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  قۇتلۇق بىلگه تهرجىمىسى

  

  
  مېكرو ھىكايه

دادىسى ئاتالرنى شۇنداق ياخشى كۆرىدىغان ۋە ئات مۇسابىقىلىرىنى قهتئىي قولدىغان بهرمهيدىغان، 
دادىسىنىڭ كهسپىي سهۋەبىدىن ئۇ ئوتتۇرا مهكتهپ تهربىسىدىن مهھرۇم . ئىنتايىن باي ئات كۆندۈرگۈچى ئىدى

  . قالدى
ىككىنچى يىللىقىدا، ئوقۇتقۇچىسى ئۇنىڭدىن چوڭ بولغاندا نېمه بولىدىغانلىقى ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ئ

باال كىچىچه باش قاتۇرۇپ، كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئات بېقىش . توغرىسىدا بىر ماقاله يېزىپ كېلىشنى تهلهپ قىلدى
خىياللىرىنى . ىقتى سهھىپىلىك بىر ماقاله يېزىپ چ7مهيدانىغا ئىگه بولۇشنى نىشان قىلغانلىقىنى تهسۋىرلىگهن 

.   مولۇق ئات بېقىش مهيدانىنىڭ چىرتىيوژىنىمۇ سىزىپ چىقتى200ھهتتا خىيالىدىكى . ناھايىتى تهپسىلىي يازدى
 1000 مولۇق يهرگه 200پىالنغا يهنه . بىناالرنىڭ، ئېغىلالرنىڭ ۋە يۈگىرەش يوللىرىنىڭ ئورنىنىڭ تهسىۋىرلىدى

  . سالتىنىمۇ قوشۇپ قويدىكۇۋدىرات مېتىر كېلىدىغان ئۆينىڭ تهپ
.  سهھىپىلىك تاپشۇرۇق، ئۇنىڭ قهلىب ئاۋازى ئىدى7ئهتىسى ئهتىگهندە ئوقۇتقۇچىسىغا بهرگهن 

قهغهزنىڭ ئۈستىدە قىزىل . ئوقۇتقۇچىسى ئىككى كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنىڭغا تاپشۇرۇقىنى قايتۇرۇپ بهردى
دېگهن ئاگاھالندۇرۇش بار »  كېيىن قېشىمغا كهلگىندەرستىن«ۋە » نۆل«قهلهم بىلهن يېزىلغان چوڭغىنه بىر 

  :ئوقۇتقۇچىسىدىن. ئىدى
  :ئوقۇتقۇچىسى ئۇنىڭغا قاراپ. ئالدىم؟  دەپ سورىدى، ھهيران قالغان ھالدا» نۆل«نېمىشقا -
 بۇ سېنىڭدەك بىر كىچىك بالىنىڭ يېشىغا مۇۋاپىق كهلمهيدىغان ئهمهلىيهتتىن تولىمۇ يىراق بىر خىيال، -
وق، داداڭ توختىماي كېزىپ يۈرىدىغان بىر ئادەم،ئات بېقىش مهيدانى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن زور مىقداردا پۇلۇڭ ي

قىسقىسى شارائىتىڭ . بىر مۇنچه تاي ئېلىشىڭ شهرت. ئالدى بىلهن بىر يهر سېتىۋېلىشىڭ كېرەك. پۇل كېتىدۇ
خىيالىڭنى ھاياتتا ئهمهلگه ئاشۇرۇلمايسهن،  ئهگهر . خىيالىڭنىڭ رىائللىقا ئايلىنىشىغا پهقهتال يار بهرمهيدۇ

تاپشۇرۇقىڭنى ئهمهلىيهتكه مۇۋاپىق نىشانالرنى بېكىتكهندىن كېيىن قايتىدىن يازساڭ، ئۇ ۋاقتىدا قايتىدىن نومۇر 
  . قويىمهن، دېدى

  :يتىپ كهلدى، بۇ مهسىله ھهققىدە ئۇزۇن باش قاتۇردى، ئاخىرى دادىسىغا مهسلىھهت سالدىباال ئۆيىگه قا
، باال !ئوغلۇم، بۇ مهسىلىدە قارارنى ئۆزۈڭ چىقىرىشىڭىز كېرەك، بۇ ساڭا نسىبهتهن ناھايىتى مۇھىم تالالش-

  .تقۇچىسىغا يهنه كۆرسهتتىئازراق ئويالنغاندىن كېيىن تاپشۇرۇقىغا ئازراقمۇ ئۆزگهرتىش كىرگۈزمهستىن، ئوقۇ
  .... مهنمۇ خىيالىمنى قهتئىي ئۆزگهرتمهيمهن... قويغان نومۇرىڭىزنى ئۆزگهرتمهڭ-

 كۇۋدرات 1000يىللىق ئوقۇغۇچىسى، بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهندە، -2ئۆز ۋاقتىدىكى ئوتتۇرا مهكتهپ 
ام مهشنىڭ ئۈستىدىكى جازاغا چىرايلىق يىلالر ئىلگىرى يازغان تاپشۇرۇقى ت. مېتىرلىق ئۆيىدە تۇرمۇش كهچۈرمهكته

ئۆز ۋاقتىدىكى ئوقۇتقۇچىسى : مهزكۇر ھېكايىنىڭ ئهڭ مۇھىم نۇقتىسى مۇنداق. ئېلىپ قويۇلغان ھالهتته تۇرىدۇ
بۇ يهردىن .  نهپهر ئوقۇغۇچىسىنى بۇ ئات بېقىش مهيدانىدا چېدىر قۇرۇشقا ئېلىپ كېلىدۇ30ئۆتكهن يىلى يازدا 
  :ا كونا ئوقۇغۇچىسىغائايرىلىدىغان ۋاقىتت

ئۇ . ساڭا شۇنى دېمهكچىمهنكى، مهن سېنىڭ ئوقۇتقۇچۇڭ بولغان ۋاقتىمدا، خىيال ئوغۇرسى ئىدىم-
لېكىن، سهن خىيالىڭدىن ۋاز . مهزگىللهردە ئوقوغۇچىلىرىمدىن ناھايىتى كۆپ خىيالنى ئوغۇرلىۋالدىم

  . كهچمهيدىغان جاھىل بىر ئوقۇغۇچى ئىدىڭ
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