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 ئهڭ مهدهنىيىتى قاشگهرلىك خوتهن دهۋرىمىز____________  شىركىتى قاشگهرلىك ئهقىده

 ئۆلكىسىنىڭ جىياڭسۇ  رايۇن مهركىزى بهلبىغىدىكى ئىقتىساد دىلتىسى دهريا چاڭجاڭ گۈللهنگهن

 هنبىرلهشتۈرگ سودىسىنى تور بىلهن سودا ئهمهلىي -  شىركىتىمىز ، بولۇپ جايالشقان شهھىرىگه ۋۇشى

)O2O(قاشلىرى خوتهن بولغان تاجى خان بايلىقلىرىنىڭ تهبىئى دىيارىمىز  بويىچه ئهندىزىسى سودا 

 مهرۋايىت ۋه  مهرۋايىت تهبىئى ، ئويمىلىرى قاش ،خوتهن قىلىپ ئاساس تىجارىتىنى

 جاۋاھىرات كهسىپلهشكهن شۇغۇللىنىۋاتقان بىلهن سېتىش ۋه ئىشلهپچىقىرىش نى...   زىننهتلىرى

 . شىركىتى)  مهرۋايىت - ۈنچهئ( 

 

 ئىگه تارىخقا ئۇزاق بۇيان يىلدىن بهش شۇغۇلالنغان بىلهن كهسىپ مۇشۇ قاشگهرلىكىمىز ئهقىده

 جهھهتته اليىقالشتۇرۇش زامانىمىزغا ۋه قېزىش،رهتلهش مىراسلىرىنى مهدهنىيىتى قاشگهرلىك ئۇيغۇر
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 مهدهنىيىتىنى قاشگهرلىك خوتهن قۇرۇپ نىتورى قاشتېشى ئۇيغۇر.كۆرسهتتۇق تىرىشچانلىقالرنى كۆپ

 نۇرغۇن جهھهتته يىتهكلهش جهھهتتىن كهسپىي ئويمىچىالرنى  ھهم قاشگهرلهرنى ۋه تۇنۇتۇش ئاۋامغا

 قاش ئۇيغۇر بولغان يىل يۈز نهچچه كهتكىنىگه يوقۇلۇپ.ئىشلىدۇق خىزمهتلهرنى ئىجابىي

 بولغان ئويغۇن ئېتىقادىمىزغا ۋه ادىتىمىزئ- ئورۇپ قىلىپ تهتقىق ئهتراپلىق كهسپىنى ئويمىچىلىق

 . سالدۇق بازارغا ئويمىالرنى قاش خوتهن ماركىلىق ئهقىده

 

 خادىمالرنى كهسپىي مهقسىتىده ۇرۇشاليىقالشت زامانغا مهدهنىيىتىمىزنى قاشگهرلىك خوتهن

 فىلىم ھۆججهتلىك قىسىملىق 12 ئالغان هـكـۈرهتـس ىـزاۋۇت قـىـلـىـچـىـمـئوي شىنجاڭ ئۇيۇشتۇرۇپ

 ئاۋامغا قىلىپ تهرجىمه ئاۋازلىق تىلىمىزغا ئانا نى››  قاشتېشى گۈزهل يىلالردىكى ئاسايىشلىق‹‹ 

 قۇرۇپ سالۇنى ئۈندىدار.قېلىپالشتۇردۇق ىلىمىزدات ئانا ئاتالغۇلىرىنى كهسپىي قاشتېشى.سۇندۇق

 ئهقىده.كىلىۋاتىمىز يهتكۈزۈپ ۋاقتىدا دهل ئاۋامغا بىلىملىرىنى جاۋاھىرات ۋه مهدهنىيىتى قاش خوتهن

 ئۇچۇرلىرىنى سېتىم-ئېلىم ۋه ئۇچۇرى بازار كهچته ھهركۈنى قۇرۇپ مۇنبىرى ئۈندىدار قاشگهرلهر

 .تىمىزكىلىۋا يهتكۈزۈپ كهسىپكارالرغا

 ئۈندىدار خهنزۇچه( »   阿克达和田玉市场بازىرى قاشتېشى ئهقىده « مۇھىتىدا تور

 ماللىرىنى بىلهن سهۋهبى بىلمهسلىك خهنزۇچه ئارىسىدىكى كهسىپداشلىرىمىز قۇرۇپ) سۇپىسى

 ئۇچراشتۇرۇپ بىۋاستى بىلهن خېرىدارالر خهنزۇ ماللىرىنى  سۈپهتلىك ، ئېسىل ساتالمايۋاتقانالرنىڭ

 . ياراتتۇق ئۈنۈم ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي ياخشى ناھايىتى
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 تىل سودىگهرلىرىنىڭ تاش گۆھهر ۋه قاشگهرلىرىمىز______  بازىرى قاشتېشى ئهقىده

 تۇرۇپال ئورنىدا ئۆز قىلىپ ھهل يىلتىزىدىن تۈپ قىيىنچىلىقىنى زامان ، ماكان ، قىيىنچىلىقىنى

 تۇرۇپال ئورنىدا ئۆز خېرىدارالرمۇ خهنزۇ ، ساتااليدىغان جايلرىغا قايسى ھهر جۇڭگۇنىڭ ماللىرىنى

 قىلدۇرغانلىقتىن جارى رولىنى كۆۋرۈكلۈك ھهقىقىي سېتىۋېلىشىدا مالالرنى كېرهكلىك ئۆزىگه

 بىلهن سودا ئهمهلىي بىزگه ھهم كۆپهيمهكته سۈرئهتته تېز ناھايىتى سانى خېرىدارلىرىمىزنىڭ

 . قىلدۇرماقتا ھېس چوڭقۇر تهخىرسىزلىكىنى بىرلهشتۈرۈشنىڭ سودىنى مۇھىتىدىكى ئىنتىرنىت

 تهرهققىي رلىكىنىقاشگه خوتهن كهسپىمىز تهۋهرۈك- نىشانى قاشگهرلىكىمىزنىڭ ئهقىده

 زىننهت تۈرلۈك قاتارلىقالردىن...،پىروزه،خىرىستال مهرۋايىت ،تهبىئى بىرگه بىلهن قىلدۇرۇش

 خوتهن ۋه قۇشۇش تۆھپه تىگىشلىك ئۈچۈن قاندۇرۇش ئېھتىياجىنى خهلقىمىزنىڭ ئىشلهپ بۇيۇمالرنى

 .ئىبارهت يارىتىشتىن ماركا داڭلىق كهسپىده قاشگهرلىكى

 ئىزدىنىۋاتقان ئۈستىده مهدهنىيىتىمىز قاشگهرلىكى خوتهن ساھهدىكى ھهر ىكىمىزقاشگهرل ئهقىده

 كهسىپكارالرنىڭ ىنىۋاتقانـلـشۇغۇل بىلهن قاشگهرلىكى خوتهن ۋه مۇتهخهسىسلهرنىڭ
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 تىرىشچانلىق بىرلىكته تۇتۇپ قولغا قولنى ئۈچۈن يارىتىش ماركا ،داڭلىق ھهمكارلىشىشىنى

 .قىلىمىز ئۈمۈد سهمىمىي كۆرسىتىشىنى

 گۆھهر ۋه قاشگهرلىكى خوتهن تىلىمىزدىكى ئانا مۇنبىرى قاشگهرلهر ئهقىده قۇرغان شىركىتىمىز

 بىلىملهرنى كهسپى ئامالشتۇرۇلىدىغان ئۇچۇر ، بېرىلىدىغان ئېلىپ مۇنازىره كهسپى ھهققىده تاشالر

 UYHTCN: مۇرىنۇ ئۈندىدار تىزىملىتىش.  مۇنبىرى ھهمكارلىق كهسپى ئۆگىنىدىغان ئارا- ئۆز

 يولىدا بىرلهشتۈرۈش بىلهن ئهندىزىسى كارخانىچىلىق زامانىۋى كهسپىمىزنى تهۋهرۈك ئهنئهنىۋى

 ساھاسىده قاشگهرلىك ئېچىپ يول ھهمكارلىشىپ_________   شىركىتىمىز ئىزدىنىۋاتقان توختاۋسىز

 سودىنى قالشتۇرۇپاليى زامانىمىزغا كهسپىمىزنى تهۋهرۈرۈك ئهنئهنىۋى ؛ يارىتىش ماركا داڭلىق

 ئۇيغۇر ئارقىلىق قىلىش بهرپا قوشۇنى سېتىش كۈچلۈك يىتىشكهن تهرهپتىن ھهر ؛ سۈرۈش ئىلگىرى

 تاۋباۋ سېلىپ مهبلهغ سودىسىغا تور مهخسىتىده قىلدۇرۇش تهرهققىي تېخىمۇ كهسپىمىزنى جاۋاھىرات

 .ئاچتى دۇكان تورىدا

   : TAOBAO.UYHQT.COM دۇكىنى تاۋباۋ شىركىتى قاشگهرلىكى ئهقىده

 

 

 

 قىلغان نهشىر يىلى-2011 نهشىرياتى خاربىن:مهنبه

 كىتاب ناملىق » 2 تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتلىك، قوي نامراتالر«

 )WWW.UYHQT.CNتورى( قاشتېشى ئۇيغۇر -قاشگهرلىكى ئهقىده قىلغۇچى: تهرجىمه

 ئۆمهر ئابدۇلال :تهرجىمان 

 نىزام رهيھانگۈل :تهھرىرى تهرجىمه

 نىزام ئىلى مهمهت: ئىشلىگۈچى لكىتابئې
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 :پهرق ئىدىيىدىكى

 تۇرىدۇ تهييار خهتهرگه بۆرىدهك بايالر. بېرىلىدۇ پاراغهتكه-راھهت ئوخشاش قويغا نامراتالر

 

 ئهتراپلىق چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ مهغلۇبىيهتنى قىلىش ئىش ئۇچىدىال قولىنىڭ بىلهن ئالدىراقسانلىق

 2 ............................................................................................................... باشاليدۇ غهلبىگه ئويلىنىش

ھهركهتلىنىدۇ دهرھال كىينىال بولغاندىن قىلىپ قارار بولسا بايالر سۆرهلمه، قىلىشتا ئىش نامراتالر

 .......................................................................................................................................................... 9 

 14 ................................................. بوالاليدۇ باي نامراتالرمۇ داۋامالشتۇرسىال قىلىشنى ئىش كۆپرهك

 18 ................................................... كهچمهسلىكتۇر ۋاز مهڭگۇ تهپهككۇرى يۈرگۈزىدىغان بايالرنىڭ

 23 ................................................. ئىشلهيدۇ چۈكۈرۈپ باش بايالر. ۋاالقاليدۇ توختىماي نامراتالر

ئاچىدۇ ئىشىكىنى بايلىق ئارقىلىق ھهركىتى بايالر. قىلىدۇ نابۇت ئۆمىرىنى بىلهن خىيال نامراتالر

 ....................................................................................................................................................... 27 

 32 ....تۇرىدۇ چىڭ مهۋقهسىده ئۆز ئاخىرىغىچه بايالر ئهگىشىدۇ، كۆپچىلىككه قارغۇالرچه نامراتالر

 

 :پهرىق ھهركهتتىكى

 بولىدۇ ئاكتىپ مىجهزلىك بۆره بايالر ، ئېزىلهڭگۈ خاراكتېرلىك قوي نامراتالر

 

 37 ..................................... ئادهتلهنگهن مۇھىتقا بار رىقابهت بايالر پاراغهتكه، - راھهت نامراتالر

 ئۈچۈن ياشاش راھهت نامراتالر. قىالاليدۇ قوبۇل زگىرىشنىئۆ ئۈچۈن ماسلىشىش بايالر

 43 .................................................................................................................. قىلىدۇ مۇتهئهسسىپلىك

 تاللىشىدا ئۆزىنىڭ ھهمىشه بايالر بولىدۇ، ۇشالخ باشقۇرۇلغانغا تهرىپىدىن باشقىالر ھهمىشه نامراتالر
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 48 ................................................................................................................................... تۇرىدۇ چىڭ

»ئۆلىدۇ قېلىپ ئاچ« يۈرهكلىكىدىن توخۇ قوي ،»ئۆلىدۇ چىداپ« بولغانلقتىن يۈرهك قاپ بۆره ياۋۇز

 ....................................................................................................................................................... 53 

 57 .................... يوق نىشانى قىلىدۇ، ئىش قاراپ ئارقىسىغا - ئالدى »ئادهم خاراكتېرلىك قوي«

 62 ............... ئوياليدۇ تۇرۇشنى ئۈستۈن باشقىالردىن ھهمىشه ئاچكۆز، »ئادهم خاراكتېرلىك بۆره«

 66 ..................................... يارىتىدۇ پۇرسهت تۇرۇپ تالالپ بايالر كۈتىدۇ، پۇرسهت دائىم نامراتالر

 70 .................................. ئىزدهيدۇ ئامال غهلىبىگه بايالر ئىزدهيدۇ، سهۋهپ مهغلۇبىيهتكه نامراتالر

 

 :رقهپ دائىرىدىكى رهزهن

 ۇرىدۆك يىراقنى بايالر ن،هنگهكلهچ نالهبىل ئالدىدىكى زۆك نامراتالر

 

 باشقىالرغا بىلهن كۆزى ئۆزىنىڭ بايالر قىلىدۇ، ھۆكۈم ئۆزىگه بىلهن كۆزى باشقىالرنىڭ نامراتالر

 76 ................................................................................................................................. قىلىدۇ ھۆكۈم

بىلىدۇ مۇھىم قىممهتنى كهلگۈسىدىكى بايالر بۆلىدۇ، كۆڭۈل مهنپهئهتكه ئالدىدىكى كۆز نامراتالر

 ....................................................................................................................................................... 81 

 85 .............................. قىلىدۇ ئىش قاراپ نهتىجىگه نامراتالر قىلىدۇ، ئىش قاراپ ۋهزىيهتكه بايالر

 89 .................... قىلىدۇ تهۋهككۇل خهتهرگه ھالدا مۇۋاپىق بايالر مۇتهئهسسىپ، ھهمىشه نامراتالر

 93 .................................................................................... بىلىدۇ خهجلهشنىمۇ تاپااليدۇ، پۇل بايالر

 98 ........................................................ كۆرىدۇ يىراقنى بايالر كۆرىدۇ، ئۇچىنىال بۇرنىنىڭ نامراتالر

بار ھېسيات قايناق سۇزۇلغان ئۇزاققا بايالردا بار،›› قىزغىنلىق مىنۇتال ئۈچ‹‹ پهقهت نامراتالردا

 ..................................................................................................................................................... 103 
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 :رىقهپ نىشاندىكى

 نىشانى لىشېس غهبلهم نهپلىگۆك بايالردا ،ۇلىدبو نىشانى يىشېب بىرال تهقهپ نامراتالردا

 ۇبولىد

 

 109 . باغلىق بىكىتىشكه نىشان ياكى قىلىش خىيال خام پهرق ئارىسىدىكى بايالر بىلهن نامراتالر

 ساالھىيهت« روشهن ئهڭ بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر: قىلىنغۇچى رهھبهرلىك ۋه قىلغۇچى رهھبهرلىك

 113 .................................................................................................................................... »بهلگىسى

 116 .................................. كۈچ سىرلىق پهرقىدىكى يارىتىش نى»ئايال دېھقان« بىلهن »خانىش«

 122 ........................ ىدۇئويناتقۇز »مۈكۈشمهك« بىلهن بايلىق ھامان سىزنى تالالش خاتا نىشاننى

 127 ............................ دهيمىز »ئۇكىالر-ئاكا كېزهك قوش« ھهرىكهتنى بىلهن نىشان ئۈچۈن نېمه

 130 ............................. »دهرسلىك زۆرۈر« يولىدىكى بولۇش باي − بىكىتىش ئۇرۇن توغرا نىشانغا

بهلگىلىيهلهمسىز؟ نىشانىڭىزنى بولۇش باي يوق، - بارمۇ نىشانىڭىز بۇلۇش ›چوڭى‹ كهسىپنىڭ

 ..................................................................................................................................................... 133 

 

 :رقىهپ بىلىم

 ۇقىلىد بولدى گىنىپالۆئ كىهزۈي نامراتالر ،ۇگىنىدۆئ كسىزۈزلۆبايالرئ

 

 139 .... ئۆگىنىدۇ بىلىم ئۈچۈن بېيىش تېخىمۇ ئۆگىنىدۇ،بايالر بىلىم ئۈچۈن ساقالش جان نامراتالر

 تۇرىدۇ، تۇلۇقالپ ئۆزىنى بايالر قىلمايدۇ، ئىش ئويلىنىپ بولغاچقا كهمچىل بىلىم نامراتالردا

 145 ........................................................................................................... ئۆگىنىدۇ بىلهن خۇشاللىق

 داۋامالشتۇرۇپ ئۆگىنىشنى بايالر ئهمما ، ئۈچۈن تويغۇزۇش قورساق پهقهتال ئۆگىنىشى نامراتالرنىڭ
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 150 ............................................................................................................................ يارىتىدۇ بايلىق

 ئۆگىنىدۇ، جهۋھىرىنى بايالر. بىلمهيدۇ ئىشلىتىشنى ئۆگهنگىنىنى ئۆگىنىدۇ، يۈزهكى نامراتالر

 155 ................................................................................................................. ئىشلىتىدۇ ئۆگهنگهننى

 161 ......... ئىشلىتىدۇ جانلىق بايالر ئهمما بىلىدۇ، ساقالشنىال پهقهت نامراتالر نىسبهتهن، بىلىمگه

 166 ............................... ئېرىشىدۇ بىلىمگه تۇرمۇشتىن بايالر. ئېرىشىدۇ بىلىمگه كىتابتىن نامراتالر

 

 :رقهپ ئاالقىدىكى كىشلىك

 هتتهي بايالردىكىسى ؛هئاالق ككىشلى شۈلۈئ چۇئ ت،هقابىلي شۈلۈئ هتتهي بارى نامراتالردا

 تهقابىلي شۈلۈئ چۇئ ،هئاالق كىشلىك شۈلۈئ

 

ئورنىتىدۇ ئاالقه كىشلىك خهجلهپ پۇل بايالر. ئۈزىدۇ ئاالقىنى كىشلىك ئۈچۈن پۇل نامراتالر

 ..................................................................................................................................................... 170 

 تارلىق ئىچى ئۆزىگه بايالر قىلىدۇ؛ تارلىق ئىچى باشقىالرغا بولۇپ، قورساق كهڭ ئۆزىگىال نامراتال

 175 ....................................................................................... بولىدۇ قورساق كهڭ باشقىالرغا قىلىپ،

 179 ........................ بولىدۇ مىننهتدارلىق كۆڭلىده بايالرنىڭ بىلىدۇ، ئاغرىنىشنىال پهقهت نامراتالر

 ئىقتىدارغا ئاالقه كىشلىك بايالر قارايدۇ، دهپ مۇھىم ئاالقىدىن كىشلىك ئىقتىدارنى نامراتالر

 183 ......................................................................................... قارايدۇ دهپ مۇھىم تېخىمۇ قارىغاندا

 187 .................. دوستانه مۇاليىم، بايالر ئامراق، قىلىشقا مهسخىره رهھىمسىز،باشقىالرنى نامراتالر

 بۇلۇپ پايپېتهك سۇرۇنالردا ئىجتىمائى خىل ھهر ،بايالر ياقتۇرمايدۇ ئاالقىنى كىشلىك نامراتالر

 191 ......................................................................................................................................... يۈرۈيدۇ

 194 ............................ بېرىدۇ ئهھمىيهت ئۇسۇلىغا ئاالقه بايالر بىپهرۋا، ئاالقىده كىشلىك نامراتالر

 



 

 

 مۇندهرىجه  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

5 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 

 :رقهپ تتىكىهرسۇپ

 ۇيارتىد تهرسۇپ رلىكېخاراكت هرۆب بايالر, ۇتىدۈك تهرسۇپ زلىكهمىج قوي مهئاد نامرات

 

 200 .................................................................... كهمچىل كۆز بايقىيااليدىغان پۇرسهتنى نامراتالردا

 204 ................................................................................ تاپااليدۇ پۇرسهت ئىچىدىمۇ كىرزىس بايالر

 207 ......................................... قويمايدۇ كهتكۈزۈپ پۇرسهتنى بولغان مۇمكىن بىر ھهر دائىم بايالر

 210 ...... ئوياليدۇ تۇتۇشنىال پۇرسهتنى پهقهت بايالر ئىشنىدۇ، زىياده ھهدىدىن پۇرسهتكه نامراتالر

 213 .................... ئۆتكۈزۋېتىدۇ بىكارغا ۋاقىتنى داۋامىدا كۈتۈش پۇرسهت نامراتالر مىجهزلىك قوي

 216 ......... قىلىدۇ جۇرئهت يارىتىشقا پۇرسهت قىلىپ، تهۋهككۇل خهتهرگه بايالر خاراكتېرلىك بۆره

 كهتكۈزۈپ پۇرسهتنى بولغاچقا پاسسىپ نامراتالر. تۇتىدۇ پۇرسهتنى بىلهن تهشهببۇسكارلىق بايالر

 219 ........................................................................................................................................... قويىدۇ

 222 قىلىدۇ تهييارلىق كۆرمهيال پۇرسهتنى بايالر. كېچىدۇ ۋاز ئااللمىسا تۇتۇپ پۇرسهتنى نامراتالر

 

 :رقهپ مىدىكىۇقۇئ قدىرهت

 بولغاچقا زلىكهمىج هرۆب بايالر ،ۇرىدېب نهت هقدىرگهت دائىم بولغاچقا زلىكهمىج قوي نامراتالر

 ۇرىدۇياقت نىتىرشىش

 

 پۇرسهت بىر بۇ يۇلۇقسا مهسلىگه قىيىن بايالر قارايدۇ، دهپ تهقدىر يۇلۇقسا، ئۇڭۈشسىزلىققا نامراتالر

 226 ................................................................................................................................. قارايدۇ دهپ

 229 ................................................................................................. باغلىق تهدبىرىڭىزگه تهقدىرىڭىز

 ئۆزگهرتىش  تهقدىرىنى ھهمىشه بايالر سۈرىدۇ، خىيالىنىال ئۆزگهرتىش ىنىتهقدىر  پهقهت نامراتالر



 

 

 مۇندهرىجه  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

6 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 232 .................................................................................................................. قىلىدۇ كۈرهش ئۈچۈن

 

 :رقىهپ مىدىكىۇقۇئ بايلىق

 ۇتاپىد لۇپ نهبىل لۇپ بايالر ،ۇيىغىد لۇپ نامراتالر زلىكهمىج قوي

 

تاپىدۇ پۇل» چوڭ« تايىنىپ پۇلىغا بايالر تاپىدۇ، پۇل »كىچىك« تايىنىپ كۈچىگه نامراتالر

 ..................................................................................................................................................... 237 

 242 ... ئۈچۈن تېپىش پۇل يىيىشى تاماق ،بايالرنڭ ئۈچۈن يىيش تاماق تىپشى پۇل نامراتالرنىڭ

 244 .............. »كونتىروللىغۇچىسى« بايلىقنىڭ بايالر ،»قىلغۇچىسى ئىسراپ« بايلىقنىڭ نامراتالر

 247 ..... ئىپادىلىنىدۇ پوزىتسىيىده تۇتقان پۇلغا ئۇالرنىڭ پهرقى بايلىق بايالردىكى بىلهن نامراتالر

پهرىقلهندۈرىدۇ؟ قانداق بايالرنى بىلهن نامراتالر ئېلىش قهرز پۇل بىلهن قۇيۇش ئامانهت پۇل

 ..................................................................................................................................................... 250 

 253 ...... بهلگىلهيدۇ پهرقىنى نىڭ »خوجايىن« بىلهن »قۇل« ئوخشىماسلىق ئۇقۇمىدىكى بايلىق

بولىدۇ ئېرىشكىلى بايلىققا ئاسان تېخىمۇ قارىغاندا، ئشلىگهنگه جاپالىق ئۆزگهرتكهنده، ئىدىيهنى

 ..................................................................................................................................................... 256 

 259 ....... دهيمىز؟ ئاساس مۇھىم ئۆلچهشتىكى نامراتالرنى بىلهن بايالر قارشى بايلىق ئۈچۈن نىمه

 



 

 1 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 باب بىرىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 

 :پهرق ئىدىيىدىكى

 تۇرىدۇ تهييار خهتهرگه بۆرىدهك بايالر. بېرىلىدۇ پاراغهتكه-راھهت ئوخشاش قويغا نامراتالر

 

 ئهگهر. قىلىدۇ تهلهپ روھىنى قىلىش تهۋهككۇل خهتهرگه ۋه رىقابهتچانلىق- مۇۋهپپهقىيهت

 بېرىلىپ امۇھىتىغ ياشاش مۇقىم ۋه تىنىچ ئويلىسا، پاراغهتنىال-راھهت پهقهت كىشلهر

 قىلسا، جۇرئهت كىتىشكه ھالقىپ ئۆزىدىن كىشلهر لىكىن. ئىلگىرلىيهلمهيدۇ ئالغا كهتسه،ئۇنداقتا

 كۆز غهلبه بولسا، ئىگه روھىغا رىقابهتچانلىق كۈچلۈك قىلغاندا ئىش قىلسا، كۆرهش تىكىپ جان

 .ئالدىدىال

 ئارزۇسىدىن دهسلهپكى ئاخىر-باشتىن ئىشىنىش، يولغا تاللىغان ئۆزى ھهم ئىشىنىش ئۆزىگه

 ماسلىشىش ماسلىشىش، ئۆزگىرىشكه ياشايدىكهن ئادهم. كېرهك كهچمهسلىك ۋاز ئاسانلىقچه

 ئۆزى تالالپ، توغرا يولنى بهلگىلهپ، نىشاننى ئادهم بىر. كېرهك كۆتۈرۈش يۇقىرى ئىقتىدارىنى

 غهلبه قورقمىسىال ۇچىراشتىنئ قىيىنچىلىققا بولۇشتىن، مهغلۇب ئىلگىرلهپ، ئالغا قهتئى يولدا تاللىغان

 پىالن ماس شۇنىڭغا ئوياليدىكهنمىزچوقۇم قازىنىشنى مۇۋهپپهقىيهت شۇڭا. مۇمكىن قازىنالىشى

 ئادهمنىڭ شۇ ئاساسلىق قىاللماسلىقىدا ياكى قىاللىشى غهلبه ئادهمنىڭ بىر. كېرهك بولۇشى

 .بهلگىلهيدۇ تهغدىرىنى ۋه ئىستىقبالى شۇكىشىنىڭ پوزىتسىيه چۈنكى. قارايمىز پوزىتسىيىسىگه

 پۇرسىتىنى ئۆگىنىش ھهم تۇتۇشنى پۇرسهتنى ئادهم. مهنسۇپ بارالرغا تهييارلىقى پهقهت پۇرسهت

 ئهمىلىي جهھهتتىكى ھهر ئۆزىنىڭ كۆتۈرىشى، يۇقىرى ئۈزلۈكسىز ئىقتىدارنى تىزگىنلهيدىغان

 ھالهتكه پئاكتى ھالهتتىن پاسسىپ روھىيىتىدىكى ھهتتا ئاشۇرۇشى، ئىقتىدارىنى

 ئاندىن بولغاندىال شۇنداق. كېرهك ئۆزگهرتىشى قواليلىققا قواليسىزلىقنى ئۆزگىرىشى،ھهركىتىدىكى

 .قازىنااليدۇ مۇۋهپپهقىيهت
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 قىلىش ئىش ئۇچىدىال قولىنىڭ بىلهن ئالدىراقسانلىق

 ئويلىنىش ئهتراپلىق چىقىرىدۇ، كهلتۈرۈپ مهغلۇبىيهتنى

 باشاليدۇ غهلبىگه

. بار پهرق كۆپ ناھايىتى تۇرۇشىدا - يۈرۇش نامراتالرنىڭ بىلهن ا،بايالرتۇرمۇشت رېئال

 ئهكسىچه. بىرسى پهرىقلهرنىڭ بۇ قىلىشى ئىش ئۇچىدا قولىنىڭ ئويالنماستىنال نامراتالرنىڭ

 ئادهمنى كۆرۈش ئىش ئويلىنىپ بهك«. قىلىدۇ ھهركهت ئاندىن كىيىن، ئويالنغاندىن بايالرئهتراپلىق

. سۆزىدۇر ئادهت نامراتالرنىڭ  قاراش دهپ »يهتمهيدۇ كورگهنگه ئىش ئاددىيال چارچىتىۋېتىدۇ،

. خاتاالشمايمىز ئاسان بولغاندا بۇنداق كېرهك، ئويلىنىش ئهتراپلىق بۇرۇن ئىشتىن« ئهكسىچه بايالر

 .قارايدۇ دهپ »بولىدۇ قازانغىلى غهلبه ئاندىن كۆرگهنده ئىش بىلهن پىالن پهقهت

 قىلىش ئىش ئۆزى ئۇالرمۇ. بولىدۇ ئېڭى ھهركهتلىنىش نامراتالرنىڭ ننۇرغۇ ئهمهلىيهتته

 قارغۇالرچه ھهركهتلىنىشى ئۇالرنىڭ لىكىن. ئوياليدۇ ئۆزگهرتىشنى ئهھۋالنى ئارقىلىق،مۇشكۈل

 پايدىسىز خىل بۇ. قويىدۇ چۈشۈرۈپ ھالهتكه پاسسىپ ئۇالرنى ھال بۇ بولۇپ، ئۇچىدىال ،قولىنىڭ

 تهرتىپلىك ئىشنى ، ئويلىنىشىنى ئهتراپلىق چوقۇم ئاۋال قىلىشتىن ئىش ۈن،ئۈچ قۇتۇلۇش ھالهتتىن

 .بولىدۇ روشهن تېخىمۇ ئۈنۈمى  بولغاندا مۇنداق. كېرهك ئۆگىنىش قىلىشنى بويىچه پىالن

 :باقايلى كۆرۈپ بىرلىكته مهسهلنى تۆۋهندىكى بىز

 كىتىۋېتىپ ئۆيىگه ھالدا نكۆرهڭلىگه تۈلكه بىر يىگهن ئوغرىالپ تۇخۇسىنى دېھقاننىڭ بايىال

 ئۆچكه بىر ۋاقىتتا بۇ. چىقالماپتۇ يامىشىپ قۇدۇقتىن قىلىپمۇ قانچه ھهر. كېتىپتۇ چۈشۈپ قۇدۇققا

 سۇنىڭ تۈلكىدىن كۈرۈپ، تۈلكىنى ئاستىدىكى قۇدۇق ۋه كىلىپتۇ بويىغا قۇدۇق ئىزدهپ سۇ

 بولسىمۇ، ئېچىنىشلىق نداقشۇ ئهھۋالى تۈلكىنىڭ گهرچه. سوراپتۇ ئهمهسلىكىنى ياكى ئىچىشلىك

 كهتكهن قۇرۇپ ئېغىزى. ئېيتىپتۇ ئىكهنلىكىنى ئىچىشلىك سۇيىنىڭ قۇدۇق پهردازالپ، ئۆزىنى يهنىال



 

 3 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 1 باب بىرىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 توغرىسىدا سۆزلىگهنلىكى يالغان ياكى  راسىت تۈلكىنىڭ ئويالپ، ئىچىشنىال سۇ پهقهت ئۆچكه

 خېلىال بهدىنىنىڭ بۇلۇپ، چىپئى قانغۇچه سۇنى ئۆچكه. چۈشۈپتۇ سهكرهپ قۇدۇققا ئويالنمايال

 ئۆچكه. بايقاپتۇ ئهمهسلىكىنى مۇمكىن ئهسال چىقالىشىنىڭ سهكرهپ قۇدۇقتىن قالغانلىقىنى، ئېغىرالپ

. ئېيتىپتۇ ئامالىنى بىر ياخشى چىقىشنىڭ قۇدۇقتىن ئۇنىڭغا تۇرغاندا،تۈلكه ئىچىده ئاالقىزادىلىك

 كىيىن چىققاندىن يامىشىپ مهن. بهرگىن رۇپتۇ تىرهپ تامغا بېشىڭنى ئاۋال سهن ئاكا، ئۆچكه«

 تىزال تۈلكه قىلىپ شۇنداق. قىلىپتۇ دىگىنىنى تۈلكىنىڭ ئويالنماستىنال ئۆچكه »تارتىۋاالي سېنى

 تۈلكىنىڭ ھالدا جىددىيلهشكهن ئۆچكه ئاستىدىكى قۇدۇق. چىقىۋاپتۇ قۇدۇقتىن يامىشىپ

 تۈلكىنى ئۆچكه ۋاقتتا بۇ.  قىلماپتۇ ۋامۇپهر تۈلكه لىكىن ، بولسىمۇ ئۈتۈنگهن تارتىۋېلىشىنى

 دۆت ئىشلىمهيدىغان كالالڭ ھهقىقهتهنمۇ سهن« تۈلكه لىكىن. تىلالپتۇ دهپ تۇرمىدىڭ ۋهدهڭده

 قۇدۇققا بولساڭ ئىشلهتكهن كالالڭنى ئاۋال قىلىشتىن ھهركهت سهن ئهگهر. ئىكهنسهن بىرنىمه

 كىتىپ ھالدا كۆرهڭلىگهن ده-دهپتۇ»تىڭدهسسىمهيت قىلتاققىمۇ بۇ ھهمده بوالتتىڭ چۈشمىگهن

 قۇتۇلدۇرۇشنى ئۆزىنى كىشىلهرنىڭ قېلىپ ئاستىدا قۇدۇق ئهخمهقلهرچه ئۆچكه ئهكسىچه. قاپتۇ

 .تۇرۇپتۇ ساقالپ

 ئهمما. ئىش تىگىشلىك ماختاشقا كېلىشى ئىزهپ سۇ بىلهن ئاكتىپلىق ئۆچكىنىڭ ھېكايىدىكى

 ئاۋال قىلشتىن ئىش ئادهم بىر ھهر شۇڭا.قويدى چۈشۈرۈپ ھالغا ئاشۇ ئۇنى ئالدۇراڭغۇلىقى كېيىنكى

 ساقلىنىشى قويۇشتىن چۈشۈرۈپ ئهھۋالغا قىيىن ئۆزىنى قىلماسلىقى، يىنىكلىك ئويلىنىشى، ياخشى

 قهدهم پۇختا ئويلىنىپ، بىلهن سالماقلىق‹ قىلىدىغانالرنىڭ ئارزۇ نى»بېيىش سۈرئهتته تىز«.  الزىم

. زۆرۈر تېخىمۇ تۇتۇشى ئهسته قائىدىنى بۇ ئىبارهت تىن›  يىشبې سىجىل ھهركهتلىنىپ بىلهن

 ھهركهت پۇختا پهقهت.يوشۇرۇنغان ئامىلالر نۇرغۇن بىلمهيدىغان بىز  يولىغا بېيىش مۇۋهپپهقىيهتلىك

 ھهمىشىه سىز ئهگهر. قىالاليدۇ غهلبه ھهم تۇرااليدۇ مهزمۇت يولدا بۇ ئادهمال قىالاليدىغان

 جاپالىق توقاي، – ئهگرى يولىڭىزنى بولۇش باي ھالدا ئۇ قىلسىڭىز، شئى بىلهن يهڭگىلتهكلىك

 سالماقلىق شۇڭا. قالىسىز ئادىشىپ نىشاندىن كهلگهنده، يېرىمىغا يولنىڭ ھهتتا. قويىسىز قىلىىپ
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. بولىدۇ دىيىشكه تهجرىبه چوڭ ئهڭ قىلىشىدىكى غهلبه بايالرنىڭ ئويلىنىشنى ئهتراپلىق بىلهن

 .كېرهك قىلىشى دىققهت چۇقۇم نۇقتىغا بۇ نامراتالر ىدىغانقىل ئارزۇ بېيىشنى

 كارنىگنى ئۇستازى مۇۋهپپهقىيهت ئىلگىرى خورلىن.لېل پروفېسسورى ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ كالفورنىيه

 ناھايىتى«: خورلىن. ئالغان تىلغا ئاالھىده ئۈستىلىنى ئىش كارنىگنىڭ ئۇ زىيارىتىده. قىلغان زىيارهت

 تهسهۋۋۇر ئىكهنلىكىنى رهتلىك قهدهر شۇ ئۈستىلىنىڭ باينىڭ بىر تاپااليدىغان پۇل نۇرغۇن ئاسانال

 خىل ھهر ئۈستىده ئۈستىلى ئادهمنىڭ ئالدىراش ئۇنىڭدهك چۈنكى. تهس ھهقىقهتهنمۇ قىلىش

 سهۋهبىنى بۇنىڭ خورلىن.لېل. دىگهن »بولىدۇ كهتكهن تولۇپ ماتېرىيالالر ياكى ھۆججهت

 چوقۇم ئىش قىلىدىغان سىز جهريانىدا بېجىرىش ئىش كۈندىلىك ىئهپهند كارنىگ«: چۈشهنمهي

 قانداق سىزبۇنى. ئىكهنسىز تهرتىپلىك ھهم تهمكىن شۇنداق قارىماققا سىز لېكىن. كۆپ

 ئۇسۇلۇم قىلىش خىزمهت مېنىڭ بهلكىم بۇ«:  تۇرۇپ كۈلۈپ كارنىگ. سوراپتۇ دهپ »قىاللىدىڭىز؟

 ئىشنى بىر ۋاقىتتا بىر مهلۇم ياكى كۈن بىر  ماڭا ادهتتهئ. مۇمكىن بولۇشى مۇناسىۋهتلىك بىلهن

 خىل ھهر مۇناسىۋهتلىك ئىشقا ئاشۇ ئاۋال ئىشتىن بولسا، زۆرۈر چىقىرىش قارار ياكى تامامالش

 چىقىرىش قارار ياكى قىلىش قىياس قىلىشنى ھهركهت قانداق مېنىڭچه،. رهتلىۋالىمهن ماتېرىيالالرنى

 مهزمۇنىغا خىزمهت ياكى قارار شۇ قىلدىغىنىم مېنىڭ. يوق ھاجىتى ىڭقىلىشن ئىسراپ ۋاقىت ئۈچۈن

 تهتقىق ماتىريالالرنى ئاشۇ قىلىش، تهتقىق كۆپرهك بارىچه ئامالنىڭ ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك

 چۈنكى. شهكىللىنىدۇ تهبىئىيال تهدبىر ياكى پىالنى ھهركهت كونكىرىت كاللىمىزدا كىيىن قىلغاندىن

 ئاددى، بهك ئاڭلىماققا بۇ. توپالنغان ئاساسىدا ئهمهلىيهت ھهممىسى الرنىڭماتىريال بۇ

 .،دهپتۇ»شۇنداقمۇ؟

 سهل تهرىپىدىن كىشلهر دائىم ئۇ تۇرمۇشتا لىكىن. بار ئاساسى ھهقىقهتهن ئۇسۇلىنىڭ كارنىگنىڭ

 ىگهتهسىر كهيپىياتنىڭ ھهمده ئالدىراقسانلىق كۆپىنچه ھهركىتى كىشلهرنىڭ. ئىش قارىلىدىغان

 توساق چوڭ ئهڭ بولۇشتىكى باي ھهم ئىپادىسى يىتىلمىگهنلىكنىڭ پىشپ ھهم بۇ. ئۇچرايدۇ

 ئوخشاتساق ئامراقلىقىغا قا»قىلىش ئىشنى بىر ئويالنماستىنال ھهمىشه بالىالرنىڭ« بولۇپ،بۇنى
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 ئۆزىدىكى بولۇپ، ئىپادىسى ئىكهنلىكىنىڭ كهم ئويلىنىشنىڭ كىشىلهردىكى يهنه بۇ. بولىدۇ

 .قىلىقتۇر گۆدهكلهرچه قىلىنغان بىلهن يهڭگىلتهكلىك بىرىلىپ ھاياجانغا دهملىكبىر

  مهسلىنى ئۆزىدىكى‹  ئۆتكۈزدىغان دائىم كىشىلهرنىڭ نۇرغۇنلىغان زۆرۈركى، دىيىش شۇنى

 قىلغاندا سادىر خاتالىق مۇنداق ئادهم. بار خاتالىقى بىر›  قىلماسلىقتهك تهھلىل ئهستايىدىل

 قارار قىلىپ شۇنداق. قاچىدۇ ئۇيقۇسى ھهتتا قاتىدۇ، بېشى قىاللماي تهرهپ بىر مهسىللهرنى

 ئىچىده ۋاقىت قىسقا ئويالنمايال ياخشى ياكى قويىدۇ كهتكۈزۈپ ۋاقتىنى قىممهتلىك چىقىرىدىغان

 ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى بېرىشىنىڭ يۈز ئهھۋالنىڭ بۇنداق شۇڭا. چىقىرىدۇ قارار ئالدىراپ

 ھهم جۇغالش كۆپرهك بارىچه ئامالنىڭ ماتېرىيالالرنى مۇناسىۋهتلىك مهسىلىگه ۋالئا ھهركهتلىنىشتىن

 تهھلىل چوڭقۇر قارىتا ئهھۋالىغا ئۆزىنىڭ بولسا مۇمكىن قىلىش، جۇرئهت يۈزلىنىشكه رېئاللىققا

 .زۆرۈر بهكمۇ يۈرگۈزۈش

 تتىنمهغلۇبىيه چىققان كىلىپ سهۋهبىدىن ئالدىراقسانلىق ئادهم ئهمهلىيهتته،ھهممه

 ئازاپقا بىزنى ئاقىۋهت كېلىدىغان ئېلىپ ئالدىراقسانلىق چۈنكى. ئهھۋال نورمال ساقلىنالمايدۇ،بۇ

 كېرهكلىكىنى نىمه ئۆزىگه ئاۋال« كىشلهر كۆرىدىغان ئىش بىلهن يهڭگىلتهكلىك شۇڭا. قىلىدۇ دۇچار

 ئېسىده ىنىقائىد ھېكمهتلىك بۇ ئىبارهت تىن »قوللىنىش ھهركهت چۈشىنىش،ئاندىن ھهقىقىي

 قىلغاندا ئىش‹  كىشلهرگه تىركىشۋاتقان سېپىده نامراتلىق قائىده بۇ. زۆرۈر تۇتۇشى مهھكهم

 ئايدىڭالشتۇرغاندىن تۇلۇق ماھىيىتىنى مهسلىنىڭ ياكى ئىشنىڭ چوقۇم بولماسلىق، ئالدىراقسان

 سهلكې تاشقى بۇخۇددى. ئهسكهرتىدۇ كېرهكلىكىنى ›قىلىش ھهركهت توغرا ئاندىن كىيىن،

 ئوپراتسىيه ئايدىڭالشتۇرماي ئهھۋالىنى كېسهللىك بىمارنىڭ ئهگهر قىلغاندا، ئوپراتسىيه دوختۇرى

. ئىش بىر ئىكهنلىكىدهكال يۇقىرى مۇمكىنچىلىكىنىڭ كۆرۈلۈش ھادىسىسى داۋاالش قىلسا،

 رھالده‹  يهردىكى بۇ لىكىن. زۆرۈر قوللىنىش ھهركهت دهرھال ئاستىدا ئهھۋال نۇرغۇن ھهقىقهتهن

 دېرهك كۆرۈشتىن ئىش تىنهپ - ئالدىراپ بىلهن يهڭگىلتهكلىك ھهرگىزمۇ›  قوللىنىش ھهركهت

 .بهرمهيدۇ
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 كارخانا بىر داڭلىق مهملىكىتىمىزدىكى ئۇ. بولغان يىل 8 كهلگىلى بېيجىڭغا لىنجىيهن

 مىڭ 300 مائاشى يىللىق بولۇپ، قىلىنغان تهكلىپ نازارهتچىلىكىگه پىالن تهرىپىدىن

 ماڭغان ھاياتىدا كهسپى ئۇ. ئىدى باي اليىق جىسمىغا -  ئىسمى ئۇ نهزىرىده باشقىالرنىڭ.ىئىد

 نازارهتچىلىك پىالن.كۆرمىگهن ئىش ئالدىراپ ئهزهلدىن باسقان، ئويلىنىپ پۇختا قهدىمىنى بىر ھهر

 ئۇنىڭ قارىغاندا نۇقتىدىن بىر يهنه لېكىن. ئىدى خىرىس بىر نىسبهتهن لىنجىيهنگه خىزمىتى

 شىركهتنىڭ مۇشۇ ئاۋال كىيىن چىققاندىن خىزمهتكه ئۇ. ئىدى نۇقتىسى باشلىنىش غهلبىسىنىڭ

 بىلهن كهمتهرلىك ئىزدهپ دېرىكتورىنى بۆلۈمى بازار ھازىرقى ۋه نازارهتچىسى پىالن بۇرۇنقى

 ىياخش خىزمهتنى ۋاقىتتا، بىر بىلهن قىلىش ئانالىز نۇقتىسىنى مۇھىم خىزمهتنىڭ ھهمده ئۆگهنگهن

 تۇنۇپ كېرهكلىكىنى قىلىش ھاسىل بۈسۈش پىالنالشتا ۋه ئېچىش بازار ھهمده ئويلىغان، قىلىشنى

 تامامالشقا پائالىيىتىنى پىالنى بازار قوزغايدىغان داغدۇغا بىرقېتىملىق ئۇ سهۋهپتىن، شۇ. يهتكهن

 مهلۇم نبىله شىركهت. كهلگهن يىتىپ كىيىن ئايدىن بىر پۇرسهت قىلىپ شۇنداق.تهييارالنغان

 تۈرىنى مهھسۇالت ساغالملىق بىر يېڭى بىرلشىپ، ئىنىستىتۇتى قۇرۇلۇشى بىئولوگىيه ئۇنىۋېرسىتىتنىڭ

 ئۇنى شىركهت ھازىر بولۇپ، ئىگه تهسىرگه بهلگىلىك ئىچىده دۆلهت مهھسۇالت بۇ.ئاچقان

 بۇنىڭغا.ئىدى پىالنلىغان چىقىرىشنى سېتىپ دۆلهتلىرىگه ئاسىيا جهنۇبى شهرقى بولۇپمۇ چهتئهلگه،

 بازىرىغا تايالند مهھسۇالتنى بۇ ئۇ بولۇپ، باشقىچهرهك ئوياليدىغىنى جىيهننىڭ لىن قارىتا

 ئىگهللهپ، پىششىق ئادىتىنى - ئۆرپ تايالندنىڭ ئارقىلىق تهكشۈرۈش ئۇ. پىالنلىغان ئهكىرىشنى

 مهھسۇالتنى بۇ. نبىلگه ئىكهنلىكىنى دۆلهت قىلىدىغان ئىتقاد كۈچلۈك دىنىغا بۇددا تايالندنىڭ

 بار مۇناسىۋىتى بهلگىلىك دىنىنىڭ بۇددا بىلهن ئهكىرىش بازىرىغا تايالند ھالدا مۇۋهپپهقىيهتلىك

 .قارىغان دهپ نۇقتىسى مهسلىنىڭ بۇنى جىيهن لىن بولۇپ،

 بولۇپ،قۇتىغا ئىگه رولىغا ساغالمالشتۇرۇش مېڭىنى تازالپ يۈرهكنى مهھسۇالتى بۇشىركهتنىڭ

 قىلىپ، نۇقتىسى باشلىنىش ئۈنۈمىنى مهھسۇالتنىڭ جىيهن لىن. ئىدى سۇيۇقلۇق نقاچىلىنىدىغا

 پايتهختى تايالندنىڭ ئاۋال. ھهمكارالشقان ئاكتىپ بىلهن سودىگهر ۋاكالهتچى تايالندىكى
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 بۇ. ياسىغان تاختىسى تهشۋىقات قىلىپ چېلىققۇدهك كۆزگه يېنىغا بۇتخانا قىسىم بىر باڭكوكدىكى

 تۇتقان، مهھسۇالتى ساغالملىق قولىدا بىرناخشىچىنىڭ داڭلىق تايالندتىكى سىداتاختى تهشۋىقات

» !سۈزۈك ئهينهكتهك يۈرىكىم دهقىقىده شۇ« ۋه رهسىمى تۇرغان قاراپ يىراققا ھالدا كۈلۈمسىرگهن

 ئۆزگىرىش كهيپىياتىدىكى كۆرگهنلهرنىڭ تاختىسىنى ئېالن لىنجىيهن.  ئىدى بار سۆزلهر دىگهن

 تهشۋىقاتىنىڭ مهھسۇالت ئارقىلىق كۈزىتىش مهزگىل بىر ھهم كۈزهتكهن، ئهستايىدىل ئهھۋالىنى

 ئارقىلىق، پىالنالش ئهتراپلىق قاتار بىر. بايقىغان ئېرىشكهنلىكىنى ياختۇرىشىغا كىشلهرنىڭ

 ناھايىتى مىقدارى سېتىلىش ھهم كىرگهن مۇۋهپپهقىيهتلىك بازىرىغا تايالند مهھسۇالتى شىركهتنىڭ

 ئۇنى ئاخىرى ئۇسۇلى قىلىش ئىش ئهستايىدىل،ئىنچىكه خىل بۇ لىنجيهننىڭ. كۆتۈرۈلگهن قىرىيۇ تىز

 .ئېرىشتۈرگهن مۇۋهپپهقىيهتكه

 كاللىمىز سهگهك ئىشقا ھهرقانداق قهتئىينهزهر قىلىشىمىزدىن ئىش قانداق داۋامىدا ئهمهلىيهت

. زۆرۈر ساقلىنىشىمىز قىلىشتىن ىشئ قارغۇالرچه بارىچه كۈچىمىزنىڭ ھهم قىلىشىمىز مۇئامىله بىلهن

  بىز بولغاندا مۇنداق. كېرهك سېلىشىمىز قول ئاندىن ئويلىنىپ، ياخشى ئاۋال قىلىشتىن ئىش

 بۇ. ئۈزهلهيمىز مېۋىسىنى غهلبه  تىزال ناھايتى يهنه قالماستىن، ئىگهللهپال ئورنىنى تهشهببۇسكارلىق

 بولۇشنى باي نامراتالر.بىرسى پهرقنىڭ هنروش ئهڭ نامراتالردىكى بىلهن بايالر ئهمىليهتته

 قىلمايدىغان ئىش بىلهن ئالدىراقسانلىق.كېرهك ئويلىنىش ئهتراپلىق ئاۋۋال ئىشتىن ئوياليدىكهن،

 كۆرهش تىرىشىپ ھهم تۇتااليدۇ پۇرسهتلهرنى بارلىق بولغان پايدىلىق ئۆزىگه ھهمىشه كىشىلهر

 ئالغا بىلهن تهشهببۇسكارلىق يارىتىدىغان، ىقيېڭىل مهڭگۈ ئادهملهرده بۇنداق چۈنكى. قىلىدۇ

 ئۆزىنى ئۈزلۈكسىز قىلمايدىغان، ئىش بىلهن يهڭگىللىك.بولىدۇ يۈرهك ئىلگىرلهيدىغان

 شۇنداق پهقهت. ماسلىشااليدىغانالردۇر تهرهققىياتىغا كىشىلهرجهمئىيهت مۇكهممهللهشتۈرىدىغان

 .رىشهلهيدۇئې بايلىققا قىلدۇرااليدىغان ھهۋهس كىشىنى ئادهمال

 ئالدىرىغانسېرى قانچه بولۇشقا باي نامراتالر. بولىدۇ كومىدىيلىك ھهمىشه تۇرمۇش كىشىلىك

 دهرىجىده زور ناھايىتى ئالدىراقسانلىق ئۆزىدىكى ئۇالرنىڭ. بولىدۇ تهس شۇنچه قىلىشى غهلبه
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 داۋامىدا لىشقى كۆرهش ئاخىرىدا. قويىدۇ بۇغۇپ تهپهككۈرىنى كاللىسىنى،جانلىق سهگهك ئۇالرنىڭ

 ئىزدهش بايلىق شۇڭا.بولىدۇ مهغلۇب سهۋهبىدىن ئۇسۇلى قولالنغان بىلهن يهڭگىلتهكلىك ئۆزىنىڭ

  تۈرلۈك ھهمده ئېلىشى ئالدىنى ئالدىراقسانلىقنىڭ ئۆزىدىكى نامراتالر ۋاقىتتا قويغان قهدهم يولىغا

 ئاندىن ئۇالر بولغاندىال اقمۇشۇند پهقهت. زۆرۈردۇر بىلىشى تۇرۇشنى تاقابىل قايمۇقتۇرۇشالرغا

 .ئۆزگهرتهلهيدۇ تهلتۆكۈس ئۆزىنى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 قىاللىسىال، كونتىرول ئادهتنى قىلدىغان ئىش بىلهن يهڭگىللىك ئۆزىدىكى پهقهت ئادهم بىر

 دىنقايمىقتۇرۇشالر خىل ھهر سىرتتىكى ئىلگىرلىيهلهيدۇ، ئالغا مهزمۇت بىلهن سهۋىرچانلىق ئاندىن

 .تهس بهك ئايلىنىش بايغا قىلغۇدهك ھهۋهس كىشى بولمايدىكهن، ئۇنداق ئهگهر. ئازمايدۇ
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 قىلىپ قارار بولسا بايالر سۆرەلمه، قىلىشتا ئىش نامراتالر

 ھهركهتلىنىدۇ دەرھال كىينىال بولغاندىن

 لغىنىبو روشهن ئهڭ. روشهن ناھايىتى پهرقى جهھهتتىكى ھهركهت نامراتالرنىڭ بىلهن بايالر

 امراتالر ۋاقىتتان يولۇققان قىيىنچىلىققا. كهسكىن قىلشتا ئىش بايالر سۆرهلمه، قىلشتا نامراتالرئىش

 ھىچقانداق« بايالربولسا. دهيدۇ »كۆرهيلى ساقالپ يهنه يېتىلمىدى، پىششىپ تېخى پۇرسهت«

 ئۆسۈپ رهلمىلىكنىسۆ. قىالاليمىز ياردهم ئۆزىمىزگه ئۆزىمىزال پهقهت. كېرهك تايانماسلىق كىشىگه

 شۇكى، بولمايدىغىنى قىلىشقا ئىنكار. دهيدۇ »كېرهك قويماسلىق ئايالندۇرۇپ توسالغۇغا يىتىلشتىكى

. كېرهك قىلىش تهرهپ بىر ئىشالرنى ئوخشىمايدىغان خىل ھهر ھهمده قىسقا تولىمۇ ئۆمرى ئادهمنىڭ

  زۆرۈر قاتۇرىدىغان شىنىبې كىشلهرنىڭ قىلىش ھهل ئىشالرنى كۆپلىگهن ئىچىده ۋاقىت چهكلىك

 ناھايىتى بولۇش ماھىر پايدىلىنشقا مۇۋاپىق ۋاقتتىن ئاستىدا، ئهھۋال بۇنداق. ئايالندى مهسىلىگه

 قهدهم پۇختا ھهمده پايدىلىنىش مۇۋاپىق ۋاقىتتىن ئادهملهر كهچۈردىغان تۇرمۇش باياشات. مۇھىم

 .ئېرىشكهن بايلىققا ئارقىلىق قىلىش ئىش بىلهن

. ياشايدىكهن خورام-خۇشال قۇشالر خىل ھهر ئورمانلىقتا گۈزهل پۈركهنگهن ىغانۇر قۇياش

 ئورمانلىقتا ئۇ بولۇپ، بار بۇلبۇل بىر زىل ئاۋازى ھهمده چىرايلىق پهيلىرى ئىچىده ئۇالرنىڭ

 كىتىپ ئالدىراش قۇشالرنىڭ بهزى ئۇ. ماختايدىكهن ئاۋازىنى ۋه پهيلىرى ئۆزىنىڭ توختىماستىن

 ئۇنىڭ.  دهپتۇ» !ئهخمهقلهر بىلمهيدىغان ھۇزۇرلىنىشنى« : قىلىپ مهسخىره كۆرۈپ بارغانلىقىنى

 غهملىمىسه تۈلۈك - ئوزۇق قىشاليدىغان ۋاقتىدا قالغانلىقىنى، ئاز كېلىشكه قىش قۇشالر  يېنىدىكى

 مهنسىتمىگهن ئۇ. يۈرىۋېرىپتۇ بۇرۇنقىدهك يهنىال بۇلبۇل لېكىن ئهسكهرتسىمۇ، بولمايدىغانلىقىنى

 كۆز يهنىال كۆپ، ۋاقىت بالدۇر، تېخى كېلىشكه قىش يوق، ھاجىتى ئالدىراشنىڭ«: ھالدا

 كۈنلهر قىلىپ شۇنداق. دهپتۇ» .يهتمهيدۇ بهھىرلىنىۋالغانغا مهنزىرىلهردىن گۇزهل ئالدىمىزدىكى

 ئىسسىق قۇشالر تهييارلىۋالغان تۈلۈكنى - ئوزۇق. قاپتۇ كىلىپ تىزال قىشمۇ ئۆتۇپ بىرلهپ-بىر
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 كۈنى بىر  بۇلبۇل قىلمىغان تهييارلىق ھىچقانداق لىكىن. ھوزۇرلىنىپتۇ نىمهتلهردىن-نازۇ ۇۋىسىدائ

 نۇرى قۇياش ئۆرلهپ كۈن ئهتىسى. قاپتۇ ئىچىده شىۋىرغان قاتتىق ھالدا ئاچقورساق كهچقۇرۇن

 قالغان پمۇزال كېچىلهرده بۇلبۇل چۈمۈلگهن نۇرىغا قۇياش ئىللىق. تارقىتىۋېتىپتۇ شامالنى سوغۇق

 ئۇچۇپ قۇش بىر ۋاقىتتا بۇ. ئېيتىپتۇ ناخشا خورام - خۇشال ئۇنتۇپ پۇتۇنلهي ئازاپلىرىنى چاغدىكى

 توغرىسىدا قالدىغانلىقى سوغۇقتا يهنه كهچته بولمىسا كېرهكلىكى ياسىشى ئۇۋا تىزراق كېلىپ،

 بولۇشقا كهچ يوق، ھاجىتى ئالدىراشنىڭ«:ھالدا قىلمىغان پىسهنىت بۇلبۇل لېكىن. قىپتۇ نهسھهت

 ئاۋالقى يهنه بۇلبۇل. بوپتۇ كهچ كۈن بىلمهيال - بىلىپ قىلىپ شۇنداق. دهپتۇ» !بالدۇرغۇ تېخى

 قار قاتتىق تۇيۇقسىز بولۇپ، شۇنداق نهچچهئاخشام تهكرار. قاپتۇ سوغۇقتا ئوخشاش كهچكه

 ھالدا بىچاره ئاخىرى قاتوپلىمىغاچ ئوزۇق ھهمده ياسىمىغاچقا ئۇۋا پاناھلىنىدىغان بۇلبۇل. يېغىپتۇ

 .قاپتۇ ئۆلۈپ

 يهنه ئىشىنى قىلدىغان ئهته قالدۇرسا، ئهتىسىگه ئىشىنى قىلىدىغان بۈگۈن ئادهم بىر ئهگهر

 ھهرگىزمۇ قىلىشى ياخشى ئىشنى قولالنمىسا، ھهركهت قايتا-قايتا قىلىپ سۈرسه،شۇنداق ئۆگۈنگه

 قىلمايدىغان، سۆرهلمىلىك لىنااليدىغان،پايدى مۇۋاپىق ۋاقىتتىن پهقهت ئهكسىچه. ئهمهس مۇمكىن

 نامرات جهريانىدا ئهمهلىيهت. قىالاليدۇ غهلبه ئاندىن ئادهم قىلىدىغان ئىش ئويلىنىۋېلىپ ۋاقتىدا

 زۆرۈر ئۇالردا مۇھىمى ئهڭ ئهمهس، كهمچىل ئىشهنچ  پهقهت كىشلهرده قىسىم بىر ياشايدىغان

 ئىقتىدار خىل ئىككى پهقهت ئادهمده ئالغاندا، نىگىزدىن. كهمچىل كۈچ ھهركهتلهندۈرگۈچ بولغان

 ھهركهتلىنىش بولسا خىلى بىر يهنه. ئىقتىدارى قىلىش تهپهككۇر  خىلى بىر ئۇنىڭ. بولىدۇ

 ئىقتىدارى تهپهككۇر يېتهلمهسلىكىنى مهقسىتىگه ئۆزىنىڭ ئادهمنىڭ بىر ۋاقىتالردا كۆپىنچه.ئىقتىدارى

 بولۇشى چىقارغان كهلتۈرۈپ ئىقتىدارى قىلىش هركهتھ بهلكى، بولماستىن چىقارغان كهلتۈرۈپ

 تامامالپ ئهتىسىمۇ كۆپىنچه نهتىنجىده سوزسا ئهتىگه ئىشنى تىگىشلىك قىلىشقا بۈگۈن. مۇمكىن

 ئهته. ئورنىتىۋهتكهن چوڭقۇر كاللىسىغا  ئۇقۇمىنى »قىلىش ئهته« نامراتالر چۈنكى. بواللمايدۇ

 تېگىشلىك قىلىشقا ئهته ئهمهلىيهتته،. قارايدۇ دهپ بار تهئه ئۇالريهنه كىيىن، كهتكهندىن ئۆتۈپ
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 مهيلىگه ئۆز ھهممىنى ئاخىرى قېلىپ، بىلهلمهي قىالرىنى نىمه نامراتالر ۋاقىتتا بولغان كۆپ ئىش

 .قويۇۋېتىدۇ

 قىلىش ئىش ھهركهتلهنگهنده ۋاقىتتا بىر ئادهم ئىككى بولىدۇكى، جهزملهشتۈرۈشكه شۇنداق

 بولمىغان ئوخشاش ئاخىرى بولماسلىقىدىن ئوخشاش پوزىتسىيهنىڭ بولغان ئىشقا شۇ ۋه ئۇسۇلى

 .چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ نهتىجىنى خىل ئىككى

 يۇرتىدىكى ئارقىلىق كۆزىتىش ئىككهيلهن. دوست يېقىن ناھايىتى زهيشىڭ ۋاڭ ۋه لۈيفېي

 بىلهن شۇنىڭ. ۇبايقايد ئىكهنلىكىنى يۇقىرى تهلىپىنىڭ بولغان كېچهككه-كىيىم كىشلهرنىڭ نۇرغۇن

 دهرھال كىيىنال ئويلىغاندىن بۇنى لۈيفېي. بولىدۇ پهيدا ئۇيى قۇرۇش زاۋۇتى كېچهك-كىيىم ئۇالردا

. سالىدۇ بازارغا تىزال ناھايىتى ھهمدهمهھسۇالتنى بارىدۇ ئېلىپ تهكشۈرۈش بازار. ھهركهتلىنىدۇ

 پايدا مهبلىغىدىن سالغان نىڭئۆزى ئۇ. ئۆتسىمۇھهركهتلهنمهيدۇ ۋاقىت شۇنچه زهيشىڭ ۋاڭ ئهكسىچه

 نهتىجىگه قانداق زاۋۇتى كىيىم لۈيفېينىڭ ئاۋال شۇڭالشقا.ئهنسىرهيدۇ ئااللماسلىقىدىن

 نۇرغۇن ھهقىقهتهن مهزگىلده دهسلهپكى قۇرۇلغان زاۋۇتى كىيىم لۈيفېينىڭ. ئېرىشىدىغانلىقىغاقارايدۇ

 ئىسكىالتتا چىقىرالماي سېتىپ التنىمهھسۇ ئۇالر. ئۇچىرايدۇ قىيىنچىلىقالرغا باقمىغان ئويالپ

 زهيشىڭ ۋاڭ ۋاقىتتا بۇ.تارقىتالمايدۇ نورمال مۇئاشىنىمۇ ئىشچىالرنىڭ ھهتتا. قالىدۇ بېسىلىپ

 ئۇ. قورقىتالمايدۇ لۈيفېينى قىينچىلىق لىكىن. بولىدۇ خوشال باشلىمىغانلىقىدىن ئىش ئۆزىنىڭ

 تهرهققىيات ئېلىپ ئۆرنهك ئىرادىسىدىن قهتئي ۋه پاراسىتى - ئهقىل كىشلهرنىڭ قازانغان مۇۋاپىقهيهت

 بىلهن شۇنىڭ. كهلتۈرىدۇ ئهسلىگه زاۋۇتنى ۋه قىلىدۇ ھهل قىيىنچىلىقالرنى ئۇچىرىغان داۋامىدا

 كۆپىيىۋاتقانلىقىنى تهدرىجىي پۇلىنىڭ دوستىنىڭ. كۆپىيىدۇ بايلىقىمۇ ئهگىشىپ ئۆتىشىگه ۋاقىتنىڭ

 لېكىن. ئاچىدۇ زاۋۇتى كېچهك - كىيىم ئۇمۇ ھهم. قالىدۇ يباسالما ئۆزىنى زهيشىڭ ۋاڭ كۆرۈپ

 زاۋۇتىنىڭ ئۇڭنىڭ   بولغاچقا ئىگهللهپ قىسىمىنى كۆپ بازارنىڭ زاۋۇتى كېچهك-كىيىم دوستىنىڭ

 يهنه ئۇ بولۇپ، ۋهيران زاۋۇتى  بارمايال يىلغا بىر ده،– بولمايدۇ ياخشى ئىزچىل پايدىسى

 .قالىدۇ كىلىپ ھالهتكه ئهسلىدىكى
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 دهرھال لۈيفېي لېكىن. بايقىغان پۇرسىتىنى سودا ۋاقىتتا بىرال كىشى ئىككى ھىكايىده

 ياخشى سۈرۈپ، كهينىگه ئىزچىل زهيشىڭ ۋاڭ ئهكسىچه. تۇتالىغان پۇرسهتنى ھهركهتلىنىپ

 زور غايهت ئۈنۈمىدىمۇ قىلغان ھاسىل ئىككىسىنىڭ بۇ ئاخىرى ئهڭ. قويغان كهتكۈزۈپ پۇرسهتنى

 بولۇپ،ۋاقتىدا خىيال-ئوي ئهگهر: قىلىدۇ بايان شۇنى بىزگه ھېكايه بۇ. ولغانب پهيدا پهرق

 .ئاخىرلىشىدۇ بىلهن مهغلۇبىيهت بولسىمۇ گۈزهل قانچه ھهر نىشان ھهركهتلهنمىسه،

 چاقماق ھامانال بايقىغان پۇرسىتىنى سودا ھهممىسى بايالرنىڭ قازانغان مۇۋهپپهقىيهت بىر ھهر

 چوققىسىغا مۇۋهپپهقىيهت ئۇالرنى شهكسىز ھهركهت بۇنداق ھهمده نغانقولال ھهركهت تىزلىكىده

 – ھهركهتلهندىمۇ دۇنيا«: سوقرات مۇتهپهككۇرى داڭلىق گىرىتسىيهنىڭ قهدىمكى. بارغان باشالپ

 ھهركهتلهنمىگهنلىكى ياكى ھهركهتلهنگهن ئۇنىڭ پۈتۇنلهي تهرهققىياتىنى ئۇنىڭ يوق؟

 ئهسكهرتىشىگه باشقىالرنىڭ ھهممىسى بايالرنىڭ قازانغان هتمۇۋهپپهقىي. دىگهن» .بهلگىلهيدۇ

 قىسىم بىر ئهكسىچه.كىشىلهردۇر ھهركهتلىنهلهيدىغان ئاكتىپ ئۆزلىرى ئۇالر ئهمهس، مۇھتاج

 دهرھال ئهزهلدىن ئۇالردا.قىلىدۇ ھهركهت ئاندىن ئهسكهرتسه باشقىالر ھهمىشه نامراتالر

 -  ئاسمان تهقدىرىده كىشلهرنىڭ خىل ئىككى بۇ قتىنبولغانلى شۇنداق. يوق ئېڭى ھهركهتلىنىش

 سۆرهلمىلىك ھهركهتلىنىشىمىز، دهرھال ۋاقىتتا بايقىغان پۇرسهتنى شۇڭىالشقا. مهۋجۇت پهرق زېمىن

 .كېرهك قىلماسلىقىمىز

 كهلتۈرۈپ نهتىجىنى بولمىغان ئوخشاش پوزىتسىيه، بولمىغان ئوخشاش ۋاقىتالردا كۆپىنچه

 بۇنىڭ. ياشايدۇ ئادهتتىكىچه ئايلىنىپ نامراتقا كىشلهر نۇرغۇن داۋامىدا تئهمهلىيه. چىقىرىدۇ

 پايدىلىق پۈتۈنلهي ئۆزىگه ئۇالر.تۇرالمىغانلىقىدىندۇر تۇتۇپ پۇرسهتنى ياخشى ئهڭ ئۇالرنىڭ سهۋهبى

 لېكىن مۇقهررهر، قوغلىشىشى مۇكهممهللىكنى ئهلۋهتته،كىشلهرنىڭ. ھهركهتلىنىدۇ ئاندىن بولغاندا،

 تۇتۇشىمىز ئىسىمىزده كهتمهيدىغانلىقىنى بولۇپ مۇكهممهل ئۇنداق ئىشالرنىڭ خىزمهتته ۋه مۇشتۇر

 بولۇشىنى مۇكهممهل كۈتىسىز - كهم ھهممىسىنىڭ شارائىتالرنىڭ بارلىق ھهمىشه ئهگهر. الزىم

 سوزۇلغان ئوزۇنغا پهقهت ئۆمىرى كىشىنىڭ ھالدا ئۇ قىلسا، ھهركهت ۋه تهدبىر ئاندىن ساقالپ،
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 .ئۆتىدۇ بىلهن ساقالش

 بولمايدىغان بولسا كهم بولۇشنىڭ باي ھهركهتلىنىش، دهرھال يولۇققاندا پۇرسهتكه

 ئۆزىگه ئارقىلىق بېرىش بىشارهت ئۆزىگه - ئۆز كىشلهر ئۈچۈن شۇنىڭ.بىرى ئاالھىدىلىكىدىن

 قتىڭىزداۋا ساقلىغان مهھكهم كاللىڭىزدا بۇنى سىز. كېرهك ئهسكهرتىشى ھهركهتلىنىشنى دهرھال

 ئىش قورقۇنچلۇق سۆرهلمىلىكتىنمۇ تۇرمۇشتا. قوزغىتااليسىز سىزىمنى يوشۇرۇن ئۆزىڭىزدىكى ئاندىن

 بىر ھهر. يوق ئادهت يامان توسىدىغان مۇۋهپپهقىيىتىنى ئادهمنىڭ بىر بهكرهك سۆرهلمىلىكتىنمۇ يوق،

 قورقۇنچلۇق ئهڭ ىكسۆرهلمىل چۈنكى. كېرهك ساقلىنىش ئادهتتىن يامان سۆرهلمىلىكتهك ئادهم

 .كېتىدۇ ئېلىپ بارلىغىنى ئۇنىڭ بىرگه بىلهن قىلىش مهھرۇم غهلبىدىن كىشىنى ئۇ دۈشمهن،

 .بىرى سۆزلىرىنىڭ ھېكمهتلىك بايالرنىڭ-› ھهركهتلىنىش دهرھال‹

 باي ئهسلىده مېنىڭ«: ئۇھسىنىپ كىيىن كۆرگهندىن غهلبىسىنى بايالرنىڭ نامراتالر قېتىم ھهر

 ئهگهريهنه قويدۇم، كهتكۈزۈپ بايلىقنى ئاخىرىدا ھهركهتلهنمهي لېكىن. ئىدى بار ىمپۇرسىت بولۇش

 نامرات ۋاقىت ھهر نامراتالر. دهيدۇ» .بوالتتىم ھهركهتلهنگهن ئاكتىپ چوقۇم مهن بولسا پۇرسهت

 سهۋهبى ھهقىقي نامراتلىقنىڭ ھهركهتلهنمهسلىكنىڭ ۋاقتىدا« ئۇالرنى لېكىن. كهچۈرىدۇ كۈن

 ياكى رهنجىشنى قىلىپ ناله تهغدىردىن پهقهت ئۇالر. بولىدۇ دىيىشكه »قىاللمايدۇ ھىس ىنىئىكهنلىك

 نامرات تېىخىمۇ روھسىز، ئۆزىنى پهقهتال قىلىشنىڭ ئۇنداق.بىلىدۇ ئۇكۈنۇشنىال قىلىپ پۇشايمان

 .بىلمهيدۇ قىلدىغانلىقىنى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 يهتمهيدۇ،پهقهت ھهركهتلىنىشكه ۋاقتىدا دهل قېتىملىق بىر ئىگىلهش ماھارهتنى تۈرلۈك تۈمهن

 قولغا بايلىقنى ئاندىن ئۆزگهرتسىهكال ئادهتنى يامان ھهركهتلهنمهسلىكتهك ئۆزىمىزدىكى

 .مۇمكىن كهلتۈرهلىشىمىز
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 باي نامراتالرمۇ داۋامالشتۇرسىال قىلىشنى ئىش كۆپرەك

 بوالاليدۇ

 ياخشىلىنىش ئهھۋالىڭىزدا قىلسىڭىز ئىش ۆپرهكك باشقىالردىن سىز ۋاقىتالردا كۆپىنچه

 ئاخىردا. يېقىنالشتۇرىدۇ تېخىمۇ غهلبىگه ئاندىن سىزنى قىلغانلىقىڭىز ئىش كۆپرهك بولىدۇ،سىزنىڭ

 بىزدهك ئارزۇاليدىغان قازىنىشنى مۇۋهپپهقىيهت كهسىپته. ئالغۇزىدۇ ئورۇن قاتارىدىن بايالر

 پهرقى رىقابهتچىمىزنىڭ بىلهن بىز كۈنده، بۈگۈنكى تولغان رىقابهتكه كۈچلۈك نىسپهتهن كىشىلهرگه

 ئۇنداقتا. يېتهلمهسلىكىمىزمۇمكىن ئۇالرغا جهھهتلهرده مهلۇم بهلكى مۇمكىن، بۇلۇشى ئاز ناھايىتىمۇ

 ئۇالرغا بولسا ئاساسىمىز نىمه؟ ئاساسىمىز قازىنىشىمىزدىكى غهلبه بىزنىڭ ئهھۋالدا مۇشۇنداق

 شۇنداق پهقهت. قىلىش ئىش كۆپرهك قارىغاندا ئۇالرغا بېرىش، شلىقبهردا كۆپرهك قارىغاندا

 بولغان ئېرىشمهكچى ئۆزىمىز. تاماملىيااليمىز ياخشى تېخىمۇ خىزمهتلىرىمىزنى ئاندىن قىلغاندىال

 .ئاالاليمىز ئورۇن قاتارىدىن بايالر بىرگه بىلهن شۇنىڭ. ئېرىشهلهيمىز نهتىجىگه

 ھهل. ساقلىنالمايدۇ ئۇچراشتىن مهسىلىلهرگه قىيىن هتتهخىزم ياكى كىشلهرتۇرمۇش نۇرغۇن

 مهغلۇبىيهتچىگه ئۆزىنى بىلهن بۇنىڭ كېچىدۇ، ۋاز ياكى چىكىنىدۇ كهينىگه دائىم قىاللمىسىال

 بهلكىم پۇرسىتى قىلىش غهلبه بهرسىڭىز بهرداشلىق كۆپرهك ئهگهر ئهكسىچه. قويىدۇ ئايالندۇرۇپ

 .مۇمكىن بولۇشى پۇالڭلىتىۋاتقان قول سىزگه ربايال بولۇشى، ساقالۋاتقان سىزنى

 داۋاملىق كىيىنمۇ بولغاندىن مهغلۇب قېتىم 1009 سهندىش.ھېلىن قۇرغۇچىسى كېنتاكىنىڭ

 كۆرۈۋاتقان ھازىر بىز ئاندىن. قازانغان غهلبه قېتىمقىسىدا -1010 نهتىجىده بهرگهن، بهرداشلىق

 .بولغان بار يىمهكلىكلىرى كېنتاكى

 دادىسى ئۇنىڭ ۋاقتىدا ياش 6. تۇغۇلغان ئائىلىسىده دېھقان بىر ئادهتتىكى سهندىش.ھېلىن

 كىچىك. يۈكلهنگهن زېممىسىگه ئانىسىنىڭ يۈكى ئېغىر ئۆتۈپ،ئائىلىسىنىڭ ئالهمدىن

 بىلهن تهشهببۇسكارلىق ئۇ سهۋهبتىن شۇ. ئويلىغان يىنىكلىتىشنى يۈكىنى ئانىسىنىڭ سهندىش.ھېلىن
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 ئېتىش ئۆزى ياكى ياردهملىشىش تاماققا ھهم ئېلىش خهۋهر ھالىدىن ڭسىڭلىسىنى بىلهن ئىنىسى

 ئۆگىنىپ قۇرۇشنى قورىما  خىل 20 ۋاقتىدىال ياش 7 بىلهن شۇنىڭ.ئالغان ئۈستىگه مهسئۇلىيىتىنى

 كىرگهن ياشقا 12. ئايالندۇرغان گه»ئاشپهز كىچىك« داڭلىق يهردىكى شۇ ئۇنى ھال بۇ بولغان،

 مۇناسىۋىتى بىلهن ئاتىسى ئۆگهي. بارغان بولۇپ ياتلىق شىتاتىغا دىئانائىن ئانىسى ئۇنىڭ يىلى

 بىلهن كىرىم دولالر 15 ئازغىنه ئايدا ھهر قېلىپ مهيدانىدا ئۇدېھقانچىلىق بولمىغانلىقتىن، ياخشى

 .قامدىغان تۇرمۇشىنى

 شهرقى ئامېرىكىنىڭ كىيىن، تۇرغاندىن يىل 3 مهيدانىدا دېھقانچىلىق سهندىش.ھېلىن

 قۇرۇقلۇق ئامېرىكا كىيىن. بولىدۇ بېلهتچىسى ئاپتۇبۇس بېرىپ نىيۇكسىبۇرگقا ىمالىدىكىش

 شىتاتىدا ئاالياما كىيىن-ئىلگىرى ئۇ كىيىن، چىكىنگهندىن ھهربىيلىكتىن.قاتنىشىدۇ ئارمىيىسىگه

. دۇئاچى شىركىتى توختىتىش پاراخوت تىپتىكى كىچىك شىتاتىدا ئوھىئو. شۇغۇللىنىدۇ بىلهن سۇغۇرتا

 يول تۆمۈر مهركىزى شىتاتى ئىللىئونا. بولىدۇ كاتىپ ئۇيۇشمىسىدا سودا شهھىرىنىڭ كولۇمبىيه

 لىكىن بولسىمۇ، قاتىرىغان ھهرتهرهپكه ئۈچۈن تۇرمۇش ئۇ گهرچه. بولىدۇ خادىم يالالنما ئىدارىسىدا

 ئۇنىڭغا لمىغان،قىال ھاسل نهتىجه خىزمهتته ھىچقانداق ئىچىدىكى ئۇنىڭ ئېيىتقاندا ئومۇمالشتۇرۇپ

 ماي كېلىپ شىتاتىغا كېنىستوككى ئۇ كىرگهنده ياشقا 40. ئىدى خىره كهلگۈسىمۇ ئۆزىنىڭ نىسپهتهن

 تۇرغان كىتىپ - كىلىپ پونكىتىغا قاچىالش ماي ئۇ جهرياندا بۇ. ئاچىدۇ پونكىتى قاچىالش

 ۋاخ بىر شوپۇرالرنىڭ  ئاچقان قورسىقى ئالدىراشچىلىقتىن لىكىن ئىكهنلىكىنى، كۆپ خېرىدارالرنىڭ

 سهندىشنىڭ.ھېلىن سهۋهپتىن شۇ. قىلىدۇ ھىس يېيهلمهيدىغانلىقىنى ياخشىراق ئولتۇرۇپ تامىقىنى

  ئېچىپ تاماقخانا تىز بىرلهشتۈرۈپ بىلهن پونكىتى قاچىالش ماي ئۈچۈن نىمه مهن« كاللىسىدا

 دىگهن »ئىدىمغۇ ئاشپهز چىككى چىققان نامى ئىلگىرى مهن بىلهن دىگهن نىمىال. ساتمايمهن تاماق

 تىجارىتىنى توخۇ پىشۇرۇلغان مايدا بولغان ئۇستا ئهڭ ئۆزى ئۇ بىلهن شۇنىڭ.بولىدۇ پهيدا خىيال

 ئهسلىده. بولىدۇ پايدىسى كۆپىيىشىگه خېرىدارىنىڭ پونكىتىنىڭ قاچىالش ماي ،بۇنىڭ باشاليدۇ

 بولسىمۇ، ئويلىغان چاقىرىشنى خېرىدار پونكىتىغا قاچىالش ماي ئارقىلىق توخۇ پىشۇرۇلغان ياغدا ئۇ
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 ئېشىپ پونكىتىدىن قاچىالش ماي داڭقى توخۇنىڭ پىشۇرۇلغان مايدا ئهكسچه يهردىن ئويلىمىغان

 ئۇنىڭ نهتىجىده. كېلىدۇ سېتىۋالغىلى توخۇ پىشۇرۇلغان مايدا مهخسۇس خېرىدارالر نۇرغۇن. كىتىدۇ

 يولنىڭ ئۇ سهۋهپتىن شۇ. سىغدۇرالمايدۇ دارنىخېرى كۆپ بۇنداق پونكىتى قاچىالش ماي كىچىكىنه

 ياخشى ناھايىتى سودىسى. ئاچىدۇ تاماقخانىسى توخۇ پىشۇرۇلغان مايدا مهخسۇس تهرىپىگه قارشى

 .كهچۈرىدۇ تۇرمۇش بهختلىك بېيىپ كۈنگه –كۈندىن بىلهن بۇنىڭ سهندىشمۇ.ھېلىن بولغاچقا

 سهندىشنىڭ يهردىن ئويلىمىغان ياسىشى يول سۈرئهتلىك يۇقىرى يېڭى ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا

 ماي ماشىنالربۇ بارلىق ئاساسهن بىلهنال پۈتىشى يول بۇ چۈنكى.قويىدۇ ئۈزۈپ يۇلىنى بايلىق بۇ

 – ناچاراليدۇ تىجارىتى دۇكىنىنىڭ ئۇنىڭ نهتىجىده. بولىدۇ ئۆتمهيدىغان پونكىتىدىن قاچىالش

 ئۆزىنىڭ ئۇ ۋاقىتتا، قايتۇردىغان پۇلىنى قهرز ڭبانكىنى. سېتىۋېتىدۇ دۇكىنىنى ئامالسىزلىقتا ده،

 كىرىپ ياشقا 65 ئۇ ۋاقىتتا بۇ. بايقايدۇ قالغانلىقىنى بېرىپ گىردابىغا بولۇش ۋهيران ئاللىقاچان

 شىتاتىدا يۇتا تۇيۇقسىز سهندىش.ھېلىن  قالغان گاڭگىراپ  بىلهلمهي قىلىشىنى نېمه. ئىدى قالغان

 ھهر دۇكاننىڭ نهچچه بىر بۇ ئهگهر.ئهسلهيدۇ بارلىقىنى ۇكىنىنىڭد زهنجىرسىمان نهچچه بىر يهنه

 شۇڭا ئېرىشهتتى، دولالرغا بهش ئۇ چىقارسىمۇ، سېتىپ بىرنى توخۇدىن تهييارلىغان ئۇ كۈنده بىرى

 پىشۇرۇلغان مايدا مهززىلىك ئۆزىنىڭ ئۇ شۇنداقال. قىلغان قارار داۋامالشتۇرۇشنى ئۇسۇلنى بۇ ئۇ

 يۇقىرى بىر سهندىش.ھېلىن سهۋهپتىن شۇ. ئويلىغان تارقىتىشنى مېرىكىغائا پۈتۈن توخۇسىنى

 ئىگلىك. باشاليدۇ تىكلهشنى ئىگىلىك قايتا ئېلىپ ماتېرىيالىنى كېرهكلىك بىلهن قازان بېسىملىق

 ئۆزى  سهندىش.ھېلىن كىرگهن ياشقا 65ئاللىقاچان. ئىدى مۈشكۈل ناھايىتى ئېنىقال يولى تىكلهش

 بۇ كىشلهر نۇرغۇن ۋاقتىتا ئهينى لېكىن. بارىدۇ  تاماقخانىالرغا ئۈچۈن سېتىش رنىتوخۇال پىشۇرغان

 ۋاز يهنىال ئۇ ئهمما قىاللمىغان، قۇبۇل ئۇسۇلىنى سېتىش  زهنجىرسىمان تىپتىكى يېڭى خىل

 ئېرىشدىغانلىقىغا ياقتۇرۇشىغا كىشلهرنىڭ ھامان ئۇسۇلىنىڭ سېتىش خىل بۇ ئۇ چۈنكى. كهچمىگهن

 بوشاشماس كىيىن، قىلىنغاندىن رهت قېتىم -  1009 ئۇ قىلىپ شۇنداق.ئىشىنهتتى ئاخىر – باشتىن

 بۇنىڭ. ئېرىشكهن قوشۇلۇشىغا خوجاينىنىڭ تاماقخانا قېتىم - 1010 تايىنىپ ئىرادىگه ۋه روھقا
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 سهندىشنىڭ.ھېلىن ئېرىشىپ قىلىشىغا قوبۇل كىشلهرنىڭ كۆپ بارغانسىرى ئۇسۇلى ئۇنىڭ بىلهن

 .كۆپهيگهن بارغانسىرى بايلىقى

 باشقا يهنه ئۇ ۋاقىتتا دىگهن »كېرهك ئېلىشى ئارام ياخشىراق« ئۇنى ھهممىسى كۆپچىلىكنىڭ

 يېشىدا 90 ئۇ. باشلىغان كېڭهيتىشنى بازىرىنى كېنتاكىنىڭ يهنى باشلىغان، بىرخىزمىتىنى

 مايدا يېرىده انلىكىبارغ ھهمده باشلىغان ساياھىتىنى كېلىدىغان كلومېتىر تۈمهن مىڭ 25مۇساپىسى

 .ساتقان توخۇسىنى پىشۇرۇلغان

 بولغانلىقىدىن، روھى بوشاشماس قهتئى ئۇنىڭ قازىنىشى مۇۋهپپهقىيهت سهندىشنىڭ.ھېلىن

 رهت قېتىم 1009 ئۇ ئهگهر. قىلغانلىقىدىندۇر ئىش كۆپرهك باشقىالردىن تىرىشىپ ھهمىشه ھهمده

 داۋامالشتۇرمىغان سېتىشنى توخۇنى پىشۇرۇلغان مايدا ئىزچىل يهنىال ئهھۋالدىمۇ، قىيىن قىلىنىشتهك

 يۈكسهك ئۇنىڭ بولمىغان، دۇكىنى كېنتاكى قاپلىغان يېرىنى ھهممه دۇنيانىڭ بۈگۈنكىدهك بولسا،

 سهندىشتهك.ھېلىن بىزھهممىمىز ئهمهلىيهتته،. بوالتتى بىلمىگهن خهلقى دۇنيا پۈتۈن ئوبرازىنىمۇ

 سىز خىزمهتته. يېقىنلىشااليمىز تېخىمۇ غهلبىگه قىلساقال كهتھهر كۆپرهك بوشاشماي. بوالاليمىز

 كۆپ تېخىمۇ كارخانىڭىزنى ۋه داۋامالشتۇرسىڭىزئۆزىڭىز ۋاقىت ھهر قىلىشنى ئىش كۆپرهك پهقهت

 .ئېرىشهلهيسىز غهلبىگه ھهمده قىالاليسىز، ئىگه كۈچىگه رىقابهت

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 تهۋرهنمهي، نىشانىدىن ئۆزىنىڭ -نۇقتىسى مۇھىم ۆزگهرتىشنىڭئ تهقدىرىنى بىرئادهمنىڭ

 يولدا يېرىم. غهلبه ئۆزى بېرىشنىڭ بهرداشلىق. قورقماسلىق ئۇڭۈشسىزلىقتىن قىلىش، بىرئىش كۆپرهك

 .مهغلۇبىيهتتۇر بولسا قېلىش توختاپ
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 ۋاز مهڭگۇ تهپهككۇرى يۈرگۈزىدىغان بايالرنىڭ

 كهچمهسلىكتۇر

 قىلىشنى ھهل كىشلهر ئارزۇاليدىغان بېيىشنى بىر ھهر بۇ بولىدۇ؟ بولغىلى يبا قىلغاندا قانداق

. نىشان ئوياليدىغان ئاشۇرۇشنى ئهمهلگه ھهممىسى كىشلهرنىڭ بولۇش باي. مهسىله ئوياليدىغان

 كىشلهرنىڭ نۇرغۇن سورىسىڭىز، دهپ الزىم شارائىتالر قانداق ئۈچۈن بولۇش باي كىشلهردىن ئهگهر

. مۇقهررهر دېيىشى زۆرۈر ئامىلالر نۇرغۇن قاتارلىق مهبلهغ بىلىم، تهجرىبه، ت،پۇرسه ھهممىسى

 مهڭگۇ سىرى ئورتاق ئاشۇرۇشتىكى ئهمهلگه نىشانىنى ئۆزىنىڭ بايالرنىڭ ساندىكى كۆپ ئهمهلىيهتته

 .كهچمهسلىك ۋاز

 قۇرۇلۇش ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ شىتاتلىق مىچىگان ئامېرىكىنىڭ يىللىرى،-30 ئهسىرنىڭ-20

 داڭلىق دۇنياغا چاغدىكى ئهينى لېكسىيهده ناملىق »مهخپىيىتى بېيىشنىڭ« مۇراسىمىدىكى

 كىشلهر ساھهدىكى ھهر لېكسىيهگه قېتىمقى بۇ. سۆزلىگهن نۇتۇق بىلهن تهكلىپ فوت.ھېنرى

 سهۋهبى، بۇنىڭ. قىلغان ئارزۇ بېرىشنى مهيدانغا نهق شهخسهن ئۆزى قىلىپ، ئىشتىراك ئاالھىده

 قېتىمقى بۇ ئىككىنچىدىن ، بولسا كۆرۈۋېلىش بىلهن كۆزى ئۆز فۇتنى. ھېنرى بىرىنچىدىن

 .ئىدى قىلغان مهخسهت بىلىۋېلىشنى مهخپىيىتىنى بايلىقنىڭ لىكسىيهدىن

 دېڭىزىغا ئادهم ئېغىزى كىرىش مهيداننىڭ. كهلدى يىتىپ ئاخىر كۈن بۇ سۆزلهيدىغان نۇتۇق

 كهلگهن جايلىرىدىن قايسى ھهر دۇنيانىڭ. نهتتىكۆرى تهنتهنىلىك بولۇپ،ناھايتى ئايالنغان

 شهخىسنىڭ ئاجايىپ داڭلىق دۇنياغا قېتىممۇ بۇ ئۇالر. ئىدى بولغان كىلىپ ئاللىقاچان مۇخبىرالرمۇ

 .قىلۋاتاتتى تهييارلىق خاتىرلىۋېلىشقا جهريانىنى پۈتۈن مهخپىيىتىنىڭ بېيىش

 قول ئۇ. ئېرىشتى ئالقىشىغا قىزغىن تۆۋهندىكىلهرنىڭ بىلهنال چىقىشى سهھنىگه فوت.ھېنرى

 كېتىشىمنىڭ بولۇپ باي مېنىڭ« ئۇ. باشلىغان نۇتۇقنى كىيىن توختاتقاندىن ئالقىشنى پۇالڭلىتىپ

 كهچمهسلىك، ۋاز ھهرگىز ئىككىنچىدىن كهچمهسلىك، ۋاز بىرىنچىدىن: ئۈچال پهقهت سىرى
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 چۈشۈپ سهھنىدىن ده،-دهپتۇ »ئاياغالشتى نۇتۇقۇم مېنىڭ. كهچمهسلىك ۋاز قهتئىي ئۇچىنچىدىن

 ياڭراپ سادالىرى ئالقىش گۈلدۇرمامىدهك ئارقىدىنال. چۆكۈپتۇ تىمتاسلىققا پهس بىر مهيدان. كىتىپتۇ

 .توختىماپتۇ ئۇزاققىچه

 شۇ بواللماسلىق - بولۇش باي. يوق ئىش بولدىغان مهغلۇپ مۇتلهق قانداق ھهر دۇنيادا

 .تۇرالمىغانلىقىدا - تۇرالىغان كهچمهي ۋاز يولىدا ئىزدهش بايلىقنى ئادهمنىڭ

 جىن خۇاڭ تارتىپ ناۋبهيجىندىن. تىكلىگۈچى ئىگلىك ئىگه ئۇسلۇبقا ئاجايىپ بولسا يۈجۇ شى

 ئۇ جهرياندا، بولغان ئۇستىسىغىچه ئويۇن پېشۋاسىدىن مهھسۇالتلىرى ساغالملىق تاداڭغىچه

 چوڭ جۇڭگو تايىنىپ، قورقماسلىقىغا ىنقىينچىلىقت ۋه ئىرادىسى قهتئىي ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا

 ۋاز مهڭگۈ ئۇنىڭ مۇۋاپىقهيهتلهر بۇ. ئالغان ئورۇن قاتارىدىن باينىڭ ئون ئالدىنقى قۇرۇقلۇقىدىكى

 جهنۇبنى تورى ئادهم گىگانت ئاخىرى يىلنىڭ - 2009. مۇناسىۋهتلىك بىلهن روھى كهچمهيدىغان

 شهھرىنىڭ جۇخهي مۇراسىمغا. ۆتكۈزدىئ مۇراسىمى سېلىش ئۇل جۇخهيده بازىسى تهكشۈرۈش

 شى بۇ. قاتناشتى ئهربابالر مۇھىم قاتارلىق باشلىقى شهھهر سېكىرىتارى، پارتىكوم شهھهرلىك

 بولۇپ، قايتىشى رهسمى جۇخهيگه يهنه كىيىن بولغاندىن مهغلۇپ جۇخهيده بۇرۇن يىل 12 يۈجۇنىڭ

 ھالدا پهرىشان مهن ئۆتكۈزۈلمىگهن، اسىممۇر بۇرۇن يىل 12«: بىلهن مهردانىلىك مۇراسىمدا بۇ ئۇ

 »كهلدى قايتىپ ئادهم گىگانىت كۈنده بۈگۈنكى كىيىنكى يىلدىن 12. ئىدىم ئايرىلغان جۇخهيدىن

 .دىگهن

 بىرىنچى جۇخهيدىكى بىلهن ئىشهنچ تاشقان - تولۇپ يىلىال - 1997 يۈجۇ شى ئهمهلىيهتته،

 ئۆي تامامالنماي، ۋاقتىدا قۇرۇلۇش لېكىن .سالغان بىناسىنى »ئادهم گىگانت« - بىنا ئېگىز

 ئىقتىسادى گورۇھى چاۋرېن. قىلغان تهلهپ قايتۇرۇشنى پۇلنى بهسته - بهس خېرىدارالر سېتىۋالغان

 پهقهت ئۆتمهي ئوزۇن. ئاشۇرۋهتكهن بارغانسېرى بېسىمىنى گورۇھنىڭ ئاشكارالپ، ئهھۋالىنى كىرزىس

. جاكارلىغان توختاتقانلىقىنى ئىش بىناسى »ئادهم گىگانىت« سېلىنغان قهۋهتكىچىال ئۈچىنچى

 تهرپىدىن شهھرى جۇخهي ئىلگىرى كىيىن، ئاشكارالنغاندىن كىرزىسى بىناسىنىڭ ئادهم گىگانت



 

 20 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 4 باب بىرىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر ،تهبىئهتىلىك قوي نامراتالر

 ئاچقۇچه - يۇمۇپ كۆزنى يۈجۇ شى ئالغان نام دهپ »ئىگىسى ئىختساس بار تۆھپىسى كۆرۈنهرلىك«

 ۋاز سهۋهبلىك بۇ ھهمراھلىرى ئۇنىڭ ۋه يۈجۇ شى ىنلېك ئايالنغان، قهرزدارغا بىرىنچى جۇڭگودىكى

. قىلغان قارار قىلىشنى نامايهن جاسارىتىنى چىقىشنى، كۆتۈرۈپ باش قايتىدىن ئۇالر. كهچمىگهن

 بازىرىنى مهھسۇالتلىرى ساغالملىق - تۈر يېڭى كىيىن، ئالغاندىن دهم مهزگىل بىر يىلى - 1998 ئۇ

 جاڭسۇ ئۇ. بارغان ئېلىپ تهكشۈرۈش ئهمهلىي بولۇپ، باش ئۆزى ۇئ قېتىم بۇ. تهييارالنغان ئېچىشقا

 ياشالر يهردىكى بۇ. قىلغان زىيارهت ئۆي - ئۆيمۇ بېرىپ، بازارغا كىچىك بىر ئۆلكىسىدىكى

 ناھايىتى كۆرۈپ كهلگهنلىكىنى مېھمان ياشانغانالر ئۆيىدىكى ئىشلىگهنلىكتىن سىرتتا كۈندۈزى

 الزىم نىمه ياشانغانالرغا ئۇ ئارقىلىق سۆزلىشىش. پاراڭالشقان ىلهنب ئۇالر يۈجۇ شى بولغان، خۇشال

 ئىچىگه ئۆز نىمىنى مهھسۇالتى ساغالملىق ھهقىقى خالىمايدىغانلىقىنى، نىمىنى ئىكهنلىكىنى،

 قىيمايدىغانلىقىنى، سېتۋېلىشقا ئۆزى ياشانغانالرنىڭ مهھسۇالتلىرىنى ساغالملىق يهنه ئالدىغانلىقى،

 يېقىن ئهمهلىيهتكه يۈجۇ شى سهۋهبتىن شۇ. بىلگهن ئېيتمايدىغانلىقىنى بېرىشنى ېلىپئ باللىرىغىمۇ

 بهيجىنال ناۋ پهقهت كهلسه، توغرا قىلىش قوبۇل. قىلنمايدۇ قوبۇل سوۋغا بايرامدا يىل بۇ« بولغان

 هنبىل ناۋبهيجىن. قىلغان تېكىستى ئېالن مهھسۇالتىنىڭ جۈملىلهرنى بۇ دىيىلگهن »قىلىنىدۇ قوبۇل

 ئهسلىده ئۇ. تونۇتتى ھهمراھلىرىنى ئۇنىڭ ۋه يۈجۇ شى مۇۋهپپهقىيىتى زور غايهت تاداڭنىڭ خۇاڭجىن

 جهسهت« ئۆزىنى قىلىپ چاقچاق ئىلگىرى بولۇپ، ئادهم كۆردىغان ياخشى ئويناشنى ئويۇنى تور

 جادئى ئويۇن بىر ئۆزى كۆرگهچكه ياخشى شۇنداق ئويناشنى ئۇ. ئاتايىتتى دهپ »ئويۇنى كۈلى

 قويغان قهدهم ساھهسىگه ئويۇنلىرى تور گورۇھى ئادهم گىگانت يىلى - 2004 ھهم ئويلىغان قىلىشنى

 .قوزغىغان داغدۇغا زور بىلهنال چىقىشى ئويۇن بۇ. قىلغان ئىجاد نى »سهپهر ئوزۇن« ئويۇن ھهمده

 شىقار كېلىشىمىزنى قايتىپ بىزنىڭ قېتىم بۇ جۇخهي« يۈجۇ شى مۇراسىمىدا سېلىش ئۇل

 بىزمۇ« قويۇپ، ئوتتۇرىغا شۇئارىنى »قايتىشى ئادهمنىڭ گىگانت‹‹ ئۇ دېدى، ››ئالدى

 كۈچلۈك، تېخىمۇ ئادهمنى گىگانت ھهمده ئېيتىمىز رهھمهت قوللىغانلىقىغا بىزنى ھۆكۈمهتنىڭ

 جهنۇبنى ئادهم گىگانىت مۇراسىمىدا سېلىش ئۇل. دىدى »چىقىمىز قۇرۇپ قىلىپ چوڭ تېخىمۇ
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 ئهۋزهل  كىشلهرنى ئىرادىلىك نۇرغۇن تهڭلهشتۈردىغانلىقىنى، بىلهن گوگۇل ىنىبازىس ئېچىش

 شاڭخهي، يهنه ئهمهس، شىنجىندىال پهقهت تهمىنلهيدىغانلىقىنى، بىلهن مۇھىتى تىكلهش ئىگلىك

 جهنۇبنىڭ ۋه جهنۇبى غهربى شىمالى، جۇڭگۇنىڭ  قۇردىغانلىقىنى؛ ئورنى تهتقىقات چىڭداۋدا

 تور نۇرغۇنلىغان مۇھىنىڭ بۇنداق بولدىغانلىقىنى، باش گوروھىنىڭ ئادهم تگىگانى ھهممىسىده

 باھا مۇنداق ئۇنىڭغا كىشلهر. بىلدۈردى چىقىدىغانلىقىنى تهربىيلهپ خادىملىرىنى ئىختىساسلىق

 ئورنىدىن يىقىلسا كهچمهيدىغان، ۋاز كارخانىچىالرنىڭ جۇڭگودىكى يۈجۇ شى‹‹ : بهردى

 ۋه قىزغىنلىق تاشقان -  تولۇپ ئىراده، قهتئي ئۇنىڭدا. قىلىدۇ كىللىكۋه روھىغا تۇرااليدىغان

 .››بار روھى تىرىشىش ئىزچىل بوشاشماي

 كهلتۈرگىلى ئهسلىگه قويۇش ئۆتكۈزۈپ خاتالىق ئهمهس، قورقۇنچلۇق بولۇش مهغلۇپ

 ختىمايتو بېكىتىپ، توغرا يۆلىنىشنى كىيىن، تۈزهتكهندىن خاتالىقنى ئويلىنىپ ئهمهس، بولماسلىق

 .جهريانى بولۇش باي بۇ مانا يېڭىش، توسالغۇالرنى خىل ھهر داۋامىدىكى ئىلگىرلهش ئىلگىرلهش،

 بولسۇن، يۈجۇ شى »ئادىمى گىگانىت تور« ياكى فورد قۇرغۇچىسى شىركىتىنىڭ ئاپتۇمبىل فورد

 روھ ىكتهككهچمهسل ۋاز مهڭگۈ ۋه تهپهككۇرى ھهركهتلىنىش ئۇالردا پۈتۇنلهي بولۇشى باي ئۇالرنىڭ

 نامراتالردا - پهرقى روشهن ئهڭ بايالرنىڭ بىلهن نامراتالر ۋاقىتالردا نۇرغۇن چۈنكى. بولغانلىقىدا

 ئۇالر. يوق روھى كهچمهسلىك ۋاز مهڭگۈ كۈچ، ھهركهتلهندۈرگۈچ كهچمهيدىغان ۋاز قهتئىي

 باي تهبئىيال دهمئا بۇنداق ئوياليدۇ، كىچىشنى ۋاز ۋه چېكىنىش ئاۋال ئۇچرىغاندا قىيىنچىلىققا

 .بواللمايدۇ

 پهرق نامراتالردا بىلهن بايالر دۇنيادا« ئابىل.ئاللىن ئۇستىسى پىالنالش مهشھۇر دۇنياغا

 قىلىش ھهركهت ئىككىسىنىڭ سهۋهبى ئاساسلىق ئهمهس، تاساددىبىيلىق ھهرگىزمۇ بۇ مهۋجۇت،

 ئۇسۇلى تهپهككۇر ۋه ھهركهتلىنىش ئېيىتقاندا قىلىپ كونكېرىت. مهۋجۇت پهرق ئۇسۇلىدا

 تهپهككۇر قىلىدىغان پهيدا ھهركهتنى نامراتالردا ئۇنىڭچه. دىگهن »ئوخشاشماسلىق جهھهتتىكى

 شۇ ۋه ساقاليدۇ ئېسىده مهھكهم تهپهككۇرنى بايالر ئهكسىچه يوق؛ قهتئى ياكى ئاز ناھايىتى
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 ولمىغانـب اشـشـئوخ ئىنساندا ئوخشاش سهۋهپتىن شۇ. قىلىدۇ ھهركهت بويىچه تهپهككۈرى

 .بولىدۇ پهيدا نامراتلىق بىلهن بايلىق - قىسمهت

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ئهڭ. كېرهك قىلماسلىقى تهلهپ بولۇشنى باي كېچىدىال بىر ھالدا ئاشقان چهكتىن نامراتالر

 مهڭگۇ ساقالش، تهپهككۇرنى ئوخشاش بىلهن بايالر ھهركهتته بولسا ئۇسۇل ئهمهلىي ئهڭ ئاددى،

 بۇنداق. كېرهك كهچمهسلىك ۋاز ئۇچراپال ئۇڭۇشسىزلىققا كىچىككىنه ھهرگىزمۇ كهچمهسلىك، ۋاز

 مهڭگۇ بايلىق چۈنكى. بولىدۇ پۈتۈلگهن پىشانىڭىزگه بواللماسلىق باي ئۆمرىڭىزده بۇ قىاللمىسىڭىز

 .قولىدا داۋامالشتۇرااليدىغانالرنىڭ كهچمهي ۋاز
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 چۈكۈرۈپ باش بايالر. ۋاالقاليدۇ توختىماي نامراتالر

 ئىشلهيدۇ

 »يهتمهيدۇ سۆزلىگهنگه ياخشى قىاللىغان ياخشى« ئاغزىدا تۇرمۇشتا،نامراتالرنىڭ رېئال

 تايىنىپ ئېغىزغا غهلبه بايالر. قوللىمايدۇ بۇنى بايالر لىكىن. يۈرىدۇ ئېقىپ سۆز بىرجۈمله دهيدىغان

 .قارايدۇ دهپ بولىدۇ ئارقىلىق ھهركهت ئهمهلىي بهلكى كهلمهيدۇ، بارلىققا

 غهلبىلىك غايىسىنى ئۆزىنىڭ ئاندىن كېرهك، قىلىش ھهركهت ئاۋال چۇقۇم ئىشتا ھهرقانداق

 قىلىش ئىش پهقهت چۈنكى. بولىدۇ بىلگىلى ئاشۇرالمايدىغانلىقىنى - ئاشۇرااليدىغان ئهمهلگه ھالدا

 ئارقىلىق بۇ. بولىدۇ بىلگىلى ئېنىق مهسلىنى بايقىغان ھهمده مهسله يۈزلىنىۋاتقان ئاندىن جهريانىدا

. بولىدۇ بولغىلى باي ئاخىرىدا ئهڭ تاپقىلى، ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل ھالدا بولغان قاراتمىلىقى ئاندىن

. بولىدۇ ھوقۇقى قىلىش سۆز بهكرهك ئاندىن قىلسا، ھهركهت ئاۋال قالماي، بولۇپال شۇنداق

 قانداق ىلغانلىقىنى،ق قانداق زادى جهريانىدا بولۇش باي بايالرنىڭ نامراتالر ئهكسىچه

 ئهگهر يوق، تېخىمۇ تهجرىبه سۆزلىگىدهك. بىلمهيدۇ كېرهكلىكىنى بىرىشى بهرداشلىق قىيىنچىلىقالرغا

 ئىشنى مهلۇم لىكىن.يوق مهزمۇن ماھىيهتلىك ھېچقانداق گهپ، قۇرۇق ھهممىسى سۆزلىسىمۇ

 بىر مۇئهييهن ئىشتا بىر مهلۇم ئادهم. بولمايدۇ ئوخشاش ئهھۋال كىيىنكى ئۆتكۈزگهندىن بېشىدىن

 ھېس تېخى يهنه بهلكى قالماي، بولۇپال  ئىگه ساۋاقالرغا- تهجرىبه  كهچۈرگهنده باشتىن جهرياننى

 قىلىشنىال گهپ قۇرۇق پهقهت‹‹ بولغاندا بۇنداق. بولىدۇ چىققىلى يىغىنچاقالپ قىلغانلىرىنى

 ئىش ئاۋال بولىدۇكى، دىيىشكه قشۇندا. بولىدۇ ساقالنغىلى نامىدىن سهلبىي دهيدىغان››  بىلىدۇ

 خىل بۇ ئادهم بىر ئهگهر. ئاالھىدىلىك ئهرزىيدىغان قهدىرلهشكه خىل بىر  سۆزلهش ئاندىن قىلىپ

 ئېرىشىشى بايلىققا قىلدۇرالىدىغىدهك ھهۋهس باشقىالرنى يىتىلدۈرىدىكهن ئۆزىده ئاالھىدىلىكنى

 ئاڭلىشىدىن نىمه كىشلهر قىسىم بىر ئالساق، مىسالغا مهيدانىنى خىزمهت ئهمهلىي.مۇقهررهر

 بىلىپ ئادهم ھهممه ئېلىپ تۈس باشقىچه دهرھال چىقسىال، ئاغزىغا ئۇالرنىڭ قهتئىينهزهر
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 بۇنداق.قىلمايدۇ قهتئىي ياكى قىلمايدۇ ياخشى ئىشنى دائىم لېكىن. توال گېپى كېتىدۇ،ئۇالرنىڭ

 ئهمما بىلىدىغان، سۆزلهشنىال ئاخىرى. ۇئېرىشهلمهيد ئېلىشىغا قارشى باشقىالرنىڭ خىزمهتته كىشلهر

 بولغان تهۋه ئۆزىگه ئولتۇرۇپ قىپ گهپ قۇرۇق نهتىجىده. ئايلىنىدۇ قا»ناتىق« قىاللمايدىغان

 شۇ قىاللماسلىق ئهمما دىيىش، پهقهتال ئېيىتقاندا، نۇقتىدىن باشقىچه. ئېرىشهلمهيدۇ بايلىققا

 قىاللمىغانلىقتىن ھهل مهسلىنى ئۆزى ئۇالر. سخاال ئىسپاتاليدۇ، ئىقتىدارسىزلىقىنى ئادهمنىڭ

 .قويىدۇ يۈكلهپ سهۋهپلهرگه ئوبىكتىپ سىرتقى ئامىلالرنى بارلىق بولۇشىدىكى مهغلۇپ ئۆزىنىڭ

 چىرايلىق ياش، ئۇ. خىزمهتچىسى شىركىتىنىڭ كومپىيوتېر بىر مهلۇم بېيجىڭدىكى لىيۇخهيمېي

. »خېنىم باي« يۇقىرى ناھايىتى كىرىمى رىدهنهزى ساۋاقداشلىرىنىڭ مهكتهپتىكى ئالىي بولۇپ،

 قىلسىال گهپ ھهم ئامراق قىلشقا گهپ كۆپ ۋاقتىدا خىزمهت كهمچىلىكى بىردىنبىر ئۇنىڭ لىكىن

. تۈگمهيدۇ گېپى ئېچىلىپ ئاغزى بېرىپال ئىشخانىسىغا كۈنى ھهر. قالىدۇ ئۇنتۇپ خىزمهتنى دائىم

 گهپ يهنىال تهغدىردىمۇ چۈشهنمىگهن ئازراقمۇ زىئۆ قىلمىسۇن، گهپ نىمال خىزمهتداشلىرى باشقا

 .كهتكهن بولۇپ پىششىق خىزمهتداشلىرىغا مىجهزى بۇ لىيۇخهيمېينىڭ تىزال ناھايىتى. قىستۇرىدۇ

 يۈز ئۆزگىرىش چوڭ كىيىن بولسىمۇ، ئىناق ھالدا ھهر كهيپىياتى ئىشخانىنىڭ دهسلهپته

  لىيۇخهيمېي. يهتكهن بېرىپ دهرىجىگه دىغانپىتىنالماي قىلىشقا گهپ ئارا بېرىپ،خىزمهتداشالر

 بىلىپ باشلىقنىڭ ئۇالر چۈنكى. كهتكهن جىمىپ شۇنچه خىزمهتداشالر باشقا قىلغانسېرى گهپ

 بولغان ئادهتتىكىچه ئىقتىدارى كهسپىي. قورقاتتى تۇتۇۋېلىشىدىن مۇكاپاتلىرىنى قېلىپ

 بولسام، باشلىقى بۆلۈم مهن ئهگهر« ىسۆز جۈمله بىر دهيدىغان كۆپ ئهڭ خىزمهتته لىيۇخهيمېينىڭ

 ئېغىزدا چاغدا، تاپشۇرغان ۋهزىپه ئۇنىڭغا باشلىق لىكىن. ئىدى »كېلهتتىم ئېلىپ پايدا شىركهتكه

 سۇئالىغا باشلىقنىڭ ئىزدهپ سهۋهب- باھانه خىل ھهر ھهم قىلمايىتتى ئىش ئهمهلىي قىلىپ ۋهده

 دهرىجىده بهلگىلىك ھهممىسى قاخىزمهتداشالرنىڭباش باھاالشتا ئاخىرىدىكى يىل. تۇراتتى تاقابىل

 ھىس ئېغىرلىقىنى مهسلىنىڭ ئۇ لېكىن. ئااللمىغان ھىچنىمه لىيۇخهيمېيال پهقهت ئېرىشىپ، مۇكاپاتقا

 پېتى قىلمايدىغان ئىش سۆزلهپ، پهقهتال ئاۋالقىدهك  خىزمهتته يىلدىكى بىر يېڭى قىلماي،



 

 25 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 5 باب بىرىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 .بوشاتقان نئىشتى ئۇنى شىركهت تۇرىۋهرگهچكه،ئاخىرى

 قىينچىلىقنى ئىزدىمهيدىغان، سهۋهب رهھبىرى شىركهتنىڭ بىر ھهرقانداق ئهمهلىيهتته،

 يۇقىرى خىزمهتچىلىرىده ئۇالر ئوخشاشال. ئامراق خىزمهتچىلهرگه قىالاليدىغان ھهل مۇستهقىل

 اراليدىغانئهتىۋ رهھبهرلهر.  قىلىدۇ ئۈمىد تېخىمۇ بولۇشنى ئىقتىدارى قىلىش ھهركهت ئىگه ئۈنۈمگه

 بېرىدۇ، ئهھمىيهت قا »قىلىش« قانداق ، ئهمهس كه »دىيىش« قانداق كۆپىنچه خىزمهتچىلهر ئاشۇ

 چۈنكى. قىلىدۇ ئهستايىدىل ئوخشاشال ئىشالرنىمۇ ئادهتتىكى ھهم ئاددى ناھايىتى قارىماققا ئۇالر

 كىشلىك هۋ ھاياتى كهسپى كهلگۈسى ئادهمنىڭ بىر دهل قىاللماسلىق ياكى قىلىش ھهركهت

 .بېرىدۇ ئهتتۈرۈپ ئهكىس يۈزلىنىشىنى تهرهققىيات

 كىشلهر قىسىم بىر يهنه لىكىن. قارايدۇ دهپ ئۈچۈن تېپىش پۇل كىشلهرخىزمهتنى قىسىم بىر

 قىلىنغان ئۈچۈن بېقىش جان جهھهتته مهلۇم گهرچه خىزمهت ئۇالر. قاراشتا باشقىچه قارىتا بۇنىڭغا

 چۈنكى. ئاساسى قىلىشىنىڭ تهرهققىي - يىتىلىپ ئۆسۈپ شهخىسنىڭ بىر ئۇ لىكىن بولسىمۇ، ئهمگهك

 تهغدىرىنى ئادهمنىڭ ۋاقىتتابىر نۇرغۇن بولماسلىقى، ئوخشاش پوزىتسىيهنىڭ بولغان خىزمهتكه

 .قارايدۇ دهپ كۆرسىتىدۇ تهسىر تهلىيىگه بهلگىلهيدۇ،

 خادىم ىختىساسلىقئ پۈتتۈرگهن فاكۇلتىتىنى خهنزۇتىلى ئۇنىۋېرسىتىتنىڭ داڭلىق لىنتاڭ

 ئىش كاتتا كۆڭلىده ئۇ. قىلىنغان تهقسىم قىلىشقا خىزمهت نهشىرىياتقا بىر بولۇپ،بېيجىڭدىكى

 خىزمىتىنى كورىكتورلۇق دهسلهپته باشلىقى ئۇنىڭغا. ئويلىغان قۇتۇلۇشنى نامراتلىقتىن قىلىپ

 كورىكتورلۇق لىنتاڭ ىكىنل.ئىدى سىناق بولغان ئىرادىسىگه ئۇنىڭ بۇ ئهمهلىيهتته. ئورۇنالشتۇرغان

. قىلغان سۇسلۇق خىزمهتته قاراپ دهپ ئىشلهتمىدى اليىقىدا ئۆز مېنى باشلىق ئاددى، خىزمىتى

 خىزمهتتىكى ئۇنىڭ باشلىقى. قويغان يول خاتالىققا نۇرغۇن جهريانىدا خىزمىتى كورىكتورلۇق ھهتتا

 كورىكتورلۇق يۈهنلىك 3000 ئايدا ھهر ئاۋالقىدهكال.ئۆستۈرمىگهن ئۇنى قاراپ، ئىپادىسىگه

 ئۇنىڭ بولغىنى، ئهكسىچه پۈتۈنلهي ئهھۋالى بىلهن لىنتاڭ.قويغان داۋاملىق خىزمىتىده

 قىلغان خىزمهت نهشىرىياتتا بىر كىيىن پۈتتۈرگهندىن ئوقۇش لىيىڭ ساۋاقدىشى ئۇنىۋېرسىتىتتىكى
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 قىلمايدىغان تهلهپ تېخنىكا ھىچقانداق ھهمده ئاددى ناھايىتى قارىماققا قىلغىنىمۇ ئۇنىڭ بولۇپ،

 ئهكسىچه قارىماي دهپ ئىشلهتمىدى اليىقىدا ئۆزىنى سهۋهبلىك شۇ لىيىڭ لېكىن. ئىدى خىزمهت

 نۇرغۇن نهزىرىده،خىزمهتته لىيىڭنىڭ. ئاتالنغان خىزمهتكه بىلهن قىزغىنلىق تاشقان - تولۇپ

 رهھبهرلىرى شىركهت ئارقىلىق ىشچېنىق كۆپرهك يىلدىن بىر لىيىڭ. ئىدى زۆرۈر ئۆگىنىش نهرسىلهرنى

 ھهمده. تهيىنلهنگهن نازارهتچىلىكىگه باش بۈلۈمىنىڭ تارقىتىش قويۇلۇپ، ۋهزىپىگه مۇھىم تهرپىدىن

 .ئېرىشكهن مائاشقا يۈهنلىك مىڭ 150 يىلىغا

 قىلىش ،خىزمهت ئهمهس ئارقىلىق دىيىش ئېغىزدا مۇۋهپپهقىيهت بولىدۇكى، دىيشكه شۇنداق

 كۈنى بىر ھامان كىشىال خااليدىغان قىلىشنى خىزمهت ئهستايىدىل پهقهت.  نكهلگه ئارقىلىق

 ئېشىپ پهيدىنپهي بايلىقنىڭ بولسا كېلىدىغىنى ئهگىشىپ ئۇنىڭغا ھهمده يۈكسهلدۈرهلهيدۇ ئۆزىنى

 .بولىدۇ بېرىشى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 پهقهت ئوخشاش بايالرغا زىدهئۆ نامراتالر شۈكى، سهۋهبى بولۇشىنىڭ مهغلۇب نامراتالرنىڭ

 ئاغزى ۋاتىلداپ ئۇالر ئهكسىچه. ھازىرلىمىغان ئاالھىدىكىنى قىلدىغان،دىمهيدىغان

 ئهمهلىي«ئهمهس دىن »ناتىقالر« قىلمايدىغان بىلىپ دىيىشنىال پهقهت ھهمىشه بايالر.بېسىلمايدۇ

 قهدهم سېپىگه يالرنىڭبا بولۇشنى، باي شۇڭىالشقا. . ئۈزهلمهيدۇ مېھرىنى دىن »ئىشلىگۈچىلهر

 .الزىم ئايلىنىشىڭىز گه»ئىشلىگۈچى ئهمهلىي« اليىق جىسمىغا - ئىسمى ئوياليدىكهنسىز، تاشالشنى
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 بايالر. قىلىدۇ نابۇت ئۆمىرىنى بىلهن خىيال نامراتالر

 ئاچىدۇ ئىشىكىنى بايلىق ئارقىلىق ھهركىتى

 بولسام، سالغان مهبلهغ لدۇراقبا ئهگهر«. كۆرىدۇ ياخشى قىلىشنى ھهمىشهخىيال نامراتالر

 بايالر لېكىن. سۆزىدۇر دهيدىغان دائىم ئۇالرنىڭ بۇ »بوالتتىم بولغان باي مهنمۇ بهلكىم

 مهيلى. ئۇلۇغاليدۇ ئىدىيىنى دىگهن »بولمايدۇ قىلغىلى غهلبه ھهركهتلهنمىسه« ئوخشىمايدۇ،ئۇالر

 .قارايدۇ دهپ ئاشمايدۇ لگهئهمه قىلمىسا، ھهركهت ئهگهر بولسۇن، نىشان ئۇلۇغ قانچىلىك

 قانداق ،ھهر قوپۇرۇلغان خىشتىن بىر - خىش بىر بىناالر ئېگىز. بىلىدۇ ھهممىسى كۆپچىلىك

