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 چوشقىالرغا بايرام

 ھىكايه

 مهمتىمىن ھۇشۇر

 

«ساراڭ» نىڭ ئاپتورىدىن يهنه بىر پارچه خهت تاپشۇرۇپ ئالدىم. ئۇ خهتكه قوشۇپ يهنه بىر 

ئۆتكهنكى خېتىمنى ئوقۇپ ، يېزىپتۇ ئۇ خېتىده -؟ياخشىمۇسىز، ئهسهرنى ئهۋهتىپتۇ. رهئىس ئهپهندىم

اندىن بېرى مهن سىزنى رهئىس بولغ؟ رهئىس بولغان ئادهملهر ئۇنچه ئۇنچه كۈلمهمدۇ يا؟ تازا كۈلگهنسىز

بۇ جاھاننىڭ قاپاق ، دهپ پهرهز قىلىمهن. قىزىقكهنسىز، قاپىقىنى تۈرۈپال يۈرۈيدىغان بولۇپ قالدىمىكىن

ئۈرۈمچىدىكى سهرگۈزهشتىلىرىمنى ، باشقىالرنىڭ شاڭخو قىلىشىدىن قورقۇپ؟ تۈرگىچىلىكى بارمۇ

دىنى يۈرهكلىك دهرد تارتقانالرنىڭ دهر، سىزدىن باشقا ھېچكىمگه تىنمىدىم. توۋا دهيمهن

ھازىرقى بوۋاقالرنىڭ ئانىسىنڭ ؟ ئېيتالمايدىغان بولۇپ قالدىغىنىمۇ غهلىته ئىشكهن. ئاڭلىدىڭىزمۇ

ئۇنىڭ ئىككى ، قورسىقىدا تۇرۇپال چېچىغا ئاق كىرىپ كېتىۋاتقۇدهك. يېقىندا بىر تاماكا چىقىپتۇدهك

چاقىسىنى تازا پۇل  -ىڭ باالبېشىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ ئوتتۇردىن چېكىدىكهنسىز. بهزى كاتىۋاشالرن

ل دېگهنگه ئۆزىنى تازا بهك ئۇرۇپ كهتكهنمۇ ياخشى ئىش پۇ‹،  تاپىدىغان ئىشقا سېلىپ قۇيۇپ

ئۇ قېتىم راستىنال ، دهپ ۋهز ئېيتىدىغان بولىۋالغىنىغا مهن ھهيران. ئىچىم پۇشۇپ ›ئهمهس

 .چوشقىالرتوغرىسىدا يازدىم

 

قېنى كۆرۈپ بېقىڭ. ئاپتۇرنىڭ چوشقا ، دهرسىز ،بۇ ئاداش يازمىغان ئهمدى چوشقا قاپتىمۇ

 ھهققىدىكى ئهسىرى مانامۇنداق باشلىنىپتۇ:

ئۇ يهرده چوشقا باقىدىغان بىر ئائىلىلىك ، شهھىرىمىزنىڭ يان تهرىپى ئازراق سازلىق بولىدىغان

مۇنچه كۆكتات تېرىپ جاھاندارچىلىق قىالتتى. -تۇراتتى. ئۇالر سازلىقنىڭ قۇرۇقراق يهرلىرىگه ئانچه

نى شاالپشىتىپ كىچىك ۋاقتىمىزدا بالىالر بىلهن ئويناپ سازلىق تهرهپكه بېرىپ قاالتتۇق. سازنىڭ سۈيى
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، سازلىقنى تىلغاپ يۈرگهنچوشقىالرنى كۆرۇپ، خارتىلداپ قارا پاتقاققا تۇمشۇقىنى تىقىپ، كېچىپ

بارا -بۇ سازلىقنىڭ سۈيى بارا، دهپ ئوياليتتىم. كېيىن؟ چوشقا دېگهن پاتقاق يهيدىغان ئوخشىمامدۇ

 ىنىت تېرىيدىغان يهرلىرقۇرۇپ كهتكىلى تۇردى. چوشقا باقىدىغان ھېلىقى ئائىله كۆكتا، تارتىلىپ

كۆپ يهرنى قاشالدىۋالدى. شهھهرنىڭ ئابرويلۇق بىر  بىكار ياتقان خېلى، شۇپ ئهتراپقا تام سوقۇپقو

ئۆينىڭ ئهلىمى  دهپ شۇ ئهتراپقا كېلىشتۈرۈپ بىر ئۆي سالدى. بۇنى دوراپ ››ئوغلۇمغا‹‹ باشلىقى

اشلىدى. پېنسىيىگه چىققان بىر كىشى ئۇ ئارقىدىن سازلىققا ئۆي سېلىشقا ب -ئۆتۈپ كهتكهنلهر ئارقا

بۇ ، يهرگه ئۇششاق. چۈششهك نهرسىلهرنى ساتىدىغان بىر دۇكانمۇ ئېچىۋالدى. شۇنداق قىلىپ

بارا يېڭى بىر مهھهلله بولۇپ قالدى. بىزمۇ بۇ مهھهللىگه بىر نهچچه ئېغېز ئۆي  -سازلىقنىڭ ئورنى بارا

چوشقا  لىقى ئائىله بىلهن قوشنا ئولتۇرۇپ قالدۇقنهق چوشقا باقىدىغان ھې، سېلىپ كۆچۈپ چىقىپ

تىمهن بىر بوۋاي ئىدى. ئۇ ياشتا چوڭ ۋه بۇ يېڭى مهھهللىگه ، باقىدىغان ئائىلىنىڭ چوڭى ئورۇق

ھۆرمهتلهپ ، بۇ بوۋاي بىلهن ئۇچرشىپ قالساق مهھهللىدىكىلهر، ھهممىمىزدىن كونا بولغاچقا

تىلغاپ يۈرگهنلىكىنى  ھهممه يهرنى، الدا يۈگۈرۈپساالملىشىپ ئۆتهتتۇق. ئهمدى چوشقىالرنىڭ تا

 چوشقىلىرىنى تاالغا، ئادىتىنى نهزهرده تۇتۇپ-قۇلۇمالرنىڭ ئۆرپ-يدىغان بولدۇق. بوۋاي قوشنامهكۆر

بىز چوشقىالرنىڭ چىرقىراشقان ئاۋازىنى  ئىدى. قويۇۋهتمهيدىغان بولدى. ئۇالرنىڭ ھويلىسى كهڭرى

ئاڭاليتتۇق. چوشقا دىگهننىڭ زادى نېمه يهيدىغانلىقىنى مهن  ئارقىسىدىنال تامالرنىڭ، ھويال ئىچىدىن

چۈشهنگهندهك بولدۇم. دهسلهپته بوۋاينىڭ  شۇ بوۋايغا قوشنا بولۇپ ئولتۇرغاندىن كىيىنال ئازراق

