
  .نىكاھ سهھرادىكى پاجىئهلىك
   ئابدۇراخمان مۇھهممهد تۇركىي

 )رومان(
                                                                                      گۈلدۈرمامىـدەك گۈلـدۈرلىگهن ئـالقىش سـادالىرى ۋە ئاللىقانـداق بىـر كىـشىلهرنىڭ                                               جاراڭلىق ئۇرۇلغان چـاۋاك سـادالىرى ۋە  

                                    ىلىگهن ئۇلۇغۋار تىلهكلىرى ئالدىـدا               رازى بولۇپ، ت                                         دەپ چىن دىلىدىن ئۇ ياشنىڭ قىلغان ئىشىدىن <«                         بارىكالال ئوغلۇم ياشاپ كهت>»
               ئوقۇغۇچىالرغـا                                  چـۈنكى ئـۇ بۈگـۈنكى نـامرات      .                                             خۇشاللىق ۋە ئىيتىپ تۈگهتكۈسىز شاتلىققا تولدى                                 ئابدۇلالنىڭ قهلبى چهكسىز ھاياجان،

                   ئوقۇغۇچسىنى ئالى                                             يۇرتىدىكى باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ بىر نهچچه نهپهر                                                           ياردەم بىرىش پائالىيتىدە ئۆزىنىڭ كىندىك قىنى تۆكۈلگهن ئانا
                                    ئائىلىسىدىن ھهر قايسى جهھهتلهردىـن                                                                               قايىتقۇچه بارلىق چىقىمنى ئۈستىگه ئالىدىغانلىقى ھهم ئاشۇ نامرات ئوقۇغۇچىالرنىڭ          مهكتهپتىن

      الرنىڭ                                                                       سىخيلىقى ئۇنى مۇشۇ خىل ھىسىياتقا كهلتۈردى، ئۇ شۇ شاتلىق ئىچىدە ئوقۇغۇچى                                             قولىدىن كىلىشىچه ياردىمىنى ئايىماي قىلىدىغان
                                              كىرمىدى، چۈنكى ئۇنىڭ بـارلىق ۋۇجـۇدىنى شـۇ                                                                                     ھهم ئاتا ـ ئانا، يۇرىت خهلقىنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان رەھمهت دۇئالىرىمۇ ئۇنىڭ قۇلىقىغا 

            بىـر جـۈپ                                                                                  ئابدۇلال ئۆزىنىڭ ئۆيىگه قانداق كىلىپ قالغىنىنىمۇ تۇيماي قالدى، پهقهت تۇيۇقـسىز                                    خۇشاللىق، شادلىق چىرمىۋالغان ئىدى،
                                                                 تۇتۇۋالغان ئوماققىنه چاقچىقى بىـلهن ئانـدىن ئۆزىنىـڭ ئـۆيىچه                دەپ قىلغان «<<                   پاختىمۇ ـ سۈزگۈچمۇ >>»              ۆزىنىڭ كۆزىنى        قولنىڭ ئ

                      ئوبدان تونۇيتى، چۈنكى                                                                             بىر جۈپ قول ئۇنىڭ مىهرىبان سىڭلىسى سهنۇبهرنىڭ قولى بولۇپ، ئۇ بۇ قولىنى خىلى                       كهلگهنلىكىنى سهزدى، بۇ
                                                                           كىر ـ قىتى ھهم تامىقىنى ئىتىش ئۈچۈن تـاالي ـ تـاالي جاپـاالرنى تارتقـان                                   سسىزلىققا ئۇچىرىغاندا ئۇنىڭ                           بۇ بىر جۈپ قول ئابدۇلال ئوڭۇ

  .    ئىدى
  .                                                               بولدى قىل سىڭلىم قويۇۋەت ـ دىدى ئابدۇلال سىڭلىسىغا ھىچ جاۋاپسىزال ـ 

  .                                                          ـ سۈزگۈچمۇ؟ ـ دىدى سىڭلىسى پىسسىڭڭىدە كۈلۈپ تهكرارالپ تۇرۇپ          ـ پاختىمۇ
                           ئاغىرىغۇدەك دەرىجىدە سۈرۈپ                                                                                 پاختا ـ ئابدۇلالنىڭ ئاغزىدىن شۇ گهپ چىقىشى بىلهن سهنۇبهر ئابدۇلالنىڭ كۆزىنى خىلى   ،           ـ ھۇ شهيتان
  .         قويۇۋەتتى

  .                                                      يهڭگىل سۈرمهمسهن ـ دىدى ئابدۇلال خاپا بولغاندەك ئاھاڭدا                                      ـ نىمه قىلغىنىڭ بۇ، مهن پاختا دىسهممۇ
                          بولۇپ، مىنى مهڭگۈ ئىسىڭدە                                                            قىلىپ قويدۇم، بۇ سىڭلىمنىڭ مهندىن رازى بولغىنىنىڭ ئىپادىسى                      يهنه بىر قىتىم چاقچاق                 ـ ئاكا مهن ساڭا

ـ                                                                                    بىـرىگه قارىـشىپ كۈلۈشـۈپ كهتتـى ۋە بىـر ـ بىـرىگه بولغـان قىرىنداشـلىق                                                                تۇتارسهن ؛ـ شۇنىڭ بىلهن ئاكا ـ ئۇكا ئىككهيلهن بىر 
                             ئارىدا ئۇالرنىـڭ كۈلكىـسىنى                                            ملهنگهندەك ھىسىياتالرغا كىلىپ قىلىشتى، شۇ                                       بىر قىتىم چىڭىغاندەك، يهنه بىر مۇستهھكه                مۇھهببىىتى يهنه

                                                                         ئاۋازى بۆلۈۋەتتى، سهنۇبهر بىرىپ ئىشىكنى ئىچىپال ئىـشىكتىن كىـرگهن قىـز                   قىلىپ سايرىغان  »               تىرىت ـ تىرىت  «                   ئىشىڭ قوڭغىرىقىنىڭ 
                                           ئۆيىـدە ئولتـۇرۇپ ئامىرىكـا يازغۇچىـسى                      اقىتتا ئابـدۇلال                                                               قۇچاقلىشىپ ساالم ساھهت قىلىشتى ۋە ئۇنى ئۆيىگه باشالپ كىردى، بۇ ۋ      بىلهن
                                                             دىـگهن كىتـابنى كـۆرمهكچى بولـۇپ تهمـشهلگهندى، ئـۆيىگه        «<<               مـال سـاتقۇچى                          دۇنيـادىكى ئهڭ ئۇلـۇغ  >>»           ماندىنونىڭ  .    ئوگ

                           ىقىـپ كهتتـى، بـۇ قىـز                      ياندىكى ئـۆيگه چ                                                                         بىر قىزنى باشالپ كىرگىنىنى كۆرۈپ ئۇ قىز بىلهن ئاددىيال ساالمالشقاندىن كىيىن           سىڭلىسىنىڭ
                                                                             بىلهن مهريهمنىڭ ئۆيى ئىككى كۈنلۈك يول بولغاچقـا مهريهم بـۇ ئـۆيگه ئـانچه                                                    سهنۇبهرنىڭ دوستى مهريهم بولۇپ، ئادەتته سهنۇبهر

                                     مهكتىپىـدە ئىـشلهۋاتقان ھهدىـسىنى                                                                                    بۈگۈن سهنۇبهرنىڭ ئۆيىگه كهلگۈچه بولغان ئارىلىقتـا مۇشـۇ كهنىتنىـڭ باشـالنغۇچ                كهلمهيىتتى،
  .                                               ھهم بۇ ساخاۋەتلىك ئىنساننى كۆرۈپ تهسىرلهنگهنىدى                                          يمهن دەپ كىرىپ مۇراسىمدا ئابدۇلالنى كۆرگهن    يوقال

                           سـهۋەپتىن بـۇنى ئۆزىمـۇ                                                                                 ئىنساننى سهنۇبهر بىلهن بىرگه كۆرۈپ ھهيران بولدى، شۇنىڭ ھهيران، كىـشى نىـمه                       مهريهم بۇ ساخاۋەتلىك
                  ئويالپمۇ باقمىغان،        مهن دەپ                                              بىلمهيتتى، ئۇ ئابدۇلالنى بۇ ئۆيدە ئۇچىرتىپ قاالر

                                                                   مهريهم ساالم ساھهتتىن كىيىن ـ سهنۇبهر يهنه شۇ ئىللىق بىر سـىزىمدا                                                             ـ ئاداش سهنۇبهر، بۇ چىقىپ كهتكهن يىگىت كىم بولىدۇ ـ دىدى 
             بىرنى كۈلۈپ؛           پىسسىڭڭىدە

                                              ولىدۇ؛ ـ دىدى، ئىككىسى ئابـدۇلال توغىرسـىدا                            مىهرىبان ئاكام ئابدۇلال ب                                                           ـ قارا ئاداش بۇ يىگىت بولسا مىنىڭ جان ـ جىگهر قىرىندىشىم، 
  .               بىرىشكه باشلىدى                                                                               پاراڭالشقاندىن كىيىن سهنۇبهر مهريهمگه ئاكىسىنىڭ كهچۈرمىشىنى بىر ـ بىرلهپ سۆزلهپ       بىردەم

                   ۇغۇچى بولـۇپ، ھهر                                                     ناھايىتىمۇ تىرىشچان، ئهقىللىق، دەرىسلهردە ئهالچى ئوق                                                       ئابدۇلال باشالنغۇچ ۋە تولۇقسىزدا ئوقۇۋاتقان مهزگىللىرىدە
       ئىلغار >> <<                   ئىلغار سىنىپ كادىرى»>> <<        ئوقۇغۇچى      ئهالچى» «>><<                    ئۈچته ياخشى ئوقۇغۇچى»>>                 باشالش مۇراسىمىدا           يىلى ئوقۇش

  .                                                          قاتارلىق بىر قانچه شهرەپلىك نامالرغا ئىرىشىپ مۇكاپات ئاالتتى <<      ئهزاسى         ئىتتىپاق
                                                      ئوقۇتقۇچى ئۇستازلىرىنىڭ ئۆزىـدىن كـۈتكهن ئۈمىـدىنى                                 مۇشۇالرغا ئاتا ـ ئانىسى ۋە                                              ساۋاقداشلىرىمۇ ئۇنىڭغا خىلىال ھهۋەس قىالتتى، ئۇ

                                                                                                 مهكتهپته دەرىـستىن سـىرت كىتـاپ كۆرگهنـدىن باشـقا ھهتتـا كىچىلىـرى تـۈن نىـسپىغىچه دەرس                                     ئاقالش ئۈچۈن تىرىىشپ ئوقۇدى،
                                          ئۆتۈلىدىغان دەرىسلهرنى ئالدىن بىر قاتـار         ئهتىسى                                                                        تهكرارلىدى، توك ئۆچۈپ كهتسه شام يورىقىدا كىتاپ كۆردى، تاپشۇرۇق ئىشلىدى، 

                                                                                ئىلىش ۋاقتىنى قولىدىن بهرمىگهنى ئاز دەپ مهكتهپ كوللىكتىۋى ئورۇنالشـتۇرۇپ بهرگهن                                         كۆرۈپ چىقتى، ھهتتا كۈندۈزى مهكتهپته دەم
                                   مۇ شـۇنىڭغا ھهمـراھ بولىـدىغىنى                 ئىلىش كۈنلىرى                                                                             كۆڭۈل ئىچىش پائالىيهتلىرىگىمۇ قاتناشماي دەرس تهكرارلىدى، شهنبه، يهكشهنبه دەم

  .                                بىر قهلهم ۋە بىر ئۆچۈرگۈچ بوالتتى                                   يهنىال بىر كىتاپ بىر مهشىق دەپتىرى،



                    لهززەتلىـك ئـازاپ                                                                                    باالغهتكه يىتهمدۇ قانداق؟ مۇھهببهتنىڭ نىمه ئىكهنلىكىنى چاال ـ پـۇال بىلىـپال بـۇ                                   بهزى بالىالر تولۇقسىزدىال بالدۇر
                نهتىجىدە مهكتهپ   .                                               بالىالرغا ئارىالشماي ئۆز ئىشىنى داۋامالشتۇرىۋەردى                             ئابدۇلال مۇش جهھهتتىمۇ ئۇنداق                            يولىغا كىرىپ كىتهتتى، لىكىن 

                                              ئاي قالدى، ئۇ مۇشـۇ ۋاقىتنـى سـهلال بىكـار                                                                                  ئىمتىهانىدىن ئۆتۈپ ئالى مهكتهپكه ئىمتىهانغا تالالندى، ئىمتىهانغا ئارانال ئىككى      تالالش
      بىـر                                                                                    چۈشىنىپ يىتىپ تىخىمۇ تىرىشپ ئوقۇدى، ئۇ مۇشۇ بىر نهچچه ھهپته ئىچىـدە دەرىـسلهرنى    ق                                  ئۆتكۈزۋەتسه بولمايدىغانلىقىنى تولۇ

                                                                ئوقۇتقۇچىالردىن قايتا ـ قايتا سوراش ئارقىلىق تولـۇق بىلگهنـگه                                     چۈشىنهلمىگهن جايالرغا بهلگه سىلىپ  .                           نهچچه قىتىم تهكرارالپ بولدى
                               شـۇئالىغا ئهسـتايدىل جـاۋاپ                                                     ئۇ ھهر قايسى پهنلهردىـن چىقىرىلغـان ئىمتىهـان                                 شۇنداق قىلىپ ئىمتهان باشالندى،  .                قهدەر تهكرارلىدى

                                                                     تۈگىدى، ئابدۇلال ۋە ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى بهكمۇ خۇشال ئىدى، ئهمدى ئـۇ                                                          يازدى، ئۇ ئىمتىهاننى ھهقىقهتهن ياخشى بهردى، ئىمتىهانمۇ
                           گهپ يـوق ئىـدى، ئهپـسۇس                                   ببـى ئۇنۋىرسـىتتا ئوقۇشـىدا                                                              تهكشۈرتىشتىن ساالمهت ئۆتسىال ئۇنىڭ ئـۆزى ئـارزۇ قىلغـان تى             ساالمهتلىك

                                                                 ئۆزىنىڭ كۆزىنىڭ تهدىرىجى غۇۋالىشۋاتقىنىنى سهزدى، دەسـلىپىدە كهچ                                                           ساالمهتلىك تهكشۈرتىشكه ئۈچ كۈنال قالغاندا تۇيۇقسىز ئابدۇلال
                    گۇمانالندى، ئۇ كهچته           پ كۆزىدىن                                                                       دەپ ئويلىدى، كىيىن ئۆيىدىكىلهرنىڭ ئۆيدە تىخى چىراق ياقمىغىنىنى ھىس قىلى                كىرگهن ئوخشايدۇ

                ئهگهر كۆزىـدىن    :                                                     قالدى، ئابدۇلال كىچىدە پهقهتال ئۇخلىمىدى، ئۇ ئويلىدىكى                                                         بالدۇر يىتىۋالدى، ئاتا ـ ئانىسىمۇ نىمه بولغىنىنى بىلمهي 
                  ىچىنـدى، لىكىـن             ھهققىـدە ئ                                                                                         چاتاق چىققان بولسا ئۇنىڭ كهلگۈسى تۈگىشهتتى، كىچىدە ئـۇ يغىلىـدى، ئويالنـدى، كهلگۈسـى            راستىنال

.................… 
          بهك غۇۋا،                                                                                ئابدۇلال خورازنىڭ چىللىغىنىدىن تاڭ يورىغىنىنى ھىس قىلدى، لىكىن ئۇنىڭ كۆزى يهنىال                                 ئهتىسى تاڭ ئاتتى، خوراز چىللىدى،

  .     كهلدى                                                                بىر چاغدا ئابدۇلالنىڭ قىشىغا ئۇنىڭ دادىسى ئابدۇراخمان ئاكا كىرىپ
                                                                    ئىمتىهانىڭغۇ تۈگىدى، ئهمدى بولسىمۇ بىر ئىككى كۈن خۇشـال ـ خـۇرام                                     غىلى نهۋاخ بولدى، ئورنۇڭدىن تۇر،                        ـ باالم ئابدۇلال، تاڭ يورى

  .         ئابدۇلالغا                ئوينىۋال ـ دىدى
  .               ئۈن سىلىپ يىغالپ                                            ـ دىدى ئابدۇلال باشقا گهپ قىلماي سۆز قىلمايال    ...    مهن    ...        ـ دادا 

  .                                              ئابدۇراخمان ئاكا ئوغلىغا نىمه بولغىنىنى بىلمهي
                                                 قىلىمهن ئوغلۇم ـ دەپ ئۇنى باغرىغا باستى، ئابدۇلال                                                                              ئوغلۇم يىغلىما، ئوغۇل باال دىگهن يىغلىمايدۇ، نىمه بولسا ماڭا دە، مهن ئامالىنى ـ 

  .              دادىسىغا قاراپ                             خىلى ئۇزۇن يىغلىغاندىن كىيىن
                                                   قـارا پهردا بـاردەكال ـ دىـدى دە يهنه يىغـالپ                           بىرى كۆز ئالدىمدا بىر                                                           ـ دادا ـ جىنىم دادا، مهن ئىنىق كۆرەلمهيۋاتىمهن، ئاخشامدىن 

  .     كهتتى
ـ  ـ                                               دىدى ئوغلىنى بهزلهۋاتقان ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ                                                                               بولدى يغلىما ئوغلۇم، مهن سىنى ھازىرال دوختۇرغا كۆرسۈتۈپ باقاي بولدى يىغلىما 

                  ئاكىنىڭ كۆزىـدىن                         تى، بۇ ياش ئابدۇراخمان                                                   مهڭزىدىن بويالپ ئاقارغان ساقىلىغا كهلگهندە يوقاپ كهت                            كۆزلىرىدىن ئاققان ياش ئۇنىڭ
                                                                     تۇرۇپ كۆرەلمىدىم دىگىنىنـى ئاڭالشـتىنمۇ ئىغىـر زەربه بـارمۇ، ئـۇ                                                                  ئهمهس يۈرىكىدىن چىققان ئىدى، بىر ئاتا ئۆز پهرزەنتىنىڭ كىچىك

  .                 ئامانلقىنى تىلىدى                 كۆڭلىدە ئوغلىنىڭ
  .                                   ى ئابدۇلالنى بىرگه ئىلىپ كىرىپ كهلدى     پارىس                                                       ناھيىلىك دوختۇرخانىنىڭ بهش ئهزا بۆلىمىگه ئۆزىنىڭ يۈرەك

           دە كايىـپ                                                                                     قىلغاندىن كىيىن ئابدۇراخمان ئاكىنى سىرىتقا توۋالپ ئۇنى ياندىكى ئىـشخانىغا كىرىـدى                                 دوختۇر بىر قاتار تهكشۈرۈشلهرنى
  .     كهتتى

                                    م كۆرەلمهس بولۇپ قىلىـشى مـۇمكىن،                                  بالىنىڭ كۆزى بۇندىن كىيىن بهلكى                                                          ـ مۇشۇ ۋاقىتقىچىمۇ بالىنى دوختۇرغا ئهكهلمىگهنلىرى نىمىسى،
                                  تهكشۈرتۈپ ئوپراتسىيه قىلدۇرسـىال،                                                                                ئالدىنى ئىلىش ئۈچۈن سىلى پهرزەنىتلىرىنى تىزدىن چوڭ دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ قايتا           شۇڭا بۇنىڭ
    ــ                      ۇرۇن ھهركهتكه كهلسه                                                            گىرىپتار بوپتۇ، بىزمۇ ئىنىق دىئاگىنوز قويالمىدۇق، ئىشقىلىپ ب         كىسىلىگه  »                     كۆز پهردىسى يىرتىلىش «          ئوغۇللىرى 

                                               چهكسىز ئـازاپ دىڭىزىغـا توشـۇپ كهتكهنىـدى،                                                                                 دوختۇرنىڭ ئاخىرقى گهپلىرى ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ قولىقىغا كىرمىدى، ئۇنىڭ قهلبى
                                           مۇشۇنىڭ بىلهن ئوغلىنىڭ كهلگۈسى تۈگىشهرمۇ؟

                                            گهن كۈنى ئۇنىڭ ساۋاقداشلىرى ئهزىز يۇرتىدىكى       تهكشۈر                                                                   شۇنداق قىلىپ ئابدۇلال ساالمهتلىك تهكشۈرتۈشكه قاتنىشالمىدى، ساالمهتلىك
  .                                             شهھهرگه داۋالىنىشقا ماڭغان كۈنىگه توغرا كهلدى                             قىرىنداشلىرى بىلهن خۇشال چوڭ

                     ئـويالپ ئابـدۇلالنىڭ                                                                                    كۆڭلىنىڭ تىخىمۇ بىئارام بولماسلىقى ھهم قهلبىنىڭ چۇڭقۇر ھهسـرەتكه تولماسـلىقىنى                            ئابدۇراخمان ئاكا ئوغلىنىڭ
                                                                بولىسمۇ دادا ـ باال ھهر ئىككىلىسىنىڭ قهلبى قايغۇ، چۇڭقۇر ھهسرەت                                              ۈش ئۈچۈن كۈلۈپ تۇرۇپ ئابدۇلالنى گهپكه سالغان             كۆڭلىنى كۆتۈر

                        بىلهلمىدى، ئـۇالر پهقهت                                                                                 ئهمدى ئابدۇلالغا بۇندا پۇسهتنىڭ كىلىش تهس ئىدى، شۇڭا ھهر ئىككهيلهن نىما قىالرىنى                 بىلهن تولغانىدى،
  .                                                      ئويۇنى دەپ تهقدىرگه تهن بهرمهكتىن باشقا ئامالى بولمىدى                          نى تهقدىرنىڭ بىر قىتىملىق                          بىشىغا كهلگهن بۇ كۈلپهتلهر

                                          ساۋاقدىـشىغا چـاقىرىق قهغىـزى كهلـگهن                                                                          ئابدۇلال ئىمتىهاندىن ئۆتهلمىدى، ئۇنىڭدىن تۆۋەن نۇمۇر ئالغان بىر نهچچه             شۇنداق قىلىپ
  .                               بولسىمۇ لىكىن ئابدۇلالغا كهلمىدى

                                                   ئهزالىرىنـى كىـسىپ تاشـلىۋاتقاندەك ئىيىتقۇسـىز                                                                 پ ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ يۈرىكىنى بىر نهرسه تىلغاندەك، پۈتـۈن               ئابدۇلالغا قارا      ئوغلى
        قـانچه                                                                                           كىچىكىدىن باشالپال بىـر نهرسـىگه ئاسـانال قىزىقمايـدىغان لىكىـن قىـزىقىپال قالـسا ھهر                                          دەرىجىدە قاتتىق ئازاپالندى، ئابدۇلال



                                ئالدىراڭغۇ، لۆم ـ لۆم مىـجهز،     »                  مۇزدەك سوۋۇيدىغان               ئوتتهك قىززىپ، «                        ىلمايدىغان باال ئىدى، ئۇ                                  ئوڭۇسسىزلىققا ئۇچىرسىمۇ پىسهنىت ق
                بىرىپ ئۈگىنىشنى                                                                               ئىدى، ئۇ ئوقۇشقا بهكمۇ قىزىقاتتى، شۇڭا ھهر قانچه ھىرىپ ـ چارچىسىمۇ بهرداشلىق                              ھورۇن تهييار تاپاالردىن ئهمهس

                                                                رىئاللىق ئابدۇلالنىڭ قهلبىگه ئۆچمهس ئهلهملهرنى قالـدۇرۇدى، ئهنه                هندە رەھىمسىز                                           تهكرار قىلىپ كهلگهن، ھاال بۈگۈنكى كۈنگه كهلگ
                                    ئابدۇلال بولسا كىسهل كارۋىتىدا ئۇنىڭ                                                                                   ساۋاقداشلىرى بىر ـ بىرلهپ ئالى مهكتهپ ئوتتۇرا تىخنىكۇم مهكتهپلىرىگه ماڭدى، لىكىن       ئۇنىڭ

  .  ان                  ھهسرىتى بولۇپ چىقق                                    قهلبىنى چىرمىۋالغانىدى، يهنىال ئهلهم
ـ                                                                            تامچه ياشالر مهڭزىنـى بـويالپ ئىقىـپ چۈشـتى، بـۇ يـاش يهنىـال ئۇنىـڭ                                                             ئابدۇلالنىڭ كۆزلىرى نهملهندى، ئۇنىڭ كۆزىدىن تامچه 

                            ئهزاالرنىڭ يـاردىمى بىـلهن                                                                                  يۈرىكىدىن قهلبىدىن چىقىۋاتاتتى، ئىنساننىڭ ئىچكى ھىسىياتى كۆپىنچه ھالالردا تاشقى              كۆزىدىن ئهمهس
                                                                   ھالهتتىكى ئهته ـ ئۆگۈننىڭ ئىچىدە نۇرلىرى پۈتۈنلهي ئۆچۈپ ئابدۇلالنى                                      نىڭ قهلىپ بولسىمۇ ئۇنىڭ ئاشۇ نۇرسىز                   بولىدۇ، دىل ئابدۇلال

                     ئابـدۇلالنى زاڭلىـق     »            جىنـايهتچى »                                بىلهن بولىۋاتاتتى، بـۇ ئىككـى    »          جىنايهتچى «                                  مهھكۇم قىلماقچى بولغان ئاشۇ ئىككى              قاراڭغۇلۇققا
  .                             قىلغاندەك زار ـ زار يىغاليىتتى

                                        يۈرگىنىنى كـۆرگهن ئابـدۇراخمان ئاكـا                                                                            بولغان ئهزىز ئوغلىنىڭ كىسهل كارۋىتى ئۈستىدە كۈنسىرى ئۈن ـ تىنىسز يىغالپ            رەك پارىسى  يۈ
  :                            ئاخىرى ئوغلىغا تهسهللى بىرىپ

                 ندىن كىـيىن مهن                        داۋاالنغىن، سهن ساقايغا                                                                           بولدى قىل، ئاۋۋال كۆزۈڭنى داۋالىتايلى، سهن باشقا ئىشالرنى ئويلىماي خاتىرجهم         ـ ئوغلۇم
                                                                                     قالغان بولساڭ كىلهر يىلى ئىمتىهان بهرسـهڭ بولىـدىغۇ؟ ئهڭ مـۇھىمى سـاالمهتلىك، تهن                                               سىنى يهنه قايتا ئوقۇتىمهن، بۇ يىل ئوقۇشتىن

                                                تۇرالمايـدىكهنمىز ـ دىـدى يـۈرەك پارىـسىنى                                                                                   ساقلىق زور بايلىق دىگهن گهپ بارغۇ؟ سهن بۇنداق تۈگىشىپ كهتسهڭ بىزمـۇ چىـداپ  
  .                                                     خۇددى كىچىك بالىدەك ئوغلىغا قاراپ چىداپ تۇرالمىغانىدى                               باسقان ھالدا يىغالپ كهتتى، ئۇمۇ        باغرىغا 

                            كۆرۈش قـۇۋۋىتى بىـر ئـاز                                                                                   دوختۇرخانىدا داۋاالنغاندىن كىيىن ئۆز يۇرتى، ئۆز مهھهللىسىگه قايتىپ كهلدى، ئۇنىڭ                   ئابدۇلال بىر مهزگىل
                                                                           كىتهلمىگهنىدى، ئۇ دوختۇرخانىدىن چىقار ۋاقىتدا سىمىز كهلـگهن پـور كـۆتهك         ىيىپ                                             ئهسلىگه كهلگهن بولسىمۇ، لىكىن يهنىال تولۇق ساق

  :                                                         ئاۋازى بىلهن ئابدۇلالغا ۋە ئۇنىڭ دادىسى ئابدۇراخمان ئاكىغا           دوختۇر بوم
                ئۇزاق ۋاقىـت                          توال ئىڭىشىشكه، بولمايدۇ،                                                                            چىققاندىن كىيىن ئابدۇلال ياخشى دەم ئالسۇن، ئىغىر نهرسىلهرنى كۆتۈرۈشكه، يهرگه        ـ سىلهر

    ھهر                                                                                     تىكىلىپ قارىسا كۆز پهردىسى پۈتۈنلهي يىرتىلىپ كىتىش ئىهتىماللىقى بـار، بـۇ چاغـدا                                            تىلىۋىزۇر، كومپيۇتىر دىگهندەك نهرسىلهرگه
     ـ                                                      قالىدۇ، شۇڭا ئاالھىدە دىققهت قىلىڭـالر ـ دەپ قايتـا                                                                          قانچه پۇشايمان قىلغان بىلهنمۇ پايدىسى يوق، كۆزى بىر ئۆمۈر كۆرمهس بولۇپ

                              كهلدى، بىز يۇقىردا دىگهنـدەك                                                                             ئابدۇلال دوختۇرخانىدىن چىققاندىن كىيىن دىهقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىشقا توغرا                    قايتا تاپىالپ قويدى،
                                                                                دىگىنىنى قىلماي قويمايتى، شۇنىڭغا ئوخشاش قىلمايمهن دىگىنىنى باشقىالر ھهر قـانچه                                              ئۇ بىر نهرسىگه قىزىقىپ قالسىمۇ بولدى قىلىمهن

                                                    ساۋاقداش، ئوقۇتقۇچى ـ ئۇستازلىرىنىڭ ئۇنىڭغا قايتا ـ                                                                         ىسىمۇ قىلمايتتى، شۇڭا ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى، ئۇرۇق ـ تۇققان، دوس بۇرادەر،    زورل
               پۈتـۈنلهي ۋاز                                                                                             ئوتتۇرىـدا ئوقۇشـقا بهرگهن تهكلىپلىرىمـۇ جاۋاپـسىزال قالـدى، قىسقىـسى ئـۇ ئوقۇشـتىن                                      قايتا نهسىههت قىلىـپ تولـۇق  

                                                                 ئۆزىنىڭ كۆزىنىڭ ئاجىزلىقى تۈپهيلى ئاتا ـ ئانىـسىنىڭ ئىتىـز ـ                                                  ن ئىككى يىل ۋاقىت ئۆتتى، ئابدۇلال بۇ جهرياندا                 كهچكهنىدى، ئارىدى
                           قالدى، ئهگهر ئۇ ئىغىـرراق                                                                              كۆڭۈلدىكىدەك ياردەملىشهلمىدى، ئۇنىڭ قىلنىغى پهقهت ئۇششاق چۈششهك ئىشالر بولۇپ                ئىرىق ئىشلىرىغا

  .                                                        تولىمۇ بىئارام قىالتتى، ئىككى يىل شۇ تهرىقىدە ئۆتۈپ كهتتى                   چىڭقىلىپ ئاغىرىپ                                ئىشالرنى قىلسا بىر نهچچه كۈن كۆزى
                                  تهرەققى قىلغان جهمئىيهت بولۇپ، بۇ                                    ـ يىلالرنىڭ ئاخىرى شۇنداقال خىلىال   90                                      كىشىنىڭ ئهقلى يهتمهيدۇ، ھازىرقى چاغالر              ئاجايىپ ئىش،

                                                                         غانىدى، كىشلهر ئۆز جۈپتىنى ئـۆزىلىرى تـالالپ، تىپىـشىپ تـوي قىالتتـى،              بولۇپ قال                                             جهمئىيهتته كىشىلهرنىڭ نىكاھ ئىشلىرى ئهكىنلىك
                                               قـاالق ئىدىيـسىدىن تىخـى قۇتۇلـۇپ بواللمـاي                                                                                     مۇشۇنداق ياخشى دەۋىردىمۇ يهنه بهزى بىر يىزىالر ئىلگىركى فىئودالىزىم جهمئىيتىنىڭ

            ئابدۇراخمان                                       ى، بىر كۈنى ئاخشىمى ئابدۇلالنىڭ دادىسى                                    شۇنداق بىر يىزىدا چوڭ بولۇپ قالغانىد                                   ئۆزىگه يۈك تىپىشاتتى، ئابدۇلال ئهنه
  :                                                                ئاكا بىلهن ئاپىسى ئالىيه ھهدە ياتقان يىرىدە مۇنداق مهسلىههتلهشتى

                                           ـ ھوي دادىسى، كـۆزلىرىنى ئاچىـسال، سـىلى      :      تۇرۇپ                                                              ـ دىدى ئالىيه ھهدە چاال مۈگدەپ قالغان ئابدۇراخمان ئاكىنى نوقۇپ  :         ـ دادىسى
         ـ دىدى،  :        ئىش بار              غان مۇھىم بىر                    بىلهن مهسلىههتلىشىدى

                                                                           ئادەمنى ئۇرام خـۇدا دەم ئـالغىلى قويمـاي ـ دىـدى ئابـدۇراخمان ئاكـا                                                              ـ ھه نىمه ئىش ئىدى، ئهته سهھهردە دىسىلىمۇ ئۈلگۈرىلىغۇ
 .                ئهسنىگهن ھالهتته                كۆزلىرىنى ئۇۋالپ

                                                    مهسـلىههت قىلىـشىۋااليلى، ئـوغلىمىز ئابـدۇلالنى                          ئىككىمىز يالغۇز يهردە                                                    ـ ھهي دادىسى، بۇ ئهته دىيسىشىدىغان گهپ ئهمهس، ھازىر
                                        بهزىلىـرى بىـرەردىن بالىـسمۇ بولـۇپ                                                                              ھازىر باالغهتكه يىتىپ چوپچوڭال يىگىت بولۇپ قالدى، ئۇنىڭ بىلهن تهڭتۈشلهرنىڭ           دەيمهن، ئۇ

                                   لۈك ئوچاقلىق بولـۇپ قالـسا ھىـچ                                                     ئۆيلهپ قويايلىمىكىن دەيمهن، ئىككىمىزنىڭ بارىدا ئۆي                                         بولدى دەڭالر، شۇڭا ئۇغلىمىز ئابدۇلالنى بىر
  :                                                  گهپ ئهمهس، بىزنىڭمۇ بىردىن پۇتىمىز گۆرگه ساڭگىلىدى

  :                                           دىگهندە كۆزلىرىدىن ياش ئهگىدى دە يهنه ئۇالپال                   ئالىيه ھهدە شۇنداق
                           لـسا ھـازىر خىلـى چـوڭ                 ئابـدۇلال بو                                                                               ئهتىۋارلىق ئوغلىمىز بار، قالغان بالىالر قىز، ئۇالر تىخـى كىچىـك ئوقۇۋاتىـدۇ،                        ـ بىزنىڭ شۇ بىر تالال

    ــ    :                                                                         كىم قىلىدۇ، ئۇنىڭ ئىشى بىر ياقلىق بولسا ئۆلسهممۇ يىـنىم يهرگه تىگهتتـى                                                     يىگىتلهردىن بولۇپ قالدى، ئۇنىڭ غىمىنى بىز قىلمىساق



         ا سالدى،                                  ئۇيقۇسىنى قاچۇردى ھهم ئۇنىمۇ ئويغ                                                                          ھهدە شۇنداق دەپ كۆزلىرىدىن تارام ـ تارام ياشالر ئىقىپ ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ        ئالىيه
  :     كىيىن                                     ئابدۇراخمان ئاكا بىردەم ئويالنغانىدىن

                                                                قالغاندىن كىيىن بۇ ئىككى يىـل جهريانىـدا زاديـال ئىچىلىـپ ـ                                                                       ـ توغرا دەيدىال ئانىسى مهنمۇ شۇنداق ئويلىغان ئوغلىمىز ئىمتىهاندىن
                       ئۆيلىنىـشنىڭ گىپىنـى                              مۇ يىـرىم، بـۇ ۋاقىتتـا                                                                ئۇنىڭ كۆزىمۇ ساقىيىپ كىتهلمىدى، شۇڭا ھازىر ئۇنىڭ كۆڭلى تـازى                     يىيىلىپ باقمىدى ھهم

                                                                     ساراڭلىق قىلسا قانداق قىلىمىز، شۇڭا تازا ئويلىنىپ پهيتىنى كهلتـۈرۈپ                                                         قىلساق ئۇ تازا چىچاڭشىپ پۇتىنى تاڭمىغان تهخهدەك سهكرەپ
 .    دىدى             دەيلىمىكىن ـ

                                                   مشاق ياخشى باال، ئۇ بىزنىڭ خاپـا بولىـدىغىنىمىزنى            قۇلىقى يۇ                                                                 ـ شۇنداق، لىكىن ئوغلىمىز بىز نىمه دىسهك شۇنى ئاڭاليدىغان ئىنتايىن
                       ئۇنىڭغـا ئـۆزۈم دەي،                                                                                     نارازى قىلمايدۇ ھهم بىزمۇ ئۇنىڭغا ياخشى بولسۇن دەيمىز ئهمهسـمۇ؟ بولـدى مهن ئهته                       كۆرسه ھهرگىزمۇ بىزنى

 .                                               ئاڭغىچه ئىككىمىز ياخشىراق بىزنىڭ قىزىنى تاپايلى
 .                 رىن ئۇيقۇغا كهتتى                                       ئىككهيلهن شۇنداق پاراڭ سالغاچ قىلغاچ شى ـ 

ـ                                 ئۆزىگه سىڭدۈرۋالغىنىنى ھىساپقا                                                                                ئانىسى بىز ئاز كونىلىقنىڭ يهنى فىئودالىزىم جهمئىيتىنىڭ ئاشۇ بىر ئاز قاالق يرىنى                   ئابدۇلالنىڭ ئاتا 
                 ئاجىراتقـان ھهم                                                                   بىرى بولۇپ، ئۇالر ئابدۇلالنىڭ ئىـشلىرى ئۈچـۈن نۇرغـۇن ۋاقىتنـى                                                     ئالمىغاندا مىهرىبان، كۆيۈمچان ئاتا ـ ئانىالرنىڭ 

                                          يىرى بولسا ھهر قانـداق ئىـشنى قىلىـشقا                                                                                  كىچىلهرنى ئۇيقۇسىز ھالهتته ئۆتكۈزگهنىدى، ئۇالر ئوغلىنىڭ كۆڭلىنى خوش بولىدىغانال     تاالي
ـ        بـاال    ر                                                                           ئانىالردىن ئىدى، ئابدۇلال بولسا ئۆزى ئويۇنغا ئامراق لىكىن كهمسۆز، تىرىشچان بى                                          رازى ئىدى، ئىشقىلىپ ئۇالر ئۈلگىلىك ئاتا 

                                                        ھهر قانداق تهلىپىنى ئورۇنداشقا تهييار ئىـدى، ئاتـا ـ                                                                                 بولۇپ، ئۇمۇ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ ئۆزىگه ئامراقلىقىنى بىلگهچكه ئاتا ـ ئانىسىنىڭ  
     غـا                          قىلىشىپ ئۆتۈشهتتى، ئۇنىڭ                                                                             ئىبارەت ئۈچ ئىنسان بىر ـ بىرىنىڭ كىپىنى زادىال يىرىماي، بىر ـ بىرىنى ھۆرمهت                        باال ۋە ئالىيه ھهدىدىن

                                                                               مانا مۇشۇ مىهىرى ـ مۇھهببهتتىن، مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئـوغلى قوشۇلمىـسا                                                      باشقىالرنىڭمۇ مهسلىكى كىلهتتى، ئاتا بىلهن ئانا دەل
                                        ئابدۇلال كۈنلۈك ئادىتى بويىچه ئهتتىگهندە                                                                             مۇشۇ ئىغىر، يۇمشاق قۇرال بىلهن بوي سۇندۇرماقچى بولدى، ئهتىسى ناشتىدىن كىيىن     ئۇنى
  :                                                                  چىقىپ باقماقچى بولۇپ مىڭىشقا تهمشهلگهندە ئالىيه ھهدە ئۇنىڭغا قاراپ                            ىكى پاقالنالرنى يايالققا ئىلىپ      ئىغىلد

                                        ئىدى ـ دەپ ئـۇنى يايالققـا چىقىـشتىن                                                                                   بۈگۈن قويالرنى باققىلى بارما، سهن بىلهن مهسلىههت قىلىشىدىغان مۇھىم بىر ئىش بار         ـ ئوغلۇم
                                                                                   يىغىشتۇرۇپ بولغاندىن كىيىن ئوغلىنى باراڭدىكى سـۇپا ئۈسـتىگه سـىلىنغان كـۆرپىگه              تىخانالرنى                                  توسىدى، ئالىيه ھهدە چىنه قاچا، داس

  :     باشالپ
                                                          مهسلىههتلىشىپ سىنى چوڭ بولۇپ قالدى، ئۆيلهپ قويـايلىمىكىن                                                                  ـ ئوغلۇم ساڭا بىر گهپنى دىمهكچى بولۇپ، تۇراتتۇق، داداڭ ئىككىمىز

  .       باشلىدى                    دىگهنىدۇق ـ دەپ گهپ
                                                                     قالـدى، چـۈنكى ئـۇ تىخـى تـوي قىلىـشنى خىيـالىغىمۇ كهلتـۈرۈپ                                                              نىسىنىڭ ئاغزىغا قاراپ نىمه دىيىشنى بىلهلمهيال تـۇرۇپ           ئابدۇلال ئا

  :                                                                 تىخى توي قىلىش ئارزۇسىمۇ يوق ئىدى، شۇڭا ئۇ جىق ئويالنمايال ئانىسىغا                            باقمىغانىدى ھهم ئۇنىڭ ھازىر
                                             كىيىـنچه بىـر گهپ بـوالر، ـ ئـۇ شـۇنداق                                         ر بۇ مهسلىنى ئويلىشىپ باقمىـدىم،                                              سىلهرنىڭ مىنى ئويلىغىنىڭالرغا رەھمهت، مهن ھازى       ـ ئانا

                                                                                     قاراپ ماڭدى، ئۇ ئانىسىنىڭ قايتا ـ قايتا چاقىرغـان ئـاۋازىنى ئاڭلىغـان بولىـسىمۇ                                                 دىگىنىچه ئالدى كهتنىگه قارىماي ئۆيدىن تاالغا
                                           كهتكهنىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئـۇدۇلال                  قىزىرىـپ                                                                           لىكىن ئاڭلىمىغان كىشى بولۇپ چىقىپ كهتتى، چۈنكى ئـۇ يۈزىـدىن قـۇلىقىغىچه   

                                                                                    سۇغا قاراپ ئولتۇرغىنىچه خىيال ئچىـگه غهرق بولـدى، سـۇدا ھهر خىـل بىلىجـانالر ۋە                                                مهھهللىنىڭ ئۇ چىتىدىكى ئۆستهڭ بويىغا بىرىپ
                                     ئۇدۇلغـا ئۈزسـه بىـردەم قارشـى                      ئۈزەتتى، بىـردەم                                                                               قومچاقالر ئهركىن ئازادە ھهركهت قىلىشاتتى، ئۇالر بىردەم ئوڭغا ئۈزسه بىردەم سولغا

              ئـۇ شـۇنداق                                                                                       بولسىمۇ ئۆزى ياشاشقا تىگىشلىك رايۇندا ئۆزى خالىغان ئۆز رايى بـويىچه ياشـاۋاتاتتى،                                ئۈزەتتى، ئىشقىلىپ ئۇالر ھايۋان
                ئىچىـدە ئـۆزى                                                     جانىۋارالردەك ئۆزى خالىغانچه ئهركىن ئـازادە راھهت                                                           ئويلىدى، نىمه ئۈچۈن ئىنسانالرمۇ مۇشۇ ئاددى ئهمما بهخىتلىك

                                          بواللمايدۇ، ئـۇ شـۇالرنى خىيـال قىلغـاچ                                                                          ئىچىدە ياشىيالمايدۇ، ئۇالر ئىنسانغۇ نىمىشقا ئاشۇ ئاددى جانىۋارالردەكمۇ                   ئارزۇ قىلغان ماكان
  ه      دىـس                                                                             ئۇالرنىڭ مىجهزىنى ئوبدان بىلگهچ ئۇنى مهجبۇرلىشى تۇرغانال گهپ، ئهگهر ماقۇل دەي                                      ئهگهر ئاتا ـ ئانىسىنىڭ سۆزىنى يىرىسا 

                                                  توختاپ توي قىلساممۇ كىـيىن بولـۇپ قالمـايتىغۇ؟                                             ياشقا كىرگهن تۇرسام يهنه بىر نهچچه يىل  19                                 ھهي بۇنىڭ نىمه بولغىنى، مهن تىخى 
                 قىـز كۆزۈمنىـڭ                                                                                    ئهجىبا كۆزۈمنىڭ ئاجىز ئىكهنلىكىنى ئۇالر بىلىشمهمدىغاندۇ؟ مهن بىلهن تـوي قىلغـان                                ئۇالر نىمىنى خىيال قىلىشقاندۇ؟

                                                             ئويلىدى، بىر نهچچه كۈن مۇشۇ تهرىقىدە ئۆتۈپ كهتتـى، ئـالىيه                                                      ىلسه مهن بىلهن ئىناق، خاتىرجهم ئۆتهرمۇ؟ دىگهنلهرنى             ئاجىزلىقىنى ب
                          قايتـا گهپ قىلمىغىنىنـى                                                                                 جهريانىدا ئابدۇلالنى ئوبدان ئويلىنىۋالسۇن دەپ ئۇنىڭغا ئىغىز ئاچمىدى، ئانىسىنىڭ                      ھهدە بۇ بىر نهچچه كۈن

                                                                    ئۇنتۇپ قالدى دەپ ئۆز ـ ئۆزىنى بهزلهپ خاتىرجهم يۈردى، لىكىـن ئىـش                                     ئانام ھهر نىمه بولسا بۇ گهپلهرنى                        كۆرگهن ئابدۇلال خىيالىدا 
                                     بىر ئـاز توغقـان كىلىـدىغان بىـر                                                                                    ئىدى، ئالىيه ھهدە بىلهن ئابدۇراخمان ئاكا ئاللىقاچان قوشنا كهنىتتىكى ئۆزىلىرىگه              ئۇنىڭ ئهكىسچه

                                                                                   ماقۇللقىنى ئىلىپ كىلىپ بولغانىدى، ئۇالر قايىتىپ كهلگهنـدىن كىـيىن جىـددى تويغـا         وراپ                                     توققىنىنىڭكىگه بىرىپ ئۇالرنىڭ قىزىنى س
  :                             تاقهتسىزلىنىپ ئاتا ـ ئانىسىغا                                                                           تهييارلىق قىلىشتى، بۇنىڭدىن ئابدۇلال تولىمۇ نارازى ھهم بىئارام بولۇپ ئاخىرى

  :                                                  ىلغۇم يوق، مهن توي قىلمايمهن ـ دىدى قىزارغان ھالدا                             باقمايسىله، مىنىڭ ھازىر توي ق                                      ـ سىلهر نىمىشقا مىنىڭ خىيالىمنى بىلىپ
                                                        تويدىن ئىلگىرى قىز بىلهن يۈز كۆرۈشىسهن، شـۇ ئـارقىلىق                                                                          ـ نىمه، نىمه داۋاتىسهن باالم، بىز ئاللىقاچان توي كۈنىنى بىكىتىپ كهلدۇق،



  :                  رات ئىشالرنى قىلغاچ                                                    ئابدۇراخمان ئاكا غهمسىز ھالهتته ھويلىدىكى پارچه ـ پۇ                          تويۇڭالرنى قىلىمىز، ـ دىدى
 .                            دىدى ئابدۇلال كهسكىنلىك بىلهن                                                                                 ئۇ قىزنى تونۇمىسام ھازىر توي قىلغۇم بولمىسا، مهن توي قىلمايمهن، توي قىلمايمهن، ـ    مهن

                                                                               قىلمىساڭمۇ قىلىسهن، قىلمايمهن دەيـدىغانغا بـۇ سـىنىڭ تاللىـشىڭ ئهمهس بىـز                                                     ـ نىمه لىكىن پىكىن دىگهن، توي قىلىسهن دىدىمغۇ،
                                          سهن بىزنى نىـمه قىلـسۇن دەيـسهن، بـاال                                                                                  بىرىمىز سهن توي قىلىشنى بىلسهڭال بولدى، ئاللىقاچان توي كۈنىنى بىكىتىپ بولدۇق،    لالپ  تا

                                                                                         ھويلىنى بىشىغا كهيگۈدەك ۋارقىراپ كهتتـى ئابـدۇراخمان ئاكـا، ئـۇ ئهزەلـدىن ئوغلىغـا                                                باققانغا تويغۇزامسهن نىمه ـ دەپ چالۋاقاپ 
  :                    ھهدە يۈگرەپ كهلدى دە                                                         غانىدى، شۇ تهرىقىدە ئۆيدە تاماققا تۇتش قىلىۋاتقان ئالىيه                    بۇنداق چىچىلىپ باقمى

                                                                          چىرايلىق بىر نىمه دىيىشمهمسىله، ھهربىر ـ دۈشمهن ئويـۇنى ئوينايـدىغانغا                                                            ـ ۋاي ـ ۋۇي، نىمه بولدى سىلهرگه ئاتا ـ باال بولغاندىكى  
                                    دەپ شۇنداق قىلىـۋاتىمىز، ـ دىـدى                                          تىرىكتۈرمىسهڭ بىزمۇ ساڭا ياخشى بولسۇن                                       باال ئهمهسقۇ، قارا ئوغلۇم سهنمۇ داداڭنى             سىلهر كىچىك

  .                                         ئالىيه ھهدە ئابدۇلالنىڭ كۆز يىشنى سۈرۈتكهچ
                                                  تۇنجى قىتىم كۆردى، ئۇ كۆڭلىدە دادام مهندىن راسـال                                                                             ئابدۇلال بۇ قىتىم دادىسىنىڭ بۇنداق قاتتىق ئاچچىقالنغىنىنى ھهم خاپا بولغىنىنى

         گۆشـتىن                                                                                             قىلسام بوالر دەپ ئويلىنىپ قالدى، ھهر قانچه كـاج ئىنـساننىڭ يـۈرىكى ھامـان بىـر پـارچه                   ھهي مهن نىمه                 خاپا بوپتۇ دە ـ  
                                                   ھىـسيات ئۇرىـشىغا بهرداشـلىق بىرەلمهيـدۇ، بـۇ                                                                                       يارىتىلغان، ئىنسان ھهر قانچه جهۋرى جاپاالرغا چىدىـسىمۇ لىكىـن روھـى بىـسىمغا،    

                    تاكتىكىسى ئالدىـدا                                                               شتىكى بىر خىل ھىسىيات تاكتىكىسى ئىدى، ئابدۇلال بۇ خىل ھىسىيات          بويسۇندۇرۇ                              ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ ئابدۇلالنى
  .                           ئاجىز كهلدى دە تهسلىم بولدى
ـ                           شۇنداق قىلىپ بىر يهكشهنبه                          بىرىنى كۆرىدىغان، بىر ـ                                                                              كۈنى قىزنىڭ ئۆيدىكىلىرى ئابدۇلال تهرەپكه كهلدى، بۇ كۈن قىز ـ ئوغۇلنىڭ بىر 

                                  بۇ شـۇ يهرلىكلهرنىـڭ قائىدىـسى     (                                     بويىچه نىكاھ ئوقۇتۇلىدىغان كۈن ئىدى،                                 ىشدىغان ھهم شۇ كۈنى دىنى قائىدە                    بىرىگه سۆزلىرىنى دىي
 .(    ئىدى

                                      ئايـدەك، بهللىـرى بولـسا ئىـنچىكه                                                                                                     قىز بولسا ئۆزى كىلىـشكهن، كـۆزلىرى چـوڭ ـ چـوڭ، قاپقـارا، بـۇالقتهك، يـۈزلىرى سۈپـسۈزۈك            بۇ
                                                                                ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ ئـامراقلىقىنى كهلتۈرگـۈدەك دەرىجىـدە قامالشـقان قىـز                   يدەك قارىغان                                     مهجنۇنتالدەك، قاپقارا قاشلىرى ھىالل ئا

                                  بىـلهن بىـر يىـل سـهيپۇڭلۇقنى                                                                                                 قىزمۇ تولۇقسىز ئوتتۇردىن پۈتتۈرگهندىن كىـيىن ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ ۋە ئۆزىنىـڭ قىزىقىـشى                بولۇپ، بۇ
                                                                       ر ئهقىللىق بىر قىز ئىدى، بۇ قىز ئابدۇلالدىن بىرە ياش ئهتىراپىدا كىچىـك      چىۋە                                                 ئۈگهنگهن، ئهخالق جهھهتتىمۇ خىلىال قائىدە يوسۇنلۇق،

                                  ئىككـى يىـل مهكتهپـداش بولـۇپ                                                                                      ئابدۇلالدىن بىر سىنىپ تۆۋەن ئوقۇغان بولۇپ، ئىسمى گۆھهر ئىدى، ئۇالر ئىككىـسى گهرچه        بولۇپ،
                                                        ات ئالغاندا گۆھهر ئـۇنى كۆرگهنىـدى، لىكىـن ئابـدۇلال                           ئابدۇلال مهكتهپته مۇكاپ                                                ئوقۇغان بولسىمۇ گۆھهر ئابدۇلالنى تونۇيتتى، چۈنكى

                                ئابـدۇلال ئۇچىرىغـان ھىـسىيات                                                                                        گۆھهرنى ھىچال ئىسىگه ئااللمىدى، گۆھهر ئابدۇلالنى كۆرۈپ ھهيران قالـدى، چـۈنكى چـۈنكى         بولسا
                                انىسىنىڭ فىئـودال ئىدىيـسىنىڭ                                                ئۇنىڭمۇ ھازىر توي قىلغۇسى يوق بولۇپ، ئاتا ـ ئ                                                 تاكتىكىسىغا ھىسيات بىسىمىغا ئۇمۇ ئۇچىرغان ئىدى،

  .                                                                  تۈرىتكىسىدە مهجبۇرلىشى بىلهن ئابدۇلال بىلهن يۈز كۆرۈشۈشكه كهلگهنىدى
                                 دىـسىال توينىـڭ گهپ سـۆزلىرىنى                                                                                           ئابدۇلالنىڭ ئۆيىدىكى مىهماندارچىلىق راسـتىنال بهك قىززىـپ كهتـكهن بولـۇپ، چـوڭالر ھه           بۈگۈن

                                                                                 ئهمهلگه ئىشىشىنى ئۈمۈد قىلىپ، پهرزەنىتلىرىنىڭ ھىسىياتلىرىنى ئويالپمـۇ باقمىـدى،      راق                                          قىلىشاتتى، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پىالنلىرىنىڭ تىز
                                                    بىلمهيىتتى، مۇشۇ ئارلىقتا ئابدۇلال ئۆيىنىڭ كهينىدىكى                                                                               پهرزەنىتلهر بولسا بۇ ھىسيات بىسىمى ئاستىدا ئازاپلىنىۋاتاتتى، ئۇالر نىمه قىلشنى

                             ئولتۇرىۋىرىپ چوڭالرنىڭ گىپـى                                                    هكلىرىگه قارىغىنىچه خىيال سۈرۈپ ئولتۇراتتى، ئۆيدە                   چىچهلىگهن ئۈرۈك چىچ                      ئۆرۈكلۈك باغدا ئهمدىال
                                                                          كىرەي دەپ ئويالپ باققا چىقىپ كهلدى، ئۇ باغدىكى چىچهكلهرنى كۆرۈپ ئـاۋازىنى                                                 ئىچىدە بهكال تارتىنىپ قالغان گۆھهر قىز ھاۋا يهپ

                                          ئوقۇپ بـاغ ئايالنـدى دە تۇيۇقـسىز كـۆز                               ھاڭغا چۈشۈرۈپ ناخشا قىلىپ                                                     ئاھاڭدا چىقىرىپ ئىختىيارسىز ئۆزى بىر نىمىلهرنى دەپ ئا    بوش
                                                                          شۇ ئهسنادا ئىككى كۆز بىر ـ بىرى بىلهن ئۇچراشتى ھهم خىلى ئـۇزۇنغىچه بـۇ     .      قالدى                                           ئالدىدىكى ئابدۇلالنى كۆرۈپ داڭ قىتىپ تۇرۇپال

                                             بىر نهچچه مىنۇت سـۈكۈت قىلىـشتى، ئابـدۇلال          ىشتى،                                                                         قاراش داۋامالشتى، ئاخىرى ھهر ئىككىسىنىڭ كۆزلىرى تالدىمۇ نىمه يهرگه قارىۋىل
                                                                                       قىز ئىكهن، لىكىن مىنىڭ ھازىر توي قىلغۇم بولمىـسا ھهم ئۇنىـڭ بىـلهن ئچكـى ھىـسىيات                                            كۆڭلىدە ئويلىدى، بۇ ھهقىقهتهن چىرايلىق

  .         يۈگۈرۈتتى                                                                       جهھهتته بىلىشمىسهك كۈنلىرىمىز قانداقمۇ ئۆتهر دىگهنلهرنى كۆڭلىدە قاتتىق
                                                             لىكىن دوسلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئالدىـدا چىقىـشقاق، تىرىـشچان                                                         گۆھهر قىزمۇ ئابدۇلال ئىلگىرى مهكتهپته ناھايىتى ياۋاش،           شۇ ئهسنادا 

  :           ئۈلگۈردى دە                 دىگهنلهرنى ئويالپ  …                                                           كىلىشكهن باال ئىدى، كۆزىدە ئهينهك يوق ئىدى، ئهمدى نىمه دەپ                        باال ئىدى، ئۆزىمۇ خىلىال
  .                        قىۋالدىڭىز، ـ دەپ سورىدى                             ـ سىز قاچاندىن بىرى ئهينهك تا

                                               يۈزلىرى قان سـىرتىلمىغان ئۆپكىـدەك قىزىرىـپ                                                                              سۆزنىڭ ئىغىزدىن قانداق چىقىپ كهتكىنىن ئۆزىمۇ بىلمهي قالدى ھهم خىجىللىقتىن   بۇ
                                            ئۇچراشقاندىمۇ بهكرەك گۈپۈلدەپ سوقۇپ كهتتى،                                      كهتتى، يۈرەكلىرى بايا بىر جۈپ كۆزلىرى

 :                       ئابدۇلال ئۇلۇغ بىر تىنىپ   دى                             ـ ئىككى يىل بولۇپ قالدى، ـ دى
                                                                     چاتاق چىقتى، داۋاالندىم، لىكىن ساقايمىدىم، شۇندىن بىرى ئهينهك تاقـاپ                                                   ـ مهن ساالمهتلىك تهكشۈرتۈشكه ئاز قالغاندا كۆزۈمدىن

 .           يۈرىۋاتىمهن
  :                 جىمجىتلىقنى بۇزدى                                                            ئارىدىن يهنه خىلى جىمجىتلىق قاپلىغاندىن كىيىن گۆھهر يهنه بۇ



 .                                              بۇ گهپلهرنى خىجىللىقتا بهكمۇ تهس ئىيىتقان ئىدى                                          ىڭ توي ئىشىغا قانداق قارايسىز، ـ دىدى، ئۇ               ـ سىز ئىككىمزىن
                 قارايدىغاندىمهن؟                             ـ مهنمۇ؟ سىزنىڭچه مهن قانداق

  .                             ئابدۇلال بىشىنى يهردىن كۆتۈرۈپ                                                       ـ بۇ سۇئالنى سىز مهندىن سورىماي ئۆزىڭىزدىن سوراڭ دىدى،
ـ       ىشىپ                                ـ سىز، مهن تىخى توي قىلىشنى ئويل       گۆھهر                                                                                    باقمىغان، لىكىن ئاتا ـ ئانام ماڭا بهك چوڭ بىسىم ئىشلهتتى، مهن ئامالسىز قالدىم، 

  .                                 بۇ سۆزنى يىغالمسىراپ تهسلىكته دىدى
                                                                                            بىلهن مهندىمۇ نىمه ئامال، ھهر ئىككىمىـز ئوخـشاش ئۇسـۇل، ئوخـشاش ھىـسىيات تاكتىكىـسىغا                                       ـ مهنمۇ شۇ، مهن ئوغۇل باال بولغان

                                                  دىگۈلۈك، ـ دىدى ئابدۇلال بىشىنى كۆتۈردى، بۇ چاغدا                                                                ەك تۇرىمىز، مهنمۇ نىمه قىالرىمنى زادىال بىلهلمىدىم بۇنىڭغا نىمه             چۈشۈپ قالغاند
             سـىزىم يهنه                                                                                   بىلهن يهنه بىر ئۇچراشتى، لىكىن ھهر ئىككىلىسىنىڭ كۆڭلىدە ياق يۈرىكىدە باشقىچه بىر                              ئۇنىڭ كۆزلىرى قىزنىڭ كۆزىلىرى

                                                          ھـارارەت پهيـدا بولـدى، قىـز كـۆزلىرىنى ئابـدۇلالدىن                                                               اراشقا ئوخشىمايدىغان ئىللىق بىر سـىزىم، كۈچلـۈك بىـر                       باشىتىكى تاساددىبى ق
  :       قاچۇرۇپ

  .              دەيسىز، ـ دىدى                                                                               ئىككىمىز ئاتا ـ ئانىمىزغا قايتا يالۋۇرايلى، بىزگه بىرەر يىل ۋاقىت بهرسه قانداق               ـ ئابدۇلال، ھهر
ـ                                     ـ بولىدۇ، بولسا شۇنداق قىاليلى، مهنمۇ                                                                       شۇنداق قىلىپ ئـۇالر ئىككىـسى باغـدىن قايتىـشتى، ئۇالرنىـڭ پـارىڭى                               بۇنىڭغا قوشۇلىمهن، 

  .                        بهكمۇ كۆڭۈللۈك بولغانىدى                    شۇنداق ئاددى، لىكىن
                                                                          كهچ كىرىپ بارچه شىرىن ئۇيقۇغا كهتكهن بولسىمۇ لىكىن گۆھهرنىـڭ ياتىقىنىـڭ                                                   گۆھهرنىڭ ئۆيدىكىلىرى ئائىلىسىگه قايتىپ كىلىشتى،

                                               يۆلهنگىنىچه خىيال دىڭىزىغا غهرق بولدى، ئۇنىـڭ                                                                       ىدى، ئۇ ياتاق ئۆيىگه قويۇلغان يالغۇز كىشىلىك كارۋاتتا ياستۇققا يىرىم    ئۆچم     توكى
        ئۆسكهن،                                                                               ئهمما غهمكىن چىرايى گهۋدىلىنىشكه باشلىدى، ئاق سىرىق، قاڭشارلىق، قاشلىرى قويۇق                                كۆز ئالدىدا ئابدۇلالنىڭ كىلىشكهن

                                                             دەرىسكه بولغان قىزغىنلىقى بىـلهن گـۆھهرنى قايىـل قىلغـان                                                قتىلىرىدا گۆھهرگه تونۇشلۇق تونۇشلۇق بولۇپ،                       بۇيىگىت تولۇقسىزدىكى ۋا
                تهكرارلىغۇسـى،                                                                                      يىگىتنىڭ يالغۇز ھالهتته دەرس تهكرارالپ يۈرگىنىنى كۆرگهندە ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه دەرس                           ئىدى، گۆھهر ھهر دائىم بۇ

                                                     بار ئىدى، گۆھهرنىڭ بۇ چاغـدىكى ھىـسىياتى ئـاددىيال                              ۋاقداشالردىن بولۇپ ئۆتكۈسى                                        ئۇنىڭ بىلهن تونۇشۇپ ياخشى دوست، ئىناق سا
                يارىتىدۇ، لىكىن                                                                           چاغالردا ئۇ ئىككىسىگه تونۇشقۇلى پۇرسهت بولمىدى، ياق پۇرسهتنى ئىنسانالر ئۆزى                               دوسلۇق ھىسىياتى ئىدى، لىكىن بۇ

 .                                            سۆز بالىالردىن بولغاچقا شۇ پۇرسهت بولمىغانىدى    كهم                                                        گۆھهر بىلهن ئابدۇلال ھهر ئىككلىسى تارتىنچاق ھهم ئهخالقلىق 
                    بولـسا مانـا ئـۇ                                                                                   بولىدىكهن، گۆھهر ئابدۇلال بىلهن تونۇشۇشنى ئىرادە قىلغاندا نىسپ بولمىدى، ئهمـدى                            توۋا، تهقدىر دىگهن ئاجايىپ

                                  شـىغا سـىڭىپ كىرمهكچـى بولـۇپ                                       مهجبۇرلىـشى بىـلهن ئۇنىـڭ تۇرمۇ                                                              يىگىت ھهر ئىككىسىنىڭ ئاتا ـ ئانسىنىڭ تهلىپى بىلهن قىسقىسى 
                      يهكۈن ئۇالرنىڭ قهلبىدە                                                                           راستىنال ئارىسالدى بولۇپ قالدى، ئۇالرنىڭ توي قىلىشىغا تىخى بالدۇر دىگهن مۇش                          تۇراتتى، گۆھهرمۇ بۇ قىتىم

ـ                           دە ئاتا ـ ئانىسىغا يهنه                                                   بىرىگه ماس كىلهتتى، گۆھهر قاتتىق بىر ئۇھ تارىتتى                                                         بولمىغان بولسا ئىدى، ئابدۇلال بىلهن گۆھهر تامامهن بىر 
                                                  ئىككى يىلدىن كىيىن بۇ ئىشالرغا بـاش قاتۇرمـاقچى،                                                                              قىتىم توي قىلشقا تىخى بالدۇر ئىكهنلىكىنى ئىيىتماقچى ئهگهر ئۇالر قوشۇلسا بىر    بىر

                 خىيالالر بىلهن ئۇ        دى، شۇ                                                                        ئابدۇلالنى ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىدا ئۆز ھهمراھىغا ئايالندۇرۇشقا رازى بولماقچى بول                               بولمىسا باشقا ئامال بولمىغاچقا
  .           دەۋىر سۈردى                                                              بىر كىچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزدى، ئۇنىڭ كاللىسىدا ھهر خىل خىيالالر

  :                              پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئانىسىغا                                                       ئهتىسى ئهتتىگهندە گۆھهر دادىسىنىڭ سىرىتقا چىقىپ كهتكهن
ـ                      ئىككى يىل ئۆز كهسپىمن                                            ـ ئانا سىلهر مىنى تويغا زورلىماڭالر، مهن بىر     دەپ                                                          ى ئىگهللىۋالسام، ئۈگهنگهن ھۈنىرىم چاال قالمىسا بوالتتى، 

