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 ئېلكىتاب ھەققىدە
 

 
 

 غىٕجبڭ ئۆتىۈرٔىڭ ئبثذۇرىھىُ ٍبزغۇچىطي ئۇٍغۇر ئبتبلٍىك ئېٍىىتبة ِەزوۇر
 روِبٔىٕىڭ تبرىخىٌ ٔبٍِىك «ئىس »لىٍىٕغبْ ٔەغىر تەرىپىذىٓ ٔەغرىَبتي خەٌك
 ئبضبضىذا ثېطىٍغبْ وىتبثي-2 ئبً-3 ٍىً-1986  ٔەغىرىٕىڭ-1 ئبً- 1 ٍىً-1985
 ثېطىٍذى ئبٍذا- 12 ٍىٍي-2013 تەرىپىذىٓ گۇرۇپپىطي ٍبضبظ ئېٍىىتبة ِۀسىً

 . ئىػٍۀذى لىٍىپ ئېٍىىتبة ھەَ
 وىتبثتىٓ ثىۋاضتە ٔۇضخىطي ئېٍىىتبة روِبٔىٕىڭ «ئىس »ثوٌغبْ ثبر ئىٍگىرى

 تەضىرگە دەرىجىذە ِەٌۇَ دەرىجىطي ضۈزۈوٍۈن ثوٌۇپ،( ضىىبٕٔىرالٔغبْ )ضبٍىٍۀگەْ
 ِۀسىً ِەلطىتىذە، توٌۇلالظ ثوغٍۇلٕي جەھەتتىىي ِۇغۇ ضەۋەپتىٓ، غۇ. ئۇچرىغبْ
 جەرٍبٔىذا ثېطىع. چىمتي تۈزۈپ ئېٍىىتبثٕي ِەزوۇر گۇرۇپپىطي ٍبضبظ ئېٍىىتبة

 ئىّال تىٍي ئۇٍغۇر ۋالىتتىىي ٍېسىٍغبْ وىتبة ۋە ئۈچۈْ ضبلالظ ثىردەوٍىىٕي
 ثەزى ئۈچۈْ ثوٌغبٍٔىمي پەرلي ثىٍەْ لبئىذىطي ئىّال ھبزىرلي لبئىذىطىٕىڭ

 دىگەْ «دىھمبْ: »ِەضىٍەْ )ئېٍىٕذى ثوٍىچە غەوٍي ئەضٍي وىتبثتىىي ضۆزٌۈوٍەر
 ثبغمب ٍۀە جەرٍبٔىذا ئىػٍىٕىع ئېٍىىتبة(. ئېٍىٕغبْ دەپ «دىخبْ »ئبخىر ثبغتىٓ ضۆز

 ئۈِىذ چۈغىٕىػىٕي توغرا تورداغالرٔىڭ. ِۇِىىٓ ثوٌۇغي ثوٌۇٔغبْ ضبدىر خبتبٌىمالر
 .لىٍىّىس

 ھەلطىس ثەتٍەردە تور لبتبرٌىك ئبِجىرى ئېٍىىتبة ِۀسىً ئېٍىىتبة ِەزوۇر
 رۇخطەت ئىػٍىتىػىگە ئىػٍىرىذا ضودا ئورۇٕٔىڭ ٍبوي غەخص ھەرلبٔذاق. تبرلىتىٍىذۇ
 ئېٍىىتبة ِۀسىً جبۋاثىبرٌىممب ھەرلبٔذاق چىممبْ وېٍىپ ضەۋەپتىٓ غۇ! لىٍىّٕبٍذۇ

 .ثوٌّبٍذۇ ِەضئۇي گۇرۇپپىطي ٍبضبظ
 وىتبثخبٔىٍىرىذا غىٕخۇا جبٍٍىرىذىىي ھەرلبٍطي غىٕجبڭٕىڭ روِبْ ِەزوۇر

 تەۋضىَە لوٍۇغىٕي ضبلالپ ضېتىۋېٍىپ وىتبثٕي ٔۇضخب ئەضٍي دوضتالرٔىڭ. ضېتىٍىذۇ
 !لىٍىّىس
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 مۇقەددىمە

 
 . بىراۋّىڭ ٍبڭغبّيىغىْي مۆرضىتىذۇ__ قەدەً ئىسى 

 ٍەھَۇت قەغقىرى__

 
 

  ثىس، ِبڭغبٔذا ئبتٍىٕىپ ضەپەرگە ئۇزۇْ ئىذۇق ٍبظ
 .ٔەۋرىّىس ئۀە لبٌذى ثوپ ِىٕگۈدەن ئبتمب ئەِذى

 ثىس، چىممبٔذا ئبتٍىٕىپ ضەپەرگە ِۈغىۈي ئىذۇق ئبز
 .ئىس چۆٌٍەردە لبٌذۇرۇپ ئبتبٌذۇق، وبرۋاْ چوڭ ئەِذى
  ٍۀە، داۋأالردا گبھي ئبرا، چۆٌٍەر ئىس لبٌذى
 .لەثرىطىس چۆٌذە-دەغت ئبرضالٔالر ٔي-ٔي لبٌذى

 داٌىذا، لىسارغبْ ٍۇٌغۇْ دېّەڭ لبٌذى لەۋرىطىس
 .لەۋرىّىس ثبھبردا تبڭٕب پۈروىٕۇر چېچەوىە-گۈي

 ھەِّىطي، ئۇزالتب لبٌذى ِۀسىً، لبٌذى ئىس، لبٌذى
 .ئىسىّىس وۆِۈٌّەش ھەَ لۇِالر وۆچطە ثوراْ، چىمطب

 ئورۇق، ثەن ئبتالر گەرچە ٍوٌىذىٓ وبرۋاْ توختىّبش
 .ئەۋرىّىس ٍب ٔەۋرىّىس، وۈْ ثىر ئىسٔي ثۇ ھېچجوٌّىطب، تبپمۇضي

 
 
 

 :وىتبپخبٔالر ھۆرِەتٍىه
 

 ئۆتىەْ لبٌذۇرۇپ ئىسالرٔي وۆِۈٌّەش داٌىالردا ثىپبٍبْ ٍبڭرىتىپ، غەزەٌٍەرٔي غۇٔذاق
 ثوٌطىڭىسِۇ تۇغۇٌغبْ ٍبوي تۇغۇٌّىغبْ، تېخي ضىس ثەٌىي چبغالردا، ثبغٍىغبْ ٍۈرۈظ وبرۋأالر

 ٍۈرۈغٍەرٔىڭ غۇ ثەٌىي ثىٍىذۇ، وىُ ثوٌغىَذىڭىس؛ ٍۈرگەْ ئوٍٕبپ «ئېتىپ ئبت تبٌچىۋىمٕي»
 لىٍىچ ِەٍذأٍىرىذا جەڭ ثىٍٍە ثىٍەْ ئەزىّەتٍەر ِىٕگەْ ئبتالرغب ئۇچمۇر ثورأذەن لبرا ثىرەرضىذە

 ئەجذىھبالرٔىڭ چۆچەوٍەردىىي تىٍغبپ، ثىٍەْ وۆورىگىڭىس ئېڭىسٌىمالرٔي ٍبوي ئوٍٕبتمبٔطىس،
 «پىژ »ٍېرى ثىر ثەدىٕىڭىسٔىڭ ئۇرغبٔذا، ئۆزىڭىسٔي پوتەٍٍەرگە تۇرغبْ چېچىپ ئوت ئبغسىذىٓ

 ثوٌطب، ئەِذىٍىىتە. لبٌغبٔطىس ثوٌۇپ وەتىۀذەن ئۇٍمۇغب غىرىٓ ئۆزىڭىس دە،-لبٌغبٔذۇ لىٍىپ
... لوٍىذىغبٔطىس وۈٌۈپ وېٍىپ، ٍبدىڭىسغب وۈٍٔەر غۇ وۆرگۀذە، ھەر تبتۇلالرٔي ثەدىٕىڭىسدىىي

 ضەثذىػىڭىسٔي ئوٌتۇرغبْ وۈٌذۈرۈپ ثىٍەْ چبخچبلٍىرى خۇظ ضىسٔي ثبٍىال ثەٌىي ثىٍىذۇ وىُ
 تبراَ-تبراَ وۆزٌىرىڭىسدىٓ وەٌگۀذە، توغرا لوٍۇغمب وۆِۈپ تۈۋىگە ٍۇٌغۇْ وېَىٓ، ثىردەِذىٓ
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 ئەضٍىگۀذە، ھەر ٍوٌذاغٍىرىڭىسٔي وەتىەْ ٍۇتۇپ وبِىرالر لبراڭغۇ ٍبوي تۆوۈٌگۀذۇ، ٍبغالر
 ...وېتىذىغبٔذۇ ئېسىٍىپ ثبغرىڭىس ٍۈرەن

 ...ٍبغالر ئبلمبْ دەرٍب-دەرٍب لبٔالر، تۆوۈٌگەْ ثبغالر، وېطىٍگەْ ، ئبھ
 دۇَٔب ٍورۇق ھەِّىطي تبرىخ، ھەِّىطي ئۆتّۈظ، ھەِّىطي ثۇالرٔىڭ غۇٔذاق، غۇٔذاق،

 زۇٌّەتتىٓ لبراڭغۇ ثۇ. ئىذى لبراڭغۇ ثەوّۇ دۇَٔب چبغالردا، ئۇ چۈٔىي. ئىػالر ثوٌغبْ ئۈچۈْ
 پەٌەن ئبضّبْ ثېطىپ، ِۀسىٍٍەرٔي ئۇزۇْ ثەن ئۈچۈْ، وۆرۈظ ٍۈزىٕي ٍورۇلٍۇق لۇتۇٌۇپ،

 ئوخػبظ دأىوغب ئېَتمبٔذەن، گوروىٌ ِبوطىُ خۇددىٌ ۋە وېٍەتتي توغرا ئېػىػمب داۋأالردىٓ
 :ئىذى الزىُ ثبغٍىغۇچىالر ٍوي پىذاوبر

جبڭگبىيىق غۇّذاق قبراڭغۇالغىني، دۇَّب ٍبراىغبّذىِ بۇٍبُ، قبّچە قبراڭغۇ مېچىيەر ئۆتنەُ بوىطب، گوٍب ... »

دە، ٍۈرىگىْي -داّنو بىردىْال ئۆزىْىڭ مۆمطىْي قوىي بىيەُ ٍبردى... غۇالرّىڭ ھەٍَىطي بۇ ٍەرگە ٍىغىيغبّذەك بوىۇپ قبىذى

ٍبّب ئەٍذى . ٍۈرەك خۇددىٌ مۈّگە ئوخػبظ، ھەتتب مۈّذىَْۇ ٍورۇق الۋىيذىذى. ٍۇىۇۋېيىپ، بېػىذىِ ئېگىس قىيىپ مۆتەردى

قبراڭغۇ زۇىَەت . ئبدەٍيەرگە بوىغبُ ئۇىۇغ ٍۇھەببەت ٍەغئىيي بىيەُ ٍورۇغبُ پۈتۈُ جبڭگبىيىق جىَجىت بوىۇپ قبىذى

 «...ٍورۇقچىيىقتىِ قېچىپ، جبڭگبىيىقْىڭ ئىچنىرضىذىني ضېطىق ضبزىىققب بېرىپ تىقىيذى

 ثوٍٍىرىذىٓ دەرٍبضي خۇاڭخې ضپبرتبن، چىممبْ ئبرىطىذىٓ لۇٌالر ئىتبٌىَىذە لەدىّمي
 غَۇچۈەْ، خۇڭ «غبھي ضبِبۋى »زاِبٔىطىٕىڭ «تەٍپىٕەَ »ثىٍەْ زىچىڭ ٌي غبھ ثبھبدىر چىممبْ

 ئۈچتۇرپبْ پۇگبچېۋ، ٍېّىٍَبْ ثىٍەْ رازىٓ ضتىپبْ چىممبْ وبزاوالردىٓ روضىَىذىىي وؤب
 ئبغۇ خەٌپىّۇ، تۆِۈر چىممبْ تبغٍىرىذىٓ لۇِۇي ثىٍەْ ثەگ رەھّىتۇٌال چىممبْ غەھىرىذىٓ

 .ئىذى وىػىٍەر ئوخػبٍذىغبْ دأىوغب
 خبتىّە خبٍٔىممب فېئوداي ضۈرگەْ ھۆوۈَ ٍىً ٔەچچە ِىڭ ئىىىي جوڭگۇدا خەٌپە تۆِۈر

 ٔىڭ «ئىٕمىالۋى غىڭخەً »تىىٍىگەْ ثبٍرىغىٕي جۇِھۇرىَەت لېتىُ تۇٔجي زىّىٕىذا ۋەتەْ ثېرىپ،
 ئىچىذىٓ خەٌمي ئۇٍغۇر ثبغالٔغبٔذا، ثورأٍىرى ئىٕمىالپ ئىتەوٍىرىذىّۇ تىَبٔػبْ ثىٍەْ ئېٍھبِي
 ھەر ثوراْ ثبغالٔغبْ دىَبرىذا لۇِۇي ثىٍەْ پەرۋازى ئۇٔىڭ. ئىذى «لۇغي ثوراْ »ئبجبٍىپ چىممبْ
 ٍىٍٍىك ٔەچچە ئۈچَۈز ئىذىىي، وۈچەٍگەْ غۇٔذاق ثىٍەْ لۇۋۋەتٍىػي-لوٌالپ خەٌمىٕىڭ ِىٍٍەت
 ئۈرۈِچي ثىٍەْ ئوردىطي ضۈرٌۈن وېتىذىغبْ ئوخػبپ وۇٍىمبپمب ۋاڭٍىغىٕىڭ لۇِۇي

. ئىذى لبٌغبْ ئبز ثوٌۇغمب گۇَ وېٍىپ، زىٍسىٍىگە  ٍبِۇٌٍىرى دەرۋازىٍىك لبرا جبڭجۇڭٍىرىٕىڭ
 ٍېتەٌّىگەْ ِۇرادىغب ھەَ لوزغىالڭ ثۇ ئوخػبظ، لوزغىالڭٍىرىغب دېھمبٔالر ثىرِۇٔچە تبرىختىىي

 وەڭ ِۇِىىٍٕىىىگە لىٍىػٕىڭ گۈَ ٍبِۇٌٍىرىٕي جبڭجۇڭ ثىٍەْ ئوردىٍىرى ۋاڭ ثوٌطىّۇ،
 ثېرىپ ضبۋالالرٔي ئبچچىك ئەتتي،  ثەخع ئۈِىت ۋە وۈچ ئۇالرغب ئىػۀذۈرۈپ، خەٌمٕي ئەِگەوچي

 ئبغسىذا خەٌمىٕىڭ لۇِۇي ثۇٍبْ، ٍىٍذىٓ ٔەچچە ٍەتّىع خەٌپە تۆِۈر ئۈچۈّٔۇ غۇٔىڭ وەتتي،
 . وەٌّەوتە ثوٌۇپ داضتبْ

 . ثېغىػٍىٕىذۇ خەٌپىگە تۆِۈر غۇ ئۀە وىتبة ثۇ
 

 ئۈچتۇرپبٔذىٓ ئىىىىّىس ثىٍەْ ئبثجبضۇپ ئبثذۇوېرىُ ِەرھۇَ ٍبزدا، ٍىٍي،-1936
 لۇِۇي ٍىٍىذىىي-1931 ثبغالٔغىچە، دەرضٍىرى ِەوتەپ ئوتتۇرا. وەٌذۇق ئولۇغمب ئۈرۈِچىگە

 ھۆوۈِەتٕىڭ ئۆٌىىٍىه غىٕجبڭ وېَىٓ لوزغىالڭذىٓ ۋە ٍوٌجبغچىطي لوزغىٍىڭىٕىڭ دېھمبٔالر
 ھبجىُ. وەٌذى توغرا تۇرۇغمب ٍېتىپ ِېھّبٔخبٔىطىذا ھبجىٕىڭ خوجىٕىَبز ثوٌغبْ رەئىطي ِۇئبۋىٓ
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 ِبۋزۇالردا ھەرخىىً ئۈضتىذە، داضتىخبْ. ٍەٍتتي ثىٍٍە ثىٍەْ ِېھّبٔخبٔىذىٍەر غىساضىٕي چۈغٍۈن
 لبٔذاق غب «ٍېغىٍىغي خەٌپە تۆِۈر »چبغٍىرىذا ٍىگىتٍىه ئۆزىٕىڭ ھبجىُ وۈٔي ثىر . ثوالتتي پبراڭ

 ضۆزٌەپ توغرىطىذا خۇٌمي-ِىجەز ھەروەتٍىرى،-ئىع ئبخبٍىپ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لبتٕبغمبٍٔىغي،
 ٔىَىتي لوٍۇظ لوپۇرۇظ گۈِجەز ثىر ①لەۋرىطتبٍٔىغىذا خبڭچىڭ ئۈچۈْ خەٌپە تۆِۈر وېٍىپ،

  . ئېَتتي ثبرٌىغىٕي
 ئبثجبضۇپ دىذى - ثبرِۇ؟ ئبڭٍىغبٍٔىرىڭ ضېٕىڭّۇ توغرىطىذا «ٍېغىٍىغي خەٌپە تۆِۈر- »
 .لبٌغبٔذا ٍبٌغۇز ئىىىىّىس

 ِۇٔچە ثىر ثوۋىذىٓ ثبرات تۆگىچي ثىٍەْ ِوِىّىس ِبرىخبْ چبغٍىرىّذا، ثبٌىٍىك ِەْ
 ئېطىّذا ئبڭٍىغبٍٔىرىّذىٓ ھەلمىذە «ٍېغىٍىغي خەٌپە تۆِۈر »لبتبرىذا چۆچەوٍەر-ھېىبٍە

 ثېرىپ لەۋرىطتبٍٔىغىغب خبڭچېڭ ۋە ئبڭٍىذى لىسىمىپ ئبثجبضۇپ. ثەردىُ ضۆزٌەپ لبٌغبٍٔىرىٕي
 . لىٍذى تەوٍىپ وېٍىػٕي

 ثىر ئورىغبْ ضەٌٍە ثېػىغب ئبٌذىذا، ِەضچىت وىچىىىىٕە ٍېٕىذىىي لەۋرىطتبٍٔىك ثىس
 تۆِۈر وېَىٓ، ضبالِذىٓ. ئىذى ِەزىٕي ِەضچىتٕىڭ غۇ وۆرۈٔۈغىذىٓ ئۇ. ئۇچراتتۇق ثوۋإٍي

 جبۋاثىّىسٔي ۋە دىذى «ثوالِطىٍەر؟ تۇلمبٍٔىرى ضىٍەر : »ثوۋاً. ضورىذۇق لەۋرىطىٕي خەٌپىٕىڭ
 ئۆز ِەْ لەۋرىٕي ثۇ. غۇ لەۋرە ِۇغۇ ِبٔب. »ثبردى ثبغالپ ئبٌذىغب لەۋرە ثىر وؤب ثىسٔي ئبڭالپ،

 ثوٌغبٔذىٓ وەٌگەْ ٍەرگە ثۇ ئوٌتۇرۇڭالر، لېٕي - »ئبٔذىٓ، ثوۋاً، دېذى «لبتۇرغبْ ثىٍەْ لوٌۇَ
 ٍبٔچۇلٍىرىّىسٔي ثىس وېَىٓ، دۇئبدىٓ. ثبغٍىذى لىرائەت دەپ «ئۆتىۈٌۈن ئولۇپ ئبٍەت وېَىٓ،
 . لىٍذى دۇئب ثىسگىّۇ ثوۋاً. لوٍذۇق ئبٌذىغب ثوۋإٍىڭ ھەِّىطىٕي پۇٌىّىسٔىڭ ثبر ووالپ،

 گۈِجەز ثىر ثوٌّىطب، ٍب ثوپتىىەْ، لوٍطبق ٍېڭىالپ. وېتىپتۇ ئوٌتۇرۇغۇپ ثەن لەۋرە ثۇ- 
 .لبراپ ثوۋاٍغب ئبثجبضوپ دىذى - ثوٌغىذەن، ٍبخػي لوٍطبق، لوپۇرۇپ

 ِېٕىڭ ئىع ثۇ. ثوالتتي ئوثذاْ لوٍطبق، لوپۇرۇپ گۈِجەز. ثبالَ لىٍذىڭىس گەپ ئوثذاْ- 
 .لبراپ ثىسگە ثوۋاً دېذى - ئىػىڭالر، ضىٍەرٔىڭ ئەِذى ثۇ. وەٌّىذى لوٌۇِذىٓ
 لوپۇرۇظ گۈِجەز ثىر چولۇَ خەٌپىگە تۆِۈر.  لىٍذى گەپ ھېىّەتٍىه ٔبھبٍىتي وىػي ثۇ- 

 .وېٍىۋېتىپ چىمىپ لەۋرىطتبٍٔىمتىٓ ئبثجبضۇپ، دېذى - الزىُ،
 ٍبر ئۆِرى ئبثجبضۇپٕىڭّۇ ھبجىٕىڭّۇ، خوجىٕىَبز لوپۇرۇغمب گۈِجەزٔي ثۇ ئەپطۇضىي،

. وەتتي ٍولىٍىپ ئىسضىس لەۋرىطىّۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر چبپمۇٍٔىرىذا-ثوراْ ٍىٍالرٔىڭ. ثەرِىذى
 ئەۋالتالرٔىڭ وېَىٕىي لوپۇرۇظ گۈِجەز ثىر ئۈچۈْ خەٌپە تۆِۈر ئېَتمىٕىذەن ثوۋإٍىڭ ھېٍىمي

 لوپۇرۇٌغبْ ثىٍەْ ضىَب لبرىطي لەغەز، ئېمي ئەِەش، ثىتؤذىٓ-پوالت ٍبوي توپب-تبظ. ئىذى ئىػي
 گۈِجەز لبٌىذىغبْ ئەۋالتمب-ئەۋالتتىٓ ثېرىپ، ثەرداغٍىك چبپمۇٔالرغب-ثوراْ ھەرلبٔذاق گۈِجەزال

 .وېرەن ثوٌطب غۇ دېگىٕىّۇ ئبثجبضۇپٕىڭ ِەرھۇَ. ثوالالٍتتي
 ٍىٍالر لبٔچە ثىر ٔىَىتىذە لوپۇرۇظ گۈِجەز غۇٔذاق لبرىّبً، ٔبتىۋأٍىمىغب ئۆزۈِٕىڭ

 «جۇت ٍىٍٍىك ئوْ »ٍبزغبٍٔىرىّٕي ثىراق. وىرىػتىُ ٍېسىػمب ۋە ٍىغذىُ ئۈگۀذىُ، ئىسٌۀذىُ،
. ضۇٔذى لەٌىّىُ. وەتتي ئۇچۇرۇپ غىۋىرغبٍٔىرى

 
 
ثىٍەْ ئۈرۈِچي غەھەرٌىه ئوْ تولمۇزىٕچي ثبغالٔغۇچ ِەوتەپٕىڭ ئورٔىذا لەۋرىطتبٍٔىك « تەجىرثە ئوتتۇرا ِەوتەپ»ھبزىرلي ① 

 ثبر ئىذى
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 لەٌەَ ضۇٔذى، ئەٌەَ ئەزدى دىٍىّٕي،
 .غبِبي دارىپ، وېىەچ لىٍذى تىٍىّٕي

 لۇٌۇَ تۇتّبش، پۇتۇَ ثبضّبش، پبٌەچ ِەْ،
 !ٔىّەَ ثىرٌە لىالً رازى ئېٍىّٕي

 
 ثبھبر. تبغتي ضۇٌىرى ٍېغىپ ٍبِغۇرٌىرى ثبھبر. ثبغالٔذى ثبھبر لبٍتب غۈورىىىُ، ٍۈزِىڭ

 ِبڭب دەۋراْ. لىٍذى ثەخع لۇۋۋەت ۋە وۈچ لوٌۇِغب ئۈِىذ، ۋە ئېٍھبَ دىٍىّغب ضبٍراپ، لۇغٍىرى
 !ٍبزغۇٌۇق لبچبْ ٍبزِبً ئەِذى. ثەردى لەٌەَ ٍېڭي

 لەھرىّبْ ثىر ضەھىپىٍىرىذىىي لبٍٔىك تبرىخىٕىڭ ئۇٍغۇر زاِبْ ٍېمىٕمي __ خەٌپە تۆِۈر
 ثەٌىي ئەِەش، خبتىرىطي ئبددىٌ وۈٍٔەرٔىڭ ئۆتىەْ __ تبرىخ. ٍېػي وۆز تبرىخٕىڭ ئۇ،. غەخص
 ثوٌغبچمب، «ئىجبرەت پبئبٌىَىتىذىٓ ئبدەِٕىڭ ٍۈرگەْ ئىسٌەپ ِەلطىذىٕي ئۆز: »ئېَتمبٔذەن ِبروص
 ئەضەر ثەدىئي ھەَ تبرىخ، ھەلىمىٌ ھەَ ئېَتمبٔذا، ِۀىذىٓ چىك روِبْ، ٍېسىٍغبْ تېّىذا تبرىخىٌ
 ثوالٌىػي، ثىرىىّىطي جبٍٔىك ضۀئىتىٕىڭ روِبٔچىٍىك ثىٍەْ تبرىخػۇٔبضٍىك ٍۀي ثوٌۇغي،

 ئەضەر ِۇٔذاق. الزىُ لىٍىع غەرت ئبٌذىٕمي ۋە ئبضبش چىٍٕىمٕي تبرىخىٌ ئبۋاي، ھەِّىذىٓ
 ِبھبرىتىٕي چىمىع غۇڭغۇپ ئىچىذىٓ تبرىخ ۋە وىرىػٕي چوڭمۇرالپ ئىچىگە تبرىخ ِۇئەٌٍىپتىٓ

. تىرىػتىُ لىٍىػمب ئەِەي لبتتىك پىرىٕطىپالرغب ئبغۇ روِبٔذا ثۇ ِەْ. لىٍىذۇ تەٌەپ ثىٍىػٕي
. ثبغٍىك ثبھبضىغب ئوثېىتىپ جبِبئەتچىٍىىٕىڭ وەڭ ثوٌغبٍٔىغي لبٔچىٍىه ٔەتىجىطىٕىڭ تىرىػىع

 ٍورۇتۇپ ئىسٌىرىٕي ئۆتىەْ ثېطىپ لەھرىّبٔالرٔىڭ تبرىخىّىسدىىي ثوٌّىغبٔذا، ھېچ وىتبپ ثۇ
 خبتبضىٕي توٌذۇرار، وېَىٕىىٍەر ٍېرىٕي وبَ. ئەِەش ئەجەپ لبٌطب ثوٌۇپ ثبغٍىٕىع ثىر ثېرىػتە

 .تۈزىتەر وۆپچىٍىه
 تبراتىٍىك لۇِۇي ثەرگەْ ضۆزٌەپ ھېىبٍىٍەر ٔۇرغۇْ توغرىٍىك خەٌپە تۆِۈر ِبڭب ئبخىرىذا

 ِوِىٍىرىّٕي-ثوۋا لبتبرٌىك( لىٍغبْ لبزا ٍېػىذا تۆت ٍۈز ثىر ئبپرېٍذا ٍىٍي-1983 )ثوۋا روزى
 پبٍذىٍىٕىع ِبتىرٍبٌٍىرىذىٓ ئبرخىپ ثەزى ئۆتىەچ، ئېتىپ ٍبد ثىٍەْ ھۆرِەت چوڭمۇر

 تەِىٍٕىگەْ ثىٍەْ ِبتىرىَبٌالر ٍبزِب ٔۇرغۇْ ِېٕي رەھجەرٌىىىگە، پبرتىَە ثەرگەْ ئىّىبٔىَىتىٕي
 ئەخّىذى، ئبثذۇٌال رېھىُ، وېرەَ ئىطّبئىً، ئبثٍىس ئىجراھىّغب، ئىطّبٍىً ِەرھۇَ ثۇرادىرىُ

! ثىٍذۈرىّەْ ِىٕٕەتتبرٌىك چوڭمۇر ٍوٌذاغالرغب تۆِۈردەن رېمىپ ئوغۇر، ئبثذۇٌال
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 بىرىىچي ببة

 

 تبغ پەرىسي

 
 

گۈه، مىرپىنيىرى خبر، -ٍەڭىسىىرى گۈه

. مەڭ، ئبغىسىىرى تبر-قبپبقيىرى مەڭ

ئەىػىر ّبۋاٍي __ 

 
 

1 
 

 .جىٍغب ٍېػىً-ٍبپ لبرىغبٍسارٌىك. ثىرى وۈٍٔىرىٕىڭ ٍبز. ٍىً-1911
 جىٍغىٕي پۈتۈْ غبرلىراغٍىرى ھەٍۋەتٍىه ضۈٍىٕىڭ تبغ ئېمىۋاتمبْ ئۇرۇٌۇپ تبغمب-تبغتىٓ

 ٍىگىت ثىر ئبتٍىك ٍوٌذا چىغىر ضوزۇٌغبْ ئىسىذەن ئىالْ خۇددى ثوٍالپ، ئېمىٓ غۇ. لبپٍىغبْ
 ثىٍەْ ِىٍتىغي لبرا ٌىك( غىراق )دۇغبٌمب ٍەٌىىطىذىىي. وېٍىۋاتبتتي ئېَتىپ ٔبخػب دىّىغىذا

 .تۇراتتي وۆرضىتىپ ئىىۀٍىگىٕي ئوۋچي ئۇٔىڭ تېرىٍىرى ضۇغۇر ثۆرە، غبٔجۇغىطىذىىي
 وېٍىپ، ئەگىپ ئوخػبظ لبغىالرغب توپ-توپ پبرچىٍىرى ثۇٌۇت لبرا. ثۇزۇٌذى ھبۋا ثىردىٕال

 ئېتىٕي ٍىگىت دىذى! – جبٔىگەرەً ھوً.  »ثبغٍىذى لؤۇغمب ثبغٍىرىغب تبغالرٔىڭ ئېگىس
 لەدىّىڭٕي لېٕي، ئوخػبٍطەْ، لوٍىذىغبْ ٍبِغۇردا-ٍېذى ِېٕي ِېڭىػىڭذا ثۇ - دىۋېتىپ،

 «!ئىٍذاِالتمىٕب
 ئۆتۈظ تۇِػۇلتىٓ ثىر وىرگەْ ئۈضۈپ جىٍغىغب ثىراق، چۈغتي، ِېڭىػىغب ثۆرە ئبت لبرا

 ثىر تەرەپتىٓ ئوڭ ثوٌغىچە، ئوڭػبپ ئۆزىٕي ئبتٍىك. غوخػىذى ئبرلىغب ئۈروۈپ لبتتىك ثىٍۀال،
. وېٍىۋاتبتتي لېچىپ لوپۇپ،-ٍىمىٍىپ لىس چۇگۇٌغبْ چبچٍىرى. ئبڭالٔذى پەرٍبدى-دادۇ لىسٔىڭ

. ئىذى وەٌّەوتە لوغالپ ئۇٔي ئېَىك ثىر ٍوغبْ وەٍٕىذە لەدەَ ٍىگىرِە-ئوْ
 ، ثىراق. وەتتي دوِىٍىٕىپ ئېَىك ئۈزدى، ئوق ئېَىممب چۈغۈپ، ضەورەپ ئبتتىٓ ٍىگىت
 ٍىگىت پېتي ھۆوۈرىگەْ ثىٍەْ دەھػەت لوپۇپ ٍۀە لبرىّبً، تۇرۇغىغب ئېمىپ لبْ وۆورىگىذىٓ

 لبرا ٍىگىت. وەتتي چېمىپ چبلّبق گۈٌذۈرٌەپ، ھبۋا ئبرىذا غۇ. ِبڭذى دەٌذەڭػىپ تەرەپىە
 ئىرغبً. توغرىٍىذى ئبغسىغب ئېَىمٕىڭ دۇغبٌمىطىٕي ئۇٔىڭ ئۈٌگۈرەٌّەً، ثەتٍەغىە ِىٍتىغىٕي

 ثىر ئېَىك ئبرىذا غۇ. لبٌذى ضبٔچىٍىپ ٔەٍسىذەن گېٍىغب ئېَىمٕىڭ دۇغبٌمب ٍبضبٌغبْ ٍبغىچىذىٓ
 ئۇٔىڭ ثىٍەْ پبٍٕىگي ِىٍتىٕىڭ ٍۈرۈپ، لېچىپ ٍىگىت ئەِذى ئبٌذى، ثوغىتىپ ئبغسىٕي ، ضىٍىىٕىپ

 ٍۀىال لبرىّبً، لبٌغىٕىغب ثوٌۇپ جبْ ٍېرىُ ٍىرتمۇچ ثۇ ثىراق،. ثبغٍىذى ئۇرۇغمب وۆزىگە-ثبظ
 وۆورىىىگە ئېٍىپ، لۇاللتىٓ دە،-وەٌذى ٍبٔذاپ ثىٍەْ چبلمبٍٔىك ٍىگىت. تۇراتتي لىٍىپ خىرىص
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 لبرا ئۆزىّۇ ٍىگىت. ثوٌذى جىُ تىرەجەپ ٍەر ثىٍەْ تۇِػۇغي ئېَىك. ئۇرۇۋەتتي پىچبق ئىىىي-ثىر
 لبٌپىغي وىگىس وۆرۈپ، ٍبتمبٍٔىغىٕي ھۆغطىس لىسٔىڭ ھېٍىمي ئۇ. ئىذى وەتىەْ چۆِۈپ تەرگە
 .وۆتىرەٌّىذى ثېػىٕي ئبچتىَۇ، وۆزىٕي ضەضىىٕىپ ثىر لىس. ضەپتي ٍۈزىگە ئەپىېٍىپ ضۇ ثىٍەْ

 ٍېرىُ ئىچىذىٓ ثۇٌۇتالر خۇددى ئبرىطىذا، چبچٍىرى لبپمبرا وەتىەْ چۇگۇٌۇپ لىسٔىڭ
 وەتىەْ ئوٌتۇرۇغۇپ وۆزٌىرى ئبلىرىپ، ِوِذەن ٍۈزى ٍۇِۇالق ئبٍذەن توٌۇْ تۇرغبْ وۆرۈٔۈپ

 ئۇٔىڭ لبراپال ثىر ٍىگىت. تۇراتتي ٍۇِۇلٍۇق ِەھىەَ ٌەۋٌىرى ٔېپىس وەتىەْ ثبغالپ گەز ئىذى؛
 لىٍىپ دىڭ لۇاللٍىرىٕي ٔېرىرالتب چۈغىٕىپ، وەتىۀٍىگىٕي دەرِبٔي ھبرغىٍٕىمتىٓ ۋە ئبچٍىك
 لبٍٕىتىػمب چبً چىمىرىپ، چبٍجۆغٕي خۇرجۇٔذىٓ تېرە دە،-وەٌذى تۇتۇپ ئېتىٕي تۇرغبْ

. ثبغٍىذى ئىچىۈزۈغىە چبً چۆچەوتە ٍبغبچ ئوٌتۇرغۇزۇپ، ٍۆٌەپ ئۇٔي لبٍٕبتمبچ، چبً. وىرىػتي
 ثوٍٕىغب تېتىىٍىػىپ، خېٍي ئۇ چېغي، ثوٌذى دەرِبْ لىسغب پىػالق پبرچە ثىر ثىٍەْ چبً لېٕىك

. لۇٍۇۋەتتي ٍبِغۇر ئۆتىۈٔچي ئبرىذا غۇ. چىگىۋاٌذى ثېػىغب ٍبغٍىغىٕىّۇ غبٍي ھبي لبٌغبْ چۈغۈپ
 چىراٍٍىك غۇٔذاق لىس. ئوٌتۇرۇغتي ٍبْ-ٍبّٔۇ وېٍىپ، تۈۋىگە لبرىغبً ثىر لىس ثىٍەْ ٍىگىت

 ِەخّەي ٍېػىً لىسٔىڭ. لبرىۋاٌذى لېتىُ ئىىىي-ثىر ئۇٔىڭغب ھبٌذا ئىختىَبرضىس ٍىگىت ئىذىىي،
 وەتىەْ تىٍىٕىپ تبغتب تۇِػۇلٍىرى ثىٍەْ تەڭگىٍەر وۈِۈظ ئۇغػبق لبداٌغبْ وەِسۇٌىغب

 ثۇ وېٍىپ ٔەدىٓ ئەِەضمۇ؟ خەلتىٓ ثىس لىس ثۇ ھەً، »وۆرۈٔذى، غەٌىتە ٍىگىتىە ئۆتۈگي گۈٌٍۈن
 لىس. پېتىٕبٌّبٍتتي ضوراغمب گەپ ئەِّب ئۇ، ئوٍالٍتتي دەپ «؟!ٍۈرگۀذۇر تېٕەپ ٍبٌغۇز ٍەرٌەردە

 گەپ ثوٌذىَۇ، دىّەوچي ٔىّىذۇر لبراپ، ئبضتىرتتىٓ ٍىگىتىە ثۇ ثوٌغبْ ٔىجبتچىطي ئۆزىٕىڭ ثوٌطب،
 چبپىٕي ٍىترىٍغبْ ٍېرى ثۇ- ٍەر ئۇ ٍىگىتٕىڭ ، چبغذىال غۇ ۋە وەتتي تىترەپ ٌەۋٌىرى لىالٌّبً

 وۆرۈپ تبِچىٍىرىٕي لبْ تەپچىۋاتمبْ ئىسٌىرىذىٓ تىرٔبق ِۈرىطىذىىي ضوي ئبرىالپ ثوٍۇْ ثىٍەْ
 . ثوٌذى ضۈرتّەوچي ثىٍەْ روِىٍي دەرھبي لېٍىپ،

 لۇرۇق ضىمىُ ثىر تۈۋىذىٓ لبرىغبً ئبٔذىٓ وۈٌۈِطىرەپ، ٍىگىت دىذى - ٍوق، ھىچمىطي- 
 .لوٍذى ثېطىپ ٍبرىطىغب ئېٍىپ، توپب

 .ئېٍىپ ٍبظ وۆزىگە لىس دىذى! – لبٌذىڭىس لۇتمبرىپ ئبٍۇداْ جبٔىّٕي ضىسگې، رالّېت- 
 ثورأٍىرى دەھػەتٍىه تەلذىرٔىڭ رەھىّطىس ثۇ. ئىذى توغرا گۇِبٔي ٍىگىتٕىڭ
 دادىطىٕىڭ ٍىگىت. ئىذى لىسى لبزاق وەٌگەْ ئۇچۇرۇپ تبغٍىرىغب لۇِۇي ئبٌٍىمبٍبلالردىٓ

 ثەزى لىٍغبْ ھەلمىذە خەٌمي لبزاق لبتبرىذا ضەرگۈزەغتىٍىرى ئۆز ثېرىذىغبْ ئېَتىپ چوڭالرغب
 گېپىٕي لىسٔىڭ غۇڭب،. ئىذى وۆرِىگەْ لبزالالرٔي تېخي ئۆزى ثوٌطىّۇ، لبٌغبْ ئبڭالپ گەپٍىرىٕي

 :تۇرۇۋېٍىپ ضەي چۈغىٕەٌّەً دەرھبي
 - ئبٔذىٓ، دىذى، - لوٍۇردى، ٍەپ ِېٕىّۇ ئېَىك ثۇ ثوٌّىطىال، ئۆزٌە ئېَىك،  ئېَىك، ھە،- 

 .غىۋىطىذە تبغٍىمٍىرى لۇِۇي ضورىذى دەپ - وەٌذىٍە؟ ٔەتتىٓ ئۆزٌە
 ئبٔذىٓ. ئۇلتۇردى وەٌگۀٍىىىٕي ٍىرالتىٓ ئۆزىٕىڭ چۈغىٕىپ، تەضتە گەپٕي ثۇ لىسِۇ

 ئۆزىٕىڭّۇ ثېرىػٕي ٔەگە جبۋاثەْ، ضوئبٌىغب دىگەْ «ثبرىذىال؟ ٔەگە ئەِذى »ٍىگىتٕىڭ
 وېتىۋاتمبٔذەن، ئېرىپ ھۇجۇدى پۈتۈپ ٍىگىت. تبغٍىذى ٍىغالپ ئېَتىپ ثىٍّەٍذىغبٍٔىغىٕي

 ثۇ ئۇٔي ئۇٔىّىطىچۇ؟ ئۇٔبرِۇ؟ دىطەَ ثبرضىال ئۆٍگە ثوٌۇر؟ لىٍطبَ لبٔذاق.  »وەتتي ثوغىػىپ
 غەٍرەت ئۆزىگە ئبخىرى،. ئۇ ئوٍالٍتتي دەپ!« ثوٌىذۇ؟ وەتىىٍي تبغالپ ٍبٌغۇز لبٌذالّۇ ٍەردە

. دىذى «ئەِەش ٍىراق ئبٔچە ثبراِذىال، ئۆٍگە ثىسٔىڭ: »ثېرىپ
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 .لىس دىذى - ثبر؟ وىّىڭىس ئۆٍىڭىسدە- 
 ثبرٌىغىٕي، ئبٔىطىٕىڭ-ئبتب لېرى ئۆٍىذە ئۆز تېتىىٍىػىپ، ٍىگىت ثىٍەْ گېپي ثۇ لىسٔىڭ

 لىس. ئۇلتۇردى لىٍىپ ٔىّىٍەر ثىر وۆرىذىغبٍٔىغىٕي وۈْ ثىٍەْ ئوۋچىٍىك ۋە ِبٌچىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ
 ئېَىمٕىڭ ئبضتىذا، تبِچىٍىرى ئبخىرلي ٍبِغۇرٔىڭ ئۆتىۈٔچي ٍىگىت. ثىٍذۈردى رازىٍىك ثېرىػمب

 ثۇٔي ٍىگىت. ٍبردەٍِەغتي ئۇٔىڭغب چىمىرىپ، پىچبق لوٍٕىذىٓ لىسِۇ. وىرىػتي ضوٍۇغمب تېرىطىٕي
 وېَىٓ. لبٌذى ئوٍالپ دەپ «ئوخػبٍذۇ تۇتىذىغبْ پىچبق لىسالرِۇ ٍۇرتىذا ئۇالرٔىڭ  »وۆرۈپ،
 . چىمتي ثوٌۇپ ثبغمىچە ضىرى پىچبلٕىڭ ثۇ ثوٌّبً، ئوٍٍىغىٕىذەن ئۇٔىڭ

. لىٍذى تەوٍىپ ِىٕىػىە ئبتمب لىسٔي ثوٌۇپ، ثۆتۈرِىٍەپ ئىگەرگە تېرىطىٕي ئېَىك ٍىگىت
 ئبٌذىذا لەدەَ ثىر لىس. ِىٕذى ئبتمب ثىٍەْ زورٌىػي ٍىگىتٕىڭ وېَىٓ ئۇٔىّبٍراق، ثبغتب لىس

 وەڭ لبِىتي،-لەددى وېٍىػىەْ ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى لبراغمب ئوثذأراق ئەِذى ٍىگىتىە وېتىۋاتمبْ
 وەتىۀذەن ئوخػبپ ثىرضىگە وىّذۇر تبغٍىػي لەدەَ ِەردأە پبٌۋأالرچە ثوٌۇپّۇ ٍەٌىىطي،
 ئىختىَبرضىس چولمىٍىرىغب تبغ ئېگىس لېٍىۋاتمبْ ئبرلىذا ثۇزۇٌۇپ، وۆڭٍي ثىردىٕال دە،-ضېسىٍذى
 وېتىۋاتمبْ پېتىپ تبِچىٍىرى ٍبظ تېّىۋاتمبْ ِەڭسىگە وۆزٌىرىذىٓ ثوتب ئۇٔىڭ. لبراتتي ثۇرۇٌۇپ

  .پبلىراٍتتي دأىچىٍىرىذەن غەثٕەَ ۋالتىذىىي ضەھەر خۇددى ٔۇرىذا لۇٍبظ
 

2 
 

 غبِەخطۇت ۋەوىٍي ئبخىرلي ۋاڭٍىغىٕىڭ لۇِۇي ضۈرگەْ ھۆوۈَ ٍىً ٔەچچە ٍۈز ئۈچ
 ئوْ راٍؤٍىرى تبغ لۇِۇي( ٍىٍىغىچە-1928 ٍىٍىذىٓ-1875 ِىالدى )زاِبٔالردا لىٍغبْ ۋاڭٍىك
 دەپ «تبغ ئىىىي ئوْ »ضۇِۇي ئىىىي ئوْ ثۇ. لىٍىٕبتتي ئىذارە ثۆٌۈپ ①ضۇِۇٌغب ئىىىي

 تۈرۈن، ئبرا ثبً، غوپۇي، خوتۇٔتبَ، ثبغذاظ، ئىذىر، تبغبر، لوراً، تبراتي،: تبغ ئىىىي ئوْ. ئبتىالتتي
. ثبغمۇراتتي ②دورغب ثىر تبغٕي ثىر ھەر. ئىذى ئىجبرەت ٍەرٌەردىٓ دىگەْ ٔېرىٕىىر ۋە تۇروۆي ٔوَ،

 ثبرىىۆٌگە لۇِۇٌذىٓ ثوٌۇپ، جبٍالغمبْ تىسِىٍىرىغب تبغ تىَبٔػبْ غىّبٌىذىىي لۇِۇٌٕىڭ ٔېرىٕىىر
 ٔېرىٕىىرٌىمالر. ئۆتەتتي ئېتىگىذىٓ تبغٍىرىٕىڭ ٔېرىٕىىر ئبرلىٍىك داۋاْ وۆغۆتە ٍوي ثبرىذىغبْ

 .وەچۈرەتتي وۈْ ثىٍەْ چبرۋىچىٍىك ئبضبضەْ ئبٌّىغبٔذا، ھىطبپمب تېرىمچىٍىمٕي وۆپ-ئبز
. ئىذى ئوغٍي ِبٌچىٕىڭ دېگەْ ضەپەرلۇي ٔېرىٕىىرٌىك غۇ ئۀە ٍىگىت ئوۋچي ثبٍىمي
 لۇٌٍۇلمب ئوردىطىغب ۋاڭ ھىطبۋىغب تۆٌىڭي لەرز ٍېػىذا ثەظ ئوْ ثوٌطب، ئۆزى ضەپەرلۇٌٕىڭ

 ئىػٍىرىذىٓ پۇرات-پبرچە ئۈزۈٌّەٍذىغبْ ئبٍىغي ئوردىٕىڭ ثبغالپ، غۇٔذىٓ. ئىذى تۇتۇٌغبْ
 ئوخػبظ وۆتىرىػىە( تەختىراۋاْ )جو ِبڭطب، ٍبلمب ثىر ۋاڭ ھەٍذەظ، ھبرۋا ثېمىع، ئبت تبرتىپ،
 وۆپ ٍىٍٕىڭ ثەظ ٍىگىرِە ثۇ. وەتتي ئۆتۈپ ئۆِرى ٍىٍٍىك ثەظ ٍىگىرِە ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئىػالر
 ٍوٌٍىرىذا، تۇرپبْ ئۈرۈِچي، چۆچەن،-ئبٌتبً گۇچۇڭ، ِورى، ٍېمي ثۇ ثېَجىڭ، ٍېمي ئۇ لىطّي
 . ئۆتتي ثىٍەْ ٍېتىٍەظ تۆگە وبرۋأٍىرىذا ضودا ۋاڭٕىڭ

 خبٍٔىرىٕىڭ ِبٔجۇ ثېَجىڭذىىي ِەزگىٍىذە، لىٍىع ۋاڭٍىك ٍىً تۆت ئەٌٍىه غبِەخطۇت
 جەرٍبٔذا  غۇ ۋە ثبرغبْ تەزىّگە لېتىُ ٔەچچە ئوْ ثىٍەْ ضبالِالر-ضوۋغب ھىطبپطىس-ھەددى ئبٌذىغب

 
 

 .دېگەْ ضۆز« ٍۇرت» ِوڭغۇٌچە –ضۇِۇي  ①
لۇِۇٌذا ھەرثىر دورغب جۀۇثىٌ غىٕجبڭذىىي ِىڭ ثېگي ثىٍەْ . ِۀىطىذە« ئىذارە لىٍغۇچي» ِوڭغۇٌچە –دورغب ٍبوي دادۇرغب  ②

 .تەڭ  ِۀطەپ ئىذى
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 ثېَجىڭغب ۋاڭ غبِەخطۇت.  ئىذى ئۆضتۈرۈٌگەْ لېتىُ ضەوىىس ئوْ دەرىجىطي ِۀطەپ ئۇٔىڭ
 ثۇ تەثىرچىٍەر. لبٌذى وۆرۈپ چۈظ ثىر وېٍىۋاتمبٔذا، لبٍتىپ ثىرىذىٓ ضەپەرٌىرىٕىڭ لىٍىٕغبْ

 تېخىّۇ ِەرتىۋىطي غوجبِٕىڭ گبڭ لىٍطب، ئبزات ثىرىٕي لۇٌٍىرىذىٓ وؤب ئوردىٕىڭ ئەگەر »چۈغٕي
 ئىچىذىٓ لۇٌٍىرىٕىڭ ئوردا ئؤٍىغبْ غبِەخطۇت ثىٍەْ غۇٔىڭ. ئۆرىذى دەپ «ئۆضىەً

 . ئىذى لبٍتۇرغبْ ٔېرىٕىىرغب ٍۇرتي ئۆز لىٍىپ، ئبزات ضەپەرلۇٌٕي
 ئبٌٍىمبچبْ ثوٌطب، ئبٔىطي-ئبتب لبٌغبْ، وىرىپ ٍبغمب لىرىك ثوٌغبٔذا، «ئبزات »ضەپەرلۇي

 ئەۋالتطىس جبھبٔذىٓ ئۇٔي جبِبئەت-ئەي ثىٍەْ تۇلمبٍٔىرى-ئۇرۇق غۇڭب. ئۆتىەْ ئبٌەِذىٓ
 ٍىً ثىرەر ئبرىذىٓ. ئىذى لوٍغبْ ئۆٍٍۀذۈرۈپ ئبٍبٌغب تۇي ثىر دىگەْ رەۋىخبْ دەپ، وەتّىطۇْ

 ئبِبْ خۇداٍىُ جەۋرىذىٓ لۇٌٍۇق وۆرگەْ ِەْ »ضەپەرلۇي. تۇغذى ئوغۇي ثىر رەۋىخبْ ئۆتۈپ
 لۇِۇٌذا، )لوٍغۇزدى ئبت دەپ «ئبِبٔجەگ »ثبٌىغب لىٍىپ، ئىرىُ ثىٍەْ ئوً دىگەْ «ضبلٍىغبً
 ئبدەت ثىر لوٍۇظ ئبت دەپ «ثەگ پۈوۈْ ثەگ، پبالْ »پەرزۀتٍىرىگە ئۆز وىػىٍەرِۇ، ئبدەتتىىي

 وىرگۀذە، ٍبغالرغب ضەوىىس-ٍەتتە ثبال. ضىڭّىذى ئبت ثۇ ئوغٍىغب ضەپەرلۇٌٕىڭ ثىراق،( ئىذى
 دەپ «ئبِبٔمۇي »ثبٌىّۇ دېطە، ٔىّە ئېتىڭ. ثوٌۇۋاٌذى دەٍذىغبْ «ئبِبٔمۇي »ِەھەٌٍىذىىىٍەر

 ئىػالر ثۇ ئەِّب. لبٌذى ثوٌۇپ «ئبِبٔمۇي »ئېتي ثبٌىٕىڭ ، لىٍىپ غۇٔذاق. ثېرەتتي جبۋاپ
 لۇي ثەگ، ثبٌىطي ثەگ ئۇالر! گەپ لبٔذاق ثۇ »ئۇ. لىالتتي غەظ ٔبھبٍىتي وۆڭٍىٕي ضەپەرلۇٌٕىڭ

 «دىّەوچىّۇ؟ وېرەن لېٍىػي ثوٌۇپ ِىراش ثبالڭغىّۇ ئېتىڭ دىگەْ( لۇي )ضېٕىڭ. لۇي ثبٌىطي
 .لىٍىپ ئبچچىك وىٍّەرگىذۇ ئوٍالٍتتي، دەپ

. ئۆتۈۋەردى ئۆزگەرتّەً پەٍٍىٕي ئۆز زاِبْ وېچىۋەردى، خىٍذا ثىر ٍىٍالر ئبٍالر، ثىراق،
 ِىٍتىك ثوٌطب، ثبٌىٕي. لىٍىۋەردى تىرىىچىٍىگىٕي ئۆز ثېرىپ، تەْ تەلذىرگە ضەپەرلۇٌّۇ

 دەۋرىگە ٍىگىتٍىه ئبِبٔمۇي. وېٍەتتي ئۆگىتىپ ئوۋچىٍىممب ثبغالپ، ثوٌغبٔذىٓ تۇتبالٍذىغبْ
 ثبٍٍىغي لىّّەتٍىه ثىر-ثىردىٓ ئۆزىٕىڭ دادىطي وۈٔي ثىر. لبٌذى ثوٌۇپ ِەرگەْ ئۇضتب ٍەتىۀذە،

 ثىر ئۆزەڭ ئەِذى لبٌذىُ، لېرىپ ِەْ ثبالَ، »تۇتمۇزۇپ، لوٌىغب ئۇٔىڭ ِىٍتىغىٕي لبرا وؤب ثوٌغبْ
. دىذى «ئبٌۇرِىس راضالپ توٍٍۇغۇڭٕىّۇ ئۈزۈپ، لەرزٌەرٔي ثەرضە، ثەرىىە خۇداٍىُ. لىً ٔىّە

 ئۆٍگە وۈٍٔەپ ئۈچ-ئىىىي ثەزىذە. لبٌذى ثوٌۇپ ئوۋچي وەضپىٌ ئبِبٔمۇي ثۇٍبْ، غۇٔذىٓ
 ۋەلەضىگە ئېَىك ثبٍىمي وېٍىۋېتىپ، لبٍتىپ ئوۋدىٓ وۈٍٔۈن ئىىىي ئۇ ثۈگۈْ. لبٍتّبٍتتي
. ئىذى ئۇچرىغبْ

 
 

3 
 

 ئىتالر ٍېٕىپ، چىرالالر ضبٔذا-ئبٔذا وىرگۀذە، ئىچىگە ٍۇرت ثىٍەْ لىس ثبٍىمي ئبِبٔمۇي
 جبھبٕٔي-ٍەر ئبً توٌۇْ وۈٍٔۈن تۆت ئوْ. ئىذى ِەرەغّەوتە لوزىالر-لوً ھبۋغىّبلتب،

 .تۇراتتي ٍورۇتۇپ وۈٔذۈزدىىىذەن
 ئۆز  «①ٍىٍپىس لبرا »وېٍىۋاتمبْ ھبۋغىپ ٍېمىٕالغمبٔذا، ئۆٍگە چېتىذىىي ئەڭ ِەٌىٕىڭ ئۇالر

 

 
 .ئبِبٔمۇي ئۆزىٕىڭ ئىتىٕي غۇٔذاق دە پ ئبتبٍتتي ①



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         تبغ پەرىسي

 

- 12 - 

 غبٌۋۇرىٕي تېرە ئبِبٔمۇٌٕىڭ وېٍىپ، غىپبڭػىتىپ لۇٍرۇغىٕي دە،-ثوٌذى جىُ تؤۇپ، ئىگىطىٕي
 ثىٍەْ الً-تبظ تبٍِىرى ثۇ،. وەٌذى چىمىپ ِوِبٍّۇ رەۋىخبْ ثىٍەْ ضەپەرلۇي. ثبغٍىذى پۇراغمب

 ثوز خۇددى ئبٍذىڭذا ئبپپبق ئۆً وىگىس ثىر ئۇدۇٌىذا ئۇٔىڭ ئىذى، ئۆً ثىر ئبددىي لوپۇرۇٌغبْ
 چۈغۈۋاتمبْ ئبتتىٓ  ئېطۀٍىػىۋېتىپ، ثىٍەْ ئبِبٔمۇي لېرىالر. تۇراتتي چولچىَىپ گۈِجەزدەن

 .لبراغتي ثوٌغبٔذەن ھەٍراْ لىسغب
 ثىر ٔبزۇن لېرىالرغب لىسِۇ. وۈٌۈِطىرەپ ئبِبٔمۇي دىذى- وەٌذىُ، ثبغالپ ِېھّبْ- 
 .لىٍذى تبزىُ ثىٍەْ ھەروەت

 ضەپەرلۇي. وېٍىپ ٍېٕىغب لىسٔىڭ ِوِبً رەۋىخبْ دىذى- لىسىُ، ①ئبٍال ھبرِىغبٍال،- 
 ٍبٍاللٍىرىذا ئبٌتبً زاِبٔالر ثىر لبراپ، تەڭگىٍەرگە ئۇغػبق تۇرغبْ پبرلىراپ وەِسۇٌىذا لىسٔىڭ

 لىسغب ئبٔذىٓ. لبٌذى تۇرۇپ ثوٌۇپ ھەٍراْ دە،-ئبٌذى ئېطىگە وېٍىٕچەوٍىرىٕي لبزاق وۆرگەْ
 .دىذى «لىسىُ وەپطىس خوظ: »وېٍىپ ٍېمىٓ

 ئبٍال ثۇ ِوِىطي، ھەً »ضەپەرلۇي. لىٍذى ضبالَ ثوۋاٍغب لوٍۇپ، وۆوطىگە لوٌٍىرىٕي لىس
 ئبتتىڭّۇ ئېَىمّۇ »ۋە وەتتي ھەپىٍىػىپ ثىٍەْ ئبت لوٍۇپ، دەپ «ثبغال ئۆٍگە وىگىس لىسىّٕي

 .ئبِبٔمۇٌغب دىذى «ئبي ھبردۇق ضۀّۇ ئەِذى ِبڭ،! لىپطۀغۇ ئىع خوً تېخي،
 وۆز ئىچىگە ئۆٍٕىڭ وىگىس ٍىغىػتۇرۇٌغبْ پبوىس ثوٌطىّۇ، وؤب ٍورۇغىذا، چىراق لبرا لىس
 . لىالتتي ھىص ٍېٕىىٍىه لبٌغبٔذەن وېٍىپ ئۆٍىگە ئۆز چىممبچ، ٍۈگۈرتۈپ
 ئۆٍٕىڭ ِوِبً دىذى – لىسىُ لۇرۇتۇۋاٌطىال، وىَىٍّىرىٕي ثېرەً، لبالپ ئوت- 

 ٍېٕىغب ِوِبٍٕىڭ وۈٌۈپ، غەِىىٓ لىس. ٍېمىۋېتىپ ئوت ئوچبلمب تۆِۈر پۇتٍۇق ئۈچ ئوتتۇرىطىذىىي
 ئوتٕي ِوِبً ضورىذى دەپ «ٔىّىىىٓ؟ ئېتي لىسىّٕىڭ ئبٍال ثۇ ئېَتّبلچي، ھە، »ئوٌتۇردى،

 .پۈۋٌەۋېتىپ
 .ئبٍطۇٌۇ- 
 لىسى؟ وىّٕىڭ ئۆزٌە. ئىىەْ چىراٍٍىك خوٍّۇ ئبتٍىرى لىسىُ، ۋاً- 

 :ئبرىٍىػىپ گەپىە ئبِبٔمۇي ئوٌتۇرغبْ چەتتە ثىر. ئوٌتۇراتتي جىُ ثەرِەً جبۋاپ لىس
 - ثەرضەڭچۇ، چبً ثىسگە ئبۋاي وىرىۋاٌّبً،  وۆزىگە ِېھّبٕٔىڭ ضوراپ گەپ توال ،②ئىٕە- 

 .دىذى
 زىَبدە لېرىغبٔذا ٔىّە دىگەْ ئەدەَ ئەِەضّۇ؟ راضت. دىّىطىّۇزە! لۇرغۇر غورۇَ ۋاً- 

 ھبزىرال. لوٍۇۋىذىُ لبٍٕىتىپ وۈجە دەپ، وەپمبٌىذۇ ضېٕي ثۈگۈْ. ثبالَ ثوپمبٌىذىىەْ، گەپٍىه
 .وېتىۋېتىپ چىمىپ ِوِبً دىذى – ئىططىتبً
 داضتىخبْ... ئىذى ِەززىٍىه ٔبھبٍىتي وۈجىطي ئبرپب لبٍٕىتىٍغبْ ئبرىالغتۇرۇپ پىَىسى تبغ
 ثوٌغبْ ئبِبٔمۇي. ضورىذى ئېتىۋاٌغبٍٔىمىٕي لىٍىپ لبٔذاق ئېَىمٕي ئوغٍىذىٓ ضەپەرلۇي ٍىغىٍغبٔذا،

 .ثەردى ضۆزٌەپ تەٌتۆوۈش ۋەلۀي
 لىسىّٕىڭ ثۇ. غۇ دىگەْ ئۆتّەش چىػي دىطىّۇ ٍەً ٍىّەش، ثۆرە ضبلٍىغبٕٔي خۇدا- 

 .ضەپەرلۇي دىذى – ئىىەْ ثبر تەٌىَي
. ِوِبً وۈٌذى ٍېمىٍّىك دەپ – دەٍذۇ ئبٍطۇٌۇ ئىىەْ، چىراٍٍىك ئېتىّۇ- 

 

 ثۇ لىسىّٕىڭ تبغ . خۇدا ضبلٍىغبٕٔي ثۆرە ٍىّەش، ٍەً دىطىّۇ چىػي ئۆتّەش دىگەْ غۇ- 
ِەضىٍەْ، . ِۀىٍىرىذە، ھەتتب ئىطىُ ئورٔىذىّۇ ئىػٍىتىٍىذۇ« خېٕىُ لىس»، «خبْ لىس» ثۇ ضۆز لۇِۇي غىۋىطىذە –ئبٍال  ①

 .ئبٍالخبْ، چوڭ ئبٍال دىگۀذەن
 . ئبٔب–ئىٕە  ②
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 لىسىّٕىڭ ثۇ. غۇ دىگەْ ئۆتّەش چىػي دىطىّۇ ٍەً ٍىّەش، ثۆرە ضبلٍىغبٕٔي خۇدا- 
 .ضەپەرلۇي دىذى – ئىىەْ ثبر تەٌىَي

 .ِوِبً وۈٌذى ٍېمىٍّىك دەپ – دەٍذۇ ئبٍطۇٌۇ ئىىەْ، چىراٍٍىك ئېتىّۇ- 
 خوغبي چىممبٍٔىغىغب ثوٌۇپ توغرا تبِبِەْ گۇِبٔىٕىڭ ئۆز ضەپەرلۇي دىذى – ئبٍطۇٌۇ- 

 وەٌگەْ ٍبلتىٓ ئبٌتبً ضىس لىسىُ؟ غۇٔذالّۇ دەٍذۇ، «ضۇٌۇ »چىراٍٍىمٕي لبزالچىذا- ثوٌۇپ،
 ئوخػىّبِطىس؟

 ضەپەرلۇي. ئوٌتۇراتتي جىُ تبتىالپ وىگىسٔي ثىٍەْ ثبرِىغي ثىگىس ثەرِەً، جبۋاپ لىس
 ھبزىرچە ئۇچرىغبٍٔىغىٕي، ثەختطىسٌىىىە چوڭ ثىر چولۇَ لىسٔىڭ ثۇ ئەِذى دە،-لوٍذى وۈٌۈپ

 :دىذى ِۇٔذاق ثىٍەْ ِېھرىۋأٍىك ئبتىالرچە پەٍِەپ، ئېَتبٌّبٍۋاتمبٍٔىغىٕي دەردىٕي ئۆز ٍبتطىراپ
 ٍبظ ِەْ.  لؤبق خۇداٍي ثىسگە ضىس ِەٍٍي، ثوٌطىڭىس وەٌگەْ لەٍەردىٓ لىسىُ، ثوپتۇ- 

 ثۇ. تېتىغبْ وۆپ تەِىڭالرٔي-تۇز ئىچىەْ، وۆپ لىّىسىڭالرٔي-ضۈت ضىٍەرٔىڭ چبغٍىرىّذا
 .ئوخػبٍذۇ ٍەتىۈزگەْ ئبرزۇٍۇِغب ثۈگۈْ خۇدا. تىٍەٍتتىُ دەپ ٍبٔذۇرضبَ ثىر ٍبخػىٍىمٕي

 وۆزىٕي-ثبظ ئۇٔىڭ ِوِبً رەۋىخبْ. وەتتي تۆوۈٌۈپ ٍبظ تبراِالپ وۆزٌىرىذىٓ لىسٔىڭ
 . ثبغٍىذى لىٍىػمب ٍېػي وۆز ئۆزىّۇ ضىالپ،

 ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ثوۋاً دىذى – ئبٌطۇْ ئبراَ لىسىّّۇ ئبٍال ثۇ ئەِذى ِوِىطي، لىً ثوٌذى- 
 . وېتىۋېتىپ چىمىپ ئۆٍذىٓ

 وىَگەْ توٍىذا لىس ئۆزىٕىڭ تبراپ، چبچٍىرىٕي لىسٔىڭ ِوِبً رەۋىخبْ ئەتىگۀذە، ئەتىطي
 غۇٔذاق لىسغب دوپپب. لوٍذى وىَگۈزۈپ ئۇٔىڭغب دوپپىطىٕي دۇخبۋا گۈٌٍۈن جىَەوٍىه وىّخبپ

 ضۇِجۇي ئۇٔىڭ ِوِبً. ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ ئۆزىال لىسىٕىڭ ئۇٍغۇر ئۇ لبراغتب ثىر ٍبراغتىىي،
 ٌەۋٌىرى ٔېپىس وۆزٌىرىگە، ثوتب  ثىٍەْ وىرپىىٍىرى ئۇزۇْ لبغٍىرىغب، لبرا ئىٕچىىە چبچٍىرىغب،

 ئبضّبٔذىىي تۆرىٍىپتىىەْ، چىراٍٍىك ئەجەپّۇ ٍبئبٌال، »لبراپ، ٍۈزىگە ٍۇِۇالق ئبٌّىذەن ثىٍەْ
 ئبٍغىال ثوٌغىذەن، دىطەَ ئبٍمىس ئۆزٌۀي ثبالَ، جېٕىُ: »ئوٍالپ دەپ «ئۆزىال ئبٍٕىڭ

 ۋە ضەرگۈزەغتٍىرى پبجىئەٌىه ئۆزىٕىڭ. چۈغۀذى گېپىٕي ِوِبٍٕىڭ لىس. دىذى «ئوخػبٍذىىۀال
 تەلذىرى ٔبِەٌۇَ ٍوٌۇچىٕىڭىىذەن ئبداغمبْ ٍوٌذى لبراڭغۇضىذا تۈْ وېتىۋېتىپ، چۆٌذە پبٍبٔطىس
 ئبظ ئبخػىّي. ثىٍذۈردى رازىٍىك ئوٍالپ الزىٍّىغىٕي ئۆزگەرتىۋېٍىػٕىڭ ئىطّىٕي ئۆز تۈپەٍٍي،

 وۈٌۈغۈپ ھەِّىطي ثەرگۀذە ئېَتىپ گەپٕي ثۇ ئوغٍىغب ثىٍەْ ثوۋاً ِوِبً رەۋىخبْ ئىچىۋېتىپ،
 . وەتتي

 دىّەٍذىغبْ ضېٕىڭسە، – ثىٍەْ چبخچبلٍىك خۇظ ضەپەرلۇي دىذى – ِوِىطي ھەً- 
 پىطۀت ئۆزىگە لىسٔىڭ ثۇ ئەِّب. ثوپتۇ تبزا دېگىٕىڭغۇ ئبٍمىس. ٍوق دېپىڭ چبٌّبٍذىغبْ گېپىڭ،

 ٍبلبِذۇ؟ ضىسگە ئبت ثۇ لىسىُ، لبٔذاق وېٍۇرِىىىٓ؟
 .لبٌذى ثوٌۇپ ئبٍمىس ئېتي لىسٔىڭ لىٍىپ، غۇٔذاق. لوٍذى وۈٌۈپ غەِىىٓ لىس

 لىٍىػمب ضېغىٓ ۋە ٍۇٍۇظ لوِۇچ- لبزاْ ٍىغىػتۇرۇظ، ئۆً ثبغالپال وۈٔذىٓ غۇ ئبٍمىس
 دائىُ وۆڭٍي ئبٍمىسٔىڭ ثىراق، ضىغّبٍتتي؛ ئىچىگە-ئىچ خوغبٌٍىغي ئىگىٍىرىٕىڭ ئۆً. وىرىػتي

 لبٌغبْ خبٌىراق. پۇغبتتي ئىچي وۆرۈپ، ھېىىػىٕي ئبھ تىٕىپ، وىچىه-ئۇٌۇق پبتال-پبت ۋە ضۇٔۇق
 ضوراغمب ئبٍبپ، ئۇٔي دىَىػطىّۇ، «ثوالتتي ثبلطبق ئۇلۇپ لىسدۇ، ثوٌغبْ ٔىّە زادى ثۇ »وەزٌىرىذە

 ئېَىك ھېٍىمي. لىالتتي تەضىر لبتتىمراق ئبِبٔمۇٌغب ثوٌۇپّۇ، ئەھۋاٌي، ثۇ لىسٔىڭ. پېتىٕبٌّبٍتتي
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 ضبئەتتىٓ ئوٌتۇرغبْ تۈۋىذە لبرىغبً ثىٍەْ لىس ٍېغىۋاتمبٔذا، ٍبِغۇر لبتتىك وۈٔي، ثوٌغبْ ۋەلەضي
 ٍۈرىگي وۆرگۀذە، ھەر لىسٔي. ئىذى ثوٌغبْ پەٍذا ھىص ثىر ئبجبٍىپ لەٌجىذە ئبِبٔمۇٌٕىڭ ثبغالپ،

 ٍۈرگىٕىٕي ئېچىٍىپ پەي-ضەي لىسٔىڭ. لبرىۋاالتتي ٍەرگە دەرھبي دە،-وېتەتتي لىٍىپ «جىغ»
. وېتەتتي تىترەپ ھۇجۇدى پۈتۈْ ئبڭٍىطب، چەوىىٕىٕي ئبھ وېٍىپ، ثوٌغۇضي خوغبي وۆرضە،
 .وەتتي ئۆتۈپ وۈْ ٍىگىرِە-ئوْ لىٍىپ، غۇٔذاق

 ثىٍەْ خوغٕىالر-خوٌۇَ لېٍىػي، ثوٌۇپ پەٍذا چۈغىۀذەوال ئبضّبٔذىٓ ئبٍمىسٔىڭ
 ثوٌۇپّۇ، لبراٍتتي، ئەجەپطىٕىپ ٍېمىٕذىٓ-ٍىراق ثەزىٍەر. لىٍذى ھەٍراق تېخىّۇ ِەٌىٕي-ئەٌە

. وۆرەتتي ضېٍىپ گەپىە ِوِبٍٕي رەۋىخبْ ثىٍەْ ثبٔب ثىرەر ثەزىٍىرى. ثەردى ثوٌۇپ ئبٍبٌالرغب
 تؤۇغىّىسٔىڭ ثىر ثبرىىۆٌذىىي لىٍىپ، ئبددىال ثوٍىچە، دىَىػىۋاٌغىٕي ثبغتب ثوٌطب، ِوِبً رەۋىخبْ

 . ئىػۀّەٍتتي ھېچىىُ ثۇٔىڭغب ٌېىىٓ. ثېرەتتي جبۋاپ دەپ لىسى
 ضۆزٌەر-گەپ ھەرخىً ئبخىر دىگۀذەن، «دىّەٍذۇ ٔېّىٕي ئەي ٍىّەٍذۇ، ٔېّىٕي ئبچ»
 ئېَىك »ثەزىٍەر دىطە، «ئۇچمىػىپتۇ پەرىطي تبغ ثىر ئبِبٔمۇٌغب »ثەزىٍەر. ثبغٍىذى چىمىػمب

. دىَىػەتتي «تەوىىذەن ئبِبٔمۇٌغب ئەِذى لۇتمۇزۇۋاپتۇ، ئبِبٔمۇي ئىىەْ، لىس وەٌگەْ ئەپمېچىپ
 ثوٌّىطب،. ثېرىپتۇ وېٍىٓ تەٍَبر ضەپەرلۇٌغب خۇداٍىُ ثوٌطب ٔىّە ھەر: »وىػىٍەر وۆڭۈي ئبق ثەزى

 لبزاق ثىر ئبِبٔمۇي: »لبرىالر وۆڭٍي ثەزى دىطە، «ثبراتتي ضوراپ لىس ئبٌذىغب وىّٕىڭ ثىچبرىٍەر ثۇ
 ھبٌٍىك ثەزى. دىَىػەتتي «غۇ دىگەْ ِەغۇق تەٍَبرغب ئبغىك، ٍوق پۇٌي ، وەپتۇ ئوغۇرالپ لىسىٕي

 لوٌىغب ٍبالڭتۆغٕىڭ ئبِبٔمۇٌذەن لىسٔىڭ پەرىذەن »لىٍىپ، تبرٌىك ٍىگىتٍىرى ئبئىٍىٍەرٔىڭ
 ئەروە دورغىٕىڭ ٔىَبز ثوٌۇپّۇ. ثبغٍىذى ثۇزۇغمب ٔىَىتىٕي دەپ «لبرىّبِذىغبْ لبٌغىٕىٕي چۈغۈپ
 . ئىذى ٍبِبْ ھەِّىذىٓ پەٍٍي خبِۇغجەگٕىڭ ئوغٍي

 ِوِبً رەۋىخبْ وۈٔي ثىر. ٍۈرەتتي چېىىپ ئۇھ-ئبھ ثەرِەً، ضىر تېخىچىال ثوٌطب، ئبٍمىس
 :دىذى ِۇٔذاق ضەپەرلۇٌغب
 لبٌّىغبً تبرتىپ-ئبغرىپ لىسى ئبٍال ثۇ ئۆتۈۋېتىپ، ِۇٔذاق. ثوٌّىذى ئىع ثۇ دادىطي،- 

 ثوٌطب، دەردى ٔىّە. ثبلّبِذىال ضوراپ ثوٌغبٔذىىىٓ، ئۇلۇدىغبْ ئوثذاْ خېٍي گېپىٕي ئۆزٌە. ٍۀە
 لىٍّبٍّىسِۇ؟ ئىالجىٕي

 ①گۇۋاٌغب ثۇ. وەتتي پۇغۇپ ئىچىُ ِېٕىڭّۇ – ثوۋاً دىذى – ِوِىطي ئېَتىطەْ راضت- 
 .دەروىٓ ٔىّە ، ثبق ئېچىپ گەپ ضەْ ٍەردە ثبر ِەْ. وېتىۋاتىذۇ ئېسىٍىپ ثبغرىُ-ٍۈرەن لبراپ،

 ِۇٔذاق ِوِبً رەۋىخبْ ئوٌتۇرغبٔذا، ئىگىرىپ ٍىپ تىۋىتىذىٓ ئۆچىە ئبٍمىس وۈٔي ثىر
 :دىذى

. ثەردى چۈغۈرۈپ ئبضّبٔذىٓ ئۆزٌۀي خۇداٍىُ. ئىذى ٍوق لىسىُ ِېٕىڭ ثبالَ، جىٕىُ- 
 ئېَتطىالچۇ،. لبٌذى ئېچىٍىپ لبرٔىّىس-ئىچ ثىٍەْ ئۆزٌە ٍېمىٍغبٔذەن، چىراق ئۆٍگە لبراڭغۇ
 لبٌۇرالِۇ؟ وېتىپّۇ تبغالپ، ثىسٔي ٍبِىٕىذا وۈٕٔىڭ ٍبخػي

 ٍېػي وۆز ِوِبٍّۇ،. ٍىغٍىۋەتتي ضېٍىپ ئۈْ ئېطىٍىپ، ثوٍٕىغب ِوِبٍٕىڭ ثىردىٕال ئبٍمىس
 ئۆز ئبٍمىس وېَىٓ، ھبزادىٓ ثىر. ضۈرتەتتي ٍېػىٕي لىسٔىڭ ثىٍەْ ئۇچي ٌىچىگىٕىڭ ئبق لىٍىپ،

. وىرىػتي ضۆزٌەغىە ضەرگۈزەغتىطىٕي

 
  ئۇۋاٌٍىممب ئۇچرىغبْ ثىچبرە–  گۇۋاي ①
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 ببة ئىككىىچي

 

 سەرگۈزەشتهىرى ئبيقىسوىڭ

 
 

. ٍۇٍنىِ قوٍۇغي ئۆىتۈرۈپ ئۇّي ضۇٍۇ تبٍچە بىر. قوٍۇظ چۈرۈك ئەڭ – ئبدەً

 ئۈضتۈُ قبتىييىرىذىِ ئۆز ۋە چۈغىْەىەٍذۇ ئۆىۈٍْي بوىغبچقب، قوٍۇظ قىيغۇچي پىنىر ئۇ ئەٍَب،

. چىقىذۇ

 ①پبضنبه بىيېس- 

 
 

1 
 

 لىسى ٍبٌغۇز چبرۋىچىٕىڭ ثىر ھبٌٍىك ٍبغبٍذىغبْ تبغٍىرىذا ِورى لىس ثۇ ثوٌذىىي، ِەٌۇَ
. ثبغالپتۇ جۇِبتبٍغب ئوغۇي ٍېتىُ ِبٌچىطي ئۆزٌىرىٕىڭ لەٌجىٕي ئۇٔىڭ ئىالھي ِۇھەثجەت. ئىىەْ

- ئىػك ئوخػبظ غب «ضۇٌۇ ثبٍبْ ثىٍەْ وۆرپەظ لوزى »چۆچەوٍىرىذىىي خەٌك لبزاق ئۇالر
 ئەٌچي لىسغب لىطٍىمىذىٓ لوٌىٕىڭ ئۆز جۇِبتبً. ٍۈرىذىىەْ وۆٍۈپ ئوتىذا ِۇھەثجەت

 ثىر ٍۇرتتىىي دېگەْ چىٕگىً ٍۈرگۀذە، ثوٌۇپ ئېگىس ئبضّبْ لبتتىك، ٍەر ، وىرگۈزەٌّەً
 «ِبي لبٌىٓ »ٔۇرغۇْ دادىطي پەرەضت دۇَٔب لىسٔىڭ. ضورىتىپتۇ ئوغٍىغب ئۆز لىسٔي ثۇ ②ئووۇرداً
 وۆرضىّۇ، تىروىػىپ ھەرلبٔچە ئبٔىطي چىذىَبٌّىغبْ ٍىغىطىغب لىسٔىڭ. ثوٌۇپتۇ ِبلۇي ثەدىٍىگە

 ئۆٌتۈرۈۋاٌّبلچي ئۆزىٕي توٍۇپ، جېٕىذىٓ لىس ٍېمىٕالغمبٔذا، وۈٍٔىرى توً. ئۆتىۈزەٌّەپتۇ گېپىٕي
 لىس ئەگەر تېپىػٕي، ٍوٌىٕي ٍبغبظ ئۈچۈْ ِۇھەثجەت ضبپ لېٍىپ، ضېسىپ ثۇٔي جۇِبتبً. ثوپتۇ
 وۈْ ئېَتىػىچە، جۇِبتبٍٕىڭ. لىپتۇ تەوٍىپ وېتىػٕي لېچىپ ٍۇرتمب ثىر ٍىراق وۆرضە، الٍىك

 ثۇالرٔي ٍەردە ئۇ ثبر، ٍبٍاللالر ثىپبٍبْ تبغٍىرىذا ٍۇرتٕىڭ دېگەْ لۇِۇي تەرەپتىىي چىمىع
 ئبت ئىىىي دە،- ثوپتۇ ِبلۇي ئبڭالپ، گەپٍەرٔي ثۇ لىس. ئىىەْ  ٍوق وىػىّۇ تؤۇٍذىغبْ

 ثبٍبۋاْ،-چۆي وۈٍٔەر ثىرلبٔچە. چىمىپتۇ ٍوٌغب تۇٍذۇرِبً ھېچىىّگە وېچىطي ثىر تەٍَبرالپ،
 لوغالپ ئىس ئبتٍىمٕىڭ ئۈچ ئۇالغمبٔذا،( ٔېرىٕىىرغب )تبغمب ِۇغۇ وېسىپ، دەغتٍەرٔي-تبغۇ

 ئبتٍىك ئۈچ چىممبٔذا، ثەٌگە لبق ٍبِىػىپ، تبلمب دەپ تەۋەوىۈي. لبپتۇ وۆرۈپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕي
 ثوٌطب توغۇظ تىرىه ِەلطىتي )ٍىمىتىپتۇ ئبتٍىرىٕي ئۈزۈپ، ئوق ئبرلىذىٓ-ئبرلب وېٍىپ لوغٍىػىپ

  تبغمب-تبظ. ثبغالپتۇ دوِىٍىتىػمب تبغالرٔي وەٌگەْ ئۇدۇي   ئبٍمىس  ثىٍەْ جۇِبتبً(. وېرەن
 
 

 .ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِەغھۇر فرأطۇز پەٍالضوپي- 1663-1623 ِىالدى –پبضىبي ثىٍېس  ①

 دىگەْ ضۆز« ِىڭ ثېگي» لبزالچە –ئووۇرداً  ②
 دىگەْ ضۆز« توٍٍۇق»لبزالچە - « لبٌىٓ ِبي» ③
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 ئۇالرٔي  جۇِبتبً.لبپتۇ جىّىپ ھېٍىمىالر ئىچىذە توزاْ-چبڭ لوٍۇق ۋە گۈٌذۈرٌەظ ثىر دەھػەتٍىه
 جۇِبتبٍٕي وېٍىپ تېگىپ، ئوق ثىر ِبڭغبٔذا، ئېٍىػمب لوراٌٍىرىٕي-ئبت ئوٍالپ، دەپ ئۆٌذى

 ثىٍەْ غەزەپ ئبٍمىس. وېٍىۋاتمۇدەن ئۆِىٍەپ ٍۀە ثىرى ھېٍىمىالرٔىڭ ثوٌطب، لبرىغۇدەن. ٍىمىتىپتۇ
 ٍبتمبٍٔىمىٕي ئۆٌۈپ ئبضتىذا تبظ ئەثٍەخٕىڭّۇ ھېٍىمي چبغذا ثىر. ثبغالپتۇ دوِىٍىتىػمب تبظ ٍۀە

 جۇِبتبً،: »لىس. ٍبتىمىذەن ِىٍىٕىپ لبٔغب لىپمىسىً ئۇ وەٌطە، ٍېٕىغب جۇِبتبٍٕىڭ ئبٍمىس. وۆرۈپتۇ
. وەچۈر ِېٕي ضۆٍۈٍِۈوۈَ،: »جۇِبتبً. تبغالپتۇ ئۈضتىگە ئۇٔىڭ ئۆزىٕي دېگىٕىچە،!« جۇِبتبً

 وېرەن، ثوٌطب غۇٔذاق تەلذىر. لوٍذۇَ وۈٍٔەرگە ئېغىر ضېٕي ئبٍرىپ، ٍۇرتۇڭذىٓ ۋە ئبٔبڭ-ئبتب
 لىسغب پىچىمىٕي ثىٍەْ ثەٌۋېغي تبضّب ثېٍىذىىي ئېَتىپ، گەپٍەرٔي دېگەْ!« ثوي رازى ِۀذىٓ
 ٍىرتىپ، ٍبلىطىٕي ٍۇٌۇپ، چبچٍىرىٕي ئبٍمىس. ٍۇِۇپتۇ وۆز تۇرۇپ تۇتۇپ لوٌىٕي لىسٔىڭ دە،-ثېرىپتۇ
 دەپ، «ثبر وېرىىي ٔىّە ِبڭب جبٕٔىڭ ثۇ ئەِذى »ئبٔذىٓ،. ثوپتۇ وەتىۀذەن ھوغىذىٓ ثىردەَ

 ۋە ئەٌەَ ثوٌغبٔذا، ضبٌّبلچي وۆورىىىگە ئۆز پىچبلٕي پېتي لۇچبلٍىغبْ جەضىتىٕي جۇِبتبٍٕىڭ
 :ثوپتۇ ئبڭالٔغبٔذەن ضبدا ثىر ٍۈرىىىذىٓ ٍبظ توٌغبْ غەزەپىە
 لىطبش! ٍبق ٍبق، ثەردىّۇ؟ دەپ ضبي ئۆزۈڭگە پىچبلٕي ثۇ جۇِبتبً ضۆٍۈٍِۈوۈڭ! توختب»

 ھە، ئووۇرداٍذىّٕۇ؟ وىّذىٓ؟ ئبٌىطەْ، وىّذىٓ لىطبضٕي! لىطبش! لىطبش ثەردى، دەپ ئبي
 وۈْ ثىر ثوٌّىطب، وۈْ ثىر ئۇزۇْ، وۈْ لبچبْ؟! ئوخػىغبٔالردىٓ ئووۇرداٍغب غۇ! ئووۇرداٍذىٓ

. وېرەن ثېرىع ٍەرگە ثبر ئەي ئۈچۈْ، ٍبغبظ! ٍبغبظ وېرەن، ٍبغبظ  غۇڭغىچە.ئبٌىطەْ لىطبش
 تبپ، ئەٌٕي لىٍىذۇ، ٍبردەَ لبٌىذۇ، چىمىپ وىػىٍەر خەٍرخبھ ضبڭب. وەڭ لوٍٕي ئەٌٕىڭ وۆپ، ئەي

 ...!«ئەٌٕي
. ٍبضبپتۇ لەثرە لىرالپ تبغالرٔي ئۈضتىگە جەضىتي جۇِبتبٍٕىڭ ئبٍمىس وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 ِەڭگۈٌۈوىە ثىٍەْ ضۆٍۈٍِۈوي ئۆز چىمىپ، چۆرگىٍەپ لېتىُ ثىرٔەچچە لەثرىٕي تبظ ئبٔذىٓ
 وۈٔذۈز ئىىىي وېچە، ثىر لىٍىپ، غۇٔذاق. چۈغۈپتۇ جىٍغىغب ئېػىپ، لىرالردىٓ-تبغ ۋىذاٌىػىپتۇ،

 .ئۇچراپتۇ ۋەلەضىگە ئېَىك ھىٍىمي وېٍىۋاتمبٔذا، ضبلالپ جبْ
 ثىٍەْ ئبٌمبٍٔىرى ٍىرىه توختىتىپ، ئبراْ ئۆزىٕي ِوِبً رەۋىخبْ وېَىٓ، گەپٍەردىٓ غۇ
 :دېذى ِۇٔذاق ۋە ثبغٍىذى ضۈرتۈغىە ٍبغالرٔي ِەڭسىذىىي ئبٍمىسٔىڭ
 ضبٌغىٕىٕي وۈٍٔەرٔي ئېغىر تبغذەن ثېػىغب ِۇغتۇِذەن لىسٔىڭ ثىچبرە! ٍۇتمۇالر ٍەر ۋاً- 

 .ثېرۇر جبزاضىٕي خۇداٍىُ! لبرىّبِذىغبْ
 ثوٌطب، لبراڭغۇ ثەغي ئوْ ئبٍٕىڭ ئبٌەَ، ئۇزۇْ ئبٌەَ ثۇ -  ضەپەرلۇي، دېذى -  غۇٔذاق،-  

 ثبر، ٍۇرت ثبر، ثىس لبٌطب، ئبٔذىٓ خۇدا، ثىرىٕچي. لىسىُ ٍېّەڭ غەَ ھەرگىس. ٍورۇق ثەغي ئوْ
 ضىسگە ِەْ. وەڭ لوٍٕىّىس ثىٍەْ ثوٌغبْ تبر زاِبْ. ثبً وۆڭٍىّىس ثىٍەْ ثوٌغبْ گبداً ئۆزىّىس
 ثىسٔىڭ تىىەْ وىرگەْ تبپىٕىڭىسغب. ئبٔب ضىسگە ئورٔىذا ئبٔىڭىس ِوِبً ثۇ ئبتب؛ ئورٔىذا ئبتىڭىس

 .وىرضۇْ وۆزىّىسگە
 .دېذى!« رالّېت ضىسدېرگە »لبراپ، تەوػي ئۇالرغب ثىٍەْ وۆزٌىرى ٍبغٍىك ئبٍمىس

 تېپىپ ضۆڭىىىٕي جۇِبتبٍٕىڭ رەھّەتٍىه- ئبھبڭذا،  ثىر جىذدىٌ ئبِبٔمۇي دېذى- دادا، - 
 !لوٍطبلّىىىٓ ٍەرٌىىىە ثۆٌەوتىٓ وېٍىپ،

 لوغٕىالردىٓ ئەتىال. لىٍىۋېذىُ لىٍىپ خىَبي غۇٔي ِۀّۇ ئوٍالپطەْ، ئوثذاْ خوٍّۇ- 
 دېذى- دەٍّەْ،  تبپبٌۇرِىس ثوٌغبٔذىىىٓ، لىسىُ ئبٍال ثۇ. ثبراٍٍي ئۈچىّىس ضوراپ، ئبت ئىىىي
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 .ضەپەرلۇي
 ثۇ ثبغالپ، گەپ ئبٍمىس تۇرغبٔذا، ثوٌۇپ ِبڭّبلچي لوٍۇغمب ضوراپ ئبت ھبزىرال ئبِبٔمۇي

 لېتىُ ثىر ثوٌغبٔذا، ٍۇرتي ئۆز چۈغۀذۈرۈغىچە، ئۇٔىڭ. ئېَتتي لوغۇٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي پىىىرگە
 ثۇ ثوٌطب، ئەِذى. ثوالتتي لبٌغبْ ٍبدىذا گىَبھّۇ تبي ثىر ھەر تبظ، ثىر ھەر ٍەردىىي ئۆتىەْ
 تبپبٌىػي ٍەرٔي ٍبتمبْ جۇِبتبً ئۈچۈْ، ئۆتىۀٍىىي ئەھۋاٌذا ھېٍىمىذەن ٍەرٌەردىٓ ٔبتؤۇظ
 .ئىىەْ ٔبتبٍىٓ

 تەش تېپىػٕىڭ ٍەرٔي ٍبتمبْ جۇِبتبً ثەرضە، دەپ ثەٌگىطىٕىال ثىرەر تبغٕىڭ ئۇ ئبِبٔمۇي
 ضۆڭىىىٕي جۇِبتبٍٕىڭ وۆڭٍىذە ئۆز ئبٍمىس. تۇرۇۋاٌذى لبتتىك پىىرىذە ئۆز ئېَتىپ، ئەِەضٍىىىٕي

 ئۇالرغب ثىرىٕچىذىٓ، تۇرضىّۇ، خبالپ ٔبھبٍىتي لىٍىػٕي دەپٕە ثبغمىذىٓ ٍەردە ِۇغۇ ئەوېٍىپ،
 تېخىّۇ ضۆز-گەپ ئىچىذە ٍۇرت-ئەي ئىىىىٕچىذىٓ، ثېرەرِۀّىىىٓ، تېپىپ ئبۋارىگەرچىٍىه

 دوضتي ضىرداظ ضەپەرلۇٌٕىڭ تۇرغبٔذا، تەوىتٍەپ ثبرِبضٍىمىٕي ٍۀىال دەپ، وېتەرِىىىٓ وۈچىَىپ
 خۇغبي ٔبھبٍىتي وۆرۈپ ئۇٔي ضەپەرلۇي وەٌذى، وىرىپ ئۆٍگە ثوۋاً ٔۇرۇي لوغٕىطي ٍېمىٓ ۋە

 ثوٌۇۋاتمبْ تبالظ ثبٍبتىٓ ئبخىرىذا ثېرىپ، ضۆزٌەپ ضەرگۈزەغتىطىٕي پۈتۈْ ئبٍمىسٔىڭ دە،-ثوٌذى
 ئوٌتۇرۇپ ضىالپ ضبلبٌٍىرىٕي ئبپئبق ثوۋاً ٔۇرۇي. ضورىذى ِەضٍىھەت ئۇٔىڭذىٓ توغرىطىذا ئىع

 :دېذى ِۇٔذاق
 ثۇ وېٍىپ، ٍۆتىەپ ضۆڭىىىٕي رەھّەتٍىىٕىڭ ئۇ دەرۋەلە،. ئوٍالپتۇ ئوثذاْ لىسىُ ئبٍال ثۇ- 

 ٍبتطب، ٔەدە غېھىت ئبخۇٔۇِالر. چىمىذۇ ضۆز-گەپ ثىرِۇٔچە ٍۀە لىٍطبق، دەپٕە ثۆٌەوتىٓ ٍەردە
 ٍبتمبْ ئۇٔىڭ ئەِّبزە، ثوٌۇر، غۇٔذاق ئىالھىُ دەٍذىىەْ، ئېچىٍىذۇ ٍەردىٓ غۇ لوۋۇغي جۀٕەتٕىڭ

 .غۇ ِەضٍىھەتىُ ِېٕىڭ. وېرەن لوٍۇظ لوپۇرۇپ لەثرە تېپىپ، ثوٌطب لبٔذالال ٍېرىٕي
 تۇرىذىغبْ ثېرىپ لىرچبڭغۇضىٕي ئۆزىٕىڭ ثوۋاً ٔۇرۇي. لوغۇٌذى پىىىرگە ثۇ ھەِّەٍٍەْ

 ئبٍمىس ئىىىىٍَەْ ثبال-ئبتب ثىٍەْ ئېتىع تبڭ ئەتىطي. لوٍذى تېپىپ ئبت ثىر ٍۀە ئبِبٔمۇي. ثوٌذى
 ثىر پۇختب ثىٍەْ تبظ تېپىپ، تەضتە ِىڭ ٍەرٔي ٍبتمبْ جۇِبتبً ِەرھۇَ ئۇالر. چىمتي ٍوٌغب ثىٍەْ
 .وېٍىػتي لبٍتىپ وېچىذە ٍېرىُ وۈٔي غۇ لوٍۇپ، لوپۇرۇپ لەثرە

 دېذى- ئۆتىۈزەٍٍي،  ٔەزىر ئبتبپ جۇِبتبٍغب رەھّەتٍىه ضوٍۇپ، ئوغاللٕي ئبال ھېٍىمي ئەتە- 
 .چۈغۈۋېتىپ ئبتتىٓ ضەپەرلۇي

 ئىچىذىٓ وەِسۇٌٕىڭ ئبٍمىس لبٌغبٔذا، ٍبٌغۇز ئىگىٍىرى ئۆً ٍېٕىپ، ٔەزىردىٓ جبِبئەت
 ثۇ، »دە،-ضۇٔذى لوٌالپ ئىىىي ئبِبٔمۇٌغب چىمىرىپ، پىچىمىٕي ثىٍەْ ثەٌۋېغي تبضّب جۇِبتبٍٕىڭ

 .دېذى!« ئۇزۇْ جبٔب وۈچتي، ِېٕىىىذاْ لوٌىڭىس، ضىسٔىڭ. ثوٌطۇْ ئىطتەٌىه ضىسگە
. وەتتي تىترەپ ئىختىَبرضىس لوٌٍىرى ئبِبٔمۇٌٕىڭ ئېٍىۋېتىپ، پىچبلٕي ثىٍەْ ثەٌۋاغ تبضّب

 غىالپتىٓ پىچبلٕي ئۇ،. تۇٍۇٌذى وەتىۀذەن وۆپجۈپ توِۇرٌىرى ضېٍىپ، گۈپۈٌذەپ ٍۈرىىي
 ۋۇي-ۋاي ٍۈزى پىچبلٕىڭ ثىٍەْ غوٌىطي وۈْ وىرىۋاتمبْ تۆڭٕۈگىذىٓ ئۆٍٕىڭ وىگىس چىمبرغبٔذا،

 تەگىۈزۈپ ٌەۋٌىرىگە پىچبلٕي ئبِبٔمۇي. ثوٌذى وەتىۀذەن ٍورۇپ تېخىّۇ ئىچي ئۆٍٕىڭ لىٍىپ،
 :دېذى ِۇٔذاق

 ئوثذاْ تۇتۇغٕي لبٔذاق ئۇٔي ِەْ. ثوٌىذۇ ھەِراھىُ ئۆِۈرٌۈن ِېٕىڭ پىچبق ثۇ ئۇلتۇَ،- 
 . ثىٍىّەْ

 .تبرتتي ثبغرىغب ئبٍمىسٔي ئېٍىپ ٍبظ ٌىممىذە وۆزىگە ِوِبً رەۋىخبْ
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. ثوٌذى ٍۈرىذىغبْ ئېچىٍىپ ئۇٔتۇغبٔذەن ثىرئبز ئىػالرٔي ئۆتىەْ ئبٍمىسِۇ ثبغالپ غۇٔذىٓ
 ئبزادە خېٍي ثىٍەْ ئىگىٍىرى ئۆً لىطىٍّبً ضۆزدىّۇ-گەپ ئۆتىۀطېرى، ئبٍالر ۋە وۈٍٔەر

 ئبٍىغي ئۆز ثۇ ئۇالر تېپىپ، ئبراَ وۆڭٍي ِوِبٍٕىڭّۇ ثىٍەْ ثوۋاً. لبٌذى ثوٌۇپ ِۇڭذىػبالٍذىغبْ
 چۈغىەْ غېّىگە ئۆتىۈزۈظ لبٔذاق ۋە لبچبْ ِەرىىىطىٕي وېٍىٕٕىڭ لۇتٍۇق وەٌگەْ ثىٍەْ
 ھېطبثالپ، ثىرى وىػىٍەرٔىڭ ثەختىَبر ئەڭ دۇَٔبدىىي ئۆزىٕي ثوٌطب ئبِبٔمۇي. ئىذى

 .ثىٍّەٍتتي لىٍىػىٕي ٔىّە خۇغبٌٍىمىذىٓ
. ثۇزدى ئبراِىٕي ھەِّىٕىڭ وېٍىپ، ئەٌچي دورغىذىٓ ٔىَبز ئبخػىّي ثىر ئبرىذا، غۇ
 ئۇٔي لبپتىّىع، وۆٍۈپ لىسىغبْ لبزاق ثۇ خبِۇغجەگ ئوغٍي ئەروە دورغىٕىڭ ئېَتىػىچە، ئەٌچىٕىڭ

 لوٍۇغي وۆرۈپ ھبزىرٌىك ِوِبٍٕىڭ رەۋىخبْ غۇڭب ضبلبٍّىغىذەن، ثېػي دورغىٕىڭ ثەرِىطە، ئېٍىپ
 لىسٔي وېَىٓ ٔىىبدىٓ وەٌگىذەن، ئولۇغىٍي ٔىىبھ ئىّبَ ھوغۇر ئبخػبَ ئەتە. ئىّىع الزىُ

 .وەتىۈدەن وۆچۈرۈپ
 وەٌگەْ ٍۇرتتىٓ ٍبلب لىس ثۇ- وبٍىپ، ئەٌچىگە ضەپەرلۇي دېذى- گەپتۇ؟ دېگەْ ٔىّە ثۇ- 

 لىسٔىڭ ثۇ دورغبِسە،. لىس ثەرگەْ ِبڭب خۇداٍىُ. لىسىُ ِىٕىڭ ھبزىر ثىٍەْ، ثوٌغبْ ِۇضبپىر
 ئولۇتۇپ، ٔىىبھ ٍوق، ھېچٕىّە ھىچٕىّىذىٓ. دەِذىىەْ لىٍىّەْ لىٍطبَ ٔىّە ٍوق، ئىگىطي

 ؟!وۀسە غۇ دېگەْ ٍەپتۇ دەَ ضەۋزە ٍوق، خەۋىرى گۈرۈچٕىڭ! تېخي وەتىۈدەن وۆچۈرۈپ
 ھبٌىّىسغب وىُ؟ ئۆزٌە وىُ، دورغبَ دەۋاتىال؟ ٔىّە- ئەٌچي،  دېذى- ئبوب،  ضەپەرلۇي ھەً- 

 ئۆز. لىسىىەْ لبزاق وېپمبٌغبْ تېٕەپ ٍۇرتتىٓ ٍبلب ھېٍىغۇ ثوٌۇرِىىىٓ، لىٍطبق گەپ ٍېمىپ
 !ھەددىٍىرىذۇ ٔىّە ثەرِەٍذىغبْ ضورىطب، دورغبَ ثوٌطىّۇ، لىسٌىرى تۆرەٌگەْ پۇغتىٍىرىذىٓ

 ضبرغىَىپ، چىػىُ ئبلىرىپ، چېچىُ- ِوِبً،  رەۋىخبْ دېذى- ثۇ؟  دېگۀٍىرى ٔىّە- 
 ثېَجىڭذىٓ دورغىغب ٔىَبز! لىٍذىالغۇ گەپٍەرٔي ٍوچۇٔال ثبلّىغبْ ئبڭالپ ثوٌغۇچە غۇٔچە

 وېپمبپتىّۇٍب؟ ِۀطىۋى غوجبٍِىك چىڭگبڭ
-  لىٍىپ،  پوپوزا ئەٌچي دېذى- ثوٌۇرِىىىٓ،  لبٌطىال توختبپ ①غۇتتە ھبً، ھبً،- 

 غوجبَ چىڭگبڭ ئبٌغبٍٔىرىٕي ئەوىرىپ ئۆٍگە دېّەً ثوٌىذۇ ٔبِەرەَ لىسٔي ثوپمبٌغبْ ئىػەوتەن
 .ٍبّٔبٍذۇ ئۇرۇغتىٓ ②غوٌذا لىرىك ئىىىىٍىرىگە ھەر ثوٌطب، ئبڭالٍذىغبْ

 خەلٍەرٔىڭ خبِۇغجەگ ثوپتۇ؟ ئىع ٔىّە ثوٌىذىغبْ ٔبِەرەَ لبٌذىّۇ؟ گەپ غۇ ئەِذىسە،- 
 ِۇضبپىر ثىر ثوٌّبٍسە، ٔبِەرەٍِىه لىٍطب، ِەغرەپ وېچىٍەپ-وېچە ٍىغىۋېٍىپ، جۇگبٍٔىرىٕي-لىس

 .ئۆڭۈپ ئەٌچىگە ِوِبً رەۋىخبْ دېذى- ثوالِذىىەْ،  ٔبِەرەٍِىه ئبٌطبَ، ئبضتىغب لبٔىتىُ لىسٔي
 ئبٌذىغب ئەٌچىٕىڭ لوپۇپ، دەش ئورٔىذىٓ ئبِبٔمۇي ئوٌتۇرغبْ ثېطىپ ئبراْ ئۆزىٕي غۇڭغىچە

 :دېذى ِۇٔذاق ۋە وەٌذى
 لىسٔىڭ ثۇ وۆزٌەپتىّۇ؟ لىسٔي ثۇ ئەِذى ٍۈرضۇْ، ٍىغىپ ھەددىٕي ِبڭمب دېگەْ خبِۇظ- 

 ِبڭمىٕىڭ ئۇ. لوٍطۇْ ثىٍىپ. ئەِەش ِوگۇ وەٌگەْ تېرىپ تبغذىٓ ثۇ ثبر، ئىگىطي تبغذەن
 .ٍۀە لوٍّبً وۆرضىتىپ ِوِىطىٕي ٍەتّىع

 . غۇ ٍەردە–غۇتتە  ① 
. ئۈچ لىرٌىك پبالق– غوٌذا  ②
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 .پۇالڭالتتي ھبۋادا تۈگۈپ، چىڭ ِۇغتٍىرىٕي ئبِبٔمۇي
 ئەٌچىگە وىرىپ، ئېتىٍىپ ئولتەن ئۆٍگە ئبٍمىس تۇرغبْ ئبڭالپ تبالدا گەپٍەرٔي ثوٌۇۋاتمبْ

 :دېذى ِۇٔذاق
 خبزىر. وىتېٍّەٍذى ئبٌىپ تىرىه ھېچىىُ ِېٕي ئۇٍذىٓ ثۇي لوٍبٍىٓ، ئبٍتىپ ضىسگە ِېٓ- 
 .لوٍىڭ ئبٍتىپ غۇٔي لوجبٍىٕىڭىسغب ضىس ئۆٌُ، ثبرىجىر ئۆٌېّذې وېَىٓ ئۆٌېّىذە،

 :دېذى ِۇٔذاق ِوِبً رەۋىخبْ تۇرۇۋاتمبٔذا، ئورٔىذىٓ ثىٍّەً، دېَىػٕي ٔىّە ئەٌچي
 ئېغىسى ٍىتىّٕىڭ »،«وورٔىڭ تبِبغب زورٔىڭ، زاِبٔە! »ثوپىەتتىغۇ زاِبٔالر ثىر ٍوچۇٔال- 

 تبپمبٔذا، ئبراَ ثىسە ئەِذى وۆڭٍي لىسىّٕىڭ ئبٍال ثۇ دېگۀذەن، «تېگەر تبغمب ثېػي تەگطە، تبغمب
 !ثۇ ①دۇغمبرچىٍىك دېگەْ ٔىّە

 ئبٍمىسِۇ ئىگىٍىرىّۇ، ئۆً تبپتب غۇ. چۆِۈٌذى جىٍّىمىغب گۆرىطتبْ ئىچي ئۆٍٕىڭ وىگىس
 ھېٍىمي ٍبٔذا ثىر ئۆزىٕي ئبٍمىس. ئوٍالٍتتي جبۋاة ضوئبٌغب دېگەْ «وېرەن لىٍىع لبٔذاق ئەِذى»

. لىالتتي ھېص لوزىچبلتەن لبٌغبْ ئبرىطىذا ثۆرىٍەر ئبچىۆز دورغىذەن ٔىَبز ٍبٔذا ثىر ئووۇرداً،
 ٔەگە. ئوخػبظ ٍەرِۇ ثۇ ئوخػبظ، ٍەرِۇ ئۇ! ھە-جبھبْ لورلۇٔچٍۇق دېگەْ ٔىّە تبر، دېگەْ ٔىّە

 ِۇٔذاق ثوٌطب، تۆرەٌّىگەْ ثوٌۇپ لىس ئەگەر. وېرەن ثوٌطب غۇ دېگەْ تۆت لۇٌىمي لبزإٔىڭ ثبرضبڭ
. ٍبخػىراق ئبضتي ئۈضتىذىٓ ٍەرٔىڭ چبغالردا، ِۇٔذاق! ثوٌّبضّىذىىىٓ دۇچبر دىػۋارچىٍىمالرغب

 ِوِبٍذەن رەۋىخبْ ئبتىٕي، وۆڭۈي ئبق ضەپەرلۇٌذەن. وېرەن ٍبغبظ ثوٌطب، لبٔذالال! ٍبق-ٍبق
 ئەِذى ئبِبٔمۇي! ثبرغۇٌۇق؟ ٔەگە تبغالپ دوضتٕي ضبدىك وۆٍەر، جبْ ئبِبٔمۇٌذەن ئبٔىٕي، ِېھرىجبْ
 ئەڭٍىذە چورۇق، پۇتىذا ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ! غۇٔذاق ھە ... ثەٌىي ئەِەش، دوضتىال ضبدىك ئۆزىٕىڭ

 خۇددى ئۆزى ضۈزۈن، ضۈٍىذەن ثۇالق وۆڭٍي ثوٌطىّۇ، وۈجە ئىچىػي ئبرپب، ٍېَىػي تېرە، ٍبغبق
 لبرىغبٍالر، لبتبر-لبتبر! وەتىۈٌۈن؟ ٔەگە تبغالپ ٍۇرتٕي- ئەي ِېھّبٔذوضت خەٌمىذەن لبزاق

 ِەخّەٌذەن ٍېػىً ثۇ ٍۈرگەْ ٍبٍراپ لوزىالر-لوً ضۇالر، ضۈزۈن ئەٍٕەوتەن ئېمىۋاتمبْ چۇرۇلالپ
 رەھّەتٍىه ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ! ثوٌطۇْ ٍبخػىراق لبٔذالطىغب ئبضتي ٍەرٔىڭ ٍبٍاللالردىٓ ثىپبٍبْ

 لوٌىغب پىچبلٕي ثۇ ئبِبٔمۇي ئىذى؟ ثەرگەْ ٔېّىػمب پىچىمىٕي ئۆز ئۈزۈۋېتىپ، جبْ جۇِبتبً
 ئەڭ ضوئبٌغب دېگەْ «وېرەن؟ لىٍىع لبٔذاق ئەِذى! »غۇٔذاق ئىذى؟ دېگەْ ٔىّە ئېٍىۋېتىپ

 .وېرەن تېپىػي ۋە تبپبالٍذۇ ئۆزىال ئبٍمىسٔىڭ جبۋاثٕي ٍبخػي
 خىَبٌذىٓ ھەِّەٍٍۀٕي ثۇزۇپ، جىّجىتٍىمٕي ثۇ وېتىػٍىرى لبۋاپ تۇٍۇلطىس ئىتالرٔىڭ

. چىمتي تبالغب دەپ، «گەپتۇ ٔىّە ٍۀە »ئبِبٔمۇي. ئوٍغبتتي
 

 

 

 

 . دىػۋارچىٍىك دىّەوچي– دۇغمبرچىٍىك ①
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 ببة ئۈچىىچي

 

 كىشي ئبتهىق بوز

 
 

 بوٍْۇٍذا، بوٍۇّتۇرۇق ئۆمۈزدەك قېرىطبٍَۇ

 ئۆٍۈٍذە، قوىىَەُ ھەً ٍەپتۇّي چبقبً-  ببال

 .ضبّبرىىق بىيەُ ببرٍبق ٍوقۇً- ببر ٍۈىنىٌ،- ئۆٍۈً

 ٍبّبرىىق، ئبتەغىْذە ضبّبقطىس، جبپب ىېنىِ،

 ئەضال ٍوق ّىجبت ٍبڭب ّىتەٍنىٌ، جبپبالردىِ

 ①مىطبّي__ 

 

 ...ضىقبر ٍۈرەمْي ئەقىو ضۆٍگەُ مەڭيىنْي

پۇغنىِ .ش.ئب__ 
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: تؤۇپ ئبتٕي ثوز ئبٍذىڭذا ئبپئبق ئبِبٔمۇي. وۆرۈٔذى ئبتٍىك ثىر ٔېرىذا لەدەَ ٔەچچە ئوْ
 ضەپەرلۇي. ٍۈگۈردى ئبٌذىغب ئبتٍىمٕىڭ دە،- دېذى «ثوي ئىٍذاَ وەپتۇ، وىُ لبرىغىٕب دادا، دادا،»

 ئىػىه پبراڭٍىػىپ، ثىٍەْ ئبِبٔمۇي وىػي ئبتٍىك ثوز چىممبٔذا، ئۆٍذىٓ ِوِبٍالر رەۋىخبْ ثىٍەْ
 وىػي لبتبڭغۇر ضبلبي، وەوە غوٌٍۇق، وەڭ ثوً، ئوتتۇرا ثۇ ضەپەرلۇي. ئىذى وېپمبٌغبْ تۈۋىگىال

 ئۆٍگە ئۇٔي دەپ «ئۇوبَ وەپتىال، ۋاختب ئوثذاْ خوٍّۇ »ِوِبً رەۋىخبْ. وەتتي لۇچبلٍىػىپ ثىٍەْ
 .لىٍذى تەوٍىپ

 ئبٌغبٔذا، لبٌپىمىٕي وىگىس ثېػىذىٓ ئوٌتۇرۇپ، ئىچىپ چبً ثىٍەْ پبراڭ لىسىك ِېھّبْ
 وەڭ. پبرلىراٍتتي ئوتتەن غوٌىطىذا چىراغ وۆزٌىرى لوً ئبضتىذىىي لبغٍىرى لوٍۇق ئۇٔىڭ

 ثىٍەوٍىرىذىىي-لوي ٍۈزٌىرى، وەتىەْ لبرىذاپ ئبپتبپتب لورۇلٍىرى، چوڭمۇر ِبڭٍىَىذىىي
 .تۇراتتي ثېرىپ دېرەن چەوىۀٍىگىذىٓ جبپب-جەۋرى وۆپ ئۇٔىڭ توِۇرٌىرى چىممبْ وۆپجۈپ

 ھەرە ثېػىذىٓ ثىر خۇرجۇٕٔىڭ. وىردى وۆتۈرۈپ خۇرجۇٕٔي تېرە ثىر ئبِبٔمۇي ئبرىذا، غۇ
 ئىچىذىٓ لۇرۇلالر-لبتتىك ثېػىذىىي ئىىىىٕچي خۇرجۇٕٔىڭ ِېھّبْ. تۇراتتي چىمىپ لؤذىغي
 ِوِبٍٕىڭ رەۋىخبْ چىمىرىپ، چبٍٕي ثۇٌۇڭ ثىر ثىٍەْ لۀت وبٌٍەن ٔەچچە ثىر تۈگۈٌگەْ ٍبغٍىممب
. دېذى!« ئبپب ئبٍال وۆڭٍي، ئبپىطىٕىڭ ثبٌىالرٔىڭ ثوٌطىّۇ ئبز »لوٍغبچ، ئبٌذىغب

 .ئەضىردە ٍبغىغبْ پبرىص غبئىرى- 9 ① 

 .تبۋۇغي لوغۇپ ئېَتىٍىذۇ« ر»ئبرىطىغب « ئبپب»ثىٍەْ « ئبٍال»جبٍٔىك تىٍذا . خبْ ئبچب دىگەْ ِۀىذە-ئبٍال ئبپب ②
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 ئبٍمىسغب پبرچىطىٕي ثىر چېمىپ، لۀتٕي دەرھبي وېَىٓ، تبزىّذىٓ- رەھّەت ِوِبً رەۋىخبْ
 .ثەردى

 .ِېھّبْ ضورىذى دەپ- ثوٌىذۇ؟  وىُ لىسىُ ئبٍال ثۇ- 
 گەپ ئبرىالپ-ئبرىالپ. ثەردى ضۆزٌەپ ئبخىر-ثبغتىٓ ۋەلەٌەرٔي ئۆتىەْ ضەپەرلۇي

 ئېَتىپ، گەپٍەرٔي ثوٌغبْ ثىٍەْ ئەٌچي ھېٍىمي ثبٍبراق ِوِبً رەۋىخبْ ئوٌتۇرغبْ لىطتۇرۇپ
. ثبغٍىذى لىٍىػمب ٍېػي وۆز دەپ «ثبرِۇ؟ ئەتىەْ ئبٔىٌ ِۇٔذالّۇزە ئبدەِٕي ئۇوبَ، لبرىطىال»

 وېٍىپ، ٍېٕىغب ئبٍمىسٔىڭ ئبٔذىٓ، دېذى، «لىٍطىال ضەۋرى ئبپب، ئبٍال لىٍطىال ضەۋرى »ِېھّبْ
 ھېٍىمي. ٍوق وېچە ئبتّبٍذىغبْ تبڭ! لىسىُ ٍېّىطىٍە غەَ: »تۇرۇپ ضىالپ ثېػىٕي ئۇٔىڭ

 ھەِّە لبزالّۇ، ئۇٍغۇرِۇ،. لبٌذى ٍېمىٕالپ زاۋاٌي ئوخػىغبٔالرٔىڭ دورغىغب ٔىَبز ثىٍەْ ئووۇرداً
 ئەي. وۈٌىّىس تەڭ وۈٌطەوّۇ ئەِذى وەٌذۇق، ٍىغالپ تەڭ ۋالتىٓ ٔەچچە ثىر، تەلذىرى پۇلرأىڭ

. دېذى «ئۆتىّىس ثىٍٍە چولتۇرِبً، تۇِػۇلٍۇلمب لبلتۇرِبً، لبٔبتٍىممب ئۆزٌۀي. ثبر ثىس ثبر،
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تۆِۈر  »لبراپ وەضپىگە ئۇٔي خەٌك چبغالردا، ئۇ. ئىذى خەٌپە تۆِۈر وىػي ئبتٍىك ثوز ثۇ
 دەپ ①«خەٌپە »ئۇٔىڭغب خەٌك جەرٍبٔىذا، لوزغىالڭ وېَىٕچە،. ئبتبٍتتي دەپ(« ٍبغبچچي )ِۇجبڭ
 .ثەرگەْ ئۇٔۋاْ

 چەت ئەڭ جۀۇثىذىىي ٔبھىَىطىٕىڭ لۇِۇي ٍىٍي- 1871 تەخّىٕەْ خەٌپە تۆِۈر
 لىس ئۈچ ئۇ. تۇغۇٌغبْ ئبئىٍىطىذە دېھمبْ ٔبِرات ثىر ٍەردە دېگەْ ثوغبز ثوٌغبْ ٍېسىٍىرىذىٓ

 ئولۇتبً، ثوٌطىّۇ ثبالِٕي ِۇغۇ »لبراپ، زېرەوٍىىىگە ئۇٔىڭ دادىطي. ئىذى ئوغۇي ثىر ئىچىذە
 ئبٌتە ئۇٔي ثىٍەْ خىَبي دېگەْ «ئەِەش ئەجەة لبٌطب ثوٌۇپ ئىّبَ ِەضچىتىە ثىرەر ثوٌغبٔذا چوڭ

 ضبۋاتي لۇرئبْ ٍەتىۈچە ثبالغەتىە ثبغٍىذى، ئولۇغمب ٍبخػي ثبال ثەردى، ِەوتەپىە ٍېػىذىال
 ثوٌۇپ ھەِراھ ئۇٔىڭغب وۈٍٔەردە غۇ. لبٌذى ثوٌۇپ ئولۇٍبالٍذىغبْ وىتبثّۇ ِۇٔچە-ئبٔچە چىمىپ،
 ئېغىر وېٍىۋاتمبْ ِىڭي لوغۇٌۇپ ثىرىگە ثىرى، تۈگىّەً ثىرى ثىراق،. تۇغۇٌذى غبوىر ئىٕىطي
 ئولۇغٕي ٍېػىذا ثەظ ئوْ تۆِۈر وەتىەچىە، تەضٍىػىپ وۆرۈظ وۈْ دەضتىذىٓ ٍبضبلالر-ئبٌۋاْ

 ھۈٔەرٔىڭ ثوٌطب، ٔېّىال »دادىطي ئەِذى،. ثوٌذى ِەججۇر ئېٍىػمب وەتّەْ لوٌىغب تبغالپ،
 دوضتي ٍبغبچچي ئۆزىٕىڭ ئۇٔي ثىٍەْ خىَبي دېگەْ «ئۈٔەر ثەرىىە ھۈٔەردىٓ ھۈٔەر، توال، ثەرىىىتي
 ٍەتىۀذە، لۇراِىغب ٍىگىتٍىه تۆِۈر لىٍىپ، غۇٔذاق. ثەردى تۇتۇپ غبگىرتٍىممب ئۇضتىغب ضۇالٍّبْ

 .لبٌذى ثوٌۇپ ٍبغبچچي ئۇضتب خېٍي
 غبِەخطۇتٕىڭ. وەٌذى ئېٍىپ ئبپەت ئەِەش، ثەرىىەت ئبئىٍىطىگە ئۇٔىڭ ھۈٔەر ثۇ ئەِّب،

 ھەتتب. ئۆتتي لۇٌٍۇلتب ٍېرىُ ئۆِرى ٍىً ئىىىي ئوْ ٔەق تۇتۇٌۇپ، لۇرۇٌۇغٍىرىغب ئبٍۋاْ-لەضرى
 .وۆرەٌّەٍتتي ٍۈزىٕىّۇ چبلىطىٕىڭ ثبال ثىٍەْ ئبٔىٍىرى-ئبتب ئبٍالپ-ئبً

  تەختىە ٍىٍي- 1875 غبِەخطۇت ۋاڭي لۇِۇي ئەۋالد تولمۇزىٕچي ئىذىىي، زاِبْ غۇٔذاق ثۇ
 
، ٍۀي ئىسثبضبر دىگەْ ضۆزٔىڭ لىطمبرتىپ ئېَتىٍىػي ثوٌۇپ، لۇِۇٌذا پەلەت ئۇضتبز ٍبوي «خەٌىپە» ئەرەپچىذىىي – خەٌپە ① 

 .ٍوٌجبغچي دىگەْ ِۀىٍەردە ئىػٍىتىٍەتتي
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ٍۈرگۈزۈغتە  ثىٍەْ لوٌٍۇق لبتتىك ئىٕتبٍىٓ تۈزۈِىٕي ①«جبضبق تبرخبٍٔىك »ثبغالپ، ئوٌتۇرغبٔذىٓ
 ئۆزىٕىڭ خەٌمىٕي لۇِۇي ئۇ،. ئىذى وەتىەْ ئېػىپ ھەِّىطىذىٓ ۋاڭالرٔىڭ ثۇرۇٔمي ئۆزىذىٓ

 خبٍٔىمىذىٓ ِبٔجۇ ھېطبثالٍتتي؛ دەپ( زېّىٕي ِىراش ئبتب )«جبضىغي »ئۆز راٍؤىٕي لۇِۇي ،«لۇٌي»
 ھۆوۈِەتٕىڭ ٍەرٌىه ثبغمب ھۆوۈِەتتىٓ خبٍٔىك ثېَجىڭذىىي ثوٍىچە، ئىّتىَبز ثېرىٍگەْ

 ضورىطب، ئبِجىٍي لۇِۇي پۇلراالرٔي خۇٍسۇ-خۀسۇ ئۈچۈْ غۇٔىڭ. لىٍّبٍتتي ئىتبئەت ھېچمبٍطىطىغب
 ثىر ثىٍەْ پۇلراالر خۇٍسۇ-خۀسۇ ئۇالر. ثبغمۇراتتي خبٌىغىٕىچە ئۆزى غبِەخطۇت خەٌمٕي ٍەرٌىه
 غبِەخطۇت تبغمىرى، ئبٌۋاڭالردىٓ ثبغمب ۋە ثېرىع ضبِبْ-ئوتۇْ ثوغۇز،-ٍەَ چېرىىٍەرگە لبتبردا،

 ھەَ ئوزۇلي ئۆز ٍەرگە تېرىٍغۇ ِوٌۇق ِىڭ ئوْ ثىرلبٔچە لبراغٍىك ثەگٍىرىگە ئۇٔىڭ ۋە
 ٍەر ثېرىػىە، لىٍىپ ئەِگەن ھەلطىس وۈْ ثەظ ئبٍذا ھەر ثېرىپ، ثىٍەْ ضبٍّبٍٔىرى-لوراي

 خىً ئوتتۇز ٍىگىرِە دېگۀذەن ثېجي لبْ ثېجي، جبْ ثېجي، تۇر ثېجي، ضۇ تبرتىپ ئىجبرىطىذىٓ
 ٍبٍىٍىرى چبپبٍٔىك لبرا ٍبِۇٌٕىڭ. ئىذى ِەججۇر چىمىػمب ھۆددىطىذىٓ ٍبضبلالرٔىڭ-ئبٌۋاڭ ۋە ثبج

 ۋارلىراپ ثىرى دە،-وېٍەتتي چبپتۇرۇپ ئبت ٍېسىالرغب ٍبضبۋۇٌٍىرى ثۇرۇت غبپ ۋاڭٕىڭ ثىٍەْ
 ِبڭّىغبٕٔي ضبۋاٍتتي، ثەرِىگۀٕي. دەٍتتي «ِبڭ وەٌذى ئبٌۋاْ »ثىرى دەٍتتي، «ثەر ضبِبْ-ئوتۇْ»

 وۈٔي خەٌمىٕىڭ تبغ لبلػبپ، لبالتتي ئبٔب ٍىغالپ، لبالتتي ثوۋاق لبْ، ٍۈزٌەردە ٍبظ، وۆزدە ثبغالٍتتي؛
 ِىڭ ئوتتۇز ٍىٍمب، ِىڭ ٍىگىرِە ئۆچىە، لوً، ٍۈزِىڭ ثەظ لبراغٍىك ۋاڭغب. ئىذى تەش تېخىّۇ

 ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ئىذى ِەججۇرىَىتي ئۇالرٔىڭ ثېرىع ثېمىپ ھەلطىس تۆگىٕي ضەوىىسِىڭ وبال،
 ئىٕىگي ثىر ھەر لۇٌۇٍٔىػي، ثىر ٍىٍذا ثبٍتىٍي ھەرثىر، لوزىٍىػي، ثىر ٍىٍذا ضبغٍىمي ھەرثىر ۋاڭٕىڭ

 ئىذىىي، الزىُ ثوتىٍىػي ثىر ٍىٍذا تۆگىطي( چىػي )ھىڭگبڭ ثىر ھەر ِوزاٍٍىػي، ثىر ٍىٍذا
 پەضٍىذە وۈز ٍىٍٕىڭ غۇ لەتئىَٕەزەر، ثېرىػىذىٓ ٍۈز ئەھۋاٌالر ثبغمب ۋە ئبپەت تەثىئىٌ ھەرلبٔذاق
 ضبغٍىك ٍۈز ٍىٍمي ثۇ ِەضىٍەْ، ٍۀي لوغۇٌۇغي، ثىرى ٍۀە ِبٌغب چىػي ثىر ھەر ضبٔبلتب ثوٌىذىغبْ

 ئبٌّبضٍىمي، ئوغرى ٍېّەضٍىىي، ثۆرە ثىرەرىٕىّۇ ئۇٔىڭ ثوٌۇغي، ٍۈز ئىىىي چولۇَ ٍىٍي وېٍەر
 چولۇَ ثوٌغبٔذا، ئەوطىچە. الزىُ وەتّەضٍىىي غۇالپ تبغذىٓ ثىرەرضىّۇ ٍبوي ضولّبضٍىمي جۇت

 ثوٌىذىغبْ وۈزٌۈوي ٍىٍٕىڭ ھەر ثوٌۇپ، «چبرۋا تۆِۈر »ئېتي ثۇٔىڭ. ئىذى غەرت ثېرىٍىػي تۆٌەپ
 ِبٌچىالر ٍۈزٌىگەْ ئۈچۈْ تۆٌىڭي چبرۋىٕىڭ توغّىغبْ ھېطبثمب غۇ ضبٔىمىذا «چبرۋا تۆِۈر»

. وېتەتتي تۇتۇٌۇپ لۇٌٍۇلمب ئوردىطىغب ۋاڭ ثەزىٍىرى ثوٌۇپ، خبٔىۋەٍراْ
: خەٌك ئەِگەوچي ثوٌغبچمب، ِۇٔذاق وۈٔي چبرۋىچىٕىڭ ئۇٔذاق، ھبٌي دىخبٕٔىڭ

 

 ِېٕي، دەِطەْ ٍوق دەردى
. تۇٌۇَ ثىر  ئىچىّذە دەردىُ

 
 
 
 
 
 
 
 

لەدىّىي ِوڭغۇي ۋە تۈروي لەثىٍىٍەردە ئبددى . ثىر خىً ِۀطەپ ٍبوي ئۇٔۋاْ ٔبِي (ِوڭغۇٌچە) – تبرخبْ ٍبوي دارخبْ ①
ِۇٔذاق . خەٌمتىٓ وېٍىپ چىمىپ، ھەرثي ٍبوي ثبغمب جەھەتٍەردە چوڭ خىسِەت وۆرضەتىۀٍەرگە تبرخبْ ثەگٍىه ئۇٔۋأي ثېرىٍەتتي

. ئۇٔۋأغب ئېرىػىۀٍەر ضىَبضي ۋە ئىمتىطبدىٌ جەھەتتە ثىر ِۇٔچە ئىّتىَبزالرغب ئىگە ثوٌۇپ، ھۆوۈِراْ تەثەلە ئەزاضىغب ئبٍٍىٕبتتي
ِۇھەِّەتػب غوجب ۋاڭٍىك  (ٍىٍي-1606)لۇِۇٌذا تۇٔجي لېتىُ . ئۆزىذىٓ وىَىٓ، ثۇ ئىّتىَبزٌىرى ئەۋالتٍىرىغب ِىراش ثوٌۇپ لبالتتي

ئۇٔىڭ ئوغٍي .تۈزۈِىٕي ئورٔبتمبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ، ِەِۇرى جەھەتتىٓ ٍەروەْ خبٍٔىغىغب لبراغٍىك ثىر ھېىىُ ثەگ ثوٌۇپ تۇرغبْ ئىذى
ئەضىرٔىڭ ئوتتۇرىٍىرىذىىي جۇڭغبر توپىٍىڭىٕي تىٕجىتىػتب ِبٔجۇ خبٔذأٍىغىغب چوڭ خىسِەت وۆرضەتىۀٍىگي -17ئەثەٍذۇٌال 

ِۀطىۋىٕي ثېرىپ، غەرلتە « تبرخبْ ثېگي»ٍىٍي ئەثەٍذۇٌالغب ثىرىٕچي دەرىجىٍىه -1663 (ئىػىٕىىرو)ئۈچۈْ، وبڭػي خبْ 
غۇٔذىٓ ثبغالپ، . لىٍىپ ثەردى« جبضبق»غىػىڭػبدىٓ ثبغالپ، غەرپتە ٍەتتە لۇدۇلمىچە ثوٌغبْ پۈتۈْ لۇِۇي راٍؤىٕي ئۇٔىڭغب 

غبِەخطۇتتىٓ . ئىّتىَبزى ئبتىذىٓ ثبٌىغب ِىراش ثوٌۇپ وەٌذى« تبرخبٍٔىك جبضبق»ٍىٍي غبِەخطۇت ئۆٌگۀگە لەدەر - 1928
، لۇِۇٌذىڭي ۋاڭٍىك تۈزۈِي ئبتبلتب ثبر، ئەِەٌذە ٍوق ثوٌۇپ، ئبخىر (ٍىٍىغىچە-1933)وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئوغٍي ٔەزەر دەۋرىگە وەٌگۀذە 

 .ثىىبر لىٍىٕذى
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 زاِبٔىذا، غبِەخطۇت
 ...زۇٌۇَ ثۇ وەٌذى لبت-لبت

 
 زاِبٔىذا، غبِەخطۇت

 .ثوٌذى ئېغىر ئبٌۋاڭالر
 لبِچىالر، تېگىپ لبت-لبت

 .ثوٌذى ٍېغىر دۈِجىٍەر
 .لبلػبٍتتي زار- زار دەپ

 لىٍىع ِۇضبدىرە ِۈٌىىٕي-ِبي پبالظ، لبِبظ، خبٌىغىٕىچە خەٌمٕي ٍەرٌىه ۋاڭ غبِەخطۇت
 ئۆز ئەِگەوچىٍىرى ئۇٍغۇر ئۈچۈْ غۇٔىڭ. ئىذى ھولۇلٍۇق لىٍىػمب ھۆوۈَ ئۆٌۈِگە ھەتتب

 .ثوالٌّبٍتتي ئىگە ھبٍبتىغىّۇ
 

 لبٍٕبٍذۇ، غىڭ-غىڭ ٔىّە، ئبچچىك دېگەْ ھبراق
 .پبالٍذۇ ٔوِغب لبٌطب، وبٍىپ غوجبَ چىڭگبڭ
 ضبٌّىطب، ئېتىپ پبٌىطب، پبٌىطىّۇ

 .لوٍّىطب ٍېتىُ ثبالِٕي ثەظ چۆچۈرىذەن
 

 زۇٌۇِالرغب ثۇ خەٌك ئبخىرى، دىگىٕذەن، «تېپىرالٍذۇ لوٍّۇ دېطە، ثوغۇزالٍّەْ »ٌېىىٓ،
 .ثبغٍىذى لوزغىٍىػمب چىذىّبً

 ثىر چبِىطىذىىي ٍبغالر ثىرىذە، لىرىك وۈٍٔەرٔىڭ وىرگەْ ئەتىَبز ٍىٍي، ئەِذىال- 1907
 گۆغتىٓ پىچبق ثۇرادەرٌەر، ھەً : »ٍىغىپ وىػىٕي ثەظ-تۆت ٍېمىٍٕىرىذىٓ ئۆز وىػي ضۇثبتٍىك

 «ئۆتۈۋېرىّىسِۇ؟ ِۇغۇٔذاق ئېَتىڭالرچۇ،! ٍەتتىغۇ ٍىٍىىىە ئۆتۈپ ضۆڭەوتىٓ ، ضۆڭەوىە ئۆتۈپ
 .ئىذى وىػي دېگەْ ِوٌالراجي جەِەتىذىٓ تورپبق ثۇ. دېذى

. وەپتۇدەن ئبِجبي ٍېڭي ئۈرۈِچىذىٓ- وىػي  دېگەْ دۇگبِەت دېذى- ئېَتىطەْ،  راضت- 
 ؟!ثوٌۇروىٓ لبٔذاق ثبلطبق، ضۇٔۇپ ئەرز غۇٔىڭغب ئبۋۋاي

 ئەرزىّىسگە ثىسٔىڭ ئبِجبي وەٌگەْ ئۈرۈِچىذىٓ. ئىت ثىر ئىت، ھەِّىطي وۆن ئىت، ئبق- 
 .ثىرى ٍبغراق دېذى! - ضبالِتي لۇالق

 لۇِۇٌغب ئبِجبي ثۇ - وىػي، دېگەْ دۇگبِەت ثبٍىمي دېذى - وەتّىطىٍە، دەپ ئۇٔذالال- 
 ضوراپتىّىع، گەپ گۇٔبھىبرالردىٓ ضواللخبٔىطىذىىي ٍبِۇٌٕىڭ غەْ وۈٔىال ئۈچىٕچي وېٍىپ،
 .چىمىرىۋېتىپتىّىع وىػىٕي تۆت دەپ ثوپتۇ ئۇگبي

 !چىمىرىۋەتىۀذۇزە خىتبٍٍىرىٕي ئۆزىٕىڭ- 
 ثبر ئۇضتىّۇ ثوضۇق لبرىطۇٌۇق ضوٌىتىۋەتىەْ غبِەخطۇت ثۇٌتۇر ئىچىذە ئۇالرٔىڭ ٍبق،- 

 .ئىّىع
 ضىٕبپ تەٌىَىّىسٔي. ثبردۇر ئىٕطبۋى ثىٍەْ ثوٌّىغبْ ئىّبٔي .ئەِەش تەوػي ئبٌەَ- 

 .ِوٌالراجي تورپبق دېذى- ثبلّبٍّىسِۇ،
 وىػي ئەٌٍىه-لىرىك ثبغٍىك ِوٌالراجي تورپبق ٔبِىذىٓ خەٌمي لۇِۇي لىٍىپ، غۇٔذاق
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 .ضۇٔۇغتي خەت ئەرز خۀسۇچە ئبِجبٌغب ٍېڭي ثېطىپ، ثبرِبلٍىرىٕي
 لىچمبرتىپ، وىػىٕي ئۈچ ثبغٍىك ِوٌالراجي تورپبق ئبِجبي ٍېڭي وېَىٓ، ھەپتىذىٓ ثىر

 :دېذى ِۇٔذاق ئبرلىٍىك( تەرجىّبٔي )تۇڭچىطي ئۆزىٕىڭ
 ِەْ ئېغىر، وۈٔي پۇلراالرٔىڭ ئىچىىرىذىّۇ، ئەِەش، ٍەردىال ثۇ ئورۇٍٔۇق، تەٌىۋىڭالر- 
 ھەر. ٍەتّەٍذۇ وۈچۈَ ِېٕىڭ ۋاڭغب غبِەخطۇت ٌېىىٓ، ئەِّب. تۇرىّەْ تەرىپىڭالردا ضىٍەرٔىڭ

. تۇتۇڭالر خەت ئەرز ۋاڭغب ضىٍەرِۇ، ٍبخػىطي،. وۆرەً لىٍىپ ِەٌۇَ تەٌىۋىڭالرٔي ثۇ ِەْ ھبٌذا،
 . وۆرەٍٍي تىرىػىپ ثىرٌىىتە
 دېذى، وېتەً لۇرۇپ ٍېػىّۇ وۆزىّىسٔىڭ ٍىغالپ، توال! دەِال تۇتّىذى خەت ئەرز- 

 تورپبق دېذى- تۈگەٍذۇ، تىتىٍىپ ٍبٔچۇغىذىال ثەگٍىرىٕىڭ ئوردا خەتٍىرىّىس ئەرز. ثىسٔىڭ
 .ثىٍەْ رۀجىػٍىه ِوٌالراجي
 لىٍطۇْ ِەٌۇَ ئۆزۈِگە ثوٌطب، دادى-ئەرز پۇلرأىڭ ۋاڭ غبِەخطۇت ئبڭٍىػىّچە، ِېٕىڭ- 

 .وۈٌۈِطىرەپ ئبِجبي. دېذى -تۇراِىػمۇ؟  وۆرۈٔۈپ خەٌممە چىمىپ، راۋىمىغب ئوردا پبت-پبت دەپ،
 دادى-ئەرز. لىالتتي غۇٔذالّۇ دوراپ، پبدىػبھالرٔي ئبدىً لەدىّىي ۋاڭ غبِەخطۇت دەرۋەلە،

. تۇراتتي لىٍىپ تەزىُ ئۇدۇٌىذا راۋالٕىڭ پېتي تۇتمبْ ئېگىس ثېػىذىٓ خەتٍىرىٕي ئەرز ثبرالر
 ئەرز چىمىرىپ، ①وبٌىرىٕي ئۆزىٕىڭ لبٌطب، چۈغۈپ وۆزى چىممبٔذا، راۋالمب ئېگىس غبِەخطۇت
 لىٍىػمب تەرەپ ثىر دەرھبي ثەگٍىرىٕىڭ ثوٌطب، ئىػالر ئبدەتتىىي ۋە وىرەتتي ئبٌذۇرۇپ خەتٍىرىٕي
 تۇتمبٔالر خەت ئەرز ثوٌطب، ئىػالر تبلىٍىذىغبْ ثېرىپ ِۀپەئىتىگە ئۆزىٕىڭ ٌېىىٓ. تبپػۇراتتي

 ثۇ ثوٌغبچمب، ٔبتبٍىٓ وېتەٌىػي چۈغىٕىپ وىػىٕىڭ ھەِّە تېگىٕي ثۇٔىڭ. تبرتىالتتي جبزاغب
 ئۇزۇٍٔۇلتىىي گەز ئىىىي وىػىٍەر ثبغٍىك ِوٌالراجي تورپبق ثىٍەْ ِەضٍىھەتي ئبِجبٌٕىڭ لېتىّّۇ،

 ئۇدۇي راۋىمىغب ۋاڭٕىڭ ثېىىتىپ، ٍبغبچمب خبدا تەٌەپٕبِىٕي ٍېسىٍغبْ ثىٍەْ لەٌەَ ٍۇڭ خەضىگە ئبق
 لوغذاپ وىػي ٍىگىرِە-ئوْ وۈٔي ھەر ئۇٔي ۋە لوٍذى لبداپ ضىرتىغب ضېپىٍٕىڭ وەٌتۈرۈپ،

 .تۇراتتي
 ِەزِۇٔىذىٓ تەٌەپٕبِىٕىڭ ثۇ ئبرلىٍىك ئبٍغبلچىٍىرى ئۆزىٕىڭ ۋاڭ غبِەخطۇت ثىراق،

 ئۆزىٕىڭ وۈٔي ثىر. چىمّىذى راۋالمب وۈٍٔەرگىچە خېٍي ثوٌغبچمب، ثوٌۇپ خەۋەردار ئبٌٍىمبچبْ
 ثىٍەْ ِەضخىرە لبراپ، خەٌممە تۇرغبْ لبراپ پەضتە دە،-چىمتي راۋالمب ثىٍەْ ِۇھبپىسەتچىٍىرى

 غبِەخطۇت تۇراٌّبً، لىٍىپ تبلەت ثۇٔىڭغب خەٌمّۇ تۇرغبْ توٍۇپ جېٕىذىٓ. ثبغٍىذى وۈٌۈغىە
 لبراپ ٔىّە: »ِۇھبپىسەتچىٍىرىگە وېتىپ، وبٍىپ ۋاڭ غبِەخطۇت. لىٍذى ِەضخىرە ۋاڭٕي

. ثبغٍىذى ٍىغىٍىػمب ئبدەٍِەر تبراضالپ، ِىٍتىمالر. لىٍذى ثۇٍرۇق دەپ!« ئبت تۇرۇغىطەْ،
 ٍبڭراغمب ٔىذاالر غەزەپٍىه وۆپىَىپ، توپي خەٌك ئىچىذە ثىردەَ. وۆتۈرۈٌذى چۇلبْ-لىَمبش

 ھبۋادا ِۇغتٍىرىٕي تۈگۈٌگەْ لبتتىك چىمىپ، ئۈضتىگە لىرٔىڭ ئېگىس ِوٌالراجي تورپبق. ثبغٍىذى
 :دېذى ِۇٔذاق ثىٍەْ غەزەپ پۇالڭٍىتىپ،

 غۇ دېگەْ تەپىەْ ئۈضتىگە ئۆٌگۀٕىڭ وۆردۈڭالرِۇ؟ ھبلبرەتٕي ثۇ خبالٍىك، ھبً- 
 !لىٍغۇٌۇق؟ ٔىّە ئەِذى ئېَتىڭالرچۇ، تۇرىّىس؟ چىذاپ لبٔذاق ؟ ئەِەضّۇ
ئېتىپ  ِۇغت ٍۈرگۀذىٓ، تىرىه ِۇٔذاق. وۆرضۇْ ئەِذى غبِەخطۇت لىالرىّىسٔي ٔىّە- 

 ئبضبضىٌ. ئېٍىپ تولّبق-تبٍبق لوٌٍىرىغب خەٌك دېذى - ثىسٔي، ثبغال لېٕي ٍبخػي، ئۆٌگەْ
 

 .وۈٔذۈز ۋاڭٕىڭ ٍېٕىذا خىسِەت لىٍىذىغبْ خبش خىسِەتچي- وېچە– وب ①
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 ثۇ ئبتبٌغبْ دەپ «ٍېغىٍىمي تورپبق »ئۈچۈْ ثوٌغبٍٔىمي ِۀطۇپ جەِەتىگە تورپبق رەھجەرٌىرى
 ۋاڭ ثىٍەْ چۇلبْ-ضۈرەْ ثىردىٕال توپي خەٌك. ثبغالٔذى غۇٔذاق ئۀە لوزغىٍىڭي دىخبٔالر

 ئەتراپٕي پۈتۈْ چۇلبْ-لىَمبش. تبلبٌذى دەرۋازىٍىرى تۆِۈر لېٍىٓ ئوردىٕىڭ. ٍۈگۈردى ئوردىطىغب
 خەٌك. لوغۇٌذى ضەپىە وۆتۈرۈپ، پبٌتىطىٕي تۆِۈرِۇ. ئۇٌغبٍذى ثبرغبٔطېرى توپي خەٌك لبپالپ،

 ئېتىپ ثىٍەْ وېطەوٍەر-تبظ دەرۋازىطىٕي چوڭ ئوردىٕىڭ تېػىپ، دەرٍبدەن لبٍٕبپ، لبزأذەن
 ثىٍەْ ِىٍتىك-لىٍىچ ٌۈوچەوٍىرىٕي وەٌگەْ ثېمىپ ثېرى ئۇزۇٔذىٓ غبِەخطۇت. تبغٍىذى
 وۆوب ثوٌغبْ لولبتّبلچي لبۋاپ پىٍٕي ثىر ٍوغبْ خۇددى ئۇالر ٔەدىىىٕي،. وۆردى ضېٍىپ جەڭگە

 .لبٌذى وۆِۈٌۈپ ئىچىذە توزاْ-چبڭ ئىتالردەن،
 ثىٍەْ ئەضەثىٍَىه دەپ، غۇ دېگەْ «ٍبرىّبپتۇ ئوۋغب ئىت ثبغاللتىىي »غبِەخطۇت

 چېرىه ٍبردەِگە جبڭجۇڭذىٓ ئۈرۈِچىذىىي دەرھبي ۋە وبٍىذى لبتتىك ٍۇٌۇپ ضبلبٌٍىرىٕي
 ثبرىىۆٌذىىي چېرىىٍىرىٕي ِبٔجۇ ثۇ. ثۇٍرۇدى چېرىىٍىرىٕي ثبرىىۆٌذىىي جبڭجۇڭ. ضورىذى
 لوغذىّبلچي غبِەخطۇتٕي وىرىپ، ثبغالپ ئىچىگە ضېپىٍىٕىڭ غەھەر غىڭفۇ ٍي ثېػي ٌەغىەر
 چبغذا، غۇ. ئۇردى ئۆزىٕي دەرۋازىطىغب غەھەر غىردەن غەزەپٍۀگەْ خۇددى توپي خەٌك. ثوٌذى

 لىطىٍىپ دەرۋازىغب ثىٍەْ ثېػي ٍىگىت دېگەْ توختي لبرا وېتىۋاتمبْ ٍۈگۈرۈپ ئبٌذىذا تۆِۈرٔىڭ
 ضېپىً. لبٌذى ضىرتىذا دەرۋازا تەْ ثبغطىس ِىٍۀگەْ لبٔغب ئبچمۇچە-ٍۇِۇپ وۆزٔي لبٌذى،

 ثىٍەْ تولّبق-تبٍبق ئولمب ئېتىٍىۋاتمبْ ِىٍتىمالردىٓ پەرەڭ. ٍبغذى ٍبِغۇرى ئوق ئۈضتىذىٓ
 !ثوٌطۇْ ثەرگىٍي ثەرداغٍىك لبٔذاق

 ثۇٌذۇلٍىغبْ ثۇاللتەن... لبْ... لبْ. ثوٍبٌذى ثىٍەْ لبْ لىپمىسىً ٍەر لبرا ئىچىذە ثىردەَ
 چېرىىٍىرى ِبٔجۇ. ئبٌذىرىذى لوغذاغمب ثېػىٕي ئۆز ھەروىُ لېٍىپ، ئىچىذە لبْ توپي خەٌك. لبْ

 تىٍغبغمب ثبغرىٕي خەٌك تىٍغىغبٔذەن، ٍەر توڭگۇز ٍبۋا خۇددى چىمىپ، دەرۋازىطىذىٓ ضېپىً
 ضبلىٍىٕي ثىٍەْ ضىپبٍىٍىه تۇرۇپ، ئۈضتىذە ئوردا ئېگىس غبِەخطۇت! لبْ ٍۀە لبْ، ٍۀە. ثبغٍىذى

 ٍبٌّبۋۇزالردەن چۆچەوٍەردىىي خۇددى وۆرۈپ، تبِبغب ثوٍىذا دەرٍبضي لبْ ئۇٔىڭ. وۈٌەتتي ضىالپ
 ئۆز غىر ٍبرىذار خۇددى خەٌك لوغتي، ئبچچىك ِىڭ ئبچچىمىغب ثىر خەٌمٕىڭ وۈٌۈغي لبلبلالپ

 جەڭگە توپٍىٕىپ، ثبغمىذىٓ لىٍغبٔذەن، ھەٍِە ٍۀە ٍۇتۇپ،-ٍبالپ لبٍٔىرىٕي ثەدىٕىذىىي
 .ثوٌذى وىرِەوچي
 ِۀطەپ غىٕجبڭغب ئۆٌىىطىذىٓ گۀطۇ ثىٍەْ ٍبرٌىمي خبٕٔىڭ ِبٔجۇ چبغذا غۇ دەي

 تۈٌىە لېرى ثۇ وۆرگەْ وۆپٕي. چۈغتي وېٍىپ لۇِۇٌغب زىڭػىڭ ٍبڭ وېٍىۋاتمبْ تۇتمىٍي
 :دېذى ِۇٔذاق دە،-وىردى لېػىغب غبِەخطۇتٕىڭ دەرھبي ثبٍمبپ، ئەھۋإٌي
 تۈگەتىىٍي لىرىپ خەلٕي ِۇٔچە ثوٌطىّۇ، ئىتتىه ھەرلبٔچە لىٍىچي  چېرىىٍىرىّىسٔىڭ- 

 وىُ ٍەرٌىرىڭىسٔي ثىپبٍبْ ضىسٔىڭ تەلذىردىّۇ، ثوٌغبْ تۈگەتىىٍي لىرىپ ِۇثبدا! ثوالتتىّۇ؟
 ثۇ. دەپتىىەْ گەپ ئبدەِٕي ئبٌذاٍذۇ، داْ لۇغٕي ثبلىذۇ؟ وىُ ِبٌٍىرىڭىسٔي ضبٔبلطىس-ضبْ تېرىپ،
 .تۈگىتىّەْ ثىٍەْ گەپ ثېرىڭ، وۆٍۈپ ِبڭب ئىػٕي

 غبِەخطۇت ٍۇتۇۋاتمبْ لبْ ئىچىذە غەزىپىذىٓ خەٌك تۇرضىّۇ، وۈٌۈپ ثىٍەْ ئەضەثىٍَىه
 ئېمىٕي چىػىٕىڭ خبالٍىممب زىڭػىڭ ٍبڭ. ثەردى رازىٍىك لىٍىپ، تەزىُ تولمۇز زىڭػىڭغب ٍبڭ

 گەپ ثوٌطب، ئىع ھەرلبٔذاق وېٍىڭالر،. ئىىەْ ھەق تەٌىۋىڭالر ثوپتۇ، ئۇۋاي ضىٍەرگە: »وۆرضىتىپ
 ثۇ. لىٍذى ھبضىً وېٍىػىُ ئبرلىٍىك ضۆھجەت ثىٍەْ ثۇٔىڭ غۇٔىڭ. دېذى «تۈگىتەٍٍي ثىٍەْ
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 ِېتىر ٍېرىُ ثىر ئېگىسٌىىي ضبٔتىّېتىر، ئبتّىع وەڭٍىىي ضۈپىتىذە، ٔەتىجىطي وېٍىػىّٕىڭ
 پۇلراالر لبراغٍىك ۋاڭغب غبِەخطۇت ئېتىجبرەْ، ثۇٔىڭذىٓ »تبغمب لبرا ٍېطب ثىر پبرچە وېٍىذىغبْ

 ثبغمب ثۇٔذىٓ پۇلراالرغب ۋاڭ غبِەخطۇت ثېرىذۇ، لىٍىپ ئبٌۋاْ وۈٔال ئۈچ پەلەت ئبٍذا ھەر ئوردىغب
 ئبٌذىغب ①لوق ئوردا ئوٍذۇرۇپ خەت خۀسۇچە-ِەزِۇٔذا ئۇٍغۇرچە دېگەْ «ضبٌّبٍذۇ ئبٌۋاْ

 . لبٌذى جىّىپ جبھبْ لوٍۇٌغبٔذەن، ضۇ ضوغۇق لبزأغب لبٍٕىغبْ ثىٍەْ غۇٔىڭ. لوٍۇٌذى ئورٔىتىپ
. ِبڭذى ئۈرۈِچىگە ئېٍىپ، ِۇوبپبت وۈِۈظ-ئبٌتۇْ ٔۇرغۇْ غبِەخطۇتتىٓ زىڭػىڭ ٍبڭ

 ئبضبضٍىك لوزغىالڭٕىڭ غبِەخطۇت دىذى «وۆرضۇْ ئەِذى وۆرىذىغىٕىٕي ٍبالڭئبلالر ثۇ»
 . چۈغۈرۈپ ثۇٍرۇق جبزاالغمب دەرھبي وىػىٍىرىٕي

 دەھػىتىذە لىَبِەت لۇِۇي وىچىىىىٕە تۆوۈٌۈپ لبْ ٍۀە ئۇضتىگە لبْ ثىٍەْ غۇٔىڭ
 . لبٌذى

 ئوزغوجب دۇگبِەت، تورپبق ِوٌالراجي، تورپبق ثبغٍىمٍىرىذىٓ لوزغىالڭ ِبٔب،
 پبرچە تۆت ِىٍۀگەْ لبٔغب ِبٔب،! ثېػي لبٍٔىك ئېطىٍغبْ دەرۋازىطىغب ضېپىً غوجبِٕىَبزالرٔىڭ

 ِىالپ جىڭّوِىطىٕي لېٕىغب ئۇٔىڭ غىڭفۇ ٍي ئۈچۈْ، لىٍغىٕي وبتىپٍىك لوزغىالڭذا ئۇ. ئەِەت
 ئۇضتىالر، ٍۇٔۇش ۋە ٍۈضۈپ ئۇوب-ئبوب ثەرگەْ ضولۇپ لىٍىچ لوزغىالڭچىالرغب ِبٔب، …ٍىّەوتە
 غوٌذا لىرىك روزىخبْ، ئبٍبي لوزغىالڭچي ِبٔب! ثوٍبغمبْ لبٔغب ثىٍەْ لىٍىچ ضولمبْ ئۆزى ئۇالرٔي

 ٍۀە وىٍّەر، ٍۀە! ثەرگەْ جبْ ئۈضتىذە ٍوي لىٍىٕىپ ضۈرگۈْ ٔوِغب وىَىٓ، ئۇرۇٌغبٔذىٓ
 ٍىراق لبچۇرۇپ ثېػىٕي لىٍىچىذىٓ غىڭفۇٔىڭ ٍي ثىٍەْ غبِەخطۇت وىػىٍەر ثىرِۇٔچە …وىٍّەر

 ثبغالٔغبْ ئەتىَبزدا ٍىٍي-1907 لىٍىپ، غۇٔذاق. ثوٌذى ِەججۇر ثوٌۇغمب ضەرگەرداْ ٍۇرتالردا ٍبلب
. پبتۇرۇٌذى لبٔغب ثىٍەْ لىٍىچي جبٌالتالرٔىڭ ئوتتۇرىٍىرىذا ٍبز ٍىٍٕىڭ غۇ «ٍېغىٍىغي تورپبق»

 ئورٔي ئۆٌۈغٕىڭ تۇرۇپ، لبراپ ثوٌّىذى، ئىع ئەِذى -  دادىطي، تۆِۈرٔىڭ دىذى -  ثبالَ،- 
 ئوخػبپ تۆگىگە لبرغۇ ٔىّە دىگەْ ئۆٌۈَ وۈٍٔەردە ئبً، ثۇ ثۇ. ئەپمبچ جېٕىڭٕي ئۆز ضۀّۇ. ٍوق

. تبغالٍذۇ چەٍٍەپ ئبٍىّبً وەٌگۀٕي ئۇدۇي. لبٌذى
 

 

3 
 

. ثوٌذى غبھىذى ۋەلۀىڭ لبٍٔىك ثىر ٍۀە ئەتىطىال وېٍىپ، لېچىپ ئۈرۈِچىگە خەٌپە تۆِۈر
 ثبغالٔغبْ لوٌٍىرى لىطتۇرۇٌۇپ، تبختب دۈِجىطىگە چىرىىٍىرى ِبٔجۇ ٍبٌىڭبچٍىغبْ لىٍىچٍىرىٕي

 ئبرلىطىذىٓ ئۇالرٔىڭ وىػىٍەر ٍۈزٌىگەْ ئۆتۈۋاتمبٔذا، ووچىذىٓ ئېٍىپ ئوتتۇرىغب وىػىٕي ئىىىي
 ثۇ لبٌذى، تؤۇپ ئىجراھىّٕي داٌىچي ثىٍەْ غوجىّەت ٍبرتب لبراپال ثىر تۆِۈر خەٌپە ٍۈگۈرۈغتي؛
 ۋەوىٍٕىڭ ئىىىي ئوْ تەٍىٍٕۀگەْ تەرىپىذىٓ خەٌك وۈٍٔىرىذە لوزغىالڭ ثبٍىمي ئىىىەٍٍەْ
 داخۇاغب ٍۈەْ ئەِەٌذارى ِەِۇرى- ھەرثي ثبظ غىٕجبڭذىىي خبٕٔىڭ ِبٔجۇ ئۇالر ثوٌۇپ، ثبغٍىمٍىرى
 غەرق غەھىرىٕىڭ ئۈرۈِچي ئۇالرٔي چىرىىٍەر. ئىذى وەٌگەْ لىٍغىٍي ئەرز ئۈضتىذىٓ غبِەخطۇت
 . لىٍذى جۇدا تېٕىذىٓ ثېػىٕي ثىردەِذىال دە،-چىمتي ٍبالپ ضىرتىغب دەرۋازىطي

- دولّۇظ وېٍىۋاتمبٔذا لبٍتىپ دېڭىگە ھبرۋىىەغٍەر وۆرۈوتىىي دۆڭ خەٌپە تۆِۈر
 

 . لۇِۇي غەھەر ضېپىٍىٕىڭ ۋاڭ ئوردىطي ٍېٕىذىىي دەرۋازىطي– ئوردا لوق ①
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 ئولۇۋاتمبْ ئېالٔالرٔي ثېطىٍغبْ تبِغب لىسىً ٍوغبْ ثۇرجەوٍىه تۆت توپٍىٕىپ،  دولّۇغتب
 ٍوغبْ ٍېسىٍغبْ ٍېسىمٍىرىذا ئۇٍغۇر-خۀسۇ وىرىپ، ضىمىٍىپ ئبرىغب ۋە لبٌذى وۆرۈپ وىػىٍەرٔي

 جبڭجۇڭ ثىٕبئەْ، تەٌىۋىگە غبِەخطۇتٕىڭ غۇ ٍۀە ثوٌذىىي، ِەٌۇَ. وۆردى ئېالٔىٕي جبزا خەتٍىه
 ِۇددەتٍىه ئۇزۇْ ٔەچچىطىٕي ثىر ھەِراٌىرىذىٓ لبٌغبْ ثۇٍرۇپ، ئۆٌۈِگە ئىىىىٍَۀٕي ثۇ ٍبِۇي

 . لىٍىپتۇ ضۈرگۈْ ٍۇرتالرغب ٍبلب ٔەچچىطىٕي ثىر ئېٍىپتۇ، لبِبلمب
 ٍۀە: ضبٌذى ِۇضىجەتىە ئېغىر خەٌمىٕي ئۈرۈِچي ۋەلە لبٍٔىك ثىر ٍۀە وىَىٓ، ئبٍذىٓ ثىر

 وىَگەْ وەظ التب لبرا ۋە چبپبْ وۆن ئۇزۇْ ئىسِىٍىٕىذىغبْ لوٌتۇغىذىٓ چىرىىٍىرى ِبٔجۇ غۇ
 ثبغاللٍىك، لوٌٍىرى وىػىٕىڭّۇ ئۇ. ِېڭىػتي ھەٍذەپ تەرەپىە دەرۋازا غەرلي ثبٍىمي وىػىٕي ثىر

 ثوٌغىَذى؟ وىُ ثۇ. تؤۇِىذى وىػىٕي ثۇ خەٌپە تۆِۈر. ئىذى لىطتۇرۇلٍۇق تبختب دۈِجىطىگە
 ثوٌۇپ ئبِجبي ھېٍىمي ثبرغبْ تەٍىٍٕىٕىپ لۇِۇٌغب ٍىمىٕذىال تېخي وىػي ثۇ ثوٌذىىي، ِەٌۇَ وىَىٓ

 «ِەِۇرى ھۆوۈِەت خبٍٔىك »ئۆزى ثوٌۇپّۇ ثىٍذۈرگۀٍىگي، ھېطذاغٍىك لوزغىالڭغب لۇِۇٌذىىي
 پۇلراالرغب خەۋەرٌىرىٕي  الرٔىڭ«توپىالڭ »ثوٌۋاتمبْ لبرغي خبٔىغب ِبٔجۇ ئۆٌىىٍەردە ئىچىي تۇرۇپ،

 ٍبِۇي جبڭجۇڭ ئۈچۈْ ثوٌغبٍٔىمي ھەروەتٍەردە ِەٌۇَ لبرغي  خبٍٔىممب غىٕجبڭذىّۇ تبرلىتىپ،
 . لىٍىٕغبْ ھۆوۈَ ئۆٌۈِگە تەرىپىذىٓ

 تۆوۈٌۈۋاتمبْ ثۇ ۋەلەٌەر، ثۇ ئۆتىەْ ثوٌۇپ ئۈرۈِچىذە ۋە لۇِۇي ئىچىذە، ٍىً ٍېرىُ
 لىالتتي، خىَبي ٔىّىٕىذۇر ئۇ،. لوٍذى لىٍىپ ئبدەَ ثىر ثبغمىچە خەٌپىٕي تۆِۈر لبٔالر لىسىً-لىپ

. ضېسەتتي تەٌپۈٔىۋاتمبٍٔىمىٕي ٔىّىگىذۇ ٍۈرىگىٕىڭ ئۆز وېٍەتتي، تبپمۇضي ئىطتەپ ٔىّىٕىذۇ
 ثىر ٍوغبْ ضېٍىٕىۋاتمبْ تەرىپىذە غىّبٌىٌ غەھىرىٕىڭ ئۈرۈِچي ٍۈرۈپ ثىٍەْ خىَبٌالر غۇٔذاق
 ثۇتخبٔب ثۇ ئەِّب،. لبٌذى تۇٍّبً وەتىىٕٕىّۇ ئۆتۈپ ئۆِرىٕىڭ ٍىٍٍىك ئىىىي لۇرۇٌىػىذا ثۇتخبٔب

 وىػىٍەر ٔۇرغۇْ تۇڭگبٔذەن گبِبزا ئۈرۈِچىٍىه ِۆٍذىٓ، تۇرپبٍٔىك ٍۈرۈپ ئىػٍەپ لۇرۇٌىػىذا
 لبٔذالتۇر ئبرىٍىرىذا ئۆز پبراڭالغمبٔذا، ثىٍەْ ئۇالر. وەتتي ثوٌۇغۇپ دوضت جبْ تؤۇغۇپ، ثىٍەْ

 ئۈچەٍٍەْ لوغۇٌۇپ، وبرۋأغب ثىر وېتىػىۋاتمبْ لبٍبلمىذۇ. ضېسەتتي ثبرٌىغىٕي ئوخػبغٍىك ثىر
 توختبٍذىغبٍٔىمىٕي ٔەدە ثېرىپ، ٔەگە وبرۋإٔىڭ ثۇ. لىالتتي ھېص وېتىۋاتمبٔذەن ثىٍٍە

 . ثوالتتي چۈغۀگۀذەن الزىٍّىمىٕي ئبٍرىٍّبضٍىمٕىڭ زادى ثىٍىّىطىّۇ،
 وىػي ٍۈزٌىگەْ ٔەچچە ئبھبٌىطىذىٓ ئۈرۈِچي وۈٔي ِبً-26 ٍىٍي-1909ٍۀي  ئبرىذا غۇ

 خبٔىغب ِبٔجۇ توپٍىٕىپ ئبٌذىغب( ئىذى ثبر ثۇت چولمىطىذا تېغىٕىڭ خۇڭطەْ ھبزىرلي )ثۇت لىسىً
 ثىٍٍە ثىٍەْ ِۆٍذىٍٕەر ۋە تۇڭگبْ گبِبزا ئۆزىٕىڭ خەٌپە تۆِۈر. ئۆتىۈزدى ٔبِبٍىع لبرغي

 چېرىىٍەر چبغذا، ثىر. لبٌذى ثىٍّەً لبٌغبٍٔىغىٕي وىرىپ لىٍىپ لبٔذاق ضېپىگە ٔبِبٍىػچىالر
 ئۈچەٍٍەْ. تبراٌذى توپي خەٌك. ثوٍبٌذى لبٔغب ِەٍذاْ. ثبغٍىذى  ٍبغذۇرۇغمب ئوق تەرەپتىٓ-تەرەپ

 تۇڭگبٕٔىڭ گبِبزا خەٌپە تۆِۈر. لېٍىػتي وۆرۈپ ئبلطبۋاتمبٍٔىغىٕي ِۆٍذىٕٕىڭ وېتىۋېتىپ، لېچىپ
 تۇڭگبٕٔىڭ گبِبزا. ئەپىەٌذى ئۆٍىگە تۇڭگبٕٔىڭ گبِبزا دە،-لىٍذى ھبپبظ ئۇٔي ثىٍەْ ٍبردىّي
 . تبڭذى ٍبرىٕي ضۈروەپ ٔىٍّەرٔي ثىر ئبٔىطي

 ئۆٍىگە ئۆز ِۆٍذىٕٕي ثىٍەْ تۆِۈر تۇڭگبْ گبِبزا چبغىٕىذا تبۋۇز وۈزٌۈگي ٍىٍٕىڭ غۇ
 لۇِۇي وەتىەْ چېپىٍىپ ھېٍىمي ئۇوىػىّۇ،. ئوٌتۇراتتي وىػي ٍبت ثىر ئۆٍذە. وەٌذى ثبغالپ

 ئۇزۇْ وىَگەْ خەً التب لبرا ۋە چبپبْ وۆن ئۇزۇْ ئىسىٍّىٕىذىغبْ لوٌتىغىذىٓ ئوخػبظ ئبِجىٍىغب
 گېپىٕي ئۇٔىڭ تۇڭگبْ گبِبزا. پبراڭالغتي ئۇزاق ثىٍەْ ئۇالر ئبدەَ ئۇ. ئىذى ئبدەَ ثىر ثوٍٍۇق
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 ئىػالر وبراِەت لبرغي خبٔغب ِبٔجۇ ئىچىىرىطىذە ثوٌىػىچە، ِەٌۇَ. ثېرەتتي ئۆرۈپ ئۇٍغۇرچىگە
 ِەلطىذى ئۇٔىڭ. لىٍىذىىەْ ٍوٌجبغچىٍىك وىػي دىگەْ جۇڭػەْ ضۇڭ ئىػالرغب ثۇ ثوٌۋاتمبٔذەن،

 تەڭػەظ ھولۇلىٕي ئىگىذارچىٍىك ٍەرگە ۋە لۇرۇظ «ِىٕگو »تبغالپ ئۆرۈپ خبٍٔىمىٕي ِبٔجۇ
 :غۇڭب. ئۆرۈٍەٌّىذى ئۇٍغۇرچىگە تۇڭگبْ گبِبزا ضۆزٔي دىگەْ «ِىٕگو. »ئىىەْ

 . خەٌپە تۆِۈر ضورىذى دەپ- ٔىّە؟ دىگەْ ِىٕگو- 
 دۆٌەت لۇرىذىغبْ ئۆزى پۇلرارالر دىگەْ ِىٕگو چۈغۀذۈرۈغىچە، لبٍتب وىػىٕىڭ ھېٍىمي

 ئورٔىغب ئۆٌطە، خبْ ثىر ھبزىرلىذەن ضبٍالرِىع، ئۆزى پۇلراالر ثبغٍىغىٕي دۆٌەت ثوالرِىع، دىگەْ
 . تۈگەرِىع ئىػالر ثوٌذىغبْ خبْ ئوغٍي

! تۈگەٍذىىۀذە ۋاڭٍىك ئۆرىۋەتطەن، غبِەخطۇتٕي ثىسِۇ، - تۆِۈر، دىذى - ئۇٔذالتب،- 
 . ضبٌّبٍذىىەْ ضۈرەْ دەپ ثوٌىّەْ ۋاڭ ٔەزەر ئەپَۇٔىەظ ئوغٍي ئورٔىغب ئۇٔىڭ

 . وىػي ھېٍىمي دىذى- غۇٔذاق دەي- 
 چبلچبق ِۆٍذىٓ دىذى- تبپۇر؟ ٔەدىٓ پۇٌٕي ئەپَۇٔغب ثوالٌّىطب، غۇجب ۋاڭ ئەپَۇٔىەظ ئۇ- 

 . لىٍىپ
 ھەِّىطي. تۇڭگبْ گبِبزا دىذى - ثېرىذۇ، تېپىپ پۇي ِەْ وەٌطە ①خۇڭَّبۋزىغب- 
 . وەتتي وۈٌۈغۈپ
 لۇرۇٌىػىذا جبٍالر تۇرار لبرِىمىذىىي ②«ِەضچىت ٔوغبً »خەٌپە تۆِۈر ٍبزدا ٍىٍي غۇ

 وەٌگەْ لبڭػبٌىك ثۇ. لبٌذى تؤۇغۇپ ثىٍەْ ِۇئەٌٍىُ تبتبر ثىر ٍۈرۈپ، ئىػٍەپ ِەدىىبرٌىمتب
 ھەٍذەر. وەتتي دوضىتٍىػىپ ثبرا-ثبرا ئۇالر ئبتىػبتتي، دەپ ئەپۀذى ھەٍذەر ٍىگىتٕي خۇغپىچىُ

 «ٍېغىٍىمي تورپبق »وۈٔي ثىر ثىٍگەچ، ئىىۀٍىىىٕي لۇِۇٌٍۇق خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەپۀذى
 ٍېڭىٍىپ وېٍىپ ضۆزٌەپ تەپطىٍي جەرٍبٔىٕي ٍېغىٍىمٕىڭ ثۇ تۆِۈر. لبٌذى ضوراپ گەپ توغرىطىذا

 خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەپۀذى ھەٍذەر. دىذى «ئىذى لوي لۇرۇق خەٌك »ضەۋەپ تۈپ لېٍىػتىىي
 ثوٌغبْ غەھرىذە ③پېتىرگرات روضىَۀىڭ ٍىٍي-1905 تەرىمىطىذە ِىطبي لۇۋۋەتٍەپ، پىىىرىٕي

 ئېسىٍگەْ ئبخىرىذا ضۆزىٕىڭ ۋە ثەردى ضۆزٌەپ تەپطىٍي ۋەلەضىٕي ④«ٍەوػۀجە لبٍٔىك»
 وېٍىپ تەوىتٍەپ الزىٍّىمىٕي ثوٌۇغي ثىٍٍە ثىٍەْ لوراي ئۈچۈْ لۇتۇٌۇظ زۇٌۇِىذىٓ خەٌىمٕىڭ

 تىٍىذا تۈروي ئىذىڭالر، خەٌك ِەدىٕىَەتٍىه ئىگە تبرىخمب ئۇزۇْ ئۇٍغۇرالر ضىٍەر:  »دىذى ِۇٔذاق
 تۈروي ٔۇرغۇْ ٍېسىك ثۇ. لىٍغبْ ئىجبد ٍېسىمٕي ضىٍەر ئىچىذە خەٌىمٍەر ضۆزٌىػىذىغبْ

 ٍېسىمي ئۇٍغۇر لەدىّىي ٍېسىمىّۇ، ِوڭغۇي ھبزىرلي لبٌغبْ، ثوٌۇپ ٍېسىك ئورتبق خەٌىمٍەرگە
. ٍېتىػىەْ ئبٌىّالر زور ئبجبٍىپ ئۇٍغۇرالردىٓ زاِبٔالردا لەدىّىي. وەٌگەْ ِەٍذأغب ئبضبضىذا

 ئىذارە ئىػٍىرىٕي دۆٌەت پۈتۈْ زاِبٔالردا، لىٍغبْ ھۆوۈِرأٍىك ئەۋالدٌىرى ئۇٔىڭ ۋە چىڭگىسخبْ
  ئۇٍغۇر خبٍٔىرىّۇ، تبتبر. ئىذى لوٌىذا ئبٌىٍّىرىٕىڭ ئۇٍغۇر ئۆگىتىع پەْ-ئىٍىُ ۋە لىٍىع

 
 

 
 
 
 

 .دىگەْ ضۆز، ئۇ چبغالردا، ثەزىٍەر ئۈرۈِچي غەھىرىٕىّۇ غۇٔذاق دەپ ئبتبٍتتي« لىسىً ثۇت» خۀسۇچە –خۇڭَّبۋزا  ①

 .ھبزىرلي ٍبڭخبڭ ِەضچىت ②

 .ھبزىرلي ٌېٕىٕگرات ③

ٍبٔۋار - 9ٍىٍي - 1905. چبر پبدىػبٌىك ھۆوۈِىتىٕىڭ پېتىرگرات ئىػچىٍىرىٕي لبٔغب پبتۇرغبْ وۈٔي- « لبٍٔىك ٍەوػۀجە» ④
ثىر ٍۈز لىرىك ِىڭ وىػي ِەتجۇئبت ئەروىٍٕىگي،  (چبلىٍىرى ثىٍەْ-ثبال)وۈٔي پېتىرگرات ئىػچىٍىرىذىٓ  (ٍەوػۀجە)

ضەوىىس ضبئەتٍىه ئىع تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ ۋە ٍەر ھولۇلىٕي دىخبٔالرغب ثېرىػٕي تەٌەپ لىٍىپ، پبدىػب  تۇرغبْ لىػٍىك 
ِىڭذىٓ ئوغۇق . چبر پبدىػب ئبٌذىٓ پىالٔالپ لوٍغىٕي ثوٍىچە، لوراٌطىس خەٌمٕي ئولمب تۇتۇغمب ثۇٍرۇق ثېرىذۇ. ضبراٍغب ِبڭىذۇ

ٍىٍٍىرىذىىي روضىَە ئىٕمىالۋىٕىڭ - 1907-1905ثۇ لبٍٔىك ۋەلە . ئبدەَ ئۆٌۈپ، ئىىىي ِىڭذىٓ ئوغۇق وىػي ٍبرىذار ثوٌىذۇ
 .ثۇ ٍەردە غۇ ۋەلە وۆزدە تۇتۇٌغبْ. پبرتٍىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ
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.« ئۆگۀگەْ ٔەرضىٍەرٔي وۆپ ئبٌىٍّىرىذىٓ
 . تۆِۈر دىذى - ئۆگىٕىّىس، ضىسدىٓ ثىس ئەِذى- 
 ثەختىَبر لوغبٌىطبَ، ھەضطە ئبز ثىر ئىػٍىرىغب ئولۇتۇظ ثبٌٍىرىٕي ِىٍٍەت ھەر ئەگەر- 

 . ئەپۀذى ھەٍذەر دىذى - ئىذىُ، ثوالر
 ثبرِۇ؟ ثبٌىڭىس ضىسٔىڭ- 
 . ①ثوٌّبلچىّەْ وۈٍئوغۇي ئۇٍغۇرالرغب ثوٌطب، ٔېطىپ. ٍوق ئۆٍٍۀگىٕىُ تېخي- 

 . وۈٌۈغتي ضەِىّىٌ ئىىىەٍٍەْ ھەر
 لىػتب ٍبِغۇر،-ثوراْ وۈزدە پبتمبق، ئەتىَبزدا تۈتەن،-ئىص لىػتب ئۈرۈِچي لىٍىپ، غۇٔذاق

 ئىس چوڭمۇر لەٌجىذە تۆِۈرٔىڭ لبرىّبً، ثوٌىػىغب غەھەر ثىر وېٍەٌّەٍذىغبْ ثېرى لبردىٓ
 ئۇٍمۇضىس وېچىٍەرٔي گبھي.  لبٌذى ثوٌۇپ خىَبٌچبْ ثبرغبٔطېرى ئۇ. ئىذى ثبرِبلتب لبٌذۇرۇپ

. ئىٕتىٍەتتي ٔېّىگىذۇ. ئىطتەٍتتي ٔېّٕىذۇ ثوٌۇپ، ضىمىٍغبٔذەن لبتتىك ٍۈرىگي ئۇٔىڭ. ئۆتىۈزەتتي
 . ضوراٍتتي ئۆزىذىٓ دەپ «وېرەن؟ لىٍىع ٔىّە »پبتال،-پبت

 غەھەر ئەِّبزە،. ئىذى ئوڭ ٔىَىتىڭالر. ئىذى چوڭ ھىّّىتىڭالر تورپبلالر، ھەً»
 ئىع ثوٌطبڭالر ثىر ثىٍەْ تبغٍىمالر ثوٌّىطب، ٍب چىمطبڭالر، تبلمب تۇرۇۋاٌّبً، ٍېسىٍىرىذىال

 لبتتىمراق ھبۋا ٍەردە لوٍۇق ثۇٌۇت لبرا چبلىذۇ، وۆپرەن تبغذا چېمىٓ. ثوٌۇروۀذۇق ثۆٌەوچە
! ِىٍتىمتە ثوٌطىّۇ، ِىٍتىك لبرا. وۆپ ِەرگەْ تبغذا ئۈضتىگە ئۇٔىڭ! ئەِەضّۇ گۈٌذۈرٌەٍذۇ

 ئىع ئەجەپ ثوٌۇرِىذى؟ وەٌگىٍي تەڭ ثىٍەْ توخّبق-تبٍبق ِىٍتىمٍىرىغب گبڭ غبِەخطۇتٕىڭ
 تبظ ئۇ ئۇضتىگە، ئۇٔىڭ ثوٌۇرِىذى؟ پۈتىىٍي چىٓ خەتىىّۇ لوٍغبْ ئوٍۇپ تبغمب لبرا ثوپتىىەْ،

 لبزأذا ٍبغبچ... خەٍر لىٍىۋەرِەِذۇ؟ دىطە، لىٍىّەْ ٔىّە تۇرضب، ئبٌذىذا ئوردىطي غبِەخطۇتٕىڭ
 !...« پىػىذۇ ئبظ ثىرال

 . ئىذى غۇ ئۀە خۇالضىطي چىمبرغبْ خىَبٌٍىرىذىٓ ئۆز خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
: وەٌذى خەت غبوىردىٓ ئىٕىطي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لبٌغبٔذا، دەپ وىرەً ئەتىَبز چىمىپ لىع

 ئۇ،. تىسٌەتتي ٔىَىتىٕي لبٍتىع لۇِۇٌغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر خەۋەر ثۇ. لبپتۇ ٍېتپ ئبغرىپ، لبتتىك ثوۋاً
 لبزا ِوِبٍّۇ ئۆتّەً، ئۇزۇْ. ئىذى ثوٌغبْ ٍېتىپ ٍەرٌىىىذە ئبٌٍىمبچبْ ثوۋاً ثبرغبٔذا لۇِۇٌغب

 ثوغۇٌۇپ، لەرزگە ئۇوىالر-ئبوب ثۇ ثىٍەْ ئۆتىۈزۈظ چىراق-ٔەزىر ۋە ئۇزىتىع ِېَىت. تبپتي
 ۋاڭ غبِەخطۇت ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ئبٍرىٍذى تبٍِىمٍىرىذىّٕۇ ئەضىي ثىٍەْ ٍېرى ئېتىس ثىر ئبخىرلي
 غوجىطىغب ضەِرىطە، لۇي چىػٍەٍذۇ، ئىگطىٕي ضەِرىطە ئىت »ئەِەٌذارٌىرىغب-ثەگ ئۆزىٕىڭ
 وۈٍٔۈن ثەظ ئبٍذا. الزىُ لىٍىع لىّىرٌىَبٌّبٍذىغبْ ثېطىپ، گەجگىطىذىٓ دىگۀٕي پۇلرا ٍبٔىذۇ،

 تبرتمبْ ٍېغىٍىمتب ثوٌّىطب لىٍذۇرۇڭالر، ئبٌۋاڭ وۈْ ٍەتتە ئەِذى ثوٌطب، وۆرگەْ ئېغىر ئبٌۋاڭٕي
 تېخىّۇ وۈٔي ئەٌٕىڭ. چۈغۈردى ٍبرٌىك ٍېڭي دەپ «ئبٌىّەْ تۆٌىتىپ لبٔذاق چىمىٍّىرىّٕي

 . ثوٌذى چۆرگىٍەٍذىغبْ تۈگّەْ وۈٔذۈز-وېچە ثېػىذا لبرىَىپ،
 ٍۇرتتب ثۇ ئەِذى ِەضٍىھەتٍىػىپ، ثىٍەْ غبوىر ئىٕىطي تۆِۈر وىَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 غۇپۇر، لبٌىغىٍي ئۆڭىۈر، ٍبتمىٍي ثوٌّىطب، ھېچ وىتەٍٍي، چىمىپ تبلمب. لبٌّىذى تۇرغۇچىٍىگىّىس

 لوراً چبلىٍىرىٕي-ثبال ِبوبٔطىس لبٌغبْ-ئۆً دەپ، تېپىٍۇر، توپبْ لورضبلمب ضبِبْ، ئېػەوىە
. وەتتي وۆچۈرۈپ تبلمب دىگەْ

 
 . وىتبپخبٔالرغب چۈغىٕىػٍىه ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ھەٍذەر ئەپۀذىٕىڭ ضۆزٌىرى ئۇٍغۇرچىالغتۇرۇپ ثېرىٍذى①
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 تبغٍىك جبٍالغمبْ ِەروىسىگە تىسِىٍىرى تبغ تىَبٔػبْ غىّبٌىذىىي لۇِۇٌٕىڭ __ لوراً
 تەرىپي جۀۇپ ۋە غەرپ تىسِىٍىرىذىٓ، تبغ ئىگىس تەرىپي غەرق ۋە غىّبي ئۇٔىڭ. ٍېسا

 دىگەْ وۆغۈتە تۆرۈن، ٔېرىٓ، لوراً، لىسىٍَبر، ئېرغبٍتۇ، ئۇچبغالردا. ئىذى ئىجبرەت ئېذىرٌىمالردىٓ
 ثبغمب وۆغۆتىذىٓ. ئبتىالتتي دەپ «لوراً »ٔبِي ئوِۇِي ثۇٌۇپ، ٍەر دورغىٍىك ثىر ِەھەٌٍە ئبٌتە

 جبٍالغمبْ غوٌغب ثىر ثوٍالپ، ئېمىٓ وېٍىذىغبْ تبغذىٓ دىگەْ تۆِۈرتي ھەِّىطي ِەھەٌٍىٍەرٔىڭ
 ئبچچىك لىػٍىمي ئىططىمتىٓ، لبتتىك ٍبزٌىمي وۆپ، ٍېغىٓ-ھۆي ِۆتىذىً، ئىمٍىّي ثۇ. ئىذى

 ٍەرٌەر تېرىٍغۇ ثىراق،. ئىذى ئەپٍىه ثېمىػمب ِبي ۋە تېرىمچىٍىك ثوٌغبچمب، ٍەر خبٌىراق ضوغبلتىٓ
. ئىذى لوٌىذا ثەگٍىرىٕىڭ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت دىگۈدەن ھەِّىطي ئۇاللالرٔىڭ ثىٍەْ

 ِىڭ ثىر تەخّىٕەْ ٔوپۇضي ئوِۇِي. تېرىَتتي ئېٍىپ ئېٍىپ ئىجبرىگە ٍەرٌەرٔي ئبضبضەْ دېھمبٔالر
 ھبرۋىالردا وۆتەن ثبزىرىغب لۇِۇي ٍىرالٍىمتىىي وىٍوِېتىر ئبتّىع ئبھبٌە. ئىذى وىػي ٍۈز ئبٌتە

 . لىالتتي تەِىٓ ئېھتىَبجىٕي لىطىُ ثىر ضېتىپ، ئبپىرىپ تەڭٕە ئوتۇْ،
 لۇرۇلٍۇلتىّۇ ثېٍىك ئەجەٌطىس تۇتبٌّبش، ثېٍىك دەرٍبضىذىّۇ ثبغذات ثېٍىمچي ٔېطىۋېطىس

 ثوٌۇپّۇ،. لبٌذى ھبٌٍىٕىپ ثىرئبز ثېرى وەٌگۀذىٓ لوراٍغب ئبئىٍىطي، تۆِۈر دىگۀذەن، ئۆٌّەش،
 ٍۇرىىي ئۇٔىڭ تۇراٌّبٍتتي، تىٕىچ زادى ئۆزى ثىراق،. ئەضمبتتي ئوثذاْ ٍبغبچچىٍىمي ئۇٔىڭ

 ِۇٔچە-ئبٔچە لىٍغبٔذىّّۇ، ئىع لىٍّبلچي، ئىع ثىر لبٔذالتۇر ئۇ تىپىرالٍتتي، لۇغتەن لەپەزدىىي
 ھەِّىذىٓ ۋاڭٍىمٕىڭ ثۇ ۋاڭٍىمٕي، تبرتمبْ ٍىٍتىس وۆپرەن ئەضىردىٓ ئۈچ زىّىٕىذا لۇِۇي ئەِەش،

 ثۇ. ئۆرىۋەتّەوچي تەختىذىٓ غبِەخطۇتٕي ۋەوىٍي لوي لبتتىك ھەِّىذىٓ ضۈرگەْ، ھۆوۈَ ئۇزۇْ
 !ئەِەش گەپ ئبضبْ

 ئېتىغب ثوز ثوٌغبْ ئىگە وىَىٕچىرەن تۆِۈر غۇڭب، ثبر؟ چىممبْ چېڭي ٔەدە ئبتٕىڭ ٍبٌغۇر
 تبغ ثبغمب لوراٍذىٓ ئىچىذە ٍىً ثىرەر ئبرتىپ، خۇرجۇٕٔي تېرە ضېٍىٕغبْ جبثذۇلٍىرى ٍبغبچچىٍىك

 تېرە تبرتىپ، چورۇق پۇتىغب. ِۇڭذاغتي ثىٍەْ وىػىٍەر ٔۇرغۇْ. چىمتي ئبرىالپ راٍؤٍىرىٕىّۇ
 ئبٌىجبٔبپ غەٍرەتٍىه، ئوچۇق، زېھٕي ئبجبٍىپ ئىچىذىٓ ئبدەٍِەر ثۇ ٍۈرىذىغبْ وىَىپ غبٌۋۇر

 وىػىٍەرِۇ، ھبٌٍىمراق ھەتتب وەِجەغەٌٍەر، پۈتۈْ. دوضتالغتي ثىٍەْ ئۇالر تېپىپ، وىػىٍەرٔي
 ثوۋىالرِۇ، ٔۇرۇي ثىٍەْ لۇي ضەپەر ٔېرىٕىىرٌىك. لىالتتي ئبرزۇ لۇتۇٌۇغٕي تېسرەن غبِەخطۇتتىٓ

 ثبلّىغبْ ئبڭالپ تېخي وىرگىچە ٍبغمب لىرىك ئۆزى ئۇالردىٓ. ئىذى وىػىٍەردىٓ غۇٔذاق ئۀە
 تېخىّۇ توغرىٍىمىغب ٍوٌىٕىڭ ِېڭىۋاتمبْ. ئېچىٍذى وۆزى تېخىّۇ ئبڭالپ، گەپٍەرٔي ئبجبٍىپ

 . ئىػۀذى
 چېرىىٍىرىٕىڭ ِبٔجۇ ثبرىىۆي چۈٔىي،. ئىذى الزىُ وېٍىػي ثېرىپ ثبرىىۆٌگىّۇ ئەِذى

 ِبٔجۇ ثبضتۇرغبْ ثىٍەْ لىٍىچي لبٍٔىك ٔي«ٍېغىٍىمي تورپبق »ثوٌۇپ، ئۇۋىطي ِۇھىُ
 چبغالردا ثىر لبچبٔذۇ. ثىٍەتتي ئوثذاْ خەٌپە تۆِۈر وەٌتۈرۈٌگۀٍىگىٕي ثبرىىۆٌذىٓ چېرىىٍىرىٕىڭ