 مهيلى.كهلگهن بارلىققا قىلىپ تهرهققىي تهدرىجىي ئىشالردىن كىچىك ھهممىسى ئىشالرنىڭ شانلىق

 ئويلىسىمۇ، قازىنىشنى هقىيهتمۇۋهپپ گهرچه كىشلهر قىسىم بىر بولسۇن، خىزمهتته ياكى تۇرمۇشتا

 ئىش چوڭ ھهمىشه خالىمايدۇ، باشالشنى ئىشالردىن كىچىك كۆرهلمهيدۇ، ئىشالرنى كىچىك لىكىن

 مۇنداق ئهھۋالدا، خىل بۇ! ده-تۇرمايدۇ ساقالپ ئۇالرنى ئىش چوڭ لىكىن قىلىدۇ، خىيال قىلىشنى

 شۇ. قارايدۇ دهپ بولمىدى ادىلئ ئۆزىگه تولىدۇ،جهمئىيهتنى بىلهن قاخشاش ۋۇجۇدى كىشلهرنىڭ

 نهزىرى تىپىك بۇ ئهمهلىيهتته. قالىدۇ بۇلۇپ نامرات ئهقلى ۋه ئۆتكۈزىدۇ كۈن بىكارچىلىقتا سهۋهبتىن

 بۇنداق. خالىمايدۇ قىلىشنى ئىشنى كىچىك. قىاللمايدۇ ئىشنى چوڭ. بوشلۇق ئۈستۈنلۈك،ھالى

 .كهتكهن پۈتۈلۈپ ئۆتۈش نامرات تهقدىرىگه كىشلهرنىڭ

 ياخشى ناھايىتى قابىليىتى يېزىقچىلىق ئوقۇغۇچىنىڭ بىر پۈتتۈرگهن فاكولتىتىنى تىلى هنزۇخ

 -  ئېغىزدىن تهرىپىدىن كىشلهر ئهسىرىنىڭ يازغان ھهمده ئويالپتۇ يېزىشنى ھېكايه پارچه بولۇپ،بىر

 قىسىم بىر ئۇ بولغاچقا شۇنداق.قىپتۇ خىيال ئايلىنىشنى ئهسهرگه داڭلىق يۈرۈيدىغان كۆچۈپ ئېغىزغا

 ماقالىلهرنى كىچىك بۇنداق ئۇ. يۈرۈپتۇ پوزىتسىيىده قىلىش ئىنكار قارىتا ماقالىلهرگه كىچىك

 خىيال بويى كۈن ئۇ قىلىپ شۇنداق. قاراپتۇ دهپ بولسۇن ئىستىقبالى تهرهققىيات قانداقمۇ يېزىشنىڭ

 قالماستىن، قالمايالچى يېزىپ ھىكايه داڭلىق ئۇ قىلىپ شۇنداق. قىلماپتۇ ھهركهت ئۈتۈپ بىلهن
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 بۇنىڭ. قىلىۋېتىپتۇ ئىسراپ بىكار ۋاقتىنى نۇرغۇن ئاخىرى.چىقالماپتۇ يېزىپ ماقاللىلهرنىمۇ كىچىك

 ئادهتتىكىچه يېزىقچىلىقى ئوقۇغۇچىنىڭ ئوقۇمىغان فاكولتىتىدا بىرخهنزۇتىلى يهنه بولغىنى ئهكسىچه

. يىتىلدۈرۈپتۇ ئادىتىنى يېزىش ىلهرنىماقال كىچىك ئىزچىل بېرى يىلالردىن ئۇكۆپ لېكىن بولۇپ،

 سهۋىيىسىمۇ يېزىقچىلىق. چوڭقۇرالپتۇ تونۇشىمۇ بولغان يېزىقچىلىققا ئۇنىڭ ئۆتكهنسىرى، ۋاقىت

 ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئهسىرى يازغان. كىرىشپتۇ يېزىشقا رومان ئۇ ئاخىرى. كۆتۈرۈلۈپتۇ يۇقىرى

 نهتىجىلهرگه بۇ ئۇ. كهپتۇ ساقالپ لهتنىھا ياخشى ئىزچىل سېتىلىشىمۇ. ئېرىشىپتۇ ياختۇرىشىغا

 .ئاشۇرۇپتۇ ئهمهلگه غهلبىلىك غايىسىنى ئۆزىنىڭ ئېرىشىپ،

 ھاياتىنى كىشلىك بولمىغان ئوخشاش خىل ئىككى ئۇسۇلى ھهركهت بولمىغان ئوخشاش

 ئېرىشكهن ھاياتتا كىشلىك: ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز قائىدىنى بهلگىلىك يهنه قانۇنىيهت بۇ.يارىتىدۇ

 ئىشالردىن كىچىك ئېرىششتىمۇ بايلىققا.باشالنغان ئىشالردىن كىچىك كۆپىنچىسى پپهقىيهتنىڭمۇۋه

 بولغاندىن تالالپ نىشاننى ئادهمنىڭ بىر بولۇش مهغلۇب ياكى قازىنىش غهلبه. زۆرۈر باشالش

 ياكى ھهركهتلهنگهن دهرھال بهلكى ئهمهس قىلىشىغا خىيال-خام كىيىن،قۇرۇق

 قىلىش ھهل دهرھال يولۇقسا مهسىلىگه جهريانىدا ھهركهتلىنىش.  باغلىق، ھهركهتلهنمىگهنلىكىگه

 ئهگهر. كهتمهيدۇ يىراقالپ ئارزۇيىڭىزسىزدىن ئاندىن بولغاندىال شۇنداق. كېرهك

 .مۇمكىن قىاللماسلىقىڭىز غهلبه ئىشتا ھېچقانداق بهلكىم سىز ھهركهتلهنمهيدىكهنسىز

 دهريا بىر ئوتتۇرسىنى. قىرغاقتۇر قارشى غايه قىلساق، تهمسىل قىرغاققا بىر رېئاللىقنى ئهگهر«

 بۇپهلسهپىۋى »ئوخشايدۇ كۆۋرۈككه سېلىنغان ئۈستىگه دهريا ھهركهتلىنىش ئۇنداقتا تۇرىدۇ، ئايرىپ

 بىردىنبىر بولدىغانلىقىدهك نهتىجه ئاندىن قىلغاندىال ھهركهت پهقهت كىشلهرگه سۆز ئىگه قائىدىگه

 ئهڭ ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئىشقا پىالننى ياكى مهقسهت چوڭ قانداق ھهر. قىلىدۇ بايان پىرىنسىپنى

 گۈزهل پهقهت پىالن ۋه نىشان بۇ بولمىسا.كېرهك قوللىنىش ھهركهت كونكېرىت يهنىال ئاخىرىدا

 .قالىدۇ ئايلىنىپ رىۋايهتكه

 ياخشى پىالنالش، ياخشى «ئىلگىرى خېپۇ داۋشىڭ »پىشۋاسى باشقۇرۇش«ياپۇنيهلىك
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 نامراتالر. يهتمهيدۇ قىلغانغا ھهركهت ياخشى قىلىش تهپهككۇر ياخشى يهتمهيدۇ، لغانغاقى تهپهككۇر

 ھهركهتلىنىش قارىشىچه، ئۇنىڭ. دىگهن» .قالىدۇ يېڭىلىپ بايالرغا ھالقىسىدا ھهركهت دائىم

 .بولىدۇ ئىشلهتكىلى ئهمهلىي تېخىمۇ قارىغاندا پىالنالشقا ھهمده قىلىش تهپهككۇر ئهتراپلىق كۈچىنى

 .باشلىنىدۇ ئادىتىدىن ھهركهتلىنىش بولغان ياخشى مۇۋهپپهقىيهت  ئهمهلىيهتتىمۇ

 ئۇالرنىڭ. چوڭقۇر تولىمۇ چۈشىنىشى بولغان كۈچىگه ھهركهتلىنىش بايالرنىڭ تۇرمۇشتا رېئال

 بهلكى قالماي، ئاشۇرالمايال ئهمهلگه غايىسىنى بولسا،ئادهم كهمچىل ھهركهتلىنىش ئهگهر قارىشچه

 رېئاللىققا غايىسىنى ئاندىن بولسىال ھهركهت پهقهت. مۇمكىن كۈمىۋېتىشى چوڭقۇر غايىسىنى

 ئىجتىمائى. بولىدۇ چىققىلى بىخالندۇرۇپ مۇۋهپپهقىيهتلىك ئۇرۇقىنى بايلىق ئايالندۇرغىلى،

 تۇرمۇشىنى نامرات ئۆزىنىڭ ھهممىسى. بولىدۇ ئارزۇسى ئادهمنىڭ بىرنامرات ھهر تۇرمۇشتا

 ئادهملهر قىلىدىغان ھهركهت ئۈچۈن ئارزۇسى ئهمهلىيهتته لېكىن. قىلىدۇ ىدئۈم ئۆزگهرتىشنى

 قاراپ دهپ ئېچىنىشلىق ياكى ئېغىر مهسلىنى ئالدىدىكى كۆز كىشلهر قىسىم بىر. ئاز ناھايىتىمۇ

 ئىنكار ئۆزىنى تۇرۇپال ھهركهتلهنمهي تېخى ھال بۇ. چوڭايتىۋهتكهن قىيىنچىلىقنى ئادهتلهنگهن،

 مهھرۇم كۈچىدىن ھهركهتلهندۈرگۈچ ۋه ئىرادىسى قوغلىشىدىغان ئارمانلىرىنى-ئارزۇ ھهتتا قىلىش،

 بولىدىغىنى، جهزملهشتۈرۈشكه.چىقىرىدۇ كهلتۈرۈپ قېلىشنى قۇرۇق بايلىقتىن ئاخىرىدا ئهڭ قىلىش،

 ئۇالردا ئهمهس، خىيالپهرهس قىلمايدىغان ھهركهت بىلىدىغان قىلشنىال خىيال پهقهت بايالر

 ئارقىلىق قىلىش ھهركهت ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه ئۇالر. ئىستهكلهربار-ئارزۇ گۈزهل بولغان هكهلگۈسىگ

 ھهركهت لېكىن تهشنا، ئېرىششكه نامراتالر. ئايالندۇرىدۇ رېئاللىققا ئارمانلىرىنى-ئارزۇ

 .ئىرىشىدۇ بايلىققا ئېرىشهلمهيدىغان نامراتالر قىلغاچقا ھهركهت توختاۋسىز بايالر.قىلمايدۇ

 قانداق نهتىجىنىڭ خوشاللىق چوڭ ئهڭ ئېرىشكهندىكى غهلبىگه بولىدۇكى، دىيىشكه اقشۇند

 ۋه ھالقىالر بۇ. ھالقىالردا بىر ھهر جهريانىدىكى ئېرىشىش نهتىجىگه مۇھىمى ئهمهس، بولۇشىدا

 ئېرىشكهندىال غهلبىگه ئارقىلىق ھهركهت پهقهت ئادهم تهلپۈنگهن غهلبىگه جهريانىنى ھهركهتلىنىش

 .قىالاليدۇ ھىس ھهقىقى ىنئاند
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 ئېشىش ئهمهلگه ئارزۇنىڭ بىر قانداق ھهر دۇنيادا ئالغاندا، ئالغاندا تهرهپتىن مهلۇم

 ئهمهس، نهرسه باشقا بولغىنى زۆرۈر ئۈچۈن ئېشىشى ئهمهلگه ئارزۇنىڭ لېكىن. بار مۇمكىنچىلىكى

 سهۋهبى بولۇشىنىڭ نامرات نامراتالرنىڭ نۇرغۇن. بولمايدۇ نهتىجه بولمىسا ھهركهت. ھهركهت دهل

 .چىلىشىدۇ سۇغا ئارمانلىرى-ئارزۇ ئۇالرنىڭ شۇڭا كهمچىل، ھهركهت ئۇالردا

 تهييارلىق تۇرۇشقا تاقابىل قىينچىلىققا ئاۋال دهيدىكهنمىز، ئايلىنىمهن بايغا شۇڭىالشقا

 اكىي قىينچىلىققا خهتهرگه، - خىيىم قهدىمىمىزده بىر ھهر ماڭغان چۈنكى. كۆرۈشىمىزالزىم

 شىتاتىدىن كالفورنىيه ھهيدهپ ماشىنا ئادهم بىر ئهگهر. مۇمكىن ئۇچرىشىمىز ئوڭۇشسىزلىققا

 ،ھهر ياخشى ھاۋاسى بهرمهيدىغان، يۈز قىستاڭچىلىقى قاتناش ھهمىشه ئۈچۈن بېرىش نىيۇيوركقا

 ئۇ تائۇنداق ئويلىسا، چىقىشنى يولغا ئاندىن ئاستىدا ئهھۋال بهرمىگهن يۈز كۈتۈلمهسلىك قانداق

 قىالاليدىغىنى كىشلهرنىڭ تۇتقاندا نهزهرده ئهھۋالنى بۇ. چىقالمايدۇ يولغا ھهيدهپ ماشىنا مهڭگۈ

 بولغاندىال شۇنداق ئاسراش، ياخشى ماشىنىنى ھهمده بېكىتىش لېنىيهسىنى يۈرۈش يول ئاۋال ئىشتىن

 .مۇمكىن بولۇشى قىلغىلى كونترول ئهھۋالنى كۈتۈلمىگهن بهلكىم

. الزىم قىلىش جۈرئهت يۈزلىنىشكه قىيىنچىلىققا جهريانىدا قا،ھهركهتباش ئۇنىڭدىن

 ئاستىدا ئهھۋال بۇنداق. ئىش نورمال ناھايىتىمۇ كهچۈرۈش باشتىن ۋهقىينچىلىقنى ئوڭۇشسىزلىق

 بايلىققا ئاشۇ بولىدۈكى، جهزملهشتۈرۈشكه. تالالش ئاقىالنه بولسا ئىزدهش ئۇسۇلىنى قىلىش ھهل

 بولۇشى بولغان قىلىپ تهرهپ بىر مۇۋاپىق مهسلىنى بۇرۇن ھهركهتلىنىشتىن بايالرنىڭ ئېرىشكهن

 بويسۇندۇرالىغان تىزسۈرئهتته ئوڭۇشسىزلىقنى ئۇچرىغان جهريانىدا ھهركهت ئهكسىچه. ناتايىن

 .مۇمكىن بولۇشى

. ئىپادىسى لمىگهنلىكنىڭـىـتـيى پىشىپ قىلماسلىق ھهركهت بۇلۇپ، غهرق خىيالغا بويى كۈن

 لىكىن. ئهرزىيدۇ تهكىتلهشكه ھهقىقهتهنمۇ جۈمله بۇ دىگهن›  قىلىش قىلىشقاجۈرئهت ككۇرتهپه‹ 

 .بولمايدۇ قىلغىلى ئىشنى ھىچ قولالنمىسا، ھهركهت سۆرهپ كهينىگه ئىشنى

 ئاجايىپ ئۆزىنىڭ ياش بىر شىتاتىدىكى مېسسىپى ئامېركىنىڭ دهسلىپىده ئهسىرنىڭ-20
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. ئوقۇغان يىل بىر مهكتهپتىمۇ ئالىي بولغان، ئهسكهر ئۇ بۇرۇن ىنئۇنىڭد. قىلغان نامايهت تاالنتىنى

 بولۇش شائىر ئارزۇسى ئۇنىڭ. تهينلهنگهن ۋهزىپىسىگه مۇدىرلىق پوچتىخانىدا يهردىكى شۇ كىيىن

 نهزىرىده باشقىالرنىڭ. كىتهلمىگهن داۋامالشتۇرۇپ لىكىن ئالماشتۇرغان خىزمهت نهچچه بولغانلىقتىن

 چاغدا، كىرگهن ياشقا 30. كهتكهن ئۆتۇپ سۇدهك ۋاقىت بولۇپ، ئادهم مايدىغانقىالل ئىش ھىچ ئۇ

 ھهقىقى ئهزهلدىن. ئىدى يوق پۇلىمۇ قويغان يىغىپ ئۈسىتىگه ئۇنىڭ بولۇپ، ئاۋالقىدهك يهنىال ئۇ

 رېئاللىقتىكى. ئىلمايىتتى كۆزگه ئۇنى ئادهم نۇرغۇن شۇڭىالشقا. ئىدى باقمىغان يېزىپمۇ شېئىر بىر

. كهچۈرگهن تۇرمۇش ئاۋالقىدهكال ئۇ بېرىپ يهرگه ئۇ. كهلگهن ئورلىئانغا يېڭى ئۇ سهۋهبىدىن مبېسى

 ياشالر« ئۇنىڭغا يازغۇچى. ئۆزگهرگهن تۇرمۇشى ئۇنىڭ كىيىنال يولۇققاندىن يازغۇچىغا داڭلىق بىر

 ساڭا ھهرگىزمۇ توشتۇرۋېتىش خىيالغا كېرهك،كالالڭنى قىلىش ھهركهت دهيدىكهن قىلىمهن غهلبه

 يۇرتۇڭنى پهقهت. يۇرتۇڭ سېنىڭ بولغىنى اليىق ئهڭ يېزىشىڭغا  سېنىڭ ھازىر. قىاللمايدۇ ياردهم

 بولۇپ ئويغانغاندهك چۈشىدىن ئۇ. دىگهن »مهنبهسى ئاشۇرۇشنىڭ ئهمهلگه غايهڭنى سېنىڭ يېزىشال

 ىنىڭئۆز كىيىن شۇنىڭدىن. باشلىغان يېزىشنى ئهستايىدىل قېتىرقىنىپ قايتىپ، يۇرتىغا

 يېزىپ روماننى ئېرىشكهن باھاسىغا ياخشى ئوقۇرمهنلهرنىڭ مىقياسىدا دۇنيا بىلهن تىرىشچانلىقى

 .خولكېنىر ۋېليام ئېرىشكهن مۇكاپاتىغا ئهدهبىيات نوبىل يىلى-1949 بولسا كىشى بۇ. چىققان

 ىلمىسا،ق ھهركهت ھىچقانداق قىلىپ خىيال بولۇشنى خولكېنىرشائىر ۋېليام بېقىڭ،ئهگهر ئويالپ

. مۇمكىن بولۇشى ئادهم نامرات قارايدىغان چهكچهيتىپ كۆزىنى باشقىالر پهقهت ئۇ بهلكىم

 ئىلگىرىكى كىيىن، يهتكهندىن تۇنۇپ مۇھىملىقىنى ھهركهتلىنىشنىڭ ئۇ ئهرزىيدىغىنى تهبرىكلهشكه

 چىلىقيېزىق قېتىرقىنىپ ئىشقاسېلىپ ھهركىتىنى ئهمهلىي ئۆزىنىڭ تاشالپ، خىياللىرىنى - خام

 .ئېرىشكهن غهلبىگه ئاخىرى ھهمده قىلغان،

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ئهگهر. ئۆزگهرتهلهيدۇ تهغدىرىنى ئۆزىنىڭ يارىتااليدۇ، بايلىق ئارقىلىق ھهركهت پهقهت ئادهم قانداق ھهر

 بولسا بۇ ىڭ،ھهركهتلىن دهرھال. قىلماڭ خىيال-خام قۇرۇق دهيدىكهنسىز ئۆزگهرتىمهن ھالىتىنى ئۆزىڭىزنىڭ

 .ئاچقۇچ قىممهتلىك ئهڭ ئاچىدىغان ئېشىكىنى بايلىق
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 بايالر ئهگىشىدۇ، كۆپچىلىككه قارغۇالرچه نامراتالر

 تۇرىدۇ چىڭ مهۋقهسىدە ئۆز ئاخىرىغىچه

 ئۈچۈن قىلىش ئاخىرغىچه ئىشنى بىر بولسۇن، قىلىشتا ئىش ياكى بولۇش ئادهم مهيلى

 قاتمۇقات ئاندىن ئادهمال داۋامالشتۇرااليدىغان ئاخىرغىچه چۈنكى.الزىم بىلىش داۋامالشتۇرۇشنى

 بىر ھهر ھاياتىدىكى ئادهمنىڭ. كۈتۈۋاالاليدۇ ھۈسهننى - ھهسهن ئۆتۈپ چاپقۇنالردىن - بوران

 ئۆتهلهيدۇ سىناقتىن ئادهمال كهچمىگهن ۋاز تۇرۇپ چىڭ ئاخىرغىچه پهقهت. بىرسىناق قىيىنچىلىق

  .ئېرىشهلهيدۇ پاراسهتكه - ئهقل ۋه ساۋاق- رىبهتهجى بولغان مول تېخىمۇ ھهمده

 بېسىپ ھهممىنى خىل بىر. پوزىتسىيه ئاكتىپ خىل بىر بېرىش بهرداشلىق ئاخىرغىچه قىينچىلىققا

 رىقابهت ھازىرقى.ئايالندۇرااليدۇ ئادهمگه مۇنهۋۋهر نى »يارىماس« بىر ئۇ چۈنكى. كۈچ چۈشىدىغان

 ئاخىرغىچه بىزده ئهگهر. ئۇچرىشىمىزمۇمكىن ئوڭۇشسىزلىققا ۋاقىت ھهر بىز دهۋرده بولغان كهسكىن

 ھهتتا. مۇمكىن قېلىشىمىز ئايلىنىپ ئادهمگه ئادهتتىكى بولمىسا، ئىراده بېرهلهيدىغان بهرداشلىق

 ئىچىده قىينچىلىق ئۆگىنىشىمىز، بېرىشنى بهرداشلىق شۇڭىالشقا.قالىمىز ئايلىنىپ مهغلۇبىيهتچىگه

 !ئايالندۇرىدۇ كۈچلۈكلىرىگه دهۋرنىڭ بىزنى بۇ. الزىم قىلىش جۈرئهت كه »ئۆرلهش قارشى ئېقىنغا«

 پهلسهپه« كىشلهر سوقراتنى بولغان بىرى پهيالسوپلىرىدىن مهشھۇر گىرتسىيهنىڭ قهدىمكى

 قىلىپ ئوقۇغۇچىسى ئۆزىنىڭ ئهپالتوننى سوقراتنىڭ قارىغاندا، ئېيتىشالرغا. ئاتايدۇ دهپ»پىرى

 ئاپلىسىن بىر سوقرات چۈنكى. ئىكهن مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئاپلىسىن ىرب سهۋهبى تاللىشىدىكى

 سوقراتنىڭ. يهتكهن بىلىپ ئىكهنلىكىنى ئادهم تۇرااليدىغان چىڭ ئاخىرغىچه ئهپالتوننىڭ ئارقىلىق،

 كۆزگه بولمىسا، روھى تۇرىدىغان چىڭ ئاخىرغىچه ئهگهر ئادهم، قىلىدىغان تهھسىل ئىلىم قارىشىچه

 .بواللمايدىكهن الىمئ كۆرۈنهرلىك

 سىنپقا ئېلىپ ئاپلىسىننى دانه بىر سوقرات ئۇستاز سهھهرده، بىر چاچقان نۇر ئىللىق قۇياش

 ئۈچۈن سۆزلهش دهرس سائهت بىر ئورنىغا دوستىنىڭ قالغان ئاغرىپ بىر سىنىپقا بۇ ئۇ. كىرىپتۇ
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 ھهممىسى ۇچىالرنىڭئۇقۇغ ۋاقىتتا، كىرگهن سىنپقا ئېلىپ ئاپلىسىننى سوقرات. ئىكهن كىرگهن

 ئىش نىمه كىرىپ سىنپقا ئېلىپ ئاپلىسىننى دانه بىر مۇئهللىمنىڭ يېڭى ئۇالر چۈنكى. قاپتۇ ھهيران

 .قىاللماپتۇ پهرهز قىلدىغانلىقىنى

 چىقىپ مۇنبهرگه ئۇدۇل ئهكسىچه. بهرمهپتۇ چۈشهنچه ھهققىده ئاپلىسىن قولىدىكى سوقرات

 خۇشپۇرىقىنى ئاپلىسىننىڭ سىلهر«: تۇيۇقسىز گهنده،سوقراتكهل يېرىمىغا سۆزلهپ. سۆزلهپتۇ دهرس

 .سوراپتۇ دهپ »يوق؟-پۇرىدىڭالرمۇ

 نىمىشقا مۇئهللىمنىڭ ئۇالر چۈنكى. بوپتۇ ھهيران قېتىم بىر يهنه ئۇقۇغۇچىالر سۇئالىغا سوقراتنىڭ

 الرئۇ. باشالپتۇ كۇسۇلداشقا ئۇقۇغۇچىالر. بىلمهيدىكهن سورايدىغانلىقىنى سۇئال بۇنداق

 لېكىن. ئىكهن ئويلىغان بېرىشنى جاۋاپ كىيىن ئايدىڭالشتۇرۋالغاندىن مهقسىتىنى مۇئهللىمنىڭ

 رهتتىن ئالدىنقى سوقرات بواللمايال، چىقىرىپ جاۋابنى بىر ئورتاق ئوقۇغۇچىالرمهسلىھهتلىشىپ

  .باشالپتۇ سوراشقا بىرلهپ - بىر باشالپ

 پۇرقىنى ئاپلىسىننىڭ مهن«:  ھالدا هنئىككىلهنگ ئوقۇغۇچى سورىغان بولۇپ بىرىنچى

 بۇلۇپ بىرىنچى ئۇ ئهمما ئىككىلىنپتۇ، بهرگهندىمۇ جاۋاب ئوقۇغۇچى ئىككىنچى. دهپتۇ»پۇرىدۇم

 كېرهك، پۇرىشىم مهنمۇ ئهلۋهتته پۇرىسا ئۇ بولغاندىكىن، يېقىن  ئارلىقىم بىلهن ئادهم بهرگهن جاۋاپ

. بېرىپتۇ جاۋاپ دهپ »پۇرىدۇم پۇرىقىنى ىڭئاپلىسىنن مهنمۇ شۇنداق«: ده-ئويالپتۇ دهپ

. بېرىپتۇ جاۋاپ ئوخشاش ئوقۇغۇچىغا ئىككى ئالدىنقى ئوقۇغۇچىالر قىسىم كۆپ كىيىن شۇنىڭدىن

 كېرهك پۇرىشىمىز بىزمۇ پۇرىغاننى باشقىالر ئۇالر چۈنكى.پۇراپتۇ پۇرىقىنى ئاپلىسىننىڭ ئۇالرمۇ يهنى

 بولسىمۇ پۇرىمىغان پۇرىقىنى ئاپلىسىن بىرهرسىمۇ  چىدهئى ئۇالرنىڭ گهرچه شۇڭا. ئويالپتۇ دهپ

 بىر دىگهندهك ›بولىدۇ قولىدا كىشلهرنىڭ ساندىكى ئاز دائىم ھهقىقهت‹ . بېرىپتۇ جاۋاب شۇنداق

 ياق،« بىلهن قهتئىيلىك ئۇ.ئوخشىماپتۇ تۈپتىن كۆپچىلىكنىڭكىگه جاۋابى بهرگهن ئوقۇغۇچىنىڭ

  .ئىدى ئهپالتۇن دهپتۇ،ئۇ» ! دىمپۇرىمى پۇرىقىنى ئاپلىسىننىڭ مهن

 بولسا بۇ« كىلىپ، قايتىپ مۇنبهرگه سوقرات چىققان سوراپ سۇئال ئايلىنىپ بىر دهرسخانىنى
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 بار شهبنهم تېخى ئۈستىده ئۇنىڭ ۋاقىتتا ئۈزگهن مهن. ئاپلىسىن ئۈزۈۋالغان دهرهختىن ئهتىگهن مهن

 لېكىن. ئىدى كۈچلۈك  گۇلنىڭكىدىنمۇ قىپۇرى ئۇنىڭ پۇرىغان، خۇشپۇراقنى چاچقان ئۇ مهن. ئىدى

 خۇشپۇراق ساڭا  مهن! ھه-ئىش ئېچىنىشلىق نېمىدىگهن بۇ. پۇرىيالمىدى ئۇنى ئوقۇغۇچى بىر ھازىر

 .دهپتۇ» !پۇرىيالمىدىڭ سهن لىكىن ئىدىم، قىلغان ھهدىيه

 مىغانسال تۆۋهن بېشىنى ئۇ لىكىن. سېلىپتۇ نهزهر ئهپالتۇنغا  بولۇپال دهپ گېپىنى سوقرات

 ئاپلىسىننىڭ ھهقىقهتهن مهن مۇئهللىم،«: ئاۋازدا جهزملهشتۈرگهن تۇرۇپ ئورنىدىن ئهكسىچه بولۇپ،

 .دهپتۇ »پۇرىيالمىدىم پۇرىقىنى

 سهنال پۇراپ، ئوقۇغۇچىالر سىنىپتىكى پۈتۈن نېمىشقا بارمۇ؟ مهسىله  بۇرنۇڭدا سېنىڭ«

 پۇراق زادى داـنـىـسـىـلـاپـئ بۇ. اقـب ۇراپـپ لـچىق،ئهستايىدى مۇنبهرگه -پۇرىيالمايسهن؟

  ۋارقىراپتۇ. ھالدا ئاچچىقالنغان ئازراق سوقرات» !يوق - بارمۇ

 كىيىن، پۇرىغاندىن قايتا ئاپلىسىننى ئۇ. چىقىپتۇ مۇنبهرگه ئاڭالپ گىپىنى سوقراتنىڭ ئهپالتۇن

 بۇ. پۇرىيالمىدىم پۇرىقىنى ئاپلىسىننىڭ راستىنال مهن« ئاۋازدا جهزملهشتۈرگهن قېتىم بىر يهنه

 .دهپتۇ »قانداق؟ - بارمۇ مهسىله ئاپلىسىندا

. توغرا جاۋابىڭ سېنىڭ«:  ھالدا كۈلۈمسىرىگهن سوقرات قاراپ چىرايىغا گۇمانالنغان ئۇنىڭ

 ھهقىقى ئهسلىدىنال ئاپلىسىن بۇ ئۈستىدىكى ئۈستهل چۈنكى بار، ئاساسى گۇمانلىنىشىڭنىڭمۇ سېنىڭ

 چىڭ ئاخىرغىچه پىكىرده توغرا كىمنىڭ پهقهت مهن ئاپلىسىن، ساختا ئۇ ئهمهس، ئاپلىسىن

 ۋه تۇرااليدىغان چىڭ ئاخىرغىچه پهقهت چۈنكى! ئويلىغان بېقىشنى كۆرۈپ تۇرااليدىغانلىقىنى

 .،دهپتۇ»!بوالاليدۇ پهيالسوپ ھهقىقى ئادهمال داۋامالشتۇرااليدىغان

 چىڭ ئاخىرغىچه بولىدۈكى، رۈشكهكۆ ھېكايىسىدىن تهربىيلىگهن ئۇقۇغۇچىلىرىنى سوقراتنىڭ

 چىڭ ئاخىرغىچه بىز پهقهت. مۇھىم ئىنتايىن ئۈچۈن قىلىشىمىز غهلبه بىزنىڭ پهزىلهت تۇردىغان

 بىر ھهقىقى بىلهن شۇنىڭ. ئۆزگهرتهلهيمىز تهقدىرىمىزنى چىقىپ، ھالىتىدىن ئوڭۇشسىزلىق تۇرساقال

 .ئايلىنااليمىز بايغا
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 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ئاخىرغىچه ھهمده كېرهك قېلىش ساقالپ ئىدراكىنى - ئهقىل كىشلهر ئۇچرىغاندا ئوڭۈشسىزلىققا

 بىلهن پوزىتسىيه ئاكتىپ تېپىشى، ئېغىزىنى بۆسۈش بىلهن ئىرادىسى داۋامالشتۇردىغان

 ھهقىقى ھالقىسى،شۇنداقال يېڭىشنىڭ ئوڭۈشسىزلىقنى بولسا بۇ. كېرهك يۈزلىنىشى ئوڭۈشسىزلىققا

 .تهلىپى مۇقهررهر تاشالشنىڭ چۆرۈپ نامراتلىقنى ئايلىنىپ بايغا
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 :پهرىق ھهركهتتىكى

 بولىدۇ ئاكتىپ مىجهزلىك بۆره بايالر ، ئېزىلهڭگۈ خاراكتېرلىك قوي نامراتالر

 

 ئۇالرنىڭ. نۇرغۇن سهۋهبلهر چىقىردىغان كهلتۈرۈپ پهرىقنى ئارىسىدىكى نامراتالر بىلهن بايالر

 نۇرغۇن. ئهرزىيدۇ قىلىشىمىزغا دىققهت پهرق جهھهتتىكى ئۇسۇلى ھهركهت پنىڭتهره ئىككى ئىچىده

 ئهكسىچه ئېزلهڭگۇ، -  ھازىرلىغان خاراكتېرىنى قويالرنىڭ كۆپىنچه ھهركىتى نامراتالرنىڭ ۋاقىتتا،

 كىشلىك خىل ئىككى بولمىغان ئوخشاش بىلهن شۇنىڭ. ئالدىراش-بار خاراكتېرى بۆرىنىڭ بايالردا

 .ىللىنىدۇشهك قاراش

 ئۆزىدىكى ئۇنىڭ خاراكتېر قويدهك ئىپادىلهنگهن ھهركىتىده نامراتالرنىڭ ئهمهلىيهتته

 ، قىلىش سۆرهلمىلىك قىلغاندا ئىش ئاالھىدىلىك خىل بۇ. مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئاالھىدىلىك

. دۇئالى ئىچىگه ئۆز خاراكتېرلهرنى قاتارلىق قىلىش يۈرهكلىك تۇخۇ قىلىش، ئىش بىلهن يىنىكلىك

 مۇستهھكهم، نىشانى ئاساسلىقى بولسا خاراكتېر خاس بۆرىگه ئىپادىلهنگهن ھهركىتىده بايالرنىڭ

 غهلبه بايالرنىڭ ئهھۋالدا بۇنداق. ئىپادىلىنىدۇ تهرهپلهرده قاتارلىق بولۇش كهسكىن ھهركىتى

 ىئۆزىدىك ئېيتقاندا ئۈچۈن نامراتالر شۇڭالشقا. ئاسان كۆپ نامراتالرنىڭكىدىن قىلىشى

 ناھايىتى تىكلهش ئىراده بېرىدىغان بهرداشلىق ئاخىرغىچه ئۆزگهرتىش، كۈچنى ھهركهتلهندۈرگۈچ

 .بهلگىلهيدۇ تاشلىماسلىقنى ياكى تاشالش چۆرۈپ قالپىقىنى نامراتلىق ئادهمنىڭ شۇ دهرىجىده زور
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 ھىتقاۇم بار تهرىقاب بايالر ،هتكهپاراغ -  تهراھ نامراتالر

 نهنگهتلەئاد

. تهقىقهھ نهرمىگهزگۆئ رىېب دىمدىنهق ۇب. ۇئاقىد هنگۆۋهت ۇس ،ۇىدڭما قاراپ رىغاقىۇي مهئاد

 تلىنىپهئاد هكلىگهش ياشاش ڭزلىرىنىۆئ الرۇئ. ۇئويلىمايد نداقۇئ نامراتالر ۇبولسىم نداقۇش

 پۈلۆئ پۇبول نامرات. ۇخالىمايد ئايرىلىشنى رتىدىنۇي. ۇقورقىد زگىرىشتىنۆئ ئازراق. نهتكهك

 ڭباشقىالرنى پۇبول ساپىرۇم تاشالپ رتىنىۇي. ۇئايرىلمايد رتىدىنۇي ۇلسىمۆئ لىپېق ئاچ ،ۇتسىمهك

 قۇرلۇبات« هكسىچهئ بايالر كىنېل. ۇقارايد پهد ئازاپ مهھ سۇنوم ياشاشنى ئاستىدا تاپىنى

 قازىنىشنى هتىجهن ئىشىدا زۆئ مهئاد‹  الرۇئ» .ۇتاللىمايد نۇرۇس رسىتىدىغانۆك كارامىتىنى

 كهلگىدۆئ رتىغاۇي. كهرېك تىشېك چىقىپ هرگهرلهي رىدىغانۈيىتىشت الپۋتا زىنىۆئ نهدىكئويالي

 ڭزىمىننى ۇش يىۈس رهي ڭجاينى بىر. ۇقارايد پهد›  رۇقىلىقت هرچهتلهھاماق جاھىل، لىش،ۋېچاپلىش

 هنچۇش جاھان. ياشىيااليسىز رهزهتئىنهق ىزدىنڭشىۇرۇت هردهيهق سىز يلىهم ،ۇباقىد ملىرىنىهئاد

 تهقهپ يوق، ھاجىتى ڭىزنىڭقورقىشى. ۇچىقىد جاي كهدۇتىقق باش هسىزگ ىزڭبارسى گىالهن. رىهڭك

 .قازىنااليسىز هتىجهن ئىشالردا ڭچو ئاندىن ىزڭقىاللىسى تهرئۈج قىلىشقا لۇككهۋهت ۋه هشكۈسۆب

 پاراغهتكه - كىشلهرنىڭ نامراتلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىل نۇرغۇن. لېكىن راھهت 

بېرىلىپ ياشاش نامراتلىقنىڭ ئهڭ مۇھىم سهۋهبى. ئهگهر ئۆزىڭىزنىڭ نىمه ئۈچۈن نامرات بولۇپ 

قالغانلىقىڭىزنى بىلىشنى ئويلىسىڭىز ھهمده باي بولغىڭىز بولسا، مهسلىنىڭ تۈپ سهۋهبىنى تېپىشتىن 

تىشىڭىز سىرت، ئۆزىڭىزنىڭ نامرات بولۇپ قېلىشىڭىزدىكى ناچار ياشاش پوزىتسىيىڭىزنى ئۆزگهر

پاراغهتتىن بهھىرلىنىدىغان تۇرمۇش پوزىتسىيىڭىزنى ئۆزگهرتىپ، بايالرغا  -كېرهك. پهقهت راھهت 

 ئوخشاش ئۆزىڭىزنىڭ نىشانى ئۈچۈن تىرىشىپ كۆرهش قىلىشڭىز كېرهك. 

بىر پالۋان بار بولۇپ، ئۇ ھهر كۈنى چېنىقىدىكهن. ئاخىرى بىر كۈنى ئۇنىڭ بهدىنىدىكى 

تتىق بۇلۇپ كېتىپتۇ. ئۇ تۇرسا قارىماققا بىر تاغقا ئوخشاش ناھايىتى ئېگىز، مۇسكۈل چوڭ ھهم قا
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ھهيۋهت ئىكهن. پالۋان بهدىنده ئىشلىتىپ بواللمايدىغان كۈچ باردهك ھىس قىلىدىكهن. ھهر كۈنى 

دىگۈدهك رهقىبلىرى ئۇنىڭغا جهڭ ئېالن قىلىپ تۇرىدىكهن ھهمده ئۇمۇ ھهمىشه سالماقلىق بىلهن 

، ھهممىسىنى يىڭىپ چىقىدىكهن. ھهر قېتىمقى مۇسابىقىدىن كىين، گۈل ۋه ئالقىشالر جهڭگه كىرىپ

ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىكهن. نۇرغۇن ۋاقىتالر ئۆتۈپتۇ، ئۇ پۈتۈن دۇنيادىكى رهقىبلهر بىلهن 

جىسمىغا اليىق دۇنيا چېمپىيونىغا ئايلىنىپتۇ. باشقىالر ئۇنىڭغا يهنه -مۇسابىقىلىشىپ چىقىپ، ئىسمى

ئېالن قىلىشقا پېتىنالماپتۇ. لىكىن ئۇ ئاۋالقىدهكال بهدهن چېنىقتۇرىۋېرىپتۇ ھهمده  جهڭ

چاپقۇن، يامغۇرلۇق كۈنلهردىمۇ چېنىقىشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپتۇ. بىر قېتىم ئۇنى زىيارهت -بوران

ىز. سىز ئاللىقاچان دۇنيادىكى ئهڭ نوچى پالۋانغا ئايالندىڭ«قىلىپ كهلگهن مۇخبىر چۈشنهلمهي: 

» سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئۆتهلهيدىغان ئادهم يوق تۇرسا، سىز يهنه نىمىشقا توختىماي مهشىق قىلىسىز

پالۋان كۈلۈپ » خاتا! سىز خاتا دىدىڭىز كىم سىزگه مېنىڭ رهقىبىم يوق دهيدۇ؟«دهپ سوراپتۇ. 

ئۇ مهن «ۇ. مۇخبىر چۈشىنهلمهي سوراپت» يهنه رهقىبىڭىز بارمۇ؟ ئۇ كىم؟«تۈرۈپ جاۋاپ بېرىپتۇ. 

مهن ئىزچىل بىر ئادهم يېڭىشى ۋه «پالۋاننىڭ چىرايى قهتئىيلىك تۈسى ئاپتۇ. » ئۆزهم ئهمهسمۇ!

 - ئېشىپ كېتىشى ئهڭ تهس بولغىنى ئۆزى دهپ قارايمهن. ئۆزىدىن ئېشىپ كېتىش ئۈچۈن، ئۆز 

 دهپتۇ. » ئۆزىگه جهڭ ئېالن قىلىش كېرهك. شۇڭا مهن توختىماي مهشىق قىلىشىم زۆرۈر

پاراغهتكه بىرىلىپ كهتسه -مانا بۇ بايالرنىڭ تهپهككۇر ئۇسۇلى. كىشلىك تۇرمۇشتا راھهت

بولمايدۇ. جهڭ ئېالن قىلشقا جۈرئهت قىلىش ھهم ھهر ۋاقىت خىرسنى ئۇنتۇپ قالمىغاندىال غهلبه 

قىلغىلى بولىدۇ. لىكىن بۇنىڭ ئهكسىچه بولغىنى نامراتالرنىڭ تهپهككۇر ئۇسۇلى: نامراتالر چۈش 

كۈچ چىقارماي، پۇل خهجلىمهي پايدىغا ئېرىشىدىغان، نهتىجه   كۈرۈشكه ئامراق. بولۇپمۇ

قازىنىدىغان گۈزهل چۈشنى كۆرۈشكه بهك ئامراق. لېكىن گۈزهل چۈش ھهر قانچه گۈزهل، ھهر قانچه 

 كۆپ بولسىمۇ، ئۇ پهقهت ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان غۇۋا بىر خىيال، خاالس. 

نۇرغۇن ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپتىكى چاغدا  بۈگۈنكى كۈندىكى

توپ بولۇپ بازار ئايلىنىپ ياكى ئۇخالپ - كۈن بويى دهرس تاشالپ تور ئويۇنى ئوينايدۇ، توپ
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توت يىللىق ئالىي مهكتهپ ھاياتى ئۇنداق ئاسان ئۆتۈپ  -كۈنلىرىنى ئوتكۈزىدۇ. ھهمىشه ئۈچ 

ئانىمىز ئهۋهتكهن پۇلغا -وشۇمچه ئىشلهش بهك ئاۋارچىلىق، ئاتاكهتمهيدۇ دهپ قارايدۇ. ق

ئىچىپ ھۇزۇرلىنىپ ياشىماي، نىمىشقا جاپا تارتىپ ئىشلىگىدهكمىز؟ دهپ ئوياليدۇ. ئىزچىل -يهپ

قالمايدىغان دهرىسلهرنىڭ  -پاراغهتته ياشىغاچقا ئوقۇش پۈتتۇرۇش يېقىنالشقاندا قالىدىغان -راھهت

ئۆتهلمهي قالىدۇ. ئېلىشقا تىگىشلىك كهسپى گۇۋاھنامىلىرىنى ئااللمايدۇ،  ھهممىسىده ئىمتىھاندىن

ئۇقۇش پۇتتۈرۈش گۇۋاھنامىسى ئېلىشمۇ قىيىن بىر مهسىلىگه ئايلىنىپ قالىدۇ. خىزمهت تېپىپ ئۆزىنى 

بېقىشنى تىلغا ئالمايال قويايلى. يهنه قارايدىغان بولساق، ئاشۇ ئادهتتىكى چاغالردا تىرىشىپ 

ئالغا ئىلگىرلهيدىغان، ۋاقتى بولسىال ئىش تېپىپ ئىشلهيدىغان، ھهر يىلى ئوقۇش مۇكاپات ئۆگۈنۈپ 

پۇلى ئالدىغان، ئوقۇش پۈتتۈرمهي تۇرۇپال چوڭ تىپتىكى كارخانىالر تهرىپىدىن تالىشىپ كېتىلىدىغان 

 قى كىشىنى تولىمۇ خۇرسهن قىلىدۇ.ساۋاقداشالرنىڭ ئۇالر بىلهن بولغان پهر

پاراغهتته ياشاشنىال ئوياليدۇ، تىنچ  -ۋاقىتلىق. ئهمما نامراتالر پهقهت راھهت راھهت ھهمىشه 

ۋه خاتىرجهم مۇھىتتا ئۆزىنى توختۇتۇپ ئالغا باسالمايدۇ. ئهكسىچه بايالر ئوخشىمايدۇ، ئۇالر 

ھهمىشه ئۆزىدىن ھالقىپ كېتىشكه جۇرئهت قىلىدۇ. ئىش قىلغاندا كۈچلۈك رىقابهتچانلىقنى ئۆزىگه 

هملىگهن بولىدۇ. نۇرغۇن نامراتالر بىر ئۆمۈر نامرات ياشايدۇ. چۈنكى ئۇالر نامراتلىقنى چىڭ مۇجهسس

قولىنى چۈشهپ قويۇپ، بىر ئۆمۈر  -تۇتۇۋېلىپ قويۇپ بهرمهيدۇ. نامراتلىق تهپهككۇرى بىلهن پۇت 

ئۆزگىرىشنى نامراتچىلىقتا ئۆتىدۇ. نامراتالرمۇ ئهلۋهتته باياشات كۈن كهچۈرۈشنى ئوياليدۇ. لىكىن 

خالىمايدۇ. ئۆزگىرىشكه ھورۇنلۇق قىلىدۇ. چۈنكى ئۇالر ھازىر ئىگه بولغان تۇرمۇشنى يوقىتىپ 

قويۇشتىن، ھازىرقى خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقىدۇ. شۇڭا بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا جۈرئهت 

 هتكۈزۈپ قويىدۇ.قىاللمايدۇ. پۇرسهت كهلگهنده تۇتۇشقا تىرىشمايدۇ. ئاخىرى ياخشى پۇرسهتنى ك

بوۋىسىدىن تارتىپ نامرات ئادهملهر -يىل ئىلگىرى لىشى ئاددى بىر دېھقان ئىدى. ئاتا 20

بولۇپ، ئهينى چاغدا شۇ جايدىن ئاددىيال بىر خىزمهت تېپىش ناھايىتى تهس ئىدى. شۇنىڭ بىلهن 

يىل جاپالىق  نهچچه 10نهچچه يۈهن بىلهن سىرتقى ئۆلكه جېجىياڭغا كهلگهن.  100لىشى نائىالج 
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مىليۈندىن 100مۈلكى -تىرىشىش ئارقىلىق، ئۇ نهچچه شىركهتنىڭ پايچىكىگه ئايلىنىپ، مال

 ئاشقان. 

پاراغهتكه بېرىلىدۇ، بايالر خىرىسقا جۈرئهت قىلىدۇ. بۇ بولسا ئىككى خىل -نامراتالر راھهت

هر دهسلهپته ئهگ«ئوخشاش بولمىغان ياشاش پوزىتسىيهسى. لىشى ئىلگىرى ئائىلىدىكىلىرىگه 

بوۋىلىرىمغا ئوخشاش تهقدىرگه تهن بهرگهن بولسام، ھهرگىزمۇ بۈگۈنكىدهك نهتىنجه -ئاتا

دىگهن. بۈگۈنكى كۈندىمۇ خىزمهت مۇھىتىنىڭ ئازادىلىكى ۋه مۇقىملىقى » قازىنالمىغان بوالتتىم

هرتى بولۇپ ئاۋالقىدهكال نۇرغۇن ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىزمهت تاللىشىدىكى ئالدىنقى ش

 قالدى. 

نامراتالر ئىش قىلغاندا مۇتهئهسسىپ، بايالر خهتهرگه تهۋهككۈل قىالاليدۇ. مالىيه باشقۇرۇشقا 

قارىتا بهلگىلىك تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغان لىشى ئادهتتىكى پۇقراالرنىڭ پهقهت مهبلهغنى ساقالپ 

دهپ قارايدىغانلىقىنى،  كىچه ئۈسۈم بولسىال يېتهرلىك 5% - 3قېلىشنىال تالالپ، ھهر يىلى %

لېكىن بايالر دائىم بهلگىلىك نىسبهتته پاي چىكى سېتىۋېلىش ياكى پاي چېكى خاراكتېرلىك مهبلهغ 

سېلىشقا ئامراق بولۇپ، گهرچه بهلگىلىك خهتهرگه تهۋهككۇل قىلىشقا توغرا كهلسىمۇ، كۆپرهك پۇل 

 تېپىشنى ئوياليدىغانلىقىنى بايقايدۇ. 

نى ئوياليدۇ. لېكىن بۆسۈش ھاسل قىلىشقا جۈرئىتى يوق. پۇرسهت كهلگهنده نامراتالر باي بولۇش

تۇتۇۋېلىشقا تىرىشمايدۇ. ئاخىرى پۇرسهتنى كهتكۈزۈپ قويىدۇ. لېكىن بايالر پۇل تاپىدىغان پۇرسهت 

بولسىال بوش قويۇۋهتمهيدۇ. خهتهرگه تهۋهككۇل قىلىشقا رازى بولۇپ، ئازراق پۇلنى كۆپ تېپىشنى 

ئارا كېسىشمهيدىغان ئىككى يولنى -خهتهر ئىچىده بايالر بىلهن نامراتالر ئۆز -ئاشۇ خىيىم ئوياليدۇ. 

ده، پهرق بارغانسىرى چوڭىيىدۇ. شۇڭا ئهڭ ئاخىرى نامراتالر بارغانسېرى  –بويالپ ماڭىدۇ 

نامراتلىشدۇ، بايالر بارغانسېرى بېيىيدۇ. ئهگهر سىز بېيىشنى ئويلىسىڭىز بايالرغا ئوخشاش جهڭ 

ئېالن قىلشقا جۇرئهت قىلىشىڭىز، ئالغا ئىلگىرلهشكه جۇرئهت قىلىشىڭىز كېرهك. ئاندىن غهلبه 

 قىالاليسىز. 
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ئهمهلىي تۇرمۇش داۋامىدا، نۇرغۇن كىشلهر تۇرمۇش ، ئۆگىنىش ، خىزمهتكه نىسبهتهن 

هتكه پاراغ-دىگهن پوزىتسىيهده بولغاچقا، بىردهملىك راھهت» ئاددى، تىنىچ ھالهت بولسا بهخت«

بېرىلىپ ئالغا باسمايدۇ. ئهكسىچه جهڭ ئېالن قىلىشقا، خهتهرگه تهۋهككۇل قىلىشقا جۈرئهت 

قىلىدىغان، بوشاشماي كۆرهش قىلىدىغان ئادهم ئاخىرىدا غهلبه قىلىدۇ. بۇنداق مىسالالر ھهممىال 

سىيىسىگه يهرده ئۇچرايدۇ. بىر ئادهمنىڭ غهلبه قىلىش ياكى مهغلۇپ بولۇشىدا شۇ ئادهمنىڭ پوزىت

قاراش كېرهك. شۇڭالشقا پوزىتسىيه بىر ئادهمنىڭ ئىستىقبالى ۋه تهقدىرىنى بهلگىلهيدۇ دىيىشكه 

 بولىدۇ. 

نامراتالر ئۈمىدسىزلهنگهن، چارچاپ ھالىدىن كهتكهن، روھى ھالىتى ناچار ۋاقىتتا، بايالرنىڭ 

ق سهۋهبىدىن ۋاز كهچكهن قات قىيىنچىلى -روھى كۆتۈرهڭگۈ، جهڭگىۋار بولىدۇ. نامراتالر قاتمۇ 

ۋاقىتتا، ئهكسىچه بايالر بهل قويۇۋهتمهي چىڭ تۇرىدۇ. نامراتالر بوشاڭلىق قىلىپ، ھورۇنلۇق 

قىلغاندا، روھى چۈشۈپ كهتكهنده، بايالر ئهكسىچه پۈتۈن كۈچى بىلهن ئاتلىنىدۇ. شۇڭالشقا 

ىڭ ھهممىسى پهقهت بايالرنىڭ نامراتالر ھىچ ئىش قىاللمايدۇ، بايالر ئىشلهپ نهتىجه قازىنىدۇ. بۇن

خهتهرگه تهۋهككۇل قىلىش ۋه خىرىس قىلىشقا جۇرئهت قىلىش روھىنىڭ بولغانلىقىدىندۇر. شۇنداقال 

 پارغهتكه بېرىلگهنلىكى، ئويالنماي ئىش كۆرگهنلىكىدىندۇر. -بۇنىڭ ھهممسىى نامراتالرنىڭ راھهت

زگهرتكىلى بولىدۇ. شهخىس تۇرغان بىر ئادهمنىڭ تهقدىرىنى شۇ ئادهمنىڭ ئۆزىگه تايىنىپ ئۆ

ئىجتىمائى مۇھىت ياكى كوللىكتىپتا مهلۇم ئۆزگىرىش يۈز بهرمىگهنده بىر قىسىم كىشلهرنىڭ كۆز 

قارىشىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ. شهخىسنىڭ كوللىكتىپنىڭ ئىچىدىكى ئوينايدىغان رولىدا ئۆزگىرىش يۈز 

نوپۇزلۇق شهخىسلهر ئېلىپ بارغان   ا قىلىدۇ.بهرگهندىمۇ، بهزى كىشلهرنىڭ قارىشىدا ئۆزگىرىش پهيد

تهشۋىقات ياكى كۈچلۈك مۇنازىرىنىڭ تهسىرى ئاستىدىمۇ، بهزى كىشلهرنىڭ كۆز قارىشىدا ئۆزگىرىش 

شهكىللىنىدۇ. نىمىنى ئويلىسا شۇنىڭدهك ھايات بولىدۇ. ھهر بىر ئادهمنىڭ ھاياتى ئۆزىنىڭ 

نىڭ قولىدا. ئادهم ئۆزىگه جهڭ ئېالن قىلىشقا تىرىشىشقا مۇھتاج. ھهر ئادهمنىڭ تهقدىرى ئۆزى

جۇرئهت قىالاليدىغان، مۇستهقىل، كۈچلۈك، ئۆزىگه ئىشىنىدىغان بولۇشى كېرهك. بىر ئادهمنىڭ 
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پاراغهتكه بېرىلىدىغان ياشاش -پوزىتىسيهسى شۇ كىشىنىڭ ھاياتىنى بهلگىلهيدۇ. راھهت

 ىر كۆرسىتىدۇ ۋه چهكلهپ قويىدۇ.پوزىتسىيهسى پهقهتال ئۇنىڭ كىشلىك تهرهققىياتىغا تهس

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 تهرئۇج قىلىشقا لۇككهۋهت هرگهتهخ ،هشكۈسۆب ئوخشاش بايالرغا ئويلىسا، يىشنىېب نامراتالر

 مغاۇجۇھ سكىنهك ۋه هتتهرئۈس تىز كهندهرگۆك ئولجىنى هرۆب بولسىال رسىتىۇپ سودا. كهرېك قىلىش

 لىپېئ باشقىالر ۇتنىمهرسۇپ ك،هندهتكهك چىپېق زىۆئ ئولجا هنسهئىككىل لالهس رهگهئ. كهرېك شۈتۈئ

 ك؛هبولغىنىد مكىنۇم تىلىشىهۋېي رپىدىنهت رهرىلۆب هبىلس تنىالهپاراغ-تهراھ تهقهپ قوي. ۇتىدېك

 بىهك هرۆب بولسا رلىنىشالۇھوز تتىنهپاراغ-تهراھ ئوخشاش، قويغا ۇنىشانىم ڭرنىهملهئاد

 شهرۆك ۋه قىلىش النېئ هڭج نىالهي شتاۇبول باي اۇڭش.ۇتىلىدۋېشاللى ىدىنرىپهت تچىللىرىهرىقار

 .الزىم تايىنىش قىلىشقا
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. ۇقىالاليد لۇقوب زگىرىشنىۆئ نۈچۈئ ماسلىشىش بايالر

 ۇقىلىد سسىپلىكهئهتۇم نۈچۈئ ياشاش تهراھ نامراتالر

 بايالر. ۇرىدېب زۈي زگىرىشۆئ كونتتاېس ۋه تۇنېم رهھ. ۇزگىرىدۆئ تىز ئىنتايىن نياۇد ۇب

 ۋه ۇقىلىد لۇبۇق هرالرچۇبات زگىرىشنىۆئ ماسلىشىپ، هتكهزىيۋه بىلىپ، پهد تهرسۇپ زگىرىشنىۆئ

 قويغان چىپېئ ئاللىقاچان باشقىالر ، نلىكهدىگ »بار لىۇي ڭئىشنى هممهھ« ئاتالمىش. ۇماسلىشىد

 يولنى بولغان هۋهت هزىگۆئ بايالر شتاۇرمۇت كىشىلىك ، پۇبول نلىكه،دىگ ىشېڭم يولدا ييارهت

 ۇب‹  الرۇئ. ۇخااليد ىشنىېڭم يولدا قويغان چىپېئ باشقىالر هكسىچهئ نامراتالر. ۇئوياليد چىشنىېئ

 تهراھ قىقىدىكىهد ۇئاش. ۇقارايد پهد ›نچىلىكهئىش رهتهبىخ ىالشقاۇڭش غانڭما رهئىلگىركىل يولدا

 گىشىشهئ ينىدىنهك ڭباشقىالرنى رۈمۆئ بىر ڭدىلىنىهب نهلىگۆت نۈچۈئ رلىنىشۇزۇھ شتىنۇرمۇت

 .ۇيدهبىلم نلىكىنىهئىك

 هقائىدىسىگ قىلىش ئىش بىر الرۇئ ن،ۇھور يارتىشقا ىلىقېڭي قىلىپ يداهپ زگىرىشۆئ نامراتالر

 زگىرىشۆئ. ۇخالىمايد شنىۇبول زگىرىشۆئ شىداۇرمۇت ،ۇيدهتنىمهچ قائىدىدىن همىشهھ نسىالهتلهئاد

 ھىس كهقىلدىغاند ققىيهرهت قاراپ هپكهرهت بولغان قىيىن قىلىش زهرهپ يامان، هڭئ ئىشالر بولسىال

 الرۇئ. بىرى ڭبلىرىنىهۋهس ڭقىاللماسلىقىنى ئىش ڭچو ڭنامراتالرنى قتاۇن ۇشۇم لهد. ۇقىلىد

 ئىجاد. ۇقىاللمايد تهرئۈج قىلىشقا ئىجاد. ۇقىلىد سسىپلىكهئهتۇم ۋه ۇرىلىدېب هتكهپاراغ-تهراھ

 .ۇيدهلمهك ماس نهبىل نيىتىىۇقان ققىياتهرهت ڭيئىنىهش كتىپېئوبي الرۇئ ۇغدىردىمهت قىلغان

 مۈكۆھ رۇزگهس همىشهھ هندهلگهك چۈد هزگىرىشكۆئ بايالر بولمىغىنى ئوخشاش نهبىل نامراتالر

. ۇسالىد هتكهر ئىشالرنى اقتىداۋ لهد همدهھ ۇماسلىشىد هزگىرىشكۆئ پىپېت ئامال هبىرگ نهبىل قىلش

 تهرئۇج هشكهتىكل ئىگلىك ،ۇالمايدۋسىلېئ نالرغاۇيوس - هقائىد كونا. ۇقورقمايد شتىنزگىرىۆئ بايالر

 ۇىالشقىمۇڭش ،ۇقىلىد تهرئۇج ىشقاېڭم يولدا بولمىغان ئوخشاش هرگهملهئاد تتىكىهئاد. ۇقىلىد

 .ۇقىلىد هلبهغ ئاخىرى
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 ڭسامسو هپتهسلهد. ېجڭبى لى چىسىۇرغۇق پ،ۇبول لغانۇرۇق يىلى - 1938 ھىۇگور ۇڭسامس

 ڭئىقتىسادىنى هكورىي هپىتىدۈس شۇبول سىهساھ سودا ىرسالۋنۇئ ڭچو هڭئ دىكىهكورىي التلىرىۇھسهم

 هسىگهساھ سودا ڭنىهكورىي. ئوينىغان رول رتكىلىكۈت ھىمۇم ۇتولىم قىلىشىدا ققىهرهت كهچقاندۇئ

 .ئوينىغان رول رزو تهغاي ۇققياتىدىمهرهت تهسانائ ڭنىهكورىي هبىرگ نهبىل قىلىش باشالمچىلىق

 قارىتا بازىرىغا ئىچى تهلۆد چاغدىكى ينىهئ ېجڭبى لى هزگىلدهم پكىهسلهد لغانۇرۇق ڭسامسو

 پچىقىرىشتىكىهئىشل رهكېش ئاق ۋه ئانتىبىئوتىك ياساش، زهغهق ۇئ. بارغان لىپېئ شۈرۈكشهت

 قىرىۇي ىنئىنتاي ڭھتىياجىنىېئ ئىچىدىكى تهلۆد ڭالتنىۇھسهم ۇب همدهھ بايقىغان قنىۇبوشل

 لى نهكورگ رستىنىۇپ سودا. بايقىغان ئايرىاللمايدىغانلىقىنى الردىنۇب ڭقراالرنىۇپ نلىكىنى،هئىك

 .نهكىرىشك ياساشقا پچىقىرىشهئىشل قىلىپ قارار قىلىشنى غىزىېئ شۈسۈب التالرنىۇھسهم ۇب ېجڭبى

 هكورىي چاغدا ينىهئ تالالش ۇب پ،ۇلۇب پچىقىرشهئىشل رهشىك تاللىغىنى پكىهسلهد هڭئ ڭنىۇئ

 قاراپ، پهد لىقڭسارا ئىشىنى ۇب ڭنىۇئ رهكىشل نۇرغۇن. ئايالنغان هلكىگۈك سىدىكىهساھ سودا

 ۇيىپلىسىمهئ ،ۇقىلسىم هسخىرهم باشقىالر هرچهگ. قارىغان هزىرىدهن مانلىنىشۇگ هركىتىگهھ ڭنىۇئ

 تتىكىهمئىيهج. تتىهبىل اتقانلىقىنىۋقىل هنىم ڭزىنىۆئ ۇئ نكىۈچ. نهچمىگهك ازۋ ېجڭلىبى لىكىن

 هرتكۈت پچىقىرىشىغاهئىشل رهشىك ڭنىۇئ هكسىچهئ قالماستىن، يالهرمۈچىكىند هينىگهك نىۇئ شهيىپلهئ

 هپتهسلهد پپىقىيىتىۇۋهم ڭپچىقىرىشنىهئىشل رهشىك. نۈستۈئ نازىرىدىنۇم پاكىت. بولغان

 لغانلىقتىن،ۇرۇق پهپلۆك تىۇۋزا رهشىك كىيىن كىنېل. زغانۇدوراتق رنىهكىشل نۇرغۇن مانالنغانۇگ

 كىشى. نهرگۈندهكىللهش ھالىتىنى شۇنۇتوي تىپېك شىپېئ ھتىياجدىنېئ شهمىنلهت بازاردىكى

 پايدا زور تهغاي تىدىنۋۇزا رهشك نىالهي ۇئ الدا،ۋھهئ نداقۇب يدىغانهبىلم شنىۈلۈك ياكى يىغالشنى

 .ئالغان

 ئىقتىدارلىق ئاجايىپ شتىكىهتىكل ىكئىگل«  ۇئ نهبىل پىتىۈس شۇلۇب چىسىۇرغۇق ڭنىۇڭسامس

 ۇئ لىكىن ،ۇبولسىم شهنلۆۋهت - شهرلۆئ تىمېق هچچهن ئىقتىساتتا هرچهگ. ئالغان نام پهد »مهئاد

 هئاسانلىقچ ،ۇاقىتتىمۋ نهنگهزلۈي هرگهتىجىلهن شانلىق. بولمىغان يرانۋه ئاخىرى - باشتىن
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 ۋه تهىيـبۇلـغهم ىـكـىـتـشۈـمـتۆـئ. تتىهزىتۈك تنىهزىيۋه همىشهھ ۇئ. نهنمىگهتلهقانائ

 قىلىشنى النېئ هڭج تلىكۆۋهن بىر ىېڭي كىيىن، بولغاندىن پهخوالسىل اقلىرىنىۋسا - هـبـرىـجهـت

 كلىكىنىهرېك قىلىشى هنىم ڭزىنىۆئ ئاندىن پ،هرلهلچۆم توغرا چىنىۈك لىيهمهئ ڭزىنىۆئ. باشاليىتتى

 جىسمىغا - ئىسمى ۇئ. بىرى ڭئاساسىنى ھىمۇم كىقىلىشىدى هلبهغ ڭنىۇئ ۇب. االتتىۋرۇالشتڭئايدى

 قىدىنۇرۇنتۇبوي ڭنالرنىۇيوس – هقائىد كونا گوروھىنى ۇڭسامس قىلىپ جىرهئ ۇئ. باي اليىق

 زگىرىش،ۆئ يارىتىش، ىلىقېڭي ۇئ نكىۈچ. قويمىغان يول لىشىغاېق توختاپ ئىزىدا بىر مهھ چىقارغان

 نلىكىنىهئىك چىۈك چۈرگۈندهتلهركهھ مهھ تىقسىهم ڭشنىهئىلگىرل ئالغا ڭكىرىشنى پۈسۆب

 .تتىهبىل

 قويغان ىپېڭم باشقىالر ۇب كىنېل. بار  يولالر ساناقسىز - سان نۈچۈئ شىۇبول باي ڭبايالرنى

 پهجلهخ لنىۇپ. بار كاللىسى كهگهس ۋه رىۇككهپهت يارىتىش ىلىقېڭي ڭبايالرنى. سهمهئ يول كونا

 ئالغانغا ،ۇساقلىنىد ۈگهڭم تهپاراس - قىلهئ لىسىدىكىكال كىنېل مكىن،ۇم شىۇبول تكىلىهگۈت

 ڭچىالرنىۇقىلغ هلبهغ تهقهپ نامراتالر. سىهنبهم ڭبايلىقنى ۇئ ،ۇخورىمايد هنگهتكهئىشل ،ۇيدهگىمۈت

. ۇئوخشايد هرگهكىشل مانالنغانۇ،گ قىلىنغان هسخىرهم چاغدىكى ينىهئ ۇب. ۇىدڭما ينىدىنهك

 نكىۈچ. ۇباشاليد دوراشقا الرۇئ قىلسا هلبهغ باشقىالر. ۇقىلىد هخىرسهم الرۇئ قىلسا ئىجاد باشقىالر

 هلبهغ بايالر تهقهپ الرۇئ. ۇرالمايدۇالشتڭئايدى ۈگهڭم قىالاليدىغىنىنى هنىم ڭزىنىۆئ نامراتالر

 لىشقاۋېسىلېئ نالرغاۇيوس - هقائىد كونا نامراتالر. ۇگىشىدهئ هالرچۇقارغ كىيىن قىلغاندىن

 .شۇرمۇت رسىزهتهخ - خىيىم م،هخاتىرج قىلىدىغىنى پهلهت. نهنگهتلهئاد

 ۇقىالاليد لۇقوب هتتهرئۈس تىز نىهئىدىي ىېڭي پ،ۇبول رهكىشىل تىكېت لىالېخ بايالر قىقىيهھ

 الرۇئ. ۇتاپىد لنىۇسۇئ ىېڭي ئىچىدىن زگىرىشۆئ همىشهھ بايالر. ۇماسلىشااليد هزگىرىشكۆئ همدهھ

 لىنىۇسۇئ قىلىش لهھ ىېڭي ئىچىدىن زگىرىشۆئ ،ۇرسىمهب زۈي زگىرىشۆئ هنهي ڭزىنىۆئ

 ركىتىنىهھ سىنى،هئىدىي. ۇبىلىد ىالشنىېڭي زىنىۆئ كسىزۈزلۈئ بايالر. ۇئىشىنىد تاپااليدىغانلىقىغا

 .ۇماسلىشىد اقتىداۋ ۋه ۇزلىنىدۈي هزگىرىشكۆئ. ۇىاليدېڭي
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 لىشقاۋېسىلېئ نالرغاۇسيو - هقائىد الرۇئ بهۋهس قىاللماسلىقىدىكى ياخشى ئىشنى ڭنامراتالرنى

 ناھايىتى همىشهھ دائىرىسى بىلىم ڭنامراتالرنى. ئامالسىز ماسلىشىشقا هزگىرىشكۆئ. نهنگهتلهئاد

 نىۇب الرۇئ پ،ۇبول رهبىلىمل نهتكهك پۈتۆئ اقتىۋ نالۇرۇب قالغان، توختاپ اقىتالرداۋ نقىۇرۇب

. ۇقىلىد قۇنلۇھور قىلىشقا يداهپ شزگىرىۆئ. ۇقىاللمايد سېھ ياكى ۇقىالاليد ھىس هستهت ناھايىتى

 زىۆئ بايالر هكسىچهئ. ۇيدهنمهگۆئ تالهقهپ رنىهبىلىمل ىېڭي. ۇئوياليد ياشاشنى تهراھ تىنىچ، الرۇئ

 چىقىرىپ اقىتۋ رنىهبىلىمل بولغان ھتىياجلىقېئ زىۆئ. ۇبىلىد توپالشنى رنىهبىلىمل ىېڭي نۈچۈئ

 نهلگهك لىپېئ زگىرشۆئ مهھ الرۇئ ريانىداهج رىشىشېئ هرگهبىلىمل ىېڭي. ۇخااليد شنىۇنۇگۆئ

 .ۇرلىنىدۇھوز سىدىنۇيغۇت هلبهغ نهلگهك رىششتىنېئ هبىلىمگ ىېڭي مهھ ۇرلىنىدۇھوز ىلىقتىنېڭي

 رۇككهپهت لىقڭدا ركىدىكىېئام رهسهئ ناملىق »قىلدى؟ېچ هرىمچىكىمگېئ ڭىنىېم كىم»

 ئىككى كىتاپتا. سىرىهئ لىقڭدا ڭرنىنسىېپ رۇدوكت چىسىۇيازغ كىتاب بازارلىق ۋه انگارتىۋئا

 پۆك ناھايىتى نداۇرۇئ س. ۇيدهئىزد ننىۇرۇئ س اقىتتاۋ بىرال مهئاد ىجىكۋ ئىككى ۋه چاشقان

 نهبىل كلىكهزىر چاشقان ئىككى هندهگىگۈت يىيىلىپ رىمچىكېئ ردىكىهي ۇئ پ،ۇلۇب رىمچىكېئ

 كىنېل. ۇئايرىلىد ندىنۇئور س مىغانبول رىمچىكېئ كهيىگىد تالالپ، توغرا ماسلىشىپ، هزگىرىشكۆئ

 ئىچىدىكى ڭالرنىۇئ ئاخىرى. ۇئوياليد پهد ۇلىدېك قايتىپ هنهي ئىرىمچىكنى مهئاد ىجىكۋ ئىككى

 ننىۇئور ن ئارقىلىق تىرىشچانلىقى. ۇبايقايد بارلىقىنى رىمچىكېئ نداۇرۇئ بىر هنهي مهئاد ىجىكۋ بىر

 مهئاد ىجىكۋ ئىسىملىك ڭخىېڭخ بىر هنهي مماهئ. ۇنىدرلىۇھوز رىمچىكتىنېئ ززىلىكهم همدهھ ۇتاپىد

 .ۇرىدۋېرىۇت نداۇرۇئ س يوق رىمچىكېئ كهالقىدۋئا لىپۋېسىلىېئ هقائىدىگ كونا

 مهئاد: ۇرىدېب ئىلھام نداقۇم هرگهكىشل رهسهئ ۇب ناملىق »قىلدىېچ كىم هرىمچىكىمگېئ ڭنېم«

. كهرېك الماسلىقىۋسىلېئ نالرغاۇيوس– هقائىد كونا ماسلىشىشى، هزگىرىشكۆئ نهبولىدىك ھاياتال

 بولسا بايالر. كهرېك شۈرۈتۆك قىرىۇي ئىقتىدارىنى ماسلىشىش هزگىرىشكۆئ مۇچوق نداقالۇش

 رنىهسىلىلهم ىېڭي الداۋھهئ ىېڭي الرۇئ. رۇردهملهئاد بولغان ئىقتىدارى ماسلىشىش هزگىرىشكۆئ

. ۇچىقىد پهالسىلۇخ اقالرنىۋسا -  هبجىرهت ىېڭي. ۇتاپىد يول ىېڭي دىنڭنىۇئ. ۇبايقىيااليد
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 نكىۈچ س،همهئ كۈلۈگهڭم »رىمچىكېئ«. تهقابىلىي خىل بىر ماسلىشالىشى هزگىرىشكۆئ ڭبايالرنى

 مهئاد ىجىكۋ ، ماسلىشىشى هزگىرىشكۆئ رهكىشل اۇڭش. ۇگىتىلىدۈت پهي نىۈك بىر ھامان ۇئ

 .كهرېك الماسلىقىۋپىشېي هرگهقائىدىل كونا قىلماسلىقى، تهر زگىرىشنىۆئ ئوخشاش غاڭخىڭخى

. نۇرغۇن مهئاد يدىغانهبىلم زگىرىشىنىۆئ الدىغان،ۋسىلېئ هقائىدىگ كونا دائىم شتاۇرمۇت ئالېر

. ۇقىلىد جاھىللىق پۇرۇت بار لىۇسۇئ قىلىش لهھ باشقا نىقالېئ الرۇئ ق،ۇلۇغڭقارا غىنىڭما ڭالرنىۇئ

 لىشۋېسىلېئ هقائىدىگ كونا اۇڭش. كهرېك ىشيىت هقسىتىگهم نهبىل لىۇسۇئ ڭزىنىۆئ مۇچوق هالرچۇئ

. ۇقىلىد ساقىت ردىنهزهن پاكىتىنى پ،ۇتون قائىدىنى كۈلۆئ الرۇئ. لىۇسۇئ رۇككهپهت ڭنامراتالرنى

 .ۇبولىد هيىشكېد ۇبولىد مراھهھ بويى رۈمۆئ الرغاۇئ نامراتلىق هتىجىدهن

 نۈچۈئ تهپاراغ-تهراھ راتالرنام. ۇالىدۈۋتۈك زگىرىشنىۆئ نۈچۈئ ماسلىشىش شارائىتقا بايالر

 هقائىدىگ كونا. رقهپ رىسىدىكىۇئوتت بايالر نهبىل نامراتالر ۇب مانا. ۇالىدۋسىلىېئ هرگهقائىدىل كونا

 قالسا، ساقالپ تنىهئاد يامان نكىۈچ. كهرېك رتىشىهزگۆئ ئادىتىنى خىل ۇب نامراتالر الدىغانۋسىلىېئ

 ئوخشاش بايالرغا ۇرمهملهئاد تتىكىهئاد اۇڭش. ۇدتوسى يولىنى تهقىيهپپۇۋهم رهتلهئاد نداقۇم

 .الزىم لىشىۋېتىۈك قىزغىن زگىرىشنىۆئ ماسلىشىشى، هزگىرشكۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ناملىق »قىلدى؟ېچ هرىمچىكىمگېئ ڭنىېم كىم« ئويلىسا رتىشنىهزگۆئ قدىرىنىهت نامراتالر

 كىچىك همدهھ شىۈتون رۈبالد ىرىشنىزگۆئ ڭئىشنى ئوخشاش چاشقانغا ئىككى ردىكىهسهئ

 زۈي زگىرىشۆئ ئاندىن قىلغاندىال نداقۇش. كهرېك قىلىشى تهدىقق هزگىرىشىگۆئ ڭھالقىالرنى

 ۋه تلىكهھاماق لىشۋېسىلېئ پىرىنسپقا كونا. ۇتاپااليد لىنىۇسۇئ قىلش لهھ ياخشى هندهرگهب

 ئاندىن الساقۋتۈك اقتىداۋ زگىرىشنىۆئ ئوخشاش بايالرغا تهقهپ. سهمهئ هرسهن باشقا نامراتلىقتىن

 .ۇبولىد رىشكىلىېئ بايلىققا پۆك ۇخىمېت
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 شالۇخ لغانغاۇرۇباشق رىپىدىنهت باشقىالر همىشهھ نامراتالر

 ۇرىدۇت ڭچى تاللىشىدا ڭزىنىۆئ همىشهھ بايالر ،ۇبولىد

 وللىقىداكونتىر ڭباشقىالرنى هبولغىچ ڭچو باشالپ كىچىكتىن شىۇرمۇت ڭرنىهملهئاد تتىكىهئاد

 هنىم قىلىشنى، هنىم پۇرۇت نىداېي ڭنىۇئ بىرى ھامان هلگىچۆئ تارتىپ لغاندىنۇغۇت. ۇتىدۆئ

 قىلىشقا هرىئاي مهئاد هممهھ ۇب كهلسهك نغاۇقان ۋه خالقهئ هتتۋهلهئ. ۇرىدۈت رتىپهسكهئ قىلماسلىقنى

 ئىنتىلىش ۋه هغاي :نهسلهم بار ۇرمهرسىلهن باشقا ھاياتتا كىشىلىك كىنېل. پىرىنسىپ تىگىشلىك

 .ۇبولمايد كهچسهك ازۋ نالهبىل شىۇرۇت قارشى ڭباشقىالرنى الردىنۇب. كهندهدىگ

. نهتكهك تلىنىپهئاد قىلشقا لۇقوب قىلىشنى ئىنكار ڭرنىهتراپىمىزدىكىلهئ بىز ھالالردا هپىنچۆك

 هلبهغ ۇمقانداق نهس چكىن،هك ازۋ« ،»قىلما ئىسراپ نىڭاقتىۋ نهقىاللمايس نهس« دائىم الرۇئ

 هپىنچۆك رىپ،ۋېالڭئا رنىهتلهسھهن قىلغان هتتهنىي ياخشى قايتىالپ- قايتا. ۇيدهد »نهقىالالس

 .ۇئايلىنىد هرگهملهئاد نامرات تتىكىهئاد ئاخىرى. ۇچىدېك ازۋ غايىسىدىن ڭزىنىۆئ رهكىشل

 ئاياغالشقان نهبىل هتىراگىدىي كىنېل باشالنغان، تىن »تهنىي ياخشى« يدانهم بىر ۇب

 هكسىچهئ مهئاد نهىلگېڭي. ۇبولىد باي ،ۇىدېڭي هسابىقىدۇم مهئاد نهلىگهرېب رداشلىقهب ،هسابىقۇم

 .ۇقىالاليد هلبهغ ئاندىن مهئاد رغانۇت ڭچى تاللىشىدا ڭزىنىۆئ. ۇقايتىد نامراتلىقىغا ئامالسىز

 ڭباشقىالرنى ا،رغاندۇلىشتېس ئويلىغىنىغا ڭزىنىۆئ الرۇئ  كى،ۇبولىد پۇغلهم ىالشقاۇڭش نامراتالر

 باشقىالرغا ياكى هرىگهڭت قدىرىنىهت ڭزىنىۆئ همىشهھ نامراتالر. ۇقىلىد تبارېئ كهكرهب هپىكىرىگ

 كونتىروللىقىدا ڭباشقىالرنى ،ۇبولسىم قورچاق پايدىلىنىدىغان باشقىالر الرۇئ هرچهگ. ۇرىدۇتاپش

. ۇبولىد رسىالۈچهك شۇرمۇت تهراھ تايىنىپ باشقىالرغا تهقهپ. ۇخااليد شنىۇنۇبويس ۇياشىسىم

 رۇككهپهت بولمىغان رلىكهتېي ۇسلىدىمهئ زىدىكىۆئ تايىنىپ، شقاۇرمۇت تهراھ ۇشۇم ۇالرمۇئ

 قۇغولل كهپىل ياشايدىغان تايىنىپ هرگهخلهرهد ڭچو الرۇئ ئاخىرى. ۇتاشاليد خورىتىپ ئىقتىدارىنى

 كهپىل بولسىال، يرانۋه چىراپۇئ نغاۇچاپق بوران كۈچلۈك خهرهد. ۇقالىد ئوخشاپ هرگهكلۈملۈئوس
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 لىكىن. ۇلىدۆئ پۇرۇق ئامالسىز ،هد-ۇقالمايد رسىسىهھىچن كهتايانغىد ڭرنىهكلۈملۈسۈئ قۇغولل

 ياشايدىغان تايىنىپ باشقىالرغا مهھ ۇئويالشمايد ياشاشنى تايىنىپ باشقىالرغا لدىنهزهئ بايالر

 قىللىقهستۇم كۈچلۈك ناھايىتى الرداۇئ ئاالھىدىلىكى، ڭچو هڭئ ڭالرنىۇئ. ۇتاللىمايد ۇشنىمۇرمۇت

 قانداق رهھ ش،ۇرۇامالشتۋدا ياشاشنى قىلهستۇم همدهھ قىلىش رۇككهپهت قىلهستۇم قارىشى،

 .بار روھى سلىكهنمهلۆي همگهئاد

 غاندا،ۇقۇئ هپتهكتهم چۇباشالنغ نتىكېپاكج سسورېپروف نهرىشكېئ كاپاتىغاۇم فىزىكا نوبىل

 تىنجىسىهن ئىمتھان ڭنىۇئ. يىتتىهئىشل قااليمىقان قالرنىۇرۇتاپش يتى،هلمهتىشېي هردهرىسلهد همشهھ

 لدىنهزهئ تىجىسىهن ڭنىۇئ ۇچىققاندىم هپكهكتهم راۇئوتت. ئاغىرىتاتتى شىنىېب ڭئاتىسىنى دائىم

 ئىنتايىن فىزىكىغا ڭزىنىۆئ ۇئ اقىتتاۋ ۇشۇم كىنېل. باقمىغان كىرىپ هئىچىگ ڭشنىهب ئالدىنقى

 ئالى. ئويلىغان قىلىشنى ققىهرهت هيىچۇب ئىلمى فىزىكا ۇئ ىالشقاۇڭش. بايقىغان ىنىقىزىقىدىغانلىق

 رۈمۆئ بىر ئىلمىنى فىزىكا. تاللىغان سپىنىهك فىزىكا يهنمهئىككىل هقىلچ چاغدا غانۇقۇئ هپتهكتهم

 نقىلغاندى تقىقهت يىل چۇئ فىزىكىنى چالرۇغۇقۇئ نۇرغۇن« ئىلگرى ۇئ. قىلغان تقىقهت تىرقىنىپېق

 نهم لىكىن. ۇرتىدهزگۆئ ئىلمىغا شۇرلۇق يهتمۆئ زاقۇئ هنهي. ۇباشاليد هشكۇنۇگۆئ هخىمىي كىيىن،

 .نهدىگ»مۇردۇامالشتۋدا شنىۇنۇگۆئ ۋه قىلىش تقىقهت ئىلمىنى فىزىكا ئاخىرى-باشتىن

 ناھايىتى نۇبولس هدهساھ قايسى يلىهم پ،ۇبول دوستى قىنېي ڭنىۇئ بولغىنى هكسىچهئ ڭنىۇب

 ڭنىۇئ كىين، ندىنهكىرگ هپكهكتهم ئالي كىنېل. ئىدى خىل پۆك قىزىقىشى همدهھ ياخشى

 مهبىرد هنهي سا،ۇئوق هسپىدهك ماتىماتكا مهبىرد. رغانۇت زگىرىپۆئ توختىماي لىنىشىۆي گىنىشۆئ

 باشقا ئىشنى ھىچ ئاخىرىدا. باققان پۇئوق ۇسپىدىمهك زىكاۇم تتاهھ. غانۇقۇئ هسپىدهك هبىئولوگىي

 .ىقالمىغانچ لىپېئ

 بولغان گىسىېئ تاالنىت شىدىغانۈچ سىپېب باشقىالرنى ئىقتىدارى قلىهئ« ئىلگىرى نتىكېپاكج

 چكىنىهك ازۋ نگىنىهگۆئ بولمىسا، نىشانى ڭزىنىۆئ ،هنسهگۆئ نىشانسىز تهقسهم رهگهئ ،ۇغدىردىمهت

 هئىراد قازىنىشقا هلبهغ تهقهپ. نهدىگ »ۇقالىد ئايلىنىپ اغاۋكال ۇگىسىمېئ تاالنىت. رۋهبارا نهبىل
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 ۇخىمېت قارىغاندا باشقىالرغا ريانداهج ۇب. ۇرىدۇئاش هلگهمهئ نىشانىنى زۆئ تىرىشىپ مالهئاد باغلىغان

 يولىنى تاللىغان نۈچۈئ نىشانى شهرۈك ۇرسىمۇچۇئ شسزلىقالرغاڭۇئو الرۇئ. ۇلىدېك چۈد خىرىسقا ڭچو

 هسسهھ بىر تهقهپ مهئاد ئوياليدىغان شنىۇولب باي قازىنىش، هلبهغ ربىرهھ اۇڭش. ۇرىدۇامالشتۋدا

 ازۋ هئاسانلىقچ تهقهپ مهئاد بىر رهھ. مكىنۇم قىاللىشى هلبهغ لسىالۆت لهدهب ۋه چىدىسا قۇئارت

 .ۇتاشلىيااليد مهدهق هلبىگهغ بولغان هۋهت هزىگۆئ همدهھ ،ۇتااليدۇت تنىهرسۇپ هچمىسهك

. ۇقىلىد تقىقهت هئىنچىك. ۇئويلىشىد يىدىلستاهئ ئىشىنى قىلغان ئىنتىلىشى، ڭزىنىۆئ بايالر

 ۇخىمېت خوراپاتلىققا. ۇقىلمايد ئىش هالرچۇقارغ. ۇيدهئىزد تتىنهلىيهمهئ تنىهقىقهھ همىشهھ بايالر

 هئاخىرغىچ همدهھ ۇئاتلىنىد سكىنهك كىين، بولغاندىن قىلىپ قارار ئىشنى. ۇيدهنمهئىش

 ڭزىنىۆئ ئارقىلىق تىنجىسىهن نهرىشكېئ بايالر ،ۇقالمايد توختاپ يولدا رىمېي. ۇرىدۈامالشتۋدا

. ۇقىلىد ختاۇپ نهبىل مهدهق تۇزمهم اقتتاۋ قىلغان ئىش اۇڭش. ۇئىسپاتاليد توغىرلىقىنى ڭقىلغىنىنى

 ۇتىجىسىمهن ڭئىشنى هرتسهزگۆئ ريانىنىهج بىدىنهۋهس ھتىياجېئ ياكى تهقسهم رهگهئ بايالر نكىۈچ

 تىجىسىهن رهگهئ. ۇبىلىد سلىكىنىهمهئ هتىجهن قىلغان ۇئارز زىۆئ ڭرىشىكىنىنىېئ زگىردىغانلىقىنى،ۆئ

 .ۇئايلىنالمايد بايغا ۇبايالرم بولمىسا، ئوخشاش

 رىدىغانۆك ياخشى ۋه نىدىغانۇچوق بالىالر نۇرغۇن نجىۈهي ڭجى پادىشاھى ھىكايىسى بالىالر

 قىلىپ كىتاب  رلىرىهسهئ قاتارلىق»تاېب ۋه ېكۇش« ،»لوشىشى ۋه چىلوېچ« ڭنىۇئ. چىۇيازغ

. رىشتىېئ رىشىغاۇياقت ۋه لىشىېئ قارشى ڭبالىالرنى ئىشلىنىپ قىلىپ كارتون سىرىت، چىقىرىلغاندىن

 هسلىمىسىگهئ لهزۇگ رىدىكىهۋد بالىلىق ڭرنىهكىشل الدهۋئ هچچهن رلىرىهسهئ ڭنىۇئ نهبىل ڭنىۇش

 .ئايالندى

 بىياتهدهئ هپتهكتهم چۇباشالنغ ڭچىسىنىۇيازغ ھىكايىسى بالىالر بىر قالتىس نداقۇشۇم كىنېل

 ناچار ئىنتايىن تىنجىسىهن ردىكىهنلهپ باشقا سىرىت، بولغاندىن ياخشى رهدهق بىر تىنجىسىهن

 ئىستىقبالى هڭئ سىنىپىدىكى ۇئ هسىدۈلگهك‹ للىمىهئۇم تتاهھ. يتىهلمهتۆئ دائىم ماتىماتكىدا پۇلۇب

 .ئىدى يىتقانېئ كىسىپ پهد›  ۇبولىد باال يوق
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 ھىچقانداق سىدىنۈلگهك ڭزىنىۆئ بولسا بالىالر تتىكىهئاد رهگهئ! هھ-زۆس قىمسىزېي رهدهقهن ۇب

 پهد بار قچىلىقىۇئارت هنهي زىنىۆئ ۇئ ۇئ. ئويلىمىدى نداقۇئ ۇئ لىكىن. بوالتتى نهتمىگۈك مىدۈئ

 چاي تال بىر پ،ۇبول مول ناھايىتى چىۈك رهۋۋۇسهت ڭنىۇئ ئالساق، نهسلهم. قىالتتى ھىس

 همدهھ چىقاتتى قىلىپ هھىكاي بىر قالتىس تايىنىپ رغاهۋۋۇسهت ۇچنىمۇئاچق تال بىر سى،تىۇق

 قىلىپ هماقال لگىلىكۈئ ماقالىسىنى ڭنىۇئ للىمهئۇم هزىدهب تتاهھ. يازاتتى سهمهئ يامان ۇماقالىنىم

 زىقچىلىقېي ۇبولسىم ناچار تىجىسىهن ردىكىهنلهپ باشقا هرچهگ. يىتتىۇيرۇب هرىشكېب پۇئوق بالىالرغا

. رغانۇنىقتېچ هتتهھهج زىقچىلىقېي زىنىۆئ ۇئ نهبىل ڭنىۇش. بوالتتى قىلسا ققىيهرهت هتتهھهج

 چىسىغاۇيازغ ھىكايىسى بالىالر نهرىشكېئ شىغاۇرۇياخت ڭرنىهكىشل نهبىل تاللىشى ڭزىنىۆئ ئاخىرى

 .ئايالنغان

 قابىليىتىنى ڭزىنىۆئ ڭنىۇئ قىيىتىهپپۇۋهم ڭنىېنجۈهي ڭجى پادىشاھى ھىكايىسى بالىالر

 ئاجىز هپتهرهت قايسى بارلىقىنى، قچىلىقىۇئارت هردهپلهرهت قايسى ڭزىنىۆئ ۇئ. هنلىكىدهنگهشۈچ

 جارى قۇتول قچىلىقىنىۇئارت قالپ،ۇتول مچىلىكنىهك پ،ۇرۇقىلد جارى قچىلىقنىۇئارت نلىكىنى،هئىك

 همدهھ ۇااليدڭما تىزراق انراق،ئاس يولىدا قازىنىش هلبهغ بولغاندا نداقۇب. ۇبىلىد شنىۇرۇقىلد

 كالهالقىدۋئا ققاندا،ۇيول شسىزلىققاۇڭۈئ قىيىنچىلىق، نۈچۈئ نلىكىهنگهشۈچ غانلىقى،ۇتون زىنىۆئ

 .ۇيدهنمهرهۋت يولىدا يىتىش نىشانغا. ۇئىشىنىد هزىگۆئ

 شسىزلىقۇڭۈئ هكىچىككىن ياكى قىلىشى ئىنكار ڭباشقىالرنى مهئاد ئىشىنىدىغان قىقىهھ هزىگۆئ

 ۇرگىزمهھ مهئاد كىچىدىغان ازۋ ئاسانال غايىسىدىن. ۇيدهچمهك ازۋ ئاسانال غايىسىدىن يلىدىنهپۈت

 تهرئۇج هئىشنىشك هزىگۆئ نلىكتىنهرگهب ئىتبار كهب هپىكىرىگ ڭباشقىالرنى نامراتالر. ۇقىاللمايد هلبهغ

 هكسىچهئ. ۇبولىد مۈھكهم نامراتلىققا هچكهتكهك ئىشنىپ هزىياد باشقىالرغا نامراتالر. ۇقىاللمايد

 رىشىغاۇباشق ڭباشقىالرنى. ۇرىدۈت ڭچى تاللىشىدا ڭزىنىۆئ همىشهھ. ۇئىشنىد هزىگۆئ بايالر

 .رقهپ بايالردىكى نهبىل نامراتالر لهد ۇب مانا. ۇچرىمايدۇئ

 همىشهھ الرۇئ. سهرهتپهھرۆش ئىنتايىن مماهئ. ناچار ئىنتايىن ئىقتىدارى ماسلىشىش ڭنامراتالرنى
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 همىشهھ نامراتالر. ۇئوياليد پىشنىېت تهخىزم قۇئابرويل بولىدىغان تاپقىلى لۇپ ىقارمايالچ چۈك

 پىپېت هباھان ۇتنىمهخىزم دىغانـالاليـىـق ىـشـاخـي ىـتـىـايـاھـن. ئامراق هشكهئىزد هباھان

 .ۇتىدۋېزۈتكۆئ پهپلهس - پهپلهئ

 لىپ،ۋېملىهھكهستۇم نىشاننى ربايال. ئاساسى ڭقىلىشنى هلبهغ ڭبايالرنى تىقادېئ مهھكهستۇم

 يولىدا ڭزىنىۆئ سالماي القۇق هدىيىشىگ هنىم ڭباشىالرنى. ۇيدهتىكل ئىگىلىك نهبىل چىۈك نۈتۈپ

 دىمىنىهق شهئىلگىرل ڭالرنىۇئ ۇالرمۇتوسالغ بارلىق چرىغانۇئ لىداۇي قىلىش هلبهغ.  ۇىدڭما

 همىشهھ يولىدا يىشېب نكىۈچ. كهرېك شىۇرۇت ڭچى تاللىشىدا ڭزىنىۆئ مهئاد. ۇتوختىتالمايد

 ڭچو هقانچ رهھ تهبۇئوق - ئازاب ڭچو هقانچ رهھ كىنېل. ۇرىدۇت پۇقۇيول ئازابقا ۋه شسىزلىقۆڭۈئ

 باي مالهئاد نهلگىلگهب توغرا نىشاننى تهقهپ. ۇتىدېك پۈتۆئ نىۈك بىر ھامان ۇشسىزلىقمڭۈئو

 !ۇيدقالما پۇبول شۈچ تالهقهپ شۇبول باي نداقتاۇئ. ۇبوالاليد

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 همدهھ هلسهك اپىقۇۋم ىزغاڭنىشانى ئىش قىلغان سىز رهگهئ هچىشتېك ازۋ ياكى شۇرۇت ڭچى

 نداقتاۇئ لسا،ۇرۇقىلد جارى ئاالھىدىلىك ىزدىكىڭزىۆئ بولسا، ماس هىزگڭرىېخاراكت ڭىزنىڭزىۆئ

 زور ۇخىمېت قارىغاندا هرگهملهئاد تتىكىهئاد سىز. ڭچىدا هئاخىرغىچ. اقىتلىقۋ نۈچۈئ سىز قىينچىلىق

 ز،ـىـڭـىـسـنهـشـئى تاللىشىغا ڭىزنىڭزىۆئ ۋه هىزگڭزىۆئ تهقهپ. رىشىسىزېئ هرگهتلهقىيهپپۇۋهم

 .سهمهئ يىراق سىزدىن بايلىق ۋه هلبهغ نداقتاۇئ ىزڭچمىسىهك ازۋ هئاسانلىقچ ئاخىر - باشتىن
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 قوي ،»ۇىدلۆئ چىداپ« بولغانلقتىن كەرۈي قاپ ەرۆب زۋۇيا

 »ۇلىدۆئ لىپېق ئاچ« كلىكىدىنەرۈي ۇتوخ

 يدىغانهد »كىچىك رىكىۈي ڭننىهلگۆئ لىپېق ئاچ ،ڭچو رىكىۈي ڭننىهلگۆئ چىداپ« هبىزد

 ئىگلىك مۇچوق نمىزهئوياليدىك شنىۇرۇت پۇتۇت قولىمىزدا بايلىقنى قىلىشنى، هلبهغ. بار پهگ

 ،ۇبولمىسىم مهئاد باي مالۇچوق مهئاد كهرۈي قاپ. الزىم شىۇبول تهشىجائ - تهيرهغ يدىغانهتىكل

 ڭتنىهجاسار ۋه هتئىيلىك،ئىرادهقىل،قهئ- هلبهغ. نامرات ۈگهڭم مهئاد كهرۈي ۇتوخ كىنېل

 . سهت ئىنتايىن قىلىشى هلبهغ اقىتتاۋ قانداق رهھ ڭمنىهئاد يوق پ،جاسارىتىۇبول يىغىندىسى

 قىينچىلىققا. ۇقىلىد ھىس كهيوقت نچىسىهئىش هتكهخىزم ۋه شۇرمۇت سىۈلگهك همىشهھ نامراتالر

 شتاۇرمۇت. ۇقورقىد تلىشىشتىنهرىقاب نهبىل باشقىالر هتتهخىزم. ۇيدهلمهرېب رداشلىقهب چرىساۇئ

 شنىۇبول باي نامراتالر اۇڭش. ۇقىاللمايد تهرئۈج هزلىنىشكۈي قىينچىلىققا قاتۇقاتم سىدىكىۈلگهك

 . رۈرۆز رتىشىهزگۆئ مچىللىكىنىهك كهكلىكتهرۈي ۇختو ئاجىز خىل ۇب زىدىكىۆئ ن،هقىلىدىك ۇئارز

 تهرئۈج شقاۇتۇت تنىهرسۇپ دائىم قازىنىش تهقىيهپپۇۋهم هسىپتهك زگىرىشى،ۆئ ڭنيانىۇد

 هملۈج بىر تىجىسىنىهن ڭبايالرنى قازانغان تهقىيهپپۇۋهم رهگهئ. پۇنسهم هرگهكىشل قىالاليدىغان

 نهدىگ »شۇرۇت ڭچى قىلىشتا لۈككهۋهت هرگهتهخ«  ،هلسهك توغرا هشكهرىپلهت ئارقىلىق زۆس

 ڭچى هئىدىيىسىد ڭزىنىۆئ همىشهھ بايالر بار جاسارىتى قىقىهھ. مكىنۈم يىغىنچاقالش هملىگۈج

 قارىسىال پهد توغرا ڭزىنىۆئ تهقهپ. ۇيدهتمهك قىلىپ اۋرهپ هدىيىشىگ هنىم ڭباشقىالرنى. ۇرىدۇت

 . ۇرىدۇت ڭچى هكىدڭزىنىۆئ

 هرگهتهخ هندهلگهك تهرسۇپ« تا »دۇتالم« كىتابى تلىكهخىسل ىدىكىسود ڭدىيالرنىۇھهي

 .نهدىيىلگ »ۇياشايد پۇبول مهئاد تتىكىهئاد ۈگهڭم مهئاد قىاللمىغان تهرئۈج قىلىشقا لۈككهۋهت

 ئاپىتى ئوت تىپتىكى كىچىك بىر ۇئ يىلى-1835 پ،ۇبول بار دىيۇھهي بىر ئىسىملىك فېجوز

 يرانۋه يالهتمۆئ زاقۇئ لىپېس غهبلهم ۇئ تهشىرك ۇب بىراق. غانسال غهبلهم هشىركىتىگ رتاۇغۇس
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 بولغان تهساالم-ساق ۇغمهبلهم لىنغانېس بولسا، نهرمىگهب زۈي ئاپىتى ئوت لكىمهب.بولغان

  رىپېب زۈي تهئاپ ۇب.بوالتتى

 ۇب چىالرۇسالغ غهبلهم نۇرغۇن. نهرگهب زۈي ئاپىتى ئوت زور تهغاي يوركتاۇنىي يهئوتم پۆك

 باھادا نۆۋهت كىنىېچ پاي ڭزلىرىنىۆئ قاراپ پهد نهكڭچو كهب تىرىهخ ڭلىشنىېس غهبلهم ىكىخىلد

 تارتقان زىيان هنچۇبىرم يلىدىنهپۈت ئاپىتى ئوت تىملىقېق ئالدىنقى اقىتتاۋ ۇب ،.باشلىغان تىشقاېس

 ھالىقبا نۆۋهت ۇب تتاهھ. الغانۋتىېس يهنمهئىككىل يىنىېپ ڭكالرنىېپايچ باشقا هكسچهئ فېجوز

 ركىتىهھ ۇب ڭنىۇئ. نهتكۋهتىېس ۇھمانخانىسنىمېم ڭزىنىۆئ نۈچۈئ لىشۋېتىېس رنىهكلهپايچ

 ۇب فېجوز يهئوتم زاقۇئ بىراق.ئوخشايتى هتكهركهھ قىلىنغان هالرچڭسارا  هزىرىدهن ڭرنىهكىشىل

 تىئاپى ئوت كتىكىۇرۇنىي تىپ،هۋهئ كىلۋه همدهھ بولغان هئىگ هشىركىتىگ رتاۇغۇس ئاپىتى ئوت

 نهبىل ڭنىۇب. نهرىشكېئ هنچىسىگهئىش ڭرىدارالرنىېخ ئارقىلىق شهلۆت مهلۆت رىدارىغاېخ

 بىر سوممىسىنى رتاۇغۇس ڭتنىهشىرك فېجوز ھىمىۇم هڭئ. نهلگۈرۈتۆك قىرىۇي ۇىتىمۋئىنا ڭتنىهشىرك

 ىنىدېڭي رىدارالرېخ اۇڭش. قاتناشقان رتىغاۇغۇس رىدارالرېخ نۇرغۇن نىالهي ۇرسىمۈستۆئ هسسهھ

 لىمىۆت ئاپىتى ئوت تىمقىېق ۇب لۇپ نهلگهك يوركتىنۇنىي يىغىلىپ ئارقىلىق قاتنىشىش رتىغاۇسوغ

 رىكاېئام ڭمى 150 غاڭنىۇئ هكسىچهئ ئاپىتى ئوت تىمقىېق ۇب پ،ۇبول پۆك لدىنۇپ چىقارغان نۈچۈئ

 . نهرگهب قىلىپ كىرىم دوللىرى

 لۈككهۋهت هتىرىگهخ ڭكىنىېپايچ  ڭنىۇئ بهۋهس قىقىهھ قىاللىشىدىكى هلبهغ ڭفنىېجوز

 بولسا، نهتكۋهتىېس يىنىېپ پۇقورق شتىنهلۆت لهدهب ئوخشاش باشقىالرغا ۇئ رهگهئ. قىاللىغانلىقىدا

 نهتمىگهئىشل قىلنىهئ قىلمىغان؛ تهرئۈج لىشقاۋېتىېس پاينى باشقىالردىكى تىپۋېتىېس ھمانخانىنىېم

 هردهكىشل تتىكىهئاد. بوالتتى اپالمىغانت لنىۇپ جىق نداقۇئ كىيىن ئاپىتىدىن ئوت بولسا،

 هرگهتهخ هكسىچهئ. ۇكلىنىدهچ نالهبىل قىزىقىش الرۇئ كىنېل. بار قىزىقىش نهتهنىسب هسىگۈلگهك

 سىهنبهم ڭقازىنىشنى تهاپىقيۇۋم قىزىقىشنى خىل ۇب رهكىشل كلىكهرۈي قىالاليدىغان لۈككهۋهت

 . ۇقىلىد
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. ۇبولىد پۆك ۇپايدىسىم كىنېل مكىن،ۇم شىۇبول ڭچو رهتهخ لكىمهب بولسا كلىكهرۈي مهئاد

 هرچهگ ىزڭبولسى »كهرۈي ۇتوخ« سىز رهگهئ هتتۋهلهئ.  يوق ۇپايدىم يوق، رهتهخ بولسا، كهرۈي ۇتوخ

 هرگهتىجىلهن ڭچو. رىسىزۈي ئالدىراش نۈچۈئ قورساق رۈمۆئ بىر ،ۇىزمڭلمىسىۆئ لىپېق ئاچ

 هنهي نلىكىنىهئىك مهئاد »كهرۈي قاپ« ڭممسىنىهھ ڭچىالرنىۇقىلغ هلبهغ تهليهمهئ. يسىزهلمهرشېئ

 .ئىسپاتلىدى تىمېق بىر

 .  هكايېھ قىقىهھ نهرگهب زۈي هدهياپوني ۇب

 غاڭنىۇئ لىپېك نۋهباغ اتقانداۋرلىنىۇھوز كتىنۈللۈگ قىرقىلغان ھويلىسىدىكى توسىيو نى،ۈك بىر

 روناق هنگۈك -  ندىنۈك ىزڭئىشلىرى ڭسىزنى قارىسام نهم ندى،هپهئ رىكتورېد تلىكهرمۆھ«

. ئىشلىدىم پۇرۇئولت خىداېش خهرهد رۈمۆئ بىر ئوخشاش زغىغاۇتوم شاختىكى نهم كىنېل. ۇاتىدۋپىېت

 . ۇپتهد »قوياالمسىز؟ گىتىپۆئ يولىنى ڭشنىهتىكل ئىگىلىك اڭما سىز يارىماس، مانداقېن نهم

 نهس« مهھ. ۇپتۇلۇقوش پكىتى پۇرۇت ئويالپ كىيىن لىغاندىنڭئا پىنىېگ ڭننىۋهباغ توسىيو

. بار رهي بوش گتارېگ ئىككى نىداېي ڭتىمنىۋۇزا ڭنىېم ن،هلىسېك ماس ۇتولىم هخىزمىتىگ نلىكۋهباغ

 »ل؟ۇپ هقانچ بىرى ساتساق رنىهتلهچۆك«. ۇپتهد» .ۇبولىد كهرسۈستۆئ تهچۆك مكارلىشىپهھ بىز

 نهم نۈچۈئ رخىهننهت ڭرنىهتلهچۆك«. ۇپتهد رىپېب ابۋجا توسىيو »نۈهي 40«. ۇسوراپت نۋهباغ

 كىيىن، يىلدىن چۇئ. بولغىن لۇسئهم هخىزمىتىگ تالشۇئوغ ئوتاش، نهس. نهچىقىرىم مىليون بىر

 .ۇتوسىي ۇپتهد» .ۇبولىد كهشسۈلۆب دىنهڭت بىز اقىتتاۋ ۇش. قىالاليمىز كىرىم پۆك مىليوندىن 6 بىز

 نۋهباغ نكىۈچ. ۇقىلىپت تهر پىنىكلىهت ۇب ڭنىۇئ نۋهباغ بولسا  رغىنىۇقالد يرانهھ توسىيونى

 كهنقىدۇرۇب نۋهباغ نهبىل ڭنىۇش. نهئويلىغانىك پهد نهقىاللمايم سودىنى ڭچو نداقۇب زىنىۆئ

 . ۇپتۈرۈي تىېپ نۋهباغ

 بارغانسىرى ڭئىشلىرىنى ڭتوسىيونى ۇئ نامرات، زىدىنۆئ پىېس نۋهباغ رغانداۇلىشتېس توسىيوغا

 يىشقاېب هرچهگ داڭنىۇئ لىكىن ئويلىغان، يىشنىېب تايىنىپ غاتوسىيو پ،ۈرۆك تاپقانلىقىنى روناق

 ۇخۇت ۇئ لىكىن ،ۇرسىمهب يتىپېئ لىنىۇسۇئ يىشېب غاڭنىۇئ توسىيو. يوق كهرۈي ،ۇبولسىم ئىنتىلىش
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 هرچهگ داڭنىۇئ كى،ۇبولىد هدىيىشك نداقۇش. قويغان پۈزۈئوتك تنىهرسۇپ ياخشى كلىكتىنهرۈي

 . يوق كهرۈي اليىق شقاۇبول يبا ،ۇبولسىم ئنتىلىش يىشقاېب

 رنىهكىشل قىالاليدىغان ئويلىغىنىنى ئارقىلىق زۆس نهدىگ »كلىكهرۈي« دائىم رهكىشل

 هرگهتلهزىدىي ۋه هرگهسىللهم خىل رهھ دائىم رهكىشل شتاۇرمۇت ئىجتىمائى پهككهرۇم. ۇيدهرىپلهت

 شىۇبول ئىقتىدارى ۋه قىلهئ ، هجىربهت لگىلىكهب مۇقۇچ نۈچۈئ قىلىش لهھ نىۇئ لىكىن. ۇچىرايدۇئ

 -  تهشىجائ ۇبولسىم ۇ،ئۇبولمايد بولسا مهك هرسهن بىر هنهي سىرىت، دىنڭنىۇب هتتۋهلهئ. كهرېك

 قىاللمىغاننى باشقىالر ئويلىيااليدىغان، ئويلىيالمىغاننى باشقىالر ت،هيرهغ ردىكىهي ۇب. تهيرهغ

 نهتهنىسب نامراتالرغا اليدىغان،ۇئارز ىلىشنىق هلبهغ ئىشالردا ڭچو. ۇرسىتىدۆك شنىۇبول قىالاليدىغان

. ۇقىالاليد كىسىپ ئىشنى ئاندىن نهبولىدىك تهيرهغ هردهكىشل. ۇئوينايد رول چۇقىلغ لهھ تهيرهغ

 ھىس ،ۇقويسىم ئالدىغا تنىهرسۇپ بىر ياخشى. مهئاد نچاقۇقورق كسىز،هرۈي نۋهباغ ھىكايىدىكى

 ۇخۇت لىكىن ،ۇقىلسىم ۇئارز شنىۇلۇب باي. الۋھهئ تقاناۋكىلى چۈد نامراتالر ۇب مانا. قىاللمىغان

 .ۇىلىدېڭي بولغاچقا قورقىدىغان قىلىشتىن ،ئىش كهرۈي

 نۈتۈپ. رۇردهكىشل يدىغانهئىشل پۈرۈكۈچ باش تىرقىنىپېق ئىزچىل، همىشهھ چىالرۇقىلغ هلبهغ

 ئىش كىنېل .رۇمدهئاد هئىنچىك كلىك،هرۈي م،هئاد ئاتىدىغان نۈچۈئ يىتىش نىشانغا چىنىۈك

 لۇپ. ۇقىاللمايد هلبهغ مهئاد كىنىدىغانېچ رساۇچۇئ قىينچىلىققا يوق، ئايغى بار، شىېب قىلغاندا،

 نامرات ڭنامراتالرنى. ۇقازىنااليد هتىجهن ندىالۇش. كهرېك قورقماسلىق جاپادىن ئويلىسا پىشنىېت

 قىلىشقا ئىش ، كلىكهرۈي ڭالرنىۇئ شىۇلۇب باي ڭبايالرنى  نچاقلىقىدىن،ۇقورق ڭالرنىۇئ شىۇلۇب

 لۇپ ۇنىمۇڭپ بىر هكسىچهئ بايالر. ۇيدهئىشل نۈچۈئ لۇپ رۈمۆئ بىر نامراتالر. قىاللىغانلىقتىن تهرئۇج

 .ۇئىشلىتىد نۈچۈئ زىۆئ لنىۇپ قىلىپ قۇرۇئ غىدىغانۇت

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ھازىر هرچهگ. ۇيدهلهلگىليهب سىنىۈلگهك ىنلىك. ۇيدهلمهلگىليهب چىقىشىنى - كىلىپ ڭزىنىۆئ مهئاد بىر رهھ

 تاللىغان زىۆئ همدهھ ئالسا ياخشى منىهدهق پ،ۇرۇت ڭچى سىداۇئارز تهقهپ ،ۇبولسىم گاداي يوق چنىمىسىېھ

 يرىتىهغ قىلىشقا شهرۆك قورقماي، ئازابتىن شتىن،ۇلۇب پۇغله؛م قىلسا تهرئۇج هشكهئىلگىرل ئالغا سكىنهك يولدا

.ۇيدهلهرىشېئ بايلىققا ۋه هىگلبهغ مۇقۇچ بولسىال
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 ئىش قاراپ ئارقىسىغا -  ئالدى »مەئاد رلىكېخاراكت قوي«

 يوق نىشانى ،ۇقىلىد

 ئىگىلىك ئىككىلىنىدىغان پتىنهرهت بىر پ،هلهڭرۆك پتىنهرهت بىر شتاۇرمۇت ئالېر بىز

 ڭزىنىۆئ هبىرگ نهبىل قىلىش سهۋهھ هلىبىسىگهغ ڭباشقىالرنى الرۇئ رىمىز،ۆك رنىهچىلۈتىكلىگ

 بىر هزىگۆئ رهزهتئىينهق قىلىشىدىن نىمىش يلىهم هنهي شتاۇرمۇت رىئال. ۇقورقىد شىدىنۇبول پۇغلهم

 قارار پۇقوي لىپېئ ئالقانغا جاننى ۇرگىزمهھ الرۇئ بار، رهملهئاد قويدىغان پۇرۇقالد يولى چىقىش

 . ۇقىاللمايد تهرئۈج هبىكىتىشك نىشانىنى سهنمهرهۋت ڭزىنىۆئ ۋه چىقىرىشقا

 قانداق يلىهم ققىنىمىزۇيول گىنىشىمىز،ۆئ چىقىرىشنى قارار سكىنهك يولىدا شهتىكل ئىگىلىك بىز

 هنهي هبىزد. ۇبولمايد هئىككىلىنىشك ك،هرېك ئويلىنىشىمىز ستايىدىلهئ نۇبولس قىيىنچىلىق غىرېئ

 كۈرلۈت ، روھ يدىغانهلهئىلگىرىلىي توختىماي قاراپ نىشانىغا ۇش مهھ بولىشى نىشان نىقېئ

 ۇخىمېت هلىبىگهغ بولغاندىال نداقۇش ، كهرېك بولىشى هئىراد تئىهق ىدىغانېڭي قىيىنچىلىقالرنى

 . قىناليمىزېي

 بولسا نىشان قانداق ،ۇئوينايد رولىنى شهكلهتېي زور تهغاي نهتهنىسب ھاياتقا كىشىلىك نىشان

. كهرېك شۇرۇالشتڭئايدى شنىۇنۇت بولغان نىشانغا ش،هلگىلهب نىشان اۇڭش.  ۇبولىد ھايات نداقۇش

 مهئاد اۇڭش. ۇيدهلگىلهب يولىنى ققىياتهرهت سىۈلگهك ڭمنىهئاد بىر هرىجىدهد زور ناھايتى نىشان

 سېھ نىسىنىهم ڭياشاشنى بولغاندىال نداقۇش ك،هرېك تىكلىشى نىشان قىلىدىغان شهرۆك تىرىشىپ

 ڭزىنىۆئ مهئاد نۇرغۇن نۇبولس هىدئاالق كىشلىك ياكى هگىنىشتۆئ شتا،ۇرمۇت يلىهم.  ۇقىالاليد

 رىتېكونك نىۇئارز خىل ۇب رالهملهئاد سانلىق ئاز لىكىن ،ۇئوياليد رتىشنىهزگۆئ ھالىتىنى ھازىرقى

 .ۇئايلىنىد ئاللىققاېر سىۇئارز ڭرنىهكىشىل ۇب هتىجىدهن ، ۇرىدۇئاش ئىشقا ئارقىلىق كىتىشېب نىشان

 بولغان كچىهتمهي ك،هرېك يىتىشى پۇنۇت لىقىنىھىمۇم ڭشنىهتىكل نىشان مۇچوق هنهي رهكىشىل

  ڭنىشاننى بولغان توغرا.  ۇىدڭما ئاز يولالرنى توقاي- گرىهئ   مهئاد الساۋلگىلىهب نىقېئ نىشاننى
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 ھنىنىېز نۈتۈپ بولسا نىقېئ نىشان ،ۇبولىد لىۇر شهكلهچ ئاكتىپ قارىتا هتكهركهر،ھۈككهپهت كۈرلۈت

 چىرايلىق ، ۇچىلمايدېچ دىققىتى ڭكىشىنى بولغاندا نداقۇم. ۇبولىد قاراتقىلى نىشانغا نهلگىلىگهب

 يولىنى شهئىلگىرىل ئالغا ۇبولسىم... رياالرهد-تاغ تۋهيهھ ر،هىلېۋم يىشلىكېي ر،هللۈگ

 . ۇتوسالمايد

 ؛ۇيدهنسىرىمهئ تاپالماسلىقتىن نىلىشنىۆي ،ۇااليدڭما ىزداېڭد بىپايان همېك بولغاچقا نىشانى

 الشقاۇڭش بار، لىنىيىسى اۋھا ڭنىۇئ نكىۈچ ،ۇچااليدۇئ قتاۇبوشل گىزېئ پىالنۇئاير قابولغاچ نىشانى

 ماس هزىگۆئ تهقهپ ۇغاندىمڭما يولىدا ھايات ئوخشاشال.  ۇبارااليد رهتهبىخ هرىگېي بارىدىغان

 . ۇبولىد قويغىلى مهدهق يولىغا هلىبهغ مۇقۇچ هئىلگىرىلىس قاراپ نىشانغا پ،هلگىلهب نىشان بولغان

 ۇرالمايدۇت ڭچى نىشانىدا ۇقدىردىمهت ،تاپقان ۇتاپالمايد نىشانىنى ڭزىنىۆئ دائىم نامراتالر

 الرۇئ.  ۇچىدېك ازۋ نىشاندىن لىپ،ېق ئايلىنىپ پقاۇلۇق قويىدىغان پهشۈچ الرنىۇئ نىشانى ياكى

 نكىرىتكو ڭشنىۇرۇئاش هلگهمهئ نىشانىنى لىكىن ،ۇئويلىنىد پۆك كهب ،ۇقىلىد ئىش ئىككىلىنىپ

 چىشتىكىېك ازۋ پۇلۇب پۇغلهم ڭالرنىۇئ هكسىچهئ نىشانى ئاخىرىدا.  ۇيدهزمۈت پىالنىنى پسىلىه،ت

 . ۇقالىد ئايلىنىپ باھانىىسىغا

 نۇرۇئاللىب الرنىۇئ خوجايىن بولغانلىقتىن كونا كهب الرۇئ پ،ۇبول تهسائ كونا ئىككى  هيدۆئ

 همدهھ لدى،هك قايتىپ لىپۋېتىېس بىرنى تتىنهسائ ىېڭي خوجايىن نىۈك بىر. نىدىهتكهك پۇنتۇئ

 ھالدا نهنسىرىگهئ ناھايىتى A تهسائ كونا چاغدا ۇب. قويدى پۇقوي نىغاېي ڭتنىهسائ كونا نىۇئ

 :دىېد هتكهسائ ىېڭي

 دىنڭالىشىڭما ساپىنىۇم تىملىقېق مىليون16 ڭنىېس نهم ،ڭرساۇت كىچىك هنچۇش نهس-

 .نهيمهنسىرهئ ۇنمهتهقىقهھ

 بىرئاز تهسائ كىچىك -ن،هقىالاليم مۇچوق نهم امدىم؟ڭما تىمېق مىلىيون هچچهن نئو ؟هنىم-

 . ردىهب اپۋجا ھالدا بولغان هككۈد-هككهد

 كهرېك ىشېڭم قانداق ئويلىما، تىمنىېق مىلىيون ئون هچچهن يوق، چىلىكىۇقورقق هچقانچېھ -
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 كونا دىېد -،ۇبولىد الاڭساقوي قىلىپ تاك -  تىك كونتىغاېس رهھ تهقهپ ،ڭساڭما نداقۇش بولسا

 .پهزلهب تنىهسائ ىېڭي كىچىك b تهسائ

 مانالنغانۇگ تهسائ كىچىك دىېد - باقاي، سىناپ نهم نىېق ؟ۇبوالرم قىلسام نداقۇش -

 . ھالدا

 ركىنهئ ناھايتى اقتىداۋ تهخىزم كۈنلۈك رهھ C تهسائ كىچىك يىنېك تتىنهھبۆس تىمقىېق ۇب

 . بولدى ىپېڭم تىمېق مىلىيون 16 ۇئ يهبىلم بىلىپ ئىشلىدى،

 قوي قىلىدىغان ئىش قاراپ ئارقىسىغا - ئالدى ئوخشاش غا A تهسائ كونا كايىدىكىېھ

 سىۈلگهك ،ۇقىلىد سېھ كهبولمايدىغاند تكىلىهي يىراق، كهب غايىنى همىشهھ رهكىشىل زلىكهمىج

 ياكى ۇوختىتىدت دىمىنىهق الشقاۇڭش ،ۇيدهنسىرهئ تىشىدىنېك پۇتوش نهبىل نهتىك ڭيولىنى

 زۆ،ك سهمهئ قىيىنچىلىققا پۆك ساپسىزېھ زىرىمىزنىهن هتتهمىلىيهئ لىكىن.  ۇچىدېك ازۋ سكىنالهك

