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 سۆز كىرىش
 

ېيتىپ ئئىقتىسادشۇناسلىق بىزگە، ئەڭ كەمچىل نەرسىنىڭ ئەڭ پۇلغا يارايدىغانلىقىنى      

.ىدۇ.  ستە ئىزدى ــــ بە شنىڭ يوللىرىنى بەس ـ سېپىدە ھەممە ئادەم باي بولۇ سودا  بېرىدۇ. 

ــىتە دىققەد  ىلمايدۇ.  ــلىقنىڭ يۇ ىرىدا ئېيتىلغاى ئاددىى ەۇدس ــۇناس ــادش لېكىن، ئىقتىس

ــە نېمەد  ەدىمدىن ھاىىر ىچە بىرد ھە ىقەد  ــودا ھەرىكىتىدە ئەڭ كەمچىل نەرس ئۇندا تا، س

ـــىپنى  ەدىرلەە لە لەلىىدە تۇرۇە ئەڭ كەمچىل. بنگننكى گۇدتودا بار، يەنى  بىزدە كەس

غاى  ـــۇن ىڭ دىققىتىتە س ندائ. ئو ۇرمەنلىرىمىزن ـــۇ مال »تېخىمۇ ش يادىكى ئەڭ ئۇلۇغ  دۇن

سىرلىك ھېكايىتە « ساتقۇچى سلىقنى يېقىملىق ھەم تە شۇنا ساد ناملىق كىتاب  ۇرۇئ ئىقتى

نەرسە ئەمەس، بەلكى تۇرمۇشتىن ەۇدسىلەپ چىقىرىلغاى  ئايالندۇر اى. ئۇ ئادەم ئالدايدىغاى

ـــۇندائ بولغاچقا، ئۇنى ئو ۇ اى ھەر بىر ئادەم ئاپىرىن ئو ۇماي تۇرالمايدۇ،  ھە ىقەد. دەل ش

غاى  غاى  ەدەم  وي باىار ئىتىلىكىتە  ەدەم  وي يدۇ. بنگننكى كننلنكتە  ـــنرمە ىدىن چنش  ول

سەرنى ستىدە  مەملىكىتىمىز ئنچنى ئېيتقاندا، بۇ ئە ستايىدىل ئو ۇپ چىقىش، ئۇنىڭ ئن ئە

ئويلىنىش تولىمۇ مۇھىم. ئى.ــىنىمەنكى، بىر ئادەم كەســىپنى  ەدىرلەە لە لەلىىدە تۇرۇە 

روھىدىن  ەتئىى تەلرەنمىسىال، بۇ شەھەر ئالاد سودا مەركىزىتە ئايلىناديدۇ، بەىى رەھبىرىى 

ـــەې ھېچقاندائ تەبىئىى بايل ىق يوئ، مەبلە مۇ كەمچىل،  اندائ كادىرد مادا، ئاچايلى دېس

 «دۇنيادىكى ئەڭ ئۇلۇغ مال ســاتقۇچى» ىلى.ــىمىزنى بىلمەيتاتىمىز، دېتەنىدى. مانا ھاىىر 

سەلەبى ناھايىتى ئاددىى، نېمە ئەڭ كەمچىل  شۇنىڭدىن چىقىدۇ.  دېتەى كىتاب بار، گالابى 

  ىقەد. بولسا، شۇ ئەڭ پۇلغا يارايدۇ، بۇ ئا دۇرۇلەتكىلى بولمايدىغاى ھە

 مالينشى                                                                                      

 ئاي-2يىلى -6991

 بېيجىڭ تيەنزى ئىقتىساد تەتقىقاد ئورنى
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 باببىرىنچى 
 

  ئۆز گە مېڭىاا   بېرى-نېرى ئاادىاا  اا   ئەينەك مىس خىگفى
 . سەپسدالتتى بىلەن ئىنچىكىلىك

ا -ئۆز ئۇ دې ى -قدپتۇ  كۆزۈم  ال پەقەت ئىزندسى قنىڭيدشلى ا
ن  ن ئۆز گە  غدن تدش مەرمەر بۇرۇىۇپ  كەينىگە ئد  يەر يدتقۇزۇى

ستى ە ستد ئۈ سىر تقدن قېر لىق. مدڭ ى ئد   در ق سۆرەپ پۇتلىر نى ھدى
 ەنز ننەتلەنگ بىلەن چىشى پىل ئدر سى  ن  تۈركلەر ھېقىق رەڭلىك

 تدشااقدقد ئورۇن ۇقالر يۇمشااد  ۋە در ۋ تك. ئۆتتى يېنى  ن ئۈسااتەىلەر
ى ەك   تدمالرد كى بېزەىگەن بىلەن يدقۇتالر. تۇر تتى پدرقىر پ قېق

شتەكتى مىس يوغدن. يەيتتى يېغىنى كۆزنىڭ سۈرەتلەر نەپىس   كىتە
 گەج  ن. تۇر  ۇ ئۆسااۈپ تىنسااىز-ئۈن شاادخلىرى دەر خىنىڭ پدىمد

 ىكىگۈىز رىىقت. ۇر  ۇت چېچى  سۇالرنى مەرۋ يىتتەك فونتدنى يدسدىغدن
 ئىشااااقىلى  . تۇر  ۇ تدىىشااااى  ھۆساااان بىلەن بىرى-بىر گۈىلەر

 زەرد ر كدتتد ئددەم كەىگەن سااادر اىغد ھەشاااەمەتلىك بۇ خىگفىنىڭ
 . دېاىشى ۇ
شدۋ بوۋ ي   ىرب يەنە سدر ينىڭ ئۆتۈپ  گۈىز رىىقتىن بدر تېمى قور
 سااكىالتقدئى كېلى  غدن قەدەمچە 055 ئدر لىقى جديالشااقدن  تەر قىگە

سكىالتنىڭ ئېالمد غوجى  رى ئۇنىڭ. مدڭ ى قدر پ شىكى ئى   ئدى     ئى
 .تۇر تتى سدقالپ
 بېگىم؟ يدخشىمۇسىز  اا
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 مدئېال. مېڭىۋەردى تىنسااىز-ئۈن قويۇپ ىىڭشااىتى  بدش خىگفى
 بىلەن ئۆزى خوجديىننىڭ ئۇ. ئەگەشااتى ئۇنىڭغد ئىچى ە گدڭگىر ش

.  ئى ى ھەير ن دنلىقى  نتدىلىغ يەرنى بۇ ئۈچۈن نېمە كۆرشاااۈشاااكە
  قەد مىنى خىگفى كەىگەن ە  سااۇپىسااىغد چۈشااۈرۈش مدل ئىككىسااى
 تۈرى-تۈرى چۈشاااااۈرۈىۈپ  ھدرۋ   ن مدىالر تدي-تدي. توختدتتى

 .كىر لىۋ تدتتى ئېلى  ئىسكىالتقد بويىچە
  كەن  ر  يۇڭى  قوي ئدساااىادنىڭ كىچىك ئىچى ە مدىالرنىڭ بۇ

  مەھسااااۇالتالرد ن يەرىىك الر مدي ۋە گىلەم ھەسااااەل  قەغەز  تېرە
ڭد   ئەنجۈر  ئەينەك  ىڭ پدىمىر  مۇئەتتەر  يد  ۋە رەخت ئدر لىن
  مدي گەج تدش  گىر نىت قەغەز  كۆممىقوند   مىساااىرنىڭ يدقۇت 
 ئەتر پتىن. بدر ھەيكەىلىرى گىرېتساااىاەنىڭ ھەم ە رەساااىمى بويد 

  بۇرنىغد ساااااەزگۈر خىگفىنىڭ تۇر تتى  كېلى  ھى ى مۇئەتتەرنىڭ
 . ىئۇرۇى  پۇر قى يېقىملىق زەنجىۋ لنىڭ ۋە پىشال  ئدىمد  نەشقۈت 

 :بۇرۇى ى ئېالمدغد خىگفى
 بدر؟ پۇل نە  قدنچىلىك خەز نى ە بىزنىڭ ھدز ر ئدغىنە  اا
 ھەممىسىمۇ؟ اا
 .ھەممىسى اا
 مىلاون يەتتە ئەممد بدقمى  م  قىلى  ھېسااااادبدت يېقىن   -

 . چىقمدي ۇ كەم تىلالد ن
 چىقى ۇ؟ قدنچىلىك سۇن ۇرغدن   پۇىغد مدىنى تىكىئىسكىالت اا
  ېكىنى بوالىمى ى  كېلى  توىۇ  مدىلىرى پەسىلنىڭ بۇ بېگىم  اا

 . بدر مدل يدر ي  غدن تىلالغد مىلاون ئۈچ بوىغدن  مۇ ئدز چدمدمغىچە 
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 .ىىڭشىتتى بدش خىگفى
  چىقىر ۋېتى   قوى  ن مدىالرنى بدرىىق كىرگۈزمەڭالر  ئەم ى اااااا

 .ئدىمدشتۇرۇۋېتىڭالر غدئدىتۇن
  بىر قدى ى  تۇرۇپال پدرقىر تى  كۆزىىر نى غوجى  ر پېشااااقەدەم

  يېگەنااا ەك  زەربە قااادتتىق خۇددى قىلىالىمىااا ى  گەپ ئېغىزمۇ
 .د جى ى قەدەم بىرنەچچە ئدرقىسىغد
  مېنى اااااااا تەسااتە  ندھديىتى چدغ   بىر دې ى- بېگىم  اااااااا

  قديسىھەر كېلىۋ تدتتى   تدز ئدمىتىمىز يىل بۇ. قوي  ڭىز گدڭگىر تى 
 ئدى  نقى مىق  رى سااااېتىلى  ئېاتىشااااىچە  ساااادر يلىر نىڭ سااااود 

  مدل بىزد ن تەرەپمۇ ھەربىي ر م ھەتتد ئېشىقتۇ  يەنە پەسىل  كى  ن
 ۋ ىىساااىغد يېرۇسااادىېم ئىچى ە ھەپتە ئىككى تېخى ساااىز ئېلىۋ تى ۇ 

ل  ن ئەرەب ى  نى 055 بديتى غدنغۇ؟ بەرمەكچى ساااااېت  مېنى بوى
  غېر چلىمديتتىم  ئېغىز ئدى  ڭىزد  سىزنىڭ ئددەتتە بېگىم  ۈرۈڭ كەچ

 ...ئۈچۈن نېمە سىز قدى  م  گدڭگىر پ ھەقىقەتەن قېتىم بۇ ىېكىن
 .ۇتتىت قوىىنى ئېالمدنىڭ تۇيۇقسىزال قويۇپ  كۈىۈمسىرەپ خىگفى

 سدڭد كەىگەن ە  يېڭى سەن ئىلگىرى يىلالر نۇرغۇن ئېالمد  اااااااا
 ئېسىڭ  مۇ؟ ئى  ىغدنتدپىل بوىۇپ بىر نچى

 . ىنۇرالن بىرد نال كۆزىىرى كېاىن تۈردى  قوشۇمىلىر نى ئېالمد
 ۆىۈپب ندمر تالرغد يېر مىنى پدي  نىڭ تدپقدن يىلى ھەر مدڭد سىز ا

 . تدپىلىغدن بېر شنى
 ئويلىغدن دەپ ئىكەن  تىجدرەتچى ئەخمە  مېنى چدغ   شۇ ااااااا

 ئەمەسمى  ڭ؟
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 ...چدغ   شۇ مەن ا
  ساااۇپىساااىنى چۈشاااۈرۈش مدل ىىڭشاااىتى   نىبېشاااى خىگفى
 .كۆرسەتتى

  ېسھ ئىكەنلىكىنى ئورۇنسىز ئويلىغدنلىر ڭنىڭ چدغ   شۇ ھدز ر ا
 قىل  ڭمۇ؟
 بىلەن ئىشااەن  ئىشااقىمۇ تدپشااۇرغدن ھدز ر بوىسااد  ئۇن    اااااااا

  كېاىن سااااادڭد ساااااەۋەبىنى بۇنىڭ قىلىمەن  ئۈمى  قدر شاااااىڭنى
 نەرسااىنىڭ كۆپ دڭدم قدى  م  قېر   مەن. قويىمەن چۈشااەن ۈرۈپ

  تۇشااالۇ  ئۆزۈمگە مەن كېاىن كەتكەن  ن ئۆىۈپ ىېز . يو  ھدجىتى
  ندمر تالرغد شەھەرد كى دۇنادر منى-مدل پۈتۈن قدىغدن قېلى   ئېلى 
 رەپتە بىر مدىالرنى ھدز ر قىلغدنى  م  نىاەت بېر ۋېتىشاااانى بۆىۈپ

 تدرمد . قويغىن تەيادرالپ ھۆججەتلەرنى بەزى بدشاااااقد قىلغدن  ن
 ىقبدرى ھۆججەتلىر نى ئىسااقدت د ئىر ھوقۇقىغد ئىگىلىك بدنكىالرنىڭ

  بدشاااقد  بۇنىڭ  ن. يۆتكىۋەت ئۆيىگە ھېسااادبدت بدنكىالرنىڭ تدرمد 
 بۆىۈپ ئۆيلىر گە ھېسااادبدت ھەرقديساااى ئدجر تى   تىلال مىڭ بەش

 سااادد قلىق ساااەمىامى بېرى يىلالرد ن شاااۇنچە يەرد كىلەر ئۇ. بەر
  نېمىنى ئۇالر كېاىن بۇنىڭ  ن. كەى ى پئىشااااالە جدپدىىق بىلەن

 . سدتسۇن شۇنى خدىىسد سېتىشنى
  قول خىگفى ئۆمەىلىشااىگە  ئدغز نى بوىۇپ قىلمدقچى گەپ ئېالمد

 . قوي ى توسۇپ پۇالڭلىتى 
 شۇن  قمۇ؟ يدقتۇرمديسەن  تدز  قىلىشىمنى مۇن    مېنىڭ سەن-

 .كۈىۈمسىر  ى زور غد چديقدپ  بېشىنى ئېالمد
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  ئۈچۈن نېمە سااااىزنىڭ پەقەت مەن بېگىم  ەمەس ئ ئۇن   -
شۇن    شۈنەىمەيۋ تىمەن  قىلى  غدنلىقىڭىزنى مۇ  ۇب خۇددى سىز چۈ

 ...كېاىن تدپشۇرۇۋەتكەن  ن ئىشالنى
 ئوياليسااەن  مېنىال ھەرقدچدن ئېالمد  شااۇن     د ئىم سااەن-
 تىجدرەتنى ئەم ى بىز بدقمديسااااەن  قدتۇرۇپ بدش توغر لىق ئۆزۈڭ

 يوقمۇ؟ پىالنىڭ بىرەر توغر لىق ئۆزۈڭ ز توختىتىمى
  قدن  قسااااىگە يۈردۈم  كەينىڭىزدە بېرى يىلالرد ن شااااۇنچە-

 ئويلىاداليمەن؟ ئۆزۈمنىال
فى گ ى ېرى خ نى ق تكااادر ىزمە قالپ خ نى تۇرۇپ قۇچاااد ى ېق  گ

 :د ۋ مالشتۇردى
  ئۆزۈڭنىڭ تىلالنى مىڭ 05 ھدز رال ساااااەن دېمە  ئۇن   -

 تۇرۇپ د ۋ ملىق يەردە ۇشااااۇم سااااېنىڭ مەن. يۆتكىۋ ل ھېساااادبىغد
  كۆڭلۈمگە بېرى يىلالرد ن ئۇزۇن مەن. ئۆتۈنمەكچىمەن قېلىشاااىڭنى

شنى بىر كەىگەن پۈكۈپ سەڭ كېاىن پۈتتۈر ۋ ىغدن  ن ئى . ىى ۇبو كەت
 ىېز نىڭ قدى ۇرۇپ  سدڭد ئىسكىالتنى بىلەن سدر ي بۇ مەن چدغ    ئۇ

 .كېتىمەن يېنىغد
  ىغدقۇىىق قدر  ى  خوجديىنىغد ئېچى  پىادىى ەك كۆزىىر نى ئېالمد

 .كەىمى ى ئىشەنگۈسى
  قدن  قمۇ بۇنىڭغد مەن... ئىسااكىالت  ساادر ي  تىلال  مىڭ 05-
 ...كېلەي اليىق

 .ىىڭشىتتى بېشىنى خىگفى
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 بديلىق زور ئەڭ ئدخىر-بدشااتىن ساادد قلىقىڭنى سااېنىڭ مەن-
 سااوغد ساادڭد مېنىڭ سااېلىشااتۇرغدن    بۇنىڭغد. كەى  م قدر پ دەپ
 يدشاادش سااەن. ئەرز مەي ۇ ھېچنېمىگە نەرسااەم ئدزغىنە بۇ نقىلغد

  ئوخشااىمدي  غدن بدشااقىالرغد سااېنىڭ بۇ مدند بىلىسااەن  سااەنتىتىنى
 ۇب سااادڭد ئۈچۈن  ئورۇنلىۋېلى  تېزىىكتە پىالنىمنى مەن. تەر قىڭ
 ەنم ھدز ر. قدى ى سدندقلىقال كۈنلىر م مېنىڭ. تدپشۇر مەن ئىشالرنى

 . يو  نەرسە ىكقىممەتل ۋ قىتتىن ئۈچۈن
  خوجااديىنىغااد ياادشااااانى تۇرغاادن ىىغىلاا  پ كۆزىىر اا ە ئېالمااد

 . قدر ۋ ى ى تەتۈر ئۈچۈن كۆرسەتمەسلىك
  ئى ى ئدرزۇ قدن   . دەيسىز بدر ئدرزۇيۇم ئدشمىغدن ئەمەىگە سىز-

.  كەى  ڭىز قىلى  مۇئدمىلە قېر ن  شااااىڭىزدەك ئۆز مدڭد سااااىز ئۇ؟
تۇر ق ىرەر قااادنااا   ىز ب ىڭ ن ئااادرزۇي ى ىق ىچە ئەجەب ىبااادرى  ھااادز رغ

 ئدڭلىمدپتىكەنمىند؟
 :قوشتۇردى مەي  سى ە قوىلىر نى تەبەسسۇم  چىر يى   خىگفى

  بوىغدن  ن ئورۇنالپ ئىشاانى تدپشااۇرغدن ئەتىگەن بۈگۈن مەن-
 مەخقىاەتلىكنى بۇ بېر مەن  دەپ مەخقىاەتلىكنى بىر سااادڭد كېاىن
 ...بوى ى يىل 05. بىلەتتى ئېز ال پەقەت
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 باب ئىككىنچى
 
 پەيتون بىر ئېتىلگەن ھىم تەر قى ھەممە قىلى   شاااااۇن        

ستىن سكۇ   ئدىتۇنالر ۋە ھۆججەت ھەرخىل پەيتۇنغد. چىقتى يوىغد د مد
  ئۆيلىر گە ھېساااادبدت ھەرقديسااااى خىگفىنىڭ بوىۇپ  بېسااااىلغدن
  ربى ھەر روىىغىچە  پاادتر د كى ئوبېتتىن چوپۇد كى. يەتكۈزۈىەتتى

 ر ئۇال. تدپشااۇۋ ى ى سااوغدتلىر نى ئېغىر خىگفىنىڭ ئۆيى ھېساادبدت
قد دەم خوجديىننىڭ غدنلىقنى ئېلىشااااا ى     ئدغز لىر نى ئدڭالپ چىق

  ئدخىرقى ئەڭ پەيتون بىلەىمى ى  دېاىشاانى نېمە قدى ى  ئېچىشااى 
 .بوىى ۇ ئورۇنالنغدن پۈتۈنلەي ۋەز قە ئۆتكەن ە بېكەتتىن

  پدد شاااادھلىقى سااااود  سااااۈرگەن دەۋر بىر بىلەن  شااااۇنىڭ
 .يوقىتى ۇ ۇتلۇقىنىمەۋج

 خوجديىنىغد ئۇ. ئى ى يېر م كۆڭلى ئېغىر  كەيقىادتى ئېالمدنىڭ
سكىالتنىڭ ئەۋەتى   ئددەم  ئددەم ھەممە قدىغدنلىقى  قۇرۇق  لنى  ئى

 ئەم ى بدير قى پدد شااادھلىقنىڭ خىگفى قىلى  غدن ھېس شاااەرەپ
 قدىغدنلىقنى پەپىل ەشاااتىن بدنكىالرد  تدرمد  يەرىەرد كى ھەرقديساااى
  كېلىاا   قااديتىاا  ئۆتمەي ئۇزۇن يەتكۈزگۈچى خەۋەر. يەتكۈزدى

ىڭ جديىنن ىڭ خو   ئىكەنلىكىنى  كۆرشااااامەكچى ھدز رال بىلەن ئۇن
 . يەتكۈزدى ئېاتقدنلىقىنى تۇرۇشنى سدقالپ يېنى   فونتدن
 بوى ۇڭمۇ؟ ئورۇنالپ ئىشالرنى-
 . بوى ۇم ئورۇنالپ ھەممىسىنى-
 .مدڭ بىلەن مەن ئېالمد  قىلمد  يېر م كۆڭلۈمنى-
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  پەىەمقەيگە مەرمەر تەرەپتىكى ئدرقد ئەگەشااتۈرۈپ ئېالمدنى خىگفى
  ئديدغلىر نىڭ يېنىڭ ئۇالرنىڭ ئۆي ە يوغدن ساادر ي ەك. مدڭ ى قدر پ

 يدغىچى  ن ئدپېلسىن ئۇالر. تۇر تتى ئدڭلىنى  ئدۋ زى «شى -شىڭ»
سدىغدن يدغىچى  ن ستىگە جدز  يد شتىكىگ گۈل يوغدن ئېلىنغدن ئۈ  ەتە

 ەشااتەكت. ئدسااتىالتتى تۇيۇقسااىز قەدەملىر نى خىگفى قىنالشااقدن   يې
  ئۇنىڭغد. كىرگەنى ى رەڭگە ساااۆساااۈن رەڭ  ن ئد  نۇر    قۇيدش

  چىر يى   ئۆتكەن سااوغۇقالر-ئىسااسااىق نۇرغۇن خىگفىنىڭ قدر غدن   
 . بوى ى پەي   تەبەسسۇم

  ئىلگىرىەشااكە بىلەن پەىەمقەي ئىچى  كى ئۆي ئىككىسااى ئەم ى
 ئۆيگە ئىچى  كى ئۆگز سااى يۇمىال  ساادر ينىڭ پەىەمقەي. ىبدشاالى 

  رمى   ئېغىز    پەىەمقەي بېرى ۋ قىتتىن نەچچە ئېالمد. تۇتىشااادتتى
  تۇرغاادنلىقنى يو  مۇھاادپىزەتچىنىااڭ قور ىلىق تۇر اا  غاادن قىلماادي
 .توختى ى بىردەم ئدر لىقتد ئۈچۈن ئېلىۋېلى  ئدر م ئۇالر. بديقى ى

 ەيەن ئۇالر. قدىغدنى ى تىقىلى  ئدغز غد ئۆپكىسااى ئىككىسااىنىڭ ھەر
  ىئدچقۇچن تدل بىر يېنى  ن خىگفى كېاىن مدڭغدن  ن ئۆرىەپ بىردەم

  تى ئدچ قۇىۇپىنى ئىشىكنىڭ يدسدىغدن يدغىچى  ن كدۋچۇك چىقىر   
  .ئدچتى ئىچىگە ئىتتىر   بىلەن بەد نى ئىشااااىكنى ئېغىر ئدن  ن
  چدقىرغدن  ال  وجديىنىخ. قدى ى تۇرۇپ ئىككىلىنى  ساااىرتتد ئېالمد

 مقەدە مدكدنغد بۇ قىلىنىۋ تقدن مۇھدپىزەت قدتتىق بېرى يىل  ن 05
 . بدستى

  ئدر الشقدن توز ن-چدڭ ئدر شلىر   ن ئۆگز نىڭ شەكىللىك مۇندر
 ۇپتۇت قوىىنى خىگفىنىڭ ئېالمد. تۇر تتى چۈشۈپ نۇرى قۇيدش ئدجىز



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

11 

  ى كۆن  ئدستد-ستدئد ئىچىگە گۇڭگدىىق كۆزىىرى ئۇنىڭ. كېلىۋ تدتتى
سەن ئىچى ە ئۆي سد سە ھې  ئد   نۇرى قۇيدش  بۇىۇڭغد بىر يو   نەر

  بىر يدسااادىغدن يدغىچى  ن ئدرچد يەردە شاااۇ ئەنە. تۇر تتى چۈشاااۈپ
ن ۇ  كىچىك قد ئېالمد. تۇر تتى سااااااد ن    كۆز ئەتر پ قد   يۈگۈرتىۋ ت

 . بوى ى پەي   تەبەسسۇم سۇس چىر يىغد خىگفىنىڭ
 ئېالمد؟ دەيمەن  قوي ۇمغۇ رۈپئۈمى سىزىەن ۈ سېنى-
 .بېگىم بىلمەيۋ تىمەن  دېاىشىمنى نېمە-
 يىل  ن 05 ئۈمى ساااااىزىەن  ڭمۇ؟ كۆرگەنلىر ڭ  ن يەردە بۇ-
 ۇب بدشقىالرنىڭ. كەى  م قىل ۇرۇپ مۇھدپىزەت قدتتىق ئۆينى بۇ بېرى
  نۇرغۇن تۇغر لىق قويۇىغدنلىقى نەرساااە ساااىرىىق قدن    ز دى يەردە

 .ئېنىق نلىقىقىلغد غۇىغۇال
 يىلالرد ن نەچچە ىىڭشااىتى   بېشااىنى ئېالمد دې ى- ر ساات -
 بوى ى  غۇىغۇال نۇرغۇن يوشاااۇرۇنغدنلىقى نېمە ز دى ئۆيگە بۇ بېرى

 .نۇرغۇن چۆچەكمۇ-سۆز يۈرگەن تدرقىلى 
 يەردە بۇ بەز لەر . ئدڭلىغدن مەنمۇ چۆچەكلەرنى-سۆز مۇن   -

  يەردە بۇ بەز لەر . اىشتىدې بدر  ئدىتۇن ئدىمدس  سدن ۇ -سدن ۇ 
  يوشاااااۇرۇنغدن ھديۋ نالر ۋە قۇشاااااالر ئۇچر ي  غدن كەم-كەم  ن

شتى  بدر  ندز نىن چوقۇم ئۆي ە ئۇ سود گەر  پدرس بىر ھەتتد. دېاى
  نىاىتى ئددەمنىڭ بۇ كۈىۈپ  گېقىگە بۇ ساااود گەرنىڭ ىېز . دې ى

  ىرب يەردە بۇ تۇرۇپسەن  كۆرۈپ مدند. دېگەنى ى ئەمەسكەن  دۇرۇس
 .كەل بۇيدققد كەل . يو  ھېچنېمە بدشقد سدن ۇقتىن كىچىك
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 ساادن ۇ  خىگفى. زوڭز ي ى بېر   يېنىغد ساادن ۇ  ئىككىسااى
 ئادرچاد. ئادجر تتى بىلەن ئېھتىاادت تېر نى قادپالنغادن ساااااىرتىغاد
غدن يدغىچى  ن قدى ى  پۇر قتىن تدر ن ى  قېن ن  ن نەپەسااااالە   ئد
 تى ەشاادت قدپقد    ى بېسااىۋ مۇنەكنى بىر قدپقىقى  كى ساادن ۇقنىڭ

  ئۈسااتى  ن مۈر سااى خىگفىنىڭ بويۇن  پ  ئدى  غد ئېالمد. ئېچىل ى
 قدى ى  گدڭگىر پ تېخىمۇ ئۇ ئەم ى. قدر  ى ئىچىگە سااااادن ۇ 