ئهتراپتىن  چوشقىلىرىمۇ ئانچه كۆپ ئهمهس ئىدى. ئۇنىڭ بالىلىرى ھهركۈنى سېۋهتنى كۆتۈرۈپ چىقىپ

بوۋاي بۇ كۆكتاتالرنى  الندۇقلىرى دېگهندهك نهرسىلهرنى تېرىپ كېلىشهتتى.كۆكتات تاش، ياۋا كۆكتات

 ايهنه نېمىلهرنىدۇر ئارالشتۇرۇپ ئاداپ قىلىپ چوشقىالرغا تۆكۈپ بېرهتتى. ئۇنىڭغ، توغراپ ،يۇيۇپ

بازار ئىچىدىن ئاشخانىالرنىڭ تاماق ، كهچكه يېقىن بوۋاي يوغان ئىككى چېلهكنى ئهپكهشكه ئىلىپ

، چاقانلىرىنى كۆتۈرۈپ كېلهتتى. كېيىن ئۇالرنىڭ چوشقىلىرى كۆپىيىپ-رالشقان يۇندىقالدۇقلىرى ئا

 . بوۋاينىڭ ئائىلىسى رهسمىي چوشقا بېقىش بىلهن شۇغۇللىندىغان ئائىلىگه ئايلىنىپ قالدى

بولۇپ قالغاندى. چوڭ ئوغلى بىر موتسىكىلىت  بۇ چاغقا كهلگهنده بوۋاينىڭ ئوغۇللىرىمۇ چوڭ

ئورنىتىپ  ئۇنىڭ ئۈستىگه تۇڭ، سىكىلىتىڭ ئارقىسىغا بىر كىچىك كوزۇپنى چېتىپسېتىۋالدى. موت

تاشقان تاماقلىرىنى شۇنىڭدا توشۇپ كېلىدىغان بولدى. يېقىنقى بىر نهچچه -ئاشخانىالرنڭ ئاشقان

ئۇالرنىڭ قانداق بېيىپ ، ئائىلىسى شۇنداق تېز كۆتۈرلۈپ كهتتىكى يىلدىن بېرى بوۋاينىڭ
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ئائىلىنى  ،يېتىپ قالغان بولۇپ ئهقلىمىز يهتمهيال قالدى. بۇ بوۋايغا ھازىر قېرىلىقكېتىۋاتقانلىقىغا 

 باشقۇرۇش ئىشىنى ئۇنىڭ چوڭ ئوغىلى قولىغا ئالغان ئىدى. ئۇ ھويلىسىنىڭ بۇرۇنقى كۆرۈمسىز توپا

كۆپ قىپقىزىل خىشتا تام قوپۇرۇپ چىقتى. بېقىۋاتقان چوشقىلىرىمۇ ناھايىتى ، تاملىرىنى ئۆرۈپ تاشالپ

چوشقا قوتانلىرىنىمۇ سېمونىت بىلهن ، يېرىنى ئايرىم قىلىپ ئىدى. چوشقىالرنىڭ تۇرىدىغان

 . سۇۋىۋاتتى

ئېگىز ، كېتىدىغاندهك چوشقىالرنى يۈدۈپ چىقىپ، خۇددى بىرى تامدىن ئارتىلىپ چۈشۈپ 

ئىككى  ھويلىسىنىڭ يهنه بىر چېتىگه تامالرنىڭ ئۈستىگىمۇ ئايالندۇرۇپ تىكهنلىك سىم تارتىۋهتتى.

بۇنىڭ ئالدىدا مهھهللىمىز بويىچه چىرايلىق ، شۇنداق كاتتا ئىمارهت سالدىكى قهۋهتلىك قىلىپ

ئابرۇيلۇق ھېلىقى باشلىقنىڭ ئوغۇلىغا سالغان ئۆي چېنىپال قالدى. ئۇالرنىڭ ، كۆرۈنىدىغان

- :كىلهرمهھهللىدى، بېيىپ كېتىۋاتقانلىقى ئۈستىده گهپ بولسا، چوشقىلىرىنىڭ شۇنچه تىز كۆپىيىپ

يېنىدا ئولتۇرۇپ بېشىنى سىالپ ، بوۋاينىڭ چوڭ ئوغلى بېقىۋاتقان چوشقىالر چهتئهل نهسلىدىن ئىكهن

ئۇالرنىڭ ياپۇنيىدىن  -دېيىشهتتى. يهنه بهزىلهر: -،تۇغقىدهكنى 30-20 بىر تۇغقاندا بىراقال، بهرسه

چىچىشقا تاراقالپ ، يهپتاماق  يېيىشكه پىششىق ،ئهكهلگهن يهنه بىر غهلىته چوشقىسى بار ئىكهن

چۈششهك نهرسىلهر ساتىدىغان  -دهيتتى . مهھهللىدىكى ئۇششاق -،تۇرغان قهغهز پۇل چىچارمىش

ئاچقان كىشى ئىلگىرى بىر مهكتهپنىڭ ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىسى ئىكهن. ئۇ مۇنداق گهپلهرنى  دۇكاننى

، يالندۇردىكهنسىلهر ئۇكىلىرىمھهممه ئىشنى چاقچاققا ئا-: ئاڭلىغاندا سهل خاپا بولغاندهك بولۇپ

شهھىرىمىزدىكى  مهسىله دېگهنگه ئىلمىي قاراش كېرهك. چوشقا باققۇچىالرنىڭ بېيىپ كېتىشى

بىز - ،دهيتتۇق- ؟ئاكا، بۇ نېمه گهپ-دهيتتى.  -،رېستۇرانالرنىڭ كۆپىيىشى بىلهن توغرا تاناسىپ

ۈرهتتى ماتېماتىكا دهپ چۈشهند -،بۇ دېگهنلىك -؟دىگىنىڭىز نېمىسى پاناسىپ-تاناسىپ

، چوشقا باقىدىغانالر شۇنچه باي بولىدۇ شهھرىمىزده رېستۇرانالر قانچه كۆپهيگهنسېرى -،ئوقۇتقۇچىسى

تاماقنى  بىردىن ئابروي تالىشىپ-دىگهنلىك. رېستوران دېگهنگه قورسىقى توق غوجامالر كىرىدۇ. بىر

چوشقا باقىدىغانالر يىغىشتۇرۇپ قالغىنىنى ، ئازراقال يهپ بولدى قىلىدۇ، ھارغۇچه بۇيرۇپ قويۇپ

چوشقا باقىدىغانالر باي بولماي نېمه ، كېلىدىغان مۇنداق يېمى كۆپىيىۋهرسه ماڭىدۇ. چوشقىنىڭ بىكارغا

يېڭى سېتىۋالغان قاپقارا پىكاپىغا  يېقىنالرغا بارسا -بوۋاينىڭ چوڭ ئوغىلى ھازىر يىراق؟ بولىدۇ