  .           يىغالمسىرىدى
                                                                           باشقىالرنىڭ گىپىنى ئاڭلىمايدىغان، ئۆزى قىلىمهن دىگىنىنى قىلىدىغان كاج ئادەم                                               گۆھهرنىڭ دادىسى قارا قورساق ئادەم بولۇپ، زادىال

                                                   ئاللىقاچان قارار چىقىرىـپ بولغـان ئىـدى، بـۇنى                          ئۇ گۆھهرنىڭ ئىشىدا                                                       بولۇپ، ئۇنىڭغا ھهر قانچه مهسلىههت كۆرسهتكهن بىكار ئىدى،
  :                                            چۈشىنهتتى، شۇڭا ئۇ قىزىنىڭ بىشىنى سىالپ تۇرۇپ                                گۆھهرنىڭ ئانىسى ھهممىدىن ئوبدان

ـ                              ـ جىنىم قىزىم، بۇ مىنىڭ ياكى              ئۇمۇ غهمگه    دەپ                                                                                 سىنىڭ قارا چىقىرااليدىغان ئىشىمىز ئهمهس، داداڭنى بىلىسهنغۇ ئۇنىڭغا نىمه ئامال، 
  .           پاتقان ئىدى

                                                                                    دىيىشنى ياكى يىغلىشىنى ياكى كۈلىشنى بىلهلمهي قالدى، دەل مۇشـۇ چاغـدا ئابـدۇلالنىڭ                                                ئانا ـ باال بىر ـ بىرىنى قۇچاقالشقىنىچه نىمه  
               ۇلالمۇ بىر كىچه                                قايتىپ كهچ كىرگهندىن كىيىن ئابد                                                                           ئۆيىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش بىر مهنزىرە پهيدا بولدى، ئالدىنقى كۈنى كهچته گۆھهر

            بىـر قىـز                                                                                   ئۇ قىزنى كۆرۈپ ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىش جهريانىدا ئۇنىڭ تولىمۇ ئاقكۆڭۈل، سـهمىمى                                  خىيال ئىسكهنجىسىدە ئۇخلىيالمىدى،
ـ                                                                         ئىكهنلىكىنى ھهم شۇنداقال ئۇنىڭ چىرايلىق بىر قىز ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ ئهگهر     شقا                                                      يىشىمىز چوڭراق بولغان بولسا بۇ قىز بىلهن تـوي قىلى

                           قوشۇلمىـسا ئۇمـۇ مهيلـى                                                                                 دەپ ئويلىدى، ھهم بۇمۇ گۆھهر ئويلىغاندەك ئاتا ـ ئانىسىغا يىلىنىپ بىقىش ئهگهر                          نارازى بولمىغان بوالتتىم،
                                                                           كۈندىكىدىمۇ سهھهر تۇرۇپ قـويالرنى تويغـۇزۇپ بولغانـدىن كىـيىن ھـويال ـ                                                         دىمهكچى بولدى، ئهتىسى تاڭ ئاتقاندىن كىيىن ئابدۇلال

                                   كۆزدىن كهچـۈرۈپ قايتىـپ كهلـگهن                                                                                بهكال توپا ئۆرلهپ كهتكىنىنى كۆرۈپ سۇ چىچىشقا باشلىدى، ئىتىزدىكى زىرائهتلهرنى           ئارامالرنىڭ
ـ                                                                              ئارامالرغا سۇ چىچىۋاتقىنىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا مهسـلىگى كهلـدىمۇ يـاكى ئۇنىـڭ                                                       ئابدۇراخمان ئاكا ئابدۇلالنىڭ خىلى سهھهردىال ھويال 

  :                           مىگىنىنى بىلىپ باقاي دىدىمۇ                  ماقۇل كهلگهن ـ كهل           توي ئىشىغا



                        ـ دەپ مىيىقىدا كۈلـدى،                                                                               سهھهرىال ھويال ـ ئارامالرنى پارقىرتىپ يىڭى كىلىننى كۈتىۋاالي دەپسهندە يارايسهن،                        ـ ئوغلۇم بارىكالال ساڭا
 :                                چىرايى ئۆپكىدەك قىزىرىپ كهتتى دە                                                     دادىسىنىڭ مىيىقىدا كۈلۈپ تۇرغىنىنى كۆرگهن ئابدۇلالنىڭ

                                                                                  مهن دىگىنىچه دۇدۇقالپ كهتتى، بۇ چاغـدا ئابـدۇراخمان ئاكـا ئابـدۇلالنىڭ قىـشىغا       …                           ىنى چۈشهنسهڭ نىمه بوالر مهن            ـ دادا سهن م
  :                                             ئۇنىڭ بىشىنى مىهرىبانلهرچه سىلىدى ھهم ئۇنىڭغا      كىلىپ

                      تهڭتۈشلىرى ئالـدىنىڭ    ن                                                                        چۈشىنىمهن، سهنمۇ مىنى چۈشىنىسهن، قارا ئوغلۇم يىزىدىكى بالىالرنىڭ سهن بىله                         ـ بولدى ئوغلۇم، كۆڭلۈڭنى
                                                                   سهندىن ئۆتۈنىدىغىنىم ھهم بۇيرۇقـۇم بولـسۇن بـۇ تويغـا نـارازى                                                                  بىردىن باللىرى بولۇپ قالدى، لىكىن سهنچۇ؟ بولدى گهپ قىلمىغىن

     مىز،                        قالماي تـوينى تـۈگىتى                                                                            بىلهن مهن ئاللىقاچان قارار چىقىرىپ بولدۇق، توي خىتى ئىلىپ بولساڭال ھهپتىگه                       بولما، گۆھهرنىڭ دادىسى
  .                                                            يۈرەك پارەم ھهم يالغۇز ئوغلۇم، ـ دەپ ئابدۇلالنى باغرىغا باستى                                                    بولدى مىنى يهرگه قاراتما، سىن دىگهن مىنىڭ بىردىنبىر

                                          ئاتا ـ ئانىالرنىـڭ مهجبۇرلىـشى ئۇالرغـا                                                                                     بىلهن گۆھهر ئاخىرى ئاتا ـ ئانىلىرىنىڭ ئارزۇلىرى بويىچه توي قىلىشماقچى بولۇشتى،         ئابدۇلال
        بولـۇپ                                                                                  بىلهن گۆھهرمۇ بىر ـ بىرىگه تهشنا بولىدىغان، بىر ـ بىرىشنى كۆرگۈسى كىلىـدىغان                                  نى ئىلىپ كىلىۋاتقاندەك ئابدۇلال          بهخىت قۇشى

                                                    ئۇالرنىڭ قهلبىگه چۇڭقۇر ھىسىي تۇيغـۇالرنى كهلتـۈرۈپ                                                                         قىلىشتى، ھىلىقى باغدىكى ئىككىنىچى قىتىملىق كۆزلهرنىڭ ئۇچىرىشىپ قىلىشى
                رەھمهت ئىيتىشتى                                                                               توي خىتى ئالماقچى بولۇشتى، ئابدۇلال بىلهن گۆھهر ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مهجبۇرلىشىغا        پ ئۇالر                      قويغانىدى، شۇنداق قىلى

                                                                   ئالغىلى بارىمىز دىگهن كۈنى ئاخشىمى گۆھهر قىـز يهنه بىـر ئاخـشام                                                              ياكى ئۇالردىن قوشۇر تىپىشنى زادىال بىلهلمىدى، ئهته توي خىتى
                         تىخىمـۇ تولـۇق بىلىـپ                                                                        ۇ ئويلىنىپ ئاخىرى ئابدۇلالغا بىر پارچه خهت يىزىپ ئۇنىڭ كۆڭلىـدىكىنى               بىدار قىلدى، ئ                   كۆزلىرىنى ئۇيقۇدىن

  .       باشلىدى                                                     باقماقچى بولدى، ئۇ قهلهمنى ئالدى دە قهغهزگه جىجىالشقا
                  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم»

                                        ھۆرمهتلىك ئابدۇلال، ياخشى تۇرىۋاتامسىز؟
                                                      يىرتىپ تاشاليـسىز ۋە يـاكى مهنـدىن تىخىمـۇ بىـزار                                   نهپرەتلىنىپ خهتنى ئوقۇماستىن                                             مىنىڭ سىزگه بۇ خهتنى يازغىنىمدىن بهلكىم ماڭا 

                 مىنىـڭ سـىزدىن                                                                                دىمهكچى بولغىنىمنى بۇ خهتتىىن ئوقۇپ ئهتىراپلىق ئويلىشىپ ماڭا جاۋاپ بىرىڭ، بۇ                              بوالرسىز؟ لىكىن سىز مىنىڭ نىمه
 .                 كۈتىدىغان ئۈمىدىم

             قوشـۇلمايمۇ                                                                                شارائىتتا ئاتا ـ ئانىلىرىمىزنىڭ مهجبۇرلىشى بىلهن تونۇشتۇق، ھهم توي قىلىـشقا                                           ئابدۇلال سىزگىمۇ ئايان بىز بىر تاساددىبىي
                                                            توي قىلىشنى ئويالپ باقمىغانىدىم ھهم تـوي قىلىـشىقا بهكمـۇ                                                                      ئىالجىمىز بولمىدى، راسىت گهپنى قىلسام سىزنى كۆرۈشتىن ئىلگىرى زادىال

ـ                                ئـۆيگه بارغـان كـۈنى سـىز                                                       ى ئۈچۈن ئۇالرغا نهپرەتلهنگهن ئىدىم، لىكىن سـىزنىڭ                            ئانامنىڭ سۆزۈمنى ئاڭلىمىغىن                     نارازى ئىدى، ئاتا 
                                                                     كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدىغان بولۇپ قاپتىمهن، بـۇنى ئهمـدى تولـۇق ھىـس                                                             بىلهن بىغىڭىزدا پاراڭلىشىپ قايتىپ كهلگهندىن كىيىن سىزنى

ـ                         قىلىۋاتىمهن، گهپنىڭ             ــ ئانـام                                            دىكى سـۆز، دەسـلهپكى دەسـلهپته ئاتـا                                                              قسىقىسى مهن سىزنى ياخـشى كـۆرىمهن، بـۇ مىنىـڭ كۆڭلۈم
                                                       توي قىاليلى، خالىمىسىڭىز ئاتا ـ ئانىمىزغـا تولـۇقراق                                                                             مهجبۇرلىغان، لىكىن كىيىن ئۆزۈم سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم، ئهگهر خالىسىڭىز

              مىنىـڭ چىـن                      ولۇپ ئۆتىمهن، بـۇ                                                              قىلسىڭىز مىنىڭدىن خاتىرجهم بولۇڭ، مهن سىزگه بىر ئۆمۈر سادىق ب                              چۈشۈندۈرۈپ باقايلى، ئهگهر توي
                                                              ھـازىر ئاتـا ـ ئانامنىـڭ مهجبۇرلىـشى بىـلهن ئهمهس ئـۆز                                                                            قهلبىمدىن چىققان يۈرەك سۆزۈم، مهن سىز بىلهن توي قىلشقا قوشۇلدۇم، بۇ

  .                          ئىختىيارلىقىم بىلهن بولغان
                             خهيىر، سىزگه ساالمهتلىك تىلهپ

 «     گۆھهر
 .                                                      ە قاتالپ يانجۇقىغا سىلىپ قويدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇخالپ قالدى              تۇمارچه شهكلىد                               ئۇ خهتنى شۇ يهردە ئاخىرالشتۇرۇپ

                                               تۇمارچه شهكلىدە قاتلىغـان خهتنـى ئابـدۇلالغا                                                                             ئهتىسى ئابدۇلال بىلهن كۆرۈشكهندە ئۇنىڭ بىلهن ساالم ساھهت قىلىشقاندىن كىيىن   ئۇ
  :      تهڭلهپ

  .                                  خهتنى بىرىپال قىزىرىپ ئارقىغا ياندى                                          كۆز تهگمىسۇن، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرەرسىز، ـ دەپ                            سىزگه تۇمارچه ئىسىپ قوياي،
                                                        بىر ئوت كۆيدۈرۋاتقانـدەك پۈتـۈن بهدەنلىـرى قىزىرىـپ                                                                              ئابدۇلال بۇ تۇمارچىنى قولىغا ئىلىپ قولىنى ياق قولىنىال ئهمهس پۈتۈن قهلبىنى

          گـۆھهرنى                      مۇشـۇ كـۈنلهردە                                                                       خهتنى قايتا ـ قايتا ئوقۇدى ھهم سۆيۈندى ھهم خۇشال بولدى، چۈنكى ئۇمـۇ                               كهتتى، ئۇ يهنه ھىلىقى بىغىدا
                                                   بىلهن ياخشى بىر قىز بىلهن تونۇشۇپ قالغانىدى، ئۇنىڭ                                                                          كۆرمىسه تۇرالمايدىغان بولۇپ قالغانىدى، ئۇمۇ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مهجبۇرلىشى 

                بىرى تارىتقـان         يىلدىن                                                                              باغدا يالغۇز ھالهتته شىرىن سۈردى، خىيالىدا گۆھهر ئۇنىڭغا ھهمرا بوالتتى، ئىككى                         يۈرەلىرى گۈپۈلدەپ كهتتى،
  :                                                  باغدىن قايتىپ چىقىپ گۆھهر بىلهن كۆرۈشكهندە ئۇنىڭغا                                                        ئازاپلىرىغا ئۇ شىپا بولىدىغاندەك ھىس قىلدى، شۇنىڭ بىلهن

                         تهسـته دىـدى، ئـۇ خهت                                                                                       مۇساپىنى بىرلىكته باسايلى، مهنمۇ سىزنى قهدىرلهيمهن، ـ ئابدۇلال بۇ سۆزلهرنى بهكمـۇ                        ـ بولىدۇ، ئىككىمىز بۇ
                                                                        بولمىسۇن ئىككى ئىغىز بولسىمۇ يـۈز تـۇرانه سۆزلهشـكهنگه يهتمهيىتتـى،                                               ويلىغاندى، لىكىن خهت يازغاندىن كۆرە نىمىال           يازاي دەپ ئ

  .                     ئىلىشقا يۈرۈپ كىتىشتى                                                                          گهپ قىلىشمىدى، پهقهت كۈلۈمسىرەپال بولدى قىلىشتى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر توي خىتى                ئىككىسى باشقىچه
                                                                            پارچه بىرلىكته چۈشكهن ئىككى سۇڭ رەسمى قادالغان قىپقىزىل توي خىتى پـارقىراپ                  ئىككىسىنىڭ بىر                                مانا ئابدۇلالنىڭ قولىدا بىر پارچه

                                                      تولىمۇ چىرايلىق ئىـدى، ئۇنىـڭ بـوالقتهك بىـر جـۈپ                                                                                تۇراتتى، ئابدۇلال توي خىتىدىكى رەسىمگه قارىدى، رەسمىدىكى قىز تولىمۇ گۈزەل،



                 بىر جۈپ كـۆزىگه                                                               ڭۈللۈك چىقىپ تۇرغاندەك قىالتتى، ئابدۇلال رەسىمدىكى قىزنىڭ ئاشۇ                راسچىللىق، ئاقكۆ                              قاپقارا كۆزلىرىدىن سهمىمىلىك،
                                                              ئـۇنى ھـازىال كۆرگۈسـى، ھـازىرال ئۇنىـڭ بىـرگه ئولتـۇرۇپ                                                                          قاراپ ئۇنىڭغا بولغان سىغىنىشى تىخىمۇ ھهسىىلهپ ئاشقاندەك بولدى ھهم

          ئابـدۇلال                                                            ى ئسىگه ئالغانـدەك بولـدى دە خىيـال ئىلكىـگه پـاتتى،                                      ئۇ قىزنىڭ كۆرىگه قاراپ بىر نهرسىن                            پاراڭالشقۇسى كهلدى، تۇيۇقسىز
                                                  كىلىۋاتاتتى ھهم ئۇ دىهقان بولۇپ، شـۇ كىـسىلىنىڭ                                                                           بۇندىن ئىككى يىل ئىلگىرى كۆزى ئاجىزلىشىپ كىتىپ بۇندىن بىرى ئهينهك تاقاپ

                  ھهم ئۇنى تويـدىن                             بهخىتلىك قىاللمايدىغاندەك                                                      ئىشلىرىنىڭ ئىغىرراقلىرىغا يارىمايىتتى، شۇڭا ئۇ گۆھهرنى                            سهۋەبى بىلهن ئىتىز ـ ئىرىق 
                                                                      ئويالنغاندىن كىيىن ئۇنىڭغا بىـر پـارچه خهت يىزىـپ بـۇ تويـدىن ۋاز                                                               كىيىن بىر ئۆمۈر جاپادا قالىدىغاندەك ھىس قىلدى ھهم چۇڭقۇر

  :                   خىتىنى مۇنداق يازدى                   كهچمهكچى بولدى، ئۇ
                   ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم »

           ھهسـسىلهپ                                                                                   مهن خىتىڭىزنى كۆرگهندىن كىيىن سىزگه بولغان ئىشهنچىم، سىزگه بولغـان ھـۆرمىتىم      سىز؟                            ھۆرمهتلىك گۆھهر قىز ياخشىمۇ
                                                سىزنى ھايات يولۇمدا ئۆزۈمگه ھهمـراھ قىـالي دەپ                                                                           ئاشقان ھهم سىزگه قايىل بولغان ئىدىم ھهم مهنمۇ سىزنى ياخشى كۆرگهن بولۇپ،

  .              ئويلىغان ئىدىم
                                 كۆزۈمنىڭ كـۆرۈش قۇۋۋىتىـدىن ۋە                 يىل ئىلگىرى 2                                    المايمهن، نىمىشقا دەمسىز؟ مهن بۇندىن                       مهن سىزنى بهخىتلىك قىال              لىكىن ئهپسۇس،

                                                                        خۇشال ـ خۇرام ياشىغىنىمنى تۈزۈك ئۇقمايمهن، مهن دىگهن دىهقان، ھىچقانداق                                                 جىسمانى قۇۋۋىتىمدىن ئايرىلغان، شۇندىن بىرى مهن
                                     جىسمانى ئهمگهك، لىكىن مهن بۇنىڭـدىن                            ىرىغا كۈچ كىتىدىغان ئىغىر                                                     كهسىپ ئىگهللىمىگهن ھۈنهرسىز كىشى، ئىتىز ـ ئىرىق ئىشل       ھۈنهر

                                                                             قىلىشىڭىزنى خالىمايمهن، بۇنداق دىسهم سـىز مىنـى ياخـشى كۆرمهيـدىكهن، مهن                                                   مهھرۇم، بىز توي قىلغاندىن كىيىن سىزنىڭ جاپادا
                                           زورلىغاندا راستىنال نارازى ئىدىم، لىكىن سىز   م                                                                       قىلغۇسى يوقكهن دەپ مىنى خاتا چۈشىنىپ قالماڭ، مهن دەسلىپىدە ئاتا ـ ئانا           بىلهن توي

                                                                                           ئهمهس ئىـدى، سـىزنى يـاقتۇرۇپ قالغانىـدىم، مىنـى چۈشـىنىڭ، مهن ئـۆزۈمنىال ئويلىـسام                                              بىلهن سۆزلهشـكهندىن كىـيىن ئۇنـداق   
                    ۈرۈڭ بىـز توختـاپ                             ئادەم دىگىلى بولسۇن، كهچـ                                                                              شهخسىيهتچىلىك قىلغان بولۇپ قالىمهن، ئىنسان ئۆزۈن ئۈچۈنال ياشىسا ئۇنى قانداقمۇ

  .                    خىتىنى قايتۇرۋىتهيلى                                       قااليلى، مهن ئاتا ـ ئانامغا يىلىناي توي
  :         يىگىتىڭىز                                              خهيىر، سىزگه ساالمهتلىك ۋە بهخىت تىلهپ يارىماس

 «          ئابدۇلالدىن
                     گـۆھهر بـۇ خهتنـى                                                              بولدى، ئۇ سۆزلهرنى بهكمۇ كهسكىنلىك بىلهن ئىيىتقان ئىـدى،                                                  ئابدۇلالنىڭ خىتى قىسقا لىكىن بهكمۇ مهزمۇنى ئىغىر

                                         تـارام ـ تـارام ياشـالر خهت ئۈسـتىگه                                                                                    ئالغاندىن كىيىن ينىش ـ يىنىشالپ ئوقۇدى، خهتنى ئوقۇپ بولغىچه كۆزلىرىن ئاققـان           تاپشۇرۇپ
                                                                            قىلىۋەتكهنىدى، ئۇ ئابدۇلالنى قهلبىـدىن، چىـن دىلىـدىن سـۆيگهنىدى، شـۇڭا                                                     ئىقىپ چۈشۈپ خهتنى ئوقۇغىلى بولمىغىدەك دەرىجىدە

                              ئابـدۇلالنىڭ ئهيـنهك تاقـاپ                                                                                            بۇ سۆزلىرى ئۇنىڭغا بهكمۇ ئىغىر كهلدى، ئۇالر تىخى تـوي خىتىنىمـۇ ئىلىـپ بۇلۇشـقانىدى،       ىڭ        ئابدۇلالن
                                                                        ئىمتىهاندىن نىمه ئۈچۈن ئۆتهلمىگىنىنى ھهم ئۇنىڭ كىسىلىنىڭ قانداق كىـسهل                                                  يۈرگىنىنى كۆرگهندىال ئۇ ھهممىسىنى يهنه ئابدۇلالنىڭ

                                                     ئازاپالنماسـلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن ئهيـنهك تاقـاپ                                                      ىپ بولغانىدى، پهقهت ئابدۇلالنىڭ كۆڭلىنىڭ قايتـا                           ئىكهنلىكىنى ئاللىقاچان بىل
            ئابـدۇلالنى                                                                                  يۈرمىگهنىدى، چۈنكى يۈرەك پارىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى چۈشىنهتتى، دىمهك ئۇمۇ                              يۈرۈشنىڭ سهۋەبىنى قايتا سوراپ

                                                           خهتتىكـى مهزمۇنالرغـا زادىـال ئىـشهنگۈسى كهلمىـدى، ئـۇ                             النىڭ خىتىنـى ئوقـۇپ                                              چىن قهلبىدىن، يۈرىكىدىن سۆيگهنىدى، ئۇ ئابدۇل
                خىسلىتىنى ياخشى                                                                            ھهم تىنىنى ياخشى كۆرگهن بولماستىن ئۇنىڭ قهلبى، ئۇنىڭ چىقىشقاق، ئالىيجاناپ،                            ئابدۇلالنىڭ سىرىتقى كۆرىنىشى

                                                               ر ھهپته ئاخىرىدىكى بازار كۈنى يىزىنىڭ بازىرىدا بىـر ـ بىـرى       ئۇال                                                               كۆرەتتى، شۇڭا ئۇ بىر كۈنى سىڭلىسىنى ئابدۇلالنىڭ قىشىغا ئهۋەتتى،
  .                                                                         كۆرۈشمهكچى بولۇپ قايتىشتى، ھهپته ئاخىرىدىكى بازار كۈنى ئاخىرى يىتىپ كهلدى            بىلهن قايتا

 .                                                        ئابدۇلال بىلهن گۆھهر بازاردا ئۇچىرىشىپ ساالم سائهت قىلىشتى
  :     كۆرۈپ                                     ئابدۇلالنىڭ ھاڭۋىقىپال تۇرۇپ قالغىنىنى                                      ئهلهيكۇم ياخشى تۇردىڭىزمۇ؟ دىدى گۆھهر            ـ ئهسساالمۇ

  .                          ئاز تارتىنغاندەك قىياپهتته                                                                   ـ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، مهن ياخشى، ئۆزىڭىزچۇ؟ دىدى ئابدۇلال يهنىال بىر
  .                            ـ سىزنى ساقلىتىپ قويغاندىمهن

  .                       كهلگىلىمۇ ئۇزۇن بولمىدى            ـ ياقهي مهن
                                                                                   ئىـشهك ھـارۋىنى سـۆرەپ ماڭالمـاي شـۇڭا ئىتتىـك كىلهلـمهي سـىزنى سـاقلىتىپ                    ىتىپتـۇ،                                        ـ قاراڭ ئابدۇلال يولالر بهك ئهسكى بولۇپ ك

  .      دەيمهن            قويدىممىكىن
                           ـ مهن ئۇزۇن ساقالپ قالمىدىم

                         ساقلىتىشقا ئهرزىمدىمهن؟                                    ـ ئهگهر ساقالپ قالغان بولسىڭىزمۇ مهن
                                                         دىن نىمه قىلىشنى، نىمه دىيىشنى بىلهلمهيـال قالـدى، بـۇ                        قالدى، ئۇ تهمتىرگىنى                                                   ئابدۇلال بۇ سۇئالغا نىمه دەپ جاۋاپ بىرىشنى بىلهلمهي

  :                                        كهيپىياتىنى يهنىال گۆھهر ئوڭشىماقچى بولۇپ        چاغدىكى
  .                          پاراڭلىشىپ تۇرامدۇق،ـ دىدى                        ـ ئىككىمىز مۇشۇ كوچىدىال

                      لۈك تامـاق ۋاقتىمـۇ                           تاماق يىـدىڭىزمۇ؟ چۈشـ                                                                                ھه راسىت، ئۇنداقتا نهگه بارىمىز، ـ دىدى ئابدۇلال گۆھهرگه قاراپ نهگه باراتتۇق، 



  .                                      بولۇپ قاپتۇ، تاماق يىگهچ پاراڭلىشامدۇق
  .              گه كىرىپ كهلدى  »                       ئهلخۇش تىز تاماقخانىسى «       بولغان                                                                      شۇنداق قىلىپ ئۇالر مۇشۇ يىزىدىكى خىلى داڭلىق پاكىزە ئاشخانىالرنىڭ بىرى

  .                     ۆتهك ئاشخانا خوجايىنى                                                       تهبهسسۇم بىلهن قارشى ئالدى سىمىز قورساق بۇرۇتلۇق، پور ك                      ياخشىمۇ سىلهر، ـ دىدى
                     ـ سىلهر قانچه كىشى؟

  .                                          خوجايىنىنىڭ سالىمىنى ئىلىك ئالغاندىن كىيىن                                         ـ بىز ئىككىمىزال،ـ دىدى ئابدۇلال ئاشخانىغا
  .                     ئايرىمخانىگه مهرھهمهت             ـ نۇمۇرلۇق 6           ـ ئۇنداقتا 

                                                          النغـا جـوزا قويۇلغـان بولـۇپ، ئهتىراپىغـا تـۆت دانه                            ئوتتۇراھال يۇمىالق ئاي                                                    بۇ ئايرىمخانا ئاددىيال زىننهتلهنگهن بولۇپ، ئۇتتورىغا
                                              ئاپپىراتىدىن بىـرى ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئىـدى،                                              سۇڭلۇق رەڭلىك تىلىۋىزۇر بىلهن سىن قويۇش  17                            قويۇلغان، بۇلۇڭىغا بىر دانه          ئورۇندۇق

                   قالغانـدا گـۆھهر                         ىرىنى يهپ بولۇشقا ئاز                                                 بىغىشلىغاندەك بوالتتى، ئۇالر تاماق بۇيرۇتۇپ، تاماقل                                     ئۆي ئىچىگه قارىغان ئادەمگه ئازادىلىك
 :                                                         قاپلىغان بولۇپ، گۆھهرنىڭ ئىچى پۇشۇپ بىئارام بولغانىدى، ئۇ                                                              يهنه ئابدۇلالغا قاراپ گهپ باشلىدى، چۈنكى ئۆينى بهكمۇ جىمجىتلىق

 
  .                                            نىمه ئۈچۈن بۇ ئويغا كىلىپ قالدىڭىز،ـ دىدى ئۇ               ـ ئابدۇلال، سىز

             بىشىنى تۆۋەن                                                                              اڭ، ئهھۋالىمنى سىزگه خهت ئارقىلىق تولۇق ئىيىتتىم، سهۋەبى شۇ، ـ دىدى ئابدۇلال     قالم                     سىز باشقىچه ئويلىنىپ  …       ـ مهن 
  .     سىلىپ

                                                                         توي قىلىشقا قوشۇلغانىكهنمهن، سىزنىڭ بـارلىق ئىـشلىرىڭىز ماڭـا ئىغىـر                                                             ـ سىز مىنى قانداق قىز دەپ ئويالپ قالدىڭىز، مهن سىز بىلهن
                                  سىزمۇ مهندىن ئۆرەمتىڭىز؟ مهنـدىن                                                         رغا كهلگهن، ئهگهر سىزنىڭ ئورنىڭىزدا مهن بولغان بولسام،                     توال ئويلىنىپ بىر قارا              كهلمهيدۇ، مهن

ـ           شـۇنداق                                                                               گۆھهر بۇ سۆزلهرنى تولىمۇ تهسلىكته ۋە ئىغىر ھالهتته ئىيىتتى، ئۇ بۇ سـۆزلهرنى                                              قاچامتىڭىز؟ مىنى ياخشى كۆرگىنىڭىز مۇشۇمۇ؟ 
  .   لدى                                           جاراڭلىق، شۇنداق ئورۇنلۇق قىلدىم دەپ ھىس قى

  :       ئويلىدى                                                                             سۆزلىيهلمهيال قالدى، ئۇ نىمه دىيىشنى، نىمه قىلىشنى يهنىال بىلهلمىدى، ئۇ شۇنداق        ئابدۇلال
                                                               مهنمـۇ ئهلـۋەتته ئـۇنى تۇرمۇشـۇمدا ھهمـرا قىلىـشتا ھىـچ                                                                                ـ مهن گۆھهرنى راستىنال ياخشى كـۆرىمهن، ئـۇ مىنىـڭ ئورۇنۇمـدا بولـسا     

                    توي قىلغاندىن كىيىن              ئۇ مهن بىلهن  …                                              ك، ئۇمۇ مىنى چىن قهلبىدىن كۆرىدىكهن، لىكىنزە                    ئىككىلهنمهپتۇ، دىمه                     ئىككىلهنمهيتىم، ئۇمۇ
                                                                           دىگۈلۈك، ئابدۇلالنىڭ قهلبىدە مۇشۇ خىيالالر، مۇشۇ ئـويالر ھالقىـپ ئـۆتتى دە                                                         پۇشايمان قىلسا ھهم بهخىتسىز بولۇپ قالسا بۇنىڭغا نىمه

  .     قاراپ        گۆھهرگه
  .                                        قىاللماسمهنمىكىن دەپ ئهنسىرگهنتىم، ـ دىدى                                كۆرىمهن، لىكىن سىزنى بهخىتلىك                                  ـ ئۇنداق ئهمهس سىزنى راستىنال ياخشى

        مهنمـۇ                                                                                        چىن قهلبىڭىزدىن ھهقىقى ياخشى كۆرگىنىڭىز، تويدىن كىـيىن مىنـى قهدىـرلهپ ئۆتـسىڭىز،                                      ـ مىنىڭ زور بهختىم ـ سىزنىڭ مىنى 
 …                                 سىزنى ھۆرمهتلهپ ئۆتسهم بولىدىغۇ؟

            قۇتلۇق كۈنى                                                                         ئۇالرنىڭ سۆھبىتى شۇنداق ئاخىرالشتى، پهيشهنبه كۈنى يهنى ئۇالرنىڭ توي قىلغان      ىشتى،                            ئۇالر ئاشىخانىدىن قايىتىپ چىق
                                                  ئادەملهر شۇنداق ئالدىراش، بهكمۇ ۋالىۋاشلىق ئىچىدە                                                                     ئاخىرى كهلدى، گۆھهرنىڭ ئۆيى شۇنداق قىززىىرىپ كهتتىكى ئۆيىدىكى ھهممه

  .                بۇ توي ئاخىرالشتى
                                                               بهختىيـار بىـر كهيپىياتتـا ئۆتكۈزىۋالغىنىـدىن ناھـايىتىمۇ                                                      لىيه ھهدىمۇ پهرزەنىتلرىنىڭ تـويىنى خۇشـاللىق،                           ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئا

  .           خۇرسهن ئىدى
                                        بىر قىزنى كىلىن قىلىـپ بىرىپتـۇ، ئـۇ                                                                                    دادىسى مهن بىر ياخشى كىلىنگه ئۇچراپتىمهن، قىرىغان چىغىمىزدا خۇدايىم بىزگه ياخشى         ـ قارسىال

                                                                                     كۆرگهندەك بولۇپ قالدىم، ـ دىدى ئالىيه ھهدە ئابدۇراخمان ئاكىغـا كىلىنـى گـۆھهردىن                    مهن خىلىال راھهت                     ئۆيگه كهلگهندىن بىرى 
  .                     رازى بولغان قىياپهتته

                                                                        تولىمۇ ياخشى، ئهخالقلىق قىز ئىـكهن، بىزمـۇ ئهمـدى خـاتىرجهم بولـساق                                                          ـ شۇنداق ئانىسى، شۇنداق، كىلىن قىزىمىزنىڭ خۇي پهيلى
                                       ئۆتۈشـكه نىـسىپ قىلـسىدى، ـ دىـدى                                                                          دۇلالنىڭ بهختى بار ئىكهن، ئالال ئىـگهم ئـۇالرنى ئۆمـۈرۋايهت بىـرگه                ئوغلىمىز ئاب          بولغۇدەك،

  .       ھالهتته                                                ئابدۇراخمان ئاكىمۇ ئايالىنىڭ گىپىنى تهستىقلىغان
ـ                                                                دىمىسىمۇ گۆھهر ھهقىقهتهن ياخشى قىز بولۇپ، ئۇ مۇشۇ ئائىلىگهن                   داق ماسلىـشىش                                                    كهلگهندىن كىيىن يىڭـى ئـائىله شـارائىتىغا قان

                               تۇرمۇشنى تاشالپ يىپيىڭـى بىـر                                                                               ئويالندى، چۈنكى كىلىن بولغۇچى دائىم ياشاۋاتقان، كىچه ـ كۈندۈز ئۆزىگه ھهمراھ                    كىرەكلىكىنى تولىمۇ
         هۋەبىدىن                                                                تىزال تونۇشىۋاالاليدۇ، يهنه بهزى قىزالر بولسا ئۆزىنىڭ تهكهببۇرلىقى س                                                    ناتۇنۇش ئائىلىگه كىرىدۇ، بهزىلىرى بۇ ناتونۇش ئائىله

 .                                                                   ھهرگىزمۇ بۇ يىپيىڭى ناتونۇش ئائىلىنى تونۇش ئائىلىگه ئايالندۇرالمايدۇ
                                          بۇئـائىلىنى ئۆزىنىـڭ ئائىلىـسى بىـلهن                                                                                    بولسا ئۆزىنىڭ قىزغىنلىقى، چىقىشقاق، مۇاليىم، مىجهزى بىلهن بىز نهچچه كۈن ئىچىدىال      گۆھهر

  .                                   ئوخشاش تونۇش ھالهتته يهتكۈزۈپ بولدى
                                    ئابـدۇلالنىڭ ئانىـسى، ئابـدۇلالنىڭ                                                                        ك شىرىن ئابدۇلالرىنى ھۆرمهتلىگهندىن سىرىت ئابـدۇلالنىڭ ئائىلـسىدىكى                 ئۆزىنىڭ قهدىرلى   ئۇ

                                                                            قاتارلىق تۆت سىڭلىسىنى ئۆز بىر تۇققان قىرىنداشلىرىدەك كۆرۈپ ئۇالرغا سـهمىمى                                                 سىڭلىسى ۋە ئانىسى بولغان ئالىيه ھهدىنى، سهنۇبهر



ـ                                   مۇاليىملىق بىلهن مۇئامىله قىلدى، بۇ                                               چارچىغىنىغـا قارىمـاي ئهتتىگهنـدە ئـالىيه                                                   نىڭدىن ھهممه خۇرسهن ئىدى، ئۇ ئۆزىنىڭ ھىرىپ 
            تهييـارلىق                                                                            بولغىچه ھويال ـ ئارامالرنى پاكىزە سۈپۈرۈپ تازىالپ بىر ئائىلىكلهرگه ناشتىلىق                                       ھهدە ئورنىدىن تۇرۇپ جاينىمازدىن چۈشۈپ

  :                                           ئۇنىڭغا ياردەملهشمهكچى بولسا ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ                   دۇلال بىلهن سۈنۇبهر                                               ئۈگۈرتهتتى، ئۇ ھهممه ئىشالرنى يالغۇز قىالتتى، ئاب
                بوالمـدۇ ـ دەپ                                                                                      ئوبدانراق تونۇشىۋىلىش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قىلمىـساڭالر، كىيىنچىـرەك ياردەملىـشىڭالر                                 ـ سىلهر مىنىڭ بۇ ئائىله بىلهن

                                 ئۇالرنى ئىشقا يىقىن كهلتۈرمهيتى،
                      تاھىر ـ زۆھرە، يۈسۈپ                                                                           كهتتى، ئابدۇلال بىلهن گۆھهر بىر ـ بىرىگه ئىنتايىن ئىجىل، ئامراق بولۇپ،      ئۆتۈپ                            بىر نهچچه ئاي مۇشۇ تهرىقىدە

  .                                     بىرىدىن ئايرىلىشقا كۆزلىرى قىيىشمايتى                                                     ـ زۈلهيخا بىر ـ بىرىدىن ئايرىاللمىغاندەك بىردەم بىر ـ
  .                                    ك مهھبۇسىنى نوقۇپ، ـ سىزگه خوش خهۋەر                                  ئهمدىال كۆزى ئۇيقۇغا كهتكهن سۆيۈملۈ                                 ـ ئابدۇلال، ـ دىدى گۆھهر بىر كۈنى

                                              نىمه خوش خهۋەر خوتۇن، ئهته دىسهڭمۇ بولىدىغۇ؟ ـ 
 » .                                       ـ دىدى ئابدۇلال ئۇيقۇدىن كۆزىنى ئاچالماي                              ـ چارچاپ كهتتىم ئارام ئااليلى،
  .                                           خهۋەر بوالتتى، سىز دادا بولىدىغاندەك تۇرىسىز                             ـ ياق ھازىرال دەيچۇ، نىمه خوش

                                                 ئابدۇلال ياتقان يىرىدىن دەرھال چاچراپ تۇردى دە ـ         ىمهستىنال                 گۆھهرنىڭ گىپى تۈگ
                     خوشـلىقىدىن كىچىـك                                                                                            بولىدىغان بولـدۇمما، مهن دادا بولىـدىغان بولـدۇم، مهن دادا بولىـدىغان بولدۇم،ــ دەپ                        ـ راسىتىن مهن دادا

                                         ىلىك ئـامراق ئىكهنكـى بـۇنى باشـقىالر                             بىـر ـ بىـرىگه شـۇنچ                                                                       بالىدەك سهكرەپ كهتتى، ئۇ ھهقىقهتهن خوشال بولغانىدى، ئهر ـ ئايـال  
                              بولمايىتتى، ماڭـا گۆھهرنىـڭ                                                                               ئۇالرنىڭ بىر ـ بىرىگه تهشنا ھىسىياتلىرىنى ھهرگىزمۇ تولۇق چۈشهندۈرۈپ بهرگىلى                      تهسهۋۋۇر قىاللمايتتى،

                           ى ھهم ئۇالرنىـڭ مـۇھهببهت                                                   مۇھهببىتىنىڭ، ئىناق ـ ئىجىل ئائىلىسىنىڭ سىموۋۇل                                                   قورسىقىدىكى بۇ تۆرەلمه ئابدۇلال بىلهن گۆھهرنىڭ پاك
                                     تاپالماي ئايالىنى قۇچاقالپ كۆتۈرۈپ ـ                                                                                ئىدى، شۇڭا ئابدۇلال بۇنىڭدىن بهكال سۆيۈنۈپ كهتتى، ئۇ خۇشاللىقىدىن قىلغىلى قىلىق       مىۋىسى

           قا چۆمدى،                                                               ئهمدى ئۇ نىمه دىيىشىنىمۇ بىلهلمىدى، دىمهك، ئۇالر چهكسىز خۇشاللىق                                            رەھمهت سىزگه، رەھمهت سىزگه دەيىتتى، قىسقىسى
                                                كهلتۈرگىـدەك دەرىجىـدە يىپىلغـان ئاۋايننىـڭ                                                                                          ئالدىغا ياغاچ شادا ئورنىتىلغـان، كهڭـرى ھهم كـۆركهم، قارىغـاي كىـشىنىڭ زوقىنـى      

           يورۇقلـۇق                                                                                  شهكلىگه كىرگهن ئاي بىرسىنى مارىغاندەك نۇرلىرىنى ئاشكارە قىلماقتا ئىـدى، ئاشـۇ                                   ئالدىدىكى ياغاچ شادىدىن ھىالل ئاي
                                                         نىسپىگه بىرىپ قالغان بولسىمۇ تىخىچىال ئۇخلىمىغان بولـۇپ،                                                         ا ياشالردىن سهل ھالقىغان بىر جۈپ ئهر ـ ئايال تۈن يىرىم              ئىچىدە ئوتتۇر

  .                                         سىرى ئۈستىدە ئىزلهنمهكته، ئويالنماقتا ئىدى  »      بهخىت»                        پهرزەنىتلىرىنىڭ كىيىنكى
                    ئۆزىنىـڭ جۇغىنىـڭ                                     ، ۋىجىك كهلگهن ئهركىشى، بۇ كىـشى                                             بىرىپ كهلدىڭلىمۇ؟ دىدى بومبا ساقال، قارامتۇل                        ـ بۈگۈن گۆھهرلهرنىڭكىگه

                                                                  ئۈستىگه ئۇ كىـشىنىڭ قويۇۋالغـان سـاقىلى بىـر غىـرىچتىن سـهل                                                                   كىچىكلىكىگه قارىماي ئاچچىقى خوپ بار، چۇس مىجهز ئادەم، ئۇنىڭ
                       كىشىنىڭ ساقىلىنى مازەك      ۇ بۇ                                                                     جۇغىغا ماس كهلمهي قالغان ئىدى، ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ كىچىككىنه كهلگهن بىشىم                         ئۇزۇنراق بولۇپ، بۇ ساقال

                                                                          ئـوبرازى بولـسىمۇ لىكىـن ئـۇ كىـشىنىڭ ئهقلـى دۇنياسـىنى، قهلبىنـى                                                                     قىلغاندەك بهكمۇ كۈلكىلىك كۆرۈنهتتى، بۇ ئۇ كىشىنىڭ سـىرىتقى 
 .                                     چۇش مىجهزى بىلهن تولىمۇ ماسالشقان ئىدى                    ئاشكارىالپ بهرگهندەك

        سـىمىز                                                                            بىرىگه تىخىمۇ ئىجىل بولۇپ قالدىمۇ نىـمه ئـۇالر؟ ـ دىـدى يـۇمىالق خـام                      تۇرۇپتۇ، بىر ـ                                     ـ ھهئه، باردىم ئۇالر ناھايىتى ياخشى
  .            كهلگهن ئايال

                   ـ قانداق دەيسىله؟
                          ھاياتلىقىمىزدا نهۋرە يۈزى                                                                          ئايرىاللمايدىكهن، يهنه بىر خوش خهۋەر قىزىمىز ھازىر ئىغىر بوي ئىكهن، بىزمۇ                             ـ ئۇالر بىر ـ بىرىدىن بىردەم 

  .                  كۆرىدىغان بوپتىمىز
           تهرسـالىق                                                         سهن بالىنى چۈشۈرگۈزىۋەت، ـ دىدى بـوۋاي قوپـاللىق ھهم    …                           بوي بولغان بولسا، ھهر ئاپال                              نىمه دەۋاتىسهن، گۆھهر ئىغىرـ 

 .     بىلهن
 …                                           سىلى خۇشال بولىدىغاننىڭ ئورنىغا خاپا بولۇپ                                                             ـ نىمه دەۋاتىال دادىسى بۇ دىگهن بىز ئۈچۈن خۇشاللىق ئىش تۇرسا،

 .         كهتكهنىدى                                                                                 ئاۋازىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭ ئاچچىقىدىن ساقاللىرى تىتىرەپ يۈز ـ كۆزلىرى قىزىرىپ     وۋاي                        ـ ئاغزىڭنى يۇم، ـ دىدى ب
                                                                  ئۇ يا ئىتىز ـ ئىرىق ئىشلىرىغا قارىيالمىسا ياكى بولمىـسا باشـقا                                                                     ـ بۇ خۇشال بولىدىغان ئىش ئهمهس، كۈيئوغلىمىز ئابدۇلال بىر يارىماس،

                                   چۈشـۈرگۈزىۋىتىپ ئانـدىن ئـۇالرنى                                                                ىلىپ ئۇ بىر كىسهل كۆرپىسى ئىـكهن، شـۇڭا تىـزدىن بـالىنى                           ئهپلهشتۈرەلمىسه، يهنه ك        ئىشالرنى
  .                ئاجراشتۇرۋىتهيلى

                                  قىزىمىزنىـڭ يهنه سـىلى بىزنىـڭ                                                                             دىگهنلىرى، كۈيئوغلىمىز ئابدۇلال ياخشى بالىغۇ، ئۇ كىسهلچان بولغىنى بىـلهن                      ـ ھۇي دادىسى بۇ نىمه
                                                                                قىلىشى ئۇنىڭ خاتـالىقى ئهمهس، ئۇنـداق قىلمـايلى، ـ دىـدى ئايـال ئىرىـدىن                      ىسهلچان بولۇپ                                  ھۆرمىتىمىزنى قىلىپ كىلىۋاتىدىغۇ، ك

  .                      تهربىيه قىلغان ئاھاڭدا             ئۆتۈنگهن ھهم
                                                                        دىگهن مىنىڭ خوتۇنۇم، نىمه دىسهم شۇنى قىلىشىڭ كىـرەك، جىـق سـۆزلىمهبۇ                                                      ـ بولمايدۇ، دىدىم بولمايدۇ، مهن دىگهندەك قىل، سهن

  .                                            ، ـ دىدى بوۋاي قاپاقلىرىنى ھۆرپهيىتكهن ھالدا       قارارىم              مىنىڭ ئاخىرقى
                       ئاڭالشتىن قورىقتى، ئـۇ                                                                                   بىلهلمىدى، ئۇ يهنه بىر نىمه دەي دىسه ئىرىنىڭ مىجهزىنى ئوبدان بىلگهچكه قاتتىق گهپ                   ئايال نىمه دىيىشنى



 :                            ئايال كۆڭلىدە شۇالرنى ئويلىدى
                            ئۆز بهخىتلىرىنى تاپتى، ئۇالر                                           ۇشى ھهقىقهتهن خۇشاللىق ئىچىدە بولۇپ، ئۇالر                                    ھهقىقهتهن بىر ـ بىرىگه ئامراق، تۇرم                     گۆھهر بىلهن ئابدۇلال

                                                                              بىر ـ بىرى بىلهن ئىناق ئۆتىۋاتىدۇ، ھـازىر ئـۇالرنى ئـايرىۋىتىش ھهقىـقهتهن                                                        ھهر قانداق كىشىنىڭ مهسلىكىنى كهلتۈرگىدەك دەرىجىدە
                                      ئىتىز ـ ئىرىـق ئىـشىلىرىنى تولـۇق                               ىپ ئابدۇلال دىهقان بولسىمۇ                                                    ئۇالرنى ئايرىۋەتمهيلى دىسه، بوۋاينىڭ ھالى شۇ يهنه كىل           تهس، لىكىن

                                                                          تهرەپتىن گۆھهرنىڭ قورسىقىدىكى ئهمدىال گۆش ھالىتىگه كهلـگهن بـاال، ئهمـدى                                                    قىلىپ كىتهلمهيدىغان يىرىم دىهقان ئىدى، يهنه بىر
                                        يىرىم بولۇپ كۆزىدىن ئىختىيارسـىز بىـر         كۆڭلى                                                                    دوختۇرخانىنىڭ خاالسىدە نىجاسهتكه مىلىنىپ ياتسا، ئايال مۇشۇالرنى ئويالپ          قايسىبىر

                                                                             بولسىمۇ لىكىن ئۇنىڭ چۈنكى ھامان بىر چىشلهم گۆشتىن تـۆرەلگهن بولغاچقـا بـۇ                                                 تامچه ياش ئهگىدى، ئىنسان ھهر قانچه تاش يۈرەك
                                 ى ھهم ئىرىنـى قولالشـنى تـوغرا                 ھۆرمهت قىلـد                                                                              قهلبى بىئارام بولىۋاتاتتىلىكىن ئۇ ئاخىرقى ھىساپتا يهنىال ئۆز ئىرىنىڭ قارارىغا         ئايالنىڭ

         بۇزغـان        چاقنى «                                                                    تاپقاندا ھىيلىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولدى، كونىالرنىڭ ئىيىتقىنىدەك                                        تاپتى ھهم ئوبدان بىر پىالن تۈزۈپ پۇرسهت
  .                 ۇشنى پىالنلىغانىدى                               بهخىتلىك ئائىلىسىنى بۇزۇشقا سوز                                            دىگهندەك بۇ ئايالمۇ ھىيلىگهر قولىنى ئۇالرنىڭ  »                            شانىسى، قىزنى بۇزغان ئانىسى

                                 ئىكهنلىكـى خىيـالىغىمۇ كىلىـپ                                                                                  ئابدۇلالنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بۇ پىالننىڭ قۇربانى بولۇپ كىتىـدىغان بـاش پىرسـۇناژالر                     لىكىن گۆھهر بىلهن
  .                                                      ـ بىرىگه بولغان مۇھهببىتى، ساداقىتى بىلهن پهخىرلىنهتتى                                                     چىقمايىتتى، ئۇالر ئۆز تۇرمۇشلىرىدىن پهخىرلىنهتتى، بىر

  .                        چاقىرىتقانلىقىنى ئىيىتتى                                                                        ئۆيىدىن بىرسى كىلىپ گۆھهرنى بىر ـ ئىككى كۈن ئۆيدە تۇرۇشقا ئۆيدىكىلهرنىڭ              كۈنى گۆھهرنىڭ    بىر 
  .                                                                     ئهۋەتىپتۇ، بىر ئىككى كۈندە كىلىدىكهنمهن، بىرىپ كىلهيمۇ؟ ـ دىدى ئىرىگه                                          ـ ئابدۇلال، ئاتا ـ ئانام مىنى چاقىرتىپ باال

                                           بىرىپ كىلىڭ، ئۆزىڭىزنى ئاسىراڭ، مهن ئۈچۈنال                                                      ە مۇھىم ئىش بولمىسا ئۆيدىكىلهر سىزنى چاقىرىتمايىتتى،                         بولىدۇ، بىرىپ كىلىڭ، ئۆيد ـ 
  .                                  ئابدۇلالمۇ گۆھهرنىڭ سۆزىگه جاۋابهن                                   ئهمهس، ئوماق قوزىمىز ئۈچۈن، ـ دىدى

                                               بولمىسا ئىككىمىز بىرگه بىرىپ كىلهيلى، بوالمدۇ؟                        سىز قىينىلىپ قاالرسىزمۇ؟  …         ـ لىكىن 
  .           بولۇپ قالدى                                                                              تۇرۇپ ئىتىز ـ ئىرىق ئىشلىرىغا كۈچۈم يىتىشىچه ياردەملىشهي، ھازىر تىرىلغۇ ۋاقتى                         اق قهدىرلىكىم، مهن ئۆيدە   ـ ي

  .                                                   ئايرىاللمىسام،ـ دىدى گۆھهريهرگه قاراپ قىزارغان ھالدا                                            مهن سىزدىن بىر ئىككى كۈن ئهمهس، بىرەر سائهت  …         ـ لىكىن 
                              كۈنـدىن كىـيىن كۆرشهيلى،ــ                                                                       ئىككى كۈندىن كىيىن يهنه جهم بولىمىز، خاتىرجهم كىتىۋىرىڭ، ئىككـى                ئايرىلمايمىزغۇ؟               ـ بىز ئۆمۈرلۈك

                                                                     ئايرىلىشتى، لىكىن بۇ ئايرىلىـشنىڭ ئىككـى كۈنلـۈك ئهمهس ئۆمۈرلـۈك                                                          دىدى ئابدۇلال گۆھهرنى تىنىچالندۇرۇپ، ئۇالر شۇنداق قىلىپ
                                  گـۆھهر ئـۆيىگه كىلىـپ ئهتىـسى                                                 مىگهن ھهم ئويالشقىمۇ جـۈرئهت قىاللمـايىتتى،                                     قالىدىغىنىنى ئۇالر خىيالىغىمۇ كهلتۈر               ئايرىلىش بولۇپ

                                                                      پايپاسالپ يـۈرۈپ چۆيـۈن چـاق سـىلىپ تهيياالنغـان ئىغىـر ھـارۋىنى                                                             ئهتتىگهندىال دادىسى يهنى ھىلىقى تهرسا چۇس مىجهز بوۋاي
                                    پارچه كىگىـز بىـلهن بىـر پـارچه                        كونىراپ كهتكهن بىر                                                           ئىشلىرىدا ئىشلىتىدىغان كاال ھارۋىسىغا قىىتىپ، ھارۋا ئۈستىگه                 ئۆزىنىڭ تىرىلغۇ

  :     كىرىپ                                                 دۇخاۋا تاشلىق كۆرپىنى تاشلىدى ھهم قىزىنىڭ قىشىغا
                                                                   ئانىڭىز سىزگه دورا ئىلىپ بىرىدۇ، ـ دىـدى، گـۆھهر ھـاڭ ـ تـاڭ                                                                      ـ بۈگۈن ئانىڭىز بىلهن نۇرمهمهت دوختۇرنىڭ شىپاخانىسىغا بارىسىز،

  :                  قالدى ھهم دادىسىغا
  .                            تۇرسام، پۇل بۇزمايلى، ـ دىدى                                                           ادا، مهن ئاغىرىپ قالمىسام نىمه ئۈچۈن دورا ئالىمهن، مهن ساق           ـ نىمىشقا د

                                                                                  بىلمهيسىز ئايالالر مۇشۇ چاغدا ياخشى دورىالرنى ئىچىـپ ئـۆزىنى ئاسىرمىـسا، كىـيىن                                                ـ ياق قىزىم، چوقۇم سىز ھازىر ئىككى قات، سىز
 .                   ن بىلهن پايدىسى يوق                                              كىسهلچان بولۇپ قالىدۇ، بۇ چاغدا پۇشايمان قىلغا

                                                   شىپاخانىسغا قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى، ئـاال توپـاق                                                                           قىلىپ ئانا ـ باال كاال ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ نۇرمهمهت دوختۇرنىڭ ھاياتلىق        شۇنداق
   هن       كـۆرگ                                                                                    كهلمىگهندەك، ھارۋا ياق ھارۋا ئۈستىدىكى يۈك ئىغىر كهلگهندەك ھهم بۇ رەزىـل پىالننـى                                 پۇشۇلداپ زادىال ئالدىغا ماڭغۇسى

                                                     بولغاندەك ھه دىسىال توختـاپ ماڭمـايىتتى، گۆھهرنىـڭ                                                                        ئىككى كىشىنىڭ بىرى بولغان گۆھهرنىڭ ئانىسىنىڭ پىالنىنى بىچىت قىلماقچى
                     قىالتتـى دە بىـردەم                                                                                بىلهن كالىنى ئۇراتتى، كاال ھهر بىر قامچا تهگكهندە بىر ئاز ئىتتىكرەك ماڭغاندەك                              ئانىسى ھه دىسه قولىدىكى قامچا

  .              گه يىتىپ كهلدى  »                    ھاياتلىق شىپاخانىسى «                  قىلىپ ئۇالر ئاخىرى                                                    كىيىن يهنه ئاستىاليىتتى، يهنه قامچا تىگهتتى، شۇنداق          ماڭغاندىن 
                                  دىگىنىچه ئارقىسىغىمۇ قارىماسـتىن                                                                                  ھارۋىسىنى باغالپ قويغاچ تۇرۇڭ مهن قاراپ باقاي دوختۇر بارمۇ ـ يوق،ـ ئايال شۇنداق             ـ قىزىم كاال

                                                                        چارەك ۋاقىت ئۆتكهندىن كىيىن قايتىىـپ چىقىـپ گـۆھهرنى باشـالپ كىرىـپ                                  گه كىرىپ كهتتتى، تهخمىنهن »                   ھاياتلىق شىپاخانىسى «
                               كىيىۋالغـان ئاپئـاق خـالىتى                                                                                 ئاق سىرىق كهلگهن يىگىرمه بهش ياشالر ئهتىراپىدىكى بۇرۇتلۇق كهلگهن بۇ يىگىـتكه            ئىگىز بوي،  .      كهتتى

  .          كۆرسىتهتتى     تلىك                                              تولىمۇ ياراشقان بولۇپ، بۇ يىگىتنى تىخىمۇ ساالپه
  .                    بوش ئورۇننى كۆرسىتىپ                                                               ـ ياخشىمۇسىز؟ قىنى ئولتۇرۇڭ، ـ دىدى بۇ يىگىت گۆھهرگه ئۇدۇلدىكى

                                                                        قىزدىن ئهھۋال سوراپ، ئاندىن سـىلى دىگهنـدەك دورا تهييـارالپ بىرەي،ــ                                                          ـ ھهدە سىلى خاپا بولماي سىرىتقا چىقىپ تۇرسىال، مهن بۇ
                                            قىلمايال ئولتـۇراتتى، دوختـۇر يىگىـت بـۇ                                      ئايال چىقىپ كهتتى، گۆھهر گهپ سۆز  .                 ڭ ئانىسىغا قاراپ                     ئارقىدىنال گۆھهر قىزنى           دىدى يىگىت

           بولغىنىدىن                                                                               تۇيۇقسىز بۇ يىگىتنىڭ ئۆزىگه قاراپ گهپ سۆز قىلمايال قاراپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ خىجىل                                     قىزنىڭ چىرايىغا قاراپ تۇراتتى، گۆھهر
  :                   هن يىگىت يهنه قىزغا                                         تهمتىرەپ قالدى، گۆھهرنىڭ كهيپىياتىنى كۆرگ

                                         پايدىلىق دورا ئىلىپ بىرىدۇ دەپ ئويلىدىمۇ                                                                                 ئانىڭىز دىگهندەك دورا تهييارالپ بىرەمدىمهن؟ـ دەپ سورىدى، قىز خىيالىدا ئانام ماڭا ـ 



 :             نىمه پهرۋاسىز
  .    دىدى                  ـ شۇنداق قىلىڭ، ـ

  .                          قىالي، سىز ساالمهت تۇغااليسىز                                                                       ـ بۇ سىزنىڭ بىرىنچى بالىڭىزغۇ دەيمهن، ئهگهر خالىسىڭىز مهن سىزگه ياردەم
  :                                          ھاڭۋىقىپ تۇرۇپال قالدى، ئاڭغىچه دوختۇر يهنه                                             گۆھهر دوختۇرنىڭ نىمه دىگىنىنى چۈشهنمىگهندەكال

 …                                                       سىزنىڭ پهرزەنىتلىك بولىشىڭىزنى خالىمايدىكهن، شۇڭا ئۇالر                                ـ سىز بىلمهيسىز، ئاتا ـ ئانىڭىز
               ئـۇ ئاتـا ـ      .                        ئاچچىقالنغان قىيـاپهتته                                               المنى چۈشۈرۋەتمهكچىكهن شۇنداقمۇ، ـ دىدى گۆھهر                        چۈشۈرۈش دورىسى بىلهن با                ـ شۇڭا ئۇالر باال

 .                                                لىكىن ئۇالرنىڭ نىمىشقا شۇنداق قىلىدىغىنىنى بىلمهي                                               ئانىسىنىڭ مهخسىتىنى بىر ئاز چۈشهنگهندەك بولدى،
                       پهرۋاسىز چىرايىڭىزغـا                          بىلمىدىم، سىزنىڭ مىسكىن                                                        مهنمۇ ئاتا ـ ئانىڭىزنىڭ نىمه ئۈچۈن شۇنداق قىلىدىغىنىنى                         ـ ئۆزىڭىزنى بىسىۋىلىڭ،

  .                                                      قاراپ سىزگه ئىچىم ئاغىردى، شۇڭا راسىت سۆزنى قىلغانىدىم
 .                                                          ـ رەھمهت سىزگه دوختۇر، سىزگه نىمه دەپ رەھمهت ئىيىتسام بوالر

                              ايىتقانـدىن كىـيىن دورىنـى                 ئـۆيىگىزگه ق                                                                            رەھمهت ئىيىتماڭ، مهن دىگهن دوختۇر ئهزرائىل ئهمهس، دورىنى ئالماشتۇرۇپ بىرەي       ـ ماڭا
  .                                                                          ياردىمىمنى ئاشكارلىماڭ ھهم ئۆيگه بارغاندىن كىيىن ھىچ ئىش بولمىغاندەك يۈرۈڭ                                            خاتىرجهم يهڭ، لىكىن بىر شهرتىم سىزگه قىلغان

ـ                                                                                شۇنداق قىلىپ قهلبى كىيمىگه ئوخشاش ئاق نىيهت دوختۇر دورىنـى ئالماشـتۇرۇپ      ۇر                                                     گـۆھهرگه تۇتقـۇزدى، ئـۇالر قايتـار چاغـدا دوخت
  :                       گۆھهرنىڭ ئانىسىغا قاراپ

  .                                                  گۆھهرگه ياخشى دورا بهردىم، خاتىرجهم بولسىال، ـ دىدى      ـ مهن
                        دورىسىنى ئالداپ بىرىشنى                                                                             ئانىسى باشقىچه چۈشهنمىدى، چۈنكى ئۇ دوختۇردىن قىزىغا بىلىندۈرمهي باال چۈشۈرۈپ                  بۇ سۆزنى گۆھهرنىڭ

                                                                     بولغاچقا تىخى گۆشكه ئايالنمىغان تۆرەلمىنىڭ رەھىمـسىزلهرچه دۇنيـادىن        نسان                                                ئۆتۈنگهنىدى، لىكىن بۇ دوختۇر ياخشى پهزىلهتلىك ئى
  .               چىداپ تۇرالمىدى          يوقىلىشقا

                                                                      ئۇنىڭ كـۆز ئالدىـدا پهقهت دوختۇرنىـڭ ئۇنىڭغـا بهرگهن ئـوبرازلىرى                                                              گۆھهر دوختۇرغا نىمه دەپ رەھمهت ئىيتىشنى بىلهلمهي قالدى،
  .        اڭاليىتتى                    ئۇنىڭ تهربىيلىرى جار                     گهۋدىلهنسه، قۇلىقىغا

                                                                                كىيىن دورىنى خاتىرجهم يىدى، ئانىسى بىلهن دادىـسى بولـسا بـاال بۈگـۈن چۈشـۈپ                                                شۇنداق قىلىپ گۆھهر ئۆيگه قايتىپ كهلگهندىن
                                     گـۆھهردە ھىچقانـداق بىـر ئـاالمهت                                                                                    ھىلى چۈشۈپ كىتىدۇ دەپ تىت ـ تىت بولۇشتى، لىكىن ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهن بولسىمۇ         كىتىدۇ،

  .                                    ئالماشتۇرىۋىتىلگهنلىكىنى ھىس قىلىشتى                                 ىال ئۇالر گۆھهرگه بىرىلگهن دورىنىڭ               كۆرۈلمىدى، شۇند
            بواللمىـدى،                                                                                     ئابدۇلال گۆھهرنىڭ يولىغا قاراپ تولىمۇ تىت ـ تىت بولدى، ئۇنىڭدىن زادىـال خـاتىرجهم                                  ئارىدىن بىر ھهپته ۋاقىت ئۆتتى،

                                                                    ئهنـسىردى، ئـۇ ھهرگىزمـۇ قىينئاتـا ـ قىينئانىـسىنىڭ يۇقـارقى          ن                                                             چۈنكى گۆھهر ئىغىر بوي بولغاچقا ساالمهتلىكىدىن چاتاق چىقىـشىدى 
          ئاخــشىمى                                                                                                    كهلتۈرمىــدى، شــۇڭا ئــۇ گۆھهرنىــڭ ئۆيــدىكىلىرى ئىلىــپ كهتكىلــى بىــر ھهپــته بولغــان كــۈنى                         ئىــشلىرىنى خىيــالىغىمۇ

                                   ، ئۇنى قىينىغىنى قانداقتۇر بىـرەر                      گۆھهرمۇ بهك قىينالدى                                                                         گۆھهرنىڭكىلهرگه بىرىپ كهلمهكچى بولۇپ يولغا چىقتى، بۇ بىر ھهپته جهريانىدا
                        مۇشۇ ھهپـته ئىچىـدىكى                                                                                 بهلكى ھىجران ئازابى، سىغىنىش ئوتى ئىدى، ئۇ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ ھهممه پىالنلىرىنى                        كىسهل ئازابى بولماستىن

                  دىكى ھهر قانـداق                                                                ئابـدۇلالدىن ئايرىلىـشقا زادىـال كـۆزى قىيمـايىتتى، دۇنيـا                                                       بىر كۈنى تۇيۇقسىز ئاڭالپ قالدى دە چۆچۈپ كهتتى، ئۇ
  .                                   نهرسىدىنمۇ ئابدۇلالنى ئۈستۈن كۆرەتتى           ئهتىۋارلىق

        بهكمـۇ                                                                                ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ مهمنۇن بولدى، ئۇ مۇشۇ بىر ھهپتىدىن بىرى قهدىرلىك ئايـالىنى                                    ئابدۇلال گۆھهرنى كۆرۈپ ئۇنىڭ ساالمهت
                                                     قارشى ئالـدى، ئابـدۇلالنىڭ كـۆڭلى بۇنىڭـدىن بىـر         هن                                                                       سىغىنغانىدى، گۆھهرنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئابدۇلالنى بهكمۇ سوغۇق مۇئامىله بىل 

  :                                             چىلىندۇرمىدى، كهچ كىردى ئابدۇلال گۆھهرگه قاراپ                                  قىسمى بولۇپ قالغان بولسىمۇ پهقهتال
ـ                   شۇڭا ئۇ نىمه دەپ                                                                              دىدى، گۆھهر بولسا مۇشۇ ھهپتىدىن بىرى بولغان ئىشالرنى ئابدۇلالغا ئىيىتمىغانىدى،                            ـ ئهمدى ئۆيگه قايتامدۇق، 

