
 
 ئىرادە ۋە مۇۋاپپىقىيهت

  قۇتلۇق بىلگه تهرجىمىسى

  

  
  مېكرو ھىكايه

ئامېرىكىغا قاچان ۋە قانداق كهلگهنلىكىنى . تونى ئىتالىيهدىن رىمنىڭ جهنۇبىدىكى بىر يېزىدىن كهلگهن ئىدى
بىر كۈنى كهچ تهرەپلهردە، ئۇنىڭ بىلهن تۇنجى قېتىم ماشىنا توختىتىش ئىسكىالتىمنىڭ ئارقا . پهقهتال بىلمهيمهن

  :ماڭا.  سانتېمىر بولۇپ، ناھايىتى ئورۇق ئىدى60مېتىر 1بويى .  يولدا ئۇچراشقان ئىدىمتهرىپىدىكى
. پۇال ئىنگىلىزچىسىنى چۈشىنىش ناھايىتى تهس ئىدى- چاال.  چىملىقڭىزنى ئوتاپ، چىرايلىق قىالاليمهن- 

  . ئىسمنىڭ تونى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
  :ى ئېيتتىم، تونى يهنه بىر قېتىمتونىغا بىر باغۋەن ئىشلهتكۈچىلىك پۇلۇم يوقلىقىن

  . چىملىقالرنى ئوتاپ، باغۋەنلىك قىالاليمهن، دەپ قويۇپ كېتىپ قالدى- 
ياردەم تىلهپ . ئۇنىڭ كۈنى تهستهك قىالتتى. ئۆيگه قايتىپ كىرگهن چېغىمدا كۆڭلۈم پهرىشان ئىدى

  . ىچىم قايناشقا باشلىدىكهلگهن بىر ئىنساننى نېمشقىمۇ قۇرۇپ قول قايتۇرۋەتكهن بولغۇيتتىم، دەپ ئ
ئهتسى كهچته ئۆيگه قايتىپ كهلگىنىمدە چىملىق رەتلىك ئوتالغان، باغدىكى ياۋا ئوتالر كىسۋېتىلگهن، پىيادە 

  :ئايالىمدىن بۇ ئۆزگىرىشلهرنىڭ سهۋەبىنى سورىدۇم، ئايالىم. يولى تازالنغان ھالهتته ئىدى
چىم ئوتاش ماشىنىسى چىقىرىپ، چىمالرنى ئوتاشقا  بىر ئادەم كېلىپ ماشىنا توختىتىش ئىسكىالتىدىن - 

ئۇ . ئايالىمغا تۈنۈگۈنكى ئىشنى بىر قۇر سۆزلهپ بهردىم. باشلىدى، ئۇنى سېنىڭ تونۇشمىكىدىن دەپتىمهن، دېدى
كىيىنكى ئىككى كۈن ناھايىتى ئالدىراش بولۇپ . ئادەمنىڭ پۇل تهلهپ قىلمىغانلىقى مېنى غهلىته قىلىپ قويدى

ئىشىمىزنى قايتىدىن جانالندۇرۇش ۋە ئىشچىالنىڭ بىر قىسمنى . ىنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇپ كهتكهن ئىدىمتون. كهتتىم
جۈمه كۈنى بالدۇرال ئۆيگه قايتىپ كهلگىنىمدە، ماشىنا توختىتىش . زاۋۇتقا ياندۇرۇپ كېلىش بىلهن بهند ئىدىم

م چىمالرنى ئوتاپ باغچىنى چىرايلىق تونىغا ئۆتكهن قېتى. ئىسكىالتىنىڭ كهينىدە يهنه تونىنى كۆرۈپ قالدىم
مائاشى ئاز . ئۇنى قېشىمدا ئىشلهشكه تهكلىپ قىلدىم. تۈزەشتۈرۈپ قويغانلىقى ئۈچۈن مىننهتدارلىقىمنى بىلدۈردىم