 هھهرگه يوغان تۇڭ ئورنىتىلغان يۈك ماشنىسىنىئولتۇرۇپ باراتتى. بوۋاينىڭ ئىككىنچى ئوغلى ش

چوڭ رېستۇرانالر بىلهن مۇناسىۋىتى قويۇق ئىدى. ئۇ ، ھهيدهيتتى. ئۇالرنىڭ شهھهردىكى داڭلىق

رېستۇرانالردىن ، توشۇپ كېلىنهتتى. راسىت دېگهندهك يهردىكى ئاشقان تاماقالر ئاشۇ ماشنىدا
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كهتكهن يوغان  ى سىرتىنى قېلىن ماي باغالپچوشقىالرغا تاماق توشۇپ كېلىدىغان يۈك ماشنىسىدىك

 . تۇڭنىڭ ئىچىگه قارىسىڭىز چۈشىڭىزدىمۇ كۆرمىگهن نهرسىلهرنى كۆرىسىز

، توخۇ-غاز، ئۆردهك، سوغۇق ھهرخىل قورۇمىالر-ئىسسىق، ئېچىتىلغان، دۈملهنگهن، قورۇلغان

، پاقا، بېلىق، گۆشلىرى قاناتالرنىڭ-ئۇچار ئۇچىرايدىغان كهم قانداقتۇر يهنه …كهكلىك، قىرغاۋۇل

قويالرنىڭ گۆشلىرىدىن تهييارالنغان خىلمۇ ، كاال، مۈشۈك-ئىت، قوڭغۇز-قۇرت، كهسلهنچۈك، يىالن

لهيلهپ تۇرغان ئاپئاق ، كىملهرنىڭدۇر تۇغۇلغان كۈنىگه ئاتاپ تهييارالنغان ئېسىل تورتالر، خىلتاماقالر

رېتى بىلهن يېزىپ -رهت ھهممىسىنى بۇالرنىڭ ،ئايھاي …پهرمۇده  ،سامسا، مانتا، يۇتاز ، ھورنان

بىرلهپ كۆرۇپ چىقسىڭىزمۇ بولىدۇ. -چىقىمهن دېسىڭىز كاتتا رېستۇرانالرنىڭ تاماق تىزىملىكىنى بىر

 مۇنچىۋاال نهرسىلهرنىڭ قانداق ئادهملهرنىڭ ئالدىدىن ئېشىپ چىقىدىغانلىقىغا ئهقىلىڭىزنى

كىرىپ تاماق يهيدىغان ئورنىمۇ ياكى يهتكۈزهلمهيسىز. ھازىر ئاشخانىالر قورسىقى ئاچقانالرنىڭ 

دهپ ئويلىنىپ قالىسىز. ھېلىقى ؟ ئورنى بوپقالدىمۇ قورسىقى توقالرنىڭ كىرىپ تاماق بۇزىدىغان

، تويغۇزۇپ چىقىپ پۇلى بار غوجامالر ئېھتىمال ئۆيىده قورسىقىنى ئوبدان، ئوقۇتقۇچى ئېيتىقاندهك

الرغا كىرىپ نهچچه يۈز يۈهنلىك تاماقالرنى سۆلىتىنى داۋراڭ قىلىش ئۈچۈن يهنه كاتتا رېستۇران

دهپ  -،سىز شۇنداقمۇ دهيسىز، قاراپ ئولتۇرۇپال قوپۇپ كهتسه كېرهك. ھهي يېمهي، بۇيرۇتۇپ قويۇپ

مهن بىلهن ، پىكاپدىن چۈشۈپ چۈشهندۈردى ماڭا بىر كۈنى بوۋاينىڭ چوڭ ئوغلى ھېلىقى قارا

شىركهتلهر ، ۈتمىگهن نۇرغۇن ئىشالرھۆكۈمهتنىڭ رهسمىي سورۇنلىرىدا پ -،كۆرۈشۈپ تۇرۇپ

شهخىسلهرنىڭ يهڭ ئىچىدىكى سودىلىرى بىزنىڭ ، ھهر خىل غهيرى رهسمىي توختامالر ئوتتۇرىسىدىكى

ئۈستىده پۈتىدۇ. شهھهر خهلىقى بىزدىن خۇش بولسا  ئاشۇ چوشقىالر يهيدىغان تاماقالر تىزىلغان جوزا

پۈتۈن شهھهرسېسىقچىلىققا چۆكۈپ ، ىساقتاشقان نهرسىلهرنى بىز يىغشتۇرم-بولىدۇ. شۇ ئاشقان

چېچىلغان -بىز بۇزۇلغان، پۇلى بارالر قوۋرۇغىسى يوق پۇلنى خهجلهپ بۇزۇپ چاچىدۇ؟ قالمامدۇ

كىچىك  -ھازىر ئائىلىنىڭ چوڭ بوۋاي …كېلىپ يهنه يېڭى گۆشكه ئايالندۇرىمىز نهرسىلهرنى يىغىپ

ئارالشماي يۈرهتتى. ئاددى رهخىتلهردىن كىيىم  ھېچنىمىگه، ئىشلىرىنى چوڭ ئوغىلىغا تاشالپ بېرىپ

تامىقىغا  ئۆزى بۇرۇندىن چېكىپ ئادهتلهنگهن ئهرزان تاماكىنى چېكهتتى. ئهتتىگهنلىك، كىيىپ

يهنه ، ئۈچ تال پىلته قۇيماق بىلهن ئۇماچ ئىچهتتى . ئۆيىده شۇنچىلىك باياشاتچىلىق بولسىمۇ-ئىككى

بىزنىڭ بوۋاي كونا ، ېنىنى ئهتىۋارالپ يهيتتى. بالىلىرى ئۇنىقوناق ھورن، قورۇتۇپ گۆشسىز قورۇمىالرنى

دهپ زاڭلىق قىالتتى. بوۋاي بهزى كۈنلىرى ، مېڭىسىمۇ كونا پېتى قېتىپ قالغان، زاماننىڭ ئادىمى
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يېمهكلىكلهرنى  رېستۇراندىن كهلتۈرۈلگهن ھهرخىل، چوشقا قوتىنىغا كىرىپ تاماكىسىنى چېكىپ

ئۇ بىر ، تقان چوشقىالرغا قاراپ تۇرۇپ كېتهتتى. قانداقال بولسۇنتۇمشۇقىنى تىقىپ تىلغاپ يهۋا

شۇ ئاپئاق ھورنانالر ، شۇ گۆشلهرنى يېتىشتۈرگۈچىلهرنىڭ جاپالىق ئهجىرى، شۇ كۆكتات، ده-دېھقان

چېچىلغان ھهر بىر تال بۇغداينى يهردىن  تهييارلىنىدىغان بۇغداينى تهرگۈچى جاپاكهش دېھقاننىڭ

 چوشقىالر تىلغاۋاتقان شۇ يېمهكلىكلهر ئۇخلىسا چۈشىگىمۇ، دىغان ھالىتىئېرىنمهي ئېڭىشىپ ئالى