                                                 ئىلىپ بولغان، قايىتمايمهن دىسه ئىرى نىمه بولۇپ             ئاللىقاچان                                                             ۋاپ بىرىشنى بىلهلمهي قايتايلى دىسه دادىسى بىلهن ئانىسى ئۇنى  جا
                   مىـجهزى ئۇنىڭغـا                                                                                   ياشقا تولدى، بۇ ياش ئۇنىڭ كۆزىدىن ئهمهس قهلبىدىن چىققانىدى، چـۈنكى دادىـسىنىڭ                       كىتهر، گۆھهرنىڭ كۆزى

                                                         ئهمهلگه ئاشۇراتتى، ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ھهر قانداق بىر سۆزىگه                                         دىگىنىنى ھهر قانچه بهدەل تۆلىسىمۇ چوقۇم                        بهش قولدەك ئايان بولۇپ، 
                ئىشىكتىن ئهمدىال                                                                                 باشقا ئامىلى يوق ئىدى، شۇڭا تهڭقىسچىلىقتا قىلىپ جاۋاپ بىرەلمهي تۇراتتى، ئاڭغىچه                        خوش دەپ ئىتائهت قىلشتىن

  :                    چىرايىنىمۇ ئاچماستىن                     اي ئابدۇلالغا جاۋابهن                                      كىرىپ ئۆيدىكى سۇپىغا جايلىشىۋالغان بوۋ
ـ                                                                       دىدى، ئابدۇلال بۇ سۆزنى ئاڭالپ نىمه دىيىشنى بىلهلمهي گۆھهرگه قارىـدى،                                                       ـ سىز كىتىۋىرىڭ، گۆھهر يهنه بىر نهچچه كۈن تۇرسۇن، 

                                 تتى، ئابدۇلال گۆھهرنى تـار يهردە      تۇرا                                                                             كۆزى ياش يۇقى بولۇپ، بىشىنى يهردىن كۆتۈرەلمهي بىر نوقتىغا تىكىلگىنىچه جىمجىت         گۆھهرنىڭ
  :     قاراپ                                       قىستاشنى توغرا تاپمقان بولغاي، بوۋايغا

  .                                ئارقىغىمۇ قارىماستىن چىقىپ كهتتى                                                                 ـ بولىدۇ، ئۇنداقتا يهنه بىر نهچچه كۈندىن كىيىن بارسۇن، ـ دىدى دە
                 خىيالالرنى قىلدى،                               قىپ يولدا ماڭغاچ خىلمۇ ـ خىل                                           ھهقىقهتهن ئىغىر كهلدى، ئۇ ئۆيدىن قايتىپ چى                                  قىيىن ئاتىسىنىڭ بۇ ئىشى ئابدۇلالغا

                                                                           ئـۇنى چۆچۈتـۈپ قويـدى، ئـۇ كۆڭلىـدە قىـيىن ئاتـام راسـتىنال بىزنـى                                                                     بهزىبىر خىيالالرنى ئويالپ خۇشال بولسا يهنه بهزىبىر خىيـالالر 



                                بهخىتىـسىز تۇرمۇشـى ھهققىـدە            يىنكـى                                                           ، نىمه دەپ بىزنى ئايرىۋىتىدۇ، ئۇ شۇ خىيالالر ئىلكىـدە كى               ياكى مىنى                       ئاجىراشتۇۋەتمهكچىمىدۇ
  .                                                  ئوتىدىن ئازاپالنسا يۈرىكى ھىجران ئازابىدىن پۇچىالندى                                              ئويالشقا خىيالمۇ قىاللمىدى، ئۇنىڭ قهلبى سىغىنىش

                  بولـسىمۇ لىكىـن                                                                                            يهنه بىر ھهپته ئۆتۈپ كهتتى، بۇ بىر ھهپته ئچىدە مهھهللىـسىدە جىـق ئۆزگـۈرۈش بولمىغـان                         شۇنداق قىلىپ ئارىدىن
                                                                       ئابدۇلال ئۆز ئۆيىـدە يـالغۇزلىقتىن قىينالـسا، گـۆھهر ئـۆز ئۆيىـدە                                                                 لال بىلهن گۆھهرنىڭ تۇرمۇشىدا يىڭى بۇرۇلۇش يۈز بىرىۋاتاتتى،     ئابدۇ

                             كهينىـدىكى ئىرىـق بويىغـا                                                                                       قايتا ئىرىشهلمهسلىكتىن ئهنسىرەپ كۆزلىرىدىن تارام ـ تارام ياشالر ئاقتى، ئۇ ئۆينىـڭ                  ئابدۇلالغا ئهمدى
                                                                     بولغان يولدىشىنى خىيال قىلدى، مۇشۇ بىـر ھهپـته جهريانىـدا ئۇنىـڭ                                             ىنىچه ئابدۇلالنى ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ سۆيۈملۈك                چىقىپ سوغا قارىغ

 :                                                                 قۇرۇمىدى، بىر كۈنى ئۇ ئانىسىنىڭ يالغۇز قالغام ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ                   كۆزىدىن پهقهتال ياش
                                     قايتايمىكىن،ــ دىـدى ھىـچ ئىـشنى                               قىلمىـدىم، مهن ئهمـدى                                                          بۇ ئۆيگه كهلگىلى بىر ھهپتىدىن ئىشىپتۇ، ئۆيدە باشقا ئىشمۇ           ـ ئانا مهن

  .                  بىلمىگهن قىياپهتته
                  ئاجراشـتۇرماقچى،                                                                                     ئۆيىڭىز مۇشۇ، ـ دىدى گۆھهرنىڭ ئانىسى قاپاقلىرىنى ھۈرپهيتىپ، دادىڭىز ئهمدى سـىزنى                          ـ نهگه قايتىسىز؟ سىزنىڭ

  .                                                      ئىرىڭىز بىلهن ئهمدى ئۆي تۇتىمهن دەپ خام ـ خىيال قىلماڭ
                                                    بۇزماقچى بولىسىلهر،ـ دىدى گۆھهر كۆزلىرىدىن تارام ـ                                                                     ۈچۈن؟ ئۇ ماڭا شۇنچه ئوبدان مۇئامىله قىلۋاتسا، نىمىشقا تۇرمۇشىمىزنى      نىمه ئ ـ 

                         لىكىن ئانىـسى ئۇنىڭغـا                                                                                ئۇنىڭ ھازىرقى مۇشۇ ھالىتى يات كىشىلهر كۆرگهن بولسىمۇ ئۇنىڭغا ئىچى ئاغىراتتى،                         تارام ياشلىرىنى ئىقىتىپ،
 :                 رنىغا تهددى بىلهن               ئىچ ئاغىرتىش ئو

  .              بىز رازى ئهمهس                                                                                 دەيدىغانغا سىز كىم؟ سىز دىگهن بىزنىڭ قىزىمىز، سۆزىمىزگه كىرىشىڭىز كىرەك، بولمىسا                    ـ نىمشقا ـ پىشىمشقا
                                                                  سىلهر بۇ ھوقۇقنى ئۇنىڭغا بىرىپ بولغان، ـ گۆھهرنىڭ ئاغزىدىن شـۇ                                                            ـ مهن دىگهن ياتلىق بولغان، مهندىن ئىرىم رازى بولسا بولدى،

                       گۆھهرنىـڭ دادىـسىنىڭ                                                                              قىلغان ئاۋاز بىلهن بىر شاپىالق ئۇنىڭ يۈزىگه تىگىپ بولدى، يۇمىران تىرىـسىدە   »    تاس»                  سۆز چىقىپ بولغىچه
                                قولىنىڭ ئىزى ئىنىقال قالغانىدى،

                   مۇشـۇ كهمگىـچه            ئىتتىرىپ،                                                                         كايىماي بىز دىگهننى قىل، كىرە ئۆيگه،ـ دىدى بوۋاي يهنه گۆھهرنىڭ دولىسىدىن                      ـ نىمه دەۋاتىسهن، توال
                                                                         لىكىن ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن قايغۇرمىـدى ھهم كـۆز يىـشىنى توختـاتتى، ئۇنىـڭ                                                           تاياق يىمىگهن قىزغا بۇ شاپىالق ھهقىقهتهن ئىغىر كهلدى،

                        كىـشىلهردەك كۆرۈنـدى،                                                                                     ئۈچۈن سۆيۈملۈك، مىهرىبان بولغان بۇ كىشىلهر ئهمهس ئۇنىڭ كۆزىگه ياۋۇز، شهخـسىيهتچى                قهلبىدىكى ئۆزى
                                                                 ئابدۇلالنىڭ ئاتىسى ئابـدۇراخمان ئاكـا بىـلهن ئانىـسى ئـالىيه                                                         ى گۆھهر تۈزۈك گهپ سۆز قىلمايدىغان بولۇۋالدى، بۈگۈن          شۇندىن بىر

  .                          قايتۇرۇپ كىتىشكه كهلگهنىدى                         ھهدىمۇ بىرگه كىلىپ قىزنى
 .             ئازاپالنغانىدى                                          ئابدۇلالمۇ مۇشۇ ھهپتىلهردە گۆھهردىن بهكرەك

                                                                                    ئاجىراشـتۇرىۋىتهيلى دەپ ئويلىغـان، ئىككـى كۈنـدىن كىـيىن ئـۇالر تـوي خىتىنـى                گۆھهرنى                                    ـ كهلگهنلىرى ياخشى بوپتۇ، لىكىن بىز 
  .                                                   ئايرىۋەتسۇن، ـ دىدى گۆھهرنىڭ دادىسى ھىچ گهپ سۆزسىزال

                                   قارىماي تويلىـدۇق، ئهمـدى ئـۇالر                                                                             قۇدام، بىز دەسلهپته بالىالرنى ئۆمۈرلۈك بولسۇن دەپ ۋەدە بىلهن ئۇنىمىغىنىغا                    ـ بۇ نىمه دىگهنلىرى
 .                                              ئاكا يۇقارقى سۆزلهردىن نارازى بولغان قىياپهتته                 دىدى ئابدۇراخمان  …                                 ياخشى تۇرمۇش كهچۈرۋاتسا نىمىشقا 

  .                                                                              ئاجراشتۇرىمهن دىدىم ئاجىراشتۇرىمهن، ـ دىدى گۆھهرنىڭ دادىسى يهنه تهرسالىق بىلهن                    ـ مهن قارار قىلدىم،
                                                    بالىنىـڭ قىـساسىدىن قانـداق چىقىـدىال، ـ دىـدى                             يىڭـى تۇغۇلمىغـان                                                           ـ ئاجراشتۇرىمهن دەپال ئاجراشتۇرامال؟ ئۇالرنىـڭ قىـساسىدىن،  

  .     بىلهن                                       ئابدۇراخمان ئاكا قۇدىسىغا سۇئال نهزىرى
  .              ئاجىراشتۇرىمهن                                                                 ـ قانداق چىقىشىم بىلهن نىمه كارىلىرى، مهن ئاجىراشتۇرىمهن دىدىمغۇ

                                                        بولسىمۇ لىكىن كىيىن بىر ـ بىرىگه زادىال يـول قويغۇسـى              سۆزلهشكهن                                                           شۇنداق قىلىپ گهپ چىڭىغا چىقتى، ئىككى تهرەپ باشتا چىرايلىق
                                 قىالرىنى بىلهلمهي ئۆز ئاتىلىرىنىڭ                                                                            ۋارقىراشتى، ھهش ـ پهش دىگۈچه ئۇالر تۇتۇشۇپ قالدى، گۆھهر بىلهن ئابدۇلال نىمه                كهلمىدىمۇ نىمه

                                           داق قىلىپ ئىككى ئائىله زىدىيهتلىشىپ قالدى،                                  دىيىشىتىن باشقا ئامال بولمىدى، شۇن «                         بولدى قىلىڭالر، ئۇرۇشماڭالر «               پىشىغا ئىسىلىپ 
                                                   بىـسىقتۇردى، ئابـدۇلالالر قايتىـپ كىتىـشتى، ئـۇ                                                                                     ئۇالرنىڭ ۋاراڭ ـ چۇرۇڭلىرىنى ئاڭلىغان مهھهللىدىكىلهر يۈگىرەپ كىلىـپ جىـدەلنى   

  .           يۈرۈپ كهتتى                                     قايىتقۇچه ئۈن ـ تىنسىز خىيال ئىلكىدە
                                                                    ئوسالىقىدىن شىكايهت قىالتتى، ئالىته ھهدە بولـسا ئۇنىڭغـا تهسـهللى                  ىسىنىڭ قالغان                                            ئابدۇراخمان ئاكا بولسا ھهدەپ كايىتتى، ئۇ قۇد

  .                                                                             ـ بىسىق بولۇش توغىرسىدا نهسىههت قىالتتى، شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئۆيىگه قايتىپ كهلدى                  بىرىپ تىخمۇ ئىغىر
                                             ڭگۈ ھىجىران ئازاپى تارتامۇ؟ ئۆزى تۇنجى قىتىم   مه                                      ئۇ راستنىال گۆھهردىن ئۆمۈرلۈك ئايرىلىپ  .                                    لىكىن ئابدۇلالنىڭ كۆڭلى كهيندە قالدى

        ئوتتـا                                                                                         ئايىرىلىپ بىر ئۆمۈر دەرت، ھهسىرەت ئىچىدە ئۆتهرمـۇ؟ ئـۇ مۇشـۇالرنى ئويلىـسا يـۈرىكى                                    چىن دىلىدىن سۆيىگهن مهھبۇبىدىن
                         الىيه ھهدە ئۇنىڭ كۈنسىرى                         ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئ                                              شۇندىن كىيىن بىر نهچچه ئاي ۋاقىت ئۆتۈپ كهتتى،  .                        پۇچىالنغاندەك ئېىچىشاتتى

  .           قالغانـدى                                                               ئوغلى ئابدۇلال گۆھهردىن ئايرىلغاندىن بىرى مۇشۇ ھالغـا ھۈشـۈپ    .                چىداپ تۇرالمىدى                               خامۇشلىشىپ قالغىنى كۆرۈپ زادىال
               ئۇالرغا قايتـا   .                                          بىرىپ قۇدىلىرىدىن يۈز تۇرانه تۇرۇپ ئۆتۈندى              ھهتتا ئۆزلىرى  .                                                     شۇڭا ئۇالر ئارىسغا يۈز ئابىرويلۇق كىشلهرنى ئارالشتۇردى

                                 ئابدۇلالنىڭ تۇرمۇشـىنى بۇزۇشـنى                                                                            لىكىن قهلبى تاشتهك قىتىپ كهتكهن ئاشۇ بىر ـ جۈپ ئهر ـ ئايال گۆھهر بىلهن                      ـ قايتا چۈشهندۈردى،



                                                                                ھىجىران ئازابىنى تارتىۋاتقىنى پهقهت ئابدۇلال بولماسـتىن ئۇالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ    .                                           ئويالپ ھىچ كىشىنىڭ گهپ سۆزلىرىگه قۇالق سالمدى
                                            بهختـى پهرزەتلىرىنىـڭ خـاتىرجهم، ئىنـاق                                       ئهسلىدە ئاتا ـ ئانىنىڭ ئهڭ چـوڭ    .                                              پارىسى بولغان قىزىمۇ كۈنسىرى ئازابلىنىۋاتاتتى      يۈرەك

                                                                                    ئۇالر ئۆز پهرزەنتىنىڭ بهختىنى نابۇت قىلىـپ بىـر ئۆمـۈر دەرت ـ پىراققـا مهھكـۇم             ئهپسۇس  .                                   بهخىتلىك تۇرمۇشى بولۇشى كىرەك ئىدى
                                                     قىزىغا ھازىرچه خاتـا كۆرۈنگهنـدەك قلغىنـى بىـلهن                                                         لىكىن بۇ بىر جۈپ ئاتا ـ ئانىنىڭ ئويچه بۇنداق قىلىش   .      راتتى                  قلماقچى بۇلۇشۇپ تۇ

                  ھىچقانـداق بهدەل                                                     ئۆزلىرىمۇ بۇ خاتا ئويىنى ئهمهلىيهتكه چىقىرىش ئۈچۈن  .                    ئاساسى دەپ ئوياليىتى                                ئهمهلىيهتته كىيىنىكى تۇرمۇشىنىڭ
                                                              ئابدۇلالنىڭ ئاتا ـ ئانىسنىڭ، پهرزەنتىلىرنىـڭ گهپ سـۆزلىرىگه                                    ر ئارىغا سىلنغان كىشىلهرنىڭ ھهم        شۇڭا ئۇال  .                       تۆلهشتىن ئهنسىرىمهيتتى

 .                            ئاجىراشتۇرۇش ئويدا چىڭ تۇردى                  زادىال قۇالق سالماي
ـ                                            گۆھهرنىڭ بۇ كۇنلىرى ئىنتايىن ھهسرەت ئىچىدە        ايتتى،                                                                         ئۆتتى، ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا ئابدۇلالنىڭ سىماسى جىلۋىنىپ بىردەممۇ يىراق بولم

                                               مىجهزى چـۇس ئـادەم تۇرسـا قانـداقمۇ ئـۇنى                                                                                  ئۆز تۇرمۇشىنى قوغداپ قىلىش ئۈچۈن تىرشماقچى بولدى، لىكىن ئۇنىڭ دادىسى ئوسال،
                                                                                 ئاخىرى ئۇ دادىسىغا يىلىنىپ دادىسىدىن ئۆز تۇرمۇشـىنى بۇزماسـلىقىنى ئۆتـۈنمهكچى                                            چۈشهندۈرگىلى بوالر دىگهنلهرنى خيال قىلدى،

 .     بولدى
 .               ماڭا ئامىراقمۇ؟                                                        دى، گۆھهر بىر كۈنى دادىسىنىڭ پۇتلىرىنى تۇتىۋىتىپ ــ سىز            ــ دادا ـ دى

 .                                 ــ شۇنداق قىزىم، سىز نىمه دىمهكچى
                          باال تۇغۇلماي تۇرۇپال تىرىك                                                                              ئۆتۈنۈپ قاالي، مىنى ئابدۇلالدىن ئايرىۋەتمىسىڭىز، قورسىقىمدىكى ئۇنىڭ بالىسى، بۇ                   ــ دادا مهن سىزدىن

                                                                        بۇلدۇقالپ يىغالپ كهتتى، لىكىن دادىسى گۆھهرگه قـاتتقىلىق بىـلهن ئۇنڭغـا                                   ـ، گۆھهر شۇ سۆزلهرنى قىلىۋىتىپ                      يىتىم بولۇپ قالمىسۇن ـ
 .            ئاغىرتماستىن    ئىچ

                                                                      چىرايلىقچه ئاجراشقىلى ئۇنىساڭ بالىنى تۇغقلى قـويىمهن، بولمىـسا بـۇ                                                              ــ نىمه دىمهكچىسهن، سهن مىنىڭ قارارىمغا قارشى چىقماقچىمۇ؟
  .                                               ۋىتىمهن ــ دىدى، گۆھهرنىڭ دادىسى تهرسالىق بىلهن    قىلى             بالىنىمۇ يوق

               قلمىـسا ئـۆز            شـۇنداق   .                                                                               سۆزنىڭ تهسر قلمايدىغننى كۆرگهن گۆھهر بـۇ ئۆيـدىن چىقىـپ كىتىـشنى ئويلىـدى                           دادىسغا ھىچقانداق گهپ
 .      ئىدى                                  دىگىنىگه كۆنمهكتىن باشقا ئامال يوق                                                             ئائىلسىنى قوغداپ قىلشقا زادىال كۆزى يهتمدى، بولمىسا دادىسىنىڭ

            گىپىم بـار                                                                              جىگدىلىكته مىنى ساقالڭ، مهن سىز بىلهن كهچته كۆرۈشۈپ سىزگه دەيدىغان مۇھىم بىر                                 ــ كهچته بىزنىڭ ئۆينىڭ ئالدىدىكى
                                                          ئابدۇلالغا ئاتـا ـ ئانىـسنىڭ يوقلۇقىـدىن پايـدىلىنىپ،                                                                          ــ دىدى، بىر كۈنى گۆھهر ئۆزىنى ئۆيگه قايتۇرۇپ كهتمهكچى بولۇپ كهلگهن

         ماڭغـان                                                                                          بويىچه شۇ كۈنى كهچته دادىسى ئابدۇراخمان ئاكا خۇپتهن نـامىزنى ئوقـۇش ئۈچـۈن مهسـچتكه                  ھهرنىڭ دىگىنى          ئابدۇلال گۆ
                                                   قاراپ يول ئالدى، ئۇ ھىلىقى جىگـدىلىككه كهلگهنـدە                                                                         ۋاقىتىن كىيىن ھىچ كىشىگه ئۇقتۇرماي ئۆيدىن چىقىپ گۆھهرنىڭ دىگهن يىرىگه

          تهرەپـكه                                                                                بىرەر سائهتچه كۈتكهندە ئاياغ تىۋىشى ئاڭالندى، ئۇ ئايـاغ تىۋىـشى ئاڭالنغـان         ئارىدا                               گۆھهر تىخى چىقمىغاندى، ئابدۇلال
 .                                                   سهپسالدى، ئابدۇلال تهرەپكه قاراپ بىر سايه كىلۋاتاتتى

   كى                                   كهلگهندە بولسا گۆھهر بولماستىن بهل                                                                              كۆڭلىدە گۆھهر، ئۇ ئاخىرى چىقىپتۇ دە دەپ خۇشال بولدى، لىكىن ھىلىقى سايه قىشىغا        ئابدۇلال
                   ئۇنىڭ سڭلىسى ئىدى،

                             قالدىمىكىن ئـۇنى ئچكىرىكـى                                                                             ساقالپ قالمىسۇن دەپ مىنى چقارتتى، دادام ھهدەمىنىڭ چىقماقچى بولغىنىنى سىزىپ                 ئاكا ھهدەم سىزنى
 .                                              سۆزى تىخى تۈگىمهستىنىال ئابدۇال جددىيلىشىپ كهتتى      ئۇنىڭ  .                                              ئويگه سوالپ قويدى يهنه ھهدەمنى ئۇرغان ئوخشايدۇ

                       تۇرسا، يهنه ئۇرۇپتىما؟            ر ئىغىر بوي             ــ نىمه، گۆھه
 .                                         قىشىغا كهلسۇن، شۇيهردە پاراڭلىشايلى دەيدۇ                                                 ــ مهنمۇ ئېنىق بىلمهيمهن، ھهدەم سىزنى ھاۋاداننىڭ

           گۆھهرنىـڭ                    گۆھهرنىڭ دادىـسى   .                                                           تۈگىمهستىن ئابدۇلال ئۇالرنىڭ ئۆيى تهرەپكه قاراپ ئۆزىنى ئاتتى                              گۆھهرنىڭ سىڭلىسىنىڭ سۆزى تېخى
                                                      گۆھهر ئۇنڭغـا نىـمه دىيىـشىنى بىلهلـمهي ھۇدۇقـۇپ       .                                                          سىرتقا چىقماقچى بولغىننى كۆرۈپ ئۇنىڭ نهگه بىرىشىنى سورىغان            بۇنچه كهچته 

                                                                                       بولۇپ كىيملىرى چىگىلگهن ئىدى، شـۇنىڭ بىـلهن گۆھهرنىـڭ دادىـسىنىڭ ئهرۋاھـى ئۇچـۇپ                                         كهتكهن چۈنكى ئۇنىڭ قولدا بىر بوقچا
                                          ئۆينىڭ ئىشىك ئالدىدا يىتىۋالـدى، گـۆھهر                                       رۇۋەتتى ۋە ئىچكىرى ئۆيگه سوالپ قويۇپ                                          گۆھهرنى قولدىكى ھاسسى بىلهن بىر نهچچىنى ئۇ

          يوچۇق يوق                                                                             سىرتقا قارىتىپ قويۇلغان بىر كىچىك ھاۋاداندىن باشقا سىرتنى كۆرگىلى بولىدىغان         بۇ ئۆيدە  .                             سىرتقا چىقشقا ئامال قىاللمىدى
                          ئۇنىـڭ كـۆزلىرى ئىـشىپ      .                              ئىچىلىپ گۆھهر سىرتقا قارىـدى               چهكتى ھاۋادان                                                ئابدۇلال ھاۋاداننىڭ تۈۋىگه كىلىپ ھاۋاداننى ئاستا   .     ئىدى

               ئابدۇلال ئۇنڭغا  .     كهتتى                                                      ئابدۇلالنى كۆرۈپ گهپ سۆز قىاللماي بۇلدۇقالپ تىخىمۇ يىغالپ  .                     يىغلىغاندەك كۆرنهتتى                      كهتكهن بولۇپ خىلى بهك
 .                                              تهسهللى بهرگهن بولسىمۇ نىمه قىلىشىنى بىلهلمىدى

 .                                   كىتىڭ ـ دىدى، گۆھهر يىغلغان ھالهتته             ئۆيدىن ئىلىپ         ــ مىنى
                     سىزدىن ئايرىلسا يهنه                                                                              خاتىرجهم ياشاياىغان ئىش بولسا سىزنى ئىلىپ كىتهي لىكىن ئاتا ـ ئانڭىزچۇ؟ ئۇالر                           ــ ماقۇل، سىز ئامان تىمهن

 .                                                كىلىپ مهھهللدىكلهرنىڭ سۆز چۆچهككه قالسا بولمايدۇ
                                          مىنىڭ بهختىمنى نـابۇت قىلمـاقچى، مۇشـۇ                                           ىمنىڭ كهينىدىن كىتىمهنغۇ ئاتا ـ ئانام                                           نىمه دەپ سۆز چۆچهككه قالغۇدەك، مهن ئۆز ئىر   ــ

 .       تاپايلى                           يول بىلهن ئۆز تۇرمۇشىمىزنى



 .                                                  شۇنداق قىلىپ ئابدۇلال گۆھهرنى ئىلىپ كىتىدىغان بولدى
  .                                اداننى بۇزۇپ چىقىش كىرەك ئىـدى    ھاۋ                                                                              ئىچىگه سولىنىپ رىجىمغا ئىلىنىپ بولغاچقا سىرتقا چىقىشقا پهقهتال بىرال ئامال يهنى          گۆھهر ئۆي

        گـۆھهر   .                                                                           قاپالنغان بولغاچقا ھاۋاداننى تامدىن پۈتۈن ئاجىرتىۋىتىشكه تـوغىرا كىلهتتـى                                          ھاۋادەننىڭ سىرتقى يۈزى پوالت چىۋىق بىلهن
                        تامنى بۇزۇپ ھاۋاداننى                           بىلهن اليدىن قوپۇرۇلغان قىش                             ئابدۇلال تولىمۇ ئىهتياتچانلىق  .                                              ئۆي ئىچىدە بىر كهكىنى تىپىپ ئابدۇلالغا ئۇزاتتى

 .                                                           گۆھهر دادىسىنىڭ ئىرادىسىگه مۇخالىپ ھالدا ئۆيدىن قىچىپ چىقتى             شۇنداق قىلىپ  .              ئىلىپ تاشلىدى
                                                    بـولغىلى بولمـايتتى، چـۈنكى گۆھهرنىـڭ ئاتـا ـ                                                                               ئابدۇلالنىڭ ئۆيىگه بارمىدى، ئهگهر ئابدۇلالنىڭ ئۆيىگه بارسا يهنىال خاتىرجهم     ئۇالر

           ماڭغـانچه                                                                               كۆرسه ئۇدۇلال شۇ ئۆيگه بىرىپ تهتۈرلۈك بىلهن پاراكهندىچلىك ساالتتى، ئـۇالر شـۇ               ىڭ يوقلىقىنى                      ئانىسى كهتكهندە گۆھهرن
                                                     يـول ئـازاپى ـ گـۆر ئـازاپى دىگهنـدەك بـارلىق          .      كهلدى                                                                       پىيادە ھالهتته يىگىرمه كىلومىتىردىن چوڭراق مىڭىپ ناھىيه بازىرىغا يىتىپ

   بۇ   .         يوق ئىدى                                                                      سقىدىكى تۇغۇلىشقا بىر نهچچه كۈنال قالغان جاننى بىرگه ئىلىپ ماڭماي ئىالج         ماڭسا قور    يول  .                          جاپانى گۆھهر تارتىۋاتاتتى
                                                            كۈنـدۈزىمۇ قاتنـاش تاپمـاق بهك قىـيىن ئىـدى، ئابـدۇلال                                                                           كىچىدە بۇ يىراق سهھرادا قانداقمۇ قاتناش تاپقىلى بولسۇن كىچىسى ئهمهس

          جاپـا ـ                                                                      نى بىلگهچـال پهقهتـال قوشـۇلماي ئـۆزىنى ئـۆزۈى تارتىـپ مڭبىـر                                لىكىن گۆھهر ئۇنىڭ ئهھۋالى .                           گۆھهرنى كۆتىرۋالماقچى بولدى
 .                              ئاللقاچان تاڭ سۈزلۈپ بولغانىدى                                    ئۇالر ناھىيه بازىرىغا يىتىپ كهلگهندە  .                             مۇشهققهتته يولنى تامام قىلدى

                            كـۆرۈپ ئىـشنىڭ تىگىـگه                                                            گۆھهرنىڭ يوقلۇقىنى ھهم ئۆينىڭ ھاۋادىنىنىڭ بۇزۇلغـانلقىنى                                          گۆھهرنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئهتىسى ئهتىگهندە 
                               ئۆيـدە ئابـدۇراخمان ئـاكىمۇ      .                يىتىـپ كهلـدى                                                                                 يهتتىدە دەرھال ئابدۇلالنىڭ ئۆيى يهنى ئابدۇراخمان ئاكىالرنىڭكىگه ئـاچىقى بىـلهن  

  ى       تهسهلل                                                                          تۇراتتى، قۇدىسىنىڭ كهلگهن خهۋىرنى ئاڭالپ ئۇمۇ ئىشنىڭ تىگىگه يهتتىدە ئۇالرغا                                      ئوغلىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرۈپ ھهيران بولۇپ
 .                             بهرگهننى قىلىپ، بوغۇلۇق بوپتۇ

                                                                                 مهن يۇرت ـ خهلقنىڭ ئالدىدا سىلىگه چاي قۇيۇپ داستىخان ساالي، ــ دىدى، سـهميمىلىك                                      ئهمدى ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا ئارالشمايلى،
 .     بىلهن

ـ                                                                       كۆتۈرسىله ئۇنداق داستىخان ـ پاستىخان دىگهننى، خاتىرجهم بولسال مهن ھهر                        ۇالرنى ئـايرىۋىتىمهن،                                 قانچه بهدەل تۆلىسهممۇ چوقۇم ئ
 .                      قارىماستىن چىقىپ كهتتى                            ئۇ شۇنداق دىگىنچه ئارقىغىمۇ

                                                                      ئۇالر ئابدۇلال بىلهن گۆھهرنىڭ ئامانلىقغـا ياراتقـان ئىگىـسى بولغـان       .      قالدى                                                    ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدە داڭ قىتىپ تۇرۇپال
                                         يىراقراق يهرگه كىتىپ گۆھهر يهڭگۈگهنـدىن                          لقىنى ھىس قىلىپ ئۇالرنىڭ                                                   ئالالدىن ئامانلىق، دۇئا تىلهشتىن باشقىنى قاللمايدىغان      بۈيۈك

 .                      سىلىشىنى ئۈمىد قىلىشتى                                    كىيىن قايتىپ كىلىپ تۇرمۇشىنى رىتمغا
                                                                       ئۆزلىرىنىڭ بهكال چارچىغانلىقىنى ھىس قىلىشتى ئۇالرنىڭ ئهمدىكى ئىـشى بـۇ                                                      ئۇالر ئىككىسى ناھىيه بازىرىغا يىتىپ كهلگهندىن كىيىن

 .                                                            ھىيه بازىرنى ئارالپ بىر ئىغىز ئىجارە ئۆي تىپىپ ئورۇنلىشش ئىدى  نا         تونۇشسىز
 .                              ئهتىگهنلىك ناشتىغا تۇتۇش قىلدى  :                                        گۆھهرنى بىر ئاشخانغا باشالپ كىردى، ــ دە        ئابدۇلال

       رغـان                                     تهخسىدىكى ئىسـسىق ھـور چىقىـپ تۇ           ئابدۇلال  .                                                                    سىز مىنى مۇشۇ ئاشخانىدا ساقالپ تۇرۇڭ مهن بىرىپ ئۆي ئىزدەپ باقاي دىدى ـ 
 .                              لهغمهننى يىرىمىنى تۈگهتمهستىنال

                    گۆھهرمـۇ قولـدىكى     .           ــ دىـدى                                                                                        تائام ئاندىن كاالم دىگهن گهپ بارغۇ ئاۋۋال تامىقىڭىزنى يهڭ، كىيـنىچه بىـرگهپ بولـسۇن            ـ ئاۋۋال
 .                   كويزىنى سىقىندىغىچه

 .  ۇڭ                                                         ئىشتهايىم تازا ياخشى ئهمهس سىز تاماق يىگهچ مىنى ساقالپ تۇر .                       ـ تاماقنى يىگۈم كهلمىدى
 .                                                بىرە سائهتكه يىقىن ئۆي ئىزلىدى، لىكىن تاپالىمىدى           ــ ئابدۇلال

                   ئۇ روھىـسىزالنغىچه    .        بولالتتى                                           ئابدۇلال بولسا ئۆي تاپالمىغىندىن تىت ـ تىت   .                           ئابدۇلالنى ساقالپ ئولتۇراتتى                          گۆھهر بولسا تىخال ئاشخاندا
 .                             ىن سوراپ بىقىش خىيالىغا كهلدى              بوتكا خوجاينىد         تۇيۇقسىز  :                                      يول بويىدىكى بىر بوتكىغا كهلدى، ــ دە

 .           ياخشىمۇسىز؟ :                         ــ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم تاغا
 .                                         ــ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم باالم، كىلىپ قاپسىز؟

 .       دىۋىدىم                                                                               كهلدىم، بىر ئىتىز ئىجارە ئۆي تاپاي دىگهندىم، تاپالمىدىم، سىزنى ياردەم قالمدىكىن               ــ مهن يىزىدىن
                                                          بىر نهچچه ئىغىز ئۆيۈم بار، سهل كونىراق ئاقارتىـپ پـاكىز                                    ن ئوغلۇم، مىنىڭ ئىجارە بىرىدىغان                                   ــ شۇنداقمۇ، دەل جايىنى تىپىپ كهپسه

 .                بىزنڭكىدە ئولتۇر                                                                              قارىسام تولمۇ ساددا يىگتتهك قىلىسهن، ھازىر يىقىن جايدىن ئۆي تاپماق تهس خالساڭ .                 تازالپ ئولتۇرامسهن
                                                                        بوۋايغا رەھمهت ئيتتى، ــ ئۇنداقتا ئايالىمنى باشالپ كىلهي بىرلكته ئـۆينى                                                      ــ رەھمهت سزگه ــ ئابدۇلال خۇشال بولغىدىن بۇ دۇكانچى

 .       باقايلى      كۆرۈپ
                                                                 يهپ بولغانـدىن كىـيىن چىقىـپ كىتهتتـى ئورۇنغـا يهنه باشـقا                                                                       گۆھهر تىخىال ئاشخاندا ساقالپ تۇراتتى، ئاشخانغا كىرگهنلهر تامىقىنى

                           گهرچه ئاشـخانا خوجـايىنى                                                   كى سائهتتىن ئوشـۇقراق مىـدىرلىماي ئولتـۇردى،                                     ئولتۇراتتى، لىكىن گۆھهر ئورندىن ئك                خىرىدارالر كىلىپ
                                                                      ئابـدۇلالنى كـۆرۈپ ئاسـتا ئورنـدىن تـۇردى دە ئىككىـسى بىـرلىكته             ئـۇ   .                                                      بىرنمه دىمگهن بولسىمۇ ئۇ ئۆزچه ئوڭايسىزلىنىپ قالغاندى

 .     كهتتى                ئاشخاندىن چىقىپ



                                                  يهنه ئىشلهشكه كىرىشتى، ئۇالر پىـشايۋانلىق كهڭـرى                      كهتكىنىگه قارماي                                                    ئابدۇلال بىلهن گۆھهر بىر كچه ئۇخلماي يول مىڭىپ چارچاپ
    ــ                              ئابـدۇلال ئۆيـدىكى ئهسـكى     .                                                              سول تهرەپتىكى كىچىك ئۆيدە بىر ـ بىـرىگه ياردەملىـشىۋاتاتتى                                    كهتكهن سىپتا الھىيلهنگهن ھويلىنىڭ

                                               ھهش ـ پهش دىگـۈچه بـۇ ئـۆينى يـاغ قۇيـۇپ          ەك                                                                         تۈسكى ئىغىر نهرسىلهرنى سىرتقا يۆتكىسه گۆھهر سۇ سىپىپ سۈپۈرۈپ تازالپ دىگهند
                                                                              ئۇھ دەپ ئۆزلىرنىڭ تىخمۇ چارچپ كهتكىنى ھىس قىلىشنى لىكىن ئارام ئىلىش ئۈچۈن ئۆي     ئۇالر       شۇندىال .                           يالغۇدەك ئۆينى پاقىرتىۋەتتى

 .                                                ئىچى تهييارالنمغان بولۇپ سۇپا ئۈستىمۇ شۇنداق ئىدى
                    بـۇ كـۈنى بـازار      .           يۈزلهنـدى                                                     ن جابدۇش ئۈچۈن نهرسه كىرەك سىتىۋىلشقا بازارغا قاراپ                       كىرەكىلىك سايمانالر بىله                     شۇڭا ئۇالر ئۆي ئىچىنى

                                                                    يهنه كىلىپ يىڭى تۇتىدىغان ئۆيگه نۇرغۇن نهرسىلهر كىتىـدىغان بولـۇپ    .                                                   كۈنى بولمىغاچقا كوچىدا كىشىلهر ئانچه كۆپ ئهمهس ئىدى
                                   سايمانلىرىدىن كىگىز، كۆپه، يوتقان،                         الر ئهڭ مۇھىم بولغان ئۆي          شۇڭالشقا ئۇ  .                                          نهرسلهرنى تولۇق تىپشقا ئىمكانيهت يوق ئىدى         بۈگۈن بۇ
 .                                                                        نهرسلهرنى سىتۋىلىش ئۆي ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇپ ئاندىن بىر ئاز خاتىرجهم بولدى                            قاتارلىق بىر يۈرۈش ئادەتتكى       ......        چهينهك 

                                          قولنى تۇتۇپ بولىدۇ، تىزراق كىلىڭ بۇ يهردە                  ئابدۇلال گۆھهرنىڭ  .                                                         مهن ئۆيگه بىرىپ كىلهي ئىككى كۇندىن كىيىن كىلىمهن،ــ دىدى   ــ
 .                                       تونۇمايدىكهنمهن شۇڭا قورقۇپ قالدىكهنمهن                         مهن ھىچقانداق بىر كىشىنى

           ئايرىلىـپ                                                    سىرتقا مۇھىم ئىش بولمىسا چىقمـاڭ، ئـۇالر مهڭگـۈ     .                                  نهرسىلهرنى ئهكىرىپ بىرىپ قايتىمهن                             قورۇقماڭ، مهن سىزگه كىرەكلىك
 .          تۇتىۋىلشتى                                   ئايرىلغۇسى كهلمهي قوللىرىنى مهھكهم                             كىتدىغان بىر ـ بىرىدىن زادىال 

 .                     قولىنى تۇتقان ھالهتته                                                               ــ ئۆزىڭىزنى ئاسىراڭ، ياخشى دەم ئىلىڭ ـ ئىدى، ئابدۇلال گۆھهرنىڭ
 .                                 ــ سىزمۇ شۇنداق، تىز قايتىپ كىلىڭ

ـ                                             ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئـاليه ھهدە ئـوغلى    .                              ئابدۇلال ئۆيگه قاراپ يول ئالدى            شۇنىڭ بىلهن                                    دۇلالنى كـۆرۈپ خۇرسـهن بولۇشـتى،         ئاب
                                                                            خاتىرجهم بولۇشتى، ئۇالر ئوغلى بىلهن ساالم سائهت قىلشقاندىن كىيىن ئوغلغا جىنىم                                            گۆھهرنىڭ ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئىكهنلكىنى بىلىپ

                      ـ ئانـسنىڭ رازىلقـى                             بىز گۆھهر قىزنـى ئاتـا      .         قويمايلى                                                                        باالم، كۆڭلۈڭنى چۈشۈنىمىز، كۆڭلۈڭنى دەپ ئادەمگهرچىلىكنى بىر ياققا قايرىپ
ـ  ـ   .                           ئابىرويىڭ بىلهن توي قىلغان                              بىلهن تويالپ ئهكهلگهن ئىزەت                ئانىسى خاپـا                                                    گۆھهر سىنى دەپ ئۆيدىن چىقىپ كهتكىنى بىلهن ئاتا 

   .                                                              قايتۇرۇپ دادىسنىڭ رازىلىقـى بىـلهن يهنه قـايتۇرۇپ كىلهيلـى                                                          كىيىنكى تۇرمۇشۇڭالرغا تهسىر يهتمهسلكى ئۈچۈن ئۇنى ئۆيگه  .        بولۇپتۇ
       كىيىن،                                                                            قالمىسۇن ـ دىدى، ئابدۇراخمان ئاكا تهربىيه قىلىپ، ئابدۇلال بىردەم ئويالنغاندىن                       ئۇالر بىزدىن خاپا بولۇپ

                                                          باشقا ئامال بولمدى، سىز ئويلغاننى مهنمۇ ئويلغـان لىكىـن                                                                      ـ دادا، مهنمۇ ئۇنى ئىلىپ كىتهر چاغدا ئىككلهنگهن لىكىن شۇنداق قلماي
                  ئـۆيگه ئاپىرىـپ                                       بىرەر ئاي ۋاقىـت ئۆتـسۇن ئانـدىن     .                                              ھىجىران ئازابى تارتىشتىن قورقۇپ شۇنداق قىلدۇق                           بىر ـ بىرىمزىدىن ئايرىلىپ 

 .    دىدى                                                        دادىسىدىن رازىلىق ئىلىپ تۇرمىشىمىزنى قايتىدىن باشاليلى ـ
                          لمىسۇن كىيىـنچه بىـرگهپ                                   تۇرغان چاغداا جاھىللىقى تۇتۇپ قا                                                    ھازىر ئاپارساڭ قىيىن ئاتا ـ ئاناڭنىڭ ئاچچىقى كىلىپ   .                شۇنداق قىل باالم

                   ئاپىرىپ قايتىـدىن                                                                                 ئوغلىنىڭ چاچلىرىنى تۈزەشتۈرۈپ شۇنداق قىلىپ ئۇالر بىر ئايدىن كىيىن گۆھهرنى ئۆيگه           ئاليه ھهدە  .             بوالر ـ دىدى 
 .                         ياندۇرۇپ كهلمهكچى بولۇشتى

ـ                                گۆھهر ئۆيدىن چىقىپ كهتكهندىن                 قىلقـسىزلكىدىن              قىزلىرنىـڭ   .    شتى                                                              كىيىن گۆھهرنىڭ داداسى بىلهن ئانىـسى بارغانـسىرى ئاچچىقىلىن
                                                                گۆھهر بىلهن ئابدۇلال ئۆزلىرىنىڭ سۆزىگه كىرىپ چىرايلىق ئاجىرشـىپ                                                              داتالنسا كىيئوغلىنىڭ ۋاپاسىزلقىدىن ئاغرىنىشاتتى ئۇالرچه بولسا

  .                 خۇشـال بـوالتتى          بولـسا                                                                                           تۆرەلمىنى رەھىمسىزلهرچه قايسىبىر دوختۇرخانىنىـڭ خاالسـىغا گهنـدە بىـلهن تاشـلىۋەتكهن                     قورساقتىكى ئاشۇ
                                                                       رەنجىتۋاتـاتتى، لىكىـن ئۇالرنىـڭ ئـارتۇقچه ئويلىنىـپ پهرزەتلىنىـڭ                                                              ئۇالرنىڭ پهرزەتلىرى دىگهن يىرىدىن چىقماي ئۇالرنىڭ دىلىنى

                                    ئۇالرنىڭ كىلهچهكتىكى يۆلهنچۈكى ئۇالر                                    پهرزەنت ئاتا ـ ئانىنىڭ يۈرەك پارسى   .                                            ئولتۇرۋاتقانلقىنى خىيالىغىمۇ كهلتۇرگۈزۈشمدى        بهختىگه
                                                                                  زور خۇشاللىغى ئدى لىكىن ئۇالر پهرزەتلىرنىـڭ خۇشـاللغىنى ئهمهس ئـۆز خۇشـاللغىنى                   دۇنيادىكى ئهڭ  .                            دىگهن ئاتا ـ ئانىنىڭ ئۈمدى 

                                        ئىناقلىق ئىچىدە ئۆتسه ئۇالرمۇ خـاتىرجهم                                       پهرزەنتلىرىنىڭ ئائىلىسى خۇشاللىق ھهم  .                                         چىقاىۋاتقانلقىنى ئهسلهپمۇ قويغۇسى كهلمدى      يوققا
ـ    .                                                                  تۇرمۇشى، ئائىلسى خاتىرجهم بولمىسا ئۆزلىرىگمـۇ ئـارام بولمـايتتى                          ىدى چۈنكى پهرزەتلىرنىڭ              بولۇشى كىرەك ئ                          پهرزەتنىـڭ بهختىتـى 

                                                 پهرەزلىرى بىلهن ئۇالرنى ئۆمۈرلۇك ئوتقا تاشلىماقچى                                                                            ئنساننىڭ ئهڭ زور خۇشاللىغنىڭ بىرى ئىدى، لىكىن گۆھهرنىڭ ئاتا ـ ئانىسى خاتا 
 .      قويمدى                    بولغانلقىنى ئويالپمۇ

                                                                  چۈشهندۈرمهكچى بولـدى، لىكىـن قانـداق چۈشـهندۈرۈش كىـرەك يهنه                         ئۇالرغا ئۆز قهلبىنى  .                                     ئابدۇلال شۇالرنى ئويالپ بهكمۇ ئازاپالندى
                 گىپىنى تىڭشارمۇ؟                                                                          قىچىپ چىقتى بۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئابدۇلالغا تىخمۇ ئۆچ بولۇپ كهتكهن تۇرسا ئۇنىڭ                         كىلىپ ھازىر گۆھهر ئۆيدىن

                                                                  ئۆيدە يۈزبهرگهن كىچىككىـنه ئـادەتتكىچه ئىـشالرغىمۇ چىچىلـدىغان      .                                   ىڭ دادىسنىڭ جاھىللىقى ئهۋجىگه چىقتى                   شۇندىن كىيىن گۆھهرن
                       كىلىدىغانـدەك ھهمـمه                                                                                 ئوڭۇشسىزلقنىڭ ھهممىسى گۆھهر بىلهن ئابدۇلالدىن يهنى ئۆزىنىڭ يۈرەك پارىلىرىـدىن        كهلگهن  .            بولۇپ قالدى

                                                              نهچچه كۈن ئاچىلىق ئىالن قىلىپ تامـاق يىمـدى، شـۇنىڭ بىـلهن                     ڭ ئاچچىغىدا بىر                                         ئىشنىڭ سهۋەپچىسى ئاشۇالردەك ھهدىسىال ئۇالرنى
 .     قالدى                  ئۇرۇن تۇتۇپ يىتىپ

                                                           ئانىسى ـ دىدى، بىر كۈنى ئايالىغا قاراپ ـ سـىلى قانـداق       .            قيناۋاتاتتى                                                           ئۇ پهرزەتلىرىنى ئازاپلىغاندىن سىرىت ئۆزىنى ـ ئۆزى ئازاپالپ 
 .                    خاتىرجهم ياتالمايمهن                                                      ئۇنى ھاياتلىقىمدا ئاجىراشتۇرۋەتمىسهم ئۆلسهممۇ گۆردە                    قايتۇرۇپ كهلسىله مهن              قىلسال گۆھهرنى



 .          پهرۋاسىسزال                                       ـ ئۇالرنى قهيهردىن تاپىمهن ـ دىدى ئايال
                                                             قىلىپ ئۇنىڭ كهينىگه چۈشسهڭ ئـۇالرنى تاپااليـسهنغۇ؟ ـ دىـدى                                                                   ـ ئابدۇلال ئۆز ـ ئۆيىگه پات ـ پات كىلىپ تۇرىدىكهن، سهن ئامال  

 .           ئاچچىقلىنىپ      هندەك           بوۋاي تىركك
 .                  ئارتۇقچه گهپ قلماڭ                                ئۇالرنى تىپىپ كىلهي ـ دىدى ئايال  .                        ـ نىمىگه تىركىلال؟ بولدۇ

                                                                   كىيىملىرىنى ئهكىلىش ئۈچۈن ئۆيگه كهلدى، ئۇ ئۆز ئۆيىدە ئابـدۇراخمان                                                          بۈگۈن ئابدۇلال ئۆز ئايلىنىڭ يىندىن كىلىپ ئۇنڭغا كىرەكلىك
 .       كۆرۈشتى                                                 ى سهنۇبهر، مىهرىبان قاتارلىقالر بىلهن خۇشال خۇرام                       ھهدە ھهم ئۆزىنىڭ سىڭلىس             ئاكا، ئالىيه

                                                             ئۆيدىن ئايرىلغاندىن كىيىن ئۇنىڭغـا كىرەكىلىـك نهرسـىلهرنى            ئابدۇلال  .                                                        ئۇالرنىڭ ئۆز تۇرمۇشىغا ياردەم بهرگهنلىكىگه رەھمهت ئىيتتى
                                             لىرى سهنۇبهر بىلهن مىهرىبان يهتكۈزۈپ بىرىـپ      سىڭل                                                  بىلهن دادسى يهتكۈزۈپ بهرسه يهنه بىر كۈنى كۆيۈمچان                     بىركۈنى ئۇنىڭ ئانىسى
 .                                                             قىرىنداشلقنىڭ چۇڭقۇر مۇھهبىتىنى ئۈزۈلدۈرمهي داۋامالشتۇرۋاتاتتى                      ئۇرۇق ـ تۇغقانچىلقنى،

                   شۇڭا ئۇ بۇگۈن ئاتا   .            يهتكهن ئىدى                                                                               ئۇالرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن قانچىلىك دەرىجىدە جان كۆيدۈرىدىغانلقى يهنه بىرقىتىم چۈشۈنۈپ        ئابدۇلال
 .                    كىچهكلىرىگه كهلگهندى                                   سنى يوقالپ كهلگهچ ئايالىنىڭ كىيىم ـ      ـ ئانى

                                                 ئابدۇلالنىڭ تۆت سىڭلىسى بولۇپ سهنۇبهر ئۇالرنىڭ ئهڭ   :                 سهنۇبهر ئاكىسىغا                                                     ـ ئاكا، گۆھهر ھهدەم بىلهن قانداق ئۆتىۋاتىسهن ـ دىدى 
                      بـۇ قىـتىم ئاكىـسى      .                    ئايرىلىپ باقمىغاندى    لۈك                                                                       ئىدى،ئۇ ئاكىسىغا بهكال ئامىراق بولۇپ مۇشۇ كهمگىچه ئاكىسىدىن بىرنهچچه كۈن     چوڭى

                   ئاكىـسنى بىـردەم    .                                              چۈنكى ئاكىسى ئۇنڭغا ھهممىـدىن مـۇھىم ئىـدى     .                   سۇلغۇن بولۇپ قالدى                                     بىرنهچچه كۈن ئۆيدە بولمغانغا ئۇ بهكال
                          لغـان ھهدىـدىن زىيـادە                          بهلكى بىر ـ بىرىگه بو                                                      بۇ چىقشالماسلىق قانداقتۇر بىرخىل ئۆچمهنلىك بولماستىن  .                          كۆرمىسه چىداپ تۇرالمايتتى

      ئىناق                             ھهرنىمه بولمىسۇن ئۇالر ئىجىل  .                                               قويسا تىرىكىپ كىتهتتى، بهزىدە ئاكىسى تىرىكهتتى                       بهزىدە ئاكىسى ئهكىلتىپ  .                ئامىراقلىق ئىدى
 .               قىرىنداشالر ئىدى

 .     قاراپ                                               ـ ياخشى ئۆتىۋاتىمهنغۇ ـ دىدى ئابدۇلال سىڭلىسىغا
 .                 ايال، ياخشى كىلىن                                        ـ ئاكا ئۇنى ئوبداق قهدىرلىگىن ئۇ ياخشى ئ

 .                                                    ھهدىسىال ئۇنىڭ ياخشى گىپىنى قىلپ مىنى نىمه دىمهكچىسهن       ـ نىمه
 .                  سهنغۇ ئوبدان ئهمهس                  ـ سهن ياخشىمىدىڭ،

                                  ـ ئۇنداقتا سىنىڭ ياخشى ئاكاڭ كىم؟
 .         بهرمهيمهن           ـ ساڭا دەپ

 .                       ـ ئۇنداقتا سىنى ئۇرىمهن
 .      بىرىدۇ                                ـ ئاكامغا دەيمهن، ئۇ سىنى ئۇرۇپ

             كىـشىلهرنىڭ    .                                                      قىرىنداشـلىق مهىـر ـ مـۇھهببىتى شـۇنداق بـوالتتى       .                                                 قىلىشقان سۆزلىرىدىن ئـۆزلىرى كۈلۈشـۇپ كهتتـى                  ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
ـ                      سـۇلمايدۇ، مهڭگـۈ                                                                                 مۇھهببهتتىن ئهڭ ساپ، ئهڭ سۈزۈكى پهقهت قىرىنداشلىق مۇھهبىتتى بولۇپ ئـۇ ئهبهدى                           قهلبىدىكى تۈرلۇك مهىرى 

                ئۇنىـڭ بىـلهن     .                                              ئۇنڭغـا تىخمـۇ كۆيىنـدىغان بولـۇپ قالـدى                                   ۇچراۋاتتقا مۇشـۇ كـۈنللهردە                                         ئۆچمهيدۇ، سهنۇبهر ئاكىسى ئوڭشسىزلىققا ئ
 .         يۈرمهيتتى                      ئىلگىرىكىدەك قىيدىشىپ

                                                               ئابدۇلالنى تىخمۇ ئازاپالنمىسۇن دەپ ئۇنڭغـا ئـارتۇقچه گهپ سـۆز         ئۇالر  .                                                         ئابدۇلالنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئۇنڭغا تىخمۇ يىقىن بولۇپ كهتتى 
 .        قلمايتتى

  .                                      قىشىغا كىرىشىگه ئۆينىڭ ئىشىكى چىكىلدى                   ئۇ ئهمدىال گۆھهرنىڭ  .                                           بىلهن خوشلىشىپ ئايالى گۆھهرنىڭ قىشغا ماڭدى            ئۆيدىكىلىرى    ئۇ
  .           بولغانـدى                                  ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا ئانىسى پهيـدا   .                          ئۆز كۆزىگه ئشهنمهيال قالدى  .             تۇرۇپال قالدى                                    گۆھهر بىرىپ ئىشىكنى ئىچىپ داڭ قىتىپ

                                                           تۇتۇپ يىتىـپ قىلىـشىدىن ئهنـسىرەپ ئابـدۇلالنىڭ پىـيىگه                                        لقىنىڭ تىخىمۇ ئهۋجىگه چىقىپ ئورۇن                                 ئهسلىدە بۇ ئايال ئۆز ئىرىنىڭ جاھل
 .                 كهينددىن كهلگهندى                                                            بۈگۈن ئۇ يولدا ئابدۇلالنى تۇيۇقسىز ئۇچىرتىپ قالدى ـ دە ئۇنىڭ  .             تاپالمىغاندى                    چۈشكهن لىكىن ئۇالرنى

 .         ئااليغىنچه  ه                                                        ـ نىمه مىنى ئۆيۈڭالرغا باشلىمامسىلهر؟ ـ دىدى ئايال گۆھهرگ
                                                                   ئابدۇلال گۆھهرنىڭ ھاڭۋىقىپ تۇرۇپ قـالغىنى كـۆرۈپ قىـيىن ئانىـسى      :                                تىنچ ـ ئامان كهلدىلىمۇ؟ ـ دىدى    !                           ـ قىنى ئاپا ئۆيگه كىرسىلهر

 .     قىلىپ              ئۆيگه تهكىلىپ
                         ئۇنڭغـا چـاي قۇيـۇپ                      ئابـدۇلال دەرھـال    .              ھۇدۇقۇپ كهتتى                                                                     ئابدۇلال بىلهن گۆھهر ئانىسنى كۆرۈپ تهمتىرىگىندىن نىمه قىالرنى بىلهلمهي

 .                             تاماققا تۇتۇش قىلىشقا كىرىشتى                            داستىخان تهييارالشقا گۆھهرنى
 .      كهلگهن             مهن ئالدىراپ  !                              ـ بولدى تاماققا تۇتۇش قلماڭالر

 .                             ئابدۇلال قىيىن ئانىسغا جاۋابهن  .             بولدۇ،ـ دىدى                                        ئاران كهلگهنلىردە تاماق قىلمىساق قانداق  .                       ـ نىمگه ئالدىرايال ئاپا
 .                                                       كىسىلى ئىغىر تۇرىدۇ شۇڭا گۆھهرنى ئىلىپ باراي دەپ كهلدىم                  رى ئاغىرىپ قالدى،              ـ قىيىن ئاتىلى

                 ئاتـا ـ ئانـا      .        كىـرەك                                                        پهرزەنـت دىـگهن ئاتـا ـ ئانغـا ۋاپـادار بولۇشـى         .                                     بۇ سۆزنى ئاڭالپ بىر ـ بىرىگه قاراشتى                     گۆھهر بىلهن ئابدۇلال
                              شۇنداق قىلىپ گـۆھهر ئانىـسى     .                                ە ئۇالرنى كارغا كىلهرمىكىن دەيدۇ       چۈشكهند                                                       بولغۇچىنىڭ ئارزۇلىرنىڭ بىرى ئاتا ـ ئانىنىڭ بىشىغا كۈن 



                                       قويۋاتغان ئويۇنلىرى بولـۇپ قالمـسۇن؟                                                                             ئۇ يولدا كىتىۋىتىپ يهنه خيالغا پاتتى، ئهگهر بۇ يهنه دادىسى بىلهن ئانىسنىڭ              بىلهن قايتتى،
  .                           ىنى داۋامالشتۇرۇشتىن قورۇقتى                                      ئايرىۋەتمهكچىمدۇ؟ گۆھهر خيالىنىڭ ئاخىر                                 ئۇالر ئاغىرىق ھىيلسى بىلهن ئۇالرنى

                                                 خىيالالر ئىچىدە ئانىـسغا گهپ سـۆزمۇ قىلماسـتىن                              ئۇ شۇنداق چىرماش تىگى يوق  .                                              ئابدۇلالدىن ئايرىلىپ قىلىشنى ھهرگىز خالىمايتتى   ئۇ
 .                                                                كىرشىگىال ـ ھۇ ۋاپاسىز ـ دادىسنىڭ كالتهك ئاستدا تاياققا يهم بولدى         ئۇ ئۆيگه  .                  ئۆيگه يىتىپ كهلدى

                               دادسـنىڭ قولـدىكى كـالتهككه             دەرھـال   :                                                                             تاياق ئازابىدىن چىقىراشلىرى ئۇنىڭ سىڭلىـسى بـۇ يهرگه سـۆرىپ كهلـدى ـ دە              گۆھهرنىڭ
    ــ    :                                                                           بۇنداق ئىغىر تاياققا قانداقمۇ بهرداشلىق بىرەلهيدۇ، ـ دىدە ئانىسغا بۇرۇلۇپ                                           ـ دادا بولدى قىلىڭ، ئاچام ئىغىر بوي تۇرسا  :        ئىسىلىپ

 .           يىغالپ كهتتى          ـ دىگىنچه .                                         نى تۇتۇۋالسىڭىز، ئالدىنى توسىڭىز بولمامدۇ                       نىمانچه باغىر تاش دادام    سىز
                                                                بىلهن ئانىسنىڭ خاتالىشىش ھهرىكهتلىـرىگه دەل جايـدا قارشـىلىق                                                               گۆھهرگه قارىغاندا ئۇنىڭ سىڭلىسى بىرئاز جانلىق بولۇپ دادىسى

                               ئهكىرىـپ ئـۆينىكىنى ئـۆرۈپال                      ئۇ ھهدىسىنى ئۆيگه  .    تتى                                                      ھهرقانچه جاھىل بولسىمۇ بۇ قهيسهر قىزى بىلهن تهڭ بولماي       دادىسى  .         قىالاليتتى
                                                                  بهللىرى ئاللىقاچان كۆكىرىپ قاناپ كهتكهندى، ئاچا دەپـال گۆھهرنىـڭ                                         چۈنكى گۆھهرنى پاختىدەك يۇمشاق، ئاپئاق  .            چۆچۈپ كهتتى

                         بولـسا گـۆھهر ئۆزنىـڭ                                                              گۆھهرنىـڭ سىڭلىـسى گـۆھهرگه ئىـچ ئاغىرتىـپ يىغلغـان        .                             ئىككىسى بىر ھازاغىچه يىغالشتى                 بوينىغا ئىسىلدى،
  .                                                          دادىسىدىن تاياق يىيىش ئهمهس بهلىكى يامان گهپمۇ ئاڭلمايتتى           ئۇ ئىلگىرى  .                                                 ئهقىلسىزلىك تهدبىرسىزلىك قىلىپ قويغىدىن يىغاليتتى

                       ئـاچچىقىنى گـۆھهردىن                                                                                       ھهدىسال دادىسى ئـۇنى تىاليـدىغان ھهتتـا ئـاچچىقىنى باسـالماي تهلـۋىلىكى تۇتـسا                           لىكىن مۇشۇ كۈنلهردە
 .                   رىدىغان بولۋالغاندى    چىقى

                 ئازاپلىق كۈنلىرى                                            ئۇالرنىڭ سىغنىش ئىچىدە ئۆتىدىغان ھىجىرانلىق  .                             بىر ـ بىرىدىن يهنه ئايرىلدى                                 شۇنداق قلىپ گۆھهر بىلهن ئابدۇلال
         تىن ئـۇ            شۇ سـهۋەپ   .                                               ئابدۇلالنى كۆپ ئهساليدىغان سىغندىغان بولۇپ قالدى                                       گۆھهر ئۆز تۇغىتىنىڭ يىقىنلششغا ئهگىشىپ  .             يهنه باشالندى
                          قىـيىن ئانىـسى ئـۆيىگه      .        كهلـدى                               بۇ كۈنلهر ئابدۇلالغىمۇ ئىغىـر   .                                                 ئايرىلغاندىمۇ بهكرەك ئازاپلىق جىمغۇر بولۇپ قالدى                ئىلگىرىكى قىتىم

                                                                             قالدىغانغا كۆزى يهتكهن لىكىن ئاتا ـ ئانا، باال ئوتتۇرسىدىكى مىهىرى مۇھهببهتكه                                            كهلگهندىال ئۇ ئۆزىنىڭ گۆھهردىن يهنه ئايرىلىپ
  .                                               ئويلىمغاندەك ئىش قلغىنىغـا پۇشـايمان قلىـدى                                       ئۇ بۇنداق ئازاپلىق كۈنلهرگه قىلشىنى  .                                    هت قلىپ گۆھهرنىڭ بىرىشغا قوشۇلغاندى    ھۆرم

        بىرىـپ                                                                                         پايدىسى ھازىرقى بىردىنبىر ئامال ئاتا ـ ئانىسى بىلهن بىـرلىكته گۆھهرنىـڭ ئائىلىـسگه                                       لىكىن ھازىر پۇشايمان قلغاننىڭ نىمه
 .                              قىتىم يهنه بىرىشقا تۇتۇش قلىدى      ئۇ بۇ  .                                             ئىزھار قلىپ يىلنماقتىن باشقا ئامالى يوق ئىدى                   ئۇالرغا ئۆز قهلبىنى 

                                                                                 ئۆتۈپتۇ، ئۇنڭغا مهن تهربىيه قالي نىمال دىگهن بىلهن ئۇ تىغـى بـاال ئهمهسـمۇ بىـز                                                   ـ قۇدام بولغۇلۇق بولدى، ئهيىپ بىزنىڭ ئوغۇلدىن
                                                   ياشايدىكهنمىز شۇڭا مۇشۇ ئـاخىرقى قىـتىم سـىلدىن                                 رنى كۆتۈرۈپال جفپاسىنى تارتىپ                                           ـ ئانا بولغۇچىال ئۇالرنىڭ قلغان ئهقىلسىزلىكلى     ئاتا

              ئادەمدەك ئـۇ                                                              ئابدۇراخمان ئاكا ئۆز قۇدىسىنىڭ ئۆيدە قۇدىسغا ناماقۇك بولغان  .               قويساق ـ دىدى                                    ئۆتىندىغىنىمز بالىالرنى ئهپلهشتۈرۈپ
 .                                          بهختى ئۇنى شۇنداق قىلىشقا مهجبۇرى قىلغاندى           زەتلىرىنىڭ                                                         مۇشۇ چاغقىچه باشقالرغا يىلىنىپ ئۆتۈنۈپ باقمىغان، لىكىن پهر

          ئابـدۇلال    .        قالـدى                                                                           ئانىسى ئۈندىمهي جىم تۇرۋالدى، ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ قلغان سۆزلىرى جاۋاپسىزال                            لىكىن گۆھهرنىڭ دادىسى بىلهن
                                             ئـۇالر يهنـنه ھىجىـران ئـازابى ئىچىـدە                          بولمىدى، شۇنداق قلىپ                                                              بىلهن گۆھهرنىڭ ئىناق ئائىلىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ئىمكانىيهت

                          كۇنىنڭ يىقىنلىشـشى ئـۆز                        بولۇپمۇ گۆھهرنىڭ ئاي  .                                                      گۆھهر بىلهن ئابدۇلال بۇ كۈنلهرگه زادىال چىداپ تۇرالمىدى .                    ئۆتۈشكه مهجبۇر بولدى
                         اۋابى ئـازار ۋە قـاتتق                                                          قايتا ـ قايتا يىلىنىـپ باققـان بولـسىمۇ ئۇنىـڭ جـ                  ئۇ دادىسىغا  .                                          ئىرىگه بولغان سىغىنىشى ھهسىلهپ ئاشۇرۋەتتى