 يولنى توقاي-گرىهئ ك،هرسهب رداشلىقهب تهقهپ رساق،ۇئاغد ئىشالرغا كىچىك ئالدىمىزدىكى

 شىمىزنىېب ئىشالرغا رىدىغانېب زۈي هسىدۈلگهك اۇڭش.  ىمىزڭما ئاز رىمىزدىكىدىنهۋۋۇسهت

 نهبىل چىمىزۈك نۈتۈپ ئاندىن ئويالپ، قىلىدىغىنىمىزنى هنىم نۈگۈب تهقهپ ئاغىرىتماسلىقىمىز،

 غا C تهسائ كىچىك ياشىساق هئىدىيىد نداقۇشۇم. كهرېك ئاتلىنىشىمىز تامامالشقا زىپىنىۋه

 نىشانىمىز زور اقالقاند قىاليلى، نىمىشال يلىهم.  قىنلىشااليمىزېي مهدهق ۇممهدهق هغايىمىزگ ئوخشاش

 بولساقال ئىزچىل تهقهپ ك،هرېك باشالش ئىشتىن كىچىك ئالدىمىزدىكى زۆك  ممىنىهھ ن،ۇبولس

 . قىالاليمىز هلىبهغ

 امىداۋدا قىلىش همدهھ ،ۇقىلىد رھالهد ئويلسا نىمىنى بايالر: رقىهپ ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر

 كىيىن ،ۇرىدۈشتهللهممهكۇم زىنىۆئ پۈتۈزۈت ىقالرنىخاتال پ،هنلۈكهي اقالرنىۋسا هجرىبهت كسىزۈزلۆئ

 ،ۇئوياليد پۆك هلسهك چۇد ئىشالرغا نامراتالر ؛ۇىدڭما قىنالپېي هلىبىگهغ مدىنهدهق بىر-مهدهق بىر

 . ۇزىدۈتكۆئ نۈك پهپلهس پهپلهئ ،ۇقىلمايد چىپېك ازۋ تتاهھ ،ۇقىلىد ئاز ئىشنى

  خىرامانهب رنىهپلۆچ شىلېياپي ززىلىكهم نهكۆب چىپار قارا توپ بىر يايلىقىدا ئافرىقا
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 اتاتتى،هۋي

 پۆچ تهقهپ رهنلهكۆب كىنېل قىنالشتى،ېي توپىغا نهكۆب رماستىنۇيدۇت يىلپىز چىرقىغانېئ بىر

 هرگهنلهكۆب اقىتتاۋ ۇب. ئىدى نهزمىگهس  اتقىنىنىۋقىنالېي ڭرنىهتهخ پ،ۇبول نهبىل يىشېي

 سىلېئ اقۋ بىر ئاخىر نۈگۈب«:باشلىدى ئويلىنىشقا ھالدا نهلىگهڭرۆك ناھايىتى يىلپىز قىنالشقانېي

 مهيىس قايسىسىنى زادى نهم رساۇت پۆك هنچۇش سانى لىكىن.  مۇبولد قلىنااليدىغانۇزۇئ نهبىل غىزا

 بولمىغان كلىكىهگهس ۇئازراقم اتقان،ۇۋبول نالهبىل يىشېي پۆچ لىپېس نۆۋهت شىنىېب تهقهپ بوالر؟

 ۋۇئا تىدىغانېك قىپېئ لگىيىۆش ڭكىشىنى قارىسا مىز،ېس نىدىكىېي ڭىنۇئ ياكى ۇننىمهكۆب ئانا

 نۇمايم ئىتباش چىدىكىۇئ ڭخنىهرهد پۇرۇت بولماي قىلىپ قارار يىلپىز لىكىن »؟ۇننىمهكۆب كهركهئ

 رھالهد رهنلهكۆب.  تتىۋهرىېب سىگىنال هرگهنلهكۆب چىپار رھالالهد پۈرۆك سايىسىنى ڭيىلپىزنى

 زۆك پۈرۆك النىۋھهئ ۇب يىلپىز.  كىندىېچ نهبىل تهشىدد هپكهرهت ىرب ئوخشاش يىغىلىپ،

 پاتقانلىقى خىيالغا ئىكىللىنىپ هيتتهپ ھالقىلىق. بولدى رۇجبهم قىلىشقا لۇبۇق رىئاللىقنى ئالدىدىكى

 ئىشالرغا هقچۇئارت لىپ،ېك ئاستىغا ڭخنىهرهد يىلپىز قالغان قۇرۇق ئولجىدىن جىدىنۋه

 تىپېك پهئىزد قۇزۇئ جايغا باشقا تىېپ ئاچ قورسىقى پ،ۇقوي پهكىرۆھ نغاۇمايم ئارىلىشىدىغان

 . قالدى

 بار، پهگ نهگېد »ۇيدهلمهك قايتا هتسهك پۈتۆئ ،ۇبولمايد شقاۇقوي رىپېب قولدىن تنىهرسۇپ«

 رهگهئ ن،هلمىگهرىشېئ هچنىمىگېھ قىلمىغانلىقتىن قارار رھالهد ئىككىلىنىپ يىلپىز كايىدىكىېھ

. قالمايتى ئاچ بولسا تىلغانېئ چاغدىال بايقىمىغان نهكۆب تالالپ، توغرا نىشاننى ىالباشلىنىشىد

 اقىتتاۋ ئالدىدىكى تهرسۇپ ئوخشاش يىلپىزغا ۇئاش لىشىېق پۇبول نامرات ڭمنىهئاد نۇرغۇن

 .كهرېك بولسا بىدىنهۋهس قويغانلىق پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ ئىككىلىنىپ

 قىلمىسا، ئىش چېھ رهگهئ ،ۇيدهلهرىشېئ هتىنجىگهن قىلسا هرادئى قىلىشنى ئىشنى بىر مهئاد رهگهئ

 ئىش كهدۇقىلغ قايىل كىشىنى هچچهن بىر تتاهھ بىر سىز رهگهئ.  ۇيدهلمهرىشېئ هچنىمىگېھ هتتۋهلهئ

 بولىسىز، هئىگ هرسىتىگۇپ ققىياتهرهت ياخشى رىشىسىز،ېئ هدىرلىشىگهق ڭباشقىالرنى ىز،ڭقىلسى
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 !ۇيارىتىد تنىهقىيهپپۇۋهم كسىزۈزلۆئ تهقىيهپپۇۋهم ،ۇلىدېك لىپېئ نىتهرسۇپ ىېڭي هنهي تهرسۇپ

 ڭمنىهئاد بىر ۇب.  رلىكهتهخ ۇكمهب قىلىش تاسمىلىقڭلى چاغدا رۈرۆز چىقىرىدىغان قارار رھالهد

 ئورنىنى ڭزىياننى چىققان كىلىپ جىدىنۋه ۇش همدهھ ۇقويىد ئاشكارىالپ ئاجىزلىقىنى ڭئىرادىسىنى

 اۇڭش.  ۇقويىد پۈزۈتكهك پهبىرل-بىر رنىهتلهرسۇپ ياخشى شۇبول ئارىسالدى.  ىنقىي ۇشمۇرۇتولد

 قارار ياكى قىلىش ئىش رتىشى،هزگۆئ مچىلىكنىهك قىلىدىغان ئىش قاراپ ئارقىغا - ئالدى نامراتالر

 .كهرېك قىلىشى تهرئۈج شقاۇبول سكىنهك  بولغاندا رۈرۆز قىلىش

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ىزڭشىۇبول نهرگۆك الرنىۇئ سىز لكىمهب ىزدىال،ڭنىېي ڭسىزنى هتتهمىليهئ تهرسۇپ نۇرغۇن

 ئازراقال.  يسىزهبىلم شنىۇتۇت قانداق پۇبول ئارىسالدى ئىككىلىنىپ نىالهي لىكىن مكىن،ۇم

 هزىدۆئ ڭاقىتنىۋ اتقانۋئىككىلىنى سىز ،ۇتىدېك پۈتۆئ ممىسىهھ ڭتنىهرسۇپ قىلساق لىقڭبوشا

 بىر ئىككىلىنىپ همىشهھ ققانداۇيول ئىشالرغا نامراتالر. مكىنۇم شىۇبول نهتكهك پۈتۆئ لكىمهب

 الشقاۇڭش ،ۇبولد هئامىلىدۇم ئاكتىپ ،ۇئىنتىلىد نهبىل دادىللىق هكىسچهئ بايالر ،ۇقىاللمايد پهرهت

 .ۇپايدىلىنىد تتىنهرسۇپ بايالر مماهئ ،ۇقويىد پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ دائىم نامراتالر
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 باشقىالردىن همىشهھ ز،ۆئاچك »مەئاد رلىكېتخاراك ەرۆب«

 ۇئوياليد شنىۇرۇت نۈستۈئ

 س،همهئ مكىنۇم ۈگهڭم شىۇبول قۇشلڭۇئو ڭئىشنى هممهھ ريانىداهج يىتىلىش پۈسۆئ مهئاد

 مراھهھ غاڭنىۇئ ئازاپ ،ۇرىدۈچهك باشتىن قىيىنچىلىقالرنى تاالي ريانىداهج قازىنىش تهقىيهپپۇۋهم ۇئ

 تىرىشىشقا قايتا پۇرۇت ئورنىدىن بولسىال پۇغلهم رهكىشىل نۇرغۇن همىشهھ ىنپتهۋهس ۇش.  ۇبولىد

 .ۇپاتىد پاتقىقىغا نامراتلىق ۋه ۇبولىد پۇغلهم ئاخىرى قىاللماي تهرئۈج

 پتىنۈت لىۇسۇئ قىلىش لهھ ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر نهتهنىسپ هتكهبىيۇغلهم بىر ئوخشاش

 هتكهبىيۇغلهم بايالر لىكىن ؛ۇچىدېك ازۋ پالۇبول پۇغلهم تىمېق ئىككى بىر نامراتالر.  ۇئوخشىمايد

 ئىش قانداقال يلىهم ،ۇرااليدۇت ئورنىدىن ۇلسىمهسسهد ئاستىدا ئايىقى ڭباشقىالرنى الرۇئ ،ۇزلىنىدۈي

 نكىۈچ ،ۇدـيهـمـچهـك ازۋ نـدىـىـسۇارزـئ الشـوپـت قـلىـباي هئاسانلىقچ رهزهن تئىيهق بولىشىدىن

 . نهرگهب چۈك الرغاۇئ »كۈزلۆئاچك« 

 توپالش بايلىق دورا، كۈملۈنۈئ شتىكىۇبول باي نلىكهرىسمېھ بولغان بايلىققا نىهي كۈزلۆئاچك

 نامراتالردا هپىنچۆدىكى،كۇبول هدىيىشك نداقۇش. قتىسىۇن يىغىلىش ڭجىزىنىۆم بارلىق يولىدىكى

 اۇڭش.  مچىلهك نلىكهرىسمېھ كۈچلۈك بولغان بايلىققا- كۈزلۆئاچك بولىدىغان بايالردا قىقىهھ

 قىلىش مىدۈئ لىكىن ،ۇقىلسىم مىدۈئ شنىۇبول هئىگ نياغاۇد-مال ئوخشاشال بايالر نهبىل نامراتالر

. سهمهئ ئوخشاش ۇسىمۇئارز شۇبول هئىگ نياغاۇد-مال قانچىلىك س،همهئ ئوخشاش رىجىسىهد

 ۇسانىم ڭنيانىۇد-مال لىدىغانبو هئىگ الرۇئ اۇڭش پاسسىپ، لدىنهزهئ نامراتالر ئالدىدا نياۇد-مال

 . ۇبولىد كلىكهچ

 يدىغانهگىلېئ ۋه يدىغانهتىزگىنل نيانىۇد مال لىشىدىنالۇغۇت دىداۇجۋۇ ڭبايالرنى قىقىيهھ

 هتتۋهلهئ.  ۇقىلىد نىشان ياشاش ڭزىنىۆئ قوغلىشىشنى نياۇد-مال الرۇئ اۇڭش ،ۇبولىد كۈزلۆئاچك

 ۇب لىكىن ،ۇبولسىم كىۈزلۆئاچك رىشىشېئ نياغاۇد-مال ساناقسىز-سان هرچهگ بايالردا قىقىه،ھ
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 پ،ۇبول خالى كتىردىنهخار لبىهس تاللىمايدىغان هاستۋ نۈچۈئ رىشىشېئ نياغاۇد-مال كۈزلۆئاچك

 بايلىق همدهئاد.  ۇنىدۇبويس هقائىدىسىگ پىشېت لۇپ لغانۇرۇق هستىگۈئ زىلىتىهپ ئادىمىيلىك الرۇئ

 رىدىغانۇئاش ئىشقا نىۇئارز ۇب ئاندىن  بولغاندىال ۇئارز كۈلچۈك ۋه كۈزلۆئاچك تهئىبار توپالشتىن

 مهئاد الداۋھهئ نداقۇم. ۇبولىد تهھال روھى يدىغانهئىلگىرىل ئاكتىپ ۋه تهئاد ياخشى

 ڭنىۇش.  ۇمانالنمايدۇگ قابىلىيىتىدىن ڭزىنىۆئ بىدىنهۋهس شسىزلىقڭۇئو چرايدىغانۇئ ساندا-ئاندا

 قىلهئ بارلىق يولىدا توپالش بايلىق كىشىنى كهئىست-ۇئارز ۋه كۈزلۆئاچك كۈچلۈك هبىرگ نهبىل

 . ۇقىلىد رۇجبهم قىلىشقا لهھ سىلىنىهم لىپېس ئىشقا پاراسىتىنى

 هرىگهۋد قىلىش ققىهرهت هتتهرئۈس زېت ئىقتىسادى نياۇد كىيىن، شىدىنۇرۇئ نياۇد ئىككىنچى

 بولدى، هدىلىگهب شۈرۈيدۆك تنىفىېن مىقداردىكى زور ققىياتىهرهت ڭئىقتىسادنى لىكىن كىردى،

 ئوناس اقىتتاۋ ۇب. چىقاردى پۈرۈلتهك شىشىنىېئ نهبىل تهشىدد ڭرخىنىهننهت شۇشۇت نىفىت همدهھ

 نۇرغۇن باشلىماستا ئىش ترىتىهئ همېك باشقا يىتىپ، پۇنۇت قتىنىۇن بىر ھىمۇم تتىكىهتىجار ۇب

 . نهرگۆك ھازىرلىق نۈچۈئ رىشىۆك شتالىشى نىفىت يىنكىېك ياساپ، پاراخوتى ماي لىپېس غهبلهم

 پاراخوتىغا تهساياھ تلىكهمهشهھ ڭزىنىۆئ ئايالى ڭنىۇئ ۋه ئوناس زدا،ۇتوم يىلى-1953

 لىكىن.  نهلگهك داخقاهج رهھهش پورت بويىدىكى ىزېڭد قىزىل ڭبىستاننىهرهئ دىۇئهس پۇرۇئولت

 كونتىرول سپىنىهك چىشېئ نىفىت ڭرنىهي ۇش شىركىتى نىفىت بىستانهرهئ دىۇئهس - رىكاېئام

 هچنىمىگېھ رهكىشىل نۇرغۇن نهلگهك نۈچۈئ زىشېق نىفىت بىستانغاهرهئ دىۇئهس قىلغاچقا،

 . قايتقان يهلمهرىشېئ

 سالغان هزىلزىلىگ نيانىۇد نهبىل پادىشاھى بىستانهرهئ دىۇئهس ئوناس كىين ئايدىن هچچهن بىر

 لىبىسىنىهغ ڭئوناسنى ئىمزالىنىشى ڭنىلىشىمنامىېك. ئىمزالغان نى»لىشىمنامىسىېك داخهج«

 نىفىت رىكاېئام پۈرۆك قىلىنغانلىقىنى ئىجرا ڭلىشىمنامىنىېك كىنېل.  هتتۋهلىهئ ،ۇيدهئىپادىل

 ئاستىدا سىمىېب ڭپنىهرهت قايسى رهھ ۋه شهيىپلهئ ، هنازىرۇم. قوزغالغان قارشى الرغاۇئ شىركىتى

 بىردىنال ئوناس پتىنهۋهس ۇش ن،هتكۋهيىرتى منامىنىلىشىېك ئامالسىز پادىشاھى بىستانهرهئ دىۇئهس
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 . تارتقان زىيان دوللىرى رىكاېئام مىليارد بىر

 ۇبولسىم بولغان پۇغلهم سودىدا ۇب ئوناس هرچهگ ك،هندهدىگ »ۇپتهك پۇبول ئىككى يوقالغان«

 تهقىمم هڭئ نيادىكىۇد نۈچۈئ ڭنىۇئ مىليارد بىر تارتقان زىيان ۇئ. تارقالغان نامى ڭنىۇئ لىكىن ،

 يدانىنىهم شۈزۈئ ۇس ستىۈئ ىزېڭد ڭگلىكىنىهب موناكو ۇئ كىيىن! قالغان پۇبول ققىهھ النېئ

 قىرىۇي ڭتنىهمئىيهج ھالدا تلىكهقىيهپپۇۋهم هنهي هبىرگ نهبىل رىشىشېئ پايدىغا قىرىۇي لىپ،ۋېتىېس

 هگىرىتسي اليىق اجىسمىغ ئىسمى ئاخىرى ۇئ هتىجىسىدهن تىرىشىش بوشاشماي. نهكىرگ قاتلىمىغا

 . ئايالنغان پادىشاھىغا همېك

 يىنېك تتىنهبىيۇغلهم لىكىن ،ۇبولمايد ساقالنغىلى تتىنهبىيۇغلهم اقىتتاۋ قىلغان ئىشنى بىر

 تتاهھ ردى،ۇت ئورنىدىن مدىنهدهق بىر - مهدهق بىر پ،هملهھكهستۇم نچىسىنىهئىش ئوناس

 قىقىهھ رىشتى،ېئ پايدىغا ڭچو ۇخىمېت ھالدا لىبىلىكهغ تايىنىپ هككۈزلۆئاچك كۈچلۈك زىدىكىۆئ

 ۈگهڭم ك،ۈزلۆئاچك تايانغىنى ڭالرنىۇئ ،ۇئوخشايد هرىگۆب بايالر اۇڭش.  ئايالندى بايغا

 ۇخىمېت هكىسچهئ يهتمهك پۈكۆچ ۇنسىمهزلۈي هتكهبىيۇغلهم ڭئوناسنى.  تىقادېئ يدىغانهىلمېڭي

. مكىنۇم سلىكىهلمهتېي ئويالپ رهكىشىل نۇغرۇن لكىمهب رىشىنىۇت سهد ئورنىدىن نهبىل رلىكهيسهق

 ۈگهڭم ۋه كۈزلۆئاچك بولغان توپالشقا بايلىق دىكىڭنىۇئ نىالهي بىنىهۋهس ڭنىۇب بىز مماهئ

 .قارايمىز پهد تىقادېئ يدىغانهىلمېڭي

.  سهمهئ قامداشال ھتىياجىنىېئ گىيىلىكۇفىزىئول تهقهپ لىپىهت بولغان شقاۇرمۇت ڭبايالرنى

 ھاياتتىكى كىشلىك هتتهلىيهمهئ نلىكهرىسمېھ بولغان بايلىققا ۋه تىقادېئ مهھكهستۇم الردىكىۇئ

 قىلىشتىن النېئ هڭج سىمغاېب كىلىدىغان كسىزۈزلۆئ يتقانداېئ قىلىپ هباشقىچ خىرىس،

 ھىمۇم قىلىشتىكى رازى ھاياتتىن رنىهكىشىل نۇرغۇن هنهي نلىكهرىسمېھ ۇب بولغان بايلىققا.رۇتتهئىبار

 .ئامىل

 باي مهئاد هممهھ.  ۇتىركىشىد ئارىسىدا نامراتلىق-باي هئاخىرىغىچ ڭمرىنىۆئ رهكىشىل نۇرغۇن

 ناھايتى پ،ۇبول تۇجهۋم ئورتاق نامراتال نهبىل بايالر هتتهمىيهج كىشىلىك مماهئ ،ۇئوياليد شنىۇبول
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 تىغاندىنېت نىمىهت ڭلىبىنىهغ بايالر قىقىهھ.  ۇئايلىنااليد بايغا قىقىهھ رالهكىشىل ساندىكى ئاز

 ۇخىمېت رىجىسىنىهد قىيىنچىلىق ڭنىشاننى كىيىنكى ،ۇئىتتىرىد ئالدىغا املىقۋدا نىشانىنى يىنېك

 قىقىهھ رىكىدىكىۈي الرۇئ اقىتتاۋ ۇب.  ۇچىيىدۈك بارغانسىرى كىۈزلۆئاچك.  ۇقىلىد قىرىۇي

 . ۇقىنلىشىدېي »هلىبىگهغ«

 ئىجادچانلىقى ۋه شپىياتهك ،ۇبولىد چىۈك قىلىش رهۋۋۇسهت بولغاچقا ئىنتىلىش هردهكىشىل

 ئىنتىلىش همدهئاد.  ۇيدهئىلگىرىل ئالغا ۋه ۇقىلىد ققىهرهت كسىزۈزلۆئ ئاندىن تهمئىيهج ،ۇبولىد

 ،ۇباسىد ئالغا سىزۋتوختا.  ۇبولىد يداهپ چۈك چىۈرگۈندهتلهرىكهھ ۋه سىمېب هزىدۆئ ئاندىن بولسا

 ئىنتىلىش الزىم، شۈنۈگۆئ ئىنتىلىشنى بايالردىكى مۇقۇچ الرنامرات اۇڭش.  ۇرااليدۇئاش ئىشقا نىشاننى

 . ۇھىساپلىنىد چۈك چۈرگۈندهتلهرىكهھ شتىكىۇلۇب باي بولسا

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 سىز رهگهئ.  كهرېك شىۇبول ئىنتىلىش كۈچلۈك بولغان هلىبىگهغ ىزڭئويلىسى قىلىشنى هلىبهغ رهگهئ

 ىزڭياشىشى پۇبول مهئاد تتىكىهئاد رۈمۆئ بىر سىز بولسا، تكىلىهي ئاسانال نىشانغا نهبىكىتك

 ئويالنمايال دائىم نامراتالر.  ۇقازىنىد هتىجهن ھامان مهئاد زۆئاچك هئىگ هغايىگ ارۋغۇلۇئ.  مكىنۇم

 نۈچۈئ تىشېي هقسىدىگهم پ،ۇبول زۆئاچك بايالر هكىسچهئ ؛ۇخااليد ياشاشنى ئاددى ،ۇقىلىد ئىش

 .ۇىلىدق شهرۆك توختىماي
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 پۇرۇت تالالپ بايالر ،ۇتىدۈك تهرسۇپ دائىم نامراتالر

 ۇيارىتىد تهرسۇپ

 ڭتنىهبىيۇغلهم ڭرنىهكىشىل تهرسۇپ.  ۇرتىدهزگۆئ نىلىشىنىۆي ھايات ڭمنىهئاد بىر تهرسۇپ

 نهيلهبىر ئىلگىرى.  ۇئوينايد رول ھىمۇم ناھايتى ىشتاېڭم لىغاۇي هلىبهغ ئاتالپ غىسىدىنۇسۇب

 ئامىل ھىمۇم چۈئ تهئىبار تتىنهرسۇپ ۋه تىرىشچانلىق تاالنت، قىلىشىنى هىبلهغ ڭمنىهئاد

 . ۇبولمايد بولسا مهك تهرسۇپ هئىچىد ڭنىۇب پ،ۇبول چىققان پهالسىلۇخ يدىغانلىقىنىهلگىلهب

 هلىبهغ همىشهھ همىشهھ ۇبولسىم تىرىشقان سىزۋتوختا الرۇئ ئىگىسى، تاالنت رهكىشىل زىهب

 كهرىدىغاندۇت ساقالپ الرنىۇئ تهرسۇپ همىشهھ نامراتالر.  ۇتىدېك پۈتۆئ ياندىشىپال نهبىل

 بىهۋهس ڭلىشنىېق پۇلۇب نامرات الشقاۇڭش.  ۇقىلىد سېھ كهيدىغاندهتمهك چىپېق ه،ئاسانلىقچ

 الرۇئ بىهۋهس ڭقىلىشنى هلىبهغ هكسىچهئ بايالر.  ۇقارايد پهد بولغانلىقتىن يوق تهرسۇپ ياخشى

 نكىۈچ س،همهئ نداقۇئ هتتهمىليهئ.  ۇقارايد پهد االلىغانلىقىداۋتىۇت تنىهرسۇپ بولغان هۋهت هزىگۆئ

 . ۇرىدۈلتهك بارلىققا رهكىشىل نىۇئ هكىسچهئ ،ۇيدهلمهك ساقلىغانغا هپىنچۆك تهرسۇپ

 ،ۇيدهتمۋهتاشلى سىزنى پلىكهۋهس ىزڭنامراتلىقى ڭسىزنى ۇئ.  رۋهبارا هكىشىگ هممهھ تهرسۇپ

 هتكهرسۇپ رىشىدىغانېئ پايدىغا لىكىن.  ۇبولمايد ياخشىچاق هسىزگ بلىكهۋهس ىزڭبولغانلىق باي سىز

 قىرىۇي نۈچۈئ بايقاش تنىهرسۇپ ىز،ڭشىۇبول ماھىر هئىشلىتىشك تنىهرسۇپ ىز،ڭئويلىسى رىشىشنىېئ

 . كهرېك ىزڭھازىرلىشى ئىقتىدارىنى زىتىشۆك

 بار، هردهي ممىالهھ ۇئ پ،ۆك تهرسۇپ تراپىمىزداهئ. تلىكهھاماق شۇرۇئولت پۈتۈك تهرسۇپ

 ئالدىغا پهكرهس تهرسۇتىدىغان،پۈك تهرسۇپ لىكىن ،ۇتااليدۇت مهھ ۇيدهلهرۆك نىۇئ مهئاد كهرېز

 كتىپېئوبي بايالر قىللىقهئ.  رۇمدهئاد تهھاماق هتتهمىليهئ مهئاد قىلىدىغان سېھ كهلىدىغاندېك

 هۋهت هزىگۆئ ،ۇپايدىلىنااليد الردىنئامىل تراپتىكىهئ ، ماھىر شقاۇرۇقىلد جارى تچانلىقنىهركهھ

 ،ۇبىلىد ھسىنىشنىالۇئ پهد لمىدىهك تهرسۇپ تهقهپ نامراتالر مماهئ.  ۇيارىتااليد تنىهرسۇپ بولغان
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 تنىهرسۇپ هكىچهئ سهمهئ لمىدىهك تهرسۇپ هتتهمىليهئ.  ۇساقاليد املىقۋدا هنهي ئارقىدىن

 . خاالس رمىدى،ۆك

 تنىهرسۇپ ئاجىزالر ،ۇيارىتىد تنىهرسۇپ رهكلۈچلۈك«: نهگېد نداقۇم ئىلگىرى خانىم رىۇكىي

 باشالپ اقىتتىنۋ قىلغان قارار شنىۇبول باي لكىهب ،ۇبولمايد يداهپ ساقلىسا بايلىق.  »ۇساقاليد

 ۋه ئىقتىدار هزىدۆئ ،ۇيارىتىد تنىهرسۇپ بايالر.  ۇكىللىنىدهش ئارقىلىق توپالش بايلىق هردۈت ئىزچىل

 هزىگۆئ تنىهھال كتىپېئوبي ،ۇيارىتىد تهرسۇپ پۇرۇقىلد جارى قۇلۇت نىۇئ ااقىتتۋ بار شارائىت

 ساقالپ، تنىهھال پايدىلىق هزىگۆئ ياكى ۇرىدۇقىلد ققىهرهت قاراپ هپكهرهت بولغان پايدىلىق

 . ۇرىدۇت نداۇرۇئ پايدىلىق پۇبول ئاكتىپ ،ۇيدهئىگىل كنىۈنلۈستۈئ

 بىر.  ئىدى بار ئىگىسى تاالنت ربىهھ ىملىكئىس ئالىكساندىر تارىخىدا روپاۋيا ئىلگىرى

 لىشىنىېك ڭتنىهرسۇپ«: ۇسوراپت دىنڭنىۇئ بىرى يىنېك قىلغاندىن هلىبهغ هدهڭج تىملىقېق

 ئىنتايىن الپڭئا پنىهگ ۇب ۇئ   »ق؟ۇقىالمد مۇجۇھ هرگهھهش بىر باشقا ياكى قۇمدهتۈك

 تنىهرسۇپ. ۇپتهد» .ۇلىدېك بارلىققا لىقئارقى تايىنىش هزىمىزگۆئ نهدىگ تهرسۇپ«:  ۋه ۇپلىنىپتهزهغ

 سكارلىقۇببهشهت تهقهپ بىرى، ڭرنىهپلهۋهس ھىمۇم قازىنىشىدىكى هلىبهغ ڭئالىكساندىرنى يارىتىش

 . ۇيارىتااليد هھپۆت غۇلۇئ ئاندىن مهئاد يارىتىدىغان تهرسۇپ نهبىل

 بارلىق نكىۈچ ك،رلىهتهخ كهب ۇب ساقلىسا تهرسۇپ املىقۋدا نۈچۈئ قىلىش ئىش مهئاد رهگهئ

 ئاندىن ياراتقاندىال تهرسۇپ تىرىشىپ بوشاشماي تهقهپ ،ۇيدهگۈت خوراپ امىداۋدا ساقالش مىدۈئ

 ىزڭزىۆئ نسىزهئوياليدىك شنىۇلۇب باي اۇڭش. ۇبولىد چىققىلى پۇرۇلدۇتۇق الدىنۋھهئ لۈشكۈم زىنىۆئ

 . ڭيارىتى تهرسۇپ

 تتنهرسۇپ ،ۇيارىتىد تهرسۇپ زىۆئ ،ۇقلىمايدسا تنىهرسۇپ رگىزهھ ، قىللىقهئ ناھايىتى بايالر

 بايالر بىهۋهس ڭنىۇب. ۇقىلىد لۇق نۈچۈئ زىۆئ تنىهرسۇپ ،ۇرىدۇندۇبويس تنىهرسۇپ ،ۇپايدىلىنىد

 لىنىۇي يىشېب هبىرلىكت ڭسىزنى ،ۇبىلىد كلىكىنىهرېك يارىتىش تهرسۇپ ئويلىسا قىلىشنى هلىبهغ

 تهرسۇپ قدىرهت.  ۇرمايدۇئولت بويىدا يول هرچهقلهخمهئ ۇرگىزمهھ ساقالپ ىزنىڭشىۈتۆئ ئاتالپ



 

 68 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 7 باب ئىككىنچى  تهبىئهتلىك بۆره يالربا تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 تىرىشچانلىقىغا ڭزىنىۆئ سلىك،هتمۈك شىنىۇرۇنالشتۇرۇئ ڭقدىرنىهت.  تالالش بىرخىل مماهئ س،همهئ

 . كهرېك يارىتىش قدىرنىهت تايىنىپ

: دائىم پهد لمىدىمهرىشېئ تىبارىغاېئ ڭرلىكنىهھبهر يىنېك ندىنهلگهك هتكهشىرك  ۋتاڭمى ڭاۋ

 قويىدىغان رسىتىپۆك ئىقتىدارىنى ڭمنىهزۆئ بولسا، مكىنۇم شۈرۆك دىرنىۇم باش نىۈك بىر رهگهئ«

 تهرىكهھ لىيهمهئ ئويالپال لىكىن. نهئوياليدىك پهد »بوالتتى ياخشى بولسا تهرسۇپ

 .نهقىلمايدىك

 قائىش ڭدىرنىۇم باش دائىم ۇئ پ،ۇبول ئويلىغان نداقۇش ۇمىنشيامۇج نهكىرگ هتكهشىرك هبىلل

 لىفىتقا اقىتتاۋ قايسى نهخمىنهت ڭنىۇئ ن،هسورايدىك اقتىنىۋ شۈشۈچ ئىشتىن رىشېب

 چرىشىپۇئ نهبىل دىرۇم باش چىقىپ لىفىتقا اقىتتاۋ ۇشۇم ۇئ ن،هساباليدىكېھ چىقىدىغانلىقىنى

 چراتقانۇئ دىرنىۇم باش تىمېق بىر تالهقهپ ۇئ لىكىن.  ۇقىپت مىدۈئ شنىۇلۇب رسىتىۇپ ساالملىشىش

 . ۇقىاللماپت ۇپمهگ شكىنىدىنهجىددىيل پۇولب

 ققىياتهرهت ڭدىرنىۇم باش ۇئ ،ۇپتهئىلگىرىل ۇخمېت نۈيجۋې نهلگهك هبىلل نهبىل الرۇئ مماهئ

 لۆڭۈك لىنى،ۇسۇئ ياشاش پنى،هكتهم نهرگۇتتۈپ ۇئ همدهھ شىنىپ،ۈچ پسىلىهت ساپىسىنىۇم

 ياخشى اقىتنىۋ ييارالپ،هت زۆس بار سالمىقى مهھ ئاددى هملۈج هچچهن.  ۇبىلىپت سىلىنىهم لىدىغانۆب

 بىر ئاخىر يىن،ېك ساالمالشقاندىن تىمېق هچچهن بىر نهبىل لىدىر باش ،ۇچىقىپت لىفىتقا پهرلهلچۆم

 ئورنىغا تهخىزم بولغان ياخشى ۇخىمېت يهتمۆئ زاقۇئ ،ۇلىشىپتڭپارا نۇئوز نهبىل ڭنىۇئ نىۈك

 . ۇرىشىپتېئ

 ،ۇتااليدۇت تنىهرسۇپ رهكىشىل قىللىقهئ ،ۇتىدۋېزۈتكۆئ تنىهرسۇپ رهتلۆد كى،ۇبولىد هشكۈرۆك

 مماهئ ئويلىغان تالهقهپ ۋتاڭمى ڭاۋ مىسالدا ۇب.  ۇيارىتىد تنىهرسۇپ چىالرۇقىلغ هلىبهغ

 ساقلىغانغا تهرسۇپ لىكىن مكىن،ۇم شىۇبول اتقانۋساقال تهرسۇپ ۇئ لكىمهب ن،هنمىگهتلهرىكهھ

 هتكهرسۇپ نامراتالر.  ۇبولمايد گىلىېد تهرسۇپ تنىهرسۇپ نهلگهك ساقلىغانغا ،ۇيدهلمهك

 بولغان تهرسۇپ كى،ۇئىسپاتاليد تهقىقهھ.  ۇبىلىد ئاغرىنىشنىال رىدىنهڭت اۇڭش ،ۇيدهلمهرىشېئ
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 . يوق ئىقتىدار ۋه بىلىم كهدۇتقۇت تنىهرسۇپ الرداۇئ نكىۈچ ،ۇتالمايدۇت الرۇئ ۇقدىردىمهت

 ڭقىلىشنى ئىشنى كىچىك الرۇئ نكىۈچ ،ۇخالىمايد لىشنىقى ئىشالرنى كىچىك دائىم نامراتالر

 ۇئىشنىم ڭچو ڭمنىهئاد قىاللمىغان ئىشنى كىچىك لىكىن ،ۇقارايد پهد يوق پايدىسى

 ربىرهھ ،ۇقويىد پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ ئارقىدىن ئارقا همىشهھ نامراتالر. ۇيدهبىلم قىاللمايدىغانلىقىنى

 تهرسۇپ بولغىنى مهك نامراتالردا هتتهمىليهئ ،ۇقىلىد مانشايۇپ هندهتكهك پۈتۆئ تهرسۇپ تىملىقېق

 . قىلهئ تىدىغانۇت تنىهرسۇپ لكىهب سهمهئ

 ۋه ئوي هچىلىسىدۈئ ڭالرنىۇ،ئ بولساق قارايدىغان  همگهئاد چۈئ مىسالدىكى قارقىۇي بىز

 اقنقاندۈيجۋې ئاخىرىدىكى هڭئ نداقتاۇئ.بولدى پۇغلهم ئىككىسى ئالدىدىكى مماهبار،ئ تهركهھ

 بار، نىشانى ق،ۇلۇت ييارلىقىهت ڭنىۇكى،ئۇش ئاساسى ڭقىلىشنى هلىبهغ ڭننىۈىجۋې قىلدى؟ هلىبهغ

 شتىسىنىهزۈزگهس رخىلهھ ڭلىدىرنى باش باشلىنىشىدىال ۇئ نهسىلهم.  لهممهكۇم پىالنى تهرىكهھ

 يارلىدى،يهت ستايىدىلهئ زنىۆس يدىغانهد هندهشكۈرۆك نهبىل لىدىر باش مهھ ردىۈشتۈرۈس پسىلىهت

 يتقانداېئ هنداقچۇم.  بولدى ئاسان  كالهندهرىشكېئ غاۇس لىقېب غاڭنىۇئ چرىشىشۇئ كىيىنكى اۇڭش

 . پايدىالندى لهممهكۇم تتىىنهرسۇپ قالماي يارىتىپال تهرسۇپ ۇئ

 ،ۇيدهزمۈتكۆئ تنىهرسۇپ بىر رقانداقهھ مهھ ،ۇرمايدۇئولت ساقالپ تنىهرسۇپ چىۇقىلغ هلىبهغ

 تىرىشىپ ،ۇبولمايد رىشكىلىېئ ساقالپ هتكهرسۇپ الرۇئ. ۇيارىتىد تهرسۇپ زىۆئ همىسلهرۆك تنىهرسۇپ

 رىشكىلىېئ هتكهرسۇپ ئاندىن تايىنىپ هتكهپاراس ۋه تىرىشچانلىققا زىدىكىۆئ ئوخشاش تاپقانغا لۇپ

 يوق، يىرى كهنسىرگىدهئ ڭنىۇئ ،ۇبولىد ياراتساق زىمىزۆئ بولمىسا تهرسۇپ. ۇقارايد پهد ۇبولىد

 بارغانسىرى هبىزگ بايلىق ۋه هلىبهغ تساقالۇت ڭچى ننىۈك بىر ره،ھ بولسا ختاۇپ ييارلىقىمىزهت تهقهپ

 . ۇقىنلىشىدېي

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 كۈرلۈت زىدىكىۆئ ۇقدىردىمهت بولغان تهرسۇپ نامراتالر. ۇيارىتىد تنىهرسۇپ بايالر ،ۇتىدۈك تهرسۇپ نامراتالر

 ياراتىش تهرسۇپ  زىۆئ هرۆك ساقلىغاندىن تهرسۇپ اۇڭش. ئامالسىز شقاۇتۇت نىۇئ ىدىنيلهپۈت  كلىمىلىكهچ

!رۇلدهزهۋئ
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 هلىبىگهغ بايالر ،ۇيدەئىزد پهۋەس هتكهبىيۇغلهم نامراتالر

 ۇيدەئىزد ئامال

 نداقتاۇئ بولسا، كۈچلۈك قانچىلىك شىۇرۇزىقتېئ بولغان همگهئاد ربىرهھ ڭىسىنىېۋم هلىبهغ

 شنىۈرۆك مهئاد ربىرهھ هلىبهغ. كۈچلۈك نچىلىكۇش ۇسرىتىمهھ  بولغان همگهئاد بىر ڭتنىهبىيۇغلهم

 قىلغان هلىبهغ لىكىن لى،ۇي تىگىشلىك هشكۈتۆئ مۇقۇچ ڭئىشىكىنى بايلىق ،هتىنجهن قىلىدىغان ۇئارز

 ۇبايالرم نهئىك بولغان نامراتالر هتتهمىيهج. رهررهقۇم شىۇلۇب ڭتارىخىنى شۇلۇب پۇغلهم ڭمنىهئاد

.  ۇقىلىد كىللىكۋه هتكهبىيۇغلهم نامراتالر قىلسا، كىللىكۋه هلىبىگهغ دائىم بايالر ،ۇبولىد رهررهقۇم

 بايالر لىكىن ،ۇيدهئىزد هباھان نۈچۈئ تهبىيۇغلهم همىشهھ نسىالهزلۈي هتكهبىيۇغلهم نامراتالر

 . ۇيدهئىزد هچار نۈچۈئ هلىبهغ الرۇئ ،ۇئوخشىمايد

 قالدى، پۇلۇتوس ماشىنا يولدا«: دائىم باھانىسى ڭراتالرنىنام ،هچىكسېك ئىشقا رهگهئ

 الرۇئ. قاتارلىقالر» ...نهقاپتىم پۇرۇت هاقچۋ ياكى لىمىدىڭجىرى تهسائ يوق، توكى ڭمنىۇنۇلفېت

 نلىكىهۋهس ڭزىنىۆئ همىشهھ نامراتالر. نهنگۆك پهئىزد هباھان نۈچۈئ نلىكىهۋهس ڭزىنىۆئ همىشهھ

 باشقا تنىهلىيۇسئهم خىل ۇب نكىۈچ. زىۆئ نىالهي تارتىدىغىنى زىيان مماهئ، ۇئىزدىسىم هباھان نۈچۈئ

 غاڭھا يوق تىگى بولغان سهت شۇلۇتۇق  نامراتالرنى ئادىتى رسىتىشۆك هباھان ئىتتىرىدىغان هپكهرهت

 نامراتالر. ۇبولد بىهۋهس ڭلىشىنىېق پۇلۇب نامرات ن،ۇرۇھ ڭالرنىۇئ ۇب هتىنجىدهن ،ۇتىدۋېرۈشۈچ

 دىمىنىهق نجىۇت ڭقىلىشنى هلىبهغ ئاندىن بولغاندىال سهئىزدىم هباھان نۈچۈئ نلىكىهۋهس ڭزىنىۆئ

 . ۇبولىد باسقان

 لىكىن قىلغان، ۇتمهرىكهھ بولغان، ۇتمهرسۇپ تتاهھ بولغان، غايىسى ڭنامراتالرنى نۇرغۇن

 قىيىنچىلىققا ،لىپېئ هتكهچ زىنىۆئ قىيىنچىلىقتىن همىشهھ الرۇئ.  نهرمىگهب رداشلىقهب هئاخىرغىچ

 ڭنىۇش ن،هتكۋهايتىڭچو قىيىنچىلىقنى ئالدىدىكى زۆك ن،هچىكىنگ يهئىلگىرىلىم ئالغا چرىغانداۇئ

 قىيىنچىلىققا ياكى نهبىيۇغلهم هكسىچهئ بايالر.  تاپقان هباھان رىدىغانۈندهتلهقانائ زىنىۆئ نهبىل
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 ،ۇيدهئىزد هچار چىالرۇقىلغ هلىبهغ اۇڭش ،ۇيدهئىزد لىنىۇسۇئ قىلىش لهھ همىشهھ چرىغاندا،ۇئ

 . رقىهپ تلىكهماھىي ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر ۇب مانا ،ۇيدهئىزد هباھان چىالرۇبولغ پۇغلهم

 :بار هكايېھ بىر نداقۇم

 بىرى هنهبايراق،ي پ،بىرىۇبول راھىب ئىككى بولغان پىششىق ناھايتى هقائىدىلىرىگ دداۇب

 ،ۇقاپت چرىشىپۇئ تخانىداۇب اتقانۋيتىېئ مۇن ستازىۇئ دداۇب بىر الرۇئ نىۈك بىر. نهئىك نامرات

 قىقىهھ هقائىدىلىرىگ دداۇب رهگهئ«: ۇپتهد راھىب نامرات. ۇكىتىپت لىشىپڭپارا الرۇئ نهبىل ڭنىۇش

 جايى نهلگهك بارلىققا ڭدىنىنى دداۇب دوراپ ستازنىۇئ ڭنزاۈهش مۇچوق ،ڭئويلىسا شنىۇبول پىششىق

 نهدىگ نداقۇب« :راھىب سىمىز بىر هنهي لىغانڭئا نىۇب.  »كهرېك ڭىلىشېك رىپېب ھىندىستانغا -

 يىل هچچهن ۇندىمهدىگ ئاز ھىندىستانغا ردىنهي ۇب س،هت قىلماققا ئاسان هككهدىم لىكىن ن،هبىل

 نهرگۆك ئىش ئويلىنىپ نىالهي هچڭمىنى ر،هتېك شۈمۈك چچىلىكهن غاڭنىۇئ ك،هرېك ىشېڭم

 نهرېئ هئانچ هپىكىرىگ ڭنىۇئ ۋه راھىبقا نامرات ۇئ ىداريانهج تهھبۆس.  ۇپتهد» .ياخشى

 رىشنىېب ھىندىستانغا ڭراھىبنى نامرات راھىب مىزېس نكىۈچ.ۇپتهتمهك ۇئىلىپم هزگۆك نىۇ،ئۇقىلماپت

 . ۇقاراپت پهد ئاخماقلىق نلىك،هرگۆك شۈچ خلىمايۇئ

 نهبىل رلىكهمتهك راھىپ نامرات ،ۇقاپت چرىشىپۇئ هنهي الرۇئ يىنېك ندىنهتكۆئ يىل هچچهن

 پهزلۆس راھىبقا سىمىز نلىكىنىهلگهك رىپېب ھىندىستانغا ڭزىنىۆئ يهتمۆئ زاقۇئ ئايرىلىپ ئىككىسى

 يهنمهئىش بىر ئىشىنىپ بىر راھىپ سىمىز الپڭئا زىنىۆس ڭراھىبنى نامرات.  ۇرىپتېب

 نهس رسا،ۇت قيىرا هنچۇش يول بارىدىغان ھىندىستانغا ن؟ۇبولس مكىنۇم هقانداقىسىگ«:ۇسوراپت

 مهھ دىم،ڭما پهتىل بويى يول« ، »؟ڭتتىهئىشل لنىۇپ دىكىهن نۈچۈئ تاماق ۋه لىشېك رىپېب

 پىرىمنىهس تىمقىېق ۇب هلىيىمگهت پاناھلىقىدا ڭساكيامونىنى تاپتىم، تهرسۇپ رىدىغانۇئولت همىگېك

 ئىلگىرى هىرگـب نهبىل شۇبول قايىل غاڭنىۇئ راھىب سىمىز.  راھىب نامرات ۇپتهد »تاماملىدىم

 .ۇبوپت خىجىل نلىرىدىنهتكهئ- قىلغان

 هزىگۆئ پالۇرۇت چىقماي هرگهپهس خىېت راھىب سىمىز سكى،همهئ سهت لىشۈۋېرۆك كايىدىنېھ ۇب
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 اۇڭش ك،هندهدىگ...  نهپكۆك لۇپ بولىدىغان رپهس يىراق، يول: نهسلهم ن،هئىزدىگ هباھان

 تاالي بىر هزىگۆئ ۇئ اۇڭش يوق، خىيالى تامامالش ئىشنى ۇب لدىنهزهئ راھىبتا سىمىز.  بولغان پۇغلهم

 ئىش.  ھالىتى روھى شۇبول پۇغلهم ڭنامراتالرنى ۇب مانا چىققان، پهئىزد رنىهپلهۋهس هباھان

 پهد الۋھهئ نورمال ۇكىيىنم بولغاندىن پۇغلهم تاپسا، رنىهبلهۋهس تاالي بىر هزىگۆئ الۋئا قىلىشتىن

 . ۇقىلمايد سېھ سىۇيغۇت تهلىيۇسئهم ،ۇساباليدېھ

 بىر ۇب ، ۇباھانىنىم ياكى ۇكمهرېك تالالش تنىهلىيۇسئهم ئارىسىدىن، هباھان نهبىل تهلىيۇسئهم

 قىلىش لهھ ۇپمۇبول بولسا، هسىلهم. ۇرىدېب پۈرۈتتهئ كىسهئ پوزىتسىيىسىنى تهخىزم ڭكىشىنى

 ئاساسى بىر اقىتتا،ۋ ۇب.  مكىنۇم قىلىشى رىمېي ئىنتايىن لىنىۆڭك ڭكىشىنى لكىمهب بولسا قىيىن

 سلىك،هچمهك ازۋ رگىزهھ نىهي ،ۇبولىد قولالنسا ۈگهڭم همدهھ ۇبولد هتسهئىشل نىۇش بار پىرىنسىپ

 . سلىكهئىزدىم هباھان نۈچۈئ زىۆئ رگىزهھ

.  ۇيدهئىزدىم هباھان ۇخىمېت نۈچۈئ زىۆئ ،ۇقاچمايد تتىنهلىيۇسئهم ۇرگىزمهھ هتتهخىزم بايالر

 قانداق يلىهم ،ۇتىدۇت هئىسىد لىيىتىنىۇسئهم ڭزىنىۆئ اقىتۋرهھ نۇقىلس مىشنى يلىهم بايالر

 . ۇجىرىدېب ئىش يهئىزدىم هباھان ،ۇبولىد لۇسئهم هخىزمىتىگ ڭزىنىۆئ نۇبولس ئورنى تهخىزم

 ڭقىلىدىغانالرنى ئىش نهبىل تهھال روھى خاس بايالرغا بولسا راھىب نامرات ھىكايىدىكى

 قانچىلىك تامامالش قىيىن، قانچىلىك ئىش ۇال،بۋئا قىلىشتىن شئى بىر بايالر ، كىلىۋه

 ئامال  تىرىشىپ هندهلگهك چۇد هسىلىگهم ،ۇرمايدۇئولت قىلىپ تقىقهت رنىهنلهدىگ... لۈشكۈم

 ۇبىلىد نلىكىنىهئىك اسۋيول زهغهق لىدىكىۇي بايلىق ڭباھانىنى نهبىل قىيىنچىلىق بايالر.  ۇتاپىد

 . ۇتىدۋېرۇقاچ پۇتۇقورق اسنىۋيول زهغهق نهبىل لۇسۇئ اپىقۇۋ،م ئاكتىپ همدهھ

 ۇب ردى،هب پهبىيلهت نرالالرنىېگ رهۋۋهنۇم نۇرغۇن رىكىغاېئام نىستىتوتىېئ ربىهھ رىكاېئام

 تتى،هرسۆك سىرهت رۇقڭچو ۇئىقتىسادىغىم تهمئىيهج  تتاهھ ئىشلىرى ربىهھ ڭرىكىنىېئام پهكتهم

 ڭپنىهكتهم ۇب نكىۈچ. ۇبولمايد قارىغىلى ئايرىپ ىنئارىدۇش هربىيهت-لىمهي ڭپنىهكتهم نىۇب

 پهۋهس-هباھان ۈگهڭم سلىك،هتمۋهقوي هيلىگهم زۆئ زىنىۆئ ۇرگىزمهھ«: ئارىۇش پهكتهم
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 . ۇئالىد هئىچىگ زۆئ نى».سلىكهئىزدىم

 ملىكهلچۆئ تۆت«:نهسلهم ،ۇرزىيدهئ هگىنىشىگۆئ ڭرنىهكىشىل مىۈزۈت ربىهھ  ڭپنىهكتهم

 دوكالت«،»ۇبولمايد... باشلىق، دوكالت« ،»ۇبولىد... باشلىق، دوكالت« -  »اپۋجا

 تهئىبار دىن ، »نهيمهبىلم... باشلىق، دوكىالت« ،»يوق هباھان ھىچقانداق... باشلىق،

 ربىهھ ڭپنىهكتهم ۇب نكىۈچ.  ۇبولمايد هدىس قۇئارت زنىۆس غىزېئ بىر چىالرۇغۇ،ئوق پۇبول

 ئىشتا رقانداقهھ ڭرنىهكلۈچلۈك پ،ۇبول ئاجىزلىق ىشرسىتۆك هباھان نهتهنىسب لدارلىرىغاهمهئ

 . تسىزهھاج ئىزدىشى هباھان

 هچار ۈگهڭم چىالرۇقىلغ هلىبهغ ،ۇيدهئىزد هباھان چىالرۇبولغ پۇغلهم«: ئىلگىرى خانىم رىۇكىي

 چىقسىال هسىلهم ،هلمهرۆس ،هستهبىخ پوزىتسىيىسى تهخىزم ڭنامراتالرنى. نهدىگ »ۇيدهئىزد

 خاتالىقىنى الرۇئ نكىۈچ ،ۇئالىد هتكهچ زىنىۆئ پهئىزد هباھان رخىلهھ ،ۇقاچىد تتىنهلىيۇسئهم

 ئىشتىن يلىدىنهپۈت نلىكىهۋهس تتىكىهخىزم ڭزىنىۆئ ،ۇقىاللمايد تهرئۈج قىلىشقا ئىتىراپ

 ئوسال ئالدىدا ڭباشقىالرنى هكسىچهئ نسىرىهنسىرىگهئ هنچۇش الرۇئ كىنېل. ۇقورقىد بوشىتىلىشتىن

 . ۇبولد

 يدىغانهئىزدىم هباھان نۈچۈئ تهبىيۇغلهم تهقهپ. »ئانىسى ڭتنىهقىيهپپۇۋهم – تهبىيۇغلهم«

 الرۇئ ،ۇيدهئىزدىم هباھان نۈچۈئ بىيىتىۇغلهم لدىنهزهئ بايالر نكىۈچ ،ۇبوالاليد باي مالهئاد

 رغائىشال قىاللمايدىغان لهھ زىۆئ بايالر.  ۇرىدۇياقت كهكرهب شنىهئىزد ئامال نۈچۈئ پپىقىيىتىۇۋهم

 ازۋ ئاسانال ئوخشاش نامراتالرغا ،ۇرىدۇت تاقابىل پهئىزد ئامال نهبىل ئاكتىپلىق چرىساۇئ

 . ۇيدهچمهك

 ۋه سلىكهگمهئ باش دائىم چرىساۇئ قىيىنچىلىققا ،هئىنچىك ستايىدىل،هئ قىلغاندا ئىش بايالر

 الرغاۇئ ،ۇديهگمهئ باش قىيىنچىلىققا الرۇئ ،ۇيدهئىپادىل روھىنى تهخىزم كهبوشاشماسلىقت

 قىيىنچىلىق پهئىزد ئامال نهبىل تىرىشچانلىق تهقهپ الرۇئ. سهمهئ كهرېك قىلىش ھىسداشلىق

 . ۇقىلىد هلىبهغ ستىدىنۈئ
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 ۇب.  ۇالىدۋقىلى قالقان چاغدىكى قويغان پۇزۇب ئىش باھانىنى مهئاد يدىغانهئىزد هباھان دائىم

 ،ۇقىلمايد ئىش ئاكتىپ ،ۇارمايدھ ،ۇبولىد شالۇخ پهئىزد هباھان رخىلهھ رهكىشىل خىل

 قىلىش نداقۇب ،ۇخورىتىد نۈچۈئ شهئىزد هباھان ھنىنىېز ۋه اقتىنىۋ نۇرغۇن لكىهب ،ۇتىرىشمايد

 تهلىيۇسئهم ئاخىرى الرۇئ قىلىپ نداقۇش ،ۇقوزغايد سىرهت كىسهئ ئارىسىدا باشقىالر ۋه تداشالرهخىزم

 . ۇئايلىنىد همگهئاد يوق سىۇيغۇت

 ★ ★ ★ ڭ بايانىبايلىقنى ★ ★ ★

 زىپىنىۋه ربىرهھ بايالر نكىۈچ يوق، تهخ نهگېد »هباھان« هغىتىدۇل ڭباينى قازانغان هلىبهغ

 قارىماي هرسىگهھىچن ئاندىن ،ۇزىدۇرغۇت نىشان سكىنهك نۈچۈئ زىۆئ ،ۇتاماماليد نهبىل تئىيلىكهق

 .ۇيدهئىزد هچار ىۈچۈئ شىقىلى هلىبهغ ڭزىنىۆئ ۇقدىردىمهت بولغان قىيىنچىلىق ،ۇقوغلىشىد نىشاننى

 كۈملۈنۈئ هڭئ نهبىل دادىللىق ئويلىسا رىشىشنىېئ شقاۇرمۇت خىتلىكهب پۇبول باي نامراتالر

 ،هئىراد. تىشۋېرىۆچ باھانىنى -يولى توغرا بىردىنبىر ڭنىۇب. كهرېك ىشېڭم يولدا توغرا بولغان

 لۇبۇق خىرىسنى نهبىل رلىكهيسهق قىلىش، هئامىلۇم شقاۇرمۇت نهبىل تچانلىقهلىيۇسئهم قىزغىنلىق،

 .رۇقىلىشت
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 :رقهپ دائىرىدىكى رهزهن

 ۇرىدۆك يىراقنى بايالر ن،هنگهكلهچ نالهبىل ئالدىدىكى زۆك نامراتالر

 

 دائىرىدىكى رهزهن بىرى ئىچىدىكى ڭنىۇئ پ،ۇبول پۆك رقهپ ئارىسىدىكى بايالر نهبىل نامراتالر 

 كتىرهخار نداقۇ،مۇبىلىد ھىمۇم باھاسىنى نهرگهب هزىگۆئ ڭباشقىالرنى دائىم نامراتالر. رۇرقتهپ

 مهئاد مسىتىدىغانهك زىنىۆئ. ۇرىدۈندهشۈچ مسىتىدىغىنىنىهك زىنىۆئ ڭمنىهئاد ۇش هتتهلىيهمهئ

 ،ۇيدهنمهئىش هزىگۆئ الرۇئ ،ۇمانلىنىدۇگ ممىدىنهھ ،ۇبولمايد رازى ردىنهرسىلهن بارلىق زىدىكىۆئ

 .ۇرىدېب تىبارېئ هپىكرىگ ولغانب هزىگۆئ ڭباشقىالرنى مماهئ

 مۈكۆھ باشقىالرغا تايىنىپ هزىگۆك قىلهئ ڭزىنىۆئ بايالر بولغىنى، قارشى - ۇقارم نهبىل ڭنىۇب

 بولغان هزىگۆئ زۆئ ڭالرنىۇئ نچهئىش نداقۇب ،ۇئىشىنىد ئىنتايىن هزىگۆئ الرۇئ نكىۈچ ،ۇقىلىد

 اۇڭش.ۇقىلىد ئىتىراپ زىنىۆئ لىدىنۆڭك چىن الرۇئ پ،ۇبول نهلگهك رلىقىدىنۇقۇڭچ ڭشىنىۇتون

 . ۇقىلىد مۈكۆھ باشقىالرغا نهبىل زىۆك قىلهئ ڭزىنىۆئ

 لۆڭۈك هتكهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك تهقهپ تار، دائىرىسى رهزهن اقىتتاۋ هپىنچۆك ڭنامراتالرنى

 »شۇتۇت لىقېب يوغان تىپۋېقوي نۇزۇئ قارماقنى «الرۇئ ،ۇيدهلهرۆك يىراقنى بايالر لىكىن ،ۇلىدۆب

 اقىتلىقۋ نداقۇم ، نلىكىنىهئىك اقىتلىقۋ ڭتنىهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك الرۇئ نكىۈچ.  ئامراق قا

 اۇڭش.  ۇبىلىد بولمايدىغانلىقىنى بولغىلى باي قىقىهھ ۈگهڭم نهبىل شۇتۇت تنىهئهنپهم

 هڭك ىرىنۇككهپهت ، قارىتىپ يىراققا دائىرىسىنى رهزهن مهئاد ئويلىغان قازىنىشنى تهقىيهپپۇۋهم

 . ۇبولىد قىنالشقىلىېي ۇخىمېت  بايلىققا ندىالۇك،شهرېك تىشۋېقويى
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 ،ۇقىلىد مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل زىۆك ڭباشقىالرنى نامراتالر

 ۇقىلىد مۈكۆھ باشقىالرغا نهبىل زىۆك ڭزىنىۆئ بايالر

. سهت ناھايىتى ياشىشى يهنمهزلۈي قارىشىغا زۆك ڭباشقىالرنى ن،هياشايدىك نياداۇد ۇب مهئاد

 رهزىلهب هنهي قىلسا، مۈكۆھ باشقىالرغا نهبىل زىۆك ڭزىنىۆئ رهملهئاد زىهب شتاۇرمۇت كىشىلىك

 ئىككىلسى رهھ ڭنىۇب هرچهگ.  ۇرىدۆك ياخشى قىلىشنى مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل زىۆك ڭباشقىالرنى

 ردىننامراتال ۋه بايالر — لىۇسۇئ قىلىش مۈكۆھ بولمىغان ئوخشاش لىكىن ،ۇبولسىم قىلىش مۈكۆھ

 . ۇقىلىد كىللىكۋه توپىغا رهكىشىل بولمىغان ئوخشاش خىل ئىككى تهئىبار

 نداقۇب مماهئ.نهنگهتلهئاد قىلىشقا مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل قارىشى ڭباشقىالرنى همىشهھ نامراتالر

 ڭلىغىنىنىڭئا ۋه رگىنىۆك نكىۈچ.ۇقويىد پۈرۈشۈچ نغاۇرۇئ پاسسىپ منىهئاد ئاخىر باشتىن لۇسۇئ

 قىقىهھ زىسىهب ڭرنىهملۈكۆھ ۇب ، پۇبول مىۈكۆھ ستىدىكىۈئ زىۆئ ڭاشقىالرنىب ممىسىهھ

 نىالهي نامراتالر ۇبولسىم نداقۇش.  باھا هپلىمهرهت بىر پىنچىسىۆك لىكىن مكىن،ۇم شىۇبول

 مۈكۆھ هزىگۆئ ئارقىلىق قارىشى ڭباشقىالرنى. ۇقىلىد مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل قارىشى ڭباشقىالرنى

 تتىكىهھهج ماددى ڭزىنىۆئ  ھالالردا هنچۈپۆك قىلىدىغىنى ھىس ڭتالرنىنامرا قىلغاندا،

 ،ۇتىدۋېتاشلى زىنىۆئ ،ۇباشاليد همسىتىشكهك زىنىۆئ الرۇئ نهبىل ڭنىۇش ، هد-ۇبولىد رسىزلىكهيىت

 نهلمىگۈتۈك تتاهھ ئاخىردا ،ۇنامراتلىشىد هنچهنمىگهئىش هزىگۆئ ،ۇيدهنمهئىش هزىگۆئ بارغانسىرى

 .ۇبىرىد زۈي ۇرمهتلۋهئاقى يامان

 زىنىۆئ ۋه سلىكهنمهئىش هزىگۆئ لىشىڭئا گىپىنى ڭباشقىالرنى هالرچۇقارىغ ڭنامراتالرنى

 قىلغاندا هئامىلۇم ئىشقا رقانداقهھ مهئاد اۇڭش. رۇباشالنغانلىقىد ڭپىسخىكىسىنى لىشۋېرۈشتهگۈت

 ڭزىنىۆئ قىلغاندا ئىش نامراتالر مماهئ.  كهرېك شىۇبول يدانىهم ۋه پىرىنسىپى ڭزىنىۆئ مۇقۇچ

.  ۇقىلىد ئىش هيىچۇب ۇش  بىلىنىپ كهتوغرىد رهپىكىرل ئالغان تىلغا باشقىالر الرغاۇئ يوق، پىرىنسىپى

 پايدىلىنىشىغا ۋه قىلىشى كهبوز ڭباشقىالرنى ئاسانال ناھايتى بولمىغانلىقتىن يدانىهم ڭزىنىۆئ
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 . ۇچرايدۇئ

  اليىمۇم   الرۇئ اۇڭش ،ۇرىدۇياقت شنىقىېب رايىغا ڭباشقىالرنى همىشهھ نامراتالر

 مهئاد هندهتكهي هرىجىگهد مۇلهم ئاجىزلىق. ئىپادىسى ڭئاجىزلىقنى بىرخىل ۇب هتتهمىليهئ. ۇرىنىدۈك

 قىاللىشى ئىش ڭچو ڭمنىهئاد يدىغانهنمهئىش هزىگۆئ ،ۇيوقىتىد درىجىهت نچنىهئىش بولغان هزىگۆئ

 ڭالرنىۇئ اۇڭش ،ۇمسىتىدهك زىنىۆئ- زۆئ كتىرىهخار ىزئاج ڭنامراتالرنى هزىدهب. قىيىن ئىنتايىن

 هزىگۆك ڭباشقىالرنى ردائىمهھ مهئاد مسىتىدىغانهك زىنىۆئ. يوق قارىشى زۆك ۋه يدانىهم ڭزىنىۆئ

 .ۇرىدۆك ئىش قاراپ

 ڭبايالرنى نىالهي بىز هسىلىدهم ۇب ؟ۇبولىد غىلىڭما ياخشى يولىدا ڭزىنىۆئ قىلسا قانداق

 .سالىمىز رهزهن هكتىرىگهخار

 مۈكۆھ قىلهستۇم الرداۇئ نكىۈچ ،ۇقىلمايد ئىش قاراپ چىرايىغا ڭباشقىالرنى لدىنهزهئ بايالر

 . ۇقىلىد مۈكۆھ باشقىالرغا نهبىل زىۆك قىلهئ ڭزىنىۆئ الرۇئ بار، ئىقتىدارى قىلىش

 سخا هزىگۆئ ڭنىۇئ ئارتىسى، هكومىدىي لىقڭدا ڭنىهنگىلىيهئ سىردىكىهئ-20 چاپلىن، چارلىز

 ئوبرازى ڭھاسىسىنى نىيهدهم تى،ۇرۇب كىچىك قالپىقى، ندازهۋهچ ئىشتىنى، ڭچو كىيمى، راسىمۇم

 هزىيېۋېلېت چاغدا ينىهئ. يىل-1915. نهتكهك ئورناپ ئاللىقاچان هلبىگهق ڭرنىهكىشىل

 جهۋئ كوچىالردا كىچىك ڭچو رقايسىهھ نئىتىهس دوراش كۈرلۈت لىكىن ۇبولمىسىم پىروگراممىلىرى

 قىزىقارلىق. ردىۇئالد تىزىمغا قاتنىشىشقا هسابىقىسىگۇم دوراش تىملىقېق بىر چاپلىن. انىدىئالغ

 قىلىپ سېھ قىزىقارلىق چاپلىن.  ئىدى زىۆئ لهد بولغىنى دورىماقچى ڭنىۇئ كى،ۇش بولغىنى

 ئويلىغان پهد نهرىشىمېئ هتىنجىگهن سهمهئ يامان مۇقۇچ زىنىۆئ سلىهئ قاتناشتى، هسابىقىگۇم

 شاللىنىپ چتىالۇباسق بىرىنچى ردىنهي ئويلىمىغان.  قالدى بولماي نداقۇئ هتىنجهن لىكىن ۇسىمبول

 ئوخشىمامدىم؟ همگهزۆئ مهزۆئ جىباهئ سىقتى، ۇتولىم ئىچىنى ڭنىۇئ ۇب.  تتىهك

 هكايېھ ۇب لىكىن.  ۇقالىد يهلمهبىل شىنىۈلۆك يا يىغالشىنى يا مهئاد لىغانڭئا ھىكايىنى ۇب

 چىققىنى ئويناپ قىلدى، مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل زىۆك ڭزىنىۆئ چاپلىن.  ۇسالىد ئويغا ىققاتت كىشىنى
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 .ئىدى زىۆئ ئوخشىمايدىغان  هزىگۆئ

 ئوخشاش مهئاد بولمىغان ئوخشاش ك،هندهدىگ »بار مۈكۆھ ڭمى هلبىدهق ڭننىهرمۇئوق ڭمى«

 ڭمنىهئاد ىردىكىكتهخار بولمىغان ئوخشاش ،ۇقىلىد مۈكۆھ باشقىالرغا قتىدىنۇن بولمىغان

 نهبىل زىۆك ڭباشقىالرنى نامراتالر مماهئ. سهمهئ ئوخشاش ۇلچىمىمۆئ قىلىش مۈكۆھ لبىدىكىهق

 مهئاد لهممهكۇم نياداۇد نكىۈچ.  سهمهئ تراپلىقهئ ممىسىهھ ڭرىشكىنىنىېئ اۇڭش ،ۇرىدۆك زىنىۆئ

 نهسىلهم قىياپىتى، تقىسىر قىلغىنى مۈكۆھ قارىتا باشقىالرغا اقىتتاۋ نۇرغۇن ڭرنىهكىشىل.  يوق

 رۈزگهس هڭئ نامراتالردىكى لهد الرۇب لىكىن. قاتارلىقالر... پاسونى چاچ كلى،هش نهدهب كىيىنىشى،

 اڭشو. ۇتىدېك كاشىلىسىغا ڭپىكىرىنى هپلىمهرهبىت ڭباشقىالرنى الرۇئ جىدىنۋه ۇپ،شۇبول رهپلهرهت

 . خاتا قىلىش هئامىلۇم هزىگۆئ نهبىل قارىشى ڭباشقىالرنى

 نهرىلگېب هقىياپىتىگ سىرتقى ۇرگىزمهھ باي قازانغان تهقىيهپپۇۋهم قىقىهھ بىر ،هكسىچهئ

 كىهزۈي ممىسىهھ ڭتنىهقىياپ سىرىتقى نكىۈچ ،ۇئاچچىقالنمايد ياكى ۇيدهمسىتمهك زىنىۆئ باھادىن

 تىبارېئ رهدهق بىر نوقتىغا ۇب نامراتالر لىكىن ،ۇقويمايد ۇقاراپم الرغاۇب بايالر قىقىهھ پ،ۇبول هھادىس

 قىلىش مۈكۆھ ۋه شىنىشۈچ اۇڭش س،همهئ ئوخشاش ھالىتى پىسخىك ڭئىككىسىنى نكىۈچ.  ۇقىلىد

 . سهمهئ ئوخشاش ۇتىنجىسىمهن چىقىرىدىغان پۈرۈلتهك ئاخىرىدا هڭئ همدهھ لىۇسۇئ

 ۇئ نىهي ،ۇقالىد لىپېك ئويغا هلىتهغ قسىزۇيۇت نىۈك بىر پ،ۇبول سسامهر ئاتاقلىق بىر ئىلگىرى

 بولغاندىن سىزىپ سىمنىهر سسامهر. ۇئوياليد سىزىشنى سىمهر رىدىغانۇياقت رسىالۆك مهئاد ممىالهھ

 بازارغا سىمنىهر نهبىل ڭنىۇش. ۇقارايد پهد ، بولدى قالتىس ناھايىتى سىرىنىهئ ۇب هزىچۆئ يىنېك

 قالغان مهك ىنىچۈرگۆك ربىرهھ پ،ۇقوي مهلهق نىغاېي ڭسىمنىهر همدهھ ،ۇقويد هزمىگهرگۆك ئاپىرىپ

 . ۇقىلىد كلىپهت شقاۇقوي هلگهب جايغا قارىغان پهد رۈرۆز رتىشهزگۆئ ياكى

 سىمهر سىزغان زىۆئ نكىۈچ: ۇقالىد يرانهھ قاراپ  هسىمىگهر سسامهر يالهتمۆئ نۈك هچچهن

 سسامهر پۈرۆك نىۇب.ئىدى يوق رىېي ۇبىرم نهرسىتىلمىگۆك پ،ۇبول نهتكهك پۇتول نهبىل رهلگىلهب

 مدىهئ ۇئ قىلغان نچهئىش هىيىسىگهۋس سساملىقهر ڭزىنىۆئ ن،هنمىگهشۈچ چېھ گىنىېت ڭىئىشن
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 سىمهر ئوخشاش هپارچ بىر هنهي ۇئ نهبىل ڭنىۇش.  باشلىغان مانلىنىشقاۇگ ئىقتىدارىدىن ڭزىنىۆئ

 ىزۆئ نهرمۈرۆك ربىرهھ تىمېق ۇب كى،ۇش ئوخشىمايدىغىنى ئالدىنقسىغا ئاپارغان، بازارغا هنهي سىزىپ

 تىمېق بىر هنهي سسامنىهر هتىجهن لىكىن. قىلىنغان كلىپهت شقاۇقوي هلگهب جايغا قارىغان پهد قالتىس

 ھازىر هرىگېي هممهھ نهنگهيىپلهئ قىلىنىپ ئىنكار ئىلگىرى ڭسىمنىهر نكىۈچ — رغانۇقالد يرانهھ

 .ئىدى لغانۇيۇق لگىسىهب  قالتىس هنهي

 پۇقوي نغاۇئور پاسسىپ زىمىزنىۆئ اشلىنىشتىالب سكى،همهئ سهت لىشۈۋېرۆك كايىدىنېھ ۇب

 پۆك باھادىن نهدىگ ›ياخشى‹ باھا نهدىگ ›ناچار ‹همىشهھ  زساق،ۇقىلغ مۈكۆھ باشقىالرغا

 ئوخشىماسلىقى لكىمهب هتىجهن ؟ۇزساقچۇقىلغ مۈكۆھ قايتا پۇرۇئالماشت لنىۇسۇئ لىكىن. ۇبولىد

 رىشنىېب رسىتىپۆك پلىرىنىهرهت رسىزهتېي ڭنىسىمهر هرگهكىشىل سسامهر هپتهسلهد نكىۈچ.  مكىنۇم

 رازى زلىرىۆئ هستهب سهب اۇڭش ن،هنگهشۈچ پهد نهسكهمهئ رهسهئ ياخشى نىۇب ۇرمهكىشىل يتقان،ېئ

 كىشى نهئاساس هسىمدهر ۇب بارغاندا ئاخىرىغا  ن،هرگهب رسىتىپۆك رنىهپلهرهت بولمىغان

 سىمنىهر بىر ئوخشاش نىهي. رغانۇئالماشت ىلنۇسۇئ  سسامهر كىيىن.  قالمىغان جاي كهدۇرغۇياقت

 ئالدىنقىغا هتنجىدهن. قىلغان كلىپهت لىشقاېس هلگهب جايلىرىغا رغانۇياقت باشقىالرنى ، پۇقوي قايتا

 تىمقىېق ۇب ئوخشىمايدىغىنى لىكىن ن،هتكهك پۇلۇت نهبىل رهلگىلهب ستىۈئ ڭسىمنىهر ئوخشاشال

 .ئىدى باھاالر نهدىگ› ياخشى ‹ممىسىهھ

 ۋه مىۈكۆھ ڭزىنىۆئ لىكىن ،ۇقارىسىم پهد ھىمۇم قارىشىنى ڭباشقىالرنى رهكىشىل هرچهگ

 هزىگۆئ نهبىل قارىشى ڭباشقىالرنى قىلىپ ساددىلىق نامراتالر مماهئ.  ھىمۇم ۇخىمېت لىۇسۇئ ڭزىنىۆئ

 ش،ئوخشا هسىمىگهر هپارچ بىرىنچى ڭسسامنىهر هتىجىده،نۇقىلمايد تىراپېئ زىنىۆئ ،ۇقىلىد مۈكۆھ

. ۇتىدېك پۈلۈمۈك الرغا ›باھا‹ ئاتالمىش نهبىرىلگ رىپىدىنهت يدىغانالرهبىلم النىۋھهئ قىقىهھ

 الۋئا مهئاد رهگهئ.  ھىمۇم هڭئ شىۇتون بولغان هزىگۆئ ڭزىنىۆئ ڭئىنساننى ھاياتتا كىشىلىك لىكىن

 نهبىل نامراتالر اڭۇش.  نۇقىلمىس مىدۈئ باھاسىنى ياخشى ڭباشقىالرنى قىلمىسا تىراپېئ زىۆئ زىنىۆئ

 بايالر ،ۇرىدۇياقت قىلىشنى مۈكۆھ هزىگۆئ نهبىل قارىشى ڭباشقىالرنى نامراتالر: ۇئوخشىمايد بايالر
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 . ۇقىلىد مۈكۆھ باشقىالرغا نهبىل قارىشى ڭزىنىۆئ هكسىچهئ

 زىنىۆئ نىالهي ھىمىۇم هڭئ نهتهنىسپ همگهئاد لىكىن ،ۇدىسىم ھىمۇم قارىشىنى ڭزىنىۆئ باشقىالر

 رۇككهپهت ڭمنىهئاد ربىرهھ ،ۇبولىد نىشانى ھايات كىشلىك ڭمنىهئاد ربىرهھ.  شۇتون نىقېئ

 زۆك ڭباشقىالرنى السىالۋبىكىتى لىنىۇسۇئ ياشاش ۋه نىشانى ياشاش اۇڭش.  ۇئوخشىمايد لىۇسۇئ

 بوشاشماي قىلىش، ئىشنى رغانۇياقت زىۆئ.  كهرېك سلىكهلچىمۆئ قىممىتىنى ڭزىنىۆئ نهبىل قارىشى

 هڭئ هنسهئىش هگىپىگ ڭباشقىالرنى هالرچۇقارىغ.  ۇرىدېب ېۋهم قىقىهھ ئاخىرى شالۇرۇامالشتۋدا

 . ۇقازىنالمايد هتىنجهن ئىشتا چېھ ئاخىرىدا زىپ،ېئ نىلىشىدىنۆي پكىهسلهد

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 بولغان هزىگۆئ ڭرنىهكىشىل بىلىدىغان ھىمۇم باھاسىنى نهرگهب هزىگۆئ ڭباشقىالرنى همىشهھ

 زىنىۆئ قىقىهھ مهئاد ئىشىنىدىغان هزىگۆئ.  ۇبولىد نۆۋهت ناھايتى نچىسىهئىش

 هزىگۆك ڭزىنىۆئ.  رۇمدهئاد قىلىدىغان تىراپېئ لىدىنۆڭك چىن زىنىۆئ مهھ يدىغانهلهرۈندهچلۈك

 گىشلىكېت شقاۇبول بايالردا قازانغان هلىبهغ قىلىش، هئامىلۇم ۋه قىلىش مۈكۆھ باشقىالرغا تايىنىپ

.بىرى ڭرنىهئاالھىدىلىكل
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 بايالر ،ۇلىدۆب لۆڭۈك هتكهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك نامراتالر

 ۇبىلىد ھىمۇم تنىهقىمم سىدىكىۈلگهك

 نۈچۈئ تهئهنپهم هكىچىككىن ،ۇلىدۆب لۆڭۈك هتكهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك هپىنچۆك نامراتالر

 قىممىتىنى ڭزىنىۆئ نامراتالر.  ۇيالشمايدئو ققىياتىنىهرهت سىۈلگهك ڭئىشنى مماهئ ،ۇبولىد هارۋئا

 قارىشى،  قىلهستۇم قارىتا هرگهسىلىلهم بىلىمى، مول نۈچۈئ ڭنىۇب نهبولىدىك رماقچىۇئاش

 . كهرېك شۇبول روھى رلىكهرۈك ئالدىن قىالاليدىغان رۇككهپهت ققىياتىنىهرهت سىۈلگهك ڭرنىهيئىلهش

. هملۈج بىر ئامراق هڭئ نامراتالر ۇب مانا -».ڭنلىكىهجىگېت پۆك ڭتكىنىهئىشل ئاز«

 بىر لىپېس غهبلهم نۇهي 40000 ، 10% مىۈنۈئ پايدا ئاچسا ئاشخانا نامراتالر رهگهئ:  نهسىلهم

 يىل بىر الرۇئ نكىۈچ. ئىش قالتىس ئىنتايىن نۈچۇئ الرۇئ تاپسا نۇهي 44000كىيىن يىلدىن

 كرىۈش رالىغىنىغاۇت پۇتۇت ىدىرىن سلىهئ ڭلنىۇپ هنهي قىلىپ تهخىراج-جهخ ، ئىچىپ-پهي

 ۇقىلسىم قارار لىشنىېس غهبلهم  ،ۇقىيمايد زىۆك هئىشلىتىشك چىقىپهئ ۇبولسىم لۇپ الرداۇئ.ۇقىلىد

 منىهدهق بىر ۇئاش الرۇئ رهزهتئىينهق شتىنۇبول قانداق.ۇخالىمايد قىلىشنى لۇككهۋهت هرگهتهخ رگىزهھ

 ،ۇئوياليد رىشىشنىېئ پايدىغا ڭچو نهبىل هسمايهد ئاز قىلسا سودا نامراتالر. ۇخالىمايد زادى لىشنىېئ

 نچىسىزهئىش  هرچهئامراق،گ هكايىسىگېھ ›شىۇبول ۇتوخ ڭمنىۇخۇت شى،ۇغۇت مۇخۇت ڭنىۇتوخ‹ 

 .ۇباغاليد مىدۈئ كىيانغىالېم بىر تهقهپ ۇبولسىم

 نىلىشېئ پايدا پۆك نهبىل غهبلهم پۆك قىلسا سودا بايالر ئوخشىمايدىغىنى، نامراتالرغا

 ڭتاماقخانىنى بىر‹‹ بايالر ئالساق مىسال چىشنىېئ تاماقخانا ئوخشاشال.  ۇقىلىد قتىسىۇن باشلىنىش

 ۇبولىد ئاچقىلى تاماقخانا 1000 بولسا غهبلهم نۇهي 40000000 رهگهئ ن،ۇهي 40000 بلىغىهم

 مىغانبول چىۇرغۇباشق پۆك نچىلىكۇم هلسهك توغرا شقاۇرۇباشق ياخشى ممىنىهھ مماه؟ئۇسمهمهئ

 نكىۈچ ن،هياخشىك سالغان غهبلهم ھمانخانىغاېم ؟قارىغانداهكېچ جاپا قانچىلىك خوجايىن الداۋھهئ

 مىليون 4 كىيىن يىلدىن بىر ۇبولسىم 10% پايدا ،ۇيدهلهئىشلىت غنىهبلهم هممهھ مىھمانخانا بىر



 

 82 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 2 باب چىنچىۈئ  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، ويق نامراتالر

 .ۇزىدۈت پىالنى لىشېس غهبلهم هبويىچ ۇش مهھ ۇئوياليد پهد!›› ۇپايدىغ

 يىراققا الرۇئ قىممىتى، سىۈلگهك ڭغنىهبلهم قولىدىكى لىدىغىنىۆب لۆڭۈك كهپرۆك ڭىبايالرن

 سىۈلگهك ڭئىشنى ،ۇئويلىشىد قىممىتىنى سىۈلگهك ڭققىياتىنىهرهت ڭئىشنى. ۇسالىد رهزهن

 . ۇيارىتىد بايلق همدهھ ،ۇچىقىرىد قارار اقتىداۋ تسىالهي پۇتون تىنىهئهنپهم

 ڭقاقاسلىقنى بىر. ۇرىپتېب لوندونغا نهبىل پويىز ياش بىر ىيىلىكنگىلهئ ئىلگىرى، يىلالر پۆك

 دىققىتىنى ڭكىشىنى پتىنهرهت ئالدى اقىتتا،ۋ ۇب ،ۇباشالپت ئاستىالشقا زېپوي هرىدېي گىلىدىغانهئ

 ۇب قاقاسلىقتا يوق هرسهھىچن لىكىن ،ۇبولسىم ئاددى سىرتى ڭينىۆئ. ۇپتۈنۈرۆك يۆئ بىر كهدۇتارتق

 ھالدا ھاياجانالنغان چىالرۇيول قىلغان سېھ زىرىكىشلىك هردهپهس. نهنىدىكۈرۆك هئاالھىد يۆئ

 ۇب نگىلىيىلىكهئ لىكىن. ۇپتۈشۈچ قىلىشقا هنازىرۇم هستهب - سهب نزىرىنىهم هئاالھىد ردىكىهپهس

 ڭچو ۇخىمېت يۆئ ۇب« هلىدۆڭك پ،ۇسوق پهلدۈپۈد قسىزۇيۇت رىكىۈي هيتتهپ نهرگۆك ينىۆئ ۇئاش ياش

 هردهي ۇش هپىرىدهس قايتىش اۇڭش. ۇئويالپت پهد »نهبوالرك توغرا بولسا نهئىشلىتىلگ ائىشالرغ

 ياشقا ۇب گىسىېئ يۆئ. ۇپىپتېت گىسىنىېئ ڭينىۆئ هتتهققهشۇم بىر ڭمى ۋه ۇپتۈشۈچ پويىزدىن

 تىشنىۋېتىېس ينىۆئ قىلىپ ئامالسىز شقاۇرۇت هردهي ۇب بولغاچقا نىۇقۋشا پويىز ممىسىهھ ڭتراپنىهئ

 المىغانۋتىېس چكىمېھ هھازىرغىچ بولمىغاچ ياخشى ئورنى ڭينىۆئ مماهئ.ۇيتىپتېئ قىلغانلىقىنى ارارق

 .نهئىك

  ئاندىن. ۇاپتۋتىېس هنگۈهي ڭمى 20 ينىۆئ ۇب ياش ۇب يىنېك تالىشىشالردىن باھا سهپ بىر

 غانلىقىنىبولىدى ياخشى ناھايتى ڭنىمىنىۈئ  ئورناتسا تاختىسى النېئ هرگهي ۇب ڭرنىهتلهشىرك

 النېئ ڭينىۆئ ۇب شىركىتى IBM يهتمۆئ نۇزۇئ. ۇئاالقىلىشىپت نهبىل تهشىرك هقانچ بىر پۈرۈندهشۈچ

 نۈهي ڭمى180 لىۇپ هئىجار نۇرۇئ يىللىق چۈئ ئالدىدىن ياشقا ۇب پ،ۈرۆك ئورنىنى للىكىدىكىهزهۋئ

 . ۇرىپتېب

 قىلمىغان چىقىش نى »تىهئهنپهم سودا« سىۈلگهك ياش ۇب چاغدا ينىهئ رهگهئ ،ڭقىېب ئويالپ

 بولغاندا نداقۇئ.  بوالتتى نهتكهك پۈتۆئ قىلىپال هنازىرۇم ئوخشاش چىالرغاۇيول باشقا بولسا،
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 اقتىداۋ نلىكتىن،هرگۆك قىممىتىنى سىۈلگهك ڭينىۆئ ۇب ۇئ. يىتتىهرمهب زۈي ۇئىشالرم يىنكىېك

. ئويالشقان قىممىتىنى النېئ ڭينىۆئ همدهھ الغانۋتىېس ينىۆئ باھادا نۆۋهت قىلىپ، تهرىكهھ

 بايلىققا نىۇئ ۇب. ساتقان هركىتىگېش IBM يىللىقىنى چۈئ ڭينىۆئ تايىنىپ هقىلگهئ  ئارقىدىن

 . نهرگۈرىشتېئ

 نامراتالر.  ھتاجۇم ۇخىمېت هزگۆك يدىغانهلهرۈك تنىهرسۇپ ، ھتاجۇم هتكهرسۇپ — يىشېب

 قانداق بايلىقنى ڭالرنىۇئ ،هرۆك نقىلغاندى سهۋهھ هقدىرىگهت ڭبايالرنى قىلغان هلىبهغ

 ئىقتىدارىنى شۈرۈندهرىقلهپ تنىهزىيۋه پايدىلىق ۋه تقانلىقىنىۇت قانداق تنىهرسۇبايقىغانلىقىنى،پ

 .كهرېك گىنىشىۆئ تىرىشىپ

 قىز ۇئ تىمېق بىر.  ياش بىر تتىكىه،ئاد پۇبول ئىشچىسى ياساش لكاۇبوت رىكىلىقېئام ۋتوۇل

 قىز ۇئ. نهئىك الغانۋكىيى يوپكا هزگىچۆئ پاسونى دوستى قىز چىققاندا، چرىشىشقاۇئ نهبىل دوستى

 كىيىمدىن ۇئ.ۇقاپت قاراپ يهزمۈئ زىنىۆك لىپېق پۇرۇياقت كالهب يوپكىسىنى ڭدوستىنى

 ياسىسا لكاۇبوت قىلىپ قلىدهت هكلىگهش ڭيوپكىنى رهگهئ:  كاللىسىدا قسىزۇيۇت اتقانداۋرلىنىۇزۇھ

 .ۇبوپت يداهپ ئوي نهگېد ،ۇبولمامد پۇسلۇئ بىر هئاالھىد نهزمهج

 نهبىل قولى زۆئ قىلىپ قلىدهت هكلىگهش ڭيوپكىنى ۇب زدىنېت ۇئ يىنالېك چرىشىشتىنۇئ

 پالۇبول لهزۈگ شىۈنۈرۆك سىرىتقى ڭلكىنىۇبوت خىل ۇب. ۇچىقىپت پهلهاليىھ ژىنىۇچىرتىي ڭلكىنىۇبوت

 همدهھ بولغاچقا ئاالھىدىلىكى كهتسلىكهتمهك سىيرىلىپ هئاسانلىقچ تقانداۇت قالماستىن،

 ئىچىملىك ڭچو هچچهن بىر ،هچكهنگۈرۆك پۆك تتىكىدىنهلىيهمهئ قارىماققا قۇقلۇيۇس لكىدىكىۇبوت

 6 بىلىپ، رنىهۋهخ ۇب شىركىتى كوكاكوال يىلى-1923 مهھ. ۇتارتىپت دىققىتىنى ڭتلىرىنىهشىرك

 ۇئ قىلىپ نداقۇش. ۇاپتۋتېس قىنىۇھوق نتېپات ڭلكىسىنىۇبوت ڭنىۋتوۇل دوللىرىغا رىكاېئام مىلىيون

 . ۇئايلىنىپت بايغا ياش چىقىرىپ نام چىدىالېك بىر نهبىل سىهاليىھ قىزىقارلىق ۇب

 پۇبول مۇھرهم هچۇئاچق پۇمۇي زنىۆك تلىرىدىنهرسۇپ شۇبول باي بىر زىهب دائىم رهكىشىل

 زۆك بايقايدىغان بايلىقنى هردهكىشىل نۇرغۇن سلىنىشۇپسهئ خىل ۇب.  ۇسلىنىدۇپسهئ قالغانلىقىدىن
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 زۆك دائىم نامراتالر ؟هنىم رقىهپ ڭچو هڭئ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر.  بولغان ملىكىدىنهك

 ھىمۇم تىنىهئهنپهم سىۈلگهك هكسىچهئ بايالر. ۇرىدۆك يوقاتقىنىنىال ۋه نهرىشكېئ ئالدىدىكى

 رسىتىنىۇپ سودا دىنڭنىۇئ همدهھ. انقارىغ هسىلىگهم نهبىل زىۆك بايقىيااليدىغان ۋتوۇل. ۇبىلىد

 . ياراتقان بايلىقنى بولغان هۋهت هزىگۆئ مهھ. چىققان زىپېق

 نامراتلىق تتىكىهھهج ماددىي نامراتلىقى ڭنامراتالرنى كى،ۇبولىد لىشقاۈۋېرۆك دىنڭنىۇش

 ماددى كىشتىۈنۈرۆك تالهقهپ بايالر قىقىهھ. نامراتلىق قلىهئ ۋه روھى ئاساسلىقى لكىهب بولماستىن،

 ققىياتىنىهرهت سىۈلگهك ڭئىشنى دائىم رهھ. قىللىقهئ بايالر. سهمهئ بايالر پۆك لىۇپ ۋه بايلىقى

 نامراتالر. ۇزىدۈت پىالن زگىللىكهم نۇزۇئ. ۇلىدۆب لۆڭۈك ۇخىمېت هتكهئهنپهم سىۈلگهك. ۇيدهلهرۆك

 .ۇدئويالشماي ققىياتىنىهرهت سىۈلگهك ڭئىشنى الرۇئ نامراتكى، نۈچۈئ ڭنىۇش

 تهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك لىكىن. ۇلىدۆب لۆڭۈك هتكهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك تهقهپ نامراتالر

 تكىالهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك. ياخشى نهزگۈت پىالن زگىللىكهم نۇزۇئ نىالهي پ،ۇبول اقىتلىقۋ

. ۇىدبىل ھىمۇم تنىهئهنپهم سىۈلگهك بايالر. ۇقالىد قۇرۇق گىدىنۆت پهد گمىنىۈت السا،ۋسىلىېئ

 ئاندىن ئويالشقاندا تنىهئهنپهم سىۈلگهك يىراق تهقهپ. ۇرىدېب تهھمىيهئ هتكهقىمم سىۈلگهك

 .ۇيدهلهرىشېئ هلىبىگهغ قىقىهھ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ۈگهڭم مهئاد لىدىغانۆب لۆڭۈك تكىالهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك تهقهپ تار، دائىرىسى رهزهن

 لىشىمىز،ېس رهزهن يىراققا نمىزهئوياليدىك قىلىشنى هلىبهغ اۇڭش. ۇبواللمايد باي قىقىهھ

 ۇسىزم. ۇقىناليدېي هسىزگ ئاندىن بايلىق بولغاندا نداقۇب. كهرېك يتىشىمىزېڭهك رىمىزنىۇككهپهت

 .لىسىزۇقوش هپىگېس بايالر ئاخىرىدا. ئايلىنىسىز بايغا نامراتتىن
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 هجىگتىهن نامراتالر ،ۇقىلىد ئىش قاراپ هتكهزىيۋە بايالر

 ۇقىلىد ئىش قاراپ

 ماددى لىدىغان،ۆب لۆڭۈك ئىقتىدارىغا دائىرىسى، رهزهن چى،ۈك مىلىهئ ڭمنىهئاد سىرهئ - 21

 هدىمىگهق ىرهۋد رهگهئ هىردهۋد ۇب. رهۋد اتقانۋقىلى ققىهرهت كهچقاندۇئ خنىكاېت-نهپ مول، بايلىقالر

 رنىهۋد تتاهھ ىز،ڭالىسىڭما گىشىپهئ هرگهۋد رهگهئ. شاللىنىسىز رپىدىنهت ىرهۋد ىزڭلمىسىهتىشېي

 . ئايلىنىسىز بايغا قازانغان تهقىيهپپۇۋهم سىز نىقكىېئ ھالدا ۇئ ىز،ڭلىسىهئىلگىرىلىي ئالغا باشالپ

. سهمهئ ۇبايم لىشىدىنالۇتوغ چكىمېھ ئوخشاشال. سهمهئ نامرات لىشىدىنالۇغۇت چكىمېھ

 تىرىشمىسا، رهگهئ ۇبولسىم هتچۋهباي اتقانۋيايرا سايىسىدا ڭئانىسىنى-ئاتا ھازىر رهزىلهب هرچهگ

. ۇگىتىدۈت قىلىپ ئىسراپ ممىنىهھ نىۈك بىر ھامان ياشىسا، پهي ننىهرگهب پىپېت ئانىسى-ئاتا

 ئىش قىپېب هتكهزىيۋه بايالر قىقىهھ. ۇھىسابالنمايد باي قىقىهھ ۇرگىزمهھ »باي« نداقۇب هنهي

 رهكىشىل تتىكىهئاد ۇئىشالردىم ئاددى. ۇرىدۆك يىراقنى. ۇپىالناليد يىراقنى الرۇئ. ۇقىلىد

 لىپېس ئىشقا بىلىمىنى كاللىسىدىكى الرۇئ. ۇيدهلهرۆك زگىرىشىنىۆئ تهزىيۋه يدىغانهلمهرۆك

 .ۇچىقىرىد نۈكهي بىر توغرا ئاخىرىدا قىلىپ تقىقهت همدهھ. ۇقىلىد ھلىلهت پسىلىهت تنىهزىيۋه

 ۇخىمېت هنىلىشىگۆي ققىياتهرهت ۋه ريانىهج تققىياهرهت ڭئىشنى بايالر قارىغاندا، هتىنجىگهن

 .ۇلىدۆب لۆڭۈك

 پايدا الرغاۇئ هتىجهن رهگهئ. ۇلىدۆب لۆڭۈك تىجىگىالهن تهقهپ الرۇئ ؟ۇنامراتالرچ كىنېل

 ققىياتهرهت سىۈلگهك ڭئىشنى. ۇقىلىد ئىشنى ۇب رىپېب يالهنمهئىككىل قىلسا سېھ كهرىدىغاندېب

 قارىشىدىكى زۆك ۋه لىۇسۇئ رۇككهپهت ڭنامراتالرنى نهبىل ربايال ۇب. ۇئويالشمايد لىنىشىنىۈي

 نامراتلىقنى باي قاراش زۆك. ۇرتىدهزگۆئ لىنىۇي چىقىش لىۇسۇئ رۇككهپهت. رهپلهرهت ئوخشىمايدىغان

 هپىنچۆك. سهمهئ نامراتلىق تتىكىهھهج ماددى تهقهپ شىۇبول نامرات ڭمنىهئاد بىر. ۇيدهلگىلهب

 رىدىغانۇئاش ئىشقا نىۇئ ۋه ئىستىكى شۇبول باي الۋئا هردهكىشىل. اتنامر كاللىسى ڭرنىهكىشىل
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 . ۇياشىيااليد كهبايالرد الرۇئ ئاندىن. كهرېك شىۇبول هئىراد

 ھىمۇم قاتار بىر ريانىهج زلىنىشۈي هتكهرىكهھ تىپىك بىر قارىغاندا، رىيىسىدىنهزهن تهزىيۋه

.  كهرېك بىكىتىش نىشان  ققىياتىداهرهت تهزىيۋه ال،ۋئا. ۇئالىد هئىچىگ زۆئ رنىهئاالھىدىلىكل

 ئالغا كسىزۈلۈزۆئ همدهھ ۇرىدۈس ئىلگىرى ققىياتىنىهرهت تهزىيۋه بىكىتىش ۇب بىكىتىلسىال نىشان

 پكىهسلهد ڭچىيىشىنىۈك ۋه كىللىنىشهش تهزىيۋه. ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك ريانىنىهج شهئىلگىرىل

 پۆك رهگهئ ئاخىرىدا. ۇيوقىلىد تىمېق پۆك هنهي ىنلىك. ۇبولىد يداهپ مانۇگ تىمېق پۆك ،هزگىلىدهم

 بىر ىېڭي هتتهزىيۋه نداقتاۇئ بولسا، كهالقىدۋئا ققىياتىهرهت ڭتنىهزىيۋه يىن،ېك مانالنغاندىنۇگ تىمېق

 بازار.  ۇكىللىنىدهش هھادىس ئاشقان كتىنهچ بازاردا ئارقىدىنال،.  ۇبولىد يداهپ ريانىهج زلىشىشېت

 ئاخىرىدا هڭئ.  رۇبىشارىتىد ڭلىشىنىېك تىپېي ڭننىۇدولق قىرىۇي ۇب.  ۇىرىدك هتكهھال نورمالسىز

 هھالىتىد كهالقىدۋئا بازار كىنېل.  ۇلىدېك هبىرلىكك قارىشى زۆك بولغان بازارغا ڭرنىهكىشىل

 اقىتتاۋ زىهب. ۇلىدېك بارلىققا تهھال ئاچقان كتىنهچ ئاسانال نغانلىقتىنۇيۇت دائىم بازار.  ۇرىدۋېرىۇت

 . ۇئىپادىلىنىد هرىنىشىدهۋت ڭباھانى ي،هتمهئ كىسهئ شتىالۈنۈرۆك باھاسى بازار

 تاقابىل ئاكتىپ هلسۈرۈك رهتهخ-خىيىم مهھ ۇرىدۆك زلىنىشىنىۈي ققىياتهرهت خىل ۇب بايالر

 همدهھ. ۇرىدۇقىلد ققىهرهت ئىشلىرىنى ڭزىنىۆئ هيىچۇب زلىنىشۈي بايقىغان زلىرىۆئ الرۇئ. ۇرىدۇت

 تتىكىهئاد نكىۈچ. ۇبولىد ئىش قىلمىغان سېھ رهملهئاد ئاددىي همىشهھ ئىش لىغانباش الرۇئ

 نامراتالر ئاددى رىۇككهپهت.  يوق سىۈزگهس كهشكىدۈچ سىپېب پاراسىتىنى ڭالرنىۇئ ڭرنىهكىشىل

. تاللىشى ڭبايالرنى قىلىش ئىش قىپېب هتكهزىيۋه.  ۇىدڭما گىشىپهئ هدىمىگهق ڭبايالرنى تهقهپ

 تالالش بولمىغان ئوخشاش بايلىق ۋه نامراتلىق. لىۇسۇئ ڭنامراتالرنى قىلىش ئىش قاراپ هتىنجىگهن

 . نهنگهقسىملهت هرگهملهئاد بولمىغان ئوخشاش ئىچىدىن

 ناچارلىشىپ بارغانسىرى ڭتىجارىتىنى  ڭنشاۈهش ڭاۋ قىلىدىغان تىجارىتى تاختاي پول

 ۇب. ۇتىدۋېزىۈتكۆئ كىنىنىۇد ئامالسىز نۈچۈئ لىشېق ساقالپ رخىنىهننهت پ،ۈرۆك اتقانلىقىنىۋتىېك

 رۇيامغ رىدىنېي هممهھ ڭينىۆئ.  ئىدى قۇسوغ ئىنتايىن اۋھا  هچكهكىرگ قىش پتاۇنهج اقىتتاۋ
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.  قالدى پۇلۇزۇب اقىتتاۋ ۇشۇم كهيىشقاندېق ۇچمۈشىگهڭت اۋھا يىدىكىۆئ ڭنىۇئ ،هكتهتمۆئ تامچىسى

 لسىالهك قىش پ،ۇبول سىلىېك شامالدارىش ۋه غىۇليال مۇغۇب ڭئانىسىنى-ئاتا قالغان ياشىنىپ

 رىمېي ئىنتايىن لىۆڭك ڭنىڭنشاۈهش ڭاۋ چرىغانۇئ هربىگهز قوش. چرايىتتىۇئ قىينىشىغا ڭلنىهسېك

 . ئىدى

 كهباھارد يىۆئ ڭدوستىنى ۇبولسىم قىش ئوخشاشال. باردى هيىگۆئ ڭدوستىنى بىر ۇئ نىۈك بىر

 اتقانۋلىېك ئاستىدىن ڭتىنىۇپ ڭنشاۈهش ڭاۋ بىلىدىغان قىنىۇيوقل پار كهبىرد پتاۇنهج.  ئىدى ئىللىق

 ۇمۇئ يىنېك ندىنۈك هچچهن ۋه نهرگۈشتۈرۈس دوستىدىن رھالالهد همدهھ قىلغان سېھ ئىسسىقنى

 رىپ،ېب هيىگۆئ ڭدوستىنى بىر هنهي ۇئ كىيىن. ئورناتقان پار لىنجاېس ئىسىيدىغان ئاستىدىن هيىگۆئ

 يداهپ ئوي بىر رھالهد كاللىسىدا پ،ۈرۆك اتقانلىقىنىۋچراۇئ ىينىشىغاق ڭقنىۇسوغ ڭپچىلىكنىۆك

 ڭپارنى لىنجاېس ئىسىيدىغان ئاستىدىن  تراپىداهئ ڭيىنىۆئ ۇئ يهتمۆئ زاقۇئ قىلىپ نداقۇش. بولغان

 لىنماېس.  ئىدى بار لۇپ كالهپرۆك سومدىن ڭمى30 داڭنىۇئ چاغدا ينىهئ.  ئاچقان كىنىنىۇد تارماق

 ياخشى نداقۇم ڭسودىنى ۇب ۇزىمۆئ ۇئ باقمىغاچقا قىلىپ تنىهتىجار ۇب ئىلگىرى هستىگۈئ ڭنىۇئاز،ئ

.  نىدىهرگۆك توغرا زلىنىشىنىۈي بازار ڭپارنى لىنجاېس ۇئ مماهئ.  قىاللمىغان نچهئىش هئانچ بولىشىغا

 . ردىۇامالشتۋدا تئىيهق سودىنى ۇب اۇڭش

 كسىزهچ ڭپارنى لىنجاېس نهتهنىسب هسلىگهپ قىش ڭنىۇگڭجو بىۇنهج بولغان قۇسوغ مهھ مهن

  مىنلىنىشنى،هت نهبىل پار ئوخشاش هشىمالدىكىگ قالرۇپلۇنهج نۇرغۇن پ،ۇبول بار رسىتىۇپ سودا

 نالهبىل لىنىشىېس بازارغا پار لىنجاېس  اۇڭش.  قىالتتى مىدۈئ شنىۈزۈتكۆئ قىشنى هيىدۆئ هئازاد ئىللىق

 همگۈلۆب شهمىنلهت مال هئىچىد  ئالدىراشچىلىق نىۈك رهھ ۇئ. الدىۋرۇتاپش زاكاس نۇرغۇن ۇئ

 تىمېق ۇب قىلىپ نداقۇش. تتىهرېب پۈزۈتكهي هئىگىلىرىگ مالنى ئارقىدىن.  يولاليىتتى زاكاس

 خوجايىنىغا ڭكاننىۇد نجىرسىمانهز لىقڭدا ردىكىهي ۇش نىۇئ غهبلهم هئازغىن لىنغانېس

 . رىشتىېئ هكىرىمگ نۇرغۇن ندى،هللۈگ بارغانسىرى ئىشلىرى ڭنىۇئ. ردىۇئايالند

 هلىبىگهغ نداقۇب ڭنىڭنشاۈهش ڭاۋ نهتكۋهزىۈتكۆئ كىنىنىۇد بولغانلىقتىن ناچار سودا ئىلگىرى
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 ڭزىنىۆئ همدهھ نهلىگهرۆك توغرا زلىنىشىنىۈي ققىياتهرهت ڭپارنى لىنجاېس ۇئ بىهۋهس ڭرىشىشىنىېئ

 لىنجاېس يىدىكىۆئ ڭدوستىنى هپتهسلهد رهگهئ. رغانۇامالشتۋدا سودىسىنى پ،ۇرۇت ڭچى هپىكرىد

 زلىنىشىنىۈي ققىياتهرهت پتىكىۇنهج ڭپارنى ۇب ياكى بولسا نهرمىگۈشتۈرۈس النىۋھهئ پۈرۆك پارنى

 قوزغىلىش، قايتا سىلىېك ڭئانىسىنى-ئاتا ئىسسىماي يىۆئ كهالقىدۋئا ۇھازىرم ۇئ بولسا، بايقىمىغان

 ۇئ بىراق.بوالتتى نهرگۈي ئاغىرىقىدا باش ڭسلىقنىبولما سىهنبهم كىرىم ناچارلىشىش، تىجارىتى

 ڭبايالرنى ۇب مانا. قازاندى تهقىيهپپۇۋهم مهھ لىدىهرۆك توغرا رسىتىنىۇپ سودا ۋه تنىهزىيۋه

 . بايلىق نهلگهكهئ قىلىشى ئىش قىپېب هتكهزىيۋه

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ڭرياننىهج هكىسچهئ. ۇلىدۆب لۆڭۈك كهب هتىنجىگهن. ۇقىلىد ئىش قاراپ هتىنجىگهن نامراتالر

 هتتهقسهم بىر تهنىي بىر. ۇقىلىد ئىش قىپېب هتكهزىيۋه بايالر. ۇقىلىد ساقىت ردىنهزهن ھىملىقىنىۇم

 باشقا ياكى قىلىش سودا يلىهم. ۇقىنلىشىدېي هتكهقىيهپپۇۋهم پۈتۈرسۆك تىرىشچانلىق كسىزۈلۈزۆئ

 تىنجىنىالهن تهقهپ.  كهرېك قىلىش ئىش ئاندىن پۇنۇت توغرا تنىهزىيۋه الۋئا ن،ۇبولس قىلىش ئىش

 .ۇبولمايد رگىزهھ ماسالشمىسا هتكهزىيۋه ئويالپ
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 ھالدا اپىقۇۋم بايالر سسىپ،هئهتۇم همىشهھ نامراتالر

 ۇقىلىد لۇككهۋەت هرگهتهخ

 ڭسىزنى قارىتا هسىلىگهم ۇب ؟ۇچىمۇقىلغ لۇككهۋهت هرگهتهخ ياكى ۇسسىپمهئهتۇم سىز

 .ۇبولىد اپۋجا ىزغاڭشىۇبول نامرات ياكى باي ىزڭرگىنىهب

 ھتىياتچانلىقېئ سسىپلىكنىهئهتۇم الرۇئ. ۇلىدېك سسىپراقهئهتۇم قىلسا ئىش رهملهئاد تتىكىهئاد

 قىلىش ئىش ساقلىنىدىغان ردىنهتهخ پۇرۇت پايدىغىال ش،ۇرۇت يىراق ردىنهتهخ. ۇقارايد پهد

. ۇقورقىد ندىنۇچاپق-بوران كىشى سسىپهئهتۇم .ۇقارايد پهد ۇقىلىد مهخاتىرج كىشىنى لىۇسۇئ

 ئايروپىالنغا ياكى پاراخوت رۈمۆئ بىر الرۇئ. ۇرىدۈگدهئ باش الرنىۇئ ۇارىچىلىقمۋئا هكىچىككىن

 تىشىدىنېك پۈشۈچ ڭئايروپىالننى ياكى تىشىېك پۈكۆچ ڭپاراخوتنى تهقهپ رازىكى رماسلىققاۇئولت

 .مىسالى ڭھالىتىنى پىسخىك ڭرنىهكىشىل سسىپهئهتۇم تهقهپ ۇب هتتۋهلهئ. ۇئوياليد ساقلىنىشنىال

 بار جاسارىتى كلىك،هرۈي رهكىشىل قىالاليدىغان لۇككهۋهت هرگهتهخ ھالدا ناسىپۇم

 لىپېئ قىلىش لۇككهۋهت هرگهتهخ اپىقۇۋم. ۇقورقمايد نالردىنۇچاپق- بوران الرۇئ. رۇردهكىشىل

 دوغا ۇمدىمهئاد قىالاليدىغان لۇككهۋهت هرگهتهخ .ۇرىدۇياقت سىنىۇيغۇت هربهز ۋه يرانلىقهھ نهلگهك

 ۋه هالرچۇقارىغ تىكىش دوغا نداقۇب هتتۋهلهئ. ۇبولىد رىېكتهخار قىشېب سىناپ لىيىنىهت تىكىش،

 .بايلىق ،هلىبهغ تىككىنى دوغا ڭالرنىۇئ. سهمهئ ددىئاسىزۇم تهقسهم

 ۇب رهگهئ.  تهجاسار ۋه شۇبول كلىكهرۈي قتىسىۇن ھىمۇم ڭقىلىشىنى هلىبهغ ڭمنىهئاد بىر

.  ۇئوخشايد قىمارغا ھايات كىشلىك.  سهمهئ مكىنۇم شىۇبول ڭرسىنىهچنېھ بولمىسا ئىككىسى

 نۈچۈئ ڭنىۇب.   كهرېك تىكىش دوغا بارىنى هزىدۆئ نهزمهج نهتاللىغانك يولنى بىر نهييهئۇم ئىنسان

 هرگهتهخ بىرخىل ۇتىكىشم دوغا.  ۇبولمايد ۇخىمېت زىشقاېئ نىشاندىن پۇقوي يوقىتىپ قلىنىهئ

 . رۇقىلىشت لۇككهۋهت

 ۋه هلىبهغ مماهئ ئويلىسا، شنىۈزۈئ ىزىداېڭد سودا قىلىشنى، سودا رهكىشىل تتىكىهئاد رهگهئ
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 رىشىېب رداشلىقهب نلىرىغاۇچاپق-بوران ڭىزىنىېڭد سودا قىاللمىسا، هئامىلۇم ركىنهئ هتكهبىيۇغلهم

 تهبىيۇغلهم ۋه تهسرۇن ملىكهبىرد ىلىشېڭي-شىېڭي شتىكىۇرمۇت كىشلىك. ۇبولىد قىيىن

 نۈگۈب.  سهمهئ رۋهبارا تاپىدىغانلىقىمىزغا ۈگهڭم تاپقىنىمىز لۇپ نۈگۈب.  ۇيدهنمهلگىلهب رىپىدىنهت

. هسىلهم اقىتلىقۋ تهقهپ ممىسىهھ ، سهمهئ رۋهبارا تارتقانلىقىمىزغا زىيان ۈگهڭم ۇتارتىشم زىيان

 ئىشتا رقانداقهھ مهئاد.  تهزىلهپ ھىمۇم هڭئ مدىكىهئاد بىر شۇلۇب كلىكهرۈي اقىتتاۋ رقانداقهھ

. ئوخشاش ۇشمۇبول مهئاد ۋه قىلىش سودا. مكىنۇم قىاللىشى هلىبهغ رسىالهب رداشلىقهب هئاخىرغىچ

 بولغاچقا نداقۇش. ۇشىدۈچ هقائىدىگ بىر ئوخشاش قىلىش ئىش رقانداقهھ ئالغاندا تتىنهھهج ڭچو

 پىپېت روناق ئاندىن چىققاندىال پۈزۈئ نهبىل قۇرلۇسهج يدانىدىنهم هڭج ىزىدىكىېڭد سودا تهقهپ

 .ۇبولىد بولغىلى باي

 قىلغاندىن پىراكتىكا. تاپتى تهخىزم بىر زىۆئ يىنېك ندىنهرگۈتتۈپ شۇئوق اۇخڭلوچىيا

 قابىلىيىتىنى ڭنىۇئ رلىكهھبهر تىرىشقان، ئىزچىل ۇئ هرچهگ. ئىشلىدى جاپالىق يىل 3 هھازىرغىچ

 پتىنهۋهس ۇش. نمىدىهشۈچ نلىكىنىهلمىگۈرۈستۆئ نىمىشقا زادى ڭزىنىۆئ ۇئ لىكن ۇبولسىم نهرگۆك

 اتقانۋقىلى ھازىرقى ڭزىنىۆئ ۇئ هتتهخ. يازدى تهخ هپارچ بىر دىرىغاۇم باش تهشىرك هرلىقچۇئوغ ۇئ

 ۇئ ئارقىدىنال. قىلغان بايان پسىلىهت ۇتىنجىسىنىمهن ڭزىنىۆئ همدهھ نهرگۈندهشۈچ خىزمىتىنى

: بولسا بىرى ھىمۇم هڭئ هئىچىد ڭنىۇئ. سورىغان سىلىنىهم هچچهن بىر هنهي لىدىردىن باش هخىتىد

 ۇب.ئىدى ئالۇس نهدىگ »؟ۇبوالمد مهئىشلىس تهخىزم ھىمۇم ۇخىمېت نداۇئور ھىمۇم ۇخمېت نهم«

 لىدىر باش ۇئ نكىۈچ.  تتىهك پۇنتۇئ پاكپاكىز ئىشنى ۇب ڭلوچىيا يهتمۆئ نۇزۇئ تىپهۋهئ تنىهخ

 .ئويلىغاندى پهد يوق اقتىۋ قارايدىغانغا هتچىگهخىزم ئاددى كهندهم ئالدىراش، كهب

 لىدىر باش هتتهخ. الدىۇۋرۇتاپش تهخ هپارچ بىر لىدىردىن باش ڭلوچىيا ردىنهي ئويلىمىغان

 چىرتىيوژىنى شۇرۇقوراشت ماشىنا هچچهن بىر هنهي سىرت قويغاندىن ئالۇس هچچهن بىر غاڭنىۇئ

 يرىغانۇب قىلىشقا تهنازار شنىۇرۇراشتۇق نىسىنىۈسكۈئ ڭتنىۋۇزا ىېڭي نىۇئ پ،ۇبول نهكتهۋهئ

 باقمىغان پۈنۈگۆئ بىلىمنى تتىكىهھهج ۇب بولغانلىقتىن، قىسقا اقتىۋ تامامالش زىپىنىۋه.ئىدى
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 رھالهد ۇئ پتىنهۋهس ۇش. چمىدىهك ازۋ تتىنهرسۇپ ۇب ۇئ لىكىن. قىينالدى ئىنتايىن ڭلوچىيا

 نهبىل رلىكهمتهك بىلىدىغانالردىن نلىرىنىهنمىگهشۈچ. تتىهك كىرىشىپال قىلىشقا تقىقهت يوژنىچىرتى

 ئىنتايىن زىپىنىۋه تايىنىپ هپوزىتسىيىسىگ ستايىدىلهئ ۋه تىرىشچانلىقى ڭزىنىۆئ ئاخىرى. سورىدى

 .تاماملىدى ياخشى

 قىغاۇىكتورلرېد باش ڭتنىۋۇزا ىېڭي زىنىۆئ ڭلىدىرنى باش ڭلوچىيا يهتمۆئ نۇزۇئ

 رغانۇت هاقتىالرچڭۋھا لىدىر باش. قالدى پۇرۇت تىپېق ڭدا ھازا بىر الپڭئا نلىكىنىهيىنلىگهت

 نهتهنىسب چىرتىيوژغا ۇئ سىز ،هبىلىشىمچ ڭمىنى«: ردىۈندهشۈچ همسىرىگىنىچۈلۈك قاراپ غاڭلوچىيا

 شۇبول رىكتورېد باش تهقهپ ڭسىزنى ۇب. ىزڭقىلدى نىالهي سىز كىنېل. نسىزهيدىكهبىلم مىنىېچنېھ

 ىزنىڭھازىرلىغانلىقى ئىقتىدارىنى شهئىگىل زېت رنىهبىلىمل ىېڭي هنهي س،همهئ ئىقتىدارىنىال

 پهلهت مائاش قىرىۇي ۋه نۇرۇئ قىرىۇي ندىنهم هىزدڭتىېخ سىز هستىگۈئ ڭنىۇئ. ۇرىدۈندهشۈچ

. بايقىغان ىزنىڭىكىنلهئىك ياش تلىكهجاسار ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا ڭسىزنى نهم قىلغاندا،

. نامزات ياخشى هڭئ سىز اۇڭش. ھتىياجلىقېئ رىكتورغاېد باش بىر ياراملىق تهشىرك ىېڭي ھازىر

 !» نهيمهبرىكلهت سىزنى

 نامراتالر.  ھتاجۇم شقاۇبول تلىكهجاسار ۋه كلىكهرۈي قىلغاندا ئىش رقانداقهھ رهكىشىل

 ئويالشقا، تهقهپ.  ۇقازىنالمايد رنىهىلتىنجهن ڭچو اۇڭش ، ۇقىلىد ئىش نهبىل سسىپلىكهئهتۇم

 تنىهرسۇپ بولغان هۋهت هزىگۆئ ئاالاليدىغانالرال هستىگۈئ تنىهلىيۇسئهم قىلىدىغان تهرئۈج قىلىشقا

 . ۇئالىد نۇئور قاتارىدىن بايالر ئاخىرىدا ۋه ۇيارىتااليد

 اتقان،ۇۋبول سكىرىزى ئىقتىسادىي لهد زگىلهم پكىهسلهد لغانۇرۇق گوروھى شىياڭسو هياپونىي

 چۇد شارائىتقا قىيىن نداقۇشۇم پ،ۇبول زگىلهم بولغان قىيىن تىشېس ھالسىزالنغان، بازار

 كىرىزىستىن تنىۋۇزا كىچىك ۇب قىلغاندا قانداق. نهنگهزلۈي هىپىگهۋخ لىشېق تاقىلىپ نلىكتىنهلگهك

 نۇرغۇن ؟ۇبولىد غىلىچىقار تىپېس التالرنىۇھسهم لغىلى،ۇتۇق الدىنۋھهئ لۈشكۈم قالغىلى، ساقالپ

 ئارقىلىق چكاۇالمپ هدان ڭمى ئون ئاخىر الرۇئ ئارقىلىق شهلچۆئ زىياننى پايدا ئويلىشىش،
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 ركىتىهھ لىيهمهئ ۋه سىهالھىي ىقاتۋشهت مهھ. قىلغان قارار قىلىشنى ىقۋشهت التلىرىنىۇسھهم

 . ئاچقان يولىنى تىشېس نۈچۈئ چكىالرۇالمپ ۇب ئارقىلىق

 ئىنتايىن خىزمىتىنى ىقاتۋشهت ۋه مكارالشقانهھ نهبىل شىركىتى هباتارىي نهىيشڭگا الرۇئ كىيىن

 ڭچكىنىۇالمپ ۋه هباتارىي قىلىش ىقۋشهت قالپۇتول ئارا-زۆئ خىل ۇب. نهئىشلىگ ياخشى مهھ لىيهمهئ

 ۇب بولغان ئاساسى ڭگوروھىنى شىياڭسو ھازىرقى هتىجىدهن. نهرگۈتۆك قىرىۇي رئىتىنىۈس تىلىشېس

 . قالغان ئامان ردىنهتهخ ۇتمۋۇاز كىچىك

 لى،ۇسۇئ قىلىش ىقاتىۋشهت تىشېس ئارقىلىق تارقىتىش قسىزهھ چكىنىۇالمپ هدان ڭمى 10

 نهتهنىسب تقاۋۇزا كىچىك ۇب ھالىتىدىكى كىرىزىس ئىقتىسادى همدهھ باشلىغان ئىش مدىالهئ

 قىيىنچىلىققا نداقۇب ىكىنل. تهرىكهھ قىلغان لۇككهۋهت هرگهتهخ نهبىل كلىكهرۈي قاپ ۇنمهتهقىقهھ

 پىنچىسىۆك ڭچىالرنىۇقىلغ هلىبهغ. ئىدى يوق ئامال ۇقىلمايم نداقۇش اقىتتاۋ ۇئاش نهنگهزلۈي

 ۋه جاسارىتى،پاراسىتى ڭزىنىۆئ ۇالدىمۋھهئ تلىكهققهشۇم هڭئ الرۇئ. چىالرۇقىلغ لۇككهۋهت هرگهتهخ