تونى شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ھهر كۈنى باغچىنى تازالشقا ۋە . تونى بۇنىڭغا دەرھال رازى بولدى. بولۇپ قالغان ئىدى
ئايالىم تونىنىڭ ئېغىر نهرسىلهرنى كۆتۈرۈپ، ئۆينىڭ بۇزۇلۇپ .  ئىشالرنى قىلىشقا باشلىدىچۈششهك-ئۇششاق

  . قالغان يهرلىرىنى ئوڭشاپ بېرىۋاتقانلىقىنى، ئۆزىنىڭ يۈكىنىڭ بىردىنال يىنىكلهپ قالغانلىقىنى ئېيتتى
  :ڭابىر كۈنى كهچته تونى ما. كۈز بىلهن بىرلىكته سوغۇق شامالالر كهلدى. ياز ئۆتتى

  قىش كهلگهندە، زاۋۇتىڭىزدا قار تازاليدىغان بىرەر ئىش بولسا بهرسىڭىز بوپتىكهن؟. قار يېغىشقىمۇ ئاز قالدى- 
زاۋۇت مهسئۇلىدىن . بۇنداق بىر سهۋىر تاقهت ۋە ئۈمىد ئالدىدا نېمىمۇ قىالاليتتىڭىز؟ ئارىدىن ئايالر ئۆتتى

بىر كۈنى تونىنى ماشىنا توختىتىش . خشى ئىشلهۋېتپىتۇتونى ناھايىتى يا. تونى ھهققىدە مهلۇمات ئىگىلىدىم
  . ئىسكىالتىنىڭ ئارقىسىدىكى كونا جايدا ئۇچراتتىم

  . شاگىرت بولغۇم بار ئىدى، دېدى- 
لېكىن تونىنىڭ اليىهلهرنى ۋە . ئىشچىالرنى تهربىيلهيدىغان ناھايىتى سۈپهتلىك بىر مهكتىپىمىز بار ئىدى

ئهمما . ياكى خاتالىق قوبۇل قىلمايدىغان ئىشالرنى قىاللىشىغا ئىشهنچ قىاللمايتتىممىكرومېتىرالرنى ئوقويالىشىغا 
  . ئۇنىڭ تهلىپىنى قانداقمۇ رەت قىلغىلى بولسۇن؟دەيسىز
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ئارىدىن ئايالر ئۆتكهندىن . تونى شاگىرت بولۇش ئۈچۈن مائاشىدىن پۇل تۇتۇپ قېلىنىشقا رازى بولدى
مىكرومېتىر ئۈستىدە بىر سانتىمېتىرنىڭ . كېيىن ئۇنىڭ قابىليهتلىك بىر بىلهيچى بولۇپ يېتىشىپ چىققانلىقىنى ئاڭلىدىم

غان بىر ئۈسكۈنه بىلهن بىلهي چاقىنى تهڭشهشنى مىليوندا بىرىنى ئوقۇشنى ۋە ئۈستىدە بىر پارچه ئالماس بول
  . ئۆگىنىۋالغان  ئىدى

ئۇنىڭ بىلهن خىزمهت . بىر ئىككى يىل ئۆتكهندىن كېيىن تونىنى ھهر ۋاقىتقا ئوخشاش كونا جايدا ئۇچراتتىم
  :ئۇنىڭ قانداق ئارزۇسى بارلىقىنى سورىدۇم. ھهققىدە گهپلىشىپ قالدۇق

بانكىچى بىر . يهنىڭ چىقىش ئېغىزىدا سېتىلىدىغان بىر كونا ئۆينى تاپقان ئىدىناھى. بىر ئۆي سېتىۋالغۇم بار- 
  . دوستۇمغا تېلېفون قىلدىم

  .ئىنساننىڭ كىشىلىك خاراكتېرىگه ئاساسهن قهرز بېرىپ تۇراالمسهن؟ دەپ سورىدۇم- 
  . بۇ پىرىنسىپ جهھهتتىن خاتا، دېدى. ئۇنداق قىاللمايمىز- 
. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىرادىسى شۇنداق مۇستهھكهم. اھايىتى تىرىشچان بىر ئادەمئۇ ن. گېپىمگه قۇالق سالغىن- 