               گۆھهر بۇنڭغـا    .                   گۆھهرنى ئازاپاليتتى                                                                       بوۋاي ئۆز قىزىنى ئهردىن چىقىرىۋىلىش ئۈچۈن ھهرخل قاتتق ھاقارەتلهر بىلهن  .      بولدى           ھاقارەتلهر
        بىلهن       دادىسى  .                         لىكىن قانداق چىقىش كىرەك  .                                يهنه قىچىپ چىقىش قارارىغا كهلدى                         شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ ئۆيدىن  .                    ئهسال چىداپ تۇرالمدى

                                             كۆرۈشۈشـكه يـول قويمىـسا قانـداق قىلىـش                                                                                  كۈندەدىگۈدەك ئۇنڭدىن ئايرىلماي بىلله يۈرسه ھهتتا ئۆز ئىرى ئابدۇلال بىلهنمـۇ        ئانىسى
                                       بـۇ ئۆزىنىـڭ ئـويلىغىنىنى ئهمهلـگه      .                                                   قوشۇلغاندىال ئاندىن ئۇنىڭغا ئهركىنلىـك بىرىلهتتـى                                        كىرەك؟ پهقهت ئابدۇلال بىلهن ئاجىرشىشقا

 .               ىردىن چارە ئىدى             ئاشۇرۇشتىكى ب
                                         گۆھهرنىڭ ئاغزىدىن مهن ئاجىرشىپ كىـتىمهن    .                                 قوشۇلغىنى ئاڭالپ بهكال خۇشال بولدى                                            گۆھهرنىڭ ئاتا ـ ئانىسى گۆھهرنىڭ ئاجىرشىشقا 

 .                                                    سۆز ئۇالرنىڭ قۇلىقىغا باشقىچه ئۈمد بىغىشلغاندەك بولدى      دىگهن
                         قهيهرگه بىرىـپ كهلگـۈڭ                                      ان بۈگۈندىن باشالپ ئاجىرشىپ بولغىچه                                          تىپىپسهن قىزىم مهنمۇ سىنى ئويالپ شۇنداق قلغ                 ـ ئهمدى ئهقلىڭنى

 .                  بوۋاي خۇرسهن بولۇپ  .              بولدى، ـ دىدى                                                       كهلسه بارغىن پهقهت ئابدۇلالنىڭ ئائىلسىدىن يىراق بولساڭال
ـ                                ئـۇ ھـازىر ئاتـا ـ ئانىـس       .                                            راستىنال ئهركىنلىككه چىقىپ قالغاندەك بولـدى                                           شۇندىن كىيىن بىرنهچچه كۈن جهريانىدا گۆھهر              دىن تىـل 

      ـ مهن  :                                  پهقهتال ئۆچمىدى ئۇ بىر كۈنى دادىسغا                                                  لىكىن يهنه شۇ ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا ئابدۇلالنىڭ سىماسى  .                           دەشنهم دىگهنلهرنى ئاڭلىمدى
 .    دىدى                                  بۈگۈن يىزا بازىرىغا بىرىپ كىلهي ـ

        ئۇنىـڭ    .                               ۈش بولـشىچه بـازار ئايالنـدى                           بازارغا باردى، كـۈن چـ        گۆھهر  .                              لىكىن كهچ قالماي قايتىپ كىلىڭ  .            بىرىپ كىلىڭ  .         ـ بولىدۇ    -
             قورسـاقتىكى    .        چۈشـتى                                                                                   بولۇپ ئۆزى بىلهن يهنه بىر جاننى ئىسسىقتا كۆتىرىپ يۈرمهك ئۇنىڭغا خىلىـال قىيىنغـا                          قورسىقى تومپىيىپ چىققان

                      ۆھهر شۇنداق چـاغالردا   گ  .                                        چىقىپ كهتكۈسى كهلگهندەك تىپىرالپ قاياتتى                                                           تۆرەلمه جان ھالىتىگه كىرگهن بولۇپ قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا
  .                               جاپـالىرى بىلىـنمهي قـاالتتى                                                                                        تولغاق يۈتۈپ يۈرگهندە ئۆز پهرزەنتىنىڭ دۇنياغا كىلىۋاتقانلىغىنى ھىس قىلىـپ تارتقـان              يهنى ئاچچىق



         ابـدۇلال                         ئنىڭ كۆز ئالدىدا يهنال ئ  .                                      تولغاق يۈتۈپ بىر جاينى تىپىپ ئولتۇردى          ئۇ ئاچچىق  .                                         بۈگۈن ئۇنىڭ تولغىقى تىخمۇ ئهۋىجىگه چىقتى
                      دەرۋازىنىـڭ يهڭـگهل    .               قاراپ يول ئالدى                                                                            ئۇ ئاخىرى ئورنىدىن تۇردى ـ دە ھىچ نهرسىنى ئويلىماي ئابدۇلالنىڭ ئۆيى تهرەپكه  .      يارقدى

                                                   پىيشايۋانلىق كهڭىرى ھويلدا ياغاچ سۇپا ئۈستدە تامغا   ئۇ  .                                      چىكىلىشى ئابدۇلالنى خىيالىدىن ئويغاتتى
         بىـر ـ     .          چـاغلىرى                                                                   ادا گۆھهرنىڭ سىماسى ئىككىسىنىڭ قاقاقالپ كۈلۈشۇپ بىرگه بولغان شىرىن         ئۇنىڭ خىي .                         يۆلهنگهچ خىيالغا چۆمگهندى

                                                                     ئۇنڭغا ھاياتىنىڭ تهمىنى بهختىنـى تىتىتـسا كيىنىكـى كۆرۈنىـشلهرنى                                                                  بىرىدىن قىيىدىشىپ قالسا ئۆز ـ ئارا بهزلهشكهنلىرى جىلۋىلىنىپ 
                                ئـۇ شـۇنداق چـاغالردا ھهتتـا      .          تۇيـۇالتتى                              ياتتىن ئۈمدىنى ئۈزۈپ مهنىسىز                                            ئايرىلغاندىكى يالغۇز ئۆتكهن كۈنلهرنى ئۇنى ھا         ئۇنڭىدىن

      شىرىن                                                                 ئۇ شۇالرنى خيال قىلۋاتقاندا دەرۋازىنىڭ چىكىلگهن ئاۋازى ئۇنى ئاشۇ  .            قىلىش كىرەك                                         ئۆلىۋالماقچىمۇ بوالتتى، لىكىن زادى قانداق
  .                                                        بولغىنىنى كـۆرۈپ ئـۆز كـۆزلىرىگه ئىـشهنمهيال قالـدى             پهيدا                       ئۇ كۆز ئالدىدا گۆھهرنىڭ  .                                         ۋە ئازاپلىق خىيالالر ئىلكىدىن ئىلىپ چىقتى

                   ئىلىنغـان بولـۇپ                                              گۆھهر نهچچه ۋاقىتىن بىرى قـاتتق رىجىمغـا    .                                  قلغان مۇئامىلىسىنى ئوبدان بىلهتتى                               چۈنكى ئۇ قىيىنئاتىسنىڭ گۆھهرگه
                                               نۇرغـۇن قىيىنچىلقالرنـى تارتىـشقا تـوغىرا                           چىقىپ ئايلىنىش ئۈچـۈن                                                            ئابدۇلالنىڭ يىنىغا كىلىش ئهمهس بهلكى ئۆزىنىڭ ئۆيدە سىرتالرغا

                           بولـسىمۇ لىكىـن چهكـسىز                                                                                            ئابدۇلال ئۇنىڭ ئهمدى ئۆزىنىڭ بوسوغىسدا پهيـدا بولـۇپ قالغىنىغـا پهقهتـال ئىـشهنمىگهن          شۇڭا  .        كىلهتتى
 .                              ئۇ گۆھهرنى ھهققهتهن سىغىنغاندى  .                خۇشاللققا چۆمدى

 .      ـ دىدى .                                     ۋاقىتتىن بىرى ئهھۋالىڭىز قانداق بولدى      نهچچه
            ئىلىـپ، ـ                                                                                        بهللىرنى قۇچاقلغان ھالهتته سىزنڭچه قانداق ئۆتكهندۇ؟ـ دىدى، گـۆھهر كـۆزلىرىگه يـاش                              ابدۇلال گۆھهرنى ئۆيگه باشالپ ئ

 .                           سىزنى ھهققهتهن بهك سىغىندىم
         بولغـان                                                        ئىككىسىنىڭ نهچـچه ۋاقىـتىن بىـرى بىـر ـ بىـرىگه        .                                   تهۋەككۇل قلىپ ئۆيدىن قىچىپ چىقىتىم                                ـ مهنمۇ شۇ، شۇڭا يهنه بىر قىتىم

                                                      ـ بىرىنى بىر نهچچه يىل كۆرمىگهن ئاشۇق ـ مهشـۇقالردەك                                                                           سىغىنىشلىرى، تهشنالىرى ئۇالرنى بىر ـ بىرىگه مهھكهم يىپىشتۇردى، ئۇالر بىر 
  .                        بىر ـ بىرىگه چىڭ يىپىشتى

 .         دىال تۇردى                     ئابدۇلالرنىڭ مۇشۇ ئۆيى                                                                        بۇ قىتىم گۆھهر ئۆز ئۆيىدىن ئابدۇلالنىڭ قىشىغا يىنىپ كهلگهندىن كىيىن ئۇالر
         باقمىغان                                                                         يهرگه كهتسه نهگىمۇ كىتهر، ئۇالر كىچىكىدىن باشالپ دىهقان ئائىلىسىدىن چىقىپ                                           ئۇالر ئۆز ئاتا ـ ئانىسىدىن قىچىپ باشقا بىر 

   نى                                                     ئۆز ئۆيىدىن سىرىتقا چىقماي گۆھهرنىڭ ئاتا ـ ئانىـسى                                                                       يۇرت كۆرمىگهن تۇرسا كىينكى تىرىكچىلىك يولىنى قانداق تىپىشنى بىلهلمهي
                    كهلـسىال گۆھهرنىـڭ                                                                                   قىلىشماقچى بولۇشتى، ئۇالرچه بولغاندا پهقهت قورساقتىكى ئاشـۇ تـۆرەلمه دۇنياغـا                                ئۆز مۇھهببهتلىرى بىلهن قايىل

                                                               چاغدىكى كۈنلىرى بىر ـ بىرىگه ھهمـرا بولـۇش بىـلهن ئـۆتتى،                                                                   دادىسى ئۇالرنى ئاجىراشتۇرۋەتمهسلىكى مۇمكىن ئىدى، ئۇالرنىڭ مۇشۇ
                بولغاچقـا ئـۇ                                                                                                  بىردەممۇ ئايرىلغۇسـى كهلمهيىتتـى، يهنه كىلىـپ گۆھهرنىـڭ ئـاي كـۈنى يىقىنلىـشىپ قالغـان                بىرىدىن               ئۇالرنىڭ بىر ـ  

                                                                    سـهۋەپتىن ئابـدۇلال گـۆھهردىن ئايرىلمـاي بىـر ئـايچه ۋاقىتنـى                                                                      ئابدۇلالنىڭ كۆپرەك ھهمراھ بولۇشىغا، كۆيىنىشىگه مۇھتاج ئىدى، شۇ
  :               ئابدۇلال گۆھهرگه                   ئۆتكۈزدى، بىر كۈنى

  .                                قاپتۇ، بازارغا بىرىپ كىلهي، دىدى                                                       بۈگۈن بازار كۈنى، پارچه ـ پۇرات سودىلىق خىلى كۆپىيىپـ 
 .                               ـ ياق، بارماڭ ماڭا ھهمراھ بولۇڭ

  .                           نهرسه كىرەك سىتىۋىلىپ كىلهي                                                                        مهن بالدۇر يىتىپ كىلهي، گهپ ئاڭالڭ سىزگه ھهم تۇغۇلماقچى بولغان بالىمىزغا …      لىكىن  ـ 
                                                                                   بولغان پهرزەنتىگه كىرەكلىـك نهرسـىلهرنى سـىتىۋىلىپ ئـۆيىگه قايتىـپ كهلـدى دە                                 لىغا، ئۆيگه ۋە تۇغۇلماقچى                     ئابدۇلال بازاردىن ئايا

                                             كىرمهسـتىن ئـۇدۇل ئۆزىنىـڭ ياتـاق ئـۆيى                                                                                  كىرىپال ئاتا ـ ئانىسى بولغان ئالىيه ھهدە بىلهن ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ قىشىغىمۇ          ئىشىكتىن
  :             ئالدىغا كىلىپ

  .                    ئىشىكنى ئىچىڭ،ـ دىدى    ھهر                       ـ مهن قايتىپ كهلدىم، گۆ
                                                                          كىرىپ ھهيران بولغنىـدىن تـۇرۇپال قالـدى، چـۈنكى ئـۆي ئىچىـدە گـۆھهر                                                           ئۆي ئىچىدىن ھىچ بىر سادا چىقمىدى، ئۇ ئىشىكنى ئىچىپ

  .                                       كىچهك، نهرسه ـ كىرەكلىرىمۇ كۆرۈنمهيىتتى                    ئهمهس ئۇنىڭ كىيىم ـ
                  ئايرىلغـانلىقىنى                                                        ئۇ ئۆي ئىچىدىكى ئاالمهتلهرگه قـاراپ گـۆھهردىن يهنه                     تۇرۇپال قالدى، چۈنكى                                  ئۇ ئۆي ئىچىدە نىمه قىالرىنى بىلمهي

  .                         قىياس قىلىپ پهرىشان بولدى
 .       ئىسىلدى                                                                  سىڭلىسى سهنۇبهر بىلهن مىهرىبان يىغالپ كىرگىنىچه ئابدۇلالنىڭ بوينىغا                          ـ دەپ سىرىتتىن ئابدۇلالنىڭ …      ـ ئاكا

 !          يىغلىماڭالر …            ـ نىمه بولدى
 .                                                ئاخىرىن قىاللماي قالدى ئابدۇلالنىڭ سىڭلىسى سهنۇبهر         پ گهپنىڭ  دە …                      ـ ئاكا، گۆھهر ھهدەم ئۇ

               ئـۇالر خىلىـال                                                                                            ئۆيىگه كىلىپ ئۇنى ئالدىغا سىلىپ كهتتى، دادام بىـلهن تۇتىـشىپ قـالغىلى تاسـال قالـدى،                             ـ گۆھهر ھهدەمنىڭ دادىسى
  .              سهتلىشىپ قالدى

        ئابدۇلال                                                   ئابدۇراخمان ئاكا، ئالىيه ھهدە، سهنۇبهر، مىهرىبان،  .   تى                      قويغاندەك ئهندىكىپ كهت                                      ئابدۇلالنىڭ بىشىدىن بىر چىلهك سوغۇق سۇ
                                                          قىلغان ئهتكهنلىرىگه نىمه قىلىشنى، نىمه دىيىشنى بىلهلـمهي                                                                     قاتارلىق بىر ئائىله كىشىلىرى ئۆز قۇدىسى بولغان گۆھهرنىڭ دادىسىنىڭى

 .                     سۇنماي ئامالى بولمىدى                      ئاچچىقلىرىنى بوغۇزىغا



                                               دەپ قويـۇپ ئىككىنچـى قىـتىم ئـۆز ئۆيىـدىن        »                  بازار بىرىپ كىلهي «         دادىسىغا                         قايتىپ كهلگهن كۈنى يهنى                        گۆھهر ئابدۇلالنىڭ قىشىغا 
                     ئـۆچمهنلىكى تىخمـۇ                                                                                              كۈنىدىن باشالپ گۆھهرنىڭ دادىسىنىڭ جـاھىللىقى تىخمـۇ ئهۋجىـگه چىقتـى، گـۆھهرگه بولغـان                   قىچىپ چىققان

                                                            ئاچىلىق ئىالن قىلدى، بىر نهچچه تاماق يىـمهي، ئـۆي ئىچىـدە           وخشاشال                                                        كۈچهيدى، جاھىللىقى، تهرسالىقى يهنه قوزغىلىپ ئىلگىركىگه ئ
  .                                                 ئۇرۇپ چاقتى، كىمنى ئۇچىراتسا شۇنىڭغا شالىنى چاچتى                       قولىغا نىمه چىقسا شۇنى

                   تهرىقىـدە ئۆتـۈپ                                                                                      چىرمىۋالدى، شۇنىڭ بىلهن ئورۇن تۇتۇپ يىتىپ قالدى، بىرەر ئايغا يىقىـن ۋاقىـت مـۇش                           ئۇنىڭ تىنىنى يهنه كىسهل
                                                         جاۋاپ بهرمهيىتتى، ھهتتا تهرسا مىجهزى تۈپهيلىدىن ئـۆيىگه                                                                تتى، بهزى چاغالردا ئۇ ھىچكىشىگىمۇ گهپ قىلمايىتتى، گهپ سورىسىمۇ  كه

  .                           خوشنىلىرىغىمۇ ئازار بىرەتتى                     يوقالپ كىرگهن خۇلۇم ـ
  .                             رغا ئاپىرىپ ئايالندۇرۇپ كهلگىن                                             يۇغۇرىۋاتقان ئايالىغا قاراپ ـ بۈگۈن مىنى بازا                                         ـ ھوي ئانىسى ـ دىدى بىر كۈنى بوۋاي خىمىر

  .                   قىلىغىنىدىن سۆيۈنۈپ                                                                        ـ ئهجهپ بازارغا بارغىلىرى كىلىپ قاپتىغۇ ـ دىدى ئايالىمۇ ئىرىنىڭ گهپ سۆز
  .                  دورا ئىلىپ كىلهيلى                                                    ـ بۈگۈن بازار كۈنى ئىكهن، ئايلىنىپ كهلگهچ تىۋىپىتىن

  .                                        ـ بولىدۇ، ئهمىسه مهن ھارۋىنى تهييار قىالي
                                                ھارۋىـسىنى تهييـارالپ، ئىرىنىـڭ كىيىملىرىنـى                    ئايـالى كـاال    .                                                    ق گهپ قىلماي كاال ھارۋىسىنى تهييارالشقا كىرىشىپ كهتتى     ئارتۇ       ئايالى

         پـات ـ                                                                                 ئولتۇرغۇزدى، تاشلىق يولدا ئىغىر چۆيۈن چاقلىق ھارۋىنى سۆرەپ كىلىۋاتقان ئاال كاال                                     كىيدۈرۈپ، يۆلهشتۈرۈپ دىگۈدەك ھارۋىغا
                                                              ھهيـدەۋاتقان ئايـال كـاال ھهر بىـر توختىۋالـسا قولىـدىكى                                                ، ماڭغىلى ئۇنىماي توختىۋاالتتى، ھـارۋىنى                          پات پۇشۇلداپ، خۇي چىقىرىپ
                       سۆزسـىزال يىتىۋالغـان                                                                                 پاقالچاقلىرىغا نوقۇپ ھهيۋە قىالتتى، يهنه بىر تهرەپتىن نهچچه ۋاقىتتىن بىـر گهپ                             كالتهكنى كالىنىڭ دۈمبىسىگه،

  .                            يولدىشىغا پاراڭ سالغاچ ماڭدى
  .                                  خىلىال ياخشى بولۇپ قالغاندەك تۇرىدۇ            هيپىياتلىرى         ـ بۈگۈن ك

  .     تۇرۇپ                                 ـ نهدىكىنى ـ دىدى بوۋاي ئىنجىقالپ
  .                                               ـ ئۇنداق ئهمهس، چىرايلىرىمۇ خىلىال ئوڭشلىپ قاپتۇ

                                      نهچچه ۋاقىتتىن بىرىمۇ شۇنداق ئىدىغۇ؟            ـ شۇنداقمۇ،
  :      يهنه                             دىيىشنى بىلمهي تۇرغاندا بوۋاي                               ئايالى بوۋاينىڭ بۇ گىپىگه نىمه ……

                                                                                 ئۇنى دەپ كىچه ـ كۈندۈز پاالقالپ يۈرسهم، لىكىن ئۇ مهن ئويلىغاننى ئويلىمىدى، مىنـى                                         ـ پهقهت شۇ گۆھهرنىڭ ئىشى بولمامدۇ، مهن
                                               ئۇنىڭـدەك قىـزىم يـوق، ئهگهر ئـۇ ئىرىـدىن                                                                                        كىچىدە بالىنى گولدىغاندەك گولداپ قويۇپ ئىرىنىڭ ئۆيىگه كىىتىپتـۇ، ئهمـدى مىنىـڭ   

  .                      ئۇنىڭدىن رازى ئهمهسمهن                          ئىككى دۇنيا ئىلال ـ بىلال                ئاجىرشىپ كهتمىسه
                                                                         قىزىمىز، ئۇنى كىچىكىدىن باشالپ شۇنداق كۆندۈرۈپ قويۇشىپتىمىز، يهنه كىلىـپ                                               ـ ھاي دادىسى، ئۇنداق دىمىسىله ئۇ دىگهن بىزنىڭ

                                        ۇ ھازىر ئىغر ئاياق، بولدى قىاليلى ئۇالرنى        كىلىپ ئ                                                                             ئابدۇلالمۇ ياخشى باال قىزىمىزنى ئۇنىڭدىن چىقىرۋالساق يهنه ئهرگه بىرەرمىز، يهنه
  .                        مىرادىغا يهتكىلى قويايلى

                                       ئهمهس دىمىـدىم، پهقهت ئـۇ كىـسهلچان                                                                                  نىمه دەۋاتىسهن، سهن نىمه ئوياليسهن، مهن نىمه ئوياليمهن، مهنمۇ ئابدۇلالنى ياخـشى  ـ 
            ئىـشلىرىغا                                                   بدۇلال چـوڭ ئىـشالرغا ئىغىـر ئىتىـز ـ ئىرىـق                                      ھالهتته ئۆتۈپ قالمىسۇن دىدىم، ئا                                         بولغاچقا قىزىمىز بۇندىن كىيىن نامىراتلىق

                                                                   تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلمىسهك، كىـم كۆڭـۈل بۆلىـدۇ، يهنه قااليمىقـان                                                                     يارىمايدۇ، سهن بىلهن بىز ئاتا ـ ئانا، قىزىمىزنىڭ بۇندىن كىينكى 
  .                                    ئاجىراشتۇرۇشقا قارشى چىقساڭ بولمايدۇ              سۆزلهپ ئۇالرنى

      بـاال                                                                                      يهرلىرى تۇتىرۇقسىز، ئورۇنسىز تۇيۇلغان بولسىمۇ لىكىن ئۇنىڭ ئاخىرقى سـۆزلىرى بولـۇپ          پ مهلۇم                             ئايال بوۋاينىڭ گهپلىرىنى ئاڭال
                                                        كىم كۆڭۈل بۆلىـدۇ، دىـگهن سـۆزلىرى ئۇنىڭغـا بهكمـۇ                                                                                بىزنىڭ، بىز دىگهن ئاتا ـ ئانا، ئۇنىڭ كىينكى تۇرمۇشىغا بىز كۆڭۈل بۆلمىسهك 

              ئۇنىـڭ كـۆز                                                                       ملىق بىرگه ئۆتىۋەرسه نامىرات تۇرمۇشقا سىڭىپ كىتىدىغاندەك ھىس قىلدى،          بىلهن داۋا                                ئورۇنلۇق تۇيۇلدى، گۆھهر ئابدۇلال
                                                                تۇراتتى، ئابدۇلال بىر ياقىد گـۆھهرگه قـاراپ ئىـشلىمهي قـاراپ                                                                     ئالدىدا گۆھهرنىڭ سىماسى ئهكىس ئهتتى، گۆھهر بىلهن ئابدۇلال ئىتزدا

                           ئىتىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا گۆھهر                                              پارقىراپ ئۆزىمۇ سىمىرىپ قالغاندەك تۇراتتى،                                    رەتلىك، پاكىز كىينگهن چىرايىمۇ خىلىال                   تۇراتتى، ئۇ شۇنداق
                                                                           ھالهتته چاچلىرى چۇۋۇق، پاخپىيىـپ كهتـكهن مـاڭالي چـاچلىرىنى ئارقىـسىغا                                                         ئىشلهۋاتاتتى، ئۇنىڭ كىيىملىرى يىرتىلغان كىر قاسماق

                              دەستىدىن بهللىـرى مۈكچىيىـپ                            ندەك تۇيۇلدى، ئۇنىڭ جاپا                                                        بولۇپ، چىرايلىرىنىمۇ ئاللىقاچان قورۇق بىسىپ، قىرىپ كهتكه            تاشلىۋالغان
                                                                   گۆھهرنىڭ ئانىسى خىيالىنىـڭ ئـاخىرىنى داۋامالشـتۇرالمىدى، ئۇنىـڭ                                                            كهتكهن بولۇپ يىلى چىقىپ كهتكهن توپتهك بولۇپ قالغانىدى،

                                يۇقاردىكى سۆزلىرى ئۇنىڭغـا بهك     ىڭ                                                                       خىيال بولسىمۇ، لىكىن قىزنىڭ بىچارە ھالىتى ئۇنىڭمۇ يۈرىكىنى ئهزدى، ئىرىن                   ئويلىغانلىرى گهرچه
                                                                            خىيال سۈردى، قىزنىڭ جاپا تارتىۋاتسا ئابدۇلالنىڭ بىر تهرەپته كۈلـۈپ تـۇرۇپ،                                                   تهسىر قىلدىمۇ نىمه ئۇخلىماي تۇرۇپ چۈش كۆرگهندەك

                    الغا كايىماقچى بولۇپ              بولغاي ئابدۇل                                                                                 ياردەم بىرىش ئۇياقتا تۇرسۇن ھىجىيىپ تۇرغىنى گۆھهرنىڭ ئانىسىنىڭ ئوغىسىنى قايناتتى        گۆھهرگه
  .                                        ئىغىزىدىن چىقىڭ كهتكىنىنىمۇ تۇيماي قالدى             دىگهن سۆزنىڭ  »                         ھۇ ئابدۇلال دىگهن بىغهرەز «

                    سـۈرىۋاتقانلىقىنى،                                                                              دىگهن بىغهرەز،ـ دىدى بوۋايمۇ بىشىنى كۆتۈرۈپ، شۇندىال ئايال ئۆزىنىـڭ خىيـال                                 ـ نىمه بولدى ساڭا قىنى ئابدۇلال
                                                                     بىلگهندىال يۈرىكى جايىغـا چۈشـتى، ئـۇ ئىرىنىـڭ سـۆزىگىمۇ جـاۋاپ                                     غۇ بولۇپ ئهمىليهت ئهمهسلىكىنى                            يۇقارقى خىيالنىڭ بىر ھىس تۇي



                  ھـاۋادا لهيـلهپ                                                                                     ئىتتىك ھهيدىمهكچى بولۇپ، كالىنى ئۇرماقچى بولدى، لىكىن ئۇنىڭ تاياق كۆتۈرگهن قـولى                       بهرمهي ھارۋىنى يهنىمۇ
                                                                      موتىسىكىلىتىنىڭ كهينىدە ئولتۇراتتى، ئابدۇلال ئۇالرنى كۆرمىـدىمۇ يـاكى            دوستىنىڭ                                                  قالدى، ئۇالردىن ئون مىتىرچه يىراقلىقتا ئابدۇلال بىر 

  .                        جاۋاپ تاپقاندەك بولدى دە                                                                               قارىماي كهتتىمۇ بۇنىسى ئۇالرغا نامهلۇم ئىدى، ئايال ئىرىنىڭ يۇقارقى سۆزىگه ئهمدى        كۆرسىمۇ
 .                                  ـ ئهنه ئابدۇلال، ئۇ بازارغا مىڭىپتۇ

ـ                    بازارغا مىڭىپتۇما          ـ نىمه ئۇ                                               ئانىـسىمۇ بازارغـا كهتتـى، گـۆھهر ھـازىر                                                                        ؟ ئۇنداقتا بىز ئۇنىڭكىگه بارايلى ھهر قاچان ئابـدۇلالنىڭ ئاتـا 
                                                                                 ئۇنىڭ ئاي كۈنى توشۇشقا ئاز قالدى، شۇڭا بازارغا بارمايدۇ، مۇشۇ پۇرسهتنى قولىـدىن                                             ئۇالرنىڭ ئۆيىدە ئىكهن، ئۇ ئىغىر ئاياق، ھازىر

 .     تۇرۇپ                                          بوۋاي ساقىيىپ قالغاندەك دەرھال ئورنىدىن                                 بهرمهي ئۇالرغا ئايرىۋىتىمىز،ـ دىدى
 ……        ـ لىكىن

  .                     ـ نىمه لىكىن، تىز بول
                       ھهيدەپ كىتىشكه خىجىـل                                   ئۇالر گۆھهرنى ئابدۇلالنىڭ ئالدىدىن  .                                      بازارغا ماڭغىنىنى ئۇالرغا پۇرسهت بولدى                        شۇنداق قىلىپ ئابدۇلالنىڭ

                                                                        پۇرسـهت ئىـدى، ئـۇالر ئابـدۇلالنىڭ ئـۆيىگه يىتىـپ كهلـدى، ئۆيىـدە               رغـا                                                     بولدى، لىكىن بۈگۈن ئابدۇلال ئۆيىدە يوق، شۇڭا بـۇ ئۇال 
                                  ھهدە بىـلهن ئابـدۇراخمان ئاكـا                                                                                   باشقىالرنىڭ ھهممىسى بار ئىدى، گۆھهرنىڭ دادىسىنىڭ ئۆيىگه كىرگىنىنى كۆرگهن ئالىيه           ئابدۇلالدىن

                                               رىنى ئـۆيىگه چاقىرىـپ ئۇالرغـا چـاي قۇيـۇپ                                    ئـۇالر گۆھهرنىـڭ ئۆيىـدىكىلى                                                        ھهيران قالدى، چۈنكى مۇشۇ بىر نهچچه ۋاقىتـتىن بىـرى  
                                ـ ئانىسى ئـۆز قهدىنـى بىـلهن                                                                                    ئۆز مىرادىغا يىتىشكه يول قويۇشنى ئۆتۈنمهكچى بولغانىدى، بۈگۈن مانا گۆھهرنىڭ ئاتا               پهرزەنىتلىرىنى

  .                   ى، لىكىن چاندۇرمىدى                                                 بۇنىڭدىن ھهيران بولۇپ بىر شۇملۇقنى سهزگهندەك بولد                                              ئۇالرنىڭ ئىشىكى ئالدىدا پهيدا بولدى، شۇڭا ئۇالر
 .                           ئاكا يۇقارقى ئويىنى يوشۇرۇپ                                                                               ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم قۇدام، تىنىچ كىلىپال، قىنى ئۆيگه مهرھهمهت،ـ دىدى، ئابدۇراخمان ـ 

                                                                          گۆھهرنى كۆرۈپ كىتهي دىگهن ئۇنى چاقىرسىال ـ دىدى گۆھهرنىڭ دادىـسى ئـۆيگه                                                ـ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، مهن ئۆيگه كىيىن كىرەي
 .                             ھويلنىڭ قات ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ   ىن       كىرمهست

 .                                                          نىمه گهپ بولىشىدىن قهتئىينهزەر قىنى ئاۋۋال ئۆيىگه مهرھهمهت                                          ـ ئاۋۋال تائام ئاندىن كاالم دىگهن گهپ بار،
  .                                                                              قورسىقىم ئىچىپ تاماق يىيىشكه كهلمىدىم، قىزىمنى كۆرەي دەپ كهلدىم، ئۇنى چاقىرسىال               ـ مهن بۇ يهرگه

                                                       تهلهپپۇزدا سۆزلهشسهك بوالمدۇ؟ ئاچچىقلىرىنى بىسىۋالـسىال                                                 ۇمۇ ئۆز ئۆيلىرىگه ئوخشاش بىز قۇدا تۇرۇپ شۇنداق                      ـ بۇ نىمه دىگهنلىرى، ب
  .                       ـ دىدى ئابدۇراخمان ئاكا

                                               چىقىپ كهلدى، ئۇ ھويلىدا ئـۆز دادىـسى بىـلهن                                                                                 ئاڭغىچه ھويلىدىكى ۋاراڭ ـ چۇرۇڭنى ئاڭلىغان گۆھهرمۇ نىمه غهلۋىدۇ دەپ ھويلىغا 
        ئاتا ـ                                                                              بىلهن ئانىسىنى كۆرۈپ ئهھۋالنىڭ يامانلىقىنى سهزدى، نىمىال بولمىسۇن ئۇالر دىگهن                            رۈپ تۇرۇپال قالدى، ئۇ دادىسى           ئانىسىنى كۆ

                                              گۆھهرنىڭ دادىسىنىڭ مىجهزى گۆھهرگه ئايان، ھويال                                                                       باال، شۇڭا ئۇالرنى ئۆيىگه باشالپ چىرايلىق گهپ قىلىشقان ياخشى، يهنه كىلىپ
  :                                             ـ قوشنىالر ئارىسىدا سهت ئىدى، شۇڭا ئۇ دادىسىغا           ىلسا قۇلۇم                      ئىچىدە ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ ق

  .                                                ئۆيگه كىرسىله، نىمه گهپ بولسا چىرايلىق دىيىشهيلى                            ـ دادا تىنىچ كهپتىال، ئاۋۋال
  .      كهلدىم                                                                          دەۋاتىسهن بۇ مىنىڭ ئۆيۈم ئهمهس، تىز ھارۋىغا چىق مهن سىنى قايتۇرۇپ كهلگىلى                  ـ سهت بهدبهخ نىمه

  .   مهن  ……       ـ دادا 
ـ                                                                             بوۋاي شۇنداق دىگىنىچه گۆھهرنىڭ دولىسىدىن ئىتتىرىپ ماڭـدى، بـۇنى كـۆرگهن                                                      ـ نىمه تىلىڭنى چاينايسهن، ماڭا ئۆيگه قايتىمىز، 

 :         بىسىۋىلىپ                                                                        ئاڭا بىلهن ئالىيه ھهدىنىڭ ئىنتايىن ئاچچىقى كهلگهن بولسىمۇ ئۆز ئۆپكىسىنى            ئابدۇراخمان
  .                چه بولسۇن،ـ دىدى                                           بۇ نىمه قىلغانلىرى، نىمه ئىش بولسا چىرايلىق

                                                 ھـويلىنى بىـر ئالـدى، ئابـدۇراخمان ئاكىنىـڭ                                                                                      چىرايلىقچه بولسۇن دىيىشىدىغان ئادەم قىزىمنى قولۇمغا بىرىش،ـ بوۋاينىـڭ ئـاۋازى   ـ 
            ئۈنلـۈكرەك                                                                            جايالشقان بولۇپ، بۇ مهھهلله بهكمۇ زىچ ئىدى، ھويلىنىڭ ئىچىدە ۋارقىراش ئهمهس                                   ھويلىسى مهھهللىنىڭ قاق ئوتتۇرىسىغا

ـ                                                                      چۇرۇڭنى ئاڭلىغان بىر نهچـچه قولـۇم ـ خوشـنىالر ئاللىقاچـان بـۇ                                                                       سۆزلىسىمۇ بىر نهچچه ئائىلىگه ئاڭلىناتتى، ھويال ئىچىدىكى ۋاراڭ 
                     گهپ قىلىشقا سهتلىشىپ                                                                                بولۇشقانىدى، بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن ئابدۇراخمان ئاكا بۇ جاھىل بوۋاي بىلهن ئارتۇقچه                      ھويلىنىڭ ئىچىگه پهيدا

                                  بولغىنىدەك ئىش بولۇپ قالمىسۇن دەپ   »                              مۈشۈككه ئويۇن، چاشقانغا قىيىن»                                             ھهم قولۇم ـ خوشنىالر ئارىسىدا ئويۇن بولۇپ،             قالىدىغىنىنى
                                     ئارىـسىدا ھىـچ نهرسـىگه پىـسهنىت                                                                                     سۆزلىمىدى، بوۋاي گۆھهرنى ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ ئۆيىدىكىلىرى ۋە قۇلۇم ـ خوشنىلىرى          ئارتۇقچه

                                                                          ئابدۇراخمان ئاكىغا ئىنتايىن ھار كىلىـپ خـارلىق، خورلـۇق ھىـس قىلغـان                            پ كهتتى، بۇ ئىش گهرچه                             قىلماستىن ئالدىغا سىلىپ ھهيدە
                            لىكىن ئـۇ شـۇندىن كىـيىن                                                                                     مهھهللىسىدىكى قولۇم قوشنىلىرى ئارىسىدا سهت بولمىسۇن دەپ ئۆز ئۆپكىسىنى بىسىۋالدى،              بولسىمۇ لىكىن

                                                                   ۇلالنىڭ تۇرمۇشىدا ئۈمۈت يوقتهك ھىس قىلىدى، شۇڭا ئۇ بوۋايغا ئارتۇقچه     ئابد                                                 چىۋىن يهۋالغاندەك بولۇپ قالدى، ئهمدى گۆھهر بىلهن
 .     كهتتى                                                                  قىلماي ئالدىنى توسمىدى، شۇنىڭ بىلهن بوۋاي گۆھهرنى ئۆيىگه قايتۇرۇپ    گهپ

               اقتـا ئىـدى،                                             ھىجىران ئازابى، ھىجىران تىخى پۇچـۇالپ تىلم                                                                   ئابدۇلال بولغان ئهھۋالالرنى ئۇقۇپ بهكال ئازاپالندى، ئۇنىڭ يۈرىكى يهنه
                        بىرىپ ئۆتمهكتىن باشـقا                                                                               پهقهتال ئىشهنگۈسى كهلمىسىمۇ لىكىن كۆز ئالدىدىكى رىئاللىق ئالدىدا تهقدىرگه تهن                     ئۇنىڭ بولغان ئىشالرغا

                                                               مۇھىم، دۇنيادىكى ھهر قانچه ئهتىۋار، ئىسىل نهرسىدىنمۇ قىممهتلىك                                                          ئىالجى بولمىدى، گۆھهر ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهر قانداق بىر نهرسىدىن



                              ئايرەىۋەتمهكچى بولۇپ، گۆھهرنى                                                                            ئۈچۈن بارلىقىنى بىغىشلىغاندى، ئهپسۇس رەھىمسىز رىئاللىق ئۇالر ئىككىسىنى يهنه             دى، ئۇ گۆھهر  ئى
                                                                          ئالـدى ۋە يىنىـدىن ئهمهس قهلبىـدىن ئىلىـپ قىچىـپ ئـۇنى مهڭگۈلـۈككه                                                             ئابدۇلالنىڭ كۆز ئالدىدىن، يىنىـدىن يـاق پهقهت كـۆز   

                    چۈشـتى، ئـايرىلىش                                                                            ن ئۆچۈرۋەتمهكچى بولدى، ئابدۇلالنىڭ كۆزىدىن ئىككـى تـامچه يـاش سـىرغىپ               كارتىنىسىدى                 ئابدۇلالنىڭ ھايات
                                ئايرىلغـان چىغىـدىمۇ ئـۆزىنى      )           ۋاقىتلىـق  (                    بىر قىتىم مهزگىللىك                                                               نىمانچه دەھشهت، نىمانچه قورقۇنۇشلۇق، ئابدۇلال گۆھهردىن ئىلگىرى

  .         قالغانىدى                    يوقىتىپ قويغلى ئازال
                                                                  مهڭگۈلۈك ئايرىلىش بولۇپ قالماسلىقىنى ئۈمـۈت قىالتتـى، تهڭرىـدىن                                          يهنه ئايرىلىپ، ئابدۇلال بۇ ئايرىلىشنىڭ                     ئۇ بۇ قىتىم گۆھهردىن 

                             ئۆتـۈپ دۇنيـادىن كىتىـشنى                                                                                        بولۇپ، ئىلگىرىكى بهخىتلىك چاغلىرىنى قايتۇرۇپ بىرىشى گـۆھهر بىـلهن مهڭگـۈ بىـرگه                  بۇنىڭ بىر چۈش
  .         تىلهيىتتى

             ئائىلىـسىگه                                                                              قىيلىنىپ مهن گۆھهرنىڭ تهقدىرىنىڭ قانداق بولغىنى بىلىپ بىقىش ئۈچـۈن ئۇنىـڭ        لىنىپ                              ئابدۇلال بۇ ھىجىران بىلهن ئازاپ
  .                   نهزەر سىلىپ ئۆتهتتى

                                                                                  ئۆيىدىن قايتۇرۇپ كهلگىچه پهقهتـال گهپ ـ سـۆز قىلمىـدى، گـۆھهر بولـسا يولـدا                                                    گۆھهرنىڭ دادىسى گۆھهرنى ئابدۇراخمان ئاكىنىڭ
                                قىيـاس قىلـدى، دادىىـسى يهنه                   قىلىـدىغىنىنى   »          تهربىـيه  «                                     ارغاندىن كىيىن ئۆزىگه قانداق كايىـپ                        دادىسىنىڭ يهنه ئۆيگه ب         كتىۋىتىپ

                                                                             ھاقارەتلىشى يهنه كىلىپ تۇغۇت كۈنىنىڭ يىقىـنالپ كهلگىـنىگه قارىمـاي دائىـم                                                       ئىلگىركىدەك گۆھهرنى بىر مۇنچه قاتتىق سۆزلهر بىلهن
                                             ئۇچۇغداپ قويۇشى بۇنۇ ئاز كهلمهي ئـۇنى بىـر                                لتىكى بىلهن ئۇنى بىر نهچچىنى                                             ئىلىپ يۈرىيدىغان ھاسا ئورنىدا ئىشلىتىدىغان كا       يىنىدا

       قويغان                                                                         قويۇشى مۇمكىن ئىدى، بۇالرنى ئىككىنچى قىتىم ئۆيىدىن قىچىپ چىققاندىال ئويالپ                                     نهچچه كۈن ھهتتا بىر نهچچه ئۆيگه سوالپ
                                                      دادىسى ۋە ئانىـسىنىڭ قـاتتىق قارشـىلىقىنى يالغـان            ئۈچۈنال                                                                  ھهم ئۇنداق قاتتىق كۈنلهرگه بهرداشلىق بىرەلمهيمهن دەپ ئويلىغانلىقى 

           قـايتۇرۇپ                                                     ئهپسۇس دادىسى ئۇالرنى يهنه مۇرادىغا يهتكۈزمهي ئۆيگه  .                        يىنىغا قايتىپ كهلگهنىدى                                گهپ بىلهن بىسىقتۇرۇپ ئابدۇلالنىڭ
                                     ه قايتىپ كهلگهنـدىن كىـيىن خـۇددى               گۆھهر ئۆيىگ                                     سىغا تهييار بولۇپ تۇرىشى كىرەك ئىدى،  »     جازا «                            ئهكهلدى، ئهمدى ئۇ دادىسىنىڭ 

                                                                                       چىقىرىشنى كۈتۈپ تۇرغان جىنايهتچىدەك بىشنى تۆۋەن سىلىپ تىرنىقىنـى كـولىغىنىچه تـۇرۇپ                                        ئىغىر دىلو سادىر قىىپ سوتچىنىڭ ھۆكۈم
               هندىال ئانـدىن                            بىرەر ئاش پىشىم ۋاقىت ئۆتك                                                                                  قالدى، دادىسى خىلى ئۇزۇنغىچه ئىغىر ـ ئىغىر تىنىپ ئۇنىڭغا گهپ سۆز قىلمدى، ئارىدىن 

  :             گۆھهرگه قاراپ
                      دىدى ئۇ بۇ گهپلهرنـى                                                                                  تاھارەت ئىلىپ كىرىڭ، ئىسىڭىزدە بولسۇن، بويىڭىزنى سۇغا سىلىپ چوڭ تاھارەت ئىلىڭ،ـ                   ـ قىزىم، سىز چىقىپ

  .                           نهسىههت ئاھاڭدا ئىيىتقاندەك
  .                                     دىگهنلىرى،ـ دىدى ئۇ گۆھهر خىجىل بولۇپ        بۇ نىمه  …        ـ دادا 

  .     قىلىڭ            مهن دىگهننى                    ـ ھىچ گهپ يوق پهقهت 
                                                             كهينىدىن يوغان ئىككى چهينهككه لىققىدە قىلىـپ ئىلىمـان سـۇ                                                                  گۆھهر ئۈن ـ تىنسىزال ھويال ئىچىگه چىقىپ كهتتى، ئانىسى گۆھهرنىڭ 

  :  دە                         تهڭشهپ ئىلىپ چىقىپ بهردى
  .    هتتى                       ئىچكىركى ئۆيىگه كىرىپ ك            دەپ قويۇپ- :                                                    ـ مانا سۇ، مۇنچىنىڭ توكىنى ياندۇرۇپ قويدۇم تىز بولۇڭ

         قوشامدىن                                        ئۇالرنىڭ مۇنچا دىگىنى ياتاق ئۆيگه يانداش
 .                                      كىچىككىنچه بىر تاھارەت ئىلىش ئۆيى ئىدى               تام توسۇلغان                                             قوشام ـ دەرەخ شاخلىرىدىن توقۇپ چىقىلغان تام 

           يهنه بىـر                ىـش ئـورنى،                                                                         ئارانال پاتاتتى، ئىچى بولسا تىخمۇ ئاددى بولۇپ بىـر تهرەپ مۇسـتهھهت قىل                                  بۇ مۇنچىنىڭ ئىشىكىدىن بىر ئادەم
                                                           تامغـا شـوينا بىـلهن ئـسىپ قويۇلغـان سـۇنۇق ئهيـنهك                                                                                  تهرەپته بولسا تاھارەت ئالغاندا ئولتۇرىدىغان كىچىـك ئورۇنـدۇقتىن باشـقا   

                                                                                       ھىچ نهرسه يوق ئىدى، گۆھهر بۇ مۇنچىدە يۇيۇنۇپ، چـاچلىرىنى تـاراپ ئهيـنهككه قارىـدى،                                       جازىسىدىن تاشقىرى كۆزگه چىلىققۇدەك
                                               ئىلىپ كىلىنگهندىن كىيىن يـۈرەكلىرى دەكـكه ـ                                                                      يى ئۆزىگه تىخىمۇ سۇلغۇن كۆرىنىپ كهتتى، دىمسىمۇ ئۇ ئۆيىگه ياندۇرۇپ          ئۇنىڭ چىرا

                                                                                         ئۆزى توغىرلىق نىمه دەيدىغىنىنى بىلمهكچـى بولـۇپ تۇرغانـدا تاھـارەت ئىلىـپ چىقىـشقا                                             دۈككه ئىچىدە تۇرىۋاتاتتى، ئۇ دادىسىنىڭ
                                             گـاڭگىراپ قالـدى، ئۇنىـڭ چىرايـى تىخمـۇ                                                      ن ئۆزىنى بۇ ئىشقا بۇيرۇيدىغىنىنى زادىال چۈشهنمهي                                بۇيرۇلدى، ئۇ دادىسىنىڭ نىمه ئۈچۈ

                                                                               ئۆزىنىڭ ئهينهكتىكى ئهكسىگه بىر ھازا قاراپ تۇرغاندىن كىـيىن كۆزىـدىن سـىرغىپ                                                مۇشۇنداق سۇلغۇن ھالهتكه كىلىپ قالغانىدى، ئۇ
                           بىـلهن ئانىـسى ئىچكىـرى                                             ىـدىن يىنىـپ چىقتـى، ئۇنىـڭ دادىـسى                                                      چۈشكهن ئىككى تامچه يىشىنى سۈرىتتى دە ئاسـتا مۇنچ         مهڭزىگه

                                                                       ھالدا كـۆزلىرىنى ئۆيىنىـڭ ئۆگزىـسىگه قارىتىـپ تىپتىـنىچ ھـالهتته                 نى تۇتقان  »             قۇرئان كهرىم «                                  ئۆيىدىكى ياغاچ سۇپا ئۈستىدە قوىدا 
  .       دىرالشتى                                                                      سۈرىۋاتاتتى، ئۇالر گۆھهرنىڭ ئۆيگه كىرگىنىنى كۆرۈپ ئاستا ئورۇنلىرىدىن مى               ئولتۇرۇپ خىيال

                                               بىلهن بۇ تهرسا مىجهز قىرى بهزىدە بهكمۇ ئىغىـر                                                                                ـ ھه تاھارەت ئىلىپ بولدۇڭمۇ قىزىم، ـ دىدى گۆھهرنىڭ دادىىسى گۆھهرگه سىپايىلىق 
            ئۈچۈن ئىغىر                                                                                 ئۇنىڭ تهرسا مىجهزى ئۆز مهقسىتىنى ئۆز كۆڭلىدە ئويلىغان ئىشلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش                              ـ بىسىق، سىپايه بولۇپ قاالتتى،

                                                                ئىكهنلىكىنى بىلگهندەك دادىسى ھهر قىتىم مۇشۇنداق سىلىق ـ سىپايه                                                              ـ بىسىق سىپايه بولۇپ قاالتتى، گۆھهرمۇ ئۇنىڭ قۇۋلىقنىڭ ئىچىدە
                             چىرايلىـق گهپ قىلمايـدىغان                                                                                 قىلسا ئهنسىرەيدىغان بولۇپ قالدى، چۈنكى ئۇنىڭ دادىسى تويـدىن كىـيىن پهقهتـال                    ياغلىما گهپلهرنى
 .                         بىلهن ئاددىيال جاۋاپ بهردى                                   ا دادىسىنىڭ سۇئالىغا بىشىنى چايقاش                 بولىۋالغاندى، شۇڭ



  .              دادىسى گۆھهرگه                                                  ـ ئۇنداقتا جاينامار ئۈستىگه چىقىڭ،ـ دىدى گۆھهرنىڭ
  .                                    چىقىپ قىبلىگه قاراپ يۈكۈنۈپ ئولتۇردى                                                           گۆھهر سۆزسىزال سۇپا ئۈستىگه سىلىنغان كىگىز جايناماز ئۈستىگه

 :                      نى گۆھهرگه ئۇزىتىۋىتىپ  »             قۇرئان كهرىم «                قويغان قولىدىكى          تهييارالپ                          گۆھهرنىڭ دادىسى ئالدىنئاال 
                                كۈچىيىدۇ ياكى بولسا بىز بۈگـۈن                                                                             يامان گهپ قىلمايمهن، پهقهت بۈگۈن ياكى بىزنىڭ ئاتا ـ بالىلىق مۇناسىۋىتىمىز                      ـ مهن بۇ قىتىم سىزگه

  .            ئىلىڭ،ـ دىدى                     قولىڭىزغا بۇ كىتابنى                                              يات كىشىلهردەك ئادا ـ جۇدا بولىمىز، قىنى سىز
                                                                                             كىتابنى ئالدى ـ دە يۈرىكىگه تاڭغان ھـالهتته جىمجىـت تـۇردى، گۆھهرنىـڭ ئـۈن ـ تىنـسىز                                            گۆھهر دادىسىنىڭ يۈزىگىمۇ قارىيالماي

  :                                     تۇرغىنىنى كۆرۈپ يهنه ئۆزى سۆز باشلىدى
                                    هر مىنـى ئۆزىڭىزنىـڭ دادىـسى دەپ                                                          ئابدۇلال تهرەپ بولۇپ مهندىن ئادا ـ جـۇدا بولىـسىز،ئهگ                                      ـ بۈگۈن سىز ياكى ماڭا تۇرىسىز ياكى

ـ                                                       جاپالىرىمىنى كـۆزدە تۇتـسىڭىز قـولىڭىزدىكى مۇشـۇ                                                                                ئويلىسىڭىز سىزنى بىقىپ چوڭ قىلىپ ئۆيلۈك ئوچاقلىق قىلغۇچه تارىتقان جهۋرى 
                گىمىـز ئـالالھ     ئى                                                                           ئابدۇلال بىلهن ئىككىنچى كۆرۈشمهي ئاجىرىىشپ كىتىدىغان، كائىناتىنى ياراتقـان                 نى تۇتۇپ تۇرۇپ،  »             قۇرئان كهرىم «

                                                                     ئابدۇلالدىن ۋاز كىچهلمىسىڭىز مهندىن ۋاز كىچىڭ، ـ دىـدى دە گـۆھهرگه                                                         تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم قلىڭ، ئهگهر ئۇنداق قىاللماي
  .      قارىدى

  .                                                گۆھهرنىڭ كۆزىدىن تارام ـ تارام ياشالر ئىقىۋاتاتتى
 :                    ياشىلرىنى سۈرتىۋىتىپ                                     تتىق بىسىم بولغانىدى، ئۇ كۆزلىرىدىكى                                        سۆزلىرى ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن ئىغىر كىلىپ قا                      دادىسىنىڭ ئىيىتقان بۇ

                                                                               قورىيدىغانـسهن، قورسـىقىمدىكى يـارىلىش ئالدىـدا تۇرغـان مۇشـۇ نارەسـىدە                                                           ـ دادا جىنىم دادا، مىنى نىمانچه چۈشهنمهي تار يهردە
  .                                                    قىلىپ بولسىمۇ بىزنى ئايرىۋەتمىسهڭ بوالمدۇ دادا،ـ دىدى               بالىنىڭ يۈزىنى

                          مهڭگـۈ بىـرگه ئـۆتكىن،                                                                                    يهردە قورىلىدىغان ئىش بولسا مهنمۇ چىداپ تۇرالمايمهن، ئۇنداقتا سهن ئابدۇلال بىلهن          قىزىم سهن          ـ بولىدۇ، 
                                                               جىنازامنى كۆتىرىپ نامىزىمنى چۈشۈرۈپ، يهرلىكىگه قويغاندىن كىيىن                                                          لىكىن شهرتىم شۇكى ئابدۇلال بىلهن سهن ئهته ئهتىگهندە مىنىڭ

                                  شـهكلىدە قاتالنغـان بىـر بـوالق                                                                          هيىر قىزىم، ـ دىدى دە ئالدىن تهييارالپ قويغىنىغا سىلىپ قويغان تۇمارچه         قىلىڭالر خ              ئاندىن شۇنداق
                                                                                تۆكۈشـكه باشـلىدى، گـۆھهر ئاسـتا دادىـسىنىڭ قولىغـا قارىـدى، دادىـسىنىڭ                                                         قهغهزنى ئالدى، يىشىپ ئىچىدىكى نهرسىلهرنى قولىغا

                               چاشقان ئۆلتۈرۈش دورىسى ئىـدى،                                                ۋاتقىنى ئاللىقانداق بىر نهرسه بولماستىن بهلكى                            قىلىپ قاتالنغان قهغهزدىن چۈشۈ                 قولىدىكى تۇمارچه
                                          بوپتۇ، سهن ئابدۇلالغا تۇرساڭ مهن ھاياتىمنى «                             تۆككهندىن كىيىن قىزىغا قاراپ                                                 گۆھهرنىڭ دادىسى قهغهزدىكى دورىالرنى تولۇق قولىغا

                                            دادىسىنىڭ قولىغا ئىسىلىپ ئۇنىـڭ قولىـدىكى                      ولدى، گۆھهر دەرھال                                             ،ـ دىدى دە قولىدىكى دورىنى ئاغزىغا سالماقچى ب »            ئاخىرالشتۇراي
  :                             دورىنى يهرگه تاشلىۋەتتى، ـ دە

  .                 ئىقىپ يغىالپ كهتتى                                                                                دادا بۇ سىزنىڭ نىمه قىلغىنىڭز ئهجىبا سىز مىنى نىمه قىلسۇن دەيسىز؟ ـ دەپ ھۆكىرەپ ـ 
                                                                تاللىمىسا بولمايدىغانلىقىنى چۈشۈنۈپ يهتتـى، دادىـسى ئۇنىڭغـا           بىرىنى                                                       ئۇ ھازىر دادىسى بىلهن ئابدۇلالنىڭ ئارىىسدا ئىككىسىىدىن

                                بـارلىقىنى ئابـدۇلال ئۇنىڭغـا                                                                                           قاتتىق بىر بىسىمنى يۈكلىمهكچى بولدى، ئۇ ئابدۇلالنى ھهقىـقهتهن چىـن دىلىـدىن سـۆيگهن              ھهقىقهتهن
                                             هرسىدىنمۇ ئابدۇلالنى ئهزىـز كـۆرەتتى، ئهگهر                              ھهر قانداق بىر ئهتىۋارلىق ن                                                      بىغىشلىغاندەك ئۇمۇ ھهم شۇنداق قىلغانىدى، ئۇ دۇنيادىكى

                                        تالالشقا قويغان بولسىمۇ ئهلۋەتته ئابدۇلال                                                                         ھاياتى بىلهن ئابدۇلالدىن ئىككىدىن بىرنى تالالشقا قويماي گۆھهرنىڭ ھاياتىنى           دادىسى ئۆز
           قولىـدىكى                              پ تۇراتتى، ئـۇ دادىـسىنىڭ                                                     ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن ئىغىر بىر يولنى كۆرىسىتىپ مهجبۇرال             لىكىن دادىسى  .                    تهرەپ بولغان بوالتتى
                                                                   ئاخىرالشتۇرماقچى بولىدىيۇ لىكىن ئۇ دۇنياغا كىلىش ئالدىـدا تۇرغـان                                    قىلىپ ئۆز ئاغزىغا سىلىپ ھاياتىنى  »     كاپال «                   دورىالرنى ئىلىۋىتىپ 

                       تهمسىل بارغۇ، ئهگهر ئۇ       دىگهن  «                                جان بولسا جاھان، ئاش بولسا قازان «                                         كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ بۇ خىيالىدىن ياندى،                 ئاشۇ نارەسىدىنى
                                                               ھهي ھهرگىز ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ، ئۇ گۆھهرنى كىچىكىدىن بىقىپ  …      قالسا                                                  ئابدۇلال تهرەپ بولسا دادىسىنىڭ تهرسا مىجهزى تۇتۇپ

                شـۇنىڭ بىـلهن                          قاتىلى بولۇپ قالىدىغۇ؟                                                                                قويسا تهربىيلهپ قاتارغا قاتسا ئازراقال بىسىمغا بهرداشلىق بىرەلمهي ئۆز دادىسىنىڭ          چوڭ قىلىپ
          ئۇنڭـسىز                                                                                ئۆتسۈنمۇ؟ ئۇ ئابدۇلالنى ئويالپ باقتى، ئابدۇلالمۇ بارلىقىنى ئۇنىڭغا بىغىـشلىغان،                                       بىر ئۆمۈر دادىسىنىڭ جىنايهتچىسى بولۇپ

     يدۇ،                                                    كىلىپ ئۇ تۇرمۇش ئىشغا توغرا كۆز قاراش بىلهن قارىياال                                                                   بىر كۈنمۇ خۇشال يۈرەلمهيدۇ، لىكىن ئابدۇلال ئۇنداق تهرسا ئهمهس، يهنه
                     ئـاخىرى ئابـدۇلالنى                                                                                         كۆڭلى يىرىم بولسىمۇ ئهخمىقانه ئىش قىلىپ ھاياتىنى قهدىـرلىمهي قالمايـدۇ، شـۇڭا ئـۇ                         شۇڭا ئۇنىڭ ھهر قانچه

                                                              كۈنلهرنىڭ بىرىـدە دادىـسى ئومـاق نهۋىرىـسىنىڭ مـۇھهببىتى                                                                     مۇھهببهت قۇربانى قىلىشنى توغرا تاپتى، ئاجىرشىپ كهتكهندىن كىيىن
            كهتكهنـدى،                                                                                  قىلىپ قويسا ئهجهپ ئهمهسقۇ؟ ئۇ شۇالرنى خىيال قىلدى، ئۇنىڭ چىرايى بهكمۇ ئوساللىشىپ         ىدىن جهم                 بىلهن ئۇالرنى قايت

                                 نى تـۇتقىنىچه ئـۈن ـ تىنـسىز       »             قۇرئان كهرىم «                ئانىسى يهنه بىر              دادىسى بىلهن  .                                                   كۆزلىرىدىن تارام ـ تارام ياشالر سىرغىپ چۈشۈۋاتاتتى 
ـ    »             قۇرئان كهرىم «                        كى مۇبارەك كىتاپ بولغان            گۆھهر قولىد                       گۆھهرگه قاراپ تۇراتتى،                     دە ئورنىدىن تـۇرۇپ                                  نى ئاستا ـ ئاستا سىالپ قويدى 

                                                             ماغدۇرسىزلىنىپ كهتكهندەك ھىس قىلدى، ئۇ تهسلىكته ئۆرە تـۇرۇپ                                                              قىبله تهرەپكه يۈزلهنگهن ھالهتته تۇردى، ئۇنىڭ پۈتكۈل تهنلىرى
  .           غان ھالهتته                           قارىدى ـ دە ئۈن سىلىپ يىغلى                      دادىسى بىلهن ئانىسىغا

 .    دىدى                                                                       كهتسهمال خاتىرجهم ئۆتكىلى بولىدىغان ئىش بولسا ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كىتهي ـ                                   ـ بولىدۇ، مهن ئابدۇلالدىن ئاجىرىشىپ
  .                                  قىلىڭ، ـ دىدى گۆھهرنىڭ ئانىسى تهڭال                                                                    ـ ئۇنداقتا قولىڭىزدىكى كىتابنى تۇتۇپ تۇرۇپ ئالالنىڭ نامى بىلهن قهسهم



           مىهرىبـان                                                                                  ياراتقان، ھهق ـ ناھهقنى توغرا ئايرىپ قىيامهتته ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدىغان ئىگىمىز                 سىلهرنى ۋە مىنى                     ـ پۈتكۈل كائىناتىنى، 
                                سىلهرگىمۇ شۇندا ۋەدە بىرىمهن،ـ                                                               ئالالنىڭ نامى بىلهن ئابدۇلالدىن ئاجىرشىپ كىتىشىكه قهسهم قىلىمهن،

                                                                            ھالهتته ئـۆزىنى سـىرىتقا ئـاتتى، گـۆھهر ئـۇدۇلال ھـويال ئارقىـسىدىكى                    كهبى يىغلىغان                                         ئۇ شۇنداق سۆزلهرنى ئىيىتپ بولۇپال قان ياش
                                         پۈتۈن بهدەنلىرى ئىرىپ كهتكهندەك ھۆڭكىرەپ                                                                                  جىگىدىلىككه چىقتى ـ دە زوڭزىيغىنىچه ئولتۇرغان پىتى قولىدىكى كىتابنى تۇتقان پىتى 

         قىلدىغان                                            ئۈچۈن بۈيۈك دەستۇردۇر، ئىسالم دىنىغا ئتىقاد                                    ئىسالم دىنىغا ئىتىقاد قىلىدىغان خهلق  «            قۇرئان كهرىم «                   ئىتىپ يىغالپ كهتتى، 
                                                                    ئهستايىدىل قارايدۇ، سهمىمىلىك بىلهن مۇئامىله قىلىـدۇ، ئـۇالر ئـۆز                                                                  ئامما ئۇنىڭدىكى ھهر بىر پىرىنسىپ ھهر بىر جۈمله، ھهر بىر سۆزگه

                             ھـۆججهت قىلىپمـۇ ئىـشهنىچ                          بىر ـ بىرى بىـلهن                                                              بولغان ئالالھنى ھهممدىن بۈيۈك دەپ قارايدۇ، كشىلىك مۇناسىۋەتته                قهلبىدىكى ئىالھى
                                                                             ئـالالھنى گـۇۋاھچى قىلىـپ قهسـهم قىلـدۇ، بـۇ قهسـهم ئـۇالر ئۈچـۈن ئهڭ                         نى تۇتۇپ تۇرۇپ  »             قۇرئان كهرىم «                     قىاللمايدىغان ئىشالرغا 

                          كىـيىن ھهر قانـدق بهدەل                                                                                    يۇقىرى ئورۇندا بولۇپ ۋىجدانلىق ۋەدىگه ۋاپا قىلدىغان كىشىلهر بۇ قهسهمنى قىلغاندىن                ئىشهنچىلىك، ئهڭ
                                                                      بۇنى ئورۇنلىمىسا كىـشىلهر بۇنـداق كىـشىنى ئارىغـا ئالمايـدۇ، ھهم                                                                تۆلهشكه قارىماي ئۆز ۋەدىسىگه ئهمهل قىلدۇ، ئهگهردە ئۇ كىشى

    ىگه                      شـۇ كىـشىمۇ ۋەدىـس                                                                                     مۇناسىۋىتىنىڭ تۈرلۈك ئادىمىگهرچىلىك پىرىنسىپلىرىغا ئهمهل قىلىشتا ئورتاقالشـمايدۇ،                     ئۇنىڭ بىلهن كىشىلىك
                                                                       بولغان ئالالھنىڭ ئۆزىنى جازالىشىدىن قورقىدۇ، شۇڭا ئـۇالر بـۇ قهسـهمنى                                                           ئكزى قىلغان قهسىمىگه ئهمهل قىلمىسا ئۆز قهلبىدىكى ئىالھى

                                   قىلىپ ئىنتايىن ئازاپالندى يـۇقىردا                                                                               ئهمهل قىلىش كىرەك ئىدى، گۆھهرمۇ ئىسالم دىنىغا ئىشىنىدىغىنىنى ئۈچۈن بۇ قهسهمنى            قىلسا چوقۇم
                                                                              تالالشتا تار يهردە قىينىلىپ قالغاچقىال ئاخىرى دادىسىنىڭ مهجبۇرى ۋاستىسى بىـلهن                                           قاندەك ئۇ دادىسى بىلهن ئابدۇلالدىن بىرىنى     ئىيىت
                                                  دۇچار بولىدىغىنىنى قىياس قىلمىغاندى، ئـۇ ئهمـدى                                                                               ئۇسۇلنى تاللىغاندى، لىكىن ئۆزىنىڭ ھىيلىتتىنال بۇنداق قاتتىق ھىجىران ئازابىغا   بۇ