بهلكىم. بهزىده مهن بوۋاي بىلهن ، كىرمهيدىغان نامرات ئائىلىلهر ئۇنىڭ خىيالىدىن كهچسه كېرهك

قوتىنىغا كىرىپ قاالتتىم. كۆزۈمگه بۇ چوشقىالر مهن كىچىك  دهپ ئۇالرنىڭ چوشقا ، پاراڭلىشاي

يهيدىغان نهرسىلهرنى  وشقىالرغا ئوخشاشماي قېلىۋاتقاندهك كۆرۈنهتتى. ئادهملهرۋاقتىمدا كۆرگهن چ

ئۇالرنىڭ گهندىسىمۇ ئادهملهرنىڭ گهندىسىگه ئوخشىشىپ كېتهتتى. مىجهزلىرىنى ، يهۋهرگهچكىمۇ

مىجهزىمۇ ئۆزلىرى يهۋاتقان تاماقالرنى ئاشۇرۇپ قويغان ئادهملهرنىڭ مىجهزىگه تارتىپ ، دېمهمسىز

، يېتىپ كېتىشلىرى قورسىقىنى بهك تويغۇزۋېتىپ دهك قىالتتى. ئۇالرنىڭ ئاپتاپقا قاقلىنىپكېتىۋاتقان

، ئالدىڭىزغا كېلىپ ئۆزىنى ئااللماي دىۋاندا مۈگدهپ قالغان غوجامالرغا ئوخشىشىپ قاالتتى. بهزىلىرى

؟ يهپ يۈرگهن يېمهكلىكلهرنى چۈشۈڭدىمۇ كۆرگهنمۇ سهن؟ بىز سهن نېمهڭگه يوغان سۆزلهيسهن

بهدهنلىرىڭىز جۇغۇلداپ ، كۆزلىرىڭىزنىڭ ئىچىگه شۇنچىلىك قادىلىپ قارايدۇكى، بولغاندهك مهكچىدې

ئشرهت سورۇنلىرىغا پاالقاليدىغان ئشقىۋاز خېنىمالرنى -ئهيش كېتىدۇ. بهزى چىشى چوشقىالر ھه دېسه

ىلىشقا ناشايان ئشالرنى ق، دوراپ ساغىرلىرىنى ئوينىتىپ غهلىته قىلىقالرنى چىقىرىپ مېڭىپ كهتسه

خۇشتار بايۋهچچىلهرنىڭ ئالدىدىن ئاشقان تاماقالرنى يهۋالغان بهزى ئهركهك چوشقىالرنىڭ ھېلىقى 

چوشقىالرنى ئهگىپ كېتهلمهي سۈركىلىشىپال يۈرگهنلىكىنى كۆرىسىز. بۇلۇپمۇ ئۇالرنىڭ  نايناق چىشى

ڭ ئهمهلدارالردهك چو، ئارقىسىغا تۇتۇپ كېرىلىشى ئۇنىڭ قولىنى، ئىچىده يوغان بىر چىپار چوشقا بار

بېرىۋېتىشكه  غادىيىپ مېڭىپ كېتىشلىرىنى كۆرسىڭىز قورققىنىڭىزدىن ئختىيارسىز ئېگىلىپ ساالم

  …تاسال قالىسىز

رېستۇرانالرغا بىر  ،شهھهر مهمۇريىتى شهھىرىمىزدىكى ئاشخانا ،قايسىبىر بايرامنىڭ ئالدىدا يېقىندا

ئاڭلىشىمىزچه يۇقىردىن شهھهرگه بىر چوڭ  ئۇقتۇردى.تىجارىتىنى توختىتىپ تازلىق قىلىشنى  ھهپته

ئېغىر  ،كىمكى ئۇقتۇرۇشقا خىالپلىق قىلسا« ئۇقتۇرۇشتا ئىكهن. تهكشۈرۈش ئۆمىكى كهلمهكچى

 .يېزىلغاندى دهپ ئېنىق» تىجارهت كېنىشكىسى ئهمهلدىن قالدۇرۇلدۇ ،جهرىمانه قۇيۇلىدۇ
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مهزلىك ، رغا كىرگهنده سىز كۆركهم زالرېستورانال، مۇشۇنداق قىلمايمۇ بولمايتى. ئاشخانا

پۇرات نهرسىلهر قۇيۇلدىغان -سۇرۇنلىرنىڭ ئارقىسىدىكى ۋه پارچه شۇ تاماق؛ تاماقالرنى كۆرىسىز

گىژلدىشىپ ، ئۇ يهردىكى دۈكۈرلىشىپ يۈگۈرشۈپ يۈرگهنچاچقانالر، ئۆيلهردىكى پاسكىنچىلىق

غىمۇ كهلتۈرمهيسىز. لېكىن بارىلىق تاماق چېچىلىپ ياتقان يىمهكلىكلهرنى خىيالىڭىز، يۈرگهن چىۋىن

شۇ سۇرۇنالردىن ئېشىپ چىققان نهرسىلهر بىلهن بېقىلۋاتقان ، بىر ھهپته تىجارهت توختاتسا سۇرۇنلىرى

پاجىئهنىڭ بېشى مانا ، دېگهن مهسىلنى ھىچكىم ئويالپ باقمىدى؟ مىڭالپ چوشقىالر نىمه يهيدۇ!

تۆتىنچى  ئۈچ كۈنى غۇۋاسىز ئۈتۈپ كهتتى-ككىشۇنداق باشالندى. بۇ بىر ھهپتنىڭ ئالدىنقى ئى

كۈندىن باشالپ چوشقىالر ئاچلىقتىن ھهر تهرهپكه تىپىرالپ ئارامسىزلىنىشقا باشلىدى. چوشقا 

ياۋا ئوت ، كېپهككه كۆكتات، بۇغدايلىرىغا، قوناق، تېپىپ كهلگهن ئارپا باققۇچىالرنىڭ يۈگۈرۈپ يۈرۈپ

ئاداپالرغا ئۇالر قاراپمۇ قويمىدى.  رۇپ ياساپ بهرگهندىگهندهك قانداقتۇر بىر نىمىلهرنى ئارالشتۇ

ئۇالر ئاللىبۇرۇن ، كۆڭلى ئايىنىپ قۇسۇۋېتىشتى. چۈنكى، بهزىلىرى ئازىراق تېتىپ باققان بولسىمۇ

يىمهكلىكلهر بىلهن ئۇزۇقلنىشقا ئۆگىنىپ قېلىشقان ئىدى. شۇ كۈنلهرده مهن قوشنىمىزنىڭ  ئېسىل

چوشقىالرنىڭ ئاچچىق چىرقىراپ نىملهرنىدۇر دهپ  ،ىپكېتىۋىت قوروسىنىڭ يېنىدىن ئۈتۈپ

رېستورانالرنى تاقىۋېتىپ ، ئۇالر بىزگه تاماق تهيياراليدىغان ئاشخانا- ۋارقىراشقانلىرىنى ئاڭالپ قالدىم.