 ئور م بىرنەچچە ئىچى ە ساادن ۇ . قدر  ى خىگفىغد چديقدپ بېشااىنى
 . ئى ى يو  نەرسە ھې  بدشقد قەغەزد ن تېرە

ى ى  ئدۋ يالپ توىىمۇ قەغەزنى ئور م بىر خىگفى   كۆزىىر نى ئد
 ئدجديى  چىر يى   ئۇنىڭ. بدستى چىڭڭى ە مەي  سىگە ئۇنى يۇمۇپ 

 قورۇقالر كەتكەن قدى ۇرۇپ يىلال گويد بوى ى  پەي   خدتىرجەملىك
ى  ن ەك تۈزىىن ى ى كەتكە ى  ن ئۇ. ئ ن ۇقنى تۇرۇپ  ئورن  سااااااد

 :ئدچتى ئېغىز كۆرسىتى 
  ئۇنىڭ ھدىەتتىمۇ  تۇرغدن دۆۋىىنى  رئدىتۇنال ئدىمدس  ئۆي ە بۇ-

 .بوالتتى يەتمىگەن ھەرگىز سااادن ۇققد بۇ ئدى  ڭ  كى كۆز قىممىتى
  خدتىرجەملىكىم  مۇھەببىتىم  خۇشاااادىلىقىم  مۇۋەپقەقىاتىم  مېنىڭ

سى بديلىقىم  شۇ ھەممى . كەىگەن قەغەزد ن تېرە پدرچە بىرنەچچە مۇ
 .مەنئدمدىسىز مەڭگۈ شقدقديتۇرۇ جدۋ ب يدخشىلىقىغد ئىگىسىنىڭ ئۇنىڭ

 ئىختىادرسااااىز بوىۇپ  ھەير ن سااااۆزىىر   ن خىگفىنىڭ ئېالمد
 .د جى ى ئدرقىغد
شۇمۇ؟ مەخقىاەتلىك دەۋ تقدن سىز-  سىزنىڭ سدن ۇقنىڭ بۇ مۇ

 بدرمۇ؟ بدغلىنىشلىقى بىرەر بىلەن ئدرمدنلىر ڭىز ا ئدرزۇ
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 .شۇن    دەل-
سى  كى ئېالمد شدنى  غدخوجديىنى تى سۈرت تەرىەرنى مونچدقتەك پى

 .تدشلى ى نەزەر بىلەن گۇمدن
 كەتكۈدەك بوىۇپ قىممەتلىك ئدىتۇنالرد ن ئدىمدس  شۇنچىلىك-

 يېز لغدن؟ نېمىلەر ز دى ئىچىگە قەغەزنىڭ تېرە يۆگەم بىرنەچچە بۇ
  ھەممىساااىگە بدشاااقىساااىنىڭ ئور مى  ن بىر قەغەزنىڭ تېرە بۇ-

 ئېاىتساااااد   مۇن  قچە قدنۇنىاەت  بىرخىل پىر نساااااى   بىرخىل
ىرخىااال ىقەت ب ىگەن ھەق تۈ چقااادنااا    ئۇالر. پۈ ې ىگە ھ  نەرسااااا

  ئىچكى ئۇنىڭ ئوقۇغۇچى يېز لغدن  ئۇسااااالۇبتد ئوخشاااااىمدي  غدن
  مدل تونۇشاااتۇرۇپ ئددەم  بىر. چۈشاااىنىۋ الالي ۇ ئدسااادن مەنىساااىنى

 ەنئديلىنىم ئۇستدزغد اااا پىر سدھەدە بۇ ئىگىلەپ  سەنتىتىنى سېتى 
  كۆرۈپ قويماادي ئاادال مەزمۇنالرنى ىئىچىاا  ك ئۇنىااڭ دەياا  كەن 
  پىر نساااااىقالرد ن ئىچىااا  كى ئۇنىاااڭ ئەگەر. كېرەك چىقىشاااااى

سد  سىتىگە ااااااا مۇر د پدي  لىندىى   غدبديلىقى قىلغدن ئدرزۇ يېتى ۇ  مەق
 . ئېرشى ۇ

  گدڭگىر ش قدر پ  قەغەزىەرگە تېرە كوند سااااادن ۇقتىكى ئېالمد
 :سور  ى ئىچى ە
 ەم ۇ؟كېت بوىۇپ پۇى  ر ئوخشدش سىزگە-
 .كېتى ۇ بوىۇپ زەرد ر كدتتد مېنىڭ  نمۇ خدىىسد ئەگەر-
  بدشاااااقىلىر نىڭ ئور مى  ن بىر قەغەزنىڭ تېرە بديد  ساااااىز-

  چۈشااەن ۈرۈىگەن يوىلىرى سااېتىشاانىڭ مدل تونۇشااتۇرۇپ ھەممىسااى ە
 پۈتۈىگەن؟ نېمىلەر ئور مىغد بىر ئدشۇ ئۇن  قتد دې  ڭىز 
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  ئوقۇمىساااااد ىىاەتتەئەمە ئور م بۇ قىلىۋ تقدن گېقىنى ساااااەن-
سدبلىنى ۇ ئور م بىر نچى بوىمدي  غدن  ئدالھى ە ئدر چالرنى قدىغدن. ھې

  بىر ئور مغااد بىر نچى. كېلىاا ۇ توغر  ئوقۇشاااااقااد بويىچە تەرتىاا 
 ئدقىلالر يېتەىەي  غدن تېگىگە ئۇنىڭ. يوشاااااۇرۇنغدن مەخقىاەتلىك

  ئوقۇش ئور م بىر نچى ئەمەىىاەتتە . چىقمىغااادن كۆپ تااادر ختاااد
  چىقىشاانىڭ كۆرۈپ ئۈنۈملۈك ئدر چالرنى بدشااقد بىزگە النمىسااى قوى

 .بېر  ۇ كۆرسىتى  يوىلىر نى
 .بىلىن  كەن ئىشتەك قىالالي  غدن ئددەم ھەرقدن    ئدڭلىمدققد-
ھديىتى ھەقىقەتەن- ىت ئۇنى گەپ. ئددد ي ند   چىقىر   ۋ ق

 ىقىغدخدساال ئۆز نىڭ پىر نسااىقالرنى بۇ قىلى   تەتقىق ئەسااتديى  ل
 . ئديالن ۇرۇشتد ئدد تىگە تۇرمۇش بىرخىل ئۇالرنى ڭ ۈرۈش سى

 بىلەن ئېھتىادت ئۇنى ئدى ى  قوىىغد قەغەزنى ئور م بىر ئېالمد
 :سور  ى خوجديىنى  ن ئدۋ زد  تىترەڭگۈ تۇرۇپ  تۇتۇپ
  مەنې پر نسىقالنى بۇ سىز. كەچۈرۈڭ ئۈچۈن سور غىنىم مۇن   -
 يىلالرد ن ئۇزۇن بوىمىغدن   ئەڭ بەرمەيسااىز؟ دەپ بدشااقىالرغد ئۈچۈن
 دەپ بوىسااىمۇ ئددەملەرگە كېلىۋ تقدن ئىشاالەپ ئدسااتىڭىزد  قول بېرى

شىڭىز   .ئى ى ئوچۇ  ئەزەى  ن قوىىڭىز سىزنىڭ ئى  غۇ؟ كېرەك بېر 
 بۇ ئددەملەر ئدشاااۇ ئىشااالىگەن تىكى  جدن ئۈچۈن ساااىز ئۆمۈر بىر

 ەڭئ دسمى ى؟بوىم بوىسد ئېر شكەن بديلىققد پدي  النغدن  دەستۇرد ن
 بۇ زسى چىقدتتىغۇ؟ بوىۇپ سدتقۇچى مدل بىر يدخشى ئۇالر بوىمىغدن   

 كەى  ڭىز؟ يوشۇرۇپ ئۈچۈن نېمە پىر نسىقالرنى
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 يىلالر نۇرغۇن. ئەمەس ئى  ئىختىاااادر مااا  كى مېنىاااڭ بۇ-
ىڭ ئور ملىرى قەغەز تېرە بۇ ئىلگىرى غد مېن ن ە  قوىۇم  مەن ئۆتكە
.  ئىچكەن قەسااەم ئۇقتۇرۇشااقد ئددەمگە بىر پەقەت مەزمۇنىنى ئۇالرنى

  ھدز رغىچە قويى  غدنلىقىمغد تەىەپ غەىىتە مۇشااااۇن    ئۈچۈن نېمە
  قەغەزگە تېرە قويۇىغدن  تەىەپ شاااااۇن    مدڭد. يەتمەي ۇ ئەقلىم

 ۈنلەرك بىر. ئى ى كېرەك پدي  لنىشىم ئۆزۈمال نەرسىلەرد ن پۈتۈىگەن
  موھتاادج ياادردەمگە بەكرەك ۋ قتىماا  نمۇ باادىىلىق مېنىااڭ كېلىاا  
شۇ مۇھىمى  ئەڭ بوىغدن  ستۇرنىڭ مۇ شىگە يول دە سىتى   تېخىمۇ كۆر
  شاااۇ ئەنە مەن. ئى ى كېرەك ئۇچر شاااى ئددەم بىر بوىغدن موھتدج
  زۆرۈر بېر شاااىم تدپشاااۇرۇپ ئۇنىڭغد بويۇمنى قىممەتلىك بۇ چدغ  ال

  بىر بدشاااقىچە ئددەمنى ئىزدەۋ تقدن ئۆزۈم مەن ئېاتىلىشاااچە . ئى ى
 قەغەزنى تېرە مۇشۇ ئۆز نىڭ ئددەم ئۇ. تونۇۋ الالي  كەنمەن ەشەكىل 
 . ئىكەن مۇمكىن بىلمەسلىكى يۈرگىنىنى ئىزدەپ

 كۈتۈش. كەى  م كۈتۈپ بىلەن ساااااەۋرچدنلىق ھدز رغىچە مەن
  درد م ب ئېلى  ئى  بويىچە يول كۆرسىتىلگەن ئۇنىڭغد بىللە  بىلەن

 ھەممە ئوخشاادش  ئددەمگە ئدشااۇ بەرگەن دەسااتۇرنى مدڭد نەتىجى ە
 يېتىشاااى  بوىۇپ سااادتقۇچى مدل ئۇساااتد ئوقۇي  غدن ئدپىر ن ئددەم

  مدل قدز نغدن مۇۋەپقەقىاەت ئەڭ دەۋرنىڭ ئدشااۇ ئددەممۇ ئۇ. چىقتىم
 قىلغدن مېنىڭ بېرى يىلالرد ن نەچچە ئېالمد . ئى ى پىرى سااېتى 

  ر   ئدخى ىېكىن تۇيۇى ى  ئەھمىاەتسىز   غەىىتە سدڭد ئىشلىر م بەزى
  نىساااەۋەبى بۇنىڭ. ئىساااقدتالن ى توغر لىقى قىلغدنلىر منىڭ مېنىڭ
  مۇشۇ ئدخىر اااا بدشتىن مەن ئەمەىىاەتتە قىلىۋ تقدنسەن؟ ھېس ئەم ى
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  كۆرساااىتىلگىنى بۇنىڭ  . كەى  م ئۇچر پ تەساااىر گە دەساااتۇرنىڭ
 ئەقىل ئۆزۈمنىڭ بديلىقالرنى بۇ مەن دېمەكچى . كۆردۈم ئى  بويىچە

  قور ل قىلغۇچى ئىجر  پەقەت مەن ئەمەس  نى تديى پدر سىتىمگە ااااااا
 . كەى  م بوىۇپ
  ۋ ر ساالىق دەسااتۇرغد بۇ سااىز ئۆتۈپتۇ  يىلالر شااۇنچە ئدر   ن-

  ۇھدز رم بوىى  غدنلىقىغد پەي   كۈنى بىر ئدخىر ئددەمنىڭ قىلى  غدن
 ئىشىنەمسىز؟

 .ئىشىنىمەن-
 ساااېلى   قديتۇرۇپ ئىچىگە سااادن ۇ  قەغەزىەرنى تېرە خىگفى

 .يدپتى ىقىنىقدپق
شۇ مەن ئېالمد - شنى بىللە بىلەن مەن تدپقىچە ئددەمنى ئد  يۈرۈ

 خدالمسەن؟
  ئۇز تتى  قوىىنى ئىچى ە نۇرى قۇيدش يېقىملىق غوجى  ر قېرى
شتى چىڭ قوىلىر نى بىلەن خوجديىنى  سدد قەتمەنلىك ئېالمد. سىقى

 ۇب د جى   كەينىگە ئدستد اااااا ئدستد ئدن  ن. ىىڭشىتتى بدش بىلەن
  ەكبۇرۇنقى بىلەن تېرە قۇىۇپالپ  سدن ۇقنى خىگفى. چىقتى ۆي  نئ

   كېاىن كەتكەن  ن تۇرۇپ پەس بىر قدر پ ئۇنىڭغد قدپلى ى  قىلى 
 .تۇردى پەس بىر پەشتدقتد ئېگىز. چىقتى ئۆي  ن تۇرۇپ ئورنى  ن

  ئۆتتى  ساااۆيۈپ يۈزىىر نى بوۋ ينىڭ شااادمىلى شاااەر  يېقىملىق
  ۇئ. كەىگەنى ى ئېلى  ھى  نى ۇملۇقنىڭق ۋە كۆل يىر قتىكى شدمدل

  ەبىلل بىلەن شدمدل ئىشالرمۇ ئۆتكەن. قدر  ى پەسكە تۇرۇپ يۇقىر   
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  مى  رىىتى  ىەۋىىر نى بوۋ ي. ئۆتتى سااااىاقدپ مېڭىسااااىنى ئۇنىڭ
 ...كۈىۈمسىر  ى
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 ئۈچىنچى باب
 

 نەشاااااتەردەك ئددەمگە ساااااوغۇ  تېغى   زەيتۇن. كىردى قى 
 ھى ى  كۈجىنىڭ كۆي ۈرۈىگەن سااادر اى   يېرۇسااادىېم. ىلى ۇسااادنج

 ئۈساااتى  كى تدغ پۇر    ساااېساااىق چىققدن كۆي ۈرگەن ە جەساااەت
شۇىۇپ  پۇر قلىرى دېۋ رقدي كېلىۋ تقدن قدر غديلىقتىن  تدغ كىنلۇن قو

 . ئۇرۇالتتى د مدغقد ھدىقى  جىلغىلىر   ن
   لى  كىئدر پدىمىر  قدپتدى   بوىمىغدن يىر   كەنتىگە بېساااااى
  يېر ملىشاااى  تۈن. ئېلىۋ تدتتى ئدر م كدرۋ نى ساااود  بېرسااادرونىڭ

 ئۆساااكەن پدكدر ئېتىمۇ نەساااىللىك ئەتىۋ رىىق خوجديىننىڭ قدىغدن 
 گۈدەكدې يۆىىنى  دەر خىگە الۋېر توختدپ  يېاىشااتىن پىسااتىلەرنى

 ۆتت يېنى  كى چې  ر يدتى ۇ  سوزۇىۇپ چې  رالر. تۇر تتى جىممى ە
  تۆگە ئىچى ە قورشدىغدن  تدرتى  ئدرغدمچد توم دەر خىگە زەيتۇن تۈپ

 بەد نى  ن بىر نىڭ - بىر غۇژمەكلىشاااى   يەرگە بىر قېچىرالر ۋە
تد ھدر رەت مدق ى ى ئدى ھدپىزەتچىنى ئىككى يۈرگەن چدرالپ. ئ   مۇ
  بېرساادرونىڭ پەقەت جىمجىت  شااۇن    ئەتر پ ئدىمىغدن    ھېساادبقد

  كۆرۈنۈپ قدر سى يۈرگەن مېڭى  رىبې - نېرى ئددەمنىڭ چې  ر   ال
 . تۇر  ۇ

  ا نېرى توختىمدي غەزەپ  چىر يى   بېرساادرو ئىچى  چې  رنىڭ
 ىغدبدى ئوىتۇرغدن يۈكۈنۈپ قورقۇمسىر پ تۈۋ  ە ئىشىك مدڭدتتى  بېرى

  ئدخىر ئۇ. چديقديتتى بېشااىنى تۇرۇپ تۈرسااە  قوشااۇملىر نى تۇرۇپ
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 ىنىبدى ئوىتۇرۇپ  ئۈستى ە گىلەم تۇرغدن جۇالىىنى  ئدىتۇن ەك بېر  
 . شەرەتلى ى كېلىشكە يېنىغد
.  كەى  م كۆرۈپ ئوغلۇم ەك ئۆز ئەزەى  ن سااېنى مەن خىگفى -
 كېلى  قدن    كدىالڭغد خىادل غەىىتە مۇن    قېلىۋ تىمەن  ھەير ن
  ئەمەسمۇ؟ ر زى ئىشىڭ  ن قىلىۋ تقدن ھدز ر يد قدى ى؟
 .ئدىمدي كۆز   نگىلەم بدال دې ى- بېگىم  ئەمەس ئۇن   -
 تۆگىلەرنى بوىسااد  كەتكەن بوىۇپ كۆپ ھدرۋ الر سااديىۋەنلىك-

 يد؟ - چىقدىمديۋ تدمسەن ھۆدد سى  ن بېقىشنىڭ
 .بېگىم ئەمەس  ئۇن  قمۇ-
 ۆزىە س ئدى  ر مدي ئېاتقىن  قېتىم بىر يەنە تەىىقىڭنى ئەمىسە-

 . چۈشەن ۈر ئېنىق سەۋەبىنى
 تى سې مدىلىر ڭىزنى ىزنىڭس بدر  بوىغۇم سدتقۇچى مدل مېنىڭ-

يمەن بەرساااااەم نى. دە م مرۈ ىزگە ئۆ ىر ڭ ىل ىلەن قااادر ش تۆگ  ب
 كېللېاالرغد ساااىمون  خدرد  مېنىڭمۇ. خدىىمديمەن ئۆتكۈزۈۋېتىشااانى

 خدىتى   ا خدىتد كېتى   چىقى  ئېلى  مدىالرنى تدي ا تدي ئوخشدش
 پەشااكەشاالەرچە مۇن    ئەم ى مېنىڭ. بدر كەىگۈم كۆتۈرۈپ ئدىتۇن

 رئەگە. ئوقەتمۇ ئۆتۈشمۇ بىلەن بېقى  تۆگە ئۆمۈر بىر. يو  شىغۇميد
  قدز نى   مۇۋەپقەقىاەت بىر  ە كۈنلەرنىڭ بوىسااادم  سااادتقۇچى مدل

 .تۇر  ۇ يېتى  كۆزۈم تدپدالي  غدنلىقىمغد پۇل كۆپ
 قدى  ڭ؟ كېلى  خىادىغد بۇ بوىۇپ قدن   -
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 يوىىغد بېاى  قۇتۇىۇپ  ندمر تلىقتىن ئددەم بىر د ئىم  سااااىز-
 بوىۇش  ساادتقۇچى مدل ئۇسااۇل يدخشااى ئەڭ دەي  كەن  مدڭىمەن

 دەيتتىڭىزغۇ؟
سدرو- شىنى بېر   ېاىنك ئويلىنىۋ ىغدن  ن پەس بىر ىىڭشىتتى  بې

 :سور  ى يەنە بدىى  ن
شنى بۇ- شقد ۋە خدرد ئى شدش سدتقۇچىالرغد مدل بد شى ئوخ   يدخ
 يېتەم ۇ؟ كۆزۈڭ كېتىشكە قىلى 

 :بەردى جدۋ ب تۇرۇپ تىكىلى  بوۋ يغد خىگفى
  مااادىلىر منى ئىكەن  كااادج تەىىاىم د ئىم  كېللېانىاااڭ مەن-

  شااۇن   . ئدڭاليمەن يۈرگەنلىر نى ئدغر نى  دەپ ساادتدىمديۋ تىمەن 
شتۇرۇپ ئۇنىڭغد  سىز چدغالرد  شنىڭ مدل تونۇ سىقلىر  سېتى   نىپىر ن

 ىلىسااە ئىگ پىشااشااىق قدنۇنىاەتلىر نى ئۇنىڭ ئۆگەنسااە  قېتىرقىنى 
  قوى  ن توىۇ  مدىلىر نى ئىچى ە ۋ قىت قىساااااقد ئددەم قدن   ھەر

 پئىشااالە ئدنچە كدىلىساااى كېللېا ەك. دەيتتىڭىز چىقىر ۋېتەىەي ۇ 
 ئۆگىنەىمەسمەنمۇ؟ مەن نەرسىنى ئۆگىنەىىگەن ئددەملەر كەتمەي  غدن

ىڭ ئەگەر-  توىۇ  پىر نساااااىقالرد ن ئدشاااااۇ بىر  ە كۈنلەرن
 ېمە؟ن نىشدنىڭ ئۆمۈرىۈك سېنىڭ ڭ كەىسە ھدىەتكە پدي  لندالي  غدن

 :بەردى جدۋ ب بوىۇپ ئدر سدى ى سەل خىگفى
  پىرى  ساااېتى  مدل يەتكەن كدمدىەتكە ساااىزنى ئددەم ھەممە-
  ھدز رغىچە ئددەم قۇرغدن پدد شدھلىقىنى سود  كدتتد ئۇنىڭ ەك دۇنادد 
  ۇىۇغ ئ سىزد نمۇ نىشدنىم مېنىڭ. مدختىشى ۇ دەپ بدقمىغدن  چىقى 
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 ئەڭ زەرد ر  كااادتتاااد ئەڭ تىجااادرەتچى  ئۇىۇغ ئەڭ ويىچەب دۇنااااد
 .بوىۇش سدتقۇچى مدل قدز نغدن مۇۋەپقەقىاەت
 يدشااانىڭ بۇ تۇرغدن ئدى     كۆز رۇساااالپ  قەدد نى بېرسااادرو

 تى  نئە كىاىملىر   ن بدىىنىڭ. قدر  ى سىنچىالپ چىر يىغد قدر متۇل
شى  غدن بىلەن چدرۋ الر ااااااا مدل كەچكىچە ااااااا  ملەردەئددە ھەپىلى

غدن ى   ى  پۇر   بوى  پەس ئۆز نى ۋۇجۇد    ىېكىن تۇر  ۇ  كېل
 .تۇر  ۇ ئۇرغۇپ مەغرۇرىۇ  ئەمەس  كۆرۈش
 ئەگىشى  ئۇنىڭغد ۋە دۇنادنى ااا مدل كۆپ ئۈنچە سەن ئۇن  قتد-

 پدي  النمدقچى؟ قدن    ئىمتىادزالرد ن ا ھوقۇ  كېلى  غدن
  لەم  كىلەرنىئدئى بىلەن ئدى ى تۇتىمەن  يول ئوخشدش سىزگە-

 .يۆىەيمەن ندمر تالرنى ئدن  ن ئېر شتۈر مەن  تۇرمۇشقد بەختلىك
 .چديقى ى بېشىنى بېرسدرو

.  قىلىۋ ىمد نىشاادنىڭ ئۆمۈرىۈك توپالشاانى دۇناد اااااااا مدل بدالم -
 يلىقبد ھەقىقىي. قىلمدي ۇ كۇپديە بۇالر ىېكىن ئورۇنلۇ   گەپلىر ڭغۇ

 بىلەن بديلىق ھەتتىكىجە روھىي ئەمەس  بىلەن پۇل ھەمادنى  كى
 .ئۆىچىنى ۇ

 :سور  ى دەرھدل خىگفى
 ھېسدبالنمدمسىز؟ بدي سىز-

 .كۈى ى تدكدىلىشىۋ تقىنىغد بىلەن ئۆزى بدىىنىڭ كۈى ى  بوۋ ي
  ڭمېنى ئېاتسااادم  ئېلى  بديلىقتىن جەھەتتىكى مددد ي بدالم -

  تىلەمچىلەر باادر  پەرقىم بىرال پەقەت تىلەمچىلەرد ن ساااااىرتتىكى
  خىرقىئد ئەڭ بوىسدم مەن قىلى ۇ  غېمىنى تدمىقىنىڭ ۋ قلىق ىكېاىنك
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 ويالپ ئ توپالشنىال بديلىق بدالم . قىلىمەن غېمىنى تدمدقنىڭ ۋ   بىر
  ئېر شاااىشاااكە  خۇشااادىلىققد. بوىمدي ۇ قدىسااادڭ بوىۇپ قۇىى پۇىنىڭ

 جەھەتتىكى روھىي مۇھىمى  ئەڭ تىر    سااۆيۈىۈشااكە ۋە سااۆيۈش
 .ئىزدە خدتىرجەملىكنى

 :تۇردى چىڭ بىلەن جدھىللىق قدر شى   ئۆز ىگفىخ
  ئېر شااكىلى نەرسااىلەرگە ئۇ دېگەن سااىز بوىمىسااد  پۇل ىېكىن-

 يدشاااىادالي ۇ؟ خدتىرجەم يو   پۇل تىاىن بىر يېنى   كىم. بوىمدي ۇ
 قىالالي ۇ؟ ھېس بەختلىك خۇشاااادل  ئۆز نى ئدچ  قورسااااىقى كىم

  قۇتۇى ۇرمدي غېمى  ن كېچەكنىڭ ا كىاىم ئىچمەك  ا يېمەك ئدئىلىنى
  ئدچقىلى ئېغىز قدن    دېگەنلەرد ن ساااۆيۈىۈش ساااۆيۈش  تۇرۇپ 
 كەىگەن ئېلى  خۇشاادىلىق بدشااقىالرغد د ئىم  ئۆز ڭىز سااىز بوىى ۇ؟
 مەن ئىكەن  شاااااۇن    دەيتتىڭىزغۇ؟ بوىى ۇ  گۈزەل ئەڭ بديلىق

 ئىكەن؟ يدمدن نېمىسى چىقسدم بوىۇپ پۇى  ر ھەقىقىي
پدىىق  ر ھىبالرال قۇملۇقتىكى پەقەت چۈرۈشاااااكەكە تۇرمۇش جد

سىال جېنىنى ئۆز نىڭ ئۇالر چۈنكى . اليىق  ەنم ىېكىن . بوىى ۇ بدق
 ا ناادمر تلىق ئېاتقاادناا    ئۈچۈن مەن ئوخشاااااىمااديمەن  ئۇالرغااد

 .ئەمەس نەرسە بدشقد ئىر د سىزىىكتىن ۋە ئىقتى  رسىزىىق
 .تۈردى قوشۇمىسىنى بېرسدرو

  ئىر د گە قەتتىي خىادل  ەىىتەغ مۇن    ساااېنى ئى  قدن   -
 دئدت ىېكىن دەيسەن  ئېر شتۈر مەن بەختكە ئددەمنى سەن كەىتۈردى؟

 بېقىۋ ىغدن سېنى كېاىن كەتكەن  ن ئۆىۈپ بىلەن كېسەل ئدندڭ ااااااا
 ئى ى؟ بدر قېر ن  شىڭ قدن    يەنە بدشقد مېنىڭ  ن
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 شااااادپقى ە چىر يىمۇ كەتكەن قدر   پ نۇر    كۈن خىگفىنىڭ
 .يوشۇر ىمى ى قىز للىقنى ققدنچى تېقى 
ن  ن بىز- ن    ئۆتۈپ فېبرو قد ىڭ كېتىۋ ت ندن  بىلەن قىزى مد

 ...ئۇ. قدى  م ئۇچر شى 
 تۆگىچىنى بىزنىڭ. قىل  ڭ گەپنى ر سااات ئەم ى ھە  ھە -
 قىلغىنى ئىگە جدسااااادرەتكە ئۇىۇغ قىلغۇدەك ئۇرۇش دۇنادغد پۈتۈن