 ٍىً ئىىىي وىػي دىگەْ غبڭَو ئەغرەپ ٍۈرگەْ ثوٌۇپ ئبلطبلىٍي تۆگىچىٍەرٔىڭ ثبرىىۆٌذە
 ئۇٔىڭ دىطە غبِەخطۇت لبٌغبچمب، ئبٍرىٍىپ غبڭَۇٌۇلتىٓ ئۇچراپ غەزىۋىگە غبِەخطۇتٕىڭ ئبٌذىذا

 وۆوتبت تبِبوب، ھبراق، ٍبِۇٌغب چېرىه ثبرىىۆٌذىىي ئۇ،. وېتەتتي تۇرۇپ تىه چبچٍىرى لۇٍمب
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. ئىذى ثوٌۇۋاٌغبْ لىٍىذىغبْ وېٍىع-ثېرىع ثىٍەْ ثبغٍىمٍىرى چېرىه ٍۈرگەچىە ثېرىپ تېپىپ
 ثبرىىۆٌگە ِەلطىتىذە ئۇلۇظ ئەھۋاٌىٕي چېرىىٍەرٔىڭ ئبرلىٍىك غبڭَۇ ئەغرەپ غۇ ئۀە تۆِۈر

 وەٌگەْ ٔېرىٕىىرغب ثۈگۈْ ٔىَىتىذە ئۆتۈظ وۆرۈغۈپ ثىٍەْ لۇٌالر ضەپەر ۋە ثوٌغبْ ثبرِبلچي
 . ئىذى

 لىٍغبٔذىٓ گەپٍەرٔي ثەزى ٍبضبپ وۆڭٍىٕي ئبٍمىسٔىڭ خەٌپە تۆِۈر ئېَتمىٕىّىسدەن، ثبٍب
 ٔىّىػمب ثبرىىۆٌگە ئۆزىٕىڭ ئبرىطىذا گەپ. چۈغتي پبراڭغب ثىٍەْ لۇي ضەپەر وېَىٓ،

 ثىسگە چولۇَ غبڭَۇ ئەغرەپ ئۇوبَ، لىپطەْ خىَبي ئوثذاْ: »ضەپەرلۇي ئېَتمبٔذا وېتىۋاتمبٍٔغىٕي
 ٔىَبز ئەتە ئبخۇْ، تۆِۈر ئۇوبَ: »ئبرىٍىػىپ گەپىە ِوِبً رەۋىخبْ ئبرىذا، غۇ. دىذى «لبرىػىذۇ
 . دىذى «دىگۈٌۈن؟ ٔىّە وەٌطە، وىػىٍىرى دورغىٕىڭ
 جبۋاپ ئورٔىذا خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئبِبٔمۇي، وەتىەْ لىسىػىپ دىذى! - ئىٕە لىسزىمىۀطەْ- 

 وېٍىپ ِۇرتەتٍەر ئۇ ئەتە. لەرزىّىذۇق لىس ئۇٔىڭغب ثىس ٔىّىطي؟ دىگىٕىڭ دىگۈٌۈن ٔىّە - ثېرىپ،
 . ثېرىّەْ ئۆزەَ جبجىطىٕي ثبلطۇٔچۇ،
 ثوٌطب، لبٔذاق تەدثىرىڭ وؤىالر - وۈٌۈپ، خەٌپە تۆِۈر دىذى - توغرا، گېپىڭغۇ ثۇ- 
 ئبِبي  ثىر دىگۀذەن، چۆِۈچ ِۇٔذاق لبزأغب ئۇٔذاق ثىسِۇ، دەپتىىەْ، ثوالر غۇٔذاق تەلذىرىڭ

 !تبپّبٍّىسِۇ؟
 . ئبٌذىراپ ٍۀە ئبِبٔمۇي دىذى- ئبِبي؟ ٔىّە- 
 :تۇرۇپ ئورٔىذىٓ ئبٍمىس چبغذا، غۇ
. لبراغتي ثوٌۇپ ھەٍراْ ھەِّىطي. ِبڭذى تبالغب دەپ - لىالٍىٓ، ئۆزۈَ ئبِبٌىٓ ثۇٔىڭ- 
. چىمتي تبالغب ئبرلىطىذىٓ دەرھبي ئۀطىرەپ، ِوِبٍّۇ رەۋىخبْ
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 ببپ تۆتىىچي

 

 كېيىه سىىىشىشتىه كۈچ

 
 

  توٍَبش، چېيىػقب ٍىقىيغبُ

.  قوٍَبش خۇٍىْي بەدّىَەت

 ٍبقبىي خەىق  ئۇٍغۇر__

 
 

1 
 

 ئبٍمىسٔىڭ ئۆٍىذىّۇ، تبَ ثېسەٌگەْ ثىٍەْ غىردالالر وىگىس دورغىٕىڭ ٔىَبز ئبخػىّي، غۇ
 خېٍىال ئىچىٕي ئۆٍٕىڭ چىراق لبرا پبٍىٍىك ئىگىس. ثوٌۇۋاتبتتي پبراڭ جىذدى ئۈضتىذە تەلذىرى
 . تۇراتتي ٍورۇتۇپ

 دىگەْ لۇي ضەپەر! ٍوغبٔغۇ ثەوال گېپي گبداٍالرٔىڭ ثۇ دەپ، چوڭ، پولي ئۇٍٕىڭ ئورۇق- 
 زەردە ضۆڭەوٕي ثوالٌّىغبْ غبجىالپ دورغب ٔىَبز دىذى - دەٍذىىىٓ؟ ثوٌذۇَ ٔىّە تېجىّەي لېرى

 ٍەپ گۆظ ثىٍەْ ئبچىۆزٌۈن ثۇرجىگىذە ثىر داضتىخبٕٔىڭ ئبٔذىٓ. تبغالپ داضتىخبٔغب ثىٍەْ
 ئەِەت ثبرغبْ ثوٌۇپ ئەٌچي ئۆٍىگە لۇٌٕىڭ ضەپەر ثبٍب ثۇ،. لوٍذى ھۆِىَىپ وىػىگە ئوٌتۇرغبْ

 . ئىذى وىػي دىگەْ وۈرۈن
 ھبراِسەدىٕىڭ دىگەْ ئبِبٔمۇي ھېٍىمي - وۈرۈن، ئەِەت دىذى - دورغبَ، دىّەِذىال غۇٔي- 

 . تېخي وۆرضىٍە تەڭٍىگىٕٕي ِۇغىت ِبڭب
 ئەدىۋىٕي وەٌگۈچە، ِىَبڭالپ ِۈغۈوتەن ثۆٌەٌّەً، ئوتتۇرىذىٓ پولٕي. لىپتۇ خوپ- 

 ثۆٌەوٕي لۇلۇٌذاغتىٓ لۇرۇق. وۈرۈن ئەِەت ئېتىڭ ضېٕىڭ غۇڭىّۇزە،! ثوٌّبِذۇ لوٍطبڭ ثېرىپ
 . ثوٌغبٔذەن ئبٌّبلچي ئۇٔىڭذىٓ دەردىٕي خۇددى ثىٍەْ ئبچچىك دورغب دىذى! - ثىٍّەٍطەْ

  گۇٔب ئەِىتبخۇٔذىّۇ - وىػي، ضبلبي ضېرىك ئوٌتۇرغبْ تۆردە دىذى - دورغبَ، وبٍىّىطىال،- 
 ثۇ. ئوخػبٍذۇ گەپ راضىت دىگەْ. لبٌىذۇ چىمىپ ِۆڭگۈز تېجّەٌٍەرگە ثوٌغبٔذا ئبخىر زاِبْ. ٍوق

 ثوٌطب، ٔىّىال ِەْ. لبٌذى ثوٌۇپ ئىٍّبٍذىغبْ وۆزگە ِېٕىّۇ ٔىّە ثىر دىگەْ لۇي ضەپەر
 ئىىىي ئوْ ِېٕي دىطە، ئىّبَ ھوغۇر ضبٍىطىذە، دۆٌەتٍىرىٕىڭ ئەِەضّىذىُ، ئىّبِي جبِبئەتٕىڭ

 !ئەٌھەِذۇٌىٍال ٍوق، وىػي ثىٍّەٍذىغبْ تبغذا
 لىسىٕي لبزاق ثىر ٔەدىىي. ثوٌّبٍذۇ لوٍّىطبَ ثېرىپ ئەدىۋىٕي تباللٕىڭ خوتۇْ ثۇ زادى- 
 وۆرگۈٌۈگىٕي ئەِذى. لبرىّبِذىغبْ گېپىٕي دىگەْ ضوراتطبَ، چىراٍٍىمچە وۆرۈپ، الٍىك ئوغٍۇِغب
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 . ضۈرتۈپ لوٌىٕي دورغب دىذى - وۆرضۇْ،
 . ئىّبَ ھوغۇر ضورىذى- دورغبَ؟ دەٍذىال لىالً لبٔذاق- 
 ئبٌذىّغب لىسىٕي لبزاق ئۇ ئبٔذىٓ. ضبۋاٍّەْ وۆزىگە-ثبظ ثېرىپ، ثىٍەْ ئبدەٍِىرىُ ئەتە- 

 . لوٍطۇْ وۆرۈپ ثىر ثىڭطبِٕي. وېٍىّەْ ھەٍذەپ ضېٍىپ
 ئۆزٌە. ثوٌّبش ئۇرغىٍي تبغمب گۆھەرٔي - ئىّبَ، ھوغۇر دىذى - دورغبَ، لىٍطىال ضەۋرى- 

 تېجّەي لېرى ئۇ دىگۀذەن، تبغالپتۇ، ئوتمب چبپبٕٔي ئبچچىمىذا پىتٕىڭ. چوڭي ٍۇرتىٕىڭ دىگەْ
 دىگەْ ئبِبٔمۇي ھېٍىمي ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. لبٌۇرِىىىٓ ثوٌّبً ٍبخػي لوٍطب ٍېٕىپ ئۆزٌەگە

 . ئەِەش لورلىذىغبٔذەن ھېچىىّذىٓ. ثوپتۇ ٔىّە ثىر لبرىَبِبْ توٌىّۇ ھبراِسادىطي
 دەِذىال؟ لورلىذۇ ئۇالردىٓ ِېٕي ئۆزٌەزە، ھە،- 
 . ئىّبَ ھوغۇر لبٌذى توختبپ دەپ - ،... دىّەوچي ِەْ ٍولطۇ، ٍولطۇ،- 
 ئەپىەٌّەً ئۆٍۈِگە لىسىٕي ئۇ لبزاق دىطىٍە، دىطىٍە، ٔىّە دىّەوچي؟ ٔىّە ئۆزٌە ھە،- 

 تېجىّەي ِبڭب ئىىىىٕۀچىذىٓ، وېرەن؛ خوتۇْ ثەگىە خبِۇظ ئوغٍۇَ ثىرٔۀچىذىٓ،. لوٍّبٍّەْ
 تبرتمبٍٔىغىّٕي چىمىُ وۆپ دەپ لىٍىّەْ توٍىٕي ثەگٕىڭ خبِۇظ ثۇ ئبۋۋاي ٍىً ئىىىي. وېرەن
 وېٍىٕٕي تەٍَبر ثۇ ئەِذى. لوٍذى لبچۇرۇپ لىسٔي ئۇ لىٍىپ، ثوغبڭٍىك ِبڭمب ثۇ ثىٍىذىال، ئوثذاْ

 !ثوالِذۇ ئەپىېٍىۋاٌّبً
 پبختەن ئىىىي داڭگبٌذا ثىر ِۀّۇ - وۈٌۈپ، ثىٍەْ خۇغبِەت ئىّبَ دىذى - ھەثجەٌٍي،- 

 . دىۋىذىُ ضولبٍٍىّىىىٓ
 دەپجبلطىالچۇ؟ لېٕي، ھە،- 
 ئۆٍىذىٓ ضەپەرلۇٌٕىڭ لىسى ئۇ لبزاق ثوٌذىىي، ِەٌۇَ ضۆزٌىرىذىٓ ئبخۇٕٔىڭ ئەِەت- 
 . ئىّبَ ضورىذى- غۇٔذالّۇ؟. دەپتۇ چىمّبٍذۇ، تىرىگىُ چىمىذۇ، چىمطب ئۆٌۈوۈَ

 گەپٍەرٔي غۇٔذاق ثىرٔىّىىەْ، ٍبِبْ ثۆٌەوال - وۈرۈن، ئەِەت دىذى- غۇٔذاق غۇٔذاق،- 
 .لبٌذىُ لبرىَبٌّبً وۆزىگە ئۇٔىڭ ِەْ. وەتتي ثوٌۇپ لىطّىال ثىر وۆزٌىرى لىٍغبٔذا

 ضۇدىٓ ٍبالڭغبچ لىٍطبق دىگۀذەن ئۆزٌە ِۇثبدا - ئىّبَ، دىذى - دورغبَ، ِبٔب، ھە- 
 ئۆزٌەگە ٍوق، خۇتۇّٔۇ ثبٌىّىسغب ثەگ لىٍۋاٌطب، ٔىّە ثىر ئۆزىٕي لىس ٍبۋا ئۇ دەپ، لورلّبپتۇ

 لبٌّبِذۇ؟ ثوٌۇپ ٍوق تېجىّەٌّۇ
. لبٌذى ئوٌتۇرۇپ جىُ پېتي لبرىغبْ چىرالمب ئوراپ، ثبرِبلٍىرىغب ضبلىٍىٕي ئۆچىە دورغب ٔىَبز

 تەضىر لېتىُ ثىرىٕچي دورغىغب ٔىَبز ضۆزىٕىڭ ئۆز ثۇٍبْ ٍىٍالردىٓ غۇٔچە ئىّبَ ھوغۇر
 جىُ تبغالپ، وېىىرىپ ثىرٔي دە،- ثوٌذى  خۇغبي ئىچىذىٓ-ئىچ وۆرۈپ، لىٍغبٍٔىغىٕي
 . ئوٌتۇرۋاٌذى

 . ٍۇِػبپ ئبز ثىر دورغب ٔىَبز دىذى - ئبخۇٔۇَ، لىٍىّىس لبٔذاق ئەِطە- 
 ثوٌذى ضوراٍذىغبْ ِەضٍىھەت ِۀذىٓ ئىػتب ھەرلبٔذاق دورغب وىَىٓ، ثۇٔذىٓ ئىّبَ ھوغۇر

 :دىذى ِۇٔذاق وۆرەڭٍەپ تېخىّۇ ثىٍەْ خىَبي دىگەْ
 ضەپەر ِەْ وىَىٓ، ٔبِبزدىٓ. وېٍىذۇ ھەِّىطي ٍېمىٕذىىىٍەرٔىڭ-ٍىراق. جۈِە ئەتە- 

 جبِبئەتىە ثوٌۇۋاتمبٍٔىغىٕي ئىػالر ِۇخبٌىپ غەرىئىتىگە ئىطالَ دىٕىٌ ئۆٍىذە لۇٌٕىڭ
 ثوٌغبْ ثېػي ٍۇرتٕىڭ لىسٔي لبزاق ئۇ چىمىرىپ، پەتىۋا ٔبِىذىٓ غەرىئەت ئبٔذىٓ. جبوبرالٍّەْ

 غەرىئىتىگە ئىطالَ دىٕىٌ ئۆٍىذىّۇ، دورغبِٕىڭ ئبٔذىٕسە،. ثۇٍرۇٍّەْ تبپػۇرۇغٕي دورغبِغب
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 ٔىىب ثەگىە خبِۇظ دەرھبي لىسٔي ثۇ ئۈچۈْ لبٌّىطۇْ ثوٌۇپ ئىع ٔبغبٍبْ ثىر ِۇخبٌىپ
 جبِبئەتٕي ئۆزەَ ئبٔذىٕسە،. ئبڭالٍذۇ گېپىّٕي جبِبئەت. چىمىرىّەْ پەتىۋا دەپ الزىُ لىٍذۇرۋېتىع

 ئبٔذاق ِۇضۇٌّبْ، دىگۀّۇ لبزاق. ثېرىّەْ ئەپىېٍىپ ئبٌذىرىغب لىسٔي ثېرىپ، ثبغالپ
 ثۇٔىڭغب. وبۋاپّۇ وۆٍّەٍذۇ، زىمّۇ ثۇٔذالتب،. ثوٌىذۇ رازى ھۆوىّىگە غەرىئەت ئۇِۇ ثوٌغبٔذىىىٓ،

 دورغبَ؟ دەٍال ٔىّە
 دىذى - تبپمبٔذىال، ٔەدىّٕۇ ئەلىٍٕي ثۇ. لىٍغبً ئۇزۇْ ئۆِۈرٌىرىٕي خۇداٍىُ ئبخۇٔۇَ، ۋاً- 

 ثىٍەْ ئبۋاز ثۇ. ۋارلىرىذى دەپ «وىرچۇ ثۇٍبْ ھبً، ثەگ، خبِۇظ ھبً،: »ئبٔذىٓ. وۈٌۈپ دورغب
 لبراڭغۇدا لىٍىپ غىپال گەۋدىطي وىػىٕىڭ ئبٍبي ثىر تۈۋىذە ئىػىگي داالْ ِېھّبٔخبٕٔىڭ تەڭ،

 . چىمتي ثەگ خبِۇظ ئۇگۇالپ وۆزىٕي ئۆٍذىٓ ٍبْ تۇتبظ ِېھّبٔخبٔىغب. ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ
 چبً تبختب ٍېرىُ ئېَت، ئىٕەڭگە ِبڭ، توخۇِىذىڭ؟ ٍېتىۋاٌغىٍي ھىٍىتٓ لبرا، ضېٕي- 
 . دورغب دىذى - ثەرضۇْ،

 . ئبڭالٔذى ھەغمبٌٍىطي رەھّەت ئىّبِٕىڭ وىَىٓ ثىردەِذىٓ
 . وۈٌذى لبلبلالپ ئىّبَ. دورغب دىذى - ٍبپىّەْ، تؤّۇ پۈتىۀذە، ئىع- 
 . وۈٌۈپ وۈرۈن ئەِەت دىذى - تېگۇر، وۆٍٕەوٍىه ثىرەر پېمىرغىّۇ- 
. ثىٍەْ ِەضخىرە دورغب دىذى- وېرىگي؟  ٔىّە وۆٍٕەوٕىڭ جبٔىگبرغب تۈٔەٍذىغبْ لؤذالتب- 
. وۈٌۈغتي ھەِّىطي

 
 

2 
 
 گەپىە تىٍي خۇغبٌٍىغىذىٓ ۋە وىردى وۈٌۈپ تبالدىٓ ِوِبٍّۇ رەۋىخبْ غۇچبغذا دەي

. لبراغتي ثىرىگە ثىر ثوٌۇپ، ھەٍراْ ئۆٍذىىىٍەر. ضۈرتەتتي وۆز ٍبغٍىرىٕي ھەدەپ وەٌّەً،
 ئەتىذىٓ ِوِبٍغب، رەۋىخبْ ئبٍمىس: ئبغىبرٌىذى گەپٕي تۇتىۋېٍىپ، ئبز ثىر ئۆزىٕي ِوِبً رەۋىخبْ
 !دەپتۇ ثوالً وېٍىٕىڭىس ثبغالپ

 ضۆٍۈپ ثىرٔي ِبڭٍىَىغب لىسىُ، ئەلىٍٍىك ئۇ لېٕي - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - ھۇغػەرە،- 
 تۈگۈغٕي ثۇ. غۇ دىگەْ وىٍۇر ئۆزى تىۋىپ وەٌطە ضبلبٍغىطي ئبغرىمٕىڭ. دىۋىذىُ لوٍبً

. ئىذى غۇ دىگىٕىّّۇ چۆِۈچ ِۇٔذاق لبزأغب ئبٔذاق. تېپىپتۇ ئۆزى لىسىّٕىڭ ئۇ ئبِبٌىٕي ٍېػىػٕىڭ
 لىٍىذىىىٓ؟ لبٔذاق دورغب ٔىَبز ئەِذى

 ثىٍّەً لىٍىػٕي ٔىّە لبٌغبٔذا، ئۇچراپ غەزىٕە غبٍىپ ثىر تۇٍۇلطىسدىٓ خۇددى ضەپەرلۇي
 ثىر ٍۈزى ضبلبٌٍىك غبالڭ ثبضمبْ لورۇق ئۇٔىڭ. لبٌذى ئوٌتۇرۇپ جىُ وىػىذەن لبٌغبْ تېڭىرلبپ

 . وۆرۈٔەتتي لبٌغبٔذەن لېتىپ ثىٍەْ تەثەضطۇَ خۇظ
 لىٍىپ تبج ثېػىّغب ئبٍال ثۇ - ئبخىر، ئۇ دىذى - غۈورى، لەتىٍە ٍۈزِىڭ خۇداغب- 

 پىطۀت وۆڭٍىگە ئبٌتۇْ لىسىّٕىڭ ثۇ ٍولٍۇغىذىٓ، ھبزىرٌىغىّىسٔىڭ ئەِّبزە،. ئبز لىططبِّۇ
 ھوغۇر ٍۇرتتب ثىسٔىڭ ئۈضتىگە ئۇٔىڭ. لورلىّەْ دەپ لبٌۇرِىسِىىىٓ لىالٌّبً ئىع وەٌگۀذەن

 ثبرۇرِىسِۇ؟ ئبٌذىغب غۇٔىڭ ئەِذىسە، ئولۇٍبٌّبٍذۇ، ٔىىبھ وىػي ثۆٌەن ئىّبِذىٓ
 ئۆز ئىػالرِۇ، لبٌغبْ. ئولۇٍّەْ ئۆزۈَ ٔىىبھٕي - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - ئبوب، ٍىّە غەَ- 
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 !ئەِەضّۇ غۇٔذاق. وېتۇر ثوٌۇپ ٍوٌىذا
. ثبر ھبزىرٌىمىّىّۇ ثىسە لىٍغبْ ئبتبپ ثبٌىغب - ِوِبً، رەۋىخبْ دىذى - ئۇوبَ، غۇٔذاق،- 

 ... چىمبً ٍېٕىغب لىسىّٕىڭ ئبٍال ئۆٍگە، ٔېرىمي ِەْ. لەزدار ثىس ٍولىغب ھەغذار، لىس ثېرىغب
 ئۆزىگە ضولۇغي گۈپۈٌذەپ ٍۈرىگىٕىڭ. ئوٌتۇراتتي جىُ لبرىّبً ئۈضتۈْ ٍەردىٓ ئبِبٔمۇي

 گەپٍەرٔي غۇٔذاق راضتىٕال لۇٌىغي چۈغىّۇ؟ ٍبوي ئوڭىّۇ ئۇٔىڭ ثۇ. تۇٍۇالتتي ئبڭٍىٕىۋاتمبٔذەن
 وۆڭٍىذە پبراڭٍىػىۋاتمبٔذا، ثىٍەْ دادىطي ئەتىطي ئەپىېٍىپ، ئۆٍىگە لىسٔي پەرى ثۇ ئبڭالۋاتبِذۇ؟

 ئبھ، لېٍىۋاتبِذۇ؟ ثوٌۇپ ئىع راش ئەِذى ثۈگۈْ وۆٌەڭگىطي خىَبي غىرىٓ ھېٍىمي وەچىەْ
 ئۆزىگىّۇ ثەٌىي ثوٌىۋەرِەش، ٔېطىپ وىػىگە ھەِّىال ثەخىت ِۇٔذاق! ثەخىت دىگەْ ٔىّە

 ضېٕي ئبٍمىس توختىطىچۇ،! وەٌگۀذۇ لېتىّال ِۇغۇ لېتىُ، ثىرال پەلەت وېٍىۋەرِەش، ھەِىػەَ
 ثەگ خبِۇظ ھېٍىمي ئېرىّەٍذىغبْ پوتٍىطي ثۇرٔىذىٓ ٍبوي لبٌغبّٔىذۇ، وۆرۈپ ٍبخػي راضتىٕال
 ِېٕي ثەٌىي. ئەِەضتۇ ئۇٔذاق ٍبق، ٍبق، لىٍىۋاتبِذۇ؟ غۇٔذاق ئۈچۈٔال لۇتۇٌۇظ ٔىّىذىٓ دىگەْ

 پىچىغىٕي جۇِبتبٍٕىڭ وۈٔي ھېٍىمي ثوٌّىطب. ئەِەش ئەجەپ ثوٌطب، لبٌغبْ وۆرۈپ ٍبخػي راضتىٕال
 ؟!ثېرەِتي ضبڭب

 . ئۈزدى خىَبٌىٕي ئۇٔىڭ ئبۋازى خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
 ... ثوٌطب ثبرِۇ؟ ٍوق ٔىّە ثىر ضوٍغىذەن ئەتە ئبوب، ضەپەرلۇي- 
 . لۇي ضەپەر ثەردى جبۋاپ ئبٌذىراظ دەپ - ثبر، ثبر،- 
 ئەتتىگۀذىال، ضەْ ئبِبٔمۇي، ئۇوبَ - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - ٍبخػىىەْ، ثوٌطب ئبٔذاق- 

 چېَىغب ٔىىبھ ئبلطبلبٌٍىرىٕي ِەٌىٕىڭ ثىٍەْ خوغٕىالر ئبوبَ ضەپەرلۇي. لىً خەۋەر دوضىتٍىرىڭغب
 . ئوٌتۇرىّىس ثوٌۇپ ئىچىپ چېَىٕي ٔىىبھ ثىس وەٌگىچە ئبدەٍِىرى دورغىٕىڭ. لوٍطۇْ چىٍالپ

 ٍېػىّۇ وۆز ثىرِۇٔچە تۇٍذۇرِبً، ِوِبٍغب رەۋىخبْ. ٍۇِّىذى وۆز وېچىچە ئبٍمىس
. چبٍمىالتتي دېڭىسدەن خۇددى خىَبٌي پىىرى. ثىٍّەٍتتي ئۆزىّۇ ٍىغٍىغىٕٕي ٔىّىػمب. لىٍىۋاٌذى

 ضوراتّىغبْ ئۇٔي ئىػىٕىپ دۇَٔبضىغب-ِبي ئووۇرداً لورضبق ٍوغبْ غۇ وبغىي: ئوٍالٍذۇ لىس
 ٍبٔذۇرغبْ لۇرۇق ئەٌچىطىٕي ئووۇردإٍىڭ لىٍّبً، ِبٌپەرەضتٍىه دادىطي توٍّىغۇر وبغىي، ثوٌطب؛
 ِبٌچىغب وەِجەغەي ثىرەر چېغىذا لىس ئبٔب ِۇالٍىُ وەِطۇخەْ، غۇ ئبٔىطي، ِېھرىۋاْ غۇ ٍبوي ثوٌطب

 ھېچمبچبْ جۇِبتبٍٕي ئبئىٍە ثۇ وەِجەغەي ثوٌطب؛ تۇغۇٌغبْ ئۆٍذە غۇ لىس ٍۇ، ثوٌطب تەوىەْ
 وۈٔي، ھېٍىمي خۇددى. تۆرەٌّىگۀال ثوٌطب ئۆزى ٍبخػىطي، ئەڭ لوغٍىۋەتّەٍتتي، ئىػىگىذىٓ

 دىگەْ ٔىّە. چۈغّەٍتتي وۈٍٔەر ئېغىر تبغذەن ثېػىغب ِۇغتۇِذەن ئېَتمبٔذەن ِوِبً رەۋىخبْ
 ٍۇِۇپ، وۆزىٕي ٍبوي! ثوٌطىچۇ تەوىەْ ئۆزىگە ئوق تەوىەْ جۇِبتبٍغب وبغىي، ثۇ؟ وۆرگۈٌۈن

 ئۇ جۇِبتبً! ٍبق-ٍبق!... ثوالتتي ٍبخػي دىگەْ ٔىّە ثوٌطب، ئۇرغبْ ثىرال ئۆزىگە پىچبلٕي ھېٍىمي
 ئۆز ھبزىر پىچبق ئۇ! ثەرِىگەْ دەپ ضبي ئۆزەڭگە غۇٔذاق،! ثەرِىگەْ دەپ ضبي ئۆزەڭگە پىچبلٕي

 غۇٔذاق. چۈغتي لوٌىغب ٍىگىتٕىڭ ئۆزىذەن جۇِبتبٍٕىڭ خۇددى. توغرا ٔبھبٍىتي. تبپتي ئىگىطىٕي
 ٔىّە ثوۋاً دىگەْ ضەپەرلۇي! ئېتىذۇ ٍبد ئۆٌۈِٕي ٔىّىػمب. ٍىغالٍذۇ ٔىّىػمب ٍۀە تۇرۇلٍۇق،

 غەپمەت،-ِېھىر ئبتىالرچە دائىُ وۆزٌىرىذىٓ تۇرىذىغبْ ٍبغبڭغىراپ ئۇٔىڭ ئوثذاْ، دىگەْ
 ثۇ خۇدا ٍبراتمبْ گوٍب! ئۆزى ئبٔىطىٕىڭ خۇددى ِوِبٍچۇ؟ رەۋىخبْ تۇرضب؛ ٍېغىپ وۆٍۈَ چەوطىس

 غبٌۋۇر، تېرە ثىٍەْ چبپبق ٍبِبْ ئەڭٕىذە! ئبِبٔمۇي ئبِبٔمۇي،... لىٍغبٔذەن ئبتب ئبٔب ئىىىي لىسغب
 ئۈچ! ھە ٔوِۇضچبْ، ٔىّذىگەْ ئىىەْ، ٍىگىت ثىر ضولۇٌغبٔذەن ئبٌتۇٔذىٓ خۇددى زە، ئەِّب
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 وۆرضە، ئبدەٍِەرٔي ٍبِبْ ئەِّب،.  لبرىّبٍذۇ تىىېٍىپ لېتىّّۇ ثىرەر وۆزىگە لىسٔىڭ ثېرى، ئبٍذىٓ
 دورغىٕىڭ ٔىَبز وۈٔي ھىٍىمي. ئېتىٍىذىىەْ ٍىٍپىسدەن لىٍىپ، خىرىص ٍوٌۋاضتەن خۇددى

! ئۆزىال جۇِبتبٍٕىڭ خۇددى ثىٍەْ لىٍىمٍىرى ثۇ! وۆرِەِذىغبْ تەڭٍىگىٕٕي ِۇغىت ئەٌچىطىگە
 ئۇٔىڭ وۆرۈپ لېرىٕذىػىذەن ئۆز جۇِبتبٍٕي ئۇ ٍىگىت، ئىٕطبپٍىك ئبلىۆڭۈي، دىگەْ ٔىّە ٍۀە

 ٔىىبھٕي ھبزىر ثوٌۇپّۇ! ھە-وىرىػتي ضەِىّي لبٔچىٍىه لوٍۇغمب ٍەرٌىىىە ثبغمىذىٓ جەضىذىٕي
 ثوٌغىٕىٕي ِبلۇي دەرھبي دىطە، تۇرضبق تۇرۇپ ثۆٌەن-ثۆٌەن توغمۇچە ٍىٍي جۇِبتبٍٕىڭ لىٍىۋېٍىپ،

 ئبٌىَجبٔبپ ٔىّىذىگەْ ئۇٔبرِىذى؟ غەرتىە ثۇ ثوٌطب، ٍىگىتٍەر ثەڭۋاظ ثبغمب! لبرىّبِذىغبْ
 ضۈٍىذەن تبغ ضۈزۇن-ضۈپ ئبغۇ خۇددى وۆڭٍي ثۇالرٔىڭ! ئبدەٍِەر ئوثذاْ ٔىّىذىگەْ. ٍىگىت
 ِەٌىذىىي ثۇ ٍۀە، ئۇٌۇغۋار، لبرغبٍٍىرىذەن تبغٍىرىٕىڭ ٔېرىٕىىر ِۇغۇ خۇددى ئۇالر. پبوىس

 ِۇضبپىر ثىر وەٌگەْ ٍۇرتتىٓ ٍبت. ِېھّبٔذوضت ضبددا، ئبلىۆڭۈي، ثبٌىالردەن خۇددى ئبدەٍِەرچۇ،
 وېٍىٕچىىي خەٌىمٕىڭ ِۇغۇ توغرا،-توغرا! ئەِەضّۇ ئبٌذى لوٍٕىغب وىػىطىذەن ئۆز لىسىٕي لبزاق

 !ثىٍٍە. وېرەن ٍبغبظ ثىٍٍە ثىٍەْ ئۇالر ثوٌۇپ،
 ٍوي توغرا! ئبٍطۇٌۇ. ئبپىرىٓ. ثوٌىذۇ خۇظ روھىّۇ جۇِبتبٍٕىڭ ثەٌىي لىٍطب، ِۇغۇٔذاق

 لوغذاٍذۇ، ضېٕي ئېٍي ئۇٔىڭ ۋە ئۇ ثەردىڭ، لوٌىغب وىػىٕىڭ ِۇٔبضىپ پىچىغىٕىّۇ ِېٕىڭ تۇتتۇڭ،
 . ثەٌىي دەٍذۇ ثوي ثىٍٍە ئۆِۈرٌۈن ثىٍەْ ئۇٔىڭ. ئبضراٍذۇ لبرچۇغىطىذەن وۆز

. لبٌذى ثىٍّەً وەتىۀٍىگىٕىّۇ ئېتىپ لبٔذاق تبڭٕىڭ ثىٍەْ خىَبٌالر ئبغۇٔذاق ئبٍمىس
 

 

3 
 
 روزىّەت ِبٌچىطي دورغىٕىڭ ٔىَبز ئبٌذىذا ئۆٍي وىگىس ضەپەرلۇٌٕىڭ ثىٍۀال ئېتىع تبڭ

 ئبٍىٍىذىٓ  ئۇ، ئبخػبَ،. ئىذى «تېجىّىٍي ئۆً »دورغىٕىڭ ئبٍىٍي ئۇٔىڭ. ثوٌذى پەٍذا چورۇق
ثۇ  ئەِذى دە،-چىمىپتۇ لبلّبً وىرپىه ئبتمىچە تبڭ ئبڭالپ، گەپٍەرٔي ثوٌغبْ ئۆٍىذە دورغىٕىڭ

 روزىّەت. وەپتۇ لوٍغىٍي لىٍىپ خەۋەر ئىػٕي ثۇ ئەِذى دە،-تۈگەتتي گەپٕي لبراپ، خەۋەر ئىػٕي
 خەٌپىّۇ تۆِۈر گەپٍىرىٕي ئۇٔىڭ. ثوٌذى وەتّەوچي دە،-تۈگەتتي گەپٕي لبراپ، ئەتراپىغب چورۇق
 . ئوٌتۇراتتي ئبڭالپ ئېٕىك

 . ثىٍەْ ِىٕٕەتذارٌىك ضەپەرلۇي دىذى - ئۇوبَ، ٍەتىۈزدۈڭ ثىر دوضتٍۇلٕي- 
 ضىمىراٍذۇ تۇٍىمي ئۇرضب، ِۈڭگۈزىگە ئۇٍٕىڭ لبٍبغي، گبدإٍىڭ گبداً غبھٕىڭ، غبھ

 ئۆٍگە لوٍۇپ ئۇزىتىپ ئۇٔي ضەپەرلۇي. چورۇق روزىّەت دىذى - ثوٌۇڭالر، ئبِبْ خوظ،! ئەِەضّۇ
 :دىذى ِۇٔذاق خەٌپە تۆِۈر وىرگۀذە، غەِىىٓ ضەي

 ثۇ ٔبِبزغب! دە-ثوٌىذىىەْ ٔبِبز ضىٕىػىذىغبْ وۈچ ٔبِىسى جۈِە ثۈگۈٔىي گەپچە، ثۇ- 
 خبٔغب ثوٌطب، ھەق گېپىڭ. ئىچ ئوٌتۇرۇپ ووچىذا تۆت ثوٌطب، ھبالي ئېػىڭ. وېرەن ثېرىع چولۇَ
 ٍەٍطەْ؟ غەَ ٔىّە دەپتىىەْ، ئېَىت لولّبً ثېرىپ

 . ضەپەرلۇي دىذى - دەگذەۋاتىّەْ، دەپ لوٍۇرِىىىٓ لىٍىپ خبپب ضېٕي ٍۇتمۇرالر ٍەر ثۇ- 
 جبِبئەت-ئەي. دەرِىس ثىرٔىّە ثىسِۇ دەپتىىەْ، لبٌّب ئبتبڭذىٓ وەٌگۀذە، گەپ گەپىە- 

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئەِەضّۇ، ثبر
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 ٔبِىسىغب جۈِە جبِبئەت. ثوٌذى ئۇزاپ ِېھّبٔالر ثبغٍىك ثوۋا ٔۇرۇي لبٌّبً، چۈغىە وۈٔي غۇ
 . ِبڭذى ِەضچىتىە ثىٍەْ دوضتٍىرى ٍېمىٓ ٔەچچە ثىر ئبِبٔمۇٌّۇ ِبڭغبٔذا

. ئىذى ِەٌىطىذە دورغىٕىڭ ٔىَبز ٍۀي ٍىرالٍىمتب، چبلىرىُ ٍېرىُ ثىر تەخّىٕەْ ِەضچىت
 وىگىس ئبق ضەپىە ئىىىىٕچي ۋە ثىرىٕچي. ئىذى ٍىمىٍغبْ جبِبئەت ٍۈزدەن ثىرەر ِەضچىتمب

 خەٌپە تۆِۈر. ئىذى ضېٍىٕغبْ ثورا ٍەرٌەرگە ثەزى ۋە تېرە ثبغالپ ضەپتىٓ ئۈچىٕچي جبٍٕىّبزالر،
 ضەٌٍە ثېػىغب وىَىپ، توْ ٍېڭي دورغب ٔىَبز. تەگذى ئورۇْ ضەپتىٓ ئۈچىٕچي ضەپەرلۇٌالرغب ثىٍەْ
 خبِۇظ وىَىٕگەْ پبوىس ٍېٕىذا ئۇٔىڭ. ئوٌتۇراتتي ئۇدۇٌىذا ِېھراپٕىڭ دەي ضەپتە، ثىرىٕچي ئوراپ،

 وۆپىٕىچە تەرەپٍىرىگە ضوي ۋە ئوڭ ئۇالرٔىڭ. ئوٌتۇراتتي تبرتىپ ِبڭمىطىٕي خىرت-خىرت ثەگ
 . ئىذى جبٍالغمبْ «چوڭٍىرى ٍۇرت »ٍۀي وىػىٍەر، ضەٌٍىٍىه

 ئورٔىذىٓ ئبٌذىراپ ئىّبَ ھوغۇر ثىٍۀال، ثىٍەْ ثوٌۇظ ئولۇٌۇپ ٔبِبزٌىرى پېػىٓ ۋە جۈِە
 :ثبغٍىذى گەپ لوٍۇپ لىرىپ گېٍىٕي ئۆتىەچ، ئولۇپ ئىجبرە ئەرەپچە ئېغىس ئىىىي- ثىر ۋە تۇردى

 غۇٔي ثىٍەْ الٍبلىتىُ ثوٌۇظ ئىّبِي ِۇثبرەوٕىڭ ثۇ ِەضچىذى  ِەْ!جبِبئەت- 
 ِۇخبٌىپ، غەرىئەتٍىرىگە ِۇثبرەن رەضۇٌالٔىڭ جبٔبثي ٔېرىٕىىردا ٍۇرتىّىس ثىسٔىڭ جبوبالٍّۀىي،

 ٔەدىٓ ِبٌچي دىگەْ ضەپەرلۇي ِەٌۇِذۇروي، ھەِّىٍىرىگە ٍۀي ثوٌۇۋاتىذۇ، ضبدىر ئىػالر ٔبغبٍبْ
 ضەپەرلۇٌٕىڭ. ضبلالۋاتىذۇ ئۆٍىذە ثېرى ئبٍذىٓ ٔەچچە لىسىٕي لبزاق ثىر ٔبِەٌۇَ لبٌغبٍٔىغي وېٍىپ

 لوٍبِذۇ؟ ٍوي غەرىئەت ئىػمب ٔبغبٍبْ ِۇٔذاق تۇرضب، ئوغٍي لبٌغبْ ثوٌۇپ ٍىگىت ئبٌٍىمبچبْ
 گۇٔبھىبر ٍۈرضەن، ٍوپۇرۇپ لۇٌىغىّىسٔي تۇرۇپ، ثىٍىپ ثۇٔي ثىس. لوٍّبٍذۇ ٍوي ھەرگىس

 توضبپ، ئىػالٔي ثوٌىذىغبْ ٔبِەھرەَ ئېَتىّىس؟ جبۋاپ دەپ ٔىّە وۈٔي لىَبِەت ثوٌّبٍّىسِۇ؟
 ئبتىطي ٍۇرتٕىڭ دەرھبي لىسٔي ثۇ. پەرزى ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ھەِّە لىٍّبق ئىجرا ِۇھەِّىذىٕي غەرىئىتي

.  جبٍىس لۇٍۇغىّىس لىٍىپ ٔىىب ِۇضۇٌّبٔغب ئەھٍي ثىر ھۇزۇرىذا دورغبِٕىڭ تبپػۇرۇپ،  دورغىغب ٔىَبز
 ھۆوۈِىٕي غەرىئەت ثېرىپ، ضەپەرلۇٌٕىڭىىگە ِېڭىػطىال، وەٍٕىّذىٓ ِېٕىڭ ھەِّىٍىرى لېٕي،
  ٍەردە؟ ثۇ ثبرِۇ ئۆزى لېٕي، ضەپەرلۇي ھە،! وەٌتۈرگەٍّىس ثېجب

 . تۇرۇپ ئورٔىذىٓ ضەپەرلۇي دېذى _ ِەْ، ِبٔب_ 
 ئورٔىذىٓ ثوۋا ٔۇرۇي ئوٌتۇرغبْ ضەپتە ئىىىىٕچي. ثبغالٔذى غۇدۇر_غۇدۇر ئىچىذە جبِبئەت

 :تۇرۇپ
 ھبالي ئبِبٔمۇٌٕىڭ ھبزىر ئۇ ثوٌغبْ، ئولۇٌۇپ ٔىىبضي لىسٔىڭ ئۇ! ئبٌذىرِىطال ئبخۇٔۇَ_ 

 . دىذى _ وېٍىٕي، ئۆز ضەپەرلۇٌٕىڭ جۈپتي،
  وىػٍەر، ثىرِۇٔچە ۋارلىراغتي دەپ ! _ گۇۋاھ ثىس گۇۋاھ، ثىس_ 
 ٍەردە ثۇ ِەْ _ چەوچەٍتىپ، وۆزٌىرٔي ئىّبَ ھۇغۇر دېذى _ ٔىىب؟ لبٔذا ٔىّە؟ ٔىّە،_ 

  وىُ؟ ئولۇٍذىىەْ، وىُ ٔىىبٔي تۇرضبَ،
 . تۇرۇپ ئورٔىذىٓ خەٌپە تۆِۈر دىذى _ ئولۇدۇَ، ِەْ_ 

 . لبراغتي ثۇرۇٌۇپ ئبرلىطىغب چوڭٍىرى ٍۇرت ثبغٍىك دورغب ٔىَبز
. ثبغٍىذى لبراغمب خەٌپىگە تۆِۈر دەرھبي وىػٍەرِۇ، ثبغمب لبٌغبْ خەۋەرضىس ئىػالردىٓ ثۇ

 . وەتتي ئۆڭۈپ رەڭگي ئىّبِٕىڭ ھوغۇر
 . لىٍىپ ئىػۀّىگۀذەن لۇٌىغىغب ئۆزىٕىڭ گوٍب ئۇ، دېذى _ دەِطىٕب، ئولۇدۇَ ِەْ_ 
 . خەٌپە تۆِۈر تەورارٌىذى _ ئولۇدۇَ، ِەْ ھەئە،_ 
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 ضەْ؟ ٍۇرتٍۇق لبٍطي وىّطەْ؟ ئۆزۈڭ_ 
 وەضپىُ تۆِۈر، ئېتىُ لوٍغبْ ئېَتىپ تەوجىر لۇٌغىّغب ضوي ئەزاْ، لۇٌغىّغب ئوڭ_ 
 . لۇِۇي ٍۇرتۇَ ٍبغبچچي،
  ثىٍطەْ؟ ٔەدىٓ ئولۇغٕي ٔىىب ثوٌطبڭ، ٍبغبچچي_ 
 . ئولۇغبْ ِۀّۇ ئىٍىّٕي ئولۇغبْ ئبخۇٔۇَ_ 
  لىٍّب؟ گەپ ٍبٌغبْ ئىٍىُ؟ ٔەدىىي ضبڭب_ 

 ثىسگە تبئبالٔىڭ ئبٌال »ٍۀي دە_ئولىذى ھەدىطٕي ثىر ثىٍەْ تەِىىٍٕىه خەٌپە تۆِۈر
 چىػي ۋە ئەروەن ھەرثىر ئۈگۈٔۈظ ئىٍىُ ئەٌەٍھىططبالَ ِۇھەِّەد پەٍغەِجىرى ھەق ئەۋەتىەْ

. لىٍذى تەرجىّە دەپ «ثوٌطىّۇ ثېرىپ ِەٍِىىىتىگە چىٓ ھەتتب پەرىسدۇر ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالر
 غەن ئەگەر وەٌتۈرەِذىىىٓ؟ غەن ھەدىطٍىرگە پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ئبخۇٔۇَ ٍبوي »ئبٔذىٓ

 . دىذى _ «ئېَتطۇْ ئبٌذىذا جبِبئەت ۋەجىٕي ثۇٔىڭ ثوٌطب، وەٌتۈرىذىغبْ
 غىۋىرٌىػىػمب وىػٍەر تؤۇِبٍذىغبْ خەٌپىٕي تۆِۈر. لبٌذۇردى ھەٍراْ ھەِّىٕي جبۋاپ ثۇ
 دەپ ھە ھبٌذا، تبتبرغبْ رەڭگي وىػىذەن لوٍغبْ ٍۈتتۈرۈپ ٔىّىطٕي ثىر ئىّبَ ھوغۇر. ثبغٍىذى

 لبرىَبٌّبً، وۆزىگە تۇرغبْ لبدىٍىپ ئۆزىگە خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۇ ئبخىرى. لبراٍتتي ٍېٕىغب_ٍبْ
 :تۇرۇپ لبراپ تبِغب ئۇدۇٌذىىي

 . دېذى _ ئولۇٍّەْ، ثبغمب ٔىىبٔي ثبتىً، ٔىىبٍىڭ ئولۇغبْ ضېٕىڭ_ 
  ئولۇِبلچي؟  وىّگە ئەِذى ثبر؟ وىتبپتب لبٍطي ئولۇظ ٔىىب ئىىىي لىسغب ثىر_ 
 وىػىگە غۇ ثۇٍرىطب، وىّگە دورغبَ ٔىَبز ئبتىطي ٍۇرتٕىڭ. ثبتىً دېذىُ  ثبتىً!ٍبق_ 
 . ئولۇٍّەْ
 _ وۈٌۈپ، ثىٍەْ ِەضخىرە خەٌپە تۆِۈر دىذى _ ئېَتتىال، گەپٕي راضت ئەِذى ِبٔب ھە،_ 

. ئېَت لورلّبً خبٔذىٓ ثوٌطب، ھەق گېپىڭ ئىچ، ئوٌتۇرۇپ ووچىذا تۆت ثوٌطب، ھبالي ئېػىڭ
 ثەگىە خبِۇظ جۈپتىٕي ھبالي ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ثىر ئۆزٌە. لىالً گەپٕي راضت ِۀّۇ. دەپتىىەْ

  ئەِەضّۇ؟_غۇٔذالّۇ. دەۋاتىذىال لىالً گۇٔبھىبر ئبٌذىذا خۇدأىڭ دورغىٕىّۇ ٔىَبز ثېرىپ، ٔىىبالپ
 . وۆپچىٍىه ۋارلىراغتي دەپ _ توغرا، توغرا،_ 

 گبڭگىراپ وۆرۈپ، لبٌغبٍٔىغىٕي ئېچىٍىپ ضىرٔىڭ ئۆز ئىّبَ ھوغۇر ثىٍەْ دورغب ٔىَبز
 .لبٌذى

 ئورٔىذىٓ ئبِبٔمۇي دىذى! _ ھەددىىەْ وىّٕىڭ چېمىٍذىغبْ جۈپتىّگە ھبالي ِېٕىڭ_ 
 !تۆوۈۋاتىّەْ ئۆزىذىال ٍەرٔىڭ ِۇغۇ لبرٔىٕي_ئۈچەً وىػىٕىڭ ئۇٔذاق _ لوپۇپ، ضەورەپ

 ئىّبِٕىڭ ھوغۇر. ٍۈگۈردى پىچبلمب ئېطمٍىك ثەٌۋاغمب تبضّب ثېٍىذىىي لوٌٍىرى ئبِبٔمۇٌٕىڭ
 . وەتتي چەوچىَىپ وۆزٌىرى
 وىػي ھەِّە ثبغالپ، ضەپتىٓ ئىىىىٕچي. لبپٍىذى چۇرۇڭ_ۋاراڭ ئىچىٕي ِەضچىتٕىڭ 

 ثبغالپ، خبِۇغٕي دە،-لوپتي ئورٔىذىٓ ثۇٌۇپ، دەرغەزەپ دورغب ٔىَبز وەتتي، ثۇٌۇپ تۆپە_ئۆرە
 ھوغۇر. لوٍذى ئبٌىَىپ لبتتىك خەٌپىگە تۆِۈر وېتىۋېتىپ، چىمىپ ِەضچىتتىٓ ئۇ. ِبڭذى ضىرتمب
 ھبٌذا خبتىرجەَ خەٌپە تۆِۈر. وۈٌۈۋەتتي لبلبلالپ ثىرضي وىّذۇر. لبٌذى لېتىپ ئۆٌۈوتەن ئىّبَ

 وۆرۈغۈغىە ئېٍىػىپ لوي ثىٍەْ ئۇٔىڭ وىػٍەر ثىرِۇٔچە چىممبٔذا، ضەٍٕبضىغب ِەضچىت
. ئبٌذىراٍتتي
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 لبتتىك وېٍىپ لىچمبرتىپ وۈرۈوٕي ئەِەت ثىٍەْ ئىّبَ ھوغۇر دورغب ٔىَبز وەچمۇرۇْ
 دىگەْ «خەٌپىتىُ لۇرۇق ضۇپرىطي ئۇٌۇغ، ئېتي »، «ِوٌالَ چەٌپەوچي »ئىّبِٕي ھوغۇر. وبٍىذى
 لبٌذىال، ٍېڭىٍىپ تۈرۈوتىٓ لبرا ثىر ٔەدىىي وۆرِىگەْ ئبٔبَ_ئبتب »لىٍىپ، ِەضخىرە ثىٍەْ گەپٍەر

. ٍوغىٕبٍذۇ گېپي ئۇزىراپ، تېخىّۇ تىٍي تىجىّەٌٍەرٔىڭ ئۇ ئەِذى غۇٔچىٍىىّىذى؟ ئەھۋاٌٍىرى
 دەپ، وەش ٔىّىطىٕي ثىر ئبتمۇچىٕىڭ وىرضە، ئوغرى وېۋەزٌىىىە. دوراٍذۇ ئۇالرٔي ثبغمىالرِۇ

 لىٍپ ٔىّە لېپي، ٔبْ ضەْ »وۈرۈوٕي ئەِەت. دىذى «ثوٌۇروىٓ؟ لىٍطبَ ٔىّە ئۆزٌۀي ئەِذى
 ثۇرۇٔراق لبٌغبٍٔىغىٕي وەپ ئبدەَ ثىر ٍبت ٍەرگە ثۇ. لبۋاٍذۇ چېغىذا ئىت وۆرضە ٍبتٕي ٍۈردۈڭ؟
 وىگىسٔي لىّبرۋازدەن، لوٍغبْ ئۇتتۇرۇپ ئىّبَ ھوغۇر. تبرتتي ضورالمب دەپ «ثوٌّبِذۇ ئېَتطبڭ
 . ئوٌتۇراتتي جىُ تبتىالپ

 تۀە دورغب دېذى! _ ثبلّبِال ِۆرەپ ئىّبَ، دأىػّەْ لىٍغۇٌۇق، لبٔذاق ئەِذى خوظ،_ 
 . لىٍىپ

 ئۆز ئىّبَ، ھوغۇر دېذى _ ثبلطبلّىىىٓ، ئىػٍىتىپ ھۆوۈِىٕي غەرىئەت ثوٌطىّۇ، ھېٍي_ 
 . ئبھبڭذا  ثىر ئىػۀّىگۀذەن ئۆزى گېپىگە

 لبرا ئۆزۈَ _ ثىٍەْ، ئبچچىك دورغب دېذى _ وېرىگي؟ ٔىّە ٍبضىٕٕىڭ ثوٌغبٔذا چىمىپ جبْ_ 
 ئبٌطىال، دەررىٕي لوٌٍىرىغب لوٍۇپ، پەرىئەتٕي_غەرىئەت. جبٍىذا ھوغۇَ_ئەلٍي ثوٌطبِّۇ، تۈرۈن

 ھەٍذەپ لىسٔي لبزاق ھېٍىمي ضبۋاپ، وۆزىگە ثبظ ِۇرتەتٍەرٔىڭ ئۇ لوغىّەْ، تۆتٕي ئبدەٍِەردىٓ
 وۈرۈن، ھەً ضۀچۇ،! ضوراٍّەْ لبٔذاق ٍۇرتٕي ثۇ لىٍّىطبَ، ئۇٔذاق. ثوٌّبٍذۇ وەٌّىطٍە
 ٔىّىػمب ٍەرگە ثۇ ئبدەَ؟ ٔىّە زادى ئۇ. چۈظ ئبرلىطىغب دېگۀٕىڭ تۆِۈر ھىٍىمي ثبغالپ، ھبزىردىٓ

  وەپتۇ؟
. لىٍذى خەۋەر وەٌگۀٍىگىٕي ٍبضبۋۇي ئوردىذىٓ وىرىپ ئبٌذىراپ ثەگ خبِۇظ ئبرىذا غۇ
 وىَىپ، وەِسۇي وۆن ئۈضتىگە لبٌپبق، ئبق جىَەوٍىه ثېػىغب ھوٍٍىذا. چىمىػتي تبالغب ھەِّىطي

 ...لېمىػتۇرۇۋاتبتتي توزاڭالرٔي-چبڭ ثىٍەْ لبِچىطي ٍبضبۋۇي ثبغٍىۋاٌغبْ پوتب لبرا
 ثۇرۇْ وۈْ ثەظ ئوْ ضبٔىغىٕي چبرۋا غبِەخطۇتٕىڭ ٍىً ثۇ ئوٌتۇرۇپ، ئىچىپ چبً ٍبضبۋۇي

  ٍەرگە ثۇ ئىچىذە وۈْ ٔەچچە ثىر ثەگٍەرٔىڭ ضبٔبلچي چۈغۈرگۀٍىگىٕي، ٍبرٌىك ئۆتىۈزۈغىە
 لبٌّىطال ئۇٔتۇپ پېمىرٌىرٔىّۇ وۈٍٔىرى ضبٔبق: »ئبخىرىذا ۋە ئېَتتي وېٍىذىغبٍٔىغىٕي ٍېتىپ

 . لوٍذى لوغۇپ دەپ« دورغبَ
 لبٔذاق وۆۋرۈوىذىٓ پىٍطىرات تىجىّەٌٍەرٔىڭ ثۇ ئەِذى، ثۇ ثوپتۇغۇ ئىع وبتتب خوٍّۇ_ 

 ئۆتىەْ ٍىً ثۇ. لبالِذىغبْ ئۇٔتۇپ ٔېطىۋىٍىرىٕي ئۆزٌۀىڭ. وۆرىّىس ئۆتىذىغبٍٔىغىٕي
. ثوٌۇپ خوغبي دورغب دىذى _  ،... ھب... ھب... ھب ئىٕػبئبٌال ثوٌىذۇ، ئوثذأراق ٍىٍىذىىىذىّٕۇ

 . ضورىذى وېٍىذىغبٍٔىغىٕي وىّٕىڭ ٔېرىٕىىرغب ئبٔذىٓ
.  ئېَتتي وېٍىذىغبٍٔىغىٕي ①غوجىٕىڭ لېسىجەگ ٍبضبۋۇي

 
 . تەٍجىذىٓ وېَىٕال ئىىىىٕچي دەرىجىذە تۇرىذىغبْ ئوردا ئەِەٌذارى– (لبزى ثەگ) لېسىجەگ  ① 
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 دىذى _ غۇ، ثەرگىٕي خۇداٍىّٕىڭ وەٌطە، غوجبَ لېسىجەگ دېطىٍە، ِۇٔذاق ۋاً، ۋاً، ۋاً،_ 
 . ثوٌۇپ خوظ تېخىّۇ دورغب

 . لبراپ دورغىغب ٍبضبۋۇي دىذى _ ثبر، گېپي غوجبِٕىڭ غبھسادە ئۆزٌەگە_ 
 ئىػىغب لبٔذاق ھەر. ثوٌغبً ئىطەْ تۀٍىرى وۈِۈظ ثوٍٍىرى، ئبٌتۇْ غوجبِٕىڭ غبھسادە_ 

 . دورغب دىذى _ تەٍَبر، ثىس
 ئەۋەتطۇْ گۈٌٍەردىٓ ٍبۋا پۇراٍذىغبْ ئىٍٍىك تبغٍىرىذىىي ٔېرىٕىىر غوجبَ غبھسادە_ 

 . ٍبضبۋۇي دىذى _ ئەِەش، لبٌىذىغبٍٔىرىٕي ضوٌىػىپ ئبضبْ ثۇٌتۇرلىذەن دەٍذۇ
 ضۀەِگە ثبغمب داپٕي ئەِذى _ لبراپ ِۀبٌىك ئىّبِغب ھۇغۇر دورغب دىذى _ ئۇلتۇَ، ھىُ،_ 

  ٔىّە؟ ثوالِذۇ، چبٌطبق
 تېپىٍّبً لىس ٔېرىٕىىردىٓ ثەگىە خبِۇظ. ثبرىىبٌال پبراضەتٍىرگە-ئەلىً. دورغبَ خوظ_ 

 وۆرضە، ثىر پەرىطىٕي لبزاق ثۇ غوجبَ غبھسادە. دەپتىىەْ چىمّبش لبْ وەضّىگۈٔچە لوٌٕي. لبالِتي
 ئىّبَ ھۇغۇر دىذى _ تېخي، تبغالٍذىىىٓ، لىٍىپ ئىٍتىپبتالرٔي ٔىّە ئۆزٌەگە وېتىپ، ھۇغىذىٓ

 لىسٔىڭ لبزاق ثۇ وىَّەً، وىَّىطەِّۇ توْ »ثوٌطب، وۆڭٍىذە ئۆز ئۇ ثىٍەْ، خوغبِەتگۇٍٍۇق
 . ئوٍالٍتتي دەپ «خوپ لۇتۇٌغىٕىُ ِبجراضىذىٓ
 : دىذى ِۇٔذاق ٍبضبۋۇٌغب دورغب ٔىَبز

 وۆزى دېطە وۈْ ثبر، ئبغسى دېطە ئبً ئەۋەتەً، لىس ثىر غۇٔذاق غوجبِغب غبھسادە ِەْ_ 
 . غوجبَ لبٌطۇْ دەپ پەرىّىىىٓ چۈغىەْ ئبضّبٔذىٓ ئۇٔي ثبر،

 ثبٌىٍىرى غبِەخطۇتٕىڭ ئۇ،. ئىذى ٔەزەر ئوغٍي غبِەخطۇتٕىڭ دىگىٕي «غوجبَ غبھسادە»
 دەردىذىٓ ئۇٔىڭ ئىذىىي، ثەڭۋاظ ئەروە، غۇٔذاق وىچىگىذىٕال ثوٌۇپ، ئوغۇي تبٌال ثىر ئىچىذە

 ئەپَۇْ، ھبراق، ضېٍىۋېٍىپ، وەٍٕىگە ٌۈوچەوٕي ئوتتۇز-ٍىگىرِە. دەٍتتي «دات »لوِۇي پۈتىۈي
 وىّٕىڭ. لىالتتي ضبپب-وەٍپي ئۇالپ وېچىگە وۈٔذۈزٔي وۈٔذۈزگە،-وېچىٕي ثىٍەْ زىٕب ٔەغە،
 . ئىذى غۇ تۈگىگىٕي ئىػٕىڭ ثوٌطب، چىراٍٍىمراق خوتۇٔي لىسى،

 لبر چولمىٍىردىىي ئېگىس لبپالٔغبْ ثىٍەْ لبرالر ئبپپبق تبغٍىرىٕىڭ ئبٌتبً ئەِذى، ِبٔب
 لوٍٕىغب ئىپالش ٌۀىتىٕىڭ غۇ ئۀە تەلذىر غۇَ لىسٔي ثىر ئىپپەتٍىه پبن، ٌەٍٍىطىذەن
! تبغٍىّبلچي
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 ببپ بەشىىچي

 

 ۋەقە كۈتۈنمىگەن

 
 

  ضۆزىەٍذۇ، بەّذە

. مۈىىذۇ تەقذىر

 ٍبقبىي خەىق  ئەرەپ__

 
 

1 
 

 ۋە خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ غەرِۀذە ئىّبَ ھوغۇر ِۇٔبزىرىذە، ِەضچىتتىىي
 دىگەْ «ئۇخٍىّبش دۈغّەْ ئۇخالر، ئۇخٍىطب ضۇ »ھەِّىطي ئبئىٍىطذىىىٍەرٔىڭ ضەپەرلۇي

 تۆِۈر: وەتتي وىرىػىپ ئىػىغب ئۆز خبتىرجەَ ثبغالپ ئەتىطىذىٓ لبٌغبٔذەن، ئۇٔتۇپ ھەلىمەتٕي
 ٔي «ٍىٍپىس لبرا »ئبٍمىس ثىٍەْ ضەپەرلۇي وەتتي؛ چىمىپ ئوۋغب ئبِبٔمۇي ِبڭذى؛ ثبرىىۆٌگە خەٌپە

 غوجبِغب غبھسادە پەرىطىٕي لبزاق ثۇ »ثوٌطب، دورغب ٔىَبز. وەتتي ھەٍذەپ لوٍالرٔي ئەگەغتۈرۈۋېٍىپ
 ضبٔبلچي ثوٌۇپ، غەرق خىَبٌالرغب غىرىٓ دىگەْ «ثۇٌۇروىٓ ئىٍتىپبتالر ٔىّە ِبڭب ثەرضەَ، ئەۋەتىپ

 . ئىذى وۈتّەوتە وېٍىػىٕي ٍېتىپ تېسرەن ثەگٍەرٔىڭ
 ٔىَبز ثۇزۇپ، خبتىرجەٍِىگىٕي ضەپەرلۇٌالرٔىڭ ۋەلە ثىر ثەرگەْ ٍۈز تۇٍۇلطىس ثىراق،

 :ئىذى ِۇٔذاق ۋەلە ثۇ. لىٍذى ثۇالق ثۇرٔىذىٓ خوغبٌٍىغىٕىّۇ دورغىٕىڭ
 ئېتىع تبڭ. ٍبتبٌّىذى لىسىپ وېچىچە ضەپەرلۇي وېچىطي غۇ وېتىپ ئوۋغب ئبِبٔمۇي

 ئۆزى لوٍالرٔي ئبٍمىس ئۇٔىّبً، ئۇٔىّىغىٕىغب ثوۋإٍىڭ ضەپەرلۇي ثىٍەْ ِوِبً رەۋىخبْ ثىٍۀال،
. ئىذى ھەِرا ال «ٍىٍپىس لبرا »ثىٍەْ تبٍىغي لوٌىذىىي پەلەت لىسغب. ِبڭذى ثبلمىٍي ٍبٌغۇز

 تبِبِەْ ئۆزىٕي ئبٍمىس ئىذىىي، وۆڭۈٌٍۈن غۇٔچىٍىه ٍبٍالق وەڭ ثبغرىذىىي تبغ لبرىغبٍسارٌىك
 ٔېٕي ئبرپب گبھ. ئوٍٕىػبتتي ثىٍەْ وېپىٕەوٍەر ٍۈرگەْ ئۇچۇپ ئبرىطىذا گۈٌٍىرى تبغ گبھ ئۇٔتۇپ،

 لۇغٍىرٔىڭ تبغ گبھىذا،. ئەروىٍىتەتتي ئۇٔي تبغالپ، ئبغسىغب ٔىڭ «ٍىٍپىس لبرا »پبرچىٍىرىٕي
 ٔبخػىطىٕي ِەغھۇر دىگەْ «تورغبً ثۇٌجۇي »خەٌمىٕىڭ لبزاق ھبٌذا، ثوٌغبْ ِەپتۇْ ٔبۋاضىغب
 . ئوٍالٍتتي ٔىّىٕىذۇر لبراپ، ٍىرالالرغب_ٍىراق ئېَتىپ،

 وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕي چبپتۇرۇپ تەرەپىە ئۆزى ئبتٍىمٕىڭ ئۈچ ئىچىذىٓ ئىذىرٌىك ثىردىٕال لىس
 ئبتٍىمالر تۇتمبْ تولّبلالرٔي_لبِچب. ئېتىٍذى ئۇالرغب لبۋاپ ئۀطىس «ٍىٍپىس لبرا. »لبٌذى وۆرۈپ

 ضەورەپ ئبتٍىرىذىٓ دە،_وەٌذى ئبٌذىغب ئبٍمىسٔىڭ ٍۈرۈپ، ئېَتىػىپ ثىٍەْ «ٍىٍپىس لبرا»
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 ئبٍمىس ئۈچىٕچىطىٕي. ئىذى وۈرۈن ئەِەت ثىرى ٍۀە ِبڭمب، خبِۇظ ثىرى ئۇالرٔىڭ. چۈغۈغتي
 ئەِەت ثىٍەْ ِبڭمب خبِۇظ. ئىذى وىػي پبٔبق ثۇرٔي وەٌگەْ تەِجەٌرەن ھەِّىذىٓ ئۇ. تؤىّىذى

 تەڭ ثبلطىّۇ وۆرضىتىپ لبرغىٍىك غۇٔچە ئبٍمىس. ئېطىٍذى ئبٍمىسغب پېتي وەٌگەْ ئېتىٍىپ وۈرۈن
_ تىمتي التب ئبغسىغب ثبغالپ، ئبرلىطىغب لوٌٍىرٔي ئبٍمىسٔىڭ ئۇالر ئبچمۇچە ٍۇِۇپ وۆز. وېٍەٌّىذى

 لبرا »ثىٍەْ تولّبق لوٌىذىىي ئبدەَ پبٔبق ھېٍىمي. ثبغٍىذى ئبرتىپ ئبتمب تىمىپ تبغبرغب ئۇٔي دە،
 ئۇٔي ثېرىپ، ئېتىٍىپ ِبڭمىغب خبِۇظ ثىٍەْ چبلمبٍٔىك «ٍىٍپىس لبرا. »تۇراتتي توضبپ ٔي «ٍىٍپىس

 غۇ. ئېتىالتتي وۈرۈوىە ئەِەت گبھ پبٔبلمب، گبھ ثىٍەْ جەھٍي پۈتۈْ ئبٔذىٓ. تبٌىۋەتتي ئوثذأال
 ضۆرەپ پۇتٍىرىٕي ئبرلب «ٍىٍپىس لبرا. »ئۇرۇۋەتتي لبتتىك ثەن ٍبٔپىػىغب ئۇٔىڭ ئبدەَ پبٔبق ئبرىذا

 . ٍبتبتتي دۈَ ٍەردە وۆتۈرۈپ، پەرٍبد_دات ِبڭمىّۇ خبِۇظ لبٌذى، ِبڭبٌّبً
 . ئبدەَ پبٔبق دىذى_ ِبڭبٍٍي چبلمبْ ثىگىُ، لوپطىال_ 
 . ٍىغالِطىراپ خبِۇظ دىذى _ ِىٕەٌّەٍّەْ، ئبتمب ثىٍەْ لوپمىٕىُ_ 

 پبٔبق. ِىٕىۋاٌذى ئبرلىطىغب ئۆزى ئبرتىپ، ئىگەرگە ِبڭمىٕي خبِۇظ وۈرۈن ئەِەت ئبخىرى
 . چۈغتي ٍوٌغب ٍېتەوٍەپ ئبتٕي ئبرتىٍغبْ تبغبر ِىٕىپ، ئېتىغب ئۆزىٕىڭ ئبدەَ

 لبغمىر خۇددى پبدىطي لوً لبٌغبْ ئىگىطىس. لبٌذى لبۋاپ ثىٍەْ غىذدەت «ٍىٍپىس لبرا»
 ٍۈتىۀذە وۆزدىٓ لبرضي ئبتٍىمالرٔىڭ. وەتىۀذى چېچىٍىپ ثوٌۇپ، پېرەڭ_تېرى تەوىۀذەن

 چۆپٍۈن ئۇزىتىپ، پۇتٍىرىٕي ئبٌذى ئۇ. ثبغٍىذى ِېڭىػمب ضۆرۈٌۈپ تەرەپىە ِەٌە «ٍىٍپىس لبرا»
. ٍۆتىەٍتتي ئبراْ پۇتٍىرٔي ئبرلب تىرەجەپ ٍەر ثىٍەْ تۇِػۇغي ئبٔذىٓ. لۇچبلالٍتتي لبتتىك ٍەرٔي

 وىتىۋاتمبْ ئبٌغب تىٍغبپ ٍەرٔي ثىٍەْ لوٌٍىرى ۋە وۆورەن ئبٍرىٍىپ، پۇتىذىٓ ئىىىي ئۇ تبپتب غۇ
 . ئوخػبٍتتي جەڭچىگە لەٍطەر

 تۇغۇٌۇپ ئۆزى «ٍىٍپىس لبرا »تۇرغبٔذا، دەپ لوٍبً ثېػىٕي تبغمب لۇٍبظ لىٍىپ غۇٔذاق
 ئۆٍذىٓ دەرھبي ِوِبً رەۋىخبْ. وەتتي لبۋاپ لىطىّال ثىر دە،_ وەٌذى ٍېمىٍٕىػىپ ئۆٍگە ئۆضىەْ
 دادىطي، ھبً، »ثوٌۇپ، غەٌىتە وۆڭٍي ِوِبٍٕىڭ. ئىڭراٍتتي لبراپ ِوِبٍغب «ٍىٍپىس لبرا »چىمتي،
 ِوِبً رەۋىخبْ وەٌگۀذە، ٍېتىپ ضەپەرلۇي. ٍۈگۈردى ٍېٕىغب ئۇٔىڭ لوٍۇپ، دەپ «ثوٌطىال ئىٍذاَ

 ٔىڭ «ٍىٍپىس لبرا. »ئوٌتۇراتتي وىػىذەن ھوغطىس ئۆڭۈپ رەڭگي ضىالپ، ثېػىٕي ٔىڭ «ٍىٍپىس لبرا»
 ِوِبً ثىٍەْ ثوۋاً. ئىذى لبْ لىسىً_لىپ ٍبٔپبغٍىرى ئۇٔىڭ. تۇراتتي تېّىپ ٍبظ وۆزٌىرىذىٓ

 ئىع ٔىّە خۇداٍىّەً، ۋاً »ِوِبٍٕىڭ رەۋىخبْ. چۈغۀذى دەرھبي ثوٌغبٍٔىغىٕي ۋەلە ثىرەر
 ٍېٕىغب ٔىڭ «ٍىٍپىس لبرا »خۇٌۇِالرِۇ_خوغٕب ئبڭٍىغبْ ٍىغٍىغىٕىٕي ضېٍىپ ئۈْ دەپ «ثوٌغبٔذۇ؟
 لبراپ ٍەرگە ئوتٍىتىذىغبْ لوً ئبدەتتە ئبتٍىٕىپ، دەرھبي وىػي ئىىىي ثىٍەْ ضەپەرلۇي. ٍىغىٍذى
 . . . چېپىػتي

 ثىردەِذىال. لبٌذۇردى ھەٍراْ ھەِّىطٕي ِەٌىٕىڭ_ئەٌە ٍولبٌغبٍٔىغي تۇٍۇلطىس ئبٍمىسٔىڭ
 لبٌّبً، وەچىە خەۋەر ثۇ. وەتتي تبرلىٍىپ گەپٍەر دىگەْ «دەن_ئەپمېچىپتۇ ئېَىك لىسٔي لبزاق»

 ئەِذى ثوٌغىٕي؟ لبٔذاق ثۇ _ ٍۇٌۇپ، ضبلىٍىٕي ئۇ دەٍتتي _ ئەوجەر، ئبپالھۇ. »ٍەتتي دورغىغّۇ ٔىَبز
 ضەْ، لېٕي خبِۇظ، ھبً ئەِەضّىذىُ؟ ثېرىۋەتىەْ خەۋەر غوجبِغب. دەرِەْ ٔىّە غوجبِغب غبھسادە

 !«چىمچۇ ثېرى
 تبٌىۋېتىپتۇ، ثۆرە ثبٌىٕي: »چىمىپ ئۆٍذىٓ خوتۇٔي دورغىٕىڭ ٔىَبز ئورٔىذا ِبڭمىٕىڭ خبِۇظ

 . دىذى!« ۋارلىراٍذىال ٔىّبٔچە ٍوق، خەۋەرٌىرى ثۇٔىڭذىٓ



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         كۈتۈنمىگەن ۋەقە 

 

- 43 - 

 دورغب ٔىَبز ٍبتبتتي، چۈِىىٕىپ ٍوتمبٔغب دەپ «توۋا ۋاً جبْ، ۋاً »ِبڭمب خبِۇظ دەرۋەلە،
 ِبڭذۇرۇظ ئبدەَ تەرەپىە_تەرەپ ئبخىر،. تبالٍتتي ئۆزى لۇٍرۇغىٕي ئۆزىٕىڭ ثىٍّەً، لىٍىػىٕي ٔىّە

. چىمتي  ھوٍٍىذىٓ وېٍىپ، لبرارىغب
 
 

2 
 

غۇ ۋەلەدىٓ ئىىىي وۈْ وېَىٓ، لېٍىٓ دەرەخٍىك غوٌٕىڭ ئىچىذە ئبت ئىسٌەپ ٍۈرگەْ 
 پۇرالٕي ضېطىك ثىر وېٍىۋاتمبْ تەرەپتىٓ ئىىىي ٍىٍمىچي ٍىگىت وۈْ ئوٌتۇراً دەپ لبٌغبٔذا، ٍبْ

 تەرەپىە غۇ ثىٍەْ گۇِبْ دىگەْ ثوٌّىطۇْ ئۆٌگەْ غۇالپ ٍبردىٓ ئبت ٍۈتىەْ  دە،-لبٌذى ضېسىپ
 ئۈضتىگە ٔەرضىٕىڭ ثىر لبٔذالتۇر لوزغۇْ توپ ثىر ٔېرىذا لەدەِچە ٍۈز دەرۋەلە، چىپىػتي،

 ثۇ. وۆتىرىٍذى ھبۋاغب ثىٍەْ ئېرىٕچەوٍىه لوزغۇٔالر ٍېمىٕالغمبٔذا، ئبتٍىمالر. ئىذى ئوٌىػىۋاٌغبْ
 پبرچىٍىرى جەضەت تبغالٔغبْ غبجىالپ وېّٕىڭذۇر پۇتىالر–التب وەتىەْ تىتىٍىپ ثوٌطب، ٍەردە

. تۇراتتي لبٌپبلّۇ ِەٌٍە وؤب ثىر جىَەوٍىه لبرا ٔېرىطىذا، لەدەَ ئۈچ. ٍبتبتتي ثۇٌىٕىپ توپىغب
 ثۇ وۈرۈن ئەِەت ئىذى، لبٌپىمي وۈرۈوٕىڭ ئەِەت ثۇ تؤىۋاٌذى، لبٌپبلٕي ثۇ لبراپال ثىر ئبتٍىمالر
 لبٌغبْ ئبدەتٍىٕىپ ِبختىٕىػمب لىٍىپ وۆز-وۆز ھەِّىگە دەپ «ھەدىَىطي دورغبِٕىڭ »لبٌپبلٕي

 . ئىذى
 . ثىرى ئبتٍىمالرٔىڭ دىذى - لوزغۇْ، وۆزىٕي ٍەپتۇ، ثۆرە ئۆزىٕي ئبخىر- 
 ٍۀە دىذى - ثوٌغبْ، ھېَمطب ثوٌطىّۇ لبٌپىغىذىٓ دورغىٕىڭ ٔىَبز ثۆرىٍەر ئبچىۆز ثۇ- 

 . ئبرىالظ ِەضخىرە  ثىرى
 . لوٍبٍٍىّىىىٓ لىٍىپ خەۋەر جۇِۇ، ثوٌذى ئۇۋاي ثبٌىٍىرىغب-  

  . . .  - 
 تۇلمبٍٔىرى وۈرۈوٕىڭ ئەِەت وەتتي، وىرىپ وەچ ثوٌغىچە تېپىپ خەۋەر ِەٌىذىىىٍەر

 لبرارىغب لىٍىۋېتىع دەپٕە ئۆزىذىال ٍەرٔىڭ غۇ ئۇلۇپ، وەتىۀٍىىىٕي پۇراپ پبرچىٍىٕىپ، جەضەتٕىڭ
 غوي ثىٍەْ وىػي ئبزال ثبغالپ، ئىّبِٕي ھوغۇر وېَىٓ ٔبِىسىذىٓ ثبِذات ئەتىطي دە،-وېٍىػتي
 . ئبتالٔذى تەرەپىە

 ٍېٕىذا وىػي ثوً ئوتتۇرا ثىر دىذى ھە،-لوٍذىال ثبرِبً ئۆزٌەِۇ ٔبِبزغب ثۇ لىٍىپ، غۇٔذاق- 
 .ثوۋىغب ٔۇرۇي وېتىۋاتمبْ

 . دىذى ِۇٔذاق ثوۋاً ٔۇرۇي
 دورىّىذى، دادىطىٕي ئەِىتبخۇْ ثۇ ئوثذاْ، ھېىبٍىطي ٍبخػىٕىڭ جىٕبزىطىذىٓ، ٍبِبٕٔىڭ- 

 ئەِىتبخۇْ. ئىذى ئبدەَ ھبالي وەچۈرىذىغبْ وۈْ ثىٍەْ  تەرى ِبڭالً ئۆزىٕىڭ رەِەتٍىه دادىطي
 چىمتي، ثوٌۇپ ئبدەَ ٍبالٍذىغبْ ٍبٌىغىٕي غۇالرٔىڭ وىرۋېٍىپ، لوٌتۇغىغب دورغىالرٔىڭ ثەگ ثوٌطب،
 . ئىذى لوٍّبش ئبچ خۇداٍىُ لىٍّىطىّۇ ئۇٔذاق

 وۈٔىّۇ وۆرگەْ ئۆزٔىڭ دەپ، تۆغۈن ئەٌگىىي ئبٍرىٍغبٕٔىڭ ئەٌذىٓ دىّەِال، غۇٔي- 
 . ثوٌّىذى تبٍىٕي وىػىٕىڭّۇ ثبردىغبْ ٔبِىسىغب ئەِذى ِبٔب چبغٍىك،

 چۈغۈرِىطۇْ، ٔەزىردىٓ ئەٌٕىڭ ثۀذىطىٕي ھېچ خۇداٍىُ - ثوۋا، ٔۇرۇي دىذى - ئۇوبَ،- 
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 ئىػٍەپ ٍبضبلمب ثبغچىطىذا ِەدرىطە چوڭ ئىچىذىىي غەھەر لۇِۇي ثۇرۇْ، ٍىٍالر ٍىگىرِە ِەْ
 لۇالق ھېىبٍىٍىرىگە ئېَتىػىذىغبْ ضۆزٌىرىذىٓ وىتبپ تبٌىپالرٔىڭ وۈٍٔىرىّذە، ٍۈرگەْ

: لبٌذىُ ئبڭالپ ھېىبٍىطىٕي ثىر ئىَتمبْ ھېىىّذىٓ ٌولّبْ ئۇالرٔىڭ وۈٔي ثىر ئىذىُ، ضبٌىذىغبْ
 ضبالِغب ٍېٕىپ ٔبِبزدىٓ  وۈٔي جۈِە ھەر ثوپتىىۀتۇق، ئوغٍي وىَەۋ ثىر ھېىىّٕىڭ ٌولّبْ

 ٔىّە ئوغۇٌغب ثىسٔىڭ »پۇغۇپ، ئىچي ھېىىّٕىڭ ٌولّبْ وەٌّەپتۇ، وۈٔي جۈِە ثىر وېٍىذىىۀتۇق،
 ھېىىُ ٌولّبْ. ثىرىپتۇ جبۋاپ دەپ «چۈغتي ٍىمىٍىپ: »لىسى ضوراپتۇ، لىسىذىٓ دەپ «ثوٌذى؟

 ھېىىُ ٌولّبْ. دەپتۇ «تبِذىٓ: »لىسى ضورىطب، دەپ «چۈغتي؟ ٍىمىٍىپ ٔەدىٓ »تېٕەپ ئبٌذىراپ
 ئەٌٕىڭ تېخي ِەْ. ئبضبْ چبرىطي ثۇٔىڭ ثوٌطب چۈغىەْ ٍىمىٍىپ تبِذىٓ : »وىتىپ وۈٌۈپ

 ٔىّە ثۇ لبرىطىالچۇ،. دەپتىىۀتۇق «لىٍىپتىّەْ ئۀذىػە دەپ وەتتىّىىىٓ چۈغۈپ ٔەزىردىٓ
 !گەپ ھىىّەتٍىه دىگەْ

 ھېچ خۇداٍىُ. لبٌذى ٍبٌغۇز ئۆٌۈگىّۇ ٍۈرىۋىذى، ئبٍرىٍىپ ئەٌذىٓ تىرىگىذە! ھەق ھەق،- 
 . وۆرضەتّىطۇْ وۈٕٔي ثۇٔذاق ثۀذىطىگە

 پۈتىۈَ چىٓ تبزا گەپىە دىگەْ وەتتي ٍەپ ثۆرە ئۇٔي - ثوۋاً، ٔۇرۇي دىذى –ٌېىىٕسە- 
 وىتەٌىگەً؟ ٍەپ ثۆرە لىٍىپ لبٔذاق ئبدەِٕي ثىر چوڭ-چوپ ٍۈرىذىغبْ ئبتٍىك دائىُ وەٌّەٍۋاتىذۇ،
 غۇٔچە ٍېػىُ. پۈتّەٍّەْ چىٓ گەپىىّۇ دىگەْ وېتىپتۇ لېچىپ ئەپ ئېَىك وېٍىٕىٕي ضەپەرلۇٌٕىڭ

 تېگىذە ئىػالرٔىڭ ثۇ. وۆرِىگۀّەْ زادى ثوٌغىٕىٕي ئىػالرٔىڭ ثۇٔذاق ٍۇرتتب ثىسٔىڭ ثوٌغىچە،
 ثوپ ئبدا ثىچبرىٍەر ثوٌذى، ئۇگبي ثەن ِوِبٍغب ثىٍەْ لۇي ضەپەر ئەِّبزە، ثبر، ضىر ثىر چولۇَ

 . وېتىۋاتىذۇ
 غۇ ئۀە پىىىرٌىرى توغرىطىذىىي ۋەلە ثۇ ثەرگەْ ٍۈز تۇٍۇلطىس وۆپچىٍىىٕىڭ ئوِوِەْ،

 . ئىذى ئوخػبظ ثوۋإٍىڭىىگە ٔۇرۇي
 ضوٌىػىپ خەِەوتەن لبٌغبْ ئبپتبپتب ئبڭالپ، ئۆٌگىٕىٕي وۈرۈوٕىڭ ئەِەت ِبڭمب خبِۇظ

 ِبڭمىٕي خبِۇظ ثىٍەْ وەتىۀٍىىي ٍەپ ثۆرە وۈرۈوٕي ئەِەت ثوٌطب، دورغب ٔىَبز ئىذى، لبٌغبْ
 ئبٌذىغب دەرھبي خبِۇغٕي ضېسىپ، ثبرٌىغىٕي ثبغٍىٕىع ثىر لبٔذالتۇر ئبرىطىذا تبٌىۋەتىۀٍىىي ثۆرە

 . چبلىرتمۇزدى
 ۋالىرىذى لبتتىك دەپ - ثىٍٍىّىذىڭالر؟ ثىٍەْ وۈرۈن ئەِەت تبٌىۋەتىۀذە ثۆرە ضېٕي- 

 . دورغب
 ھودۇلۇپ ِبڭمب خبِۇظ چبٍٕىذى تىٍىٕي دەپ - وۆرِىذىُ، ِەْ ٍبق،-ٍبق... ھەئە،- 

 . وېتىپ
 . ضوٍىّەْ تەتۈر تېرەڭٕي ثوٌّىطب ! ئېَت راضتىڭٕي- 
 . ئەِەش ثىٍٍە ٍبق،- 
 ئىَت؟ ئورٔىٕي تبٌىۋەتىەْ؟ ٔەدە ثۆرە ضىٕي ئەِىطە،- 

 ئۇٔي دورغب. ثوٌذى لبچّبلچي تبالغب ضۆرەپ پۇتىٕي ثىر ثىرەٌّەً، تىپىپ گەپ ِبڭمب خبِۇظ
 ئبٍبٌي دورغىٕىڭ ئۆٍذىٓ ٔېرىمي. ثبغٍىذى ضبۋاغمب ثىٍەْ لبِچب ضىُ تۇتىۋېٍىپ گەجگىطىذىٓ

 . ئۇراتتي دەپ «ئېَىت راضتىڭٕي  »لىٍّبً، پەرۋا ئۇٔىڭغىّۇ دورغب چۈغتي، ئبرىغب چىمىپ
 .ثوٌذى ِەججۇر ثېرىػىە ئېَتىپ ئەٍٕەْ گەپٕي ھەِّە ِبڭمب خبِۇظ ئبخىر
 ئۆٍگە ٍىٍٍىمچىالرٔىڭ ئىچىىردىىي تبغ لىسٔي لبزاق وۈرۈن ئەِەت ئېھتىّبي: دورغب ٔىَبز
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 ئبت ئىچىىرضىگە تبغ دەرھبي ثىٍەْ خىَبي دىگەْ ثوٌّىطۇْ ئۆٌگەْ ۋالتىذا لبٍتبر لوٍۇپ ئبپىرىپ
 وۈرۈوٕىڭ ئەِەت تۈگۈي، لىسى لبزاق ٍەرگە ئۇ خەۋەرچىٍەر ۋالتىذا تبڭ ئەتىطي. چبپتۇردى

 ئۇٔي ئۈچۈْ ئېٍىع خبِۇغتىٓ ئبچچىغىٕي دورغب ٔىَبز. وەٌذى ئېَتىپ ثبرِىغبٍٔىغىٕي ئۆزىٕىڭّۇ
 ِېٕي دەٍۈزٌەر، ۋاً : »دەٍتتي ِۇٔذاق وبچبتالپ ئۆزى ئۆزىٕي وېَىٓ، ضبۋىغبٔذىٓ ِۇٔچە ثىر ٍۀە

 ٔىّە، ِبڭب ئۆٌطىّۇ وۈرۈن ئەِەت ئوْ وۈرۈوىەْ، ئەِەت ثىر ھېٍىغۇ ثوٌۇغتۇڭ، لىٍىذىغبْ رەضۋا
 پىطۀىت وۆڭٍىگە غوجبِٕىڭ دەٍّەْ؟ ٔىّە غوجبِغب غبھسادە تبپبٌّىطبَ لىسىٕي لبزاق ئۇ ئەِّبزە، ،

 لىسى لبزاق ئۇ ٍبق  ٍبق،...  ثوٌذى ٍبِبْ ثۇ! ئىٍتىپبت ٔەدىىي ِبڭب لىٍّىطبَ، ئىع ثىر وەٌغۇدەن
.« ثوٌّبٍذۇ تبپّبً ئۇٔي ثبر، ٍۇرتتب ِۇغۇ ئۇ تىرىه،

 
 

3 
 

 «ٍىٍپىس لبرا »وۈٔي ھېٍىمي دەي ضۆزٌىطەن، ٍبٔذۇرۇپ ئبرلىغب ئبز ثىر ھېىبٍىٕي ئەِذى
 لېٍىٓ ئۇ وېٍىۋاتبتتي، ئۆٍىگە لبٍتىپ ئوۋدىٓ ئبِبٔمۇٌّۇ چبغذا، وېٍىۋاتمبْ لىٍىپ «خەۋەر »ئۆٍگە

 وۆرۈپ ئبتٍىمٕي ئىىىي وېٍىۋاتمبْ ٍوٌذا چىغىر ئبٌذىذىىي چىمىػىغب، جىرادىٓ لبرىغبٍٍىك
 التب ئبغسىغب ئبٍبٌٕىڭ. وېٍىۋاتبتتي ٍېتەوٍەپ ئبتٕي ِىٕگەْ وىػي ئبٍبي ثىر وۈرۈن ئەِەت: لبٌذى

 لبراپال ثىر ئبِبٔمۇي ئىذى، ثبغالٔغبْ چەِجەرچەش ئىگەرگە لوٌٍىرى پۇت ثوٌۇپ، تىمىٍغبْ
 ئەھۋإٌي دەرھبي ۋە لبٌذى لىالٌّبً گەپ تىمىٍىپ، ئبغسىغب ئۆپىىطي دە،-تؤىذى ئبٍمىسٔي

 ئبٌذىٕي وۈرۈوٕىڭ ئەِەت ۋالىرىذى، ثىٍەْ دەھػەت دەپ «خبۋارىع ھەً توختب، »چۈغىٕىپ،
 ۋە ئبتتي ٍەرگە ئۆزىٕي وۆرۈپ، ئبِبٔمۇٌٕي تۇرغبْ تەڭٍەپ ِىٍتىك وۈرۈن ئەِەت. توضىذى

 ھەِّىٕي ٍوق، گۇٔب ِۀذە ٍوق، گۇٔب ِۀذە تىٍەٍّەْ، لېٕىّٕي لوغۇق ثىر »ئوٌتۇرۇپ ٍۈوۈٔۈپ
 . ثبغٍىذى ٍبٌۋۇرۇغمب دەپ «ِبڭمب خبِۇظ لىٍغبْ

 تبرتىپ التىٕي ئبغسىذىىي ئبٍمىسٔىڭ دەرھبي لوٍۇپ ٍۆٌەپ لبرىغبٍغب ِىٍتىمٕي ئبِبٔمۇي
 پۇرضەتتىٓ وۈرۈن ئەِەت. ثبغٍىذى وېطىػىە ئبرغبِچىٕي لوٌٍىرىذىىي-پۇت ۋە چىمبردى

 ثىٍەْ ئولۇڭ ئۆز دەٍطەْ؟ ٔىّە ئەِذى تېجىّەي، ھە، »دە،–ئېٍىۋاٌذى لوٌىغب ِىٍتىمٕي پبٍذىٍىٕىپ
 ضەْ دەپ چىػٍەپتۇ لۇٍرۇغىٕي ِۈغۈوٕىڭ وەٌطە، ئۆٌگۈضي چبغمبٕٔىڭ ئبٌىّەْ، جىٕىڭٕي ئۆز

 . دىذى!« ثۇٍبلمب ئۆت ئىذىڭ؟ لىٍّبلچي ٔىّە توضۇپ ٍوٌۇِٕي تېخي
 لوٍۇپ، ضېٍىپ غىالپمب پىچىمىٕي وىَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ چۈغۈرۈپ ئبتتىٓ ئبٍمىسٔي ئبِبٔمۇي

 چبلّىمىٕي ِىٍتىمٕىڭ لبرا وۈرۈن ئەِەت وەٌذى، ئبٌذىغب وۈرۈوٕىڭ ئەِەت ثىٍەْ لەدەٍِەر چوڭ
 ِىٍتىمٕي ضېسىپ چبتبلٍىغىٕي ئىػٕىڭ وۈرۈن ئەِەت. ئېتىٍّىذى ِىٍتىك. ثبضتي تەپىىٕي لبٍرىپ،
 لبتتىك. ثېرىپ ئېتىٍىپ   ئبِبٔمۇي دىذى «دەٍۈز لۇتۇالٌّبٍطەْ لېچىپ. »ٍۈگۈردى ئبتمب تبغالپ

 گبھىذا ھەتتب وۆرضىتەتتي، لبرغىٍىك لبتتىك ئبچچىغىذا جبْ وۈرۈن ئەِەت. . . ثبغالٔذى، ئېٍىػىع
 ئورٔىذىٓ ئبٍمىس وېتىػتي، ٔېرى ئۈروۈپ ئبتالر وۆرىٕەتتي، وەٌگۀذەن ئۈضتۈْ ئبِبٔمۇٌذىٓ

 ئبرىذا غۇ. لىالٌّبٍتتي ھەروەت تېس وەتىەچىە، وۆٍۈغۈپ لوٌٍىرى-پۇت تەِػەٌطىّۇ، تۇرۇغمب
 وۈرۈن ئەِەت. چىمبردى پىچىغىٕي غىالپتىٓ ثېطىۋىٍىپ، ئبضتىغب وۈرۈوٕي ئەِەت ئبِبٔمۇي

 :تۇرۇپ ٍىغالِطىراپ
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 دەپ - لبٌّىطۇْ، ٍىتىُ ثبٌىٍىرىُ ئېسىپتىّەْ، ِەْ ئۇوبَ، لىً رەھىُ جېٕىّغب ئبجىس- 
 . ثبغٍىذى ٍبٌۋۇرۇغمب
 . ئبِبٔمۇي دىذى - ئىذىڭ؟ ثبرِبلچي ئېٍىپ ٔەگە ئبٍمىسٔي ئېَتە،- 

 دورغىٕىڭ ٔىَبز ئېَتىػىچە ئۇٔىڭ. وەتتي ۋاتىٍذاپ تەگّەً ئبغسىغب-ئبغسى وۈرۈن ئەِەت
 ثوٌغبٍٔىغىٕي ثەرِەوچي ئەۋەتىپ ئوردىغب ئبٍمىسٔي ئۈچۈْ، ثوٌۇظ ٍبخػىچبق غوجىغب غبھسادە
 ٔىّە رۀجىپ  لبتتىك دادىطىذىٓ ئبڭالپ، ثۇٔي خبِۇظ. ئېَىتمبْ ِبڭمىغب خبِۇظ وۈرۈن ئەِەت

 ئوغرىالپ ئبٍمىسٔي ثەرضەڭ ئبت جبثذۇلٍۇق ئىگەر ثىر وۈرۈن ئەِەت. ٍىغٍىغبْ ثىٍّەً لىٍىػٕي
 ئەِەت وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ. ئىچىەْ لەضەَ ثوٌۇپ، ِبلۇي ِبڭمب خبِۇظ. دىگەْ ثېرىّەْ

 ثەظ پبٔبق ٍبضىٓ ئبٔذىٓ. لوٍغبْ لىٍىپ غەرت ثېرىػٕي ئبدەَ ثىر ٍۀە ٍبردەٍِىػىىە وۈرۈوىە
 تبغ دورغىٕىڭ ٔىَبز ئبٍمىسٔي ئۇالر. ئبرىالغمبْ ئىػمب ثۇ ثوٌۇپ، ِبلۇي ثەدىٍىگە لوً

 لىٍىپ خوتۇْ زور-زورِۇ ِبڭمىغب خبِۇظ ئبپىرىپ، ئۆٍىگە ٍىٍٍىمچىطىٕىڭ ئىچىىرىطىذىىي
 ثوٌغبٔذىٓ ٍبخػي ئبز ثىر ئۈچۈْ، تبٌىۋەتىۀٍىىي ئىت ِبڭمىٕي خبِۇظ ئەِّب،. ثوٌغبْ ثەرِەوچي

 . ثوٌغبْ وەٌّەوچي ئبرلىطىذىٓ وېَىٓ
 . ئبِبٔمۇي ضورىذى  - ثىٍّەِذۇ؟ راضتىٕال ئىػٕي ثۇ دورغب ٔىَبز- 
 . ئۇوبَ ثىٍّەٍذۇ ئەزثىراٍي ثىٍّەٍذۇ، راضتىٕال- 
 وۆتۈڭٕي وېَىٓ ِۇٔذىٓ لىالً، رەھىُ ضبڭب لېتىُ ثۇ ٍۈزىذىٓ ثبالڭٕىڭ ئۈچ خەٍىر- 

 . لوپۇۋېتىپ ئورٔىذىٓ ثىخىراِبْ ئبِبٔمۇي دىذى... - ثوٌّىطب ٍۈر، لىطىپ
 ئۆزى ۋە چۈغۈرۋەتتي پىچبلٕي تىپىپ، ثىرٔي لوٌىغب ئبِبٔمۇٌٕىڭ تۇٍۇلطىس وۈرۈن ئەِەت

 ثىرٔي گەجگىطىگە وېٍىپ، چبلمبْ ئۇٔىڭذىٓ ئبِبٔمۇي ئەِّب. ٍۈگۈردى پىچبلمب دەرھبي
 ئەِذى ِەٌئۇْ، ثىٍّىگەْ لىٍغبٕٔي رەھىُ ھەً، »ئېٍىۋېٍىپ، لوٌىغب پىچبلٕي دە،-ضبٌذى

 لبرغىٍىك ئەِذى وۈرۈن ئەِەت ئېتىٍذى، ئۇٔىڭغب دەپ «وۆرەً، لۇتۇٌغىٕىڭٕي ِېٕىڭذىٓ
 ثوٍي تېرەن دە،-پۇتالغتي تبغمب ثىر ثىرىپ، غوخػۇپ ئبرلىغب ٍەتّەً، وۆزى وۆرضىتىػىە

 دەپ «جبْ ۋاً »ئبچچىمىذىٓ جبْ ئۇٔىڭ جىٍغىذا جىّجىت وەتتي، غۇالپ ٍبردىٓ تىه وېٍىذىغبْ
 . ئبڭالٔذى پەرٍبدىال ئۆٌۈَ دەھػەتٍىه ۋالىرىغبْ

 ثىر ِەٌۇَ ھەِّىگە ثىرىع ئېٍىپ ثىٍەْ تبۋۇت لەۋرىطتبٍٔىممب ِىَىتٕي ِۇضۇٌّبٔالردا
 ئىپبدىٍەپ، ثىٍەْ وىٕبٍە دىگەْ «ئبت ٍبغبچ »تبۋۇتٕي غبئىرالر تەضەۋۇپچي ثەزى غۇڭب،. ئبدەت

 لىٍىع ثەخىتطىس ثبغمىالرٔي. ٍبزغبٔىذى دەپ «وۈْ ثىر ئبلىۋەت ِېٕەرضەْ  ئبتمب ٍبغبچ ئىگەرضىس»
  وۈرۈن ئەِەت ثوٌغبْ  ِىّٕەوچي ئېٍىپ ئبت جبپذۇلٍۇق-ئىگەر ثىر ِبڭمىذىٓ خبِۇظ ثەدىٍىگە

 . لبٌذى ِىٕەٌّەً «ئبتمىّۇ ٍبغبچ »ئۇ ئەِذى
 ئەِەت لبرىذى، پەضىە وېٍىپ گىرۋىىىگە ٍبرٔىڭ تىه دەرھبي ئبٍمىس ثىٍەْ ئبِبٔمۇي

 تىمىٍۇر توپب ئۆزىگە، لىٍطب وىُ ھەر. »ٍبتبتتي دۈَ ِىٍىٕىپ لبٔغب ئبرضىذا تبغالر غېغىً وۈرۈن
 ثوٍٕىغب ئبِبٔمۇٌٕىڭ ھبٌذا ئىختىَبرضىس ئبٍمىس. ضىالپ چېچىٕي ئبٍمىسٔىڭ ئبِبٔمۇي، دىذى «وۆزىگە

 وۆزىذىٓ ئىىىىٍىطىٕىڭ ھەر. لۇچبلالغتي لېتىُ تۇٔجي ئەِذى خوتۇْ ئەر لبٔۇٔي ثۇ. ئېطىٍذى
 ثىٍەوٍىرىٕي ٔبزۇن لىَىۋەتىەْ ئبرغبِچب ئبٍمىسٔىڭ ئبِبٔمۇي. تۇراتتي تېّىپ تبِچىٍىرى ٍبظ

 ٔىَىتىٕي دورغىٕىڭ ٔىَبز. ثوٌّبٍذۇ ئەپجبرغىٍي ئۆٍگە ئۆزٌۀي ئەِذى: »دىذى ِۇٔذاق تۇرۇپ ضىالپ
 .«ثوٌۇر گەپ ثىر ئبٔذىٓ. وېتەٍٍي ئۆٍىگە ①وىچىىىٕەِٕىڭ ئبلتبغتىىي ھبزىرچە. ئۇلتىال

 .، ھبِّبچب(ئبٔب) وىچىه ئىٕە – وىچىىىٕە ①
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 الزىٍّىغىٕي لوٍۇظ تىٕجىتىپ وۆڭٍىٕي ئۆٍذىىىٍەرٔىڭ ثوٌّىطۇْ لىٍىپ لبٔذالال ئبٍمىس
 . دىذى «لىٍىّەْ ئىالج ثىر ئۆزۈَ ئەتە ثوٌطىال، خبتىرجەَ »ئبِبٔمۇي ئىَىتمبٔذا،
 ئۆزى ثەتٍىۋېٍىپ ِىٍتىغىٕي لبرا. وەٌذى تۇتۇپ ئبتالرٔي ئبِبٔمۇي وېَىٓ، گەپٍەردىٓ غۇ
 پەردىطي گۇگۇَ. وەتتي ثبغالپ تەرەپىە ئبلتبظ ئبٍمىسٔي ثىٍەْ ٍوي چىغىر ثىر ثبغمب ثىٍذىغبْ

 . ئىذى جىّجىت داال وەڭ لبپالٔغبْ ثىٍەْ
 وۆز ئىططىك ئۇٔي ِوِبً ثىٍەْ ثوۋاً. ثوٌذى پەٍذا ئبِبٔمۇي تەڭ ثىٍەْ تبڭ ئەتىطي

 . وۈتۈۋاٌذى ثىٍەْ ٍبغٍىرى
 وېَىٕىي ئبٍمىسٔىڭ ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ثوٌطىّۇ، تىٕغبْ وۆڭٍي خېٍي ئۇلۇپ ئەھۋإٌي وىَىٓ
 ضورىغي-ئىطتەن وۈرۈوٕىڭ ئەِەت ثوٌّىطۇْ، لبچبٔال چۈٔىي،. لىٍىػبتتي ئۀذىػە تەلذىرىذىٓ

 ثبغٍىٕىع ضبٔىغي «چبرۋا  تۆِۈر »ثەگٍىرىٕىڭ ئوردا لبٌطب، ئۇٔذىٓ. ئىذى ِۇِىىٓ لىٍىػي ثوٌۇپ
 ثۇالپ ئبٍمىس لېتىُ ثۇ لوٍغب ئەٌٍىه ئبرتىٍغبْ گەدۀگە ضبٔبلتب ٍىٍذىىي ئۆتىەْ. تۇراتتي ئبٌذىذا

 ثۇ. ثوٌىذۇ لەرزدار لوً ضەوطەْ غبِەخطۇتمب لوغۇٌطب، لوً ئوتتۇز ٍولبٌغبْ ئىسضىس وېتىٍگۀذە
 !وېرەن؟ لىٍىع لبٔذاق ئىػالرٔي
 ئەِەت ثوٌىّىس، غۇ ثوٌطب ٔىّە ئەي ئۇپراتّىطىٕب، توال ئۆزۈڭٕي - ئبِبٔمۇي، دىذى - دادا،- 

 خبِۇغٕىڭ ثوٌطب، لىٍذىغبْ ئبغىبرا لىالٌّبٍذۇ، ئبغىبرا ھېچۋالتب ئۇالر ئۆٌىّىٕي وۈرۈوٕىڭ
 ! لبٌّبِذۇ ئبغىبرىٍىٕىپ ثۇالڭچىٍىغىّۇ

 دادىطي ئېَتىپ، ضىرٔي ھەِّە ِبڭمب خبِۇظ ِۇثبدا لىٍّب، ٍبغٍىك توال ضۀّۇ ثبالَ، ھەً- 
 ؟!لىٍغۇٌۇق لبٔذاق چىمىرىۋاٌطب، ثبظ ٍبلىذىٓ ثىر ثىٍەْ

 لىٍّبٍّىسِۇ؟ ئەرز ثىسِۇ ئوغرىٍىغبٔذىٕىىٓ جۈپتۈِٕي ھبالي ِېٕڭ ئۇالر- 
 وۆٍگىٕي پىَبزٔىڭ تۇلمبْ، ثىر ٍبغ ثىٍەْ گۆظ غبِەخطۇتمىّۇ؟ لىٍىطەْ؟ ئەرز وىّگە- 
 ضەْ؟ ئبڭٍىّىغبّٔۇ گەپٕي دىگەْ وۆٍگەْ
 رەۋىخبْ دىذى- تۇرىۋەرگەٍّۇ؟ لوتبٔذا لوٍالر. لبٌذى دەپ چىمبً وۈْ دادىطي، ھەً- 

 . ئبرىٍىػىپ گەپىە ِوِبً
 لبرا. »ثبردى لېػىغب ٔىڭ «ٍىٍپىس لبرا »ئبِبٔمۇي. ِبڭذى لوٍغب ثوۋاً وېَىٓ غۇٔىڭذىٓ

 ضىالپ، وۆزىٕي-ثبظ ئۇٔىڭ ئبِبٔمۇي ٍبتبتتي، ِۇڭٍىٕىپ لوٍۇپ ئۈضتىگە لوٌٍىرى ثېػىٕي «ٍىٍپىس
 . ئوٌتۇراتتي ئوٍالپ ٔىّىٕىذۇر

 ئۇ. وەٌذى لبٍتىپ ثبرىىۆٌذىٓ خەٌپىّۇ تۆِۈر وەچمۇرۇْ وۈٔي غۇ ٍبرىػب، ثەختىە
 ئەپتۇ دەَ وۆتەن چۈغىىچە، پبٌتب. »وېَىٓ ئۇلمبٔذىٓ ئەھۋإٌي ھەِّە ضەپەرلۇٌالردىٓ

 ٍبخػي چىممىٕىّۇ گەپٍەرٔىڭ دىگەْ ‹وېتىپتۇ ئەپمېچىپ ئېَىك ئبٍمىسٔي ›ھبزىرچە دىگۀذەن،
 توغرىطىذا ٍوغۇرۇظ ٔەگە ئبٍمىسٔي دەپ، «وېتەتتي چىگىػٍىٕىپ تېخىّۇ ئىع ثۇ ثوٌّىطب، ثوپتۇ،

 ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر ئەتىگۀذە،  ئەتە ۋە لوغۇٌذى ھەِّەٍٍەْ پىىىرگە ئۇٔىڭ. ئېَتتي پىىىرٔي ئۆز
 . ثوٌذى ِبڭىذىغبْ ئبلتبغمب ٍۀي ٍېٕىغب، ئبٍمىسٔىڭ ئبِبٔمۇي

 ئۇٔىڭ وىػىٍەر ثبغٍىك ثوۋا ٔۇرۇي ئبڭالپ، وەٌگۀٍىىىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئبرىذا، غۇ
 تۆِۈر وېَىٕال، ۋەلەدىٓ ِەضچىتتىىي وۈٔي ھېٍىمي ئىچىذە ئۇالر. وىردى وۆرۈغىىٍي ثىٍەْ

 لبٔذاق ضبٔىغىذىٓ «چبرۋا تۆِۈر »ثوٌىذىغبْ ئبرىذا-پبت. ئىذى ثبر وىػىٍەرِۇ تؤىغبْ خەٌپىٕي
 ِەضىٍە غۇ ِبۋزوضي گەپٕىڭ تۇرغبچمب، لىطىپ ئبِجۇردەن ٍۈرىگىٕي ھەِّەٍٍۀٕىڭ غېّي ئۆتۈظ
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 لبرغي خبٔغب ِبٔجۇ ئۆٌىىٍەردىىي ئىچىي ثىٍىپ غۀىّەت پۇرضەتٕي خەٌپە تۆِۈر. لبٌذى ثوٌۇپ
 ثېطىپ ٍەٌىىطىذىٓ خەٌمٕي ثېرى ٍىٍذىٓ ِىڭ ٔەچچە ثوٌۇۋاتمبٍٔىغىٕي، ئىػالر وبراِەت

 ِۇٔذاق وېٍىپ ئېَتىپ ثوٌىذىغبٍٔىغىٕي گۇَ ثبرِبً ئۇزالمب ئەِذى تۈزۈِٕىڭ خبٍٔىك وېٍىۋاتمبْ
 غبِەخطۇت چۈغطە، ئۆرۈٌۈپ دەرەخ پور ئۇ لبٌذى، ٍېمىٕالپ ئەجىٍي خبٕٔىڭ ِبٔجۇ »دىذى،

 ثۇ لبٌذى، ئبز وۈٍٔىرى لۇتۇٌىذىغبْ زۇٌۇِذىٓ خەٌمٕىڭ. ئۈزىٍىذۇ چولۇَ توِۇرى ۋاڭٕىڭّۇ
 وەٌگىچە ضبٔبق ثىر ٍۀە ئۆتۈۋاٌطبق، ئېطەْ - ئبِبْ ضبٔىغىذىٓ< چبرۋا تۆِۈر >لىتىّمي

 !«وېتەر جەھۀٕەِگە ئۆزىّۇ ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت
 . ثوۋا ٔۇرۇي ـذىذى ثوٌغبً، غۇٔذاق ئىالھىُ،- 
 ضەپەر دىذى - ثوٌغۇدەن، تۇرضبق لىٍىپ دۇئب ئۆِرىگە ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت ثوٌطب، ئبٔذاق- 

 . وۈٌۈپ ِۀىٍىه لۇي
 تۆِۈر دىذى- لىٍىّىس دۇئب دۇئبضىذەن لىٍغبْ ھەججبجمب زاٌىُ زاھىتٕىڭ ثىر غۇٔذاق،- 

 . خەٌپە
 لىپتىىەْ؟ دۇئب لبٔذاق زاٌىُ ئۇ- 
 لىٍغىٓ دۇئب ٍبخػي ثىر ِبڭب ئۇچرىػىپ، زاھىتمب ثىر پبدىػب زاٌىُ دىگەْ ھەججبج- 
. دەپتۇ!« ئبي تېسرەن جېٕىٕي زاٌىّٕىڭ ثۇ پەرۋەردىگبر، ھەً: »وۆتىرۈپ لوٌٕي زاھىت دىگۀذە،
 ئۆٌطەڭ، تېسرەن ضەْ. »ئبچچىمالپتۇ دەپ «ثبردى؟ تىٍىڭ لبٔذاق دۇئبغب ِۇٔذاق: »ھەججبج

 زۇٌّىڭذىٓ ضېٕىڭ پۇلرا لبٌىطەْ، لىٍىػتىٓ گۇٔب ئۆزۈڭ. ٍبخػي پۇلراغىّۇ ئۆزۈڭگىّۇ،
 . زاھىت دەپتۇ.« لۇتۇٌىذۇ

 . وۈٌۈغتي ھەِّەٍٍەْ
 لىٍغبٔغب دۇئب ۋاڭىّىس غبِەخطۇت ثىسٔىڭ - ِوِبً، رەۋىخبْ دىذى - ٌېىىٕسە،- 

 .تۇرىذۇ ئۆٌّەٍذىغبٔذەن
 ثېػىٕي ئىالٕٔىڭ ئۆٌّەٍذۇ، پىتّۇ دۇئبغب لۇرۇق - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - غۇٔذاق،- 

 . ثوٌىذۇ ٍبٔچىغىٍي ثىٍۀال تولّبق-تبٍبق
 . ئبِبٔمۇي دىذى-  ئبٌىّىس؟ لوٌغب لبچبْ تولّبلٕي-تبٍبق- 
 !تۇر ٍىغىپ وۈچ ثىٍىگىڭگە ئبڭغىچە! لبٌذى ئبز ئۇوبَ، لبٌذى، ئبز- 
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 ببپ ئبنتىىچي

 

 !سەومۇ گۇۋا بول، قۇيبش

 
 

ٍەزىۇٍالرّىڭ مۆز ٍېػىذىِ ! ئەً ھۆمۈٍذار

قورق، ئۇالرّىڭ دۇئبضي ّوھْىڭ توپبُ ببالضىْي 

 .مەىتۈرۈغي ٍۇٍنىِ

 ① ئببذۇراخَبُ جبٍي__

 
 

1 
 

ٔىَبز دورغب ئبٍمىسٔي ھىچَەردىٓ تبپتۇراٌّبً، ئۆز گۆغىٕي ئۆزى ٍىگىذەن ثوٌۇپ، دەرۋازىطي 
تۇرۇپ، ضەپەرلۇٌالردىٓ گۇِبٔالٔغۇضي -تۇرۇپ. ئبٌذىذىىي ٍوغبْ تبغتب دوِطىَىپ ئوٌتۇراتتي

ثىراق، ثىرىٕچىذىٓ، ثۇٔىڭغب ھىچمبٔذاق ئبضبش تبپبٌّبٍتتي؛ ئىىىىٕچىذىٓ، ئەِەت . وېٍەتتي
وۈرۈوٕىڭ ئۆٌۈغىگە ثبظ ضەۋەپچي ئۆزىٕىڭ ئوغٍي خبِۇظ ِبڭمب ئىىۀٍىگي ئېٕىك ثوٌغبچمب، ثۇ 

چۈٔىي، ئبٍمىسٔي . ئىػٕي تەگەۋەرضە، ئبخىرى ئۆزىگىّۇ گەپ وېٍىپ لېٍىػىذىٓ ئېھتىَبت لىالتتي
ئىع چىڭىغب چىممبٔذا، ئۇٔىڭ ... خبِۇظ ِبڭمىغب ثۇالپ ثەرگەْ ھىٍىمي ٍبضىٓ پبٔبق تېخي ھبٍبت

 !ھەِّىٕي لىٍغبْ ضەْ! ھەً خبِۇظ، ھەً خبِۇظ. ئبغسىٕي تۇۋالالپ لوٍغىٍي ثوٌّبش
ٔىَبز دورغب ئۀە غۇٔذاق خىَبٌالر ثىٍەْ ضبلىٍىٕي ثبرِبلٍىرىغب ٍۆگەپ ئوٌتۇرغبٔذا، ھوغۇر 

ٔىَبز . ئىّبَ ھبضطىطىٕي تووۇٌذىتىپ ئبلطبلالپ وېٍىۋاتبتتي. ئىّبِٕىڭ لبرىطي وۆرۈٔۈپ لبٌذى
دورغب ئۇٔىڭ چۇگۇٌۇپ وەتىەْ وىر ضەٌٍىطي ثىٍەْ پۇالڭالپ تۇرغبْ پەرىجىطىٕىڭ پەغٍىرىگە 

لۇاللٍىرىٕي ضبٌپبٍتىپ، ئۈچ پۇتي ثىٍەْ دىڭگبوالپ وېٍىۋاتمبْ ئىػەوىە ئوخػبٍذۇ، »لبراپ، 
ثىراق ئىّبَ ٍېمىٓ وېٍىپ ضبالَ ثېرىػي ثىٍەْ تەڭال ٔىَبز . دەپ غۇدۇڭػۇپ لوٍذى« خوتۇْ تبالق

دەپ « وەٌطىٍە ئبخۇٔۇَ، چىراٍٍىرى وۈٌۈپ ئېچىٍىپ وېتىپتىغۇ»: دورغب ئورٔىذىٓ لوزغىٍىپ
ٔبۋات، -ھە، ھە، ئېغىسٌىرىغب لەْ»ئىّبَ ٍېڭي خەۋەر تېپىپ وەٌگۀٍىگىٕي ئېَتمبٔذا، . ھىجبٍذى

ھوغۇر ئىّبَ ھىٍىمي . دىذى دورغب ئىّبِغب ئۆز ٍېٕىذىٓ ئورۇْ ثېرىپ« لېٕي ئىٍذاِراق ئېَتطىالچۇ
تۆِۈر ِۇجبڭٕىڭ ٍېمىٕذا ثۇ ٍەرٌەرگە وېٍىپ، ثەزىٍەرگە غەٌىتە گەپٍەرٔي، ِەضىٍەْ، ثېَجىڭذىىي 

ِبٔجۇ خبْ ئبز وۈٔذە ِوٌالق ئېتىپ چۈغىذۇ، ئۇ چبغذا غبِەخطۇت ۋاڭٕىڭ ئىػىّۇ تۈگەٍذۇ؛ 
 دەپ، ئەِذى ٔۆۋەت زۇٌۇَ چەوىەْ وەِجەغەي پۇلراالرغب « ٍەرگە ثىر ٔۆۋەت، ئەرگە ثىر ٔۆۋەت»

ئەضىر -15ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِەغھۇر تبجىه ِۇتەپەوىۇر غبئىرى ۋە -1492-1414 ِىالدى – ٔۇرىذدىٓ ئبثذۇراخّبْ جبِي ① 
 .تبجىه ئەدەثىَبتىٕىڭ ئبضبضچىطي
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تۆِۈر ِۇجبڭ ثۇ لېتىّّۇ »وېٍىذىغبْ ئوخػبٍذۇ، دىگۀذەن گەپٍەرٔي لىٍغبٍٔىغىٕي ئېَتتي ۋە 
 .دەپ لوغۇپ لوٍذى« ضەپەرلۇي دىگەْ لېرى تېجىّەٌٕىڭ ئۆٍىذە لؤۇپ ئۆتۈپتۇِىع

ٔىَبز دورغب ثۇ گەپٍەرٔي دىممەت ثىٍەْ ئبڭالپ، تۆِۈرٔىڭ لبٍطي جەِەت وىػىطي ۋە ھبزىر 
لەٍەردە ئوٌتۇرالٍىك ئىىۀٍىگي، ھىٍىمي گەپٍەرٔي وىٍّەرگە ۋە لبچبْ ئېَتمبٍٔىغي توغرىطىذا 

ئىّبَ ثۇٔىڭ ھىچمبٍطىطىغب ئېٕىك جبۋاپ ثېرەٌّەً، . ئىّبِغب ثىر ِۇٔچە ضوئبٌالرٔي لوٍذى
 .دەپ تىٍىٕي چبٍٕىذى« ھىٍىمي وۈٔي ِەضچىتتە ِەْ لۇِۇٌٍۇق، وەضپىُ ٍبغبچچي، دىگەْ ئىذى»

ئۆزٌەگە ٍبغٍىك چەٌپەن ثوٌطىال - دەپ تېرىىتي دورغب، - ھەً، چەٌپەوچي ئبخۇٔۇَ، - 
خەٍر، ثوپتۇ، ضبٔبلچي ثەگٍەر . ثوٌىذۇ، لۇِۇٌذا وۈرِىڭٍىغبْ تۆِۈرٌەر ثبر، لبٍطىطىغب ئېطىٍغۇٌۇق

ھىٍىغۇ ثىر تۆِۈر، ٍۈز تۆِۈر ثوٌطىّۇ، لېسىجەگ غوجبِٕىڭ چبڭگىٍىذىٓ . وەٌگۀذە ِەٌۇَ لىٍۇرِىس
 ئەِذى ئېَتطىالچۇ، ھىٍىمي لبزاق لىسى توغرىطىذا ٍېڭي گەپ ثبرِۇ؟. لېچىپ لۇتۇالٌّبٍذۇ

. ھوغۇر ئىّبَ ضەي جبٍٔىٕىپ، دەي ِۇغۇ ئىػتب تۆِۈردىٓ گۇِبْ لىٍىذىغبٍٔىغىٕي ئېَتتي
 .دەپ لىسىمتي ٔىَبز دورغب ٍۀە« ھە، لبٔذالطىغب؟»

غۇ چبغذا ٍىرالتىٓ ئېتىٕي ٍورۇتۇپ وېٍىۋاتمبْ ثىر ئبتٍىك وۆرۈٔذى، ثۇ، ھىٍىمي ٍبلۇپ 
 ...ئۇ، ئبتتىٓ چۈغّەً تۇرۇپال، ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕي ئېَتتي. ٍبضبۋۇي ئىذى

ٔىَبز دورغب ثۇ ئىػتىٓ ئبٌٍىمبچبْ خەۋەردار ثوٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ھەِّە تەٍَبرٌىمٍىرىٕي 
لىٍىپ لوٍغىٕىغب لبرىّبً، ئۆز وىػىٍىرىگە ٍۀە ثىرِۇٔچە ثۇٍرۇلالرٔي ثېرىپ، ئۆزى ثىر لبٔچە 
ٍۇرت چوڭٍىرى ثىٍەْ ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ ئبٌذىغب چىمىػمب ئبتٍىٕىپ ِبڭذى ۋە ئۇالرٔي ٍەتتە 

 .چبلىرىُ ٍەرگە ثېرىپ وۈتۈۋاٌذى
ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ ٍېتىپ وەٌگۀٍىگي توغرىطىذىىي خەۋەر چبلّبق تېسٌىگىذە تبرلىٍىپ، 

 . ٍۇرت ئىچىٕي دەھػەت ثبضتي
ھەر وۈزدە ثىر وېٍىذىغبْ ثۇ ٌۀىتي ضبٔبق ٍۀە وېٍىپ لبٌذى، ئەٌٕىڭ ثېػىغب ٍۀە ٔىّە - 

 دىذى ٔۇرۇي ثوۋا غبِبٌذا ٍبغبڭغىراپ تۇرغبْ وۆزٌىرىٕي ٍىڭي ثىٍەْ –! وۈٍٔەر چۈغۈروىٓ
 .ضۈرتۈپ

گۆر ئبزاۋىٕي ئۆٌگۀذىٓ - دىذى ضەپەرلۇي، - غۇٔذاق، ثبغمب ئىمٍىّذىىي وىػىٍەر، - 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ٍەر تېگىذە ٍبتمبٔالر گۆر . وېَىٓ وۆرضە، ثىس ثىچبرىٍەر تىرىه تۇرۇپال وۆرىّىس

 .ئبزاۋىٕي ثىسگە ئوخػبظ ھەر ٍىٍي وۆرىۋەرِەٍذىغبٔذۇ
 
 

2 
 

. غۇ ئبخػىّي ٔىَبز دورغىٕىڭ وەڭ، ئبزادە ھوٍٍىطي خۇددى توً وۈٍٔىرىذەن لىسىپ وەتتي
تۆت ٍەرگە لبزاْ ئېطىٍىپ، ئبرچب، لبرىغبً ئوتۇٍٔىرىٕىڭ چبرضىٍذاپ وۆٍۈغي ثىٍەْ -ئۈچ

ِەزىٍىه تبِبلالرٔىڭ پۇرىغي ئەتراپمب ٍېَىٍىپ . ھوٍٍىٕىڭ ئىچي تېخىّۇ جبٍٔىٕىپ وەتىەْ ئىذى
گىٍەَ ۋە ئبپپبق وىگىسٌەر ثىٍەْ ثېسەٌگەْ -زىٍچب. ھەِّە وىػىٕىڭ ئىػتىھبضىٕي ئېچىپ تۇراتتي

پىػالق، ضېرىك -ٔبۋات، لبٍّبق-چىۋە، لەْ-چوڭ ِېھّبٔخبٔىٕىڭ ضۇپىطىغب لبتٍىّب ٔبْ، توغبچ، ِىۋە
ٍبغ، لۇرۇت، ثوضۇرغبق ۋە ئۇالً، وەوٍىه گۆغٍىرى ثىٍەْ توٌغبْ داضتىخبْ ٍېَىٍغبْ، داضتىخبٕٔي 



! سەومۇ گۇۋا بول، قۇيبش     ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         

 

- 51 - 

تۆردىىي ئېَىك تېرىطي ئۈضتىذە ٍبضتۇلمب ٍۆٌىٕىپ . چۆرەدەپ ئوْ ٔەچچە وىػي ئوٌتۇراتتي
ئوٌتۇرغبْ ضېّىس وىػي ثۇ لېتىُ ٔېرىٕىىر، تۇروۆي، ئبرا تۈرۈن، ثبً ۋە ٔوَ تەرەپٍەردىىي چبرۋا 

ئۇ غبِەخطۇتٕىڭ ئبٔب جەِەت . ضبٔىغىغب ثبظ ثوٌۇپ وەٌگەْ ئبخۇْ لېسىجەگ دىگەْ وىػي ئىذى
ئۇٔىڭ ِبٔجۇچە لبٌپبق . ٍېمىٓ تۇلمىٕي ثوٌغبچمب، وىػىٍەر ئۇٔي لېسىجەگ غوجب دەپ ئبتبٍتتي

ئبضتىذىٓ وۆرۈٔۈپ تۇرغبْ چىىە چبچٍىرى ثىٍەْ غبالڭراق وەٌگەْ ضبلبٌٍىرىغب ئبق وىرىپ 
ئۇٔىڭ ئوڭ تەرىپىذە، ثىر ئبز ئبرىٍىك . لبٌغىٕىغب لبرىّبً، ٍۇِۇالق پوٌتبً وۆزٌىرى ئوٍٕبپ تۇراتتي

لوٍۇپ ئوٌتۇرغبْ ضەٌٍىٍىه وىػي ٍېػىً پەرۀجە تؤىٕىڭ ٍەڭٍىرىٕي تۈرۈپ، چب ضبلىٍىٕي 
لېسىجەگ غوجىٕىڭ ضوي تەرىپىذىّۇ ثىرئبز . ثۇ، ئۈۋەٍىص ِۇپتي ئىذى. پبت ضىالپ لوٍبتتي-پبت

ئبرىٍىك تبغالپ، تىه ٍبلىٍىك وۆن چبپىٕي ئۈضتىذىٓ وەڭ وەِەر ثبغٍىۋاٌغبْ ئوتتۇرا ٍبغٍىك ثىر 
ئۇ، لبِچىطىذىٓ لبَ تېّىپ تۇرىذىغبْ ئوردا جبٌالتٍىرىٕىڭ ثىرى گبٍىت پبغػبپ . وىػي ئوٌتۇراتتي

 .دەپتەرچي ثەگٍەر ئىذى-لبٌغبٍٔىرى ضبٔبلچي، وبتىپ ۋە ھىطبپ. ئىذى
لىٍىچٍىرىٕي تبِغب ٍۆٌەپ لوٍۇپ، -پەگبغب ضېٍىٕغبْ ئبددىراق داضتىخبْ ئەتراپىذا ِىٍتىك

ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي دىگۈدەن وۆن چبپبْ، وۆْ . ٍبلۇپ ٍبضبۋۇي ثبغٍىك ضەوىىس ٔەۋوەر ئوٌتۇراتتي
 . ئۆتۈن، لبرا جىَەوٍىه ئبق وىگىس لبٌپبق وىَگەْ لبۋۇي ٍىگىتٍەر ئىذى

ِېھّبٔالرغب لوٍۇق لبٍّبق چبٍذىٓ وېَىٓ، پبخالْ گۆغىذىٓ پىػۇرۇٌغبْ ٍبپّب ۋە ٍبغٍىك 
تېخي ئبٔچە لبراڭغۇ چۈغّىگۀٍىگىگە لبرىّبً، ئبدەتتىىىذىٓ ثۇرۇٔراق . غورپب تبرتىٍذى

ئەِذى ثۇ ِېھّبٔخبٔىٕي لبرا چىراق ئەِەش، ثىر ٔەچچە ٍوغبْ ِوَ غبِالر . چىرالالرِۇ ٍېمىٍذى
 .ٍورۇتۇپ تۇراتتي

وەڭ ۋە لبراڭغۇ دەھٍىسٔىڭ تېّىغب ئېطىٍغبْ ٍوغبْ لبرا چىراق تۈۋىذە ثوٌطب، ٔېرىٕىىرٔىڭ 
 ٔىَبز دورغىٕىڭ ئبٌذىٕي توضبپ، لبٔذالتۇ ثىر ①ثبٍٍىرىذىٓ ضۇۋىر ھبجي ثىٍەْ ثبلٕىَبز دىخبْ
 .ِەضىٍە ئۈضتىذە لىسغىٓ گەپ تبٌىػىپ تۇراتتي

دىذى - ھىچجوٌّىطب، ِۇپتي ئبخۇٔۇَ ثىٍەْ پبغػبپ ثېگىُ ثىسٔىڭ ئۆٍذە لؤغبً، - 
 .لوٌٍىرى ٍبچىۋەوٕىڭىىذەن ئىٕچىىە، ئۇزۇْ وەٌگەْ ضۇۋىر ھبجي-پۇت

ئبٔذاق - دىذى پبوبر، دوغىالق وەٌگەْ ثبلٕىَبز دىخبْ، - ئىٕطبپ لىٍطىال ھبجىُ، - 
 .دىگىچە ھەِّىطىال ثىسٔىڭ ئۆٍذە لؤطۇْ دىّەِال

لېسىجەگ غوجبَ ثبغٍىك چوڭالرٔىڭ ھەِّىطي ِېٕىڭ . ھەر ئىىىىٍىرى ئىٕطبپ لىٍطىال- 
دەپ گەپٕي ئۈزۈپ تبغٍىذى ٔىَبز - ئۆٍۈِذە لؤىذۇ، لبٌغبٔالرٔي ھەر لبٍطىٍىرىغب ثۆٌۈپ ثېرىّىس، 

 .دورغب
 .دىذى ضۇۋىر ھبجي وۈٌۈپ- جىٕٕىڭ لەضتي غبپتۇٌذا دىطىٍە، دورغبَ، - 
دىذى دورغىّۇ - ھە، ئۆزٌۀىڭ لەضتٍىرى غبپتۇٌذا ثوٌّبً، ئۈرۈوٕىڭ غورىطىذاِىذى؟ - 

 .زەھەرخۀذىٍىه ثىٍەْ وۈٌۈپ
ضەۋىۋى غۇوي، تبغذا ٍبغىغۇچي خەٌمٕىڭ . غۇٔذاق، ھەِّىطىٕىڭ لەضتي غبپتۇٌذا ئىذى

وەِجەغەي تەثەلىطىال ئەِەش، ھبٌٍىمٍىرىّۇ، ئۆز ِبٌٍىرىغب لوغۇپ غبِەخطۇتٕىڭ چبرۋىٍىرىٕي 
ضبٔىغىذا ھەِّىگە ئوخػبظ غەرت « تۆِۈر چبرۋا»ھەر ٍىٍذىىي . ثېمىپ ثېرىػىە ِەججۇر ئىذى

 . ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ ئبغسىٕي وىُ ئوثذاْ ٍبغٍىَبٌىطب، غۇ وۆپرەن ھبٍبْ وۆرەتتي. لوٍۇالتتي
لۇِۇي ۋاڭٍىرى دەۋرىذىّۇ، ثۇ ضۆز غۇ لەدىّمي ِۀىطي . دەپ ئبتىالتتي« دىخبْ» لەدىّمي ئىرأذا ٍەرگە ئىگە ِۈٌۈوذارالر ① 

 .ثوٍىچە ئوردىٕىڭ دىخبٔچىٍىك ِەٍذأٍىرىغب ِەضئۇي ثوٌغبْ وىػىگە ثېرىٍىذىغبْ ِۀطەپ تەرىمىطىذە ئىػٍىتىٍگەْ
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دىگۀذەن، ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ ئبغسىٕي ٍبغالغمب وەِجەغەٌٍەرٔىڭ « وبٔبٍغب ٍوق، ضۈٔەٍگە ٔەدە»
ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ، چىۋىّٕۇ غىرٔىطي ثبر ٍەرگە لؤىذۇ دىگۀذەن، . ئەٌۋەتتە وۈچي ٍەتّەٍتتي

 . ضبٔبلچي ثەگٍەرِۇ، ھبٌٍىك ئبئىٍىٍەرگە چۈغۈغٕي خبالٍتتي
غۇٔذاق لىٍىپ، ٔىَبز دورغىٕىڭ تەلطىّبتي ثوٍىچە، لېسىجەگ غوجب، ئۈۋەٍىص ِۇپتي، گبٍىت 

پبغػبپ ۋە ٍبلۇپ ٍبضبۋۇي ثبغٍىك ئىىىي ٔەۋوەر ٔىَبز دورغىٕىڭ ئۆٍىذە لبٌذى، لبٌغبْ ثەگ ۋە 
 .ئۆٍٍەرگە تەلطىُ لىٍىٕذى-ٔەۋوەرٌەر ئەھۋاٌغب لبراپ، ئۆً

چىڭگبڭ غوجبِٕىڭ ٍبرٌىغىغب »داضتىخبْ ٍىغىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، لېسىجەگ غوجب 
ضبٔبلٕي تېس تۈگىتىع ۋە ئەتىذىٓ ثبغالپ ئىػمب وىرىػىع الزىٍّىغىٕي لبتتىك جېىىپ « ثىٕبئەْ

 .ئورٔىذىٓ تۇردى
ٔىَبز دورغب لېسىجەگ غوجىٕي ِوَ غبِالر ثىٍەْ ٍورۇتۇٌغبْ ئبٍرىُ ثىر ئۆٍگە تەوٍىپ 

ئبٔذىٓ، تۆت جۈپ ثۈوەْ . دىذى« ھەزرەتٍىرىگە ِۇغۇ ھوجرىٕي راضالپ لوٍغبْ ئىذىُ»لىٍىپ، 
ِۈڭگۈى، ئبٌتە جۈپ ثۇغب ِۈڭگۈزى، ئبغالپ لوٍۇٌغبْ ثىر ئېَىك تېرىطىگە لوغۇپ، تبختىالپ 

« ئبز ثوٌطىّۇ، ئىٍتىپبت لىٍغبٍال»لوٍۇٌغبْ ثىر ثۆرە جۇۋا ثىٍەْ ثىر تۈٌگە جۇۋىٕي ئبٌذىغب لوٍۇپ، 
 .دەپ ھىجبٍذى

 . دىذى لېسىجەگ غوجب ضىپبٍىٍىك ثىٍەْ ضوغبتالرغب لبراپ- ثەن جۇۋاپ وېتىپتىال، - 
 .خوظ، غوجبَ، الٍىمٍىرىذا ثوٌّىذى- 
ھە، ئېَتّبلچي، غبھسادە غوجبِغب ئەۋەتّەوچي ثوٌغبْ ھىٍىمي پەرى لىس ٔەدە؟ راضتىٕال - 

... چىراٍٍىممب لبراپ لوٍۇظ ضۈٕٔەت دەٍذىغۇ، ھب. غۇٔچىۋاال چىراٍٍىمّۇ؟ ثىر وۆرضەن ثوپتىىەْ
 ...ھب

 .راضتىٕال چىراٍٍىك ئىذى- 
 دەٍذىٍىغۇ؟« ئىذى»- 
غبھسادە غوجبِٕىڭ لوٌىغب تەوىىچە، . خوظ، غوجبَ، ثەن چىراٍٍىك ئىذى- 

 ...ئەِّبزە، ئەضتبغپۇرۇٌال... ھەزرەتٍىرىگىّۇ
 ھە، ٔىّە ئەضتبغپۇرۇٌال؟- 

. غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ٔىَبز دورغب ٍۈوۈٔۈپ ئوٌتۇرۇپ ئۆزى ثىٍگەْ ئەھۋاٌالرٔي ضۆزٌەپ ئۆتتي
ئەِّب، ثۇ گەپٍەرگە ئوغٍىٕي ئبرىالغتۇرِبً، ضەپەرلۇي ثىٍەْ ئبِبٔمۇٌٕي ۋە ِەدەت ثەرگەْ تۆِۈر 

ِۇجبڭٕي لبتتىك ٍبِبٔالپ، ئبخىرىذا، تۆِۈر خەٌپە توغرۇٌۇق ھوغۇر ئىّبِذىٓ ئبڭٍىغبٍٔىرىٕي 
 .تەپطىٍي ئېَتتي

ئىىىي لبتتىك غورىغبچ -لېسىجەگ غوجب وۈِۈظ غبڭسىطىغب ثبغمىذىٓ تبِبوب ضېٍىپ، ثىر
 :ِۇٔذاق دىذى

دە، ثۇ تۆِۈر -ھە، ئۇٌۇغ ثېَجىڭ خبْ توغرىطىذىىي گەپٍەر تبلمىّۇ ٍېتىپ چىمىپتۇ- 
دىگەْ خوتۇٔتباللٕي ئبضّبٔغب چىمىۋاٌطب تبپىٕىذىٓ، ٍەرگە وىرىۋاٌطب، وووۇٌىذىٓ تبرتىپ چىمّبً 

ٔىّە لۇي دىذىڭىس ھىٍىمي تېجىّەٌٍەرٔىڭ ! دە-ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭ غىرىىٍىرى ثۇ ٍەردىّۇ ثبر ئىىەْ
 ئېتىٕي، ضەپەرلۇٌّۇ؟

 .خوظ غوجبَ، دادىطي ضەپەرلۇي، ثبٌىطي ئبِبٔمۇي- 
ئىت ضەِرىطە ئىگىطىٕي چىػٍەٍذۇ، لۇي ضەِرىطە »ٍبخػي، چىڭگبڭ غوجبَ ھەزرەتٍىرى - 
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ثۇ تېجىّەٌٍەرٔي لبتتىمراق ئۇچۇلذاپ لوٍّىطبق . دەپ ثىىبر ئېَتّىغبْ« غوجىطىغب ٍبٔىذۇ
 .ثوٌّىغىذەن

 ...غۇٔذاق غوجبَ، غۇٔذاق، ِەْ- 
 
 

3 
 

خەٌك تىٍي ثىٍەْ ئېَتمبٔذا ثۇ،، ضبٔبق ئەِەش، جبٕٔي . ئەتىطىذىٓ ثبغالپ ضبٔبق ثبغالٔذى
ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ دەپتىرىذىٓ ۋاڭٕىڭ ھەرثىر لوغمبر ۋە . ئىذى« لىَٕبق»ئېٍىپ ٍبٔذا لوٍىذىغبْ 

ئەروىگىّۇ لوزىالٍذىغبْ، ھەرثىر ئبختب ۋە ئبٍغىرىّۇ لۇٌۇٔالٍذىغبْ، ھەرثىر ثۇلب ۋە ئۆوۈزىّۇ 
ضبٔبلچي ثەگٍەرٔىڭ چۆٔتىگىٕي توغمۇزاٌىغبٔالرٔىڭ ٍۈوي . ِوزاٍالٍذىغبْ ثوٌۇپ چىمىۋەردى

 .ٍېٕىىٍەپ، وەِجەغەٌٍەرٔىڭ ھىطبۋىغب ٍېسىٍىۋەردى
: ِەرۇپ لىٍىپ ِۇٔذاق دەٍتتي-ئۈۋەٍىص ِۇپتي ِەضچىتٕىڭ ضۇپىطىذا جبِبئەتىە ئەِىر

ئبٌال تبئبال ئۆزىٕىڭ ٍېمىٓ ثۀذىٍىرىگە پبدىػبٌىك تەختىٕي ٔېطىپ . پبدىػبٔىڭ ئەِىرى ۋاجىپ»
جبٔىگەرٌەرٔىڭّۇ پبدىػبضي -پەرى ۋە جبْ-جىٓ، دىۋە-ضۇالٍّبْ ئەٌەٍھىططبالَ ئىٕطي. لىٍىذۇ
ثۆرە، ٍوٌۋاضمب ئوخػبظ ٍىرتمۇچالر چېغىذا ضۇالٍّبْ ئەٌەٍھىططبالِٕىڭ ئىجبزىتىطىس ئۇٔىڭ . ئىذى

ضۇالٍّبْ ھەَ پەٍغەِجەر، ھەَ پبدىػب ثوٌغبْ ثىٍەْ ئىطالَ پەپَغەِجىرىگە . چبرىپبٍٍىرىٕي ٍىّەٍتتي
ثىسٔىڭ ۋاڭىّىس چىڭگبڭ غوجبَ ئبٌىٍىرى ثوٌطب، . ئىّبْ وەٌتۈرۈظ ئۇ وىػىگە ٔېطىپ ثوٌّىغبْ

ھەِّە دىٕالرٔىڭ ئۇٌۇغي ثوٌغبْ ئىطالَ دىٕىٕىڭ پەٍغەِجىرى ۋە پۈتۈْ وبئىٕبتٕىڭ پەخرى ھەزرىتي 
غۇ . ِۇھەِّەت ِۇضتبپب ضەٌٍەٌالھۇئەٌەٍھي ۋەضطەٌەِٕىڭ تەۋەرۈن ئەۋالدى، ٍۀي ضەئىتسادەدۇر

ۋەجىذىٓ، چىڭگبڭ غوجبِٕىڭ چبرىپبٍٍىرىٕي ثۆرە ٍىّەٍذۇ، ئېَىك ئېٍىپ لبچّبٍذۇ، جۇت ضولّبٍذۇ، 
. لبر ثبضّبٍذۇ، وىّىىي چىڭگبڭ غوجبِغب خىَبٔەت لىٍطب، ھەر ئىىىي ئبٌەِذە جبزاضىٕي تبرتىذۇ

 «...ثۇٔي ھەِّىڭالر ئۇلۇپ لېٍىڭالر، ئبڭٍىّىغبٔالرغب ئۇلتۇرۇڭالر
زارە ۋە -ِۇپتىٕىڭ گېپي غۇ ٍەرگە ٍەتىۀذە، ِەضچىتٕىڭ ئبرلىطىذىٓ وۆتىرىٍگەْ ٍىغب

لىٍىپ غۇ تەرەپىە « دۈر»جبِبئەتٕىڭ وۆپ لىطّي . پەرٍبت ئبۋازٌىرى ھەِّىٕي چۆچۈتىۋەتتي-دات
ئۇٔىڭ لېرى . توخٕىَبز ِەرگەْ دىگەْ وىػي تېرەوىە ئېطىٍىپ ئۆٌۈۋاٌغبْ ئىذى. ٍۈگۈرۈغتي

 .زار ٍىغالپ، ٔىّە لىٍىػىٕي ثىٍّەً تۇراتتي-ئبٔىطي، خوتۇٔي ۋە ئۇغػبق ثبٌىٍىرى زار
چۈٔىي . ٔېرىٕىىر ثىٕب ثوٌغبٔذىٓ ثۇٍبْ ِۇٔذاق ئىػٕي ھىچىىُ وۆرۈپ ثبلّىغبْ ئىذى

ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈۋېٍىػٕي ثەن ٍبِبْ -ھەِّە ِۇضۇٌّبٔالرغب ئوخػبظ ثۇ ٍەرٔىڭ خەٌمىّۇ ئۆز
ثۈگۈْ ثوٌطب، توخٕىَبز ِەرگۀذەن لبۋۇي ۋە ئبضبٍٔىمچە ثبظ ئەگّەٍذىغبْ ثىر . وۆرەتتي

وۆپچىٍىه خۇددى ثۇ ئىػٕىڭ . وىػىٕىڭ ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈۋېٍىػي ھەِّىٕي ثەن ھەٍراْ لىٍذى
ضىرىٕي چۈغۀگۀذەن، ِەرھۇِغب خەٍرىخبھٍىك وۆرضىتىػىە ثبغٍىذى، ثىرلبٔچەٍٍەْ  جەضەتٕي 

 .ئۆٍىگە ئېٍىپ ثېرىپ، ئۈضتىگە ئبق ٍېپىپ لوٍذى
ثۇٌتۇر توخٕىَبز ِەرگەْ ئوردىذىٓ ئبٌۋاڭغب چۈغىەْ ثەظ ِۈڭگۈز : ۋەلە ِۇٔذاق ئىذى

غۇ لىػٍىغي لوتبٔغب ئۆزى . ئۈچۈْ ثۆوەْ ئوۋالپ ٍۈرگۀذە، تبغذىٓ ٍىمىٍىپ پۇتي ضۇٔغبْ ئىذى
ثەظ جۈپ ِۈڭگۈز . لبرىَبٌّبً لېٍىپ، پبغبٌىك لوٍذىٓ ئەٌٍىه ٔەچچە لوٍٕي ثۆرە ٍېرىۋەتىەْ
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ثىٍەْ ثۇ لوٍالرٔىڭ ھىطبۋى لوغۇٌۇپ، ثىر ٍۈز ئبتّىع لوٍغب لەرزدار ثوٌغبْ ۋە ثۇٔي ثۇٍىً چولۇَ 
تۆٌەغىە تىٍخەت ثەرگەْ ئىذى، ئۆٌّەوٕىڭ ئۈضتىگە تەپّەن دىگۀذەن، ثۇ ٍىً ئەتىَبزدا 

غۇٔذاق لىٍىپ ئۆز ھىطبۋىذا . تۇٍۇلطىس لبر وۆچۈپ، ٍۀە ضەوطەْ ٔەچچە لوً چىمىُ ثوٌذى
تۈٔۈگۈٔىي ضبٔبق ٔەتىجىطىذە، ثۇٔىڭغب ٍۀە . ئوردىغب ئىىىي ٍۈز ئەٌٍىه لوً لەرزدار ئىذى

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، گبٍىت . توغرا ئۈچ ٍۈز لوٍغب لەرزدار ثوٌۇپ لبٌذى-ئەٌٍىه لوً لوغۇٌۇپ، توپ
لىسٌىرىڭ دىذەن، ثبرٌىك -ئەگەر توٌۇق تۆٌىَەٌّىطەڭ، ئۆزەڭ لۇي، خوتۇْ»: پبغػبپ

 .دەپ گەپٕي ئۈزىۋەتىەْ ئىذى« ضەرەِجبٍٔىرىڭ پبغبٌىك لىٍىٕىذۇ-ئۆً
دىذى ٔۇرۇي ثوۋا، - توخٕىَبز ِەرگەْ ئۆزىٕي ئېطىۋاٌىذىغبْ ئەر ئەِەش ئىذى، - 

 .ِەرھۇِٕىڭ تبۋۇتي ئبرلىطىذىٓ وېتىۋېتىپ
دىذى - ئىالْ چبلطب پىٍّۇ چىمىراپ تبغالٍذۇ، دەرتىە چىذىَبٌّبً لبٌغبٔذۇ زە، ثىچبرە، - 
 .ضەپەرلۇي

ئىطالَ »ئۇالر تبۋۇتٕي ِەضچىتىە ئېٍىپ وىرگۀذە، ئۈۋەٍىص ِۇپتي ثىٍەْ ھوغۇر ئىّبِٕىڭ 
دەپ ئبٌٍىمبچبْ « غەرىئىتىذە ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈۋاٌغبْ وىػىٕىڭ ٔبِىسىٕي چۈغۈرۈظ دۇرۇش ئەِەش

: ٔۇرۇي ثوۋا. ثۇٔي ئبڭالپ، جبِبئەت ثىرئبز تېڭىرلبپ لبٌذى. وېتىپ لبٌغبٍٔىغي ِەٌۇَ ثوٌذى
جىٕبزا ٔبِىسىٕي چۈغۈرۈپ . وېٍىڭالر، ئىطالَ غەرىئىتي ثۇ ئبخۇٔۇِالرٔىڭ وۆڭٍىذەن تبر ئەِەش»

 .دە، ئۆزى ٔبِبز چۈغۈردى-دىذى« ثبلّىغبْ ثوٌطبِّۇ، وۆپ لېتىُ وۆرگۀّەْ
 .توڭتەً لىٍىۋەتتي-پۈرۈْ ٔېرىٕىىرٔي ئوڭتەً« ضبٔبق»ثىرٔەچچە وۈٍٔۈن 

. ضەپەرلۇٌٕىڭ ضبٔبق ٔۆۋىتي، ٔىّىػمىذۇ، ھەِّىذىٓ وېَىٕىي لبتبرغب لوٍۇٌغبْ ئىذى
پبت تبالغب چىمىپ، -ئۇ پبت. ثوۋإٍىڭ وۆڭٍي ثىر ٔىّىٕي تۇٍغبٔذەن وېچىچە ثىئبراَ ثوٌۇپ چىمتي

ئۇٔىڭ ٍېٕىذىٓ وەتّەً، ئۀطىسٌىه ثىٍەْ لبۋاپ « لبرا ٍىٍپىس». لوتبٕٔي ثىر ئبٍٍىٕىپ چىمبتتي
ئبضّبْ گۈِجىسى ئۇٔىڭ . ثوۋاً ثوٌطب، خىَبٌچبْ وۆزٌىرى ثىٍەْ ئبضّبٔغب لبراٍتتي. لوٍبتتي

وۆزىگە خۇددى لبرا پەرۀجىگە ئورىٕىۋاٌغبْ لورلۇٔچٍۇق ثىر جبدىگەر ِوِبٍذەن وۆرۈٔەتتي، 
پىٍىٍذاپ تۇرغبْ ٍۇٌتۇزالر ثوٌطب، غۇ جبدىگەر ِوِبٍٕىڭ پەرۀجە ئىچىذە پبرلىراپ تۇرغبْ ضېھىرٌىه 

 .وۆزٌىرىگە ئوخػبپ وېتەتتي
دۇَٔب ئەزەٌذىٓ غۇٔذاق لبراڭغۇ ٍبراٌغبْ ثوٌغىَّىذى، ثۇ لبراڭغۇٌۇلٕىڭ چېىىّۇ ... 

ھە، ِبٔب وۈْ . ثوالِذىغبٔذۇ؟ دۇرۇضت، تبڭ ئبتمبٔذا، لىسىً لبٌمبٔذەن پبرلىراپ وۈّٔۇ چىمىذۇ
چىمىپتۇ دەٍّىس، ئەِّب، توال چبغٍىرىذا وۈٕٔىڭ ٍۈزىٕي لبرا ثۇٌۇتالر لبپالپ وېتىذۇ، ٍب ثوٌّىطب، 

پەظ دىگىچە، ٍۀە لبراڭغۇ چۈغىذۇ، خۇداٍي تبئبال وۈٔذۈزٔي ئبزراق، وېچىٕي وۆپرەن -ھەظ
 .ئۇ، غۇ خىَبٌالر ثىٍەْ ٍېتىپ، تبڭ ئېتىپ وەتىىٕىٕي تۇٍّبً لبٌذى! ٍبراتمبّٔىىىٓ؟

ٔىڭ لبتتىك لبۋاغٍىرى ثوۋإٍي « لبرا ٍىٍپىس»ئبت تۇٍبلٍىرىٕىڭ دۈوۈرٌەغٍىرى ثىٍەْ 
 . ضبٔبلچي ثەگٍەر وەٌگەْ ئىذى. خىَبٌىذىٓ ئوٍغبتتي

رەۋىخبْ ِوِبً ٔەچچە وۈٔذىٓ ثۇٍبْ ضبٔبلچي ثەگٍەرگە ئبتبپ ٍىممبْ لبٍّبق، پىػاللٍىرى 
ثەگٍەر . ئبرلىذىٕال ِەزىٍىه پىػمبْ پبخالْ گۆغىّۇ وەٌتۈرۈٌذى. ثىٍەْ چبً لۇٍذى

لېٕي »ئبٔذىٓ . ِۇ دىگۈزِەً ثەھوزۇر لوضبق توٍغۇزۇغتي« ئبٌطىال، ثبلطىال»ضبھىپخبٔالرٔي 
ِۇٔذاق لىٍىپ ثىردەِذىال تۈگىتىپ، ضەپەرلۇٌٕي -دىَىػىپ، ضبٔبلٕي ثبغٍىذىَۇ، ئبٔذاق« ئەِىطە

 .ٔىَبز دورغىٕىڭ ھوٍٍىطىغب ھەٍذەپ وەٌذى
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ھوٍٍىٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ٍوغبْ لبپبق تېرەوتە ئىىىي ٍبظ ٍىگىت ٍېرىُ ٍبٌىڭبچ 
. وۆزى ٍېرىٍغبْ ئىذى-تبي تىٍىٕغبْ، ٍۈز-ئۇالرٔىڭ دۈِجىٍىرى لبِچب ثىٍەْ تبي. ئېطىمٍىك تۇراتتي

تېرەن تۈۋىذە ٍەڭٍىرى جەٍٕەوىىچە تۈرۈٌگەْ تۆت ٔەۋوەر لبِچب تۇتمبْ لوٌٍىرىٕي ثېٍىگە تىرەپ 
ئۇالرٔىڭ ٍېٕىذىىي ضۇپىغب ئۈژِە ٍبغىچىذىٓ ئۈچ لىرٌىك لىٍىپ ٍبضبٌغبْ، ھەر . غبدىَىپ تۇراتتي

دەپ ئبتىٍىذىغبْ « غوٌذا»ثۇ، . ثېرى ثىر غۇالچ وېٍىذىغبْ ثىر لۇچبق پبالق ٍۆٌەپ لوٍۇٌغبْ ئىذى
گىٍەٍِەر ئۈضتىذە لېسىجەگ غوجب ثىٍەْ -پىػبٍۋأغب ضېٍىٕغبْ زىٍچە. ِەخطۇش جبزا لوراٌي ئىذى

ٔىَبز . ئۈۋەٍىص ِۇپتي ۋە ئۇالرٔىڭ ئەتراپىذا ثبغمب ھىطبپچي ثەگٍەر دىممەت ثىٍەْ ئوٌتۇرۇغبتتي
گبٍىت پبغػبپ وىّذۇ ثىرضىٕي . دورغب ثىٍەْ ھوغۇر ئىّبِّۇ ثىر چەتتە ِەغرۇر لبراپ ئوٌتۇراتتي

پۇلراالردىٓ ٔۇرۇي ثوۋا ثبغٍىك . گەجگىطىذىٓ تۇتۇپ، تىٍخەتىە ثبرِبق ثبضتۇرۇۋاتبتتي
 .ئوتتۇز وىػي ٍېرىُ دائىرە ثوٌۇپ ئۆرە تۇراتتي-ٍىگىرِە

ضەپەرلۇٌٕي ئېٍىپ وەٌگەْ ثەگٍەردىٓ ثىرى تبزىُ ثىٍەْ ثىر پبرچە لەغەزٔي دەرھبي 
وەچۈرِەٍال، دەپتەر -لېسىجەگ لەغەزٔي وۆزدىٓ وەچۈرە. لېسىجەگ غوجىغب ئىىىي لوٌالپ ضۇٔذى

 .تۇتۇپ ئوٌتۇرغبْ ثەگٕىڭ ئبٌذىغب ئىتتىرىپ لوٍذى
 .دىذى دەپتەرچي ضەپەرلۇٌغب ئبٌىَىپ- پبغبٌىمٕىڭ لبٌغبْ لوٍٍىرىٕي ٔىّە لىٍذىڭ؟ - 
. ٍېمىٕذا ثىر پبالوەت وېٍىپ، ئوتتۇز لوٍٕي ئوغرىغب ئبٌذۇرۇپ لوٍذۇق. خوظ، ثېگىُ- 

 .ثۇٌتۇرلي ئەٌٍىه لوً ثىٍەْ ئىىىي جەِي ضەوطەْ تۇٍبق لوً گەدىٕىّگە چۈغۈپ لبٌذى
 ھەً گبٌۋاڭ، ئوتتۇزغب ٍۈز ئەٌٍىىٕي لوغطب لبٔچە ثوٌىذۇ؟- 
 .دىذى ضەپەرلۇي ضەي تۇرۇۋېٍىپ- ثىر ٍۈز ضەوطەْ، - 
 ئەِىطە، ئىىىي جەِي ضەوطەْ دەٍطۀغۇ؟- 
 .خوظ ثېگىُ، ئەٌٍىىىە ئوتتۇزٔي لوغطبق ضەوطەْ ثوٌىذۇ- 
دەپتەرچي چبچراپ - ھەً، خوتۇٔتبالق، ضەْ وىّٕي گبٌۋاڭ ئەتّەوچىطەْ، لبرا، ثۇٔىڭغب، - 

تۇرۇپ ضەپەرلۇٌٕىڭ ئبٌذىغب وەٌذى ۋە دەپتەرٔىڭ لېتىذىٓ لېٍىٓ خوتەْ لەغىسىگە ٍېسىٍغبْ ثىر 
ثۇ ضېٕىڭ ثبرِىغىڭّۇ - ئبٔذىٓ، . ِۆھۈرٌۈن تىٍخەتٕي چىمىرىپ، ئۇٔىڭ وۆزىگە تىممىذەن ثوٌذى

 .دىذى- ٔىَبز دورغبَ ثىٍەْ ھوغۇر ئىّبِٕىڭ غبھىت ثوٌغىٕي ٍبدىڭذىّۇ؟. ئەِەضّۇ
 .غۇٔذاق ثېگىُ، ثۇٔىڭ ھەِّىطي راضت- 
 ئەِىطە، ٔىّىػمب ضەوطەْ دەٍطەْ؟- 
 ئەٌٍىىىە ئوتتۇزٔي لوغطبق، ضەوطەْ ثوٌّبِذۇ؟- 
 . دىذى دەپتەرچي ثوۋإٍىڭ ٍبلىطىغب ئېطىٍىپ–! توال ھبراِسادىٍىه لىٍّب- 
ھەر ئىع ثوٌطب، غەرىئەت - دىذى ئۈۋەٍىص ِۇپتي، - ھبً، ھبً، ثېگىُ ضەۋرى لىٍطىال، - 

 .لېٕي تىٍخەتٕي ِبڭب ثەرضىٍىچۇ. ٍوٌي ثىٍەْ لىٍغبٍّىس
ِۇپتي ئۇٔي ئولۇپ چىممبٔذىٓ . ھىطبپچي تىٍخەتٕي ئۈۋەٍىص ِۇپتىغب ئىىىي لوٌالپ ضۇٔذى

 :وېَىٓ ِۇٔذاق دىذى
ضەپەرلۇي، ئۆزىڭىس ٍۈز ئەٌٍىه لوٍغب لەرزدار ثوٌذۇَ، وېٍەر ٍىٍي جەزِەْ پبخٍىٕي ثىٍەْ - 

لوغۇپ تۆٌەٍّەْ دەپ ثبرِبق ثېطىپ تىٍخەت ثېرىپتىىۀطىس، غبھىتالرِۇ ھبزىر ئىىەْ، ئۆز 
 .ِبٔب لبراڭ. گېپىذىٓ ٍبّٔبق ِۇضۇٌّبٔغب جبٍىس ئەِەش

ِۇپتي ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، تىٍخەتٕي ضەپەرلۇٌغب ٍۀە وۆرضەتتي، ھەلىمەتۀّۇ، ِوٌالِچە 
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دىگەْ ضۆز « ٍۈز»دىگەْ ضۆزٔىڭ ئبٌذىغب « ئەٌٍىه»لىٍىپ لۇِۇظ لەٌەِذە پۈتۈٌگەْ تىٍخەتتە 
ضەپەرلۇي خەت ئولۇٍبٌّىطىّۇ، ئەھۋإٌي . لىطتبپ وىرگۈزۈٌگۀٍىگي ئېٕىك وۆرۈٔۈپ تۇراتتي

 .دەپ ۋالىراپ تبغٍىذى« !ئەزثىراٍي ٍبٌغبْ! ٍبٌغبْ»دەرھبي چۈغىٕىپ 
 دەپ وبٍىپ وەتتي لېسىجەگ غوجب لوٌىذىىي پىَبٌىٕي داضتىخبٔغب –! ھەً لېرى تېجىّەي- 

وىُ ضبڭب ٍەي ثېرىۋاتىذۇ؟ . ٍۈرىگىڭ ٍوغىٕبپ، تىٍىڭ ئۇزۇراپ لبپتىغۇ- پېمىرىتىپ تبغٍىۋېتىپ، 
ئۇر، ثۇ . تۆِۈر ِۇجبڭّۇ؟ ئۇٔىڭ پبٌتىطي ھەرلبٔچە ئىتتىه ثوٌغبْ ثىٍەْ تبغٕي ٍبراٌّبٍذۇ

 !خوتۇٔتباللٕي
لوٌٍىرىٕي -دە، پۇت-ٔەۋوەرٌەر ضەپەرلۇٌٕي غۇ زاِبْ ٍېرىُ ٍبٌىڭبچالپ دۈَ ٍبتمۇزدى

ئېغىر غوٌذا ثوۋإٍىڭ . گبٍىت پبغػبپ ئۇٔىڭ ٍوتىطىغب غوٌذا ئۇرۇغمب ثبغٍىذى. ثېطىپ تۇردى
غۇ ئبرىذا، . لۇرۇق ضۆڭەن ٍوتىطىغب تەوىۀذە، خۇددى تبختبٍغب تېگىۋاتمبٔذەن لبڭمىپ وېتەتتي

ھۆِىذەپ وىرگەْ رەۋىخبْ ِوِبً ئۆزىٕي ثوۋإٍىڭ ئۈضتىگە -پەرٍبت ثىٍەْ ھبضىراپ-تبالدىٓ دات
ئۇ ئۆز جۈپتٕىڭ ئۈضتىذە . وۆزىّۇ لبٔغب ثوٍبٌذى-ئبچمىچە ِوِبٍٕىڭ ثبظ-وۆز ٍۇِۇپ. ئبتتي

دەي غۇ چبغذا تبالدىٓ ٍوٌۋاضتەن ئېتىٍىپ . گبٍىت پبغػبپ غوٌذىٕي ٍۀە وۆتەردى. ھوغطىس ٍبتبتتي
. وىرگەْ ئبِبٔمۇي پبغػبپٕىڭ لوٌىذىٓ غوٌذىٕي تبرتىۋېٍىپ، ئۇٔىڭ ئۆزىٕي ضبۋاغمب ثبغٍىذى

ھوٍٍىذىىىٍەرٔىڭ ھەِّىطي . دەھػەتٍىه ئېٍىػىع ثبغالٔذى. ٔەۋوەرٌەر ئبِبٔمۇٌغب ٍوپۇرۇٌذى
 .تۆپە ثوٌۇغۇپ وەتتي-چولبْ ثىٍەْ ئۆرە-لىمبش

وۆزى ٍېرىٍغبْ -ثىراق، ثۇ ئىع لبٔذاق تېس ثبغالٔغبْ ثوٌطب، غۇٔذاق تېس تۈگىذى، ثبظ
. گبٍىت پبغػبپّۇ لبٔغب ِىٍىٕىپ ٍېرىُ ھۇغطىس ٍبتبتتي. ئبِبٔمۇٌّۇ تېرەوىە ثبغالپ تبغالٔذى

 .وۆزٌىرىذىىي لبٕٔي تبزىالظ، ٍبرىٍىرىٕي تېڭىع ثىٍەْ ئبۋارە ئىذى-ثبغمب ٔەۋوەرٌەر ثوٌطب، ثبظ
. ضبراڭذەن ثىردىٕال لبتتىك لبلبلالپ وۈٌۈپ وەتتي« جىٓ تەوىەْ»لېسىجەگ غوجب خۇددى 

: ئۇ غبڭسىطىغب ضەرەڭگە ٍېمىۋېتىپ ِۇٔذاق دىذى. ھەِّە وىػي ئۇٔىڭغب ھەٍراْ ثوٌۇپ لبرىذى
ئۆزى وېٍىپ لبپمبٔغب چۈغىىٕىٕي . ثۇ لورلّبش ئبرضالٕٔي لبٔذاق تۇتبرِەْ دىۋىذىُ»

. ثىردىٓ تۇتۇپ، دەرٍب ثوٍىذا لبچبٔغىچە ئوٌتۇرارِەْ دىۋىذىُ-ثېٍىمٕي ثىردىٓ! لبرىّبِذىغبْ
لېٕي، ِۇپتبخۇٔۇَ، . ھەِّىطىٕىڭ ئۆز ئبٍىغي ثىٍەْ وېٍىپ تورغب چۈغىىٕىٕي دىّەِذىغبْ

 «!پەتىۋاٌىرىٕي ئىٍذاِراق ثەرضىٍە
وبتىپٕىڭ لۇِۇظ لەٌىّي ئبٌذىٕئبال . ئۈۋەٍىص ِۇپتي وبتىپ ثىٍەْ ثىردەَ وۇتۇٌذاغتي

 .ٍېسىپ لوٍۇٌغبْ ھۆوۈَ لەغىسى ئۈضتىذە ٍۀە ثىردەَ ٍورغىالپ توختىذى
 .دىذى لېسىجەگ غوجب- لېٕي، ئولۇضىال، - 
 .دەپ ھۆوۈِٕي ئۈٍٔۈن ئبۋازدا ئولۇغمب ثبغٍىذى ِۇپتي- خوظ، غوجبَ، - 

ثىرىٕچي، ضەپەرلۇي پبغبٌىممب ثۇٌتۇر ٍۈز ئەٌٍىه لوً : ھۆوۈِٕىڭ ِەزِۇٔي ِۇٔذاق ئىذى
لەرزدار ثوٌغبْ، ئۇٔىڭ ضەوطىٕي ئەٌۋەتتە ضبغٍىك ثوٌىذۇ، ٍۈز ئەٌٍىه لوٍغب غۇ ضەوطەْ پبخالْ 

ئۇٔىڭغب ٍېمىٕذا ٍەپ وەتىەْ ئوتتۇز تۇٍبلٕي . لوغۇٌغبٔذا ثۇ ٍىً ئىىىي ٍۈز ئوتتۇز تۇٍبق ثوٌىذۇ
لوغمبٔذا، جەِي ئىىىي ٍۈز ئبتّىع تۇٍبق لوً تۆٌەپ ثېرىػي الزىُ؛ ئىىىىٕچي، ئوغٍي ئبِبٔمۇي 
. ئوغرىالپ وەٌگەْ لبزاق لىسىٕي ئبِبٔمۇٌغب ٔىىبضىس چېتىپ، ئىطالَ غەرىئىتىگە خىالپٍىك لىٍغبْ

ثبال ئىىىىطي ئۆز لىٍّىػىذىٓ لورلۇپ، ئۇ لىسٔي وۆزدىٓ ٍولبتمبْ؛ ئۈچىٕچي، -ئبخىرىذا ئبتب
چىڭگبڭ غوجبِغب دۈغّۀٍىه ٔىَىتىذە ثوٌغبْ تۆِۈر ِۇجبڭ دىگەْ ثۇزغۇٔچىٕي ئۆٍىذە لؤذۇرۇپ، 
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ئېغۋا تبرلبتمبْ؛ تۆتىٕچي، ضەپەرلۇٌٕىڭ ئوغٍي ئبِبٔمۇي ضبٔبلچي -ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرٌىىتە پىتٕە
غۇٔىڭ ئۈچۈْ، ضەپەرلۇٌٕىڭ . وۆزىٕي ٍېرىپ، ئۇالرٔي ئۆٌتۈرِەوچي ثوٌغبْ-ثەگٍەرٔىڭ ثبظ

ئۆزى پبغبٌىك ِبٌالرٔي . ضەرەِجبٍٔىرى تۆٌەڭ ھىطبۋىغب پبغبٌىك لىٍىٕىذۇ-ِۈٌىي، ئۆً-ثبرٌىك ِبي
ثېمىع ئۈچۈْ ٔىَبز دورغىٕىڭ ئۆٍىذە ئۆِۈر ثوٍي چبوبر ثوٌۇغمب ھۆوۈَ لىٍىٕىذۇ، ئوغٍي ئبِبٔمۇي 

 .زىٕذأغب ضېٍىٕىذۇ
دىذى ھوغۇر ئىّبَ - ئەِذى لبزاق لىسى ئۆز ئبٍىغي ثىٍەْ ئبٌذىٍىرىغب وېٍىذىغبْ ثوٌذى، - 

ٔىَبز دورغب ھوٍٍىذىٓ غەِىىٓ چىمىپ وېتىۋاتمبْ پۇلراالرٔىڭ . ٔىَبز دورغىٕىڭ لۇٌىغىغب پىچىرالپ
 . ئبرلىطىذىٓ لبراپ، ِەغرۇرٌۇق ثىٍەْ ضبلىٍىٕي ضىالپ لوٍذى

 دىذى ٔۇرۇي ثوۋا ئبخىرلي ٔۇرٌىرىٕي پبرچە ثۇٌۇتالر –! ثۇ ئىػالرٔي ضۀّۇ وۆرۈپ لوً- 
 .ِەڭسىذە لبٌذۇرۇپ تبغ ئبرلىطىغب ٍوغۇرۇٔۇغمب ئبٌذىراۋاتمبْ وۈز لۇٍبغىغب لبراپ
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 ببپ يەتتىىچي

 

 شبمەخسۇت ۋاڭىىڭ چۈشي

 
 

غەپەرەڭ ٍبخػي مۆرٍەٍذۇ دەپال، 

 مۈّگە قبرغي چىقىع ٍۇٍنىَْۇ؟

 ① غەٍخ ضەئىذى__

 
 

1 
 

 ِەْ غۇٔچىۋاال لېرىپ وېتىپتىّۀّۇ؟ ِېٕي ثۇ لېرى تبز ثەوّۇ ئبٔىٌ تبپمىٍي تۇردىغۇ؟- 
، چبچٍىرى لۇٔذۇز، ②ٍولطۇ، پۇجۇڭ ئبغىچبَ، ئبً ٍۈزٌىرى ھىٍىّۇ گۈٌطۇرۇختەن- 

دىذى لېٍىٓ - گېپىّگە چىٓ پۈتّىطىٍە، ئەٍٕەوىە لبراپ ثبلطىال، . وۆزٌىرى ٍۇٌتۇزدەن تۇرِبِذۇ
لبرا دۇردۇٔذىٓ توْ وىَىپ، ثېػىغب ئبق غبٍىذىٓ ٌىچەن ضېٍىۋاٌغبْ جىۋەوىىٕە ثىر ِوِبً 

 .چىراٍىغب وۈٌىە ٍۈگۈرتۈپ
ئبرلىطىغب ئۆرۈٌۈظ ثىٍەْ ٍوغبْ ثوً ئەٍٕەوتە ئۆزىٕي وۆردى، ثۇ « پۇجۇڭ ئبغىچب»

ئەٍٕەوىە ھەر وۈٍٔۈگي ئؤالرچە لېتىُ لبراپ تۇرىذىغبٍٔىغىغب لبرىّبً، خۇددى ئۆزىٕي ثىرىٕچي 
. وۆزٌىرىٕي ضۈزۈپ، چبچٍىرىٕي ضىالپ، لبلبلالپ وۈٌۈپ وەتتي-لېتىُ وۆرۈۋاتمبٔذەن، لبظ

ئەٍٕەوتە ئبٌّب ئۇرۇغي رەڭ ئىطىً خبڭجۇ تبۋىرىذىٓ تىىىٍگەْ ئۇزۇْ وۆٍٕەن، ئۈضتىذىٓ ئۆرە 
ٍبلىٍىك وىّخبپ ٔىّچە، ثېػىغب ٍبلۇت وۆزٌۈن ئبٌتۇْ لبدالالر لبداٌغبْ زەر دوپپب وىَىپ، ھبۋا رەڭ 

ئۇٔىڭ ئىٕچىىە، ئۇزۇْ . ئېطىً غبٍىذىٓ ٌىچەن ئبرتىۋاٌغبْ زىٍۋا ثوٍٍۇق ثىر ئبٍبي تۇراتتي
ثبرِبلٍىرىذىىي گۆھەر وۆزٌۈن تىٍال ئۈزۈوٍەر ثىٍەْ لۇاللٍىرىذىىي ٍبلۇت وۆزٌۈن ضۆوىٍەر 

ثىراق، ئۇٔىڭ ٍۈزى . چبلٕبپ تۇراتتي؛ ئىٕچىىە لبغٍىرى ئبضتىذىىي غەھال وۆزٌىرى ئوٍٕبپ تۇراتتي
ھىٍىمي ِوِبٍٕىڭ ئېَتمىٕىذەن لىسىٍگۈٌذەن ئەِەش، ثەٌىي ضېرىك ِوِذەن ئىذى؛ چبچٍىرىغىّۇ 

 .دىّەن، ِۇغۇ ٔۇلتىذا ِوِبً ٍبٌغبْ ئېَتمبْ ئىذى. ئبق ضبٔچىٍغبٍٔىغي وۆرۈٔۈپ تۇراتتي
دىگىٕي غبِەخطۇت ۋاڭٕىڭ ئبٍبٌي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۆز ئىطّىٕي « پۇجۇڭ ئبغىچبَ»ثۇ 

چۈٔىي، ۋاڭٕىڭ . ھېچىىُ ثىٍّەٍتتي؛ ثىٍگەْ تەلذىردىّۇ، ھەرگىس تىٍغب ئبٌّبٍتتي
ئۇٔۋأٍىرى ثىٍەْ ئبتبظ ۋاڭ -تەۋەٌىرىٕي ئۆز ئىطّي ثىٍەْ ئەِەش، ئۆزىگە خبش دەرىجە-ئبئىٍە

 .ئوردىطىٕىڭ ٍوضۇٔي ئىذى
 .ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِەغھۇر پبرىص ِۇتەپەوىۇر غبئىرى-1291-1184 ِىالدى –غەٍخ ضەئىذى  ① 

 . لىسىٍگۈي–گۈٌطۇرۇخ  ②
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 .دەپ ئبتبٍّىس« پۇجۇڭ ئبغىچب»ئەِذى ثىسِۇ، غۇ وؤب ٍوضۇٔغب رىئبٍە لىٍىپ، ثۇ ئبٍبٌٕي 
دىذى - ئبٔذاق ثوٌطب، ثۇ لېرى تبز ٔىّىػمب ھەدىطىال ٍبظ لىسالرغب ٔىىبٌىٕىپ ئبٌىذۇ، - 

پۇجۇڭ ئبغىچب، ٍىپەن گىٍەَ ئۈضتىذە ٌەرزاْ ِېڭىپ ٍۈرۈپ، ئۇٔىڭ گۈي ۋە وېپىٕەن ضۈرەتٍىرى 
وەغتىٍۀگەْ لېٍىٓ تبپبٍٔىك وبٌوتۇْ وەغي ٍوغبْ پۀجىرىٍەردىٓ چۈغىەْ وۈْ ٔۇرىذا 

 .ۋۇي لىٍىپ، وۆزٔي لبِبغتۇراتتي-ۋاي
دىذى ِوِبً، تىۋىپالر چىڭگبڭ غوجبِغب ئۈچ لىسٔي دورىٍىممب - ئبڭٍىػىّچە، - 

 .ثۇٍرۇپتىذەن
 لىس ٔىّە ئبغرىممب دورا ثوٌغىذەن؟- 
دىذى - ئەر وىػي لېرىپ لبٌغبٔذا، ٍبظ لىسالرغب ٔىىبالٔطب، ٍبغىرىپ لبٌغىذەوّىع، - 

 .ِوِبً ِۇغەِجەرٌىه ثىٍەْ وۈٌۈپ
دىذى پۇجۇڭ ئبغىچب ٍۀە - ئبٔذالتب ثىس لېرىپ لبٌطبق، ثىسگە ٔىّە دورا ثوٌغىذەن، - 

 .ِوِبٍّۇ تەڭال وۈٌۈغۈپ ثەردى. لبلبلالپ وۈٌۈپ
چىۋە ئېٍىپ وىرىپ، -گىسەن ۋە ِىۋە-غۇ ئبرىذا ئىىىي وېٕىسەن وۈِۈظ پەتٕۇضتب لەْ

ٍبڭبق ٍبغىچىذىٓ ٍبضبٌغبْ ٔەلىػٍىه غىرەگە تىسدى ۋە ئبٌتۇْ ٍبٌىتىٍغبْ پىَبٌىٍەرگە چبً 
 .لۇٍذى

دىذى پۇجۇڭ ئبغىچب، ئۆزى دۇخبۋا وۆرپىگە - ، ①لېٕي ئوٌتۇرۇڭ، ئبٍطە ئبپپبق- 
 ِەْ رەھّەتٍىه ۋاڭ ئبپبِغب ئوخػبِذىّەْ؟- ئوٌتۇرۇۋېٍىپ، 

 .ثۆٌەوچىال ئوخػبٍذىال، لۇٍۇپ لوٍغبٔذەن- 
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دىگىٕي لۇِۇي ۋاڭٍىرىٕىڭ ضەوىىسىٕچي، ٍۀي ئبٍبٌالردىٓ « ۋاڭ ئبپبَ»پۇجۇڭ ئبغىچىٕىڭ 
تۇٔجي لېتىُ ۋاڭ ثوٌغبْ ِېھرىجبٔۇ چىڭۋاڭ ثوٌۇپ، ئۇ ئەضٍىذە لۇِۇي ۋاڭٍىرىٕىڭ ٍەتتىٕچىطي 

- 1864ِۇھەِّەت ثەغىرٔىڭ ۋاڭٍىك دەۋرى ِىالدى . ِۇھەِّەت ثەغىرۋاڭٕىڭ خبٔىػي ئىذى
ٍىٍىذىٓ ئېتىۋارەْ خوتەْ، ٍەروەْ، لەغمەر ئبلطۇ، ئىٍي، ئۈرۈِچي، لۇِۇي لبتبرٌىك جبٍالردا ِبٔجۇ 

ئبرلىذىٓ لوزغبٌغبْ خەٌك لوزغىالڭٍىرى ٍىٍٍىرىغب -ئىطتىجىذاتي ۋە ٍەرٌىه فېئوداٌالرغب لبرغي ئبرلب
لوزغىالڭ ٍىٍٍىرىذا، ِۇھەِّەت ثەغىر ِبٔجۇ خبٍٔىغي تەرىپىذە تۇرغبٍٔىمتىٓ، . توغرا وەٌذى

ٍىٍي لۇِۇي لوزغىالڭچٍىرى تەرىپىذىٓ ئۆٌتۈرۈٌۈپ، ئۇٔىڭ ۋاڭٍىغي زاۋاي تبپمبْ ۋە - 1866
تبغ ضەرگەرداْ ثوٌۇپ -ِېھرىجبٔۇ ئۆزىٕىڭ ئوغٍي غۇالِىذدىٓ ثىٍەْ ئىىىي لىسىٕي ئېٍىپ، تبغّۇ

ئبخىرى لۇِۇي تەۋەضىذە تۇرۇظ خەتەرٌىه ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، جۀۇثىٌ غىٕجبڭغب لېچىپ . ٍۈرگەْ
ۋە « خبٔىع»ِۇھەِّەت ثەغىرۋاڭٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغي، . ثېرىپ، ثۈگۈر ٍېڭىطبردا تۇرۇپ لبٌغبْ ئىذى

. ضىٕىڭ لېچىپ وېتىػي ثىٍەْ لۇِۇي ۋاڭٍىغىٕىڭ تبرىخي ثىر زاِبْ ئۈزۈٌۈپ لبٌذى« غبھسادە»
خەٌك لوزغىٍىڭي ثېطىمتۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ِبٔجۇ خبٍٔىغي لۇِۇٌٕىڭ ئىطتىراتېگىَىذە ِۇھىُ 

 ئورۇْ ئىىۀٍىگىٕي ۋە لۇِۇي ۋاڭٍىرىٕىڭ ئىسچىً ھبٌذا ِبٔجۇ خبٔغب ضبدىمٍىغىٕي ٔەزەردە تۇتۇپ، 
 ئۇ چبغالردا ثەگٍەرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى ٍبوي ئوردا ثىٍەْ ٍېمىٓ ئباللىطي ثوٌغبْ چوڭ ٍبغٍىك ئبٍبٌالرٔىڭ ئىطىٍّىرىغب – ئبپپبق ① 

 .ئۇٌىٕىپ ئېَتىٍىذىغبْ ثىر خىً ئۇٔۋاْ ئىذى
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ِېھرىجبٔۇٔي ثۈگۈر ٍېڭىطبردىٓ لۇِۇٌغب ئېٍىپ وەٌذى؛ ثىراق، ئۇٔىڭ ئوغٍي غۇالِىذدىٓ تۇغّب 
ثوٌغبٍٔىمتىٓ، ِبٔجۇ خبْ ِەخطۇش ٍبرٌىك ثىٍەْ ِېھرىجبٔۇٔي لۇِۇي ۋاڭي  (پبٌەچ )ئېَىپٕبق 

لىٍىپ تىىٍىذى ۋە لوزغىالڭ ٍىٍٍىرى خبراپ ثوٌۇپ وەتىەْ ۋاڭ ئوردىطىٕي ٔۇرغۇْ پۇي خەجٍەپ 
غۇٔذاق لىٍىپ، لۇِۇي ۋاڭٍىغىٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ تبرىخي ِبٔجۇ . ئەضٍىگە وەٌتۈرۈپ ثەردى

 .خبٍٔىغىٕىڭ لوٌي ثىٍەْ ٍۀە ئۇالٔذى
ٍىٍٍىرى خبراپ ثوٌغبْ « ٍېغىٍىك»ِېھرىجبٔۇ ۋاڭٍىك تەختىگە ئوٌتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، 

ئۆضتەڭ ۋە وۆۋرۈوٍەرٔي تۈزىتىپ، ئبق لبٌغبْ ٍەرٌەرٔي -ئېرىك: ئىگىٍىىٕي تىىٍەغىە وىرىػتي
 ضبڭ گبداً( »ٍەتىەْ ِوغب ِىڭ ئوْ ٍەرٌەر ِۇٔذاق )تىسىّالپ ٍەرٌەرٔي لبٌغبْ ئىگىطىس. تېرىتتي

 غب «ضبڭ گبداً »ھوضۇٌىٕي ثەرگۈزدى، ئىجبرىگە ٍەرٌەرٔي ثۇ ثىٍەْ ثېرىع ٔبَ دەپ «ٍېرى
. ئبتىالتتي دەپ «ضىذىر »وىػىٍەر ِۇٔذاق. ثەٌگىٍىذى وىػىٍەرٔي ِەضئۇي ئۇٔىڭغب لۇٍذۇرۇپ،

 پۇلراالرغب لبٌغبْ ثبغپبٔبضىس ٍبلتۇرۇپ، ٔبْ ٔۇرغۇْ وۈٔي ھەر ئبغٍىغىذىٓ «ضبڭ گبداً »ضىذىرالر
 دائىرىطىٕي ئۇٔىڭ وېَىٓ، ٍبخػىالٔغبٔذىٓ ثىرئبز ئەھۋاٌي-ھبي خەٌمٕىڭ. تۇراتتي تبرلىتىپ

 ①.لىٍذى ثېرىذىغبْ ئورۇلالرغىال-ئبجىس ٍىطىر،-ٍىتىُ ِىطىىٓ،-غېرىپ پەلەت وىچىىٍىتىپ،
 ٍېغىٍىك ئۇ. ئىذى ئۇٔۇتّىغبْ ئېٍىػٕىّۇ ئۆچ ٌىرىذىٓ «دۈغّەْ »ئۆز چىڭۋاڭ ِېھرىجبٔۇ

 دەپ پۇجۇڭ خوتۇٔىٕي ۋاڭ، ئۆزىٕي وېَىٓ لبتٕىػىپ، ئۆٌتۈرۈغىە ثەغىرۋاڭٕي ِۇھەِّەت ٍىٍٍىرى
 ھۆوۈَ ئۆٌۈِگە وېٍىپ، تبپتۇرۇپ دىگۀٍەرٔي غبزىجەگ ضۈپۈرگە ثىٍەْ پبوبر ٍۈضۈپ لىٍغبْ ئېالْ

 .ئبضتۇردى دەرۋازىطىغب ضېپىً ثبغٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ ۋە لىٍذى
 تۇرۇپال، لىٍىّٕبً ٍبتٍىك تېخي( خېٕىُ ئبٍال چوڭ )لىسى چوڭ ِېھرىجبٔۇٔىڭ ئبرىذا، غۇ
 ٍېتىپ، ثوٍىغب ِۇ،( خېٕىُ ئبٍال وىچىه )لىسى وىچىه. تبپتي لبزا ئۇچراپ ھبدىطىگە ثىر تۇٍۇلطىس

 تەۋەضىذە لۇِۇي چۈٔىي،. وەتتي ئۆتۈپ ۋالتىذىٓ ئېَتمبٔذا، ثوٍىچە لبئىذىطي زاِبٕٔىڭ غۇ ھەتتب
 الٍىك ئۆزىگە ئۇالر پۇلراالرٔي ئبددى تېپىٍّىذى؛ الٍىك ئۇٔىڭغب دىٓ( جەِەتي ۋاڭ )«ضۆڭەن ئبق»

 ِۇھەِّەت ۋالتىذا ئۆز تۇرغبٔذا، لبتۇرۇپ ثېػىٕي ئۈچۈْ ئىع ِۇغۇ چىڭۋاڭ ِېھرىجبٔۇ. وۆرِەٍتتي
 وىػىٕىڭ دىگەْ تەٍجي تبجىذدىٓ ثوٌغبْ تۇلمىٕي ٍېمىٓ ئۇٔىڭ ھەَ تەٍجىطي ثەغىرۋاڭٕىڭ

 دەرھبي دە،-لبٌذى ئبڭالپ ثبرٌىغىٕي ئوغٍي ثىر لبٌغبْ ضبلٍىٕىپ ئبِبْ ثىرىذە تبغٍىرىٕىڭ لۇِۇي
 ثىر ٍبغبٍذىغبْ تبغذا دىگەْ ٔەرٔبضۇ ِىراپ تبھىر. ئەۋەتتي ِىراپٕي تبھىر غۇِػۇلٍۇق تېپىػمب ئۇٔي

 غبِەخطۇت ئوغٍي تەٍجىٕىڭ تبجىذدىٓ راضتىٕال ثۇ،. تبپتي وىػىطىٕي ئىسٌىگەْ ئۆٍىذىٓ ِوِبٍٕىڭ
 ثىٍەْ ئۆزى ئۇٔي چىممبٔذا، تبلمب لېچىپ لوزغىالڭچىالردىٓ دادىطي ٍىٍٍىرى ٍېغىٍىك ثوٌۇپ،
 چبغالردا ئۇ. ئىذى ٍۈرگەْ ثېمىپ جبْ ٍبضىٕىپ پۇلراچە ئىىىىطي ثبال-ئبتب ۋە ثبرغبْ ئېٍىپ

 ثېمىپ لوٍىٕي ِوِبٍٕىڭ ھېٍىمي وېَىٓ، دادىطىذىٓ ئۇ،. ئىذى ثبال ٍبغٍىك ٔەچچە ئوْ غبِەخطۇت
 ضۈرتۈپ، پولىٕي گۈڭگۈرت ثېػىغب ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، تؤۇتّبضٍىك ثبغمىالرغب ِوِبً ضبلٍىغبْ، جبْ
 چورۇق پۇتىذا جۇۋا، ٍبغبق ئۈضتىذە ٍېػىغىچە ئبٌتە ٍىگىرِە ئۇ. ئىذى لوٍغبْ ئوخػىتىپ تبزغب