دهپ  -؟دهپ ۋارقىراۋاتاتتى بىر چوشقا. نېمه ئىش قىلۋېتىپتۇ-؟نېمه ئىش قىلۋاتىدۇ بىلهمسىلهر

ھهممه پاسكىنچىلىقنىڭ ، تازلىق! ئويالپ بېقىڭالر، لىق قىلۋېتىپتىمىشتاز-چوشقىالرمۇ.  چۇرقىراشتى

ئۆزلىرنىڭ ۋۇجۇدىنى تازالشنىڭ الزىملىقىنى ئويالپمۇ  ئادهم! ئۇالر ئالدى بىلهن؟ مهنبهسى نىمه

بۇلۇۋېتىپتىمىش.  بۈرگىلهرنى يوقىتىپ يهتمهكچى-پىت، چاچقان، باقمايدۇ. ئۇالر پاكىزلىققا چىۋىن

بۇ چوشقا شۇنچىلىك چوڭقۇر مۇالھىزىلهرگه چۈشۈپ ؟ بۇگۈن پۈتۈن زىمىننى بۇلغاۋاتقان زادى كىم

ئالىي مهكتهپلهرنىڭ پىروفىسورلىرنىڭ ئالدىدىن ئاشقان تاماقالرنى تالالپ يېگهن  ئۇ چۇقۇم، كهتتىكى

سۆز ئالدى ئىككنچى بىر  دهپ -،باقماي شۇنداقلىقىغا-دهپ ئويالپ قالدىم. ، چوشقا بولسا كېرهك

، ئۆزلىرىچه ئۆزلىرىنى ھهممىدىن ئالىي ھېسابلىشىدۇ. بىزلهرنى كۆزگىمۇ ئىلىپمۇ قويماي-، چوشقا

! »چوشقا«بىرنى -قهپهستهك تار سېمۇنىت تامالرنىڭ ئىچىگه سوالپ قويىشىدۇ. سوقۇشىپ قالسا بىر

، لهرنى تىكىشىپ كىيىشىدۇتېرىلىرىمىزدىن ھهر خىل كىيم ئىزا تارتماي.، يۇ دهپ تىللىشىدۇ

گۆشلىرىمىزدىن ھهرخىل  ئاغزىلىرىغا تىقىپ چىشلىرنى چوتكىلىشىدۇ، يۇڭلىرىمىزدا چوتكا ياساپ

يېمىگهنلىرنى يهنه بىزنىڭ ئالدىمىزغا ئهكېلىپ تۈكۈشىدۇ. كىم ، يېگننى يهپ، قۇرۇمالرنى قۇرۇپ

بىزنىڭ قهدىمىي  ،ئېھ-؟ ىز!بىزھازىرغىچه قانچه قېرىندىشمىزنىڭ گۆشىنى يېۋهتكهندىم، بىلدۇ
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ئۇ -، ھهسىرهت چهكتى يهنه بىر چوشقا دهپ-قىيغىتىپ يۈرگهن ئهركىن چاغلىرىمىز!  ئورمانالردا

دېدى يهنه  -؟ئاڭلىدىڭالرمۇ-چاغالردىكى يېمهكلىكلهر قانچىلىك ساپ ۋه تهبىئىي ئىدى ھه! 

، بۇنڭىدىن كىيىن، بىرچوشقا ئۇالرنىڭ چوڭ باشلىقلىرى تېخى ھېچكىم ئېسراپچىلىق قىلمىسۇن

 …ئاشۇرۇپ قۇيۇش چوڭ جىنايهت! دهپتىمىش، ئاشمىسۇن داستىخانلىرىمىزدىن چوشقىالرغا ھېچنىمه

قوتاننىڭ سېمۇنىت  چوشقا چىپار يوغان ھېلقى نۇتۇقنى مهزمۇندىكى قۇتراتقۇلۇق بهكرهك ھهممىدىنمۇ

-؟گۈ ئاچ يۈرگۈدهكمىزمۇبۇ گهپچه ئهمدى بىز مهڭ-ۋارقىراپ تۇرۇپ سۆزلىدى: ، تېمىغا چېقۋېلىپ

، تهبىئىيتىمىزنى، بوۋىلىرىمىز ياشىغان قهدىمىي ماكانلىرىمىزنى ۋهيران قىلىپ-ئاتا بىزنىڭ-، دهيتتى ئۇ

ئۇالرغا ، بۇرادهرلهر؟ ئۆزگهرتىۋهتكهن زادى كىم ئۇزۇقلىنىش ئادهتلىرىمىزنى، ياشاش شارائىتىمىزنى

دهپ » يائالال!« ،ئاڭالپ گهپلهرنى بۇ …قالدى ئۆزىمىزنى بىر كۆرسىتىپ قويدىغان ۋاقتىمىز بۇلۇپ

 دهپ قورقۇپ كهتتىم.؟ قانداق، بىرهر كېلىشمهسلىك يۈز بىرىپ قاالمدۇ، ياقامنى تۇتۇپ

شهھهر تازلىقى تهكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ  تازلىق تهكشۈرۈش بايرامنىڭئالدىدا ئاياغالشتى. 3 

، رېستوران، ئاشخانا پۇشقاقلىردىن تارتىپ-بۇلۇڭ، كوي-شهھهرنىڭ كوچا ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى.

پوللىرغىچه ھهممه نىمه ئهينهكتهك پارقىراپ ، ئۇرۇندۇق-شىره، دېرىزه-سودا ئۇرۇنلىرنىڭ ئىشىك

بارلىق رېستورانالر قايتىدىن تىجارهتنى ، تۇراتتى. بايرام كۈنىئهتىگهندىال ئىشكلىرنى ئېچىپ

باشلىدى.  پۇرقىراپ ئىس كۆتۈرلىشكه تۇرخۇنلىردىن باشلىۋهتتى. سهھهردىن باشالپال ئاشخانالرنىڭ

 چۆمۈچلهر قازاننىڭ گىرۋىكىگه تېگىپ، ئاشپهزلهرنىڭ قىڭراقلىرى دۆشه ئۈستىده رىتىملىق تاكىلداپ

كۈتكۈچىلهرگه نېىملهرنىدۇر تاپالش بىلهن ، توختىماي داراڭاليتى. خوجايىنالر ھهر تهرهپكه پاالقالپ

، تۈكۈن-رېستورانالردا ئۆتكۈزۈلۈشكه تېگىشلىك بولغان توي، بېرىئالدىراش ئىدى. بۇ بىر ھهپتىدىن 

شىرهسىنىڭ ھهممىسى ئالدىن  تاماق، شهخسى كۈتىۋېلىشالر يىغىلىپ قالغان بۇلۇپ، ھهرخىل مۇراسىم