 كدتتد مدند! مەساامۇئە ئىكەن مۇھەببەت ئەمەس  ئى  چوڭ قدن  قتۇر
ىڭ ئۇ بدي  غدن تۆگە قىز نى ئۆز ن ى    يىگىتكە ندمر ت بىر بدق

  ئىستىقبدىىڭ يدش  سەن ئەگەر! ئەمەس مۇمكىن ھەرگىز بۇ بېرەرمۇ؟
  ھىم  بوىسدڭ  بوىغدن تىجدرەتچى كېلىشكەن قدمىتىڭ ااا قەددى بدر 

  مدل قىالي  يدردەم بىر ساادڭد يىگىت  مدقۇل . ئى ى گەپ بدشااقد ئۇ
 . تۇت ئى  ئدى  ڭغد ئۆز بوىۇپ  دتقۇچىس

 ىنىپېشاا خوجديىنىنىڭ بىلەن مىننەت  رىىق يۈكۈنۈپ  يەرگە بدال
 .تۇتتى
  ئېاتىشاااااىمنى رەھمەت قااادنااا    ساااااىزگە بېگىم  بېگىم -

 .بىلەىمەيۋ تىمەن
 قەدەم بىر ئدرقىساااىغد ئدجر پ  قوىلىر   ن خىگفىنىڭ بېرسااادرو

 :چېكىن ى
 يدردەم كۆپ سااااادڭد مەن مىغىن ئېات رەھمەت ئدى  ر پ مدڭد-

  تىر شااچدنلىقىڭغد بوشاادشاامدس ئۆزۈڭنىڭ مۇھىمى  ئەڭ قىلمديمەن 
 .بوىى ۇ تديدنسدڭ
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.  ىئدى  ئەن  شااە ئورنىنى خۇشاادىلىقنىڭ چىر يى  كى خىگفىنىڭ
 :سور  ى ئىختىادرسىز ئۇ

  ئدشاااۇ ئۈچۈن  چىقىشاااىم بوىۇپ سااادتقۇچى مدل ئۇىۇغ مېنىڭ-
 قويدمسىز؟ ۆگىتى ئ قدنۇنىاەتلەرنى پىر نسى  

  ئدزر قمۇ سااېنى مەن ۋ قتىڭ    كىچىك سااەن ئەمەس  ئۇن   -
 قوىلۇ  قاادتتىق بەك باادىىغااد مېنى  باادشاااااقىالر. ئەتىۋ رىىمىغاادن

غد قىلىۋ تىساااااەن  غد - مدل ئۇنىڭ غدنال چدرۋ  ي     ئىشااااانى قدر 
  ىرب مېنىڭ ىېكىن . ئەيىبلەشتى دەپ ئى ى  كېرەك قىلغۇزمدسلىقىڭ

سىگە شەنچىم نەر  كۆيۈپ نورمدل ئوت يۈرەكتىكى پەقەت ئى ى  بدر ئى
 سااەن چدغ   ئۇ. چىقىر اليتتى يدىقۇن كۈنى بىر ئدخىر ئۇ بەرسااىال 
  دنتدرتق ئىلگىرى. چىقدتتىڭ يېتىشاااى  بوىۇپ ئەركەك بىر ھەقىقىي

  تەىەپ مۇشاااااۇن    ساااااېنىڭ بۈگۈن. كەتمەپتۇ بىكدر جدپدىىر ڭ
 يېنى  كۆزىىر ڭ سااااېنىڭ. بوى ۇم خۇش بەك ئدڭالپ قويغىنىڭنى

  .تۇر  ۇ چىقى  تەشندىىق چىر يىڭ  ن ئوخشدي ۇ  مەشتەىگە تۇرغدن
 ھەسااااسااااىلەپ سااااەن ىېكىن . خدتدالشاااامدپتىمەن مەن قدر غدن   

  شااااورپىسااااى غدزنىڭ ئدساااامدن  كى ئىنتىلىۋ تقىنىڭ تىر شااااتىڭ 
 خوجديىنىنىڭ خىگفى. كېرەك چىقىشااىڭ ئىسااقدتالپ ئەمەساالىكىنى

 گېقىنى بېرساااااادرو. تۇردى ساااااېلى   قۇال جىممى ە گەپلىر گە
 .د ۋ مالشتۇردى

  تونۇشااتۇرۇپ ئۆزۈڭگە  مۇھىمى ئەڭ ساادڭد  مەن بىلەن ئدى ى-
شنىڭ مدل سىغد سېتى شىڭ چى  ي  غدنلىقىڭنى جدپد سقدتلى . ېرەكك ئى

  د ئىم  مەن بىلىسەن . ئەمەس ئدسدن ئۇن    يول بۇ تدىلىغدن سەن
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  ئېر شاااىساااەن قەئەتكەمەن ھەساااساااىلەپ قدز نسااادڭال  مۇۋەپقەقىاەت
 بەكال قدز نغۇچىالر مۇۋەپقەقىاەت دېاىشااىم  مۇن    مېنىڭ. دەيمەن

  ئىشااانى ئددەملەر نۇرغۇن. بوىى ۇ زور مەنقەئەتى ئۇنىڭ شاااۇڭد ئدز 
 پېتى   پدتقىقىغد ئۈمى ساااااىزىىك قويى ۇ  تدشاااااالپ يوى   يېر م

  پرالھدز  شااەرتلىر نى مۇھىم قدز نىشااىنىڭ مۇۋەپقەقىاەت ئۆزىىر نىڭ
  كەىساااااە دۇچ قىاىنچىلىققد بەز لەر. قىلمدي ۇ ھېس بوىغدنلىقىنى
  توختدپ ئىلگىر لەشاااتىن ئدىغد ئۇچر غدن ەك دۈشااامەنگە يېڭىلمەس

  دوسااتلىرى  ئۇالرنىڭ توساادقالر مۇشااۇ دەل بىلمەي ۇ  ئۇالر. قدىى ۇ
.  ەرتىشاا ئدى  نقى مۇۋەپقەقىاەتنىڭ قىاىنچىلىق. ئى ى يدردەمچىلىرى

 سااېتى  مدل تونۇشااتۇرۇپ ئوخشاادش  سااىقلەرگەكە بدشااقد چۈنكى 
 جەنەتى ئدستد اااااا ئدستد كېاىن ئوڭۇشسىزىىقالرد ن نۇرغۇن ئىشى  مۇ
 ا ئەقىل كۈرەشااالەردە ۋە ئوڭۇشاااساااىزىىق قېتىملىق ھەر. كۆرىى ۇ

شى ۇ  ئى ر كىڭ شى ۇ  سەۋرچدنلىقىڭ ۋە قدبىلىاەت پى  ەۋ ئىر دە ئد
ىڭ ى ۇ ئىشاااااەنچ ىڭ. كۈچىا ىڭ ىققىاىنچىل بىلەن  بۇن  ساااااېن

 توختىمدي پەقەت. ئديلىنى ۇ ر قدبەتچىڭگە ئەقىل  ر ڭ  ھەمر ھىڭ 
  قئوڭۇشسىزىى قېتىملىق ھەر د ۋ مالشتۇرسدڭ  ئۈزۈى ۈرمەي تىر شسدڭ 

 . قدىى ۇ بوىۇپ پۇرسىتى ئىلگىر لەشنىڭ ئدىغد ئۈچۈن سەن
  ئۈسااااتى ە گەپلىرى بوۋ ينىڭ ىىڭشااااىتقىنىچە  بېشااااىنى بدال

شىگە  ئدچدي ئېغىز ىئەم  ئۇ. ئويلىندتتى شدر تى قول بوۋ ي دېاى   ئى
 .قوي ى توختىتى  بىلەن
 كەسااااىقنى تەنھد ئەڭ بويىچە دۇناد سااااەن ئى   بىر يەنە-

  كەچ بدجگىرنىڭمۇ ئىلمدي  غدن كۆزگە ئەڭ كىشاااىلەر. تدىالۋ تىساااەن



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

25 

  قدر ڭغۇ ئەسااااكەرىىر مۇ ر م. بوىى ۇ مدكدنى قديىتى  غدن كىرگەن ە
  ئۈچۈن سااەن ىېكىن . ئدىى ۇ ئدر م قديتى  گدز رمىسااىغد چۈشااكەن ە

  بۇر دەرىىر ڭ  ن قېر ن  ش . بوىمدي ۇ پەرقى كەچنىڭ اااااا ئەتىگەن
 بدشاااقىالر يۈرۈيساااەن  يەرىەردە بىر يو  مدكدن كىرگىلى ئدير لى  
شۇ سەن ئوىتۇرغدن    خۇر م ااااااا خۇشدل بوىۇپ  جەم ئدئىلىسىگە   ئد

 توغر  يۈر شااااىڭگە يول توختىمدي قدر پ  بىلەن ھەۋەس ئۆيلەرگە
  ئددەمنىڭ قىلى  غدن  تەساااىر ئدرتۇ  بۇنىڭ  نمۇ ئددەمگە. كېلى ۇ

 .يو  ئى  ئېز   غدن ئۇنىڭ ەك يۈر كىنى
 ئدسدن كەينىگە شەيتدننىڭ قىلغدن    ھېس يدىغۇزچىلىق ئددەم-
سدرو كېتى ۇ  كىر   شتۇردى  گېقىنى بېر     قدن  شەيتدنغد- د ۋ مال
شل سېنىڭ تۇرۇش تدقدبىل ستىقبدىىڭغد ۋە ىر ڭغدئى سىۋەتل ئى . ىكمۇند
سەن  سەپەر يدىغۇز ئۆزۈڭ   بىر پەقەت بوىى  غىنى ھەمر ھ سدڭد قىلى
سە ھەممە. بوىى ۇ تۆگە .  تۇيۇىى ۇ قورقۇنۇچلۇ  ندتونۇش  سدڭد نەر
 ۋ قىتلىق نەرساااااىنى ھەممە ئددەتتە بىز چدغالرد   شاااااۇن    ئەنە

  ۇددىخ قويىمىز  ىقىر  چ ئېسااىمىزد ن ئىسااتىقبدىىمىزنى. ئۇنتۇيمىز
 ا مېھىر بوىغدن مەنساااۇپ ئۆز مىزگە بىخەتەرىىككە  بدىى ەك كىچىك

 ئەھۋ ىغااد مۇناا    ئااددەملەر نۇرغۇن. بوىىمىز تەشااااانااد مۇھەببەتكە
شلىق شنى بېرەىمەي  بەرد  شقدب قويى ۇ  توختىتى  يوى   يېر م ئى  د

غد ى ۇ بۇرۇىۇپ يوى ى  نقى ئۇالرد  ىېكىن . كېت تدرد كى ئد   مدل قد
 سااەن بىرى  يەنە. ئى ى بدر كۈچى يوشااۇرۇن بوىۇشاانىڭ ساادتقۇچى
 ىتەسااەىل ساادڭد چۈشااىنى  غدن  سااېنى ساادتدىمىغىنىڭ    مدىلىر ڭنى
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 سااېنىڭ تدپسااد پۇرسااەت بدشااقىالر تېخى بوىمدي ۇ  ئددەم بېر   غدن
 . كۆزىەي ۇ قىلىشنى سوقتى ا قدقتى ھەماېاىڭنى

 .دقاليمەنس چىڭ ئېسىم ە گېقىڭىزنى سىزنىڭ مەن-
 ھېچقدن    سااادڭد ئەم ى! بدشاااال ئىشاااىڭنى بوىساااد ئۇن   -

  ئوخشااديسااەن  ئەنجۈرگە توڭ سااەن ھدز ر. بېرەىمەيمەن مەساالىھەت
 بىلىم تەجر بە  ساااااەن. بوىمدي ۇ كدرى ھېچكىمنىڭ پىشاااااقۇچە
 . ھېسدبلىنىسەن سدتقۇچى مدل ھەقىقىي ئدن  ن توپلىغدن   

 بوىى ۇ؟ بدشلىسدم قدن    ئىشنى-
 يېنىغد سااىلۋ انىڭ بدشااقۇرغۇچى تد  اااااااا يۈك تىگەنلىككەئە-

  يېز  ھېسدبىڭغد سېنىڭ ئۇ بېر  ۇ  تون قىز ل بىر سدڭد بدرسدڭ 
 ئۆتمەي ۇ  يدمغۇر ئىشلەنگەن  يۇڭى  ن ئۆچكىنىڭ تون ئۇ. قويۇىى ۇ

.  ئۆڭمەي ۇ ھەرگىز رەڭگى  بويدىغدن  سۇيۇقلۇقى   يىلتىز نىڭ رويدن
  قوىى  توىېرنىڭ كەشاااااتىلەنگەن  يۇىتۇز تدل بىر ئىچىگە توننىڭ

 سۇنپو ۋە سۈپەت تونالر تىككەن ئۇالر. بىل ۈر  ۇ ئىشلەنگەنلىكىنى
 ېنىغدي يۇىتۇزنىڭ بەىگىمىز بىزنىڭ. تۇر  ۇ ئورۇن   ئدى  نقى جەھەتتە

 شااەكلى چەمبەر كىچىك ئىچى ە ر مكد بۇرجەك تۆت كەشااتىلەنگەن 
ى ۇ  گۈدەكدې ئددەم ھەممە بەىگىنى ئىككى بۇ. بدر ن    بىل   مۇ

 نىڭمې. بىلمەيمەن ئۆزۈممۇ سااېتىۋەتكەنلىكىمىزنى قدنچىلىك تون  ن
 ۇخىلب ئۇالر بوى ى  يىلالر ئۇزۇن ئدرىىشىۋ تقىنىمغد بىلەن يەھۇد االر

 .ئدتىشى ۇ دەپ «ئدبۇئدن» ئۆزىىر چە توننى
شەكنى كېاىن ئدىغدن  ن توننى سەن ش تدڭ يېتىلەپ  ئې   ىغديورۇ
  بدز ر   ن كەنت ئۇ چدغ   كېلى  غدن يەرگە بۇ بىز. رغىنبد بېلېغېغد



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

27 

 ساااااېتىاا  ماادل بېر اا  يەرگە ئۇ ئااددەملەرد ن بىزنىااڭ. ئۆتكەن
 بەك ئددەملىرى يەرنىڭ ئۇ ئدڭلىشىمچە . يو  ھدز رغىچە بدققدنالرد ن

 ئدۋ ر چىلىك قۇرۇ  بېر   سااادتقىلى مدل يەرگە ئۇ ئىكەن  ندمر ت
 يەرنىاااڭ ئۇ مەن ئىلگىرى ريىلال نۇرغۇن ىېكىن بوىىااا  كەن 

    بېلېغېم سەن. سدتقدن تون يۈز نەچچە بىلەن قوىۇم ئۆز مدىچىلىر غد
 .كەل قديتى  ئدن  ن كېاىن سدتقدن  ن توننى تۇرۇپ 

 . ىمى ىيوشۇر ھديدجدننى يۈر كى  كى ىىڭشىتتى  بېشىنى خىگفى
 بوىى ۇ؟ سدتسدم پۇىغد قدنچە توننى بىر-
  كۈمۈش د نە بىر مدڭد قىلغدن    تھېسدبد كېلى  قديتى  سەن-
  ئۆزۈڭگە ساادتدىىساادڭ ئدرتۇققد ئۇنىڭ  ن بوى ى  تدپشااۇرساادڭال تەڭگە
. گەپ دېگەن قويىسااااەن ئۆزۈڭ بدھدنى بوىغدن    مۇن   . قدىى ۇ

  بېر   يەرگە شااااۇ ئدۋۋ ل دەرۋ ز     جەنۇبىي بدز رى بېلېغېمنىڭ
  زۈڭنىڭئۆ ساااادتدمسااااەن  كىر   ئۆيمۇئۆي يدكى بوىى ۇ  بدقساااادڭ
  بوىسااااىمۇ ھەرقدنچە بدر  ئدئىلە مىڭچە بىرەر يەردە ئۇ. ئىختىادرى
 دې  م؟ قدن    چىقدر  بىرەرى ئدى  غدن

  بېر   بدز رغد ئۇ بوىساااد خىادىى ىىڭشاااىتتى  بېشاااىنى خىگفى
 .بوىغدنى ى

 .قوي ى يېنىك قوىىنى مۆر سىگە بدىىنىڭ بېرسدرو
. قويمديمەن ئددەمنى بدشاااقد ئورنۇڭغد كەىگۈچە قديتى  ساااەن-
 كەىسااەڭ  بديقدپ ئەمەساالىكىڭنى اليىق ئىشااقد بۇ ئۆزۈڭنىڭ ئەگەر
شىنىمەن  توغر  سېنى . ۇبوىى  بىلمىسەڭ نومۇس ھەرگىزمۇ بۇنى چۈ
  ئۆمر  ە بوىمدي ۇ  كەتساااااەڭ ئىنچىكىلەپ بەك ئىشاااااالرغد بەزى
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 بېشاااى  ن ئىشااانى ھېچقدن    ئددەم ئۇچر مىغدن ئوڭۇشاااساااىزىىققد
   نكەىگەن  قديتى  سەن. ھېسدبلىنى ۇ ئددەم نئۆتكۈزمىگە بېشى  ن

 ئەمەىگە قدن    ئدرزۇيۇڭنى بىلىمەن  جەريدنىنى ئىشااااانىڭ كېاىن
 . بوىى ۇ پدر ڭالشسد  ئدن  ن تۇغر لىق ئدشۇرۇش

  تۇرۇشااىغد  دەپ كېتەي چىقى  قىلى   تدز م ئېگىلى  خىگفى
 :ئدچتى ئېغىز يەنە بوۋ ي
 جۈملە بىر ئىلگىرى  بدشااالشااتىن تۇرمۇشاانى يېڭى بۇ بدالم -

 قىاىنچىلىققد تۇر  ئويالپ د ئىم ئۇنى ساادقلىۋ ل  ئېسااىڭ ە سااۆزنى
 .تۇر  ۇ كۆرسىتى  يول سدڭد ئۇ ئۇچر غدن   

 .خىگفى دې ى- بېگىم  بېر ڭ  دەپ سۆزنى شۇ قېنى -
  مەغلۇبىاەت بوىىااا  كەن  ئىر دەڭال قااادز نى  مۇۋەپقەقىاەت-
 .ئۆر ۋ تەىمەي ۇ مەڭگۈ سېنى

 .ئدى ى قەدەم ئىككى ئدى  غد بېرسدرو
 چۈشەن  ڭىزمۇ؟ مەنىسىنى گېقىمنىڭ-
 .بېگىم چۈشەن  م -
 .تەكر رال قېتىم بىر سۆزنى بۇ بوىسد  ئۇن   -
  ىمېن مەغلۇبىاەت بوىى  كەن  ئىر دەمال قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت-
 .ئۆر ۋ تەىمەي ۇ مەڭگۈ
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 بابتۆتىنچى 
 

  ىڭئۆز ن قويۇپ  چەتكە بىر بوىكىنى قدىغدن يېر مى يەپ خىگفى
  بېلېغېغد ئۇنىڭ ئەتە. ئويالن ى ئۈساتى ە تەق  رى پەس ااااااا ئېگىز

 كەىگەن ئېلى  بىلەن ئىشااەن  زور ئۇ بوىى ۇ  كۈن تۆت كەىگىنىگە
.  ۇر  ۇت پېتى شۇ تېخىچە خدىتى   ئۈستى  كى ئېشەكنىڭ تون قىز ل
 .قويۇىغدنى ى بدغالپ ئۆڭكۈر گە تدغ ئدرقىسى  كى دەڭ ئېشەك
  ا ۋ ر ڭ بۇ ىېكىن توىغدن  بىلەن چۇرۇڭ ااااا ۋ ر ڭ ئىچى ەڭنىڭد

  شىرەد كى تۈرۈپ  قوشۇمىسىنى كىرمەي ۇ  قۇىىقىغد ئۇنىڭ چۇرۇڭالر
  ساادتقۇچىالرنى مدل. ئوىتۇر  ۇ قدر پ تدمدققد كەچلىك قدىغدن ئېشااى 

 يوپۇرۇىۇپ ئۇنىڭغد ئەم ى مەساااااىلىلەر كەىگەن قىاندپ ئەزەى  ن
 .ئى ى كەىمەكتە

ي ۇ؟ ئدڭالپ گېقىمنى مېنىڭ ئۈچۈن نېمە لەركىشاااااى»   بدقمد
 ەنېم ئۇالر بوىى ۇ؟ تدرتقىلى قىلغدن   قدن    د ققىتىنى ئۇالرنىڭ

 ەنېم يېقىۋ ىى ۇ؟ ئىشاااىكنى بوىغۇچە ئېچى  ئېغىز منى مەن ئۈچۈن
  ئددەم ھەممىال بدز رد كى كىچىك بۇ قىز قمدي ۇ؟ گېقىمگە ئۈچۈن
شى ننىتو بۇ ئۇالر ندمر تمى ۇ؟ شۇنچە ش بىلەن  كۆرگىنى يدخ   قدئېلى
  نۇرغۇن ئۈچۈن نېمە دېاەىەيتتىم؟ نېمىمۇ مەن يەتمىساااااە  قۇربى

 مەن ئېاتى ۇ؟ كېلىشااانى كېاىن كۈن  ن بىرنەچچە مدڭد كىشاااىلەر
 ئىشاااىك قېتىم ھەر ساااېتىۋ تەرمۇ؟ بدشاااقىالر سااادتدىمىسااادم  توننى

 ز دى بۇ جۇىغىۋ ىى ۇ  ۋەھىمە بىر ئېاتقۇسااىز يۈر كىمنى چەككەن ە 
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  يدكى بوالر؟ يەڭگىلى ۋەھىمىنى بۇ قىلغدن   قدن    ئىشااتۇ؟ قدن   
 «قويىۋ ى  ممۇ؟ يۇقىرى بدشقىالرد ن بدھدسىنى توننىڭ
  ندر زى توىىمۇ مەغلۇبىاتى  ن ئۆز نىڭ چديقى ى  بېشاااااىنى ئۇ
 قديتى  ئۇنىڭ بەىكىم كەىمەس  مدس كەسااىقكە بۇ بەىكىم. بوى ى
 يدرمد  نەچچە ئدر ن كۈنىگە دققىنى ب تۆگىساااىنى شاااۇ يەنە بېر  

 ننىتو بۇ ئۇ ئەگەر. يدخشى ۇ د ۋ مالشتۇرغىنى ئىشنى ئېغىر تدپى  غدن
سد  سېتىۋېتەىىگەن سىمۇ قديتى  بوى  ۈزىي ئدى     خوجديىنىنىڭ بدر

 ھەي بدتۇر؟ يدش دېگەنى ى؟ نېمە ئۇنى بېرساااادرو! بوالتتى يورۇ 
 ئېلى  گەزمدىالرنى ۋە  چدرۋ ااااا مدل توپ ااااا توپ يۇرتىغد ئۇ ئىسىت 
 !ھە-بوالتتى يدخشى نەقەدەر بوىسد  قديتقدن
  قدر پ مەرتىۋ گە بديلىق ئۇنىڭ ئدى ى  ئېساااىگە ىىز نى يەنە ئۇ

 يدپساادم ئۇ بىلەن  شااۇنىڭ. ئويلى ى د د سااىنى قىلى  غدن مۇئدمىلە
شدرمىكىن  سەم پى شدرمىكىن  كۆم سى خىادىالرنىڭ دېگەن پى   نىھەممى
 ەتەئ ئۆتكۈزەي  كېچىنى بىر يەنە تدغ  . »رۋەتتىچىقى كدىلىسااى  ن

  ئوب  نر   قېتىم بۇ بدقمديمەنمۇ؟ سااااىندپ يەنە تەىىاىمنى ئەتىگەن
.  ىاليق يوىىنى سېتىۋېتىشنىڭ بدھدد  ئوب  نر   توننى چۈشەن ۈرۈپ 

 ئوب  ن ئددەمگە ئۇچر غدن. كېتەي چىقى  يوىغد يورۇشىغىال تدڭ ئەتە
 ىنىپۇ سدتقدن توننى تېغىغد زەيتۇن ىكىمبە. بدقدي چۈشەن ۈرۈپ بىر

 .«قديتدرمەن كۆتۈرۈپ
 دخىادىغ توغر لىق خوجديىنى يېگەچ  بوىكىنى يېر م قدىغدن ئۇ
  ھېس شااااەرەپ بوىى ۇ  ر زى ئۇنىڭ  ن چوقۇم بېرساااادرو. كەتتى
 ەتمەغلۇبىا قويمدي ۇ  تدشالپ يوى   يېر م ئىشنى ئۇ چۈنكى. قىلى ۇ
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سد  ئدر ن كۈن ە تۆت ىتونن بىر. قديتمدي ۇ بىلەن   ئۇزۇن ۋ قىت سدت
  ئدر ن كۈن ە تۆت قېتىم بۇ ئديدن  ئۇنىڭغد ىېكىن بوىى ۇ  كەتكەن

 يول خوجديىنىنىڭ قېتىم كېاىنكى نەرساااااىنى بوىغدن ساااااېتى 
  كېاىن ئدن  ن بوىۇشاااى  ساااېتى  كۈن ە ئۈچ بىلەن كۆرساااىتىشاااى

شى بوالالي  غدن سېتى  كۈن ە ئىككى   ن   شۇ ئدخىر. مۇمكىن بوىۇ
  تونالرنى نۇرغۇن ئىچىاا ە سااااااادئەت بىر ئۇ كېلىاا ۇ  كۈنلەر بىر

 بوىۇپ سدتقۇچى مدل بدر ئدبرۇيى اااا ندم ئۇ چدغ    ئۇ. سېتىۋېتەىەي ۇ
 .قدىى ۇ
 تدغ قويغدن بدغالپ ئېشاااااىكىنى چىقى   دەڭ  ن قديند  ئۇ

  قىرو ئۈستىنى توڭالپ  سوغۇقتد ئوتالر يدۋ . مدڭ ى قدر پ ئۆڭكۈر گە
  ئېچىنىشاالىق مدڭغدن   دەسااسااەپ ئۈسااتى  ن ئۇ تكەنى ى كە بدغالپ

  ۇمۇش كېچىنى قديتمدي  ئۈستىگە تدغ كەچتە بۈگۈن ئۇ. چىقدتتى ئدۋ ز
 .قوي ى پۈكۈپ كۆڭلىگە ئۆتكۈزۈشنى بىللە بىلەن ئېشىكى ئۆڭكۈردە

  ئۈچۈن نېمە بدز رغد بۇ ساااادتقۇچىالرنىڭ مدل بدشااااقد ھدز ر ئۇ
 ەئەت ىېكىن بوىساااىمۇ  ەنگەنچۈشااا خدىىمدي  غدنلىقىنى كېلىشااانى
 وىۇ ت ئىشااەنچىسااى كېلى  غدنلىقىغد ئدمىتى تدرتى   ئوڭغد ئىشاالىرى

  ئۇچر غدن    مۇئدمىلىسىگە سوغۇ  خېر   رالرنىڭ قېتىم ھەر ئۇ. ئى ى
  قۇرۇ  دېاى  ساادتىمەن مدل يەردە بۇ ساادتقۇچىالرنىڭ  مدل بدشااقد

 بېرساادرو ئۇ  ىېكىن. ئدالتتى ئېسااىگە سااۆز نى دېگەن ئدۋ ر چىلىك 
 سااااېتىقتىكەنغۇ؟ تون نۇرغۇن ئەتر پتد مۇشااااۇ ئىلگىرى يىلالر كۆپ