           قهسـىمىنى                                                                                      ئاجىرىشىپ كىتىشى كىرەك ئىدى، ئهگهر ئۇ بۇ قىىتىم ۋەدىـسىگه ئهمهل قىلمىـسا قىلغـان                        اپا قىلىپ ئابدۇلالدىن          ۋەدىسىگه ۋ
                                                    يغىالپ كهتتى، ئۇ جىگدىلىك باغدا ئولتۇرۇپ ئابـدۇلالنى                                                                        ئورۇندىمىسا زادىال بولمايىتتى، شۇ سهۋەپتىن ئۇ قاتتىق ئازاپالندى، ئسهدەپ

                   مهجبۇرى بۇ قهسهمگه                                                                            ئاجىرىشپ كهتسه ئابدۇلال قانداقمۇ قىالر؟ قايسى كۈنلهرگه قاالر؟ ئهجىبا گۆھهرنىڭ    دىن                       خىيال قىلدى، ئۇ ئابدۇلال
         قاالرمۇ؟                                                              قوشۇلغانلىقىدىن خهۋەرسىز ئۇنىڭغا ۋاپاسىزلىق قىلىدى دەپ رەنجىپ

                                        تۇغـۇت ۋاقتىمـۇ يىقىنلىـشىپ قالـدى،                        قالـدى، گۆھهرنـڭ                                                                      ئابدۇلالنىڭ گۆھهردىن ئايرىلغىنىغا ھهش ـ پهش دىگۈچه بىر ئايچه بولۇپ 
             مۇشـۇ بىـر                                                                                      بولغان بالىسىنىڭ ھهم ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك ئايالىنىڭ دەردىدە ساراڭ بوالي دەپـال قالـدى،                                ئابدۇلال پات ئارىدا تۇغۇلماقچى

ـ                    لىـپ قىـيىن                                         تىـت بولـۇپ، ئارامـسىزالندى، يهنه كى                                                                                 ئايدەك ۋاقىت جهريانىدا گۆھهردىن ھىچ بىـر خهت ـ خهۋەر كهلمىگىـنىگه تىـت 
                                                                                   سهۋەبىدىن ئابدۇلالنىڭ ئۆيىدىكىلىرى ئابدۇلالنى ئىلگىركىدەك قوللىمىـدى، ھهم گـۆھهرنى                                        ئاتىسىنىڭ ھىلىقى كۈنى چىقارغان جىدىلى

  .                            ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆيىگه يول ئالدى                                                                               ئۆيگه قايتۇرۇپ كىلىشكه بارمىدى، شۇ سهۋەپتىن ئابدۇلال ئاخىرى گۆھهرنى يوقالپ كىلىش
  .           كىرىپ كهلدى                            هيكۇم، ـ دىدى ئابدۇلال ئۆيگه              ـ ئهسساالمۇ ئهل

 .      ئانىسى                                                       ـ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، ـ دەپ قاپىقىنى تۈردى قىين ئاتا ـ
                          ـ تىنىچ ئامان تۇرۇپلىمۇ؟

            دىمهكچىسهن؟                                ـ ھه تىنىچ، ئامان بولمىساق نىمه
  .                                                    ،ـ ئابدۇلال تىلىنى چايناپ نىمه دىيىشنى بىلهلمهي قالدى  ……    مهن 

  .                                         دىدى گۆھهرنىڭ دادىسى ئابدۇلالغا ئااليغىنىچه                                                            كهلدى، يوقال بۇ ئۆيدىن، ئىككىنچى بۇ ئۆيگه كىرگۈچه بولما،ـ                ـ سىنى كىم چىلالپ
  .                                                           سىلهرنى گۆھهرنى كۆرۈپ كىلهي دەپ كهلگهن،ـ دىدى ئابدۇلال ئاراال                         ـ بۇ نىمه دىگهنلىرى، مهن

                                   ئۆزىدىن سوراپ باق، ـ دىدى قىـيىن                            كىلىشمهيدۇ، ئىشهنمىسهڭ                                                    تىلىڭغا ئالغۇچى بولما، ئۆيدىن چىق، گۆھهرمۇ سهن بىلهن          ـ گۆھهرنى
                                                                             ۋاراڭ ـ چۇرۇڭنى ئاڭالپ يۈگىرىپ ھويلىغا چىقىپ دادىسىنىڭ ئابدۇلالغا قىلغىنىنـى                                                ئاتا ئابدۇلالنىڭ دولىسىدىن ئىتتىىرۋىتىپ، گۆھهر

                                                     رگهن ئاتا ئابـدۇلالنى ئىتتىرىـشتىن توختىـدى، ـ دە       كۆ                                                                         كۆرۈپ خىجىللىقىدىن نىمه قىالرىنى بىلهلمهي تۇرۇپال قالدى، قىزىنىڭ چىققىنىنى
 :             گۆھهرگه قاراپ

  .                                                   نىمهڭگه ئىيتىپ قوي ئىككىنچى كهلگۈچى بولمىسۇن،ـ دىدى         ـ بۇ بىر
  :        ئۇنىڭدىن                                                                               ئۈستۈن كۆتۈرمهي تۇراتتى، ئابدۇلال گۆھهرنىڭ قىزىىرىپ يهرگه قاراپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ                    گۆھهر يهردىن بىشىنى

  .                         راسىتما،ـ دىيهلىدى ئارانال                    ـ دادىڭىزنىڭ دىگىنى 
                                        قارىماستىن يىغلىغىنىچه ياتـاق ئـۆيىگه                                                                             مهن ئۆز ئىختىيارلىقىم بىلهن رازى بولدۇم ،ـ گۆھهر شۇنداق دىگىنچه ئارقىغىمۇ              ـ ھهئه، راسىت

                رىـدە قاققـان                                                                         سۆزنى ئاڭالپ قۇلىقىغا مۇشـىت قويغانـدك ھىـس قىلـدى ـ د تۇرغـان يى                                                يۈگۈردى، ئابدۇلال گۆھهرنىڭ ئاغزىدىن چىققان
                                            بولۇپ مهڭگۈ بىرگه ئـۆتىمىز دىگىنىچـۇ؟ ھهت                                                                                 قىتىپال قالدى، قىنى ئۇالرنىڭ ئۆز ـ ئارا قىلىشقان ۋەدىلىرى؟ بىر ـ بىرىگه سادىق           قوزۇقتهك

                                                                                      ئهمهس، بۇ چوقـۇم مهجبـۇرى بولغـان سـۆز دەپ ئويلىغـان ئابـدۇلال ھويلىـدىن بىـرى                                                  ئىسىت، گۆھهر ھهرگىز ئۇنداق باغرى تاش قىز
  .                        ئىتتىرگهندەك يىنىپ چىقتى     سدىن     يهلكى

                                                                                 قۇرۇمىـدى، ئهجىبـا قىـيىن ئاتـا ـ ئانىـسىنىڭ ئـۇالرنى ئاجىراشـتۇرىۋىتىمهن                                                           ئۇ ئۆز ئۆيىگه قايتىپ كهلگۈچه كۆزلىرىدىن زادىال ياش
                 رامىسز دەپ ئويالپ             ئۇالر مىنى يا                                                                                سهۋەپ بولغاندۇ؟ ئهجىبا مهن قىيىن ئاتا ـ ئانامنىڭ دىلىنى رەنجىتپ قويدۇممۇ؟ ياكى               دىيىشىگه نىمه



                                                                           دىلىنىمـۇ رەنجىـتكهن ئهمهس، ئۇالرمـۇ ھهم مىنىـڭ كىـسىلىمنى دەپ بىزنـى                                                              ئاجىراشتۇرۇشقا تۇتـۇش قىلـدىمۇ؟ يـاق، مهن ئۇالرنىـڭ    
                                   كۈندىن باشالپ بارغانسىرى تۈگىـشىپال                                                                             چوقۇم باشقىچه بىر سهۋەپ بار، ئابدۇلال ئۆز ـ ئۆزىگه شۇنداق پىچىرلىدى، ئۇ شۇ                ئايرىۋەتمهيدۇ،

         قالـدى،                                                                                خىيالىغا كهلگۈسىدىكى ئائىلىسى كىلىۋاالتتى، ئۇ تولىمۇ چىمغۇر، يىغالڭغـۇ بولـۇپ                                         هتتى، قولى ھىچ ئىشقا بارمىدى، ھه دىسىال ك
                                                                ھهدىگىمۇ ئىنتايىن ئـاز گهپ قىالتتـى، ئوغلىنىـڭ مۇشـۇ ھالغـا                                                                          ھهتتا ئۆزىنىڭ قهدىرلىك ئاتا ـ ئانىسى ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئالىيه 

ـ              نىنى كۆرگهن           چۈشۈپ قالغى                             تىنسىز ھـالهتته تـارام ـ                                                                                    ئاتا ـ ئانا ئۆز ئوغلىغا تهسهللى بهرمهكچى بولغاندا ئابدۇلالنىڭ كۆزلىرىدىن ئۈن 
                                                                              قهلىپلىرىمۇ ئوغلىغا قاراپ ئىنتايىن پۇچىالندى، لىكىن نىمه ئامال تهقدىر شـۇنداق                                                  تارام ياشالر قويۇلدى، بۇنى كۆرگهن ئاتا ـ ئانىنىڭ 

  .                                              رسا مىجهز قىرىنى سۆزگه كىرگۈزۈش مۇمكىن ئهمهسته                تۇرسا، ھىلىقى ته
                                    ئارقىلىق ئۇنى يهنى قهلبىدىكى كىشىنى                                                                                 كۈنسايىن تۈگىشىپ كهتتى، ئۇ ئويال ـ ئويال ئاخىرى بهۇ يۇرىتتىن يىراققا كهتمهكچى شۇ         ئابدۇلال

                                    تولۇق سهزگىلى بولمايـدىكهن لىكىـن                                         بولىدىكهن ياندىكى نهرسىنىڭ ئهتىۋارىنى                                            ئۇنتۇپ كهتمهكچى بولدى، ھايات دىگهن ئاجايىپ
                              مۇھتـاج بولىـدىكهن، لىكىـن                                                                                         ئايرىلغاندا ئاندىن ئۇنىڭ كهملىكىنى سىزىپ ئۇنىڭ تۇرۇشىتىكى روھىنى چۈشـىنىپ ئۇنىڭغـا           ئۇنىڭدىن

ـ          ىغىنىنى                                                                      قىممىتىنى چۈشـىنىپ يهتـكهن، ھهم ئۇنىڭـدىن ئايرىلـسا ياشـىيالمايد                                                        ئابدۇلال بولسا گۆھهر يىنىدا چاغدىمۇ ئۇنىڭ قهدىرى 
                              ئاتالنـدى، ھـازىر گۆھهرنىـڭ                                                                                          يهتكهن، ئابدۇلال گۆھهر بىلهن ئاجىراشماي يىراققـا سـهپهرگه چىقمـاقچى بولـۇپ يولغـا                  ئوبدان تۇنۇپ

                                                                           قىلىپ ئاجىراشماي تۇرسا باال تۇغۇلغاندىن كىيىن شۇ سهبى بوۋاقنىـڭ مىهـرى ـ                                                       يهڭگۈشىگه ئازال ۋاقىت قالدى، ئۇ تۇغۇپ بولغىچه ئامال
                                    ئۇ يـۇرت ئايلىنىـپ كهلـگهچ ئـۆز                                                                                     بىلهن بوۋاي ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن، يهنه بىر تهرەپتىن          مۇھهببىتى

  .                                   كۆڭلىگه ئۆزى تهسهللى بهرمهكچى بولدى
        ، شۇنچه                   بۇ شهھهر شۇنچه چوڭ                                                                                نهچچه مىڭ چاقىرىمدىكى چوڭ شهھهرگه كهلگىنىگىمۇ ئون كۈنچه ئهتىراپىدا بولۇپ قالدى،           مانا ئۇنىڭ

                                                                          سهھرانىڭ قىيـاپىتىگه ئهسـال ئوخـشىمايىتتى، شـهھهرنىڭ شـۇنچه ئاالھىـدە                                                              پاكىزە، شۇنچه تهرەققى قىلغانكى يىزا تۇرمۇشى، يىراقتىكى
  »       قـاالق  «                     تهرەققـى قىلمىغـان                                                                                  كىشىلىرىمۇ مۇاليىم، ئىللىق چىراي ئىدى، دىمهك بۇ شهھهر ئۇنىڭ يىـراق سـهھرادىكى                   بولىشىغا قارىماي

          بـوالتتى،                                                                       قانداق بىر ئىش ـ ئوقهت، تىرىكچىلىك قىلسا ئهلۋەتته ئالغا باسـقىلى                                         لىال پهرىقلىنهتتى، دىمهك بۇ شهھهردە ھهر           يۇرتىدىن خى
  .        يارىمىدى                                              لىكىن ئابدۇلالغا بۇ شهھهرنىڭ ھىچقانداق بهرسىسى

                                        قى قىلغان مۇھىتىدىن ئۆز ئانا يۇرتىنىـڭ                   بۇ شهھهرنىڭ تهرەق         دىگهندەك  »                                                        كىشىنىڭ يۇرتىدا سۇلتان بولغىچه، ئۆز يۇرتىڭدا ئۇلتان بول»
                             كۆرسىتهلمىدى بولغاي ھه دىسىال                                                                        مۇھهببىتى ئۈستۈن كهلدى، ئۇنىڭغا شهھهرنىڭ مهنزىرىىسى، ئاالھىدىلىكى تهسىر          مۇھىتىنىڭ  »     قاالق «

                          ۇھىم بولغان مىهرىبان ئاتا                                                 توپا ـ تهرەت يۈرىيدىغان لىكن ئۆزى ئۈچۈن بهكمۇ م                                                   ئانا يۇرتى، دىهقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغاچقا ھهمىشه
                                        تارىتقان سۆيۈملۈك ئايالى گۆھهر ۋە باشقا                                                                                   ئانىسى، ئىنى سىڭىللىرى، ئۆزىنىڭ ئىشقىدا كىچه ـ كۈندۈز كۆيۈپ پىشقان، يهتكۈچه دەرت  ـ 

           ى، تىخمـۇ                                                                              ئالدىدىن بىردەممۇ يىـراق كهتمىـدى، ئۇالرغـا بولغـان سىغىنىـشى، مـۇھهببىت                                                ئۇرۇق ـ تۇققان، دوسىت يارەنلهر ئۇنىڭ كۆز 
                                                ئاجىرىىشپ كىتهرمهن دىگهن خىيـالنى قىلغانىـدى،                                                                           ھهسسىلهپ كۈچهيدى، ئۇ بۇ يۇرىتقا كىلىش بىلهن بهلكىم گۆھهرنى ئۇنتۇپ كىتىپ

                   مـۇھىملىقىنى يهنه                                                                          تونۇشسىز بولغان بۇ يۇرىتتا يۈرۈش جهريانىدا گۆھهرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن قانچىلىك                              لىكىن ئۇنى كۆرمهي، ئۆزى ئۈچۈن
                                                               قانـداق چاغدىكىـدىن تىخمـۇ كۈچهيـدى، ئـۇ ئۆيـدىكىلىرىنىڭ                                                           يتىدىن چۈشۈنۈپ يهتتى، ھهم سـىغىنىش ئىلگىرىكـى ھهر              بىر قىتىم قا

  .                                                         بولۇپ ئۆيىگه تىلىفۇن ئۇرماقچى بولۇپ تۇرۇپكىنى قولغا ئالدى                         ئهھۋالىنى بىلىپ باقماقچى
 .       ئاڭالندى          ىڭ ئاۋازى                                                            ئهلهيكۇم ،ـ قارشى تهرەپتىن ئۆزىنىڭ كۆيۈمچان سىڭلىسى سهنۇبهرن           ـ ئهسساالمۇ

  .                                        ـ ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم مهن ئاكىڭىز ئابدۇلال
 .    ئاكا                 ـ ياخشى تۇردۇڭمۇ

                      ـ مهن ياخشى ئۆزۈڭچۇ؟
  .                                       بهكال سىغىنىپتۇ، مهنمۇ سىنى كۆپ سىغىندىم                                             بىزمۇ ياخشى تۇرىۋاتىمىز، ئاتا ـ ئانىمىز سىنى

  .                        ـ مهنمۇ سىلهرنى سىغىندىم
  .                                   ئىيتىپ ئۆيگه قايتىپ كىلىشنى ئىيىتتى                                                     كىيىن سهنۇبهر ئاكىسىغا گۆھهرنىڭ يىقىندىال يهڭگۈگىنىنى                           ـ ئارا تىنىچلىق سورىشىشتىن     ئۆز

            سـۆزلىرىگه                                                                              كىيىن ئۇنىڭ قولىقىغا ھىچقانداق بىر گهپ سۆز كىرمىدى، ئۇ سىڭلىسىنىڭ كىيىنكـى                                    ئابدۇلال بۇ خوش خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن
                                                               خىيالالرغا پاتتى، ئۇ ئۆيىگه قايتىپ بارىدۇ، ئوماق بالىسىنى گۆھهر                    اللىق ئىچىدە شىرىن                                            قۇالق سالماستىن تۇرۇپكىنى قويۇۋەتتى ـ دە خۇش 

                             ئـالىيه ھهدە خۇشـاللىقىدىن                                                                                  تالىشىپ يۈرۈپ قولدىن چۈشۈرمهي باقىدۇ، ئابدۇلالنىڭ ئاتىسى ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن              بىلهن ئىككىسى
                                                                     ۆكۈپ كهتكهن كۆينىكىنىڭ يهڭىلىرى بىلهن سۈرتۇپ بىر ـ بىرىگه تهسـهللى    ئ                                                     ئوغلىغا مهستىلىكى كىلىپ كۆزلىرىدىكى ياشىلىرىنى رەڭگى

                                   بولسىمۇ لىكىن ئومـاق نهۋىرىـسنىڭ                                                                                  گۆھهرنىڭ ئانىسى بىلهن ئاتىسىمۇ دەسلىپىدە ئابدۇلال بىلهن گۆھهرگه ئالىيىپ قارىغان          بىرىشىدۇ،
 :                                              ۆھهر بىلهن ئابدۇلالنىڭ قوللىرىنى تۇتقان ھالهتته                   غهشلىكىنى يوقۇتۇپ گ                                                 شوخ كۈلۈشلرى، ئوماق ھهرىكهتلرى ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكى

                                                    تۇسالغۇ بولمايمىز، ـ دىيىـشىۋاتىدۇ، بـۇ سـۆزلهر                                                                                 باللىرىم سىلهر ئهمدى تىنىچ ئامان تۇرمۇش كهچۈرۈڭالر بىز سىلهرنىڭ تۇرمۇشۇڭالرغا ـ 
     ئـۇ                                         ئىككى تامچه يـاش سـىرغىپ چۈشـىدۇ،                                                 سىپايىلىق بىلهن چىقىۋاتىدۇ، ئابدۇلالنىڭ كۆزىدىن                                  بوۋاينىڭ ئاغزىدىن شۇنچىلىك مۇاليىم

                                                 ئابدۇلال شۇ شىرىن خىيالالر ئىچىدە ئۆزىنى بهزلىـدى                                                                             ئاخىرى قىيىن ئانىسى بىلهن قىيىن ئاتىسىنى تهسىرلهندۈرۈپ ئۇالرنى قايىل قىلدى،



                  تـالنى بىلهتنـى           بىـر                                                                                        ئاممىۋى قاتنـاش بىكىـتىگه كهلـدى، ئـۇ يۇرتىغـا بارىـدىغان ماشـىنىنىڭ بىلىتىـدىن                                 ـ دە دەرھال ئۇزۇن يوللۇق
  .                          كۆتۈرگىنىچه ماشىنىغا چىقتى

          سـهپهرگه                                              ئۇ بۇنىڭىـدىن ئىلگىـرى بۇنچىلىـك ئـۇزۇن      .                                            ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئۆز يۇرتىغا قايىتىپ كهلدى                              ئابدۇلال ئىككى كېچه بىر كۈندۈز
                       لىكىن بۇ قىتىم ئـۆيگه    .            س كهلگهنىدى                 ئولتۇرۇش بهكمۇ ته                                                                       چىقمىغاچقا ئۆز يۇرتىدىن يىراق بولغان بۇ شهھهرگه كىلىپ بولغىچه ماشىنىدا

            ئۇ پۇتكـۇل    .      قىلدى                                              گۆرئازابى ئهمهس ئۇنىڭغا لهززىتى بولغاندەك ھىس-                                 بىلهن قايتقان بولغاچقا يول ئازابى                         قايتارچىغىدا شىرىن خىيال
                        ۇرتىغا قايتىـپ كهلـدى                                      ئۇ چىرماش خىيالالر ئىچدە ئاخىر ئۆز ي                                                                خىيالدا گۆھهر بىلهن قايتىدىن بىرگه بولۇش ئستىكىدىن ئۈمۈت ئۈزمهى

          ئۇ ئۆيگه؛ .
                                           ئابـدۇراخمان ئاكـا بىـلهن ئـالىيه ھهدە                                                                   دەپ كىرشىگىال ئهمدىال يىتىپ ئاررام ئېلـشقا تهمـشهلگهن دادسـى    :-        ئهاليكۇم -        ئهسساالمۇ -

 .          پ كهتتـى                                                                  بولۇپ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ئابدۇلالنىڭ بوينىغا ئسلىپ ئېسهدەپ يىغال                                          ئوغلىنىڭ تۇيۇقسىز قايتىپ كهلگىنىدىن خۇشال
                                                 شهھهرگه كهتكهندىن كىـين ئـۇنى بهك سـېغىنغانتى                                                                                 ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدە ئوغلى ئابدۇلال يۇرتىنى تاشالپ يىراقتىكى بىر

           تهسـلىكته                                                                                     ئوغلىدىن تۆت كۈن ئايرىلىپ باقمىغان بولمىغاچقا كۈنـسىرى يىغـالپ كـۈنلىرنى تولمـۇ                                    بولۇپمۇ ئاليه ھهدە مۇشۇ كهمگىچه .
 .      گهندى      ئۆتكۈز

                                                            ھه؟ نىمدەپ بىزنى تاشالپ كېتسهن؟ بېـشىڭغا ھهرقانـداق ئېغـر      .         بولدىكهن                                                   جىنم باالم تىنچ ئامان كهپسهن ،سىنمۇ كۆردىغان كۈنلهر-
                           بىزنـى تاشـالپ ھهرگىزمـۇ                                                                                            داداڭ ئككىمىز ساڭا ياريۆلهك بولىمىز ئهمهسمۇ ؟سهن بىـزدىن بىـزار بولـدىڭمۇيا؟ ئهمـدى                   كۈنلهر كهلسىمۇ
                        ئـۇ ئوغلىـدىن تولمـۇ     .                                              يىغـالپ ھهدەپ ئـسهدەپ شـۇ گهپلهرنـى قىلـدى                                       ئاليه ھهدە ئوغلىنىڭ بوينىغا ئېسلپ  . ---      تمىگى؛            يىراقالرغا كه
  .           ئهنسىرگهنتى

  !                              بولـدى قىلـسىال يىغلىمىـسال     .              يىغالتمـايمهن                     سـىلهرنى ھهرگىـز   .                                                       ئانا يىغلىمىسىال مهن ئهمدى ھهرگىزمۇ يىراقالرغا كهتمهيمهن       بولدى-
        ئازابنى                                   ئۇ ھهققهتهنمۇ ئۆزگه كهلگهن ھىجران  .                                        سۈرتكهچ ئۆزمۇ ئختىيارسىز يىغالپ تاشلىدى                    كۆزلىردىكى ياشالرنى                  ئابدۇلال ئانىسىنىڭ  _

                                                          پىراقىـدا پىـشىپ قيىنىلـدىغننى ئهسـلهپمۇ قويمىغـانتى                                               لىكىن دادسى بىـلهن ئانىـسىنىڭ ئۆزنىـڭ    .                               دەپ يۇرتتىن يراقالرغا كهتكهنىدى 
           كۆزدىنمـۇ                                                   ئابدۇراخمان ئاكا گهپ قىلمىغىنـى بىـلهن ئۇنىـڭ     .                               ز قىلماي ئۇنىڭغا قاراپ تۇراتتى  سۆ-   گهپ                            ئابدۇلالنىڭ دادسى بىرتهرەپته .

                                     ئابدۇلال دادسىنىڭ ئۆزدىن رەنجىىگىننى  .                              ئككى تامچه ياش سىرغىپ تۇراتتى
 :       كىشىدەك                                                                   بىلىپ ئاستا ئۇنىڭ قىشغا كهلدى ،دە بىشنى تۆۋەن سىلىپ خۇددى گۇناھكار

 ...            رەنجىتمهيمهن                          ھهرگىزمۇ سىلنڭ دىللىرنى                          دادا مىنى كهچۈرسىله ،ئهمدى-
       مانـا    .                                               بىرىنى قۇچـاقالپ ئـۈن سـىلىپ يىغـالپ كهتتـى     -            بالىالدەك بىر                                                      ئابدۇلالنىڭ سۆزى تېىخى تۈگمهيال ھهرئككىلىسى خۇددى كىچىك

                       سىغنـشنى دەپـال ئهمهس                                                ئۇ ھىلقى گۈزەل شهھهرنى يالغۇز ئانسىغا بولغان  .                                   كهلگىنىگه بىرنهچچه كۈن بولۇپ قالدى                  ئابدۇلالنىڭ قايتىپ
-                                                            ئۆزىنىڭ كهلگۈسى ئۈمۈدىنىڭ پهخرى بولغان ئوماق قىزىنىڭ مىهـرى                                                          يهنه ئۆزى ئۈچۈن سۆيۈملۈك بولغان قهدىرلىك ئايالى گۆھهر ۋە

 .          سىغىندۇردى                                                                ئانا بالىنىڭ پىراقى، مۇھهببىتى ئابدۇلالنى تېخىمۇ قىينىدى ،تىخىمۇ  .         كهلگهندى                  مۇھهببىتنى ئىزلهپ
                                                                 ئنسانغا شۇ كىشنىڭ يـۈركىنى شـۇ كىـشىگه مۇناسـىپ ھالـدا شـۇ                           مىهرىبان ئالال ھهربر  .                             بىر پارچه گۆشتىن يارتىلغان               ئنساننىڭ يۈرىكى

  .               كىـرەك ئىـدى                                                                                   چوڭلۇقىدا يارتقان بولۇپ ئۇ يۈرەك شۇ كىشى ئۈچۈن بىر ئۆمۈر سادىق خىـزمهت قىلىـشى                            كىشنىڭ سول قولنىڭ مۇشتۇمى
                                                                ئازاپلىرغـا بهرداشـلىق بىـرەلمهي كۈنـسىرى تاريىـپ قورلـۇپ                                    تـتىن بىـرى تارتقـان دەرت                                        ئهپسۇس بۇ يۈرەك ئابدۇلالنىڭ نهچچه ۋاقى

                       ئابـدۇلالنىڭ كـۆكرىكى                                                                           كهلمهي ئهسلى ھالىتىدىن كىچكلهپ بۇگۆشتىن يارتىلغان يۈرەك چىرىپ كهتكهندەك                      ئابدۇلالنىڭ جۇغىغا ماس
                                                       ى تىنگه شۇنداقال ئنسان ئۈچۈن مۇھىم سانلىدىغان يـۈرەككه       ئاغىرق                       ھازىر ئابدۇلالنىڭ كۆڭۈل  .                                   ئاچچىق ھهسرەت ئىچدە ئازابقا تولدى 

 .           يۆتكهلگهندى
                                         ھهتتـا سـاقايماس كىـسهلنىڭ ئۆلۈمـدىن      .                              قانداق كىسهلگه دورا تىپىلـدۇ              دۇنيادا ھهر .                                              ئابدۇلال بۇ ئاغرىققا زادىال بهرداشلىق بىرەلمىدى 

 .            ئۇقۇمى بولدۇ                 ئبارەت ئهڭ ئاددى
                                                              بولماستىن بهلكى ئۆزى ئۈچۈن قهدىرلىك بولغان گـۆھهر ۋە ئومـاق    ‹‹      ئۆلۈم  ‹‹                ىلقى ئاددى دورا                                   ئابدۇلالنڭ قهلىب ئاغىرقىنىڭ دورسى ھ

               قىيىن ئاتسىنىڭ                    قىزى ئىدى ھهم ئۇنىڭ
                                                                        قىيىن ئاتسىنىڭ ئـۆيگه يهنه بىـر قىـتىم بىـرپ ئۇالرنىـڭ رازلىقىىنـى                          ئانىسى بىلهن بىرگه-                ئويال ئاخىرى ئاتا-       ئۇ ئويال .             قوشۇلشى ئىدى 

 .                ئلىشماقچى بولدى
  : -                                                   بولدىغان ئش بولسا بىز سىنىڭ ھهرقانداق ئشڭغا تهييار            سهنال خۇشال .                                                         بولدۇ ئوغلۇم سىنىڭ ئازابلىنىشىڭنى بىزمۇ كۆرۇشنى خالمايمىز-

                  بولـسىمۇ لىكىـن                                                          ئابدۇراخمان ئاكا ئۆزى بىرئـاز ئتتىـك مىـجهز ئـادەم      .                        دىلدىن چىققان سۆز ئىدى -   چىن                           مانا بۇ ئابدۇراخمان ئاكنىڭ
                           قوشـنىلىرى ئـارا ئىنـاق    -       قولـۇم  .                                 بىـلهن ئازارلىـشىپ قالمـايتتى                       يۇرت ئىچدە باشقىالر .                                 ڭ قورساقلىق بىلهن مۇئامله قىالتتى            كىشلهرگه كه

                            پهرزەنتلىرگه ئنتايىن ئامراق           ئۆي ئچدىمۇ .       ئۆتهتتى
                                غاندىن كىـين ئۇنىڭغـا قـاراپ                                                      ئابدۇلال توي قىلىشتىن ئلگىرى كۆز كىسىلگه گىرپتار بول                                       ئۇالر ئۈچۈن بارلىقنى بىغشاليتتى ،بولۇپمۇ .     ئىدى 

                                             ۋە باشقا پهرزەنتلىردىن يوشـۇرۇنچه كۆزيىـشى                                                                                    ئىچى سىرلىدىغان ،يالغۇز قالغاندا ئۆزنىڭ نهچچه يىللىق رەپىقىسى بولغان ئالىيه ھهدە



 .                                                         توي قىلىپ بهخىتلىك ئۆتهلمىگىننى كۆرۈپ تىخىمۇ شۇنداق بولدى               كىيىن ئوغلىنىڭ .                     قىلدىغان بولۇپ قالدى 
                   ئابدۇراخمان ئاكـا    .                  چىداپ تۇرالمايتتى                                                   ئۇ ئۆزنىڭ جان تومۇرنىڭ تىخى بالدۇرال سولشىپ كىتشىگه  .                  ئاننىڭ جان تومۇرى-    ئاتا        پهرزىنت

                                                                يهنى گۆھهرنى قايتۇرۇپ كهتكهندە قىلغان ناچار ،ئهخالقسىز سـۆزلىرى  (            ئهدەبسىزلىكى                                          ئهسلىدە گۆھهرنىڭ دادسىنىڭ ئۆتكهندە قىلغان
                                        لىكىن ئوغلى ئابدۇلالنىڭ قايتىپ كهلگهندىن   .         تاپقانتى                                            بارماي پهرزەنتلىرىنى ئاجراشتۇرۋىتىشنى قارار                            ئۈچۈن بولسىمۇ ئۇالرنىڭ ئۆيگه (

                ئۇنىـڭ ئـۆيگه                                                                                      كۆرۈپ ئاخىرى ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بىرىپ جاھىل قېرىغا يهنه بىر قىتىم يىلنماقچى بولـۇپ                            كىين يهنىال پهرشان يۈرگىننى
                                                                 شهھهردىن مهخـسۇس ئايـالى ۋە قىـزى ئۈچـۈن سـىتۋالغان نهرسـه                              ھهدە ۋە ئابدۇلال ھىلىقى                        ئابدۇراخمان ئاكا ئالىيه   .               بىرشقا قوشۇلدى

 .               قاراپ يول ئالدى                                                                              ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدە ئۆيدە تهييارلىغان الزىمهتلكلهرنى ئىلىپ گۆھهرلهرنىڭكىدەك                          كىرەكلىرىنى ۋەئابدۇراخمان
       دىـدى    : -                                                              بـۇ بـالىنى سـىلهر بىقىـپ تهربىيلهمـسىلهر يـاكى بىزمـۇ؟         .      قىـز                   يهنه كىلىپ بالىمۇ  .            قىزىم تۇغدى  .                        كهلگهنلىرى ئوبدان بوپتۇ-

        ئامـان  -                            دىگهنلىـرى قىزىمىـز تىـنچ                                                                            ئابدۇلالالرنىڭ كىلىش مهقسىتىنى ئۇققاندىن كىين ئابدۇراخمان ئاكىغا بۇ نىـمه                 گۆھهرنىڭ دادىسى
                                                   لىرىمۇ يانغاندۇ؟ بىـز پهرزەنتىلىرىنىـڭ بهخـتىگه                              قىلساق ئهمدى سىلىنىڭ ئاچچىق                                    بىز بالىنىڭ ئات توينى ئۆزىگه يارىشا  .             يهڭگۈللۋاپتۇ
         ئـۇالرنى    .                                 بىـر قارارغـا كىلىـپ بولـدۇم                           يـاق مهن ئاللىقاچـان  -                                                      دىدى ئابدۇراخمان ئاكـا چوڭقـۇر ئويالنغانـدىن كىـيىن    -           ئولتۇرمايلى

 .                    خاتىرجهم ياتالمايمهن                                        ئاجراشتۇرۋەتمىسهم ئۆلسهممۇ ھهرگىز گۆردە
                                               بهخىتلىك ئائىلىسنى مۇشۇنداقال تۈگهشسۇن دەمدىال؟  )                  پهرزەنتلىرىمىزنىڭ)    نىڭ                                  بۇ نىمه دىگهنلىرى سىلى ئهجهبا ئۇالر-
                                             ئهمدى قىزىمغا يىپىشۋالمىـسال ئوغۇللىرىغىمـۇ                                                                              نىمه جىق سۆزلهيدىال؟ بولدىال ئوغۇللىرىغا نهسههت قىلىپ قىزىمنى قويدۇرۋەتسىله،     سىلى-

 .                      باشقا خوتۇن چىقىپ قاالر
                   ئهمدى بۇ نىمه ئىش؟   .             تويالپ قويدۇق                                               دەسلىپىدە ئۇالر تويغا قېتىلمىسا ئۇالرنى مهجبۇرالپ  .       قىاليلى                      بهكرەك ئويلىشىپ بىرىش           قۇدام بىز-

                                                                                    ئۇالرنى ئايرىۋىتهيلى دەيدىال، يهنه كىلىپ بـۇ ناررەسـتىدە دۇنياغـا كىلىـپال يىـتىم          سىلى    ....   ھهي      .....                            ئۇالرنى ياخشى ئۆتكهندە بولسا
                                       ئانىـدىن ئـايرىۋىتىش ئىغىـر گۇنـاھ     -               پهرزەنتىنى ئاتا                     بىرىدىن پهرزەنتىلىرى-         شۇقنى بىر  مه-                                     بولۇپ قالسا ئۇنىڭ گۇناھى كىمگه؟ ئاشىق

         ئهمهسمۇ؟
                              چىقماي قالـسا مهن ئىغلـدىكى                     ئوغۇللىرىغا خوتۇن  .                                              توال سالچىدەك چاپالشماي قىزىمنى قولۇمغا بهرسىله  .       بولسۇن                  ئۇنىڭ گۇناھى ماڭا-

                                                                  ئاچچىقالپ قالدى،ئۇ ياخـشى گهپ بىـلهن مهخـسىتگه يتهلمهيـدىغنىنى           ۋىتىپ                            ئابدۇلالنىڭ قينى ئاتىسى سۆزله- .                  مادا ئىشهكنى بىرەي
                       بىريانـدا ئولتۇرغـان                                                                                               ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىپ يامان سۆزلهر بىـلهن ئابـدۇراخمان ئاكىالرغـا ھۇجـۇم قىلمـاقچى بولـۇپ                      سهزگهندىن كىيىن

ـ              ئۇ پهرزەنىت  .                                                ھاقارەتلىك كۈيئوغلى ئابدۇلالنى ھاقارەتكه باشلىدى                                                  ڭ جـان تومـۇرى دىـگهن ھهقىقهتنـى بىلىـدىغان                       دىـگهن يۈرەكنى
  .                                                                       سهۋەبىدىن ئابدۇراخمان ئاكا ئاچچىقىدا شۇالرنى ئايرىۋىتىشكه قوشۇلۇپ قاالتتى                         بولغاچقا شۇ يامان سۆزلهر

   ىڭ                مهن پهقهت سىلىن  .                             رەھمهت مادا ئۆزلىرىگه قالسۇن                  ياخشى كۆڭۈللىرىگه  .                                                   مهن ئوغلۇمغا خۇتۇن چىقما سىلىقىدىن ئهنسىرگىنىم يوق-
  - :              ئـايرىۋىتهيلى                               بولىدۇ ئـۇالرنى ئايرىۋەتـسهك    .                                             بىرەر ھاڭگىغىمۇ چىقماسلىقىدىن ئهنسرگهن ئىدىم      ئۆگۈن-                        قىزلىرىغا ئهر ئهمهس ئهته

                                        لىكىن ئۇ ئـۆزىنى بىـر ئـاز بولـسىمۇ       .                                    ھاقارەتلهنگىگه ئۇالر چىداپ تۇرالمىدى                                                   ئابدۇراخمان ئاكا قۇدىسنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ ئوغلىنىڭ
         ئۇنـداق   .                             بهكال چىـڭ چىقىـپ تـۇراتتى                                                      لىكىن ئۇنىڭ سۆزلىرى تولمۇ ئغىر كهتكهن بولۇپ ۋەزنى  .                     ىنىلىك بىلهن سۆزلىدى    تهمك        بسۋىلىپ

                 ســىرتتا تــۇرۇپ   .                                                          ئــاچچىقىنى باســالماي قۇدســىغا دەل جايــدا رەديه بهردى                                                           قازانغــا مۇنــداق چۆمــۈچ قىلىــپ ئابــدۇراخمان ئــاكىمۇ
      ئـۆي   .                         سـىرتقا ئـۆزنى ئـاتتى                                              بىر ئىنق ئاڭالپ يـۈزنى تـۇتقىنچه يىغـالپ   -           ۆزلىرنى بىر                             پارڭىنى تىڭشاپ تۇرغان گۆھهر س             ئۆيدىكلهرنىڭ

                                                                ئۆي ئىچدە سۆھبهتكه داخىل بولۇپ گهپ سۆز قىلماي جىـم ئولتۇرغـان    .        كهلگهنتى                                               ئىچدىكى قوپال گهپ سۆزلهر ئۇنىڭغا ھهققهتهن ئغىر
                                         ئاتسىنىڭ قىلشقان سۆزلىردىن خىج بولغىندىن                    دادسى بىلهن قىين  ئۇ .                                                      ئىشنىڭ بۇزلۇشقا قاراپ يۈزلهنگىندىن تولمۇ بىئارام بولدى        ئابدۇلال

        قىلىـش                                                                                     بىردىنبر چارە بارلىق ئارنۇمۇسنى بىرتهرەپكه قايرىپ قويۇپ ئـۆز ئائلىـسىنى قوغـداپ                                      تولمۇ ئازابالندى، ئهمدى ئۇنىڭ ئۈچۈن
                            يـوق بۇنـسى ئابـدۇلالغا    -                    رمۇ ئۈنـۈم برەمـدۇ       بۇ چا      لىكىن  .                                                                  ئۈچۈن تىزلىنىپ تۇرۇپ قىين ئاتسىدىن ئهپۇ سوراش ئۇنىڭغا يىلنىش ئىدى

             تۇرغان قىيىن                      شۇڭا ئۇ تامغا يۆنلىپ .                                                        ئۈمۈدسىزلهنمىدى، ئمكانيهت بولسا تىرشىپ بىقىش كىرەك ئىدى                        شۇنداقتىمۇ ئۇ قىلچىلىك  .        نامهلۇم
                              ئۆزگه ھۆكۈم ئىـالن قىلنىـشنى                               خۇددى ئېغر گۇنا ئۆتكۈزگهن ،    ئۇ .                                                              ئاتسى بىلهن قىيىن ئانسىنىڭ ئالدىغا كهلدى، دە تىزلىنىپ ئولتۇردى

                            ئابـدۇراخمان ئاكـا نىـمه                                                                                ئوخشاپ قالغانتى،ئوغلىنىڭ قىيىن ئاتسىنىڭ ئالدىدا تىزلىپ ئولتۇرغىننى كـۆرگهن                        كۈتۈۋاتقان جىنايهتچىگه
                                                    ئۇ ئوغلىنى كىچىكىدىن باشالپ ياخشى ئاسراپ چوڭ قىلغان .        كهلگۈلۈك                بۇ ئۇنىڭغا نىمه .                                قىالرنى بىلهلمهي تىت بولۇپ قالدى 

                                    ئارزۇ قىالتتى ئهمهسمۇ؟ ئۇ ئوغلىنىـڭ                                                                               ئوغلىنىڭ ھهمشه باشقىالرغا بويۇن قىسماي يىلىنماي مهغرۇرلۇق بىلهن ياششىنى تولمۇ            ئهمهسمۇ؟ ئۇ
           ئانـسىنىڭ  -                                                                 چۈشهندى، ئهگهر ئۇگۆھهرنى بۇنچىلىك ياخشى كـۆرمىگهن بولـسا ئاتـا                                              گۆھهرنى قانچىلىڭ ياخشى كۆردىغىننى قايتىدىن

                                     نىمه تـارتقۇلۇق؟ مـۇھهببهت ئۈچـۈن                   ھهي بۇ ئۇنىڭغا   ...      لىكىن  .                                              سى بىلهن قىيىن ئانسىنىڭ ئالدىدا تىزالنماس ئىدى          قىيىن ئات        ئالدىدا
               ئۇ ئاستا يىشنى  .                                                        ئاكنىڭ كۆزدىن ئككى تامچه ياش مهڭزىنى بويالپ سىرغىپ چۈشتى                                                يهنه نىمه جازا، نىمه مۇكاپات بار ؟ ئابدۇراخمان

                                       ئازابلىنۋاتاتتى،ئۇنىـڭ كۆزلېرىـدىنمۇ                                                ئاليه ھهدمۇ ئابـدۇراخمان ئاكىغـا ئوخـشاشال     .           اراپ ماڭدى                         ئغىر تىنىپ تۇرۇپ سىرتقا ق        سۈرتۈپ،
 .                                ئاستا ئابدۇراخمان ئاكىغا ئهگهشتى     ئۇمۇ  .                                    ئختيارسىز ھالهتته ياش تۆكۈلۈپ كهتتى

                         هن بىلهلمىـدىم ،ئهگهردە          بـۇنى م  .                                            مهن ئالـدىلردا نىـمه گۇنـا ئۆتكـۈزدۈم     –      قاراپ                                دىدى ئابدۇراخمان قىيىن ئاتسىغا–           جىنىم دادا -



-                                     بولساق باال باال بولغـۇچى ئـۆز ئاتـا                       سىلى دىگهن ئاتا،بىز .                                                            كۆڭۈللىرنى رەنجىتىپ قويغان يهرلىرىم بولسا مىنى كهچۈرۋەتسىله        سىلنىڭ
         ىـقهتهن                                                                    چوقوم سىلى دىگهن يهردىن چىقىشقا تىرشىمهن ،گۆھهر بىلهن ئككىمىـز ھهق                   مهن بۇنىڭدىن كىين .                           ئانسغا ۋاپادار بولشى كىرەك 
                     يهنه كىلىـپ ئهمـدى    .                       بىزگه ئىچلىرى ئاغرسـۇن                                                        بىربىرمىزدىن ئايرىلساق ياشىمىقىمىز بهكمۇ مۈشكۈل،سىلنىڭ  .                         بىربىرمىزنى ياخشى كۆرمىز

              نارەسـىدىنىڭ                                                                ئۇ دۇنياغا كىلىپال يىتىملىكنىـڭ دەردىنـى تارتـسۇنمۇ؟ مۇشـۇ      .               بولۇپ قالمىسۇن                                       تۇغۇلغان مۇشۇ ئوماق قىزمىز تىرىك يىتىم
          مهن بىلىپ  .                                          باال بولغۇچى خاتالىقتىن خالى بولۇشى ناتايىن  .     قاالي                                                        دىن بولسىمۇ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى قوللسىال ،سىلدىن ئۆتۈنۈپ       ھۆرمىتى

                        ئابدۇلال شـۇ سـۆزلهرنى    -                         لىكىن بىزنى ئارۋەتمىسله ، .                                                     خاتالىقلىرىم بولسا ماڭا ئهسكهرتىپ بهرسىله، مهن تۈزتهي                    بىلمهي قىلىپ سالغان
  .                                                                 يۈركى تاشتىن پۈتۈلگهن ئىنسان بولسىمۇ قهلبـى يۇمـشىغان بـوالتتى    .       تاشلىدى          زار يىغالپ-                        كهبى ياشالرنى ئېقىتىپ زار                قىلۋىتىپ يامغۇر 

                          ئۆلــۈپ قــاپتۇ دىگهننــى                       بىــردىن ئايرلغانغــا-       بىــر- :                    ئابــدۇلالغا قــاراپ –                                             كىــشى پىــشنى قىقــپال ئورنىــدىن تــۇردى دە              لىكىــن بــۇ
                                                                سـىلهر ئاجىرشـىپ كهتمىـسهڭالر ئۆلـسهممۇ گۆرۈمـدە خـاتىرجهم        .         كىـتىڭالر         ىرشـىپ                                   ئاجىرشىپ كىـتڭالر دىگهنـدىكىن ئاج   .          ئاڭلىمىدىم
  .                                                دىگىنچه ئالدى كهينىگمۇ قارماي سىرتقا چىقىپ كهتتى-:            ياتالمايمهن

   .                                  ھارۋىنى تهييـار قىلىـپ تـۇراتتى                    ئابدۇراخمان ئاكا  .                                                          ئسهدىگهندىن كيىن ئاستا ھوشىنى يىغدى ،دە ئۇمۇ سىرتقا چىقتى                 ئابدۇلال بىر ھازا
                ئـۆزى كهلـگهن    «                                  دە ئاستا ھارۋىغا چىقـاردى، ئـۇالر  -                     دەرھال ئۇنى يۆلىۋالدى                                                   ئالىيه ھهدە ئوغلىنىڭ ھوشسىز كىشىدەك چىققىننى كۆرۈپ

                              ئـۆيىگه كهلگهنـدىن تىخىمـۇ              ئابـدۇلال   .                                                      بولۇپ ھىچ كىشى بىلهن خوشالشمايل ئۆيىگه قاراپ يول ئالدى  »             كهتكهن يارەي            يارەي، ئۆزى
                                                                         ئوغلىنىڭ قاتتىق ئازاپ ئىچىدە تىڭىرقاپ يۈرگىنىنى كـۆرۈپ نىـمه قىالرىنـى                                   ۇراخمان ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدە                       جىمخۇرلىشىپ كهتتى، ئابد

   دە-     بولدى                                                        ئۇالر بىر كۈنى ئوغلىنى چاقىرىپ ئۇنىڭغا تهسهللىي بهرمهكچى  .        گاڭگىرى         بىلهلمهي
                                                        ، بىز سـاڭا گۆھهردىنمـۇ ياخـشى بىـر قىزنـى تىپىـپ                  قويغىنى يوق                                                           ئوغلۇم، سهن دىگهن ئوغۇل باال، ئالال سىنى ئايال كىشىدىن قىسىپ-

                           كۆتـۈرمهي بىـر ئىغىزمـۇ                                       لىكىن ئابدۇلال بىشىنى يهردىن ئۈستۈن  .     دىدى-                      بولدى ئۇنى ئۇنتۇپ كهت،  .        قىلىۋال                        بىرەيلى شۇنىڭ بىلهن توي
 .                                  سۆز قىلماي يهرگه قاراپ ئولتۇرۋالدى

                           ئابـدۇلال دەرھـال خهتنـى     .                                         ز، گۆھهردىن بىر پارچه خهت كىلىـپ قالـدى                  بىر كۈنى تۇيۇقسى  .                   تهرىقىدە ئۆتىۋەردى                     بىر نهچچه ۋاقىت مۇشۇ
 .                        خهت مۇنداق يىزىلغان ئىدى  .                ئوقۇشقا باشلىدى

          ئهلهيكۇم؟         ئهسساالمۇ
                                                                  بىرىمىزدىن ئايرىلىپ نىـمه كـۈنلهرنى كۆرىۋاتىسىز؟بۇنىـسى ماڭـا     –                                                            قهدىرلىك ئابدۇلال ياخشى تۇرۋاتامسىز؟ نهچچه ۋاقىتتىن بىرى بىر

                       دادامغـا سـىز مىنـى        مهن  .                                                                                      مهلۇملىق، مىنى كهچۈرۈڭ، مهن بۇ خهت ئارقىلىق ئـوت ئۈسـتىگه يـاغ چاچمـاقچى بولـدۇم        مۇ            ئازراق بولسى
  .                                                       قهسىمىمنى ئورۇندىمىسام بولمايدۇ، مهن ئامالسىز قالـدىم     مهن  .                            نى تۇتۇپ قهسهم قىلىپ بهردىم »            قۇرئان كهرىم «                 ئاجرىشىپ كىتىشكه 
                    دەل ئـۆزىنى قىـالي            گهپنىـڭ   .                         بولـدى جىـق سـۆزلىمهي     .                                    قىلمىسام بولمايدىغان يهرگه يهتـتىم                    مۇھهببىتىنى قۇربان                   ئاخىر ئىككىمىزنىڭ

                                   مىنى چۈشىنىڭ سىز بولسىڭىزمۇ مىنـى    .                      كۈنى ئاجرىشىپ كىتهيلى                                                              ھهپتىنىڭ ئۈچىنىچى كۈنى بىز خهلق ئىشالر ئىدارىسىدا كۆرۈشسهك، شۇ
                                          كۆڭلۈمىنى ھىچكىمگه چۈشهندۈرەلمىدىم خهيىرى      مىنىڭ  .         قىينىماڭ

 :     تىلهپ                            سىزنى سۆيۈپ، سىزگه ئامانلىق
                            ۋاپاسىز ئايالىڭىز، گۆھهردىن

 .....   خهت                  لىكىن ئهمدىچۇ؟ بۇ  .                                           ئابدۇلالنىڭ بارلىق ئۈمىدى گۆھهردە قالغانىدى  .            يىزىلغانىدى                                   خهت شۇنچه قىسقا، شۇنچه چۈشۈنىكىسىز
  .                                             دەۋاتسا مىنىڭ كۆڭلۈم نىمىگه ھىـساپ بـوالتتى          كىتهيلى                                                                  مۇشۇ يىزىلغان چۈشىنىكسىز خهت گۆھهرنىڭ خىتى ئهمهسمۇ ئۇمۇ ئاجرىشىپ

                     ئـارىالپ بىـر ئـاز                چىـۋىلهرنى -               دە باغدىكى مىۋە  .                                                     ئاستا مىڭىپ گۆھهر بىلهن تۇنجى ئۇچراشقان باققا چىقىتى                        ئابدۇلال شۇ خىيال ئىچىدە
        قايتـا    .                      ىن ئوبـدان سـاقالڭالر                                      قهغىـزىڭالر بىرىڭالرغـا بىـر تالـد                                                                      بولسىمۇ كاللىسىنى سهگىتمهكچى بولسا، مانا بۇ سـىلهرنىڭ ئاجرىـشىش  

                            ياشـالردىكى يـاش يىزىلىـق                                                  سىرىق چىراي، كالته چاچ كهلـگهن يىگىـرمه بهش  - .                             بولمىسا توي خېتى ئااللمايسىلهر                  نىكاھالنغاندا مۇشۇ
        قىتىـپ                                                                ئۇالرنىڭ بارماقلىرى بىسىلغان كۆك تاشلىق ئاجرىشىش قهغىزىنـى تار                                                    كهلگهن چوكان ئابدۇلال بىلهن گۆھهرگه شۇنداق دىگىنىچه

                                        ئۇالر باشقىچه بىردۇنيـا باشـقىچه بىـر                                                     ئۇالر ئىلگىرى بىر جان، بىر تهن بولغان بولسا بۈگۈن  .                          ئهمدى ئۇالر ئاجرىشىپ كهتتى     مانا  .      كىردى
                                                                        ئۇ گۆھهرگه كۆزىنىڭ قۇيرۇقىدا قاراپ ئهمدى ئۇنىڭ ئۆزىدىن تولىمۇ يىراقتـا   .       قارىدى                       ئابدۇلال قولىدىكى خهتكه  .                   ئىنسان بولۇپ قالدى

                                               چوڭمىـدۇ؟ مۇشـۇ بىـر پـارچه قهغهز تۇرمـۇش                                                                    ئۇ ئويالتتى ئهجهبا مۇشۇ بىر پارچه قهغهزنىـڭ رولـى شـۇنچىلىك     .                 غىنىنى ھىس قىلدى   قال
                                                                                     ئۇ ئىلگىرى مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كىتىدىغان قهغهزنىـڭ قىزىـل تاشـلىقنى ئالغانـدا ئـۆز                                               تهقدىرنىڭ قانداق بولۇشنى بهلگىلهمدىغاندۇ؟

                                                  قهغهز ئوتتهك ئابدۇلالنىڭ ۋۇجۇدىنى ئىللىق بىر سىزىم              ئۇ بىر پارچه  .                                   ىسىنى، لهززىتىنى تىتىغاندەك بولغان                           بهختىنى تاپقان ھاياتنىڭ مهن
                 ھـازىر پۈتكـۈل                                                                                          مانا ھازىر قولىدىكى ھىلىقى بىر پـارچه ئوتقـا ئايلىنااليـدىغان قىزىـل تاشـلىق قهغهز            ئهپسۇس  .                   بىلهن ئسىتقان ئىدى

                                                             تـوڭلىتىش سـاندۇقدەك ئۇنىـڭ يـۈركىنى مۇزالتقانـدەك ھـېس                                 شـلىق قهغهزگه ئايلىنىـپ                                            ۋۇجۇدۇمنى مۇزلىتىپ توڭلىتىـدىغان كـۆك تا  
                     ئۆزنىـڭ چۈشنىكـسىز                                                                                           ئابدۇلالنىڭ پۇشتىدىن تۆرەلگهن نارەسىدە قىز بىـردەم ئانـسىغا بىـردەم دادسـىغا قـاراپ                    گۆھهرنىڭ قولدا .     قىلدى

  .                                                            ارسىنى ئالغان بولۇپ باشقىالرغا ئهركىلىگىدەك بولۇپ قالغانـدى            ئايلىقنىڭ ق  8- 7         ئۇ ھازىر   .                                         ،تاتلىق تىلدا بىر نىملهرنى دەپ پىچراليتتى
                                      كىشنىڭ مهستلىكىنى كهلتۇرمهي قالمايىتى                                                                                تاتلىق ئوماق كۈلۈشلىرى، ئاللىقانداق بىر نىملهرنى دەپ پىچىرالشلىرى ھهرقانداق بىر      ئۇنىڭ



                                                       دۇلال بۇنارسـىدە قىزغـا ھهددىـدىن زىيـادە ئـامىراق                                     ئوماق ، بهكمۇ چىرايىلق ئىدى، ئاب                                      ئۇخۇددى ئانىسى گۆھهرگه ئوخشاشال تولىمۇ .
                                                    ئهمدى ئۇنىڭ خىيالىغـا يهنه بىـر يىڭـى ھۆكـۈمران                                                                                ئىدى، ئىلىگرى ئۇنىڭ خىيالىغا پهقهت گۆھهرال ھۆكۈمىرانىلىق قىلغان بولىسا مانا

     ئـۇ   .          بولۋالـدى                        كۆرگىـسى كىلـدىغان                                                      كۈنلهردە ئاشۇ نارەسىدە بالىنى توال خىيال قىلدىغان،كۆپ             ئابدۇلال مۇشۇ  .                      يىڭى مهمان قوشۇلغاندى
                          قولدىن كىلدىغان ئـشالرنىڭ   .                                ۋە ئايالنى دەپ ئاز جاپا تارتمىدى        ئۇ قىزى  .                                                        قىزنىڭ تۇغۇلۇپال تىرىك يېتىم بولۇپ قىلشنى ئهسال خالمايتتى

                        بىر ئائىلىـدىكى ئككـى     ۇ               بىردىن ئايرىپ ب-                       تهقدىر ئاخىر ئۇالرنى بىر .                                رەھمسىز رىئاللىق ئۇالرغا يۈزلهندى.....      لىكىن .               ھهممىسىنى قىلدى
                                                                        ،ئاچچىق چۈچۈك تهمنى تىتشقا تهييارلىنىۋاتقان نارەسىدە قىزنى قاتقاندا ئۈچ                                              ياق توغرراق قىلىپ ئىيتقاندا ھاياتنىڭ لهززىتى (        كىشىگه ،
            ھـالهتكه                             شۇ سـهۋەبدىن خـامۇش بىـر           ئابدۇلال  .                                                                     ھىجراننىڭ دەردىنى،ئايرىلىشنىڭ تهمنى،يىتملىكنىڭ ئازابىنى يۈكلهپ قويدى (      كىشگه

          دەرجىـگه                          بۇالرنى ئايريالمىغىـدەك   .                          قايغۇ، ئازاب قانداق بولدۇ-                           نىمه؟خۇشاللىقى قهيهردە ،غهم                         ئۇ ھازىر ھاياتنىڭ لهززتى  .            دۇچار بولدى
                                    ئايدىن بىرى ئۇنى بىرنهچچه قىـتىم   8- 7                  قىزى تۇغۇلغان مۇشۇ   ئۇ  .                                                     ئۇنىڭغا خۇشاللىقمۇ ئازابدەك بىلنىدىغان بولۇپ قالغنتى  .           بىرپ يهتتى

  .                          كۈندۈز ئارزۇ قىلپ كهلگهنتى-                             كۆرۈشنى ئۇنى ئهركىلىتشنى كىچه                ئۇ قىزنى كۆپرەك .     كۆردى
                  ئۇنىڭغـا ئىغىـر                                                                                                      قىـزى كـۆز ئالـددا تـۇرۇپ بىـردەم ئانىـسغابىردەم ئۇنىڭغـا ئهركىلـگهن بولـسىمۇ، ئاجىرشـىش                               مانا بۈگـۈن ئۇنىـڭ  

                      تۈنسىزال گۆھهرگه خوشمۇ -      ئۇ ئۈن  .                             ىنمۇ قىزغا قارغۇسىمۇ كهلمىدى      سهۋەبد                                                           كهلگهنلىكىدىنمۇ ياكى نهچچه ۋاقىتتىن بىرى تارتقان ئازابلىرى
 .               ئاۋازى بۆلۋەتتى                                                                            كهتمهكچى بولۇپ تۇراتتى شۇ ئارىدا ئۇنىڭ چىگىش ئاخىرى يوق خىياللىرنى گۆھهرنىڭ             دىمهي قايتىپ

 .                           يهرگه قاراپ تىرنىقىنى تاتالپ           دىدى گۆھهر–                                           سز بىلهن ئوبدانراق بىر پاراڭلىشاي دىگهندىم -
                                                                          خهت ئهۋەرتىپسىز،مانا گهپ سۆز قىلمايال ئاجىرشىپ كىتىشكه قوشۇلدۇم ،يهنه مىنى                                           ه نىمه دىمهكچىدىڭىز، ئايرىلىپ كىتهيلى دەپ   يهن-

        گـۆھهر    .                                  لىكىن مهنمـۇ ئامالـسىز قالـدىم                         سىزگىمۇ ئچىم ئاغرىيدۇ  :             مىنى چۈشىنىڭ- .                        دىدى ئابدۇلال خاپا بولۇپ –               قىل دىمهكچىسىز      نىمه
                                              ئابـدۇلال مهن بـۇقىتىم راسـتىنال ئامالىـسىز     .                                     نىمهگېپڭىـز بـار؟دەڭ،مهن ئـاڭاليمهن                          دىن ياش غىلدىرالپ قالدى                    شۇنداق دىگنچه كۆزلىر

                                             كىتهيلى دىگىنم سىزنى ياخىـشى كۆرمىگىنمـدىن                                مىنى كهچۈرۈڭ ،سىزدىن ئايرىلپ  .                                     سىزگه تهپىسىلى چۈشهندۈرۈپ ئولتۇرىماي .       قالىدىم
          تـارامالپ                                                           گۆھهر شۇسـۆزلهرنى قىلىۋىتىـپ كۆزلىرىـدىن ئىختيارسـىز     .                ز شۇنداق قىلىدىم       ئامالسى    مهن .                               ياكى باشقا بىر سهۋەپىتىن ئهمهس 

                                                            قويىغىنىچهئــۆزىنى تۇتىۋااللمــاي قالىدى،ئابــدۇلال ئــۇنى                                                ئــۇ باشــلىرىنى ئابــدۇلالنىڭ مۇرىــسىگه    .                       ياشالرتۆكۈلۈشكهباشــلىدى
                   سـىزمۇ ئامالىنـڭ    .                        باشقالر كۆرسهسهت تۇرىـدۇ  .       ىغلىماڭ              بولىدى قىلىڭ ي- .              بىرىگه يېپىشتى-            تهدىرىجى بىر               ئۇالرنىڭ قولىرى .             باغىرىغاباستى

                                                                    سهۋەپىتىن ئاجىرشش تهلپىنى قويدىڭز بهلكم پهقهت سز ماڭـا بـۇتهلپىنى              لىكىن نىمه .                                             بارىچه تۇرمۇشىمىزنى قوغداپ قالىماقچى بولدىڭىز
ـ    ...       لىكىـن   .                                                            باشقالر قانچه زورلىغان بولىسمۇمهن ئاجىرشـشقا قوشـۇلمايىتىم                   قويمغان بولىسڭىز                  بىـز ئاجىرشـىپ    .                  بولغۇلـۇق بولـدى     دى      بولى

      خهيرى-                                                                 ئابدۇلال شۇنداق دىگىنچه گۆھهرنى ئاستا ئتىرىپ كۆزىدىن يراق قىلدى،دە :      ئاسراڭ                               ئىش ئورنىغا كهلمهيدۇ،ئۆزىڭىزنى .      بولدۇق
          هملىـشىپ                                   يـول ئالـدى،ئۇنىڭ كۆزلىرىمـۇ ن                                            ئارقىسقىمۇ قارماسىتن بهدەر ئۆي تهرەپـكه -                                        مهن كهتتم ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ دىگىنچه ئالدى

                                                                                         قىلغـان بولىـساياكى بىرئىغزسـۆز ئاڭلغـان بولـسا كىچـك بالىـدەك يىغـالپ تاشـلىغان                                         ئۇيهنه بىرەرئغىز سۆزنى ئـارتۇق  .         كهتكهنىدى
                                          مهھىبۇبىــسدىن ئۆمۈرلــۈك ئايرلىغانىــدى،                                                                                      بوالتتى،ئابــدۇلالبۈگۈن گــۆھهردىن راســتنال ئايىرلىــدى،ئۇئۆزىگهمهڭگۈلۈك دەپ تالىغــان

                                                                           ســپايىلق بىــلهن مۇئــامله قىالتتى،ئۆزئايالىــدىن باشــقاقىزالرغا قــاراپمۇ-                كىــشىلهرگهسىلىق .           ك ئــۆتتهتى                            ئــۇئىلگىرى بهكمــۇ بهختلىــ
                                                ئۇھايـاتتىنى مهنىلىـك ئۆتكـۈزىگهن، كىـشىلهر               قىسىقـسى  .                                                                    سالمايتتى،دوستلىرى ۋە باشقا تونۇشلىرىغا بهرگهن ۋەدىسىگهئهمهل قىالتتى 

           بېغىشلىغان                                                                  ىك بىلهن قايىتىشىنى ئارزۇقالتتى،ئۇگۆھهردىن ئايرىلدى،ئۆزى بارلىقنى       ئادىميل                                        ئارىسىدا يۇزئابرۇي بىلهن ياشاپ دۇنيادىن
    مهن  《                              ئـۆزىگه شـۇنداق پىچىرلىـدى،   -                       ئىغىركهلدى،ئۇ ئهمدى ئۆز                                                           ،چىن قهلىبدىن سۆيگهن مهھبۇبىسىدىن ئايرىلىش ئۇنڭغا ھهققهتهن

                ئاچىمـدى ئهمهس                                       غانىـدىم،لىكىن تۇرمـۇش ماڭاقۇچـاق                                                      ياشدىم،ھهم بىرئۆمۇر شۇنداق ياشـايمهن دەپ ئىرادەقىل                   ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن
                                                           باغرى يۇمشاق ئهمهس،ئۇھاياتىنڭ تهمىنى تىېتش ئۈچۈن ھهرقانداق                                                               بۈگۈندىن ئتبارەن دۇنياغا باشقىدىن بىر ئابدۇلال كىلىدۇ ئۇ شۇنچه

  .《         قىلۋىرىدۇ             رەزلىك بولسا
                                                               رى ھهققهتهن قىين بولۇپ ئۇنىڭغـا پۇخىتـا تهييـارلىق قىلغـان            سۇئاللى                                                        تۇرمۇش كىشى ئۈچۈن بىر ئمتهان ھهم سىناق ئىدى، بۇئمهتاننڭ

                               ئۇئۆزىنىـڭ بهخىتـسىز بولـۇپ                                                                               بىرەلهيتتى،لىكىن ئابدۇلالنىڭ تۇرمۇشقا بولغان چۈشهنچىسنى كهمچىل بولۇپ قالدى،                 كىشال توغرا جاۋاپ
                                ى،ئىلگرى ئـۇ ئۆيـدىن يراققـا                                             ئـۇجهمئيهتنى ئـارىالپ باقىمـاقىچى بولـد     .        يۈرىـدى                                                   قىلىـشنى كىمـدىن كۆرۈشـنى بىلـمهي ئازاپلىنـپ     

                                                توقـايلىق ئـۇنى شـۇنداق خىيالغـا كهلتـۈرۈپ                                                                                   چىقمايتتى،جهمئيهتنى قانداق تولۇق چۈشهنمهيىتى،لىكىن تۇرمۇش يولىـدىكى ئهگـرى  
                                                 دىدى ،دە بىر نهچچهكىلـومېر يراقىلقتكـى نـاھيه   -                                   يۈرگهندىن كۆرە سرتالرنى ئايلىنىپ كهل                         ئۆزىگه بۇنداق ئازاپلىنىپ-            قويدى،ئۇ ئۆز