پىشقان تاماقالرنىڭ ، يېقىنالشقانداالرغا 10زاكاس قىلىنىپ بولۇنغان ئىدى. ۋاقىت سائهت 

پۇرىقى شهھهر ئاسمىننى قاپالشقا باشلىدى. مهيىن شامال بۇ پۇراقنى  تارقالغان مهزلىك ئاشخانىالردىن

سزىمى ئۆتكۈرلىشىپ كهتكهن چوشقىالر  ھهر تهرهپكه ئۇچۇراتتى. پىششىق تاماقالرنىڭ پۇرىقىغا

 ئهمدى چىدىغۇدهك، قوتانلىردا تىپىرالپ تۇرالماي قالدى. ئۇالر نهچچه كۈندىن بېرى ئاچ بولغاچقا

يۈگۈرگىنچه كېلىپ ، نچى بۇلۇپ ھېلقى چىپار چوشقا كهينىگه داجىپ تۇرۇپتاقىتى قالمىغاندى. بىر

دهرۋازا شانىلىرىدىن ئاجىراپ ، دهرۋازىغا ئۆزىنى ئۇرغان ئىدى بوۋاينىڭ چوڭ ئوغلى ئورناتقان تۆمۇر

ئورۇنلىرىدىكى  مهلسىھهتلىشىۋالغاندهك شهھهرنىڭ باشقا، ئۇچۇپ چۈشتى. خۇددى شۇ مىنۇتتا
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، لىرىنى ئۆرۇپ كوچىالرغا قۇيۇندهك ئېتىلىپ چىقتى. بايراملىق كىيىملىرىنى كىيىپچوشقىالرمۇ قوتان

كوچىالرغا چىققان ئادهملهر باشتا نىمىنىڭدۇر گۈلۈرلىگهن ئاۋازىنى ئاڭلىغاندهك  چىرايلىق ياسىنىشىىپ

نېمه ۋهقه ، كىرۋاتقان چوشقىالرنى كۆرۈپ تهرهپ تهرهپتىن شهھهرگه يۇپۇرلۇپ، بولدى. ئارقىدىنال

بىرىگه -بىر قاچ باشالندى. ئادهملهر-چىيا قاچ-بولغانلىقىنى ئاڭقىرالماي تۇرۇپال قېلىشتى. ئاندىن قىيا

كهينىگه يۈگۈرۈشهتتى. -ئايالالر يوقىتىپ قويغان بالىلىرنى ئىزدهپ ئالدى، پۇتلىشىپ دومىلىشاتتى

قېلىشقان ئىدى.  ماشىنا شوپۇرلىرىنېمه قىلىشىنى بىلمهي روللىرىنى تۇتقىنىچه قېتىپ، ئاپتوبوس

قورقۇنچ ، دېرىزىلهردىن بېشىنى چىقىرىپ، نۇرغۇن ئادهملهر قهۋهتلىك بىناالرنىڭ ئۈستىگه چىقىۋېلىپ

 بىلهن تۆۋهنگه قارىشاتتى. چوشقىالر بولسا ئۆزلىرىنىڭ دىماغلىرىنى غىدىقالۋاتقان مهززىلىك

رېستۇرانالرغا قاراپ ، اشخاناتوپتوغرا ئ، پۇراقالرنىڭ نهدىن تارقىلۋاتقانلىقىنى خاتاسىز مۆلچهرلهپ

، رېستۇرانالرنىڭ تاماق زاللىرىغا ئوقتهك ئېتىلىپ كىرىپ كهلگهنده يۈگۈرمهكته ئىدى. چوشقىالر

-مېھمانالر چۇرقىرشىپ تهرهپ. كۈتكۈچىلهرنىڭ قوللىرىدىن پهتنۇسالر جاراڭالپ يهرگه چۈشۈپ كهتتى

ه قېتىپن تۇرۇپ قىلىشتى. چوشقىالر چۆمۈچلهرنى تۇتقۇنچ، تهرهپكه ئۆزىنى ئاتتى. ئاشپهزلهر پىچاق

قاچىالر -چىنه، قارىماي پىشقان تاماقالرغا ئۆزنى ئاتتى. گۆش قايناۋاتقان قازانالر ئۆرۈلۈپ ھېچنىمگه

رېتى بىلهن يهپ -ئۈستهللهرگه تىزلغان تاماقالرنى رهت جاراڭالپ يهرگه چۈشهتتى. چوشقىالر ئۈچۈن

پارچىالپ  چوڭ-تۇرۇپ يالمايتى. چوڭئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى. ئۇالر ھهممنى ئارالش

گىلهملهرگه سۆرىشهتتى. قايسى بىر ، يهرده سۆرهپ، پىشۇرۇلغان گۆشلهرنى تۇمشۇقى بىلهن ئىتتىرىپ

چوشقىالرنى بىر ، ئاشخاندىن نۇغۇچنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، چىدىماي رېستوراننىڭ خوجايىنى زىيانغا

تاالغا ئۇچۇرۇپ چىقىرۋهتتى.  دېرىزدىن، ئۈسۈپچىپار چوشقا ئۇنى بىر ، ئهدهپلهپ قويماقچى بولىۋىدى

ماگزىنالرنىڭ يېمهكلىكلهر ، قېىنى قىزىپ كهتكهن بهزى چوشقىالر يهنه كوچىالرغا قايتىپ چىقىپ

كوچىدا پىششىق تاماق ساتىدىغانالرنىڭ تهنزىلىرنمۇ مالمالتاڭ قىلۋهتتى. بىر ، پهشتاخلىرى تېزىلغان

-كاۋاپداندا ۋىژىلداپ پىشۋاتقان كاۋاپالرنى بىر، ىپكاۋاپچى بىر نهچچه چوشقىنىڭ يۈگۈرۈپ كىل

ھهيرانلىقتا ئاغزىنى ئېچىپالقالدى. مال ، بىر ئهپىلىك سىيرىپ يهۋاتقانلىقىنى كۈرۈپ، بىرلهپ ئېلىپ

ساتقۇچى بىر خانىم ئاپئاق بىر سېمىز چوشقىنىڭ مال جازىسىنىڭ يۇقىرسىدا تىزىقىلىق ھهر بىر 

ئاغزىنى ۋاققىده ، ارىقىنى پۇتنىڭ ئۇچىدا كۆتۈرۈپ ئېلىپھ يۇهنلىك ئېسىل 1000 بۇتۇلكىسى

بىر چوشقا كۈچۈكى . رومكىغمۇ قۇيماي گۈپۈلدىتىپ ئىچىۋاتقانلىقنى كۈرۈپ ھوشىدىن كهتتى، ئېچىپ

ئايىغى ئاستىدىن چىقۋاتقان ، ماگزىننىڭ بۇلۇڭدا تۇرغان بىر نهرسىنىڭ ئۈستىدىن ئۈتۈپ كىتىۋېتىپ