سدرو تەر قى  بىر يەنە ئوخشىمدس  ئەھۋ ل ھدز ر بەىكىم   دېگەن بېر
 .دە-پىرى سېتى  مدل
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سى يورۇقلۇقنىڭ ئىچى ە ئۆڭكۈر   كىرگەن ئوغرى. كۆرۈن ى شوىى
  كىر   ئوقتەك ئدتقدن تېزىىتى   قەد مىنى خىگفى ئوخشااااىمدم ۇ؟

  ئورنىغد يۈر كى كۆرۈپ مەنز ر نى ئدى    كى كۆز ىېكىن . كەى ى
 .چىقتى يوققد خىادىى تۇتۇش ئوغر نى چۈشتى 
ستۇرۇىغدن  شدم تدل بىر يېر قىغد تدش  يورۇقى   ئدجىز ئۇنىڭ قى

  ىزنىق بىر يىگىت بىر سدقدىلىق ئوىتۇرغدن چدپلىشى  بىر گە اااااا بىر
 يدسااادىغدن تدشاااتىن ئديىغى  كى ىڭئۇالرن. بوالتتى كۆرگىلى ئېنىق

  كەتمىساااااىمۇ  بىلى  تدز  خىگفى. ئۇخالۋ تدتتى بوۋ   بىر ئوقۇرد 
  ئۇنىڭ قدر پ  تېر لىر گە تۇرغدن قىز ر   پۇرىىشااااى   بوۋ قنىڭ

 خوتۇنالر ااااااا ئەر يدش. چۈشەن ى بوىمىغدنلىقىنى ئۇزۇن تۇغۇىغىنىغد
  ىېقىنچىلىر ني ئۇچىلىر   كى ئۈچۈن  كەتمەساالىكى مۇزالپ بدىىنىڭ
ستىگە ئۇنىڭ  الز يۈ بوۋ قنىڭ ئۇخالۋ تقدن تدتلىق قويغدن  يېقى  ئۈ

 .تۇر تتى كۆرۈنۈپ
يىگىت خىگفىغد قدر پ بدش ىىڭشااىتى  قوي ى  يدش ئدند بوۋ   

. خىگفى يدش تەرەپكە ئدساااتد ساااۈرۈى ى. ھېچكىم زۇۋ ن ساااۈرمى ى
ڭ ئۇنى ئدنىنىڭ تىترەۋ تقدنلىقىغد د ققەت قىلى  قدى ى  شاااااۇن  ال

قد ىڭ ئىكەنلىكىنى  ئۆڭكۈرد كى ساااااوغۇق ىڭ توىىمۇ يىل  كىاىملىر ن
قدر  ى  بوۋ    قد  قدنلىقىنى كۆردى  ئۇ يەنە بوۋ ق مديۋ ت ى   بوالى د 

تدمشاااااى   ئۇنىڭغد كۈىۈپ بېر ۋ تقدن ەك ئى ى. ئويمدقتەك ئدغز نى 
 . ئۇ نېمەقدر غدنساااااېرى  ئۇنىڭ يۈر كىگە غەىىتە بىر ئېقىم يۈگۈردى

 ۇ بىرد نال ىىز نى ئەسااااالەپ قدى ى. يدش ئدنىنىڭ تىتر كى ئۈچۈن
 ئۇنى خىادىى دۇنادد ن قديتۇرپ كەى ى.
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  ئىچكى كدرخدنىچى چوڭ بۇ كەىگۈساااى  كى قىلى   شاااۇن   
 ېنىغدي ئېشااىكىنىڭ كېاىن ئېلىشااىشاالىر   ن ئدز بلىق دۇنادسااىنىڭ

  ئدۋ يالپ توننى ئۇ. ئدى ى توننى ئېچى  ئدۋ يالپ بوپىنى بدردى 
 شاادم رەڭگى قىز ل توننىڭ. سااىالى ى قىامىغدن ەك كۆزى ئېچى  

 ئىچىگە توننىاااڭ ئۇ. كۆرۈنەتتى ئوتتەك كۆيۈۋ تقااادن يورۇقىااا  
 بۇرجەك تۆت: قدر  ى مدركىسااىغد شااىركەتنىڭ ئىككى كەشااتىلەنگەن

  كۈن ئۈچ. بدر يۇىتۇز تدل بىر يەنە چەمبەر  كىچىك ئىچى ە ر مكد 
 قېتىمالپ قدنچە بىلىكىگە ەتكەنك تېلى  ئۇنىڭ تون بۇ بوى ى 

  تون  كى ھەتتد ئۇ بىلى ۇ  ئۆزى خۇد نىڭ بىر بۇنى ئېسااااىل ى 
 سەكىا ئديدپ ئى ى  ئېسىل ھەقىقەتەن تون. تونۇي ۇ تدالنىمۇ ھەربىر

 .بوالتتى كىاگىلىمۇ ئۆمۈر بىر
  كۆز ئاادناا  ن تىنىۋ ىاا ى  بىر ئېغىر يۇمۇپ  كۆز نى خىگفى
 بوۋ قنىڭ ئدى ى  قەدەم ئىتتىك در پق ئدئىلىگە كىچىك ئدى    كى
 ئۈسااتى  كى بوۋ قنىڭ يۈكۈنۈپ  ئۈسااتىگە پدخىلى شاادل يېنى  كى

 ئەر يدش. بەردى خوتۇنالرغد ااا ئەر يدش ۋە ئدى ى ئدستد يېقىنچىالرنى
  ئىشااالىر غد كېتىۋ تقدن قىلى  ئدى  غد ئۆز خىگفىنىڭ خوتۇنالر ااااااااا

 نىتون قىز ل  رىىقئەتىۋ خىگفى. قېلىشااتى قدر پ ئىچى ە ھەير نلىق
 ەنبىل مېھرى چوڭقۇر ئۈستىگە بوۋ قنىڭ ئۇخالۋ تقدن تدتلىق ئېچى  

 .قوي ى يېقى 
  ىڭئۇن ئدند يدش. چىقتى ئۆڭكۈرد ن يېتىلەپ ئېشااىكىنى خىگفى

  ئۇنىڭ. قۇرۇمىغدنى ى تېخى نەملىك قدىغدن ساااااۆيگەن ە مەڭز گە
  ئۇ. تۇر تتى چدقندپ يۇىتۇز نۇرىۇ  بىر ئۈسااااتى ە دەل بېشااااىنىڭ
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  يۇىتۇزد ن ئۇ. بدقمىغدن كۆرۈپ يۇىتۇزالرنى نۇرغۇن مۇن    ئۆمر  ە
 كەتكەن  ال  چىقى  يدش كۆزىىر   ن قدر  ى  ئۇز   ئۈزمەي كۆز نى

 .چۈشتى يوىغد قديتى  غدن ئېرۇسدىېمغد
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 باببەشىنچى 
 

شى خىگفىنىڭ شىكىنى سدڭگىلىغدن  بې شىغد ئې   ۋېتى قويۇ مېڭى
  يۇىتۇز يو   كدرى ئەم ى بىلەن يۇىتۇز نۇرىۇ  ئۇنىڭ.  تدتتىكېتىۋ

 دنېمىشااق ئۇ. چېچىۋەرسااۇن يوىغد ئدى  نقى نۇر نى چەكسااىز ئۆز نىڭ
 خوتۇننى ااا ئەر يدش ئۆڭكۈرد كى ئۇ قىل ى؟ ئى  ئەخمىقدنە مۇن   

 ى ى؟كەىم خىادىىغد نېمىشقد بېر   سېتى  ئۇالرغد توننى تونۇمدي ۇ 
 بدشاااقىالر. دەي  كىن نېمە بېر   خوجديىنىغد ئەم ى بوى ى  خوپ
 ئدىغدن يېز   ھېسدبىغد ئۆز بدشقىالر ئەگەر! تېخى دەڭالر دەي ۇ نېمە

مدي  غدن قىلچە توننى  بېر ۋەتكەنلىكىنى بىكدرغد بىر گە تونۇشااااا
سد    ئۆڭكۈرد كى كېلى   يەنە. ئۈزۈىى ۇ ئۈچىاى كۈىۈپ چوقۇم ئدڭلى

 .دەڭالر بەردى بوۋ ققد بىر
 تدمد  توقۇپ  بىرنى يدىغدن  ن ئويالپ  بۇيدن ئويالپ  ۇيدنئ ئۇ

  گەپكە بۇ. بوىاا ى دېمەكچى كېتىقتۇ  ئوغر الپ بىرى يەۋ تقاادناا  
.  كۆپقۇ يدىغدن اااااا ئوغرى ھدز ر قدالر  ئىشىنى  ئىشىنەرمۇ؟ خوجديىن
 بىخەساااااتەىىك ئۇنى تەق  رد مۇ  ئىشاااااەنگەن خوجديىن ىېكىن 
 .گەپقۇ تۇرغدن ئەيىبلىشى دەپ قىقسەن

  قىلغدن چۈشااكۈن كدرۋ ن ئۇ. ئى ى ئۆتكەن تېز ندھديىتى ۋ قىت
شىكى  ن ئۇ. كەى ى يېتى  يەرگە شۈپ  ئې  ەغەمگ يېتىلەپ ئۇنى چۈ

  ننىزېمى يۇىتۇز ئۈسااتى  كى بېشااى. كەى ى ئدى  غد چې  ر پدتقىنىچە
سىر گەن بويى يول ئۇ. تۇر تتى يورۇتۇپ كۈن ۈزدەك   كۆز مەنز رە ئەن
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 قدر پ ئدسمدنغد سىرتى   چې  ر بېرسدرو: بوى ى پەي   رىئدخى ئدى    
 .تۇر تتى

  ىېكىن . توختدتتى قەد مىنى چىقدرمدي تىن ااااااااا ئۈن خىگفى
 .كۆردى ھدمدن شۇ ئۇنى خوجديىن

 : سور  ى كېلى  يېنىغد ئۇنىڭ بوى ى  ھەير ن بېرسدرو
 كېلىشىڭمۇ؟ ھدز ر-
 .بېگىم شۇن   -
  ساادڭد ئدخىر اااااااا بدشااتىن زيۇىتۇ تدل بىر قىل  ڭمۇ  د ققەت-

 كەى ى؟ ئەگىشى 
 مبېلېغې يۇىتۇز ئۇ بوى ى  سدئەت ئىككى قىلمدپتىمەن؟ د ققەت-
  قىلمدي مى  ر يەردە مۇشااااۇ مەن تدرتى  بوىغدن  ن پەي   تەرەپتە
مرۈمااا ە. تۇردۇم قااادر پ ىۇ  ئۇنااا    ئۆ نى نۇر تۇز ى  كۆرۈپ يۇ

  تەرەپكە زبى بوىۇپ  پەي   تۇيۇقساااىز ئۇنىڭ مەن. بدقمدپتىكەنمەن
  بېشااااىمىزنىڭ دەل ئۇ. قىل  م د ققەت كېلىۋ تقدنلىقىغد سااااۈرۈىۈپ

ستى ە سىز سەن توختىغدن    ئۈ  توۋ   خۇد يىم. بوى ۇڭ پەي   تۇيۇق
 .تۇر  ۇ قىلمدي مى  ر ھدز ر ئۇ

 ئىنچىكىلەپ چىر يىغد ئۇنىڭ كېلى   يېقىن خىگفىغد بېرسااادرو
 .قىل ى د ققەت
- ئۇچر غدنمى  ڭ؟ ئىشااااقد ەئدالھى  بىرەر بېلېغېم   سااااەن-

 .ئۇ سور  ى
 .بېگىم يد  -

 .پدتتى خىادىغد چوڭقۇر تۈرۈپ  قوشۇمىسىنى بوۋ ي
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 . بدقمىغدن كۆرۈپ ئۆمرۈم ە كېچىنى بۈگۈنكى ەك مەن-
 يەنە؟ ئدخىر بېر    ئىككىلىنى  خىگفى

 .دې ى-بېگىم  ئۇنتۇمديمەن  مەڭگۈ كېچىنى بۈگۈنكى مەنمۇ-
 بوىۇپ قدن    سەن. بېر قتۇ يۈز ئى  بىر چوقۇم ئۇن  قتد ھە -
 كەى  ڭ؟ قديتى  كەچ مۇنچە

 .بدشلى ى تەكشۈرۈشكە كېرەكلىر نى ااااا نەرسە ئۇنىڭ خوجديىن
 .تۇردى قدر پ جىممى ە خىگفى
!  دە-قاادز نىقساااااەن مۇۋەپقەقىاەت ئاادخىرى يو   تون ۋ ھ -

. بەر سۆزىەپ بىر ئوب  ن ئىشالرنى ئۆتكەن بېشىڭ  ن مدڭد يدخشى 
 قېنى . دە-ئەمەسااكەن بىكدر كەىمەساالىك ئۇيقۇم بۈگۈن  ەئەساالى

شدرەتكە بىرەر. بدقدي ئدڭالپ گەپلىر ڭنى شى  بې سدم ئېر   بئەجە قدى
 ئەگىشاااى  بدىىغد تۆگىچى بىر بوىۇپ قدن    يۇىتۇز نۇرىۇ . ئەمەس

 .بدقدي كۆرۈپ كەى ى 
  يۇمغىنىچە  كۆزىىر نى قىاسااااىاى   كدر ۋ تقد كدندپ بېرساااادرو

 ۋە ھااادقااادرەت قىلى   رەت ئۇچر غااادن بېلېغېمااا   خىگفىنىاااڭ
. بدشاالى ى ئدڭالشااقد بديدنلىر نى توغر سااى  كى ئوڭۇشااسااىزىىقلىرى

  تتىر  ئى دوىىسى  ن خىگفىنى خوجديىنى دۇكىنىنىڭ بويۇمالر سدپدل
 ي ى؛قو ىىڭشااىتى  بېشااىنى بېرساادرو ئدڭلىغدن    چىقىرۋەتكەنلىنى

شكە بدھدنى خىگفى شۈرۈ سكەرىىر نىڭ ر م ئۇنىمىغدن    چۈ  توننى ئە
  كۈىۈمساااىرەپ بوۋ ي بوىساااد  ئدڭلىغدن   ئدتقدنلىقىنى يۈز گە ئۇنىڭ
 .قوي ى
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  ۇئ. قدى ى بوغۇىۇپ ئدۋ ز مۇ خىگفىنىڭ ساۆزىىگەنلىكتىن  ئۇزۇن
 ھەرخىاال چىرمىۋ ىغاادن كاادىلىساااااىنى ئوىتۇرغاادناا   دەڭاا ە ئاادخىرى

شلىك شۋ  سدرو چدغ    بۇ. بەردى سۆزىەپ خىادىالرنى تە   ئۇنىڭ بېر
 :بۆىۈپ گېقىنى
  ر يىڭ ئىشااتىن بۇ سااۆزىە  تەپسااىلىارەك بدر ئىمكدن خىگفى -

 ئويلى  ڭ؟ ئىشالرنى قدن    ئوىتۇرغدن    يدىغۇز دۆڭ ە قديتى  
 .بەردى سۆزىەپ قۇر بىر قدى ۇرمدي  ئەسلىاەىىگەنلىر نى خىگفى

  خىادىالرد ن تەشۋ شلىك بۇ ئدخىر   -بوۋ ي  دې ى-يدخشى -
 ېقى ب ئۇرۇنۇپ قېتىم بىر يەنە سېتىۋېتىشكە توننى تۇىۇپ قۇ قدن   

 .بەر سۆزىەپ شۇنى ئەم ى قدى  ڭ؟ كېلى  قدن    غەير تىگە
 :بەردى جدۋ ب كېاىن ئويلىنىۋ ىغدن  ن پەس بىر خىگفى

 مەغلۇپ ئەگەر. ئويلى  م قىز نى كدندنىڭ چدغ   مۇشااااۇ مەن-
 ئديدن ئۆزۈمگە قىمقدر ادىمدي  غدنلى مەڭگۈ يۈز گە ئۇنىڭ بوىسااااادم 

-ۋ قىر ۋەتتى  تۇيۇقسااىز كەىگەن ە  يەرگە شااۇ سااۆزىەپ ئۇ-ئى ى 
 !بوى ۇم مەغلۇپ يەنىال مەن ىېكىن
 توننى بوىسد ئۇن    مى  م ااااچۈشەن  ۇم؟اااااااااااااااابوى مەغلۇپ-

 كەىمەپسەنغۇ؟ قديتۇرۇپ
  رئدخى ااااا بدشتىن ھېكديىسىنى توننىڭ ۋە بوۋ   ئۆڭكۈر  خىگفى

 بېشااىنى بېرساادرو بوىغدچقد  پەس توىىمۇ  مۇئدۋ ز. بەردى سااۆزىەپ
 گەپلىر نى ئۇنىڭ بوۋ ي. بوى ى مەجبۇرى ئدڭالشااااقد قىلى  يېقىن

  زېمىنغد تۇرغدن چېچى  نۇر يۇىتۇزالر-ساااااىرتىغد چې  ر ئدڭلىغدچ 
 ئدستد ااااااا ئدستد چىر يىغد. بوى ى خدتىرجەم كۆڭلى ئۇنىڭ. قدر يتتى
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سىنى بدىىنىڭ ئۇ. يۈگۈردى كۈىكە سەدەپ بوىۇپ  ۆزىەپس ھېكديى  ئې
 .سەزمى ى ئوىتۇرغدنلىقىنىمۇ
سەد گەن ستد ئدۋ زمۇ ئې ستد ااااااا ئد سىل ى  ئد   ئىچىنى چې  ر بې

 قدقدر شاا خوجديىنىغد كۆتۈرۈپ بېشااىنى خىگفى. بدسااتى جىمجىتلىق
  تۆگە ئۇنىااڭ دېمەك . بوىاا ى مەغلۇپ ئۇ. چىمىلاا  ۋ تاادتتى يۈزى

  ئۇنىڭ .ئىسقدتالن ى ىكەىمەي  غدنلىق قوىى  ن ئى  بدشقد بېقىشتىن
 كەتكۈسااااى چىقى  قېچى  چې  رد ن تۇرۇپ سااااەكرەپ ئورنى  ن
  ىگەمۆر س ئۇنىڭ قوىى پىر نىڭ سېتى  مدل تۇيۇقسىز  ئۇ. كېلەتتى

 . ىقدر  كۆز گە خوجديىنىنىڭ ئىختىادرسىز سەزدى  چۈشكەنلىكىنى
-كېلەىمەپسااەن تېقى  پۇل تىاىن بىر قېتىم بۇ دېمەك بدالم -

 دە؟
 .بېگىم   شۇن  -
.  نئېرشىقسە نەتىجىگە كدتتد سەن قدر شىمچە  مېنىڭ ىېكىن -

 مېنىڭ يۇىتۇز نۇرىۇ  ئدشااۇ ئدساامدن  كى ئىقر رمەن  شااۇنىڭغد مەن
  ممىنىھە سدڭد كېاىن  قديتقدن  ن ئدر لىغد پدىمىر . يورۇتۇپتۇ كۆزۈمنى

 .تدپشۇر مەن ئىشنى بىر سدڭد ھدز ر قويىمەن  چۈشەن ۈرۈپ
 .بېگىم تەيادرمەن  ەخىزمىتىڭىزگ-

قد   كۈن ئەتە ساااااادتقۇچىلىر مىز مدل كەتكەن چىقى  ساااااىرت
ى  ئىلگىرى ئوىتۇرۇشاااااتىن ى ۇ قديت ىڭ. كېل ىڭ ئۇالرن   ئۇالغلىر ن

  ھدز رچە سااەن. بوىمدي ۇ بوىمىسااد ئددەم ئدىى  غدن خەۋەر ھدىى  ن
 خدالمسەن؟ تۇرۇشنى قىلى  ئىشنى شۇ بېر   قديتى 
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  كۆزىىر نى نۇر ااا   تۇزنىاااڭيۇى چىقتى  چېااا  رد ن خىگفى
 ئىچىااا  كى چېااا  ر ئۇۋالۋېتىااا   كۆزىىر نى ئۇ. ئااادچااادىمىااا ى
 .ئدڭلى ى چدقىر ۋ تقدنلىقىنى خوجديىنىنىڭ

  تدپشاااااۇرۇقىنى خوجديىنىنىڭ كىر    قديتى  چې  رغد بدال
 :بوىسد خوجديىنى. تۇردى بوىۇپ تەيادر ئدڭالشقد
 .دې ى-ڭ بوىمى   مەغلۇپ سەن بدالم  ئۇخلىغىن  خدتىرجەم-

  ئۈساااااتى  ن چې  رنىڭ يورۇغۇچە تدڭ يۇىتۇز نۇرىۇ  ھېلىقى
 .كەتمى ى
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 بابئالتىنچى 
 

 ھەپتى  ن ئىككى كېلى  قديتى  ئدر لىغد پدىمىر  كدرۋ نى سااود 
 ئۈساااااتىاا ە ئوت ئېغىلاا  كى خىگفى ئاادخشاااااىمى  بىر كېاىنكى

 ەنبىل ئۇنىاااڭ خوجاااديىنى. ئويغااادتتى بىرەيلەن ئۇخالۋ تقااادنااا  
 .ئى ى كۆرۈشمەكچى

 ۋە كەى ى كىر   ئدى  ر پ ئۆيىگە يدتد  خوجديىنىنىڭ خىگفى
 ز اددە ھەدد ن. تۇردى بېشاااى   كدر ۋ ت بىلەىمەي قىلىشاااىنى نېمە
  كۆرسااىتى  كىچىك توىىمۇ ئددەمنى يدتقدن ئۈسااتى ە كدر ۋ ت  چوڭ

 تىكلىنى  تەسااااتە ندھديىتى ئېچى   كۆزىىر نى بېرساااادرو. تۇر تتى
  دۈمبىساااااى  كى قوىلىر نىڭ تدتدرغدن  چىر يى ئۇنىڭ. دىئوىتۇر

  ئددەمنىڭ بۇ ئدى    كى كۆز خىگفى. چىققدنى ى كۆپۈپ تومۇرالر
 ئددەم ئدشاااااۇ پدر ڭالشاااااقدن بىلەن ئۆزى ئىلگىرى ھەپتە ئىككى

 .قدى ى ئىشىنەىمەيال ئىكەنلىكىگە
 .شاااەرەتلى ى تەر قىنى ئديدغ كدر ۋ تنىڭ بىلەن قوىى خوجديىن

 ئدغز غد خوجديىنىنىڭ ئوىتۇرۇپ  ئدساااااتد يېنى   در ۋ تنىڭك بدال
  ئوخشاااىمدي قېتىمغد ئدى  نقى ئدۋ ز نىڭمۇ خوجديىنىنىڭ ئۇ. قدر  ى

 .بديقى ى قدىغدنلىقىنى
  يېتەرىىك ئويلىنىۋېلىشاااااىڭغىمۇ بوى ى  كۈنلەر خېلى بدالم -
 خدالمسەن؟ ھدز رمۇ بوىۇشنى سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ سەن. بەرد م ۋ قىت
 .بېگىم اليمەن خد-
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سد  ئۇن   - شىڭنى بۇ بوى شلىغىن  ئى شىن بوۋ ي دې ى-بد   ىبې
شىتى   سلى ە-ىىڭ  درب پىالنىم بوىۇش بىللە كۆپرەك بىلەن سەن ئە

سەن  كۆرۈپ ىېكىن. ئى ى شقد قىلى  غدن مېنىڭ تۇرۇپ شلىر  بد   مئى
  ئىشااىكىم بىلەن  قدز نغىنىم مۇۋەپقەقىاەت سااېتىشااتد مدل مەن. بدر

 . كەىمى ى قوىۇم  ن قوغلىۋېتى  ئەزر ئىلنى ېلىۋ تقدنك ئدى  غد
  جىممى ە خىگفى. كەتتى يۆتىلى  تۇرۇپ تۈگەتمەي گېقىنى ئۇ
ى  توىىمۇ بوۋ ي ئوىتۇردى  قدر پ  يۆتەل. ئدالتتى نەپەس قىانىل

 گېقىنى كۈىۈمساااااىرەپ ساااااۇس بېرسااااااادرو. توختىاا ى ئاادخىرى
 :د ۋ مالشتۇردى

  د شااۇڭ. قدىمى ى كۆپ قتىمىزۋ  بوىى  غدن بىللە ئىككىمىزنىڭ-
سدىغ يدغىچى  ن ئدرچد ئدستى   كدر ۋ ت. قىلىشديلى گەپنىال نە   دنيد
 .چىقدرغىن تدرتى  شۇنى ئدۋۋ ل سەن بدر  سدن ۇ  كىچىك بىر

 ېرەت ئىزىەشتۈرۈپ  ئدستىنى كدر ۋ ت ئوىتۇرۇپ  تىزىىنى  خىگفى
  ونىڭېرسدرب ۋە چىقتى تدرتى  سدن ۇقنى كىچىك بىر بدغالنغدن بىلەن
 :د ۋ مالشتۇردى گېقىنى قويۇپ قىر   گېلىنى بوۋ ي. قوي ى ئدى  غد
 ديتدپدىم ئىشنىمۇ بدقى  غدن تۆگە مەن ئىلگىرى  يىلالر نۇرغۇن-

 شااەرقلىق بىر يەرد ن ئويلىمىغدن مەن بىر  ە  كۈنلەرنىڭ يۈرگەن
 تۇتقۇن قاادر قچى ئىككى ئااددەمنى ئۇ. قۇتۇىاا ۇر ۋ ىاا  م ئااددەمنى
 بۇ يۇىتۇزۇم  نىجدت مېنىڭ سااااەن شااااەرقلىق  ئۇ. دنكەنقىلىۋ ىغ

 ا دري مېنىڭ ئۇ. تۇرۇۋ ى ى دەپ بوىمدي ۇ  قديتۇرمىسدم يدخشىلىقىڭنى
. تىكەت ئېلى  ئۆيىگە مېنى كۆرۈپ  ئىكەنلىكىمنى تەنھد يۆىەكسااىز 

 .يدشى  م پدر غەتتە ا ر ھەت بىلەن ئدئىلىسى  كىلەر ئۇنىڭ مەن
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شىغد يەرنىڭ ئۇ مەن ستد تۇرمۇ ستد ااااااا ئد   بىر. قدى  م كۆنۈپ ئد
 ئون ئىچى ە ئۇنىڭ كۆرسەتتى  ئېچى  سدن ۇقنى بۇ مدڭد ئۇ كۈنى 
.  قويۇىغدنى ى نومۇر پدرچىسااااىغد ھەر ئى ى  بدر قەغەز تېرە پدرچە

  ۇىىئۇس ئۆگىنى  دەرسلەرنى قەغەزد كى تېرە بۇ پدرچىسىغد بىر نچى
 درىىقب سەنتىتىنىڭ سېتى  مدل تونۇشتۇرۇپ قدىغدنلىر    يېز لغدن 

 ساااەرپ ۋ قىت يىل بىر ساااد  ئۇ. تونۇشاااتۇرىغدنكەن ئدچقۇچلىرى
 مەن. چۈشااەن ۈردى ئېز   بىرمۇبىر پەىسااەپەنى ئۇنىڭ  كى قىلى  

  ئېلىۋ ى  م  خدتىرەمگە سااۆزنى ھەربىر قەغەزد كى تېرە ھەربىر ئدخىر
شۇمنىڭ بوىۇپ  تەن بىر جدن  بىر بىلەن مەن سۆزىەر ئۇ   بىر تۇرمۇ
 .ئديالن ى سمىغدقى

 پدرچە ئون ئىچى ە سدن ۇ . بەردى مدڭد سدن ۇقنى بىر ئۇ كېاىن
 تىلال تدل 05 ئىچىگە ۋە خەت پدرچە بىر بدشااااقد  قەغەزد ن تېرە

  ئدير لغدن  ن ئۆي  ن بۇ مەن خەتنى. ئى ى بدر ھەمادن بىر سېلىنغدن
  ئدئىلى  ن ئۇ مەن بىلەن شاااۇنىڭ. بوىى  كەن كۆرۈشاااۈمگە كېاىنال