 لىٍغبٔذىٓ پەرۋىع ۋالىت ٔەچچە ثىر وەٌتۈرۈپ، ئوردىغب ئۇٔي ِېھرىجبٔۇ. ٍبغىغبْ تبغذا غۇ ثىٍەْ
 ِۆھۈردارٌىك ئوردىٕىڭ ۋە ئبٌغبْ لىٍىپ وۈٍئوغۇي ئۆزىگە ئۇٔي ئۆتىۈزۈپ، توً چوڭ وېَىٓ،

. ثەرگەْ ِۀطىۋىٕي( تبِغىچي)
 
دىٓ چىممبْ ئبغٍىمٕي ئوردىٕىڭ ئىختىَبرىغب ئۆتىۈزۈۋېٍىپ، پەلەت ھەر ٍىٍي راِىساْ « گبداً ضبڭ ٍېرى» وېَىٓ، غبِەخطۇت ① 

گبداً ضبڭ »ٍىٍىذىٓ وېَىٓ -1936. ئېَىذا ئوتتۇز وەِجەغەي ِوِبٍغب ثىردىٓ ٔبْ، ثىر وىَىٍّىىتىٓ ثۆز ثېرىذىغبْ ثوٌغبْ
 .ِبئبرىپ ئىػٍىرىغب ضەرپ لىٍغبْ-ٔي ئۇٍغۇر ِەدىٕي ئبلبرتىع ئۇٍۇغّىطي ئۆتىۈزۈۋېٍىپ، ِەھطۇالتىٕي ِەدىٕي« ٍەرٌىرى
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 وىػي، ئبٍبي ِەْ ثىٍەْ دىگەْ ٔىّىال : »چىڭۋاڭ ِېھرىجبٔۇ ئۆتىۀذە، ٍىً تۆت ئبرىذىٓ
 لبظ دىگەْ ئۆٌۈَ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ لبٌىّەْ؛ ضېسىپ لۇغتەن ٍوق لبٔىتي ثىر ئۆزەِٕي گبٍىذا-گبٍي

 ٍوق، ئوغٍۇَ لىٍىذىغبْ ۋارىطٍىك تەختىگە ۋاڭٍىك وېَىٓ ِېٕىڭذىٓ ئبرىطىذا، وىرپىه ثىٍەْ
 ثېَجىڭ توغرىطىذا ثېرىع لىٍىپ ۋاڭ ٍبردەِچي ئۆزەِگە ثەگٕي غبِەخطۇت وۈٍئوغٍۇَ غۇڭب
 ٔەِىتۇٌال ِەضٍىھەتچىطي ئۆزىٕىڭ ثۇٔي وېٍىپ، خىَبٌغب دىگەْ «ضۇٔطبِّىىىٓ خەت خبٔغب

 .ئېَتىذۇ لېسىجەوىە
 ئبدەَ ضبددا ئوچۇق گېپي تۈز، وۆڭٍي چىممبْ، ئىچىذىٓ خەٌك ئبددى لېسىجەگ ٔەِىتۇٌال

 غۇڭب. ثېرەتتي ِەضٍىھەتٍەرٔي ٍبخػي چىڭۋاڭغب ِېھرىجبٔۇ تۇرۇپ، تەرەپتە پۇلراالر وۆپىٕچە. ئىذى
 ئىػالردا ثەزى ۋە ِەضٍىھەتچىطي ٍېمىٓ ئەڭ ئۆزىٕىڭ لەدىرٌەپ، ئۇٔي چىڭۋاڭّۇ، ِېھرىجبٔۇ

 وۈٍٔەرٔىڭ ثىٍىذۇ، وىُ »ضبددىٍىغىذىٓ، ئۆزىٕىڭ ثوٌطب، ٔەِىتۇٌال. ئىذى لىٍىۋاٌغبْ ٍبردەِچىطي
 ثىٍەْ دىگەْ ٔىّىال ئۇ. ئەِەش ئەجەپ لبٌطب چۈغۈپ ِبڭب وۆڭٍي چىڭۋاڭٕىڭ ِېھرىجبٔۇ ثىرىذە،

 ثوٌۇپ ئبغىچب پۇجۇڭ ثىرىّىس ۋاڭ، ثىرىّىس لبٌطب، ثوٌۇپ غۇٔذاق. ئەِەضّۇ وىػي ئبٍبي ٍوق ئېرى
 ٔىطجەتەْ پۇلراالرغب غبِەخطۇتٕىڭ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ٍۈرەتتي ئوٍالپ دەپ «ئۆتىەٍّىسِۇ ئبٌەِذىٓ

 وۆزٌىرى لوڭۇر تۇرىذىغبْ ئوٍٕبپ ثىٍەْ ِۇغەِجەرٌىه ئۇٔىڭ ثوٌۇپّۇ وۆڭۈٌٍۈگي، لبتتىك
 .لىٍذى رەت لەتئي پىىرىٕي ثبٍىمي ِېھرىجبٔۇٔىڭ غۇڭب،. ٍبلّبٍتتي زادى ٔەِىتۇٌالغب

 خبٔغب ِبٔجۇ ِەزِۇٔذا ٍۇلۇرىذىىي ٍبّٔبً، پىىرىذىٓ ئۆز چىڭۋاڭ ِېھرىجبٔۇ ثىراق،
 تبِغب ئىٍتىّبضمب غبِەخطۇت. تبپػۇرىذۇ وبتىپٍىرىغب خۀسۇ ئوردىٕىڭ ٍېسىػٕي ئىٍتىّبش

 وېٍىچەوىە ۋە پۇي ٔەق ٔۇرغۇْ وبتىپٕي ِەضئۇي لېٍىپ، ثىٍىپ ئەھۋإٌي ثۇ چبغذا، ثبضىذىغبْ
 ثېَجىڭغب ٍبزدۇرۇپ، پبٍذىطىغب ئۆز ئىٍتىّبضٕي ثۇ دە،-ضېتىۋاٌىذۇ ثەدىٍىگە لىٍىع ۋەدە ِۀطەپ

 ۋاڭ ٍبردەِچي ِېھرىجبٔۇ چىڭۋاڭ، غبِەخطۇت ثىٕبئەْ، ئىٍتىّبضىڭالرغب : »ثېَجىڭذىٓ. ِبڭذۇرىذۇ
 توپىالڭ-ئبال ثىٍەْ غەزەپ ۋە ھەٍرەت ِېھرىجبٔۇ. وېٍىذۇ جبۋاپ ِەزِۇٔذا دىگەْ «ثوٌطۇْ

 لىٍىپ، تەپتىع لبتتىك ٔەِىتۇٌال. ثۇٍرۇٍذۇ ٔەِىتۇٌالٔي ئېچىػمب ضىرىٕي ضۈٍمەضتٕىڭ ثۇ وۆتىرىپ،
 وىػىٍىرى ئۆز غبِەخطۇت چبغذا، غۇ دەي. چىمىذۇ ئېٕىمالپ ئىىۀٍىگىٕي ٔەٍرىڭي غبِەخطۇتٕىڭ

 ثىٍٍە وېچىٍىرى لبپتۇ، ئۆگىٕىپ لېسىجەوىە ٔەِىتۇٌال خېٕىُ ِېھرىجبٔۇ »ئىچىگە خەٌك ئبرلىٍىك
 ٔىّە ثۇ »وىرىپ، لېػىغب چىڭۋاڭٕىڭ ِېھرىجبٔۇ ئۆزى دە،-تبرلىتىذۇ ئىغۋأي دىگەْ «ثوٌىذىىەْ

 ئۆزى لىٍىپ، ِبختبٔچبلٍىك ٍۈزٔىڭ لبرا دىگەْ ٔەِىتۇٌال وۆرضەَ، ضۈرۈغتۈرۈپ! گەپ ضەت دىگەْ
 وەتىىذەن ھۇغىذىٓ غەزىۋىذىٓ ۋە ٔۇِۇش ِېھرىجبٔۇ. چبلىذۇ دەپ «ئىىەْ گەپٍەر تبرلبتمبْ
. دەٍذۇ «لۇتۇٌذۇرۇڭ ثەدٔبِذىٓ ثۇ ِېٕي لىٍىڭ، لىٍطىڭىس ٔىّە ٍۈزٔي لبرا ئۇ »ٍېتىپ، دەرىجىگە

 ئۈزۈپ ئىٍىگىٕي ٍوتب ثېطىپ، تبٍبلمب ٔەِىتۇٌالٔي غبِەخطۇت تۇرغبْ وۈتۈپ ثۇٍرۇلٕي غۇٔذاق دەي
 وۈٔذىٓ ثىرٔەچچە. ئبٌىذۇ لىطبش ئەۋالتٍىرىذىّٕۇ-ئۇرۇق رەلىجىٕىڭ ئۆز غبِەخطۇت. تبغالٍذۇ
 داغذۇغب زور ثبغچىٍىغىذا زوزۇڭتبڭ ئەِەٌذارٌىرى ِەِۇرى ھەرثي لۇِۇٌذىىي خبٕٔىڭ ِبٔجۇ وېَىٓ،
 ٍبردەِچي ِېھرىجبٔۇ. وىَذۈرىذۇ تبجىٕي چىڭۋاڭٍىك غبِەخطۇتمب وىرىپ، ئوردىطىغب ۋاڭ ثىٍەْ

. ئۆتىذۇ ئبٌەِذىٓ وۆرۈپ، ئۆِۈر ٍىً ٔەچچە ثىر ٔبِىذا ۋاڭ
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 ِېھرىجبٔۇ ئەضٍىذە ئۆً ئوٌتۇرغبْ گەپٍىػىپ ئبپپبق ئبٍطە ثىٍەْ ئبغىچب پۇجۇڭ ثبٍب

 ٔەچچە ئوتتۇز. ئىذى ھوجرىطي ثەرگەْ تۇتۇپ ئبغىچىغب پۇجۇڭ ثىٍەْ غبِەخطۇت چىڭۋاڭٕىڭ
 پۇجۇڭ ثوٌطىّۇ، ٍېڭىالٔغبْ لىٍىٕىپ، ئىطالھ لېتىُ لبٔچە ثىر ئوردىطي ۋاڭ ثۇٍبْ، ٍىٍذىٓ

 ٍبتبق ئوردىٕىڭ ھەتتب. وەٌگەْ ئۆزگەرتىٍّەً ئورٔي ھوجرىٕىڭ ثۇ ثوٍىچە تەٌىۋى ئبغىچىٕىڭ
 توغرا ئورٔىغب ثۇرۇٔمي ٍۀىال ھوجرا ثۇ چبغذىّۇ، ئېگىسٌىتىٍگەْ ِېتىر ٔەچچە ئوْ لىطّي

 . ئىذى ٍبضىتىٍغبْ لبٍتب وەٌتۈرۈپ
 ئىٍتىپبتٍىرىٕىّۇ ئبپبِٕىڭ ۋاڭ رەِەتٍىه ئۇٔتۇپ، وۈٍٔىرىٕي وۆرگەْ تبز لېرى ثۇ- 
 ئۆزىٕىڭ خورالپ غۇٔچە ِېٕي دەپال، ثۇٍرۇدى تىۋىپ ثوٌّىطب،. لوٍذى چىمىرىپ ٍبدىذىٓ

 .لىٍىپ ٍېػي وۆز ئبغىچب پۇجۇڭ دىذى -وېتەِذۇ؟  ثوٌۇپ وۆرضەتّەٍذىغبْ ضبٍىطىٕىّۇ
 وۆزٌىرىذىٓ ھەزرەتٍىرىٕىڭ ئبپپبق، ئبٍطە دىذى ئبغىچبَ، خېٕىُ ثۇزِىطىال، وۆڭۈٌٍىرىٕي- 

 دەپ، تۈتۈْ دىگەْ لېرىٍىك ٍبٌمۇْ، دىگەْ ٍبغٍىك! ئبلّبِذۇ؟ خۇْ وۆزۈِذىٓ ِېٕىڭ تبِطب، ٍبظ
 دەپ غۇٔچە ٍېغىرى لبٔچە، تۆگە ئەِّبزە،. وەٌگۀذۇ وەٌطىّۇ ٍبغىرىۋاٌغۇضي غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ
 ٍوخٍىّبً ھەزرەتٍىرىٕي ثوٌّىطب، ئۇٔذاق. ئوخػبٍذۇ وۆٍىۋاتمبْ ئوت ثېػىذا غوجبِٕىڭّۇ چىڭگبڭ
 .لوٍبِذۇ

 ئبڭٍىغبٍٔىرىٕي ①تۇغجېگىذىٓ تۇرغب ئوغٍي ئۆزىٕىڭ ئبپپبق ئبٍطە وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 چوڭ ٔبھبٍىتي ئىچىىرىطىذە ثۇٍبْ ئبٍذىٓ ثىرەر ئېَتىػىچە، ئۇٔىڭ. وەتتي ضۆزٌەپ لىسغىٓ
. ئەپتۇ ئىگىٍەپ ٍبِۇٌالرٔي ئۆٌتۈرۈپ، ئەِەٌذارٌىرىٕي خبٕٔىڭ پۇلراالر. وېتىپتۇ ثوٌۇپ ٍېغىٍىك
. وەٌگىذەن تەرەپٍەرگىّۇ ثۇ لىٍغبٔالر ٍېغىٍىك چۈغىىذەن، تەختتىٓ خبّٔۇ ثېَجىڭ ئەِذى

 ئىىىي ئوْ غەر، ثەظ ئبدەَ دىگەْ ِۇجبڭ تۆِۈر. ثبردەن خېٍي لۇِۇٌذىّۇ غېرىىٍىرى ئۇالرٔىڭ
 لۇتراتمۇٌۇق تبرلىتىپ، گەپٍەرٔي ثوٌّىغۇر ئۈضتىذىٓ غوجبِٕىڭ گبڭ چىڭ ٍۈرۈپ ئبرىالپ تبغٕي

. لىپتۇ ضوراق تۇتۇپ، ئبدەِٕي ٍۈز ثىرەر ئىطىٍّىه تۆِۈر پبغػبپالر ِىرغبپ،. ٍۈرگىذەن لىٍىپ
 ثىٍەْ ئبڭٍىغبْ ئۇٔي ضەۋىۋى،. ثەرِەپتىّىع تۇتۇق ھىٍىغىچە تۆِۈر راضت ھېٍىمي ئەِّب،

 ئۇٔي ئىّىع، ثبر لبٌپىغي ضۇالٍّبْ تۆِۈرٔىڭ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ تېپىٍّبپتىّىع، وىػي تۇٔۇٍذىغبْ
 .وۆرۈّٔەٍذىىەْ وۆزگە وىَىۋاٌطب،
 چىڭگبڭ - ئبپپبق، ئبٍطە لىٍذى داۋاَ دەپ – ئبغىچبَ پۇجۇڭ لبرىطىال، غۇڭىچۇ،- 
 ثوٌۇپ، وىپەْ وىَگىٕي ئوغب، ٍىگىٕي ٍوق، پۇرجىطي لبراٍذىغبْ لىسالرغىّۇ غوجبِٕىڭ

 ثەگ تەٍجي ئەِەٌذارٌىرى، خبٕٔىڭ دىگىذەن وۈٔذىال ئۇ،. وېتىپتۇدەن چۆِۈپال غۇضطىگە-غەَ
 تۈٔەپ ئوردىذا تۆۋۀىي لىٍىػىپ، ِەضٍىھەت وەتىىچە ئېتىپ تبڭالر-تبڭ ثىٍەْ غوجبِالر
 غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ ثىٍەْ خبْ ۋە تېٕچٍىغي ٍۇرتٕىڭ ِەدرىطٍەردە خبٔىغب، ھبزىر. لبٌغىذەن

 .ئۆتىۈزۈٌۈۋېتىپتۇ تىالۋەتٍەر-لۇرئبْ چىراق،-ٔەزىر تىٍەپ، ئبِبٍٔىغىٕي
 ئۇٍمۇضىّۇ غبِەخطۇتٕىڭ ئۆتىۀطىرى، وۈٍٔەر. ئىذى راضت گەپٍىرى ثۇ ئبپپبلٕىڭ ئبٍطە

  لبٌغبْ ثوٌۇپ ئۇخٍىَبٌّبٍذىغبْ تىٕچ وۆرۈپ، چۈغٍەرٔي پەش-ئىگىس ھەدىطىال ثۇزۇٌۇپ، لبتتىك
ثبٍرالٍىرىغب ِەضئۇي وىػىگە ثېرىٍىذىغبْ ِۀطەپ ثوٌطىّۇ، غبِەخطۇت دەۋرىذە - ئەضٍىذە ھەرثي لوغۇٕٔىڭ تۇغ– تۇغجېگي ① 

 .دەپ ئبتىالتتي« تۇغجېگي»ۋاڭٕىڭ ِەخطۇش ِۇھبپىسەتچىٍىرى ثبغٍىغي 



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         شبمەخسۇت ۋاڭىىڭ چۈشي 

 

- 63 - 

 «ٍېغىٍىغي تورپبق »پبتال-پبت. ثوالتتي ئۆٌتۈرِەوچي ضىمىپ گېٍىٕي ئۇٔىڭ ثىرى وىّذۇ. ئىذى
 ضېپىً غوجبِٕىَبزالرٔىڭ غوجب ئۆز دۇگبِەت، تورپبق ِوٌالراجي، تورپبق دە،-لبالتتي وىرىپ چۈغىگە

 ثىسٔي تبز، ِەخطۇت ھە، »وېٍىپ، دوِىالپ ئبٌذىغب ئۇٔىڭ ثبغٍىرى لبٍٔىك ئېطىٍغبْ دەرۋازىطىغب
 .وۈٌەتتي لبلبلالپ دەپ «تىرىه تېخي ثىس وۆرۈۋاتبِطەْ،

 چىراٍٍىك ئبجبٍىپ. لبٌذى لؤۇپ ٍېٕىذا ئبغچىٕىڭ پۇجۇڭ غبِەخطۇت وۈٔي، ثىر
 ئۇٍمۇغب ثىردەٍِىه. تۇراتتي وۆٍۈپ چېچىپ پۇراق خۇظ ئوتۇٔي ئۈرۈن ِورىذا ٔەلىػٍۀگەْ

 وەٌگەْ ئۇچۇپ ثىٍەْ ئبۋاز ھەٍۋەتٍىه تەرەپتىٓ غەرق : ثبضتي لبرا ٍۀە غبِەخطۇتٕي وەتىەْ
 چېچىۋاتمىذەن؛ ئوت ئبغسىذىٓ لؤۇۋېٍىپ، ثېػىغب تبغٍىرىٕىڭ غىڭػىڭػب ئەجذىھب ثىر ٍوغبْ

 لوٌىٕي ثىر ئەجذىھب. تبغٍىغىذەن ئۆرۈپ راۋىغىٕي ئېگىس ئوردىٕىڭ وۆتىرىٍىپ، ثوراْ لبرا ثىردەِذە
 لىٍطبَ ٔىّە ضېٕي ھە، »ثېرىپ، تبرتىپ ئبٌذىغب پېتي ضىممبْ گېٍىذىٓ غبِەخطۇتٕي ضوزۇپ،

 وىػي ضبلبٌٍىك لبرا ثىر تۈرۈۋاٌغبْ جەٍٕىگىگىچە ٍەڭٍىرىٕي ئبرىذا، غۇ. دىگىذەن «ثوٌۇر
 ِبڭب ثۇٔي »دە،-وەپتۇ ئبٌذىغب ئەجذىھبٔىڭ وۆتىرىپ پبٌتىٕي ئۆتىۈر ئىػٍىتىذىغبْ ٍبغبچچىالر

. دىگىذەن «لىالً جۇدا تېٕىذىٓ ثېػىٕي تۇرۇپ، وۆرضىتىپ وۆزىگە خەٌمىٕىڭ لۇِۇي ثېرىڭ،
 ئبٌذىغب وىػىٕىڭ ھىٍىمي غبِەخطۇتٕي دەپ، «لىً خبٌىغىٕىڭٕي »وۈٌۈپ، لبلبلالپ ئەجذىھب
 ئۇٔي ئىچىذە توپي خەٌك لېٍىك ٍىغىٍغبْ ئبٌذىغب لوۋۇلٕىڭ ئوردا وىػي ھىٍىمي. ثەرگىذەن تبغالپ

 ...وۆتەرگىذەن ئىگىس پبٌتىطىٕي تۇرۇپ، ثېطىپ وۆتەوىە ثىر
 ئبغىچىّۇ پۇجۇڭ. ئوٍغبٔذى چۆچۈپ لبتتىك دەپ «جبْ ۋاً »غبِەخطۇت چبغذا غۇ
 ۋە وەتتي لورلۇپ لبراپ چىراٍىغب ئۇٔىڭ دە،-ٍبلتي الِپىٕي وىرضىٓ دەرھبي وېتىپ، ئوٍغىٕىپ

 ثېػىٕي غبِەخطۇت. دىذى «چبلىرتبٍّۇ تىۋىپ »ثبغالپ، ضۈرتۈغىە تەرٌەرٔي وۆزٌىرىذىىي-ٍۈز
 ٔبِبزٔي غبِەخطۇت. ئېَتتي ئەزەْ ثبِذاتمب ٔبِبز ِەزىٕي ِەضچىتىٕىڭ ئوردا ئبرىذا غۇ. چبٍمىذى
 ثوراْ چۈغىذە ثبٍب دە،-وىَذى ئىٍذاَ جۇۋىطىٕي لبِب ثىٍەْ  تۇِىغي ضەۋضەر ئولۇپ، ئۆٍىذىال

 . ئەگەغتي ِۇھبپىسەتچىٍىرى لوراٌٍىك وەٍٕىذىٓ ئۇٔىڭ. ِبڭذى تەرەپىە راۋىغي ئوردا ئۆرۈۋەتىەْ
 لېٍىٓ ٔۇرٌىرى وۈٕٔىڭ چىمىۋاتمبْ ئۆرٌەپ. لبرىذى غەرلمە دەرھبي چىمىپ، راۋالمب غبِەخطۇت

. وۆرۈٔەتتي ضبٔچىۋاتمبٔذەن ئەٌەٍِەرٔي ضبٔجبق-ضبٔجبق ثبغٍىرىغب تبغ تېػىپ، ٔەٍسىذەن خۇددى ثۇٌۇتالرٔي
 ۋە تبغ ئبغسى، چېچىۋاتمبْ ئوت ئەجذىھبٔىڭ وۆرگەْ چۈغىذە ثبٍب ئەِەش، وۈْ وۈْ غبِەخطۇتمب ثىراق،

 ئبرلىطىغب ئېتىۋېٍىپ، وۆزىٕي دەرھبي ثىٍەْ ئبٌمىٕي ئۇ دە،-وۆرۈٔذى ثوٌۇپ گەۋدىطي ئۇٔىڭ ثوٌطب ثۇٌۇتالر
 پبوبر-پبوبر ضبٔبلطىس تۇرغبْ ئوراپ چەِجەرضىّبْ ٍېرىُ تەرەپٍىرىٕي جۀۇپ ۋە غەرپ ئوردىٕىڭ. ئۆرۈٌذى

 تەرەپىە ئۆزى خۇددى وۆزىگە ئۇٔىڭ ھبٌمىٍىرىّۇ ئىص وۆوۈظ چىمىۋاتمبْ تۇرخۇٍٔىرىذىٓ ئۆٍٍەرٔىڭ
 ِەضچىتٍەردىٓ جبٍالغمبْ ٍېمىٕراق ئوردىغب. وەتتي وۆرۈٔۈپ ئەجذىھبدەن توپ ثىر وېٍىۋاتمبْ لىٍىپ خىرىص

 ھەرلبٍطىطي وۆرۈپ، تۇرغبٍٔىغىٕي راۋالتب ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت جبِبئەت توپ-توپ تبرلىٍىۋاتمبْ ئۆٍٍىرىگە
 ھىٍىمي وۆزىگە ئۇٔىڭ دە،-لبرىذى ئۇالرغب غبِەخطۇت. ئىذى لبٌغبْ تۇرۇپ ئېگىٍىپ ٍەرگىچە ئورۇٍٔىرىذا

 ِەْ وبراِەت؟ ٔىّە ثۇ ٍبئبٌال، : »غبِەخطۇت. وەتتي وۆرۈٔۈپ تۇرغبٔذەن تۇتۇپ پبٌتب وىػي ضبلبٌٍىك لبرا
 .چۆِذى خىَبٌغب دەپ!« ثوٌۇۋاتىّەْ ٔىّە

.  لبٌذى ئبڭٍىٕىپ ئبۋازٌىرى لوڭغۇراق زىً وېٍىۋاتمبْ تەرەپتىٓ ٍوٌي ئۈرۈِچي ئبرىذا غۇ
. وۆرۈٔذى وىػي ئۈچ وېٍىۋاتمبْ چبپتۇرۇپ ئبت تەرەپىە ئوردا ئىچىذە توزاڭ-چبڭ
.ئبٌذىرىذى چۈغۈغىە راۋالتىٓ غبِەخطۇت
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 ببپ سەكككىسىىچي

 

 سورايدۇ قبن جبڭجۇڭي ئۈرۈمچي

 
 

! ببر ضۆزۈً ئېَتبر ضىسگە غبھىٌ، ئبٍب

 دىِ« غبھْبٍە »__

 
 

1 
 

 ئۈرۈِچي ئۈضتىگە، وۆرگۀٕىڭ چۈظ لورلۇٔچٍۇق ھىٍىمىذە ئبٌذىذا ٍورۇظ تبڭ ثۈگۈْ
 ثىئبراَ تېخىّۇ وۆڭٍىٕي غبِەخطۇتٕىڭ وەٌگۀٍىگي چبپبرِەْ ئەتىگەْ ِۇٔچە تەرەپتىٓ
 تۆۋۀىي ئۆزىٕىڭ دە،-لىٍذى ٔبغتب ئوٌتۇرۇپ، تۈٔطىس-ئۈْ ثىٍەْ ئبغچب پۇجۇڭ ئۇ،. لىٍىۋەتتي

 ِۇٔچبلٍىك لىسىً : ٍەڭگۈغٍىذى ئۈضتىۋاظ ثىٍەْ ٍبردىّي وبٌىرىٕىڭ چۈغۈپ، ھوجرىطىغب خبش
 ضۈرىتي ئەجذىھب توْ، تەتىٍال لىسغۇچ ٍبلىٍىك ئۆرە ئوچۇق چەوٍىرى ٍبْ لبٌپبق، ِبٔجۇچە

 لبرا تبپبْ لېٍىك لؤجٍىك وبٌتە تۇتۇٌغبْ جىَەن لىسىً چبپبْ، وبٌتە دۇردۇْ ضېرىك وەغتىٍۀگەْ
 ئۆزىٕىڭ ئبدەتتە ئۇ. لوٍذى وىرگۈزۈپ تۈضىە غەٌىتە ِەخطۇتٕي غب ثۇالر ِبٔب _ ئۆتۈن ِەخّەي

 ئوردىطىٕىڭ خبْ ِبٔجۇ چبغٍىرىذا، ِۇراضىُ ٍبوي لوثۇي رەضّي وىَطىّۇ، وىَىٍّىرىٕي ِىٍٍي
 .ئىذى غەرت وىَىػي ضەرپبضىٕي ۋاڭٍىك ئبغۇٔذاق ثوٍىچە، لبئىذىطي
 ھىٍىمي ھىّبٍىطىذە ِۇھبپىسەتچىطىٕىڭ تۆت ثبغٍىك تۇغجېگي تۇرغب وىَىٕگەْ ِبٔجۇچە ئۇ،
 ثىٍەْ پۇرالٍىرى خۇظ ئوتۇٍٔىرىٕىڭ ئۈرۈن ۋە ئبرچب چۈغۈپ، دەھٍىسدىٓ ئۇزۇْ تۇتبظ ھوجرىغب
 لىسىً-لىپ. وىردى ئىچىىرى ئىػىگىذىٓ ٍبْ تەرىپىذىىي تۆر زإٌىڭ ثىر وىچىىرەن لبپالٔغبْ
 ئۇچۇۋاتمبْ ھبۋادا ۋە وۈْ چىمىۋاتمبْ ئۆرٌەپ تېّىغب تەرەپتىىي تۆر زإٌىڭ ضېٍىٕغبْ گىٍەٍِەر

 ئبٌذى ئوتتۇرىطىغب ضۇپىٕىڭ ئبٌذىذىىي ضۈرەتٕىڭ غۇ دەي ضىسىٍغبْ، ضۈرىتي ئەجذىھب ٍوغبْ
 وۆرپە دۇخبۋا لىسىً لوٍۇٌغبْ، تەخت ثىر ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثېػىغب غىٕىڭ ئىىىي پۇتٍىرى

 تەختتە غبِەخطۇت. ئىذى ٔەلىػٍۀگەْ ضۈرىتي ئەجذىھب ٍۆٌۀچۈگىگىّۇ تەختٕىڭ ضېٍىٕغبْ
 ئبچتي، ئىػىىٕي لوغمبٔبت ٔەلىػٍىه ئۇدۇٌذىىي ثېرىپ دەرھبي تۇغجېگي تۇرغب ثوٌۇغىغب ئوٌتۇرۇپ

( تەرجىّبْ )تۇڭچي ئەخّەتػب ضبلبي ووضب ثوٍٍۇق، ئېگىس ثىٍەْ تەٍجي ٔوغىرۋاْ ضبلبٌٍىك ئبپپبق
 ِبٔجۇچە ئۇالرِۇ )تۇرۇغتي ثبغالپ لوي وەٌتۈرۈپ، ثېجب تبزىُ ثىٍەْ ضبالَ دە،-وىردى ئبضتب

 لوي غبِەخطۇتٕىڭ ئۇالر ،(تۇراتتي ٌىپبپە ضېرىك ثىر لوٌىذا تۇڭچىٕىڭ ئەخّەتػب ثوٌۇپ، وىَىٕگەْ
 غبِەخطۇت. وۆتەردى دۇئبغب لوٌٍىرىٕي ئوٌتۇرۇپ، وۇرضىغب ٍبغبچ تەرەپتىىي ٍبْ ثىٍەْ ئىػبرىتي
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 تەٍجي ٔوغىرۋاْ وېَىٓ دۇئبدىٓ. وۆتەردى لوي تەڭال ِۇھبپىسەتچىٍەرِۇ ثبغٍىك تۇغجېگي تۇرغب ۋە
 :ضوراپ ئىطۀٍىه غبِەخطۇتتىٓ تۇرۇپ، ئورۇٍٔىرىذىٓ تۇڭچي ئەخّەتػب ثىٍەْ

. دىذى - لؤذىالِىىىٓ؟ ئىطەْ ھەزرەتٍىرى غوجبَ چىڭگبڭ- 
 .  ِەخطۇت غب دېذى - راۋأّۇ؟ ئىػالر ئبِبْ، ٍۇرت غۈورى، خۇداغب- 
 ٔوغىرۋاْ دېذى - جبٍىذا، ئىػالر ھەِّە ثەروبتىذا دۇئبٌىرى ئۇٌۇغ ھەزرەتٍىرىٕىڭ خوظ،- 

 جبڭجۇڭ ئۈرۈِچي ئەتىگەْ ثۈگۈْ ثوٌغبٍىىُ، ِەٌۇَ غېرىپٍىرىگە خبتىرە ِۇثبرەن - تەٍجي،
 . لىٍطبق ِەٌۇَ ھەزرەتٍىرىگە ثوٌطب، ئىجبزەت وەٌذى، ِەوتۇپ ِۇھىُ ٍبِۇٌىذىٓ
 . ئولۇٌطۇْ لېٕي-  

 ِۇھبپىسەتچىٍەر ثىٍەْ ئىػبرىتي تۇغجېگىٕىڭ لبرىذى، تۇغجېگىگە تۇرغب تەٍجي ٔوغىرۋاْ
 لەٌەِذە ٍۇڭ ئېچىپ، ثىٍەْ لبٍچب وىچىه ئبغسىٕي ٌىپبپىٕىڭ تۇڭچي ئەخّەتػب. وەتتي چىمىپ

 ثۇ. ثبغٍىذى ئولۇغمب ئبضتب خەتٕي خۀسۇچە ثېطىٍغبْ تبِغب لىسىً ثۇرجەوٍىه تۆت ٍېسىٍىپ،
 وەٌگەْ داخۇادىٓ ٍۈەْ ئەِەٌذارى ِەِۇرى – ھەرثي ثبظ غىٕجبڭذىىي خبٍٔىغىٕىڭ ِبٔجۇ خەت
 .ئىذى

 تەرەپذارٌىرى غىٕجبڭذىىي جۇڭػۀٕىڭ ضۇْ ثوٌذىىي، ِەٌۇَ ِەزِۇٔىذىٓ خەتٕىڭ ثۇ
 ئۈرۈِچىذە دېىبثىر- 28 ٍىٍي- 1911 ٍۀي ٍېمىٕذا، ثىرٌىػىپ، ثىٍەْ چىالر «①گېالۋخۇً»

 لىطىُ ثىر ثوٌطىّۇ، ثېطىمتۇرۇٌغبْ لوزغىالڭ ثۇ. وۆتۈرگەْ لوزغىالڭ لوراٌٍىك لبرغي خبٍٔىممب
- 1( ٍىً- 1912 )ٍىً ثۇ ثوٌطب، ئىچىىرىذە وەتىەْ، لېچىپ تەرەپىە لۇِۇي ۋە ئىٍي وىػىٍىرى

 «ِىٕگو جۇڭخۇا »توپٍىٕىپ، غەھەرگە دىگەْ ٔۀجىڭ ۋەوىٍٍىرى ئۆٌىىٕىڭ 17 وۈٔي ٍبٔۋار
 رەئىص ثۈٍۈن )«دازوڭتۇڭ ۋالىتٍىك »جۇڭػۀٕي ضۇْ ۋە جبوبرٌىغبْ لۇرۇٌغبٍٔىمىٕي دۆٌىتىٕىڭ

- 7 تەرەپذارٌىرى ئىٍىذىىي جۇڭػۀٕىڭ ضۇْ ئىٍھبٍِىٕىپ، غۇٔىڭذىٓ. ضبٍٍىغبْ لىٍىپ( جۇِھۇر
 ٌەغىەرٌىرىٕي خبْ وۆتۈرۈپ، لوزغىالڭ وۆٌەٍِىه وەڭ غەھىرىذە وۈرە ئىٍىٕىڭ وۈٔي ٍبٔۋار

 ھۆوۈِىتىٕىڭ ئىٕمىالثىٌ ۋالىتٍىك ئىٍي وېَىٓ وۈٔذىٓ ئۈچ ۋە چىمبرغبْ لوغالپ وۈرەدىٓ
 وىػىٍىرى، لبتالَ ٍۇلۇرى ثىٍەْ خەٌمي ِىٍٍەت ھەر ئىٍىذىىي. جبوبرٌىغبْ لۇرۇٌغبٍٔىمىٕي

 ثىر ٍۀە ھۆضۀجبٍالر، تەٍجي، ھېىىّجەگ ئۇٍغۇرالردىٓ ِبٌىٕػَبۋ، ئۆٌىّبٌىرىذىٓ خۇٍسۇ ِەضىٍەْ،
 ثۇ. ثەرگەْ ٍبردەٍِەر ِۀىۋى ۋە ِبددى لوزغىٍىڭىغب ئىٍي چوڭٍىرىّۇ لبزاق ۋە ِوڭغۇي ِۇٔچە

 ئبٌذىذا لىٍىع ٍۈرۈظ ئۈرۈِچىگە ٍۀي غەرلمە، لبٌّبً، چەوٍىٕىپ ثىٍۀال ئىٍي لوزغىالڭچىالر
 ضۇْ ئېٍىٕىّىطب، ئبٌذى خەتەرٔىڭ ثۇ ئەگەر. خەتەرٌىه ٔبھبٍىتي ئەھۋاي دىّەن،. تۇرِبلتب

 ھبوىّىَەتٕي خبٍٔىك وۆتۈرۈپ، لوزغىالڭ ٍېرىذە ھەِّە غىٕجبڭٕىڭ تەرەپذارٌىرى جۇڭػەْ
 . تبپىذۇ زاۋاي ۋاڭٍىمىّۇ لۇِۇي ئىگە تبرىخمب ٍىٍٍىك ئۇزۇْ ھبٌذا ئۇ تبغالٍذۇ، ئبغذۇرۇپ
غب ٍەخطۇت چىڭ ۋاڭ جبّبپيىرى ئۇىۇغ چىِ - دىَىيگەّىذى خەتْىڭ ئبخىرىذا، - غۇ ۋەجىذىِ،  ... »

خبقبّغب بوىغبُ ئەّئەّىۋى ضبداقەت ۋە بەمبٍبه ئىتبئەت ئىسھبرى ھەٍذە قۇٍۇه ۋاڭيىقىْىڭ ئۇزۇُ ٍىيالر ضەىتەّەت 

تەدبىرىەرگە مىرىػىپ، بىرىْچىذىِ، ٍبٍبُ -دەۋراّي ضۈرۈغىگە مبپبىەتيىل قىيىع ئۈچۈُ، دەرھبه چبرە

ئىننىْچىذىِ، ئىيىذىني توپىالڭچي ئوغرىالرغب جبزا . ئبدەٍيەرّىڭ قۇٍۇه زېَىْىذا توپىالڭ قىيىػىغب زىْھبر ٍوه قوٍَىغبٍال

ٍۈرۈغي ببغيىػىَىسغب بەتەھقىق ھەٍذەً بوىۇپ، قۇٍۇىذىِ بىر ّەچچە ٍۈز ئبتيىق ٍەرگەُ جببذۇپ ئېبەرتنەٍيەر،  

 

 

 ِبٔجۇ خبٍٔىغىغب لبرغي ثىر خىً دىٕىٌ تەغىىالت ثوٌۇپ، ئبضبضەْ خبراپ ثوٌغبْ – (ئۇوىالر جەِئىَىتي-ئبوب) گېالۋخۇً ①
دىخبٔالر، ئىػطىس لبٌغبْ وبضىپالر، ئەضىەر ۋە دەرگەردأالردىٓ تەروىپ تبپمبْ، ثۇ تەغىىالت ثەزىذە پوِىػػىه ۋە ئەِەٌذارالر 

غىڭخەً ئىٕمىالۋى دەۋرىذە ثوٌطب، ثۇرژۇئب ئىٕمىالپچىٍىرىٕىڭ ِۇھىُ تبٍبٔچي ثوٌۇپ . تەرىپىذىّٕۇ ضۈٍئىطتىّبي لىٍىٕىپ وېتەتتي
 .لبٌغبْ
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غۆھرەت ٍەرتىۋېيىرىْي تېخىَۇ ٍۇقۇرى -تبمي ئۇالر خبّيىق ىەغنەرىىرى بىيەُ بىرىىنتە غىجبئەت مۆرضىتىپ، غبُ

 «قىيغبً
 تبِذەن گبھ وەتتي، ثوٌۇپ خىً ٔەچچە چىراٍي ِەخطۇتٕىڭ غب ثوٌغۇچە، ئولۇٌۇپ خەت

 زإٌىڭ ضىالپ، ضبلىٍىٕي ضېرىك ثبغٍىغبْ ئبلىرىػمب گبھ ٍۇِۇۋاالتتي؛ وۆزٌىرىٕي تبتىرىپ،
 وۆزٌىرىٕي ئۇ چىممبٔذا، ئېتي ھۆضۀجبٍٕىڭ ثىٍەْ ثەگ ھېىىُ لبراٍتتي، تبٍِىرىغب ٔەلىػٍۀگەْ
 چۈغىذە چىممبٔذا، ضۆز دىگەْ «توپىالڭ. »لبرىۋاٌذى تىىېٍىپ تەٍجىگە ٔوغىرۋاْ چەوچەٍتىپ،

 وىٍىۋاتمبٔذەن وىرىپ ئوردىغب وۆتۈرۈپ، پبٌتىطىٕي ئۆتىۈر وىػي ضبلبٌٍىك لبرا ھېٍىمي وۆرگەْ
 . ئوٌىػبتتي تىترەن ثەدىٕىگە لىٍىپ، «جىغ »ٍۈرىگي دە،-وېتەتتي وۆرۈٔۈپ

 جۇڭگو. ئىذى جىذدىٍَەغىەْ ٔبھبٍىتي ۋەزىَىتي غىٕجبڭٕىڭ وۈٍٔەردە ثۇ ھەلىمەتەْ
 ٍىٍي-1905 ٍېتەوچىٍىىىذە ئەپۀذىٕىڭ جۇڭػەْ ضۇْ پېػۋاٌىرىذىٓ ئۇٌۇغ ئىٕمىالۋىٕىڭ

 «ئىتتىپبلي ئىٕمىالپچىٍىرى جۇڭگو- _ »پبرتىَىطي ضىَبضىٌ ئىٕمىالپچىٍىرىٕىڭ ثۇرژۇئب لۇرۇٌغبْ
 خبٍٔىغي ِبٔجۇ غىٕجبڭذا ثۇرۇٔال، ئىٕمىالثىذىٓ غىڭخەً ٍىٍىذىىي- 1911 ئەزاٌىرى ٔىڭ

 ھەرىىەتٍەرٔىڭ ئىٕمىالۋى غۇ. ئىذى ثبغٍىۋەتىەْ ھەروەتٍەرٔي ثەزى لبرغي ئىطتىجذاتىغب
 ۋالىتٍىك ٔۀجىڭذىىي ثىٍۀال، لۇرۇٌۇغي ھۆوۈِىتي ۋالىتٍىك ئىٍي ثوٌغبْ ِېۋىطي دەضٍەپىي

 خبتىّە ھبوىّىَىتىگە خبٍٔىمي ِبٔجۇ راٍؤىذا ئىٍي ٍوٌالپ، تېٍېگىراِّب ھۆوۈِەتىە
 ِىٕگؤي جۇڭخۇا »وېچىپ، ۋاز خبٍٔىمىذىٓ ِبٔجۇ داخۇأي ٍۇەْ ۋە جبوبرٌىذى ثېرىٍگۀٍىىىٕي

 تبپػۇرۇپ، ٔوتب وؤطوٌخبٔىطىغىّۇ ئىٍىذىىي پبدىػبضىٕىڭ چبر لىطتىذى؛ لىٍىػمب ئېتىراپ
 جبْ ثېَجىڭذا داخۇا ٍۈەْ ثىراق،. لىٍذى تەٌەپ ئبرىالغّبضٍىمٕي ئىػٍىرىغب ئىچىي غىٕجبڭٕىڭ

 ِەٍذأغب لبرغي ھۆوۈِىتىگە ۋالىتٍىك ئىٍي ثىٍذۈرۈپ،  ضبدالەت خبٍٔىغىغب ِبٔجۇ تبٌىػىۋاتمبْ
 ئوجۇلتۇرۇظ ھۆوۈِىتىٕي ۋالىتٍىك ئىٍي داخۇاغب ٍۈەْ خبٍٔىغي ِبٔجۇ ثېَجىڭذىىي. چىمتي

 ئېتىراپ ھۆوۈِىتىٕي ۋالىتٍىك ئىٍي چبرپبدىػبدىٓ ثىٍٍە ثىٍەْ ثېرىع ثۇٍرۇق توغرىطىذا
 . لىٍذى تەٌەپ لىٍّبضٍىمٕي

 ثىٍەْ ھۆوۈِىتي ۋالىتٍىك ئىٍي ٍۀە ھبوىّىَەت، ئىىىي غىٕجبڭذا لىٍىپ، غۇٔذاق
 ئۇرۇظ ئوتتۇرىطىذا تەرەپ ئىىىي غەوىٍٍىٕىپ، ھۆوۈِىتي خبٍٔىمي ِبٔجۇ ئۈرۈِچىذىىي

 جىذدى ٍۆتىەغىە ئەضىەر غىٕجبڭذىٓ غەرلي ۋە جۀۇپ داخۇا ٍۈەْ. تۇراتتي ئبٌذىذا ثبغٍىٕىع
 «دارېٓ جۇ : »ئۇٔي خەٌك )جۇدېچىٕغب ثبغٍىك ھەرثىٌ تۇرۇغٍۇق لۇِۇٌذا جۈٍِىذىٓ،. وىرىػتي

 ثۇٍرۇق توغرىطىذا وىٍىع ٍېتىپ ئۈرۈِچىگە دەرھبي ثىٍەْ ٌەغىەرٌىرى ئۆز( ئبتىػبتتي دەپ
 . ئىذى تەگىەْ جۇدارېٕغب ثۇرۇْ وۈْ ثىر خەتتىٓ ٍېسىٍغبْ غبِەخطۇتمب ثۇٍرۇق ثۇ. ثەردى

 ٍۆٌەپ تەختىە غبِەخطۇت لبرىذى، غبِەخطۇتمب ثوٌۇپ، ئولۇپ خەتٕي تۇڭچي ئەخّەتػب
 گۈروىرىػىذىٓ ِەغٕىڭ چۆٍۈْ ٍوغبْ زاٌذا. ئوٌتۇراتتي ھبٌذا ئۆچىەْ رەڭگي ئۆٌۈوتەن، لوٍغبْ

 وۆرۈغىىٍي دارېٕٕىڭ جۇ وىرىپ، ثەگ ِەٌۇِچي ئبرىذا غۇ. ئبڭالّٔبٍتتي ئبۋاز ھېچمبٔذاق ثبغمب
 . . . لىٍذى ِەٌۇَ وەٌگۀٍىىىٕي
 ٍوٌغب ئەتىگەْ ئەتە ئۆزىٕىڭ ئىىۀٍىىىٕي، جىذدى ٔبھبٍىتي ئەھۋإٌىڭ جۇدارېٓ

 تەٌەپ چىمىػىٕي ٍوٌغب تېسرەن ِەرگۀٍەرٔىڭ ئەۋەتىٍىذىغبْ لۇِۇٌذىٓ ئېَتىپ، چىمىذىغبٍٔىغىٕي
 :دىذى ِۇٔذاق لىَبپەتتە جىذدى لبراپ تۇڭچىغب ئەخّەتػب ئبخىرىذا ۋە لىٍذى

 ثوٌّبٍذۇ، چىمىّطىس ئۇرۇظ ئېَتىڭىي، تەوىتٍەپ ضۆزٌىرىّٕي ئۇغجۇ ئبٌىٍىرىغب ۋاڭ چىڭ- 
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 ئبٌىٍىرى ۋاڭ چىڭ. توختبٍذۇ وۈِۈغىە تەڭ ثىٍەْ ئۆزى ئولي تبي ھەرثىر زەِجىرەوٕىڭ
 چىمىرىپ ئېطىذىٓ ئەۋەتىػٕي پۇي ئۈچۈْ خىراجىتي ئۇرۇظ تبغمىرى ِەرگۀٍەردىٓ ئۈرۈِچىگە
 !لوٍّىغبً
 غب وېَىٓ، ئۇزىغبٔذىٓ ئېٍىپ ئبٌتۇٕٔي ضەر ٍىگىرِە ثېرىٍگەْ دەپ «ٍوٌٍۇق »دارېٓ جۇ
 . دېذى «ثوٌۇر؟ ثبغٍىطبق ٔىّىذىٓ ئىػٕي : »لبراپ تەٍجىگە ٔوغىرۋاْ ِەخطۇت
 ٔوغىرۋاْ دىذى - ئەِەش، ئىع ئوڭبً ٍىغىع ِەرگەْ ٍۈز ٔەچچە ثىر ئىچىذىٓ ئەي- 

 ثىٍەْ چوڭٍىرى ٍۇرت ۋە ئەروبٔي ئوردا وەٌطە، ِۇٔبضىپ رەٍىٍىرىگە ھەزرەتٍىرىٕىڭ - تەٍجي،
 . وۆرضەوّىىىٓ ِەضٍىھەتٍىػىپ

 . لىَبپەتتە ٔبرازى ضەي ِەخطۇت غب دېذى!- ٍىغىٍغبً ھەِّىطي ٍېٕىپ پېػىٕذىٓ ئەِطە- 
. خوظ- 
 
 

2 
 

 ضەۋضەر ئۈضتىذە تەخت ثبٍىمي غبِەخطۇت. ثبغالٔذى ٍىغىٍىع زاٌذا وېَىٓ پېػىٕذىٓ  
 تەٍجي، ٔوغىرۋاْ وۇرضىالردا ٍبغبچ لبٔبتتىىي ئوڭ. ئوٌتۇراتتي ثىٍەْ ضەٌٍە ٍۆگىٕىپ، جۇۋىطىغب

 ِۇپتي، ئۈۋەٍىص ئەئٍەَ، ٔورۇز لبٔبتتب ضوي ثەگٍىرى، ئوردا ثبغٍىك غوجب لېسىجەگ تەٍجي، ھبغىر
 وىَىپ، ٌىجبش ِبٔجۇچە. ئوٌتۇراتتي وىػي ٔەچچە ئوْ ثوٌۇپ چوڭٍىرى ٍۇرت ثبغٍىك دورغب توختي
 ثەگٍىرىٕىڭ ئوردا لبٌغبْ. تۇراتتي ئۆرە ٍېٕىذا غبِەخطۇتٕىڭ تۇغجېگي ئبضمبْ غەِػەر ثېٍىگە

 . ئىذى ثىٍەْ وىَىُ ِىٍٍي ھەِّىطي
 ئۆتۈپ، چۈغۀذۈرۈپ تەپطىٍىٌ ئەھۋاٌالرٔي لىٍىٕغبْ ئىسھبر خەتتە ثبٍىمي تەٍجي ٔوغىرۋاْ

 :غبِەخطۇت. لبٌذى ئوٌتۇرۇپ جىُ وىػىذەن ٍەتىەْ ھبردۇق
 . لىَبپەتتە رۀجىگەْ دېذى! - لىٍىّٕىذىغۇ گەپ خۇضۇضىذا خىراجىتي ئۇرۇظ- 
 تەٍجي ٔوغىرۋاْ دىذى - لبپتىّەْ، ئۇٔتۇپ گەپٕي ثۇ لۇٌٍىرى ِەْ لىٍطىال، ئەپۇ خوظ،- 
 ئېَتىپ لوٍغبٍٔىغىٕي تەٌەپ توغرىطىذا خىراجىتي ئۇرۇظ جۇدارېٕٕىڭ ئبٔذىٓ. تۇرۇپ ئورٔىذىٓ

 . ئۆتتي
 ٍۈگۈرتۈپ وۆز لۇر ثىر ھەِّىگە تۈرۈپ، لبپبلٍىرىٕي غبِەخطۇت وېَىٓ غۇٔىڭذىٓ

 . دېذى «دەٍطىسٌەر؟ ٔىّە گەپٍەرگە ثۇ لېٕي، »چىممبچ،
 لوٍۇپ تۈزىتىپ ضەٌٍىطىٕي ٍوغبْ ِۇپتي ئۈۋەٍىص وىَگەْ توْ ِوۋۇتتىٓ ٍېػىً لېٍىٓ

 :دېذى ِۇٔذاق ثىٍەْ ئبۋاز چىَمىراق
 تېپىٍغبٔذا الزىُ ثەغەرتي چبغٍىّبضٍىك، ضەي دۈغّۀٕي ٔېچۈن ھەر وېرىّذە لۇرئبْ- 

 جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ ئەٌھبي،. ۋاجىپ ئەِرى پبدىػبٔىڭ. وۆپ ئبٍەتٍەر خۇضۇضىذا ثبغالظ غبزات
 لبرغي وبپىرٌىرىغب ئىٍي ئبٍىّبً، ھېچٕەرضىّىسٔي ثىس ئىىەْ، ضورىغبْ خىراج ۋە ٌەغىەر ثىسدىٓ

 وۆتىرىػىّىس پەٌەن ئبضّبْ غەۋوەتٍىرىٕي-غبٔۇ ھەزرەتٍىرىٕىڭ غوجبَ گبڭ چىڭ ثبغالپ، غبزات
 . دەروبر

 غبزات وۆتىرىػٕي تىغ لبرغي جبڭجۇڭىغب ئىٍي تۇرۇپ، تەرەپتە جبڭجۇڭي ئۈرۈِچي- 
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 . وۈٌۈپ ثىٍەْ ِەضخىرە تەٍجي ٔوغىرۋاْ دېذى- تەلطىر، ثوٌّبش، دىگىٍي
 . لبرىۋاٌذى تەتۈر لوٍۇپ، ئبٌىَىپ تەٍجىگە ٔوغىرۋاْ غبِەخطۇت

 وۈزىتىپ ثىٍەْ دىممەت ئۇٔي ئۈچۈْ، ثىٍىۋېٍىع ئىچىذىىىٕي غبِەخطۇتٕىڭ ثېرى ثبٍبتىٓ
 ئۇ. لبٌذى پبتّبً تېرىطىگە خۇغبٌٍىغىذىٓ چۈغىٕىپ، دەرھبي ِەضىٍىٕي تەٍجي ھبغىر ئوٌتۇرغبْ

 ٔوغىرۋاْ لىٍىپ لبٔذاق ثۇٍبْ، چىممبٔذىٓ ِۀطىۋىگە ثەگٍىه تەٍجي وىچىه لېسىجەگٍىىتىٓ
 ئوٌتۇرغبْ ٍېٕىذا ئۇٔىڭ. ٍۈرەتتي ووٍىذا ثوٌۇظ تەٍجي چوڭ ئورٔىغب ئۇٔىڭ ٍولىتىپ، تەٍجىٕي

 غوجب لېسىجەگ چىممبْ ثوٌۇپ ثبغٍىمي ثەگٍەر ضبٔبلچي ٔېرىٕىىرغب ھېٍىمي ٍۀي ئبدەَ، وۆز پوٌتبً
 تەٍجىٕي ٔوغىرۋاْ تبپطىال پۇرضەت ئۇالر غۇڭب،. ئىذى ھەِٕەپەش ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر ثوٌطب

 لبٌطب، ثوٌۇپ تەٍجي چوڭ تەٍجي ھبغىر ِۇثبدا. ووالٍتتي ئورا ئۇٔىڭغب چېمىپ، غبِەخطۇتمب
 ٔوغىرۋاْ ئەِذى ِبٔب. ئىذى گەپ ئېٕىك ِىٕىػي ِۀطىۋىگە تەٍجىٍىه وىچىه غوجىٕىڭ لېسىجەگ

 ۋە ٍوغبٍٔىغي ثەضتىٕىڭ-ثوً. لوٍذى تېگىپ چىػىغب ئۇٔىڭ ثبلّبً، راٍىغب غبِەخطۇتٕىڭ تەٍجي
 پۇرضەتٕي ثۇ تەٍجي ھبغىر ئوخػبٍذىغبْ توغرالمب وەتىەْ وۆٍۈپ ثىٍەْ لبرىٍىغي رەڭگىروٍىٕىڭ

 :دىذى ِۇٔذاق وەٌتۈرگەچ ثەجب تبزىُ غبِەخطۇتمب دە،-لوپتي دەش ئورٔىذىٓ ثىٍىپ، غۀىّەت
 ئبٌىٍىرىٕىڭ غوجبَ گبڭ چىڭ ئۈچۈْ ثىس. گەپ ھەق ئېَتمبٍٔىرى ئبخۇٔۇِٕىڭ ِۇپتي- 

 ۋە ِەرگەْ ٍۈز ٔەچچە ثىر ئىچىذىٓ ٍۇرت دەرھبي ثىس. ئەۋزەي ھەِّىذىٓ غەۋوىتي-غبٔۇ
 . الزىُ ِبڭذۇرۇغىّىس ھۇزۇرىغب جبڭجۇڭىٕىڭ ئۈرۈِچي توپالپ، وۈِۈظ-ئبٌتۇْ

 ئەھۋاٌي ٍۇرتٕىڭ- ثىٍەْ، ثېطىمٍىك-ئېغىر تەٍجي ٔوغىرۋاْ دىذى - تەٍجي، ھبغىر- 
 تبغٕىڭ ئىىىي ئوْ. وەتتي وېّىَىپ ھوضۇي ثىٍەْ لۇرغبلچىٍىك ٍىٍي ئۆتىەْ. ِەٌۇَ ئۆزٌەگە

 ٍېتىُ-ئۆٌۈَ ئىچىذە ٍۇرت ثىٍەْ وېسىه لبرا. ئۇچرىذى جۇتمب ِبٌالر چبرۋا دىگىذەن ھەِّىطىذە
 ٔۇرغۇْ ۋە ِەرگەْ ٍۈز ٔەچچە ثىر لۇِۇٌذىٓ وىچىىىىٕە ئەھۋاٌذا، ِۇغۇٔذاق. ثوٌۇۋېتىپتۇ وۆپ

 «ثىٍەْ ئەي پبدىػبٌىك ثىٍەْ، ٍەي تۆِۈرچىٍىه! »ثوٌطۇْ ٍىممىٍي لبٔذاق وۈِۈغٕي-ئبٌتۇْ
 ئەي ثوٌّبٍسە، ثىٍەْ ئبِبٍٔىغي-تېچ ٍۇرتٕىڭ غەۋوىتي-غبٔۇ غوجبِٕىڭ گبڭ چىڭ. دەپتىىەْ

 :ئۇٌۇغالر ئۆتىەْ! ثوٌغۇدەوّۇ ثىٍەْ ضېٍىع ئېغىرچىٍىك ٍۇرتمب
 

 لوٌىٓ، ②رېئبٍەت ئبٌّب ①رەئىَەتتىٓ»
 .«ٍوٌىٓ رەئىَەت تبپػۇر رېئبٍەتىە

 
 :ثىرىذە ٔەضىھەتٍىرىٕىڭ لىٍغبْ ثبٍمبراغب ھۆضەٍٓ ھەزرەتٍىرى ٔبۋائي ئەِىر. دەپتىىەْ

 
 لىٍّبق، غبھٍىك ثوٌطب تىٍەر غبھ»

 . «ئبٍرىٍّبق وېرەوّەش رەئىَەتتىٓ
 

 . ئىىەْ دىگەْ
 

: دىذى ِۇٔذاق پۇالڭٍىتىپ لوٌٍىرىٕي دە،- لوپتي چبچراپ ئورٔىذىٓ غوجب لېسىجەگ   
 . پۇلرا، خەٌك–رەئىَەت  ① 

 . رىئبٍە لىٍّبق، ھۆرِەت لىٍّبق–رېئبٍەت  ②
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 غوجبَ گبڭ چىڭ ثوٌذىالِۇ؟ لىٍغۇدەن ٔەضىھەت غوجبِغب گبڭ چىڭ ئۆزٌە ئەِذى     - 
 . ئەِەش ِۇھتبج ٔەضىھىتىگە ھېچىىّٕىڭ ئىٕػبئبٌال، ھەزرەتٍىرى،
 ٔوغىرۋاْ ئبٔذىٓ ثوٌۇپ، ثبضمبْ ئۇٔي تەٍجي ھبغىر دېذى - ثېگىُ، لىٍطىال ضەۋر   - 

 :دىذى ِۇٔذاق لبراپ تەٍجىگە
 غوجبِغب گبڭ چىڭ خبْ ثېَجىڭ ئۇٌۇغ لىٍّبلچي؟ ٔىّە دەپ «پەئىَەت-رەئَەت »ئۆزٌە - 
 خبٌىطب لىٍىػٕي ٔىّە غوجبَ گبڭ چىڭ ثەرگەْ، لىٍىپ لۇي خەٌمىٕي جبضبق، ٍېرىٕي لۇِۇٌٕىڭ

 !دەۋەرِىطىٍە «پەئىَەت-رەئىَەت »توال لىٍىذۇ، غۇٔي
 :دېذى ِۇٔذاق ھبٌذا ئېچىٕغبْ ٔبھبٍىتي تەٍجي ٔوغىرۋاْ 

 ِەرگەْ ٍبِۇٌىٕىڭ جبڭجۇڭ دىّەوچىّۇ؟ ثوٌطۇْ «ٍىغىٍىغي تورپبق »ثىر ٍۀە ئۆزٌە، - 
 گۈي ثوٌطىّۇ، لۇي پۇلراالر ئبتىطي، ٍۇرتٕىڭ غوجبَ گبڭ چىڭ. ضورىغىٕي لبْ __ ضورىغىٕي
 ضەئىذى غەٍخ. ئەِەش ِىھرىۋاْ ثبٌىٍىرىغب ئۆز ئبتب لبٍطي ثبٌىطي، غوجبِٕىڭ گبڭ چىڭ ثوٌطىّۇ

 ثوٌّىطب ٍەتىۈزِە، زەرەر خەٌممە »ئوخػىتىپ، ٍىٍتىسغب خەٌمٕي دەرەخىە، پبدىػبٔي ھەزرەتٍىرى
 غوجبِٕىڭ گبڭ چىڭ ثىس. وەتىەْ لبٌذۇرۇپ گەپٕي ھېىّەتٍىه دىگەْ «وېتىذۇ لۇرۇپ ٍىٍتىسىڭ

 ھىّبٍە ِىطىىٍٕەرگە-غېرىپ ضبٍە، وۆپچىٍىىىە وۆوٍەپ، ٍىٍالر ئۇزۇْ دەرىخىذەن چىٕبر
 ضوراۋاتمبْ غىٕجبڭٕي پۈتىۈي. الزىُ ٍەتىۈزِەضٍىىىّىس زەرەر ثىھۇدە پۇلراالرغب خبٌىطبق، ثوٌۇغٕي

 تۇرۇپّۇ، ئبٌّبً پۇي ۋە ِەرگەْ دىَبرىذىٓ لۇِۇي وېٍىذىغبْ ئبٌمبٔچىٍىه جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ
 . لىالالٍذۇ ھبضىً ِۇرادىٕي ئۆز

 ئبٌذىٓ ثېرىػىٕي ٍۈز پبالوەتٕىڭ ثىرەر ئەئٍەَ ٔورۇز ضۆزٌەۋاتمبٔذا، تەٍجي ٔوغىرۋاْ
 ئۆزٌىرىٕي تەلطىر، »ثېرىپ، ئبٌذىغب تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ئۇ. وەتتي چۆِۈپ تەرگە لبرا ضەزگۀذەن

 ٍۈرەوّۇ ٍېتىذىغبْ دەردىگە ٍۇرتٕىڭ-ئەي ٍوق، لۇاللّۇ ئبڭالٍذىغبْ گەپٕي ھەق ثۇالردا ئبٍىطىال،
. ئىذى دىّەوچي «ثوٌىذۇ ضەپّەوٍىه ضۇ ئۈضتىگە تبغٕىڭ لبرا لىٍّبق ٔەضىھەت ثۇالرغب ٍوق،

 . ئوٌتۇرۇۋاٌذى جىُ ثېطىپ ئبراْ ئۆزىٕي ٌېىىٓ،
 ئبڭٍىغۇضي تۇرضىّۇ، چۈغىٕىپ لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي گەپ ھەق تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ غبِەخطۇت 
 خىَبي ئۈضتىذە تەدثىرى لۇتۇٌۇغٕىڭ لبٔذاق تەٍجىذىٓ لېرى ثۇ ھبٌذا ضبٌغبْ لبپبلٍىرىٕي وەٌّەً
 تەٍجي ِوٍطىپىت وۆرضەتىەْ خىسِەت وۆپ ۋە وؤب ئەڭ تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ثىراق. ضۈرەتتي

 جبزاالغمب دەرھبي ئۇٔي ئەضٍەپ، ثبرٌىغىٕي ئبثروٍي ٍۇلىرى ئىچىذە خەٌك ثوٌۇپّۇ ئىىۀٍىىٕي،
 :دېذى ِۇٔذاق دە،-تبپتي ٍوي ثىر ئۆزىچە ئبخىر. پېتىٕبٌّبٍتتي

 ئبخىرىذا ئۆِرۈِٕىڭ وەتتىڭىس، ھېرىپ لىٍىپ خىسِەت وۆپ ضىس! تەٍجي ٔوغىرۋاْ - 
 ھەجگە رۇخطەت، ضىسگە ئىذىڭىس، ئېَتمبْ ئەرز لېتىُ ٔەچچە دەپ لىٍىۋاٌطبَ تبۋاپ ھەج ثوٌطىّۇ
 !تۇرغبً ئورۇٔذاپ تەٍجي ھبغىر ۋەزىپىڭىسٔي ضىسٔىڭ جبثذۇٔۇڭ، ثېرىػمب

 :جبوبرٌىذى ِۇٔۇالرٔي غبِەخطۇت ئبٔذىٓ    
 ضەردىٓ ئوْ لبراپ، ئەھۋاٌىغب-ھبي دىٓ( ئبئىٍە )تۈتۈْ ھەر ئۈچۈْ خىراجىتي ئۇرۇظ - 

 ئوغۇي ثىر پۇلراالردىٓ ئوغۇٌٍۇق ئۈچ-ئىىىي توپالٔطۇْ؛ پۇي وۈِۈظ ضەرگىچە لىرىك
 ضەر ٍۈز ھەرثىرى تۈتۈٍٔەرٔىڭ ٍوق ئوغٍي ٍبوي ئوغۇٌٍۇق ٍبٌغۇز ئېٍىٕطۇْ؛ ئەضىەرٌىىىە

 ثەرضۇْ، ٍبٌالپ ئەضىەرٌىىىە وىػىٕي ثىر ثبغمب چىمىرىپ، پۇي لەغەز ضەر ئەٌٍىه وۈِۈظ،
 ثىٍەْ وىچىگي وىَىُ ۋە ئېتي جبثذۇلٍۇق-ئېگەر ئۆزىٕىڭ ھەِّىطي ئېٍىٕغبٔالرٔىڭ ئەضىەرٌىىىە
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 تەٍىٍٕۀطۇْ، غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر ئىػىغب ئېٍىع ئەضىەر ۋە توپالظ پۇي. وەٌطۇْ
 . لىٍطۇْ ِەرۇپ-ئەِىر جبِبئەتىە ِەضچىتٍەردە-ِەضچىت ئبخۇٔۇِالر

 . تۈگىذى گەپ ثىٍەْ غۇٔىڭ  
 

 :پىچىرٌىذى ئەئٍەِگە ٔورۇز وىتىۋاتمبْ ٍېٕىذا چىمىۋېتىپ ئوردىذىٓ دورغب توختي
 ثبغمب ٍۈگرۈگي ئېغىس ئبغمب، ٍۈگرۈگي پۇت. ثوٌذى ئۇگبي ثەگىە تەٍجي ٔوغىرۋاْ - 

 ئبڭٍىّىغبْ ِبلبٌٕي دىگەْ «تىٍىڭٕي پبدىػبدىٓ تبرت، پۇتۇڭٕي ئەۋٌىَبدىٓ »غۇ، دىگەْ
  ثوٌغىّىذى؟
 وېچە وۈٔذۈزٔي پبدىػب تەٍجي ٔوغىرۋاْ - ئەئٍەَ، ٔورۇز پىچىرٌىذى دەپ- دورغبَ، ھەً  - 

 وىػىٍەردىٓ دەٍذىغبْ ئوۋالپتۇ توغمبْ دىطە، غۇڭمبر ضبڭمبرىٕي دەٍذىغبْ، چىمىپتۇ ٍۇٌتۇز دىطە،
. لبٌذى ثبالغب دەپ لىٍىّەْ گەپٕي ھەق ئەِذى. ئەِەش
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 ببپ توققۇزىىچي

 

 قوزغىالڭ ھبرپىسىدا

 
 

  ضبڭب، ھىَبٍەت ئەه قىيَىذى ئەگەر

. ضبڭب غىنبٍەت مېرەمتۇر ئۆزۈڭذىِ

  ئەىػىر ّبۋاٍي__

 
 

1 
 

 ئېطىمٍىك ٌىگۀذەن ِىص خۇددى چېتىذە ثىر ئبضّبٕٔىڭ تۇِبٍٔىك ئبً توٌۇْ ضبغۇچ
 ئۆٍٍەرٔىڭ پبوبر-پبوبر ِەٌىٍەردىىي تۇرغبْ ئبجرىٍىپ ثىٍەْ ووچىالر تبر تولبً،-ئەگرى. تۇراتتي

 لبر ٔىپىس پبغػبپ گبٍىت. لوٍبتتي لبۋاپ ئىتالرِۇ ضبٔذا-ئبٔذا. وۆرۈٔەتتي ٍورۇغي چىراغ ثەزىٍىرىذە
 وۆزى ٔىّىگە ثىر ٍبتمبْ ئوتتۇرىطىذا ٍوٌٕىڭ وېتىۋېتىپ، ئبٌذىراظ ووچىذا تبر لبپالٔغبْ ثىٍەْ

 ئبدەَ ئۇٔىڭ دە،-لبرىذى وېٍىپ ٍېمىٓ ھبٌذا، تۇتمبْ دەضتىٕي لېٍىچٕىڭ ثېٍىذىىي ئۇ. چۈغتي
 ئۈضتىگە ئبدەِٕىڭ ئۇ چىمّىغبچ، جبۋاپ. ۋالىرىذى دەپ «وىّطەْ؟ »ثبٍمبپ، ئىىۀٍىگىٕي

 ثىٍەْ پۇتي پبغػبپ دېذى «وىّطەْ؟ ھوً،. »پۇرىذى ضېطىغي ھبرىغىٕىڭ جۈْ ثۇرٔىغب ئېڭىػتي،
 ئبدەَ ثۇ ٍبتمبْ چۇۋۇق پوتىطي ٍېرىك، وۆزى- ثبظ. لبٌذى تؤۇپ ئۇٔي ھبِبْ غۇ ثىراق. تۈرتۈپ
 گبٍىت ثىٍەْ ثۇٍرۇغي غوجىٕىڭ لېسىجەگ ثۇٍبْ، ئەتىگۀذىٓ ثۈگۈْ. ئىذى ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ ھېٍىمي
 ٔبھبٍىتي تبپبٌّبً ھېچَەردىٓ ثوٌطب ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ. ٍۈرەتتي ثۇٍرۇپ ئىع ٍبضبۋۇٌالرغب پبغػبپ

 دېطەَ، ٍۈرەِذىىىٓ ٍبالپ ٍۇٔذا ئىتتەن لوتۇر ضېٕي خوتۇٔتبالق، ھەً،: »غۇڭب. ئىذى خبپب
 دېذى!« ئورٔۇڭذىٓ لوپە دە،-ٍۈرۈپطەْ ِۇغتٍىػىپ ثىٍەْ ثىرضي ٍۀە ئىچىپ، ئۆٌگۀذەن

 ئۆٌگۀّۇ. »چىمّىذى ضبدا ھېچمبٔذاق ٍبضبۋۇٌذىٓ ٍبلۇپ. تېپىپ ثىٍەْ ئبچچىك ئۇٔي پبغػبپ
 . پبغػبپ وەتتي چۆچۈپ دەپ!« ٔىّە

 ئىىىي ضۇِجبتٍىك دولّۇغىذا ووچىٕىڭ ِۇغۇ ئىٍگىرى ضبئەت ٍېرىُ : ئىذى ِۇٔذاق ۋەلە
 ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ ئبرىذا غۇ. لوٍبتتي لبرىػىپ ٍوٌغب پبت-پبت تۇرغبٔذەن وۈتۈپ وىّٕىذۇ ٍىگىت

. لبٌذى وېٍىپ ئۇدۇٌىغب ئۇالرٔىڭ پېتي دەٌذەڭػىگەْ ئېَتىپ، دىّىغىذا ٔبخػىٕي ثىر لبٔذالتۇ
 ئۇٔي ثىٍەْ ِۇغتٍىرى ثبزغبٔذەن دىگۈچە ھۇٍت-ھبٍت وېٍىپ، ئېتىٍىپ ئولتەن ٍىگىتٍەر ھېٍىمي

 ئېٍىپ پىچىغىٕي پوتىذىىي ثىٍەْ لىٍىچي ئېطىۋاٌغبْ ِۈرۈضىگە دە،-لوٍذى وەٌتۈرۈپ ھبٌەتىە غۇ
 ...ئىذى ثوٌغبْ غبٍىپ وۆزدىٓ
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 لبرىغبْ ووچىغب ئىػىگي ٔېرىذا لەدەِچە ئوْ. لبرىذى ئەتراپمب ثوٌۇپ ئباللسادە پبغػبپ    
 ئۆٍگە ٍبضبۋۇٌٕي چىمىپ، چبلىرىپ ئىگىٍىرىٕي ئۆً پبغػبپ. تۇراتتي ٍېٕىك چىرىغي ئۆٍٕىڭ ثىر

 ثوٌغبٍٔىمىٕي ئىع ٔىّە وەٌتۈرگەچ، ھوغىغب ضىٍىىػتۈرۈپ ئۇٔي ئۆزى ۋە ثۇٍرۇدى ئەپىىرىػىە
 دەپ ھېچٕىّە ثبغمب تبغٍىغبٍٔىغىذىٓ ئۇرۇپ وېٍىپ تۇٍۇلطىس وىػىٕىڭ ئىىىي ٍبضبۋۇي. ضورىذى

 . ثېرەٌّىذى
  تؤۇِبِطەْ؟ ھېچمبٍطىطىٕي   - 
 . تؤۇِبٍّەْ ٍبق   - 
  ئبٌذىّۇ؟ ٔەرضەڭٕي ثىرەر   - 

 پىچبلٕىڭّۇ. دېذى «وېتىپتۇ ئېٍىپ لىٍىچىّٕي »ضىالپ، ثېٍىٕي ٍبضبۋۇي چبغذا غۇ  
 جۇِبتبٍذىٓ ٍىگىتي لبزاق ئەضٍىذە ثۇ چۈٔىي. ئېَتّىذى ثۇٔي ثوٌطىّۇ، ثىٍگەْ ٍولبٌغبٍٔىغىٕي

 ۋەلەدە لبٍٔىك لبٍٔىك ئۆٍىذىىي دورغىٕىڭ ٔىَبز وۈٔي، ھېٍىمي ئۇٔي ثوٌۇپ، پىچبق لبٌغبْ ئبٍمىسغب
 لىسغىٕىپ، ثبغمىالردىٓ ۋە ٍېػىۋاٌغبْ پوتىطىذىٓ ئبِبٔمۇٌٕىڭ پبٍذىٍىٕىپ، ئبٌىتوپىالڭذىٓ

 . ئىذى ئېَتّىغبْ ھېچىىّگە
 ٔىّەڭ ٍۀە لبرا، ئوثذأراق ئۇ؟ ئىىەْ ثۇالڭچىالر لبٔذاق ئبٌىذىغبْ لېٍىچٕىال ٍبٌغۇز   - 

  ٍوق؟
 ٍۈرگەْ ضبلالپ ئۈچۈْ ھبراق ٍوغۇرۇپ، خوتۇٔىذىٓ. لبراغتۇردى ٍىػىپ پوتىطىٕي ٍبضبۋۇي  

 . تۇراتتي ئبِبْ ٍبٔچۇغىذا لوٍۇْ پۇٌّۇ لەغەز ضەر ئىىىي
 . ٍبضبۋۇي دىذى - تەگّەپتۇ، ھېچٕىّەِگە ثبغمب لىٍىچتىٓ - 
 ئۇ؟ ثۇالڭچي لبٔذاق ئبٌىذىغبْ لىٍىچٕىال پەلەت تەگّەً، پۇٌغب ثىٍەْ وىچەن-وىَىُ - 

 ئبپىرىپ ئۆٍىگە ثۇٔي »ئبٔذىٓ لېٍىپ، ھەٍراْ پبغػبپ دېذى- وېرىگي؟ ٔىّە لىٍىچٕىڭ ئۇالرغب
. وەتتي چىمىپ ئبٌذىراظ لوٍۇپ، ثېرىپ ثۇٍرۇق ئىگىٍىرىگە ئۆً دەپ!« لوٍۇڭالر
 
 

2 
 

 ئبٌذىذا ئوردىطي ھەٍۋەتٍىه ضېٍىٕغبْ لىٍىپ وۆتەِە تەٍجىٕىڭ ھبغىر پبغػبپ گبٍىت   
 دۇغبٌمىٍىك ئۈضتىذىٓ جۇۋىطىٕىڭ تۈۋىذە دەرىخىٕىڭ چىٕبر ئېگىس لبٌغبْ ٍبٌىڭبچٍىٕىپ. توختىذى

 تۇرغبْ ھبضىراپ پبغػبپ. تۇراتتي دۇغذىَىپ تۇتۇپ، ئبتٕي ئىىىي وىػي ثىر ئېطىۋاٌغبْ ِىٍتىك
 وىُ »لبراۋۇٌالر دەرۋازىذىىي ئبرىذا غۇ. ثبٍمىذى وەٌگۀٍىگىٕي ٍىرالتىٓ لبراپال، ثىر ئبتالرغب

 . وىردى ئىچىىرى لىٍىپ ِەٌۇَ ئۆزىٕي پبغػبپ. ۋارلىرىذى دەپ «ضەْ؟
 ِېھّبٔخبٔىٕىڭ ٍورۇتۇٌغبْ ثىٍەْ الِپب وىرضىٓ چوڭ غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر    

 ئېطىۋاٌغبْ ثوٍٕىغب ثىٍەْ ِبتب ئبق لوٌىٕي ضوي. ضوراۋاتبتتي گەپ وىػىذىٓ ثىر ئوٌتۇرۇپ، تۆرىذە
 ئىػىىتىٓ پبغػبپ گبٍىت. ثېرىۋاتبتتي جبۋاپ ضوئبٌالرغب ئوٌتۇرۇپ پەگبدا ئبدەَ ثىر دوغىالق
 لبرغي لوزغىالڭچىٍىرىغب ئىٍي جبڭجۇڭىٕىڭ ئۈرۈِچي ثۇ،. تؤۇدى ئبدەِٕي ئۇ ثىٍۀال، وىرىػي
 ٍۈز ئىىىي تۈروۈِذىىي ثىرىٕچي ئەۋەتىٍگەْ تەرىپىذىٓ غبِەخطۇت ئۈچۈْ ٍبردەَ ئۇرۇغىغب

 تېخي ئۇٔىڭ پبغػبپ. ئىذى وىػي دىگەْ ثەگ روزىّەت ثبرغبْ ثوٌۇپ ثبظ ِەرگۀگە ئبتٍىك
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 ئوٍٍىغبْ دەپ ئۆٍىذە ئۆز ئۇٔي ئبڭٍىغبچمب، وەٌگۀٍىگىٕي لۇِۇٌغب ثۇرۇْ ضبئەت ئىىىي-ثىر
 وۆرۈپ، وەٌگۀٍىگىٕي ئوردىطىغب تەٍجىٕىڭ توپتوغرا ثبرِبً، ئۆٍىگىّۇ ثوٌطب، ئەِذى. ئىذى

 تىٕطىس-ئۈْ چەتتە ثىر پېتي ثبغٍىغبْ لوي دە،-چۈغۀذى ئىىۀٍىگىٕي جىذدى ئەھۋإٌىڭ
 .  تۇرىۋەردى

 ِەٌۇَ جبۋاپالردىٓ-ضوئبي ثوٌۇۋاتمبْ ئبرىطىذا ثەگٕىڭ روزىّەت ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر
 لىٍىپ، تولبً-ضۈر ٌەغىەرٌىرىٕي خبٍٔىك جبڭجۇڭىٕىڭ ئۈرۈِچي لوزغىالڭچىٍىرى ئىٍي ثوٌذىىي،

 غۇ ھبزىر. لوٍۇپتۇ ئەپىېٍىپ ٍەرگە دىگەْ لۇِجۇالق تەرىپىذىىي چىمىع وۈْ ٔبھىَىطىٕىڭ جىڭ
 ئوثذاْ خېٍي وۈٍٔەردە دەضٍەپىي ِەرگۀٍەر ثبرغبْ لوِۇٌذىٓ. ثوٌۇۋاتمىذەن ئۇرۇظ لبتتىك ٍەردە

 لوٍغبٍٔىمتىٓ، چىمىرىپ ئبٌذىغب لۇِۇٌٍۇلالرٔي دېطىال ھە ٌەغىەرٌىرى خبْ ثوٌطىّۇ، ئۇرۇغمبْ
 ثىٍەْ غۇٔىڭ. ثوپتۇ ٍبرىذار وىػي ضەوىىس ئوتتۇز ئۆٌۈپ، ِەرگەْ ثەظ ئەٌٍىه ئىچىذە ھەپتە ثىر

 ضۆز ئۇٍغۇرچە ئبرىطىذا لوزغىالڭچىٍىرى ئىٍي ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. وىتىپتۇ چۈغۈپ روھي ئۇالرٔىڭ
 وىُ ضىٍەر لېرىٕذاغالر، لۇِۇٌٍۇق ھەً »ھەدىطىال، ئۇالر. ئىىەْ وۆپ تۇڭگبٔالرِۇ ثىٍىذىغبْ

 ۋاڭذىٓ غبِەخطۇت ئەِذى. چۈغتي تەختتىٓ خبْ ِبٔجۇ ثېَجىڭذىىي ضولۇغۇۋاتىطىٍەر؟ ئۈچۈْ
 ثوٍطۇّٔبً ثەگىىّۇ روزىّەت ِەرگۀٍەر غۇڭب. ۋارلىراٍذىىەْ ئبرلىٍىك وبٔبً دەپ «لورلّبڭالر

 . ثبغالپتۇ لېچىػمب
 لبپىغىٕي تەٍجي ھبغىر دېذى- وەٌذىڭ؟ ٍېٕىپ ثىٍەْ وىػي لبٔچە لىٍىپ غۇٔذاق- 

 . ضېٍىپ
 تبغالپ ئۆتەڭٍەردە ٍبرىذرالرٔي ئېغىر ٍەتتە، ضەوطەْ ثىٍەْ ئۆزەَ وەٌگىٕىّىس ضبالِەت- 
 . ثەگ روزىّەت دېذى- وەٌذۇق،
 . غوجب لېسىجەگ دېذى- ٔەدىذۇ؟ ھبزىر وەٌگۀٍەر ثىٍەْ ضەْ- 
 . وەتىەْ تبراپ ئۆٍٍىرىگە ھەِّىطي- 
  تۇرِىذىڭ؟ ٍىغىپ ٍەرگە ثىر ٔىّىػمب- 
 ۋارلىراپ،. لوٍذى ثەرِەً تۇتۇق ٍىٍمىذەن وەتىەْ ئۈروۈپ ثىٍۀال وىرىع لۇِۇٌغب- 

  ...ٔەدىىىٕي ثبلتىُ، ئۇرۇپ
 ئىع توال، ٔبٌىطي خەلٕىڭ خوتۇْ- تەٍجي، ھبغىر ثبغٍىذى وبٍىػمب دەپ!-  ثەش- 

 ئۇ. ئىىۀطەْ پوق پبرچە ثىر ئەِەش، ثېػي ٌەغىەر ووتۇٌذاۋەرِە، توال دەپ،  ثبٔىطي، ئۇلّبضٕىڭ
 ثىر لۇِۇٌغب پۈتىۈي ئەتىگىچە گەپٍەر ثبٍىمي ثوٌطب، وەتىەْ تبراپ ئۆٍگە-ئۆً ٔىّىٍىرىڭ ثىر

 دارغب لېپىالرٔي ٔبْ ئوخػبظ ضبڭب وەتّەِذۇ؟ تەضٍىػىپ تېخىّۇ ئېٍىع ئەضىەر ئەِذى. وېٍىذۇ
 . وېرەن ئېطىع

 . ثېگىُ ئىٍتىپبتٍىرى- 
 ثېگي پبغػبپ ئۆزۈڭ-  وبٍىپ، پبغػبپمب گبٍىت تەٍجي دېذى- لېپي، ٔبْ ثىر ضۀّۇ- 

 ٍېٕىذا ①دورٌۇلٕىڭ. ٍۈرىطەْ ٍوق غېّىڭذە ثوٌۇۋاتطب، ئۀطىسچىٍىه غۇٔچە ٍۇرتتب تۇرۇپ،
 ثبرِۇ؟ خەۋىرىڭ لبچمبٍٔىغىذىٓ ئېٍىپ ِىٍتىغىٕي ثوغۇزٌىۋېتىپ، چېرىىٕي ئىىىي ثۇالڭچىالر

 تۈٔۈگۈْ ثىٍەِطەْ؟ تبغٍىغىٕىٕي ئۆٌتۈرۈپ ئبِجىٍىٕي ثبرىىۆي دىگۀٍەرٔىڭ گېالۋخۇً ھېٍىمي
  ئبدەٍِىرىڭٕي دەرھبي. ٍۈرۈڭالر ٍىغىپ ھۇغۇڭالرٔي لىپتۇ، لەضت ئبِجىٍىغىّۇ لۇِۇي وېچە

ئوتتۇرىطىغب  (ِۇضۇٌّبْ غەھىرى)« خۇٍچىڭ»ئۇ چبغالردا لۇِۇي وؤب غەھەر ثىٍەْ . دورا ئىطىىالتي- ئوق– (دورىٍىك) دورٌۇق ① 
 .ٍبرالٍىرى غۇ ٍەردە ضبلٍىٕبتتي-جبٍالغمبْ ثىر وىچىه لورغبْ ثوٌۇپ، ھۆوۈِەتٕىڭ لوراي
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  ئبڭٍىذىڭّۇ؟ لوٍۇلالغتۇرۇڭالر، چبرالغٕي ووچب وېچىٍىرى وۆپەٍت،
 لبٌغبْ وېٍىپ ئۇچىغب تىٍىٕىڭ دىذىَۇ،... « ثبٍب »ئبٔذىٓ پبغػبپ، دىذى... - ظ... خو- 

 . لبٌذى توختبپ ٍۇتۇۋېتىپ، گەپٕي
 . تەٍجي دېذى-  «ثبٍب؟ »ٔىّە ھە،- 
 ضۆزٌەپ ۋەلەضىٕي ٍبضبۋۇٌٕىڭ ٍبلۇپ تۇرۇپ، دۇدۇلالپ پبغػبپ گبٍىت وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ 

 . ثەردى
 ئىػالرٔىڭ ثۇالٍذىغبْ ٍبراغ-لوراي ئۆٌتۈرىذىغبْ، وىػىٍىرىٕي ھۆوۈِەت! دېّىذىّّۇ ِبٔب- 

 ثىٍەْ چېرىىٍەر. ئۆٌتۈرۈپتۇ گېالۋخۇً ئبِجىٍىٕىغۇ ثبرىىۆي. ئەِەش ئىع وىچىه ثوٌۇغي پەٍذا
 ضەْ! ٍۀە ثوٌّىطۇْ ئبدەٍِىرى ِۇجبڭٕىڭ تۆِۈر ھېٍىمي وىُ؟ ثۇٌىغبٔالر لوراٌىٕي ٍبضبۋۇٌالرٔىڭ

 ثىٍەٌّەً رەڭگىروٍىٕىّۇ تۇرضۇْ، ثۇٍبلتب تۇتّبق ئۆزىٕي تۆِۈرٔىڭ ھېٍىغىچە لېپىالر ٔبْ
  !ئەِەضتۇ؟ غبٍبتۇْ وۆرۈّٔەٍذىغبْ وۆزگە وەتطە، ثوٌۇپ ھەرلبٔچە ئۇ. ٍۈرىطىٍەر

 
 

3 
 

 وېٍىػىە ئۆٍىگە ثەگٕىڭ روزىّەت  وىػىٍەر توپ-توپ ثىٍەْ ۋالتي چبغىب ئەتىطي   
 ثبال ِوِبٍالر، لبٌغبْ ِۈوچىَىپ ثوۋاٍالر، ضبلبٌٍىك ئبپئبق وۆپچىٍىگي ئۇالرٔىڭ. ثبغٍىذى

 ثبغٍىغبْ، ئبق ثېٍىگە دىگىذەن ھەِّىطي ثوٌۇپ، لىسالر-ئوغۇي ئۇغػبق ۋە ئبٍبٌالر وۆتۈرگەْ
 تۈۋىذىىي ضېپىً وؤب ثەگٕىڭ روزىّەت لبٌّبً ۋالتىغب چۈظ. ئىذى ضېٍىۋاٌغبْ ئبق ثېػىغب ئبٍبٌالر

 ثىٍەْ، ئۆگسىٍىرى ئۆٍٍەرٔىڭ ئەتراپتىىي. لبٌذى لورغبۋىذا وىػىٕىڭ ٍۈزٌىگەْ ٔەچچە ھوٍٍىطي
. ئىذى وەتىەْ لبپالپ لبغىذەن لبرا خۇددى توپ ئبدەٍِەر ضۆگەتٍەرٔىّۇ-تبي لبٌغبْ ٍبٌىڭبچٍىٕىپ

 ٔبرەضىذىٍەرٔىڭ ئۇغػبق ئبۋازٌىرىغب ٍىغب دىگەْ «لېرىٕذىػىُ ۋاً »،«داداَ ۋاً »،«ثبالَ ۋاً»
 ٍىرتىپ، ٍبلىٍىرىٕي ئبٍبٌالر گبٍي. وەٌتۈرەتتي زىٍسىٍگە زىّىٕٕي-ٍەر لوغۇٌۇپ، چىَبٌىرى-لىَب

 تۈۋىٍىرىگە تبَ ٍۆٌەغتۈرۈپ، ِوِبٍالرٔي وەتىەْ ھوغىذىٓ وىػىٍەر گبٍي. ٍۇالتتي چبچٍىرىٕي
 تېَىٕىپ، تبٍبلمب ھبضب ِوِبً ثىر وەتىەْ ضبرغىَىپ چىػٍىرى ئبلىرىپ، چبچٍىرى. ئوٌتۇرغۇزاتتي

 :ٍىغالٍتتي لېتىپ لوغبق
 

 ثبالَ، جېٕىُ ثبالَ، جبْ
 .ثبالَ ثەرگەْ جبْ چۆٌٍەردە

 ثىرضىّۇ، گۈٌۈڭٕىڭ ئوْ
 .ثبالَ ضوٌغبْ ئېچىٍّبً

 
 ٍېػىڭ، توغّبً ٍىگىرِىگە

 .ثېػىڭ لبٌغبٔذۇ ٔەٌەردە
 لېرىٕذىػىڭ، لبٌذى ٍىغالپ

 .ثبالَ لبٌذۇلمۇ ئبرِبٔذا
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 ئېگىٍىپ، چىۋىمتەن تبي

 .ضبرغىَىپ زەپىرأذەن
 ئېسىٍىپ، ثبغرىُ-ٍۈرەن

 .ثبالَ لبٌذىّغۇ ھەضرەتتە
 

 وۆتەرگەْ پباللالرٔي ثوٍبٌغبْ لبرا ثېػي ثىر لىسىً، ثېػي ثىر پبغػبپ گبٍىت ئبرىذا غۇ   
 ثىراق،. ثوٌذى تبرلىتىۋەتّەوچي ثىٍەْ ھەٍۋە خبالٍىمٕي وېٍىپ، ثىٍەْ ٔەۋوەر ئوْ-ضەوىىس

 ئباللسادە ٔەۋوەرٌەر. لىٍىۋەتتي پبرچە-پبرچە تبرتىۋېٍىپ، پباللٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ خەٌك غەزەپٍۀگەْ
 دەرۋازىٕي ثىٍەْ ِۈرۈضي دە،-دىذى «تۇرىطىٍەر؟ لبراپ ٔىّە »ثىرضي وىّذۇ. لېچىػتي ثوٌۇغۇپ

 . لوغۇٌذى ئۇٔىڭغب ئبدەَ توپ ثىر. ثبغٍىذى ئىتتىرىػىە
 ثۇ ئۈضتىذە راۋىغىٕىڭ ئوردا تەٍجي ھبغىر ثىٍەْ غبِەخطۇت ثېرى، ضبئەتتىٓ ٍېرىُ  

 ٍەتىۀذە، ٍەرگە غۇ ئەھۋاي. تۇراتتي وۆزۈتۈپ ثىٍەْ دۇرثۇْ ئۇزۇٔچبق وۆزٌۈن ثىر ئەھۋاٌالرٔي
 وەتتي وۆرۈٔۈپ «ٍېغىٍىمي تورپبق »ثەرگەْ ٍۈز ثۇرۇْ ٍىً ثەظ ثۇٔذىٓ وۆزىگە غبِەخطۇتٕىڭ

 «ضىٍەر؟ دىّەوچىّۇ ثوٌطۇْ ٍېغىٍىغي تورپبق ثىر ٍۀە »تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ وۈٔي ھېٍىمي ۋە
 . تۇٍۇٌذى وەتىۀذەن جبراڭالپ تۈۋىذە لۇٌىغىٕىڭ گىپي دىگەْ

 ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص. ئەۋەتىڭ ئبدەَ چبلمبْ- تەٍجىگە، ھبغىر غبِەخطۇت دىذى- ثوٌّىذى،- 
 ِەضچىت ئبتبپ، ئۆٌگۀٍەرگە. لىٍطۇْ ٔەضىھەت-ۋەز وېٍىپ، دەرھبي ئبخۇٔۇِالر ثىٍەْ

. دېطۇْ ثېرىّىس گۈرۈچ-ئۇْ ۋە وبال، ثەظ لوً، ئەٌٍه ئوردىذىٓ لىٍىػمب ٔەزىر ِەضچىتٍەردە
 . چىمبرضۇْ ئوق ثېرىڭ، ثۇٍرۇق پبٌگبٔالرغب ئۇٔىّىطب، ثۇٔىڭغىّۇ

 توپي خەٌك وەٌگۀذە، ئەگػتۈرۈپ تبٌىپٍىرىٕي ِىٕىپ، لېچىرغب لبرا ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص  
 لوٌىٕي ضوي. ئىذى ئېٍىۋاٌغبْ ئبرىغب چىمىپ ضۆرەپ ئۆٍىذىٓ ثەگٕي روزىّەت ئبٌٍىمبچبْ
 تەرەپتىٓ-تەرەپ. تۇراتتي دىرىٍذاپ چبغمبٔذەن ئبٌذىذىىي ِۈغۈوٕىڭ ثەگ روزىّەت ئېطىۋاٌغبْ
 . گۈرۈٌذەٍتتي دەھػەتٍىه گۈٌذۈرِبِىذەن ٔىذاٌىرى غەزەپ چىمىۋاتمبْ

 !ثەر ثبالِٕي لبٔخور، ھەً- 
  !ثەر دادإِي- 
  !ثەر ئبوبِٕي- 
  !ٍە ئۆٌتۈرۈپ ھەِّىّىسٔي ثوٌطبڭ توٍّىغبْ- 

 خەٌممە ثىٍەْ ئبۋازى چىمىراق ۋە ئىٕچىىە تۇرۇپال، چۈغّەً خېچىردىٓ ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص
 :لىٍذى خىتبپ

 ۋاوبٌەتٍىرى ھەزرەتٍىرىٕىڭ غوجبَ چىڭگبڭ ئبتىطي ٍۇرتٕىڭ ِەْ! ِۇضۇٌّبٔالر ھبً،    - 
 ھۆوّي تبئبالٔىڭ ئبٌال ئۈچۈْ ِۇضۇٌّبٔالر ثىس. وەٌذىُ ضوراپ ئەھۋاي ضىسٌەردىٓ ثىٍەْ

 !ضېٍىڭالر لۇالق ِبڭب ثوٌىذۇ، ثىٍەْ تەلذىرى ئبٌالٔىڭ ثوٌطب ئىع ھەر. ئەال ھەِّىذىٓ
 تۇرۇپ ئورۇٍٔىرىذىٓ وۆرضىّۇ ضبٍىطىٕي تۈگۈي، ئۆزى ئەئٍەِٕىڭ ئۈۋەٍىص ئبدەتتە،     

 پەرۋا لىٍچە ھېطبپالپ، ئورٔىذا ٍولٕىڭ-ثبر ئۇٔي ثۇگۈْ خەٌك ثىٍذۈرىذىغبْ ئېھتىراَ-ئىسزەت
 ٍۀە توغرىطىذا لىٍىع ضەۋرى ثوٍطۇٔۇپ، تەلذىرىگە ئبٌالٔىڭ  ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص. لىٍّىذى
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 تۇرۇپ ئېطىٍىپ تىسگىٕىگە خېچىرٔىڭ لبرا ثوۋاً ئبلطبلبي ثىر وېَىٓ، دەۋەرگۀذىٓ ثىرٔىّىٍەر
 وېسىه وىچىگي ئىذى، ئىىىي لبٌغىٕي تۇرۇپ ثەرگەْ، ئوغۇي ٍەتتە ِبڭب خۇدا : »دېذى ِۇٔذاق
 تۇتۇپ ئەضىەرٌىىىە چوڭىٕي دەپ، ٍبرٌىغي غوجبِٕىڭ ۋاڭ وېٍىپ، روزىّەت ٍبتمبٔذا ئبغرىپ ثىٍەْ
 ھەٍذەپ ثىٍەْ ٍبرٌىغي غوجبِٕىڭ ۋاڭ. تبپتي لبزا ئوغٍۇَ وىچىه ئۆتۈپ وۈْ ئوْ ئبرىذىٓ. وەتتي

 ئۆٌەِتي؟ ضولۇغتب ثەرِىطەڭالر، تۇتۇپ ثبالِٕي ضىٍەر. تىرىگىّۇ ٍوق، ئۆٌۈگىّۇ ثبالِٕىڭ وەتىەْ
 خەلٕىڭ ۋاڭغب غبِەخطۇت ثەرِىگۀغۇ؟ خۇداٍىُ ثۇٍرۇلٕي دېگەْ ثبرضۇْ ضولۇغمب ثبالڭ ضېٕىڭ

  «لىپتىىۀّۇ؟ ثۇٍرۇق خۇداٍىُ دەپ ئەۋەت ئۇرۇغمب ثبٌىٍىرىٕي
 . وۆپچىٍىه تەضتىمٍىذى دەپ-  ئېَتىذۇ، توغرا! توغرا توغرا،- 

 ئورٔىغب ضېٍىع لۇالق ئۇٔىڭغب خبالٍىك. ثبلتي ۋالىراپ دەپ ٔىّىٍەر ثىر ٍۀە ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص
 ئەضىەرٌىرى لوراٌٍىك ۋاڭٕىڭ ئبرىذا غۇ. چىمبردى ھەٍذەپ ئبرىذىٓ ٍۈرۈپ، ئۇرۇپ خېچىرٔي لبرا

. وەتتي لبپالپ تۈتەن-ئىص ئبضّبٕٔي ئبڭٍىٕىپ، ئبۋازٌىرى ِىٍتىك دە،-ثوٌذى پەٍذا ئۈضتىذە ضېپىً
 ئورۇق-ئبجىس ثىٍەْ ثبٌىالر ئۇغػبق ٍبتمبْ دەضطىٍىپ ٍىمىٍىپ،. ثبغٍىذى لېچىػمب توپي خەٌك

 . ٍەتتي پەٌەوىە پەرٍبتٍىرى-دات ۋە چىَب-لىَب ِوِبٍالرٔىڭ
 :دېذى ِۇٔذاق تەٍجىگە ھبغىر غبِەخطۇت تۇرغبْ وۆرۈپ تبِبغب ئۈضتىذە راۋاق

 تېجىّەٌٍەر ثۇ دەپ، ٍبٔىذۇ غوجىطىغب ضەِرىطە لۇي چىػٍەٍذۇ، ئىگىطىٕي ضەِرىطە ئىت- 
 ثوٌطب، ثوٌغبْ ئەرٌەردىٓ لبۋۇي ضىپبھٍىرىُ-ثەگ ِېٕىڭ. وىتىۋاتىذۇ ئېػىپ ھەددىذىٓ ثەوّۇ

 ٍۇرتٕي ثۇ زادى تەٍجي ھبغىر ضىس. ئىذى وەتّەش ثوٌۇپ ِۇٔچىٍىىّۇ پۇلراٌىرىُ
 ...ثوٌّىطب ٍولّۇ؟-تۇتبالِطىس
 وەٌتۈرگۀذىٓ ثەجب تبزىُ ئېگىٍىپ ٍەرگىچە ثىٍەْ گەۋدىطي ٍوغبْ تەٍجي ھبغىر     

 :دېذى ِۇٔذاق ئبۋازدا پەش لبرىۋېٍىپ، ئەتراپمب وېَىٓ،
 تۇرۇپ، ضەھەر ٍېتىپ، وەچ لۇٌٍىرى ثىس ضبٍىطىذە، دۆٌەتٍىرى وەرەٍِىرىٕىڭ ئبٌىٌ- 
 ثىس ٌېىىٓ، ئەِّب. ٍۈرۈپتىّىس ٍۈگۈرۈپ لىٍىپ، ئوْ پۇتىّىسٔي ثىر ئۈچۈْ تېچٍىمي ٍۇرتٕىڭ

 ... ِەضىٍەْ ٍۀي ِەضىٍەْ،. ئىىەْ ثبر وىػىٍەرِۇ تۇرىذىغبْ ثۇزۇپ تۈزىگۀٕي
 . ئېَتمۇٌۇق ئبٍىغىٕىّۇ ثبغٍىغبٔذىىىٓ، گەپٕي لبٌىطىس؟ توختبپ ٔېّىػمب ھە،- 
 ضۇ-  لبرىۋېٍىپ، ئەتراپمب ٍۀە تەٍجي لىٍذى داۋاَ دەپ-  ِەضىٍەْ، ٍۀي  ، ظ... خو - 

 ...ثىٍەْ چۈغىەْ تەٍجىٍىىتىٓ تەٍجي ٔوغىرۋاْ دىگۀذەن، ئۇخٍىّبش دۈغّەْ ئۇخالر، ئۇخٍىطب
 ئېَتىۋېرىڭ؟  ٔىّە؟ ھە،-  
 ھەرٔىّىٍەرٔي دەپ ثبر ئبغسىُ وەچّەً، ئۆچّۀٍىگىذىٓ ثىٍەْ چۈغىەْ تەٍجىٍىىتىٓ- 
 خۇداٍىُ. ثوٌذى تۈگىتىذىغبْ لىرىپ لۇِۇٌٍۇلٕي ئۈچۈْ جبڭجۇڭ ثىر غوجبَ چىڭگبڭ. دىگىذەن

. ٍۈرگىذەن تبرتىػىپ دوضت ئۇٔىڭغب ئەئٍەِّۇ ٔورۇز ھىٍىمي. دەپتۇدەن ثەرضۇْ، ئىٕطبۋىٕي
 ثۇ. ثوٌّبلچي ٔىّە پۇلراالر ثەرضە، لىٍىپ گەپٍەرٔي غۇٔذاق وىػىٍىرى ئبثروٍٍۇق ٍۇرتٕىڭ

 ئۇٔچىٕي ھبوچي ٍۀە. دىۋىذىُ لوٍبً ضېٍىپ غېرىپٍىرىگە خبتىرە ھەزرەتٍىرىٕىڭ گەپٍەرٔي
 . ئىذىُ لىٍغبْ ئېھتىَبت لېٍىػتىٓ تۇغۇٌۇپ ثەدگۇِبٍٔىك ثىرەر ثوٌۇپ، وۆرەٌّەپتۇ

 راضتّۇ؟ گەپٍەر ثۇ- 
 ضۇ ووال-ووال چىمۇر، گەپ لوغال-لوغال. ٍىّەٍذۇ ٔبْ ثىىبر لۇاللٍىرى-وۆز ئوردىٕىڭ- 

 . توال گەپ ئېَتىۋەرضەَ دەپ، چىمۇر
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  پۇتّەپتىّۇ؟ تەٍَبرٌىغي ضەپىرىگە ھەج تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ- 
 . ٍۈرگىذەن ٍوق غېّىذىّۇ- 

 «لىٍىڭ ٔىّە ثىر ئۆزىڭىس »وىَىٓ، جىّجىتٍىمتىٓ دەٍِىه ثىر. چۆِذى خىَبٌغب غبِەخطۇت
 .لوٍذى لبراپ ِۀىٍىه تەٍجىگە ھبغىر دەپ
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 ببپ ئووىىچي

 

 ئون ببالغب بىر داۋا

 
 

  ضبٍىطىذە، قىيىچيىرىڭىسّىڭ جەّْەت

. پەٍغەٍبىرى قىيىچْىڭ ٍەُ

 تىِ« ھەدىص »__

 

 تۇتۇغْي دەضتىطىْي قبرا قىيىچْىڭ مىَني

. مېيىذۇ دۇچ تىغىغب ئۆتنۈر ئۇّىڭ خبىىطب،

 ٍبُ. گ. ۋ  __

 

 
 

1 
 

 ثېرىػي ِەرگەْ ئبتٍىك ٍۈز ثەظ جبڭجۇڭىغب ئۈرۈِچي ۋاڭ غبِەخطۇت ثىٕبئەْ، ۋەدىگە
 ِەرگۀٕىڭ ٍۈز ئىىىي تۈروۈِذىىي ثىرىٕچي ئەۋەتىەْ ثبغچىٍىغىذا ثەگ روزىّەت. ئىذى الزىُ

 لبٌغبْ لىٍىپ، ئەِەي ۋەدىگە ثوٌّىطۇْ، لبٔذالال ئەِذى. ئبٍبلالغتي ثىٍەْ غۇٔىڭ ئۀە تەلذىرى
 ھەدەپ جبڭجۇڭي ئۈرۈِچي ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ئىذى الزىُ ثېرىػي ئەۋەتىپ ِەرگۀٕىّۇ ٍۈز ئۈچ

 ٌەغىەرٌىرىٕي خبْ لوزغىالڭچىٍىرى ئىٍي. لىطتبۋاتبتتي غبِەخطۇتٕي ئەۋەتىپ، تېٍېگىراِّب-خەت
 جبڭجۇڭىٕىڭ ئۈرۈِچي ثبغٍىغبٔذا، ضىٍجىػمب تەرەپىە ِبٔبش چىمىرىپ، لوغالپ غىخودىّٕۇ

 پۈتۈْ »غبِەخطۇتمب دە،-لبٌذى تىپىرالپ توخۇدەن وۆٍگەْ پۇتي تىمىٍىپ، ئبغسىغب ئۆپىىطي
 لىٍىپ، ِۇئبۋىٓ ضىسٔي ثەرضىڭىس، ٍبردەَ توٌۇق چىمىػىّغب ئۇتۇپ ئۇرۇغتب ثۇ لبٌذى، ضىسدە ئۈِىت

 . ئىذى ئەۋەتىەْ تېٍېگراِّب جىذدى ِەزِۇٔذا دىگەْ «ضوراٍّىس تەڭ ئىىىىّىس غىٕجبڭٕي پۈتىۈي
 ۋەلە ثبٍىمي ئۆٌۈپ، توٌىطي تەڭذىٓ ِەرگۀٍەرٔىڭ ثبرغبْ ثبغالپ ثەگ روزىّەت ثىراق،

. وەتتي تەضٍىػىپ تېخىّۇ ئىػي ئېٍىع ئەضىەر غبِەخطۇتٕىڭ وېَىٓ، چىممبٔذىٓ وېٍىپ
 جبْ لىٍىّىس، لبٔذاق »لبچۇرۇۋىتىپ، ثىٍەْ ثبٔىالر تۈرٌۈن ئوغۇٌٍىرىٕي وىػىٍەر ٔۇرغۇٍٔىغبْ

 چىمىرىپ دوٌىطىٕي دەپ «وەتتي لېچىپ ثەرِەً، تۇتۇق ثبٌىالر. ئىىەْ ٔىّە تبتٍىك دىگەْ
 وىػىٍەر ثەزى. لبٌذى ثوٌۇپ چىمىراٌّبٍذىغبْ ئىع زورالپّۇ تولّبلمب-تبٍبق ثەگٍەر. تۇرىۋەردى

 ئىالجىُ ئەِذى »وىػىٍەر ٍبغبٔغبْ ثەزى. وەتتي لېچىپ ئۆزىّۇ دەپ «وېٍەً تېپىپ ثبالِٕي»
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 ئەٌۋەتتە ئەضىەرٌىىىە ئۇالر. وېٍىۋاٌذى ئوردىغب دەپ «ثبراً ئۆزەَ ئورٔىغب ثبالِٕىڭ. لبٌّىذى
 ھەضطە ئۈچ-ئىىىي ِىمذاردىٓ ضېتىػتۇرۇپ،ثەٌگىٍۀگەْ ٍولىٕي-ثبر ثوٌطب، ثەزىٍەر ٍبرىّبٍتتي،

 غبِەخطۇتتىٓ غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر. تىرىػبتتي لۇتۇٌۇغمب تۆٌەپ وۈِۈظ ئوغۇق
 ثىٍٍە ثىٍەْ ئبِبٔمۇي لبتبردا غۇ. ثبغٍىذى ضېتىػمب الرٔي «گۇٔبوبر »لبِبلتىىي ئوغۇرٌۇلچە

 چىمىرىپ، لبِبلتىٓ ٍىگىتٕي دىگەْ لىسىك لبضىُ ۋە تىىە ضوپي وېٍىٕگەْ تۇتۇپ ٔېرىٕىىردىٓ
 ٍېڭي ئبِبٔمۇٌّۇ ثبغالپ، وۈٍٔەردىٓ غۇ. ضبتتي وۈِۈغىە ضەر ٍۈز ئۈچ ضەردىٓ ٍۈز ئۈچەٍٍۀٕي
 . ئۆتتي لبتبرىغب ئەضىەرٌەر

 ئبتىٍىذىغبْ دەپ «غبر ثەظ »ۋە ٍېسىالر ئەتراپ ئىچي، غەھەر لۇِۇي لىٍىپ، غۇٔذاق
 ضبٕٔي لبٌغبْ غبِەخطۇت. توپالٔذى ئەضىەر ٍىگىرِىچە ٍۈز ثىر تەضٍىىتە ِىڭ ثوٌۇپ، راٍؤذىٓ

 چۈغۈپ ھبٌەتىە ئۇخٍىَبٌّبٍذىغبْ وېچىٍىرىّۇ ثوٌۇپ، ٍىگىذەن ئۆزى گۆغىٕي ئۆز توغمۇزاٌّبً،
 . ئىذى لبٌغبْ

 ضەوطەْ ٍۈز ثىر خەٌمي تبغ: »لبٌذى وېٍىپ «خەۋەر خۇظ »تەرەپتىٓ تبغ پەٍتتە، غۇٔذاق
 ثبغالپ دورغب ٔىَبز ئۇالرٔي ئەۋەتىپتۇدەن، خىسِىتىگە غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ ٍىغىپ، ِەرگەْ ئبتٍىك

 خۇغبٌٍىمتىٓ ئبڭالپ، ٔي «خەۋەر خۇظ »ثۇ غبِەخطۇت(. ئىذى ئىع راضت ثۇ، )«وەٌگىذەن
 دەرھبي لوغۇٌۇپ، ٍەردىىىٍەر ثۇ ھبِبْ وەٌگەْ ِەرگۀٍىرى تبغ دە،-ٍەتتي لۇٌىمىغب ئبغسى

 . چۈغۈردى ٍبرٌىك ِەزِۇٔذا دىگەْ ثبرضۇْ ثوٌۇپ ثېػي ٌەغىەر ثبلي ھبجەر ئۈرۈِچىگەِبڭطۇْ،
 . ئىذى ئوٍۇٔي خەٌىپىٕىڭ تۆِۈر ئەۋەتىع توپالپ ِەرگەْ تبغذىٓ ثوٌطب، ھەلىمەتتە
 ٔبرازىٍىك لبتتىك خەٌمي تبغ تبرتىپ، وىرىػىۀذىٓ ئېٍىػمب ئەضىەر غبِەخطۇت ئەضٍىذە،

 خبٌىطب ئېتىپ، خبٌىطب غىٍىپ، تېرىّىسٔي غوراپ، تەرىّىسٔي لبْ. »ئىذى وەٌگەْ ثىٍذۈرۈپ
 ئبپىرىپ، ٍۇرتالرغب ٍبلب ثىسٔي ئەِذى ٍەتّىگۀذەن، ئەتىىٕي ئبٔې غۇٔچە چېپىپ،
 دىگەْ «لبپتىّۇ؟ غۇ لىٍّىغىٕي غبِەخطۇتٕىڭ ثەرگىذەوّۇ؟ تۇتۇپ ئولمب تۈروۈٍِەپ-تۈروۈَ
 خەٌك ثوٌۇپ، ئۆتّەش تولّبلٍىرىّۇ-تبٍبق دورغىالرٔىڭ. تۇراتتي ئبڭٍىٕىپ ٍەردە ھەِّىال گەپٍەر

 تبغ دە،-وېتەتتي لېچىپ ئەتىطي وىػي تۇتۇٌغبْ ئەضىەرٌىىىە ثۈگۈْ. ٍۈرەتتي توٍۇپ جېٕىذىٓ
 وىػي ئبزال تبغذىٓ تۈروۈِذە ثىرىٕچي غۇڭب. ٍوغۇرۇٔبتتي لبرىغبٍسارٌىمالرغب لېٍىٓ جىراالرغب،

 . ئىذى وەٌتۈرۈٌگەْ
 ٍبخػي خەٌمىٕىڭّۇ لۇِۇي ثىٍەْ ئبڭالظ ثبغالٔغبٍٔىمىٕي لوزغىٍىڭىٕىڭ ئىٍي خەٌپە تۆِۈر

 وۆتىرىع لوزغىالڭ ثىٍەْ ضەپذاغٍىرى ئۆز ثوٌۇپ، خۇغبي ٔبھبٍىتي دەپ ٍېمىٕالغتي وۈٍٔىرى
 ثۇ: »خەٌپە تۆِۈر وىَىٓ، وىرىػىۀذىٓ ئېٍىػمب ئەضىەر غبِەخطۇت. ٍۈرەتتي وۈتۈپ پەٍتىٕي
 وېرەن، لورىغۇچ لورۇغمىّۇ چىۋىٕٕي پبغب،. وېرەن وۆضەً چۇلچىالغمىّۇ ئوتٕي پۇرضەت، ٍبخػي
 غبِەخطۇتٕىڭ دەپ ثوٌذۇق ئەضىەر ٍىگىتٍىرىّىس. ثوٌّبٍذۇ لىٍغىٍي ھېچٕىّە ثىٍەْ لوي لۇرۇق

 ئىػٕي ھەِّە وىَىٓ ثوٌغبٔذىٓ ئىگە لوراٌغب. ئىگەثوٌۇۋاٌطۇْ لوراٌغب ئبۋاي ثېرىپ، ئبٌذىغب
 ۋو وەٌذى پىىىرگە دىگەْ «غۇ ضبۋاق لبٍٔىك لبٌغبْ دىٓ< ٍېغىٍىغي تورپبق. >ثوٌىذۇ لىٍغىٍي

 پبٌگبْ، ٔىَبز پبٌگبْ، ئېٍي توختي، ضەٍپۇڭ ثوضۇق، لبرا ضەپذاغٍىرى ٍېمىٓ پىىىرىٕي-ئوً ثۇ
 وىػىٍەر ئىػۀچٍىه لوغۇٌۇپ، ھەِّەٍٍەْ پىىىرگە ثۇ. ئېَتتي وىػىٍەرگە ئؤٍىغبْ ئۀطبرىذەن

 گبٍي پبٌچي، ضېتىمچي، گبٍي ئۆزىّۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. وىرىػتي ٍۈرگۈزۈغىە تەرغىجبت ئبرىطىذا
 ئەپطبٔىۋى ثبر «لبٌپىغي ضۇالٍّبْ »چۆچەوٍەردىىي خۇددى لىَبپىتىذە، توِۇرچي-تىۋىپ
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 وىرىػتي، ھەروەتىە جىذدى ثوٌۇپ پەٍذا تبغذا ئۇ ئەتىطي ثوٌطب، تبغذا ثۇ ثۈگۈْ لەھرىّبٔالردەن،
 ثىٍەْ لبتبرٌىمالر ثوۋا ٔۇرۇي ۋە ضەپەرلۇي ئەۋەتىپ، ٍىگىتٕي دىگەْ ئۀطبرى تەرەپىە ٔېرىىىر

 . ئباللىٍىػبتتي
 رازىٍىك ثېرىػمب ئەضىەرٌىىىە ئبدەَ ٍۈز ثىرەر ثوٌۇپ، تبغذىٓ-تبغ لىٍىپ، غۇٔذاق

 غۇڭب،. ئىذى وەَ خېٍىال ضبٔىذىٓ لىٍغبْ تبلمبتەلطىُ غبِەخطۇتٕىڭ ضبْ ثۇ ٌېىىٓ. ثىٍذۈردى
 ئەۋەتىۋېتىػىذىٓ ئۈرۈِچىگە ٍبوي جبزاٌىػىذىٓ غبِەخطۇتٕىڭ دورغىٍىرى تبغالرٔىڭ ثبغمب

 ۋە خۇٌمىٕي-ِىجەز دورغىٕىڭ ٔىَبز خەٌپە تۆِۈر. تۇراتتي لېچىپ وىرىػتىٓ غەھەرگە لورلۇپ،
 لبرا وىٍىػىپ، ثىٍەْ ضەپذاغٍىرى ئۆز ثىٍگەچىە، ٍېمىٍٕىغىٕي ثىٍەْ غوجب لېسىجەگ ئۇٔىڭ

 . ِبڭغۇزدى لېػىغب دورغىٕىڭ ٔىَبز ثوضۇلٕي
  :دىذى ِۇٔذاق دورغىغب ٔىَبز وېٍىپ ٍەردىٓ وۈٍٔۈن ثىر ثوضۇق لبرا
 غوجبَ لېسىجەگ. ئبدەَ چوڭ ئبثروٍٍىرى ھەِّىذىٓ ئىچىذە تبغ ئىىىي ئوْ ئۆزٌە دورغبَ،- 

 ثېػي ٌەغىەر دورغىالر ثبغمب ٍەردە تۇرغبْ ئۆزٌە. ثبر ٍېمىٕچىٍىمٍىرى تۇلمبٔذەوال ثىر ثىٍەْ
 پبدىٕىڭّۇ. تۇرۇپتۇ لبراپ ئېغىسٌىرىغب ئۆزٌۀىڭ ھەِّىطي. پېتىٕبٌّبٍذىىەْ ثېرىػمب ثوٌۇپ

 وېٍىپ، تبغذىٓ ثۇ ثىرىّىس تبغذىٓ، ئۇ ثىرىّىس ثبرِىطىال، ثبغالپ ئۆزٌە ثىسٔي ثوٌىذۇ، ضەروىطي
 . ٍۈرىّىس تېٕەپ ٔەٌەردە

 ئەضىەر غوجبَ چىڭگبڭ ئەِەضّۇ؟ راضت دىّىطىّۇ »ۋە ٍبلتي ٍبغذەن دورغىغب ٔىَبز گەپ ثۇ
 دورغىالر تبٌىػىذىغبْ تۆر ثىٍەْ ِېٕىڭ. وىتەر ثوپ خۇظ لبٔچىٍىه وۆرضە ثبرغىٕىّٕي ثبغالپ
 ِبڭ ِۇثبدا. ئەۋەتّەٍذۇ ئۈرۈِچىگە ھېچمبچبْ غوجبَ چىڭگبڭ ِېٕي وۆرضۇْ، ثىڭطبِٕي ئەِذى

 ثوضۇلٕي لبرا ثىٍذۈرۈپ، رازىٍىك دە-ئوٍٍىذى دەپ «تۇرِبش لبراپ غوجبَ لېسىجەگ لبٌغبٔذىّۇ، دەپ
. ھبزىرالٔذى ضەپەرگە ئۆزى. ضبٌذى ٍوٌغب دەپ تۇرۇڭالر ٍىغىٍىپ ٍەرگە پبالٔي ھەِّىڭالر
 ٔۇرغۇْ غوجىغب لېسىجەگ تەٍجىگە، ھبغىر ٔەزەرگە، ئوغٍي ئۇٔىڭ ۋە غبِەخطۇت پۈتىەچ، ھبزىٍىغي

. چىمتي ٍوٌغب ئەگەغتۈرۈپ ِەرگۀٕي ئىىىي ٍىگىرِە توپالٔغبْ ٔېرىىىردىٓ تەٍَبرالپ، ضوغبت
 

 

2 
 

 ھۇزۇرىغب وۆرضىتىپ، ئىٍتىپبت ئبرتۇلراق وۈتىىٕذىٓ ئۆزى دورغىغب ٔىَبز غبِەخطۇت
 دورغب ٔىَبز. ٍبپمۇزدى توْ ئۇٔىڭغب لىٍىپ، لۇثۇي ضوغبتٍىرىٕي ۋە لىٍذى رۇخطەت وىرىػىە

 غۇ ۋە ضۈرتتي وۆزىگە ئېتەوٍىرىٕي غبِەخطۇتٕىڭ ثوٌۇپ، خۇغبي دەرىجىذە ٍولبتمىذەن ئېطىٕي
 ِەغرەپٍىرىذە لىػٍىك غوجىالرٔىڭ-ثەگ ضۈپىتىذە ِېھّىٕي غوجىٕىڭ لېسىجەگ ئېتىۋارەْ، وۈٔذىٓ

 . وەتتي ثوٌۇپ غەرق تبِبغىغب-ئوٍۇْ
 لېٍىچ، ِىٍتىك، ئەضىەرٌەرگە ٍىڭي ثەگٍىرى ئوردا ثىٕبئەْ، ٍبرٌىغىغب غبِەخطۇتٕىڭ

 ثەگٕىڭ ثبلي ھبجەر ئۇالرٔي تبرلىتىپ، لۇاللچب ضبٔطبْ لبرا ۋە جۇۋا ئەپٍىه تىىىٍگەْ ئەٌتېرىذىٓ
 . ضبٌذى ٍوٌغب ئۈرۈِچىگە ثبغچىٍىغىذا
 وۆِۈر تبرأچي ثىٍەْ چبغىب ئەتىطي لؤۇپ، ٍەردە دىگەْ توغۇچي ئەضىەرٌەر ثۇ ثىراق،

 وەٍٕىذىٓ دۆڭٕىڭ لوٌذىىي ئوڭ: ثەردى ٍۈز ۋەلە ثىر ئبجبٍىپ ٍەتىۀذە، ٍېٕىغب وېٕىٕىڭ
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 ۋە تىىە ضۇپي ئبِبٔمۇي، ثورضۇق، لبرا تەڭ، ثىٍەْ ئبڭٍىٕىع ئبۋازى ِىٍتىك پبً ثىر تۇٍۇلطىس
 ثەگٕي ثبلي ھبجەر ئبچمىچە-ٍۇِۇپ وۆزٔي چىمىپ، ئېتىٍىپ ئولتەن ئىچىذىٓ توپ لىسىمالر لبضىُ

 ئۈچ تۇتمبْ ِىٍتىك لوٌٍىرىغب وەٍٕىذىٓ دۆڭٕىڭ. تبغٍىذى ثبغالپ ٍبغبچمب لبرا چېتىذىىي ٍوي
 ئوڭ ئۇٔىڭ. وېٍىۋاتبتتي خەٌپە تۆِۈر ِىٕگەْ ئبتمب ثوز ئوتتۇرىذا. چىمتي چبپتۇرۇپ ئبت وىػي

 توختي ضەٍپۇڭ ٍۈز ضوزۇق چبِىطىذىىي، ٍبغالر لىرىك وېٍىۋاتمىٕي ِىٕىپ ئبتمب جەدە تەرىپىذە
!« ئبوب تۆِۈر »ئبِبٔمۇي. ئىذى ئۀطبرى ٍىگىت ٍبظ ِىٕگەْ ئبتمب تورۇق تەرەپتىىي ضوي ئىذى؛

 ضبداالر دىگەْ!« وەٌذى وەٌذى، وەٌذى، ئبوبَ تۆِۈر »ئىچىذىٓ توپ. تبغٍىذى ۋارلىراپ دەپ
 ئۈضتىذە دۆڭٕىڭ وىچىىرەن ٍبلىطىذىىي ٍوي ثىٍەْ ھەِراٌىرى خەٌپە تۆِۈر. وەتتي ٍبڭراپ

 ٍىگىتٍىرى تبغ. لىٍذى خىتبپ وۆپچىٍىىىە دەپ!« لېرىٕذاغالر »تۇرۇپال چۈغّەً ئبتتىٓ توختبپ،
 ئىػٕىڭ ثۇ لىطّي ثىر وەٌگۀٍەرٔىڭ تەرەپتىٓ غەھەر. ٍىغىٍذى ئبٌذىغب ثوٌۇپ ھبٌمب ٍېرىُ

 . تۇرۇغبتتي ثوٌۇپ تبڭ-ھبڭ ئورۇٍٔىرىذا ئۆز ثوٌغبچمب، خەۋەرضىس تېخي ضىرىذىٓ
 ئۆزى ئبٔذىٓ ثىٍەْ، ئبۋازى ٍوغبْ ثوضۇق لبرا دىذى!- لېرىٕذاغالر وېٍىڭالر، ٍېمىٓ- 

 وېٍىپ، ئبضتب-ئبضتب لبٌغبٔالرِۇ. تۇردى وېٍىپ لېػىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر دىۋىتىپ ئېتىٕي
 . غۇژِەوٍەغتي

 ٔەگە: »ثبغٍىذى ضۆز ٍۀە دەپ!« لېرىٕذاغالر »تۇرۇپ دەضطەپ ئۈزەڭگىگە خەٌپە تۆِۈر 
 تبغالپ، لېرىٕذاغٕي-لوۋَ ئبٔب،-ئبتب ِېھرىۋاْ ٍۇرتٕي، ئەزىس ئۆضىەْ تۇغۇٌۇپ ثبرىطىٍەر؟
 غۇٔچە غبِەخطۇت ؟!ئۆٌگىٍي ثبراِطىٍەر؟ ئۆٌگىٍي ئۈچۈْ جبڭجۇڭي ئۈرۈِچي ثىٍەْ غبِەخطۇت
 وەتىەْ ثبغالپ روزىّەت ثىٍەِطىٍەر؟ ثەرِەوچي تۇتۇپ ئولمب ثىسٔي ئەِذى ٍەتّەً، لىٍغبٍٔىرى

 لبٌذى لىرالردا لبٍطي دەغت، لبٍطي تبغ، لبٍطي ثبغٍىرى ئەزىس ئۇالرٔىڭ لېٕي؟ ٍىگىتٍەر
 ٔىّە ٍبظ، وۆزى ثىر لبْ، وۆزى ثىر لېرىٕذاغٍىرى-لوۋَ ئبٔب،-ئبتب ئۇالرٔىڭ ثىٍەِطىٍەر؟

 ثىسٔي ثېرى ٍىٍالردىٓ غوجىالرغۇٔچە-ثەگ ثىٍەْ غبِەخطۇت ثىٍەِطىٍەر؟ وۆرۈۋاتىذۇ، وۈٍٔەرٔي
 لبچبٔغىچە ئەِەضّۇ؟ ئبدەَ ثىسِۇ ضبتتي، خبٌىطب ئبتتي، خبٌىطب غورىذى، لېٕىّىسٔي لىٍىپ، لۇي

 لۇٌٍۇق تۇرضبق، ئېگىپ ثوٍٕىّىسٔي دەپ ِبلۇي ھەِّىگە خورٌىٕىّىس؟ لبچبٔغىچە ئېسىٍىّىس؟
. لبٌىذۇ وۈٍٔەرگە ئېغىر تېخىّۇ ئەۋالدىّىس-ئۇرۇق. لۇتۇالٌّبٍّىس ھەرگىس زۀجىرىذىٓ

 - تەڭٍىه چېمىٍّبٍذۇ، ئۆزى ھېچمبچبْ چبلّىطبق، وىػۀٕي-زۀجىر لوٌىّىسدىىي-پۇت
 !« وېرەن وۆرۈغىّىس وۈْ لبتبرىذا ئبدەَ ئبدەَ، ثىسِۇ. وەٌّەٍذۇ ئۆزى ئەروىٍٕىه

 . وۆپچىٍىه ۋارلىراغتي دەپ! - توغرا توغرا،- 
 - تۇرۇپ، ٍىغالپ ثبال ٍبظ ثىر توغّىغبْ ٍىگىرِىگە تېخي وۆرۈٔىػىذىٓ دىذى - ئبوىالر،- 

 روزىّەت ئبوبِٕي ئوتتۇرأچي لبٌغبْ، ٍېتىپ ئبغرىپ ئبوبَ چوڭ. ئىذۇق ئۈچەٍٍەْ ئىٕي-ئبوب ثىس
. تۇتۇۋاٌذى ئەضىەرٌىىىە ِېٕي تۇرۇپ، توغّبً لىرلي ئۇٔىڭ. ثەردى تۇتۇپ ئۆٌۈِگە ئبپىرىپ

 ھەِّە لۇتۇٌذى، ثېرىپ پۇي ثبرالر پۇٌي. لبٌذى لبخػبپ زار-زار ٍىغالپ، لبْ-لبْ ئبٔبَ-ئبتب
 ئېَتىڭالرچۇ،. وېتىۋاتىّەْ ضۆرىگۀذەن ثوٍٕۇِذىٓ ِەْ. وەٌذى وەِجەغەٌٍەرگە ثىس وەٌگۈٌۈن
  ٔىّە؟ چبرىطي لۇتۇٌۇغٕىڭ ثۇٔىڭذىٓ
 . پۇالڭٍىتىپ ھبۋادا ِىٍتىغىٕي ثوضۇق لبر دىذى - ِبۋۇ، چبرىطي ثۇٔىڭ- 
 ِۇغۇ لوٌىّىسدىىي ثىسٔي - وۆتىرىپ، ئېگىس ِىٍتىغىٕي خەٌپە تۆِۈر دىذى! - توغرا- 

 ٍەَ ثۆرىگە لوٍبِذۇ؟ ٍېّەً لوزىٕي ثۆرە دېگۀگە غوجبَ، ٍىّىطىٍە ِېٕي. لۇتمۇزىذۇ «جبٔىگەر»
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 ئۆٌتۈرگىٍي لبٔذاق ثۆرىٕي ثىٍەْ لوي لۇرۇق ئەِّب،. وېرەن ئۆٌتۈرۈظ ئۇٔي ئۈچۈْ، ثوٌّبضٍىك
 ٔەرضە، ئبٌىذىغبْ تبرتىپ ئەِەش، ٔەرضە ئبٌىذىغبْ ضوراپ دىگۀٕي ئەروىٍٕىه تەڭٍىه،! ثوٌطۇْ

 ئەروىٍٕىه تبغالپ، ئۆرۈپ ثىٍەْ لوراي خبٕٔي ِبٔجۇ پۇلراالرِۇ ئىچىىردىىي. ئبڭالۋاتبِطىٍەر
 . غۇ دىگەْ دەۋا ثىر ثبالغب ئوْ. وېرەن لوراي ِۇغۇ لۇتۇٌۇغمىّۇ غبِەخطۇتتىٓ ئەِذى. ئېٍىۋاتىذۇ
 ٔەٌەردە ئۆزى لوٍۇپ، دەپ ثوٌۇڭالر ئەضىەر ثىسٔي ئبوب، تۆِۈر دىطىٕب، ِۇٔذاق ئىع ھە،- 

 . وۈٌۈپ ِۇالٍىُ ٍىگىت تبغٍىك ثىر دىذى - ضېٕي، دەپتىّەْ ٍۈرىذىىىٓ
 دىذى - ثوٌىذۇ، لىسزىغي ٔىّە ئېچىۋەتطە ٍۈزىٕي وېٍىٕٕىڭ تۇرۇپ، ثوٌّبً ئبچمۇضي ٍۈز- 

 . وۈٌۈغتي تۇرغبٔالر ئبڭالپ. لىسىك لبضىُ
 غۇ، گەپ - خەٌپە، تۆِۈر لىٍذى داۋاَ دەپ -لىٍذۇق، ئبچمىطىٕىّۇ ٍۈز ِبٔب ھە،- 

 . زورٌىّبٍّىس ھېچىىّٕي لېٍىڭالر، خبٌىّىغىٕىڭالر لوغۇٌۇڭالر، ثىسگە خبٌىغىٕىڭالر لېرىٕذاغالر،
 دە،-چىمتي ئبٌذىغىراق دىۋېتىپ ئېتىٕي وىػي ثىر ٍبغٍىك ئوتتۇرا چىممبٔالردىٓ غەھەردىٓ

 :دىذى ِۇٔذاق
 لۇرثبْ جېٕىّٕىّۇ ثوٌطب، ئىع لۇتۇٌىذىغبٔال غبِەخطۇتتىٓ. ھەق ئېَتمبٍٔىرىڭ ضېٕىڭ- 
 وەٌگۀذە ۋالتي تېپىپ، ٍەرٔي وەڭ ئبضّىٕي ٍۈرگىچە، ئۆٌۈپ ِىڭ وۈٔذە لېٍىپ غەھەردە. لىٍىّەْ

 . ثبرىّەْ دېطەڭ ٔەگە. ثۇرادەر ثبغال لېٕي،. ٍبخػي ئۆٌگەْ ثىر
 وەٌگۀٍەردىٓ تەرەپتىٓ «غبر ثەظ »ۋە لۇِۇي. وۆپەٍذى غۇدۇر-غۇدۇر ئىچىذە توپ

 ئبٍرىٍىپ چەتىە ثىر وېرەن، ثوٌطب تبرتىػمبْ چبلىٍىرىغب-ثبال ئېھتىّبي ئبدەَ، لىرىمچە-ئوتتۇز
 ضەٍپۇڭ. لىٍّىذى لبرغىٍىك خەٌپە تۆِۈر. ثىٍذۈرۈغتي چىمبٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي تبلمب ھبزىرچە چىمىپ،
 :دىذى ِۇٔذاق ثىٍەْ ئبۋاز زىً چىمىپ، ئوتتۇرىغب توختي

 ئۆزەڭالرغب ٍۈرضەڭالر وۆتىرىپ ئۇٔي ثېرىڭالر، ثىسگە لوراٌٍىرىڭالرٔي لبٌىذىغبٍٔىرىڭالر- 
 . ثوٌىذۇ ثبال

 تۇرغبْ ثبغاللٍىك لبرىَبغبچمب ئبِبٔمۇي ئبرىذا غۇ. تبپػۇردى لوراٌٍىرىٕي وىػىٍەر ھېٍىمي
 ئىچىذىٓ توپ. ثوٌذى ئبتّبلچي دەپ «لىالٍٍي ئىرىُ چوغمىٕي ِبۋۇ »وېٍىپ، ٍېٕىغب ثبلىٕىڭ ھبجەر

 ۋارلىرىذى دەپ!« توختب »ثىٍەْ ئبٌذىراغٍىك خەٌپە تۆِۈر. ٍبڭرىذى ضبداالر دىگەْ «ئبت ئبت،»
  :ۋە

 ثبلي ھبجەر ٍەتىۈزىذۇ؟ وىُ غبِەخطۇتمب خەۋىرىّىسٔي ثىسٔىڭ ئۆٌتۈرىۋەتطەڭ ثۇٔي- 
 . وۈٌذى دەپ - ئەِەضّۇ؟ ٍبخػي ئېَتمىٕي ثېرىپ ئۆزى ثېگىّٕىڭ
 ھبجەر لىسىك لبضىُ دىذى -ئبوب، تۆِۈر دىطىٕب، لىٍىّىس تەپىەْ ئۈضتىگە ئۆٌگۀٕىڭ-
 . تۇرۇپ ٍېػىپ لوٌىٕي پۇت ثبلىٕىڭ

 تەرەپىە تبغ ثېػىٕي ئېتىٕىڭ خەٌپە تۆِۈر دىذى! - لېرىٕذاغالر ِبڭبٍٍي ئەِىطە لېٕي-
 . ثۇراپ

 ثىردەَ توپمب لېٍىٓ وېتىۋاتمبْ توزدۇرۇپ توزاْ-چبڭ لبٌغبٔالر تبرتىػىپ چبلىطىغب-ثبال
 . ثوٌذى راۋاْ ٍوٌٍىرىغب ئۆز وىَىٓ، تۇرۇغمبٔذىٓ لبراپ

 تۈۋىذە لبرىَبغبچ ثبلي ھبجەر وەتىەْ تبتىرىپ ئۆٌۈوتەن ئېچىۋاٌغبْ گۆردىٓ روٍي-رەڭگي
 .لبٌذى ٍبٌغۇز ئۆزى
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 ببپ ئون بىرىىچي

 

 ئۆزىگە جبجىسي ئۆز

 
 

 

 غۇ ئۇّي ئبىالھ بەرضە، ٍەدەت زاىَىغب مىَني

. قىيىذۇ ھبالك بىيەُ قوىي زاىىَىْىڭ

 تىِ« ھەدىص »__

 
 وەتتي، ثوٌۇپ ئەتىۋارٌىك ثبغالپ ئىرىػىۀذىٓ غب «ئىٍـتــىپـبتي »غبِەخطۇتٕىڭ دورغب ٔىَبز

 ثىر ٍۀە. ٍەتّەٍتتي ۋالىت ئۇخالغمىّۇ خۇدا ئبراَ ھەتتب ثىٍەْ ِەغرەپٍەر-چبً وۈٔذۈز-وېچە
 ثۇ چۈٔىي. ئىذى ٍېرىُ وۆڭٍي ئېٍىّٕبً ٔەزىرىگە ٔەزەرٔىڭ ئوغٍي غبِەخطۇتٕىڭ تەرەپتىٓ

 لبٌغبٔذەن، وبٍىپ دورغىغب ٔىَبز دەپ، ثەرِىذىڭ ئەۋەتىپ لىسٔي لبزاق ھىٍىمي «غوجب غبھسادە»
 ثوٌطىّۇ غۇٔذاق. ٍۈرەتتي وىرگۈزِەً غب« ھۇزۇرى» ئۆز دەپ «وىرضۇْ وېَىٓ »لېتىُ ھەر ئۇٔي
 . ٍۈرىۋەردى ئۈزِەً ئۈِىذ دورغب ٔىَبز

 چبغذا، ثىر ثوٌغبْ ٍېتىپ ئبٌذى ئەٌٕىڭ وۈٔي ِبڭغبْ تبلمب لوزغىٍىپ خەٌىپىٍەر تۆِۈر
 ضۆٍۈٔچە تەڭگە وۈِۈظ ثىر ۋە ضورىذى ضۆٍۈٔچە دورغىذىٓ ٔىَبز وېٍىپ ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ

 خۇغبٌٍىمىذىٓ دورغب ٔىَبز. ئېَتتي چبلىرتمبٍٔىغىٕي خوجىطىٕىڭ غبھسادە وىَىٓ، ئبٌغبٔذىٓ
 ئوردىطىغب ھەغەِەتٍىه ٔىڭ «غوجب غبھسادە »ئېٍىپ، ضبالٍِىرىٕي-ضوۋغب پبتّبً، تېرىطىگە

 . وەٌذى
  :وىتبثخبٔالر ھۆرِەتٍىه

 ئۆتىۀذىٓ ثوٌۇپ گەپ ئبزراق توغرىطذا «غوجب غبھسادە »ثۇ ثبثىذا، تۆتىٕجي وىتبثىّىسٔىڭ
 ئبٌّبضٍىك تىٍغب ئىىىىٕجي ئۇٔي ئۈچۈْ، ثۇٌغىّبضٍىك لەغەزٌەرٔي ئبپپبق ِۇئەٌٍىپ وېَىٓ،
 ٍېٕىپ لبراردىٓ ثۇ ِۇئەٌٍىپىٕي تەرەلمىَبتي ئەپطۇضىي،ھىىبٍىّىسٔىڭ. ئىذى وەٌگەْ لبرارىغب

 وەچۈرىػىڭالرٔي. لىٍذى ِەججۇر ٍېسىػمب ئبزراق خۇٌىمىذىٓ-ِىجەز ٔىڭ «غوجب غبھسادە»
 !ضوراٍّەْ

 ثىر ٍوغبْ ٍورۇتۇٌغبْ ثىٍەْ الِپىالر وىرضىٓ دورغىٕي ٔىَبز ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ لىٍىپ، غۇٔذاق
 وىّخبپ تەرەپتىىي تۆر. تۇراتتي پۇراپ ئىطي ئەپَۇْ ۋە ھبراق ئىچىذىٓ ئۆٍٕىڭ ثبغٍىذى، ئۆٍگە

 ئوٌتۇراتتي، ٍۆٌىٕىپ ٍبضتۇلالرغب پەر« غوجب غبھسادە »ٍۀي ٔەزەر، ئۈضتىذە وبت ضېٍىٕغبْ وۆرپىٍەر
 لبٔىتي ئوڭ ٔەزەرٔىڭ. وۆرىٕەتتي ئوچۇلتەن ٍېرىُ خۇِبرٌىػىپ، ِەضٍىىتىٓ وۆزٌىرى ئۇٔىڭ

. ھەپىٍىػىۋاتبتتي ثىٍەْ چىرىمي ئەپَۇْ ٍىٕىذا وبتٕىڭ ئبلجەگ« ثىػي ٍىگىت »ھىطبثٍىٕىذىغبْ
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 ثىر غىرەٌەر پبوبر-پبوبر توٌغبْ ٌىك ثىٍەْ لبچىٍىرى ھبراق ۋە ٔىّّەتٍەر-تەرەپىە ٔبزۇ ئىىىي
 ئەرٌەر ئوٌتۇراتتي، ئبرىالظ ئبٍبي-ئەر ٔەچچە ٍىگىرِە وەٍٕىذە غىرەٌەرٔىڭ. لوٍۇٌغبْ لىٍىپ تۇتبظ
 غېجەن تەِجۇر، دۇتتبر، ضبزۀذىٍەر ئبٍبي-ئەر ئوٌتۇرغبْ پەگبدا زورالٍتتي، ھبرالمب ئبٍبٌالرٔي ھەدەپ

 چېچىذىٓ ئبٍبي ثىر تۈڭٍۈوىگە تبِىٕىڭ تەرەپتىىي ئوڭ. ئېَتىػۋاتبتتي ٔبخػب چېٍىپ، داپالرٔي ۋە
 . تۇراتتي تېگىپ ئبراْ-ئبراْ ٍەرگە پۇتي وىَگەْ پبٍپبق وەغتىٍىه ئۇٔىڭ.تۇراتتي ئېطىمٍىك

 ثىرى ئەرٌەردىٓ. دىذى « ؟ تۇرِبِطىٍەر ھبراق ھۆضٕەرخبٔغب » لبراپ ئوٌتۇرغبٔالرغب ٔەزەر
 دەٌذەڭػىپ ئبٌذىغب ئبٍبٌٕىڭ لوٍۇٌغبْ ئېطىپ چېچىذىٓ دە،-لۇٍذى ھبراق توٌذۇرۇپ چىٕىگە
 .(توختىذى ضبزۀذىٍەر: )تۇتتي ھبراق ثىٍەْ ثېَىت وېٍىپ

 
 ،①جۇڭسىذا ئىػتىُ ھبراق

 .②خۇٍىذا تۇرادۇر لبٍٕبپ
 وىٍىذۇ، ئىچىىُ ئىچّىطەَ

 .ووٍىذا جۇگبٕٔىڭ غۇ
 

 ھىٍىمي وۈٌۈپ، لبلبلالپ ٔەزەر دىذى «لوً ئىچىپ ئۇٍمۇضىٕي. »ٍۇِۇۋاٌذى وۆزىٕي ئبٍبي
 . لبپٍىذى ئبۋازى وۈٌىە ئۆٍٕي ضەپتي، ٍۈزىگە ئبٍبٌٕىڭ ھبرالٕي لوٌىذىىي ئېَتمۇچي ثېَىت

 گىٍەِٕىڭ ۋە لىٍذى تبزىُ ئېگىٍىپ ٍەرگە توختبپ، تۈۋىذە ثوضۇغب دورغب ٔىَبز ئبرىذا غۇ
  :ثبغٍىذى ضۈرتۈغىە ٍۈزىگە لوٌٍىرىٕي ٔەزەرٔىڭ ثىرىپ، ئۆِىٍەپ ئۈضتىذە

 ؟ ! ئبِبّٔىىىٓ تۀٍىرى وۈِۈظ ثوٍٍىرى، ئبٌتۇْ ھەزرەتٍىرىٕىڭ- 
 ئبٌذىغب وبتٕىڭ ضوغبتٍىرىٕي دورغىٕىڭ ٔىَبز وېٍىپ، ثىٍەْ ثىٍەْ تەزىُ ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ

 تىرىطي، تۈٌىە لبرا جۈپ ثىر ِۈڭگۈزى، ثۆوەْ جۈپ 7 ئۈضتىذە ٍبغٍىمٕىڭ غبٍي ٍوغبْ ٍبٍذى،
 دىذى «وۆڭٍي لۇٌٍىرىٕىڭ پەلىر ثوٌّىطىّۇ الٍىمٍىرىذا »تۇراتتي جۇۋا ضۆٌۈٍطۈْ ثىر تبختىالٔغبْ

 . دورغب ٔىَبز
  :لوٍۇپ لبراپ ثىٍەْ لىرى وۆز ضوۋغبتالرغب ٔەزەر

 ثبر، وۆزى دىطە وۈْ ثبر، ئبغسى دىطە ئبً ھىٍىمي ۋە دىذى- وېتىپطەْ، جۇۋاپ ثەن- 
  دەپ- وەٌّىذىڭّۇ لىٕي؟ ئبٌغبچ چىراٍٍىمىڭ

 ئىٍىپ ئېَىك لىسٔي لبزاق ئۇ دۇدۇلالپ ٔىَبز. تىىتي دورغىغب ٔىَبر وۆزٌىرىٕي خۇِبر
.  ئېَتتي لبچمبٍٔىمٕي

 ِەضخىرە ٔەزەر دىذى- ٍولّىذى لىسى ئۆزەڭٕىڭ ثوٌطب لبچمبْ ئىٍىپ ئېَىك لىسٔي ئۇ- 
 . وۈٌۈپ لىٍىپ

. ئبلجەگ وۇٌذى لبلبلالپ دەپ- لبپتۇدەن ثوٌۇپ ئبلتب دورغب ٔىَبز ئبڭٍىطبَ، غوجبَ ۋاً_ 
 . وۈٌذى ثبغمىالرِۇ
 دىذى- لوغۇۋېتىڭالر لبتبرىغب جۇۋأالرٔىڭ ئبۋۇ ٍبضبپ ِەزٌۇِچە ئبلتىٕي ثۇ ثوٌطب ئۇٔذاق- 

 . ئبھبڭىذا ثۇٍرۇق ٔەزەر
 ثەٌٍي ثەٌٍي، »دە،-چۈغتي ئوتتۇرغب ئبلجەگ وەتىەْ ضبغرىپ رەڭگي چىىىپ توال ئەپَۇٕٔي 
 

 .دىگەْ ضۆز« ھبراق روِىىطي» خۀسۇچە –جۇڭسا  ①

 .دىگەْ ضۆز« ھبراق ئىطىتىذىغبْ چەٍٕەن» خۀسۇچە –خۇ  ②
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 ثەظ ٍىگىت-ھبِبْ تۆت غۇ .دىذى «وېٍىڭالر لېٕي ثوٌذى، لىسىَذىغبْ ئوٍۇٔىّىس ئەِذى تبزا 
 ئۇٔىڭ ثىٍەْ لبٍچب-ئۇضتىرا لوٍۇٌغبْ تەٍَبرالپ ئبٌذىٓ تۇرۇپ، ثېطىپ دورغىٕي ٔىَبز
 وىَذۈرۈپ توْ ئبٍبٌچە ئورٔىغب جۇۋىطىٕىڭ تۈٌىە تبغالپ لىرلىپ ثىردەَ ئىچىذە ضبلبٌٍىرىٕي-چبچ

 راضتٕال وۈٌەتتي، ھەَ دورغب ٔىَبز وەتتي، لبپالپ ئبۋازى وۈٌىە لبتتىك ئىچىٕي ئۆٍٕىڭ لوٍذى،
 . ٍىغالٍتتي ئېمىتىپ ٍېػىٕي

  :لبراپ ٔەزەرگە ئبلجەگ
 - لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق ئەِذى لبٌذى، ثوٌۇپ جۇگبْ تبز ٍوق چېچي ثۇ لبرىطالچۇ، غوجبَ- 

 . دىذى
 چبچ وېطىپ غۇٔي ئۇزۇْ چېچي ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ! گەپّىىەْ دىگۀّۇ لىٍغۇٌۇق لبٔذاق- 
 . ئبھبڭذا ثۇٍرۇق  دىذى ٔەزەر ٍۀە! –ضېٍىڭالر

 ثۇ. وەٌذى ئېٍىپ ئوتتۇرىطىغب ئۆٍٕىڭ چۈغۈرۈپ، ٍەرگە ئبٍبٌٕي لوٍۇٌغبْ ئېطىپ ھىٍىمىالر
 وۆزٌىرى غەھال ئۇٔىڭ. ٍۈرەتتي ئوٍٕبپ تېمىّىذا چېچي ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ وېٍىػىەْ لبِىتي-لەددى
 ئۇٔىڭ ئەثٍەخٍەر ھىٍىمي چبچبتتي، ئۇچمۇٍٔىرىٕي غەزەپ چبلٕبپ، ئوتتەن ٍورۇغىذا چىراق

 ئۇالپ ٍېرىذىٓ وېطىٍگەْ دە،- وېطىۋاٌذى تۈۋىذىٓ چېچىٕي تبي ئىىىي تۇرۇپ لبٍرىپ لوٌٍىرىٕي
 ثوٌطب ئبرىطذا ئبٍبٌالر توٌذى، وۈٌىىگە ٍۀە ئىچي ئۆٍٕىڭ. وىَذۈردى ثېػىغب دورغىٕىڭ ٔىَبز

 . تۇراتتي ئبڭٍىٕىپ ئبۋازالر ٍىغٍىغبْ پىخىٍذاپ ئەِەش، وۈٌىە
  :دىذى ِۇٔذاق ثىٍەْ تبزىُ وېٍىپ ئبٌذىغب ٔەزەرٔىڭ ئبلجەگ

 ٔىَبزخبْ ثۇ ئەِذى. وەتتي ٍبرىػىپ تبِبغبال جۇگبٔغب تبز ثۇ چېچي ھۆضٕبرخبٕٔىڭ- 
 !ثوالرِىىىٓ ٔبِەھرەَ لوٍّىطبق، لىٍىپ ٔىىب ثىرضىگە ئبچىّىسٔي

 :دىذى ِۇٔذاق ٔەزەر
 ثبر، زەپتىطي وىػىذەن ئەر ھۆضٕبرىخبْ ِبۋۇ لبرىطبَ، ِەْ ئېَتىذۇ، راضت ثېػي ٍىگىت- 
 ِۇغۇ لبپتۇ، ئوخػبپ ئەروەوٍەرگە ئۆزىّىغۇ ئىىەْ، جۇگبْ ثبر لەھرىطي ثىٍەْ ئبچچىغي
 .لوٍۇڭ لىٍىپ ٔىىب وىػىگە

 ئۆرە ثىٍّەً، ثوٌۇغٕىّۇ خبپب وۈٌۈغٕىّۇ، دورغب ٔىَبز. توٌذى وۈٌىىگە ٍۀە ئىچي ئۆٍٕىڭ
 وۆزٌىرى ئبڭٍىّبٍتتي، ھىچٕىّىٕي لۇاللٍىرى ئۇٔىڭ. لبٌذى لېتىپ ِۇردىذەن لوٍغبْ تۇرغۇزۇپ

: ئبلجەگ. ضېسەتتي وۆرۈۋاتمبٔذەن چۈظ ٍبِبْ ثىر ئۇٍمۇٌۇلتب پەلەت ئۆزىٕي وۆرِەٍتتي، ھىچٕىّىٕي
 ثوٌۇپ، پەٍذا تۈۋىذە ثوضۇغب تۇغجېگي تۇرغب تۇرغبٔذا، دەپ «ثوالر لىٍطبق ئۆچتي چىراق ئەِذى»

 دەرھبي دورغىٕي ٔىَبز ثىٕبئەْ، ٍبرٌىغىغب ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت ۋە وەٌتۈردى ثېجب تبزىُ ٔەزەرگە
 .ئېَتتي وەٌگۀٍىگىٕي ئبپىرىػمب ئوردىغب

 ثوٌۇپ تۆپە-ئۆرە تۇغجېگي تۇرغب. ٔەزەر دىذى - ثبرِىىىٓ، ٍەردە ثۇ دورغب ٔىَبز لبراپجبق،- 
 ٔىَبز وېَىٓ، ھبزادىٓ ثىر دە،-لبرىذى ئبٍبٌالرغب تبپبٌّىغبچ، ئۇٔي ئبرىطىذىٓ ئەرٌەرٔىڭ تۇرغبْ

. توٌذى وۈٌىىگە ٍۀە ئىچي ئۆٍٕىڭ. لبٌذى ثوٌۇپ تبڭ-ھبڭ وۆرۈپ ھبٌەتتە ھىٍىمي دورغىٕي
!« ضىٍەر لېٕي،: »تۇغجېگي تۇرغب. ٔەزەر لىٍذى ثۇٍرۇق دەپ!« ئبپىرىطەْ پېتي غۇ ئوردىغب ثۇٔي»

 ھىٍىمي. ِبڭذى ضۆرەپ لوٌٍىرىذىٓ دورغىٕي ٔىَبز وىرىپ، ٔەۋوەر تۆت تەڭ ثىٍەْ توۋالظ دەپ
 لبراڭغۇدا دە،-ئبٌذى ضىرتمب ئۆزىٕي پبٍذىٍىٕىپ، پبتىپبرالچىٍىمتىٓ غۇ ئبٍبٌّۇ وېطىٍگەْ چېچي

 .ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ
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 لىسىٕي لبزاق ھىٍىمي غوجبِغۇ غبھسادە »وېتىۋېتىپ، ئبرىطىذا ٔەۋوەرٌەر دورغب ٔىَبز
 لىٍذى؛ ِەضخىرىۋازٌىغىٕي لىٍّبٍذىغبْ ثبٌىطىغب ئبدەَ ثىٍەْ ثبٔب دىگەْ ثەرِىذىڭ ئەپىېٍىپ

 ٍۀە دەپ، داۋاغب ثبراً ٔەگە ثبالغب، تبپمبْ ئۆزەَ لبٌغبٔذۇ؟ وبٍىپ ٔىّىػمب غوجبَ چىڭگبڭ ئەِذى
 تۇرغب ئۈچۈْ ثېمىع ثىٍىپ ئۇچىٕي ئىػٕىڭ ۋە ئوٍٍىذى دەپ «ئوخػىّبِذۇ؟ ثبر وۆرىذىغىٕىُ

 :ضبٌذى گەپىە تۇغجېگىٕي
 تېچٍىمّۇ؟ ئبچىّىس ئبپپبق ئبٍطە- 
 .تېچٍىك- 
 تۇراِذۇ؟ وىرىپ ئوردىغب- 
 .ھەئە- 
 لبٌذىىىٓ؟ وبٍىپ ٔىّە پېمىرٌىرىغب غوجبَ چىڭگبڭ- 
 .ثىٍّەٍّەْ- 
 ...ثوٌطب ٔىّە ھەر وېتىۋاتىذۇ، ئېغىپ ثۆٌەوچىال ٍۈرىگىُ ئۇوبَ، ثەگ- 
 !لىٍّىطىال گەپ توال_ 

 زاٌغب ٍورۇتۇٌغبْ ثىٍەْ غبِالر دورغىٕي ٔىَبز تۇغجېگي تۇرغب. ئۈزۈٌذى گەپ ثىٍەْ غۇٔىڭ
 تەٍجي ھبغىر ٍۈرەتتي، ِېڭىپ ئبٌذىذا تەختٕىڭ چۆِۈپ خىَبٌغب غبِەخطۇت وىرگۀذە، ئېٍىپ
 لبرىّبً ئۈضتۈْ ٍەردىٓ ثبلي ھبجەر. تۇراتتي لوغتۇرۇپ لوي چەتتە ثىر غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ

 تەٍجىٍەر ھبغىر ۋە غبِەخطۇت. لىٍذى تبزىُ ئېگىٍىپ ٍەرگىچە دورغب ٔىَبز ئوٌتۇراتتي، ٍۈوۈٔۈپ
 لىسىمچىٍىك غوجبَ غبھسادە »تۇغجېگي تۇرغب. لېٍىػتي تبڭ-ھبڭ وۆرۈپ، ھبٌەتتە ھىٍىمي ئۇٔي

 ٔىَبز ئبٔذىٓ غبِەخطۇت، دىذى «لىپتۇ خوپ »ئىساھٍىذى، دەپ «ئېچىۋېتىپتىىەْ وۆڭۈي لىٍىپ،
 :دە-ضبٌذى وبچبت ئىىىي وېٍىپ، ئېتىٍىپ ئبٌذىغب دورغىٕىڭ
 - وەپتىىۀطەْ ئبٌغىٍي لوراي ثۇالڭچىالرغب تبغچي دەپ، وەٌذىُ ثبغالپ ئەضىەر ضۀسە،- 

 .ۋارلىرىذى دەپ - لىٍىۋاٌغبْ؟ ثىر گېپىڭٕي لبچبْ ثىٍەْ ِۇجبڭ تۆِۈر! دە
 . لبٌذى لېتىپ ئۆٌۈوتەن چۈغىٕەٌّەً ھىچٕىّىٕي دورغب ٔىَبز

 :تۇتۇپ ٍبلىطىذىٓ دورغىٕىڭ ٔىَبز تەٍجي ھبغىر
 چىمىپ تبلمب ئەگىػىپ ِۇجبڭغب تۆِۈر ئبدەٍِىرىڭ ئەپىەٌگەْ ضېٕىڭ ئبڭالۋاتبِطەْ،- 

 .دىذى - دەٍطەْ؟ ٔىّە ئەِذى. وەتتي
 لىرٌىك ئۈچ ثېطىپ، دورغىٕي ٔىَبز ٔەۋوەرٌەر. تەپتي لبتتىك ٍەرٔي دەپ!« ئۇر: »غبِەخطۇت

 .لبٌذى ثوٌۇپ جىُ ئبخىر لبخػبپ دەپ «توۋا-ئبٌال »ثىردەَ ئۇ. ضبٌذى ئىػمب پباللالرٔي ئېغىر
 دىذى! – لىٍىٕطۇْ پبغبٌىك ِۈٌىي-ِبي پۈتىۈي تبغالڭالر، زىٕذأغب خوتۇٔتباللٕي ثۇ- 

. غبِەخطۇت
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 ببپ ئون ئىككىىچي

 

 جەڭ ئبندىدا

 
 

 

ٍب بىس دۈغَەّْىڭ بېػىْي تبغقب ئۇرۇپ ٍەّچىَىس، 

 .ٍبمي ئۇالر بىسّي غەھەر ضېپىييىرىگە ئبضىذۇ

  قەدىَقي ئىراُ غېئىرىىرىذىِ__

 
1 
 

لېٍىٓ وىتبثالر ثىٍەْ توٌغبْ چبلمبٔغىٕب ثىر ھوجرىٕىڭ ثبغ -ئوٍۇلٍىرى لېٍىٓ-تەوچي
 وىتبپ ئولۇغۇپ ①تەرەپتىىي ٍوغبْ پۀجىرىطي ئبٌذىذا، ٔوغىرۋاْ تەٍجي ثىٍەْ ٔورۇز داِوٌال

ٍبڭبق ٍبغىچىذىٓ ٍبضبٌغبْ ٔەلىػٍىه غىرە ئۈضتىذە غەٍخ ضەئىذىٕىڭ لىسغۇچ وۆٔذىٓ . ئوٌتۇراتتي
دەضٍەپىي ثبھبر . ٔبٍِىك ِەغھۇر وىتبۋى ئوچۇق تۇراتتي« ثوضتبْ»وۆروەَ ِۇلبۋىالٔغبْ 

لۇٍبغىٕىڭ ئىٍٍىك ٔۇرٌىرى ٔېپىس ٍبغ لەغەز چبپالٔغبْ پۀجىرىذىٓ ئۆتۈپ، وىتبپ ضەھىپىٍىرى 
پبت ئۆرۈپ، پبرىطچە ِىطراالرٔي غۇٔذاق -ٔوغىرۋاْ تەٍجي ضەھىپىٍەرٔي پبت. ئۈضتىذە جىٍۋە لىالتتي

ئىختىراش ثىٍەْ ئولۇٍتتىىي، غۇ تبپتب ئۇ، ئۆزىٕي تبِبِەْ ئۇٔتۇپ، خۇددى دەَ ضېٍىۋاتمبْ ثىر لېرى 
 :ثۇ ِىطراالرٔىڭ ئۇٍغۇرچە تەرجىّىطي تەخّىٕەْ ِۇٔذاق ئىذى. دەِذەرگە ئوخػبٍتتي

 
 ②جبھبٔذىٓ وېتەر چبغذا ٔوغىرۋاْ

 :ثۇ ضۆزٌەرٔي ھورِۇزغب لىٍذى ثبٍبْ
 ھەِىػە غېرىپٍەر وۆڭٍىٓ ئبۋٌىغىٓ،
 .ئۆزۈڭٕىڭ راھىتىڭ وۆزٌەپ ٍۈرِىگىٓ
 ئەگەر راھىتىڭٕي لىالرضەْ ھەۋەش،

 .ئبِبْ وۈْ وۆرەٌّەش-رەئىَەت تېٕچ
 ھبجەتتىٓ چىمبرغىٓ ھەِّە ِۇھتبجٕي،

 .غۇالر لوٍذى غبھ ثبغىغب تبجٕي
 
 .ٔورۇز ئەئٍەَ ئەئٍەٍِىه ۋەزىپىطىذىٓ لبٌذۇرۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، ِەدرىطتە ٍۀىال ِۇدەررىص ثوٌغبچمب، داِوٌال دەپ ئبتىالتتي ① 

 .ھورِۇز ئۇٔىڭ ئوغٍي.  لەدىّمي ئىراْ غبھٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ، ئبدىٍٍىك ثىٍەْ غۆھرەت لبزأغبْ–ٔوغىرۋاْ  ②
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 دەرەخ ثوٌطب غبھ، خەٌك ٍىٍتىس ئىرۇر،
 .ثىً ئوغٍۇَ، ٍىٍتىسدا دەرەخ ئۇٌغىَۇر
 ئەي وۆڭٍىٕي ئبغرىتّب، ثەرِە زەرەر،
 .لۇرار ٍىٍتىسىڭ، رۀجىطە ئەي ئەگەر

 لەٍەردە زۇٌۇَ ھەددىذىٓ ئبغمبْ ئىىەْ،
 .ثىرەر ٌەة ئېچىٍّبٍذۇ وۈٌىە ثىٍەْ

 ئەگەر ثوٌطب ئۆتىۈر تىغىڭ لبٔچىٍىه،
 .ئەِەش تۇي خوتۇٕٔىڭ ثىر ئبھىچىٍىه

 ئىػتّەً دىطەڭ ئبخىر ئەي لبرغىػىٓ،
 .ِۇداَ ٍبخػىٍىك ئەٍٍە، ئبي ئبٌمىػىٓ
 لبالٌّبش جبھبْ ئىچرە ِەڭگۈ وىػي،

 .ئىػي-پەلەت لبٌغۇضي ٍبخػي ٔبِۇ
 

ئۆتىەْ ئۇٌۇغالر ثىسگە غۇٔذاق لىّّەتٍىه - دىذى ٔوغىرۋاْ تەٍجي، - ِبٔب تەلطىر،- 
وېَىٕىي . ثىس ثوٌطبق، دەي ئۇٔىڭ خىالپىٕي لىٍىۋېتىپتىّىس. ٔەضىھەتٍەرٔي لبٌذۇرۇپ وەتىەْ

 !ئەۋالتالر ثىسٔي ٔىّە دەپ لبغبٍذىىىٓ، ٍبرەثجي
 :ٔورۇز داِوٌال تەضەٌٍي ثەرِەوچي ثوٌۇپ ِۇٔذاق دىذى

 ثىر غبئىرٔىڭ - 
 

 ، ئەجەي ِەٍذۇر، پەٌەن ضبلي،①جبھبْ جبَ وۇٌٍي زىَي جبٔغب»
 « تبئەثەت ثبلي② ۋە ٌېىىٓ لبٌغۇضىذۇر لىٍطب خەٍرات

 
دىگەْ ِىطراٌىرى خبتىرىٍىرىذە ثوٌطب وېرەوىىُ، جبٔبپٍىرى ئەي ٍۇرت ئۈچۈْ غۇٔچە 

ٍبخػىٍىمالرٔي لىٍذىال، ھەق ضۇثھبٔە ۋە تبئبال ئۆزٌىرىگە ئوخػبظ ئەزىس ثۀذىٍىرىگە ھىچمبچبْ 
 .لبرغىع وەٌتۈرِەش

ِەْ ئەٌگە ٔىّە ٍبخػىٍىك لىالٌىذىُ، ِەْ پەلەت ثىر ِۇٔچە ! ٍولطۇ، ٍولطۇ- 
ئەثەٍذۇٌال !  غېرىگي ثوٌۇپ لېٍىۋاتىّەْ خبالش③جىٕبٍەتٍەرٔىڭ غبھىذى، ثەزى جبٔىَالرٔىڭ

؛ جۇڭغبر لبٌّبلٍىرى لىرىپ ④تبرخبْ ثەگٕىڭ زاِبٔىطىذا، ھىچجوٌّىطب، غەھەر ضېپىٍي ثىٕب ثوٌغبْ
  وېٍىپ،  لۇِۇي وۆچۈرۈپ ئبھبٌە تەرەپتىٓ غەھەر ئبٌتە ۋە  تبغٍىغبْ خەٌمٕىڭ ئورٔىغب تۇرپبْ

 
 
 
 
 

 
 

 .(ِۀىطىذە« ئبدەَ»ثۇ ٍەردە ) ھەِّە تىرىه جبْ –وۇٌٍي زىَي جبْ  ①

 . ٍبخػىٍىمالر، ٍبخػي ئىػالر–خەٍرات  ②

 . جىٕبٍەتچىٍەر–جبٔىٌ  ③

ئەضٍىذە ثۇ غەھەرٔىڭ ئورٔىذا چبغبتبً خبٍٔىرىذىٓ . وۆزدە تۇتىٍىذۇ (ِۇضۇٌّبْ غەھىرى)ثۇ ٍەردە لۇِۇٌذىىي خۇٍچىڭ  ④
ئىىىىٕچي ئەۋالت لۇِۇي ۋاڭي ئەثەٍذۇٌال تبرخبْ ثەگ جۇڭغبر توپىٍىڭىٕي ثبضتۇرۇغتب . لبٌغبْ ئوردا خبراثىٍىرى ثبر ئىذى

ِبٔجۇ خبٍٔىغىغب خىسِەت وۆرضەتىۀٍىگي ئۈچۈْ، وبڭػي ئۇٔىڭغب ئبٌتە ٍىٍذا پۈتتۈرۈغىە ِۆٌچەرٌەپ، چوڭ غەھەر 
« لۇِۇٌذا ئبھبٌە وۆپ ئەِەش ئىىەْ»ضىڭگەر . ضولتۇرۇپ ثەرِەوچي ثوٌۇپ، ضىڭگەر ٔبٍِىك ئەِەٌذارٔي لۇِۇٌغب ئەۋەتىەْ
ٍىٍي ئبٌتە ئبً ئىچىذىال غەھەرٔي -1706دىگەْ ثبٔب ثىٍەْ ئەضٍي پىالٔذىىىذىٓ ئوْ ھەضطە وىچىىٍىتىپ، ِىالدى 

وبڭػي خبْ ئەھۋاٌذىٓ خەۋەر تبپمبچ، ضىڭگەرٔي جبزاٌىغبْ ۋە . پۈتتۈرۈپ، لبٌغبْ پۇٌغب خىَبٔەت  لىٍىپ ثېَجىڭغب لبٍتمبْ
ٍىٍىذىىي لۇِۇي -1931ضىڭگەر ضولتۇرغبْ غەھەر . ضېپىٍىٕي ضولتۇرغبْ (ٍېڭي غەھەر)لوغۇِچە لىٍىپ، غىٓ چىڭ 

 .دىخبٔالر لوزغىٍىڭىذىٓ وېَىٓ ۋەٍراْ ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ
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 ثىٍەْ ۋاڭ لىٍىٕغبْ؛ ئىّىٓ ثىٕب ِەدرىطٍەر-ثبغٍىغبْ؛ ِەضچىت ثوٌۇغمب ئبۋات دىَبرى ٍېڭىۋاغتىٓ
 ئۆتىذىغبْ ثىٍەْ لۇِۇي ئىچىىرىذىٓ ھېچجوٌّىطب، زاِبٔىطىذا ئۇالرٔىڭ ثوٌطىّۇ، تەرضب ۋاڭ ٍۈضۈپ

 ئۈضتىگە خبراثىطي ئوردىطىٕىڭ خبٍٔىرى چبغبتبً. وەٌتۈرۈٌگەْ ئەضٍىگە ٍوٌي وبرۋاْ ضودا
 ۋاڭ ثېػىر ِۇھەِّەت. لىٍىٕغبْ ثىٕب ثبغٍىرى ئبرىتبَ لۇرۇٌغبْ؛ ثبغذاظ، ئوردا چوڭ ھبزىرلي

 تبغمىرى، لىٍىٕغبٔذىٓ ثىٕب جبِەٌەر-ِەدرىطە ثبغالر، چوڭ ثىرِۇٔچە، ھېچجوٌّىطب، زاِبٔىطىذا،
 راۋاج تىجبثەتچىٍىه لۇِۇٌذا لىٍىٕىپ، تەوٍىپ ھۆوّبالر تەرەپٍەردىٓ لەغمەر ٍەروەْ، خوتەْ،
 ثىرِۇٔچە ئېػىپ، ئەرٌەردىٓ غىجبئەتتە-ھىّّەت ثوٌطىّۇ، وىػي خوتۇْ پۇچۇڭ ِېھرىجبٔۇ. تبپمبْ

. ثبغٍىغبْ لىٍىػمب جىٍۋە ٍۇٌتۇزٌىرىّۇ ئىرپبْ-ئىٍّۇ زاِبٔىطىذا، ئۇٔىڭ. لىٍغبْ ئىػالٔي ضبۋاپٍىك
. وۆرِىذىُ ثبغمىٕي ئبداٌەتطىسٌىىتىٓ ۋە زۇٌۇَ-جەۋرى زاِبٔىّىسدا ثىسٔىڭ زاِبٔىّىسدىچۇ؟ ثىسٔىڭ

 ئۆزى وىػىٍەر توغۇپ، ثىٍەْ زەرداپ لبْ ثبغرى-ٍۈرەن ثىٍەْ، ٍېػي وۆز ئېتىگي پۇلرأىڭ
 زار،-خبرۇ وەٌتۈرگەْ ضۇ ٍۀي ئەتىۋار، ٍبِبٔالر خبر، ٍبخػىالر ثىسار، ٍۇرتىذىٓ ئۆضىەْ تۇغۇٌۇپ

 لۇرۇِبً تېخي لبٔالر ئبلمبْ دا «ٍىغىٍىغي تۇرپبْ »ۋەجىذىٓ غۇ! ۋەضطبالَ ثەختىَبر، چبلمبْ ووزا
 لبچبْ زاِبْ لوپمبْ ٍېغىٍىك لېتىُ ئىىىي ئىچىذە ٍىً ثەظ. لوپتي ٍېغىٍىك ثىر ٍۀە تۇرۇپال،
 لبْ ئۈضتىگە لبْ لىرىپ ِۇضۇٌّبٕٔي ِۇضۇٌّبْ لۇِۇٌٍۇلٕي، لۇِۇٌٍۇق ئەِذى، ِبٔب ثوپتۇ؟

 ٍۆٌىٕىپ تىسىغب ئۆزىٕىڭ تەٍجي ٔوغىرۋاْ -لبرىطىال،  ِبٔب ئەٍىجىبر؟ وىُ ثۇٔىڭغب. تۈوىٍىذۇ
 لوٍۇپ، ئبچ جبٔىگەرٔي ثۇ ئەگەر - لىٍذى، داۋاَ ضىالپ دۈِجىطىٕي ِۈغۈوٕىڭ ئبال ٍبتمبْ خورىٍذاپ

 ھبٍۋاْ ئبدەَ، ھىٍىغۇ ٍبتبرِىذى؟ لېػىّذا وۆرۈپ ئۆز ِېٕي ثوٌطبق، ئبزاپالٍذىغبْ ضولۇپ-ئۇرۇپ
  گۇٔب؟ ٔىّە پۇلرادا! ئەِەضّۇ وۆتۈرِەٍذۇ ئبزارىٍىمٕي دىً جېٕىذىّۇ

 ثۈٍۈن ٍبغىغبْ ئەضىردە- 14 خەٌمىٕىڭ پبرىص تەضتىمالپ، گېپىٕي ئۇٔىڭ داِوٌال ٔورۇز
: ئولۇدى ِىطراٌىرىٕي ِۇٔۇ غىرازىٕىڭ غوجبھبپىس غبئىرى ِۇتەپەوىۇر
 

 وەئجەزەْ، ئۀذەر ئبتەظ ثىطۇزۇ ِۈضھەپ ثەخور، ِەً»
 ①«ِەوۈْ ئبزارى ِەردۇَ ثبغۇ، ثۇتخبٔە ضبوىٕي 

 
 ثوٌغبْ ھبوىُ ئبزارىٍىك دىً ِۇغۇٔذاق ِەْ - تەٍجي، دېذى، ٔوغىرۋاْ -! ھەق!ھەق-  

 گۇٔبھىبر ئبٌذىذا تبئبالٔىڭ خۇداٍي ئۆزۈِٕي ۋەجىذىٓ، ثوٌغبٍٔىغىُ تەٍجي ٍىً ٔەچچە ثىر زاِبٔذا
 !ھىطبپالٍّەْ

 زاِبٔذا غۇٔذاق ثىس - داِوٌال ٔورۇز پىچىرٌىذى دەپ - غوجبَ، لىٍطىال ضەۋرى- 
 ثوٌۇپ ئبغسى توغۇٍذىغبْ گەپ لۇٌىغي، تىڭػبٍذىغبْ گەپ تبِٕىڭّۇ تۆت ٍبغبۋېتىپتىّىسوي،

 ٔەضىھەتٍىرى لىٍغبْ ثىٍەْ ٔىَەت ٍبخػي غوجبِغب چىڭگبڭ ئبٍىطىال، ئۆزٌىرىٕي. لېٍىۋاتىذۇ
 . وېٍىۋاتىال ٍەپ ئبزار ئۆزٌىرى لېتىُ ھەر ثەدىٍىگە
 ٔەضىھەت خۇدثىٕىە ثىر وىّىي ھەر »ھەزرەتٍىرى ضەئىذى غەٍخ ھەق، ئېَتمبٍٔىرى- 

 ۋەتەْ تەروي ۋەجىذىّٕۇ غۇ. دىگەْ «ِۇھتبجذۇر ٔەضىھەتچىگە ثىر ئۆزى وىػىٕىڭ ئۇ ئېَتبر،
 ثوٌۇپ ئىجبثەت تەٌىۋىّّۇ ثۇ غۈورى، خۇداغب. دىۋىذىُ وېتەً تبۋاثىغب ھەرەَ ثەٍتۇي لىٍىپ،
  غەِىىٓ ئبٔذىٓ تەٍجي، ٔوغىرۋاْ دېذى - دەٍّەْ، چىمبً ٍوٌغب ثۇرۇٔراق پۈتطە جبثذۇغۇَ. لبٌذى

 
 .«ئبدەِگە ئبزار ثەرِە< ٌېىىٓ>ِەً ئىچ، لۇرئبٕٔي دەضطەپ، ئوتمب تبغال، وەئجىذە زىٕب لىً، دائىُ ثۇتخبٔىذا ثوي، < ِەٍٍي> »①
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: ثبغٍىذى ئولۇغمب ِىطراٌىرىٕي ِۇٔۇ ٔبۋاٍىٕىڭ ئەٌػىر ئبھبڭذا ثىر
 

 زارىّٕي، جبٔي وۆرەرِەْ ِبٍىً ۋادىطىگە جۇٔۇْ
 روزىگبرىّٕي، ثۇزۇٌغبْ ثۇزِبق ٍوٌي ثىر تىٍەرِەْ

 ئوٌذۇَ، غۇثبر خبوي وۈْ ثۇ گەرچە ثىذادىذىٓ پەٌەن
 .غۇثبرىّٕي تۇتىَبٌىممب تبپّىغبٍالر تىٍەرِەْ

 ئبخىر، ئىختىَبر ٍوق ِبڭب ،①ئەتىۈڭ ئەزىُ ضبرى لبً دىّەڭ
 .ئىختىَبرىّٕي ②ئىٕبٔي ثەرِىػّەْ ئىٍىىگە لبزا

 
 ضوراپ ئىجبزەت پەرراظ ئىطّبٍىً ضبلبي ووضب ئبغپىسى خبش تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ئبرىذا، غۇ

 ٔوغىرۋاْ. لىٍذى ِەٌۇَ ثوٌغبٍٔىغىٕي تەٍَبر تبِبق چۈغٍۈن وەٌتۈرۈپ، ثېجب تبزىُ دە،-وىردى
. دىذى  «ٍۈرِەٍٍي لوزغىٍىپ ئەپىىرىڭ، ٍەرگىال ِۇغۇ داضتىخبٕٔي »لبراپ، ِۇالٍىُ ئۇٔىڭغب تەٍجي

 :دىذى ِۇٔذاق داِوٌٍىغب ٔورۇز ئبٔذىٓ
 ثەن ئۆزى ٍوق، ھېچٕىّىطي ٍەردە ثۇ ِۇضبپىر، لۇِۇٌغب ِەٌۇَ، ئۆزٌىرىگە وىػي ثۇ ِبٔب- 

 وىػىٕىڭ ِۇغۇ ثۇٍبْ، ٍىٍذىٓ ٔەچچە ئوْ. وۆرىّەْ لېرىٕذىػىّذەن ئۆز ئبدەَ، ھبالي ٍۇۋاظ،
 لىٍىۋاالً ھەِرا ئۆزۈِگە ئۇٔي ضەپىرىذىّٕۇ ھەرەَ ئەِذى. وېٍىۋاتىّەْ ٍەپ غىسا لوٌىذىٓ

 . دەۋاتىّەْ
 ھەج لېتىُ ئوْ ضبۋاۋى ثۇٔىڭ - داِوٌال، ٔورۇز دىذى - لىپتىال، خىَبي ئوثذاْ توٌىّۇ- 

 !ثوٌغبً ھبضىً ِەلطەتٍىرى-ِۇرات ئىالھىُ. ثوٌىذۇ ئەۋزەٌرەن لىٍغبٔذىّۇ
 جبٔبثي ئىىىىّىس ثوٌّىطب، وېٍەرِىس، ٍېٕىپ ثىٍٍە ثوٌطب، رىطىمىّىس ٍەٍذىغبْ- 

 . ٍبتبرِىس ثىٍٍە ئبضتىذا ئبٍىغي ِۇثبرەن رەضۇٌۇٌالٔىڭ
. وەتتي ثوٌۇپ غەٌىتە چىراٍي ثىردىٕال تۇرۇپ، تىڭػبپ گەپالرٔي ثۇ ئبرلىطىذا ئىػىه ئبغپەز

 ٔەپطي ئوٌىػىپ، ٍبظ وۆزٌىرىگە ضەزدى، وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي ٍۇِػبپ خېّىردەن لوٌٍىرىٕىڭ-پۇت
 ئبغخبٔب ضۆرەپ ئبراْ پۇتٍىرىٕي وىػىذەن لوپمبْ ٍېڭي وېطەٌذىٓ ئېغىر ۋە ثبغٍىذى ثوغۇٌۇغمب

 . وەتتي تەرەپىە
 تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ثىالْ داِوٌال ٔورز ئەپىىرىپ، چىالپچب-ئبپتۇۋا ثبال خىسِەتچي ئبرىذا غۇ

 . وەتتي چىمىپ ضېٍىپ داضتىخبْ غىرەگە ثەردى، ضۇ لوٌىغب
 ٔوغىرۋاْ ثوٌغبٔذا، ٍبّٔبلچي لوٍۇپ داضتىخبٔغب پوٌؤي ثېطىٍغبْ گۆغي لىرغبۋۇي ئبغپەز

 ھە،. لوٍۇڭ پبرچىالپ ئۆزىڭىس گۆغٕي پۇراٍذۇ؛ لېٕي ِەززىٍىه ٔىّە دىگەْ! پبھ پبھ،: »تەٍجي
 گۆغٕي ئبغپەز. ئۇزاتتي لەٌەِتۇراچٕي ضبپٍىك ضەدەپ دەپ «پىچبق ِبٔب ٍولّىذى، پىچبق

 ضىسگە »ضېسىپ، تىترەۋاتمبٍٔىغىٕي ئوثذأال لوٌٍىرىٕىڭ ئۇٔىڭ تەٍجي ٔوغىرۋاْ پبرچىالۋاتمبٔذا،
 ثوٌغبْ ئباللسادە ئبغپەز. دىذى!« تىترەٍذىغۇ لوٌٍىرىڭىس ثوٌۇپ، غەٌىتە چىراٍىڭىس ثوٌذى؟ ٔىّە

 ثىٍەْ ئەضەثىٍىه ٍېٕىپ ئبرلىغب ٍۀە ثۇرۇٌذىَۇ، تەرەپىە ئىػىه لوٍۇپ، داضتىخبٔغب پىچبلٕي ھبٌذا،
 ٍېمىٍذى، پۇتٍىػىپ ثوضۇغىغب ثىراق،. ثوٌذى وەتّەوچي چىمىپ ئىتتىه ئۆٍذىٓ وۆتىرۈپ تبۋالٕي

 ٍەرگە داِوٌال ٔورۇز ثىٍەْ تەٍجي لبٌغبْ ثوٌۇپ تبڭ-ھبڭ. وەتتي ثوٌۇپ پبرچە-پبرچە تبۋاق چىٕە
 

 .(ثۇ ٍەردە وەتّەن ِۀىطىذە) لبرار لىٍّبق، ٔىَەت لىٍّبق، –ئەزىُ ئەتّەن  ①

 . چۇٌۋۇر–ئىٕبْ  ②
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 ٍبتمبٍٔىمىٕي لېتىپ غىٕىذەن ِۈغۈوٕىڭ ئبال ھېٍىمي ئبرىطىذا، پبرچىٍىرى گۆظ چېچىٍغبْ 
 ئىچىىروي دەرھبي تېپىپ، خەۋەر ئەھۋاٌذىٓ ثبال خىسِەتچي. لوپۇغتي دەش ئورۇٍٔىرىذىٓ وۆرۈپ،

 ھەِّىطي ئەزاٌىرىٕىڭ ئبئىٍە. چىمتي لىچمىرىپ ئوغۇٌٍىرىٕي تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ھوٍٍىذىٓ
 ئىطتەٍتتي، ئبغپەزٔي ثوٌۇپ، دەرغەزەپ ئبخۇٔجەگ ئوغٍي چوڭ تەٍجىٕىڭ. وەتتي ثوٌۇپ پبتپبراق

 ھبٌذا تبرتىػمبْ لوٌٍىرى-پۇت وىرىػىەْ، چىػٍىرى ئۇ،. تېپىػتي ئوتۇٔخبٔىذىٓ ئۇٔي ئبخىر
 غۇ ٍبغٍىرى ئبلمبْ چېىىگە ئىىىي وۆزٌىرىذىٓ ٔۇرضىس لبٌغبْ لبراپ لبٌغبْ؛ ئبضّبٔغب لېتىپ

 ثىر لبٔذالتۇر ئبٌمىٕىذا ئوڭ ثۇٌۇپ، تۈرۈٌگەْ ِەھىەَ ئىذى؛ ِۇغتۇٍِىرى لبٌغبْ توختبپ پېتي
 ئبٌمىٕىٕي لبٍرىپ ثبرِبلٍىرىٕي ئۇٔىڭ تەضٍىىتە ِىڭ ئبخۇٔجەگ. تۇراتتي ثىٍىٕىپ ثبرٌىمي ٔەرضىٕىڭ
 . چۈغتي لۇتىغب غىػە لبرا ثىر وىچىىىىٕە وۆزى ھەِّىٕىڭ ئبچمبٔذا،

 غوجب لېسىجەگ ئبڭٍىٕىپ، تبرالٍىػي چبلٍىرىٕىڭ ِەپە ثىٍەْ تۇٍبلٍىرى ئبت چبغذا، غۇ دەي
 گەۋدىطي ٔەۋوبرٔىڭ ٔەچچە ثىر ضىرتتب. وەٌذى وېرىپ ئبٌذىراظ دەرۋازىذىٓ تۇغىجېگي ثىٍەْ

. ئىذى وەٌگەْ چىٍالپ ئوردىغب تەٍجىٕي ٔوغىرۋاْ ٔبِىذىٓ غبِەخطۇت ئۇالر. وۆرۈٔذى
 
 

2 
 

 ثبغالپ تبلمب ِەرگۀٕي لۇراٌٍىك ٍۈز ٔەچچە ثىر ثوضۇلالر لبرا ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر
 وەتىەْ چۇۋۇٌۇپ خۇددى ِەھىىّىٍەر ھەرثىٌ ھۆوۈِەت ثىٍەْ ئوردىطي ۋاڭ ثۇٍبْ، وەتىۀذىٓ

 دەَ ثىر ئوتتۇرىطىذا ٍبِۇٌٍىرى غەتەً ئبِجبي ثىٍەْ ئوردا. ئىذى لبٌغبْ ئوخػبپ ئوۋىطىغب چۈِۈٌە
 ِۇوىطىذەن ثبثىبٔىڭ خۇددى ئەِەٌذارالر-ثەگ ئوٌتۇرغبْ پوچتىغب ٍبوي ِەپە دەَ ثىر ئبتٍىمالر،
 وەتىەْ لېچىپ تبغذىٓ. ئىذى ثوغۇق ئبۋازٌىرى تۈرۈن، لبپبلٍىرى ھەِّىطىٕىڭ. لبٍٕبٍتتي
 وېٍىذىغبْ ئېٍىپ دىگىذەن وۈٔي ھەر ئبٍبلچىالرٔىڭ ئەۋەتىٍگەْ ئوردىذىٓ ثىٍەْ دورغىالر

 وىػۀٍەرٔي-زۀجىر گۇٔبھىبرالر لىٍىٕغبْ ضۈرگۈْ ٔوِغب لىٍىۋەتتي؛ ئبلسادە ئۇالرٔي خەۋەرٌىرى
 ئەتراپىغب تۆِۈرٔىڭ ِېٕىپ، ئبتالرغب ٍبخػي ئەڭ ٍىٍمىٍىرىذىىي ۋاڭٕىڭ ثۇزۇپ، زىٕذأالرٔي چېمىپ،