تاپ قالدى. ئۇ بايا بىر خېرىدار ئالماقچى بولۇپ قاپققىنى ئېچىپ قويغان ئاڭالپ توخ يېقىلىق ئاۋازنى
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چوڭ پىئانىنونىڭ ئۈستىدىن يۈگۈرۈپ ئۆتكهندى. ئۇتۇغۇلغاندىن بېرى داڭلىق بىر مۇزىكانىتنىڭ 

 ئاشقان تاماقالرنى تالالپ يهپ چوڭ بولغان چوشقا ئىدى. ئۆزىده مۇزىكىغا بولغان داستىخىنىدىن

ىڭ ئاللىبۇرۇن يىتىلىپ بولغانلىقىنى ھازىرغىچه ئۆزىمۇ بىلمهيتى. ئايىغى ئاستىدىن ئاجايىپ سېزىمالرن

بۇياققا يۈگۈرۈشكه -ئۇ پىئانىنونىڭ ئۈستىده توختىماي ئۇياق، قىزىقىپ چىقۋاتقان رىتىملىك ئاۋازالرغا

سىا بېتتىخوۋىنالرنىڭ ئىجادىيتىنىڭ ئارالشمى، باشلىدى. نهتىجىده ئۇنىڭ ئايىغى ئاستىدىن مۇزارت

يۇهنلىك  1000ھېلىقى ، ئوخشىشىپ كېتىدىغان شۇنداق بىر مۇزىكا ساداسى جاراڭالشقا باشلىدىكى

ھاراقىنى ئىچۋالغان چوشقا ئۆزىنى تۇتۋااللماي قۇيۇندهك پىرقىراشقا باشلدى. ئارقىدىن كىرگهن 

ر بۇ كاتتا سودا ساراينى بېشىغا كىيدى. مهلۇم بى، ئۇسۇلغا چۈشۈپ چوشقىالرمۇ دۈكۈرلىشىپ

رېستوراننىڭ ھهر كۈنى رېستوراندىن چىقمايدىغان سېمىز بىر خېرىدارى بارئىدى. ئۇنىڭ يانچۇقىدىكى 

باشقا ئادهم بىلمهيتتى. ، خهجلىسه تۈگىمهيغان پۇلالرنى زادى نهدىن كېلدىغانلىقنى خۇدايىم بىلمىسه

قى قهۋهتتىكى ئاالھىده بىر ئۇ يۇقىر، بۇ رېستوراننىڭ تۆۋهنكى قهۋىتىنى قااليمىقان قىلۋاتقاندا چوشقىالر

غاالپنى ئاڭالپ ئۇ نېمه ۋهقه بولۇۋاتقانلىقنى -تۆۋهندىكى گۈلدۈر. ئۆيده خېنىمالر بىلهن ھۇزۇرلىنۋاتاتتى

پهلهمپهيدىن ، ئۈلگۈرهلمهي ئۆزىنى چهتكه ئېلىشقا، پهلهمپهيدىن چۈشۈپ كېلۋىتىپ، بىلمهكچى بۇلۇپ

ستىگه مىنىپ قالدى. ھېلقى چوشقا ئۈستىگه چىقماقچى بۇلۇپ بۇرۇلغان بىر يوغان چوشقىنىڭ ئۈ

چاپلىشۋالغان بۇغهلىته مهخلۇقنىڭ نېمه ئىكهنلىكنى بىلهلمهي قوررققىندىن رېستوران ئىچىنى بىر 

چوشقىنىڭ ، ئايلىنىپ تاالغا قاراپ يۈگۈردى. سېمىز خېردار يهرگهبېشىچه ئۇچۇپ چۈشۈشتىن قورقۇپ

كۆزىگه خۇددى چوشقىنىڭ ئۈستىزگه يهنهبىر چوشقا  بوينغا مهھكهم ئېسلۋالغاندى. كوچىدىكلهرنىڭ

بىر چوشقا يهنه بىر ، شۇنىڭ بىلهن بىردهمدىال شهھهر ئىچىگه مىنۋالغاندهك كۈرۈنۈپ كهتتى.

بۈگۈنكى قااليمىقانچىلققا قوماندانىلىق ، كوچىالرنى ئايلىنىپ، چوشقىنىڭ ئۈستىگه مىنۋېلىپ

يهيدىغان نهرسىلهرنى  ھېلىقى قوماندان ئادهم، ردېگهن گهپ تارقىلىپ كهتتى. بهزىله، قىلىپتۇدهك

چوشقا يهيدىغان نهرسىلهرنى ، يهنه بهزىلهر، يهۋىرىپ ئادهمگه ئايلىنۋاتقان چوشقا ئىكهن دېسه

 دىېيشهتتى.، ئۆزگىرىپ كېتىۋاتقان ئادهم ئىكهن يهۋېرىپ چوشقىغا

 ال يىغىنچاقىردى.شهھهر مهمۇريىتى بۇ قااليمىقانچىلىقالرنى بىر تهرهپ قىلىش ئۈچۈن دهرھ

كهلگهنلهرنىڭمۇ  بايرام كۈنى بولغاچقا مۇناسىۋهتلىك كىشلهرنى جهم قىلىشمۇ خېلى تهسكه توختىدى.

ئالدى بىلهن چوشقا باققۇچى  ئۇيقۇسىزلىقتىن كۆزلىرى قىزارغان ئىدى. بهزىلىرنىڭ ،بهزىسى كهيىپ

كىتىش توغىرسىدا جىددى  پھهر قايسى ئائىللهرگه ئۆز چوشقىلىرنى تۇنىۋېلىپ دهرھال قايتۇرۇ
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بۇ قااليمىقانچىلىقتا قايسى چوشقا كىمنىڭ ئىكهنلىنى ئايرىشمۇ بىر گهپ  ئۇقتۇرۇش چۈشۈرۈلدى.

قااليمىقانچىلىقنى تېخىمۇ  ،ئېگىلىرى شهھهر كوچىلىردا ھهر تهرهپكه يۈگۈرۈپ چوشقا ئىدى.