  ئۇ مەن. كەى  م ئدر لىغد پدىمىر  ئۈچۈن قىلى  تىجدرەت ر لى  ئدي
 بىلەن پۇل ھەمادنىم  كى مېنىڭ خەتتە . كۆردۈم ئېچى  خەتنى

 ىيوى تۇرمۇش يېڭى بىرىەشااتۈرۈپ  ئۇسااۇىنى يېز لغدن قەغەزگە تېرە
شىم  بېر لگەن  بۇيرۇ  شۇن    مدڭد يەنە خەتتە. يېز لغدنى ى ئېچى

سۇن  ۋ قىتتد قدن    مەيلى     نئۆزۈم يېر مىنى پدي  منىڭ تدپقدن بوى
  تەڭر نىڭ ىېكىن . ئىكەن كېرەك بېر شااىم بۆىۈپ ئددەملەرگە ندمر ت

 سدن ۇقتىكى تۇرۇپ  ئۇچر مدي ئددەمگە بىر مۇۋ پىق بىلەن بېشدر تى
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  كۆرسااااىتىشااااكە ھەتتد بېر شااااكە  بىرەرسااااىگە قەغەزىەرنى تېرە
 . بوىمدي  كەن
 .چديقى ى بېشىنى خىگفى

 .بېگىم چۈشەنمى  م  مەن-
 مەن بوى ى  يىل نۇرغۇن. قويىمەن چۈشااەن ۈرۈپ ساادڭد مەن-
  بوىۇشااااىنى پەي   ئۇنىڭ. كەى  م ئىزدەپ ئددەمنى مۇۋ پىق ئدشااااۇ
 قەغەزد كى تېرە كۈتكەچ  بوىۇشاااىنى پەي   ئۇنىڭ. كەى  م ئىزدەل
 سااااەن. توپلى  م بديلىق نۇرغۇن قىل  م  سااااود  بويىچە ئدچقۇچ

  ۇئ ۋ قتىم   ھديدت مەن ئىلگىرى  كېلىشااااتىن قديتى  بېلېغېم  ن
.  ئويلىغدنى  م دەپ ئوخشااااديمەن  كۆرەىمەي  غدن ئددەمنى مۇۋ پىق
  ىرب ئدن  ن كۆرگىنىم  ال  ئدسااتى   يۇىتۇزنىڭ نۇرىۇ  ئدشااۇ سااېنىڭ
 تېگىگە ھدد ساااااىنىڭ بۇ مەن. بوى ۇم قىلغدن ەك ھېس نېمىنى

شكە شىغدئورۇنالش تەڭر نىڭ. ئۇرۇن ۇم يېتى شۇم تۇرۇ سۇنۇ  رەككې بوي
  ئدشاااۇ بوىغدن زور ندھديىتى ئەھمىاىتى ئۈچۈن ئۆزۈڭ كېاىن. ئى ى

 ا دتق يۈر كىمنىڭ ئدڭلىغىنىم    كەچكەنلىكىڭنى مېھر   ن توننىڭ
 مەزگىل  ن ئۇزۇن: بوى ۇم ئدڭلىغدن ەك ئدۋ زنى بىر چىققدن قېتى  ن
 يدغىچى  ن ئدرچد بوى ى  ئدخىرىىشااااى  غدن ئىزدەشاااالىر م بۇيدنقى

 ىىتەغە! تدپتىم ئدخىر ئددەمنى قىلى  غدن ۋ ر سلىق سدن ۇققد يدسدىغدن
 ا زېھىن مېنىڭ بدشالپ  تدپقدن  ن ندمز تنى ئدشۇ مۇۋ پىق مەن ئى  

 ھەر توشااتى  ئەجىلىم مېنىڭ ھدز ر. بدشاالى ى ئدجىزالشااقد قۇۋ تىم
 .بوى ۇم كېتى  غدن خدتىرجەم ھدى  
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  نىمۇشتلىر  ئۇ. كېتىۋ تدتتى پەسلەپ رىبدرغدنسې ئدۋ زى بوۋ ينىڭ
 .ئېڭىشتى تەرەپكە خىگفى تۈگۈپ  چىڭ

  بۇ چۈنكى-ئۇ  دې ى-ئدڭال  قويۇپ كۆڭۈل گەپلىر منى بدالم -
 .يو  مدد ر م تەكر رىىغۇدەك سۆزىەرنى

  .ئوىتۇردى يېنى   خوجديىنىنىڭ يدش  ىىق كۆزىىر  ە خىگفى
  بىر چوڭقۇر پىرى سااااېتى  مدل بۇ. تۇتۇشااااتى قول ئىككىسااااى

 .د ۋ مالشتۇردى گېقىنى كېاىن تىنىۋ ىغدن  ن
  ھېچكىمگە قىممىتىنى ئىچى  كى بىلەن سدن ۇ  بۇ ھدز ر مەن-

 ىېكىن . تدپشااۇر مەن ساادڭد نەرسااىنى بوىمدي  غدن تەڭلەشااتۈرگىلى
 055 ئىچىگە سدن ۇ . كېرەك بېر شىڭ ۋەدە ئىشقد بىرنەچچە ئدۋۋ ل

  ىتۇرمۇشۇڭن بىلەن ئۇنىڭ سەن. بدر ھەمادن بىر سېلىنغدن تىلال تدل
 مەن. بوىى ۇ بدشاالىساادڭ تىجدرەتنى ئېلى  گىلەم ئدزر   قدم  ساادڭ 

 سااادڭد بۇنىڭ ىېكىن بوالتتى  بەرساااەم دۇناد - مدل نۇرغۇن سااادڭد
 تديىنى   كۈچۈڭگە ئۆز ساااااەن. يو  پدي  ساااااى بدركى  ز اىنى

  ئدن  ن چىقسااااادڭ  بوىۇپ سااااادتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادد كى
  ئدرزۇيۇمنى چىقدرمىغدن ئېسىم  ن بويى ئۆمۈر مەن. بوىى ۇ ھمىاىتىئە

 !بىلگەنسەن ھدز ر
  ئۇ. بدرغىن د مدسكۇسقد كېتى   يەرد ن بۇ دەرھدل سەن ئەم ى

  نەرسااىلەرد ن يېز لغدن قەغەزگە تېرە كۆپ  پۇرسااەت ساادڭد يەردە
  ر نچىبى كېاىن  مۇقىملىشىۋ ىغدن  ن يەردە ئۇ سەن. پدي  لنداليسەن

ى  قەغەزنى ېرەت ى ۇ  كۆرساااااەڭ ئېچ غدنلىر نى بوى   ھدز رچە قدى
 پىششىق مەزمۇنىنى ئوقۇغىن  قديتد ااااااا قديتد ئۇنى سەن. كۆرمىگىن
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  ويىچەب تەرتىقى قدىغدنلىر نى ئدن  ن. ئوقۇ يېتى  مەنىسىنى ئىگىلە 
سەڭ سىتىلگەن ئۇالرد . بوىى ۇ كۆر سى  كۆر سۇل ۋە پىر ن   ەبويىچ ئۇ

  ەكۈنگ ااااا كۈن  ن سدنى گىلەمنىڭ دتى  غدنس سەن تۇتسدڭال  ئى 
 .كۆپىاى ۇ
  قەغەزد كى تېرە بىر نچى سەن: شەرتىم قويى  غدن ئدۋۋ ل ئەڭ

  بۇنىڭغد. كېرەك ئىچىشااىڭ قەسااەم قىلىشااقد ئى  بويىچە كۆرسااەتمە
 بېرەىەمسەن؟ ۋەدە

 .بېگىم بېرەىەيمەن -
  ئى  بويىچە كۆرسااەتمە قەغەزد كى تېرە يدخشااى  يدخشااى -

.  ئېرشاااەىەيساااەن بديلىققد كۆپ قىلغدن  نمۇ ئدرزۇ ئۆزۈڭ  تۇتسااادڭال
  ئددەملەرگە بەختسااىز ئۆزۈڭ  ن پدي  ڭنى تدپقدن: شااەرتىم ئىككىنچى

شىڭ بۆىۈپ سدڭ سەل قىلچە بۇنىڭغد كېرەك  بېر   ۇب. بوىمدي ۇ قدر 
 كېلەم ۇ؟ قوىۇڭ  ن

 .بېگىم كېلى ۇ -
  قەغەزد كى تېرە سااااەن شااااەرت  مۇھىم ئەڭ ئەم  كىسااااى-

. بوىمدي ۇ قويساااادڭ ئېاتى  ئددەمگە ھەرقدن    بدشااااقد مۇنالرنىمەز
 بېشاااااادر تىگە يۇىتۇزنىڭ نۇرىۇ  ئدشاااااۇ مەن بىر  ە كۈنلەرنىڭ

شكەن ەك  شدر تىگە تەڭر نىڭ سەنمۇ ئېر  شىسەن  بې    چدغ ئۇ ئېر 
  ۇئ بەىكىم. تونۇۋ الاليسااەن ئددەمنى تېگىشاالىك كۆرسااىتىشااكە سااەن

 بىلمەسااااالىكى ئىكەنلىكىنى ى ئ قدن    بۇنىڭ ئۆزى ئددەمنىڭ
 بۇ ئدن  ن كېاىن  توختدتقدن  ن كۆڭۈل ئددەمگە ئۇ سااەن. مۇمكىن

  ئۇ ئەگەر بوىى ۇ  بەرساااەڭ ئېاتى  ئۇنىڭغد ساااىر نى سااادن ۇقنىڭ
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 بۇ. بوىى ۇ ئدشاااكدر لىساااد دۇنادغد مەخقىاەتلىكنى پۈتۈن خدىىساااد 
 بېرەىەمسەن؟ ۋەدە شەرتكە
 .بېرەىەيمەن ۋەدە-

سدرو ستى  بېر   ىرب قېنى  ئېلىۋەتكەن ەك  يۈكنى ئېغىر بىر  نئۈ
 قدىغدن بوىۇپ قور ي ەك يۈگۈردى  كۈىكە چىر يىغد ئدى ى  نەپەس
 .تۇتتى يۈز نى خىگفىنىڭ بىلەن قوىلىرى
  ئەم ى-ئۇ  دې ى-چىققىن  يوىغد ئېلى  سااادن ۇقنى ئەم ى-

 سااادڭد بدالم  ساااۆيىمەن  ساااېنى مەن. كۆرۈشاااەىمەيمىز قديتد بىر
 ىىز  بەختتىن بااادرىىق كەىگۈساااااىااا  كى تىلەيمەن  ەتمۇۋەپقەقىا

 .تىلەك  شمەن بوىۇشىڭالرغد بەھر مەن تەڭ ئىككىڭالرنىڭ
  تدر مالپ بويالپ مەڭز نى خىگفىنىڭ يدشاااااالر كۆز مونچدقتەك

  ۇئ. چىقتى ئۆيى  ن خوجديىنىنىڭ ئېلى  سااادن ۇقنى ئۇ تۆكۈى ى 
 قوي ى  يەرگە ساادن ۇقنى توختىتى   قەد مىنى سااىرتى   ئىشااىك
 :سور  ى خوجديىنى  ن بۇرۇىۇپ كەينىگە ئدن  ن
  ىمېن مەغلۇبىاەت بوىى  كەن  ئىر دەمال قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت-
 شۇن  قمۇ؟ ئۆر ۋېتەىمەي ۇ  مەڭگۈ

   ىىڭشااىتتى سااۇس بېشااىنى ئوىتۇرۇپ  يۆىىنى  الر ۋ تقد بوۋ ي
 .خوشالشتى پۇالڭلىتى  قول تەبەسسۇم  چىر يى  
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 بابيەتتىنچى 
 

  شااااەرقىي شااااەھىر گە د مدكۇس مىنى   ئېشااااىكىگە خىگفى
  بىر ئدتىلى  غدن دەپ ساااااتۇرگ  ئۇ. كەى ى كىر   دەرۋ ز   ن

.  ىقدپلىغدنى ۋەھىمە ئەن  شە قەىبىنى كېتىۋ تدتتى  بويالپ كوچىنى
  ۋەھىمىنى قەىبى  كى ئۇنىڭ چۇرۇڭلىرى اااا ۋ ر ڭ مدڭغدنالرنىڭ بدز رغد

 ۇب بىلەن كدرۋ نى سااود  خوجديىننىڭ ئۇ ئىلگىرى. قوغلىۋېتەىمى ى
 چدغالر يدخشااى دېگەن نېمە. كېلەتتى كىر   ھەيۋەتلىك شااەھەرگە

 ئىسااتىقبدىى يو   يۆىىكى اااااااا يدر يدىغۇز  تىكەن ەك ئۇ ھدز ر! ئۇ
  بىر نىڭكى  ن ا بىر ئدۋ زى سدتدرالرنىڭ ا ئېلى  كوچى  كى. قدر ڭغۇ
 قدر پ ۇكدنالرغدد كىچىك ااااااا كىچىك قەپىسى ەك كەپتەر ئۇ. يدڭر  
 ڭسدتدرالرنى ا ئېلى  يېاىۋ ىغدن نەرسىلەرنى بىرمۇنچە ئدى  غد. مدڭ ى

 بويۇمال  كۈمۈش مىس  چدقنىتى  غدن  كۆزنى ئۆتكەن ە  يېنى  ن
 ا ھۈنەر يدسااااادىغدن يدغدچتىن بويۇمالر  توقۇىمد جدب ۇقلىرى  ئدت

  ۇششد ئ قەد مى ە ھەربىر. ئۈىگۈرەىمى ى قدر پ بۇيۇملىر غد سەنتەت
  بوىۇشاااااقد خېر   ر مېلىغد ساااااوزۇپ  قوىلىر نى تىجدرەتچىلەرنىڭ
-تەر قى ە ئدى ى دەل ئۇنىڭ. مدڭدتتى ئۇچر تى  ئۆتۈنۈشاااالىر نى

 يدز. تۇر تتى كۆتۈرۈپ قەد تېغى خېمۇن سااااىرتى   تدمنىڭ غەربىي
  كۆزنى قدرالر ئدپتد  چوققىساااااى  كى ئۇنىڭ قدر مدي  بوىۇشاااااىغد
ند  بۇ خىگفى. تۇر تتى چدقنىتى  ندىغۇ چىقى   بدز رد ن قدي   قو
شكە شلى ى ئىزدە شد» قىاندىمديال  ئدنچە. بد  قويۇىغدن ندم دەپ «مو

 ديلىقئ بىر خىگفى. ئى ى پدكىز ندھديىتى ئۆيلىرى تدپتى  دەڭنى بىر
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جدرە ى  ن ھەققىنى ئى ې ى  ئد ىڭ تۆىىۋ جديىنى دەڭن غد خو   ئۇنىڭ
شقىچە شىكىنى خىگفى. كەتتى كۈچۈكلىنى  بد س دەڭنىڭ ئې   ىغدئدرقى

  ئدن  ن يۇيۇن ى  پدكىز بېر   دەريدساااااىغد بۇد  قويۇپ  بدغالپ
 .كەى ى قديتى  دەڭگە

سدىغدن يدغىچى  ن ئدرچد خىگفى  دغئدي سدن ۇقنىڭ سدن ۇقىنى يد
 ڭساادن ۇقنى. ئدجر تتى تېر نى قدپالنغدن سااىرتىغد قويۇپ  تەر قىگە

 پەس بىر ەغەزىەرگەق تېرە ئىچى  كى خىگفى. ئېچىل ى ئدسدنال ئدغزى
 ەقەغەزگ تېرە قوىى. سدى ى ئىچىگە قوىىنى كېاىن  تۇرغدن  ن قدر پ

 كىرگەن ەك  جدن قەغەزىەرگە تېرە خۇددى ئۇنىڭغد تىگىشاااااىگە 
 قوىىنى ئىختىادرساااىز تۇيۇى ى  مى  رالۋ تقدن ەك ئدساااتى   سااادن ۇ 
  بدز رد كى. كەى ى ئدى  غد دېر زە تۇرۇپ ئورنى  ن ئۇ. تدرتىۋ ى ى

 يېقىنال بدز ر. كىردى بېسااى  كەىكۈن ەك ئۆيگە چۇرۇڭالر اااااااا ۋ ر ڭ
 ۋە ۋەھىمە قدر  ى  تەرەپكە كېلىۋ تقدن ئدۋ ز ئۇ. قىالتتى يەردەك

غد گدڭگىر ش ى  ھۇجۇم يەنە ئۇنىڭ ى ى  قىل قد كە يدق   مېڭى  بۇ
  كۆزىىر نى يۆىىنى  تدمغد ئۇ. كەتتى تدرقدپ تۇمدن ەك ئىشاااەنچىساااى

شلىرى كۆز يۇم ى    بىر ئىكەنمەن  ئەخمە . »تۆكۈىەتتى تدر مالپ يد
  كىم بوىۇشاانى ساادتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادد كى بدققۇچىغد تۆگە

 ۈنبۈگ. يو  جۈرئىتىم چىققۇدەكمۇ كوچىغد مېنىڭ تدپتد شۇ قويۇپتۇ 
 ساااادمدن ەك دېگەن ساااادتقۇچى مدل. كۆردۈم بىلەن كۆزۈم ئۆز مدند

 قىزغىن  يۈرەكلىك  ئىكەن  ئۈساااتۈن مەن  ن ھەممىساااى. ئىكەن
سدرەتلىك  بىلى  كەن  جېقىنى ااااااا ئېقى بدز رنىڭ قدر غدن   مدڭد جد

  ئۇالرد ن چدغلىمدي  ئۆزۈمنى مەن. بوپتۇ بىلى  يوىىنى ئوقەتنىڭ
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 بېگىم  بېرساادرو. سااوقۇپتىمەن خدتد چوتنى دەپ  كېتىمەن ئۆتۈپ
 .«بوى ۇم قويى  غدن ئۈمى سىزىەن ۈرۈپ يەنە سىزنى
 سااااەپەر يۇقى  يدش كۆزىىرى. تدشاااالى ى ۆز نىئ كدر ۋ تقد ئۇ

 .كەتتى ئۇيقۇغد بىلەن ھدردۇقى
ن   ئۇ غد غدن ى  تدڭ ئوي ى ى ئېت غدن مديال كۆز نى ئۇ. بوى  ئدچ

  ۇرۇپئوىت كدر ۋ تى   ئۇ. ئدڭلى ى سدير شلىر نى يېقىملىق قۇشالرنىڭ
  قۇشقدچنىڭ بىر ئدغز غد سدن ۇقنىڭ تۇرغدن ئوچۇ . ئدچتى كۆزىىر نى

  ئۇ. قدى ى ئىشاااااەنمەيال كۆزىىر گە كۆرگەن ە  ۇرغدنلىقىنىت قونۇپ
  دەر خىگە ئەنجۈر ساااااىرتتىكى. باادردى ئاادىاا  غااد دېر زە يۈگۈرۈپ

  ىكەىگەنلىكىن يېتى  كۈننىڭ بىر يېڭى ئوىىشاااىۋ ىغدن  قۇشاااقدچالر
  ەبىرنەچچ پەشاااتىقى   دېر زە. يدڭر تىۋ تدتتى نەغمە تەبر كلىشاااى 

شقدچ شىغد مشۇنچىكى خىگفى تۇر تتى  قۇ   ئۇ .كەتتى ئۇچۇپ مى  رىى
  جدنىۋ ر كىچىك ئۈساااتى  كى ئۇنىڭ قدر  ى  سااادن ۇققد قدير لى 
 .تۇر تتى قدر پ ئۇنىڭغد قىلى  ىىڭشىتقدن ەك بېشىنى

ستد خىگفى  .سوزدى قوىىنى ۋە بدردى يېنىغد سدن ۇ  مېڭى  ئد
.  قون ى ئدىىقىنىغد ئۇنىڭ سااەكرەپ ىىككى ە قۇشااقدچ ئى   قىز ق

  جۈرئەت كىر شااااكە نۇرغۇنلىرى قۇشااااقدچ  ئوخشاااادش رھەممىڭال»
  كىر شااكە دېر ز   ن سااەنال پەقەت تۇر  ۇ  قدر پ سااىرتتد قىالىمدي
 «.يوغدنكەن يۈر كىڭ قىقسەن  جۈرئەت

  دچنىقۇشق خىگفى. قوي ى چوقۇپ ئدىىقىنىنى خىگفىنىڭ قۇشقدچ
 بوىكد ۋە پىشااال  سااومكىسااى  ن كەى ى  يېنىغد ئۈسااتەل كۆتۈرۈپ
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   قوي ى ئدى  غد قۇشاااقدچنىڭ ئۇۋ پ  ئۇشاااشاااد  وىكىنىب ئدى ى 
 .بدشلى ى يېاىشكە قىلى  مەززە ندشتىلىقىنى قۇشقدچ

  نئورنى   ئۇ. چۇىغىۋ ى ى ھديدجدن بىرد نال يۈر كىنى خىگفىنىڭ
غد دېر زە تۇرۇپ ى   ىڭ بدردى  ئد تدكچىلىر گە دېر ز ن  قوىىنى كد
  كىر شااى چنىڭقۇشااقد كىچىك  شااۇن    كدتەكچىلەر بدقتى  تىقى 

 گېقىنى بېرساااادرونىڭ ئۇ چدغ    ئۇ. قىالتتى ئەمەسااااتەك مۇمكىن
 :ۋ رقىر  ى قويۇۋېتى  ئدۋ ز نى ئېلى   ئېسىگە
  ىمېن مەغلۇبىاەت بوىى  كەن  ئىر دەمال قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت-
 !ئۆرۈۋ تەىمەي ۇ مەڭگۈ
  كونىر پ ئەڭ كەى ى  قديتى  يېنىغد ساااااادن ۇقنىڭ يەنە ئۇ

 ۇب ئدچتى  بىلەن ئېھتىادت ئېلى  قەغەزنى تېرە درچەپ بىر كەتكەن
. بوىغدنى ى غديىب نەگى ۇر ۋەھىمە تۇرغدن ئور پ يۈر كىنى چدغ   

 ئۈساتەى  كى. كۆرۈنمەيتتى قۇشاقدچ قدر  ى  قۇشاقدچقد قدير لى  ئۇ
 گەيەر بۇ جدنىۋ رنىڭ كىچىك قەيسەر ئۇ پىشالقالر ۋە ئۇۋ قلىرى بوىكد

 قەغەزگە تېرە خىگفى. تۇر تتى ساااااقدتالپئى كەتكەنلىكىنى كېلى 
  دېگەن «بىر نچى» تەر قىگە بدش قەغەزنىڭ. ئدغ ۇردى نەز ر نى

 .بدشل ى ئوقۇشقد ئۇ. يېز لغدنى ى سۆز
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 بابسەككىزىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ بىر نچىسى

 
 .بدشاليمەن تۇرمۇش يېڭى مەن بۈگۈن 
  نتوىغاااد بىلەن جااادر ھەتلىرى مەغلۇبىاەتنىاااڭ مەن بۈگۈن 

 .قۇتۇىىمەن قدد قتىن
شقى  ن دۇنادغد بۇ مەن بۈگۈن    ئۈزۈمز رىىقتد مەن تۆر لىمەن  بد
 .تېگەىەي ۇ ئېغىز ئددەم ھەرقدن    ئۈزۈملەرگە بدغ  كى تۇغۇىىمەن 
ىل تەكتىن بدر قساااااادن ئەڭ ئېگىز  ئەڭ مەن بۈگۈن    ا ئەق
 ئەۋالد نەچچە تەكلىر نى ئۆزۈم بۇ ئۈز مەن  مېۋ سااىنى پدر سااەتنىڭ

 .تىككەن ئەقىل  رالر
  ھەربىر يەنە. تېگىمەن ئېغىز ئۈزۈمگە شاااىرنىلىك مەن بۈگۈن 

 ىم ەيۈر ك ھديدتلىق يېڭى يور تىمەن  ئۇرۇقلىر نى مۇۋەپقەقىاەت تدل
 .سۈرسۇن بىخ

  ا ئدچچىق يەنە كۆپ  پۇرساااەتلەر يدخشاااى يوى   تدىلىغدن مەن
  ۈگەتكىلىت سااادندپ ھەمر ھلىر نى مەغلۇبىاەتنىڭ. بدر چۈچۈكلىر مۇ

 بوىۇپ ئېگىز ئېھر م  نمۇ بوىسااادڭ  يىغى  غدن يەرگە بىر بوىمدي ۇ 
 .كېتى ۇ

  قوىۇم   مېنىڭ چۈنكى بوىمديمەن  مەغلۇپ ئۇالردەك مەن ىېكىن 
 ئۆتۈپ  ئېسەن ااا ئدمدن دېڭىزالرد ن دوىقۇنالپ بدر  كۆرسەتكۈچ يول

 .يېتەىەيمەن قىرغدققد ئدرزۇيۇم  كى
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.  كۆرۈىمەياا ۇ مەغلۇبىاەت  ىئەماا كۈرەشااااالىر ماا  ن مېنىااڭ
 .يوقىلى ۇ تۇرمۇشۇم  ن مېنىڭ ئەم ى دېگەنلەر ئدز ب ۋە مەغلۇبىاەت
  ئۇالرنى. كېلىشااەىمەيمىز سااۇدەك بىلەن ئوت مەن بىلەن مەغلۇبىاەت

سەتنىڭ ااااااا ئەقىل مەن قىالىمديمەن  قوبۇل ئىلگىر كى ەك  يول پدر 
شى شلى سى  ن مەغلۇبىاەتنىڭ بىلەن بد .  مەنچىقى قۇتۇىۇپ كۆىەڭگى

  ھەممىسى بۇالرنىڭ قويىمەن  قەدەم بېغىغد خۇشدىلىق سدغالم  مول 
 .چۈشتى ئېشى  ئدرمدنلىر م  ن ا ئدرزۇ ئىلگىر كى مېنىڭ

  ئۆگىنىۋ ىغدن نەرسىنى ھەممە بوىسدم  يدشىغدن مەڭگۈ مەن ئەگەر
 چەكلىك شاااۇڭد ئەمەس  مەڭگۈىۈك ھديدتىم مېنىڭ ىېكىن بوالتتىم 
 تەبىتەت چۈنكى . كېرەك ئۆگۈنىۋېلىشاااااىم ىقنىچى  مل ھديدتىم  
 تەڭرى قدد ر ھەممىگە ئەمەس  بدققدن ر يىغد ئددەمنىڭ ھېچقدچدن

 ىېكىن يدر تتى  دەر خىنى زەيتۇن پدد شاادھى دەرەخلەر ئۇزۇن ئۆمرى
  ىر كىئىلگ مەن. قدىى ۇ قۇرۇپ ھەپتى  ال توققۇز قىسقىغىند پىادز بدش
  زەيتۇن-پدد شاادھى دەرەخلەر ەن قۇتۇىىم تۇرمۇشااتىن پىادزدەك بدش

 بوىۇپ سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ تۇرمۇشتىكى رېتدل بوىىمەن  دەر خى
 . چىقىمەن

ن ە مۇمكىنمۇ؟ بۇ . يو  تەجر بە مول يد بىلىم چوڭقۇر يد مە
  مېشااااچدنلىقنىڭ ۋە ندد نلىق مەزگىل بىر مەن ئۈسااااتىگە  ئۇنىڭ

  قدن  قتۇر مەن: ئددد ي ندھديىتى جدۋ بى. يۈردۈم پېتى  پدتقىقىغد
 تەڭرى. قىلىۋ ىمديمەن يۈك ئۆزۈمگە دېگەنلەرنى تەجر بە ۋە بىلىم
 بدشاااااقد تدالنت بۇخىل بەرگەن  ئىقتى  ر ۋە بىلىم يېتەرىىك مدڭد