 .ۇتاپااليد يولىنى چىقىش تايىنىپ روھىغا لچىلىكۈككهۋهت

 تىرىشىش بوشاشماي ىزدىكىڭزىۆئ نسىز،هيدىكهد نهقازىنىم هتىنجهن ىزداڭئىشى رهگهئ اۇڭش

 بايالر. ۇبولمايد ساقالنغىلى چراشتىنۇئ قىيىنچىلىققا ريانداهج ۇب.  كهرېك ىزڭتايىنىشى هىزگڭئىرادى

 باش ، ۇتوختىتىد دىمىنىهق نامراتالر كىنېل. ۇقىلىد لۇككهۋهت هرگهتهخ چىرىساۇئ شسىزلىققاڭۇئو

 . ۇبولىد پۇغلهم ئاخىرىدا ، ۇقىلىد ئىش يوق ئايىغى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 پهككهرۇم كهب ئىشالرنى قىلىشى، هئامىلۇم نهبىل قلىهئ خىرىسالرغا شتىكىۇرمۇت رهكىشىل

 ۇگىنىشنىمۆئ هبىرگ نهبىل قىلىش ئىش الماسلىقى،ۋئويلى ۇئاددىم كهب الماسلىقى،ۋئويلى

 باشلىسا تهرىكهھ مهئاد بار ئىتىقادى. ۇبولىد ئىتىقادى ڭرنىهكىشىل رهيسهق. كهرېك شىۇرۇامالشتۋدا

 بىهۋهس ڭنىۇب. قازىنالمايمىز هلىبهغ بىز اقىتتاۋ نۇرغۇن.  ۇبولىد چۈك چۈرگۈندهتلهركهھ تىقادېئ دىكىڭنىۇئ

 ڭتنىهجاسار ۋه كهرۈي ىغانقىلىد تهرئۈج قىشقاېب سىناپ لكىهب س،همهئ ملىكىدىنهك ڭتنىهرسۇپ ۋه ئىقتىدار

.قىداۇيوقل
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 ۇبىلىد ۇشنىمهجلهخ ،ۇتاپااليد لۇپ بايالر

 لۇپ نامراتالر ؛ۇغااليدۇت لۇپ لىۇپ نهجلىگهخ ڭالرنىۇئ مهھ ۇبىلىد شنىهجلهخ لۇپ بايالر

. شهجېت بولسىال كهلىگىدهجىيېت ئىدىيىسى شهجلهخ لۇپ ڭنامراتالرنى. ۇيدهبىلم شنىهجلهخ

 نۆۋهت باھاسى لىكىن. نهنگهتلهئاد لىشقاۋېتىېس ننىۆۋهت هڭئ باھاسى الغانداۋتىېس هرسهن نامراتالر

 ڭالرنىۇئ لكىهب. ۇيدهرمهب ئىتىبار الرغاۇب نامراتالر. سهمهئ ياخشى پىتىۈس دائىم ڭالتنىۇھسهم

 .نهلگىلىگهب لىشنىۋېتىېس رنىالهرسىلهن نۆۋهت باھاسى تهقهپ ۇئاساسىم ماددى

 ئاندىن هلىسهجلىيهخ  لىنىۇپ بار لىكىن. ئىش ياخشى شۇلۇب بار لىۇپ. بار لىۇپ ڭبايالرنى

 نۈهي 1 ،هقارىشىچ ڭرلىرىنىهسودىگ ۇنجۋې قىلىدىغان ھىساپ هئىنچىك. ۇبولىد ياخشى ۇخىمېت

 ئىشلىتىش لۇپ ڭالرنىۇئ. كهرېك شۇرۇقىلد جارى مىنىۈنۈئ 10% ڭننىۈهي بىر ۇش هجلىسهخ

 هندهرگۆك رىنىۈت لىشېس غهبلهم الرۇئ تتىنهھهج بىر. بار رىشىقا زۆك هزگىچۆئ قارىتا هنئىتىگهس

 هنهي ؛ۇقويىد يولغا شىنىۇلۇرۇق شهئىشل لۇپ غىدىغانۇت لنىۇپ  لۇپ. ۇقىلمايد تلىكهھاماق رگىزهھ

 ئىسراپ هخالىغانچ ۇبولسىم پۆك هرقانچهھ سانى ڭلنىۇپ پىالنالپ، هئىنچىك الرۇئ تتىن،هھهج بىر

 .ۇيدهتمۋهقىلى

 ئازراق قارىماققا زۆس هملۈج بىر ۇب هرچهگ.  ۇبىلىد ۇشنىمهجلهخ لۇ،پ ۇتاپااليد لۇپ بايالر

 الرداۇئ جلىشىهخ لۇپ ڭبايالرنى رهزىلهب. سهمهئ تۇجهۋم زىتلىق هتتهلىيهمهئ ،ۇبىلىنسىم كهزىتت

 ڭرنىبايال يدىغانهلهجلىيهخ لۇپ ،دائىم بولساق قارايدىغان مماهئ. ۇقارايد پهد بولغانلىقىدىن لۇپ

 ھىچنىمىنى »بىلىش شنىهجلهخ لۇپ« ردىكىهي ۇب. رىمىزۆك پىيىدىغانلىقىنىۆك ۇخمېت ڭلىنىۇپ

 لنىۇپ مىقداردىكى هڭت نهبىل باشقىالر لكىهب س،همهئ شنىهجلهخ لۇپ قااليمىقان ئويلىمايال

 .ۇرسىتىدۆك رىشىشنىېئ هتكهئهنپهم ڭچو ۇخمېت هبىرگ نهبىل شۇرۇقاند ھتىياجىنىېئ زۆئ پهجلهخ

 هتتۋهلهئ. ۇقىلىد تىراپېئ نياۇد ئىقتىدارىنى پىشېت لۇپ ڭدىيالرنىۇھهي ك،هلسهك پىشقاېت لۇپ

 ڭدىيالرنىۇھهي ن،ۈچۈئ شۇبول باي هتتهرئۈس زېت. ۇبىلىد ئوبدان ۇشنىمهجلهخ لۇپ دىيالرۇھهي
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 غهبلهم هرگهسىپلهك ئايلىنىدىغان زېت غهبلهم باشقا ياكى سپىهك هئامىلۇم لۇپ لىۇسۇئ دائىملىق

 دىيالرۇھهي. قاراتقان قا »شۇرۇغدۇت  لۇپ« دىققىتىنى ۋه ھنىېز 78% الرۇئ پ،ۇبول لىشېس

 :ۇرىدۈي ئايلىنىپ هكايېھ بىر نداقۇم ئارىسىدا

 ئالدىدا ڭسارىيىنى سودا مالالر كۈرلۈت تلىكهمهشهھ بولمىغان نۇزۇئ هئانچ چىلغىلىېئ مهئاد بىر

 پهچىشل سىگارىت  هردهي قىنالېي چاغدا ۇب. نهئىك اتقانۋرىۈك قىزىقسىنىپ مالالرنى سارايدىكى  ۇب

 قىزىققان ندىدىنهپهئ ۇئ ئالدىدا ىشېڭم مهئاد ۇب. ۇتارتىپت دىققىتىنى ڭنىۇئ ندىمهپهئ بىر رغانۇت

 »؟هھ-ۇتتهقىمم كهب مۇقۇن،چهئىك راقۇپ شۇخ ناھايىتى ىزڭسىگارتى ڭسىزنى ندى،هپهئ«: ھالدا

 ، سهـمهـئ ۇـمـتهـمـمــقى هئانچ:« پۇرۇت پۈلۈك ندىمهپهئ الغانۋىچىشل سىگارت. ۇسوراپت پهد

 سىز نداقتاۇئ«: ۇسوراپت هنهي لىپېق يرانهھ مهئاد ۇب. ۇبىرىپت اپۋجا پهد »دولالر ئىككى - بىر

 ايۋ«.  »تال10:« ۇبىرىپت اپۋجا مهئاد الغانۋچىشلى سىگارت ،»كىسىز؟ېچ تال هقانچ هندۈك بىر

 پسىلىيهت سىز ئالال، ايۋ«،»تتىمهكېچ الالۋئا يىل30«،»بولدى؟ نۇزۇئ قانچىلىك! رىمهڭت

 سارىيىنى سودا مالالر كۈرلۈت ۇشۇم لالرغاۇپ ۇئ ىزڭبولسى نهكمىگهچ سىز رهگهئ ،ڭقىېب ھىسابالپ

 هىزگڭدىگىنى ۇب«:ۇسوراپت پۇرۇقايت   مهئاد نهچىشلىگ سىگارت» . !نهبوالتتىك الغىلىۋتىېس

:  ۇبىرىپت اپۋجا مهئاد ۇب ،»؟ۇنداقمۇش نسىز،هرىدىكۆك ياخشى چىكىشنى كاتاما ۇسىزم قارىغاندا،

 سارىيىنى سودا ۇب سىز نداقتاۇئ«: ۇسوراپت هنهي مهئاد نهچىشلىگ سىگارت. »نهيمهكمهچ نهم«

 پۇرۇت پۈلۈك مهئاد نهچىشلىگ سىگارت.  »ياق«:ۇرىپتېب اپۋجا هنهي مهئاد ۇئ »؟ۇىزمڭالدىۋتىېس

 . »ڭمىنى ساراي سودا ۇب رغانۇت ىزداڭلدىئا ڭسىزنى:« ۇپتهد

 بولىدىغانلىقىنى قالغىلى پهجېت لنىۇپ پۆك ۇخىمېت قىلغاندا قانداق همىشهھ نامراتالر

 ئويلىغانغا بولىدىغانلىقىنى رىشكىلىېئ لغاۇسۇھ پۆك ۇخىمېت قىلغاندا قانداق ۇب. ۇساباليدېھ

 نكىۈچ. ۇئوياليد پۇرۇقات باش پىشنىېت لۇپ قانداق بايالر ن،ۇبولس رهۋد قايسى يلىهم. ۇيدهتمهي

 .ۇبىلىد بولمايدىغاننى بولغىلى باي نهبىل لۇپ نهجىگېت تهقهپ الرۇئ

 ئوخشاش نامراتالرغا. ۇرمايدۇئولت قىلىپ ھتىياتېئ ئوخشاش نامراتالرغا هجلىسهخ لۇپ بايالر
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 هنگهتكۋهرىۈتتۈي مىليوننى هچچهن نۈچۈئ جلىگىنىهخ قۇئارت ننىهموچ هچچهن الغانداۋتىېس يهس

 لۇپ. ۇبىلىد پىشنىېت لۇپ بايالر. ۇقىلمايد ۇخىمېت ئىشنى االقشىيدىغانۋ توختىماي ئوخشاش

 لۇپ الرۇئ. بار قسىتىهم مۇلهم هشتهجلهخ لۇپ ڭبايالرنى. ۇبىلىد كهكرهب ۇدىنمڭنىۇئ شنىهجلهخ

 تتاهھ ىشنى،پېت نۇهي 1000 هجلىسهخ نۇهي 100 بايالر. ۇيدهجلىمهخ لۇپ نالۈچۈئ شهجلهخ

 .ۇقىلىد هئىراد پىشنىېت پۆك ۇدىنمڭنىۇئ

 پۆك ۇخىمېت الرغاۇئ لۇپ نهجلىگهخ الرۇئ. ۇبىلىد شنىهجلهخ لۇپ بايالر رغانداۇمالشتۇئوم

 لۇپ لدىنۇپ نهجلىگهخ ئوياليدىغىنى ڭالرنىۇئ. ۇئوخشىمايد نامراتالر لىكىن. ۇلىدېك لىپېئ پايدا

.  لىشۋېتىېس هرسهن كهبولغىد رازى زىۆئ پهجلهخ لۇپ ازئ قىلىپ قانداق لكىهب س،همهئ پىشېت

 هچچهن جىگىنىنى،ېت ننىۇهي هچچهن. ۇتىدۋېقىلى ئىسراپ اقىتنىۋ نۇرغۇن پۈرۆك پۇرۇلىشتېس الرۇئ

 نهجىگېت.  خاالس ئالدىغىنى ۇزگىنىمۆئ ۇزىنىمۆئ ڭالرنىۇئ ۇب هتتهمىلىيهئ. ۇھىساباليد تاپقىنىنى لۇپ

 نغاۇئور بار قىممىتى ۇخىمېت ئىھتىياجلىق، ۇخىمېت لنىۇپ اۇڭش.  ۇىدتېك جلىنىپهخ ھامان لۇپ

. ۇقويىد بانكىغا لنىۇپ نهجىگېت نامراتالر. سهمهئ پىشېت لۇپ شهجېت لۇپ. ۇيدهتمهي هنگهجلىگهخ

 نسىرىهجىگېت نامراتالر اۇڭش. ۇبولىد لۇسئهم تىقىشقا قىغاۇيانچ ڭزىنىۆئ لنىۇپ ۇب بايالر

 .ۇبولىد باي نسىرىهجلىگهخ بايالر. ۇنامراتلىشىد

. بايقىغانلىقىدا قىممىتىنى ڭيئىنىهش بولغانلىقىدا، كاللىسى قىللىقهئ تاپالىشى لۇپ ڭبايالرنى

 خىل چۈئ ڭغداينىۇب هدان بىر: نهرگۈلتهك مسىلهت ئوبرازلىق بىر نداقۇم ئىلگىرى دىيالرۇھهي

 قىممىتىنى ڭزىنىۆئ ، ۇتىلىدهۋېي دىنرىپىهت رهكىشىل.  ۇئايلىنىد نغاۇئ بىرىنچىسى،. بار قدىرىهت

 بىر ىېڭي. ۇتىدۇت قۇرۇئ ىېڭي يىنېك رىلغاندىنېت پۇبول قۇرۇئ ئىككىنچىسى ؛ۇرىدۇئاش هلگهمهئ

. ۇيوقىتىد قىممىتىنى زگىرىپۆئ پىتىۈس ساقلىمىغانلىقتىن ياخشى چىنچىسىۈئ ؛ۇيارىتىد تنىهقىمم

 قالرۇلۇنجۋې نۇرغۇن قدىرهت خىل ۇب. هتىجهن ياخشى هڭئ قدىرىهت خىل ئىككىنىچى ڭقنىۇرۇئ

 .نىشان قوغلىشىدىغان

 بىر تىلىپ،ېس قىلىپ قۇئارت كىم سارىيى سودا بولغان يرانۋه بىر ھىرىدىكىهش هنزهشىخ ڭشىنجا
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 ساراينى سودا كونا ۇب ۇئ. لىندىۋېتىېس هنگۇهي ڭمى 500 مىلىيون 4 رىپىدىنهت رهسودىگ قۇلۇنجۋې

 ادىراتۋك 130 بىرى رهىتىنىھهۋق بىرىنچى نىهي. زدىۈكىرگ رتىشهزگۆئ زبىرئا يىنېك الغاندىنۋتىېس

 تىلىشېس ڭبىرسىنى رهھ رتىپهزگۆئ قىلىپ  تاماقخانا سىلېئ شۈرۈي هتتهي لىدىغانېك تىردىنېم

 رهكلىكلهيىم ششاقۇئ ىتىنىهۋق ئىككىنچى.  كىتتىېب هنگىچۇهي ڭمى800 دىنڭمى700 باھاسىنى

  ھويلىسىنى ينىهك هئازاد ڭبىنانى. ردىهب نام پهد »كوچىسى ائامالرت زىلىكېم« قىلىپ يدانىهم

 ينىهك. چاقىردى رىدارېخ يايمىسىغا كتاتۆك ، قىلىپ بازىرى رهكلىكلهيىم همچۇشۇق ۋه كتاتۆك

 كىنى،ۇد رهكلىكلهيىم همچۇشۇق كتات،ۆك  ىتىهۋق بىرىنچى ڭىتىنىهۋق ئىككى كىچىك ڭھويلىنى

 ساراي سودا بولغان يرانۋه ۇب نهبىل ڭنىۇش.  رتىلدىهزگۆئ تورخانىغا ىتىهۋق ئىككىنچى

 .رىشتىېئ ھاياتلىققا قايتا نهبىل رتىشىهزگۆئ ڭقنىۇلۇنجۋې

 لۇپ ڭزىنىۆئ الرۇئ لىكىن. ۇرىدۇقالد يرانهھ رنىهكىشىل همىشهھ قىلىشى سودا ڭقالرنىۇلۇنجۋې

 ڭچو ناسۇئىقتىسادش. ۇرايدقا پهد ئىش نۇيغۇئ هتكهمىيهئ تاپالىشىنى لۇپ ۋه لىنىۇسۇئ پىشېت

 قىلىدىغان شهرۆك جاپالىق باشالپ ئىش قول قۇرۇق: نى »روھى ڭقالرنىۇلۋنجوۋې« ئىلگىرى ڭروڭپى

 خوجا زىۆئ هزىگۆئ تايىنىدىغان، هزىگۆئ تايانمايدىغان، ساقلىمايدىغان، روھى؛ شهتىكل ئىگىلىك

 تهرئۈج قىلىشقا ئىجاد روھى؛ چىشېئ يدىغانهد مۈيۆئ رنىهي هممهھ زىپېك جاھان روھ؛ بولىدىغان

 .يىغىنچاقلىغان  هملىگۈج تۆت تهئىبار روھىدىن ئىجادچانلىق ماھىر  قىلىدىغان،

 پۆك مۇقۇچ بىهۋهس ڭنىۇئ ؟ۇبولىد يرانۋه نۈچۈئ هنىم سارىيى سودا ،هھىكايىد قىرىقىۇي

.  ۇبولىد ئورنى ئىشلىتىلىش همىشهھ ڭجاينى ڭچو نداقۇب ۇبواللمىسىم ساراي سودا هرچهگ.  خىل

.  نهرگۆك رسىتىنىۇپ سودا ساريىدىكى سودا بولغان يرانۋه ۇب رهسودىگ قۇلۋنجوۋې الغانۋتىېس نىۇئ

 ئىشلىتىلىشى خىل چۈئ ڭرچاقنىۇپ بىر. نهتكهئىشل خىل پۆك رتىپهزگۆئ تىمېق بىر سارىيىنى سودا بىر

 قىلهئ ڭقالرنىۇلۇنجۋې ۇب.  بار ئىشلىتىلىشى خىل پۆك ڭسارىينى سودا بولغان يرانۋه بىر بار،

 .جرىبىسىهت پىشېت لۇپ مالشقانۇمۇئ بايالردا. پاراسىتى

 رگىزهھ بايالر.  شۇرۇقايت اپۋجا ياخشى هڭئ شهلۆت لهدهب هزىرىدهن ڭبايالرنى قىقىهھ
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 بولغاندىن لىۇپ بايالر قىللىقهئ.  ۇيدهدىم باي زىنىۆئ بولسا لىۇپ ئازراقال ئوخشاش نامراتالرغا

 ئارقىلىق انلىقۋپارا الرۇئ. ۇئىشلىتىد نۈچۈئ شۇرۇقايت اپۋجا هتكهمئىيهج لنىۇپ قىسىم ىرب يىنېك

 بايالر قىقىهھ.  ۇقوشىد چۈك نۈچۈئ قىلىش ئىناق ۇخىمېت تنىهمئىيهج. ۇقىلىد مهيارد هتكهمئىيهج

 بولسا لىۇپ ئازراقال. ۇچراتمايدۇئ زىيانغا پچىلىكنىۆك پهد تنىهئهنپهم خسىهش نۈچۈئ پىشېت لۇپ

 رۈمۆئ بىر ۇيىسىمېب هاقتىنچۋ. ۇدىيىلىد »قالغانالر قىزىپ«قىلىدىغانالر ئىسراپ قىلىدىغان، زۆك-زۆك

 . سهمهئ باي قىقىهھ الرۇئ.  ۇيىيالمايدېب

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 بايالر قىللىقهئ. سهمهئ نىشان ئاخىرقى ھاياتتىكى كىشلىك. قورال خىل بىر تالهقهپ لۇپ

 هردهي بولمىغان ئوخشاش ڭلنىۇپ مىقداردىكى ئوخشاش. ۇقالمايد ئايلىنىپ لىغاۇق ڭلنىۇپ زىپېئ

 چىقىمنى پۇرۇئاش كىرىمنى نهيدىكهد نهيىيمېب نامراتالر اۇڭش. ۇبولد قىممىتى بولمىغان ئوخشاش

 هئىشلىتىشك مالنى لۇپ تهقهپ.  ھىمۇم ۇخىمېت شۇرۇباشق بايلىقنى لىكىن. ھىمۇم هتتۋهلهئ شهجېت

 .ۇبولد بولغىلى باي قىقىهھ ئاندىن بولغاندىال ماھىر
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 ۇرىدۆك يىراقنى بايالر ،ۇرىدۆك چىنىالۇئ ڭرنىنىۇب نامراتالر

 نۇرغۇن مۇقۇچ ريانىداهج رىشىشېئ بايلىققا ئويلىسا، رىشىشنىېئ بايلىققا رهكىشىل رهگهئ

 نىهي.  قولىدا ڭنىزىۆئ ۈگهڭم ئامىل ھىمۇم هڭئ لىكىن.  ۇچىرايدۇئ هسىرىگهت ڭئامىلالرنى

 يىراقنى هئىچىد ڭنىۇئ. ۇيدهلگىلهب ئامىل زىدىكىۆئ بواللماسلىقىنى شۇلۇب باي ڭرنىهكىشىل

 .ئامىل ھىمۇم ۇتولىم شۈرۆك

 ھىمۇم هڭئ قىلىشتا سودا«: نهگېد نداقۇم ئىلگىرى شىۆشۇخ »رهسودىگ قالپاقلىق قىزىل«

 سودىنى پۆك هرسۆك پنىۆك ؛ۇقىالاليد ىسودىن بىر هلىسهرۆك بىرنى ئىقتىدارى، شۈرۆك بولغىنى

 لدىكىهتئهچ هلىسهرۆك لنىهتئهچ ؛ۇقىالاليد سودىنى رتىدىكىۇي هلىسهرۆك رتىنىۇي زۆئ ؛ ۇقىالاليد

 ڭچو ۇتىنجىسىمهن بولسا رىهڭك دائىرىسى رهزهن« زىۆس ۇب ڭشىنىۆشۇخ. »ۇقىالاليد سودىنى

 ۇيىغىشم بايلىق ئوخشاش، قىلىشقا سودا .ۇرىدېب پۈرۈندهشۈچ كونكىرىت ننىۈكهي نهگېد »ۇبولىد

 ۋه هڭك دائىرىسى رهزهن  بايالر اۇڭش. ھتىياجلىقېئ شقاۇبول رىهڭك دائىرىسى رهزهن ئوخشاشال

 .رۇردهملهئاد بار پىالنى سىۈلگهك

 زۆك تهقهپ نامراتالر.  نامراتالر بولغىنى هكسىچهئ نهبىل بايالر لىكىن ۇرىدۆك يىراقنى بايالر

 ۋه قىلهئ الردىكىۇئ بىهۋهس ڭسلىكىنىهلمهرۆك يىراقنى ڭالرنىۇئ.  ۇرىدۆك تنىهئهنپهم ئالدىدىكى

 تار يدىغانهي غىمىنى الڭزىيىنىنى- پايدا زۆئ ڭنامراتالرنى ھال ۇب ، پۇبول كلىكلىكىهچ ڭبىلىمىنى

 رهھ ڭرنىهملهئاد نداقۇم اۇڭش.  ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك كتىرىنىهخار تچىهخسىيهش دائىرىدىكى

 ڭالرنىۇئ لىشىهرۆك يىراقنى ڭبايالرنى.  ۇئاخىرلىشىد نهبىل تهبىيۇغلهم همىشهھ سودىسى لىقتىمېق

 ئارلىقمى الچۇغ بىر الرۇئ هرسۆك ئارلىقنى رىچېغ بىر نامراتالر.  بولغانلىقىدىن هڭك ڭدائىرىسىنى بىلىم

 ئارىسىدىكى رنامراتال-باي رىقهپ ئارىسىدىكى الچۇغ بىر نهبىل رىچېغ بىر ۇشۇم لهد.  ۇرىدۆك

 . چىقارغان پۈرۈلتهك رقنىهپ زور تهغاي

 - ۇشان هرچهگ ڭنىۇئ. لىدىرى باش چىسى،ۇرغۇق ڭشىركىتىنى ئالما رىكاېئام جوبىس،.نۋېسىتى
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 هچچهن بولغانلىقىدىن باال نىكاھسىز ڭنىۇئ رهكىشىل نۇرغۇن لىكىن ،ۇبولمىسىم تارىخى تلىكهكهۋش

 ئويالپ يالىغانلىقىنىۇئوق ئايال 6 هپتهكتهم ئالىي نلىقىنى،لىنغاۋېقىېب رپىدىنهت باشقىالر تىمېق

 قىلهئ ۋه ئىقتىدارى ڭزىنىۆئ جوبىس لىكىن ۇبولسىم بواللمىغان پۇئوق هپتهكتهم ئالىي. باقمىغانىدى

 .رغانۇق شىركىتىنى ئالما تايىنىپ هپاراسىتىگ

 شىداۇرۇباشق كارخانا ۋه ققىياتىهرهت سپىهك ڭنىۇئ يوللىرى نهتكۆئ سىپېب ڭجوبىسنى

 لىدىرى باش ڭشىركىتىنى ئىشالر كۈرلۈت ۇئ. ھازىرلىغان ئىقتىدارىنى شۈرۆك بولغان هسىگۈلگهك

 نۇرۇب اقىتتىنۋ كولىغان ئورا لدارىغاهمهئ هئىجرائىي باش نهيىنلىگهت شىركىتى ئالما سىكول.جون

 ياكى نهخاالمس شنىتىېس ۇس گازلىق تاتلىق خىل ۇب رۈمۆئ بىر نهس«: سورىغان نداقۇم دىنڭنىۇئ

 نهككۈپ هلىگۆڭك قىلىشنى ئىشالرنى ڭچو. »ن؟هخاالمس رتىشنىهزگۆئ نيانىۇد قىلىپ ئىش باشقا

 قىرىۇي نهرىشكېئ لىشىغاېئ قارشى ۋه شىغاۇرۇياقت ڭپچىلىكنىۆك نلىكىدىنهلىگهرۆك يىراقنى جوبىس

 . ياراتقان ماركىسىنى›› ئالما‹‹  التۇھسهم قۇلىكتىرونلېئ خنىكىلىقېت

 تهقهپ هلمىسهرۆك يىراقنى. ۇبولىد سىۈلگهك پارالق ڭنىۇئ هلىسهرۆك يىراقنى رهگهئ مهئاد

. بىرى پلىرىدىنهۋهس ڭشىنىۇبول نامرات ڭنامراتالرنى شۇبول تار دائىرىسى رهزهن. ۇبولىد نىالۈگۈب

 ساقىت ردىنهزهن ئىشالرنى نۇرغۇن قىلمايدىغان ساقىت ردىنهزهن نلىكتىنهلمىگهرۆك يىراقنى نامراتالر

 ئالدىدىكى زۆك. ۇرىدۆك تنىالهئهنپهم نهلگهك لىپېئ لۇپ ئالدىدىكى زۆك تهقهپ.  ۇقىلىد

 قلىق،هخمهئ نهمىدىگېن ۇب. ۇقارايد پهد مۇبولد باي پۇبول هئىگ هتكهئهنپهم هكىچىككىن

 ! لكىلىكۈك نهمىدىگېن

 بايالر قىقىهھ.  نلىكىهگلىهرۆك يىراقنى ڭقلىنىهئ ۋه رىۇككهپهت لىشىهرۆك يىراقنى ڭبايالرنى

 قىقىهھ.  ۇسالمايد زىيان هتىگهئهنپهم ڭرنىهكىشىل سانلىق پۆك نۈچۈئ تهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك

 بايالر قىقىهھ.  سهمهئ لغانۇرۇق هستىگۈئ ئازابى ڭنامراتالرنى ۇرگىزمهھ بايلىقى ڭبايالرنى

 شنىۇرۇقايت اپۋجا هتكهمئىيهج ئارقىلىق بايلىق زىدىكىۆئ.  بار ىيىسىهۋس بىلىم رى،ۇككهپهت

 ڭزىنىۆئ الرۇئ ر؛ۇردهكىشىل قىلىدىغان مهيارد باشقىالرغا نهبىل قابىلىيىتى ڭزىنىۆئ ، بىلىدىغان
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 ئويلىسا يىشنىېب نامراتالر اۇڭش.  ۇبىلىد كلىكىنىهرېك شۇرۇق هستىگۈئ ئاساس قانداق بايلىقىنى

 ققىياتى،هرهت سىۈلگهك ڭئىشىنى بولغان ىقىلماقچ هبىرگ نهبىل گىنىشۆئ يولىنى يىشېب ڭبايالرنى

 تنىهئهنپهم ۋه ققىياتهرهت سىۈلگهك نكىۈچ.  كهرېك شىۈلۆب لۆڭۈك هتىگهئهنپهم سىۈلگهك

 بايلىققا تلىكهددۇم زاقۇئ ئاندىن ھازىرلىسا ئىقتىدارىنى ش،پىالنالشۈرۈك ئالدىن يدىغانهلهرۈك

 .ۇبولىد بولغىلى هئىگ

 سېھ رىكىشلىكېز ۋه نۇزۇئ رنىهپهس اقىتتاۋ چىققان زغاپويى تىمېق بىر ندىهپهئ لونېئ

 چاغدىكى ينىهئ لىكىن. ئويلىغان شنىۈزۈتكۆئ اقىتنىۋ لىپۋېتىېس كىتاپ هپارچ بىر قىلغانلىقتىن

 باھاسى ڭكىتابالرنى خىل ۇب پ،ۇبول بار كىتاپ ىلىقۋقاۇم رىسىېت قوي پىسهن تهقهپ لوندوندا

 ئامالسىزلىقتىن. ئىدى ئىسراپچىلىق ۇنمهتهقىقهھ نۈچۈئ ىقىرىشچ قىنىۇشۇپ ئىچ ، بولغاچقا تهقىمم

 پۇلۇرۇب ۇئ. ۇقىپت بولدى قىپالېب سوراپ باھاسىنى ئوخشاش چىالرغاۇيول باشقا ۇندىمهپهئ لونېئ

 ڭكىتاپنى تهقهپ نهم«: قاخشاپ چىۇيول بىر هنهي بولمىغان رازى باھاسىغا كىتاپ رساۇت پهد يهتېك

 قاپالپ نهبىل رىسىېت قوي تهقىمم نداقۇئ.  خاالس نهئوياليم نىقىشېب پۈرۆك نىنىۇزمهم

 . ۇپتهد »پايدىسى؟ همېن اڭما ڭقويغاننى

 ىلىقۋقاۇم رىسىېت قوي تهقىمم نداقۇب. ۇقىپت سىرهت هندىگهپهئ لونېئ زىۈس ۇب ڭچىنىۇيول

 تاپالرنىكى بار سىۈرگۆك پچىلىكۆك ساتسا قىلىپ شىرهن كىتاپ ىلىقۋقاۇم ئاددى باسماي، كىتاپ

 .ۇقالمايد ھاجىتى ڭشنىهنسىرهئ باھاسىدىن كىتاپ. ۇاالاليدۋتېس باھادا رزانهئ

 لىپ،ېس غهبلهم لىنىۇپ ڭفونىسترلى 100 ڭزىنىۆئ كىيىن قايتقاندىن هيىگۆئ لونېئ نهبىل ڭنىۇش

 هرگهسخىرىلهم نۇرغۇن ۇئ ريانداهج ۇب. ۇكىرىشىپت ئىشقا پۈزۈت پىالنىنى ڭكىتاپنى ىلىقۋقاۇم ئاددى

 ئاددى نجىۇت نهئىشلىگ ۇئ يهتمۆئ زاقۇئ. ۇپتهچمهك ازۋ ئىزچىل نىشاندىن ۇئ لىكىن. ۇچراپتۇئ

  ئوخشاش نهبىل القىۋئا نىۇزمهم لىكىن ئاددى ىسىۋقاۇم.  ۇپتهك نياغاۇد كىتاپ ىلىقۋقاۇم

 نىنىشا ڭلوننىېئ. ۇتارتىپت دىققىتىنى ڭشىرياتالرنىهن نۇرغۇن چىقىشى ڭكىتاپالرنى تلىكهپۈس

 .ۇشىپتېئ هلگهمهئ ئاخىرى
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 نهبىل باھا بىرىچىلىك تتىنۆت ڭباھاسىنى كىتاپ ىلىقۋقاۇم رىسىېت قوي تهقهپ رهنلهرمۇئوق

 زالېت ناھايىتى كىتاپ نداقۇب. ۇبوپت االاليدىغانۋتىېس كىتاپالرنى ئوخشاش نىۇزمهم

 .ۇشىپتېئ بارغانسىرى ۇتىلىشىمېس رىشىپ،ېئ قىلىشىغا لۇبۇق ڭرنىهنلهرمۇئوق

.  ۇقىپت شۇتۇت هسىگهاليىھ ماركا ڭكىتاپلىرىنى هنهي لونېئ كىيىن قىلغاندىن ييارلىقهت رلىكهيىت

 ڭكاتىپىنى  ئوخشىتالمىغاچقا تازا نىۇئ.  ۇسىزىپت لفىننىېد بىر ۇئ پهسلهد هشتهلهالھىي ماركا

 ئاددى ڭلوننىېئ ئاخىرى ىنۋپىنگى ئوماق نهبىل ڭنىۇش. ۇسىزىپت بىرنى ىندىنۋپىنگى هبويىچ كلىپىهت

 بازارغا كىتاپ ماركىسىدىكى »ىنۋپىنگى« يىلى-1935. ۇئايلىنىپت ماركىسىغا ڭكىتابىنى ىلىقۋقاۇم

. لغانۇرۇق سمىهر لوندوندا ۇشىركىتىم شىرياتهن »ىنۋپىنگى« همدهھ باشلىغان هكىرىشك

 ڭياتچىلىقىنىشىرهن كىتاپ ىلىقۋقاۇم ئاددى سىدىكىهساھ شىرياتهن رىپهغ شىرياتىهن »ىنۋپىنگى«

 . قالغان پۇبول چىسىۇسالغ ئاساس

. كايىسىېھ بولغانلىق باي قازىنىپ تهقىيهپپۇۋهم بولغانلىقتىن هڭك دائىرىسى رهزهن  بولسا ۇب

 ڭنىۇئ دائىرىسى شۈرۆك ڭنىۇ،ئ پۇبول تىجىسىهن ڭرلىكىنىهرۆك يىراقنى ڭنىۇئ لىبىسىهغ ڭلوننىېئ

 ئىشلىتىپ چنىۇئاچق بايقاپ، چنىۇئاچق ئىچىدىن هسىلهم ۇئ نكىۈچ. نهلگىلىگهب پپىقىيىتىنىۇۋهم

 ڭنامراتالرنى ئويلىغان يىشنىېب لىبىسىهغ ڭشىرياتىنىهن ىنۋپىنگى. تاماملىغان پىالنىنى ڭزىنىۆئ

 .ۇرزىيدهئ هگىنىشىگۆئ

 تهقىمم. ۇيدهلگىلهب پوزىتسىيىسىنى ئىدىيىسىنى، ڭنىۇئ دائىرىسى شۈرۆك ڭمنىهئاد بىر

 بىر. ۇيدهلگىلهب رىكىتىنىهھ ڭمنىهئاد ۇش ئاخىرىدا هڭئ همدهھ. ۇرىدۈتتهئ كىسهئ قارىشىنى

 نداقۇش. ۇئىپادىلىنىد ئارقىلىق رىكىتىهھ ڭنىۇئ تارلىقى -هڭك ڭدائىرىسىنى رهزهن ڭمنىهئاد

 مۇقۇچ مهئاد اتقانۋقىلى شهرۆك تىرىشىپ يولىدا هلىبهغ ياكى قىلغان هلىبهغ بىر ، دىكىۇبول هدىيىشك

 نلىكىنى،هئىك ھتىياجلىقېئ هنىمىگ ملىكىنى،هك ڭمىنىېن هزىدۆئ ۇئ. مهئاد ىنىدىغانشۈچ زىنىۆئ

 ئىش قانداق ڭزىنىۆئ شىنىشى،ۈچ ملىكىنىهئاد قانداق ڭزىنىۆئ بىكىتىشىنى، نۇئور توغرا هزىگۆئ

 ماس هزىگۆئ  مهھ.  ۇبىلىد كلىكىنىهرېك ىشىېڭم يولدا قانداق لىدىغانلىقىنى،ېك ماس قىلىشقا
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 .ۇبارااليد لىپېئ تالالش ھالدا

 نهييهئۇم اۇڭش.  پۆك ۇيولم بولىدىغان تالالشقا.  نۇرغۇن ئىش بولىدىغان قىلسا مهئاد شتاۇرمۇت

 ئىقتىدارىمىزغا شۈرۆك ڭزىمىزنىۆئ لىكىن. قىلىمىز ھىس شۇقۇقايم گاھىدا تاللىغاندا يولنى بىر

 ۇخىمېت االيمىز،ڭما ياخشى ناھايتى بارساق لىپېئ تالالش نهبىل  رلىكهيسهق ۋه سكىنهك تايىنىپ

 .بارااليمىز يىراققا

 رهزهن ڭنامراتالرنى نۇرغۇن. سىلىسىهم شۈرۆك كهالقىدۋئا بولغىنى، رۈرۆز شهكىتلهت ئاخىرىدا

 ئالدىدىكى زۆك هرۆك قوغالشقاندىن سىنىۈلگهك بولمايدىغان بىلگىلى ئالدىن. تار دائىرىسى

 ھالقىدا بىر رهھ ساپىسىدىكىۇم ھاياتلىق مماهئ. ۇارايدق پهد ياخشى تاللىغان ملىكنىهخاتىرج

 .رۇتالالشت للىهقهئ مهھ  رتىهش گىشلىكېت ھازىرالشقا ڭياشاشنى تلىكهپۈس شۈرۆك يىراقنى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 چىدىالېك بىر نامراتلىق نهبىل بايلىق. كهرېك شىۈرۆك يىراقنى ئويلىسا شنىۇبول باي نامراتالر

 بىدىنهۋهس ىزڭشىۈرۈك چىنىالۇئ ڭىزنىڭرنىۇب ياكى شۈرۈك يىراقنى ڭسىزنى ۇئ ن،هنمىگهلكىلهش

 ۇخىمېت هىزگڭزىۆئ اۇڭش. تىنجىسىهن ڭتوپالنغانلىقنى مهدهق ۇممهدهق ڭھاسىالتالرنى چىققان كىلىپ

 قىغاۇنلۇتوسق ڭھىتنىۇىز،مڭلىسىېڭهي ىزنىڭزىۆئ ىز،ڭبىكىتسى نىشانى قوغلىشىش قىرىۇي

 باي ئاندىن ىزڭسىڭما ئىزچىل كىيىن قىلغاندىن تهرىكهھ ىز،ڭلىسىهرۆك يىراقنى ىز،ڭسىچرىمىۇئ

 .مكىنۇم ىزڭبواللىشى
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 بايالردا بار،›› قىزغىنلىق تالۇمىن چۈئ‹‹ تهقهپ نامراتالردا

 بار سياتېھ قايناق لغانۇزۇس زاققاۇئ

 ئىرادىسى شۇرۇالشتامۋدا تئىيهق قىلغاندا ئىش ردىكىهكىشىل− »قىزغىنلىق قۇتلۇمىن چۈئ«

 تنىهئاد خالىمايدىغان شنىۇرۇامالشتۋدا تاشاليدىغان، ئاخىرىنى باشالپ شىنىېب  دائىم يوق،

. ۇقىلىد نهبىل ئىشتىياق هسلىپىدهد.  يوق ئاخىرسى بار شىېب دائىم قىلسا ئىش نامراتالر. ۇرسىتىدۆك

 ئىش بىر ھامان مهئاد بار ى »قىزغىنلىق قۇتلۇمىن چۈئ« خىل ۇب. ۇچىدېك ازۋ ئاستا-ئاستا كىيىن

 .ۇقىاللمايد

 قايتا - قايتا. ۇالىدۋرۇقتۇي تنىهئاد ناچار كهئىچىشت ھاراق چىكىش، تاماكا نامراتالر

 بولغاچقا ال »قىزغىنلىق قۇتلۇمىن چۈئ« تهقهپ الرداۇئ لىكىن.  ۇقىلىد مهسهق هرتىشكهزگۆئ

 كىتىپ پۇنتۇئ پاكىز- پاك سىمىنىهق ىلغانق بارمايال هنگۈك هچچهن يىنېك قىزغىنلىقتىن ملىكهبىرد

 شقاۇرۇامالشتۋدا ئىشىنى اتقانۋقىلى الرداۇئ شىۇبول پۇغلهم دائىم ڭنامراتالرنى. ۇقايتىد هسلىگهئ هنهي

 بوشاشماي. يوق كهرۈي قىلىدىغان تهرئۈج شقاۇرۇئاش ئىشقا دىسىنىۋه نهرگهب ياكى

 لىكىن. سهت ئىنتايىن قازىنىشى هتىجهن دائىشالر ڭچو  اۇڭش. مچىلهك روھ رىدىغانۇامالشتۋدا

 ئىشىنى اتقانۋقىلى الرۇئ. بار ھىسسيات قايناق لغانۇسوز زاققاۇئ نىشان، بولغان خاس هزىگۆئ بايالردا

 شۇرۇامالشتۋدا سىجىل ئىشتا رقانداقهھ اۇڭش.  ۇقىالاليد تهرئۈج شقاۇرۇامالشتۋدا هئاخىرغىچ

 شۈرۈلتهك قولغا لىبىنىهغ ئاخىرقى رسىالۇامالشتۋدا پتوغرىال نىشاننى تهقهپ.  ھىمۇم ناھايتى

 .مكىنۇم

 نىۇئ رهكىشىل پ،ۇبول ئوغلى اقتىڭۋھا بىر ڭسودىگىرىنى رىياللىرىېمات ياغاچ بىر هدهىنگىرىيۋ

. ۇپتۈرۆك شۈچ بىر باال ۇب اقتىداۋ ياش 12.  نهرىدىكۆك ياخشى چاقىرىشنى پهد »ياغاچ«

 اقىتتاۋ ينىهئ. ۇتارقىتىپت كاپاتۇم غاڭنىۇئ پادىشاھ ،ۇقاپت قىپېي انوبىلغ رهتلهخ يازغان ۇئ هشىدۈچ

 لىغاندىنڭئا ئاپىسى. ۇيتىپتېئ ئاپىسىغىال تهقهپ شىنىۈچ پۇقورق قىلىشىدىن مازاق ڭباشقىالرنى ۇئ
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 ۇئاش ڭنىۇئ سالسا، هلبىگهق ڭكىمنى نىۇئارز لهزۈگ بىر رىهڭت«: غاڭنىۇئ پۇرۇت پۈلۈك كىيىن

 نهبىل ڭنىۇش. ۇئىشىنىپت هزىگۆس ڭئانىسىنى باال. ۇپتهد» .ۇرىدېب مهيارد قىقىهھ غاتاماملىشى ئىشنى

 يدىغانلىقىغا،هلهرېب رداشلىقهب سىناققا ڭزىنىۆئ همدهھ. ۇقاپت پۇرۇياقت زىقچىلىقنىېي راستىنال ۇئ

 ىلىقزىقچېي ۇئ نهبىل تىقادىېئ ۇشۇم! ۇئىشىنىپت قىلىدىغانلىقىغا مهيارد هزىگۆئ لىپېك ڭرىنىهڭت

 . ۇباشالپت ھاياتىنى

 شۇرۇامالشتۋدا يىل هچچهن. ۇزىپتېي رهسهئ زۈندۈك-هچېك باال غايىلىك ۇب قىلىپ نداقۇش

 الغىنىۋتىۈك ڭنىۇئ  اقىتتا،ۋ اتقانۋتىۈك قىلىشىنى مهيارد لىپېك ڭرىنىهڭت باال ئارقىلىق،

 لىپېئ الگىرىغا جازا الزېت ناھايىتى پ،ۇبول دىيۇھهي ۇئ نكىۈچ. ۇبوپت نىۇقوش ربىهھ ڭرنىېگىتل

 لىكىن. ۇئايرىلىپت نىدىنېج دىيالرۇھهي سانسىزلىغان الگىرىدا جازا ئوخشايدىغان دوزاخقا. ۇرىلىپتېب

 تالالشقا« ئاخىرى باال ۇب اتقانۋرىۇامالشتۋدا ئىزچىل زىقچىلىقنىېي يىلى،-1965. ۇقاپت ئامان ۇئ

. ۇزىپتېي رومانىنى ناملىق »رماقۇقايت هالماق« يىلى-1975 رومانىنى، ناملىق »قدىرهت ئامالسىز

 . ۇزىپتېي رنىهرلهسهئ نۇرغۇن هنهي ۇئ يىنېك ندىنۇش

 هىتسىيۋشى چاغدا، بولغان سهلمۆب لۆڭۈك قىلماسلىقىغا- قىلىش مهيارد ڭرىنىهڭت ۇئ ئاخىرى

 ىنگىريىلىكۋ كاپاتىنىۇم بىياتهدهئ نوبىل يىللىق-2002 ئىنىستىتوتى بىياتهدهئ تىهمهج خان

. قالغانىدى يرانهھ الپڭئا رنىهۋهخ ۇب ۇئ.  ۇجاكارالپت رىدىغانلىقىنىېب رتىسقاېمىركېئ چىۇيازغ

 سىراتىنىهت ندىكىهرىشكېئ كاپاتقاۇم چىۇيازغ ۇب نهزگۈتكۆئ باشتىن تنىهبۇقۇئ -ئازاپ نۇرغۇن

 ن،هرىمۆك ياخشى قىلىشنى ئىشنى ۇب نهم‹سىز«: قىلغان زۆس هملۈج بىر نداقۇم تهقهپ هندهزلىگۆس

 هسىزگ ئاندىن رىهڭت اقىتتاۋ نهلگهك هتكهنىي نهدىگ›نهقىلمايم اۋرهپ نۇبولس قىيىن قانچىلىك

 ».ۇرىدېب مهيارد

 هكىچىكىد.  ۇرىدۈندهشۈچ ھىملىقىنىۇم ڭشنىۇرۇامالشتۋدا لهد ھىكايىسى ۇب ڭچىنىۇيازغ

 ئارمانلىرىنى -ۇزئار لهزۈگ هلىگۆڭك ۇئ لىكىن ،ۇبولسىم چرىغانۇئ هسخىرىسىگهم ڭباشقىالرنى

 ،ۇبولسىم قالغان ھايات الگىرىدا جازا رىنداشلىرىېق دىيۇھهي سانسىزلىغان ڭنىۇئ. نهككۈپ
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 لىكىن. قالغان ئامالسىز هزلىنىشكۈي شقاۇرمۇت ئالېر چرىغانلىقتىنۇئ قىيناشالرغا چىنىشلىقېئ

 زىقچىلىقنىېي. قالمىغان پۇنتۇئ غايىسىنى ڭزىنىۆئ كهالقىدۋئا يىنېك قالغاندىن ھايات رتىسېمىركېئ

 اقتىدىكىۋ باال ڭنىۇئ روھى شۇرۇامالشتۋدا تىرىشىشنى بوشاشماي خىل ۇب همدهھ. رغانۇامالشتۋدا

 .تاماملىغان غايىسىنى

 ھىكايىنى ئارقىسىدىكى هردهپ  لىكىن ن،هرگۆك كىنونى ناملىق »تىتانىك« رهكىشىل نۇرغۇن

 :ۇبىلىد مهئاد ئاز ناھايتى

 بىر نهم«:خوجايىنىغا تهشىرك سالغان غهبلهم هشكهئىشل كىنو مىرونكا جامىس رىژىسسور

 »ھىكايىسى  تهببهھۇم تلىكهسائ چۈئ ۇب ن،هئالىم هتكهرۈس نى› لىتاۇج نهبىل رومىيو‹ پاراخوتتا

 فىلىم لىقڭدا نياغاۇد لهد كايىسىېھ تهببهھۇم نهتكهرسۆك ژىسسورېر اقىتتاۋ ۇب.  نهگېد

 . ىدىئ سىهسىنارىي ڭنى »تىتانىك«

 نكىۈچ.  لمىغانۇقوش هلىپىگهت لىشېئ هتكهرۆس ڭنىۇئ هسلىپىدهد خوجايىنى ڭشىركىتىنى كىنو

 هڭئ ڭ،رىژىسسورنى پۇبول تراپىداهئ تهسائ ئىككى ممىسىهھ ڭكىنونى ئالغان هتكهرۆس ئىلگىرى ۇئ

 رتىپهزگۆئ نىپۇسلۇئ ۇئ رهگهئ هزىرىدهن ڭخوجايىننى. ئىدى كىنولىرى مپاۇگ قىسىم بىر بولغىنى ستاۇئ

 سهت قازىنىشى تهيهاپىقۇۋم ڭنىۇئ  ۇنمهتهقىقهھ ئالسا هتكهرۈس كىنوسىنى تهببهھۇم تلىكهسائ چۈئ

: خوجايىنىدىن ڭشىركىتىنى كىنو ۇئ. رغانۇت ڭچى پىالنىدا ڭزىنىۆئ كامىرون. جامىس لىكىن. ئىدى

 ڭنىۇب. سورىغان پهد »؟ۇبارم تاپالمىغىنى لۇپ كىنوالردىن قىلغان قۇرىژىسسورل ئىلگىرى نهم« 

 ڭكىنوالرىنى قىلغان قۇرىژىسسورل ۇئ نكىۈچ. قالغان پۇبول جىم خوجايىنى ڭشىركىتىنى كىنو نهبىل

 . ئىدى ياخشى ئىنتايىن كىرىمى

 ،ۇبولىد«:  مهھ قالغان بوشاپ خوجايىن قىلغان ئاساس جرىبىسىنىهت ۋه ئىقتىدارى ڭنىۇئ

 كهب خامچوت«:  پۇرۇت پۈلۈك كامىرون. نهدىگ ، »كهرېك قىلىشىمىز كونتىرول خامچوتنى بىراق

 لىنىشېئ هتكهرۈس كىنو ن،ۇبىلس كىم. نهگېد» .خاالس مىالېك ۇئاش رىبىرهب هنزىرهم ،ۇبولمايد پۆك

 بىر.  نهتكهي دولالرغا ڭمى 500 تتاهھ اقىتتاۋ زىهب دولالر، ڭمى 250 رخهننهت كۈنلۈك رهھ نالهبىل
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 پ،ۈرۆك نلىكىنىهتكهك شىپېئ كتىنهچ ڭخامچوتنى. نهگىگۈت لۇپ چوتتىكى خام بولمايال يىل

 كىنو«:  نهبىل تئىيلىكهق كامىرون لىكىن.  يتقانېئ توختىتىدىغانلىقىنى لىشنىېس غهبلهم خوجايىن

 ۇب ڭكامىروننى. نهدىگ »يلىهم ئالمىسام ققىمنىهھ ئىش نهم ك،هرېك لىنىشىېئ هتكهرۆس املىقۋدا

 خوجايىن. تتىهبىر كهرېد نلىكىدىنهچكهك ازۋ ققىدىنهھ ئىش قۇيونلمىلى ئون هچچهن ڭنىۇئ پىېگ

 فىلىم نهبىل ڭنىۇ،ش  قىلغان لۇبۇق لىپىنىهت ڭنىۇئ ئاخىر سىرلىنىپهت تئىيلىكىدىنهق ڭنىۇئ

 .ئىدى ققىهھ ئىش ڭكامىروننى لۇپ سالغان غهبلهم لىكىن. لىنغانېئ هتكهرۆس املىقۋدا

 كهدۈگېد ئىشنى ربىرهھ كامىرون قوغالشقان للىكنىهممهكۇم امىداۋدا لىشېئ هتكهرۆس كىنونى

 قۇسوغ. قويغان پهلهت قاتتىق ئىنتايىن ۇتكارالرغىمهخىزم ۋه ئارتىس.   نهئىشلىگ لىپېس قول زىۆئ

 نىۇئ قىيىنچىلىق بولغان سهت ئىنتايىن قىلىش رهۋۋۇسهت امىدىكىۋدا لىشېئ هتكهرۆس يى،ۈس ىزېڭد

 نهبىل قىزغىنلىق تاشقان پۇتول لكىهب ،ۇيدهچمهك ازۋ ۇئ لىكىن ۇولسىمب قويغان كىلىپهئ هىگۋلى يار

 .ۇرىدۇامالشتۋدا

 ئاي چۈئ تارقىتىلىپ پۈتۈپ فىلىم.نهتمىگهك بىكارغا  ئىزچىللىقى ۋه تىرىشچانلىقى ڭنىۇئ

 لىقئارالىقهخ يىتىپ، دولالرغا مىلىيون470 كىرىمى تهلېب رىكىدىكىېئام نۈتۈپ يىنېك لغاندىنۇقوي

 فىلىم ۇب نهبىل ڭنىۇش. نهتكهك شىپېئ دولالردىن مىليون 800 مىليارد بىر باھاسى تهلېب مىۇمۇئ

  هردۈت 14 ڭكاپاتىنىۇم ئوسكار تلىكۆۋهن-70 هنهي فىلىم ۇب. بولغان بىرى ڭكىنونى تاپقان بازار هڭئ

 ۇشۇم امىرونك.جامىس. نهرىشكېئ كاپاتىغاۇم هاستۋبى هردۈت 11 همدهھ هرىپىگهش ئاتاش لىپېئ تىلغا

 .نهرىشكېئ كاپاتىغاۇم ژىسسورېر ياخشى هڭئ ئوسكار تىملىقېق -70  پلىكهۋهس

 ۇب مۇقۇچ رامسىز؟ۇياقت منىهئاد كىنودىكى ۇب ؟ۇىزمڭبىلدى ھىكايىنى ئارقىسىدىكى هردهپ

.  ىزڭندىهسىرلهت تئىيلىكىدىنهق ڭژىسسورنىېر كامىرون مهھ ىزڭقالدى پۇبول ئامراق ۇخىمېت كىنوغا

 لغانۇسوز نغاۇزۇئ بولغان ئىشىغا ڭزىنىۆئ ، روھ بوشاشمايدىغان تئىهق خىل ۇب دىكىڭنىۇئ كىنۈچ

 نهرىشكېئ ماختىشىغا ڭرنىهكىشىل تارقالغان، نياغاۇد بىزنى هپوزىتسىي قىزغىن ، ھىسسيات قايناق

 . قىلدى رهسسهيۇم هشكۈرۆك كىنونى ياخشى
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 ق،ۇنلۇچاپق بوران ئوخشاش ۇيولىم يىشېب ،ۇيدبولما مهك ئازاپ ۋه شسىزلىقڭۇئو يولىدا هلىبهغ

 ىزڭبولسى ئاجىز سىز ،ۇئاجىزاليد ۇئ ىزڭبولسى كۈچلۈك سىز ،ۇئوخشايد رژىنىغاۇپ قىيىنچىلىق« لىكىن

 بولسا، نهچكهك ازۋ لمىغاچقىالۇشۇق خوجايىنى ڭشىركىتىنى كىنو كامىرون رهگهئ.  »كۈچلۈك ۇئ

 رخىلهھ لىشتىكىېئ هتكهرۆس قوللىمىغانلىقى، چىۇسالغ غهبلهم نلىكى،هتكهك شىپېئ خامچوت ياكى

 هنداقچۇم بولسا، چىققان چىكىنىپ پلىكهۋهس شسىزلىقالرڭۇئو بولغان قىيىن قىلىش رهۋۋۇسهت

 هلىبىگهغ لغانۇسوز زاققاۇئ بولسا، بولغان ال»قىزغىنلىق قۇتلۇمىن چۈئ« تهقهپ داڭنىۇئ يتقانداېئ

 ن؟ۇبولس بايلىق ۇقانداقم هنهي لمىسابو هلىبهغ. ستىهمهئ مكىنۇم رىشىشېئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 روھى شۇرۇامالشتۋدا تئىيهق مۇقۇچ الرداۇئ ئويلىسا، شنىۇبول باي قىلىشنى، هلىبهغ نامراتالر

 لىشىغاۋتا ڭتنىهققهشۇم جاپا رىشى،ېب رداشلىقهب سىنىقىغا ڭاقىتنىۋ شى،ۇلۇب ئىرادىسى ۋه

 چۈئ« تهقهپ نىهي قىزغىنلىق ملىكهبىرد رهگهئ.  كهرېك قىلىش شهرۆك بوشاشماي چىدىشى،

 نامرات تهقهپ سىز نداقتاۇئ.  لۈشكۈم ئىنتايىن قىلىش هلىبهغ بولسا ال »قىزغىنلىق قۇتلۇمىن

 .بولىسىز داۇج ئادا نهبىل بايلىق  ، قالىسىز الداۋھهئ
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 :رىقهپ نىشاندىكى

 نىشانى لىشېس غهبلهم نهپلىگۆك بايالردا ،ۇلىدبو نىشانى يىشېب بىرال تهقهپ نامراتالردا

 ۇبولىد

 

 ڭپنىهرهت ئىككى الۋئا رهكىشىل نۇرغۇن ك،هزلىسۆس رىقنىهپ ئارىسىدىكى بايالر نهبىل نامراتالر

 بىرى ڭرنىهرىقلهپ ئىچىدىكى ڭالرنىۇئ ۇب هتتهمىليهئ. ۇئوياليد رقىنىهپ سكىنهك بايلىقتىكى ماددى

 ،ۇبولسىم نۇرغۇن رهبلهۋهس قاتالملىق رۇقڭچو ۇخىمېت هرىقتهپ دىكىرسىۇئوتت ڭالرنىۇئ.  خاالس

 الۋھهئ ئوخشاش.  ۇرزىيدهئ هشكۈلۆب لۆڭۈك ئوخشاشماسلىقى نىشاندىكى ڭئىككىسىنى لىكىن

 نۇرغۇن بايالردا لىكىن. ۇبولىد نىشانى شۇلۇب باي -نىشان خىل بىر تهقهپ نامراتالردا ئاستىدا،

 .بار نىشانى لىشېس غهبلهم

. ۇئاغرىنىد باشقىالردىن رىدىن،هڭت هپىنچۆك نامراتالر مچىلهك بايلىقى نۇرغۇن ،هتتهمىليهئ

 ئىچكى چىقارغان پۈرۈلتهك سىلىنىهم ۇب لىكىن. ۇقىلىد سېھ كهناچارد قدىرىهت ڭزىنىۆئ همىشهھ

 دهق ڭنامراتالرنى قىلمىسا، زگىرىشۆئ ھىچقانداق ئاغرىنىپ همىشهھ. ۇقىلمايد ھلىلهت پنىهۋهس

 همدهھ تىكلىشى نىشان ئوخشاش بايالرغا مۇچوق نامراتالر الشقاۇڭش. سهت ئىنتايىن رىشىۈتۆك

 ڭبايالرنى اقىتالردا،ۋ نۇرغۇن نكىۈچ.  كهرېك شىۇبول نىشان بولىدىغان قولالنغىلى لىيهمهئ الرداۇئ

 ، لىشىشقوغ سىزۋتوختا بولغان بايلىققا  هئىچىد ڭنىۇئ پ،ۇبول نىشانى زور ناھايىتى هلىدۆڭك

 ئاساسالنغان نىشانىغا بايالر.ۇرىدۇت نداۇرۇئ ھىمۇم روھى شهئىلگىرىل ئاكتىپ بولغان هسپىگهك

 كهبوشاشماسلىقت تئىيهق زىدىكىۆئ همدهھ روھى شهئىلگىرىل ئالغا تىرىشىپ تمىسى،هرسۆك-پىالن

 .ۇرىشىدېئ بايلىققا بولغان هۋهت هزىگۆئ ئاخىرىدا هڭئ تايىنىپ هئىرادىسىگ
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 قىلىش خىيال خام رقهپ ئارىسىدىكى بايالر نهبىل تالرنامرا

 باغلىق هبىكىتىشك نىشان ياكى

 قىسىم بىر.  ئاز ناھايىتى بواللىغانالر باي قىقىهھ لىكىن. ۇئوياليد شنىۇبول باي مهئاد نۇرغۇن

 »؟ۇلىدبو يىغىلىېب زېت قىلغاندا قانداق«: الرۇئ اۇڭش. ۇرىدۇقات باش بواللمىغىنىغا باي زېت رهكىشىل

 نداقۇم قىلىپ هسخىرهم ئىلگىرى سىكرام »ئاتىسى ئىلمى تارقىتىش« نيادىكىۇد. ۇسورايد پهد

 قىلىشنى خىيال خام تهقهپ يوق، نىشانى» !شۈرۆك شۈچ−  لۇسۇئ يىيدىغانېب زېت هڭئ«: نهگېد

 نىشان.  ۇقىلىد مىدۈئ لىشىنىېك قولغا ئاسانال ڭبايلىقنى همىشهھ الرۇئ.  نۇرغۇن مهئاد بىلىدىغان

 هتىنجهن ئىشلىرىدا ھالدا درىجىهت هبىرگ نهبىل قىلىش خىيال خام نلىكتىنهبىلمىگ شنىهلگىلهب

 قالپىقىنى نامراتلىق الرۇئ-بىهۋهس ڭبواللماسلىقىن باي ڭالرنىۇئ.  ۇئايلىنىد نامراتقا قازىنالمايدىغان

 . يوقاتقان نىشانىنى كزگىللىهم نۇزۇئ قىلغانلىقتىن خىيال خام تهددۇم نۇزۇئ.  الغانۋكىيى

 ئىسىل ،ۇرالغۇت ئىسىل بويى نۈك كاللىسىدا ڭالرنىۇئ. سهمهئ ئاز رهملهئاد نداقۇب هتتهمىلىيهئ

 كلىكىهرېك قىلىش نىمىش كىيىن بولغاندىن باي همدهھ تاماق، زىلىكېم ھاراق، ئىسىل ماشىنا،

 يىغىلىېب ئاندىن قىلغاندا قانداق مهئاد ئاز ناھايتى لىكىن. ۇبولىد يداهپ ئويالر ققىدىكىهھ

 ڭخىيالنى خام الرۇئ لىكىن ، ۇئويلىسىم بولشنى باي رهكىشىل قىسىم پۆك.  ۇئوياليد بولىدىغاننى

 . يوق زگىرىشۆئ ئوخشاش القىغاۋئا هسپىدهك ۋه شىۇرمۇت ڭالرنىۇئ قالغاچقا تىپېپ پاتقىقىغا

 يىن،ېك ندىنهرگۇتتۈپ پنىهكتهم ئالىي مۇلهم. سهمهئ باي چىقىشى لىپېك هئائىل ڭننىۈيېڭت ما

 نامرات ياش ۇب بولغان بىئارام ھالىتىدىن ھازىرقى. تاپقان تهخىزم ئاددى كىشلىك بىر داڭيجىېب

 شۇرمۇت كىنېل. ئوياليتى شنىۇبول باي زراقېت ۇشىدىمۈچ ۇئ اۇڭش. نىدىهرىككېز پۈرۈچهك شۇرمۇت

 چىقىمىغىال ندىلىكۈك تهقهپ اقمىغاچقاب قىرىالپۇي ئىزچىل كىرىمى پ،ۇبول خىلال بىر خىزمىتى ۋه

 ڭشىنىۇبول باي هئىچىد اقىتۋ قىسقا ڭزىنىۆئ رىپ،ۋېياشا نداقۇشۇم نىۈركهھ ۇئ. تتىهتېي

 ئايال چۈئ تهقهپ هتتهشىرك هخسىدىدهم قىلىش ئىش رهبىر ئالدىغا زۆئ مهھ. بىلدى سلىكىنىهت
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 هلىدۆڭ؟ك كهرېك قىلىش ئىش هنىم نۈچۈئ شۇبول باي تىزراق.  ردىهب پاېئىست خىزمىتىدىن پهئىشل

 پۈرۈي پهئىزد ۇئ نهبىل ڭنىۇش. قالدى پۇقۇقايم بىردىنال نۈيڭتى ما بولمىغان نىشانى نىقېئ

 ئىگىلىك زىۆئ هبويىچ رۈت ۇشۇم نهبىل ڭنىۇش.  ردىۆك رىنىۈت شۇبول باي بىر توردىن هپتهسلهد

 كهرېك تىشېي چهك پۇرۇت نهتىگهئ پۇبول  ئاز پايدىسى ڭئىشنى ۇب لىكىن. بولدى كچىهتىكلىم

 ئويلىشىپ، ئامىلالرنى قاتارلىق لىۇي تىشېس ، رخىهننهت تچىهخىزم ققى،هھ هئىجار ۇئ.ئىدى

 ردىنۈت ۇب ئاخىرى يىنېك قىلغاندىن خىيال نۈك هچچهن ، قىاللمىدى قارار ئىككىلىنىپ هسلىپىدهد

 ئىقتىدارى لىكىن.  ئويلىدى قىشنىېب جان نهبىل زىقچىلىقېي هنهي ۇئ كىيىن.  چتىهك ازۋ

 نىۈركهھ ۇئ.  تتىۆئ پهبىرل بىر رهنلۈك.  قىلدى بولدى بولغاچقا مچىلهك ئىرادىسى ،هتتىكىچهئاد

 باي دائىم.  يتىهيىپلهئ زىنىۆئ كىيىن بولغاندىن ئويناپ.  زدىۈتكۆئ اقىتۋ ئويناپ نۇيۇئ توردا

 قولىدىكى ۇئ. قىالتتى خىيال شنىۇرمۇت قىلمايدىغان مهغ ئىچمىكىدىن-كهيىم كىيىنكى بولغاندىن

 رهبىر ياخشىراق لىكىن ،ۇشسىمهجىددىيل پۈرۆك اتقانلىقىنىۋئازىيى هنگۈك ندىنۈك ڭلنىۇپ يىغقان

 زىنىۈي ئاخىرى نۈيڭتى ما نهزگۈتكۆئ بىكار ننىۈك هچچهن تىپېپ خىيالغا. تاپالمىدى ئويالپ ئامال

 توختىماي ياقمىغاچقا دىتىغا ئىشى قىلغان مماهئ. چىقتى قىلىشقا ئىشالرنى ششاقۇئ قىلىپ لىنېق

 لگىلىكهب هسپىدهك ئارقىلىق تىرىشچانلىقى ڭزىنىۆئ اقداشلىرىۋسا ڭنىۇئ.  ردىۇئالماشت تهخىزم

 ئاز ئاخىر باشتىن كىرىمى ڭنىۇئ لىكىن. الدىۋتىېس ۇيمۆئ تتاهھ زىلىرىهب پ،ۇبول قازانغان هتىنجهن

 زلىنىشىنىۈي ڭنىهالتارىي بولسىال اقتىۋ. تتىهك رىلىپېب هگهارىيالت ۇئ نۈچۈئ يىشېب زراقېت.  ئىدى

 هتىجهن ھىچ ۇخىيالىم شىرىن نهرگۈس پۈتۈك دۈمۈئ دىنهالتارىي مماهئ. قىالتتى تقىقهت

 باياشات قىلغان خىيال.قالدى نىشانسىز خىيالىدا يىشېب تىزدىن ۇئ نهبىل ڭنىۇش. رمىدىهب

 لدىنهزهئ ۇئ هئىچىد يىل هچچهن كىيىنكى ندىنهرگۈتتۈپ شۇقۇئ.  ئاشمىدى هلگهمهئ ۇشمۇرمۇت

 ندىلىكۈك ڭزىنىۆئ گىشىپهئ هتىشىگۆئ ڭاقىتنىۋ تتاهھ ، باقمىدى پۇلۇتۇق ھالىتىدىن نامراتلىق

 .باشلىدى قىلىشقا مهغ نۈچۈئ تىرىكچىلىكى

 نۈك ۇئ.  تچىهبىيۇغلهم يدىغانهلمهلگىلىيهب نىشان همدهھ باي خىيالغا تىپىك بولسا نۈيېڭمات
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 تهرىكهھ چقانداقېھ لىكىن.  ۇئوياليد لىنىۇسۇئ يىشېب بولمىغان نۇيغۇئ هتكهمىلىيهئ يىۇب

 ڭخىيالالرنى لهزۈگ ۇب ئاخىرى هڭئ.  ۇيدهلمهلگىلىيهب نىشان ۇخىمېت نۈچۈئ غايىسى.  ۇقىلمايد

 رهملهئاد نئوخشايدىغا غاڭنىۇئ هتتهمىلىيهئ بولمايدىغىنى قىلىشقا ئىنكار.  ۇچىقىد يوققا ممىسىهھ

 يىنېك ندىنهنگهكىللهش هغاي پىنچىسىۆك ڭالرنىۇئ بولسا هغاي بايالردا رهگهئ.  پۆك ناھايىتى

.  ۇيدهئىلگىرىل قاراپ هنىلىشىگۆي هلىبهغ تىرىشىپ كىيىن.  ۇيدهلگىلهب نىشانىنى تهرىكهھ كونكىرىت

 نىشان بايالر لىكىن ئامراق، قىلىشقا خىيال قۇرۇق الرۇئ بىهۋهس ڭنامراتلىقىنى ڭنامراتالرنى

 .ۇبىلىد شنىۇرۇئاش ئىشقا غايىسىنى پهلگىلهب

 ۇئ. باي بىلىدىغان بىكىتىشنى نىشان بولسا نۈماي ياراتقان ئىمپىيىسىنى سودا بابا لىهئ

 چىۇغۇئوق جازالىنىدىغان رىغاچقاېت ئىش دائىم هكىچىكىد ياراتقان، نداقۇم شنىۇرمۇت باياشات

 سپىدىكىهك تور باشقا ۋه نۈماي.يتىهتمۈك مىدۈئ دىنڭنىۇئ باشلىقى هئائىل ۋه للىمىهئۇم پ،ۇبول

 ۇپتىمهكتهم قتىلىقۇن ۇئ. يوق نىشىۈرۆك ئارقا غانلىقۇئوق هلدهتئهچ ڭنىۇئ رغانداۇلىشتېس رنىهكىشل

. غانۇئوق هردهپلهكتهم تتىكىهئاد ممىسىنىهھ ڭرنىهپلهكتهم راۇئوتت ۋه چۇماشالنغ. مىغانۇئوق

 چاغدا ينىهئ. ئالغان رۇنوم بىر ماتىماتىكىدا قاتناشقاندا، ئىمتىھانىغا پهكتهم لىيئا تىمېق بىرىنجى

 چىۇتقۇئوق نۈماي هرچهگ. قارىمايتى پهد ۇقىالاليد ئىشالرنى ڭچو يىنېك نىۇئ چىالرۇتقۇئوق هممهھ

 لدىنهزهئ ۇئ لىكىن ،ۇقارالسىم پهد »مهئاد يوق ئىستىقبالى هڭئ« هزىرىدهن ڭاقداشلىرىنىۋسا ۋه

 پىداگوگىكا ۇجڭخا هسلىكتهت ڭم ئارقىلىق شۇئوق قايتا ۇئ. سهمهئ نهچكهك ازۋ غايىسىدىن

 هيىشكېد تايانغان هلىيىگهت يهنلۈتۈپ شىنىۈتۆئ هپكهكتهم ئالىي ڭنىۇئ.  نهكىرگ تىغاېرسىتۋېنۇئ

 سىزىقىغىال سۇرۇك سۇخسهم تهقهپ تىنجىسىهن ئىمتىھان ڭنىۇئ چاغدا ينىهئ نكىۈچ. ۇبولىد

 . قىلىنغان لۇبۇق قالپۇتول ۇئ توشمىغاچقا سان سقاۇرۇك قۇتول لىكىن. ئىدى نهتكهي

 هرجىمهت رىپېب ئىستىپا خىزمىتىدىن ۇئ كىيىن بولغاندىن چىۇتقۇئوق يىل 5 پۈرۈتتۈپ پنىهكتهم

 ، چىرىشىپۇئ نهبىل تور چىقىپ، كاماندىروپكىغا رىكىغاېئام ريانداهج ۇب. ئاچقان شىركىتى

 .نهتكهي پۇتون ھىملىقىنىۇم ناھايىتى ڭرولىنى ڭتورنى انيادۇد سىۈلگهك
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 رىكىتىهھ ڭننىۈماي ، بولغاچقا سهت پىشېت چىالرنىۇسالغ غهبلهم تورغا داۇگۇڭج چاغدا ينىهئ

 نچىلىكهئىش نىشانىنى ڭننىۈماي الرۇئ.  چرىغانۇئ شىغاۇرۇت قارشى كۈچلۈك ڭرنىهئائىلىسىدىكىل

 ڭچى هپىكىرىد ڭزىنىۆئ بىرىپ رداشلىقهب سىمغاېب قاتۇقاتم نۈماي لىكىن.  قارىغان پهد سهمهئ

 تور »بىتى رىقېس ۇگۇڭج« لىپېئ رزهق نۈهي ڭمى ئون هچچهن دوستىدىن ۇئ.  تاللىدى شنىۇرۇت

.  شىركىتى تور لغانۇرۇق هپتهسلهد هڭئ دىكىۇگۇڭج ۇمۇب.  رغانۇق نى)中国黄页( كىتىېب

 مىلىيونغا 5 هئىچىد اقىتۋ نهتمىگهي يىلغا 3 نىۇئ زىۆك رۈتكۆئ همدهھ شىۇرۇامالشتۋدا ڭننىۈماي

 يىلى-1999. تارقاتتى نامىنى ڭكارخانىنى ھالدا نهئىلگىرلىگ ۇنىمهي ۇئ نهبىل ڭنىۇش.قىلدى هئىگ

 قىلىپ نداقۇش.  كىردى هسىگهساھ سودا قۇلىكتىرونلېئ پهتىكل ئىگىلىكىنى ھىمۇم ئىككىنچى ۇئ

 سودىسىدىن تور قۇنلۇلىكتورېئ ڭننىۈماي گىشىپهئ هتىشىگۆئ ڭاقىتنىۋ.  لدىهك بارلىققا بابا لىهئ

 .ئايالندى بايغا اليىق جىسمىغا-ئىسمى ۇمۇئ ئاخىرىدا. ئاشتى هلگهمهئ ۇنىشانىم ۇب تهئىبار

.  نهلمىگهك خىيالىدىن خام ڭنىۇئ هلىبهغ نهرىشكېئ نۈماي كى،ۇبولىد هيىشكېد نداقۇش

 هتىجىسىدهن شهئىلگىرل ئالغا مدىنهدهق بىر مهدهق بىر كىيىن بولغاندىن پهلگىلهب نىشاننى لكىهب

 لىكىن.  مكىنۇم يىشىېد›  قالغان پۈرۈلگۈئ هتكهرسۇپ نۈماي‹  رهكىشىل نۇرغۇن.  نهلگهك بارلىققا

 قىلىشنى ئىشنى ۇب.  سهمهئ مهئاد بىرال نۈماي بىلگىنى نلىكىنىهكىرگ گوغاڭجو ڭتورنى چاغدا ينىهئ

.  بولغان ئاز ۇتولىم مهئاد تىنااليدىغانېپ قىلىشقا ئوخشاش هنگۈماي كىنې،ل پۆك ئىنتايىن ئويلىغانالر

 نۈماي. يمىزهد›  پۇنسهم هرگهملهئاد قىالاليدىغان تهرىكهھ قاراپ نىشانىغا شۇبول باي‹  اۇڭش

 يولىغا يىشېب مىنى لىكىن. ئىدىم نامرات ئىلگىرى ۇنمهم ئوخشاش هرگهكىشىل نۇرغۇن«:ئىلگىرى

 تهرىكهھ مهھ نهيمهلگىلهب نىشان لكىهب.  نهقىلمايم خىيال خام نهم- ئامىل قىلىقھال زغانۇغڭما

 خام همىشهھ مهئاد ئويلىغان شنىۇبول باي قىقىهھ ، نداقۇش ۇنمهتهقىقهھ.  نهگېد» .نهقىلىم

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★     .هد - ۇبولمايد قىلسا خىيال

 س،همهئ يوق ۇئارز ۋه هغاي نامراتالردا.  رقىهپ ڭمنىهدهق بىر هتتهىيمىلهئ رقىهپ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 تهرىكهھ اقتىداۋ همدهھ.  ۇقىلمايد نىشان بىر نىۇئ.  ۇقويىد پۇرۇئايالند خىيالغا قۇرۇق غايىنى دائىم الرۇئ لكىهب

.قىيىن ئىنتايىن ئايلىنىشى بايغا ڭنامراتالرنى اۇڭش.  ۇقولالنمايد
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 نامراتالر: چىۇقىلىنغ رلىكهھبەر ەۋ چىۇقىلغ رلىكهھبەر

 »لگىسىهب تهساالھىي« نهروش هڭئ ڭبايالرنى نهبىل

 هباشقىچ. ۇقىلىد رلىكهھبهر باشقىالرغا بايالر. ۇقىلىنىد رلىكهھبهر رپىدىنهت باشقىالر نامراتالر

. ۇدبولماي نىشانى قىلىش رلىكهھبهر باشقىالرغا ئوخشاش بايالرغا نامراتالردا يتقاندا،ېئ قىلىپ

 بولمىغانلىقتىن، نىشىۈرۆك ئارقا هئائىل ئىسىل ڭزىنىۆئ همىشهھ رهملهئاد قىسىم بىر تتىكىهليهمهئ

 باشقىالرغا الشقاۇڭش. ۇسلىنىدۇپسهئ نلىكىدىنهلمىگهرۈلگۈئ هرسىتىگۇپ ياخشى ڭقىلىشنى ققىهرهت

 الرۇئ. ۇقويمايد ۇقاراپم الرغاۇئ همىشهھ تهرسۇپ هتىنجىده،نۇتىدۈك تهرسۇپ ،ۇخالىمايد شنىهئىشل

 .ۇتىدۋېقىلى ئىسراپ اقىتنىۋ نۇرغۇن

 ياللىنىپ خوجايىنالرغا نامراتالر بولمىغانلىقتىن، ئوخشاش نىشانى ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 ڭنامراتالرنى هرىجىدهد لگىلىكهب ۇب. ۇئويلىمايد شنىهئىشل نۈچۈئ زىۆئ.  ۇتالاليد شنىهئىشل

 ھىمىۇم ۇخىمېت قىاللمىغانلىقىدىن، تهرئۈج هشكهئىشل هگزىۆئ نلىكىدىن،هلگىلىمىگهب نىشان

 نۈچۈئ باشقىالر ھالدا پاسسىپ الرۇئ اۇڭش ئويلىمىغانلىقتىن، شنىۈزۈتكهئىشل نۈچۈئ زىۆئ باشقىالرنى

 .ۇقىلىد لۇبۇق شىنىۇرۇنالشتۇئور ڭرلىكنىهھبهر. ۇيدهئىشل

 نكىۈچ ئامالسىز، لىكىن ،ۇخالىمىسىم شنىۇبول قورالى يىشېب ڭبايالرنى نامراتالر هرچهگ

 بايالر نهبىل نامراتالر يتقانداېئ كتىدىنهت تىگى. يوق نىشانى ققىياتهرهت كاللىسىدا ڭالرنىۇئ

 يدىغانهبىلم شنىۇرۇقىلد جارى ئىقتىدارىنى نۇرۇيوش ڭزىنىۆئ نامراتالرنى رقىهپ نىشان ئارىسىدىكى

 نىشانىغا، قىلىش رلىكهھبهر ڭيالرنىبا اۇڭش. قويغان قىلىپ قورقىدىغان شتىنۇبول بۇغلهم مهھ

 ڭنىۇب لهد بايالر قالغان، ئايلىنىپ ققاۇرۇئ تال بىر تاختىسىدىكى شاھمات يىشېب ڭنى بايالر تتاهھ

 .هكسىچهئ

 لۆڭۈك ۇخىمېت ڭالرنىۇئ ماھىر، شقاۇرۇباشق. بار نىشانى نىقېئ ڭپىنچىسىنىۆك ڭبايالرنى

 هتتهمىليهئ.  شۇتۇت قانداق رسىتىنىۇپ سودا ، ىلىشق رلىكهھبهر قانداق باشقىالرغا لىدىغىنىۆب
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 شنى،ۇرۇباشق قانداق زىنىۆئ.  سهمهئ رلىكهتېي قىلىش تهخىزم تىرىشىپ تهقهپ ئويلىسا يىشنىېب

 لىۇسۇئ قىلىش رلىكهھبهر ۋه شۇرۇباشق رخىلهھ گىنىش،ۆئ قىلىشنى رلىكهھبهر قانداق باشقىالرغا

 بىلىدىغان قىلىشنى رلىكهھبهر شىنىدىغان،ۈچ شنىۇرۇاشقب.  كهرېك شهللهئىگ تلىرىنىهماھار ۋه

 .ۇبولمايد يىراق ئارلىقى بولغان نهبىل بايلىق ڭمنىهبىرئاد

 كىيىن ندىنهرگۈتتۈپ شۇقۇئ ئىككىسى.  اقداشۋسا پتىكىهكتهم ئالىي نهشۆش ڭاۋ ۋه ڭيتاېف لى

 تىنجىسىهن تتىكىهزمخى ڭئىككىلىسىنى هرچهگ. ۇنلىشىدۇئور هشىركىتىگ كىتاپ بىر نجىندىكىېش

 ۇئ. ڭچو ناھايىتى نىشانى ڭنىڭيتاېف لى. زور رقهپ نىشانىدا ڭالرنىۇئ لىكن ،ۇبولسىم رلىكهنۈرۆك

 باشقىالرغا پۇبول خوجايىن زىۆئ پۇرۇق كىتاپخانا تىپتىكى كىچىك تايىنىپ تىرىشچانلىققا زىدىكىۆئ

 توختاپ شتاۇبول تچىهخىزم ياخشى ربى نىشانى ڭننىهشۆش ڭاۋ مماهئ ؛ۇئوياليد قىلىشنى رلىكهھبهر

 .قالغان

 نىقېئ.  ۇيدهلگىلهب ئىپادىسىنى تتىكىهخىزم ڭالرنىۇئ رىقهپ نىشانىدىكى ڭمنىهئاد ئىككى

 هنهي.  ۇگىنىدۆئ رنىهبىلىمل تتىكىهھهج سپىهك كىتابخانا كسىزۈلۈزۆئ ڭيتاېف لى بولغان نىشانى

 نۇرغۇن.  ۇقاتنىشىد ئىشلىرغا زاكاس مال رخىلهھ پايدىلىنىپ اقىتلىرىدىنۋ سىرىتقى ئىشتىن

 ڭنىۇئ الرۇب نهتهنىسب غاڭنىۇئ نكىۈچ.  ۇشىدۇتون نهبىل چىالرۇيازغ ۋه خادىملىرى شىرياتهن

 .ئىدى ييارلىقهت رۈرۆز نۈچۈئ ئىشلىرى سىۈلگهك

.  ۇئاچىد كىتابخانا تىپتىكى كىچىك زىۆئ. ۇچىدېك ازۋ تتىنهخىزم ۋيتاېف لى يهتمۆئ نۇزۇئ

 يدانغاهم هتتهساالھىي خىل ئىككى ئوخشىمىغان الرۇئ هتتهرسۇپ تاسادپى بىر كىيىن يىلدىن ئىككى

 .ۇچىقىد

 ڭچو ناھايىتى ھاياتىدا ڭئىككىسىنى ئوخشىماسلىقى ڭنىشانىنى ڭننىهشۆش ڭاۋ ۋه ۋيتاېف لى

 نىشقىلى رلىكهھبهر ھالدا تلىكهقىيهپپۇۋهم ۋيتاېف لى:  چىقارغان پۈرۈلتهك زگىرىشنىۆئ بولغان

 ؛ نهرىشكېئ بايلىققا كهدۇقىلغ رازى كىشىنى.  بولغان رهھبهر باشقىالرغا همدهھ لغانۇتۇق ئورنىدىن

 بىئىيالهت ، بولغاچقا تچىهخىزم ئاددى ئالىدىغان مائاشنى كۈلۆئ كهالقىدۋئا نهشۆش ڭاۋ لىكىن
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 . ۇلىدۇرۇباشق رپىدىنهت باشقىالر

 رلىكهھبهر−نىشان نهبىكىتك الرۇئ هرىجىدهد ڭچو ناھايتى رقىهپ ڭنامراتالرنى ۋه باي اۇڭش

 ڭباشقىالرنى تهقهپ هتتهمىلىيهئ.  تلىكۋهناسىۇم هساالھىيىتىگ قىلىنىش رلىكهھبهر ۋه قىلىش

 تهددۇم نۇزۇئ مكىن،ۈم قازىنالىشى هتىنجهن ڭچو مهئاد خالىمايدىغان قىلىشىنى رلىكهھبهر

 پۇبول چىۈشكهگهئ يوق قارىشى زۆك خسىهش بارغانسىرى  مهئاد رلىكىدىكىهھبهر ڭباشقىالرنى

 . ۇيىدۇق يىراقتا بارغانسىرى رىشىشتىنېئ بايلىققا منىهئاد شۈرۈزگۆئ خىل ۇب هتتۋهلهئ.  ۇزگىرىدۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 نامراتالر.  بولمىغانلىقىدا ئوخشاش ڭلگىلىشىنىهب نىشان رقىهپ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 نىشان شنىۇبول رهھبهر باشقىالرغا بايالر لىكىن.  قالغان پۈنۆك قىلىشىغا رلىكهھبهر ڭباشقىالرنى

 قدىرىنىهت بولمىغان ئوخشاش ڭئىككىسىنى ئوخشىماسلىقى ڭتالالشنى نىشان.  ۇبىكىتىد قىلىپ

 همدهھ خالىمايدىغان قىلىنىشنى رلىكهھبهر رپىدىنهت باشقىالر ئوخشاش بايالرغا اۇڭش.  ۇيدهلگىلهب

 شىشىېئ هلگهمهئ رراقۇبالد سىۇئارز يىشېب لكىمهب بولغاندا، بار پىالنى مول، قارىشى زۆك خسىهش

 .مكىنۇم
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 رقىدىكىهپ يارىتىش نى»ئايال ھقانېد« نهبىل »خانىش«

 چۈك سىرلىق

 باشقا قىلىدىغىنى يداهپ رقنىهپ سكىنهك ئارىسىدىكى نامراتالر نهبىل بايالر اقىتتاۋ هپىنچۆك

 ئاسانال مهئاد ربىرهھ  بايلىققا. رىقهپ نىشانىدىكى ڭئىككىسىنى لكىهب ، سهمهئ هرسهن

 شۇرۇئاش ئىشقا شنىۇبول باي هرچهگ. نداقۇش ۇخىمېت رهكىشىل يوق نىشانى ۇپمۇبول.  ۇيدهلمهرىشېئ

 هنگهتىك يوللىرى رىشىشېئ بايلىققا ھالدا ۇئ بولسا، مهك نىشانى لىكىن ،ۇبولسىم نۇرغۇن يوللىرى

 سۇسور.گىئورگى ستازىۇئ لىشېس غهبلهم. نداقۇش ۇخىمېت نۈچۈئ نامراتالر قتاۇن ۇب.  ۇتولىد

 ڭبازىرىنى لىشېس غهبلهم ال،ۋئا لىشتىنېس غهبلهم هرگۈت بىر مۇلهم نهم« : نهگېد نداقۇم ئىلگىرى

 نىشان همدهھ. نهكىتىمېب نىقېئ نىشانىمنى لىشېس غهبلهم هنهي قالماستىن قىلىپال تهدىقق الىغاۋھهئ

 لىشېس غهبلهم ڭمىنى شنىۇزۇرغۇت نىشان. نهيمهلهرىشېئ بايلىققا كهپرۆك كىيىن زغاندىنۇغرۇت

 ».ۇبولىد هيىشكېد مراھهھ اقىتۋرهھ ھاياتىمغا

 ڭشنىۇبول باي نهبىل شۇزۇرغۇت نىشان« : ۇيدهزلۆس اسىزالۋرهپ مهئاد نۇرغۇن ۇشتىمۇرمۇت ئالېر

 ھىچ بارلىقىنى تۋهناسىۇم لهممهكۇم  ئارىسىدا الرۇئ نهم   بار؟ ىتىۋناسىۇم هنىم

 قىلمايلى هنازىرۇم هاقتىنچۋ تنىۋهناسىۇم ساقالنغان رسىداۇئوتت ئىككىسى ۇئ بىز  »؟!ۇبايقىمىدىمغ

 .ۇبولىد تاپقىلى اپۋجا هسىلىگهم ۇب ئارقىلىق لهسهم ندىكىۆۋهت نكىۈچ ،

 :بار لهسهم بىر نداقۇم هئىچىد »للىرىهسهم ئىزوپ«

 لهسهھ الرۇئ پ،ۇبول ىلڭسى - ئاچا كهزېك قوش پۈج بىر لىقىداخانى پارىس دىمكىهق

 ڭچو هزىدهمىج ڭئىككىسىنى ىلڭسى-ئاچا بىراق.  نهباقىدىك ئائىلىسىنى پهئىشل پىششىقالپ

 كهئىست - ۇئارز ارۋغۇلۇئ. نهئىك رتىپسىزهت قىلىشى ئىش ،ۇغڭئالدىرا ئاچىسى پ،ۇبول بار رىقهپ

 ن؛هقىلىدىك مىدۈئ ياشىشىنى ياخشىراق ڭزىنىۆئ - نىشانى ڭچو هڭئ ڭنىۇئ. نهمكهك ۇنىشانىم ۋه

 تىشقاېس پىششىقالپ لهسهھ ۇئ. نهئىك بار غايىسى ارۋغۇلۇئ پ،ۇبول هكسىچهئ لىسىڭسى مماهئ
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 زىۆئ هردهنلۈك بىر  بولسا نىشانى ڭچو هڭئ. نهسكهمهئ رازى قامداشقا شنىۇرمۇت تايىنىپ

 ڭئككىسىنى ۇاقىتتىمۋ ساتقان لهسهھ. نهئىك شۈزۈئىچك پادىشاھىغا پارىس لنىهسهھ ييارلىغانهت

 نهنگهتلهئاد تىشقاېس اقىراپۋ پۇرۇت هرپىدهت بىر ڭكوچىنى ئاچىسى. نهئىك ڭچو رىقهپ هئىپادىسىد

 لنىهسهھ كۈلۆب بىر لىسىڭسى لىكىن ن؛هچىقىرىدىك تىپېس لنىهسهھ پۆك هلېخ نىۈركهھ ، پۇبول

 زىپېي پۇئوي ئىسمىنى هستىگۈئ ڭلكىنىۇبوت همدهھ نهرىدىكېب قسىزهھ هرگهنلهتكۆئ لىپېئ

 كسىزۈلۈزۆئ رىدارىېخ لىكىن ،ۇبولسىم تارتقان زىيان لنىهسهھ ئازراق هرچهگ لىسىڭسى. نهقويىدىك

 .ۇئاينىپت

 ۇسىلىمهھ ڭالرنىۇئ شىپ،ېئ كسىزۈلۈزۆئ مىقدارى تىشېس لهسهھ ڭننىهئىككىيل ىلڭسى - ئاچا

  ڭرىدارالرنىېخ شىشىېئ ڭمىقدارىنى تىلىشېس ڭلنىهسهھ: ىسىئاچ اقىتتاۋ ۇب. ۇچىقىرىپت نام

 پهد ،ۇالىدۋتىېس املىقۋدا رىدارالرېخ يىنېك ندىنۇم ، پۇبول قىلغانلىقى تىراپېئ سىلىمىزنىهھ

 پۇرۇت نهتىگهئ ۇئ.  ۇباشالپت قىلىشقا لىقڭبوشا هسىرىدهت ڭئىدىيىنى خىل ۇب ۇئ اۇڭش.  ۇئويالپت

 لچىمىۆئ ڭنىرىنىۈھ شهئىشل پىششىقالپ ڭنىۇئ ھىمىۇم هڭئ. ۇبوپت ييارلىمايدىغانهت لهسهھ

 هئىلگىرىكىگ ۇمڭمىنىهت س،همهئ گىالهڭر ڭسىلىنىهھ ڭئاچىسىنى رىدارالرېخ. ۇپتهنلۆۋهت

 تلىكىهساالم ئاچام ‹يىنېك لىغاندىنڭئا رنىهۋهخ ۇب لىسىڭسى. ۇبايقاپت ئوخشىمايدىغانلىقىنى

 :ۇسوراپت رىپېب پهئىزد نىۇئ ئويالپ، پهد› ۇئوخشايد رلىغانيياهت لهسهھ نداقۇش بولماي ياخشى

 قالدى؟ پۇبول نداقۇب هقانداقسىگ ڭسىلىهھ ڭسىنى-

 .ئاچىسى ۇپتهد -ييارلىمىغان،هت پۇيۇق لۈڭۈك نهم-

 .ۇنغهبىلىس قىلىدىغانلىقىنى يرانۋه نامىنى ڭنىۈڭزۆئ ڭلنىهسهھ  پىششىقالنمىغان ياخشى-

 ياخشى ڭلنىهسهھ م،ۇبولد پىپېت رلىكهتېي لنىۇپ ئاللىقاچان.  يقىال همېن ئويالپ نىۇب نهم-

 .نهيمهلمۆب لۆڭۈك مدىهئ بولمىغانلىقىغا-بولغان

 قىلماقچى؟ نىمىش نهس ڭساتمىسا لهسهھ رهگهئ-

 .نهباشاليم رلىنىشنىۇزۇھ شتىنۇرمۇت ن،هقىلمايم ئىش چېھ-
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 يوق نىشانى ڭئاچىسىنى ۇئ نكىۈچ. ۇقاپت ئامالسىز  لىسىڭسى لىغانڭئا ابىنىۋجا ڭئاچىسىنى

 لسىزلىكۆڭۈك هزىگۆئ قىلسا تهسىھهن رىپېب هنهي رهگهئ.  نهبىلىدىك نلىكىنىهئىك مهئاد

 .ۇقىپت بولدى ۇئ نهبىل ڭنىۇش ، نهبىلىدىك ۇالىدىغانلىقىنىمۋپىېت

 مۇلۇپ تاپقان ھازىر:‹  هلىدۆڭك ۇئ. ۇئويلىنىپت نۇزۇئ ناھايتى كىيىن قايتقاندىن هيگۆئ لىسىڭسى

 خىتتىنهب هكسىچهئ چىپېك ازۋ تىشتىنېس لهسهھ ئوخشاش ئاچامغا رهگهئ. پۆك كىدىنڭئاچامنى

 مهزۆئ پادىشاھىغا پارىس ؟ۇرمهتېك پۈتۆئ ئاددى نداقۇش مۇشۇرمۇت كىشلىك ، رالنسامۇزۇھ

 ۇاقمقاند مۇيۇئارز ۇئ تاشلىسام ئىشنى ۇب ھازىرال رهگهئ ؟ۇمچۇيۇئارز شۈزۈئىچك لنىهسهھ ييارلىغانهت

 هنهي. ۇپتۇرۇت نهتىگهئ ۇنقىدىنمۇرۇب لىسىڭسى كىيىن ندىنۇش. ۇئويالپت پهد›  نۇئاشس هلگهمهئ

 رنىهبىلىمل دائىر پىششىقالشقا لهسهھ الردىنۇئ قىلىپ، تهزىيار رنىهملهدهپىشق يدىغانهئىشل لهسهھ

 رىسپا ئاخىر سىلىهھ ڭلىسىنىڭسى ئاستىدا تىرىشىش بوشاشماي. ۇگىنىپتۆئ ستايىدىلهئ

 ڭنىۇئ ممىسىهھ كىيىن بولغاندىن ئىچىپ لنىهسهھ الرۇئ. ۇرىشىپتېئ ئالقىشىغا ڭرنىهئوردىسىدىكىل

 لىسىڭسى نهبىل سىيىسىهۋت ڭلدارالرنىهمهئ ۇب قىلىپ نداقۇش. ۇتىپتېك ماختاپ سىلىنىهھ

 نهم يدانداهم قهن سىز رهگهئ«:ۇپتهد نداقۇم غاڭنىۇئ پادىشاھ. ۇقىپت قدىمهت لهسهھ پادىشاھقا

 ».نهكاپاتاليمۇم سىزنى نهم ىزڭچىقالىسى ييارالپهت لنىهسهھ رىدىغانۇياقت

 كونتتىنېس بىر مىنوت بىر اقىتۋ. ۇباشالپت ييارالشنىهت لهسهھ نهبىل مكىنلىكهت لىسىڭسى

 بىر لىسىڭسى نداهتكۆئ تهسائ ئىككى. ۇپتۈشۈچ قىزغا زىرىهن ڭمنىهئاد هممهھ. ۇكىتىپت پۈتۆئ

 همدهھ ۇتىپتېك ماختاپ ئىنتايىن تىپېت پادىشاھ. ۇئاپىرىپت ئالدىغا ڭپادىشاھنى لنىهسهھ ئىستاكان

 ئىچىدىغانلىقىنى سىلىنىهھ ڭنىۇئ كىيىن ندىنۇم ۋه ۇرىپتېب كاپانۇم نۇرغۇن غاڭنىۇئ رھالالهد

 كىيىن. ۇپتۈشۈچ زىۆك ڭشاھزادىسىنى پارىس رغانۇت هپتهرهت بىر هئىپادىسىگ ڭلىسىنىڭسى. ۇبىكىتىپت

 هشاھزاد. ۇقىپت سىرهت هشاھزادىگ للىكىهزۈگ ۋه پاراسىتى قىلهئ ڭلىسىنىڭسى. ۇئاالقىلىشىپت كىسىئىك

 خانىش زگىرىپالۆئ بىر قىز تتىكىهئاد يدىغانهئىشل لهسهھ قىلىپ نداقۇش. ۇقىپت قارار لىشنىېئ نىۇئ

 .ۇبوپت
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 لىكىن ،ۇقامدىسىم شنىۇرمۇت تىپېس لهسهھ هرچهگ ئىككىسى ىلڭسى - ئاچا كهزېقوشك

 ھالىتىدىن ھازىرقى بولمىغانلىقتىن نىشان ئاچىسىدا. ۇئوخشىمايد تئىهق قدىرىهت ڭالرنىۇئ

 ئاخىرى.  ۇيىراقاليد دىنڭنىۇئ بىئىيالهت ۇبايلىقم. ۇچىدېك ازۋ تىشتىنېس لهسهھ تلىنىپهقانائ

 پهتىكل اننىش هزىگۆئ لىسىڭسى لىكىن ؛ۇئايلىنىد نامراتقا گىتىپۈت پهجلهخ لنىۇپ ساتقان لهسهھ

 هببىتىگهھۇم ڭشاھزادىنى خىېت هنهي قالماي پالۇرۇئاش هلگهمهئ غايىسىنى ئارقىلىق تىرىشچانلىقى ،

 .ۇرىشىدېئ

 ندىنهتىگهئ م،هك نىشان ارۋغۇلۇئ خىلىدا، بىر: بار مهئاد خىل ئىككى نداقۇم شتاۇرمۇت ئالېر

 ڭزىنىۆئ نالۇرۇب مهئاد خىل بىر هنهي ؛ۇقىلمايد ئىش ئويلىنىپ ،ۇرىدۈي قىلىپ نادانلىق هچكىچهك

 گىشىپهئ زرىشىغاۇئ ڭاقىتنىۋ.  رۇردهنلهتىكلىگ نىشان ارۋغۇلۇئ همدهھ بولغان پىالنالپ ھاياتىنى

 قالماستىن يالهلمهرىشېئ بايلىققا.  ۇقىلىد ئىسراپ اقىتنىۋ قىلماي ئىش ھىچ رهكىشىل خىل بىرىنجى

 هكچىلىكىدهيىت ڭنىشاننى رهكىشىل خىل ئىككىنجى مماهئ ؛ۇقالىد الداۋھهئ لۈشكۈم لكىهب

 نامرات ئىلگىرىكى قالماستىن پالۇبول باي ىپېڭي الرنىۇتوسالغ بارلىق. ۇباسىد ئالغا كسىزۈلۈزۆئ

 .ۇيازىد قىلىپ داستان قايتىدىن نۈچۈئ شىنىشىۈچ ڭباشقىالرنى ھالىتىنى

 ۇب.  ئىدى گىلزهم تارقالغان لهسېك قۇملۇقۇي لهد رهۋد لغانۇغۇت نۇجونس دېم اردۋدېئ

 لهسېك تالهقهپ ۇب پ،ۇبول قىرىۇي ئىنتايىن نىسبىتى شۈلۆئ ڭاقالرنىۋبو لغانۇغۇت ىېڭي هزگىلدهم

 تىۈس ئانا. ئىدى نلىكىدىنهلمىگهمېئ تىۈس ئانا ڭاقالرنىۋبو س،همهئ بىدىنالهۋهس تارقالغانلىق

 پۈلۆئ رالۇبالد قالراۋبو نۇرغۇن شارائىتتا، يوق التىۇھسهم تۈس اپىقۇۋم هنهي ن،هلمىگهمېئ

 هزىگۆئ قىلغاچقا، سېھ ئازاپنى ، پۈرۆك نهبىل زىۆك رىئاللىقنى ۇب نۇجونس دېم اردۋدېئ. تتىهتېك

 تهئىبار تىن›  چىقىش قىلىپ تقىقهت التىنىۇھسهم تۈس بولىدىغان قىلسا ئىستىمال اقالرۋبو مۇقۇچ‹

 هئىپاد چقانداقېھ سلىرىدو چاغدا، نهگېد دوستلىرىغا ئويىنى ۇب ۇئ.  نهتىكلىگ نىشان

 ۇقانداقم ئىشنى نداقۇب رساۇت رهدورىگ ۇئ: الرۇئ. نهپكهس ۇس قۇسوغ زىلىرىهب تتاهھ ن،هرمىگۈبىلد

. باقمىغانىدى ۇئويالپم قىلىشىنى هئامىلۇم نداقۇب هزىگۆئ ڭدوسلىرىنى ۇئ. قارىغان پهد ن،ۇقىاللىس
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 ئىرادىسىدىن قىلىش تقىقهت تىالۇھسهم تۈس ،بىراق ۇبولسىم رىمېي لىۆڭك ڭنىۇئ هرچهگ

 .نهنمىگهرهۋت

 امىداۋدا تقىقاتهت ۇئ.  بولمىغان قۇشلڭۇئو نداقۇئ كهقىلغاند رهۋۋۇسهت ۇئ ققىياتىهرهت ڭئىشنى

 ڭنىۇئ.  قىلغان سېھ قۇخورل ۇناھايتىم دىنڭنىۇب مهھ چرىغانۇئ هسخىرىسىگهم ڭباشقىالرنى

 مهخاتىرج التلىرىدىنۇھسهم تۈس ڭرنىاقالۋبو يدىغانهلمهمېئ تىۈس ئانا قىلىشى نداقۇب

 . نهچىكىنمىگ ۇئ ۇبولسىم غىرېئ  سىمېب سىرتقى اۇڭ،ش ئىدى نۈچۈئ ھىرلىنىشىهب

 جرىبىخانىغاهت رالۇبالد ناھايتى نىۈركهھ ۇئ نۈچۈئ شۇرۇئاش ئىشقا رراقۇبالد نىشاننى

 تۈس ڭاقالرنىۋبو.  قىلغان ئانالىز  توپالپ ماتالرنىۇلهم سانلىق كۈرلۈت نىۈك رهھ.  نهلگهك

 يىلدىن ئىككى قىلىپ نداقۇش.  نهئىگىلىگ قىلىپ هشتۈرۈس هئىنچىك رنىهسلىلهم ئائىت التىغاۇھسهم

 تقىقاتهت.  چىققان قىلىپ تقىقهت التىنىۇھسهم تۈس  اقالرۋبو ھالدا تلىكهقىيهپپۇۋهم ۇئ كىيىن

 اقالرغاۋبو يدىغانهلمهمېئ تىۈس ئانا التلىرىدىنۇسھهم تۈس ۇئ كىيىن بولغاندىن تلىكهقىيهپپۇۋهم

 اقالرغاۋبو ئاجىز چىۈك مونىتىتېئ لهسېك تارقىلىشچان چاغدا ينىهئ.  نهرگهب ئاپىرىپ قسىزهھ

 التىنىۇھسهم تۈس ياسىغان ۇئ اقالرۋبو نۇرغۇن يارىشا هخىتكهب.  ئىدى تهئاپ بىر نهتهنىسب

.  نهنلىگۆۋهت هرىجىدهد زور ىتىنىسب شۈلۆئ شىپ،ېئ چىۈك مونىتىتېئ كىيىن قىلغاندىن ئىستىمال

 ئىستىمال اقالرۋبو جونسون دېم اردۋدېئ رهگهئ«:نهگېد نداقۇم رهكىشىل ردىكىهي ۇش كىيىن ندىنۇش

 قدىرىهت ڭباللىرىمىزنى ڭبىزنى بولسا، چىقمىغان قىلىپ تقىقهت التىنىۇھسهم تۈس قىلىدىغان

 »!ئىدى؟ رهتېك پۇبول قانداق

 قىلىش تقىقهت تىرىشىپ بوشاشماي ۇئ اۇڭش.  نهتىكلىگ نىشان رالۇبالد جونسون دېم اردۋدېئ

 هپكهرهش ۇئ. چىققان قىلىپ تقىقهت التىنىۇھسهم تۈس لىدىغانېك اپىقۇۋم اقالرغاۋبو ئارقىلىق

 التلىرىۇھسهم قۇقلۇزۇئ نۇجونس دېم« همدهھ.  نهرىشكېئ بايلىققا نۇرغۇن قالماي، رىشىپالېئ

 بىر بولسا شهتىكل نىشان-:ۇيدهد الرنىۇنۇم هرگهكىشىل ايىسىكېھ ڭنىۇب. رغانۇق نى»شىركىتى

 ۇب رهگهئ.  رىسلىكهد رۈرۆز ىشىدىكىېڭم قاراپ هلىبىگهغ ش،ۇرۇئاش هلگهمهئ غايىسىنى ڭمنىهئاد
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 ئىنتايىن ىزڭپىشىېت نىلىشنىۆي تىشىدىغانۇت يولىغا هلىبهغ ڭسىزنى ىز،ڭللىمىسىهئىگ ياخشى رىسنىهد

 . يسىزهلمهتۋېلىېس ۇخىمېت ىتونىن نامراتلىق.  سهت

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ھىمۇم ڭشنىۇبول پۇغلهم ياكى قىلىش هلىبهغ ئىشىدا−سلىكهتىكلىم ياكى شهتىكل نىشان

 بايلىق نامراتالر. بىرى ئامىللىرىدىن ھىمۇم ۇمڭرىشىشنىېئ بايلققا قالماي، پالۇبول قتىسىۇن

 ندىالۇش ك،هرېك شۇزۇرغۇت نىشاننى الۋئا نۈچۈئ رىشىشېئ همگۈنۈئ پۆك ۇخىمېت يولىدا قوغلىشىش

 كۈرلۈت ۇىزمڭقدىرىهت قالماي، چىپالېق لىپېئ زىنىۆئ سىزدىن بايلىق بولمىسا. ۇيدهلهرىشېئ بايلىققا

 .ۇبولىد گىرىپتار هرگهتلهقىسم
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 نهبىل بايلىق ھامان سىزنى تالالش خاتا نىشاننى

 ۇزىدۇئويناتق »كهشمۈكۈم«

 لۆڭۈك هڭئ الرۇئ رىشىشېئ بايلىققا ھالدا لىبىلىكهغ نۇبولس بايالر ياكى رنامراتال يلىهم

 شۇبول باي لىكىن.  نىشانى شهرۆك كۈرلۈمۆئ ڭمنىهئاد نۇرغۇن ۇب لىپېك هنهي ، هسىلهم لىدىغانۆب

 نىۇئ ياكى نهلگىلىگهب دبىرهت.   سهمهئ ئىش بولىدىغان قازانغىلى تهقىيهپپۇۋهم ئاسانال

 نهبىل كلىكهگىلتهڭي ۋه ئالدىراقسانلىق. ۇبولمايد قىلىشقا ئالدىراقسانلىق اقىتتاۋ نهرگۈشتهمىلىلهئ

 شۇبول باي هكسىچهئ قالماستىن، باشلىمايال هلىبىگهغ منىهئاد بىر ڭقىلىشنى ئىش هالرچۇقارىغ

 ئىشتا بىر رقانداقهھ الشقاۇڭش. كهرېك بىلىش نلىكىنىهئىك›  هندهشۈك‹ كواليدىغان ئورا نىشانىغا

 اقىتتاۋ تالاليدىغان نىشاننى ياكى شۇزۇرغۇت توغرا نىشاننى مهئاد ئوياليدىغان قازىنىشنى هتىنجهن

 شارائىتنى بار ۋه ھىتۇم اتقانۋرىۇت زىۆئ بولمىسا الزىم، ساقلىنىش شتىنۈرۆك ئىش هالرچۇقارىغ

 .ۇتالاليد نىشاننى خاتا همدهھ ۇقويىد چىقىرىپ قارار خاتا پلىكهۋهس ئويالشماسلىق تراپلىقهئ

 الغاۋھهئ ايسىزڭئو  ئاسانال تاللىسا خاتا نىشاننى رهگهئ  رهكىشىل اليدىغانۇئارز يىشنىېب

 پۈرۈشۈچ الغاۋھهئ قىيىن زىنىۆئ هنهي نداقالۇش.  ۇقىلىد ئىسراپ بايلىقىنى ۋه ھنىېز لىپېق پۈشۈچ

 نىشاننى لىدىغانېك ماس هزىگۆئ رهگهئ.  ۇتىدۆئ چارچاپ ئوخشاش نامراتالرغا رۈمۆئ بىر پ،ۇقوي

 هلگهمهئ سىنىۇئارز يىشېب ھالدا ۇئ قىلسا شهرۆك تىرىشىپ نۈچۈئ نىشان ۇش مهھ تاللىسا توغرا

 ريانىداهج شۇرۇئاش هلگهمهئ سىنىۇئارز يىشېب بولسىال، توغرا نىلىشۆي ئاساسى تهقهپ.  ۇرااليدۇئاش

 هتئىيلىكىگهق ۋه پاراسىتى لقىهئ ڭزىنىۆئ ۇقدىردىمهت ققانۇيول هتكهبىيۇغلهم ۋه شسىزلىقڭۇئو

 .ۇرااليدۇئاش هلگهمهئ ۇنىشاننىم ئاشمايدىغان هلگهمهئ قارىماققا تايىنىپ،

 تىجىلىرىهن نهرىشكېئ ڭشىركىتىنى ئالما. چىسىۇرغۇق ڭشىركىتىنى ئالما  جوبىس ىنېۋسىت

 .ڭئايدى هممىمىزگهھ

 خسىهش ڭچىنىۇغۇئوق ربىرهھ پتىكىهكتهم يىنېك ندىنهكىرگ هپكهكتهم ئالىي  جوبىس
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 خسىهش ۇمڭنىېم‹ نهبىل ڭنىۇش. قىلغان تهدىقق اتقانلىقىغاۋقىلىشى هنازىرۇم توغرىسىدا رېتۇكومپي

 بازاردىكى مماهئ. نهتمىگهك رىېن خىيالىدىن ڭنىۇئ ئوي نهدىگ...›  بولسا بولغان رىمېتۇكومپي

 نهبىل ڭنىۇش.  االلمايتىۋتىېس مهئاد نۇرغۇن بولغاچقا قىرىۇي باھاسى تىلىشېس ڭرالرنىېتۇكومپىي

 پۆك هنچۇش الرۇئ نۈچۈئ هنىم ، سهمهئ پۆك بلىغىهم سالغان ڭرنىهرلهسودىگ چىۇساتق‹‹  جوبىس

 ؟! ۇبولىدىغ نهتامام ساتسا هاستۋبى رىنىېتۇكومپىي يان پهرهت نهئىشلىگ التۇھسهم  ؟ۇئالىد پايدا

 يلىدىنهپۈت رىلىقىۇقۇي ڭباھاسىنى مماهئ ھتىياجلىقېئ رغاېتۇكومپي قىسىم بىر بولغاندا نداقۇب

 يان بولغان نۆۋهت باھاسى ھتىياجلىق،ېئ زلىرىۆئ ۇرمهكىشىل يدىغانهتمهي ربىۇق لىشقاۋېتىېس

 ئارقىلىق نىقالشېئ مهھ ئويلىغان رنىهنلهدىگ››   ۇبوالاليد هئىگ هرسىتىگۇپ لىشۋېتىېس رېتۇكومپي

 شهمىنلهت رېتۇكومپي خسىهش ڭشىركىتىنى ايپ كلىكهچ سودىسى ماشىنا لقئاراهخ   چاغدىكى ينىهئ

 .نهبىلگ نلىكىنىهئىك سودىگىرى

 مىقداردىكى لگىلىكهب ئايدا رهھ چىالرۇساتق نهاكالىتۋ‹  هلگىلىمىسىدهب ڭتنىهشىرك ۇب

 ۇش رهرلهسودىگ  هپىنچۆك لىكىن ، ۇبولسىم نهدىيىلگ ›كهرېك چىقىرىش تىپېس مۇقۇچ رنىېتۇكومپي

 التالرۇھسهم نۇرغۇن قولىدا ڭالرنىۇئ نهبىل ڭنىۇش. نلىيالمىغانۇرۇئ ىنىزىپىسۋه تىشېس ئايدىكى

 ۇرمهتهخ بولسا پۆك هقانچ ارالرۋتا قالغان سىلىپېب  نهتهنىسب چىالرغاۇساتق.قالغان سىلىپېب

 جوبىس نهئىگىلىگ پسىلىهت الىنىۋھهئ بازار. ۇچرايدۇئ زىيانغا نسىزۇئور تتاهھ. ۇبولىد ڭچو هنچۇش

 رالرنىېتۇكومپي قالغان سىلىپېب الردىنۇئ ئاالقىلىشىپ، نهبىل چىالرۇساتق كىپتىهرهت رهھ

 نهبىل ڭنىۇئ هستهب-سهب قىزىقىپ ئىنتايىن ئويىغا ڭجوبىسنى رهرلهسودىگ. الغانۋتىېس

 .مكارالشقانهھ

 ۇب پهپلهس زاپچاس الرغاۇئ پۇرۇئولت ياتىقىدا  كىيىن، ئالغاندىن رالرنىېتۇكومپي ۇب جوبىس

 بازارغا رالرنىېتۇكومپي كىيىنكى ندىنهرتىلگهزگۆئ همدهھ. ۇياخشىاليد ئىقتىدارىنى ڭرالرنىېتۇكومپي

 لىكىنىهڭك ڭبازارنى جوبىس.  ۇرىشىدېئ باھاغا ياخشى زالېت ناھايتى ركىتىهھ ۇب ڭنىۇئ. ۇسالىد

 هپارچ ڭرنىكومپىيوتىرال بازاردىكى مالالرنى لىدىكىۇق. ۇرىدېب النېئ ژورنالالرغا ردىكىهي ۇش پۈرۆك
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 سالمىقى ئىش گىشىپهئ شىشىغاېئ ڭتىشنىېس.ۇساتىد باھادا رىمىچىلىكېي ڭباھاسىنى تىشېس

 نلىرىۇرۇئ كاتلىقۋۇئاد ۋه لىرىهريۇئامبوالت رخاناۇدوخت نلىرى،ۇئور سودا نۇرغۇن.  ۇئاشىد نسايىنۈك

 .ۇئورنىتىد مكارلىقهھ نهبىل جوبىس تىزال ناھايتى

 هيىگۆئ جوبىس. ۇتىدېي لىقىغاۇق ڭئانىسىنى-ئاتا رىكىتىهھ ۇب ڭبىسنىجو كىيىن اقىتتىنۋ مۇلهم

 تىشىدىنېي سىرهت هگىنىشىگۆئ پلىكهۋهس تىكلىشى ئىگىلىك ڭجوبىسنى ئانىسى - ئاتا قايتقاندا

 پنىهكتهم ئالىي ڭئويلىسا شنىهتىكل ئىگىلىك نهس رهگهئ«: قىلپ تهسىھهن غاڭنىۇئ پهنسىرهئ

 ڭزىنىۆئ لسا،ۇشۇق هپىكىرىگ ڭئانىسىنى- ئاتا. ۇيدهد» .ۇبولىد ۇمڭقىلسا يىنېك ندىنهرگۈتتۈپ

 شۇئوق جوبىس قىلغان سېھ لىدىغانلىقىنىېك توغرا هكىچىشك ازۋ تتىنهرسۇپ چرايدىغانۇئ هسلىكتهت

 جوبىس.  ۇبولىد رۇجبهم چىقىرىشقا قارار سكىنهك ئارىسىدا تهرسۇپ ۇب نهرىشكېئ هستهت نهبىل

 ئاتىسى.  ۇقىلىد قارار شنىهتىكل ئىگىلىك چىكىنىپ، شتىنۇئوق يىنېك نئويالنغاندى تراپلىقهئ

: ۇرىدېب اپۋجا ئويالنمايال جوبىس ،»؟هنىم زادى ڭقسىدىهم ڭسىنى«:ۇسورايد دىنڭنىۇئ

 يرانهھ ئانىسىنى-ئاتا ابىۋجا ڭنىۇئ.  »تلىشىشهرىقاب نهبىل شىركىتى سودىسى ماشىنا  لقئاراهخ«

. ۇيدهرتمهزگۆئ قارارىنى ڭزىنىۆئ جوبىس ۇقىلسىم تهسىھهن انداقق ئانىسى-ئاتا. ۇرىدۇقالد

 تىلهت يازلىق جوبىس هبويىچ كىلىشىم. ۇيدۈزۈت لىشىمېك نهبىل جوبىس ئانىسى-ئاتا ئامالسىزلىقتىن

 قايتىپ هپكهكتهم بولسىال يرانۋه لىكىن بوالتتى، رساۇق شىركىتى رېتۇكومپي پايدىلىنىپ زگىلىدىنهم

 رېتۇكومپي يىغىپ للىرىنىۇپ بارلىق جوبىس نهبىل ڭنىۇش.  ئىدى كهرېك شىۇرۇشتامالۋدا شنىۇئوق

 .ۇرىدۇق شىركىتى

 پاي سودىسى ماشىنا لىقئاراهخ« نهبىل چىۈك نۈتۈپ كالهالقىدۋئا ڭجوبىسنى زگىلهم ۇب

 پۇلۇرۇق تهشىرك. ئىدى زگىلىهم اتقانۋتىېس رتىپهزگۆئ رنىېتۇكومپي ڭنى»شىركىتى كلىكهچ

 ۇغىم 10 ساتقىنى يىېئ ئىككىنجى. ساتقان رېتۇكومپي هدان تۆت تهقهپ جوبىس يىېئ بىرىنجى

 ىېڭي هنهي جوبىستا اقىتتاۋ ۇب. نهلگۈرۈتۆك مىقدارى تىلىشېس ئايدا هچچهن كىيىكى. نهتمىگهي

 ينىهئ ڭجوبىسنى. ئويلىغان تىشنىېس پچىقىرىپهئىشل پهلهاليىھ زىۆئ ۇئ. نهنگهكىللهش هئىدىي
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 قىلمىسا تهدىقق ئازراقال پ،ۇبول ڭچو تىرىهخ ڭقارارنى ۇب يتقاندا،ېئ نهتهنىسب الىغاۋھهئ اقىتتىكىۋ

 رماي،ۇئولت ئويالپ بوالرنى كالهالقىدۋئا جوبىس لىكىن. بولمايتى قالغىلى ساقالپ ۇرخنىمهننهت

 ياساش رېتۇكومپي ڭزىنىۆئ جوبىس. ئاتالنغان ياساشقا رىنىېتۇكومپي ڭزىنىۆئ نهبىل چىۈك نۈتۈپ

 نىشان بولغان لۈشكۈم سىهب كهتمهي ‹نىشانىنى ڭجوبىسنى رهكىشىل ،هندهگېد باشقىالرغا ئويىنى

 خاتا نىشاننى ۇب ڭزىنىۆئ ۇئ نكىۈچ. رغانۇت ڭچى نىشانىدا تاللىغان ۇئ لىكىن. نهدىيىشك›  نهئىك

 ۇتىنجىلىرىمهن قشانلى نهرىشكېئ نكىۈگۈب ڭشىركىتىنى ئالما.  قىلغان نچهئىش تئىيهق تاللىمىغانلىقىغا

 .ۇرىدۈندهشۈچ تاللىمىغانلىقىنى خاتا نىشاننى ڭجوبىسنى اقىتتاۋ ينىهئ

 الۋئا نۈچۈئ شۇبول باي هرگهكىشىل قىلىدىغان ۇئارز شنىۇبول باي قىيىتىهپپۇۋهم ڭجوبىسنى

 رمايۇت ڭچى تاللىشىدا ڭزىنىۆئ ۇئ نكىۈچ. ۇقىلىد بايان كلىكىنىهرېك تاللىشى توغرا نىشاننى

 نهلمىگهرىشېئ هتىنجىگهن كهدۈتىكك زۆك نياۇد همرىدۆئ ۇب بولسا، لغانۇشۇق هپىكىرىگ ڭئانىسىنى-ئاتا