 تۆِۈر دورغىالرِۇ وېتىپتۇدەن؛ ثەزى لوزغىٍىپ ھەِّىطي تبغٕىڭ ئىىىي توپٍىػىۋېتىپتۇدەن؛ ئوْ
ئېٍىپ ئىطَبٔچىالرغب  تولّبق-تبٍبق لوٌٍىرىغب لىسالرِۇ-خوتۇْ وېتىپتۇ؛ ھەتتب ئۆتۈپ تەرەپىە

 دەپ  «خەٌپە »لىٍىپ، ضەردار ئۆزىگە تۆِۈرٔي توپٍىٕىپ، لوراٍذا ئىطَبٔچىالر ثۇ. لوغۇٌۇۋاتمۇدەن
 وەٌگۈدەن ثبضتۇرۇپ غەھىرىگە لۇِۇي ثبغالپ، ئىطَبٔچىالرٔي خەٌپە تۆِۈر ئبتبپتۇدەن؛ ئەِذى

 خۇددى لۇٌىغىغب ئەِەٌذارٌىرىٕىڭ ھۆوۈِەت ثىٍەْ غبِەخطۇت ثىرى ھەر خەۋەرٌۀىڭ ثۇ. ۋاوبزاالر
 وېَىٓ ٍبِغۇردىٓ لبرا ثىٍەْ چبلّبق لبتتىك ئەِذى. ئبڭٍىٕبتتي گۈٌذۈرِبِىذەن دەھػەتٍىه

 ثىر ۋەجىذىٓ، غۇ. ئىذى ضېسىٍّەوتە لىٍىۋېتىذىغبٔذەن ِبٌەَ ئبٌەِٕي وېٍىپ، ضەي ثىر ئبجبٍىپ
 چېرىه دەرھبي تبلمب ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي ثىٍەْ غبِەخطۇت ٍىغىٍىػتب جىذدى لېتىٍّىك لبٔچە

 ثوٌطب چۈغەتەً ثبغٍىك ھەرثي. لىالتتي تەٌەپ ثېطىمتۇرۇغٕي ۋالتىذا لوزغىالڭچىالرٔي چىمىرىپ،
. تۇرۇۋاالتتي دەپ «ثوٌّبٍذۇ ضولۇغمىٍي لىٍّبً تەٍَبرٌىك زاِبْ ثىر چېرىه؟ تەٍَبر ٔەدىىي»

 تۇراٍٍي، گەپٍىػىپ ئەۋەتىپ ئەٌچي ھبزىرچە ئۈچۈْ، لىٍىۋېٍىع تەٍَبرٌىغىٕي ئۇرۇظ ئبخىرى،
 غوجب، روزى ئەئٍەَ، ئۈۋەٍىص ِۆتىۋەرٌىرىذىٓ لۇِۇي ثىٕبئەْ، لبرارغب غۇ. وېٍىػتي لبرارغب دىگەْ
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 .ثوٌۇغتي چىمبرِبلچي ئەٌچىٍىىىە ھبجىٕي ثبال ھەضەْ ۋە ِبئبخۇْ
 لۇِۇٌغب ثوٌۇپ، ئبتۇغتىٓ ئەضٍي ھبجي ثبال ھەضەْ ضبلبي ووضب وەٌگەْ جىۋەوىىٕە

 ئۈضىتگە، ئۇٔىڭ. لىالتتي غىروەتچىٍىه ثىٍۀّۇ غبِەخطۇت ئىػٍىرىذا تىجبرەت ٍەرٌىػىپ
 ثىٍەْ ضۆزٌۈوٍۈگي توغرا ۋە تەدثىرٌىه پېئىً، وىچىه ئۆزىٕىڭ ھىّّەتىبرٌىغي، ضبخبۋەتتە-خەٍىر

 ِۇٔچە ثىر ثەگٍىرىّۇ ئۇٔىڭ ھەَ غبِەخطۇت. ئىذى ئىگە ئبثروٍغب ٍۇلۇرى ئبرىطىذا جبِبئەت
: دىذى ِۇٔذاق تبرتّبٍال تەپ غبِەخطۇتتىٓ ئۇ، ۋەجىذىٓ، غۇ. لوٍبتتي ٍوي ئۇٔىڭغب ئىػالردا

 ئۇ. ئەۋزەي ثبرغىٕي وىػىٕىڭ ثىر تەٍجىذەن ٔوغىرۋاْ ثبرغىٕىذىٓ، ئؤىّىسدىٓ ثىسدەوٍىذىٓ»
 ئۆز وىػىٕي ئۇ لبٌطىال، ھەزرەتٍىرىذىٓ خەٌمي لۇِۇي ثىٍەْ، لىٍىٕغبْ ئەزىً تەٍجىٍىىتىٓ وىػي

.« وۆرىذۇ ئبتىطىذەن
 ثوٌطب، غوجىغب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر. ٍبلّىذى ئەٌۋەتتە غبِەخطۇتمب، پىىىر ثۇ 
 ھبجىٕىڭ ثبال ھەضەْ غەتەً ثىٍەْ ئبِجبي ثىراق،. تۇٍۇٌذى وبچبتتەن ثىر ئۇرۇٌغبْ ٍۈزىگە

ِۈغۈگۈَ، چبغمبْ تۇتمبْ ئوثذاْ  لبرا ِۈغۈگۈَ، ئبال: »غبِەخطۇت. لۇۋۋەتٍىذى دەرھبي پىىىرىٕي
 ٔوغىرۋاْ وېٍىپ ئوٍغب دىگەْ «ثوٌّىذىّۇ ثەرضىال وىرگۈزۈپ گەپىە تۆِۈرٔي دەپ، ِۈغۈگۈَ
 وېٍىػىە «چىٍالپ »ئوردىغب ئۇٔي ۋە. تەٍىٍٕىذى لىٍىپ ثبغٍىك ئەٌچىٍەرگە غبٍىۋىذىٓ تەٍجىٕي
 ئوردىطىغب تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ئۇالر. ئىذى ئەۋەتىەْ تۇغجېگىٕي تۇرغب ثىٍەْ غوجب لېسىجەگ
 . لبٌذى تۇرۇپ تۈٔطىس-ئۈْ وېٍىپ دۇچ ۋەلەضىگە ئبغپەز ھېٍىمي ثىٍەْ وىرىع

 غىػىٕي لبرا ھېٍىمي ئبٌمىٕىذىىي ئبغپەزٔىڭ ئبخۇٔجەگ وەٌطەن، ۋەلەگە ثبٍىمي ئەِذى  
: ثىٍەْ غەِىىٍٕىه ثىر ئبرىالظ تۀە تەٍجي ٔوغىرۋاْ. ئۇزاتتي تەٍجىگە ٔوغىرۋاْ ئېٍىپ، ئبۋاٍالپ

لوٍۇپ  جبٍىغب ئۆز ثوٌطىّۇ، غەزىٕىگە ئبپىرىپ غىػە لۇرۇق ثبالَ، ثەرضىٍە غوجىغب لېسىجەگ ثۇٔي»
 ثبال خىسِەتچي ثىٍەْ ثەگ وىچىه ئوغٍي وۀجي تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ ئبرىذا غۇ. دىذى «لوٍطۇْ

 لبچىطىذا ئەخٍەت ئۆٌىگىٕي ِۈغۈوٕىڭ ئبال ثىٍەْ پوٌو ثبٍىمي لوغۇپ، ضۇٔۇلٍىرىغب تبۋالٕىڭ چىٕە
 لبرىػىۋېٍىپ، پەرىػبْ ثىرىگە-ثىر تۇغجېگي ثىٍەْ غوجب لېسىجەگ. لوٍذى ئوتتۇرىغب ئەپىېٍىپ
. وەتتي چىمىپ ھوٍٍىذىٓ
 جبثذۇغىٕي ضەپەر - ئېٍىپ، ٍبظ وۆزىگە تەٍجي ٔوغىرۋاْ دىذى- ئبخۇٔجەگ  ثبالَ - 

 ! ثوٌّىغۇدەن وەتّىطەن چبلمبٔراق ٍۇرتتىٓ ثۇ تېسٌىتىڭالر،
 !وەتتي ثوٌۇپ زاِبْ لبٔذاق ثۇ - داِوٌال، ٔورۇز دىذى، - ٍبرەثجي،- 

 
 ٍبِبٍٔىك، لىٍطب پبدىػب ئەگەرچە»

 «ئبِبٍٔىك؟ رەئىَەتتە ثوٌغبً ٔىچۈن
 

 ئبٌذىراپ ثەن »دە،-لوٍذى ئبٌىَىپ تەٍجىگە ھبغىر ئۇلۇپ، ئەھۋإٌي غبِەخطۇت وېَىٓ
. پىچىرٌىذى دەپ  «وېتىپطىس
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 ئبتٍىك ئۈچ ئۈچۈْ، لىٍىع خەۋەر چىمىذىغبٍٔىغىٕي ئەٌچي وېَىٓ وۈْ ئىىىي غۇٔىڭذىٓ
 ئۇالرٔىڭ. ِبڭذى لوراٍغب لبرارگبھي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر تەٍَبرالپ، ثبٍرالٍىرىٕي ئبق چبپەرِەْ
 ثبغچىٍىمىذىىي ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص ئېٍىپ، ٔي «ِەوتۇثي »ِەخطۇش غبِەخطۇتٕىڭ وەٍٕىذىٓ

 ئۆتۈن ۋە وىچەن-وىَىُ گەزٌىّە، چبً، لەْ، چىۋە،-ِىۋە گۈرۈچ، ئۇْ،. چىمتي ٍوٌغب ئەٌچىٍەرِۇ
 . ِبڭذى لوزغىٍىپ غەھەردىٓ تەڭال ثىٍەْ ئۇالر ھبرۋىّۇ چوڭ ئۈچ ثېطىٍغبْ ضوغبتالر لبتبرٌىك

 ئېٍي توختي، ضەٍپۇڭ ثوضۇق، لبرا وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ خەۋەردار ئەھۋاٌذىٓ خەٌپە تۆِۈر
 ئەٌچىٍەرٔي وېڭىػىپ، ثىٍەْ ھەِراٌىرى ثبغٍىك ثوۋاً ٔۇرۇي ۋە لۇي ضەپەر پبٌگبْ، ٔىَبز پبٌگبْ،
 . وېٍىػىۋاٌذى لبرارغب ثىر توغرىطىذا ثېرىع جبۋاپ لبٔذاق وۈتىۋېٍىع، لبٔذاق

 ٍېتىپ ئبٌذىرىّبً لؤۇپ، ئىىىي ئبرىذا ثىٕبئەْ، ثۇٍرۇغىغب غبِەخطۇتٕىڭ ئەٌچىٍەر
 ضېّىس ۋە ئورۇٔالغتۇردى ھوٍٍىغب ثبغٍىك جبٍالغمبْ ثبغرىغب تبغ ئۇالرٔي خەٌپىٍەر تۆِۈر. وېٍىػتي
 ئۇچراپ، غەزىۋىگە ۋاڭٕىڭ ثۇرۇْ ثىر ھوٍال ثۇ. لىٍذى ِېھّبْ ئوثذاْ ئۇالرٔي ضوٍۇپ لوٍالرٔي
 ثوٌطب، ھبزىرٌىمتب. ئىذى ھوٍٍىطي لورِبٌٕىڭ ئىّىٓ ثوٌغبْ ۋاپبت ثىٍەْ وېطەي ئبخىرى

 ثبغالٔغبٔذا، ضۆھجەت ئەتىطي .لبٌغبْ ثوٌۇپ( ئىػتبۋى)ثبرىگبھي  ۋالىتٍىك لوزىغىالڭچىالرٔىڭ
. دىذى «ثىرەٍّۇٍە ئولۇپ ئۆزەَ »ثېرىۋېتىپ خەٌپىگە تۆِۈر خېتىٕي غبِەخطۇتٕىڭ ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص

 ثىسدىّٕۇ وۆزٔي ثەرگەْ ئۆزٌەگە تبئبال خۇداٍي تەلطىر، رەھّەت» :وۈٌۈپ ِىَىغىذا خەٌپە تۆِۈر
 ثۇ ئەئٍەِٕىڭ ئۈۋەٍىص ھبجي ثبال ھەضەْ. ثبغٍىذى ئېچىػمب ٌىپبپىٕي دەپ «ئبٍىّبپتىىەْ

 خوپ ئەِذى دەپتىىەْ، چبغال غىر ئۆزگىٕي چبغٍىطبڭ، ئەر ئۆزەڭٕي »رۀجىپ لىٍىمطىسٌىغىذىٓ
 .  لبرىۋاٌذى تەتۈر ئوٍالپ دەپ «ثوٌذى

 خەت. ثەردى ئولۇپ ئۈٍٔۈن ھەِراٌىرىغب ئۆز لىٍىپ دأە-دأە خەتٕي خەٌپە تۆِۈر  
 ثبغالٔغبْ دەپ «پۇلراٌىرىّغب ثبغٍىك تۆِۈر چىڭۋاڭذىٓ غبِەخطۇت »تەوەٌٍۈپطىسال ھېچمبٔذاق

 ثۇرۇٔمىذەن ٍۀە لىٍىّەْ، ئەپۇ ضىٍەرٔي تبپػۇرضبڭالر  لۇرإٌي:ِەزِۇٔي پۈتۈْ خەتٕىڭ. ئىذى
 ثېرىٍىػي ِۀطەپّۇ ِۇٔبضىپ ئۇٔىڭ ِۇھىُ ھەِراٌىرىغب ھەَ تۆِۈر ثېرىّەْ، ٍوٌىٕي تىرىىچىٍىه

 ئوخػبظ دىگۀگە «رۀجىّەڭالر ِۀذىٓ تبپػۇرِىطبڭالر ٍبخػىٍىچە لۇرإٌي ِۇثبدا. ِۇِىىٓ
 . ئىذى ئىجبرەت گەپٍەردىٓ

 - تۇرۇپ، دەش ئورٔىذىٓ ثوضۇق لبرا دىذى - تبز، ئۇ رۀجىتىىذەن، لبٔذاق ٍۀە ثىسٔي- 
 ئبدەِٕي گەپتۇ، ٔىّە دىگەْ ثۇ. ثوٌطىال راۋاْ ئۆٍٍىرىگە ثبغالپ ئبدەٍِىرىٕي ئوچۇق، ٍوي ئبخۇٔۇَ،
  .لىٍغبٔذەن ِەضخىرە
 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - گۇٔب؟ ٔىّە ئبخۇٔۇِذا ئۇوبَ، لىً ضەۋرى- 
 ٍبغٍىك ثبالَ ئبخۇْ ثۇ. ٍوق ئۆٌۈَ ئەٌچىگە - ئەئٍەَ، ئۈۋەٍىص دىذى، - غۇٔذاق، - 
 ئىع ٍبخػي زىتالغّبق ثىٍەْ پبغبٌىك دەپ، چۈغەر ٍۈزۈڭگە تۈوۈرضەڭ ئبضّبٔغب. لىٍىۋاتىذۇ

 ئوق. لىٍىذۇ ئەپۇ وېَىٓ، دىگۀذىٓ لىٍىّەْ ئەپۇ ئبتىطي، ٍۇرتٕىڭ غوجبَ چىڭگبڭ. ئەِەش
 !ئەِەضّۇ ثبر گەپ دىگەْ ٌەۋزىذىٓ پبدىػب ٍبّٔبش، ئىسىذىٓ

 . غوجب روزى دىذى - ۋاجىپ، ئەِرى پبدىػبٔىڭ- 
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 . ِبئبخۇْ دىذى - لىٍىّٕبٍذۇ، ضۈرۈغتە ئىع ئۆتىەْ- 
 :دىذى ِۇٔذاق ھبجي ثبال ھەضەْ ئوٌتۇرغبْ جىُ غۇڭغىچە

 ٍۇرت-ئەي ئەِەش، ئبضبْ لىٍىع تىرىىچىٍىه ٍەر، وىچىه  لۇِۇي!ئبخۇْ تۆِۈر- 
 ثۇزۇٌۇپ، تېچٍىغي ٍۇرتٕىڭ چىمبرضبق، ئبال توپىالڭ تەڭٍەپ، تىغ ثىرىّىسگە-ثىر. خبالٍذۇ تېچٍىمٕي

  وېتەرِىىىٓ؟ ثوٌۇپ پبراوۀذىچىٍىه
 تېچٍىك ٍۇتمب-ئەي - ثىٍەْ، ۋەزِىٍٕىه خەٌپە تۆِۈر دىذى - ھبجىُ، ئېَتىذىال راش- 

 ئۆزٌىرى ٍوق، غەٍِىرى توق، لوضبلٍىرى ھەي، ِۈغىۈٌٍىرى تەي، تولمۇزٌىرى ئۆزٌىرىٕىڭ. وېرەن
 غېّي ئبرتۇق توق، لوضىغي پۇلرأىڭ پۇلراچۇ؟. خبالٍذىال ثوٌۇغىٕي جبھبْ تېچ ِۇغۇٔذاق ئەٌۋەتتە

 زاِبٕٔىڭ ثۀذىٍىرىگە ئۆز وېرىُ خۇداۋۀذە خبٌىّىطۇْ؟ تېچٍىمٕي ٔىّىػمب ثوٌطب، ثوٌىذىغبْ ٍوق
 وۈٔذە لىَبِەتٕي وەِجەغەٌٍەر ثىس ثوٌطب، لىٍغبْ ئىرادە وۆرۈغٕي لېتىُ ثىرال لىَبِەتٕي ئبخىرىذا

 وېَىٓ ئۆٌگۀذىٓ ئبزاۋىٕي دوزاق ثۀذىٍىرىگە گۇٔبوبر وېرىُ خۇداۋۀذە. وۆرىۋاتىّىس لېتىُ ِىڭ
. وۆرىۋاتىّىس تىرىه تۇرۇپال دوزاق ئبزاۋىٕي وەِجەغەٌٍەر ثىگۇٔب ثوٌطب، لىٍغبْ ئىرادە وۆرضىتىػٕي
  غبِەخطۇتّۇ؟ ٍبوي ثىسِۇ ئىىەْ؟ وىُ ثۇزىۋاتمبْ تېچٍىمٕي ئېَتطىالچۇ،

 ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص دىذى - تەۋرىّەش، لىً تەلذىرضىس ئىرادىطي، ئبٌالٔىڭ ھەِّىطي- 
  .ئوٌتۇرۇپ غبدىَىپ

 تبي ٍۈز ٔەچچە ثوٌطب، ئىرادىطي ئبٌالٔىڭ ھەِّىطي - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - خوپ،- 
 ثېرىذىغىٕىّىسِۇ ئەدىۋىٕي غبِەخطۇتٕىڭ ئەِذى. ئىرادىطي ئبٌالٔىڭ ثوٌغىٕىّىسِۇ ئىگە ِىٍتىممب
  !ٍب؟ ئەِەضّۇ ئۇٔذاق. ئىرادىطي ئبٌالٔىڭ

 خبَ دەپ ئبٌىّەْ ثىسدىٓ ٍبرالٕي غبِەخطۇت ئەِذى .چىمتي لېٍىپىذىٓ خىع ئۆتتي، ئىع- 
 . ثوضۇق لبرا ثىٍەْ ئبچچىك دىذى - لىٍّىطۇْ، خىَبي

 ثوٌطب، ھەر ثوٌّىغبْ ِۇغۇ ٍبرالالر لوٌىّىسدا ِۇثبدا - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - غۇ، گەپ - 
 ئبدەَ پۇلراالرٔي ثىس. ئىذىٍە وەٌّەش ثىٍەْ ضبالَ-ضوغب ھبرۋا ئۈچ ئبٌذىّىسغب ثىسٔىڭ لبٍطىٍىرى

 ٍبزِبش ِەوتۇپ ثىسگە جوۋاپ غۇٔچە ِۇ «ھەزرەتٍىرى غوجبَ چىڭگبڭ »وۆرِەٍذىغبْ لبتبرىذا
 «وۆضەً »ِۇغۇ غوجىالر ۋاڭ ثۇٍبْ، زاِبٔالردىٓ ٔەچچە. ٍبراق لېٕىّىسِۇ ٍبراق،  جېٕىّىسِۇ.ئىذى
 ثىٍەْ «وۆضەً »ِۇغۇ ثىسِۇ ئەِذى ثوٌطب، وەٌگەْ ِىٕىپ ثوٍٕىغب لورلىتىپ، ئەٌٕي ثىٍەْ

 .لۇتمۇزىّىس زۇٌۇِذىٓ ئۆزىّىسٔي چېمىپ، وىػۀٍەرٔي-زۀجىر
 ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ِۇضۇٌّبْ غەرئىتىذە  ئىطالَ-ئەئٍەَ،  ئۇۋەٍىص  دىذى-ئبخۇْ،   تۆِۈر-

 .ثىرى ٌەرٔىڭ①وېجىر گۇٔبٍي ثۇ،. ھبراَ تۆوّەوٍىه لېٕىٕي
 وېجىر گۇٔبٍي تۆوّەوٍىه لېٕىٕي ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ِۇضۇٌّبْ دىذىٍە، ئوثذاْ خوٍّۇ-

 ۋاڭٕي غبِەخطۇت ئبۋۋاي ھەِّىذىٓ وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ئبخۇٔۇَ ئەئٍەَ ئۆزٌىرى ثوٌطب، ثوٌىذىغبْ
 ٍوق ضۇٔۇغىّۇ تۆِۈرٔىڭ تبي ثىر لوٌىذا دا «ٍېغىٍىغي تورپبق »ثوٌّبِذۇ؟ تبرتطىال جبزاغب لبتتىك
 !ئەِەضّىذى؟ تۆوىەْ غبِەخطۇت لېٕىٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثىگۇٔب

 تۈزىتىپ ضەٌٍىطٕي ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص وېَىٓ، ثىردەِذىٓ. چۆِذى جىّجىتٍىممب ئىچي ئۆٍٕىڭ
 :دىذى ِۇٔذاق تۇرۇپ

  لوي ٌەغىەرٌىرى خبْ ثېَجىڭ ئىػمب ثۇ تۇرۇۋاٌطىال، ثەرِەً ٍبرالٕي ِۇثبدا ئبخۇْ، تۆِۈر- 
 

 . چوڭ گۇٔب دىّەوچي①
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 .لىٍغبً ھبراَ وۈٍٔەرٔي ئۇٔذاق تبئبال خۇداٍي خەٍر... چبغذا ئۇ لبالرِىىىٓ، تىمىپ
 غبِەخطۇت ِۇثبدا. وەتتي ئېتىپ ِوٌالق ئبٌٍىمبچبْ خبْ ثېَجىڭ ئبخۇٔۇَ؟ دەۋاتىال  ٔىّە-

 .وۆرەرِىس ئۇٔىّۇ وەٌطە، چىٍالپ چېرىىٍەرٔي ٍۀە ئوخػبظ  دىىىگە«ٍېغىٍىمي تورپبق»
 ئۈۋەٍىص ئبڭالپ، گەپٕي دېگەْ «وەتتي ئېتىپ ِوٌالق ئبٌٍىمبچبْ خبْ ثېَجىڭ»

 ئوخػىّبِذۇ، گەپ راضت ثۇ ئبپال. »وەتتي غۈروىٕىپ ضېپىٍگۀذەن ضۇ ضوغ ثەدىٕي ئەئٍەِٕىڭ
 ثوٌطب، وەتىەْ ئېتىپ ِوٌالق راضتىٕال خبْ ثېَجىڭ ِۇثبدا،. گەپ غۇ تبغذىّۇ گەپ، غۇ غەھەردىّۇ

 ئوٍالپ دەپ «ضېغىٕبرِەْ؟ ھىّبٍطىگە وىّٕىڭ ِەْ چبغذا ئۇ ثوالر؟ ٔىّە ھبٌي غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ
 :دېذى ِۇٔذاق لبراپ ئەئٍەِگە ئۈۋەٍىص ھبجي ثبال ھەضەْ وېَىٓ، جىٍّىمتىٓ ئبز ثىر. ئۇ لبٌذى

 لۇٍغبٔذەن لېٍىپتب گېپي ئبخۇٔالرٔىڭ تۆِۈر دەپ، لېٍىپتب گەپ ئېرىمتب، ضۇ ئبخۇٔۇَ،- 
 .ثوالرِىىىٓ ٍبٔطبق ئبضتب ثىٍەْ ئىسزىتىّىس. چىمىۋاتىذۇ
 ثبغالپ، لىٍىپ ئەپٍىه خبٌتىطٕي ئوق ئۇٌغىَىپ، چۇرۇڭالر-ۋاراڭ ضىرتتىىي ئبرىذا غۇ
 ئبوب، تۆِۈر»دە، -وىردى ئۆٍگە تبغالپ لەدەَ ئەروىٓ ئبِبٔمۇي ئېطۋاٌغبْ ِىٍتىك ِۈرىطىگە

 دەپ ٔىّە خەٌپەَ چىمىرىپتۇ، ئەٌچي دەپ ٔىّە غبِەخطۇت چىمطۇْ، ثۇٍبْ ضېٕي ثىسٔىڭىىٍەر
 . دېذى«دەۋاتىذۇ ثبلبٍٍي ئبڭالپ ئېَتىپتۇ، جبۋاة

  دېذى-وۆرگەً،  خەٌمّۇ لبٍطىٍىرىٕي ھەر ِېھّبٔالر، ٍۈرضىٍە ثوپتۇ، گەپ ئوثذاْ ثۇِۇ- 
 .خەٌپە تۆِۈر

 -لىٍىچ  ثىٍەْ ِىٍتىمالر دۇغبٌمىٍك. ئىذى توٌغبْ ٌىك ثىٍەْ ئبدەٍِەر ثبغ ۋە ھوٍال
 تبظ چبلٕىتبتتي، وۆزٔي لىٍىٕىپ ۋۇي-ۋاي ٔۇرىذا ئبپتىۋىٕىڭ ئەتَبز ثبظ ئۇچٍىرى ٔەٍىسىٍەرٔىڭ
 غبخٍىرىٕي دەرەخٍىرٔىڭ ئۈرۈن لېرى ثىٍەْ لورۇلالر ضولّب پبوبر-پبوبر ضولوٌغبْ ئبرىالغتۇرۇپ

 لوپۇرۇٌغبْ ثىٍەْ توپب-تبظ. ئىذى وەتىەْ لبپالپ لبغىذەن لبرا خۇددى ثبٌىالر ئۇغػبق
 ئۇالرٔىڭ. تۇراتتي لىٍىپ  ِۈڭۈر-گۈڭۈر لىسالر-خوتۇْ توپ ثىر تۇتمبْ ٔەٍسە ٍېٕىذا پەٌەِپەٍٕىڭ

 ئەگەر. ئىذى ثبر ئبٍمىسِۇ ثبغٍىۋاٌغبْ ِەھىەَ ثېٍىٕي وىَىپ، جۇۋا وبٌتە ثىٍەْ لۇاللچب ئبرىطىذا
 ئەجەپ وىػي لبٔذاق ھەر ئۇٔي ثوٌّىطب، وۆٍٕىگي رەڭ ھبي ثىٍەْ چېچي ضۇِجۇي تبي ئىىىي

. لبالتتي دەپ ئىىەْ ئوغۇي وېٍىػىەْ
 ئوتتەن. ثۇرۇٌذى ئۇالرغب دىممىتي ھەِّىطٕىڭ ثىٍەْ چىمىع ئۆٍذىٓ خەٌپىٍەر تۆِۈر

 ئەٌچىٍەرٔىڭ ثبغٍىك ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص وۆرۈپ، وۆزٌەرٔي ٍۈزٌىگەْ تۇرغبْ تىىېٍىپ ئۆزىگە ٍېٕىپ،
 ثىپەرۋاٌىك ضىالپ، ثۇرۇتٍىرىٕي غبالڭ ھبجي ثبال ھەضەْ پەلەت. وەتتي تبتىرىپ تبِذەن رەڭگي
 .تۇراتتي وۈٌۈِطىرەپ ثىٍەْ

 تؤۇپ. ثوٌىذۇ ئەٌچىٍەر چىممبْ غەھەردىٓ وىػٍەر ثۇ! لىرىٕذاغالر» :خەٌپە تۆِۈر
وەٌگۀذە،  ھبجىغب ثبال ھەضەْ. ثبغٍىذى تؤۇغتۇرۇغمب ثىرٌەپ-ثىر ئۇالرٔي دەپ،!« لېٍىڭالر

 .ثەزىٍەر دىَػىتي «چىممبْ ٍۇرتالرغىّۇ ثىسٔىڭ ھبجىُ تؤۇٍّىس تؤۇٍّىس،»
 .ئبدەَ ثىر ثۇرۇتٍۇق لبٍرىٍّب دېذى- چىمىپتۇ؟ دەپ ٔېّە ئەٌچىٍەر ثۇ ھە،- 
 ٌىپبپە چوڭ ثىر ٍبٔچۇلىذىٓ  تۆِۈر-خەت،  ِبٔب ئەپچىمىپتۇ، خېتىٕي غبِەخطۇتٕىڭ- 

 .دەپتۇ ثېرىڭالر ٍبرالٕي-لۇراي- چىمبردى، 
 دىذىڭالر؟ ٔېّە  ضىٍەر-
 ئبٌطۇْ ٍەتطە  وۈچي-ثېرىپ،  جبۋاة ئورٔىذا خەٌپٕىڭ تۆِۈر ثوضۇق لبرا دىذى-  ثىس، -
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 .دىذۇق
 .ثىٍذۈرۈغتي ثوٌغبٍٔىغىٕي رازى ئبدەَ ھەِّە جبۋاثتىٓ ثۇ
 ثېرەِطىٍەر؟ خەت ضىٍەرِۇ  غبِەخطۇتمب-لىسىك،  لبضىُ  دىذى-ئبوب،   تۆِۈر-
 ! ثەرِەٍچۇ-
 ئېَتبٍّۇ؟ ٔەرضە ثىر ِەْ ثوٌطب،  ئبٔذاق-
 .ئېَتە  ھە،-

 وۆتىرىپ ضەي لبٌپىغىٕي وىگىس چىمىۋېٍىپ، ثبضمۇچىغب ثىرىٕچي پەٌەِپەٍٕىڭ لىسىك لبضىُ
 :دە-لوٍذى

 
 ثەردى، خەت غوجبَ چىڭگبڭ

 .دەپ ثەرضۇْ ①جۈٔجبڭالرٔي
 ...ثەردى خەت خەٌپەَ تۆِۈر

 
 .لبٌذى توختبپ دەپ 

 !ئېَتّبِطەْ ئبٍىغىٕي  ھە،-
 .وۈٌۈغتي وۆپچىٍىه. تبتىالپ گەجگىطٕي لىسىك لبضىُ دىذى- ثوالرِىىىٓ،   ضەت-
 .ثىرى وىّذۇ  دىذى-ئېَتىۋەر،  ثوٌىذۇ، ضەت  ٔېّە-
 !ئېَتبً ئۇالپ ثېػىغب  ئەِطە،-

 
 ثەردى، خەت خەٌپەَ تۆِۈر

 .②دەپ ئبٌطۇْ ٔىّەِٕي پبالْ
 
 .ٍېپىۋاٌذى ٍۈزىٕي ثىٍەْ لوٌٍىرى لىسالر-خوتۇْ. وۆتىرىٍذى وۈٌىە لبتتىك ئىچىذە توپ

 ضەي خەٌپە تۆِۈر  دىذى- !وىػي لىالِذۇ گەپٕىّۇ ضەت غۇٔذاق غەٍتبْ،  ھەً-
 .لىٍىپ وبٍىغبٔذەن

 ِۇٔذاق لبراپ خەٌپىٍەرگە تۆِۈر ھبجي ثبال ھەضەْ وېتىۋاتمبٔذا، وىرىپ ئۆٍگە ئەٌچىٍەر
 :دىذى

 
 تبٌالر، ئبٌذىذا ئىػىه

 ِبرجبٔالر، غبخىذا-غبخ
 ٍۇرتالردا دىگەْ لوراً

 .ثبٌالر ئوغبي گەپچىىەْ
 

. وەتتي وۈٌۈپ ھەِّىطي ثبغمىالرٔىڭ ئەئٍەِذىٓ ئۈۋەٍىص
 

 
 .ٍبراق- خۀسۇچە، ھەرثي لوراي–جۈٔجبڭ  ①

ئۇرۇغبر ثوٌطب »ئۇٔىڭ ئبخىرلي ِىطراضي . ثۇ ٔەزِە تۆِۈر خەٌپە توغرىطىذىىي لوغبلالر لبتبرىذا ھبزىرغىچە ضبلالّٔبلتب ②
 .دەپ چۈغۈرۈٌگەْ ٍۀە ثىر غەوٍىّۇ ثبر« وەٌطۇْ
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 ئبٌّبضٍىك-ئېٍىع ضوغبتٕي ھبرۋا ئۈچ ھىٍىمي ئبرىطىذا، رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ وەچمۇرۇْ،
 لبرا. لىٍذى تەغەثجۇش ئبٌّبضٍىمٕي لەتئي خەٌپە تۆِۈر. لبٌذى چىمىپ ئىختىالپ ِەضىٍىطىذە

 ئېٍىع دەپ «ٍۇٌغبْ-ٍۇٌغىٕىّىس تۈوىٕي تبي ثىر توڭگۇزٔىڭ: »توختي ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق
 ثىر ھەر خەٌپىّۇ، تۆِۈر ئبخىر،. لۇۋۋەتٍىذى پىىىرٔي ثۇ لبٌغبٔالرِۇ. ثوٌذى تەرەپذارى

 ھىچٕىّە ئۆزى ئەِّب،. ثوٌذى ِبلۇي ثىٍەْ غەرتي ثېرىع ثۆٌۈپ لبراپ ئېھتىَبجىغب لوزغىالڭچىٕىڭ
 .ثىٍذۈردى ئبٌّبضٍىمٕي

 ثىسٔىڭ»لبراپ،  خەٌپىگە تۆِۈر ھبجي ثبال ھەضەْ ئبٌذىذا، ئۇزاظ ئەٌچىٍەر ئەتىطي
 ھىچىىّٕىڭ ثبغمب ثەگٍىرىذىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ غبِەخطۇت. » دىذى«تۇرار؟ ئبِبْ-تېچ ِبٌٍىرىّىس

 .خەٌپە تۆِۈر ثەردى جبۋاة دەپ «تەگّەٍّىس ِېٍىغب
 :دىذى ِۇٔذاق خەٌممە خەٌپە تۆِۈر وىَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ئۇزاپ ئەٌچىٍەر

 چىمىرىذۇ، چېرىه ئەِەش، ضوغبت ھبرۋىذا-ھبرۋا ثىسگە غبِەخطۇت ئەِذى!  لېرىٕذاغالر-
 ئېتىۋاٌىّىس، تۇٍذۇرِبً جەرۀٕىغۇ ئەِەش، ئوۋالغّۇ جەرەْ ٍۈرۈپ ئوٍٕبپ ئەِەش؛ ئوٍۇْ__ جەڭ 

 خوپ، ئۆٌطىغۇ ئولتب ثىر وەٌطىچۇ؟ ئېتىٍىپ ئېَىك لۇترىغبْ ضولۇۋاٌىّىس، ٍۈرۈپ ئبٌذاپ ضۇغۇرٔىّۇ
 ئېَتبً، ِەرتەَ ثىر ٍۀە ِەْ وېرەن، ثبٌىطي ئوغۇي ثبٌىٕىڭ ئوغۇي ثۇٔىڭغب غۇٔذاق،... ثوٌّىطب

 ئەرٌەر دەٍذىغبْ ٍبخػي ئۆٌگەْ ثىر لىٍىپ، جەڭ ثىٍەْ دۈغّەْ ٍۈرگۀذىٓ، ئۆٌۈپ ِىڭ وۈٔذە
 .رۇخطەت لورلىذىغبٔالرغب ئۆٌۈِذىٓ. لبٌطۇْ ثوٌطب

 :وەٌتۈردى زىٍسىٍىگە ئىچىٕي غوٌٕىڭ وەڭ ئبۋازالر لبتتىك ئبڭالٔغبْ تەرەپتىٓ-تەرەپ
 .ثوٌّبپتۇ گبداً لورلمبْ  ئىتتىٓ-
 !ٍوق ٍەتّەن جبٔبٔغب وەچّىگىچە  جبٔذىٓ-
 .ئۆٌىذۇ ِىڭ لورلمبْ ئۆٌىذۇ، ثىر  ثبتۇر-
 !لبٍتّبش ئىسدىٓ ئبرضالْ ضۆزىذىٓ،  ٍىگىت-
 !وۆرۈَ ٍب ئۆٌۈَ،  ٍب-
 ئبداٌەت-ھەق ھەق، ئىػىّىس ثىسٔىڭ- خەٌپە،  تۆِۈر دىذى- وۆرۈَ، ٍب ئۆٌۈَ، ٍب توغرا،- 

 ئېگىپ ثبظ لىٍىپ، ضەۋرى تەڭطىسٌىىىە ھبلبرەت، زۇٌۇَ،. ٍوق ئبرِبْ ئۆٌطەوّۇ ئۈچۈْ
. خەٌك ثبتۇر ثەرِەٍذىغبْ تەْ ھبلبرەتىە زۇٌۇَ، ئەزەٌذىٓ خەٌمىّىس ثىسٔىڭ. گۇٔب ئۆزى تۇرۇغٕىڭ
 جەڭگە ثىٍەپ، ئوثذاْ لىٍىچىڭالرٔي ئەِطە لېٕي. لبزىٕىّىس ٔۇضرەت چولۇَ ثىس ئىٕػبئبٌال،

! تەٍَبرٌىٕىڭالر
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 ببپ ئون ئۈچىىچي

 

 مەرتىي مەيداودا سىىب

 
 

 

 ھبٍبت ٍەُ ئۈچۈُ ھەٍَىذىِ قىََەت،

 .ھبٍبتتىَْۇ قىََەتتۇر ٍۇھەببەت

 ۋە ىېنىِ مېچىَەُ ھەر ئىننىيىطىذىِ،

 .ئەرمىْيىل، ئبزاتيىق ئۈچۈُ ٍەُ پەقەت

 ① پېتوفي__

 
1 
 

 ئبضتب ثىٍەْ پبراڭ لىسىك ئوٌتۇرۇۋېٍىپ لىڭغىر ئىگەرگە ٍىگىت لوراٌٍىك ئىىىي
 پبتال-پبت تېگىپ، ثىرىگە-ثىر ئۈزەڭگىٍىرى ِېڭىػبتتىىي، ٍېمىٓ غۇٔچىٍىه ئۇالر. وېٍىۋاتبتتي
 دېگەْ رازى ِىٕگىٕي لبغمىغب  جەدە ثوٌۇپ، ئبِبٔمۇي ِىٕگىٕي تۇرۇلمب لبرا. وېتەتتي جىرىڭالپ

 ٔېّىػمىذۇ وىػٍەر ٍىگىتٕي ئۆڭٍۈن ثۇغذاً ثۇ تبرتمبْ خەت ئەِذىال ثۇرۇتٍىرى. ئىذى ٍىگىت
 ھىٍىمي ۋە تۇتۇٌغبْ ئەضىەرٌىىىە تبغذىٓ دىگەْ ئىذىر ئەضٍىذە ئۇ. ئبتىػبتتي دەپ «ثبال راجي»

 راجي ثۇٍبْ، غۇٔذىٓ. ئىذى ثىرى ٍىگىتٍەرٔىڭ وەٌگەْ لوراٍغب ئەگػىپ، خەٌپىگە تۆِۈر وۈٔي
 ضەِىّي دوضتالردەن وؤب خۇددى ئۇالر ثبغٍىٕىپ، ٍېمىٍٕىك ثبرا-ثبرا ئوتتۇرضىذا ئبِبٔمۇي ثىٍەْ

 ٍىگىتىە ٔەچچە ئوْ تبپػۇرۇٌغبْ ئۆزٌىرىگە ثۈگۈّٔۇ،. ئىذى وەتىەْ ثوٌۇپ ِۇڭذىػذىغبْ
 لىٍغبچ، ِۇڭ-ھبي غۇٔذاق ئۀە ثوٌۇپ، ئۆگىتىپ ٔەرضىٍەرٔي ثەزى ضۀئىتىذىٓ ِەرگۀٍىه

. وېتىۋاتبتتي ضەپىە ئبٌذىٕمي
 ثوٍىچە ئىذىر ئۇ،. ئىىەْ ثوٌغبْ ضۆٍگىٕي دېگەْ گۈٌمىس ثبٌىٕىڭ راجي ثوٌذىىي، ِەٌۇَ

 توً وۈزدە ئۆتىەْ ِۇغۇ ئۇالر چۈغىذىىەْ، وۆزى ھەِّىٕىڭ ثوٌۇپ، لىس ثىر گۈزەي ئەڭ
 ئۇ لبپتۇ، وېٍىپ ئىذىرغب ئەثٍەخٍەر ٍۈرگەْ تبٌالپ لىس غبِەخطۇتمب تۇرغبٔذا، ثوٌۇپ لىٍّبلچي

 وېَىٓ وەچۈرگۀذىٓ وۆزدىٓ لىسٔي ئۇالرغب ثىرى رەلىپٍەرٔىڭ ٍۈرگەْ چۈغۈرەٌّەً لوٌغب لىسٔي
 چىڭگبڭ لىسىڭالر ثوٌغبً، ِۇثبرەن »ئبٔىطغب-ئبتب ئۇٔىڭ دىَػىپ، «ثوٌذۇق ٍبّٔبٍذىغبْ لۇرۇق»

  ئېٍىپ ئەتىال لىسٔي دەپ، «غۇ لؤغىٕي لۇغي دۆٌەت ثېػىڭالرغب لبٌطب، ثوٌۇپ پىطەت غوجبِغب
 

چبر روضىَە . ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ دېّووىراتىه ئىٕمىالۋىٌ غبئىرى-1849-1823 ۋېٕگىرىَە خەٌمىٕىڭ – ضبٔذور پېتوفي ①
 .تبجبۋۇزچي لوغۇٍٔىرىغب لبرغي جەڭ ِەٍذأىذا، ٍىگىرِە ئبٌتە ٍېػىذا لۇرثبْ ثوٌغبْ
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 لبچمبٔذا، لبراپ ئىچىگە تبغالرٔىڭ لېٍىٓ ثىٍەْ ثبال راجي گۈٌمىس غۇ وېچىطي. ثوپتۇ ِبڭّبلچي
 لىسٔي دە،-وەتىۈزۈپتۇ ھۇغىذىٓ ئۇرۇپ راجىٕي ۋە تۇتۇۋاپتۇ ئۇالرٔي لېٍىپ، تۇٍۇپ دۈغّۀٍەر

 راجي ئىىەْ، ئەِەش ِەٌۇَ ثوٌغبٍٔىغي ٔېّە گۈٌمىسٔىڭ لەدەر ھبزىرغب. وېتىپتۇ ئېٍىپ ئوردىغب
 ۋە ئىچىپتۇ لەضەَ ئېٍىػمب ئۆچ دۈغّىٕىذىٓ ئۆز ٍېٕىپ، ئوتي ئىٕتىمبَ دەھػەتٍىه لەٌجىذە ثبٌىٕىڭ

 لېٍىػىُ وۆرۈپ غبِەخطۇتٕي ثىٍەْ ضەۋەة ثىرەر وىرضەَ، غەھەرگە ئېٍىٕىپ ئەضىەرٌىىىە»
 ِىڭىطٕي غبِەخطۇتٕىڭ ثوٌطىّۇ، تۇرۇپ ٍىرالٍىمتب لەدەَ ٍۈز تۆت-ئۈچ چبغذا، غۇ ِۇِىىٓ،

 ثەختىە. ئىىەْ ٍېسىٍغبْ ئەضىەرٌىىىە ثىٍەْ ئىختىَبرى ئۆز خىَبٌذا دىگەْ «چېچىۋېتىّەْ
 ئوتي ئىٕتىمبَ لەٌجىذىىي ئەِّب،. وۆرەٌّەپتۇ ضبٍطىٕىّۇ غبِەخطۇتٕىڭ غەھەردە لبرغي،

. لوٍۇپتۇ لىٍىپ ثۇغرىذەن ِەش ئۇٔي الۋىٍذاپ، ثبرغبٔطېرى
 راجي، ئبٍبلالغتۇردى ضۆزٔي دەپ-لوٍّبٍّەْ، ئبٌّبً ئۆچ ثوٌطب، ئبِبٔال ثېػىُ  ٍىگىت-

 چبلٕبپ چوغذەن لىسىً-لىپ ٔۇرىذا غەپەق وەچىي وۆزٌىرى ئېچىٍغبْ ٍوغبْ ثىردىٕال ئۇٔىڭ
 .وەتي

 ئبِبٔمۇي. لبٌذى ئبڭٍىٕىپ چۇرۇڭ-ۋاراڭ لبتتىك ئىذىرٌىمتىٓ تەرەپتىىي ئبٌذى ئبرىذا، غۇ
 .ئۇردى لبِچب ئبتٍىرىغب دە،-لبرىػىۋاٌذى لىٍىپ «ٍبٌت »ثىرىگە-ثىر ثبال راجي ثىٍەْ

 لبٔذالتۇ غۇژِەوٍىػىۋېٍىپ وىػٍەر ِۇٔچە ثىر ئوٍّبٍٔمتب ثىر ئبرىطىذىىي ئىذىر ئىىىي
 ٍۈرۈپ ئبٍٍىٕىپ توپٕي« ٍىٍپىس لبرا. »لىٍىػىۋاتبتتي تبرتىع-تبالظ لبتتىك توغرىطىذا ئىع ثىر

 ئبٌذىغب ئۇالرٔىڭ توختبپ، لبۋاغتىٓ «ٍىٍپىس لبرا »وەٌگۀذە، ٍېتىپ ئبِبٔمۇٌالر. لبۋاٍتتي لبتتىك
 ئبٍمىسٔىڭ ئىچىذىٓ توپ. ثبغٍىذى ئەروىٍەغىە ئبضتىذا ئبٍبق ئبِبٔمۇٌٕىڭ دە،-وەٌذى ئبلطبلالپ

 لىٍىػٕي لبٔذاق ثېرىڭالر، ِبغبْ ثبٌىطٕي ئىتٕىڭ ثۇ. »ئبڭالٔذى ئبۋازى غەزەپٍىه جبراڭٍىغبْ
 !«ثىٍىّەْ ئۆزۈَ

 لوٌي ئوڭ ھبٌذا، تۇتمبْ ٔەٍسە لوٌىغب ضوي ئبٍمىس. وىردى ئىچىگە توپٕىڭ ئبٌذىراپ ئبِبٔمۇي
 وىػي ئۈچ-ئىىىي. ثوالتتي چىمّبلچي ضۆرەپ چەتىە ھەدەپ تۇتۇپ، ٍبلىطذىٓ خبِۇغٕي ثىٍەْ

 ئىع ثىر ضوراپ خەٌپەِذىٓ وەٌطۇْ، خەٌپەَ تۇرضىال، توختبپ »ئېطٍىۋېٍىپ، لوٌىغب ئبٍمىسٔىڭ
 ثەزىٍەر دېطە،!« ئېٍىۋاٌطۇْ دەردىٕي ثېرىڭالر، لوٍۇپ» :ثەزىٍەر. ۋالىرغبتتي دەپ «لىالٍٍي

 وەِسۇي ۋە تۇِبق ئەرۀچە ٍېٕىذا، خبِۇغٕىڭ. توۋالٍَتتي دەپ!« وەٌطۇْ خەٌپەَ ثوٌّبٍذۇ،»
 ثۇ دىخبْ ئىىىي ٍبغٍىك ئوتتۇرا ثىٍەْ ئبٍبي ثىر ثەضتٍىه ثبغٍىۋاٌغبْ پوتب ثېٍىگە وىَىپ،

 .تۇراتتي جىُ لبٌغبٔذەن ھەٍراْ ئىػالرغب
 ٍىغالپ ئېطىٍىپ ھۆڭرەپ پېتي ئېطىٍغبْ ثوٍٕىغب ئۇٔىڭ وۆرۈپ، ئبِبٔمۇٌٕي ئبٍمىس

 غىٍىۋىذىٓ پىچىمىٕي لبزاق ثېٍذىىي ھبٌذا، توٌغبْ لبْ وۆزٌىرىگە ئبِبٔمۇي. تبغٍىذى
 ئبِبٔمۇٌغب دەرھبي وىػي ٔەچچە ثىر. ضۆرىذى چەتىە تۇتۇپ ٍبلىطذىٓ خبِۇغٕي ضۇغۇرۇۋېٍىپ

 لوٍۇپ، لوٌىٕي ئوڭ ِۈرىطىگە ئبِبٔمۇٌٕىڭ پبٌگبْ ئېٍي ضبلبي ضېرىك وەٌگەْ ضۇِجبتٍىك ٍېپىػتي،
 ِەضٍىھەت وەٌگۀذە خەٌپەَ دەٍۈزٔي ثۇ لبٌىذۇ، ئوخػّبً ئىع لىٍطبڭ، ِۇٔذاق ضۀّۇ ئۇوبَ،»

. لبٔچەٍٍەْ ثىر دىَػىتي!« توغرا توغرا،. »دىذى!« ئەِەضّۇ ئۈٌگۈرىذۇ جبزاٌىطبلّۇ ثىٍەْ
 ثەزٌەغىە ثىٍەْ گەپٍەر ٍبخػي ئبٍمىسٔي لوٍۇۋېتىپ، خبِۇغٕي دەپ، «ئەضتەغپۇرۇٌال »ئبِبٔمۇي
. وىرىػتي
 تەرەپتىٓ تبغ دورغب ٔىَبز ئېَتمىٕىّىسدەن، ثبثتب ئؤٕىچي: ئىذى ِۇٔذاق ئەضٍي ۋەلە ثۇ
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 خېٍي خوتۇٔي ئۇٔىڭ وېَىٓ، وەتىۀذىٓ وىرىپ غەھەرگە ثبغالپ، ئەضىەرٌەرٔي ٍىغىٍغبْ
 ئبخىرى ۋە ٍۈردى ثوٌۇپ ثىئبراَ ئبڭٍىَبٌّبً، خەۋەر ھىچمبٔذاق دورغىذىٓ ٔىَبز وۈٍٔەرگىچە

 دورغىٕي ٔىَبز خبِۇظ. ئىذى ئەۋەتىەْ غەھەرگە خبِۇغٕي دەپ «چىك ئۇلۇپ خەۋرىٕي داداڭٕي»
 دورغىٕىڭ ٔىَبز پبغػبپ گبٍىت. ثوٌذى ضۈرۈغتۈرِەوچي پبغػبپتىٓ گبٍىت تبپبٌّبً ھىچَەردىٓ

 ضۆزٌەپ تبغالٔغبٍٔىغىٕي زىٕذأغب ئۇچراپ، غەزىۋىگە غبِەخطۇتٕىڭ ثىٍەْ ضەۋەة ثىر لبٔذالتۇ
 غېپي دوضتٍۇغىٕي ثوٌغبْ ثىٍەْ غوجب لېسىجەگ دورغىٕىڭ ٔىَبز ۋە ئبغرىتتي ئىچىٕي ئۇٔىڭغب وېٍىپ،

. ثوٌذى ضورىّبلچي ٍبردەَ ئۇٔىڭذىٓ ۋە ثبرِبلچي ثبغالپ ئوردىطىغب ئۇٔىڭ خبِۇغٕي وەٌتۈرۈپ،
 ئۆزىّۇ پبغػبپٕىڭ گبٍىت لىٍّبضٍىمىغب-لىٍىع لوثۇي خبِۇغٕي غوجىٕىڭ لېسىجەگ ئەِّب،

 لىٍىپ، لوثۇي ثىٍەْ چىراً ئوچۇق خبِۇغٕي غوجب لېسىجەگ وۈتۈٌّىگۀذە،. لبراٍتتي گۇِبٍٔىك
 . وەتتي ئوردىطىغب تەٍجىٕىڭ ھبغىر دەرھبي ئۆزى ۋە لبٌذى ئېٍىپ ئۆٍىذە

 ثبغمب ئەِذى. ئۈزۈپتۇ جبْ ئبخػبَ داداڭ: »دېذى ِۇٔذاق خبِۇغمب غوجب لېسىجەگ ئەتىطي
 داداڭٕي: ثىرەً ئېَتىپ لبتىٍىٕي ھەلىمىٌ داداڭٕىڭ ِەْ وەپطەْ، ۋاختب ئوثذاْ ٍوق، ئىالج

 دەضطەپ لبپمىٕىغب تۆِۈرٔىڭ ثىس ئۆٌتۈرگۈزدى، ئوغرى دېگەْ تۆِۈر ئەِەش، غوجبَ چىڭگبڭ
 !« تبغالپتىّىس

 تۆِۈرٔىڭ غوجب لېسىجەگ ضەزگەْ ثۇٔي. لبٌذى ھبڭۋىمىپ چۈغۀّەً ھىچٕىّىگە خبِۇظ
 لوراٌغب ئبخىرى وىرگۈزۈپ، غەھەرگە ثبغچىٍىغىذا دورغىٕىڭ ٔىَبز ئەضىەرٌەرٔي ئېٍىٕغبْ تبغذىٓ

 تەپطىٍىٌ ئۇٔىڭغب ئىىۀٍىگىٕي ئوٍۇٔي تۆِۈرٔىڭ ھەِّىطي ثۇٔىڭ ثوٌىۋاٌغبٍٔىغىٕي، ئىگە
!« ئبي لىطبضىڭٕي تۆِۈردىٓ ثوٌۇپ، لوٍۇپ ٍەرٌىىىە داداڭٕي ثوٌطبڭ، ثبال ئوغۇي »چۈغۀذۈرۈپ،

 . دىذى
 . ئوٌتۇرۇپ دوِطىَىپ خبِۇظ دىذى-ئبٌىّەْ؟ لىطبش لىٍىپ لبٔذاق- 

 -غۇالرغب. ئەِەش ئبز وىتىۋاتمبٔالر چىمىپ تبلمب ھبزىر-غوجب، لىسىجەگ دىذى-ئوڭبً، ثۇ 
 غبِەخطۇتتىٓ ئەِذى ِەْ. تبغالپتۇ ئۆٌتۈرۈپ ۋاڭ غبِەخطۇت دادإِي. چىك تبلمب ضۀّۇ لوغۇٌۇپ،

 لوٌۇڭغب وۈٔي ثىر ثوٌّىطب، وۈٔي ثىر. ئبٌىذۇ ئىچىگە ئۆز ضېٕي ئىطَبٔچىالر دىطەڭ، ئبٌىّەْ ئۆچ
  ثىٍەِطەْ؟ ئېتىػٕي ِىٍتىك تېگىذۇ، ِىٍتىك

 . تېتىىٍىػىپ خبِۇظ دىذى - ئەِەش، ِەرگەْ لبٍطىطي تبغچىالرٔىڭ- 
 ثىر ضبڭب راضت، ھە لبچىطەْ، دە،-ئبتىطەْ تۆِۈرٔي تۇرۇپ، پبٍالپ چبغذا غۇ ھەثجەٌٍي،- 

 ثىس. ئىّىع ئبرىطىذا ئبدەٍِىرى خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لوراٍذا، ھبزىر لىسى لبزاق ئۇ ئېَتبً، خەۋەر خۇظ
 ئورٔىذا داداڭٕىڭ. ثوٌىذۇ ضېٕىڭ ئەٌۋەتتە لىسى لبزاق ھىٍىمي وېَىٓ، ٍولبتمبٔذىٓ ئىطَبٔچىالرٔي

 ثېػىڭ ثوٌّىطب. وېرەن تۇتۇغۇڭ ضىر لبتتىك گەپٍەرٔي ثۇ ئەِّب،! لىٍىّىس دورغب ضېٕي ٔېرىٕىىرغب
 . وېتذۇ

 ئەگىپ وۈْ ثىر ئەتراپىذا ٍوٌٕىڭ ِبڭىذىغبْ تەرەپىە لوراً خبِۇظ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 تەرەپىە تبغ دىخبٕٔىڭ ئىىىي ثىٍەْ ئبٍبي وىَگەْ تۇِبق ئەرۀچە ثبٍىمي ئەتىطي. ٍۈردى

 ئېٍىع لىطبضىٕي دادىطىٕىڭ غبِەخطۇتتىٓ ئۆزىٕىڭ ۋە لوغۇٌىۋاٌذى ئۇالرغب وۆرۈپ، ِبڭغبٍٔىغىٕي
 «غبھسادە »لىٍىٕغبْ ثبٍبْ ثبپتب ثىرىٕچي ئوْ ئبٍبي ثۇ. ئېَىتتي وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي تبلمب ئۈچۈْ

 لىٍىپ «ئېرى »دورغىٕىڭ ٔىَبز وېَىٓ لوٍۇٌۇپ، ئېطىپ چېچىذىٓ ِەغرىپىذە ھېٍىمي ٔەزەرٔىڭ
 ثۇرۇْ ٍىً ٍەتتە ثوٌۇپ، لىس ٍىتىُ پىچبٍٔىك ئەضٍىذە ئۇ. ئىذى ھۆضٕبرىخبْ ئولۇتۇٌغبْ ٔىىبھ
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 وەٌگەْ ئېٍىپ خوتۇٍٔۇلمب وىچىه ئۇٔي وىػي دىگەْ ئىّىٕػب ثبرغبْ لىٍىپ ضودا لۇِۇٌذىٓ
 چىراٍٍىك ئبخػىّي-ئەتىطي. لبٌذى وۆرۈپ ئۇٔي دەٌالٌٍىرى ٔەزەرٔىڭ ثىرىذە وۈٍٔەرٔىڭ. ئىذى

 ئۆٍگە دەٌٍە لېرى ثىر دە،-توختىذى ئبٌذىذا ئىػىگي ئىّىٕػبٔىڭ ِەپىطي ثېَجىڭ ثىسەٌگەْ
 تەٌەپٕي ثۇ. دىذى «وەٌذۇق چىٍالپ ِەغرىپىگە غوجبِٕىڭ غبھسادە خېٕىّٕي ھۆضٕبرىخبْ»وىرىپ

 لبتتىك ئۆزىٕي ِەغرىپىذە ٔەزەرٔىڭ ھۆضٕبرىخبْ. ئىذى ئەِەش ِۇِىىٓ ھەرگىس لىٍىع رەت
 پبٍذىٍىٕىپ پبتپبرالچىٍىمتىٓ ھىٍىمي وېَىٓ. لوٍۇٌذى ئېطىپ چېچىذىٓ ئۈچۈْ، تۇتمبٍٔىغي

 دەپ «تبالق ئۈچ »ئۆزىٕي تبرتىۋىٍىپ، ثبٌىطىٕي ئۈچ ئېرى ضودىگەر ثىراق. وەٌذى لېچىپ ئۆٍگە
. ثوٌذى خۇغبي ٔبھبٍىتي ئبٍالخبْ خوتۇٔي چوڭ ئىّىٕػبٔىڭ ئىػمب ثۇ. چىمبردى لوغالپ ئۆٍذىٓ

 ئۆزىگە لېػىذىٓ ثبتۇرٌىرى تبغ ئبخىرى ٍۈرۈپ، ثوٌۇپ ضەرضبْ وۈْ ٔەچچە ثىر ھۆضٕبرىخبْ
 . ئىذى لبٌغبْ ئۇچرىػىپ ثىٍەْ دىخبْ ئىىىي ھىٍىمي چىمىپ، ٍوٌغب ئۈچۈْ تېپىع ٔىجبتٍىك

 دىگەْ دورغب ٔىَبز ھۆضٕبرىخبْ وېتىۋىتىپ، ئېَتىپ ضەرگۈزەغتىٍىرىٕي ئۆز ٍوٌذا ئۇالر
 تبغٍىذى ٍىغالپ خبِۇظ لىٍغبٔذا، ثبٍبْ ھبلبرەتٍۀگۀٍىگىٕي لبٔذاق ِەغرەپتە ھىٍىمي وىػىٕىڭ

 ھىٍىمي ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ غۇڭب،. ئېَىتتي ئىىۀٍىگىٕي ئوغٍي دورغىٕىڭ ٔىَبز غۇ ئۆزىٕىڭ ۋە
 ٍوي وۈْ ئىىىي ئۇالر. لبٌذى ئىػىٕىپ ئۇٔىڭغب ۋە ئبغرىتتي ئىچىٕي خبِۇغمب دىخبْ ئىىىي
 لبراۋۇٌٍىرىغب ئبٌذىٕمي لوزغىالڭچىالرٔىڭ وەٌگۀذە، ئىذىرٌىمالرغب جۀۇثىذىىي لورإٍىڭ ِېڭىپ،

 ثبغالپ ئىچىگە تبغ دەپ «وۆرضۇْ ثبغٍىمٍىرىّىس »ئۇالرٔي لبراۋۇٌالر. لبٌذى ئۇچرىػىپ
 ثبٍب لېٍىپ تؤۇپ دەرھبي خبِۇغٕي ئبٍمىس تۇرغبْ ئىچىذە توپ ھېٍىمي وېتىۋاتمبٔذا،

 . ئېطىٍذى ئۇٔىڭغب ئېَىتمىٕىّىسدەن،
 خبِۇغٕي ثىٍەْ گېپي پبٌگبٕٔىڭ ئېٍي ئبِبٔمۇي وەٌطەن، گەپىە ثبٍىمي غۇ ئەِذى

. لبٌذى وېٍىپ ثىٍەْ ئبتٍىمالر توپ ثىر خەٌپە تۆِۈر ثېرىۋاتمبٔذا، تەضەٌٍي ئبٍمىسغب لوٍۇۋىتىپ،
 وۆرۈغتي، لىسغىٓ ثىٍەْ دىخبْ ئىىىي ھىٍىمي ثوٌۇپ، ئبڭالپ تەپطىٍىٌ ئەھۋإٌي خەٌپە تۆِۈر

 ئۆچ غبِەخطۇتتىٓ. ضبالۋات ئۆتىۀگە »لبراپ خبِۇغمب. ضورىذى ئەھۋاي ضەِىّىٌ ھۆضٕبرىخبٔذىٓ
 دەَ ئوثذاْ ئبپىرىپ ِەٌىگە ئۇالرٔي ئبٔذىٓ دىذى،!« ثوي ٔىَەتتە ثىر ثىٍەْ ئەي ثوٌطبڭ، ئبٌّبلچي

 . تبپػۇردى ئۀطبرىغب ئبٌذۇرۇغٕي
 ئېتىپ، لۇچىغىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۆزىٕي ئبٍمىس ِبڭغبٔذا، ثبغالپ ئۇالرٔي ئۀطبرى

 خبِۇظ لىٍغىٕىڭ؟ ٔىّە ثۇ ئبوب، تۆِۈر: »ئبِبٔمۇي. ثبغٍىذى ٍىغالغمب ئۆوطۈپ-ئۆوطۈپ
 . دوِطبٍذى دەپ!« وەٌطۇْ ٍبخػىٍىك لبٔذاق ثىسگە ِبڭمىذىٓ
. راضت ئۆٌگىٕي لوٌىذا غبِەخطۇت دورغىٕىڭ  ٔىَبز-خەٌپە،  تۆِۈر  دىذى-ئۇوبَ، - 

 خبِۇغمب تبئبالدىٓ خۇداٍي. ثېرىۋاتىذۇ گۇۋاٌىك لېرىٕذىػىّىسِۇ ئىىىي ھىٍىمي ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ
! ثەرضۇْ خۇداٍىُ جبزاضىٕي دېطە، لىٍّەْ ٍبِبٍٔىك ِۇثبدا. تىٍەٍٍي تەۋپىك-ئىٕطبپ

 . لىَبپەتتە رۀجىگىٓ ئبِبٔمۇي  دىذى-جۇِۇ،  چبلىذۇ، ئبدەَ ثبٌىطىّۇ ئىالٕٔىڭ- 
 :ئۇٌۇغالر ئۆگەتىەْ-خەٌپە، تۆِۈر  دىذى-ئۇوبَ،  ئېَتىطەْ راضت- 

 
 ئىالٕٔي، ئۆٌتۈر ئىسٌىطەڭ، غەرىئەت»

 «جبٕٔي ئبغرىتّب ئىسٌىطەڭ، تەرىمەت
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 . وېرەن ئۆٌتۈرۈظ ئەٌۋەتتە دېطە، چبلىّەْ ئىالْ دەپتىىەْ،
 خەۋەردار ئەتّىػٍىرىذىٓ-لىٍّىع ٔېرىٕىىردىىي خبِۇغٕىڭ ثىٍەْ دورغب ٔىَبز

 ٍۇِػبق ِۇٔچىۋاالِۇ »ثوٌۇپ، ٔبرازى ئىػىذىٓ ثۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ثەزىٍىرى وىػىٍەرٔىڭ
 ھەٍراْ لورضبلٍىمىغب وەڭ ئۇٔىڭ ثەزىٍىرى. رۀجىػتي ضەي دەپ، «ثبرِۇ؟ لىٍغبْ وۆڭۈٌٍۈن

 ھىچٕىّە ضىالپ، ثېػىٕي ئبٍمىسٔىڭ ھبٌذا، چۆِگەْ خىَبٌغب چوڭمۇر ثوٌطب، خەٌپە تۆِۈر. لىٍىػتي
 . تۇراتتي جىُ دېّەً

 ثبغٍىغبْ وۆوىرىػىە ِۇٔچە-ئبٔچە ئەِذى ئىذىرٌىمالر ٍبتمبْ ئبضتىذا لبر لىٍىٓ لىػىچە
 ضوغ تبغٕىڭ دىگۀذەن «جبٔذىٓ ضوغىغي ئەتىَبزٔىڭ ئۆتەر، ٍبٔذىٓ ضوغىغي لىػٕىڭ »ثوٌطىّۇ،

 گۇگۇَ ثۈگۈّٔۇ وۈٔذىىىذەن، ھەر غۇڭب،. تۇراتتي لورۇپ خېٍىال دۈِجىٍەرٔي غبِىٍي
 ٍورۇپ وۈٔذۈزدىىىذەن ئىچي ئىذىرٌىمٕىڭ ٍېمىٍىپ، گۈٌخبٔالر تەرەپتە-تەرەپ چۈغّەٍال-چۈغە
 ئىرغبً لوٍۇپ، تبغالپ ٍېٕىغب ٍبرالٍىرىٕي-لوراي ئبدەٍِەر ئوٌتۇرغبْ چۆرىذەپ گۈٌخبٔالرٔي. وەتتي

 خبتىرجەَ ثىٍەْ چبخچبق-ئوٍۇْ پۇغۇرپ، وبۋاپ زىمٍىرىذا ٍبضىۋاٌغبْ چىۋىمٍىرىذىٓ
 ثوٌطىّۇ، ثوٌغبْ وۈْ ئوْ وەتىىٕىگە لبٍتىپ ئەٌچىٍىرى غبِەخطۇتٕىڭ چۈٔىي،. ئوٌتۇرىػبتتي

 لوزغىالڭچىالرغب وېٍىپ، تەرەپتىٓ لۇِۇي. وۆرۈّٔەٍتتي لبرىطي چېرىىٕىڭ ثېرەر ھبزىرغىچە
 غۇٔىڭغب ضۆزٌەٍتتي، ضۈرىۋاتمبٍٔىغىٕي ھۆوۈَ جىّجىتٍىك غەھەردە وىػىٍەرِۇ، لوغۇٌۇۋاتمبْ

 دېگەْ وېرەن، ثوٌطب لورلمبْ لىٍىػتىٓ ھۇجۇَ غبِەخطۇت ئېھتىّبي، لوزغىالڭچىالر، لبراپ
 غبِەخطۇت ئەِذى »ئۆزىّۇ، خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ھەتتب. ئىذى لبٌغبْ ثوغىػىپ ضەي ثىٍەْ خىَبي
 چېرىه ئېھتىّبي، »ئىىىىٍىٕىپ، ضەي پىىرىذە دېگەْ «چىمىرىذۇ چېرىه ئەِەش، ئەٌچي

 ۋە ثبغٍىذى وېٍىػىە خىَبٌغب دېگەْ «ئوخػبٍذۇ چىمىرىذىغبْ ئەٌچي ٍۀە چىمبرِبً،
 پبخػىّۇ-ٔبخػب لوغۇپ، ِبراڭغب-پبراڭ »ئوٌتۇرۇپ، پبراڭٍىػىپ ثىٍەْ ھەِراھٍىرى

 دەپ «ثىرەً ثبغالپ ِەْ ئبوب، تۆِۈر ئېَتتىڭ راضت: »ثوضۇق لبرا. دىذى «ئېَىتّبٍّىسِۇ
:   ثبغٍىذى ٔبخػب ئوٌتۇرۇپ چېىىپ لؤذىغىٕي ِىٍتىغىٕىڭ
 

 وۆرۈٔگۀٍەر لبتبر-لبتبر
 . دارىغي وبرىس

 وۆرضەتّىگەْ ٍبرٔي ثىسٔىڭ
 . ٍىرىغي ٍوٌٕىڭ

 
 ئېَتىػمب لوغبلالرٔي ۋەزىٕذىىي غۇ خۇددى ئۇالپال، ثوضۇلمب لبرا ٔەچچەٍٍەْ ثىر ٍۀە

 : ثبغٍىذى
 

 تۇرٔب ئۇچمبْ لبتبر- لبتبر
  ثبراِطەْ؟ غبرغب
 ثېرەً خبٌتب ٍبرىّغب ِەْ

  ثبراِطەْ؟ ئبٌغبظ
 

 . غەھەرگە دىّەوچي①
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 ثبغىذا تبغ ئىگىس-ئىگىس
  وۆٍەدۇر، چىراق
  ئوتي، ٍبرٔىڭ ئەِەش، چىراق
 . وۆٍەدۇر ٍۈرەن

 
:  ئبڭالٔذى ٔبخػىطي ثبٌىٕىڭ راجي گۈٌخبٔذىٓ ثىر ٍبٔذىىي

 
  ٍوٌذىػىُ، ِىٕىڭ لبرىَبغبچ تۈْ، لبراڭغۇ

 . ثېػىُ ھوغَبردۇر ٍوپۇرِىغي، غىٍذىرٌىطب
  ثوٌطبَ، ئۆٌەر ِەْ لىٍىپ، جەڭٍەر ثىٍەْ دۈغّەْ

.  لېرىٕذىػىُ جبْ ئېتەرِۇ ٍبد غېرىپٕي ِەْ
 

 ئورٔىذىٓ لىسىك لبضىُ دىذى-ئوٍٕبٍٍي، ئۇضۇٌّۇ لوغۇپ ٔبخػىغب! توختبڭالر توختبڭالر،- 
 ثىر ئبھبڭذىىي غوخ دە،-لىٍذى داپ ئېٍىپ، لبٌپىغىٕي وىگىس ثېػىذىٓ ئبٔذىٓ لوپۇپ، ضەورەپ
: چۈغتي ئۇضۇٌغب ثبغالپ ٔبخػىٕي

 
  ثوضىذى، ضبِبۋارىُ
 . تۇرضىذى لبٍٕبپ چبٍٍىرى

  ئىچىۈٔچە، چبٍٕي چىٕە ثىر
 . تۇرضىذى ئوٍٕبپ ٍبرٌىرىُ

 
  ضبزىّەْ، ضبِبۋارٔىڭ

 . غبزىّەْ ئۇچمبْ چۆٌذە
  لىٍىپ، جەڭ ثىٍەْ دۈغّەْ

 . رازىّەْ ئۆٌگۀىّگە
 

 ثىٍەْ ئبِبٔمۇي. لىسىتىۋەتتي ئۇضۇٌٕي ٍىگىت ئبٌتە-ثەظ لوغۇٌۇپ، لىسىممب لبضىُ
 . تبرتتي ئۇضۇٌغب ئبٍمىسٔىّۇ
 جىّىپ ئەتراپي گۈٌخبٔالر چېغي، ٍەتتي ھبردۇق ھەِّەٍٍۀگە ٍېمىٕالغمبٔذا، ٔىطپىگە تۈْ

. لبالتتي ئبڭٍىٕىپ وىػٕەغٍىرى ئبتالرٔىڭ ضبٔذا-ئبٔذا. ثبغٍىذى تبرتىػمب خورەن ثەزىٍەر. لبٌذى
 . ٍبتبتتي جىُ تىمىپ ئىچىگە ثېػىٕي تەرىپىذە ئبٍبق ئبٍمىسٔىڭ ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ِۇ «ٍىٍپىس لبرا»

 ئبۋازى ِىٍتىك پبً ئىىىي لىٍىپ، «تۇڭ-تبڭ »تۇٍۇلطىسدىٓ لبٌغبٔذا، دەپ ضۈزۈٌەً تبڭ
 ھوغىٕي وىػىٍەر ئوٍغبٔغبْ ئۀذىىىپ. وەتتي لبۋاپ لبتتىك «ٍىٍپىس لبرا »تەڭ ثىٍەْ ئبڭٍىٕىع

 پبتپبرالچىٍىك وىػٕەپ، ئبتالر. وەتتي لبپالپ ئبۋازٌىرى ِىٍتىك ئىذىرٌىمالرٔي ثوٌغۇچە، ٍىغىپ
 داٌذىغب ئۆزۈڭالرٔي ٍورۇغىچە تبڭ! ھودۇلّبڭالر »ٍۈگۈردى، ئېتىغب ئۆز ئبدەَ ھەِّە. ثبغالٔذى

. ِىٕىۋېتىپ ئبتمب خەٌپە تۆِۈر ۋارلىراٍتتي دەپ!« تۇرۇڭالر ئېٍىپ
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 تبپػۇرۇپ جبۋاثىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەٌچىٍىرىذىٓ ئۆز غبِەخطۇت: ئىذى ۋەلە ِۇٔذاق ثۇ
 ٍۇٌىۋەتىۈدەن ٍۆگەپ، ثبرِبلٍىرىغب ضبٌغبْ ئۈزۈن وۆزٌۈن گۆھەر ضبلىٍىٕي وىَىٓ، ئبٌغبٔذىٓ

 غىَەتەً ثىٍەْ ئبِجبي. چبپتۇردى ٍبِۇٌغب غىَەتەً ثىٍەْ ٍبِۇي ئبِجبي ثەگٍىرىٕي ئوردا دە،-لىٍذى
 ثۇ. ئۆتىۈزۈٌذى وېڭەظ ھەرثىٌ ثىٍەْ ِەخپىَەتٍىه لبتتىك ئبخػىّي غۇ ۋە وېٍىػتي وېچىىّەً
 ،①ئۈچجېگي ضبٍىُ غوجب، لېسىجەگ تەٍجي، ھبغىر وىػىٍىرىذىٓ ئۆز غبِەخطۇت وېڭەغىە
 وىچىگىچە ٍېرىُ. لبتٕبغتۇرِىذى ھىچىىّٕي ثبغمب تۇغجېگىذىٓ تۇرغب ۋە تۇڭچي ئەخّەتػب
 ئوتتۇرىغب چۈغَەتەً ثېػي ٌەغىەر لۇِۇٌذىىي خبٍٔىغىٕىڭ ِبٔجۇ ٔەتىجىطىذە وېڭەظ ضوزۇٌغبْ

 ثىٍەْ چېرىىٍەر ٍەرٌىه لبراغٍىك ئوردىطىغب ۋاڭ: وېٍىػتي لبرارغب ِۇٔذاق ثوٍىچە الھىَە لوٍغبْ
 لوغۇٔغب ثۇ لىٍىٕىذۇ؛ تەغىىً لوغۇْ وىػىٍىه ٍۈز تۆت لوغۇپ، چېرىىٍىرىٕي ٍبِۇي غىَەتەً

 پۈتۈْ ثوٌىذۇ؛ ضەرٌەغىەر غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ غىَەتەً ثېرىٍىذۇ؛ تبرلىتىپ لوراٌالر خىً
 ۋە ٔىػبْ-ِەلطەت ٍۈرۈغٕىڭ ھەرثىٌ. ثېرىٍىذۇ ئېٍىپ ِەخپي لەتئي ئىػٍىرى ِەغك ۋە تەٍَبرٌىك
 وۈٔذۈزى ِېڭىپ، وېچىطي ثبغٍىغبٔذا، ٍۈرۈظ لوغۇْ تۇتۇٌىذۇ؛ ضىر ئەضىەرٌەردىّٕۇ ۋالىتٍىرى

 ثىر ئبٍبلٍىرىغب ئەضىەرٌەرٔىڭ ثىٍەْ تۇٍبلٍىرى ئبت ٍېمىٕالغمبٔذا، ٔىػبٔغب. تۇتىذۇ پىٕھبْ ئۆزىٕي
 ٍۈرۈظ ثبغٍىٕىذۇ، ثۇرۇْ ضەي ضۈزۈٌۈغتىٓ تبڭ ھۇجۇَ تبرتىٍىذۇ، چورۇق وىگىسدىٓ لبت ٔەچچە

 . الزىُ لبٌذۇرۇظ غەپٍەتتە ئىطَبٔچىالرٔي وېچىىتۈرۈپ، لەدەر ِۇِىىٓ وۈٕٔي لىٍىذىغبْ
 ٍېپىٍغبْ دۇخبۋا لىسىً تەٍجي ھبغىر ثىٍەْ ئىػبرىتي غبِەخطۇتٕىڭ ئبٍبلالغمبٔذا وېڭەظ

 ٍوپۇلٕي دۇخبۋا غبِەخطۇت. لوٍذى ئبٌذىغب غىَەتەٍٕىڭ ثىٍەْ ئبِجبي ئەپىېٍىپ، پەتٕۇش ئىىىي
 ثىالْ ئبِجبي. تۇراتتي پبرلىراپ ئبٌتۇْ زىخ ئوْ پەتٕۇضتب ثىر ھەر. دىذى «ثوٌطىّۇ ئبز »ئېچىپ

 . تىٍىذى غەٌجە غبِەخطۇتمب ئېَتپ، ھەغمبٌال-رەھّەت غىَەتەً
 جۀۇثىذىىي لورإٍىڭ چېرىىٍەر ئۆتىۀذە، ٔىطپىذىٓ تۈْ وۈٔي ئؤىٕچي ثوٌۇپ، وېڭەظ

 ئۇرۇغمب ٔەغتەر وېٍىپ، تۇٍذۇرِبً لېػىغب دۈغّىٕي ئۆز خۇددى ۋە ئۆتتي ضبٍذىٓ دېگەْ ئبلچۇق
 لبٌغبٔذا، دەپ ضۈزۈٌەً تبڭ. توپالٔذى ئىچىگە ئىذىرٌىمالر ٍىالٔذەن، لبرا زەھەرٌىه تەٍَبرالٔغبْ

 ضېَىغب ئبلچۇق ثبغالپ، چېرىىٕي ٍەتتە تبرتمبْ چورۇلالرٔي وىگىس پۇتٍىرىغب ئۈچجېگي ضبٍىُ
 ئىىىي تۇرغبْ ئۆتىەٌذە ئبٌذىٕمي ئەڭ لوزغىالڭچىالرٔىڭ وىرگۀذە، ئىذىرٌىممب تۇتبغمبْ
 ئىىىىطي ھەر ئبچمۇچە ٍۇِۇپ وۆزٔي. ئۇخالۋاتبتتي تبرتىپ خورەن ٍۆگىٕىپ جۇۋىغب لبراۋۇٌي

 ٍېتىپ چېرىه توپ ثىر ٍۀە ٍەرگە ئۇ ثىٍەْ ثېرىػي ثەٌگە ئۈچجېگىٕىڭ ضبٍىُ. تبغالٔذى ثوغۇزالپ
 ئىٍگىرٌىگۀذە، چبلىرىُ ٍىرىُ ثىٍەْ چېرىه ٍىگىرِىذەن ئۈچجېگي ضبٍىُ. وەٌذى

 ئۇٍمۇغب ئىىىىطي ئۇالردىٓ. وۆردى لبراۋۇٌٕي ئۈچ تۇرغبْ ئۆتىەٌذە ئىىىىٕچي لوزغىالڭچىالرٔىڭ
 لۇرثبْ ئۈچەٍٍۀّۇ ثۇ دىگۈچە ھۇٍت-ھبٍىت. ئوٌتۇراتتي چېىىپ تبِبوب ثىرى ثوٌۇپ، وەتىەْ

 ٍۀە. ِبڭذى ئىٍگىرىٍەپ تېس چېرىىٍەر ئبرلىذىىي ثىٍەْ ئىػبرىتي ئۈچجېگىٕىڭ ضبٍىُ. ثوٌذى
 ئۇالر. وۆرۈٔذى لبراۋۇٌٍىرى ئۆتىەٌذىىي ئۈچىٕچي لوزغىالڭچىالرٔىڭ وېَىٓ، چبلىرىّذىٓ ٍېرىُ

  ئىىىەٍٍەْ ثۇ. ئوٌتۇراتتي ئوٍغبق ئىىىىطي ثوٌطىّۇ، لبٌغبْ ئۇخالپ وۆپي ثوٌۇپ، ئبدەَ ئؤذەن
 

 . لوغۇٕٔىڭ ئبٌذىٕمي لىطّي، ٍۀي رازۋىتىب لىطّىٕىڭ ثبغٍىغي– ئۈچجېگي ①
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 لىٍىپ، غۇٔذاق. چىمبردى ئوق ضبٍىُ ۋارلىرىػىغب دەپ «وىّطەْ؟ »تۇٍغبٔذەن، غەپە ثىر لبٔذالتۇر
 ئۆتۈپ، ِۇداپىئەگە ثىٍەْ چبلمبٍٔىك ٔبھبٍىتي ٍىگىتٍەر لبراۋۇٌذىىي. وەتتي ثبغٍىٕىپ جەڭ

. ثوٌذى لۇرثبْ ٍەدىال غۇ وىػي ئۈچ ٍىگىتٍەردىٓ. چىػٍەتتي ٍەر ٔەچچىطىٕي ئوْ دۈغّۀذىٓ
 تبڭ لوزغىالڭچىالر وەٌگۈچە ثبضتۇرۇپ توپي لېٍىٓ دۈغّۀٕىڭ ئېَىتمىٕىّىسدەن، ٍۇلىرىذا
 گىَبٔىّۇ-تبظ وۆرۈٔگەْ ثىر ھەر چېرىىٍەر. ئېٍىۋاٌذى داٌذىغب ئۆزىٕي پبٍذىٍىٕىپ، لبراڭغۇضىذىٓ

 ئىػغبي ئىذىرٌىمالرٔي ئبدەِطىس ئىچىىرٌەپ خېٍي ۋە ئېتىۋەتتي ئوق پبً ِىڭ ٔەچچە دەپ ئبدەَ
. وۆرەڭٍىػەتتي دەپ لبچۇرۋەتتۇق ۋە ئۆٌتۈردۇق جىك لوزغىالڭچىالرٔي ئۆزٌىرىچە ئۇالر. لىٍذى

 ٔىػبٔغب ئبغىبرىالپ، ئۆزىٕي ثىٍەْ لوٍۇظ لېچىپ لورلۇپ، ھۇجۇِذىٓ تۇٍۇلطىس ثۇ ھەلىمەتۀّۇ،
 .  ئۆٌذى ئبت لبٔچە ثىر. وەتتي تېگىپ ئولّۇ وىػىگە ٔەچچە ثىر لبٌغبٔالردىٓ ئېٍىٕىپ

 ۋە تبظ لوراَ ئۆڭىۈر، ھبِبْ ثوٌغبْ ئىٍغىغىذەن لبرىٕي-ئبق ٍورۇپ، تبڭ ثىراق
 ثوٍي ٔەٍسە وۈْ ثبغٍىذىىي، ٍېغىػمب غۇٔذاق ئولٍىرى ئەجەي ئبرىطىذىٓ دەرەخٍەر-دەي

 تىرىٍىػىگە-ئۆٌەر لبٌغبٍٔىرى وېتىپ، لىرىٍىپ دىگىذەن ٍېرىّي چېرىىٍەرٔىڭ وۆتىرىٍگىچە،
 وۈتۈپ خەۋىرىٕي غەٌجە ٍىرىذە تۇتبغمبْ ئىذىرٌىمالرغب ضېَىٕىڭ ئبلچۇق. ثبغٍىذى لىچىػمب ثبلّبً
 ِۇھبپىسەتچىٍىرىٕىڭ ئۆز ئۇرۇپ، لبِچە ئبتٍىرىغب غوجىّۇ، لېسىجەگ ثىٍەْ غىَەتەً تۇرغبْ

 . لبپالٔذى ثىٍەْ توزاْ-چبڭ ئىچي ضبٍٕىڭ. تىىىۋەتتي ثەدەر ھىّبٍىطىذە
 لوغٍىّبڭالر، »تبرتىپ، تىسگىٕىٕي ئېتىٕىڭ ثوز خەٌپە تۆِۈر. ثبغٍىذى لوغالغمب ٍىگىتٍەر

. ۋارلىرىذى دەپ!« توختبڭالر ھبً توختبڭالر، »لوغۇٌۇپ، ئۇٔىڭغب ۋارلىرىذى، دەپ!« لوڭٍىّبڭالر
 ئبتالر وەتىەْ لىسىپ. ثبغٍىذى تبرتىػمب تىسگىٍٕىرىٕي ٍىگىتٍەر ئبتٍىرىٕىڭ لبٔچەٍٍەْ، ثىر ٍۀە

 ثەرِەً تەْ ئىگىٍىرىگە ثەزىٍىرى وىػٕەٍتتي؛ دەھػەتٍىه وۆتۈرۈپ ئىگىس پۇتٍىرىٕي ئبٌذى
 . پىمىراٍتتي چبپچىپ ٍەرٔي ثەزىٍىرى ثوالتتي؛ ئەپمبچّبلچي ضىَرىپ، تىسگىٓ

 . ثوضۇق لبرا وەتىەْ لىسىپ دىذى-ثوٌّبِذۇ؟ لىرلىۋەتطەن ثېرىپ لوغالپ دۆٍۈزٌەرٔي ثۇ- 
 . خەٌپە چۈغۀذۈردى دەپ وېتىّىس، ئۇچراپ چىمىّغب جىك لبٌطبق، چىمىپ تۈزٌەڭگە ٍبق،- 
 لوغالپ ٍبٌغۇز ئۆزى ئبرلىطىذىٓ دۈغّەْ ثبٌىٕىڭ راجي ثىرى وىّذۇر ئبرىذا غۇ

 پەٌەن ئبضّبْ ٍىرالتب. لبراغتي تەرەپىە ضبً ثىٍەْ دىممەت ھەِّىطي. ئېَىتتي وەتىۀٍىگىٕي
 . وۆرۈّٔەٍتتي ھىچٕىّە ثبغمب توزأذىٓ-چبڭ

 . لبراپ ئبِبٔمۇٌغب خەٌپە تۆِۈر دىذى!-لبٍتۇرۇڭالر ئۇٔي ثېرىپ چبپطبْ ثوپتۇ، ٍبِبْ ھەً- 
 تەگّىگۀذەن ٍەرگە تۇٍبلٍىرى ئبتالرٔىڭ. ضبٌذى ئبت ضبٍغب ثىٍەْ ٍىگىت تۆت ئبِبٔمۇي

 ٍىگىتٕي ثىر پىطتىرِىطي دۈغّۀٕىڭ ئىٍگىرٌىگۀذە، چبلىرىُ ثەظ-تۆت ثىراق،. وۆرىٕەتتي
 ئوتتۇزدەن. ٍبرىالٔذى ٍىگىت ثىر ٍۀە وېَىٓ، ئېتىػۋازٌىمتىٓ دەٍِىه ثىر. ئۇچىرىۋەتتي ئبتتىٓ
. ئىذى تىرىػّبلتب لورغىۋىٍىػمب ئبِبٔمۇٌالرٔي لبرىّبً ئۆٌىۋاتمىٕىغب ۋە وەٌّەوتە ئۆِىٍەپ چېرىه

 . . . . . ثەردى ثۇٍرۇق چېىىٕىػىە ثبٍمبپ، ئېغىرٌىغىٕي ئەھۋإٌىڭ ئبِبٔمۇي
 ثېغىرالپ ٍەرگە ئۇ،. ئىذى لبٌغبْ ئۇچراپ پىطتىرِىغب غۇ خۇددى ثبٌىّۇ راجي ثبٍب 

 وېَىٓ، تۈگىگۀذىٓ ئولي. لىٍذى جۇدا جېٕىذىٓ ٔەچچە چېرىىٕي ثىر تۈگىگىچە ئولي ٍېتىۋىٍىپ
 تىرىه وېٍەٌّەً تەڭ وۆپىە ئبخىرى. ٍبردى ثېػىٕي لبٔچىطىٕىڭ ثىر ثىٍەْ پبٍٕىگي ِىٍتىغىٕىڭ

 . لبٌذى چۈغۈپ لوٌغب
 جبٍالغمبْ ِەٌىگە ثىر تەرىپىذىىي تۆۋەْ ضېَىٕىڭ ئبلچۇق غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ غىَەتەً
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 لبرىَبغبچمب لېرى ثبال راجي ٍېرىٍغبْ وۆزى-ثبظ. وىرىػتي لىٍىػمب ضوراق ثبٌىٕي راجي لبرارگبھىذا
 . ئىذى تبغالٔغبْ تېڭىپ ِەھىەَ

 لبٔچە؟ زادى ئبدىّىڭالر ئېَت، راضتىڭٕي- 
 ! غۇٔچە ثوٌطب لبٔچە ٍۇٌتۇزالر ئبضّبٔذىىي- 
 ثبٌىٕي راجي چۈغۈپ، ئىػمب جبٌالتالر. غوجب لېسىجەگ تەپتي ٍەرٔي دەپ! - ٍۀە ئۇر- 
 . وەٌتۈردى ھوغىغب ضېپىپ ضۇ ٍۀە. وەتىۈزىۋەتتي ھوغىذىٓ
 ! ئبٍرىٍىطەْ جېٕىڭذىٓ ٍبظ ثوٌّىطب ٍوق؟ - ئېَتبِطەْ- 
 . ثبر ئبرِىٕىُ ئۆٌتۈرەٌّىگىٕىّگە غبِەخطۇتٕي- 
 ئۆٌتۈرِەوچىّىذىڭ؟ غوجبِٕي چىڭگبڭ تېخي ضەْ... ھە- 
 . پۈروىۋېتەتتىُ چبٍٕبپ لبٌطب، چۈغۈپ لوٌۇِغب- 
 . تۈگىتىپ گەپٕي غوجب لېسىجەگ دىذى! - ئۇجۇلتۇرۇڭالر ثۇٔي ثوٌذى، - 

 :دېذى ِۇٔذاق غىَەتەً تۇرغبْ ئۇلۇپ گەپٕي ھەِّە ئبرلىٍىك ضي «تۇڭچي »ئۆزىٕىڭ
 ثىر ئۇٔي ِەْ ئبۋاي چوڭىىٓ؟ لبٔچىٍىه ٍۈرىگي ٍىگىتٕىڭ ثۇ ئبٌذىرىّبڭالر، ئۆٌتۈرۈغىە- 

 ! ثبلبً وۆرۈپ
 ئبٌذىغب ثبٌىٕىڭ راجي تۈرۈپ، ٍەڭٍىرىٕي ئۈچجېگي ضبٍىُ ثىٍەْ ئىػبرىتي غوجىٕىڭ لېسىجەگ

 غىَەتەٍگە دە،-ئبٌذى ضۇغۇرۇپ ٍۈرىگىٕي ٍېرىپ، وۆورىگىٕي ثىٍەْ خۀجەر ۋە وەٌذى
 غىَەتەً. تۇراتتي ٌىپىٍذاپ خىٍذا ثىر ٍۈرەن لىسىً-لىپ ئېٍىٕغبْ ئۈزۈپ ثېغىػىذىٓ. وۆرضەتتي

 ھەِّىطي چېرىىٍەرٔىڭ ثبغمب، ئۈچجېگىذىٓ ضبٍىُ ثىٍەْ غوجب لېسىجەگ. وەتتي وۈٌۈپ لبلبلالپ
 . لبرىۋاٌذى ٍەرگە لىٍىپ تۆۋەْ ثبغٍىرىٕي دىگىذەن
 ٍۈرىگىٕي ثبٌىٕىڭ ثۇ ھەً - لبراپ، چېرىىٍەرگە غىَەتەً دىذى - لېپىالر، ٔبْ ھەً- 
 ثبتۇر؟ لورلۇِطىس، غۇٔذاق ٔىّىػمب ئۇ. ئەِەضىۀغۇ ئۇٔذاق دىطەَ، ثبرِىىىٓ ثېػىذەن ئۆزىٕىڭ

  لورلۇٔچبق؟ ِۇغۇٔذاق ٔىّىػمب ضىٍەر
 تبلمب خەۋىرى ثوٌغبْ لۇرثبْ ثىٍەْ لەھرىّبٍٔىك ثبٌىٕىڭ راجي وېَىٓ، وۈٔذىٓ ئىىىي

 ئبغسى لىسىمٕىڭ لبضىُ لوغبلالر ثۇ. لبتتي لوغبلمب دەرھبي ٔبِىٕي ئۇٔىڭ ثىرى وىّذۇ ئبڭالٔذى،
  :تبراٌذى ھەِّىگە ئبٍٍىٕىپ، ٔبخػىغب ِۇڭٍۇق ثىٍەْ

 
  ئىىەْ، تبظ دېگەْ لوراً
 . ئىىەْ ثبظ خەٌپە تۆِۈر

  وەتتي، ئۆٌۈپ ئەجەپّۇ
 . ئىىەْ ٍبظ ثبال راجي
 

  زەرەتٍىه، ٍوٌي لوراً
 . ھەٍۋەتٍىه ئىچي ئۇٔىڭ

  وەتىەْ، ئۆٌۈپ تۇرۇپ ٍبظ
 ①.رەِەتٍىه ثبال راجي

 .ھەلمىذىىي خەٌك داضتبٔىٕىڭ تەروىۋىٌ لىطّي ضۈپىتىذە، ھبزىرغىچە ضبلٍىٕىپ وەٌّەوتە« تۆِۈر خەٌپە ٍېغىٍىغي» ثۇ لوغبلالر ①
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 ببپ ئون تۆتىىچي

 

 ۋاڭ ئوردىسىدا بىر كېچە

 
 

 

 قۇرببّىذۇر ھەٍَىطي،_ غوخيۇق، بەڭۋاغيىغىڭالرّىڭ 

 !قىسىو قبُ-خىْە ئەٍەش قوىۇڭالردىني، قىپ

  رىسا تەۋپىق__

 
1 
 

 ثەن ئەِەش، چىراٍٍىمال ئىذى، چىراٍٍىك ھەلىمەتۀّۇ گۈٌمىس، ضۆٍگىٕي ثبٌىٕىڭ راجي
. تۇراتتي وۈٌۈپ ٍۇٌتۇزدەن چوٌپبْ وۆزٌىرى ثوتب ئۇٔىڭ. ئىذى لىس ِۇالٍىُ ئىططىك ِېھرى

 زىٍۋا وەٌگەْ ئورۇلراق ئۇٔىڭ دېگۀذەن،« ئورۇق چىراٍٍىمي لىسٔىڭ تورۇق، چىراٍٍىغي ئبتٕىڭ»
 . لىالتتي ِەپتۇْ ئۆزىگە وىػىٕي ھەرلبٔذاق ثوٍىّۇ،

 پۇجۇڭ ئۆزىذىال وۈٕٔىڭ ئەپىىرگەْ ئوردىغب دەپ غبِەخطۇتمب ئۇٔي وەچىۈزدە، ثۇٌتۇر
 لىسالرغب ٍبظ« ئۈچۈْ دورىٍىك »غبِەخطۇتٕىڭ ئېرى ئۇ،. وىردى جىٓ لوضىغىغب ئبغىچىٕىڭ

 وۆرگۀذىٓ گۈٌمىسٔي ثوٌطىّۇ، وەتّىگەْ لىٍىپ تبرٌىك ئبٔچە تۇرۇغىغب ٔىىبٌىٕىپ ۋالىتٍىك
 ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى ثوٌۇغمب ثىئبراَ تۇٍغبٔذەن، ئبٌذىٓ خەۋپٕي وېٍەچەوتىىي وېَىٓ،

 ِىَىغىذا دە،-لبرىۋاٌذى ضىٕچىالپ ئبضتىذىٓ ٍەر ئۇٔىڭغب ھبِبْ، وۆرگەْ گۈٌمىسٔي غبِەخطۇتّۇ
 ھېچمبٍطىطىغب ئبۋۇالرٔىڭ تېجىّەي ثۇ »ئبغىچب پۇجۇڭ غۇڭب، ئىذى، لوٍغبْ وۈٌۈپ

 ئوٍالپ دەپ« لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق لبٌطب، چۈغۈپ ثۇٔىڭغب وۆڭٍي ۋاڭٕىڭ ِۇثبدا ئوخػىّبٍذىىەْ،
 ئوردا ثۇٍبْ، ٍىٍذىٓ ٔەچچە ثىر. ثەردى تۆوۈپ دەرد ئبپپبلمب ئبٍطە ئەتىطىال ۋە لبٌذى

 پۇجۇڭذىٓ ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت دەٌٍە لېرى ثۇ وېٍىۋاتمبْ ثوٌۇپ ثبغٍىغي ھەرەِخبٔىطىٕىڭ
 غەھەردىىي پۈتۈْ ثىٍەتتي، ئوثذاْ ِىجەزىٕي-خۇٌمي ئەھٍىٕىڭ ھەرەَ ھەِّە تبرتىپ،

 تۇغجېگىٕىڭ تۇرغب ئوغٍي ئبرىالپ ئۈچۈْ، ثوٌۇظ ئىػٍىرىذىٓ خەۋاردار ئبئىٍىۋى خېٕىّالرٔىڭ-ثەگ
 وۆرگەْ ۋە وېٍەتتي تۇرۇپ وۈْ ئىىىي-ئۆٍىذىّۇ ثىر ِەٌىذىىي دىگەْ« ئورداخىٌ»

 ئبغىچىّۇ، پۇجۇڭ. تۇراتتي ٍەتىۈزۈپ تېّىتّبً-ئېمىتّبً ئبغىچىطىغب پۇجۇڭ ثىٍگۀٍىرىٕي
 . ٍوغۇرِبٍتتي ئۇٔىڭذىٓ ضىرىٕي ھەرلبٔذاق

 وۆغىگىٕىٕي ٍىالٕٔىڭ ئبضتىذا ٍەرٔىڭ ثىٍۀال، تۆوۈظ دەردىٕي ئۆز ئبغىچب ثۈگۈّٔۇ پۇجۇڭ
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  :دىذى ِۇٔذاق ضۈزۈپ لبپىغىٕي لبظ ۋە ٍەتتي تېگىگە گەپٕىڭ دەرھبي ئبپپبق ئبٍطە تۇٍىذىغبْ
 چىراٍذىّۇ، ھۆضٕي. ئبٍىّبپتىىەْ ھىچٕىّىٕي ئبغىچىّىسدىٓ پۇجۇڭ خۇداٍىّسە، ئۇٌۇغ- 

 گبٌۋاڭالرغب ئوخػبظ ثىسگە. وۆرِىذىُ وىػىٕي تۇرىذىغبْ ٍۇلىرى ئۆزٌەدىٓ دأىػتىّۇ-ئەلىً
 ثۇ دەپ، تۇت توغبْ وەٌّەضتە ضۇ ئۆزٌۀي، لبرىطىالچۇ. ٍۈرىۋىرەتتۇق تۇٍىّبً ھىچٕىّىٕي لبٌطب،
 وۆڭۈي وىػىٕىڭ لبٔذاق ھەر وۆزى تېجىّەٌٕىڭ ثۇ دىّىطىّۇ،. لىپتىال ووظ ثۇرۇْ غۇٔچە ئىػمب

 ئېَىتمبٔذەن، وؤىالر ضبلٍىغبً، خۇداٍىُ. تۇرىذىىەْ دەپ ئىٍىۋاالٍال تىىۀذەن خۇددى رىػتىطىٕي
.  ٔىّە ٍوق وۆزى دېگەْ وۆڭۈي

 
  تۆوۈٌذى، پىػتي، ئۈجۈَ ئبق

 . ئىىەْ تبتٍىك ٍىّىذىُ،
  -ِبزۇزٌىغي دۇَٔبٔىڭ

.  ئىىەْ ِەغۇق ثىٍەْ ئبغىك
 

 . ٍۀە لبٌّىغبً ئۈزەٌّەً ِېھرىٕي ئۇٔىڭذىٓ غوجبَ گبڭ چىڭ دەپ
 ثىر ثوالر؟ لىٍطبق لبٔذاق ئەِذى »ئېػىپ، تېخىّۇ غېّي ئبغچىٕىڭ پۇجۇڭ ثىٍەْ گەپٍەر ثۇ 
 . دىذى!« ٍب - ئۇزىتىۋىتەٍّۇ دۇَٔبغب ئۇ ثىٍەْ ئوغب چىّذىُ

 . ئبپپبق ئبٍطە دىذى - خېٕىُ، ئەِەضّىىىٓ، گبختي- 
 تىىېٍىپ، وۆزىگە ئبپپبلٕىڭ ئبٍطە پۇجۇڭ، دىذى! - تبپّبِطىس چبرە ثىر ئۆزىڭىس ئەِىطە،- 
 . ئبھبڭذا ثىر ٍبٌۋۇرغبْ

  :دىذى ِۇٔذاق دە،-ئوٌتۇردى جىُ ثىردەَ چۆِگۀذەن، خىَبٌغب چوڭمۇر ئبپپبق ئبٍطە
« ثىٍەْ ضۆڭەن لبالر پوضتۇَ ضىسىپ، گۆظ ثۆٌەن، وۈْ ھەر ٌەغىىرى غەَ لىالر جەڭ- »
 ھبزرۀىٍىىىە دەپ، لىٍطۇْ خىسِىتىّٕي ِېٕىڭ. ٍېّىطىٍە غەَ توال ھەزرەتٍىرى. خېٕىُ دەپتىىەْ،

  ئبخىرى، تۇرضىال تۇتۇپ زاِبْ ثىر داجىتّبً، ٍبٍٔىرىذىٓ وۈٔذۈز-وېچە
 

  ئبغّىطىس، وەضىەْ ئبغّىطىس، ئەغىەْ
 ئېسىٍگىٍي؛ چۈغۈپ لبزأغب

  پۇرچبلّىطىس، ِبغّىطىس،
.  چىرىگٍي تۇرۇپ ثۇٌۇڭذا

 
 لىٍطىال ٔىّە... ھىُ... وەٌگۀذە گبختي ئبٔذىٓ. تۇرىۋەرِەِذۇ ثۇٌۇڭذا ثىر دېگۀذەن،

 ئەِەضّۇ؟ ئىختىَبرٌىرى
 ئبٌتۇْ ثىر ئۈچۈْ خىسِىتي ثۇ ئبپپبق ئبٍطە. ٍبلتي ٍبغذەن ئبغىچىغب پۇجۇڭ ِەضٍىھەت ثۇ 

 چۈغۈپ وۆزى گۈٌمىسغب ئبپپبق غبِەخطۇتٕىڭ ئبٍطە ثوٌطب، ھەلىمەتتە. ئبٌذى ِۇوبپبت ئۈزۈن
 ثىر ثوٌّىطۇْ، لبچبٔال ٍۀي ضولّبلچي، پبختەن ئىىىي چبٌّىذا ثىر تۇتۇپ، ئەضتە لبٌغبٍٔىغىٕي

 . ئىذى ثەرگەْ ِەضٍىھەتٕي ثۇ ثوٌۇپ، ئبٌّبلچي ِۇوبپبت غبِەخطۇتتىّٕۇ وۈٔي
 ئبغىچىٕىڭ پۇجۇڭ ئورٔىغب زەٍٕەپٕىڭ تۇرا ئۇزۇْ وەٌگەْ ضېرىك ئبق گۈٌمىس لىٍىپ غۇٔذاق
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 توغۇظ، تبِبق-غىسا ثېرىع، ضۇ تەرىتىگە ٍىغىع، ئورٔىٕي پۇجۇڭٕىڭ. لبٌذى ثوٌۇپ دىذىگي خبش
 ھەِّە تۇتۇغمىچە لوٌٍىرىٕي-پۇت ئبخػىّي تبرتىپ، ٍىغىػتىٓ ضېٍىع، وۆرپىطىٕي ئورۇْ

 ثىٍۀال وىچىگي-وىَىُ تەرىپىذە ئبٍبق پۇجۇڭٕىڭ وېچىٍىرىّۇ، لىالتتي؛ گۈٌمىس ئىػالرٔي
 ثبغمب وېچىٍىرىال، لؤغبْ ھوجرىطىذا ئبغىچىٕىڭ پۇجۇڭ ۋاڭ غبِەخطۇت ٍبتبتتي؛ تۈگۈٌۈپ

 . لبالتتي ٍېتىپ ٍىٕىذا دىذەوٍەرٔىڭ
 ئولۇضب، لۇرئبْ ئبتبپ روھىغب ئبٔىطىٕىڭ-ئبتب ئەتىگۀٍىرى ثەزى ثوٍىچە، ئبدىتي ئۆز پۇجۇڭ

 ثۇ ٍېرىٕي-ٍەر ئۇ لوٍۇۋېٍىپ، ئبٌذىغب وىتبپٕي ثىر لېٍىٓ ِۇلبۋىالٔغبْ چىراٍٍىك وۈٍٔىرى ثەزى
 تەرەپتە پەگب گۈٌمىس چبغالردىّۇ، ِۇغۇٔذاق (. ئىذى ①«دىۋاْ چبھبر »ثۇ، ) لوٍبتتي ئولۇپ

 وىتبپتىىي غۇ ئبغىچب پۇجۇڭ وۈٔي ثىر. ئىذى الزىُ ثوٌۇغي( ھەِرا« )ٍوٌذاظ »ئۇٔىڭغب ئوٌتۇرۇپ،
: ثبغٍىذى ئولۇغمب ئۈٍٔۈن تەورار-تەورار ِىطراٌىرىٕي ثەزى غەزەٌٕىڭ ثىر

 
  ٍبزىطىس، دىَبرۇ ِەْ ثوٌّىع؛ ئەٍَبِي ثبھبر ٔەۋ

 . گۈٌسارىطىس گۈٌۇ پەضٍي خبزاْ ئوٌغبٔذەن ثۇٌجۇي
  ئبزۇردەِەْ، ٍبرضىس دىَبرۇ گەر ئەِەضتۇر، تبڭ
 . ئبزارىطىس گۈٌسارىطىس گۈٌۇ ثۇٌجۇي ئەِەش وي

  ثبغىجبْ، ئەً ثىخۇِبر، جبھي رەڭگي گۈي تبپّەدۇق
 . خبرىطىس ئەرِىع پۈتّەش گۈي ئبرا گۈٌػەْ ثۇ ۋەھىي،

 
 ٍۈرەن ئۇٔىڭ ثىرى وىّذۇ خۇددى چۈغىٕەٌّىطىّۇ، ھەِّىطىگە ضۆزٌەرٔىڭ ثۇ گۈٌمىس

 دېّىٕي لورلۇپ پۇجۇڭذىٓ وەٌذىَۇ، تبغٍىغۇضي ٍىغالپ ئېتىپ ھۆڭگۈر چېىىۋاتمبٔذەن، تبرٌىرىٕي
 ئۆضىەْ تۇغۇٌۇپ لۇغٍىرى خىَبي تبپتب غۇ. ئوٌتۇرۇۋاٌذى جىُ لبراپ ٍەرگە پىتي ٍۇتمبْ ئىچىگە
 ِەٌىذە ثىر ۋە لېرىٕذاغٍىرى-لوۋِي ئبٔىطي،-ئبتب ِېھرىۋاْ لىالتتي، جەۋالْ تبغٍىرىذا ئىذىر گۈزەي

 . وىرِەٍتتي ھىچٕىّە لۇٌىغىغب وۆرۈٔۈپ، تۇرغبٔذەن ئبٌذىذا وۆز ثبال راجي ضۆٍۈٍِۈگي ثوٌغبْ چوڭ
 لبٌذىّۇ؟ ثوٌۇپ پبڭ لۇٌىغىڭ ئىػەن! ئبڭٍىّبٍطۀغۇ لىچمبرضبَ غۇٔچە تېجىّەي، ھەً- 

 . پۇجۇڭ تەپتي ثىرٔي دەپ- 
« خېٕىُ خوظ »ثبغالپ لوي دە-لوپتي دەش ئورٔىذىٓ وېٍىپ، ھوغىغب گۈٌمىس چبغذىال، غۇ 

 . دىذى
! ئەپىىر ئۇضطۇٌۇق ِبڭ،- 
 
 

2 
 
 

 ثۇ »زەٍٕەپ دىذىگي خبش ثۇرۇٔمي ئبغىچىٕىڭ پۇجۇڭ. ئۆتىۋەردى غۇٔذاق ئبٍالر وۈٍٔەر،
.  تىرىػبتتي چېمىۋېٍىػمب گەپتە ئۇٔي لىٍىپ، رەغىه گۈٌمىسغب دەپ« وەٌذى ٔەدىّٕۇ تېجىّەي
 

 .ئەٌػىر ٔبۋاٍىٕىڭ تۆت دىۋأذىٓ تەروىپ تبپمبْ چوڭ ھەجىٍّىه توپٍىّي- « خەزأىئۇي ِۀبئي»ٍبوي « چبھبر دىۋاْ »①
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 وېچىطي ثىٍەْ ثوٌغبْ لبٔچە ھەر ٍبخػىراق، وۈٔىّىس ثىسٔىڭ گۈٌمىسدىٓ »دېذەوٍەر ثبغمب
 ئەھۋاٌذا غۇٔذاق گۈٌمىس ھەلىمەتۀّۇ. ئبغرىتىػبتتي ئىچىٕي ئۇٔىڭغب دەپ« ئبراِخۇدا ئۇخٍىَبالٍّىس

 ئبغىچب پۇجۇڭ غبِەخطۇتٕىڭ لوٍۇپ، لبٍرىپ ٍبلمب ثىر دەرتٍىرىٕي ھەِّە ئەِذى ئۇ لبٌذىىي،
 ئۇغػبق ئبٍبٌٕىڭ ضۆزەڭگۈر ثۇ ثوٌغبٔذا، غۇٔذاق تىٍەٍذىغبْ، لېٍىػىٕىال لؤۇپ پبت-پبت لېػىذا

 لىٍىػمب، ِۇڭ-ھبي ثىٍەْ دېذەوٍەر ئوخػبظ ئۆزىگە ئبڭٍىّبً، ثوٌطىّۇ وېچە ثىر گەپٍىرىٕي
 پۇرضەت ثوغىتىۋېٍىػمب ئىچىٕي ٍىغالپ، ئۆوطۈپ-ئۆوطۈپ ثوٌطىّۇ، چۈِىىۋىٍىپ ٍوتمبٕٔي
 ئبغىچٕىڭ پۇجۇڭ لېرىػمبٔذەن، خۇددى ثىٍەْ وىرىع ئەتىَبز ثوٌطب، ئەِذى. ثوالتتي تېپىٍغبْ

 لوٍۇپال ضوراپ ئەھۋاي-ھبي وىرىپ وۈٔذۈزٌىرى پەلەت غبِەخطۇتّۇ. لبٌذى ثوٌۇپ ٍوق تبۋى
 . ثوٌذى وېتىذىغبْ چىمىپ

 ثوٌۇپ ثۀت ثىٍەْ چىمىرىع چېرىه تبلمب غبِەخطۇت ئېَتىٍغىٕىذەن، ثبپتب ئۈچىٕچي ئوْ 
 ثوٌۇپ وەٌّەش ئۇٍمۇضي ئۆرٌەپ، ثىردىٕال ئىططىتّىطي ئبغىچىٕىڭ پۇجۇڭ وۈٍٔەردە، ٍۈرگەْ

 ئبغىچىٕىڭ پۇجۇڭ ئوٌتۇرۇپ، تەرىپىذە ثۇ پەردىٕىڭ تبرتىٍغبْ ئوتتۇرىغب تېۋىپٍىرى ئوردا. لبٌذى
 ثەزى ثىٍەْ تەوەٌٍۇپ ۋە وۆردى تۇتۇپ توِۇرىٕي ئۇٔىڭ ٍېپىپ، داوب ٔېپىس ثىٍەوٍىرىگە ئبپپبق

 . ثەردى تەٍَبرالپ غەرثەتٍەرٔي-دورا خىً ھەر ضوراپ، گەپٍەرٔي
 وېَىٓ، وەتىۀذىٓ چىمىپ تبلمب ثىٍەْ چېرىه ٍۈز تۆت غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ غىَەتەً
 غۇڭب،. تۇراتتي وۈتۈپ خەۋىرىٕىال« غەٌجە »پەلەت ئۇ ئەِذى تېپىپ، ئبراَ وۆڭٍي غبِەخطۇتٕىڭ

 ٍولالپ ئبغىچىطىٕي پۇجۇڭ ثوٌۇپ، ئولۇپ خبتىرجەَ ٔبِىسىٕي ثبِذات ِەضچىتىذە ئوردا ئەتطي
 ثبظ وبرۋاتٕىڭ ثېرىٍگەْ ھەي ئبٌتۇٔذىٓ غبِەخطۇت. ئىذى ئۇٍمۇدا لبتتىك پۇجۇڭ. وىردى

 . لوٍذى لوٌىٕي پېػبٔىطىگە پۇجۇڭٕىڭ وېٍىپ، تەرىپىگە
 . ٍېٕىپتۇ خېٍي ئىططىتّىطي- 
 ئبپپبق ئبٍطە  دىذى-ثەروبتىذا  دۇئبٌىرى ئۇٌۇغ ھەزرەتٍىرىٕىڭ غوجبَ گبڭ ظ، ...خو- 

 . تۇرۇپ لبرىّبً ئۈضتۈْ ٍەردىٓ
 ئۇخٍىذىّۇ؟ تىٕچ وېچە ثۈگۈْ- 
 ثوٌۇپ ٍبخػي لىٍطب غۇٔذاق. ثەردى دورا ئۇخالٍذىغبْ وۈٔذۈز-وېچە ئىىىي تىۋىپالر- 

 غۇ ئبپپبق  ئبٍطە -ئۇخالۋاتىذۇ، لبتتىك تۇٍّبً ھىچٕىّىٕي ثۇٍبْ، ئبخػبِذىٓ. وەتىۈدەن
 ئۇچرىػىپ ثىٍەْ وۆزٌىرى غبِەخطۇتٕىڭ وۆزٌىرى ضىٕچي ئۇٔىڭ تۇرغبٔذا، لىٍىپ گەپٍەرٔي

 پەگبدا گۈٌمىس. لبرىذى وۈٌۈِطىرەپ گۈٌمىسغب غبِەخطۇت وېَىٓ، جىّجىتٍىمتىٓ ثىردەَ. لبٌذى
 . تۇراتتي لبراپ ٍەرگە ثبغالپ، لوي

 . وېتىۋىتىپ تەرەپىە ئىػىه غبِەخطۇت دىذى - ٍبخػي، - 
  :دىذى ِۇٔذاق ثىٍەْ وەرەغّە-ٔبز ثىر ئبجبٍىپ ئىٍگىرٌەپ، لەدەَ ئىىىي ئبپپبق ئبٍطە 

  ثبرىىىٓ؟ ٍبرٌىمٍىرى ٔىّە ھەزرەتٍىرىٕىڭ - 
 . تۇرۇپ لبرىّبً ئبپپبلمب ئبٍطە غبِەخطۇت، دىذى - چىمىڭ، ثۇٍبْ- 
. ئبڭالٔذى پىچىرالغٍىرى ئبپپبلٕىڭ ئبٍطە ثىٍەْ غبِەخطۇت داالٔذا لبراڭغۇ 
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 پۇجۇڭٕىڭ دىذەوٕي ثىر ٍۀە ثىٍەْ زەٍٕەپ ئبپپبق ئبٍطە تۇرغبٔذا، دەپ پبتبً وۈْ
 وۈْ ٔىّە ثوٌّىطب، وەتّەٍطىٍەر، ٔېرى لەدەِّۇ ثىر »وىرىپ، ثبغالپ ھوجرىطىغب

 ِەظ چۆٍۈْ ئۇٔي. ِبڭذى ثبغالپ گۈٌمىسٔي دە،-دىذى!« ھە - ثىٍىطىٍەرغۇ وۆرىذىغبٍٔىغىڭالرٔي
 ئوثذاْ وۆزىٕي-ثبظ ٍۇٍۇٔۇپ، پبوىسە ئىططىتىػمب، ضۇ ئەپىىرىپ، ئۆٍگە ئىططىك ثىر لوٍۇٌغبْ

 لوٍۇپ ئبٌذىغب ثوخچىٕي لوٌىذىىي ۋە ثۇٍرۇدى ٍۆتىەغىە وىَىٍّىرىٕي ھەِّە ئبٔذىٓ تبراغمب،
 . وەتتي چىمىپ ئۆزى

 چۈغىٕىپ، دەرھبي وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۈٕٔىڭ لبرا ثىر لبٔذاق ثېػىغب ئۆزىٕىڭ گۈٌمىس
 خۇددى ثىٍّەً، لىٍىػٕي ٔىّە. ئىذى ضواللٍىك ضىرتىذىٓ ئىػىه ٍۈگۈردى؛ تەرەپىە پۀجىرە

 لۇچبلالپ تىسىٕي ئبخىرى،. ثبلتي ٍۇٌۇپ چبچٍىرىٕي ضۇِجۇي تىپىرالپ، لۇغتەن لەپەزدىىي
 . ثبغٍىذى ٍىغالغمب ئۆوطۈپ-ئۆوطۈپ ئوٌتۇرۇپ،

 غۇ گۈٌمىسٔي ئۇ،. وەٌذى وىرىپ ئبپپبق ئبٍطە ئېچىٍىپ، ئىػىه وىَىٓ، ضبئەتتىٓ ثىرەر
 ثۇزۇغمب ئبغسىٕي تېپىپ، ثىمىٍٕىرىغب گۈٌمىسٔىڭ ۋە وەتتي تىترەپ ئبچچىغىذىٓ وۆرۈپ، ھبٌەتتە

 :ثبغٍىذى
 ئەِذى ثوٌذۇڭ، لىٍىذىغبْ ئبٌەَ رەضۋاٍي ِېٕي ئوٌتۇرۇپطۀغۇ؟ تېخىچە ٍۈتمۇر، ٍەر ۋاً - 

. غۇ دېگەْ پەش ئۆزى پەضٕىڭ  تېگي!ٍبخػىٍىغىُ لىٍغبْ ضبڭب ئىطىت دەٍّەْ؟ ٔىّە غوجبِغب
 ثۇٍبْ ثىٍەْ پبتەَ گۈٌچەرە، ھبً - چىمىرىپ، ثېػىٕي ئىػىىتىٓ ئبٔذىٓ! - تېجىّەي ھوً

 . ۋارلىرىذى دەپ! - وېٍىڭالر
 پبتەَ. ئىذى ئبٍبي ثىر ٍبغٍىك ئوتتۇرا ثوٌۇپ، وىرچىطي خبٔىٕىڭ ھەرەَ دىگىٕي گۈٌچەرە

 ثىر تبغالٔغبْ لىٍىپ« تبالق »تۇرۇپ وۈْ ئۈچ ٔىىبٍىذا غبِەخطۇتٕىڭ ثۇرۇْ ٍىً ثىر ِۇٔذىٓ
 . ئىذى دىذەن

 ئۆزى تبپػۇرۇپ، ئۇالرغب چىمىػٕي جبثذۇپ چبپطبْ ٍۇٍۇٔذۇرۇپ، گۈٌمىسٔي ئبپپبق ئبٍطە
 . ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ

 -ٍىتىُ ٍۇٌتۇزالر ضبٔبلطىس-ضبْ لبرىَىپ، وۆڭٍىذەن زاٌىّٕىڭ گۈِجىسى ئبضّبْ
 ھەرەِخبٔە چبغذا، ثبغٍىغبْ جىّىٍذاغمب غەِىىٓ وۆزٌىرىذەن ٍبغٍىك ِىطىىٍٕەرٔىڭ
 ثىٍەْ ئبپپبق ئبٍطە وەٍٕىذىٓ ئۇٔىڭ. وەٌذى چىمىپ پبتەَ وۆتەرگەْ پبٔۇش دەرۋازىطىذىٓ
 ثىر جبٍالغمبْ ھۇجرىطي خبش غبِەخطۇتٕىڭ ئۇالر. وېٍىۋاتبتتي لوٌتۇلالپ گۈٌمىسٔي گۈٌچەرىخبْ

 ٍورۇتۇٌغبْ وۈٔذۈزدىىىذەن ثىٍەْ غبِالر ِوَ لبتبر-لبتبر داالْ. توختىذى داٌىٕىذا ئۆٍٕىڭ ٍۈرۈظ
 تۇغجىگي تۇرغب. تۇراتتي ئوچۇق لىَب ئىػىگي ثبغذات ٍوغبْ ٔەلىػٍىه ئۇدۇٌذىىي. ئىذى

 ضۇپىذا ضېٍىٕغبْ گىٍەَ. تۇراتتي غبدىَىپ تۈۋىذە ئىػىه تۇتۇپ تىه لىٍىچٕي ٍبٌىڭبچالٔغبْ
 ھۆرِىتىگە ئبپپبلٕىڭ ئبٍطە ئىّبَ. ئوٌتۇراتتي ضېٍىپ تۆۋەْ ثېػىٕي ئىّبِي ئوردا لبٌغبْ ٍبغىٕىپ

 ثۇرجىگىذە ثىر گىٍەِٕىڭ ئۆزىّۇ لىٍىپ، ئىػبرەت ئوٌتۇرۇغمب ئۇٔي ئبپپبق ئبٍطە. تۇردى ئورٔىذىٓ
 ثىر ثىٍەْ ٔبْ( ھەِەن )چوۋۇتب تىسىك ثىر داضتىخبٔذا ٍېَىٍغبْ ئوتتۇرىطىغب ضۇپىٕىڭ ئوٌتۇردى؛

 . تۇراتتي ضۈٍي تۇز ئبزراق پىَبٌىذە
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 . ئبپپبق ئبٍطە دىذى - ئبخۇٔۇَ، ثبغٍىطىال لېٕي- 
 دۇردۇٔغب-تبۋار. دىذى ٔىّىٍەر ثىر لبراپ گۈٌمىسغب ثوٌۇپ، ئولۇپ پەتىطىٕي ٔىىب ئىّبَ

 تبتىرىپ، تبِذەن ٍۈزى گۈٌذەن ئۇٔىڭ. ئبڭالّٔبٍتتي ھىچٕىّە لۇٌىغىغب گۈٌمىسٔىڭ ئوراٌغبْ
 ھبٍبت ٔە تبِچىطي، ٍبظ ٔە وۆزٌەردە ثۇ ئەِذى. ئىذى لبٌغبْ لبدىٍىپ چېىىتىە ثىر وۆزٌىرى
 ھبزىرال ئبرلىطىغب ئۇ تۇرِىطب، لوٌتۇلالپ پبتەٍِەر ثىٍەْ گۈٌچەرىخبْ ئەگەر. وۆرۈّٔەٍتتي غوٌىطي
 . تۇراتتي وېتىذىغبٔذەن ئۇچۇپ

 تۇز ٔبٕٔي پبرچە ئىىىي لبلتەن ئبپپبق ئبٍطە چىمّىغبٍٔىمتىٓ، ضبدا ھىچ گۈٌمىسدىٓ
 چىٕە پبرچىطىٕي ئىىىىٕچي تىمتي؛ ئبغسىغب گۈٌمىسٔىڭ پبرچىطىٕي ثىر دە،-تەوىۈزدى ضۈٍىگە

 داالٔذىٓ ٍبٔذۇرۇپ دۇئب ئىّبَ وەتتي، ئەپىىرىپ ئۆٍگە ئىچىىرى ثىٍەْ پەتٕۇش ضېٍىپ، تەخطىگە
 . چىمتي

 ضۆرىگۀذەن ۋە لوٌتۇلٍىذى گۈٌمىسٔي چىمىپ، لبٍتىپ ئۆٍذىٓ ئىچىىرى ئبپپبق ئبٍطە
 چبلٕىتىپ وۆزٔي غبِالر ِوَ غبِذأالرغب ضبٔچىٍغبْ ئبٌتۇْ. وىردى ئېٍىپ ئىچىىرى لىٍىپ،
 ٔەلىػٍىه ثېرىٍگەْ ھەي ئبٌتۇْ ئۇدۇٌذىىي ثىٍەْ وىَىٍّىرى وېچىٍىه غبِەخطۇت. تۇراتتي
 ۋاڭ »ٔولۇپ، ثىمىٕىغب گۈٌمىسٔىڭ ئبپپبق ئبٍطە. ئوٌتۇراتتي ٍۆٌىٕىپ ٍبضتۇلالرغب پەر وبرۋاتتب
 ۋە ئبڭٍىّىغبْ ھىچٕىّىٕي گۈٌمىس. ئېَتتي لېتىُ ئىىىي دەپ« لىسىُ لىٍىڭ تبزىُ غوجبِغب

 ضۆرەپ ئۇٔي ئبپپبق ئبٍطە وېَىٓ، تۇرىۋەرگۀذىٓ لىَبپەتتە ثبٍىمي وۆرِىگۀذەن، ھىچٕىّىٕي
 ھبٌذا وۈٌۈِطىرىگەْ ئوٌتۇرىۋېٍىپ، ئۆرە غبِەخطۇت. ثبردى ئېٍىپ لېػىغب وبرۋاتٕىڭ دىگىذەن

 ثىٍەْ غبِەخطۇت ئەپمبچتىىي، ثىٍەْ چبلمبٍٔىك غۇٔذاق ئۆزىٕي گۈٌمىس. تۇتتي لوٌىٕي گۈٌمىسٔىڭ
 ھبً،. »لبٌذى تۇٍّبٍال وەتىۀٍىگىٕي چىمىپ لوٌذىٓ لىٍىپ لبٔذاق ئۇٔىڭ ئبپپبق ئبٍطە

. ثوٌذى لبچّبلچي داالٔغب تېپىپ ثىر ئىػىىٕي گۈٌمىس. ئبپپبق ئبٍطە ۋارلىرىۋەتتي دەپ« ئەدەپطىس
 ئۇٔي توغرىالپ وۆوطىگە ئۇچىٕي لىٍىچٕىڭ ئىٕچىىە خۀجەرضىّبْ تۇرغب تۇغجېگي چبغذا، غۇ دەي

 ئىىىي گۈٌمىس ئبڭغىچە. ۋارلىرىذى ٍۀە دەپ!« ئەدەپطىسٔي ثۇ تۇت: »ئبپپبق ئبٍطە. توضۇۋاٌذى
 ئۇٔىڭ لىٍىچ ئۇردىىي، لبتتىك غۇٔذاق لىٍىچمب ثىٍەْ وۆورىگي ئۆزىٕي داجىپ، ئبرلىغب لەدەَ

تۇرغب  لىٍىچّۇ. ٍىمىٍذى ھبِبْ غۇ گۈٌمىس دە،-وەتتي وىرىپ غېرىچتەن ثىر وۆوطىگە
 . وەتتي چۈغۈپ لوٌىذىٓ تۇغجېگىٕىڭ

 غبٍي ئبپپبق لبردەن ئۇٔىڭ لبْ ئېمىۋاتمبْ ثۇٌذۇلالپ وۆورىگىذىٓ گۈٌمىسٔىڭ 
 ...لىٍىۋەتتي لىسىً-لىپ ئوخػبظ جىٍىتىىطىگە دۇخبۋا لىسىً ئېتەوٍىرىٕي وۆٍٕىگىٕىڭ
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 ببپ ئون بەشىىچي

 

 چۆمۈچ مۇوداق قبزاوغب ئۇوداق

 
 

 

 ؛ ٍوىۇقىطەُ مۈچيۈمنە ئۆزەڭذىِ دىَىگىِ، ٍەُ مۈچيۈك

! قبىىطەُ ئۇچراپ ھەٍَبرراققب ئۆزەڭذىِ دىَىگىِ، ھەٍَبرٍۇ ٍەُ

 ٍبقبىي خەىق  قىرغىس__

 
1 
 

 ضبٌپىَىػمبْ ثبغالپ، چېرىىٍىرىٕي لبٌذۇق غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ غىَەتەً ئبخػىّي غۇ
 ئبٌذىذا غبِەخطۇتٕىڭ غوجب لېسىجەگ وېَىٓ، ٔبغتىذىٓ ئەتىطي. وېٍىػتي لبٍتىپ غەھەرگە ھبٌذا

 تۇز ٍبرىطىغب ئبخػبِمي غبِەخطۇتٕي« خەۋەر غۇَ »ثۇ. لىٍذى ِەٌۇَ ئەھۋإٌي ئوٌتۇرۇپ، ٍۈوۈٔۈپ
 ٍبلىطىذىٓ ئۇٔىڭ ثوٌۇپ، ئبٌّبلچي غوجىذىٓ لېسىجەگ ئبچچىغىٕي ئۆز ضەورىتىۋەتتي، ضەپىۀذەن

 ئبتمبْ ئەپَۇٔىەغٕىڭ ئۇ ِەْ »لبغبپ، ثىرِۇٔچە غىَەتەٍٕي ئبرىطىذا، گەپ. ثۇزدى ئبغسىٕي تۇتۇپ،
 . ثبغٍىذى ٍۇٌۇغمب ضبلىٍىٕي دەپ« ئىطىت-ئىطىت وېتىپتىّەْ، ئىػىٕىپ پوٌىرىغب
 ئەخّبتػب. لىٍذى ِەٌۇَ وەٌگۀٍىگىٕي ئبِجبٌٕىڭ وىرىپ، ثەگ ِەٌۇِچي ئبرىذا غۇ 

 . تۇردى ثبغالپ لوي وىرىپ ئبرلىطىذىٓ ئبِجبٌٕىڭ تۇڭچىّۇ
 ِۇٔذاق وېَىٓ ئېَىتمبٔذىٓ ضۆزٌىرىٕي تەضەٌٍي ِۇٔچە ثىر غبِەخطۇتمب ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي

  : دىذى
 ٍۈزىگە غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ غىَەتەً جبٔبثىٌ. ثوٌذى ئىع وۈتۈٌّىگەْ ثۇ،- 

 ِۀّۇ ئبٌذىذا جبٔبپٍىرىٕىڭ. لىالٌّىذى جۈرئەت وىرىػىە ھۇزۇرٌىرىغب دەپ، لبرىَبٌّبٍّەْ
 ثىسٔىڭ چۈٔىي. ئىىەْ ئەِەش چېرىىٍەردە ثىسٔىڭ گۇٔب لبرىغبٔذا، ئەھۋاٌذىٓ ئەِّب،. خىجىً

 ِۇغۇ چېرىىٍىرىّىسٔىڭ ئوغرىالر تبغذىىي. ثىٍّەٍذۇ ٍبخػي غبرائىتىٕي تبغ چېرىىٍىرىّىس
 دەپ ثبر ئبِبٌي ٍولىتىػٕىڭ ئوغرىالرٔي ثۇ ثوٌطىّۇ، ھىٍي. وىتىپتۇ پبٍذىٍىٕىپ ئبجىسٌىغىذىٓ

 . ئوٍالٍّەْ
 . ضېٍىپ لبپىغىٕي غبِەخطۇت دىذى -لىٍّبلچي؟ لبٔذاق - 
 تېرەن. دەٍّەْ چىمبرضبق تبلمب ٍۀە ئېٍىپ، ئەضىەر وۆپرەن خەٌمتىٓ ٍەرٌىه ِېٕىڭچە - 

 . ئەِەضّۇ ضبپالٍّىس ٍبغبچتىٓ پبٌتىٕىّۇ وېطىذىغبْ
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 ئېٍىٕغبْ ٍەرٌىىٍەردىٓ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. تەش ئبٌّبق ئەضىەر خەٌمتىٓ ٍەرٌىه- 
 ٔىّە ئەضىەرٌىرىّىسٔىڭ ِبڭذۇرغبْ ئۈرۈِچىگە لېتىُ ئۆتىەْ. ثوٌّبٍذۇ ئىػۀگىٍي ئەضىەرٌەرگە
 . غبِەخطۇت دىذى! - لبٌّبڭ ئۇٔتۇپ لىٍغبٍٔىغىٕي

 ثبال پبدىچي ِەضىٍەْ، - ئبِجبي، ثىٍذۈردى ئېتىراز دەپ - ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔذاق لېتىُ ثۇ - 
 لبٔذاق ئۇالرٔي گەپ. ِبڭبالٍذۇ ھەٍذەپ ٍبٌغۇز ئۆزى ثىٍەْ تبٍبق تبي ثىر پبدىٕي توپ چېغىذا ثىر

 لىرىٍىپ ٍب ئوغرىالر لىالٍٍۇلىي، ئىع ثىر غۇٔذاق ثىس. پبٍذىٍىٕىػتب لبٔذاق ئۇالردىٓ ثبغمۇرۇغتب،
 جەڭ، ثىرى وىتبپالردا، توغرىطىذىىي ضۀئىتي ئۇرۇظ. ثوٌىذۇ تەضٍىُ ئىختىَبرضىس ٍبوي تۈگەٍذۇ،
 . لىٍىّىس ئىع ثوٍىچە ھىىّەت غۇ ثىس. ثبر ھىىّەت دىگەْ رەڭ تولمۇزى
 . چۈغۀذۈردى تەپطىٍي غبِەخطۇتمب پىالٔىٕي ھۇجۇَ ئۆزىٕىڭ ئۇ، ئبٔذىٓ 
 . ٍۈگۈردى وۈٌىە چىراٍىغب غبِەخطۇتٕىڭ 

 . وۈٌۈپ ئبِجبٌّۇ دىذى - ثبر، خەۋەر خۇظ ثىر ٍۀە - 
 . جبٔبپٍىرىذا ئبِجبي لۇٌىغىُ خوظ،- 
 وىػي دىگەْ غىىەً ٍۈەْ ئورٔىغب جۇڭػۀٕىڭ ضۇڭ ھىٍىمي ِەٌۇِىي، جبٔبپٍىرىغب ۋاڭ- 

 ھبزىردىٓ ئىّىع، ئبدەَ ضبدىك وبراِەت خبٍٔىممب ئۇ، لبرىطىال ئەِەضّىذى، ثوٌغبْ زۇڭتۇڭ دا
 وېتىپ ضۇ ثوٌغبٔذا، ئۇٔذاق. وىرىػىۋېتىپتۇ تىىٍەغىە لبٍتب خبٍٔىمٕي زىّىٕىذا جۇڭگو ثبغالپ،

 ئوغرىالرٔي تبغذىىي. ثوٌىذۇ ثبغمىچە ٍۀە ۋەزىَەت دەپ لبٌىذۇ، لبظ وېتىپ ئوضّب لبٌىذۇ، تبظ
 . چولۇَ ثېرىػٍىرى زىَبرەتىە ثېَجىڭغب ٍۀە جبٔبپٍىرىٕىڭ ۋاڭ وېَىٓ، ٍولبتمبٔذىٓ

 . غبِەخطۇت دىذى - وەٌطۇْ، ئېَىتمبٍٔىرى ئىالھىُ- 
 چېرىىٍىرى ٍبِۇي غىَەتەً ئېٍىپ، ئەضىەر وۆپرەن ٍەرٌىىٍەردىٓ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 . لىٍىٕذى لبرار ثبغالظ ھۇجۇَ تبلمب ٍۀە ثىرٌىىتە ثىٍەْ
 چېپىپ تەرەپىە-تەرەپ لېسىالر ۋە دورغب لبٔچە ثىر ثىٍەْ ثەگٍىرى ئوردا ثىٕبئەْ، لبرارغب غۇ 
 تۇتۇپ ئەضىەرٌىىىە ٍىگىتٕي ئوغۇق ئۈچَۈزدىٓ ٍېسىالردىٓ ئېٍىّٕىغبْ ئەضىەر ثۇرۇْ ٍۈرۈپ،
 غىَەتەً ثىٍەْ چېرىىٍىرى ئوردا وېَىٓ، ئۆتىۈزۈٌگۀذىٓ ِەغىك ھەرثىٌ وۈْ لبٔچە ثىر. وەٌذى
 ئەِّب. ِبڭذۇرۇٌذى تبلمب ٍۀە چېرىه ئوغۇق ثەغَۈزدىٓ جەِي لوغۇٌۇپ، چېرىىٍىرى ٍبِۇي

 ثۇ. ثېرىٍذى تبرلىتىپ ٔەٍسىٍەر-لىٍىچ ثىٍەْ ِىٍتىك لبرا چېرىٍەرگە ٍېڭي ئېٍىٕغبْ ٍەرٌىىٍەردىٓ
 غىَەتەً. ِبڭذى ثوٌۇپ ٍبردەِچىطي ئۇٔىىڭ ئۈچجېگي ضبٍىُ ضەرٌەغىەر، غوجب لېسىجەگ لېتىُ

. ثەردى چىمىرىپ ئەِەٌذارٔي ھەرثي ثىر ثبغمب ئورٔىغب ئۆزىٕىڭ
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 ئبٌذىذا ٍورۇظ تبڭ وۈٔي ھىٍىمي دۈغّۀٕىڭ ئۇالر وەٌطەن، لوزغىالڭچىالرغب ئەِذى
 ٍەرگە ثىر جەضىذىٕي لېرىٕذىػىٕىڭ ضەوىىس ئوْ ثوٌغبْ لۇرثبْ ھۇجۇِىذا تۇٍۇلطىس لىٍغبْ
 لۇرثبْ لوٍذى، ٍەرٌىىىە چۈغۈرۈپ ٔبِبز ثىٍەْ ئىّبِەتچىٍىگي ثوۋىٕىڭ ٔۇرۇي وۈٔىال غۇ توپالپ،

 ثىر ٍبظ ئوٌتۇرغبْ ثېػىذا لەۋرە ئبرىذا غۇ. لىٍىػتي ٍېػي وۆز لوغۇٌۇپ ٍېمىٍٕىرىغب ثوٌغبٔالرٔىڭ
 ثېػىٕي ئىذىىي، تەضىرٌىه غۇٔذاق لىرائىتي ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى لىرائەت ِۇڭٍۇق ئبجبٍىپ ٍىگىت
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. وەتتي تۆوۈٌۈپ ٍبظ ئىختىَبرضىس وۆزٌىرىذىٓ خەٌپىٕىڭّۇ تۆِۈر ئوٌتۇرغبْ ضېٍىپ تۆۋەْ
 :دېذى ِۇٔذاق تۇرۇپ ئورٔىذىٓ خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، دۇئبدىٓ

. ئبچتي ئۇٍمۇضىٕي غەپٍەت ھەِّىّىسٔىڭ لبٍٔىرى ئىططىك غېھىتالرٔىڭ ثۇ: لېرىٕذاغالر- 
 دۈغّۀٕىڭ ثبٌىّۇ راجي ثوٌّبٍتتۇق، چىمىّذار ِۇٔچىٍىه ثوٌطب، ثبضّىغبْ ئۇٍمۇضي غەپٍەت ثىسٔي
 ! گۇٔبوبر ئبٌذىڭالردا ضىٍەرٔىڭ ِەْ ئىذى، لبٌّبش چۈغۈپ لوٌىغب

 . لبٌذى تۇرۇپ جىُ ئېٍىپ ٍبظ وۆزىگە خەٌپە تۆِۈر
 دىذى - ئۆٌتۈردۇلمۇ، ئبدىّىٕي وۆپ غۇٔچە دۈغّۀٕڭّۇ ئبوب، تۆِۈر دېّە ئبٔذاق- 
 . ئبِبٔمۇي
 . وۆپچىٍىه دىذى - غۇٔذاق، غۇٔذاق،- 
 . ثوضۇق لبرا دىذى - دە،-ثوٌىذۇ چىمىُ تەرەپتىّٕۇ ثىس وېَىٓ ثوٌغبٔذىٓ جەڭ- 
 چىمىُ ئەٌۋەتتە ثوٌغبٔذىىىٓ، جەڭ - خەٌپە، تۆِۈر داۋاِالغتۇردى ضۆزىٕي دەپ - غۇٔذاق،- 

 خبَ ثەن لىٍىػمب جەڭ ثىس. ثوٌّبٍتتۇق چىمىّذار ِۇٔچىٍىه ثوٌطبق، تۇرغبْ ھوغَبر ئەِّب،. ثوٌىذۇ
 ثىسِۇ. ئىىەْ ھەٍَبر تۈٌىىذىّٕۇ غبِەخطۇت وۆردۈڭالرغۇ، وۆپ، ئىع تېخي ئبٌذىّىسدا ئىىۀّىس،

 ثىر رەتٍەپ، ضېپىّىسٔي ئۆز ِۇھىّي ھەِّىذىٓ. ثوٌّبٍذۇ ئۆگۀّىطەن ھۈٔىرىٕي جەڭ ئەِذى
 ثوٌۇغىّىس ئبڭالٍذىغبْ گېپىٕي ئۇٔىڭ لوٍۇپ، ثبغٍىك توپمب ثىر ھەر ثۆٌۈغىّىس، توپالرغب لبٔچە
 . الزىُ

 . وۆپچىٍىه دىَىػتي - توغرا، توغرا، - 
 ئۆتىۈزۈپ، وېڭەظ ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز ئۆٍذە وىگىس ثىر خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ 

 ئېٍي توپمب ئىىىىٕچي ثوضۇق، لبرا توپمب ثىرىٕچي. ثۆٌذى توپمب ئۈچ وىػىٍەرٔي تۇتبالٍذىغبْ لوراي
 ضوي ثوضۇق لبرا ۋالتىذا جەڭ. ثەٌگىٍۀذى ثوٌۇپ ثېػي پبٌگبْ توپ ٔىَبز توپمب ئۈچىٕچي پبٌگبْ،
 ٔىَبز ضۈپىتىذە لوغۇْ ضەر خەٌپىّۇ تۆِۈر ئوتتۇرىذا، پبٌگبْ ٔىَبز لبٔبتتب، ئوڭ پبٌگبْ ئېٍي لبٔبتتب،
 لبضىُ ئۀطبرى، ثبغٍىغي؛ لىطّىٕىڭ چبرالظ ئبِبٔمۇي. ثوٌذى تۇرىذىغبْ جبٍذا ثىر ثىٍەْ پبٌگبْ
 توختي ضەٍپۇڭ ئىػٍىرىغب ضەپ ئبرلب پۈتۈْ. ثەٌگىٍۀذى ثوٌۇپ ئباللىچي ٍىگىت ثىر ٍۀە ۋە لىسىك
 ئۇالر وەچمۇرۇْ،. ئىذى غۇٔذاق تەٌىۋى ئۆز توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ. ثوٌذى ِەضئۇي ضەپەرلۇي ثىٍەْ

 ٍىگىتٕىڭ ثبٍىمي ٍۀە لەۋرىطىتبٔىذىٓ غېھىتالر دۆڭٍۈوتىىي ئىگىس چىممبٔذا، تبرلبپ وېڭەغتىٓ
 . تىڭػىذى ثىردەَ تۇرۇپ جىُ ھەِّەٍٍەْ ثبغٍىك خەٌپە تۆِۈر. ئبڭالٔذى لىرائىتي ِۇڭٍۇق

 . خەٌپە تۆِۈر ضورىذى دەپ - ثوٌىذۇ؟ وىُ ٍىگىت لبرى ثۇ- 
 چوڭ لۇِۇٌذىىي. ئىىەْ لبرى ئبخۇْ ئېتي ئوغٍي، دورغىٕىڭ ضۇالٍّبْ ئىذىرٌىك- 

 چبرۋا تۆِۈر وۈزدىىي ئۆتىەْ دورغىٕي ضۇالٍّبْ غبِەخطۇت. ئولۇپتۇ ٍىً ثەظ ِەدرىطىذە
 ٍىگىت لبرى ثۇ وېَىٓ، لوٍغبٔذىٓ ضوالپ دەپ، لىپطەْ خىَبٔەت لوٍٍىرىّغب ِېٕىڭ ضبٔىغىذا
 دەپ، ئبٌىّەْ ئۆچ غبِەخطۇتتىٓ ِۀّۇ ٍېمىٕذا. چىمىپتۇ ٍېٕىپ تبلمب لورلۇپ، تۇرۇغتىٓ غەھەردە

 . توختي ضەٍپۇڭ دىذى - لېتىٍذى، وېٍىپ ثىسگە
 جبِبئەتچىٍىه ٍۇرتٕىڭ ٍبردەٍِىػىپ، ئبوبِغب ٔۇرۇي ئولۇٍذىىەْ، ئوثذاْ لۇرئبٕٔي- 

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - لبٌذۇق، ثوٌۇپ جبِبئەت چوڭ ثىسِۇ لبٔذاق؟ لبراغطب ئىػٍىرىغب
 . توختي ضەٍپۇڭ دىذى - لىٍىۋىذىُ، خىَبي غۇٔذاق ِۀّۇ- 

 چوڭ ئبرىطىذا لوزغىالڭچىالر لبرىّبً، ثوٌۇغىغب ٍىگىت ٍبظ لبرى ئبخۇْ ثبغالپ، غۇٔذىٓ
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 ضىٍىك، ِۇالٍىُ، ثەن ئۇ،. لبٌذى ثوٌۇپ ئوٌتۇرىذىغبْ لبتبرىذا ِوٍطىپىتالر ثوٌۇپ، ئىگە ھۆرِەتىە
 ٍېمىٍّىك ئۇٔىڭ ئەِّب. ئىذى ٍىگىت چىراٍٍىك وېٍىػىەْ ئۆزىّۇ. وۆرۈٔەتتي ئەخاللٍىك-ئەدەپ

 ثبغمب ئبِبٔمۇٌذىٓ لىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي دىممەت ٔىّىٍەرگە وۆزٌىرىٕىڭ تۇرىذىغبْ وۈٌۈپ ھەِىػە ۋە
 ٍۀە ئىچىذە وۆزىٕىڭ ٍىگىتٕىڭ لبرى ثۇ ھەً، »ثوٌطب، ئبأمۇي. لىالتتي ھىچىىُ ضەزِىگۀذەن

 دەپ« ئبِبٔەت ئۆزىگە خۇدأىڭ ٍب؟-وۆرۈٔۈۋاتبِذىىىٓ غۇٔذاق ِبڭب لىٍىذىغۇ، ثبردەن وۆز ثىر
 . ئوٍالٍىتتي
 ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز ئبِبٔمۇي چبغذا، ثىر لىسارغبْ ئوثذأال تەرەپ چىمىع وۈْ وۈٔي، ثىر

 توزاڭ-چبڭ لېٍىٓ ضبٍذىٓ ٍۈرگۀذە، چبرالپ ئىذىرٌىمالرٔي تۇتبظ ضېَىغب ئبلچۇق
 ۋىٕچبۋالرٔىڭ ثەً ئبِجبي ئېَىتمىٕىّىسدەن، ٍۇلىرىذا ثۇ،. لبٌذى وۆرۈپ وۆتىرىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي

 . ئىذى چېرىىٍەر وېٍىۋاتمبْ ئبغىبرا ھۇجۇِغب-ئوچۇق ثوٍىچە، پىالٔي
 چىمىپ دۆڭگە ثىر دەرھبي تېپىپ، خەۋەر ئىػتىٓ ثۇ ھەِراٌىرى ئۇٔىڭ ۋە خەٌپە تۆِۈر

 ثۇ وەٌەوتە، ھەٍذەپ ضېٍىپ ئبٌذىغب پۇلرأي ٍۈز ٔەچچە ثىر چېرىىٍەر ئبتٍىك وۆردىىي، لبرىذى،
 تەضٍىىتە ٔبھبٍىتي لبراپ، وەٍٕىگە ثىر ئبٌذىغب، ثىر ئۇالر. ئىذى لوراٌٍىك ھەِّىطي پۇلراالرٔىڭ

 ھەتتب. لىالتتي ھەٍۋە ئۇالرغب پۇالڭٍىتىپ لىٍىچٍىرىٕي چېرىىٍەر ئبرلىذىىي. ئىٍگىرٌەٍىتتي
 . تبغالٍىتتي چېپىپ ئۆزىذىال ٍەرٔىڭ غۇ ثەزىٍىرىٕي
 ھەً جبدىگەر ئبتىّىسِۇ؟ لېرىٕذاغٍىرىّىسٔي ئۆزىّىس ئۆز لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق ئەِذى- 

 . تۇرۇپ تېپىچەوٍەپ لبرا ثوضۇق دىذى! - لبرا ھىٍەڭٕي تبپمبْ غبِەخطۇت،
 دىذى - ضۇٔىذۇ، ھبرۋا تبرتطبق ثۇٍبْ ئۆٌىذۇ، ئۆوۈز تبرتطبق ئۇٍبْ ثوٌذى، ٍبِبْ راضت،- 

 . تبغالپ ئبغسىغب ٔبش ثىٍەْ ئبچچىغي پبٌگبّٔۇ ئېٍي
 چۈغۈپ ثېػي ھەِّەٍٍۀٕىڭ. ئوٌتۇراتتي جىُ جىجبپ ٍەرٔي ثىٍەْ لبِچىطي خەٌپە تۆِۈر 
 . وەتتي

  :دىذى ِۇٔذاق لوپۇپ دەش ئورٔىذىٓ خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، ثىردەِذىٓ 
 ئىچىگە ئىذىرٌىمالرٔىڭ چېىىٕىپ، دەرھبي لبٔبتتىىىٍەر ضوي لبٔبت، ئوڭ ضىٍەر- 

. لبچىّىس ئىچىگە تبغ ئبٔذىٓ توضۇپ، ثىردەَ ئۇالرٔي ثىٍەْ پبٌگبْ ٔىَبز ِەْ. ٍوغۇرۇٔۇڭالر
 ضولۇڭالر، چېرىىٍەرٔي وېٍىپ، ٍبٔذاپ تەرەپتىٓ ئىىىي ثوٌغبٔذا، وىرىپ ئىذىرٌىمالرغب ھەِّىطي

 . غۇ دىگەْ چۆِۈچ ِۇٔذاق لبزأغب ئۇٔذاق لبپطبٍٍي، تەرەپتىٓ ئبٌذى ثىسِۇ چبغذا غۇ
 ثىٍەْ، ثېرىػي ثبغالپ چېرىىٍەرٔىڭ ئبتٍىك ثوٌطب، تەرەپتە ئۇ. ئورۇٔالٔذى دەرھبي ثۇٍرۇق 

 ِىٍتىمٍىرىٕي پىَبدىٍەر ثۇ ئەِّب،. ئۆتتي ھۇجۇِغب چىمىرىپ ئوق ِىٍتىمٍىرىذىٓ لبرا پىَبدىٍەرِۇ
 ئبتٍىمالرٔي پبٌگبْ ٔىَبز ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر. ئبتبتتي لبراتّبٍال ٔىػبٔغب ھىچمبٔذاق لبرىطىغىال،

 پىَبدىٍەرٔي چېرىىٍەر. لبچتي ئىچىگە تبغ ِېٕىپ ئبتٍىرىغب دە،-ئېتىػتي ثىردەَ ئېٍىپ، لبرىغب
 . ئىٍگىرىٍەۋەردى ثىٍەْ ھەٍۋە لىٍىپ، لبٌمبْ

 ئىىىي لىطىٍّىرى پبٌگبٕٔىڭ ئېٍي ثىٍەْ ثوضۇق لبرا وېَىٓ، ضبئەتتىٓ ٍېرىُ تەخّىٕەْ 
. ثبغٍىذى لېچىػمب ثبلّبً تىرىٍىػىگە ئۆٌۈظ چېرىىٍەر ئبتٍىك لىطتىىي، لبتتىك غۇٔذاق ٍبٔذىٓ
 . لبراتتي ِىٍتىمٍىرىٕي ئبرلىغب چىرىىٍەرِۇ، ٍېڭي وىَىٕگەْ پۇلراچە

 . ثىٍەْ ئبۋاز ئۈٍٔۈن خەٌپە تۆِۈر دىذى! - لوغالڭالر ئەِذى- 
 لوغۇٌۇپ، ئبۋازٌىرىغب ِىٍتىك وىػٕەغٍىرى ئبتالرٔىڭ ضبداٌىرى، چۇلبْ-لىمبش غەزەپٍىه
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 ئبضّبٕٔي توزاڭ-چبڭ وۆتىرىٍگەْ تۇٍبلٍىرىذىٓ ئبت. وەٌتۈردى زىٍسىٍىگە ضېَىٕي ئبلچۇق
 . لبپٍىذى
 جەڭ ضېٍىپ، دۇرثۇْ ٍىرالتىٓ ھىّبٍىطىذە، ِۇھبپىسەتچىطىٕىڭ ٍىگىرِىذەن غوجب لېسىجەگ 

 ضبٍىُ. تىىىۋەتتي ثەدەر ثىٍۀال، وۆرۈظ ئەھۋإٌي وۈتۈٌّىگەْ ثۇ. تۇراتتي وۈتۈپ غەٌجىطىٕي
. وۆرضىتەتتي لبرغىٍىك ٍبٔذىٓ ثىر لېچىپ، ٍبٔذىٓ ثىر ثىٍەْ چېرىه ٍىگىرِىذەن ئۈچجېگي

 ئۈچجېگي ضبٍىُ. وېٍىۋاتبتتي لوغالپ پبٌگبْ ٔىَبز ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ئبٌذىذا ئەڭ لوزغىالڭچىالرٔىڭ
 ٔىَبز ئبِبٔمۇي. لبٌذى ئۈزەڭگىذە پۇتي ثىر ئۇٔىڭ لوٍذى، ئېتىپ پبٌگبٕٔي ٔىَبز وېتىۋىتىپ، لېچىپ

 ٍبتمۇزۇپ ٍەرگىال غۇ ئۆزىٕي دە،-چىمبردى ئۈزەڭگىذىٓ پۇتىٕي ئۇٔىڭ توضۇپ، ئېتىٕي پبٌگبٕٔىڭ
 ئبِبٔمۇي. وېتىۋاتبتتي ٍبٌغۇز ئۈچجېگي ضبٍىُ ئەِذى. وەتتي لوغالپ ئۈچجېگىٕي ضبٍىُ لوٍۇپ،

 لۇتۇٌغىٕىڭٕي لېچىپ دۆٍۈز، ھوً،. »ئىذى لبٌّىغبْ ئوق ِىٍتىمتب. ثبضتي تەپىىطىٕي ِىٍتىمٕىڭ
. ئېٍىۋېتىپ ئبغبِچىٕي غبٔجۇغىطىذىىي ئبِبٔمۇي، دىذى« وۆرەً

 ثىٍەْ ئبرلىطي لىٍىچٕىڭ تبغالپ، ِىٍتىمٕي ئۇ. ئىذى تۈگىگەْ ئولي ئۈچجېگٕىڭّۇ ضبٍىُ
 لەدەَ ئوْ-ضەوىىس. وېتىۋاتبتتي ئۇچمبٔذەن ئېتي ثوز وۆن ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى ئۇرۇغمب ئېتىٕي

 ھىٍىمي ئبِبٔمۇي. ئىٍىٕذى ثوٍٕىذىٓ ئۈچجېگي ضبٍىُ. تبغٍىذى ضبٌغب ئۇٔىڭغب ئبِبٔمۇي لبٌغبٔذا،
 ئبِبٔمۇي. ئىذى ئۆٌگەْ ئبٌٍىمبچبْ ئۇ، ثىراق. ثوٌذى ثوغۇزٌىۋەتّەوچي ئۇٔي ثىٍەْ پىچىغي لبزاق

 ئەِذى. ئېطۋاٌذى ثېٍىگە لىٍىچٕي تۇتۇۋېٍىپ، ئېتىٕي ثوز وۆن ئۇٔىڭ دە،-دىذى «ضېٕي خەپ»
 ٍىغىػتۇرۇپ ِىٍتىمالرٔي ٍوٌذىىي ٍىگىتٍەر. ئىذى لبٌّىغبْ ئەضەر دۈغّۀذىٓ تەرەپتە ئبٌذى

 ٔىَبز. ٍبضىذى جىرغب جۈپٍەپ، ئبتبرٔي تولمۇز تبي تۆت ثىٍەْ ٔەچچەٍٍەْ ثىر ئبِبٔمۇي. ٍۈرەتتي
 .لبٍتىػتي پىَبدە ضېٍىپ جىرغىغب غۇ جەضىذىٕي ①پبٌگبٕٔىڭ

 ِۇڭٍۇق لبرىٕىڭ ئبخۇْ. لوغۇٌذى لەۋرە ثىر ٍۀە لەۋرضتبٍٔىممب دۆڭٍۈوتىىي ھىٍىمي
 لبرغي، زۇٌۇِغب-جەۋرى »ئبخىرىذا لىٍىپ، ضۆز ئېغىس ٔەچچە ثىر خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، لىرائىتىذىٓ
 «ئەضٍەٍذۇ چولۇَ ئەۋالتالر وېَىٕىي لېرىٕذاغٍىرىّىسٔي ثۇ ثوٌغبْ لۇرثبْ ئۈچۈْ ئەروىٍٕىه

 ضىٍەرگە »لبراپ، ٍىگىتٍەرگە ئۆتىەْ تەرەپىە لوزغىالڭچىالر تبغالپ، لۇراي ثبٍب ئبٔذىٓ،. دىذى
 ئۇالرٔىڭ وېَىٓ،  ثىردەِذىٓ.دىذى «وېتىڭالر خبٌىّىطىڭالر لېٍىڭالر، خبٌىطبڭالر ئىختىَبر،

. ثوٌذى وەتّەوچي تبرتىػىپ چبلطىغب-ثبال لىطّي ثىر لېٍىپ وۆپچىٍىىي
 ٔبخػىطي غوخ لىسىمٕىڭ لبضىُ ئىچىذىٓ توپٕىڭ ثوٌغبٔذا، ٍېٕىپ لەۋرضتبٍٔىمتىٓ خەٌك

: ئبڭالٔذى
 

 ضبزىّەْ، ضبِبۋارٔىڭ
 .غبزىّەْ ئۇچمبْ چۆٌذە

 لىٍىپ، جەڭ ثىٍەْ دۈغّەْ
 .رازىّەْ ئۆٌگىٕىّگە

 
 
 

ٍىٍىذىىي لۇِۇي دىخبٔالر لوزغىٍىڭىذا زور لەھرىّبٍٔىك وۆرضىتىپ خەٌك ئبغسىذا داضتبْ ثوٌغبْ ۋە غۇ -1931 ٔىَبز پبٌگبْ ① 
 .لېتىُ لبرىّۇلچي دىگەْ ٍەردىىي جەڭذە لبزا تبپمبْ لبضىُ پبٌگبٕٔىڭ ئبوىطي ثوٌۇپ، غۇ وۈٍٔەردە تەخّىٕەْ ئوتتۇز ٍبغالردا ئىذى
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 ثبتۇرالر، ھبً-ھبً
 .ثوٌۇڭالر ھۇغَبر

 وەٌطە، ٍېتىپ دۈغّۀٍەر
... ثوٌۇڭالر جەضۇر

 
 ثوٍالپ جىٍغب وەڭ لبرىغبٍالر،-ئبرچب ٍېػىً زۇِرەتتەن تبغالر، لبرٌىك تبلبغمبْ ئبضّبٔغب

 ٍبڭراپ ضبداال جبراڭٍىك ئەتراپتب پۈتۈْ ثوٌغبٔذەن، جۆر ٔبخػىغب ثۇ ضۇٌىرىّۇ تبغ ئېمۋاتمبْ غوخ
. وەتتي

 
 

3 
 

 .پۇغتي ئىچي ٍىگىتٍەرٔىڭ. ئۆتتي تېچ-تېپ وۈْ ئوْ
 تەگطەوّۇ ئوردىطغب ئۇٔىڭ ئەِذى ٍېتىۋېرىّىسِۇ، ٍەپ لوٍٍىرىٕي  غبِەخطۇتٕىڭ-

 .خەٌپىگە تۆِۈر ئبِبٔمۇي دىذى-ثوالر،
 .ثوضۇق لبرا  دىذى-وەتتي،  لىچىػىپ لوٌۇَ ِېٕىڭّۇ ئبوب، تۆِۈر لىالٍٍي  غۇٔذاق-
 ئۆً وېٍىپ وېطىپ ٍبغبچ ثوٌطب، وەتىەْ پۇغۇپ ئىچىڭالر ئەتىگەْ، تېخي ھبزىر  ٍبق،-
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى-ٍېتىػّەٍۋاتىذۇ، ئۆً وۆپىَىپ ئبدىّىّىس. ضېٍىڭالر
 ثىر ٍېتىٍگەْ ئبت ئەِەت غوجب ئۆز تورپبق ٍىگىتٍىردىٓ چبرٌىغۇچي ئبِبٔمۇٌٕىڭ چبغذا، غۇ

 ِۇھىُ ثېرىذىغبْ خەٌپەِگە وەپتۇ، ثبرىىۆٌذىٓ ئبدەَ ثۇ »ثېرىپ ضبالَ ۋە وەٌذى ثبغالپ وىػٕي
 .دىذى دەٍذۇ «ثبر خەت

 غبِەخطۇت ثوٌذىىي، ِەٌۇَ خەتتىٓ. ئىذى غبڭَۇ ئەغرەپ ثبرىىۆٌذىىي ٍبزغۇچي خەتٕي
 ئەۋەتىپ، ئەٌچي ٍوغۇرۇْ غىڭفۇغب ٍي ثبغٍىمي ٌەغىەرٌىرىٕىڭ خبٍٔىك ِبٔجۇ ثبرىىۆٌذىىي

 ۋە ئبٌتۇْ ضەر ٍۈز ئىىىي ئۇٔىڭغب ۋە ضورىغبْ ثېرىػٕي ثبضتۇرۇپ لوزغىالڭٕي ثۇ ئۇٔىڭذىٓ
 ضىسٔىڭ ٍېغٍىغىّۇ تورپبق: »غىڭفۇغب ٍي غبِەخطۇت. ئەۋەتىەْ وۈِۈظ ضەر ِىڭ ئىىىي

 وۆرضەتىەْ ئۇجۇلتۇراالٍطىس، ضىسال ئوغرىالرٔىّۇ ثۇ ئەِذى. ئىذى ئۇجۇلتۇرۇٌغبْ ثىٍەْ لوٌىڭىس
 غىڭغۇ ٍي ھبزىر. ثېرىپتۇ ۋەدە دەپ «ثېرىّەْ ئېچىپ غەزٔەِٕي پۈتۈْ ئۈچۈْ، خىسِىتىڭىس

 .ئىىەْ ئبٌذىذا چىمىع ٍوٌغب رەتٍەپ، ئەضىەرٌىرىٕي
 ضەً ٍبغ،-گۆظ ئبدەٍِىرىگە غىڭغۇٔىڭ ٍي گەپٍەرٔي ثۇ ئبخىرىذا، خەتٕىڭ غبڭَۇ ئەغرەپ

 ئبڭٍىغبٍٔىغىٕي دوضتىذىٓ خۀسۇ ثىر ئبرىٍىػىذىغبْ لوٍۇق ثىٍەْ ئۇالر توغۇپ، ھبراق ۋە
 .لوٍغبْ ئەضىەرتىپ

 ِۇٔذاق وېَىٓ ثەرگۀذىٓ ئولۇپ لۇر ثىر ٍۀە خەتٕي رەھجەرٌىرىگە لوزغىالڭ خەٌپە تۆِۈر
 :دىذى

 ثبرىىۆٌذىىي ئەِّب،. لبٌذى تېپىٍىپ ئىػىّۇ چىمىرىذىغبْ پۇغۇغىٕي ئىچ ضىٍەرگە ِبٔب،-
 زاِبْ ئۇزاق ئۇالر. ئوخػىّبٍذۇ چېرىىٍىرىگە ٍبِۇٌىٕىڭ غَەتەً ثىٍەْ غبِەخطۇت چېرىىٍەر

. تبرتىّىس زىَبْ لىٍّىطبق، ئىع لبراپ غۇٔىڭغب ئبتٍىك، ھەِّىطي خىً، لوراٌٍىرى لىٍغبْ، ِەغىك
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 .ِەضٍىھەتٍىػۋاالٍٍي ئوثذاْ وېٍىڭالر،. ٍوق ھبجىتي ئبدەِٕىڭ جىك ئىػمب ثۇ
 ئبتٍىٕىپ، وېچىذە ٍېرىُ ثىٍەْ ٍىگىت ٍۈز خىٍالٔغبْ خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، ِەضٍىھەتتىٓ

 وۆغۆتە ضۈزۈٌگۀذە، تبڭ. ِبڭذى ئېغىسىغب وۆغۆتە ثىٍەْ ٍوي جىُ ئىچىذىىي ئىذىرٌىمالر
 .تۇردى وۈتۈپ دۈغّۀٕي ئىگەٌٍەپ، جبٍٍىرىٕي ئەپٍىه ئېغىسٔىڭ

 ثوٌۇپ، ٍوٌي لبتٕبظ ثىر-ثىردىٓ ئوتتۇرضىذىىي ثبرىىۆي ثىٍەْ لۇِۇي__ ئېغىسى  وۆغۆتە
 لەدەر غۇ جىٍغب ثۇ. ئىذى جىٍغب ثىر تبر تۇرغبْ وۆتىرىپ لەد تبغالر پەٌەن ئبضّبْ تەرىپىذە ئىىىي
 گبھ ئېچىٍىپ، گبھ تبغالر لبت-لبتّۇ وىػىگە وېتىۋاتمبْ ئىچىذە ئۇٔىڭ ئىذىىي، تولبً-ئەگرى

 ھبزىرال تبغالر چوڭٍۇلتىىي خىً ھەر تۇرغبْ ئېطٍىپ ثبغرىذا تبغ. ضېسىٍەتتي ٍېپىٍىۋاتمبٔذەن
 غبرلىرىغبْ ضۈٍٕىڭ تبغ ئېمىۋاتمبْ ئۇرۇٌۇپ تبغمب-تبغتىٓ. تۇٍۇالتتي چۈغىذىغبٔذەن دوِىالپ

 ئېمىٕٕي غوخ غۇ ئۀە ٍوٌۇچىالر. وۆرضىتەتتي ھەٍۋەتٍىه تېخىّۇ جىٍغىٕي پۈتۈْ ئبۋازى
 .چىمبٌّبٍتتي جىٍغىذىٓ وەچّىگىچە، لېتىُ لبٔچە-لبٔچە

 ۋە لبرىغبً لبضٕىغىذىىي ئىىىي جىٍغىٕىڭ ثۆٌۈپ، ئىىىىگە ٍىگىتٍىرىٕي ئۆز خەٌپە تۆِۈر
 تبغالرٔىڭ ٍوغبْ وېتىذىغبْ دوِىالپ تەپطە ثىرال ثەزىٍىرى. ِۆوتۈردى وەٍٕىگە تبغالرٔىڭ لوراَ

 ثىٍەْ ئبٍمىس وىَٕىۋاٌغبْ ئەرۀچە ٍۈرۈپ، وەچۈرۈپ وۆزدىٓ جبٍٍىرىٕي ئورۇٔالغمبْ
 تۈۋىذە تبغٕىڭ ئىىىي جبٍالغمبْ ٍېمىٓ-ٍېمىٓ ئىىىىطي. لبٌذى تؤۇپ ھۆضٕبرىخبٕٔي
 .ٍبتبتتي ثېغىرالپ ٍەر تۇتۇپ، چىڭ ِىٍتىمٍىرىٕي

 .لىَبپەتتە جىذدى خەٌپە تۆِۈر  دىذى-وەٌذى؟  ثبغالپ وىُ  ضىٍەرٔي-
 .تۇرۇپ ٍېرىذىٓ ٍبتمبْ ئۇالر دىذى- وەٌذۇق،   ئۆزىّىس-
 .وېتىڭالر چبلمبْ ثبر؟ ٔېّە ضىٍەرگە ٍەردە  ثۇ-

 ئەھۋإٌي ئبِبٔمۇي. چبلىردى ئبِبٔمۇٌٕي خەٌپە تۆِۈر. ٍېتىۋاٌذى ٍەرگە ٍۀە دەپ «ٍبق»ئۇالر 
 «ئبچب ھۆضٕبرخبْ وەتطىٍە ئۆزٌەِۇ وەتطىٍە، چبلمبْ لىٍغبٍٔىرى؟ ٔېّە ثۇ »ئبٍمىسغب وۆرۈپ،

 .دىذى
 .ھۆضٕبرىخبْ  دىذى-ئۈگۀذۇق،  ئېتىػٕي ِىٍتىك ثىسِۇ وېتىذوۀّىس،  ٔىّىػمب-

 ٍېتىػّەٍۋاتىذۇ ِەرگۀٍەرگىّۇ ۋالىتتىٓ ٔەچچە ثىر دە،-وەٌذى ٍېٕىغب ئبِبٔمۇٌٕىڭ ئبٍمىس
 دىطە، وىرىّىس جەڭگە ثوٌۇپ ئىگە ِىٍتىممب ئۆزٌىرى ئەِذى وەٌگۀٍىگىٕي، ثەرِەً ِىٍىتىك دەپ،

 رازى ضىسدىٓ ِەْ لىٍطىڭىس، ِۇٔذاً»ئېَتىپ  لوٍۇٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ٍوي ئۈچۈْ ٔېّە ثۇٔىڭغب
.  دىذى!« وەتّەٍّىس ثىس لىٍىڭ، لىٍطىڭىس ٔېّە ثوٌّبٍّەْ،

 .وۈٌۈغتي لبراپ ثىرىگە-ثىر لېٍىپ، ئىالجىطس ئبِبٔمۇي ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر
 .ئبِبٔمۇٌغب خەٌپە تۆِۈر  دىذى-تۇرضۇْ،  ٍېٕىڭذىراق ثۇالر ثوٌطب،  ئۇٔذاق-

 چېرىه تۆت غىڭغۇ ٍي. ئبڭالٔذى ئبۋازٌىرى وبٔبً ھەرثي ھەٍۋەتٍىه ٍېمىٓ، چۈغىە
 ئۇٔىڭ. وېٍىۋاتبتتي ئوتتۇرىطىذا چېرىىٕىڭ ئبتٍىك ٍۈز ئۈچ ئوٌتۇرۇپ، تەختىراۋأغب وۆتەرگەْ
 ثىر ٍۇِۇٌۇپ، ثىر ثبضمبٔذەن، ئۇٍمۇ وۆزٌىرى لىطّبق تۇرغبْ وۆرۈٔۈپ ئبضتىذىٓ لبٌپبق ِۇٔچبلٍىك

. پبرلىراٍتتي لىٍىپ ۋۇي-ۋاي ٔۇرىذا لۇٍبظ چىٍتەوٍەر زەر تۇتۇٌغبْ ٍبلىطغب. لوٍبتتي ئېچىٍىپ
 تېگىپ، تبغمب-تبظ. ثبغٍىذى چۈغۈغىە دوِىالپ تبغالر لبضٕىغىذىٓ ئىىىي جىٍغىٕىڭ ثىردىٕال

 ئبٌغىچە، ئوڭػبپ ئۆزىٕي چېرىىٍەر. ثوٌذى پەٍذا گۈٌذۈرٌەظ دەھػەتٍىه ئىچىذە ثىردەِٕىڭ
 خىً ئەڭ دەۋرٔىڭ غۇ ھەلىمەتۀّۇ ثۇالر. لبٌذى ئىچىذە ٍبِغۇرى ئوق ٍېغىۋاتمبْ تەرەپتىٓ-تەرەپ
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 خېٍي ثوٌّبً تەضٍىُ ئبضبٍٔىمچە ثوٌغبچمب، چېرىىٍەر تەجرىجىٍىه لۇراٌالٔغبْ ثىٍەْ ِىٍتىمٍىرى
 وىَىىٍەردەن، لبچمبْ ئۈروۈپ ئولىذىٓ ئوۋچىٕىڭ ئبتالر لبٌغبْ ئىگىطىس. وۆردى ئېتىػىپ

 .ٍۈرەتتي لېچىػىپ تەرەپٍەرگە-تەرەپ
 ثىر چېرىىٍەرٔىڭ. لبٌذى جىّىپ ئىچي جىٍغىٕىڭ وېَىٓ، ضبئەتتىٓ ئىىىي تەخّىٕەْ

 .چۈغتي لوٌغب تىرىه لبٌغبٍٔىرى. ئۆٌذى لىطّي ثىر لېچىپ، لىطّي
 ثىر وەٌگەْ ضېّىس ئبق ئىچىذىٓ تبِٕىڭ ئەضىي ثىر ئەِەت ئوزغوجب ثىٍەْ ئبِبٔمۇي

 ثىر ثېػذىىي تبلىر لبٌپبلطىس ئۇٔىڭ. وەٌذى ئېٍىپ ئبٌذىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر تۇتۇۋېٍىپ، چېرىىىٕي
 ئۇٔىڭ. تۇراتتي چىمىپ ئبرلىطذىٓ چبپىٕىٕىڭ لبٌغبْ وېٍىپ لىطمب ئۆزىگە چېچي ئۆرۈَ تبي

 ئۇٔي ثىرى ئەضىرٌەردىٓ. ئىذى ھۆي پۈتۈٍٔەً ئېغي ئىػتىٕٕىڭ تبر تۇرغبْ چبپٍىػىپ ٍوتىطىغب
. دىذى «ٍەڭگۈغٍىۋاپتۇ وىَىّىٕي ئۇ. ِۇغۇ دىگەْ غىڭفۇ ٍي ثبغٍىغىّىس ثىسٔىڭ »ثىٍۀال وۆرۈظ

 خەٌپە تۆِۈر. تبغٍىذى وۈٌۈپ لبراپ ئىػتىٕغب ئۇٔىڭ ٍىگىتٍەر ھەِّە ثبغٍىك خەٌپە تۆِۈر
 ئبٔذىٓ،. دىذى «وېتىّىس ئېٍىپ لوراٍغب ضبلالڭالر، ئوثذاْ چېمىٍّبً ثۇٔىڭغب »لبراپ، ئبِبٔمۇٌغب

 .لبٍتۇرۇۋەتتي ثبرىىۆٌگە ثىٍەْ ئبتٍىرى ھەِّىطٕي ئەضىرٌەرٔىڭ لبٌغبْ
 .ثىٍەْ ئبچچىك ثوضۇق لبرا  دىذى-ئبوب،  تۆِۈر لىٍغىٕىڭ، ٔېّە  ثۇ-
 .خەٌپە تۆِۈر ثەردى جبۋاة دەپ- ٍوق،  تەپّەن  ٍىمىٍغبٕٔي-
 .ئبِبٔمۇي  دىذى-ثوٌّبضّىذى؟  تبرتىۋاٌطبق ئبتٍىرىٕي  ھىچجوٌّىطب،-
 لوٍذى ضۇئبي  دەپ-گۇٔب؟  ٔېّە ثوٌغبٔالردا ئەضىەر دەِطىٍەر؟ ئۆٌطۈْ تىرىه  ٍوٌذا-

 .خەٌپە تۆِۈر
 ٍي لوٍۇٌغبْ ثبغالپ لبرىغبٍغب. ئېتىٍذى ئوق پبً ثىر لىٍىپ «تبڭ »تەرەپتىٓ ئبرلب ئبرىذا غۇ

 .تۇراتتي ِىٍىٕىپ لبٔغب غىڭفۇ
 .خەٌپە تۆِۈر ۋالىرىذى لبتتىك  دەپ-ئبتتي؟   وىُ-
 .ئەِەت غوجب ئۆز تورپبق وەتىەْ لىسىرىپ وۆزٌىرى  دىذى-ئبتتىُ،   ِەْ-
 لىٍغىٕىڭ؟ ٔېّە ثۇ-
 .①غۇ دىگەْ ِىٕەٌھەق ئەٌمىطبضۇي. ئبٌذىُ لىطبضىٕي دادإِىڭ-

 دە،-تۇردى جىُ ثىردەَ تۇتۇپ ضبلىٍىٕي وەوە دەپ «ئەضتۇغپۇرۇٌال » خەٌپە تۆِۈر
 . دىذى«تبرتىۋېٍىڭالر ِىٍتىغىٕي ثۇٔىڭ »لبراپ، ئبِبٔمۇٌغب

 تبظ ثبغرىذىىي تبغ لېرىٕذىػٕىڭ ثەظ ثوٌغبْ لۇرثبْ لوزغىالڭچىالر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 .چىمتي ٍوٌغب لبراپ لوراٍغب ثىٍەْ غۀىّەت ٔۇرغۇْ ۋىذاٌىػىپ، ثىٍەْ لەۋرىٍىرى
 ئبغسىذىٓ لىسىمٕىڭ لبضىُ ھبِبْ غۇ لوغبق ثۇ تولۇدى، لوغبق ثىر ثىرى وىّذۇ ئبرىذا غۇ

: چىمتي ثوٌۇپ ٔبخػب
 

 ثوٌذى، جەڭ لبتتىك خۇٍّۇ
. دەڭذە وۆغۆتىذىىي

 
 

 
دادىطي غۇ ٍېغىٍىمتب . ٔىڭ ٍوٌجبغچىٍىرىذىٓ تورپبق ئۆزغوجب غوجبِٕىَبزٔىڭ ئوغٍي ئىذى« تورپبق ٍېغىٍىغي»-  ئۆزغوجب ئەِەت ①

تۆِۈر خەٌپە لوزغىٍىڭي ثبغالٔغبٔذا، ئۇ ٔوَ . ٍي غىڭفۇ تەرىپىذىٓ ئۆٌتۈرۈٌگەْ، ئۆزغوجب ئەِەتٕي غبِەخطۇت ٔوِغب پبالپ تبغٍىغبْ
 .زىٕذأىذىٓ لېچىپ وېٍىپ لوزغىالڭغب لبتٕبغمبْ ئىذى
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 ھۇغىذىٓ، وېتىپ ①چىڭتەً
. جەڭذە ثۇ ضىَىۋەتتي

 
 .وەتتي وۈٌۈغۈپ ھەِّەٍٍەْ

 ٍبٔذاظ ثىٍەْ ئېتي ثوز خەٌپٕىڭ تۆِۈر ثوضۇق لبرا  دىذى-تېگەرِىس؟  غەھەرگە  ئەِذىغۇ-
 .ضىالپ ٍبٍٍىٕي تورۇغىٕىڭ لبرا وېتىۋاتمبْ

 .وۈٌۈِطىرەپ خەٌپە تۆِۈر  دىذى-ثبغالٍّىس،  توً چوڭ ٍېمىٕذا-پبت ثۇٍرۇضب، خۇداٍىُ
 ثبغالظ ھۇجۇَ غەھەرگە لوزغىالڭچىالرٔىڭ تۈپەٍٍي، ۋەلەٌەر ثەرگەْ ٍۈز تۇٍۇلطىس ثىراق،

. وەتتي ثۇزۇٌۇپ پىالٔي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثۇ ٍەردە ٍي غىڭفۇٔي . دەرىجىٍىه ئەِەٌذارى (پوٌه)ِبٔجۇ خبٍٔىك ئەضىەرٌىرىٕىڭ تۈەْ  («جىڭتەً»توغرىطي ) – چىڭتەً ①
 .ھەلمىذىىي لوغبلالر لبتبرىذا ھىٍىّۇ ضبلٍىٕىپ وەٌّەوتە« تۆِۈر خەٌپە ٍېغىٍىغي»ثۇ لوغبق . دىّەوچي
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 ببپ ئون ئبنتىىچي

 

 سوغب تبققب يبنقۇن

 
 

 

 ئەٍەش، بىيەُ ٍېػي مۆز ھوقۇقي ئبضبضىٌ تۈپ ئىْطبّْىڭ

. مېيىذۇ قوىغب بىيەُ قبُ ئىططىق

 ①ٍبرتي جۇىىئبُ  __

 
 
 

 ثبغالپ ٍىگىتٍىرىٕي ثىٍەْ ضبالپەت ۋە غورۇر خبش ضەروەردىٍەرگە غبٌىپ خەٌپە تۆِۈر
 ئۇالرٔي ئبٌغبٔذەن، لبرغي ٍىگىتٍەرٔي وەٌگەْ تبرتىپ توً خۇددى توپي خەٌك لبٍتمبٔذا، لوراٍغب
 جىٍغب پۈتۈْ ٍبڭراپ، لوغبلالر-ٔبخػب غوخ ثىٍەْ داپالر ئؤٍىغبْ ٔەچچە. وۈتۈۋاٌذى لىسغىٓ

 ِىٍتىك ئۈچتىٓ-ئىىىي ئبدەٍِەر توپ-توپ. ئىذى وەتىەْ جبٍٔىٕىپ وۈٍٔىرىذەن ھېَت
 ثېطىپ ثبغرىغب. ضۆٍەتتي وۆزٌىرىگە-ٍۈز ٍۇٌۇۋېٍىپ، ئىگەردىٓ ٍىگىتٍەرٔي ئېطىۋاٌغبْ

 ٍېڭي چۈغىەْ غۀىّەت ٍىگىتٍەر ثبراٌّىغبْ جەڭگە ئېغىسىذىىي وۆغۆتە. لۇچبلالٍتتي
 جەڭچىٍەرٔىڭ ثبٌىالر ئۇغػبق توپ-توپ لبراٍتتي، زولٍىٕىپ ئېٍىپ، لوٌٍىرىغب ِىٍتىمالرٔي

 .ئوٍٕبٍتتي چۇلۇرىػىپ ثوٌۇپ، ِىّٕەوچي ئبتٍىرىغب
 ِەڭسىٕي ھۆٌٍۀگەْ ثىٍەْ ٍبغٍىرى ئىططىك ثېطىپ ثبغرىغب ئبٍمىسٔي ِوِبً رەۋىخبْ ِبٔب،

 ئەر لبرىطالرچۇ، ثوالر؟ دىطەَ ٔېّە ئۆزٌۀي ثبالَ، جېٕىُ »ٍېمىپ، ٍۈزىگە ئبٔبردەن ئۇٔىڭ
 ئبٍىٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ِبٔب،. دىّەوتە «تېخي ئبپتىال ئوٌجب ِىٍتىمّۇ لىٍىپ، جەڭ ٍىگىتٍەردەن

 تۇرۇپ، دەپ ٍبرىتبً ئوغۇي ئۆزٌۀي خۇداٍىُ ضىڭٍىُ، ۋاً »لۇچبلالپ، ھۆضٕبرىخبٕٔي ئبٍال زورىخبْ
 «ئىذۇق لىٍىۋاالر وېٍىٓ ئۆزٌۀي ثوٌطب، ثوٌغبْ ھبٍبت ئىٕىُ رەھّەتٍىه لوٍۇپتىىەْ، ٍبرىتىپ لىس
 .وۈٌذۈرِەوتە ئۇٔي دەپ

 خۇددى ئېٍىۋېٍىپ، ئبرىغب چوڭالر ثبغٍىك ضەپەرلۇي ثىٍەْ ثوۋا ٔۇرۇي ثوٌطب، خەٌپىٕي تۆِۈر
 ئبخۇْ ئىّبَ ٍبظ. لۇچبلالٍتتي ثىٍەْ ٔۆۋەت لىٍغبٔذەن، تبۋاة وىػىٕي وەٌگەْ ثېرىپ ھەرەِگە

 .تەثرىىٍەٍتتي ئۇٔي دەپ، ٔىّىٍەرٔي ثىر ٔىّىذۇر لبرىّۇ
  ثۇ. وەٌذى ثبغالپ وىػىٕي ٔبتۇٔۇظ ئىىىي ٍىگىت ثىر تەِجەي ثۇرۇتٍۇق، لۇٍۇق ئبرىذا غۇ

 
 .ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِىٍٍي لەھرىّبٔي، ِەغھۇر ۋەتۀپەرۋەر غبئىرى-1895-1853 وۇثب خەٌمىٕىڭ – جۇٌىئبْ ِبرتي ①
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 وەٌگەْ تۇرپبٔذىٓ »وىػٕي ئىىىي ھىٍىمي غبوىر. ئىذى غبوىر ئىٕىطي خەٌپٕىڭ تۆِۈر ٍىگىت
 وىػي ضۈپەت دىخبْ چبِطىذىىي ٍبغالر لىرىك ثىرى ئۇالرٔىڭ. تؤۇغتۇردى دەپ «ِېھّبٔالر

 خەٌپىٕىڭ ِۆٍذىٓ وۆتەرگەْ لوزغىالڭ لبرغي ۋاڭغب ٌۈوچۈْ ئبضتبٔىذا تۇرپبْ ثوٌۇپ،
 لبرىغۇجٍىك ئۇ ثوٌۇپ، ٍىگىت ضۇِجبتٍىك ئىىىىٕچىطي. ئىذى دىخبْ ضەٍپۇي ٍېمىٍٕىرىذىٓ

 ھەِّەٍٍۀٕي وۆرۈغۈپ، لىسغىٓ ثىٍەْ ئۇالر خەٌپە تۆِۈر. ئىذى زور ِبِۇت چېٍىػچي ِەغھۇر
 ثۇ،. ئىذى توٌغبْ ثىٍەْ ئبدەٍِەر ئۆً تبَ ئبددى ضېٍىٕغبْ وىگىسٌەر ئبپپبق. لىٍذى تەوٍىپ ئۆٍگە
 غىڭفۇٔىڭ ٍي ئېغىسدا ثېرى ٍېمىٕذىٓ. ئىذى ِېھّبٔخبٔىطي لبراغٍىك ئۆزىگە خەٌپٕىڭ تۆِۈر

 وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ٍىَىٍىپ غىسا ثىٍەْ گەپٍەر لىسىك توغرضىذىىي چىمىرىۋەتىۀٍىگي ئىػتبٔغب
 .لبٌذى وىػي ئىىىي ھىٍىمي ثىٍەْ رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ ئۆٍذە. وەتتي تبرلبپ ثبغمىالر

 تۆِۈر چىمىرىپ، خەتٕي پبرچە ثىر ئوراٌغبْ التىغب لبت ٔەچچە لوٍٕىذىٓ دىخبْ ضەٍپۇي
 تۇرپبْ خەت ثۇ. ئولۇدى ئۈٍٔۈن خەتٕي خەٌپە تۆِۈر ضۇٔذى، لوٌالپ ئىىىي خەٌپىگە