  بەك ئاااددەتتە قىممىتى تەجر بىنىاااڭ. بوىىااا ۇ كەم جااادنلىقالرد 
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  قىلى  غدن گەپلەرنى تۇتۇرۇقسااااىز قېر غدن   ئددەم. كۆپتۈرۈىۈۋېتى ۇ
 .قدىى ۇ ىۇپبو

  نۇرغۇن بىزگە ھەقىقەتەن تەجر بە قىلغدن    ر ساااتنى گەپنىڭ
  ئۇزۇن ندھديىتى ئۇنىڭغد يېرى  يدمدن بىرال. ئۆگىتى ۇ نەرساااىلەرنى

شىلەر. كېتى ۇ ۋ قىت سەتكە ااااااا ئەقىل كى شكەن ە پدر  سد  ئېر   بوى
 ئدزالپ يدكى يوقىلى ۇ بىلەن ئۆتۈشاااااى ۋ قىتنىڭ قىممىتى ئۇنىڭ
 ىگەئ تەجر بىگە مول بوىى ۇ  شۇن    كۆپىنچىسى جىسىنەتى. بدر  ۇ

 ەتەجر ب. بوىى ۇ ساادڭگىلىغدن گۆرگە پۇتى بىر ئددەمنىڭمۇ بوىغدن   
  مدس دەۋرگە مەىۇم مۇندساااىۋەتلىك  بىر گە اااااااا بىر ئددەت بىلەن

 بوىى  غدنلىقى  ن قوىلىنىشاااااقد ئۇنى بۈگۈنمۇ ھەر كەت كەىگەن ە
 .بەرمەي ۇ دېرەك

  بۇ ھدز ر مەن. بوىى ۇ مۇددەتلىك ئۇزۇن الرپىر نسااااىق پەقەت
 غدنبدشااالي   يوىىغد مۇۋەپقەقىاەت مېنى بوى ۇم  ئىگە پىر نسااىقالرغد

 قەغەزگە تېرە پدرچە بىرنەچچە مۇشااۇ ھەممىسااى پىر نسااىقالرنىڭ بۇ
 نەيە ئەمەس  يوىىنىال قدز نىشاانىڭ مۇۋەپقەقىاەت مدڭد ئۇ. يېز لغدن

  چۈنكى . ئۆگىتىاا ۇ نىمۇسااااااادقلىنىشااااا قاادناا    مەغلۇبىاەتتىن
 نىسااااابەتەن مۇۋەپقەقىاەتكە. ھدىەت روھى بىرخىل مۇۋەپقەقىاەت
  مەغلۇبىاەتنىڭ ئەممە بوىى ۇ  كۆزقدر شااااى ئدى  غد ئۆز ھەركىمنىڭ

  نىشاااادن مەيلى :كەىگەن بوىۇپ چۈشااااەن ۈرۈشااااى بىرال ئەزەى  ن
  نىشاادنغد شااۇ ھديدتى  كى ئددەمنىڭ بىر اااااااا مەغلۇبىاەت بوىسااۇن 
 .دېمەكتۇر ىكيېتەىمەسل
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  چوڭ ئەڭ مەغلۇبىاەتنىاااڭ بىلەن مۇۋەپقەقىاەت ئەمەىىاەتتە 
  ئددەت يدخشاااااى. كەىگەن ئددەتتىن بوىمىغدن ئوخشااااادش پەرقى

 د غاا  م مەغلۇبىاەتكە ئااددەت ناادچاادر ئاادچقۇچى  مۇۋەپقەقىاەتنىااڭ
شىك ئېچىلغدن شىم  بىر نچى مېنىڭ شۇڭد . ئى شى ئى  ئددەتنى يدخ

 .ئىشلىتى  ئەمەىىاەتتە بىلەن ۇجۇدۇمۋ پۈتۈن ئۇنى يېتىل ۈرۈپ 
   م كەى  قىلى  ئى  تديىنى  ھېسسىادتقد مەن ۋ قتىم   كىچىك

 يدخشاااى ئورنىغد تەنتەكلىكنىڭ ئۇن    ئەم ى بوى ۇم  چوڭ ھدز ر
 يىلالرد ن ئۇزۇن خدر كتېر م ئەركىن مېنىڭ. دەسااااىتىمەن ئددەتنى

  ئۇالر. ى ىكە بويساااۇنۇپ ئددەتكە ندچدر قدىغدن شاااەكىللىنى  بېرى
  ساااىندپ ھەركىتىم مېنىڭ. سااادىمدقتد تەھ  ت ئىساااتىقبدىىمغد مېنىڭ

 مۇھەببەت  ھەۋەس  قدر ش  تەرەپلىمە بىر ھېسااسااىادت  بېقى  
  بۇنىڭ. كەى ى ئۇچر پ تەسااااىر گە ئددەتنىڭ ۋە مۇھىت ۋەھىمە 
شۇمغد قۇىى ئددەتنىڭ شۇڭد . ئددەت يدمىنى ئەڭ ئىچى ە   توغر  بوىۇ
سە  شۇم قۇىى دەتنىڭئد يدخشى كەى  ئددەتلەرد ن ندچدر كېرەك  بوىۇ

 مەن. كېرەك سااېلىشااىم ئۇرۇقالرنى يدخشااى ئېتىزغد يېڭى قۇتۇىۇپ 
 ەئەمەىىاەتت بىلەن ۋۇجۇدۇم پۈتۈن ئۇنى يېتىل ۈرۈپ  ئددەتنى يدخشى

 . كېرەك ئىشلىتىشىم
  قىلغدن   قدن   . ئەمەس ئدساادن كۆرسااىتى  ئەمەىىاەتتە بۇنى

 تديدنغدن  ال قەغەزىەرگە تېرە مۇشاۇ بوىى ۇ؟ ۇرغىلىئدشا ئەمەىگە ئۇنى
  بىر پدرچىسااىغد ھەربىر ئۇنىڭ چۈنكى . بوىى ۇ ئدشااۇرغىلى ئەمەىگە

 يدخشااااى يوقۇتۇپ  ئددەتنى ندچدر ئۇ خدتىر لەنگەن  پىر نسااااى 
 ىغديوى مۇۋەپقەقىاەت يېتەكلەي ۇ  ئدىغد سااېنى. يېتىل ۈر  ۇ ئددەتنى
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 يەنە ئددەتال بىرخىل پەقەت ەت قدنۇنىا تەبىر بۇمۇ بدشاااااالي ۇ 
 ر ۋ ن يوى   تدىلىغدن ئۆزۈم شااااۇڭد چەكلىاەىەي ۇ  ئددەتنى بىرخىل

  بىر نچى بوىغدن زۆرۈر شااەكىللەن ۈرۈش چوقۇم ئۈچۈن ئىلگىرىىشااىم
 :ئددەت

  قىلى  سااەرپ ۋ قىت كۈن 05 پدرچىسااىنى ھەر قەغەزنىڭ تېرە
 .ئۆتۈش كېاىنكىسىگە ئدن  ن ئوقۇش 

 يەنە كېاىن تدمدقتىن چۈشاالۈك ئوقۇش؛ چى ەئى تۇرۇپ سااەھەر
 .ئوقۇش ئدۋ زد  يۇقىرى ئدۋۋ ل ئۇخالشتىن كەچتە ئوقۇش  ئىچى ە

 ەتەر قى  مۇشاۇ. د ۋ ملىشاى ۇ بويىچە شاۇ تەرتىقمۇ ئەتىساى  كى
شتۇرغدن  ن كۈن 05 سە قەغەزنى تېرە ئىككىنچى كېاىن  د ۋ مال  كۆر

  كۈن 05 ئۇساااۇى   ئوخشااادش قەغەزنى تېرە پدرچە ھەربىر. بوىى ۇ
 بوىۇپ ئددەت بىرخىل ئۇالر بىلەن  ئۆتۈشى ۋ قىتنىڭ. كېرەك ئوقۇش
 .قدىى ۇ
  ئىچىگە ئۇنىڭ بدر؟ تەر قى يدخشاااااى قدن    ئددەتلەرنىڭ بۇ

سدنىاەتنىڭ شۇرۇىغدن سىرى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت ئىن  ەرھ مەن. يو
  نىڭمپدئدىىاتى مەنىۋى مېنىڭ ئۇالر تەكر رىىغېنىم    سااۆزنى بۇ كۈنى

 ى سىڭ روھىاتىمگە مېنىڭ ئۇالر مۇھىمى ئەڭ. ئديلىنى ۇ قىسمىغد بىر
 لگۈزە. قدىمدي ۇ توختدپ ھەر كەتتىن دۇناد  سىرىىق بىر ئۇ كىر  ۇ 

 تەسىر ئدستد اااااا ئدستد ھەر كىتىمگە مېنىڭ قوزغدي ۇ  ئەسلىمىلەرنى
 .كۆرسىتى ۇ

   قىلى قوبۇل توىۇ  روھىاتىم مەزمۇنالرنى پۈتۈن قەغەزد كى تېرە
  كۈچ ھديدتى تدشاااقدن - توىۇپ كۈنى ھەر مەن كېاىن  بوىغدن  ن
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  مۇناا    ئەزەىاا  ن قۇۋۋ تىم - زېھىن مېنىااڭ. ئويغىنىمەن بىلەن
  ئۇرغۇياا ۇ  كۈچۈم ھاادياادتى مېنىااڭ. باادقمىغاادن كېلىاا  ھاادىەتكە

 مەۋەھى بدرىىق ئدرزۇيۇم قىلى  خىر س دۇنادغد. ئدشااى ۇ قىزغىنلىقىم
 بۇ توىغدن دەردكە ۋە كۈرەش. يېڭى ۇ  منىخدتىرجەمساااىزىىكلىر ۋە

 .يدشديمەن خۇشدل ئىلگىر كى  ن مەن دۇنادد  
  ئۇساااۇىغد تۇر الي  غدن تدقدبىل ئەھۋ ىغد ھەرقدن    مەن ئدخىرد 

  بىلەن ئۇساااۇل بۇ قدىمدي  ئۇزۇنغد. ساااىز مەن ئېر شاااكەنلىكىمنى
 مەشااىق كۆپ ئۇسااۇىنى ھەرقدن    چۈنكى . ر ۋ نلىشااى ۇ ئىشاالىر م

 .قدىى ۇ ئديلىنى  بىرنېمىگە ئدسدن ئدخىرد  بەرسە لى قى
 گەنبىلىن مۇرەككەپ ئۆتكەن ە  تەكر رىىنىشتىن قېتىملىق نۇرغۇن
شى ۇ  ھەر كەتمۇ  چەكسىز ئددەم قوىالنغدن    ھەر كەتنى ئۇ ئددد الى

  ھۇزۇر ئۇ شااااااۇنااا     تەبىتىتى ئاااددەم. قىلىااا ۇ ھېس ھۇزۇر
  تۇر مەن  شااۇغۇىلىنى   ئىمد بىلەن ھەر كەت ئۇ بېغىشاالىغدنكەن 

  ئددەت بۇ كېلى ۇ  دۇنادغد ئددەت بىر يدخشاااااى بىلەن شاااااۇنىڭ
  .ئدرزۇيۇم مېنىڭ ئېر شى  ئددەتكە يدخشى ئديلىنى ۇ  تەبتىالىككە
 .بدشاليمەن تۇرمۇشنى يېڭى مەن بۈگۈن 

 ھديدتىمنىڭ ئېر شكەن يېڭى ئىچىمەن  قەسەم تەنتەنىلىك مەن
 رەتې بۇ. قويمديمەن يول ئۇچر شىغد ىغدتوسدىغۇس ئىشنىڭ ھەرقدن   
  چۈنكى قىلمديمەن  ز يە ۋ قىتنىمۇ كۈن بىر ئوقۇغدن    قەغەزىەرنى

  توىۇقلىۋ ىغىلى ۋ قىتنى كەتكەن ئۆتۈپ قاااديتىالنماااديااا ۇ  ۋ قىااات
  بۇزماااديمەن  ھەرگىز  ئااادد تىنى ئوقۇش كۈنى ھەر بوىماااديااا ۇ 

  ۋ قتىمنى غۇننۇر كۈنى ھەر ئۈچۈن ئددەتلەر يېڭى بۇ ئەمەىىاەتتە
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 مۇۋەپقەقىاەت ۋە خۇشاادىلىقىم ئېر شااى  غدن ىېكىن قىلىمەن  سااەرپ
 .ئەمەس گەپ ھېچقدنچە ۋ قىت كەتكەن ئدى    

 پدسدھەتلىكلىكى جۈملىلىر نىڭ سۆز  ئوقۇۋ تقدن    قەغەزنى تېرە
  قىلمديمەن ئىشنى قدر ي  غدنال سەل مەزمۇنىغد كېتى   بوىۇپ بىلەن

 ئۈزۈم تدل مىڭ نەچچە يدساادشااقد ھدر قىنى زۈمئۈ ئېسااىل بوتۇىكد بىر
شالغد قدى ۇقلىرى ئۈزۈمنىڭ كېتى ۇ  شالپ قۇ سۇ بۇ بېر لى ۇ  تد   لئۇ

  ئۇالرمۇ بىلەن ئۆتۈشى يىلالرنىڭ. د ۋ ملىشى ۇ ئەۋالدقد اااااا ئەۋالدتىن
 بوىى ۇ  مەڭگۈىۈك ھەقىقەتال سدپ پەقەت قېققدىى ۇ  ئدستد اااااا ئدستد
شى  ئىچى ە جۈملىلەر سۆز  ئوقۇۋ تقدن مەن ئۇالر  مەن يېتىلى ۇ  پى

. قىلمديمەن ئىسر پ ھەرگىز ۋ قىتنى قىلىمەن  ئى  بويىچە كۆرسەتمە
 .يۇتۇۋېتىمەن ئۇرۇقىنى مۇۋەپقەقىاەتنىڭ

  كىشاااىلەر مەن. يوقدى ى قدد قالر بەد نىم  كى مېنىڭ بۈگۈن 
 مېنى بىرەرى كېتىۋ تىمەن  كۆتۈرۈپ مەغرۇر بېشااااىمنى ئدر سااااى  

ي ۇ تونۇۋ ال مد  يېڭى مەن ئەمەس  مەن ئىلگىر كى مەن چۈنكى ى
 .ئېر شتىم ھديدتلىققد
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 بابتوققۇزىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسى

 
 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن

 . كۈتۈۋ ىىمەن
  كۈچ زور. سااىرى چوڭ ئەڭ مۇۋەپقەقىاەتنىڭ بدرىىق بۇ چۈنكى 

  ى قىلىۋېت خدر ب ھديدتنى ھەتتد ۋېتى  بېر  قدىقدننى بىرەر بىلەن
  كۆڭۈل ئددەمنىڭ ئىگە  قۇدرەتكە چەكسىز مۇھەببەت ىېكىن مۇمكىن 
 مەن ئىلگىرى ئىگىلەشتىن سەنتىتىنى مۇھەببەت. ئدچدالي ۇ كۆكسىنى

 مەن ھېسااااااادبلىنىمەن  چاادپاادرمەن ئەرز مەس باادز رد كى پەقەت
  قۇدر تىگە ئۇنىڭ  ئديالن ۇر مەن قور ىغد قۇدرەتلىك ئەڭ مۇھەببەتنى

 .  كېلەىمەي ۇ تەڭ ھېچكىم
 گەپ مېنىڭ: تۇر ر قدرشاااااى ئۇالر بەىكىم نەزەر اەمگە مېنىڭ

 ەىكىمب كىاىنىشاالىر م مېنىڭ گۇمدنلىندر؛ ئۇالر بەىكىم سااۆزىىر م  ن
  ئۇالر شاااەكلمنى ااااااااا چىر ي مېنىڭ ساااىغمدس؛ كۆز گە ئۇالرنىڭ

  مەھسااۇالتلىر مغىمۇ ساادتقدن بدھدد  ئەرز ن مېنىڭ بەىكىم يدقتۇرمدس؛
 ئوتلۇ  ىېكىن . مۇمكىن ئىشاااەنمەسااالىك بىر ئىشاااىنى   بىر ئۇالر

 ا مېھىر مېنىااڭ ئىللىتقاادناا ەك  زېمىننى كەتكەن توڭالپ قۇياادش
 .ئىللىتى ۇ چوقۇم ئۇالرنى مۇھەببىتىم

 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن
 .كۈتۈۋ ىىمەن
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 ھەممە مەن بدشااالپ  ن  نبۈگۈ كېرەك؟ قىلىشااىم قدن    مەن
  مۇشاااۇن    قدر يمەن  بىلەن مۇھەببەت تدشاااقدن توىۇپ نەرساااىگە
شەىەيمەن ھديدتلىققد يېڭى قىلغدن  ال شنى مەن. ئىر    سۆيىمەن قۇيد
  روھىمنى ئۇ ساااااۆيىمەن  ياادمغۇرنى مەن ئىللىتىاا ۇ؛ ۋۇجۇدۇمنى
  ندمديدن يۇىتۇزالرنى مدڭد ئۇ سااااۆيىمەن  يورۇقلۇقنى مەن پدكالي ۇ؛

 ا كۆڭۈل مېنىڭ ئۇ ئىزدەيمەن  خۇشااااادىلىق مەن بېر  ۇ  ىلى ق
 مېنىڭ ئۇ چى  يمەن  ئەىەملەرگە اااااا قديغۇ مەن ئدچى ۇ؛ كۆكسۈمنى
 مەن چۈنكى قىلىمەن  قوبۇل پدي  نى مەن يۈكسەى ۈر  ۇ؛ روھىمنى
.  قورقمااديمەن قىاىنچىلىقتىن مەن ئاادققۇزغاادن؛ تەر ئۈچۈن ئۇنىااڭ
 . قىلى ۇ ئدتد كۈچى  قىلى خىر س مدڭد ئۇالر چۈنكى

 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن
 .كۈتۈۋ ىىمەن

 مەدھىالەيمەن  دۈشاامەنلىر منى مەن بوىى ۇ؟ دېسااەم نېمە مەن
  ئۇالر ر غبەتلەن ۈر مەن  دوساااتلىر منى ئديلىنى ۇ؛ دوساااتۇمغد ئۇالر

 بدشاااااقىالرنى بدر ئىمكدن مەن. بوىى ۇ پۇت پۇتۇمغد قول  قوىۇمغد
 ا گىزئې ئۈستى  ن بدشقىالر قىلى  غدن  چېقىمچىلىق ەدھىالەيمەن م

  بدشاااااقىالرنى. قىلمديمەن ھەرگىز ئىشااااانى قىلى  غدن گەپ پەس
 مەد ھىالەشااكە چىشاالەيمەن  ىېۋ منى كەىگەن ە توغر  ئەيىبلەشااكە

 . قويۇۋېتىمەن ئدۋ ز منى كەىگەن ە توغر 
  ەتتەبىت دوىقۇنى  دېڭىز شااااادمدل  ساااااەىكىن قۇش  ئۇچدر

 ساااۆزىەر گۈزەل ئەڭ گۈزەل  ئەڭ مەۋجۇد ت جىمى دۇنادساااى  كى
  تەڭر نى ئوخشااااادشاااااال مەنمۇ لەۋ تى  غۇ؟مەدھىا تەڭر نى بىلەن
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  چىڭ ئېسااىم ە سااىرنى بۇ مەن بدشااالپ  بۈگۈن  ن. مەدھىالەيمەن
 .ئۆزگەرتى ۇ تۇرمۇشۇمنى مېنىڭ ئۇ سدقاليمەن 

 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن
 .كۈتۈۋ ىىمەن

  ا سااااۆز ئددەمنىڭ ھەربىر مەن كېرەك؟ قىلىشااااىم قدن    مەن
 ساااااېز ۋ ىغىلى بەز  ە چۈنكى . كۆر مەن يدخشاااااى ھەر كىتىنى
  خدر كتېرى اااااا مىجەز قىلى  غدن قديىل ئددەمنىڭ ھەربىر بوىمىسىمۇ 

 ۋە گۇمدن تدمنى  تۇرغدن بېسى  يۈر كىنى كىشىلەرنىڭ مەن. بوىى ۇ
  گۇمر ن بىلەن مۇھەببىتىم تدمنى قورشاااادۋ دنتوشااااق بىلەن نەپرەت

 .مەنسدىى كۆۋرۈك تۇتىشى  غدن قەىبىگە كىشىلەرنىڭ. قىلىۋېتىمەن
سدرەتلىك مەن  ئىلھدم مدڭد ئۇالر كۆر مەن  يدخشى ئددەملەرنى جد
  ئۇالر سااااۆيىمەن  ئددەملەرنى ئۇچر غدن مەغلۇبىاەتكە مەن بېر  ۇ؛

  ئۇالرمۇ چۈنكى سااۆيىمەن  ئېسااىلز د لەرنى مەن. بېر  ۇ ساادۋ   مدڭد
  چۈنكى سۆيىمەن  ئددەملەرنى كەمتەر ئەدەپلىك  مەن ئددەم؛ ئددد ي

  چۈنكى ساااۆيىمەن  زەرد رالرنى مەن ئەمەس؛ ئددەملەر ئددد ي ئۇالر
  چۈنكى سااۆيىمەن  ندمر تالرنى مەن يدشاادي ۇ؛ ئىچى ە تەنھدىىق ئۇالر

  ئۇالر ىچۈنك ساااااۆيىمەن  باادىىالرنى مەن كۆپ؛ توىىمۇ ناادمر تالر
  ئۇالرنىڭ چۈنكى سۆيىمەن  پېشقەدەملەرنى مەن سدد ق؛ سەمىامى 

  ئددەملەرنىمۇ كۆرۈمسااىز مەن تۇر  ۇ؛ چىقى  مەيۈساالۈك كۈزىىر   ن
 .بوىى ۇ تىن  توىىمۇ يۈر كى ئۇالرنىڭ چۈنكى سۆيىمەن 
 .كۈتۈۋ ىىمەن بۈگۈننى بىلەن مۇھەببەت ۋۇجۇدۇمكى پۈتۈن مەن
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 بىلەن  مۇھەببەت كېرەك؟ بېر شىم دۋ بج قدن    بدشقىالرغد مەن
 مەن ئدچقۇچ  ئېچىشااىم  كى قېتىنى يۈرەك بدشااقىالرنىڭ مۇھەببەت

 .قدىقدن مۇد پىتەىىنى  غدن نەيز ساااى  ن غەزەپ ۋە قىلىچى نەپرەت
 تىجدرەت مېنىڭ ئۇ. ئديالن ۇر الي ۇ مۇھەببەتكە نەپرەتنى ا مۇھەببەت
 يۆىەك اااااا يدر مدڭد لغدن   قى ھېس غېر بلىق: تۇمدر م تىل يوىى  كى

  ھديدجدنالنغدن    روھالن ۇر  ۇ؛ مېنى ئۈمى ساااااىزىەنگەن ە: بوىى ۇ
  كۈچىاى  كۈنگە ااااا كۈن  ن مۇھەببەت بۇخىل. تىنچالن ۇر  ۇ مېنى

  بىر  ە كۈنلەرنىڭ ئديلىنى ۇ؛ كۈچكە قوغ  ي  غدن مېنى. بدر  ۇ
 . بوىىمەن يۈزىىنەىەي  غدن كىشىلەرگە بدرىىق

 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن
 .كۈتۈۋ ىىمەن

 كېرەك؟ قدر شاااىم كۆزدە قدن    ئددەمگە ھەربىر ئۇچر غدن مەن
  تىلەيمەن  بەخت ئىچىم ە ئۇالرغد مەن بدر  ئۇسااۇل بىرخىل پەقەت

  قدر شااااالىر م چدقندي ۇ  كۆزىىر م ە مېنىڭ مۇھەببەت ئۈنساااااىز بۇ
  غدئدۋ ز م تەبەسسۇم  ديلىر مغدجدۋغ مېنىڭ ئۇ ئىقدد لىنى ۇ  ئدر سى  

تد كۈچ ى ۇ ئد ىڭ ئىچى ە مۇھەببەت ئۈنساااااىز بۇ. قىل ىب ئۇن  قە
 . قىلمدي ۇ رەت مدىالرنى تونۇشتۇرغدن مەن ئۇ. ئېچىلى ۇ دېر ز سى
 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن

 .كۈتۈۋ ىىمەن
 ەنم قىلغدن  ال شااۇن   . سااۆيىمەن ئۆزۈمنى مەن مۇھىمى  ئەڭ
 يۈر كىگە ۋە كدىلىسااااى روھى  ئى د اەسااااى  بەد نى  ئۆزۈمنىڭ
 مەن تەكشااااۈرەىەيمەن  ئەسااااتديى  ل نەرسااااىنى بدرىىق كىرگەن
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 ۋە پدكلىق كىرمەيمەن  ھەرگىز كەينىگە ھەۋەساااانىڭ جىساااامدنىي
 ۋە نىاەت يدمدن مەن. ئدساااار يمەن بەد نىمنى ئىچى ە تىزگىنلەش

 مەن. تۇر مەن شاااااتۈرۈپمۇكەممەىلە ئۇنى بىلەن بىلىم ۋە ئەقىل
 ەن قويمديم يول قېلىشااااىغد پېتى  پدتقىقىغد قدندئەت روھىاىتىمنىڭ

  ئىچى مەن. تۇر مەن ساااۇغۇرۇپ ئۇنى بىلەن ئىبددەت ۋە تەپەككۇر
 بدشااااقىالر نەرسااااى  ن ھەرقدن    قويمديمەن  يول ھەرگىز تدرىىققد
ىمەن  بەھر مەن تەڭ بىلەن نى پۈتۈن بوى نااااد ىققاااد دۇ قل ى ىلل   ئ
 .ر مەنتوى ۇ

 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن
 .كۈتۈۋ ىىمەن

  مېنىڭ سااااۆيىمەن  ئددەمنى بدرىىق مەن بدشااااالپ  بۈگۈن  ن
  ىمۋ قت سۆيۈشكىال مېنىڭ. بوىمدي ۇ نەرسە دېگەن نەپرەت قدنلىر م  

  بوىۇشااانىڭ ئددەم يدخشاااى ھدز ر. يو  ۋ قتىم نەپرەتلىنشاااكە بدر 
 مەن بوى ى  پەي   مۇھەببەت مەن ە. تىمبدساااا قەد مىنى بىر نچى

  رىىكيېتە بىلىمىم تدالنتىم . بوىىمەن سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ كەىگۈسى ە
  ئەكسااىچە قدز نىمەن  مۇۋەپقەقىاەت ئدرقىلىق مۇھەببەت بوىمىسااىمۇ 

 بوىۇپ بىلىملىك مىڭ تدالنتلىق  مىڭ سااااەن بوىمىسااااد مۇھەببەت
 . بوىىسەن پمەغلۇ بەر بىر ئدخىرد  بىلەنمۇ  كەتكىنىڭ
 بااۈگااۈناانااى بىاالەن مااۇھەباابەت ۋۇجااۇدۇمااا  ااكااى پااۈتااۈن مەن

 .كۈتۈۋ ىىمەن
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 بابئونىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ ئۈچىنچىسى

 
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

شقد شەرقتە  قەد مكى شى شنى بۇقىالرنى سدىى  غدن ئېلى   ڭتدىال
 ئېلىاا  مەياا  نغااد بۇقااد ئاادۋۋ ل بوىىاا  كەن تەرتىقلىرى بەىگىلىااك

  ھۇجۇم چەۋەناا  زالرغااد تۇتقاادن نەيزە قوىىاا   بۇقااد كىرىىاا  كەن 
 چەۋەن  زالرغد كېاىن ساااادنجىلغدن  ن نەيزە بەد نىگە قىلى  كەن 