                                           تۇرغاندى،شۇچاغالردا كۆپىنچه گـۆھهرگهھهمراھ                                                                               ازىرىغا يول ئالدى،ئۇئلىگرى گۆھهرئۆيدىن قىچپ چىقاندا بۇناھيهبازرىدابىر مهزگىل ب
                            بازارئايالنـدى، كهچ كىـردى   .                             بىـرلهپ ئايىلىنـپ چىقىتـى    -                                 چىقانـدى،بۈگۈن ئۇكـوچالرنى بىـر                                        بولۇپ شهھهرنى تولۇق بىـر ئايىلنىـپ  

                                                     يراقىلقتا تۇرىغان كىراماشىنسغا چىقىشنى خىيال قىلىـپ                            ئۇكۆزئالددىن بىرنهچچهمېتر .                   ماشىنا بىكتگهكهلىدى                          ئۇئۆيگهقايىتىپ كېتهي ئاستا
        ماڭدى،

                               ئۆزى بىـلهن بىـر مهھهللىلـك                                                                          بىرى شۇنداق ماڭغچهئۇنىڭ دولىسغاشاپالق بىلهن بىرنى سالىدى،ئۇ ئتتك قاراپ-     ئاغنه            نهگه ماڭدىڭ-
-                  ئـۆيگه ماڭـدىم،    .             نهگه بـوالتتى -                                 پۇتتۇرگهن ئهلى شوپاڭنى كۆرىـدى،                      بىر يىل بۇرۇن ئوقۇش                                   ياغاق يۇز ،قارامتۇل كهلگهن ئۇالردىن 



         ئۇنـداق  - .                       بىرئوبـدان تۇرمامـدىم               ھچنمهبولمدى،-                                    قارىسام كهيىپياتىنڭ ياخىشى ئهمهسقۇ؟  .            بولدى ئاداش –          ۋاقىتىسزال              دىدى ئابدۇلال
                                         بولدى يۇرە بىرەجـاينى تېپىـپ مۇڭدىـشپ    -               ئۇنداقمۇ ئهمهس،- ؟           خاپچلىقمۇيا                                         ئاڭلسام سېنى ئاجىرشىپ كهتتى دەيدۇ؟ شۇنىڭ .      ئهمهس 

                             ماڭمامسهن يڭى تـوي قىلغـان                 ماڭ دىگهندىكن-                          بولىدى رەھمهت مهن قايتاي، -                                  موتىسىكلىت بار كهچته بىرگهقايىتمز،               ئولتۇرىمزمهندە
                             ئابـدۇلالنىڭ كۆڭلمۇپهرىـشان           دمـسمۇ   .                                 ئابدۇلالنى قولدىن تارتىـپ ماڭـدى                          ئلى شوپاڭ شۇنداق دىگنچه  .                         خوتۇن كىشىدەك نازقىلماي 

                     ھـسيات ئـاجىزلىقنى                                                    ئهلـى شـوپاڭمۇ ئابـدۇلالنىڭ دەل مۇشـۇجهھهتتكى     .                                   ئاجىرشش ئېغر كهلگهچكهپهرىشان ئىـدى                 ئىدى، ئابدۇلالغا
                                                      ئا بدۇلالبىلهن بىرمهھهللىك بولۇپ بارىتـاخۇن ئىـسىملك   -     شوپاڭ     ئهلى .                                                        تۇتىۋالغاچقا ئابدۇلالمۇ شۇنڭغا ئهگىشىپ مىڭشقا قوشۇلغانىدى

                  ئـۆزىگه ھهددىـن                                                                                 ئىدى، بارىتاخۇن ئوغلىنى كىچكدىن باشالپ ئهتۋارالپ چوڭ قىلدى،لىكىن ئهلى دادىـسنڭ                         بىرئائلىنڭ يالغۇز ئوغلى
                                                                مىڭۋالىدى،ھاراق ئىچىش، تاماكا چىكىـشنى تولۇقىـسز ئوتتۇرىـدىال                                                              زىيادە ئامراقلقنى پهش قىلىپ مهكتهپتكى چاغدىالئهسكى يولالرغا

                 مهكتهپ رەھبهرلكى  .            ئاجزالپ كهتتى                                                               ئوقۇشى ياخشى بىرقانچه بالىمۇ ئۇنىڭ تهسرىگه ئۇچىرىغاچقا دەرىسته .    نىدى        قىلۋالغا             ئۆزىگه ئادەت
                                              چوڭيشغا ئهگىـشىپ دادسـنى كۆزىگهئلمايـدىغان                                         تهربىيه بهرسىمۇ ئاڭلماي ئۇ يىشنىڭ       قايتا-                                    بارات ئاكابىلهن بىرلىكتهئۇنىڭغاقايتا

                                                            قۇلقغائهلالكرىمهيتتى، ئوقۇش پۇتتۇرۇشكهئۈچ ئايالۋاقىت قالغاندا                    دادسنىڭ تهربىيسىنى  .     لىدى                                    ،پۇل بهرمسه تتالپ ھۆكۈرەيدىغان بولىۋا
                      ئـۇمهكتهپتن قايتىـپ    .              چكۈنـدۈرۋەتتى                                                                     كيىنكى دەرسكه مهس ھالهتتهكىرىگه مهكتهپ رەھبهرلكى ئـۇنى مهكتهپـتىن                   ئۇبىركۈنى چۈشتىن

                                                                اققا تۇرسۇن ھهدسال بازارغا يۈگۈرەيدىغان بولىۋالىدى،ئۇنىڭ ھـاراق                ھهمكارلىشش بىري               ئىرىق ئشلىرىغا-                          چققاندىن كىين دادسىنڭ ئېتز
                                          يۈزدىن يۈزىگه ئهلى شوپاڭ دەپ ئاتايـدىغان                                                                              ئچمهي مهس بولمايدىغان كۈنى بولمغاچقا كىشلهر ئۇنى ئهلى بارات دەپ چاقىرماستىن

                                              وپاڭ دەپ ئاتايـدىغان بارغانـسىرى كۆپهيـدى،                                              قىلغان بولسمۇ پايدىسى بولمدى، ئۇنى ئهلى شـ                                    بولىۋالىدى ئۇدەچاقىرشالرغا قارشىلىق
                                        بـارات دىـگهن چىرايلىـق ئهمهس ئهلـى                                شۇنداقال ئۇنىڭ ئىسمى ئهلـى  .                                                     ئاخىرى ئۇكىشلهرنىڭ نىمه دەپ چاقىرشى بىلهن كارى بولمدى

          يۇرەتاماق 《      دۇلالنى              ئاندىن ئۇئاباى .                                           ئاۋۋال بىرنهچچه خالتاكوچالرنى ئايلىنپ چىقىتى                           ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى باشالپ .              شوپاڭغائايالندى
                                      چىرايلىـق رەتلىـك كيـنگهن كۈتكـۈچ            دىـدى -                            ياخشمۇسىلهر؟سلهرقانچهكىـشى؟ -                                        دىگنى قىزىل ياقۇت رستۇرانىغاباشالپ كىردى، 》     يهيمز

                                                                            مېتركىلدىغان بىركىچك ئايرىم خانگهباشالندى،بۇئايرىم خـانگه بىـر نهچچهسـاپا                                                بۇئككسىدىن ئهھۋال سورىغاچ،ئۇالرئالتهكۋادىرات
                             كـۋادىرات مېتـر كىلـدىغان                                                                            قويۇلغـان بولـۇپ ئـشك تـۈۋدىن يهنه بىـر بـۇلڭغىچه ئىككـى يىـرىم         )            تاماق جوزىسى (    ساجى     بىرال       بىلهن

                                                                             سىرتقاسېلىپ قويۇپ ساپاغا كىلىپ ئولتۇرۇشـتى، ئهلـى كۈتكـۈچگهبىر نىملهرنـى                                                      يهرگهسۈنئى گلهم سىلىپ قويۇلغاندى، ئۇالرئاياغلىرنى
                                        ئىككىمىز يـالغۇز ئولتۇرسـاق تارتىنـپ    .                                            ش ،ئازادە خاتىرجهم ئولتۇر،بۇمۇزىكلق رستۇران         قېنى ئادا- .                    ئۇكۈتكۈچى چىقپ كهتتى         ئيتۋىدى،

     ئهلى      دىدى–                                           ئۇ ھازىر مۇشۇ رىستۇراندا ناخشا ئېيتىۋاتىدۇ   .                          ئالىم دۇتتارنى توالپ كىرەي                                         قالىدىغان يېرىڭ بولسا بىزنىڭ مهھهللىدىكى
                                                   دىگىنىچه چىقىپ كهتتى ۋە بىر ھازادىن كىين ئـالىمنى            ئۇ شۇنداق  .        ن كىيىن                                                     ئابدۇلالنىڭ گهپ سۆز قىلماي تىنىچ ئولتۇرغىنىنى سهزگهندى

 .     كهلدى            باشالپ كىرىپ
 .            ئهھۋال سوراپ                      دىدى ئالىم ئابدۇلالدىن-                                           ئهسساالمۇئهلهيكۇم، قانداق ئابدۇلال تىنچلىقمۇ؟-
 .          تارتىنمايال                       دىدى ئابدۇلالمۇ جاۋابهن-                               ھهر ھالدا يامان ئهمهس، ئۆزەڭچۇ؟-
                    ئاڭلىـسام ئـازراق     .                                    كىچىكىمىزدە بىرگه ئويناپ چوڭ بولغان                                                   سهنغۇ؟ سهن ياخشى يۈرمىسهڭ بولمايدۇ ئاداش، ئىككىمىز             ھهر ھالدا دەي-

                   يۈرمىـسهڭ بىزمـۇ                                                   ئىشالر ئۆزلىكىدىن ئوڭشىلىپ كىتىدۇ سهن خـاتىرجهم   .                    كۆڭلۈكنى ئازادە تۇت  .         كىلىپسهن                          تۇرمۇش ئاۋارىچىلىقىغا دۇچ
                                                                 ئابدۇلال سۆز قىلمىدى، ئارىدا ئهلى بىر قانچه تۈرلـۈك قـورۇمىالرنى    .                          ئالىم ئويالنغان قىياپهتته    دىدى-                            سهندىن ئهنسىرەپ قالىدىكهنمىز

                                     كۈتكۈچى قىز ئالىمنىڭ ناخشا ئېيىتىشقا                                     ئۇالر ئهمدىال تاماققا تۇتۇش قىلىۋىدى، .                                     قورۇمىالرمۇ ئۈستهل ئۈستىدە ھازىر بولدى .            بۇيرۇتقانىدى
 .                                      ئارىدا ئابدۇلال بىلهن ئهلى يالغۇز قالدى .                 ئالىم چىقىپ كهتتى  .                   چىقىشىنى تهكىتلىدى

                 دىـدى ئهلـى ۋە  -                                                        ئـالىممۇ چىقىـپ كهتتـى، مهن سـىرىتقا چىقىـپ كىـرەي        .                    سورۇن قىزىمىغـۇدەك                                 ئاداش ئىككىمىز يالغۇز ئولتۇرساق-
                    اشـالر چامىـسىدىكى            يىگىزمه ي-             ئۇ ئون توققۇز                                 ئارىدىن ئون بهش مىنۇتالر ئۆتكهندە  .                                            ئابدۇلالنىڭ جاۋابىنىمۇ كۈتمهستىن چىقىپ كهتتى

            قامالشـقان،              بىرىـسىدىن -                    بۇ ئىككى قىـز بىـر    .                                         ساالمالشقاندىن كىيىن تاماققا تۇتۇش قىلىشتى     ئارا-        ئۇالر ئۆز  .                        ئىككى قىزنى باشالپ كىردى
                                               بىـرىگه ئوخـشاش قىلىـپ چـاچلىرىنى سـىرىق     -           ئىككىسى بىر   ئۇ  .                                                                 زىلۋا بوي، قارىغان كىشىنىڭ ئامراقلىقىنى قوزغىغىدەك چىرايلىق ئىدى

               كىيىملىرىـدىن                                                         چاچلىرىنىڭ پاسونىال ئوخشاش بولـۇپ قالماسـتىن كىـيگهن     .                      قويۇپ كهستۈرۋەتكهنىدى                             رەڭدە بوياپ دولىسى بىلهن تهڭ
          بىرىـدىن  -              ئـۇالرنى بىـر    .                                     پۈتـۈنلهي ئوخـشاش كىينىۋالغانىـدى                                                                    پۇتىنىڭ ئاياغلىرىغىچه، قۇالق ھالقىلىرىدىن ئۈزۈك، بىلهيزۈكلىرىگىچه

                   ئهلى شوپاڭ قىزالرنى                       ئۇالر تاماق يهۋاتقاندا  .                                                       سىرتقى شهكلى، پهقهت چىرايىدىنال ئىبارەت بولۇپ قالغانىدى  ن                      پهرىقلهندۈرۈپ تۇرىدىغا
                                                                       يۈزىنىڭ سول تهرىپىدە بۇغدايـدەك بىـر تـال مهڭ بـار قىزنـى بولـسا                                                                   تونۇشتۇرۇپ قارامتۇل ئىگىزرەك كهلگىنىنى ئاسىيه، سىرىق چىراي،

                                      قىزالرنىـڭ سـورۇنداچىلىقىنىڭ ياخـشى                                                              ئۇالر بىلهن بىر نهچچه قىـتىم بىلـله ئولتۇرغـانلىقىنى،               ئهلى ئىلگىرى  .           تۇنۇشتۇردى           پهرىدە دەپ
                              كۆزى پهرىدەنىڭ كـۆزى بىـلهن    .                                        ئابدۇلال بىشىنى كۆتىرىپ ئالدىغا قارىۋىدى  .      كهتتى                                          ئىكهنلىكىنى ئابدۇلالغا توختىماي چۈشهندۈرۈپ

 .                                      يىمهكچى بولدى، ئاسيىه كۆپچىلىككه قاراپ                     لدىغا قاراپ تامىقىنى                                    پهرىدە ئابدۇلالغا كۈلۈمسىرەپ قويۇپ ئا  .               ئۇچرىشىپ قالدى
                                                                                         جىمجىتلىق كهيپىيات ئىچىدە ئۆتهمـدۇ؟ مۆرىمهسـنى گۆركىرتىـپ، سۆزلىمهسـنى قاۋىتىـدىغان                                        قىنى ئهلى بۈگۈن سورۇنىمىز مۇشۇنداق-
 .    دىدى-                نى كهلتۈرمهمسىز؟ »              خىسلهت دورىڭىز»



 .                   پاڭ ئابدۇلالغا قاراپ  شو          دىدى ئهلى-                           مهنغۇ كهلتۈرەي دىگهن، لىكىن-
            دىمهكچىسىز؟                                     نىمه لىكىن ئۇ؟ تىلىڭىزنى چايناپ نىمه-
 .                    ئىغىز تىگىپ باقمىغان   غا »             خىسلهت دورىسى «               ئۇ ئهزەلدىن شۇ   .                              مهن دوستىمىز ئابدۇلالنى دەيمهن-
 .                             شۇنداق دىگىنىچه كۈلۈشۈپ كهتتى        قىزالر-                                       ۋۇي بۇ يهردە سوپۇمدىن بىرسى بار ئىكهندە-   ۋاي-
 .                               دىدى ئهل شوپاڭمۇ چاال كۈلۈمسىرەپ-                 ئولتۇرۇپ باقمىغان                             ، ئۇ ئهزەلدىن بۇنداق سورۇندا           مهن دىمهكچى-
 .     ئىتىپ                          دىدى پهرىدە ئابدۇلالغا قاش-                                         دەڭه، ئۇنداقتا ئۇنى كۆندۈرسهك بولىدىكهنغۇ                      كۆزى ئىچىلمىغان يىگىت-

                                                     الرنىڭ سۆزلىرىنى تـازا چۈشـىنىپ كهتمىـسىمۇ لىكىـن                  باقمىغاچقا ئۇ                                                             ئابدۇلال ئىلگىرى بۇنداق سورۇن، بۇنداق ئىنسانالر بىلهن ئارلىشىپ
 .                                                  چىققان سۆزلهرنىڭ ياخشى سۆز ئهمهسلىكىنى قىياس قىلدى                 ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن

 .                       دىدى ئابدۇلال كۆپچىلىككه-               دىيىشۋاتىسىلهر؟           سىلهر نىمه-
 -  دە                               سورۇندىكىلهر پاراققىدە كۈلۈشتى

                                                        بۈگۈن ئۇنى بىـز يولۋاسـتهك قىلىـپ قويمىـساق ھىـساپ                          ق دورىڭىزنى ئهكىرىڭ                                                  مانا بۇ مۆرىمهستىنمۇ زۇۋان كهلدى، قىنى ئهلى شىپالى-
          كىرىـدى،                                                                 ئهلى سىرىتقا چىقىپ يهنه بىر نهچچه مىنـۇتتىن كىيىـنال قايتىـپ     .                   ئهلى شوپاڭغا قاراپ                         دىدى ئالىيه بىلهن پهرىدە–      ئهمهس 

ـ               مـاركىلىق ۋە   )         ئىكىس ئو) xo                                        كهينىدىن ھىلىقى كۈتكۈچى قىز بىر پهتنۇستا                                                       و مـاركىلىق پىرسـهنتى يـۇقىرى ھـاراقتىن ئككىـدىن              ئهرگوت
        يامـان                      تاماكـا ۋە باشـقا  -                     ئۇ ئهزەلـدىن ھـاراق    .                                             ئۈستىگه قويۇلغان ھاراقالرنى كۆرۈپ چۆچۈپ كهتتى               ئابدۇلال ئۈستهل  .              كۆتۈرۈپ كىردى

  .                               تىدا بۇزۇلماسلىققا تىرىـشاتتى                      ھهر قانداق ئهھۋال ئاس .                                ئۆزىگه قاتتىق ۋەدە بىرىپ تۇراتتى-                                     ئىشالردىن ھهمىشه يىراق بولىمهن دەپ ئۆز
                 چهكـسىز ئـازاپ                                                               بۇ قىتىمچۇ؟ ئـۇ گـۆھهردىن مهڭگـۈگه ئايرىلغانـدىن بىـرى       .                        تانسىخانىالرغا كىرمهيتتى                           شۇڭا ئۇ ئهزەلدىن رىستۇران،

        ياخـشى   « ى          ئهلى ئـۇن   .                                 بۈگۈن ئهلى شوپاڭغا يولۇقۇپ قالدى                                    ئۇ شۇنداق ئازاپ ئىچىدە يۈرىۋاتقاندا  .                               يارىسى ئۇنىڭ كۆڭلىنى تىلىۋەتتى
                   لىكىن ھازىر ئهھۋال  .                                          دىگهچكىال ئۇنىڭ كهينىدىن بۇ يهرگه كهلگهنىدى  »                               كىلىمهن، قهلىپ ئازابىڭ تۈگهيدۇ                       يهرگه ئاپىرىپ ئوينىتىپ

 .           ئويلىمايتتى                         ئۇ بۇ ئىشالرنى خىيالىدىمۇ  .                    باشقىچه بولىۋاتاتتى
 .  دى            ئورنىدىن تۇر                        ئابدۇلال شۇنداق دىگىنىچه-                              ئهلى نىمه بۇ؟مهن چىقىپ كىتىمهن-
                      بـۇ دىـگهن بىزنىـڭ      .                                                    سىلىنىڭ؟ئولتۇرسـىال كىـم سـىلىنى ئىچـسۇن دەپتـۇ                                                              ھۇي كۆزى ئىچىلمىغان غوجـام، سـورۇندارچىلىقلىرى بـارمۇ   -

 .                      دىدى ئاسىيه تهنه قىلىپ-                             ئىچىمهن دەپمۇ يىقىن كىلهلمهيال                  ئۇسۇزلىقىمىز، سلى
                       ئابـدۇلالنىڭ قولىـدىن                                  ئهلى شوپاڭ شـۇنداق دىگىـنىچه  -  رە                                                 يۈزۈمنى قىلغىن، سهن ئىچمىسهڭ بولىدىغۇ، قىنى ئولتۇ                 ئاداش بولدى قىل،-

 .                         تارتىپ يىنىغا ئولتۇرغۇزدى
                         قۇپقۇرۇق بولۇپ ھىچنىمىنى                     ھازىر ئۇنىڭ كاللىسى  .                                                   لىكىن ئابدۇلال گهپ سۆزسىزال تورۇسقا قاراپ ئولتۇراتتى .                         سورۇن يهنه باشلىنىپ كهتتى

                                                    سورۇن ئىچىدە خۇددى قىرىق ئادەم باردەك قىقاس چۇقـان   .             ىنى سىزەلىدى        ئاغىرغىن          ۋىڭ قىلىپ-                                 خىيال قىاللمىدى، پهقهت بىشىنىڭ ۋىڭ
                                                   ھىلىدىن بىرى ئابدۇلالنىڭ قارشى تهرىپىدە ئولتۇرغـان   .                                                        قىزالر قولىدىكى ھاراقالرنى خۇددى سۇ ئىچكهندەك كۆتىرۋاتاتتى  .               كۆتىرلىۋاتاتتى

          ئابـدۇلال    .          ئـۇزاتتى                                           اندەك قىياپىتىنى كۆرۈپ پىشانىـسىگه قـول                                           يىنىغا كهلدى دە ئۇنىڭ خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغ                        پهرىدە ئاستا ئابدۇلالنىڭ
 .                       دەرھال ئۆزىنى تارتىۋىدى

 .      پهرىدە     دىدى-                                                            مهن پهقهت قىززىپ قالغان قالمىغىنىڭىزنى كۆرۈپ باقاي دىگهنىدىم                               نىمه بولدىڭىز؟مىجهزىڭىز يوقمۇ؟-
 .                       ۆزلىرىنى تورۇسقا تىكىتى ك   دە-                   ئابدۇلال شۇنداق دىدى-                                          مىجهزىم يوق، بىشىم بهكله ئاغرىپ كىتىۋاتىدۇ-
                                                      ئايالىـڭ بىـلهن ئاجرىـشىپ كهتـكهن بولـساڭ مانـا         .                    تۇرمۇشنى ئۇنتۇپ كهت                                                بولدى ئاداش ئۆتكهن كۈنلىرىڭنى ئويلىما، ئازاپلىق-

  ا                                  لهلهڭشىپ كىلىپ ئابدۇلالنىڭ دولىسىغ                دىدى ئهلى شوپاڭ-                                                         قىلىشمىغۇدەك پهرىدە يىنىڭدا تۇرۇپتۇ، ئۇنى كهلتۈرۋالمامسهن           ئايالىڭدىن
                                                                        قىزالر ھاراقنى ئهلىدەك كـۆپ ئىچمىـگهن بولـسىمۇ لىكىـن ئۇالرمـۇ پـۇت        .          تۇتقانىدى                                           شاپىالقالپ، ئهلىنىڭ ئىچكهن ھارىقى ئاللىقاچان

 .                                                 قوللىرىنى باشقۇرالمىغۇدەك ھالهتكه كىلىپ بولغانىدى
                     بىلهن ئاسىيه بىرىنىڭ             دىدى پهرىدە-    ىڭىز                                                           ئايالىدىن ئايرىلىش بوپتىمۇ؟ نىمه سهۋەپتىن ئايرىلىپ كهتكهنىد                        ئابدۇلالغا ئازاپ بولغىنى-

 .             كهينىدىن بىرى
          ئـاۋازدا                                                                دىدى ئهل ئاسىيهنىڭ قولىدىن تۇتۇپ سىرىتتىكى چوڭ زالدا مۇڭلـۇق -              تانسا ئوينايلى                                    بولدى قىلىڭ ئاسىيه ئىككىمىز بىر قول-

                                                ئاسـىيه بىـر قـول تانـسىنى ئاخىرالشـتۇرۇپ                    ئهلـى بىـلهن   .                                                   ئالىم بولسا مۇزىكىغا جۆر بولۇپ ناخشا ئېيتىۋاتـاتتى   .                     مۇزىكا چىلىنىۋاتاتتى
 .                                                        ئولتۇرۇپال ئابدۇلالنىڭ يهنه خىيال سۈرۈپ ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ              ئاسىيه جوزىغا  .         ئولتۇردى

                                 ئىچىدە ئـۆتكهن بولـسا بۇنـدىن                               ئىلگىرىكى تۇرمۇشىڭىز ئازاپ  .                                          ئۆتكهن كۈنلهرنى ئويلىماڭ دىدۇققۇ ئويلىماڭ  .      قىلىڭ              ئابدۇلال بولدى-
 .    دىدى-        بولىدىغۇ                                   ىڭىزنى خۇشاللىق ئىچىدە ئۆتكۈزسىڭىز              كىيىنكى تۇرمۇش

                                                                       ئابدۇلالنىڭ ئىغىزىدىن بىر سۆزلهر چىقىپ بـولغىچه ئاللىقاچـان كۆزىـدىن                               قانداقمۇ خۇشال ئۆتهلهيمهن،-                       قانداق قىلىپ ئۇنتااليمهن-
 .               ياش چىقىپ بولدى            ئىككى تامچه

                                                                      دۇنيادا بىز ئـۆزىمىزنى ئـۆزىمىز خۇشـال قىلمىـساق كىمـلهر بىزنـى         ؟                خۇرام ياشىمامسىز-                                       قانداق قىلىپ بوالتتى، بىزگه ئوخشاش خۇشال-



-       ئويـۇن   .                  ئۆلـۈپ كىتىمىـز                                                                                  باشقىالر ئۈچۈن ھهر قانچه ئاۋارە بولسىڭىزمۇ بۇ ھىچنىمىگه ھىساپ ئهمهس، بىز ھامـان                    خۇشال قىالاليدۇ، سىز
        بىزمـۇ    .                                        شـۇڭا بىـز خۇشـاللىقنى تاللىۋالـدۇق      .       ىمىـز                ھامان ئۆلۈپ كىت                                                            تاماشىدىن يىراق بولۇپ بۇرۇقتۇرمىلىق تۇرمۇش ئىچىدە ياشىساقمۇ

                                ئوتلىغانـدىن كىـيىن ھهممىنـى                   نى بىر يۇتـۇم  »             خىسلهت دورىسى «                                          خۇشال بواللمىغان لىكىن مۇشۇ ئهينهك ئىچىدىكى                دەسلهپته سىزدەك
 .                                  كۆڭۈل ئاغرىقلىرىدىن يىراق بوالاليسىز               ئوقۇبهتلهردىن،-                     بۇ چاغدا بارلىق ئازاپ  .                ئۇنتۇيدىغان گهپ

                 ينىـدا تۇرغـان                                                                           دىدى ئاسىيه ئابدۇلالغا بىـر مـۇنچه چۈشـهندۈرۈپ ئـاڭغىچه ئابـدۇلالنىڭ     -           تىتىيااليسىز                     ىڭ لهززىتى، مهنىسىنى      دۇنيان
   دە-                                      پهرىدەمۇ ئاستا ئابدۇلالنىڭ قولىنى تۇتتى

-                 خۇرام ياشىاليـسىز -    ۇشال             ئىيىتقاندەك خ                                            ئوقۇبهتلهرنى راستىنال ئۇنتۇپ كىتىسىز، ئاسىيه-                         ئىچىپ قويۇڭ، بارلىق ئازاپ                 قىنى سىزمۇ بىرنى-
 .    دىدى

         قـولىنى                             پهرىـدە ئۇنىـڭ قولىـدىن     .                                                    ئابدۇلال شۇنداق دىگىنىچه باشلىرىنى قامـالالپ تـۇتتى  -        بولمايدۇ                          ياق مهن ئىچمهيمهن، ئىچسهم-
    ىچه                                              شـۇنىڭ بىـلهن ئىككىـسى تورۇسـقا قـارىغىن       .             تارتىۋالـدى                       ئابدۇلال دەرھال ئۆزىنى  .                                          يۆتكهپ بوينىغا چهمبىرەك سالماقچى بولىۋىدى

-             خـۇددى بىـر                                                                                ئهلى ئىككىنچى قول تانسىغا چۈشكهن بولۇپ ئۇالر ئاشۇ كىچىككىنه ئايرىم خانه ئىچىدە             ئاسىيه بىلهن  .              خىيالغا چۆمدى
                                  تانسا تـۈگهپ ئـۇالر ئابـدۇلالنىڭ      .                   مهھكهم يىپىشقانىدى       بىرىگه-              مهشۇقالردەك بىر-                                             بىرىنى كۆرمىگىلى نهچچه يىل بولغان ئىجىل ئاشىق

 .       تۇرۇشتى   ئول             يىنىغا كىلىپ
                                              ئۇالر بۇ زال ئىچىدە ئۆزىدىن باشقا يهنه ئىككـى    .              سۆيۈشۈپ كهتتى                                          بىرىگه چهمبىرەك سىلىپ ئىغىز بۇرۇن يالىشىپ-               دەرھال يهنه بىر-  دە

  .                          ئـۆز ئهقلىنـى يوقـاتتى                                                      ئابدۇلال كۆز ئالدىـدىكى بـۇ مهنزىرلهرنـى كـۆرۈپ      .                                 ئاللىقاچان ئۇنتۇپ كهتكهندەك ئىدى                  كىشىنىڭ بارلىقىنى
                                                      لىكىن گۆھهرچۇ؟ ئۇ دىگهن پهزىلهتلىك، ئهخالقلىق، ئايـال    .            قىلىشمايتتى                  ئۇ گۆھهردىن زادىال  .                           قىز ھهقىقهتهن گۈزەل ئىدى         ئالدىدىكى

                        ئىچىـش ئهمهس، ئىـسىمى          ئـۇنى   .                                                                             پهرىدە دىگهنچۇ؟ ھاراق دىگهن بۇ نهرسىنى ئابدۇلال ھهقىـقهتهن يامـان كـۆرەتتى            لىكىن بۇ  .     ئىدى
                                  ئـۇ ئويلىـدى، ھـاراق راسـتىنال       .                                       كىرىپ بۇ سـورۇنغا كىرىـپ قالغانىـدى                           ئۇ بۈگۈن ئهلىنى كهينىگه  .                                چىققان سورۇندىنمۇ يىراق كىتهتتى

               مهن تۇرمۇشـتا    .                     تۇرمۇشـۇم سـهۋەپچى                                                                                    ئۇنتۇلدۇرسا بىر ئىچىپ باقسام ئىچىپ باقمايمۇ؟ ئىشقىلىپ مىنىـڭ مۇشـۇ ئىـشلىرىمغا             ئازابىمنى
                                                                           قىنى بىر كـۆرۈپ باقمـايمۇ؟ ئاسـىيه بىـلهن پهرىـدەنىڭ سـۆزى راسـتىنال         .     تتىم   بوال                                                 ئاۋارچىلىققا يولۇقمىغان بولسام بۇ نهرسىدىن يىراق

                             نى كۆتۈرۈپ تىنمايال ئىچىـشكه    )         ئىكىس ئو) xo                                                                            توغرىمىدۇ؟ ئۇ شۇنداق چىگىش خىيالالر ئىچىدە جوزا ئۈستىدىكى ئىچىپ يىرىمى قالغان
                  ئـۇ ئـازاپالردىن    .                                            ئـۇ ھامـان ئـۇنى كۆتۈرمىـسه بولمـايتتى           لىكىن   .                      قاڭسىق، سىسىق تۇيۇلدى                            ئۇنى ئاغزىغا ئىلىشىغىال بهكال  .        باشلىدى

   دە-                  ئۇنىڭغا كۆزى چۈشتى                                                        ئابدۇلال بوتۇلكىنى كۆتۈرۈپ ئىچىۋاتقاندا ئهلىنىڭ تۇيۇقسىز  .                قۇتۇلماقچى ئىدى
 .    دىدى-        بولمايدۇ                                             ئابدۇلال سهن نىمه قىلماقچى؟ بۇنداق جىق ئىچسهڭ-
 .             ئاسىيه ئهلىگه     دىدى-       ىچمهمدۇ                    ئىچكهندىكىن شۇنداق ئ  .                         قويۇڭ جىگهرلىك باال ئىكهن-
                                                                      قولىدىكى بوتۇلكىغا قول ئۇزارتى، ئاڭغىچه بولغـان ئارلىقتـا ئابـدۇلال                      دىدى يهنه ئهلىنىڭ-                                   بولدى ئىچمهڭ، جىق ئىچسىڭىز بولمايدۇ-

 .                                  ئۇ بوتۇلكىنى قويۇپال سهسكىنىپ كهتتى  .                             بوتۇلكىنى قۇرۇغداپ قويغانىدى              ئاللىقاچان بۇ
                            دەپ چاقچاق ئـارىالش مـازاق                                                                  زورالپ گهپ قىلىپ سوققاندىمۇ، يۈرىكى يوق توخۇ يۈرەك، خوتۇن مىجهز                ئاسىيه ھهرقانچه            ئهلى بىلهن

                                                                        تۇرمۇشىنى، تۇرمـۇش يولىـدىكى ئوڭۇشـسىزلىقىنى سـهۋەپ قىلىـپ ئـاخىر                                                              قىلغاندىمۇ بۇ نىجاسهتكه يىقىن كهلمىگهن ئابدۇلال ئۆزىنىڭ
 .                                ئىبارەت بۇ نىجاسهتكه ئىغىز قويدى    دىن »             خىسلهت دورىسى «

                                                                                 شىرىن ئازاپ، ئابدۇلال مـۇھهببهتتىن ئىبـارەت كىـشىلىك تۇرمۇشـنىڭ نـازۇك بىـر                                          مۇھهببهت، مۇھهببهت دىگهن لهززەتلىك،-      ھىسيات
                                                 بارلىق يۇرت خهلقىگه يۈز كىلهلمهيدىغانـدەك ھىـس                                            ئۇ ئۆزىنى ئهمدى دادىسى ۋە ئانىسى شۇنداقال  .                                ئىمتىهانىغا بهرداشلىق بىرەلمىدى

  .            كـۆرمهيتتى                                                                                چهككهن ۋە باشقا ناچار ئهخالقالرنى قىلىغان كىشىلهرنى ياخـشى كىـشىلهر قاتارىـدا                چكهن، تاماكا             ئۇالر ھاراق ئى  .      قىلدى
                             ئـۇ شـۇ زامـان پۇشـايمان       .                                  بولغاچقا قىلغىنىغا پۇشايمان قىلدى                                                               ئابدۇلال دەل دادىسىنىڭ شۇ كۆز قاراش، شۇ خىل تهربىيىدە ئۆسۈپ چوڭ

                      ئـۈن سـىلىپ يىغـالپ                                              ئۇ شۇالرنى خىيال قىلغىـنىچه ئىختىيارسـىز    .                            اسهت يولىغا كىرىپ بولغانىدى             پاتقاققا، نىج                        قىلغان بولسىمۇ لىكىن بۇ
                                                          يهنه بىردەم بولسا نىمىشقا بهخىتسىزلىك ماڭـا يۈزلىنىـدۇ،     .       دەيتتى                                                        ئۇ بىردەم گۆھهر دىسه، بىردەم مهن نىمىشقا بۇنداق قىلىمهن  .      كهتتى

                                    بولـۇپ ئىنـى قىـزالر ئىيتقانـدەك                  تهسىر قىلغان  »              خىسلهت دورىسى «                 قى يىرىم بوتۇلكا                   ئۇنىڭغا ھازىر ھىلى  .            ئهيىپلهيتتى       ئۆزىنى-       دەپ ئۆز
                            دە يـۈرە چىقىـپ كىتهيلـى    -                                ئهلى ئـۇنى ئاسـتا يۆلهشـتۈردى     .                قىلىپ قويغانىدى                                                 باتۇر يولۋاس قىلىپ قويماستىن بهلكى يىغالڭغۇ مۈشۈك

  .                                         كاالمپايلىشىپ، بىشى قىيىـپ كىتىۋاتـاتتى                    ابدۇلالنىڭ پۇتلىرى           شۇ ئارىدا ئ  .                                            ئاخىرالشتۇرايلى دىگىنىچه سىرىتقا سۆرەپ ماڭدى        سورۇننى
         ئىـشتىن   .                                                                              تۇيۇلۇپ يىلى چىقىپ كهتكهن ئىشهك ھارۋىـسىدەك ئـۆز يـولىنى تاپالمايۋاتـاتتى           دوڭغۇل-                            ئۇنىڭغا رىستۇران ئىچى ئوڭغۇل

 .                       دە دەرھال يۈگۈرۈپ كهلدى-  دى     ئىچىن                                                                              چۈشۈشكه تهييارلىنىۋاتقان ئالىم ئابدۇلالنىڭ بۇ قىياپىتىنى كۆرۈپ ھهيرانلىق بىلهن
                ئهمـدى سـىلهر    .                                                                    دەپ ئۇنى توسىۋالمىدىڭالر؟ ئـۇ ئهزەلـدىن مهسـىت بولـۇپ باقمىغـان                                               ئابدۇلال بۇ سىنىڭ نىمه قىلغىنىڭ؟سىلهر نىمه-

                                           كۆرمىگهنـدە يىـرىم بوتـۇلكىنى بىـراقال                                                                  نىـمه دەۋاتىـسىهن، بىـز زورلىغانـدا ئىچـمهي ئـۆزى بىـز         .       دىـدى -                       بۇزىدىغان مۇشۇ قالدىمۇ؟
               ياتىقىغا ئىلىپ                                                                        ئااليغىنىچه، ئالىم بىلهن ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى يۆلهشتۈرۈپ يۈرۈپ ئالىمنىڭ                        دىدى ئهلى شوپاڭ ئالىمغا-             كۆتىرۋىتىپتۇ؟

             ئابـدۇلالنىڭ    .                                                   ئىـشىكنى ئىچىـپ ھهمراھلىرىنـى ئـۆيگه باشـلىدى                                                          قىزالرمۇ ئۇالرنىڭ كهينىدىن ئهگىشىپ كىلىۋاتاتتى ئـالىم   .        كىلىشتى



                                                                                دە ئـۆزى رىـستۇراندا چالىـدىغان ئىلكتىرونلـۇق چالغۇنىـڭ تـوك مهنبهسـىدىن       -                  يـاتقۇزۇپ قويـدى                  ۇرۇپ كارۋاتقـا                  ئـايىغىنى سـالد  
                                        ئالىم رىستۇرانغا بىرىپ ئىشىنى تۈگىتىـپ    .      كهتتى                                                                           ئۈزىۋىتىلمىگهنلىكى ئىسىگه كىلىپ ھهمراھلىرىنى خهۋەرلهندۈرگهندىن كىينى چىقىپ

           شـوپاڭنىڭ                                          ئۇ ئىشىكنى چىكىۋىدى، ئۆي ئىچىدىن ئهلـى   .                          ئىچىدىن تاقىلىپ بولغانىدى           ئاللىقاچان                               قايتىپ كهلگهندە ئۆينىڭ ئىشىكى
 .              ئاۋازى ئاڭالندى

                             ئالىم نىمه دىيشنى بىلهلـمهي    .                    خاپا بولما ھه ئاداش  .                       بىر كىچه قونۇپ تۇرايلى                                ئهتىگهندە كهلگىن، ئۆيۈڭدە بۈگۈن  .                 بىز يىتىپ بولدۇق-
                                           بىلهن مهھهللىلىك بولـۇپ ئابـدۇلال بىـلهن                                          ئالىم ئهسلىدە ئابدۇلال ۋە ئهلى شوپاڭالر  .   دى                                    يهنه رىستۇران تهرىپىگه قاراپ يول ئال      ئاستا

  .          قالغانىدى                                ئانىسىدىن بۇرۇنال ئايرىلىپ يىتىم-                                   ئۇ چوڭ بولغىچه بولغان ئارلىقتا ئاتا-         بولغانىدى                                 كىچىكىدىن باشالپ بىرگه ئويناپ چوڭ
                                                       ئوخـشاش مىللـى تـۈردىكى بىـر نهچـچه خىـل چـالغۇ                             دۇتـار، خىجهكـكه                                                    ئۇنىڭ دادىسى سهنئهتكه خۇمار كىشى بولۇپ ئۆيىدە داپ،

          يـاردىمى                                                                                  دادىسىدىن قالغاندىن كىيىن دادىسىدىن مىراس قالغان دۇتارغا ھىرىس بولۇپ باشقىالرنىڭ   ئۇ  .                           ئهسۋاپلىرىنى ساقالپ قوياتتى
                               رىـستۇراندا دۇتتـار چىېلىـپ                      ونۇشتۇرۇشى بىلهن               تۇغقانلىرىنىڭ ت-     ئۇرۇق              كىيىنچه باشقا  .                                        بىلهن خىلى ياخشى چاالاليدىغان بولۇپ قالدى

     ئـۇ   .             ئۆگىنىپ قالدى                                                                            ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن ئىشتىن سىرىتقى چاغلىرىدا ئىلىكتىرونلۇق چالغۇنىمۇ          شۇ ئارىدا .                  ناخشا ئىيتىپ يۈردى
                 ھهم ئىـشلىرىدىن    .            ۈپ تۇرغـان                      بـايرامالردىال كۆرۈشـ  -               قىـتىم ھىيىـت                                                              ئۆز مهھهللىسىدىن ئايرىلغاندىن كىيىن ئابدۇلال بىلهن بىر نهچچه

                               ئابـدۇلالنىڭ ئهلـى شـوپاڭنىڭ                                  بىلهن شۇغۇلالنسىمۇ لىكىن دوستى  »              خىسلهت دورىسى «                           تۇرغانىدى، ئۇ گهرچه ئۆزى ئۇ               خهۋەردار بولۇپ
 .           باقمىغانىدى                                              كهينىگه كىرىپ بۇ ھالغا چۈشۈپ قىلىشىنى ئويالپمۇ

 .                        ياتىقىغا قاراپ يول ئالدى   ىڭ                                                       ئۇ ئىغىر بىر تىندى، دە ئۇھ دىگىنىچه رىستۇراندىكى دوستىن
                                                                             سهرەمجانالشـتۇرۇلغان بولـۇپ ئۆينىـڭ ئوتتۇرىـسىدىن توسـۇلۇپ ئىچكىرىـسىگه                                                        ئالىمنىڭ ئۆيى كىچىككىنه ئۆي بولـسىمۇ چىرايلىـق  

ـ                                                                                   كارۋات قويۇلغانىدى، سىرتى بولسا ياغاچ تاختاي بىلهن پول ياتقۇزۇلۇپ ئۈستىگه گىلهم              ئادەتتىكى بىر      دۇلال                             سـىلىپ قويۇلغانىـدى، ئاب
-                                                                       ئۇخالۋاتاتتى، ئۇ چۈش كۆردى، چۈشىدە ئايالى گـۆھهر بىـشىنى سـىالپ، پـۇت                                                      ئىچىدىكى كارىۋاتتا مهستلىك ئىچىدە ئىنتايىن تاتلىق

 .             تۇتۇپ تۇراتتى          قوللىرىنى
               لالنىڭ قۇچىقىغا                دە ئۆزىنى ئابدۇ-                              ئاستا ئابدۇلالرنىڭ قىشىغا كهلدى                                گۆھهرگه بۇرۇلۇپ قارىۋىدى، گۆھهر  .                            ئابدۇلال ئىنتايىن راھهتلهندى

                             ئويغىنىپ شىرىن چۈش ئىلىكىدىن                                                           ئابدۇلال تۇيۇقسىز بىقىنىنىڭ چىمدىلىشى بىلهن ئۆز ئۇيقۇسىدىن  .                    قۇچاغالپ سۆيۈپ كهتتى           ئىتىپ ئۇنى
   چه                                                                     ئۈستىدىمۇ قىپيالىڭاچ بولغان پهرىدە ئابدۇلالنىڭ كالپۇكلىرنى ئـاچكۆزلهر                                      ئۇنىڭ كىيىملىرى سالدۇرۋىتىلگهن بولۇپ  .             قايتىپ چىقتى
   دە -                                       پۈتكۈل بهدىنىنى ئىرىتىۋەتكهندەك بولـدى                                                                ئۇنىڭ بىر جۈپ ئهمچىكىدىن ئوتلۇق ھارارەت ئىقىپ چىقىپ ئابدۇلالنىڭ  .            شوراۋاتاتتى

         تىخىمـۇ                                                               پهرىدە ھىچقانداق قارشىلىق كۆرسهتمهستىن ئهكىـسچه ئابـدۇلالغا    .                  باسمالداپ تاشالندى                                 ئابدۇلالر دەرھال ئۆرۈلۈپ پهرىدەنى
 .                                        ئابدۇلال يهنه بىر تۇيۇق يولغا قهدەم قويدى            شۇنىڭ بىلهن  .                                      بىرىنىڭ تىنىدىن قانغۇچه ھوزۇر ئىلىشتى-     ر بىر   ئۇال  .            چىڭ يىپىشتى

                     ئۇخالۋاتقـان قىزنـى                                           دە ئۆزىنىڭ يىنىـدا يالىڭـاچ ھـالهتته   -                                   ئهتتىگهندىال ئۇيقۇسىدىن كۆزىنى ئاچتى                             ئهتسى ئهتىگهندە ئابدۇلال خىلى
                          ئۇ قىز ئويغۇنۇپ بـولغىچه    .                                     بولغان ئىشالرنى بىرمۇ بىر ئويالپ چىقتى          دە ئاخشام-          رىنى كهيدى                 ئۇ دەرھال كىيىملى  .                  كۆرۈپ چۆچۈپ كهتتى

                             بىرىگه چاپلىشىپ ئۇخالۋاتقـان  -   بىر                                         ئۇ سىرىتقا چىقىپ بولغۇچه تاشقىرىقى ئۆيدە  .                 دە سىرىتقا ماڭدى-              كهتمهكچى بولدى             دەرھال چىقىپ
 . ى    قالد                                                ئهلى بىلهن ئاسىيهنى كۆرۈپ بىردەم تۇرۇپ تىڭىرقاپ

                ئابـدۇلال ئـۆز     .                            دە سىرىتقا ئـۆزىنى ئـاتتى  -                       نهپرەتلىنىشنى ئۇقالمىدى                                                           ئۇ نىمه قىلىشنى يهنى يا ئهلىدىن ياكى ئۆزىدىن ياكى قىزالردىن
     مانا   .                         ئۆتىشىنى بىلىش بهك قىيىن                                          بۈگۈن مهنىلىك ئۆتكهن ھاياتنىڭ ئهته قانداق  .                       كىشلىك ھايات خىلمۇ خىل  .      ئالدى                 ئۆيىگه قاراپ يول

                        ئهخالقىـدىن ئايرىلمـاي   -                                                     ياشىسىمۇ لىكىن ئـۆز ئىپپىتىـدىن، غورورىـدىن، ئهدەپ                                          وتكا ئىلگىرى ئۆز ھاياتىنى ئازاپ ئىچىدە          تىخى بىر س
                              ئىچىدىال ھاياتىـدا ئۇچرىغـان                                                               ئهخالقنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ كهلگهن بۇ يىگىت بىر نهچچه سائهت-             ھايانى، ئهدەپ-     شهرمى       ئۆزىگه

                                  ئـۇ يولـدا كىتىۋىتىـپ قىلغـان      .                                                   ئىزلهپ باشقىچه بىـر ئىنـسانغا ئايلىنىـپ قالـدى                   ەلمهي خۇشاللىق                                 نىكاھ مهغلۇبىيىتىگه بهرداشلىق بىر
                                                    كىـشىنى سهسـكهندۈرىدىغان بىـر پاتقاققـا كىرىـپ                                                         ئۆزىنى ئهيىبلىگهن بولسىمۇ لىكىن ئۆزىنىڭ ئاللىقاچان-                      ئهتكهنلىرىنى ئويالپ ئۆز

                   بىـرەلمهي ناچـار                                                     ئهجهبا ئابدۇلالنىڭ بىر مهزگىللىك ئازاپقا بهرداشلىق  .     ىرەك                 قانداق قۇتۇلىشى ك                ئۇ بۇ پاتقاقتىن  .                    قالغىنىنى ھىس قىلدى
                                                              ئهجهبا ئۇنىڭ قىلغان ئاشۇ ئىشى نىيىتىگه باغلىق بولـۇپ قىلىـپ                                                                 ئادەم بولىمهن دىگهن خىيالى شۇنداق تىزال ئهمهلگه چىقىپ قالدىمۇ؟

-                     ئويالپ بىر ئۇھـسىنىدى                                       تارىدىن ئورۇن ئىلىپ قاالرمۇ؟ ئۇ شۇالرنى                                        نهپرەتلىنىدىغان ھاراققا مايىل كىشىلهر قا       ئانىسى-               ئۆمۈر بويى ئاتا
                    دەگهنـدەك ئاتىـسى     »      پـوك -                   ئوغىرنىڭ يۈرىكى پوك « .                  جىمغۇر بولۇپ كهتتى                               شۇ كۈندىن كىيىن ئابدۇلال يهنىمۇ  .                        دە قهدەملىرىنى تىزلهتتى

                          ئانىـسىنى كۆرسـه يـۈزى    -      ئاتـا      ئـۇ   .          ۇپال يۈردى                                                         ئۆزىنىڭ مىهرىبان، ھهمسۆھبهت ئانىسى ئالىيهدىن ئۆزىنى قاچۇر                    ئابدۇراخمان ئاكا ۋە
-                                                    دە ئۇالرنىڭ قىشىدا ئۇزۇنراق تۇرۇشقا يۈزى چىـدىمايتتى -                كۆيگهندەك بوالتتى                                                   قىزىرىپ، خىجىللىقتىن بهدىنىنىڭ بىر يهرلىرى ئىچىشىپ

                              ىـڭ بىـلهن كـۆپرەك بىـرگه                    ئاغرىتىـپ، ئۇن                                                     ئانىسى ئوغلىدىكى بۇ ئۆزگىرىشلهرنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئىچ-    ئاتا  .             چهتكه ئاالتتى          دە ئۆزىنى
       ئـۇالر   .                                                                         قالغان جاراھهتنىڭ ئىغىرالپ كىتىپ ئۆز ئوغلىنىڭ تۈگىشىپ كىتىشىنى خالىمايتتى         نىكاھتىن  .                              بولۇپ تهسهللى بهرمهكچى بوالتتى

        ىرىـشى                      ھهي ئىنـساننىڭ ئۆزگ      ....                 كۈنـدىن كىـيىن                            ئهپسۇس ئابدۇلال بولسا شـۇ   .                                                  ئوغلىدىكى بۇ نورمالسىزلىقالرنى تۈگىتىشكه تىرىشاتتى
       ئـۇالر   .                             ئاداش ئۆيگه مىهمان كهلگهنىدى  .                                           ئۆتكهندە ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى ئىزلهپ كهلدى                    ئارىدىن ھهپته ۋاقىت  !                 نىمىدىگهن تىز ھه



 .      كىرگهچ                دىدى ئهلى ئۆيگه-                              شۇڭا سىنى چاقىرغىلى كهلگهنىدىم  .                               سىنى كهلسۇن، كۆرۈشۋااليلى دەيدۇ
 .     بولۇپ                       دۇلال ئۆزىنى قاچۇرماقچى        دىدى ئاب-                               مهن بارمايمهن، ئۇالرنى تونىمىسام -
          ئهلىنىـڭ    .                                           يۈرىكى قورقۇنچىدىن قـارىس قىلىـپ كهتتـى              ئابدۇلالنىڭ-                                                     تونۇيسهن، سهن ئۇالرنى ئۆتكهندە تاماق يىگهندە كۆرگهنغۇ؟ -

 .     بهردى                دە دەرھال جاۋاپ-                                     ئانىسى ئالدىدا سهت بولىشىدىن ئهنسىردى-          قويۇپ ئاتا                              يهنه بىر ئىغىز ئارتۇق سۆزلىسه
                                                    دىدى ئۇالرنى يولغا قويۇپ باشقا يهرگه كهتمهكچى بولۇپ،-     باراي                                                      مهن باراي، سهن ئالدى بىلهن بارغاچ تۇرغىن، كهينىڭدىن       بولىدۇ،-
 .       چاپالشتى                                                                           يۈرە بىرگه بارىمىز، ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالغا قوينىڭ قۇلىقىغا چۈشكهن سالدەك چىڭ              ياق بولمايدۇ،-

 .                           شوپاڭغا ئهگىشىپ چىقىپ كهتتى        دە ئهلى-           ك ھىس قىلدى                                          ئابدۇلال ئارتۇق گهپ قىلسا ئۆزىگه ئورۇنسىزدە
             غـا ئاشـىق     »                خىسلهت دورىـسى  «                                            ھاياتىدا بۇرۇلۇش يۈز بىرىشكه سهۋەپچى بولغان                           ئۆتكهن قىتىم ئابدۇلالنىڭ                         ئهلى شوپاڭ مىهمان 

                                  سۆز قىلمـايال يوقـاپ كهتكىـنىگه    -  هپ گ                ئۇالر ئابدۇلالنىڭ  .                                                             بىلهن ئابدۇلالنىڭ كۆزىنى ئىچىپ قويماقچى بولغان پهرىدەلهر ئىدى       ئاسىيه
 .                                                                     ئۇنىڭ مهھهللىسىگه كىلىپ ئهلى شوپاڭنى تىپىپ ئابدۇلالنى چاقىرىتقۇزغانىدى                                             ئاچچىقى كىلىپ بۈگۈن ئاالھىدە ئابدۇلالنى ئىزلهپ

ـ                                                                            بىر كىچىدىال پهرىدەنى ئۆزەڭگه ئاشىق قىلىۋالدىڭمۇ نىمه؟ ئۇ ھه دىسىال سىنىڭ    سهن-                ى تىـشىۋىتهيال                                   گىپىڭنـى قىلىـپ قـۇالق مىڭهمن
 .    دىدى :    دىدى

                             بىلهن ئهلىنى كۆرۈپ شـۇالرنىڭ                                                                           ئۆيگه باشلىغاچ، ئابدۇلال باشقا گهپ قىلماي ئۆي ئىچىدە تۇرغان قىزالر ئابدۇلال                     ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى
 .                              سالىمىنى ئىلىك ئالغاندىن كىيىن

                دىـدى ئاسـىيه   -             قـاچقۇلۇقمۇ؟                          قۇيرۇقىنى خـادا قىلىـپ                                                             باغنىڭ خورمىسى غوجام، يوقاپ كهتلىغۇ، قىلىدىغاننى قىلىۋىلىپ              ھۇي تىپىلماس-
 .                       ئابدۇلالغا ئالىيىپ قاراپ

 .                                                                 ئابدۇلالنىڭ سۆزىنىڭ ئاخىرى چىقماستىن ئاسىيهنىڭ ئاۋازى يهنه ئاڭالندى :                ئۇنداق ئهمهس، شۇ-
 :                                                   شۇ؟ تىلىڭىزىنى چاينىماي ئوغۇل بالىدەك گهپ قىلمامسىز     نىمه-

ـ                      ئابدۇلال قايتا ئىغىز             دەپ قىلىـپ                                                                                 ى شـوپاڭ ئـارىمىنى تـۈزىمهكچى بولـدىمۇ يـاكى ئابـدۇلالغا ئـۆزىنى ياخـشى                             ئىچىپ بولغـۇچه ئهل
 :                                كۆرسهتمهكچى بولدىمۇ ئۇمۇ دەرھالال

       ئـۇالر                                                    دىـدى دە ئـۇالرنى داسـتىخانغا تهكلىـپ قىلـدى،     - :                                           خىجىل قىلمـاي قىنـى داسـتىخانغا مهرھهمهت             ئابدۇلالنى  .              بولدى قىلىڭالر-
          ئابدۇلالنى   .                                          ئابدۇلالغا قاراپ كۆزىنى قسىپ كۈلۈپ قوياتتى    پات-          پهرىدە پات  .                      پاراڭلىرىنى قىلىشتى    ئارا-                            داستىخانغاا داخىل بولغاچ ئۆز

                        ئهرلىكىنـى پهرىـدەنىڭ                                                     بىلهن مهسىت بولغاندىن كىيىن ئۆزىنىڭ خۇدىنى بىلمهي  »              خىسلهت دورىسى «        ئۆتكهندە   ئۇ  .               يۈزى چىمىلدىدى
 .         چىمىلدىدى                         شۇ سهۋەپ ئابدۇلالنىڭ يۈزى  .                         تىنىدە نامايهن قىلغانىدى

 .                         دىدى ئهلى ئابدۇلالغا قاراپ- .                              داستىخىنىمىز ئاددى بولۇپ قالدى                        بۇ دىگهن سهھرا بولغاچقا  .                              قىنى ئابدۇلال تارتىنماي ئولتۇر-
 .                    دىدى ئابدۇلال جاۋابهن-                                       ئۇنداق ئهمهس، خىلى مولچىلىقتهك تۇرىدىغۇ           ياق ئاداش،-
 .        قىستۇرۇپ                  دىدى پهرىدەمۇ سۆز-     دىغۇ؟                                          ئاددى بولۇپ قالسىمۇ كۆڭۈللۈك ئولتۇرساق بول         ھهرقانچه-
                                                  دىـدى ئاسـىيه ئهلىـگه قـاش ئوينىتىـپ، ئهلـى       -               كهلتۈرمهمـسىز؟                        قىنى ئهلى ئۇسـۇزلۇقنى   .                                        ئۇنداقتا سورۇننى قىزىتىپ ئولتۇرساق بوالر-

                      پىۋا ۋە ئىلـى الۋجـۇ                                                                   ئاالھىزەل ئون بهش مىنۇتالر ئۆتكهندە بىر خالتىدا بىر نهچچه بوتۇلكا  .          يول ئالدى                             ئورنىدىن تۇرۇپ سىرىتقا قاراپ
                                   ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپال چىقىپ كىتهي دەپ   .                             قاراپ داڭ قىتىپال تۇرۇپ قالدى                       ئابدۇلال ئهلىنىڭ قۇلىغا  .                                 قاتارلىقالرنى كۆتۈرۈپ كىرىپ كهلدى

            كهيـنىگه                               قىـتىم ئابـدۇلال شـهيتاننىڭ                       يهنه كىلىپ ئـۆتكهن   .                                                          لىكىن شۇنداق قىلمىدى، پهرىدە بىلهن ئاسىيه بۇ يهرگه مىهمان          ئويلىدىيۇ
 .                                       ئىچمهسلىكنى قارار قىلىپ ئولتۇرۇپ قالىدى                        ئۇ چىرايلىقچه رەت قىلىپ  .                     كىرىپ بۇزۇلۇپ بولغان

        نـۆۋەت   .                                                                                      ئالدى بىلهن ئۆزى كىيىن قىزالرغـا بىـر رومكىـدىن لىقـالپ قۇيۇلغـان پىـۋا تارتىلـدى        .                                 ئهلى شوپاڭ ساقلىقنى ئۈستىگه ئالدى
 .     بولۇپ                ا چۈشهندۈرمهكچى                       ئابدۇلال مهقسىدىنى ئۇالرغ  .                ئابدۇلالغا كهلدى

 .                                     پهرىدە ئۇنىڭ سۆزىنىڭ قان بىلىگه تهپتى                           ئابدۇلالنىڭ گىپى تۈگىگىچه-    ....    مهن   .                          دوستالر، كۆڭلۈڭالرغا رەھمهت-
 .    دىدى-                                  ئىچمهي يهنه تارتىپ ئولتۇراي دەمسىز                                  نىمه بۈگۈنمۇ ئۆز ئىززىتىڭىز بىلهن-
 .      سىيهمۇ                 ئىچىۋىتىڭ دىدى ئا                                 توال ناز قىلماي ئىلىڭه، گۈپ قىلىپ-
                         ئهلى شۇنداق دىگىـنىچه -                   دەپ كهپتۇ قىنى ئاله                   ئۇالر ئااليىتهن سىنى  .           يۈزىنى قىل                                             ئاداش مىنىڭ شۇنداقال بۇ ئىككى ئهزىز مىهماننىڭ-

                                        مانـا ئهمـدى ئۇنىـڭ زابـايلىق دەۋرى      .           يىقىنالتتـى                                            ئابدۇلالنىڭ لهۋلىرى ئىختىيارسـىز رومكىغـا    .                                   رومكىنى ئابدۇلالنىڭ قولىغا تۇتقۇزدى
 .       تۇراتتى                                     كهچ كىرى، سورۇنمۇ ئاخىرلىشىش ئالدىدا  .                                      كىيىنكى ھاراقالرنى تالىشىپ تۇرۇپ ئىچتى                          ۇ نىمه ئۇ شۇ بىر رومكىدىن      كهلدىم

 .          ئۆرە تۇرۇپ                                 دىدى ئابدۇلال مهستلىكىدە ئارانال-                                قىنى سىلهرنىڭ بىزنىڭ ئۆيگه باشالي-
                                                              وپى، ئۇالر بىزنى مهسىتلىكىمىزدە كىرگۈزمهيدۇ، ھهممىمىز بىزنىـڭ   س      ئاناڭ-                                                     بولدى قىاليلى، سىنىڭ ئۆيۈڭگه كىيىن كىرەيلى، سىنىڭ ئاتا-

                              ئىسىلىپ تۇرۇپ شۇنداق قىلىپ بۇ                                                                               قااليلى، دادام بىلهن ئانام بۈگۈن ئۆيدە يوق، دىدى ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنىڭ بوينىغا            ئۆيدە قونۇپ
               ئـۇ ئهلىنىـڭ     .                                       ىركىـدەكال مهسـىت بولـۇپ قالغانىـدى                           ئابدۇلال بۇ قىـتىم ئىلگ  .                                   يىگىت ئهلىنىڭ ئۆيىدە قونماقچى بولدى-             ئىككى جۈپ قىز
                              ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدىـسىنىڭ                                                        ئۇ ئۆيىگه قايتىپ كىتىشنىمۇ ئويلىدى، لىكىن ئابدۇراخمان  .                       چىقىپ ئۇخلىماقچى بولدى               ياندىكى ئۆيىگه



                 دە شىرىن ئۇيقۇغا-                يوتقانغا كىردى                    ئۇ كىيىملىرىنى سىلىپ  .                   قالماقچى بولغانىدى                                                  كايىشىدىن ئهنسىرەپ ئۆيىگه قايتماي ئهلىنىڭ ئۆيىدىال
                     ئۇنىـڭ كـالپۇكلىرى     .                               ئۇخلىيالماي ئويغىنىـپ كهتتـى                                                                     ئاالھىزەل بىر ئاش پىشىم ئۆتكهندە ئۇنى بىر نهرسه بىسىۋالغاندەك بولۇپ .     كهتتى

        چىقىـپ              ڭ ئۈسـتىگه                                             پهرىدە بۇ قىتىممۇ قىپيالىڭاچ بولۇپ ئابدۇلالنى  .                        شورىلىپ سۆيۈلمهكته ئىدى                                  يهنه پهرىدە تهرىپىدىن ئاچكۆزلهرچه
                        ئابـدۇلال ئهتىـسى يهنه     .                                 راھهتلىـنىش ئىچىـدە ئۆتكـۈزدى                      بىرىنىڭ تىنى بىلهن-                        ئۇالر يهنه بىر كىچىنى بىر  .                         ئۇنى قۇچاقالپ سۆيۈۋاتاتتى

  .                 توختـاپ قالـدى                                              ئـۇ دەرھـال تـۇرۇپال كهتمهكچـى بولـدىيۇ       .                                           قۇچىقىدا پهرىدە قىپيالىڭاچ ھالهتته ياتاتتى      ئۇنىڭ  .                 ئهتىگهن ئويغاندى
                                             ئـۇ بـۇ كۆڭۈلـسىز ئـازاپلىق كۈنلىرىـدىن        .                  ھهر يانالرغا ئاتتى                    ئۆزىنى ئازاپ ئىچىدە  .                                           ھهردىن ئايرىغاندىن بىرى ئۇ تولىمۇ قىينالدى  گۆ

                       بىـلهن تونۇشىـشى ھهم                                                                 بۇنىڭغا بشى قىتىپ تۇرغاندا ئهلـى شـوپاڭ ئـارقىلىق پهرىـدە      .                      قانداق قۇتۇلۇشى كىرەك .                   قۇتۇلىشى كىرەك ئىدى
-                                                             پهرىدەنى تاشلىۋەتمهي بىر مهزگىل ئارلىشىپ ئۆتۈپ باقماقچى بولدى                              شۇ گۆھهرنى ئۇنتۇپ كىتىش ئۈچۈن  .      قالدى                   ئاسانال بىرگه بولۇپ 

 .                  جايىدا يىتىپ قالدى              دە ئاستا يهنه
 .                                  سۆزى ئابدۇلالنىڭ خىيالىدىن ئويغاتتى            پهرىدەنىڭ-                              سۆز قىلمايال كىتهي دىگهنمىدىڭىز-             نىمه يهنه گهپ-
 .                                       ئابدۇلال پهرىدەنىڭ پىشانىسىنى سىالپ تۇرۇپ     دىدى-     هيمهن                          ياق، بۇ قىتىم بۇنداقال كهتم-
                 خاتىرجهم بولـۇڭ   .                                                                         تۇرمۇشىڭىزنى ئاڭالپ سىزگه تهسهللى بوالرمىكىن دىگهن نىيهتته سىزگه يىقىنالشتىم                            مهن ئهلىدىن سىزنىڭ ئازاپلىق-

                                     ئىلگىـرى ئىككـى قىـتىم پهرىـدەنى                            ئهلـى مۇشـۇ چاغـدىن                                                دىدى پهرىدە ئهلىنىڭ قولىنى مهھكهم تۇتـۇپ ، -                    باشقىچه مهقسىدىم يوق
     ئۇالر   .        تاشالندى                    دە ئۇنىڭغا قايتىدىن-                                                      ئهمدى ئۇنى ئۆزىنىڭ ئوڭ چىغىدا باغرىغا بىسىلماقچى بولدى                                 مهسىتلىكىدە باغرىغا باسقان بولسا

 .                                بىرىنىڭ مىۋىسىنىڭ تهمىنى تىتىشتى-   بىر                   بىرىگه چىڭ يىپىشىپ-                                    تاڭ ئىتىپ قالغىنىغا قارىماي يهنه بىر
                         ئـۇ ھهر قىـتىم ھـاراق     .               ھـاراق ئىـدى    »                  خىـسلهت دورىـسى   «                              خۇمار بولۇپ قالدى، بىرى ھىلىقى                          شۇندىن بىرى ئىككى نهرسىگه        ئابدۇلال 