ۋاتاتتى. شهھهرنىڭ ھايۋانالر داۋااملىش ئاۋۇتۋهتتى. شهھهر مهمۇريىتىده ئېچىلۋاتقان يىغىن تېخىچه

، تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىندىغان بىر خادىمى ناھايىتى ئۇزاق سۆزلهپ كهتتى. راستىنى ئېيىتقاندا

دهپ -، بۈگۈن يۈز بهرگهن بۇ پاجىئه-نېمه دىمهكچى بۇلۇۋاتقانلىقىنى ھېچكىم چۈشنهلمىدى.  ئۇنىڭ

-يېڭى مهسىللهرنى قويدى. بىزنىڭ كىيىمبىزنىڭ ئالدىمىزغانۇرغۇن -، سۆزنى داۋامالشتۇراتتى ئۇ

بهك  ئېچمهكنى-قاتناش قوراللىرىمز قالتىس زامانۋىلىشىپ كهتتى. يېمهك، ئۆي-تۇرالغۇ، كېچهك

بىزنىڭ روھى دۇنيارىمىزدا شۇنىڭغا اليىق قانچىلىك يۈكسىلىش ، تالاليدىغان بۇلۇپ كهتتۇق. لېكىن

نى بىزنىڭ يهيدىغىنىمىز بىلهن ئوخشىشپ چوشقىالرنىڭ يهيدىغى زادى قاچانالردىن باشالپ؟ بولدى

بىزنىڭ تاماقلىرىمز چوشقىالرنىڭكىگه ئوخشىشىپ قېلۋاتامدۇ ياكىچوشقىالرنىڭ تامىقى بىزنىڭ ؟ قالدى

ئهگهر ، مانا بۇ يېڭى بىر تهرهققىيات تېمىسى. دېمهكچىمهنكى؟ شىرهيمىزگه چىقىپ قېلۋاتامدۇ

ئۇالرنىڭ ، كلىرى بىلهن ئۇزۇقالندۇرۇلمىساخهشه-ۆزىنىڭ يېيىشكه تېگىشلىك يهم ھايۋانالرمۇئ

ئىچمىكى -بۈگۈنكىدهك قااليمىقانچىلىقالركىلىپ چىقىدۇ. ئادهملهرنىڭ يىمهك، تهبىئيتى ئۆزگىرىپ

چىققان ئىنسان  ئۇ چاغدا ھايۋانالردىن ئايرىلىپ، ھه؟ ھايۋانالرنىڭكىگه ئوخشىشىپ قالغىلى تۇرسىچۇ

 چۈنكى. قالدى ئولتۇرالماي تاقهتسىزلىنىپ باشلىقى رشهھه …يهنه ھايۋان تهبىئيىتىگه قايتىپ كېتدۇ

شهھهرنى تهرتىپكه سېلىشنىڭ ، ئۇزاققا سۇزۇلغان قۇرۇق گهپ ئهمهس-ئۇزاقتىن مۇنداق ھازىر ئۇنىڭغا

، ده-ئورنىدىن تۇرۇپ يان بۈلۈمگه چىقتى ئۈنۈملۈك بىر چارىسى ھهققىدىكى مهسلىھهت الزىم ئىدى. ئۇ

بۈگۈنكى  مهلۇم بىر قىسىمنىڭ رهھبىرنى تېلفۇنغا چاقىردى. ئۇنىڭ بىلهنشهھهر ئهتىراپىدا تۇرۋاتقان 

قااليمىقانچىلىقالرنى بىر تهرهپ قىلىشنىڭ تهدبىرلىرى ئۈسىتده جىددىي سۆزلهشتى. كۈن پىشىندىن 

قااليمىقانچىلىقنى تىنجىتىش تهدبىرلىرى تېخى يۈرگۈزهلمهي تۇرۇپال  شهھهر باشلىقىنىڭ، قايرىلغاندا

، قىيغاتقان چوشقىالر ھارغان پۇخادىن چىققۇچه، ئىچىپ-قالدى. ئوبدان يهپ جاھان تىنجىپ

قورساقلىرنى كۆتۈرهلمهي بوشىشىپ كهتكهن ئىدى. قااليمىقان نهرسىلهرنى كۆپرهك يهپ قويغان 

قولىنى كانىيغا تىقىپ قهي قىلدى. يهنه بهزىلىرى ئاغزىنى جۈمهكتىن چۈشۋاتقان مۇزدهك  بهزىلىرى

دېيىشتى. ئاندىن ، ئانچه ياخشى ئىش ئهمهسكهن بهك تۇيۇپ كهتكهنمۇ، ار قىلىپغ-سۇغا تۇتۇپ غار

تازا بىرئېغىناپ ئارام ، ئۆزلىرنىڭ ئۆگهنگهن قوتانلىرغا بېرىپ-سهپ بۇلۇپ شهھهر سىرتىغا-ئۇالر سهپ

ئېلىشى الزىم ئىدى. ھهممىدىنمۇ ھېلقى سېمىز خېرىدارنى ئۈستىگه يۈدۈپ يۈگۈرۈپ يۈرگهن يوغان 
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قولىدا جان يوق يىقىلىپ قالغان ئىدى. سېمىز خېرىدارمۇ -پۇت، بۇلۇپ ڭ ھالى بهك خارابچوشقىنى

ئۇرۇقالپ كهتكهن ئىدى.  كىلوگىرام  10ئۇنىڭ ئۈستىدىن سېيرىلىپ چۈشكهنده ئىلگىركىدىن 

سېمىز خېرىدار ، يىقىلىپ قالغان چوڭ چوشقىنى ئىككى چوشقا زهمبىلگه سېلىپ كۆتۈرۈپ ماڭغاندا

 باشلىقى شهھهر …بىر تۇغقىندىن ئايرىلىپ قالغاندهك كۆزىگه ياش ئالدى نخۇددى يېقى

. قالمىغاندى چوشقا بىرمۇ شهھهركوچىلىردا كهلگهنده يىتىپ ئهگهشتۈرۈپ خادىملىرنى مۇناسىۋهتلىك

ھېلىمۇ -ر چېچىلىپ ياتاتتى. نهرسىله سۇنغان-بۇزۇلغان ،گهندىلىرى چوشقا يهرده ھهممه

دېدى شهھهر باشلىقىنىڭ يېنىدا -تۈنۈگۈن كىتىپ كهلگهن ئىكهن! ياخسشىتهكشۈرۈش ئۆمىكى

 دېدى ئارقىدا تۇرغان يهنه بىرهيلهن.-. ده!-بۈگۈن چوشقىالرغا بايرام بۇپتۇ-تۇرغان بىرى. 

. قوشنىمىزنىڭ ھېلقى يوغان چىپار چوشقىسىدىن باشقا ھهممه چوشقىسى تۇلۇق قايتىپ كهلدى

ىقتا بوۋاينىڭ چوڭ ئوغلى ئولتۇرىدىغان قارا پىكاپمۇ غايىب شۇ قااليمىقانچىل، قىززىق يېرى شۇكى

پىكاپنى چىپار چوشقا ئېلىپ قاچتى. ھېلىقى - ،ئادهمگه بولغاندى. بوۋاينىڭ چوڭ ئوغلى ئۇچۇرغانال

. بىلهن كۆرگهن كۈنى مهن ئۇنىڭ پىكاپنى ھهيدهپ يېنىمدىن غۇيۇلداپ ئۈتۈپ كهتكىنىنى ئۆز كۆزۈم

دهپ ئۇنى ھېچقايسىمىز -، چوشقا قانداق ماشىنا ھهيدىيهلهيدۇ، لماڭساراڭ بو-دهپ يۈرهتتى. -

 .ئىشهندۈرهلمىدۇق