 خەٌپە تۆِۈر ئۇٔىڭذا ثوٌۇپ، ٍېسىٍغبْ لوزغىالڭچىٍرىغب لۇِۇي ٔبِىذىٓ لوزغىالڭچىٍىرى
 لبرىغوجىذىىي ۋە ئبضتبٔە تۇرپبْ ثىٍەْ تەضىرى لوزغىٍىڭىٕىڭ دىخبٔالر لۇِۇي ثبغچىٍىغىذىىي

 پىچبْ توخطۇْ، لوزغىالڭغب ثۇ ھبزىر چىممبٍٔىغي، لوزغىٍىپ لبرغي ۋاڭغب ٌۈوچۈْ دىخبٔالرٔىڭ
 دىٍَگەْ ِۇٔذاق ئبخىرىذا لىٍىٕىپ، ثبٍبْ لوغۇٌۇۋاتمبٍٔىغي وېٍىپ ئبدەٍِەر جبٍالردىّٕۇ لبتبرٌىك

 دىخبٔالرٔىڭ چەوىەْ زۇٌۇَ ضىٍەر! ثبرىىبٌال غەٍرىتىڭالرغب-ھىّّەت! لېرىٕذاغالر ئەزىس»
 ثىس. ئىػۀذۈردىڭالر ثىسٔي ثوٌۇغىغب گۈَ ۋاڭالرٔىڭ زاٌىُ. ثەردىڭالر وۆرضتىپ ٍوٌىٕي لۇتۇٌۇظ

 ثىسِۇ ٍولبتطبڭالر غبِەخطۇتٕي زاٌىُ ضىٍەر. ِبڭىّىس ئىسىڭالردا ضىٍەرٔىڭ ئبخىرغىچە
 !« ئبِىٓ لىٍغبً، ئبتب ٔۇضرەت وۆپ تېخىّۇ ضىٍەرگە ئبٌال. لۇتۇٌىّىس زۇٌۇِذىٓ-جەۋرى

. ئىذى لوٍغبْ ئىّسا خەٌپە ِۆٍذىٓ ٔبِىذىٓ لوزغىالڭچىٍىرى تۇرپبْ ئبخىرىغب خەتٕىڭ
 تۇرپبٔذىىي ۋە ثوٌذى خۇغبي ھەِّىطي ئوٌتۇرغبٔالرٔىڭ ثوٌغبٔذا، ئولۇپ خەتٕي خەٌپە تۆِۈر

 ِۆٍذىٓ غەخطەْ دىخبٔذىٓ ضەٍپۇي خەٌپە تۆِۈر. لىٍىػىتي دۇئب تىٍەپ ٔۇضرەت لېرىٕذاغٍىرىغب
 گەپٍەرٔي ثەزى توغرىطىذا ٍبرالٍىرى-لۇراي لوزغىالڭچىٍىرىٕىڭ تۇرپبْ ۋە ئەھۋاٌي خەٌپىٕڭ
 ئۆزٌىرى ثىٍەْ ِىٍتىك لبرا تبي ٔەچچە ئوْ ثۇرۇْ ئۇالردا ئېَتىػچە دىخبٕٔىڭ ضەٍپۇي. ضورىذى

 ٍېمىٕذا. ئىىەْ ٍوق ٍبراق-لۇراي ثبغمب تولّبلتىٓ-تبٍبق ۋە ئبرا تۆِۈر ٔەٍسە،-لىٍىچ ضولۇۋاٌغبْ
 .ثوٌّبپتۇ جەڭٍەرِۇ چوڭ تېخي ھبزىرچە. ئبپتۇ ئوٌجب ِىٍتىك پەرەڭ تبي ٔەچچە ثىر چېرىىٍەردىٓ
 تۇرپبْ ۋە تبپػۇردى غبوىرغب وۈتۈغٕي ئوثذاْ ِېھّبٔالرٔي ثۇ خەٌپە تۆِۈر

.  وېڭەغتي ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز ئەتىطي توغرىطىذا ثېرىع ٍبردەَ لبٔذاق لوزغىالڭچىٍىرىغب
 ئەۋەتىپ ئوق تبي ِىڭ ِىٍتىك، تبي ضەوطەْ لوزغىالڭچىٍىرىغب تۇرپبْ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر وېڭەغتە

 .لوغۇٌذى ھەِّىطي ثبغمىالرٔىڭ توختىذىٓ ضەٍپۇڭ پىىرىگە دىگەْ ثېرىع
- توختي،  ضەٍپۇڭ چىمتي لبرغي دەپ- ثوٌىذۇ؟ لبٔذاق لىٍىۋەتطەن ضېخىٍىك  ئۇٔذاق-

 ِۇٔچىۋاال تۇرپبٍٔىمالرغب ٍېتىػّەٍۋاتمبٔذا، ئۆزىّىسگە وۆپىَىۋاتىذۇ، وۈٔگە-وۈٔذىٓ ئبدەٍِىرىّىس
 ھبجىتي؟ ٔىّە ثېرىػٕىڭ ٍبراق

 ٔىّە وەتطە لېرىٕذاغالرغب تۇرپبٍٔىك ثىسدىٓ دەپتىىەْ، لؤجۇڭغب تۆوۈٌطە  لوٍٕىڭذىٓ-
 .پبٌگبْ ئېٍي  دىذى-ثوپتۇ؟ 

 ئەرٌەرگە تۇرپبٍٔىمالرِۇ، لوِۇٌٍۇق ٍەتطە، وۈچي ٔىّىطي؟ دىگۀٍىرى ثوپتۇ  ٔىّە-
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 .توختي ضەٍپۇڭ  دىذى- !تبپطۇْ ئۆزى ٍبرالٕي-لوراي ٍۈرۈپ، وېچىپ لبْ ئوخػبظ
 دىگۀٍىرى لۇِۇٌٍۇق تۇرپبٍٔىك،  -وبٍىپ،  ضەي خەٌپە تۆِۈر  دىذى- !توختبخۇْ  ھبً-
 وۆن ئىت، ئبق. ثىر ٔىَىتي ھەِّىّىسٔىڭ دەپتىىەْ، گبدإٍىڭ گبداً لبٍبغي، ثبٍٕىڭ-ثبً ٔىّىطي؟

 تۇرپبٔذىىي. ثبر پەرلي ٔىّە ۋاڭٕىڭ ٌۈوچۈْ ثىٍەْ غبِەخطۇت دەپ، ئىت ثىر ئىت، ھەِّىطي
 ٍبخػي ھەِّىّىسگە ثەرضە، ئەدىۋىٕي ۋاڭٕىڭ ٌۈوچۈْ وۈچٍىٕىپ، تېخىّۇ لېرىٕذاغٍىرىّىس

 ئۇٔتۇپ ئىىۀٍىگىٕي تۇلمبْ ٍېمىٓ ۋاڭٕىڭ ٌۈوچۈْ ثىٍەْ غبِەخطۇت ئۈضتىگە ئۇٔىڭ! ئەِەضّۇ
 ①لبٌذىالِۇ؟

توختي،  ضەٍپۇڭ ئۈزدى ثىٍەْ ئەضەثىٍىه گېپىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر  دەپ-دىگىٕىُ،   ِىېٕىڭ-
 ئۆزىّىس لوٍطبق، چىمىرىپ لوٌذىٓ لۇرإٌي ِۇٔچىۋاال. ٍەۋاتىّەْ غېّىٕي ئۆزىّىسٔىڭ ِەْ ِۀچۇ،- 

 .ھىُ دەۋاتىّەْ، لىٍىّىس ٔىچۈن
 ئەپىېٍىپ لوراي جىك ٍۀە ثىسگە چېرىىٍەر وەٌگەْ ئۈرۈِچىذىٓ ثۇدو ٍىّىطىٍە،  غەَ-

 .وۈٌۈپ پىخىٍذاپ ثوضۇق لبرا  دىذى- !تېخي ثوٌىّىس ئىگە داپوالرغىّۇ. ثېرىذۇ
 گەۋدىطي وەٌگەْ ئورۇلمىٕب ئۇٔىڭ. تۈگۈٌىۋاٌذى وىرپىذەن لىٍّبً گەپ توختي ضەٍپۇڭ

 .وۆرۈٔەتتي وېتىۋاتمبٔذەن پۈرۈٌۈپ ٍۈزٌىرى ٍبغبق لبٔطىس، وىچىىٍەپ، تېخىّۇ
 وەضپي ئبتب ئۇٔىڭ ضەٍپۇڭٍۇق ثوٌۇپ، وىػي ئبغمبْ ٍبغالردىٓ لىرىك توختي ضەٍپۇڭ

 ئۇٔىڭ غېّي ئبئىٍىٕىڭ ثىر پۈتۈْ ثوٍبْ، تبپمبٔذىٓ لبزا ثۇرۇْ، ئبتىطي ٍىً ٔەچچە ئوْ. ئىذى
 لېتىُ ئىىىي ِبرىخبْ خوتۇٔي چبغالردا وېَىٕىي لېرىػمبٔذەن،. لبٌذى چۈغۈپ ئۈضتىگە

 جبٕٔي ضەوىىس ثىٍەْ ئىػي ٍىڭٕە لىٍطىّۇ، ِىڭ. وەتتي ثېطىپ ثبال ئۆٍٕي ، تۇغۇپ لوغىىسەن
 ئبٍالر-ئبً تۇتۇٌۇپ، ئبٌۋىڭىغب غوجىالرٔىڭ-ثەگ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ئىذى تەش ھەلىمەتەْ ثېمىع،
 ٍىٍالر- ئبٍالر.ثوٌّبٍتتي ثەروىتي زادى دە، ھۈٔەرٔىڭ-وېتەتتي ئۆتۈپ ثىٍەْ ئىػٍەظ ثېىبرغب
 ھەتتب ٔەرضە، ھەِّە ئۇٔىڭغب لبٌذىىي، ثوٌۇپ ئبدەَ ضەپرا ثىر غۇٔذاق ئۇ ئۆتۈۋەرگۀطېرى، غۇٔذاق

 ھەدىطىال چېچىٍىپ، ئىػالرغب ٍولىالڭ. وۆرۈٔەتتي ضەت ثبٌىٍىرىّۇ-خوتۇْ ئۆزىٕىڭ
 ضىرىٍىپ ئىچي لبراپ خوتۇٔىغب وەتىەْ وۆوۈرۈپ وۆزى-ٍۈز وېَىٓ،. ئۇراتتي ثبٌىٍىرىٕي-خوتۇْ

 ثوٌىۋاتىذۇ ئبٍبْ چۈغۈِگە. ٍولطۇزٌۇق ِۇغۇ لىٍغبْ ھەِّىٕي خوتۇْ ثوٌّب خبپب»دە، -وېتەتتي
 خبپىٍىك ھەِّە ثوٌىّىس، ثبً ثىسِۇ چبغذا ئۇ. تۇرىذۇ لبٌىذىغبٔذەن ئۇچراپ غەزٔە غبٍىپ ثىر ِبڭب

 دەپ لبٌطىذى، ئۇچراپ غەزٔە غبٍىپ ثىرەر ھەِىػە ئۇ دەرۋەلە،. ثەزٌەٍتتي ئۇٔي دەپ «تۈگەٍذۇ
 چبغالردا، ِۇٔذاق لبالتتي، وىرىپ ئىػالر لىسىك-لىسىك چۈغىگە ئۇٔىڭ ثوٌغبچمب، لىٍىذىغبْ خىَبي

 لبراپ دە، خوتۇٔىغب-چىمبتتي ۋارالالپ ثىٍەْ ئىخالش وىتبثىٕي چۈظ دىگەْ «تەثىرٔبِە »دەرھبي
 دۆٌەت ثېػىّغب ثبر، ٍبخػىٍىك ثىر ِبڭب ثۇٍرۇضب، خۇداٍىُ دېّىذىّّۇ، ِبٔب: »وېتەتتي ضۆزٌەپ

 ثىر تبغذىىي دىگەْ ٔەرٔبضۇ چبغٍىرىذا ثبٌىٍىك ۋاڭ غبِەخطۇت. تۇرىذۇ لؤىذىغبٔذەن لۇغي
 ئبضّبٔذىٓ ئبً توٌۇْ. وۆرۈپتۇ ئبٍٕي توٌۇْ چۈغىذە وۈٔي ثىر. ثبلىذىىۀتۇق لوٍىٕي ِوِبٍٕىڭ
 ئەپىېٍىپ، لۇِۇٌغب ئۇٔي پۇجۇڭ ِېھرىجبٔۇ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ وىرىپتۇدەن، لوٍٕىغب ئۇٔىڭ چۈغۈپ،
 ۋاڭ لبرىغبٔذا، چۈغۈِگە وۆرۈۋاتمبْ. لىٍغبْ ۋاڭ ئورٔىغب ئۆز وېَىٓ ۋە ثەرگەْ لىسىٕي ئۆزىٕىڭ

.« تۇرىّەْ لبٌىذىغبٔذەن ثوٌۇپ ثبٍالردىٓ چوڭ ثوٌّىطبِّۇ،
 

ٍىٍي غبِەخطۇت ٌۈوچۈْ ۋاڭي ضۇٌتبْ ِەھّۇت ثىٍەْ لۇدىٍىػىپ، ئۆزىٕىڭ چوڭ لىسى خبٔپۇجۇڭٕي ضۇٌتبْ -1902 ① 
 .وۈٔذۈز توً ئۆتىۈزۈٌگەْ-ئىىىي ئوتتۇرىذا ٔبھبٍىتي چوڭ چىمىُ ثىٍەْ لىرىك وېچە. ِەھّۇتٕىڭ ئوغٍىغب ثەرگەْ
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 ھىٍىمي ئبغمىچە لىرىمتىٓ ٍبظ. لېٍىۋەردى پېتي چۈظ چۈغٍىرى وۆرگەْ ئۇٔىڭ ثىراق،
 غەٍِىرى تۇرِۇظ رەھىّطىس ئەوطىچە،. ئۇچرىّىذى ئۇٔىڭغب ثىرضىّۇ ٌەرٔىڭ «غەزٔە غبٍىپ»

 .لوٍذى ِۈوچەٍتىپ ئۇٔي ثېطىپ ٍەٌىىطىذىٓ تبغذەن ثىر خۇددى
 ٍېػىً وىَىٍّىه ثىر ئبٌذىغب وېٍىپ، چبلىرتىپ ئوردىطىغب ئۇٔي تەٍجي ھبغىر وۈٔي ثىر

 وەتىەْ وؤىراپ  توختبخۇْ.ثۇٍرىذى ثېرىػٕي تىىىپ توْ ئۆٌچەپ ئۆزىگە ۋە تبغٍىذى ِوۋۇتٕي
 وېطىۋاتمبٔذا، رەختٕي ثوٍىچە ئۆٌچىۋاٌغىٕي ثبٍب. چۈغتي ئىػمب ئەپىېٍىپ ئوردىغب  ِبغىٕىطىٕي لوي

 لوٌتۇغىٕي تؤٕىڭ دە،-وەتتي ثوٌۇپ ثۀت ثىٍەْ خىَبٌي غىرىٓ ٔىڭ «غەزٔە غبٍىپ »ھېٍىمي
 تەٍجىٕىڭ ھبغىر ھبِبْ غۇ. ثۇزۇٌذى لبٌذى، ئىع ضەزِەً تبغٍىغبٍٔىمىٕي ئوٍۇپ زىَبدە ھەددىذىٓ

 ثبٔىطي چىمىع ھبجەتىە ئوٍالپ، ٍبّٔبٍذىغبٍٔىغىٕي لوٍۇغىذىٓ ئۆٌتۈرۈپ ھەتتب رەھىّطىسٌىىىٕي،
 لۇتۇالٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي ثىٍەْ ٍۈرۈظ ٍوغۇرۇْ ئەتراپىذا غەھەر ۋە چىمتي لېچىپ ئوردىذىٓ ثىٍەْ

 تەٍجىٕىڭ ھبغىر ثىراق،. ضبلٍىذى جبْ وۈْ ثىرٔەچچە ٍېسىالردا ٍىراق ٍوٌۇلّبً، ئۆٍىگىّۇ ثىٍىپ،
 .ضبٌذى ٍوي تەرەپىە تبغ تۇرِبً، ٍېسىالردىّۇ لورلۇپ، لېٍىػتىٓ ئۇچراپ ٍبضبۋۇٌٍىرىغب

 وېسىپ تبغ-تبغّۇ وۆرۈپ، تەٍَبرٌىك لوزغىالڭغب خەٌپە تۆِۈر وۈٍٔىرى، ٍبز ٍىٍي ئۆتىەْ
 توختبخۇْ. لبٌذى تؤۇغۇپ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۆٍىذە ِبٌچىٕىڭ ثىر تبغٍىرىذىىي خوتۇٔتبَ ٍۈرگۀذە،

 پۈتۈْ ئۆزىٕىڭ ثبٍمبپ، ئىىۀٍىگىٕي ئبدەَ ٔىّە ئۇٔىڭ ضۆزىذىٓ-گەپ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
 ئۇٔىڭغب وۆرگەچ، ئۆچٍۈگىٕي غۇجىالرغب ۋاڭ ئۇٔىڭ خەٌپە تۆِۈر. ثەردى ئېَتىپ ضەرگۈزەغتىطىٕي

 لىٍىپ، غۇٔذاق. ثەردى لوي لىٍىپ لەضەَِبت خەٌپىگە تۆِۈر ئۇ،. ئېَىتتي ئوچۇق ِەلطىذىٕي ئۆز
 ضۈپىتىذە ثىرى وىػىٍەرٔىڭ لوغۇٌغبْ دەضٍەپ ضېپىگە خەٌپىٕىڭ تۆِۈر توختي ضەٍپۇڭ

 رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ ئۇ. ئىذى لبٌغبْ ئۆتۈپ لبتبرىغب رەھجەرٌىرىٕىڭ لوزغىالڭ ئبضتب-ئبضتب
 وۈٔذىٓ ثوٌغبْ ِەضئۇي ئىػٍىرىغب ضەپ ئبرلب ثوٍىچە، تەٌىۋى ئۆز تەلطىّبتىذا ئىع ئبرىطىذا

 لىٍىػمب ھېص ئېرىػىۀٍىگىٕي ئەِذى  گە«غەزٔە غبٍىپ »ھىٍىمي ثوٌغبْ ئبٍبْ چۈغىذە ثوٍبْ،
 ئبٍالٔغبْ ِۈٌىىگە ئوِۇِي لوزغىالڭچىالرٔىڭ ئەِذى ثوٌۇپ، غبِەخطۇتٕىڭ چۈٔىي،. ثبغٍىذى

 ئېرىػّەً غەٌجىگە ئبخىرلي تېخي لوزغىالڭ. ئىذى ئىختىَبرىذا ئۇٔىڭ ِبي چبرۋا ٍۈزِىڭ ٔەچچە
. لبٌذى چۈغۈپ ووٍىغب لىٍىع تەلطىُ لبٔذاق وېٍەچەوتە ثبٍٍىمٕي ِۇغۇ ھىٍىتىٕال ئۇ تۇرۇپ،
 غۇڭب،. ئىذى ثبٍٍىك لىٍىٕىذىغبْ تەلطىُ ئبرا ئۆز وىٍەچەوتە ٍبرالالرِۇ-لوراي ٔەزىرىذە، ئۇٔىڭ
 چىممبْ لبرغي پىىرىگە دىگەْ ئەۋەتىع ٍبراق-لوراي لوزغىالڭچىٍىرىغب تۇرپبْ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
 .ئىذى

 لوزغىالڭچىٍىرىغب تۇرپبْ لبرىّبً، لبرغىٍىغىغب توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ
 ٍەتىۈزۈغىە تۇرپبٔغب ضوغبتالرٔي ثۇ ۋە ثوٌذى ثېرىذىغبْ ئوق تبي ِىڭ ِىٍتىك، تبي ضەوطەْ

. ثەٌگىٍۀذى ئەِەت ئۆزغوجب تۇرپبْ ثىٍەْ غبوىر ئىٕىطي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۈچۈْ، ٍبردەٍِىػىع
 لبرىٕي ئبخۇْ ثوٌۇپ، ٍبزدۇرِبلچي ضبالِٕبِە لوزغىالڭچىٍىرىغب تۇرپبْ خەٌپە تۆِۈر ئبٔذىٓ

 ئۆزٌە لوٍىّەْ، ٍېسىپ پۇتىذەن لبغب ٍبزضبَ، ِەْ»چۈغۀذۈرۈپ،  ِەلطەتٕي ئۇٔىڭغب ۋە چبلىرتتي
 ثىٍەْ ئەدەپ لبرى ئبخۇْ. دىذى «وۆرضەتطىٍەچۇ ثىر ھۈٔەرٌىرىٕي ئۈگۀگەْ ِەدرىطذە
 .ثبغٍىذى ِبڭغۇزۇغمب ئبضتب ئۈضتىذە لەغىسى خوتەْ لەٌەِٕي لۇِۇظ ئوٌتۇرۇپ،
 .ثوضۇق لبرا  دىذى-ھە،  ئىىەْ، ضوٌخبً ئبخۇٔۇَ  لبرى-

 لۇرالرٔىڭ ۋە ٍېسىۋاتمىٕىٕي لىَٕىٍىپ ثىٍەْ لوٌي ضوي خەتٕي ئۇٔىڭ خەٌپىّۇ تۆِۈر



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         يبنقۇن تبققب سوغب 

 

- 126 - 

 .ثوٌذى ھەٍراْ ثىرئبز وۆرۈپ، چىمىۋاتمىٕىٕي ضىڭغىر-لىڭغىر
 لبٌغبْ خەتٕىڭ. لبرىذى تۆِۈرگە ثوٌۇپ، ٍېسىپ لىطّىٕي وىرىع خەتٕىڭ لبرى ئبخۇْ

 پۇلراالرٔىڭ: ئبٍبغالغتي لۇرالر ِۇٔۇ ٍېسىٍىپ، ثوٍىچە چىممىٕي ئبغسىذىٓ تۆِۈرٔىڭ لىطّي
 غوجىالرٔىڭ-ۋاڭ ئەِّب،. ئىذى وېتەر ئېرىپ تبغالرِۇ-تبغۇ ٍبغٍىرىغب وۆز ئبلمبْ دەرٍب-دەرٍب

 ثىسٔي. ئبٌذۇق تىغ لوٌىّىسغب ثىٍىپ، غۇٔي ثىس. ئىىەْ لبتتىك تبغتىّٕۇ لبرا وۆڭٍي
 لۇتمۇزىذىغبٍٔىغىغب لۇراي لوٌىّىسدىىي ئەِەش، ٍبغٍىرىّىس وۆز زۇٌّىذىٓ غوجىالرٔىڭ-ۋاڭ

 لىٍطۇْ، ئبتب ٔۇضرەت وۆپ تېخىّۇ ھەِّىّىسگە ئىالھىُ. لىپطىٍەر غۇٔذاق ضىٍەرِۇ. ئىػۀذۇق
 !«ئبِىٓ

 ٍېتىٍەپ ئبتالرٔي ٍۈوٍۀگەْ ئولالر ِىٍتىك غبوىرالر ثىٍەْ ِىھّبٔالر تۇرپبٍٔىك ئەتىطي
 ئوٍٍىٕىۋاتمبٔذا، توغرىطىذا لىٍىع ھۇجۇَ لبچبْ ۋە لبٔذاق غەھەرگە خەٌپىٍەر تۆِۈر. چىمتي ٍوٌغب
. لبٌذى ثېرىپ ٍۈز ئەھۋاي ثىر ثبغمب ٍۀە
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 ببپ ئون يەتتىىچي

 

 سۈيىقەست

 
 

 

 مىَذە ببر بوىطب بىر ٍبٍبُ ئبدەت،

 .قەضتطىس ئۇّذىِ بوىغۇضي ضبدىر

  ئۇرغۇضي چبٍبُ تبغقب،①ّىػْي

 .گەرچە ھەرگىس ئبڭب ئەٍەش قبدىر

 دىِ« دىَىْە-مەىىيە»  __

 
1 
 

 ئۇ. لوٍذى ٍىمىتىپ غبِەخطۇتٕي ئبخىر زەرثىٍەر غىذدەتٍىه وەٌگەْ ئۈضتىٍەپ-ئۈضتي
 ئۇزۇْ وبرۋاتتب، ٔەلىػٍىه ھىٍىمي ثېرىٍگەْ ھەي ثىٍەْ ئبٌتۇْ ھوجرىطىذا، خبش ئۆزىٕىڭ ئەِذى

 تبِذەن ٍۈزى وەٌگەْ  ضېرىك ئبق ئۇٔىڭ. ٍبتبتتي ئوڭذىطىغب ضۇٔبٍٍىٕىپ ثىٍەْ گەۋدىطي
 ثىردەَ ئىذى؛ ئىططىتّىطي ٍۇِۇق ٍېرىُ وۆزٌىرى چېمىر ضبٌىذىغبْ دەھػەت وىػىٍەرگە تبتىرىپ،
 ثىرٔىّىٍەرٔي ئبٌٍىمبٔذاق جۆٍٍۈپ، پبتال-پبت. لۇرۇِبٍتتي تەر پىػبٔىطىذىٓ ٍېٕىپ، ثىردەَ ئۆرٌەپ،

 ِەغھۇر تَۀجىٍٕىه ئەۋەتىەْ ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي ئېػىپ، ھۆوۈِرأٍىرىذىٓ ئوردا. ۋارلىراٍتتي دەپ
 تېرىطىگىّۇ لوٍٕىڭ لبرا. لىٍّىذى وبر غەرۋەتٍەرِۇ-دورا تۈِەْ-تۈرٌۈن تەٍَبرٌىغبْ تىۋىپ

ثبلتي،  ئولۇپ وۆردى، ثبخػىّۇ لىٍىػىپ لبْ ئوغاللٕىّۇ وۆن لىرلىٍّىغبْ ثبلتي، ئېٍىػىپ
 ضوٍۇٌۇپ، وبٌىالر-لوً ئؤٍىغبْ ٔەچچە. لىٍّىذى پبٍذا ثبلتي، ھىچمبٍطىطي چولۇپ داخبّٔۇ

 چىڭگبڭ» :ئۆٌىّبالر ثبغٍىك ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص. ئۆتىۈزۈٌذى تەگجىرٌەر-دۇئب خبٔىمبالردا-ِەضچىت
 ٍۈزٌەرچە جبِبئەتٕي ۋارلىراپ، ٍىرتىٍغۇدەن وبٔىَي دەپ «تىٍەٍٍي غىپبتٍىك ھەزرەتٍىرىگە غوجبَ
 . لىٍّىذى وبر ثۇِۇ. وۆتەرگۈزدى لوي دۇئبغب لېتىُ

 ٍۇِۇپ وۆزٌىرىٕي چېمىر ئۇ. ٍبتبتتي خىٍذا ثىر ثوٍبْ، وۈٔذىٓ ثەظ ثوٌطب، غبِەخطۇت
 ٔىذاالر دەھػەتٍىه لبٔذالتۇر لۇٌىغىغب وىرىپ، ٔەرضىٍەر ئبٌٍىمبٔذاق چۈغىگە دىطىال، ثبراً ئۇٍمۇغب

 .ئوٍغىٕبتتي چۆچۈپ ٍۀە دە،-ثوالتتي ئبڭالٔغبٔذەن
 ئبٌذىغب ئۇٔىڭ چىمىپ، لەپەزدىٓ ثبغالر لبٍٔىك ئېطىٍغبْ دەرۋازىطىغب ضېپىً ِبٔب،

 
 . ٔەغتەر ِۀىطىذە①
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 لبراپ ئۇٔىڭغب تۀٍەر ثبغطىس وىَگەْ وېپەْ ئبپپىك ٍېرىٍىپ، لەۋرىٍەر. وەٌّەوتە دوِىٍىٕىپ 
 !ِۀسىرە دەھػەتٍىه دىگەْ ٔىّە ثۇ ۋەلە؟ ٔىّە ثۇ. ...ئبھ. ٍۈگۈرِەوتە

 ضىٍەر لبراپ، ٔىّە، غوجىغب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر تەٍجي ٔوغىرۋاْ ضبلبٌٍىك ِبٔب، ئبق
 :چبغالردا ثىر لبچبٔذۇر ئۇ. ۋالىرِبلتب دەپ دېّەوچىّۇ؟ لوپطۇْ «ٍېغىٍىغي تورپبق »ثىر ٍۀە

. ئىذى  دىگەْ«ٍبخػي گبداً ثوٌغبْ خەٍرىٍىه ئبلىۋىتي پبدىػبدىٓ ثوٌغبْ ٍبِبْ ئبلىۋىتي»
 وىچىىىىٕە ھىٍىمي! ضۆزىّۇ ٍوق، ئۆزىّۇ ئەِذى! ٔىّە؟ لبالِذۇ چىمىپ راضت ضۆزٌىرى ثۇ ئۇٔىڭ

 وۆڭٍي جىمراق ئىچىۀذىّٕۇ ثىٍەْ ئىچّىگەْ ئۇٔي ثەرگۀذۇ؟ ئبٌذىراپ ٔىّىػمب غىػىٕي لبرا
 !تېخي وەتطىچۇ لبغبپ ثېرىپ، جبٍالرغب ئۇٌۇغ ئبغرىغبٔذۇ،
 غىڭػىڭػب دە،-وەٌذى ئۇچۇپ غبلىراپ ٍۀە ئەجذىرھب ٍوغبْ ھىٍىمي تەرەپتىٓ غەرق ئۀە
 ئىگىس ئوردىٕىڭ وۆتىرىٍىپ، ثوراْ لبرا. ثبغٍىذى چېچىػمب ئوت لؤۇۋېٍىپ، ثېػىغب تبغٍىرىٕىڭ

. تبرتتي ئبٌذىغب ضىمىپ گېٍىذىٓ غبِەخطۇتٕي ثىٍەْ لوٌي ثىر ئۇ. تبغٍىذى ئۆرۈپ راۋىغىٕي
 وۆتۈرۈپ پبٌتىٕي ئۆتىۈر ئىػٍىتىذىغبْ ٍبغبچچىالر وىػي ضبلبٌٍىك لبرا ثىر تۈرۈٌگەْ ٍەڭٍىرى

 چولبْ-لىمبش ئبالِبْ ٔۇرغۇْ ٔبھبٍىتي وەٍٕىذىٓ ئۇٔىڭ. ئىذى ئەِەش ٍبٌغۇز ئۇ ئەِذى. وەٌذى
 ٍبق، پەرىسات، ثىر ئېمىۋاتمبْ لبْ لىسىً-لىپ وۆورىگىذىٓ ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ. وېٍىۋاتبتتي ثىٍەْ

 ئىػبرەت غبِەخطۇتٕي وىػىگە ضبلبٌٍىك لبرا ھىٍىمي گۈٌمىس، خۇٍراق خۇظ پەرىساتتىّٕۇ ٍبق،
. چۈغتي ٍىمىٍىپ ئورەوىە چوڭمۇر دەپ، لبچىّەْ ئۇٔىڭذىٓ غبِەخطۇت. وۆرضەتتي لىٍىپ

. دەٍتتي «وەٌذىڭّب؟ ضۀّۇ ھە، »ئبالٍتىپ، وۆزٌىرىٕي لىطّبق غىڭفۇ ٍي ِىٍۀگەْ لبٔغب ئورەوتە
 ...وبراِەت؟ ٔىّە ثۇ ٍبئبٌال

 غبِەخطۇتٕىڭ ثۇٔي چۈغّۇ، خىَبٌّۇ؟ ئۆزى، ٔىّە ثۇ غۇٔذاق، وۈٔذۈزِۇ غۇٔذاق، وېچىّۇ
 .ثىٍّەٍتتي ئۆزىّۇ

 ضۈرتىۋاتمىٕىٕي پىػبٔىطىٕي ثىٍەْ ٍبغٍىك غبٍي ئبپپبق ثىرضىٕىڭ وۈٔي، وىّذۇ ثىر ئۇ
 ئبٍبي ثىر  لۇٌىغىغب ئۇٔىڭ. ئىذى ضىٍىك ۋە ئبق غبٍىذەن خۇددى لوٌّۇ تۇتمبْ ٍبغٍىك. ضەزدى

 :ئبڭالٔذى ئبۋازى تؤۇظ وىػىٕىڭ
 دورىٕي غۇ ھۆوّبالر ثوالِذىىىٓ، دورا لىسالر ٍبظ وېطىٍىگىّۇ ثۇ غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ-

 .پىچىرالپ ئبپپبلمب ئبٍطە ئبغىچب پۇجۇڭ  دىذى-ثوپتىىەْ،  ثبلطب ثېرىپ ئەِذى
 ٔىّىٍەر ٍۀە وېَىٓ غۇٔىڭذىٓ غبِەخطۇت. ئوٌتۇراتتي جىُ ئېگىپ ثېػىٕي ئبپپبق ئبٍطە
 لېتىُ ئىىىي-ثىر وۈٔي ھەر ئبغىچب پۇجۇڭ ثوٍبْ، لبٌغبٔذىٓ ٍېتىپ ئۇ. ضېسەٌّىذى ثوٌغبٍٔىغىٕي

 تۇغىجېگي تۇرغب ھەتتب لبٌّبً، جىٕطي ئەروەن ھوجىرىذا ثۇ چبغالردا وىرگەْ ئۇ. وىرەتتي ٍولالپ
 ۋە تەٍجي ھبغىر ثوٌطب، ئبدەتتە. ئىذى وېرەن ثوٌۇغي غبٍىپ وۆزدىٓ تىۋىپٍىرىّۇ ئوردا ثىٍەْ

 .لىالتتي ٔۆۋەتچىٍىه ثىرٌىىتە ثىٍەْ تىۋىپالر غوجب لېسىجەگ
 توِۇر ٍۀە تىۋىپىٕي ضبئەتتە، ئوردا وەٌگەْ ٔۆۋەتچىٍىه ئۆزىگە تەٍجي ھبغىر ثۈگۈْ

 .ئېَىتتي لبٌغبٍٔىغىٕي ثوغىػىپ توِۇرٔىڭ  تىۋىپ.ثۇٍرىذى تۇتۇغمب
 ثۇ لبٌطب، ثوٌۇپ ئىع ثىر ِۇثبدا ٍوق، ٔۆۋىتي ئەجەٌٕىڭ» :چۆِذى خىَبوغب تەٍجي ھبغىر

 دەپ ۋارىطي تەخت ئبٌٍىمبچبْ ئۇ چۈٔىي،. لبٌىذۇ ٔەزەرگە ئەپَۇٔىەظ تەخت ئوٌتۇرغبْ ئبدەَ
 ئېَتىػىچە،  ئبِجبٌٕىڭ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ ثوٌىذۇ؟ ٔىّە ھبٌىُ ِېٕىڭ چبغذا ئۇ. لىٍىٕغبْ ئېالْ

 ھۆوۈِەت ٍېڭي ثېَجىڭذىىي تەغذىردىّۇ، وەتىەْ لبزىٕىپ ٔۇضرەت تەٌتۆوۈش ئوغرىالر تبغذىىي
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 ٍبِىٕىذا، وۈٕٔىڭ ٍبخػي. تۇرىذۇ لبٌىذىغبٔذەن ضبلالپ ھبِبْ ضەٌتۀىتي ۋاڭٍىك لۇِۇي
 تۇرىۋاٌطب دەپ لىٍىّەْ تەٍجي غوجىٕي لېسىجەگ وۆز پوٌتبً ضۈرۈغتۈرۈپ جەِەت ٔەزەر ئەپَۇٔىەظ

 گۆغىٕي ئۆدەوٕىڭ توختب،: ثوٌطۇْ دىگىٍي ٔىّە پەٌەوىە تۇرغبْ چۆرگىٍەپ ثۇ لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق
 .«الزىُ تۇتۇظ توغبْ وەٌّەضتە ضۇ دەپتىىەْ، ثوي پېَىذا غبزٔىڭ ٍىطەن،

 ئىىىىطي. وەٌذى وىرىپ غوجب لېسىجەگ ئوٌتۇرغبٔذا، ثىٍەْ خىَبٌالر غۇ تەٍجي ھبغىر
 ٔەۋوەرٌىرىٕىڭ ئۇ. چىمتي ھوجرىذىٓ تەٍجي ھبغىر دە،-ضوراغتي ئېطۀٍىه پىچىرٌىػىپ
 لوٌغب ٔەزەرٔي ئبخىرى،. داۋاِالغتۇردى خىَبٌٕي غۇ ٍۀە وېتىۋېتىپ، ئوردىطىغب ئۆز ھىّبٍىطىذە

 چبلىرتىپ دەرھبي ئەئٍەِٕي ئۈۋەٍىص ثىرىٕي ٔەۋوەرٌىرىٕىڭ ۋە تبپتي ئبِبٌىٕي ثىر وەٌتۈرۈغٕىڭ
 .ثۇٍرىذى وېٍىػٕي

. ثىٍەتتي ٍبخػي ٔبھبٍىتي ِىجەزىٕي-خۇٌمي ٔەزەرٔىڭ ثوٌغبْ ۋارىطي تەخىت تەٍجي ھبغىر
 ضوغبت ئۇٔىڭغب لىسٔي گۈزەي ثىرەر چبرىطي ٍبخػي ئەڭ تبرتىػٕىڭ ئۆزىگە لىٍىپ، خوغبي ئۇٔي

 .ئىذى لىٍىع
 وىػي دىگەْ ثەگ ھوغۇر ئەۋالتٍىرىذىٓ ثەگٍەرٔىڭ وؤب داِوٌال ٔورۇز وۈٍٔەردە غۇ دەي

.  ئىذى ثەرگەْ ئېٍىپ ئوغٍىغب وۀجي ئۆزىٕىڭ ئبٍالٔي لبراوۆز لىسى ئۇٔىڭ چۈغۈغۈپ، لۇدا ثىٍەْ
 ھوغۇر ثەگ ضوراتمبٔذا، ئوغٍىغب ئۆز لىسٔي ثۇ تەٍجي ھبغىر ثۇرۇْ، لۇدىٍىػىػتىٓ ئۇالر

 ثىر وەچۈرۈۋاتمبْ وۈْ ئۇدۇٌٍۇق ھبزىر ئۆزۈَ ثىٍەْ ثوٌغبْ ثەگ ثوۋاَ-ئبتب» :ئەٌچىٍەرگە
 لىٍغبْ رەت تەوٍىپٕي ثۇ دەپ «ثوالالٍّىس الٍىغي غوجبِٕىڭ ثەگ تەٍجي لىٍىپ لبٔذاق ثىس. پۇلراِەْ

 ھبٌذا، ثوٌغبْ ِەِٕۇْ ھىٍىطىذىٓ تبپمبْ ئۆزىٕىڭ ئەضٍەپ، ئىػالرٔي ِۇغۇ تەٍجي  ھبغىر.ئىذى
 پبختەن ئۈچ داڭگبٌذا ثىر ِەْ ضولطب، پبختەن ئىىىي داڭگبٌذا ثىر خەلٍەر» :ئوٍالٍتتي ِۇٔذاق

 ٔوغىرۋإٔىڭ رەلىجىُ ئىىىىٕچي، ئبٌىّەْ؛ ئۆچۈِٕي ھوغۇر ثەگذىٓ ثىرىٕچي،. ثوٌذۇَ ضولىذىغبْ
 غوجىغب ٔەزەر لىسٔي چىراٍٍىك ثۇ ِۇھىّي، ئۈچىٕچي، ئەڭ. لوٍىّەْ داغذا داِوٌٍىٕي ٔورۇز دوضتي

 ثەگٍىه تەٍجي لبٌطب، ئوٌتۇرۇپ ۋاڭٍىممب ئۇ دە، لبزارا،-لىٍىّەْ رازى ئۇٔي ثىرىپ، توغرىالپ
 !« ھب... ھب...ِۇغۇ، ھب دىگەْ وۈٔذە ئەلىً وېرەن، تۈٔذە ئبً لبٌىّەْ، ضبلالپ ِەرتىۋەِٕي

 ھەرثىر ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص. ثبغالٔذى پبراڭ لىسغىٓ ِېھّبٔخبٔىطىذا ئبزادە تەٍجىٕىڭ ھبغىر
 ٍبِبٔراق وۆرگۀذىّٕۇ ئۆزى ئەھۋاٌىٕي غبِەخطۇتٕىڭ  تەٍجي.ضبالتتي لۇالق ثىٍەْ دىممەت گەپىە
 :تەوىتٍىذى دەپ ِۇٔذاق وېَىٓ ئېَتمبٔذىٓ لىٍىپ

 لەغمەر ئبٍبغ ٍبالڭ دىگەْ ٔورۇز وېرەوىىُ، ثوٌطب غېرىپٍىرىذىٓ  خبتىرە-
 ھىٍىمي. ئىذى ثبال ٍبظ تېخي غوجبَ غبھسادە وەٌگۀذە، ثوٌۇپ داِوٌال ئولۇپ ِەدرىطٍىرىذىٓ

 ئۇضتبز غوجبِغب غبھسادە داِوٌٍىٕي ٔورۇز ثۇراپ، لۇٌىغىٕي غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ تەٍجي ٔوغىرۋاْ
 ٍۇلۇرىذا. ثەرگەْ دەرىص زاِبْ ثىر غوجبِغب غبھسادە وېٍىپ، ئوردىغب وۈٔي ھەر ئۇ لىٍذۇرغبْ،

 لبٌطب ئىچىپ غەرۋىتىٕي ئەجەي غوجبَ چىڭگبڭ ٍېتىپ، ضبئىتي لبزأىڭ-تەلذىر لىٍغىٕىّذەن ثبٍبْ
 لبزارا،. ئوٌتۇرىذۇ تەختىگە ۋاڭٍىك ئەٌۋەتتە، غوجبَ غبھسادە ،(ثوٌّىغبً ئۇٔذاق ھەرگىس ئىالھىُ)

 ثېػىٕي غوجبِٕىڭ غبھسادە ثىٍەْ زاثبٔذارازٌىغي ئۆگۀگەْ ِەدرىطٍىرىذە لەغمەر داِوٌال ٔورۇز
 ضبٌغبْ ئىٍىُ ئبغسىّغب ِېٕىڭ وىػي ثۇ غوجبِّۇ غبھسادە لىٍىۋاٌطب، راَ ئۆزىگە ئۇٔي لبٍذۇرۇپ،

 ِۆھۈرٌىرى ئەئٍەٍِىه جبٔبپٍىرىٕىڭ ئېَتطىالچۇ، لبٌطب، ثوٌۇپ ِبٍىً ئۇضتبزىغب وؤب دەپ،
  لىالرِۇ؟ ۋاپب ئىگىطىگە
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 ۋە وەتتي ئۀذىىىپ وىػىذەن ئوٍغبٔغبْ چۆچۈپ ئۇٍمۇدىٓ لبتتىك ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص
 الھەۋٌە »ئولۇٍذىغبْ دۇچىەٌگۀذە ئەھۋاٌغب ئېغىر ثىرەر ِۇضۇٌّبٔالر ثوٌغبْ ضبۋادى لۇرئبٔذىٓ
 تەضىر لبٔچىٍىه ضېھرىٕىڭ ئۆز تەٍجي. تۇتتي ٍبلىطىٕي ئولۇپ، ئبٍەتٕي دىگەْ...« ۋەاللۇۋۋىتە

 :ضورىذى ٍۀە ثوٌۇپ ِەِٕۇْ لىٍغبٍٔىغىذىٓ
 لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق چبغذا ئۇ ئبخۇٔۇَ،  خوظ-
 لىٍغبً، پۈتۈْ دۆٌەتٍىرىٕي ئۇزۇْ، ئۆِرىٕي غوجبِٕىڭ ثەگ تەٍجي تبئبال ۋە ضۇثھبٔە  ھەق-

 ثىٍەْ ضۆز وەٌىّە ئىىىي-ثىر لىٍغبٍٔىرىغب ئبتىذارچىٍىك غۇٔچە ٍەپ، غېّىٕي پەلىرٌىرىٕىڭ
 ۋە دأىع-ئەلىً جبٔبپٍىرىٕىڭ پەلەت خۇدا، ئەزثىراٍي. ئبجىسدۇر تىٍىُ لىٍىػمب ئىسھبر ِىٕٕەتذارٌىك

 .ثىٍەْ ثىچبرىٍىه ئەئٍەَ ئۈۋەٍطىٓ  دىذى-ِۇٔتەزىرِەْ،  پەلىرٌىرى پەرِبٍىػٍىرىغب-تەدثىر
 ئېٍىپ وۆڭٍىٕي غوجبِٕىڭ غبھسادە ثبغالپ، ھبزىردىٓ: تەثىرى ٍبخػي ئەڭ ئىػٕىڭ  ثۇ-

 .ئبھبڭذا جىذدى تەٍجي  دىذى- !ئەِەش تەش ھىچمبٔچە جبٔبپٍىرىغب ئىع ثۇ. ئىجبرەت تۇرۇغتىٓ
 .وەٌطۇْ ئېَتمبٍٔىرى ئىالھىُ ظ،... خو-
 وېٍىع-ثېرىع لۇغٕبچىُ ثىٍەْ ئبپپبق دون ھىٍىمي خىسِىتىذىىي غوجبِٕىڭ  غبھسادە-
 لىالِذۇ؟
 .ئۆتىػىذۇ ضىڭىٍذەن- ئېگىچي-
 ئەئٍەِّۇ ئۈۋەٍىص. ضۈرۈٌۈپ ٍېمىٕراق ئەئٍەِگە ئۈۋەٍىص تەٍجي،  دىذى-ثوٌطب،   ئۇٔذاق-
 .پىچىرٌىذى ٔىّىٍەرٔي ثىر لۇٌىغىغب ئۇٔىڭ تەٍجي ضوزدى، ثوٍٕىٕي

 وېٍىپ، ِەپىطي ثېَجىڭ چىراٍٍىك لوغۇٌغبْ خېچىر ئبق چۈغىۀذە، گۇگۇَ ئبخػىّي غۇ
 ٍۆٌەپ ِەپىذىٓ ِوِبٍٕي دون ثىر ِەپىىەظ. توختىذى ئبٌذىذا دەرۋازىطي داِوٌالٔىڭ ٔورۇز

 ٍېتىپ لبزأىڭ-ثبال ثىر لۇتۇٌغۇضىس چبلىٍىرى-ثبال ئۇٔىڭ ۋە داِوٌال ٔورۇز. چۈغۈردى
 ٔورۇز لبٔچە؟ ئىالج. ثبغٍىذى دۈوۈٌذەغىە ٍۈرىگي ھەِّىطىٕىڭ ضېسىپ، وەٌگۀٍىگىٕي

 چىراغ لبرا داِوٌال ٔورۇز. ثوٌذى ِەججۇر ثبغالغمب ِېھّبٔخبٔىغب دووٕي ھىٍىمي ئبٍىٍي داِوٌالٔىڭ
 ِۇٔۇ ئبٍىٍىٕىڭ ئۆز ئىػىگىذىٓ ئوچۇق لىَب ِېھّبٔخبٔىٕىڭ تۇرۇپ، داالٔذا ٍورۇتۇٌغبْ ثىٍەْ

 :ئبڭٍىذى گەپٍىرىٕي
. تبزىُ-رەھّەت ِىڭالرچە چىٍٍىغىٕىغب ِەغرەپىە لىسىّىسٔي وېٍىٓ غوجبِٕىڭ  غبھسادە-

 ئورۇْ ثۇٍبْ وۈٔذىٓ ئۈچ ثىچبرە. ئىذى ثبرار ِۇراتەَ ِىڭ ثوٌطب، ثوٌغبْ ضبق لىسىّىس وېٍىٓ
 .ٍوق ِبجبٌي ِىذىرٌىغىذەن. ٍېتىپتۇ تۇتۇپ

 .تۇرۇپ ئورٔىذىٓ دون دىذى  -وۆرەٍچۇ،  ثىر  ِەْ-
 وېَىٓ، وەتىۀذىٓ دون. ٍبتبتتي ھوجرىطىذا ئۆز ثوٌۇپ، ٍوق تبۋى راضتىٕال ئبٍال لبراوۆز

 دىگەْ راھەتجبغ ٍىرالٍىمتىىي چبلىرىُ ثىرٔەچچە غەھەردىٓ ئۇٔي ِەضٍىھەتٍىػىپ، ھەِّەٍٍەْ
 ئەتىطىال گەپ ثۇ. ثوٌۇغتي لوٍّبلچي ٍوغۇرۇپ ئۆٍىگە تۇلمىٕىٕىڭ ثىر ٍبغبٍذىغبْ ٍىسىذا

وەٌذى  ٍۀە دون ئۆتۈپ، ھېٍىمي وۈْ ئىىىي. تۈگىّىذى ئىع ثىٍەْ ثۇٔىڭ ثىراق. ئورۇٔالٔذى
 ٍېسىغب ئۈچۈْ ھبۋاالٔذۇرۇظ ۋە وەتّىگۀٍىگىٕي ئوڭػىٍىپ تېخي لىسىٕىڭ ئبٍىٍي داِوٌٍىٕىڭ

 «.تۈگىّىذى ئىع ثىٍۀّۇ ثۇٔىڭ ثىراق،. ضورىذى ئۆزۈرخبٌىك ئېَتىپ، لوٍغبٍٔىمىٕي ئبپىرىپ
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 لىٍىۋېٍىپ، ٔبغتب وېَىٓ، ئبزراق ثبِذاتتىٓ ٔبِبز ثۇٍىچە، ئبدىتي ئۆز داِوٌال ٔورۇز وۈٔي ثىر
. ئوٌتۇراتتي تبٌىپ ئوتتۇزچە دەرىطخبٔىذا. وىردى دەرىطخبٔىغب ٍورۇق ضېٍىٕغبْ وىگىس ئبپبق

 غەۋق »ضۆزٌەۋېتىپ، داِوٌال. ئىذى داۋاِي گىراِّبتىىىطىٕىڭ تىٍي پبرىص دەرش ثۈگۈٔىي
 :وەٌتۈردى ٔەلىً ئۈچۈْ ِىطبي ھىىبٍىٕي ثىر  دىٓ«گۈٌىطتبْ
 ئىجبدەتٍەرٔىڭ »دىٓ( لىٍغۇچي ئىجبدەت)ئبثىت  ثىر تەلۋادار ثىرى پبدىػبالردىٓ ئىٕطبپطىس  
 ئۇخالظ ثوٌغىچە چۈظ وۈْ ئۈچۈْ ضېٕىڭ. »ضوراپتۇ دەپ «ئەۋزەٌرەن؟ ھەِّىذىٓ لبٍطىطي

 رۀجىتىع ئبٌەِٕي خەٌمي ئىچىذە ِۇددەت غۇ چۈٔىي. ئىجبدەتتۇر ٍبخػي ھەِّىذىٓ
 .ئبثىت ثېرىپتۇ جبۋاپ دەپ «لبٌىطەْ ِەھرۇَ ئىّىبٔىَىتىذىٓ

 داِوٌال ٔورۇز. دىذى «ثبر ضوئبٌىُ ثوٌطب، ثىر رۇخطەت»تۇرۇپ،  ئورٔىذىٓ ثىرى تبٌىپالر   
 .لىٍذى رۇخطەت
 .تبٌىپ  دىذى-وۆپّىذى؟  غۇٔذاق زۇٌۇَ-جەۋرى ثۇٍبْ، لەدىّذىٓ- لەدىُ-

 ثىر ٍۀە ضەئذىٕىڭ غەٍخ چبلىرىپ، ٍېٕىغب تبٌىپٕي وېَىٓ، ھىٍىمي ضۈوۈتتىٓ ثىردەَ داِوٌال
. دىذى «لىٍىڭ تەرجىّە ئولۇپ ھىىبٍىٕي ِبۋۇ »ۋە ئبچتي ٍېرىٕي ٔىڭ ثىر «ثوضتبْ»_ وىتبۋى 

 تەرجىّىطىذىىي تبٌىپٕىڭ داِوٌال. لىٍذى تەرجىّە ٍبٔذىٓ ثىر ئولۇپ، ٍبٔذىٓ ثىر تبٌىپ
 :ئىذى ِۇٔذاق ھىىبٍەت ثۇ. تۇردى تۈزىتىپ ٔۇلطبٔالرٔي

 ثىرىػىە لىٍىپ وبۋاپ وىَىىٕي ثىر ئۈچۈْ ئۇٔىڭ جبٍىذا، چىممبْ غىىبرغب ئبدىً ٔوغىرۋاْ
 تۇزٔي ئەِّب تېپىپ وەي، تۇز»ثېرىپ،  لىػاللمب لۇٌٕي ثىر ٔوغىرۋاْ. ئىذى ٍوق تۇز. وەٌذى توغرا

 خبراپ ئەھٍي لىػالق لېٍىپ، ثوٌۇپ ئبدەت ئېٍىع تۇز ثەرِەً پۇي تبوي ئبي، ثىٍەْ ثبھبضي
 ٔىّە لىػاللمب ثىٍەْ ئبٌّبلٍىك تۇز ئوچۇَ ثىر »ئبدەٍِىرى  ٔوغىرۋإٔىڭ.ثۇٍرىذى  دەپ«ثوٌّىطۇْ

 وېَىٓ ئىذى، ئبز جبھبٔذا ئبۋاي تۈرٌىرى زۇٌۇِٕىڭ» :ٔوغىرۋاْ ئېَتتي. دىذى «ٍېتەر زىَبْ
 .«ٍەتتي دەرىجىگە ثۇ ئبخىرى ۋە وۆپەٍتىۋەردى خىٍٍىرىٕي زۇٌۇِٕىڭ ھەرثىرى وەٌگۀٍەرٔىڭ

 ئېٍىۋاتمبٍٔىغي ٔەپەش ئېغىر-ئېغىر داِوٌٍىٕىڭ ئىذىىي، ٔورۇز جىّجىت لەدەر غۇ دەرىطخبٔب
 وېٍىۋاتمبْ ٍۈگۈرۈپ پىػبٍۋأذىٓ ثىرىٕىڭ وىّذۇ چبغذا غۇ. تۇراتتي ئبڭٍىٕىپ ٍېٕىذىىىٍەرگە

 ئوغٍي داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز ئىػىگىذە دەرىطخبٔب ئبچمىچە،-ٍۇِۇپ وۆزٔي ۋە ئبڭالٔذى تبۋۇغي ئبٍبق
 ھبجەتىە ضەھەردە تبڭ ثۈگۈْ ئبٍال لبرىىۆز ثوٌذىىي،  ِەٌۇَ.وەٌذى ٍېٕىغب ئۇٔىڭ. ثوٌذى پەٍذا

 .ثوٌغبّٔىع غبٍىپ ٍېرىذىٓ چىممبْ
 .ٍۆٌىۋاٌذى ئبرأال تبٌىپالر داِوٌٍىٕي ٔورۇز

 ضەھەردە تبڭ وۈٔي  ئۈچىٕچي.چىمّىذى دېرىگي لىسٔىڭ ھىچَەردىٓ وۈٔگىچە ئىىىي
 ثوضۇغۇدا جەضىذى ئبٍالٔىڭ لبرىىۆز ئبچمبٔذا، دەرۋازىٕي ِېڭىپ، ٔبِىسىغب ثبِذات داِوٌال ٔورۇز

 وېچەوٍىرى-وىَىُ وەتىەْ، وۆپۈپ وۈپتەن لوضىغي ٍېرىٍغبْ، وۆزٌىرى-ثبظ ئۇٔىڭ. ٍبتبتتي
 لۇدۇلمب ئۆزىٕي ئۈچۈْ، ضبلالظ ٔۇِۇضىٕي-ئىپپەت ِەرھۇَ ثۇ وۆرۈٔۈغىذىٓ. ئىذى ھۆي پۈتۈٍٔەً
 .وېرەن ثوٌطب تبغٍىغبْ
 .ٍىرتىپ ٍبلىطىٕي داِوٌال  دىذى-ئىػي،  ٔەزەرٔىڭ ئەپَۇٔىەظ ئىپالش، ئبغۇ چولۇَ  ثۇ-
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 وۈٍٔىرىٕي ِۇضىجەت ئېغىر ئېَتمۇضىس ثۇ ئبئىٍىطي داِوٌال ثىٍەْ ئبٔىطي-ئبتب لىسٔىڭ
 لىٍىٕىپ، دەٌىً ھەروەتٍىرى دەٌٍىٕىڭ دون خەتتە ئەرز. ٍبزدى ئەرز غبِەخطۇتمب ثوٌۇپ، ئۆتىۈزۈپ
 .ئىذى وۆرضىتىٍگەْ ئېٕىك ئىىۀٍىگي وىُ لبتىٍٕىڭ

 ِېٕىڭ ئەپَۇٔىەظ دىگەْ ٔەزەر ئەِذى»ثىٍەْ  تبپػۇرۇۋېٍىع خەتٕي ئەرىس تەٍجي ھبغىر
 گۆھەر خۇددى دەپ «ثوٌىذۇ ِبڭٍىَىّذا ثبلي ئۆِۈر ِۀطىۋىُ ثەگٍىه تەٍجي ئبٌمىٕىّذا،

 خىَبي ضۈٍىمەضتي لېتىّمي ثۇ ئۇٔىڭ ھەلىمەتۀّۇ،. وەتتي پبتّبً تېرىطىگە تېپىۋاٌغبٔذەن
 چىذىّبً، ئەتّىػٍىرىگە-لىٍّىع ٔەزەرٔىڭ وىّىي چۈٔىي. ثەردى ئۈٔۈَ ئبرتۇلراق لىٍغىٕىذىٓ

 ئوغٍۇَ تبي ثىر ِېٕىڭ غەھەرگە پبتمبْ خەق غۇٔچە »غبِەخطۇت لبٌطب، ضۇٔۇپ ئەرىس ئوردىغب
 خوظ، داِوٌالَ»غۇڭب . ئبالتتي ئۆچ چولۇَ ضۇٔغۇچىذىٓ ئەرز وبٍىپ، لبتتىك دەپ «پبتّبپتىّۇ

 .تەٍجي وۈٌەتتي پىخىٍذاپ دەپ «توغمبٔذۇر پەٍّبٍٔىرى ئەِذىغۇ جبٔبپٍىرى،
 ثبٍىمي ئۇ،. ئوخػبٍذۇ وۈْ وېٍىذىغبْ ئوڭ ئىػي لىٍغبْ تەٍجىٕىڭ ھبغىر زادى ثۈگۈْ

وىػىٍىرى،  ِۇھىُ ئەھۋاٌي، ٔەق خەٌپىٕىڭ تۇرغبٔذا، تۆِۈر ضىغذۇراٌّبً ئىچىگە خوغبٌٍىمٍىرىٕي
 ثبغمب ۋە ئبغىك خەٌپىٍەرگە تۆِۈر ٍېسىالردىٓ-غەھەر ضبٔي، تەخّىٕي ۋە تۈرى ٍبرالالرٔىڭ-لوراي

 پبرچە ثىر ٍېسىٍغبْ ٔبِي وىػىٕىڭ  ٍىگىرِىذەن ثېرىۋاتمبْ چىمىرىپ ٔەرضىٍەرٔي وېرەوٍىه
 تۆِۈر ئبخىرىذا، ثوٌۇپ، ٍېسىٍغبْ چىراٍٍىك ٔبھبٍىتي خەت. تەگذى لوٌىغب ئۇٔىڭ خەت ِەخپي

خەتىە  لوٍۇٌغبْ، ئەضىەرتىپ تەٍَبرٌىٕىۋاتمبٍٔىغىّۇ لىٍىػمب ھوجۇَ غەھەرگە خەٌپىٍەرٔىڭ
 غەھەرگە »ئبخىرىذىىي خەتٕىڭ تەٍجي ھبغىر ثىراق،. ئىذى لوٍۇٌغبْ ئىّسا دىگەْ «ضېغىسخبْ»

 غبِەخطۇتٕىڭ دەرھبي ۋە لبٌذى ئوٌتۇراٌّبً ئورٔىذا ئولۇپ، ضۆزٌەرٔي دىگەْ...« ھۇجۇَ
 ثىٍەْ ئىع ِۇھىُ ۋىٕچبۋٔىڭ ثەً ئبِجبي تۇرغبٔذا، ثوٌۇپ وىرِەوچي ھوجرىطىغب

 ثبغالپ لېػىغب غبِەخطۇتٕىڭ ثىٍەْ ئىىراَ-ئىسزەت ئۇٔي دە،-تبپتي خەۋەر وەٌگۀٍىگىذىٓ
 .وىردى

 .ٍەتىۈزدى «خەۋەر خۇظ»غبِەخطۇتمب  ۋىٕچبۋ ثەً
 !وېٍىۋاتىذۇ لوغۇْ ٔۇرغۇْ  ئۈرۈِچىذىٓ-
 ئېچىپ، ٍوغبْ وۆزٌىرىٕي ٍۇِۇق ٍېرىُ ئۇ ثېغىػٍىغبٔذەن، جبْ غبِەخطۇتمب خەۋەر ثۇ

 دورىّۇ وېطەٌگە غۈورى، خۇداغب» .تبرتتي ئۆزىگە تۇتۇپ لوٌىٕي ئۇٔىڭ ۋە لبرىذى ئبِجبٌغب
. تەٍجي ھبغىر ئوٍٍىذى دەپ «تېپىٍذى
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قەھرىَبّالرّىڭ جبراڭيىق ضبداىىرى ئبڭيىْىۋاتقبّذا، 

 ھبپىس ّبخػىطىْىڭ ّىَە مىرىگي ببر؟

ئبت جەڭگە چېپىپ مېتىۋاتقبّذا، ٍەُ قبّذاق قىيىپ 

 چىَەّيىنتە ٍبتبالٍَەُ؟

 ① ئىبراھىٌ ٍۇّتەضەر__

 
1 
 

 ثۇٔىڭذىٓ خەٌپىٍەرِۇ تۆِۈر ئىذى، راضت وېٍىۋاتمبٍٔىغي چېرىه ٔۇرغۇْ تەرەپتىٓ ئۈرۈِچي
 ئۇالر ئەِذى. ثوٌذى ِەججۇر وېچىىتۈرۈغىە پىالٔىٕي لىٍىع ھوجۇَ غەھەرگە تېپىپ، جەۋەر

 .ئوٌتۇراتتي لبتۇرۇپ ثبظ ئۈضتىذە ِەضىٍە دىگەْ «وېرەن لىٍع لبٔذاق»
 ثوٌۇر ئوثذاْ  ئۇلطبق ئېٕىك ئەھۋاٌىٕي چېرىىٍەرٔىڭ وېٍىۋاتمبْ ثۇ ئبۋاي،  ھەِّىذىٓ-

 .خەٌپە تۆِۈر  دىذى-ئىذى، 
 .ئبِبٔمۇي  دىذى- !وېٍەً ئۇلۇپ  ِەْ-
 .ثېرىڭالر وىػي ئۈچ دىگۀذە ئبز لىٍىطەْ، ٍبٌغۇزٌۇق  ئۆزۈڭ-
 لوٍۇق. تبٌٍىۋاٌذى ٍىگىتٕي ثىر ٍۀە ثىٍەْ ئۀطبرى ئبِبٔمۇي وېَىٓ، گەپتىٓ غۇ 

 ثبرضبَ ٍىگىت ِۀّۇ ثىر ثبغمب تۇرىذىغبْ چبلٕبپ ئوتتەن وۆزى جۈپ ثىر ئبضتىذىىي لبغٍىرىٕىڭ
 ٍىگىتٕي ِۇغۇ ئورٔىغب ٍىگىتٕىڭ ھىٍىمي ئبِبٔمۇي ئبخىرى، ثبغٍىذى، ٍبٌۋۇرۇغمب لبتتىك دەپ

 .چىمتي ٍوٌغب وۈٔىال غۇ ثىٍەْ ئبتالر ٍبخػي ئەڭ ئېٍىپ،
 لۇِۇي ٍىٍي-1931 ٍۀي وېَىٓ، ٍىً 19  دىٓ «ٍېغىٍىغي خەٌپە تۈِۈر »ٍىگىت ثۇ

 جىڭ ئىطتىجذات چبغذىىي غۇ ثىٍەْ وېڭىَىع زىّىٕىغب غىٕجبڭ پۈتۈْ ثبغٍىٕىپ، تبغٍىرىذىٓ
 ٍوٌجبغچىٍىرىذىٓ ِەغھۇر  لوزغىٍىڭىٕىڭ دىخبٔالر تبغٍىغبْ ئبغذۇرۇپ ھبوىّىَىتىٕي غۇرېٓ

 «ھبجي »تېخي وىرگەْ، ٍبغمب ئىىىي ٍىگىرِە ئەِذىال ئۇ چبغالردا، ئۇ. ئىذى ھبجىُ خوجىٕىَبز
. ئىذى ِەرگەْ ٍبظ ثىر ٍۈرگەْ لىٍىپ ئوۋچىٍىك تبغذا دىگەْ تبراتۇ ٍۇرتي ئۆزىٕىڭ ۋە ثوٌّىغبْ

 ثەزى ثوٌطىّۇ، خوظ ئەِگەوچبٍٔىغىذىٓ ۋە لەٍطەر لورلۇِطىس، ئوغٍىٕىڭ ثۇ ئىّىٕٕىَبز دادىطي
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 ِىٍتىغىٕي لبرا ھەدىطىال. وىرِەٍتتي گەپىە ئبضبْ ئۇ چۈٔىي،. لبالتتي رۀجىپ لىٍىمٍىرىذىٓ
 ۋە غبٔجۇغب دە،-وېتەتتي وىرىپ ئىچىگە لبرىغبٍٍىمالر لۇٍۇق ۋە تبغ ئىگىس ئېطىۋېٍىپ،
 دادىطي چبغالردا غۇٔذاق. لبٍتّبٍتتي ئۆٍگە توغّىغىچە ثىٍەْ تېرىٍىرى ثۆرە-تۈٌىە ثۆوتۈرِىطي

 ۋارلىرىطب، دەپ «دىذۇق ئۆٌەً لىٍىپ، ئۀذىػە ضېٕىڭذىٓ لېٍىۋاتبِطەْ،  ٍبٌىڭبچ-ئبچ »وبٍىپ،
 توختبپتۇر، خەپ »وۈٔي ثىر. خوجىٕىَبز دەٍتتي «ٍبخػي ٍىگەْ تېپىپ ئۆزى رىسلىٕي ئۆز ھەروىُ»

 زە،-ضەْ ھە،. »ثوۋاً وبٍىذى لبتتىك دەپ «ثەرِىطەَ تۇتۇپ ِوٌالِغب ئبپىرىپ غەھەرگە ضېٕي ِەْ
 .ئۇ دىذى «ثبرِبٍّەْ ئۆٌطەِّۇ دەِطەْ، لىالً ِوٌالَ چەٌپەوچي ئەِذى ِېٕي

 ضبٔبلچي غبِەخطۇتٕىڭ: رۀجىتتي لبتتىك ثوۋإٍي ۋەلە ثىر ثوٌغبْ ٍىً ئۈٌۈظ ثوٌۇپّۇ،
 ضىمىپ گېٍىذىٓ ثوۋإٍي ِبٌچي دىگەْ ھىۋزۇي ثىرى ٍبضبۋۇٌالرٔىڭ وەٌگەْ ثىٍەْ ثەگٍىرى

 دەپ ثبرِۇ؟ تبپمبْ ئبٔىٌ غۇٔچە ئبجىسٔي ئۆزۈڭذىٓ »وېٍىپ، ٍۈگۈرۈپ خوجىٕىَبز ئۇرۇۋاتمبٔذا،
 ئبغسىٕي ثەگٍەرٔىڭ ئىّىٕٕىَبز. ضېتىۋاٌغبْ جىذەٌٕي ئۆرۈۋېتىپ ثىٍەْ ِۇغت ثىر ٍبضبۋۇٌٕي ھىٍىمي
 .گەپٍەغّەٍتتي ثىٍەْ ئۇٔىڭ دادىطي ثۇٍبْ، غۇٔذىٓ. ئىذى لۇتۇٌغبْ ئبراْ ٍۈرۈپ، ِبٍالپ

 ثوٌطب، لىٍغبْ ثىئبراَ لبٔچە غبِەخطۇتٕي غەٌجىطي ئېغىسىذىىي وۆغۆتە خەٌپىٍەرٔىڭ تۆِۈر
 تەرەپتىٓ-تەرەپ وېَىٓ، غۇٔذىٓ ۋە لىٍغبْ ئۈِىتۋار وەٌگۈضىذىٓ روھالٔذۇرۇپ، غۇٔچە خەٌمٕي
 لبتبردا غۇ. ئىذى ثبغٍىغبْ وۆپىَىػىە وۈٔطبٍىٓ لوغۇٌىذىغبٔالر ضېپىگە لوزغىالڭچىالر وېٍىپ،

لوزغىالڭچىالرغب لوغۇٌغبْ ۋە ئوۋ لىٍىپ  وېٍىپ ثىٍەْ ٍىگىت ٍىگىرِىذەن پبٌگبّٔۇ خوجىٕىَبز
ٍۈرگەْ تبغالردا ئبِبٔمۇي ثىٍەْ تؤۇغۇپ لبٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، لوزغىالڭچىالر ضېپىگە وىرىع 

 .ثىٍۀال ئۇٔي ئبِبٔمۇي ئۆز لىطّىغب، ٍۀي چبرٌىغۇچىالر لىطّىغب لوغۇۋاٌغبْ ئىذى
 لىطمب خبش ئەضىەرٌەرگە ئبتٍىك ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز ئبِبٔمۇي لىٍىپ، غۇٔذاق  

 ٍوي وۈٔذۈزٌەپ-وېچە وۆرۈّٔەً، ھىچىىّگە تىمىۋېٍىپ ئىچىگە تؤٍىرىٕىڭ ِىٍتىمٍىرىٕي
 ئبضتبٔە غەرثىذىىي غەھىرىٕىڭ لۇِۇي وۈزىتىپ، ٍىرالتىٓ ٍوٌٕي وېٍىذىغبْ ئۈرۈِچىذىٓ. ِبڭذى
 ٍېمىٍٕىػىپ، ثىرئبز ٍوٌغب دە،-لبٌذى وۆرۈپ توزاڭٕي چبڭ لوٍۇق ئۆتىۀذە، ٍۇرتتىٓ دىگەْ

 ثىر ئەپٍىه ئۆزٌىرى لوٍۇپ، ٍوغۇرۇپ ٍۇٌغۇٔسارٌىممب لوٍۇق ئبرىطىذىىي ثبرخبٍٔىرى لۇَ ئبتٍىرىٕي
 ِېڭىۋاتمبْ ضوزۇٌۇپ ئۇزۇٔغب ٍوٌىذا ھبرۋا ثۈگرى-ئەگرى. ثبغٍىذى وۈزىتىػىە دۈغّۀٕي جبٍذا

 وۆپ ئۇالرٔىڭ. وېتەتتي ئوخػبپ ٍىالٔغب ضۈرٌۈن ثىر ٍوغبْ وېتىۋاتمبْ ئىطتەپ ئوۋ خۇددى لوغۇْ
 ئىذى ثبر ِەپىطي ثېَجىڭ ئۈچ لوغمبْ خېچىر ئىىىىذىٓ ئبرىطىذا ئبتٍىمالر ثوٌۇپ، ئبتٍىك لىطّي

 ئبت ئۈچ ثىرىٕي ھەر وېَىٓ، ئۇالردىٓ(. وېرەن ثوٌطب ثبغٍىمٍىرى ٌەغىەر ِەپىٍەردە ثۇ ئېھتىّبي،)
 ھبرۋا گۇدۇڭ ثىرٔەچچە لوغۇٌغبْ ئبت ئۈچتىٓ لىطّىذا لۇٍرۇق ئۆتتي، زەِجىرەن ثەظ ضۆرىگەْ

 ھبرۋىالردا ثەزىٍىرى ِبڭبتتي، ٍبٍبق ٍبلىالپ ھبرۋىالرٔي ثەزىٍىرى چېرىىٍەرٔىڭ. وېٍىۋاتبتتي
 .ئوٌتۇراتتي ئۈگذەپ
 لوٌغب تىرىه لىٍىپ لبٔذاق ثىرەرضىٕي ئوٌتۇرۇپ، ضبٔبپ ئبِبٔمۇٌالرچېرىىٍەرٔي  

 وېتىپ چۈغۈپ ووداڭغب چبلي ھبرۋىٕىڭ ئبخىرلي ئەڭ تۇرغبٔذا، ئوٍالپ ٍوٌىٕي چۈغۈرۈغٕىڭ
 ٍەرگە ھەِّىطي لوٍۇپ، جبٍىغب ئۆز ِىٍتىمٍىرىٕي ھبرۋىذىىىٍەر. وەتتي ضۇٔۇپ غوتىطي ھبرۋىٕىڭ

 ھبرۋىالرِۇ ئبٌذىذىىي ئبۋازالر ثىٍەْ لىٍغبْ چۇرۇڭ-ۋاراڭ. ئىذى وىػي ثەظ جەِئىٌ ئۇالر. چۈغتي
 ٔىّىٍەرٔي ثىر وېٍىپ، لېػىغب ھبرۋىٕىڭ ضۇٔغبْ غوتىطي ھىٍىمي چېرىه ئبتٍىك ثىر. توختىذى

 ثىٍەْ غوتىطي ھبرۋىٕىڭ چىمىرىپ، ئبتالرٔي چېرىىٍەر. وېتىۋەردى لوٍۇپ ۋارلىراپ دەپ
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 .ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ ئۆتۈپ دۆڭٍۈوتىٓ ثىر ھبرۋىالر ئبٌذىٕمي. ثبغٍىذى ھەپىٍىػىػىە
 چىمىپ، ئبرىطىذىٓ ثبرخبٍٔىرى لۇَ ٍۇٌغۇٍٔۇق، دە،-ِىٕذى ئبتٍىرىغب دەرھبي ئبِبٔمۇٌالر  

 دەپ!« لوٌۇڭٕي وۆتەر »ثىردىٕال لبٌغبٔذا، لەدەَ ٔەچچە ئوْ ۋە ٍېمىٕالغتي ھبرۋىغب تۇٍذۇرِبضتىٓ
 ھەپىٍىػىپ ثىٍەْ غوتىطي ھبرۋىٕىڭ لبرىّبً، ھىچٕىّىگە ثېرى ثبٍبتىٓ. غبرالالتتي ِىٍتىمالرٔي

 .تىسالٔذى ٍەرگە ثەزىٍىرى وۆتەردى، لوٌىٕي دەرھبي ثەزىٍىرى وەتتي، چۆچۈپ چېرىىٍەر تۇرغبْ
 غبي-غبي چېرىىٍەر. ئبِبٔمۇي تەورارٌىذى دەپ!« ئبتىّەْ ھەِّىڭٕي ثوٌّىطب لوٌۇڭٕي، وۆتەر»

 ضىٍەرگە ِۀّۇ. ئبتّبڭالر ِېٕي ئبغىٕىٍەر، ئبتّبڭالر »چېرىه ثىر ٍبظ ئبرىذا، غۇ. تىترەٍتتي
 . تەٌەپپۇزىذا ئۇٍغۇرٌىرى غۇٌجب ضبپ دىذى «ثبٌىطي ِۇضۇٌّبْ ئوخػبظ

 لبٌغبٍٔىغذىٓ چىمىپ ثىرضىٕىڭ ثىٍذىغبْ ئۇٍغۇرچە ئبرىطىذا چېرىىٍەر ثۇ ئبِبٔمۇٌالر
 . ثوٌۇغتي خوغبي

 . ئبِبٔمۇي دىذى! - ثبغال لوٌىٕي ِبۋۇالرٔىڭ ئبغرىطب، ئىچىڭ جېٕىڭغب- 
 ئبرلىطىغب لوٌىٕي ھەِراٌىرٔىڭ ثىٍەْ تبضّىٍىرى-ئبغبِچب ھبرۋىٕىڭ چېرىه ٍبظ ھېٍىمي

 ثىرىگە ثىر چېرىىٍەرٔي ثبغاللٍىك چۈغۈپ، ئىرغىپ ئبتتىٓ ئۀطبرى. وىرىػتي ثبغالغمب لىٍىپ
 . لوٍذى تىمىپ ئبغسىغب غەپىىٍىرٔي ۋە چبتتي

 . چېرىىىە ٍبظ ھېٍىمي ئبِبٔمۇي دىذى - ئبدەِطەْ؟ ٔىّە ئۆزۈڭ ھە- 
 ئۈرۈِچي جبڭجۇڭي ئىٍي. ثبٌىطي دىخبْ ئۆزۈَ ٍېرىذىٓ، دىگەْ ثبٍبٔذاً ئىٍىخؤىڭ ِەْ- 

 ھەٍذىتىپ ھبرۋىطٕي ِبڭب ثۇالر. ئېٍىٕغبْ ئەضىەرٌىىىە ثبغٍىغبٔذا، ضولۇظ ثىٍەْ جبڭجۇڭي
 . وېتىۋاتىذۇ
 ثىٍەِطەْ؟ ثبغٍىمٍىرٔي ٍبرالٍىرىٕي،-لوراي ضبٔىٕي، چېرىىٍەرٔىڭ ثۇ- 
 . ثىٍّەْ لوٌذەن ثەظ ثىٍىّەْ- 

 راضت »ئېٍىپ، ئېطىگە ئەِەضٍىگىٕي ۋالتي تۇرۇغٕىڭ ضوراپ گەپ ئبرتۇق ئەِذى ئبِبٔمۇي
 . ثوٌذى ئۈزِەوچي گەپٕي دەپ «ثىٍەِطەْ
 ٍبٌغبْ ثىٍّەٍّەْ؟ ٔىّىػمب تۇرضبَ، ئبرىطىذا غۇالرٔىڭ ثېرى، ئبٍذىٓ ثەظ. ثىٍّەْ راضت- 

 . ئۆزۈِگە ئۇۋاٌىُ ئۆز ئېَتطبَ
 . لىالٍٍي ٍەردە غۇ گەپٕي لبٌغبْ. ئبپىرىّىس ئبٌذىغب ثبغٍىمىّىسٔىڭ ضېٕي ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 . ئبغىٕىٍەر ضىٍەرگە رەھّەت- 
 ثبر؟ ٔىّە ھبرۋىذا- 
 . ثبر ئوق ضبٔذۇق تۆت- 

 ئبتالرغب ِىٍتىمٍىرٔي چېرىىٍەرٔىڭ ثىٍەْ ئولالر ھبرۋىذىىي ئبِبٔمۇٌالر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 . ئبرتتي

 چېرىىٍەر لبٌغبْ. ثوٌذى راۋاْ تەرەپىە تبغ ِىٕذۈرۈپ، ئبتمب ثىر چېرىىٕي ٍبظ ھېٍىمي ۋە
 . لبٌذى پېتي غۇ

 . ضورىذى ئېتىٕي چېرىىٕىڭ ٍبظ ھېٍىمي پبٌگبْ خوجىٕىَبز وېتىۋېتىپ ٍوٌذا
 . تبرأچي ئۆزۈَ ئبثذۇٌال، ئېتىُ- 
 ھەِّىطي خوجىٕىَبز، دىذى - ثوٌىذىىەْ، دىطەن تبراْ ئبثذۇي ضېٕي ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 .وەتتي وۈٌۈغۈپ
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 . لبٌذى ثوٌۇپ تبراْ ئبثذۇي ئېتي ئۇٔىڭ ثبغالپ، غۇٔذىٓ
 تبراْ ئبثذۇي. ِبڭذى ضوراپ ئەھۋاٌىٕي چېرىىٍەرٔىڭ ثۇ تبرأذىٓ ئبثذۇي ثوٍي ٍوي ئبِبٔمۇي

. ثەردى ضۆزٌەپ ھەِّىطٕي ثىٍگۀٍىرٔىڭ
 
 

2 
 

. ِبڭذى ٍوي ِۀسىً ثىرٔەچچە ثىٍەْ تېسٌىه غۇٔذاق ٍۀە ثوٌطب، وەٌگەْ تېس لبٔذاق ئۇالر
 ئبت تەرەپتىٓ ئبٌذى ئىچىذە، غوٌٕىڭ تۆرۈن جۀۇثىذىىي لورإٍىڭ ضۈزۈٌگۀذە، تبڭ وۈٔي ثىر

 ئبت تەرەپىە غەھەر ئەتىگەْ ثۇٔچە »ئبِبٔمۇٌالر. لبٌذى وۆرۈپ ئبدەِٕي ثىر وېٍىۋاتمبْ چبپتۇرۇپ
 دەرھبي لېٍىپ، وۆرۈپ ئۇالرٔي ئبتٍىك ھېٍىمي تۇرغبٔذا، دەپ «ئىىىٓ؟ وىُ ِبڭغبْ چبپتۇرۇپ

 لېچىپ ئۇ،. لوغٍىذى ئۇٔي ثىٍەْ پبٌگبْ خوجىٕىَبز گۇِبٍٔىٕىپ، ئبِبٔمۇي. ئۆزگەرتتي ٍوٌىٕي
 ئبتّب،»: ئبِبٔمۇي ثوٌغبٔذا، ئبتّبلچي ئۇٔي پبٌگبْ خوجىٕىَبز. چىمىراتتي ئوق دەپ ھە وېتىۋېتىپ،

 دە،- دىذى!« لىالٍٍي ِۇٔذاق ثوٌطب، ئۇٔذاق »پبٌگبْ خوجىٕىَبز. دىذى «وېرەن تۇتۇظ تىرىه
 ثېرىپ ِۈدۈرۈٌۈپ ئبت. ئۈزۈۋەتتي پۇتىٕي ثىر ئبتٕىڭ وىتىۋاتمبْ چېپىپ ئبٌذىذا لەدەِچە ٍۈز ئىىىي

 . چۈغتي پىمىراپ چەتىە ثىر ِىٍتىغىّۇ لوٌىذىىي لبٌذى، ئبضتىذا ئبت ئبتٍىك. ٍىمىٍذى
 تؤۇغتەن ئبِبٔمۇٌغب ئبدەَ ثۇ چىممبٔذا، ضۆرەپ ئبضتىذىٓ ئبت ئۇٔي پبٌگبْ خوجىٕىَبز

 غبي-غبي ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ وىَىۋاٌغبْ چبپبْ ئەضىي ئۈضتىگە ٍېرىٍغبْ، وۆزٌىرى ثبظ ثىٍىٕذى،
 ئېطىگە دەرھبي ئەھۋاٌالرٔي ثوٌغبْ ٔېرىٕىىردا ثۇرۇْ ئبً ٔەچچە ثىر ئبِبٔمۇي. تۇراتتي تىترەپ
 :ضېٍىۋېتىپ وبچبت ئىىىي-ثىر ئۇٔي پبٍٍىّبً، ئبچچىمىغب دە،-ئبٌذى

 . ضىمتي گېٍىذىٓ دەپ - ٍۈرضەْ؟ لىٍىپ ٔىّە ٍەردە ثۇ خوتۇٔتبالق، ھەً- 
 . ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ ثبغٍىذى ٍىغالغمب دەپ - تىٍەٍّەْ، لېٕىّٕي لوغۇق ثىر- 
 ٍۈرىطەْ؟ لىٍىپ ٔىّە ٍەردە ثۇ! ئېَتە ھە،- 

 ھەر ثوٍىچە، ثۇٍرۇغي تەٍجىٕىڭ ھبغىر ئۇ،. ئېَتتي ئەھۋإٌي تۇرۇپ تىترەپ ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ
 وۆن ثىر ٍۇلۇرضىذىىي غوٌٕىڭ ِۇغۇ ئۆرٌىگۀذە، ٍۇٌتۇز ھۈوەر وېچىطي پەٍػۀجە ھەپتىٕىڭ

 ثىر ئۇٔىڭغب خبِۇظ ئوغٍي دورغىٕىڭ ٔىَبز ٍەردە ئۇ وېٍىذىىەْ، ئۈٌگۈرۈپ ٍېٕىغب تبغٕىڭ لوراَ
 ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ. وەپتۇ وېچىىىپ ٔىّىػمىذۇر خبِۇظ وېچە ثۈگۈْ تبپػۇرىذىىەْ، خەت پبرچە
 . ئىىەْ ِبڭغبْ وېَىٓ ئبٌغبٔذىٓ خەتٕي تۇرۇپ، ضبلالپ ئۇٔي

 لېٕي؟ خەت- 
 تۆت ئىچىذىٓ خبٌتىٕىڭ. ئۇزاتتي ئبِبٔمۇٌغب چىمىرىپ خبٌتىٕي تېرە لوٍٕىذىٓ ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ
. ئىذى ٍېسىٍغبْ گەپٍەر ٔۇرغۇْ ثىٍەْ لەٌەَ لۇِۇظ ئۇٔىڭغب. چىمتي لەغىسى خوتەْ پۈوٍۀگەْ

 . چبٍمىذى ثېػىٕي ئۇِۇ لبرىذى، پبٌگبٔغب خوجىٕىَبز. ثىٍّەٍتتي خەت ئبِبٔمۇي
 ٍبضبۋۇٌٕىڭ ٍبلۇپ ئبٔذىٓ ئبِبٔمۇي دىذى - ئولۇضۇْ، ئۆزى خەٌپەِٕىڭ خەتٕي ثۇ خەٍر،- 
 . ثبغٍىذى لوٌىٕي ٍەغتۈرۈپ پوتىطٕي

 . ٍبتبتتي خبلىراپ ئبت ضۇٔغبْ پۇتي ثبٍىمي
 . پبٌگبْ خوجىٕىَبز دىذى - وەتتي، لىَٕىٍىپ جبٔىگەر ثۇ- 
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 چىمىپ وىػي ئبٌىذىغبْ ضوٍۇپ ئبِبٔمۇي، دىذى - ثوغۇزٌىۋېتەٍٍي، ٍوق، ئىالج ئەِذى- 
 ثىٍەْ ئۀطبرى ئبڭغىچە،. وۆرۈّٔەٍتتي ھېچىىُ. لبراپ ئەتراپمب ثىٍەْ ئوً دىگەْ لبالرِىىىٓ

 . وەٌذى ٍېتىپ تبرأّۇ ئبثذۇي
 چېتىگە وۀتىٕىڭ تۆرۈن. ثوٌذى راۋاْ ٍوٌىغب ضۆرۈتۈپ لوٌىذىٓ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ ئۇالر
 . تبپػۇردى ضوٍىۋېٍىػٕي ئبتٕي ثوغۇزالٔغبْ ھېٍىمي وىػىگە ئۇچۇرغبْ ثىرىٕچي وەٌگۀذە،

 ٍبلۇپ وەٌگىچە، ٍېتىپ لبرارگبھىغب ضەپتىىي ئبٌذىٕمي خەٌىپىٕىڭ تۆِۈر ئبِبٔمۇٌالر
 داڭگبي تبظ لبرىّبً، تۇرۇغىغب لورۇغذاپ ئبِبٔمۇٌالرٔىڭ وىػي ئؤالرچە تؤۇٍذىغبْ ٍبضبۋۇٌٕي

 توغىرضىذىىي چۈغىۀٍىگي لوٌغب ٍبضبۋۇٌٕىڭ ٍبلۇپ ۋە لبٌذى ئبز لوٍۇغمب ئۆٌتۈرۈپ ئۇٔي ئېتىپ،
 . وەتتي تبرلىٍىپ ھەِّىگە ثىردەِذە خەۋەر

 خبِۇظ ئۇوبَ، ثوي چبلمبْ »ئۀطبرىغب چۈغۈۋېتىپ، ئبتتىٓ ئبٌذىذا لبرارگبھ ئبِبٔمۇي
 . دىذى«وەي ھەٍذەپ تەوىۈزِەً ٍەرگە لوٌىٕي-پۇت تېپىپ، ثوٌطب ٔەدىٓ ِبڭمىٕي

 ۋە وۆرگۀٍىرى ثىٍەْ وۆزى ئۆز چبرالغتب لېتىّمي ثۇ ئبِبٔمۇٌالرٔىڭ رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ
 ئۆتىۀذىٓ ئبڭالپ ِەٌۇِبتٍىرٔي ثەرگەْ توغرىطىذا ئبڭٍىغبٍٔىرى ثوٍي ٍوي تبرأذىٓ ئبثذۇي
 ئىٍي ثوٌذىىي، ِەٌۇَ. ضورىذى گەپٍەرٔي ِۇٔچە ثىر ٍۀە ئەپىىرىپ، تبرإٔي ئبثذۇي وېَىٓ،

 ئىٍىذىىي وۆتەرگۀذە، لوزغىالڭ لبرغي جبڭجۇڭىغب ئۈرۈِچي لوٌالپ، جۇڭػۀٕي ضۇڭ جبڭجۇڭي
 جبڭجۇڭٕىڭ ئىٍي ٍىگىتٕي ٍۈز ثىرەر تەۋەضىذىىي ئۆز لوغۇپ، ئبۋاز لوزغىالڭغب غوجب ثەگ ھېىىُ

 غىخوغب ۋە وىرىذىىەْ ضەپىە ھەرثىٌ لبتبردا غۇ تبرأّۇ ئبثذۇي. ئىىەْ ئەۋەتىەْ خىسِىتىگە
 ٌەغىەر جبڭجۇڭٕىڭ ئىٍي ئۇرۇغىذا، غىخو. ضولۇغىذىىەْ ثىٍەْ چېرىىٍىرى ئۈرۈِچي وەٌگىچە

 دا ٍۈەْ جبڭجۇڭي ئۈرۈِچي ئۆرۈپ، ٍۈز لوزغىالڭچىالردىٓ دارىٓ چىَەْ ثوٌغبْ ثبغٍىمٍىرىذىٓ
 دارىٕٕىڭ چَەْ ٍىگىتٍىرى ئۇٍغۇر لىطىُ ثىر ثىٍەْ تبراْ ئبثذۇي. ئۆتۈۋاٌىذىىەْ تەرەپىە خۇا

 ئىػٍىرغب ھبرۋا ئبت لوراٌطىسالٔذۇرۇپ، ھەِّىطٕي ئىػۀّەً، ئۇالرغب دارىٓ چىَەْ. ئىىەْ پوٌىىذا
 ئورٔىغب داخۇأىڭ ٍۈەْ ھبزىر. لۇتۇٌۇپتۇ لېچىپ تبپبٌىغبٍٔىرى پۇرضەت ٍىگىتٍەرٔىڭ ثۇ. لوٍۇپتۇ

 غىٕجبڭذا غۇڭب،. ئەِەضىەْ ئەپ ثىٍۀّۇ زىڭػىڭ ٍبڭ دارىٓ چىَەْ. ئوٌتۇرۇپتۇ زىڭػىڭ ٍبڭ
 ثبغالپ چېرىىٍەرٔي تەۋەضىذىىي ئۆز ثوٌۇپ، وەتّەوچي ئىچىىرگە ثىٍەْ داخۇا ٍۈەْ تۇراٌّبً،

 ۋە تەرەپذارٌىرى خبْ ئىىىىطي ھەر دارىٕٕىڭ چىَەْ ثىٍەْ داخۇا ٍۈەْ ①.چىمىپتۇ ٍوٌغب
 ٔبھبٍىتي وۆتۈرگۀٍەرگە لوزغىالڭ لبرغي ۋاڭٍىممب لۇِۇٌذا ثوٌغبچمب، دوضتي وؤب غبِەخطۇتٕىڭ

 ئۇالر لېتىُ ثۇ. وەتىىذەن ئىچىىرگە ئبٔذىٓ ثوٌۇپ، ثبضتۇرۇپ لوزغىالڭچىالرٔي ئۇالر. ئىىەْ ئۆچ
 دورا-ئوق ٔۇرغۇْ ۋە زەِجىرەن ثەظ ئۇالردا ثوٌۇپ، وىػي ثەغَۈز جەِي چېرىىٍەر وەٌگەْ ثىٍەْ

.  ئىىەْ ِىٍتىك پەرەڭ ھەِّىطي ِىٍتىمٍىرٔىڭ. ئىىەْ ثبر
.  پبٌگبْ خوجىٕىَبز ضورىذى دەپ- ٔىّە؟ لبٔذاق دىگەْ دارىٓ چىَەْ- 
 
 
 
 
 

 

ٍىٍي ئبپرىٍٕىڭ ئبخىرٌىرى ئىٍي ۋالىتٍىك ئىٕمىالۋىٌ ھۆوۈِەت لوغۇٍٔىرى خبْ ٌەغىەرٌىرىٕي ِبٔبش دەرٍبضي ثوٍىغب -1912 ①
ٔي « جۇِھۇرىَەت»ٔىڭ ِىۋىطي ثوٌغبْ « غىڭخەً ئىٕمىالۋى»لىطتبپ وەٌگۀذە، ِبٔجۇ خبٍٔىغىٕىڭ ضبدىك ِبٌىَي ٍۈەْ داخۇا 

. ئېتىراپ لىٍىپ، ئىٍي تەرەپ ثىٍەْ ضۈٌھي تۈزەغىە ِەججۇر ثوٌذى ۋە ئىىىي تەرەپ ۋەوىٍٍىرى چۆچەن غەھىرىذە ضۆھجەت ثبغٍىذى
ٍۈەْ  (ۋاٌىطي)غىٕجبڭذا خبٍٔىك ھبوىّىَەتٕي ضبلالپ لېٍىػتىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزگەْ ٍۈەْ داخۇا دەرھبي ئۆز ئورٔىغب لەغمەر دوتىَي

ٍۈەْ خۇڭَۇٔي « گېالۋخۇٍچىالر»ِبً وۈٔي، لەغمەردىىي - 7ثىراق، غۇ ٍىٍي . خۇڭَۇٔي غىٕجبڭٕىڭ ثبظ ۋاٌىٍىغىغب وۆرضەتتي
ٍبڭ زىڭػىڭٕي  (ۋاٌىطي)غۇٔىڭ ثىٍەْ، ٍۈەْ غىىەً ثبغچىٍىغىذىىي ثېَجىڭ ھۆوۈِىتي ئۈرۈِچي دوتىَي . ئۆٌتۈرۈپ تبغٍىذى

غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، ٍۈەْ داخۇا ئىٍي لوزغىالڭچي لوغۇٍٔىرىذىٓ ٍۈز ئۆرىگەْ چَەْ . غىٕجبڭٕىڭ ثبظ ۋاٌىٍىغىغب تەٍىٍٕىذى
 .ٔىڭ ھىّبٍىطىذە، لۇِۇي ئبرلىٍىك ئىچىىرىگە لبٍتّبلچي ثوٌۇپ، ٍوٌغب چىممبْ ئىذى (چَەْ دارىٓ)گۇاڭخەْ 
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 ٍېػي ٍبِبْ، ئبچچىغي ٍىالٔذەن چولۇر، لبرا دوغالق،-دوپ ئوخػبظ پوڭسەوىە خۇددى- 
 . تبراْ ئبثذۇي ثەردى جبۋاپ دەپ - ئبدەَ، ئبغمبْ لىرىمالردىٓ

 وىرەِذۇ؟ جەڭگە ئۆزى- 
 تۇرۇپ، ئبرلىطىذا ضەپٕىڭ وىرِەٍذۇ، جەڭگە ثبغٍىمٍىرى ٍوضۇٔىذا، چېرىىٍەرٔىڭ ثۇ- 

 . ئبتىذۇ لبچمبٔالرٔي
 :دىذى ِۇٔذاق ثوٌۇپ رازى ضەِىّىٍىگىذىٓ تبرإٔىڭ ئبثذۇي خەٌپە تۆِۈر

 ئبٔذىٓ،. ئبي ئبراَ وۈْ ٔەچچە ثىر ٍۆتىەپ، ئۈضتۋېػىڭٕي ئىىۀطەْ، ٍىگىت ئوثذاْ- 
 . تېپىۋاي ئبٔبڭٕي-ئبتب ثېرىپ ئىٍىغب لوٍبٍٍي، ضېٍىپ ٍوٌغب ثىٍەْ ئبت ثىر ٍبخػي

 ٍبلۇپ خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، وەتىۀذىٓ ئەپچىمىپ ئۆٍذىٓ تبرإٔي ئبثذۇي ئۀطبرى
 ثبرغبٔطىرى چىراٍىذا ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى ئولۇغمب خەتٕي ھېٍىمي تېپىٍغبْ لوٍٕىذىٓ ٍبضبۋۇٌٕىڭ
. ئولۇدى ئۈٍٔۈن ٍېٕىػالپ خەتٕي دە،-دىذى «گەپ؟ ٔىّە ثۇ »وۈچىَىپ ئبالِەتٍىرى ھەٍرأٍىك

 ٍېمىٕذا تبغمىرى، ئەھۋاٌىذىٓ لىطىُ ثىر لوزغىالڭچىالرٔىڭ خەتتە ثۇ. وەتتي چۆچۈپ ھەِّەٍٍەْ
 ۋە پبٌگبْ خوجىٕىَبز ئبِبٔمۇي، ھەتتب ئەۋەتىۀٍىگي ٍبراغ- لوراي لوزغىالڭچىٍىرغب تۇرپبْ

 ِبڭغبٍٔىغىّۇ ئۈچۈْ ئۇلۇظ ئەھۋاٌىٕي چېرىىٍەرٔىڭ وېٍىۋاتمبْ ئۈرۈِچىذىٓ ئۀطبرىالرٔىڭ
 . ئىذى لۇٍۇٌغبْ ئىّسا دەپ «ضېغىسخبْ »ئبخىرغب ۋە ٍېسىٍغبْ
 . خەٌپە تۆِۈر ضورىذى دەپ- ثىٍەِذۇ؟ ٍېسىػٕي خەت ِبڭمب، خبِۇظ- 
 - ثبلّىغبْ، ئبڭالپ زادىال ئولۇغىٕٕي ِەوتەپتە ئۇٔىڭ تۇرۇپ، ٍۇرتتب ثىر ثىس تبڭەً، ۋاً- 

 . ئبِبٔمۇي دىذى
 خېٍي ثۇ لبراڭالر،. ٔبتبٍىٓ ٍبزاٌىػي چىراٍٍىك ِۇٔچىٍىه ثىٍگۀذىّۇ خەت ِبڭمب خبِۇظ- 

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - ٍبزغبٔذۇ؟ وىُ ثۇٔي. لىٍىذۇ لەٌّىذەن ئبدەِٕىڭ وۆرگەْ ئۇضتبز زاِبْ ئۇزاق
 . پبٌگبْ ئېٍي دىذى- ثبلّبٍّىسِۇ؟ ضوراپ گەپ ٍبضبۋۇٌذىٓ ٍبلۇپ- 

. لىٍىػتي ضوراق ئۇزۇْ خېٍي. وىردى ضۆرەپ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ ٍېرىك وۆزى-ثبظ ئبِبٔمۇي
 ئېَتىپ ٍېڭىٍىك ھىچمبٔذاق ثۆٌەن، گەپٍەردىٓ ثەرگەْ ئېَتىپ ئبِبٔمۇٌالرغب ثبٍب ئۇ ثىراق،

 . ثېرەٌّىذى
 . لبٌغبٔذا خبٌي ئۆً پبٌگبْ ئېٍي دىذى- ثۇالر؟ لىٍطبق لبٔذاق ِۇرتەتٕي ثۇ ئەِذى- 
 . ئېٍىپ ِىٍتىمٕي لوٌىغب ثوضۇق لبرا دىذى - ئوق، تبي ثىر جبجىطي ئۇٔىڭ- 
 ٔىّە وېَىٓ، تۇتمبٔذىٓ ٔي «ضېغىسخبْ »ھېٍىمي لوٍبٍٍي، ضوالپ ھبزىرچە ئۇوبَ، توختب- 

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - لىالرِىس، لىٍطبق
 ضۀسە ضبلالٍّىسِۇ؟ ثېػىٕي ئبً دەپ، ثېػىذا ئبً لېٕي لوٍٕىڭ ثېػىذا، ضبً ضېغىسخبْ- 

 !جۇِۇ ئبدەَ ئېغىر ثەوّۇ ئبوب، تۆِۈر
 تۆِۈر وۈٌذى دەپ - ئەِەضّۇ، ثبر گەپ دىگەْ پىػۇر، ھبٌۋا غورىذىٓ لىٍطبڭ ضەۋىر- 

 . خەٌپە
 تبپىٕىڭذىٓ، ثوٌطبڭ ئبضّبٔذا توختبپتۇر خەپ ھە؟- وىّىىٓ دىگەْ «ضېغىسخبْ »ثۇ- 

 . ثىٍەْ غەزەپ ثوضۇق لبرا دىذى! - ثوٌطبَ چىمّبٍذىغبْ تبرتىپ وووۇٌىڭذىٓ ثوٌطبڭ ٍەردە
    دىذى - وېرەن، تېپىع غۇٔي ئبۋاي. ثىٍىذۇ ِبڭمب خبِۇظ ئۇۋىطىٕي ٔىڭ «ضېغىسخبْ- »

.خەٌپە تۆِۈر



« ئەرۋاھ»     ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         

 

- 139 - 

 

 ببپ ئون توققۇزىىچي

 

 «ئەرۋاھ»

 
 

 

تۇرٍۇظ، __ ئوٍۇُ ئەٍەش، بۇ __ بۇ 

 .تۇرٍۇغتب تبٍبغبچىالر بوىَبٍذۇ

  ٍۇىىئۇش فۇچىل__

 
1 
 

 ثېمىپ ئۇ. تېپىٍّىذى ھېچَەردىٓ وەچىىچە وۈٔي غۇ وەتىۀذەن، ثوٌۇپ غبٍىپ خبِۇظ
 ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ھەِّىذىٓ ئىػمب ثۇ. ئىذى لبٌغبْ ئىچىذە جىرأىڭ ثىر لوٍالرِۇ، ٍۈرگەْ

 . چىمتي ئۇخٍىّبً تۈزۈورەن وېچىچە ثوٌۇپ، تىت-تىت ئىچىذىٓ-ئىچ پبٌگبْ خوجىٕىَبز
 ئبرىذا غۇ. وېتىػتي تەرەپىە-تەرەپ ئىسٌەپ، خبِۇغٕي وىػٍەر ِۇٔچە ثىر ٍۀە ئەتىطي

 . لىٍذى خەۋەر تېپىٍغبٍٔىغىٕي ئۆٌۈگي ئۇٔىڭ ثىرى وىّذۇر
 ئىىىي ئبضتىذىٓ تبغىمىٕىڭ ضوي ٍبتبتتي، دۈَ ئۆڭىۈردە لېتىذىىي ئۇ جىٍغىٕىڭ خبِۇظ

 . ئىذى ئۇرۇٌغبْ پىچبق ٍەرگە
 تبراٌغبْ تېس لبٔذاق خەۋەر توغرىطىذىىي چۈغىۀٍىگي لوٌغب ٍبضبۋۇٌٕىڭ ٍبلۇپ تۈٔۈگۈْ،

 . وەتتي ٍېٍَىپ ھەِّىگە ثىردەِذە گەپّۇ توغرىطىذىىي ئۆٌۈِي خبِۇغٕىڭ ثوٌطب،
 . لبراپ ئۆٌۈوىە پبٌگبْ خوجىٕىَبز دىذى- ئۆٌتۈرگۀذۇ؟ وىُ ثۇٔي- 
 ٔي «ضېغىسخبْ »خۇددى ئبِبٔمۇي، دىذى - ئىػي، ٔىڭ «ضېغىسخبْ »ھېٍىمي چولۇَ ثۇ- 
 . ٍۈگۈرتۈپ وۆز ئبرىطىغب ئبدەٍِەر ثوٌغبٔذەن تبپّبلچي
 خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئۈزۈٌذى، ٍوٌّۇ ثبرىذىغبْ ئۇۋىطىغب ٔىڭ «ضېغىسخبْ »ئەِذى ِبٔب- 

 خبتب ئەپىېٍىپ ثىٍەْ داۋراڭ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ پبٌگبٔالر خوجىٕىَبز ثىٍەْ ئبِبٔمۇي. ثىٍەْ ئبچچىك
 . تۇرۇغتي جىُ لبراپ ٍەرگە چۈغۀگۀذەن لىٍغبٍٔىغىٕي

 تۆِۈر دىذى - ٍۀە، وەتّىگەً پۇراپ. وۆِۈۋېتىڭالر ۋالتىذا ئەِذى ثوٌذى، ئىع ثوالر- 
 . ِىٕىۋېتىپ ئبتمب خەٌپە

 . لبراپ لبرىغب ئبخۇْ تۇرغبْ چەتتە ثىر ئبِبٔمۇي، دىذى - لوٍّبِذىال، ئولۇپ ئبٍەت- 
 . وېتىپ لىسىرىپ لبرى ئبخۇْ دىذى - ھبراَ، ئولۇظ ئبٍەت ِۇٔذالالرغب ٍولطۇ ٍولطۇ،- 
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 وۈرۈن ئەخّەت ثبٍبغي »ئبِبٔمۇٌغب ئبٍمىس تبغالۋاتمبٔذا، توپب ئبزگبٌغب ثىرٔەچچەٍٍەْ
 . دىذى «ثبرِۇ؟ ئېطىڭىسدە
 ِوٌالق ھبڭغب ئوخػبظ وۈرۈوىە ئەِەت وۈٔىال وەٌگەْ ِبڭمىّۇ خبِۇظ ثۇ! ثبر ثبر،- 

 دىذى - لبٌغبٔذۇ، ثىٍىپ ئەِذى ئبوبِّۇ تۆِۈر ثوالتتي، ئوثذاْ ثوٌطب ٍەَ لۇزغۇٔالرغب-لبغب ئېتىپ،
 . لبراپ ئبٍمىسغب ئبِبٔمۇي

 :ثەردى ٍۈز ۋەلە ثىر ٍۀە وېچىطي غۇ
ثبغاللٍىك تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، ثۈگۈْ ئبِبٔمۇي  وېچە ثىر لبرارگبھتب ٍبضبۋۇي ٍبلۇپ تۈٔۈگۈْ

ثۇ ئۆً ِەضچىت تېّىغب تۇتبظ لىٍىپ . ئۇٔي ِەٌىگە ئەپىېٍىپ ثىر ئۆٍگە ضوالپ لوٍغبْ ئىذى
ضېٍىٕغبْ ِۇضتەھەپخبٔىالرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، ئىػىگي خېٍىال وؤىراپ لبٌغبچمب، ئبِبٔمۇي ئۇٔىڭ 

وېچىطي وۈزەتچي لوٍۇظ الزىٍّىغىٕي ئوٍالپ، ئىىىي . لوٌىٕي ٍۀە ثبغالپ تبغٍىذى-پۇت
چېرىىٍەر وېٍەً »ثىراق، ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ ئبٍمىس . ٍىگىتٕىّۇ ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگەْ ئىذى

دەپ « لوٌي ثبغاللٍىك ثىر ئىتٕي ثىس ضبلٍىَبٌّبٍّىسِۇ-دەۋاتمبٔذا، ٍىگىتٍەرگە ِەٌىذە ٔىّە ثبر، پۇت
 .ئۇالرٔي لبٍتۇرۇۋەتتي

ضەپەرلۇي لوزغىالڭچي . ثۇ وۈٍٔەردە رەۋىخبْ ِوِبٍٕىڭ تبۋى ٍوق ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذى
لىرالردا -ئىچّەن ۋە ثبغمب تەِىٕبت ئىػٍىرى ثىٍەْ ثۀت ثوٌۇپ، وۆپىٕچە تبغ-لوغۇٕٔىڭ ٍىّەن

پەلەت ثەزى وۈٍٔىرى ۋالىت تبپبٌىطب، . ھەپتىٍەپ ئۆٍگە لبٍتّبٍتتي-ئبِبٔمۇي ھەپتە. تۈٔەپ لبالتتي
غۇڭب، ھۆضٕبرىخبْ . دە، ثىردەَ ئوٌتۇرۇپ ٍۀە ئېتىٕي چبپتۇرۇپ وېتەتتي-ئۆٍٕي ٍولالپ وېٍەتتي

 .ئبٍمىسغب ھەِرا ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ئۆٍىذە لؤۇپ ٍۈرەتتي
ئەِىطە »ئبِبٔمۇي ئبٍمىس ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ ثبٍىمي گېپىٕي ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ، 

ئبٍمىس ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ ِەضچىت ھوجرىطىذا . دەپ وېتىپ لبٌذى« ئۆزۈڭالر ثىر ٔىّە لىٍىڭالر
ئبخىرى، ثبغمىالرٔي ئبۋارە . ٍېتىپ لوپىذىغبْ غەرۇٌال ثوۋإٍىڭ لېػىغب وىرىپ ِەضٍىھەتٍەغتي

لىٍّبً، پەلەت غەرۇٌال ثوۋإٍىڭ ئوْ ئىىىي ٍبغٍىك ٔەۋرىطي گبٌىٕي چبلىرىپ وېٍىپ، ثۈگۈْ 
 .وېچە ٔۆۋەت ثىٍەْ وۈزەتچىٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌۇغتي

غۇٔذاق لىٍىپ، ئبٍمىس ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ ِىٍتىمٍىرىٕي ِۈرىٍىرىگە ئېطىپ، تۈْ ٔىطپىذىٓ 
رەۋىخبْ ِوِىٕىڭ ثوضۇغىطىذىٓ داٌجىّبً ئۆٍٕي « لبرا ٍىٍپىس». ئبغمىچە وۈزەتچىٍىه لىٍذى

ٔۆۋەت غەرۇٌال ثوۋاٍغب . (رەۋىخبْ ِوِبٍالرٔىڭ ئۆٍي ِەضچىتىە ٍېمىٕال ٍەردە ئىذى)ضبلالپ ٍبتتي 
وەٌگۀذە، گبٌي ثوۋىطىٕىڭ ٔەٍسىطىٕي ئېٍىپ، ئىىىي ضەورەپال ھىٍىمي ئۆٍٕىڭ ئبٌذىغب وەٌذى 

غەرۇٌال ثوۋاً . ۋە خۇددى ئەضىەردەن، ٔەٍسىطىٕي تىه تۇتۇپ، ئىػىه تۈۋىذە لېتىپ تۇردى
ثېرى وەي ثبالَ، وۈزەتچىٍىىٕي ئوٌتۇرۇپ لىٍطبلّۇ »ٔەۋرىطىگە زولٍىٕىپ ثىردەَ لبراپ تۇرغبچ، 

دەپ، تبَ تۈۋىذىىي ضۇپىغب ئوٌتۇردى ۋە ٔەۋرىطىٕي ئۇخالپ لبٌّىطۇْ دىگەْ خىَبي ثىٍەْ « ثوٌىذۇ
دەپ ئوٌتۇرۇپ، ثىر چبغذا « ...ھە... ھە»ثبال . ئۇٔىڭغب ئۇٔىڭغب چۆچەن ئېَتىپ ثېرىػىە ثبغٍىذى

ثۈگۈْ »چۈٔىي ئۇ، . غەرۇٌال ثوۋاً وىگىس لبٌپىغىٕي ئۇٔىڭ ثېػىغب لوٍۇپ ثەردى. ئۇخالپ لبٌذى
دىگەْ گەپٕي ئبڭٍىغبٔذىٓ ثۇٍبْ، ٔەۋرىطىٕىڭ زادى ئۇخٍىَبٌّىغبٍٔىغىٕي « وېچە وۈزەت لىٍىّىس

 .ثىٍەتتي
پەلەت ٍىرالتب . تەثىئەتّۇ خۇددى ئۇٍمۇغب وەتىۀذەن، پۈتۈْ ئەتراپ جىّجىت ئىذى

ئېمىۋاتمبْ تبغ ضۈٍىٕىڭ وۆڭۈٌٍەرگە ئبراَ ثېغىػٍىغۇچي ِۇزىىىذەن ٍېمىٍّىك غبلىراغٍىرىال 
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غبالڭ ثۇٌۇتالر ئبرىطىذا ئېرىٕچەوٍىه ثىٍەْ ئۈزۈپ ٍۈرگەْ توٌۇْ ئبً ھەِّە . ئبڭٍىٕىپ تۇراتتي
 .ئەتراپٕي وۈٔذۈزدىىىذەن ٍورۇتۇۋەتىەْ ئىذى

ئبٌۋاضتىالرٔىڭ زىَبٔذاغٍىغىذىٓ ضبلالٍذۇ، دەپ -غەرۇٌال ثوۋاً ئۆز ئېتىمبدى ثوٍىچە، جىٓ
تەورار ئولۇپ ثىردەَ ِېڭىپ ٍۈرگۀذىٓ -دىگەْ ئبٍەتٕي تەورار« ئبٍتەٌىۇرضي»ئىػۀگەْ 

غۇ . ئبضتب ئۇٔىّۇ ئۈگذەن ثېطىػمب ثبغٍىذى-ئبضتب. وېَىٓ، ضۇپىغب ئوٌتۇرۇپ، ٔەٍسىگە تبٍبٔذى
ثېػىذىٓ تبپىٕىغىچە ئبلمب ئوراٌغبْ ئىگىس ثىر : ئبرىذا وۆزىگە ثىر ٔىّە وۆرۈٔگۀذەن ثوٌذى

. دەپ ئوٍالپ، وۆزىٕي ِەھىەَ ٍۇِۇۋاٌذى« ئەرۋاھ»ثوۋاً ثۇٔي . گەۋدە ثوۋاٍغب ٍېمىٕالغّبلتب ئىذى
. ئبرلىذىٕال لبتتىك ثىر ٔەرضە ثېػىغب تەگذى. غۇ ھبِبْ وۈچٍۈن ثىر لوي ثوۋإٍىڭ گېٍىٕي ضىمتي

ئىػىىٕي ئەپچىٍٍىه ثىٍەْ لوِۇرۇپ تبغالپ، « ئەرۋاھ». ثوۋاً ھۇغطىسٌىٕىپ ضۇپىغب ٍىمىٍذى
. ئبرلىذىٕال ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕىڭ جبْ تبٌىػىپ خىمىراۋاتمبْ ئبۋازى ئبڭالٔذى. ئۆٍگە وىرىپ وەتتي

ئىػىه . ئۆٍذىٓ ئىتتىه چىمىۋېتىپ، تبِغب ٍۆٌەوٍىه تۇرغبْ ئىػىىىە پۇتٍىػىپ وەتتي« ئەرۋاھ»
ثبغمب . لبۋاپ تبغٍىذى« لبرا ٍىٍپىس»لىٍغبْ ئبۋاز ئبڭٍىٕىع ثىٍەْ تەڭ « تبق»ٍىمىٍىپ، 

ِەضچىتٕىڭ وەٍٕىگە ئۆتۈپ وۆزدىٓ « ئەرۋاھ»ھىٍىمي . ھوٍٍىالردىىي ئىتالرِۇ لبۋاغمب ثبغٍىذى
 .غبٍىپ ثوٌذى
دە، -وېچىگي ثىٍۀال ٍبتمبْ ئبٍمىس ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ چۆچۈپ ئوٍغبٔذى-وىَىُ

ئبٍمىس . ٍبلۇپ ٍبضبۋۇي ثوغۇزالپ تبغالٔغبْ ئىذى. ِىٍتىمٍىرىٕي ئېٍىپ ِەضچىتىە ٍۈگۈردى
ئۆٍذىٓ ٍۈگۈرۈغۈپ چىممبْ -ئۆً. ئبرلىذىٓ ئىىىي پبً ِىٍتىك ئبتتي-ئبضّبٔغب لبرىتىپ، ئبرلب

 .چۇڭٍىرى ثىٍەْ ِەٌە ئىچىٕي ئۀطىسچىٍىه لبپالپ وەتتي-ئبدەٍِەرٔىڭ ۋاڭ
 
 

2 
 

وۆزى تېڭىٍغبْ غەرۇٌال ثوۋىغب ئۇضطۇزٌۇق -ئبِبٔمۇي ئۆزىٕىڭ ئۆٍىذە ثبظ
ئىچىۈزىۋاتمبٔذا، ٍبظ ئىّبَ ئبخۇْ لبرى ثبِذات ٔبِىسىذىٓ ٍبٔغبْ جبِبئەتٕي ثبغالپ، ئەھۋاي 

 .ضوراپ وىردى
- ۋاٌالھۇ ئەٌەَ، ثۇِۇ ئبخىر زاِبٕٔىڭ ئبالِەتٍىرىذىٓ ثوٌطب وېرەن، ! توۋا دەٍذىغبْ ئىع- 

 .دىذى ئبخۇْ لبرى تۆردە ئوٌتۇرۇپ
 .دەپ ٍبلىطىٕي تۇتۇغتي ٍبغىٕىپ لبٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى« توۋا، توۋا»
ئۆزٌىرى ئولۇغبْ وىتبپالردا ئبخىر - دىذى ئبِبٔمۇي ئبخۇْ لبرىغب لبراپ، - ئىّبَ ئبخۇٔۇَ، - 

 الر لوٌىغب تىغ ئېٍىپ ئبدەَ ئۆٌتۈرىذىغبْ ئىػالر ثوٌىذۇ، دەپ ٍېسىٍغبّٔۇ؟« ئەرۋاھ»زاِبْ ثوٌغبٔذا، 
- ۋەٌالھۇئەٌەَ، ِۇلەددەش وىتبپالردا ثۇ خۇضۇضتب ئۇچۇر ثېرىٍّىگەْ ثوٌطب وېرەن، - 

 .دىذى ئىّبَ وىچىىىىٕە ضەٌٍىطىٕي تۈزىتىپ تۇرۇپ
« ئەرۋاھ»ئۇٔذاق ثوٌطب، غەرۇٌال ثوۋإٍىڭ ثېػىٕي ٍېرىپ، ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕي ثوغۇزٌىۋەتىەْ - 

 .دىذى ئبِبٔمۇي ئىّبِغب تىىېٍىپ لبراپ- ثىسگە ئوخػبظ تىرىه ئبدەِّۇ ٔىّە؟ 
 :ٍبظ ئىّبَ ثىر ئبز ئوڭبٍطىسالٔغبٔذەن ٍەرگە لبرىۋاٌذى، ئبٔذىٓ

ثىس ثۀذىٍەر ثۇ ھىىّەتٍەرٔىڭ ضىرىٕي ثىٍىپ . ئبٌال تبئبالٔىڭ ھىىّەتٍىرى وۆپ- 
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 .دىذى- وېتىػىە ئبجىسِىس، 
- ئبٌالٔىڭ ھىىّەت ضىرٌىرىٕي ثىٍەٌّىگەْ ثىٍەْ ثۀذىٕىڭ ضىرىٕي ثۀذە ثىٍەٌەٍذۇ، - 

 .دىذى ئبِبٔمۇي ٍۀە ئىّبِغب تىىېٍىپ لبراپ
 :ٔۇرۇي ثوۋاً ئبِبٔمۇٌٕىڭ گېپىٕي لۇۋۋەتٍەپ ِۇٔذاق دىذى

 .ثىگىس لبپتب ٍبتّبش، ئۆٌۈن تبغبردا دەپ، ثۇ ئىػٕىڭ ضىرىّۇ ئېچىٍىپ لبالر- 
 .دەپ دۇئب ٍبٔذۇرۇپ ئورٔىذىٓ لوپتي« ئىٕػبئبٌال غۇٔذاق ثوٌۇر»ٍبظ ئىّبَ 

زەِجىرەن ۋە ئەڭ ٍېڭي ِىٍتىمالر ثىٍەْ لوراٌالٔغبْ ئۈرۈِچي چېرىىٍىرىٕىڭ ٍەرٌىه -توپ
چېرىىٍەر ثىٍەْ ثىرٌىىتە لوزغبٍذىغبْ ٍېڭي ھۇجۇِغب لبٔذاق تبلبثىً تۇرۇظ ِەضىٍىطىذە ثبظ 

ئبرلىذىٓ ٍۈز ثەرگەْ ثۇ ضىرٌىك ۋەلەٌەر لوزغىالڭ رەھجەرٌىرىٕي ثىرئبز -لبتۇرۇپ تۇرغبٔذا، ئبرلب
ھىطبپالٔغبْ تۆِۈر « ٔبھبٍىتي ئېغىر ئبدەَ»ھەتتب ھەِراٌىرىٕىڭ ٔەزىرىذە . گبڭگىرىتىپ لوٍذى

ئۇ غەرۇٌال ثوۋإٍي ٍولالپ . خەٌپىٕىڭّۇ خىَبٌي چېچىٍىپ، وۆڭٍي پەرىػبْ ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ئىذى
ٔي تۇتبٌّبٍۋاتطبق، « ضىغىسخبْ»ھىٍىمي : وېٍىپ، ثىردەَ ِۇڭذاغمبٔذىٓ وېَىٓ، خىَبٌغب چۆِذى

وىُ ثوٌغىَذى؟ ئەجەپ ٍبلۇي « ئەرۋاھ»ٔىڭ پەٍذا ثوٌغىٕىٕي لبرا، ئەِذى ثۇ « ئەرۋاھ»ٍۀە ثىر 
ٍبضبۋۇي لوٌغب چۈغىەْ وۈٕٔىڭ ئۆزىذىال خبِۇظ ِبڭمب غبٍىپ ثوٌىذۇ ۋە غۇ وېچىطي 

« ئەرۋاھ»ئۆٌتۈرۈٌىذۇ؟ خۇددى ثىرضي ِبراپ تۇرغبٔذەن، غەرۇٌال ثوۋاً وۈزەتچىٍىه لىٍغبْ گەزدە، 
ئىىىىطي ثىر ئبدەَ « ضېغىسخبْ»ثىٍەْ « ئەرۋاھ»ثۇ . پەٍذا ثوٌۇپ، ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕىّۇ ئۆٌتۈرىذۇ

دىّەن، ئبرىّىسدا ثىسٔىڭ تېرىّىسگە . ئەِەضّىذۇ؟ ھە، ھە، غۇٔذاق، ثۇ ئىىىىطي ثىر ئبدەَ
ثۇ دۈغّەْ غبِەخطۇتٕىڭ ٔەچچە ٍۈزٌىگەْ . وىرىۋاٌغبْ ٔبھبٍىتي ِەوىبر ثىر دۈغّەْ ثبر
ثىس تبظ . ثىس تېخي لبتتىك غەپٍەتتە ئىىۀّىس. چېرىىٍىرى لىالٌّىغبْ ئىػالرٔي لىٍىۋاتىذۇ

ئەِّب ثۇ ِەوىبر دۈغّەْ ثىسٔىڭ ھەرثىر ثبضمبْ . ضبٔىطبق، غبِەخطۇت لۇَ ضبٔبٍذىىەْ
وۆرۈپ . لەدىّىّىسٔي لبٔذاق لىٍىپ ِۇٔذاق ئېٕىك وۆرۈپ تۇرغبٔذۇ؟ ھە، ھە، ئۇلتۇَ، ئۇلتۇَ

ئبغۇ . ۋاً ئېطىت، غۇٔىڭغىّۇ ئەلٍىُ ٍەتّەپتۇ. تۇرِىذى، ثىس ئۆزىّىس وۆرضىتىپ لوٍۇپتىّىس
وۈٔذۈزى -ئبِبٔمۇٌالر ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕي ٍۇرت ئىچىگە وۈپ. وۈٔىال ئىع ثۇزۇٌغبْ ئىىەْ

ئۇ، ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕي . ئبٌٍىمبچبْ لىٍتبلمب چۈغىەْ ثوالتتي« ضېغىسخبْ»ئەپىىرِىگەْ ثوٌطب، ثۇ 
وۆرۈپ ٍبوي ئۇٔىڭ لوٌغب چۈغىۀٍىگىٕي ئبڭالپال، ئۆز ئىسىٕي ٍولىتىع ئۈچۈْ ئىػمب وىرىػىەْ 

ثىسِۇ غۇٔىڭغب الٍىك . ٔي ھەرگىس ئبغىبرا تۇتمىٍي ثوٌّبٍذۇ« ضېغىسخبْ»ئەِذى ثۇ ! دە-ئىىەْ
غب « ضېغىسخبْ»ئۇٍمۇِىسٔي ئېچىپ، ثىسگە ئەلىً ئۆگىتىپ لوٍغبْ . ئىع لىٍّىطبق ثوٌّىذى

 .رەھّەت
ئبِبٔمۇي ثىٍەْ . پىىىرٌىرىٕي ئۆز ھەِراٌىرىغب ئېَتتي-وېَىٓ، تۆِۈر خەٌپە ثۇ ئوً

« ضېغىسخبْ»خوجىٕىَبز پبٌگبٔالر ھىٍىمي وۈٔي ٍبلۇپ ٍبضبۋۇٌٕي ٍۇرت ئىچىگە ئبغىبرا ئەپىىرىپ 
 .ٔي ئۈروىتىپ تبغٍىغبٍٔىغىغب لبتتىك پۇغبٍّبْ لىٍذى

ضېغىسخبْ ضەگەن ٔىّە، »: ثۇرۇٔمىالر- دىذى تۆِۈر خەٌپە، - ئۆتىۀگە ضبالۋات،- 
تۈگىّەٍذىغبْ ئىع ٍوق، لىٍتبلمب چۈغّەٍذىغبْ لۇظ »ئەِّب، . دەپ« ئۆزىذىّٕۇ جېٕي ثەن ٔىّە

ئەِذى . ٔىڭ لىٍتبلمب چۈغّىگىٕىٕي ِەْ ثىر وۆرەً«ضېغىسخبْ»ثۇ . دىگەْ گەپّۇ ثبر« ٍوق
 !خىَبٌىڭالرٔي ثۇ ئىػمب چبچّبً، ٍېڭي جەڭگە تەٍَبرٌىٕىڭالر
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 .تەداُ تۈىنە تۇٍػۇغىذىِ ئىيىْبر

  ئۇٍغۇر خەىق ٍبقبىي__

 
 
 

ئەِذى ئۇالرٔىڭ »ئۈرۈِچىذىٓ چېرىه وەٌگۀٍىگي ئېٕىك ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ، تۆِۈر خەٌپە 
دەپ، ثوٌغۇضي جەڭٕىڭ پىالٍٔىرى ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغمب ثبغٍىذى « تبلمب ھۇجۇَ لىٍىػي چولۇَ

ئبثذۇي تبرإٔىڭ ئېَتمبٍٔىرىٕي ئبڭٍىذىڭالر، ئۈرۈِچي چېرىىٍىرىگە »ۋە ھەِراٌىرىٕي ٍىغىپ، 
غَەتەً ثىٍەْ غبِەخطۇتٕىڭ وۈچۈوٍىرى لوغۇٌطب، ثىسگە ھۇجۇَ لىٍىذىغبْ چېرىىٍەرٔىڭ ضبٔي 

 .دىذى« لېٕي ئېَتىڭالرچۇ، ثىس لبٔذاق لىٍطبق ثوالر؟. ِىڭذىٓ ئېػىپ وېتىػي تۇرغبْ گەپ
ثۇ ھەلتە ھەروىُ ھەرٔىّە دەپ، خېٍي ئۇزۇْ پبراڭ ثوٌذى، ئبخىرى، تۆِۈر خەٌپىٕىڭ 

تبزا تبٌالپ تۇرۇپ، ئوتتۇرا لوٌذەن : ئوتتۇرىغب لوٍغبْ الٍىھىطي ثوٍىچە ِۇٔذاق لبرارغب وېٍىػتي
چېرىىٍەر غەھەردىٓ لوزغىٍىپ . ثۇالر ئۈچ توپمب ثۆٌۈٔىذۇ. ٍىگىتتىٓ ئۈچ ٍۈزى ئبٍرىپ چىمىٍىذۇ

چىممبْ ھبِبْ، ثىرىٕچي توپٕي ئېٍي پبٌگبْ وۆغۆتە ئېغىسىغب ِۆوتۈرۈپ، ۋالتي ٍەتىۀذە، 
دۈغّۀٕي ئبرلب تەرەپتىٓ ئۇرىذۇ؛ ئىىىىٕچي توپٕي لبرا ثوضۇق تۆرۈن غوٌي ثىٍەْ تۇتبغمبْ 

ئوتتۇرىذا تۆِۈر خەٌپە، . جەڭ لىسىغبٔذا، دۈغّۀگە ئوڭ لبٔبتتىٓ تېگىذۇ. ئىذىرٌىمالرغب ٍوغۇرىذۇ
ثۇ توپمب ئەڭ ئۇضتب ِەرگۀٍەر ئبجرىتىٍىپ، ھەرثىر . ئبِبٔمۇي، خوجىٕىَبز پبٌگبٔالر تۇرىذۇ

ٍبردەِچي ثوٌغبْ وىػي ِۇِىىٓ لەدەر . ِەرگۀگە ثىردىٓ ٍبردەِچي، ئىىىىذىٓ ِىٍتىك ثېرىٍىذۇ
ئۇدۇٌذىىي __ ثۇ توپتىىىٍەر ئبلچۇق ضېَىغب ٍېمىٓ . ئۆزى ئبتّبً، ِىٍتىمٕي ئولالپ ثېرىذۇ

- ئىذىرٌىمالرغب جبٍٍىػىذۇ، ئۇالرٔىڭ ئبتٍىرىٕي ئىذىرٌىك ئىچىذىىي پىٕھبْ جبٍالردا ٍەتتە 
ئبھبٌە ئىچىذىٓ لبٌپبق، ثۆن، وؤب . ضەوىىسدىٓ لىٍىپ، ئبٍرىُ ئبدەٍِەر تۇتۇپ تۇرىذۇ

 ۋە دۆڭٍۈوٍەر ئۈضتىگە ①پبتب ٍىغىپ، تبغ لبپتبٌٍىرى ثىٍەْ وۆتەي-وېچەن، التب-وىَىُ
ثىر لىطىُ ئبھبٌە غۇ لبرأچۇلالر ئەتراپىذا ِىذىرالپ ٍۈرۈپ، ثبراڭ . لبرأچۇلالر ٍبضىٍىذۇ

 . وۆرضىتىػىە ضەپەرۋەر لىٍىٕىذۇ، جەڭ ثبغٍىٕىع ثىٍەْ تەڭال، ئۇالر ئۆزىٕي داٌذىغب ئبٌىذۇ
 

 . داۋأذىٓ پەش، ئبدەتتىىي دۆڭٍۈوتىٓ ئىگىسرەن وەٌگەْ تۆپىٍىه– وۆتەي ①
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ئۀطبرى ۋە لبضىُ لىسىك ثبغٍىك ثىر ٔەچچە ٍىگىت ھبزىردىٓ ثبغالپ ئبلچۇق ضېَىٕي چبرالغمب 
 .وىرىػىذۇ

 :ئېٍي پبٌگبْ تىىە ضبلىٍىٕي ضىالپ ئوٌتۇرۇپ ِۇٔذاق دىذى
 لىٍىّەْ، ئۇ ٍەرگە ثۆٌگەْ ①ٌېىىٕسە، تۆرۈن غوٌىذىٓ گەغەت. ثۇغۇ ئوثذاْ ثوٌذى- 

 .چېرىىٍەر غۇ تەرەپىە جىمراق ئېطىٍىپ ئبالرِىىىٓ. ئبدىّىّىس ئبز ثوٌۇپ لبٌذى
ئۆزۈڭٕي ئەر چبغٍىطبڭ ئۆزگىٕي غىر چبغال دەپتىىەْ، - دىذى لبرا ثوضۇق، - ئېٍي ئبوب، - 

 ِەْ ٍۈز ٍىگىت ثىٍەْ ئۇ ٍەردە پبدا ثبلبِذىّەْ؟! ضۀسە، ِېٕي وۆزگە ئىٍّبٍطەْ ھە
ضېٕي پبدا ثبلبِذىىىٓ دەۋاتمىٕىُ ٍوق، تۆرۈن غوٌي خەۋپٍىه ٍەر، ئبدەَ جىمراق ثوٌطۇْ - 
 .دەۋاتىّەْ
دىذى تۆِۈر خەٌپە - ثوٌذى، ثوٌذى تبالغّبڭالر، لبٌغىٕىٕي ۋالتي وەٌگۀذە وۆرەٍٍي، - 

 .ئبرىغب چۈغۈپ
چبرٌىغۇچىالر خېٍي ٍەرگىچە ثېرىپّۇ ھىچمبٔذاق . تېچ ئۆتۈپ وەتتي-ثۈگۈٔىي وۈْ تېپ

گۇگۇَ چۈغىۀذە تۆِۈر خەٌپە ئۆٍٕي ٍولالپ وەٌّەوچي ثوٌۇپ، . خەۋەر ئېٍىپ وېٍەٌّىذى
 . ئبِبٔمۇي ثىٍەْ ئبتٍىٕىپ ِبڭذى

ۋەلەضي ٍۈز ثەرگەْ ِەضچىتىە « ئەرۋاھ»چبلىطي ھىٍىمي وېچىطي -تۆِۈر خەٌپىٕىڭ ثبال
چبلىطي ثىٍەْ ثىٍٍە -ٍېمىٓ، ٍوي ثوٍىذىىي ئىگىسرەن ٍەرگە ضېٍىٕغبْ ثىر ھوٍٍىذا غبوىرٔىڭ ثبال

غۇ ھوٍٍىغب تۇتبظ ٍۀە ثىر وىچىىرەن ھوٍٍىغب . ثۇ ھوٍال ئۇالرٔىڭ ئۆز زىّىٕي ئىذى. ٍبغبٍتتي
ھەر ئىىىي ھوٍٍىذىىي ئۆٍٍەرٔىڭ ھەِّىطي دىگىذەن ٍېرىُ تبظ، . ضەپەرلۇٌالر جبٍالغمبْ ئىذى

ٍېرىُ وېطەن ثىٍەْ لوپۇرۇٌغبْ ئبددى ۋە تۈڭٍۈوٍۈن ئۆٍٍەر ثوٌۇپ، پەلەت تۆِۈر خەٌپىٕىڭ 
 .ِېھّبٔخبٔب لىٍغبْ ئۆٍي ثىرلەدەر چوڭ ۋە پۀجىرىٍىه ئىذى

. تۆِۈر خەٌپە ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ِەھەٌٍىگە وىرگۀذە ئەٌٕىڭ ئبٌذى ٍېتىپ ثوٌغبْ ئىذى
لبرا »تۆِۈر خەٌپىٍەر ئۆٍگە ٍېمىٕالغمبٔذا . ضبٔذا ئبڭٍىٕىپ تۇراتتي-ئىتالرٔىڭ لبۋاغٍىرى ئبٔذا

ثىراق، ئىگىطىٕي تؤۇپ، . ِۇ ثىر پۇتىٕي ضۆرەپ، ھوٍٍىٕىڭ چبلطب ئىػىگىذىٓ لبۋاپ چىمتي« ٍىٍپىس
ئبرلىذىٕال ضەپەرلۇي پەٍذا ثوٌۇپ، تۆِۈر خەٌپە ثىٍەْ ئېطۀٍىه . دەرھبي ئەروىٍەغىە ثبغٍىذى

چبلىٍىرى جبٍالغمبْ ھوٍٍىٕىڭ لورۇق تېّىذىٓ -ضورىػىپ تۇرغبٔذا، ئبِبٔمۇي تۆِۈر خەٌپىٕىڭ ثبال
غۇ ئبرىذا تۆِۈر خەٌپىٕىڭ . چۈغۈپ، چبلطب ئىػىگىٕي ئبچتي ۋە ئبتالرٔي ئېغىٍغب ئەپىىرىپ وەتتي

 .ئبٍىٍي زورىخبْ ئۆٍذىٓ چىراق وۆتىرىپ چىمتي
 . دىذى ضەپەرلۇي تۆِۈر خەٌپىگە لبراپ- لؤۇپ لبالرضىٍەر، - 
 ئبٍالراپبَ لبٔذالراق ٍبتىذۇ؟. ٍبق، ثىردەَ ئوٌتۇرۇپ وېتىّىس- 
 .خۇداٍىُ غىپبتٍىك ثېرىپ، تۈزۈٌۈپ لېٍىۋاتىذۇ- 
وېچىطي ئبغرىك ٍولالظ ٍبخػي ئەِەش دەٍذىىەْ، ثبغمب ثىر وۈٔي ٍولالپ وىرەً، ِېٕي - 

 .ضورىذى دىگىٓ ئبوب
 .خوظ، ئبِبْ ثوٌۇڭالر- 

چەتتە چوڭ . تۆِۈر خەٌپە ئۆٍگە وىرىپ، وبڭذا لبتبر ٍبتمبْ ثبٌىٍىرىٕىڭ ثېػىغب ئېڭىػتي
 ئوْ ئىىىي ٍبغالردىىي ئبٍٕۇر، ئوتتۇرىذا ضەوىىس ٍبغالردىىي ئوغٍي ثبضىت ثىر خىٍذا __ لىسى 

 
 . ئۀذىػە لىٍىّەْ دىّەوچي①
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زورىخبْ . تۆِۈر خەٌپە وەڭ ئبٌمىٕي ثىٍەْ ثبضىتٕىڭ پىػبٔىطىٕي ضىالپ لوٍذى. ئۇخالپ ٍبتبتتي
لبرا چىراق ثۇ وىچىىىىٕە ئۆٍٕي ثىر خىٍذا ٍورۇتۇپ . چبً لبٍٕىتىع ئۈچۈْ ئوچبلمب ئوت ٍبلتي

تۆِۈر خەٌپە ٍېٕىذا ئوٌتۇرغبْ زورىخبٕٔىڭ ضوٌغۇْ ٍۈزىگە لبراپ، ئىچي ضېرىٍگۀذەن . تۇراتتي
 :دە، لوٌٍىرىٕي ئبٌمىٕىغب ئېٍىپ ِۇٔذاق دىذى-ثوٌذى

ِېٕىڭ لوٌۇِغب چۈغىۀذىٓ ثۇٍبْ، ثىرەر وۈّٔۇ خبتىرجەَ . تبزىّۇ جبپب تبرتتىڭ ئبپىطي- 
 ...ئۆتەٌّىذىڭ، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە

خۇداٍىُ - دىذى زورىخبْ غەِىىٓ ثىر تەثەضطۇَ ثىٍەْ، - ِۇٔذاق گەپٍەرٔي لىٍّىطىال، - 
توٌىّۇ . ئەِّبزە، ئۆزٌەدىٓ ثەن غەَ ٍەٍّەْ. ثبغٍىرىٕي ئبِبْ لىٍطب، ھەِّىطي ئۇٔتۇٌۇپ وېتىذۇ

ٔىڭ ٔىّە ثوٌغبٍٔىغىٕي خىَبي لىٍطبَ، « تورپبق ٍېغىٍىغي». ٍوغبْ ئىػالرغب وىرىػىپ لبٌذىال
 .خۇداٍىُ ئۇٔذاق وۈٍٔەرٔي ھبراَ لىٍغبً. تۀٍىرىُ غۇلىراپ، ثۆٌەوچىال ثوٌۇپ وېتىّەْ

تورپبق »ٍبغبچ لبزأذا ثىرال ئبظ پىػىذۇ، غبِەخطۇتٕىڭ . ئۇٔذاق خىَبٌالرٔي لىٍّب- 
ئەتراپمب لبراپ ثبلّبِطەْ، . دىىي ِبٍّۇْ ئوٍۇٔىغب ئەِذى ھىچىىُ گوي ثوٌّبش« ٍېغىٍىغي

لىسىٍگۈٌٕىڭ تولىذەن، ثەظ ئبتبرٔىڭ ئولىذەن ٍىگىتٍىرىّىس ثىٍەْ پۈتۈْ تبغ خەٌمي ئۀە ئبۋۇ 
 .پەرۋأىذەن ئۆزىٕي ئېتىپ ئۇرۇۋاتمبٔذا، ٔىّىذىٓ غەَ ٍىگۈٌۈن، لبٌغىٕىغب ئبٌالٔىڭ ئۆزى وېپىً

خوتۇْ وىػىٍەر . ئۇغۇ راضت، ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ ئبٍمىسغب لبراپال ِبزۇزٌۇغۇَ وېٍىذۇ- 
ئەِّبزە، ٍېغي ٍبٔذىٓ، ثبال ! چېغىذا غۇٔذاق لىٍىۋاتمبٔذا، غبِەخطۇتٕىڭ چېرىىٍىرى ٔىّىّۇ لىالالر

 ...چۆرىٍىرىذىىي گبٍي ئبدەٍِەر-لېرىٕذاغتىٓ دەپ، ئۆپ
تۆِۈر خەٌپە خوتۇٔىٕىڭ وۆزىگە . زورىخبْ تىٍىٕىڭ ئۇچىغب وېٍىپ لبٌغبْ گېپىٕي ٍۇتۇۋەتتي

 .ئۇٔىڭ ِۇالٍىُ لوً وۆزٌىرىذە ٍبظ ئەگىپ تۇراتتي. تىىېٍىپ لبرىذى
 .دىذى تۆِۈر خەٌپە ضەي ضەگەوٍىػىپ- ٔىّە ثوٌذۇڭ، گېپىڭٕىڭ ئبٍىغىٕي ئېَتّبِطەْ، - 
 .دىذى زورىخبْ ئبٌمىٕي ثىٍەْ ٍېػىٕي ضۈرتۈپ- ھىچٕىّە، - 
 ٍبق، ثىرٔىّىٕي ئۇلمبْ ئوخػبٍطەْ، گبٍي ئبدەٍِەر دەپ توختبپ لبٌذىڭغۇ؟- 

 :دە، ِۇٔذاق دىذى-زورىخبْ ثىردەَ خىَبٌغب چۆِذى
ضەٍپۇڭ توختبخۇْ ٍوچۇٔال ثىر ئبدەَ ئىىەْ، ثىسٔىڭ ئبٍٕۇرغب ثىر لىطىّال گەپٍەرٔي - 

 .لىپتۇ
 ٔىّە دەپتۇ؟- 
ئۆتىەْ جۈِە وۈٔي توختبخۇْ ِەضچىتٕىڭ ضۇپىطىذا ئىّبَ ئبخۇٔۇَ ثىٍەْ - 

ثىر ئوثذاْ چوڭ »لىس ثبال ٍېٕىغب ثبرضب، . ئوٌتۇرۇپتىىۀذۇق، ثىسٔىڭ ئبٍٕۇرٔي وۆرۈپ لىچمىرىپتۇ
وېَىٓ غبِەخطۇتٕىڭ ئورٔىغب چىمىپ ۋاڭ غوجبَ . ثوٌۇپ لبپتىال، دادىٍىرى ھبزىر خەٌپەَ ثوٌذى

ضەپەرلۇٌٕي . ثوٌىذۇ، ئبپىٍىرى پۇجۇڭ ثوٌىذۇ، لبرا ثوضۇق ثىٍەْ ئېٍي پبٌگبٕٔي تەٍجي ثەگ لىٍىذۇ
لېسىجەگ لىالر، ِبڭب ھېچجوٌّىطب، دورغىٍىك تېگەر، ئۇوەِذە ئۆزٌۀي وېٍىٓ ئبٍال لىٍىۋاالً دىطەَ، 

ِەرتىۋىطي تۆۋەْ ئىىەْ دەپ ئبپىٍىرى ئۇٔىّبً تۇرِىغبً جۇِۇ؟ دورغىٍىمّۇ تۆۋەْ ِەرتىۋە 
لبرىطىالچۇ، ثۇ توختبخۇٕٔىڭ ٔىّە . لىس ثبال ئىسا تبرتىپ ئۆٍگە ٍىغالپ وىرىپتۇ. دەپتۇ« ئەِەش

 دىگىٕىذۇ؟
ثىرىّىس ۋاڭ، ثىرىّىس تەٍجي - دىذى تۆِۈر خەٌپە وۈٌۈپ وېتىپ، - ئوٍٕىػىپ ئېَتمىٕىذۇ، - 

ثىس ئۆزىّىس ۋاڭٍىمٕي ئۆرۈۋېتىپ، . ثوٌۇظ ٔىَىتىّىسٔىڭ ٍولٍۇغىٕي توختبخۇْ ئوثذاْ ثىٍىذۇ
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پۇلراالرغب تەڭٍىه، ئەروىٍٕىه ئبٌىّىس دەۋاتطبق، ئۇٔذاق ئىػّۇ ثوالِذۇ؟ ثۇ گەپٕي ضۀّۇ 
 !ھىچىىّگە دەپ ٍۈرِە ئبپىطي

ثبغٍىرىغب ئبق ضبٔچىٍغبْ ثىٍەْ، گبٍىذا وىچىه ثبٌىذەن . ئۆزٌەزە، ثەن لىسىك ئبدەَ- 
وۆڭۈٌذە ٔىّە ثوٌطب، ئېغىسغب غۇ چىمىذۇ دەپ، توختبخۇٕٔىڭ وۆڭٍىذە ثىر . لىٍىمالرٔي لىٍىذىال

ٔىّە ثوٌّىطب، ھىچٕىّىذىٓ ھىچٕىّە ٍوق ھىٍىتىٕال ۋاڭٍىك، تەٍجىٍىه تبٌىػىپ ٍۈرەِذۇ؟ 
ھبٍۋإٔىڭ ئبٌىطي تېػىذا، ئبدەِٕىڭ ئبٌىطي ئىچىذە دەپتىىەْ، ئۇٍمۇٌىرىٕي ئېچىۋاراق ٍۈرضىٍە 

 .ثوٌۇرِىىىٓ
گۇِبْ ئىّبٕٔي لبچۇرۇپتۇ دەپ، ِۇٔذاق . ۋاً ئبپىطي، توٌىّۇ زىَبدە گەپٍىه ثوپمبپطەْ- 

ھە راضت، - دىذى تۆِۈر خەٌپە، ئبٔذىٓ گەپٕي ثبغمب ٍبلمب ٍۆتىەپ، -  خىَبٌالرٔي لىٍّب، ①ئۀذۇ
 .دەپ ضورىذى- ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ گەپٍىػىپ ثبلتىڭّۇ؟ 

زورىخبْ ئېرىٕىڭ ِىجەزىٕي ثىٍگەچىە ضەٍپۇڭ توغرىطىذىىي گەپٕىڭ ثبغمب ٍبلمب 
دەپ « ھەَ، گەپٍەغتىُ، ِەٍٍي ثبردەن لىٍىذۇ»ٍۆتىەٌگۀٍىگىذىٓ خوغبي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ضوئبٌىغب 

لبرا . ثۇ، ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ لبرا ثوضۇلٕي چېتىپ لوٍۇظ توغرىطىذىىي گەپ ئىذى. جبۋاپ ثەردى
ثوضۇق ثىر ٔەچچە ٍىٍالر ثۇرۇْ غبِەخطۇتٕىڭ غەزىۋىگە ئۇچراپ، ٔوِغب ئۈچ ٍىٍٍىك ضۈرگۈْ 

. ضۈرگۈْ ِۇددىتي توغمىچە خوتۇٔي ئبغرىك ثىٍەْ لبزا تېپىپ، ئۆزى ثوٍتبق لبٌغبْ. لىٍىٕغبْ
تۆِۈر خەٌپە لبرا ثوضۇق ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ . ئىىىي ثبٌىطىٕي لېَٕي ئبتىٍىرى ثېمىۋاٌغبْ ئىذى

ضەرگۈزەغتىٍىرىٕي ئوثذاْ ثىٍگەچىە، ثۇ ئىىىىٍَۀٕي چېتىپ لوٍۇظ خىَبٌىغب وېٍىپ، 
 .ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ ِەٍٍىٕي ثىٍىپ ثېمىػٕي زورىخبٔغب تبپػۇرغبْ ئىذى

خوٍّۇ ئوثذاْ »تۆِۈر خەٌپە زورىخبٕٔىڭ جبۋاثىٕي ئبڭالپ، پىَبٌىٕي داضتىخبٔغب لوٍذى ۋە 
وۆڭٍىّىسٔىڭ . ثوپتۇ، ثىسٔىڭ لبرا ثوضۇغىّىس ثۇ گەپٕي ئبڭٍىطب، لبٔچە خوظ ثوٌۇپ وېتەر، ئەِذى

ئۇٔىڭ . دەپ لبلبلالپ وۈٌذى« ثىر ئبز ئبراِي ثوٌغبٔذا، تبزا لبِالغتۇرۇپ، ثىر توً ئوٍٕىۋېتىٍي
دە، ٍۈگۈرۈپ -وۈٌىىطىذىٓ وىچىىىىٕە ثبضىت ئوٍغىٕىپ وېتىپ، ٍوتمبٔذىٓ ضۇغۇرۇٌۇپ چىمتي

 :وېٍىپ، دادىطىٕىڭ ثوٍٕىغب ئېطىٍذى
 دادا، دادا، ِبڭب ِىٍتىك ئەپىەٌذىڭّۇ؟- 
 .ٍبٌىڭبچ ثبضىتٕي لۇچىغىغب ئېٍىپ-دىذى تۆِۈر خەٌپە لىپ- ئەپىەٌذىُ، ثبالَ، - 
 .دىذى ثبضىت، ئۆٍٕىڭ ھەِّە ٍېرىگە وۆز ٍۈگۈرتۈپ- لېٕي؟ - 
 .دىذى تۆِۈر خەٌپە- ثوٍۇڭ ٍۀە ثىر غېرىچ ئۆضىۀذە ثېرىّەْ، - 

دەپ پۇتىٕىڭ ضوڭىٕي وۆتىرىپ، ئۇچي ثىٍەْ وبڭٕىڭ « ِبٔب ئۆضتي، ِبٔب ئۆضتي»ثبضىت 
چبغمبٕٔىڭ لۇٍرۇغىذەن . ئبٍٕۇر ثىٍەْ ِەضتۇرىّۇ ئوٍغىٕىپ وەتتي. ئۈضتىذە ٍۈگۈرۈغىە ثبغٍىذى

ثىر تبي ٔىَبز چېچىٕي گەجگىطىذە پۇالڭٍىتىپ غوخٍۇق لىٍىۋاتمبْ ثبضىتمب لبراپ، ھەِّەٍٍەْ 
 .وۈٌۈغەتتي

زورىخبْ ثىر ئوغۇي، ثىر لىسدىٓ جەِي ثەظ ثبال تۇلمبْ ثوٌطىّۇ، ئوغۇٌٍىرى تۇرِبً، 
« تورپبق ٍېغىٍىغي»دەي غۇ وۈٍٔەردە . وۆڭٍي ٍېرىُ ٍۈرگۀذە، ٍۀە لوضبق وۆتىرىپ لبٌذى

وىتبۋىّىسٔىڭ ثبظ لىطّىذا ئېَتمىٕىّىسدەن، غۇ ٍىٍٕىڭ ئوتتۇرىطىذا تۆِۈر ئۈرۈِچىگە . ثوٌۇۋاتبتتي
 « ئوغۇي تۇغطبڭ ئېتىٕي ثبضىت لوٍۇڭالر»ئۇ، زورىخبْ ثىٍەْ خوغٍىػىۋېتىپ، . لېچىپ وەتتي

 
 . خبتب، غەٌىتە– ئۀذۇ ①
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ثىراق، تۆِۈر خەٌپىٕىڭ ئبٔىطي . غۇٔىڭغب ثىٕبئەْ، ثبٌىغب ثبضىت دەپ ئبت لوٍۇٌذى. دىگەْ ئىذى
دەپ، لىرىك چېچي « ثۇ ثبٌىٕي خۇدا ٍوٌىذا ٔىَبز لىٍىۋەتطەن، تۇرۇپ لبٌطب ئەجەپ ئەِەش»

ثەظ ٍىٍذىٓ ثېرى . چۈغۈرۈٌىذىغبْ چبغذا، ئوڭ دولىطىذىٓ ئبٌّىذەن ٍەرٔي لبٌذۇرۇپ لوٍذى
غۇڭب، ثەزىذە ئۇغػبق . ثبضىتٕىڭ ثۇ ٔىَبز چېچي ئۆضۈپ، ثىر غېرىچتىٓ ئېػىپ وەتىەْ ئىذى

ِۇٔذاق چبغالردا ثبضىتّۇ ثوظ . دەپ ئۇٔىڭ چىػىغىّۇ تېگىپ لوٍبتتي« لىس ثبال، لىس ثبال»ثبٌىالر 
 .دەپ ئۆزىٕي ئبلالٍتتي« لىس ثبال دىگۀٕىڭچۇ، چېچي ئىىىي تبي ثوٌىذۇ، ِېٕىڭ ثىر تبي»وەٌّەً 

تۆِۈر خەٌپە ثبضىتٕىڭ ئۀە غۇ چېچىغب لبراپ ئوٌتۇرۇپ، ئۇٔىڭ ثوٍٕىغب ئېطىٍغبْ ئۈچ 
 . ثۇرجەوٍىه تۇِبرٔي وۆرۈپ لبٌذى

 .دىذى- ثۇٔىڭ تۇِىرىّۇ ثبر ئىىۀغۇ، لبچبٔالردا ئېطىپ لوٍغبْ؟ - 
 .دىذى زورىخبْ- خېٍي ثوٌذى، ھىٍىمي ئىّبَ ئبخۇٔۇَ وەٌگەْ وۈٍٔەردە، - 
 تۇِبرٔي ئىّبَ ئبخۇٔۇَ پۈتۈپ ثەرگۀّۇ؟- 
 .ھەئە- 
 لېٕي ِەْ وۆرۈپ ثبلبً، ٔىّە دەپ پۈتىذىىىٓ؟- 

تۆِۈر خەٌپە ئۈچ ثۇرجەن . زورىخبْ ثبضىتٕىڭ ثوٍٕىذىٓ تۇِبرٔي ئېٍىپ، لبٍچب ثىٍەْ ضۆوتي
لىٍىپ لبتالٔغبْ خوتەْ لەغىسىٕي ئېچىپ، لوِۇظ لەٌەِذە پۈتۈٌگەْ ئبٍەتٍەرگە لبراپ  وۆز 

ئۇ لەغەزدىىي . ئۇٔىڭ ضبالپەتٍىه چىراٍىذا ثىردىٕال ھەٍرأٍىك ئبالِەتٍىرى وۆرۈٔذى. ٍۈگۈرتتي
چوڭ »دە، زورىخبٔغب لبراپ، -لۇرالرغب لبرىغبٔطېرى ھەٍرأٍىغي ئېػىپ، ئورٔىذىٓ دەضت لوپتي

ئىىىي ھوٍال ئوتتۇرىذىىي لورۇق تبِذىٓ . دىذى ۋە ئۆزى ئبِبٔمۇٌٕي چبلىردى« ئۆٍگە چىراق ٍبق
دىذى تۆِۈر « !ضەپەرلۇي ئبوبَ ثىٍەْ ثۇٍبْ چىمىڭالر»ئبِبٔمۇٌٕىڭ ثېػي وۆرۈٔگەْ ھبِبْ، 

 .خەٌپە
ضەپەرلۇي ثىٍەْ ئبِبٔمۇي وىرگۀذە، تۆِۈر خەٌپە ئۆزىٕىڭ ِېھّبٔخبٔىطىذىىي لبرا چىراق 

ٍبزغبْ ِەخپي « ضېغىسخبْ»ٍورۇغىذا ٍبٌغۇز ئوٌتۇرۇپ، تۇِبرغب پۈتۈٌگەْ خەتٍەر ثىٍەْ ھىٍىمي 
ئۇٔىڭ لوغۇِىطي تۈرۈٌۈپ، چىػٍىرى . ِەٌۇِبتتىىي خەتٕىڭ ضۆڭىگىٕي ضېٍىػتۇرۇپ ئوٌتۇراتتي

لېٕي ئوٌتۇرۇڭالر، : ضەپەرلۇٌالر ئۆٍگە وىرىػي ثىٍەْ، تۆِۈر خەٌپە. غۇچۇرالۋاتمبٔذەن ضېسىٍەتتي
ئبٔذىٓ ئەھۋإٌي چۈغۀذۈرۈپ، ثۇٔىڭ . ِۇ تېپىٍذى دىذى« ئەرۋاھ»تېپىٍذى، « ضېغىسخبْ»ھىٍىمي 

ھەِّىطي ھىٍىمي ٍبظ ئىّبَ، ٍۀي  ئبخۇْ لبرىٕىڭ ئىػٍىرى ئىىۀٍىگىٕي ئېَتمبٔذا، ئبِبٔمۇي 
 :ئورٔىذىٓ چبچراپ لوپۇپ، غەزەپ ثىٍەْ ِۇٔذاق دىذى

. ثۇ چىروىٓ ِۇغۇ ٍۇرتمب ئۈٔگەْ وۈٔىال، وۆزۈِگە ٍوچۇْ وۆرۈٔگەْ! ِەْ دىّىذىّّۇ- 
ھەِّە ئبدەِٕىڭ ئىىىي وۆزى ثوٌطب، ئۇٔىڭ وۆزٌىرىٕىڭ ئبرلىطىذا ٍۀە ئىىىي وۆزى ثبردەن 

 .لوٌىٕي ٍەرگە تەوىۈزِەً ئەپىېٍىّەْ-ِەْ ھبزىرال ثېرىپ، پۇت. ثىٍىٕگەْ
دىذى ضەپەرلۇي، ضەْ ئۆتىەْ لېتىّّۇ ِۇغۇٔذاق لىٍىپ، خبِۇظ ِبڭمىٕي - توختب، - 

 .دىذى ضەپەرلۇي- ئبۋاي تۆِۈر ئبوبڭٕىڭ گېپي تۈگىطۇْ، . لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍذۇڭ
غەوٍىگە لبراپ، -ِەْ ثۇ ِەٌئۇٕٔىڭ چىراً- دەپ داۋاَ لىٍذى تۆِۈر خەٌپە، - توۋا، - 

ئىچىٕىّۇ چىراٍٍىك دەپتىىۀّەْ؛ تىٍىٕىڭ غىرىٍٕىگىگە لبراپ دىٍىٕىّۇ ئبق دەپتىىۀّەْ؛ ئبدەِٕي 
ئېرىتىپ تبغٍىغۇدەن لىرائەت لىٍغىٕىغب لبراپ، خىسىر ئبغسىغب ئىٍىُ ضبٌغبْ لبرى لۇرئبْ 

دەپتىىۀّەْ؛ ثىتەرەت ٍەر دەضطىّەٍذىغبٍٔىغىغب لبراپ، ئەۋٌىَبدەن تەلۋا ِۇضۇٌّبْ ئىىەْ 
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ئۇٔىڭ جبدۇگەر، ئىجٍىص، ثېػىغب ضەٌٍە ئوراپ، پەرىجە توْ وىَىۋاٌغبْ تەداْ ! توۋا. دەپتىىۀّەْ
ئۇٔىڭ لۇرئبْ ئولۇغبْ ئبغسىّۇ لبْ، ئبٍەت پۈتىەْ لوٌىّۇ لبْ . تۈٌىە ئىىۀٍىگىٕي ٔەدىٓ ثىٍەً

ئۆتىەْ لېتىُ تۇرپبٔغب خەت ٍبزغبٔذا، ٔىّىػمب ضوي لوٌي ثىٍەْ ٍبزىذىىىٓ دىطەَ، گەپ . ئىىەْ
غەٍخ رىَبئي، دأبٌىمتب جىٍۋە ». ِۇٔذاق ئىىەْ، ثبضىتٕىڭ تۇِبرى ثىسگە ھەِّىٕي ضۆزٌەپ ثەردى

ئەِذى ثۇ . دىگەْ غۇ ئىىەْ« ٔبِبٍي، تېػي ئبٌتۇْ ثىٍەْ ٔەلىع، ئىچي زەھەر ثىٍەْ غەظ
ئەِّب، ئۇٔىڭغب ھبزىر تەگّەً تۇراٍٍي، لېٕي ٍۀە ٔىّىٍەرٔي . ِەٌئۇٕٔي ھەرٔىّە لىٍطبق ئبز

 .لىٍىذىىىٓ، وۆرۈپ ثبلبٍٍي
ٔىّىطىٕي وۆرۈپ ثبلىّىس؟ ئۆزۈڭ ئۇٔي ضەٌٍە ئورىۋاٌغبْ تۈٌىە دىذىڭغۇ، ثىس ئوۋچىالر - 

 .دىذى ئبِبٔمۇي لبپىغىٕي ضېٍىپ- تۈٌىىٕي وۆرگەْ ٍەردە ئبتىّىس، 
ِىرىگي ثوٌۇپ -ئەِّب ئۇٔىڭ غىرىه. تەپىىٕي ثبضطبڭال ثوٌذى. ثبالَ، ئبتّبق ٔىّە تەش- 

 .دىذى ضەپەرلۇي- لبٌطىچۇ؟ ئۇالرٔي ٍۀە لېچىپ لۇتۇٌۇۋاٌطۇْ دەِطەْ؟ 
. ثۈگۈٔذىٓ ثبغالپ، ثۇ تۈٌىىٕي ضبڭب تبپػۇردۇق. تبزىّۇ ئوثذاْ دىذىڭ! ضەپەرلۇي ئبوب- 

 .لبٌغبْ گەپٕي وېَىٓ لىٍىّىس. ضەگەن ثوي
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ، تۆِۈر خەٌپە ثبغمب ثىر پبرچە لەغەزٔي ئۈچ ثۇرجەن پۈوٍەپ، تۇِبرٔىڭ 

ثۇٔي ئبۋاٌمىذەن لىٍىپ ثبٌىغب »ئىچىگە تىمتي ۋە ثبٌىٍىرى ٍبتمبْ ئۆٍگە ئەپچىمىپ، زورىخبٔغب 
 .دەپ پىچىرٌىذى« ِېٕىڭ ئېچىپ وۆرگىٕىّٕي ھىچىىّگە ئېَتّب»دىذى ۋە « ئېطىپ لوً
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 ببپ يىگىرمە بىرىىچي

 

 ئبقچۇق سېيىدا

 
 

 مۆر، ئىتقب بوىىۋەرضە، ببظ ئبرضالُ،

 .بوىۇر ئىتالر ھەٍَە ئبرضالّطىَبُ

 ئەگەر بوىطب ئىت ئۇ ئبرضالّغب ببظ،

 .①بوىۇر ئبرضالّالر ھەً ئىتتەك ھبٍبُ

 دىِ« قۇتبدغۇبىيىل »__

 

 .ٍەغرۇر قوٍبّذاق چوقۇً ٍەغيۇپ بوىىذۇ

  خەّسۇ خەىق ئىذىئوٍي__

 

 
1 
 

ٍىٍي ِبٍٕىڭ ئبخىرلي وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە، ئبِجبي، غَەتەً، ھبغىر تەٍجي، لېسىجەگ -1912
چبپبرِۀٍىرى ثىٍەْ -غوجب، ئۈۋەٍىص ئەئٍەَ لبتبرٌىك ثىر ِۇٔچە ٍۇرت چوڭٍىرى ئبتبرِەْ

غەھەرٔىڭ ثىر ِۀسىً غەرثىذىىي ضۇِمبغب دىگەْ ٍەردە ھەغەِەتٍىه چبجبڭالرٔي تىىتۈرۈپ، 
غبِەخطۇت ضۇِمبغبغىچە ثېرىػٕي ئۆز ِەرتىۋىطىگە . ٍۈەْ داخۇأي زور داغذۇغب ثىٍەْ لبرغي ئبٌذى

ٍىٍي ۋاڭٍىممب ئوٌتۇرغبٔذىٓ ثۇٍبْ، تېخي ھىچمبٔذاق -1875چۈٔىي ئۇ، . ِۇٔبضىپ وۆرِىذى
ٔەچچە ٍۈز ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ، لۇِۇي ۋاڭٍىرىٕىڭ ِبٔجۇ . ئەِەٌذارٔىڭ ئبٌذىغب چىمىپ ثبلّىغبْ ئىذى

ٌىرى، ثوٌۇپّۇ غبِەخطۇتٕىڭ « خىسِەت»خبٍٔىغىغب لبرغي لوزغىالڭالرٔي ثېطىػتب وۆرضەتىەْ 
ثەدىٍىگە خبٍٔىمتىٓ ئۇٔىڭغب ثېرىٍگەْ ئۇٔۋاْ، ِەرتىۋە ۋە « چەوطىس ضبدالىتي»خبٍٔىممب ثوٌغبْ 

ئىّتىَبزالر غۇ لەدەر ٍۇلۇرى ئىذىىي، غىٕجبڭذىىي ھەرلبٔذاق ئەِەٌذار ثۇ جەھەتتە ئۇٔىڭ ثىٍەْ 
 ئۇ ثېَجىڭغب ئوْ  (ٍىٍي-1906)ِەضىٍەْ، گۇاڭ غۈً خبٕٔىڭ ئبخىرلي ٍىٍٍىرى . تەڭ ثوالٌّبٍتتي

 
 
 
 

 :ثۇ ِىطراالرٔىڭ لەدىّمىطي ِۇٔذاق ①
 وۆر، ئبرضالْ ثوٌۇثىرضە ئىتمب ثبغي،

 .ثۇ ئىت ثبرچب ئبرضالْ ثوٌۇر ئۆز تۇغي
 لبٌي ثوٌطب، ئبرضالٔغب ئىت ثبغچىطي

 .ئوي ئبرضالْ ثوٌۇر ثبرچب ئىت ضبلىػي



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         ئبقچۇق سېيىدا 

 

- 150 - 

ئبٌتىٕچي لېتىُ زىَبرەتىە ثبرغبٔذا، خبْ ۋە ئۇٔىڭ ئبٔىطي ضىػي تەٍخۇ ئۇٔىڭغب ٍەتتە ئەجذەرھب 
ِۇٔذاق پەغّەت ِەرتىۋە . لىٍغبْ« ئىٍتىپبت»ضۈرىتي وەغتىٍۀگەْ ضېرىك دۇردۇْ پەغّەت 

ۋۇزۇراالرغب -جەھەتتە خبٔذىٓ لبٌطىال ئىىىىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ئەڭ ٍۇلۇرى دەرىجىٍىه ۋەزىر
خبش ثوٌۇپ، ئۇٔي وىَگەْ وىػىٕي وۆرگۀذە ھەرلبٔذاق ئەِەٌذارٔىڭ تىس پۈوۈپ، تبزىُ ثېجب 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، غبِەخطۇت . وەٌتۈرىػي، پۇلرا ثوٌطب، ثبظ لوٍۇپ لۇٌٍۇق ثىٍذۈرۈغي غەرت ئىذى
ِبٔجۇ خبٔىٕىڭ ھۇزۇرىغب وىرگۀذە، ئوردىٕىڭ ٍەتتىٕچي دەرۋازىطىغىچە ئبتٍىك ثېرىػمب ۋە خبْ 

 .ثىٍەْ ھەِّىطىذىٓ ثۇرۇْ وۆرۈغۈغىە ئىّتىَبزٌىك ئىذى
ثىراق، لۇِۇي تبغٍىرىذا ئەۋج ئېٍىۋاتمبْ گۈٌذۈرِبِىٕىڭ دەھػەتٍىه ئبلىۋىتىذىٓ لۇتۇٌۇظ 

ٔەپطىٕي ھبزىرچە ثىرٍبلمب لبٍرىپ -غۇرۇر، ِەرتىۋە ۋە ئىسزىتي-تەلەززاضي ئۇٔي ثبرٌىك وىجرى
دە، ئبخىر، ضەوىىس وىػي وۆتەرگەْ تەختىراۋأغب چۈغۈپ، غەھەردىٓ -لوٍۇغمب ِەججۇر لىٍذى

ٔي غۇ ٍەردە « ِېھّبٔالر»ثەظ چبلىرىُ ٍىرالٍىممب تىىىٍگەْ ئبالھىذە چبجبڭغىچە ثبردى ۋە 
لبرغي ئېٍىع ِۇراضىّي ئبٍبلالغمبٔذىٓ وېَىٓ، ٍۈەْ داخۇأي ٍېٕىغب ئوٌتۇرغۇزۇپ، . وۈتۈۋاٌذى

خەپ تۆِۈر، ِېٕي ئەجەپ ئبٔىٌ تېپىپ ». تەختىراۋاْ ثىٍەْ غَەتەً ٍبِۇٌىغىچە ئەپىېٍىپ لوٍذى
وەتتىڭ، ِېٕىڭ ثېػىّغب ئەجەپ ئېغىر وۈٌپەتٍەرٔي ضبٌذىڭ، ضېٕىڭ دەضتىڭذىٓ ِبٔب ثۈگۈْ 

ِۀطەپتىٓ چۈغىەْ ثىر الٌّىغب ئۆزۈِذىٓ ثبغمب ھىچىىُ ئوٌتۇرۇپ ثبلّىغبْ تەختىراۋأىّذىٓ 
 .دەپ ئوٍالٍتتي ئۇ« ئورۇْ ثېرىذىغبْ ھبٌغب چۈغۈپ لېٍىۋاتىّەْ

ئىىىي وۈٔذىٓ وېَىٓ، غبِەخطۇت ئۆز ئوردىطىذا ٍۈەْ داخۇا غەرىپىگە تۀتۀىٍىه 
« لەدەَ تەغرىپىڭىس لۇتٍۇق ثوٌطۇْ»زىَبپەت ئۆتىۈزدى ۋە ئوردىٕىڭ چوڭ دەرۋازىطىغىچە چىمىپ، 

 .دەپ لبرغي ئبٌذى
ٔىڭ غەرلي غىّبٌي تەرىپىگە  (ِۇضۇٌّبْ غەھىرى)« خۇٍچىڭ»غبِەخطۇتٕىڭ ئوردىطي 

جبٍالغمبْ ثوٌۇپ، ٍىرالتىٓ لبرىغبٔذا، خۇددى ئىگىس دۆڭ ئۈضتىذە چولچىَىپ تۇرغبْ لەدىّمي ثىر 
ئىگىسٌىگي ثىر ٍېرىُ تېرەن ثوٍي وېٍىذىغبْ ثۇ ئوردىٕىڭ غىّبٌىٌ . لورغبٔغب ئوخػبپ وېتەتتي

دەپ ئبتىٍىذىغبْ دەرۋازىطي دەي « ئوردا لوۋۇق»تەرىپي ضېپىً ثىٍەْ لورغبٌغبْ ثوٌۇپ، غەھەرٔىڭ 
ثۇ . توغرا غىّبٌغب ئەِەش، غەرثي غىّبي تەرەپىە لبراٍتتي-ئەِّب ثۇ دەرۋازىغب توپ. غۇ ٍەردە ئىذى

دەرۋازىذىٓ وىرگەْ وىػي ئوڭ لوٌغب ثۇرۇٌۇپ، ئوْ ٔەچچە لەدەِچە ِبڭغبٔذىٓ وېَىٓ، غىّبٌغب 
تولبً -لبرىتىپ وىّىر ئۆً غەوٍىذە ضېٍىٕغبْ ٍۀە ثىر دەرۋازىذىٓ ئۆتىۀذە، ئۇدۇٌذا ئەگرى

ووچىالر، ضوي لوٌذا خۇددى ضۈرٌۈن ٍبِۇي دەرۋازىٍىرىذەن لبرىَىپ تۇرغبْ ٍۀە ثىر دەرۋازا 
وۈْ پېتىػمب لبرىتىٍغبْ ثۇ چبضب دەرۋازا، ۋاڭ ئوردىطىٕىڭ چوڭ دەرۋازىطي ثوٌۇپ، . وۆرۈٔەتتي

ئۇٔىڭ ئىىىي تەرىپىذە لوراٌٍىك لبراۋۇٌالردىٓ تبغمىرى، ئبغسىٕي ئېچىپ، زوڭسىَىپ ئوٌتۇرغبْ 
ئىىىي غىرٔىڭ تبظ ھەٍىىٍي ئورٔىتىٍغبْ ۋە غۇ ٍەردىٓ ثبغالپ ئىىىي لبتبر ضىذە دەرىخي 

دەرۋازىذىٓ وىرىپ ئۇدۇي لبرىطىڭىس، ٍىگىرِە ٔەچچە لەدەَ ٔېرىذا . وۆوەرتىٍگەْ ئىذى
. گىرۋەوٍىرى پىػػىك خىع ثىٍەْ لوپۇرۇٌۇپ، لىسغۇچ پورەڭذە ثوٍبٌغبْ ثىر توغرا تبَ وۆرۈٔەتتي

ئوڭ لوي تەرەپىە لبرىطىڭىس، ... خبْ ٍبوي ۋاڭ ئوردىٍىرىٕىڭ ئۀئۀىۋى ضىّۋوٌي ئىذى__ ثۇ تبَ 
ضوي . ثۇ ،ئوردىٕىڭ ٔبغراخبٔىطي ئىذى. ئىگىسٌىگي ثىر تېرەن ثوٍي وېٍىذىغبْ پەغتبق وۆرۈٔەتتي

پىػبٍۋاْ . تەرەپىە لبرىطىڭىس، وۆتەِە لىٍىپ ضېٍىٕغبْ ثىر لبتبر پىػبٍۋأٍىك ئۆٍٍەر وۆرۈٔەتتي
تۈۋرۈوٍىرىٕىڭ ھەِّىطي توق لىسىً ضىردا ضىرالٔغبْ ثوٌۇپ، ھەرثىر تۈۋرۈن ٍبغبچتىٓ ئوٍۇٌغبْ 
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ٌەِپىٕىڭ ھەِّە ٍېرى رەڭذار ٔەلىػٍەر . رەڭذار ئەجذىھب ثېػي ئبرلىٍىك ٌەِپە ثىٍەْ تۇتىػبتتي
ئۆٍٍەرٔىڭ ِۇغۇ تەرەپتىىي تېّي ھەرخىً غەوىٍذىىي . ثىٍەْ جىٍۋىٍىٕىپ، وۆزٔي لبِبغتۇراتتي

ئۀە غۇ ئىّبرەتٕىڭ ئوتتۇرىطىذا . ٔەلىػٍەر ئوٍۇٌغبْ ٍبغبچ پۀجىرىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ئىذى
ثەظ ثبٌذاق تبظ پەٌەِپەً ثىٍەْ چىمىذىغبْ ھەٍۋەتٍىه ثىر دەرۋازا ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ئۈضتىذە خۀسۇ 

ثۇ، ئوردىٕىڭ ئىىىىٕچي دەرۋازىطي . ِىّبرچىٍىغي ئۇضٍۇثىذىىي پەغتبق لەد وۆتىرىپ تۇراتتي
دەرۋازىٕىڭ ئىچي وورىذور غەوىٍذە ثوٌۇپ، ئىىىي ٍبٔذا لوظ لبٔبتٍىك ٍوغبْ ئىػىىٍەر . ئىذى

 .ثۇ، ھىٍىمي ئۆٍٍەرٔىڭ ئىػىىٍىرى ثوٌۇپ، ثۇ ئۆٍٍەر ئوردا ئىػخبٔىطي ئىذى. وۆرۈٔۈپ تۇراتتي
ئىىىىٕچي دەرۋازىذىٓ وىرگۀذىٓ وېَىٓ، تۆت ثۇرجەوٍىه ضىٍىك تبغالر ٍېَىتىٍغبْ 

غۇ ضەٍٕبٔىڭ غەرپ تەرىپىذە غبِەخطۇتٕىڭ پۈتۈْ غەزٔىٍىرى، ئۆزىگە . وەڭ ثىر ضەٍٕب وۆرۈٔەتتي
.  تۇراتتي وۆتىرىپ لەد ئوردا ھەٍۋەتٍىه جبٍالغمبْ ھەرەِخبٔىطي ۋە لوثۇٌخبٔب  ھوجرىطي، خبش

 ئىىىي پەٌەِپەٍٕىڭ. ثوالتتي چىممىٍي ثىٍۀال پەٌەِپەً ثبٌذالٍىك ٔەچچە ئوتتۇز ئۇٔىڭغب
. ِبڭّبٍتتي وىػىٍەر ثبغمب ۋاڭذىٓ ثۇٔىڭذا ۋە ٍبضبٌغبْ ٍبغىچىذىٓ ٍبڭبق ثبٌذالٍىرى تەرىپىذىىي

 ثوٌۇپ لبتبر ئىىىي لبراۋۇي لوراٌٍىك ضەوىىس تۆتتىٓ ئبضتىذا، ٌەِپە ثبغالٔغبْ پەٌەِپەً
 ئىىىي گۈرزە، ثبغٍىك ئەجذىھب ٔەٍسە، پۆپەوٍىه لىسىً لىٍىچ، ضبپٍىك ئۇزۇْ تبغمىرى، تۇرغبٔذىٓ

 ئىىىي ضىرالٔغبْ لىسىً تىسىٍىپ، لوراٌٍىرى زاِبْ لەدىُ ئوخػبظ غۇٔىڭغب ۋە ئبٍپبٌتب ثبغٍىك
 ئىّبرەت ٍۈرۈظ ثىر ٍۀە ضېٍىٕغبْ لىٍىپ وۆتەِە تەرىپىذە غەرق ضەٍٕبٔىڭ. تۇراتتي جبزا ٍبغبچ

 وۆرۈٔگەْ لوٌذا ضوي ثىٍۀال وىرىع دەرۋازىطىذىٓ چوڭ ئوردىٕىڭ لبراغتب ثىر ئىّبرەت ثۇ ثوٌۇپ،
 ثۇ. ئىذى ھەغەِەتٍىه ھەضطە ٔەچچە ئۇٔىڭذىٓ ئەِّب وەتطىّۇ، ئوخػبپ ئىّبرەتىە ھىٍىمي

 ئورۇٔالغمبْ ئىػخبٔىٍىرى تەٍجىٍەرٔىڭ ثبظ ۋە ِېھّبٔخبٔىطي زاٌي، ِۇراضىُ ئوردىٕىڭ ئىّبرەتىە
 دۇردأىٍىرىغب ئبجبٍىپ ضۀئىتىٕىڭ ِىّبرچىٍىك ئۇٍغۇر وىػي وىرگەْ ئىچىگە ئۇٔىڭ. ئىذى

 غەوٍىذىىي ئبٔبر ۋە غبپتۇي ٔەلىػٍەر، ٔەپىص ئوٍۇٌغبْ ثىٍەْ گەج تبِالرغب. لبالتتي ثوٌۇپ ِەپتۇْ
 رەڭذە وۆن لېٕىك ثېػىغب تبَ ِورىالر، ٔەلىػٍىه غەوٍىذىىي ِېھراپ ئوٍۇلالر، گۈٌٍۈن

 چىممبْ ئىچىذىٓ خەٌمي ئۇٍغۇر ٔەزِىٍەر  تۈروي ۋە پبرىطىٌ ٍېسىٍغبْ ثىٍەْ «پبرىطي-خەتتي»
 زولىٕي وىػىٕىڭ ھەرلبٔذاق لىٍىپ، ٔبِبٍەْ ِبھبرىتىٕي ئبجبٍىپ خەتتبتالرٔىڭ ۋە ٔەلمبظ

 . لوزغبٍتتي
 تۇتىػبتتي، ثبغمب تەرەپٍىرى جۀۇپ ۋە غەرق ئىّبرەتٕىڭ ثۇ ضېٍىٕغبْ غەوٍىذە وۇۋادىرات

 پۀجىرىٍەردىٓ گۈٌٍۈن ٍەرگىچە تورۇضتىٓ ھەِّىطي تبِالرٔىڭ تەرەپتىىي تۇتبغمبْ ثبغمب
 ٍبٔغب ئىىىي ئوخػبظ ئىػىىىە لبٔبت لوظ خۇددى پۀجىرىٍەر ثۇ ثوٌۇپ، تبپمبْ تەروىپ

 ثىٍەْ ضېپىً تەرىپي ئۈچ وۆرەٌەٍتتي، توٌۇق ِۀسىرىطىٕي ثبغ وىػي ئوٌتۇرغبْ ئۆٍذە ۋە ئېچىالتتي
 چېچەوٍەر-گۈي تۈِەْ-تۇرٌۇن وۈٍٔىرى ٍبز ۋە ثبھبر. ئبتىالتتي دەپ «ٍبۋاغ »ثبغ ثۇ تۇتبغمبْ
 تۇرىذىغبْ ئۇرۇٌۇپ دىّبغمب پۇرالٍىرى خۇظ ِىۋىٍەرٔىڭ ئەٌۋەن-ئەٌۋەن ضبٍراپ، لۇغالر ئېچىٍىپ،

 گۈٌسارٌىممب ثىر لبٌغبْ جبٍٍىػىپ تبضبدىپي ئېتىگىگە وۇھىمبپٕىڭ چۆچەوٍەردىىي خۇددى ثبغ ثۇ
 . ئىذى دۇَٔب ئىىىي تبِبِەْ ثىٍەْ ئوردىطي ئېگىس ضۈرٌۈن ئبۋۇ غبِەخطۇتٕىڭ ئوخػبظ،

 وىػي ضەوىىسدىٓ ثىرىگە ھەر. ئۆتىۈزۈٌذى زاٌذا چوڭ تۇتبغمبْ ثبغمب غۇ ئۀە زىَبپەت
 ثىٍەْ غبِەخطۇت ئۈضتەٌگە تۆردىىي. توٌذى ثىٍەْ ِېھّبْ ئۈضتەي ٍۇِۇالق ئۈچ ئوٌتۇرىذىغبْ

 دېڭىس لىّّەتٍىه. جبٍالغتي ئەِەٌذارالر چوڭ لبتبرٌىك غَەتەً ۋە ئبِجبي دارىٓ، چَەْ داخۇا، ٍۈەْ
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 تبڭطۇق ئەڭ تبئبٍِىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئۇٍغۇر تبرتىپ، ضەٍٍەردىٓ تەٍَبرالٔغبْ ِەھطۇالتٍىرىذىٓ
 ئىچىپ ئىچىٍّىىٍەرٔي تەٍَبرالٔغبْ ثىٍەْ دەرِەوٍەر-دورا ئىطىً ٍەپ، خىٍٍىرىغىچە
 لىسىً. لىٍذى تەلذىُ ضوغب دارىٕغب چَەْ ثىٍەْ داخۇا ٍۈەْ غبِەخطۇت وىَىٓ توٍۇغمبٔذىٓ

 ثىٍەْ جۈپي-جۈپ تىٍالالر، تۇرغبْ لىسىرىپ ثىٍەْ ئبٌتۇٔالر چووب پەتٕۇضالردىىي ضېٍىٕغبْ دۇخبۋا
 ٍۈەْ وۆرۈپ، ِۈڭگۈزٌىرىٕي ثۆوەْ ۋە تۈٌىە لبرا تۇرغبْ ثىٍەْ خىٍي-خىً ٍبِجۇالر، لوٍۇٌغبْ
 چَەْ وەتتي؛ وۆپىَىپ تېخىّۇ لورۇلٍىرى ٍۈزىذىىي ٍبغبق ٍېتىپ، لۇٌىغىغب ئبغسى داخۇأىڭ
 . وەتتي پبرلىراپ وۆزىذەن ِۈغۈوٕىڭ ئوغرى چەوچىَىپ، وۆزٌىرى لىطّبق دارىٕٕىڭ

 لبراپ تۇڭچىغب تۇرغبْ لوغتۇرۇپ لوي وېَىٓ، ھەغمبٌٍىذىٓ-رەھّەت ٔۇرغۇْ داخۇا ٍۈەْ
 :دېذى ِۇٔذاق لوٍۇپ،

 ئىػالرٔي ھەِّە ثېرى ئبخػبِذىٓ پەلىر ثوٌغبً، خبتىرجەَ جبٔبپٍىرى چىڭۋاڭ-  
 تىٕجىتّىغىچە، ٍۇرتٕي تبزىالپ، پبوىسە-پبن ئىطَبٔچىالرٔي تبغذىىي. لوٍذۇَ ضەرەِجبٔالغتۇرۇپ

 ٍبردەَ ئبۋاٌمىذەن غَەتەٍٍەرِۇ، ثىٍەْ ئبِجبي جبٔبثي. وەتّەٍذۇ دىَبرىذىٓ لۇِۇي دارىٓ چَەْ
 ثىٍەْ جبٔبپٍىرى چىڭۋاڭ. ثوٌىذۇ ثبال ثېػىغب ھەِّىّىسٔىڭ ئۆچۈرِىطەن، ۋالتىذا ئوتٕي ثۇ ثېرىذۇ،

 تبرتمبْ ٌەغىەر لبرغي ئىطَبٔچىالرغب ئىٍىذىىي. ثبر رىػتىطي دوضتٍۇق ئۈزۈٌّەش ئبرىّىسدا
 ٍبردەَ ِبڭب ثىٍەْ پبٌگبٍٔىرى لۇِۇي ۋە وۈِۈظ ئبٌتۇْ ٔۇرغۇْ جبٔبپٍىرىٕىڭ چىڭۋاڭ چېغىّىسدا،

 وەڭ، زېّىٕي ئوخػبظ غىٕجبڭغب غۇوي، ِۇھىّي ھەِّىذىٓ. ئۇٔتۇِبٍّەْ ھەرگىس ثەرگۀٍىگىٕي
 ثوٌۇپ توپىالڭ وىچىه ثىر ٍىٍذا ئۈچ ئىطَبْ، چوڭ ثىر ٍىٍذا ئوْ خىً،-خىٍّۇ پۇلراضي ئەھٍي

 ۋاڭالر ئىمتىذارٌىك ۋە ضبدىك جبٔبپٍىرىذەن چىڭۋاڭ تۇرۇغتب، تۇتۇپ دىَبرٔي ِۇٔذاق تۇرىذىغبْ
 ئەٌھبي. ئىذى غۇٔذاق زاِبٔىطىذىّۇ خبٔذأٍىغي ِۀچىڭ ثۈٍۈن. ثوٌّبٍذۇ ئەضال ثوٌّىطب
 ثۇ ئبٌىٍىرىغب ①دازۇڭتۇڭ ثېرىپ، ثېَجىڭغب ِەْ. ثوٌىذۇ غۇٔذاق زاِبٔىطىذىّۇ «ِىٕگو»ھبزىرلي

 ۋە لىٍغبً ئىٕئبَ ِەرتىۋە ئبٌي تېخىّۇ جبٔبپٍىرىغب چىڭۋاڭ. لىٍىّەْ ِەٌۇَ تەپطىٍي ئەھۋاٌالرٔي
 ضبزاۋەر وەرەِىگە ٌۇتپي غبھبٔە چىٍالپ، ھۇزۇرىغب ئۆز ضۈپىتىذە ِېھّبٔي ئەزىس ئەڭ جبٔبپٍىرىٕي

 . لىٍغبً
 ثېػىٕي ئوغرىٕىڭ دېگەْ تۆِۈر. وەٌگەً ئېَتمبٍٔىرى جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ ئىالھىُ،- 

 ھۇزۇرىغب ئبٌىٍىرىٕىڭ دازۇڭتۇڭ ِۀّۇ وېَىٓ، تىٕجىتمبٔذىٓ ٍۇرتٕي ئېطىپ، دەرۋازىطىغب ضېپىً
 . ئبھبڭذا غەِىىٓ غبِەخطۇت دېذى - ثبرىّەْ، تبزىّغب