  بۇقىنىڭ رېقىرى قدر پ  كۆپلىكىگە ااااااا ئدز سدنىنىڭ ھۇجۇم قىلغدن
. كېرەك قىلىشااااىم ئېتىر پ بېكىتى  كەن  نەتىجىسااااىنى بدتۇرىۇ 

شالپ  ن  نبۈگۈ شۇنىڭغد ھديدتىم مېنىڭ بد  سىندقالرنى ئوخشدش مۇ
 ئدىغد بدتۇرالرچە تەۋرەنمەي  قەتتىي مەن. ئۆتكۈز  ۇ بېشاااااى  ن
 مۇۋەپقەقىاەت چوقۇم تۇر ىىساادمال  تدقدبىل خىر سااالرغد ئىلگىر لەپ 
 .قدز نداليمەن
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

  تومۇرىىر مااا   كەىمىگەن  ئۈچۈن مەغلۇبىاەت دۇناااادغاااد مەن
ىڭ غدنچە مەن. يو  قېنى مەغلۇبىاەتن چد خدىى غدن قدم ي    قوز  يە

 مەن. ئەمەس سااەپتە بىر بىلەن قوز ال شااىر  يىرتقۇچ مەن ئەمەس 
  نىز رىىنىشااالىر  بوشاااالرنىڭ بېلى يىغىساااىنى  مەغلۇبىاەتچىلەرنىڭ

  يۇقۇملۇ   كىئىچى  پدد ساااااى قوي بۇ خدىىمديمەن  ئدڭالشااااانى
.  يااۇقااتااۇر ااۋ ىاامااادياامەن ھەرگىااز ئااۇنااى كااېساااااەل  يااۇقااۇماالااۇ 
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  .ئەمەس مدكدنىم ئدخىرقى مېنىڭ قۇشااخدنىسااى مەغلۇبىاەتچىلەرنىڭ
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

  تىسىغدنۇق بدشلىنى  مۇسدپىسىنىڭ ھديدت مۇكدپدتى ھديدتلىقنىڭ
 ەقدنچ نىشاادنغد ئدخىرقى نۇقتىسااى    ئدخىرقى بەىكى ئەمەس  يېقىن
  مىڭ ندمەىۇم  مدڭد بوىى  غدنلىقى بدرغىلى يېتى  مدڭغدن   قەدەم
. ى ۇبوى ئىشالرمۇ بوىى  غدن مەغلۇپ بوىغدن   بېسى  مۇسدپىنى قەدەم

 .بوىى ۇ يوشاااۇرۇنغدن ئدرقىساااىغد ئديالنمىنىڭ مۇۋەپقەقىاەت ىېكىن 
سەمك قديتى  بىلەىمەي ڭگۈمە قدىغدنلىقىنى مۇسدپە قدنچىلىك يەنە  ەى
 .چدتد  ئى 

 يەنە كۆرەىمىسااااەم  نەتىجىسااااىنى ئېلى  قەدەم بىر ئدى  مغد
  قەدەما  ن بىر قەدەم  بىر ئەمەىىاەتتە. ساااااىلجىامەن ئادىا  مغاد

 .ئەمەس تەس ئۇنچە ئىلگىر لەش
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

 غديەت خۇددى كۈر شىم كۈن  كى ھەر مېنىڭ بدشالپ بۈگۈن  ن
  بىرنەچچە دەسااالەپكى. بدر ۋەر بىلەن ئۇرغدن پدىتد بىر دەرەخكە زور

  پدىتد ھەربىر ئۇرغدن. مۇمكىن قدى ۇر ىمدسااااالىقى ئىز چوڭقۇر پدىتد
 زور غديەت ئۇ يىغىلى   ئۇالر ىېكىن. كۆر نى ۇ ئۈنۈمساااىز قدر مدققد
  غدتىر شچدنلىقىم نكىبۈگۈ مېنىڭ دەل بۇ. يىقىتى ۇ ئدخىرى دەرەخنى
 . ئوخشدي ۇ
غدن تدغالرنى ئېگىز  يەپ يوىۋ سااااانى يىرتقۇچ يدمغۇردەك  يو

  ئېھر منى يۇىتۇزالردەك  يورۇتقدن زېمىننى چۈمۈىى ەك  تۈگىتى  غدن
  خىشاااتىن بىر خى   بىر قەىتەيىمنى مەنمۇ قوىالردەك  يدساااىغدن



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

66 

  تدشااااانى تدمچىساااااىنىڭ ساااااۇ مەن چۈنكى چىقىمەن  يدسااااادپ
مدي پەقەت. ئىشاااااىنىمەن ىەي  غدنلىقىغدتېشاااااىۋېتە   بوشاااااادشااااا

 .بوىى ۇ قىلغىلى ئىشنى ھەرقدن    د ۋ مالشتۇرسىال 
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

سىنى دېگەن مەغلۇبىاەت مەن  يوالتمديمەن  يېقىن خىادىىمغد نەر
  مۇمكىن قويۇش  تدشااااالپ ىۇغىتىم ە  مېنىڭ بدشااااالپ بۈگۈن  ن
 مەغلۇبىاەت  بوى ى  چدتد  يو   ئدمدل بوىمدي ۇ  قىلغىلى ئەمەس 

 سااااۆزىەر دېگەن ەك... چېكىنى  يو   ئۈمى  ئى   ئدقمدي  غدن
 .تۇتىمەن يىر   بدر ئىمكدن گىرد بى  ن ئۈمى سىزىىك مەن. بوىمدي ۇ

  خىر س ئۇنىڭغد بىلەن ئدمدىالر بىر كەىگەن ە  ساااېلى  تەھ  ت ئۇ
 مۇشەققەتلەرگە جدپد سىڭ ۈر مەن  ئەجىر رقىنى قېتى مەن. قىلىمەن

  ئاادىغااد توختىماادي تاادشاااااالپ  نەزەر كەىگۈساااااىگە. چىاا  يمەن
. مەنقىلمدي پەرۋ  پۇتلىكدشدڭالرغد ئدستى  كى ئديىغىم ئىلگىر لەيمەن 

 . بوستدنلىق ئديىغى قۇملۇقنىڭ كدمىل  ئىشەنچىم
 .نتوختىمديمە قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

 مەھكەم ئېساااااىم ە پىر نساااااىقىنى تەڭقۇڭلۇ  قەد مكى مەن
.  تۇر مەن ر غبەتلەن ۈرۈپ بوىۇشااقد چى  ملىق ئۈزۈمنى ساادقاليمەن 

 اەتكەمۇۋەپقەقى قېتىملىق كېاىنكى مەغلۇبىاەت قېتىملىق ھەر چۈنكى 
  ملىققېتى كېاىكى قىلى  رەت قېتىمقى بۇ تۇر  ۇ؛ ھدز رالپ پۇرسەت

 ر پيدي قېتىملىق كېاىنكى تۈرۈش  قوشااۇمد ققېتىملى بۇ دېمەكتۇر؛
 .دېمەكتۇر كۈىۈش
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سىزىىك بۈگۈنكى شدر ت بەختنىڭ ئەتىكى ھدىالرد  كۆپ بەخت   ىبې
 م   ئويلىغىنى قديتد ئىشىمنى كۈنلۈك بىر كىر    كەچ. قدىى ۇ بوىۇپ
  ن ئىشىنىمە چوڭقۇر نەرسىگە بىر. بوىى ۇ تۇيغۇسى ر ز مەنلىك مەن ە
  قاادز نغىلى مۇۋەپقەقىاەت ئاادناا  ن بوىغاادناا  ال مەغلۇپ قېتىم كۆپ

 .بوىى ۇ
 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي

  ئۇرۇنۇپ يەنە بااادقىمەن  ئۇرۇنۇپ بااادقىمەن  ئۇرۇنۇپ مەن
 يول  ئەگرى يوىۇم  كى مۇۋەپقەقىاەت مېنىڭ توسااادىغۇالر. بدقىمەن

  شدمدىنىڭ ئوخشدش سالغدمدترو مەن. تۇر اليمەن تدقدبىل خىر سقد مەن
 .ئىلگىر لەيمەن يېر   دوىقۇن بىلەن كۈچى

 .توختىمديمەن قدز نمىغۇچە مۇۋەپقەقىاەت بوشدشمدي  قەتتىي
  ر نىسى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت بدشقىالرنىڭ بدشالپ  بۈگۈن  ن

  مەغلۇبىاەتلەر مۇۋەپقەقىاەت  ئىلگىر كى. قىلىمەن ئۈىگە ئۆزۈمگە
  ئىشااااەن  ئىشااااقد ھەرقدن   . رمديمەنئوىتۇ ھېساااادبلىشااااى  بىلەن

 كەتكەن ە  مدد ر م  ن كۈچ. بوىى ۇ گۈزەل تېخىمۇ ئەتە تۇرغۇز مەن 
  ئۇرۇنۇپ قېتىم بىر يەنە كېچىمەن  ۋ ز خىادىىم  ن قديتى  ئۆيگە

 مۇۋەپقەقىاەت ھەركۈنى ئۇرۇنۇپ  قديتد اااااااااا قديتد مەن بدقىمەن 
. سااادقلىنىمەن بوىۇشاااتىن مەغلۇپ كەىتۈر مەن  قوىغد قدز نىشااانى

 ئۆز ئىشنى ھەرقدن    سدىىمەن  ئۇرۇ  ئۈچۈن مۇۋەپقەقىاەت ئەتىكى
.  كېتىمەن ئۆتۈپ ئددەملەرد ن ئىشااااالەي  غدن بويىچە قدئى  ساااااى

  تىرمىشااى  د ۋ ملىق مەن قدىغدن    توختدپ ئىلگىرىەشااتىن بدشااقىالر
 .ئدىىمەن ھوسۇل مول كۈنى بىر ئدخىر ئىلگىر لەيمەن  ئدىغد
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ندئەتلىنى  ئۈچۈن مۇۋەپقەقىاتىم بۈگۈنكى مەن  قدىمديمەن  قد
 نەرسااىنى ھەممە تۈنۈگۈنكى مەن. بېشاادر تى مەغلۇبىاەتنىڭ چۈنكى
.  ئۇنتۇيمەن ھەممىسااىنى بوىسااۇن يدمدن يدخشااى كېتىمەن  ئۇنتۇپ
 نبۈگۈ» كۈتۈۋ ىغدن   قۇيدشاانى بىر يېڭى توىۇ   ئىشااەنچىم مېنىڭ

  ئىشااااەن  دېگەنگە «بوىى ۇ كۈن بىر يدخشااااى ئەڭ ھديدتىم  كى
 .تۇرغۇز مەن

  .د ۋ مالشاااتۇر مەن ئدخىرغىچە ئىشاااىمنى بوىى  كەن  تىنىقىمال
 .بىلىۋ ى  م سىر نى قدز نىشنىڭ مۇۋەپقەقىاەت چۈنكى 

 .بوىى ۇ قدز نغىلى مۇۋەپقەقىاەت ئدخىر بوشدشمىسىال  قەتتىي
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 بابئون بىرىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ تۆتىنچىسى

 
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن

  مدڭد بېرى  يدر تقدن  ن مەۋجۇد تنى جىمى كدئىندتتىكى تەڭرى
  كۆزۈم  يۈرگۈم  مېڭەم  مېنىڭ. ئەمەس بدققدن چىقى  ئوخشااادش

 ا سااۆز. ئوخشااىمدي ۇ بدشااقىالرغد ىەۋىىر م ۋە چېچىم قوىۇم  قۇىىقىم 
 بوىۇپ ىرىئىلگ ئددەم ئوخشاادي  غدن پۈتۈنلەي مېنىڭكىگە ھەر كىتى
  گەبىر  ا بىر كىشىلەر. بوىمدي ۇ كەىگۈسى  مۇ يو   ھدز ر بدقمىغدن 
سىمۇ  قېر ن  ش  مەن. بوىى ۇ خدر كتېرى ااااااا مىجەز ئدى  غد ئۆز بوى

 .يدر ىمى  ئوخشىمدي  غدن ھېچكىمگە دۇنادد 
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن
  يۈر كىم ە نمەيمەن قدندئەتلە ئدساادن ئوخشاادش ھديۋ نالرغد مەن

  ئۇ. كۆيۈۋ تى ۇ مەشتەل كېلىۋ تقدن د ۋ ملىشى  ئەۋالدقد ااااا ئەۋالدتىن
شكە ئۆتۈپ ئۆزۈم  ن مېنى شتەىنى بۇ مەن. ر غبەتلەن ۈر  ۇ كېتى  مە

 دۇناااادغاااد ئااادرتۇقچىلىقىنى ئۆزۈمنىاااڭ يااادىقۇنلىتىمەن؛ تېخىمۇ
 .جدكدراليمەن
  مدل تۇرۇپتونۇشاااا نەتىجەمنى  مدركدمنى  پۇچۇركدمنى  مېنىڭ

 ەنم بدشالپ  بۈگۈن  ن. دور ادىمدي ۇ ھېچكىم ئىقتى  ر منى سېتى 
 ىڭمېن بۇ چۈنكى قىلىمەن  ندمديدن توىۇ  ئدالھى  لىكىمنى ئۆزۈمنىڭ

 .مەبلەغ چوڭ قدز نىشىم  كى مۇۋەپقەقىاەت
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن
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 قىلمديمەن   ىئەم ئىشنى دور ي  غدن ئورۇنسىز بدشقىالرنى مەن
  ندمديدن قىلىمەن  ندمديدن توىۇ  ئدالھى  لىكىمنى ئۆزۈمنىڭ بەىكى
 مەن. تونۇشاااااتۇر مەن بدشاااااقىالرغد ئۇنى قدىمدي  بىلەنال قىلى 

  بدشااقىالرغد ئۆزۈمنىڭ ئۆگىنىمەن  قىل ۇرۇشاانى قدرى ئدالھى  لىكنى
 بدشاااااقىالرد ن گەۋد لەن ۈر مەن  تەرەپلىر نى ئوخشاااااىمدي  غدن

شتىن بوىۇپ ئددەم ەي  غدنپەرقلەنم  ىسدتقۇچ مدل. سدقلىنىمەن قېلى
 .پەخىرىىنىمەن ئۇنىڭ  ن مەن. بوىى ۇ ھدىەتتە مۇستەقىل مدل بىلەن

 .مۆجىزە بىرد نبىر مەن
 ھدىەتتە مۇساااااتەقىل مەن. ئەتىۋ رىىق بىلەن كەمچىلىكى مدل

 نەچچە مەن. ئدشى ۇ ھەسسىلەپ قىممىتىم بىلەن بۇنىڭ يدشديمەن 
 ئااادخىر ئۆتكۈزۈپ بېشاااااىمااا  ن ئۆزگىر شااااالەرنى ىللىقي مىلاون

شقدن سۇالت  مۇقىمال شدھ ھەرقدن    ئىلگىر كى تەپەككۇرۇم مەھ   پدد 
 . چۈشى ۇ بېسى  ئەقىل  الرنى ۋە

  ە ئىشلىتىلمىس جديى   بەد نىم يۈرگۈم  مېڭەم  مدھدر تىم  ىېكىن
 ىڭنمې. ئۆىى ۇ ھەتتد چىر ا ۇ  گدىلىشى ۇ  بىلەن ئۆتۈشى ۋ قىتنىڭ
شۇرۇن ش ئدزر قال ئىقتى  ر منى زېھنىم  كۆپ  ندھديىتى كۈچۈم يو  قدئى

 مۇۋەپقەقىاەت زور مۇۋەپقەقىاەتتىن ھەرقدن    ئىلگىر كى سااادىسااادم 
 .ئدچىمەن كۈچۈمنى يوشۇرۇن مەن بدشالپ  بۈگۈن  ن. قدز نداليمەن

  ئوىتۇرمااديمەن  قىلىاا  مەززە ئۈچۈن نەتىجەم تۈنۈگۈنكى مەن
 يۈرمەيمەن  كۆرەڭلەپ ئۈچۈن نەتىجىلەر   غاادنچىقماادياا تۇتاادمغااد

  دۇنادغد مېنىڭ. بوىى ۇ يدخشاااااى قىلغدنلىر م  ن قىلى  غدنلىر م
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  ئۈچۈن نېمە مەن ئەمەس  مۆجىزە ئدخىرقى ئەڭ بوىۇشاااۇم ئدپىر  ە
 يدر تدىمديمەن؟ مۆجىزە يەنە

 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن
غد بۇ مەن اد ن  قال دۇن ى مۇ غدن  كېل   ئەرز مەس ئەمەس  قدى
 .كەىگەن بەسلەشكىلى بىلەن تدغالر ئېگىز ئەمەس  بىلەن نەرسىلەر
 ەتمۇۋەپقەقىا تىر شى  بىلەن كۈچۈم پۈتۈن مەن بدشالپ  بۈگۈن  ن

 جدرى چەككە يۇقىرى ئەڭ ئىقتى  ر منى يوشااۇرۇن بوىىمەن  شاادھى
 .قىل ۇر مەن

 ەۋ ئۆزۈمنى. ىمەنقىل قوبۇل تەجر بىلىر نى ئدى  نقىالرنىڭ مەن
 ھەساااساااىلەپ مدىلىر منى شاااۇن  ال چۈشاااىنىمەن  مدىنى قوىۇم  كى

  ئىشاالىتى   جديى   سااۆزنى اااااااا گەپ مەن. ساادتداليمەن يدخشااى
شتۇرۇپ شتد مدل تونۇ ستى ە سۆزىەر ااااااا گەپ قوىلىن  غدن سېتى  ئۈ
  قدز نىشااااانىڭ مۇۋەپقەقىاەت ئىشاااااىم   بۇ چۈنكى . ئىزد نىمەن

 مۇۋەپقەقىاەت ساادقاليمەن  چىڭ سااىم ەئې نەرسااىنى بىر. ئدچقۇچى
 بۇ. بوىى ۇ تىلى يۈرۈش بىر ئەمەىىاەتتە ساااود گەرىەرنىڭ قدز نغدن
  ئۆزۈمنىڭ مەنمۇ. تۇر  ۇ قىلى  ئوڭ يەردە ھەممە ئىشلىر نى ئۇالرنىڭ

  كىچۈن تۇر مەن  ئۆزگەرتى  ئۈزىۈكسىز سدالپىتىمنى ۋە تۇرقى ا تەقى
 . ئەخال  گۈزەل قىلى  غدن جەى  بدشقىالرنى بۇ

 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن
 بىلەن قۇۋۋ تىم اااااا زېھىن پۈتۈن خىر سقد ئدى  م  كى كۆز مەن
شقد. تۇر مەن تدقدبىل سىنى ھەممە بد شلىر غد ئۆي. ئۇنتۇيمەن نەر   ئى

 ئويلىمديمەن  ئدئىلەمنى تۇرغدن   ئۈستى ە سود . بۆىمەيمەن كۆڭلۈمنى
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  تەرەپتىن بىر يەنە. كېتى ۇ يمىقدنلىشااااى قدال پىكىر م بوىمىسااااد
  كااادىالمااا  ن خىزمەتنى تۇرغااادنااا    بىللە بىلەن ئااادئىلەمااا  كىلەر
 .دىى ۇق تدشالپ سديە كۆڭۈىسىزىىك ئدئىلىگە بوىمىسد چىقىر ۋېتىمەن 

 بوىمدي ۇ  يەر ئدىقدن ەك مەنساااااۇپ ئدئىلىگە بدز ر    ساااااود 
  ئىككىسىنىڭ بۇ. دي ۇبوىم ئورۇن قىلچە سود غد ئدئىلى  مۇ ئوخشدشال

  ئىككىسااى  ن ھەر بوىمىسااد. كېرەك ئدير ۋېتى  ئېنىق چېگر سااىنى
  قىالىماادي ھەل ئااددەملەر نۇرغۇن بۇ. بوىماادياا ۇ كۆرگىلى نەتىجە

 .مەسىلە كېلىۋ تقدن
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن

 مېڭەم مېنىڭ كۈز تەىەيمەن؛ روشاااااەن  كۆزۈم ئىككى مېنىڭ
سدن بىر مەن. يۈرگۈزەىەيمەن كىرپى سەگەك    ئۇىۇغ ھديدتىم  كى ئىن
 مەسااىلە بدرىىق قدر ساادم  مۇن   . بوى ۇم يېتى  تېگىگە سااىرنىڭ

 نىقاادبلىق ھەممىساااااى دېگەنلەرنىااڭ قااديغۇرۇش مەيۈسااااالىنى  
   ئدى  نى قدر پ قىادپىتىگە سىرتقى ئۇالرنىڭ ئەم ى مەن. بوىى  كەن

مديمەن  ىڭ ئېچى   كۆزىىر منى مەن قدى قدب ئۇالرن   ئىچى  كى نى
 .كۆرۈۋ ى  م قىادپىتىنى ئەسلى

 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن
 تدغ يدمغۇر  ا بور ن دەرەخ  ا دەل چۆپ  ا ئوت جدنىۋ ر  ا جدن

 مەن. ئوخشىمدي ۇ مدڭد مەنبەسى كېلى  كۆىلەرنىڭ اا دەريد تدش  اا
  ئۈچۈن مەجبۇر اەت ىز ممەم  ك يېتىل  م  ئۆسۈپ ئىچى ە مۇھەببەت

 بۈگۈن  ن. قدر پتىكەنمەن سااااەل پدكىتقد بۇ ئىلگىرى. يدشااااديمەن
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 مېنى شەكىللەن ۈر  ۇ  خدر كتېر منى ااااااا مىجەز مېنىڭ ئۇ بدشالپ 
 .بدشالي ۇ يوىىغد ھديدتلىق
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ تەبىتەت مەن

 بىلمەياا ۇ  نېمىلىكىنى مەغلۇبىاەتنىااڭ دۇنااادساااااى تەبىتەت
مديدن قىادپىتى ە غدىىبالر ەرقدچدنھ   شاااااۇن    مەنمۇ بوىى ۇ  ند

سە  قوىغد قېتىم بىر مۇۋەپقەقىاەت چۈنكى . بوىىمەن   ىئىككىنچ كەى
 .كېلى ۇ قوىغد قېتىممۇ

  سااااااادتقۇچى ماادل ئۇىۇغ مەن قاادز نىمەن  مۇۋەپقەقىاەت مەن
 .يدشديمەن بىلەن تەپەككۇر دۇنادد  بۇ مەن چۈنكى . بوالاليمەن
 .مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادسىنىڭ ىتەتتەب مەن
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 بابئون ئىككىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ بەشىنچىسى

 
 .بوىسد كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن ئەگەر
  قدن    كۈن  ن بىر قىممەتلىك ئەڭ ئدخىرقى  ئەڭ بۇ مەن

 شىيدخ ۋ قىتنى كۈن بىر بۇ مەن بىلەن  ئدى ى كېرەك؟ پدي  لنىشىم
  چۈشاااااۈرۈپ ۋ قىتنىمۇ ساااااېكۇنت بىر مىنۇت  بىر قاليمەن ساااااد

.  ئۇرمديمەن ئدھ ئۈچۈن بەختسااااىزىىك تۈنۈگۈنكى مەن. قويمديمەن
 .تدشلىمىسۇن سديە ئىشىمغد بۈگۈنكى بەختسىزىىك تۈنۈگۈنكى
  خاادتاادىىقلىر منى تۈنۈگۈنكى مەن قااديتاادماا ۇ؟ كەينىگە ۋ قىاات

 ساااادقديتداليمەنمۇ؟ ىجدر ھەتلىر من تۈنۈگۈنكى مەن تۈز تەىەيمەنمۇ؟
ن   تۈنۈگۈنكىگە مەن غد ى  ئېغىزد ن بوالاليمەنمۇ؟ يدش قدر   چىق

  ئورنىغد ئدز بالرنى بدرىىق ۋە مۇش ئېتىلغدن گەپ  بوىمىغۇر كەتكەن
 بوالم ۇ؟ كەىتۈرگىلى

ي ۇ؟ مد ي ۇ  مەڭگۈ ئى  ئۆتكەن بوى مد  ئۆتكەن مەن قديتىالن
 . چىقىرۋ تىمەن كدىالم  ن ئىشالرنى

 .بوىسد كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى گۈنبۈ ئەگەر
شىم قدن    مەن  ەكب ئەتىنىمۇ ئۇنتۇش  تۈنۈگۈننى كېرەك؟ قىلى
 بۈگۈنكى. سااادن ندمەىۇم دېگەن ئەتە. كېرەك كەتمەسااالىك ئويالپ

شقد ندمەىۇم ئۇزۇن نېمە زېھنىمىزنى  الكدى ئۈچۈن ئەتە قىلىمىز؟ ز يە ئى
سد   قدتۇرۇپ . زبوىىمى ئۆتكۈزۈۋەتكەن بىكدر ىۋ قىتن بۈگۈنكى ئوىتۇر
 كۈتۈپ چىقىشااىنى قېتىم بىر يەنە قۇيدشاانىڭ سااەھەرد كى بۈگۈن
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غدن ئوىتۇرۇپ كۈن ئوىتۇرسااااااد   ى ۇ بوى ىڭ. بوى ى   بۈگۈنن  يوى
 غدنتدپى   ئەتە مەن بوالم ۇ؟ قىلغىلى ئىشااىنى ئەتىنىڭ كېتىۋېتى 

  غۇنقو نپىشااى  غد ئەتە ساادالاليمەنمۇ؟ ھەماېنىغد بۈگۈننىڭ تىلالنى
  قدخۇشدىلىق بۈگۈنكى مۇسىبەت ئەتىكى چۈشەم ۇ؟ سدپىقى  ن بۈگۈن
شلىادالم ۇ؟ سديە سىز مەن تد سىز غەم  ئورۇن شە ھدجەت سدم ئەن     قىل

  ئۇنى قىلىۋېتىمەن  دەپنە ئوخشاادش بۈگۈنگە ئەتىنىمۇ مەن بوالم ۇ؟
 .ئويلىمديمەن قديتد

 .كۈن بىر ئدخىرقى ھديدتىم  كى بۈگۈن
م   مەن يدتى غدن ھد قدى ىڭ كۈن  بىرال قېق تدىلىقن  مەڭگۈىۈك رې

 قىلىنغدن كەچۈرۈم جدز ساااااى  ن ئۆىۈم خۇددى مەن. توچكىساااااى
.  ەنكۈتۈۋ ىىم بىلەن يدشلىر م خۇشدىلىق قۇيدشنى يېڭى مەھبۇستەك 

  كۈنگە بىر چەكساااااىز قىممىتى كۆتۈرۈپ  قوىۇمنى ئىككى مەن
  قۇيدشاااانىڭ لەبىل بىلەن مەن تۈنۈگۈنال. بىل ۈر مەن مىننەت  رىىق

 غىنىم   ئويلى يوقلىقىنى بۈگۈن دوستلىر منىڭ كۈتۈۋ ىغدن چىقىشىنى
  ھەم ۇسااااادند تەڭر گە ئۈچۈن بوىغدنلىقىم تەىەيلىك ئۆزۈمنىڭ مەن

  مدڭد ۋ قىت بۈگۈنكى ئددەم  تەىەيلىك چەكساااااىز مەن. ئېاتىمەن
  مېنىڭ  ن ئىگىلىرى قۇدرەت نۇرغۇن. مۇكدپدت بېر لگەن پەۋقۇالددە

  ئېر شەىى  م؟ كۈنگە بىر بۇ بوىۇپ قدن    مەن قدى ى  كېتى  بۇرۇن
   يوى يېر م تېخى بوىساادم مەن بوىغدن  قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت ئۇالر