 بىر هنهي.قۇبوالتت نهرمىگۆك تىنجىلىرىنىهن شانلىق نكىۈگۈب ڭشىركىتىنى ئالما ۇبىزم. بوالتتى

 جىددىيلىشىپ يىن،ېك ندىنهزگۈت لىشىمېك نهبىل ئانىسى-ئاتا جوبىس يتقانداېئ قتىدىنۇن

 نىسبىتى شۇبول تلىكهقىيهپپۇۋهم ڭتىكلىشىنى ئىگىلىك ڭنىۇ،ئ بولسا قىلغان ئالدىراقسانلىق

 ناچار چاغدىكى ۇش. بوالتتى قالغان قۇرۇق رسىدىنهن هممهھ تتاهھ ، بولغان نۆۋهت ناھايتى

 توغرا ڭنىۇئ ۇئاتالنغانلىقىم هسپىگهك نهبىل چىۈك نۈتۈپ همدهھ نلىكىهلىگېڭهي سىرنىهت پىسخىك

 تالالش توغرا نىشاننى الۋئا ئويلىسا يىشنىېب مهئاد رقانداقهھ اۇڭش. ئىدى لىۇھسهم ڭاللىشىنىت

 .ۇبولىد تهبىيۇغلهم لكىهب بولماستىن بايلىق زور رغىنىۇت ساقالپ ، تاللىسا خاتا نىشاننى.  كهرېك

  كۈچلۈك ئىستىكى قىلىش هلىبهغ ،ۇخالىمايد ياشاشنى نامرات رۈمۆئ بىر  مهئاد رقانداقهھ

.  ۇياشايد نامرات رۈمۆئ بىر رهكىشىل قىلىدىغان ئىش ئويالشمايال تهقهپ. نداقۇش ۇخىمېت رهملهئاد

 نىشان توغرا هزىگۆئ قىلىشى، قتىسىۇن چىقىش تنىهمىليهئ نهبىل ئالدى ئويلىسا يىشنىېب نامراتالر

 ۇخىمېت لىبىدىنهغ . ۇقالىد كىرىپ يولغا خاتا بولمىسا. كهرېك بوشاشماسلىقى تئىيهق تىكلىشى،

 رىكاېئام« الشقاۇڭش.  ۇاليدڭچو ۇخىمېت ئارىلىقى بولغان نهبىل بايلىق يىراقلىشىپ،
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 لسونېئ اللى لدارىهمهئ هئىجرائىي باش ڭنى»شىركىتى كلىكهچ پاي زىقىېي تارغاق-چىغىناق

 رقىهپ ڭوچ هڭئ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر ريانىدا،هج شۇرۇئاش هلگهمهئ غايىنى«:نهگېد نداقۇم

 توغرا نىشاننى.  ۇيدهلهكىر هپىگېس بايالر رهملهئاد تالاليدىغان توغرا نىشاننى.  تالالش نىشان

 .»ۇقىنلىشىدېي بايلىققا قالماي، پالۇلۇتۇق نامراتلىقتىن كىشى تاللىغان

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 مۇقۇچ الشقاۇڭش.  ۇيدهلگىلهب قىاللماسلىقىنى ياكى قىلىش هلىبهغ ڭمنىهئاد بىر تالالش نىشان

 نىشاننى سىز رهگهئ.  كهرېك شىۇبول لۇسئهم نىشانغا نهلگىلىگهب نۈچۈئ زىۆئ ، تاللىشىغا ڭزىنىۆئ

 .مكىنۇم ىزڭزىشىۈتكهي سىرهت هىزگڭقدىرىهت هكسىچهئ قالماي بواللمايال باي ىز،ڭقويسى تالالپ خاتا
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 كەزېك قوش« تنىهرىكهھ نهبىل نىشان نۈچۈئ همېن

 يمىزەد »كىالرۇئ- كائا

 نىشان يتقانداېئ قىلىپ ئاددى ت؟ۇجهۋم رهرقلهپ قانداق زادى ئارىسىدا نامراتالر نهبىل بايالر

 نهروش ئارىسىدا ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر ۇباغلىيالماسلىقتىم ياكى باغالش زىچ تنىهرىكهھ نهبىل

 باي ڭرنىهكىشىل لىيالماسلىقباغ ياكى باغالش زىچ نىشاننى نهبىل تهركهھ. تۇجهۋم رهرىقلهپ

 ۇئ.  كىالرۇئ-ئاكا كهزېقوشك پۈج بىر تهرىكهھ نهبىل نىشان.  ۇيدهلگىلهب شنىۇبول نامرات ياكى

 .ڭچو ئىنتايىن چۈك بولغان ھاسىل اقىتتاۋ نهرگۈشتهبىرل ئىككىسىنى

 بولغان سىۇئارز ۋه نىشانى رهئىرادىلىكل. ۇقازىنىد هلىبهغ ئىشىدا رهكىشىل ئىرادىلىك

 ڭلىبىنىهغ.  چىۈك چىۈرگۈندهتلهرىكهھ ڭشنىۇرۇئاش هلگهمهئ نىشاننى بولسا ۇئارز.  رۇردهكىشىل

 .قتىسىۇن باشلىنىش

 داڭنىۇئ لىكىن. ئىدى كىشى بىر يوق نامى خىېت بارنىس.اردۋدېئ ،هسلىپىدهد ڭسىرنىهئ-20

 هغاي بىراق. ئىدى بار نىشان ارۋغۇلۇئ تهئىبار مكارلىشىشتىنهھ نهبىل دىسونېئ شپىياتچىهك غۇلۇئ

 هسىلهم ڭچو ئىككى نداقۇم ئالدىدا ڭبارنىسنى پ،ۇبول ڭچو ئىنتايىن رقىهپ ڭرىئاللىقنى نهبىل

 قىيىنچىلىق شىۇرمۇت ڭنىۇئ ئىككىنچىسى،. مايتىۇتون نىۇئ دىسونېئ بىرىنچىسى،. راتتىۇت

 قىيىنچىلىقالر ۇب بىراق. چىقىشالمايتى هققىگهھ كىرا بارىدىغان پهئىزد دىسوننىېئ پ،ۇبول هئىچىد

 پ،ۇرۇئولت پويىزىغا كۈي بويى يول بارنىس يوق لىۇپ ئالىدىغانغا تهلېب. قااللمىدى پۇتوس نىۇئ

 اقىتتاۋ نهلگهك هرىگېي نهزلىگۆك.  لدىهك ئىشخانىسىغا ڭدىسوننىېئ ئاخىر پۇرۇي ىپېڭم هپىياد

. ئىدى بار كهرۈي رهيسهق لىكئىرادى داڭنىۇئ لىكىن. لىشمايتىېق مچىدىنهتىل قىياپىتى ڭنىۇئ

.   ردىۇتاپش ئىشالرنى كهششۈچ - ششاقۇئ نۆۋهت ناھايتى كىرىمى بارنىسقا دىسونېئ هپتهسلهد

 هگهن  خىش هپارچ بىر قورغىنىدىكى سپىهك ڭدىسوننىېئ رهگهئ نهتهنىسپ بارنىسقا ئىرادىلىك تئىيهق

 نىۇب ۇئ. بولمايتى خاپا ۇئ ۇىمبولس ئىش چاغلىق شهتكۆي هرگهي ۇش نىۇ،ئ بولسا ھتىياجلىقېئ
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 ڭدىسوننىېئ  هپتهسلهد. قارايتى پهد يول گىشلىكېت هشكۈتۆئ سىپېب شتاۇرۇئاش هلگهمهئ نىشاننى

 نىۇئ پ،ۇرۇت ڭچى نىشانىدا ڭزىنىۆئ ئىزچىل بارنىس قىلغان ئىشلىرىنى يىتىم-رۈگۈي همچۇشۇق

 ڭدىسوننىېئ نهبىل ئىجتىھات ۇئ اۇڭش. رغانىدىۇئايالند نوقتىسىغا قوغلىشىش مرىدىكىۆئ نۈتۈپ

 لدىنهزهئ بارنىس ،ۇقدىردىمهت قىلمىغان ئىتىبار هزىگۆئ دىسونېئ.   قىالتتى تهخىزم ئىشخانىسىدا

 سمىهر نهبىل دىسونېئ بارنىس يىنېك يىلدىن 5 ئاخىرى. چمىدىهك ازۋ نىشانىدىن ڭزىنىۆئ

.  ئىدى سهمهئ سىياقىدا رهندهلهق ئىلگىرىكى تىمېق ۇب ۇئ مماهئ. رىشتىېئ هرسىتىگۇپ شۈشۈرۆك

 رسىتىنىۇپ شۇرۇئاش هلگهمهئ نىشانىنى بارنىس نهكىيىنگ خاس هرگهكىشىل قازانغان تهيهاپىقۇۋم

 .ئايالندى چىسىغاۇمكارالشقهھ سپىهك ڭدىسوننىېئ ئاخىرى پ،ۇتۇت ڭچى

 ۇئ.  رمىدىۇقالد يولى چىكىنىش هزىگۆئ ريانىداهج شۇرۇئاش هلگهمهئ نىشاننى بارنىس

.  تاشلىغانىدى پۈزۈئ يولىنى چىكىنىش ڭزىنىۆئ باشالپ ندىنهلگهك ئىشخانىسىغا ڭدىسوننىېئ

 ۇقىلىشم پهلهت تهخىزم كىشلىك بىر دىنڭنىۇئ س،همهئ شۈرۆك دىسوننىېئ نىشانى ڭنىۇئ

 ڭنىۇئ ئاخىرىدا هڭئ قىلىش، ياخشى ئىشنى رغانۇتاپش دىسونېئ لكىهب س،همهئ

 چىك نىشانىدا ڭزىنىۆئ.  ئىدى نىشانى بىردىنبىر ڭنىۇئ ۇب پ،ۇبول ئايلىنىش چىسىغاۇمكارالشقهھ

 نامراتلىقتىن ئاخىرى نىۇئ چۈك چۈرگۈندهتلهرىكهھ تهئىبار سلىكتىنهچمهك ازۋ تئىيهق ، شۇرۇت

 .ردىۇلدۇتۇق

 لىكىن ۇبولسىم مكىنچىلىكىۇم ڭنىۇب. ۇئوياليد شنىۇبول باي چىدىالېك بىر مهئاد نۇرغۇن

 ڭزىنىۆئ كهالقىدۋئا نىالهي بايالر نلىغانۇرغۇن.  سهمهئ پۆك رهكىشىل يلىكهلهت نداقۇئ

 هشىدۈرۈكشهت تىملىقېق بىر ڭئورنىنى تقىقاتهت-نهپ رىكاېئام. ۇتوپاليد بايلىق نهبىل تىرىشچانلىقى

 تراپىداهئ ياش 50  كىهپرۆك تىن 80% هئىچىد ڭباينى ڭمى100 رىكىدىكىېئام ،هرسىتىلىشىچۆك

 .نهلگهك تتىنهرىكهھ ئاكتىپ كىيىنكى ندىنهلگىلىگهب نىشاننى بايلىقى ڭالرنىۇئ پ،ۇبول

 :بار قتىسىۇن ئىككى ھىمۇم ڭقىلىشنى هلىبهغ پۈرۈشتهبىرل تنىهرىكهھ نهبىل نىشان

 قاراملىق سلىك،هتمۋهزۈتكۆئ تنىهرسۇپ ياخشى. شۇبول ماھىر شقاۇتۇت تنىهرسۇپ ،بىرىنچىسى
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 الداۋھهئ نداقۇب. تلىكهھاماق خىل بىر قىلىش راملىققا ۋه تاسمىلىقڭلى. كهرېك قىلماسلىق

 مهئاد ئوياليدىغان شنىۇبول باي. ۇرىدېب كهرېد شسىزلىقتىنڭۇئو ۋه تهبىيۇغلهم قىلىش تهرىكهھ

 اپىقۇۋم هڭئ هتتهرسۇپ ياخشى هڭئ شى،ۇبول ماھىر شقاۇتۇت نىۇئ همدهھ  هشكۈتۈزۆك تنىهرسۇپ

 .كهرېك قىلىشى تهرىكهھ

 هيتتهپ ھالقىلىق ۇپمۇبول ،هردهسىلىلهم ڭچو قىسىم بىر. كهرېك سلىكهنمهككىلئى ،ئىككىنچىسى

 قالماستىن، تىپالۋېزۈتكهك تنىهرسۇپ ئىككىلىنىش. يوق ئىش يامان ۇئىككىلىنىشتىنم

 ىزڭپىالنى رهگهئ اقىتتاۋ قىلغان ئىش مۇلهم سىز اۇڭش. ۇرىدۇئاجىزالشت چىنىۈك شۈرۈندهتلهرىكهھ

 پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ ئىككىلىنىش.  هڭنمهئىككىل رگىزهھ هيىتىلس پىشىپ تهسرۇپ بولسا، تراپلىقهئ

 .ۇبولمايد قىلغىلى هلىبهغ ۇرگىزمهھ همدهھ ۇقويىد

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

.  كهرېك قىلىشى تهرىكهھ ئاستىدا رتىهش ئالدىنقى شهتىكل نىشان مهئاد ئوياليدىغان يىشنىېب

 ئويناپ رول ئورتاق ئاندىن رغانداۇئايالند غا »كاۇئ-ئاكا كهزېك قوش« تنىهرىكهھ نهبىل نىشان

 .مكىنۇم رىشىشېئ بايلىققا
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 يولىدىكى شۇبول باي − بىكىتىش نۇرۇئ توغرا نىشانغا

 »رسلىكەد رۈرۆز«

 هزىگۆئ الرۇئ كى،ۇش بىهۋهس پكىۈت هڭئ ڭنىۇئ. ۇيدهلمهرىشېئ هلىبىگهغ كهتكىنىدۈك نامراتالر

 زهرهپ كلىكهرۈي. ۇيدهبىلم نىلىشنىۆي ۋه سىپهك قىلىدىغان شهرۆك زىۆئ شنى،بىكىتى نۇرۇئ قانداق

 ي،هلگىلىمهب قىلىپ يارىتىش ىلىقېڭي قىلىش، شىپهك نىشانىنى كىشلىك نۇدىسېئ رهگهئ: قىلساق

 شىۇبول ئىشچىسى شۇلۇرۇق ئالىدىغان مائاش هئازغىن بولسا، سالغان غهبلهم بىناكارلىققا لكىهب

 تقىقاتىهت فىزىكا ينىشتىيىنېئ رهگهئ بواللمايتى؛ شپىياتچىهك لىقڭدا نياغاۇد ۇمرگىزهھ. مكىنۇم

 نى»زىريىسىهن نىسپىيلىك« بولسا، قىلغان نىشان ياساشنى ماشىنا تهقهپ لالنماي،ۇغۇش نهبىل

 باي ڭبايالرنى اۇڭش. بوالتتى نهتكۆئ پۇبول ئىشچى ئاددى لكىمهب. ئىدى قىيىن شىۇقوي رغاۇئوتت

 هنهي بولماستىن، ئىقتىدار يدىغانهلهرىشېئ پايدىغا پۆك زىدىكىۆئ تهقهپ پ،هۋهس بواللىشىدىكى

 .ۇبولىد رغانلىقتىنۇقىلد جارى قچىلىقنىۇئارت زىدىكىۆئ ، پۇبول ماھىر هبىكىتىشك نۇئور ڭالرنىۇئ

 رول كتىپئا ناھايتى نهتهنىسپ هسىگۈلگهك ڭمنىهئاد ۇش بىكىتىش نۇرۇئ توغرا نىشانىغا ڭزىنىۆئ

 بولغىلى باي ئاندىن تاپقاندىال توغرا نىشاننى پ،ۇنۇت توغرا للىكىنىهزهۋئ ڭزىنىۆئ.  ۇئوينايد

 .ۇبولىد

 ققىياتىغاهرهت ڭزىنىۆئ  نهلڭجا ئالغان نام پهد »ئايال ئاجايىپ« هسىدهساھ سودا ۇگۇڭج

 قچىلىقنىۇئارت ايدىغانئوخشىم باشقىالرغا زىدىكىۆئ ۇئ. باي شىنىدىغانۈچ بىكىتىشنى نۇرۇئ قانداق

 خاتا ۇئ نكىۈچ.  چتىهك ازۋ نىاله،ي ۇسالنسىمۇپسهئ هسىپىگهك نهچكهك ازۋ تىمېق بىر ۇئ. ۇبىلىد

 .تتىهبىل قالماسلىقنى پۇلۇسۇت نهبىل تالالش

 زۈي اللىققاۋزا ئاللىقاچان ئائىلىسى پ،ۇبول چىققان لىپېك ئائىلىسىدىن كۆڭهئاقس نهلڭجا

 هنگهلڭجا ۇب. اتاتتىۋلىېك املىشىپۋدا شۇرۇت هرچهكلۆڭهئاقس ىۋنىهنئهئ نلىكى ،ۇبولسىم تقانۇت

 ك،هچېك-كىيىم رىهۋد بالىلىق ئاساسالنغاندا، هسلىمىسىگهئ ڭنىۇئ. نهتكهرسۆك سىرهت رۇقڭچو
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 رهكلىكلهيىم ئائىلىسىدىكى ڭنىۇئ ۇنداقتىمۇش. نهلىدىكېك توغرا هىرگهۋد مچىلهك كۈلۈت-قۇزۇئ

 الرۇئ ،ۇقدىردىمهت لغانۇقوي يهس زالنغانۇت خىل هچچهن تهقهپ هستىلىگۈئ تاماق.  ئىدى ئىسىل

 .نهتىزىدىك هتتهھال مهركۆك نىۇئ

 ارۋتا ۇگۇڭج چاغدا ينىهئ پ،ۇبول قايتقان غاڭيجىېب گىشىپهئ دادىسىغا ۇئ اقىتالردا،ۋ كىيىنكى

 نىشان تهئىبار ىشتىنپېت لۇپ چىقىپ هلگهتئهچ هزىگۆئ نهلڭجا ياش. اتاتتىۋرۇت هرىدهۋد ئىگىلىكى

 .زغانۇرغۇت

 هنگهتۋه پهلگىلهب نۇرۇئ قايتىدىن نۈچۈئ نىشانى شۇبول باي كىيىن تاپقاندىن لۇپ كانادادا ۇئ

 ڭنىۇئ ۇب پ،ۇبول تاپقان دولالر ڭمى 20 ۇئ.  قىلغان قارار شنىهتىكل ئىگىلىك كىلىپ قايتىپ

 ئىشلىرىغا يۆئ ڭئانىسىنى زگىلهم اقىسق كىيىن قايتقاندىن هيگۆئ ۇئ. ئىدى بلىغىهم پكىهسلهد

 شىۇرمۇت زاېي دىكىڭغىېچ كىچىك«: غاڭنىۇئ ئانىسى هبىرىد ڭرنىهنلۈك نداقۇش. نهشكهملهيارد

. قۇقىالتت مهغ يىيىشنى تاماق اقۋ بىر كهدۇتويغ هنهي كىشىلىرى هئائىل بىر چاغدا ۇئ ؟ۇدىمڭسىېئ

 اۇڭش. تتىهتېك يوقاپال ڭھارغىنلىقى هندهگرۆك رنىهيلهس كهگارهڭر ستىلىدىكىۈئ تاماق نهس لىكىن

. ۇيدهد» .مهئاد بىلىدىغان ياشاشنى يىدىغان،ۆس قىزغىن شنىۇرمۇت ۈگهڭم هزىرىمىزدهن ڭبىزنى نهس

 كهئىچم - كهيىم  پ،ۇبول ئىگىسى تاالنت بىر هتتهھهج زلىكهئاشپ نهلڭجا ك،هدىگىنىد ڭئانىسىنى

 قىلىپ نداقۇش. ئىدى مكىنۇم لىشىهرىشېئ بايلىققا بولغان هۋهت هزىگۆئ لكىمهب هكىرس هسىگهساھ

 داڭيجىېب تاماقخانا نامىدىكى »رانىۇستېر نهئال« ،هسلىپىدهد ڭيىللىرىنى-90 ڭسىرنىهئ-20

 . باشلىدى تهتىجار سمىهر

 ئاالھىدىلىكنى شتىكىهزېب پ،ۇبول قىلغان زىۆئ ۇئ قىسىمىنى پۆك ڭشنىهزېب تاماقخانىنى

 كۇبامب ڭپنىۇنهج تاماقخانىنى لىپ،ېك پهتكۆي كۇبامب ندىنۈهسىچ ۇئ ن،ۈچۈئ شۈرۈندهدىلهۋگ

 شىمال-پۇنهج ۋه زىلىشىېب هئاالھىد ڭنى »رانىۇستېر نهئال«. چىققان پهزېب كهاقلىرىدۋرا

 ئايغا چۈئ. قىلغان لىپهج رىدارالرنىېخ نۇرغۇن زالېت ئاالھىدىلىكى شۈرۈشتهبىرل قورىمىلىرىنى

 نالهبىل رانۇستېر ۇب تهقهپ ۇئ لىكىن. نهنگهزلۈي پايدىغا ارىتىتىج هئىچىد اقىتۋ نهتمىگهي
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 ىزېڭد« يىلى-1995 اۇڭش. نهتكهي پۇتون قىاللمايدىغانلىقىنى ڭچو ئىشنى هنسهكلهچ

 پ،ۇبول هئاالھىد ۇزىلىشىمېب ڭنىۇب. ئاچقان تاماقخانا بىر هنهي نامىدا »رانىۇستېر التلىرىۇھسهم

 .انقىلغ لىپهج رىدارالرنىېخ نۇرغۇن

 ئايال كۈچلۈك يدىغانهلهبىكىت نۇئور توغرا هزىگۆئ يولىدىكى قوغلىشىش بايلىق ننىهلڭجا

 هسىپكهك تاپقانلىقتىن، سىپهك اپىقۇۋم هزىگۆئ الۋئا شتىنهتىكل ئىگىلىك ۇئ.  ۇبولىد هيىشكېد

 ئاللىقاچان .مهئاد يدىغانهنمهتلهقانائ ۇئ. تاپقان لۇپ نۇرغۇن قىلىپ هلىبهغ زالېت كىين ئاتالنغاندىن

 هلىبهغ ۇئ اۇڭش.  ئاتالندى قاراپ نىشانغا ڭچو يهچمهك ازۋ نىشاندىن لىكىن ۇبولسىم ئايالنغان بايغا

 . قىلدى

 ققىياتهرهت ڭالرنىۇئ.  ۇئوخشىمايد ئىپادىسى يولىدىكى يىشېب ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 يولىدىكى يىشېب ڭرنىهشىلكى نىۇب. بىكىتىش نۇرۇئ توغرا بولغان نىشانغا بولسا ئوربىتىسى

 -قىلىش كونتىرول بايلىقنى ڭسىزنى ۇئ نكىۈچ. ۇبولىد هيىشكېد رسهد گىشلىكېت هگىنىشكۆئ

 .ۇيدهلگىلهب ىزنىڭقىاللماسلىقى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 نىسىپ همگهئاد ممىالهھ بايلىق لىكن. ۇبولىد قىۇھوق قوغلىشىش بايلىق ڭمنىهئاد ربىرهھ

 رهگهئ.  كهرېك پايدىلنىش للىكىدىنهزهۋئ ڭزىنىۆئ مۇقۇچ ئويلىسا شنىۇلۇب باي نامراتالر.  ۇبولمايد

 بارغانسىرى زىدىنۆئ بايلىقنى قالماستىن، پالۇبول نامرات ،هبىكىتمىس ياخشى نىشاننى

 باي ئاندىن هبىكىتس نۇرۇئ توغرا نىشانغا ،هنسهشۈچ قىقىهھ زىنىۆئ مهئاد بىر اۇڭش.  ۇرىدۇيىراقالشت

 .ۇااليدڭما قۇشلڭۇئو ۇخىمېت يولىدا شۇولب
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 باي يوق، -  ۇبارم ىزڭنىشانى شۇلۇب ›ىڭچو‹ ڭسىپنىهك

 مسىز؟هلهلگىلىيهب ىزنىڭنىشانى شۇبول

 قىلىپ ئاددى ،ۇبولىد ›ىڭچو‹ ڭسىپنىهك ربىره،ھ مۇلهم هنگهيلهممهھ

 ڭچو هڭئ قىۇقۇك،ھۈچلۈك هڭئ چىۈك لىهمهئ ق،ۇزلۇپۇن هڭئ بولسا›ىڭچو‹يتقاندا،ېئ

 تهاپىقىيۇۋم شنىۇرۇئايالند غاڭچو زىنىۆيتقاندا،ئېئ لىپېئ قتىدىنۇن ۇب.زىۈس ئالماش ڭقاتارلقالرنى

 .رۇئاالھىدىلىكت ھازىرلىغان بايالر نۇرغۇن ۇب ،ۇبولىد هدىيىشك سالغانلىق لۇئ نۈچۈئ

 ڭسىپنىهك لالنغانۇغۇش زىۆبايالرئ رغاندا،ۇلىشتېس نامراتالرغا اقىتتاۋ هنچۈپۈك

 ڭبايالرنى نكىۈچ ن،هلگىلىگهب رقهپ نىشاندىكى ئاساسلىقى تنىهھال خىل ۇب. ۇبوالاليد›ىڭچو‹

 لۈشكۈم الرۇئ. نهتكهك ئورناپ هئىدىي يدىغانهد››تايان هگهڭزۆ،ئهنمهلۆي باشقىالرغا‹‹كاللىسىغا

 الخىي شنىۈتۈئ لدىنهتكۆئ قىيىن تايىنىپ هياردىمىگ ڭباشقىالرنى لدىنهزهئ ققانداۇلۇي الغاۋھهئ

 .هپهلسهپ شتىكىۇلۇب باي- تايىنىش هزىگۈئ الشقاۇڭش ،ۇقىلمايد

 ڭقالرنىۇزلۇپۇن ۇب بولغان>  ىڭچو< ڭسىپنىهك ھىتتاۇم اتقانۋسكىنلىشىهك رىېنسۈك تهرىقاب

 همدهھ قىلغاندىال لهھ زىۈئ ئىشنى هممهھ الرۇئ نكىۈچ. يوق تاللىشى  باشقا تايىنىشتىن هزىگۈئ

 باي نداقالۇش ،ۇقىالاليد ققىهرهت هزاققىچۇئ مهھ ۇقىلىد هلبهغ ئاندىن ىالبولغاند رىۇشھهم ڭسىپنىهك

 غا›ڭچو‹ سىپتىكىهك زىمىزنىۈئ قىلغاندا قانداق نداقتاۇئ. ۇرااليدۇئايالند رىئاللىققا شىنىۈچ شۇلۇب

 ھىمۇم ڭيىشنىېب نىشان زور تهغاي«: ڭيىپى نۈهي ماھىرى تىشېس ڭنىهنيۇياپ رااليمىز؟ۇئايالند

 .ۇيدهد »بىرى ڭىرىنىئامىلل

 ئايلىنىش، غا ›ڭچو‹ باي مهھ تلىكهھرۆش-نام مهئاد تتىكىهئاد ،هتتهلىيهمهئ

 شىدىنېب شسىزلىقالرنىڭۇئو ساناقسىز-سان نۈچۈئ شۇلۇب باي اليىق جىسمىغا-ئىسمى

 ندىالۇش ك،هرېك چىقىشى الپۋتا قىلىپ قىللىقهئ ۇخىمېت ر،هيسهق ۇخىمېت زىنىۆئ زىشى؛ۈتكۆئ

 ھىمۇم تىگىشلىك ھازىرالشقا بىر هنهي ،هتتۋهلهئ. ۇبوالاليد›ڭچو‹كهدۇرالىغۇقىلد سهۋهھ نىباشقىالر
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 .كهرېك شهتىكل نىشان زور تهغاي رتهش

    56 مدىالهئ شىتاتىدىكى هكالفورنىي ڭرىكىنىېئام ئاخىرى، ڭيىللىرىنى - 50 ڭسىرنىهئ-20

 بىر ئالدىدا شۈلۈئ ۇئ. تتىۆئ مدىنهلئا بىدىنهۋهس لهسېك لېت.ئاجىل رهسودىگ باي نهكىرگ ياشقا

 هڭئ نامراتالردا:زىلغانېي نداقۇم قىلىپ نىقېئ هتنامىگهسيۋه پ،ۇلۇب رغانۇقالد هتنامهسىيۋه هپارچ

 ڭمى500 مهئاد نهرگهب اپۋجا ،توغرا هلىسهرېب اپۋجا كىم ئالغاۇس ۇب رهگهئ ؟همېن بولغىنى مچىلهك

 سىپېب تنامىسىنىهسيۋه ڭنىۇئ استىلىرىۋ ئاخپارات رىكاېئام. ۇرىشىدېئ كاپاتقاۇم دوللىرى ئامىركا

 نۈچۈئ ئىرىشىش كاپاتقاۇم رىپېب اپۋجا ئالغاۇس ۇب رهكىشىل نۇرغۇن نهبىل ڭنىۇش چىقارغان،

 قۇقۇھ ل،ۇپ پىنچىسىۆك ڭابىنىۋجا نهرگهب ڭالرنىۇئ. نهلگهك يىتىپ جايغا نهنگهلگىلهب زدىنېت

 اپۋجا لىغانڭئونمى هچچهن ، پۇبول بار ۇاپمۋجا خشىمايدىغانئو باشقا هنهي هتتۋهله،ئۇئارز تتاهھ

 نهبىل اپۋجا رغانۇقالد لېت ئاجىل ابىالۋجا نهرگهب ڭياشنى بىر ئىسىملىك ماتگىرىن تهقهپ هئىچىد

 .چىققان ئوخشاش

 ھالدا لبىلىكهغ ماتگىرىن هتتۋهلهئ ، پۇبول زۆس بىرال نهدىگ›  نىشان‹  ابىۋجا ڭنىۇئ

 .نهئىرىشك دوللىرىغا ئامىركا ڭمى500

 ڭزىنىۆئ همىشهھ الرۇئ ،››نىشان‹‹بولغىنى مچىلهك هڭئ نامراتالردا نداق،ۇش ۇنمهتهقىقهھ  

 ئويلىسا نداقالۇشۇم رهگهئ ،ۇقارايد پهد سهت كهب قىلىشىنى هلبهن،غۆۋهت باشقىالردىن ئىقتىدارىنى

 ڭچو هڭئ كىلىدىۇي قوغلىشىش لبىنىهغ قاراش خىل ۇب ركى،ۈرۆز شۇيۇق رتىپهسكهئ

 يدىغانهد›  ناچار الىمۋھهيوق،ئ ئىقتىدارىم ھىچبىر ڭنىېم‹ اقىتتاۋ نۇرغۇن. رۇدڭتلىكاششاۇپ

 يوق، ۇخاالمد قىلىشنى هلبهغ رهكىشىل ۇش ھىمىۇس،مهمهئ يوق دورا الىدىغانۋزۇتقۇق رنىهكىشىل

 .رۇسىلىدهم نهيوق؟دىگ-ۇبارم نىشانى ئوياليدىغان ئايلىنىشنى بايغا

 ڭرولچىنى باش رهچاغدا،ئ بارغان رگىلىۆك دىرامما تهر نجىۇت ىيلىنۋېجو مسىزۈرۈك چىرايى

 ڭزىنىۈئ ئالدىدا ڭئانىسىنى-ئاتا همدهھ بولغان شۇسخهم غاڭنىۇئ پ،ۈرۈك ماھارىتىنى قالتىس

 هئائىل دىكىهىيهۋس رھالۇئوتت ئائىلىسى ڭنىۇئ هرىدهۋد بالىلىق. جاكارلىغان بولىدىغانلىقىنى ئارتىس
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 ڭنىۇئ نهبىل چىۈك نۈتۈپ هچكهبىلگ جاپاسىنى ڭشنىۇلۇب تچىهنئهس ئانىسى - ئاتا پ،ۇلۇب

 هكسىچهئ رتمىگن،هزگۆئ نىشانىنى نهبىل لىقڭنىۇب يلىنۋېجو لىكىن رغان،ۇت قارشى شىغاۇلۇب ئارتىس

 ئارتىس داڭنىۇئ هقارشىچ ڭئانىسىنى - ئاتا. رغانۇت ڭچى شتاۇلۇب ئارتىسى هكومىدىي هئاالھىد

 مسىزۈرۈك تىهلهت قالماي پالۇلۇب پاكار يىۇب ڭنىۇئ ، نكىۈچ. يوق هسمايهد لىشىدىنالۇغۇت اشقۇلۇب

 ئاخىر تايىنىپ تىرىشچانلىقىغا زۆئ مهھ چمىدىهك ازۋ زادىال نىشانىدىن  يلىنۇۋېج مماهئ.ئىدى

 ڭبالىنى چىۇساتق زىتېگ  بىر ھالدا سمىهر يهتمۆئ نۇزۇئ چىقتى، رولغا نجىۇت يىلى-1903

 مهدهق هساھىسىگ تهنئهس كسىزۈزلۈئ نهبىل ئىرادىسى تئىيهق ڭزىنىۆئ ىيلىنۋېجو ياش. چىقتى ىغارول

 پۈتۈك پهد ركىنهرېب ىلىقېڭي قانداق هرگهكىشىل رۇمۇن نلىغانۇرۇئ ۇئ پچىلىكۆك. تاشلىغان

 ققىهرهت ودتاۋوللىۋ رىپېب رىكىغاېئام پۇلۇب غايىپ زىدىنۆك ڭرنىهكىشىل قسىزۇيۇت رغاندا،ۇت

 چوققىسىغا قىرىۇي هڭئ ڭسىنىهساھ تهنئهس نىشانىم ھايات ڭمىن‹‹:ئىلگىرى ۇئ. قىلغان

 كىنو ربىرهھ ودتىكىۋوللىۋ ۇئ نۈچۈئ شۇرۇئاش هلگهمهئ نىشانىنى ۇئاش  ئىدى، نهدىگ››چىقىش

 ىجىك،ۋ دىنىهب ۇھىچكىمم.قىلىنغان تهر مماهئ  بارغان، نىغاېي ڭرلىرىنىهسودىگ شهئىشل

 لىكىن ،ۇبولسىم چىرىغانۇئ هتكهبىيۇغلهم قايتا-قايتا ۇئ. خالىمىغان ئىشلىتىشنى سنىئارتى مسىزۈرۆك

 رول كىچىك ناھايتى ن،هرمىگهب قولدىن تنىهرسۇپ بىر قانداق رهھ نداقالۇش نهنمىگهتسىزلۈمۈئ

 .ئوينىغان پۇيۇق لۈڭۈك يهنمهئىككىل ۇبولسىم

 يلىنۇۋېج نهلگىلىگهب نىشانىنى ققىياتهرهت ڭزىنىۆ،ئ نهيگۆس قىزغىن ئىشلىرىنى تهنئهس

 رلىكهرىنۈك قاتارلىقالردا كىنو ازسىزۋئا ۋه هكومىدىي ۇپمۇلۇتاپتى،ب روناق نسايىنۈك ئىشلىرىدا

 تارقىتىدىغان مائاش‹‹،››ھاياتى ڭئىتنى‹‹هكومىدىي قىسقا نهئىشلىگ ۇئ.ئىرىشتى ققىياتقاهرهت

 رۋهسازا ئالقىشىغا ڭرنىهنلهرمۈرۈك كىنو ىزازسۋئا قاتارلىق››ئايال دىكىهفىرانسىي‹‹ همدهھ ››نۈك

 مهھ شۇلۇب چىۈئىشلىگ كىنو قالماي توختاپ ئىزىدا بىر يلىنۋېجو كىيىن چىقارغاندىن نام.بولدى

 ۇئ. بولدى چىۈئىشلىگ كىنو همچۇشۇق ئارتىس همدهھ قىلدى قارار شنىۇرۇق شىركىتى شهئىشل كىنو

 رخىلهئىرىشتى،س رىشىغاۇياقت ڭرنىهكىشىل كىيىن لغاندىنۇيۇق»بىتهستۇم« فىلىم نجىۇت نهئىشلىگ
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 كاپاتىغاۇم لهيكهھ نۇئالت ئوسكار مهھ ردىۈرىشتېئ قىلىشىغا تراپېئ ڭرنىهكىشىل نىۇئ رلىرىۇمۇن

 يرانهھ كىشىنى ڭيلىننىۋېجو« :نهىرلىگۋسهت نداقۇم نىۇئ ژورنىلى رهۋد نهبىل ڭنىۇش. ئىرىشتى

 نياۇد نۈتۈپ لكىهب قالماي تارتىپال دىققىتىنى ڭنىۋۇيهلۋخا تهقهپ ماھارىتى لىشېئ رول كهرغىدۇقالد

 ».قالدى هئىسىد ڭلقىنىهخ

 كۈملۈنۈئ بايلىقنى مهئاد ئىقتىدارلىق نكىۈ،چۇگىشىدهئ بارالرغا قابىليىتى بايلىق هتتهلىيهمهئ  

 ئىقتىدار رهكىشىل هرچه،گۇقىلىد ۇئارز شىنىۇلۇب ئىقتىدارلىق ڭزىنىۈئ مهئاد ربىره،ھۇرااليدۇت پۇتۇت

 اقىتالرداۋ پۆك.سهمهئ لىۇي بىردىنبىر ڭشنىۇتۇت بايلىقنى ۇب لىكىن ۇبولسىم رىقلىقهپ تتىنهھهج

 بايلىقنى ئاندىن هردهكىشىل اتقانۋتىرىشى نۈچۈئ شۇلۇب كۈچلۈك همدهھ نهبىكىتك نىشانىنى ياشاش

 ڭتنىهيهاپىقۇۋم ئوخشاش ىغا››ڭچو‹‹ڭسىپنىهك نۈچۈئ ڭنىۇش ،ۇبولىد ئىقتىدار تااليدىغانۇت

 هنهي رگىلىۆك تنىهزىيۋه نۈتۈپ ئاندىن بولغاندىال نداقۇالزىم،ش گىنىشۆئ شنىۇرۇت چوققىسىدا

 .ۇبولىد ئىرىشكىلى بايلىققا كهزغىدۇقىلغ سهۋهھ كىشىنى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 شۇلۇب››ڭچو‹‹هكسىچه،ئۇخالىمايد لىشنىېق هينىدهك بايالر يولىدا قوغلىشىش بايلىق

 قۇزلۇپۇقىلىش،ن ياخشى هڭئ مۇقۇچ قىلسا ئىش هزىرىدهن ڭالرنىۇئ نكىۈچ.ۇيدهلگىلهب نىشانىنى

 ۇرااليدۇئاش هلگهمهئ نىشانىنى ندىالۇك،شهرېك شۇرۇت نداۇرۇئ چوققىسىدىكى هڭئ تئىهش،قۇلۇب

 .ۇيدهلهرىشېئ بايلىققا همدهھ
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 :رقىهپ بىلىم

 ۇقىلىد بولدى گىنىپالۆئ كىهزۈي نامراتالر ،ۇگىنىدۆئ كسىزۈزلۆبايالرئ

 

 هالرچۇقارغ بايالر مماه،ئۇرىدۆك ياخشى گىشىشنىهئ هدىمىگهق ڭپچىلىكنىۆك نامراتالر

 تهرئۈج ياشاشقا شتاۇرمۇت تاشقىنلىق-قاينام ،بايالرۇئىنتىلىد شقاۇرمۇت ئاددى ،نامراتالرۇيدهشمهگهئ

 ئالۇس ۇبولسىم بىلىم لگىلىكهب ردابايال ،لىكىنۇرمايدۇياخت گىنىشنىۆئ دائىم ؛نامراتالرۇقىلىد

 بىرى كهبولغىد ستازۇئ ئىچىدىن ڭكىشىنى چۈئ«:بايالر نكىۈ،چۇقىلمايد سۇمۇن سوراشتىن

 .ۇنىدۈشۈچ ننىهدىگ»ۇپىلىدېت

 نداقۇش ۇققىياتىمهرهت خنىكاېت-نه،پۇاتىدهۋئىلگىرل كسىزۈزلۈئ تهمئىيه،جهندۈك نكىۈگۈب

 نياۇد يلىهم››ۇرتىدهزگۆئ قدىرنىهت خنىكاېت-نهپ ،ۇدرتىهزگۆئ شنىۇرمۇت خنىكاېت-نهپ‹‹ .تىز

 خنىكاېت-نهپ بولسا مچىلهك بىلىم ھىم،بايالرۇم ئىنتايىن نىالهي بىلىم نۇرسهزگۆئ قانداقال

 املىقۋدا اۇڭ،شۇنىدۈشۈچ تىدىغانلىقىنىېك شاللىنىپ هىردهۋد ۇب اتقانۋقىلى ققىهرهت كهچقاندۇئ

 ،لىكىنۇگىنىدۆئ ۇالرمۇئ. هكسىچهئ ڭنىۇب نامراتالر نلىكى.ۇقىلىد شهرۆك ،تىرىشىپۇگىنىدۆئ

 الرداۇئ نكىۈچ ۇقالىد توختاپ يولدا رىمې،يۇقىلىد بولدى گىنىپالۆئ كىهزۈي هندهنگهگۆئ نامراتالر

 .مچىلهك چۈك زۈرگۈندهتلهركهھ بولغان هگىنىشكۆئ

 قىلىشىنى ر،ئىجادماھى هگىنىشكۆئ بىرى:رىقهپ تلىكهماھىي ئارىسىدىكى بايالر نهبىل نامراتالر

 ڭكىشىنى قانچىلىغان ئىلگىرى نۇباشلىس ئىش ندىنۆۋهت قانچىلىك يلىه،م مهئاد بىلىدىغان

 ۇب الرۇئ نكىۈ،چۇيدهلهرتهزگۆئ ھالىتىنى ناچار خىلۇب همىشهھ الرۇ،ئ نۇلسۇب قالغان هسخىرسىگهم

 هچكۈك چۈرگۈندهتلهركهھ دىنڭنىۇ،ئۇتاپىد رسىزلىكنىهتېي زىدىكىۆئ يولدا سخىرلىكهم ۋه سۇمۇن

 هرقانچهھ قتىسىۇن باشالش ڭمنىهئاد قىلىدىغان ئىش ئويالنمايال.ۇتاپىد لىنىۇي ،چىقىشۇئىرىشىد

 يدىغانهتمهي هزىگۈئ ڭباشقىالرنى تهقهپ الرۇئ نكىۈچ.ۇقالىد پۇلۇب نامرات ھامان ۇبولسىم قىرىۇي
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 باشقىالرغا زىرىنىهن ،بارلىقۇيدهرمۆك پلىرىنىهرهت نۈستۈئ زىدىنۈئ مماه،ئۇرىدۈك پلىرىنىالهرهت

 نۆۋهت ياكى ۇقالىد توختاپ يهئىلگىرلىم هتىجىده،نۇيدهلمۆب لۆڭۈك هزىگۈ،ئۇقارىتىد

.ۇئايلىنىد هرگهقاتالمدىكىل
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 ۇخىمېت ،بايالرۇگىنىدۆئ بىلىم نۈچۈئ ساقالش جان نامراتالر

 ۇگىنىدۆئ بىلىم نۈچۈئ يىشېب

 ۇشقىمۇلۇب باي هملۈج بىر ۇب نهدىگ »ۇبولىد ڭچو هنچۇش ۇھنىمهبولسا،س ڭچو هقانچ هغاي«

 اليىق غاڭنىۇش تهقهپ سىز ىز،ڭئويلىسى ئىرىشىشنى نغاۇمىلي بىر سىز رهگهئ. ۇلىدېك ماس

 ىزڭنسىهتلهقانائ نهبىل نۇهي100سىز رهگهئ يسىز؛هلهئىرىش ئاندىن ىزڭتسىهرسۆك تىرىشچانلىق

 .ۇيارىتىد تنىهقىمم نلىكۇهي100تهقهپ ۇىزمڭتىرىشچانلىقى ڭسىزنى

 هئىگ بايلىققا زور تهغاي ڭزىنىۈئ الرۇپ،ئۇبول كىچىك لىشىدىنالۇغۇت نىشانى ڭنامراتالرنى

 ڭالرنىۇئ قىلىش نهبىل لىۇي زۆئ ئىشنى رهياشاش،ھ ئاددى.ۇيدهنمهئىش بولىدىغانلىقىغا

 بىر غانبول شقاۇرمۇت ۇتلىنىشمهقانائ زىدىنۆئ-زۆئ. ناتايىن شىۇلۇب ناچار ڭلنىۇسۇئ ۇئىنتىلىشى،ب

 .ۇيدهلمهرۈئىرىشت بايلىققا بىزنى هپوزىتسىي خىلۇب ،لىكىنهپوزىتسىي خىل

 هزىرىدهن ڭالرنىۇس،ئهمهئ تچانهقانائ ئوخشاش نامراتالرغا هئىنتىلىشىت بولغان بايلىققا بايالر

 ئاساسى ڭالرنىۇئ ئىرىشىش بايلىققا زور تهس،غايهمهئ مهئاد ئاددى لىشىدىنالۇغۇت الرۇئ

 قۇقۇھ الرغاۇئ ،بايلىقۇبولىد نگىلىهھىرلهب شتىنۇرمۇت تلىكهپۈس قىرىۇي بولسا بايلىق.سىهمىلودىي

 ئىرىشىش نياغاۇد-مال.ناتايىن شىۇلۇب خاتا ۇمڭئويالشنى خىلۇ،بۇلىدېك لىپېئ تهھرۆش-نام ۋه

 بايلىقنى زىدىكىۆئ تهقهپ.ۇبولىد ئاكتىپ ۇپوزىتسىيسىم شۇرمۇت ڭمنىهئاد كۈچلۈك سىۇئارز

 ۋه ققىياتىنىهرهت تهمئىيهج هبىرگ نهبىل يارىتىش شۇرمۇت لهزۈگ هزىگۈئ بولسىال ماھىر هكئىشلىتىش

 .ۇبولىد رگىلىۈس ئىلگىرى پىشىنىېت تهدرۇق پهللۈگ ڭتنىهلۆد

 تهخىزم قىمۇم كىشىلىك بىر قسىتىهم ڭالرنىۇئ مماه،ئۇگىنىدۆئ تىرىشىپ ۇنامراتالرم

 باشقىالرنى لدىنهزه،ئۇلىدۇرۇباشق رىپىدىنهت باشقىالر ناللىشىدىۇغۇت الرۇئ هزىرىدهن ڭالرنىۇئ.پىشېت

 تهئىبار شتىنهئىشل ش،تىرىشىپۈشۈچ رىش،ئىشتىنېب ئىشقا.ۇبولمايد سىۇئارز شۇرۇباشق

 كهكسۈي نامراتالر زىهب لكىمهب.شۇرمۇت هقىم،ئازادۇم نهتهنىسب الرغاۇئ شۇرمۇت سهرمهزگۆئ
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 هتكهخىزم زلىرىنىۆئ‹ رىئاللىقتىن نىمىشقا الرۇئ ىسامكىن،بولمۇم شىۇلۇب قويغان ئالدىغا نىهقسهم

 ردىنهزهن زىنىۈئ كىلىشى بارلىققا ڭنىهئىدىي نداقۇب ؟نامراتالرداۇئاغىرنىد په،د›قويدى باغالپ

 قىقىهھ نكىۈچ.تهئىبار رغانلىقىدىنۇشۇي ئاجىزلىقنى ئىچكى زىدىكىۈئ ياكى قىلغانلىقىدىن ساقىت

 نداقۇب.سىهئىدىي ڭزىنىۈزى،ئۈئ ڭالرنىۇئ لهد سهمهئ قرىئاللى قويغىنى باغالپ زىنىۈئ

 قىرىۇي توپىدىن رهكىشىل كىرىملىك نۆۋه،ت  ۇللىسىمهگېئ بىلىم جىق هقانچ  رهھ مهئاد ئوياليدىغان

 .ۇلىدۇرۇباشق رىپىدىنهت باشقىالر نىالهي كهالقىدۋئا ۇكرىسىمهس توپىغا رهكىشىل كىرىملىك

 ىزغاڭئالدى ڭسىزنى ۇرگىزمهھ بايلىق ىزڭئىزدىمىسى مالئا هستىدۈئ ئىرىشىش بايلىققا سىز

 .ۇيدهلمهك

 زىنىۆيارىتىش،ئ بايلىق ئىشلىتىپ بىلىمنى قسىدىهم گىنىشتىكىۆئ تىرىشىپ ڭبايالرنى

 نهتكهك ئورناپ كتىرىهخار ڭرىنىۆب جىسمىغا ڭالرنىۇئ.رۇندۈچۈئ شۈرۈشتهللهممهكۇم

 ئاجىز زلىرىۆئ الرۇئ.نۈچۈئ توپالش هنىرگىيېئ تالهقهپ شىۇتۇي هئىچىگ ئاچچىقىنى  هىدۋسلىهپ،دۇبول

 نياغاۇد-،مال همگهئاد الرداۇئ.ۇباشاليد ئىش هندهيىتىلگ پىشىپ تهرسۇ،پۇرىدۇشۇپ زىنىۆئ چاغدا

 تهقهپ كهئىست-ۇئارز ۇب. ۇبولىد سىۇئارز قىلىش كونتىرول كۈچلۈك غماۇت بولغان ققاۇقۇھ تتاهھ

 هرگهھۆگ بايلىق«بار زىۆس رۇشھهم ندانۇم ڭىرنىۋلو.ۇئاشىد هلگهمهئ ئاندىن بولغاندىال بايلىق

 هرگهملهئاد نداقۇب».ۇرىدېب كهرېد ركىنلىكتىنهمىنلىك،ئهق،ئۇقۇھ ۇئ نكىۈ،چۇئايلىنااليد

 .ۇھىساپالنمايد ئىش قۇشلۇنۇقورق ياكى تلىكهلپۈل،كۈشكۈم رىشىشېئ بايلىققا يتقانداېئ نهتهنىسب

 باشلىنىش بىر ئوخشاش نهئاساس ممىسىهھ ڭچىالرنىۇغۇئوق نهرگۈتتۈپ شۇقۇئ مدىالهئ

 تهخىزم اپىقۇۋم كىشىلىك بىر ممىسىهبار،ھ بىلىم سپىهك لگىلىكهب الرداۇ،ئۇرىدۇت قتىسىداۇن

 هقدىرگهت بولمىغان ئوخشاش الرۇئ كىيىن قىلغاندىن تهخىزم يىل هچچهن بىر ،لىكىنۇتاپااليد

 شۇرمۇت تالهقهپ قىلىشى تهخىزم ڭرنىهكىشىل قىسىم ىرب نامراتالشقان ئىچىدىكى ڭالرنىۇئ.ۇزلىنىدۈي

 يىغانلىرىېب قىسىم بىر هنهي مماهئ.ۇقىلىد تهخىزم نۈچۈئ باشقىالر ئاخىر-باشتىن الرۇئ اۇڭن،شۈچۈئ

 شهرۈك توختىماي نۈچۈئ يارىتىش تهرسۇپ هزىگۈ،ئۇيدهئىلگىرل ئاكتىپ الرۇ،ئۇئوخشىمايد
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 نۈچۈئ قىلىش مهيارد پىشىغاېت لۇپ ڭباشقىالرنى مۇشۇئوق ىقجاپال يىللىق هچچهن ئون« الرۇئ.ۇقىلىد

 شۇزۇتاپق روناق سپىنىهك ڭمنىۈزۆئ پـىـتـىـلـشـىـئ بىلىملىرىمنى نهنگهگۆئ لكىه،ب سهمهئ

 .ۇقارايد پهد» نۈچۈئ

 ئائىلىسى ڭنىۇئ هكىچىكىد. لىدىرى باش ڭگوروھىنى مائارىپ لقارالىقهخ جىن نېج- يهماس

 شۇرمۇت ۋه لىۇپ شۇقۇئ پهكتهم ئالى ۇئ ئالدىدا شۈرۈتتۈپ رنىۈتتۈئ قۇلۇ،ت پۇلۇب نامرات

 لۇپ سالىدىغان غهبلهم بىراق.باشلىغان ئويالشقا شنىهتىكل ئىگىلىك زىۈئ نۈچۈئ پىشېت راسخوتىنى

 خىيالىغا ڭينىهماس قاتقان ششىېك؟بهرېك باشالش دىنهن ئىشنى الداۋھهئ يوق نىرىۈھ رهبىر ياكى

 كونا ۇب.ۇكىلىد ماتىرياللىرى -كىتاپ كونا نهنگهگۆئ هزگىلىدهم ردىكىۇوتتئ قۇلۇت  ڭزىنىۆئ

 بولغان ئىشلىتىپ ۇب نىمىشقا‹‹.  ئىدى نهتكهك ىلىنىپۆۋد ىغاڭلىۇب بىر ڭينىۆئ ماتىريالالر-كىتاپ

 يايما ئالدىدا پهكتهم يهماس قىلىپ نداقۇش.ۇئ ۇئويالپت پهد››ن؟هيمهتمۋهتىېس كىتاپالرنى

 پۈرۈك اتقانلىقىنىۋئىككىلى ڭچىالرنىۇغۇقۇئ ۋه باشلىقلىرى هئائىل ۇ،ئۇباشالپت تىشقاېس كىتاپ چىپېئ

 قتىالرىنىۇن قىيىن ملىشىپهيارد اقداشلىرىغاۋسا تتاه،ھۇپتۇرۇشتۇنۇت كىتاپلىرىنى نهبىل ئاكتىپلىق

 ىرىشك شقاۇقۇئ.ۇپتۇب تىپېس كىتاپلىرىنى كونا بارلىق ۇئ ئارقىلىق ۇ،بۇرىپتېب قىشىپ هالھىزۇم

 ۋه لىۇپ شۇقۇئ پۇلۇب چىسىۇتقۇئوق هچىسىغائائىلۇغۇئوق راۇتتۇئ قۇلۇت رهپهن شهب هنهي ئالدىدا

 .ۇپىپتېت راسخوتىنى شۇرمۇت

 .بولدى باشلىنىشى ڭيارىتىشىنى ئىگىلىك ڭنىۇئ ۇنمهتهقىقهھۇب

 لىشقى تهالزىمۇم چىالرغاۇغۇئوق پۆك ۇخىمېت پۈرۈك پايدىسىنى ڭچىلىقىنىۇتقۇئوق هئائىل ۇئ

 ندىنهكىرگ هپكهكتهم ئالى.قىلدى قارار چىشنىېئ سىنىپى قىلىش كرارهت سىرىتقى رستىنهد نۈچۈئ

 ئىزدىدى چىۇمكارالشقهھ نۈچۈئ شهتىكل ئىگىلىك پتىنهرهت بىر گىنىپۆئ پتىنهرهت بىر يهماس كىيىن

 كرارهت نجىۇت هھىرىدهش نهنشهئ نهبىل چىۇمكارالشقهھ ئىككى ۇئ هزگىلىدهم تىلهت يازلىق مهھ

 .ئاچتى سىنىپى قىلىش

 ڭپنىهكتهم الىـبولدى،ئ ئىسىهر ڭشمىسىنىۇيۇئ چىالرۇغۇئوق پهكتهم يهماس يىلى- 2003
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 بار چىسىۇتقۇئوق هئائىل 60-50 كوللىكتىپىدا ڭنىۇئ ،هتىلدهت يازلىق يىللىقىدىكى - 3

 نۇهي ڭمى 100 زىالۆئ ۇئ كىيىن ندىنهتكۋهچىقىر چىقىمنى بارلىق هندۈك50-40 قىسقىغىنا.ئىدى

 نېج «ئورنى شهربىيلهت ڭزىنىۆئ يهماس كىيىن ندىنهرگۈتتۈپ پنىهكتهم ئالى يىلى-2004 تاپقان،

 بارا - بارا شىركىتى ڭينىهماس يىلى-2007. رغانۇق سمىهر نى» چىلىقىۇتقۇئوق هئائىل جىن

 ۇب بولغان، ىزاسهئ تهيئهھ ڭىشىنىېڭك تهسلىھهم سىياسى رلىكهھهش نشىهئ ۇمۇ،ئ قىلىپ ققىهرهت

 ئورنى تارماق مائارىپى نجىنېج يىلى-2009. نهيتكېڭهك تراپقاهئ شىركىتىنى ۇئ يىلدا بىر

 گوروھى مائارىپ لقارالىقهخ جىن نېج يىلى-2010 قاپلىغان، رنىهرلهھهش ڭچو نۇرغۇن شىمالدىكى

 .نهتكهي هگ67ئورنى شهربىيلهت تارماق

 روھىال شهئىلگىرل ئالغا كسىزۈزلۈىدىيىسى،ئئ گىنىشۆئ ،ئاكتىپهغاي كهكسۈي هسىزد تهقهپ

 كارخانىچىغا رهۋهنۇم چىدىنۇغۇئوق نامرات بىر ئوخشاش هيگهماس ۇن،سىزمهبولىدىك

 بىر تهقهپ سىزنى ئىشلىتىلىشى ڭنىۇىز،ئڭتسىهئىشل قۇلۇت ىزنىڭبىلىمى نهنگهگۆئ.ئايلىنااليسىز

 ققىهرهت ياخشى ۇخىمېت سىزنى هنهي لكىهب قالماستىن قىلىپال هئىگ ئورنىغا تهخىزم كىشلىك

 .مكىنۇم شىۇرۇقىلد

 هنسهگۆئ بىلىم پ،ۇبول چوققا ئىگىز بولمايدىغان ياماشقىلى ،بايلىقهزىرىدهن ڭنامراتالرنى

 بايلىق ئىگىز نهبىل بىلىم.ۇبولىد ياردىمى يامىشىشقا تاشقىال هپارچ بىر قاپتىلىدىكى تاغ تهقهپ

 شنىۇلۇب باي بىز مماهئ. خىيالى ڭنامراتالرنى ۇب مانا-، ۇبولمايد تكىلىهي چوققىسىغا

 تىملىقېق ربىرهھ شىمىز،ئاندىنۇرۇقورالالند نهبىل بىلىم زىمىزنىۆئ اقىتۋرهھ نمىزهئوياليدىك

 اقۋسا-هجىربهت بولغاندىكى پۇغله؟مۇپتۇب هنىم بولسا پۇغلهك،مهرېك قىلىشىمىز لۇبۇق خىرىسنى

 ؟ۇمسهمهئ بايلىق خىل بىر هنهي نهرىشكېئ سىز

 قارار ئىككىلىنىپ ئالدىدا خىرىس ۋه قىيىنچىلىق الرۇئ بىهۋه،سۇنامراتلىشىد بارغانسرى نامراتالر

 رىېبارغانس نىشان يدىغانهلهتېي الرۇئ الشقاۇڭ،شۇباسمايد ئالغا لىپېق ،توختاپۇقىاللمايد

 بولغان هزىگۆئ ڭالرنىۇئ.ۇقىاللمايد تهرئۈج قىشقاېب سىناپ ۇبولسىم رلىكهتېي پ،ئىقتىدارىهنلۆۋهت
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 نهبىل زىرىهن ئىكىللىنىش ئىشقا رقانداقهبولغاچقا،ھ مچىلهك نچىهئىش

 ىزڭچىكىنسى مهدهق بىر سىز.ۇقورقىد سلىكىدىنهلمهئىرىش شقاۇرمۇت خىتلىكهم،بهخاتىرج.ۇقارايد

 هتىجىده،نۇيوقىتىد ىزنىڭنچىهئىش ىزڭنامراتلىقى ڭسىزنى.ۇلىدېك پهئىلگىرل مهدهق بىر قىيىنچىلىق

 .ۇبولىد يرانۋه ىزڭئىنتىلىشى لهزۈگ بولغان هسىگۈلگهك

 هڭئ زىۈئ ڭ،بىلىمنىۇبولىد چىققىلى ۇبولسىم چوققا ئىگىز هقانچ رهھ هزىرىدهن ڭبايالرنى

 ئىقتىدارىنى ڭزىنىۆئ ۇئ ىزڭسىڭما نۇزۇئ هقانچ كىيىپ نىۇئ ئايىقى،سىز يامىشىش تاققا چلغكۈك

 قىممىتىنى ڭزىنىۆئ ۇئ ندىالۇشنا،شهت هتىشكئىشلى قۇلۇت بىلىم.ۇقىلىد نامايان هنچۇش

 جان تكىالياكىهخىزم زىرىكىشلىك تهقهپ ىزنىڭبىلىمى مول نهنگهگۆئ سىز رهگهئ.ۇيدهلهئىپادىلىي

 مهھ رااللمايسىزۇقىلد جارى ياخشى ىزنىڭبىلىمى ىزڭتسىهئىشل ساقالشقىال

 ئويلىسا،نامراتالر شنىۇلۇب باي ايالر،بهندهنگهگۆئ بىلىم بايالر نهبىل نامراتالر.يسىزهلمهتلىنهئهنپهم

 پۈرۈتتهئ كىسهئ ۇخىمېت قىممىتىنى ڭبىلىمنى لۇسۇئ خىل ،قايسىۇئوياليد ساقالشنى جان تهقهپ

 .بىلىسىز ۇممهدىمىس ابىنىۋ؟جاۇيدهلهرېب

 توشمىغان ياشقا تۆت لغان،ۇغۇت هئائىىلىسىد مىچىېك ئارىلىدا ۇنلهي ڭنيىنىۇياپ نۈجىش ڭجى

 يىدىنۆئ نۈجىش ڭجى يىلى نهكىرگ ياشقا 14. قىلغان قازا بىدىنهۋهس لهسېك ىئاتىس اقىتتاۋ

 شاگىرت ئورنىدا ياساش نىلىرىنىۈسكۈئ ئىلىكتىر هياردىمىد ڭزنىسىنىېي كىلىپ هنگهداپ ئايرىلىپ

 پۇنتۇئ سىنىهربىيهت ڭللىمىنىهئۇم پتىكىهكتهم چۇباشالنغ ۇئ ھىتتاۇم جاپالىق.بولغان

 نىالهي ۇئ ۇبولسىم جاپالىق خىزمىتى.نهگۆئ پتىنهرهت پ،بىرهئىشل پتىنهرهت بىر اۇڭقالمىغان،ش

 سودا ۋه ياساش ماشىنا ۇ،ئ هگىنىشىدۆئ سۇرۇك چلىكهك يىللىق ككىزهس رغان،ۇامالشتۋدا گىنىشنىۆئ

 ياساش نىلىرىۈسكۈئ ئىلىكتىر كىيىنكى ڭنىۇئ جىربىسىهت گىنىشۆئ ۇب ن،هنگهگۆئ بوغالتىرلىقىنى

 .سالغان ئاساس اختۇپ هسپىگهك

 ياساش ۋه يئىتىهھ شۇرۇباشق ئىشالر دائىمى پۈسۈئ شاگىرتلىقتىن يىلدا ككىزهس نۈجىش ڭجى

 ئىگىلىك زىۆئ ئايرىلىپ تتىنهشىرك ۇئ ئاخىرى ڭيىلنى-1949.بولغان باشلىقى مۈلۈب ڭمىنىۈلۈب
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 شمىسىنىۇيۇئ ئىلىكتىر ڭنياهس هنىيۇياپ هبىرلىكت نهبىل ئاكىسى-1950.قىلغان قارار شنىهتىكل

 ڭرادىئونى ۇپ،ئۇلۇب قىرىۇي ئىنتايىن باھاسى بازاردىكى ڭنىۇرادىئ چاغدا ينىهرغان،ئۇق

 .قىلغان كونتىرول بازارنى نهبىل رادىئول باھالىق نۆۋه،ت نلىتىپۆۋهت رخىنىهننهت پچىقىرىشهئىشل

 ڭنىۇن،ئهرگهب ارئىتىب هئاالھىد ئىقتىساسلىقالرغا امىداۋدا ققىياتىهرهت ڭتنىهشىرك نۈجىش ڭجى

 شىياڭسو ۇئ چاغدا ينىهئ.ئاچالىغان ئىشىكىنى هلبهغ بولغاچقىال بىلىمى نهنگهگۆئ چاغدا ينىهئ

 ڭزىنىۈئ ئىزچىل يهنمهتلهقانائ ھالىتىدىن زۆئ ۇئ لىكىن ۇبولسىم قازانغان تهپىقىيۇۋهم گوروھىدا

 قوغلىشىش بولغان هلبىگهغ هۋ ئىنتىلىش،بايلىق بولغان هبىلىمگ خىلۇئويلىغان،ب شنىۇلۇب شىركىتى

 .نهرگۈئىرىشت هلبىگهغ ڭچو كىيىنكى نىۇئ

 بايلىق ماددى هبىزگ مه،ھۇزىدۇتاپق تهقانائ تتىنهھهج روھى بىزنى ۇ،ئ بايلىق بىلىم

 يىتىش نىشانغا ئارقىلىق پايدىلىنىش قۇلۇت گىنىش،بىلىمدىنۆئ بىلىم اۇڭ،شۇكىلىدهئ

 بىلىم ۇىزمڭھاياتى ڭ،سىزنىۇقىاللمايد نهناماي قىممىتنى ڭزىنىۆئ بىلىم هتمىسهئىشل گىنىپۆئ.كهرېك

 .هردهيۇش لهد رقىهپ ڭنامراتالرنى نهبىل ،بايالرۇيدهرمهزگۆئ پلىكهۋهس

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 هئىگ غاڭنىۇئ مهئاد هممهھ تىرىشسىال تهقهغا،پۋسو نهرگهب ئىنسانالرغا رىهڭت- بايلىق

 تلىنىشتىنهقانائ ماددى نهلگهك لىپېئ بايلىق تالهقهپ نىسىهم ڭنىئىرىشىش بايلىققا.ۇبوالاليد

 همدهھ شۇرۇنىقتېچ ريانى،ئىرادىمىزنىهج قوغلىشىش بايلىقنى هنهي لكىهس،بهمهئ رلىنىشالۇزۇھ

 بايلىق ڭچو هڭئ سىالهپوزىتسىي ياشاش خىلۇب.رۇريانىدهج يتىشهچۈك نچىمىزنىهئىش

 هبىلىمگ پهۋهس چىقىرىدىغان پۈرۈلتهك نامراتلىشىشىنى ڭيىشى،نامراتالرنىېب ڭپ،بايالرنىۇبول

 .تهئىبار دىنهپوزىتسىي ئوخشىمىغان ئامىلدىكىۇم بولغان
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 ،ۇقىلمايد ئىش ئويلىنىپ بولغاچقا مچىلهك بىلىم نامراتالردا

 ۇگىنىدۆئ نهبىل شاللىقۇخ ،ۇرىدۇت قالپۇلۇت زىنىۆئ بايالر

 هساراسىمىگ خنىكاېت ۋه كىرزىسى بىلىم بايالر هىردهۋد ۇب قىلغان ققىهرهت كهچقاندۇئ نهپ-ئىلىم

 ياشاش ۋه سىلېئ چۇرۇب كهكسۈي تنىهئاد خىلۇ،بۇبىرىد تهھمىيهئ هگىنىشكۆئ الرۇئ.هكتهشمۈچ

 پهككهرۇم.ۇرىدۈستۆئ ساپاسىنى ىرسالۋنۇئ ڭزىنىۈئ ئارقىلىق گىنىشۆئ كسىزۈزلۈئ.ۇقىلىد لىۇسۇئ

 نامراتالردا رغانداۇلىشتېس نامراتالرنى نهبىل بايالر.ۇاليدۋتا ئىقتىدارىنى شۇرۇت تاقابىل هتكهزىيۋه

 پهد نۈچۈئ ياشاش مهخاتىرج تهقسهم گىنىشتىكىۆئ همىشهھ الرۇئ. يوق ىېڭئ كىرزىس

 ھىتۇم ،ئىجتىمائى پۇلۇب رهكىشىل قىلىدىغان رۇككهپهت هالرچۇ،قارغ پاسسىپ الرۇئ.ۇقارايد

 الرداۇئ ،لىكىنۇقىلىد تهخىزم توختىماي همىشهھ الرۇئ.ۇئاغرىنىد نامراتلىقتىن چىقارغان پۈرۈلتهك

 ھىس كىرزىسنى زامان رهھ اقىتۋ رهھ بايالر مماهئ.ۇبولمايد سىۇيغۇت كىرزىس لدىنهزهئ

 گىنىشتىكىۆئ ڭالرنىۇئ.ۇگىنىدۆئ  نهبىل ئاكتىپلىق همدهھ ۇتىرىشىد كسىزۈزلۈئ اۇڭ،شۇقىلىد

 ماھىيىتىنى ڭرنىهيئىله،ش ،قىزغىن سكارۇببهشه،ت ئاكتىپ الرۇن،ئۈچۈئ رتىشهزگۆئ زىنىۆئ قسىتىهم

 .ۇرىدۈستۆئ كسىزۈزلۈئ قىممىتىنى ڭزىنىۆپ،ئۇبول ماھىر قىلىشقا رۇككهپهئامراق،ت قىلىشقا تقىقهت

 ڭپايدىسىنى ڭشنىۇقۇئ ،كىتاپ نلىكىنىهئىك لۇسۇئ پايدىلىق بىرخىل ڭگىنىشنىۆئ بايالر

 دائىرسىنى رهزهرغىلى،نۇئاش ىرىشكىلى،بىلىمنىئ رالرغاۇچۇئ هندهنگهگۆئ پلىكىنى،تىرىشىپۆك

 بولىدىغانلىقىنى رگىلىۈتۆك قىرىۇي ۋه رگىلىۈيىتىلد ساپاسىنى ىرسالۋنۇ،ئ يتكىلىېڭهك

 گىنىشنىۆئ ھالدا لىقڭئا.ۇرىدۇت باغلىنىپ ئارا-زۆئ تهش،خىزمۇرمۇگىنىش،تۆئ رىئاللىقتا.ۇبىلىد

 سىلېئ هبىرگ نهبىل قازىنىش هتىجهن هسىپتهك رهكىشىل قارايدىغان پهد لىۇسۇئ شۇرمۇت،تهليۇسئهم

 زۆ،ك هئىدىي تالهقهپ رىقهپ رسىدىكىۇئوتت بايالر نهبىل نامراتالر ۇمۇ،بۇھىرلىنىدهب شتىنۇرمۇت

 نلىكىنىهئىك رىقهپ سىدىكىهپوزىتسىي شۇرمۇت ھىمىۇم هڭئ ، بولماستىن رىقالهپ قاراشتىكى

 .ۇرىدۈندهشۈچ
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 كىنې،لۇھازىراليد مكىنچىلىكنىۇم خىلۇ،بۇئوياليد شنىۇلۇب باي مهئاد بىر رهھ هتتهمىليهئ

 تهخىزم جاپالىق نىۈك رهھ الرۇپ،ئۆك بايالردىن ۈگهڭم نامراتالر سالساق رهزهن نياغاۇد

 نامراتالردىكى گىزىېن پۈت ڭسلىنىهم ردىكىهي ۇب. نامرات نىالهي كىنې،لۇئىشلىتىد پهجې،تۇقىلىد

 ئاز پىشنىېت لۇپ قانداق پ،نامراتالرۇبول هلىكىدمهك ڭئىدىيىسىنى شۇنۇت زىنىۆئ-زۆئ

 گىرىشۆئ هسىدۈلگهك.ۇقىلىد ھىس كهتىدىغاندۆئ نامرات رۇمۆئ بىر زلىرىنىۆئ الرۇ،ئۇئوياليد

 رازىكى ياشاشقا كهتتىكىدهئاد الرۇ،ئۇقىلىد قۇنلۇرۇھ ۇزگىرىشكىمۆئ.ۇيدهنمهئىش بولىدىغانلىقىغا

 .ۇخالىمايد گىنىشنىۆئ

 نۈچۈئ شۇلۇب نامرات ڭزىنىۆئ ئاخىر باشتىن الرۇئ ۇئوخشىمايد الرغاۇئ بايالر مماهئ

 ۋه ىېڭئ پىشېت لۇپ كۈچلۈ،كۇقىلىد ۇئارز شنىۇلۇب باي هلىدۆڭ،كۇئىشىنىد رۇقڭچو لمىغانلىقىغاۇغۇت

 ئىشلىتىپ ئامالالرنى بارلىق الرۇئ. تهسىيۇسۇخ بولغان بار نىداېق ڭبايالرنى ۇمۇ،بۇبولىد سىۇئارز

 ،دائىمۇگىنىدۆئ ،ئاكتىپۇقىلىد رۇككهپهت نۈچۈئ يىتىش هقسىتىگهم ۇ،بۇئوياليد ىشنۇلۇب باي

 .ۇىدڭما لىغاۇي يىشېب پىپېت رنىهرسىلهن كلىكهرېك هزىگۆئ باشقىالردىن

 پالۇلۇب سهرمۆك زىۆك ئىككى بىدىنهۋهس لهسېك غىرې،ئ پۇلۇب قىز بىر تتىكىهئاد ئامىركىدا

 يتقانداېئ نۈچۈئ باال قىز بىر ۇب.يوقاتقان زىمىنىېس الشڭئا ۇلىقىمۇق تتاهھ قالماسىتىن

 چىۇتقۇئوق بىر نۈچۈئ ڭنىۇئ ئانىسى-ئاتا اقتىداۋ ياش هتتهي.شۇتۇيوق بىر زور ھبىسىزكىۈش-كهش

 لىيالمىسا،قانداقڭئا مهھ هلمىسهرۆك باال ۇئ كىنې،لۇرىدېب مهيارد هگىنىشىگۆئ ڭنىۇئ قىلىپ كلىپهت

 ڭقىزنى قونچاقنى التا بىرۇ،ئۇچىقىد ئويالپ ئامال بىر چىۇتقۇئوق يالئا ستايىدىلهك؟ئهرېك گىنىشۆئ

 نهدىگ>  قونچاق التا< قولىغا ڭقىزنى كىيىن تارتقاندىن دىققىتىنى ڭنىۇئ قونچاق.ۇزىدۇتقۇت قولىغا

 خىلۇب همدهھ ۇيدهنمهشۈچ ھىچنىمىنى ۇئ هپتهسله،دۇيازىد كرارهت توختىماي مه،ھۇيازىد تنىهخ

 يهتمۆئ زاقۇئ مهھۇبىلىد بولغىنىنى كچىهدىم ڭللىمنىهئۇم بارا-بارا مماهئ.ۇرىدۇت قارشى لغاۇسۇئ

 قلىدهت ئارقىلىق سىالش غىزىنىېئ ڭللىمنىهئۇم هبىرگ نهبىل گىنىشۆئ تهخ.ۇالىدۋگىنىۆئ تنىهخۇب ۇئ

 قىلىپ نداقۇريان،شهج بولغان قىيىن قىلىش رهۋۋۇسهت كىشى ۇ،بۇگىنىدۆئ شنىهزلۆس قىلىپ
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 بىر لىمايدىغانڭئا لىقىۇيدىغان،قهرمۆك زىۆك. ۇالىدۋنىۈگۆئ رنىهزلۆس بولمىغان ئاز ىزق كىچىكۇب

 قىيىنچىقلىقتىن قىز كىچىك ئىش،لىكىن بىر قىيىن رهدهقهن شۈنۈگۆئ يتقانداېئ نۈچۈئ باال يىپېم

 بوشاشمايدىغان خىل ۇندى،بهگۆئ ئىزچىل نهبىل ئىرادىسى رىدىغانۇقالد يرانهھ كىشىنى قورقماي

 اردۋخار نهبىل تىرىشچانلىقى ڭزىنىۆئ تتاهھ ردىۈبىلد شنىهزلۆس غاڭنىۇئ سىهپوزىيسىي گىنىشۆئ

 چۈئ مۈزۈك رهگهئ‹‹ ۇبولسىم ۇئ.ئايالندى چىغاۇيازغ رۇشھهم نياغاۇد ئاخىرى پۇقۇئ ىرستىتداۋنۇئ

 هچچهن ۇئ.ىرۋك.لىنېخ چىۇيازغ ئىرادىلىك چىققان زىپېي رنىهسهئ ناملىق ››ئىدى هرسۆك نىالۈك

 .خىسهش ئاجايىپ رغانۇئىلھامالند كىشىنى الدهۋئ

 قازىنالىشى هلبهغ مالهئاد گىنىدىغانۆئ بوشاشماي ئىزچىل تهقهپ كسىز،هچ چىۈك ڭگىنىشنىۆئ

 لىنې،خۇيدهچمهك ازۋ گىنىشتىنۆئ اقىتۋ رهھ الشقاۇڭ،شۇنىدۈشۈچ قائىدىنىۇب بايالر. مكىنۇم

 هرگهكىشىل ساغالم نۇرغۇن سىنىهئىدىي ڭنىۇئ كىنېل ۇمبولسى كۈكلۈمتهك هرچهگ هدىنىدهب ڭىرنىېۋك

 گىنىدىغانۆئ مهئاد هممهھ ىرېۋك لىنېخ.ۇبولىد هدىيىشك لهممهكۇم ناھايتى رغانداۇلىشتېس

 نىپېتىرقېقورقماسلىقى،ق قىيىنچىلىقتىن ئوخشاش ىرغاېۋك لىنېخ ئويلىسا يىشنىېب ،نامراتالرهلگۈئ

 شهئىلگىرل ،هگنمىسۆئ.يىلتىزى ڭبايلىقنى سى،بىلىمهنبهم بايلىق گىنىشۆئ.كهرېك گىنىشىۆئ

 ۇئ. ھتاجۇم اقىتقاۋ شۈنۈگۆئ.مكىنۇم رشالماسلىقىۇچۇئ نهبىل بايلىق مهئاد بولمىسا سىهئىدىي

 شۈنۈگۆئ. ۇقىلىد پهلهت شنىۇتۇت ڭچى گىنىشنىۆئ پايدىلىنىپ ياخشى اقىتتىنۋ شىرىن ردىنهكىشىل

 تىنىمسىز چىۈك چۈرگۈندهتلهركهھ شتىكىۈنۈگۆئ ڭنىھتاج،بايالرۇم هچكۈك چۈرگۈندهتلهركهھ

 ۇب.نهلگهك سىمدىنېب سىرتقى قتىكىۇتلۇجهۋم ۋه تهرىقاب نهبىل پهلهت ئىچكى يدىغانهئىلگىرل

 ڭبايلىقنى نهبىل بىلىم گىشىپهئ هسكىنلىشىشىگهك رىېبارغانس ڭتنىهرىقاب هندهلگهك هنىگۈك

 شهئىلگىرل ئالغا شۈرۈزگۆئ قىلىدىغان وشالخ كىشىنى خىلۇب.قىنالشتىېي ۇخىمېت ىتىۋناسىۇم

 .قىلدى ئاتا چۈك چۈرگۇندهتلهركهھ ساپسىزېھ هرگهچىلۈنگهگۆئ سىدىكىۇئارز

 ڭنىهئىتالىي ھالدا مسىرىغانۇقورق باال لۇئوغ بىر ياشلىق10 يىللىرى-40ڭسىرنىهئ--20

 باال ۇب.كىردى تىغائىنىستىتو زىكاۇم ئاشقان نۈچۈئ باللىرى ڭرنىهكلۆڭهئاقس قىسمىدىكى شىمالى
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 رىپىدىنهت رۇبولغاچقا،دوخت ازىۋئا راقڭيا لىشىدىنالۇغۇت پ،ۇلۇب ئوغلى ڭبولكىچىنى بىر تتىكىهئاد

 زىكاۇم يارىشا هخىتكهب.قارالغانىدى پهد ۇبولىد ناخشىچى رهئ ازلىقۋئا قىرىۇي لىقڭدا كىيىن

 ئىنىستىتوتقا نىۇئ پۇزۇب ىدىسىنىقائ پۈرۈك تاالنتىنى ڭبالىنى ۇب دىرىۇم پهكتهم ڭىرستىتىنىۋنۇئ

 همىشهھ هگىنىشتۆئ ۇئ دىرلىدى،هق ئىنتايىن تنىهرسۇپ ۇب نهلگهك هستهت باال ۇب.قالدى لىپېئ

 پۇرۇت رهھهس نۈچۈئ شۇرۇقايت اپۋجا دىرىغاۇم پهكتهم اقىتتاۋ پتىكىهكته،م پۇلۇب ستايىدىلهئ

 چهك هڭئ نۈچۈئ ئىشلىرى تازلىق ڭنىپهكتهم هبىلل نهبىل ڭنىۇش.قاينىتاتتى ۇقايناقس هپكهكتهم

 .قايتاتتى

 تىرىشىپ ڭزىنىۆئ بالىال  ۇشۇم تهقهپ سىنىپتا نۈتۈپ ئىنتىھاندا كۇملۇسهۋم تىملىقېق بىر

 ۇب نىۇئ دىرىۇم پهكتهم.ۇتىدۆئ ئىنتىھانىسىدىن قىيىن ڭپنىهكتهم تايىنىپ هنگنلىكىگهگۆئ

 شارائىتى هئائىل سىنىپتىكى نۈتۈ،پ هبىلل نهىلب شهقدىرلهت پهد چىۇغۇئوق رهۋۋهنۇم هڭئ پتىكىهكتهم

. ۇيدهيىپلهئ چىالرنىۇغۇئوق يوق شچانلىقىهئىلگىرل ئالغا هكسىچهئ سىل،ېئ چىقىشى ،كىلىپ ياخشى

 پهد››بالىسى ڭبولكىچىنى نامرات‹‹ نىۇقىلىپ،ئ تهسهھ غاڭنىۇئ چىالرۇغۇئوق پتىنهۋهس ۇش

 قاراپ رقىغاۇت رغانۇت قىاللماي پهگ هتقىنىچساگىال شىنىېب قىزىرىپ ڭنىۇئ. ۇقىلىد هسخىرهم

 كىللىكۋه هھىچنىمىگ چىقىش كىلىپ بىقىدىنهت نۆۋهت باالم‹‹:ۇيدهد نداقۇم دىرىۇم پهكتهم

 ئىش ئويالشماي يوق، ھاجىتى ڭنىڭرىشىۈك نۆۋهت نىهڭزۆئ ڭ،سىنىۇقىاللمايد

 ڭسىنى نهم. يوق ھاجىتى ۇمڭنىڭلىشىېئ غىرېئ گىپىنى ڭمنىهئاد يدىغانهبىلم گىنىشنىۆقىلىدىغان،ئ

 ››!نهئىشىنىم غاڭلىشىۇب مهئاد رهۋۋهنۇم بىر كىيىن

 تىرىشىش بوشاشماي يىل ككىزه،سۇپتهرمۈندهتسىزلۈمۈئ دىرىنىۇم پهكتهم ئاخىرى باال ۇب

 تهھرۆش بولغانلىقتىن تاالنتى زىكاۇم رلىكهرىنۈك هزگۆك چىقىپال هھنىگهس تىمېق نجىۇت ئارقىلىق

 تىياتىرخانىدا ڭچو تلىكهلۆد پهئىلگىرل تايىنىپ تىرىشچانلىقىغاۇ،ئۇپتۈتۆئ يىل هتتهي هنه،يۇقازىنىپت

 .بىرى ڭناخشىچىنى رهئ ازلىقۋئا قىرىۇي ڭچو3 لىقڭدا نياغاۇد ۇبولسىم ۇ،ئۇنالپتۇرۇئ رۇمۇن

 ئىش ،ئويالنمايالۇئايلىنااليد همگهئاد رهۋۋهنۇم مالهئاد گىنىدىغانۆئ تىرىشىپ تهقهپ
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 لىشىدىكىۇب باي ڭبايالرنى.نهلگۈتۈپ ىشېڭم لىداۇي تهبىيۇغلهم هپىشانىسىگ ڭرنىقىلىدىغانال

 شچانلىقىهئىلگىرل ،ئالغاۇبولمايد قارىغىلى ئايرىپ گىنىشىدىنۆئ تىرىشىپ ڭالرنىۇئ پنىهۋهس

 هگىنشتۆ،ئۇبولمايد ۇچمۈك چۈرگۈندهتلهركهھ بولغان هگىنىشكۆئ بىيالهت همدهئاد بولمىغان

 ؟ۇقىالاليد هلبهغ ه،قانداقسىگۇرااليدۇت پهتىر تۇپ هتتهمئىيهج هقانداقسىگ مهادئ تىرىشمايدىغان

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ۋه ئىنتىلىدىغان ئالغا نكىۈك،چهرېك شۈرۈيىتىلد روھىنى شهئىلگىرل ئالغا هزىدۈئ نامراتالر

 تهر لبىنىهغ ۋه يلىقبا- قىلىش تهر گىنىشنىۆئ.ۇقىالاليد هلبهغ مالهئاد گىنىدىغانۆئ تىرىشىپ

 پ،خوشاللىقۇبول لىشېس غهبلهم تارتمايدىغان زىيان ۈگهڭم شهئىلگىرل ۋه گىنىشۆئ. رۇقىلغانلىقت

 .ۇبولىد قىنېي ۇخىمېت هلبىگهغ ۋه بايلىق مهئاد گىنىدىغانۆئ ئاكتىپ نهبىل
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 ، نۈچۈئ شۇزۇتويغ قورساق تالهقهپ گىنىشىۆئ ڭنامراتالرنى

 ۇيارىتىد بايلىق پۇرۇامالشتۋدا گىنىشنىۆئ بايالر مماهئ

 پۈرۈلتهك تهمئىيهج پنىهۋهس خىلۇب مماهبار،ئ پهۋهس مۇقۇچ لىشىداۇب نامرات ڭنامراتالرنى

 هماقالىد ئالدىنقى.چىقارغان پۈرۈلتهك سىهپوزىتسىي ڭالرنىۇئ لكىه،ب سهمهئ چىقارغان

 بايالر ،لىكىنۇايدقىلم ئىش مچىل،ئويلىنىپهك بىلىمى ڭنامراتالرنى ئوخشاش هنگىنىگهزلۆس

 نامراتالر نهبىل بايالر هپوزىتسىي خىل ۇب مانا.ۇيدهئىلگىرل ئالغا ،تىرىشىپۇگىنىدۆئ نهبىل خوشاللىق

 ۇقسىدىمهم گىنىشۆئ ڭئىككىسىنى باشقا دىنڭنىۇچىقارغان،ئ پۈرۈلتهك رىقنىهپ ئارىسىدىكى

 .رۇبىرىد ڭرنىهپلهۋهس چىقىشىدىكى لىپېك ڭرقىنىهپ نامراتالر-باي

 سلىسىنىهم ش،كىيىنىشۇنۇيۇت تالهقهپ قسىتىهم گىنىشۆئ لىكىن ۇنسىمهگۆئ هرچهگ امراتالرن

 ڭنامراتالرنى ۇ،بۇبولىد رازى تويسىال قورسىقى تهقهپ الرۇر،ئۇندۈچۈئ قىلىش لهھ

 بولماسلىقنى نۈتۈپ تويماسلىق،كىيىم قورساق گىنىشۆئ رداۇككهپهت ڭنامراتالرنى.پىسخىكىسى

 ،بىلىمۇرتىدهزگۆئ شنىۇرمۇت گىنىشۆئ:<<ئارىۇش دائىملىق ڭپ،نامراتالرنىۇولب نۈچۈئ رتىشهزگۆئ

 بايالر ،لىكىنۇبىلىد ھىملىقىنىۇم ڭگىنىشنىۆئ ۇنامراتالرم. تهئىبار دىن!>> ۇرتىدهزگۆئ قدىرنىهت

 نامرات نكىۈگۈب ڭالرنىۇئ رىقهپ ۇ،ب پۇلۇب زور رىقىهپ  نىشاندىكى ڭالرنىۇئ رغانداۇلىشتېس نهبىل

 .چىقارغان پۈرۈلتهك شىنىۇرمۇت

 ڭبايالرنى ،لىكىنۇبىلىد ھىملىقىنىۇم ڭگىنىشنىۆئ بايالر ئوخشىمايدىغىنى نهبىل نامراتالر

 بايلىقنى بولغان هۋهت هزىگۆئ ئارقىلىق گىنىشۆ،ئ پۇرۇامالشتۋدا گىنشىنىۆئ نىشانى گىنشتىكىۆئ

 ڭ،بايالرنىۇيدهنمهگۆئ نالۈچۈئ چىكىېك-ك،كىيمهئىچم-كهيىم ۇرگىزمهھ بايالر.يارىتىش

  تهئىبار يارىتىشتىن بايلىقنى بولغان هۋهت هزىگۆئ الرداۇبار،ئ سىۇئارز ڭزىنىۆئ هگىنىشىدۆئ

 نهبىل چىۈك نۈتۈپ الرۇئ نۈچۈئ نىشان ۇشۇم. بار نىشان نىقېئ ۋه  چۈك چۈرگۈندهتلهركهھ

 چۈرگۈندهتلهركهھ هگىنىشىدۆئ ڭبايالرنى اۇڭ،شۇقىلىد شهرۈك بوشاشماي ،تىرىشىپۇگىنىدۆئ
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 ،ئىشىدا بولمىسا قىزغىنلىق ۋه چۈك چۈرگۈندهتلهركهھ قىلغاندا ئىش مهئاد بىر.بار چ،قىزغىنلىقۈك

 .قىيىن ۇناھايتىم قىلىشى هلبهغ

 ياشقا15 پۇلۇب نامرات ناھايتى ئائىلىسى ڭنىۇلغان،ئۇغۇت زىداېي كىچىك ئامىركىدىكى ابوۋچى

 باشقا نۈچۈئ شۇرمۇت ۇئ قىلغان،كىيىن لۇبۇق ازراقالئ مائارىپىنى سلىهي تهقهپ نۇرۇب كىرىشتىن

 باغلىغان لهب هگىنىشكۆئ زلىكىدىنۆئ ۇئ هزگىلدهم ۇبولغان،ب باقار ئات رىپېب هنتكهك

 .نهچمىگهك ازۋ گىنشتىنۆئ باشالپ ندىنۇپ،شۇبول

 مهھ نهئىشلىگ ئورنىدا شۇلۇرۇق بىر ڭكارنىگنى شاھى رۈمۆت - پوالت كىيىن يىلدىن چۈئ

 شقاۇلۇب ىرىهۋنۇم هڭئ ئىچىدىكى ڭالرنىۇب باشالپال قىقىدىنهد ۇش قويغان مهدهق ئورنىغا شۇلۇرۇق

 ئازلىقىدىن ڭققىنىهھ ،ئىش ئاغرىنغاندا جاپالىقىدىن ڭتنىهخىزم باشقىالر اۇڭباغلىغان،ش لهب

 شۇلۇرۇق كىتاپالردىن همدهھ توپلىغان هجىربهت چىقارماي تىن-نۈئ الۇئ تهقهزارالنغاندا،پ

 بىر الۇئ تالهقهرغاندا،پۇئولت لىپېس ڭپارا قۇرۇق باشقىالر چلىكىهك نىۈك رهن،ھهنگهگۆئ لىملىرىنىبى

 ڭنىۇئ اتقانداۋرىېب لىپېئ شۈرۈكشهت دىرىكتور باش نىۈك  بىر.رغانۇئولت پۇقۇئ كىتاپ داۇڭلۇب

 پۈرۈك اراقالپۋ لىپېئ قولىغا كىتابىنى ڭنىۇئ  ۋه نهرگۆك اتقانلىقىنىۇۋئوق كىتاپ نهبىل ئىجتىھات

 .قالغان كىتىپ

 ياشقا ۇب دىرىكتور چاقىرتىلغان،باش ئىشخانىسىغا ڭدىرىكتورنى باش ۇابۋچى يهتمۆئ زاقۇئ

 هتكهشىرك ۇب هچڭمىنى<< ،››ن؟هرىسۆك كىتاپالرنى ۇئ نىمىشقا نهس‹‹:سورىغان قىزىقىپ

 بىلىمى سپىهك مهھ بولغان هڭك جىربىسىهت تهخىزم مهھ س،لىكىنهمهئ مهك ئىشچى تتىكىهئاد

 الپڭئا ابىنىۋجا ڭنىۇئ دىرىكتور باش>>.  مهك چىۇرغۇباشق ياكى خادىم خنىكېت بولغان مول

 . سالغان رهزهن قايتىدىن ياشقا ۇب ئالدىدىكى

 ئىشچىالر زىهب نهبىل ڭنىۇبولغان،ب خنىكېت ئىشچىالرغا پۈلۈرۈستۆئ ۇئ كىيىن ئايدىن بىر

 پهد نهيمهئىشل نۈچۈئ بىرى رۈمۆبىرئ منىهزۆئ لدىنهزهئ نهم‹‹ۇقىلغاندا،ئ هسخىرهم نىۇئ

 سۇمۇن نىۇب نهن،مهگىنىمۆئ تىرىشىپ نۈچۈئ مهغاي نهبار،م غايىسى ڭمنىهزۆئ ڭن،مىنىهقارىمايم
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 نهم.تىگىشلىك قىلىشقا سۇمۇن  مهئاد يوق غايىسى هكسىچهن،ئهقارىمايم پهد ئىش قىلىدىغان

 مۇئورن ڭن،مىنىهئىشىنىم يدىغانلىقىمغاهلهرۈستۆئ منىهىيهۋس ڭمنىهزۆئ ئارقىلىق گىنىشۆئ كسىزۈزلۈئ

 شۇرۇئاش ئىشقا غايىسىنى ئارقىلىق گىنىشۆئ تىرىشىپ.نهدىگ››نهلگهك تىرىشچانلىقىمدىن

 ئورنىغا نژىنىرلىقېئ باش پۈسۈئ مهدهق -ۇممهدهق تايىنىپ تىرىشچانلىقىغا ۋۇچىبا بولغاچقا ئىرادىسى

 .چىققان

 همدهھ ئايالنغان دىرىكتورىغا باش ڭشىركىتىنى رۈمۈت-پوالت ۇب ۇئ يىلى نهكىرگ ياشقا25

 زىدىكىۈئ.ئالغان هستىگۈئ زىپىسىنىۋه ھىمۇم ڭتىنىۋۇزا رۈمۈت-پوالت ڭچو هڭئ تتىكىهشىرك

 كىيىن يىلدىن ئىككى تايىنىپ هپوزىتسىيىسىگ گىنىدىغانۆئ ئىزچىل ۋه روھ تىرىشىدىغان بوشاشماي

 هخىسكهش ھىمۇم شىركىتىدىكى رۈمۈت-پوالت كارنىگ قالماي پالۇلۇب باشلىقى تۋۇزا ڭتنىۋۇزا بىر ۇئ

 .نهيىنلىگهت لىدىرلىقىغا باش ڭتنىهشىرك نىۇئ كارنىگ كىيىن يىلدىن هچچهن هنهئايالنغان،ي

 هينىگهك قىلىسىال قارار قىلىشنى ئىشنى ،بىرۇبولىد ارۋغۇلۇئ قسىتىهم گىنىشۆئ ڭبايالرنى

 شىۇلۇب نىشان ۋه هغاي همدهئاد<  بايالر ئوخشاش ابوغاۋچى ،ھىكايىدىكىۇيانمايد

 گىنىشۆئ.ۇبىلىد نى> بولىدىغانلىقى رتكىلىهزگۆئ قدىرىنىهت ڭزىنىۆئ ئارقىلىق گىنىشۆكلىكى،ئهرېك

 رىمېي گىنىپۆئ كىهزۈي رهزىله،بۇنىدۈلۈب هرگهرلۈت نۇرغۇن ۇگىنىشمۆئ ،لىكىنۇرتىدهزگۆئ قدىرنىهت

 بولدى رگىزهھ هتمىگىچهي هقسىتىگه،مۇگىنىدۆئ بوشاشماي ىقاملۋدا رهزىله،بۇچىدېك ازۋ يولدا

 قىلىش لهھ سلىسىنىهم ك،قورساقهچېك-كىيىم تهقهپ قسىدىهم گىنىشتىكىۆئ همىشهھ.ۇقىلمايد

  هندهلگهك چۇد الغاۋھهئ شاللىنىدىغان تاللىنىپ،ناچارلىرى نامراتالر،ياخشىلىرى بولغان  نالۈچۈئ

 .ۇلىدقا پۈشۈچ نغاۇرۇئ پاسسىپ ۇخىمېت

 هبىرىگ-بىر ئىككىسى نهبىل ئانىسى نلىكتىنهتكهك پۈلۈئ رالۇبالد ئاتىسى ڭبالىنى كىچىك بىر

 نهبىل مرالىرىهھ توپ بىر باال ۇب هتتهرسۇپ تاساددىپى تىمېق بىر. نهياشايدىك پۇلۇب كهلۆي-يار

 ڭشاھزادىنى باال ۇ،بۇقىلىنىپت كلىپهت هشكهبرىكلهت نىنىۈك لغانۇغۇت ڭشاھزادىنى رىپېب ئوردىغا

 تهپائالىي.  ۇيتىپتېئ ناخشا نهبىل ستايىدىللىقهئ لىپېس ئىشقا ماھارىتىنى نۈچۈئ رىشىشېئ تىبارىغاېئ
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 هشاھزاد الغانۋتىۇت هئىسىد بالىنى ۇب نلىغانۇرۇئ رۇمۇن پۇيۇق لۆڭۇك كىيىن ئاخىرالشقاندىن

 ھالدا نهمسىرىگۈلۈك باال ، »؟ۇالزىمم ياردىمىم اڭسا«: ۇسوراپت دىنڭنىۇئ نهبىل مىمىيلىكهس

 نالشنىۇرۇئ رۇمۇن تىياتىرخانىسىدا تىهمهج خان مهھ زىشنىېي سىرىهئ هھنهس نهم«: هشاھزادىگ

 نهس هرچهگ‹‹ :ۇپتهد نداقۇم غاڭنىۇئ نهبىل يرانلىقهھ هشاھزاد لىغانڭئا نىۇب.ۇپتهد »نهئوياليم

 نه،سۇئوخشىمايد يادالش نهلبى زىشېي سىرىهئ هھنهس ،لىكىن ۇمڭيادلىيالىسا سىرىنىهئ هھنهس

 ››.قامدىغىن نىۇڭشۇرمۇت گىنىپۆئ رهنۈھ رهبىر نىالهي

 ڭشاھزادىنى كىيىن قايتقاندىن هيگۆ،ئۇپتهلمهزۈچكهك ازۋ سىدىنۇئارز بالىنى گىپى ڭشاھزادىنى

 هئازغىن ،يىغقان قىپېچ تىسىنىۇق يىققان لۇپ ڭزىنىۆئ هكسىچهئ يهنمهگۆئ رهنۈھ هبويىچ كلىپىهت

 هستىدۈئ سىۇئارز رىپېب كوپىنھاگىنغا يىراق ۋه ۇخوشلىشىپت نهبىل ئانىسى لىپېئ ىنىللىرۇپ

 نداقۇ،شۇپتۈرۈچهك شىۇرمۇت ردانلىقهرگهس هئىلكىد نامراتلىق ئىزچىل ۇئ هزگىلدهم ۇب.ۇئىزدىنىپت

 تاشارائىت جاپالىق ۇچىرسىمۇئ قىيىنچىلىققا هرچه،گۇپتهچمهك ازۋ گىنىشتىنۆئ ئاخىر-باشتىن ۇبولسىم

  ھىكايىسى تهببهھۇر،مېشىئ ئىزچىل ۇئ هزگىلدهم ۇب.ۇپتۇرۇامالشتۋدا زىقچىلىقىنىېي كهالقىدۋئا

 ازۋ غايىدىن پلىكهۋهس ۇب لىكىن ۇتارتمىسىم دىققىتىنى ڭرنىهكىشىل يازغانلىرى هرچه،گۇزىپتېي

 .ۇپتهچمهك

 همگۈنۈئ ىرىئاخ باال ۇب رغانۇامالشتۋدا زىقچىلىقنىېي بوشاشماي كسىزۈزلۈيىلى،ئ-1825

 رلىرىنىهسهئ ڭنىۇئ شىرياتالرهن رىشىپېئ رىشىغاۇياقت ڭبالىالرنى ھىكايىسى بالىالر ڭنىۇ،ئۇرىشىپتېئ

 ئاندىرسون››پادىشاھى ھىكايىسى بالىالر‹‹ لىقڭدا دانىيىلىك باال ۇب.ۇتالىشىپت قىلىشقا شىرهن

 كهردۆئ تهس‹‹،››كىيمى ىېڭي ڭپادىشاھنى‹‹يازغان نۇئاندىرس رهدهق ھازىرغا.ئىدى

 ڭبالىالرنى نۇرغۇن نيادىكىۇد ھىكايىلىرى بالىالر نۇرغۇن قاتارلىق››هلىكهم رچاقۇپ‹‹،››جىسىۈچ

 .بولماقتا مراهھ هيىتىلىشىگ پۈسۈئ خوشال

 ،لىكىن ۇبولسىم تهخ ئىككى ئاددى ناھايتى قارىماققا زۆس ۇب نهدىگ » گىنىشۆئ ئىزچىل« 

 قدىرنىهت بىلىم.رۇقڭچو ئىنتايىن نىسىهم ڭنىۇئ نهتهنىسب بايغا بىر قازانغان تهاپىقىيۇۋم
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 ھىكايىسى ڭنىۇرغان،ئۇئاش هلگهمهئ سىنىۇئارز هچكهنگهگۆئ ئىزچىل نۇ،ئاندىرسۇرتىدهزگۆئ

 ئىزچىل تلىرىنىهيهاپىقۇۋم ڭنىۇئ.رىشتىېئ رىشىغاۇياقت ئىزچىل ڭرنىهكىشىل تارقىلىپ هھازىرغىچ

 گىپى ڭشاھزادىنى ۇئ چاغدا ينىهئ رهگهئ.ۇبولمايد ىقارىغىل ئايرىپ نلىكىدىنهنگهگۆئ تىرىشىپ

 توق،كىيىم قورساق نامراتالر.بولمايتى پپىقىيىتىۇۋهم نكىۈگۈب بولسا نهچكهك ازۋ غايىسىدىن نهبىل

 هرگهتىجىلهن شانلىق پۇرۇامالشتۋدا گىنىشنىۆئ بايالر ،لىكىنۇگىنىدۆئ نۈچۈئ شۇرمۇت نۈتۈپ

 شنىۇبول باي نامراتالر اۇڭ،شۇبولىد نۆۋهت ىېڭئ كىرزىس انامراتالرد سىرت دىنڭنىۇ،بۇرىشىدېئ

 نالۈچۈئ شۇزۇتويغ قورساق ت،ه؛خىزم نۈچۈئ تىشېي نىشانغا هكىچىككىن تهقهپ ئويلىسا

 .كهرېك كىشىۈپ نىشاننى بىر كهكسۈي هلىگۆڭك هكسىچه،ئ سلىكىهنمهگۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ،بىر بولسا شهلۆت لهدهب رىپىهت بىر ڭنىۇپ،ئۇبول ارازات ساقاليدىغان قنىۇلۇڭپهڭت گىنىشۆئ

 ڭنامراتالرنى.ۇرىشىدېئ پۆك هلىسۆت لهدهب پۆ،كۇرىشىدېئ ،ئازهلىسۆت لهدهب ئاز.رۇرىشىشتېئ رىپىهت

 الرداۇ،ئۇگىنىدۆئ نالۈچۈئ رتىشهزگۆئ النىۋھهئ لۈشكۈم ئالدىدىكى زۆك بولغاچقا ئاجىز ئىرادىسى

 يوقىتىپ زىنىۈئ قساۇلۇي ارىچىلىققاۋئا هكىچىككىن اۇڭ،شۇرىدۈي پالۇيۇق نناهمهت هزىگۈئاز،ئ شهئىلگىرل

 مول ئاخىرى گىنىپۆئ نهبىل ئىجتىھات الرۇپ،ئۇبول مهھكهستۇم ئىرادىسى ڭبايالرنى مماهئ.ۇقويىد

 هسىپىگ بايالر ئاندىن ندىالۇك،شهرېك گىنىشىمىزۆئ بايالردىن مۇقۇچ بىز اۇڭش.ۇرىشىدېئ هرگهتىجىلهن

 .ۇبولىد قويغىلى مهدهق رراقۇدبال
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 ئىشلىتىشنى نگىنىنىهگۆئ ،ۇگىنىدۆئ كىەزۈي نامراتالر

 ننىهنگهگۆئ ،ۇگىنىدۆئ ھىرىنىهۋج بايالر. ۇيدهبىلم

 ۇئىشلىتىد

 داڭنىۇئ. ۇئوخشايد هنگهكىرگ ىزغاېڭد شۇئوق پۆك كىتاپنى«: نهگېد نداقۇم ئىلگىرى شىۇس

 لۇبۇق ھىرىنىهۋج لىكىن.  ۇقىاللمايد لۇبۇق ممىنىهھ ىكاللىس ڭمنىهئاد.  بار رهرسىلهن كۈرلۈت

 نۇرغۇن كىتاپ نىسى،هم ڭنىۇب»  .كهرېك شىۇبول هتتهقسهم بىر تهنىي بىر رهچىلۈنگهگۆئ.  ۇقىلىد

 رهگهئ ۇرسىمۆك كىتاپ پۆك.  كلىكهچ ھنىېز ڭمنىهئاد لىكىن ن،ۇرغۇن ۇبىلىمم گىنىدىغانۆئ ،

 ھىرىنىهۋج هندهنگهگۆئ.  ۇبولمايد نىسىهم مىلىهئ انداقھىچق هرسۆك كىهزۈي ياكى ،هنمىسهشۈچ

 . ۇسىدۆئ ىيىسىهۋس ۋه بىلىمى ،ۇبولىد پايدىسى ئاندىن.  كهرېك قىلىش لۇبۇق

 ئارقىلىق گىنىشۆئ نۇبولس باي ياكى نامرات.  ۇبىلىد مهئاد هممهھ ھىملىقىنىۇم ڭگىنىشنىۆئ

.  بايالر نىالهي يدىغىنىهلهرىشېئ قتىدارغائى ئارقىلىق گىنىشۆئ مماه،ئ ۇقىلىد مىدۈئ چىيىشنىۈك

  رىقنىهپ ئوخشىمىغان گىنىشۆئ ئوخشاش نىمىشقا.  بىكار ۇسىمۇئوق كىتاپ هرقانچهھ نامراتالر

 بولسا بىلىم هنىم.  ۇقىلمايد لۇبۇق ستىمىلىقېس بىلىمنى نامراتالر: بىهۋهس ؟ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك

 هسىلهم نه،دىگ يوق ۇبارم ئىشلىتىلىشى هزىگۆئ ڭنىرهبىلىمل ۇب لىكىن.  ۇقىلىد لۇبۇق ممىنىهھ

 ۇشمۇئوق كىتاپ.  ۇبولمايد رىشكىلىېئ بايلىققا سىالۇئوق ،كىتاپ هتتۋهلهئ.  ۇبولمايد كارى نهبىل

 ۇخىمېت ، ۇزىدۇتاپق لۇپ كىشىنى نهتهقىقهھ ۇبىلىمم.  سهمهئ مهلچۆئ يدىغانهلچۆئ پىشنىېت لۇپ

 يوق ۇقىلدىم لۇبۇق بىلىمنى بولىدىغان تكىلىهئىشل ھىمىۇم نلىكى.  ۇقىلىد هئىگ هتكهرسۇپ پۆك

 . ۇرىدۈس ئىلگىرى ىزنىڭقىلىشى هلىبهغ ڭسىزنى ۇب.  كهرېك قاراش غاڭنىۇ،ش

 تهقىيهاپپۇۋم ،هپهلسهپ الرۇئ.  ۇرىدۆك كلىكنىالهرېك هزىگۆئ الرۇئ.  ۇتالاليد ساۇئوق كىتاپ بايالر

 هئىدىيىسىگ ڭالرنىۇئ رهرسىلهن ۇب.  ۇقىزىقىد كهكرهب غاكىتاپالر رىدىكىۈت ئىلمى بايلىق ئىلمى،
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 زىۆئ ئاندىن مدىالهئاد بار قىزغىنلىقى قىقىهھ بىر.  ۇقوزغىتىد الرنىۇئ.  ۇرسىتىدۆك سىرهت هاستۋبى

 همشهھ بايالر.  ۇبولىد هپوزىتسىي زلىشىدىغانهركهم كهكسۈي هستىدۈئ ئىشى يىدىغانۆس قىزغىن

 . ۇرىدۇئايالند بايلىققا بىلىمنى.  ۇتبىقاليدهت هتكهمىليهئ ننىهنگهگۆئ

 كلىكهرېك رسىالۆك كىتاپ پۆك.  ۇقوغالشمايد تنىهپۈس.  ۇقارايد مىقدارىغا هنسهگۆئ نامراتالر

 كاللىسىدا پ،ۇبول كىهزۈي همىشهھ نگىنىهگۆئ لىكىن.  ۇقارايد پهد ۇبولىد رىشكىلىېئ هبىلىمگ

 هڭئ اۇڭش.  ۇيدهبىلم چنىمىنىېھ هتتهمىليهئ.  ۇساباليدېھ قۇشلۇمۇقۇئ زلىرىنىۆئ الرۇئ.  ۇرمايدۇت

 . پىتىۈس لكىهب سهمهئ سانى ڭبىلىمنى ھىمىۇم

 بولغاندا ھتىياجلىقېئ.  ۇشىنىدۈچ ھىملىقىنىۇم ڭئىشلىتىشنى قانداق بىلىمنى نهنگهگۆئ بايالر

 يلىهم.  ۇبىلىد قوللىنىشنى نهبىل پچىللىكهئ همدهھ چىقىرىش بىلىمنى كاللىسىدىكى قىلىپ قانداق

 ىزغاڭشىۇبول باي ڭسىزنى شۇبول هئىگ رغاۇككهپهت قۇئوچ ، ۇڭبول گاداي ياكى باي ، ڭقىلى نىمىش

 . ۇقىلىد مهيارد

 . ۇپتهك مهئاد چۈئ نهئىك قىلغان كلىپهت رۇرىكتېد مچىهيارد رىكتورىېد باش ڭتنىهشىرك بىر

 ن؛هئىك كىشى ماتلىقۇلهم قىرىۇي هئىگ انىغاۋنۇئ قۇرلۇدوكت ، بىرىنچىسى ڭالرنىۇب

 تهخىزم يىللىق هچچهن ئون لىكىن ۇبولمىسىم تارىخى شۇئوق قىرىۇي هرچهگ ، ئىككىنچىسى

 ن؛هئىك بار جرىبىسىهت

 تهخىزم پ،ۇبول چىسىۇغۇئوق پهكتهم ئالىي نهرگۈتتۈپ شۇئوق مدىالهئ ، چىنجىسىۈئ

 . نهيدىكهتمهي هنگهئىككىيل ئالدىنقى تارىخى شۇئوق ۋه جرىبىسىهت

 يوق قۇندۇرۇئ ۇدانىم بىر هردهي ۇب پ،ۇبول ئىشخانىسى ڭرىكتورنىېد باش ئورنى ئىمتىھان

 .ۇقىپت كلىپهت هكىرىشك هبويىچ رتىپهت الرنىۇئ كاتىپ. نهئىك

.  ۇپتهد »ۇڭرۇئولت:« غاڭنىۇئ پۇرۇت پۈلۈك رىكتورېد باش ،ۇكىرىپت رۇدوكت پۇبول بىرىنجى

 رىكتورېد باش.  ۇپتهد »رايۇت هرۆئ بولدى:« ھالدا ولغانب خىجىل قاراپ تراپقاهئ تۆت رۇدوكت

 ۇب لىكىن«:قاراپ تراپقاهئ تىمېق بىر هنهي رۇدوكت. ۇپتهد>>  ۇڭرۇئولت<< كرارهت هنهي كهلىمىغاندڭئا
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 ئاددى هچچهن بىر ردىنۇدوكت ۇئ.  ۇپتهد »ن؟هرىمۇئولت قانداق نهم بولمىسا قۇندۇرۇئ هردهي

 .ۇپتۇرۇئاخىرالشت نىئىمتىھان سوراپ ئالالرنىۇس

  ئوخشاشال رىكتورېد ،باش ۇكىرىپت كىشى هئىگ هجرىبىسىگهت تهخىزم مول پۇبول ئىككىنجى

.  ۇپتهد »قالغان تلىنىپهئاد پۇرۇت هرۆئ نهم يوق، ھىچقىسى«:ۇئ. ۇقىپت كلىپهت شقاۇرۇئولت ۇنىمۇئ

 .ۇتىپتۋېچىقىر لىشىپالڭپارا غىزېئ هچچهن ۇنمهبىل ڭنىۇئ رۇرىكتېد

 نهدىگ »ۇڭرۇئولت« غاڭنىۇئ رىكتورېد باش.  ۇكىرىپت ئاخىردا چىسىۇغۇئوق پهكتهم ىيئال

 هكىرىشىمگ لىپېئ قۇندۇئور هدان بىر چىقىپ سىرتقا ڭمىنى سىز بىراق ،هسىزگ تهھمهر«:ۇئ ن،هئىك

 ۇئ.  ۇپتهد »ۇبولىد هتتۋهلهئ«: پۇرۇت پۈلۈك رىكتورېد باش.  ۇپتهد »؟ۇقىالرسىزم تهخسۇر

. ۇلىشىپتڭپارا نۇزۇئ نهبىل رىكتورېد باش ۋه ۇكىرىپت پىپېت قۇندۇئور هبىردان سىرتتىن زالېت ناھايتى

 .چىسىۇغۇئوق پهكتهم ئالىي قىلىنغىنى لۇقوب. نىقېئ ناھايتى هتىنجهن

 ۇبولسىم قىرىۇي تارىخى شۇئوق ڭچىنىۇقاتناشق بىرىنجى ؟همېن قىلىنغىنى هكىناي هكايىدېھ ۇب

 نهبىل جرىبىسىهت لىكىن ،ۇبولسىم مول جرىبىسىهت ڭئىككىنجسىنى.  ۇيدهمبىل زگىرىشنىۆئ لىكىن

 هلىبهغ.  قىلغان لهھ سىلىنىهم نهبىل قلىهئ ئىشلىتىپ كاللىسىنى چىنجىسىۈئ.  قالغان كلىنىپهچ

 ىزنىڭكاللى سىز تهقهپ.  ۇيدهنمهلگىلهب نهبىل موللىقى ڭجرىبىسىنىهت ياكى بىلىمى ڭمنىهئاد بىر

 ىزنىڭبىلىمى نهنگهگۆئ ئاندىن ىزالڭتبىقلىسىهت هتكهمىليهئ ننىهنگهگۆ،ئ ىزڭسىتهئىشل جانلىق

 . رااليسىزۇئايالند بايلىققا

 هڭئ بىلىم. رىهۋد ئىگىلىكى بىلىم سىرهئ-21«:نهگېد نداقۇم ئىلگىرى ندىهپهئ ڭجىياچى لى

 همدهھ پىشىېت تهدرۇق ڭتنىهلۆد ققىياتى،هرهت ڭتنىهمىلل ققىيات،هرهت ئىقتىسادىي هرىجىدهد زور

 ئىلگىرى ققىياتىنىهرهت تهمئىيهج بىلىم.  ۇيدهلگىلهب تىرىلىشىنىۆك قىرىۇي ڭنىيىتىنىهدهم ئىنسانالر

» .ۇبولىد رتكىلىهزگۆئ قدىرنىهت ئاندىن هندهرىشكېئ هبىلىمگ.  قورال ھىمۇم هڭئ رىدىغانۈس

 هنلىكىگهئىك السىسىۇخ ڭجرىبىلىرىنىهت قىلىشىدىكى هلىبهغ ڭنىۇئ ۇب ممىسىهھ ڭرنىهكىشىل

 . ۇئىشىنىد
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 بىر الرۇئ تىمېق بىر.  نهقىلىدىك تهتىجار مكارلىشىپهھ ،ئوالر پۇبول كىالرۇئ-ئاكا پۈج بىر

 يول.  ۇقىپت ييارلىقهت تىشقاېس ئاپىرىپ هرگهرلهھهش ڭچو مالرنىۇيۇب ساپال ياسالغان سىپتا پاراخوتتا

 زۈي ئىش نهلمىگۈتۈك قىنالشقاندا،ېي قىرغاققا پۈزۈتكۆئ شىدىنېب رنىهتلهققهشۇم-جاپا غىرېئ يىۇب

 ساپاللىرى ڭالرنىۇئ لىكىن ،ۇقاپت ئامان نهئىككىيل.  ۇچراپتۇئ نغاۇچاپق-بوران پاراخوت−ۇرىپتېب

 . ۇتىپتېك قىلىپېچ

 پهكىرۆھ پۇرۇئولت شىداېب ڭمىنىېك ئاكىسى نهرگۆك نلىكىنىهتكهك بىكار ڭجرىنىهئ

 همدهئال رهسىملهر ستىدىكىۈئ. چىققان ياساپ پۇقوي لۆڭۈك بىز لالرنىساپا ۇب«:ۇداتالپت هيىغلىغىنىچ

 رسىمىزنىهن هممهھ ڭبىزنى نۇچاپق-بوران.  بولدى يامان تىمېق ۇب.  ئىدى چىرايلىق كهدۈدىگ بىر

 ».ئايالندى هرگهرسىلهن كسىزهرېك پارچىلىرى ساپال ۇب قىلىمىز؟ قانداق مدىهئ.  قىلدى يوق

 بازارغا قىنېي هڭئ الۋئا ۇئ.  ۇكىرىپت هرگهھهش ئىنىسى رغانداۇئولت غالپيى ئازاپلىنىپ ئاكىسى

 تىكېئىست ڭرنىهكىشىل ردىكىهھهش ۇب:  ۇبايقاپت النىۋھهئ نداقۇم كىيىن ندىنهرگۇكشهت رىپېب

 ۇرالغۇت ياكى ساراي سودا خانا، ۋهھهق پ،ۇبول قىرىۇي ئىنتايىن ئىقتىدارى رلىنىشۇزۇھ ۋه قارىشى

 بولقا بىرتال بازاردىن ئويلىنىپ ۇئ.  نهرىدىكېب تهھمىيهئ ئىنتايىن هزىلىشكېب نۇبولس هيدۆئ

 ششاقۇئ ۇخىمېت ساپالالرنى نهتكهك قىلىپېچ همدهھ.  ۇپتهك قايتىپ همىگېك لىپۋېتىېس

 ناچار سلىدىنالهئ ڭئاكىسىنى نهنمىگهشۈچ اتقانلىقىنىۋقىلى هنىم ڭكىسىنىۇئ ئىش ۇب.  ۇتىپتۋېقىلى

 »ن؟هقىلىس نداقۇب نىمىشقا ؟ۇمۇڭبولد ڭسارا نهس«.  ۇتىپتۋېرۇناچارالشت ۇخىمېت يپىياتىنىهك

 ملىرىۇيۇب ساپال بىز تىمېق ۇب«:ۇرىپتېب اپۋجا پۇرۇت پۈلۈك كىسىۇئ. پلىنىپهزهغ ئاكىسى ۇپتهد

 ».ساتايلى پارچىلىرى ساپال ساتماي،

 گىپىنى ڭكىسىنىۇئ نىالهي پكىتى پۇرۇت قاراپ پارچىلىرىغا ساپال  ھالدا مانالنغانۇگ ئاكىسى

 كىنىغاۇد ماتىرياللىرى شهزېب يۆئ پارچىلىرىنى ساپال ئىككىسى قىلىپ نداقۇش.  ۇقىپت قارار الشنىڭئا

 پارچىالنغاندىن بولغاچقا ساپالالر نهنگهلهاليىھ سىپتا ئىنتايىن سلىدىنالهئ الرۇب نكىۈچ.  ۇتىپتېس

 كىلىپ كىنىغاۇد ماتىرياللىرى شهزېب. نهئىك قىلغان يداهپ سلوبىۇئ تهنئهس هئاالھىد ۇخىمېت كىيىن
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 ئىنتايىن لىكىن ،ۇبولسىم تىسىزهنىيۇقان قارىماققا ڭمالرنىۇيۇب ۇب رهكىشىل نهرگۆك پارچىلىرىنى ساپال

 ۇب هتىنجىدهن.  ۇاپتۋتىېس پۇرۇياقت ئىنتايىن ماتىريالىنى كهزېب ۇب ۋه ۇبايقاپت نلىكىنىهئىك چىرايلىق

.  ۇبوپت تىلىپېس يالهتمۆئ زاقۇئ ئايلىنىپ مالغا ئىتتىك بازىرى هكسىچهئ پارچىلىرى ساپال كسىزهرېك

 .ۇپىپتېت لۇپ نۇرغۇن نالهبىل ڭنىۇش نهئىككىيل كاۇئ-ئاكا

 كالال ققاندا،ۇلۇي قىيىنچىلىققا ئوخشاش كىسىغاۇئ ھىكايىدىكى. ۇگىنىدۆئ بىلىم بايالر

 ن،ۈچۈئ ئىشلىتىش نىشىۇگۆئ بىلىم ڭبايالرنى. ۇتاپىد لىنىۇسۇئ قىلىش لهھ سلىنىهم ئشلىتىپ،

 تارقىلىشى رۇچۇئ. قىرىۇي نامراتالردىن ھامام ھتىماللىقىېئ قازىنىش تهاپپىقيۇۋم ڭبايالرنى اۇڭش