                                        نه مـۇھهببهت، نه ئـازاپ، نهپـرەت، نه                                   ئۇ چـاغالردا ئۇنىـڭ قهلبىـدە     .                                                     ئىچكهندە مهسىت بولۇپ بهكله خۇشال بولغندەك ھىس قىالتتى
                                                                                            ئويلىمـايتتى، ھىچنىمىنـى ئهسـلىمهيتتى، شـۇڭا ئـۇ دائىـم ھـاراق ئىچىـدىغان، تامـاكۇ            نى                  قىسقىسى ئۇ ھىچنىمى  .                   خۇشاللىق بولمايتتى

                                               بىـلهن رىـستۇرانمۇ رىـستۇران، تانـسىخانىمۇ                                                                                    چىكىدىغان بولىۋالدى، ھه دىسىال ئهلى شوپاڭ كۈندە تونۇشتۇرۇپ تۇرغان يىڭى دوسـتالر 
       ئاكـا                ئابـدۇراخمان   .                                              قىتىم ئۆيىگه مهسىت ھـالهتته قايتىـپ كهلـدى                   ھهتتا بىر نهچچه   .          بولىۋالدى                                  تانسىخان، قاۋاقمۇ قاۋاق چاپىدىغان

                                                     مهستلىكتىن يىشىلگهندە قولىنى تۇتىۋىلىپ يىغالپ تـۇرۇپ        ئوغلى  .                 ئارا ياش تۆكۈشتى-                                              بىهلن ئالىيه ھهدە ئوغلىنىڭ بۇ ھالىنى كۆرۈپ ئۆز
                     قىلغان نهرسىنىڭ يهنه            ئۇنى خۇمار .               كهچ بولمايتتى                                   ئۇ كۈندە دىگۈدەك ھاراق ئىچمىسه كۈنى  .                پايدىسى بولمىدى                       تهربىيه قىلىشتى، لىكىن

 .                     بىرى جىنسى خۇمار ئىدى
          دىگـۈدەك                                                                                             باشقا بىر نهچچه جهمئىيهتته ئوينايدىغان قىـزالر بىـلهن بىـرگه بولغانـدىن كىـيىن كۈنـدە                                    ئۇ پهرىدە ۋە ئهلى تونۇشتۇرغان
                     يىڭى قىـزالر بىـلهن   -                              گهندەك ئۇمۇ كۈندە دىگۈدەك يىڭى  دى «                               پىچاق ئىشلهتكهنسىرى ئىشتىكلهيدۇ « .                             قىزالرنى مارىاليدىغان بولىۋالدى
             تاپالمىغـان                                     ھهتتـا ئوۋلىغـۇدەك ياخـشى ئـوۋ      .                                                 كۆپ قىزالرنى قولغا كىرگۈزۈشنىڭ غىمىگه چۈشۈپ قالدى                             بىرگه بولغاندىن كىيىن تىخىمۇ

                                  لمهيـدىغان بولـۇپ قالـدى، بـۇ                               شوپاڭالرنىڭ ئالدىـدىن كىته                                                                 كۈنلىرى ساتراچخان، ئاممىۋى مۇنچا دەپ نام قويۇپ ئىچىلغان بهزىبىر
                       سۆزىگه، خـوش، مـاقۇل              ئۇ ئۇالرنىڭ  .                    قايتا تهربىيه بهردى-                            تۇققانلىرى كۆرۈپ قىلىپ قايتا-           نهچچه ئۇرۇق                            يهرلهردە يۈرگهندە ئۇنىڭ بىر

 .                                 سهنهمگه، ماقۇلغا ئۇسۇل كهلتۈرەتتى                    دە يهنه ئۆزى بىلگهن-                               دىيىش بىلهن ئۇالرنى يولغا ساالتتى
                                                                              ئادەتتىكىدىن قاينام، بولۇپ خۇددى جىمى يۈرت خهلقى بىراقال كۈچۈپ كهلگهندەك ئادەم                    بولۇپ ناھىيه بازىرى                    بۈگۈن يهكشهنبه كۈنى 

                                                كهلمهي ھه دىـسىال نـاھىيه بازىرىغـا، پهرىـدە                                                          مۇشۇ بىر نهچچه ئايدىن بىرى ئابدۇلالنىڭ يىزىدا تۇرغۇسى  .                         تاشقىنلىقىغا ئايالنغانىدى
             ئهتىگهنـدىال                                                           بۈگۈنمۇ ئاشۇ نهچچه ۋاقىتتىن بىرىـدىكى ئـادىتى بـويىچه     .                     گىرەيدىغان بولىۋالدى  يۈ                                 قاتارلىق بىر نهچچه قىزنىڭ قىشىغا

                             ئۇ پهرىدەنى ئىزلهپ تاپقاندىن   .                           كىين پهرىدەنى ئىزدەپ ماڭدى                            ئۇ بىردەم بازار ئايالنغاندىن  .                                     يىزىدىن بۇ ناھىيه بازىرىغا كىلىۋالدى
                           كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن دەرھـال                                ئۇ پهرىـدەگه سـۆلهتلىكراق    .                      رىشىدىغانغا ۋەدىلهشتى                            قاتناش بىكىتىنىڭ ئۇدۇلىدا كۆ                   كىيىن چۈشتىن كىيىن

                 ئۈستى بىـشىدىكى   .                                                       پارقىرتىپ پاكىز ئىلىۋىتىلگهن ساقىلىنى قايتىدىن قىردۇردى                             تىخى تۈنۈگۈنال تازنىڭ بىشىدەك  .                     ساتراچخانىغا يۈگۈردى
                                    ئۆزىگه ياراشتۇرۇپ بىر قـۇر كىـيىم                             نى ئايلىنىپ ئاران دىگۈدەك                                        دە بازار ئىچىنى ۋە باشقا بىر نهچچه دۇكان-              كۆزىگه سىڭمىدى          كىيىملىرى
                                         ئۇنىڭغا يىڭـى كىـيىم تـازا ياراشـقان      .                           دە كۆزلىرىگه ئىشهنمهي قالدى-             ئالدىغا كهلدى                                  ئۇ كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇپ ئهينهك  .          سىتىۋالدى

                    ئۇ مۇشۇ تۇرقىدا ئۆز   .                 كۆرسىتىپ تۇراتتى        الپهتلىك                                                                        ئۇنىڭ ئۈستىگه پارقىرتىپ قىرىلغان ساقىلىمۇ ئۇنى مهدەنىيهتلىك كىشلهردەك سا      بولۇپ
             ئارقىـسىدىن                                                                         ھهتتا تىخى ساددا دىهقان قىزلىرىنىڭ ئۇنىڭغا مهسـتىلىكى كىلىـپ ئۇنىـڭ     .       قاالتتى                                   مهھهللىسىگه قايىتسا كىشىلهر ھهيران

          ئـۇنىڭچه    .                    نى ئۆزى خۇشال قىلدى       دە ئۆزى-              شۇنداق ئويلىدى                ئابدۇلال كۆڭلىدە  .                                                خىلى ئۇزۇنالرغىچه ئهگىپ كىتهلمهسلىكى مۇمكىن ئىدى
  .                    سـائىتىگه قارىـدى       ئـۇ   .                                                                           بهستىنى، بۇ سۆلىتىنى كۆرسه تىخىمۇ ئۇنىڭغا ئامراق بولۇپ قلىشى مۇمكىن ئىـدى                            بولغاندا پهرىدەمۇ ئۇنىڭ بۇ

     ئـۇ    .       نىـدى                        پهرىـدە تىخـى كهلمىگه    .                          جايغا قاراپ يـول ئالـدى                ئۇ ۋەدىلهشكهن  .                                                 پهرىدە بىلهن كۆرىشىدىغان ۋاقىتمۇ بولۇپ قالغانىدى
             ئابـدۇلالنىڭ                                             ئىلگىركـى قىـتىمالردا پهرىـدە ھه دىـسىال      .                                             بولغاندا پهرىدەنىڭ يىراقتىن قارىسى كۆرۈنـدى                         پهرىدەنى ساقالپ كۆزى تۆت

                                                    بـۇ قىـتىم ئهھـۋال ئـۆزگهردى پهرىـدە كىچىكىـپ                ئهپـسۇس   .                                                                 كهينىدىن يۈرگهن ھهم ئابدۇلالنى بۇنچىلىـك ۋاقىـت سـاقالتمىغانىدى   
-              ساقلىتامـسىز؟                                       سهئهتنىڭ ئورنىغا ئادەمنى شـۇنچىلىكمۇ -                        دە پهرىدە كىلىشىگىال ساالم-     كهلدى               ۇلالنىڭ ئاچچىقى         شۇڭا ئابد  .          كهلگهنىدى



 .           دەپ قىيدىدى
             ساقلىـسىڭىز                                                                             بىرەلمىدىڭىزما؟ نهچچه ۋاقىتتىن بىر سىزنى مهن ساقالپ كهلدىم، بىرەر نۆۋەت سىز                                    نىمه؟ شۇنچىلىك ساقلىغانغا بهرداشلىق-

 .                       سۆزلىرى ئىغىر كهلگهنىدى                                         ىدە كۆزلىرىنى ئااليتىپ ئۇنىڭغا ئابدۇلالنىڭ        دىدى پهر-            نىمه بولىدۇ؟
            تارتمامدىم؟                               مهن دىگهن ئهركىشى تۇرسام ئىزار-
 .                                               ئهجهبا سىزنىڭچهئايال كىشىنىڭ يۈزى قىلىن ئىكهندە-
 .                دىمهكچى ئهمهسمهن           مهن ئۇنداق-
 .                                         بولدى قىلىڭه ئابدۇلال، بولدى گهپ تاالشمايلى-

                                   پهرىـدە شـۇنداق دەپـال كهيـنىگه     -          كهچـۈرۈڭ،                                                  تۇققانالرنىڭ ئۆيىگه چىقىدىكهنمىز شۇڭا چىقالمايمهن-        كى ئۇرۇق            كهچته يىزىدى      بۈگۈن
 .       بۇرۇلدى

  .                 سۆزلهرنى قىلـدى                                                                          پهرىدەنىڭ كهينىدىن دەرھالال يىتىشىۋىلىپ ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇۋىلىپ بىر مۇنچه          ئابدۇلال-                   پهرىدە توختاپ تۇرۇڭ-
 .       يانمىدى                  رۇپ زادىال سۆزىدىن                              لىكىن پهرىدە ئۆزىنىڭ گىپىدە تۇ

                                                           بۈگـۈن پهرىـدەنى كهتكـۈزمهي نهچـچه كۈنـدىن بىرىـدىكى                          ئۇنىڭچه بولغانـدا   .                                              ئابدۇلال ئاخىرى ئامالسىز پهرىدەنى كهتكۈزىۋەتتى
                                                                ئۇ ئاچچىقىـدا قاتنـاش بىكىتىنىـڭ ئالـدى تهرىـپىگه قايتىـپ        .                            ئىش ئويلىغان يهردىن چىقمىدى      لىكىن  .                         خۇمارىنى چىقارماقچى ئىدى

                              ئۇنىڭ كۆزى تۇيۇقسىز بىر جـۈپ    .               ئايلىنىپ يۈردى                 ئاندىن سىرىتالرنى  .                                                   دە شۇ يهردىكى بىر ئاشخانىغا كىرىپ قوسىقىنى توقلىدى-  دى   كهل
          ئابـدۇلال   .                                                                                        قولتۇقلىشىۋالغان بولۇپ ئۇالر شـۇ ئهتراپتىكـى بىـر مىهمانخانىغـا كىرىـپ كىتىۋاتـاتتى                      قىز بىلهن يىگىت  .                  قىز يىگىتكه چۈشتى
                            ئـۇ يىزىغـا بـارىمهن دەپ      .                              بولماستىن دەل پهرىـدە ئىـدى                                              چۈنكى يىگىتنى قولتۇقلىۋالغان قىز باشقا بىرى  .         هي قالدى                كۆزلىرىگه ئىشهنم

         پهرىـدە          لىكىـن   .                                                                          ئابدۇلال بۈگۈن پهرىدەنى دەپ ئااليىتهن باشقىچه تۈسنى ئۆزگهرتىـپ كهلگهنىـدى   ...                         كهتكهن ئهمهسمىدى؟، ئهجهبا
 .....                               ىپ كهتكهن ئهمهسمىدى؟ ئهجهبا ئۇ                                      ئۇنىڭ بۈگۈن بىر كۈنلۈك كۆڭلىنى رەت قىل

                                                  ئابدۇلال مىهمانخانا ئىـشىكىدىن كىرگهنـدە بولـسا      .        ئهگهشتى                      دە ئۇالرنىڭ كهينىدىن–                                            ئابدۇلال خىيالىنىڭ داۋامىنى داۋامالشتۇرالمىدى 
                      كـۆزلىرى ئۇچراشـتى،          ۇلالنىڭ                           شۇ ئارىدا پهرىدە بىلهن ئابد  .                                          بىلهت كهستۈرۈپ ياتىقىغا كىرىپ كىتىۋاتاتتى                          ھىلىقى ئىككىسى ئاللىقاچان

                                                                    زاڭلىق قىلغاندەك پىسىڭڭىدە بىرنى كۈلۈپ قويـۇپ يىگىتنـى قولتـۇقالپ                                                             پهرىدە ھىچ ئىش بولمىغاندەك يۈزلىرى قىزارماستىن ئابدۇلالنى
         چىـركهپ                      پهرىـدەگه بهكـال ئى                           ئۇ نهچچه ۋاقىتتىن بىـرى   .                                                      ئابدۇلال پهرىدەنى ئهمدى قايتىدىن بىر چۈشهنگهندەك بولدى .           كىرىپ كهتتى
  .                                              ھه دىسىال ئـۇنى ئىزدەيـدىغان بولىۋالغانىـدى                       ئۇنىڭغا خۇمار بولۇپ                                              ئۇنىڭ بىلهن ئىككى قىتىم بىرگه بولغاندىن كىيىن  .          كهتكهنىدى

                                دوسـتى ئـالىم بايقىـدى، ئـۇ                                                                                        ئىشلىرىنى ئابدۇلال تۇنجى قىتىم بۇزۇلۇپ ھاراق ئىچكهن رىستۇراندا مۇزىكـا چالىـدىغان                ئابدۇلالنىڭ بۇ
                                                                        شالالق قىز بولۇپ بىر كۈن بىرسى بىلهن ئوينىسا، ئهتىسى يهنه باشقا بىرىـسى                                  ئۇنىڭ دىيىشىچه پهرىدە بولسا بىر  .           بىيه قىلدى           دوستىغا تهر

                                   شـۇڭا ئابـدۇلالنىڭ ئـۇالر بىـلهن       .        ئىمىـش                                                                                   ئوينايدىغان ھاراق تاماكۇ دىسه ھهر نىمه قىلىشتىن يانمايـدىغان ناچـار قىـز بـاال          بىلهن
                                                         ئۇ گۆھهردىن باشقا ئايال زاتىغـا يىقىـن يولىغـان ئهمهس     .                             قۇلىقىغا بۇ سۆزلهر كىرمهيتتى                 لىكىن ئابدۇلالنىڭ                       ئارالشماسلىقى كىرەكمىش، 

                                          نهچچه ۋاقىتتىن كىين ئهلى شوپاڭنىڭ ۋاستىسى     بىر  .                                                                         ئىدى، لىكىن گۆھهردىن ئايرىلدى، شۇندىن كىيىن تۇرمۇشتا ھىجران ئىچىدە ئۆتتى
        قىلىـپ                                                                                     كىـيىن ئىـشالر باشـقىچه بولـۇپ جىنىـسى تۇرمـۇش ئابـدۇلالنى پهرىـدەگه خۇمـار           .   تى     تونۇش                                بىلهن ئاسىيه ۋە پهرىدەلهر بىلهن

                                                     ئالىمنىـڭ ئىيتقىنـى زادى رسـتمۇ؟ ئۇنىـڭ يـۈرىكى                                                                     ئۇ كۆڭلىدە تىخى پهرىدە بىلهن توي قىلماقچى لىكىن ئهپسۇس دوسـتى   .          قويغانىدى
                             دە مهسـىت بولـۇپ دەردىنـى   -                             هي بىشى ئاغرىغانـدەك بولـدى                             پهرىدەگه نهپرەتلىنىشنى بىلم                 گويا ئۆزىگه ياكى  .                   نهپرەتتىن ئۆرتهندى
 .                يوقاتماقچى بولدى

                                                     نهپــسى تاقىلــداپ كهتــكهن بولــۇپ جىنــسى خۇمــارى                                                                            شــۇ قهيهرگه بىرىــپ مهســىت بولــۇش كىــرەك، يهنه كىلىــپ ئۇنىــڭ بۈگــۈن
      يـول                                  غۇق ئىچىملىك دۇكىنىغـا قـاراپ                                                    ئۇنى بىر نهچچه قىتىم بىرگه ئهكىرگهن قىزىل راۋاق سو                     ئۇ ئاخىرى ئهلى شوپاڭ  .                 ئالدىرىتىۋاتاتتى

                                                  بولـسىال قهيهرگه بارىمىزدىـسه شـۇ يهردە ھـازىر                                                                               بۇ دۇكاندا بىر نهچچه نهپهر خىنىمالر بولۇپ ئهلىنىڭ ئىيتىـشىچه ئـۇالر پـۇل     .      ئالدى
        قارشـى             هپهر قىـز                                                                        كىردى، ئۇنى خۇددى پهرىدە بىلهن ئاسىيهگه ئوخشاش ياسـىنىۋالغان ئىككـى ن                                     بوالرئىكهنمىش ئابدۇلال قىزىل راۋاققا

 .                                             دە ئۇنىڭغا ھهمراھ بولۇپ ھاراق ئىچىشكه باشلىدى–      ئالدى 
                                     مهسىت بولغاندىن كىـيىن بـۇ ئىككـى                          ئابدۇلال قانغۇچه ئىچىپ  .                                                     ئابدۇلال ئىلگىرى كهلگهندە يوق بولۇپ يىڭىدىن كهلگهنىدى         بۇ قىزالر

 .     بولدى                                        قىزنىڭ بىرى بىلهن بۇ كىچىنى ئۆتكۈزمهكچى
 .   قىز                                      دىدى ئورۇقراق ئىگىز كهلگهن بۇغداي ئۆڭ-    مىز؟                    بولىدۇ، قهيهرگه بارى-
 .                         قىزىرىپ كهتكىنىگه قارىماي                                     دىدى ئابدۇلالمۇ مهستلىكتىن كۆزلىرىنىڭ-                         ئۇدۇل ياتاققىال بارمامدۇق؟-
ـ     .           بولىۋاتىدۇ                                           ھازىر بىر نهچچه كۈندىن بىرى تهكشۈرۈش يامان-   ۇ                                                                  ياتاق بىخهتهر ئهمهس، مۇشۇ دۇكاننىڭ ئىچىدىكى ئۆيـدە ياتـايلى ب

 .                                    دىدى قىز ئابدۇلالنىڭ بويىنىغا ئىسىلىپ-                         ئاساسهن تهكشۈرۈپ كىرمهيدۇ      يهرگه
                    ئۇ ھىلىقـى كىچىـك     .                     يىتىپ قالماقچى بولدى                                                       دىدى ئابدۇلالمۇ پهرۋاسىزال شۇنداق قىلىپ ئابدۇلال بۇ يهردە-                 نهدىال بولسا مهيلى        بولىدۇ،-

           تۇرىـشىغا                                                             ا ئۆزىنى تۇتۇپ بهردى، ئابـدۇلال ئهمـدىال ئىـشنى تۈگىتىـپ                قىزمۇ ئۇنىڭغ  .        تاشالندى                                     ئۆيدە كىيىملىرىنى سىلىپ ھىلىقى قىزغا



                                                       كىيىملىرىنى كىيىشكىمۇ ئۈلگۈرمىگهن ئابدۇلال بىلهن ھىلىقى         دە تىخى-                                                       ئىشىك تاراقالپ ئىچىلىپ بىر نهچچه نهپهر ساقچى كىرىپ كهلدى
               ئهگهر ھىلىقـى    .        كهتتـى                                  لهلـمهي قورۇققىنىـدىن تىتـرەپ                           ئابدۇلال نىمه بولغىننى بى  .                           بىلهيزۈك سلىپ ھهيدەپ ماڭدى                    قىزنىڭ قولىغا تۆمۈر

 .                                                              بۇيرىمىغان بولسا كىيىملىرىنى كىيىشكىمۇ جۈرئهت قىاللمىغان بوالتتى                                                  ساقچىالرنىڭ ئارىسىدىكى بىرى ئۇنىڭ كىيىمىنى كىيىشكه
ـ          شـهھهر   .                                                                        نهچچه ۋاقىتتىن بىرى شهھهرلىك ساقچىخانىغا ئاممىنىڭ ئىنكاسى كـۆپ بولـدى           مۇشۇ بىر                           اتوغرا بولغـان تىجـارەت               ئىچىـدە ن

                                                                   شۇڭا ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ئهخمهت بۇ مهسـلىگه ئاالھىـدە ئهھمىـيهت      .            بىرىۋاتاتتى                                           سورۇنلىرى كۆپىيىپ ناشايهن ئىشالر كۆپلهپ يۈز
                                 يولداشـالرنى ئـاممىۋى تىجـارەت                                                                                               خهلقنى بىر ئـاز بولـسىمۇ خـاتىرجهم تۇرمۇشـقا ئىرىـشتۈرۈش مهخـسىىتىدە سـاقچىخانىدىكى             بىرىپ
                                                                            ئاالھىدە تهكشۈرۈشته مهستلىكى يىشلمىگهنلىكىدىن قـاراڭغۇ بىـر ئـۆيگه سـوالپ                                                 نلىرىنى يهنى قىزىل راۋاققا ئوخشاش سۇرۇنالرنى    سورۇ

  .       قويۇلدى
 .           سوراق قىلدى                                                              ئهتىسى ئهتىگهندىال ساقچىخانىغا باشلىقى ئهخمهت ئابدۇلالنى ئۆزى-           ئىسمىڭ نىمه -
                                                         ئۇ مۇشۇ كهمگىچه ساقچىنىڭ ئالدىغا كىرىپ باقمىغاچقا بهكـال    .      بهردى                    گهندىن ئارانال جاۋاپ         دىر تىتىر-             ئابدۇلال دىر- .             ئىسىم ئابدۇلال -

 .         كهتكهنىدى        ھولۇقۇپ
                                                                  چىقارماي چۈنكى ئۇنىـڭ بـۇ ئىـشلىرىنى دادىـسى بىـلهن ئانىـسى                   ئابدۇلال ئۈن  .                                ساقچىخانا باشلىقى يهنه سورىدى-             ئۆيۈڭ قهيهردە -

               يـۈزىنى بـوش                                                               ھىلىمۇ ھاراق ئىچىپ مهسىت يۈرۈپ دادىـسى بىـلهن ئانىـسىنىڭ     .          يۈرىۋەرمه               نهدىمۇ كۆتىرىپ                       ئاڭالپ قالسا ئۇ يۈزىنى
 .            چۈشۈرمىدى ئۇ

                     گهپ قىل، ئۆيۈڭ نهدە -
  .                       تىرنىقنى كوالپ يىغالمسردى                  سوجاڭ مهن ئابدۇلال -
                          ياخشىالپ ئابدۇلال ئۆزىنىـڭ                                                    ئابدۇلالنىڭ ھۇدۇقۇپ كهتكىنىنى كۆرۈپ ئۆز پوزىتيىسىنى               دىدى ئهخمهت- .                  ئىيتمىساڭ بولمايدۇ  .      ئىيىت -

                                  جىنايىتىڭنىڭ نىمىلىكىنى بىلهمسهن؟  .                       ئادىرسىنى ئىيتىپ بهردى
 .                          بىشىنى تۆۋەن سىلىپ تۇراتتى        ئابدۇلال -....-

                      ئاناڭ بىر نهچچه مىـڭ  -                                                     تۇتۇپ تۇرۇلۇش ئورنىغا ئاپىرىپ بىرىمىز يهنه كىلىپ ئاتا                                           سهن ئهخالقسىزلىق قىلدىڭ، سىنى بىر نهچچه كۈن-
        ئـۆگهي    .                         قويغاندەك ئىندىكىپ كهتتى                                                                          مانه تۆلهپ ئاندىن سىنى ئىلىپ چىقىپ كهتسۇن ئابدۇلالنىڭ بىشىدىن بىر چىلهك سۇ    جهرى     يۈەن
                                                          ئۇ نىمه قىلىشىنى بىلهلمهي بىر كىچه كىرپىك قاقماي ئولتۇرۇپ  .                   نىمه بولۇپ كىتهتتى                                          ئانىسى ئۇنىڭ كىلىشكهنلىكىنى ئۇقۇپ قالسا-    ئاتا

                              چۈشـكه يىقىـن شـۇ ئورۇنـد       .          قويۇلـدى                                                            ۇ ئىككى ساقچى تهرپىدىن مهمۇرى توختىشىش ئورنىغـا ئاپىرىـپ                    ئهتىسى ئهتىگهندە ئ  .      چىقتى
                                               ئۇنىڭ دادىسى بىلهن ئانىـسىنى كۆرۈشـكه يـۈزى     .                             ئىزلهپ كهلگهنلىكىنى ئۇقتۇردى            ئانىسىنىڭ–                                 ئىشلهيدىغان بىرسى ئابدۇلالنى ئاتا 

     يهنه   .                                    كۆز قارىچۇقىغا دەسستىپ چوڭ قىلىـدى                          ابدۇلالنى كىچىكىدىن باشالپ                                          چۈنكى ئالىيه ھهدە بىلهن ئابدۇراخمان ئاكا ئ  .          چىمىلدىدى
                                           كىـيىن ئابـدۇلالغا بىـر قاتـار تۇرمـۇش       .                                                      كىـيىن ئـۇالر ئابـدۇلالنى تىخىمـۇ ياخـشى ئاسـىردى                                          كىلىپ ئۇ كىسهلگه گىرىپتار بولغاندىن

           ئانىـسى  -    ئاتا  .                             كۈنلهپ ئۆيگه كهلمهس بولۋالدى   ىپ                                                ئايالىدىن ئايرىلغاندىن كىيىن ھاراققا ئۆگىنىپ قىل  .                         بهخىتسىزلىكلىرى يۈزلهندى
          قايتمـاي                     كـۈنلهپ ئـۆيگه  -                                                                   بولسىمۇ لىكىن چىرايلىقچه قىلغان گهپ ئادۇلالنىڭ قۇلىقىغا كىرمهي كـۈن                                ئابدۇلالغا تهربىيه بىرىپ باققان

  -                             ىگهندىال ئاندىن ئۆيگه قايتاتتى                 يانچۇقىدا پۇل تۈگ         ئۇ پهقهت  .                                                           الغايالپ شوپاڭالرنىڭ ئالدىدىن كىتهلمهيدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدى
                  ئاڭلىمـاي مۇشـۇ                                                                    ئانىسى پۇل بهرمهسلىكىنى نىيهت قىلغان بولسىمۇ لىكىن ئۇنىـڭ گهپ -    ئاتا  .         سورايتتى              ئانىسىدىن پۇل-            دە يهنه ئاتا

            ئانىـسىدىن  -           ئـۇ ئاتـا    .                              چىقىرىپ قويۇشىدىن ئهنسىرەيتتى                                                                   يولغا كىرىپ قالغىننى بىلگهچكه شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ چوڭراق چاتاق
        قـاراپ                           كـۈنگه قۇرۇغدىلىـشقا  –                               ئانىـسىنىڭ يـانچۇقى كۈنـدىن    -                     لىكىن ئابدۇلالنىڭ ئاتا  .          قىزارمىدى                         قايتا پۇل سوراۋىرىپ يۈزى-     قايتا

                                                  تۇرغـان ھىـسياتىنى باسـالماي ئاخىرىـدا مۇشـۇ                                                                                       يۈزلهندى، ئاخىرىدا بولغان ئهھۋال شۇ ئۇ ئۆز نهپسى، ئۆزىنىـڭ بىردەملىـك قاينـاپ   
                                ئانىـسىىنىڭ، يـۈرت خهلىقنىـڭ   -                                                      گهرچه قانۇندا ئىغىر جىنايهت بولسىمۇ لىكىن ئۇنىڭ ئاتـا    بۇ  .                       قولىغا كويزا سىلىندى              ئهھۋالغا چۈشۈپ

 .                     ئانىسىنى كهتكۈزىۋەتتى-       دە ئاتا-     كهچتى                            ئانىسى بىلهن كۆرۈشۈشتىن ۋاز-            شۇڭا ئۇ ئاتا  .                                       نهزىرىدە كهچۈرگۈسىز ئىغىر جىنايهت ئىدى
                                      ئابـدۇراخمان ئاكـا بىـلهن ئـالىيه      .                                                   بۇ ئهخالقسىزلىقىنى ئاڭالپ داڭ قىتىپ تـۇرۇپال قالـدى         قىلغان                ئانىسى ئوغلىنىڭ -               ئابدۇلالنىڭ ئاتا

                                     ئهپسۇس، ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇسى ئهمهلـگه    .          قىلىشاتتى                                           ئۇالر ئوغلىنىڭ ياراملىق ئادەم بولىشنى ئۈمۈد  .                               ھهدىنىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر ئاقتى
         بولغـان                                                                        مسمۇ لىكىن خهلىقىنىڭ نهزىرىـدىن چۈشـمهيدىغان ئهخالقلىـق كـشىلهردىن                    كىشىلهردىن بواللى                  ئۇ گهرچه ياراملىق  .        ئاشمىدى

                                                      مۇشـاقهتته سـاقچىخانىغا قويغـان جهرىمـانه پـۇلنى      -      جاپـا                          ئهپـسۇس ئـۇالر مىڭبىـر     .                                            بولسىمۇ بۇ ئۇالر ئۈچۈن ياخشى بولغان بـوالتتى 
                   ئۇنمىـدى، بۇنىـڭ                                      تتـا ئـۇالر بىـلهن كۆرۈشـكىلىمۇ                        لىكىن ئوغلىچۇ؟ ئۇ ھه  .                           كۆرۈشۋىلىشقا رۇخسهت سورىدى               دە ئوغلى بىلهن-        تاپشۇردى

                                                                 ئۈچـۈن قىلغـانلىرى يىتهرلىـك بولمىـدىمۇ ۋە يـاكى ئوغلىنىـڭ                                                                         سهۋەبى نىمه؟ ئهجهبا ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئاليىه ھهدىنىڭ ئـوغلى 
                           ئازاپ، ئۇالر ئۆز ئوغلىنىـڭ        ق بىر                                                                   بارمۇ؟ بۇنىسى ئۇالرغا مهلۇم لىكىن ئۇالرنىڭ قهلبىنى چىرمىۋالغىنى ئاچچى                           كۆڭلىدە باشقا ئويلىغانلىرى

 .               چىداپ تۇرالىسۇن                                                 ياشلىق باھارىنىڭ بۇنداقال خازان بولىشىغا قانداقمۇ
 .                                            مهسئۇلىنىڭ ئابدۇلالنى توۋلىغان ئاۋازى ئاڭالندى                                  سهھرادىال مهمۇرى توختىتىش ئورنىنىڭ-                   ئابدۇلال ئابدۇراخمان-
 :       ئابدۇلال     دىدى-       مهن بار-



 .                                           توشتى، رەسمىيهتنى ئۆتهپ چىقىپ كهتسهڭ بولىدۇ                              كۈنلۈك تۇتۇپ تۇرۇلۇش ۋاقتىڭ  15         ۈن سىنىڭ                            ياتاقلىرىڭنى ئىلىپ چىق، بۈگ-
                سوجاڭ ئۆزىنىـڭ                                                              ئىشىك تۈۋىدە ئابدۇلالنى شهھهرلىك ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ئهخمهت  .              سىرىتقا چىقتى                            ئابدۇلال رەسمىيهتلهرنى ئۆتهپ

 .                                   دوستىى ئالىم قاتارلىقالر ساقالۋاتاتتى             اكا ۋە ئۇنىڭ                                      ئانىسى ئالىيه ھهدە بىلهن ئابدۇراخمان ئ-             مىهرىبان ئاتا
   دە-     سىقتى                                      ئهخمهت سوجاڭ ئابدۇلالنىڭ قولىنى مهھكهم

                                                      مىنىڭ ياردىمىم تىگىدىغان ئىشالر بولسا تارتىنماي مىنـى                   ئۇالرنى رەنجىتمه،  .                               ئاناڭنىڭ سۆزىنى ياخشى ئاڭلىغىن-                 بۇندىن كىيىن ئاتا-
              بولۇپ ئۆتـۈپ                                                                        هن، ئالىم مىنىڭ ياخشى دوستۇم، ئىككىمىزمۇ بۇندىن كىيىن ياخشى دوستالردىن      ئىكهنس                            ئىزلىگىن سهن ئالىمنىڭ دوستى

 .    دىدى-       كىتهيلى
                                                                                قىلمىـدى، ئـۇنىڭچه بولغانـدا ئۆزىنىـڭ بـۇ يهرگه كىرىـپ قىلىـشىغا خـۇددى                  دە گهپ–                                      ئابدۇلال ئهخمهت سوجاڭغا كۆزىنى ئااليتتى 

          ئابـدۇلال    .                                 كۆرۈپ ئـۆزىنى ئۇنىڭغـا ئـاتتى                                         ىر تهرەپته يىغالپ تۇراتتى ئۇ ئابدۇلالنى                   ئالىيه ھهدە بولسا ب  .                  سهۋەپچىدەك قىالتتى       ئهخمهت
  .                        مهسلىههتلىـشىۋالغانىدى                                                          ئابدۇراخمان ئاكا بىلهن ئالىيه ھهدە ئۆيىـدە ئاللىقاچـان    .            قارىيالمىدى                   ئانىسىنىڭ يۈزىگىمۇ-               خىجىللىقتا ئاتا

                                                                   سلىقى ئالىمغا يىقىن دوسىت بولۇپ ئۆتكهن ئهخمهت سوجاڭ ئاساسـلىق رول     ئاسا                                                   ئۇنىڭغا قىلىدىغان تهربىيهنى ئۆزلىرىمۇ قىلىدۇ لىكىن
                                           تىرىشچانلىق كۆرسهتمىـسه ھـازىرقى ناچـار                                                               ئهگهردە ئۇالر ئۆزىنىڭ ئوغلىنىڭ ياراملىق ئادەم بولىشىغا ئۆزى  .          بولغانىدى            ئوينايدىغان

                                   شـۇڭا ئـۇالر ئۆيـدە ئاللىقاچـان      .                      پ قويـسا بولمـايتتى                                        كۆرسهتمىسه، ئۇنى ئـۆز ھالىغـا تاشـال                                        ئهخالق، ناچار يوللىرىغا ئۆزلىرى تهسىر
 .                       قىلىشىدىغان بولۇشقانىدى                                                                           مهسلىههتلىشىۋالغان بولۇپ ئوغلى چىققاندا ئۇنىڭغا تهسهللى بولىدىغان سۆزلهرنى

                 هتتـا تهسـهللى                                                                   ئابدۇلالغا ئارتۇقچه گهپ قىلسا ئۇنىڭغا ئىغىر كىلىشىدىن ئهنـسىرەپ ھ    ئۇ  .                                        ئالىم ئابدۇلال بىلهن قول ئىلىشىپ كۆرۈشتى
 .                                بولىدىغان گهپ سۆزلهرنىمۇ قىلمىدى
 .       توختىدى                                                             دە شهھهرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئاۋات بىر ئاشخانىنىڭ ئالدىغا كىلىپ-        ئولتۇردى                                ئۇالر ئهخمهت سوجاڭنىڭ ماشىنىسىغا

                             سىلهرنى بىر مىهمـان قىلىـپ                                قورساقمۇ ئىچىپ قالغاندۇ، مهن                                                                قىنى ماشىنىدىن چۈشۈڭالر، ئهتىگهندىن بىرى ئابدۇلالنى ساقاليمىز دەپ -
 .     سوجاڭ            دىدى ئهخمهت-     قوياي

     ئـۇ    .                                       ئانىسىنىڭ سۆز قىلىـشىنىمۇ كۈتمهسـتىن  -            ئابدۇلال ئاتا     دىدى-                                                             بولدى رەھمهت، بىز سىزنىڭ تامىقىڭىزغا داخىل بولۇشنى خالىمايمىز -
        قىلىـپ                              ە ئۇنىـڭ بىلىكىـدىن كـاپ    د-                                         ئالىم دەرھال ئۇنىـڭ كهينىـدىن يۈگـۈردى     .                    تهرەپكه قاراپ ماڭدى                          ماشىنىدىن چۈشۈپ باشقا بىر

 .         تۇتىۋالدى
                                                                       ئىيتىقان، بىزمۇ سىنىڭ كۆڭلۈڭگه تهسـهللى بولـۇپ قالـسۇن دەپ شـۇنداق                                                      نهگه بارىسهن دوستۇم، مهن ئهخمهتكه ئاالھىدە تاپىالپ-

 .    دىدى-     دىگهن       قىاليلى
                                       راق قىل، ئهگهردە ئۇ مىنى سوالپ قويمىغان                    مىنى بۇ ساقچىدىن يى                                                              بولدى قىلى ئالىم، سهن ھهقىقهتهن مىنىڭ دوستۇم بولىدىغان بولساڭ-

 .                                             يۈرت خهلىقنىڭ ئالدىدا ئىناۋىتىمدىن چۈشمهيتتىم          ئانامنىڭ،-          بولسا ئاتا
          ئۇنىڭـدا    .      بـار                                                                                        جايىدىمۇ؟ بۇنىڭغا سهۋەپچى بولىدىغىنى ئۇ ئهمهس بهلكى سهن ۋە ئهلـى شـوپاڭ يهنه مهنمـۇ                       ئابدۇلال سىنىڭ كالالڭ-

                                                       ئهلـى شـوپاڭنىڭ كهيـنىگه كىرىـپ يولـدىن چىقتىـڭ،                                               سا، ئۇنىڭدىن رەنجىسهڭ بولمايـدۇ، سـهن                      ئۇنىڭ خىزمىتى شۇ تۇر  .          گۇناھ يوق
 .     شوپاڭ                                      بۇزۇلدۇڭ، بۇنىڭغا ئهسلى جاۋاپكار ئهلى

 .                       دەرھال يهنه سۆز باشلىدى                                                                    ئابدۇلالنىڭ يۈزى قىزاردى، ئۇ يهنه نىمىدۇر دىمهكچى ئىدى ئاڭغىچه ئالىم
 .                                     ۋاخ تاماقنى بىرگه يىگهنگه نىمه بوالتتى              تۇرمىسۇن، بىر                          ئاناڭنىڭ ئالدىدا يهنه سهت -          يۈرە، ئاتا-

  .                  دە ئۇنىڭغا ئهگهشتى-                           ئالىمنىڭ رەنجىشىدىن ئهنسىرى                                  ئابدۇلال ئهمدى باشقا گهپ سۆز قىلسا
                   ئـالىم دەرھـالال  -           بولغانىـدى                                                                     ئهخمهت سوجاڭ ئۇالرنى ماشىنا بىلهن يىزىدىكى ئۆيىگه ئاپىرىپ قويمـاقچى                            ئۇالر تاماقتىن بىكار بولدى،

 .            ئارىغا كىردى
          ئابدۇلالنى                                                                           پاراڭلىشىۋاالي، ئابدۇراخمان ئاكامالر ھارۋىدا كهلگهنىكهن ئۇالر قايتىپ كهتسۇن،                                   مهن بۈگۈن ئابدۇلال بىلهن ئوبدان بىر-

 .    دىدى-                                   ئهته ئىككىمىز بىرگه ئاپىرىپ قويايلى
                                          قـاراپ ئـۇن تىنىـسىز خىيـال ئىلكىـدە                     سى بىر نۇقتىغا                               ئانىسىنىڭ يۈزلىرىگه قاراپ، دادى-                 دىدى ئابدۇلال ئاتا-           قايتايمىكىن          مهن ئۆيگه-

 .                       سۈرتۈش بىلهن بهنىت ئىدى                                    ئالىيه ھهدە بولسا كۆزلىرىنىڭ يىشىنى  .           ئولتۇراتتى
 .                    دىدى ئالىم ئابدۇلالغا-                                     ئهته سىنى ئۆزۈم بىرگه ئاپىرىپ قويىمهن .                                                  بولدى قىلى، كهچته ئىككىمىز ئوبدان بىر پاراڭلىشايلى-
                                ئابدۇراخمان ئاكا، ئالىيه ھهدىمۇ      دىدى-                                                                دوستۇڭ ئالىمنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ باق، ئۇنىڭ نهسىهىتىنى قۇلالققا          باالم، سهن           شۇنداق قىل-

 :           يىغالپ تۇرۇپ
             بىـز سـاڭا                                                                                       باققان، داداڭ ئىككىمىزنىڭ ئۈمىدىنى ئاقلىغىن، سهن يهنىال بىزنىـڭ ياخـشى ئـوغلىمىز،                               باالم مهن ساڭا ئاق سۈت بىرىپ-

                                        ئۇالر يهنىال مىنى ياخـشى كۆرىـدىكهن دەپ     .                بولغاندەك بولدى                                         انىسىنىڭ ئاخىرقى سۆزلىرى ئۇنىڭغا تهسهللى ئ  .     دىدى–             يهنىال ئامراق 
 :       ئابدۇلال        ئويلىدى

                                               ئۇ ئالىمنى بىر تهرەپكه چاقىرىپ ئاالھىـدە بىـر     .            كىرىپ كهتتى                          ئهخهت سوجاڭمۇ ساقچىخانىغا  .                    ئانىسى قايتىپ كهتتى-               ئابدۇلالنىڭ ئاتا



                          قىلىنغـان گهپ سـۆزلهرنى                                                                                       ۇالرنىـڭ گهپ سـۆزلىرىنى ئابـدۇلال ئاڭالشـقا تىرىـشقان بولـسىمۇ لىكىـن پىچىـرالپ         ئ                    نىمىلهرنى تاپىلىدى،
 .            ئاڭلىيالمىدى

                                                                   ئۇ يهردىكى چىۋەر ئۇستىالرنىڭ قولى بىلهن ئابدۇلالنىڭ نهچـچه كۈنـدىن    .            باشالپ كىردى                                        ئالىم ئابدۇلالنى ئهڭ ئاۋۋال ساتراچخانىغا
          شـهھهردە    .                             مهركىزىنى ئايالندۇرۇپ چىقتـى                                      ئاندىن ئالىم ئابدۇلالنى شهھهرنىڭ سودا  .        كىردى        ىرى       ساقالل-                     بىرى ئۆسۈپ كهتكهن چاچ

                                                                                    ئۇ بۇ كوچىالرغا كىرىپ باققان بولـسىمۇ لىكىـن ئـۇ يهردىكـى قىزغىنچىلىـق ئىچىـدە        .      قىلدى                                        بولىۋاتقان قىزغىنچىلىق ئابدۇلالنى ھهيران
  .                                                     يهرلهردىن ئوۋالش ئۈچـۈن بىـرەر ئـوۋ تىـپىش ئىـدى                                لگىرى ئۇنىڭ ئوياليدىغىنى شۇ  ئى  .                          سىتىق قاراپمۇ قويمىغانىدى-               بولىۋاتقان سودا

                    سـاپادىن باشقىـسى  -                   ئىـشرەت، كهيىـپ  -                                                    قىلدىمۇ؟ ئهجهبا ئۇنىڭ قهلبىدە ئاشۇ ناشـايىن ئهيىـش                                 ئهجهبا ئۇ ئىلگىرى مۇشۇالرنى ھىس
                                           بۈگۈن ھىچ كىشى بىلهن پاراڭالشقۇسى، ھىچكىـم          ە ئۇنىڭ      ئهسىلد  .                                                               يوقمىدۇ؟ ئابدۇلالنىڭ قهلبى ئاشۇنداق بىر يېڭچه ھىسياتقا يۈزلهندى

           ئالىمنىـڭ                                                                                  ئهخمهت سوجاڭ قاتارلىقالرنىڭ ئۇنى تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىـدىن ئىلىـپ چىقىـشى بىـلهن     .                              بىلهن بىرگه ئايالنغۇسى يوق ئىدى
 .         چىققانىدى                                                  زورلىشى ئاستىدا بۇ سودا بازىرىنى تهپسىلى ئايلىنىپ

                                            دىـدى ئابـدۇلال ئويلىغـانلىرىنى يوشـۇرۇپ     -                 ھهئه بولىـدىكهن، –                      ئالىم ئابدۇلال ئـاداش   .          هن سورىدى                            قانداقراق؟ بۇ يهرلهر بوالمدىك-
 .     بىرىپ              ئاددىيال جاۋاپ

     ئـۇ    .                           ئۈچىمىز بىرگه تاماق يهيمىز  .                         سوجاڭنىمۇ چاقىرىپ قويدۇم                                      قايتىپ تاماق يهيلى مهن تاماققا ئهخمهت  .                      بولدى كهچ كىرىپ كهتتى-
 .....    ساڭا

      ئهگهر   .                                     گىپىنـى قىلـساڭ قايتىـپ كىـتىمهن               يهنه ئۇنىڭ  .                                                    ڭ سۆزى تۈگىمهستىنال ئابدۇلال سۆزىنىڭ قان بىلىگه تهپتى         ئالىمنى-   قىل      بولدى-
 .                         يهۋال، مهن قايتىپ كىتىمهن                                       ئۇنىڭ بىلهن تاماق يىمهكچى بولساڭ ئۆزۈڭ
 .                                 قارىماستىن ئۆيى تهرەپكه يول ئالدى                                        ئابدۇلال شۇنداق دىگىنىچه ئالدى كهينىگىمۇ

                                           دىدى ئالىم دەرھـال ئابـدۇلالنىڭ ئالـدىنى   -                                  سوجاڭ بىلهن تونۇشتۇرۇپ قوياي دىسهم                           ن؟ مهن سىنى ئاالھىدە ئهخمهت           نهگه بارىسه-
 .     توسۇپ

                                                  ئهخمهت سوجاڭنىڭ يـاردىمى بىـلهن ياخـشى ئـادەم                                         ئاناڭ قاتارلىقالر مهسلىههتلىشىپ سىنى-     داداڭ  .                         ئهخمهت سوجاڭ ياخشى ئادەم-
 .                            بولۇپ قالسا دەپ ئويلىغانىدۇق

 .                        ئابدۇلال ئالىمغا دومسىيىپ .    دىدى-                                                                        ئهخمهتنىڭ ياردىمى بىلهنمۇ؟ ئۇ مىنى يهنه قاراڭغۇ كامىرغا ئاپىرار تايىنلىق     ئاشۇ-
                 ئـۇ ئابـدۇلالنى    .                                                ئالىم شۇنداق دىگىنىچه ئابدۇلالنى سـۆرەپ ماڭـدى  -               تاماققا بارايلى                                           بولدى ئۇنى چاقىرمىسامغۇ بوالر بىز ئىككىمىزال-

                                            ئـۇخالش ئۈچـۈن ئالىمنىـڭ ئـۆيىگه قـاراپ                                ئـۇالر تامـاقتىن يىنىـپ     .                               چوڭ ئاشخانىدا مىهمان قىلـدى                             شهھهردە يىڭىدىن ئىچىلغان بىر
                                                                                    ئىچىـپ بۇزۇلـۇپ يىگىتلىـق ئىپپىتىنـى، ئهلـى شـوپاڭنىڭ پهرىـدە، ئاسـىيهلهرنى                                               بۇ ئۆي ئابدۇلالنىڭ تۇنجى قىتىم ھـاراق   .(       مىڭىشتى

                ئـالىم يىـتىش      .)                     ئۆيىـدە قونغانىـدى                                  شۇ كۈنى ئاخشىمى ئالىمنىڭ مۇشۇ         يهنه ئۇالر  .                                   بىلهن يوقىتىشقا سهۋەپچى بولغان ئۆي           تونۇشتۇرۇش
                                                                      لىكىن نهچچه ۋاقىتتىن بىرى تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدا يىتىپ ئهمـدىال چىققـان    .        ئويلىدى                                            ئالدىدا ئابدۇلال بىلهن تهپسىلى پاراڭلىشىشىنى

                     ئـۇ دوسـتى ئـالىم      .                             كهيپىياتىمۇ خىلىال ياخشى ئىدى  ى                 ئابدۇلالنىڭ بۈگۈنك  .                                                      دوستىغا بهزى سۆزلهرنى قىلسا ئىغىر كىلىشىدىن ئهنسىرىدى
                       چۈشـۈرمىگهن ئابـدۇلال                                                            نهچچه ۋاقىتتىن بىرى ھاراق بىلهن قىـز بالىنىـڭ گىپىنـى     .                    خىلىال ئىچىلىپ قالدى                             بىلهن بازار ئايلىنىپ كاللىسى

  .                                  سۆزلىرىنى ئىغىزىدىن چۈشـۈرمىدى        ر،                           كىچهك سودىگهرلىرىنىڭ ئاشپه-     كىيىم                                                    بۈگۈن بازار ئايالنغاندىن كىيىن بازاردىكى باققالالرنىڭ
             دە ئۇنىڭغا -                                 جهھهتتىكى كهيپىياتىنى كۆزدە تۇتتى                      شۇڭا ئۇ ئابدۇلالنىڭ بۇ  .                                              ئابدۇلالنى بازار ئايالندۇرۇشى بىكار كهتمىگهنىدى         ئالىمنىڭ

 .              قارارىغا كهلدى                                نهسىههت قىلىش ئۈچۈن ئىغىز ئىچىش
 .                              كىرىۋالغان ئالىم دوستىغا قاراپ                تقانغا بىلىغىچه       دىدى يو-                                  بۈگۈن بازاردا نىمىلهرنى ھىس قىلدىڭ-
                                              ئۇالرنىڭ كاللىسىدا ئۆز كهسپىگه قىـزىقىش، شـۇ    .                              ھهممه ئۆز ئىشى بىلهن ئالدىراش  .      تىنىپ                     دىدى ئابدۇلالمۇ ئىغىر-               نىمه دىسهم بوالر-

 .     ئاپتۇ                                                                   كهسپى بىلهن پۇل تىپىپ ئائىلىسىنى قامداشتىن ئىبارەت بىر ئۇقۇم ئورۇن
                            ئـالىم ئـۇ يهنه سـۆزىنىڭ     .      دىـدى -                          كۈنلۈك ئىشى ئارقىغا ماڭىدۇ                                  بىر ئادەم بىر كۈن بىكار يۈرسه ئون  .               بۇ دىگهن شهھهر  .             توغرا دەيسهن-

                    بىـلهن ئابـدۇلالغا                        دەپ سـۇئال نهزىـرى  -                                 ئهمدى نىمه ئىشالرنى قىالي دەيـسهن؟   .                        تۇرۇش ئورنىدىنمۇ چىقتىڭ      تۇتۇپ-              ئاخىرىغا ئۇالپال
                                              ئۇنىڭغا چاپالشقان كىسهل سهۋەبىدىن پىشانىـسىگه    .                 ئىشالرنى قىاللىسۇن          ئۇ نىمىمۇ  .                ه خىيالغا پاتتى                         ئابدۇلال تورۇسقا قارىغىنىچ  .       قارىدى

  .                             بولۇش ئارزۇسـى بـار ئىـدى                                    ئۇنىڭ ئهسلىدە ياخشى ئوقۇپ دوختۇر  .                                          شۇ بولدىمۇ ئوقۇش ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشىمىدى                پۈتۈلگهن تهقدىر
                                       ئايالى گـۆھهر ئهخالقلىـق، نۇمۇسـچان،     .                                     ئانىسىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن ئۆيلهندى-    ئاتا      كىيىن  .                                   لىكىن بۇ ئارزۇ خام خىيالغا ئايالندى

                                                 شۇڭا ئۇ گۆھهر بىلهن ئىناق بىـر ئـائىله قـۇرۇپ     .                                                                               ئىشچان قىز بولۇپ يىزا قىزلىرىنىڭ چىۋەر ئوبرازىنى ئۆزىدە تولۇق نامايهن قىلغانىدى
        ئۇنىـڭ                     لىكىـن رىئـاللىق    .                                     هتئىينهزەر بىرگه ئۆتۈشنى ئويلىغانىدى                          ياكى باي بولۇپ كىتىشىدىن ق                                  ئۆمرىنىڭ ئاخىرغىچه مهيلى كهمبهغهل

                                            ئۇنىڭدىن ئايرىلىش ئابدۇلالغا ھهقىقهتهن ئىغىر   .              بىغىشلىغانىدى                                           ئۇ گۆھهرنى ياخشى كۆرگهن، ئۇنىڭغا بارلىقىنى  .                    ئارزۇسىنى يوق قىلدى
                      ئوغلىغا ئىچ ئاغرىتقان                           ىكى بۇ ئۆزگىرىشلهرى كۆرۈپ                          ئانىسى ئوغلىنىڭ كهيپىياتىد-    ئاتا  .                    خامۇش ھالهتته ئۆتتى              شۇنىڭدىن بىرى  .      كهلدى

                               دورا يىگـۈزۈپ ياخـشى كۈتـۈش      .                              قالسا ئۇنى دوختۇرغا ئاپىرىـپ                                   كىشى جىسمانى جهھهتتىن كىسهل بولۇپ  .                        بولسىمۇ پايدىسى بولمىدى



                      هلـبىگه چۈشۈشـى ئهڭ    ق                                                         لىكىن كىـسهلنىڭ ئىنـسان جىـسمىغا چۈشـمهي ئىنـساننىڭ       .                          ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولىدۇ                   بىلهن ساالمهتلىكىنى
                                                             ئايالىدىن ئايرىلغاندىن بىرى دەل كىيىنىكى خىلـدىكى كىـسهلگه           ئابدۇلال  .                                                  دەھشهت بولۇپ ئۇنىڭ دورىسىنى تىپىش ئىنتايىن مۈشكۈل

                                 مـۇھهببىتى ئابـدۇلالنىڭ قهلىـپ    -       مىهـرى                                           ئانسى ئۇنىڭغا ھهر قانچه كۆيۈنسىمۇ ئۇالرنىڭ-                      گىرىپتار بولغاچقا ئاتا                    يهنى قهلىپ كىسىلىگه
                                                                                تاساددىبى پۇرسهتته ئهلى شوپاڭ بىلهن ئۇچرىشىپ قىلىپال شۇ كـۈنى ئاخـشىمى ئۇنىـڭ                   شۇندىن كىيىن ئۇ .                        اراھىتىنى يىنىكلىتهلمىدى ج

            ئانىـسى ۋە  -                                 پهرقـى قالمىغـان بولـۇپ ئاتـا                                         شۇندىن بىرى ئۇنىڭ تىرىـك مۇردىـدىن    .                                           تهقدىرى يهنه باشقىچه بىر ھالغا چۈشۈپ قالدى
                                                  پهسكهشـلىكته شـهيتاننىمۇ ئۇسـۇلغا سـاالاليدىغان      .                                بولسىمۇ لىكىن پايدىسى بولمىـدى                  تهربىيه قىلغان             جاھان ئۇنىڭغا-            يۇرتتىكى ئهل

     ئـۇ    .                                      لىكىن ئابدۇلالغا بۇنىسى نامهلۇم ئىـدى   .               تىزگىنلىگهنىدى                                                                 دەرىجىدە رەزىللىشىپ كهتكهن ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى قىز باال ئارقىلىق
 .       تۇراتتى                                         ئالىم بولسا دوستىنىڭ جاۋاپ بىرىشنى كۈتۈپ  .     رىدى                  كۆتۈرۈپ ئالىمغا قا                       خىيال دىڭىزىدىن بىشىنى

                 دىدى ئۇ ئۇھسىنىپ-             نىمىش كىلهتتى                                      يهنه شۇ دىهقانچىلىقتىن باشقا قولۇمدىن  .                          مهن نىمىمۇ قىالاليمهن ئاداش-
        سـىنىڭ   .          ه قىلغىـن                                                             بىر گهپنى قىالي، سـهكرىمهي ئهسـتايىدىللىق بىـلهن مۇئـامىل      .           قىاللمايمهن                                  ئاداش مهنمۇ ساڭا ئانچه كۆپ ياردەم-

         ئۇ سىنىڭ   .                                             ئويلىغاندەك ئۆچ بولۇشقا تىگىشلىك ئادەم ئهمهس             لىكىن ئۇ سهن .                                                   ساقچىخانا باشلىقى ئهخمهتكه ئۆچ ئىكهنلىكىڭنى بىلىمهن
  ن                    ئۆتمۈشىڭنى ئىيتقـا                    شۇڭا ئۇنىڭغا سىنىڭ  .                               ئۇ نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلغان  .                       خىلىال ئوبدان چۈشىنىمهن     ئۇنى  .                    نهچچه يىللىق دوستۇم

                      ھىلىقى كـۈنى سـىنىڭ     .                                        لىكىن سهن ئۇنىڭدىن ئۆزەڭنى قاچۇرۋاتىسهن .                                                   ئۇ ساڭا قولىدىن كىلىشىچه ياردەم قىلىدىغان بولغانىدى  .      ئىدىم
                ئـۆز يولـۇڭنى                                                         بهلكى ئۇنىڭ تهربىيىسى بىـلهن ياخـشى ئـادەم بولـۇپ      .                                 كىرىپ قىلىشىڭغا ئۇ سهۋەپچى ئهمهس                    تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا

     ئـۇ    .                                                           ياققان بولسىمۇ لىكىن باشقا سۆز قىلىـشقا يـۈزى چىدىمىـدى                                       ئالىمنىڭ بۇ سۆزلىرى ئابدۇلالغا خىلىال  .     ئىدى                      تىپىۋالساڭ ياخشى بوالر 
  .                          راھهتلىنىـپ ئۇخلىۋالـدى                  ئۇ بىـر كىـچه    .                 دە ئۇيقۇغا كهتتى-                              دىگىنىچه ياستۇققا بىشىنى قويدى  »             گهپ بولمامدۇ         قىنى بىر «              ئالىمغا قاراپ 

                           ئهتىگهنكى ساپ ھاۋا ئۇنىـڭ    .                            دە سىرىتالرنى ئايلىنىپ كىردى-     كهتتى                         قارىغاندا بۇرۇنال تۇرۇپ                                 ئهتىسى ئهتىگهن ئورنىدىن كۈندىكىگه
 .                                  ياشارتىپ قويغاندەك ھىس قىلىپ قالدى             روھىنى خىلىال

       كۈنلهر        ئهجهبا  .                                                          ئۇ ئۆيىگه بىرىپ بولغىچه بولغان ئارلىقتا يهنه خىيالغا پاتتى .               قاراپ يول ئالدى                                    ئابدۇلال ئالىم بىلهن خوشلىشىپ ئۆيىگه
                                                                ياكى ئۆزەمگه بولسىمۇ بىرەر ياخـشى ئىـش قىلمـاي ھهتتـا ئـۆز              ئانامغا-                                                       شۇنداق مهنىسىز ئۆتۈپ كىتهرمۇ؟ ياكى جهمئىيهتته ياكى ئاتا

              ئۇ شۇ خىيالالر   .           چىرمىۋالدى                                                                       كىرەكسىز بولغان پىتىچه دۇنيادىن يانارسهنمۇ دىگهن خىيال ئۇنىڭ كاللىسىنى                          ھاجىتىدىنمۇ ئۆزى چىقالماي
                                                قاراڭالر ئهلـى شـوپاڭنىڭ ئۈلپهتدىـشى، تۇتـۇپ      «                        پهقهت بىر نهچچه كىشىنىڭ  .                                            مهھهللىسىگه كىلىپ قالغىنىنىمۇ ئۇقماي قالدى       ئىلكىدە

                              كـۆرۈپ يۇقـارقى سـۆزلهردىن                                                                             دىگهن سۆزلىرى بىلهنال ئاندىن ئۆزىنىڭ مهھهللىـسىگه كىلىـپ قالغـانلىقىنى     »        چىقىپتۇ               تۇرۇش ئورنىدىن
  .                                                                       ئهمدىال ئۇ بىر توپ كىشلهردىن ئۆتۈپ مهھهللىـسىگه ئىچكىـرلهپ كىرىۋىـدى    .                   غانغا يهر تاپالمىدى                ئۇ ئۆزىنى قويىدى  .            چۆچۈپ كهتتى

                                        ئۇياقتـا تۇرسـۇن ئابـدۇلالدىن ئهگىـپ                             ئۇالر ساالمنى ئىلىك ئىلىش  .                             ئابدۇلال ئۇالرغا ساالم قىلىۋىدى  .                   نهچچه كىشى ئۇچرىدى         يهنه بىر
                                                                              ى شۇنداق ئىناق ئۆتكهن مهھهللىداشلىرىمۇ ھـازىر ئابـدۇلالنى كۆرسـه يىرگىنىـپ          ئىلگىر                           بۇ ئابدۇلال ئۈچۈن نىمه كۈن؟  .            ئۆتۈپ كهتتى

                                                     ئالىيجاناپ بولـۇپ ئـۇالر ئـۆزلىرىگه يۈكـسهك بىـر                                                                                  قاچقۇدەك ھالغا چۈشۈپ قالدىمۇ؟ سهھرادا ياشاۋاتقان كىشىلهرمۇ تولىمۇ ئاقكۆڭۈل،
                               ئىـشرەت بىـلهن شـۇغۇلالنغان،   -              سـاپ، ئهيىـش  -           ىق، كهيىـپ                         ئهخالقسىزلىق، ناشايهن قىل  .       قىلىدۇ                               ئهخالقى پهزىلهتنى چىقىش نۇقتىسى
  .                        مۇئـامىله قىلىـشمايدۇ    .                         ئۇالردىن يىـراق قاچىـدۇ        ھهتتا  .                                       ئهلهس يۈرگهن كىشىلهرنى ئارىغا ئالمايدۇ-                           شۇنداقال كۈندە دىگۈدەك مهسىت

                      هرىپىـدىن قاتـاردىن                                                  ھهركىتىـدىن ئهمـدى ئۆزىنىڭمـۇ يۇرتداشـلىرى ت    -            سـۆز، ئىـش  -   گهپ                                      ئابدۇلال يۇقاردىكى ئىككى توپ كىـشىنىڭ 
                        ئـۇ خىيـال سۈرۈشـتىن      .                       سىزىم باغرىدىن ئـۆتتى                                                 دە يۈرىكىنى بىر نهرسه ئىچىشتۇرغاندەك ئاچچىق بىر-                             چىقىرۋىتىلگهنلىكىنى ھىس قىلدى

 .             توختىغان ئىدى
 .               دە توختاپ قالدى-                                       تىنىچلىقمۇ؟ تۇيۇقسىز ئهلى شوپاڭنى كۆردى              قاچان چىقتىڭ؟-
 .                                        دىدى ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالدىن قايتىالپ سوراپ-  ىم                قاچان چىقتىڭ دىد                گهپ قىله ئاداش؟-

             ئۇ يۇرتىغـا    .                      خورلۇق چىرمىۋالغانىدى                            چۈنكى ئۇنىڭ قهلبىنى بىر خىل  .                                                   ئهلىنىڭ قايتىالپ سورالغان سۇئاللىرىغا جاۋاپ بهرمىدى        ئابدۇلال
                              تىخـى مهھهللىـسىگه كىلىـپال     .               ئويلىيالمىدى                                       ئاڭالپ نىمه قىلىشنى، نىمه دىيىشىنى زادىال                                            كىلىپال يۇرتداشلىرىنىڭ ۋەزىنى ئىغىر سۆزلىرنى

                                   ئۇالرنىڭ ئاغزىنى چاپالپ قويۇش مۇمكىن   .         ئوخشايدۇ                                                                         بۇنداق بولسا كىينچه نىمىمۇ بوالر؟ خهلىقنىڭ ئاغزى دىگهن يار كهتكهن دەرياغا
             تىگـى يـوق                   ە يهنه شـۇنداق                                                                  كىمدە؟ مهن نىمىشقىمۇ مۇشۇ يولغا مىڭىپ قالدىم؟ ئابدۇلالنىڭ قهلبىـد                      بۇنىڭدىكى گۇناھ زادى  .        ئهمهسته

 .              چىرماش خىيالالر
 .                                            ئىلكىگه بهنىت بولغانلىقىنى كۆرۈپ ئۇنى نوقىدى                                                  ئهلى شوپاڭ ئابدۇللنىڭ سۇئالىغا جاۋاپ بهرمهي خىيال

  .        ماڭـدى                                                                دىدى ئهلى شـوپاڭ شـۇنداق دىگىـنىچه ئابـدۇلالنى يهنه سـۆرەپ     -                  بىزنىڭكىگه بارايلى  .      قىلما                          يۈرە ئاداش كۆڭلۈڭنى يىرىم-
   دە–                ال ئۆزىنى تارتتى       ئابدۇل

            باشقا بىـر                سىنىڭ ئۆيۈڭگه  .                      ئانام مىنى ساقالۋاتىدۇ-    ئاتا  .                                  كهلگهندىن بىرى ئۆيۈمگىمۇ كىرمىدىم                                  بولدى، بۈگۈن ئۆيۈڭگه بارماي، تىخى-
 .                    كۈنى كىرەي، خوش ئهلى

 .                                ئۆيىگه قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى                                دە ئالدى كهينىگىمۇ قارىماستىن–                     قولىدىن ئاجراپ چىقتى                                       ئابدۇلال شۇنداق دىگىنىچه ئهلى شوپاڭنىڭ