 ۋە غَەتەً، ئبِجبي، ئۇٔي. چىمتي ٍوٌغب ئبٌذىراظ ثىٍەْ ئبدىّي ئبزراق داخۇا ٍۈەْ ئەتىطي
. لوٍذى ئۇزۇتۇپ ٍەرگىچە وۈٍٔۈن ثىر ئەِەٌذارالر ثبغٍىك تەٍجي ھبغىر

 
 

2 
 

 ئىىىي-ثىر: لىٍىٕذى ھبضىً وېٍىػىُ ِۇٔذاق ئوتتۇرىطىذا دارىٓ چَەْ ثىٍەْ غبِەخطۇت
 ثبغالپ، ھبزىردىٓ ثبغالٍذۇ؛ ھوجۇَ تبلمب ثىٍەْ وۈچي ئەضىىرىٌ پۈتۈْ دارىٓ چَەْ ئىچىذە وۈْ

 ئەٌٍىه دارىٕغب چَەْ غەخطەْ غبِەخطۇت ئبٌىذۇ؛ ئۈضتىگە ئوردىطي ۋاڭ تەِىٕبتٕي ھەرثىٌ پۈتۈْ
 

 . ٍۈەْ غىىەٍٕي دىّەوچي①
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 ثېرىذۇ، ٍبِجۇ ئؤذىٓ ثىرىگە ھەر ئوفىتطېرٌىرىٕىڭ ٍۇلىرى دىٓ( پەٍجبڭ)ثېػي ئوتتۇز ٍبِجۇ؛ 
 ئىچىىرىگە تبغمىرى، ِۇٔذىٓ. ثېرىذۇ لوغۇپ ثىرالال ِبئبغىٕي ئبٍٍىك ئۈچ چېرىىٍەرگە لبٌغبْ

. لىٍىٕىذۇ تەلذىُ ضوۋغبت ئەرزىگۈدەن ھەِّىطىگە ۋالتىذا، لبٍتىع
 . ثبغٍىذى وۆرۈغىە تەٍَبرٌىك ئۇرۇغمب چېرىىٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ ثوٍىچە، وىٍىػىُ غۇ
 دېذى - ثوالروىٓ؟ ثەرضەن لوغۇپ لبٔچىٕي چېرىىٍىرىّىسدىٓ ٍەرٌىه جبٔبپٍىرىغب دارىٓ- 

 . غبِەخطۇت
. خىً ٍبرالٍىرى-لوراي لوغۇْ، ِۇٔتىسىُ - دارىٓ، چَەْ دېذى - چېرىىٍىرىُ، ِېٕىڭ- 

 لىٍغبْ ھبضىً تەجرىجەِذىٓ ٍىٍٍىك ئۇزۇْ وىرگەْ، جەڭٍەرگە ٔۇرغۇْ ثىٍەْ لوغۇْ ثۇ ِەْ
. ٍەتّەٍذۇ ۋالتىُ ثېرىػىە تەٌىُ ثۇٔىڭذىٓ چېرىىٍەرگە ٍەرٌىه. ثبر ئۇضۇٌٍىرىُ جەڭ ئبالھىذە

 . لبالر ٍبراپ وۆرضىتىػىە ثبراڭ ئىطَبٔچىالرغب تبٌٍىۋاالً، ٍۈزٔي ئىىىي ثىر ئۇالردىٓ غۇٔذالتىّۇ
 ئبِجبي ثوٌطىّۇ، تەوىەْ لبتتىك ٔەپطىگە-ئىسزەت غَەتەٍٕىڭ ثىٍەْ ئبِجبي گەپٍەر ثۇ

 لوٌىذىىي وېتىپ، لىسىرىپ ئۆپىىذەن غَەتەً. ئوٌتۇرىۋاٌذى جىُ زورالپ وۈٌىىگە ٍبٌغبْ
 :دېذى ِۇٔذاق دە،-غورىذى ثىر لبتتىك غبڭسىطىٕي
 ٌىىىٓ، ئەِّب. ئبڭٍىغبْ ثىسِۇ ثۇٔي ئۈضتۈْ، ِبھبرىتي ئۇرۇظ دارىٕٕىڭ چَەْ دەرۋەلە،- 

 زاٍب ئولٕىّۇ تبي ثىر غەٍتبٔالر ثۇ ضبلٍىطۇْ، خۇدا ثبروي، ِەرگۀٍەر غۇٔذاق ئبرىطىذا ئىطَبٔچىالر
 . ٍبخػي ثوٌغىٕىّىس ئېھتىَبتچبٔراق ھبٌذا ھەر. تەگىۈزىذىىەْ ٍېرىگە دېگەْ لىٍّبً،

 ِېٕىڭ ثىٍەْ، ثوٌغبْ ِبھىر ئېتىػمب ئېٍىپ لبرىغب ئۆچىىٍىرىٕي تبغ ٍبۋاٍىالر ئۇ- 
 ئۇالرغب ئۆزۈِٕي ِەْ ئىػىٕىّەْ، دەپ لبٌىذۇ، وۆتۈرەٌّەً ثېػىٕي گۈٌذۈرٌىگۀذە، زەِجىرەوٍىرىُ

 ثوٌطۇْ، لبرىَبٌّبٍذىغبْ وۆتىرىپ وىرپىه ثىسگە وېَىٓ ِۇٔذىٓ لوٍبٍىي، تؤۇتۇپ غۇٔذاق
 ِەْ ھەِّىطىٕي جبدۇالرٔىڭ توغراٍذىغبْ ثىذە ئبتخبٔىٍىرىذىىي ٍبِۇي ئبِجبي ثىٍەْ ٍبِۇي غَەتەً

 ضبٍٕىڭ توغراپ، ٍەردە غۇ لبٌغبٍٔىرىٕي ئۆٌّەً ئولتب ثېرىڭالر، ئبپىرىپ ضېَىغب ئبلچۇق ثبرىذىغبْ
 !لوغۇۋېتەً تېػىغب

 . لبراپ دارىٕغب چَەْ غبِەخطۇت، دېذى - ثبرىىبٌال، غىجبئىتىگە-ھىّّەت دارىٕٕىڭ- 
 ئۆز ئوٌتۇرۇپ، پوچتىطىغب لوغمبْ ئبرغىّبق لوظ غبِەخطۇتٕىڭ دارىٓ چَەْ

 ئبٌذىذا  پەٌەِپەً غَەتەً ثىٍەْ ئبِجبي. چىمتي ئۇزاپ ئوردىذىٓ ھىّبٍىطىذە ِۇھبپىسەتچىٍىرىٕىڭ
 :پىچىرالغتي وېٍىۋىتىپ ٍېٕىغب ِەپىٍىرىٕىڭ تۇرغبْ

 دېذى! - تېخي لبرىّبِذىغبْ پوٌىرىٕي ئبتمبْ ٔېّىىەْ، ھبوبۋۇر ئبجبٍىپ چولۇر لبرا ثۇ- 
 . چىمىرىپ ئبۋاز ثىر غەٌىتە ثۇرٔىذىٓ غَەتەً

 ثىسٔي دىطۇْ، دېطە ٔېّە - لوٍۇپ، لوٌىٕي ِۈرىطىگە ئۇٔىڭ ئبِجبي دېذى - ثۇرادەر، ھەً- 
 !ئەِەضّۇ ثوٌذى لۇتمۇزضىال غەِذىٓ

 . دەٍّەْ ٍىّىگىذى ثېػىٕي ئۆزىٕىڭ- 
. ٔبھبٍىتي وېتەر ئبرتۇق ضبٔذۇلي ئۆٌۈن ثىر ثىسدىٓ ٍېطە، ثېػىٕي ئۇ- 
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 تەرىپي غەرق ثىٍەْ، ئېتىىي تبغٍىرىٕىڭ تىَبٔػبْ ھەٍۋەتٍىه تەرىپي غىّبٌي __ ئبلچۇق
 ثىٍەْ غوٌي تۆرۈن تەرىپي جۀۇپ ثىٍەْ، ِەھەٌٍىطي دېگەْ ٔېرىٓ لورإٍىڭ ئبرلىٍىك ئىذىرٌىمالر

 وۈزەتىەْ تۇرۇپ ثېػىذا وۆتەي ثىرەر تەرەپتىىي غەرق ۋە غىّبي. ئىذى ضبً ثىر وەڭ تۇتبغمبْ
 . وۆرەٌەٍتتي ٔەرضىٕي ھەِّە ِىذىرٌىغبْ ضبٍذا وىػي

 ثەرگەْ خەۋەر وىرگۀٍىىىذىٓ ضبٍغب چېرىىٍەرٔىڭ ٍىگىتٍىرى چبرٌىغۇچي ئبِبٔمۇٌٕىڭ
 . ثۇٍرۇدى ٍىغىٍىػمب ٍەرگە ثىر لوغۇٔىٕي ئۆز خەٌپە تۆِۈر ھبِبْ،

 لوراٌٍىك تۈزٌەڭٍىه ئبرىطىذىىي ئېذىرٌىمالر وېٍىپ، چبپتۇرۇپ ئبتٍىمالر تەرەپتىٓ-تەرەپ
 پوتىطىٕي ئوق ئۈضتىذىٓ وەِسۇٌي لبرا وىَىپ، لبٌپبق وىگىس ٔېپىس ثېػىغب. توٌذى ثىٍەْ وىػىٍەر
 ثىٍەْ رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ ھبٌذا، ِىٕگەْ ئبتمب ثوز وۆن خەٌپە تۆِۈر ثبغٍىۋاٌغبْ لىٍىپ چەپراش

 ئۇٔىڭ ضىٍىىتىۀذە، ثىر ھەر ثېػىٕي ئبت ثوز وۆن. تۇراتتي لبراپ توپمب ٍبٔجبغرىذا دۆڭٕىڭ ثىر
 تەرىپىگە ئىىىي دەضتىطىٕىڭ لىٍىچ. وېتەتتي جىرىڭالپ تېگىپ ئۆزەڭگىگە لىٍىچي ثېٍىذىىي
 ٍىٍالردىٓ ئۇزۇْ خەزىٕىطىذە غبِەخطۇتٕىڭ ثۇ،. لبِبغتۇراتتي وۆزٔي زۇِرەتٍەر ۋە ٍبلۇت لوٍۇٌغبْ

 ئۈچجېگي ضبٍىُ وېچىطي ھىٍىمي ثوٌۇپ، ثىرى لىٍىچالرٔىڭ وەٌگەْ ضبلٍىٕىپ ثۇٍبْ
 ثىٍەْ لىٍىچ غۇ ثېػىٕي لبراۋۇٌٍىرىٕىڭ لبٌغبْ ئۇخالپ ئۆتىەٌذە ئبٌذىٕمي لوزغىالڭچىالرٔىڭ

 غۇ لىٍىچ ئبٌغبْ غۀىّەت ئۆٌتۈرۈپ ئۈچجېگىٕي ضبٍىُ ئبِبٔمۇي جەڭذە وېَىٕىي ۋە وەضىەْ
 ثۇرۇٔمي خەٌىپە تۆِۈر ثوٌۇپ، ئېٍىٕغبْ غۀىّەت ئۈچجېگىذىٓ ضبٍىُ ئبتّۇ ثوز وۆن. ئىذى

 . ئىذى ثوٌغبْ ِىٕىذىغبْ ئبتٕي ِۇغۇ ئورٔىغب لىرچبڭغۇضىذىٓ
 تۈزىتىپ ِىٍتىمىٕي دۈِجىطىذىىي دە،-ئۆتتي ئبٌذىغب لەدەَ ثىر دىۋىتىپ ئېتىٕي خەٌپە تۆِۈر

 :ثبغٍىذى گەپ لوٍۇپ
 ثىسٔي چېرىىٍىرىّۇ، ئۈرۈِچي ئەِذى. وەتتي ٍوغىٕبپ ئىع وۆرۈۋاتىطىٍەر،! لېرىٕذاغالر- 
 ئبدەَ ھەِّىطىال ثەرضە، لوٍۇپ ِەٍٍىگە ئىت، ثىر ھەِّىطي ئىت وۆن-ئىت ئبق. وەٌذى ٍولىتىػمب

 وېٍىۋاتمىذەن، ثېطىپ جبدۇ ھبرۋىغب ئىىىي چولۇر دېگەْ دارىٓ چَەْ ئبڭٍىذىڭالرِۇ، چىػٍەٍذۇ،
 . تبغٍىغىذەوّىع توغراپ توغرىغبٔذەن ثېذە ضېَىذا ئبلچۇق ثىسٔي

 . ثىرى وىّذۇ ۋارلىرىذى دەپ - ثبلطۇٔچۇ، وېٍىپ لېٕي ئەِەش، ثېذە ثىس- 
 ضۆڭىىىّىس ثىسٔىڭ - خەٌپە، تۆِۈر لىٍذى داۋاَ دەپ - ئەِەش، ثىذە ثىس ئېَتتىڭ، راضت- 

 ثۇدو لىٍىڭالروي، ثېٍىپ غۇٔي ٌېىىٓ، تۇلمبْ، دەپ ثبال ئوغۇي ئبٔىّىس-ئبتب ثىسٔي لبتتىك، خېٍي
 ِەٍذأذا ِەرتٕي ئەِذى. ثبر داپوٌىرىّۇ خىً، ٍبرالٍىرى-لوراي. ئەِەش ئبز چېرىىٍەر وېٍىۋاتمبْ
 تۇتىۋىٍىپ، تىرىه ثىسٔي غبِەخطۇت ٍبوي تۈگىػىّىس، ئۆٌۈپ ثىس ٍب. وەٌذى ۋاق ضىٕبٍذىغبْ

 لىٍىچٕي ِبۋۇ ئبضىذۇ، دەرۋازىطىغب ضېپىً ثېػىّىسٔىّۇ ثىسٔىڭ ئبضمبٔذەن، ثېػىٕي تورپبلالرٔىڭ
  پۇالڭالتتي، ھبۋادا ضۇغۇرۋىٍىپ، غبرتتىذە غىالپتىٓ لىٍىچىٕي خەٌپە تۆِۈر دېذى! - تؤۇۋاتبِطىٍەر

 ئوٍغبْ ٍۈرىىىٕي ثبٌىٕىڭ ھبجي رەھّەتٍىه وەضىەْ، ثېػىٕي لېرىٕذىػىّىسٔىڭ ٔەچچە ئوْ
 ضېپىٕي لىٍىچٍىرىّىسٔىڭ ثىس ئەِذى. وۆپ تېخي لوٌىذا ئۇالرٔىڭ لىٍىچالر ِۇٔذاق ِۇغۇ، ِبٔب لىٍىچ
 ثۇ دەپ، ٍبغبٍٍي ئبزات-ئەروىٓ لبتبرىذا ئبدەَ ثىسِۇ، وېطىٍىذۇ، ثېػىّىس ثىسٔىڭّۇ تۇتّىطبق، چىڭ
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 تىرىه ھەرگىس لوٌىغب ئۇالرٔىڭ ئەِذى. ثبغٍىۋەتتۇق ئىػٕي ٍوغبْ ثبغٍىغبٔذىّۇ. ثبغٍىذۇق ئىػٕي
 ئبق پبرچە ثىر لوٍٕىذىٓ خەٌپە تۆِۈر! - تەٍَبر ئبخىرەتٍىىىّّۇ ِېٕىڭ ِبٔب،. ثوٌّبٍذۇ چۈغىىٍي

 ثۇ - لىٍذى، داۋاَ ضۆزىٕي ٍۀە لبراپ توپمب ئبٔذىٓ ثبغٍىذى، ثىٍىىىگە ضوي چىمىرىپ، خەضىٕي
 وېپۀٍىّەڭالر، ثبغمىذىٓ ِېٕي ثوٌطبَ، غىھىت ٍېتىپ ئەجىٍىُ ثوٌطۇْ، وېپۀٍىىىُ ِېٕىڭ
 لوٌىغب دۈغّۀٕىڭ چۈغّەٍّەْ، تىرىه لوٌىغب ئۇالرٔىڭ ِەْ. وۆِۈۋېتىڭالر ثىٍەْ تؤۇَ لبٍٔىك
 . ٍبخػي ئۆٌگەْ ئېٍىػىپ ئبرضىالٔذەن چۈغىۀذىٓ، تىرىه

 رەھجەرٌىرى لوزغىالڭ ثبغٍىك ثوضۇق لبرا ۋارلىراغتي دەپ - غۇ، ثىسِۇ غۇ، ثىسِۇ- 
 . ئبرلىذىٓ-ئبرلب

! - ثەرضىٍە وېپۀٍىىىّٕي ِېٕىڭّۇ لېٕي،. تۇلمبْ دەپ ئوغۇي ئبٔبَ-ئبتب ِېٕىّۇ ِۀچۇ؟- 
 وۆتىرىٍىپ، لوٌالر ٍۈزٌىگەْ وۆتۈرۈٌذى، غەٌَبْ ئىچىذە توپ. لىسىك لبضىُ ضوزىذى لوٌىٕي دەپ

 . وەٌتۈرىۋەتتي زىٍسىٍىگە ئېذىرٌىمٕي ضبداالر دېگەْ «ثىسگىّۇ ثىسگىّۇ،»
: ۋە چىمبردى خەضە ئبق توپ ٔەچچە ثىر تبغبردىٓ چىمىپ، ئۈضتىگە تبغٕىڭ ثىر ضەپەرلۇي

 . ۋارلىرىذى دەپ!« وېٍىڭالر لېٕي ٍىگىتٍەر، ِەرت خبالٍذىغبْ ٍېتىػٕي ِۇلبِىغب غىھىتٍىك»
 . ثوٌذى ثبغٍىٕىپ ئبق ثىٍىىىگە ضوي وىػىٕىڭ ٍۈزٌىگەْ ٔەچچە ثىردەِذە

 خۇدا - تۇرۇپ، ئوتتۇرىطىذا توپٕىڭ خەٌپە تۆِۈر وۆتۈردى لوي دۇئبغب دەپ! - لېرىٕذاغالر- 
 !ئبِىٓ لىٍطۇْ، ئبتب ٔۇضرەت ثىسگە

 !... ئبِىٓ- 
 !... ئبِىٓ- 
:  ثبغٍىۋەتتي ٔبخػب لىسىك لبضىُ ئۈزۈٌّەً،-ئۈزۈٌە ئبٍىغي ٔىڭ «ئبِىٓ»

 
  ضبزىّەْ، ضبِبۋارٔىڭ

 . غبزىّەْ ئۇچمبْ چۆٌذە
  لىٍىپ، جەڭ ثىٍەْ دۈغّەْ

 . رازىّەْ ئۆٌگۀىّگە
 
  ثبتۇرالر، ھبً-ھبً

 !ثوٌۇڭالر ھۇغَبر
  وەٌذى، ٍېتىپ دۈغّۀٍەر

!... ثوٌۇڭالر جەضۇر
 
 

4 
 

 وبٔبٍالرٔىڭ ھەرثىٌ ثىردىٕال لبرارگبھىذا دارىٕٕىڭ چَەْ ثىٍەْ، ٍورۇغي تبڭ ئەتىطي
 پىَبدە ۋە ئبتٍىك ٍۈزچە ضەوىىس-ٍەتتە. وەتتي داراڭالپ دۇِجبلالر ٍبڭراپ، ئبۋازٌىرى چىمىراق
 ثەظ لوٍۇٌغبْ تىسىپ لبتبر ئۈضتىگە دۆڭ ثىر. تەٍَبرالٔذى ھوجۇِغب ثوٌۇپ، ضەپ-ضەپ چېرىه
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 غۇ دارىٓ چَەْ ِىٕگەْ ئبتمب لبرىگىر. ئىذى لبرىتىٍغبْ تەرەپىە تبغ ئبغسى زەِجىرەوٕىڭ
 ھېچٕىّە ئېذىرٌىمالردا. ثبغٍىذى ضېٍىػمب دۇرثۇْ تەرەپىە تبغ تۇرۇپ، غبدىَىپ ٍېٕىذا زەِجىرەوٍەر

 ثبغٍىرىذا وۆتەي ثىٍەْ لبپتبٌٍىرى تبغ لبرىذى، ٍۇلۇرىرالمب وىَىٓ، لىٍغبٔذىٓ وۆرۈّٔىگۀذەن
. ثەردى لوِبٔذا ِۆٌچەرٌەپ ئوثذاْ ئبرىٍىمٕي دارىٓ چَەْ. وۆرۈٔذى لبرىطي ئبدەِٕىڭ ٔۇرغۇْ

 لبپالغمب تۈتەن-ئىص تەرەپٕي تبغ. وەٌتۈرىۋەتتي زىٍسىٍىگە زىّىٕٕي-ٍەر گۈٌذۈرٌەپ، زەِجىرەوٍەر
 ئىػبرەت وبٔبٍچىٍىرىغب ٍېٕىذىىي ثوٌغبٔذا، ئېتىٍىپ ئوق پبٍچە ئەٌٍىه زەِجىرەوٍەردىٓ. ثبغٍىذى

. ئۆتتي ھوجۇِغب چېرىىٍەر تەڭ ثىٍەْ ئبڭٍىٕىع ضبدا ثۇٍرىغبْ ھوجۇِغب وبٔبٍذىٓ ثەظ. لىٍذى
 ئۆتۈپ، ثېػىذىٓ چېرىىٍەرٔىڭ ئولٍىرى زەِجىرەن غۇٍۇٌذىغبْ. گۈٌذۈرٌەٍتتي ھبِبْ زەِجىرەوٍەر

 . تۇراتتي تېگىپ تبلمب
 ٍەرٌەردىٓ لىٍغبْ وۆرۈّٔىگۀذەن ھېچٕىّە ثبٍب ٍىمىٕالغمبٔذا، ئېذىرٌىمالرغب چېرىىٍەر

 ئبتالر لبٌغبْ ئىگىطىس. وەتتي ثبغٍىٕىپ ئېتىػۋازٌىك لبتتىك ٍېغىپ، ئولٍىرى ئەجەي
 لبٌغبْ ئۈزەڭگىذە پۇتي ثەزىٍىرى. لبچبتتي تەرەپىە-تەرەپ ضۆرەپ، چۇٌۋۇرٌىرىٕي-تىسگىٓ

 ئبرلىٍىك وبٔبٍچىٍىرى دارىٓ چَەْ. پىمىراٍتتي لۇٍۇٔذەن ئىچىذە توزاْ-چبڭ ضۆرەپ، ئىگىٍىرىٕي،
. ثۇٍرىذى ئېتىػمب ئېذىرٌىمالرغب زەِجىرەوچىٍەرٔي ثېرىپ، ووِبٔذىطي چېىىٕىع چېرىىٍەرگە

 ھبٌمىپ ٍەرٌەردىٓ ئۇ چۈغّەً، ئېذىرٌىمالرغب ئولٍىرى زەِجىرەن ثوٌغبچمب، ٍېمىٓ ئبرىٍىك ثىراق،
 لبرىطي ئبدەٍِەرٔىڭ وۆرۈٔگەْ ثبٍب ثوٌطب، لبپتبٌٍىرىذا تبغ. تېگەتتي لبپتبٌٍىرىغب تبغ ئۆتۈپ،
 . تۇراتتي وۆرۈٔۈپ خىٍذا ثىر ھبِبْ

 ئېَىتمبٍٔىرىٕي غَەتەٍٕىڭ دارىٓ، چَەْ ئبٍرىٍغبْ چېرىىىذىٓ ٍۈزدەن جەڭذە ثىردەٍِىه
 لىطىُ ثىر ئۆزگەرتىپ، ٍوٌىٕي ھوجۇَ ئبٔذىٓ. وەتتي غۈروىٕىپ ثەدىٕي دە،-ئبٌذى ئېطىگە

 پبغػبپ گبٍت چېرىىٍەرگە ثۇ. ئۆتىۈزدى ھوجۇِغب تەرەپتىٓ غوٌي تۆرۈن چېرىىىٕي
 لبرا وۈتّىگەْ ثوٌۇغىٕي ھوجۇَ ٍبلتىٓ ثۇ. ِبڭذى ثبغالپ ٍوي چېرىىٍەر ٍەرٌىه ثبغچىٍىغىذىىي

 وىػىٕي ٔەچچە ثىر جەڭذە ثىردەٍِىه ۋە لوٍذى ئۆتۈپ ھوجۇِغب لبٍتبرِب وېتىپ ئبٌذىراپ ثوضۇق
 ثبٌىطىٕي ثەظ چورۇلّۇ ضەٌىُ ضبٔجىٍغبْ ئبق ضبلىٍىغب. ثوٌذى ِەججۇر چېىىٕىػىە ثېرىپ، لۇرثبْ
 . تبپتي لبزا جەڭذە غۇ لوٍۇپ، ٍېتىُ

 توغرا پبٌگبٕٔىڭ ئېٍي وۈٔي ئۆتىۈزۈٌگەْ وېڭەظ ھىٍىمي چبغذىال، غۇ ثوضۇق لبرا
 ٍىگىتٍەر تۈروۈَ ثىر ئبِبٔمۇٌٕي تېپىپ، خەۋەر ئەھۋاٌذىٓ خەٌپە تۆِۈر. چۈغۀذى ئېَىتمبٍٔىمىٕي

 لبٌذۇرۇپ ئۆٌۈوٍەرٔي ثىرِۇٔچە چېرىىٍەر وېَىٓ، ئېتىػۋازٌىمتىٓ لبتتىك. ئەۋەتتي ٍبردەِگە ثىٍەْ
 .لىٍىۋەتتي ئىىىي پبرچە ثىٍەْ لىٍىچ ٍۈرۈپ لوغالپ پبغػبپٕي گبٍىت ئبِبٔمۇي. لبچتي

 وەچىىچە ثبلطىّۇ، لىٍىپ ھۇجۇَ لېتىُ ثىرٔەچچە ثىٍەْ ٍوي ثۇرۇٔمي ٍۀە دارىٓ چَەْ
 وبرغب زەِجىرەوٍەرٔىڭ ئوڭۇغطىسٌىغىٕي ثۇ ئۆزىٕىڭ ئۇ. چىمىراٌّىذى ٔەتىجە ھىچمبٔذاق

. ٍۆتىەتتي ئبرلىغب چبلىرىُ ثىرٔەچچە زەِجىرەوٍەرٔي وىرگۀذە، وەچ وۆرۈپ، وەٌّىگۀٍىگىذىٓ
 تۈْ دە،-چۈغۀذى دەرھبي ِەلطىذىٕي ٍۆتىىػىذىىي زەِجىرەوٍەرٔي دارىٕٕىڭ چَەْ خەٌپە تۆِۈر

 ثېػىذىىي ضبً ئىذىرٌىمالردىٓ لىطّىٕي ئبضبضىٌ لوغۇٕٔىڭ پبٍذىٍىٕىپ، لبراڭغۇضىذىٓ
 ئوت ثىٍۀال ئېتىع تبڭ تەٍَبرالپ، گۈٌخبْ ٍوغبْ ئىچىگە ئىذىرٌىمالر ۋە ٍۆتىىۋاٌذى تبغٍىمالرغب

 وۆتىرىٍىپ، ئبضّبٔغب توغرا-توپ تىٕىمٍىغىذا ھبۋأىڭ ئىطٍىرى لوٍۇق گۈٌخبٕٔىڭ. ٍېمىۋەتتي
 ضىگٕبي ثېرىٍگەْ پبٌگبٔغب ئېٍي ثۇ،. ئىذى لىٍّبلتب ھبضىً تۈۋرۈوٕي ئىگىس وۆوۈظ ثىر خۇددى
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 .ئىذى خەۋەرضىس ِۀىطىذىٓ ثۇٔىڭ دارىٓ چَەْ ثوٌۇپ،
. ثبغٍىذى گۈٌذۈرٌەغىە ٍۀە زەِجىرەوٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ ئۆرٌىگۀذە، ثوٍي ٔەٍسە وۈْ

 چېرىىٍەر. لبپٍىۋەتتي تۈتەوىە-ئىص ئىذىرٌىمالرٔي لبٌغبْ ئبدەِطىس ئولٍىرى زەِجىرەن
 ٍۀە تۇرۇپال، ٍېمىٕالغّبً ئىذىرٌىمالرغب دۈغّەْ ثىراق،. ثبغٍىذى ھۇجۇَ ٍۀە ثىٍەْ دۇِجبق-دالب

 ئوڭ پبٌگبْ، ئېٍي تەرىپىذىٓ ئبرلب دارىٕٕىڭ چَەْ چبغذا، غۇ دەي. دۇچىەٌذى ئولٍىرىغب ئەجەي
 ئباللسادە ضېٍىپ دۇرثۇْ ٍبٔغب گبھ ئبرلىغب، گبھ دارىٓ چَەْ. ئۆتتي ھۇجۇِغب ثوضۇق لبرا ثىمىٕىذىٓ

 لېٕي، »دە،-وۆتەردى ئىگىس لىٍىچىٕي تۇرۇپ، دەضطەپ ئۈزەڭگىگە خەٌپە تۆِۈر ثوٌۇۋاتمبٔذا،
 دىگەْ «ئبٌغب! ئبٌغب. »ضبٌذى ئبت ثىٍەْ ضبدا لبتتىك دەپ!« ئبٌغب ئبرلبِذىٓ ثبتۇرالر
 توڭگۇز ٍبۋا جبڭگبٌذىىي وەتىەْ ئوت خۇددى چېرىىٍەر. تىترىتىۋەتتي ضبٍٕي چۇلبٔالر-لىمبش

 لېچىػمب لبرىّبً چېپىۋاتمىٕىغب ئېتىپ، ئوفىتطېرٌىرىٕىڭ ئۇرۇپ، تەرەپىە ھەر ئۆزىٕي پبدىطىذەن
 ۋالىراپ دەپ ٔىّىٍەرٔي ثىر پۇالڭٍىتىپ، لىٍىچىٕي ئۈضتىذە ئبت لبرىگىر دارىٓ چَەْ. ثبغٍىذى

 لبراپ تەرەپىە لۇِۇي ثوٌغبً، ٍەتتي وۆزى لبٌّبٍذىغبٍٔىغىغب ئبِبْ ئۆزىٕىڭّۇ ئبخىر. ثبلتي
 .①لبچتي

 ئبت ئبرلىطىذىٓ ثوٌۇپ، تۇتّبلچي تىرىه ئۇٔي پبٌگبْ خوجىٕىَبز ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر
 ئبت ثۇ)وېتىۋاتبتتي ئۇچۇپ ثورأذەن خۇددى ئېتي لبرىگىر دارىٕٕىڭ چَەْ ثىراق،. ضبٌذى

 ٍۈرۈظ تبلمب دارىٓ چَەْ ثوٌۇپ، ثىرى ئبتالرٔىڭ ئۇچمۇر ئەڭ ئوردىطىذىىي غبِەخطۇتٕىڭ
 ھەرلبٔچە پبٌگبْ خوجىٕىَبز ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر(. ئىذى لىٍىٕغبْ تەلذىُ ئۇٔىڭغب وۈٔي ثبغٍىغبْ

 .تۇراتتي ضبلٍىٕىپ ئبرىٍىك لەدەَ ٍۈز ئىىىي ئبالٌّبً، ٍېتىػىپ ئۇٔىڭغب ثبلطىّۇ لىٍىپ
 .پبٌگبْ خوجىٕىَبز دىذى - ئبتبٍّۇ؟- 
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى! – ئبت- 

 دارىٓ چَەْ لبٌغبْ ٍبالڭۋاظ. وەتتي ئۇچۇپ لبٌپىغي دارىٕٕىڭ چَەْ ثىٍەْ ئوق ثىر
 تېگىپ، تەرىپىذىٓ لۇٍرۇق وۆزىٕىڭ ضوي ئوق ئىىىىٕچي ھبِبْ لبرىغبْ ثۇرۇٌۇپ ئبرلىطىغب

. ئۇراتتي لبِچب ھەدەپ ٍېپىػىۋېٍىپ، ٍبٍٍىغب ئېتىٕىڭ دارىٓ چَەْ. ئۇچۇرۇۋەتتي لبڭػىرىٕي
 لبرىغب ثوٌۇپ، ئبتّبلچي ئۆزى ئۇٔي خەٌپە تۆِۈر. تبرتتي تىسگىٕىٕي ئېتىٕىڭ پبٌگبْ خوجىٕىَبز

 .توضىۋاٌذى دەپ «ئبتّىطىال ثوٌذى، »پبٌگبْ خوجىٕىَبز ئبٌغبٔذا،
 - لوٍّبِطەْ؟ ئبتمىٍي ِېٕىّۇ ئەِذى ئبتّبٍطەْ، تۈزۈن ئۆزۈڭ لىٍغىٕىڭ؟ ٔىّە  ثۇ- 

 .ثىٍەْ ئبچچىغي خەٌپە تۆِۈر دىذى
 غبِەخطۇت ثىٍگۀٍىرىٕي-وۆرگەْ ثېرىپ، تىرىه ثىٍەْ وۆزى ثىر ئۆٌگىٕىذىٓ ئۇٔىڭ- 

. پبٌگبْ خوجىٕىَبز وۈٌذى دەپ! – ئەِەضّۇ؟ ٍبخػي ثەرگىٕي ضۆزٌەپ جبڭجۇڭالرغب ثىٍەْ
 
 
 
 
 
 

 

 :توغرىطىذا چىممبْ لوغبلالر ئىچىذە ِۇٔۇ ئىىىي لوغبق ئۀە غۇ جەڭٕىڭ خبتىرىطي ئىذى« تۆِۈر خەٌپە ٍېغٍىغي»وېَىٓ،  ①
 

 ئبلچۇق ضېَي ئوپۇروەْ،»
 .چَەْ دارىٓ ثىر چولۇروەْ

 تبغچي پبٌگبٔالر چۈغطە،
 «چَەْ دارىٓ لولۇروەْ

 
 تۆِۈر خەٌپە تەۋرەپتۇ،»

 .ئبضّبٔذىىي ٍۇٌتۇزدەن
 (لبچۇردى)چَەْ دارىٕٕي ئوٍالتتي

 «.جبڭگبٌذىىي توڭگۇزدەن
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 تۆِۈر دىذى - ئىىەْ، جبٍىذا دأىػّۀٍىگىڭّۇ ثىٍٍە ثىٍەْ ِەرگۀٍىگىڭ ئوھۇً،- 
 .وېتىپ وۈٌۈپ خەٌپىّۇ

 غَەتەٍگە ۋە ئبِجبي ثىٍۀال، وىرىع غەھەرگە دارىٓ چَەْ تېڭىٍغبْ وۆزى-ثبظ دەرۋەلە،
 ثبلّىغبْ وېٍىپ دۇچ ئبدەٍِەرگە ِۇٔذاق تۇرۇپ، ضەپتە ھەرثي ٍىٍالر غۇٔچە ِەْ: »دىذى ِۇٔذاق
 ئوخػبٍذۇ، توغرىراق دىگەْ ٍوٌۋاش لۇترىغبْ توپ ثىر وۆرە، دىگۀذىٓ ئبدىّىسات ئۇالرٔي. ئىذىُ

 پوجبڭسىچىٍىىّۇ زەِجىرەوٍىرىُ ِېٕىڭ ثۇالرغب ئەِّب،. لورلىذۇ ئبۋازىذىٓ ِىٍتىك ٍوٌۋاضّۇ
 تۈگۈي، لورلۇظ ئۆٌۈِذىٓ ٍبۋاٍىالر ثۇ ئەِّب، ثبر؟ وىُ لورلّبٍذىغبْ ئۆٌۈِذىٓ دۇَٔبدا. ثىٍىّٕىذى
. وېرەن ئۆتطە ئوق ٍبق،-ٍبق ٔىّە؟ ئۆتّەِذۇ ئوق ئۇالرغب. لورلىتىذىىەْ ئۆزىٕي ئۆٌۈِٕىڭ

 ثىر وۆرۈّٔەٍذىغبْ وۆزگە لبٔذالتۇ ٍۈرىگىذە ئۇالرٔىڭ ئەِّب! ئەِەضّۇ ئۆتىذۇ ئوق ٍوٌۋاضمىّۇ
 تبٌمبْ-وۈوۈَ تبغالرٔىّۇ لوراَ زەِجىرەوٍىرىُ ِېٕىڭ. لبٌذىُ ئوٍالپ دەپ ثبرِىىىٓ وۈچ

 ِۇٔذاق. ئىىەْ لبتتىك تبغتىّٕۇ ضۆڭىىي ئۇالرٔىڭ. ئەگذۈرەٌّىذى ثبظ ئۇالرٔي لىٍىۋەتتىَۇ،
 لوٍغىٕىُ لىٍىپ گەپ چوڭ ئبٌذىڭالردا ضىٍەرٔىڭ لېتىُ ئۆتىەْ ثوٌىذۇ؟ لىٍغىٍي ٔىّە خەٌمٕي
 دەرھبي ِبڭب وېٍىػىپ، ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت ئەِذى. وەچۈرۈڭالر ِېٕي. خىجىٍّەْ ئۈچۈْ
 لبٌّىطۇْ، ضبٍذا ئۆٌۈگي چېرىىٍىرىّٕىڭ ثېرىڭالر، تەٍَبرالپ ضبٔذۇغي ئۆٌۈن ٍىگىرِە ٍۈز ئىىىي

 غبِەخطۇت ِۇھىّي، ھەِّىذىٓ ِۇِىىٓ، لوٍۇغي ثوغۇپ ِېٕي چېرىىٍىرىُ لبٌغبْ تىرىه ثوٌّىطب،
 .«وېتىۋاالً ٍۇرتۇِغب ۋالتىذىراق ثېرىڭالر، ئېٍىپ تېسرەن ِبڭب وۈِۈغٍەرٔي-ٍبِجۇ لىٍغبْ ۋەدە ۋاڭ

 لبراپ دارىٕغب چَەْ ئوٌتۇرغبْ ٍۆٌىٕىپ ئورۇٔذۇلمب ضېٍىٕغبْ وۆرپە تبۋار لىسىً غَەتەً
 دىّىطىّۇ »ثوٌۇپ، وۆرۈٔگۀذەن وۆزىگە ٍۈرىگي ثبٌىٕىڭ راجي ھىٍىمي ۋە لوٍذى وۈٌۈپ ِىَىغىذا

 ثبال ئبغۇ ثوٌطب، ِۇِىىٓ ضۇٔذۇرۇظ ثوً لورلىتىپ ثىٍەْ ئۆٌۈَ خەٌمٕي ثۇ ئەگەر! ئەِەضّۇ راضت
 .ئوٍٍىذى دەپ «ثوالتتي دەۋەتىەْ جبْ ۋاً ثوٌطىّۇ، ضۇغۇرۇۋاتمبٔذا ٍۈرىگىٕي

 جىُ تۈرۈپ لوغۇِىطىٕي ئۇ، ثوٌغبً، ٍبلّىذى ئبِجبٌغب گەپٍىرى ثبٍىمي دارىٕٕىڭ چَەْ
 .ئوٌتۇراتتي

 ئۆز لۇزغۇٔالر توپ-توپ پەلەت. لبٌذى ثوٌۇپ جىّجىت ضېَي ئبلچۇق ثبغالپ، ئەتىطىذىٓ
 ثبٍراق ئبق ضبٍذا ٍىگىتٍىرى چبرٌىغۇچي ئبِبٔمۇٌٕىڭ ئبرىذا، غۇ. لبلىٍذاٍتتي تبٌىػىپ ئوٌجىٍىرىٕي

 :دىذى ِۇٔذاق خەٌپە تۆِۈر لىٍغبٔذا، خەۋەر لبٌغبٍٔىغىٕي ثوٌۇپ پەٍذا ھبرۋىالرٔىڭ لبداٌغبْ
 ثۇزۇٌۇپ ھبۋاضي ضېَىٕىڭ ئبلچۇق ثوٌّىطب، ئەپىەتطۇْ، ئۆٌۈوٍىرىٕي تەگّەڭالر، ئۇالرغب- 

 :وەتتي تبرلىٍىپ لوغبلالر ِۇٔذاق توغرىطىذا جەڭ ثۇ ضېَىذىىي ئبلچۇق وېَىٓ،. وېتىذۇ
 

 وەٌگۀذە، ①داغەٍّۇ ٍۈەْ
 .داڭذاڭٕي ضولتي توال

 ئىىەْ، ئەر تبغچىالرِۇ
 .②جۈڭجبڭٕي تبرتىۋاٌذى

 
. ئبٌذى غۀىّەت دورا-ئوق ۋە لوراي ٔۇرغۇْ لوزغىالڭچىالر جەڭذە لېتىّمي ثۇ دەرۋەلە
.وۆِۈۋەتتي ئۆڭىۈرٌەرگە وىرىپ، ضۆرەپ ئىچىگە غوٌىٕىڭ تۆرۈن ثوٌطب، زەِجىرەوٍەرٔي

 . ٍۈەْ داخۇا–ٍۈەْ داغەً  ①

 . ھەرثي لوراي–جۈٔجبڭ  ②
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 ببپ يىگىرمە ئىككىىچي

 

 جەڭدىه كېيىه

 
 

 .ئبدەٍْىڭ روھي چۈغطە، ئۇّىڭ ئېتىَۇ ٍۈگۈرەىَەٍذۇ

  قەدىَقي غەرق ٍبقبىي__

 

 
 لوٍۇپ، ئۇتتۇرۇپ ھەِّىٕي ئۈضتىذە تبۋوب خۇددى غبِەخطۇتّۇ وېَىٓ، جەڭذىٓ غۇ

 ۋە ئبِجبي لۇِۇٌذىىي ئەِذى ئۇ. لبٌذى ئوخػبپ لىّبرۋازغب ئوٌتۇرغبْ ضبڭگىٍىتىپ ثېػىٕي
 ثېػىٕي ئۆز ئۈزۈپ، ئۈِىت پۈتۈٍٔەً ثېطىمتۇرۇغتىٓ لوزغىالڭٕي ثىٍەْ وۈچي دارىٕالرٔىڭ
 ئەِەش، چۈغىذە ئەِذى ٍبغبچچي ضبلبٌٍىك لبرا ھىٍىمي چۈٔىي،. لبٌذى چۈغۈپ غېّىگە لوغذاغٕىڭ

 دىّىطىّۇ،. تۇٍۇالتتي وېٍىۋاتمبٔذەن وىرىپ ئوردىغب غىٍتىپ، پبٌتىطىٕي ئوڭىذا دەي
 .تۇراتتي وۆرۈٔۈپال وۆزگە وېٍىذىغبٍٔىغي ثبضتۇرۇپ لىَبٔذەن ھىٍي-ھىٍىذىٓ لوزغىالڭچىالرٔىڭ

 لبٔذاق ئەِذى - غبِەخطۇت، ٍۇالتتي ضبلىٍىٕي دەپ - ئەضتەغپۇرۇٌال، ئەضتەغپۇرۇٌال،- 
 ئۇالرٔىڭ! ثوالِذۇ ئىػۀگىٍي لۇِۇٌٍۇلالرغب ثۇ ٍبق، ٍبق، ئبالٍّۇ؟ ئەضىەر ٍۀە لىٍغۇٌۇق؟

. ثوٌّبٍذۇ تېخىّۇ ثبٌىٍىرىچۇ؟ ثەگ. گەپ تۇرغبْ وېتىػي ئۆتۈپ تەرەپىە تۆِۈر ثۇرۇٔمىذەوال
 ھەِّىطي ثبٍىمي، ھبٌي غوجىٕىڭ لېسىجەگ ثوٌغبْ تۇلمىٕىُ ِېٕىڭ. ئبلٕبٔچي ھەِّىطي ثۇالرٔىڭ
 دۆٌىتىّٕي ٍەپ، تۇزۇِٕي ثوٌّىطب، ئىػۀچ تېخي پۇلراٌىرىّذا دىٕذىىي ثىر. ضبغٍىك ئەروەن
 لىالرِەْ؟ لبٔذالّۇ ئەِذى تۇرضب، غۇ ھبٌي ضىپبھٍىرىّٕىڭ وۆرگەْ

 تەٍجي ضبلبي ئبق. وەتتي ثوٌۇپ وۆرۈٔگۀذەن تەٍجي ٔوغىرۋاْ وۆزىگە ئۇٔىڭ چبغذا، غۇ
 ئەي پبدىػبٌىك ئېَتّىذىّّۇ، ِەْ: »ثوالتتي دىگۀذەن ِۇٔذاق تۇرۇپ، تبٍىٕىپ تبٍىغىغب ھبضب

 لۇرۇغبْ ٍىٍتىسى پبدىػب ثوٌغبْ ِەھرۇَ ئىػۀچىذىٓ ئەٌٕىڭ! دەپ ثىٍەْ ٍەي تۆِۈرچىٍىه ثىٍەْ،
 لېَٕبپىٍىرى رەھّەتٍىه. چۈغىذۇ ئۆرۈٌۈپ چولۇَ لبٌطب، ثورأذا لبتتىمراق. ئوخػبٍذۇ دەرەخىە
 وۆڭٍىٕي ئەٌٕىڭ وىػي ئۇ ثوٌغبْ، لبٌّىطىال ئۇٔتۇپ خۇٌۇلٍىرىٕي ٍبخػي پۇجۇڭٕىڭ ِېھرىجبٔۇ
 ئۆزٌەِۇ. ئەِەش چىممبْ وۆتىرىپ ِۇغت ئوردىغب ھېچىىُ زاِبٔىطىذا ئۇٔىڭ ثىٍگەچىە، ئېٍىػٕي
 ِۇغت ئبتىغب ۋالتب ھېچ ثبال گۇپبدار. ثوٌىذۇ گۇپبدار ثبال ثوٌطب، ِېھرىۋاْ ئبتب. ئبتىطي ئەٌٕىڭ

 .«وۆتەرِەٍذۇ
 ثوٌطىّۇ ثوٌغبْ تەٍجي لېرى غۇ -  ئۆزىگە،-ئۆز غبِەخطۇت دىذى - ئەضتەغپۇرۇٌال،- 

 ثۇ. ٍبراٍتتي لىٍىػمب گەپ ئېغىس ئىىىي خبالٍىممب ۋالالردا ِۇغۇٔذاق ھېچجوٌّىطب،! وبغىي
 گېپىگە ئىػەوٕىڭ دىگەْ تەٍجي ھبغىر ئەِەضّۇ؟ ضبالتتي لۇالق گېپىگە ئۇٔىڭ لۇِۇٌٍۇلالر
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. ثىٍّەٍذۇ ثبغمىٕي ثېرىػتىٓ ھبڭگىراپ لۇرۇق ِبڭب ئىػەن ثۇ ئەِذى. لىپتىّەْ ئەجەپ وىرىپ،
 تبٍىپە دىگەْ ٍۈٌۇ جو وۈٔۈَ ِېٕىڭ ئەِذى ضبٌذىڭ، ووٍالرغب ئەجەپ ِېٕي تۆِۈر، ھەً تۆِۈر، ھەً

 ٍوق چبرەَ ثۆٌەن ٍبٌۋۇرِبلتىٓ غۇالرغب لبٌذىّّۇ؟ تۇٔگبٔغب دىگەْ «خېچىر ئىٕەن »ثىٍەْ
 .ئوخػبٍذۇ

 لوزغىالڭ ثوٌۇپ، ثىرى ثبغٍىمٍىرىذىٓ چېرىه وؤب لۇِۇٌذىىي دىگىٕي جوٍۈٌۇ ئۇٔىڭ
 ثوٌۇغمب ِەضئۇي ِۇداپىئەضىگە غەھەر خۇٍچىڭ ئۇٔي غبِەخطۇت وۈٍٔەردە، ثبغٍىغبْ ئېٍىػمب ئەۋج

 ثەرگەْ ٍىغىپ چېرىه ٍۈز ئىىىي-ثىر خەجٍەپ، وۈِۈظ-ئبٌتۇْ ِۇٔچە ثىر ۋە لىٍغبْ تەوٍىپ
 ئىػۀچىٍىه ئۈچۈْ غبِەخطۇت تبپمبچمب، تەروىپ ِىٍٍەتٍەردىٓ ثبغمب چېرىىٍەر ثۇ. ئىذى

 ٍبِۇٌٍىرى ھۆوۈِەت )ٌوچىڭ لىطّي لبٌغبْ ئوردىطىذا، ۋاڭ لىطّي ثىر ئۇالرٔىڭ. ھىطبپٍىٕبتتي
. تۇراتتي لورغبٔذا دىگەْ دورٌۇق ئوتتۇرىطىذىىي غەھىرىٕىڭ خۇٍچىڭ ثىٍەْ( غەھەر جبٍالغمبْ

 .لىالتتي ِۇھبپىسەت ئۆزىٕي ۋاڭٕىڭ ثىٍەْ ئبدىّي ئوتتۇزدەن «خېچىر ئىٕەن»
 چبلىرىپ، ٔي«خېچىر ئىٕەن »ثىٍەْ جوٍۈٌۇ ئبخىر، ثوٍىچە، دىگىٕي ثبٍب غبِەخطۇت

 ھەتتب،. ثەردى ضوغبتالر وۆپ ئۇالرغب ۋە جىىىٍىذى ثوٌۇغٕي ضەگەن خەتەردىٓ-خەۋپ تبغذىىي
 .لىٍذى ۋەدە ِۈٌۈن-ِبي ٔۇرغۇْ ئبتبپ وېٍىچەوىە

 ثۇتخبٔىذا دىگەْ چىڭخبڭَّبۋ ئۈچۈْ چېرىىٍىرى ئۆٌگەْ ئۆزىٕىڭ دارىٓ چَەْ وۈٔي غۇ
 ئۆزىٕىڭ غبِەخطۇت. لىٍذى تەوٍىپ غبِەخطۇتٕي ِۇراضىّىغب ِبتەَ ئۆتىۈزۈٌىذىغبْ

 ھىّبٍىطىذە ِۇھبپىسەتچىٍىرىٕىڭ خبش ثبغچىٍىغىذىىي «خېچىر ئىٕەن »ثىٍەْ ضىپبھٍىرى-ثەگ
 ئىچىذىٓ چېرىىٍىرى دارىٓ چَەْ ئبٍبلالغمبٔذا، ِۇراضىُ. لبتٕبغتي وېٍىپ ِۇراضىّىغب ِبتەَ

 ئەٌۋەتتە، ثۇ،. وەتتي جىراپ ٍبلىطىٕي ثبضمبْ زەر ئۇٔىڭ ئوق. ئبتتي ئوق غبِەخطۇتمب ثىرضي وىّذۇ
 ئۆز ٍىغىۋېٍىپ، ھۇغىٕي دەرھبي «خېچىر ئىٕەن »غۇٔذالتىّۇ. ئىذى ۋەلە وۈتۈٌّىگەْ ھېچ

 چبغمبْ وۆزىگە غبِەخطۇت. وەتتي ثبغٍىٕىپ ئېتىػۋازٌىك ثۇتخبٔىذا. ثەردى لوِبٔذا ٍىگىتٍىرىگە
 ئوردىطىغب ھبٌذا، ھەٍذىگەْ ئۆزى پوچتىطىٕي لوغمبْ ئبرغىّبق لوظ وۆرۈٔۈپ، ضبراً تۆغۈگي

 .ئىذى وېتىػىەْ لېچىپ ئبٌٍىمبچبْ پوچتىىىػىّۇ ھەتتب ضپبھٍىرى،-ثەگ ئۇٔىڭ. لبچتي لبراپ
 ِۆوۈٔۈپ لؤبلٍىمتب تەٍجي ھبغىر دەپ، «غېّىذا ئەر لىس لېرى غېّىذا، ئۆز وىػي ھەر»

 ئۇ تېخي. لىٍىذۇ لەضتٍىگۀذەن غوجبِٕي چىڭگبڭ چېرىىٍەر ثۇ: »لىالتتي خىَبي ِۇٔذاق ٍېتىپ،
 ٔبھبٍىتي زاتالر غوجبِذەن چىڭگبڭ ثىسگە ثىٍۀّۇ، لۇرۇٌغبْ «ِىٕگو »جبڭجۇڭ ھىٍىمي وۈٔىال
 غەرىسى ثۇالرٔىڭ تبپتىُ، تبپتىُ، ھە، لىٍّبلچىىىٓ؟ ٔىّە چېرىىٍەر ثۇ تۇرضب، دىگەْ الزىُ

 ثوٌغبٔذا، ئۇٔذاق. ئوخػبٍذۇ تىىٍەظ ۋاڭٍىممب ئوغٍىٕي ئۇٔىڭ تبغالپ، ئۆٌتۈرۈپ ۋاڭٕي غبِەخطۇت
. گەپ تۇرغبْ ثوٌىػي تەٍجي ثبظ وېٍىپ، لوظ ئبِىتي وۆزٔىڭ پۇٌتبً ٍبتمبْ ٍېٕىّذا ِبۋۇ

 !«ئبِبٔەت ئۆزىگە خۇدأىڭ
 ثۇ ِۇثبدا: »ٍبتبتتي ئوٍالپ توغرىٍىك غۇ دەي ٍېٕىذا تەٍجىٕىڭ ھبغىر غوجىّۇ لېسىجەگ

 ثىسٔىڭ تبِبغبٔي، وۆرۈڭ ثوٌطب، وەتىەْ تېگىپ ئوق غوجبِغب چىڭگبڭ ِبٌىّبتبڭچىٍىمتب
 لبرا لۇالق ضبٌپبڭ ِبۋۇ ۋالتب، ئۇ. لىٍىذۇ تەٍجي ثبظ ِېٕي ئەٌۋەتتە... ثوٌىذۇ غوجبَ ۋاڭ غبھسادىّىس

 «لىالروىٓ؟ لبٔذاق وۆتەن
 . ثبغٍىذى پەضىَىػىە ئبۋازٌىرى ِىٍتىك ئبرىذا، غۇ
 .تەٍجي ھبغىر پىچىرٌىذى دەپ-  ئېطۀّىذۇ؟ ھەزرەتٍىرى غوجبَ چىڭگبڭ- 
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 . غوجب لېسىجەگ دىذى-  ثوٌغبً، ئېطەْ ئىالھىُ- 
 وەٌگۀٕي ئۇدۇي ئوخػبظ تۆگىگە لبرغۇ دىگەْ ئەجەي زە، ئەِّب وەٌگەً، ئېَتمبٍٔىرى- 
 ئىالھىُ )لبٌطب، ثوٌۇپ ئىع ثىر ِۇثبدا. ٔىّە ٍوق وۆزى دىگۀٕىڭّۇ ئوق. وېتەرِىع دەضطەپ

 لبٌّىطىال؟ ئۇٔتۇپ ِېٕي ۋالتب ئۇ( لىالر ھبراَ وۈٍٔەرٔي ئۇٔذاق
 دىگۀٍىرىذۇ؟ ٔىّە ثۇ- 
 غبھسادە. جەِەتي ۋاڭ دىگەْ ئۆزٌە ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ ئبِراق، ثەن ئۆزٌەگە غوجبَ غبھسادە- 

. ئەِەش ئەجەپ لبٌطب، وۆرۈپ ِۇٔبضىپ تەٍجىٍىىىە ثبظ ئۆزٌۀي ضۈرۈغتۈرۈپ، ئۇضتىخبْ غوجبَ
 تۆوۈٌطە، لوٍٕۇڭذىٓ. وەٌگەْ ئۆتۈپ ئوثذاْ ئىٕىذەن-ئبغب خۇددى ئىىىىّىس ثىٍەْ ئۆزٌە

 .ثبر گەپّۇ دىگەْ ضۈروە ئېتىگىڭگە ثوٌطب، ٍبغ لوٌۇڭ. دەپتىىەْ لؤجۇڭغب
 ثبظ ٍەردە تۇرغبْ ئۆزٌە- غوجب، لېسىجەگ وەتتي وۈٌۈپ دەپ-  دىطىٍە، ِۇٔذا ھە،- 
 ...ھب... ھب... ھب ئبدەَ، ٍوٌٍۇق ئبوب ثىسگە چوڭ، دىگەْ ئۆزٌە تېگەِذۇ، ِبڭب تەٍجىٍىه
 ...ھب... ھب... ھب- 

 ئېتىػۋازٌىك ٍۀە تەرەپتە دورٌۇق تۇرۇغىغب، لبٍتىپ ئوردىغب ئۇالر توختبپ، ئبۋازٌىرى ِىٍتىك
 چېرىىٍىرى جوٍۈٌۇ دورٌۇلتىىي ثىٍەْ چېرىىٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ ئەِذى. وەتتي ثبغٍىٕىپ
 ِۆوۈٔۈۋېٍىپ، غەھەرگە چۈغىٕەٌّەً، ھېچٕىّىگە غبِەخطۇت. ثوٌۇۋاتبتتي ضولۇظ ئبرىطىذا
 ثوٌذىىي، ِەٌۇَ. لىٍذى ِەٌۇَ ئەھۋإٌي وېٍىپ لبٍتىپ «خېچىر ئىٕەن »تۇرغبٔذا، ثوٌۇپ ھەٍراْ

 ھىٍىمي دەپ، ثەرِىذى ٍبِجۇالرٔي لىٍغبْ ۋەدە غبِەخطۇت چېرىىٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ
 ٍبِجۇالرٔي ثۇ غبِەخطۇتٕىڭ وېٍىپ، غَەتەً ثىٍەْ ئبِجبي. ئىىەْ لوزغىغبْ ِبجرأي ثۇتخبٔىذىىي

 دارىٕغب چَەْ ٍبِجۇالرٔي ثۇ ثۇزۇپ، ٔىَىتىٕي جوٍۈٌۇٔىڭ ثەرگۀٍىگىٕي، جوٍۈٌۇغب ۋالتىذىال ئۆز
 دورٌۇلمب چېرىىٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ ئەِذى وېَىٓ، ئېَتمبٔذىٓ ثەرِىگۀٍىگىٕي ٍەتىۈزۈپ

 .ثبغالپتۇ ھۇجۇَ
 ٍبِجۇالرٔي ھىٍىمي وېَىٓ ئبٍرىٍغبٔذىٓ ئوفىتطېرىذىٓ ثىر ٍۈٌۇ جو جەڭذە، دورٌۇلتىىي

 .ثوٌذى رازى ثېرىػىە لبٍتۇرۇپ دارىٕغب چَەْ
 چېرىىٍىرىٕىڭ ئۆٌگەْ ضېَىذا ئبلچۇق تبغمىرى، ٍبِجۇالردىٓ ثۇ دارىٓ چَەْ

 تىرىه ئېٍىپ، وۈِۈظ ضەر ِىڭ ٔەچچە ثىر ٍۀە غبِەخطۇتتىٓ ئۈچۈْ ٔەپەلە تەۋەضىگە-ئبئىٍە
 . ئبٌذىردى وېتىػىە ئىچىىرىگە ثىٍەْ لبٌغبْ چىرىىٍىرى

. لبٌذى ثوٌۇپ ئىػۀّەٍذىغبْ تېخىّۇ وىػىٍىرىگە ئۆز غبِەخطۇت وېَىٓ، ۋەلەٌەردىٓ غۇ
 ئۇٔىڭغب وەتىۀٍىگي لېچىپ ھەِّىطىٕىڭ پەٍتتە، خەتەرٌىه ثۇتخبٔىذىىي ھىٍىمي ثوٌۇپّۇ
 . ئىذى لىٍغبْ ئەٌەَ ٔبھبٍىتي

 
 لبٌذى، لبٍبْ دەۋرأالر-دەۋرى وۈٔىىىُ، ثىر خبْ دىّىع
 لبٌذى؟ لبٍبْ وەٍۋأالر تەختىذە ضەٌتۀەت-ضەرىرى

 ئۇرغبٔالر، الپٕي دەپ ثېرەً ثبظ ِەْ وۈْ، چۈغطە ثېػىڭغب
 لبٌذى؟ لبٍبْ لەدىردأالر وۈْ، ئەردى چۈغىەْ ثېػىّغب

 
 ِۇغۇ ئبڭٍىغبْ وىتبپتىٓ ثەرگەْ ئولۇپ تەٍجي ٔوغىرۋاْ ثىرچبغالردا، لبچبٔذۇر ئۇ،
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 ثبغٍىك تۇغجېگي تۇرغب غوجب، لېسىجەگ تەٍجي، ھبغىر دە،-ئبٌذى ٍبدىغب ِىطرارالرٔي
 ھېچجوٌّىطب، ٍبخػىراق، ضىٍەردىٓ ئىت ٍبٌىغبْ ٍبٌىغىّٕي »چبلىرتىپ، ضىپبھٍىرىٕي-ثەگ
 تۇغجېگىٕي تۇرغب وىَىٓ، وبٍىغبٔذىٓ لبتتىك دەپ گۇپبضىسالر ھەً ٍولّۇ، ٍۈزى تۇزۇِٕىڭ-ئبظ

 ضۈرگۇْ وېٕىغب وۆِۈر تبرأچي ئۇرغۇزۇپ، غوٌذا لىرىك ئىجراھىّٕي پوچتىىەظ. ثۇٍرۇدى زىٕذأغب
 تەڭ ضەۋرىٕي ثىٍەْ ئبچچىك ئبٌالتبئبال »وەٌگۀذە، غوجىغب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر. لىٍذى

 ئبٍغىرٔي وۆن ئبرلىطىذىٓ ضۆرىتىپ، لۇٍرۇغىغب ئبتٕىڭ ثبٍتبي ئىىىىڭٕي ھەر ثوٌطب، ٍبراتّىغبْ
 ئبرلىچە وەٌتۈرۈپ، ثېجب تبزىُ ئۇالر. ۋالىرىذى دەپ!« ٍولىٍىڭالر وۆزۈِذىٓ ئىذىُ، ثېرۇر لوٍۇپ

 ِەٌۇَ وەٌگۀٍىگىٕي ثىٍەْ ئىع ِۇھىُ ئبِجبٌٕىڭ وىرىپ ثەگ ِەٌۇِچي وېتىۋاتمبٔذا، چىمىپ
 . لىٍذى

 تۇڭچىغب لەغىسىٕي تېٍگېراِّب ئېَتىپ، وەٌگۀٍىگىٕي تېٍېگىراِّب جىذدى ئۈرۈِچىذىٓ ئبِجبي
 چېرىه تېسدىٓ ئبِجبٌٕىڭ ثىٍەْ غبِەخطۇت وېَىٓ، جەڭذىٓ ضېَىذىىي ئبلچۇق تېٍېگىراِّب ثۇ. تۇتمۇزدى

 تېٍېگىراِّىذا. ئىذى جبۋاپ لبٍتۇرۇٌغبْ تېٍېگىراِّطىغب ٍوٌٍىغبْ زىڭػىڭغب ٍبڭ ضوراپ، ئەۋەتىػىٕي
 ئەۋەتىذىغبْ چېرىه لۇِۇٌغب ھبزىر »وېٍىپ، ئېَتىٍىپ ضۆزٌەر ٔەضىھەتٕەِب ۋە تەضەٌٍي ِۇٔچە ثىر غبِەخطۇتمب

 چىمىرىٍغبً، ئەٌچي تبلمب ئۈچۈْ تۈزەظ ضۈٌھي توختىتىپ، دەرھبي ئۇرۇغٕي ثبغالپ، ثۈگۈٔذىٓ. ئەِەش ۋالىت
. ئۆتّەٍذۇ ئوق ئبضبْ ئۇٔىڭذىٓ ئۈچۈْ، ثوٌغىٕي لبتتىك ٍبغىچي ٍبڭبق. ثوٌّبٍذۇ ٍۇغىٍي ثىٍەْ لبْ لبٕٔي

 وۆتىرىپ ئېغىرراق خۇرجۇٕٔي ئەٌچىٍەر ئىىۀغۇ، ثبر ِبلبي دىگەْ «ئۇٍىٍىپتۇ ئېغىس ٍىگەْ »ضىٍەردە
 لىطّىذا لبرىتىٍغبْ ۋىٕچبۋغب ثەً ئبِجبي تېٍېگىراِّىٕىڭ. دىَىٍگەْ «لىٍىّىس وېَىٓ گەپٕي لبٌغبْ چىمطۇْ،

 تۈگىتىػٕي ٍىٍتىسىذىٓ-تۈپ ئبپەتٕي ٍولىتىپ، لەتئي ئوغرىالرٔي تبغذىىي ِەْ: »ٍېسىٍغبْ ضۆزٌەر ِۇٔذاق
 لبٔچىٍىه زادى ثۇٔىڭغب لىپطىس، تەغەثجۇش ثېرىػىٕي ئېٍىپ جەڭ لىٍغۇچ ھەي ئبِجبي ضىس ثىٍّەٍّۀّب؟
 ثىٍەْ وۈچ لوزغىالڭچىالرٔي. تۇرۇلٍۇق ثبر تەجىرثەَ توال-ئبز ئىػالردىٓ ھەرثي ئۆزۈَ ِەْ ثبر؟ ئىػۀچىڭىس

 ئبِجبٌٕىڭ ضىس ئىػّۇ؟ ئبضبْ غۇٔچە ئۈچۈْ ضىس ثۇ لىالٌّبٍۋاتىّۀۇ، جۈرئەت لىٍىػمب ئبضبش ٍولىتىػٕي
 ئوغرىالرٔىڭ ثىٍەْ ضۆز ٍۇِػبق ئەِەش، وېڭەٍتىۋېتىع ئبپەتٕي چىمىرىپ، چىرىه تبلمب ۋەزىپىطي ھبزىرلي

 .«ئىجبرەت ثېرىػتىٓ ِبضٍىػىپ ٍېمىٕذىٓ ئېػىػىغب ئەِەٌگە پىالٍٔىرىّىسٔىڭ وېَىٕىي چۈغەپ، لوٌىٕي-پۇت
 تۆِۈرٔىڭ لىٍغبٔطېرى ئۇٔذاق تېخي؟ ئەۋەتىىذەوّىسِۇ ضوغبتّۇ ٍۀە! ئەٌچي ئەٌچي،-  

 دىذى! - چۈغۀّەٍذىغبٔذۇ ٔىّىػمب ثۇٔي جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ ٍبڭ وەتّەِذۇ؟ ئۆضۈپ خورىگي
 . ضىمىّذاپ ضبلىٍىٕي ثىٍەْ ئبچچىك غبِەخطۇت
 ئەٌچي دەرھبي تبلمب ئبڭٍىذىڭالرِۇ؟ تۀىٍەرٔي لىٍىٕغبْ ِبڭب. ٍوق ئىالج ئەِذى- 

 وەٌىۈٔگە ثۇ ھبزىرچە لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق وەٌطە، ثبضتۇرۇپ وەٌىۈٔذەن ئوغرىالر ئۇ ئەۋەتّىطەن،
 وۆرِەٍّىسِۇ؟ وېَىٓ ئىػٕي لبٌغبْ. تۇراٍٍي ضېٍىپ توغبْ ثىٍەْ ثبٍراق ئبق

 ٔىّە؟ ئوخػىّبِذۇ جبڭجۇڭغب ثۇرۇٔمي جبڭجۇڭ ثۇ- 
 . لبٌذىُ ئوٍالپ غۇٔذاق ِۀّۇ- 
 ِۇغۇ وىػي ثەرگەْ جىّىمتۇرۇپ ثىٍەْ ضۆز لوۋۇز ئىىىي ٍېغىٍىغىٕي تورپبق دەرۋەلە،- 
. تۇرۇپتۇ ئېطىّذە ھىٍىّۇ گېپي دىگەْ «ضۆز ئبدەِٕي ئبٌذاٍذۇ، داْ لۇغٕي »ئۇٔىڭ. ئىذى جبڭجۇڭ

 خبرٌىػىپ غۇٔچىٍىىّۇ ئبٌذىذا تېجىّەٌٍەرٔىڭ چورۇق غىرە ثۇ تۇرۇلٍۇق ۋاڭ ثىر ئۆزۇَ ِەْ ئەِّب،
. خورضىٕىپ لبتتىك غبِەخطۇت دىذى - وېتەِذىّەْ؟
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 ببپ يىگىرمە ئۈچىىچي

 

 وىڭ ئۆنۈمي«ئەۋنىيب»

 
 

 .ھەرمىٌ ئۆز تەقذىرىْىڭ تۆٍۈرچىطي

  رۇش خەىق ٍبقبىي__

 

1 
 

 دەغتتە ثىپبٍبْ ٔبَ دىگەْ خەٌپە تۆِۈر ثىٍەْ ٍۇرت تبغٍىك دىگەْ «لوراً »وۈٍٔەردە ثۇ
 وەثي گۈٌخبْ ثوٌغبْ ٔبِبٍەْ ثىردىٕال ئبٌذىذا وبرۋاْ لبٌغبْ تېڭىرلبپ لبراڭغۇضىذا تۈْ خۇددى

. ئىذى لىٍّبلتب جەٌپ تەرىپىگە ئۆز ئۇالرٔي ثېغىػٍىّبلتب، ئۈِىت ۋە وۈچ وىػىٍەرگە ِىڭٍىغبْ
 ثىر دەھػەتٍىه ئېمىٕالر ئۇغػبق چۈغۈۋاتمبْ ئېمىپ جىراالرغب ئېتەوٍىرىذىٓ تبغ ٍبِغۇردا لبتتىك
 لوزغىالڭچىالر ثىٍەْ وىػىٍەر لوغۇٌۇۋاتمبْ وېٍىپ تەرەپتىٓ-تەرەپ لىٍغىٕىذەن، ھبضىً لىَبٕٔي

 ئبخىرى ئىػٕىڭ ثۇ »ۋالىتتىٓ ٔەچچە. ئىذى ئبٍالّٔبلتب لوغۇٔغب ثىر زور ئۇٌغىَىپ، تېخىّۇ ضېپي
 ضېپىگە لوزغىالڭچىالر توختىتىپ، وۆڭٍىٕي ئەِذى وىػىٍەرِۇ ٍۈرگەْ دەپ «چىمۇروىٓ ٔەدىٓ

 . ثبغٍىذى لوغۇٌۇغمب
 ئۇالرٔىڭ. لوغۇٌذى ضەپىە وېٍىپ دىخبْ ۋە وبضىپ ئؤذەن تەرەپتىٓ غەھەر وۈٔي، ثىر

 دەرۋىع ثبغٍىۋاٌغبْ ثىٍەْ ئبغبِچب لىً ثېٍىٕي وىَىپ، جۀذە لۇراق ثىٍەْ وۇال لىسىً ئبرىطىذا
 چېچي لبرا-لبپ وەتىەْ ثوٌۇپ وىگىسدەن چىگىػٍىػىپ، ئۇٔىڭ. ئىذى ثبر وىػىّۇ ثىر ضۈپەت

 خۇددى ئۇ لبراغتب، ثىر تۇرغبچمب، لىطىٍىپ ھەِىػە وۆزى ئوڭ تۇراتتي؛ چۈغۈپ دوٌىطىغب
 ئۇٔي وىػىٍەر وېرەن، ثوٌطب ئۈچۈْ غۇٔىڭ. وېتەتتي ئوخػبپ ٍەوچەغّىگە چۆچەوٍەردىىي

 ٔىڭ«ئەضھبثۇٌىەپ »غوجبِذىىي تۇٍۇق تۇرپبْ ئۆزىٕي ئۇ. ئبتبٍتتي دەپ «ئىػبْ لىطّبق»
 وېسىپ ٍۇرت-ٍۇرتّۇ دىَبرىذا لۇِۇي ثېرى ٍىٍذىٓ ئوْ لىٍىپ، ئېالْ دەپ غەٍخٍىرىذىٓ

 ثوٌغبچمب، ئولۇِبٍذىغبْ ٔبِبز ھىچمبچبْ ئۇ. تؤۇٍتتي دىگىذەن وىػي ھەِّە ئۇٔي ٍۈرگەچىە،
 وىػىٍەرٔي ئولۇِبٍذىغبْ ٔبِبز ئبدەتتە. تۇراتتي چبپبلٍىػىپ وۆزٌىرى ۋە وىر ھەِىػە وۆزى-ٍۈز

 
  دالىٍي، لۇٍرۇغي ئىت ضبلىٍي، ثىٕبِبزٔىڭ»

 . «  ثىٕبِبز ئۆٌطۇْ وۆٍۈپ ٍبلىٍي، ئېٍىپ ئوتٕي
 
 چۈٔىي،. لىٍّبٍتتي ھىچٕىّە ئىػبٕٔي ثۇ ٔبئىپىالرِۇ، ئۇرىذىغبْ دەررە تولمۇز ئوتتۇز دەپ،
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 ئەۋٌىَب »ئۇٔي ضورۇٔالردا توپالٔغبْ جبِبئەت تبرتىپ، چبغٍىرىذىٓ ِۇپتي ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص
 ٍېرىذە ٍەتىۀال لەدىّي ثوٌطب، «ئىػبْ لىطّبق. »ٍۈرەتتي تەرىپٍەپ دەپ «وىػي ضىَبلىذىىي

 ئوخػىتىپ ئۇٔىڭغب ثوٌۇپّۇ ھىىّەتٍىرىٕي، ٍەضىۋىٕىڭ ئەخّەت خوجب ضولۇپ، ضبپبٍىطىٕي ِۈڭگۈز
 :ٍۈرەتتي ئولۇپ ثىٍەْ غوق-زوق ِىطراالرٔي ِۇٔۇ تولۇۋاٌغبْ ئۆزى

 
  ٍوق، ۋاپبضي دۇَٔبٔىڭ ثۇ دوضتالر، ئبٍب
 . ٍوق ضبپبضي ِىطمبي-زەررە تۇرِبق، ۋاپب
  ٍوق، ئبتبضي دىگۀٍەرٔىڭ دۇَٔبٔي ثۇ

 . دوضتالر ئىسدە ئبخىرەتٕي ثوٌطبڭ، ِۆِىٓ
 
 لبٍٕىتىپ، وۆپۈن ئبغسىذىٓ ثىٍۀال، وىرىع ئبرىطىغب لوزغىالڭچىالر ثۈگۈّٔۇ ئۇ،

 ھەِّىطي وىػىٍەرٔىڭ ئبڭٍىغبْ وەٌگۀٍىگىٕي لوراٍغب ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى ئېَتىػمب «ھۆوّەت»
 ٍبظ ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ. وۆرۈغەتتي لىسغىٓ ثىٍەْ ئۇٔىڭ ۋە ئبٌذىراٍتتي وۆرۈغىە ئۇٔي دىگىذەن

 ئبٌمىٕىغب لوٌٍىرىٕي ٍۇِػبق ئىّبِٕىڭ ٍبظ «ئىػبْ لىطّبق. »ئىذى ثبر لبرىّۇ ئبخۇْ ئىّبَ
 ئۈچ ثىٍەْ لوٌي ئىىىىٕچي جۈپٍەپ، ثبرِىغىٕي ثىر ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثبرِىغي ثىر ئۆزىٕىڭ ئبٌغبٔذا،

 ئبخػبَ ثۈگۈْ لىَبِەت، تبڭٕب ثوالر »تىىىپ، ئبضّبٔغب وۆزٌىرىٕي ۋە لوٍذى ضىمىپ لبتتىك لېتىُ
 . چۈغۀّىذى ھېچىىُ ثبغمب ئىّبِذىٓ ٍبظ ِۀىطىٕي گەپٍەرٔىڭ ثۇ. دىذى «غۀىّەت

. وۆرۈغتي ضەِىّي ثىٍەْ ئىػبْ وېٍىپ ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپىّۇ، تۆِۈر ئبرىذا، غۇ
 ضەپەرلۇي. جېىىٍىذى ثېرىػٕي غۇٔي خبٌىطب ٔىّە وۈتۈغٕي، ئوثذاْ ِېھّبٕٔي ضەپەرلۇٌغب ھەتتب،

 ٍېتىع ھوجرىذا دەرۋىػىە »غىٍتىپ، لوٌىٕي ئىػبْ. لىٍذى تەوٍىپ ھوجرىطىغب ِەضچىت ئىػبٕٔي
 ئبخىر تبڭٕب خبالٍىمالر، ثىٍىڭالروي ثوٌغبً، ئىّتىھبْ جبپبالر ثوٌغبً، ِبوبْ ئۆڭىۈر ِبڭب ھبراَ،
 دەرھبي ضەپەرلۇي. وىرىۋاٌذى ئۆڭىۈرگە ثىر ثۇرۇٌۇپ، تەرەپىە تبغ دەپ، «ثوٌغبً زاِبْ

. لوٍذى ئبٌذىغب ئۇٔىڭ ئەپىېٍىپ چبً ثىرچۆگۈْ ۋە لبٍّبق لېتىك، ٔبْ، گۆظ، پىػۇرۇٌغبْ
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 تۇِبرٔىڭ تىً ثوٍٕىذىىي ثبضىتٕىڭ ثبٍبٍٔىرىّىسدىٓ ثەزى ثبپتىىي ٍىگىرِىٕچي
 ٔي «ضېغىسخبْ »ثۇ خەٌپٕىڭ تۆِۈر ۋە ثەرگۀٍىگي ئېچىپ ضىرىٕي ٔىڭ «ضېغىسخبْ»

 وىتبپخبٔالرٔىڭ ھۆرِەتٍىه تبپػۇرغبٍٔىغي ضەپەرلۇٌغب تۇرۇغٕي پبٍالپ ئوثذاْ ئۈروىتىۋەتّەً،
 ئۆزى لەدىّىٕي ثىر ھەر ٔىڭ «ضېغىسخبْ »ضەپەرلۇي ئېتىۋارەْ، وۈٔذىٓ غۇ. وېرەن ثوٌطب ٍبدىذا

 غەرۇٌال. ئىذى لوٍغبْ چۈغۀذۈرۈپ ثوۋىغىّۇ غەرۇٌال ئەھۋإٌي تبغمىرى، تۇرغبٔذىٓ وۈزىتىپ
 ٔىڭ «ئەرۋاھ »ئۆٌتۈرگەْ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ ٍبرىالٔذۇرۇپ، ئۆزىٕي ِەضچىتتە وېچىطي ھىٍىمي ثوۋاً

 وەٍٕىذە ِەٌئۇٕٔىڭ ِۇغۇ تەلطىر، ٍب »ۋە وەتتي چۆچۈپ ئۇلۇپ ئىىۀٍىىىٕي «ضېغىسخبْ »غۇ
. دىذى «وۆرەً لۇتۇٌغىٕىٕي لېچىپ چبڭگىٍىّذىٓ ِېٕىڭ ئەِذى! ھە-ئولۇپتىّىس ٔبِبز تۇرۇپ

 چۈٔىي،. ئىذى ئبضبْ ھەِّىذىٓ ثوۋاٍغب غەرۇٌال تۇرۇظ وۈزىتىپ ٔي «ضېغىسخبْ »دەرۋەلە،
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 ضولّب ٍېٕىذىىي ھوجرىطىٕىڭ ِەضچىت لوپىذىغبْ-ٍېتىپ ثوۋاً غەرۇٌال ئۆٍىّۇ ٔىڭ «ضېغىسخبْ»
 وىرگىٍىّۇ ئبتالپ ئۇٔىڭذىٓ ئىذىىي، پبوبر لەدەر غۇ تبٍِىرى ھوٍٍىٕىڭ ثۇ ئىذى، ھوٍٍىذا تبٍِىك
 . ثوالتتي

 ھۆضٕبرىخبٔغىّۇ ثىٍەْ ئبٍمىس لبٌّبً، وۇپبٍىٍىٕىپ ثىٍۀال ثوۋاً غەرۇٌال ضەپەرلۇي
 ئبٍمىس ثبغالپ، غۇٔذىٓ ئىذى، ئۇٍۇغتۇرغبْ ٍبردەٍِىػىىە ئىػمب ثۇ ئۇالرٔي ئۇلتۇرۇپ، ئەھۋإٌي

 ٔۆۋەت-ٔۆۋەتّۇ ثىٍەْ ثوۋاً غەرۇٌال وىَىٕىپ، ئەرۀچە وېچىٍىرى ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ
 . ئىذى وىرىػىەْ وۈزىتىػىە لبتتىك ئۇۋىطىٕي ٔىڭ «ضېغىسخبْ»

 چبغذا، ثىر ئبغمبْ ٔىطپىذىٓ تۈْ وۈٔي وىرىۋاٌغبْ ئۆڭىۈرگە ھىٍىمي «ئىػبْ لىطّبق  »
 تۇرغبْ ئېطىٍىپ چولمىطىذا تبغالر ئىگىس. ئېچىٍذى لىٍىپ «غىچ »ئىػىگي ٔىڭ «ضېغىسخبْ»

 ٍورۇتۇپ غۇۋا ھوٍٍىٕي پبٔۇضتەن تۇرغبْ چىمىپ ٍېرىّي ثېػىذىٓ تبَ خۇددى ئبً وۈٍٔۈن ئوْ
 . تۇراتتي

 ضەگەوٍىػىپ، دەرھبي ھۆضٕبرىخبْ ثىٍەْ ئبٍمىس ٍبتمبْ پبٍالپ ئبرىطىذا تبغالر لوراَ   
 ضىٕچىالپ ئەتراپمب چىمىرىپ ثېػىٕي ئىػىىتىٓ «ضېغىسخبْ. »لبراغتي تەرەپىە ئىػىه

 ثىٍەْ ئبٍمىس. ٍۆٔەٌذى تەرەپىە ئۆڭىۈر ھېٍىمي دەضطەپ، ئۇچىذا پۇتىٕىڭ دە،-لبرىۋاٌذى
 ئېٍىپ داٌذىغب ئۆزىٕي ۋە ئەگەغتي ئۇٔىڭغب وۆرضەتّەً لبرىطىٕي ئۆزىٕىڭ ھۆضٕبرىخبّٔۇ،

 تەرەپىە ئۆٍي ئۆز چىمىپ ٍېٕىپ تېسال ئۆڭىۈردىٓ «ضېغىسخبْ. »تۇردى ِبرىالپ ئۆڭىۈرٔي
 ...ٍۆٔەٌذى
 ئۇ. ئبڭالٔذى ئبۋازى ٔىڭ «ئىػبْ لىطّبق »ِەھەٌٍىذە ثىٍەْ ٍورۇظ تبڭ ئەتىطي  

. وېتىۋاتبتتي تەرەپىە وەٌگەْ تۈٔۈگۈْ ئېَتىپ، ٌىرىٕي «ھۆوّەت »ئۆزىٕىڭ ضولۇپ، ضبپبٍىطىٕي
 ئۇٔىڭ ٍىگىت ئۈچ ثبغٍىك ئبِبٔمۇي ٍەردە، ثىر ٍېمىٕالغمبْ تۆرۈوىە ثىٍەْ ۋالتي چۈظ چىڭمي
 :توضۇپ ٍوٌىٕي

 . دىذى - ِبڭذىىىٓ؟ لبٍبْ ئىػبٔىُ- 
 تەرەپىە تبٍغبْ ئبٍىغىُ لبٍغبْ، ثېػىُ. ئوخػبظ ٍېرى ھەِّە جبھبٕٔىڭ ئۈچۈْ دەرۋىع- 

 . وېتىۋاتىّەْ
 . چىٍٍىذى ئبغمب ئۆزٌۀي خەٌپەَ- 
 . ئىسا جبٔغب غىسا تەٍَبر دەرۋىػىە- 
 . ِبڭطىال ٍەۋېٍىپ ٔەرضە ثىر ئبزراق. تۇرِبٍذۇ ئۆرە تبغبر لۇرۇق ئۇچبٌّبٍذۇ، دأطىس لۇغّۇ- 
 . ئبچىّەْ ئېغىس وېَىٓ وۈٔذىٓ ئۈچ لىٍىۋاٌذىُ، ٔىَەت وېچە ِەْ ٍولطۇ،- 
 . وەتطىٍە ئېٍىپ رازىٍىك خوغٍىػىپ ثىٍەْ خەٌپەَ ئەِطە،- 
 . ئەِەش وېرەن رازىٍىغي ھېچىىّٕىڭ ثۆٌەن خۇدادىٓ ثىر دەرۋىػىە- 
 ثۇ ثبغال »ضېسىپ، لبٌّىغبٍٔىغىٕي ھبجىتي لىٍىػٕىڭ گەپ ئۇٔىڭغب ئەِذى ئبِبٔمۇي  

 ئبتمب ثبغالپ، چەِجەرچەش ئۇٔي ٍىگىتٍەر ئبچمىچە،-ٍۇِۇپ وۆزٔي. ۋارلىرىذى دەپ!« تەٌۋىٕي
 . ئبرتىۋاٌذى

 ئوٌتۇرۇپ، ئۆٍذە وىگىس چوڭ ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، ضبئەتتىٓ ثىرەر
 لوٍۇپ تىسىغب لوٌىٕي ئىىىي «ئىػبْ لىطّبق. »ثبغٍىذى لىٍىػمب ضوراق ٔي«ئىػبْ لىطّبق»

 ثۆٌەن، توختىذىٓ ضەٍپۇڭ ضورالمب ثۇ. ئىذى لبٌغبْ ٍۇۋاغالپ ثەوّۇ ئەِذى. ئوٌتۇراتتي ٍۈوۈٔۈپ
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 جۀذىطىگە ئىػبٕٔىڭ ئبٌذىذا خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. ئىذى لبتٕبغمبْ دىگۈدەن ھەِّىطي چوڭالرٔىڭ
 وۇالضىٕىڭ خۀجەر، ثىر چىممبْ لوٍٕىذىٓ تىٍال، دأە ئۈچ ئېٍىٕغبْ ضۆوۈپ ٍېرىذىٓ تىىىۋاٌغبْ

 ثۇ ٍېسىٍغبْ ثىٍەْ لەٌەَ لوِۇظ لەغىسىگە خوتەْ. تۇراتتي خەت پبرچە ثىې تېپىٍغبْ لېتىذىٓ
 ضېَىذىىي ئبلچۇق لوزغىالڭچىالرٔىڭ خەتتە. ئىذى لوٍۇٌغبْ ئىّسا دەپ «ضېغىسخبْ »خەتىىّۇ
 لوزغىػي ھۇجۇَ غەھەرگە ئبرىذا پبت ئۇالرٔىڭ وەتىۀٍىگي، وۆپىَىپ وېَىٓ جەڭذىٓ

 ئوغرىالرٔىڭ ثۇ ئەِّب: »ثېرىٍگەْ ِەٌۇِبت ِۇٔذاق ئبخىرىذا وېٍىپ، ئېَتىٍىپ ِۇِىىٍٕىگي
 توختي ضەٍپۇڭ. تۇرىذۇ چولىالٍذىغبٔذەن وۆزىٕي ثىرىٕىڭ ثىر لبٌّبً ئۇزۇٔغب ثبغٍىمٍىرى

 ئۇ. ئىىەْ ئبدەَ ٍبِبْ زىذى ھەضەتخور، تبر، ئىچي وىرگەْ، جۇت جېٕىغب ئبچىۆز، ٔبھبٍىتي
 تبِغب ٔبِىذىٓ ئۆز ئبتمب ٍۈز ثەظ ٍىٍمىٍىرىذىٓ غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ ٍوغۇرۇٔچە تۆِۈرٌەردىٓ

 ئۆزىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثۇ ئۇٔىڭ. ئەۋەتىۋەتتي تەرەپىە ٔوَ تۆگىٕي ٍۈز ئىىىي ثبضتۇرۇۋاٌذى،
 ثوٌغۇضي ثەگّۇ تەٍجي تېخي توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ. ئۇلّبٍذۇ ھىچىىُ ثبغمب ٍېمىٕىذىٓ ئىىىي-ثىر
 ئبتىغىٕي ثبتۇرٌۇق ۋەجىذىٓ وىرِىگۀٍىگي جەڭگە ئبٍبپ، جېٕىٕي ئۆزىٕىڭ ئەِّب،. ئىىەْ ثبر

 گەغەت دەپ وېتەرِىىىٓ تېگىپ پبٌگبٔغب ئېٍي ثوٌّىطب، ٍب ثوضۇلمب لبرا ثەگٍىه تەٍجي ئبالٌّبً،
 ِەْ. تۇرىذۇ لوٍىذىغبٔذەن چىمىرىپ ئىع ثىر ثىٍەْ ۋەضۋەضە غۇ توختي ضەٍپۇڭ لىٍىذىىەْ،

 . «وۈغىۈرتىۋاتىّەْ ھەدەپ ئۇٔي
 . ثەرِىذى ئولۇپ ثبغمىالرغب لىطّىٕي ئبخىرلي ثۇ خەتٕىڭ خەٌپە تۆِۈر  
 . غبرالٍىتىپ ئبٌمىٕىذا تىٍالٔي ئۈچ ھىٍىمي خەٌپە تۆِۈر دىذى - ٔىّە؟ ثۇ- 
 . لبرىّبً ئۈضتۈْ ٍەردىٓ ئىػبْ دىذى - ثەرگەْ، تەٍجي ھبغىر- 
 وېرىگي؟ ٔىّە تىٍالٔىڭ دەرۋىػىە ثوٌغبْ دۇَٔب تەروي- 

... - 
 ئۈچ ئىّبٕٔي ئىػبْ، ٍۈرگەْ لىٍىپ ِەرۇپ-ئەِىر دەپ ئىسٌەڭالر ئبخىرەتٕي خبالٍىممب- 

 وېرەن؟ لىٍّبق ٔىّە ئۇٔي ئەِذى ثوٌطب، ضبتمبْ تىٍالغب
 . وىرىپتىّەْ ئبرلىطىغب غەٍتبٕٔىڭ- 
 تىترەپ ئىػبْ ِۇغتالپ، ثىرٔي ٍەرگە ثوضۇق لبرا دىذى - وەَ، غەٍتبٔذىُ لبٍطي ئۆزۈڭ- 

 .وەتتي
 .خەٌپە تۆِۈر ضورىذى - لىٍّبلچي؟ ٔىّە خۀجەرٔي ثۇ ثۇچۇ؟- 
 .ثەرگەْ تەٍجي ھبغىر ئۇٔىّۇ- 
 !دەۋاتىّەْ لىٍّبلچي ٔىّە ثىٍەْ ثۇٔىڭ- 
 . دىگەْ ئىػٍەتطىٍە ثوٌغبٔذا الزىُ- 
 لېٕىٕي غبزىالرٔىڭ وىػىگە ٍەتىەْ ِۇلبِىغب ئەۋٌىَبٌىك تۆوّەوچىّۇ؟ لېٕىّىسٔي ثىسٔىڭ- 

 راۋاِۇ؟ تۆوۈظ
 جبجىطي ثۇٔىڭ ثبر؟ وېرىگي ٔىّە گەپٍەرٔىڭ ِۇٔذاق چىروىٕىگە ثۇ تۆِۈرئبوب، لوٍطىٕب- 

 . لوپۇپ چبچراپ ئورٔىذىٓ ثوضۇق لبرا دىذى - ئوق، تبي ثىر
 ضۇالٍّبْ - لىٍذى، داۋاَ لبراپ ئىػبٔغب ئبٔذىٓ خەٌپە، تۆِۈر دىذى - تۇر، توختبپ- 
 دىذى؟ ٔىّىٍەرٔي ٍۀە ضېغىسخبْ ٍۀي لبرى، ئبخۇْ ئوغٍي دورغىٕىڭ
 گۇِبْ ئۆزٌەدىٓ ئىىەْ، ئبدەَ وېتىذىغبْ ئىػىٕىپ ئبضبْ ٔىّىگە ثىر ۋە تەلۋاردار تۆِۈر- 
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 . دىذى تۇرضىال وېٍىپ پبت-پبت لىٍّبٍذۇ،
 ٍۀىچۇ؟- 
 . لىٍّىذى گەپ ثبغمب- 
 ئېَتّىذىّۇ؟ ئۆٌتۈرگۀٍىگىٕي وىُ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ ثىٍەْ خبِۇظ ئوغٍي دورغىٕىڭ ٔىَبز- 
 . خەٌپەَ ٍولطۇ،- 
 . ئبڭال ئۆزىذىٓ ثوٌطب، ئۇٔذاق- 

 ۋە وىردى ئېتىٍىپ ئولتەن ئۆٍگە ئۀطبرى ئبڭٍىٕىپ تبرالٍىػي تۇٍبلٍىرىٕىڭ ئبت ضىرتتب
 . دىذى ئېتىۋەتتي ئبوبَ توختبخۇْ ٔي «ضېغىسخبْ»

 . ثىٍەْ غەزەپ خەٌپە تۆِۈر دىذى- گەپ؟ لبٔذاق ثۇ- 
 ٔىّە ئبخۇٔۇَ ئىّبَ »وېٍىپ ئبوبَ توختبخۇْ تۇرغبٔذا، دەپ ِبڭبٍٍي ثبغالپ ئۇٔي ثىس- 

 ثوٌىذىىەْ، چىروىٓ ِۇغۇ دىگەْ ضېغىسخبْ ھىٍىمي »ِەْ دىذى، «ئبپىرىطىٍە؟ ٔەگە لىپتۇ،
 لىٍىپ ضوراق دۆٍۈزٔي ثۇ غۇِىىەْ، دىگەْ ضېغىسخبْ ھوً، »دىۋىذىُ، «لىٍّبلچي ضوراق خەٌپەَ

 ٍەردىال غۇ تبرتىۋېٍىپ ِىٍتىمٕي لوٌۇِذىىي دەپ «ثېرەً ئۆزۈَ جبجىطىٕي ثۇٔىڭ لىٍىذۇ، ٔىّە
 . ئېتىۋەتتي

 وۆضەٍّىذى لوٌۇڭذىىي - تبتالپ، ئىڭىىىٕي خەٌپە تۆِۈر دىذى ئەضتەغپۇرۇٌال،   - 
 . لبرا چىمبٌّىغىٕىڭالرٔي  ھۆددىطىذىٓ ئىػٕىڭ غۇٔچىٍىه ٍىگىت ثىردەن ئۈچ لوٍغىٍي، تبرتمۇزۇپ
 ئۆٍٕىڭ. لبراغتي ثىرىگە ثىر ثوٌۇپ ھەٍراْ ئىػمب ثۇ ھەِّەٍٍەْ ثبغٍىك پبٌگبْ ئېٍي  

 ئبخػىّي ھېٍىمي ثىٍەْ لۇرالر ئبخىرىذىىي خەتٕىڭ ثبٍىمي تبپتب غۇ. ثبضتي جىّجىتٍىك ئىچىٕي
 ئبٌذىذىٓ وۆز خەٌپىٕىڭ تۆِۈر گەپٍىرى ئېَتمبْ توغرىطىذا توختي ضەٍپۇڭ زورىخبٕٔىڭ

 ِەٍۈضٍۈن ثىرخىً ئبرىالظ غەزەپ چىراٍىذا ضبالپەتٍىه ئۇٔىڭ. ثبغٍىذى ئۆتۈغىە ثىرٌەپ-ثىر
 .ٍۇِۇٌذى ئبضتب وۆزٌىرى ٍوغبْ ثوٌۇپ پەٍذا ئبالِەتٍىرى
 :ئۈزدى خىَبٌىٕي ئۇٔىڭ جبراڭالپ، ئبۋازى ثوضۇلٕىڭّۇ لبرا ئبرىذا غۇ
 ٔي «ئىػبْ لىطّبق »ثوضۇق، لبرا دىذى - تبغالً، ئۇزىتىپ دۇَٔبغب ئۇ چىروىٕٕىّۇ ثۇ- 

 . ضۆرەپ گەجگىطىذىٓ
 ئبۋاي »لبراپ ضەپەرلۇٌغب ئبٔذىٓ خەٌپە، تۆِۈر دىذى - ثبر، ئىػي ئۇٔىڭ تۇر، توختبپ- 

 لوٍّبً ھىچٕىّىٕي ئىػبٔغب ثۇ ئۆٌتۈرگۀٍىگىٕي وىُ ٍبضبۋۇٌٕي ٍبلۇپ ثىٍەْ ِبڭمب خبِۇظ
 . دىذى «ئبوب ثەر، ضۆزٌەپ

 چبپتۇرۇپ ئبت ٍىگىت ئبتٍىك ئىىىي چىمىۋاتمبٔذا، ثبغالپ ٔي «ئىػبْ لىطّبق »ضەپەرلۇي
 ضوراپ ئىجبزەت ئۇالرٔىڭ چىممبٍٔىغىٕي، ئەٌچىٍەر ثىٍەْ ضوغبت ھبرۋا ثەظ تەرەپتىٓ لۇِۇي وېٍىپ،
 خەت ثۇ. تبپػۇردى تۆِۈرخەٌپىگە خەتٕي ثەرگەْ ئەٌچىٍەر ۋە ئېَتتي لبٌغبٍٔىغىٕي غوٌىذا تۆرۈن
 ئوتتۇرىغب تەٌىۋىڭالرٔي توختىتىپ، ئۇرۇغٕي »ثوٌۇپ، ٍېسىٍغبْ ٔبِىذىٓ ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي

 دىگەْ «وېپىً ِەْ لىٍذۇرۇغمب لوثۇي ۋاڭغب غبِەخطۇت ثوٌطب، تەٌىۋىڭالر ھەرلبٔذاق لوٍۇڭالر،
 پبٌگبٔالر خوجىٕىَبز ۋە ئبِبٔمۇي ثوضۇق، لبرا. لبرىذى ھەِراٌىرىغب خەٌپە تۆِۈر. ئىذى ِەزِۇٔذا
 . لىٍذى تەغەثجۇش لىٍىػٕي ھۇجۇَ غەھەرگە دەرھبي ئەِەش، توختىتىع ئۇرۇغٕي
 دىگىٕىڭالر ئبٌّبٍّىس ضوغبتٍىرىٕي وەٌتۈرِەٍّىس، ٍەرگە ثۇ ئەٌچىٍەرٔي: »خەٌپە تۆِۈر  

 ثېرىپ، پبٌگبْ ئېٍي. ثبر گەپ دىگەْ ثوٌطۇْ ضۇدا لوٌۇڭ ثىر ثوٌطب، ئوتتب لوٌۇڭ ثىر ئەِّب،. توغرا
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 وۆرۈپ دەٍذىىىٓ، ٔىّە ئبڭالپ غبِەخطۇت لېٕي ئېَتمبً، ئېرىك تەٌىۋىّىسٔي ئەٌچىٍەرگە
. لوٍذى ئوتتۇرىغب پىىىرٔي دىگەْ «ثوٌّبش ٍبِبْ ئېٍىۋاٌطبلّۇ دەَ ثىرئبز ئبڭغىچە! ثبلّبٍّىسِۇ

 ٔۇرۇي تۇرىذىغبْ لبتٕىػىپ وېڭەغٍەرگە ضۈپىتىذە ۋەوىٍي جبِبئەت ۋە ضەپەرلۇي پبٌگبْ، ئېٍي
 ئەٌچىٍەرٔىڭ ثىٍەْ ٍىگىت ٔەچچە ثىر پبٌگبْ ئېٍي لىٍىپ، غۇٔذاق. لوٌٍىذى پىىىرٔي ثۇ ثوۋاً
 ثېرىپ لوغۇپ پبٌگبٔغب ئېٍي ٔي «ئىػبْ لىطّبق »ھىٍىمي خەٌپە تۆِۈر. ثوٌذى ِبڭّبلچي ٍېٕىغب

 :دىذى ِۇٔذاق
 دۆٍۈزٔىڭ ثۇ داڭٍىغبْ دەپ «وىػي ٍەتىەْ ِۇلبِىغب ئەۋٌىَب »ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص- 

 ثۇ خەٌمي لۇِۇي وەتطۇْ، ئبٌغبچ ثۇٔي ئۇالر. ثەرضىٍە ئېَتىپ ئەٌچىٍەرگە ئەتىىٕىٕي-لىٍغبْ
 !لبٌغبً ثىٍىپ ٌىغىٕي «ئەۋٌىَب »لبٔذاق وبززاپٕىڭ

 ثوٌغبٍٔىغىٕي، رازى خەٌپىذىٓ تۆِۈر ئەٌچىٍەرٔىڭ وېٍىپ، لبٍتىپ پبٌگبْ ئېٍي ئەتىطي
 پبٌگبْ ئېٍي. لىٍذى ِەٌۇَ وەتىۀٍىگىٕي لبٌذۇرۇپ ئۇٔىّبً وەتىىٍي ئېٍىپ ضوغبتالرٔي ئەِّب
 ئۈضۈپ تبغمب ٔىڭ «ئىػبْ لىطّبق »ئوٌتۇرغبٔذا پبراڭٍىػىپ ثىٍەْ ئەٌچىٍەر ٍۀە،

 . ثەردى لىٍىپ ھىىبٍە ئۆٌۈۋاٌغبٍٔىغىٕي
 - وېتىپتۇ، جەھۀٕەِگە ئۆزى تۇرِبٍال، ضبلالپ وېٍىػىٕي ئەزرائىٍٕىڭ. ثوپتۇ ئوثذاْ- 

 «لبٌذى وېٍىپ توٍٍۇلّۇ ھبرۋىذا ثەظ ئۇوبَ، ِبٔب. »لبراپ ثوضۇلمب لبرا ئبٔذىٓ. خەٌپە تۆِۈر دىذى
 . وۈٌذى دەپ

 توْ ثىرەر ثەرضەَ، ئولۇپ ٔىىبھ ثوٌغۇدەن، لىسىك تبزىّۇ توٍي ٍىگىتىّىسٔىڭ لېرى- 
 . لىٍىپ چبلچبق ثوۋىّۇ ٔۇرۇي وۈٌذى دەپ - ٍبپبرال،

 ضېٍىپ، ضبِب توٍىذا ئبوبِٕىڭ ثوضۇق ثوٌطب، ثوٌغبْ ئىػبٔىُ ھىٍىمي ئبپال،- 
 . لىسىك لبضىُ دىذى - ثېرەتتي، پىمىراپ پىٍذىرغۇچتەن

. وەتتي وۈٌۈغۈپ ھەِّەٍٍەْ
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 ببپ يىگىرمە تۆتىىچي

 

 توً ئۈستىگە توً

 
 

ئورٍبّالردا غىرّىڭ، ببغچىالردا ٍىالّالرّىڭ 

 .بوىۇغىذىِ ئەجەپيىْىػْىڭ ھبجىتي ٍوق

 ① زەٍەخػەرى__

 

1 
 

 ثبٌىالر ئۇغػبق. ثبغٍىذى تبِچىالغمب ٍبِغۇر تبٌذىٓ ٍېرىُ تبي، ثىر تۇتۇٌۇپ، ھبۋا ثىردىٕال
 :وىرىػتي ئوٍٕبغمب ضەورىػىپ وىَىىتەن ئېَتىپ، ٔبخػب رېتىّذا خىً ثىر

 
  ٍبغالق، ٍبِغۇر
 . ضبغالق ئۆچىە

  ِوِىالرٔىڭ، ئبضّبٔذىىي
 . دوِجىالق ئەِچەوٍىرى

 
  ٍبغالق، ٍبِغۇر
 . ضبغالق ئۆچىە

 ِوِىالرغب ئبضّبٔذىىي
 .لبٍّبق-ٍبغ ثىٍەْ پىػالق

  
 ئبتٍىك ثىٍەْ ضەپەرلۇي ثبضىت وىچىىىىٕە ٍۈرگەْ ئوٍٕبپ پۇالڭٍىتىپ چېچىٕي ثىرتبي

 ئوغٍىٕي چۈغۈپ، ئبتتىٓ خەٌپە تۆِۈر. ٍۈگۈردى ئبٌذىغب ئۇالرٔىڭ وۆرۈپ، دادىطىٕي وېٍىۋاتمبْ
 لبرىطب، لىسىمىپ ٍبٍٍىغب ئبتٕىڭ ثوز وۆن ثەزىٍىرى. ئوالغتي وېٍىپ ثبٌىالر ھەِّە وۆتىرىۋاٌذى،

 چەظ تبي ئىىىي ئىگەرٔىڭ لۇغۋاظ ھەلىمەتۀّۇ. لىسىمبتتي جبثذۇغىغب-ئىگەر ثەزىٍىرى
 ٍبٌىتىٍغبْ وۈِۈظ ئۇٔىڭ. ئوخػبٍتتي ثۈروۈتىە تۇرغبْ لبراپ خۇددى ثېػي لوٍۇٌغبْ

 وىػىٕىڭ ھەرلبٔذاق وەِەٌذۈرۈگّۇ ۋە لۇغمۇْ ثېسەٌگەْ ثىٍەْ تەڭگىٍەر ئۇغػبق ئۈزەڭگىٍىرى،
  وەٌگەْ ئۇزۇْ ثوٍٕي ئىٕچىىە، پۇتٍىرى جبثذۇلالر-ئىگەر ثۇ. لىالتتي جەٌپ ئۆزىگە دىممىتىٕي

 
 .ٍىٍالردا ٍبغىغبْ خبرەزىٍّىك ثۈٍۈن ِۇتەپەوىۇر ئبٌىُ-1144-1074 ِىالدى – جبرۇٌال ئوثۇٌمبضىُ زەِەخػەرى ①
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 ئبتالرغب ضبِبۋى چۆچەوٍەردىىي خۇددى ئۇ لبراغتب ثىر ئىذىىي، ٍبراغمبْ غۇٔذاق ئبتمب ثوز وۆن
 . وېتەتتي ئوخػبپ

 . تۇرۇپ ضىالپ ِبڭٍىَىٕي ئبتٕىڭ ثبضىت، دىذى- ثەردى؟ وىُ ضبڭب ئبتٕي ثۇ دادا، دادا،- 
 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - ۋاڭ، غبِەخطۇت- 
 ثېرەِذۇ؟ ِبڭىّۇ- 
 .ثېرىذۇ ئبٔذىٓ ئۇرضبڭ ثىرٔي وېٍىػتۈرۈپ خبِىرىغب تۇرۇپ، ضىمىپ وېىىرتىگىٕي- 
 . وۈٌۈۋەتتي لوغۇٌۇپ ضەپەرلۇٌغب ئۆزىّۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لىٍىپ، گەپٕي غۇ
 - ِبڭبٍٍي، لېٕي لبٌىّىس، ٍبِغۇردا ئبڭالۋەرضەن گېپىٕي لۇِتەٌٍىٕىڭ ثۇ ثوٌذى، ثوٌذى،- 

 . ضەپەرلۇي دىذى
 ھۆضٕبرىخبْ ۋە لىسٌىرى ثىٍەْ زورىخبْ ئبٍىٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئبٌذىذا دەرۋازا ئۇالرٔي

 ئۇالرٔىڭ ثېرىپ، ضبالَ ئبٍمىس ثىٍەْ وېٍىع ٍېمىٓ خەٌپىٍەر تۆِۈر تۇراتتي، وۈتۈپ ئبٍمىسالر ثىٍەْ
. لىٍذى گەپ ٍبخػي ئېغىس ٔەچچە ثىر ضىالپ، ثېػىٕي ئبٍمىسٔىڭ خەٌپە تۆِۈر. ئبٌذى ئبتٍىرىٕي

 ثوٌۇپ، ئۆتّەوچي ٍولالپ ِوِبٍٕي رەۋىخبْ ئبٔذىٓ. لوٍذى ئەروىٍىتىپ ِەضتۇرىٕي ثىٍەْ ئبٍٕۇر
 . وىردى ئۆٍىگە ضەپەرلۇٌٕىڭ ئبۋاي

 ثوٌغبٔذىٓ ضورىػىپ ئبِبٍٔىك-تېچٍىك ئۇ، ئىذى، لبٌغبْ تۈزۈٌۈپ ئوثذأال ِوِبً رەۋىخبْ
 :وەتتي ِبختبپ تەگّەً ئبغسىغب-ئبغسى ھۆضٕبرىخبٕٔي ثىٍەْ ئبٍمىس وېَىٓ،

 وىرضە ئۆٍگە لىسٌىرىُ ئبٍال ثۇ دەپ، ئبٍرىّبپتۇ ھبضىذىٓ خۇداٍىُ، ئبٍرىغبْ وۆزدىٓ- 
 ٍبٌغۇزٌۇغۇِٕي ِېٕىڭ لىٍىپ، وۆضەً لوٌىٕي ٍبِذاق، چېچىٕي ئوغۇي، چىمطب تبالغب لىس،

 وۈْ ئوْ ثوٌطب، ئۆٍذە وۈْ ثىر دادىطي لىالردىّىىٓ؟ لبٔذالّۇ ثوٌّىطب، ثۇالر ثىٍىٕذۈرِىذى،
 . ئۇوبَ لبٌىّەْ، وۆرۈپ لېتىُ ثىرەر ٍىٍذا-ئبٍذا ئوغۇٌٕىغۇ ثىسٔىڭ. تبالدا

 ثوٌىذىغبْ ئۇچۇرِب تۇرۇِتبٍٕىڭّۇ - تۇرۇپ، وۈٌۈپ خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئبٍٍىراپب، ۋاً،- 
 . تۇرىذۇ وېتىذىغبٔذەن ئۇچۇپ ئۆٍذىٓ ثۇ ھۆضٕبرىخبّٔۇ ئوخػبظ، ثوٌغبٔغب ۋالتي

 ۋىٍٍىذە ٍېتىپ، دەرھبي تېگىگە گەپٕىڭ ثۇ ھۆضٕبرىخبْ ٍۈرگەْ چۆگىٍەپ ثېػىذا لبزاْ
 ئەھۋإٌي ئبٍمىسِۇ،. لبچتي تبالغب ٍېپىۋېٍىپ ٍۈزىٕي ثىٍەْ لوٌي ئىىىي دە،-وەتتي لىسىرىپ

 . ٍۈگۈردى ئبرلىطىذىٓ ئۇٔىڭ پېتي وۈٌگەْ لبلبلالپ چۈغىٕىپ،
! ھە لىٍىذىىەْ، ٔبز لىسىڭّۇ جۇگبْ ثۇ ضېٕىڭ دەپتىىەْ، وۆٌگە غبز ٍبرىػۇر، لىسغب ٔبز- 

 . لىٍىپ چبلچبق ِوِبٍغب ضەپەرلۇي دىذى- 
 لىسالردىّٕۇ لىطّب ثىر ثىٍەْ ثوٌغبْ جۇگبْ لىسىُ ئبٍال ثۇ دىگۀٍىرىذۇ؟ ٔىّە ثۇ- 

 ئبڭٍىّىغبّٔۇ؟ گەپٕي دىگەْ ثبر، ضبزى توٍٕىڭ ثبر، غېسى وۆٌٕىڭ ثبر، ٍېسى لىػٕىڭ. ٔېپىسراق
 - ثوٌّبِذۇ؟ ٔبزى ٍبرىػب ئۆزىگە ثوٌطىّۇ، جۇگبْ ثوٌطىّۇ لىس وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ضبزى توٍٕىڭ

 . تۇرۇپ وۈٌۈپ ِوِبٍّۇ رەۋىخبْ دىذى
 - ضبڭب، ثوٌذى خوپ ئەِذى. ثېرەٌىگەْ تېپىپ گەپ ئبٍٍىراپبِغب لبچبْ ضەْ ئبوب، ۋاً- 

 . ئبرىٍىػىپ چبخچبلمب خەٌپىّۇ تۆِۈر دىذى
 خېٍي توغرىطىذا توٍي ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ئۇالر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 ثوٌۇپ، ئبتب ھۆضٕبرىخبٔغب ضەپەرلۇي ثوضۇلمب، لبرا خەٌپە تۆِۈر وېٍىػتي؛ لبرارغب ثىر گەپٍىػىپ
 ئبٍمىسٔىڭ ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ِوِبً رەۋىخبْ ئبرىطىذا گەپ. ثوٌۇغتي ثبغٍىّبلچي توً ئۆگۈْ-ئەتە
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 . لبٌذى ئېچىپ ضۆز توغرىطىذا تۇرِۇغي
 ٔىىبضي ئبِبٔمۇٌٕىڭ ثىٍەْ ئبٍمىس وېرەوىي، ثوٌطب ٍبدىذا وىتبپخبٔالرٔىڭ ھۆرِەتٍىه

 لوغۇٌّبً ثىٍەْ ئبِبٔمۇي توغّىغىچە، ٍىٍي جۇِبتبٍٕىڭ ٍىگىتي لبزاق ھىٍىمي ئبٍمىس ئولۇٌغبٔذا،
 ثىر ھبزىرغىچە خوتۇْ-ئەر ثۇلبٔۇٔىٌ ثىٕبئەْ، غەرتىە غۇ. ئىذى لوٍغبْ لىٍىپ غەرت تۇرۇغٕي

 :دىذى ِۇٔذاق ئۆتىەچ، ئەضٍىتىپ ئىػالرٔي غۇ ئۀە ِوِبً رەۋىخبْ. ئىذى ثبلّىغبْ ثوٌۇپ ئۆٍذە
 ثىٍەْ وبوىۇن ئىىىىٍَەْ ثۇ ئەِذى. توغتي ٍىٍىّۇ جۇِبتبٍٕىڭ ھېطبۋىّچە، ِېٕىڭ- 
 وۆرِەً ٔەۋرە جبھبٔذىٓ ِەْ ٍۈرىۋېرىذۇ؟ ثبغذا ثىرى تبغذا، ثىرى لبچبٔغىچە زەٍٕەپتەن

 ئۆتەِذىّەْ؟
 ثىٍەْ ھبالوەتچٍىگىّىس ئۆز - لوٍۇپ، ضىالپ ثۇرۇتىٕي خەٌپە تۆِۈر دىذى - راضت، ۋاً- 

 ئىىىي ثوٌطىّۇ ھىٍي ئبٍٍىراپب، ئبٌّىطىال وۆڭۈٌٍىرىگە. لبپتىّىس ئۇٔتۇپ ئىػٕي ثۇ وېتىپ، ثوٌۇپ
 ئبٌتۇْ ثۇ وۆرىذىال، ٔەۋرىّۇ لبٌّبً ئۇزۇٔغب ئوٍٕىۋەتطەن، توً ئۈضتىگە توً لىٍىپ، ثىر توٍٕي

 ئبِبٔمۇٌغب ٍە. ثېرىذۇ تۇغۇپ لىس گۇپبدار ثىر تەۋپىمٍىك-ئىٕطبپ ئوخػبظ ئۆزىگە ٍە لىسىّىس
 . لبالرال وۆرۈپ ٔەۋرە ئوغۇي ثىر ثبتۇر ئوخػبظ

 !ئىالھىُ وەٌگەً، ئېَتمبٍٔىرى- 
 ثوٌىذىىەْ، لىٍطبق ئىٍذاِراق جبثذۇغىٕي ھوجرا ئىىىىٍَۀٕىڭ ثۇ ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 . ضەپەرلۇي دىذى - ِوِىطي،

 ئبٌٍىمبچبْ جبثذۇغي ھوجرا ثبٌىالرٔىڭ. ثوٌىذىىەْ ثىغەَ خوٍّۇ دىگۀسە، وىػي ئەر- 
 . لوٍذى راضالپ چىّىٍذىمّۇ لبزالچە چېىىپ گۈي ئۆزى ثبالَ ئبٍمىس. ثوٌغبْ پۈتۈپ

 ٔىَبز رەھّەتٍىه ثۇرۇْ، ئوٍٕبغتىٓ توً - لىَبپەتتە، غەِىىٓ خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئەِّب،- 
 ٍىگىت لبزاق ھىٍىمي راضت، ھە )غېھىتالرٔىڭ، ھەِّە ثبغٍىك ثبال راجي ثىٍەْ پبٌگبْ

 . دەٍّەْ ئۆتىۈزۈۋەتطەوّىىىٓ ٔەزىر چوڭ ثىر ئبتبپ روھىغب ،(جۇِبتبٍٕىڭّۇ
 ئبٍمىس ئبرىذا، غۇ. ثوٌذى خۇغبي ٔبھبٍىتي ِوِبً رەۋىخبْ ثىٍەْ ضەپەرلۇي تەوٍىپىە ثۇ 
 گۆغىذىٓ لوزا. ئېَتتي لىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي تەوٍىپ غىساغب ھەِّەٍٍۀٕي زورىخبٕٔىڭ وىرىپ،

 ئۆٍگە ٔېرىمي ضەپەرلۇٌٕي خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ٍىَىٍىپ ٍبپّب ِەزىٍىه تەٍَبرالٔغبْ
 ئولۇپ توٌۇق ئۇٔىڭغب خەتٕي ھىٍىمي تېپىٍغبْ وۇالضىذىٓ ٔىڭ «ئىػبْ لىطّبق »چىمىپ، ثبغالپ
 ضەٍپۇڭ. ثەردى ئېَتىپ ئبڭٍىغبٍٔىرىٕىّۇ زورىخبٔذىٓ توغرىطىذا توختي ضەٍپۇڭ ۋە ثەردى

 ٍېتىپ، تېگىگە ئىػٕىڭ ئەِذى ضەپەرلۇي ٍۈرگەْ گۇِبٍٔىٕىپ ئىػٍىرىذىٓ ثەزى توختىٕىڭ
 :دىذى ِۇٔذاق

 ئوٍٍىطبَ، خۇٍٍىرىٕي گبھي ئبدەِٕىڭ ثۇ. دەپ ٍبرىّبپتۇ لۇرۋأٍىممب ثوٌغبْ ئىتتىٓ- 
 وۈٍٔەردە وەٌگەْ ٍېڭي ھۆضٕبرىخبْ ثىسٔىڭ تېخي ئۇ. وېتىذۇ ئېچىػىپ ٍېرى ثىر ٍۈرىگىّٕىڭ

. تەڭٍەپتۇ تبۋار وۆٍٕەوٍىه ثىر دەپ «وىَطىٍە وۈٍٔىرى ئبٍەَ-ھېَت ِۇضبپىر، ٍەرگە ثۇ ئۆزٌەِۇ»
. ئېَتىپتۇ ثېَىت دەپ ٔىّىٍەرٔي ثىر لوٍۇپ تۇتمۇزۇپ لوٌىغب دىطە، ئبٌّبٍّەْ ھۆضٕبرىخبْ
 توختبخۇْ ثۇ »ِوِبً ثىسٔىڭ ئېَتىۋىىەْ، ِوِبٍغب ثىسٔىڭ گبختىال غۇ گەپٍەرٔي ثۇ ھۆضٕبرىخبْ

 لىٍطب ئىػالرٔي غۇٔذاق تۇرۇپ، خوتۇٔي ثىٍەْ ثبٌىطي ثىردەن ٔەچچە غەھەردە ئبدەَ، لبٔذاق
 . لىٍذى ئەرىس ِبڭب دەپ «ثوالِذۇ

 . وېتىپ وۈٌۈپ خەٌپە تۆِۈر دىذى - تېخي؟ ثبرِۇ گەپٍەرِۇ غۇٔذاق- 
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 خەتتىىي ِبۋۇ ھەِّىذىٓ - ضەپەرلۇي، لىٍذى داۋاَ دەپ - چبغٍىك، وبرىّىغۇ ثۇٔىڭ- 
 ثىرى وەضتىٓ، پۀجي لورلبدۇرِەْ جبھبٔذا »ۋالالردا ثىر. ضبٌىذۇ ئۀذىػىگە وىػىٕي گەپٍەر

 گەپٕي دىگەْ «ِۆرىّەضتىٓ ثىرى ثىٍّەش، ثىرى پەضتىٓ، ثىرى خەضتىٓ، ثىرى ِەضتىٓ،
 لوٌتۇغىغب ثېػىٕي وبٌىذەن ِۆرىّەش توختبخۇْ ثۇ دەپ، لوٌتۇغىذا چىػي جىّغۇرٔىڭ ئبڭٍىۋىذىُ،
 !ٍبِبٍٔىغىٕي ثۇٔىڭ لبرىّبِذىغبْ ئەِەضّۇ؟ ٍۈرۈپتۇ لىٍىپ ئىػالرٔي غۇٔچىۋاال تىمىۋېٍىپ،

 ثىر ِەٍۈش خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، پبراڭالغمبٔذىٓ ثىرئبز توغرىطىذا توختي ضەٍپۇڭ ئۇالر
 :دىذى ِۇٔذاق ئبھبڭذا

 چىمىپ ئبدەٍِەرٔىڭ ِۇٔذاق ئىچىّىسدىٓ ئۆز ِەْ. ٍبِبْ ئبدىغىٕي ئىچىذىٓ لوغۇٕٔىڭ- 
 گەپ راضت دىگەْ لېرىٕذاغتىٓ ثبال ٍبٔذىٓ، ٍىغب. وەٌتۈرِەپتىىۀّەْ خىَبٌىّغىّۇ لېٍىػىٕي

 ثبغمب لىٍىپ لبٔذاق ئىػىّىسٔي ثبغٍىغبْ لىٍىػطبق، ِۇٔذاق ٍوق، ھىچٕىّە ھىچٕىّىذىٓ. ئىىەْ
 لبرىغبٔذا، تبغٍىغىٕىغب ئېتىپ توپۇي-ئوپۇي ٔي «ضېغىسخبْ »توختبخۇٕٔىڭ ثوٌىذۇ؟ چىممىٍي ئېٍىپ

 ثىر ئىچىّىسدىّٕۇ ثىسٔىڭ ئەِذى. ئوخػبٍذۇ ئۆتىەْ ثوٌۇپ گەپٍەر خېٍي ئبرىطىذا ئىىىىطىٕىڭ
 تۈگىگىٕي ئىػىّىسٔىڭ لبٌطب، ثوٌۇپ غۇٔذاق ِۇثبدا. لورلىّەْ دەپ لبٌّىغىَذى چىمىپ ①ضبِبٔچي

 !غۇ
 .ضەپەرلۇي دىذى - ثوالر؟ لىٍطبق لبٔذاق توختبخۇٕٔي ثۇ ئەِذى- 
 ثبغٍىغبٔذىٓ ئىع ثىس. ئىذى ثىرى ئبدەٍِەرٔىڭ ثەرگەْ لوي دەضٍەپ ِبڭب توختبخۇْ- 

 خۇداٍىّذىٓ ثوٌطىّۇ، ھىٍي. ئەِەش ئبز ئەجرىّۇ ضىڭذۈرگەْ تېپىػمب تۈٌۈن-ئوزۇق ثۇٍبْ،
 . تۆِۈر دىذى - ثوالرِىىىٓ، تىٍىطەن تەۋپىغىٕي-ئىٕطبپ

 ۋالتىذا دىّەً، ئبغرىَذۇ وۆٍذۈرگىٕي چىممبْ ثەدۀگە زە، ئەِّب. غۇٔذاق ئۇغۇ- 
 . لىَبپەتتە جىذدى ضەپەرلۇي دىذى - ثوٌىذۇ، زاِىٓ جېٕىغب ئبدەِٕىڭ وۆٍذۈرۈۋەتّىطە،

. چۆِذى خىَبٌغب تبتىالپ ثۇرۇتىٕي خەٌپە تۆِۈر
 
 

2 
 

ضىُ ٍبِغۇردىٓ وېَىٓ غبالڭ ثۇٌۇتالر ئبرىطىذىٓ -ز ٍبلمبْ ضىُۈٔذۈن-ثىر وىچە
لىرالرٔىڭ ھۆضٕىگە ھۆضۈْ لوغۇٌۇپ، تەثىئەت -ھۈضەْ ثىٍەْ تبغ-وۈٌۈپ چىممبْ ھەضەْ

. زەي، ضەثي ثبٌىذەن ئوِبق ثوٌۇپ وەتتيۈلىسالردەن گ-دۇَٔبضي توً وېچىطىذىىي وېٍىٓ
 ِەغۈت ِەخّەٌگە ٍېػىً خۇددى ٍىٍمىالر رگەْ پبدا ۋەۈلبرىغبٍٍىك تبغالرٔىڭ ثبغرىذا ٍبٍراپ ً

  لوزىالرٔىڭ ِەرەغٍىرى-لوً. لبِبغتۇراتتي وۆزٔي ئوخػبظ چىچەوٍەرگە-چېىىٍگەْ گۈي ثىٍەْ
 
 
 
 
 
 

ئەضىرٔىڭ ئوتتۇرٌىرىذا، جۇڭغبر ئۇٍراتٍىرىٕىڭ خبٔي لۇٔتەٍجي لۇِۇي دىَبرىٕي ثېطىۋېٍىپ، ئۇ ٍەرٌەردە ٔۇرغۇْ ئەضىەر -18 ①
ئبخىرى خەٌك ئبِّىطي زۇٌۇِغب . زۇٌۇِالرٔي ضبٌذى-لۇٔتەٍجي ئەضىەرٌىرى لۇِۇي خەٌمىغە ئېَتىپ تۈگەتىۈضىس جەۋرى. تۇرغۇزدى

خەٌك ئىچىذىٓ چىممبْ ٍبچىجەگ ٔبٍِىك ثىر لەھرىّبْ تبغ راٍؤٍىرىذا لۇٔتەٍجي ئەضىەرٌىرىگە لبخػبتمۇچ . لبرغي لوزغبٌذى
ِىىىر ثىٍەْ لوٌغب -دۈغّۀٍەر ٍبچىجەگٕي ئۇرۇغتب ٍېڭەٌّەً، ھىٍَە. زەرثىٍەر ثېرىپ، دۈغّۀٕىڭ وۆزىگە زىك ثوٌۇپ لبداٌذى
ئوضّبْ ثەگ ٍبچىجەگٕىڭ ضىڭٍىطىٕىڭ ئېرى ضبِبٔچي دىگەْ ثىٍەْ . چۈغۈرِەوچي ثوٌۇپ، ئوضّبْ ثەگ دىگۀٕي ضېتىۋاٌذى

ٍبچىجەگ دۈغّەْ لوٌىذا . ِىىىر ثىٍەْ دۈغّۀگە تۇتۇپ ثەردى-ضبِبٔچي ٍبچىجەگٕي ھىٍَە. ثىرٌىػىپُ، ٍبچىجەگٕىڭ پېَىغب چۈغتي
وېَىٓ، خەٌك ئبِّىطي ضبِبٔچىٕي تۇٌۇِچە ضوٍۇپ، پوضتىغب ضبِبْ تىمتي، ٍبچىجەگ ھەلمىذىىي لوغبلالر ِەغھۇر . ھبالن ثوٌذى

 .ثۇ ٍەردە غۇ ۋەلە وۆزدە تۇتۇٌغبْ.خەٌك داضتبٔي ضۈپىتىذە ھبزىرغب لەدەر ئېَتىٍىپ وەٌّەوتە
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 ٍىرالتىٓ لوغۇٌۇپ، غبرلىراغٍىرىغب ضۇٌىرىٕىڭ تبغ وىػٕەغٍىرى لۇالٔالرٔىڭ-ثىٍەْ تبً
 . ئەضٍىتەتتي ئەٌٕەغّىٕي ثىر ئىٍھبِجەخىع ئبڭٍىٕىۋاتمبْ

 تبراضالپ دېگۈدەن وۈٔذە. وۆرۈٔەتتي لبٌغبٔذەن تېتىىٍىػىپ ثبغمىذىٕال ئبدەٍِەرِۇ
 ھىص لبٌغبٔذەن تبرتىػىپ پېَي خۇددى ئۆزىٕي جىذدىٍىػىپ، ئىچىذە ئولٍىرى ئەجەي ئېتىٍىۋاتمبْ

 خېٍىذىٓ. ضېسەتتي خبتىرجەٍِىه ثىر لبٔذالتۇ وۆڭۈٌٍىرىذە ثۈگۈْ وىػىٍەر ٍۈرگەْ لىٍىپ
 وۈٍٔىرگە ئبٍەَ خۇددى وىػىٍەر ثبلّىغبْ تەوىۈزۈپ ئۇضتىرا ضبلبٌٍىرىغب-چبچ ثۇٍبْ،

 جۇگبٔالر-لىس. وىرىػتي ٍبضبغمب  ثۇرۇتٍىرىٕي-ضبلبي چۈغۈرۈپ، چبچٍىرىٕي تەٍَبرٌىٕىۋاتمبٔذەن،
 راضتالغمب ئۈضتىۋاغٍىرىٕي وىَىذىغبْ توٍذا ھەتتب تۈزەظ، ثىطبت ٍۇٍۇظ، لبت-وىر لېمىع، ئۆً

 تبراپ، چبچٍىرىٕي لىسالر ثوٌطب، غېّىذا تبٍٍىرىٕىڭ ِىٕىذىغبْ توٍذا ثبٌىالر ئوغۇي ئبٌذىراٍتتي،
 ئۈچۈْ، وېٍىع چىٍالپ ضبزۀذىٍەرٔي ۋە ھبپىس داڭٍىك ٍىگىتٍەر ثەزى. ٍبضبٍتتي ئۆزٌىرىٕي

 ثوٌطب ھېپىسالر ۋە ضبزۀذە لوراٍٍىك. وەتتي چبپتۇرۇپ ئبت ٍۇرتالرغب ٍېمىٕذىىي-ٍىراق
 لبضىُ ٍىگىتٍەر غوخ ثەزى ئبٌذىراٍتتي، لوٍۇغمب لۇرۇتۇپ داپٍىرىٕي ضېٍىپ، تبر ٍېڭي غىجەوٍىرىگە

 . وۈٌۈغەتتي لبلبلالپ ئۈزۈٌگىذەن ئۈچەٍٍىرى ضېٍىپ، گەپىە لىسىمٕي
 لوزغىالڭچىٍىرىذىٓ تۇرپبْ ئەِەتٕىڭ ئۆزغوجب تورپبق ثىٍەْ غبوىر ئىٕىطي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر

 تۇرپبْ خەٌپىٕىڭ ِۆٍذىٓ. جبٔالٔذۇرىۋەتتي تېخىّۇ وىػىٍەرٔي ضبالٍِىرى-ضوغب وەٌگەْ ئېٍىپ
 ِىٕٕەتذارٌىك چوڭمۇر ئۈچۈْ ٍبرالالر-لوراي ئەۋەتىٍگەْ خېتىذە ٍبزغبْ ٔبِىذىٓ لوزغىالڭچىٍىرى

 ضىٍەر »تەثرىىٍىٕىپ، لىسغىٓ غەٌجىٍىرى غبٍٔىك لوزغىالڭچىٍىرىٕىڭ لۇِۇي ۋە ثىٍذۈرۈٌگەْ
 دېَىٍگەْ «لبٌذىڭالر ثوٌۇپ ٍۇٌتۇزى ئۈِىت پۇلراالرٔىڭ ئېسىٍگەْ ثبرٌىك غىٕجبڭذىىي ۋە ثىسٔىڭ

 ثىرضي وىّذۇر ثېرىۋاتمبٔذا، ئولۇپ خەتٕي ثۇ تۇرۇپ، ضۇپىطىذا ِەضچىت خەٌپە تۆِۈر. ئىذى
 ئبڭٍىطب، لبچمىٕىٕي توڭگۇزدەن ضېَىذا ئبلچۇق دارىٕٕىڭ چىَەْ ئبغىٕىٍىرىّىس تۇرپبٍٔىك»

 . دىذى «وېتەر ثوٌۇپ خۇظ ثۆٌەوچىال
 ئىططىك غېھىتٍىرىّىسٔىڭ  - لبراپ، وۆپچىٍىىىە خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئبڭٍىذىڭالرِۇ؟-  

 ِىڭٍىغبْ ٍبدٌىٕىپ، ٔبِىّىس ثىسٔىڭ ئېتەوٍىرىذىّۇ تبغ ٍبٌمۇْ. ئبلّىذى ثىىبرغب لبٍٔىرى
 ئبتب ٔۇضرەت وۆپرەن تېخىّۇ ثىسگە ئىالھىُ،. وۈتۈۋېتىپتۇ ئۈِىت ثىسدىٓ لېرىٕذاغٍىرىّىس

 ! لىٍغبً
 . وۆتىرىپ ئىگىس لوٌىٕي ئىىىي ثوۋا ٔۇرۇي دىذى! - ئبِىٓ- 

 ئبدەَ ھەِّە. وەتتي جبراڭالپ ئىچي جىٍغىٕىڭ وۆتىرىٍىپ، تەڭال لوٌالر ٍۈزٌىگەْ ٔەچچە
. لبراٍتتي ثىٍەْ وۆزٌىرى چبلٕىغبْ ٔۇرٌىرى ئۈِىت ۋە وۈچ ِۇھەثجەت، چەوطىس خەٌپىگە تۆِۈر
 ٍبغبچچي ضبلبٌٍىك لبرا ثۇ ٍۈرگەْ وېسىپ ٍۇرت-ٍۇرتّۇ ِىٕىپ، ئبتمب ضون-ضون ثۇرۇْ، ٍىً ثىرەر

 ئبٌەِگە ٍورۇلٍۇق دەغتتىٓ لبراڭغۇ ثىپبٍبْ ئۇالرٔي ئوڭىذا وۆز خەٌمٕىڭ وۈٍٔەردە ثۇ ئەِذى
 . ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ ٍوٌچي خبضىَەتٍىه وېتىۋاتمبْ ثبغالپ

 ٍېمىٍٕىرىذىٓ ئەڭ ئۇٔىڭ دېگۀذەن، ٍىالْ ٍەردە ثبر زەر ثبر، تىىەْ ٍەردە ثبر گۈي ثىراق  
. ئوٌتۇراتتي خبپب ٔبھبٍىتي ئۆٍذە ثىر ئۆزى ٍبٌغۇز ئۇ،. ئىذى خىَبٌذا ثبغمىچە وىػي ثىر ثوٌغبْ
 ئىٕچىىە تۇتمبْ لېرىٕذاظ لورۇٌۇپ، ھىٍىٍىذەن ٍۈزى لبٔطىس وەٌگەْ ضوزۇٔچبق ئۇٔىڭ

 چىپەرلۇت توْ، ِوۋۇت ٍبتمبْ ٍېَىٍىپ ئۈضتىذە گىٍەَ ئۇ،. وۆرۈٔەتتي تىترەۋاتمبٔذەن ثبرِبلٍىرى
 ٍبلمبٍٔىرىذىٓ ئۆزىگە ضبٔبپ، رەخىتٍەرٔي ئەْ ۋە ِەٍطە ئۆتۈن، روِبي، گۈٌٍۈن ئبٍبٌچە چبپبْ،
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 تبغبرغب ئبٍرىُ ئبٍرىۋاٌغبٍٔىرىٕي لؤذۇراتتي؛ دەپتەرگە لبٌغبٍٔىرىٕي دە،-ئبٍرىۋاالتتي ئىىىىٕي-ثىر
 . ئىذى توختي ضەٍپۇڭ وىػي ثۇ. لوٍبتتي لبراپ ئىػىىىە پبتال-پبت تىمىۋېتىپ،

 ھبرۋىذا ثەظ ئەٌچىٍەر چىممبْ غەھەردىٓ ثۇرۇْ وۈْ ئىىىي ِەٌۇِىي، وىتبپخبٔىالرغب  
 ضەرەڭگە،-غبَ گىسەن،-لەْ گۈرۈچ،-ئۇْ ھبرۋىطىذىىي ئۈچ ئۇٔىڭ وەتىەْ، لبٌذۇرۇپ ضوغبت

 تبپتب غۇ. ئىذى پۈچەن-رەخ وېچەن،-وىَىُ ھبرۋىذىىىطي ئىىىي ثوٌۇپ، وۆوتبت ۋە چبً
 پۈچەوٍەرٔي-رەخ ۋە وېچەن-وىَىُ ثوٌۇپ، لىٍىپ ٍبلٍىك ثىر ٔەرضىٍەرٔي ثبغمب توختي ضەٍپۇڭ

 دىگىٕىّىس «غەزٔە. »ئىذى ِەغغۇي ثىٍەْ ئىػي تىسىّالظ ئبٌذىذا وىرگۈزۈظ گە «غەزٔە»
 توختي ضەٍپۇڭ ئۆٍٕي ثۇ ثوٌۇپ، ئۆً چوڭ ثىر ئىچىىرىطىذىىي ئۆٍٕىڭ ئوٌتۇرغبْ توختي ضەٍپۇڭ

 ِەضىٍەْ، ثبٍٍىمٍىرى، زاپبش ثەزى لوغۇٕٔىڭ لوزغىالڭچي دەرۋەلە،. ئىذى ئبتىۋاٌغبْ غۇٔذاق ئۆزى
 دورغىالردىٓ وەتىەْ لېچىپ غەھەرگە ۋالتىذا لوزغىالڭ ضوغبتالر، وەٌگەْ ٍەردىٓ ثۇ-ٍەردىٓ ئۇ

 ئۆٍذە غۇ ٔەرضىٍەر لبتبرٌىك تېرىٍىرى ثۆرە-تۈٌىە ِۈڭگۈزٌىرى، ثۆوەْ-ثۇغب لىٍىٕغبْ ِۇضبدىرە
 ۋە «غەزٔە »ثۇ. ئىذى ئبِجىرى ئبغٍىك ئۆً ئېغىس ئىىىي ئبٍرىُ تۇتبظ ئۆٍگە ثۇ. تۇراتتي

 ھىٍىمي لىٍغبْ  لبرارگبھ خەٌپىٍەر تۆِۈر وۈٍٔەردە ثبغالٔغبْ لوزغىالڭ ھەِّىطي ئبِجبرالرٔىڭ
 وەتىەچىە، ٍۆتىېٍىپ ضەپىە ئبٌذىٕمي لبرارگبھ وۈٍٔىرى جەڭ. ئىذى جبٍالغمبْ ھوٍٍىغب ثبغٍىك

 ثبٍٍىمالرٔىڭ ھوٍٍىذىىي ثۇ ۋە تۇراتتي ھوٍٍىذا غۇ ثىٍەْ ٍېمىٍٕىرى ٔەچچە ثىر توختي ضەٍپۇڭ
 . ثبغمۇراتتي غۇالر ھەِّىطىٕي

 خىَبٌغب ئوٌتۇرۇپ چىػٍەپ ثېػىٕي ئۇچالّٔىغبْ لېرىٕذاغٕىڭ لوٌىذىىي توختي ضەٍپۇڭ
 ئوڭىذىىي ھبزىر «غەزٔە غبٍىپ »وەٌگەْ ثوٌۇپ ئبٍبْ چۈغىذە ثۇرۇْ: خىَبٌىچە ئۇٔىڭ. چۆِذى

 ثبغمب ۋە لوً لوتبْ ٔەچچە ثىر تۆگە، ٍۈز ئىىىي ٍىٍمب، ٍۈز ثەظ. لبٌذى ثوٌۇپ ئىع
 تۆِۈر ئەِّب،. ثبر ئىّىبٔىَىتي وۆپىَىع تېخىّۇ وېَىٓ ِۇٔذىٓ  ئەِەش، گەپ ئبز لۇتتىالر-لبٌذى
 ئۆزىٕىڭ لىٍىپ لبٔذاق وۆزىچە ئۇٔىڭ ثۇٔي پبٍذا؟ ٔېّە ثبٍٍىمتىٓ ثۇ ثوٌىذىىەْ، ھبٍبت خەٌپە

 ئوڭىذىٓ ئىع ثوٌطب، تەوىەْ ئوق تبي ثىر ٍۈرگۀذە جەڭذە تۆِۈر ٍبخػىطي ثوٌىذۇ؟ لىٍىۋاٌغىٍي
 ثىس تبغٕي ئىىىي ئوْ لبٌطۇْ، ئۆزۈڭگە  غەھەر ثەظ ثىٍەْ لۇِۇي »چبغذا، ئۇ. ثوالتتي وەٌگەْ
 ضەٍپۇڭ دە،-ٍبلبتتي خوظ ضۈروىگۀذەن، پىچبق وبٌىغب لېرى غبِەخطۇتمىّۇ، دېطە، «ضوراٍٍي
 ئېٍىپٕىڭ لوضىغىذا ثىٍەْ ثوٌغبْ ثبتۇر ثوضۇق لبرا. لبالتتي ثوٌۇپ ثبظ تبلمب ئىىىي ئوْ توختي

 توختبتمبْ، ئۆزىٕي پبٌگبْ ئېٍي ِبڭىذۇ؛ غۇٍبْ ثبغٍىطب، لبٍبْ. تۈرۈن لبرا ثىر ٍوق ضۇٔۇغىّۇ
. تۇرِبٍذۇ تبٌىػىپ گەپ ھىچمبچبْ ئۇ وىػي، ٍۇۋاظ لوٍذەن ثىٍەْ ثوٌغبْ ئبدەَ تەجرىجىٍىه

 گەپىە ئۇالرٔي ٍبظ، تېخي ثوٌطىّۇ، ثبتۇر لبراَ، لبٔچە ھەر پبٌگبٔالر خوجىٕىَبز ثىٍەْ ئبِبٔمۇي
 گەپ ھەِّىذىٓ دەپ، «لبلۋاغٕي ئۇرضۇْ خۇدا ٍبخػي، ثبال ئبٌذىّبلمب »ئبضبْ، وۆٔذۈرِەن

 خىرەٌىػىپ وۆزٌىرى ِۈوچىَىپ، ثېٍي ئۇ، ثىٍەْ لىٍغبْ ٔىّىال ٌېىىٓ،. ضەپەرلۇي ٍېّەٍذىغىٕي
 چوڭبٍتىپ ئىػٕي ھبزىر ٔىّە ثىر دېگەْ تۆِۈر ئەِّب، ئىذى، چبغٍىك وبرى ئۇٔىڭّۇ وىػي، لبٌغبْ

 ئبِجبي لۇِۇي ثۇرۇْ وۈْ ئىىىي لوٍذى، تېگىپ چىػىغب جبڭجۇڭٍىرىٕىڭّۇ ئۈرۈِچي تبغٍىذى،
 لىٍىع لبٔذاق ئەِذى. ثۇزدى تېخىّۇ ئىػٕي لوٍۇپ، تەٌەپ لبتتىك ئەٌچىٍەرگە چىممبْ ٍبِۇٌذىٓ
 ئوخػبٍذۇ، پۈتّەٍذىغبْ ئىع ٍولىتىۋەتّىگۈچە، وۆزدىٓ ضېٕي تۆِۈر، ھەً تۆِۈر، ھەً وېرەن؟
 ! دە-لبٌذى وېٍىپ لىطمب ئۆِرى ئىّبِٕىڭ ٍبظ ھىٍىمي

 لېرىٕذاغٕي غىچىرالپ چىػٍىرى ئۇٔىڭ ٍەتىۀذە، ٍەرگە غۇ خىَبٌي توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ  
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 ثىردىٕال وۆزىگە ئۇٔىڭ. چۆِذى خىَبٌغب ٍۀە ٍېتىۋېٍىپ ئوڭذىطىغب ئۇ،. ضۇٔذۇرىۋەتتي
. لبٌذى وېتىپ لوٌذىٓ جۇگبّٔۇ ثۇ ئىطىت، ۋاً »دە،-ثوٌذى وەتىۀذەن وۆرۈٔۈپ ھۆضٕبرىخبْ

 ئوخػبٍذىغبْ لبزأغب ِورۇْ زەڭگي ئۇٔىڭ دەپ، ٍبالق ئىتمب جۇگبْ گۈٌذەن ثوٌّىطب، ھوغي-ئەلٍي
 خۇددى ئبرىذا، غۇ. پىچىرٌىذى دەپ «توۋا لبرىّبِذىغبْ، لبٌغىٕىٕي چۈغۈپ وۆڭٍي ثوضۇلمب لبرا

 ضۆزٌەغىە ئۆزىگە-ئۆز تۇرۇپ، دەش ئورٔىذىٓ تېپىۋاٌغبٔذەن، ٔىّىطىٕي ثىر لوٍغبْ ٍۈتتۈرۈپ
 ٔىّىّۇ ٍبٌغۇز ئۆزەَ تۆِۈرٔي ثىٍەْ جېٕىُ چىۋىٕذەن. ئىىۀّەْ ھبِبلەت تبزىّۇ: » ثبغٍىذى

 جبڭگبٌذا ثوٌطب پۇي وېتەتتي؟ ٔېّە ِۀذىٓ ثوٌّبِذۇ؟ تبرتطبَ ٍېٕىّغب ثوضۇلٕي لبرا. لىالالٍتتىُ
 ثبظ تبلمب ئىىىي ئوْ. دەپتىىەْ ٍبرىُ ِېٕىڭ غەھەردە-غەھەر ثوٌطب، ئبِبْ ثېػىُ ٍىگىت غورپب،

 ئېگىۋاٌطبَ ئۆزۈِگە ثوضۇلٕي لبرا. تېپىٍّبِذۇ وۈرِىڭي ھۆضٕبرىخبٔالردىٓ ِۇٔذاق ثوٌطبَ،
 ! « وېرەن ضولۇظ لىسىغىذا تۆِۈرٔي. غۇ پۈتىىٕي ئىػٕىڭ

 ثوخچب ثىر پۈچەوٍەردىٓ-رەخ ۋە وېچەن-وىَىُ تۇرغبْ ئبٌذىذا ئۇ وېَىٓ، ضۆزٌەردىٓ غۇ
 .وەتتي چىمىپ ھوٍٍىذىٓ لۇٌۇپالپ ئىػىىٕي ئبٔذىٓ . راضٍىذى

 
 

3 
 

 لوغۇٌۇپ، ٍەرٌەوٍەر ثىٍەْ چبلىرىٍغبٔالر ٍېمىٕذىٓ-ٍىراق دەپ، ِەرىىىطىگە توً ۋە ٔەزىر
 تىىىٍگەْ تۈزٌەڭٍىىٍەرگە ٍېتىػّەً، ئۆٍٍەر تبَ. ئبٍالٔذى دېڭىسىغب ئبدەَ ئىچي لورإٍىڭ

 ئېتىع تبڭ. وېتەتتي ئوخػبپ گۈِجەزٌەرگە وۆرۈٔگەْ ئبلىرىپ لبرىغبٔذا، ٍىرالتىٓ ئۆٍٍەر وىگىس
 ٍولالپ لەۋرىطتبٍٔىغىٕي  غېھىتالر وىػىٍەر توپ-توپ. وەتتي جبٍٔىٕىپ ئىچي جىٍغىٕىڭ ثىٍۀال
 ئېمىۋاتمبْ غبلىراپ. ئىذى لبٌغبْ ٍېتىپ ئەٌٍىىىە - لىرىك لەۋرىٍەر ٍەردىىي ثۇ ئەِذى. وەٌذى
 وىػىٍەر تۇتمبْ پىچبلالرٔي ٍوغبْ لوٌٍىرىغب ثوٌطب، ئىچىذە تېرەوٍىىٍەر لېٍىٓ ثوٍىذىىي ئېمىٓ

 ضوٍۇغمب ضەروىٕي تولمۇز ئەروەن، تولمۇز تبً، تولمۇز تورپبق، تولمۇز ئبتبٌغبْ ٔەزىرگە ثۈگۈٔىي
 پبرچىٍىرىذەن ثۇٌۇت ٌەٍٍەپ، ھبۋادا ئىطالر وۆوۈظ چىمىۋاتمبْ ئوچبلٍىرىذىٓ داغمبزاْ وىرىػتي،

  :ئوٍٕبٍتتي چۇرۇٌذىػىپ لۇغمبچتەن ئەتراپىذا ثبغٍىرى ئوچبق ثبٌىالر ئۇغػبق. ٍۈرەتتي ئۈزۈپ
 

  لبٍٕبٍذۇ، لبزىٕىُ-لبزىٕىُ
  ثەرِەٍذۇ، ِبڭب ئبپبَ

  گۆظ، لبزأذا
  تۆظ، تبۋالتب

 . ِبراٍذۇ ئۇٔي  ِۈغۈگۈَ
 

 ثىٍەْ ثبغالظ لىٍىػمب تىالۋەت لۇرئبْ لبرىالر ئوٌتۇرغبْ تۈزەپ ضورۇْ ثوضتبٍٔىمالردا 
 . چۆوۈغتي ثوتىاللتەن ٍبٍٔىرىغب چوڭالرٔىڭ تىٕجىپ، ثبٌىالرِۇ
 تۇلمبٍٔىرىٕىڭ-ئۇرۇق ثىٍەْ چبلىٍىرى-ثبال غېھىتالرٔىڭ چبغذا، ٍىغىٍىذىغبْ داضتىخبْ  

 وۆٍٕەوٍەر دوپپب، رەخ، وىَىٍّىىتىٓ ثىرەر الٍىغىذا ئۆز وىّگە ھەر ئۈچۈْ، ضۇٔذۇرۇظ لبرىٍىغىٕي



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         توً ئۈستىگە توً 

 

- 176 - 

 ھەِّىطي ٔەرضىٍەرٔىڭ ثۇ. ثېرىٍذى ضەرپب ئبٍىغىغىچە ثېػىذىٓ ثوٌطب، ئبٍمىسغب. لوٍۇٌذى
 چەتتە ثىر لىٍىپ، تبرٌىك ثۇٔىڭغىّۇ توختي ضەٍپۇڭ. ئىذى چىممبْ غەزٔىطىذىٓ لوزغىالڭچىالرٔىڭ

 ِىجەزٌىرى »ئۇٔىڭذىٓ لىٍىپ، ضەزگۀذەن ٔىّىٕي ثىر پبٌگبْ ئېٍي. ئوٌتۇراتتي دوِطىَىپ
 پبٌگبٕٔىڭ ئېٍي ئوٍالپ، دەپ پۇرضەت غۀىّەت ثۇٔي توختي ضەٍپۇڭ. ضورىذى دەپ «ٍولّۇ؟

 :ۋە ثوٌذى ثبلّبلچي تۇتۇپ توِۇرىٕي
 خەٌپەَ. ئبۋارە ٍىغىپ ِبي ئۈچۈْ پبٍذىطي وۆپٕىڭ ِەْ لىالِذۇ؟ ضېخىٍىه غۇٔچىٍىه - 

 ٍېٕي خەٌپەِٕىڭ ثوٌّىغبٔذىىىٓ، ِبي تبپّىغبْ تۆوۈپ تەر ئۆزى. ئبۋارە چېچىپ ئۇٔي
 . وەتتي غۇدۇڭػۇپ دەپ - ئەِەضّۇ؟ غۇٔذاق دە،-ئبغرىّبٍذۇ

 :دىذى ِۇٔذاق ٍېتەٌّىگەچىە، تېگىگە گەپٕىڭ پبٌگبْ ئېٍي  
 وېٍىۋاتمبْ ثوۋىّىسدىٓ-ئبتب ثۇ،! توختبخۇْ لىٍّىطىال گەپالرٔي ئۇٔذاق - 

 ! لىٍىۋاتبِذۇ ئۈچۈْ ئۆزى خەٌپەَ ثۇٔي ٍوضۇٔغۇ؟-لبئىذە
 لىٍّبً ئۈچۈْ ئۆزى ثۇٔي خەٌپەَ- توختي ضەٍپۇڭ دىذى - ئبدەِذە ضبددا تبزىّۇ ئۆزٌە - 

 ِبختبپ خەٌپەِٕي خەلٕىڭ ِبۋۇ. تبپّبلچي ٍۈز تېخىّۇ ئۆزى ثىٍەْ ثۇٔىڭ لىپتۇ؟ ئۈچۈْ وىُ
  لوٍذى؟ ئېٍىپ ئبغسىغب وىُ ِېٕي ثىٍەْ ئۆزٌە ئبڭٍىّىذىالِۇ؟ ئۇچۇرغىٕىٕي وۆوىە

 ئېٍي دىذى! - زە ثوٌغبٔذۇ رازى ئۆزٌەدىّٕۇ. ئۈٌەغتۈردىٍەغۇ ئۆزٌە پۈچەوٍەرٔي-رەخ  - 
 ثىر لۇغٕىڭّۇ لبرا - ئېَتتي، گەپٍەرٔي ِۇٔۇ لبراپ ثىٍەْ دىممەت  توختىغب ضەٍپۇڭ ئبٔذىٓ. پبٌگبْ
 ئۇچبٌّبٍذۇ، لۇظ ضىٍىىّٕىطە، تەڭ لبٔبت ئىىىي. ثوٌىذۇ پۇتي ئىىىي لبٔىتي، ئىىىي ثېػي،

 ئۆزىّىس خەٌپەِٕي ئەِەضّۇ؟ غۇٔذاق. ئبالٌّبٍذۇ تۈٌىىٕي ئۇ لىٍّىطب، ھەروەت تەڭ پۇتي ئىىىي
 ئىػىّىسٔي ثبغٍىغبْ ٍۈرضەن، دەپ ِۇٔذاق ثىرىّىس ئۇٔذاق، ثىرىّىس ئەِذى. وۆتەردۇق لىٍىپ ثبظ

  ثوٌىذۇ؟ ئەپچىممىٍي ثبغمب لىٍىپ لبٔذاق
 ھەق ئېَىتمبٍٔىرى »ضەزگەچ، چۈغّەٍذىغبٍٔىمىٕي لىٍتبلمب پبٌگبٕٔىڭ ئېٍي توختي ضەٍپۇڭ  

 گۇپب ۋەدەِگە وېَىّٕۇ ِۇٔذىٓ. ئبدەَ ثەرگەْ لوي ثۇرۇْ ھەِّىذىٓ خەٌپەِگە ِەْ گەپ،
 . لوٍذى وۈٌۈپ ثوٌۇپ رازى گەپٍىرىذىٓ ثۇ ئۇٔىڭ پبٌگبْ ئېٍي. دىذى «لىٍىّەْ
 . ثبغالٔذى توً وەچمۇرۇْ  
 لۇِۇي ثوٍىچە، ٍوضۇْ-لبئىذە وېٍىۋاتمبْ ثوٌۇپ ِىراش ثبٌىغب ئبتىذىٓ چبغالردا ئۇ

 تەرەپ ئىىىي ئبرىطىذا، ئبئىٍىٍەر ھبي ئوتتۇرا: ئۆتىۈزىٍەتتي ِۇٔذاق ئىػٍىرى توً ئۇٍغۇرٌىرىٕىڭ
 لوً، تۇٍبق تولمۇز رەخ، وىَىٍّىه تولمۇز ئۈچۈْ توٍٍۇق تەرەپ ئوغۇي وېَىٓ، ِبلۇٌالغمبٔذىٓ

 ٍېتەرٌىه ۋە چىۋە-ِىۋە غىرە تولمۇز ٍبغ، جىڭ تولمۇز گۈرۈچ، غىڭ تولمۇز ثۇغذاً، وۈرە تولمۇز
 ثىٍەْ داغذۇغب تەرەپىە لىس ضېٍىپ، ھبرۋىالرغب ٔەرضىٍەرٔي لبتبرٌىك تۇز-چبً وۆِۈر،-ئوتۇْ

 ئۆٍىگە  تەرەپٕىڭ لىس ِېھّبٍٔىرى تەرەپٕىڭ ئىىىي ھەر وۈٔي ثىرىٕچي توٍٕىڭ. ثېرەتتي ئبپىرىپ
 ثىٍەْ لوٌذاغٍىرى ئۆزىٕىڭ ٍىگىت ضۇٌتبْ وۈٔي غۇ ئبتىالتتي، دەپ «توً ثبظ »ثۇ،. چبلىرىالتتي

 دەرۋازىٕي دەپ، لىٍىّىس ٔي «وۆروي لىس »ٍىگىتٍەر ِەھەٌٍىطىذىىي لىسٔىڭ. وېٍەتتي ٔىىبغب
 وۈچەپ چبلٕي غۇ  وەٌگۀٍەر تەرەپتىٓ ٍىگىت ئبالتتي، توضبپ ثىٍەْ چبلي ھبرۋىٕىڭ تۆِۈر

 وۆتىرىپ چۇلبْ دەپ «ئبالٌّىغبٔالر »ٍىگىتٍەر تەرەپتىىي لىس ئبالٌّىطب. ئىذى الزىُ ئېٍىػي
 ٔىىبدىٓ. وېٍەتتي ئبدەَ ضبٔذا خېٍي تەرەپتىّٕۇ ٍىگىت ئبدەتتە غۇڭب،. لىالتتي ِەضخىرە ئۇالرٔي
 لوٍبتتي، ئېطىپ ثېػىغب دەرەخ ئىگىس ثىٍەْ ئبغبِچب وېتىپ، ئېٍىپ تەرەپ ٍىگىت چبلٕي ثۇ وېَىٓ،
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 ِېھّبٔالر ئبضبضٍىك  ٔىىب. وېتەتتي لبٍتۇرۇپ وېٍىپ تەرەپ لىس وېَىٓ، وۈٔذىٓ لبٔچە ثىر
 ٍىگىت ضۇٌتبْ چبغذا، ئولۇٌىذىغبْ ٔىىب. ئولۇالتتي ئبٌذىذا جبِبئەت وۆپچىٍىه ئۆٍذە جبٍالغمبْ

 وىَىُ لۇر ثىر ٍىگىتىە تەرەپ لىس وېَىٓ، ٔىىبدىٓ. وىرەتتي ئۆٍگە غۇ ثىٍەْ ھەِرىَي ثەظ-تۆت
 لبٍتمبٔذىٓ ٔىىبدىٓ ٍىگىتٍەر. ئبتىالتتي دەپ «وۈٍۆٌۈن »ثۇ، لوٍبتتي، رەخ وىَىٍّىه ٍبوي

 ئبٍرىُ ئۆٍىذە ئۆز ثىرضي ئبغىٕىٍىرىذىٓ ٍبوي تۇلمبٍٔىرى ٍىگىتٕىڭ ضۇٌتبْ ئۇالرٔي وېَىٓ،
 تبِبغب-ئوٍۇْ ثوٍي وۈْ ٍىگىتٍەر. ئبتىالتتي دەپ «چۈغۈرگە چبچ »، ثۇ. ثېرەتتي ئوٌتۇرغۇزۇپ

 ثىر ٍبوي وىَذۈرەتتي وىَىُ لۇر ثىر ٍىگىتىە ضۇٌتبْ ئىگىطي ئۆً ئبٍبلالغمبٔذا، ئوٌتۇرۇظ لىٍىپ،
 ثبغالغتىٓ ِەغرەپ ئەِّب،. ثبغٍىٕبتتي ِەغرىپي توً وىرگۀذە، وەچ. لوٍبتتي رەخ وىَىٍّىه

 غەرت لىٍىع تەلذىُ چىۋە-ِىۋە ِۇٔچە ثىر ۋە لوً ثىر رەخ، وىَىٍّىه ثىر ثەگىە پبغػبپ ثۇرۇْ،
 ئۇالرٔىڭ ثەگ پبغػبپ ثېرىٍّىطە، «پبغػبپٍىك »ئەگەر. ئبتىالتتي دەپ «پبغػبپٍىك: »ثۇ. ئىذى
 ھەِّەٍٍۀٕي وېَىٕال، خۇپتۀذىٓ لىٍّبً، رۇخطەت ئوٍٕىػىغب ِەغرەپ وېچىگىچە  ٍېرىُ

 ثىرىگە ھەر ئەتىطي دە،-ئبالتتي ضبٌذۇرۇپ وېچەوٍىرىٕي-وىَىُ ئۇٔىّىغبٔالرٔىڭ. تبرلىتىۋىتەتتي
 . ثېرەتتي لبٍتۇرۇپ ئبٔذىٓ ضېٍىپ، جەرىّبٔە ثۇغذاً غىڭذىٓ ثەظ

 لىسٔي وىػي ئەر ٔەچچە ئوْ ثىٍەْ ئبٍبي ٔەچچە ئوْ تەرەپتىٓ ٍىگىت ئبخػىّي وۈٔي غۇ
 وېَىٕال، تبزىّذىٓ تولمۇزىٕچي ثبراتتي، تبزىّغب تولمۇز تەرەپىە لىس ئۈچۈْ وېٍىع وۆچۈرۈپ

 لبٔچە ثىر ٍىگىتٍەر ِەھەٌٍىطىذىىي لىسٔىڭ. ِبڭبتتي وۆچۈرۈپ ثىٍەْ ِەپە ٍبوي ھبرۋا لىسٔي
 لوً ئەروەن وېٍىذىغبْ غېرىچ تولمۇز تەرەپ ٍىگىت. توضبتتي ٍوي تۇتۇپ ئبغبِچب جبٍذا

 ئۆزٌىرى ٍىگىتٍەر توضمبْ ٍوي  لوٍٕي ئەروەن ثۇ. ثېرەتتي ئېچىپ ٍوٌٕي وېَىٕال، ثەرگۀذىٓ
 ئوٌتۇرغۇزۇپ، وىگىسگە ئبق ئۇٔي ٍىگىتٍەر وېَىٓ، وېٍىٕگۀذىٓ وۆچۈرۈپ لىس. ٍەٍتتي ضوٍۇپ

 ھۇجرىغب ئبٔذىٓ چۆرگۈٌىتىپ، لېتىُ تولمۇز ئۈضتىذىٓ ئوتٕىڭ ٍېمىٍغبْ ٍەرگە ئۈچ
 . ئەپىىرىػەتتي
 تۇلمبْ،-ئۇرۇق ئۆزىٕىڭ ۋە ئبئىٍىطىٕي لىسٔىڭ تەرەپ ٍىگىت وۈٔي ئىىىىٕچي توٍٕىڭ

 توٍغب تەرەپ لىس وۈٔي ثۇ. ئبتىالتتي دەپ «ئبچمب ٍۈز »ثۇ. چبلىراتتي توٍغب ِەھەٌٍىطىٕي-ئەٌە
 ٍېراق ئبرىٍىك. ئەپىىٍەتتي پېتي ئىططىك لۇٍۇپ، ئىىىىٕي ئۆپىىطىذىٓ لوٍالرٔىڭ ضوٍۇٌغبْ

. تۇتبتتي ھورىغب ئۇٔىڭ جۈپٍەپ ثېػىٕي ٍىگىتٕىڭ ثىٍەْ لىس ئىططىتىپ، لبٍتىذىٓ لبٌطب، ثوٌۇپ
 ِېھّبٔالر ئەر. ئىذى تىٍەظ وېتىػىٕي ثوٌۇپ ئۆِۈرٌۈن ٍبغٕىڭ ئىىىي ثۇ ِەلطەت، ثۇٔىڭذىٓ
. چىمبتتي ئېٍىپ لېػىغب ِېھّبٔالرٔىڭ ئبٍبي لىسٔي ضېٍىٕغبْ پۈروۀجە ٍۈزىگە وېَىٓ ٍبٔغبٔذىٓ

 لىس. ئېَتىػبتتي ثېَىت تەرىپٍەپ ئوغٍىٕي ئۆز ئبٔىطىّۇ ئوغۇٌٕىڭ لىسىٕي، ئۆز ئبٔىطي لىسٔىڭ
 :ئىذى ِۇٔذاق ثېَىتالر ئېَتىٍىذىغبْ تەرەپتىٓ

 
 ئىچىذە ٍبغٍىك ئبلمىٕب

  ضبلٍىذىُ، گۈي تۈگۈْ ثىر
 ثېػىّغب ئېٍىپ گۈٌٕي
 . چبٔچىذىُ لىٍىپ تبجي
 
  وەٌذى، توال خبالٍىك ئەي
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 . ثبلّىذىُ وىػىگە ھىچ
  ئبرىطىذىٓ، خەلٍەر غۇٔچە

 . ضبلٍىذىُ ئۆزٌىرىگە
 
  ئبٍذەوىىٕە، لىٍطىال ثبال

  تبٌذەوىىٕە، لىرچىٓ ثوٍي
  گۈٌذەوىىٕە، وۆرضە وىػي

 . ئەردەوىىٕە لىالر خىسِەت
 

  :ئېَتىالتتي  ثېَىتالر ِۇٔذاق وۆپىٕچە تەرەپتىٓ ئوغۇي 
  

  لىٍذۇق، چوڭ ئوغۇي ثىسِۇ
 . ئبٌىُ-ِوٌال

  ئبٍىُ، توٌۇْ ثبالَ جېٕىُ
  تىٍىۋىذۇق، وۈٔذۈز-وېچە

 . خۇداٍىُ ثەردى ئەِذى
 

  ئبٌذۇق ئبت ثبزارالردىٓ
  ئبال ضبغرىطي

  ئبٌذۇق لىس ِەٌىذىٓ ٍۇلىرى
 . ثبال ئبٌتۇٔذەن

 
  ِىخبر ثىرى ٌۀخبر، ثىرى

 . لبالر لبٍِىػىپ
  ٍىٍىّىذەن لبچورىٕىڭ

 .لبالر ٍېپىػىپ
  
  :ئېَتبتتي ثېَىت ِۇٔذاق ثىرضي خبٌىطالردىٓ وېَىٓ، غۇٔذىٓ

 
  ثېٍىك، تبظ چۈغتي تبغذىٓ
  ثېٍىك ئبً چىمتي ضۇدىٓ
  الٍىك، ثۇ چىمتي ٔەدىٓ

 . الٍىك خوپ ثىرىگە-ثىر
 . خبالٍىك لبٌغبً ھەٍراْ

 
 ٍۈزىذىٓ لىسٔىڭ ئىچىذە چبخچبلالر-ئوٍۇْ ۋە وۈٌىە لىسغىٓ ئبٍبٌالر ٍەڭگە ئبٔذىٓ
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 ئبئىٍىطي ٍىگىت چبغذا غۇ. ثوالتتي ئېچىٍغبْ ٍۈزى لىسٔىڭ ثىٍەْ غۇٔىڭ دە،-ئبالتتي پۈروۀجىٕي
 ٍبغٍىك چوڭ. لىالتتي تەلذىُ زىٕٕەتٍەرٔي-زىجۇ ۋە رەخ وىَىٍّىه ٍبوي وېچەن-وىَُ ٍۀە لىسغب

 لبٌغبٔالرِۇ ئېَتبتتي، ثېَىت ِۇثبرەوٍەپ توٍٕي تۇرۇپ، ئورۇٍٔىرىذىٓ ئىىىىطي-ثىر ئبٍبٌالردىٓ
 : ثېرەتتي تەورارٌىػىپ تەڭ ضۆزٌەرٔي ئبخىرىذىىي ِىطرأىڭ ھەرثىر

 
  ثوٌغبً، لوپبر ئەتىگەْ

  ثوٌغبً، ئبچبر تۈٕٔۈن
 . ثوٌغبً لىسٌىك ثىر ئوغۇٌٍۇق، تولمۇز
  ثوٌغبً، لوٍٍۇق لوتبٔذا
 . ثوٌغبً وبٌىٍىك ئېغىٍذا

 
  ٍېَىٍغبً، تۈۋى ئۇزارغبً، ئۇچي

 . ثوٌغبً چۈغىۀذەن تبظ لۇدۇلمب
  ٍېپىػمبً، ٍىٍىّىذەن لبچورا

 !لىٍغبً ِبرەن خۇداٍىُ
 

. ئېَتبتتي چبٍغب تۇلمبٍٔىرىٕي ئۆزىٕىڭ ۋە تەرەپٕي ٍىگىت تەرەپ لىس وۈٔي ئۈچىٕچي توٍٕىڭ
 ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٍىگىت تەرەپ لىس وۈٔي تولمۇزىٕچي توٍٕىڭ. ئبتىالتتي دەپ «چىٍالغمب »ثۇ

 ئوثذأراق ثىٍەْ لۇدىالر ۋە وۈٍئوغۇي __ ِەلطەت ثۇٔىڭذىٓ. ئېَتبتتي چبٍغب ئبٔىطىٕىال-ئبتب
 . ئىذى تؤۇغۇظ

 ثېجب توٌۇق ٍوضۇٔالرٔي-لبئىذە ٍۇلىرىذىىي توٍذا ثۈگۈٔىي ثوٌغبْ ثبظ خەٌپە تۆِۈر
 ئبٍالر لبٔچە ثىر ٔىىبضي ئبٍمىسٔىڭ ثىٍەْ ئبِبٔمۇي چۈٔىي،. ئىذى لبٌّىغبْ ئورٔي وەٌتۈرۈغٕىڭ

 جۇگبْ ئەِەش، توٍي لىس ثوٌطب، توٍي ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ثوٌغبْ؛ ئولۇٌۇپ ثۇرۇْ
 ئولۇپ ٔىىبضىٕي ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا خەٌپە تۆِۈر ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. ئىذى توٍي

 . جبوبٌىذى ثبغالغٕي ِەغرەپ ثوٌۇپال،
 لبضىُ ثبغٍىذى چبخچبق دەپ - لىٍّبٍّىسِۇ؟ چۈغۈرگىطىٕي چبچ ئبوبِٕىڭ ثوضۇق  - 

 . توپالٔذى ئەتراپىغب وۈٌۈغۈپ ھەِّەٍٍەْ. لىسىك
 . ئەِەت ئۆزغوجب تورپبق دىذى - ئۆتەِذۇ؟ ئۇضتىراڭ- 
 . ثبر پىچىغىُ لوٍغبْ ثىٍەپ ضوٍۇغمب تەٍجىٕي ھبغىر ئۆتّىطە، ئۇضتىرا- 
 . پبٌگبْ ئېٍي دىذى - ئۆتّەِذۇ؟ پىچىغىڭ ئۇٔىڭغب ۋاڭٕىچۇ؟ غبِەخطۇت- 
  ئۆٌەِذۇ؟ ئبتّىطب ٍۈرۈپ لوغالپ جبڭگبٌٍىمتب ئۇٔي ئۆتىذۇ؟ پىچبق لبٔذاق ئۇٔىڭغب- 
  لوٍذۇڭغۇ؟ ئوخػىتىپ چوغمىغب ٍبۋا ضەْ ئۇٔي ھوً،- 
 . دېطىٍە لبۋاْ لېرى وەتىەْ لېٍىٍٕىػىپ تبزا تېرىطي ثوٌغبٔذىّۇ، چوغمب ٍبۋا! ئەِطىچۇ- 
 . ئبِبٔمۇي دىذى - ثوٌغىذەن، ئبتطب پبٌگبْ خوجىٕىَبز ئۇٔي ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 وۆزىگە ئبتّبً، ثېػىغب ئبتمبٔذەن دارىٕٕي چىَەْ ثەرضەن، لوٍۇپ پبٌگبٔغب خوجىٕىَبز- 

 . لىسىك لبضىُ دىذى! - لوٍبرِىىىٓ لىٍىپ ئىػبٔذەن لىطّبق ئېتىپ،
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 ئۆزىٕي خەٌپە، تۆِۈر دىذى- ثبغالٍٍي، ِەغرەپٕي لوٍۇپ، چبخچبلٕي ئەِذى ثوٌذى ثوٌذى،- 
 . توختىتىپ وۈٌىىذىٓ

 . ِېڭىػتي ِەغرەپىە ھەِّەٍٍەْ ثىٍەْ غۇٔىڭ
 ئۆز ئبتبپ توٍغب ِوِبً رەۋىخبْ وىرگۀذە، ئۆٍگە ئۈچۈْ چىمىع ثبغالپ ئبٍمىسٔي ئبِبٔمۇي

 ئوغٍىٕي ِوِبً. وىَذۈرىۋاتبتتي ئۇٔىڭغب دوپپىطىٕي وبٌوتۇْ تىىىەْ ثېطىپ زەر ثىٍەْ لوٌي
 : ثىٍەْ وۆرۈظ

 . دىذى - ٍبرىػىپتىّۇ؟ دوپپب ثۇ ئبٍغب وېٍىٓ ثبالَ، لبرىچۇ- 
 . لىسىرىپ ضەي ئبِبٔمۇي دىذى - ثوپتۇ، گۈي ئۈضتىگە گۈي- 
 لبراڭغۇ - ِوِبً، رەۋىخبْ دىذى - وەٌگۀطەْ، لىچمبرغىٍي ئبٍٕي وېٍىٓ ھەرلبچبْ- 

 . چىمىڭالر وۆرۈپ ھۇجراڭالرٔي ئبگبي لبٌغىچە چۈغۈپ
 دەرھبي ثىٍەْ تەثەضطۇَ خۇظ ئبِبٔمۇٌٕي تۇرغبٔذەن، وۈتۈپ گەپٕي غۇ خۇددى ئبٍمىس

 ھۇجرىطي ئۇالرٔىڭ ئۆً ئېغىس ثىر چبلمبٔغىٕب چېتىذىىي ئەڭ ھوٍٍىٕىڭ. ثبغٍىذى ھۇجرىغب
 پۀجىرىٍىرىٕي-ئىػىه ئېرىغذاپ، ضىپبپ، ثىٍەْ لوٌي ئۆز ئۆٍٕي ثۇ ئبِبٔمۇي. ئىذى لىٍىٕغبْ

. ئىذى تبپبٌّىغبْ پۇرضەت ثېمىػمب وۆرۈپ وىَىٓ، ضېٍىٕغبٔذىٓ ثىطبت ثوٌطىّۇ، تۈزەغتۈرگەْ
 گۈٌٍۈن تبرتىٍغبْ وبتمب ٍبغبچ تەرىپىذىىي تۆر ضۇپىٕىڭ ضۇپب، پبوبر ضېٍىٕغبْ وىگىس تىىّەت

 ثېػىغب ئىىىي ۋە وۆرپە-ٍوتمبْ تىسىٍغبْ ئوٍۇلالرغب لىٍىپ رەتٍىه ثوٌطىّۇ ئبددى چىّىٍذىك،
 ثۇ ٌۆڭگە پۆپۈپٍۈن جۈپ ثىر تۇرغبْ ئېطىمٍىك تبِذا ٍبضتۇلالر، ضبِبْ ئۇزۇْ چېىىٍگەْ وەغتە

 ثوٌۇپ ھەٍراْ ٍۈگۈرتۈپ، وۆز ھۇجرىغب ئبِبٔمۇي. ئىذى لوٍغبْ لىٍىپ وۆروەَ خېٍىال ھۇجرىٕي
 . تۈزەغتۈرىۋىتىپ پوتىطىٕي ئۇٔىڭ ئبٍمىس، دىذى «ٍبلتىّۇ ضىسگە چىّىٍذىك ئبٔبۋ »تۇرغبٔذا،
 ئبٍمىسٔىڭ ئبِبٔمۇي دىذى - ئىىەْ، ئىططىك ِېھرى چىراٍٍىك، ئۆزٌەدەوال خۇددى- 

 . ضىالپ چبچٍىرىٕي ضۇِجۇي
 لبٌغبْ ئۇچرىػىپ تبضبدىپىٌ تبرتىپ، دەردىٕي پىراق-ھىجراْ ٍىٍالر ئۇزاق خۇددى ئۇالر

 تبالدا ئۀطبرى ئەگەر تۇراتتىىي، لبرىػىپ ثىٍەْ ھېرىص غۇٔذاق ثىرىگە ثىر ِەغۇلالردەن-ئبغىك
 . ئىذى ثوالر لبٌغبْ ئۇٔتۇپ ِەغرەپٕىّۇ ثوٌطب، دىّىگەْ «چىمّبِطىٍەر؟ لېٕي »تۇرۇپ

 ثىٍەْ ضەپەرلۇي. تۈزۈٌذى ضورۇْ ئۆٍذە ٔەچچە ثىر ثوٌغبچمب، وۆپ ئوٍٕبٍذىغبٔالر ِەغرەپ
 ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر. وىرِىذى ِەغرەپىە دەپ، «لبٌّىغبً تبرتىٕىپ ثبٌىالر »ِوِبً رەۋىخبْ

 چىراق لبرا ٍوغبْ پىٍىىٍىه لوظ ثېػىذىىي ِورا. ئورۇٔالغتي ئۆٍگە ثىر چوڭ ھەِّىذىٓ ثىٍەْ
 وبڭ ئېگىسٌىىتىىي خىً ثىر لوٍۇٌغبْ ٍبلىٍىتىپ تبِالرغب ٍبْ ۋە تۆر. تۇراتتي ٍورىتىپ غۇۋا ئۆٍٕي

 ثىر ٍۀە ئەرٌەر، تەرەپتە ثىر. ئىذى لوٍۇٌغبْ چېچىپ  گبزىر لبرا ۋە ٍبڭبق لبق، ئۈزۈَ، غىرەٌىرىگە
 تۆردىٓ ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر. ئوٌتۇراتتي لبرىػىپ ٍۈز-ٍۈزِۇ لىسالر-خوتۇْ تەرەپتە
 پەگب. ئوٌتۇرغۇزدى ٍېٕىغب جۈپٍىرىٕىڭ ئۆز ئبٍمىسٔىّۇ ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ. ئىذى ئبٌغبْ ئورۇْ

 . جبٍالغتي ئبٍبي داپچي تۆت ثىٍەْ ئبوب ِېرۇي غىجەوچي ئورۇٔذۇلالرغب ئۇزۇْ تەرەپتىىي
 ِۇلبِىٕي «دۇر »ضۈروەپ، تبرغب لوظ وبِبٔچىطىٕي غىجەوٕىڭ ئبوب ِېرۇي غىجەوچي

 وىػىٍەرٔىڭ تىترىگۀطىرى تبرٌىرى غىجەن. چۈِذى جىّجىتٍىممب ئىچي ئۆٍٕىڭ ثىٍەْ ثبغالظ
 ئبوب ِېرۇي. ثبغٍىذى لىٍىػمب پەرۋاز ئبٌٍىمبٍبلالردا لۇغٍىرى خىَبي تىترەپ،  تبرٌىرىّۇ ٍۈرەن

 :وېَىٓ ثېَىتىذىٓ ثىرىٕچي ِۇلبِىٕىڭ «دۈر»
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  وەزدىُ، ئبٌەِٕي ٍۈردۈَ،
 . ثبر غەَ ثبرچىذا ضورادىُ
 ئبٌەِذە ثۇ وىػي غەِطىس
 . ثبر خۇداٍىُ ٍبراتمبْ

 
 ئۇٔىڭغب چېىىپ، ئبضتب داپٍىرىٕي ھېپىس ئبٍبي تۆت ثىٍەْ ثوٌۇظ ئېَتىپ ِىطراالرٔي دىگەْ

 ئبرلىذىٓ-ئبرلب. ثبغٍىذى ئېَتىػمب ئۆزى ھېپىسالرٔىڭ ئبٍبي ٔبخػىالرٔي لبٌغبْ. لوغۇٌذى
 ِۇلبِٕىڭ ئۆزگىرىپ، پەً-پەٍذىٓ وەٍپىَبتىّۇ وىػىٍەرٔىڭ ئەگىػىپ، پەدىٍەرگە ٍۆتىىٍىۋاتمبْ

 . لبٌذى لىّىرٌىػىپ ٍىگىتٍەرِۇ ثىٍەْ ثبغٍىٕىع ِەغرىپي
 پېتي تۇتمبْ لوٌىذا پەتٕۇضٕي ٍېمىٍغبْ غبَ تبي ثىر ئوتتۇرىطىغب پىَبٌە ئىىىي لىسىك لبضىُ

 ثىر ضورۇٕٔي ثىٍەْ لەدەٍِەر ضىٍىك غبِىٍىذەن ضەٌىىٓ ضەھەرٔىڭ تبڭ چۈغۈپ، ئوتتۇرىغب
 ئۆرە چېىىٍگەْ گۈي ئېتەوٍىرىگە ۋە ٍەڭ. توختىذى ئبٌذىذا جۇگبٕٔىڭ ثىر ٍبظ چىمىپ، ئبٍٍىٕىپ
 لوغتۇرۇپ، لوٌىٕي وەٌتۈرگەچ، ثېجب تبزىُ تۇرۇپ، ئورٔىذىٓ جۇگبْ وىَگەْ پەغّەت ٍبلىٍىك

 . تۇراتتي لبراپ ٍەرگە ثىٍەْ تەثەضطۇَ
 

  ئۆزٌەگە، ضبٌذىُ پوتب
 . ثىسٌەگە لوٍطىال لبراپ

 
 . لىسىك لبضىُ دىذى

 
  ئەِەش، گۈي ثوٌطب، گۈٌال

 . ثوٌّىطب لېتي گۈٌٕىڭ
  ھېطبپّۇ، ضبٌطب پوتب

 . ثوٌّىطب ثېَىتي لوغّب
 

 . جۇگبْ دىذى
  «ثبٌال لىالرِەْ لبٔذاق ئبٌال، دىذىُ، ئبٌال »ئىچىذە ئبۋازٌىرى وۈٌىە لبتتىك لىسىك لبضىُ

 : ئېَىتي ثېَىتٕي ِۇٔۇ وۆتىرىپ ئىگىس پەتٕۇضٕي دە،-چىمتي لبراپ وۆپچىٍىىىە دەپ
 

  ئەِەضّەْ وەپتەر وۆوىىٕە
 . وەٌگىٍي وۈٔذە-وۈٔذە

  وېٍەرِەْ، ثىر ٍىٍذا-ئبً
 . وۆرگىٍي ٍۈزۈڭٕي ئبً
 
  غوٌىطي، ٍۈزۈڭٕىڭ ئبً
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 . پىَبٌىگە چىٕە چۈغتي
  وەٌّەٍذىىەْ، رەھىّىڭىس

 . ثىچبرىگە غېرىپ ثىس
 

 پىَبٌىٕىڭ پەتٕۇضتىىي لىٍىپ، تبزىُ ثىر ٍۀە لىسىممب لبضىُ جۇگبْ ھىٍىمي ئبٔذىٓ،
 چبً ٍۇتۇِذىٓ ثىر تەڭال ئىىىەٍٍەْ ئېٍىپ، لىسىك لبضىُ ئىىىىٕچىطىٕي. ئبٌذى لوٌىغب ثىرضىٕي

 ضورۇٕٔي لىٍغبٔذەن، لىسىك لبضىُ ئۇِۇ. ئۆتتي لوٌىغب جۇگبٕٔىڭ پەتٕۇش وېَىٓ، ئىچىػىۀذىٓ
 جۇگبٕٔي ثوٍىچە، تەرتىپ ثبٍىمي ئۀطبرىّۇ. توختىذى ئبٌذىذا ئۀطبرىٕىڭ چىمىپ، ئبٍٍىٕىپ ثىر

 : ئېَىتتي ثېَىتٕي ِۇٔۇ جۇگبْ. تۇرىۋاٌذى لىطتبپ ئېَتىػمب ثېَىت
 

  دەٍال، چىّەْ دەٍال، چىّەْ
  دەٍال، ثۇٌجۇٌي چىّۀٕىڭ
  چىمطبَ، توٌغىٕىپ ئىػىىتىٓ

 . دەٍال گۈٌي ثبغٕىڭ ٍېڭي
 . تۇرضۇْ ئۆگسىٍىرىذە گۈٌٍىرى ثبغٕىڭ ٍېڭي

 . تۇرضۇْ وۆڭۈٌٍىرىذە تۇتمىٕىُ چبً ِېٕىڭ
 

 وېَىٓ، لىٍغبٔذىٓ داۋاَ ثىرەَ ئېَتىع ثېَىت تۇتۇپ، چبً ثىٍەْ پەتٕۇش تەرەپتە ِۇغۇ
 تەڭال ثىٍەْ ثۇٔىڭ. ثبغالٔذى ضېٍىع پوتب تۈگۈپ، غەوىٍذە ئۆرِە لوٌَبغٍىمٕي ئورٔىغب پەتٕۇضٕىڭ

 ئبٍبي ثىٍەْ رېتىٍّىرى لۇۋۋەتجەخع داپالرٔىڭ ئۇرۇٌۇۋاتمبْ پەدىٍەرگە غوخ. ثبغالٔذى ئۇضۇٌّۇ
 لبراپ وۆتىرىۋەتتىىي، غۇٔذاق وۆڭۈٌٍەرٔي لوغۇٌۇپ، ئبۋازٌىرى ٍبڭراق ھېپىسالرٔىڭ

 تەڭال ئەگىػىپ ھەروىتىگە ثىر ھەر ٍىگىتٍەرٔىڭ-لىس ئۇضۇٌچي گەۋدىطىّۇ، ئوٌتۇرغبٔالرٔىڭ
 ئېَتىٍغبْ چۆچەوٍەردە ئەِەش، ئۆٍذە ٍېمىٍغبْ چىراق لبرا ئۆزىٕي وىػىٍەر. لىّىرالٍتتي

 ِوِبٍالرٔىڭّۇ-ثوۋاً. لىالتتي ھىص ئوٌتۇرغبٔذەن ثەزِىطىذە غىٍّبٔالر-ھۆرۇ ئېرەٍِەردىىي-ثبغي
 تۈگەپ، ٍېرىّي تۈٕٔىڭ. وەتتي ئېچىٍىپ گۈٌذەن چىراٍٍىرى وەٌگۀذەن، لبٍتىپ ثبھبرى ٍبغٍىك

 . ضەزِەٍتتي ھېچىىُ چىٍالۋاتمىٕىٕي توخۇ ثبظ
 ثوٌطىّىغۇ ئۆتىذىغبْ  خۇراَ-خۇغبي غۇٔذاق ھەِىػە وېَىٓ، وەٌگۀذىٓ دۇَٔبغب ئىٕطبْ»
 ٍىطە، تېپىپ ٔېٕىٕي-ئبظ چۇغٍۇق تەرگە تۆوىەْ پىػبٔىطىذىٓ ئۆز وىُ ھەر وبغىي،

 ھبۋأىڭ ثىٍەْ ئبدەَ ھەِّىّىس ثوٌّىطب، ئىػالر ِىٕىۋاٌىذىغبْ ثوٍٕىغب ئېتىپ، ئبٔىٌ ثىرى-ثىرىٕي
 ئۆتۈغطەن، ثوٌۇپ لېرىٕذاظ تۆوۈغّەً، لېٕىٕي ثىرىّىسٔىڭ ثىر وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ثبٌىٍىرى

 تىرىىال ئبدەٍِەر تەٍجىٍەردەن ھبغىر ثىٍەْ ۋاڭ زە، ئەِّب. ثوالتتي ئىع ئوثذاْ ٔىّىذىگەْ
 . خەٌپە تۆِۈر ئوٍالٍتتي دەپ «ثوٌّبٍذۇ ئۇٔذاق ھەرگىس ثوٌطب، ثوٌىذىغبْ

 لىسىً ثېػىغب ئبتالرٔىڭ وەٌگەْ ئۈزۈپ. ثبغالٔذى ثەٍگىطي ئبت ثىٍەْ چبغىب ئەتىطي
 -وۆڭٍەن ثىر ئبٌذىغب ثبٌىالرٔىڭ چۈغىەْ ثەٍگىگە. ثبغالٔذى تورالر تۈگۈٌگەْ غەٌپەردىٓ

 چېٍىع وېَىٓ، ثەٍگىذىٓ. ثېرىٍذى ضەتىٓ لبرا پوتىٍىمتىٓ ثىر وەٍٕىگە ضۈرۈپ، ئبق تبِجبٌٍىك
 تبرتۇق رەخ ٍىپ وىَىٍّىىتىٓ ثىر ثبغالپ، غەٌپەر لىسىً ٍەڭگۀٍەرگە چېٍىػتب. ثبغالٔذى



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         توً ئۈستىگە توً 

 