 قواليلىق ئاددى، ناھايىتى لىۇسۇئ لىشېئ بىلىم ڭرنىهكىشل هندۈك نكىۈگۈب بولغان تىز ئىنتايىن

 زۆئ ڭرنىهكىشىل ۇئ.ھىمۇم ناھايىتى نۈچۈئ مهئاد بىر رهھ زاماندىكى ھازىرقى بىلىم پ،ۇبول

 ۇئ. هنبهم بولمايدىغان بولسا مهك هرتىشتهزگۆئ ئوربىتىسىنى ياشاش كىشلىك ۋه قدىرىنىهت

 .هئىگ هتكۋهناسىۇم زىچ بولمايدىغان تكىلىۋهئايرى نهبىل شىۇرمۇت ڭرنىهكىشل

 

 ئاندىن قىلغاندىال هئىراد تئىهق شنىۇنۇگۆئ نىۈك رهھ لىكىن. ئاسان نىشۇگۆئ بىلىم

 ددىئا،ۇم ئوخشاش هنىشىدۇگۆئ ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر. مكىنۇم شىۇلۇب رغىلىۇامالشتۋدا

 سپىهك خىل رهاھنامىسى،ھۇۋگ شۇرۇتتۇپ شۇقۇئ اقتىنىۋ نۇرغۇن نامراتالر لىكىن. ۇبولىد تهقسهم

 رىشىپ،ېئ هتكهخىزم ياخشى ككىشلى بىر ئارقىلىق ۇب. ۇتىگىشىد لىشقاېئ اھنامىسىۇۋگ ئىقتىدار

 .ۇرىدۈچهك شۇرمۇت نامرات

 

 يىشېب پۇنۇئوگ ختاۇپ بىلىمنى بىر رهھ الرۇئ. ۇرىدۇامالشتۋدا شنىۇقۇئ كىتاب نىۈك رهھ بايالر

 شىۈرۈندهرىقلهپ رنىهيئىلهش ڭالرنىۇئ نىشىۇگۆئ ڭبايالرنى. ۇقىلىد مچىهيارد هزىگۆئ يولىدا

 بىلىمنى نهنگهگۆئ. نۈچۈئ  بىلىشى كلىكىنىهرېك شىېڭم يولدا قايسى همدهدهق ،كىينكى

 بىلىملىك هقانچ رهھ مهئاد يدىغانهلمهئىشلىت بىلىمنى. ھىمۇم ئىنتايىن ئىشلىتىش  ئىشلىتىش
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 .خاالس ،ۇئالىد رهھهش ئاغزىدا تالهقهپ ،ۇبولسىم

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 بىلىم پ،ۇنۇگۆئ بوشاشماي پ،هئىلگىرل ڭهت نهبىل ىرهۋد بىز اۇڭش. ۇرتىدهزگۆئ قدىرنىهت بىلىم

 تىشىمىزۇت هئىسىمىزد. الزىم دبىقلىشىمىزهت هتكهمىلهئ قىلىپ، لۇبۇق ھىرىنىهۋج ريانىداهج شهللهئىگ

 نامراتلىقتىن ندىالهرگهب تهھمىيهئ هتكهپۈس. پىتىۈس س،همهئ سانى ڭبىلىمنى ھىمىۇ،م ككىهرېك

 .الىمىزئ نۇرۇئ قاتارىدىن بايالر پ،ۇلۇتۇق رۇبالد
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 مماهئ ،ۇبىلىد ساقالشنىال تهقهپ نامراتالر ن،هتهنىسب هبىلىمگ

 ۇئىشلىتىد جانلىق بايالر

. ۇبولىد يداهپ هتتهقىياپ ئوخشىمىغان ئالدىدا ڭرنىهكىشل بولمىغان ئوخشاش يئىهش ئوخشاش

 ىزڭبىلمىسى ئىشلىتىشنى هتتهمىليهئ بىلىپ، شنىالهللهگېئ بىلىمنى تهقهپ سىز رهگهئ. نداقۇش ۇبىلىمم

 ئىشلىتىشنى هتتهمىليهئ بىلىمنى. ۇكىتىد سىپېس ىزداڭقورسىقى ىزڭبىلىملىرى ۇب نداقتاۇئ

 پۈرۈلتهك رقىهپ نامراتالر-باي مهھ ۇ،ب ۇيدهلگىلهب قدىرىنىهت ڭمنىهئاد بىر سلىكهبىلم-بىلىش

 .بىرى ڭرنىهبلهۋهس چىقارغان

 ىلىقېڭي ،هبىرگ نهبىل شۇنۇگۆئ بىلىمنى بىز لىكىن. ھىمۇم هقۋهرهد ساقالش بىلىمنى

 بايقاشنى رنىهرسىلهن بايقىمىغان باشقىالر قوللىنىشنى، جانلىق بىلىمنى زىمىزدىكىۆئ يارتىشنى،

 تالهقهپ سىز ،ۇبولسىم ياخشى هرقانچهھ ىزڭئىقتىدارى ساقالش هستهئ بولمىسا. كهرېك بىلىشىمىز

 .خاالس رېكومپىيوت بىر نۆۋهت ئىقتىدارى

 زىۆئ بلىكهۋهس مسىتىشهك رىقىېئ ۇئ. دىۇھهي لغانۇغۇت هھىرىدهش كۇرۇيۇنىي فىردىمان

 هئانچ غاڭنىۇئ شسىزلىقڭۈئو ۇب. يالمىغانۇقۇئ كىرىپ تىغاۇئىنىست فىزىكا شۇرلۇق اۋموسكو لىغانۇئارز

 نهبىل دوستى هچچهن بىر ۇئ كىيىن، ندىنهرگۈتتۇپ پنىهكتهم ئالى. نهتمىگهك رسىتىپۆك سىرهت ڭچو

 شارائىتتا مچىلهك شياهئ ماددى هروسىي چاغدا ينىهئ. رغانۇق گوروھىنى لپاهئ بىرلىشىپ،

 ئاشلىققا بادىنۇك نىفىتنى يىتىپ، پۇنۇت رسىتىنىۇپ سودا ۇب نهبىل كۈلۈزگهس فىردىمان اتقاندا،ۋرىۇت

 هئامىلۇم لۇپ ڭچو هڭئ دىكىهروسىي ئاللىقاچان لپاهئ نكىۈگۈب. تاپقان لۇپ نۇرغۇن تىپ،ېس تىگىشىپ

 ئىكىسپورتىدىن، نىفىت پچىقىرىش،هئىشل تۇمنېس ۇئ پ،ۇلۇب ئايالنغان گوروھىغا تهسانائ ۋه

 نۇرغۇن هلگىرافقىچېت ۋه كۈلۈم-يۆئ بازىرىدىن تالال بانكا، ؛هسودىسىغىچ ملىرىۇيۇب تهنئهس

 .ۇئالىد هئىچىگ زۆئ رنىهلهساھ

. بولغانلىقىدا هئىگ هىدىيىسىگئ شۇرۇباشق بولغان هزگىچۆئ ڭنىۇئ اپىقيىتىۇۋم ڭگوروھىنى لپاهئ
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 سودا فىردىمان لالنغاندا،ۇغۇش نهبىل سىپهك قاتارلىق تالېم نىفىت، ممىسىهھ ڭرنىهتلهشىرك باشقا

 هتتهمىليهئ فىردىمان. بايقىغان رسىتىنىۇپ سودا ىېڭي قىلىپ، ھلىلهت ستايىدىلهئ تچانلىقىنىهركهھ

 ئاندىن رغان،ۇقىلد جارى رولىنى ڭبىلىمنى بىلىپ، ئىشلىتىشنى جانلىق قىلىپ قانداق بىلىمنى

 .نهرىشكېئ هلبىگهغ رۆز تهغاي سودىدا

 كسىزۈزلۈئ رۇچۇئ ۋه بىلىم بارلىق. ىرهۋد اتقانۋپارتىال رىۇچۇئ بىلىم ىرهۋد نكىۈگۈب

 هدىمگهق ىرۋرهد بىلسىال نىشنىۇگۆئ ۋه توپالش بىلىم تهقهپ ،هندۈك نكىۈگۈب اتقانۋىلىنىېڭي

 بايلىق پۆك ۇخىمېت ئاندىن بولغاندىال ماھىر هئشلىتىشك بىلىمنى تهقهپ. ۇبولمايد يىتىشكىلى

 .ۇبولىد يارتقىلى

 تارىخى شۇقۇئ قىرىۇي ڭخوجايىنىنى تهشىرك‹: ساقالنماقتا هھادىس نداقۇم هتتهمئىيهج ھازىر

 ۇب. ›هئىگ تارىخىغا شۇقۇئ قىرىۇي ممىسىهھ ڭرنىهتچىلهخىزم قىلغان لۇبۇق تهشىرك لىكىن. يوق

 بىلىمى مول هرچهگ ڭخوجايىننى. رىقهپ ئىقتىدارىدىكى ئىشلىتىش بىلىمنى لهد رىقهپ خىل

 تهشىرك. ۇرااليدۇئايالند بايلىققا بىلىمنى ، بولغاچقا ماھىر هئىشلىتىشك بىلىمنى لىكىن ،ۇبولمىسىم

 مهيارد رغاباشقىال بولمىغاچقا ماھىر هئىشلىتىشك نىۇئ ،بىراق ۇبولسىم مول بىلىمى ڭتچىللىرىنىهخىزم

 لىكىن. بار بىلىم تهقهپ الرداۇئ بىهۋهس ڭنىۇب. ۇئالىد ئاشۇم قىمۇم مهھ ۇيارتىد بايلىق قىلىپ

 ملىشىپهيارد ئشىقا پىالنلىغان باشقىالر تهقهپ الرۇئ اۇڭش. يوق ئىقتىدار يدىغانهلهئىشلىت جانلىق

 .ۇتاپىد لۇپ

 نهرگۈتتۈپ تىنىۇئىنستىت اردۋخار  لىكىن. سهمهئ ياخشى هڭئ تىۇئىنستىت سودا اردۋخار

 ڭچىالرنىۇغۇقۇئ نهرگۈتتۈپ رنىهپلهكتهم ئالى باشقا دائىم كىرىمى هرچۇئوتت ڭچىالرنىۇغۇئوق

 ماگىستىرى شۇرۇباشق سودا تىۇئىنستىت سودا اردۋخار. ۇكىلىد توغرا هسسسىگهھ هچچهن ڭكىرىمىنى

 يول نۇئالت ڭتىشنىيار بايلىق پ،ۇلۇب ئاتىلدىغان پهد »پاسپورت نۇئالتMBA«نىهي

 رهھ ڭبولغانالرىنى)MBA( ماگىستىرى ڭتىنىۇئىنستىت سودا ارۋخار هسلىپىدهد ڭسىرنىهئ-21. تىېخ

 هرىچۇئوتت پ،يىللىقۇبول هئىگ همكىنچىلىكىگۈم رىشىشېئ هتكهخىزم كىشلىك تۆت هرچۇئوتت بىر
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 فىرافىسسورى ڭتىنىۇئىنىستىت سودا اردۋخار. ئىدى تراپىداهئ دولالر ركاېئام ڭمى 140 مائاشى

» !رۇئاش قىممىتىنى ڭنىڭبىلىملىرى ئىشلىتىپ، نىڭكالال« ۇرىدېب هربىيهت نداقۇم دائىم چىالرغاۇغۇقۇئ

 پىشىدىكىېت پۆك لنىۇپ چىالردىنۇغۇقۇئ باشقا ڭچىالرنىۇغۇقۇئ غانۇقۇئ تىداۇئىنستىت سودا اردۋخار

 ڭچىالرنىۇغۇقۇئ رهپلهكتهم باشقا. هدئىدىيىسى شهربىيلهت ڭتىنىۇئىنستىت سودا اردۋخار ب،هۋهس

 نهنگهگۆئ چىالرغاۇغۇقۇئ تىۇئىنستىت سودا اردۋخار اقىتتا،ۋ اتقانۋرۇيىتىلد ساپاسىنى رسالۋېنۇئ

 ئىقتىدارىغا پىشېت لۇپ خىل بىر نىۇئ همدهھ ۇگىتىدۆئ ئىشلىتىشنى جانلىق قانداق بىلىملىرىنى

 .ۇدىيىلىد»نمىسىۈلۈب كۈلۈم« پۇبول ئىقتىدار خىل بىر ۇب. ۇرىدۈئايالند

 ممىسىهھ ڭرنىهملهئاد ئىشلىتىدىغان كومپىيوتىر دىكىۇگۇڭج ئالساق، تىلغا نىۇڭنخهي لى

 شۇبول موتىرى شهئىزد تىلىۇنزهخ ڭچو هڭئ نيادىكىۇد- تىېب تور ۇيدهب. ۇبىلىد نىۇئ كهدۈدىگ

 چىسىۇرغۇق ڭنىۇيدهب. يوق هرسهن يدىغانهبىلم ۇئ هتتهئاد هزىرىدهن ڭرنىهكىشل نهبىل تىۈپۈس

 بولغان هرسىتىگۇپ سودا ۋه بىلىمى تور مول ڭزىنىۆئ ۇڭنخهي لى لدارىهمهئ هئىجرائىي باش همچۇشۇق

 .قازانغان هلبهغ نهبىل لىكىۇزگهس

 رۇچۇئ ڭىرسىتىتىنىۋنۇئ ڭيجىېب ۇئ رغانداۇتولد سىۇئارز پهكتهم ئالى ياشتا 19 يىلى-1987

 قۇلۇت ۇئ. ئىدى سهمهئ رېكومپىيوت سپىهك غانۇئوق ڭنىۇئ پ،ۇلۇب تاللىغان لتىتىنىۇفاك شۇرۇباشق

 قاتناشقان هسابىقىسگۇم شهالھىيل فىروگىرامما رهرلۈئوسم ياش تلىكهملىكهم اقتىداۋ رىدىكىۇئوتت

 ئويلىغىنى ڭزىنىۆئ ڭنىۇڭنخهي لى. تتىهرۈبىلد قىزىقىدىغانلىقىنى كومپىيوتىرغا ڭنىۇئ  ۇب پ،ۇلۇب

  بىلىملىرىنىال رېكومپىيوت تهقهپ لىكىن ،ۇقوللىنىلسىم هڭك هسىدۈلگهك تىركومپىيو ۇئ پ،ۇلۇب بار

 ۇخىمېت ئاندىن قولالنغاندا، پۈرۈشتهبىرل ۇرنىمهبىلىمل باشقا نهبىل كومپىيوتىر ندىن،هنگهگۆئ

 .قارايتى پهد ۇبولىد ئىستىقبالى

 

. قىدىۇئ ىرالپقۇي املىقۋدا هلدهتئهچ كىيىن، ندىنهرگۈتتۈپ ىرسىتىتىنىۋنۇئ ڭيجىېب ۇئ

 شهئىزد« ڭچىسىنىۇتقۇقۇئ كچىهتېي پ،ۇلۇب مالشمىغانۇمۇئ خىېت تور ركىداېئام يىلى-1992
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 بىر نهدىگ »بار ئىستىقبالى مۇقۇچ ڭنىۇ،ئ ئىقتىدارى ئاساسلىق هڭئ ڭتورنى خنىكىسىېت موتورى

 سۇخسهم رنىېكومپىيوت ۇنىشانىم ڭنىۇڭنخهي لى. ردىهب لھامېئ رۇقڭچو غاڭنىۇئ زىۈس هملۈج

 .ردىهزگۆئ قىلىشقا تقىقهت ستايىدىلهئ خنىكىسىنىېت شهئىزد رۇچۇئ شتىن،ۇنۇگۆئ

 

 ڭخنىكىسىنىېت شهئىزد رۇچۇئ ۇئ امىداۋدا قىلىش پاركتىكا ئورنىدا تقىقاتهت شىياۇڭس

 هڭئ جىلغىسىدىكى كىرمىنى چاغدا ينىهئ ۇئ كىيىن. ردىۆك رسىتىنىۇپ سودا اتقانۋاجنىۋرا

 الدهۋئ ئىككىنچى هردهي ۇئ. لدىهك قا infoseek شىركىتى شهئىزد رۇچۇئ توردا غانقازان تهاپىقيۇۋم

 نهبىل دوستلىرى قايتىپ هتكهلۆد باشلىرىدا ڭيىلنى-2000. ندىهگۆئ خنىكىسىنىېت موتورى شهئىزد

 نيادىكىۇد ۇيدهب ،هندهلگهك يىلغا-2009. ردىۇق شىركىتىنى خنىكاېت تور ۇيدهب هبىرلىكت

 شهئىزد نهبىل زىقىېي ۇنزهخ. ئايالندى موتورىغا شهئىزد ققىلهستۇم رىدىغانۇت نداۇرۇئ ئىككىنچى

 .راتتىۇت نداۇرۇئ بىرىنچى هيىچۇب تورى

 

 بىلىمنى كلىكهرېك هزىگۆئ ڭالرنىۇ،ئ بهۋهس شىدىكىۇلۇب باي ڭبايالرنى نامرات، ڭنامراتالرنى

 سودا ھالقىالردىن ششاقۇئ ئارقىلىق شئىشلىتى بىلىمنى بايالر. تۇجهۋم رىقهپ ڭچو ناھايتى شتاۇنۇت

 بىلىم تهقهپ نامراتالر. ۇتااليدۇت رسىتىنىۇپ سودا تىملىقېق رهھ نهبىل ڭنىۇش. ۇبايقىيااليد رسىتىۇپ

 چىنىۈك ڭبىلىمنى بىز اپىقيىتىدىنۇۋم ڭنىڭنخوهي لى. ۇيدهبىلم ئىشلىتىشنى. ۇبىلىد توپالشنىال

 .بار كالال ماھىر هئىشلىتىشك ىلىمنىب داڭنىۇئ ھىمىۇم ۇخىمېت. االاليمىزۋرۈك

 

 ڭزىنىۆئ بايلىقى ڭدىالرنىۇھهي قىدا،ۇيانچ ڭدىالرنىۇھهي بايلىقى ڭنيانىۇد« رهكىشىل

 ڭالرنىۇئ ؟هنىم زادى پاراسىتى سودا كاللىسىدىكى ڭدىالرنىۇھهي نداقتاۇئ. ۇدىيىشىد »كاللىسىدا

 بىلىم نهنگهگۆئ زىۆئ قوللىنىش، جانلىق بىلىمنى- بىرى ڭھىملىرىنىۇم ڭرنىهتلهپاراس كاللىسىدىكى

 نامراتالر. سىرى يىشېب ڭباينى بىر رهھ ۇب پ،ۇبول تهئىبار شتىنۈرۈشتهبىرل رسىتىنىۇپ سودا نهبىل
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 .ۇيدهتمهك يىراققا دىنڭنىۇئ بايلىق اقىتتاۋ نهبىلگ چقققانلىقنى لىنىپۋتا قانداق ڭبايالرنى

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ندىالۇش. كهرېك ئىشلىتىش جانلىق هبىرگ نهبىل شۇنۇگۆئ بىلىمنى. ۇيارتىد قبايلى بىلىم

 كاللىغا رىپېب ئاخىرى ،هتمىسهئىشل پۇنۇئوگ كۈلۈئ بىلىمنى. ۇبولىد سالغىلى ئاساسىنى ڭلبىنىهغ

 نمىسىۈلۈب سسىياتېھ ڭزىنىۆئويلىسا،ئ ئايلىنىشنى بايغا رهكىشىل. ۇبولىد تهخلهئ نهتكهك پۇشۇت

 نمىسىنىۈلۈب كۈلۈم ڭزىنىۆئ تىرىشىپ ،هبىرگ نهبىل شۈرۈتۆك قىرىۇي نمىسىنىۈلۈب قىلهئ ۋه

 بولغانغا ھىمۇم شتىنۇبول هئىگ لىققاېب تال بىر شۈنۈگۆئ شنىۇتۇت لىقېب. كهرېك شىۈرۈيىتىلد

 .ھىمۇم بايلىقتىن دائىم رهھ نمىسىۈلۈب كۈلۈم ئوخشاش،
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 شتىنۇرمۇت بايالر. ۇرىشىدېئ هبىلىمگ كىتابتىن نامراتالر

 ۇرىشىدېئ هبىلىمگ

 ڭبىلىمنى هتتهمىليهئ. ۇئوياليد پنىهكتهم كىتابنى، دائىم رهكىشل كهزلىسۆس توغرىسىدا بىلىم

 پۇبول خوالسىلىغان مىليىتىدىنهئ تهمئىيهج رهكىشل بىلىمنى كىتاپتىكى. بار نىسىهم هڭك ۇخىمېت

 بىلىمنى كىتاپتىكى  اۇڭش.نهلگهك ابارلىقق ئاساسىدا شهنلۈكهي جىربىسىنىهت ڭباشقىالرنى ۇئ ،

 شۈنۈگۆئ رنىهبىلىمل كىتابى. ئوخشاش هنگهگۆئ جىربىسىنىهت ڭباشقىالرنى هتتهماھىي شۇنۇگۆئ

 زلىكسىزۆئ ۇھىتمۇم اتقانۋرىۇت بىز. ۇرىدۈت پۈرۈزگۆئ اقىتۋ رهھ رهيئىلهش لىكىن، ھىمۇم هقۋهرهد

 رهگهئ. ۇكىتىد شاللنىپ ھامان. نهتكۆئ اقتىۋ ڭرنىهبىلىمل زىهب كىتابتىكى. ۇرىدۇت زگىرىپۆئ

 مكىنۇم لىشىمىزهئىلگىرلىي ۇگهڭم ك،هبىلمىس شنىۇنۇگۆئ بىلىم تتىنهمىليهئ ئىشىنىپ كىتابقىال دائىم

 .سهمهئ

 بولغان هبىلىمگ ڭالرنىۇئ بهۋهس ئاساسلىق شىدىكىۇلۇب باي ڭبايالرنى نامرات، ڭنامراتالرنى

 غانۇقۇئ. تايىنىش كىتابقىال تهقهپ لىۇسۇئ لىشېئ بىلىم ڭنامراتالرنى. سهمهئ ئوخشاش شىۇنۇت

 بار؟ پايدىسى هنىم ،ۇبولسىم پۆك هقانچ رهھ بىلىمى نهنگهگۆئ بولسا، نهتكۆئ اقتىۋكونا، كىتابى

 هسخىرهم رنىهكىشل بىلىدىغان شنىالۇقۇئ كىتاب تهقهپ ئارقىلىق دىيىش »خالتىسى كىتاب« رهكىشل

 نهنگهگۆئ بولغانلىقتىن، هككهي يولى رىشىشېئ هبىلىمگ ڭاتالرنىنامر پۆك بىلىمى ۇئاش. ۇقىلىد

 .ۇيارتالمايد بايلىق بىلىم قالغان ئايرىلىپ تتىنهمىليهئ. ۇيدهلمهئىشلىي هتتهمىليهئ بىلىمىنى

 يول چاقىرىم ڭمى10 ھاسىالت، نهلگهك شتىنۇقۇئ كىتاب هپارچ ڭئونمى  پۇرۇئولت هيدۆئ

 ۋه بىلىم نۇرغۇن ئارقىلىق مىليىتىهئ ڭزىنىۆئ يولدا. ۇيدهتمهي اھاسىالتق نهرگۈلتهك قولغا پۈرۈي

 بولسا مهك ىزداڭيارتىشى بايلىق ڭسىزنى هجىربهت ۋه بىلىم ۇشۇم لهد. ۇبولىد الغىلىۋنۇگۆئ هجىربهت

 ۇئ. ۇئوخشايد هخكهرهد نهتىلگۋېكىس يىلتىزى- بىلىم قالغان ئايرىلىپ تتىنهمىليهئ. ۇبولمايد

 .ۇتىدېك پۇرۇق ھامان ۇبولسىم اراقسانب هقانچ رهھ خهرهد
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 تۈس بىر خىېت كروك.يېر ماگىناتى تاماق زېت ،هسلىپىدهد ڭيىللىرىنى-50 ڭسىرنىهئ-20

 شىتاتىدىكى هكالفورنىي ۇئ تىمېق بىر. ئىدى چىسىۇساتق ڭئورنىنى تىشېس  نىسىۈسكۈئ شۇرۈئارالشت

 تۈس هدان 10 هقانداقسىگ اماقخانات بىر. ساتتى چۇرغۇئارالشت تۈس هدان 10 تاماقخانىغا بىر

 تاماقخانىنى ۇب كروك قىلغان ھىس يرانلىقهھ دىنڭنىۇ؟بۇبولىد ھتىياجلىقېئ چقاۇرغۇئارالشت

 باشقا هتىجارىتىد ڭتاماقخانىنى ۇب اتقانۋرىۇباشق كدوالندالرهم كاۇئ – ئاكا مهھ. ردىۈشتۈرۈس

 ياسىغان تاماقخانىسى ڭالرنىۇئ. ايقىدىب بارلىقىنى  زگىچىلىكۆئ ئوخشىمايدىغان تاماقخانىالرغا

 ڭتاماقخانىنى كلىهش تهتىجار نداقۇب پ،ۇلۇب رزانهئ باھاسى مهھ زېت قواليلىق، كلىكهيىم

 لىۇسۇئ ۇب ڭكىالرنىۇئ - ئاكا كدونالدهم  كروك.يېر. ئىدى نهتكۋهرۈجانالند ئىنتايىن سودىسىنى

 نجىۇت چىكاكودا ۇئ نهبىل ڭنىۇش. رىغانقا پهد نهرزىيدىكهئ هيتىشكېڭهك رلىكېخاركت نقىالپېئ

 دوللىرىغا ركاېئام ڭمى 700 نۇمىلي 2 ۇئ يىلى-1961. ئاچقان تاماقخانىسىنى كدونالدهم

 الغانۋتىېس قىنىۇقۇھ گىلىكېئ ڭتامانخانىسىنى كدونالدهم قولىدىن ڭكىالرنۇئ - ئاكا كدونالدهم

. نهـكـتـيهـڭـېـك غاـىـركېئام نۈتۈپ هكىلدهش نجىرسىمانهز تاماقخانىسىنى كدونالدهم همدهھ

 هندهلگهك هنگۈك نكىۈگۈب. باشلىغان هكىرىشك بازارلىرىغا لهتئهچ كدونالدهم يىلى - 1968

 ردارىغاهس تاماقخانا زېت بولغان كانلىرىۇد تارماق پۆك هڭئ نياداۇد نۈتۈپ ئاللىقاچان كدونالدهم

 .ئايالندى

 نىۈك رهپ،ھۇبول بار كىنىۇد تارماق قۇئارت ىندڭمى30 نياداۇد نۈتۈپ ڭكدونالدنىهم ھازىر

 نهبىل تهرئۈس هكىچ15% تىن 12% يىلى رهھ پايدىسى ڭنىۇئ. ۇغىزالىنىد رىدارېخ نۇمىلي 46

 رسىتىنىۇپ سودا لىكىن. نهبىلگ يارتىشنى ئىگلىك تهقهپ كىالرۇئ - ئاكا كدونالدهم. ۇاتىدۋشىېئ

 گىنىپۆئ ئىدىيىسىنى تهتىجار ڭباشقىالرنى داامىۋدا تهمىليهئ كروك.يېر. االلمىغانۋتۇت ڭچى

 رۆز تهغاي غاڭنىۇئ ۇب. تارقاتقان نياغاۇد نۈتۈپ كدونالدنىهم. رغانۇقىلد جارى هڭك نىۇئ كىيىن

 .نهلگهك لىپېئ بايلىق

 ،هنلىكىدهبىلمىگ ئىشلىتىشنى بىلىپ بىلىمنى مچىلىكىهك ڭكىالرنىۇئ-ئاكا كدونالدهم
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 بىلىمى مول ڭنامراتالرنى. ۇئايرىاللمايد تتىنهمىليهئ يارتىلىشى ڭقنىبايلى كى،ۇلىدۇب لىشقاۈۋېرۈك

 .ۇيارتىد بايلىق نۈچۈئ الرۇب ئىشلتىلىپ، رپىدىنهت بايالر مول جىربىسىهت ،ۇبولسىم

 ڭرنىهكىشل يولىدىكى شهتىكل ئىگلىك ياكى اتقانۋقىلى ييارلىقهت هشكهتىكل ئىگلىك بىر رهھ

. خىل رهھ كلىهش يدىغانهئىپادىل ڭنىۇئ كسىز،هچ بىلىم. كهرېك شنىشۈچ قائىدىنى ۇب ممىسىهھ

 هلبهغ ڭسىزنى ممىسىهھ ڭقاتارلىقالرنى جىربىسىهت تهمئىيهج ناتىقلىق، ئاالقىدىكى كىشلىك

 ڭىزنىڭشىۇرمۇت ىزالڭتسىهزۈك قىلىپ تهدىقق سىز تهقهپ. بىلىم قىالاليدىغان مهيارد ىزغاڭقىلىشى

 .تولغان هبىلىمگ رىېي هممهھ

 جىمجىتال بايلىق كىيىن، بولغاندىن ھازىرالپ شارائىتلىرىنى بارلىق ڭيارتىشنى بايلىق زسى

 بايلىقنى هسىزد شلىقىۇنۇقورق. سهمهئ قۇشلۇنۇقورق نامراتلىق. ۇلىدېك ىزغاڭنىېي ڭسىزنى

 الردىنۇئ ڭىزنىڭزىۆئ سىز. نهلگهك ئىچىدىن نامراتلىق باي بىر رهھ. يوق هئىراد قوغلىشىدىلغان

 ۇب لىكىن. خاالس بىلىم ۋه اقىتۋ ىزڭبولغىنى ھتىياجلىقېئ ڭسىزنى. ڭئىشىنى هىزگڭسلىكىهمهئ رناچا

 شتاۇرمۇت بىلىمنى تهقهپ. ىزداڭنىېي ڭسىزنى لهد س،همهئ هردهي باشقا هرسهن خىل ئىككى

 .قىنېي ئىنتايىن هسىزگ بايلىق ىزالڭتسىهئىشل

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 هجلىسهخ ھامان لنىۇپ قتىكىۇيانچ. بىلىم كاللىدىكى لكىهب. سهمهئ لۇپ قتىكىۇيانچ بايلىق

 ياراتقان ۇئ همدهھ ۇرلىشىدۈتكۆئ رىېنسهتكهئىشل ئوخشاش هرگهمشهش بىلىم كاللىدىكى. ۇيدهگۈت

 .ۇبولىد كسىزهچ بايلىق
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 :رقهپ ئاالقىدىكى كىشلىك

 هتتهي بايالردىكىسى ؛هئاالق ككىشلى شۈلۈئ چۇئ ت،هقابىلي شۈلۈئ هتتهي بارى نامراتالردا

 تهقابىلي شۈلۈئ چۇئ ،هئاالق كىشلىك شۈلۈئ

 

 چىدىنۈك ڭشامالنى. ۇرىيدېت جاھانغا قلىرىنىۇرۇئ دۈمۈئ ئوخشاش شامالغا هئاالق كىشلىك

 چۈك ئاز مهئاد ماھىر هئاالقىگ كىشلىك ئوخشاش قىلىنغانغا ھاسىل سىهنىرگىيېئ ئىلىكتىر پايدىلىنىپ

 بويى نۈك الرۇئ پ،ۇبول هكسىچهئ ڭنىۇب نامراتالر مماهئ.ۇقىلىد ھاسىل مۈنۈئ پۆك قىلىپ رىپهس

 بولمىسا، هئاالق كىشلىك بايالر. ۇقارايد لهس قىلىشقا هئاالق نهبىل باشقىالر لىپ،ۋېسولى هيگۆئ زىنىۆئ

 كىشىلىك ڭزىنىۆئ. ۇتىدۇت دوسىت پهئىزد تهرسۇپ الرۇئ اۇڭ،شۇبىلىد سلىكىنىهت ڭقىلىشنى ئىش

 .ۇرىشىدېئ هسىگۈلگهك تايىنىپ هماھارىتىگ هئاالق

 ىلىنىپېڭي نىۈك رهھ بىلىم نكىۈچ. ۇبولمايد بولغىلى پۇنۇگۆئ ندىالۈك بىر ۇگهڭم بىلىمنى

 سلىكىدىنهمهئ ئادىل ڭتنىهمئىيهج تهقهپ رۇككهپهت قالغان توختاپ ئىزىدا بىر ىالنمايېڭي. ۇرىدۇت

 پۈنۈگۆئ سىزۋتوختا ۋه هئاالق كىشىلىك مول بايالردا مامهئ. ۇيدهرمهزگۆئ زىۆئ ،لىكىنۇئاغىرنىد

 ۇخىمېت بايلىققا، پۆك ۇخىمېت ،ۇتارتىد غاڭئو ئىشى ڭالرنىۇئ بولغاچقا روھى ماسلىشىش ققىياتقاهرهت

 نامراتالر پايدىلىنىپ، سلىكىدىنهبىلم ئاالقىنى كىشلىك ڭنامراتالرنى. ۇبولىد هئىگ هتكهرسۇپ ياخشى

 .ۇرىشىدېئ هگلبىهغ قىلغان ۇئارز
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 لۇپ بايالر. ۇزىدۈئ ئاالقىنى كىشلىك نۈچۈئ لۇپ نامراتالر

 ۇئورنىتىد هئاالق كىشلىك پهجلهخ

 ڭنامراتالرنى. يوق قىاللمايدىغىنى ڭنىۇپ،ئۇبول ئوخشاش ئىالھقا لۇپ هزىرىدهن ڭنامراتالرنى

 زىۆئ تالهقهپ لمايدىغىنىقىال ئاتا ھىرلىنىشهب ماددى. ۇقىلىد ئاتا ھىرلىنىشهب ماددى الرغاۇئ ئىالھى

 بولمايدىغان رگىلىۆك نهبىل زۆك نهتهقىقهھ نياداۇد. ائىزلىقۋ بولمىغان تىۋېناسۇم ۇئازراقم نهبىل

 ىزڭئىقتىدارى ئوخشاش غاۇڭكۋۇنۇس بولسا، مچىلهك بايلىق خىل ۇب رهگهئ. تۇجهۋم بايلىق

 هىزگڭقدىرىهت › رالماسلىقۇت دىنئورنى هنغىچۇزۇئ لىپېق سىلىپېب  ئاستىدا ڭتاغنى شهب‹ ،ۇبولسىم

 .ۇبولىد نهلگۈتۈپ

 كىشلىك ئىالھى ڭبايالرنى. لۇپ ئىالھى ڭنامراتالرنى رقىهپ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 .تۋهناسىۇم

 مهھ التىنىۇھسهم ڭنىۇئ ۇھىچكىمم مماهئ. نهقىلىدىك تىجارىتى مهلهق موي مهئاد بىر ئىلگىرى

 منىهلهق موي ياسىغان زىۆئ زمىسىدىالهرگۆك سىمهر ڭوچ تهقهپ ۇئ. نهيدىكهبىلم ئىسمىنى

  ۇئ هبىرىد ڭرنىهنلۈك نداقۇش. نهئىك سهمهئ ياخشى هنچۈئ مىۈنۈئ لىكىن. نهردىكۈشتۇنۇت

 هدان بىر غاڭنىۇئ رھالهد مهھ ۇپتۈرۈك رىدارنىېخ بىر هئاالھىد اتقانۋرىۈك سىمهر زمىخانىداهرگۆك

 هزىگۆئ كىشى ۇب بولغان فرافىسسورى ڭئىنىستىتوتىنى تهئنهس لهزۈگ. ۇقىلىپت هدىيهھ مهلهق موي

 قىزىقىپ همگهلهق ۇب كىيىن ندىنهرگۆك ستايىدىلهئ لىمىنىهق يىېپ ۇخۇت  قىلىنغان هدىيهھ

 ۇپتهك لىپېئ تهئام هسودىگىرىگ مهلهق لىشېق قىزىقىپ ۇب...ۇقاپت

 پۈزۈئوتك زمىسىهرگۆك مهلهق سۇخسهم نۈچۈئ رهسودىگ كىشى ۇب ئالغان منىهلهق غاتۋسو

 تىۇئىنىست تهنئهس لهزۇگ ئارىسىدا ڭنىۇئ. ۇپتۇرۇشتۇنۇت لىمىنىهق موي ڭنىۇئ هرگهكىشل. ۇرىپتېب

 سسامهر. ۇتىپتېك پۇلۇب قۇوشلڭئو ئىش هممهھ ئارقىدىنالر. نهئىك بار سسمالرهر ۋه چىللىرىۇتقۇقۇئ

 قسىزهھ نۈچۈئ دىگىرىسو مهلهق رىدارېخ بىر هنهي. ۇقىپت غاۋسو سىمهر سىلېئ هرىگهسودىگ
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 هئاالھىد يىللىق ڭسودىگىرىنى مهلهق هياردىمىد ڭپچىلىكنىۆك. ۇپتهمىنلهت ئورنى پچىقىرىشهئىشل

 خوجايىنىغا ڭكارخانىنى بىر يىتىپ،كىچىك تالغا ڭمى للىكهئ مىقدارى تىشېس مهلهق موي

 .ئىدى نېشىنگ ڭجا ئىسمى ڭرنىهسودىگ ۇب. ۇئايلىنىپت

 همگهئاد هممهھ قدىرهت! ىزڭخاتاالشتى. مكىنۇم ىزڭدىيىشى قىلدى مهاردي غاڭنىۇئ قدىرهت سىز

 تهدىقق غاڭنىۇئ ھىچكىم ساتقاندا پۇرۇشتۇنۇت مهلهق ئورنىدا هزمهكورگ سىمهر نېشىنگ ڭجا. رۋهبارا

 رهگهئ ۇئ لىكىن. ئىدى جىمجىتلىق يوق ئايىغى-باش بولغىنى مراھهھ غاڭنىۇئ نىۈك رهھ. قىلمىغان

 هكلىكىگهرېك شهلۆت لهدهب هتتهھهج ماددى مۇقۇچ ئويلىسا، تىشنىېس ياخشى ملىرىنىهلهق

 .ئىدى سهمهئ رلىكهتېي نىقالېئ يتىشېئ تهھمهر قۇرۇق چاغدا نداقۇم  نكىۈچ.نهنگهئىش

. ،خاالسۇقىلىد سهۋهھ تالهقهپ لىكىن. ۇقىلىد سهۋهھ بايالرغا نامراتالر الالرداۋھهئ هپىنچۆك

 قىلمىغىنى شلىكهخسىكهت باشقىالرغا ۋه قدارالرغاۇقۇھ بولغىنى، نلىقىجداۋ ڭالرنىۇئ ۇب لكىمهب

 .مكىنۇم شىۇلۇب

 لىقىۇق بىر ڭنىۇئ اقتىداۋ باال پ،ۇلۇب لىسىۇڭز تلىكۆۋهن ئالدىنقى ڭكانادانى كىرتىن

 شلىرىۈتهڭت. قاالتتى كىتىپ هپكهرهت بىر همىشهھ ئاغزى قىلغاندا پهگ. قالغان پۇلۇب لىماسڭئا

 لىكىن ئوياليتى، ئويناشنى نۇيۇئ ۋه لىشىشڭپارا نهبىل باشقىالر دائىم ۇئ. قىالتتى مازاق نىۇئ

 قالتىس كهب الرڭچو  غاڭنىۇئ نكىۈئوياليتى،چ شنىۇلۇب ڭچو ۇئ. بوالتتى هسخىرهم رىشكىنىېئ

 دىرجىهت. تتىهرېب للىهسهت غاڭنىۇئ پهمسىرۈلۈك تهقهپ. قىلمايتى مازاق نىۇئ الرۇئ. تتىهكورىن

 لكىهب س،همهئ نۈچۈئ بولغانلىقى يىپېم. قالدى پۇلۇب ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا كىرتىن ھالدا

 .قالغاندى پۇلۇب مكىنهت مهھ پىشقان ئوخشاش الرغاڭچو ۇئ

 قارار هئاقىالن بىر ۇئ. سابلىناتتىېھ بار قابىليىتى باي، الرڭچو نۈچۈئ كىرتىن كىچىك

 تهقهپ ۇئ رهگهئ. ۇبولىد قىلىشقا رهۋۋۇسهت هتتۋهلهئ نىۇب.تاللىدى شنىۇلۇب باي قارارىدا. چىقاردى

 ئاندىن. ۇبولىد قىلىنىش هسخىرهم تالهقهپ رىشىدىغىنىېئ ڭنىۇئ ،هئىزدىس للىهسهت شلىرىدىنۈتهڭت

 تهمئىيهج نىمىشقا ؟ۇندهرگهب چىراي مسزۈرۈك غاڭنىۇئ رىهڭت نىمىشقا. ۇئاغرىند شلىرىدىنۈتهڭت ۇئ
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 كىشىلىك مماهئ ؟ۇبوالالمد ۇڭتۇڭز نىالهي ۇئ رساۇت نداقۇش الۋھهئ ؟ۇلىدقى هئامىلۇم قۇسوغ غاڭنىۇئ

 سىنىۇئارز پۈتۈئ پۈسۈب الرنىۇتوسالغ ۇب ئاخىر كىرتىن نهرگۈيىتىشت تىرىشىپ ماھارىتىنى هئاالق

 .ردىۇئاش ئىشقا

 ىسقابىلگايت. ۇشىنىدۈچ رۇقڭچو ئىنتايىن ھىملىقىنىۇم ڭقىلىشنى هئاالق كىشلىك هتتۋهلهئ بايالر

 اقتىداۋ ياش 20 ئايالندى؟ يىغاېب قاتاردىكى ئالدىنقى ڭنيانىۇد قىلىپ قانداق ۇئ. باقايلى قاراپ

 قانداق ئىشنى ۇب ۇئ. توختامالشقان نهبىل IBM شىركىتى كومپىيوتىر نجىۈت نيادىكىۇد ۇئ

 هىچقانچھ غاڭنىۇئ ۇب قارىماققا پ،ۇلۇب لىدىرى باش ڭنى IBM ئانىسى ڭلگايتىسنىېب قىاللىغان؟

 لۇپ قانچىلىك توختاملىشىشقا نهبىل شىركىتى IBM. ۇبولىد قويسىال پالهد تهقهپ س،همهئ ئىش

 قسىزۇيۇت ۇب  نۈچۈئ لگايتىسېب لىكىن. مكىنۇم شىۇلۇب سىۈبىلگ نىۇئ ڭنامراتالرنى ؟ رهكىت

 رۇككهپهت پهلچۆئ نهبىل  لچىمىۆئ لۇپ قهن رنىهسىلىلهم. ئىدى هدىيهھ بىر تالهقهپ خوشاللىق

 نهبىل ئىدىيىسى هئاالق كىشلىك رهگهئ. لۇپ هئازغىن تالهقهپ رىدىغىنىېب هسىزگ ڭنيانىۇد ىزڭقىلىسى

 .نياۇد نۈتۈپ رىدىغىنىېب هسىزگ ڭنيانىۇد ىزڭقىلسى رۇككهپهت

 لىقڭدا ركىدىكىېئام: نهسلهم. پۆك هلېخ رهملهئاد يدىغانهلهتېي ئويالپ نوقتىنى ۇب هتتۋهلهئ

 پۆك ۇئ. بىرى ڭرنىهنلهتكهي ئويالپ نوقتىنى ۇب سىمىت. AH رىكتورىېد ڭىنىشىركىت يول رۈمۈت

 يول رۈمۈت«. چىقارغان هخوالس نداقۇم ئارقىلىق للىنىشۇغۇش نهبىل تىجارىتى يول رۈمۈت يىللىق

 تهاپىقيۇۋم. »ۇبولىد 5% لىۇر ڭيولنى رۈمۈ،ت 95% لىۇر ڭئاالقىنى كىشىلىك هتىجارىتىد

 بىر«. چىقارغان نۈكهي نداقۇم ئارقىلىق قىلىش تقىقهت زگىلهم نۇزۇئ نىگكار ستازىۇئ ڭئىلمىنى

 .»ۇئوينايد رول 85% هئاالق كىشلىك ، 15%  بىلىم سپىهك هاپىقىيىتىدۇۋم ڭمنىهئاد

 مهيارد ،ماددى بهۋهس شىدىكىۈلۈب تلىكهقىمم لدىنۇپ ڭئاالقىنى كىشلىك هتتهمىليهئ

 سىپىيهك ۋه ماددى الردىنۇئ بولسا، دوسىت نهبىل الرباي رهكىشل نۇرغۇن. سهمهئ بولغانلىقتىن

 .سهمهئ نداقۇئ هتتهمىليهئ. ۇقارايد پهد ۇبولىد رىشكىلىېئ همگهيارد هتتهھهج

 ،»قاچقانلىقتىن شتىنۇرۇئ« قىلىپ تهر شنىهتۆئ تهرىيۇجبهم ربىهھ لىهئ يىلى - 1966
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 ڭنىۇئ نهبىل ڭنىۇش. قىلدى مۈكۈھ جازا تلىكهددۇم يىللىق 5 غاڭنىۇئ سوتى هشمهبىرل ركاېئام

 زىتېگ چاغدىكى ينىهئ. قىلىندى سادىرۇم ۇپاسپورتىم قىلىنىپ، بىكار انىۋنۇئ »شاھى سۇبوك«

 كهدۈدىگ نىۈك رهھ ۇئ. باسقان ئاشكارا باياننى مىسىدىكىېت »ۇقىلىد ۇئارز شىنىۈلۈئ ڭلىنىهئ ئامما«

 تلىكهكاپال هرلىكىگهتهبىخ ۇئ نهبىل ڭنىۇش. قىلغان لۇبۇق نالرنىۇلفېت لغانۇرۇئ پۇتۇقورق تىلالپ،

 رپىدىنهت چىللىرىۇنغۇقۇچ ئىلگىركى جىسمى ۋه روھى ڭلىنىهئ اقىتتاۋ ۇب. قالغان ئامالسىز قىلشقا

 .ئىدى ھالسىزالنغان قىيلىنىپ

 ندى،هپهئ لىه،ئ يۋه« مهئاد ندىكىۇلفېت. قىلدى لۇبۇق ننىۇلفېت بىر لىهئ هچىدېك نىۈك بىر

 قىلىدىغان قدىمهت ئايماي ھىچنىمىنى نۈچۈئ تىنىچلىق ڭسىزنى نه،م لىكهىينگىلهئ بىر نهم

 نيادىكىۇد نۈتۈپ هسىزگ همدهھ شۈرۈبىلد رمىتىنىۆھ ڭمنىهزۆئ تهقهپ هسىزگ نهم. قايىل ىزغاڭروھى

 شنىۇيۇق پهد نلىكىنىهئىك ىزڭدوستى ڭسىزنى ممىسىهھ ڭرنىهكىشل سويدىغان تىنىچلىقنى

 لىغانڭئا تىمېق نجىۈت ۇئ ۇب. تولدى ياشقا ئىختىيارسىز زلىرىۆك ڭنىۇئ هىقىدقهد ۇئاش» ...ئويلىدىم

 تهخ ۋه نۇلفېت نهبىل دوستى شۇنۇنات ۇب لىهئ كىيىن دىنڭنىۇش. ئىدى »زىۆس ڭدوستىنى«

 دىداۇجۋۇ ردى،ۆك مىدنىۈئ بىر ىېڭي لىهئ هياردىمد ڭدوستىنى ۇب. ردىۇت ئاالقىلىشىپ ئارقىلىق

. ندىۈس رىزىهئ نارازىلىق پتىنهرهت بىر پ،ۇرۇت قارشى سىمغاېب ۇئ نهبىل ڭنىۇش. لدىۇغۇت نىچهئىش

 ركاېئام يىلى-1970 ئاخىرى. زلىدىۆس قۇتۇن قارشى شقاۇرۈئ هردهپلهكتهم ئالى پتىنهرهت بىر هنهي

 .بولدى رۇجبهم جاكارالشقا ناھسىزلىقىنىۇگ ڭلىنىهئ بىدىنهۋهس سىمېب لىقئاراهخ سوتى قىرىۇي

 هزىگۆئ اقىتالرداۋ قىيىن ن،هئاساس ئادىرسىغا ئاالقىلىشىش لىهئ نىۈك بىر كىينكى دىنڭنىۇش

 هلىگهئ ۇئ پ،ۇلۇب ئاچقان ماالي رىېق ئىشىكنى. تاپتى ئورنىنى قۇشلۇرۇت ڭمنىهئاد نهرگهب چۈك

 ئىسمى ڭنىۇئ. يىتتىېئ نلىكىنىهتكهك پۈلۈئ ئاللىقاچان ڭخوجايىننى قىلغان ئاالقىسى تهخ

 .ئىدى يالسوپهپ غۇلۇئ بىر ۇئ پ،ۇلۇب رتىرانىدېب

 لىشېق ساقالپ ۇگهڭم بايلىقنى ،هندۈك نكىۈگۈب اتقانۋقىلى ققىهرهت كهچقاندۇئ خنىكاېت-نهپ

. كهرېك شۇلۇب جىربىسىهت جاھاندارچىلىق ۋه پىىسىهلسهپ ھايات كىشلىك رۇقڭچو مۇچوق ن،ۈچۈئ
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 دوسىت بايالرنى. ۇبولىد يرانهۋ مدىالهبىرد ۇبولسىم كىۈلۈم-مال پۆك هقانچ رهھ بولمىسا

 سىز. لۇھوس رزىيدىغانهئ لغاۇپ هڭئ لىۇسۇئ تهركهھ ۋه جىربىسىهت شۇلۇب باي ڭالرنىۇئ تقاندا،ۇت

 بايغا هقاندىقىسىگ ىز،ڭقالغانلىقى پۇلۇب تلىكهقابىل كهرېز قىلىپ، قانداق ڭىزنىڭزىۆئ تتاهھ

 نهرگهب هسىزگ ڭىزنىڭدوستى باي ۇب .مكىنۇم ۇىزمڭلىشىېق يهبىلم ىزنىڭقالغانلىقى ئايلىنىپ

 چرايدىغانلىقىنىۇئ هسىرىگهت ڭرنىهتراپىدىكىلهئ ڭمنىهئاد بىر رهھ پىسخولوگالر. رۇغىسىدۋسو

 ىزڭبولسى دوسىت نهبىل بايالر. ۇقىدۇي هسىزگ ركىتى،هھ زى،ۆس-پهگ ڭالرنىۇئ. دىۈرۈبىلد

 هىزگڭزگىرىشىۆئ ڭسىزنى ڭالرنىۇب. بواللمايسىز قىلىپ ھىس سىز سىرىنىهت بولغان هسىزگ ڭالرنىۇئ

 .رۆز ۋه تىز سىرىهت بولغان

 ڭنىۇب ،ۇبولسىم باغلىق ئامىلالرغا نۇرغۇن قازىنالماسلىقى هنىجهت ئىشتا ھىچ ڭنامراتالرنى اۇڭش

 بايالرنى مهئاد نامرات قىللىقهئ. ۇھىساپلىنىد ئامىل بىر ھىمۇم ئىنتايىن تۋهناسۇم كىشلىك هئىچىد

 قايتا-قايتا قدىرىدىنهت زۆئ نامراتالر تتىكىهئادد. ۇئايلىنىد بايغا كىيىن. ۇىلىدب شنىۇتۇت دوسىت

 .ۇقىلىد سهۋهھ لىغاۇپ ڭبايالرنى ياكى ۇئاغرىنىد

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 قىنالشقاندا،ېي هنولگ سىزىق گىرىهئ. سىزىق گرىهئ بىر ھتىياجىېئ بولغان لغاۇپ ڭمنىهئاد

 گىرلىكهئ قىنالشقاندا،ېي هكسىزلىككهچ سىزىق گرىهئ ،ۇبولىد قىرىۇي نتايىنئى رىجىسىهد گرىلىكهئ

 هرگهكىشل لۇپ ئازىراق بولسا، يوق لۇپ رهگهئ يىقانداېئ قىلپ هنداقچۇم. ۇبولىد نۆۋهت رىجىسىهد

 نهتهنىسب هكىشىگ پىيىشىۆك ڭلنىۇپ بولسا، بار لىۇپ پۆك ناھايىتى رهگهئ لىكىن. ھىمۇم نهتهقىقهھ

 تورىنى  تۋهناسىۇم كىشلىك پهجلهخ لۇپ ڭبايالرنى ۇب نىقكىېئ. ۇيدهتمهرسۆك ىرسهت ڭچو

 قوغلىشىپ، تنىهئهنپهم هئازغىن ملىكهبىرد نامراتالر هكسىچهئ. بهۋهس خالىشىدىكى يتىشنىېڭهك

 .نامرات كالهالقىدۋئا هنهي الرۇئ اۇڭش. ۇزىدۈئ ئاالقىسىنى نهبىل باشقىالر دائىم
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 ئىچى باشقىالرغا پ،ۇبول قورساق هڭك زىگىالۆئ نامراتال

 باشقىالرغا قىلىپ، تارلىق ئىچى هزىگۆئ بايالر ؛ۇقىلىد تارلىق

 ۇبولىد قورساق هڭك

 رىدىغانۇت نداۇرۇئ ۇب. مكىنۇم شىۇلۇب نۇرۇئ ھىمۇم بىر هلبىدهق ڭمنىهئاد بىر رهھ لكىمهب

 بارلىق ڭنىۇئ. قىلىمىز كچىلىهڭك همگهئاد ۇئ بىز. ۇرىشىدېئ همگۈرۈچهك ھالدا رتسىزهش مهئاد

 .سهمهئ ئوخشاش مهئاد لدىكىڭۈكو ڭمنىهئاد بىر رهھ لىكىن. ناليمىزۇرۇئ پلىرىنىهلهت نسىزۇرۇئ

 نورمال نلىيالماسلىقۇرۇئ رسا،ۇت قىيىن هنچۇش هزىپۋه«. ۇتىدۋېزۈكىرگ زىنىۆئ نغاۇرۇئ ۇب نامراتالر

 پهد نداقۇش الرۇئ »؟ۇبوپت همنى ئالسام ئارام ئازىراق. چىدىدىم نۇزۇئ هنچۇش« ،»!ئىش

 ،ئاندىنۇقىلىد نداقۇش هقالغىچ پۈشۈچ الغاۋھهئ لۈشكۇم تاكى ۇرىدۈچهك زىنىۆئ قايتا-قايتا

 ۇب لبىدىكىهق بايالر. ۇبولىد نارازى سلىكىدىنهمهئ ئادىل ڭتنىهمئىيهج ھالدا نهنگهپلهزهغ كىيىن

 ۇئ. تتىهك پۇلۇب قاتتىق كهب لپىمهت بولغان غاڭنىۇئ ڭنىېم«. ۇزىدۇرغۇت باشقىالرنى نغاۇرۇئ

 كىينكى. قىلمىدى نهستهق ۇئ« ،».سهمهئ قۇلۇئاغرىنغ دىنڭنىۇئ بواللمىسا تامامالپ چىدى،ۈك

 .سىهقهۋم ڭبايالرنى ۇب مانا... »ۇقىلىد تهدىقق مۇقۇچ ۇئ تىمېق

 نىزىۆئ لىكىن. ۇقارايد پهد ئاجىزلىق تىشۋېرۈچهك باشقىالرنى همىشهھ رهكىشل ساندىكى پۆك

 .ۇيدهبىلم نلىكىنىهئىك ئاجىزلىق ۇخىمېت ڭشنىۈرۈچهك

 رهي ۇرىلغېت دائىم ئارىسىدا زى ۇڭي نهبىل ۋخو ڭشى گلىكىدىكىهب ۇف اقىتلىرىداۋ زۈك تياز،هئ

 تهزىدىي قىلىنماي لهھ هنغىچۇزۇئ لهدېج ۇب. نهرىدىكېب زۈي تارتىش- تاالش توغرىسىدا چىگرسى

. ۇقىلىپت قۇيرۇب شقاۇرۇالشتڭئايدى تىز دىلونى هگۈيۇش ارلدهمهئ باش ،هچكهتكهك سكىنلىشىپهك

 زىۇڭي اقىتتاۋ ۇب. ۇبايقاپت نلىكىنىهئىك زىداۇڭي ڭخاتالىقنى  كىيىن ندىنهرگۈكشهت النىۋھهئ ۈيۇش

. ۇپتۇيۇق ئارتىپ غاۋخو ڭشى خاتالىقنى ۈيۇش نهبىل ڭنىۇش. ۇقىلىپت قدىمهت هگۈيۇش قىزىنى ڭزىنىۆئ
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 لدارهمهئ باش كىيىن دىنهقۋه. ۇتىپتۋېرۈلتۆئ زىنىۇڭي نهبىل ۈيۇش چچىقالپ،ئا ناھايىتى ۋخو ڭشى

 .ۇپتۇيرۇب قىلشقا سازايى هبىرلىكت نهبىل زىۇڭي ۋه ۇيۇش پۈرۈئولت نىۋخو ڭشى نىقلىپېئ النىۋھهئ

 جىنايىتى نهزگۈتكۆئ ڭمنىهئاد چۇئ ۇب بىهۋهس. ۇقىلىنىپت سازايى هبىرلىكت مهئاد چۇئ نهلگۆئ

 ئاچچىقىنى ڭزىنىۆئ ۋخو ڭشى. نهتكهك قىلىپ چىلىكهڭك كهب هزىگۆئ پ،ۇلۇب ئوخشاش

 زلىكىنىۆئاچك زىۇڭي. نهلمىگهتىزگىنلىي پسىنىهن زهرهتپۋهھهش ڭزىنىۆئ ۈيۇش. نهلمىگهتىزگىنلىي

 .نهلمىگهتىزگىنلىي

 نهبىل قىلىش شلىكهزىيانك باشقىالرغا ىتىۋئاقى ڭقىلىشنى چىلىكهڭك هزىگۆئ تىلىقېق رهھ

 پ،ۇبول يامان ناھايتى سرىهت نهلگهكهئ ڭتىشنىۋېيۇق بوش زىنىۆئ نكىۈچ. ۇلىشىدئاخىر

 هئاالق كىشلىك ھال ۇب. ۇقارايد نهبىل يپياتىهك مستىلىشهك بىرخىل ئىشقا هممهھ چىۇزىيانالنغ

 ۇب پ،ۇبول هربهز رلىكېخاراكت نچىلىقۇزغۇب بىر نۈچۈئ مهئاد ئوياليدىغان يتىشنىېڭهك دائىرسىنى

 .ۇھىساپلىنىد قىلغانلىق ربانۇق ىنىڭچو پهد ىكىچىكىن

 هئىگ هللىككهزهۋئ لگىلىكهب نامراتالر كى،ۇلىدۇب لىشقاۋېرىۈك نىقېئ نىۇش دىنڭنىۇب

 شنى،ۇلۇب قاتتىق هزىگۆئ الرۇئ. نامىرات نىالهي ئاخىرى)  قاتارلىق لۇپ ق،ۇقۇھ: نهسلهم( ،ۇبولسىم

. ۇتىدۋېقىل ئىسراپ ،ۇغدىردىمهت بولغان لۇپ لىكرهتېي الرداۇئ. ۇيدهبىلم شنىهدىرلهق تنىهرسۇپ

 .ۇئىشلىتىد قااليمىقان ۇبولسىم قۇقۇھ ڭچو قولىدا

 بىر ھامان ىز،ڭبولسى هئىگ هتكهھال روھى  خاس بايالرغا لىكىن ۇىزمڭبولسى نامرات ھازىر سىز

 ئاندىن  ئايالنغاندىال بايغا تهقهپ مهئاد سىز رهگهئ. ئايلىنىسز بايغا قازانغان هلبهغ نىۈك

 رهملهئاد نۇرغۇن شتاۇرمۇت. شۈچ تالهقهپ شۇلۇب باي ىزڭدىسى ۇبولىد تهھال روھى كهكىدڭبايالرنى

. ۇتاپااليد لىنىۇسۇئ پىشېت لۇپ باشقا تىزال ،ۇبولسىم قالغان ئايرىلىپ تتىنهخىزم هرچهگ الرۇئ. بار

 تىزال ناھايىتى كىنلى ،ۇبولسىم هساھ بولمىغان شۇنۇت زىۆئ خىزمىتى ىېڭي ڭالرنىۇئ هرچهگ

 ؟همېن زادى زغىنىۇساقالتق تنىهھال قىلىدىغان سهۋهھ رهكىشل نداقۇئاش الردىكىۇئ. ۇاالاليدۋگىنۆئ

 ساپانى پىسخىك نداقۇم! پىسخىكا  خاس بايالرغا بولغان تىپىك زغىنىۇساقالتق تنىهھال خىل ۇب
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 الۋئا بايالر. ۇقازىنااليد هتىنجهن مهھ ۇيدهلهرۈتۆك قىرىۇي زىنىۆئ ئاسانال ناھايىتى ھازىرلىغانالر

 رهكىشل هينىدهك ڭپنىهرهش-شان. رتهش ئاساسى شتىكىۇبول باي ۇ،بۇيىدۇق پهلهت قاتتىق هزىگۆئ

 رشكىلىېئ هخىتكهب بىئىيالهت هلمىسهرېب رداشلىقهب ئازاپقا رهگهئ. بار تىرىشچانلىق يدىغانهبىلم

 .ۇبولمايد

 ىرىهۋد راۇئوتت قۇلۇت ڭنىۇجىج ڭشى شىياۇڭس سالغان لىنىۇئ ڭنلىرىنىۈسكۈئ ئىلكتىر شىياڭسو

 تهھال روھى خاس بايالرغا چاغالردىال ۇش داڭنىۇئ لىكىن. ئىدى اقىتلىرىۋ نامرات ڭنىۇئ

 بىر ڭنىۇئ ۋه ۇئ پهكتهم پ،ۇلۇب رىدىغانۇت هپتهكتهم ياتاقلىق ۇئ اقىتتاۋ ۇب. بولغان كىللىنىپهش

 ڭنىۇئ بولغىنى يامان.قىلغان لۇسئهم ئىشلىرىغا زلىقتا ڭياتاقالرنى اغداشلىرىنىۋسا هقانچ

 زىۆئ ممىسىنىهھ ڭئىشلىرىنى تازلىق دائىم ۇئ. نهتكهك چىپېق پالۈشۈچ رىستىنهد اغداشلىرىۋسا

 هھالىتىد پىسخىك ڭنامراتالرنى رهگهئ قىلسا، مهئاد بىر زىپىسىنىۋه ڭمنىهئاد هچچهن. قىلغان زۇيالغ

 رىپېب پهئىزد للىمنىهئۇم ياكى شاتتىۇرۇئ نهبىل اغداشلىرىۋسا پ،تىلال تنىهمىيهج مۇقۇچ بولسا،

 كىين. نهرگۋهقىلى تازلىق زۇيالغ زىۆئ يهدىم هھىچنىم ۇئ لىكىن. تتىهتۋېرۈشتهجىددىيل تنىهزىيۋه

 نهبىل سكارلىقۇببهشهت همدهھ نهنگهسىرلهت نېدڭنىۇئ پۈرۈك مگىكىنىهئ ڭنىۇئ اغداشلىرىۋسا

 .باشلىغان هملىشىشكهيارد  غاڭنىۇئ

 چىلكهڭك باشقىالرغا ؛ۇرىدۈبىلد بارلىقىنى ڭچنۈك ئىچكى خاس هرگهرلهھبهر داڭنىۇئ  ۇب

 ۇئ بولسا، تورى هئاالق هڭك ڭمنىهئاد بىر ؛ۇيتىدېڭهك لىنىۇي ھايات كىشلىك ڭمنهئاد قىلىش

 رالرغاۇچۇئ يدىغانهلمهشهرېئ مهئاد تتىكىهئاد. ۇيدهلهرۆك تنىهرسۇپ يدىغانهلمهرۆك مهئاد تتىكىهئاد

 .ۇيدهلهرىشېئ

 كهب نياۇد بولمىسا، ركىلىشۈس نهبىل مهئاد ھىقچانداق  رهگهئ نهياشايدىك نياداۇد مهئاد

 يپىياتىنىهك ڭرنىهكىشل ۇسىلىمهم رهبىر كىچىك ئىنتايىن شتىكىۇرمۇت. ۇقالىد پۇلۇب رىكىشلىكېز

 ڭالرنىۇئ هتتهلىيهمهئ. مكىنۇم رماسلىقىۇقىلد تهخىزم مهخاتىرج الرنىۇئ لىشى،ۋېقىلى كونتىرول

. ۇيدهزمۈتكۆئ خاتالىقنى نداقۇب بايالر. پۆك رغاندىنۇقالد مۇھرهم الرۇئ دائىم قالىدىغىنى مۇھرهم
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 ڭزىنىۆئ بولغاندا نداقۇب. ۇبولىد  سكارۇببهشه،ت ئاكتىپ. ۇئوياليد پۆك نۈچۈئ باشقىالر الرۇئ

 ئاچچىقىنى ڭزىمىزنىۆئ قسىتىمىزهم ڭبىزنى ،ۇڭتۇت هىزدڭسىېئ. ۇرىيدهڭك رىېبارغانس يولى

 .شۈرۈك ئاسماننى بولغان هڭك ۇخىمېت لكىهب س،همهئ لىشۋېتىكىلى نوقتىغا ۇئاش ردىغانۈلتهك

 ىزنىڭزىۆئ لىكىن مكىن،ۇم شىۇلۇب سهت باشلىنىشتا تىشۋېرۈچهك باشقىالرنى لكىمهب

 ئامالسىز ڭباشقالرنى تىزال ناھايىتى ىزڭئويالنسى تۇمىن هچچهن پ،ۇيۇق ئورنىغا ڭباشقىالرنى

 ۇسىزم شنىۇلۇب قورساق هڭك قىلىش، سداشلىقېھ باشقىالرغا. قىالاليسىز ھىس نلىكىنىهئىك

. سهمهئ سهت هتتهمىليهئ ىزالڭئويلىسى قىلىشنى تهقهپ ،ۇئىشم سهت قارىماققا قانداق رهھ. قىالاليسز

 بايغا قىقىهھ ئاخىرىدا. ىسىززگىرۆئ بايغا نامراتتىن ئاستا-ئاستا سىز ىزڭقىلسى پۇرۇامالشتۋدا

 .ئايلىنىسىز

 ئاخىرقى هڭئ ڭمنىهئاد قوغلىشىش خىتنىهب: هئىگ شقاۇنۇت ئورتاق نداقۇم يالسوپالرهپ بارلىق

. ۇقىلىد ئاتا يپىياتهك ياخشى خىل بىر ه،سىزگ نىقكىېئ شۇلۇب قورساق هڭك باشقىالرغا. نىشانى

 نداقۇم. ۇقىلىد ڭئو ىزنىڭئىشلىرى. ۇكىلىدهئ ئائىلىنى ئىناق ، نهدهب ساغالم يپىياتهك ياخشى

 .ۇكىلىد قولغا ئاسان بايلىق قىلىدىغان سهۋهھ رهكىشىل بارلىق بولغاندا

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ئاچچىقالپ نسىزۇرۇئ ىز،ڭرىشىۈچهك ىزنىڭزىۆئ ،هبىرگ نهبىل شۇلۇب قورساق هڭك باشقىالرغا

  رغانۇت چىپېچ رۇن ياشۇق ھامان ۇڭلۇب الداۋھهئ قانداقال يلىهم. كهرېك ىزڭقىينىماسلىقى ىزنىڭزىۆئ

 چىكىش ئازاپ اقىتىۋ ڭئىنساننى. ڭياخشىال ۇخىمېت الىنىۋھهئ ڭىزنىڭزىۆئ. ڭقارا هيولىنىشك ئاكتىپ

 بىلىشىمىز شنىۇلۇب باي قورساق هڭك بىز اۇڭش. نهبىرىلگ نۈچۈئ شۇلۇب س،خوشالهمهئ نۈچۈئ

 .الزىم بولماسلىقىمىز نامرات ىراليدىغانزىغ هنىسىغىچڭيى ،يىپىدىن
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 ەلىدۆڭك ڭبايالرنى ،ۇبىلىد ئاغرىنىشنىال تهقهپ نامراتالر

 ۇبولىد تدارلىقهمىنن

 نۈك هچچهن لىكىن ،ۇيدهرزىمهئ هھىچنىمىگ هزىرىدهن ڭرنىهسىلزادىلېئ ئالما تال بىر ئوخشاش

 نىۇئ تهقهپ مىنىهت قىقىهھ ڭمىنىئال پ،ۇبول دورىسى شۇزۇتقۇق ۇئ نهتهنىسب همگهئاد قالغان ئاچ

 كىشلىك همدهئاد نۇرغۇن لكىمهب ئوخشاش غاڭنىۇش ددىۇخ.ۇشىنىدۈچ مالهئاد يدىغانهدىرلهق

 .سهمهئ پۆك يدىغانالرهلهدىرلىيهق قىقىهھ لىكىن مكىن،ۇم شىۇلۇب ىېڭئ شهدىرلهق تنىۋهناسىۇم

. ئالغان هستىگۈئ زىپىنىۋه غىرېئ قامدايدىغان ئائىلىنى بىر هئائىلىد رهرلهئ هىردهۋد دىمكىهق

 ڭمى تهقهپ رهرلهئ تتىكىهئاد. نهزگۈرگۈچهك شۇرمۇت باياشات باي، ئائىلىنى بىر رهرلهئ رهۋهنۇم

 .نهزگۈتكهي هتكهھال توق قورساق ئائىلىنى هسلىكتهت

 شقاۇرمۇت باياشات رنىهيدىكىلۆئ ۇئ.  نهئىك نهتكۆئ ھقانېد بىر اشۋيا پامىلىلىك گو نۇرۇب

 ڭاينىۋبو. نهرىدىكۇايسىزالندڭئو پهيىبلهئ نىۇئ هچكىچهك تىدىنهئ ئايالى هچكهلمىگهرۈئىرىشت

 ئىقتىدارسىزلىقىدىن ڭئاتىسىنى ئوخشاش ئانىسىغا ۇئوغلىم ڭ،چو پۇلۇب ئوغلى ئىككى

 اپادارۋ ئىنتايىن ئانىسىغا-ئاتا ئوغلى كىچىك مماهئ. نهبولمايدىك رازى  زادىال دىنڭنىۇئاغىرنىپ،ئ

 شلىرىۇتهڭت نىۈك بىر. نهيدىكهندۈئ شقاۇلۇب اپادارۋ ئانىسىغا-ئاتا ئاكىسىنى املىقۋدا پ،ۇبول

 هنىم نهس. يامان ئاچچقى كهب ڭنىڭئانا ئىقتىدارسىز، كهب ڭئاتا ڭسسن‹:ۇسوراپت لدىنۇغۇئ كىچىك

 باۋجا نداقۇم لۇغۇئ كىچىك لىغانڭئا نىۇب›؟ نهسۇزۇتكهي ىنىڭاپادارلىقىۋ نىالهي الرغاۇئ نۈچۇئ

 ۇنمهتهققهھ نهم اۇڭش. بولمايتم ۇنمهم بولمسا الرۇئ ردى؛هب ھاياتلىلق اڭما الرۇئ نكىۇچ‹: ۇبىرىپت

 رىنىهڭت ئاخىرى اپادارلقىۋ ڭلنىۇغۇئ كىچىك. ›تدارهمنىن ئنتاين الردىنۇئ

 غاڭنىۇئ لپېك شالرۇق ۋه لېپ رىغانداېت رهي لۇغۇئ كىچىك نهبىل لتىپاتىېئ ڭرىنىهڭ؛تۇپتۇرۇندهسرلهت

 رهۋهخ ھالدىن ڭئانسن-ئاتا ڭنىۇئ الپ،ڭئا ئشنى ۇب باشلىقى هبىلهق اقىتتىكىۋ ينىهئ ؛ۇقپت مهيارد

 .ۇبىرىپت پۇزۈتكۆئ ئورنىنى قىلپ ياتلىق ىغاڭنىۇئ قىزىنى همدهھ ،ۇتپتهۋهئ الزىمۇم 9 لشقاېئ
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 س،همهئ نۈچۇئ تۋهناسۇم كىشلىك ن،ۈچۇئ تهئهنپهم-نام اپادارلىقىۋ ڭلنىۇغۇئ كىچىك

 لبىدىكىهق ڭنىۇئ بولغاچقا، نۈچۈئ شۇرۇبىلد تدارلىقنىهمنن ئانىسغا-ئاتا هرچهبىلهس تهقهپ

 هقانچ رهھ بولمسسا، تدارلقهمنن ۋه هزىتسيۇپ مىمىهرسهگهئ ردى؛ۇندهسرلهت رىنىهڭت تدارلىقهمنن

 مهرديا هبىزگ ڭباشقىالرن الۋئا اۇڭ؛ش ۇئوخشمايد هتىنجهن چىقىدىغان كىلىپ ۇغدىردىمهت تىرىشقان

 الرۇئ نكىۇغ؛چۇلۇئ ئانا-ئاتا. كهكىر يىتىشمىز پۇنۇت توغرا سلىكىنىهمهئ تهرىيۇجبهم ڭقىلىشىن

 يدىغانهنسرهئ سزدىن ڭھىچكىمنى نياداۇد ؛لىكن ۇقلىد مهيارد هسزگ  ھالدا تسزهخسيهش

 .يوق ريىتىۇجبهم

 قارىشىغا ىزئىتبارس ڭمنىهئاد نۇرغۇن تراپىدىكىهئ باشالپ كىچىكىدىن نامراتالر نۇرغۇن

 ڭالرنىۇئ شتىللىرىهزۈرگهس ڭالرنىۇئ. ۇچىرايدۇئ هئامىلىگۇم بولمىغان ئادىل ۇتتىمهخىزم. ۇچىرايدۇئ

 ڭباشقىالرنى الرنىۇئ نلىكهچمۆئ خىل ۇب. چىقارغان پۈرۈلتهك نلىكىنىهچمۆئ رۇقڭچو بولغان ھىتقاۇم

 ،هرسهب لكاۇپوت بىر الرغاۇئ شقىالربا رهگهئ. قويغان قىلىپ يدىغانهرمۆك يىنىشىنىۈك بولغان الرغاۇئ

 رۇككهپهت خىل ۇب. مكىنۇم ۇشىمۇلۇب ۇيدهرمهب ئىككىنى نىمشقا ئىنكاسى بىرىنچى ڭالرنىۇئ

 دوسىت قىقىهھ الرۇئ يلىهپۈت ۇ،ش پۇلۇب قىيىن ئىنتايىن قىلىشى خوشال باشقىالرنى ڭلىنىۇسۇئ

 .ۇتاپالمايد

 ڭنىۇئ ئوخشاش هرگهكىشل قىسىم پۆ،ك پۇبول هزگىچۆئ شتىسىهزۈرگهس ڭلنىۇغۇئ كىچىك

 رنىهچمىشلهك ئازاپلىق نۇرغۇن غاڭنىۇئ ۇئانىسىم يامان ئاچچىقى. نهئوتك همسىتىشتهك ۇبالىلىقىم

 غدى،ۇت نىېم الرۇئ<  ئاخىر باشتىن ۇئ نكىۈچ. ئالمىغان هلىگڭكو الرنىۇب ۇئ لىكىن. رغانۇقالد

 هئىچىد سىۇيغۇت تدارلىقهمىنن يدىغانهد>  كهرېك مۇرشۇقايت ابۋجا الرغاۇئ نهم اۇڭش. ربىيلىدىهت

 ۇقدىرىنىمهت ڭزىنىۆئ ن،هرگۈندهسىرلهت رىنىهڭت تدارلىقهمىنن مىمىيهس بونداق. ياشىغان

 هۋهت هزىگۆئ ئاندىن بولسىال هئىدىي نداقۇشۇم تهقهپ  همدهئاد رقانداقهھ اۇڭش.نهرتكهزگۆئ

 .ۇبولىد رگىلىۈندهكىللهش تورىنى تۋهناسىۇم كىشلىك بولغان

 هزىگۆئ ڭباشقىالرنى لىكىن. مكىنۇم شىۇلۇب سهت ناھايىتى قىلماق ياخشىلىق يامانلىققا لكىمهب
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 ڭئايلىنىشنى بايغا قىقىيهھ– ۇقارماسلىقم ئىتبارسىز هدىلىگهب نهلىگۆت ش،هدىرلهق ياخشىلىقنى قىلغان

 .دىمىهق بىر ھىمۇم

 باشلىقى بازار تلىكهنىي ياخشى بىر ىتتااقۋ نهلگهك لسونغاۋې لقهخ چرىغانۇئ هتكهئاپ توپ بىر

<  رنىهكىشىل ۇب ئاچارچىلىق تلىكهددۇم نۇزۇئ ن،همىنلىگهت نهبىل كۈلۈت-قۇزۇئ مول الرنىۇئ

 ئالغان ئاشلىقىنى ڭباشلىقىنى بازار الرۇئ اۇڭش قويغان، قىلپ>   يوق هرسهن باشقا ئاشلىقتىن هزىرىدهن

 ڭرنىهتلهنىم-ۇناز زىلىكېم ۋه ئاشلىق مهئاد بىر تهقهپ. يتمىغانېئ تهھمهر ۇھىچكىمم اقىتتاۋ

 .قىلغان تهر سىنىهدىيهھ ڭباشلىقىنى بازار چىداپ رىشىغاۇئازد

 .ۇبولمايد ئالسام ىزنىڭرسىهن. رمىدىمهب قىلىپ ئىش ھىچ نۈچۈئ سىز نهم-

 بارالرنى قىينچىلىقى. قىلمىدىم پهلهت ىزنىڭرىشىۇقايت اپۋجا اڭما ڭسىزنى نهم لىكىن-

 . ئىشىم تىگىشلىك قىلىشقا ڭنىېم شۇزۇقتۇق

 .نهيمهيىم ىزنىڭرسىهن ڭسىزنى ۇرگىزمهھ مهرمىسهب قىلىپ ئىش رهبىر هسىزگ-

  ڭنىېم نداقتاۇئ« ئامالسىز باشلىقى بازار الغاچقا،ۋرۇت قىلىپ جاھلىلىق نداقۇش ياش ۇب

 .ۇپتهد »ۇڭيۇق الپۇۋئ منىهمبۈد

 زۈي هكلىككهيىم نهرگهب ۇ،ئ قويسا الپۇۋئ نداقالۇم مبىسىنىۈد ڭباشلىقىنى بازار يىگىت ياش

 .ۇالپتۇۋئ پۇيۇق لۈڭۈك چىقىرىپ چۈك  مبىسىنىۈد ڭنىۇقىلىپ،ئ سېھ كهيدىغاندهلمهلېك

 نىۇئ قىلىپ ھىس تنىهزىلهپ ۋه كتىرهخار ئوخشىمايدىغان باشقىالرغا يىگىتتىكى ۇب باشلىقى بازار

 رىشىغاۇياقت ڭباشلىقىنى بازار پ،هئىشل تىرىشىپ يىگىت ياش. ۇقىلىپت كلىپهت هشكهئىشل غىداېب

 يىللىق 20 هنهي. ۇقىپت ارىسلىقۋ هئىگىلىكىگ  ئايلىنىپ يئوغلىغاۇك ڭنىۇئ همدهھ ۇرىشىپتېئ

 تدارهمىنن باشقىالردىن. ۇئايلىنىپت ماگىناتىغا نىفىت لىقڭدا  يىگىت ياش ۇب ئارقىلىق تىرىشچانلىق

 .ئىدى خامىر رېدئارمان يىگىت ۇب بىلىدىغان شنىۇبول

 پۇتۇت هستهئ ياخشىلىقىنى ڭباشقىالرنى خامىرال رېئارماند هئىچىد ڭنامراتالرنى نلىغانۇرغۇن

 هلبىگهغ  هئاالھىد الۇئ هئىچىد ڭرنىهكىشل ۇئاش رغانۇچۇئ هتكهئاپ ۋه. رغانۇقايت ابۋجا غاڭنىۇئ
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 .نهرىشكېئ

 تهيهاپىقۇۋم لىكىن. ۇىدرىنۈك كهتاساددىبىيد قارىماققا اپىقيىتىۇۋم ڭمنىهئاد بىر

 ڭقىېب ئويالپ. ۇيدهلگىلهب هرىجىدهد مۇلهم قىلىشنى هلبهغ ڭالرنىۇئ سىهپوزىتسىي ڭچىالرنىۇقازانغ

 هنهي لكىمهب بولسا، چاقىرمىغان هملىشىشكهيارد رىپېب باغقا رنىېخام ئارماندىر باشلىقى زاېي رهگهئ

 كلىكهيىم هنهي هردهي باشقا هرىدپىهس ردانلىقهرگهس. بوالتتى نهرگۈي پۇلۇب ردانهرگهس

 نىۈك بىر ھامان. تتىهسىرلىنهت ركىتىدىنهھ ڭنىۇئ ئوخشاشال ۇباشقىالرم. چرايتىۇئ هرگهچىلۈرگهب

 ڭلبىنىهغ ۇشمۇلۇب تتارهمىنن اۇڭش. راتتىۇئاخىرالشت شىنىۇرمۇت ردانلىقهرگهس قىلىپ كلىپهت نىۇئ

 .بىهۋهس

 يتىدىغانېئ تهخمهر هزىگۆئ رهكىشل. كسىزهچ نىكىلدىغىهئ هبىزگ ڭتدارلىقنىهمىنن مىمىهس

 قىلغان رهگهئ. ۇقىلىد ھىس كهندهنگهدىرلهق كىشى بولغاندا نداقۇب. ۇرىدۇياقت ۇخىمېت كىشىنى

 شۇلۇب پۇغلهم خىل ۇب بولمىسا، تقىلىۇت رگىلىۆك ئوخشاش اغاۋھا ھاسىالتىنى ڭياردىمىنى

 هىزگڭزىۆئ قىلىپ، ھىس ھىملىقىنىۇم ڭقىنىئاال كىشلىك رهگهئ. ۇرمايدۇياقت ھىچكىم ھىسياتىنى

 ردىغانۆك ياخشى ىزنىڭزىۆئ  رنىهكىشل نۇرغۇن ىزڭيتسىېئ تهھمهر مىمىهس قىلغانالرغا مهيارد

 .يسىزهلهرىشېئ هياردىمىگ ڭالرنىۇئ مهھ قىالاليسىز

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ققىياتهرهت رهدهق هنگۈگۈب قىلىپ ققىهرهت رهكىشل. كلىكهچ ھامان چىۈك ڭمنىهئاد بىر

 بولغاچقا تايانغان باشقىالرغا بىز. سهمهئ تايانغان هچىگۈك ڭمنىهئاد بىر ۇرگىزمهھ هساپىسىدۇم

 ڭباشقىالرنى. كهرېك رسىتىشىمىزۆك سىرهت باشقىالرغا نهبىل مىمىيتىمىزه،س يتىشىمىزېئ تهھمهر الرغاۇئ

 بىر. قۇرۇئ بولغان كسىزهچ ئىقتىدارى نۇرۇشۇي تال بىر ش،ۇلۇب تتارهمىنن لىدىنڭكو چىن قىلغىنىغا

 .ۇرىدۇقالد يرانهھ كىشىنى پۇلۇب تاتلىق ېۋهم تقانۇت ۇئ نىۈك



 

 183 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 4 باب ئالتىنچى  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ،ۇقارايد پەد ھىمۇم ئاالقىدىن كىشلىك ئىقتىدارنى نامراتالر

 ھىمۇم ۇخىمېت قارىغاندا ئىقتىدارغا هئاالق كىشلىك بايالر

 ۇقارايد پەد

 ياخشى ئىشنى بىر. ۇيدهلهلگىليهب ڭئا نهنگهكىللهش هىدڭېم  ركىتىنىهھ ڭمنىهئاد بىر رهھ

 تارىخى شۇقۇئ« ئارىسىدا قالرۇشلۇمۇقۇئ. كهرېك ئويالش قىلىشنى قانداق الۋئا ئويلىسا، قىلىشنى

 كىشلىك بىر تهقهپ نامراتالر. بار پهگ يدىغانهد »ۇيدهتمهي غاڭئا ئىقتىدار. ۇيدهتمهي ئىقتىدارغا

 ئىقتىدارىنى قىلىش تهخىزم تهقهپ الرۇئ اۇڭش. ۇياشايد نۈچۈئ قامداش ئائىلىسىنى پىپېت تهخىزم

 يىزېت كهب نىشان ۇب. ۇقارايد پهد نهيمهلهكىت ياشاپ تايىنىپال ئىقتىدارىغا سپىهك. ۇرىدۆك

 ،ۇقويىد قىلىپ ئاددى شنىۇرمۇت كىنې،لۇقالسىم ساقالپ ئاغىرىقىدىن باش نۇرغۇن هرچهپ،گۇبول

 جارى ىزنىڭرولى تتىكىهقىمم هڭت نهبىل كىرىم قىرىۇي ىزڭئويلىسى يىشنىېب. ۇبولمايد بولغىلى باي

 ر؟ۋهبارا نهبىل كىرىم قىرىۇي رول قانداق نداقتاۇئ. ۇڭرۇقىلد

 ماشىنا ركاېئام پ،ۇلۇب شىركىتى ماشىنا بار تچىسىهخىزم ڭمى 600  رېيلهكر يىلى - 1978

 ياخشى زگىلهم نۇزۇئ پىتىۈس ڭالتلىرىنىۇسھهم پچىقارغانهئىشل لىكىن. الغانۋقىل مونپول سپىنىهك

 بارلىق همدهھ لغانۇغۇب هرىزگهق ئاستا-ئاستا تهشىرك بولمىغانلىقتىن ىلىقېڭي بولمىغانلىقتىن،

 قۇرۇق شىركىتىنى رېيلهكر ھال ۇب نهبىل ڭنىۇش خالىمىغان بىرىشنى لۇپ رىزهق هنهي غاڭنىۇئ بانكىالر

 .قىلدى كلىپهت ققاۇرلۇرىكتېد باش ئايكوكنى.لېئ تهشىرك چاغدا ۇب. قويغان پۇرۇئايالند جازىغا

 تلىكهكاپال ڭتنىهمۈكۈھ- ئىشى نجىۈت قىلغان هتتهشىرك يىنلىنىپهت  ققاۇكتورلېدر ڭنىۇئ

 شۇيۇق رغاۇئوتت پىالنىنى شۈرۈلتهك قولغا لىنىۇپ رىزهق بانكا رىشىپ،ېئ قىلىشىغا

 پۇبول قارار  قارار هالرچڭسارا ئاشمايدىغان هگلهمهئ بىر ۇب  هزىرىدهن ڭرنىهتتىكىلهشىرك. بولدى

 باشقا تايىنىش هتكهمۈكۈھ چاغدا ينىهئ. قارىغان پهد ۇپتۇبول ڭسارا نىۇئ ممىسىهھ ڭالرنىۇ،ئ
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 پىرىنسىپىغا تلىشىشهرىقاب ركىنهئ پ،ۇبول تسىزلىكهئادال نهتهنىسب كارخانالرغا ردىكىۈت ئوخشاش

 لىشېس هتكه،ر شهزۈت قارىتا كارخانىالرغا پتىنهرهت بىر تهمۈكۈھ هستىگۈئ ڭنىۇئ. يتىهلمهك نۇيغۇئ

 كهپىالنىدىكىد ڭئايكوكنى.لېئ كارخانىغا بىر قانداق رهھ پتىنهرهت بىر هنه،ي قولالنسا لىنىۇسۇئ

 ئاكتىپ ۇئ. قالمىدى توختاپ نهبىل لىقڭنىۇب  ئايكوك.لېئ مماهئ.قىلمايتى مهيارد نهبىل كىلهش

 يرانۋه تهشىرك رهگهئ ئارقىلىق استىللىرىۋ ئاخبارات. شتىهئاالقىل نهبىل تارماقلىرى تهمۈكۈھ ھالدا

 نىسبىىتى ئىشسىزلىق. قىلدى بايان بولدىغانلىقىنى يداهپ ڭئىشسىزنى ڭمى 600 هتتهمئىيهج بولسا،

 ڭنىۇئ نهبىل ڭنىۇش. هتتۋهله،ئۇبولمايد ساقالنغىلى چىقىمىدىن همالىي قىرىۇي بولسا، قىرىۇي

 كىيىن يىلدىن هچچهن بىر. رىشتىېئ همگهيارد ئاخىر تهشىرك هتىنجىسىدهن ىلىشىشىئاالق ئاكتىپ

 .قويدى مهدهق هىرگهۋد نهنگهللۇگ هڭئ يانقىۇب تارىختىن مهھ ندىهزلۈي قاراپ پايدىغا تهشىرك

 ننىۈك بىر ىېڭي نهرگهزگۆئ نىۈك رهھ بىز.يوق هرسهن يدىغانهرمهزگۆئ ۇگهڭم نياداۇد ۇب

 قىلغىلى ققىهرهت رلىكهتېي تايىنپال خنىكىغاېت تهقهپ هىردهۋد شچانۈرۈزگۆئ اقندۇم.الىمىزۋتىۈك

 ئاندىن ئورناتقاندا، تورى هئاالق كىشلىك دائىرلىك هڭ،ك ئاالقىالشقاندا نهبىل باشقىالر. ۇبولمايد

 .ۇبولىد غىلىڭما گىشىپهئ هدىمىگهق ققىياتهرهت ڭتنىهمئىيهج

 بولمىغان ئوخشاش ئاالھىدىلىكى ۇب تهئىبار شتىنراقلىشىۇئولت توپلىشىپ ڭئىنسانالرنى

 ئورتاق. قىلدى مهيارد هكىلىشىگ هنگۈگۈب قىلىپ، ققىهرهت هرىجىدهد لگىلىكهب ڭرنىهرلۈت

 ئىقتىدارى ۇب پ،ئىنسانالرۇبول ئىقتىدارى ھىمۇم ئىنتايىن ڭئىنسانالرنى ئاالقىلىشىش نهبىل رهردىكىلۈت

 باشقا رۈت ۇب تهئىبار ئاالقىدىن كىشىلىك. ردىۇقىلد ققىهرهت تىمىالرنى زاڭيا رهھ خىل رهھ نهبىل

 .ئامىل بولغان ھىمۇم شتاۇرۇباشق نياسىنىۇد تهئىنسانىي ، قىاللمايدىغان رهرلۈت

 قىسىم پۆك. ھتاجۇم ۇىزگىمڭياردىمى ڭسىزنى هنهي ۇئ لىكىن ،ۇقىلىد مهيارد هسىزگ دوسىت

 ڭزىنىۆئ ۇمڭقنىهسسىلىكى،خهھ ڭمنىۈزۆئ ۇب« . ۇرمايدۇياقت قىلىشنى مهيارد باشقىالرغا رهكىشل

 هئاالق ڭرنىهكىشل قىسىم بىر ۇب مانا» !ۇمكىنمۇم رىشىمېب پۈلۈب تاماق هنهي هققهخ رسا،ۇت يدىغىنىهي

 بايالر لىكىن. قوغالشقىنى ياشاشنى خالى،تىنىچ ارىچىلىقتىنۋبى،ئاهۋهس ڭرماسلىقىنىۇياقت قىلىشنى
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 .ۇئويلىمايد نداقۇب رگىزهھ

 ھالقىالرغا قاتارلىق قىلىش ىشۋرهپ رىلىشى،ېت ڭالتلىرىنىۇھسهم ھقانچىلىقېد ئىزچىل ھقانېد ىرب

. نهيىغىدىك رۇچۇئ نۈچۈئ لىشېئ لۈسۈھ- مول تىزدىنېئ ھالدا كسىزۈزلۈئ. نهرىدىكېب تهھمىيهئ

 ڭنىۇئ رهنىتتىكلهك. ۇباشالپت رىشقاېت هرىقىسىدهت سىناق قوناقنى سورتتىكى ىېڭي خىل بىر ۇئ ئاخىر

 دىنڭنىۇئ هستهب-سهب الپ،ڭئا تاپقانلىقىنى ستىپېر ىېڭي ردىغانۇئاش مىقدارىنى التۇسھهم

 باشقىالرغا مهھ ۇخالىماپت ئاجىرىتىشنى اقىتۋ باشقىالرغا ھقانېد لىكىن. ۇنىپتۇتۆئ شنىۇيۇق پۇتۇگۆئ

 ڭقوناقنى قۇسورتل ىېڭي ۇب ھقانېد ،هندهلگهك سلىهپ زۈك. ۇپتهرمهب پهد بايقىشىنى ىېڭي ڭزىنىۆئ

 ھالدا ئاچچىالنغان ھقانېد. ۇبايقاپت نلىكىنىهئىك هتىكىچهئادد ڭمىقدارىنى التۇھسهم

 ناچار ئاساسالنغاندا، هتىنجىسىگهن شۈرۈكشهت سىسهخهتۇم. ۇسوراپت بىنىهۋهس سىستىنهخهتۇم

 مىقدارى تالۇھسهم اۇڭش قونغان، قوناقلىرىغا قۇسورتل الهئ ڭنىۇئ گىشىپهئ شامالغا نىېڭچ لۇگ

 .ۇپتهد ئاشمىغان

 ھمىيىتىهئ ھىچقانداق ڭتىشنىۋېقىل ئىسراپ هئاالقىگ كىشلىك اقتىنىۋ هئويىچ ڭنامراتالرنى

. ۇيدهتمهي ساقلىغانغا قاچىسىنى تاماق ڭزىنىۆئ الغانغا،ۋئوگىنى بىلىم سپىهك هئاالق كىشىلىك. يوق

 هلبهغ لىكىن ۇتىرىشسىم سىزنۈت-نۈئ هرچهگ بولغاچقا نداقۇشۇم مانا رىۈككهپهت ڭالرنىۇئ

 خاس هزىگۆ،ئ سىهساھ ماھىر ڭزىنىۆئ ڭمنىهئاد بىر رهھ. ۇيدهتمهي ئويالپ قىاللمايدىغانلىقىنى

 سىهئىدىي ئىلغار ڭباشقىالرنى ش،ۇرۇئالماشت پىكىر كسىزۈزلۈئ نهبىل باشقىالر اۇڭش. ۇبولىد ئىدىيىسى

 نىهئىدىي خىل بىر باشقا ياكى شۈرۈشتهللهمهكۇم سىنىهئىدىي ڭزىنىۆئ ئارقىلىق رشىشۇچۇئ نهبىل

 سپىهك قالغان لىپلىشىپېق  زىدىكىۈي كىتاپ-قىلىش لۇبۇق بولسا پايدىلىق ۋه شىنىشۈچ

 .ياخشى پۆك ندىنهبىلگ رنىهبىلىمل

. ۇبولمايد تاماملىغىلى زىپىنىۋه تايىنىپ، هبىلگىنىگ-نهكورگ ڭمنىهئاد بىر اقىتتاۋ نۇرغۇن

 بىر. ۇبولمايد تايىنىشقا ئىقتىدارىغىال ڭزىنىۆئ تهقهپ هندۈك نكىۈگۈب بولغان سكىنهك تهرىقاب

 نىۇئ تهقهپ. بىكار ۇبولسىم ياخشى هقانچ رهھ پىتىۈس ڭنىۇ،ئۇئوخشايد مىخقا رماۇب تال بىر مهئاد
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 ڭماشىنىنى گويا مهئاد بىر رهھ. ۇرااليدۇقىلد جارى رولىنى ئاندىن ندىال،هتكهئىشل نغاۇرۇئ كلىكهرېك

 ماشىنىغا ندىالهشكهبىرل تهقهپ لىكىن ،ۇبولسىم ئىقتىدارى هئاالھىد ڭنىۇئ ،ۇئوخشايد ىمىغاقىس بىر

 .ۇبولىد تكىلىهئىشل ئوخشاش

 پىشىشىقالپ ڭباشقىالرنى ۇب. ۇبولىد ئاز رلىرىۇچۇئ توپلىغان ۇتىرىشسىم هقانچ رهھ مهئاد بىر

 .ۇبولىد زور ايتىناھ چىۈك ڭئاالقىنى كشىلىك بولغاچقا نداقۇش. ھتاجۇم هئشلىشىگ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ىزغاېڭد ئاندىن يىغىلىپ تامچىالر كسىزهچ. ۇتارتالمايد تنىهدىقق ڭكىشىنى ۇس هتامچ بىر

 كوللىتىپتىن زاپچاسنى ۇب تهئىبار زىدىنۆئ شۇرۇقىلد ققىهرهت تنىۋهناسىۇم كىشلىك. ۇئايلىنىد

 لغاۇپ ۇخىمېت زاپچاس قىرىۇي ئىشلىتىشچانلىقى ردابازا پ،ۇبول ئورناتقانلىق ماشىنىغا تهئىبار

 .ۇرزىيدهئ
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 ئامراق، قىلىشقا ەسخىرهم ھىمسىز،باشقىالرنىەر نامراتالر

 هدوستان اليىم،ۇم بايالر

 يىپلىشى،هئ ڭباشلىقنى: نهسلهم. بار رهلسىزلىكلۆڭۈك نۇرغۇن شىداۇرمۇت ڭنامراتالرنى

. قاتارلىقالر بولماسلىق اقتىۋ بوش ش،ۇلۇب يوق لىۇپ هشىنچېئ رىقابىتى، ڭشىنىېتدهخىزم

 لىغاۇسۇئ توختىتىش ۋه يتىشهسهپ بولماسلىقنى رازى بولغان نياغاۇد ۇب لسىزلىكڭۈكو نلىغانۇرغۇن

 .ھتاجۇم

 ۇئ نوقتىنى ۇب ؟ۇيدهلمهرىشېئ بايىقىشىغا ڭباشلىقنى مىشقاېن ۇتىرىشىپم هنچۈش نهنتىيۈي لى

 اقىتداۋ لهد. ئىشلىدى قۇئارت دائىم ۇئ نۈچۈئ سىشىۈئ ڭئورنىنى تهخىزم. نمىدىهشۈچ ئىزچىل

 ھىمۇم تئىهق تنىهئهنپهم ڭتنىهشىرك« الرنىۇئ همدهھ. قويمىدى ۇقاراپم شىدىغانالرغاۈچ ئىشتىن

 تاقىلىپ تهشىرك بولسا، كهردهسىل مهئاد هممهھ رهگهئ. رهبىلسىل لىشنىېئ ئارام تهقهپ. رهيسىلهبىلم

 يپىياتىه؛ك قىلغاندا ھىس شسىزلىقنىۇڭۈئ هكىچىككىن ڭشقىالرنىبا. يىپلىدىهئ په،د»ۇقالمامد

 مهئاد كسىزهرېك« قىلىپ، هسخىرهم الرنىۇئ هندهرگۆك بولغانلىقىنى نۆۋهت مىۈنۈئ تهخىزم ناچار،

 رلىكهبلىنهجهئ شىۇلۇب پۇغلهم قىاللمىسا ۇتنىمهخىزم يوق، پايدىسى نۇتىرىشس قانداقال

 نهنتىيۈي لى گىشىپهئ هتىشىگۆئ ئاستا- ئاستا ڭاقىتنىۋ. ردىهب نبىھهت الرغاۇپ،ئهد»سهمهئ

 نىالهي خىزمىتى ڭنىۇئ لىكىن. ئايالندى هتچىگهخىزم مهدهپىشق نۇزۇئ تارىخى هڭئ تتىكىهشىرك

 الىقۋرهبىپ هتتهخىزم نهبىل ڭنىۇ،ش نجىدىهر تتىنهشىرك ۇئ ؟ۇبولىد نداقۇم نىمىشقا. سمىدىۆئ

 ئىلگىرى«  غاڭنىۇئ باشلىقى نىۈك بىر. يىراقالشتى ىرېبارغانس تداشلىرىدىنهخىزم. قىلدى

 سىزنى تهشىرك. تتىهك پهنلۆۋهت ۇىزمڭتىنجىللىرىهن سپىهك ھازىر. ىزڭيتىهئىشل ياخشى تنىهخىزم

 بىز. سهمهئ ياخشى ئىنكاسى بولغان هسىزگ ڭرنىهتچىلهخىزم باشقا بىهۋهس. رمىدىۈستۆئ ئىزچىل

 ڭسىزنى. ۇقىلىد تهخىزم مهخاتىرج ئاندىن الرۇئ. كهرېك قىلىشىمىز رازى رنىهكىشل پۆك ۇخىمېت

 .ردىۇقالد ئورنىدىن ئىش نىۇئ ۋه دىدى »نهقىلىم دۈمۈئ ىزنىڭشىنىشىۈچ
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 ھالقىالر كىچىك قىلمايدىغان تهدىقق تهخىزم قىلغان تىكىپ جان نۈچۈئ نىشان بىر نىۈك رهھ

 رازى سىزنى پاكىت لىكىن. ۇخالىمايد شنىۇلۇب نداقۇب ۇھىچكىمم. ۇبولىد يرانۋه بلىكهۋهس

 نهشكهچىرىكل ڭالرنىۇئ قىيناش منىهئاد نىدىكىېي قىلىش، هسخىرهم هخالىغانچ. ۇقىاللمايد

 .ۇيدهزمۈرگۈچهك شۇرمۇت خوشال. ۇرىدۈمالندۇقۇي يپىياتىنىهك

 پۇرۇقايت كهينهئ سىنىهپوزىتسىي ڭباشقىالرنى. ۇئوخشايد هككهينهئ هپارچ بىر رهكىشل نۇرغۇن

 لىۇسۇئ ڭزىنىۆئ يهنلۈتۈپ سىهئىدىي سياتى،ېھ شۇلۇب نۇمنهم ياكى ئاغىرنىش ڭرنىهكىشل. ۇبىرىد

 ئىچكى ڭنىۇئ نىشىۈرۈك سىرىتقى ڭيئىنىهش بارلىق<  پىسخىلوگالر. ۇلگىلىنىدهب رپىدىنهت

 شنىۇلۇب بار سىز  مۇقۇچ همدهئاد رغانۇياقت ،سىز پۇبول تىشىېئ كىسهئ ڭرسىنىهن بار نياسىداۇد

 كورىدىغان چۆئ سىز تالهقهپ ۇردىمهكىشل بولغان بىزار سىز ؛ۇلىدۇب تهزىلهپ لىدىغانقى مىدۈئ

 نلىكهچمۆئ هرگهكىشل بارلىق الماسلىقۋقىل نهشمۈد باشقىالرنى. ۇقارايد پهد>  ۇبولىد ئاالھىدىلىك

 يپىياتىهك نلىشىشهشمۈد. ۇقىلىد قۇرۇي دىلىنى ڭكىشنى ھاياتلىقتا قارىماسلىق نهبىل زىرىهن

 ئاغىرنىش ئىقتىدارىنى نغانۇرۇشۇي دىغاۇجۋۇ ،ۇخورىتىد ھنىنىېز مىقداردىكى رۆز ڭمنىهدئا

 .ۇخلىتىدۇئ پاتقاقلىقىدا

 ڭالرنىۇئ. ۇئويالنمايد بارلىقىنى سىرىهت قانچىلىك ڭگىپىنى ڭزىنىۆئ لدىنهزهئ نامراتالر

 غىزېئ بىر رهھ بايالر. ۇيدهبىلم كىلدىغانلىقىنىهئ سىرهت قانچىلىك هرگهكىشل زىۆس نهدىگ ئويلىمايال

 پنىهگ هممهھ نامراتالر مماهئ. ۇقىلىد ئويلىنىپ ملىنىۈج بىر رهھ. ۇيدهدىرلهق كهندۇئالت زنىۆس

 كىسهئ ڭزىنىۆ،ئ بولغان يداهپ نداقۇشۇم شلىكىهزىيانك بولغان باشقىالرغا  ڭالرنىۇ،ئۇىرىدهۋد

 ۇخىمېت هتتهركهھ قالماستىن، ادىلىنىپئىپ هزدۆس تهقهپ ھمسىزلىكهر. نهتىكلىگ نداقۇش ۇسىرىنىمهت

. ۇزىدۈتكهي زىيان هزىگۆئ نىۈك بىر ھامان ھىمسىزلىكىهر ڭرنىهكىشل. ۇئىپادىلىنىد دىلىكهۋگ

 تهدرۇق لقهخ. ۇتاپىد تهدرۇق تهلۆد خاراپالشسا لقهخ< هزىرىيهن تىپىك هڭئ خاس نامراتالرغا

 ئىتبار باشقىالرغا خىل ۇب هئىدىي هرچهتلهاقھام خىل ۇب. تهئىبار دىن> ۇتاپىد الۋزا تهلۆد تاپسا،

 .ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك ئاخىرلىشىشنى چىنىشلىقېئ سىهئىدىي سلىكهرمهب
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 الرۇئ نكىۈچ. ۇالىدۋقىلى زهركهم زىنىۆئ. ۇئالمايد هزىرىگهن باشقىالرنى مهئاد ھىمسىزهر

 رىپېب ىشقائ ھىمۇم هڭئ يولىدىكى ھايات كىشلىك هئاالق كىشلىك قىلمىغان ھىس لدىنهزهئ

 زۇيالغ سىزنى ئوخشاش تامغا سهنمۈرۈك ھىمسىزلىكهر. نهتمىگهي قىلىپ ھىس تاقىلدىغانلىقىنى

 قىلىپ قىاللمايدىغان ققىهرهت ئورتاق نهبىل باشقىالر كىشىنى رهتلهئاد ھىمسىزهر. ۇالدۋلىېئ رىغاۇئوتت

 .ۇقويىد

. تسىزهپقهش باشقىالرغا لىكىن. پىشقان هجىرىشتېب ئىش ياش، 38 پۇلۇب چىۇرغۇباشق ئايال بىر

 ئاستىدىكىللىرى قول ڭنىۇئ بلىكهۋهس ۇش. ۇقىلىد هسخىرهم تىلالپ، دائىم ئاستىدىكىلىرىنى قول

 هپىسخولوگىي هپارچ بىر ئالدىدا ڭىشنىېڭم تچىهخىزم بىر. نهرگهب ئىستىپا تتىنهخىزم هستهب-سهب

 لۇدۇئ باقمايال پۈرۈك كىتاپنى چىۇرغۇباشق  قويغان،بىراق ئالدىغا ڭچىنىۇرغۇباشق كىتابىنى

 .نهتكۋهتاشلى قىغاۇساند تهخلهئ

 هرگهئاستىمدىكىل قول بولدىم، پۇلۇب چىۇرغۇباشق ئاللىقاچان نهم چىۇرغۇباشق ئايال لكىمهب

 رمىشىۈچهك ئازاپلىق رىدىكىهۋد يىتىلىش پۈسۈئ اۇڭش. ئويلىغان پهد ،ۇبولىد ۇقىلمىسامم زىتۈت

 پىسخىكا،يامان ناچار چىققان كىلىپ بىدىنهۋهس   نارازىلىقى بولغان اشقۇرمۇت سىمى،ېب ه،ئائىل

 هئىچىد اقىتۋ قىسقا. مكىنۇم شىۇلۇب نهزگۈتكهرسۆك سىرهت هئاستىدىكىللىرىگ قول لالۇدۇئ ئادىتى

 زارغانسىرىۇئ اقىتۋ لىكىن ،ۇتمىسىمهك چىراپۇئ هسىرگهت ڭچو كهب ئورنى ڭنىۇئ هرچهگ

 ققىهرهت رنىهتلهخىزم سپىهك يهشىمهڭت ئاالقىنى كىشلىك االلماسلىقى،ق پۇتۇت ختىساسلىقالرنىېئ

 .مكىنۇم شىۇلۇب قىيىن ئىنتايىن شىۇرۇقىلد

 ڭتىۋېيوقىتى يىلتىزىدىن پۈت نىۇئ الۋئا ىپتىنهۋ،خ ىزڭبولسى  مهئاد تسىزهپقهش سىز رهگهئ

 توسما قىرىملىقچا ڭمى هچچهن. نۇقالمىس پۇلۇب ىپهۋخ نۇرۇشۇي هىزگڭتىنجىللىرىهن ،شانلىق

 بىر. كهرېك يوقىتىش ىسىنىۇۋئ هلۈمۈچ الۋئا شتىنۇبول يرانۋه هندۈلكهك بلىكهۋهس سىۇۋئ هلۈمۈچ

 الۋئا قىلىشتىن ئىش. كهرېك ىزڭشىۇيۇق ئويالپ لىنىڭكو ڭچىنىۇلىغڭئا الۋئا دىيىشتىن هرسهن

 كتىرىدىكىهخار نهتهنىسب هرگهكىشل تسىزهپقهش. كهرېك ىزڭئويلىشى سياتىنىېھ ڭباشقىالرنى
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. ۇئوخشىمايد ۇرىجىسىمهس،دهمهئ ئوخشاش بىهۋهس-لۇسۇئ ڭگىتىشنىۈت ھمىسىزلىكنىهر

 ئادىتىمىزنى يامان كهھمسىزلىكتهر پ،ۈتۈرسۆك تىرىشچانلىق كهكوپر تهقهپ باشالپ، ھازىردىن

 .بوالتتى بولغان قىنېي ۇخىمېت ئارلىقى بولغان نهبىل هلبهغ ڭزىمىزنىۆئ يوقاتساق،

 ★ ★ ★ ايلىقنىڭ بايانىب ★ ★ ★

 پارچىسىغا ياغاچ ۇئاش بولغان كىچىك هڭئ رااليدىغىنىۇسىغد ۇس قانچىىلىك ڭنىۇڭت ياغاچ

 ئاسمانغا. ڭالماۋرىۇئايالند پارچىسىغا ياغاچ كىچىك ڭىزنىڭقىلىشى هلبهغ ھمسىزلىكنىهر. باغلىق

 رهكىشل رهگهئ. كهرېك شىۇلۇب تاش لۇئ مهھكهستۇم ئويلىسا، لىشنىېس بىناالرنى ئىگىز كهتاقاشقىد

 تنىهزىددىي ۋه تهئاد ناچار ھالدا ۇ،ئهرسهب باھا يامانلىققا ياخشى ئارقىلىق سان تهقهپ

 تىملىقېق بىر ئازلىغىنى ڭمچىلىكنىهك بىر رهھ نكىۈچ. ئاسان يارتىش تنىهزىيۋه ياخشى رتىش،هزگۆئ

 .ۈڭرۈك سىناپ شنىۇلۇب مهئاد ردىكىېخاراكت ىرسالۋنۇئ. سكىنىۆئ ڭئىقتىدارنى ىرسالۋنۇئ
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 خىل رهھ ،بايالر ۇرمايدۇياقت ئاالقىنى كىشلىك نامراتالر

 ۇيدۈرۈي پۇلۇب كهتېپايپ نالرداۇرۇس ئىجتىمائى

 نۇرغۇن بھىسىزۈش-كهش ئالغاۇس ۇب ؟ۇسمهمهئ رۋهبارا نۈچۈئ مهئاد بىر رهھ نهقىقىتهھ نياۇد

 قانىتىنى لىقېب رهزىلهب. قۇلۇت نتايىنئى بىهۋهس ڭالرنىۇئ. ۇرىدېب اپۋجا پهد »نداقۇش« مهئاد

 شۇرۇي10 ڭرنىهزىلهب. ۇيدهي يهس قۇزلۇت رهزلهب. ۇيدهي گىسىنىڭچا قارلىغاچ رهزىله،بهيىس

 دىگىلى ئادىل هقانداقسىگ نىۇب. بار يىۈئ كهسېك غىزېئ بىر تهقهپ ڭرنىهزىلهب. بار داچىسى

 بىدىنهۋهس بولماسلىقى ئوخشاش ڭنىئىشلىتىشى اقىتنىۋ ڭرنىهملهئاد تهقهپ ۇب مماهئ ن؟ۇبولس

 اقىتۋ هزىرىدهن ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر. خاالس هتىنجهن بولمىغان ئوخشاش چىققان كىلىپ

. ۇقىلىد ئسراپ اقتىنىۋ ڭزىنىۆئ سىرىتىدا ڭمبىرىكىنىهچ هئاالق كىشىلىك نامراتالر. ۇئوخشىمايد

 .ۇقاترايد ئاكتىپ نالرداۇرۇس ئىجتىمائى ىلخ رهھ. ۇباغاليد هئاالق چىقىرىپ، اقىتۋ بايالر مماهئ

 پۆك ۇكىرىمم بولغاچقا، ئاز مهئاد كىتابخانىدا ۇئ. ۇچىپتېئ كىتابخانا يىگىت ياش بىر

 نۈچۈئ شىۇلۇب پايدىلىق قىلىشىغا رۇككهپهت ۋه نىشىۇگۆئ ڭزىنىۆئ ياش ۇب لىكىن. نهسكهمهئ

 كىتاپالرنى كىرىپ كىتابخانىغا رىداېخ ىرب نىۈك بىر. ۇيالالپت تچىهخىزم قارايدىغان كىتابخانىغا

 .ۇبوپت الماقچىۋتىېس كىتابنى هپارچ بىر كىيىن،  ندىنهرگۆك بىرھازا

 ل؟ۇپ هقانچ كىتاپ ۇب-

 .دولالر بىر-

 ڭرىېب رزانراقهئ ن،هئىك تهقىمم كهب-

 نهساتىم دولالرغىال بىر تهقهپ اۇڭدولالر،ش بىر باھاسى نهكىتىلگېب ،ۇبولمايد-

 .نهدىيىشىم نهبىل زىۆئ ڭنىۇئ باھاسىنى ڭ،كىتاپنىڭكىلى چاقىرتىپ ىزنىڭخوجايىنى-

 نهبىل تچىهخىزم.ۇپتهك چاقىرىپ خوجايىننى باال تچىهخىزم نهئاساس هلىپىگهت ڭرىدارنىېخ

 :ۇسوراپت دىنڭنىۇئ رىدارېخ نهرگۆك كىشىنى نهلگهك
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 ؟ۇخوجايىنم سىز-

 .نداقۇش-

 ل؟ۇپ هقانچ ىزڭىۋكىتى ۇب-

 .سىنىت شهب هيىگىرم دولالر بىر-

 ؟ۇنتىغهدىگ دولالر بىر ىزڭتچىهخىزم خىېت ،ھازىرال هنىم-

 دولالر بىر ۇبولسىم زانهئ هڭئ اۇڭىز،شڭتتىهك لىپېئ اقتىمنىۋ ڭنىېم سىز بىراق. نداقۇش-

 .نهساتىم سىنىتقا شهب هيىگىرم

 اقىتنىۋ اررىدېخ ئويلىغان پهد غىېچ اتقانۋقىلى چاقچاق ،خوجايىننى ؟ۇھازىرچ نداقتاۇئ-

 .ۇسوراپت هنهي پۈرۈس هينىگهك نهستهق

 .باھا االاليدىغانۋتىېس سىز ھازىر ۇب سىنىت، للىكهئ دولالر بىر-

 پهد باستى سهن زىنىۆئ ىردارېخ نهرگۆك سىنىهپوزىتسىي مكىنهت مهھ تئىيهق ڭخوجايىننى

 .ۇىپتڭېم لىپېئ كىتاپنى پۇرۇتاپش لۇپ سىنىت للىكهئ دولالر بىر ئامالسىز قاراپ،

 .چاقىرتىپ نىۇئ خوجايىن  ۇپتهد -ي،هرېب رتىشهسكهئ بىر هسىزگ نهم ،ڭتوختا-

 هملۈج بىر نهدىگ »لۇپ اقىتۋ ھايات، اقىتۋ«  هستىدۈئ كىتابى ڭرىدارنىېخ نهبىل ڭنىۇش

 .ئىدى فىرانكىلىن لهد خوجايىن ۇئ. ۇقاپت پىيىپۆك زۆس تلىكهكمېھ

 بىر كىتابنى بىر< اقتىنىۋ الرۇئ. ھىساب نۈك بىر هسئوت نۈك بىر هزىرىدهن ڭرنىهكىشل نۇرغۇن

 تالىشىشقا نىهدىگ> ۇياخىشم الغانۋتىېس دولالرغا 0.99 ياكى ۇياخشىم الغانۋتىېس دولالرغا

 لىكىن. ۇئىشىنىد شىدىغانلىقىغاۈچ هنچۇش تاالشسا هقانچ ڭباھاسىنى ڭكىتابنى الرۇئ. ۇئىشلىتىد

 ۇتىدۋېقىلى تهقىمم ۇخىمېت باھاسىنى ڭكىتابنى ئىسراپچىلىقى اقىتۋ تاالشقاندىكى باھا فىرانكىلىن

 هبىرىگ ھبىرلىرىدىنهر ڭركىتىنىهھ قىللىقهستۇم ركىدىكىېئام فىرانكىلىن اۇڭش. ۇقارايد پهد

 .ئايالنغان

 ياخشى ۇخىمېت قىممىتىنى ڭزىنىۆئ مهئاد ندىالۇش. كهرېك ئىشلىتىش ئىشالرغا ھىمۇم اقتىنىۋ
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 هلبهغ سىز هرچهگ قىلىش رىپهس ئىشالرغا كىچىك يوق تامىۇت ھنىنىېز اقتىنى،ۋ. ۇرااليدۇقىلد جارى

 بولمىسا ۇتمهرسۇپ يارتىدىغان هتوھپ چىقىرىپ نام. ۇيدهرزىمهئ لىشقاېئ تىلغا ۇغدىردىمهت قىلغان

 ؟ۇبولىد بولغىلى باي قىلىپ، قانداق

 يارتىشنى بايلىق ئىشلىتىپ، قاپىۇۋم اقىتنىۋ، رشىۈئايالند بايلىققا اقىتنىۋ رهكىشل هتتهمىليهئ

. ئوخشاش اقتىۋ نىدىكىۈك رهھ ڭكىشنى بىر رهھ ئادىللىقى بىر هنهي ڭنيانىۇد ۇب. كهرېك بىلىشى

 اقىتنىۋ الرۇئ. لۈشكۇم ئىنتايىن تىگىشىش نغاۇئالت اقىتنىۋ هزىرىدهن ڭبايالرنى ئوخشىمايدىغىنى

 هزىرىدهن ڭنامراتالرنى مماهئ.ۇقارايد پهد كهرېك شهجېت لىسىالهجىيېت نهتهنىسب اقىتقاۋ. ۇيدهدىرلهق

 هتىنجىدهن. ۇقارايد لهس اقىتقاۋ نۈچۈئ شهجېت لنىۇپ ئازىراق الرۇئ. سهمهئ تۇجهۋم اقىتۋ

 نهرىشكېئ ئارقىلىق شهتىج ڭنامراتالرنى. ۇرىلىدۇئالماشت بايلىققا زور تهغاي اقتىۋ ڭبايالرنى

 نامراتالرغا بايالر لىكىن ،ۇجلىسىمهخ لۇپ ئاز بايالردىن نامراتالر هرچهگ. ۇبولىد بايلىقىال هكىچىكىن

 ،بايلىققا بايالرغا ىزڭتسىهي پۇنۇت ھىملىقىنىۇم ڭاقىتنىۋ اۇڭش. ۇرىشىدېئ لغاۇپ پۆك قارىغاندا

 .بولىسىز قىنېي ۇخىمېت

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 تهرسۇپ پۆك ۇخىمېت ىزنىڭزىۆئ ىز،ڭلىتىشىڭئا ازالرنىۋئا كلىكهرېك پۆك ۇخىمېت هىزگڭزىۆئ

 ئىشتىن. كهرېك ىزڭزالىشىۇقىلغ لۇبۇق رالرنىۇچۇئ پۆك ۇخىمېت هىزگڭزىۆ،ئ ىزڭرىىشىۇچىراشتۇئ نهبىل

 نىسىزهم يىغىلىشالر زىبىرهب ئارىسىدىكى دوستالر- اغداشۋ،سا ھماندارچىلىقېم چاغدىكى نهشكۈچ

 ھىمۇ،م شىنىدىغانۈچ يدىغان،ۇنۇت تىدىغان،ۇت هئىسىد سىزنى ڭباشقىالرنى لكىهب. سهمهئ ئىش

 .تهرسۇپ سىلېئ هڭئ قويىدىغان هزىپىگۋه
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 لىغاۇسۇئ هئاالق بايالر ا،ۋرهبىپ ەئاالقىد كىشلىك نامراتالر

 ۇرىدېب تهھمىيهئ

 خوالسىلىنىپ ئىلمىي لۇسۇئ ۇب رهگهئ. ۇبولىد لۇسۇئ بىر نهييهئۇم قىلىشتا ئىش قانداق رهھ

 بىز. ۇبولىد هجىربهت بولسا خوالسىسى ڭخىسنىهش هككهي. ۇبولىد بىلىم ،پىششىقالنسا

 يىللىق ڭمى هچچهن ڭرنىهكىشل لالرۇسۇئ ۇب. نىمىزۇگۆئ لالرنىۇسۇئ خىل رهھ باشالپال كىچىكىمىزدىن

 همگهئاد هئىگ رغاۇككهپهت ىۋزامانى هتتهرئۈس تىز بىزنى ۇپ،ئۇبول تىنجىسىهن ڭخوالسىسىنى

 .ۇرىدۇئايالند

 ياخشى لالرنىۇسۇئ ۇب رهگهئ.تۇجهۋم لالرۇسۇئ كۈرلۈت ۇدىمريانىهج هئاالق كىشلىك

 ىزڭلىنىشىېق شىنىپۈچ خاتا رپىدىنهت باشقىالر ۇىزمڭبولسى لڭۈز،ئاقكوۈت هرقانچهھ ىز،ڭئىگىلىمىسى

 .مكىنۇم

 لغانلىقىنىۇيۇق سىپېئ رىشاتكىغا ڭيىنىۆچۈئ چوشقا هلىكىدهۋهت ڭزىنىۆئ ساقچىسى چارالش بىر

 خىجىل قىزچاق بىر »يى؟ۆچۈئ ڭكىمنى يى؟زادىۆچۈئ ڭكىمنى ۇب« ۇراپتاقىۋ كۈنلۈئ  پۈرۈك

 ساقچى لىغانڭئا نىۇب. »مهرسهن ڭنىېم ۇئ ،ڭاقىرماۋ«:ۇبىرىپت اپۋجا ازداۋئا سهپ ھالدا بولغان

 هرگهي ۇب ىزنىڭيىۆچۇئ نىمىشقا سىز«: ۇتىپتېك پالهيىپلهئ قىزچاقنى تىپۋېيىۇق ۇخىمېت  ازىنىۋئا

 ىزڭجازالىنىشى نۈچۈئ ىزڭنلىكىهزگۈتكهي سىرهت هللىكىگهزۇگ رهھهش قويىسىز؟ سىپېئ

 قىزچاق. ۇتىپتۋېرۈلتهك لگىسىنىۈك ڭرنىهكىشل تىشىېك پهيىپلهئ قىزچاقنى ڭساقچىنى»....كهرېك

 چوشقا ىزداڭقورسىقى ڭسىزنى ، مدىهئ پهگ نهدىگ قانداق ۇب«: ۇپتهد رالمايۇت چىداپ ئاخىرى

 جازالىسا  ،سىزنى سهمهئ نىېم نۈچۈئ ىزڭپلىرىهگ تسىزهدىنيهم ۇب ؟ۇقالمىغاند پۈسۈئ يىۆچۈئ

 » . ۇبولىد

 ياخشى قوغدىغىنى قىياپىتىنى رهھهش پ،هئىشل ستايىدىلهئ خىزمىتىنى ڭزىنىۆئ ڭساقچىنى

 ۇئ نۈچۈئ نلىكىهرمىگهب تهھمىيهئ لىغاۇسۇئ ئاالقىلىشىش هردهتلهخىزم كونكىرىت لىكىن. ئىش
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 ياخشى مىۈنۈئ ڭئاالقىنى كىشىلىك نداقۇم. بولدى ئوسال ۇزىمۆئ قالماي قىلىپال ئوسال باشقىالرنى

 رنىهزلۆس- پهگ پ،ياخشىۇبول اليىمۇ،م پلىكهدهئ قىلغاندا ئىشنى بىر ئوخشاش. ۇبولمايد

 .ۇياخشىاليد ىزنىڭئوبرازى زىرىدىكىهن ڭرنىهكىشىل ڭسىزنى  ئىشلىتىش

 ڭچو ناھايىتى نهبىل ىڭ،ئاھا رامىۇئ زۆس ئىپادىلىنىشى ڭنىسىنىهم زۆس ستىمىسىداېس تىل

 ئوخشاش ملىنىۈج نهدىگ »كىتىپسىز پۇلۇب چىرايلىق كهب نۈگۈب سىز«. هئىگ باغلىنىشچانلىققا

 قىلىش، هسخىرهم ماختاش، ،هندهدىگ شارائىتىدا تىل بولمىغان ئوخشاش نهبىل ڭئاھا بولمىغان

 نهبىل زۇپپهلهت مىمىهس الشقانداڭراپا اۇڭش. ۇرىدۈبىلد نانىهم خىل پۆك قاتارلىق ئاغىرىنىش

 بىدىنهۋهس رهزلۆس نىلىكهم پۆك ھالالردا پۆك. ۇرىدۈقالد سىرهت ياخشى باشقىالردا ش،هزلۆس

 لىپېئ ڭشماسلىقنىۇقۇئ لىكىن ،ۇلسىمۈرۈندهشۈچ توغرا ئاخىرى هرچهگ. ۇبولىد يداهپ شماسلىقۇقۇئ

 سىرهت هئاالقىگ كىشلىك بولغان نهبىل  ،سىزئورناپ هرىكىگۈي ڭپنىهرهت قارشى سىرىهت يامان نهلگهك

 .ۇيىتىد

 ئىشلىتىش زۆس كونكىرىت هئاالقىد ئاساسالنغاندا، ئىسىتاتىكىسىغا تقىقاتهت ڭپىسخولوگالرنى

 ۇزمۈي اۇڭش. نهبولىدىك 55% تىلى نهدهب ،38% ڭئاھا پ،ۇلۇب 7% ناهم نهئىپادىلىگ ئارقىلىق

 هپكهرهت قارشى ئىزچىل: نهسلهم. ھىمۇم ئىنتايىن ىسىئىپاد تهركهھ ۇالشقاندىمڭپارا پۇرۇت زۈي

 پهرهت قارشى ش،ۇرۇقىلد ھىس اتقانلىقىنىۋبولى لڭۈكو ڭزىنىۆئ هپكهرهت قارشى قىلىش، تهدىقق

 هزىگۆس ڭپنىهرهت قارشى قىلىش، بايان پىكىرىنى ئاندىن توختاپ هئازغىن كىيىن، بولغاندىن پهزلۆس

 ستايىدىلهئ زىنىۆس ڭپنىهرهت قارشى ش،ۈرۈبىلد ارغانلىقىنىب لىپېئ ھلىلهت ستايىدىلهئ قارىتا

 .كهرېك شىنىشۈچ توغرا ئويىنى بىر رهھ ڭپنىهرهت قارشى الش،ڭئا

 ڭباشقىالرنى ھالقىالر كىچىك شتىكىۇرمۇت. ۇبولىد تكىلىۋهايتىڭچو ئىشنى كىچىك قانداق رهھ

 هچچهن بىر لىشقاندا،ېئ قول نهبىل باشقىالر: نهسىلهم. ۇيدهلهىتۋرتىهزگۆئ قارشىنى بولغان هسىزگ

 ىزڭتسىهئىشل نى »بىز« قىلغاندا پهگ. ۇرىدېب سىرهت مىمىهس باشقىالرغا ىزڭتسىۇت زاقۇئ نىتۇسىك

 .ۇبولىد قىنالتقىلىېي ئارلىقنى نهبىل باشقىالر
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 رشىغاۇياقت ڭاغداشلىرىنىۋسا چىلىرى،ۇتقۇقۇئ هپتهكتهم نۈچۈئ بولغانلىقى زۈت قىزغىن، يۈرڭيا

 شقاۇرۇباشق مهئاد نىۇئ ئوگىنىش سپىنىهك شۇرۇباشق بايلىقىنى مهئاد يىللىق توت. نهىشكئىر

 چلىرىۇرۇخ كلىكهيىم بىر ۇئ كىيىن، ندىنهرگۈتتۈپ شۇقۇئ. قىلغان هئىگ شقاۇنۇت رۇقڭچو نهتهنىسب

 شۇرۇباشق مهئاد پ،ۇلۇب كارخانىسى تهمهج بىر تهشىرك. نهكىرگ كارخانىسىغا تقىقاتهت

 نهنگهيىنلهت چىۇرغۇباشق ردىنهتتىكىلهمهج ۇش هممىسىگهھ ڭالرنىۇرۇئ ھىمۇم همدهھ انقااليمىق

 ھىس پهد نهئىك نۇرۇئ ردىغانۇقىلد جارى ئىقتىدارىنى ڭزىنىۆئ كارخانىنى ۇب يۈر ڭيا. ئىدى

 .قىلغان

 شۇرۇباشق بايلىقىنى مهئاد پ،ۇلۇب مهئاد بىلىدىغان قىلىشنىال تقىقهت تهقهپ خوجايىنى كارخانا

 كارخانىغا چىقسا قىلىپ تقىقهت التنىۇھسهم ىېڭي تهقهپ ۇئ. ئىدى هساھ بىر قىيىن نۈچۈئ ڭنىۇئ

 ڭباشلىقنى نىۈك شىنچىهب   پۈشۈچ ئىشقا يۈر ڭيا. قارايتى پهد ۇبولىد زگىلىۈتكهي پايدا

 الىغاۋھهئ ھازىرقى ڭتنىهبولدى،شىرك نۈك شهب لگىلىهك هتكهشىرك نهم« كىرىپ هئىشخانىسىگ

 .ۇپتهد »؟ۇبوالمد مهدىس ئويلىغانلىرىمنى نهتهبنىس

 قىزغىنلىق دىرىكتور ۇپته،د»ئىدى بار گىپىم يدىغانهد هسىزگ ۇمڭنىېم. ۇبولىد  هتتۋهلهئ«

 .نهبىل

 مۇقۇچ نهئوياليدىك ققىياتنىهرهت سىۈلگهك ڭكارخانىنى بىر كىشى بولغان رۇرىكتېد«

 ئاساسالنغاندا، همگهنچهشۈچ بولغان هكتهشىرك ڭنىېم. كهرېك رىشېب تهھمىيهئ شقاۇرۇباشق

 ققىلىقهستۇم ڭرنىهتچىلهخىزم س،همهئ نىقېئ چىگىرسى هزىپۋه -هسىلهم ئاساسلىق تتىكىهشىرك

 غاۇيغۇت كهمچىلدهك نچىسىهئىش بولغان الرغاۇئ ڭتنىهشىرك رنىهتچىلهخىزم ھال ۇئاز،ب كهب قىۇقۇھ

 قىلىنسا نۆۋهت- رىۇقۇي هغانچخالى ققىهھ ئىش ڭرنىهتچىلهخىزم. ۇقويىد قىلىپ هئىگ

 ۇبولمايد لىۇر ڭشچانلىقىنىۇتۇقوزغ ۋه ئادىللىقى ڭققىنىهھ ئىش بلىكالهۋهس ۇش بولمىسا.ۇبولمايد

 رغاۇرىكتېد ھالدا رتىپلىكهت هبويىچ تىزىسى نهزگۈت الۋئا ئىشتىن پىكىرىنى ڭزىنىۆئ يۈر ڭيا». 