 .                   غازدەك لهيلهپ قالدى                                                                             ئهلى شوپاڭنىڭ، ئابدۇلال، ئابدۇلال دەپ چاقىرغان ئاۋازىمۇ بوشلۇقتا يىپى ئۈزۈلگهن
  .                      باال قانغۇچه يىغالشـتى -    ئانا  .                                        ئىشىكتىن كىرىشىگىال ئۆزىنى ئۇنىڭغا ئاتتى                       ئالىيه ھهدە ئابدۇلالنىڭ-                              جىنىم باالم، تىنىچلىق كهلدىڭمۇ؟-
 .                             ئاندىن ئابدۇلال ئانىسىغا قاراپ                                        ئاالھىزەل بىرەر ئاش پىشىم ۋاقىتتىن كىيىن  .                      سۆزگىمۇ كهلمهيۋاتاتتى-           تىللىرى گهپ      الرنىڭ  ئۇ
 .    دىدى-             كۆرۈنمهيدىغۇ؟                            دادام بىر يهرگه كهتتىمۇ؟ ئۇ-
                               ى ھىلىقـى ماگىزىنغـا چىقىـپ                                               كىرەك سىتىۋالغىلى مهھهللىمىزنىـڭ يىنىـدىك                                                      داداڭ سىنىڭ بۈگۈن كىلىدىغىنىڭنى بىلگهچكه ساڭا نهرسه-

 .    ھهدە                                         دىدى تاماققا تهييارلىق قىلىۋاتقان ئالىيه-                                   ئۇنىڭمۇ كىلىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدى .         كهتكهنىدى
                                                      سـىتىۋالغان نهرسـه كىرەكلهرنـى قويـۇپ قويۇشـقىمۇ                                                                                     ئىشىكتىن كىرىپال ئوغلىنى كۆرگهن ئابدۇراخمان ئاكـا قولىـدىكى ئوغلىغـا ئاتـاپ    

         ئـالىيه            ئـاڭغىچه   .                                   سـۆز قىلىمـاي يىغلىـشىپ تـۇردى    -            بىـرىگه گهپ -                     بالىمۇ بىر ھازا بىـر -    ئاتا  .      ئاچتى           اپ باغرىنى                     ئۈلگىرمهي ئوغلىغا قار
                                                        قول كۆتۈرلـۈش ئالدىـدا ئابـدۇراخمان ئاكـا ئوغلىغـا             دۇئاغا  .                                  تاماق تارتىلىپ داستىخان ئاخىرالشتى  .                             ھهدىنىڭ تامىقىمۇ پىشىپ قالدى

 .     قاراپ
       سـىنى                         بـۇنى بىلهمـسهن؟ مهن    .                                       قانچىلىـك پاراكهنـدىچىلىككه سـالدىڭ     .                      چىلىـك ئهنـسىرەتتىڭ             بىزنـى قان                            جىنىم ئوغلۇم، بـۇ قىـتىم  -

                                    بىزنىڭ سهندىن كۈتىدىغان ئۈمىـدىمىز    .             بىرىپ باققان                                                لىكىن بىر نهرسه ئىسىڭدە بولسۇن بىز ساڭا ئاق سۈت  .                      ئهيىپلىمهكچى ئهمهسمهن
                       دوسـتالرنى قااليمىقـان     .                       ئىـشالرنى ئۇنتـۇپ كهت           ئـۆتكهن   .      مايدۇ                                      ئۈمۈدىمىزنى ئاقالش ئۈچۈن تىرىشمىساڭ بول             شۇڭا بىزنىڭ  .        بهك چوڭ

                            بولۇپمـۇ ئهلـى شـوپاڭدەك      .                             كهلـمهس دوستلىـشىپ يـۈرمه   -                  دىگهنـدەك كهلـسه    »        پوسـتى                                  ئهخمهقنىڭ دوسـتى توال،پىيازنىـڭ   «  .      تۇتما
  .                   گىپىمنى ئـاڭلىغىن   .        ن بولدى        قىلىدىغا                                                      ئالىم بىلهن ئهخمهت سوجاڭغا يىقىن بول ئۇالر ساڭا ياردەم  .                 ئۈمۈدىڭنى ئۈزگىن             دوستلىرىڭدىن

                                                                         ئابدۇراخمان ئاكا ئوغلىغا سـۆزلهۋىتىپ كۆزلىرىـدىن ئىككـى تـامچه يـاش      -         بولمايمهن                                           بولمىسا مهن سهندىن ئۇ دۇنيا، بۇ دۇنيا رازى
  ه                           دادام ماڭا مۇشـۇ مهكگىـچ    .       قويدۇم                        مهن زادى نىمه ئىش قىلىپ  .                           ئابدۇلال چوڭقۇر ئويغا چۆمدى  .                      چۈشۈپ مهڭزىنى نهمدىدى       سىرغىپ

                                          ئابـدۇلالنىڭ كـۆڭلى بىـر ئـاز جايىغـا        .                          ئارىدىن ھهپته ۋاقىت ئۆتتى  .          كىرىۋالدى                                                بۇنچه چىچىلمىغانغۇ؟ دىگهن خىيال ئۇنىڭ كاللىسىغا
                   ئانىسىدىن رۇخـسهت  -       دە ئاتا-     پۈكتى                                                                              ئۇ بۈگۈنكى يهكشهنبىدە بازارغا بىرىپ ئالىم بىلهن تهپىسلى پاراڭلىشىشىنى كۆڭلىگه   دە-     چۈشتى

            ئانىـسىدىن  -                                                                  گۆھهردىن ئايرىلغاندىن بىرى شۇنچه ۋاقىت ئىچىدە تۇنجى قىـتىم ئاتـا                  بۇ ئۇنىڭ ئايالى  .           رىغا ماڭدى                 سوراپ ناھىيه بازى
                   دە ئوغلىغـا ئـاق   -                      قىلغىنىـدىن سـۆيۈندى                                                                   شۇڭا ئابدۇراخمان ئاكا ئۆتكهندە قىلغان تهربىيهنىڭ ئابدۇلالغا تهسىر  .            مىڭىشى ئىدى      سوراپ

 .                       يول تىلهپ ئۇزۇتۇپ قويدى
                                چىقىپ كهتكهن بولۇپ بۈگۈن قايتىپ                            ئالىم بىر ئىش بىلهن سىرتقا  .                                                 بازىرىغا كىرىپ ئۇدۇلال ئالىمنىڭ ئىش ئورنىغا باردى     ھىيه          ئابدۇلال نا
         ئـۆيىگه                                        دە سىرىتالرنىمۇ ئايالنماسـتىن ئـۇدۇلال  -                                     كهلگىنىنى ئۇقۇپ قايتىپ كهتمهكچى بولدى                           شۇڭا ئابدۇلال بۈگۈن بىكارغا  .            كىلهلمهيتتى
                       ئۇ كهيـنىگه بۇرۇلـۇپ     .                             شاپاللىشى بىلهن توختاپ قالدى                                                      مدىال ماشىنا بىكىتىگه كىلىشىگه يهنه بىرىسىنىڭ دولىسىغا     ئۇ ئه  .            قاراپ ماڭدى

 .    دىدى-          ئولتۇرىمىز                                                 ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى كۆرۈپال يۈرە بىر يهرگه كىرىپ  .           مهسىت ئىدى           ئۇ غهرىق-                  ئهلى شوپاڭنى كۆردى
 .       الدىراپ                    ددى ئابدۇلال يولىغا ئ-                    بولدى قىل مهن قايتاي-
 .     ئهلى     دىدى-                                                                         بۈگۈن سىنىڭ چىققىنىڭنى تهبرىكلهپ ئولتۇرىمىز، ئهگهر مىنى دوستۇم دىسهڭ يۈرە    ياق-

  .                        دە ئۇنىڭ كهينىدىن ماڭدى-                             پايدىسى يوق ئىكهنلىكىنى بىلدى                                                               ئابدۇلال ئهلىنىڭ مهسىت ئىكهنلىكنى بىلگهچكه ئارتۇقچه سۆز قىلسىمۇ
                           قىلغان بولسىمۇ، لىكىن ئهلى                                               ئهسلىدە ئابدۇلال بۈگۈن ھاراق ئىچمهسلىكنى نىيهت  .              انىغا باشلىدى               يهنه بىر قاۋاقخ                     ئهلى شوپاڭ ئابدۇلالنى

           ئارقىـدىن  -          ئۇ ئارقـا   .                 قىلىپال ئىچىۋەتتى »   گۈپ «  دە-                      خىل گهپلىرىگه چىدىمىدى                                                    شوپاڭ ۋە قاۋاقخانىدىكى بىر نهچچه نهپهر قىزالرنىڭ ھهر
 .                      تاماكا يوق بولۇپ چىقتى                                     ۈسى كىلىپ باشقىالردىن سورىۋىدى ئۇالردا                                     رومكا ئىچىۋەتكهندىن كىيىن تاماكا چهكك          بىر نهچچه

 .      ئهلىگه             دىدى ئابدۇلال-                      مهن تاماكا ئىلىپ كىرەي-
 .                                    دىدى ئهلىمۇ مهستلىكىدە ئارانال سۆزلهپ-                     بولىدۇ، تىزرەك كىرگىن-
                                  الردىكى بىر قىز ئابدۇلالنى دەرھـال     ياش      20،22                                                           دىدى ئۇ قاۋاقخانىدا كۈتكۈچى ھهمراھ خىنىم بولۇپ ئىشلهيدىغان -           بىرگه چىقاي    مهن-

      بىلهن            ھىلىقى قىز  .                                                                  ماگىزىنغا كىرىشىگىال بىرىسىنىڭ ئابدۇلال دەپ توۋلىغان ئاۋازى ئاڭالندى                                        قولتۇقالپ، ئۇالر سىرىتقا چىقىپ ئهمدىال بىر
                               نهرسـه سـىتىۋالماقچى بولـۇپ                          بۇ ماگىزىنـدىن بىـر                          ئهخمهت سوجاڭمۇ ئهسلىدە  .                                                 ئابدۇلال ئۆرۈلۈپ ساقچىخانا باشلىقى ئهخمهتنى كۆردى

                       قولتۇقلىۋالغـانلىقىنى                                                                   ئۇ ئابدۇلالنىڭ مهسىت ئىكهنلىكىنى يهنه كىلىپ بىـر قىزنىـڭ ئـۇنى     .          قالغانىدى                             تاساددىبى ئابدۇلالنى ئۇچرىتىپ
 .                                               كۆرۈپ دەرھال ئابدۇلالنى ماشىنىغا چىقىشقا بۇيرىدى

                                           كۆزلىرىنى ئارانال ئىچىپ، ھىلىقى قىز بولـسا                       ئابدۇلال مهستلىكىدە    دىدى-                مىنى تۇتالمايسهن  .                              مهن بۈگۈن جىنايهت ئۆتكۈزمىدىم      نىمه،-
                                          ئهخـمهت سـوجاڭ ئابـدۇلالنىڭ قااليمىقـان      .                                          بىلهنـال ئاللىقاچـان يوقـاپ كهتكهنىـدى                                               ساقچىخانا باشلىقى ئهخمهتنىڭ بىـر قارىـشى  

  .                                    ئۇ ئابدۇلالنى ئۆز ئـۆيىگه ئهكهلـدى    .    ڭدى  ما                      دە ئۇدۇل ئۆيىگه قاراپ-                                                        جۆلىيىشلىرىگه قۇالق سالماستىن ئۇنى ماشىنىغا يۆلهپ چىقاردى
         ئهخـمهت                                               ئابدۇلال كۆزىنى ئاران ئىچىـپ كـۆز ئالدىـدا     .                                        مىهمانخانا ئۆينىڭ ساپاسىغا ئولتۇرغۇزدىل                              ئۇنى يۆلهشتۈرۈپ ئاران دىگۈدەك

 .                             ئاغزىغا كهلگهننى سۆزلهپ كهتتى                                                     دە يهنه مىنى پهيسوغا ئهكىرۋالدى دەپ ئويلىدىمۇ ئۆزىچه-             سوجاڭنى كۆردى
                                                         دوستۇم ئهلى بىلهن بىرگه تاماق يىگهچ ئولتۇرغـان، سـىلهر    .                     ناشايهن ئىش قىلمىدىم                                             نىمه يهنه مىنى سوالپ قويماقچىمۇ؟ مهن بۇ قىتىم-



                                                 تۇتىسىلهر؟ ئۆتكهن قىتىممۇ مىنى سـوالپ قويـدۇڭالر                                                                                شۇنىڭغىمۇ مىنى تۇتامسىلهر؟ ئهجهبا سىلهر ئادىلمۇ؟ ئادىل بولساڭالر نىمىشقا مىنى
                       نامالر بىلهن ئىچىلغـان                                                                            قىلساڭالر ئاشۇ شوپاڭ ئاچقانالرنى، قاۋاقخانا، سوغۇق ئىچىملىك ئارامگاھى دىگهن                للىقنى تهشهببۇس          سىلهر ئادى

                                                                 مهستىلىكىدە ناشايىن ئىشالرنى قىلغانالرنى تۇتماي، ھـاراق ئىـشلهش،                                                     ئىشرەت سورۇنلىرىنى تاقىغان بوالتتىڭالر؟ ھاراق ئىچىپ-     ئهيىش
                                         ىغان بوالتتىڭالر؟ مىنى نىمه دەپ تۇتىسىلهر؟   تاق                  سىتىش سورۇنلىرىنى

              ئـادەمگه ھهر        مهسىت .                                                      ئهخمهت سوجاڭ ھهر قانچه قىلىپمۇ ئۇنىڭ ئاغزىنى ئىتهلمىدى  .             سۆزلهپ كهتتى                 ئاغزىغا بىسىقماي-             ئابدۇلال ئاغرى
                دە كىيىملىرنـى  -          ەپ كىـردى                            سوجاڭ ئۇنى ياتاق ئۆيىگه سۆر                                                                   قانچه گهپ سۆز قىلىپمۇ چۈشهندۈرگىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلگهن ئهخمهت

                   قىـيىن ئاتىـسىنى                                                                                         ئابدۇلال بولسا بىردەم ئهخمهت سـوجاڭ قاتـارلىق سـاقچىالرنى تىللىـس، بىـردەم تـۇرۇپ       .                       سالدۇرۇپ ياتقۇزۇپ قويدى
          بالىـدەك               بىردەم كىچىك   .               بىردەم كۈلهتتى  .                           ئايالىم گۆھهر دەپ يىغاليتتى                                                بىردەم ئهلى، پهرىدە دەپ توۋلىسا بىردەم قهدىردان  .         تىلاليتتى
                       دىمىسىمۇ ئۇ مۇشـۇنداق    .            چۈشهنمهيتتى                                                               ئهخمهت سوجاڭ ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ بهزىسىنى چۈشهنسىمۇ يهنه بهزىسىنى  .         يىغاليتتى         ھۆركىرەپ

 .                چۈشهنگىلى بولسۇن                                       ئاال جوقا سۆزلىسه قانداقمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى
                                    تاڭ قالغىنىدىن كۆزلىرىگه ئىـشهنمهي  -              ىنى ئىچىپال ھاڭ      ئۇ كۆز  .         ئويغاتتى                                                        ئابدۇلال شىرىن ئۇيقۇدا ياتقاندا بىرى ئۇنىڭ بىشىدىن نۇقۇپ

                             ئهتراپىغـا قارىۋىـدى، ئـۇ                                                             ئۇ ئۆزىنى سـاقچىخانىغا كىرىـپ قالغـان ئوخـشايمهن دەپ      .                             ئالدىدا ساقچى ئهخمهت تۇراتتى    كۆز  .      قالدى
                           پـۇال ئهسـلهپ بىـر ئـاز     -                                    شۇڭا ئـۇ ئاخـشامقى ئىـشالرنى چـاال      .      چىقتى                                                        مىللىيچه قىلىپ بىزەلگهن ئۆي، ساقچىخانىغا ئوخشىماس بولۇپ

 .       چۈشهندى
 .               بولغاندىن كىيىن                                     دىدى ئهخمهت سوجاڭ ئابدۇلالنى ئويغۇتۇپ-                                 ئويغاندىڭمۇ؟ يۈرە تاماققا چىقىمىز   ھه-

                                                              ئايال بولۇپ ئۆزىمۇ ئىشلىگهچكه يولدىشىغا ۋە ئۆزىگه ئۈلگۈرتـۈپ                                       ئهخمهت سوجاڭنىڭ ئايالى چىۋەر، چاققان  .                     ئۇالر تاماققا كىرىشتى
 .              تهييارلىغانىدى     اشتا             ئهتتىگهنلىك ن

 .         ئارلىقىدا                          سورىدى ئهخمهت سوجاڭ تاماق-                         قانداق ئوبدان ئۇخالپسهنمۇ؟-
 .     بىرىپ                             دىدى ئابدۇلالمۇ قىسىقىال جاۋاپ-                      ھهئه ئوبدان ئۇخالپتىمهن-
ـ                                                  بولـسا بۇنـدىن كىيىنمـۇ خـۇددى كىچىـدىن       .                             ئوبدان ئۇخلىغان بولساڭ بولدى-   ك                                                    شـىرىن ئۇيقـۇدا ئۇخلىغانـدەك تۇرمۇشـنى مهنىلى

 .         ئۆتكۈزگىن
 .                                             بىلمهي تۇرغاندا ئهخمهت سوجاڭ يهنه سۆز باشلىدى                      ئابدۇلال نىمه دىيىشىنى

                      ئولتـۇراي، قارىـسام                                       ۋاقـتىم قىـسقا، شـۇڭا سـۆزلىگهچ      .                                لىكىن ھازىرال خىزمهتكه مـاڭىمهن   .                قىلمىسام بوالتتى                      تاماق ۋاقتىدا جىق گهپ-
 .                  جوقا سۆزلهپ كهتتىڭ-               ئاخشام بهكال ئاال
       ئهلـى    .                   سـاڭا دەپ قويـاي                        لىكىـن بىـر گهپنـى     .                        نىمه بولغىنىنى بىلمىدىم  .                                  دەپ ھىلى كۈلۈپ، ھىلى يىغالپ كهتتىڭ   هر                ئهلى، پهرىدە گۆھ

                  شـۇڭا ئۇنىڭـدىن     .                                             كىلىپ بىز ھازىر ھه دەپ ئۇنى تهكـشۈرىۋاتىمىز      يهنه  .               ئهمهس دۈشمىنىڭ  .                ئۇ سىنىڭ دوستۇڭ  .                    دىگهن بىلهن ئارالشما
                          كىلىـمهن، سـىنى ئۆيـدە                                                              چۈشكىچه مۇشۇ ئۆيدە يىتىپ ئارام ئالغاچ تۇرغىن، مهن چۈشـته   .   هن               مهن ئىشقا ماڭىم      خهيىر .               ئۆزۈڭنى تارتقىن

-                                            شـۇڭا ئـۆيگه قايتـسام بـوالتتى دەپ ئاتـا       .                      ئۆزۈم ئاپىرىپ قويىمهن                            يهنه كىلىپ سىنى مهن ئۆيۈڭگه  .                            ئاۋارە قىلىدىغان ھىچكىم يوق
 .        غهم يىمه                      ئاناڭنىڭ ئهنسىرىشىدىن

                                                     ئابدۇلال قىزارغىنىدىن نىمه دىيىشىنى بىلمهي گـاڭگىراپ   .                                       تاماقتىن بىكار بولۇپ مىڭىشقا تهمشهلدى                            ئهخمهت سوجاڭ شۇنداق دىگىنىچه
                  تۇرۇشىنى، چۈشـته                     قايتا قايتىپ كهمهي-                                                          ئويلىغان بولسىمۇ لىكىن ئهخمهت سوجاڭنىڭ مىڭىش ئالدىدا قايتا                  ئۇ قايتىپ كىتىشنى  .      قالدى

 .                        دە ئۆزىنى ساپاغا تاشلىدى-                 ئىرادىسىدىن ياندى          هن قايتىش                                             سۆزلىشىدىغان مۇھىم ئىش بارلىقىنى جىكىلىشى بىل
 .                                            ئابدۇلالنى بىر يهرگه ئاپىرىدىغانلىقىنى ئىيتتى                                  چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا ئهخمهت سوجاڭ

 .       ئابدۇلال       سورىدى-             نهگه بارىمىز؟-
                         زنى ئـاڭالپ ئابـدۇلالنىڭ             دىگهن سـۆ   »       خىزمهت « .     قاراپ                            دىدى ئهخمهت سوجاڭ ئابدۇلالغا-         كۆرۈپ باق  .                         ساڭا خىزمهت تىپىپ قويدۇم-

 .                                       دە دەرھال ئهخمهت سوجاڭنىڭ ئالدىغا كىلىپ-                 ياشارغاندەك بولدى                             سىسىغان يۈرىكى، چىرىگهن روھى
 .                                                قىالاليمهنمۇ؟ مهن دىمهكچى، مهن بىر بىلىمسىز تۇرسام           خىزمهت؟مهن-
                                               ھه راست نىمه خىزمهت ئىكهنلىكىنىمۇ سورىمىدىڭغۇ؟  .         قىالاليسهن                سهن چوقۇم ياخشى-
 .                    خىزمهت بولسا قىلىمهن              هتكا مهن نىمه    ئهخم-
                                   شـۇڭا ھهر ئىككىلىـسىگه باشـقىچه      .                   دەپ چاقىرىىشى ئىدى  »         ئهخمهتكا»                                         بۇ ئابدۇلالنىڭ ئهخمهت سوجاڭنى تۇنجى قىتىم  »         ئهخمهتكا»

 .                                  ئاندىن ئهخمهت سوجاڭ يهنه ئابدۇلالغا  .                           قارىغان پىتىچه تۇرۇپ قالدى       بىرىگه-             تۇيۇلدىمۇ بىر
                                           جهمئىيهتته قايمۇقۇپ يۈرۈپ ئاخىرىدا چىقىـش       ئۇمۇ  .                                                        گه ئوقۇغان بىر ساۋاقدىشىممۇ ئىمتىهاندىن قىلىپ قالغانىدى              تولۇقسىزدا بىر      مىنىڭ-

       زاۋۇتى                                          ئۇنىڭ ھازىر بىر يىمهكلىك پىششىقالپ ئىشلهش  .                                    نامى بار كارخانىچىغا ئايلىنىپ قالدى                                    يولى تىپىپ تىجارەت قىلىپ ھازىر خىلى
      لىكىن–     دىدى -   هن؟                          سهن شۇ يهردە ئىشلهپ تۇرامس  .    بار
                                   تۈگىمهيدىغان توال لىكىن ئۇ سهندىكى؟                    نىمه لىكىن، نىمانچه-



 .           ئهنسىرەيمهن                              مهن ياخشى ئىشلىيهلمهسلىكىمدىن-
 .                         چوقۇم ياخشى ئىشلىيهلهيسهن                      يادىڭ بىلهن ئىشلىسهڭال-                                   ئۆزەڭدە ئىشهنىچ تۇرغۇزۇپ، پۈتۈن ئهس-

     ئـۇ    .                                                                اخىرالشقۇچه يىمهكلىك پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتىخىمـۇ كىلـپ قالـدى    ئ         دە پاراڭ-                                        ئۇالرنىڭ چۈشته قىلغان پارىڭى شۇنداق بولدى
                               ئۇيۇشمىسى بولغان، قوينى ئىللىق                                                                          زاۋۇت بولمىسىمۇ لىكىن يىگىرمه نهچچه نهپهر خادىمدىن تهشكىل تاپقان ئىشچىالر               ئۆزى ئانچه چوڭ
                                                     مىهرىبـان كىـشى بولـۇپ ئـۇ ئهخـمهت سـوجاڭنىڭ                                     قارىسىنى ئالغان، ئىللىق چىـراي            ياشالرنىڭ  40              زاۋۇت باشلىقى   .               بىر ماكان ئىدى

  .                                    ئابدۇلالنىڭ ئىشقا چۈشىشىگه قوشـۇلدى    دە-                                         سادىق ئۇالرنى سهمىمىيلىك بىلهن قارشى ئالدى  .                                  تولۇقسىزدىكى ساۋاقدىشى سادىق ئىدى
                     ابـدۇلالنى ئۆزىنىـڭ                         زاۋۇت باشلىقى سـادىق ئ   .                                       بارلىقىنى ئىيتىپ ئالدىراش قايتىپ قالدى                                      ئهخمهت سوجاڭ بولسا چۈشتىن كىيىن يىغىن

                                     ئۇنىڭ ئهڭ بهك تهكىتلىگىنـى خىـزمهت     .      بهردى           بىر سۆزلهپ-                 تۈزۈملىرىنى بىرمۇ-                  دى زاۋۇتنىڭ قائىدە-                            ئىشخانىسىدا ئىشلهشكه بۇيرۇدى
       بـوش                        زاۋۇتنىڭ بىـر ئىغىـز    .                                         شۇنداق قىلىپ ئابدۇلال زاۋۇتقا ئىشقا چۈشتى  .                  يهتكۈزمهسلىك ئىدى                                     ۋاقتىدا ھاراق ئىچمهسلىك، ئىشقا تهسىز
                                                    ئهتىگهنلىرى ئهتىگهن تـۇرۇپ ئىـش ئورنىغـا بىرىـپ                                           ئۇ مۇشۇ تهرىقىدە بىرەر ئاينى ئۆتكۈزدى  .                                   ئۆيى ئابدۇلالغا ياتاق ئۈچۈن بىرىلدى

       ئـۇنى                                                              زاۋۇت باشلىقى سادىق ئابدۇلالنىڭ ئىشلىرىدىن مهمنـۇن بولـۇپ،    .                  دىل بىلهن ئىشلىدى-   جان                              ئۆزى قىلىشقا تىگىشلىك ئىشالرنى
                                              ئىـشلىرى، زىممىـسىدىكى يـۈكلىرى يىـنىكلهپ                                   خـۇددى ئۆزىنىـڭ قىلىـدىغان     .                                نلىقىدىن خۇرسهن بولـۇپ يـۈردى                      ئىشقا خاتا تاللىمىغا

         تىخىمـۇ                                                                                     جهريانىدا ئابدۇلالنىڭ دەم ئالماي ئىشلىگىنىنى كـۆرۈپ ئۇنىڭغـا بولغـان قـايىللىقى                    ئۇ مۇشۇ بىر ئاي  .                    قالغاندەك ھىس قىلدى
                                                     قالدۇرغان بولۇپ ئۇنىڭ ئهڭ ئىـشهنچىلىك ئادەملىرنىـڭ                           ق ئهپهندىدە ياخشى تهسىر                                     يهنه كىلىپ ئابدۇلال زاۋۇت باشلىقى سادى  .      ئاشتى

 .     قالدى                قاتارىدىن بولۇپ
 .                                سادىق ئهپهندى ئابدۇلالنى چاقىرتىپ              دىدى بىر كۈنى-                                                      ئابدۇلال سىزنىڭ خىزمهتته ئۇچرىغان قىيىنچىلىقىڭىز بارمۇ؟-
 .                            دىدى ئابدۇلال سادىق ئهپهندىگه-                   ا قىيىنچىلىقىم يوق،             ئۇنىڭدىن باشق .                          تامىقىمنى ئورۇنالشتۇرۋالدىم-          يوق، ياتاق-
                      بوغالتىرغـا ئىيتىـپ     .            يوقالپ كىلىڭ          ئانىڭىزنى-                 يىزىغا بىرىپ ئاتا  .                                                 ياخشى، بۈگۈن ئهته ئىككى كۈن سىزگه رۇخسهت بىرىلدى         ئۇنداقتا-

 .     بولدى                             مۇئاشىڭىزنى ئىشلهپ بىرىدىغان  .       قويدۇم
                                                        ئۇنىڭ تۇنجى قىتىم ئۆز ئهمگىكىگه، ئۆز كـۈچىگه تايىنىـپ            چۈنكى بۇ  .                 ايىن خۇشال بولدى                                        ئابدۇلال تۇنجى ئايلىق مۇئاشىنى ئىلىپ ئىنت

               بىـرى ئۇنىـڭ     .      كهلدى                                                 ئانىسىنى خۇشال قىلىۋىتىشنى ئويالپ ماشىنا بىكىتىگه-                    ئۇ ئۆيىگه بىرىپ ئاتا  .     ئىدى                          ھاالللىق بىلهن تاپقان پۇلى
                                                                          كۆردى، ھهر قىـتىم مۇشـۇ ماشـىنا بىكىتىـدە ئۇنىـڭ دولىـسىغا شـاپىالق          ى                                   ئۇ كهينىگه ئۆرۈلۈپ يهنه ئهلى شوپاڭن  .                   دولىسىغا شاپاللىدى
                               قىـتىم ئهلـى شـوپاڭ بىـلهن              ئـۇ ھهر   .                       يىڭى كۈنلهر كۈتىۋاالتتى-            دە ئۇنى يىڭى-                               ئالدىدا ئهلى شوپاڭ پهيدا بوالتتى                 چۈشسىال ئۇنىڭ كۆز

  .                سۆزمۇ قىلمىـدى -                  ئابدۇلال ئهلىگه گهپ  .               ىر كۈتۈپ تۇرار                ئۇنى قانداق تهقد               بۇ قىتىم ئهمدى  .                                         ئۇچراشسىال باشقىچه بىر تهقدىرگه يولۇقاتتى
 .                                          سۆز قىلمىغىنىدىن نارازى بولدىمۇ نىمه ئۇنىڭ-                    بولسا ئابدۇلالنىڭ گهپ           ئهلى شوپاڭ

                                   ئۇنىـڭ بىـز دىگىنىـدىن يـالغۇز      .      دىـدى -                                  بۈگۈن بىزنـى مىهمـان قىلمامـسهن     .                                        قاپسهنغۇ؟ ئاڭلىسام زاۋۇتتا ئىش تىپىپسهن          ھه قىيداپ-
 .            زگهن ئابدۇلال              ئهمهسلىكىنى سه

                          قىلىۋىـدى ئـۇ قىزالرمـۇ                                                                                سورىشىغىال ئهلى شوپاڭ ئۆزلىرىدىن بهش قهدەم نىرىدا تۇرغان ئىككى قىزنى شـهرەت      دەپ،-               كىملهر بار ئىدى-
 .                          كىلىپ ئابدۇلالغا ساالم قىلدى

          قىزالرمـۇ    .            كۈتمهسـتىن          ۋابىنىمۇ                                         دىـدى ئهلـى قىزالرغـا ئابـدۇلالنىڭ جـا       .                                   بۈگۈن بىزنى مىهمان قىلىدىغان بولدى   ئۇ  .                  بۇ دوستۇم ئابدۇلال-
             ئـۇالر بىـر     .                                                                قايتىشنى پىالنلىغـان ئابـدۇلال ئـۇالردىن ئـۆزىنى قاچۇرالمىـدى                    ئهسلىدە ئۆيىگه  .                                     تارتىنماستىن بولىدۇ دەپال جاۋاپ بهردى

                    جوزا ئۈستىگه ھىلىقى               بولسا كىيىنچه                           دەسلىپىدە تاماق تارتىلغان  .                                     تاكى كهچ كىرگۈچه شۇ يهردە ئولتۇرۇشتى  .               كىرىپ ئولتۇردى           رىستۇرانغا
                                                                 دەسلىپىدە قىزالر ناز قىلغان بولسىمۇ لىكىن كىيىنچه ئۇالر ئارىـسىدا   .            پهيدا بولدى «             خىسلهت دورىسى «                            يۇۋاقشقا مۈڭگۈچ چىقىرىدىغان 

                                    ئابـدۇلالمۇ غهرىـق مهسـىت بولـۇپ       .              قالمىغانىـدى                                                   ئۇالردا ھازىر نه ھايا، نه نۇمۇس دەيـدىغان نهرسـه    .                  چۆپ بۇزۇپ تاشالندى-    پهدە
              دە يىنىـدىكى -                                                                 بىر قىزنى باغرىغا بىسىپ سۆيىشى ئۇنىڭمۇ ئىت نهپسىنى ئويغىتىپ قويدى                                       كهتكهن بولۇپ كۆز ئالدىدا ئهلى شوپاڭنىڭ

                     ئابـدۇلالنىڭ نهچـچه     .                                ئىتىلغاندەك ئابدۇلالغا تاشـالندى                                                                           قىزنى ئۆزىگه تارتتى، بۇ قىزمۇ ھىچ قارشىلىق قىلمايال ئىچىرقىغان مۈشۈك بهزگه
              خۇمـارى يهنه              ئۇنىڭ جنىسى  .                                                                 مۇشۇ ئىككى ئايدىن بىرى ئايال زاتىنى كۆرمىگهن نهپسى يهنه تويغاندى                 يهنه قىسقىغىنه             ۋاقىتتىن بىرى

 .                                                 دە رىستۇران ئىچىدىال ھىلىقى قىزغا تاشالنماقچى بولدى-     تۇتتى
 .      ئارانال         دىدى قىز-                               بۇ يهردە ئۇنداق قىلساق بولمايدۇ  .                           قىلىڭ، ئۆزىڭىزنى تۇتىۋىلىڭ      بولدى-
 .                                  سورىدى ئابدۇلال نهپسىنى ئاران تۇتۇپ-              ه نهگه بارىمىز     ئهمىس-
                                          شوپاڭنىڭ ئۇچراپ قىلىش بىلهن بىر كىچىلىـك                                                         ياتاققا بارساقمۇ مهيلى، شۇنداق قىلىپ ئابدۇلال يهنه ئهلى  .                   نهگه بارساق بولىدۇ      مهيلى-

      قىزغا                                رنى مىهمان قىلىش، ياتاق ئىلىش،                             ئۇنىڭ تۇنجى ئايلىق مۇئاشى شۇال  .               باشتىن كهچۈردى                   ئىشرەتلىك تۇرمۇشنى-                شهھۋەتلىك، ئهيىش
                                   پۇال خوشلىـشىپال ئىـشقا بـاراتتىم    -                 ئابدۇلال بىلهن چاال                                            ئهتىسى ئهتتىگهندە قىز ئورنىدىن سهھهر تۇرۇپال  .                            سوۋغا بىرىش بىلهن ئاخىرالشتى

  .                   يانچۇقى قۇرۇقدالدى         ىن ئۇنىڭ                                                                     ئابدۇلال گهرچه بىر كىچه ئۆزىنىڭ جىنىسى خۇمارىنى پهسهيتكهن بولسىمۇ، لىك .                    دىگىنىچه چىقىپ كهتتى
                                                                      ئهمـدى ئـۇ قانـداق قىلـسۇن؟ ئـۇ شـۇ ئاچچىقىـدا بىـرەر سـائهت              ....       لىكىـن  .                                                    ئۇ ئهسلىدە بۇ مۇئاشنى ئىلىپ ئۆيىگه بارمـاقچى ئىـدى  



 .                                            مۇنچىدا تازلىنىپ ئىش ئورنىغا قاراپ يول ئالدى                  ئۇخلىغاندىن كىيىن
 .                         ىقى سادىق ئابدۇلالنى كۆرۈپ               دىدى زاۋۇت باشل-         كهلدىڭمۇ؟              ئاناڭنى كۆرۈپ-           قانداق ئاتا-
 .         كهتكهنىدى                      ئۇنىڭ يۈزلىرى قىزىرىپ  .                           دىدى ئابدۇلال يالغان ئىيتىپ- .           ساالم ئىيتتى                   شۇنداق، ئۇالر سىزگه-

   دە-                                                 ئاڭغىچه سادىق ئهپهندىنىڭ شهخسى كاتىپى كىرىپ كهلدى
                    ئـۇالر بـۇ يهرنـى      .                        ئـاڭالپ چۆچـۈپ كهتتـى           گهپنى          ئابدۇلال بۇ  .                ئابدۇلالغا قاراپ  .     دىدى-                     ئانىڭىز ئىزدەپ كهپتۇ؟-          سىزنى ئاتا        ئابدۇلال-

                       قانداق تىپىپ كهلگهندۇ؟
 .                        ئۇنىڭ يۈرىكى تهشۋىشلهندى    ...                         بارمىغىنىم ئاشكارە بولسا           ئاپال ئۆيگه

                            ئابدۇلالنى توختىتىپ قويـۇپ،                                 دە سىرىتقا چىقىشقا تهمىنلهنگهن-                            تهكتىنى دەماللىققا چۈشهنمىدى-           ئىشنىڭ تىگى                    سادىق ئهپهندى بولسا
                                    ئانىسى كىرىپ سادىق ئهپهندى، ئابدۇلال-               ئابدۇلالنىڭ ئاتا  .                     باشالپ كىرىشنى ئىيتتى                     ئانىسىنى مۇشۇ يهرگىال-                  غا ئابدۇلالنىڭ ئاتا      كاتىپى

 .                                           قاتارلىقالر بىلهن بىر قۇر ساالمالشقاندىن كىيىن
     ئـۇ    .             تاپقانىـدۇق                    ئهخـمهت سـوجاڭنى                                          بىز ئهنسىرەپ ئۇنىڭ دوستى ئالىم ئارقىلىق   .                    بىرى ئۆيگه قايتمىدى                          ئوغلۇم ئابدۇلال بىر ئايدىن-

                                       ھهر نىـمه بولـسا ئـوغلىمىز ئوبـدان       .                             ناھـايىتى خۇرسـهن بولـدۇق         بىـز   .                                                           بىزگه ئابدۇلالنىڭ بۇ يهردە ئىشلهۋاتقانلىقىنى ئىيتىـپ بهردى 
  .              هرنى ئىيتتـى        رەھمهتل                              دەپ سادىق ئهپهندىگه بىر مۇنچه-               ئوبدان ئىشلىسۇن  .                               كىيىن ئۆيگه قايتالمىسىمۇ مهيلى          ئۇ بۇندىن  .            ياشاۋىتىپتۇ

                       بۇ بىر ياخشى باال تۇرسا   «  .                                       يالغان ئىيتقانلىقىنى بىلىپ چىلىندۇرمىدى           ئابدۇلالنىڭ  .                                             سادىق ئهپهندى بولسا ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى
   ىن                                 ئانىسىنى يولغا سـىلىپ قويغانـد  -    ئاتا              ئۇ ئابدۇلالنىڭ  .                                      دىگهن خىيال ئۇنىڭ كاللىسىغا كىرىۋالدى  »                يالغان ئىيتىدۇ               نىمه دەپ ماڭا

                          ئىـشخانا ئىچىـدە مۇشـۇ     .                                                     دە گهپنى قهيهردىن باشلىشىنى بىلهلمهي تـۇرۇپ قالـدى  -         چاقىرىتتى                                   كىيىن دەرھال ئابدۇلالنى ئىشخانىسىغا
   دە-           بىرنى تىندى                                                                             ئىككهيلهندىن باشقا ھىچكىشى يوق، بىر ھازا سۈكۈتتىن كىيىن سادىق ئهپهندى ئاچچىق

 .                                سۆزنى ئاچچىقىدا ئارانال ئىيتالىدى      دىگهن-            قايتىپ كهت                                           بۈگۈندىن باشالپ ئىشتىن توختىتىلدىڭ، ئىشلىمهي-
 .              سورىدى ئابدۇلال-       قىلدىم؟                                نىمه ئۈچۈن؟ مهن نىمه ئىشنى خاتا   ...   بۇ -
            سورايسهنغۇ؟                           يهنه يۈزۈڭ قىزارماي مهندىن-

 .       تۇراتتى                                              ئابدۇلالدىن ئۈنچىقماي يهرگه قارىغىنىچه قىزىرىپ......-
                                                                دىـسهم سـىنىڭ قىلغىنىڭغـا قـارا؟ تۈنۈگۈنـدىن بىـر نهلهردە                                    قىلمايدىغان ئىشهنچىلىك باال                                   نهچچه ۋاقىتتىن بىرى سىنى يالغان گهپ-

        يۈردۈڭ؟
                                ئولتۇرۇپ ، بىر ئازدىن ئىچىـشىپ                       ئۇالر بىلهن تاماق يهپ  .                                                  تۈنۈگۈن بىر نهچچه دوستلىرىم پهيدا بولۇپ قالغانىدى                 كهچۈرۈڭ سادىقكا؟-

 .......         قايتالماي                   مهستىلىكىمدە ئۆيگه  .       قالدۇق
                         يىنىڭدا قانچه پۇل قالدى؟    ...      سهنزە     ....                يوقالپ كهل دىسهم        ئاناڭنى-                             ئهسلىدە سىنى ئۆيگه بىرىپ ئاتا  .                  هئه، مۇنداق دىگىن ھ-

                             پۇلنى يهنى بىر ئايدىن بىـرى                                                        بۇنى كۆرگهن سادىق ئهپهندى ئابدۇلالنىڭ بىر كۈندىال ھهممه  .                  يهنىال ئۈن چىقمىدى           ئابدۇلالدىن .....-
   دە -                                                                كهلگهن ئهجرىنىـڭ ھهممىـسىنى تۈگىتىـۋەتكهنلىكىنى ھىـس قىلـدى                                     ئۆزىنىڭ ھاالل ئهمگىكى بهدىلىگه                      جاپالىق ئىشلهپ تاپقان،
 .                    بىلهلمهي تۇرۇپ قالدى                       ئۇنىڭغا قانداق قاراشنى

                         مىنى ئهپۇ قىلىڭ ئىـشتىن   .                          مهن ھهقىقهتهن خاتا قىلدىم  .                 تۈگىتىۋىتىپتىمهن                                                   شۇنداق سادىقكا، مهن ئاخشام ھهممه پۇلنى مهستلىكىمدە-
                    دىدى ئابدۇلال بىردىن - .                        قايتىدىن ياخشى ئىشلهيمهن               مهن چوقۇم يهنه  .                                           بۇندىن كىيىن بۇنداق ئىسراپخورلۇق قىلمايمهن  .            وشىتىۋەتمهڭ ب

 .              غهيرەتكه كىلىپ
                               ئاناڭنىـڭ يـۈزىنى قىلمىـسام    -    ئاتا                                                                         بوپتۇ ئۇكام، مهن ساڭا ئىشهنگهن ئۈمۈدىمنى يهردە قويما، ئهخمهت سوجاڭ بىلهن             ئۇنداق بولسا-

                                يهنه بىـر ئىغىـز گهپ، سـىنىڭ      .                  ئاناڭـدىن سـورا  -                            كهچۈرۈمنى مهندىن ئهمهس، ئاتا .                 بوپتۇ ئىشلهۋەرگىن  .                        ئىشتىن بوشىتىۋىتهتتىم    سىنى
               مهقسىدىڭ نىمه؟          ياشاشتىكى

 .         پهرۋاسىزال             دىدى ئابدۇلال-                                          مىنىڭ ياشاش ئىستىكىم ياخشى تۇرمۇش كهچۈرۈش،-
                               بىـز دۇنياغـا نىـمه ئۈچـۈن       .                              ساڭا نهسىهىتىم بولۇپ قالـسۇن                   ڭدە مۇستهھكهم تۇت                      ئۇكام، سۆزلىرىمنى ئىسى                         بۇ نىمانچه توقىناق جاۋاپ-

               قـاراپ بـاق،         سـهن   .                                                                             ئۈچۈن ياشايمىز؟ قانداق ياشايمىز؟ دىگهنلهرنى ئوبدانراق ئويلىشىپ بىقىش كىـرەك                           تۆرەلدۇق؟ نىمه ئۈچۈن؟ كىم
                                                         ئىششهكنى چىقىرىدىغان ھهر خىل ھايۋانالرغـا قـار ئۇالرمـۇ                                                                         پىكىر قىاللمايدىغان، ھىسيات ئاجىز، بهرگهندە بىر قورساق يهپ، چىقىراردا

         ئۇالرمـۇ    .         چىقىرىدۇ                               قورساق تويغاندا ياتقان يىرىگىال  .                             ئۇسسۇزلۇقى كۈچهيسه سۇ ئىچىدۇ  .              غىمىدە يۈرىدۇ                           خۇددى بىزگه ئوخشاشال قورساق
                                               رچۇ؟ بىزمۇ خۇددى يۇقاردا ئيىتقان ھـايۋانالردەك                   لىكىن بىز ئىنسانال                 نهسىل كۆپهيتىدۇ،  .                                         خۇددى ئىنسانالرغا ئوخشاشال ئهۋالد قالدۇرىدۇ

                               بولـسا بىـز دىـگهن ئـادەم،                                                          لىكىن بىزدىكى ئوخشىمايدىغان ئهڭ تـۈپكى ئاالھىـدىلىك    .                            ئاالمهتلهردە ئوخشىشىپ كىتىدۇ   بۇ  .         ياشايمىز
                               يـدىغان، پىكىـر قىالاليـدىغان                           ئىـشالرنى تهھلىـل قىالال    .                    ياماننى بىلىـدىغان                                                    يىغالشنى، كۈلۈشنى، خاپىلىق، خۇشاللىقنى، ياخشى بىلهن

                                              ھـايۋانالردىن پهرىقـسىز بولـۇپ قالمامـدۇق؟                                                    بىزنىڭ ياشاشتىكى مهقسىدىمىز توغرا بولمىسا ئاشۇ  .                       ئىنسان، ئىسىڭدە بولسۇن          ھىسياتلىق
        قىلىشقا       شالرنى                                                                   كۈتكهن ئۈمىدىنى ئاقالپ، ئۇالرغا يارىغۇدەك، ئۇالرنى پهخىرلهندۈرگىدەك ئى         خهلىقنىڭ-             ئانىمىز، يۇرت-               ئهڭ ئاۋۋال ئاتا



                   تاماشـا قىلمـاڭ،   -                          بۇنـداق دىگىـنىم ئويـۇن     .        كىـرەك                                                                                تىرىشىشىمىز، ئاندىن قالسا ئۆزىمىزگه يـۈز كىلهلىگـۈدەك دەرىجىـدە ياشىـشىمىز    
           يهنه بىـر                                   ئۇكام ئابدۇلال ساڭا ئىغىر كهلسىمۇ  .                                             ئهمهس، ھهممه ئىشنىڭ ئۆز جايىدا بولغىنى ياخشى                                   بۇرۇقتۇرمىلىق ئىچىدە ياشاڭ دىگىنىم

                                                     تىكلهيمهن دەيدىكهنـسهن چوقـۇم ھـاراقتىن ئىبـارەت                                                                         نى ئىيتىپ قوياي، مىنىڭ قول ئاستىمدا ئىشلهيمهن، ئۆز ئالدىمغا ئىگىلىك   گهپ
   دە-                                                                                قانداق يامان ئىشىنىڭ باشالمچىسى، سهن شۇنى ئىچكهندىن كىـيىن خـۇدۇڭنى يوقىتىـسهن          ئۇ ھهر  .                          نىجىس نهرسىگه يىقىن كهلمه
            ئاناڭ بىلهن -              مهن بۈگۈن ئاتا  .               ھالهتكه چۈشىدۇ                            شۇنىڭ بىلهن تۇرمۇشۇڭ رەتسىز  .                  ا بىرىلىپ كىتىسهن     ساپاغ-                        ئۆزۈڭ بىلىپ بىلمهي كهيىپ

         يـاردەم                                                                                 كهچۈرمىشلىرىڭنى ئاڭالپ ساڭا ھىسداشلىق قىلغۇم، ساڭا تهربىيه ئـارقىلىق بولـسىمۇ                                       پاراڭلىشىش جهريانىدا سىنىڭ ئىلگىرىكى
                                                    قهدىرلهشكه تىگىشلىك نۇرغۇن نهرسىلىرىڭ بـار، ئـۇنى                           ىلغان بولساڭ، يهنه تىخى                                سهن قىممهتلىك نهرسىلىرىڭدىن ئاير  .             قىلغۇم كهلدى

 .                          ساپاغا ئۇنچه بىرىلىپ كهتمه-                                ئۇرۇن، ئۆزۈڭنى تاشلىۋەتمه، كهيىپ                             قهدىرله، ھايات مۇساپىسى تىخى
                                     ئـون كـۈن ئىچىـدىال يـانچۇقۇڭنى             ھهپـته،                                                 ساختىپهز قىزالر بهك كۆپ ئۇالر سىنى قويسامال دەيدۇ،  .                      ئارالشقاندا دىققهت قىل            قىزالر بىلهن

                                                    ئهڭ ياخشىسى يهنه دىـسهم يهنه شـۇ بۇنـدىن كىـيىن       .                             قىزالر ھازىر شهھهردە ساماندەك                                          قۇرۇقداپ سىنى تونۇماس ھالغا ئۆتىۋالىدىغان
            ككـى كـۈن                             باقتىڭمۇ؟ قاقاس چۆلـدە ئى                                                                 سهن مۇشۇ نىجىسقا نىمه دەپ يىقىنلىشىسهن؟ نىمه دەپ ئىچىسهن؟ ئويالپ  .             ھاراقنى تاشال      چوقۇم
                 ئهجهبـا سـىنىڭ     .                                                            بىر كىلىپ ھاراقنى ئىلهشتۈرۈپ بهرسهڭ ئاشۇ ئىشهكمۇ ئىچمهيـدۇ                                             ئۇسۇز قالغان ئىشهكتىن بىرنىڭغا بىر داس سۇغا-   ئاچ
  .                                       كـۆرۈپ سـاڭا تهربىـيه قىلىـۋاتىمهن                                                                                           ئىشهكتهكمۇ ئهقلىڭ يوقمۇ ئۇكام؟ بۇ سىنى كهمسىتكىنىم، ئهيىبلىگىـنىم ئهمهس، سـىنى ئـۆز        ئاشۇ

               ئهگهر شـۇنداق    .                                                               ئادەم بولـۇپ چىقىـسهن شـۇندىال بىـز سـهندىن رازى بـولىمىز                                           ئىسىڭدە مهھكهم تۇتساڭال چوقۇم ياخشى          سۆزلىرىمنى
                                    ئالدىڭغا ئىش قىلماقچى بولساڭ سـاڭا                                 يهنه قاچان ئىشلىگۈڭ كهلمهي ئۆز  .                                           مهن چوقۇم سىنى تىخىمۇ ئهتىۋارالپ ئىشلىتىمهن          قىاللىساڭال

 .         قىلغاندەك                                                          سادىق ئهپهندى خۇددى مىهرىبان بىر ئاتا ئۆز ئوغلىغا تهربىيه  .         قولاليمهن     سىنى  .  ن                               قولۇمدىن كىلىشىچه ياردەم قىلىمه
        قهلبـى    .                                                     ئابـدۇلالنىڭ قهلبىنىـڭ چوڭقـۇر يهرلىـرىگه تهگـدى                                سادىق ئهپهندىنىڭ سـۆزلىرى   .                                    ئابدۇلالغا شۇنچه ئۇزۇن نهسىههت قىلدى

             ئهپهنـدىنىڭ          سـادىق   .                                            ان ئىشالرنى قىلىپ يۈرگىنىدىن خىجىـل بولـدى                          ھهممه كىشى يامان كۆرىدىغ        ئۆزىنىڭ  .                     سىماپتهك ئىرىپ كهتتى
                            ئۇ توي قىلغاندىن بىرى بىـر    .                         تامچه ياشالر سىرغىپ چۈشتى                     كۆزلىرىدىن بىر نهچچه  .                                               سۆزى بىلهن ئۇ ئۆزىنىڭ ئهسلى قىياپىتىنى ئويلىدى

          چىـرىگهن                                         لـسا بـۇ قىتىمقىـسى بولـسا ئۇنىـڭ                                                   لىكىن ئىلگىركىنىڭ ھهممىسى ھىجـران يىغىـسى بو    .        يىغلىدى        ئىچىدىن-               نهچچه قىتىم ئىچ
     ئـۇ    .                                               تۈۋىدە خۇددى يىقىملىق مۇزىكىـدەك جـاراڭاليتتى                                      سادىق ئهپهندىنىڭ سۆزلىرى ئۇنىڭ قۇالق  .                               يۈرىكىنىڭ ئازاپلىق نالىسى ئىدى

        قىـتىم           ئـۆتكهن                                                 ئهجهبا مهن شـۇنچه ئهقىلـسىز، شـۇنچه دۆتمـۇ؟       .                           سۆزلىرىنى يهنه ئويالپ باقتى                                ئۇخالش ئالىدىدا سادىق ئهپهندىنىڭ
                                           مهن شۇنچه يارامسىزمۇ؟ ھهممه ھـازىر ماڭـا     .        تۆكۈلدى                             خهلقىم ئىچىدىمۇ يۈز ئابرويۇم-                                        تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن چىققاندىن بىرى يۇرت

          بولـساڭ،                      قاغا بىـلهن دوسـت   «                                                               ئهجهبا مهن شۇنچىلىك يولۇمنى تاپالمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدىممۇ؟ .                          نهسىههت قىلىش بىلهنال قالدى
                                                    مۇشۇ ھالغا، ھهممه سهسكىنىدىغان سىسىق پاتقاققا چۈشۈپ                                                        دىگهندەك، ئهلى ۋە پهرىدە قاتارلىقالر بىلهن دوسىت بولۇپال  »    پوق        يىيىشىڭ 

                    تهربىـيه قىلىـسمۇ           ئانـام -                                                                           بهخىتىلىك، خۇشال ئۆتكهن چاغلىرىم ئهمدى كهلمهشـكه كىتهرمـۇ؟ ھهتتـا ئاتـا                             قالدىممۇ؟ مىنڭ ئىلگىرىكى
                          دە ئـاۋازىنى قويۇۋىتىـپ   -                          تارام ياشـالرنى ئـاققۇزدى  -                كۆزلىرىدىن تارام                            ىپ كهتتىمۇ؟ ئۇ شۇالرنى ئويالپ                           ئاڭلىمىغۇدەك شۇنچه رەزىللىش

 .     كهتتى      يىغالپ
                                                       يهنه نىمه ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن مىنـى مۇشـۇنداق ھهمـمه                                                                          ئۇ مىهرىبان تهڭرىم بىر سهن مىنى خۇشال خۇراملىق تۇرمۇشىغا ئىرىشتۈرۈپ-

       سـاڭا           بىلـمهي -                                                                              ىتىسهن، ئهجهبـا مهن سـىنىڭ ئالدىڭـدا خاتـالىق ئۆتكۈزدۈممـۇ؟ ئهگهر بىلىـپ             ئىتتىرۋ                            سهسكىنىدىغان پاتقاققا مىىنى
                       ئانامنىڭ ماڭا بولغـان  -    ئاتا  .                         تۇرمۇشقا مۇيهسسهر قىلغىن                               مىنى يهنه ئىلگىركىدەك بهخىتلىك  .                                      تۈزكورلۇق قىلغان بولسام مىنى كهچۈرگىن

                              پاسـكىنا سىـسىق ئازگالـدىن                                                   منىڭ ئۈمىـدىنى ئاقلىـشىم ئۈچـۈن مىنـى بـۇ               تۇققانلىرى-                         سىڭىللىرىم، شۇنداقال ئۇرۇق-    ئىنى             مۇھهببىتىنى،
                                                      ئۆزىنى بۇ پاسـكىنچىلىق تۇرمۇشـتىن قۇتۇلدۇرۋىلىـشنى      .                   تهڭرىگه ناله قىلدى                                    ئۇ شۇنداق قاتتىق يىغلىدىكى ياراتقان- .              قۇتۇلدۇرااليسهن

                                      يـۇدى ۋە ئـۆزىچه ھـازىردىن باشـالپ               كۆزلىرىنى-     يۈز                           شۇنداق قاتتىق بىر سىلكىنىپ،  .                            ئۇ تۇيۇقسىز يىغىنى توختاتتى  .      قىلدى           تهلهپ دۇئا
             راھهتـلهرگه  -                 چارچـاش، ئـازاپ  -                             شـۇندىن كىـيىن ئـۇ ھىرىـپ      .                  قارارنى چىقـاردى                                                بارلىق پاسكىنچىلىقالردىن قۇتۇلىمهن دىگهن قاتتىق

                      نى يىغىپ دەم ئالمـاي      ھۇشى-   ئهس                                            ئهگهردە ئايالى گۆھهرنى سىغىنىپ كهتسه بارلىق  .                             بارلىقىنى خىزمهتكه بىغىشلىدى                بهرداشلىق بىرىپ
           ئـۇ پهقهت    .                                                       جهمئىيهتته ئوينىغان بارلىق دوستلىرىدىن رىشتىسىنى ئۈزدى  .      تۇردى             ئارىالپ يوقالپ-               ئانىسىنى ئارىالپ-    ئاتا  .            ئىشقا چىقتى
       بـۇ                             سادىق ئهپهندى ئابـدۇلالدىكى  .                                         ئانىسىدىن ئىبارەت كىشىلهر بىلهنال دوستالشتى-                                   سوجاڭ ۋە ئالىم، سادىق ئهپهندى، ئاتا       ئهخمهت

                                                                          سـودىدىكى ھهمكارالشـقۇچىلىرىنى تونۇشـتۇرۇپ چىقتـى، تىجـارەت قىلىـشنى                                                           ئۆزگىرىشلهرنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئۆزىنىـڭ خىزمهتتىكـى،  
         ئانىـسى  -                   ئابـدۇلالنىڭ ئاتـا   .                                                                            پۈتكۈل زىهنىنى سادىق ئهپهندىنىڭ يىمهكلىك پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتىغا قـارايتتى         ئابدۇلال  .        ئۈگهتتى

                                                                                نامىزىدا ياراتقان تهڭرىـدىن ئوغلىنىـڭ يـاراملىق ئـادەم بولىـشىنى تىلىـسه،                       ئالىيه ھهدە ھهر  .            مهمنۇن ئىدى                      بولسا ئوغلىدىن تىخىمۇ 
                     بىر نهچچه يىـل شـۇ     .             ئارزۇ قىالتتى                                                                            ئاكا ئوغلىنىڭ خهلق ئۈچۈن ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئائىلىسى ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى            ئابدۇراخمان

           دە ئۇنىڭغا-                  ئابدۇلالنى چاقىرتتى       هپهندى                بىر كۈنى سادىق ئ  .                     تهرىقىدە ئۆتۈپ كهتتى
                     زىيـان ئىككىمىـزگه   -                                                         باشقۇرغىن، سهن بۈگۈندىن باشالپ بۇ زاۋۇتنىڭ خوجايىنى، پايدا                                           ئوغلۇم ئابدۇلال مهن قىرىدىم، بۇ زاۋۇتنى سهن-

 .    دىدى-      بولسۇن    تهڭ



                                                ولسىمۇ، لىكىن ھازىرال سـادىق ئهپهنـدىنىڭ قـول                      قىلىشنى ئويلىغان ب                         ئۇ گهرچه ئۆز ئالدىغا ئىش  .                                 ئابدۇلال قۇلىقىغا ئىشهنمهيال قالدى-
                        لىكىن سادىق ئهپهندىمچۇ؟  .                      كىتىشنى ئويلىمىغانىدى               ئاستىدىن چىقىپ

             ئهپهندى يهنه                               ئابدۇلال گىپى تۈگىمهستىال سادىق-    ....                                            مهن سىزنى رەنجىتىپ قويمىغاندىمهن سىز نىمىشقا                              نىمه؟ بۇ نىمه دىگىنىڭىز تاغا؟-
 .           سۆز باشلىدى

              سـهن ھـازىر     .                                                              ۋاقىتتىن بىرى ساالمهتلىكىم ياخشى ئهمهس، بهرداشلىق بىرەلمىـدىم       نهچچه  .                     مهن بۇ ئويدا دىمىدىم  .    لما            بولدى گهپ قى-
                                ئوغلۇم چوڭ بولغاندا ئـۇ سـاڭا     .      كىچىك                        مىنىڭ پهرزەنتلىرىم تىخى  .                                        بۇ ئىگىلىكنى سهن باشقۇرساڭ مهن خاتىرجهم  .             پىشىپ قالدىڭ     خىلى

 .             ھهمراھ بولىدۇ
                 يهڭگىـل بىرنـى                         دە ئۇنىـڭ دولىـسىغا  -                                                             دىگىنىچه يىنىدىكى بىر قانچه ئاچقۇچنى ئابدۇلالغا تاپشۇرۇپ بهردى    داق                 سادىق ئهپهندى شۇن

 :       شاپالالپ
                      ئۇنىڭ ھـازىر بىكـار     .                                                 شۇندىن بىرى ئابدۇلال بۇ زاۋۇتقا شىرىك بولۇپ قالدى .                    دىگىنىچه چىقىپ كهتتى-                          ياخشى ئىشله، ئۈمىدىم سهندە-

  .                                    ماشـىنا ھهيـدەپ كىتىـپ بـاراتتى                                                                ر كۈنى ئۇ ئهخمهت سوجاڭ بىلهن بىرلىكته تاماق يىمهكچى بولـۇپ   بى  .                 ۋاقتىمۇ يوق ئىدى         يۈرگىدەك
  .                              ئۇالر بىرىپ قـاراپ بىقىۋىـدى    .                                             قالغىنىنى كۆرۈپ ئهخمهت سوجاڭ توختاشنى ئىيتتى                                              تۇيۇقسىز يول بويىدا بىر توپ ئادەمنىڭ جۇغلىشىپ

         ئهخـمهت    .                                         نىمىلهرنىـدۇ دەپ يىقىـن كهلتـۈرمهيتتى                            هر ئۇنى يۆتكىمهكچى بولسا     كىشىل  .                                       يول ئۈستىدە بىرسى قۇسۇق ئىچىدە ياتاتتى    چوڭ
         ھىلىقـى   .                                                            دە ماشىنىدىن چۈشۈپ ھىلىقى مهستىنى ئورنىدىن تۇرۇشقا بۇيرىـدى -              ماڭماقچى بولدى                                    سوجاڭ ئامانلىقنى تهرتىپكه سىلىۋىتىپ

                        كىـشىلهر ھه دەپ ئـۇنى     .                         ىكىنى كۆرۈپ ھهيران قالدى      ئىكهنل                                                               مهسىت بوينىنى سوزۇپ ئهخمهتكه قارىۋىدى ئابدۇلال ئۇنىڭ ئهلى شوپاڭ
                     يـۈرگهن كـۈنلىرىنى                                                     ئابدۇلال بۇنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ ئهلى بىلهن دوستلىـشىپ   .                         ئانىسىنى چىشلهپ تارتاتتى-    ئاتا                       تىلاليتتى، ئهيىبلهيتتى،

                           چىـدا سهتلىـشىپ يـۈرگهن                        مهنمـۇ ئهلىـدەك كو    .            بولغىمىـدى                                                          ئهجهبا كىـشىلهر مىنىمـۇ شـۇنداق تىللىغـان،ئهيىبلىگهن    -           ئويالپ قالدى
 .                   دە سهسكىنىپ توختىدى-                          سهتچىلىك ئۇ شۇالرنى ئويلىدى             بۇ نىمىدىگهن  .           بولغىمىدىم

                      كىرىـپ كىتىپتـۇدەك،                                                                      لىكىن كىشىلهرنىڭ ئىيتىشىچه ئهلى بىر كۈنى مهستلىكىدە ماشىنا ئاستىغا  .           ئۇچراتمىدى                         ئۇ شۇنىڭدىن كىيىن ئهلىنى
 .        تىپتۇدەك  كى                                     ئۇنىڭ جهسىتىمۇ نهچچه پارچىغا بۆلۈنۈپ

                                    ئۇالرنىڭ پهرزەنتلىرىنى يوقالپ تۇرۇشنى                                             ھهر يىلى دىگۈدەك يۇرتىدىكى نامرات دىهقان ۋە  .                                  بىكار ۋاقىت تاپسىال كىتاپ ئوقۇيتتى        ئابدۇلال
 .                ئۇنتۇپ قالمايتتى

-      ئاتـا   .      نهتتى      سـۆيۈ                                       ئـۇ ئۆزىنىـڭ ھـازىرقى تۇرمۇشـىدىن      .                                                  قهسىدىسى، ياشلىق مىلودىيىسى مانا شۇنداق يىزىلـدى                  ئابدۇلالنىڭ ھايات
 .                 پات يوقالپ كىلهتتى-          ئۇالرنى پات .                                             سىڭىللىرى ۋە ئوماق قىزىنى ھهر دائىم ئهسلهيتتى-            ئانىسى، ئىنى

                                                               خـۇددى بـۇ ئىـشالر ئـۇالر ئىككىـسىنىڭ بىـشىدىن ئۆتكهنـدەك          .               سـۆزلهپ بهردى                                              سهنۇبهر دوستى مهريهمگه ئاكىسىنىڭ كهچۈرمىشىنى
 .   ىدى                                 قهلىپلىرىمۇ ھىجران لهرزىگه كهلگهن        ئۇالرنىڭ

                سهن كۆردۈڭ ئـۇ   .                                      ئۇزۇندىن بىرى كىتاپ ئوقۇشقىال بىرىلىدۇ  .                          ھازىر مۇشۇنداق ياشاۋاتىدۇ                            دىدى سهنۇبهر مهريهمگه ئاكام-          قارا ئاداش-
                             بىزنىڭ ئۆيىگىمـۇ بىرمـۇنچه     .               كىتاپ تىزىقلىق                                                     ئۆزىنىڭ ناھىيىدىكى ياتاق ئۆيىدىمۇ لىققىدە بىر ئىشكاپ  .                           قولىدىن كىتاپنى چۈشۈرمهيدۇ

            ئىلىۋىلىـپ                                                                                  كهلسىمۇ بىرەر يىرىم دەم پاراڭلىشىپ ئولتۇرايلىمىكىن دىـسهممۇ كىتـاپنى قولىغـا              مۇشۇ يهرگه  .                 نى ئهكىلىپ قويدى       كىتاپالر
 .                          بىزگىمۇ تۈزۈك گهپ قىلمايدۇ

        بولمىسا                             ئۇ تىرىشسا سىلهرگىمۇ ياخشى،  .                                                  كىشىنىڭ ئهقىلى تهپهككۇرى، بىلىم قابىلىيىتى ئاشىدۇ                                    مهيلى ئهمهسمۇ، كىتاپ ئوقۇش ئارقىلىق-
                                             يهنه سىلهرمۇ خاتىرجهم ئۆتهلمهيسىلهر ئهمهسمۇ؟

                        بهخىـت ئۈچـۈن كـۆرەش                                                                                 ئاكامغا دۇئا قىلىپ تۇرىمىز، ئانامنىڭ، دادامنىڭ دۇئاسىمۇ شۇ، تىخىمۇ تىرىشقىن،                       شۇنداق ئاداش بىز دائىم-
 .         تىلىكىمىز                                                 مانا بۇ بىزنىڭ ئۇنىڭغا چىن دىلىمىزدىن تىلهيدىغان  !    قىل

 .                                   ىرىشسۇن، كهلگۈسى ئۈچۈن كۆرەش قىلسۇن                  شۇنداق ئۇ تىخىمۇ ت