نېمىشقا ئۇنىڭغا ئازراق ياردەم قىلمايسهن؟ ھازىرقى خىزمهت . خىزمهت ئورنىمۇ يامان ئهمهس. ئۇنىڭغا مهن كېپىل
  .ۈچۈن پايدىلىققۇبۇ سىلهر ئ. ھېچ بولمىغاندا ئۆسۈم بولسىمۇ تۆلهيدۇ. ئورنىدا يهنه ئۇزۇن مهزگىل ئىشلهيدۇ

 دولالرلىق كاپالهت پۇلى كېلىشىمى ئىمزاالپ تونىغا 2000بانكىچى دوستۇم ئاخىرى بېرىشكه ماقۇل بولۇپ، 
ئۇ ۋاقىتتىن باشالپ تونى ئۆيىمىزدىكى تاشلىۋېتىشكه . تونى ناھايىتى ھاياجانالنغان ئىدى. ئۆينى سېتىپ بهردى

  . ىتىگىشلىك نهرىسلهرنى ئۆيىگه توشۇشقا باشلىد
. ئۆزىگه تېخىمۇ ئىشهنچ پهيدا بولغاندەك قىالتتى. تونىنى كونا جايدا ئۇچراتتىم. ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتتى

  :كۆزىدىن ئىشهنچ چىقىپ تۇراتتى، ماڭا تىكىلىپ. ئازراق سهمىرىپمۇ قاپتۇ
  :بۇنى ئاڭالپ ھهيران قالدىم ۋە.  دولالرغا سېتىۋەتتىم، دېدى8000ئۆينى - 
  .سىز قانداقمۇ تۇرمۇش كهچۈرەرسهن؟ دېدىمتونى ئۆي ماكان- 
  .بىر ئېكىنزارلىق سېتىۋالدىم، دېدى- 

تونى بۇرۇندىن تارتىپال بىر ئېكىنزارلىق سېتىۋېلىشنى خىيال قىلىپ . ئىككىمىز ئولتۇرۇپ بىر ھازا پاراڭالشتۇق
. رىنى ياخشى كۆرەتتىئىتالىيهچه تائام ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان بارلىق كۆكتات تۈرلى. كهلگهنلىكىنى ئېيتتى

تونى . توننىڭ خىيالى ئاخىرى رىئاللىقا ئايالندى. ئىتالىيهدىكى ئايالىنى، ئوغلىنى ۋە قىزىنى تهكلىپ قىلغان ئىدى
  . ئېكىنزارلىقنى سېتىۋېلىپ ئۇ يهردىكى ئۆيىگه كۆچۈپ كهتتى

يلىق ۋە رەتلىك كىيىم ئارىدىن بىر مهزگىل ئۆتۈپ مهلۇم بىر يهكشهنبه كۈنى چۈشىتىن كېيىن  تونى چىرا
بالىلىق دوستىنى ئامېرىكىغا كۆچۈپ كېلىشكه قايىل . قېشىدا ئىتالىيهلىك بىرسىمۇ بار ئىدى. كىيىپ ئۆيىمىزگه كهلدى
تونى ماڭا كۆزىنى قىسىپ قويۇپ، دوستى . تونى ئۇنىڭغا ھهر جهھهتتىن ياردەم قىالتتى. قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى
» تونى، سهن مىليونېر بولۇپ كېتىسهن«لىققا كهلگىنىدە دوستىنىڭ ھهيرانلىق ئىچىدە،بىلهن بىرلىكته ئېكىنزار
  . دېگهنلىكىنى دەپ بهردى
  قۇتلۇق بىلگه: نىت تور بېتى ئۈچۈن تهرجىمه قىلغۇچى.ئۇيغۇر ئوناليىن
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