- 183 - 

 ئۈضتىذە ئبت گبھ ٍىگىتٍەر ئؤٍىغبْ ٔەچچە. ثبغالٔذى ئېتىع لبرىغب وېَىٓ، چېٍىػتىٓ. لىٍىٕذى
 ئبضّبْ ثوضۇق لبرا. وۆرضەتتي ِبھبرەتٍىرىٕي ئۆز ٍېتىپ، گبھ تۇرۇپ، ئۆرە گبھ وېتىۋېتىپ، چېپىپ
 تۇخۇِٕي ثىر ئبِبٔمۇي. چۈغۈردى ٍەرگە ثىٍەْ ئوق ثىر ضبٔي ٍبٌغۇز ٍۈرگەْ ئۇچۇپ پەٌەن

 ثوٌّىطب ٍب ثەر، تۇتۇپ ئبٌمىٕىڭذا ثېرىپ، ٔېرى لەدەَ ٍۈز »دە،-تۇتمۇزدى لىسىممب لبضىُ ئەپىېٍىپ،
 . دىذى « لوً چولبڭغب توختىتبٌىطبڭ
 ئىىەْ چوالق ئۈزىۋەتطە، لوٌۇِٕي ِۇثبدا، »چىمىپ، لبراپ لۇر ثىر ھەِّەٍٍۀگە لىسىك لبضىُ

 وەتطە، چېچىٍىپ ِىڭەَ ثېرەً، لوٍۇپ ثېػىّغب ٍبخػىطي، ٍۀە، ٍۈرِىطۇْ تەگّەً لىسالر دەپ،
. لوٍذى ثېػىغب تۇخۇِٕي لبتالپ، دوپپىطىٕي ئبٔذىٓ. وۈٌذۈرىۋەتتي ھەِّىٕي دەپ «ئبالرضىٍە تېرىپ

 ٍۀە ھەِّىٕي دەپ «ٍۇِۇۋاالً وۆزۈِٕي تۇر، توختبپ: »لىسىك لبضىُ ئبٌغبٔذا لبرىغب ئبِبٔمۇي
 تۇخۇَ ثېػىذىىي لىسىمٕىڭ لبضىُ ثىٍەْ، ثېطىع تەپىىطىٕي ِىٍتىمٕىڭ ئبِبٔمۇي. وۈٌذۈرىۋەتتي

 . ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ
 دىذى - وۆرەٍٍي، ھۈٔىرىٕي پبٌگبٕٔىڭ خوجىٕىَبز تبراتىٍىك ئوغٍي ئىّىٕٕىَبز ئەِذى،- 

 . تۇرۇپ تبٍىٕىپ ھبضىغب ثوۋا ٔۇرۇي
 . وۆپچىٍىه دىَىػتي - لىٕي، لىٕي،- 

 ئوق تبي ثەظ ِىٍتىمىغب دە،-دىذى «ثوالروىٓ ثەرضەَ لىٍىپ ٔىّە ِەْ »پبٌگبْ خوجىٕىَبز
 ٍبٔچۇغىذىٓ توختي ضەٍپۇڭ. دىذى - ثبرِۇ؟ ٍبِبلٍىرى لبراپ، توختىغب ضەٍپۇڭ ئبٔذىٓ. ثبضتي
 پبٌگبْ خوجىٕىَبز. ثەردى چىمىرىپ ٍبِبق چوڭ تبي ثىر وېٍىذىغبْ تۀگىچىٍىه ضەر ٍېرىُ

 ئوٍۇپ پوضتىغب ئۇٔىڭ ٍبِبلٕي ثىٍەْ پىچبق ثېرىپ، ٍېٕىغب تېرەوٕىڭ ٔېرىذىىي لەدەَ ٍۈز تەخّىٕەْ
 ٍبِبلٕىڭ ئبرلىذىٓ-ئبرلب ھەِّىطي ئولٕىڭ تبي ثەظ. ثبغٍىذى ئېتىػمب ئبٔذىٓ دە،-چبپٍىذى

 ھەٍراْ ھەِّەٍٍۀٕي ِبھبرىتي ثۇ ئۇٔىڭ. لبٌذى لبدىٍىپ ِىختەن تىرەوىە ئۆتۈپ، تۆغىگىذىٓ
 . لبٌذۇردى
 دارىٕذىٓ چَەْ - لۇچبلالپ، ِۈرىطىذىٓ ئۇٔي خەٌپە، تۆِۈر دىذى - ئۇوبَ، ھۇغػەرە،- 

 . ئېَتطۇْ ثېرىپ دازۇڭتۇڭغب ثېَجىڭذىىي. ئبت چىٕەپ وۆزىٕي ئوڭ دۆرەَ ثۇ وەٌطە، ثىرضي ٍۀە
 لىٍىػىپ چىَب-لىَب تېخىچىال ثبٌىالر ئۇغػبق ثوٌطىّۇ، ئبٍبلالغمبْ ِەرىىە وەچمۇرۇْ

 لوزغىالڭ ئەِەش، توٍال داغذۇغىٍىك ئەِىٍىَەتتە ِەرىىە وۈٍٔۈن ئىىىي ثۇ. ٍۈرەتتي ئوٍٕبپ
 ثۇ ھىچىىُ ٌېىىٓ. ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ ِۇراضىّي تەثرىىٍەظ غەٌجىٍەرٔي غبٍٔىك جەرٍبٔىذىىي

 .لىٍّىذى ضۆز ئېغىس ئىىىي توغرىٍىك
 
 

4 
 
 ئۆٍىگە ثوضۇلٕىڭ لبرا لوٌتۇلالپ، گىٍىّىٕي وبرۋات ثىر  توختي ضەٍپۇڭ  ئبخػىّي، غۇ

 پبراڭالردىٓ لىطمب-ئۇزۇْ. لىٍذى ِېھّبْ ثىٍەْ چبً لبٍّبق ئۇٔي ھۆضٕبرىخبْ. وەٌذى وىرىپ
 ئبھبڭذا ثىر رۀجىگەْ توختي ضەٍپۇڭ ثبغالٔغبٔذا، گەپ توغرىطىذا ئېتىع لبرىغب ثبٍىمي وېَىٓ،
 : دېذى ِۇٔذاق

 چوڭٕي چورۇغي دىگەْ خوجىٕىَبز تبراتىٍىك ھىٍىمي! دە-ئبدەَ لىسىك خەٌپەَ ثىسٔىڭ- 
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 لوٍغبْ چبپالپ دەرەخىە ٍەردىىي ِبڭذاَ ئىىىي. چىمىرىۋەتتي ئبضّبٔغب لبت ٍەتتە ِبختبپ،
 . ئبتبالٍتتىال ٍىراق ئۇٔىڭذىّٕۇ ثوٌطب دىگەْ «ئبت »ئۆزٌۀي ئبتبٌّبٍذۇ؟ وىُ تۆغۈوىگە ٍبِبلٕىڭ

 :دە-لوٍذى لبراپ ۋىٍىغب-ٍىٕي لىٍىپ، ئوڭبٍطىسالٔغبٔذەن ضەي ثوضۇق لبرا
 تبي ثەظ تۇرۇپ، ٍىرالتب غۇٔچە جۇِۇ، لبٍىً ِۀّۇ پبٌگبٔغب خوجىٕىَبز ئبوب، توختبخۇْ- 

 . دىذى - ئەِەش، ئوڭبً ئۆتىۈزِەن تۆغۈوتىٓ ثىر ئولٕي
 ئۇ تۇرضىال، ئەر چىٕىۋەتىەْ ضبڭمبرىٕي وېتىۋاتمبْ ئۇچۇپ پەٌەوتە ئبضّبْ دېگەْ ئۆزٌە- 

  ئىذى؟ ٔىّە
 ٍوغبْ ھەضطە  لبٔچە-لبٔچە تۆغۈوىذىٓ ٍبِبلٕىڭ ضبڭمبرا ثىٍەْ دېگۀٍىرى ئۇٔذاق- 

 . تۇرضب
 ئۇٔذاق - لوٍۇپ، لبراپ ھۆضٕبرىخبٔغب توختي، ضەٍپۇڭ دىذى - ئەِەش، ئۇٔىڭذا گەپ- 

  ِبختىّبٍذۇ؟ لوغۇپ ئۆزٌۀىّۇ ٔىّىػمب خەٌپەَ ثوٌطب،
 ئبِبٔمۇٌٕىّۇ تبغٍىغبْ چىٕەپ تۇرۇپ تەِتىرىّەً تۇخۇِٕي ثېػىذىىي ئبدەِٕىڭ- 

 . وۈٌۈپ ِۇالٍىُ ھۆضٕبرىخبْ دىذى - ِبختىّىذىغۇ؟
 . ثىٍەْ لوپبٌٍىك توختي، ضەٍپۇڭ دىذى - ئبرىالغّىطىال، ئۆزٌە گەپىە ثۇ- 

 لبرا توختي ضەٍپۇڭ. وەتتي چىمىپ لوٍۇپ پبرالپ چىرالٕي ٍبٔذۇرِبً، گەپ ھۆضٕبرىخبْ
 : دىذى ِۇٔذاق ثىٍەْ ئبۋاز پەضرەن ضۈرۈٌۈپ، ئبز ثىر تەرەپىە ثوضۇق

 وىػىطي ٍېمىٓ ئەڭ خەٌپەِٕىىڭ ئبِبٔمۇي لىطمب، ئەلٍي ئۇزۇْ، چېچي وىػىٕىڭ خوتۇْ- 
 ِەْ دىگۀذەن، «لبپتۇ ثوضۇغىذا پبٌتب ئۆٌتۈرگەْ ئۇً. »ثوپتۇ ٔىّە ِبختىّىغبٔغب ئۇٔي تۇرضب،

 . ٍەٍّەْ غەَ دەپ لبٌّىغىَذى تبالدا ئۆزٌۀي
 . ضېٍىۋىتىپ تبِبوب غبڭسىطىغب ثوضۇق، لبرا دىذى - دېگۀٍىرىذۇ؟ ٔىّە ثۇ- 
 چبپطبق، ثىس دىگۀٕي وەتّەْ. »ئىىۀال ئەر تۈز خبٌودەوال ٍبٍىذىغبْ خېّىر ئۆزٌەزە،- 

 ثىس ئىػٕي. ئېٍىۋاتىذۇ ثبغمىالر ئبتبلٕي تبرتىۋاتىّىس ثىس تبرتمۇٌۇلٕي دەپ، «ثەگسادە ٍەٍذۇ ٍېتىپ
 دەپ «خەٌپەَ خەٌپەَ،. »ئوٌتۇرىۋاٌذى ٍبٌغۇز خەٌپە تۆِۈر ثېػىغب لبزإٔىڭ تۇرضبق، ثبغٍىغبْ
 ثىٍەْ ضەپەرلۇي لبٌغبْ ثوٌۇپ ئۆٌۈِتۈن دەپ ئبز ئۇٔي وېتىۋاتىذۇ، ئېػىپ ھەددىذىٓ لوٍطبق،
 ٍۈرگەْ لىٍىپ تبرتىپ، ٍېٕىغب غۇالرٔي ثبرِۇ، پبٌگبْ خوجىٕىَبز ثبرِۇ، پبٌگبْ ئېٍي ٔەدىىي

 ِۈغۈگىٕي ئۆً ِۈغۈگي تبال ئوخػبٍذۇ، ثبر گەپ تېخي ئۆگۈْ-ئەتە وۆرِىذىٍەِۇ؟ ئىػٍىرىٕي
 . لىٍىّەْ گەغەت دەپ چىمبرِىغىَذى لوغالپ

 ھبزىر تۇرضبق، لىٍغبْ ثبظ خبالپ  ئۆزىّىس ثىس ئبوبِٕي تۆِۈر ئبوب، توختبخۇْ ۋاً- 
 

  تبرتتۇق، ئۇْ ثۇغذاً وۈرە ئۈچ
 . ثوٌذى ئبظ خەلمە ھەِّە
  چىمىپ، ئەر خەٌپە تۆِۈر

 . ثوٌذى ثبظ تبغمب ئىىىي ئوْ
 

 چېچىٍىپ ِبٍىغىذەن تۆگىٕىڭ ثىس ثوٌّىطب، ثبظ ئبوبَ تۆِۈر. چىمىپتۇ ٔبخػىّۇ دىگەْ
 لبرا دىذى - ئۇلبٌّبٍۋاتىّەْ، ھېچٕىّىٕي ِەْ ئېَتطىال، ئوچۇلراق ثوٌطب، گەپ. وەتّەضّىذۇق
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 . جىذدىٍىػىپ ثىرئبز ثوضۇق
 ئېَتىذىغبْ ھەِّىطىٕي. تېخي ئېَتّىذىُ گەپٍەرٔي تبٌىك ئۆزٌەگە ِەْ ئۇوبَ، توال گەپ- 

 ئورٔىذىٓ توختي ضەٍپۇڭ! - ئبِبٔەت خۇداٍىّغب ئۆزٌۀي خەٍر،. ئۇخٍىَبٌّبٍذىال وېچىچە ثوٌطبَ
 . لوپتي

 غوراپ لبتتىك-لبتتىك غبڭسىطىٕي گىرۋىگىذە وبڭٕىڭ لوٍۇپ، ئۇزىتىپ ئۇٔي ثوضۇق لبرا
 وۆڭۈي ئېرىٕىڭ لبراپ، ثىٍەْ وۆزى ئەلىً ئۇ،. وەٌذى وىرىپ ھۆضٕبرىخبْ ئوٌتۇرغبٔذا،

 وۆڭٍىٕي ئۇٔىڭ ۋە ئوٌتۇردى ٍېٕىغب چېغي، چۈغۀذى لبٌغبٍٔىغىٕي چۈغۈپ پەرىػبٍٔىممب
 : دىذى ِۇٔذاق ئەروىٍەپ، ثىٍەْ ٔبز خىً ثىر خبش ئبٍبٌالرغب ثوٌۇپ، وۆتەرِەوچي

  ٔىّىّۇ؟ تبتٍىك غۇٔذاق دىگەْ تبِبوب غبڭسىٍىرىٕي، ثۇ وەتتىٍە غوراپ ئەجەپّۇ- 
 : دىذى ِۇٔذاق ئېٍىپ،  ئبٌمىٕىغب لوٌىٕي ئۇٔىڭ ثوضۇق لبرا
 

  تبِبوب، لىٍغبّٔۇ ِەش
  تبِبوب، لىٍغبّٔۇ خەش

  وۆڭۈٌٕي، وەتىەْ چېچىٍىپ
 . تبِبوب ٍىغىۋاٌغبْ

 
 . وېٍىذۇ غورىغىُ جىمراق ۋالىتالردا ِۇغۇٔذاق دەپ،

 ئۇ دەپ، ثىٍگىٍىه ثىطّىٍالضىذىٓ ِوٌٍىٕىڭ - ھۆضٕبرىخبْ، دىذى - لبرىطىال، ِبڭب- 
 ئۇٔىڭ. ئىذىُ تۇٍغبْ ثوٌغبٍٔىغىٕي دېّەوچي ٔىّە ثىٍۀال ئېچىٍىع ئبغسى جوھۇتٕىڭ رەزگي

 ثبٔب دىگەْ وېٍەً، تېپىپ ٔبْ وېٍەً، تېپىپ ئبظ دىطە، جەڭ ضبٌّىطىال، لۇالق ھەرگىس گېپىگە
 تېخي. ٍوق لىٍّبٍذىغىٕي وېٍىپ ٍېٕىپ ئىچىگە ئەي توختىطب، جەڭ لبچىذۇ، تبلمب ئىچىىرى ثىٍەْ
 تبۋأي، لىسىً ھىٍىمي. لوٍىذىىەْ ئېتىپّۇ لبظ جۇگبٔالرغب-لىس تۇتۇپ، ٍىگىتٍىىي ثەزىذە

 ٔىّىٍەر ثىر تۇتمۇزۇپ، لوٌۇِغب غۇٔي ھە. وۆرضەتتىغۇ ئۆزٌەگىّۇ ئبپبَ رەۋىخبْ ثبرِۇ؟ ٍبدىٍىرىذا
 توٌىّۇ ثۇ. غۇ دىگەْ ئبرتۇق ئبٔذىٓ لىٍىمٍىرى تبتۇق، لېرى لېرىغبٔذا تېخي، ئېَتمبْ ثېَىتّۇ دەپ

 خىع ھۆي پۇتٍىرىغب ِبختبپ، ٍۈزٌىرىذە ئۆزٌۀي لبرىطىالچۇ،. ئىىەْ ئبدەَ ٍبِبْ جؤي
 . ئۇٔي ثىٍىذۇ خۇداٍىُ ثبر، غەٍتبٔالر ٔىّە وۆڭٍىذە. لوٍۇۋاتمىٕىٕي

 ئوٌتۇرۇپ چۆِۈپ خىَبٌغب پېتي تۇتمبْ لوٌىٕي خوتۇٔىٕىڭ دىّەً، ھىچٕىّە ثوضۇق لبرا
. لبٌذى
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 ببپ يىگىرمە بەشىىچي

 

« پبراسىتي»يبڭ جبڭجۇڭىىڭ 

 
 

دەرەخْىڭ قوۋزىغىْي قۇرۇت ٍەٍذۇ دائىٌ، 

 .تبرىختب ٍىطبىالر مۆپتۇر بۇّىڭغب

 ①مىرىيوف.ئي. ئب__

 

 
 

 گۈٌي ثىر ثېغىٕىڭ وەرەغّە-ٔبزۇ گۈزىٍي، گۈزەٌٍەرٔىڭ ٍبغٍىغىذا روھىذىٓ-رەڭگي
 خۇِبر ئۈضتىذە تەخت ئبٌتۇْ ھەٍۋەتٍىه ِوِبً ثىر ئورۇق تۇرىذىغبْ ثىٍىٕىپ ثوٌغبٍٔىغي
 ثۇ،. تۇراتتي چبلٕبپ تبج ئبٌتۇْ وۆزٌۈن گۆھەر ثېػىذا ئۇٔىڭ. ئوٌتۇراتتي ضۈزۈپ وۆزٌىرىٕي
 ثبغالپ، ٍىٍىذىٓ-1889 ۋە خبٔىػي ئىىىىٕچي غۀفىڭٕىڭ خبٔي ِبٔجۇ ئۆٌگەْ ٍىٍي-1861

 لوٌىغب ئۆز ھولۇلٕي ثبرٌىك لىٍىپ، ٔەزەرثۀت خبٕٔي گۇاڭػۈً خبٔي ِبٔجۇ ئبخىرلي
 ئبٌذىذا، تەخت. ئىذى( ٍىخۇٔبرا ئېتي ِبٔجۇچە )تەٍخۇ ضىػي «ئبٔب خبْ »وىرگۈزىۋاٌغبْ
 ئۇٔىڭ. ئوٌتۇراتتي تىسٌىٕىپ تۆۋەْ ٍۈزى ئبدەَ تەِجەي ثىر ئبغمبْ ٍبغالردىٓ لىرىك وۆرۈٔىػىذىٓ

 ئېػىپ، ٍبلىطىذىٓ پەغّەتٕىڭ دۇردۇْ ٍبلىٍىك ئۆرە وىَىذىغبْ ضىپبھٍىرى ِبٔجۇ چېچي ئۆرۈَ ثىر
 خبْ »ئۇٔي ثۈگۈْ ثوٌۇپ، ئەِەٌذار دىگەْ زىڭػىٓ ٍبڭ ٍۈٕٔۀٍىه ثۇ. تۇراتتي چۈغۈپ ٍبٔپىػىغب

 لؤۇپ، «لۇغي دۆٌەت »ثېػىغب زىڭػىٕٕىڭ ٍبڭ ئېتىۋارەْ، وۈٔذىٓ غۇ. ئىذى لىٍغبْ لوثۇي «ئبٔب
 ھەرثىٌ ثبغٍىغي، ٔبھىَە جەھەتتە ِەِۇرى. ثبغٍىذى ئۆرٌەغىە ئۇچمبٔذەن ِەرتىۋىطي ئۇٔىڭ

 ئبلطۇ وېٍىپ، غىٕجبڭغب ٍىٍي-1907 ئبدەَ ثۇ ثوٌغبْ ثبغٍىغي( ٍىڭ )ثبتبٌىَۇْ ئەِەٌذە
 لبٌذى؛ ثوٌۇپ ٔبزىرى ٔبزارىتىٕىڭ ئەدٌىَە ئۆٌىىٍىه غىٕجبڭ ئبٔذىٓ ۋاٌىطي، ۋىالٍىتىٕىڭ

 ھولۇلي ِەِۇرى-ھەرثىٌ پۈتۈْ غىٕجبڭٕىڭ ثوٌغبٔذا، ِەغٍۇپ لوزغىالڭچىٍىرى ئىٍي ٍىٍي-1912
 لوغۇِچە »،«رەئىطي ئۆٌىە »،«ضەردار ِەِۇرىٌ ئبٌىٌ لوغۇِچە گېٕىراي، »ئۆتۈپ، لوٌىغب ئۇٔىڭ

 خەٌك ئبۋاَ چبغالردا ئۇ. ضۈردى ھۆوۈَ ٍىً 17 غىٕجبڭذا ثىٍەْ، ٔبِالر دىگەْ «لوِبٔذاْ ثبظ
 ٔبَ غۇ ئۇٔي ثبغالپ، ثبثىذىٓ ِۇغۇ وىتبۋىّىسٔىڭ ثىسِۇ. ئبتبٍتتي دەپ «جبڭجۇڭ ٍبڭ »ئۇٔي

 . تبپتۇق الٍىك ئبتبغٕي ثىٍەْ
 داۋاٌغۇپ لبتتىك ۋەزىَىتىٕىڭ غىٕجبڭ وۈٍٔىرى ِىٕگەْ تەختىگە جبڭجۇڭٍۇق ئبدەِٕىڭ ثۇ

  ٍبٌمۇٍٔىرى ئىٕمىالپ ثوٌطىّۇ، ٍېڭىٍگەْ لوزغىٍىڭي ئىٍي غەرپتە. وەٌذى توغرا پەٍتىگە تۇرغبْ
 

 .ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِەغھۇر توش ٍبزغۇچىطي، ِەضەٌچي-1769-1844 ①
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 ثېرىۋاتبتتي؛ ٍۈز تولۇٔۇظ لوراٌٍىك چېگرىطىذا غىٕجبڭ-ِوڭغۇي غىّبٌذا ئىذى؛ الۋۇٌذىّبلتب ھبِبْ
 ثوٌطب، جۀۇپتب ئبٌّبلتب؛ ئەۋج لوزغىٍىڭي لبرغي زۇٌۇِغب دىخبٍٔىرىٕىڭ لۇِۇي غەرلتە،

 ھۆوۈِەتىە تبغالپ، ثوغۇزالپ وېچىٍىرى تەرەپذارٌىرىٕي خبٍٔىغىٕىڭ ِبٔجۇ «گېالۋخۇٍچىالر»
 راٍؤىٕي لۇِۇي پۈتۈْ لوزغىٍىڭي دىخبٔالر لۇِۇي ثوٌۇپّۇ. ئىذى ضبٌّبلتب تەھذىت لبتتىك

 دىخبٔالرٔىڭ تەرەپٍەردىّۇ پىچبْ تۇرپبْ، ئىٍھبٍِىٕىپ، ئۇٔىڭذىٓ ۋە وەٌتۈرِەوتە زىٍسىٍىگە
 . ئىذى وەتىەْ ثبغٍىٕىپ لوزغىالڭٍىرى لوراٌٍىك

! وېٍىػّەضٍىه ٔىّىذىگەْ ثۇ »ئۇ، غۇڭب. لىٍذى ثىئبراَ لبتتىك جبڭجۇڭٕي ٍبڭ ھبي ثۇ
 غىٕجبڭ ثوٌغبْ ئبضبْ ثبغمۇرِبق ٔبداْ، خەٌمي ِوي، ثبٍٍىغي وەڭ، ٍېرى ِبڭب خۇداضي ئبضّبْ
 ثۇزغىٍي ئىػٕي چىمىپ، وۈغۀذىٍىرىُ تەرەپتىٓ-تەرەپ لىٍغبٔذا، ٔېطىپ ثوٌۇغٕي ھبوىُ ضىڭغب
 . ئىذى خەٌپە تۆِۈر خەۋپ ٍبِبْ ھەِّىذىٓ ٔەزىرىذە، ئۇٔىڭ. چېىەتتي ھەضرەت دەپ «تۇردى

 ئىطَبْ غىٕجبڭذا پۈتۈْ - ئۇ، ئوٍالٍتتي دەپ - ئېٍىّٕىطب، ئبٌذى خەۋپٕىڭ ثۇ ئەگەر»
 ثۇ ثۇرۇْ ھەِّىذىٓ ئۈچۈْ غۇٔىڭ لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق چبغذا ئۇ. گەپ تۇرغبْ وېتىػي ثبغٍىٕىپ

 ثىرەر ِەضىٍەْ، ٔىّە؟ چبرىطي ٍبخػي ئەڭ ئۆچۈرۈغٕىڭ ئوتٕي ثۇ ئەِذى! الزىُ ئۆچۈرۈظ ئوتٕي
 ئوتٕىچۇ، وەتىەْ ئورِبٔغب ثىر پۈتۈْ. ثوٌىذۇ ئۆچۈرۈغىە چېچىپ ضۇ ئۇٔي وەتطە، ئوت ئۆٍگە
 ثىٍىپ ئوثذاْ ِىجەزىٕي خەلٕىڭ دىگەْ چۀتو ثۇ ِەْ ثوالِذۇ؟ ئۆچۈرۈغىە چېچىپ ضۇ ئۇٔي

 ثۇ. غۇ خەق دىگەْ ئۇٍغۇر ٍۀي «خۇٍگۇ »ئېَتىٍغبْ وىتبپٍىرىّىسدا تبرىخ وؤب ثىسٔىڭ. لبٌذىُ
 ٍوٌۋاضتەن تەگطەڭ، چىػىغب ٍۇۋاظ، لوٍذەن ثوٌطبڭ، ضىٍىك ٍبِبْ؛ ٍبِبٔغب ٍبخػي، ٍبخػىغب خەٌك

 ئۇٔىڭ داخۇا ٍۈە ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت. ئەۋالدى خەٌمٕىڭ غۇ خەٌپىّۇ، تۆِۈر خەق، ئېتىٍىذىغبْ
 ۋۇضۇڭ ثبتۇر ئۆٌتۈرىذىغبْ ِۇغتالپ ٍوٌۋاضٕي وېٍىۋاتمبْ ئېتىٍىپ. لىٍذى خبتب تېگىپ چىػىغب

 ٍوٌۋاش. ئىذى الزىُ تۇتۇظ ضىَپبپ-ضىالپ ئۇٔي تەگّەً، چىػىغب ئبٌذىراپ ثبر؟ ٔەدە ھبزىر
 ئۈچۈْ ثۇٔىڭ ئبالالٍذىغۇ؟ ضوالپ لەپەزگە تۇتۇپ، ئۇٔي ئبدەٍِەر ثوٌطىّۇ، لورلۇٔچٍۇق ھەرلبٔچە

  !«وېرەن پبراضەت-پەَ
 جبڭجۇڭ ٍبڭ تۇتمبْ ئبرلىغب لوٌىٕي وىَىپ، وىَىُ ھەرثىٌ توٌۇق ِوۋۇتتىٓ ِبغرەڭ ٔېپىس

. ٍۈرەتتي ِېڭىپ ضبٌّبق دەضطەپ، گىٍىّىگە خوتەْ ئىطىً ئىػخبٔىطىذا، ٍورۇق ۋە وەڭ ئۆزىٕىڭ
 پۆپۈوٍىرى، زەر پبگؤٍىرىٕىڭ ٍۇِۇالق ِۈرىطىذىىي ئوردىٍٕىرى،-ِىذاي وۆورىگىذىىي ئۇٔىڭ

 ثېٍىذىىي ۋە ٌېٕتىطي رەڭذار وەڭ، تۇرغبْ چۈغۈپ ٍبٔپىػىغب ضوي ئبرتىٍذۇرۇپ، دوٌىطىذىٓ ئوڭ
 ثىٍەْ ئۆتۈگي ئبِېروبْ. تۇراتتي ٍبٌتىراپ ٔۇرىذا لۇٍبظ وىرگەْ دەرىسىٍەردىٓ ثەٌۋىغي تبضّب

 گۆغٍۈن. وۆرضىتەتتي ئىگىس تېخىّۇ ثوٍىٕي ئۇٔىڭ پۆپۈن پەر ئبپپبق چولمىطىذىىي غەپىىطىٕىڭ
 چىراٍىٕي ئۇٔىڭ ثۇرۇتي لوٍۇق ضبٔچىٍغبْ ئبق تبي ٔەچچە ثىر ۋە وۆزى لبپبق ٍبپّب ثىٍەْ ٍۈزى

 ئۆرۈَ ثىر ھىٍىمي ئۇ وېَىٓ، لىٍىٕغبٔذىٓ ئېالْ جۇِھۇرىَەت. تۇراتتي وۆرضىتىپ ضۈرٌۈن تېخىّۇ
 . ئىذى چۈغۈرۈۋەتىەْ چېچىٕي

 ضۈرۈۋاتمبٔذا، خىَبي ٍۀە توختبپ، ئبٌذىذا خەرىتىطي غىٕجبڭ تۇرغبْ ئېطىمٍىك تبِذا ئۇ،
 وەٌگۀٍىگىٕي تېٍېگىراِّب جىذدى لۇِۇٌذىٓ دە،-وىردى ضوراپ ئىجبزەت وبتىۋى غەخطي ئۇٔىڭ
 . تۇرۇپ لبرىّبً وبتىپمب جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى !« ئولۇ. »لىٍذى ِەٌۇَ

 ِەٌۇَ غۇٔي ئبٌىٍىرىغب ھوزۇر ۋىٕچبۋ ثەً خبدىّي وەِىٕە وەرەٍِىرىٕىڭ جبڭجۇڭ جبٔبثىٌ»
 تبغذىىي ثىٕبئەْ، ثۇٍرۇلمب: ئىذى ِۇٔذاق ِەزِۇٔي تېٍېگىراِّىٕىڭ ثبغالٔغبْ دەپ «لىالدۇرِۀىي
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 ھۇجۇِٕىڭ ثوٌىذىغبْ غەھەرگە ھبزىرچە چىمىرىپ، ئەٌچي ثىٍەْ ضوغبت ٔۇرغۇْ ئىطَبٔچىالرغب
 گېپىذە ثۇرۇٔمي ئۆزىٕىڭ لىٍىپ، رەت وېٍىػٕي ئۈضتىٍىگە ضۆھجەت ئۇالر ثوٌطىّۇ، ئېٍىٕغبْ ئبٌذى
 لبرىغبٔذا، ئەھۋاٌذىٓ. ئەِەش وۆٔىذىغبٔذەن تەٌىۋىگە ئۇالرٔىڭ ۋاڭ غبِەخطۇت. تۇرِبلتب لبتتىك
 ھەي ئىػٍەتّەً وۈچي لوراي ئىػٕي ثۇ ِەۋجۈت، خەۋپي لېٍىع ثوٌۇپ ھوجۇَ غەھەرگە ٍېمىٕذا

. لبٌّىذى وۈچ ھەرثي تۇرغىذەن تبلبثىً ئۇالرغب لۇِۇٌذا ھبٌجۇوي. تۇرىذۇ ثوٌّبٍذىغبٔذەن لىٍغىٍي
 . لىٍىٕىذۇ تەٌەپ ئەۋەتىٍىػي لوغۇْ ثىر وۈچٍۈن دەرھبي ئۈرۈِچىذىٓ غۇڭب

. دىذى!« چبلىر ِۇپەتتىػٕي ثىٍەْ ِۇغبۋىر لېرى »تۇرغبچ ئوٍٍىٕىپ ثىردەَ جبڭجۇڭ ٍبڭ
 ئىػبرىتي ئۇٔىڭ وىرىپ، ئوفىتطېر ثىر ثوٍٍۇق ئېگىس ثىٍەْ لېرى ثىر جىۋەن تبرتمبْ وۆزئەٍٕەن

 لوِبٔذأٍىك ئوفىتطېر ثۇ. وىرىػتي ئولۇغمب لەغىسىٕي تېٍېگىراِّب ئۈضتەٌذىىي ثىٍەْ
 . ئىذى ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىػي دەرىجىٍىه پوٌىوۋٔىه ِەھىىّىطىٕىڭ

 ئىػمب ثۇ - تبغالپ، دىۋأغب ٍۇِػبق ئۆزىٕي جبڭجۇڭ، ٍبڭ دىذى - ئوٌتۇرۇڭالر، لېٕي،- 
  ثېرىطىٍەر؟ ِەضٍىھەت لبٔذاق

 دىذى - لىٍىّەْ، ئبجىسٌىك ثېرىػىە ِەضٍىھەت ِەضىٍىذە ثۇ ئبٌىٍىرىغب جبڭجۇڭ- 
 . ئېگىپ ثېػىٕي لېرى وۆزئەٍٕەوٍىه

 ! لىٍّبڭ تەوەٌٍۇپ ِۇھتبجّەْ، ِەضٍىھەتىڭٍەرگە ضىٍەرٔىڭ ھبزىر ٍبق،- 
 ثبٍبْ پىىىرٌىرىّٕي ئبجىسأە ثوٍىچە، ھىىّەت دىگەْ ئەال ئەِرى ئەدەپتىٓ ثوٌطب، ئۇٔذاق- 

 ثۇ. ئورۇٍٔۇق ئىٍتىّبضي ۋىٕچبۋٔىڭ ثەً ئبِجبي ِېٕىڭچە، - لېرى، وۆزئەٍٕەوٍىه دىذى - لىالً،
 ِىٍٍەت ِەرىپەتٍىه ئوخػبظ ثىسگە ئۇالرِۇ. وېٍىػّەٍذۇ لىٍىع ٍۇِػبلٍىك ئبرتۇلچە خەلمە
 خۇددى خەق، ٍبۋاٍي ئۇالر ھبٌجۇوي،. ئىذى جبٍىس ضۆھجەتٍىػىع داۋاٍِىك چبغذا ئۇ ثوٌطب، ثوٌغبْ

 لبِچىالپ راضب ئبتٕي ئبضبۋ. ئوخػبظ ئبتمب ئبضبۋ ثبلّىغبْ ئىگەرٌىٕىپ ثۇٍبْ، تۆرەٌگۀذىٓ
 . ِۇِىىٓ ئىگەرٌەظ ئبٔذىٓ ٍۇۋاغالتمبٔذىال،

 . لبراپ ِۇپەتتىػىە جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى - لبٔذاق؟ پىىرىڭىس ضىسٔىڭ خوظ،- 
. لبٌذى ئۆضۈپ خورىىي ٍبۋاٍىالرٔىڭ ثۇ. لوٌالٍّەْ پىىرىٕي جبٔبپٍىرىٕىڭ ِۇغبۋىر ِەْ- 

 ئۇٔىڭ ثوٌىذۇ؟ لىٍغىٍي ئىذارە لبٔذاق ئۆٌىىٕي ثۇ لوٍّىطبق، ثېرىپ ئەدىۋىٕي وېٍىػتۈرۈپ راضب
 ! ثوالِذۇ ئبٌّىطبق ئىٕتىمبِىٕي غىڭفۇٔىڭ ٍي لوِبٔذأي ثبرىىۆي ئۈضتىگە

 ئبٍٍىٕىپ ثىر ئۆٍٕي ثىٍەْ لەدەَ ضبٌّبق تۇتۇپ، ئبرلىطىغب لوٌٍىرىٕي جبڭجۇڭ ٍبڭ
 : ثبغٍىذى گەپ توختبپ ئۇدۇٌىذا ئۇالرٔىڭ دە،-چىمتي

 ضىٍەرٔىڭ لبرىغبٔذا، زاھىرەْ. تۇراتتىُ ثىٍىپ دەٍذىغىٕىڭالرٔي ِۇغۇٔذاق ضىٍەرٔىڭ- 
 لەتئىٌ ٍبۋاٍىالرٔي ثۇ لىٍغبْ جۈرئەت وۆتىرىػىە ِۇغت لبرغي ثىسگە. توغرا پىىرىڭالر

 لىالٌّبٍذىغبْ ئىطَبْ ھىچمبچبْ ھىچَەردە، ھىچىىُ لىٍىع، ئىجرەت ھەِّىگە ئۇجۇلتۇرۇپ،
 رەھىّذىٍٍىك ئۇالرغب ِېٕي. ۋەزىپە ِۇھىُ ئەڭ تۇرغبْ ئبٌذىّىسدا ثىسٔىڭ ٍبرىتىع ۋەزىَەتٕي
 ٍىٍتىسىذىٓ تۈپ ئبپەتٕي ِەْ. ئەِەش ئۇٔذاق ھەرگىس! ٍبق ٍبق، ئوٍالِطىٍەر؟ دەپ لىٍىۋاتىذۇ

 ئىع ثوٌطب، جبٍىذا تەدثىر چۈغىٕىڭالروي، غۇٔي. لىٍىۋاتىّەْ غېّىٕي تبغالغٕىڭ لۇرۇتۇپ
 ثىراق،. چبرە ئۈٔۈٍِۈن ئەڭ ئەٌۋەتتە، ثبضتۇرۇظ، ثىٍەْ وۈچي لوراي ثوٌىذۇ، ِۇۋەپپەلىَەتٍىه

 لۇرثبْ ثبغٕي ٍۈز ضەوىىس ئۈچۈْ، وېطىع وبٌٍىٕي ِىڭ ئۈچ »دأىػىّۀٍەرٔىڭ لەدىّىي
 ۋاڭ غبِەخطۇت. چىمبرِبڭالر ئېطىڭالردىٓ ضۆزىٕي ھىىّەتٍىه دېگەْ «وېٍىذۇ توغرا ثېرىػىە
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 دارىٕٕىڭ چَەْ. لبٌّبڭالر ئۇٔتۇپ لوٍغىٕىٕىّۇ ثېرىپ لوراي جىك ئۇالرغب غىڭفۇٔىڭ ٍي ثىٍەْ
 ثبرغبٔذىٓ پۇالڭٍىتىپ لىٍىچىّىسٔي ئبٌذىغب ئۇالرٔىڭ ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. غۇالر ئبتمبٔالرِۇ وۆزىگە

. تۈزۈن ثبرغىٕىّىس وۈٌۈپ دەپ لبالٍٍي ٍبرىػىپ تىمىۋېٍىپ پېػىگە چبپبٕٔىڭ لىٍىچٕي وۆرە،
 ئبدەَ ھەِّە تۇرضب، ئېطىمٍىك ٍبٔذا لىٍىچ. ثبر گەپ دىگەْ تەگّەٍذۇ، ٍوٌۋاضّۇ تۇرضبڭ وۈٌۈپ
 جەڭذە. پبراضەت ئېتي ثۇٔىڭ ِبٔب. ضېسەٌّەٍذۇ غبٍبتۇٔالرِۇ ٍوغۇرضبڭ، وۆڭۈٌذە ئۇٔي. وۆرىذۇ
 ثىٍەْ، ٍېڭەٌّىگەْ رەلىپٕي ئوْ ثىٍەْ وۈچي ئبدەَ ثىر الزىُ، تبٍىٕىع پبراضەتىە ئەِەش، وۈچىە
 وەٌتۈرۈپ، ِىطبي ئبتٕي ئبضبۋ ِۇغبۋىر ثبٍب... تۇراالٍذۇ تبلبثىً رەلىپىىّۇ ئؤّىڭ ثىٍەْ پبراضەت

 لبرىغبٔذا، لبِچىالغمب ئبتٕي ئبضبۋ ِېٕىڭچە،. دىذى الزىُ، ئىگەرٌەظ تۇرۇپ لبِچىالپ ئۇٔي
 ئبتّۇ ئبضبۋ ضىٍىطب، ٍېتىػىغب تۈوىٕي. ئبضبٔراق ئېگەرٌىۋىٍىع تۇرۇپ، ضىالپ ئبضتب دۈِجىطىٕي

 تۇرغبْ ئبضىٕىغب ئىػٕىڭ وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ِىٕىۋىٍىع ئىگەرٌەپ ئۇٔي ِەلطەت. لبٌىذۇ ٍۇۋاغالپ
 . ٍبخػي

 ثوٌغبٔذەن، لبٍىً گە «دأىػىّۀٍىگي »ثۇ ئۇٔىڭ ِۇپەتتىع ثىٍەْ ِۇغبۋىر لېرى 
 . ئوٌتۇراتتي ٌىڭػىتىپ تىّٕبً ثبغٍىرىٕي
 ئىچىذە وۈْ ئىىىي ِۇپەتتىػٕي ضىس - جبڭجۇڭ، ٍبڭ لىٍذى داۋاَ دەپ - ئۈچۈْ، غۇٔىڭ- 

 ئېٕىك گەپٍىرىّٕي ِېٕىڭ ۋاڭغب غبِەخطۇتٕىڭ ثىٍەْ ۋىٕچبۋ ثەً. ثۇٍرۇٍّەْ چىمىػمب ٍوٌغب
 ٍبرىػىع تېپىپ، ئبدەٍِەرٔي الٍىك ٍەرٌىىٍەردىٓ ثىٍەْ تەغەثجۇضىبرٌىك ئۆزىڭىس ۋە چۈغۀذۈرۈڭ

 تېپىٍغبٔذا، الزىُ ِەٍٍي، وەتطە راضخوت لبٔچە. چىمىرىڭ ئەٌچىٍىىىە تۆِۈرگە توغرىطىذا
 ھەرلبٔذاق ثىٍەْ ٍۇِػبلٍىغي ئۆزىٕىڭ لۇرۇت. ثوٌطۇْ ٍۇِػبق ٔبھبٍىتي گەپ. چىمىڭ ئۆزىڭىسِۇ

 ٍىڭجبڭٕىڭ ٔىَبز ثىٍەْ ٍىڭجبڭ ھبپىس پەٍتتە، ِۇۋاپىك ئەِەضّۇ؟ ٍەۋېتىذۇ ٍبغبچٕي لبتتىك
 ثبتبٌىَؤٍىرى ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ثۇ. ئەۋەتىّەْ ثبتبٌىَوْ ئبتٍىك ئۈچ ضېٍىپ، رەتىە چېرىىٍىرىٕي

 ٍۀە ثوٌّىطب، ئەي ٍبخػىٍىمچە تۆِۈر ئەگەر. تۇرىذۇ وۆرضىتىپ ثبراڭ ٍىرالتب ٍېمىٕالغّبً، تبلمب
 وۆپ لبٔچە لبٔغب لىٍىچىّىسٔي چبغذا، ئۇ. ثبرىذۇ ٍېتىپ ثبتبٌىَؤي پىَبدىٍەر ئىىىي ۋە توپچي ثىر

 . ٍبخػي غۇٔچە ِىٍىطبق
 ثىٍەْ ِۇغبۋىر لېرى ئبڭالپ، گەپٕي دىگەْ «ثبتبٌىَؤٍىرى ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر»

 . وەتتي چەوچىَىپ وۆزٌىرى ِۇپەتتىػٕىڭ
 چېرىىٍىرىگە ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ثۇ - ِۇغبۋىر، لېرى دىذى - ئبٌىٍَىرى، جبڭجۇڭ - 

 ثبر گەپ دىگەْ «چولۇِبٍذۇ وۆزىٕي لبغىٕىڭ لبغب »ئۆزىذە خەلٕىڭ ثۇ ثوالِذۇ؟ ئىػۀگىٍي
 ئىىۀغۇ؟
 ئەضىەر ِۇضۇٌّبٍٔىرىذىٓ ئۇٍغۇر ئبٌىٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ ئوٍالٍّەْ، غۇٔذاق ِۀّۇ - 

 دەرىجىٍىه ٍۇلىرى ثىسٔىڭ لوٍغبٍٔىرىغب لىٍىپ ثبتبٌىَوْ ِۇضتەلىً ئۇالرٔي ھەتتب ئېٍىپ،
 . لىَبپەتتە جىذدىٌ ِۇپەتتىع دىذى - وۆپ، پىىىر ئىچىذە ئەرثبپٍىرىّىس

 ضۆزٌەغىە خبتىرجەَ تبغالپ، دىۋأغب ٍۇِػبق ئۆزىٕي ۋە وەتتي وۈٌۈپ جبڭجۇڭ ٍبڭ  
 : ثبغٍىذى
 ئۇالر. ثىٍىّەْ ئىىۀٍىگىٕي پىىىردە لبرغي ِبڭب ِەضىٍىذە ثۇ ئەرثبپالرٔىڭ ثەزى غۇٔذاق،-  

 لىٍىػىّٕىڭ تەغىىً ثبتبٌىَؤٍىرىٕي ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ِېٕىڭ ثىٍّىگەچىە، ئەھۋاٌىٕي غىٕجبڭٕىڭ
 ئىٍي ثبتبٌىَؤىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ثەظ تەغىىٍٍىگەْ ثۇرۇْ ِەْ. چۈغۀّەٍذۇ ِۇھىٍّىغىٕي
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 ِىٕىڭ ضىٍەر ثىٍىطىٍەر، ٍبخػي ضىٍەر ئوٍٕىغبٍٔىغىٕي روي ِۇھىُ لبٔچىٍىه ثبضتۇرۇغتب ئىطَبٔچىٍىرىٕي
 ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ِېٕىڭ: ئېَتبً ئوچۇق ضىٍەرگە ثوٌغبچمب، وىػىٍىرىُ ئىػۀچىٍىه ئەڭ

 خۀسۇٌىرىّٕي ئۆز ئبرلىٍىك غۇالر ِەلطىذىُ ثىرىٕچي لىٍىػتىىي تەغىىً ثبتبٌىَؤٍىرىٕي
 ٍەرگە ثۇ وۆچّۀٍەر ۋە ئەضىەر ئەِەٌذار، چىممبْ ئىچىىرىذىٓ چۈٔىي. ئىجبرەت تىسگىٍٕەغتىٓ

 لىٍىپ، تەرغىپ ِەضٍىگىٕي جۇڭػەْ ضۇڭ ئبتبٌّىع. لۇتۇراٍذۇ لبرغي ِبڭب وېَىٓ، وەٌگۀذىٓ
 ئۇزۇْ ئۆٌىىٕي ثۇ ثوٌغبٔذا، ِۇٔذاق. تبٌىػىذۇ ھولۇق ِېٕىڭذىٓ توغرىطي. تۇغذۇرىذۇ پبراوۀذىچىٍىه

 خەٌمتىٓ ٍەرٌىه ئبپەت وېٍىذىغبْ غىٕجبڭغب دىّەن، ثوٌّبٍذۇ، لىٍغىٍي ئىذارە ئبِبْ-تىٕچ ِۇددەت
 غۇڭب. وەٌّەوتە ۋە وېٍىذۇ وۆچّۀٍەردىٓ ئەضىەر، ئەِەٌذار، چىممبْ ئېمىپ ئىچىىرىذىٓ ئەِەش،

 ئبِبٍٔىغىٕي غىٕجبڭٕىڭ تىمىۋەتّىگىچە، ئەضىەرٌەردىٓ ئېٍىٕغبْ خەٌمتىٓ ٍەرٌىه ئبرىطىغب ئۇالرٔىڭ
 لىٍىپ لبرغي ئۇٍغۇرالرغب خۀسۇالرٔي خۀسۇالرغب، ئۇٍغۇرالرٔي. ٍوق ئۈِىت ِەڭگۈ ضبلالغتىٓ
 ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ثبغمب ۋە ِوڭغۇي لبزاق، ئۇٍغۇر، خۀسۇ، ِەْ. ثوٌىذۇ ٍەتىىٍي ِەلطەتىە ثۇ لوٍغبٔذىال،

. لورلىّەْ تېخىّۇ لېٍىػتىٓ ئېچىٍىپ وۆزى ثىٍەْ ِبئبرىپ. لورلىّەْ لېٍىػىذىٓ ئىتتىپبلٍىػىپ
 ثۆٌۈٔۈپ ھبٌەتتە ٔبداْ تەش، ثبغمۇرِبق ئۇالرٔي ئىتتىپبلٍىػىۋاٌطب، ثوٌۇپ، ضەۋىَەٌىه ئبڭ ِىٍٍەتٍەر

. ِۇۋاپىك ضبلالظ تەڭپۇڭٍۇغىٕي وۈچ ثوٌّىطۇْ، جەھەتتىٓ لبٍطي غۇڭب. ئبضبْ لىٍّبق ئىذارە تۇرضب،
 غېّي ئۆز لبٍطي ھەر ثوٌغبٔذا، غۇٔذاق. الزىُ لىٍذۇرِبضٍىك ئىگە ئىتتىپبلٍىممب چوڭ ھەرگىسِۇ ئۇالرٔي
 ٍېغي ئۆز گۆغىٕي ئۆز »ئۇٍغۇرالردا ئىىىىٕچىذىٓ،. ثوٌىذۇ لىالٌّبٍذىغبْ ئىطَبْ وېتىپ، ثوٌۇپ ثىٍەْ
 ثىٍەْ ٍېغي ئۆزىٕىڭ گۆغىٕي لوٍٕىڭ دەرۋەلە،. ئبڭٍىذىُ ثبرٌىغىٕي گەپٕىڭ دىگەْ «لورۇظ ثىٍەْ

 ثبر گەپّۇ دىگەْ «ئۆزىذىٓ ضېپي »ٍۀە ئۇٍغۇرالردا. ثوٌىذىىەْ تېجەغٍىه ھەَ تبتٍىك، ھەَ لورۇضب،
 دىگەْ وېطىذۇ ٍبغبچٕي ثېرىپ پبٌتب ثوٌىذۇ، ٍبغبچتىٓ ضېپي پبٌتىٕىڭ ئبدەتتە ِۀىطي ثۇٔىڭ. ئىىەْ

 غۇٔذاق ئبغرىتىذۇ، لېمىپ لوٌٕي ثوٌطب، ِېتبٌذىٓ ثبغمب ٍبوي تۆِۈر ضېپي پبٌتىٕىڭ دەرۋەلە،. ثوٌىذىىەْ
 ثىٍەْ تۆِۈر لۇِۇٌذىىي ِەضىٍەْ، وۆتەرضە، ئىطَبْ پۇلراالر ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ئەگەر وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ

 ئىىىي چبٌّىذا ثىر ثبضتۇرغبٔذا، ثىٍەْ لوٌي وىػىٍىرىٕىڭ ئۆز ئۇالرٔي ئوخػبظ، ِۆٍذىٕگە تۇرپبٔذىىي
 لبْ لوٌۇڭغب ضېٕىڭ. ثوٌىذۇ ئۆزى غۇالرٔىڭ ئۆٌتۈرگۈچىّۇ، ئۆٌگىچىّۇ، ٍۀي ضولىطەْ، پبختەن

 دەي ضۆزىٕىڭ دىگەْ «لىٍىع ئىذارە ثىٍەْ لوٌي ٍبتٕىڭ ٍبتٕي »دأىػىّۀٍەرٔىڭ لەدىّمي ثۇ. ٍۇلّبٍذۇ
 تۇراٌىػىُ تىرەپ پۇت غىٕجبڭذا ِىٕىڭ ثىٍّىطەَ، پبٍذىٍىٕىػٕي ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ئۇٍغۇر دىّەن،. ئۆزى

 خبۋ »ِېٕي ِۇضۇٌّبٔالر ئۇٍغۇر ثىٍەْ ثوٌغبْ ٔبرازى ِۀذىٓ ئەرثبپالر ئېَتمبْ ضىٍەر. ئەِەش ِۇِىىٓ
 . لبٌىذۇ چۈغىٕىپ وۈٔي ثىر ثوٌّىطب، وۈٔي ثىر ئەرثبپالرِۇ ئۇ. ِبختبۋاتىذۇ دەپ «جبڭجۇڭ

 ثەً ئبِجبي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع وېَىٓ، وۈْ ئىىىي گەپٍەردىٓ غۇ
 ثىٍەْ ِۇھبپىسەتچي ٔەچچە ثىر ئېٍىپ، خەتٍىرىٕي ِەخطۇش ٍبزغبْ ۋاڭغب غبِەخطۇت ثىٍەْ ۋىٕچبۋ

 ثىرىگە ھەر ٍبِۇٌذىٓ جبڭجۇڭ دەپ، ثبرضۇْ ٍېتىپ تېسرەن لۇِۇٌغب ئۇالرٔي. چىمتي ٍوٌغب ئبٌذىراظ
 . ثېرىٍذى لوغۇپ ئبت ٍبخػي ئىىىىذىٓ

 ۋىٕچبۋغب ثەً جبڭجۇڭ ٍبڭ ثۇرۇْ، وۈْ ثىر چىمىػتىٓ ٍوٌغب ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع  
 : ئىذى ئىجبرەت ضۆزدىٕال ئېغىس ٔەچچە ثىر تېٍېگىراِّب ثۇ. ٍوٌٍىۋەتتي تېٍېگىراِّب جىذدى

 تۇتۇپ گەپىە ثىٍەْ ٍوٌي ئەٌچىٍىه تۆِۈرٔي ثبرغىچە، ٍېتىپ ۋەوىٍىُ غەخطي ِېٕىڭ  »
 «!لوٍّبڭالر تېگىپ چىػىغب ئۇٔىڭ ھەرگىس تۇرۇڭالر،
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 ببپ يىگىرمە ئبنتىىچي

 

پبجىئەوىڭ ببشهىىىشي 

 
 

ئبدەً قبّچە مۈچيۈك بوىطب، ئۇّىڭ ھبٍبتي 

 .غۇّچە ئېغىر بوىىذۇ

  داضتبّىذىِ①«ئىيَبدا »__

 

1 
 

 ئبٌّبلچي ئەپَۇٔذىٓ ئبچچىغىٕي ئۇ،. لىٍذى خبپب ٔبھبٍىتي ۋىٕچبۋٔي ثەً تېٍېگىراِّب ثۇ
 ٍۀە! ئەٌچي ئەٌچي، »دە، غورىذى لبتتىك-لبتتىك غبڭسىطىٕي ئەپَۇْ ٍېتىپ، ٍېٕىچە ثوٌغبٔذەن،

! « ئىذى الزىُ ئەۋەتىع ئولچي ئەِذى ئەِەش، ئەٌچي ٍبۋاٍىالرغب ثۇ! تېخي ئەۋەتىۈدەوّەْ ئەٌچي
 تۆِۈرٔي ۋىٕچبۋ ثەً غۇڭب،. پەرِبٔي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ثۇ چبرە؟ ٔىّە ئەِّب،. وەتتي ووتۇٌذاپ دەپ

 ثۇ خەٌپە تۆِۈر ثىراق،. ثوٌذى ِەججۇر چىمىرىػمب ئەٌچي ٍۀە لىٍىػمب دەۋەت ئۈضتىٍىگە ضۆھجەت
 . لبٍٕىتىۋەتتي تېخىّۇ ئوغىطىٕي ۋىٕچبۋٔىڭ ثەً ئەھۋاي ثۇ. لىٍّىذى لوثۇي ئەٌچىٍەرٔي لېتىّّۇ

 ثوٌغبْ ٍېمىٍٕىرىذىٓ ئۆز چۈٔىي. ئىذى پەرىػبْ وۆڭٍي خەٌپىٕىڭّۇ تۆِۈر وۈٍٔەردە ثۇ
 ِەٌۇَ تۆِۈرگە ٍۈرگۀٍىگي لۇتراپ ٍوغۇرۇْ گبھ ئوچۇق، گبھ ثۇزۇپ، ٔىَىتىٕي توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ

 ٔىّىػمب ثوٌّىطب، ٍەتتي، ِۇرادىغب ثوٌۇۋېٍىپ خەٌپە تۆِۈراخۇْ: »توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ. ئىذى
 لىطىُ ثىر گەپٍىرىگە غەرەزٌىه دىگەْ «ئۆرىۋەتّەٍذۇ غبِەخطۇتٕي لىٍىپ ھوجۇَ غەھەرگە

 ھەِّىذىٓ لبٌغبٍٔىغي ئىػىٕىپ پبٌگبٕٔىڭّۇ خوجىٕىَبز ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ھەتتب وىػىٍەرٔىڭ،
. وۆردى ضۆزٌىػىپّۇ ٍۈزتۇرأە ثىٍە توختي ضەٍپۇڭ خەٌپە تۆِۈر ئبخىر،. لىالتتي ئەٌەَ لبتتىمراق

 ثوٍٕىغب گەپٕي ھىچمبٍطي ٍۇلّىغبٔذەن ضۇ ئۆدەوىە ئىچىپ، لەضەَ ٍەردىٓ ِىڭ ئۇ، ئەِّب
 وېرەن، پۇي تىسىىىىّۇ »وەٌگۀذە، ِەضىٍىطىگە تۆگە ٍۈز ئىىىي ٍىٍمب، ٍۈز ثەظ. ئبٌّىذى

 ِەْ. لىٍىۋاتىّىس ٍېغىٍىمٕي ثۇ وېچىپ جبٔذىٓ ٔىّىػمب ثوٌّىطب، ئۇٔذاق پۇي، ئۆٌۈوىىّۇ
 تۈگەپ ضۈٍي دەرٍبٔىڭ ئبٌغبٔغب چېٍەن ئىىىي! تۇرۇپتىغۇ لبٌغىٕي ثوٌطبَ ئبٌغبْ ئۇٔچىٍىگىٕي

! توختي ھەً توختي، ھەً »چىذىّبً ئبچچىمىغب خەٌپە تۆِۈر. تۇرىۋاٌذى ثېسىرىپ دەپ «وېتەِتي
 ئۈچۈْ ئىػالر ِۇغۇٔذاق لبٍٔىرى ئىططىك لېرىٕذاغٍىرىّىسٔىڭ غۇٔچە دەٍطەْ؟ لىالً ٔىّە ضەْ

 ثبرِىغىٕي دەپ «ئۆزۈِذە گۇٔب ھەِّە وېتىپتىّەْ، ئىػىٕىپ ئەجەپ ضبڭب ثبغتب ِەْ ئبلمبّٔىذى،
  ۋالتىذا وۆٍذۈرگىٕي ثۇ چىممبْ ثەدۀگە ئېَىتمبٔذەن، ضەپەرلۇي ئەِّب،. وبٍىَتتي ئۆزىگە چىػٍەپ
 

 .ئەضىرٌەردە ٍبغىغبْ ِەغھۇر ٍۇٔبْ غبئىرى ھوِېرٔىڭ ئەضىرى-9-8 ِىالدىذىٓ ثۇرۇٔمي ①
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. ثبرِبٍىتتي لوٌي پەلەت ئىػمب ثۇ تۇرضىّۇ، ثىٍىپ ثوٌىذىغبٍٔىغىٕي ٍبِبْ ئبلىۋىتي داغٍىۋەتّىطە،
 خەٌپىٕىڭ تۆِۈر خەۋەرٌىرىّۇ، وەٌگەْ ئېٍىپ تۇرپبٔذىٓ غبوىرٔىڭ ئىٕىطي ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ

 ئۆٍىذە خەٌپىٕىڭ ِۆٍذىٓ تۇرپبٔذىىي ئۇ ئېَتىػىچە، غبوىرٔىڭ. ئىذى لىٍّبلتب پەرىػبْ وۆڭٍىٕي
 ئەھۋاٌالرٔي ِۇٔچە ثىر ئۈرۈِچىذىىي تۇٔگبْ گبِبزا. ئۇچرىػىپتۇ ثىٍەْ تۇٔگبْ گبِبزا ھىٍىمي
 غىٕجبڭذىىي ٔبِىذىٓ ھۆوۈِىتي ِەروىسىٌ ۋالىتٍىك ِىٕگو جۇڭخۇا غىىەً ٍۈەْ: ثېرىپتۇ ضۆزٌەپ

 ثۇٍرۇق جبڭجۇڭغب ٍبڭ توغرىطىذا لوغذاظ ئۇالرٔي ضبلالظ، ئىّتىَبزٌىرىٕي ثبرٌىك گۇڭالرٔىڭ-ۋاڭ
. توپالۋېتىپتۇ چېرىه ٔۇرغۇْ ئۈچۈْ، لېٍىع لوغذاپ غبِەخطۇتٕي جبڭجۇڭ ٍبڭ. چۈغۈرۈپتۇ

. لبٌىذىىەْ ضبلٍىٕىپ ٍۀىال تۈزۈَ ۋاڭٍىك تەلذىردىّۇ، ئۆرىۋەتىەْ غبِەخطۇتٕي دىّەن،
 گەپ لبٔذاق ثۇ »غۇڭب،. ثوٌىذىىەْ ۋاڭ ئوغٍي ئۇٔىڭ ئورٔىغب چۈغطە، تەختتىٓ غبِەخطۇت

 ئۆٍىذە تۇٔگبٕٔىڭ گبِبزا چبغذا، ئۈرۈِچىذىىي ِەْ - خەٌپە، تۆِۈر ثوالتتي ثېئبراَ دەپ - ثوٌذى؟
 ئورٔىغب ئۆٌطە، خبْ ثىر تۈگەٍذۇ، خبٍٔىك لۇرۇٌطب، ِىٕگو جۇڭخۇا: ئبدەَ ھىٍىمي وۆرۈغىەْ

 ئۇٔىڭ ئەِذى دىّىگۀّىذى؟ ثوٌىذۇ غۇٔذاق ۋاڭالرِۇ لبٌّبٍذۇ، ئىػالر ثوٌىذىغبْ خبْ ئوغٍي
 خىً، ثىر ئىچىىرىگە ٔېّە، ثبرِۇ ٍۈزى ئىىىي ِىٕگؤىڭ جۇڭخۇا ثۇ لبٌذىغۇ؟ ثوٌّبً دېگىٕىذەن

 !« ثوالتتي ثبلطبَ ضوراپ ثىر ثۇٔي ٔەدىىىٓ، ھبزىر ئبدەَ غۇ! لبراٍذىغبْ؟ خىً ثىر ثىسگە
 تۇرغبْ ثىٍەٌّەً لىٍىػىٕي ٔىّە ثىٍەْ پەرىػبٍٔىغي وۆڭۈي غۇٔذاق ئۀە خەٌپە تۆِۈر

 ئىػىغب ئۆز دەرھبي وېٍىپ، لۇِۇٌغب ضەٍتىڭ جبڭ ۋەوىٍي غەخطىٌ جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ وۈٍٔەردە،
 تبغمىرى، تبپػۇرغبٔذىٓ خەتٍىرىٕي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ غبِەخطۇتمب ثىٍەْ ئبِجبي ئۇ،. وىرىػتي

 . لىٍذى تەٌەپ چىمىرىػىٕي ئەٌچي ٍۀە تبلمب ِبختبپ، ثىرِۇٔچە ٔي «دأىػىّۀٍىگي جبڭجۇڭٕىڭ»
 ثبال ھەضەْ ثبغمب، ئۆٌىّبالردىٓ ئىچىذە ِۆتىۋەرٌەر ٍەرٌىه تبٌالٔغبْ ئەٌچىٍىىىە لېتىُ، ثۇ

 تبتبر لبٌغبْ ٍەرٌىػىپ لۇِۇٌذا غبئەخّەتجبً. ئىذى ثبر وىػىّۇ دىگەْ غبئەخّەتجبً ثىٍەْ ھبجي
 پىػبٔىٍىه وەڭ وەٌگەْ ثوً ئوتتۇرا ثۇ،. ئىذى وىػي ئولۇِۇغٍۇق ئۆزى ثوٌۇپ، ضودىگەرٌىرىذىٓ

 ٔۇرغۇْ راٍؤٍىرىذىٓ تبغ ٍىٍي ھەر چۈٔىي،. تؤۇٍتتي تبغٍىمٍىرىّۇ لۇِۇي وىػىٕي ضبلبي ضېرىك
 فېرِىالردىٓ ثۇ ۋە ئۆتىۈزەتتي فېرِىٍىرىغب رۇش ئۈرۈِچىذىىي ئېٍىپ، ئۈچەً تېرە، تۇڭ، ِىمذاردا

 ثۇ. وەٌتۈرەتتي لۇِۇٌغب ئېٍىپ، ِبٌالرٔي لبتبرٌىك وىرضىٓ ضەرەڭگە،-غبَ غېىەر، لەْ، گەزٌىّە،
 ِەثٍەغ ئبضبضىٌ ثوٌۇپ، غىروەت ثىر غبئەخّەتجبً ۋە ھبجي ثبال ھەضەْ غبِەخطۇت، ضودىذا

 ثىر ِۇغۇ ٍبٌغۇز ۋاڭٕىڭ لبرىغبٔذا، ِەٌۇِبتمب ھۆججەتتىىي ثىر ئېٕىك. ئىذى غبِەخطۇتٕىڭ
 تۆِۈر. ٍەتىەْ ئبلچىغب وۈِۈظ ضەر ِىڭ ئوْ ٍبِجۇ، ِىڭ ضەوىىس ِەثٍىغي لوغمبْ غىروەتىە

 ِبي خبَ غىروەتٕىڭ ثۇ لبٌغبچمب، ئېتىٍىپ ٍوٌٍىرى تبغ ثبغالپ، وۆتەرگۀذىٓ لوزغىالڭ خەٌپە
 ئوخػبغال، ھبجىغب ثبال ھەضەْ غبئەخّەتجبٍّۇ ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. ئىذى لبٌغبْ ئۈزۈٌۈپ ِۀجەضي

 . ئىذى تەلەززا ئېچىٍىػىغب ٍوٌٍىرىٕىڭ تبغ لىٍىٕىپ، ٍبلىٍىك ثىر ثىٍەْ ٍوي تىٕچ لوزغىالڭٕىڭ
 خۇددى ئەِّب،. ثىٍذۈردى رازىٍىك دەرھبي ثوٌۇغمب ئەٌچي غبئەخّەتجبً ضەۋەپتىٓ، غۇ

 ئەٌچي ثبظ تەٍجىٕىڭ ٔوغىرۋاْ چبغذا، چىمىذىغبْ ئەٌچىٍىىىە لېتىُ تۇٔجي ھبجي ثبال ھەضەْ
 داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز تەروىۋىگە ئەٌچىٍەر لېتىُ ثۇ غبئەخّەتجبٍّۇ، لىٍغىٕىذەن، تەٌەپ ثوٌۇغىٕي

 ۋەزىپىطي ِۇلىُ دە «غەرئىَە ِەھىىّەئي »داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز چۈٔىي، ئۆتۈٔذى، وىرگۈزۈٌۈغىٕي
 ئۆزىٕىڭ ٍېتىػتۈرۈپ، غبگىرت ٔۇرغۇْ جەرٍبٔىذا لىٍىع ِۇددەرىطٍىه ٍىٍٍىك ئۇزۇْ ثوٌّىطىّۇ،

 ئۇٔىڭ. ثىٍەتتي ٍبخػي ئۇ ئېرىػىۀٍىگىٕي ئبثروٍغب ٍۇلىرى ئىچىذە خەٌك ثىٍەْ ئەخاللي-ئىٍىُ
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 . ئىذى ِۇِىىٓ وۆرضىتەٌىػي تەضىر ئبدەِال ِۇغۇ پەلەت خەٌپىگە تۆِۈر پىىرىچە،
 ئۇٔىڭ وېَىٓ، ئبڭٍىغبٔذىٓ ئىساھٍىرىٕي ثۇ غبئەخّەتجبٍٕىڭ ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع

 ثېرى خېٍىذىٓ ثىٍەْ ضۈٍمەضتي تەٍجىٕىڭ ھبغىر داِوٌال ٔورۇز ثىراق،. لوغۇٌذى دەرھبي تەٌىۋىگە
 داِوٌٍىٕي ٔورۇز ٍىراٌّبً، گېپىٕي ضەٍتىڭٕىڭ جبڭ ِۇپەتتىع ۋاڭ غبِەخطۇت. ٍبتبتتي زىٕذأذا

 . چۈغۀذۈردى ئەھۋإٌي ضوراپ، وەچۈرۈَ ئۇٔىڭذىٓ ۋە ثوٌذى ِەججۇر چىمىرىػمب زىٕذأذىٓ
 - لىَبپەتتە، ِەغرۇر داِوٌال، ٔورۇز دىذى - رەھّەت، ئىٍتىپبتىغب غوجبِٕىڭ چىڭگبڭ- 

 ٍبڭ تبغالپ، ٍبرالٕي لوٌۇڭالردىىي ثېرىپ، ئبٌذىغب لېرىٕذاغالرٔىڭ تبغذىىي ئەپطۇضىي،
 . ثبرِبٍذۇ تىٍىُ ِېٕىڭ دىَىػىە ثوٌۇڭالر ئەي جبڭجۇڭغب

 ثىس لىٍىع خىسِەت جبڭجۇڭغب ٍبڭ ثىٍەْ غوجبَ چىڭگبڭ! داِوٌالَ دېّىطىٍە ئۇٔذاق- 
 . جىذدىٍىػىپ غبئەخّەتجبً دىذى - لەرز، زىّّىّىسدىىي پۇلراالرٔىڭ

 ئورٔىغب رەھّەت ئۇ لىٍطب، خىسِەت دۈغّىٕىگە خەٌمىٕىڭ ئۆز وىّىي: ئۇٌۇغالر ئۆتىەْ- 
 !ثبً زورٌىّىطىال، ئىػمب ثۇ ِېٕي. دىگەْ ئبڭالٍذۇ، ٌۀەت

 ئەِەضّۇ؟ لىٍىّىس پبغبٍىّىسغب ئۆز لىٍطبق، خىسِەت ثىس گەپ؟ لبٔذاق ثۇ- 
 پبدىػبالرغب: »دېگەْ ِۇٔذاق رەھّەتۇٌالئەٌەٍھي ضەئىذى غەٍخ ئەِّب، دەٍذىال، توغرا- 
!« ئۆٌۈَ - ئىىىىٕچىطي توٍذۇرۇظ، لورضبق - ثىرى ثبر، تەرىپي ئىىىي لىٍىػٕىڭ خىسِەت

 ئىچىذىغىٕىّٕي ٍېذىُ، ٍەٍذىغىٕىّٕي. ٍوق تبِبضي توٍذۇرۇظ لورضبق ِېٕىڭذە ھبزىر ھبٌجۇوي،
 ثېرىػىە ثبغالپ ثىٍەْ تىٍىُ ئۆز لېرىٕذاغٍىرىّٕي ئۆز ئۈچۈْ ٔەپطىُ ئۆز ئەِذى. ئىچتىُ

 . لىٍىّەْ ئبجىسٌىك
 . ضىمىّالپ ضبلىٍىٕي غبِەخطۇت دىذى - لبٌذى، ثوٌۇپ جبٍىس ئۆٌۈَ ضىسگە ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 ضبتىذىغبْ ئبثروٍغب ئبثىھبٍبتٕي ئەگەر »ٍۀە ھەزرەتٍىرى ضەئىذى غەٍخ تەخطىر، غۇٔذاق- 

 ٍبغىغبٔذىٓ، ثىٍەْ ھبلبرەت ۋە پەضىەغٍىه چۈٔىي. ئبٌّبٍذۇ ئۇٔي وىػىٍەر ئەلىٍٍىك ثوٌطب،
 . ئىذى دىگەْ «ٍبخػي ئۆٌگەْ ثىٍەْ ئبثروً ۋە ئىسزەت

. دىذى وېتەً چىمىپ چبٔىغىذىٓ وۆزٌىرى ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت. ثبضتي جىّجىتٍىك ضورۇٕٔي
 ثوٌۇپ خىجىً غبئەخّەتجبً. ئوٌتۇراتتي ئبٌىَىپ ئبضتىرىتتىٓ داِوٌٍىغب ٔورۇز تەٍجي ھبغىر

 ٔورۇز ِۇپەتتىع ئوٌتۇرغبْ ئبڭالپ گەپٕي ھەِّە ئبرلىٍىك تۇڭچي. لبرىۋاٌذى ٍەرگە لبٌغبٔذەن
 ثۇٔي ئىىەْ، ثبر ئبدەٍِەرِۇ ِۇٔذاق ئىچىذە خەق ٍبۋاٍي ثۇ توۋا، »لبراپ ثىٍەْ دىممەت داِوٌٍىغب

 خەلٕىڭ ثۇ ئەگەر. وېرەن ثوٌطب غۇٔذاق ئىطَبٔچىّۇ دېگەْ تۆِۈر. وۆرۈۋاتىّەْ لېتىُ تۇٔجي
 ٍبق، ثوٍطۇٔذۇراالٍذۇ؟ وىُ ئۇالرٔي وەتطە، ثوٌۇپ ئبدەٍِەردە ِۇغۇ ٍېرىّي ھەتتب ھەِّىطي،

 . ئوٌتۇراتتي ئوٍالپ دەپ «وېرەن لوٍّبضٍىك تىرىه ثىرضىٕىّۇ ثۇٔذالالرٔىڭ
 جبڭ ِۇپەتتىع. ۋالىرىذى دەپ ①!«ِىرغەزەپ »لوپۇپ، چبچراپ ئورٔىذىٓ غبِەخطۇت

 ئۆٌتۈرضەوّۇ وېَىٓ ثبر، الزىّي ئۇٔىڭ ھبزىرچە. ضوراٍّەْ لىٍىػٍىرىٕي ضەۋرى: »ضەٍتىڭ
 . لوٍذى توضۇپ دەپ «ثوٌّبٍّىس وېچىىىەْ
 . تبغالٔذى زىٕذأغب ٍۀە داِوٌال ٔورۇز
 لوثۇي ئۆزى غەخطەْ ئەٌچىٍەرٔي ثبغچىٍىغىذىىي غبئەخّەتجبً لېتىُ ثۇ خەٌپە تۆِۈر

 ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت: »خەٌپە تۆِۈر. چىمّىذى ٔەتىجە ھىچمبٔچە ضۆھجەتتىٓ ثوٌطىّۇ، لىٍغبْ
 

 . گۇٔبوبرالرٔي جبزاٌىغۇچي جبٌالت ثېػي– ِىرغەزەپ ①
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 ثوٌۇغىّىس ٍبغبٍذىغبْ ھولۇلتب تەڭ ثىٍەْ ِىٍٍەتٍەر ثبغمب ثىسِۇ لىٍىٕطۇْ، ثىىبر تۈزۈِي جبضبق 
 ئەٌچىٍەرٔىڭ پەلەت ۋە تۇرۇۋاٌذى دەپ «ضولۇغمبْ ضولۇغمىٕىّىس ثوٌّبٍذىىەْ، ئۇٔذاق. وېرەن

 تەٌىۋىگە دىگەْ «ثەرضەڭالر ٍوي ثۇٔىڭغب چىمطب، لبٍطىطىغب تبغٕىڭ ئىىىي ئوْ ضودىگەرٌەر»
 ٍوٌٕي. ٍوق توضمىٕىّىس ٍوٌىٕي ھىچىىّٕىڭ وەِگىچە غۇ ثىس »ثىٍذۈردى، رازىٍىك دەرھبي

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى «ئبدەٍِىرى ۋاڭٕىڭ توضمبٔالر
. ئىذى خۇغبي ٔبھبٍىتي خەٌپە تۆِۈر چۈغىۀٍىگىذىٓ ئوتتۇرىغب ِەضىٍىٕىڭ ثۇ ئەِىٍىَەتتە،

 غەھەر. تۇراتتي لىطىٍىپ الزىّەتٍىىٍەردىٓ ثبغمب ۋە ئبغٍىك لوزغىالڭچىالر وۈٍٔەردە ثۇ چۈٔىي،
 لبٌغبْ خەۋەرٌىػەٌّەً ثىٍەْ تۇلمبٍٔىرى-ئۇرۇق ۋە ئبئىٍە لوغۇٌغبٔالرِۇ وېٍىپ ٍېسىالردىٓ ۋە

 . ئىذى
 ثوٌۇپ خۇغبي ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع لىٍغبٔذا، ِەٌۇَ ئەھۋإٌي وېٍىپ، لبٍتىپ ئەٌچىٍەر

 ِبلبي دىگەْ ئبضتب-ئبضتب ِۇضۇٌّبٔچىٍىك ضىٍەردە. ثوپتۇ ثبغٍىٕىع ٍبخػي ثۇ: ئۇ وەتتي،
. ئوخػبٍذىىەْ ئبز ثىر گەپىە دىگەْ تۇتۇظ توغمبْ ھبرۋىطىذا وبال ثۇ،. ئبڭٍىذىُ ثبرٌىغىٕي
 - وېرەن، لىٍىع ِەٌۇَ دەرھبي جبٔبپٍىرىغب جبڭجۇڭ ثۇٔي ثوٌطب، ٍۇِػىغبْ غۇٔچىٍىه ھبزىرچە،

 . ثوٌذى رازى ۋاڭّۇ غبِەخطۇت. دىذى
 چۈٔىي. لىٍذى خۇغبي دېخبٔالرٔي توالراق ضودىگەرٌەردىّٕۇ ئېچىٍغبٍٔىغي ٍوٌٍىرىٕىڭ تبغ

 تەضٍىىتە، ٔبھبٍىتي وەِگىچە ثۇ ضبالٍِىرىٕي-ضوغب ئەۋەتىذىغبْ لېرىٕذاغٍىرىغب تبغذىىي ئۇالر
 ھبغىر ئەِذىغۇ »ئۇالر غۇڭب. تۇراتتي ٍەتىۈزۈپ ئبراْ-ئبراْ تۇرۇپ، وېچىپ لبٔذىٓ ھەتتب

 . دىَىػەتتي «ٍۈرِەش ضبۋاپ ثىٍەْ لبِچب دەپ، لبرىذىڭ ٔىّىػمب تەرەپىە تبغ ئبدەٍِىرى تەٍجىٕىڭ
 ئبرتىٍغبْ تبغبر ثەزىٍىرى ضۆوەْ، ٍوغبْ دىخبٔالر ثەزى ثىٍەْ پىػىع تبۋۇز-لوغۇْ
 ئوْ دىخبٔالر وۀتىذىىي «ثوغبز »ٍۇرتي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ِېڭىػتي، تبلمب ھەٍذەپ ئىػەوٍىرىٕي

 لىسىك لبضىُ چۈغۈرۈۋاتمبٔذا ھبرۋىذىٓ لوغۇٔالرٔي ثۇ ٍىگىتٍەر. چىمبردى لوغۇْ ھبرۋىطىذا وبال
  : ٍبردەٍِىػىۋىتىپ ئۇالرغب دە،-چىمىۋاٌذى غوتىطىغب ھبرۋىٕىڭ ضەورەپ، ثىرال

 
  خەِەوتۇر، خەِەوتۇر،

 . پىٍەوتۇر ئوتتۇز خەِەن
  تەِطىٍي، ھەرخەِەوٕىڭ

 . ثۆٌەوتۇر ثىرىذىٓ-ثىر
 

 «ئېَتّبِطەْ لوغۇپ تەِطىٍٕىّۇ ھە، »ثىرى ٍىگىتٍەرٔىڭ ئەتراپتىىي. ثبغٍىذى ۋالىراغمب دەپ
 : ثبغٍىذى گەپ ئېٍىۋېٍىپ لوغۇٕٔي ثىر لىسىك لبضىُ. دىذى

 دېگەْ تبۋۇز ئۇغۇلٕىڭ، لوغۇْ زىذە ٍېّەڭالر، ٍبٌغۇز لوغۇٕٔي دىّەڭالر، ئبڭٍىّىذىُ- 
 ثىػەوػىٓ ثەزگەوٕىڭ، دىگەْ چىٍگە ئوغرىٕىڭ، چبلوغۇْ ئوضبغبلٕىڭ، وبۋا لبرا ضىَگەوٕىڭ،

 ضۈٍي غېىەر پوچىٕىڭ، ثېطىۋاٌذى ٔوچىٕىڭ، وۆوچي چىراٍٍىمٕىڭ، لبرىمبظ ٍبِبٕٔىڭ، لبرٔي
 دۈِجە-ئۈِجە لبضطبپٕىڭ، پىَبز پوضتي ئەخّەلٕىڭ، وۆوچي لوتۇر جېٕىّٕىڭ، ئبلٕبۋات خېٕىّٕىڭ،
 ...وبززاپٕىڭ
 ئوتتۇزغب لېٕي، دىگىٕىڭ پىٍەوتۇر ئوتتۇز خەِەن خەِەوتۇر،-خەِەوتۇر- 
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 . لىٍىپ چبلچبق ئۀطبرى وەتىەْ لبرىذاپ وۆٍۈپ ئبپتبپتب دىذى - توغمۇزاٌّىذىڭغۇ،
 ھەِّىٕي دەپ «لوڭغۇز لبرا ئبٔطبرى ھەً توغمۇز، ضەْ ٍېرىٕي وەَ: »لىسىك لبضىُ

 . وۈٌذۈرۈۋەتتي
 ئۇزۇٔغب وۈٌىە ثۇ ثىراق،. وۈٌۈۋەتتي لبلبلالپ خەٌپىّۇ تۆِۈر تۇرغبْ لبراپ ئبرىطىذا چوڭالر

. ئبٍالٔذى لبٍغۇغب ثبرِبً
 
 

2 
 

داۋاضي دەرت، ئۇ ثىر - ھەضەت
-ئوتتۇروي، الۋىٍذاپ ٍبٔغبٔذا، ھۆي

 .لۇرۇلٕي تەڭال وۆٍذۈرەر
 دىٓ« دىّىٕە-وەٌىٍە»- 

 
 ئۆتّەٍذىغبْ، غىسا گېٍىذىٓ خوغَبلّبٍذىغبْ، گەپ لۇٌىغىغب توختي ضەٍپۇڭ وۈٍٔەردە ثۇ

 وەٌگەْ ضوزۇٔچبق ئۇٔىڭ. لېٍىۋاتبتتي ثوٌۇپ توٌغىٕىذىغبْ ٍىالٔذەن ئۇخٍىَبٌّبً، وېچىٍىرى
 وېتىۋاتمبٔذەن وىچىىٍەپ تېخىّۇ گەۋدىطي رەزگي پبوب، ضبرغىَىپ، وۈٔگە-وۈٔذىٓ ٍۈزى ضىذاَ

 ئۆِۈچۈوىە ٍبوي چىّذاۋاتمبٔذەن ٍۈرىگىٕي ثىرضي وىّذۇ ثوٌطب، ئۆزىگە ئۇٔىڭ. وۆرۈٔەتتي
 تۆِۈر. ضېسىٍەتتي ئبٌغبٔذەن لبِىالپ ثبغرىٕي-ٍۈرەن وىرىۋېٍىپ، ئىچىگە ٔىّە ثىر ئوخػىغبْ

 دە،-وېتەتتي ئۆڭۈپ رەڭگي ثوٌۇپ، وېتىۋاتمبٔذەن ئۈزۈٌۈپ ئۈچىَي وۆرگۀذە، ھەر خەٌپىٕي
 پۇرضەتٕي ئەِذى تۇرىطەْ؟ وۈتۈپ ٔىّىٕي! ثوي چبپطبْ »لۇٌىغىغب ئۇٔىڭ ثىرضي وىّذۇ

 . تۇٍۇالتتي دەۋاتمبٔذەن «لبٌّىغبً ثوٌۇپ دۈغّەْ ئۆزەڭگە پۇغبٍّبْ وېَىٕىي ئۆتىۈزىۋەتطەڭ،
 ثبرِبلچي تەرەپىە تۆرۈن ئەتە خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۇ،. چىذىّىذى ئبخىر توختي ضەٍپۇڭ

 ئبزغبٍٔىممب لېٍىٓ ٍوٌىذىىي تۆرۈن وۆرۈّٔەً، ھىچىىّگە ضەھەردە تبڭ ئبڭالپ، ثوٌغبٍٔىغىٕي
 . ٍوغۇرۇٔذى

 ثوز وۆن ئوتتۇرىذا. وۆرۈٔذى ئبتٍىك ئۈچ وېٍىۋاتمبْ تۆرۈوىە لوراٍذىٓ ۋالتىذا، چبغىب
 لبغمىغب جەدە ضوٌذا پبٌگبْ، خوجىٕىَبز ِىٕگەْ تورۇلمب لبرا ئوڭذا خەٌپە، تۆِۈر ِىٕگەْ ئبتمب

 ٔەزىرىٕي خەٌپە تۆِۈر. وېٍىۋاتبتتي ٍبْ-ٍبّٔۇ ٍوٌذا غىغىرتّب ِبڭغۇدەن ھبرۋا ثىر ئبِبٔمۇي ِىٕگەْ
 ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ئېَتىۋاتبتتي، ھېىبٍىطىٕي ئبڭٍىغبْ چبغالردا ثىر لبچبٔذۇ تبغالپ، ٍىرالالرغب
 . ئبڭالٍتتي ھىىبٍە ثىٍەْ دىممىتي پۈتۈْ ئوٌتۇرىۋېٍىپ، لىڭغىر ئىگەرگە پبٌگبْ خوجىٕىَبز

 لبتتىك ئبتالر وۆتىرىٍذى، ھبۋاغب لىٍىپ «پۇر »چىً توپ ثىر ٍېمىٕالغمبٔذا، ئبزغبٍٔىممب ئۇالر
. لبٌذى ئۈضۈغۈپ ثىٍەْ ئبت ثوز وۆن ثۇرۇٌۇپ، ئوڭغب لبغمىطي جەدە ئبِبٔمۇٌٕىڭ. وەتتي ئۈروۈپ

 ئوق. ثېطىۋەتتي تەپىىطىٕي ِىٍتىمٕىڭ لوٌي تۇرغبْ تىترەپ توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ غۇچبغذا، دەي
. ثۆضۈۋەتتي لوٌتۇغىٕي ثىٍەْ وۆورىگي ئوڭ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر جىراپ ِۈرىطىٕي ضوي ئبِبٔمۇٌٕىڭ

 لوٌي ثىراق. لبٍرىذى چبلّىغىٕي ِىٍتىمٕىڭ ثوٌۇپ، ئبتّبلچي ئولٕي ئىىىىٕچي توختي ضەٍپۇڭ
 خوجىٕىَبز. لبچتي تبغالپ ِىٍتىمىٕي ھبٌذا، ٍولبتمبْ ھوغىٕي-ئەش ئۇ،. لبٍرىَبٌّىذى تىترەپ
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 ئبتٕىڭ ثوز وۆن دىذى!« ئبتّب »خەٌپە تۆِۈر ثوٌغبٔذا، ئبتّبلچي ئولالپ ِىٍتىمىٕي دەرھبي پبٌگبْ
 ئبٌذىٕي توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ ثېرىپ، ثورأذەن ثىٍەْ لبغمب جەدە ئبِبٔمۇي تۇرۇپ، ٍېتىپ ٍبٍٍىغب
 ضبٌذى، ثىرٔي گەجگىطىگە ثىٍەْ پبٍٕىگي ِىٍتىمٕىڭ وېٍىپ، ٍېتىپ پبٌگبْ خوجىٕىَبز توضتي؛

 . چۈغتي دۈَ توختي ضەٍپۇڭ
 توختي ضەٍپۇڭ ئبدەٍِەر ٍۈزٌىگەْ. وەتتي پۇر ھەِّىگە ۋەلە ثۇ لبٌّبً، چۈغىە وۈٔي غۇ
 ثبغٍىك لىسىك لبضىُ ئۀطبرى، ئەِەت، ئۆزغوجب تورپبق. لورغىۋاٌذى ئەتراپىٕي ئۆٍٕىڭ ضواللٍىك

 ٍېمىٓ ئىػىگىگە ئۆٍٕىڭ ثۇ ھىچىىّٕي ثىٕبئەْ، ثۇٍرۇغىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ٍىگىتٍەر لوراٌالر
 ثۇ »ثەزىٍەر دىطە، «ضبلالٍطىٍەر؟ ٔېّىػمب ئۇٔي گەپ؟ لبٔذاق ثۇ: »ثەزىٍەر. وەٌتۈرِەٍىتتي

 . ۋارلىراٍىتتي دەپ «ضىٍەر؟ لوٍّبلچىّۇ تىرىه ِۇرتەتٕي
 ۋارلىرىذى دەپ! - ئۆٌتۈرىّىس لىٍىپ وېطەن-چبٌّب ثېرىڭالر، چىمىرىپ ئۇٔي- 

 . ھۆضٕبرىخبْ
 . ٍېمىٍٕىػىپ تېخىّۇ ئىػىىىە وۆپچىٍىه دىَىػتي! - توغرا توغرا،- 
 ئەِەت ئۆزغوجب دىذى - لىٍغۇچي، ئبدا ثۇٍرۇلٕي ثىس. ئېَتىڭالر خەٌپەِگە ثوٌطب، گېپىڭالر- 
 . توضۇپ ئبٌذىٕي ئۇالرٔىڭ

 خەٌپە تۆِۈر. ِبڭذى تەرەپىە ئۆٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر توپي خەٌك وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 ٍەٌىىطىگە چېچي تبي ثىر. ٍبتبتتي ٍۆٌىٕىپ ٍبضتۇلمب ھبٌذا تېڭىٍغبْ ٍەٌىىطي ِېھّبٔخبٔىطىذا،

 ثبغٍىك ثوۋا ٔۇرۇي. ئوٌتۇراتتي ِۇڭٍىٕىپ ٍېٕىذا دادىطىٕىڭ ثبضىت وىچىىىىٕە تۇرغبْ چۈغۈپ
 ٍېػىٕي وۆز ِوِبً رەۋىخبْ ئۆٍذە ٔېرىمي. ئىذى ٍەردە غۇ دىگىذەن ھەِّىطي چوڭالرٔىڭ
 وۆڭۈي دەپ «ضبلالپتۇ خۇداٍىُ ھېٍىّۇ ئۇوبَ، لىٍطىال ضەۋرى »زورىخبٔغب تىرىػىپ، ٍوغۇرۇغمب

 . ئوٌتۇراتتي جىُ ضىالپ ثبغٍىرىٕي ِەضتۇرىٕىڭ ثىٍەْ ئبٍٕۇر ئبٍمىس ٍېٕىذا ئۇٔىڭ. ئېَتبتتي
 چىممبٔذا، تبالغب ثوضۇق لبرا ثىٍەْ ضەپەرلۇي. وەتتي وۈچىَىپ چۇرۇڭ-ۋاراڭ تبالدا

 تۆِۈر گەپٍەر ثۇ. پۇالڭٍىتبتتي ھبۋادا ِۇغتٍىرىٕي تەورارالپ، گەپٍەرٔي ثبٍىمي خەٌك غەزەپٍۀگەْ
 :دېذى ِۇٔذاق ثوۋىغب ٔۇرۇي خەٌپە تۆِۈر تۇراتتي، ئبڭٍىٕىپ خەٌپىگىّۇ

 ئبٌالٔىڭ ھەِّىطي ثۇٔىڭ. لىٍطىال گەپ جبِبئەتىە-ئەي چىمىپ ئۆزٌە ئبوب، ٔۇرۇي- 
 ٍۇغىٍي ثىٍەْ لبْ لبٕٔي ثبر؟ پبٍذىطي ٔىّە جبزاالغٕىڭ توختبخۇٕٔي ئۈچۈْ ِېٕىڭ. تەلذىرى
 پەٍٍىذىٓ ثۇ دىطە ثوٌطۇْ رازى ِېٕي جبِبئەت-ئەي. ئۆتتۈَ گۇٔبٍىذىٓ ئۇٔىڭ ِەْ ثوالِذۇ؟
 ! ثېرەر ئۆزى خۇداٍي جبزاضىٕي! ٍبٔطۇْ

 تېّىپ ٍبظ تبِچە ئىىىي وۆزٌىرىذىٓ ئۇٔىڭ لېٍىۋاتمبٔذا، گەپٍەرٔي غۇ خەٌپە تۆِۈر
 . تۇردى لبراپ خېٍىغىچە ئۇٔىڭغب ثوۋا ٔۇرۇي. وەتتي

 ئبِبٔمۇي، دىذى - ئبوب؟ تۆِۈر ثەرگۀّۇ ضبڭىال خۇداٍىُ ھەِّىطىٕي رەھىّذىٍٍىمٕىڭ- 
. ضىالپ ٍبرىطىٕي تېڭىمٍىك ئۆزىٕىڭ
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 ببپ يىگىرمە يەتتىىچي

 

 قبپقبن

 
 

دۈغَەُ چوڭ ھىيىيەردىِ ئبجىس قبىغبُ چبغذىال، 

ئبّذىِ دوضتيۇق ضۈرىتي . دوضتيۇق زەّجىرىْي قىَىرىىتىذۇ

بىيەُ غۇّذاق ئىػالرّي قىيىذۇمي، ھىچقبّذاق دۈغَەُ 

 .ئۇّي قىيىػقب قبدىر بوىَبش

  غەٍخ ضەئىذى__

 

1 
 

 لبٌغبْ ضەروىطىس خۇددى لوزغىالڭچىالر ثىٍەْ لېٍىػي ٍېىتپ ٍبرىٍىٕىپ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
 ئېٍىػمب ئەۋج تېخىّۇ ئەھۋاي ثۇ ضوزۇٌغبٔطېرى، ٍبرىطي ئۇٔىڭ. لېٍىۋاتبتتي ئوخػبپ پبدىغب

 غەھەرگە وۈتّەٍال، ضبلىَىػىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر پبٌگبْ خوجىٕىَبز ثىٍەْ ثوضۇق لبرا. ثبغٍىذى
 خەٌپەَ »ثوٌطب، ئبِبٔمۇٌالر ۋە ضەپەرلۇي ثىٍەْ پبٌگبْ ئېٍي. لىالتتي تەغەثجۇش ثبغالغٕي ھوجۇَ

 غۇ. لوغۇٌّبٍتتي پىىىرگە ثۇ دەپ «ئبزىذۇ ئبضبْ ٍوٌذىٓ پبدا ثوٌّىغبْ ضەروىطي ضبلبٍطۇْ،
. لبالتتي لىسىرىػىپ ھەتتب تبٌىػىپ، گەپ پبتال-پبت پبٌگبْ ئېٍي ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ۋەجىذىٓ

 دە،-ئبالتتي لوٌىغب لبپىغىٕي ٔبضۋاي وىچىىىىٕە وەتىەْ لىسىرىپ پبٌگبْ ئېٍي چبغالردا، غۇٔذاق
 وەٌگۀذە، گەپ گەپىە »پبٌگبّٔۇ ئېٍي ئەگەر. ئوٌتۇرىۋاالتتي جىُ چېىىۋېٍىپ ٔبضٕي چېىىُ ثىر

 . ٍبّٔبٍىتتي لوپۇغتىٓ وۆتىرىپ تىغ ثوضۇق لبرا ثوٌطب، دەٍذىغبْ «لبٌّب ئبتبڭذىٓ
: تۇرۇپ غوراپ غبڭسىطىٕي ثوضۇق لبرا ثىرىذە، ضورۇٕٔىڭ ثوٌۇۋاتمبْ تبرتىػالر-تبالظ غۇٔذاق

 خەٌپەَ. ئېتىۋېرىذۇ تبڭ چىٍٍىّىطىّۇ توخو تۇرىّىس؟ لبچبٔغىچە دەپ، لبٌذى ٍېتىپ خەٌپەِٕي»
 . تبغٍىذى دەپ «ثبر ِەْ ِبٔب ثوٌّىطب،
 . لوپۇپ چبچراپ ئورٔىذىٓ ئبِبٔمۇي دىذى - دىّەوچىّۇ؟ تىىٍەڭالر لىٍىپ خەٌپە ِېٕي- 
 ثۇ. ھبٍبت تېخي خەٌپەَ - دۈغىەٌٍەپ، ئوغٍىٕي ضەپەرلۇي دىذى - تۇر، جىُ ضەْ ھبً،- 
. لوٍبٍٍي ئۆزىگە خەٌپەِٕىڭ ئىػالرٔي
 

2 
 

 ئۆزى لبراپ پۀجىرىذىٓ ٍوپۇرِبلٍىرىغب ضبرغىَىۋاتمبْ تېرەوٍىرىٕىڭ تبغ خەٌپە تۆِۈر
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 لەغەز ثۇ. وۆرۈٔەتتي تىترىگۀذەن ضەي لوٌي ضوي تۇتمبْ لەغەز ئۇٔىڭ. ئوٌتۇراتتي ٍبٌغۇز
 ثوٌۇپ، خېتي ٍبزغبْ ضوراپ ھبي تۆِۈردىٓ ۋىٕچبۋٔىڭ ثەً ئبِجبي ثىٍەْ ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع

 : ئىذى دىَىٍگەْ ِۇٔذاق ئبخىرىذا خەتٕىڭ
 لەھرىّبْ ئبلىً، ثىر چىممبْ ئىچىذىٓ خەٌمي لۇِۇي ضىس ثەرضۇْ، غىپبتٍىك خۇدا ضىسگە»

 ئۇالرغب وەٌگەْ، وۈٌپەتٍەر وۆپ ثېػىغب لەھرىّبٔالرٔىڭ ۋە ئبلىً ثۇٍبْ، تبرىختىٓ ئبدەِطىس،
 ٔبداْ ئبدەٍِەرٔىڭ ئەتراپىڭىسدىىي ضىسٔىڭ خۇضۇضەْ،. ٍەتىەْ ئبزارالر وۆپ ٍبتتىّٕۇ ئۆزدىّٕۇ،

 ٍەتىەْ ضىسگە لېتىُ ثۇ. وەٌتۈرىذۇ ھەضرەتٍەرٔي-ئەٌەَ جىك وېَىّٕۇ ِۇٔذىٓ ضىسگە ثوٌغبٍٔىغي
 ضوراپ ھبي ضىسدىٓ جبٔبپٍىرىّۇ جبڭجۇڭ ثوٌذۇق، پەرىػبْ ٔبھبٍىتي ئبڭالپ، وۆڭۈٌطىسٌىىٕي

 تېسراق ثوٌّبً ئبۋارە ثىٍەْ ئبدەٍِەر ٔبداْ ئۇٔذاق غۇوي، ِەضٍىھەتىّىس ثىسٔىڭ. ئەۋەتتي دىَۀجبۋ
 جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ ثىسٔىڭ. لوٍبٍٍي ٍبراغتۇرۇپ ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت ضىسٔي وېٍىڭ، ضۈٌھىگە
 .« لىٍغبٍطىس لوثۇي ضوغبتٍىرىّىسٔي ئەۋەتىەْ ٔبِىذىٓ

 تۆِۈر ئوٍالٍتتي دەپ - لىٍذىڭ، وۆپىىّۇ لىٍذىڭ، ئۆزۈڭگىّۇ توختي، ھەً توختي، ھەً- 
 ووٍالرغب ٔىّە دوضىتٍىرىّىس دەۋاتىذۇ، ٔىّىٍەرٔي دۈغّۀٍىرىّىس وۆرۈۋاتبِطەْ؟ ِبٔب - خەٌپە،

 وۈٌىە، دۈغّۀگە تبپمىٕىڭ ضېٕىڭ ثوٌغىَذىڭ؟ تبپّبلچي پبٍذا ٔىّە ئۆٌتۈرۈپ ِېٕي چۈغۈۋاتىذۇ؟
 وەتطە، ثىىبرغب لېٕي غېھىتٍىرىّىسٔىڭ غۇٔچە. ِەٍٍي ئۆٌطەِغۇ ِەْ ثوٌذىغۇ؟ لبٍغۇ دوضتالرغب

 دەرِەْ؟ ٔېّە ئبٌذىذا خۇدأىڭ وۈٔي ِەھػەر
 ھېٍىمي ئۇالرغب وېٍىپ، چبلىرتىپ ھەِّىطىٕي ثبغٍىمٍىرىٕىڭ لوزغىالڭ خەٌپە تۆِۈر ئبٔذىٓ

 : دىذى ِۇٔذاق ۋە ثەردى ئولۇپ خەتٕي
 ئەتراپىڭىسدىىي ضىسٔىڭ. »لوٍۇۋاتىذۇ توزاق لبٔذاق ثىسگە دۈغّۀٍەر وۆرۈۋاتبِطىٍەر،- 

... وەٌتۈرىذۇ ھەضرەتٍەرٔي-ئەٌەَ جىك وېَىّٕۇ ِۇٔذىٓ ضىسگە ثوٌغبٍٔىغي ٔبداْ ئبدەٍِەرٔىڭ
 ثىسٔي ئۇالر ئەِذى. لبرىّبِذىغبْ دىگىٕىٕي!« لوٍبٍٍي ٍبراغتۇرۇپ ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت ضىسٔي

 ثبظ ٍبلىذىٓ ثىر ثىس ثوٌۇۋاتمبٔذا، غۇٔذاق. چۈغۈپتۇ ووٍىغب ٍەۋېتىػٕىڭ تۇرۇپ پبرچىالپ
 دەٍطىٍەر، الزىُ تېگىع دەرھبي غەھەرگە لىطىّىڭالر ثىر ثوٌىذۇ؟ ٔىّە ئبلىۋىتىّىس چىمىراٌّىطبق،

 وەٌگۀٍىگىٕي چېرىه ٍىڭ ئۈچ لۇِۇٌغب ئۈرۈِچىذىٓ ئەِّب،. لىٍىّەْ خىَبي غۇٔذاق ِۀّۇ توغرا،
 ٍۈز ئبٌتە ٍىڭجبڭٕىڭ ٔىَبز ثىٍەْ ٍىڭجبڭ ھبپىس تەرىپىّىسدە ئبٌذى ھبزىر. لبٌّبٍٍي ئۇٔتۇپ

 ٍۈز تۆت ِبٍىڭجبڭٕىڭ تەرىپىّىسدە ئبرلب. ٍېتىپتۇ ِبراپ ثىسٔي توغۇچىذا ثىٍەْ ئبضتبٔە چېرىگي
 ٔىّە ئبخىرى تەگطەن لۇِۇٌغب ۋالىتتب، غۇٔذاق خوظ،. تۇرۇپتۇ ثىٍەپ لىٍىچىٕي تبغۋېٍىمتب چېرىگي
 ثوٌىذۇ؟

 . لىَبپەتتە ثوٌغبْ ٔبرازى ثوضۇق لبرا دىذى - دە،-ٍبتمىذەوّىس ضوٌىٕىپ تبلمب ثوٌطب ئۇٔذاق- 
 . ثىٍەْ ۋەزِىٍٕىه خەٌپە تۆِۈر دىذى - وەتّەش، ثوٌۇپ ئۇٔذاق- 

 : لىطتۇرۇپ گەپ پبٌگبْ خوجىٕىَبز ئوٌتۇرغبْ ضېٍىپ لبپىغىٕي
 . دىذى! - ئىذى ئەِەش ئبز چېرىگىّۇ دارىٕٕىڭ چَەْ دەۋاتبِذىال؟ جىك دۈغّۀٍەرٔي- 
 ھەر - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - دەپتىىەْ، چبغال غىر ئۆزگىٕي چبغٍىطبڭ، ئەر ئۆزۈڭٕي- 
 ثىس چېرىىٍىرى ٍىڭجبڭٕىڭ ٔىَبز ثىٍەْ ٍىڭجبڭ ھبپىس. ۋالتي ثبتۇرٌۇلٕىڭّۇ ثبر، پەٍتي ئىػٕىڭ
 لبٌطب، ثوٌۇپ ئۇرۇظ ِۇثبدا. دەٍذۇ تۇٔگبْ ئېرىك چېرىگىٕي ِبٍىڭجبڭٕىڭ. ئىّىع خەلتىٓ

 . ٔبتبٍىٓ ئۆتۈغي تەرەپىە ثىس ئۇالرٔىڭ ثوٌغىذەن، ئىع لىرىذىغبْ ِۇضۇٌّبٕٔي ِۇضۇٌّبْ
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 . لبٌذى ثوغىػىپ ضەي پبٌگبْ خوجىٕىَبز ثىٍەْ ثوضۇق لبرا وېَىٓ گەپٍەردىٓ ثۇ
 . ثوضۇق لبرا دىذى - لىٍىّىس؟ لبٔذاق ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 دۈغّۀٍەر. لورغبْ ئىىىي ئوْ لوپۇرۇٌغبْ تبغتىٓ ثۇ،. ثبر تېغىّىس ئىىىي ئوْ ثىسٔىڭ- 

 ئبٌالٔىڭ لبٌغىٕي تۇرضبق، ئۆتۈپ ِۇغۇٔذاق زاِبْ ثىر. پېتىٕبٌّبٍذۇ ئۈضۈغىە تبلمب ھىچمبچبْ
. لبراپ تەوػي ھەِّىگە خەٌپە، تۆِۈ دىذى - ثوالر، ٔىّە ثىر ثىٍەْ ئىرادىطي
 
 

3 
 

 تەپطىٍىٌ ئەھۋاٌىٕي لۇِۇي ثىٕبئەْ، ثۇٍرۇغىغب جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع
 ئىختىالپ ئىچىذە ئۆز لوزغىالڭچىالرٔىڭ ئۇ، وەٌذى، لبٍتىپ ئۈرۈِچىگە ئۈچۈْ، لىٍىع ِەٌۇَ

 چۈغۈرۈپ ھبٌەتىە لبتّبي ضۆھجەتٕي ثەرِەً، تەْ ٍۀىال تۆِۈرٔىڭ غۇٔذالتىّۇ، چىممبٍٔىغىٕي،
 لىٍىپ ٔۇلتىطي ِۇھىُ گېپىٕىڭ ئۆز ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي ئىػٍەتّىطە تىغ ئەِذى لوٍغبٍٔىغىٕي،

 . ئېَىتتي
 : دە-ئوٌتۇردى جىُ ثىردەَ وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ئبڭالپ گېپىٕي ئۇٔىڭ جبڭجۇڭ ٍبڭ
 . دىذى - راضىتۇ؟ ثۇ ئىّىػمۇ، ئبدەَ تەلۋادار تۆِۈر ئبڭٍىػىّچە، ِېٕىڭ- 
 غۇٔىڭذىٓ لىٍغبٍٔىغىّۇ وەچۈرۈَ توختىٕي ضەٍپۇڭ ۋە ئبتىٍىػي دەپ خەٌپە ئۇٔىڭ- 

 . ِۇپەتتىع دىذى - وېرەن، ثەرضە داالٌەت
 ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئورٔىغب لىٍىچٕىڭ ثىس ثوٌطب، ئۇٔذاق - جبڭجۇڭ، ٍبڭ دىذى - ٍبخػي،- 

 ئۇلۇغۇِچە، ِېٕىڭ. ثوٌغىذەن وۆرضەن پبٍذىٍىٕىپ لۇرئبٔذىٓ ثوٌغبْ وىتبۋى ِۇلەددەش
. لىٍىذىىەْ خۇالضىطي ئبخىرلي ھۆوۈِٕىڭ ھەرلبٔذاق ئىچىۀٕي لەضەَ تۇتۇپ لۇرئبْ ِۇضۇٌّبٔالر

 ثوٌطۇْ، ئەي ِبڭب تۆِۈر ٍب لىالٍىي، ئىع ثىر غۇٔذاق ِەْ ئەِذى. ۋاضتە ٍبخػي ئۈچۈْ ثىس ثۇ،
 . ثوٌطۇْ وېتىذىغبْ دەرگبھىغب خۇداضٕىڭ ئۆزىذىال ٍەرٔىڭ غۇ تۇرۇپ، جبھىٍٍىغىذا ئۆزىٕىڭ ٍبوي

 ٌي ووِبٔذىرى ثبتبٌىَؤىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ گۇچۇڭذىىي جبڭجۇڭ ٍبڭ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 . چبلىرتتي ئۈرۈِچىگە دەرھبي غۇفۇٔي

 لۇرئبْ ِەوتەپتىّۇ دىٕىٌ ثىٍەتتي؛ ضۇدەن تىٍىٕي ئۇٍغۇر ثوٌۇپ، تۇغۇٌغبْ تۇرپبٔذا غۇفۇ ٌي
. ئىذى ئىگە ِەٌۇِبتمب ئوتتۇرا ئەھىبٍِىرىذىٓ غەرىئىتىٕىڭ ئىطالَ ئولۇغبٍٔىمتىٓ، خەتّىطىگىچە

 غۇفۇ ٌي. ئىذى ئولۇتمبْ دىّۇ( ِەوتەپ )غۆتبڭ خۀسۇچە ٔىَىتىذە لىٍىع ئەِەٌذار ئۇٔي دادىطي
 ثىٍەْ ٍبردىّي تۇلمىٕىٕىڭ ٍېمىٓ ثىر خىسِەتتىىي ھەرثي ٍىٍالردا، ثوٌغبْ ئوچبلٍىك-ئۆٍٍۈن

. ئېرىػتي ِەرتىۋىطىگە پەٍجبڭٍىك وۆرگەچ، تەٌىُ ھەرثي زاِبْ ِەٌۇَ وېٍىپ، ئۈرۈِچىگە
 تبرتمبٔذا، ٌەغىەر ثبضتۇرۇغمب لوزغىالڭچىٍىرىٕي ئىٍي داخۇا ٍۈەْ ئبخىرى، ٍىٍىٕىڭ-1911

 ثۇرۇت-ضبلبي. ئۆضتۈرۈٌذى ٌۀجبڭٍىممب ئۈچۈْ، وۆرضەتىىٕي خىسِەت ثېرىپ، ضەپىە ئبٌذىٕمي
 وېٍىچەن ئۆزىٕىڭ جبڭجۇڭ ٍبڭ ئبدەِٕي ضۆزِەْ تىٍٍىك، ئىىىي خۇغپىچىُ، ثۇ لوٍۇۋاٌغبْ
 تەغىىً ثبتبٌىَؤٍىرى ِۇضۇٌّبْ ئۇٍغۇر ئوٍالپ، دەپ وىػي وېٍىذىغبْ ثبپ راضب ئۈچۈْ پىالٍٔىرى
 ٍبڭ ئۇ، ثۇٍبْ، غۇٔىڭذىٓ ۋە ئۆضتۈرگەْ لىٍىپ( ٍىڭجبڭ )ووِبٔذىرى ثبتبٌىَوْ چبغذا لىٍىٕغبْ

 . ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ وىػىطي ضبدىك جبڭجۇڭٕىڭ
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 تىه ثىٍەْ ئەدەپ ٍىرالٍىمتب لەدەَ ئىىىي ئۈضتىٍىذىٓ ئىع ٍوغبْ ئۆزىٕىڭ جبڭجۇڭ ٍبڭ
 : ضورىذى لىٍىپ، ئىػبرەت ئوٌتۇرۇغمب ٍېٕىذا ضەٍتىڭٕىڭ جبڭ ِۇپەتتىع غۇفۇٔي ٌي تۇرغبْ

 ثىٍەِطىس؟ ئولۇغٕي ٍبدلب لۇرئبٕٔي- 
 . ثىٍىّەْ- 
  لبئىذىٍىرىٕىچۇ؟ ئولۇظ ٔبِبز ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ- 
 . تۇرىّەْ ئولۇپ ٔبِبز ئۆزۈِّۇ- 
 خۇٌمىٕىچۇ؟-ِىجەز ٍوضۇْ،-لبئىذە ئبدەت،-ئۆرپ ئۇٍغۇرالرٔىڭ- 
 . ثوٌغبْ چوڭ ئبرىطىذا غۇالرٔىڭ ِەْ- 
 چبلىرتىپ ئۇٔي ثىٍەْ ۋەزىَەت ھبزىرلي ئبٔذىٓ،. جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى - ٍبخػي،- 

 تىٕچ ئىطَبٔىٕي تۆِۈر ضىس: »دىذى ِۇٔذاق وېٍىپ چۈغۀذۈرۈپ تەپطىٍي ِەلطەتٕي وېٍىػتىىي
 دىٕىذىٓ ئىطالَ لىّّىتي وۇزىرٔىڭ ثۇ. ثوٌىطىس وۇزىرىُ ئبخىرلي ِېٕىڭ ثبضتۇرۇغتب ثىٍەْ ئۇضۇي

 ِبڭب تۆِۈرٔي ثىٍەْ ۋاضتىطي لۇرئبٕٔىڭ ئەگەر ئۆٌچىٕىذۇ، ثىٍەْ ثىٍىع لبٔچىٍىه پبٍذىٍىٕىػٕي
 ئبٌذىٕي تۆوۈٌۈغٕىڭ لبْ ٔۇرغۇْ تەرەپتىٓ ئىىىي وەٌتۈرەٌىطىڭىس، ئۈرۈِچىگە ئىػۀذۈرۈپ،

 ۋەزىپىٕىڭ ثۇ ضىسٔي ِەْ. ثوٌىطىس لىٍغبْ خبالش ئبۋارىگەرچىٍىىتٓ ثىرِۇٔچە ِېٕي ئېٍىپ،
 ئىطتىمجبي پبرالق ۋە ِەرتىۋە ٍۇلۇرى ضىسٔي چبغذا، ئۇ. ئىػىٕىّەْ دەپ چىمبالٍذۇ ھۆددىطىذىٓ

 ھۇزۇرۇِغب ِېٕىڭ ٍبخػىطي ئەڭ چىمبٌّىطىڭىس، ھۆددىطىذىٓ ۋەزىپىٕىڭ ثۇ ِۇثبدا. وۈتۈۋاٌىذۇ
 چىمىػٕىڭ ٍوٌغب تېسرەن ِەضٍىھەتٍىػىپ، ثىٍەْ ِۇپەتتىع ئىػالرٔي لبٌّىع وەٌّەڭ،

 .« ثېرىٍىذۇ ٍبِۇٌىذىٓ جبڭجۇڭ ضوغبتالر ئەۋەتىٍىذىغبْ تۆِۈرگە! لىٍىڭ تەرەددۇتىٕي
 ئەھۋاٌىٕي، لۇِۇي ضەٍتىڭ جبڭ ِۇپەتتىع جەرٍبٔىذا، لىٍىع تەٍَبرٌىغىٕي ٍوي غۇفۇ ٌي

 ضۆزىٕىڭ ۋە ثەردى ضۆزٌەپ توٌۇق ئۇٔىڭغب خۇٌمٍىرىغىچە-ِىجەز وىػىٍەرٔىڭ ئباللىذار ھەتتب
 جبھىٍٍىك ٍۀىال ئبدەَ ثۇ »ئېَتىپ، ثىٍگۀٍىرىٕي-وۆرگەْ توغرىطىذا داِوٌال ٔورۇز ئبخىرىذا،

 ئبٔذىٓ دە،-ئېٍىڭ لوٍذۇرۇپ لوٌىٕي ٍبزدۇرۇپ، خەت پبرچە ثىر تۆِۈرگە ٔبِىذىٓ ئۇٔىڭ لىٍطب،
 . دىذى- «ثېرىڭ تبپػۇرۇپ جبٌالتٍىرىغب ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت ئۆزىٕي

 تۆِۈر ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت ٔبِىذىٓ ئۆز جبڭجۇڭ ٍبڭ چبغذا، چىمىذىغبْ ٍوٌغب غۇفۇ ٌي
 ۋاڭغب غبِەخطۇت. تۇتمۇزدى ئۇٔىڭغب خەتٕي پبرچە ئىىىي ٍېسىٍغبْ تىٍىذا ئۇٍغۇر خەٌپىگە
  : ئىذى دىَىٍگەْ ِۇٔذاق خەتتە ٍېسىٍغبْ
 لىٍىػمبْ لەضەَِبت ثبغذا غبپتۇٌٍۇق ئىىىىّىس ثىس روغۀذۇروي، غېرىپٍىرىگە خبتىرە» 

 ثىٍەْ ضۈپىتىُ ئىٕىٍىك ِەْ ثۈگۈْ. ئىذۇق ثوٌۇغمبْ ئىٕي-ئبغب ئوخػبظ ①ٌَۇگۇۀجبڭالرغب
 ثبضتۇرۇظ ثىٍەْ ٍوي تىٕچ ئىطَبٔىٕي تۆِۈر لىٍىّۀىي، ئىٍتىّبش غۇٔي جبٔبپٍىرىذىٓ
 ِبلبي دىگەْ «ضۆز ئبدەِٕي ئبٌذاٍذۇ، داْ لۇغٕي »ئۇٍغۇرالردا وۆرگەٍالر، ِبلۇي ضىَبضىتىّٕي

 ئىػٍىتىع تىغ دەۋاغب ثوٌىذىغبْ تۈگەتىىٍي ثىٍەْ ضۆز ِەٌۇَ، ئىٕىٍىرىگە پېمىر ثبرٌىغي
 وۆرىذۇ، تبالپەت وۆپ ئەٌۋەتتە، تەرەپ، ِەغٍۇپ دېگۀذە، ئۇرۇظ. وېرەن ثوٌّىطب ئبلىالٔىٍىك

 ثىر لۇتراۋاتمبْ ئوغرىٍىرى ِوڭغۇي تبغمي ھبزىر. لبٌّبٍذۇ ثوٌّبً چىمىّذار تەرەپّۇ غبٌىپ ئەِّب،
 لۇِۇٌٕىڭ. دەروبر ثۆٌۈغىّىس وۆڭۈي ِۇداپىئەضىگە دۆٌەت لىٍّبً، زاٍە وۈچىّىسٔي ھەرثي چبغذا،
  ئۆزىّىسگە ثىٍەْ ئۇضۇي تىٕچ ۋالتىذا، تۆِۈرٔي ثىس تۇتبظ، ِوڭغۇٌغب تبغمي تبغٍىرى غىّبي

 
ٔبٍِىك روِبٕٔىڭ ئبضبضٍىك لەھرىّبٍٔىرىذىٓ ٌَۇثېٌ، گۇۀَۇڭ، جبڭ فىَالر ٔەزەردە « ئۈچ پبدىػبٌىك توغرىطىذا لىططە» ثۇ ٍەردە ①

 .تۇتۇٌغبْ
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 ۋە تۇغذۇرۇغي ئبپەت چوڭ تېخىّۇ چۈغۈپ، ۋەضۋەضىطىگە ئوغرىٍىرىٕىڭ ِوڭغۇي لبرىتىۋاٌّىطبق،
 ثەضي ٍىغىػتۇرِبق ثۇٔي چبغذا، ئۇ. گەپ تۇرغبْ وېتىػي ٍېَىٍىپ ضىڭغب غىٕجبڭ پۈتۈْ ئۇٔىڭ

 ثۇ لبٔذۇرۇپ، ِەتٍۇپٍىرىٕي لىطىُ ثىر تۆِۈرٔىڭ ھبزرۀٍىىىە ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. ِۈغىۈٌذۇر
 ثوٌۇغٍىرىٕي ِەدەتىبر ئېٍىػىّغب ضوالپ لەپەزگە ثىٍەْ گەپٍەر ٍۇِػبق ٍوٌۋاضٕي لۇترىغبْ
 .« ضوراٍّەْ ئۆتۈٔۈپ

 : ئىذى ِۇٔذاق لىطّي ِۇھىُ خەتٕىڭ ٍېسىٍغبْ خەٌپىگە تۆِۈر
 لوزغىالڭ لبرغي زۇٌّىغب ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت ئەِەش، ھۆوۈِەتىە ضىسٔىڭ ِەْ»

 گۇٔب ھەرگىس ھەِراٌىرىڭىسغب ضىسٔىڭ ۋە ضىسگە ِەْ. ٍەتتىُ چۈغىٕىپ چوڭمۇر لىٍغبٍٔىغىڭىسٔي
 ٍبوي چىمّىطب، ئبڭٍىغۇچي دادىٕي. دەٍذۇ دات ئەٌۋەتتە، چەوىۀذە، زۇٌۇَ پۇلراالر. لوٍّبٍّەْ

 ضىس ِۇِىىّٕۇ؟ لىٍىع تەھەِّۇي-ضەۋرى ثۇٔىڭغب لىٍىٕطب، ئبداٌەتطىسٌىه ئۈضتىگە-ئۈضتي
 دىَبرى لۇِۇي. لبٍىٍّەْ ثبتۇرٌۇغىڭىسغب ضىسٔىڭ ِەْ. ئىىۀطىس وىػي لەھرىّبْ ئبداٌەتپەرۋەر،

 ئبرزۇ ٔبھبٍىتي ثوٌۇغىٕي ٍېٕىّذا وىػىٕىڭ لەھرىّبْ ثىر ضىسدەن ِەْ. لىٍىذۇ وىچىىٍىه ضىسگە
 ئىٍتىپبت چەوطىس ضىسگە وەٌطىڭىس، ئۈرۈِچىگە وۆرۈپ ِەلجۇي تەوٍىۋىّٕي ثۇ ئەگەر. لىٍىّەْ

. تەٍَبر ئورۇْ الٍىك لەھرىّبٔغب ضىسدەن ئىچىذە ھۆوۈِەت وۆرضىتىٍىپ، ئېىراِالر-ئىسزەت ۋە
 چىمىذۇ، ئېغىسدىٓ جبّٔۇ. ۋەدە-ۋەدەَ ِېٕىڭ. ئىػىٕىڭ ِۇتٍەق ِبڭب ئىػٍەٍٍي، ثىٍٍە وېٍىڭ،
 ٌي دىٕذىػىڭىس ضىسٔىڭ ۋەوىٍىُ، غەخطي ِېٕىڭ گەپٍەرٔي لبٌّىع. چىمىذۇ ئېغىسدىٓ ضۆزِۇ
.« ئەٍٍىگەً ئىسھبر ضىسگە ٍىڭجبڭ غۇفۇ

 
 

4 
 

 وەتىەْ ضبرغىَىپ چىراٍىذەن ِىطىىٍٕەرٔىڭ-غېرىپ غبِبٌٍىرى ضوغۇق وەچىۈزٔىڭ
 وۈٍٔەرٔىڭ ٍۈرگەْ ضېٍىپ ئۀطىسچىٍىه لىطّب ثىر وۆڭۈٌگە ئۇچۇرۇپ، پەرىػبْ غبزاڭالرٔي

 ثبغٍىك ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي. وەٌذى ٍېتىپ دىَبرىغب لۇِۇي ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز  غۇفۇ ٌي ثىرىذە،
 ئۇالرٔي ۋە چىمتي ئبٌذىغب ٍەرگىچە چبلىرىُ ئوْ ئۈچۈْ ھۆرِىتي ِېھّبٔالرٔىڭ ثۇ ئەِەٌذارالر

 . چۈغۈردى ٍبِۇٌغب ئبِجبي
 ِۇٔذاق وېَىٓ پبراڭالغمبٔذىٓ ئۇزۇْ ثىٍەْ ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي غۇفۇ ٌي ئبخػىّي غۇ

 :دېذى
 ئوردىغب ئەتىال غۇڭب،. وېرەن وېٍىػىّىس چىمىپ لېتىُ ثىر تبلمب  لبٌغىچە، چۈغۈپ لبر- 

 ئەٌچىٍەرٔىڭ چىمىذىغبْ تبلمب ئبٔذىٓ تبپػۇراٍٍي، ۋاڭغب ِەوتۇثىٕي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ وىرىپ،
 زىٕذأذا توپىالڭچي دىگەْ داِوٌال ٔورۇز ھىٍىمي ئېَتّبلچي، ھە،. لبرارالغتۇراٍٍي ئىطّىٍىگىٕي

 ٍۇِػبٍذىغبٔذەوّۇ؟ ثىرئبز ٍېتىپتۇ؟ لبٔذالراق
 تېخىّۇ تىسىگىٕي ئۇ وۈچەٍگۀطىرى، ئوغرىالر تبغذىىي - ئبِجبي، دېذى - ٔەدىىىٕي،- 

 ٍېمىٓ ِىڭغب ثوٌۇپ ٍېسىالردىٓ ۋە غەھەر ثۇٍبْ، وۈٔذىٓ ئىىىي ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. لبتۇرۇۋاٌذى
 ئوردا. وېٍىۋاٌذى ئبٌذىغب ئوردىطىٕىڭ ۋاڭ دەپ «ثەرضۇْ چىمىرىپ داِوٌٍىٕي ٔورۇز »وىػي

 ھبزىر. چىمىراٌّىذى ئىع ھېچمبٔذاق لىٍىپّۇ، پوپوزا ثىٍەْ لىٍىچالر-ِىٍتىك ٔەۋوەرٌىرى
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 .پەرىػبْ ثەن وۆڭٍي ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت
 .غۇفۇ ٌي ضورىذى - ثبلتىڭىسِۇ؟ ئبرىٍىػىپ ضىس- 
 لىٍىپ ھەٍۋىّۇ چىمبرغۇزۇپ، ئوق چېرىىٍەرگە ھەتتب، - ئبِجبي، دىذى - ئبرىالغتىُ،- 

 .پېتىٕبٌّىذىُ تۆوۈغىە لبْ ئەِّب. ثبلتىُ
 ٔىّىػمب؟- 
. لىٍىذۇ چىمىذىغبٔذەن ٍوغىٕي لبزأىڭ-ثبال لوٍطبق، ئۆٌتۈرۈپ ٍېرىّىٕي-ثىردە ِۇثبدا،- 
 ثەگٍەر، ثوٌغبْ جەِەتىذىٓ ۋاڭالرٔىڭ ثۇرۇٔمي ئبخۇٔالر، ئبثروٍٍۇق-ٍۈز ثەزى ئبرىطىذا ئۇالرٔىڭ

 ثوٌّىغبْ تەۋەضىذە ۋاڭٕىڭ ھەتتب ضودىگەرٌەر، ثەزى تبٌىپٍىرى، ٍۈزٌىگەْ داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز
 دەپ «ثوٌذى ئىع ثبلّىغبْ وۆرۈٌۈپ ھىچمبچبْ ثۇ »ۋاڭّۇ غبِەخطۇت ئىىەْ، ثبر خۇٍسۇالرِۇ

 .لبپتۇ چۆچۈپ
 !دە-ئىىەْ چوڭ ثەن ئبثروٍي ئىچىذىىي ٍۇرت داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز- 
 .راضت ثوٌغىٕي ئۇگبي داِوٌٍىغب ٔورۇز ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ غۇٔذاق،- 
 .غۇفۇ ٌي ضورىذى لىسىمىپ دەپ - لبٔذىغىطىغب؟- 

 ئبٍال لبرىىۆز لىٍىٕغبْ ثبٍبْ ثبثىذا ٍەتتىٕچي ئوْ وىتبۋىّىسٔىڭ ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي
 ئەرز غبِەخطۇتمب ئۈضتىذىٓ ٔەزەر «غبھسادە »چىذىّبً ئەٌەِگە ثۇ داِوٌٍىٕىڭ ٔورۇز پبجىئەضىٕي،

 چېمىپ، غبِەخطۇتمب داِوٌٍىٕي ٔورۇز پبٍذىٍىٕىپ، ثۇٔىڭذىٓ تەٍجىٕىڭ ھبغىر ثەرگۀٍىگىٕي،
 ِۇغۇ ئبخىر لوزغبپ، غەٌَبْ ثۇٍبْ خېٍىذىٓ ئىچىذە پۇلراالر ۋەلۀىڭ ثۇ ضبٌذۇرغبٍٔىغىٕي، زىٕذأغب

 ئىطَبٔچىالر تبغذىىي ئەگەر »وېٍىپ، ضۆزٌەپ دەرىجىذە ِەٌۇَ ئۆزىگە ٍەتىۀٍىگىٕي دەرىجىگە
 ئبۋاي ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. ئىذى وەتّەش چوڭىَىپ ِۇٔچىٍىه ئىع ثۇ ثوٌطب، لبزأّىغبْ ئۈضتۈٍٔۈن

 .دىذى «وېرەن لىٍذۇرۇظ تەضٍىُ تېسرەن ئىطَبٔچىالرٔي تبغذىىي
 ٌي دىذى - ثوٌغىذەن، ئۇتۇلٍۇق ضەپىرىُ ِېٕىڭ. ثوپتۇ ئىع ٍبخػي ثۇ غۈورى، خۇداغب- 

 .ثوٌۇپ خوغبي غۇفۇ
 ٌي. لبرىذى ئەجەپٍىٕىپ غۇفۇغب ٌي لىٍىپ، چۈغۀّىگۀذەن گەپىە ثۇ ۋېٕچبۋ ثەً ئبِجبي

 :ثبغٍىذى ضۆزٌەغىە ٍۈرۈپ ِەغرۇر ھبٌذا، تۇتمبْ ئبرلىغب لوٌٍىرىٕي تۇرۇپ، ئورٔىذىٓ غۇفۇ
. ئېٍىع ضوالپ لەپەزگە تۇرۇپ، چىمبرِبً ئوق تبٌّۇ ثىر ٍوٌۋاضٕي ِەلطىذىُ، ِېٕىڭ- 

 ٔورۇز. تۇراتتىُ ثىٍەٌّەً ثبغالغٕي ٔىّىذىٓ ئىػٕي ثۇ دىگۀذەن، تەش ثېػي ئىػٕىڭ ھەِّە
 تېسرەن ئىطَبٔچىالرٔي تبغذىىي ضىس. ثوٌذى ثوٌىذىغبْ ئىرىُ ٍبخػي ئۈچۈْ ِېٕىڭ ۋەلەضي داِوٌال

 ثۇٔىڭ ِەْ ئەِەضّۇ؟ غۇٔذاق دىّەوچي، تۈگەٍذۇ ئۆزٌۈگىذىٓ ئىع ثۇ لىٍذۇرضبق، تەضٍىُ
 تەرەپذارٌىرىٕىڭ ئۇٔىڭ ثوغىتىپ، زىٕذأذىٓ داِوٌٍىٕي ٔورۇز ئبۋاي ٍۀي. لىٍىّەْ تەتۈرىٕي
 ثەٌگىٍەظ لىٍىپ ئبخۇٔي چوڭ ئەڭ دىَبرىٕىڭ لۇِۇي داِوٌٍىٕي ٔورۇز ھەتتب. لبٔذۇرىّەْ تەٌىۋىٕي

 ثىٍەْ وۆرضەتّەوٍىه ئىٍتىپبت داِوٌٍىغب ٔورۇز. ثېرىّەْ تەوٍىپ ۋاڭغب غبِەخطۇت توغرىطىذا
 ٍېسىالر غەھەر تەرەپتىٓ، ثىر تەتۈرىطىچە، ئۇٔىڭ. لبٌّبٍذۇ خوراپ ِوٍىّىسِۇ ثىرتبي ثىرٔىڭ

 ثىسٔىڭ ٍوٌۋاش تبغذىىي تەرەپتىٓ، ثىر ٍۀە. تۈگەٍذۇ پۇتٍىىبغبي ٍەردىىي ثۇ تىٕجىپ،
... ھب! ئەِەضّۇ غۇ دېگەْ ضولۇظ پبختەن ئىىىي چبٌّىذا ثىر. چۈغىذۇ ئبضبٔراق لبپمىٕىّىسغب

 ...ھب... ھب
 ِۀذىٓ وىتبۋىٕي ِىىىر-ھىٍە ثۇرۇت چبغمبْ ثۇ ھەً، »لىٍىۋاتمبٔذا، گەپٍەرٔي ثۇ غۇفۇ ٌي
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 تېخىّۇ ئبٌذىذا جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ وۆرضىتىپ، خىسِەت ثىٍەْ ٍوٌالر ِۇغۇٔذاق ئولۇپتىىەْ، جىمراق
 دارېٓ، ٌي ثەٌٍي »ئبِجبٌّۇ، ئوٌتۇرغبْ ئوٍالپ دەپ «ثوٌذى وېتىذىغبْ تېپىپ ٍۈز

 .لوغۇٌذى وۈٌىىطىگە ئۇٔىڭ دەپ «تەضٍىُ ِەْ دأىػٍىرىغب-ئەلىً
 ھبردۇق غۇفۇدىٓ ٌي غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر ٔبِىذىٓ غبِەخطۇت ئبرىذا، غۇ

 ئۆزىٕىڭ ئەتە وېَىٓ، ھەغمبٌٍىذىٓ-رەھّەت ثىرِۇٔچە غۇفۇ ٌي. وېٍىػتي ٍبِۇٌىغب ئبِجبي ضوراپ
 .ئېَتتي وىرىذىغبٍٔىغىٕي ئوردىغب ئۈچۈْ لىٍىع زىَبرەت ۋاڭٕي

 ثبٍبْ لىطمىچە ئۀطىسچىٍىىٕي ثوٌۇۋاتمبْ ئبٌذىذا ئوردا ئېَتمبٔذەن، ئبِجبي ثبٍب تەٍجي اغىر
 تۇرغبً، ئېٍىپ ھبردۇق وۈْ ئىىىي-ثىر جبٔبپٍىرىٕي دارېٓ غوجبَ چىڭگبڭ »لىٍىپ،

 چىمىپ ئىػىىتىٓ ئبرلب ثىسِۇ. دىگەْ چىٍالٍّەْ ئوردىغب وېَىٓ، ثېطىٍغبٔذىٓ ئۀطىسچىٍىه
 .دىذى «وەٌذۇق

 :دىذى ِۇٔذاق تۇرۇپ وۈٌۈپ غۇفۇ ٌي
 ۋاڭ. وەٌذىُ تىٕجىتمىٍي ئۀطىسچىٍىىٍەرٔي غۇٔذاق ِەْ ئۇلتۇَ، گەپٕي ھەِّە ِەْ- 

 ھېچٕىّە ئۇالر ِېٕي.  وىرىۋېرىّەْ دەرۋازىذىٓ ئبٌذى ئەتە ِەْ ثوٌغبً، خبتىرجەَ جبٔبپٍىرى
 .لىٍّبٍذۇ

 ۋىٕچبۋ ثەً ئبِجبي غۇفۇ ٌي ئورىۋاٌغبْ ضەٌٍە چىراٍٍىك ثېػىغب ۋالتىذا، چبغىب ئەتىطي
. لبٌذى وىرىپ ئىچىگە دېڭىسىٕىڭ ئبدەَ ثىٍەْ ئۆتۈغي لوۋۇلتىٓ ئوردا ئوٌتۇرۇپ، پوچتىغب ثىٍەْ
 ثىٍەْ ئبدەَ ھەِّىطي ووچىالرٔىڭ تولبً-ئەگرى ۋە ِەٍذاْ ضوزۇٔچبق ئبٌذىذىىي دەرۋازىطي ئوردا

 ثىٍەْ ٔەۋوەرٌەر لوراٌٍىك. وۆرۈّٔەٍتي تبٍبلّۇ تبي ثىرەر لوٌىذا ئۇالرٔىڭ ٌېىىٓ،. ئىذى توٌغبْ
 پەضىە ِىٍتىمٍىرىٕي ٔەۋوەرٌەر ئۈضتىذىىي ضېپىً. تۇراتتي ئوچۇق لىَب دەرۋازىطي ئوردا لورغبٌغبْ

 دەپ «ثېرىڭالر ٍوي »ثىرى وىّذۇ ثىٍەْ وۆرۈظ پوچتىطىٕي ئبِجبٌٕىڭ. تۇرۇغبتتي جىُ لبرىتىپ،
 وەٌگۀذە، ئوتتۇرضىغب ِەٍذإٔىڭ. ئىٍگىرٌىذى ئبضتب تەرەپىە دەرۋازا ٍېرىپ، توپٕي پوچتب. ۋالىرىذى

 ئەضطبالِّۇ »لوٍۇپ، وۆوطىگە لوٌىٕي ئىىىي دە،-تۇردى ئورٔىذىٓ توختىتىپ، پوچتىٕي غۇفۇ ٌي
. ئبڭالٔذى ئبۋاز گۇدۇڭ-گۇدۇڭ ئىچىذىٓ توپ. لىٍذى خىتبپ دەپ!« لېرىٕذاغٍىرىُ ئەٌەٍىۇَ

 ۋەوىٍي جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ ٍبڭ ئۈرۈِچىذىٓ - غۇفۇ، ٌي داۋاِالغتۇردى ضۆزىٕي دەپ - ِەْ،»
 ئبخػبَ ِەْ. دىذى ضبالَ دۇئبٍي پۇلراالرغبر لۇِۇٌذىىي جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ ٍبڭ. وەٌذىُ ثوٌۇپ
 ثوٌۇغطىال، خبتىرجەَ. ثوپتۇ ئۇۋاي داِوٌالِغب ٔورۇز. ئۇلتۇَ ئەھۋإٌي ھەِّە جبٔبپٍىرىذىٓ ئبِجبي
 !«ئىٕػبئبٌالھ. ثوغىتىّىس جەزِەْ داِوٌالِٕي ٔورۇز

 دىَىػىٕي ٔىّە لېٍىپ، گبڭگىراپ ثىٍەْ گەپٍىرى ٍۇِػبق وىػىٕىڭ ٔبتؤۇظ ثۇ توپي خەٌك
 .تۇراتتي ئبڭٍىٕىپ غىۋىرالغٍىرى ثەزىٍەرٔىڭ پەلەت. لبٌذى ثىٍّەً

 !ثىٍىذىىۀغۇ ضۇدەن گېپىّىسٔي ثىسٔىڭ ٍبتەلطىر،- 
 .ئىىەْ ئبدەَ وېٍىػىەْ ئەجەپ ئۆزىّۇ- 
 .ٍبراغمبْ دىگەْ ٔىّە لبرىّبِذىغبْ، ضەٌٍىطىٕي- 
 .وېٍىػەڭگۈ دىگەْ ٔىّە ثۇرۇتىچۇ،-ضبلبي- 
 دارىٓ، ٌي »وۆرضىتىپ، غۇفۇٔي ٌي ثىٍەْ ثبرِىمي ثبظ تۇرۇپ، ئورٔىذىٓ ئبِجبي ئبرىذا، غۇ

 .دىذى «دارىٓ ٌي
 ِوٍطىپىت ثىر تۇرغبْ ٍېمىٕراق پوچتىغب ثبغٍىذى گەپ دەپ - دارىٓ، ٌي دارىٓ، ٌي ... ھە- 
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 ثەن داِوٌالِغب ٔورۇز. ضبٌطىال لۇالق گېپىّىسگە ثىسٔىڭ. وەپتىال ۋالتب ئوثذاْ ئۆزٌە - وىػي،
 !وەتّەٍّىس ھەرگىس ثۇٍەردىٓ ثىس ثوغبتّىطب، وىػىٕي ئۇ. ثوٌذى ئۇگبي

 .وۆپچىٍىه ۋالىراغتي دەپ! - وەتّەٍّىس وەتّەٍّىس،- 
 ئورٔىغب غۇفۇ ٌي دىذى - چىمىذۇ، ثوغبپ جەزِەْ داِوٌالَ ثوٌۇغطىال، خبتىرجەَ- 

 .ئوٌتۇرۇۋېتىپ
  ...ئېچىٍذى ٍوغبْ دەرۋازىطي ئوردا. تەۋرۀذى ئبضتب پوچتب

 ئىىىي ئۇٔي. ثوٌذى پەٍذا داِوٌال ٔورۇز ئبٌذىذا دەرۋازا وېَىٓ، ضبئەتتىٓ ثىرەر دىگۀذەن،
 وەتىەْ ئوٌتۇرۇغۇپ ئبضتىذىىي لبغٍىرى لوٍۇق ئۇٔىڭ. تۇراتتي ٍۆٌەپ لوٌتۇغىذىٓ گۇٔذىپبً

 ...تۇراتتي چبلٕبپ ئۇچمۇٍٔىرى غەزەپ وۆزٌىرىذىٓ
 ثوٌۇپ زىخ جېٕىّغب ئوغرى دىگەْ تۆِۈر. ئىذىُ وۆرِىگەْ ھېچمبچبْ خورٌۇلٕي ِۇٔذاق- 
 غبِەخطۇت دىذى! - لوٍبتتىُ ثېرىپ راضب ئەدىۋىٕي تېجىّەٌٍەرٔىڭ چوڭ ثېػي ثۇ ثوٌطب، تۇرِىغبْ

 .ھبٌذا خورضىٕغبْ
 ئبپەتٕي دىگۀذەن، چىمّبٍذۇ لبْ وەضّىگىچە لوٌٕي - غۇفۇ، ٌي دىذى - غۇٔذاق،- 

 .ثوٌّبٍذۇ تۇرِىطبق ٍۇتۇپ ئىچىّىسگە ئبچچىمٕي ثەزىذە ئۈچۈْ، لۇرۇتۇظ ٍىٍتىسىذىٓ
 ٍبڭ ئۇٔىڭغب ثوٌۇپ، ٍېٕىذا ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت وەچىىچە ئبِجبي ثىٍەْ غۇفۇ ٌي وۈٔي غۇ

 ِىٕٕەتذار جبڭجۇڭذىٓ ٍبڭ غبِەخطۇت. چۈغۀذۈردى تەورار-تەورار پىالٍٔىرىٕي جبڭجۇڭٕىڭ
 وۈْ ئىىىي غۇٔىڭذىٓ ثىٍذۈردى، لوٌالٍذىغبٍٔىغىٕي ھەروەتٍىرىٕي ثبرٌىك غۇفۇٔىڭ ٌي ثوٌۇپ،
 فىڭ وۇٍجبۋ، ِۆتىۋىرى خۇٍسۇ ٍۈرگەْ جبوبرالپ دەپ ئەۋالدى پەٍغەِجەر ئۆزىٕي غۇفۇ ٌي وېَىٓ،
 چوڭٍىرىذىٓ ٍۇرت لبتبرٌىك غبئەخجەتجبً ھبجي، ثبال ھەضەْ ھبجي، زىىَب ئەئٍەَ، ئۈۋەٍص ھبجي،

 ھبرۋىّۇ، ئىىىي ئوْ ثېطىٍغبْ ضوغبتالر. ِبڭذى تبلمب ثبغالپ ئۆِىگىٕي ئەٌچىٍەر تبپمبْ تەروىپ
 لۇِۇٌغب ثبتبٌىَؤىّۇ توپچىالر پىَبدە ثىر ئۈرۈِچىذىٓ وۈٔي غۇ. چىمتي ٍوٌغب تەڭال ثىٍەْ ئۇالر

. وەٌذى ٍېتىپ
 
 

5 
 

 ٍۀي ئىذى، ثبغٍىغبْ وۆرضىتىػىە وۈچىٕي ئۆز وۈٔىال غۇ ئەپطۇٔي-ضېھىر غۇفۇٔىڭ ٌي
 پۈتۈْ گەپٍەر دىگەْ ثېرىپتۇ، چىمىرىپ زىٕذأذىٓ داِوٌٍىٕي ٔورۇز دارىٓ ٌي وەٌگەْ ئۈرۈِچىذىٓ

 غۇٔىڭ. ثوٌۇغتي خوغبي لوزغىالڭچىالرِۇ، تبغذىىي ئبڭالپ، ثۇٔي. وەتتي پۇر ٍېسىالغب ۋە غەھەر
 ئۇالرٔي ھبِبْ تبپمبْ خەۋەر چىمىذىغبٍٔىغىذىٓ ثوٌۇپ ئەٌچي غۇفۇٔىڭ ٌي خەٌپىٍەر تۆِۈر ئۈچۈْ،

. وۈتىۋاٌذى چىراٍٍىك ثوٍىچە ٍوضۇْ-لبئىذە ئەٌچىٍەرٔي ئبخىر ۋە لىٍذى تەٍَبرٌىك وۈتىۋېٍىػمب
 وۈٔي ئۇ. ٍىغىٍّىذى داضتىخبْ ئبٌذىذىٓ ِېھّبٔالرٔىڭ وەچىىچە ثبغالپ پىػىٕذىٓ ٔبِبز
 ئېطىمٍىك ثوٍٕىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر غۇفۇ ٌي. ثوٌۇّٔىذى گەپّۇ ثۆٌەن ضورىػىػتىٓ ئەھۋاي-ھبي

 :تۇتۇپ ئبضتب لوٌىٕي
 .دىذى - ئولۇۋاتىذىغبٔال، ثىٍەْ تبٍبِۇَ ٔبِبزٔي لبچبْ ھەر- 
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى - غۇٔذاق،- 
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 .غۇفۇ ٌي ضورىذى دەپ - ٔەدە؟ ھبزىر لبرىَۈز ھىٍىمي لىٍغبْ لەضت ئۆزٌەگە راضت، ھە- 
 وۆزدىٓ تۇراٌّبً، ئىچىذە ٍۇرت-ئەي ثبغالپ، وۈٔذىٓ غۇ ئۇٔىڭ خەٌپە تۆِۈر

 .ئېَتتي ٍۈرگۀٍىگىٕي ثوٌۇپ ضەرضبْ تەرەپتە ٔوَ لبرىغبٔذا، گەپٍەرگە ئبڭٍىغبْ ٍولبٌغبٍٔىغىٕي،
 ثېرىپ ثېػىغب تۇپراق »ثوٌۇپ، ثىرىٕچي غۇفۇ ٌي ٍبٔغبٔذا، ثبِذاتتىٓ ٔبِبز ئەتىطي

 .دىذى - «وەٌطەوّىىىٓ؟
 لبرا غۇفۇ ٌي. ِبڭذى لبراپ لەۋرىطتبٍٔىغىغب غېھىتالر دۆڭٍۈوتىىي جبِبئەت توپ-توپ

 «تبثبرەن »ئوٌتۇرۇپ ثېطىپ تىسىغب پەغٍىرىٕي جۇۋىطىٕىڭ وۆپە ٔېپىس تبغالٔغبْ تبۋاردىٓ
 ثبغٍىرىٕي وىػي ھەِّە تۈگىگىچە ضۈرە ئۇزۇْ ثۇ. ثبغٍىذى ئولۇغمب ثىٍەْ ئىخالش ضۈرىطىٕي

 ِۇٔذاق لبرىٍىرىذەن ئۇٍغۇر ضۈرىطىٕي لۇرئبْ وىػىٕىڭ خۇٍسۇ ثىر. ئوٌتۇردى جىُ ضېٍىپ، تۆۋەْ
 لبرى توٌغبْ ئەجەپ »خەٌپىّۇ تۆِۈر. ئىذى ئبڭالۋاتمبْ لېتىُ ثىرىٕچي ئۇالر ئولۇغىٕىٕي راۋاْ

 .ئوٌتۇراتتي ئوٍالپ دەپ!« ئىىەْ
 :خەٌپىذىٓ تۆِۈر غۇفۇ ٌي وېَىٓ دۇئبدىٓ

 .لبٌذى ضوراپ دەپ - ثوٌغبٔالرِۇ؟ غېھىت جەڭذە ھەِّىطي- 
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى - غۇٔذاق،- 
 .غۇفۇ ٌي دىذى - وىػي؟ لبٔچە ھەِّىطي لىٍطۇْ، ِەغپىرەت ئبٌال- 
 دىذى - ثبر، رەھّەتٍىىّۇ ثبال راجي ٍبغٍىك تولمۇز ئوْ ئىچىذە ثۇٔىڭ. ئىىىي ئەٌٍىه- 

 .ثەردى ضۆزٌەپ لىٍىٕغبٍٔىغىٕي غېھىت لبٔذاق ثبٌىٕىڭ راجي ئبٔذىٓ خەٌپە، تۆِۈر
 ئبٌي ئەڭ وۈٔي لىَبِەت ثبٌىّىسغب ئۇ ئبٌال خەٍر، ثبرِۇ؟ لىٍغبْ غۇٔذالّۇ ئەضتبغپۇرۇٌال،- 

 .وۆتىرىػتي لوي تەڭ ھەِّەٍٍەْ. وۆتىرىپ لوي دۇئبغب غۇفۇ ٌي دىذى - ثېرەر، ِەرتىۋە
 ٍېَىپ ئوتتۇرىطىغب ھوٍٍىٕىڭ. ثبغالٔذى لىٍىع تەلذىُ ضوغب وېَىٓ، چبٍذىٓ ئەتىگۀٍىه

 وبالچ، ِەٍطە، ئۆتۈن، ضبٔذۇق ٔەچچە تؤالر، چىجەرلۇت ۋە ِوۋۇت گەزٌىّىٍەر، توپ-توپ تبغالٔغبْ
 دېگىذەن ھەِّىٕي ضوغبتالر ثۇ ئىجبرەت گۈرۈچتىٓ-ئۇْ تبغبر ثىرلبٔچە ۋە چبً غېىەر،-لەْ

 ئبرلىذىٕال. لىٍذى تەوٍىپ ئۆٍگە چوڭالرٔي ثبغٍىك خەٌپە تۆِۈر غۇفۇ ٌي تۇرغبٔذا، لىٍىپ ھەٍراْ
 پەتٕۇضالرٔي غۇفۇ ٌي. وىردى وۆتىرىپ پەتٕۇضالرٔي ٍېپىٍغبْ تبۋار لىسىً ِەھرەٍِىرى ئۇٔىڭ
 ئبٌذىغب لۇٌالرٔىڭ ضەپەر ۋە پبٌگبْ خوجىٕىَبز ئبِبٔمۇي، پبٌگبُٔ، ئېٍي ثوضۇق، لبرا خەٌپە، تۆِۈر

 ٍبِجۇ ئۈچتىٓ لبٌغبٍٔىرىذا ثەظ، پەتٕۇضتب ئبٌذىذىىي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. ئبچتي ئۈضتىٕي لوٍۇپ،
 .تۇراتتي پبرلىراپ

 تبٌىك وۆپىە ضوغىطي، ئەۋەتىەْ لبٍطىٍٍىرىغب ھەر جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ ثوٌطىّۇ ئبز- 
 ثبغمىطىّۇ، گۈرۈچتىٓ-ئۇْ ٔەرضىٍەرٔىڭ تبالدىىي - ئبٔذىٓ، غۇفۇ، ٌي دىذى - لىٍۇرالر،

 .لوٍذى لوغۇپ دەپ - ضوغىتي، جبڭجۇڭٕىڭ
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى - گۈرۈچچۇ؟-ئۇْ- 
 .ھبجي ثبال ھەضەْ دىذى - وۆڭٍي، ٍۇرتٕىڭ-ئەي ثۇ،- 
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى - لبٍتطۇْ، جبٍىغب لبٌغبٍٔىرى ئبالٍٍي، گۈرۈچٕي-ئۇْ ثوٌطب، ئۇٔذاق- 
 پبدىػبِۇ، ضۇالٍّبْ - ضۆزٌەپ، ئۇٍغۇرچە ھبجي فىڭ دىذى - ثوٌّبٍذۇ، لىٍطب ئۇٔذاق- 

 .ئبغرىَذۇ وۆڭٍي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ئبٌّىطب، ضوغبتٕي ئەِەضّۇ؟ ئبٌىذۇ ضوغبت
 ضبالٍِىرىٕي-ضوغب ئبغٕىالرٔىڭ-دوضت - ئەئٍەَ ئۈۋەٍص ئبرالغتي گەپىە دەپ - دەرۋەلە،- 
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 ٍبڭ. وىرىذۇ جۈٍِىطىگە پەزىٍەتٍەرٔىڭ خۇٌك ٍبخػي ثۇ. ضۈٕٔەتتۇر ئەٍٍىّەوٍىه لۇثۇي
 تۆگە ئبتالپ، ئبت ٍىرالتىٓ غۇٔچە ِېھّىٕىّىس ئەزىس ثۇ ثوٌغبْ ۋەوىٍي جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ

 .لبٌّىغبً ثوٌۇپ ئبزارىٍىك دىً وەٌگۀذە، لوغالپ
 ِەْ ئبٌّىطىال، ضوغبتالرٔي ثۇ ئۆزٌە - غۇفۇ، ٌي دىذى - ئېَتتي، توغرا ئبخۇٔۇَ ئەئٍەَ- 
 ثبرىّەْ؟ وۆتىرىپ ٍۈزۈِٕي لبٍطي ئبٌذىغب جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ

 ثىردەَ خەٌپە تۆِۈر. وەتتي وىرىػىپ لىٍىػمب ضبال ئەٌچىٍەرِۇ، لبٌغبْ وېَىٓ، غۇٔذىٓ
 ٍبِجۇالرٔي ھېٍىمي ۋە دىذى «وۆرەٍٍي ِەضٍىھەتٍىػىپ ثىس ئەِطە »وېَىٓ، ئوٌتۇرغبٔذىٓ جىُ

 خوجىٕىَبز. تبپػۇردى ضەپەرلۇٌغب لوٍۇغٕي ئەپىىرىپ گە «غەزٔە »لوغۇپ، ثىٍەْ ضوغبتالر ثبغمب
 دەش ئورٔىذىٓ ثىٍۀال، وۆرۈظ ثوٌغبٍٔىغىٕي ِبٍىً ئېٍىػمب ضوغبتٍىرىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر پبٌگبْ
 .وەتتي چىمىپ ئۆٍذىٓ لوپۇپ

 .غۇفۇ ٌي ضورىذى دەپ - ثوٌىذۇ؟ وىُ ٍىگىت ثۇ- 
 .خەٌپە تۆِۈر دىذى - پبٌگبْ، خوجىٕىَبز تبراتىٍىك- 
 .ئبڭٍىغبْ ئېتىٕي غۇِۇ؟ ئەر ئبتمبْ وۆزىگە دارىٕٕىڭ چَەْ ھىٍىمي ھە،- 

. لىٍذى تبِبغب ِۀسىرىطىٕي وەچىۈزٌۈن تبغٕىڭ. ثوٌۇغتي ِېھّبْ وۈْ ثىر ٍۀە ئەٌچىٍەر
 ثىٍەْ وىػىٍەر ٔۇرغۇْ دىگىذەن لېرى-ٍبظ. ئولۇغتي پبتىھە ئۆٍٍەرگە وېسىپ ِەھەٌٍىٍەرٔي

 ِەضٍىھەتٍىػىۋاٌغبٔذەن، خۇددى ثىراق. ِبختبغتي ثبتۇرٌۇلىٕي لوزغىالڭچىالرٔىڭ. پبراڭالغتي
 چىٍال. وىرىذۇ چىٍٍىّۇ دىگىچە ھۇٍت-ھبٍت وىرىۋاتىذۇ، لىع »ئبرىطىذا، گەپ ھەِّىطىال

 ئۆتۈغٕي ئېطەْ-ئبِبْ لىػتىٓ ثۇ ئىالھىُ وۈْ، لبتتىك وەٌطە لەھرى وۈْ، ضوغبق ئبرىطي
 دىگۀگە «ٍبخػي ئبِبٍٔىك ھەِّىذىٓ. دەپتىىەْ ئبِبْ ِۀّۇ ئبِبْ، ئەي لىٍغبً، ٔېطىپ

 .لىالتتي گەپٍەرٔي ئوخػبظ
 ثوٌۇپ ِېھّبْ وۈْ ثىرٔەچچە خەٌپەِگە ِەْ »غۇفۇ ٌي پەلەت. لبٍتتي ئەٌچىٍەر ئەتىطي

. ئىذى وىَىٕگەْ پۇلراچە ِەھرەِّۇ ثۇ. لېپمبٌذى ثىٍەْ ِەھرىّي ثىرال دەپ، «وېتىّەْ
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 ِېٕىڭ »دە،-ئوٌتۇردى ئېٍىپ تبھبرەت وېَىٓ، جبٍٍىػىۋاٌغبٔذىٓ ئۆٍگە ئبٍرىُ غۇفۇ ٌي
 ٔەرضىٕي ثىر ٍۆگەٌگەْ تبۋارغب ٍېػىً لوٍٕىذىٓ دەپ «ثبر ضوغىتىُ ثىر ٍۀە ئەپىەٌگەْ ئۆزٌەگە
 دەپ «ثىطّىٍال »لۇرئبٕٔي خەٌپە تۆِۈر. ئىذى لۇرئبْ وېٍىذىغبْ دەپتىرىذەن لوٍۇْ ثۇ. چىمبردى

. ثبغٍىذى ۋارالالغمب وېَىٓ، ضۈرتىۀذىٓ وۆزگە تەوىۈزۈپ، ٌەۋٌىرىٕي ۋە ئبٌذى لوٌالپ ئىىىي
 ثىٍەْ ئۇضتىٍىك ٔبھبٍىتي چۆرىطىگە ثەتٕىڭ ثىر ھەر ۋە ِۇلبۋىالٔغبْ گۈزەي ٔەپىص، غۇٔذاق ثۇ

 .لىالتتي جەٌپ ئىختىَبرضىس ئۆزىگە وىػىٕي لبٔذاق ھەر ئىذىىي، لۇرئبْ ئىػٍۀگەْ ٔەلىع رەڭذار
 ھبجىالردىٓ وەٌگەْ ھەرەِذىٓ ثۇٌتۇر جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ وېرىّٕي لۇرئبْ ثۇ- 

 ثىر دەپتىرىذىٓ لوٍۇْ ئۆزىٕىڭ ئبٔذىٓ غۇفۇ، ٌي دىذى - لىٍذى، ضوغب ئۆزٌەگە ضوراتمۇزۇۋېٍىپ،
 خەت خۀسوچە لۇرئبٔىغب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ »چىمىرىپ، لەغەزٔي لېٍىٓ پبرچە

 جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ دىگىٕي «ِىٕپەر. »دىذى «ئەۋەتتي ئبٍرىُ ِىٕپەرٔي ثۇ دەپ، لبٌّىغبً ٍېسىٍىپ
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 لۇرئبْ ثۇ »ئبرلىطىغب ئۇٔىڭ ثوٌۇپ، ئبتىىرتىب ثېطىٍغبْ ٔبٍِىرى ِۀطەپ ۋە فبِىٍە-ئىطىُ
 «لەٌىّي ئۆز جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ثۇ. »ئىذى ٍېسىٍغبْ ضۆزٌەر دىگەْ «ھەدىَە تۆِۈرگە ثۇرادىرىُ

 چوڭ دەپ «ثبر خېتىّۇ ضبالَ ٍبزغبْ ئۆزٌەگە »ئبٔذىٓ. تۇرۇپ وۈٌۈپ غۇفۇ ٌي لوٍذى لوغۇپ دەپ
 ضۆزٌەر دىگەْ «ثبتۇرغب تۆِۈر چىممبْ ِۇضۇٌّبٍٔىرىذىٓ ئۇٍغۇر »ٌىپبپىغب ئۇزاتتي، ٌىپبپىٕي ضېرىك

 .ئىذى ٍېسىٍغبْ لىٍىپ چوڭ
  ...وېَىٓ چىممبٔذىٓ ئولۇپ ثىٍەْ دىممەت خەتٕي خەٌپە تۆِۈر

 .دىذى - لىٍىذىىەْ؟ ٔىّە ئەپچىمىپ ئۈرۈِچىگە ِېٕي جبڭجۇڭ، ٍبڭ- 
 ِىراپ ئۆضتەڭگە لۇرۇق لىٍغبٔذىّۇ، دارىٓ لىٍّبلچي، دارىٓ ثەرِەوچي، ِۀطەپ چوڭ- 

 ثۇ. لىٍّبلچي دارىٓ ٍېتىذىغبْ ئولي ئبتطب ئۆتىذىغبْ، گېپي دىطە ثبر، چېرىگي لوٌىذا ئەِەش،
 .ثىٍەْ ِۇالٍىٍّىك غۇفۇ ٌي دىذى - ثەرگىٕي، ئۆزٌەگە خۇداٍىّٕىڭ

 گبداٌىغي وۀئبٕٔىڭ پبدىػبٌىغىذىٓ ِىطىرٔىڭ. ئبٍرىٍّبٍّەْ ٍۇرتۇِذىٓ-ئەي ِەْ ٍبق،- 
 ٍبخػي لىٍغبٍٔىغىّٕي لوزغىالڭ ٔىّىػمب ِېٕىڭ جبڭجۇڭ ٍبڭ ئۈضتىگە، ئۇٔىڭ. ٍبخػي

 !ثبرغىذەوّەْ ٔەگە لوٍۇپ، تەۋرىتىپ ئىػٕي غۇٔچە ثىٍىذىىۀغۇ،
 تەۋرىّەش لىً ٍەتىۈزدۈَ، تەلذىرضىس ئبِبٔەتٕي ِەْ. ٍوق ئۆٌۈَ ئەٌچىگە ئەٌچي، ِەْ- 

 تېخىّۇ تۆِۈرگە ئبٔذىٓ غۇفۇ، ٌي دىذى - ثوٌىذۇ، ثىٍەْ تەلذىرى خۇدأىڭ ئىػالر لبٌغبْ دەپ،
 . دىذى- ثبرِۇ؟ خەۋەرٌىرى ئەھۋاٌالردىٓ ھبزىرلي - ضۈرۈٌۈپ، ٍېمىٕراق

 دەٍذىال؟ لبٍطىطٕي- 
 پۈتۈْ غىىەٍٕىڭ ٍۈەْ دازۇڭتۇڭي ھبزىرلي ِىٕگؤىڭ جۇڭخۇا غۇفۇ ٌي وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 ثوٌۇپّۇ ضىَبضىتىٕي، ٍۈرگۈزۈۋاتمبْ لبرغي تەرەپذارٌىرىغب جۈڭػەْ ضۇڭ ِىمَبضىذا ِەٍِىىەت
 تەگّەضٍىه ئورٔىغب ۋاڭالرٔىڭ لېٍىع، ضبلالپ ھولۇلىٕي گۇڭالرٔىڭ-ۋاڭ راٍۇٔالردىىي چېگرا

 دۆٌەت ئۆرۈۋېتىع ۋاڭٕي غبِەخطۇت ئۈچۈْ، غۇٔىڭ چۈغۈرگۀٍىگىٕي، ثۇٍرۇق ِەخطۇش ھەلمىذە
 ِەروىسىٌ لوزغىالڭغب لۇِۇٌذىىي تۇرضب، لبتتىك پىىىردە ثۇ ئەگەر ئىىۀٍىگىٕي، خىالپ ضىَبضتىگە

 ئۈچۈْ، ثوٌغبٍٔىغي «خەٌمپەرۋەر »جبڭجۇڭ ٍبڭ لوٍىذىغبٍٔىغىٕي تىمىپ لوي ھۆوۈِەتٕىڭّۇ
 ثبغٍىغبٍٔىغي، ثەي لىٍىػمب ھەي ثىٍەْ تېچٍىك ئىػٕي ثۇ دەپ، لبٌّىطۇْ تبرتىپ جبپب پۇلراالر
 راھەتتە ثوٍي ئۆِۈر تۇتۇپ، ئەِەي تەروىۋىذە ھۆوۈِەت وۆرضە ِبلۇي خەٌپە تۆِۈر ئەگەر

 دەرىجىذە زور ٍبضبلالرٔي-ئبٌۋاڭ وەٌتۈرۈپ، ئىٕطبپمب ۋاڭٕىّۇ غبِەخطۇت ئۆتىذىغبٍٔىغىٕي،
 . چۈغۀذۈردى ئۇزۇْ-ئۇزۇٔذىٓ ِۈِىىٍٕىگىٕي ئبزاٍتىع
 ٍىڭجبڭ ٔىَبز ٍىڭجبڭ، ھبپىس ٔېّىػمب ئبدەَ دېگەْ تۈگىتىّەْ ثىٍەْ تېچٍىك ئىػٕي ثۇ- 

 . خەٌپە تۆِۈر دېذى- ئەۋەتىذۇ؟ لۇِۇٌغب ثىٍەْ چېرىه ٔۇرغۇْ ٍىڭجبڭالرٔي ِب ۋە
 ثبر، دەردى الٍىك ئۆزىگە جبٔبپٍىرىٕىڭّۇ جبڭجۇڭ دەپ، غۇٔچە ٍېغىرى لبٔچە، تۆگە- 

 لوزغىٍىڭىغب تۆِۈر لىپتۇ، ئەرز دازۇڭتۇڭغب جبٔبثٍىرىٕي جبڭجۇڭ ئەِەٌذارالر ثەزى ئۈرۈِچىذىىي
 دەپ چىمىرىڭالر چېرىه ثوٌّىطب، ئەي تۆِۈر ئەگەر دازۇڭتۇڭ غۇڭب، دەپ، لىٍذى لوٌٍۇق ٍۇِػبق
 ثوالِذۇ؟ لىٍّىطب ئبدا ٍبرٌىمٕي جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ. ئەۋەتىپتۇ ٍبرٌىك

 :دىذى ِۇٔذاق ئبٔذىٓ ئېَتتي، ثىٍەْ ضبٌّبق ضۆزٌەرٔي دىگەْ «ٍبرٌىك »،«چېرىه »غۇفۇ ٌي
 ثىر، وەئجىّىسِۇ ثىر، پەٍغەِجىرىّىس ثىر، خۇداٍىّىس ثىسٔىڭ لېرىٕذاظ، دىٓ ثىس خەٌپەَ،- 
 ئۈرۈِچىذىىي ِەْ. چىذىّبٍّەْ لېٍىػٍىرىغب ئۇچراپ پبالوەتىە ثىرەر تۇرۇپ، لبراپ ئۆزٌۀىڭ
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 ضەٍپۇڭ ثەرگەْ لوي دەضٍەپ ئۆزٌەگە. ئبڭٍىذىُ ئەھۋاٌالرٔي ھەِّە ٍەردىىي ثۇ ۋالتىّذا،
 خۇداٍىُ ثبرٌىغىٕي جىٓ ٔىّە وۆڭٍىذە لبٌغبٔالرٔىڭ. ثوپتۇ غۇٔچىٍىه ۋاپب وەٌگەْ توختىذىٓ

 ئۆزٌەرگە ِەلطىذىُ،. ضورىذىُ ئۆزۈَ جبٔبپٍىرىذىٓ جبڭجۇڭ وېٍىػٕي ثوٌۇپ ئەٌچي ِەْ. ثىٍىذۇ
 تۇرۇپ لبراپ لېرىٕذىػىّىس تەلۋادار ثىر ثىٍذۈرەً، ِېھرىٕي لېرىٕذاغٍىك دىٓ ئېَتىپ، گەپٕي ھەِّە

 دەپ، ثوٌّبٍذۇ ئېَتمىٍي گەپٕي ھەِّە ئبٌذىذا لبٌغبٔالرٔىڭ. دىۋىذىُ ئۇچمبغّىطۇْ پبالوەتىە
 لىٍىپ خىَبي ئوثذاْ ئىختىَبرٌىرى، دىطٍىّۇ ٍبق غۇ، ئىػۀطىٍە ِبڭب. وەتىۈزۈۋەتتىُ ئۇالرٔي
 . تۇراً تۇرۇپ وۈْ ٔەچچە ثىر ِەْ. ثبلطىال

 تەضىر ئۇٔىڭغب ضېھرىٕىڭ ئۆز غۇفۇ ٌي. لوٍذى ضېٍىپ خىَبٌغب خەٌپىٕي تۆِۈر گەپٍەر ثۇ
 ئۆزىگە خەٌپىٕي تۆِۈر ثبغالپ، وۈٔذىٓ غۇ ۋە ثوٌذى خۇغبي ئىچىذىٓ-ئىچ وۆرۈپ، لىٍغبٍٔىغىٕي

 تبھبرەت ھبٌذا ئەضتبٍىذىً لوپۇپ، وېچىذە ٍېرىُ وۈٔي ھەر ئۇ. وىرىػتي لىٍىػمب راَ تېخىّۇ
 ۋاق ثەظ ئوراپ، ضەٌٍە چىراٍٍىك ثېػىغب. ئولۇٍتتي لۇرئبْ ٍورۇغىذا غبَ ثبِذاتمىچە ٔبِبز دە،-ئبالتتي

 وىگىس پبرچە ئوْ دەپ «ئۈچۈْ خۇداٌىك. »ثوالتتي ِەضچىتتە ثىٍەْ جبِبئەت ھەِّىطىذە ٔبِبزٔىڭ
 غبِغب ٔبِبز لېتىُ ثىر ِەھرىّىٕي ٍبظ. چىمتي ٍېڭىالپ جەٍٕىّبزٌىرىٕي ِەضچىتٕىڭ ضېتىۋېٍىپ،

 ھەِّەٍٍەْ دىّەً، وىچىه-چوڭ وۈٔذۈزٌىرى. تۀجىھٍىذى ئبٌذىذا جبِبئەت ئۈچۈْ وېچىىىىٕي
 وۆرگەْ ۋاڭذىٓ غبِەخطۇت خەٌك. ئورتبلٍىػبتتي دەردىگە لىٍىػىپ ِۇڭ-ھبي دوضتالرچە ثىٍەْ

 ٍورۇلچىٍىك ئەِذى دەپ، ٍورۇق ثەغي ئوْ لبراڭغۇ، ثەغي ئوْ ئبٍٕىڭ »ئېَتمبٔذا زۇٌۇٍِىرىٕي
 ئبئىٍطىگە خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. دەٍتتي «لىٍىّىس ضوراٍذىغبْ ئۆزۈڭالر تبغٕي ئىىىي ئوْ وۆرىطىٍەر،

 ٔبۋات-لەْ ثبٌىٍىرىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر وېٍەتتي لېتىُ ثىر دىگىذەن وۈٔذە ئىىىي ھەر ثوٌطب،
 . ئەروىٍىتەتتي ئۇالرٔي ثېرىپ

 تبي ثىر چېچي لىسىّٕىڭ ثۇ »ئوٌتۇرۇپ ئوٍٕىتىپ لۇچىمىذا ثبضىتٕي غۇفۇ ٌي وۈٔي ثىر
 ٍبِبْ »وۆرۈپ، تبرتىۋاتمىٕىٕي ثوً ثبضىتٕىڭ وۈٍٔەردە ثۇ ئبٍال زورىخبْ دەرۋەلە. دىذى «ئىىۀغۇ
 ثبضىت. ئىذى لوٍغبْ وىَذۈرۈپ چبپبْ پبختىٍىك ثبٌىچە لىس ئۇٔىڭغب ئۈچۈْ، ئبضراظ دىٓ «وۆزٌەر

 ثېٍىمتەن لۇچىغىذىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبڭالظ ضۆزٔي دىگەْ «لىس »چىممبْ ئبغسىذىٓ غۇفۇٔىڭ ٌي
 ئبٍالٔىڭ زورىخبْ. لبٌذى لبراپ پېتي وۈٌگەْ غۇفۇ ٌي. لبچتي تبالغب دەپ،- چىمتي ضۇغۇرۇٌۇپ

 ٍەڭگەَ ئبٍالِٕي ئىىۀال، چوڭ ٍبظ ثىر ِېٕىڭذىٓ ئۆزٌە »وۆرۈپ، ٍۈرگىٕىٕي لېچىپ ئۆزىذىٓ
 ھەَ ثىٍەْ ئۆزٌە. لبچّبٍذۇ ئىٕىٍىرىذىٓ ئۆز ٍەڭگىٍەر ٍۇرتالردا ثىسٔىڭ ثوٌغىذەن، دىطەَ

 دەپ «ثوالر لبچّىطىّۇ ِېٕىڭذىٓ ٍەڭگەَ ئەِذى. لبٌذۇق ثوٌۇپ دوضت جبْ ھەَ لېرىٕذاظ،
 . لوٍذى وۈٌۈپ خەٌپىّۇ تۆِۈر. وۈٌذى

 ثوٌغبٍٔىغىٕي چىمّبلچي وىرىپ غەھەرگە غۇفۇ ٌي وېَىٓ، ئۆتىۀذىٓ وۈْ ئوْ ھەپتە
 . ثبردى ئۇزىتىپ ٍېٕىغىچە غەھەرٔىڭ ئۇٔي ٍىگىت ئۈچ ثبغٍىك ئۀطبرى. ئېَتتي

 وېڭەظ لېتىُ لبٔچە ثىر ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، وەتىۀذىٓ غۇفۇ ٌي
 ئەِەضٍىگىٕي ِۇِىىٓ ھبزىرچە تبغالغٕىڭ ٍىّىرىپ تۈزۈِىٕي ۋاڭٍىك ئبخىر، ئۇالر. ئۆتىۈزدى

 دىگەْ ٍبرىػبٍٍي ٍبراغطبق ئۇٔىطب، غەرتٍىرىّىسگە ھەِّە غبِەخطۇت ئەگەر ئېٍىپ، ٔەزەرگە
. لبٌذى وېٍىپ لبرارغب
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 زىّىطتبْ وۈٍٔىرىذە، چىٍٍە لبپالٔغبْ ثىٍەْ لبر لېٍىٓ زىّىٓ-ٍەر وىرىپ، ٍىٍي- 1913

 ئوراٌغبْ ِەھىەَ جۇۋىٍىرىغب تۈٌىە-ثۆرە غۇفۇ ٌي لبرىّبً، تۇرۇغىغب چېمىپ چبٍبٔذەن ضوغبلٕىڭ
 ئوثذاْ ئۆٍذە، ئىطىتىٍغبْ ثىٍەْ ِورا ئەٌچىٍەر. وەٌذى تبلمب ٍۀە ثبغالپ، ئەٌچىٍەرٔي

 وەٌگەْ خەٌپىگە تۆِۈر ٔبِىذىٓ جبڭجۇڭ ٍبڭ وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ئېٍىػىپ ھبردۇق غورپىٍىٕىپ،
 تۇرۇغٍۇق ئۈرۈِچىذە خەٌپىگە تۆِۈر تېٍېگىراِّىذا. ثبغٍىذى ئولۇغمب تېٍېگىراِّىٕي

 ثەظ-ٍۈزدىٓ ئىىىي ۋە ِۀطىۋى ووِبٔذىرٌىك ثبتبٌىَۇٔىٕىڭ ئبتٍىك- 3 ِۇضۇٌّبْ-ئۇٍغۇر
 ۋاڭغب غبِەخطۇت جۈٍِىذىٓ،. جبوبرالٔغبْ ثېرىٍگۀٍىگي ھولۇلي ضبلالظ چېرىه ٍۈزگىچە

 ئەۋەتىۀٍىگي ِەوتۇپ ِەخطۇش ھەلمىذە لىٍىع لوثۇي تەٌەپٍىرىٕي لوزغىالڭچىالرٔىڭ
 ئورۇٍٔىرىذىٓ ئەٌچىٍەر ھەِّە ثىٍەْ ثوٌۇظ ئولۇپ تېٍېگىراِّىٕي غۇفۇ ٌي. ئەضىەرتىٍگەْ

 . ِۇثبرەوٍىذى خەٌپىٕي تۆِۈر تۇرۇپ،
. وېتىپتۇ ئبٌذىراپ ثەن جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ دەپ، ٍەپتۇ دەَ ضەۋزە ٍوق، خەۋەر گۈرۈچتىٓ- 

 ِورىغب خەٌپە تۆِۈر دىذى - لىٍىػبٍٍي، وېَىٓ گەپٕي ثۇ. ٍوق توختبتمىٕىُ وۆڭٍۈِٕي تېخي ِەْ
 . تبغالپ ئوتۇْ تبي ثىر

 . ئۆزگەرتّەً لىٍچە چىراٍىٕي غۇفۇ ٌي دىذى - غۇ، دىطٍە ٔىّە ئۆزٌە ثوپتۇ،- 
 تەٌەپٍىرىٕي لوزغىالڭچىالرٔىڭ خەٌپە تۆِۈر ثبغٍىٕىپ، ضۆھجەت وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 ضۆھجەت وۈٍٔۈن ئۈچ ئبخىر ثوٌۇپ، تبرتىػالر-تبالظ ئۈضتىذە ِبددا ثىر ھەر. لوٍذى ئوتتۇرىغب
 :لىٍىٕذى ھبضىً وېٍىػىُ ِۇٔذاق ٔەتىجىطىذە

 :لىٍىّٕبٍذۇ ضۈرۈغتە ئۆٌۈِي غىڭفۇٔىڭ ٍي جۈٍِىذىٓ ئىػالر، ئۆتىەْ ثىرىٕچي،
 تېگػٍىه ِبٌچىالرغب ۋاڭ غبِەخطۇت لىٍىٕىپ، ثىىبر تۈزۈِي «چبرۋا تۆِۈر »ئىىىىٕچي،

 تۆٌەٍذۇ؛ ھەق
 ئبٌۋاڭ وۈْ ٍەتتە ئبٍذا ھەر ثەگٍىرىگە ئۇٔىڭ ۋە غبِەخطۇت دىخبٔالرٔىڭ ئۈچىٕچي،

 ثبغمب ٍبِۇٌالرٔىڭ. ئۆزگەرتىٍىذۇ وۈٔگە ئىىىي ِەججۇرىَىتي ٍبضبق لىٍىذىغبْ
 ئبزاٍتىٍىذۇ؛ ضەٍطىٍىرىّۇ-ئبٌۋاڭ

 ِەٌۇَ لوغذاغمب ئۆزىٕي لىٍىذۇ؛ ئىذارە ئۆزى لوزغىالڭچىالر تبغٕي ئىىىي ئوْ تۆتىٕچي،
 تبپػۇرىذۇ؛ ھۆوۈِەتىە ٍبرالالرٔي-لوراي لبٌغبْ تبغمىرى، لبٌذۇرۇٌغبٔذىٓ لوراي ضبٔذا

 ۋاڭ غبِەخطۇت دەپ، ثبغٍىغبْ ئباللە ثىٍەْ لوزغىالڭچىالر ٍېسىالردا ۋە غەھەر ثەغىٕچي،
 ثوغىتىٍىذۇ؛ دەرھبي وىػي تۆت ئەٌٍىه لبِبٌغبْ تەرىپىذىٓ

 لوٍۇٌىذۇ؛ تەٍجي ثبغمب ئورٔىغب لبٌذۇرۇٌۇپ، ِۀطەپتىٓ تەٍجي ھبغىر ئبٌتىٕچي،
 جبڭجۇڭ ثىرى پۈتۈٌۈپ، ٔۇضخب ئۈچ تىٍٍىرىذا خۀسۇ-ئۇٍغۇر وېٍىػىُ ِەزوۇر ٍەتتىٕچي،

 . ضبلٍىٕىذۇ خەٌپىذە تۆِۈر ثىرى ۋاڭذا، غبِەخطۇت ثىرى ٍبِۇٌىذا،
 لوٍىذىغبْ لوي ثوٌۇپ تەرەپ ثىر خەٌپە تۆِۈر تەرەپ، ثىر ۋاڭ غبِەخطۇت وېٍىػىّگە ثۇ
 ئىىىي ٔبِىذىٓ ھۆوۈِەت ٍەرٌىه لۇِۇي ۋىٕچبۋ ثەً ٔبِىذىٓ، جبڭجۇڭ ٍبڭ غۇفۇ ٌي. ثوٌۇغتي
 . ثوٌذى لوٍّبلچي لوي ضۈپىتىذە غبھىتالر ئەٌچىٍەر لبٌغبْ ضۈپىتىذە ٍبراغتۇرغۇچىالر تەرەپٕي
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 لوٍطۇْ، لوي ۋاڭ غبِەخطۇت ئبۋاي »خەٌپە تۆِۈر چبغذا، لوٍىذىغبْ لوي ثىراق،
 «لوٍىّەْ لوي ِەْ ئبٔذىٓ لبٌذۇرضۇْ، ِۀطەپتىٓ تەٍجىٕي ھبغىر ثوغبتطۇْ، زىٕذأذىىىٍەرٔي

 ۋىٕچبۋغب ثەً ثىٍەْ غبِەخطۇت ثىٍذۈرۈپ، رازىٍىك دەرھبي غەرتىىّۇ ثۇ غۇفۇ ٌي. تۇرۇۋاٌذى دەپ
 ئبِبٔمۇٌذىٓ ثىٍەْ ِەھرىّي ئۆزىٕىڭ لوغۇپ، ٔۇضخىٍىرىغب وېٍىػىُ خەتٕي ۋە ٍبزدى خەت

 تبِغىٍىرى ۋىٕچبۋٔىڭ ثەً ثىٍەْ غبِەخطۇت وېَىٓ، وۈٔذىٓ تۆت ئۇالر. ِبڭغۇزدى غەھەرگە
 ئېٍىپ ِەوتۇثىٕي ِەخطۇش غبِەخطۇتٕىڭ ثىٍٍە، ثىٍەْ غۇٔىڭ لەغەزٌىرىٕي وېٍىػىُ ثېطىٍغبْ

 ھبغىر ثوغبتمبٍٔىغىٕي، غەرتطىس زىٕذأذىىىٍەرٔي خېتىذە ئۆز غبِەخطۇت. وەٌذى لبٍتىپ
 جبوبرٌىغبْ لىٍغبٍٔىغىٕي تەٍجي وىػىٕي دىگەْ ثەگ ٍۈضۈپ ثەگٍىرىذىٓ ئوردا ئورٔىغب تەٍجىٕىڭ

 . ئېَتتي وۆرگۀٍىگىٕي ثىٍەْ وۆزى ئۆز ئىػالرٔي ثۇ ئبِبٔمۇي. ئىذى
 ثبغٍىك غۇفۇ ٌي ئبٔذىٓ،. لوٍذى لوي وېٍىػىّگە خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 ئۇ وەٌگۀذە، ئەئٍەِگە ئۈۋەٍىص ٔۆۋەت. ثېطىػتي ِۆھۈرٌىرىٕي-تبِغب ھەِّىطي ئەٌچىٍەرٔىڭ
 ئوٍۇٌغبْ غەوٍىذە ئبٔبر لېٍىپ، تېڭىرلبپ وىػىذەن ئوٍغبٔغبْ چۆچۈپ ئۇٍمۇدىٓ لبتتىك خۇددى
 ئوردا ئورٔىغب تەٍجىٕىڭ ھبغىر چۈٔىي. لبٌذى تبش لوٍغىٍي ثېطىپ تەتۈر ِۆھۈرىٕي وۈِۈظ

 ثوٌغبٍٔىغي تەٍجي ثەگٕىڭ ٍۈضۈپ وەٌگەْ تؤۇٌۇپ دەپ ئبدەَ دۇرۇش لەدەر ثىر ئىچىذە ثەگٍىرى
 ئوٍىچە، ئۇٔىڭ. ئىذى چېچىۋەتىەْ تېرىمتەن خىَبٌىٕي-پىىرى ضېٍىپ، ۋەھىّىگە لبتتىك ئۇٔي

 ئۆزىگە ثوٌغبٔذا، ئۇٔذاق. ئىذى الزىُ ثوٌۇغي تەٍجي غوجب لېسىجەگ ئورٔىغب تەٍجىٕىڭ ھبغىر
. لبٌذى ئبٍرىٍىپ ھىّبٍىچىطىذىٓ ئىىىي ھەر ثوٌطب، ئەِذىٍىىتە. ٍۇلّبٍتتي تۇغ ھىچمبٔذاق
 ئۆٌگەْ جەڭذە ضېَىذىىي ئبلچۇق دارىٓ چَەْ ٍبز ثۇٌتۇر ۋاڭ غبِەخطۇت لبرىغبٔذا، ئەھۋاٌذىٓ

 ۋەلۀي ثەرگەْ ٍۈز وۈٔي ئۆتىۈزگەْ ِۇراضىّي ِبتەَ ثۇتخبٔىذا ھىٍىمي ئۈچۈْ چېرىىٍىرى
 چىمىرىپ، ئوق غبِەخطۇتمب چېرىىٍىرى دارىٕٕىڭ چَەْ وۈٔي ئۇ ئوخػبٍذۇ، ئۇٔتۇِىغبْ
 لوغذاظ غبِەخطۇتٕي غوجب لېسىجەگ ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر وەتىۀذە، ثبغٍىٕىپ ئېتىػۋازٌىك

 ثۇ غبِەخطۇت ثۇٍبْ، غۇٔىڭذىٓ ئەِەضّىذى، وەتىەْ لېچىپ تبغالپ، ٍبٌغۇز ئۇٔي ئورٔىغب،
 لېسىجەگ ثىٍٍە ثىٍەْ تەٍجي ھبغىر دىّەن، وېرەن، لبٌطب ثوٌۇپ ئىػۀّەش تبِبِەْ ئىىىىٍَۀگە

 ئۇٔىڭ ئەِەش؛ ئبالِىتي ٍبخػىٍىمٕىڭ ثۇ. چۈغۈپتۇ ٔەزىرىذىٓ ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت غوجىّۇ،
 وۆپرەن داِوٌٍىٕي ٔورۇز ثوٌۇپّۇ، وىػي، لىٍىذىغبْ ھۆرِەت ئىٍىّگە ئەھٍي ثەگ ٍۈضۈپ ئۈضتىگە،

 ضۈرۈغتۈرۈپ لبتىٍٍىرىٕي ئبٍالٔىڭ وۆز لبرا وېٍىٕي ئۆزىٕىڭ داِوٌال ٔورۇز ئەِذى،. ئىسزەتٍەٍتتي
 ضىرىٕي تەٍجىٕىڭ ھبغىر تىمىپ، لوي ئەضتبٍىذىً ئىػمب ثۇ تەٍجىٕىڭ ٍۈضۈپ ثەرضە، ئەرز لبٍتب

 چبغذا، ئۇ. تەثىئىٌ لېٍىػي چېتىٍىپ ئىػمب ثۇ ئەئٍەِٕىڭّۇ ئۈۋەٍص ٔەتىجىذە تبغٍىػي، ئېچىپ
 ئۆزىٕي ئوٍالپ، غۇالرٔي ئۀە ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص. لبٌىذۇ خەتەردە جىٕىّۇ ئۇٔىڭ تۈگۈي، ئەئٍەٍِىه

 ٍوق تبۋى لوزغىٍىپ ضبٔچىغي ٍۈرەن ثبغالپ، وۈٔذىٓ غۇ ۋە لىالتتي ھىص گىرداۋىذا ھبالوەت
. لبٌذى ثوٌۇپ
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 لىٍىپ لبٔذاق چىمىػمب ئۈرۈِچىگە خەٌپىٕي تۆِۈر ئىىىىٕچىطي، ٍىغىۋېٍىع، لىٍىپ لبٔذاق
 دەپ وېتىذۇ ٍېػىٍىپ ئۆزٌۈگىذىٓ تۈگۈْ ثىرىٕچي ٍېػىٍطە، تۈگۈْ ئىىىىٕچي ئۇ. ئۇٔىتىع
 تېپىپ، پۇرضەت پبراڭٍىػىػمب ٍۀە ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر ئبخػىّي ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. ئوٍالٍتتي

 :دىذى ِۇٔذاق چۈغۀذۈرگەچ ئۇزۇْ-ئۇزۇٔذىٓ ئەھّىَىتىٕي چىمىػٕىڭ ئۈرۈِچىگە
 لۇِۇٌذا. لبٌّىطىال ئۇٔتۇپ گەپٕي دىگەْ پبتّبش، لبزأغب ثىر وبٌٍىطي لوغمبرٔىڭ ئىىىي- 

 لبچبٔال ئۇ. ئۆتّەٍال ئوثذاْ ھىچمبچبْ ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت ثىرىٕچىذىٓ، ثوٌطىال، تۇرىذىغبْ
 ثبال ٍبٔذىٓ، ٍىغب ئىىىىٕچىذىٓ، ٍبّٔبٍذۇ؛ ئېٍىػتىّٕۇ ئۆچ. پبتمۇزِبٍذۇ ئۆزٌۀي ثوٌّىطۇْ،