 .ۇقىلىپت بايان
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 اپىقۇۋم نىالهي ڭلمىمىزنىۇزۇت شۇرۇباشق ڭبىزنى ۇب. ۇداتىۋپىېت پايدا نىالهي تهشىرك لىكىن-

 .ۇئىسپاتاليد نلىكىنىهئىك

 شۇرۇباشق بولغان ئىلمىي ن،هئوياليدىك ققىياتنىهرهت سىۈلگهك كارخانا بىر قانداق رهھ-

 ئاخىرىدا هڭئ بلىكهۋهس ۇشۇم كارخانلىرى تهمهج بولمىغان ئاز. رۇردۈرۆز قوللىنىشى لمىسىنىۈزۈت

 .لغانبو يرانۋه

 بار؟ ىزڭپىالنى قانداق ڭسىزنى نداقتاۇئ-

 پۈزۈت هالھىي تىزدىن بولسىال، ىزڭقوللىشى ڭسىزنى تهقهپ نهم لىكىن. يوق خىېت ھازىر-

 ڭرنىۇرىكتېد ئاخىر يۈر ڭيا ماھىر هئاالقىگ كىشىلىك مهھ قىزغىن. نهئىشىنىم چىقااليدىغانلىقىمغا

 .ۇرىشپتېئ هئىشلىتىشىگ ارالپۋتىهئ

 ن،ۇرۇب ئاالقىدىن اۇڭش. شۈرۈبىلد قسىتىنىهم ڭزىنىۆئ باشقىالرغا قسىتىهم ڭىششنىئاالقىل

 ئىقتىدارلىقىنى ڭزىنىۆئ قسىتىهم ڭينىۈر ڭيا. كهرېك لىشۋېرۈالشتڭئايدى قسىدىنىهم ڭئاالقىلىششنى

 هيگۈر ڭيا قسىتىهم ڭرنىۇرىكتېد. رىشېب كلىپهت هتكهشىرك ئىشلىتىپ ننىهنگهگۆئ ئىسپاتالش،

 يۈر ڭيا رهگهئ. شۈرۈبىلد بولمايدىغانلىقىنى هرتىشكهزگۆئ زىمىنىۈت ھازىرقى ڭتنىهشىرك

 .بوالتتى نهرىشكېئ ارلىشىشغاۋتىهئ ۇخىمېت ڭرنىۇرىكتېد بولسا، نهتوزگ هالھىي الۋئا ئاالقىلىششتىن

 هكپهرهت قارشى قىلغاندا قانداق رنىۇچۇئ ‹ الرۇئ. ۇئويلىنىد ياخشى الۋئا ئاالقىلىششتىن بايالر

 ،ۇرسىتىدۆك سىرهت قانداق هرگهكىشل قايسى هئاالق تىملىقېق بىر ۇب ،ۇبولىد زگىلىۈتكهي كۈملۈنۈئ

 كهب مىقدارى رۇچۇئ ؟ۇبولىد يداهپ هسلهم قانداق ريانىداهج ه،ئاالقۇقىلىد لهھ سلىنىهم قايسى

 رىنىپهۋت ىيپىياتهك  ياكى بواللمايدىغان قىلىپ لۇبۇق الپڭئا پهرهت قارشى بولغانلىقتىن پۆك

 ئويالشقاندىن ستايىدىلهئ رنىهسىلىلهم قاتار بىر كهندهدىگ›  يوق؟ ۇمدهبىر زۈي الۋھهئ قالىدىغان

 ئىجابى تىملىقېق بىر ئاالقىنى ساقلىنىپ، قتىنۇنلۇتوسق ئاالقىدىكى بار ئامال الرۇئ كىيىن

 .ۇرىدۈئايالند شقاۇرۇئالماش

 ئىنتايىن شتاۇرۇقىلد ققىهرهت ئاالقىنى كىشلىك شىۇلۇب رلىكهتېي ڭييارلىقنىهت ئالدىدىكى هئاالق
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 رۇككهپهت پۇرۇئالماشت پىكىر زئاراۆئ ئاندىن ندىالهنگهشۈچ رلىكهتېي پنىهرهت قارشى. ھىمۇم

 تكىلىهرسۆك سىرهت ئاسان ۇخىمېت هپكهرهت قارشى هتتهھبۆس يدانىدىكىهم ڭپنىهرهت قارشى قىلغىلى،

 قارىتا هسىللىرىگهم ئاندىن بولغاندىال نداقۇش. ھتاجۇم هگهالھىي ياخشى تهسوھب ئىجابى. ۇبولىد

 ئاساسى بلىكهۋهس تارتىش-تاالش هكىچىكىن.ۇبولىد شغىلىۇرۇئالماشت پىكىر كۈملۈنۈتوغرا،ئ

 .ۇبولىد ساقالنغىلى قىلىشتىن ساقىت ردىنهزهن سلىنىهم

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

  نداقۇم.الزىم شۈزۈت هالھىي ياخىشى نۈچۈئ يىتىش ئاسان ۇخىمېت هتكهقسهم هئاالقىد كىشىلىك

 كىشلىك. ۇرىدۇقالشتۇيۇق ۇخىمېت مكارلىقنىهھ ئازايتىپ، ارىچىلىقالرنىۋئا بولمىغان رۈرۆز لۇسۇئ

 رىشېب تهھمىيهئ لغاۇسۇئ نۈچۈئ تىشېي ياخشى ۇخىمېت هقسىدىگهم شۇرۇقىلد ققىهرهت ئاالقىنى

 .رۇردهملهئاد ماھىر هئىشلىتىشك لالرنىۇسۇئ كۈرلۈت هئاالقىد كىشىلىك بايالر. كهرېك
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 :رقهپ تتىكىهرسۇپ

 ۇيارتىد تهرسۇپ رلىكېخاراكت هرۆب بايالر, ۇتىدۈك تهرسۇپ زلىكهمىج قوي مهئاد نامرات

 

 تنىهرسۇپ الرداۇئ نكىۈچ. بار رهتلهرسۇپ كىچىك-ڭچو نۇرغۇن ھاياتىدا ڭبايالرنى

  مهئاد اۇڭش. بار تهرئۈج تااليدىغانۇت نىۇئ كىيىن اندىنبايقىغ همدهھ بار زۆك بايقىيااليدىغان

 نهتهنىسب نامراتالرغا. كهرېك شىۇلۇب زىۆك بايقىيااليدىغان مۇقۇچ نهئوياليدىك شنىۇتۇت تنىهرسۇپ

 زنىۆك بايقىيااليدىغان تنىهرسۇپ ،هرۆك ئاغرىنغاندىن يوقلىقىدىن ڭتنىهرسۇپ الرۇئ يىتقاندا،ېئ

 .ىياخش چىققان پۇرۇيىتىلد

 باي رهگهئ نامراتالر اۇڭش.مكىنۇم يارتىشى بايلىق رۆز تهغاي لكىمهب تهرسۇپ تىملىقېق بىر رهھ

 ڭچى ۋه بايقاش تنىهرسۇ،پ سلىكىهرمهب قولدىن تنىهرسۇپ بىر رهھ مۇقۇچ ئويلىسا، شنىۇلۇب

 نداققا ره،ھ سلىكىهتمهك ئىشىنىپ هزىياد دىدىنهھ هيگهلهت نامراتالر. كهرېك شىۇنۇگۆئ شنىۇتۇت

 .كهرېك ئىشنىشى لىدىغانلىقىغاېك قولغا ئارقىلىق كهمگهئ جاپالىق ڭلبىنىهغ

 ئاكتىپ تهقهپ. ھتاجۇم تالىشىشقا نهبىل سكارلىقۇببهشهت بايلىق نهبىل تهرسۇپ

 بايلىق ۋه تهرسۇپ هبىرگ نهبىل ڭنىۇش ،ۇبولىد رغىلىۇنىقتېچ زىنىۆئ ئاندىن، ندىالهنگهتلهركهھ

 لىكىن. ۇتىدۇت ڭچى رستنىۇپ نهبىل سكارلىقۇببهسهت بايالر. ۇبولىد ىشكىلىرېئ هچكۈك توپاليدىغان

 .ۇقويىد رىپېب قولدىن تنىهرسۇپ ياخشى نهبىل پاسسىپلىق نامراتالر



 

 200 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 1 باب تتىنچىهي  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 مچىلهك زۆك بايقىيااليدىغان تنىهرسۇپ نامراتالردا

. ۇرىدۈت پهرلۆئ هزىدهب پهنلۆۋهت هزىدهب ۇ،ئۇئوخشايد هيىگۈس ىزېڭد ھايات كىشلىك

 هتكهرسۇپ لدىنهزهئ رهملهئاد زىهب. ۇيدهرلۆئ رهدهق بىر هئىرىشس هتكهرسۇپ ياخىشى ۇرمهملهئاد

 ممىالهھ تهرسۇپ هتتهمىليهئ. ۇرىدۈئولت پۈتۈك كىلىشىنى ڭتنىهرسۇپ رۈمۆئ بىر كهباقمىغاند پۇقۇلۇي

 تنىهرسۇپ لكىهب سهمهئ مهك تهرسۇپ هرگهملهئاد ردىغانۇئولت پۈتۈك تهرسۇپ ۇئاش. بار هردهي

 .مچىلهك زۆك رىدىغانۆك

 تهرسۇپ ياخشى بولغاچقا يلىكهلهت الرۇئ ‹ بنىهۋهس شىدىكىۇلۇب باي ڭبايالرنى نامراتالر

 نداقۇئ تهمىليهئ لىكىن. ۇقارايد پهد › چىرىمىدىۇئ تهرسۇپ نداقۇئ هبىزگ مماهچىرىغان،ئۇئ

 ،ئايرىپ هزىتىشكۈ،ك اشقابايق تنىهرسۇپ ڭالرنىۇئ قىشىۇلۇي پۆك هتكهرسۇپ ڭبايالرنى. سهمهئ

 نۈچۈئ الرۇئ  اۇڭس،شهمهئ ماھىر بايقاشقا تنىهرسۇپ نامراتالر. بولغانلىقىدىن ماھىر چىقىشقا

 .ھىمۇم ئىنتايىن زۆك يدىغانهلهرۆك تنىهرسۇپ

 تهرسۇپ تالىغانۇت بايقاپ الرۇئ بايلىقنى هپىنچۆك -بهۋهس شىدىكىۇلۇب باي ڭبايالرنى نۇرغۇن

 بولمىسا مۇخۇت. ۇقىلىد يداهپ منىهئاد باي تهرسۇپ ئوخشاش ئايالنغانغا غاۇوخت مۇخۇت. ياراتقان

 ڭچىالرنىۇقىلغ هلبهغ بارلىق. ۇغااليدۇت مۇخۇت پۆك ۇخىمېت بولغاندىال ۇتوخ ،ۇبولمايد ۇخۇت

 ڭنىۇئ. ۇتااليدۇت مهھ ۇيدهلهرۆك توغرا تنىهرسۇپ ئاساسىدا چۈك لىيهمهئ زىدىكىۆئ ممىسىهھ

 .ۇىدڭما قاراپ غانىشان هياردىمد

 ئايالى ڭنىۇئ. ۇسىزىپت سىمىهر نزىرسىهم تهبئهت پۇرۇئولت ھويلىسىدا سسامهر نامرات بىر

 كهتالغاند قولى سىزىپ، ئاز بىر سسامهر. نهئىك اتقانۋيىۇي كىر نىداېي ڭجازىسىنى سىمهر ڭنىۇئ

 كۆك مدىكىهلهق شىتاشلى ۇب هتىنجىدهن. ۇتاشالپت منىهلهق قولىدىكى كهتتىكىدهئاد قىلىپ، ھىس

 .ۇتىپتۋېچاچىرتى هكىيىمگ لىكهڭر ئاق بولغان پۇيۇي ئايالى نىهڭر

 لىكىن. ۇباشالپت شقاۇيۇي كىيىمنى لىكهڭر ئاق پتىنهرهت بىر پۇلۇب نارازى پتىنهرهت بىر ئايالى
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 انلمىغۇيۇي پاكىز ۇب ئامالسىز ۇئ نهبىل ڭنىۇش. ۇچىقىرالماپت نىهڭر كىيىمدىكى ۇقىلىپم هقانچ رهھ

 رنىهكىيىمل رىغانۇق ئايالى ڭسسامنىهر هندهتىگهئ نىۈك ئىككىنچى. ۇپتۇيۇق يىپېي ۇرنىمهكىيىمل

 رغاندىنۇق رىداۇن ياشۇق ،ۇبولسىم نهتمىگهك چىقىپ هڭر كۆك كىيمدىكى ۇب چىقىپ، يىغقىلى

 .ۇبايقاپت نلىكىنىهتكهك پۇلۇب پاكىز كهالقىدۋئا كىيىن

 بىنىهۋهس ڭنىۇب نهبىل ڭنىۇش. ۇىلىپتق ھىس لىتىلىكهغ دىنڭنىۇب سسامهر

 سىناپ تىمېق بىر هنهي نهستهق اتقانداۋيىۇي كىر ئايالى نىۈك ئىككىنچى نۈچۈئ لىشۇۋېرۇالشتڭئايدى

 كۆك ستىدىكىۈئ كىيىم كىيىن رغاندىنۇق كىيىم بار بوياق ئوخشاشال ۇنىمۈك ئىككىنچى. ۇقىپتېب

 هنهي نىۈك نچىۈچۇئ سسامهر.ۇنىپتۈرۈك پاكىز ئاق ۇخىمېت كىيىم قالماي، يالهنمۈرۈك ئىزى ڭنىهڭر

 .ۇچىقىپت ئوخشاش هنهي هتىنجهن. ۇسىناپت

 مكىنۇم شىۇلۇب ۇيغۇت خاتا لكىمهب ۇب  تايىنىپ، هتكهئاد سپىهك سسامهر ماھىر هزىتىشكۆك

 مىقداردىكى پۆك هگهڭر ئاق<  ئارقىلىق قىلىش تقىقهت ۋه ئويلىنىش كرارهت مماهئ. ۇئويالپت پهد

 هڭر سلىدىكىه،ئ پۇبول يداهپ سىزىم خاتا خىل بىر هزىدۆك ڭمنىهئاد هتسهك ىپڭسى هڭر كۆك

 نهبىلگ سىرىنى ڭبايقاشنى قىزىقارلىق ۇب. ۇپتهك هالسىگۇخ نهدىگ>  نهرىنىدىكۈك ئاپئاق ۇخىمېت

 كىيىمنى« غاڭنىۇئ مهھ ۇچىقىپت ياساپ قنىۇقلۇيۇس خىل بىر ئارقىلىق شهشهڭت سسامهر

 ىقاتىۋشهت ڭنىۇئ. ۇتىپتېس پچىقىپهئ بازارالرغا پ،ۇيۇق نام پهد »قلىقىۇيۇس دورا غانئاقارتااليدى

 بولغاندىن ئىشلىتىپ نىۇئ رهكىشل. ۇپىپتېت بازار ئىنتايىن »لىقىۇيۇس دورا« بولغاچقا، رلىكهتېي

 هزىگۈي ئونى ئونىغا، بىرى. ۇكىتىپت ماختاپ شپىياتىنىهك ۇب ڭسسامنىهر هستهب-سهب كىيىن،

 .ۇكىتىپت پۇلۇب باي سسامهر نامرات. ۇبوپت تىز ۇخىمېت تىلىشىېس ڭالتنىۇھسهم خىل ۇب قىتىپ،تار

. نهلگهك بارلىققا ئىلھاملىنىپ ئشىالردىن كىچىك هپىنچۆك جىربىسىهت شۇلۇب باي ڭبايالرنى

 بىر بايقىيااليدىغان تنىهرسۇپ هسىزد ھىمىۇم. بار همدهئاد هممه،ھ هردهي هممهھ تهرسۇپ هتتهمىليهئ

 يوق؟-ۇبارم زۆك پۇج

 ڭمنىهئاد نهبىل تهرسۇپ هملۇج ۇب  نهدىگ »ئامراق كهكرهب بارالرغا ييارلىقىهت تهرسۇپ«
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 ڭنىۇئ رهملهئاد تتىكىهئاد هندهشكۈچ هرگهي ئالما. ۇرىدۈندهشۈچ ھالدا نهروش ىتىنىۋناسىۇم

 قىزىقى هنىم. ۇرىدېب زۈي نىۈك رهھ ئىش نداقۇب الرۇئ نكىۈچ. ۇئويالنمايد توغرىسدا بىهۋهس

 چىنىۈك تارتىش ڭمنىهئال اۇڭش تقان،ۇت ڭچى تنىهرسۇپ ۇب نۇنىيوت لىكىن. ۇقارايد پهد نۇبولس

 ئالدىدىكى زۆك ،ۇرسىمۆك قالغانلىقىنى پۇلۇب پاكىز ڭكىيىمنى سسامهر چاغدا ينىهئ رهگهئ. بايقىغان

 بواللمىغان باي ساتالمىغان، پقىلى تقىقهت دورىنى ئاجايىپ خىل ۇب بولسا تمىغانۇت تنىهرسۇپ ۇب

 .بوالتتى

 بولمىسا، ييارلىقىهت هئىدىي رهگهئ. كهرېك قىشېب سىناپ مۇقۇچ نهئوياليدىك يىشنىېب نامراتالر

 پىشېت قايتا قويسا، رىپالېب قولدىن تنىهرسۇپ. ۇكىتىد قولدىن ،ۇبولسىم تهرسۇپ ياخشى هقانچ رهھ

 ڭمنىهئاد قىلدىغان مهيارد ۋه تهرسۇپ -بىنىهۋهس ڭىقىنىنامراتل ڭزلىرىنىۆئ نامراتالر نۇرغۇن. سهت

 تهرسۇپ ڭالرنىۇئ اۇڭش. ۇرىدۆك نلىكىدىنهتكهك رالپۇئوغ تنىهرسۇپ ياخشى ڭبايالرنى يوقلىقىدىن،

 .چىقارغان پۈرۈلتهك نامراتلىقنى چرىشالماسلىقىۇئ نهبىل

 تهخىزم تىرىشىپ رالۇئ. ۇيدهچمهك ازۋ لبىدىنهغ بولمىغانلىقتىن تهرسۇپ بايالر قىقىهھ

 هزىگۆئ الرۇئ. ۇقىلمايد دۈمۈئ قىلىشىنى مهيارد ڭباشقىالرنى ،ۇئاغرىنمايد ۇردىندهكىمل ،ۇقىلىد

 .ۇتايىنىد

 ياكى قىلىشىمىز لهھ سىلىنىهم رهبىر. ۇبولىد يداهپ گىشىپهئ هتكهرسۇپ شارائىت ياخىشى

 رول رلىكېخاراكت شهلگىلهب هنهي ۇئ هزىدهب لىكىن. ۇرسىتىدۆك سىرهت تاساددىپى قىاللماسلىقىمىزغا

 ياخىشى ئوخشاش هكىگڭقىاللىغانالرنى هلبهغ قىاللماسلىقىنى هلبهغ ڭزىنىۆئ مهئاد نۇرغۇن. ۇئوينايد

 لىكىن ،ۇبولمىسىم هرسهن يدىغانهتىزگىنل مهئاد بىر شارائىت. ۇقارايد پهد بولغانلىقتىن مهك شارائىت

 .ۇيدهرمهب كهرېد ىقىمىزدىنيدىغانلهلمهرىشېئ ۇتىرىشساقم ڭبىزنى ۇب

 نزىرىنىهم ۇب ئالدىمىزدىكى زۆك دائىم بىز لىكىن. ۇزىدۆس قولىنى هبىزگ دائىم ئىالھى تهرسۇپ

 نهبىل تهنىي ياخشى نىمىزدىكىېي. بولىمىز لۈڭۈك ئويلىغىنىمىزغىال ڭزىمىزنىۆئ. يمىزهلمهرۆك

 ڭكىمنى تنىهرسۇپ هردهي ۇب. رۋهابار همگهئاد هممهھ تهرسۇپ. تمايمىزۇت مهھكهم قولنى لغانۇزۇس
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 شۇلۇب قىلهئ لگىلىكهب داڭنىۇب. كهرېك قاراش االلىغانلىقىغاۋتۇت نىۇئ ڭ،كىمنى بايقىغانلىقى

 رىدىنهڭت همىشهھ همدهھ. ۇكىتىد پۈتۈئ نامرات رۈمۆئ بىر رهملهئاد نامرات نۇرغۇن. رۈرۆز ئىنتايىن

 قدىرىنىهت ڭزىنىۆئ الرۇئ اۇڭش. ۇخالىمايد شنىهلۆت لهدهب ۇبولسىم ئازىراق الرۇئ لىكىن. ۇئاغرىنىد

 .ۇيدهلمهرتهزگۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ڭچى همدهھ ۇبايقىمايد نىۇئ رهكىشىل نۇرغۇن لىكىن. ۇرىدۈي ىپېڭم ئارىسىدا رهكىشل تهرسۇپ

 هرۈك ندىنئاغىرىنغا يوقلىقىدىن ڭتنىهرسۇپ ، يتقانداېئ نهتهنىسپ همگهئاد نامرات بىر. ۇتمايدۇت

 .لهزهۋئ چىققان الپۋتا زنىۆك پۈج بىر بايقىيااليدىغان تنىهرسۇپ
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 ۇتاپااليد تهرسۇپ ۇئىچىدىم كىرزىس بايالر

 تنىهھال روھى دسىزۈمۈئ خىل بىر دائىم ،هندهنگهزلۈي كىرزىسقا ياكى هڭج يدانهم بىر رهكىشل

 قادىلىپ، هرىكىگۈي ڭالرنىۇئ اشئوخش پىچاققا رلىكهھهز خىل بىر هپوزىتسىي خىل ۇب. ۇيدهئىپادىل

 ياكى تىدىغانۋېزۈتكۆئ تنىهرسۇپ. ۇقىلىد رىقهغ زىغاېڭېد ئازاپ ۋه كسىزلىكهلۈي-يار الرنىۇئ

 تنىهرسۇپ. باققان قىلىپ ھىس ئازاپنى خىل ۇب ئىلگىرى مهئاد تاپالمايدىغان تنىهرسۇپ لدىنهزهئ

 رهملهئاد باقمىغان ئىرىشىپ هتكهرسۇپ ىنلدهزهئ. ۇرىدۇقايغ ،ۇقىلىد شايمانۇپ مهئاد هتسۋهزۈتكۆئ

 .ۇتىدۋېقىل ئىسراپ نهبىل شهئىزد اقتىنىۋ كهقالغاند كىرىپ ئارىسىغا

 كىرزىسقا ۋه شسىزلىققاڭۈئو بايالر. توال تهرسۇپ ۇئىچىدىم ،كىرزىس تهرىقاب هتتهمىليهئ

. ۇاليدۋتا سىنىهئىدىي شهرۈك كىرزىستا خىل ۇب الرۇئ نكىۈچ. ۇيدهشمهنلۈشكۈچ رگىزهھ ۇرسىمۇچۇئ

 رهگهئ. ۇرىدۈئايالند  يدانغاهم يدىغانهئىزد تهرسۇپ كىرزىسنى ،ۇكىيىنم بولغاندىن يداهپ كىرزىس

 پىشتىنېت اقچىراقۋ تنىهرسۇپ الرۇئ نكىۈچ. ۇرتىدهزگۆئ لىنىۇسۇئ ڭزىنىۆئ بولسا ئامالسىز غاڭنىۇئ

 هھىچنىم تسىالهك لىپېئ ايقاپب باشقىالر مماهئ. بار هردهي رهھ اقىتۋ رهھ تهرسۇپ. ۇقورقمايد

 .سهمهئ رهگوھ ردىكىهي بىر قىمۇم ۇئ. ۇقالمايد

 لكىمهب. تهرسۇپ خىل بىر ئويلىشىشتىكى ش،ۇنۇگۆئ يىتىلىش، پۈسۈئ زگىرىش،ۆئ- كىرزىس

. تاپىمىز زىمىزنىۆئ قىقىهھ ئاندىن بىز هئىچىد كىرزىس. مكىنۇم شىۇرۇب هپكهرهت ياخشى ئىشنى ۇئ

 تهرسۇپ ىېڭي شنى،ۇلۇب چىداملىق هبىزگ كىرزىس. تاپىمىز يولنى ىېڭي باقمىغان ۇئويالپم ئىلگىرى

 .ۇگىتىدۆئ بايقاشنى دنىۈمۈئ ۋه

 شىركىتى كوكاكوال ماگنات ڭچو ئىككى ئىچىدىكى شىركىتى ئىچىملىك رىكاېئام يىلى-1984

 كوال ىيشهب. شتىهسكىنلهك رىېبارغانس تىپىشىش تۈپ ئارسىدىكى شىركىتى كوال يشىهب نهبىل

 ھىمۇم شىركىتى كوكاكوال نۈچۈئ رتىشهزگۆئ النىۋھهئ پايدىسىز تتىكىهرىقاب بولغان نهبىل شىركىتى

 ئىچىملىك ڭچو هڭئ ركىدىكىېئام نهبىل شىركىتى كوال يشىهب. ردىۇتاپش يجىنوغاهس زىپىنىۋه
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 لىپېئ ىالشڭېي قارىتا هرگهئىچىملىكل شىركىتىدىكى ھالدا كلىكهرۈي ۇئ نۈچۈئ تالىشىش بازىسىنى

 . نىهي باردى

 سالدى بازارغا كوكاكوالنى ىېڭي بولغان تاتلىقاراق لهس مىهت ئاساسىدا رىستىپ سلىدىكىهئ ۇئ

 بازىسىنى ئىچىملىك ركاېئام كوكاكوال ىېڭي نهبىل ڭنىۇش. باردى لىپېئ ىقاتۋشهت هڭك همدهھ

 .ردىۇقالد ئامالسىز شىركىتىنى كوال يشىهب قىبىهر پ،هگىلېئ

 شسىزلىققاۇڭۈئ ۋه قىينچىلىق نهلگهكهئ كىرزىس. ۇقالىد پهمتىرهت رساۇچۇئ كىرزىسقا تالرنامرا

 مهخاتىرج الرنىۇئ كىرزىس. ۇقىلىد ھىس تهئاپ كىرزىسنى الرۇئ. ۇرالمايدۇت ئورنىدىن رسىالۇچۇئ

 مىنىۈلۈئ ئامالسىزلىقتىن الرۇئ. ۇقويىد كىرىپهئ هئىچىگ ڭننىۈك قۇشلۇنۇقورق ئىچىدىن شۇرمۇت

. ۇيدهلمهكور رىپىنىهت ياخشى ڭكىرزىسنى. ۇباقمايد ئويالپ نوقتىدىن هباشقىچ. ۇرىدۈئولت ساقالپ

. تۇجهۋم الهڭت كىرزىس ۋه تهرسۇپ. ۇتاپالمايد تهرسۇپ ئىچىدىن كىرزىس ئوخشاش بايالرغا الرۇئ

 . كهرېك اراشق قىلغانلىقىمىزغا هئامىلۇم قانداق غاڭنىۇئ لماسلىقىمىزداۇتۇت ياكى شۇتۇت تنىهرسۇپ

 شىكىېئ قسىزۇيۇت بارغاندا، كىتىپ يولدا. ۇچىقىپت هرگهپهس ئارتىپ كۈي بىرئاز هشىكىگېئ ھقانېد

 كهرۆئ. ۇكىتىپت پۈشۈچ ئازگالغا رۇقڭچو نىدىكىېي ڭتىزىنىېئ شال تلىشىپ،ۇپ تاشقا بويىدىكى يول

 تراپىداه،ئ سايمان-لقورا كهدۇچىقارغ تارتىپ كنىهئىش قولىدا ڭھقاننىېد پ،ۇلۇب رۇقڭچو كهب

 ھقانېد لىكىن. ۇچىقرالماپت كنىهشېئ ۇقىلىپم هقانچ رهھ ھقانېد. نهئىك يوق مهئاد كهدۇقىلغ مهيارد

 ۇنمهتهقىقهھ هكىتىشىگ پۈلۈئ چىنىشلىقېئ ئازگالدا ۇشۇم ڭشىكنىېئ باققان تارتىپ جاپا يىل پۆك

 .ۇچىدىيالماپت

 ئازگالغا نهبىل كهرجۇك ۋه ۇئويالپت تىشنىۋېمىۈك ئازگالغا ۇشۇم شىكىنىېئ ھقانېد نهبىل ڭنىۇش

 ڭكنىهشېئ تاشلىسا، توپا ئازگالغا زىۆئ تىمېق رهھ قسىزۇيۇت ھقانېد. ۇتاشالپت توپا توختىماي

 ۇپتۈشۈچ ئاستىغا توپا تاشلىغان ھقانېد قىلىپ نداقۇش. ۇبايقاپت اتقانلىقىنىۋقىېق توپىنى ستىدىكىۈئ

 ھقانېد نهبىل ڭنىۇش. ۇپتهگىزلېئ رىېبارغانس ئاستى ئازگال پ،گىىشهئ هيىشىگۆك ڭتوپىنى همدهھ

 .ۇچىقىپت پۇرۇلدۇتۇق ئازگالدىن كنىهشېئ تالالپ توغرا تنىهرسۇپ
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 ئىلھام رۇقڭچو نۈچۈئ مهئاد قالغان تىپېپ رۇقڭچو كىرزىسقا ،ۇبولسىم قىسقا هرچهگ مىسال ۇب

 بااليى يدانهم بىر نهلگۈتۈپ هانىمىزگپىش- قدىرهت ممىسىهھ ڭكىرزىسنى تىملىقېق بىر رهھ. ۇرىدېب

 كىرزىسنى لكىمهب سقاتساهئ اپىقۇۋم دبىرىهت شۇرۇت تاقابىل تهقهپ. ۇيدهرمهب كهرېد تتىنهئاپ

 ئايلىنالىشى ئشالرغا ياخشى ئشالر يامان بارلىق رالشى،ۇئايالند چىغاۇئاچق ڭقىلىشنى ققىهرهت

 »ۇئايلىنپت ياخشىغا ئىش يامان. ۇپتهك پۇلۇب ئىككى ئات نهتكۈي« بىزدىكى لهد ۇب. مكىنۇم

 تنىهرسۇپ تهقهپ. بار تهرسۇپ لگىلىكهب هكىرزىست بىر رهھ. ۇلىدېك ماس هزگۆس هملۈج بىر نهدىگ

 .رااليسىزۇئايالند هتكهرسۇپ كىرزىسنى ىزالڭتالىسىۇت ڭچى ىز،ڭبايقىسى

 هبىرگ نهبىل ىشبىل نلىكىنىهئىك سىهنبهم ڭتنىهبىيۇغلهم ڭكىرزىسنى تىملىقېق رهھ بايالر

 قىاللىسا ىشۋرهپ ،ياخشى بايقىسا قنىۇرۇئ ۇب تهقهپ. ۇبىلىد ۇنلىكىنىمهئىك قىۇرۇئ ڭتنىهاپىقيۇۋ،م

 .ۇيدهلهرشېئ هرسىتىگۇپ تهاپپىقيۇۋم نغانۇرۇشۇي

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 پىشېت تهرسۇپ رزستىنـىـك. كهرـېـك شـىـىنـزلۈـي ئاكتىپ كىرزىسقا رهكىشل

 هتكهرسۇپ خىل بىر كىرزىسنى هبىرگ نهبىل رتىشهزگۆئ هنلىككهئىس– ئامان رنىهتهخ-ىپهۋخ

 قىقىهھ پ،ۇرۇدڭما يولىغا يىشېب سزنى ۇئ ندىالۇش. كهرېك شۇتۇت ڭچى مهھ بىلىش رتىشنىهزگۆئ

 .ۇرىدۈئايالند بايغا بىر
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 پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ بولغان مكىنۇم بىر رهھ دائىم بايالر

 ۇقويمايد

 تقىلىۇت پ،ئاسانۇبول رشىچانۈزگۆئ تهرسۇپ لىكىن. كۈرۆۋك قاتنايدىغان لىققاباي تهرسۇپ

 نىۇئ. ۇشىنىلىدۈچ پهد ھىتۇم ۋه شارائىت پايدىلىق دائىم تهرسۇپ هيىتتهپ قۇچلۇئاچق. ۇبولمايد

 بىر لگىلىكهب تهرسۇپ هتتهئاد. ۇبولىد هشىنىشكۈچ پهد يهلهت ۋه تهئام رغانۇچۇئ قسىزۇيۇت هنهي

. ۇبولمايد رىشكىلىېئ قايتا غاڭنىۇئ كىيىن ندىنهتكۆئ كتىنهچ. هئىگ هچىگۈك نهبىل ىچىك اقىتۋ

 نىنىۈگۈب اتقانۋتىۈئ هتتىكىچهئاد. ۇبىلىد ،تالالشنى شنىۇنۇت تنىهرسۇپ باي قىقىهھ بىر رهھ اۇڭش

 تهقهپ ئىالھى تهرسۇپ. ۇيدهرمهب قولدىن تئىهق تنىهرسۇپ يدىغانهلهرتهزگۆئ هسىگۈلگهك لهزۇگ

 رهكىشل نۇرۇھ ئاجىز، ۇئ. ۇيدهنمهئىش شىغاېي زۆك ۇرگىزمهھ. ۇسالىد رهزهن بارالرغىال ييالىقىهت

 .سهمهئ يولدا بىر نهبىل

 زۆك ڭرنىهكىشل اقىتۋ رهھ تهرسۇپ. ۇاتىدۋياشا هىردهۋد تولغان هتكهرسۇپ رهكىشل نكىۈگۈب

 رىقتاېئ ددىۇخ بايلىق ىزالڭتسىۇت ىزال،ڭبايقىسى نىۇئ سىز تهقهپ. ۇيدۈرۈي گىپهئ ئالىدىدا

 هئاسانلىقچ رسىتىنىۇپ يىشېب بىر رهھ بايالر. ۇكىرىد ىزغاڭقىۇيانچ ئوخشاش غاۇس اتقانۋقىېئ

 كۈرلۈمۆئ لكىمهب قويسا، پۈزۈتكهك ۇبولىسم تهرسۇپ تىملىقېق بىر بايالر نكىۈچ. ۇيدهتمۋهيىۇق

 پايدىلىنىشنى دىنڭنىۇئ ىيىنك بايقىغاندىن تنىهرسۇپ. ۇبىلىد مكىنلىكىنىۇم لىشىېق شايمانغاۇپ

 چۈك چۈرگۈندهتلهركهھ ئاندىن پايدىالنسا، ياخشى تتىنهرسۇپ تهقهپ نكىۈچ. كهرېك بىلىشى

 .ۇبولىد ياراتقىلى بايلىق ئاندىن بولسىال چۈك چۈرگۈندهنلهركهھ تهقهپ. ۇقىلىد يداهپ

 الغايالپ رهئ بىر رىنىدىغانۈك كهيوقت ئىشى قارىماققا كوچىلىرىدا ڭچو ڭپولشانى يىلى-1921

 مهلهق قسزۇيۇت ۋه ردىۆك كىنىنىۇد ملىرىۇيۇب تهدىنيهم چىرايلىق بىر رهئ ۇب يهئوتم زاقۇئ. تتىهرۈي

 زىۆئ كىرىپ كانغاۇد ۇئ نهبىل ڭنىۇش. قالدى ئويالپ زىشنىېي هخاتىر ندىلىلكۇك ىلپۋېتىېس

 هدهنگىلىيهئ نكىۈچ. دىۇرۇقالد يرانهھ نىۇئ باھا مماهسورىدى،ئ باھاسىنى ڭمنىهلهق رغانۇياقت
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 .تىالتتىېس نىتقاېس 26 هردهي ۇب مهلهق نىتلىقېس چۇئ

. بىلدى تىلدىغانلىقىنىېس تهقىمم نۈچۈئ هنىم پۈرۈشتۈرۈس بىنىهۋهس لىپېق يرانهھ رهئ ۇب

 بولغاچقا چىرايدىغانۇئ مهك ئاز، سانى پ،ۇلۇب قىلىنغان ئىمپورت دىنهگىرمانىي مهلهق ۇب هسلىدهئ

 .بولغان تهقىمم بئىيالهت ۇباھاسىم

. بارغان لىپېئ شۈرۈكشهت بازىرىدا پولشا تىزال ناھايىتى ۇئ كىيىن الغاندىنۋتىېس منىهلهق

 چىقارغان پۈرۈلتهك شىنىۇلۇب تهقىمم ڭباھاسىنى مهلهق. غانۇرۈھاياجانالند ئىنتايىن نىۇئ هتىنجهن

 سىرىدىنهت ڭشنىۇرۇئ پ،ۇلۇب تىۋۇزا مهلهق بىرال پولشادا چاغدا ينىهئ -بهۋهس ئاساسلىق

 .نهئىك سهمهئ ياخشى پچىقىرىشهئىشل

 سپىهك مهھ قىلغان قارار شنىۇرۇق تىۋۇزا مهلهق پولشاغا رھالهد ۇئ كىيىن، ندىنهبىلگ الىنىۋھهئ

 .نهتكهئىشل قىلىپ كلىپهت نهبىل ققىهھ ئىش قىرىۇي خادىملىرىنى خنىكاېت

 نامى نياغاۇد نۈتۈپ ماھىرلىقىدىن هتكهتىجار ۇئ پ،ۇلۇب رۋېئولى رهئ بار كاللىسى ئىقتىسادى ۇب

 نۇمىلي بىر پايدىسى يىلدىكى ۇش كىيىن، لغاندىنۇرۇق تىۋۇزا مهلهق ڭنىۇئ. تچىهتىجار چىققان

 قايسى رهھ ڭنيانىۇد التلىرىۇسھهم ڭنىۇئ ،هندهلگهك يىلىغا-1926. نهتكهي دوللىرىغا ركاېئام

 .ئايالنغان ماركىغا لىقڭدا لىقئارالىقهخ تىلىپ،ېس جايلىرىدا

 رۋېئولى ھىكايىدىكى. ۇيدهچمهك ازۋ رسىتىدىنۇپ شۇلۇب باي قانداق رهھ بايالر نۈچۈئ ڭنىۇش

 زىپېق رسىتىنىۇپ سودا ڭچو ۇمدىنمهلهق هكىچىككىن اۇڭش. ھازىرلىغان روھىنى خىل ۇشۇم لهد

 تهقىمم ڭمنىهلهق شى،ۇلۇب مالهئاد بىر رۋېئولى تهقهپ مهئاد ئالىدىغان مهلهق چاغدا ينىهئ. چىققان

 يىشېب بايقاپ، منىهلهق لىكىن. ناتايىن شىۇلۇب رالۋېئولى تهقهپ ۇممهئاد بايقىغان نلىكىنىهئىك

 ن؟ۈچۈئ هنىم ۇب. رۋېئولى تالهقهپ مهئاد تاپقان لىنىۇي

 بولغان مكىنچىلىكىۇم شۇلۇب باي قانداق رهھ ش،ۇنۇت تنىهرسۇپ بايقاش، تنىهرسۇپ: ابىۋجا

 .سلىكهتمۋهيۇق شبو تنىهرسۇپ

 ىزالڭبايقىيالىسى سىز ۇلىسىمهرۆك رسىتىنىۇپ سودا ئىشتىن ۇب رهكىشل تراپىدىكىهئ هرچهگ
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 سىز لهد نكىۈچ. كهرېك ىزڭسلىكىهنمهئىككىل ىز،ڭرىشىۇت ڭچى قارىشىدا ڭىزنىڭزىۆئ

 .مكىنۇم ىزڭيىشىۇق پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ هيىتتهپ ۇش اتقانۋئىككىلىنى

 قلىمىزنىهئ بىز هندهلگهك تهرسۇپ. رتهش بولمايدىغان بولسا مهك قىلىشتا هلبهغ تهرسۇپ

. ۇيدهتمۋهزۈتكۆئ تنىهرسۇپ بىر قانداق رهھ بايالر قىقىهھ يوق؟-قۇتاالمدۇت نىۇئ ئىشلىتىپ،

 روھى »سلىكهتمۋهزۈئوتك تئىهق تنىهرسۇپ قانداق رهھ« ،ۇبولسىم تهرسۇپ كىچىك ناھايىتى

 رۆز بولغاچقا، هئىراد خىل ۇب بايالردا. ۇتىدۇت ڭچى لىكنىمكىنچىۇم بارلىق پ،ۇرۇت هھالىتىد

 .ۇقىالاليد هلبهغ ،ۇرىشىدېئ بايلىققا مىقداردىكى

 يدىغانهگمۈت هجلىسهخ قارىماققا. ۇقىلىد سهۋهھ هاپىقيىتىگۇۋم ڭبايالرنى همىشهھ نامراتالر

 باي ۇخىمېت بايالر لىكىن. ۇرىدۋېرىۈت تىېپ نامرات نىالهي ۇقىلسىم هۋهھ هقانچ. ۇقىلىد سهۋهھ لىغاۇپ

 بايالر؟ دائىم تااليدىغانالرۇت تنىهرسۇپ نىمىشقا لىكىن. تۇجهۋم اقىتۋ رهھ تهرسۇپ. ۇبولىد

 قىلغان كهيوقت تهرسۇپ قارىماققا ر،ۈتكۆئ كاللىسى ڭبايالرنى ئوخشاش هكايىدىكىگېھ هتتهمىليهئ

 .ۇيدهتمۋهزۈتكۆئ تنىهرسۇپ بىر رهھ. ۇتاپااليد تهرسۇپ ۇئشالردىنم

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 رهگهئ نۈچۈئ ڭنىۇش. مكىنۇم يارتىشى بايلىق زور تهغاي لكىمهب تهرسۇپ تىملىقېق بىر رهھ

 سلىكىهتمۋهزۈئوتك تنىهرسۇپ بىر رهھ قازىنىدىغان تهاپپىقيۇۋم ئويلىسا، شنىۇلۇب باي نامراتالر

 گىنىشۆئ شنىۇتۇت بايقاشنى، تنىهرسۇپ نۈچۈئ سلىكهتمۋهزۈتكۆئ تنىهرسۇپ قانداق رهھ. كهرېك

 .ۇبولىد هۋهت هسىزگ بايلىق زور تهغاي ياراتقان تهرسۇپ ندىالۇش تهقهپ. كهرېك
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 تهقهپ بايالر ،ۇئىشنىد ەزىياد دىدىنهھ هتكهرسۇپ نامراتالر

 ۇئوياليد شنىالۇتۇت تنىهرسۇپ

 ئىشىنىش نداقۇب. ۇكىتىد ئىشنىپ هزىياد دىدىنهھ هتكهرسۇپ پىنچىسىۆك ڭنامراتالرنى

 تهقهپ. ۇقويىد ئارتىپ هيگهلهت تنىهبىيۇغلهم ۇب دائىم اقىتتاۋ چىقارغان پۈرۈلتهك شنىۇلۇب پۇغلهم

 هيگهلهت نامراتالر. ۇقارايد په،د چىقمايتى كىلىپ هتىنجهن يامان نداقۇب بولسىال لىيىهت ئاز بىر

 پهد › باستى سهن نىېم ن،هككاج  لىيىمهت ‹ چىقسىال چاتاق ئىشتىن. ۇئىشىنىد هزىياد دىدىنهھ

. ۇيدهئىزدىم بهۋهس زىدىنۆئ لدىنهزهئ لىكىن. ۇقويىد ئىتتىرىپ هيگهلهت خاتالىقنى بارلىق. ۇئوياليد

 .ۇبولىد پۇغلهم ئاسان هنچۇش رىېنسهنگهئىش هقانچ هيگهلهت هالرچۇقارغ نداقۇشۇم نامراتالر

 ،ۇنسىمهئىش هتكهرسۇپ هرچهگ بايالر. ۇقىلمايد نداقۇب ۇرگىزمهھ بايالر قىقىهھ لىكىن

 بىنىهۋهس ھالدا، سكارۇببهشهت ئاكتىپ قىاللمىسا، هلبهغ ئىشتا بايالر.ۇيدهنمهئىش هالرچۇقارغ

 پۈرۈك كاجلىقىدىن ڭلىيىنىهت بىنىهۋهس ڭقىاللماسلىقىنى هلبهغ ئوخشاش نامراتالرغا. ۇيدهئىزد

 هلبهغ كىيىنكى. ۇيدهئىلگىرل ئالغا ۇخىمېت هياردىمىد ڭنىۇئ قسا،ۇلۇي هتكهرسۇپ بايالر. ۇئاغرىنمايد

 .ۇسالىد  ئاساس نۈچۈئ

 پۇرۇت-پۇرۇت. ردىۇئولت هاققىنىچڭۋھا يىراققا قىرىدا تىزېئ نۈك هچچهن داۇئ ۇللېم ھقانېد

 كهاتقاندۋساقال رسىنىهن بىر ددىۇخ قارىماققا. قوياتتى قاراپ ئاسمانغا پۈرۈتۆك شىنىېب

. قىلمىدى اۋرهپ ۇئ لىكىن ،ۇلسىمۇب بولغان اقىتۋ الىدىغانۋىغىي پالرنىۇرۇت تىزدىكىېئ. قىالتتى

 اتقانلىقىنىۋيىغماي نىمىشقا پالرنىۇرۇپ،تۇبول يرانهھ ھالتىدىن ۇب ڭللونىېم ېمڭكا خوشنىسى

 .سورىدى

 نه،م بارمىكىن هدڭئىسى ن؟هتارتىم جاپا نداقۇب نىمىشقا رسام،ۇت يلىكهلهت ئىنتايىن نهم-

 يىلتىزىدىن خنىهرهد چىقىپ شامال قسىزۇيۇت بولغاندا، كچىهسمهك رنىهخلهرهد يوغان پۈت هچچهن

 الرنىۇب قىپ،ېچ چاقماق بولغاندا، كچىهرمۈيدۆك ئوتالرنى تىزدىكىېئ تىمېق بىر هنهي. تتىۋهرۇقوم
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 ؟ۇسمهمهئ -ۇيلىكمهلهت نهم هباق پهد نهس. تتىۋهرۈيدۆك

 هردهي ۇب نىمىشقا نهس لىكىن! نهنسهئىك يلىكهلهت نهتهقىقهھ ۇنغهس توغرا،-

 .ۇسوراپت يهنمهشۈچ يېم ڭكا -ن؟هرىسۋېرىۈئولت

 پۇرلۇقوم زىالۆئ ئاستىدىن رهي پلىرىمۇرۇت ڭنىېم هرىسهۋت رهي. نهاتىمۋساقال شنىهرهۋت رهي نهم-

 .ۇقالمايد ھاجىتى ڭقىلىشىمنى رىپهس چۈك ڭنىېم چاغدا ۇ،ئۇچىقىد

 زىۆك رىپۋېساقال شنىهرهۋت رهي. ۇقاپت پۇرۇت تىپېقڭدا الپڭئا زىنىۆس ڭنىۇئ خوشنىسى

 .ۇقاپت كىتىپ چايقاپ شىنىېب قىپ،ېب پۇرۇئولت نۈك هچچهن ۇمىللوم تالغان

 مىللو ھقانېد. ۇقالىد ئوخشاپ نهبىل هھىكاي نهدىگ»شۈتۈك توشقان هىدۈۋت خهرهد« لهسهم ۇب

 كىلىپ لهد تىملىقېق ئىككى بىر نكىۈچ.ناتايىن رىشىهۋت رهي ،ۇساقلىسىم هتكىچهك سىپېس پۇرۇت

 هتىنجىگهن ياخشى ۇقىلمىسىم كهمگهئ بولدىغانلىقى، هنسهئىش هالرچۇقارغ هيگهلهت ‹ لىشېق

 دىدىنهھ هلىيىگهت ڭنىۇئ تلىكىهھاماق ڭمىللونى. ۇيدهرمۈبىلىد نى › بولدىغانلىقى رىشكىلىېئ

 .بولغان نلىكىدىنهتكهك ئىشنىپ هزىياد

 سىنىۇئارز  تىرشىپ ڭنامراتالرنى شۇرۇئولت ساخالپ ئىشنىپ هيگهلهت ئوخشاش هھىكايىدىكىگ

 كهيوقت پايدىسى ۇتىرىشسىم ،ۇتىرىشمايد الرۇئ. ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك پىسخىكىسىنى قوغالشماسلىق

. يوق ئىش ئاسان بىكارلىق، ۇگهڭم نياداۇد هتتهمىليهئ. ۇقىلىد ھىس كهقىاللمايدىغاند هلبه،غ

 قىقىهھ ۇگهڭم هنسهئىش هقچۇئارت هيگهلهت. ۇيدهشمۈچ تلىماقا بىكارغا-بىكاردىن هسىزگ ئاسماندىن

 .ۇبولمايد رىشكلىېئ هلبىگهغ ۋه بايلىققا

 ڭقىلىشنى هلبهغ ۋه شىۇلۇب باي پهتىكل ئىگىلىك ڭبايالرنى نهتهنىسب هرگهكىشل تتىكىهئاد

. سهمهئ تىرهش پۈت ڭيارتىشنى بايلىق  يهلهت لىكىن. بار ىتىۋناسىۇم بىرئاز نهبىل يهلهت هتتۋهلهئ

 .نهلگهك ھنىتىدىنېم ۋه تىرىشچانلىقى ڭنىۇئ بايلىقى ڭمنىهئاد بىر ،ۇغدىردىمهت بولغان ڭئو لىيىهت

 رساۇئولت چىپېئ ئاغزىنى الرۇئ نكىۈچ. ۇيدهنمهئىش ۇيگىمهلهت. ۇيدهنمهئىش هقدىرگهت بايالر

 كىلىپهئ تاماق قبىكارلى ڭباشقىالرنى مهھ. ۇيدهنمهئىش دىغانلىقىغاۈشۈچ قاتلىما ئاسماندىن
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 هلگهمهئ ئاندىن ئارقىلىق تىرىشچانلىق ڭرسىنىهن هممهھ تهقهپ الرۇئ. ۇقىلمايد دۈمۈئ ۇرىشىنىمېب

 .ۇبىلىد ئاشىدىغانلىقىنى

 ،ھىچنىمىدىن ھىچكىمدىن ۇغدىردىمهت بولمىغان تهرسۇپ. ۇئاغرىنمايد لدىنهزهئ بايالر

. ۇبىلىد يدىغانلىقىنىالهلهرتهزگۆئ النىۋھهئ ىكىئالدىد زۆك تىرىشىپ تهقهپ الرۇئ. سهمهئ ئاغىرىنغان

 .ۇبىلىد ىشنىېڭم قاراپ هلبىگهغ پايدىلىنىپ دىنڭنىۇئ مهھ شنىۇتۇت قىنالشساېي تهرسۇپ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 مهھكهم رىنىۇككهپهت ڭالرنىۇئ پىۇلۇق ڭقدىرنىهت نكىۈچ. ۇئوخشىمايد بايالرغا نامراتالر

 قاماپ سىهئىدىي. ئامالسىز هكىتىشك چىقىپ ئامىلىدىن  رۇككهپهت خىل ۇب الرۇئ. قويغان قاماپ

 سلىكىهتمهك ئىشىنىپ هقچۇئارت هلىيىگهت نامراتالر. ۇيدهلمهرۆك قنىۇقلۇرۇي ۇگهڭم نامراتالر لغانۇيۇق

 .كهرېك قىلىشى هلبهغ ئارقىلىق لىشىشىېئ تىكىپ جان ۋه تىرىشچانلىقى ڭزىنىۆ،ئ
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 اقىتنىۋ امىداۋدا شۈتۈك تهرسۇپ رنامراتال زلىكهمىج قوي

 ۇتىدۋېزۈتكۆئ بىكارغا

 ۇشسىمهتىرك هقانچ رهھ لىقېب بولمىسا ۇس. ۇس تهرسۇپ بولسا، لىقېب قىلىش شهرۆك رهگهئ

 ڭچا جاپالىق نۈچۈئ لۇگ- تهرسۇپ بولسا، سلىهپ باھار چىلغانېئ رهللۇگ رهگهئ. بىكار

 لۇگ چىرايلىق هقانچ رهھ بولمىسا، سىرىهھ لهسهھ نكىۈچ. رىسىهھ لهسهھ  تارقىتىدىغان

 ردىغانۇت پهتىزگنل نىۇڭكۋۇنۇس شسىزلىقڭۇئو ۋه قىينچىلىق رهگهئ. ۇبولمايد قىممىتى ،ۇبولسىم

 ئاندىن ۇڭكۋۇ نۇس هلسهك ڭسى ڭتا كىلىشى، يىتىپ ڭنىڭسى ڭتا تهرسۇپ نداقتاۇئ بولسا، نۇپسهئ

 . ۇلىدۇتۇق قۇشلۇڭۇئ ئاغىرىغىدىن باش

 رهملهئاد زىهب لىكىن. ھىمۇم ئىنتايىن كىلىشى ڭتنىهرسۇپ قازىنىشتا، تهاپىقيۇۋم هسىپتهك اۇڭش

 ئامىلى بىردىنبىر ڭقىلشنى هلبهغ ئىشتا تنىهرسۇپ تتاهھ. ۇبىلىد ھىمۇم هزىياد دىدىنهھ تنىهرسۇپ

 لىكىن. ۇتىدۋېزۈئوتك بىكار اقىتنىۋ پ،ۇرۇئولت ساقالپ تنىهرسۇپ قىلىپ نداقۇش. ۇالىدۋقىلى

 تىقاد،ېئ جتىھات،ېئ تىرىشچانلىق،: نهسلهم. نۇرغۇن ئامىلى ڭتامامالشنى ئىشنى هتتهيمىلهئ

 . ۇئوينايد رولىنى مچىهيارد تهقهپ تهرسۇپ. قاتارلىقالر تئىيلىكهق

 پهد بولغانلىقىدا پۆك بىزدىن ڭرسىتىنىۇپ ڭالرنىۇئ اپىقيىتىۇۋم ڭبايالرنى همىشهھ نامراتالر

 سهت قازىنىش تهاپىقيۇۋم هسپتهك ھالدا ۇئ بولسا، تهرسۇپ نداقۇشۇم ۇزىدىمۆئ رهگهئ. ۇقارايد

 تنىهبىيۇغلهم ۋه قىيىنچىلىقنى شتىكىۇرمۇت رىېئويلىغانس نداقۇشۇم الرۇئ.  ۇقارايد پهد سهمهئ

 . ۇرىدۆك ياخشى شنىۇيۇق ئارتىپ هيگهلهت ت،هرسۇپ دائىم

 هكىچىككىن بلىكهۋهس تهرسۇپ نامراتالر لىكىن. ئوخشاش همگهئاد هممهھ تهرسۇپ هتتهمىليهئ

 تهرسۇپ هالرچۇقارغ الرۇئ نهبىل ڭنىۇش. مكىنۇم لىشىېق ھىرلىنىپهب بايلىقتىن ياكى هلبهغ

 . ۇبولمايد كهئويلىغاند ئىش لىكىن. ۇساقاليد

. لدىهك نياغاۇد هئائىلىد نامرات ركىدىكىېئام باال بىر ،هزگىلىدهم پكىهسلهد ڭسىرنىهئ - 19
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 ھقانچىلىقېد بىر نىۇئ ،هندهكىرگ ياشقا 10 بالىسى ئانىسى-ئاتا امالسىزئ قىشقاېب ۋه نامرات

 ۇب. ۇبولىد شاگىرىت يىل 11 هردهي ۇب باال هكىچىكىن ۇب. ۇرىدېب ئاپىرىپ شاگىرتلىققا يدانىغاهم

 رهنلۈك جاپالىق نداقۇش لىكىن. ۇبارىد ئايال بىر تهقهپ هپكهكتهم يىلى رهھ ۇئ هئىچىد يىل 11

 تايىنىپ، روھىغا شۇنۇگۆئ ڭزىنىۆئ ئىلگىرى كىرىشتىن ياشقا 21 هنهي ۇئ ،ۇردىمغدىهت بولغان

 . ۇلىدېك لىپېئ پايدا نۇرغۇن غاڭنىۇئ بىلىم كىتاپتىكى. ۇيدۇقۇئ كىتاب هپارچ 1000 نهخمىنهت

 موزدوزلىقنى  رىپېب شىتاتىغا ماسساچوستىس كىيىن، ئايرىلغاندىن يدانىدىنهم ھقانچىلىقېد ۇئ

 نۈتۈپ. ۇقىلىد تهساياھ جايالرنى نۇرغۇن رىپ،ېب بوستونغا هنهي يهتمۆئ زاقۇئ. ۇگىنىدۆئ

 . ۇيدهجلهخ لىنىۇپ نهتمىگهي دولالرغا 2 تهقهپ هساياھىتىد

 ردىغان،ۈتۆك قىرىۇي زىنىۆئ ۇئ لىكىن ،ۇبولسىم جاپالىق ئىنتايىن ھىتىۇم ياشاش

 ننىۈك بىر رهھ پ،ۇتۇت ڭچى تنىۇمىن بىر رهھ. رمىدىهب قولدىن تنىهرسۇپ ردىغانۇنىقتېچ

 ئورنىدىن تايىنىپ، ئىقتىدارىغا ۋه كلىكلىكىهرۈي ئارقىلىق، تىرىشىش كسىزۈزلۆئ ئاخىرى. دىرلىدىهق

 شهدىرلهق اقىتنىۋ. باشلىدى ھاياتىنى رلىكېخاراكت هجىزۆم كىرىپ، پارالمىنتقا همدهھ ردىۇت سهد

 ۇئ. باشلىدى هلبىگهغ نىۇئ روھ ۋه تهئاد تهئىبار سلىكتىنهچمهك ازۋ لدىنهزهئ ،غايىسىدىن

 . ئىدى ىلسونۋ نرىېھ ىۇڭتۇڭز ىنۋئاۇم تلىكۆۋهن-18 ڭركىنىېئام

 ھازىرقى رهگهئ- ياش 10. ۇقىلىد رىمېي لىنىۆڭك ڭمنىهئاد رىهۋد بالىلىق ڭىلسوننىۋ نرىېھ

 كهردهگوھ ڭئانىلىرىنى-ئاتا نىشى،ۈيۈك ڭمومىلىرىنى-اۋبو ،هرسهب پۇيۇق هرگهئائىلىل

. باققان زىۆئ زىنىۆئ. لغانۇيۇق ئاپىرىپ يدانىغاهم ھقانچىلىقېد ۇئ لىكىن. اقتىۋ اراليدىغانۋىتهئ

 قىنېي پارچىغا 1000 ريانداهج ۇب ۇئ. ۇيدهلمهتېي قىلىپ ھىس رهكىشل تتىكىهئاد ئازابنى دىكىڭنىۇئ

 امراتالرغان ىلسونۋ نرىېھ رهگهئ. ۇقىلىد قايىل كىشىنى ۇنمهتهقىقهھ ۇب. بولغان پۇقۇئ كىتاب

 قويايلى، يالهدىم قىلغىنىنى ئىسراپ اقتىنىۋ ڭزىنىۆئ بولسا، نهتكۈك تهرسۇپ پ،ۇرۇئولت ئوخشاش

 . بوالتتى نهلمىگهرىشېئ هتىنجىگهن كهنكىدۈگۈب

 لداۇسۇئ باقمىغان ئويالپ كىشى همىشهھ قىلىش ئىسراپ اقىتنىۋ. ۇساقلىمايد منىهئاد اقىتۋ
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 ش،هدىرلهق اقىتنىۋ نىتۇسىك بىر رهھ. ۇردۇقايت ئىنكاس هكسىچهئ همگهئاد قىلغان ئىسراپ اقىتۋ

. كهرېك الشۋتا ئىقتىدارىنى ياشاش ڭزىنىۆئ غالپۇچ بىلىم تىرشىپ اقىتتاۋ نهلمىگهك تهرسۇپ

. كهرېك ھازىرالش قچىلىقىنىۇئارت خىل رهھ ڭبايالرنى الۋئا. نهيدىكهد نهرىمۈتۆك دهق نامراتالر

 ممىسىهھ ڭقاتارلىقالرنى  سلىكهتمۈك تهرسۇپ هالرچۇقارغ ىلماسلىق،ق ،ئىسراپ شهدىرلهق اقىنتىۋ

 . رتىهش تىگىشلىك ھازىرلىنىشقا شىداۇلۇب باي ڭنامراتالرنى

 ئوخشاش كارچاگىنغا پائول ناژۇپىرس رهئ باش كىتابتىكى ناملىق »الندىۋتا قانداق پوالت«

 ۇرمهللىكلهزۇگ بارلىق كىيىنكى ندىنئا بولغاندىال ھايات. ھايات بولغىنى تلىكهقىمم هڭئ همگهئاد

 ئىسراپ ھاياتنى قىلش ئىسراپ اقتىنىۋ. چىسىۇغۇشۇت ڭللىكنىهزۇگ بارلىق ھايات. ۇبولىد

. كهرېك قىلماسلىق ئىسراپ اقىتنىۋ امىداۋدا شۈتۈك تهرسۇ،پ شهدىرلهق ھاياتنى. قىلغانلىق

 . ۇبولمايد ئاچقىلى غىزېئ  رسىدىنهھىچن بولمىسا،

 ئاستا ۇب. ۇيوقىتىد قىزغىنلىقنى بولغان شقاۇرمۇت كىشلىك ئاستا-ئاستا قىلىش اپئىسر اقىتنىۋ

 هئىچىد شۈتۈك هالرچۇقارغ ساقالش، تنىهرسۇپ اۇڭش. رۋهبارا الغانغاۋرۈئولت زىنىۆئ رلىكېخاراكت

 .تلىكهھاماق ئىنتايىن قىلىش ئىسراپ رسىتىنىۇپ تاپىدىغان لۇ،پ باھارىنى ياشلىق ڭزىنىۆئ

 ★ ★ ★ لىقنىڭ بايانىباي ★ ★ ★

 شهدىرلهق اقىتنىۋ بايالر. ۇتىدۋېقىل ئىسراپ اقىتنىۋ امىداۋدا ساقالش تنىهرسۇپ نامراتالر

 شنىهدىرلهق اقىتنىۋ رهكىشل. ۇبىلىد يدىغانلىقىنىهلمهك ساقلىغانغا ڭتنىهرسۇپ كلىكىنى،هرېك

 .كهرېك ىلماسلىقىق الۇۋئ باھارىغا ياشلىق رماسلىقى،ۇئولت پۈتۈك تهرسۇپ لىشى،ۋېنىۈگۆئ
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 تهرسۇپ قىلىپ، لۇككهۋەت هرگهتهخ بايالر رلىكېخاراكت ەرۆب

 ۇقىلىد تهرئۇج يارىتىشقا

 گىشىپهئ اقىتۋ رهھ. ۇئوخشايد هسايىسىگ ڭزىنىۆئ ڭرنىهكىشل تهرسۇپ ؟هنىم نهدىگ تهرسۇپ

 نىداېي ڭزىنىۆئ هتتهمىليهئ ڭتنىهرسۇپ ئاندىن نىغاندا،ۇت قىقىهھ زىنىۆئ رهكىشل. ۇرىيدۈي

 تهرسۇپ. ياراتقان زىۆئ لكىهب س،همهئ ياراتقان رىهڭت تنىهرسۇپ ىالشقاۇڭش. ۇبايقايد نلىكىنىهئىك

 .رۋهبار همگهئاد هممهھ

 يىتىشكىلى ۇگهڭم بولسا كىتىش پۈشۈتۈئ نهبىل تهرسۇپ. هتىنجهن مهھ ريانهج مهھ تهرسۇپ

 نهبىل ھىتۇم ناچار ھىت،ۇم ياخشى نامراتلىق، بايلىق، تهرسۇپ نكىۈچ. ريانهج بولمايدىغان

 ڭمنىهئاد بىر تهرسۇپ. تۇجهۋم كونكىرىت ۇئ س،همهئ تاساددىپىيلىق تهرسۇپ. تسىزۋهناسۇم

 يارتىش تنىهرسۇپ هردهكىشىل لىكىن. يىغىندىسى ڭتىزگىنلىشىنى نىشى،ۇت بايقىشى، تنىهرسۇپ

 .كهرېك شۇلۇب روھى قىلىش لۇككهۋهت هرگهتهخ خىل بىر هنهي هبىرگ نهبىل

 بىر ساتىدىغان شاكىالت سۇخسهم ۇئ پ،ۇلۇب بىرى ئىسىملىك يلىنهلېك هرىپتهغ هسىردهئ - 20

 پىتىۈس رىپېئ شاكىالتالر بولغاچقا، ئىسسىق اۋھا لسىالهك ياز لىكىن. ئىدى ئاچقان كانۇد

 پهنلۆۋهت مىقدارى تىشېس شاكىالت ڭكىننىۇد ڭنىۇئ لسىالهك ياز اۇڭش. تتىهتېك زگىرىپۆئ

 .تتىهتېك

 نهبىل ڭنىۇش. قىلدى قارار تىشنىېس رنىهتلۇمپهك باشقا ۇئ ن،ۈچۈئ قىلىش لهھ سلىنىهم ۇب

 كىللىكهش مىالقۇي لىدىغانېك ماس تىشقاېس يازدا ، لىپېس قول زىۆئ. ندىهتلهركهھ رھالهد ۇئ

 تنىۇمپهك لىپېق زىلىپۇب نىسىۈسكۇئ ڭتنىۋۇزا لىكىن. چىقتى پهالھىيل تنىۇمپهك زۇيالپ

 .ئىدى قويغان پۇتۇئوخش همبىركىگهچ شۇزۇئ ۇس هكىىچىكىنى  بار كۈشۈت دارىسىۇئوتت

 همدهھ. قىلدى لۇبۇق تنىۇمپهك خشاشۇئ همبىركىگهچ شۈزۈئ ۇس خىل ۇب نهبىل خوشاللىق ۇئ

 ڭنىۇئ يىلى-1912. قويدى ئىسىم پهد»تىۇمپهك زۇيالپ مبىركىهچ شۇزۇتقۇق ھاياتنى« غاڭنىۇئ
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 رغانلىقتىن،ۇياقت مىنىهت ڭنىۇئ رهكىشل باققان پهي. باشلىدى ىشقاتىلېس بازاردا التىۇھسهم ۇب

 ۇئ. ئايالندى هتكۇمپهك ئىتتىك بازىرى يالهتمۆئ زاقۇئ بولغاچقا قىزىقارلىق هئاالھىد كلىهش همدهھ

 .تتىهك يىپېب نهبىل ىلىقىېڭي ياراتقان ۇشۇم

 

  ۇاقىتىدىمۋ نامرات رهلكىش. ۇردۈندهشۈچ قائىدىنى بىر نداقۇم اپىقيىتىۇۋم ڭيلىننىهلېك

 لۇككهۋهت هرگهتهخ بايالر. بهۋهس ئايلىنىشىدىكى بايغا ڭنامراتالرنى ۇب مانا. ۇتاپااليد تهرسۇپ

 هلبهغ ۋه بايلىق بايالردا. ۇيارتىد تهرسۇپ قىلىپ لۇككهۋهت هرگهتهخ. ۇقىلىد تهرئۇج قىلىشقا

 لۇككهۋهت هرگهتهخ. ۇچىدايد جاپاغا الرۇئ. بار هئىراد ۋه ئىنتىلىش ئوخشاش هرىگۆب نۈچۈئ قىلىش

 لۇككهۋهت هرگهتهخ تهقهپ. ۇبىلىد بولمايدىغانلىقىنى كشىهت ڭيولىنى هلبهغ الرۇئ نكىۈچ. ۇقىلىد

 تهرسۇپ قىلسىال، ييارلىقهت ياخشى قىلىشقا لۇككهۋهت هرگهتهخ مهھ قىلسا تهرئۇج قىلىشقا

 لۇككهۋهت هرگهتهخ يلىنهلېك اۇڭش. ۇدكىتى زگىرىپۆئ پىتىۈس رىپېئ يازدا شاكىالت. ۇيارتااليد

 ڭالرنىۇب. رىۇككهپهت ڭبايالرنى ۇب مانا. ياسىدى تنىۇمپهك زۇيالپ يارتىپ، تهرسۇپ قىلىپ

 ققانۇلۇي كىرزىسقا. يوق ۇخىمېت سلىىسىهم قىاللمايدىغان لهھ. يوق قىينچىلىقى يدىغانهلمهتۆئ

 ڭنىۇش. ۇيدهلهرتهزگۆئ هرسىتىگۇپ سودا كىرزىسنى تايىنىپ، هسكىنلىككهك ۋه هقىلگهئ ۇغدىردىمهت

 .ۇئايلىنىد هتكهئام-خىتهب قازا-باال نهبىل

 

 رهگهئ. روھى ئوخشاش هرىگۆب قىلىشى، لۇككهۋهت هرگهتهخ ، پاراسىتى-قىلهئ ڭبايالرنى ۇب

 كوزىتىش رۈتكۆئ دىداۇجۋۇ ڭرىنىۆب ؟ۇقىلىد قانداق هرۆب الساۋلىېئ نهشمۈد ئولجىسىنى ڭرىنىۆب

 قىلىدىغان تهدىقق ھالقىالرغا هئىنچىك قابىلىيىتى، ماسلىشىش نىشانغا سۇخسه،م ئىقتىدارى

 لۇككهۋهت هرگهتهخ. ۇرىدۈرىشتېئ هلبىگهغ همىشهھ رىنىۆب الرۇب پ،ۇلۇب بار قاتارلىقالر كۈرلۈزگهس

. ۇرىدۈامالشتۋدا ئىزچىل ئىشنى الرۇئ. ۇئوخشايد هرىگۆب لهد مهئاد قىلدىغان تهرئۇج قىلىشقا

 ناچار ئارقىلىق ،جاسارىتى ،قىزىقىشى ئىقتىدارى زىتىشۆك هئاالھىد ڭزىنىۆئ. ۇتىرىشىد مايتوختى
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 .ۇيارتىد تهرسۇپ ۇالدىمۋھهئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ڭتنىهرسۇپ مۇقۇچ ۇئ لمىساقۇتۇت ك،هلمىسهرۆك تنىهرسۇپ رهگهئ. ۇيدهلمهك ساقلىغانغا تهرسۇپ

 بايقىيااليدىغان تنىهرسۇپ ىزڭسلىكىهلمهرۆك تنىهرسۇپ. هلسهم بىزدىكى لكىهب سهمهئ سلىسىهم

 تااليدىغانۇت تنىهرسۇپ ڭسىزنى ۇب ىزڭتالمىسىۇت بايقاپ، تنىهرسۇپ يوقلىقى؛ ڭىزنىڭزىۆك

 ساقالنغان ىزدىكىڭزىۆئ تهقهپ. هىزدڭزىۆئ ھامان خاتالىق. رۇيوقلىقىدىند ڭىزنىڭئىقتىدارى

 .قىلىسىز هلبهغ ئاندىن ىزڭلىسىقىال لهھ همدهھ ىزڭلىسىهرۆك رنىهسىللهم
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 نامراتالر. ۇتىدۇت تنىهرسۇپ نهبىل سكارلىقۇببهشهت بايالر

 ۇقويىد پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ بولغاچقا پاسسىپ

 پاسسىپ. رهشتۈگهڭئ بولىدىغان باي قىلىپ هلبهغ نهتهنىسب هرگهملهئاد سكارۇببهشهت تهرسۇپ

 ،ۇغدىردىمهت بولغان قاتلىما نهشكۈچ سماندىنئا. مكىنۇم شىۇلۇب تهئاپ لكىهب نۈچۈئ رهملهئاد

 بايالر. مكىنۇم تىشىۋېرۇئايالند پۇرۇئ منىهئاد يدىغانهلمهك ئىش ھىچ قولىدىن هبىلمىس يىيىشنى

 قىلغان ڭنامراتالرنى لىكىن. نهرىشكېئ هلبىگهغ تقاشقاۇت ڭچى نهبىل سكارلىقۇببهشهت تنىهرسۇپ

 پۈرۈلتهك شنىۇلۇب مۇھرهم تتىنهرسۇپ ڭالرنىۇئ ىھالىت روھى پاسسىپ. يوق ئاخىرسى ڭئىشىنى

. ۇقويمايد بىرىپ قولدىن هئاسانلىقچ تنىهرسۇپ ياخشى رهملهئاد سكارۇببهشه،ت ئاكتىپ. ۇچىقىرىد

 قىزغىن مهئاد سكارۇببهشهت ئاكتىپ بواللىدى؟ سكارۇببهشهت ئاكتىپ مهئاد قانچىلىك شتاۇرمۇت لىكىن

 ، ۇيدهلمهك  ساقلىغانغا تهرسۇپ« نهدىگ نداقۇم بىرى. ۇيدهئىشل پىپېت ئىش رىپېب زىۆئ ھالدا

 ئاكتىپ قىلغاندا ئىش رهگهئ. »كهرېك رىشىشېئ تالىشىپ نهبىل سكارلىقۇببهشهت ئاكتىپ، لكىهب

 .رشالمايسىزۇچۇئ نهبىل هلبهغ رۈمۆئ بىر ىزڭبولمىسى سكارۇببهشه،ت

 باربارا  خانىمى تىمېق هچچهن ربى س،همهئ تىمالېق بىر تهقهپ ئىلگىرى بوش ىۇڭتۇڭز ركاېئام

 نازىرلىشىپۇم سكىنهك بلىكهۋهس كهىلۋسىېي لىكهڭر نىهي ،هسىلىسىدهم كهئىچم-كهيىم نهبىل

 كهىلۋسىېي لىكهڭر  تاماقخانىسىغا ڭساراينى ئاق ۋه ئايروپىالنى ۇڭتۇڭز بوش ۇڭتۇڭز. نهتكهك

 لىكهڭر كهرىشقاندېق باربارا بولغىنى ئامالسىز ڭبوشنى لىكىن. قىلغان قۇيرۇب سلىكنىهتمهئشل

 ۇب ئىدى، ئامراق خانىمى چ،ۆئ ۇڭتۇڭز كتاتقاۆك ۇب نىهي.تتىهرۆك ياخشى يىيىشنى كهىلۋسىېي

 .تتىهبىل ممىسىهھ ڭىركىلىقالرنىېئام ئىشنى

 ئىنتايىن رھالالهد كىيىن ندىنهبىلگ ئىشنى ۇب سودىگىرى كهىلۋسىېي لىكهڭر قىللىقهئ بىر

 بىر سىلغانېب كهىلۋسىېي لىكهڭر ۇئ بتىنهۋهس ۇش. بايقىدى رسىتىنىۇپ تىشېس بولغان ياخشى

 لىكهڭر باربارا اقىتتاۋ ۇب. باردى باشالپ چىملىقىغا بىۇنهج ڭئاقسىراينى ماشىنىسىنى كۈي تهترهئ
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 .ردىۈبىلد ھمىتىنىهر ھمانالرغاېم نهلگهك الۋئا ۋه تىرتىهئ ماشىنا نهلگهكهئ كهىلۋسىېي

 نكىۈچ. ئاشتى مىقدارى تىشېس اتلىشىپۋئا بازىرى ڭكنىهىلۋسىېي لىكهڭر نهبىل ڭنىۇش

 ۇئ رهگهئ. قىلدى ىقۋشهت تلىكهاپقىيۇۋم نىۇئ پايدىلىنىپ تتىنهرسۇپ سودىگىرى كهىلۋسىېي لىكهڭر

 هنچۇئ سودىسى لكىمهب بولسا، قىلمىغان تهركهھ ئاكتىپ نهبىل سكارلىقۇببهشهت زىۆئ چاغدا ينىهئ

 .ئىدى مكىنۇم بولماسلىقى ياخشى

 لىشۋېتارتى ركىنلىكىنىهئ قولىدىن ڭملىكىچىللىرىنىهستۇم هئىسپانىي لقىهخ باۇك يىلى-1898

 ئارىسىدىكى تهلۆد ئىككى ئىزچىل ۇئامرىكىم الۋئا دىنڭنىۇب. قىلدى هڭج قانلىق نۈچۈئ

 ىزىيىتۋه ڭنىۇئ لىكىن ،ۇبولسىم كىچىك هرچهگ باۇك. اتاتتىۋقىل تهدىقق هزگىرىشگۆئ ڭتنىهزىيۋه

 رهلىكلهئىسپانىي شارائىتتا نداقۇشۇم. ئىدى تلىكۋهناسىۇم هتىگهئهنپهم نۇرغۇن ڭقرالىرىنىۇپ ئامرىكا

 النېئ هڭج هگهئىسپانىي پلىنىپهزهغ ئارمىيىسى ركاېئام. تتىۋهرۈچوكت رنىهترىتىدىكىلهئ همېك ئامرىكا

 .قىلىدى

 ڭئارمىيىسىنى چىالرڭالۇزغقو باۇك ىۇڭتۇڭز ركاېئام نۈچۈئ رىشىشېئ مكارلىقىغاهھ ڭبانىۇك

 زىپىنىۋه لۈشكۇم ۇب بىرىدىغان پۈزۈتكهي تنىهخ بىراق. يازدى تهخ هپارچ بىر قوماندانىغا باش

 .چىقتى رىغاۇئوت نهبىل سكارلىقۇببهشهت لىيتنات بىر ئىسىملىك ىنۋلو الپڭئا نىۇب ؟ۇتاماماليد كىم

 ڭرلىرىنىهسكهئ هئىسپانىي تنىهخۇب مۇقۇچ سىز« پۈشۈرۈك نهبىل ىنۋلو ۇڭتۇڭز نهبىل ڭنىۇش

 مۇلهنام ڭبانىۇك ۇئ. ڭبىرى پۇرۇتاپش هھپىرىگهر ڭچىلىرىنىڭقوزغىال باۇك قالماي پۈشۈچ قولىغا

 ىنۋلو. دىېد »ڭتامامال قىلهستۇم زىپىنىۋه، ڭتلىنىهركهھ پۈزۈت پىالن ىزڭزىۆئ سىز. جايىدا

. تتىهك چىقىپ لىپالېس قىغاۇيانچ نهىلب ھتىياتچانلىقېئ تنىهخ كىيىن قىلغاندىن لۇبۇق زىپىنىۋه

 .لدىهك لىپېئ ئاخبارات ھىمۇم تامامالپ تىنجىلىكهن زىپىنىۋه ۇئ يهتمۆئ زاقۇئ

 زىۆئ زىنىۆئ اقتىالرداۋ ،ھالقىلىق پۇبول سكىنهك سالماق، ققانداۇلۇي ئىشالرغا بىر ىنۋلو

. بىهۋهس ڭقازىنىشىنى هلبهغ ڭنىۇئ ۇب. ۇچىقىد يدانغاهم نهبىل سكارلىقۇببهشهت رسىتىپ،ۆك

 ئارقىلىق تالىشىش نهبىل سكارلىقۇببهشهت ،ۇيدهشمۈچ ،ئاسماندىنۇيدهلمهك ساقلىغانغا تهرسۇپ
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 -سهئىگىلم بىر رهھ ۇئ. نغانۇرۇشۇي هينىگهك ڭتنىهبىيۇغلهم ۋه قىينچىلىق همىشهھ ۇئ. ۇلىدېك قولغا

 .ۇقوغدايد روھىنى نماسۇس

 بىر سىزدىكى ۇئ. تهھال روھى ئىنتىلدىغان ئالغا مساغال خىل بىر سكارلىقۇببهشهت ئاكتىپ،

 تهركهھ  ۋه رۇككهپهت ھالدا ئاكتىپ كىشىنى ۇئ. ۇقىلىد كىللىكۋه هچىگۈك قىلىش ئىجاد خىل

 ئاخىرى-باشتىن رهكىشل پىسخىكىدىكى خىل ۇب. ۇزىدۈتكهئىلگىرل نهبىل تهجاسار پ،ۇزۇقىلغ

 تاللىيااليدىغان ڭزىنىۆئ ھامان ن،ۇبولس ىتتاشارائ قانداق يلىهم كى،ۇئىشىنىد تئىهق غاڭنىۇش

 .ۇبولىد قىۇقۇھ ۋه تهرسۇپ

 رغىلىۇقىلد جارى قىممىتىنى قىقىهھ ڭھاياتنى ئاندىن بولسىال ئاكتىپ سكارۇببهشهت تهقهپ

 ققىياتىنىهرهت ڭھاياتنى كىشلىك رىشىشېئ قىلماي كهمگهئ ۋه زلىكهرهتپهرسۇپ قانداق رهھ. ۇبولىد

 همدهھ ركىتىهھ ۋه رىۇككهپهت ڭكىشىنى ۇب هپوزىتسىي خىل بىر سكارلىقۇببهشهت. ۇيدهكلهچ

 پ،ۈرۈتتهئ كىسهئ قىزغىنلىقىنى  ھاياتتىكى كىشلىك ۇئ. ۇتىدېئ كىسهئ رقىداۇت قىهت لۈتكۈپ

 .ۇرىدۈس ئىلگىرى چىشنىېئ ئىقتىدارىنى نۇرۇشۇي هرىجىدهد زور ۇخىمېت. ۇرىدۈئىلھامالند كىشىنى

 زىرىكىشلىك سلىدىكىهئ هبىرگ نهبىل شۇنۇگۆئ شنىۇلۇب سكاۇببهشهت ئاكتىپ، رهكىشل

 كسىزۈزلۈئ نۈچۈئ ئىلگىرلىشى ڭزىنىۆئ لهد ۇب. كهرېك قىلىش هئىگ دارلىققاهڭر خىزمىتىنى

 سكارۇببهشه،ت ئاكتىپ تهقهپ. ريانهج قىلىدىغان ققىهرهت ۋه يىتىلدىغان پۈسۈئ نىدىغان،ۇگۆئ

 تولغان هتكهرىقاب ۇخىمې،ت رهزىپىلۋه ھىمۇم ۇخىمېت. ۇرىشىدېئ هھورمىتىگ ڭباشقىالرن ئاندىن مالهئاد

 .ۇبولىد هئىگ بايلىققا ۋه تهرسۇپ همدهھ. ۇيدهلهرىشېئ هتكهخىزم

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

. ۇچىرايدۇئ هپىگهۋخ شاللىنىش مهئاد پاسسىپ هىردهۋد تلىكهشىدد ئىنتايىن تهرىقاب كهنكىدۈگۈب

 ۋه تهرسۇپ. كهرېك ئىشنىش هزىگۆئ سهمهئ هقدىرگهت مۇچوق مهئاد. ۇيدهئىگىل كنىۈنلۈستۈئ مالهئاد سكارۇببهشهت

 نامراتالر. ۇتىدۇت تنىهرسۇپ نهبىل سكارلىقۇببهشهت بايالر. ھتىياجلىقېئ تالىشىشقا نهبىل سكارلىقۇببهشهت بايلىق

.ۇقويىد پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ بولغانلىقتىن پاسسىپ
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 بايالر. ۇچىدېك ازۋ ئااللمىسا پۇتۇت تنىهرسۇپ نامراتالر

 ۇقىلىد ييارلىقهت يالهرمۆك تنىهرسۇپ

 قىممىتىنى بولمىسا تهرسۇپ رهگهئ ئىقتىدار، هئاالھىد« نهدىگ نداقۇم ئىلگىرى نۇناپالىئ

 مچىللىكىدىنهك تهرسۇپ رهكىشل نۇرغۇن شتاۇرمۇت رىئال ھازىرقى. نداقۇش ۇنمهتهقىقهھ »ۇيوقىتىد

 هلگهمهئ ڭغايىنى نكىۈچ. ھىمۇم ئىنتايىن نۈچۈئ مهئاد بىر رهھ تهرسۇپ. ۇىداتۋقىاللماي ئىش  ھىچ

 يولىدا قوغلىشىش بايلىق. بار سايىسى ڭنىۇئ هينىدهك ڭتنىهاپىقيۇۋم سىپتىكىهك ۋه شىشىېئ

 نىۇئ بىز اۇڭش. ۇكىتىد پۈتۈئ تىزال دائىم تهرسۇپ. ئىش خوشاللىنارلىق بئىيالهت چىراشۇئ هتكهرسۇپ

 .ۇكىتىد يىراقالپ ۇخىمېت بىزدىن ،بايلىق هلبهغ بولمىسا. كهرېلىشىمىزكۋېتىۇت تىزدىن

. ھتاجۇم هئىزدىشىگ ۋه نىشىۇت ڭرنىهكىشل ۇئ. ۇبولمايد زگىلىهس ئاسان دائىم تنىهرسۇپ

 ڭرنىهكىشل هنهي تهرسۇپ. ۇبولمايد رىشكىلىېئ مماه،ئۇبولىد چراتقىلىۇئ تنىهرسۇپ ھالالردا هنچۈپۆك

 زىهب. ھتاجۇم لىشقاۋېتىۇت اقىتىداۋ ۇئ  اۇڭ،شۇبولىد غايىپ تىزال تهرسۇپ. جھتاۇم يارتىشىغا

 كۈنلۈشكۈچ ۋه شسىزلىقۇڭۈئ ڭالرنىۇئ تالمىغانلىقىۇت ۋه نلىكىهلمىگهرۆك تنىهرسۇپ ڭرنىهكىشل

 تنىهرسۇپ بايالر مماهئ. نداقۇش لهد نامراتالر. بولغان نلىكىدىنهچكهك ازۋ دىنڭنىۇئ يلىهپۈت

 تنىهرسۇپ ۇرگىزمهھ بايالر ؟ۇقىلىد ييارلىقهت هنىمىگ. ۇباشاليد قىلىشقا ييارلىقهت يالهرمۆك

 لىيهمهئ ڭزىنىۆئ نۈچۈئ هلبهغ تىملىقېق كىيىنكى هكسىچهئ. ۇيدهچمهك ازۋ بلىكهۋهس نلىكىهرمىگۆك

 قىقىهھ هزىدۆئ بايالر نكىۈچ. ۇيدهچمهك ازۋ تئىهق الرۇئ يتقانداېئ هنداقچۇم. ۇرىدۇئاش چىنىۈك

 بىئيالهت ڭتنىهرسۇپ هندهلگهك اقتىۋ قىلسا، ييارلىقهت توپالپ چۈ،ك بولسىال بار چۈك لىيهمهئ

 تهرسۇپ تايىنىپ كاللىسىغا كهرېز ڭزىنىۆئ ۇقدىردىمهت نهلمىگهك تهرسۇپ. ۇئىشىنىد كىلىدىغانلىقىغا

 .ۇيارتااليد

 چىقارمىغان نام ىداچاغلىر پارىژدىكى اقتىداۋ ياش كوپىن ستىسىۇئ پىيانىنو لىقڭدا پولشالىق

 رۇمۇن نالرداۇرۇس ىۋئاممى خىل رهھ تىرىشىپ، كسىزۈزلۆئ يهنمهدسىزلۈمۈئ ۇئ لىكىن. ئىدى
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 اقىتتاۋ چىققان هھنىگهس سمىهر ۇئ. نهرگۈس ئىلگىرى خنىكىسىنىېت پىئانىنو ڭزىنىۆئ نالپ،ۇرۇئ

 ڭچىنىۇنلىغۇرۇئ رۇمۇن رتاماشىبىنال ئىدى، تولغان غاۇڭرۇچ-ڭاراۋ ئىچى پ،زالۇبول ۇغڭقارا  هھنهس

 ،هندهشكۈچ هزىگۈي ڭكوپىننى رىۇن چىراق ئاخىرلىشىپ، زىكاۇم بىر. يتىهبىلم ئالماشقىنىنى

. بايقاشتى نلىكىنىهئىك پىئانونىسىت لمىغانۇنۇت بىر ڭچىنىۇنلىغۇرۇئ رۇمۇن ئاندىن تاماشىبىنالر

 زىكىسىدىنۇم قىملىقېي نلىغانۇرۇئ نهبىل تهماھار رىۇقۇي ڭنىۇئ نىالهي پچىلىكۆك لىكىن

 اپىقۇۋم همدهھ تىرىشچانلىقى ڭزىنىۆئ ۇئ. لمىدىۇزۇئ ازىۋئا اكۋچا هزاققىچۇئ پ،ۇلۇب رالنغانۇزۇھ

 .قازاندى تهاپىقيۇۋم ئاخىرى هياردىمىد ڭتنىهرسۇپ

 تنىهرسۇ،پ پايدىلىنىشىمىز قۇلۇت دىنڭنىۇئ قالماي، پالۇتۇت ڭچى تنىهرسۇپ هندهلگهك تهرسۇپ

 هلبىگهغ ئاندىن  بولغاندىال نداقۇش. كهرېك ئىشلىشىمىز ختاۇپ ۇخىمېت ييارلىقىنىهت لىشۋېتىۈك

 سىنىهىيهۋس ڭزىمىزنىۆئ تىرىشىپ، كسىزۈزلۈئ الۋئا كىلىشتىن تهرسۇپ اۇڭش. قىناليمىزېي

 ،هلسهك تهرسۇپ ندىالۇش. كهرېك ئىشىنىشىمىز هزىمىزگۆئ سلىكىمىز،هچمهك ازۋ، رىشىمىزۈستۆئ

 .قىالاليمىز هلبهغ پۇرۇقىلد جارى للىكىنىهزهۋئ ڭزىمىزنىۆئ

 كىچىشنى ازۋ بولغانلىقتىن يوق رسىتىۇپ چىقىرىشقا نام ڭزىنىۆئ چاغدا ينىهئ كوپىن رهگهئ

 ،ۇتمايدۇت ڭچى تنىهرسۇپ دائىم نامراتالر. بوالتتى بولمىغان اپىقيىتىۇۋم كىيىنكى بولسا، تاللىغان

 ڭنىۇئ. يوق ئىقتىدار كهتقىدۇت تنىهرسۇپ الرداۇئ كىنۈچ. ۇقويىد پۈزۈتكهك پۇرۇت قاراپال نىۇئ

 مۇقۇچ نهئوياليدىك شنىۇلۇب باي رهكىشىل اۇڭش. ۇچىدېك ازۋ قويسىال پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ هستىگۈئ

 ڭزىنىۆئ الۋئا كىلىشتىن تهرسۇپ ھىمىۇم ۇخىمېت هبىرگ نهبىل شۈنۇگۆئ شنىۇتۇت تنىهرسۇپ

 ييارلىقىهت تهرسۇپ نكىۈچ. كهرېك قىلىش ييارلىقهت قۇلۇت ش،ۈرۈتۆك قىرىۇي  ئىقتىدارىنى

 .ۇرىدۆك ياخشى ۇخىمېت بارالرنى

 نامراتالر، هپىنچۆك ئاغرىنىدىغىنى يوقلىقىدىن ياكى سلىكىهمهئ ئادىل ڭتنىهرسۇپ شتاۇرمۇت

 ئادىل همگهئاد ممىالهھ لكىهب سهمهئ بايالرغىال تهرسۇپ. ۇبىلىد ئاغرىنىشىنىال همىشهھ الرۇئ نكىۈچ

. ۇيدهبىلم قارايدىغانلىقىنى هزدۆك ئوخشاش همگهئاد هممهھ ڭتنىهرسۇپ نامراتالر مماهئ. ۇدلىۇب
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 رىجىدىكىهد هڭت الرنىۇئ ھالدا تسىزهخسىيهش تهرسۇپ ن،ۇبولس ئويلىغان قانداقال رهكىشل يلىهم

 .ۇيدهمىنلهت نهبىل مهيارد ۋه ھىرلىنىشهب

. ئىقتىدار خىل بىر بولسا شۇتۇت نىۇئ لىكىن. يهلهت خىل بىر شۇقۇلۇي هتكهرسۇپ شتاۇرمۇت

 تنىهرسۇپ هتتهرئۈس تىز رالهملهئاد هئاالھىد ئىقتىدارى شۈرۈك بولغان، قۇلۇت ييارلىقىهت تهقهپ

 .ۇئايلىنااليد بايغا بىر قىقىهھ ئاخىرىدا. ۇقىالاليد هلبهغ ۋه ۇتااليدۇت

 قىلىش هلبهغ ڭرنىنامراتال سكىنلىشىشىهك نسىرىۈك ڭتنىهرىقاب تتىكىهمئىيهج ھازىرقى

 مهھ لمىدىهيىتىش ققىياتىغاهرهت ڭىرنىهۋد نامراتال نكىۈچ. تتىۋهئازايتى رىېبارغانس رسىتىنىۇپ

 همىشهھ تهرسۇپ نهبىل ڭنىۇش. ھازىرلىمىدى ئىقتىدارالرنى بولغان ھتىياجلىقېئ هتكهخىزم هزىدۆئ

 ،ياخشى قۇلۇت ييارلىقنىهت مۇقۇچ نهئوياليدىك قىلىشنى هلبهغ نامراتالر اۇڭش. تتىهك قولدىن

 .ۇتااليدۇت ئاسان ۇخىمېت قارىغاندا باشقىالرغا تنىهرسۇپ لغاندىالۇب نداقۇش. كهرېك قىلىش

 ڭرنىهكىشل زىهب. تۇجهۋم هردهي ممىالهھ  اقىتۋ رهھ زۆك بايقايدىغان نىۇئ نهبىل تهرسۇپ

 لىكىن. هرسهن يىراقتىكى ئىنتايىن بولمايدىغان تقىلىۇ،ت بولمايدىغان كورگىلى تهرسۇپ هزىرىدهن

 شايمانۇپ پۇقوي پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ ئامالسىز. ۇتالمايدۇت هنهي الرۇئ هندهلگهك نهتهقىقهھ تهرسۇپ

 تهرسۇپ نهتهنىسب بايالرغا. بار هردهي ممىالهھ تهرسۇپ هزىرىدهن ڭرنىهملهئاد زىهب هنهي. ۇقىلىد

 .ۇبولىد ئالغىلى اقىتتاۋ ۇش بولسا ھتىياجلىقېئ قاچان ئوخشاش، هرسىگهن قتىكىۇيانچ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ئىقتىدارىنى تااليدىغانۇت تنىهرسۇپ ڭزىنىۆئ الۋئا كىلىشتىن تهرسۇپ نۈچۈئ مهئاد نامرات بىر

 ئاندىن ھازىرلىغاندا، رتلىرىنىهش ئاساسى ڭقىلىشنى هلبهغ تهقهپ. رۈرۆز ۇتولىم رىشىۈتۆك قىرىۇي

 پۈزۈتكهك تنىهرسۇپ بلىكهۋهس ئىقتىدارسىزلىق زىدىكىۆئ تقىلى؛ۇت نىۇئ اقىتتاۋ نهلگهك تهرسۇپ

 .ۇبولىد ساقالنغىلى كىتىشتىن پۈشۈتۆئ نهبىل بايلىق ۋه هلبهغ ، شتىنۇيۇق
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 :رقهپ مىدىكىۇقۇئ قدىرهت

 بولغاچقا زلىكهمىج هرۆب بايالر ،ۇرىدېب نهت هقدىرگهت دائىم بولغاچقا زلىكهمىج قوي نامراتالر

 ۇرىدۇياقت نىتىرشىش

 

 بايلىققا باقمىغاچقا، رىشىپېئ بايلىققا كهرغىدۇقىلد سهۋهھ كىشىنى نامراتالر شتاۇرمۇت رىئال

 نىهي. ۇئىشىنىد هنلىكىگهئىك تلىكۋهناسىۇم نهبىل قدىرهت هرىجىدهد رۆز ناھايىتى ڭرىشىشنىېئ

 »ۇبولىد نهىلب كىمىۈھ ڭرىنىهڭت نامراتلىق-بايلىق ش،ۈلۈئ -شۇلۇغۇت« ھامان  نامراتالر

 بواللىشىم ،باي نهلمىگۈتۈپ همگهپىشان شۇلۇب باي لىشىمدىنالۇغۇت همىشهھ. ۇئىشىنىد هنگهدىگ

 قىلىش شهرۈك نامراتالر هكلىشىدهتېي ڭمنىۇقۇئ ناچار خىل ۇب. ۇقارايد پهد. سهمهئ مكىنۇم تئىهق

 نامراتلىقتىن كالهالقىدۋئا ئاخىرىدا.  ۇبواللمايد قوغلىشىپ بايلىقنى ،هد-ۇيوقىتىد چىنىۈك

 »رىشېب نهت هقدىرگهت« لدىنهزهئ هغىتىدۇل ڭالرنىۇئ. هكسىچهئ لهد بايالر لىكىن. ۇاللمايدۇتۇق

 ئامال هكسىچهئ. ۇقارىمايد ۇپمهد نهكىتىلگېب رپىدىنهت رىهڭت غدىرىهت ڭزىنىۆئ. يوق زۆس نهدىگ

 غدىرنىهت ئاخىردا هڭئ. ۇقىلىد شهرۆك تىرىشىپ نۈچۈئ رتىشهزگۆئ غدىرىنىهت ڭزىنىۆئ قىلىپ

 .ۇرىشىدېئ بايلىققا كهدۇقىلغ سهۋهھ كىشى هنهي قالماي، پالهئىگىل

 هپتهرهت ئىككى ۇب رىقنىهپ بايالردىكى نهبىل  نامراتالر -بولمايدىغىنى كهدىمىس هردهي ۇب

 سىرهت چىقارغان پۈرۈلتهك رىقهپ خىل ۇب. ۇيدهلگىلهب رىقهپ مىدىكىۇقۇئ غدىرهت ساقالنغان

 نهبىل قىلىش يوق سىنىۇئارز بايلىق يدىغانهلهرىشېئ هسلىدهئ ڭنامراتالرنى پ،ۇبول نهروش تىناھايى

 شۈرۈئاگاھالند هرگهكىشل رىقهپ ۇب ئارىسىدىكى ئىككىسى. ۇقىلىد باي ۇىخىمېت بايالرنى هبىرگ

 .ۇئوينايد رولىنى
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 ،ۇقارايد پەد قدىرهت قسا،ۇلۇي شسىزلىققاۇڭۈئ نامراتالر

 ۇقارايد پەد تهرسۇپ بىر ۇب قساۇلۇي هسلىگهم قىيىن بايالر

 الرۇئ. ۇالىدۋرۇئارالشت تنىهئهنپهم خسىهش ڭزىنىۆئ قىلسا ئىش نامراتالر اقىتالرداۋ هنچۈپۆك

 نوقتىسى چىقىش پىرىنسىپنى ۇب هتلىرىدهركهھ كىينكى. ۇقويىد نغاۇرۇئ ئالدىنقى ھتىياجىنىېئ ڭزىنىۆئ

 تىنىهنپهم زۆئ الۋئا ئوياليدىغىنى باشلىنىشتىنال ڭبايالرنى. ۇئايرىاللمايد پىرىنسىپتىن ۇب. ۇقىلىد

 ستايىدىلهئ نلىكىنىهئىك ھتىياجلىقېئ هنىمىگ ڭباشقىالرنى تىش،ۋېچىقىر نوقتىدىن ركىزىهم ئالدىنقى

 هتكهزىلهپ. ماھىر هشكهتىزگىنل كتىرىنىهخار ڭزىنىۆئ الرۇئ رغانداۇلىشتېس نامراتالرغا. ئويلىشىش

 داۇڭقول ،ڭقىلسا غدىمهت لۇگ باشقىالرغا< هبىزد. ۇباشاليد هلبىگهغ الرنىۇئ شرىېب تهھمىيهئ

 ھالقىلىق ىزڭئويلىسى پۇرۇت ئورنىدا ڭباشقىالرنى سىز تهقهپ. بار پهگ يدىغانهد> ۇقالىد راقۇشپۇخ

 .يسىزهلهرىشېئ رىشىغاۇقايت ابۋجا ۋه تلىشىهھورم ڭباشقىالرنى اقىتالرداۋ

 رهھ ڭشنىۇرمۇت ، ىزڭقىلسى نوقتىسى باشلىنىش تنىهئهنپهم ڭالرنىباشقى هردهي هممهھ تهقهپ

 ئىش ختاۇ،پ خالقلىقه،ئ مىمىهس ىز؛ڭرسىۇقىلد جارى ىزنىڭئاالھىدىلىكى خىل ۇب ھالقىسىدا بىر

 ڭباشقىالرنى. رااليسىزۇق تورىنى هئاالق كىشلىك بولغان ياخشى ئاندىن، ىزڭبولسى مهئاد قىلىدىغان

 ۇخىمېت هسىزگ رهىزدىكىلڭتراپىهئ ،هرسۋهاملىشىۋدا نداقۇشۇم. يسىزهلهرىشېئ ىغاماختىش ۋه قوللىشىغا

 هئىگ هتكهكاپال قىلىش  ئىشنى بىر رقانداقهھ بولسا كوللىكتىپ بىر نداقۇب. ۇئىشىنىد

 .ۇبولىد قازانغىلى هلبهغ ئاسان ۇخىمېت ،ئىشالرداۇبولىد

 تهخىزم ياخشى بىر ۇب. ىرلىدىدهق ئىنتايىن خىزمىتىنى كىنىدىكىۇد چۇرۇگ ڭچىۇڭي ڭاۋ

 زىتىپ،ۆك هقچۇرلۇئوغ خوجايىنىنى نىۈك رهھ. ئىشلىدى رىلىپېب نهبىل چىۈك نۈتۈپ ،ۇبولمىسىم

 ۋه هجىربهت نۇرغۇن بئىيالهت رىېزارغانسۇئ اقىتۋ. بىلدى ساتدىغىنىنى  قانداق چنىۇرۇگ ڭنىۇئ

 ئاساس ياخشى نۈچۈئ چىشىېئ كىنىۇد چۇرۇگ ڭزىنۆئ كىيىنكى ڭنىۇئ ۇب. الدىۋگىنىۆئ لالرنىۇسۇئ

 .سالدى



 

 227 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 1 باب كىزىنىچىهس  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 پىشېت لۇپ ڭباشقىالرنى ۇگهڭم رهتچىلهخىزم خالىمايدىغان شنىۇلۇب خوجايىن باشقىالرغا«

 ھازىرقى ڭنامراتالرنى هملۈج نهدىگ» .ۇبواللمايد باي قىقىهھ ۇگهڭم همدهھ ۇبولىد قورالى

 .ۇرىدۈبىلد كلىكىنىهرېك بىكىتىشى ىشانن قىرىۇي ۇخىمېت بولمايدىغانلىقى، هنسهتلهقانائ ھالىتىدىن

 زىدىنۆئ ۇئ. ئىدى نامرات ۇمۇئ ئىلگىرى ناسىپ،ۇم شقاۇلۇب باي ڭچو ۇنمهتهقىقهھ ڭچىۇڭي ڭاۋ

 بولغان ڭچو ۇىخىمېت پۇنۇگۆئ رنىهرسىلهن سقاتىدىغانهئ املىقۋدا قىلماي، ھاسىل تهقانائ

 .ئاالھىدىلىك ئورتاق بولىدىغان بايالردا بارلىق ۇب. قىلدى ۇئارز رىششنىېئ هرسىتىگۇپ ققىياتهرهت

 سودا ھىچقانداق پ،ۇبول مچىهئىشل هكىچىككىن كاندىكىۇد تهقهپ هپتهسلهد ڭچىۇڭي ڭاۋ

 ۇئ نهبىل ڭنىۇش. خالىمىدى شىنىۈتۆئ نداقۇب رۈمۆئ بىر ۇئ لىكىن. ئىدى يوق جىربىسىهت

 رۇككهپهت ستايىدىلهئ رقىدىنئا. باشلىدى هتىشكۇكوز ستايدىلهئ لىنىۇسۇئ تهتىجار ڭخوجايىننى

 200 ۇئ يىلى نهكىرگ ياشقا 16. ندىهكىللهش ئويى قىلىش تهتىجار ققىلهستۇم ئاخىرىدا. قىلىدى

 لىكىن ،ۇبولمىسىم ياخشى هئانچ تىجارىتى هپتهسلهد. ئاچتى كىنىۇد چۇرۇگ نهبىل بلىغىهم نۈهي

 نهبىل لىۇسۇئ ياخشىالش تنىهزىمالۇم تايىنىپ، هقلىگهئ ۋه روھى سلىكهگمهئ باش قىينچىلىققا ۇئ

 تتىكىهالزىمۇم ياخشىلىقى،  ڭپىتىنىۈس ڭچنىۇرۇگ كىنىدىكىۈد ڭنىۇئ. قىلدى لىپهج رىدارېخ

 تىجارىتى تارقىتىپ، هزگۈي ئونى ئونغا رىېب. رىشتىېئ لىشىغاېئ قارشى ڭرىدارالرنىېخ ىلىقلىقىېڭي

 .ئايالندى بايغا قىقىهھ ۇئ ئاخىرى. تاپتى روناق

 ئويلىنىشقا يهگمهئ باش رغانداۇچۇئ شسىزلىققاۇڭۇئ ۋه قىيىنچىلىق -لبىسىهغ ڭنىڭچىۈڭي ڭاۋ

 ھتىياجىنىېئ ڭباشقىالرنى هتتهالزىمۇم ۋه تهپۇس پ،ۈزۈرگۈي هالھىزۇم قلىهئ پ،ۇلۇب ماھىر

 تهتىجار قارىماي پهد خوجايىن زىنىۆئ يىتقاندا،ېئ لىپېئ نىگىزدىن.تىجىسىهن ڭرغانلىقىنىۇقاند

 .پايدىسى ڭقىلغانلىقىنى مايىل هزىگۆئ لبىنىهق ڭباشقىالرنى امىداۋدا قىلىش

. ردىۈچهك نۈك ياخشى بولدى، لىۇپ ڭنامراتالرنى قىسىم بىر هرىدهۋد ئىگلىكى ارۋتا ھازىرقى

 قىلىش سودا ۇغدىردىمهت بولغان نامرات يوق ھىچنىمىسى ئىلگىرى. ئايلىنالمىدى بايغا قىقىهھ لىكىن

 پۆك لىۇپ هقانچ رهھ ڭنىۇئ ،هرتمىسهزگۆئ سىنىهئىدىي لىكىن. ۇقىلىد بار لىۇپ نهتهقىقهھ كىشىنى
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 .نامرات نىالهي ۇئ ،ۇبولسىم

 ۇپمۇلۇب. پۆك كهب نهتهقىقهھ رهرسىلهن بولغان رۈرۆز شهئىگىل ۋه شىنىشۈچ نياداۇد ۇب بىز

 تنىهيزىۋه ئاز، قۇسوغ-ئىسسىق نهتكۆئ شىدىنېب مچىل،هك جىربىسىهت ڭياشالرنى ھازىرقى

 سىۇئارز شۇلۇب باي الرداۇئ هرچهگ. سهمهئ مكىنۇم ۇخىمېت لىشىهللىيهئىگ نىۇئ. ۇيدهنمهشۈچ

 يولغا قۇيۇت بلىكهۋهس كىتىش رىلىپېب هتكهئهنپهم ئالدىدىكى زۆك ئالدىراقسان، تالهقهپ ،ۇبولسىم

  ئىشقا رهبىر الرۇئ. بار ئىقتىدارى زىتىشۆك رۇقڭچو بايالردا قىقىهھ مماهئ. ۇقالىد كىرىپ

 زىۆئ ئاخىرىدا. ۇرااليدۈئايالند هنلىككهئىس-ئامان پنىهۋخ. ۇاالاليدۋسېب زىنىۆئ ققاندا،ۇلۇي

 سىهپوزىتسىي تقانۇت شسىزلىققاڭۈئو ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر. ۇبولىد باي ىپېڭم قاراپ هلبىگهغ

 .چىقارغان پۈرۈلتهك تىنجىنىهن ئوخشاشمىغان الرداۇئ

 ★ ★ ★ انىبايلىقنىڭ باي ★ ★ ★

 قىاللماسلىقىنى-قىلىش هلبهغ ڭالرنىۇئ  سىهپوزىتسىي تقانۇت شسىزلىققاڭۇئو ڭرنىهكىشل

 ،ۇقارايد پهد شىۇرۇنالشتۇئور ڭىرنىهڭت نىۇب چرىسىالۇئ شسىزلىققاڭۇئو نامراتالر. ۇيدهلگىلهب

 قسا،ۇلۇي اقىيىنچىلىقق بايالر. ۇتىاللمايدۇق غدىرىدىنهت شۇلۇب پۇغلهم ۋه نامراتلىق هتىجىدهن

 پايدىلىنىپ دىنڭنىۇئ همدهھ ۇبايقايد تنىهرسۇپ ئىچىدىن شسىزلىقڭۇئو رتىپ،هزگۆئ رنىۇككهپهت

 .ۇىدڭما قاراپ هلبىگهغ
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 باغلىق هىزگڭدبىرىهت ىزڭقدىرىهت

 ڭرقىنىهپ نامراتلىق-باي لىكىن. ۇبولىد ئىستىكى شۇلۇب باي همدهئاد بىر رهھ شتاۇرمۇت رىئال

 ئويالش، ۇزىمۈندۈك-ۇچىسىمېك لىش،ېق توختاپ نالهبىل »ئويالش« ردىكىنامراتال هنهي شىۇلۇب

 ڭچو هڭئ الرۇئ. باغلىق خالىماسلىققا شنىۇرۇئاش هلگهمهئ ،ۇتسىمهك چارچاپ قاتتىق رىپۋېئويال

 نىالهي ،ۇكىيىنم ندىنهرتكهسكهئ باشقىالر. ۇباقمايد ۇئويالپم نلكىنىهئىك زىۆئ ڭشمىنىنىۈد

 .ۇخالىمايد ىرىشنىزگۆئ قىلىپ جاھىللىق

 سىلىنىهم ىز،ڭرتىشىهزگۆئ ىزنىڭرىۇككهپهت سىز ئالدىدا قىيىنچىلىق شتىكىۇرمۇت رىئال

 پ،هچىشل ىزنىڭچىشى ،ۇبولسىم جاپالىق ئاز بىر باشلىنىشتا. كهرېك ىزڭئىزدىشى ىزدىنڭزىۆئ

 .بوالاليسىز نهھرىمهب خوشاللىقىدىن هلبهغ ئاخىرى ىزڭرسىهب رداشلىقهب

 هينىگهك ياكى ۇقالىد توختاپ يولدا رىمېي قسا،ۇلۇي قىيىنچىلىققا ئازراق مهئاد نۇرغۇن شتاۇرمۇت

 لىكىن. ۇردازاليدهپ ئىقتىدارسىزلىقىنى ۋه ئاجىز ڭزىنىۆئ نهبىل رهبلهۋهس هباھان رخىلهھ. ۇيانىد

 پهد بولمىغانلىقتىن لىيىهت ۋه تهرسۇپ بىنىهۋهس ڭقىاللماسلىقىنى هلبهغ ڭزىنىۆئ باشقىالرغا

 پىالنلىرىنى خىل رهھ بواللمىغاندا، تامامالپ نىشانىنى هزىپۋه نهبىكىتك زىۆئ. ۇرىدۈندهشۈچ

 ،باشقىالردىن رىدىنهڭت مهھ باشلىغاندا، شقاۇلۇب نۇرۇھ سىز. ۇرىدۇقالد لدىنهمهئ قسىزۇيۇت

 ۋه نهنگهشۈچ رهكىشل زىبىرهب يدىغانهتمهك ىزدىنڭتراپىهئ ىزڭتسىهئىشل رنىهبلهۋهس ۇب ئاغىرىنغاندا