 ئىىىي ئوْ »وۈٔي ئۇ لوٍبِذۇ؟ تېچ ئۆزٌەرٔي ئبدەٍِەر ئوخػبظ ثوضۇلمب لبرا دەپ، لېرىٕذاغتىٓ
 تۆِۈر »ثبلطبَ، ضېٍىپ گەپىە ئۇٔي دەپ «ثوالر ثېػي ٍۇرت وىُ ضورىطبڭالر، ئۆزەڭالر تبغٕي
 ٍۈرگىچە، لىَٕبپ جبٍٔىرىٕي ئبرىطىذا ٔىّىٍەرٔىڭ ِۇٔذاق! لبرىطىال دەٍذۇ «ِۀچۇ؟ ثىٍەْ ئبوبَ

 - ٍىڭجبڭ ٔىَبز ٍۈرِەِال، ثوٌۇپ دارىٓ تۆِۈر ثېػي چېرىىٕىڭ ٍۈز ثەظ ثېرىپ، ئۈرۈِچىگە
 وېَىٕچە ئبرتۇق، ِىڭ ئۇالردىٓ دىگەْ ئۆزٌە ٍۈرِەِذۇ؟ ثوٌۇپ ئبدارىٓ - ٍىڭجبڭ ھبپىس ٔىذارىٓ،

 . ئۆضىذۇ تېخىّۇ ِۀطەپٍىرى
. ئەِەش ثوٌۇۋېٍىػّۇ ثبظ تبلمب ئىىىي ئوْ. ئەِەش ثوٌۇظ ِۀطەپذار ِەلطىذىُ ِېٕىڭ- 

 . ثوٌذى ئۆتطىال ئوثذاْ ٍۇرت-ئەي. لبِالغتۇراٌّبٍّەْ ِۀطەپٕىّۇ ٍبغبچچي، ثىر ِەْ
 ٔەچچە ثىر ئەرٌەردىٓ لوٌذەن ئوتتۇرا دىطٍە، ئۆتطۇْ ئوثذاْ ٍۇرت-ئەي ھەثجەٌٍي،- 
 ٍبڭ ثوٌطب، لبچبٔال ثوٌّبِذۇ؟ ئوثذاْ تېخىّۇ تۇرضىال ئۈرۈِچىذە تۇتمۇزۇپ، ِىٍتىك لوٌىغب ٍۈزىٕىڭ

 لۇِۇي. ئېَتبالٍذىال وىػىگە ئۇ ثوٌطب، گەپ لبٔذاق ھەر. چىمبالٍذىال-وىرىپ ٍېٕىغب جبڭجۇڭٕىڭ
 ثىسٔىڭ ئۈرۈِچىذە ٍۇرتّۇ-ئەي ضىالالٍذىال، ئوثذاْ تېخىّۇ تۇرۇپ ٍەردە غۇ ثېػىٕي خەٌمىٕىڭ

 دوضت لىَبِەتٍىه ئۆزٌەگە ِەْ ئەِەضّۇ؟ غۇٔذاق. تۇتبالٍذۇ توق لبرٔىٕي-وۆڭٍي دەپ، ثبر ئبتىّىس
 !ئبوب ئېَتتىُ ھەِّىٕي ئەپمبٌّبً ثىرەرِۇ گەپٕي لوضىغىّذىىي ئۈچۈْ، ثوٌغبٍٔىغىُ
 جىُ ثىردەَ تبتالپ ئېڭىىىٕي ضوي ثوٍىچە، ئبدىتي ئۆز ئۇ،. ثبضتي خىَبي ٍۀە خەٌپىٕي تۆِۈر

 :دە-ئوٌتۇردى
 ٍبِىٕىذا وۈٕٔىڭ ٍبخػي ثوالرِۇ؟ ئىػۀگىٍي گەپٍىرىگە جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ثۇ ھەً،- 
 . دىذى- لىٍغۇٌۇق؟ لبٔذاق ٍېٕىۋاٌطب، گېپىذىٓ
 ثىر ٍۀە گېپىٕي دىگەْ «ثوٌىطىس ووزىرىُ ئبخىرلي ضىس »جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ غۇفۇ ٌي
 :پېتي تۇتمبْ ثىٍىگىذىٓ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەضٍەپ،

 . دىذى - ٍولّۇ؟-ئىػىٕەِذىال ِبڭب- 
 . ئىػىٕىّەْ ئۆزٌەگە- 
 تۇتۇپ لۇرئبْ ِەْ. ئىػۀطٍە جبڭجۇڭغىّۇ ٍبڭ خۇدا، ئەزثىراٍي ئىػۀطىٍە، ِبڭب- 

 !ثېرەً
. لبرىذى تىىېٍىپ وۆزىگە غۇفۇٔىڭ ٌي ئبڭالپ ضۆزٔي دىگەْ «لۇرئبْ »خەٌپە تۆِۈر

 :ئبٔذىٓ
 . دىذى! - ثېرەٌەِذىال تۇتۇپ لۇرئبْ راضتىٕال راضتّۇ،- 
 غبھىت جبِبئەت ٍبق،! ثېرەً تۇتۇپ ھبزىرال ئوٌتۇرۇپتىّەْ، پبن ثىٍەْ تەرىتىُ ئەزثىراٍي،- 

 !ثېرەً تۇتۇپ ئبٌذىذا وۆپچىٍىىٕىڭ لۇرئبٕٔي دىطىٍە، ثوٌطۇْ
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 . ثېرىپ رازىٍىك خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئبتطۇْ، تبڭ ئەِطە،- 
 تۇرۇپ، ئورٔىذىٓ غۇفۇ ٌي ئوٌتۇرغبْ ضەپتە ثىرىٕچي ثوٌغبٔذا، ئولۇٌۇپ ثبِذات ٔبِبز ئەتىطي

 ۋە ئبٌذى لوٌىغب ئېَتىپ ثىطّىٍال لۇرئبٕٔي ثىر چوڭ تۇرغبْ ئوٍۇلتب ٍېٕذىىي ِىھراپىٕىڭ ِەضچىت
 :لىٍذى خىتبة ِۇٔذاق وۆپچىٍىىىە ثوٌۇپ، تەوىۈزۈپ پىػبٔىگە
 لبٍطىٍىرىغب ھەر ِۇثبرەوتە ِەضچىذى ثۇ ثوٌغبْ ئۆٍي ئبٌالٔىڭ ھبزىر ِەْ! جبِبئەت- 

 ضەٌالھۇ ِۇضتبپب ِۇھەِّەت ثىر، تبئبالٔي ئبٌال ِەْ. ئېَتىّەْ گەپٕي ثىر ٍۇجۇڭ ٔبھبٍتي
 ثىٍەْ تىٍىُ ۋە تەضتىك ثىٍەْ دىٍىُ دەپ، رەضۇٌي ھەق ئىجەرگەْ ثىسگە ئبٌالٔىڭ ئەٌەٍھىططبالِٕي

 جبڭجۇڭ ٍبڭ: ئېَتبً غۇٔي ثىٍەْ ثۀذىٍىگىُ ثەرگۈچي جبۋاة وۈٔي ِەھػەر لىٍىپ، ئىمرار
 ھەِّىطي. ٍوق ٔىَىتي ٍبِبْ لىٍچە چىٍٍىػىذا ئۈرۈِچىگە خەٌپەِٕي تۆِۈر جبٔبپٍىرىٕىڭ

 لۇرئبْ ئۇٌۇغ ِۇغۇ تۇرغبْ لوٌۇِذا ِبٔب ثوٌطب، ٍبٌغبْ گېپىُ ثۇ. ئۈچۈْ ئبِبٍٔىغي ٍۇرتٕىڭ-ئەي
 !ثوٌطۇْ ٍبلىطىذا پېمىرٔىڭ تىرٔىغي لىسىً ھەِّىٍىرىٕىڭ وۈٔي لىَبِەت. ئۇرضۇْ ِېٕي وېرىُ

 :ۋە ئبٌذى لۇرئبٕٔي لوٌىذىٓ غۇفۇٔىڭ ٌي تۇرۇپ، ئورٔىذىٓ ھبجي فىڭ
 غبھىت گەپىە ئېَتمبْ ھبزىر دارىٓ ٌي. لبٌذى ئۆِرۈَ وۈٍٔۈن ئىىىي ئبدەَ، لېرى ِەْ- 
 . تەوىۈزدى پىػبٔطىگە لۇرئبٕٔي لوٌذىىي دەپ -  ثېرەً، تۇتۇپ لۇرئبْ ِۀّۇ. ثوٌىّەْ

 لىٍىپ لەضەَِبت ثىٍەْ ثوٌغبٍٔىغىُ ئەئٍىّي غەرئىَۀىڭ ِەھىىّەئي لۇِۇي ِەْ- 
 ثىٍەْ ئىّبٔىُ ثۇٔىڭغب ِەْ. ھەلتۇر ثەتبِبِەْ ئېَتمبٍٔىرى جبٔبپٍىرىٕىڭ دارىٓ ٌي ئېَتىّۀىي،

 ھبجىٕىڭ فىڭ ئەئٍەَ، ئۈۋەٍص دىذى - ئۇرضۇْ، لۇرئبْ ِېٕي ثوٌطب، ٍبٌغبْ غبھىتٍىغىُ. غبھىت
 . ئېٍىپ لۇرئبٕٔي لوٌىذىٓ

 . دىَػىتي «ھەق ھەق،»تۇرۇپ ئورۇٍٔىرىذىٓ ئەٌچىٍەرِۇ لبٌغبْ
 خوراَ-خوغبي ئەٌچىٍەر. ثوٌذى رازى ثېرىػمب ئۈرۈِچىگە خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ

 خۇددى تىرىػىپ، ئبٍرىٍّبضٍىممب لەدەِّۇ ثىر خەٌپىذىٓ تۆِۈر ئۇ،. لېپمبٌذى ٍۀە غۇفۇ ٌي. لبٍتتي
 . ٍېپىػىۋاٌذى ضبٌجىذەن

 ثىٍەْ ضۆز-گەپ ئۇٔي لوغۇٌّبً، ثېرىػىغب ئۈرۈِچىگە ئۇٔىڭ ھەِراٌىرى خەٌپىٕىڭ تۆِۈر
 چبپبرِۀٍەر ئبرىذا غۇ. وىرِەٍتتي گەپ لۇٌىغىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ثىراق،. لىالتتي ھەروەت توضۇغمب

 تېٍىگىراِّب وەٌگەْ جبڭجۇڭذىٓ ٍبڭ ثۇ،. چىمتي ئېٍىپ تېٍېگىراِّب غۇفۇغب ٌي غەھەردىٓ
 ثوٌغبٍٔىغي خۇغبي ٔبھبٍىتي ئۇٔىغبٍٔىغىذىٓ چىمىػمب ئۈرۈِچىگە خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۇٔىڭذا ثوٌۇپ،

. ئىذى دىَىٍگەْ «تەغەوىۈر وۆپ لوٍّىغبٍٔىغىغب ٍەردە ٌەۋزىّٕي دوضتٍۇق »وېٍىپ، ئېَتىٍىپ
 گبھ چىمىپ، ئوۋغب گبھ ثىٍەْ غۇفۇ ٌي ثوٌۇپ، خبتىرجەَ تېخىّۇ ئەِذى خەٌپە تۆِۈر

 ثېػىٕي ثوٌطب، ثوضۇق لبرا. تۇراتتي وۈتۈپ وېتىػىٕي چىمىپ چىٍٍىٕىڭ ئوٍٕبپ، ِېھّبٔذارچىٍىك
 . ٍۈرەتتي جىُ دىّەً ھىچٕىّە تىمىۋېٍىپ، ئىچىگە

 .پۇغۇپ ئىچي ھۆضٕبرخبْ دىذى- ثوٌّبِذۇ؟ لىٍطىال گەپ ئۆزٌەِۇ ئبوبِغب تۆِۈر- 
 ثوضۇق، لبرا دىذى - وەپمبپتۇ، ثوٌغۇضي دارىٓ ئەِذى خەٌپەِٕىڭ دەٍتتىُ، ٔىّە ِەْ- 

 .  وۈٌۈپ ضوغبق
 پبتال-پبت ئۇ،. ضېسىٍەتتي لبٌغبٔذەن ٍېمىٍٕىػىپ وۈٔي-ئبً ئبٍمىسٔىڭّۇ وۈٍٔەردە ثۇ

. لوٍبتتي ضوراپ دەپ «ثبراِطىس؟ ضىسِۇ ئۈرۈِچىگە »لوٍۇپ، ثېػىٕي ِۈرىطىگە ئبِبٔمۇٌٕىڭ
 ضىالپ، ِەڭسىٕي لبٌغبْ ٍبداڭغۇراپ ئۇٔىڭ ثىٍّەً، دىَىػىٕي ٔىّە ثوٌطب، ئبِبٔمۇي
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 . لبالتتي جىُ دەپ «ئەضتەغپۇرۇٌال»
 ئېَي ِبرت ثىٍەْ ھىطبۋى غەِطىَە. وەتتي چىمىپ تېس لىع ٍىً ثۇ ثەختىگە، غۇفۇٔىڭ ٌي

 چىمّبلچي ٍوٌغب ثىٍەْ ٍىگىتٍىرى تبٌالٔغبْ ئوغۇق ٍۈزدىٓ ئىىىي خەٌپە تۆِۈر وىرِەٍال-وىرە
 خەٌپە تۆِۈر. ئىذى ئبرىطىذا غۇالرٔىڭ ئۀطبرىالرِۇ لىسىك، لبضىُ ئەِەت، ئۆزغوجب تورپبق. ثوٌذى

 ٍورۇۋاٌغبٔذىٓ وۆز ئبٍال وېٍىٓ: »ِوِبً رەۋىخبْ ثوٌغبٔذا، ِبڭّبلچي ئېٍىپ ثىٍٍە ئبِبٔمۇٌٕىّۇ
 . ئۇٔىّىذى دەپ «ثبرغبً ئبرلىٍىرىذىٓ وېَىٓ،

 خوغٍىػىۋاتمبٔذا، ضۆٍۈپ لېتىُ ئبخىرلي ثبٌىٍىرىٕي وۈٔي چىمىذىغبْ ٍوٌغب خەٌپە تۆِۈر
 ثبغٍىرىٕي ثوٌطىّۇ، ثەختىگە ثبٌىالرٔىڭ غۇ خۇداٍىُ »تۇرۇپ، لىٍىپ ٍېػي وۆز ئبٍال زورىخبْ

 ئۈرۈِچىگە ھەِّىڭالرٔي لبٌّبً، ئۇزۇٔغب ثۇٍرىطب، خۇدا »خەٌپە تۆِۈر. دىذى!« لىٍغبً ئبِبْ
 . وەتتي ئەگىپ ٍبظ وۆزىذە ئۆزىٕىڭّۇ دىذىَۇ، «چىمىّەْ ئبٌذۇرۇپ

 تۆرۈوىىچە خەٌپىٍەرٔي تۆِۈر وىػي ٍۈز ٔەچچە ثىر ثبغٍىك پبٌگبْ ئېٍي ثىٍەْ ضەپەرلۇي
 ٍوي ئبق ٍوٌۇڭالر »وۆتۈرۈپ، لوي ثوۋا ٔۇرۇي ثوٌغبٔذا، خوغٍىػىپ جبِبئەت. وەٌذى ئۇزىتىپ
 . لىٍذى دۇئب دەپ!« ثوٌۇڭالر ئبِبْ وۆرۈغىۈچە ثوٌطۇْ،

 تەرەپتىىي تۆرۈن ثوٌطىّۇ، لبٌغبْ ثېطىٍىپ توزاْ-چبڭ ضېَىذا ئبلچۇق ٍبتمبْ ضوزۇٌۇپ
 . تۇراتتي وۆرۈٔۈپ لبرىطي وىػىٍەرٔىڭ ِۇٔچە ثىر ثېػىذا دۆڭٕىڭ

 لىسارتىپ لبٔذەن ئۇپۇلٕي ٔۇرٌىرى ئبخىرلي لۇٍبغىٕىڭ ثبھبر وېتىۋاتمبْ پېتىپ ئەتىطي،
 توزاْ-چبڭ لوٍۇق ضبٍذا غىّبٌىذىىي-غەرلىٌ چبلىرىُ ضەوىىس-ٍەتتە غەھىرىٕىڭ لۇِۇي تۇرغبٔذا،
 ِىڭذىٓ. وېٍىۋاتبتتي ٍبْ-ٍبّٔۇ غۇفۇ ٌي ثىٍەْ خەٌپە تۆِۈر ئبٌذىذا ضەپٕىڭ. ثوٌذى ٔبِبٍەْ
 لۇِۇٌٕىڭ. وۈتۈۋاٌذى لىسغىٓ ثىٍەْ وبٔبٍالر-ٔبغرا دۇِجبق،-دالب ئۇالرٔي وىػي ئبرتۇق
 پەلەت. ئىذى ٍەردە غۇ ھەِّىطي چوڭٍىرىٕىڭ ٍۇرت ثىٍەْ ئەِەٌذارٌىرى ِۈٌىىٌ-ھەرثىٌ

 . ئىذى وەٌگەْ ثوٌۇپ ۋەوىً ئۇٔىڭغب تەٍجي ٍۈضۈپ. وۆرۈّٔەٍتتي ۋاڭ غبِەخطۇت
 ٍۀە وۈٔي تۆتىٕچي ثوٌۇپ، ِېھّبْ وۈْ ئۈچ لۇِۇٌذا ثىٍەْ ٍىگىتٍىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر

 چىمىػتىٓ ٍوٌغب ئۇالر. چىمتي ٍوٌغب لبراپ ئۈرۈِچىگە ئىچىذە ضبداٌىرى وبٔبً-ٔبغرا ۋە دۇِجبق-دالب
 تەرجىّبٔي ٍبِۇٌىٕىڭ ئبِجبي دەپ «ثوٌىذۇ الزىُ ثبرغبٔذا، ئۈرۈِچىگە »غۇفۇ ٌي ثۇرۇْ، وۈْ ثىر

 ثبغالپ وۈٔذىٓ غۇ ئبدەَ ثۇ ئبغمبْ ٍبغالردىٓ لىرىك. ثەردى لوغۇپ ئۇٔىڭغب تۇڭچىٕي ضبٍىت
 . لبٌذى ثوٌۇپ تەرجىّبٔي ۋە وبتىۋى غەخطي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر

 پبتال-پبت ئبرلىطىغب وېتىۋېتىپ، ئوتتۇرىطىذا ضەپٕىڭ خەٌپە تۆِۈر ِىٕگەْ ئبتمب ثوز ئبق
 . لوٍبتتي لبراپ

 وۆرىذىغبْ ٍۀە ٍەرٌەرٔي ئۆضىەْ تۇغۇٌۇپ ثۇ ئبھ، »ثوٌۇپ، ئېغىۋاتمبٔذەن ٍۈرىىي ئۇٔىڭ
 . تىٕىپ وىچىه-ئۇٌۇغ ئۇ، ئوٍالٍتتي دەپ «ثوالرِۇ؟ وۈٍٔەر

 لبلبلالپ ِېھّبٔخبٔىطىذا ۋاڭٕىڭ غبِەخطۇت ۋىٕچبۋ ثەً ثىٍەْ غۇفۇ ٌي چبغذا، غۇ دەي
 . ئىذى وۈٌّەوتە
 تەرەپىە ئبٌتۇٍٔۇق ئۇزاتمۇچىالر ِېَىت وەٌذى، ئبۋازى ٍىغب تەرەپتىٓ لوۋۇق ئوردا ئبرىذا، غۇ

 . وېتىۋاتبتتي
 . لبراپ تەٍجىگە ٍۈضۈپ ۋاڭ، ِەخطۇت غب دىذى- لىپتۇ؟ لبزا وىُ- 
 . ئەئٍەَ ئۈۋەٍىص- 
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 . ِەخطۇت غب ضورىذى دەپ - ثوٌىذىىىٓ؟ تەٍىٍٕىطەن ئبخۇٍٔۇلمب ئەئٍەَ وىّٕي ئەِذى- 
 ثىٍەْ دىممەت ئۇٔىڭغب تەٍجي، ٍۈضۈپ دىذى - ٍوق، وىػي ِۇٔبضىپراق داِوٌٍىذىٓ ٔورۇز- 

 . لبراپ
 .ئۆرۈپ ٍۈزىٕي تەٍجىذىٓ ٍۈضۈپ غبِەخطۇت، دىذى - لبپتۇ، ئۆتۈپ دۈِجىڭىسگە ئەلٍىڭىس- 
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 ببپ يىگىرمە سەككىسىىچي

 

 ئبخىرى پبجىئەوىڭ

 
 

تەقذىردىِ ّبىە قىيىػىذۇ، تەقذىردە ّىَە گۇّب؟ ... مىػىيەر

 .ھەرمىٌ ئۆزىگە ئۆزى تەقذىر

  ٍبمطىٌ گورمي__

 

 

1 
 

 لىسِۇ؟-ثەردىّۇ تۇغۇپ ئوغۇي وېٍىٕچىگىُ لبزاق ِېٕىڭ- 
 . ئوغۇي- 
 خۇداٍىُ ٍبٌپبلمىٕب، ثبر جبً ثىر ِەوىىذە »زە،-ئبٍالراپبَ رەۋىخبْ لىٍغبً، ِۇثبرەن خۇدا- 

 لوٍذۇڭالر؟ ٔىّە ئېتىٕي جبٕٔىڭ ٍېڭي ٍېتىپتۇ، تىٍىگىٕىگە ٍۈرۈپ، دەپ «ئبپپبلمىٕب ثەرضۇْ ئوغۇي
 . ئبرِبٔجەگ- 
 ئبرِبٔجەگ؟- 
 . ئبرِبٔجەگ ھەئە،- 
 ثەردى؟ لوٍۇپ وىُ ثوپتۇغۇ؟ ئبت ثىر ٍوچۇٔال ثۇ،- 
 . داداَ- 
 لوٍىذۇ؟ ئبت ِۇٔذاق ٔىّىػمب- 
 . دىذى ثوٌطۇْ ئبرِبْ ئېتي ثوٌغبٔذىىىٓ، ئوغۇي تۇغۇٌغبْ وۈٍٔەردە ئبرِبٍٔىك- 

 ٍېٕىذا غىرە ٍۇِۇالق ضۇپىطىذىىي ئۆٍٕىڭ ثىر ئبزادە ثېسەٌگەْ چىراٍٍىك خەٌپە تۆِۈر
 ئبِبٔمۇي. ئوٌتۇراتتي پبراڭٍىػىپ لېٍىپتب غۇ ئۀە ثىٍەْ ئبِبٔمۇي ثۇٍبْ ضبئەتتىٓ ثىرەر ئوٌتۇرۇپ

 ِبغرەڭ گىٍەٍِەرگە،-زىٍچە چىراٍٍىك تبِذىىي ثبلمبچ، ِۇٔچە-ئبٔچە ٔېّەتٍەرگە-ٔبزۇ غىرەدىىي
 ۋە تبضّب ثەي پبرلىراق غەپىە، لبضمبٍٔىك ،(چبپبْ لىطمب وىَىذىغبْ ئوفىتطېرالر )وېتىً ضووٕو
 ٍۆٌەوٍىه ثۇٌۇڭىذا ثىر ضۇپىٕىڭ. ضبالتتي ٔەزەر لىٍىچمب ئېطىً ھېٍىمي ثوٌغبْ تؤۇظ ئۆزىگە
 ئۇالر. لىالتتي جەٌت وۆپرەن ھەِّىذىٓ دىممىتىٕي ئۇٔىڭ دۇتبرى لەغمەر چىراٍٍىك تۇرغبْ

 ٔىّچە لىسغۇچ ٍبلىٍىك ثۆرەن ثىٍەْ دوپپىطي وۇچبر لبدالٍىك ئبٌتۇْ ئوٌتۇرغبٔذا، پبراڭٍىػىپ
 ئورۇش چىراٍٍىك وىرىپ، ئبٍبي ثىر ٍبظ ثوٍٍۇق زىٍۋا وىَگەْ وۆٍٕەن تبۋار ٍېػىً ۋە چبپبْ

 تۆِۈر ئبٍبي ثۇ تۇرغبْ چۈغۈپ ضبغرىطىغب چبچٍىرى ضۇِجۇي. تۇراتتي لۇٍۇپ چبً چىٕىٍىرىگە
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 . ئىذى لەِەرٔىطبخبْ خوتۇٔي ئبٌغبْ ئۈرۈِچىذىٓ خەٌپىٕىڭ
 ئۈرۈِچىگە خەٌپە تۆِۈر: ئىذى ثوٌغبْ لىسىك ئۆٍٍىٕىػىّۇ ئبٍبٌغب ثۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر

 -ئبٔذىٓ لىٍغبٔذا، لوثۇي ثىٍەْ ئىىراَ-ئىسزەت ئۇٔي جبڭجۇڭ ٍبڭ وۈٔي ئىىىىٕچي وېٍىپ،
 خىسِەت جبڭجۇڭغب. »دىذى «وەٌّىذىڭىسِۇ؟ ئېٍىپ ثىٍٍە خبٔىّىڭىسٔي »ضوراپ، گەپ ِۇٔذىٓ
 تۆِۈر ثەردى جبۋاة دەپ «ثوٌغىٕي؟ لبٔذاق ٍۈرضە ضۆرەپ چبلىطىٕي-ثبال وىػي وەٌگەْ لىٍغىٍي

 تۆِۈر ئەتىطي. وەتتي وۈٌۈپ لبلبلالپ ئۇ ثوٌغبً، ٍبلتي ٔبھبٍىتي جبڭجۇڭغب جبۋاة ثۇ. خەٌپە
 ئۇٍغۇر، تبغمىرى، ئەِەٌذارالردىٓ زىَبپەتىە ثۇ. ئۆتىۈزدى زىَبپەت تۀتۀىٍىه غەرىپىگە خەٌپىٕىڭ

. وەتتي لىسىپ ِېھّبٔذارچىٍىك لبتبرى ثبغالپ، غۇٔذىٓ. چبلىردى ثبٍٍىرىٕىّۇ خۇٍسۇ تبتبر، ئۆزثەن،
 خبٔىّي لوٍّبِطىٍەر، ئۆٍٍەپ دارىٕٕي تَې »لبراپ، ثبٍالرغب جبڭجۇڭ ٍبڭ ثىرىذە، چبٍالرٔىڭ غۇٔذاق

 . لىٍذى چبلچبق دەپ «ٍبتبِذۇ؟ ٍبٌغۇز وەٌگۈچە
 دە،-جبثذۇغتي ئۆٍٕي ثىر ئىچىذىال وۈْ ئىىىي ثبٍالر چىمىپ، چىڭغب ئوٍۇٔذىٓ، گەپ ثۇ

 ئەِذى. لوٍذى ٔىىبھالٔذۇرۇپ لەِەرٔىطبخبٔغب ضىڭٍىطي ئوٌتۇرغبْ تۇي ٍىڭجبڭٕىڭ ھبپىس ئۇٔي
 ثېرىػمىّۇ گەزەرِىگە ثىٍەْ تبِبغب-ئوٍۇْ دىگۈدەن وۈٔذە وۆپىَىپ، ئۈٌپەتٍىرىّۇ ئۇٔىڭ

 تبِبغب،-توً ثۈگۈْ »ھوِېرٔىڭ غبئىرى ٍۇٔبْ لەدىّمي. لبٌذى ثوٌۇپ تەگّەٍذىغبْ چوٌىطي
 ئۇٔىڭ ئوخػبظ، دىگىٕىگە «ثوٌىذۇ ۋەٍراْ وۆڭٍي وىػىٕىڭ ثوٌىۋەرضە، زىَبپەت-چبً ئەتىٍىىىە

 دەپ «غوجبَ »وىرضە ئۆٍگە ، «دارېٓ »چىمطب تبالغب. وەتتي ثوغىػىپ خېّىردەن خۇددى ئۆزىّۇ،
 ثۆٌەپ ثۆغۈوىە وۆڭٍىٕي ئۇٔىڭ ئەٌٍەٍذەن ضېھىرٌىه خۇددى تبۋۇغالر ٔبزٌىك جبراڭالٍذىغبْ

 . ئىذى ئۇخالتّبلتب
 ئۇ،. لبٌذى وېٍىپ ثىٍەْ ھەِرىَي ئىىىي ئبِبٔمۇي ئۆتۈۋاتمبٔذا، غۇٔذاق ئبٍالر ۋە وۈٍٔەر

 ئۆٍىگە تۇتمبْ ٍېڭي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر دەرھبي لوٍۇپ، جبٍالغتۇرۇپ گەزەرِىگە ھەِراھٍىرىٕي ئۆز
 . ئىذى وەٌگەْ

 ٍوچۇْ دەپ «ئبرِبٔجەگ »ثبٌىغب ٔەۋرە لۇٌٕىڭ ضەپەر خەٌپە تۆِۈر ئېَتمىٕىّىسدەن، ٍۇلۇرىذا
 :وېَىٓ ئوٌتۇرغبٔذىٓ جىُ ثىردەَ ئبڭالپ ضەۋەثىٕي لوٍغبٍٔىغىٕىڭ ئبت

 . ضورىذى دەپ - ئوٍالِذىغبٔذۇ؟ غۇٔذاق لېرىٕذاغالرِۇ لبٌغبْ- 
 خوجىٕىَبز ئەتىطىال چىمىپ ٍوٌغب ضەْ - لىَبپەتتە، ِەٍۈش ئبِبٔمۇي دىذى - ئەِىطىچۇ،- 

. وەتتي وىرىپ تبلمب ئىچىىرى دەپ «ئبرالغّبٍّەْ ئىػالرغب ثۇ ِەْ ثوٌّىذى، ئەِذى »پبٌگبْ
 جبْ دەپ «تبپػۇردۇَ خۇداٍىّغب خەٌپەِٕي ئىطىت، ۋاً ئىطىت، ۋاً »ٍېتىپ ھەپتە ثىر ثوۋاَ ٔۇرۇي
 ...ئۈضتىگە ئۇٔىڭ. ئۈزدى

 جىُ لبراپ ٍەرگە ثوٌۇپ، ثۇزۇٌغبٔذەن وۆڭٍي ئبِبٔمۇٌٕىڭ وەٌگۀذە، ٍەرگە غۇ گەپ
 . ئوٌتۇرۇۋاٌذى

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى - ئېَتّبِطەْ؟ ئبٍىغىٕىّۇ گېپىڭٕىڭ ھە،- 
. ثوٌّبش ٍوغۇرضبَ گەپ ضېٕىڭذىٓ ئبتب، ھەَ ئبوب، ھەَ ِبڭب ضەْ ئبوب، تۆِۈر ئېَتبً- 

 ثىٍەِطەْ؟ دەۋاتمبٍٔىغىٕي ٔىّە ٍۇرتٕىڭ-ئەي
 . ثىٍّەِذىّەْ ئېَتطبڭ ضەْ ثىٍەً، ٔەدىٓ ِەْ- 
 :چىمتي لوغبلالر ِۇٔذاق ئبرلبڭذىٕال وېتىپ ضەْ- 
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  لوپۇپ، ئەر خەٌپە تۆِۈر
  ئىػىٕي، ئوخػبتّىذى
  دەضتىذىٓ، تەوەثجۇرٌۇق

 . وىػىٕي وۆرِىذى تەڭ
 

  وەتتىغۇ، خەٌپە تۆِۈر
 . ٍەتتىغۇ ئۈرۈِچىگە

  لوٍۇپ، ئوت ٍېٕىذا ئوڭ
 . وەتتىغۇ ثىٍەْ زەردە
 

  ٍوٌىذا، ئۈرۈِچىٕىڭ
  ثبر، ثۇالق ٍەردە ئبتّىع
  چىمطب، ئېٍىپ تۆِۈرٔي

 . ثبر ضوراق وۈٍٔۈگي ھەر
 

  ضەروە، پبتّىغبْ ئبٌەِگە
 پبتمبٔطەْ؟ لبٔذاق وۈٔذۈوىە

  ضەْ، پبتمبْ-ضۀۇ پبتمبْ
 ٍبپمبٔطەْ؟ لبٔذاق ئبغسىٕي

 
 :وېَىٓ ثىردەِذىٓ. ثبضتي جىّجىتٍىك ئىچىٕي ئۆٍٕىڭ

 . خەٌپە تۆِۈر دىذى- ٍۀىچۇ؟- 
 ھەِّە چىمىپ، تبلمب ٍۀە ئۆتّەٍال، ئۇزۇْ وېتىپ ضەْ تۈٌىە دىگەْ دارىٓ ٌي ھىٍىمي- 

 دەپ لىٍىّىس ثبظ تبغمب ئىىىي ئوْ! تېخي لبرىّبِذىغبْ ئبوبِٕي ثوضۇق. وېرىۋاٌذى چبت ئىػمب
 ثىٍەْ دارىٓ ٌي. ثوٌۇۋاٌذى غىٍتىَذىغبْ لوي ھەِّىطىگە ثىٍّەً خۇدىٕي لوٍطب، لېمىپ دوٌىطىغب

 ئەۋەتّەوچي ئبدەَ وېٍىػىە تېپىپ لبرىَۈزٔي دىگەْ توختي ھېٍىمي لىٍىپ، ثىر گېپىٕي ئىىىىطي
 چىذىّبً، ئىػالرغب ِۇغۇٔذاق! ثوٌّبضّۇ ئەپىېٍىۋاٌغبْ لوراٍغب ئۇٔي ۋالمىچە ثۇ! تېخي ثوپتۇدەن

 ثەزىٍەر. ثوٌۇۋاٌذى ئبرىالغّبش ئىػمب ھېچ دەپ!« لىٍىڭالر لىٍطبڭالر ٔىّە »ئبوبَ پبٌگبْ ئېٍي
 ئۆز وېتىپ، ٔېرىٕىىرغب داداِّۇ. تۇردى وەتىىٍي تەرەپٍەرگە لبٍغبْ ثېػي ئىىىىٍەپ،-ثىرٌەپ

 «تۇراٍٍي تۇرۇپ ثوٌغىچە ئۇچۇر ثىر ئبوبِذىٓ تۆِۈر »ِەْ دىۋىذى، لىٍطبلّىىىٓ ئولىتىّىسٔي
 . وېتىۋاتىّىس چېچىٍىپ ئوخػبظ پبدىغب تەگىەْ ثۆرە ثىس لىطمىطي. لوٍذۇَ توختىتىپ دەپ

 لىٍذى؟ ٔىّە ِىٍتىمالرٔي لبٌغبْ ئۆزۈڭالردا- 
 ثبر؟ الزىّي ٔىّە ضىٍەرگە وۆضەٍٕىڭ ثۇ ئەِذى. تىٕجىذى جبھبْ دەٍطەْ؟ لىالتتي ٔىّە- 
 ثبلبِطىٍەر، پبداڭالرٔي ثوٌّىطب، ٍب لىالِطىٍەر، تېرىمچىٍىك ئېٍىپ، گۈرجىگىڭالرٔي-وەتّەْ
 . ثېرىۋاتىذۇ غبڭ تبپػۇرغبٔالرغب لوراي. ٍىغىۋاتىذۇ ثىرٌەپ-ثىر دەپ، ٍبخػي غۇ ضىٍەرگە

 ضىمىّذاپ، ضبلىٍىٕي ۋە لوپتي دەش ئورٔىذىٓ ئبڭالپ، گەپٍەرٔي ثۇ خەٌپە تۆِۈر
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 چۈغۈپ لەپەزگە ھبٌەتتە ثىھۇظ تبپتب، غۇ ئۇ. ثبغٍىذى ِېڭىػمب ئىتتىه-ئىتتىه ثۇٍبلمب-ئۇٍبلتىٓ
 ٍوٌۋاضمب ثبغٍىغبْ ئۇرۇغمب تەرەپىە ھەر ئۆزىٕي وەٌگۀذە ھۇغىغب وېَىٓ ھبزادىٓ ثىر لېٍىپ،

 :دە-توختىذى ئبٌذىذا ئبِبٔمۇٌٕىڭ ئبضتىٍىتىپ، لەدىّىٕي ثبرا-ثبرا ئۇ، ثىراق. ئوخػبٍتتي
 تەلذىر ھەِّىطي ثۇٔىڭ ثبر، گەپ دىگەْ ثوٌّبش لۇتۇٌغىٍي لېچىپ وەٌطە، تەلذىردىٓ- 
 . دىذى! - ئۇوبَ ئوخػبٍذۇ
 ئۈرۈِچىگە لوٍۇپ، ٍۇرتٕي-ئەي زە، ئەِّب. ثىٍّەٍّەْ ِەْ ثۇٔي ئەِەضّۇ، تەلذىرِۇ،- 

. ئبِبٔمۇي دىذى - ئىذى، ئىع چىمّبٍذىغبْ
 
 

2 
 

 خبتبٌىرىّٕي ېچىتىۋاتمبْ ئٍۈرىگىّٕي

 .ۇ لىٍىذەٍِىه نېػىُ ًۆز نٍۇٍۇغمب
 تىّۇر ِەٌىه__ 

 
 گەپ تەورارالٔغبْ لېتىُ ٍۈزٌەرچە چبغذىال لوراٍذىىي ضۆزى وېَىٕىي ئبِبٔمۇٌٕىڭ

 ثىرى وىّذۇر. تۇٍۇٌذى ئبڭٍىٕىۋاتمبٔذەن لېتىُ تۇٔجي خۇددى خەٌپىگە تۆِۈر ثۈگۈْ ثوٌطىّۇ،
 تبتىرىپ چىراٍي چىّىٍذاپ، ٍۈرىگي ئېَتىۋاتمبٔذەن ٍۀە تۈۋىذىال لۇٌىغىٕىڭ لوغبلالرٔي ثبٍىمي
 چبغذا، غۇ. ئۇ ئوٍالٍتتي دەپ «ٔىّە؟ وەتتىّّۇ چۈغۈپ خبٌتىطىغب ئبٌذاَ غۇفۇٔىڭ ٌي». وەتتي
 ئېَتمبْ ثۇرۇْ ئبً ثىرەر ئبدەِٕىڭ ھېٍىمي وۆرۈغىەْ ئۆٍىذە تۇڭگبٕٔىڭ گبِبزا ٍىٍي ثىر لبٍطي

 ضىس: »ئىذى ِۇٔذاق ِەزِؤي گەپٕىڭ ثۇ ثەرگەْ ئۆرۈپ تۇڭچي ضبٍىت. وەٌذى ٍبدىغب گەپٍىرى
< ئبٍرىۋېتىع تبغذىٓ ٍوٌۋاضٕي >وىتبپٍىرىّىسدا ثىسٔىڭ لىٍذىڭىس، خبتب وېٍىپ ئۈرۈِچىگە

 لبرغي، ئىٕمىالثمب ئۇ، چۈٔىي. لىٍىذۇ لىٍغۇٌۇلٕي ٍۀە وېَىٓ جبڭجۇڭ ٍبڭ. ثبر گەپ ثىر دىگەْ
 لبرغي ئەپۀذىگە جۇڭػەْ ضۈْ لوٌالپ، غىىەٍٕي ٍۈەْ ھبزىرِۇ،. ٍبلالٍذۇ خبٍٔىمٕي

 ثىسار خبٍٔىمتىٓ خەٌمي جوڭگو. ثوٌىذۇ ِەغٍۇپ چولۇَ غىىەً ٍۈەْ ئەِّب ؟!تۇرۇۋاتّبِذۇ
 .«ثوالتتي ئوثذاْ تۇرضىڭىس تىروىػىپ تبغذا غۇڭغىچە، ضىس. ثوٌىذۇ ئىٕمىالپ ٍۀە ٍېمىٕذا. ثوٌغبْ

 دارىٓ ضىسٔىڭ ثۇرادەر، ھەً »ئەپۀذىّۇ ھەٍذەر وەٌگۀذە، ئۈرۈِچىگە خەٌپە تۆِۈر
 خەٌك ِىڭٍىغبْ ٔەچچە لىٍغبْ ثبظ ئۆزىگە ضىسٔي. ثبرِبٍذۇ تىٍىُ تەثرىىٍەغىە ثوٌغبٍٔىغىڭىسٔي

 ثېٍىك ثوالروىٓ؟ پبٍذىطي لبٔچىٍىه تۇرۇغىڭىسٔىڭ ٍەردە ثۇ ئبٍرىٍىپ، توپىذىٓ
 . ئىذى دىگەْ «ئەِەضّۇ ئۈزەٌەٍذۇ ئەروىٓ دېڭىسالردىال-دەرٍب

 ئبِبٔمۇٌٕىڭ ئەِذى. ئىذى لىٍّىغبْ پىطۀت ئبٔچە گەپٍەرگە ثۇ چبغالردا ئۇ خەٌپە تۆِۈر
 . لبٌذى تبپبٌّبً ٍەر لوٍىذىغبْ ئۆزىٕي ئبڭالپ، ئېَتمبٍٔىرىٕي

 ِەغرەپٍەرِۇ،-ثەزِە ئۆٍٍىرىذىىي ئەِەٌذارالرٔىڭ ۋە ثبٍالر ثبغالپ، وۈٔذىٓ غۇ
 وۆزٌىرىٕي-لبظ ثىٍەْ ٔبخػىٍىرى غوخ ئېَتىذىغبْ ئوٌتۇرۇپ چېىىپ دۇتتبرٔي لەِەرٔىطبخبٕٔىڭ

 ٍبڭ ثېرىپ، گەزەرِىگە پبتال-پبت ئۇ. لبٌذى ثوٌۇپ خوغَبلّبش ئۇٔىڭغب ئەروىٍەغٍىرىّۇ، ضۈزۈپ
 ِەغك ھەرثي ٍىگىتٍەرگە ٔىڭ( ضبۋگۈۀٍەر )ِۇئەٌٍىٍّىرى تەٌىُ ھەرثي ئەۋەتىەْ جبڭجۇڭ



    ئببذۇرىھىٌ ئۆتنۈر–ئىس روٍبّي         پبجىئەوىڭ ئبخىرى 

 

- 219 - 

 وېتەتتي ئوۋالغمب ئۆردەن تەرەپىە ئۇالٔجبً ٍبوي ئۆتىۈزەتتي، وۈْ ثىٍەْ وۆرۈظ ئۆگۈتۈغٍىرىٕي
 وېَىٓ، چىممبٔذىٓ ئۈرۈِچىگە تۇرپبٔذىٓ ثوٌۇپ ئەي جبڭجۇڭغب ٍبڭ ئوخػبظ ئۆزىگە ٍبوي ۋە

 گبٍي لىٍىػبتتي، ِۇڭ-ھبي ثېرىپ، ئۆٍىگە خەٌپىٕىڭ ِۆٍذىٓ ِەرتىۋىطىگە ئېرىػىەْ ٍىڭجبڭٍىك
 . لبالتتي لؤۇپ گەزەرِىذە وۈٍٔىرى

 لبراپ، چىراٍىغب تۇتۇٌۇۋاٌغبْ ئبضّبٔذەن ثۇٌۇتٍۇق ئۇٔىڭ لەِەرٔىطبخبْ ئبخػىّي ثىر
 گەپٕي غۇ خۇددى خەٌپە تۆِۈر. تبغٍىذى دەپ «ثەرضىٍە خېتىّٕي ثوٌطىال، زېرىىىەْ ِۀذىٓ»

 ئبِبٔمۇٌغب وۆرپىطىٕي-ٍوتمبْ لۇر ثىر دە،-لىٍذى ئبدا رەضّىَەتٕي دەرھبي تۇرغبٔذەن، وۈتۈپ
 . وەتتي وۆچۈپ گەزەرِىگە وۆتەرتىپ

 ثىٍەْ ضېپىً ئورٔي ِەوتەپٕىڭ ثبغالٔغۇچ ٍىگىرِىٕچي غەھەرٌىه ئۈرۈِچي ھبزىرلي
 ٔەچچە ٍۈز ئىىىي ئۆزىٕىڭ چىممبٔذا، ئۈرۈِچىگە خەٌپە تۆِۈر ثوٌۇپ، گەزەرِە ثىر لورغبٌغبْ

 ئەتىۋارالپ، ئبالھىذە خەٌپىٕي تۆِۈر جبڭجۇڭ ٍبڭ. ئىذى جبٍالغمبْ گەزەرِىگە غۇ ثىٍەْ ٍىگىتي
 لىٍىپ، ئبرتۇق ھەضطە ثىر ِبئبغىذىٓ ووِبٔذىرىٕىڭ ثبتبٌىَوْ ئبدەتتىىي ِبئبغىٕي ئبٍٍىك ئۇٔىڭ

 ئوتتۇز لبراپ، دەرىجىگە ٍىگىتٍەرگىّۇ، ئبضتىذىىي لوي. ثەٌگىٍىذى وۈِۈظ ضەر ئبتّىع ٍۈز ثىر
 . تبرلبتتي ِبئبظ ضەرگىچە ئوْ ضەردىٓ

 ئۇالر. ئىذى ٍېرىُ وۆڭٍي ثىٍەْ ثوٌغبْ پۈتۈْ ثوٍي توق، لورضىغي ٍىگىتٍەرٔىڭ ثىراق
 الغبٍالپ ووچىالردا ئېٍىپ ِبئبظ ثىىبر ئۈچۈْ ٔىّە چىممبٍٔىغىٕي، ئۈچۈْ ٔىّە ئۈرۈِچىگە
 ۋە ٍۇرت-ئۆً. چۈغۀّەٍتي لىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي ئۈچۈْ ٔىّە ِەغمٕىّۇ ھەرثي ٍۈرگىٕىٕي،

. ثبغٍىذى لىَٕبغمب ئبغرىمتەن ثىر ٍبِبْ خۇددى ئۇالرٔي دەردى ضېغىٕىع لېرىٕذاغالرٔي-لوۋَ
 غوپبڭ ثەزىٍٍىرى تىرىػطب، چىمىرىػمب ثىٍەْ ئوغۇق تۆت پۇغۇغىٕي ئىچ ثەزىٍىرى غۇڭب

 ئەھۋاي ثۇ ثۇٍبْ، ئبڭٍىغبٔذىٓ ئەھۋاٌىٕي ٍۇرتٕىڭ ئبِبٔمۇٌالردىٓ ثوٌۇپّۇ. ثوٌىۋاٌذى ٍبلىالٍذىغبْ
 «دەٍتتي ٔىّە ثىر ثوٌّىطب، ئېَتّبپطەْ، تۈزۈورەن خەٌپەِگە »ثەزىٍەر. وەتتي وۈچىَىپ تېخىّۇ

 لوٌىغب غىجەوٕي ثوٍىچە ئبدىتي ئۆز ثوٌطب، ئەِەت ئۆزغوجب تورپبق. جىّىٍەٍتتي ئبِبٔمۇٌٕي دەپ
 دە،-ئبالتتي داپ لوٌٍىرىغب ئۀطبرى ثىٍەْ لىسىك لبضىُ. ثەزٌەٍتتي ثىٍەْ ِۇلبَ وۆڭٍىٕي ئېٍىپ،
 . ثوالتتي ثبضّبلچي دەردىٕي ثىٍەْ ٔبخػب

 ئبخػىّىّۇ وەٌگەْ وۆچۈپ گەزەرِىگە ثېرىۋېتىپ، خېتىٕي لەِەرٔىطبخبٕٔىڭ خەٌپە تۆِۈر
 لىسىمٕي لبضىُ ثىٍەْ ئەِەت ئۆزغوجب تورپبق ِەٍذأذا، ئبٍذىڭ-ئوچۇق لىطّي ثىر ٍىگىتٍەرٔىڭ

 ئۇالرٔىڭ وېٍىپ، دەضطەپ ئۇچىذا پۇتىٕىڭ خەٌپە تۆِۈر. ئبڭالۋاتبتتي ٔبخػب ئوٌتۇرۇپ چۆرىذەپ
 . لىٍذۇردى داۋاَ ٔبخػىطىٕي لىسىك لبضىُ. ئۆتۈۋاٌذى ئبرلىطىغب لبرىَبغبچٕىڭ ٍېٕىذىىي

 
  توال، ثبرغۇَ ٍۇلۇرى

  توال، وبرىُ دىطەَ ثبراً
 غەرىذە غېرىپٍىك غۇ

 . ِۇپتىال لەپەضىە جېٕىُ
 
  چىغرىك، ثۇزۇق پبختب، ھۆي

 . ئېَتبٍّۇ چبلمبٕٔي چىگىت
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  وېٍىپ، ٍۇرتىغب وىػىٕىڭ
 . ئېَتبٍّۇ ثوٌغبٕٔي غېرىپ

 
 :ثبغالٔذى ٔبخػب ثىر ٍۀە ٍۆتىېٍىپ، پەردە

 
  لوٍۇڭالر، تبغذا ئۆٌۈگۈِٕي ئۆٌطەَ، ِەْ
 . لوٍۇڭالر ثبغذا وەٌطە، ٍىراق ٍوٌي تبغ

 لوٍۇڭالر ئبچىپ ضبٍبْ لىجٍە ٍۈزۈِٕي
 . لوٍۇڭالر ضبٔجىپ گۈي دەضتە ثىر ثېػىّغب

 
 :ئېطىٍذى لوٌىغب لىسىمٕىڭ لبضىُ وېٍىپ دەٌذەڭػىپ ٍىگىت ثىر ِەش چبال

 ٔبخػبڭ ثبغمب وۆتەرگىذەن وۆڭۈٌٕي. تۇتىۋاتىذۇ ٍىغب ِېٕي ٔبخػبڭٕي، ثۇ ئبداظ، لوٍچۇ- 
 ٍولّۇ؟

 لبضىُ دىذى - وەٌگەْ، لوٍۇپ لۇِۇٌذا وۆڭٍۈِٕي ِەْ وۆتۈرىذۇ؟ وۆڭۈٌٕي ٔەدىىي- 
 . لىسىك

 ٔىّىطي؟ دىگىٕىڭ وەٌذىُ لوٍۇپ وۆڭٍۈِٕي لىٍذىڭغۇ، گەپ لىسىك ھەً- 
 ئبٔذىٓ. لىسىك لبضىُ دىذى - ئىذىُ، وېٍەر لوٍۇپ ئۆزۈِٕىّۇ دىّىطەَ، خەٌپەِٕي- 

 . وۈٌذى دەپ «ئەِەضّۇ؟ راضت »لبراپ، وۆپچىٍىىىە
 وۈٍٔەرگە ِۇغۇ ضىٍەرٔي چىمىپ، ئبرلىطىذىٓ لبرىَبغبچٕىڭ خەٌپە تۆِۈر دىذى - راضت،- 

 . جبزاالڭالر ِېٕي ِەْ، لوٍغبْ
 دأچىٍٍىرى ٍبظ وىرپىىٍىرىذىىي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. تۇرۇغتي ئورۇٍٔىرىذىٓ ھەِّەٍٍەْ

 گوٍبوي وۆزىگە ٍىگىتٍەرٔىڭ دأچىٍىرى ٍبظ ثۇ. تۇراتتي پبرلىراپ ِەرۋاٍىتتەن خۇددى ٔۇرىذا ئبً
. وەتتي وۆرۈٔۈپ ٍۇٌتۇزىذەن ئۈِىت چىمىۋاتمبْ پبرلىراپ ئبرىطىذىٓ ثۇٌۇتالر
 
 

3 
 

 . تېػەٌّەٍذۇ غبٍىٕىّۇ ئولي لبٌغبْ ھېرىپ ئولَبٔىڭ
 ①جۇگېٍَبڭ- 

 
 ئبۋاي ھەِّىذىٓ ئۈچۈْ، ثۇٔىڭ. ثوٌذى ثبغٍىّبلچي ئىع ثۆٌەوتىٓ خەٌپە، تۆِۈر ئەِذى

 ثۇ ثىراق،. غۇ دەۋاتمىٕي ٍىگىتٍەرٔىڭّۇ. ئىذى الزىُ ثوغىتىػي لوٌىٕي-پۇت چىمىپ، لەپەزدىٓ
 ضۇٔىذىغبْ تەپىۀگە چېمىٍىذىغبْ، ئۇرغبٔغب __ ثۇ ثوٌىذۇ؟ وەتىىٍي چىمىپ لبٔذاق لەپەزدىٓ

 ثۇٔىڭ وېرەن؟ لۇتۇٌۇظ لبٔذاق لەپەزدىٓ تۆِۈر ثۇ. لەپەز تۆِۈر __ ثۇ ئەِەش، لەپەز ٍبغبچ
  ٍبخػي ثىرەر وۆرەً، گەپٍىػىپ ثىر ثىٍەْ ئبدەَ ھېٍىمي توختب،. »ثىٍّەٍتتي ھېچىىُ چبرىطىٕي

ٍىٍٍىرى ٍبغىغبْ ِەغھۇر ضىَبضىئوْ ۋە ھەرثي ئىػالر -234-181 لەدىّمي جوڭگو تبرىخىذىىي ئۈچ پبدىػبٌىك دەۋرىذە، ِىالدى ① 
 .ئبٌىّي
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 تۇٔگبٕٔي گبِبزا ئبخػىّىال غۇ ئۀطبرى. ئبِبٔمۇٌغب خەٌپە تۆِۈر دىذى «ثېرەرِىىىٓ ِەضٍىھەت
 ٍوق وېَىٓ وۈٔذىٓ ئۈچ وۆرۈغۈپ، ثىٍەْ ضەْ ئبدەَ  ئۇ: »تۇٔگبْ گبِبزا ثىراق،. وەٌذى تېپىپ
 . ثەردى جبۋاپ دەپ «ثىٍّەٍذۇ ِەْ وەتتي، ٔەگە. ثوٌذى

 ثىرەر ٍۇرتمب تبپمىچە، ٍوٌىٕي وېتىػٕىڭ ئۈرۈِچىذىٓ ثىر - خەٌپە، تۆِۈر دىذى - خەٍر،- 
 . تۇرضۇْ تىٕجىتىپ وۆڭٍىٕي ئەٌٕىڭ ثېرىپ، ئبٌذىّىسدا ئۇ. تۇراٍٍي ئەۋەتىپ ئبدەَ

 ِەضىٍە دىگەْ وېرەن ئەۋەتىع وىّٕي ئەِذى. لۇغۇٌذى دەرھبي ئبِبٔمۇٌالر پىىىرگە ثۇ
 ئبٔىطي لېرى لۇِۇٌذا وىػىٕىڭ دىگەْ لۇٌي ِەِەت ضەثذاغٍىرىذىٓ ئۆز ئۀطبرى لوٍۇٌغبٔذا،
 وۆڭٍي ئۇٔىڭ لېٍىۋاتمبچمب، چۈغەپ ئبٔىطىٕي دىگىذەن وۈٔي ھەر ثۇٍبْ، ٍېمىٕذىٓ ثبرٌىغىٕي،

 . ئېَتتي ٍۈرگىٕىٕي دەپ «ضوراٍّىىىٓ رۇخطەت خەٌپەِذىٓ »ثوٌۇپ، ثىئبراَ
 ئۇٔىڭغب خەٌپە تۆِۈر. ئىذى وىػي ثىر دوغىالق لبٌغبْ ٍېمىٍٕىػىپ لىرىمالرغب لۇٌي ِەِەت

 ئېٍي چىمىپ، لوراٍغب دەرھبي وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ٍولالپ ئبپىٍىرىٕي »چۈغۀذۇرۇپ، ئەھۋإٌي
. دىذى «تۇرضۇْ لىٍىپ ضەۋرى وەتّەً، توزۇپ ئېَتطىال، ئبوبِالرغب ضەپەرلۇي ثىٍەْ پبٌگبْ
 . چىمتي ٍوٌغب ئېٍىپ ضبالٍِىرىٕي-ضوغب ٍىگىتٍەرٔىڭ ثىرِۇٔچە لۇٌي ِەِەت وېَىٓ وۈٔذىٓ ئىىىي

 چىراق ئۇ،. ئىذى دىژورٔىطي ثبظ گەزەرِىٕىڭ ئۀطبرى وۈٔي، ِبڭغبْ لۇٌي ِەِەت 
 ٍېٕىپ چىراق ٍبتىغىذا تۇڭچىٕىڭ ضبٍىت چبغذا، ثىر ثوٌغبْ چېٍىٕىپ وبٔبً ٍېتىػمب ئۆچۈرۈپ

 ھىُ پۀجىرە لبرىّبً، تىٕجىمٍىغىغب وېچىٕىڭ. وەٌذى تۈۋىگە پۀجىرە وۆرۈپ، تۇرغبٍٔىغىٕي
 الِپب وىرضىٓ تۇڭچىٕىڭ ضبٍىت لبراپ، ٍوچۇغىذىٓ پۀجىرە ئۀطبرى. ئىذى لوٍۇٌغبْ ٍېپىپ

 لبراپ ئىػىىىە پبتال-پبت ئۇ. لبٌذى وۆرۈپ ٍېسىۋاتمبٍٔىغىٕي ثىرٔىّە ثىٍەْ لەٌەَ ٍۇڭ ٍورۇغىذا،
 . تۇراتتي ثىٍىٕىپ تۇرغبٍٔىغي خۇدۇوطىرەپ لبراغٍىرىذىٓ ئۀذىػىٍىه ئۇٔىڭ. لوٍبتتي

 . ئۀطبرى دىذى - ٍبتّبپالغۇ؟ تېخي ئبوب، ضبٍىت- 
 دەرھبي ٔەرضىطىٕي ٍېسىۋاتمبْ تۇڭچي، ضبٍىت دىذى - ٍبتىّەْ، ھبزىر ِبٔب ئۇوبَ، ِبٔب- 
 «ٍېسىۋاتىذىغبٔذۇ خەت ئۆٍىگە »ئەِّب، ثىٍىٕذىَۇ، غەٌىتە ئۀطبرىغب ھەروىتي ثۇ ئۇٔىڭ. ٍوغۇرۇپ

 . لبٌذى وېتىپ لىٍّبً گەپ ئوٍالپ، دەپ
 تۆِۈر وېٍىپ، لبٍتىپ ضەپىرىذىٓ تۇرپبْ ئەپۀذى ھەٍذەر وۈٔىطي جۈِە ھەپتىٕىڭ غۇ

 وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ضورىػىپ ئبِبٍٔىك-تېچٍىك ۋە تبپتي ئبٌذىذىٓ ِەضچىت ٍبڭخبڭ خەٌپىٕي
 خبپب ثبرِىطىڭىس ثوٌىذۇ، تبِبق دېگەْ ٍبپّب وۆرىذىغبْ ٍبخػي ضىس ئۆٍذە ثىسٔىڭ ثۈگۈْ»

 لبٌغبچمب، ضېغىٕىپ دوضتىٕي ثۇ وۆرۈغّىگەْ ثۇٍبْ، ئبٍذىٓ ثىرەر خەٌپىّۇ تۆِۈر. دىذى «ثوٌىّەْ
. ثوٌذى ِبلۇي دەرھبي

 ِېھّبْ خەٌپىٕي تۆِۈر ئۆٍىذە پبوىسە ضەرەِجبٔالٔغبْ ئبددى ئۆزىٕىڭ ئەپۀذى ھەٍذەر
 خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، غىسادىٓ. لوٍبتتي لبراپ پبت-پبت چىراٍىغب غەِىىٓ ئۇٔىڭ ئوٌتۇرۇپ، لىٍىپ
 ئېَتىپ لوغبلالرٔىّۇ ھېٍىمي ھەتتب. تۆوتي ھەضرىتىٕي ھەِّە ئوٌتۇرۇپ، تىٕىپ وىچىه-ئۇٌۇق
 ئۆتىەْ ئەپۀذى ھەٍذەر. ضورىذى ِەضٍىھەت ھەلمىذە وېرەوٍىگي لىٍىع لبٔذاق ئەِذى ۋە ثەردى

 :دىذى ِۇٔذاق ئۆتىەچ ئەضٍەپ ثىرلۇر ئىػالرٔي
 ئۆزىگىّۇ ئبٌذىٕىپ ِۀطەپىە-پۇي. ئىىەْ خبپب ثەن خەٌپىذىٓ ِۆٍذىٓ خەٌمىّۇ، تۇرپبْ- 

 دىگەْ «دۈغّەْ ئۆزۈڭگە پۇغبٍّبْ وېَىٕىي »خەٌمىٕىڭ ئۇٍغۇر. دەٍذۇ لىٍذى، ثىسگىّۇ لىٍذى،
 ثىٍەْ تىّطبخ ٍبغىطبڭّۇ، ثوٍىذا دەرٍب »خەٌمىٕىڭ ھىٕذى. ضۆز ئېَتىٍغبْ ئورۇٍٔۇق ثەن ِبلبٌي
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 ِۇِىىٓ؟ دوضتٍىػىع لبٔذاق ثىٍەْ جبڭجۇڭ ٍبڭ. ثبر ِبلبٌي دىگەْ «دوضتٍىػبٌّبٍطەْ
 ِەغھۇر دىگەْ «لوزىچبق ثىٍەْ ثۆرە »وىرىٍوفٕىڭ. ئي. ئب ٍبزغۇچىطي ئورۇش ئبٔذىٓ،

 ضىسگە ِەْ ئەِذى. چىمتي لېٍىپىذىٓ خىع ئۆتتي، ئىع »ئبخىرىذا ثېرىپ، ضۆزٌەپ ِەضەٌىٕي
 . دىذى «ثېرەٌەٍّەْ وېڭەظ لبٔذاق

 :دىذى ِۇٔذاق وېَىٓ چۆِگۀذىٓ خىَبٌغب ثىردەَ خەٌپە تۆِۈر
 تۇرۇپ جىُ لوزىچبلتەن ثبٍىمي. ثبر ِبلبي دىگەْ لبي ئېتىپ لبٌغىچە، ٍېتىپ ثىسدە- 
 . وېپىً ئبٌال لبٌغىٕىغب. دەپتىىەْ غەٍتبْ ئۈِىتطىس. ثبلىّەْ تىپىرالپ ٍۀە ئۆٌگىچە،

 ئۇٔىڭ لبراپ، وۆزٌىرىگە ٍوغبْ تۇرغبْ ٍېٕىپ ئوتتەن خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەپۀذى ھەٍذەر
 . لوٍذى ٌىڭػىتىپ ثېػىٕي لېٍىۋاتمبٔذەن لبٍىً غەٍرىتىگە

 تبي ئەٌٍىه ثېَىذىٓ تبتبر دىگەْ چبٔػىف خۇضەٍىٓ خەٌپە تۆِۈر وېَىٓ، وۈٔذىٓ ثىرٔەچچە
 ئۇالٔجبٍغب وۈٔي ھەر ئۈچۈْ وېٍىع ئورۇپ ئوت ئبتالرغب ٍىگىتٍىرى ئۇٔىڭ. ضېتىۋاٌذى ِىٍتىك
 ِەخپي ئۇالٔجبٍغب ئبزدىٓ-ئبز ِىٍتىمالرٔي ثۇ پبٍذىٍىٕىپ، پۇرضەتتىٓ غۇ ئۇالر. تۇراتتي چىمىپ

 ٍوٌي تبغ ئبٌطبق، چىمىپ غەھەردىٓ خەٌپە تۆِۈر. تۇردى ٍوغۇرۇپ ٍەرٌەرگە ئەپٍىه ئەپچىمىپ،
 غىٕجبڭ ثىٍەْ ِۇڭغۇي تبغمي ئبرىذا غۇ. ئوٍالٍتتي دەپ ِۇِىىٓ، وېتىۋېٍىع لۇِۇٌغب ثىٍەْ

 پبٍذىٍىٕىپ، پۇرضەتتىٓ ثۇ خەٌپە تۆِۈر. لبٌذى وۈچىَىپ تولۇٔۇظ لوراٌٍىك چىگرىطىذىىي
 ٍەرٌەرگە ثوٌۇۋاتمبْ تولۇٔۇظ ئبغۇ ئۆزىٕىڭ جبڭجۇڭغب ٍبڭ ئۈچۈْ، چىمىۋېٍىع غەھەردىٓ

. لىٍذى ئىٍتىّبش دەپ «وەٌذى ۋالتىُ وۆرضىتىع خىسِەت ضىسگە ِېٕىڭ »ضوراپ، ئەۋەتىٍىػىٕي
 ِەلطىذىذىٓ تۆِۈرٔىڭ ئبرلىٍىك ِەٌۇِبتالر ِەخپي ثەرگەْ جبضۇضالر جبڭجۇڭ ٍبڭ ثىراق

 ثوٌۇۋاتمبْ تولۇٔۇظ لوراٌٍىك وىػىّىسٔي ِۇھىُ ضىسدەن »تۇرغبچمب، ثوٌۇپ خەۋەردار ئبٌٍىمبچبْ
 ثوٌىذۇ، ئىع ئىػٍەتىۀذەن ئۆٌتۈرۈغىە پبغب غەِػەرٔي ئىطىً لۇِۇٌذىىي ئەۋەتطەَ، ٍەرگە

 ثبغالپ، وۈٔىذىٓ غۇ ۋە ئۇٔىّىذى دەپ «تۈزۈن تۇرغىٕىڭىس وۆرضىتىپ ئەلىً ِبڭب تۇرۇپ ٍېٕىّذا
 ئبضتىغب ٔبزارىتي ئۆز ئۇٔي ثىٍەْ ثبٔىطي ئۆتىۈزۈظ «وېڭەظ ھەرثي »دىگىذەن ھەروۈٔي
 جەڭ وۈچەٍتىپ، تەرثىَىٕي-تەٌىُ ثوٌغبْ چېرىىٍەرگە دىگىٕي «وېڭەظ ھەرثي »ثۇ. ئېٍىۋاٌذى

 ثىر چىمّبٍذىغبْ ئبٍىغي ِەزِۇٔىذىىي لىٍىع ِۇھبوىّە ِەضىٍىطىٕي ٍبخػىالظ تېخٕىىىطىٕي
 لەغمەر چبغالردا وېَىٕىي ٍۀي )ِبفۇغىڭ ٍېمىٍٕىرىذىٓ جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ئۇٔىڭغب ثوٌۇپ، ٍىغىٓ
 ھەرثي ثىرلبٔچە خەٌپە تۆِۈر. لىالتتي رىَبضەتچىٍىه( ِبتىتەً ئبتىغبْ دەپ چبغمبْ تۇٌۇَ خەٌمي

 ئوٌتۇرۇغمب ئبڭالپ گەپٍىرىٕي چبغمبٕٔىڭ تۇٌۇَ غۇ دىگىذەن وۈٔذە ثىرلبتبردا ثىٍەْ ثبغٍىمالر
 . ئىذى ِەججۇر

 ثبغالپ گەزەرِىگە وىػىٕي ثىر تۇٔگبْ گبِبزا ثىرىذە، وۈٍٔەرٔىڭ وىرگەْ ئېَي زاِىساْ
. ئىذى ٍېتىٍىۋاٌغبْ ئبتٕي جۈپ ثىر تۇرغبْ ثىٍىٕىپ وەٌگۀٍىگي ضەپەردىٓ ٍىراق ئۇ، وىردى،

 ئبٌذىغب دەپ «ئبوب »تبغالپ، چۇٌۋىرىٕي ئبتالرٔىڭ ثىٍۀال، وۆرۈظ خەٌپىٕي تۆِۈر وىػي ئۇ ئەگەر
 غۇٔچىٍىه غبوىر. ثوالتتي تۇٔۇٍبٌّىغبْ غبوىرٔي ئىٕىطي ئۆزىٕىڭ خەٌپە تۆِۈر ثوٌطب، وەٌّىگەْ
 وۆزٌىرى لوً وەتىەْ، لبرىذاپ ٍبداڭغۇراپ ٍۈزٌىرى ٍۇِۇالق ئۇٔىڭ ئىذىىي، وەتىەْ ئۆزگىتىپ

 . ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ غەٌىتە ئوٌتۇرۇغۇپ ئىچىگە ثوٌطب،
 ثىٍەْ ثوضۇق لبرا. ئىذى ٍبِبْ ثىرى-ثىرىذىٓ خەۋەرٌىرى وەٌگەْ ئېٍىپ غبوىرٔىڭ

 ٍۇرتىغب ئۆز ٔېرىٕىىرٌىمالر ثىرِۇٔچە ثبغٍىك ضەپەرلۇي چىذىّبً، ئەٌىّىگە توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ
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 ئبزراق. لبپتۇ چۈغۈپ لوٌىغب غبِەخطۇتٕىڭ وۈٔىال، ثبرغبْ لۇِۇٌغب لۇٌي ِەِەت. وېتىپتۇ وۆچۈپ
 ثەدىٍىگە ثۇٔىڭ. لىپتۇ خبئىٍٕىك ئېَتىپ، ضىرٔي ھەِّە ثىٍگەْ ئۆزى چىذىّبً، لىطتبلمب-لىَىٓ

 ئبغپۇزۇٌذا ثىٍەْ ئبغىٕىطي ثىر خوغبٌٍىغىذىٓ وۈٔي غۇ ئۇ. ئېرىػىپتۇ ِۀطىۋىگە ①«لورِبٌٍىك»
 ئۇٔي ۋاڭ غبِەخطۇت تۈگىذى، ئىػي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەِذى »تبغالپ، ئىچىپ جىمراق

 غۇ ئبڭالپ، گەپٕي ثۇ تبڭجبڭ ضبٌي دوضتٍىرىذىٓ وؤب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر. دەپتۇ «ئۆٌتۈرتىۋېتىذۇ
 غبوىر ثىٍەْ غۇٔىڭ. لىٍذۇرۇپتۇ خەۋەر غبوىرغب ِبڭذۇرۇپ، لوراٍغب ئىٕىطىٕي ئۆزىٕىڭ وېچىطىال

. چىمىپتۇ ئۈرۈِچىگە ِېڭىپ، ٍوي دىگىذەن وۈٔذۈز-وېچە
 لۇٌذىٓ ِەِەت ۋاڭ غبِەخطۇت چۈٔىي،. ضبٌذى ئۀذىػىگە لبتتىك خەٌپىٕي تۆِۈر خەۋەر ثۇ

 ،(ثوٌغبٔذۇ لىٍىپ ِەٌۇَ وەِگىچە ثۇ ثەٌىىُ )ثوٌطب لىٍغبْ ِەٌۇَ جبڭجۇڭغب ٍبڭ ئۇلمبٍٔىرىٕي
 گەپ تۇرغبْ وۆرۈٔۈپ وۆزگە ثېرىػي ٍۈز پبالوەتٕىڭ ثىر چوڭ ئىچىذە وۈْ ثىرٔەچچە ِۇغۇ
. الزىُ وېتىع چىمىپ دەرھبي غەھەردىٓ چبرە ثىر-ثىردىٓ  وېرەن؟ لىٍىع لبٔذاق ئەِذى. ئىذى
 ثبر؟ ثبٔب ٔېّە. ثوالتتي ٍبخػي تېپىپىٍطب ثبٔب ثىرەر ثوٌىذۇ؟ وەتىىٍي چىمىپ لبٔذاق ثىراق،

 ثوالر؟ لبٔذاق ثۇ ِبڭطىچۇ، توٌغبپال ثبغٕي وېچىذە ثىر دەپ، تەۋەوىۈي
 تۇرغبٔذا، لبتۇرۇپ ثبظ ئۈضتىذە ِەضىٍە غۇ ئۀە ثىٍەْ ٍېمىٍٕىرى ئۆزىٕىڭ خەٌپە تۆِۈر

 ئبۋاي ِېڭىػٕي، ثۆٌۈٔۈپ-ثۆٌۈٔۈپ ِبڭّبً، تەڭ ھەِّەٍٍەْ ئەِەت ئۆزغوجب تورپبق ثىٍەْ غبوىر
 ثىٍەْ ئبِبٔمۇي لىٍذى، تەٌەپ وېتىػٕي تەرەپىە لۇِۇي ئبٔذىٓ ثېرىۋېٍىپ، تبغٍىرىغب تۇرپبْ
 ثۆٌۈٔۈپ ٔەچچىگە ثىر لوغۇٌطىّۇ، پىىىرگە دىگەْ ثېرىع تەرەپىە تۇرپبْ ئبۋاي لىسىك لبضىُ

 ِېڭىپ ئبٌذىّىسدا ئبدەَ ئبزراق ھبزىرچە »خەٌپە تۆِۈر ئبخىر،. ھېطبپٍىذى دەپ خەتەرٌىه وېتىػٕي
 لوٍۇٌغبْ ٍوغۇرۇپ ئۇالٔجبٍغب ٍىگىت ٔەچچە ئوْ ثبغٍىك غبوىر ثىٍەْ غۇٔىڭ. دىذى «تۇرضۇْ

 وۈْ ئۈچ-ئىىىي خەٌپىٍەر تۆِۈر ②.ثوٌذى غبٍىپ وۆزدىٓ وېچىذىال ثىر ئېٍىپ، ِىٍتىمالرٔي
 . ثوٌۇغتي وەتّەوچي چىمىپ غەھەردىٓ وېچىذە ٍېرىُ پبٍذىٍىٕىپ، لبراڭغۇضىذىٓ ئبً ئىچىذە

 ھەرثي »ٍۀە خەٌپىٕي تۆِۈر ٍبِۇٌذىٓ جبڭجۇڭ ئەتىگۀذە، ئەتىطي چىمىپ، ٍوٌغب غبوىرالر
 تولۇٔۇغي چىگرا: »ئۇلتۇرۇغتب ثۇ. لبٌذى وېٍىپ ئۇلتۇرۇظ چبلىرغبْ ٍىغىٕىغب ٔىڭ«وېڭەظ

 دارېٓ تَې. لىٍىٕىذۇ ِۇھبوىّە ِەضىٍە غۇ ِەخطۇش ٍىغىٕذا لېتىّمي ثۇ. لبٌذى جىذدىٍىػىپ
 ئۈچۈْ لوٍّبضٍىك تۇغذۇرۇپ گۇِبْ خەٌپە تۆِۈر. ئىذى دىَىٍگەْ «الزىُ لبتٕىػىػي چولۇَ

 ضبڭب ِۀّۇ لېتىُ ثۇ »ئبِبٔمۇي. ثوٌذىً ثبرِبلچي ٍىغىٕغب ئېٍىپ تۇڭچىٕي ضبٍىت ثۇرۇٔمىذەن
 ٍىگىتٍەرٔي ضبۋگۇۀٍەر ثەرگۈچي تەٌىُ ھەرثي ھېٍىمي ئبتالٔغبٔذا، ئۇالر. دىذى «ثوالً ٍوٌذاظ

 ثىر تىگىتٍەرگە ٔىّىػمىذۇر وېتىۋېتىپ، چىمىپ دەرۋازىذىٓ خەٌپە تۆِۈر. لىٍذۇرۇۋاتبتتي ِەغك
 ئېگىطىٕىڭ ئبت ثوز وۆن. تبرتتي تېسگىٕىٕي ئېتىٕىڭ ثوز وۆن دە،-وەٌذى لبرىۋاٌغۇضي

. ئەپمبچتي تەرەپىە ئېغىً ضېرىپ تېسگىٓ ۋە ثۇرۇٌذى ئبرلىغب دەرھبي ضەزگۀذەن، وۆڭٍىذىىىٕي
 ئېغىً ھەدەپ چىػٍىۋېٍىپ، ئېغىسدۇرۇغىٕي ثوٌطب، ئبت ثوز وۆن. ثوالتتي توختبتّبلچي ئۇٔي تۆِۈر

 توضمبٔالرٔىڭ ٍوٌىٕي ئبت ثوز وۆن. ثۇرۇٌذى ئبتمب دىممىتي ھەِّىٕىڭ. چبپبتتي تەرەپىە
 
 
 
 

 .زىرائەتٍەرٔي لوغذىغۇچىالرٔىڭ ثبغٍىغي- ئورِبْ–لورِبي  ①

تبرىخىٌ ِبتىرٍبٌالردا ٍېسىٍىػىچە، غبوىر ئۆز ھەِراٌىرى ثىٍەْ تۇرپبْ ئبضتبٔىگە ثېرىپ، ِۆٍذىٓ خەٌپىٕىڭ ضەپذاغٍىرىذىٓ  ②
ٍىٍي ِبرتٕىڭ ئبخىرى دۈغّەْ لوٌىغب چۈغۈپ ھبالن -1914ثەختىە لبرغي . ئەِەت ثىٍەْ ثىرٌىىتە ٍۀە ئىع ثبغٍىغبْ

ئەِەت لوزغىالڭٕي ٍۀە داۋاِالغتۇرۇپ، ٍبڭ زىڭػىٓ ھبوىّىَىتىٕي ئباللسادە لىٍىپ تۇرغبٔذا، لوزغىالڭچىالر ئىچىگە . لىٍىٕغبْ
 .دېىبثىر ضۈٍمەضتىە ئۇچرىغبْ-16ٍىٍي -1914وىرىۋاٌغبْ تبجي ثىٍەْ ضىَىت دىگەْ خبئىٕالر تەرىپىذىٓ 
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 دە،-تبغٍىذى وىػٕەپ لبتتىك وۆتىرىپ، ئىگىس پۇتٍىرىٕي ئبٌذى جبۋاثەْ چۇلبٍٔىرىغب-لىمبش 
 ِۇٔذاق ھىچمبچبْ ئۇٔىڭغب ئېتي ضۈٍۈٍِۈن ثۇ چۈٔىي،. ِبڭذى ضۇٔۇپ ثوً ئېگىطىگە ئبٔذىٓ

 . ئىذى ثبلّىغبْ لىٍىپ ئىتبئەتطىسٌىه
 ئؤذىٓ-ئؤذىٓ ِىٍتىمالرٔي ضبۋگۈۀٍەر وېَىٓ، وەتىۀذىٓ ٍىغىٕغب خەٌپىٍەر تۆِۈر

 ثىر ثوٌغبٔذا، ئبٍٍىٕىپ ثىر ِەٍذإٔي ٍىگىتٍەر. ثەردى لوِبٔذا ٍۈگۈرۈغىە پوثۇغب لوٍۇپ، جۈپٍەپ
 ٍېرىُ. وەتتي ئەپچىمىپ ضىرتمب پېتي ٍۈگۈرتىەْ ئۇالرٔي ئۆتۈپ ئبٌذىغب ضەپٕىڭ ضبۋگۇەْ
 ھەٍراْ وۆرۈپ لبٌّىغبٍٔىغىٕي ِىٍتىك ثىرتبٌّۇ ِەٍذأذا ٍىگىتٍەر ٍبٔغبْ ٍۈگۈرۈغتىٓ ضبئەتٍىه
 ئۈضتىذە ضېپىٍىٕىڭ گەزەرِە. ئبڭالٔذى ئبۋاز دىگەْ «تبرلبي ٍبتبلالرغب »ئبرىذا غۇ. لېٍىػتي
 . تۇراتتي لىٍىپ ھەٍۋە تەڭٍەپ، ِىٍتىمٍىرىٕي ئۇالرغب چېرىه ٍۈزدەن

 ِەجٍىص «وېڭەظ ھەرثي »ھىٍىمي ثىٍەْ ھەِراٌىرى ئۆز خەٌپە تۆِۈر ِىٕۇتالردا ِۇغۇ
 تۆر چبغذا، ثىر وۆرۈّٔەٍتي، ھېچىىُ ثبغمب ئۇالردىٓ ئۆٍذە ثۇ. ئوٌتۇراتتي وۈتۈِخبٔىطىذا زاٌىٕىڭ

 چىمىپ، ٍۈگۈرۈپ تەڭال چېرىه ٔەچچە ئوْ دە،-ئېچىٍذى تەڭال ئىػىه ئىىىي تەرەپتىىي
 تۆِۈر. ۋالىراغتي دەپ!« لوٌۇڭٕي وۆتەر »تەڭٍەپ خەٌپىٍەرگە تۆِۈر ِىٍتىمٍىرىٕي ٔەٍسىٍىه

 غۇ. تەورارالٔذى ٍۀە ئبۋازالر ھېٍىمي. لبراغتي ثىرگە ثىر لېٍىپ تبڭ-ھبڭ ئبِبٔمۇي ثىٍەْ خەٌپە
 لوراٌىڭالرٔي »پېتي پۇالڭالتمبْ لوراٌىٕي ٍبْ ثوٌۇپ، پەٍذا چبغمبْ تۇٌۇَ دىگەْ ِبفۇغىڭ ئبرىذا

 ثىٍەْ تۆِۈر وېٍىپ، ٍۇپۇرۇٌۇپ تەرەپتىٓ-تەرەپ چېرىىٍەر. ۋالىرىذى دەپ!« تبپػۇرۇڭالر
. ثبغٍىذى غبرالٍىتىػمب وىػۀٍىرىٕي-ووٍسا ئبرلىذىٕال. تبرتىۋاٌذى لوراٌىرىٕي ٍبْ ئبِبٔمۇٌٕىڭ

 ئىىىي ئبچمىچە- ٍۇِۇپ وۆزٔي ئۈٌگۈرۈپ، ئېٍىػمب پىچىمىٕي لؤچىذىٓ ئبِبٔمۇي
  ثىراق،.  ئېتىٍذى ٍوٌۋاضتەن چبغمبٔغب توٌۇَ ثوٌۇپ ئۈچىٕچي ۋە تبغٍىذى ٍېرىپ لبرٔىٕي چېرىىٕىڭ

 دەٌذەڭػىپ ئبِبٔمۇي.  ثېطىۋەتتي لېتىُ ئۈچ ئبرلىذىٓ-ئبرلب تەپىىٕي لوٌي چبغمبٕٔىڭ تۇٌۇَ
. لبٌذى چۈغۈپ ووٍسا لوٌىغب ئۆزىٕىڭ ئبٌغىچە، لۇچبلالپ ئۇٔي ثېرىپ ئىتتىه خەٌپە تۆِۈر. لبٌذى

 .تىسالٔذى ٍېٕىغب ئۇٔىڭ خەٌپە تۆِۈر. ٍبتبتتي ٍەردە ِىٍىٕىپ لبٔغب ئبِبٔمۇي
 ئىىىي. ٍۇِذى وۆزىٕي دە،-دىذى!« ئبوب...ثوي...زى...را »لبراپ، خەٌپىگە تۆِۈر ئبِبٔمۇي

 ئۇٔىڭ خەٌپە تۆِۈر. ٍبتبتتي پبرلىراپ ٍېٕىذا ئۇٔىڭ پىچىغي لبزاق ٍبرغبْ لبرٔىٕي چېرىىٕىڭ
 ضبٍىت. لبٌذى چۈغۈپ وۆزى تۇڭچىغب ضبٍىت تۇرىۋاتمبٔذا، ئورٔىذىٓ ضۆٍۈپ، ثىرٔي پىػبٔىطىگە

 ئبرلىطىغب چبغمبٕٔىڭ تۇٌۇَ ھېٍىمي لبچۇرۇپ، وۆزىذىٓ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۆزىٕي تۇڭچي
. ئبٌذىرىذى ٍوغۇرۇٔۇغمب

 
 

4 
 

وىػي ئبخىر ئۆٌىذۇ، ثەزىٍەرٔىڭ ئۆٌۈِي تەٍػەْ 
تېغىذىّٕۇ لەدىرٌىه ثوٌىذۇ، ثەزىٍەرٔىڭ ئۆٌۈِي ھبڭگىرت 

 .پېَىذىّٕۇ لەدىرضىس ثوٌىذۇ
 ①ضىّبچَەْ__ 

 
 . ٍىً ثۇرۇْ ٍبغىغبْ ِەغھۇر تبرىخػۇٔبش، ِۇتەپەوىۇر، ئەدىت145 غەرثىٌ خەْ ضۇالٌىطي دەۋرىذە، تەخّىٕەْ ِىالدىذىٓ  ①
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ثوۋإِىڭ ثوۋىطي ئۆزىٕىڭ ۋىجذأىغب ِۇلەددەش 
 .ھىطبپٍىغبْ ٍوٌىذىٓ لبٍتّبً، جبزا ِەٍذأىذا ئۆٌگەْ ئىذى

 پۇغىىٓ . ش. ئب__ 
 

 وۆن تبٍِىرى ِبفۇغىڭ چبغمبْ تۇٌۇَ ثىٍەْ جبڭجۇڭ ٍبڭ وىَگەْ فورِب ھەرثي توٌۇق
. لىٍىۋاتبتتي ضوراق خەٌپىٕي تۆِۈر ثۇٍبْ، ضبئەتتىٓ ثىر زاٌذا ثىر وىچىىرەن لوپۇرۇٌغبْ خىػتىٓ

 .لىالتتي تەرجىّبٍٔىك تۇرۇپ ئۆرە تۇڭچي ئبٌغبً دىگەْ ثەگ ِەِەت
 .جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى! - دە - ئىىەْ ٍوق گۇٔب زادى ضۀذە گەپچە، ثۇ- 
 .ٍوق گۇٔبٍىُ ثۆٌەن ئبٌذأغىٕىّذىٓ ِىىرىڭالرغب-ھىٍَە ضىٍەرٔىڭ- 
 ثوٌغىٕىڭچۇ؟ ئۆٌتۈرِەوچي ِېٕي ثىرىىتۈرۈپ، تىً ثىٍەْ گېالۋخۇٍچىالر- 
 .ٍبٌغبْ- 
 ئەۋەتىىٕىڭچۇ؟ ئبدەَ چىمىرىػمب ئىطَبْ لۇِۇٌذا- 
 .ٍبٌغبْ- 
  ٍبٌغبّٔۇ؟ ضېتىۋاٌغىٕىڭّۇ ِىٍتىك تبي ٍۈز ثبٍذىٓ خۇضەٍىٓ- 
 . تبي ئەٌٍىه ئەِەش، تبي ٍۈز- 
  ئەِەضّۇ؟ گۇٔب ثۇ- 
 ھەروەت لوغذاغمب ئۆزىّىسٔي ثىس ثوٌّبً، گۇٔب تۆوطەڭالر لېٕىّىسٔي ثىسٔىڭ ضىٍەر- 

  ثوالِذۇ؟ گۇٔب لىٍطبق
 پۇلرأىڭ چۈغۈپ، ئبرىغب ِەْ. لىٍذى ۋاڭ غبِەخطۇت ثوٌطب، لىٍغبْ ٔىّە ضىٍەرٔي- 

 ثىٍەْ ٍۈزۈڭ لبٍطي ئەِذى. ٍبراغتۇردۇَ ضىٍەرٔي دەپ، تۆوۈٌّىطۇْ لبْ. ٍېٕىىٍەتتىُ ٍۈوىٕي
  ئەٍىپٍەٍطەْ؟ ِېٕي

 جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ ٍبڭ. ئىذى لىرِبلچي ثىٍەْ لىٍىچ ثىسٔي غبِەخطۇت توغرا،- 
 ثوٌىذۇ، ثوغۇزٌىغىٍي ثىٍۀال پىچبق ئبٌطبق، چۈغەپ لوٌىٕي-پۇت ئبۋۋاي ٍوق، ھبجىتي لىٍىچٕىڭ

 غۇٔذاق ئىىۀال، ئۇضتىراق غبِەخطۇتتىٓ جبٌالتٍىمتب جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ. ئبضبٔالتتي ئىػٕي دەپ،
  ئەِەضّۇ؟

 تەرٌىرىٕي پىػبٔىطىذىىي تبغالپ، ٍۆٌۀچۈگىگە ئورۇٔذۇلٕىڭ ئۆزىٕي جبڭجۇڭ ٍبڭ
 ئۇٔي جبڭجۇڭ ٍبڭ. ئولٍىذى تبپبٔچىٕي لوپۇپ، دەش ئورٔىذىٓ چبغمبْ تۇٌۇَ. ثبغٍىذى ضۈرتۈغىە

 :لىٍذۇردى داۋاَ ٍۀە ضورالٕي توختىتىپ، ثىٍەْ ئىػبرىتي لوي
 ضېٕىڭ ثوٌّىطب، ئبدەِّەْ، وۆڭۈي ٍۇِػبق ئىٕطبٔپەرۋەر، ِەْ تۇرۇپطۀىي، وۆرۈپ- 

 ئەگەر. لبٍىٍّەْ ھېٍىّۇ ثبتۇرٌۇغىڭغب ضېٕىڭ ِەْ. تۈگەٍتتي ثىٍەْ ئوق تبي ثىر ئىػىڭ
 ضېٕي تىٍىطەڭ، گۇٔبٍىڭٕي ئېَتىپ، ھەِّىطىٕي غېرىىٍىرىڭٕىڭ تبپمبْ وېٍىپ ئۈرۈِچىگە

 .ٍۈرىطەْ ثوٌۇپ دارىٓ ٍۀە. وەچۈرىّەْ
 راضتىٕال جبٔبپٍىرى جبڭجۇڭ - وۈٌۈپ، ثىٍەْ ِەضخىرە خەٌپە تۆِۈر دىذى - رەھّەت،- 

 ٌي دەپ، تۈگىّىطۇْ ئۆٌۈپ چېرىىٍىرىُ ثوٌّىطب، ئىىەْ، ئبدەَ وۆڭۈي ٍۇِػبق ئىٕطبٔپەرۋەر،
 ثەرضەڭ، ئېَتىپ غېرىىٍىرىڭٕي ئۈرۈِچىذىىي ئەۋەتەِذۇ؟ لۇِۇٌغب وۆتەرتىپ لۇرئبٕٔي ٍىڭجبڭغب

 ئوق تبي ثىر جبٔغب ثىر ثبر، جېٕىُ ثىرال ِېٕىڭ غۈورى، ئەٌھەِذۇٌىٍال دەِذۇ؟ لىٍىّەْ دارىٓ ٍۀە
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 .ٍوق گۇٔبٍىُ تىٍىگىذەن جبٔبپٍىرىذىٓ جبڭجۇڭ. ٍېتىذۇ
 دەٍطەْ؟ ٔىّە ثەرضەَ لوٍۇپ ثوٍٕۇڭغب گۇٔبٍىڭٕي- 
 .ئۆزۈڭذە ئىختىَبر- 

 تۈرۈۋاٌغبْ جەٍٕىگىگىچە ٍەڭٍىرى ئېچىٍىپ، ئىػىه ٍبْ ثىٍەْ ئىػبرىتي جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ
 لوٌٍىرىذا-پۇت ٍېرىك، وۆزٌىرى-ثبظ ئۇٔىڭ. وىردى ضۆرەپ ئبدەِٕي ثىر چېرىه ئىىىي
 . ئىذى ئبدەَ ھېٍىمي تؤۇغمبْ ئۆٍىذە تۇٔگبٕٔىڭ گبِبزا ثۇ،. تۇراتتي غبرالالپ زۀجىر-وىػەْ

 .لبراپ تۆِۈرگە جبڭجۇڭ، ٍبڭ دىذى - تؤۇِطەْ؟ ئبدەِٕي ثۇ- 
 .تؤىّبٍّەْ- 
 تۆِۈرٔي وىػىگە ھىٍىمي جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى - تؤۇِطەْ؟ ثۇٔي ضەْ ضۀچۇ،- 

 .وۆرضىتىپ
. لبرىذى چبغمبٔغب تۇٌۇَ وۈٌۈپ، لبلبلالپ جبڭجۇڭ ٍبڭ. چبٍمىذى ثېػىٕي وىػىّۇ ئۇ

 ئۇ،. وىردى ثبغالپ تۇڭچىٕي ضبٍىت چېرىه ثىر. ئبچتي ئىػىىٕي ئىىىىٕچي چبغمبْ تۇٌۇَ
 چۈغۈپ زأىغىغب ئىىىي ئۇٔىڭ. تۇراتتي لبرىّبً ئۈضتۈْ ٍەردىٓ ضېٍىپ ٍبٔغب ئىىىي لوٌٍىرىٕي

 .وۆرۈٔەتتي تىترەۋاتمبٔذەن ثۇرۇتي ئىٕچىىە لۇٍرۇغىذەن چبغمبْ تۇرغبْ
 دىَىػىەْ؟ ٔىّە ئىىىىٍَەْ ثۇ - چەوچىَىپ، ئۇٔىڭغب جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى - ئېَتە، ھە،- 

 گەپٍىرىٕي ئېَتمبْ خەٌپىگە تۆِۈر ثۇرۇْ ئبً ئىىىي-ثىر ئبدەِٕىڭ ھىٍىمي تۇڭچي ضبٍىت
 .تەورارٌىذى

 ِۇٔبپىك،! تۈفي »دە،-تۇردى ئورٔىذىٓ غبرالٍىتىپ زۀجىرٌىرىٕي-وىػەْ خەٌپە تۆِۈر
  تبِغب داجىپ ئبرلىغب لەدەَ ثىر تۇڭچي ضبٍىت. دىذى «غۇِۇ؟ ۋاپب وەٌگەْ ضۀذىٓ! دەۋزىخي
 .وەتتي ئەپچىمىپ ئبدەِٕي ھېٍىمي چېرىه ئىىىي. لبٌذى ٍۆٌىٕىپ

 دەضتە ثىر ئبٌذىذىىي جبڭجۇڭ، ٍبڭ دىذى! - ئېَىت ھەِّىطىٕي ٍبزغبٍٔىرىڭٕىڭ ِۇٔۇ- 
 . ۋارلىراپ تۇڭچىغب ضبٍىت پېتي، ئۇرغبْ ئۈضتەٌگە لەغەزٔي

 پىػبٔىطىٕي ثىٍەْ ٍېڭي پبتال-پبت ئۇ، ثبغٍىذى، ضۆزٌەغىە دۇدۇلالپ تۇڭچي، ضبٍىت
 وەتىەْ تبتىرىپ تبِذەن ٍۈزى لبٔطىس ئوخػبٍذىغبْ ئەپَۇٔىەغٕىڭىىگە ئۇٔىڭ. لوٍبتتي ضۈرتۈپ

 . ئىذى
 ٔىّە ئەِذى ئېَتتي، ھەِّىٕي دىٕذىػىڭىس ٍۇرتذىػىڭىس، ئۆزىڭىسٔىڭ دارىٓ، تَې خوظ،- 
 . وېَىٓ تۈگىگۀذىٓ گېپي تۇڭچىٕىڭ ضبٍىت جبڭجۇڭ، ٍبڭ دىذى - دەٍطىس؟

 ئىچىّگە ِېٕىڭ ئۇ. ئەِەش  دىٕذىػىّّۇ ِېٕىڭ ِەٌئۇْ ثۇ ٍوق، ٍۇرتذىػىُ ِۇٔذاق ِېٕىڭ- 
 ثىٍەْ غبِەخطۇت پەلەت ِەْ. ثوالٌّبٍذۇ گۇٔبٍىُ ِېٕىڭ ئېَتمبٍٔىرى ئۇٔىڭ چبٍبْ، وىرىۋاٌغبْ

 ئەروىٍٕىه تەڭٍىه، پۇلراالرغب تبزىالپ، ٍۇرتىّىسدىٓ ئەزىس تۈٌىىٍەرٔي-ثۆرە ئوخػبظ ضبڭب
! ضبۋاپ ئەِەش، گۇٔب ئوۋچىغب ٍولىتىع ئېتىپ تۈٌىىٍەرٔي-ثۆرە. ئوۋچىّەْ ئبتالٔغبْ ئېٍىػمب
 !لىً غۇٔذاق لىٍطبڭ لبٔذاق ئەِذى

 ئۇٔي جبڭجۇڭ ٍبڭ. ثوٌذى ئېتىٍّبلچي خەٌپىگە تۆِۈر لوپۇپ، چبچراپ ٍۀە چبغمبْ تۇٌۇَ
 : دىذى ِۇٔذاق لبراپ تۆِۈرگە ۋە توضتي

 تىرىه ضېٕي ثىس ئەِذى ئىىۀطەْ، ثوٌغبْ ٍولبتّبلچي ِېٕي ثىٍەْ غبِەخطۇت ضەْ- 
 ئەِەضّۇ؟ غۇٔذاق وېرەن، لوٍّبضٍىغىّىس
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 لۇرۇق تۇرۇلٍۇق، ثوٌۇپ ثېػي خەٌمٕىڭ ئبتالٔغبْ جەڭگە لبٍٔىك لبرغي ضىٍەرگە غۇٔذاق،- 
 ثىٍەْ ئبٍىغىُ ئۆز ئبٌذىڭالرغب ثەرگەْ، ٍبٔذۇرۇپ ضىٍەرگە لورإٌي ئىػىٕىپ، لەضىّىڭالرغب-ۋەدە

 چبپطبٔراق جبٌالتٕي لېٕي،. لىٍىذۇ ئبزٌىك ئۆٌۈِّۇ ِىڭ ئەِەش، ثىر ھبِبلەتىە ِۀذەن وەٌگەْ
 ثىر ئەِّب،. لبالر ثوٌۇپ ضبۋاق ئبچچىك وېَىٕىىٍەرگە ھېچجوٌّىطب، لېٕىُ ئىططىك ِېٕىڭ لىچمبر،

 ِېٕي ئوخػبظ، ثوٌّىغبٔغب غۇٌىتىۋەتىىٍي تېغىٕي ثوغذا ثىٍەْ لوِۇرۇۋېتىع تبغٕي تبي
 .وەٌّەٍذۇ لوٌۇڭالردىٓ تبغالظ لىرىپ خەٌمٕي ثىر پۈتۈْ. تۈگىّەٍذۇ ئىع ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈۋېتىع

 وۈٌىە ٍۈزىگە دەرھبي ئەِّب،. وەتتي ثوٌۇپ ضېرىك-ئبال ئبڭالپ، گەپٍەرٔي ثۇ جبڭجۇڭ ٍبڭ
 : دىذى ِۇٔذاق ٍۈگۈرتۈپ،
 ثىٍەْ ثبتۇرٌۇغۇڭ. ثىٍىذىىۀطەْ لىٍىػٕىّۇ گەپٍەرٔي لوٍغىذەن ٍېسىپ وىتبپمب ضەْ- 

. وۆر وىػىٍىرىڭذىٓ ئۆز وۆرِە، ِۀذىٓ ئۆٌۈِىڭٕي ئەِّب،. لبٍىٍّەْ ئەلٍىڭغىّۇ ثىٍٍە
. ثوٌذى غۇٔچىٍىه ۋاپب وەٌگەْ ضبڭب تۇڭچىذىٓ ضبٍىت ثوٌغبْ وبتىۋىڭ غەخطي ضېٕىڭ ِەضىٍەْ،

 پۇٌغب ئەرزىّەش ئبدەَ ثۇ وۆرگەْ دۆٌىتىڭٕي ٍەپ، تۇزۇڭٕي. وۆرىّەْ ٍبِبْ ۋاپبضىسٌىمٕي ِەْ
 ثېػىّٕىّۇ ِېٕىڭ لىٍىپ، خىَبٔەت ثىسگە وەٌگۀذە، ۋالتبٔىۋاق. ضبتتي ثىسگە ثېػىڭٕي ضېٕىڭ

 ئبۋاي ئۈچۈْ، غۇٔىڭ. وەٌّەٍذۇ ۋاپب ھېچىىّگە ئبدەٍِەردىٓ ِۇٔذاق چولۇَ، ضېتىػي ثىراۋالرغب
 . وېرەن جبزاٌىػىُ ئۇٔي

 تبي ثىر چېرىه. پىچىرٌىذى چېرىىىە تۇرغبْ ٍېٕىذا جبڭجۇڭ ٍبڭ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ
 لبرپ، چېرىىىە ئىىىي ھېٍىمي غىّىرىٍگەْ ٍەڭٍىرى جبڭجۇڭ ٍبڭ. وىردى ئېٍىپ ئبغبِچب

 دىگىچە، ھۇٍت-ھبٍت. دىذى «وۆرۈڭالر ضىٕبپ ثىر وۈچىٕي ثىٍىگىڭالرٔىڭ ئەزىّەتٍەر، لېٕي»
 ئىىىي ئبرغبِچىٕىڭ. ضبٌذى لىٍىپ ضىرتّبق ثوٍٕىغب تۇڭچىٕىڭ ضبٍىت ئبغبِچىٕي چېرىه ئىىىي

. ٍىمىٍذى دۈَ ٍەرگە ئۆزى دە،-چىمتي چبچراپ وۆزٌىرى ئۇٔىڭ ثىٍەْ تبرتىٍىع تەڭال ئۇچي
 خەٌپە تۆِۈر. وەتتي ئەپچىمىپ ضۆرەپ ثوٍٕىذىٓ ئۇٔي ضۆرىگۀذەن، ئۆٌۈگىٕي ئىتٕىڭ چېرىىٍەر

 . لبرىۋاٌذى تەتۈر ٍىرگۀگۀذەن ٔىجبضەتتىٓ ثىر
 ِېٕىڭذىٓ ثبرغبٔذا، دەرگبھىغب خۇداٍىڭىسٔىڭ. ثوٌغبٔطىس رازى ِېٕىڭذىٓ ئەِذى- 
 تۇٌۇَ تۇرىۋېتىپ، ئورٔىذىٓ ئبٔذىٓ وۈٌۈپ، لبلبلالپ جبڭجۇڭ ٍبڭ دىذى - لىٍّبڭ، غىىبٍەت
 دوضتٍىغىّىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ھبٌذا ھەر. لبٌذى ضىسگە دارىٓ تىې: »دىذى ِۇٔذاق چبغمبٔغب

 .«لىٍىڭ ئىع ثىر لىَٕىّبً توال جېٕىٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، خبتىرىطي-ٍۈز
 ئۈضتي ھوٍٍىطىغب ِەضچىت چبغذا، ٍبٔغبْ ثبِذاتتىٓ جبِبئەتٍىرى ِەضچىت ٍبڭخبڭ ئەتىطي،

 ثىر ِەزىٕگە-ئىّبَ ضۈرتۈپ، ٍېػىٕي وۆز چېرىه ھبرۋىىەظ لېرى. وەٌذى وىرىپ ھبرۋا ثىر ٍېپىك
 .پىچىرٌىذى دەپ ٔىّىٍەرٔي

 خبڭچىڭذىىي وۆتىرىپ، تبۋۇتٕي ئىىىي جبِبئەت توپ ثىر وېَىٓ، ٔبِىسىذىٓ پېػىٓ
 تۆِۈر. ئىذى تبۋۇتي ئبِبٔمۇٌٕىڭ وېَىٕىىطي خەٌپىٕىڭ، تۆِۈر ئبٌذىٕمىطي. ِبڭذى لەۋرىطتبٍٔىممب

 .ئىذى ثبر تۇٔگبّٔۇ گبِبزا ثىٍەْ ئەپۀذى ھەٍذەر ئىچىذە، وۆتۈرگۀٍەر تبۋۇتىٕي خەٌپىٕىڭ
 ئەتىطي وۈٕٔىڭ لىٍىٕغبْ دەپٕە خەٌپىٍەر تۆِۈر ٍۀي وۈٔي ضېٕتەثىر- 8 ٍىٍي- 1913

 تۆت ٍوغبْ ٍېسىٍىپ، تىٍٍىرىذا ئۇٍغۇر-خۀسۇ ٔبِىذىٓ جبڭجۇڭ ٍبڭ ووچىٍىرىغب ئۈرۈِچي
 خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لىطّىذا ثبظ ئېالٕٔىڭ. چبپالٔذى ئېالْ ثېطىٍغبْ تبِغب لىسىً ثۇرجەوٍىه

 ھەتتب ثۇزغبٍٔىغي، ئبِبٍٔىغىٕي ٍۇرتٕىڭ لوزغبپ، ئىطَبْ لۇِۇٌذا ثبغالپ ئەتىَبزدىٓ ٍىٍي ئۆتىەْ
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 ئۆٌتۈرگۀٍىگي، ئەِەٌذارالرٔي-چېرىه ِۇٔچە ثىر ثبغٍىك غىڭفۇ ٍي لوِبٔذأي ھەرثي ثبرىىۆي
 ئۆتۈپ، گۇٔبٍىذىٓ ئۇٔىڭ ثىٍەْ «ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه »جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ لبرىّبً، ثوٌىػىغب غۇٔذاق

 چىٍالپ ئۈرۈِچىگە لىٍىپ ثبغٍىغي ثبتبٌىَؤٕىڭ ئبتٍىك ئۈچىٕچي تۇرۇغٍۇق ِەروىسىذە ئۆٌىە ئۇٔي
 ثوٌغبٍٔىغي لىٍّبلچي ئىطَبْ ٍۀە تۇرِبً، تىٕچ ئۈرۈِچىذىّۇ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەِّب، چىممبٍٔىغي،

 ضبلالظ ئبِبٍٔىغىٕي ٍۇرتٕىڭ تۈگىتىپ، ئبپەتٕي ۋەجىذىٓ، غۇ: »دېَىٍگەْ ِۇٔذاق وېٍىپ ئېَتىٍىپ
 .چىمبردى ھۆوۈَ تبغالغمب ئېتىپ تۆِۈرٔي ضوت ھەرثي وۈٔي ضېٕتەثىر- 6 ِەلطىتىذە،

 تبغٍىرىذىىي لۇِۇي... لىٍىٕذى ئىجرا تەرىپىذىٓ ①ِبتۇڭٍىڭ وېچىطي غۇ ھۆوۈَ ثۇ
 ئۈرۈِچىذىىي تۆِۈرٔىڭ. لىٍىّٕبٍذۇ ضۈرۈغتە ئىػالر ئۆتىەْ ٍوق، گۇٔب پۇلراالردا ئۇٍغۇر

 ئۆز ثېرىپ، لبٍتىپ ٍۇرتىغب خبٌىطب، تۇرضۇْ، ثوٌۇپ ئەضىەر ثۇرۇٔمىذەن خبٌىطب ٔەۋوەرٌىرى
 ِەزوۇر دەپ، ٍۈرِىطۇْ ئۀطىرەپ ثىٍّەً، ئەھۋإٌي پۇلراالر ۋە ئەضىەر. لىٍطۇْ تىرىىچىٍىگىٕي

.« ثوٌغبٍطىسٌەر ۋالىپ. چىمىرىٍذى ئېالْ
 
 

5 
 

 ھەددىذىٓ »لىرغىٕچىٍىغي ۋەھػىَبٔە ئۇالرٔىڭ
 لوراَ ھەتتب ٍەتتىىي، ثېرىپ دەرىجىگە غۇ ئېػىپ،

« ②.تبغالٍذۇ دەپ دات ثۇٔىڭغب تبغالرِۇ،
 ٌېٕىٓ__ 

 
 ھبرۋا ٍىگىرِىذەن لېتىٍغبْ ئبت ئىىىىذىٓ ئۆتىۀذە، وۈْ ئۈچ چىمىرىٍىپ، ئېالْ ثۇ

. ئىذى توٌغبْ ثىٍەْ ئبدەَ ھەِّىطي ھبرۋىالرٔىڭ. چىمتي ٍوٌغب لبراپ گۇچۇڭغب ئۈرۈِچىذىٓ
 غەِىىٓ ثەزىٍىرى تبرتبتتي، غبڭسا ثەزىٍىرى ئوٌتۇراتتي، ضبڭگىٍىتىپ ثېػىٕي ثەزىٍىرى ئۇالرٔىڭ

 ثىٍەْ چبلچبق-ئوٍۇْ دائىُ. ئوٌتۇراتتي ئوٍالپ ٔىّىٕىذۇ تىىىپ، ئبضّبٔغب ثۇٌۇتٍۇق وۆزٌىرىٕي
 ئۆزغوجب تورپبق ٍېٕىذا، ئۀطبرىٕىڭ ضۆزٌۈن وەَ ثوٌغبْ دىّەتي ئۆز لىسزىمّۇ، لبضىُ ئۆتىذىغبْ
 . ئوٌتۇراتتي جىُ لبراپ ئۇرۇغىغب لبِچب ئبتالرغب ئەِەتٕىڭ
 .ئەِەت ئۆزغوجب تورپبق دىذى - ثبرارِىس؟ ٍېتىپ لبچبْ لۇِۇٌغب ِېڭىػىّىسدا ثۇ- 
 وېتىۋاتمىٕىٕي تۈگۈٌۈپ وىرپىذەن جبٔىگەرٔىڭ ئبۋۇ تبراضالتّب، توال لبِچبڭٕي- 

 .لىسىك لبضىُ دىذى - وۆرۈۋاتبِطەْ،
 .ثىٍەْ زەردە چېرىه ئبتٍىك دىذى - ھەٍذە، ھبرۋاڭٕي ۋااللالغّبً، توال- 

 ئۇالرٔي جبڭجۇڭ ٍبڭ ثوٍىچە، تەٌىۋى ٍىگىتٍەرٔىڭ وېَىٓ، لىٍىٕغبٔذىٓ لەتً خەٌپە تۆِۈر
 ٍوٌغب ئۇالر. ئىذى ثەرگەْ لوغۇپ چېرىه ئبتّىع ثېرىػمب لوغذاپ ۋە ِبڭذۇرغبْ لۇِۇٌغب

  غۇفۇغب ٌي ثىٍەْ ۋاڭ غبِەخطۇت جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ ثبغٍىغي چېرىىٍەرٔىڭ وۈٔي، چىمىذىغبْ
 
 
 

تبرىخىٌ ِبتىرٍبٌالرغب لبرىغبٔذا، تۇٌۇَ چبغمبٕٔىڭ جبٌالتٍىرى غۇ وېچىطي ِۆٍذىٓ . تۇٌۇَ چبغمبْ ِبتىتەٍٕي دىّەوچي ①
ٍىً ِبرتتب، تۇرپبْ ئبضتبٔە خەٌمي ِۆٍذىٓ خەٌپىٕىڭ ضۆڭىگىٕي تېپىپ ئۆز -1914. خەٌپىٕىّۇ ِەخپي ثوغۇپ ئۆٌتۈرگەْ

 . ٍۇرتىغب ٍۆتىەپ وەٌگەْ

 .ثەت-254توَ، -54ٌېٕىٓ ئەضەرٌىرى، خۀسۇچە ٔەغىرى، . ئي. ۋى ②
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 ئۆز. ئۆتتۈَ گۇٔبٍىذىٓ ثوٌطىّۇ، ثبر ٍوق، گۇٔب ثۇالردا »خەتتە. ثەردى ئولۇپ خېتىٕي ٍبزغبْ
 ٍىگىتٍەر غۇڭب،. دېَىٍگەْ «تېگىٍّىطۇْ ھەرگىس ثۇالرغب. لىٍىذۇ تىرىىچىٍىگىٕي ثېرىپ ٍۇرتىغب

 . ئىذى خبتىرجەَ ھەرھبٌذا وەٌگۈضىذىٓ
 وىرگۀذە، جىٍغىغب ئېغىسدىٓ دىگەْ ئۇالٔئۇضۇ تەرىپىذىىي وۈٔچىمىع گۇچۇڭٕىڭ ئۇالر

 جىٍغب ثۇ. دىذى «ئبٌىّىس دەَ وۈْ ثىر ٍەردە ِۇغۇ لبٌذى، ھېرىپ ئبتالر: »ثبغٍىغي چېرىىٍەرٔىڭ
 چۆپٍەرٔي-ئوت ٍېتىٍگەْ پىػىپ ثبغرىٍىرىذا ٍبْ تبغٕىڭ.ئىذى ٍەر ئبٌغۇدەن دەَ دىگۀذەوال

 توٍۇغمبٔذىٓ لۇر ثىر ھەِّەٍٍەْ ئېطىٍىپ، لبزأالر. لبٌذى وىرىپ جبْ ئۇاللالرغىّۇ-ئبت وۆرۈپ،
 ِۇغۇ »وۆرضىتىپ، ٍەرٔي ثىر داٌذا تۈۋىذىىي ٍبر تىه ثبغٍىغي چېرىه. لېٍىػتي ئېسىٍىپ وېَىٓ،

 غبِبٌذىٓ ٍىگىتٍەرٔىڭ ٍېٍىڭ وىَىٍّىرى ھەلىمەتۀّۇ ٍەر ثۇ. دىذى «تۈٔەڭالر ٍەردە
 ۋە ضوزۇٌۇغتي ٍېَىپ غېغىٍٍىممب وۆرپىٍىرىٕي- ٍوتمبْ ھەِّەٍٍەْ. ئىذى ئەپٍىه داٌذىٍىٕىػىغب

 ثىر لبٔذالتۇ ئبً توٌۇْ ٍۈرگەْ ئۈزۈپ ئبضّبٔذا، لبٌغبْ ئبالڭالپ وېتىػتي، ئۇٍمۇغب ثبرِبً ئۇزالمب
 . ئبٌذىراٍتتي ٍوغۇرۇٔۇغمب ئبرىطىغب ثۇٌۇتالر ضەزگۀذەن، ثېرىػىٕي ٍۈز دەھػەتٕىڭ

 ثىردەِذە ۋە ثبغٍىذى وۆرۈٔۈغىە ضبٍىٍەر لبرا ثېػىذا ٔېرىمي جىٍغىٕىڭ ئبرىذا غۇ
 تەرەپتىٓ ئۈچ ٍىگىتٍەرٔي ئۇٍمۇدىىي لوغۇٌۇپ ثىٍەْ چېرىىٍەر وېٍىۋاتمبْ ٍبالپ ھبرۋىالرٔي

 ٍىگىتٍەرٔىڭ ثىٍەْ ئبڭٍىٕىع لوِبٔذىطي دىگەْ!« ئبت »ثىرىٕىڭ وىّذۇ. ئبٌذى لورغبپ
 ئبۋازٌىرى ئوق وېَىٓ، ِىٕۇتتىٓ ثەظ ئوْ تەخّىٕەْ. ثبغٍىذى ٍېغىػمب ٍبِغۇرى ئوق ئۈضتىگە

 . لبٌذى ثوٌۇپ جىّجىت ئىچي جىٍغىٕىڭ توختبپ، چىَبالر- لىَب ۋە پەرٍبت-دات ثىٍەْ
 تبغالپ، توپب ثىٍەْ گۈرجەوٍىرى ضبپٍىك لىطمب ئۈضتىذىٓ ٍبر چېرىىٍەر ئەتىطي،

. ثوٌذى راۋاْ تەرەپىە ئۈرۈِچي ثىٍەْ ھبرۋىٍىرى-ئبت ثوٌّبٍال، ھبٍبي ئبٔچە ۋە وۆِذى ئۆٌۈوٍەرٔي
 چېتىذە ثىر دۆڭٍۈوٕىڭ ثۇ وۆِۈٌگەْ جەضىذى ٍىگىتٕىڭ ٍۈز ئىىىي وەَ ئبز ٍېمىٓ، چۈغىە
 ئبٔذىٓ لوي، ئىىىي ئبۋۋاي وېَىٓ، دەِذىٓ ثىر. ثىٍىٕذى لىّىرالۋاتمىٕي ٔەرضىٕىڭ ثىر لبٔذالتۇ

 ٍوغبْ وۆزٌىرىٕي ئۇ وۆرۈٔذى، ثېػي ئبدەِٕىڭ ثىر لبٌغبْ ئۇٍۇپ لبْ ئبرىالظ توپب وۆزىگە- ٍۈز
 ھبزادىٓ ثىر. لىٍذى ھەروەت چىمىػمب ضۇغۇرۇٌۇپ ئبضتب لبرىۋېٍىپ، ثىٍەْ ۋەھىّە ئەتراپمب ئېچىپ،
 ٍەردە غۇ وېٍىپ، ئۆِىٍەپ تۈۋىگىچە لبرىغبً ئۇدۇٌذىىي پېتي ضۆرىگەْ پۇتىٕي ضوي وېَىٓ،
 لبٌغبْ تىرىه ثىر-ثىردىٓ لىرغىٕٕىڭ دەھػەتٍىه ثبٍىمي ئۆتىەْ ثوٌۇپ وېچە ثۇ،. لبٌذى ٍېتىپ

 . ئىذى ئۀطبرى غبھىذى
 تۇتبظ ئوردىطىغب ۋاڭ غبِەخطۇت غەھىرىٕىڭ لۇِۇي ثىرىذە، وۈٍٔىرىٕىڭ لىرغىٓ ِۇغۇ

 ئۇٔىڭ. لوٍۇٌذى ئېطىپ لەپەز لبٍٔىك ثەظ ضېٍىٕغبْ ثبغالر وېطىه دەرۋازىغب لوۋۇق ئوردا تۇرغبْ
 ووضب ئۈچىٕچىطي، ثوضۇق؛ لبرا ثۇرۇتٍۇق لوٍۇق ئىىىىٕچىطي، پبٌگبْ؛ ئېٍي ضبلبٌٍىك ئۇزۇْ ثىرى،

 ئۇضتب؛ تۆِۈرچي ھوغۇر ضبلبٌٍىك ضېرىك تۆتىٕچىطي، توختي؛ ضەٍپۇڭ چىراً ٍبداڭغۇ ضبلبي،
 ئبٌتە ئۈچتىٓ تەرىپىذە ئىىىي دەرۋازىٕىڭ. ئىذى ثېػي ٔىَبزٔىڭ ثۇرۇتٍۇق لبٍرىٍّب ثەغىٕچىطي،

 ثۇ ئبدەٍِەر. تۇراتتي لبراپ ھوِىَىپ وەچىۀٍەرگە-ئۆتىەْ ٍبٌىڭبچالپ، لىٍىچٍىرىٕي چېرىه
 غۈروىٕىپ ثەدىٕي ضوغبلتىٓ خۇددى ئۆڭۈپ، روٍي-رەڭگي ثوٌغىچىٍىه، ئۆتۈپ دەرۋازىذىٓ

 خوتۇٔالر. تىرىػبتتي ٍوغۇرۇغمب ٍبغٍىرىٕي وۆز ثەزىٍەر. وېتەتتي تىترىػىپ وېتىۋاتمبٔذەن
 . تېسٌىتەتتي لەدىّىٕي پېتي ٍېتىٍىگەْ ثبٌىٍىرىٕي ئۇغػبق تبرتىػتۇرۇپ، روِبٌٍىرىٕي ٍۈزٌىرىذىىي

. ئبڭالٔذى ضبداضي جبڭ ثىٍەْ ئبۋازى لبتتىك جبوبرچىٕىڭ ئىچىذىٓ غەھەر ئبرىذا، غۇ 
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 لوٍۇٌغبْ تۇرغۇزۇپ ئۆرە وىػي ئبٍبي ثىر ئىچىگە لەپەز ٍبغبچ ئورٔىتىٍغبْ ئۈضتىگە ھبرۋا وۆتەن
 ٍۈزىٕىڭ چبچٍىرى وەتىەْ چۇگۇٌۇپ ثوٌۇپ، لوٍۇٌغبْ چىمىرىپ لەپەزدىٓ ثېػي ئۇٔىڭ. ئىذى

 ئبرىطىذىٓ غبدىٍىرى لەپەز ئۇچي ثىر زۀجىرٔىڭ ثوٍٕىذىىي. تۇراتتي توضۇپ ٍېرىّىٕي
 توپىغب ئۈضتىۋېػي ئىچىذە لەپەزٔىڭ ئىذى، لوٍۇٌغبْ ثبغالپ غوتىطىغب ھبرۋىٕىڭ ئۆتىۈزۈٌۈپ،

. ئىذى چبلىٍىرى-ثبال خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ثۇالر. ئوٌتۇراتتي دۇغذىَىپ لىسچبق ئىىىي ِىٍۀگەْ
 ھبرۋىىەظ ضبلبي چبضب لىطتۇرۇۋاٌغبْ پوتىطىغب پەغٍىرىٕي تؤىٕىڭ وەتىەْ ثوٌۇپ جۇٌجۇي

 وەٍٕىذە ھبرۋىٕىڭ. لوٍبتتي ٔولۇپ پبت-پبت ثېمىٕىٕي ئۆوۈزٔىڭ لبرا ثىٍەْ تبٍبق لوٌىذىىي
 تىٕطىس-ئۈْ ھبٌذا ٍبٌىڭبچٍىغبْ لىٍىچٍىرىٕي چېرىه ئىىىي ثبضمبْ چبڭ ئۈضتىۋېػىٕي

 پوتب لبرا ثېٍىٕي ئۈضتىذىٓ چبپبْ لىطمب وىَىپ، لبٌپبق لبٍرىٍّب ئبٌذىذا ھبرۋىٕىڭ. وېٍىۋاتبتتي
 ئۈچ-ئىىىي جبڭٕي ِىص لوٌىذىىي دىگىذەن لەدەِذە ٍۈز ھەر جبرچىطي ئوردا ثبغٍىۋاٌغبْ ثىٍەْ
 .ِبڭبتتي ضېٍىپ جبر ضولۇپ، لېتىُ

  
  ئەٍَۇھۀٕبش،

 !خبش ئبۋاَ ئەً
  دىّەڭالر، ئبڭٍىّىذىُ

  ٍىّەڭالر، پۇغبٍّبْ وېَىٓ
 غوجبِغب گبڭ وىّىىي

 . تۆِۈردەن وۆتەرضە ِۇظ
 ئەۋالدى تۇرِبق ئۆزى

 .وىرىذۇ گۆرگە تىرىه
 لبتتىمراق ئۆٌۈِذىّٕۇ

 !وۆرىذۇ وۈٕٔي لبرا
 

 ... جبڭ... جبڭ... جبڭ 
 ثوۋاً ھبرۋىىەظ. چىمتي ضىرتىغب دەرۋازا ئۆتۈپ، ووچىالردىٓ تولبً-ئەگرى ھبرۋا وۆتەن
 لبرا لوٍۇپ، توختىتىپ ِەٍذأغب ئۇدۇٌىذىىي دەرۋازىٕىڭ ھبرۋىٕي ثىٍەْ ثۇٍرۇغي چېرىىٍەرٔىڭ

 وېٍىپ، ٍېسىالردىٓ تەرەپتىىي غىّبٌىٌ ۋە ئبٌتۇٍٔۇق ثبزار،. ِبڭذى ئېٍىپ ئوتالتمىٍي ئۆوۈزٔي
 ھەِّىطي ثبرىذىغبٔالرٔىڭ تەرەپٍەرگە غۇ چىمىپ، غەھەردىٓ ٍبوي وىرىذىغبْ ئىچىگە غەھەر

 ئوچۇق وىػىگە لبرىغبْ راۋىغىذىٓ ئىگىس ئوردىٕىڭ ِەٍذاْ ثۇ. ئۆتەتتي ِەٍذأذىٓ غۇ ئۀە
 لەپەزٌەرگە، لبٍٔىك ئېطىمٍىك دەرۋازىغب ثىردەَ وەچىۀٍەر-ئۆتىەْ ِەٍذأذىٓ. تۇراتتي وۆرۈٔۈپ

 لبراپ، لىسچبلالرغب ثىٍەْ ئبٍال زورىخبْ تۇرغبْ ئىچىذە لەپەز ٍبغبچ ئۈضتىذىىي ھبرۋىٕىڭ ثىردەَ
 تۇتبٌّبً ئۆزىٕي لىسالر-خوتۇْ ثوٌۇپّۇ. تۇتۇغبتتي ٍبلىٍىرىٕي دەپ «توۋا »تىٕبتتي، وىچىه ئۇٌۇغ

 ٍېمىٕالغمبٔالرغب وەٌتۈرِەٍتتي، ٍېٕىغب لەپەزٔىڭ ھېچىىّٕي ثوٌطب چېرىىٍەر. ٍىغالٍتتي پىخىٍذاپ
 . لىالتتي ھەٍۋە دەپ «وەٌذىّۇ؟ ئۆٌگۈڭ »غىٍتىپ، لىٍىچٍىرىٕي

 ئىذى، ثبر ئوغٍىّۇ ثىر دەٍذىغبْ ثبضىت ٍبغتب ئبٌتە-ثەظ خەٌپىٕىڭ تۆِۈر رەھّەتٍىه- 
 . ھەِراٍىغب ٍېٕىذىىي ثوۋاً ثىر ئېػەوٍىه دېذى - ئوخػىّبِذۇ؟ ئۆٌتۈرىۋەتىەْ ئۇٔي
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 ثوۋإٍىڭ دېذى! - گۇٔبھ؟ ٔىّە ٔبرەضىذىذە ئۇ لىٍغبّٔىذۇ، غۇٔذالّۇ لورلّبً خۇدادىٓ - 
 . پىچىرالپ ئبضتب ھەِرىَي

 وىػىسە، لورلمبْ خۇدادىٓ لورلبِذۇ؟ خۇدادىٓ ئۇالر - ثوۋاً، دېذى - ئىىۀال، لىسىك- 
 لىالِذۇ؟ ئىػالرٔي ِۇغۇٔذاق

 ٍوپۇرِبلمب ثىرتبي ثبضىتٕىّۇ وىچىىىىٕە لۇٍۇٍٔىرى تەٌۋە ئەجەٌٕىڭ رەھىّطىس دەرۋەلە،
 لىٍىٕغبٍٔىغي لەتٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر چۈٔىي. لېٍىۋاتبتتي تبش-تبش وېتىػىە ئۇچۇرۇپ ئوخػبظ

 غۇفۇ ٌي وېَىٓ، ثوٌغبٔذىٓ ئۇلتۇرۇٌۇپ ٍەرٌىرىگە ھەِّە دىَبرىٕىڭ لۇِۇي خەۋەر توغرىطىذىىي
 چۈغتي ووٍىغب ٍولىتىػٕىڭ ھەِراھٍىرىٕي تبغذىىي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئەِذى ۋاڭ غبِەخطۇت ثىٍەْ

 لوٌي توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا لەدەِذە ثىرىٕچي ثۆٌۈپ، لەدەِگە ئىىىي ئىػٕي ثۇ ۋە
 ئۆزىٕي ثوضۇلالرٔىڭ لبرا لەدەِذە ئىىىىٕچي ٍولىتىع، ھەِراھٍىرىٕي ضبدىك تۆِۈرٔىڭ ئبرلىٍىك

 توختىغب ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا فۇ غۇ ٌي ثوٍىچە پىالْ غۇ. وىٍىػتي لبرارىغب ئۇجۇلتۇرۇظ
 ئۈرۈِچىگە ۋىٕچبۋ ثەً ثىٕبئەْ ثۇٍرۇغىغب جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ وۈٍٔەردە، ثۇ )ٍبزدى خەت ِەخپي

 ٔىڭ غۇفۇ ٌي(. ئىذى تەٍىٍٕۀگەْ ئبِجبٌٍىغىغب لۇِۇٌٕىڭ غۇفۇ ٌي ئورٔىغب ئۇٔىڭ ٍۆتىېٍىپ،
 ضبدىك ۋاڭغب غبِەخطۇت ثىٍەْ جبڭجۇڭ ٍبڭ ضىٍەرٔىڭ ِەْ: »ئىذى دىَىٍگەْ ِۇٔذاق خېتىذە
 تۆِۈرٔىڭ ئەِّب. لىٍىّەْ وىپىٍٍىه ضورىػىڭالرغب ئۆزۈڭالر تبغٕي ئىىىي ئوْ ثەدىٍىگە ثوٌۇظ

 غۇ ثوٌّبٍذۇ، تىٕچٍىك ضىٍەرگە ثوٌطب، تۇرىذىغبْ ھبٍبت وىػىٍىرى ئوخػبظ پبٌگبٔغب ئېٍي
 غەھەرگە تۇتۇپ دەرھبي وىػىٍەرٔي ٍېسىٍغبْ ئىطّي تۆۋۀذە ثبغٍىك پبٌگبْ ئېٍي ۋەجىذىٓ

 ئەۋالدىذىٓ ئەروەن ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، لۇرۇتىۋېتىع تۇخۇِىٕي تۆِۈرٔىڭ ئبٔذىٓ، ِبڭذۇرۇڭالر،
 ٍبڭ ثۇ! ثېرىڭالر ئەۋەتىپ غەھەرگە دەرھبي لىسٌىرىٕي-خوتۇْ لبٌذۇرِبڭالر، تىرىه ھېچىىّٕي

 . «ثۇٍرۇغي جبٔبپٍىرىٕىڭ جبڭجۇڭ
 ِۇغۇ ئۇٔىڭغب ثوٌۇپ، چىمبرِبلچي ِەھرىّىذىٓ ٍبظ ھىٍىمي ئۆزىٕىڭ خەتٕي ثۇ غۇفۇ ٌي 

 ِەھرەَ ٍبظ. تبپػۇردى وېٍىػٕىّۇ وۆرۈپ ثىٍەْ وۆزى ئۆز ئورۇٔالٔغبٍٔىغىٕي لبٔذاق ئىػالرٔىڭ
 ئوردىذىٓ ثىٕبئەْ، غۇٔىڭغب. ئۆتۈٔذى چىمىػىٕي ثوٌۇپ ھەِرا تۇڭچىٕىڭ ثىرەر ئوردىطىذىٓ ۋاڭ

 . ِبڭذى ثوٌۇپ ھەِراھ ئۇٔىڭغب تۇڭچي لبضىُ
 لبٌغبْ وۆرۈپ ٍبخػي ثبضىتٕي ِەزگىٍٍىرىذە تۇرغبْ ثىٍەْ غۇفۇ ٌي لوراٍذا ِەھرەَ ثۇ 

 ئوغۇي ثىر ئوخػبظ ثبضىتمب ئبٍبٌىٕىڭ ھبِىٍذار لبٌغبْ ئۈرۈِچىذە وۆرگۀذە، ھەر ثبضىتٕي ئىذى،
 ثەوّۇ وۆزىگە ئۇٔىڭ چېچي ثىرتبي ھېٍىمي ثبضىتٕىڭ ثوٌۇپّۇ. تىٍەٍتتي خۇدادىٓ ثېرىػىٕي تۇغۇپ

 ثوغۇزٌىٕىپ لبتبرىذا چوڭالر ثبضىتّۇ وىچىىىىٕە غۇ ئەِذى ِبٔب. وۆرۈٔەتتي ٍېمىٍّىك
  وېرەن؟ لىٍىع لبٔذاق. ثوٌذى تبغٍىٕىذىغبْ

 . وېتىۋېتىپ ٍوٌذا تۇڭچىغب لبضىُ ِەھرەَ دېذى - ؟ ثبر ثبٌىڭىس لبٔچە ضىسٔىڭ- 
 ٌېىىٓ ثوٌغبٍٔىغىٕي، ثبٌىٍىك تۆت ئوٌتۇرىۋېٍىپ لىڭغىر ئىگەرگە تۇڭچي لبضىُ 

 ثوٌطىّۇ، تىٍىگەْ جىك ِبغبٍىخالردىٓ-ِبزار ئۈچۈْ ثۇٔىڭ تۇرِىغبٍٔىغىٕي، ثىرەرضىٕىڭّۇ
 «ئوخػبٍّەْ ئۆتىذىغبْ پەرزۀتطىس ئبٌەِذىٓ ثۇ »ئېَتىپ، چىمّىغبٍٔىغىٕي ٔەتىجە ھىچمبٔذاق

 :وىَىٓ ئوٍالٔغبٔذىٓ ثىردەَ ِەھرەَ. لىٍذى ٍېرىُ وۆڭٍىٕي دەپ
 . دېذى - لبالر، ثوٌۇپ ھبضىً ِۇرادىڭىس لىٍطىڭىس، ئىع ضبۋاپ ثىرەر ٍوٌىذا خۇدا- 
 ھەرلبٔذاق ثوٌطب، لبٌىذىغبٔال ئەۋالدى ثوٌۇپ، پەرزۀتي وېَىٓ ِۇٔذىٓ ئەگەر تۇڭچي لبضىُ 
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 . ئېَتتي ئىىۀٍىگىٕي تەٍَبر لىٍىػمب ئىػٕي
 لبضىُ ِەھرەَ دېذى - ئىچەِطىس؟ لەضەَ ضبلالغمب ضىر ئېَتطبَ گەپ ثىر ِەْ - 
 . لبراپ وۆزىگە تۇڭچىٕىڭ
 . ضەگەوٍىػىپ تۇڭچي ضورىذى - توغرىٍىمّۇ؟ پەرزۀت- 
 . توغرىٍىك پەرزۀت ھەئە،- 

 دىگەْ ثبضىت خەٌپىٕىىڭ تۆِۈر ِەھرەَ. ئىچتي لەضەَ ضبلالغمب ضىر چولۇَ تۇڭچي لبضىُ
 ئىع ضبۋاپ ئبرتۇق ثۇٔىڭذىٓ »ئېَتىپ ٔىَىتىٕي لېٍىع لۇتمۇزۇپ ئۆٌۈِذىٓ ثبٌىطىٕي ٔبرەضىذە

 لبضىُ. دىذى «ثىٍّەٍّەْ تىً دىطەَ لوٍبً ئېَتىپ ئبپىطىغب ثبضىتٕىڭ ثېرىپ ِەْ ثوٌّبٍذۇ،
 . ثەردى ۋەدە لىٍىػمب ئىػٕي ثۇ تۇڭچي
 لورإٍىڭ توختي ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ٍبرىػب ثەختىە وەٌگۀذە، لوراٍغب ئۇالر 

 تۆِۈر تۇڭچي لبضىُ. ئىىەْ وەتىەْ ِەھەٌٍىگە دىگەْ ئىرغبٍتۇ تەرىپىذىىي ئۈضتۈٔىي
 ئۇ. ئوٌتۇراتتي ٍىغالپ ثېطىپ ثبغرىغب ثبضىتٕي وىچىىىىٕە ئبٍال زورىخبْ. وىردى ئۆٍىگە خەٌپىٕىڭ

 دە،-ٍبپتي ئىػىىٕي تۇڭچي لبضىُ. وەتتي لورلۇپ وۆرۈپ تۇڭچىٕي لىَبپىتىذىىي وىػىٍىرى ئوردا
 :دىذى ِۇٔذاق ئبٍالغب زورىخبْ

 ثىر خەٌپەِٕىڭ وەٌذىُ، لوٍغىٍي ئېَتىپ گەپٕي ثىر ٍوجۇڭ ئۆزٌەگە ِەْ! - لورلّىطىال - 
 ثۇ چبلمبْ لوٍۇپ، ٍىغىٕي ئۆزٌە. ئوخػبٍذۇ غۇ ثبالَ ئبخۇْ ِۇغۇ ھە، ئبڭالٍّەْ، دەپ ثبر ئوغٍي
 لورلۇپ خۇدادىٓ ِەْ لبٌىذىال، ئبٍرىٍىپ ٔبرەضىذىذىّٕۇ ثۇ ثوٌّىطب،. لىٍطىال ٔېرى وۆزدىٓ ثبٌىٕي

 . وېتىذۇ ثېػىُ ِېٕىڭّۇ وەتطە، چىمىپ ئېغىسٌىرىذىٓ لوٍذۇَ، دەپ گەپٕي ثۇ ئۆزٌەگە
 ئبٍالغب زورىخبْ. دىذى «جۇِۇ ثوٌطىال ئىٍذاَ »وېتىۋېتىپ، چىمىپ ئۆٍذىٓ تۇڭچي لبضىُ 

 ئبٌذىراپ ۋە دەگذىذى لبتتىك وۆرۈپ، ئبدەِٕي ٔبتؤۇظ ثۇ ھۆضٕبرىخبْ ئەپىېٍىۋاتمبْ تبِبق-غىسا
 دە،-ئوٌتۇردى جىُ ثىردەَ ئبدەِذەن ثىھۇظ خۇددى ئبٍال زورىخبْ. ضورىذى ئەھۋإٌي وىرىپ

 . چۈغۀذۈردى ئەھۋإٌي ۋە تبغٍىذى ٍىغالپ لوٍۇپ ثېػىٕي تىسىغب ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ
 توغرىطىذا لىٍىع لبٔذاق ثبضىتٕي ئىىىىٍَەْ ئبٔذىٓ. لىٍذى ٍېػي وۆز ھۆضٕبرىخبّٔۇ

 لبرارىغب ئبپىرىۋېتىع ٍېٕىغب ئبٍمىسٔىڭ ثىٍەْ ضەپەرلۇي ٍۀي ٔېرىٕىىرغب، ئبخىر ِەضٍىھەتٍىػىپ،
 ئۈچ ئوْ ٔەۋرىطي ثوۋىٕىڭ غەرۇٌال ثىٍەْ ھۆضٕبرىخبْ چبغذا، ٍبتبر ئەي ئبخػىّي غۇ. وەٌذى
 . ئبتالٔذى تەرەپىە ٔېرىٕىىر ئېٍىپ، ثبضىتٕي وىچىىىىٕە گبٌي ٍبغٍىك

 ۋە ئبٍمىس وېٍىٕي ئۆزىٕىڭ ضەپەرلۇي ئۆتۈپ، ئبٌەِذىٓ ِوِبٍّۇ رەۋىخبْ وۈٍٔەردە ثۇ
 ئبڭالپ، ئەھۋإٌي ھۆضٕبرىخبٔذىٓ ضەپەرلۇي. ئىذى لبٌغبْ ٍبٌغۇز ثىٍەْ ئبرِبٔجەگ ٔەۋرىطي

 ئبِبْ ثېػي ئىىىىّىسٔىڭ ثىٍەْ ثبالَ وېٍىٓ ٍېّىطۇْ، غەَ ھەرگىس لوٍطىال، دەپ زورىخبٔغب»
 وېتىػىە ھۆضٕبرىخبٔالر. دېذى «لۇرۇتۇۋېتەٌّەٍذۇ ئۇالر تۇخۇِىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ثوٌطب،

 :لبراپ ئۇٔىڭغب ضەپەرلۇي ئبٌذىرىذى،
 . دېذى - دەرال؟ ٔىّە دېطە ثبردىڭ ٔەگە ثوضۇق لبرا وۆڭٍي - 
 ٍەرِەْ، لبِچب ئىىىي-ثىر وەٌطە ٍبِىٕي دەرِەْ، وەٌذىُ ٍولالپ تۇلمبٔالرٔي ئبلتبغتىىي- 

 . ھۆضٕبرىخبْ دېذى-
 :دىذى ِۇٔذاق ئبٍمىسغب ضەپەرلۇي وېَىٓ، وەتىۀذىٓ ھۆضٕبرىخبٔالر

 لبٌّبق ثوٌطىال رازى ئۆزٌە لبٌّىذى، تۇرغۇچىٍىىىّىس ٍۇرتتب ثۇ ئەِذى لىسىُ، ئبٌتۇْ- 
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 . ثىٍىّەْ ئوثذاْ ٍوٌٕي ِەْ. وېتەٍٍىّىىىٓ ٍۇرتىغب
 ٍەردىٓ ثۇ چۈغىٕىپ، ئىىۀٍىگىٕي خەۋپٍىه ئىٕتبٍىٓ تۇرۇغٕىڭ تەۋەضىذە لۇِۇي ئبٍمىس 

 ٍبخػي وەتطەن تەرەپىە ثىس وەتىىچە، ِوڭغۇٌغب تبغمي: ئەِّب. لوغۇٌذى دەرھبي وېتىػىە
 ثېػىغب ئبٍمىسٔىڭ چبغالردا ثىر ضەپەرلۇي. دېذى «ئەضمبتىذۇ ئېٍىُ ِېٕىڭ ثىسگە ئەِذى ثوٌّبِذۇ،

 لبٔذاق لبٌطب تؤۇپ ئۇالر ئەگەر »وەٌتۈرۈپ، ٍبدىغب ئووۇرداٍىٕي ھېٍىمي ضبٌغبْ وۈٍٔەرٔي لبرا
 . دېذى «لىٍىّىس

 . ئبٍمىس دېذى - وۆرەرِىس، ثۇٍرۇغبٕٔي خۇدا وەڭ، لۇچبغي ئەٌٕىڭ- 
 ئېٍىپ، ئبرِبٔجەگٕي ثوٌغبْ ئبٍٍىك ئبٌتە ئەِذىال ثىٍەْ ثبضىت ئۇالر وېَىٓ، وۈٔذىٓ ئىىىي

 لبٌّبً، لبغمىطىذىٓ وۈرە ئبٍمىسٔىڭ ِۇ «ٍىٍپىس لبرا. »چىمتي ٍوٌغب ثىٍەْ ئبت ئىىىي تۆگە، ثىر
 . چۈغتي ٍوٌغب دىڭگبوالپ
 ئىىىي ئۇالرٔي تۇڭچي لبضىُ ثىٍەْ ِەھرەَ وەٌگۀذە، لبٍتىپ لىسىٍَبردىٓ ثوضۇلالر لبرا

 ثوضۇق لبرا. تبپػۇردى خېتىٕي ھېٍىمي ٔىڭ غۇفۇ ٌي ئېَتىپ، تۇرغبٍٔىغىٕي ضبلالپ ثۇٍبْ وۈٔذىٓ
 «ثوٌذى لبٌىذىغبْ ئوڭچىطىغب ِبڭب تبغ ئىىىي ئوْ ئەِذى »ثوٌغبچ، ۋالىپ ِەزِۇٔىذىٓ خەتٕىڭ

 تۆِۈرٔي ِېٕىڭ »ثوٌطب، توختي ضەٍپۇڭ. ثوٌذى وىرىػّەوچي ئىػمب دەرھبي ئوٍالپ، دەپ
 ِبڭب ثوٌغبٔذىىىٓ ئۇٔذاق. ِەٌۇَ غوجبِغىّۇ چىڭگبڭ ثىٍەْ دارېىٓ ٌي ثوٌغبٍٔىمىُ ئۆٌتۈرِەوچي

 ئېٍي ٍبردەٍِىػىپ، ثوضۇلمب لبرا دە،-لبٌذى پبتّبً تېرىطىگە دەپ «ثېرەر ِۀطەپ چوڭراق تېخىّۇ
 غەھەرگە تەڭ ثىٍەْ تبڭ لىٍىپ، تۇتمۇْ ئوغرىٍىمچە وېچىال غۇ وىػىٍەرٔي ثبغٍىك پبٌگبْ

 لىَٕبغمب دەپ «لېٕي؟ ئوغٍۇڭ »ئبٍالٔي زورىخبْ ئىىىىطي ثىٍەْ ثوضۇق لبرا ئبٔذىٓ. ِبڭغۇزدى
 تۇرِىغبْ، ئوغٍۇَ ثىرِۇ ِېٕىڭ »وەتىىچە ھوغىذىٓ لېتىُ ٔەچچە ثىر ئبٍال زورىخبْ ثبغٍىذى،

 ئىچىذىٓ خبالٍىك ٍبرىػب، ثەختىە. تۇرىۋەردى دەپ «ٍوق ثبالَ ثۆٌەن لىسىّذىٓ ٔبرەضىذە ئىىىي
 ثبر ئوغۇٌٕي ٍوق »ثېرىپ، گۇۋاٌىك تۇرِىغبٍٔىغىغب ئوغٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر وىػىٍەر ئؤٍىغبْ
 ئىالجىطىس ثوضۇلالرِۇ لبرا وېَىٓ، تۇرىۋاٌغبٔذىٓ دەپ «وېتىطىٍەر وۈچەپ ٔىّبٔچە لىٍىػمب

 ھبرۋىغب وۆتەن لىسىٕي ٔبرەضىذە ئىىىي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ئبٍال زورىخبْ وېَىٓ، غۇٔىڭذىٓ. لبٌذى
. ئبتالٔذى لبراپ غەھەرگە ثىٍٍە ثىٍەْ تۇڭچىالر لبضىُ ِەھرەَ ھىٍىمي ئۆزٌىرىّۇ ئوٌتۇرغۇزۇپ،

 ثبروىٓ تبپػۇرۇلالر لبٔذاق ٍۀە ۋە لىٍّبلچي زىَبرەت غبِەخطۇتٕي ثىٍەْ غۇفۇ ٌي ئۆزٌىرىچە، ئۇالر
 . ئىذى دىّەوچي

 ئبڭالپ وەٌگۀٍىگىٕي ثىٍەْ ئبٍىغي ئۆز توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق لبرا غۇفۇ ٌي 
 تۆِۈر ثوٍىچە تبغ ئىىىي ئوْ داۋاِىذا، زىَبپەت ۋە چبلىردى زىَبپەتىە وەچٍىه دە،-ثوٌذى خۇغبي

 لبرا زىَبپەت ثۇ. ٍېسىۋاٌذى ضوراپ ثىر-ثىرِۇ ثبرٌىغىٕي وىٍّەرٔىڭ ٍۀە ثبغٍىغبْ ئىخالش خەٌپىگە
 ۋە ئبٍبغالغتي ثىٍەْ چۈغۈظ زۀجىر-وىػەْ لوٌٍىرىغب-پۇت توختىٕىڭ ضەٍپۇڭ ثىٍەْ ثوضۇق
 جۇدا تېٕىذىٓ ثېػي ئىىىىٍَۀٕىڭّۇ ثۇ تەڭال ثىٍەْ پبٌگبٔالر ئېٍي وېَىٓ، وۈٔذىٓ ئىىىي

 . لىٍىٕذى
 جبٌالت ئوراٌغبْ غەٌپەر لىسىً دەضتىگە لبرا ثوضۇق لبرا ثبغالٔغبْ ئبرلىطىغب لوٌٍىرى

 ۋە لبٌذى چۈغىٕىپ ئىىۀٍىگىٕي ٔىّە دۇَٔبٔىڭ ِىٕۇتالردا، تۇرغبْ ئوٍٕبپ ثېػىذا ئۆزىٕىڭ لىٍىچي
 ثبٌىطىٕي ئبٍٍىك ئۈچ تېپىپ، ثېمىٕىغب ھۆضٕبرىخبٕٔىڭ خوتۇٔي دەپ «لبچۇرۇپطەْ ضەْ ثبضىتٕي»

 . ٍىذى پۇغبٍّبْ ئبجرىتىۋەتىىٕىگە ثوٍىذىٓ
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 ئؤٍىغبْ ٔەچچە دىَبرىذا لۇِۇي وىچىىىىٕە ئىچىذىال، ئبً ثىرەر ثبغالپ، وۈٔذىٓ غۇ
 ٍۇرتٕىڭ پبٌىٕىپ، ٔوِغب وىػي ٍۈز ٔەچچە ثىر وۆِۈٌۈپ، تىرىه جبٔالر ٍۈزٌىگەْ وېطىٍىپ، ثبغالر

 . وەتتي لبپالپ ثۇٌۇتٍىرى ِۇضىجەت ئېغىر ثبلّىغبْ وۆرۈٌۈپ ھېچمبچبْ ئۈضتىٕي
 ثېرىپ دېرەن ثبغٍىٕىػىذىٓ گۈٌذۈرِبِىٕىڭ ثىر لبتتك تېخىّۇ ثۇٌۇتالر لبرا ثۇ ثىراق،

.تۇراتتي
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 خبتىمە

 
 

 دەرەخيەر قۇرۇٍبش، چۈغطىَۇ ٍبپراق،

 .دۇَّبّىڭ مەىگۈضي ئۆتَۈغتىِ مۆپراق

  غبپۇر غۇالً__

 

 

1 
 

 ٍۀە تبغٍىرىذا لۇِۇي ئەتىَبزدا، ٍىٍي-1931 ٍۀي وېَىٓ، ٍىٍذىٓ ضەوىىس ئوْ دەرۋەلە
 چبلّبلٍىرى غەزەپ ئبضّىٕىٕي لۇِۇي پۈتۈْ دىگىچە، ھۇٍت-ھبٍت ثبغٍىٕىپ، گۈٌذۈرِبِب لبتتىك
 . وەتتي لبپالپ

 وېتىۋاالً ثىٍەْ ئىسزىتىُ ئۆز وەتىىچە، وۆٍۈپ چبلّبلٍىرىذا غەزەپ ثۇ ۋاڭ غبِەخطۇت
 دۇَٔبغب ئۇ ٍېػىذا 81 وۈٔي ِبً-10 ٍىٍي-1928 ٍۀي ثۇرۇْ، ٍىً ئۈچ لىٍىپ، دىگۀذەن
 تبي ثىر ئۇٔىّۇ ٍېمىٍٕىرى ئۆز جبڭجۇڭٕىڭ ٍبڭ وۈٔي ئىَۇي- 7ٍىٍي غۇ ئبرلىذىٕال،. وېتىۋاٌذى

 ثۇرجەوٍىه تۆت ثىٍەْ ٍبِۇٌي جبڭجۇڭ ھەٍۋەتٍىه ئۇٔىڭ ئەِذى. لوٍذى ضېٍىپ ٍوٌغب ثىٍەْ ئوق
 جبڭجۇڭ ٍبڭ. لېپمبٌذى ثوٍۇٔغب لبلىر ئۇزۇٔتۇرا دىگەْ غۇرېٓ جىٓ گۀطۇٌۇق تبِغىطي ٍوغبْ

 ئەٌٍەً پۆپىٍەپ خەٌمٕي ثىٍەْ «ضىالظ ٍېتىػىغب تۈوٕي »وىَىپ، پەٌەً ٍۇِػبق لوٌىغب تىىۀٍىه
 تۇرغبْ ئبراْ ضىالپ، تەتۈرىگە تۈوٕي ثىٍەْ پەٌەً وىرپە ثوٍۇْ لبلىر ئۇزۇٔتۇرا ثۇ ثوٌطب، ئەتىەْ
 غۇ ئۀە ٔىذا غەزەپٍىه ثۇ. تبغٍىذى ھۆروىرەپ ئبرضالْ. لوٍذى وەٌتۈرۈپ ئبچچىغىٕي ئەٌٕىڭ

 ٍەردىٓ ھەِّە ئبڭٍىٕىپ، ٍېرىگە ھەِّە غىٕجبڭٕىڭ ئبۋازى ھەٍۋەتٍىه ئۇٔىڭ. ئىذى گۈٌذۈرِبِب
 غۇرېٕٕىڭ جىٓ ئۇزۇٔتۇرا وەتىەْ ثوٌۇپ ئباللسادە. وەتتي تىترەپ جبھبْ ٍەر ٍبڭراپ، ضبداالر ئەوص
 لۇرۇلٍۇق ٍبپؤىَە ھەتتب ۋاضتىٍىرى، ھەِّە لوٌالٔغبْ ئۈچۈْ پبتۇرۇۋېتىع لبٔغب دىَبرىٕي لۇِۇي
 توپ-توپ لوِبٔذأٍىغىذا، غىطەً غىڭ «ِۇتەخەضطىص ھەرثىٌ »ئبٌغبْ تەٌىُ ِەوتىۋىذە ئبرِىَە

 لىطّىذا تەروىۋى ۋە لوراٌالٔغبْ ثىٍەْ ئبٍروپىالْ ،(ِبغىٕب زەرەھٍي )ثۇرۇٔۇۋىه زەِجىرەن،
 وبرغب لوغۇّٔۇ لۇدرەتٍىه ثوٌغبْ ضوٌذاتٍىرى ئورۇش ئبق لبتٕبغمبْ ئۇرۇغىغب جبھبْ ثىرىٕجي

 ھبٌذا پەرىػبْ چوغمىذەن ٍبۋا ئۇرۇۋاٌغبْ تۇِػۇلىٕي تبلمب خۇددى غىطەً غىڭ وەٌّىذى،
 . لبچتي ئۈرۈِچىگە

 لەضەٍِىرىگە ئىچىەْ تۇتۇپ لۇرئبْ دىٕذاغٍىرىٕىڭ ئۆز خەٌپە تۆِۈر چبغالردا، ثىر 
 غۇ ٍىگىت دىگەْ پبٌگبْ خوجىٕىَبز ھېٍىمي وەتىەْ چىمىپ لېمىپ پېػىٕي وەتىۀذە، ئىػىٕىپ

 ٍىً لبٔچە ثىر داٌىٍىرىذا لبزالىطتبْ ثىٍەْ تبغٍىرى ئىٍي ِېڭىۋېرىپ، پېتىػمب وۈْ وەتىىٕىچە،
 ئەِذى. وەٌذى لىٍىپ ھەج ثېرىپ ئەرەثىطتبٔغىچە ٍىراق ئبخىرى ۋە ٍۈردى ئوۋالپ ئوۋ
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 ئۆتىۈر وۆزىذەن ثۈروۈتٕىڭ خۇددى وۆزٌىرى لوً لبپمبرا ثبضمبْ، ضبلبي لبرا لۇٍۇق ئېڭەوٍىرىٕي
 . ئىذى لبٌغبْ ثوٌۇپ ثبٍرالذارى گۈٌذۈرِبِىٕىڭ لېتىّمي ثۇ ئبدەَ ِۇغۇ لبراٍذىغبْ

 ثۇ وىَىۋاٌغبْ چۆوۈرۈپ لۇاللچىطىٕي تۈٌىە ثىرىذە، وۈٍٔىرىٕىڭ وىرگەْ ٍىً-1933
 داٌىٍىرىغب ِورى لوغالپ، چېرىىٍىرىٕي ئۈرۈِچي ثىٍەْ لوغۇْ وىػىٍىه ِىڭ ٔەچچە ثىر ئبدەَ

 ئۈضتىذە ئېتىٕىڭ تورۇق ٍوغبْ وەتىەْ ضبٌپىَىپ لۇاللٍىرى ئبۋازىذىٓ ِىٍتىك ئۇ. وەٌذى وىرىپ
 وېٍىۋاتمبْ ٍۈدۈپ ئوتۇْ ثبغرىذىٓ تبغ ثىردىٕال ِبڭبتتي، لبراپ تەوػي ئەتراپمب ھەِّە ئوٌتۇرۇپ،

 ثېٍىٕي ثىٍەْ ئبغبِچب لىً ئۈضتىذىٓ جۇۋىطىٕىڭ ٍبغبق. لبٌذى چۈغۈپ وۆزى وىػىگە ثىر
 داٌىذا لبرٌىك ئۇ ئبلطبٍتتي، خېٍىال پۇتي ضوي وىػىٕىڭ ضبلبي لبرا لبِەتٍىه-لەددى ثۇ ثبغٍىۋاٌغبْ

 ثوٌۇپّۇ غەوٍي، چىراً وېچىگي،-وىَىُ لوغۇٕٔىڭ ئبتٍىك ئۆتۈۋاتمبْ لبٌذۇرۇپ ئىسالرٔي چوڭمۇر
 ھبجي خوجىٕىَبز. تۇراتتي جىُ چېتىذە ٍوٌٕىڭ ثوٌغبٔذەن، ھەٍراْ لبراپ ِىٍتىمٍىرىغب دۇغبٌمىٍىك

 ثىٍەْ دىممەت ئۇٔىڭغب دە،-تبرتتي تىسگىٕىٕي ئېتىٕىڭ لۇالق ضبٌپبڭ وەٌگۀذە، ٍېٕىغب ئۇٔىڭ
 ئىختىَبرضىس ۋە ثبغٍىذى ضولۇغمب لبتتىك-لبتتىك ٔىّىػمىذۇ ٍۈرىگي ھبجىٕىڭ. ثبغٍىذى لبراغمب
 ئبۋازىٕي ھبجىٕىڭ ئوتۇٔچي ئبلطبق تبغٍىذى، دەپ...« ضەْ تؤۇۋاتىّۀغۇ، ضېٕي ِەْ »ھبٌذا،

 ئبٌذىغب ئۇٔىڭ دېگىٕىچە «ِەْ ِەْ، ئبوب، »تبغالپ، ئوتۇٕٔي دۈِجىطىذىىي ثىٍەْ ئبڭالظ
 ثىر ثىردىٓ لىرغىٕٕىڭ دەھػەتٍىه جىٍغىطىذىىي ئۇالٔئۇضۇ ھېٍىمي ثۇ. ٍۈگۈردى ئبلطبلالپ

 . ئىذى ئۀطبرى غبھىذى لبٌغبْ تىرىه
 ٍېٕىپ-ٍېٕىپ لىطىػٍىرى، لبتتىك ثىرىٕي ثىر لوٌالرٔىڭ وېتىۋاتمبْ تىترەپ ھبٍبجبٔذىٓ

 چبپٍىػىپ ثىرىگە ثىر ِەڭىسالرٔىڭ وەتىەْ ٔەٍِىػىپ ثىٍەْ ٍبغٍىرى وۆز لۇچبلٍىػىػالر،
  . لبٌذۇردى ھەٍراْ ٍىگىتٍەرٔي تۇرغبْ لبراپ وېتىػٍىرى

 تبَ وىچىىىىٕە چېتىذىىي ِەھەٌٍىٕىڭ جبٍالغمبْ ئۈضتىگە ٍوي وېَىٓ، ضبئەتتىٓ ٍېرىُ 
 ٍىٍٍىك ٍىگىرِە ئۆزٌىرىٕىڭ ضەپذاظ ئىىىي ثۇ لبٌغبْ ھبٍبت دا «ٍىغىٍىغي خەٌپە تۆِۈر »ئۆٍذە

 لوراي لوٌىغب ٍۀە ئۀطبرى ثبغالپ وۈٔذىٓ غۇ ئوٌتۇراتتي، لىٍىػىپ ھېىبٍە ضەرگۈزەغتىٍىرىٕي
 تبرىُ ثىٍەْ ئوٍّبٍٔىغي جۇڭغبر ِېٕىپ، تۇٌپىرىغب جەڭ ئۇچمۇر ثورأذەن. لوغۇٌذى ضەپىە ئېٍىپ

 . ثبردى ئوٍٕىتىپ لىٍىچ ئىتەوٍىرىگىچە پبِىر لبٌذۇرۇپ، ئىسالرٔي چوڭمۇر-چوڭمۇر ثوٍٍىرىذا
 ئبٌٍىمبچبْ ئبرلىٍىك زىّىٕي ئىتتپبلىٕىڭ ضوۋېت غۇرېٓ جىڭ ئۇزۇٔتۇرا ھېٍىمي چبغالردا، ثۇ

 ئوٌتۇرىۋاٌغبْ ئبدەَ ثىر ثۆرىىۆز چىراً، ضۆرۈْ ئورٔىغب ئۇٔىڭ ۋە وەتىەْ لېچىپ تىَۀجىٕگە
 لبٔالرٔي دەرٍب-دەرٍب دەۋرىذە ھۆوۈِرأٍىك ٍىٍٍىك ئوْ ئبتبپ، دەپ غىڭذۇثەْ ئۆزىٕي ثۇ،. ئىذى

 خوجىٕىَبز ثېػىذا ِۇضتەثىتٕىڭ ٍىڭي ثۇ وۈٍٔەردە ئۇ ثىراق،. ئىذى غىطەً غىڭ جبٌالت ئبلمۇزغبْ
 تېس خەۋپتىٓ ئىىىي ثۇ ثېػىذىىي ئۆز ئۇ. تۇراتتي ئوٍٕبپ لىٍىچي ِبجۇڭَىڭٕىڭ ثىٍەْ ھبجي

 چىراٍٍىك غۇٔذاق ثىٍەْ ٔەٍرىڭي جبدۇگەرٌىه ئۈگۀگەْ ضبِۇراٍٍىرىذىٓ ٍبپوْ ئۈچۈْ، لۇتۇٌۇظ
 ثېٍىمٕىڭ ئبٌتۇْ خۇددى گۈٌٍىرى «ئىٍغبرٌىك »تؤٕىڭ ثۇ وىَىۋاٌذىىي، تىىىپ توْ ثىر

 ئۇٔي دە،-لبِبغتۇرىۋەتتي وۆزىٕي ئەرثبثٕىڭّۇ ِەغھۇر ضىتبٌىٕذەن ھەتتب پبرلىراپ، تەڭگىٍىرىذەن
 غىڭ چۈغۈپ، ئىػمب دەرھبي دېپٍوِبتٍىرى ضوۋېت. لۇتمۇزىۋاٌذى چبڭگىٍىذىٓ ِبجۇڭَىڭٕىڭ

 لۇرۇٌغبْ چبغذا غۇ ھبجي خوجىٕىَبز ۋە لوٍذى دوضتالغتۇرۇپ ھبجىٕي خوجىٕىَبز ثىٍەْ غىطەً
- 1884 زىّىٕىذا غىٕجبڭ ثۇ. لىٍىٕذى ئېالْ دەپ رەئىطي ِۇئبۋىٓ ھۆوۈِەتٕىڭ ئۆٌىىٍىه غىٕجبڭ

 تۇٔجي ئۇٍغۇرالرغب وېَىٓ، ئۆتىۀذىٓ ئەضىر ٍېرىُ توپتوغرا لۇٍۇٌۇپ، ٍوٌغب تۈزۈِي ئۆٌىە ٍىٍي
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. ئىذى ئبلطۇدا ھبجي خوجىٕىَبز وۈٍٔەردە ثۇ ئىذى، وۈْ تەوىەْ رەئىطٍىه ِۇئبۋىٓ لېتىُ
 ھبجىُ. لىٍذى تەوٍپ ثېرىػمب ئۈرۈِچىگە ۋە تەثرىىٍىذى ئۇٔي ثېرىپ، ئبلطۇغب وؤطۇٌي ضوۋېت

 ئبخىر، تۇردىَۇ، ئبرىطبٌذىٍىمتب ئۇزۇٔغىچە خېٍي چىمبرِىغبچمب، ئېطىذىٓ پبجىئەضىٕي خەٌپە تۆِۈر
 ٍىٍي-1934 وۆتۈرۈپ غەرتٕبِىطىٕي وبپبٌەت تۀتۀىٍىه پۈتۈٌگەْ تىٍٍىرىذا رۇش ئۇٍغۇر، خۀسۇ،

 . ِبڭذى ئۈرۈِچىگە ئبلطۇدىٓ ثىٍەْ ئبپتوِوثىً ئوتتۇرىٍىرىذا ئبۋغۇضتٕىڭ
 : وىرىپ ٍېٕىغب ھبجىٕىڭ خوجىٕىَبز ئۀطبرى وۈٔي توختىغبْ توخطۇدا ئبپتوِوثىٍالر 

 . دېىذى - ئبِبٔەت، خۇداٍىّغب ئۆزٌۀي! ئبوب ھبجي خوظ- 
 . لېٍىپ ھەٍراْ ھبجي دېذى- ثبرِبِطەْ؟ ثىٍٍە ئۈرۈِچىگە ثىٍەْ ِەْ ھە؟- 
 . ثبرِبٍّەْ ئەِذى وۆرگەْ، توال ئۈرۈِچىٕي وېتىۋاالً، ٍۇرتمب ِەْ - 
 !ثبرىطەْ ثىٍٍە ثىٍەْ ِەْ گېپىڭٕي، ثۇ لوً- 
 ٍبتمبْ زەٍٍىػىپ ثىٍەْ ٍبغٍىرى وۆز ئبرىالظ لبْ ئبوبِالرٔىڭ تۆِۈر. ثبرِبٍّەْ ٍبق، - 
 !تۈزۈن وۆرِىگىٕىُ لەۋرىطىٕي

 ھەرثىٌ لبضمبٍٔىك وەڭ ئۇٔىڭ. وەتتي لىٍىپ جىغغىذە ٍۈرىگي ھبجىٕىڭ خوجىٕىَبز 
 ٔبِبٍەْ ئۆزگىرىع ثىر چۈغىٕىىطىس چىراٍىذا وۆرۈٔگەْ ضبالپەتٍىه تېخىّۇ ثىٍەْ غەپىىطي

 ھەرثىٌ غېرىص ٔېپىس رەڭ ٔبش لبداٌغبْ چەْ ئبٌتۇْ ِبٍورٌۇق گېٕراي ٍبلىطىغب ئۇ،. ثوٌذى
 ۋە لبٌذى ئوٌتۇرۇپ جىُ پېتي تۇتمبْ وەِىرىٕي تبضّب ٍبٌتىراق ثبغٍىۋاٌغبْ ئۈضتىذىٓ فورِىطي

 :دىذى ِۇٔذاق وېَىٓ جىّجىتٍىمتىٓ ثىردەٍِىه
 ثىٍەْ دۇثەْ غېڭ. ئىػالر وەتىەْ ئۆتۈپ ئۇ، لىٍّب، خىَبٌالرٔي ثوٌّىغۇر ئۇٔذاق- 
 . ثوٌغبْ وېپىً دۆٌەت ثىر چوڭ توختبِغب ثۇ ثىٍىطۀغۇ، پۈتۈٌگۀٍىگىٕىٕي توختبَ ئبرىّىسدا
 ثوٌغبْ وبالِي ئبٌالٔىىڭ توختبَ ثۇ ئېَتتىّغۇ، چېغىّىسدىال ئبلطۇدىىي ِەْ! ئبوب ھبجي- 

 . تېپىۋاالً ٍۇرتۇِٕي ِەْ ثېرىۋەرضىٍە، ئۆزٌە ثوٌذى، ئەِذى! ئۇٌۇغّۇ وېرىّذىّٕۇ لۇرئبْ
 ثبغٍىك ئبفرېططىف وؤطۇي ئبرىذا غۇ. لبٌذى تىڭػبپ ئىچىٕي ٍۀە ھبجي خوجىٕىَبز

 ...ئېَتتي ثوٌغبٍٔىغىٕي تەٍَبر ِبغىٕىالرٔىڭ وىرىپ، ئەرثبثالر
 ئبرلىطىذىٓ ِبغىٕىالرٔىڭ وېتىۋاتمبْ تەرەپىە ئۈرۈِچي ئىچىذە توزأالر-چبڭ ئۀطبرى

 ئېٕىك. )وەتتي لۇِۇٌغب لوغۇٌۇپ وبرۋىٕىغب ضودا ثىر ئەتىطىال ۋە تۇردى لبراپ ئۇزالمىچە
 ٍبغبپ ئبخىرىغىچە ٍىٍالرٔىڭ ئبتّىػىٕچي تبغذا دىگەْ ئېذىر ٍۇرتي ئۆز ئۇ لبرىغبٔذا، ِەٌۇِبتالرغب

 .(ئۆتىەْ ئبٌەِذىٓ
 ئۆوتەثىر ئۇٌۇغ ھبجىٕي خوجىٕىَبز ھۆوۈِىتي ئىتتىپبلي ضوۋېت وۈزدە، ٍىٍي-1937
 چىمىػمب ٍوٌغب ئۇ. لىٍذى تەوٍىپ لبتٕىػىػمب ِۇراضىّىغب تەثرىىٍەظ ٍىٍٍىغىٕي 20 ئىٕمىالۋىٕىڭ

 ٍېسىٍغبْ تىٍذا ئۈچ. ثەردى ٍۈز ٍۀە پبجىئەضي خەٌپە تۆِۈر ثىردىٕال وۆرۈۋاتمبٔذا، تەٍَبرٌىك جىذدى
 ھبجي خوجىٕىَبز وەتىەْ داڭمي ئەٌٍەرگىچە خوغٕب تبغٍىٕىپ، ٍىرتىپ غەرتٕبِە ِەغھۇر ھېٍىمي

 . ئېٍىٕذى لوٌغب ضۈپىتىذە ِەھجۇش ضىَبضىٌ چوڭ وۈٔي ئۆوتەثىر- 12 ٍىٍي غۇ
 ثبظ وىرگەْ وۆرۈغىىٍي ثىٍەْ ئۆزى وېَىٓ، ئۆتىۀذىٓ ھەپتە ثىر تبغٍىٕىپ تۈرِىگە ئۇ
 ضۆزى جبٔبپٍىرىٕىڭ وؤطۇي ِەْ: »ئبفرېططىفمب وؤطۇي ئبرلىٍىك ئبخۇْ زىَبۋۇدۇْ ِەھرىّي

 دەپ «ثوٌغىٕي؟ ٔىّە ثۇ ئەِذى ئىذىُ، وەٌگەْ ئۈرۈِچىگە ئىػىٕىپ وبپبٌىتىگە ثىٍەْ
 ٍولىەْ، خەۋىرىّىس ئىػتىٓ ثۇ: »ئبخۇٔغب زىَبۋۇدۇْ ئبفرېططىف وؤطۇي. ئېَتمۇزىۋەتتي
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 ھبجىُ. وەتتي ٍۆتىېٍىپ ئەرثبثّۇ ثۇ وېَىٓ، وۈٔذىٓ ئىىىي دىذىَۇ، «وۆرەٍٍي ضۈرۈغتۈرۈپ
 وىرىپ چۈغىگىّۇ لبتبرىذا ِەھجۇش ضىَبضىٌ ٍۈز ٔەچچە ثىر ئېٍىٕغبْ لوٌغب تەڭ ثىٍەْ ئۆزى

 ھەضرەتتە ٍىٍالرٔي ۋە ئبٍالر وبِىردا لبراڭغۇ تبرتىٍىپ، ضورالمب ئۈچۈْ ٌىرى «جىٕبٍەت »ثبلّىغبْ
 ئەِذى غىطەً غىڭ وۆرگەْ تەرثىَىطىٕي فبغىسىُ لوٌىذا ضبِۇراٍٍىرىٕىڭ ٍبپوْ. ئۆتىۈزىۋەتتي

 . ئېٍىۋاتبتتي لىطتبلمب-لىَىٓ دەپ، «ئىػپىَؤي ٍبپوْ »ھبجىٕي خوجىٕىَبز
 لبرا ئبددى. چىمتي ئىگە ثىر ھبجىغب خوجىٕىَبز وۈٍٔىرىذە، وۈز ٍىٍىٕىڭ- 1939 

 ٍېٕىپ ئۇچمۇٍٔىرى تەپەوىۈر وىػي ثىر ئۆڭٍۈن ثۇغذاً وىَگەْ پەغّەت-غىُ ضووٕۇدىٓ
 لۇثۇٌخبٔىطىذا ٍورۇق وەڭ، غىطەٍٕىڭ غىڭ تىىىپ، ٔۇلتىغب ثىر وۆزٌىرىٕي خىَبٌچبْ تۇرىذىغبْ
 غىڭ ئوٌتۇرغبْ تبغالپ دىۋأغب ٍۇِػبق ئۆزىٕي. ئوٌتۇراتتي ضۆزٌەپ غىٍتىپ-غىٍتىپ لوٌٍىرىٕي
 . تۇراتتي لبدىٍىپ ثىٍەْ دەھػەت ئۇٔىڭغب ثۆرىىۆزٌىرى غىطەٍٕىڭ

 ۋە ئورٔي ثبغمۇرۇظ تۇرۇغٍۇق غىٕجبڭذا ئبرِىَىٕىڭ-8 - وىػي، ھىٍىمي دېذى - ِەْ،-
 فېئوداٌٍىك ثىس جبوبالٍّۀىي، غۇٔي ٔبِىذىٓ تۀچىَۇٔىڭ چىڭ ٍوٌذاظ غەخطەْ

 وۆتىرىٍگەْ لبرغي زۇٌۇٍِىرىغب-جەۋرى ِىٍٍىتبرىطتالرٔىڭ ٍەرٌىه ۋە ئىىطپىالتبتطىَىگە
 لىٍىٕىػىغب ٍوٌطىسٌىك ِۇٔذاق ٔىطپەتەْ ھبجىّغب خوجىٕىَبز ٍوٌجبغچىطي لوزغىٍىڭىٕىڭ دىخبٔالر

 ِىٍٍەت ھەر غىٕجبڭذىىي ئبداٌەتطىسٌىه لىٍىٕىۋاتمبْ ھبجىّغب خوجىٕىَبز. تۇراٌّبٍّىس چىذاپ
 ثۇ ئىغۋاگەرچىٍىه، لىٍىٕغبْ لوزغىٍىڭىغب دىخبٔالر ثۇ،. خىالپ ئۈِۈتٍىرىگە ئبرزۇ خەٌمىٕىڭ

 . الزىُ لبرىػىڭىس ضبٌّبق ِەضىٍىگە ثۇ. ٔبرازىٍىغىّىس ثىٍذۈرگەْ لېتىُ ئۈچىٕچي ضىسگە ثىسٔىڭ
 . ئىذى جىٍۇ ٌىٓ لۇرثبْ ئىٕمىالۋى وىػي لىٍىۋاتمبْ گەپٍەرٔي ثۇ 

 ووۋىرووتتىٓ رەڭ وۈي دە،-تۇردى ئورٔىذىٓ ھبٌذا ئۆڭگەْ رەڭگي غىطەً غىڭ
 ئۈضتىذە گىٍىّي خوتەْ ئېطىً ضېٍىپ، لوٌٍىرىٕي ٍبٔچۇلٍىرىغب غىّىٕىڭ گەٌەپي تىىىٍگەْ

 :لوٍۇپ ضىالپ ثۇرۇتىٕي لوٍۇق وېَىٓ، ھبزادىٓ ثىر ثبغٍىذى، ِېڭىػمب ثۇٍبْ-ئۇٍبْ
 تەوػۈرۈپ ٍۀە ثوٌطىّۇ، غۇٔذاق. وەٌذىُ ئېَتىپ لېتىُ ھەر ضىٍەرگە ئەھۋإٌي وؤىىرت-
 . ئۈزۈۋەتتي گەپٕي دەپ -وۆرەً،

 
 چوڭ ثىر ٍبضبٌغبْ ئبِرېىىذا ئبضّىٕىذا ئۈرۈِچي وۈٔي ضېٕتەثىر-1 ٍىٍي-1942
 ثبغمب ۋە چۇٍۇٍفبڭ خوتۇٔي ئۆزىٕىڭ غىطەً غىڭ. لبٌذى گۈروىرەپ ِوتورٌىرى ئبٍروپىالٕٔىڭ

 ِېھّبْ ثۇ. وۈتۈۋاٌذى ِېھّبٕٔي ثىر غەٌىتە چىمىپ، ئبٍرودۇرۇِغب ثىٍەْ ئەرثبثٍىرى ٍېمىٓ
 پەٌەً ٍىپەن ئبپپبق ئۇ. ئىذى «خبٔىُ »ثىر چىراٍٍىك ثوٍٍۇق زىٍۋا وىَىٕگەْ پۇزۇر ٔبھبٍىتي
 وۈٌۈپ ثىٍەْ ٔبزوەرەغّە ثىر ئبجبٍىپ ئۇٔىڭغب ئۇزىتىۋېتىپ، غىطەٍگە غىڭ لوٌىٕي ضبٌغبْ
 ئىتتىپبلىذا ضوۋېت ئۇٔي وەٌتۈرگەچ، ثەجب تبزىُ پۈوۈٌۈپ ئىىىي غىطەً غىڭ. لوٍذى

 جَېػىٕىڭ جبڭ «خبٔىُ »ثۇ. لىٍذى تەوٍىپ پىىبپمب لبرا ئۇزۇْ ِبروىٍىك «زېُ »ئىػٍۀگەْ
 . ئىذى ِېٍَىڭ ضۇڭ خوتۇٔي

 تۀچىَۇ، چېڭ ئوتتۇرىٍىرىذا ضېٕتەثىرٔىڭ ٍىٍي-1942 ٍۀي وېَىٓ، وۈٔذىٓ ٔەچچە ثىر
 تبغالٔذى؛ وبِىرغب لبراڭغۇ ئېٍىٕىپ، لوٌغب ئەرثبثالر لبتبرٌىك دۇچۇڭَۈەْ ۋە جىٍۇ ٌىٓ ِبۋزېّىٓ،
 غىڭ جبٌالت ئەِذى چىمىرىٍذى، لوغالپ چىگرىذىٓ وىػىٍىرى ضوۋېت تۇرۇغٍۇق غىٕجبڭذا

 وۆزىٕي وىػىٍەرٔىڭ ، پبرلىراپ تەڭگىٍىرىذەن ثېٍىمٕىڭ ئبٌتۇْ گۈٌٍىرى «ئىٍغبرٌىك »غىطەً
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 ئبغىبرىالغمب لىَبپىتىٕي ئبٌۋاضتىٍىك ئۆزىٕىڭ ، ضېٍىۋېتىپ تؤىٕي ھېٍىمي لبِبغتۇرىۋەتىەْ
 ثبغٍىك تۀچىَۇ چېڭ ضېٕتەثىردە، ٍىٍي-1943 ٍۀي ئۆتۈپ، ٍىً ثىر ئبرىذىٓ. ئىذى ثبغٍىغبْ
 ثوٌطب ھبجىٕي خوجىٕىَبز. ثوٌذى ھبالن چبڭگىٍىذا لبٍٔىك جبٌالتٕىڭ ثۇ لۇرثبٔالر ئىٕمىالۋى
. ئىذى ئۆٌتۈرگەْ ثوغۇپ ثۇرۇْ ٍىً ثىر ثۇٔىڭذىٓ

 
 

2 
 

 ٍېػىً لبرا گۈٌٍۈن ثوٍىذا، دەرٍبضي ئىٍي ئېمىۋاتمبْ ئۆروەغٍەپ ثېػي، ٍبز ٍىٍي -1949
 ثۇرۇتٍۇق، لوٍۇق وىَگەْ وبضتَوَ-غىُ ٍبزٌىك تىىىٍگەْ ثبضتۇٔذىٓ وۆن لبرا دوپپب، دۇخبۋا

 پبراڭٍىػىپ لىسىك ثىٍەْ لەدەٍِەر ضبٌّبق لوٌتۇلٍىۋېٍىپ، ٍىگىتٕي ئىىىي وىػي ثىر خۇغپىچىُ
 ثۇغذاً وەٌگەْ، پبوبرراق ضەي تەرەپتىىىطي ئوڭ. ئىذى لبضىّي ئەخّەتجبْ ثۇ،. وېٍىۋاتبتتي

 ٍبزٌىك وؤۋېرووتتىٓ ئەترەڭ ئوچۇق ئۇِۇ ثوٌۇپ، ٍىگىت تۇرىذىغبْ وۈٌۈپ وۆزٌىرى ئۆڭٍۈن،
. تۇراتتي پبرلىراپ لۇٔذۇزدەن ٔۇرىذا وۈْ چبچٍىرى لبپمبرا ئۇٔىڭ. ئىذى وىَىۋاٌغبْ وبضتَوَ-غىُ
 ئوفىتطېر ثىر ثوٍٍۇق زىٍۋا ٍۈزٌۈن، لىسىً تەرەپتىىىطي ضوي. ئىذى ئبثجبضوپ ئبثذۇوېرىُ ثۇ،

 وۆزٔي پبگؤٍىرى ِۈرىطىذىىي ثىٍەْ ِېذاٌٍىرى-ئوردىٓ ِەٍذىطىذىىي ئۇٔىڭ ثوٌۇپ،
 . ئىذى پوٌىوۋٔىه ضوپبخۇْ ثۇ،. تۇراتتي لبِبغتۇرۇپ
 ئەخّەتجبْ دېذى - دەڭ، ئىىەْ ھبٍبت ھېٍىّۇ ئوغٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر لىٍىپ، غۇٔذاق - 

 . ضورىذى دەپ «؟ وۆرگۀّۇ ئۆزىڭىسِۇ ئۇٔي ضىس »ئبٔذىٓ لبراپ، ِۇالٍىُ ضوپبخۇٔغب لبضىّي،
 . وۆرۈپتىىەْ داداَ وېَىٓ ئىٕمىالۋىذىٓ ھبجىّٕىڭ خوجىٕىَبز وۆرِىگەْ، ِەْ - 
 . ثوٌغىَذى وۆرگەْ خەٌپىٕىّۇ تۆِۈر ئبوب ضوۋۇراخۇْ دادىڭىس - 
 ئبرىطىذا ٍىگىتٍىرى خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ۋالىتٍىرىذا ٍبظ رەھّىتي داداَ غۇٔذاق، - 

 . ثېرەتتي لىٍىپ ھېىبٍە ثىسگە ثوٌغبٍٔىغىٕي
 لبتٕىػىپتىىەْ، لوزغىٍىڭىغب خەٌپىٕىڭ تۆِۈر دادىڭىس ، ئبدەَ ثەختٍىه دىگەْ ٔىّە ضىس - 

 ِىٍٍەت ھەر ، ثېطىپ ئىسىٕي غۇالرٔىڭ ئەِذى وۆرۈپتىىۀطىس، ھبجىٕىّۇ خوجىٕىَبز ئۆزىڭىس
 ھەضطە وىػىٍىه ثىر وۈرىػىگىّۇ ئبزاتٍىك ِىٍٍي لبرغي ئەوطىَەتچىٍىرىگە گوِىٕذاڭ خەٌمىٕىڭ

 ضوۋۇراخۇْ ئەِّب،. ثوٌىذىىەْ تەثرىىٍىطەن لېتىُ ثىر ٍۀە ضىسٔي تؤۇٌذىڭىس، ھەِّىگە لوغۇپ،
 ثېرىػىڭىس تەضۋىرٌەپ ثىسگە لىَبپىتىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ثوٍىچە ثەرگۀٍىرى ئېَتىپ ئبوىٕىڭ

 خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ھېچجوٌّىغبٔذا، ئۇالر ثېرىذۇ، ٍىغىپ ٍوٌذاغالرٔي رەضطبَ ئبثجبضوپ . وېرەن
 دەٍطىس؟ لبٔذاق چىمبالٍذۇ، ضىسىپ ثوٌطىّۇ ضۈرىتىٕي تەخّىٕىٌ
 چېپىػتىٓ لىٍىچ ئۈضتىذە ئبت ئېتىع، ِىٍتىك ئەِەضّەْ، ٍبزغۇچي ِەْ ئەپطۇضىي،- 

 . ثىٍەْ وەِتەرٌىه ضوپبخۇْ دېذى - ثىٍّەٍّەْ، ئىػٕي ثۆٌەن
 لىٍذى چبلچبق دەپ - ئوٍٕبٍطىسغۇ، لبٌتىص ئۇضۇٌٕىّۇ ئېَتىپ، ٔبخػىٍىرىٕي لۇِۇي-

 . وەتتي وۈٌۈغۈپ ھەِّەٍٍەْ ئبثجبضوپ،
 :دېذى ِۇٔذاق ضوپبخۇْ ئبٔذىٓ

 ئبِبٔمۇٌۇپ ①ووِسىۋوت وۈٔي ثىر ِەْ ثوٌطب، ۋالتي ئبثجبضوپٕىڭ ثىٍەْ ئەپۀذىُ ئەگەر- 

 . زىۋوت ووِبٔذىرى، پەٍجبڭ– ووِسىۋوت ①
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. ثوٌغبْ چوڭ ئۆٍذە ثىر ثىٍەْ ثبضىت ئوغٍي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر ئۇ، وېٍەً، ثبغالپ ئبرِبٔجېىٕي
 ثبضىت ئېَتىػىچە، دادإِىڭ. ثېرەٌەٍذۇ تەضۋىرٌەپ توٌۇق ئەٌۋەتتە غەوٍىٕي-چىراً ثبضىتٕىڭ
 . ئوخػبٍذىىەْ لوٍغبٔذەن لۇٍۇپ دادىطىغب
 ئبق ئۇٔىڭ تۇغۇٌۇپ، ئبٔىذىٓ لبزاق ئۇچراغتۇرۇڭ، ثىٍەْ ئبرِبٔجېه ثىسٔي ئەتىال ئەِطە،- 

 لىسغىٍٕىك ئبثجبضوپ دېذى - ئبڭالٍٍي، گەپ ئبغسىذىٓ ئۆز ٍىگىتٕىڭ ثۇ ئۆضىەْ ثىٍەْ ضۈتي
  . ثىٍەْ

 ٍىرالالرغب ٔەزىرىٕي ئبٔذىٓ لبضىّي، ئەخّەتجبْ دېذى - ثوٌذى، ِەضٍىھەت ٍبخػي ثۇ 
 ھىٍىمي ثەرگەْ لىٍىپ ھېىبٍە پوٌىوۋٔىڭ ضوپبخۇْ ثبٍبتىٓ - داۋاِالغتۇردى، گېپىٕي تبغالپ،

 ثىسگە ثوٌطب، ثوٌغبْ ھبٍبت ئبٍمىس ئبپىطي ئبرِبٔجېىٕىڭ ٍبوي ثوۋاً رەھّەتٍىه دىگەْ ضەپەرلۇي
 ثوالتتي، ثەرگەْ ئېَتىپ ٔەرضىٍەرٔي وۆپ تېخىّۇ ھەلمىذە ضەپذاغٍىرى ئۇٔىڭ ۋە خەٌپە تۆِۈر
 لوٍٕىذا ضوغبق ٍىٍالرٔىڭ لبرا ئۇالرِۇ خەٍر،. ثوٌّبٍتتي تەش ضىسىػّۇ ضۈرىتىٕي خەٌپىٕىڭ تۆِۈر

 ِوِبٍالر-ثوۋاً وۆرگەْ خەٌپىٍەرٔي تۆِۈر لۇِۇٌذا ئەِّب،. ئۆتۈپتۇ ئبٌەِذىٓ ثىٍەْ ھەضرەت
 تۆِۈر. لبٌذى ٍېمىٍٕىػىپ وۈٍٔىرىّۇ ئبزاتٍىك خەٌمىٕىڭ لۇِۇي ئېسىٍگەْ. تېپىالر وۆپ ئەٌۋەتتە

 . تەثىئي تۇرغبٍٔىغي ضبلٍىٕىپ روغەْ وۈٔذەن لەٌجىذە خەٌمىٕىڭ لۇِۇي ئوثرازى پبرالق خەٌپىٕىڭ
 ئۆتىەْ ثېطىپ ئەِەش، ضۈرىتىٕىال خەٌپىٕىڭ تۆِۈر - ئبثجبضوپ، دېذى - چبغذا، ئۇ - 

 ئۈچۈْ وېَىٕىىٍەر ثۇ ثوٌىذۇ، لبٌذۇرغىٍي ئەۋالتالرغب لىٍىپ، وۆِۈٌّەش ئەثىذى ئىسٌىرىٕىّۇ
 . ثوالتتي ضبۋاق تبرىخىٌ چوڭمۇر

 ھەِراٌىرىٕي ٍبٔذىىي ئىىىي لبضىّي ئەخّەتجبْ تەضتىمٍىذى  دەپ -غۇٔذاق، - 
 ٍبرىتىع تۇرِۇظ ئىٕطبٔىٌ خەٌممە ۋە ئەروىٍٕىه تەڭٍىه، - لۇچبلالپ، ِەھىەَ ِۈرىطىذىٓ

 وۆِۈٌّەش ثۇ. وۆِۈٌّەٍذۇ ھېچمبچبْ ئىسٌىرى لەھرىّبٍٔىرىٕىڭ خەٌك لىٍغبْ وۈرەظ ٍوٌىذا
 ئۆروەغٍەپ ئبٌذىّىسدا خۇددى ئۈزىۋېتەٌّەٍذۇ، ھىچىىُ تبرىخىٕي خەٌك لبٌذۇرغبْ ثىسگە ئىسالرٔي

 ھەرگىس ئۈزىۋېتىع لىٍىپ ثۆٌەن ئىىىي ثىٍەْ لىٍىچ ضۈٍىٕي دەرٍبضىٕىڭ ئىٍي ئېمىۋاتمبْ
 !ئوخػبظ ثوٌّىغبٔغب ِۇِىىٓ

 
 ئۈرۈِچي ضېٕتەثىر، ٍىً،-1984
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