 باش قايتا قىيىنچلىقتا ڭسىزنى بولغىنى يامان ۇخىمېت سىرىت، قىلغاندىن سداشلىقېھ

 پۈنۈك ئىلگىرى ىزڭقسىۇلۇي ئىشقا ئازراقال كىيىن. ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك ىزنىڭسلىكىهلمهرۈتۆك

 .قاچىسىز لىپېئ ىزنىڭزىۆئ پۇيۇق ئارتىپ باشقىالرغا تنىهلىيۇسئهم ئوخشاش ىزغاڭقالغىنى

 مهئاد الرۇئ بولغىنى يامان. ۇچىقىپت شىكارغا لىپېئ ننىۇسانغ هچچهن بىر پادىشاھ بىر ىرىئىلگ

 ڭالرنىۇئ رهگهئ. ۇسوراپت ئالۇس بىر الردىنۇئ باشلىقى هبىلهق. ۇقاپت چراپۇئ هبىلىگهق يدىغانهي

 مالسىزئا نالرۇسانغ. نهتىدىكۋېيۇق پادىشاھىنى ڭالرنىۇئ لىسىالهرېب اپۋجا بىرى تهقهپ ئىچىدىن
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 .ۇپتۇبول لۇماق

 نهدىگ ›؟هنىم هرسهن ھتىياجلىقېئ هڭئ ئايالالر ‹ پ،ۇلۇب ئاددى ۇئالىمۇس ڭباشلىقىنى هبىلهق

 ،هدىس ھتىياجلىقېئ لغاۇپ ئايالالر زىللىرىهب. ۇرىپتېب ابۋجا هستهب-سهب نالرۇسانغ. نهئىك ئالۇس

 ھتىياجلىقېئ شقاۇرۇت ياش رىمايېق زىللىرىهب هنهي ،ۇپتهد ھتىياجلىقېئ چىرايغا لهزۇگ زىللىرىهب

 .ۇپتهد

. ۇچايقاپت شىنىېب هكسىچهئ باشلىقى هبىلهق لىكىن ،ۇنسىمۈرۈك كهاپىقتۇۋم قارىماققا اپالرۋجا ۇب

 .ۇتاپالماپت اپۋجا كهدۇقىلغ رازى باشلىقىنى هبىلهق نىالهي ،ۇئويالپت هنهي نالرۇسانغ

 يول هئىزدىشىگ ابۋجا چىقىپ سىرىتقا ڭرنىنالۇسانغ باشلىقى هبىلهق كىيىن ندىنۈك هچچهن بىر

 ۇسوراپت ردىنهكىشل نۇرغۇن رىپ،ېب هرگهي نۇرغۇن نالرۇسانغ. ۇقاپت پۇتۇت پادىشاھنى مماهئ ،ۇپتۇيۇق

 قىقىهھ ڭئالنىۇس ۇب ڭپىرىخوننى ئايال ئورمانلىقتىكى ندىنهيلهبىر ئاخىرى. ۇتاپالماپت ابۋجا لىكىن

. ۇپتهئىزد پىرىخوننى رىپېب ئورمانلىققا الرۇئ نهبىل ڭنىۇش. ۇتالپڭئا بىلدىغانلىقىنى ابىنىۋجا

 زىنىۆئ ڭننىۇسانغ بىر ئىچىدىكى ڭالرنىۇئ لىكىن بولدىغانلىقىنى، هرسهب پهد اپنىۋجا پىرىخون

 .ۇيتىپتېئ كلىكىنىهرېك لىىشىېئ همرىگهئ

 ۇب مماهئ. ۇتپهلمهك سىۇئالغ نىۇئ ڭنالرنىۇبولغاچقا،سانغ مسىزۈرۈك ۇكمهب پىرىخون  ئايال

 .ۇيتىپتېئ لدىغانلىقىنىۇشۇق لىشقاېئ نىۇئ رسىالهب پهد ابىنىۋجا ڭئالنىۇس نۇسانغ بىر اقىتتاۋ

 ھتىياجلىقېئ هڭئ ئايالالر هتتهمىليهئ«ابىۋجا. ۇبىرىپت پهد  ابىنىۋجا الرغاۇئ پىرىخون ئايال

 هڭئ ئايالالر س،همهئ ۇلىشمېق ساقالپ باھارىنى ياشلىق س،همهئ ۇچىرايم س،همهئ لۇپ هرسهن

 .نه،ئىك»شۇرۇت پۇتۇت قولىدا زۆئ غدىرىنىهت ڭزىنىۆئ هرسهن ھتياجلىقېئ

 .ۇاپتۋزۇتقۇق پادىشاھنى رىپېب پهد ابىنىۋجا ڭئالنىۇس رىپ،ېب قايتىپ هبىلىگهق نالرۇسانغ

 نهرىشكېئ ابقاۋجا پادىشاھ. ۇقايتىپت هلىتىگۆد زۆئ پۇتۇت ڭچى اقىتىنىۋ الرۇئ نهبىل ڭنىۇش

 .ۇئاپت همىرگهئ پىرىخوننى تهس پۇرۇت هپىدېگ ۇنمۇسانغ ۇئ  همدهھ ۇكاپاتالپتۇم ننىۇسانغ

 قىلىپ چهك ننىۈك نهبىل دوستىلىرى ۋه لدارلىرىهمهئ نۇسانغ هچتهك نىۈك بولغان توي
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 .كهرغىدۇئولت قىز بىر لهزۇگ ئىنتايىن هكىرس ھوجرىسىغا. ۇقايتىپت ھوجىرسىغا

 ئالغان همىرىگهئ نۇسانغ ڭزىنىۆئ غاڭنىۇئ قىز ن،هئىك رىغانسو نلىكىنىهئىك كىم ڭقىزنى ۇئ

 پۇلۇب لهسېك هلىتهغ قالىدىغان  للىشىپهزۈگ گاھىدا تلىشىپ،هس ،گاھىدا نلىكىنىهئىك پىرىخون

 ياكى خاالمسىز منىۇشۇبول چىرايلىق چىسىېك ڭنىېم « ندىنۇسانغ مهھ.ۇيتىپتېئ قالغانلىقىنى

 هخالىغىنىچ ڭىزنىڭزىۆئ «.ۇسوراپت پهد »مسىز؟خاال منىۇشۇبول چىرايلىق زىۇندۈك

 .نهابۋجا نۇسانغ ۇپته،د»نۇبولس

 .ئايال نۇپىرىخ ۇپتهد-راي،ۇت چىرايلىق اقىتۋ رهھ نهم نداقتاۇئ-

 .نۇسانغ ۇسوراپت-؟ۇقالسىچ پۇلۇقوزغ ىزڭسىلىېك-

. تالىدىمۇت قولىمدا زۆئ قدىرىمنىهت زۆئ ھازىر نهم نكىۈ،چۇقالمايد پۇلۇقوزغ سىلىمېك مدىهئ-

 ئايال پىرىخون ۇپتهد-،ۇىرىدۋبولى بولسام لهزۇگ چاغدا ۇش خالىسام شنىۇلۇب چىرايلىق قاچان

 .نهابۋجا

 نداقۇئ هتتهليىهمهئ مماه،ئ هھىكاي بىر نهنگهسوزل ئارمانى-ۇئارز ڭئايالالرنى ۇب قارىماققا

 ۇىخىمېت يدانىنىهم ڭنىنامراتالر نهبىل بايالر هھىكاي ۇب قارىسا، پتىنهرهت بىر هنهي. سهمهئ

 لىكىن. زگىرىشۆئ تىملىقېق بىر ئوياليدىغىنى رشىشنىېئ ڭنامراتالرنى. ۇيدهلمهرېب پۈرۈندهدىلهۋگ

 شنىۇلۇب هئىگ كهب ۇخىمېت ڭالرنىۇئ. ۇرىدېب تهھمىيهئ قاتالملىرىغا ۋه يولىنىش ئاساسى بايالر

 هنهي رالمىسا،ۇتاپش ۇئىجارىسىنىم يۆئ توك، ،ۇس هئائىل بىر رهگهئ. قدىرىهت ڭزىنىۆئ ئوياليدىغىنى

 پۈتۆئ بىكار رۈمۆئ بىر ي،هتمهي پۇنۇت قىقىهھ بىنىهۋهس ڭنىۇب ؟ۇسمهمهئ -ۇكمهرېك زگىرىشۆئ

 زىدىنۆئ كسىزۈزلۆئ -شۇرۇئولت ئاغىرنىپ پايدىسى؟ هنىم ڭشايماننىۇپ ۇب قىلسا، شايمانۇپ كىيىن

 سىزۋتوختا رمايۇئولت ئاغرىنىپ باشقىالردىن نكىۈچ. ۇيدهتمهي هشكهئىلگىرل ئالغا توختىماي ھالقىش،

 .ۇبولىد بولغىلى باي رتىپ،هزگۆئ الىنىۋھهئ ڭزىنىۆئ ندىالهئىلگىرلىگ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى★ ★ ★ 

. باغلىق بواللماسلىقىغا شۇلۇب هئىگ هغرىدىگهت ڭزنىۆئ بواللماسلىقى، ياكى شۇبول باي ڭمنىهئاد بىر

 هلبهغ ندىالۇش. كهرېك شىۇلۇب خوجايىن هغرىدىگهت ڭزىنىۆئ شى،ۇرۇباشق زىۆئ غرىدىنىهت ڭزىنىۆئ رهكىشل

.ۇقازىنااليد



 

 232 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 3 باب ىزىنىچىكهس  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 ،ۇرىدۈس خىيالىنىال رتىشهزگۆئ قدىرىنىهت  تهقهپ نامراتالر

 ۇقىلىد شەرۈك نۈچۈئ رتىشهزگۆئ  قدىرىنىهت همىشهھ بايالر

 تهرئۇج هتلىنىشكهركهھ ھىر،ما قىلىشقا رۇككهپهت بايالر قىقىهھ ؟ۇبولىد قانداق بايالر قىقىهھ

 تهالزىمۇم نۈچۈئ تهمئىيهج ۋه رتىشهزگۆئ زىنىۆ،ئ قىالاليدىغان لۇككهۋهت هرگهته،خ قىالاليدىغان

 زگىرىشنىۆئ قىلىش، رۇككهپهت قىلىش، ئىش الرۇئ. رۇردهكىشل غىشاليدىغانېب چىنىۈك نۈتۈپ قىلىشقا

 .نهلگهك كاللىسىدىن ۋه قولى پۇج بىر بايلىقى ڭالرنىۇئ. ۇبىلىد خوشاللىق

 رهسىلىلهم ،ۇبىلىد ساقالشنىال تهقهپ نامراتالر ؟ۇبولىد قانداق نامراتالر قىقىهھ نداقتاۇئ

 تاپقان لۇپ نۇرغۇن. نهنگهتلهئاد هشكهئىزد هباھان املىقۋدا الرۇئ. ۇئويالنمايد رۇقۇڭچ هستىدۈئ

 رپىدىنهت ىرهۋد ئاخىردا ڭهئ. ۇردۇقاند سىنىۇئارز خىسىهش ڭزىنىۆئ نهبىل لۇپ ۇش ۇقدىردىمهت

 .ۇئايلىنىد همگهئاد سهرزىمهئ هھىچنىمىگ تىلىپ،ۋېشاللى

 لىكىن مكىن،ۈم بولماسلىقى ئوخشاش شارائىتى ۋه ھىتۇم لغانۇغۇت ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 .بار قىۇقۇھ رتىشهزگۆئ قدىرىنىهت ڭزىنىۆئ ڭممىسىنىهھ ڭالرنىۇئ نىهئوخشاش،ي نوقتىدا بىر الرۇئ

 بايالردىن لكىمهب نامراتالر زىهب پ،ۇبول سهمهئ ڭچو رىقهپ بايالردا نهبىل نامراتالر هپتهسلهد

 ئاكتىپ الرداۇئ نۇرسۇت شارائىتتا قانداق يلىهم بايالر مماهئ. مكىنۇم شىۇلۇب ياشىغان ياخىشى

 .بار تهھال روھى رتىدىغانهزگۆئ غدىرىنىهت ڭزىنىۆئ ئارقىلىق ركىتىهھ لىيهمهئ يدىغان،هئىلگىرل

 نهبىل تهخىزم قانداق ئورنىدىن، تتىكىهمئىيه،ج بولىشىدىن ڭچو هئائىلىد قانداق بايالر

 هزىگۆئ ۇبولسىم لۈشكۈم هقانچ رهھ الرۇئ. تىرىشچان ۋه ارۋدۈمۈئ ھامان رهزهتئىنهق للىنىشىدىنۇغۇش

 بىر رهھ كىھاياتىدى كىشلىك بايالر اۇڭش. ۇتاماماليد نهبىل تچانلىقهلىيۇسئهم ئىشنى نهنگۈلۈب

 .يمىزهد ۇرااليدۇقالد ئىزالرنى رۇقڭچو همدهدهق بىر رهھ همدهھ ۇباسااليد ختاۇپ منىهدهق

 ياخشى هبىزگ س،همهئ ئادىل نياۇد ۇب< الرۇئ. ۇئىشىنىد هغدىرگهت هپىنچۆك نامراتالر

 ھازىرالپ هھنهس قىلىدىغان نهناماي تاالنتىمىزنى رمىدى،هب ئاساسنى ۋه رسىتىۇپ ققىياتهرهت
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. ۇئاغىرنىد ،ۇقاقشايد ھىتىدىنۇم اتقانۋرىۇت همىشهھ نامراتالر اۇڭش. ۇقارايد پهد> رمىدىهب

 يولىغا سىۈلگهك ڭزىنىۆئ الرۇئ اۇڭش. ۇقارايد پهد مهئاد باسقان سهن هڭئ نيادىكىۇد زىنىۆئ

 مهدئا ىر،هۋد. ۇخالىمايد شنىهئىلگىرل ئالغا. ۇقارايد نهبىل لىۇسۇئ رۇككهپهت پاسسىپ شكىن،ۈچ

 لىكىن ،ۇبولسىم باھانىسى ئاغرىنىشقا رۈمۆئ بىر ڭنامراتالرنى. ۇقارايد نهبىل مانۇگ ۇزىگىمۆئ تتاهھ

 پهگىلېئ اقتىنىۋ پۆك كهب ڭالرنىۇئ ئاغىرنىش نكىۈچ. ،ئازاپ تهبىيۇغلهم اتقىنىۋساقال الرنىۇئ

 .قىلمىغان تهركهھ لىكىن. قويغان پۇتۇتوخت چىدىالۇباسق »ئويالش« تهقهپ خىيالىنى ڭالرنىۇئ

 ش،ۇرۇت پۇلۇب تۇجهۋ؛م قويغانلىقىنى رنىهپلهلهت ىېڭي ئاللىقاچان هزىگۆئ ڭىرنىهۋد نامراتالر

.  ۇيدهبىلم ۇگهڭم كلىكىنىهرېك شۇرۇقاند لىپىنىهت ڭىرنىهۋد نهئوياليدىك ياشاشنى ياخشىراق

  تايىنىپ رغاۇككهپهت پكىهسلهد كالهالقىدۋئا ئويلىسا، ىشنىېڭم يولدا سلىدىكىهئ ۈگهڭم الرۇئ

 .ۇبولىد زىۆئ تالهقهپ تارتىدىغىنى زىيان قىلسا ئىش كۈلۈئ قىلسا، رۇككهپهت

 قىلماي، تهدىقق قىغىالۇيانچ ڭبايالرنى تهقهپ مهئاد ئوياليدىغان شنىۇلۇب باي قىقىهھ بىر رهھ

 پايماستىال،توم خىېت قىۇيانچ ڭبايالرنى ۇپمۇلۇب قىلىشى؛ تهدىقق هركىتىگهھ ۋه كاللىسى ڭالرنىۇئ

 .كهرېك قىلىشى تهدىقق كهپرۆك قاچالنغانلىقىغا هنىم كاللىسىغا ڭالرنىۇئ

 نهتكهك پۇلۇب باي مدىالهبىرد لىش،ۋېرۇالشتڭئايدى رقىنىهپ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 باي تهقهپ ڭمنىهئاد بار لىۇپ. سهت ئىنتايىن بايغا بىر قىقىهھ ،لىكىن ايڭئو ناھايىتى همگهئاد

 نامرات نىۈك بىر ھامان ،هنمىسهپلهس كالال باي ققاۇيانچ باي. يوق كاللىسى باي بار، ىالقۇيانچ

 بهۋهس ۇلىشىدىمۇب باي ڭبايالرنى بار، بهۋهس نامراتلىقىدا ڭنامراتالرنى. ۇقالىد ئايلىنىپ ققاۇيانچ

 .بار

 نامرات. »نامرات؟ نىمىشقا نهس« ۇسوراپت نامراتتىن رىهڭت. ۇقىپتۇلۇي هرىگهڭت نامرات بىر

 نامرات. »ن؟هبوالالمس باي بولسا ۇڭلۇپ ڭنىېس« ۇسوراپت هنهي رىهڭت. »يوق لۇپ هندهم« ۇپتهد

 نامراتنى رىپ،ېب ڭپونىستىرلى نۇمىلي بىر غاڭنىۇئ رىهڭت ،»نهبوالاليم باي نهم بولسا مۇلۇپ« ۇپتهد

 ڭپونىستىرلى نۇمىلي بىر هنهي بولسا، باي راستىنال ۇئ كىيىن، يىلدىن شهب رهگهئ مهھ. ۇقىلىپت باي
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 ماشىنا سىلېئ بىر ئاندىن. ۇاپتۋتىېس داچا بىر الۋئا لىپېئ لنىۇپ نامرات. ۇيتىپتېئ رىدىغانلىقىنىېب

. ۇاپتۋتىېس كىيىم ماركىلىق لىقڭدا رىپېب سارايغا سودا ئارقىدىن. ۇيالالپت رۇشوپ ئاندىن. ۇاپتۋتىېس

 ھالدا مهخاتىرج ياشاپ باياشات قىلىپ نداقۇش. ۇپتيالال زهئاشپ ماالي، رىپ،ېب بازىرىغا كهمگهئ

 .ۇساقالپت  كىلىشىنى ڭلنىۇپ نۇمىلي بىر تىمېق ئىككىنچى

 يىل شهب هنهي ئالدىدا ڭرىنىهڭت نامرات. ۇگىتىپتۈت للىرىنىۇپ ڭنىۇئ اقىتۋ يىل شهب

 بىر هنهي اڭما! مرىهڭت غۇلۇئ« هرىگهڭت هتتهھال قىلغان شايمانۇپ نامرات. ۇپتۇبول يداهپ كهالقىدۋئا

 پۈلۈك رىهڭت. ۇپتهد »نهئىشلىتىم پهجېت ن،هيمهدىرلهق مۇقۇچ نهم ىزڭرسىهب ڭپونىستىرلى نۇمىلي

 رىشنىېب نۇمىلي بىر هنهي اڭسا ،ڭبولسا باي نهس كىيىن يىلدىن شهب«: ۇسوراپت دىنڭنىۇئ كىتىپ

 قارار سلىكنىهرمهب لۇپ اڭسا اۇڭش.نهپسۇرۇت نامرات كالهالقىدۋئا هنهي نهس لىكىن. ئويلىغان

  »ن؟همسهبىل نلىكىنىۈچۈئ هنىم ڭنىۇب نهس. قىلدىم

 .نامرات قالغان پۇرۇت قىپڭۋېھا ۇپتهد-لمىدىم،هياق،بىل-

 شهب ننىۇمىلي بىر نهرگهب اڭسا هپتهسلهد ،ڭبولسا بولغان مهئاد باي قىقىهھ نهس رهگهئ-

 ڭبولسا بولغان مهئاد نامرات راستىنال نهس رهگهئ. ڭبوالتتى نهرگهب پۇرۇقايت اڭما كىيىن يىلدىن

 هتتهمىليهئ. ۇيدهد زۆئاچك ئىسراپخور بايالرنى همىشهھ نامراتالر. تتىمهرېب نۇمىلي بىر هنهي اڭسا

 لۇپ مدىهئ اڭسا ڭنىېم ڭزلىكىۆئىسراپخور،ئاچك ڭنىېس! زۆئاچك ئىسراپخور بايالردىن نامراتالر

 لىپېئ ننىۇمىلي بىر قويغان ييارالپه،تهد- ۇپتهد نداقۇش رىهڭت. »رۇبىدهۋهس ڭسلىكىمنىهرمهب

 .ۇقاپت كىتىپ

 بايلىققا نهتهقىقهھ همدهھ ۇنىدۇلپهت بايلىققا ئوخشاش ممىسىهھ ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 لىشىمىزدىنالۇغۇت ۇب. بايالر ھامان بايقىيالىغىنى بايلىقنى ئاخىرىدا هڭئ تهقهپ. ھتىياجلىقېئ

 ڭالرنىۇئ ھامانال نهرىشكېئ بايلىققا ئازىراق نامراتالر مماهئ. سهمهئ تهنىيۇقان نهتكهك كىتىلىپېب

 اۇڭش. ۇئوياليد رتىشنىهزگۆئ ھالىتىنى شۇرمۇت ئالدىدىكى زۆك الرۇئ. رلىنىشۇزۇھ بولدىغىنى كۈڭۈك

 .ۇبواللمايد باي كۇلۇگهڭم ،ۇبولىد باي ملىكهبىرد تالهقهپ
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 شىپېئ ممىدىنهھ نهتهنىسپ بايلىققا هلىدۆڭك ڭنىالرۇئ يىتقاندا،ېئ نهتهنىسب بايالرغا لىكىن

 كىشلىك ۋه قدىرىهت ڭزلىرىنىۆئ ئوياليدىغىنى رتىشنىهزگۆئ يهنلۈتۈپ بولغاچقا دىۈمۈئ كىتىش

 خاالپ زىۆئ ئىشنى بىر رهھ نهرگۈچهك باشتىن ريانىدا،هج يارتىش بايلىق بايالر. ئوربىتاسى

 غدىرنىهت هخىچېت نامراتالر اۇڭش. سهمهئ نقىلغا رلىنپۇجبهم رپىدىنهت باشقىالر. قىلغان

 .بولغان چىقىپ يولىغا رتىشهزگۆئ غدىرنىهت ئاللىقاچان بايالر اتقاندا،ۋئويال رتىشنىهزگۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 ڭباشقىالرنى. سهمهئ قازانغان هلبهغ مدىالهدهق بىر لدىنهزهئ چىۇبولغ هئىگ قىقىهھ بايلىققا

 شنىۈزۈكىرگ قىغاۇيانچ ڭزىنىۆئ قىلىپ قانداق بايلىقنى الرۇئ لكىهب. سهمهئ ۇتايانغانم هچىگۈك

 رنىهرسىلهن  قىممىتى ھىچقانداق ن،هتكۋهتاشلى باشقىالر ئوخشاش هرگهمچىلهتىل لىكىن. نهبىلگ

 .سهمهئ نهرگهت هرچهبىچارل
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 :رقىهپ مىدىكىۇقۇئ بايلىق

 ۇتاپىد لۇپ نهبىل لۇپ بايالر ،ۇيىغىد لۇپ نامراتالر زلىكهمىج قوي

 

. رۇئوخشىماسلىقت مىدىكىۇقۇئ بايلىق يىتقانداېئ نىگىزدىن پۈت رقىهپ ڭنامراتالرنى نهبىل بايالر

 ،بايلىق سىنىهنبهم كىلىش ڭبايلىقىنى ڭنامراتالرنى ۋه باي قارىشى، بايلىق ئوخشىمىغان

 مىۇقۇئ بايلىق بولغان توغرا. ۇيدهلگىلهب رقىنىهپ ئىشلىتىلىشتىكى ڭبايلىقنى لمىسىنى،ۇرۇق

 توپلىنىشىغا ڭبايلىقنى ۇتوپلىنىشىم ڭجىربىسىنىهت شۇلۇب پۇغلهم. نهلگهك زىتىشتىنۈك شنىۇرمۇت

 كىشىلىك  لنىۇپ. سهمهئ قادىر هممىگهھ لۇپ لىكىن ،ۇبولمايد بولمىسا لۇپ. ۇبولىد هتكۈرۈت

 ساقالپ يىغىپ هالرچۇقارغ. ۇبولمايد ۇقىلىشقىم ئىسراپ ،ۇبولمايد قىلىشقا ركىزىهم ڭشنىۇرمۇت

 .ۇبولمايد ۇخىمېت شقاۇلۇب لىۇق ڭلنىۇپ

 بواللماسلىقى هئىگ بايلىققا كهدۇقىلغ سهۋهھ رهكىشل ڭنامراتالرنى اقتىتاۋ نۇرغۇن هتتهمىليهئ

 نامراتالر كىلىپ هنهي. تلىكۋهناسۇم نهبىل »رىېخاراكت قوي« زىدىكىۆئ هرىجىدهد رۆز ناھايىتى

 بايالر. ۇيدهبىلم لىنىۇسۇئ شۇرۇغدۇت لۇپ ئىشلىتىپ لنىۇپ لىكىن. ۇبىلىد يىغىشنىال لۇپ تهقهپ

 بايلىققا پۆك ۇخىمېت ۋه ۇرااليدۇئاش هتتهرئۇس تىز بايلىقىنى ڭزىنىۆئ هياردىمىد ڭلنىۇپ قولىدىكى

 .ھىمۇم ئىنتايىن شۇزۇرغۇت قارشى بايلىق بولغان توغرا اۇڭش. ۇرىشىدېئ
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 بايالر ،ۇتاپىد لۇپ »ىككىچ« تايىنىپ هچىگۈك نامراتالر

 ۇتاپىد لۇپ »ڭچو« تايىنىپ لىغاۇپ

 ڭئىككىسىنى. تۇجهۋم رىقهپ نهروش لىدا،ۇسۇئ رىششېئ بايلىققا ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 ئارقىلىق كهمگهئ هپتهسلهد رهكىشل لغاۇپ هپىنچۆك لىكىن. بار ئوخشىماسلىق ۇركىبىدىمهت ڭبايلىقىنى

 .نهرىشكېئ

 لىكىن ۇلىدۇغۇت هئائىلىد باي ياكى نامرات نىهي هئائىلىد بولمىغان خشاشئو مهئاد بىر رهھ

 ۇچىمۇقىلغ هلبهغ لىشىدىنالۇغۇ،ت ئوخشاش بولمىغانغا ئىش بولىدىغان قۇشلۇڭۇئ ۇگهڭم نياداۇد

 ىشىېڭم يهنمهرهۋت يولدا ۇب  مهئاد بىر رهھ ئوياليدىغان رىششنىېئ هتكهاپىقيۇۋم ۋه بايلىق. يوق

 خىل پۆك ۋه نىچهئىش سهرمهزگۆئ نۇبولس كشىهت ياكى توقاي گىرىهئ هقانچ نىشىباشلى يلىه،م

 .كهرېك سلىكىهنمهرهۋت ئىزچىل يولدا ۇب پ،هئىلگىرل ئالغا نهبىل لۇسۇئ

 ئاساسى شىداېب هڭئ مهئاد بىر ره،ھ بولمسا غالنمىسىۇج هئاالق ئىجتمائى ۋه لۇپ پتىكىهسلهد

 غالشۇج غنىهبلهم نجىۇت ھاياتىدىكى تايىنىپ ىدارىغائىقت ڭزىنىۆئ باشالش  زىدىنۆئ ئىشنى

 رهرېب نهرگۈيرتىشت زىۆئ شى،ۇلۇب بىلىم سپىهك نهنگهگۆئ هپتهكتهم لكىمهب ئىقتىدار ۇب. كهرېك

 نوقتىدىن ۇب. چۈك زىدىكىۆئ نىالهي بولغىنى كۈزلۈميۇمۇئ هڭئ لىكىن. مكىنۇم شىۇلۇب قچىلىقۇئارت

 پكىهسلهد هڭئ تتاهھ. ئوخشاش الىۋھهئ پكىهسلهد هڭئ ڭرنىنامراتال نهبىل بايالر قارىغاندا

 .مكىنۇم بولماسلىقى ئوخشىماسلىق ڭچو كهب لىداۇسۇئ پىشېت لۇپ چتىكىۇباسق

 لۇپ  ڭرنىهكىشل كىيىن، بولغاندىن يىغىپ غنىهبلهم پكىهسلهد مىقتاردا لگىلىكهب لىكىن

 هھىرلىنىشكهب شتاۇرمۇت غنىهبلهم ۇب رهزىلهب. ۇباشاليد شقاۇلۇب يداهپ ئوخشىماسلىق لىداۇسۇئ پىشېت

 پىشېت لۇپ پكىهسلهد هڭئ ئاياغ-باشتىن تهقهپ رهكىشل ۇب. ۇچاچىد پۇزۇب تتاهھ ،ۇئىشلىتىد

 تارتىپ جاپا رهكىشل قىسىم بىر هنهي. ۇتاپىد لۇپ تايىنىپ هچىگۈك زۆئ نىهي ۇكراراليدهت لىنىۇسۇئ

 باشقا ياكى ۇيدهئىزد رسىتىۇپ شۈسۈئ ،ۇئىشلىتىد هكيتىشېڭهك دائىرسىنى تۋهناسىۇم لىنىۇپ تاپقان
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 ۇب. ۇىدڭما يولىغا پىشېت لنىۇپ نهبىل لۇپ ممىسىهھ ڭرنىهكىشل ۇب. ۇسالىد غهبلهم ئىشالرغا

 .ۇئايلىنىد بايغا مۇقۇچ مهئاد رالىغانۇقىلد جارى قىقىهھ نوقتىنى

 كىيىملىرى. ۇپتۈرۈك يىگىتنى بىر اتقانۋلىېئ ئارام بويىدا يول تىپۋېقىلى تهساياھ چىۇلۇي بىر

 هئىچىگ پ،ۇلۇب تېۋهس كۇبامب تال بىر نىداېي ڭيىگىتنى نهتكهك پۈمۈچ هرگهت قارا سكى،هئ

 پۇرۇئولت نىداېي ڭيىگىتنى  تچىهساياھ نهتكهك رىپېھ. نهئىك قاچالنغان پارچىسى تاش هتوشقىچ

 ئاستىدىن تاغ پارچىسىنى اشت ڭيىگىتنى ريانىداهج لىشىشڭپارا مهھ ۇلىشىپتڭپارا نهبىل  ڭنىۇئ

 رهھ. ۇبىلىپت پچىقىدىغانلىقىنىهئ ئورنىغا ئىش چوققىسىدىكى تاغ ئارقىلىق يهمپهلهپ پۆك دىن1600

. نهبولىدىك دىگىلىۈي تېۋهس 4 هندۈك بىر پ،ۇلۇب تاپىدىغان نۈهي 4 توشىسا تاش تېۋهس بىر

 ينىېئام بولغان مىللىتىدىن جاۇت ئىختىيارسىز ريانىدا،هج الشڭئا زىنىۆس ڭيىگىتنى تچىهساياھ

 شىدىغانۈچ هتكهرۈس پۇلۇب مراھهھ هرگهتچىلهساياھ كىيىپ كىيىمىنى مىللىي الرۇئ. ۇقاپت ئويالپ

 1000 نلىرىۈك تاپقان لۇپ ياخشى هڭئ ن،ۈهي 10ققىهھ شۈشۈچ هتكهرۈس  هپارچ بىر رهھ پ،ۇلۇب

 قىلغاننى يېئام«  يىگىت ،  نهئىك نيتقاېئ هيىگىتك نىۇب تچىهساياھ. نهقىالاليدىك كىرىم نۈهي

 .ۇپته،د»نهتاپااليم لۇپ مهدىسۈي تاش نىالهي نهم مماهئ. نهقىالاليم ۇنمهم

 جاۇت لىكىن. ۇتاپالمايد لۇپ هھىچقانچ ۇئىشلىسىم چارچاپ- رىپېھ نۈك بىر يىگىت

 لۇپ ىپتايىن هچىگۈك ئوخشاشال الرۇئ. ۇتاپىد لۇپ الپڭمى نىۈك رهھ يېئام بولغان مىللىتىدىن

 همىشهھ رهگهئ. سهمهئ ئوخشاش يلىدىنهپۈت رهبلهۋهس مۇلهم شارائىتى ڭالرنىۇئ لىكىن. ۇتاپىد

 تاش الدهۋئ - ۇالدمهۋئ ۇرگىزمهھ يىگىت ،هئوتس قىلىپ كرىۈش ھازىرقىغا ئاغىرنىپ، باشقىالردىن

 هتتۋهلهئ. مكىنۇم لىشىېق ئىشسىز بولمىسا، شىدىغانالرۈچ هسىمگهر ۇئامىيم. ۇتىاللمايدۇق شتىنۈدۈي

 تاش بىريىل يىگىت هتىنجىسىدهن كلىشىهتېي ڭتچىنىهساياھ گمىدى،ۈت امىۋدا ڭھىكايىنى بايىقى

 لىپۋېتىېس لىسپىتۋې كىيىن. شىدىۇت چىالرنىۇلۇي لىپېئ لسپىتۋې هدان بىر يىغىپ، لنىۇپ نهدىگۈي

 ايتىپ،ڭچو ىنىلمۆك ڭتىجارىتىنى ھالدا دىرجىهت. زدىۇتقۇشۇت چىالرنىۇيول يالالپ مهئاد

 كانۇد كىچىك هئىگ هئاالھدىلىكك همىللىيچ نىداۇراي تهساياھ يېئام. ردىۇق شىركىتى تىرانسىپورىت
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 .ندىهللۇگ رىېبارغانس سودىسى. ئاچتى كانۇد ۇتورغىم كىيىن. ئاچتى

 رهزهن. نۇرغۇن تاپىدىغانالر لۇپ قىلىپ كهمگهئ جىسمانى ئوخشاش هشكۈدۈي تاش داۇگۇڭج

 قىلشقا كهمگهئ جىسمانى هپتهسلهد الرنىۇئ شىۇلۇب رسىزهتېي  ڭلىنىشىنىهربىيهت ۋه تار ڭدائىرىسىنى

 .قىلغان رۇجبهم

 ڭمىرنىۆئ رهكشىل ۇب نهتكهئىشل نۈچۈئ شهربىيلهت الدلىرىنىهۋئ كىيىنكى لنىۇپ كلىكهچ 

 ڭالرنىۇئ ل،ۇپ نهلگهك هدىلىگهب رهت-قان. ۇكلىنىدهچ نالهبىل كهمگهئ جىسمانى هئاخىرغىچ

 تاپسا، لۇپ جاپالىق تلىنىپهقانائ ھالىتىدىن ھازىرقى رهكىشل رهگهئ. بايلىقى بىردىنبىر

 لۇپ تايىنىپ هچكۈك دا،ـانـقـيتـېئ نىدىنهم هڭك. ۇئايلىنىد نامراتالرغا اليىق جىسمىغا-ئىسمى

 ممىسىهھ ڭكنىهمگهئ كىلدىكىهش خىل رهھ. ۇيدهتمهرسۆك كنىالهمگهئ جىسمانى تالهقهپ ، پىشېت

 .ۇكىرىد هرگۈت ۇشۇم

 رنىهپلهكتهم ئالى ،ۇبولمايد قولىدا ڭزىنىۆئ اقىتۋرهھ قىممىتى بارلىق ڭمنىهئاد بىر رهھ 

 قلىهئ ڭزىنىۆئ لىكىن ،ۇللىسىمهگېئ خنىكاېت ۋه بىلىم هرچهگ چىللىرىۇغۇقۇئ پهكتهم ئالى نهرگۈتتۈپ

 رىدارالرېخ هستىلىدۈئ ھاراق الرچىۇساتق. ۇرىشىدېئ هققىگهھ ئىش كىشلىك بىر تايىنىپ، هپىكىرىگ ۋه

 هچىگۈك جىسمانى ۇالرمۇئ لىكىن مكىن،ۇم بولماسلىقى نۆۋهت كىرىمى ڭالرنىۇئ ،ۇلىشىدڭپارا نهبىل

 كىلدىكىهش خىل رهھ. اللمىغانۇتۇق تتىنهھال قامدايدىغان شنىۇرمۇت پىپېت لۇپ تايىنىپ،

 كهرېيوق،ك-ۇكمهرېك زگىرىشۆئ كىيىن، تاپقاندىن لۇپ لگىلىكهب ئارقىلىق، كهمگهئ جىسمانى

 نامراتلىقتىن مهئاد بىر رهھ تاپقان ابىنىۋجا ۋه ئويالنغان هقتهھ ۇك؟بهرېك زگىرىشۆئ قانداق  بولسا

 .ھالقىسى ڭسلىنىهم ۇب مانا. ۇبوالاليد باي پ،ۇلۇتۇق

  قتىكىۇقلۇرۇق ڭچو ڭنىۇگۇڭج ژورنىلىدا »فوربىس« نهبىل پهرهش ۋخوڭچىڭزو يىلى-2012 

 ئالدىنقى ڭقنىۇقلۇرۇق ڭچو تايىنىپ هئىچىملىكك دىكىۇگۇڭج ۇئ. چىقتى هتىزىملىكىگ بايالر

 لىشقاۈۋېرۈك تارىخىدىن شهتىكل ئىگلىك ئىلگىركى ڭنىۇئ. رهسودىگ بولغان يىېب قاتاردىكى

 تاماق تايىنىپ هككهمگهئ جىسمانى ۇئ. قىلغان تهخىزم تىپتىنىچ هشىغىچېي 42 ۇئ كى،ۇلىدۇب
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 قىلىشقا ئىشلىرىنى دىھقانچىلىق كىيىن ندىنهرگۈتتۈپ پنىهكتهم راۇئوتت قسىزۇلۇت ،پۇلۇب يدىغانهي

 چاي يدانىداهم چايچىلىق. ئىلغىغان زۇت. تقانۇرۇق زۇت. قازغان زۇت ساھىلىدا ىزېڭد. باشلىغان

 چىقىپ سىرتقا ھازىرقى ھالى چاغدىكى ۇش ڭنىۇئ. رغانۇت يىل 15 زىداېي ئورغان، شال. رىغانېت

 رشىۈئىلھامالند ڭكىتابنى لىكىن. ئىدى ئوخشاش نهبىل رهمچىلهئىشل ھقانېد يدىغانهئىشل ىقجاپال

 قايتىپ رتىغاۇي ۇئ كىيىن تىشتىنۋېچېئ ئىسالھات. تمىدىۋهخورتى رپىدىنهت اقىتۋ ئىرادىسىنى ڭنىۇئ

 ڭچى تنىهرسۇپ ئاخىرى هڭئ ۇئ ،هندهكىرگ ياشقا 42 يىلى-1987. بولغان خادىم سپىهك تتاۋۇزا

 يىلدىن ئىككى ئاساستا ۇب. ئالغان هتىرۆك مىنىۈلۈب تىشېس ڭكارخانىنى. رغانۇق پهكتهم پ،ۇتۇت

 اخاخاۋ ئىزچىل هيىلغىچ-1991 همدهھ. رغانۇق تىنىۋۇزا كلىكهيىم قۇقلۇزۇئ اخاخاۋ كىيىن،

 .ئالغان هستىگۈئ رلىقىنىۇرىكتېد باش همچۇشۇق لىدىرى، باش ڭگوروھىنى

 ڭبايالرنى نهتكۆئ تكىلىدىنۆئ بايلىق  قۇنلۇتىرلىي بىر پ،هتىكل گلىكئى قول قۇرۇق بىر رهھ

 ئىش ردىنهتلهخىزم تتىكىهئاد الرۇئ. نهرگۈچهك باشتىن رياننىهج ىدىغانېك ئوخشاپ ممىسىهھ

 .قازانغان هلبهغ ۋه توپلىغان بايلىق ئارقىلىق يارتىش بايلىق پۇتۇت تنىهرسۇپ باشالپ

. ۇبولىد ۇدىيىشكىم بلىغىهم ڭنامراتالرنى نىۇئ تتاهھ س،همهئ قۇلۇنچۇقورق نامراتلىق

 غنىهبلهم پكىهسلهد هڭئ ڭنامراتالرنى زىلىتىهپ چىداش جاپاغا الدا،ۋھهئ يوق يولى كهقايتقىد

 لغاۇپ. خىرىس قىقىهھ نۈچۈئ نامراتالر پايدىلىنىش، قانداق غدىنهبلهم ۇب. ۇقىلىد مهيارد پىشىغاېت

 لىشنىېس غهبلهم تتىكىهھهج هئامىلۇم لۇپ يهنلۈتۈپ هپتهسلهد هڭئ پىشېت لۇپ تايىنىپ

 .ۇرسىتىدۆك لىشنىېس غهبلهم بولغان ياخلىنىشىغا ڭساپاسىنى ڭزىنىۆئ. ۇيدهتمهرسۆك

 جانلىق. ۇرىدۇلدۇتۇق ھالىتىدىن نامراتلىق دىرجىهت سىزنى بولسىال اپىقۇۋم ئىشلىتىش غهبلهم

 باي دىرجىهت شۇنۇگۆئ پتىنهرهت بىر ئىشلىتىش، پتىنهرهت بىر نىهي  ئىشلىتىپ ،جانلىق پۈنۈگۆئ

 .ئالدىمىزدا زۆك هلبهغ كهرسۈشتهللهممهكۇم ۇنىمهي زىمىزنىۆئ. ۇرىدۇئاش ئىشقا شنىۇلۇب

 هبىلىمگ الرۇئ. ۇگىنىدۆئ كسىزۈزلۈئ بايالر ،هندهنگهزلۈي هتكهمئىيهج اتقانهۋئىلگىرل اقىتۋ رهھ

 شىىنىۇرمۇت پىپېت لۇپ هكىچىككىن تايىنىپ هچىگۈك تهقهپ نامراتالر. ۇياشايد تايىنىپ لغاۇسۇئ ۋه
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 ئىگىلىك ئارقىلىق كهمگهئ تهقهپ. ۇشاللىنىد رپىدىنهت تهمئىيهج ھامان بولسا، نداقۇب. ۇقامدايد

 هگىسىگېئ تهماھار ،ۇرىدۈشتهللهممهكۇم زىنىۆئ ھالدا دىرجىهت غهبلهم نهرىشكېئ پهتىكل

 كهمگهئ جاپالىق پكىهسلهد هڭئ. ۇيدهتمهك شاللىنىپ رپىدىنهت تهمئىيهج ئاندىن. ۇرىدۈئايالند

 .ۇبولىد بلىغىهم ڭقازىنىشنى هلبهغ كىيىنكى بايلىق هئازغىن نهرىشكېئ ئارقىلىق

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 نهئاساس سىهنبهم كىلىش ڭبلىغىنىهم نوقتىسىدىكى باشلىنىش ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 باشلىغان ئىش  پۇرۇت هتچىلىكتهربۇغ كهب ۇنامراتالردىنم لكىمهب نىشتاباشلى بايالر زىهب. ئوخشاش

 تاپقان جاپادا بايالر هزگىلدهم اتقانۋساقال رىمىنىېك قىمۇم نامىراتالر كىنېل. مىكنۇم شىۇلۇب

 .مىكنۇم بولىشى نهرىشكېئ هتگهقىيېاپۇۋم ڭچو ۇىخىمېت ۋه نهتىكلىگ ئىگىلىك ئشلىتىپ بلىغىنىهم
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 ڭ،بايالرن نۈچۈئ يىيش تاماق تىپشى لۇپ ڭنامراتالرنى

 نۈچۈئ پىشېت لۇپ يىيىشى تاماق

 بولغان ھىمۇم ۋه ئاددى تهئىبار يىيىشتىن تاماق بىز هردهي ۇب. ۇغاليدۇلۇئ ئاشلىقنى قراالرۇپ

. ۇبولمايد بولسا مهپ،كۇبول رۈرۇز تاماق اقۋ چۇئ هندۇك بىر. رالمايمىزۇت باشلماي پهگ تىمىدىن

 تكنىهرسۈك ڭبىلىمنى نهدىيىلگ هردهي ۇب.ۇبولىد بىلىمى يىيش تاماق نهتهنسسب همگهئاد بىر رهھ

 .قسدىهم يىيش تاماق لكىهب سهمهئ لمسىۇرۇق كهئچىم-كهيىم

 الۋئا هڭئ كىيىن تاپقاندىن لۇپ ڭنامراتالرنى لمىغانۇب بلىغىهم ئىقتسادى ھىچقانداق

 سسلسنىهم ،قاتناشۇرالغۇك،تهئىچم-كهيىم ك،هچېك-،كىيىم قامداش شنىۇرمۇت- ئويلىشىدىغىنى

. ۇلىدۇب ۇىزمڭرالنسىۇزۇھ پهجلهخ شىغاۇلۇب هكسچهئ ۇىزمڭجسېت هزىياد ددىدىنهھ سىز.قىلىش لهھ

 پ،ئشقاهي تاماق نىۇك رهھ رهملهئاد زىهب. ۇلمايدۇب ىزڭئويلىمسس ھىچنىمىنى ريانداهج ۇب كىنېل

  هبىرىگ نهلېب قىلىش ياخشى تنىهخىزم رهملهئاد زىهب هنهي كىنېل. ۇزىدۈئوتك نۇك خالپۈ،ئ بىرىپ

  ڭزىنىۆ،ئۇئاالقىلىشىد ئاكتىپ نهبىل باشقىالر اقتىداۋ ئالىدىغان ،ئارام يدىغانهي تاماق ڭزىنىۈئ

 ۇقىلىد هلبهغ ،ئاخىرداۇتىدۇت ڭچى تنىهرسۇ،پۇيدهئىزد يول كهدۈلگهك اپىقۇۋم قىلشىغا ققىهرهت

 خانىالرداۋهھهتاماقخانىالردا،ق الرۇئ ، تسسزهھاج ىشىرېب ئىشقا نىۇك رهھ ڭرنىهملهئاد زىه،ب

  مهئاد خىلدىكى بىرىنچى. ۇيارتىد ،بايلىق ۇقىلىد سودا ۇتااليدۇت دوست نداۇرۇئ قانداق رهھ همدهھ

 لهد رهملهئاد خىل ئىككىنچى. ۇقىلىد تهخىزم نۇچۈئ ،ياشاش نامراتالر يتقانېئ رهكىشل

 رهملهئاد خىل نچىۈچۈئ. ۇرسىتىدۆك ريانىنىهج شۇلۇب باي غانالرنى،ڭما يىشقاېب نامراتلىقتىن

 نامراتلىقتىن الرۇئ. ۇرسىتىدۆك رنىهكىشل قازانغان تهيهاپىقۇۋم يارتىدىغان بايلىق ئارقىلىق بايلىق

 ھازىرقى ي،هنمهھىرلهب تتىنهپاراغ-تهراھ كىيىن، تاماملىغاندىن ريانىنىهج زگىرىشۆئ بايغا

 .ۇالىدۋتىۈك بايلىقنى رۆز ۇخىمېت ئارقىلىق بايلىقى ڭزىنىۆئ ساقلىماي، ھالىتىنى

 ڭرنىهكىشل نۇرغۇن ابىنىۋجا ڭئالنىۇس ۇب  قايسى؟ تاماق كۈشلۈچ تلىكهقىمم هڭئ نيادىكىۇد
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 بافىت« ئاتالمىش. »تامىقى كۈشلۈچ بافىت« لىقڭدا ۇبولسىم ۇئ. نهئىشىنىم يدىغانلىقىغاهلهدىي

 گرىخانىسىۈئ شىۈگ كاال لىقڭدا كتىكىۇرۇيۇنىي ڭنىبافىت ئىالھى كىېپايچ- »تامىقى كۈشلۈچ

 هئىدىي نهدىگ ›نۈچۈئ پىشېت لۇپ يىيىشى تاماق ڭبايالرنى ‹ پ،ۇلۇب تامىقى كۈشلۈچ نهمىنلىگهت

 .ۇبولىد نهناماي ۇخىمېت هردهي ۇب

 . ۇبولىد سالغانلىق غهبلهم هگهساھ ئوخشىمىغان يىيىش تاماق نهبىل مهئاد ئوخشىمغان

 هتتهخىزم نكىۈچ يوقىتىش، ڭچو هڭئ تتىكىهخىزم يىيىش، تاماق زۇيالغ مهئاد بىر) 1

 تىمىالردا سىرىتقى تتىنهخىزم ئاز، ۇسلىدىنمهئ تهرسۇپ ئاالقىلىشىدىغان ئارا تداشالرهخىزم

 پوزىتسىيىسىنى تهخىزم ڭزىنىۆئ هندهيىگ تاماق هبىلل قىيىن، رىشىشېئ هتكهرسۇپ لىشىدىغانڭپارا

 .ۇرىشىدېئ هتكهرسۇپ شىنىدىغانۈچ شىنىېتدهخىزم نىدىكىېي هنهي هبىرگ نهبىل شهشهڭت

 ھرىنىېم قۇدوسل ،هندهيىگ تاماق هبىلل نهبىل اقداشالرۋسا ۋه دوسىتالر ر،هئائىلىدىكىل) 2

 قىلغىلى لهھ هبىرلىكت ارچىلىقالرنىۋئا شتىكىۇرمۇت قىلغىلى، هئازاد لىنىڭكو رغىلى،ۇرالشتۇقڭچو

 .ۇبولىد

  پ،ۇلۇب تلىكۋهناسىۇم قىلىشقا لۇبۇق هجىربهت يىيىش تاماق نهىلب ياشانغانالر) 3

 .ۇتاقىلىد رىپېب بولماسلىققا شۇلۇب تلىكهاپىقىيۇۋم ڭسودىنى قىلىش، كلىپهت تاماققا رىدارالرنىېخ

 يىشېي تاماق ن،هتهنىسب نامراتالرغا هپلىرىگىچهرهت باشقا ڭشنىۇرمۇت تارتىپ يىشتىنېي تاماق

 ئاساسى، ڭشنىۇرمۇت نهتهنىسب بايالرغا لىكىن. قسىتىهم ڭپىشنىېت لۇپ يىتى،رىۈرۆز ڭھاياتلىقنى

 بىر هنهي. ۇيىغىد بايلىق ئاساسىدا، شۇرۇقاند لىپىنىهت ھاياتلىق بايالر. لىۇسۇئ پىشېت لۇپ

 .ۇىدڭما قاراپ هلبىگهغ همدهھ ۇئورنىتىد هئاالق كىشلىك لهممهكۇم. ۇيدهئىزد تهرسۇپ پتىنهرهت

 ★ ★ ★ ىڭ بايانىبايلىقن ★ ★ ★

 خىل بىر ۇقىلىشم تهدىقق نالرغاۇسۈي- هقائىد هردهتلهزىياپ ئاالقىلىشىش، كهپرۆك نهبىل رهكىشل

 غهبلهم شتىكىۇرمۇت. سهمهئ قامداشتا شنىۇرمۇت تالهقهپ قسىدىهم ڭپىشنىېت لۇپ. لىشېس غهبلهم

.ۇرىدۈندهشۈچ ياخشى ۇخىمېت قائىدىنى نهدىگ »پىشېت لۇپ نهبىل لۇپ« لىشېس
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 ڭبايلىقنى بايالر ،»چىسىۇقىلغ ئىسراپ« ڭبايلىقنى نامراتالر

 »چىسىۇكونتىروللىغ«

 رهكىشل زىهب. زۆك بايقىيااليدىغان نىۇئ بولغىنى مهك لىكىن س،همهئ مهك بايلىق شتاۇرمۇت

 ئاللىقاچان بولسا بايقىغاندا قىممىتىنى ڭنىۇئ. ۇتىدۋېقىل ئسراپ بايلىقنى نىدىكىېي همىشهھ

. ۇئازىد ئاسانال هندهنگهزلۈي بايلىققا رهكىشل نۇرغۇن ئالغاندا نىدىنهم مۇلهم. ۇبولىد نهكىچىكك

 يىغىپ  قىلىپ جاھلىلىق يهتمهئىشل نغاۇرۇئ كلىكهرېك بايلىقنى قازانغاندا هلبهغ ئىشلىرىدا الرۇئ

 ىلخ ۇب.ۇبولىد ئىسراپ ۇمرىمۆ،ئۇباھىرىم ياشلىق س،همهئ بايلىقال ماددى هتىجىدهن. ۇساقاليد

 .ۇرىدۇسالندۇپسهئ ۇخىمېت كىشىنى ئىسراپچىلىق

 ئالغاندىكى مائاشىنى نجىۈت ڭچىسىنىۇغۇقۇئ پهكتهم ئالى قاتناشقان هتكهخىزم ىالېڭي

 قىلغىلى ھىس ۇپىسخىكىسىنىم شهجلهخ لۇپ كىيىنكى. ۇبولىد قىلغىلى رهۋۋۇسهت خوشاللىقىنى

 هئىجار يۆئ ياخشىراق ،ۇالىدۋتىېس رنىهىلرسهن االلمىغانۋتىېس هىردهۋد چىلىقۇغۇقۇئ ۇئ. ۇبولىد

 ئىستىمال ئىچىدىغان ڭچو پهي ڭچو رىېنسهتكۆئ اقىتۋ. ۇرىدۈچهك نۈك هئازاد ،ئاندىنۇئالىد

 نداقۇش.ۇبولىد نهكىچىكك ئاللىقاچان بولسا هندهتكهي پۇنۈت زىنىۆئ. ۇالىدۋرىۈيىتىلد ئادىتىنى

 يداهپ ئارلىق ئارىسىدا اغداشالرۋسا ۋه شالرتداهخىزم كىيىن، ندىنهتكۆئ اقىتۋ نهييهئۇم پۈرۈي

 هالرچۇقارىغ. ۇرىدۇلىشتېس هالرچۇقارىغ نهبىل باشقىالر اقىتۋ رهھ زىنىۆئ الرۇئ. ۇبولىد

 پۇلۇب ۇغڭچىالېچ هبىرگ نهبىل قىلىش ئىسراپ بايلىقنى السىالۋرۈيىتىلد تنىهئاد رىدىغانۇلىشتېس

 ۇباشقىالرغىم تىپ،ېي سىرهت هىتىگۋناسىۇم بولغان نهىلب تداشلىرىهخىزم ۋه دوستىلىرى تتاهھ. ۇقالىد

 .ۇزىدۈتكهي زىيان ۇزىگىمۆئ

 هتىنجهن ۇبولسىم ئازىراق هسپىدهك ياكى ن،ۇبولس قاتناشقانالر هتكهخىزم مدىالهئ يلىهم

 نىشى،ۈگۆئ شنىۇرۇباشق بايلىق نهئوياليدىك يارتىشنى بايلىق پۆك ۇخىمېت ن،ۇبولس  قازانغانالر

 لالرنىۇسۇئ نداقۇم نۈچۈئ شۈرۈيىتىلد ئادىتىنى شۇرۇباشق كۈلۈم-مال. كهرېك ماسلىقىقىل ئىسراپ
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 :ۇبولىد قولالنسا

 ئايلىق رهھ قاراپ ھتىياجىغاېئ. شۇرۇباشق تالونىنى ساباتېھ قىلىش، ياخشى خامچوتنى)  1

 .كهرېك قىلىش هخوالس ئاخىرىدا ئاي ھىسابالش، خامچوتنى

 ،چىرايلىق تلىكهمهشهھ خىل رهھ ش،ۈرۈستۆئ ئىقتىدارنى شۇرۇت قارشى شقاۇرۇزىقتېئ) 2

 شۈرۈيىتىلد ئادىتىنى ئىستىمال اپىقۇۋم رىش،ېب رداشلىقهب رىشىغاۇقىزىقت ڭنالرنىۇرۇن،سۇرۇئ

 .كهرېك

 قىلىش، قورالى شۇزۇتقۇق جىددى كارتىنى تلىكۋهئىنا ساقالش، ياخشى كارتىنى تلىكۋهئىنا) 3

 .كهرېك سلىكهتمهئىشل ئىستىمالغا كۈلۈندۈك

 دوستالر. ۇئوخشىمايد خىللىققاېب شهجېت ك،هرېك شۇتۇت دوسىت بىلىدىغان شنىهجېت لۇپ) 4

 ياخشىسى هڭئ. يوق رىيىتىۈرۆز  ڭقىلىشنى تچىلىكهمهشهھ. ياخشى بولغىنى ئاددى ڭيىغىلىشىنى

 .كهرېك شهلۆت زىۆئ خىراجىتىنى ڭزىنىۆئ يىغىلىشالردا

  رخانىالرۇت نهلمىگۈرۈشتهملهلچۆئ جايلىرىدا تهچ زىهب ڭرنىهرلهھهش ڭچو ۇپمۇلۇب زىالردا،ېي

 رنىهرلۈسمۆئ-ياش ئاجىزلىقى ڭربىيىسىنىهت هئائىل. قالغان پۇلۇب نۇرۇئ ردىغانۇئازد ياشالرنى

 ڭزىنىۆئ چىپ،ېق رسىتىنهد باال اتقانۇۋقۇئ كىتاب بىرىلىپ ؛ۇقىلىد لىپهج ۇخىمېت تورخانىغا

 ڭئائىلىسىنى باال نهكىرگ تورخانىغا ئالداپ لىنىۇپ ڭئانىسىنى-ئاتا. ۇقىلىد تۇناب غايىسىنى

 خىزمىتىدىن ڭزىنىۆئ نهبىل ڭنىۇب ياشالر تاپقان تهخىزم ىالېڭي. ۇقالىد مۇھرهم نچىسىدىنهئىش

 .ۇئايرىلىد

 نالرغاۇراي بولمىغان قىرىۇي يىسىهۋس مائارىپ س،همهئ ياخشى هئانچ ققىياتىهرهت ئىقتىسادى

 تاماقتىن اقىتتاۋ باشقا تتىنهخىزم رهكىشل. زانراقهئ قارىغاندا كومپىيوتىرغا رۇوزۋتىل نهتهنىسپ

 هچۇقالغ خالپۇئ تاكى هتىياتىرلىرىغىچ هىزىيۋتىل تارتىپ پىروگىراممىلىرىدىن تهنئهس كىيىن،

 ئىسراپ ھاياتىنى تلىكهقىمم سهلمهك قايتا پتىنهۋهس ۇشۇم ڭزىنىۆئ الرۇئ لىكىن.  ۇرىدۆك

 كىنوالرنى خىيالى قىسىم بىر ردىنۇزۋۇلېت ،همىشهھ رهملهئاد تتىكىهئاد. ۇيدهبىلم كىنىنلىهتكۋهقىلى
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 ياخشى اقىتالردىنۋ ۇب ئورنىغا ڭننىهرگۆك كىنوالرنى ززىسىزه،م قۇرۇق هتتهمىليهئ. ۇرىدۆك

 ۇب. رۇتالالشت بولغان ياخشى رشۈرۈلدهكسۈي زىنىۆئ پهئىگىل بىلىم سپىيهك تىرىشىپ پايدىلىنىپ

 . بولغىنى ياخشى ۇخىمېت  قالسا بايقاپ رسىتىنىۇپ پىشېت لۇپ تاساددىبى رهگهئ انداريهج

 بولغا توغرا هزىگۆئ پايدىلىنىپ، قۇلۇت ردىنهلهنبهم تراپتىكىهئ مهھ اقىتتىنۋ رهكىشىل اۇڭش

 .كهرېك شهتىكل قارىشىنى ئىستىمال

 ياخشى بايلىقنى پىالنالش، ياخشى  ساپىسىنىۇم ھاياتلىق ڭزىنىۆئ هردهتلهھهج ڭچو

 زىه،بۇبولىد پىرىنسىپ شتاۇرمۇت. الزىم باشالش يولغا توغرا ھاياتىنى ڭزىنىۆئ ئارقىلىق شۇرۇباشق

 زىهب لىكىن. ۇلىنىدېئ قارشى ئىنتايىن مهئاد قارايدىغان لهس ئىشالرغا ،كىچىك اۋرهبىپ  جايالردا

 ستايىدىلهئ«  قىلىدىغان، تهدىقق ھالىقىالرغا هئىنچىك همىشهھ نالرۇرۇئ قىسىم بىر اقىتتاۋ

 ئىش رهزهن تئىيهق بولىشىدىن قانداق يلىهم. ھتىياجلىقېئ هرگهملهئاد بىلىدىغان نى»شۇلۇب

 بولغان توغرا نىشان هردهتلهھهج ڭچو- ھىسابالش هئىنچىك. كهرېك قىلىش ھىساب هئىنچىك قىلغاندا

 رسا،ۇت پهشهڭت كسىزۈلزۈئ زىنىۆئ مهئاد.  رۇچتۇشىگهڭت مىكرو بولغان هزىگۆئ الداۋھهئ

 .ۇرىشىدېئ خوشاللىققا ھالدا نهزمىگهس ۇزىمۆئ هنهي قالماي، پالۇلۇب ساقالنغىلى ئىسراپچىلىقتىن

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 نهبىل رهنلۈستۈئ زىدىنۆئ هشتهجلهخ لۇپ لىكىن. ۇبولمايد ساقالنغىلى شتىنهجلهخ لۇپ

 باي ئىنتايىن السا،ۋرۈيىتىلد  ئادىتىنى قۇسراپخورلئ مهئاد رهگه؟ئ ھاجىتى هنىم ڭسلىشىشنىهب

 بىر رهھ ياشاش، پىالنلىق سابالش،ېھ هئىنچىك. مكىنۇم شىۇلۇب يرانۋه نىالهي ۇقدىردىمهت بولغان

 تىقادېئ مهھكهستۇم ۋه اقىتۋ رغانۇنالشتۇرۇئ ياخشى قاراش، پهد كىرىم بلىغىنىهم قالغان پهتىج

 .رۇتلىكتهقىمم ۇخىمېت



 

 247 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 4 باب زىنچىۇتوقق  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 لغاۇپ ڭالرنىۇئ رقىهپ بايلىق بايالردىكى نهبىل رنامراتال

 ۇئىپادىلىنىد ەپوزىتسىيىد تقانۇت

 ممىسىهھ ڭبايلىقنى‹ همىشهھ الرۇئ. ۇساقاليد يهتمهئىشل يىغىپ نياسىنىۇد-مال نامراتالر

 رغىلىۇلىشتېس نهبىل باشقىالر بولسا لۇپ ؛ۇبولىد ئورنى هتتهمىيهج بولسا لۇر،پۇكتهدىم لۇپ

 لۇپ  اۇڭش.ۇقارايد پهد ›ۇبولىد ىجدانىۋ ۋه سىۇيغۈت شۈرۈك ڭچو زىنىۆئ هرىجىدهد نبولمايدىغا

 ،ۇزىغىرلىشىد هنىسىغىچڭيى-يىپىدىن نهبىل يايمىچىالر ،كىچىك تچىسىهخىزم كانۇد نۈچۈئ

 ھنىېز ۋه اقتىۋ ئاخىرى. ۇقىلىشىد ئىختىالپ نهبىل غقانلىرىۇت ،ۇشىدېت تۇپ نهبىل شىېتدهخىزم

 زىنىۆئ نهبىل لىۇپ ۇش قويغان بانكىدا نامراتالر. ۇكىتىد سىپېس بانكىدا لىۇپ ۇش نهگلهك هدىلىگهب

 .يوق بايلىق قىقىهھ الرداۇئ لىكىن. ۇيدهد مۇبولد باي

. ۇئىشلىتىد جانلىق نغاۇرۇئ كلىكهرېك لنىۇپ بايالر لىكىن. ۇرىدۆك ياخشى لنىۇپ ۇبايالرم

 ،هبلىغىغىچهم بازار پچىقىرىشتىنهئىشل التۇسھهم .ۇرىدۇخىلالشت كوپ سىنىهنبهم بايلىق ڭزىنىۆئ

 ناھايتى بلىقىهم سالغان ڭبايالرنى هپتهرهت بىر رهھ هئاالقىسىسىگىچ تهمئىيهج ىتىدىنۋناسىۇم هئائىل

 .نهئىگىلىگ ننىۇئور ھىمۇم

 توغرا  ئىقتىدارىنى ڭزىنىۆئ رنىهملهئاد زىهب پىشتاېت تهخىزم ئامراقلىق هزىياد بولغان لغاۇپ

 لىيهمهئ ڭزىنىۆئ نهبىل نۇرۇئ ئاشلىقۇم قىرىۇي قىسىم بىر هرچهگ. ۇقويىد قىلىپ يدىغانهلمهسىيهڭد

  شنىهرلۆئ رىۇقۇي مهدهق ۇممهدهق لىپېس قول ندىنۆۋهت الرۇئ لىكىن ،ۇلمىسىمهك اپىقۇۋم الىۋھهئ

 همگهئاد اممهئ. ۇئورنىتىد تورى هئاالق نۈچۈئ رىشىشېئ نغاۇرۇئ مائاشلىق رىۇقۇي ۇش. ۇخالىمايد

 ۋه ئىقتىدارى بولغاچقا، قىسقا همىشهھ اقتىۋ شهربىيلهت ڭكارخانالرنى ڭچو ھتىياجلىقېئ جىددى

 .ۇكىتىد شاللىنىپ تىزال ناھايىتى بولسا، مهئاد مچىلهك جىربىسىهت

 »بايالر« زىهب. نهنگهتلهئاد قاراشقا لغاۇپ  ئىشتا هممهھ همىشهھ نامراتالر نۈچۈئ ياشاش

 ۇب. ۇزىغىرلىشىد هزىياد دىدىنهھ نهبىل باشقىالر يلىهپۈت تهئهنپهم سوبىكتىپ  تهئىبار لدىنۇپ
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 يولغا گىرىهئ هردهتلهھهج خالقىهئ تتاهھ. ۇخورىتىد ھنىنىېز ڭمنىهئاد ئاسانال ناھايىتى تهئاد خىل

 .ۇلىدۈرۈك الىۋھهئ ىشېڭم

 ۇخىمېت لىكىن ،ۇرسىمۈچهك باشتىن ئازابىنى توپالش غهبلهم هپتهسلهد هڭئ هرچهگ بايالر قىقىهھ

 زىهب نكىۈچ. ۇچىدايد تارتىشقا زىيان لىشقا،ېس غهبلهم الرۇئ نۈچۈئ رىشىشېئ بايلىققا پۆك

 ۇخىمېت لكىمهب ئىشلىتىپ، بايلىقالرنى ۇب لىكىن ،ۇبولمىسىم ئامال لىشقاۋېتىېس نهبىل لۇپ بايلىقنى

 .مكىنۇم شىۇلۇب رىشكىلىېئ لغاۇپ پۆك

 ساپاسىنى ڭزىنىۆئ نهبىل ستايىدىللىقهئ ،هندهرشكېئ بايلىققا نۇرغۇن انقىلغ ئاساس لنىۇپ بايالر

 بولغان پۇغلهم غالشۇج هجىربهت ريانىدىكىهج لىشېس غهبلهم. رۈرۆز ۇخمېت ياخشىلىشى

 كارخانىالردا نۈچۈئ قىياتىهرهت سىجىل ڭزىنىۆئ بايالر. ۇقىالاليد ھاسىل مۈنۈئ ۇغدىردىمهت

 قىمۇم ڭكارخانىنى نهبىل تهركهھ لىيهمهئ هڭئ ش،ۈرۈستۆئ ىانلىقىنۋپارا ڭرنىهتچىلهخىزم

 لىقڭدا ئارقىلىق ۇب رىش،ېب ئىلھام قىزغىنلىقىغا تهخىزم ڭخادىمالرنى ساقالش، ققىياتىنىهرهت

 بايلىق. ۇبولىد توپلىغىلى بايلىق هرىجىدهد زور هڭئ ندىالۇش. كهرېك يارتىش ماركىالرنى

 رىشىشېئ نغاۇرۇئ ،ئىجتىمائى شۇرۇقايت ابۋجا هتكهمئىيهج ىقئارقىل بايلىقۇب كىيىن توپلىغاندىن

 .الزىم شۈرۈلدهكسۈي زىنىۆئ ،هرىجىدهد رۆز هڭئ ،هبىرگ نهبىل

. باي قازانغان نام هڭئ تارىختىكى گايتىس لېب چىسىۇرغۇق ڭشىركىتىنى مىكروسوفىت

 بىل هىزىملىكىدت بايالر نياۇد ژورنىلىدىكى »فوربىس« هيىلغىچ-2007 باشالپ يىلىدىن-1995

 ۇئ ئايدا-9 يىلى-2012. رغانۇت قاتارىدا بايالر ئالدىنقى هڭئ نيادىكىۇد يىل 13 داۇئ گايتىس

 هنهي قالماي، پالۇلۇب بايلىقى رۆز تهغاي ڭنىۇئ. بولدى باي ڭچو هڭئ ركىدىكىېئامى تىمېق -19

 ئايالى ۋه ۇئ يىلى-2000. تچىۋهساخا ــــــ ۇبولسىم ۇ،ئ پۇلۇب ساالھىيىتى بىر ڭچو ناھايتى

 ئىشلىرىغا تۋهساخا يرىهخ مهھ قىلدى سسهت نى »فوندى يتىسهگ لىنداېم ۋه لېب« بىرلىشىپ

 ڭلىقنىهخ ساغالملىق، جايلىرىدىكى قايسى رهھ ڭنيانىۇد بلىغىهم ڭتنىهجىي فوندى. ردىهب مهيارد

 قاتارلىقالرغا هسهسسهئۇم لۇئ ئاساسى بازارالردىكى- رهھهش ياخشىالش، شارائىتىنى شۇنۇگۆئ
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 كىيىن، چىققاندىن لىشقاېئ ئارام نىۈك-27 ڭئاينى-6 يىلى-2008 ۇئ. ۇئىشلىتىلىد

 نىۇب مهھ. جاكارلىغان  قىلغانلىقىنى غدىمهت هتكهمئىيهج فوندى كىنىۈلۈم-مال 98% ڭزىنىۆئ

 .نهتكهئىشل نۈچۈئ قىلىش تقىقهت سلىنىېك كهزگهب ۋه سلىېك يدىزهئ

 چىقارغاندىن نام قازانغان، هتىنجهن هسىدهساھ زۆئ بايالر نۇرغۇن اشئوخش بايالرغا قارقىۇي

 بايلىققا كىلسىزهش پۆك ۇخىمېت الرنىۇئ ۇب. ۇقاتنىشىد ئاكتىپ ئىشلىرىغا تۋهساخا-يرىهخ سىرىت،

 .ۇردىدۈرىشتېئ

 تلىك،ۋهناسىۇم ۇخىمېت ماتىغاۇلهم ۋه جىربىسىهت خىسىهش ڭمنىهئاد ۇش بايلىقى ڭبايالرنى

 پۇقۇئ كىتاپ پۆك ۇخىمېت رغىلى،ۇئاش جىربىسىنىهت ئارقىلىق شارائىتى كۈلۈم-مال كرلىهتېي

 هلبهغ بىر رهھ. ۇبولىد قالغىلى ساقالپ ھالىتىنى ساغالم نىقىپېچ پۆك رغىلى،ۇمولالشت بىلىمىنى

 .بايلىقى ۇمڭتنىهمىيهج هنهي الرۇبايلىق،ئ بىر ڭچو هڭئ زىۆئ ڭمنىهئاد قىلغان

 ★ ★ ★ يانىبايلىقنىڭ با ★ ★ ★

 ماددى نامراتالر. سهمهئ ممىسىهھ ڭبايلىقنى لىكىن م،هلچۆئ بىر يدىغانهلچۆئ بايلىقنى- لۇپ

 بولغان لغاۇپ لىكىن. ۇقوغلىشىد مال-لۇپ نۈچۈئ رلىشىۈتۆك ڭئورنىنى ئىجتىمائى ۋه شۇرمۇت

. ۇىدتۋېزۇقىلغ ساقىت ردىنهزهن بايلىقنى قىقىهھ هكىشىگ دائىم قوغلىشىش هزىياد دىدىنهھ

 .ۇقالىد ئايلىنىپ نامراتقا بار لىۇ،پ بىرىپ زۈي ئىش هكسىچهئ هتىنجىدهن
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 نهبىل نامراتالر لىشېئ رزهق لۇپ نهبىل شۇيۇق تهئامان لۇپ

 ؟ۇرىدۈندهرىقلهپ قانداق بايالرنى

 بولمىغان ئوخشاش ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر نهتهنىسب نياغاۇد-مال توپلىغان هتتهشاقۇم-جاپا

 ئاندىن ۇقويىد بانكىغا لىنىۇپ يىغقان همىشهھ نامراتالر بار؛ لىۇسۇئ قىلىش لهھ لخى ئىككى

 لگىلىكهب بايالر. ۇكراراليدهت رياننىهج ۇشۇم ھاياتىدا مهھ. ۇيدهئىشل پۈرۈكۈچ باش املىقۋدا

 ئىشنى بىر ىېڭي ئىشلىتىپ لنىۇپ ۇب. ۇپىالناليد لىنىۇسۇئ يىشېب بىر ىېڭي كىيىن، يىغقاندىن بايلىق

 .ۇيتىدېڭهك يولىنى ىتشېس ياكى ۇباشاليد

 هشىگۈتۆئ ڭاقىتنىۋ. ۇرىدۇت قىمۇم همىشهھ كىيىن، ساقالنغاندىن بانكىدا لىۇپ ڭنامراتالرنى

 ساقلىشى لۇپ بانكىدا ڭبايالرنى. ۇيدهنلۆۋهت قىممىتى بلىكهۋهس پاخاللىشىشى لۇپ گىشىپ،هئ

 توپالش غهبلهم ئارقىلىق لىشېئ رىزهق لۇپ. ۇئالىد هتهئ ساقالپ نۈگۈب الرۇپ،ئۇبول نۈچۈئ ئوبروت

 پۆك ۇخىمېت امىداۋدا ئوبروت غهبلهم مدىكىهلۆك هڭك. ئىش كهتتىكىدهئاد ۇخىمېت نۈچۈئ الرۇئ

 هتكهئامان نامراتالر لىۇپ رىزهق ئالغان بانىكدىن ڭبايالرنى املىشىپ،ۋدا نداقۇش. ۇكىلىدهئ پايدا

 نهبىل قالشۇلۇت بلىغىنىهم ڭزىنىۆئ ئارقىلىق لۇپ ئالغان زرهق ۇب الرۇئ. ۇچىقىد پۇلۇب لۇپ قويغان

 لۇپ ڭبايالرنى ۇب. ۇرىشىدېئ لغىالۇپ مۈسۈئ تهقهپ يىلى رهھ نامراتالر. ۇئالىد پايدا نۇرغۇن هبىرگ

 لۇپ ڭلنىۇپ ساقلىغان نامراتالر. سهمهئ هچنىمېھ رغاندا،ۇلىشتېس پايدىسىغا نهرىشكېئ لىپېئ رىزهق

 لۇپ ئارقىلىق ئوبروت اقىتۋ رهھ بايالر ،هندهتكهك پهنلۆۋهت قىممىتى ىنبىدهۋهس پاخاللىقى

 لىۇپ  ڭبانكىنى بايالر. ۇئالىد ئالدىنى ڭكىتىشنى قىپېئ غهبلهم بولغان بىدىنهۋهس پاخاللىقى

 .ۇباقىد باشقىالرنى نهبىل لىۇپ ڭزىنىۆئ نامراتالر. ۇباقىد سپىنىهك ڭزىنىۆئ نهبىل

 قىلىش پهرهت بىر غهبلهم ڭياشانغانالرنى چىققان لىشقاېئ  مهد نهاسئاس ساقالش بانكىدا لنىۇپ

 شنىهنلۆۋهت قىممىتى ڭلنىۇپ بولغان پاخاللىقىدىن لۇپ ياشانغانالر سسىپهتتىئۇم ئىدىيىسى. لىۇسۇئ

 الرۇئ هردهرلهھهش قىلمىغان ققىهرهت خىېت خنىكاېت-رۇچۇئ. ۇقورقىد لىشتىنېس غهبله،م كىۇخااليد
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 تاپقىنىدىن يدىغىنىهلۆت<  لىشنىېس غهبلهم الرۇپ،ئۇبول ريانهج رلىكهتهخ لىشېس غهبلهم نۈچۈئ

 راممىلىرىداۇفرىگ هىزىيۋلېت رىدىغانۈك هتتهئاد الرۇئ. ۇقارايد پهد> تىكىشىش دو بولغان پۆك

 نۇرغۇن پ،ۇلۇب پۇغلهم لىشېس غهبلهم ياكى ۇئالدىنىد رپىدىنهت رهملهئاد شۇنۇت چىۇسالغ غهبلهم

 قىلىشقا ئىش ،لىكىن بار لىۇپ قولىدا رهشلۈنۈرۈك نداقۇب.ۇتىدېك پۇبول مهنهقاقس رهملهئاد

 .ۇزىدۇقىلغ قارار شقاۇيۇق بانكىغا لنىۇپ تىمېق بىر هنهي رنىهكىشل اتقانۋقىاللماي قارار ئىككىلىنىپ

 كارخانىسىدىن تهلۆد ئانىسى-ئاتا ڭخانىمنى ڭاۋ نىدىكىۇراي يهتېڭف ڭرىنىهھهش ڭيجىېب

 ڭاۋ هنهي هبىرگ نهبىل قامداش زىنىۆئ ئارقىلىق ئاشىۇم هپىنسىي ئانىسى- ئاتا. چىققانالر لىشقاېئ مهد

 ڭمى 60 هئىچىد يىل چۇئ الرۇئ ،ۇبولسىم نداقۇش. ۇرىدۇت بىرىپ تلىرىنىهخىراج كۈلۈندۈك خانىمغا

 خاللىقىپا لۇپ ردىنهرلهۋهخ كۈرلۈت خانىم ڭاۋ. قويغان تهئامان بانكىغا پ،ۇلۇب يىغقان نۈهي

 ئانىسىغا -ئاتا كىيىن، ندىنهبىلگ يدىغانلىقىنىهنلۆۋهت ڭقىممىتىنى ڭلنىۇپ بلىكهۋهس

 خانىم ڭاۋ. بوالتتى تاپقىلى لۇپ قىمۇم پۇلۇب ئاز رهتهخ داڭنىۇب. الدىۋتىېس فونىد ملىشىپ،هيارد

 .رىشتىېئ پايدىغا بولمىغان ئاز ۇزىمۆئ همدهھ باشلىدى لىشقاېس غهبلهم ۇزىمۆئ

. قىلدى ققىهرهت كهچقاندۇئ ئىقتىسادى ۇگۇڭج رىېب ندىنهتكۋهچېئ سىرتقا ئىشىكنى ھاتئىسال

 ڭارالرنىۋتا نهنگهللۇگ ىېڭي. ئايالندى مغاۇيۇب رۈرۆز دىرجىهت نلىرىۈسكۇئ رېلىكتېئ ماشىنا،

. ساقلىدى ھالىتىنى شىشېئ باھاسى ڭتلىكلىرىنىهالزىم شۇرمۇت پ،ۈشۈچ كسىزۈلۈئ باھاسى

. بولدى تىز ۇققىياتىمهرهت ڭسپىنىهك تهالزىمۇم قىلغان ئاساس االشنىۋدا مكارلىشىپهھ

 اقىتتاۋ ۇشۇم. رلىدىۆئ قىنېي هسسىگهھ چۇئ باھاسى ڭشنىۆگ هيىلىغىچ-2010 يىلىدىن-2000

 تىشېس– لىپېئ تارتقان زىيان رخىهنهت نىقالېئ السا،ۋتېس تاماقنى نكىۈگۈب نهبىل لۇپ ئىلگىركى

 .ۇبولىد

 ھتىياجنىېئ شهمىنلهت ئاساسالنغاندا، هرىزىيىسىگهن تلىكۋهناسىۇم ڭىمىنىئىل ئىقتىساد

. بىهۋهس ڭپاخاللىقىنى لۇپ ۇب. ۇچىقىرىد پۈرۈلتهك رلىشىنىۆئ ڭباھاسىنى مال رالمىسا،ۇقاند

 يىسىنىهۋس مائاش هرىچۇئوتت ڭتنىهمئىيهج كىچىكلىكى-ڭچو ڭچىنىۈك لىشۋېتىېس ڭلقنىهخ
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. ۇرىشىدېئ لغاۇپ پۆك ۇخىمېت قراالرۇپ چاغدا، نهسكۆئ مائاشى ڭتنىهمئىيهج لۈتكۇپ. ۇيدهلگىلهب

 لۇپ ساقالنغان بانكىدا اقىتتاۋ ۇب نىقكىېئ. كهرېك زلىنىشۈي باھاسىغا مال قىرىۇي ۇخىمېت لىكىن

 .ۇكىتىد پارلىنىپ

 لۇپ رىزهق كارخانالرغا تىپتىكى كىچىك - راۇئوتت تهلۆد يانۇب يىلدىن هچچهن بىر قىنقىېي

 شهتىكل ئىگىلىك ڭياشالرنى. تتىهنلۆۋهت تىرىنىهخ-ىپهۋخ ڭلنىۇپ رىزهق. قوللىدى ىشنىرېب

 .قوزغدى قىزغىنلىقىنى

 كانۇد تاپالمىغاچقا، تهخىزم اپىقۇۋم نۈجۋجو چىققان پۈرۈتتۈپ پنىهكتهم ئالى قىندىالېي

 باردىغان دائىم ا،امىدۋدا شۇقۇئ هپتهكتهم ئالى ئارقىلىق، ئويلىنىش ستايىدىلهئ. ئويلىدى چىشنىېئ

 ڭنىۇئ. زدىۈت پىالنىنى شهتىكل ئىگلىك بىر ۇئ. قالدى پۇلۇب تاللىشى ياخشى ڭنىۇئ جاي بىر

 ئىشىنى نهبىل لىۇپ ڭزىنىۆئ ۋه ياردىمى ڭتنىهلۆد.رىشتىېئ هغلىغىغهم لۇپ رىزهق ڭتنىهلۆد پىالنى

 .الدىۋباشلى ئوبدانال

 شهتىكل گلىكېئ ھالدىكى لۇنوق نكى،كىيى ندىنهرگۇتتۇپ شۇقۇئ نۇجۋجو لۇپ رىزهق ۇب

 ڭنلىكىنىهئىلگىرلىگ ئاكتىپ ۋه قىلغانلىقى تهخىزم تىرىشىپ ڭنىۇئ لكىهب س،همهئ بلىغىهم

 سىمىېب ڭشنىۇرۇقايت رىزهق هبىرگ نهبىل شۇلۇب چۈك چۈرگۈندهتلهركهھ غاڭنىۇئ لۇپ ۇب. چىۈك

 شۇلۇب هئىگ هغايىسىگ ىدىكىھايات كىشلىك ڭزىنىۆئ. قويمىدى يول قىلىشىغا لىقڭبوشا ڭنىۇئ

 رهھ -تامامالش قۇشلڭۇئو شنىۇرۇقايت رىزهق كىرىش، ىپڭسى هسىپكهك قىلىپ قانداق هبىرگ نهبىل

 .ئىش قىلىدىغان الۋئا هڭئ مهئاد قىلغان غهبلهم لىنىۇپ رىزهق بىر

 هۋهت هزىگۆئ. ردىۈشتهمىللهئ قارىشىنى بايلىق ڭزىنىۆئ هياردىمىد ڭچنىۈك سىرىتقى نۇجۋجو

 شۇبول باي پۇلۇتۇق نامراتلىقتىن. دىڭما يولىغا هلبهغ نهبىل ڭنىۇش. ياراتتى بايلىق بولغان

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★  .ردىۇئاش هلگهمهئ  سىنىۇئارز

 لۇپ بايالر. ۇقويىد يوقىتىپ بايلىقنى يهبىلم بىلىپ لىكىن. ۇساقاليد يىغىپ بايلىقنى هالرچۇقارىغ نامراتالر

 »لىشېئ رىزهق« ۇب. ۇتاپىد لۇپ ئارقىلىق »لىشېئ رىزهق«  هنهي قالماي، پالۇلۇب نداقۇش. ۇتاپىد لۇپ ئارقىلىق

.رۇرياندهج بىر رىدىغانۈتتهئ كىسهئ  اللىغانلىقىنىۇب باي قىلىپ قانداق ڭبايالرنى لهد
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 نهبىل »لۇق« ئوخشىماسلىق مىدىكىۇقۇئ بايلىق

 ۇيدهلگىلهب رقىنىهپ ڭنى »خوجايىن«

 تهھال تىركىشىدىغان قاتلىمىدا نۆۋهت ڭتنىهمئىيهج بولغاچقا نامرات ئائىلىسى دىنكىچىكى

 شۇرمۇت ماددى. نهرگۈندهكىللهش پىسخىكىسىنىى شۇقورق نهتهنىسب نامراتلىققا نامراتالردا

 ڭالرنىۇئ پىسخىكا ۇب نهتكهك تارتىپ يىلتىز هروھىيىتىد ڭنامراتالرنى ،ۇكىيىنم ياخشىالنغاندىن

 ۇبولسىم لۇ،پ قىنىدىغانېب ۇخىمېت لغاۇپ الرنىۇئ تهئاد ۇب مهھ ئايالندى هئادىتىك دائىملىق

  ۋه ئايالندى قولىغا ڭشنىۇقورق الرۇئ رىېزارغانسۇئ اقىتۋ. قويدى قىلىپ تىنالمايدىغانېپ هئىشلىتىشك

 .بولدى لۇق لغاۇپ هبىرگ نهبىل ساقالش بايلىق

 للىكىدىنهزهۋئ نهلگهكهئ ڭلنىۇپ ،هبىرگ نهبىل قىلىش نىشانى شهرۈك لنىۇپ نامراتالر

  نۈچۈئ زىۆئ لنىۇپ. قىلمىدى تهدىقق هئىشلىتىلىشىگ ڭلنىۇپ ۇقدىردىمهت تاپقان لۇپ. نمىدىهھىرلهب

 ئاالقىنى ،كىشلىك شۈرۈتۆك قىرىۇي ئىقتىدارىنى تهخىزم: نهسىلهم.  باقمىدى ئىشلىتىپ

 ڭپىشنىېت لۇپ الرۇئ قىلىپ نداقۇش. قىلمىدى رىپهس لۇپ هرگهپلهرهت قاتارلىق ياخشىالش

 .بولدى قولى ڭتنىهخىزم ۋه شۇرمۇت ، قىۇقارانچ ڭقورالى،ھىساباتنى

 گىراندى هسىرىدهئ ناملىق»  گىراندى گىنىېۋي« ڭزىنىۆئ بالزاك چىۇيازغ لىقڭدا لىكهفىرانسىي

 باشالپ، شئى نهبىل شلىكهھايانك گىراندى. ياراتقان ئوبرازنى خىلېب لىقڭدا نياغاۇد ئىسىملىك

 هقىسقىغىن ۋه توپلىغان بايلىق هبارىچ ڭچىنىۈك هزگىلدهم بولغان تهيئهھ رىيۇمهم باشلىقى، رهھهش

 .ئايالنغان بايغا ڭچو هڭئ ردىكىهھهش هئىچىد يىل هچچهن 10

 هتتهھال قىس لۇپ ئىنتايىن ئائىلىسى ڭنىۇئ لىكىن ،ۇبولسىم لىۇپ جىق نداقۇش هرچهگ

 هئىنچىك هستىدۈئ سىنىت بىر رهھ پ،ۈرۈچهك نۈك شارائىتتا ناچار هيدۆئ كونا الرۇئ. ياشىغان

 رپىدىنهت دادىسى رغاندا،ۇت بىرىپ رىزهق ئاكىسىغا هرهۋن لىنىۇپ يىغقان  قىزى. قىلغان ھىسابات

 چىقىم لۇپ قالغاندا ئاغرىپ ئايالى. لغانۇرۇغىزاالند داۇس نهبىل بولكا تهقهپ ۋه لغانۇيۇق قاماپ
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 پۈلۈئ ئايالى لىكىن. ئويلىغان قىلماسلىقنى كلىپهت رۇدوخت الۋئا ئويالپ بولىدىغانلىقىنى

 نداقۇ؛ئ قىالاليدىغانلىقىنى ارسلىقۋ مىراسىغا ڭئاپىسىنى هبويىچ نۇقان ڭقىزىنى كىيىن، ندىنهتكهك

 تىدىغانلىقىنىېك پۈتۈئ لىغاۇق ڭقىزىنى ئىلكىدىن زۆئ ڭكنىۈلۈم بىرقىسىم لىكىدىكىهۋهت بولغاندا

 بىرىشتىن › لىېم قىز‹  باشقىالرغا. نهتكهرسۆك سىلىنىېك قىلىپ، كلىپهت مهئاد ئاندىن بىلىپ

 تىپېي پۈرۈك للىرىنىۇپ ۇئالدىدىم شۈلۈئ زىۆئ.قىلمىغان ياتلىق رۈمۆئ بىر قىزىنى زۇيالغ چىپېق

  هيىگۈئ ھوجرا بىساتلىرىنى باھالىق تهقىمم ۋه لۇپ بارلىق يتىپېئ خااليدىغانلىقىنى شنىۈلۈئ

 نياغاۇد ۇقارا،ئ ياخشى نيالىرىمغاۇد-مال ‹ قىزىغا همدهھ ياتقان قاراپ غاڭنىۇش پۈرۈكىردهئ

 ...رغانۇقالد سىيىتىنىۋه ئاخىرقى نه،دىگ› نهبىرىس ھىساپ اڭما بارغاندا

 تلىكهقىمم بولغاچقا، لىۇق ڭلنىۇپ ۇئ لىكىن قوغالشقان، بايلىق رۈمۆئ بىر گىراندى

 بايلىق نۇرغۇن نىۇئ خىللىقىېب ۋه زلىكىۆئاچك بولغان لغاۇپ. قالغان مۇرھهم ھرىدىنېم رىنداشلىقېق

 ماللىنىشۇگ ۋه شۇنۇقورق شىنىۇرمۇت ڭنىۇئ سىهپوزىتسىي بولغان لغاۇپ لىكىن ،ۇبولسىم زغانۇتوپالتق

 .قويغان كىرىپهئ هئىچىگ

 للىشىغاقاما ڭلنىۇپ چىنىشلىقىېئ. ناتايىن قىلىشى رىمېي لىنىڭكو ڭكىشىنى مۇقۇچ شۈلۈئ

 اۇڭش. ۇبواللمايد هئىگ شىغاۇرمۇت ڭزىنىۆئ. ۇياشىمايد كهمدهئاد قىقىهھ رهكىشل ۇئ چرىغاچقاۇئ

 .كهرېك شۇيۇق كاللىسىغا بايلىقنى قىقىهھ هبىرگ نهبىل شۇيۇق قىغاۇيانچ لنىۇپ مهئاد

 لۇپ الردىنۇئ سىز. نۈچۈئ پىشېت لۇپ كهپرۆك همىشهھ ئىزدىشى تهخىزم ڭنامراتالرنى

. ۇىدېكت پۈشۈچ غاڭپارا هستىدۈئ پىشېت لۇپ قانداق دائىم الرۇ،ئ ىزڭسورىسى قسىدىنىهم تىكىپىشېت

 ھتىياجىنىېئ تتىكىهخىزم ڭزىنىۆئ الرۇئ. پۆك رسىسىهن ئويلىشىدىغان هتتهخىزم ڭبايالرنى

 .ۇخااليد چىقىرىشنى لۇپ نۇرغۇن ن،ۈچۈئ شۇرۇقاند

 نامراتلىققا-باي س،همهئ مهلچۆئ بىردىنبىر يدىغانهلچۆئ نامراتلىقنى پلىكىۆك-ئاز ڭلنىۇپ

 ھىمۇم بولىدىغان لڭۈكو بايالر -كىرىش باشالپ ھاياتقا كىشلىك منىۇقۇئ توغرا قارىتا

 هرلىشىشىگۆئ ڭباھاسىنى مال ۋه پاخاللىقى لۇپ ىزڭرئىتىۇس پىشېت لۇپ.بىرى ڭرنىهسىلىلهم
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 تهخىزم پايلىنىپ، ىزدىنڭلىۇپ ارب ،هرۈك قىلغاندىن تهخىزم تىرىشىپ ۇخىمېت ،هندهلمىگهتىشېي

 .ياخشى ىزڭرغىنىۇئالماشت ىزنىڭئىدىيى پىشېت لۇپ نهبىل لىۇسۇئ

 شتىكىۇرمۇت لنىۇپ رهكىشل. كهرېك شۇلۇب خوجايىنى ڭلنىۇ،پ بولماي لىۇق ڭلنىۇپ مهئاد

 لنىۇپ ۇڭپ بىر رهھ شى،ۇلۇب چىسىۇپىالنلىغ باش ڭشنىۇرمۇت زىۆئ بىلىشى، پهد تچىسىهخىزم

 بىكار لنىۇپ. كهرېك قىلىشى لهھ سلىنىهم خىل رهھ شتىكىۇرمۇت ئىشلىتىپ، نغاۇرۇئ ىقاپۇۋم

 .رۈرۆز سلىكىمىزهرمهب تهرسۇپ ۇخىمېت قىلىشىغا قااليمىقان شىمىزنىۇرمۇت ڭالرنىۇئ قويماسلىق،

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 لىشنىېس غهبلهم. ىسىتىراگىدىي ڭبايالرنى -شۇلۇب لىۇق ڭلنىۇپ ساقالپ لنىۇپ هگىراندىچ

 قىلىنغان لۇق رىپىدىنهت لۇپ. يوق نىۈك يدىغانهلهرۈتۆك باش ۇمڭنامراتالرنى خالىمايدىغان

 بىر رهھ اۇڭش. نهلگۈتۈپ هشانىسىگېپ بولىشى مۇھرهم ۇياشاشتىنم كهمدهئاد نياداۇد ۇب ڭمنىهئاد

 شىۇرۇقىلد تهخىزم نۈچۈئ زىۆئ نىۇئ ئىشلىتىشى، ياخشى قورالنى ۇب تهئىبار لدىنۇپ مهئاد

 .كهرېك
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 قارىغاندا، هنگهئشلىگ جاپالىق ،ەندهرتكهزگۆئ نىهئىدىي

 ۇبولىد رىشكىلىېئ بايلىققا ئاسان ۇخىمېت

 لىۇسۇئ قىلىش پهرهت بىر غنىهبلهم, رىشىشىېئ بايلىققا ڭبايالرنى نهبىل نامراتالر

 رهھ. تۇجهۋم رىقهپ مىداۇقۇئ بايلىق ڭالرنىۇئ يىتقاندا،ېئ يىلتىزىدىن پۈت بىهۋهس. ۇئوخشىمايد

 شتىسىهزۈرگهس ئىجتىمائى رىجىسى،هد ربىيلىنىشهت ريانىدىكىهج يىتىلىش پۈسۈئ ڭمنىهئاد بىر

 شۇرمۇت كىچىك تالالشتىن ڭچو نداقالۇش. ۇئوينايد رول ھىمۇم قارىشىدا بايلىق ڭنىۇئ

 .ۇرسىتىدۆك سىرهت لگىلىكهب هممىسىگهھ هتلىرىگىچهئاد

. نهلگهك زىدىنېي الرۇئ. توپ رۆز تهغاي شىدىكىۇرلۇق رهھهش ۇگۇڭج رهمچىلهئىشل ھقانېد 

 ئىديىسى ئىقتىساد ىۋزامانى رغانۇچۇئ هسىرىگهت ڭئىدىيىسىنى ھقانچىلىقېد ىىۋنهنئهئ زگىلهم نۇزۇئ

 ڭالرنىۇئ لۇپ تاپقان پهئىشل جاپالىق الرۇئ بولغاچقا نداقۇش. چىراشقانۇئ ئاز ناھايىتى نهبىل

 نۇلفېت قول. قىاللمىغان ئازاد ئىدىيىسىنى بايلىق لىكىن ،ۇبولسىم نهرتكهگزۆئ شىنىۇرمۇت

 لىكىن. قالغان تىپېپ پاتقىقىغا ھىرلىنىشهب مۇھهۋم ،ۇبىلسىم ئىشلىتىشنى كومپىيوتىر لىش،ۋېتىېس

 لىكتىرېئ مالشمىغانۇمۇئ خىېت زىداېي رالۇبالد لكىمهب بالىالر ؟ۇالتلىرىچهۋئ كىيىنكى ڭالرنىۇئ

 پۇيۇق لڭۈكو ڭئانىسىنى-ئاتا الرۇئ مماهئ. مكىنۇم شىۇلۇب نهتكهئىشل تلىرىنىالۇھسهم

 تهقهپ! ئانىسى-ئاتا اتقانهۋئىشل سىرتتا كىم؟ لگىسىۈئ ڭالرنىۇئ. نهلمىگهرىشېئ هربىيلىشىگهت

 هنىگهنئهئ نۈچۈئ بالىالر لكىمهب ئىديىسى پىشېت لۇپ ئارقىلىق شهئىشل جاپالىق تىپېس چىنىۈك

 .مكىنۈم لىشىېك بارلىققا ۇكىتىدىغانالرم چىقىپ پۈسۈب نىنىهنئهئ ۇب لكىمهب ۋه.مكىنۇم ئايلىنىشى

 الرۇئ. ۇتلىنىدهقانائ تىنجىدىنهن ئالدىدىكى زۆك. ۇرىدۆك ئالدىدىكىنى زۆك تهقهپ نامراتالر

 زۆك بايالر. ۇتالاليد شنىهئىشل جاپالىق نهبىل سسىپلىكهتىئۇم اۇڭش. ۇقورقىد زگىرىشتىنۆئ

. ۇيدهسسهد تۇزمهم ،ۇسالىد ئاساس ياخشى نۈچۈئ سىۈلگهك قالماستىن، پالۈرۈك دىكىنىئالدى

 .ۇيدهزۈت پىالنىنى سىۈلگهك همدهھ
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 داۇسڭجا باشلىرىدىكى ڭاللىسىنىۇس ڭمى ئاخىرى، ڭالسىنىۇس نۈهي نهنسۋه نېش باي لىقڭدا

 قاتلىمىدىن  مچىكالرپو رهرلهسودىگ باي قىسىم پۆك داۇگۇڭج ىردىكىهۋد فىئوداللىق. لغانۇغۇت

 قىلىشقا سودا ئىچىدىن ھقانالرېد بىقىدىكىهت نۆۋهت پ،ۇلۇب چىققان ئائىلىسىدىن لدارهمهئ ياكى

 شۇرۇئالماشت ارۋتا تىپتىكى ڭچو.ئىدى ئاز ناھايىتى بولغانالر باي قىلىپ سودا تىنااليدىغانالر،ېپ

 تىپتىكى كىچىك تهقهپ سودا سىدىكىئارى لقهخ ،هچكهشكهزلهركهم قولىغا ڭلدارالرنىهمهئ ۋه ئوردا

 نهنسۋه شىن رهسودىگ باي قازانغان تهاپىقيۇۋم قىقىهھ. نهنگهكلهچ نالهبىل شۇرۇئالماشت

 ڭنىۇئ كىنې،ل ۇبولسىم چىققان كىلىپ ئائىلىسىدىن ھقانېد بىر ئاددى هرچهگ شارائىتتا نداقۇشۇم

 ڭنىۇئ ۇمڭنجاۈهي ۇج پادىشاھ. ولمايتىب رغىلىۇلىشتېس لدارالرغاهمهئ ۋه گىللىرىېئ رهي بايلىقىنى

 .قىالتتى تهسهھ بايلىقىغا

 پۆك چىقىمى شۇرۇئ يىللىق نۇزۇئ كىيىن، قىلغاندىن خىتهپايت نىڭنجىهن ڭنجاۈهي ۇج

 چىقىرىپ غهبلهم نهنسۋه نېش قالغاندا، ئامالسىز تالشقاۇمنېر تامالرىنى پىلېس تهلۆد بولغانلىقتىن،

 نهنسۋه شىن چاغدا ينىهئ قارىغاندا يتىشالرغاېئ.  نهرگهب الپتۇرىمن قىسىمىنى بىر چتىنۈئ

. نهرگهب قىرىۇي هئاالھىد مىناتىنىهت پ،ۇلۇب قىلغان كلىپهت ستىالرنىۇئ ماھىر هڭئ نيادىكىۇد

 ۇستىالردىنمۇئ يالاللىغان پادىشاھ ئىشنى پ،ۇلۇب ياسالغان تۇزمهم ئىنتايىن پىلېس چىققان پۈتۈپ

 هگهڭت نۇمىلي بىر ڭزىنىۆئ رىپ،ېب كلىپهت غاڭنجاۈهي ۇج نهنسۋه شىن كىيىن. نهرگۈتتۈپ تىز

 رىشىنىېب تارقىتىپ هرگهچىلهڭج قىلغان شۇرۇئ نهاكالىتۋ غاڭنىۇئ ڭ،پادىشاھنى چىقىردىغانلىقىنى

 كۈچلۈك ڭنىڭنجاۈهي ۇج ،هبىرگ نهبىل قىلىش نهناماي بايلىقىنى ڭنىۇئ كلىپهت ۇب. يىتقانېئ

. قىلغان نۇرگۇس چىگراغا قىلىپ، مۈكۈھ جازاغا نىۇئ ڭنجاۈهي ۇج ئاخىرى. قوزغىغان نارزىلىقىنى

 رهسودىگ لىكىن ،ۇلسىمهك لىپېئ تهئاپ هئائىلىسىگ ڭنىۇئ لدارالرهمه،ئ پادىشاھ ئىقتىدارسىز هرچهگ

 ڭرلىرىنىهسودىگ ڭجاېج هبىرگ نهبىل ڭنىۇش. قازانغان هلبهغ نىالهي ۇئ نهبىل پىتىۈس شۇلۇب

 .قالغان پۇلۇب لگىسىۈئ

. چىققان كىلىپ ئائىلىسىدىن ھقانېد ىۋنهنئهئ ۇنمهنسۋه شىن ئوخشاش هرگهكىشل هپىنچۆك



 

 258 
 هرلىكىئهقىده قاشگ

WWW.UYHQT.COM 

 7 باب زىنچىۇتوقق  تهبىئهتلىك بۆره بايالر تهبىئهتىلىك، قوي نامراتالر

 بىر ئاددىي قىلغاچقا ھاسىل شۈرۈزگۆئ قارىشىدا زۆ،ك ھالقىپ توساقلىرىدىن ڭنىنىهنئهئ ۇئ مماهئ

 باشالپ، ئىش رىشتىنېت رهي الۋئا ۇئ. ئايالنغان هرگهسودىگ كاتتا قازانغان تهيهاپىقۇۋم ھقاندىنېد

 لىپۋېتىېس رهي ي،هرىلمېب هتكۋهھاال رۇزۇھ كىيىن، قىلغاندىن ارسلىقۋ هكىگۈلۈم ڭلىرىنىۋبو-ئاتا

 رهي اليىق جىسمىغا-ئىسمى »بار تىزلىرىېئ هردهي ممىالهھ«  نهبىل ڭنىۇش. ئاچقان رهي بوز

 لىدىكىۇي ۇس پلىۋېتىېس همېك هنهي قالماي توختاپ نهبىل لىقڭنىۇب ۇئ. ئايالنغان هگىسىگېئ

 ملىرىنىۇيۇب نۋهرهنۇھ- قول ئاشلىق، ، رۇپ-فار ك،هيىپ ڭنىڭجىياېج پايدىلىنىپ، قواليلىقىدىن

 هڭئ ئاخىرى نىۇئ سودىسى قىلغان سىرتقا نهبىل كلىكهرۈقاپي ڭنىۇئ. ساتقان پچىقىپهئ هلگهتئهچ

 .رغانۈئايالند بايغا ڭچو

 ڭيىگىتنى ئىككى يدىغانهئىشل هردهي شاشئوخ ؟ۇكىلىد دىنهن ئىديىسى بايلىق بولغان توغرا

 تنىهرسۇپ. ۇرىدهۋېئىشل ئورنىدا املىقۋدا رىېب هنهي ؟ۇبولىد دىرېل باش ئاخىرى بىرى نۈچۈئ هنىم

 ۇگهڭم هئىدىي. ھتاجۇم هگهئىدىي بايقاش تنىهرسۇپ. ھتاجۇم شقاۇلۇب كلىكهرۈي شۇتۇت

 ئىنتىلىشچانلىقنى. ۇكىلىد دىنهزىتسىيپو شۇرمۇت ستايىدىلهئ ۋه ئىنتىلىشچانلىق توختىمايدىغان

 بايقاپ، رسىزلىكنىهتېي بولغىلى، هئىنچىك ختا،ۇپ ي،هنمهتلهقانائ ھالىتىدىن ھازىرقى ساقلىغاندىال،

 .ۇبولىد رگىلىۈشتهللهممهكۇم زىنىۆئ

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 هلبهغ ڭمنىهئاد بىر ممىسىهھ ڭنچاقلىقنىۇقورق ياكى مچىلهك تىقادىېئ تار، دائىرىسى رهزهن

 ۇب تهقهپ. رولى ڭنى› ماشىنىسى‹  ھاياتلىق قارىشى بايلىق بولغان توغرا. ۇتوسىد يولىنى قىلىش

 پايدىلىنىپ، پچىلهئ بايلىقالردىن ستىدىكىۈئ ماشىنا ئاندىن كهئىگلىس شنىۇرۇباشق ياخشى رولنى

 يلىهرېب قانچىلىك ينىما يلىهم تمىساقۇت ڭچى. بارااليمىز يىتىپ نىشانىمىزغا نهزلىگۆك

 .پىقىرايمىز جايىمىزدىال
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 نامراتالرنى نهبىل بايالر قارشى بايلىق نۈچۈئ هنىم

 يمىز؟ەد ئاساس ھىمۇم شتىكىهلچۆئ

 توك، هردهي هممهھ« شىداۇرمۇت نىدىغىنىۈلپهت ڭقراالرنىۇپ ئاددى يىللىرى -80 ڭسىرنىهئ-20

 ماشىنا، هباشلىرىغىچ ڭيىللىرىنى-90 ىنئاخىرد ڭيىلىنى-80 ، بولسا بولغان »شۇلۇب نۇلفېت

. ئايالندى نىشانىغا ياشاش قوغلىشىدىغان ڭقراالرنىۇپ داچا تتاهھ ي،ۆئ هرىپچهغ ھويلىلىق كۇللۇگ

 يداهپ زگىرىشۆئ ۇقارشىدىم ياشاش نهبىل رلىشىۈتۆك قىرىۇي همدهلۆك رۆز ڭيىسىنىهۋس شۇرمۇت

 ممىسىهھ ڭپچىلىكنىۆك ھازىر لىكىن. بوالتتى رازى بولسىال لىۇپ بانكىدا قراالرۇپ ئىلگىرى. بولدى

 هچچهن يتقانداېئ هنداقچۇم. باشلىدى هشىنىشكۈچ شنىۇرۇباشق كۈلۈم-،مال لىشنىېس غهبلهم

 كى،ۇئىسپاتاليد پاكىت. باشلىدى هكىللىنىشكهش هئىدىي ئىقتىسادى هرىالرغىچېق بالىدىن ياشلىق

 پۆك ۇخىمېت. ۇتاپااليد لۇپ پۆك ھامان مهئاد ئىلغار كىدىنڭباشقىالرنى ئىديىسى ئىقتىسادى

 .ۇيدهلهھىرلىنهب ردىنهلهنبهم ئىجتىمائى

 لغانۇغۇت هئائىلىد قۇشلۇمۇئوق دىكىۇڭدڭاۇۋگ ڭجىياچى لى باي ڭچو هڭئ دىكىۇگۇڭج

 پاناھلىق تاغىسدىن گىشىپهئ ئانىسىغا-ئاتا كىيىن، پارتىلغاندىن شۇرۇئ قارىشى نغاۇياپ پ،ۇلۇب

 پۈلۈئ بىدىنهۋهس لهسېك ئانىسى-ئاتا اقتىداۋ ياش 14 ۇئ قارشى هخىتكهب. بارغان اغڭگاڭشا پهتىل

 .باشلىغان قامداشقا ئائىلىسىنى همدهھ نهكىنگېچ پتىنهكتهم كىتىپ،

. نهتكهئىشل هيىگۆئ پىپېت لۇپ توال-ئاز پ،ۇلۇب تچىهالزىمۇم چايخانىدا ڭجىياچى لى

 باشقا. قالغان پۇلۇب الزىمۇم ئالدىراش هڭئ غاچقا،بول قۇرتلۇي ياقا مهھ كىچىك شىېي چايخانىدا

 ئاسىيادىكى... تتىهتۈك رىدارېخ نىالهي ۇئ اتقاندا،ۋلىېئ ئارام ممىسىهھ ڭرنىهتچىلهالزىمۇم

 نداقۇم قىلىپ، لۇبۇق زىيارىتىنى ڭخبىرنىۇم ۇئ كىيىن، ئايالنغاندىن بايغا قاتاردىكى ئالدىنقى

 چاغالرنى ۇئ. قىالتتىم ھىس ئازاب خىل بىر ھاياتنى كىشلىك نهتهقىقهھ نهم اقىتتاۋ ينىهئ«: دىېد

 هدىيىشك ›تتىمهشۈچ ئىشتىن ياققاندا چىراق نهيلهممهھ رىپېب ئىشقا پۇرۇت رهھهس تىپېي چهك‹ 
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 ».ۇبولىد

 مۇقۇچ ھىتتاۇم جاپالىق نداقۇب باال نهكىرگ ياشقا 14 مدىاله،ئ نهتهنىسب هرگهملهئاد نۇرغۇن

 هرگهخىسلهش غۇلۇئ ربىرهھ تارىختىكى ڭنىۇئ لىكىن.ۇيوقىتىد روھىنى شهلنلىشىپ،ئىلگىرۈشكۈچ

 مهئاد بار ،نىشانى ئىتقادى بىر ڭجىياچى لى نكىۈچ.نمىدىۇس ئىرادىسى ھىتتاۇم جاپالىق ئوخشاش

 ڭزىنىۆئ گىنىپۆئ پۇقۇئ كىتاپ پۆك بار ئامال هئىچىد اقىتۋ كلىكهچ ناھايىتى نىۈركهھ ۇئ. ئىدى

 گىنىشۆئ هممىسىدهھ ڭاقىتىنىۋ قالغان خالپۇئ تهسائ تۆت تهقهپ هندۈك بىر.راتتىۇئاش ئىقتىدارىنى

 باشقىالرغا-باشلىدى هزگىرىشكۆئ قارىشى شۇرمۇت  شىىشىغاېئ كسىزۈزلۈئ ڭبىلىمىنى ڭنىۇئ.قىالتتى

 خوجايىن مهزۆئ مۇقۇچ نۈچۈئ ياشاش خىتلىكه،بۇنمهلگۈتۈپ همگهشانېپ شۇلۇب الزىمۇم رۈمۆئ بىر

 !كهرېك مۇشۇلۇب

 جايدىن ۇب كىيىن ندىنهئىشلىگ يىل ئىككى چايخانىدا ڭجىياچى لى نهرگهزگۆئ ئىدىيسى

 ينىهئ.ئىدى قىلغان سېھ بولمايدىغانلىقىنى ئىستىقبالى هرسۇۋهرۇت چايخانىدا هنهي نكىۈئايرىلدى،چ

 ڭنىۇپ،ئۇلۇب بىرى ڭرلىرىنىهسودىگ تهسائ لىقڭدا دىكىڭگاڭشا تاغىسى ڭنىۇئ چاغدا

 ۇئ نهبىل ڭنىۇش. ئىدى نهتكهك بىرىپ ئىستىپا تچىسىۇرىمن تهسائ هچچهن بىر ىتىدىكىشىرك

 ڭتاغىسىنى.ندىهگۆئ قىلىشنى تۇرىمن تهسائ ستامدىنۇئ ياشانغان بىر رىپېب هشىركىتىگ ڭتاغىسىنى

 ۇشمۇرمۇت ئايالندى، ستامغاۇئ نۈستۈئ خنىكىسىېت كىيىن ندىنهئىشلىگ يىل ئىككى هشىركىتىد

 رغاندا،ۇت پهد ۇلىدۇب تچىسىۇرىمن تهسائ رۈمۆئ بىر نىۇئ نهيلهممهھ.ياخشىالندى دىنئىلگىركى

. بولدى چىۇساتق رىپېب هتكهشىرك بىر باشقا بىرىپ ئىستىپا شىركىتىدىن ڭتاغىسىنى ۇئ

 بايغا لىقڭدا دىكىۇگۇڭج باشلىدى،كىيىن شنىۇرۇق تىۋۇزا ۋلياۇس ۇئ يىللىرى-50 ڭسىرنىهئ-20

 . رغانۇت ىالپېڭي ئىدىيسىنى كسىزۈزلۈئ گىشىپهئ ققىياتىغاهرهت ڭسپىنىهك ۇئ نكىۈچ. ئايالندى

 ئىلغار ڭئىدىيسىنى ڭمنىهئاد يمىزكى،بىرهلهبىل نىۇش بىز شتىلىرىدىنهزۈرگهس ڭنىڭجىياچى لى

 زور ىيسىنىهۋس شۇرمۇت ڭنىۇئ-ۇئوينايد رول ھىمۇم رۈمۆئ بىر نهتهنىسپ غاڭنىۇئ سلىكىهمهئ ياكى

 .ۇرىدېب مهيارد ۇخىمېت قازىنىشىغا تهپپىقىيۇۋهم هسپىدهقالماي،ك پالۈرۈستۆئ هرىجىدهد
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 بايلىق  ڭقراالرنىۇپ اتقاندا،ئاددىۈۋرلۈتۆك قىرىۇي دىرجىهت شىشىېئ ڭبايلىقنى ئىجتىمائى

 نهلگهك لىپېئ شىىشىېئ تىز ڭبايلىقنى ئىجتىمائى بىز نداقتاۇ،ئهسمىسۆئ گىشىپهئ غاڭنىۇش ۇقارىشىم

 . بواللمايمىز ھرىمانهب ردىنهللىكلهزهۋئ

 باشالپ ھازىردىن لكىهس،بهمهئ ئارۇش قۇرۇق بىر شۈرۈستۆئ رىۇقۇي ۇخىمېت قاراشنى ئىقتىسادى

 ڭتنىهلۆش،دۈرۈك كهپرۆك رلىرىنىهۋهخ ئىقتىساد نىۈركهھ نهسىلهم.ئىش رۈرۆز بولغان كهرېك قىلىش

 قىلىش مۈكۆھ هسىرىگهت بولغان شقاۇمرۇت ڭئىقتىسادنى ش،ماكروۈلۆب لۆڭۈك هنىشىگۈزلۈي ئىقتىسادى

 پىرىنسىپى ئىقتىساد ،زىرىكىشلىك سىرلىق نهتهنىسب قراالرغاۇپ تتىكىه،ئاد هتتۋهلهئ.قاتارلىقالر

 ئىقتىسادى ئاددىي ڭزىنىۆئ يتقانداېئ نۈچۈئ امۋئا ئاددى.ۇقوزغىمايد قىزغىنلىقىنى شۇقۇئ ڭالرنىۇئ

 نداقتاۇئ.سهمهئ ئىش ئاسان شۈرۈدڭسى ىنىئىدىيس ئىقتساد ىېڭي پۆك ۇخىمېت هئىدىيسىگ

 ؟ۇقوشااليد قاراشالرنى ئىقتىسادى پۆك ۇخىمېت قىلىپ قانداق قارىشىغا ڭزىنىۆئ قراالرۇپ تتىكىهئاد

 !ئارقىلىق شۈلۈب لۆڭۈك لغاۇپ ۋه بايلىق– ئاددىي ئىنتايىن ابىۋجا هتتهلىيهمهئ

 لۇپ سىراتهت هاستۋبى هڭئ شتىكىۇرمۇت كۈلۈندۈك يتساقېئ لىپېئ نهتهنىسب قراالرغاۇپ تتىكىهئاد

 نداقۇم چىققاندا الغىلىۋتىېس كهرېك-هرسهن دائىم رهكىشل.نلىشىۆۋهت ۋه شىشىېئ ڭقىممىتىنى

 قالدى، پۇلۇب يدىغانهلمهك هھىچنىم بارغانسىرى نىمانداق لغاۇپ ۇب«ـــــــــۇاليدڭئا پنىهگ

 مانا».رسامۇت ئالمىغان شۆگ خىېت لىكىن ،ۇپتۇب كوي هچچهن 10 السامۋتىېس كتاتۆك ئازراق هشتۈچ

 .ئىپادىسى نهروش لهئ ڭزگىرىشنىۆئ قىممىتىدىكى ڭلنىۇپ- زگىرىشىۆئ  ڭباھاسىنى مال  ۇب

 نهتكهك پهرلۆئ باھاسى مال ۇئاش هندهرلىگۆئ نهبىل تهشىدد باھاسى مال مهئاد بىر رهگهئ

 باھاسى مال ؛ۇلىدېكهئ زىيان زور ۇخىمېت هزىگۆئ تالهقهتاللىسا،پ لىشنىۋېتىېس التنىۇھسهم

 ئىجتىمائى رئىتىۈس شىشېئ ڭبايلىقىنى ڭنىۇتاللسا،ئ شنىۇيۇق ساقالپ پالپۇلۇق لنىۇپ هندهنلىگۆۋهت

 نۈتۈپ يىلى-2008 نهسىلهم. ۇقالىد هينىدهك ڭرئىتىنىۈس شىشېئ هرچۇئوتت ڭبايلىقنى

 پ،ۇلۇب سهمهئ پۆك دىغانالرسال غهبلهم هككۈلۈم يۆ،ئ اقىتتاۋ نۆۋهت باھاسى يۆئ تتىكىهمىلكهم

 رىمىغاېي كىيىنكى ڭيىلنى– 2008 لىكىن. رغانۇت ساقالپ نلىشىنىۆۋهت هنهي ڭباھانى رهكىشل نۇرغۇن
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 هككهچ قىرىۇي هڭئ كىيىن يىلدىن-2009.نهرلىگۆئ نهبىل تهشىدد باھا هندهلگهك

 غهبلهم اقىتتاۋ »انيدىغهلمهك هرسهن بىر لغاۇپ«  رهكىشىل قىسىم بىر نكىهروش ناھايىتى.نهتكهي

 كۈچلۈك نىالهي قارشى ئىقتىسادى ڭالرنىۇئ رهگهئ.ۇتارتىد زىيان قاتتىق هتىجىدهن ،ۇسالىد

 .چىقمايتى هسىلهم ۇبلىغىدىنمهم سالغان.قوغالشمايتى نى»شۈسۆئ«بولسا،

 ئىقتىسادى ڭزىنىۆئ قراالرۇپ تتىكىه،ئادهىردهۋد اتقانۋشېئ هتتهرئۈس تىز بايلىق ھازىرقى اۇڭش

  پۆك ۇخىمېت منىهئاد بىر قاراش ئىقتىسادى ئىلغار نكىۈك،چهرېك شىۈرۈستۆئ ۇخىمېت ارىشىنىق

 .ۇقىلىد هئىگ بايلىققا

 ★ ★ ★ بايلىقنىڭ بايانى ★ ★ ★

 كونتىرول هكتهچ نۆۋهت هڭئ رخىنىهنهت ڭزىنىۆئ ،كىمۇئوخشايد سودىغا يدانهم بىر شۇرمۇت

 بايلىق پۆك ۇخىمېت كىم سودىسىدا رهۋد ھازىرقى نلىكى.ۇئىرىشد هخىتكهب ڭچو هڭئ ۇقىاللىسا،ش

 نداقۇم.مكىنۇم قىاللىشى كونتىرول رخىنىهننهت نۆۋهت ۇخىمېت لكىمهب ۇ،شهئىگىلىس بىلىمىنى

 تىزدىن قارىشىنى بايلىق اۇڭش.ۇئىرىشىد بايلىققا قالمايدىغان پۈلۈزۆئ سىهنبهم بىيالهت بولغاندا

 ڭمنىۈكۆھ نهدىگ ›ۇبولىد تلىكهبىئهت قوي مراتالرتلىك،ناهبىئهت هرۆب بايالر‹ ىالش،ېڭي

 .كهرېك شىنىشۈچ ياخشى ۇخىمېت ماھىيىتىنىنى

 كىتاب تهرجىمىسى تۈگىدى

 :تهۋسىيهسى شىركىتى قاشگهرلىكى ئهقىده

 گهپ. ئايلىنىدۇ سۆزىڭىزگه گهپ كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت تهپهككۈرىڭىزگه

 ئىش. ئايلىنىدۇ ھهركىتىڭىزگه ىشئ كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت سۆزىڭىزگه

 دىققهت ئادىتىڭىزگه. ئايلىنىدۇ ئادىتىڭىزگه كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ دىققهت ھهركىتىڭىزگه

 ،ئۇ قىلىڭ دىققهت خارهكتىرىڭىزگه. ئايلىنىدۇ خارهكتىرىڭىزگه كهلگۈسىده ،ئۇ قىلىڭ

 .  بهلگىلهيدۇ تهغدىرىڭىزنى كهلگۈسىده

 ۋهزىرى) باش سابىق (ئهنگلىيه خانىم ساچىر ——   

 باشالڭ، ئۆزگهرتىشتىن ،تهبىئىيتىڭىزنىئادىتىڭىزنى تهپهككۇر  ،ئىشنى دىسىڭىز بوالي بايالردىن ھهقىقىي
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