 مۇۋەپقەقىاەت مېنىڭ ئۇ بوىساااد  شاااۇن    ئەگەر ئۈچۈنمۇ؟ قدىغىنىم
 ڭمېنى كۈن بۈگۈنكى  پۇرسااەتمۇ؟ بىر  بېر لگەن ئۈچۈن قدز نىشااىم
  پۇرسەتمۇ؟ بىر چۈشۈشىم  كى بېسى  بدشقىالرنى
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 .كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن
  ۋ قىتنىااڭ ھاادياادتى ئااددەمنىااڭ كېلىاا ۇ  قېتىم بىرال ھاادياادت
 ئۆتكۈزۈۋەتسەم  بىكدر ۋ قتىمنى بۈگۈنكى مەن. دېمەكتۇر جۇغالنمىسى
  شااۇڭد . بوىىمەن قويغدن ئد  بېتىنى بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىمنىڭ

.  قەد رىەيمەن ساااااېكۇنتنى ھەربىر مىنۇت  ھەر بۈگۈننىاااڭ مەن
 ئوخشدي ۇ  شدمدىغد گويد ۋ قىت. كەىمەي ۇ كەتسە بىر ئۇالر چۈنكى 
  قوىۇم   ساااااېكۇنتنى ھەر مىنۇت  ھەربىر مەن. بوىمدي ۇ تۇتقىلى
  ئۇالر چۈنكى . ساااااىااليمەن بىلەن مېھر م پۈتۈن ئۇالرنى تۇتۇپ 

سىز ش شۈپ سەكر تقد. قىممەتلىك تەڭ    بويى ئۆمۈر ئددەم قدىغدن چۈ
  كەتېگىشىش تىنىققد بىر ئۈچۈن ھديدتلىق دۇنادسىنى ااااااا مدل يىغقدن

  ۋ قىتنىڭ. ھېساااادبلىادىمديمەن قىممىتىنى ۋ قىتنىڭ مەن. ئدمدىسااااىز
 !بوىمدي ۇ تەڭلەشتۈرگىلى بىلەن نەرسە ھېچقدن    قىممىتىنى
 .كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن

 ەنم. نەپرەتلىنىمەن ئىشالرد ن   غدنقىلى ئىسر پ ۋ قىتنى مەن
 سەمىمىالىك مەن. يوقىتىمەن ئددەمنى سوز   غدن كەينىگە ۋ قىتنى
  ۋەھىمىنى ئدرقىلىق ئىشاااااەن .  قىلىمەن دەپنە گۇمدننى ئدرقىلىق
 بىكدر سدىمديمەن  قۇال  چۆچەكلەرگە ااااا سۆز قۇرۇ  مەن. يېڭىمەن
 بېشااااىنى شاااانىڭئى بىرەر. قىلمديمەن ئىشاااانى يۈر   غدن الغديالپ

  ئدخىر مەن. قىلمديمەن كەى ى ااااااا بدردى بىلەن ئددەملەر تۇتمىغدن
 ساااۆيگەن ئۆزۈم قىلسااادم  ھۇرۇنلۇ  ئەگەر يەتتىم  تونۇپ شاااۇنى

 كېچەككە ااااااااا كىاىم ئىچمەك  ااااااااا يېمەك قوىى  نمۇ ئدد مىنىڭ
 مۇھەببەت ااااا مېھىر مەن ە ئەمەس  ئوغرى مەن. ئېرشەىمەي  كەنمەن
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 ا مېھىر مەن. پۇرسااااىتىم ئدخىرقى ئەڭ نىڭمې كۈن بۈگۈنكى. بدر
 . ئىسقدتاليمەن ئىقتى  رىىقلىقىمنى ۋە مۇھەببىتىمنى

 .كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن
 ىنىبدى كىچىك بۈگۈننى مەن. قويمديمەن ئەتىگە ئىشنى بۈگۈنكى
  ئۇنىڭ  ن مەنمۇ ئدير لى ۇ  مەن  ن ئۇ ئەتە ئدسر يمەن  ئدسر غدن ەك

  بىلەن مۇھەببىتىم پۈتۈن خوتۇنۇمنى مەن بۈگۈن ەن؛ئااادير لىم
  ئۇ ئەتە ساااااۆيىمەن  بىلەن ىەۋىىر م قۇتلۇ  ئۇنى قۇچدقاليمەن 

 مەن بۈگۈن ئاادير لىمەن؛ ئۇنىڭاا  ن مەنمۇ ئاادير لىاا ۇ  مەناا  ن
ستۇمغد ئۇچر غدن قىاىنچىلىققد   ۇئ ئەتە سۇنىمەن  قوىۇمنى يدردەم دو

  ئۆتۈنۈشااااالىر نى ىااڭئۇن مەنمۇ ساااااور ماادياا ۇ  ياادردەم مەناا  ن
  ئۇنىڭغد ئەتە چۈنكى ر زى  ئدتدشااقد بدرىىقىمنى مەن. ئدڭلىادىمديمەن
 .كەىمەي ۇ ئدى  مغد بدشقىالرمۇ ئدمدىسىزمەن 

 .كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن
  كۈن خدتىرە مەڭگۈىۈك ئۇ بوىسد  كۈنۈم مەھشەر مېنىڭ بۇ ئەگەر

 مەن. كۆر مەن ئورنى   نكۈ گۈزەل ئەڭ ئۇنى مەن. قدىى ۇ بوىۇپ
سىز سېكۇنتتىن ھەر مىنۇت  ھەر سى مىننەت  رىىق چەك  لەنبى تۇيغۇ

 ا كۈچ پۈتۈن قىلىمەن  ئىگە قىممەتكە مىنۇتنى ھەر ھۇزۇرىىنىمەن 
شىمەن توختىمدي كەتكۈچە مدد ر م  ن   مدغ ۇرۇم  ن ااااااا كۈچ. تىر 
  ڭخېر   رالرنى كۆپ تېخىمۇ مەن. تىر شاااىمەن د ۋ ملىق كەتساااەممۇ

 بديلىق كۆپ تېخىمۇ سااادتىمەن  مدل كۆپ تېخىمۇ بدر مەن  ئدى  غد
  بىر تۈنۈگۈنكى قىممىتى مىنۇتنىاااڭ ھەر بۈگۈنكى. توپاليمەن
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 ھەم ئدخىرقىسااى ئەڭ چۈشااى ۇ  ئېشااى  قىممىتى  نمۇ ساادئەتنىڭ
 .قدىى ۇ بوىۇپ يدخشىسى
 .بوىسد كۈن بىر ئدخىرقى ئەڭ ھديدتىم  كى بۈگۈن ئەگەر
 تىزىىنى  ئدى     تەڭر نىڭ مەن قدىساااد  وىمديب ئۇن    ئەگەر

 .    بىل ۈر مەن مىننەت  رىىق چوڭقۇر
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 بابئون ئۈچىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ ئدىتىنچىسى

 
 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى مەن بۈگۈن
 كېلى ۇ  بدھدر كېتى ۇ  قى  پەساااىاى ۇ  كۆتۈرۈىى ۇ  دوىقۇن

 بىردە شااااەكىل ە  ئورغد  دەبىر ئدي كېلى ۇ  كۈز كېاىن يدزد ن
  گۈىلەر كېتى ۇ  يەنە كېلى ۇ  غدزالر يدۋ  بوىى ۇ  شاااەكىل ە توىۇن

  تەبىتەت پىشاااى ۇ  مېۋ لەر ئۆساااى ۇ  چۆپلەر توزۇي ۇ  ئېچىلى ۇ 
  مەنمۇ تۇر  ۇ  ئۆزگىر   دەۋرىىك مەۋجۇد ت جىمى دۇنادساااى  كى

  دچدرن بەز  ە يدخشااى  بەز  ە كەيقىادتىم ئەمەس  سااىرتى   بۇنىڭ
 .تۇر  ۇ بوىۇپ

 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى مەن بۈگۈن
  ا  نكەم  بىلى  غدنالر سىر نى بۇنىڭ چدقچىقى  تەبىتەتنىڭ بۇ

ن    كۈنى ھەر مەن. چىقى ۇ كەم غدنغد ادتىمنى بۇرۇنقى ئوي  كەيقى
 ىبۈگۈنك ئديلىنى ۇ  قديغۇغد بۈگۈن خۇشاادىلىق بۈگۈنكى. ئۇنتۇيمەن

 يتوختىمد يۈر كىم ە مېنىڭ. بېر  ۇ نئورۇ خۇشدىلىققد ئەتىكى قديغۇ
  قديغۇد ن قديغۇغد  خۇشاادىلىقتىن بدر  چد  بىر تۇر   غدن ئديلىنى 

شدىلىققد  شدىلىقتىن يەنە خۇ  ۈىنىڭگ بۇ. تۇر  ۇ ئديلىنى  قديغۇغد خۇ
  ئەتە چىر ي  ئېچىلغدن گۈى ەك بۈگۈن ئوخشااادي ۇ  ئۆزگىر شاااىگە

سىزىىكتىن شى  ئۈمى  شى سوىى  سىنىنەر بىر ېكىن ى. مۇمكىن قېلى
  بەرگىگە گۈىنىڭ قدىغدن قۇرۇپ بۈگۈن ساادقاليمەن  چىڭ ئېسااىم ە
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 بۈگۈنكى. بوىى ۇ يوشااااۇرۇنغدن ئۇرۇقى ھديدتلىقنىڭ يېڭى ئەتىكى
 .بېشدر تى خۇشدىلىقنىڭ ئەتىكى قديغۇ

 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى بۈگۈن مەن
  ەئۆزۈمگ كۈنى ھەر تۇر قالشااتۇرۇپ  كەيقىادتنى قىلغدن   قدن   

  ۇمتۇتۇشاا نورمدل كەيقىادتىمنى ئۈچۈن بۇنىڭ بوىى ۇ؟ بوىغىلى ئىگە
  .ئدخىرىىشااى ۇ بىلەن مەغلۇبىاەت كۈنۈممۇ ئەتىكى بوىمىسااد كېرەك 

 ئەگىشى  ئۆزگىر شىگە ھدۋ نىڭ دەرەخلەر اااااا دەل گىادھ  اااااا گۈل
 مەن. كېرەك قىلىشىم پەي   ھدۋ  ئۈچۈن ئۆزۈم مەن ىېكىن . ئۆسى ۇ

  توىۇقالشااااانى ئدرقىلىق يۈر كىم ئۆزۈمنىڭ ىھدۋ ن يېتىشااااامىگەن
سدم  ا درق قىلى  غىنىم خېر   رغد مېنىڭ ئەگەر . بوىمدي ۇ ئۆگىنىۋ ىمى

 مېنىڭ بوىسااد  ئۈمى سااىزىىك ۋە زۇىمەت ئەىەم  اااااااا قديغۇ بور ن 
 دئدت كۈىكە خۇشدىلىق  خېر   رالغد مەن ئەكسىچە. ئدىمدي ۇ مدىلىر منى
سدم  شدىلى مدڭد ئۇالرمۇ قىل   ئۇ   قديتۇر  ۇ كۈىكە ۋە يورۇقلۇ  ق خۇ

 بديلىققد تەڭ  شاااساااىز ساااېتى   ھەساااساااىلەپ مدىلىر منى چدغ  
 .ئېر شىمەن

 . بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى بۈگۈن مەن
  قدن    ئۈچۈن  ئۆتۈش ئىچى ە خۇشاادىلىق ۋە بەخت كۈنى ھەر

ن   غد ادتنى قىل ى ۇ؟ تۇر قالشاااااتۇرغىلى كەيقى م  ن مەن بوى   قەد 
 كېرەك: بىلىشىم سىرنى مۇنۇ كېلىۋ تقدن

  ەركۈچلۈكل بويسۇندۇرىدۇ، كەيپىياتىغا ھەرىكىتىنى ئاجىزالر
 .بويسۇندۇرىدۇ ھەرىكىتىگە كەيپىياتىنى
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 مەغلۇبىاەت ۋە بىچدر لىك قديغۇ تۇرغدن    ئورنۇم  ن كۈنى ھەر
 تدقدبىل مۇن    ئۇنىڭغد قدىسااادم  ئىساااكەنجىساااى ە تۇيغۇساااىنىڭ

 :تۇر مەن
 .ئېاتىمەن ندخشد قويۇۋېتى  ۋ ز منىئد مەيۈۈسلەنگەن ە 

 .كۈىىمەن قويۇۋېتى  ئۆزۈمنى چۆمگەن ە  قديغۇغد
 .قىلىمەن خىزمەت ھەسسىلەپ قدىغدن    ئدغر  
 .ئىلگىر لەيمەن ئدىغد توختىمدي بدسقدن    ۋەھىمە

  كۆتۈرۈپ يۇقىرى ئاادۋ ز منى ئۈمىاا ساااااىزىەنگەناا ە  ئۆزۈماا  ن
 . سۆزىەيمەن

 .ئوياليمەن بديلىقنى ىگۈسى  كىكە كەتكەن ە  ندمر تلىشى 
 مۇۋەپقەقىاەتلىر منى ئىلگىر كى قااادىغااادنااا    دەرمااادنىمااا  ن

 .ئوياليمەن
 .ئوياليمەن نىشدنىمنى كۆزىىگەن قىلغدن    ھېس ئدجىز ئۆزۈمنى

 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى بۈگۈن مەن قىسقىسى 
  چۈشاااااەناا  م  نەرساااااىنى بىر ھەر باادشاااااالپ  بۈگۈناا  ن

  ئىتى  رسااااىز مەن كەىمەي ۇ  ئى  وىى  نق ئىقتى  رسااااىزالرنىڭالر
 بىلەن كۈچلەر ئۇرۇنۇۋ تقدن قىلىۋېتىشااكە ۋەير ن مېنى مەن ئەمەس 

  ربى ئەىەمنى اااااا قديغۇ ۋە ئۈمى سىزىىك. كېرەك ئېلىشىشىم توختىمدي
 ىسااېز ۋ ىغىل ئدساادن دۈشاامەننى ىېكىن . بوىى ۇ بىلىۋ ىغىلى قدر پال

   ۇ تۇر  پۇالڭلىتى  وىلىر نىق تەبەسااسااۇم  چىر يى   ئۇالر. بوىمدي ۇ
 ە كەىگەن  ئۇالرغد. مۇمكىن قىلىۋېتىشى ۋەير ن ۋ قتى   خدىىغدن مېنى

 .كېرەك بوشدشتۇرمدسلىقىم مەڭگۈ ھوشادرىىقنى
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ن    مەنمەنچىلىكىم قد غدن مەغلۇبىاەتكە تۇت   چدغلىر منى ئۇچر 
 .ئەسلەيمەن

 .مەنئەسلەي كۈنلىر منى قدىغدن ئدچ ئېر شكەن ە  بديدشدتلىققد
 كۆتۈرگەنااا ە  بااادش تۇيغۇسااااااى كۆرەڭلىاااك يۈر كىمااا ە
 .ئەسلەيمەن ر قدبەتچىلىر منى

قد ن ە  خۇشاااااادىلىق قدن خورىۇ  ئېر شاااااكە   چدغلىر منى تدرت
 .ئەسلەيمەن
 ئەمەسااالىكىنى قدد ر ھەممىگە ئۆزۈمنىڭ تۇتقدن    چوڭ ئۆزۈمنى

 .ئوياليمەن
 .ئوياليمەن يۈرگەنلەرنى ئدچ ئېر شكەن ە  بديلىققد

 ەنيۈرگ قىلى  قورقۇنچدقلىق ئۆرۈمنىڭ تۇتقدن    ببۇرىىقىمتەكە
 .ئوياليمەن چدغلىر منى
  يۇىتۇزالرغد كۆتۈرۈپ بېشااىمنى چېغىم    قدىغدن پدتمدي جدھدنغد

 .قدر يمەن
 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى مەن بۈگۈن

 كەيقىادتى  كى بدشااقىالرنىڭ بوىساادم  ئىگە ئىقتى  رالرغد بۇ مەن
 غەزەپتىن مەن. ساااااېز ۋ الىامەن دساااااادنئ تېخىمۇ ئۆزگىر شااااانى

  ئۆز نى ئۇالر چۈنكى كەچۈر مەن  ئددەملەرنى ئەسااااەبىالەشااااكەن
 ھدقدرەتلەشاااالىر گە تىلالش  ئۇالرنىڭ ئۇقمدي ۇ  بېسااااىۋېلىشاااانى

ى  يمەن ىڭ چۈنكى . چ  ھدىىتىگە مۇاليىم ئۆزگىر    ئەتە ئۇالرن
 .بىلىمەن قديتى  غدنلىقىنى
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 بېر اا  غاادن  باادھااد قاادر پ گەتەر قى بىرال ئااددەملەرنىااڭ مەن
  ئىشنى ئدر الشمدي  غدن بدشقىالرغد دەپ ئدد ۋەتنى ااااا ئۆچ بىردەملىك

  پەيتون كااادتتاااد خەجلەپ پۇل تىاىن بىر بۈگۈن. قىلماااديمەن
 دلت بىر بىساادتىنى پۈتۈن ئەتە ئددەم  قىامىغدن كۆزى سااېتىۋېلىشااقد

  چوقۇم .بىلىۋ ىغدنكەنمەن سىرنى بۇ. مۇمكىن تېگىشىۋېتىشى چىر مغد
 .ئېر شىمەن بديلىققد زور

 .بېسىۋ ىىمەن ئۆزۈمنى مەن بۈگۈن
  سااااىرنى ئۆزگىر شااااى  كى كەيقىادتىنىڭ ئىنساااادن ھدز ر مەن

 مگەمەيلى ئۆز ئەم ى كەيقىادتىمنى ئۆزگىر شچدن ئۆزۈمنىڭ. بىلىۋ ى  م
 ۆزئ ئددەمال  قدد ر بېسىۋېلىشقد ئۆز نى مەىۇم  مدڭد. بەرمەيمەن قويۇپ

 .تۇر الي ۇ تۇتۇپ ى  قوى تەق  ر نى
  تەق  ر م مېنىڭ تۇر اليمەن  تۇتۇپ قوىۇم   تەق  ر منى ئۆز مەن

 .بوىۇش سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادد كى
 .بوىىمەن خوجديىن ئۆزۈمگە مەن
 .ئېر شىمەن ئۇىۇغۋ رىىققد ئدرقىلىق مۇشۇ مەن
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 بابئون تۆتىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ يەتتىنچىسى

 
 .بدقىمەن كۈىۈپ غددۇناد پۈتۈن مەن

  يدر النسااىمۇ دەرەخلەر اااااااا دەل. كۈىەىەي ۇ ئىنساادنالرال پەقەت
 ز ر ااااا ندىە ئدچلىقتىن ۋە ئدز ب جدنىۋ رالرمۇ ااااا خدن ئدقى ۇ  «قدن»

ى ۇ  غد كۈىۈش مەنال پەقەت قىل ى  ر  غدن ئىگە  ئىقت تد خدىى  ۋ قىت
 كۈىۈش مەن بدشاااالپ  بۈگۈن  ن. كۈىەىەيمەن قويۇۋېتى  ئۆزۈمنى

 .يېتىل ۈر مەن د تىنىئد
 بېسااىمنى روھى كۈىكە بدر  پدي  سااى قىلىشااقد ھەز م كۈىكىنىڭ
شنىڭ ئۆمۈر ئۇزۇن كۈىكە يېنىكلىتى ۇ  سېقى مەخقىي كۆرۈ  ەنم. رېت

 .ئىگىلىۋ ى  م ئدخىر ئۇنى ھدز ر
 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
  ىمد ئ چدغالي  غدنالر چوڭ ئۆز نى چۈنكى كۈىىمەن  ئۆزۈمگە مەن

ىك غد كۈىكىل ى ۇ ئەھۋ ى غد روھىي بۇ. قدى   چۈشاااااۈپ ھەرگىز ھدڭ
  بوىسدممۇ  مۆجىز سى ئۇىۇغ ئەڭ تەڭر نىڭ مەن كېرەك  كەتمەسلىك

  نەد ن ئۆزۈمنىڭ مەن تدمچىساااااىغۇ؟ بىر ساااااۈيىنىڭ دېڭىز يەنىال
 ەنم بىلەم  مەن؟ ر سااتتىنال بدر   غدنلىقىمنى نەگە كەىگەنلىكىمنى 

  ئى  ئەخمىقدنە كېاىن يىلالرد ن ئو ئىشااالر بۆىۈۋ تقدن كۆڭۈل ھدز ر
سمۇ؟ بوىۇپ شالر ئەرز مەس بېر ۋ تقدن يۈز ھدز ر مەن قدىمد   ئۈچۈن ئى

  ئددەمنىڭ جەريدن    تدر خى ئورۇن بۇ بوىىمەن؟ پدر كەن ە نېمىشاااقد
 قدىى ۇ؟ نەرسە قدنچىلىك خدتىر سى ە
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 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
شقىالر شىمغد بد سىز بېرەر  ە تەگكەن چى شقد كۆڭۈى      يوىۇققدن ئى

شديمەن ز رالپ تۆكىمەن  يدش مەن سۇن؟ كۆرگىلى قدن  قمۇ. قدق   بوى
 قىلىمەن  مەشىق قديتد ااااا قديتد ئۇنى مەن بدر  سۆز ھېكمەتلىك بىر

  مدڭد ئديالنغۇچە  گېقىمگە ئۆز سااىڭى   قېنىمغد اااااااا قدن ئۇ تدكى
 بۇ. قىلىمەن ىقمەشاااا قىلغۇچە ئدتد كەيقىادت يدخشااااى مەڭگۈىۈك

  قىاىن مېنىااڭ ئۇ كەىگەن  ز ماادناا  ن قەد م ساااااۆز ھېكمەتلىااك
 دردەمي سدقلىشىمغد تەڭقۇڭلۇقنى تۇرمۇشتد ئۆتۈشمىگە  ئۆتكەىلەرد ن

  دېگەن  ن كېتىدۇ، ئۆتۈپ ھەممىسى سۆز: ھېكمەتلىك بۇ. قىلى ۇ
 . ئىبدرەت

 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
  ئۆتمۈشاااااكە كەىگەن ە ۋ قتى نەرساااااە ھەرقدن    دۇنادد كى

  :بېر مەن تەسەىلى ئۆزۈمگە مەن زەئىقلەشكەن ە  يۈر كىم. ئديلىنى ۇ
 پدتمدي تېرەمگە قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت كېتى ۇ؛ ئۆتۈپ ھەممىسااااى

 كېتى ۇ؛ ئۆتۈپ ھەممىساااى: ئەساااكەرتىمەن ئۆزۈمنى مەن قدىغدن   
غد ندمر تلىق ى  پدتقىقى ن    پېت غد تدب ئۆزۈمگە قدى :  مەنقىلى خى
 يدسااىغدنالر ئېھر منى ۋ قتى   ئۆز شااۇن   . كېتى ۇ ئۆتۈپ ھەممىسااى

 كۈنلەر بىر ئېھر ممۇ يدتى ۇ  ئدسااااتى   تدشاااانىڭ سااااوغۇ  ھدز ر 
 ھەممە دۇنادد كى. قدىى ۇ كۆمۈىۈپ ئدستىغد توپىنىڭ ااا قۇم كەىگەن ە

 ھەم ئېر شااكەن بۈگۈن مەن. بوىى ۇ شااۇن    ئدقىۋ تى نەرسااىنىڭ
 كېتىمەن؟ قىلى  نېمدنچە نەرسىلەرگە قدىغدن ئدير لى 
 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
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  ندخشاااد بېر مەن  ز ننەت بۈگۈنگە بىلەن سااادد يىم كۈىكە مەن
  كۆڭۈىنىڭ ئەم ى مەن. يورۇتىمەن قدر ڭغۇىۇقنى بىلەن سااااادد يىم

 بىلەن خىزمەت جى د ي ئەىەملەرنى ااااااا قديغۇ كىرمەيمەن  كەينىگە
 ققدئدشلى ئۇنى ھۇزۇرىىنىمەن  خۇشدىلىقتىن نكىبۈگۈ مەن. ئۇنتۇيمەن
 تەم ئېساااىل سااادقلىغدنساااېرى ئۇ بوىمدي ۇ  سااادقلىغىلى ئوخشااادش
سى مەن. ئەمەس ھدر   كىر   غدن شديمەن  ئۈچۈن كەىگۈ  بۈگۈن يد
 .ئدىىمەن ھوسۇل بۈگۈن تېر غدن  ن

 . بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
  .ئدشكدر لىنى ۇ ئىچى ە كۈىكە قىادپىتى ئەسلى نەرسىنىڭ ھەممە

  دۇنادسااااى  كى چۈش ئۇ كۈىىمەن  مەغلۇبىاىتىمگە ئۆزۈمنىڭ مەن
 مۇۋەپقەقىاتىمگە ئۆزۈمنىاااڭ مەن ئاااديلىنىااا ۇ؛ بۇىۇتالرغاااد رەڭااا  ر

 رەز للىككە مەن قديتى ۇ؛ قىادپىتىگە ئەساالى ئۆز نىڭ ئۇ كۈىىمەن 
  ئاادرقىلىق كۈىكەم مەن. ئاادىىاا ۇ ئەۋج كەڭ تېخىمۇ ئۇ كۈىىمەن 

  ئدر الشااقدن مۇدد  شااەخسااى بۇنىڭغد قىلىمەن  تەسااىر قىالرغدبدشاا
  چۈنكى يوىى  قدز نىشاااانىڭ مۇۋەپقەقىاەت ھەقىقەتەن بوىسااااىمۇ 
 .قدچى ۇ مەن  ن خېر   رالر تۇرۇۋ ىسدم  قوشۇمدمنى

 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
  ئدققۇز مەن  يېشااى كۆز ئۈچۈنال بەخت مەن بدشااالپ بۈگۈن  ن

  يدشاااالرنىڭ ئدققۇزغدن ئوڭۇشاااساااىزىىقتىن ۋە نەپرەت قديغۇ  چۈنكى
  تەبەساااساااۇم پەقەت بوىمدي ۇ  قىممىتى ھېچقدن    بدز ر    ساااود 

 غدنقور بىلەن گەپ يدخشااى بوىى ۇ  ئېر شااكىلى بديلىققد ئدرقىلىقال
 .بوىى ۇ قۇرغىلى
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 بوىۇپ كۈچلۈك ئدبرۇيلۇ   يۈز ئەقىللىك  كدتتد  ھەرقدنچە مەن
 ھەرگىز نەرساااااىنى جىمى ئەتر پىم  كى ۋە ئۆزۈمنى كەتساااااەممۇ 

 بدىى ەك كىچىك مەڭگۈ مەن جەھەتتە  بۇ. قىلمديمەن مەساااااخىرە
شقىالرنى. بوىىمەن  تۇتمدي  غدن چوڭ ئۆزۈمنى قىلغدن  ال  ھۆرمەت بد
 .بوىىمەن
 .بدقىمەن كۈىۈپ دۇنادغد پۈتۈن مەن
  بىر بۇمۇ. قدىمديمەن ندمر تلىقتد مەڭگۈ تۇرساااادمال  كۈىۈپ مەن

 پەقەت مەن. قىلمديمەن ز يە ھەرگىز ئەم ى ئۇنى مەن بىلىاەت قد
  ھەقىقىي تەمىنى مۇۋەپقەقىاەتنىااڭ ئىچىاا  ال خۇشااااااادىلىق كۈىكە

 ئەمگەك ئىچىاا  ال  خۇشااااااادىلىق ۋە كۈىكە پەقەت تېتىاااداليمەن؛
سى  ن سد  ئۇن    ئەگەر. ھوزۇرىىنداليمەن ھەقىقىي  مېۋ   مەن بوىمى

  بېغىشااالي  غدن ھۇزۇر ئددەمگە لىقخۇشاادى چۈنكى بوىىمەن  مەغلۇپ
 خۇشاادىلىق ئدۋۋ ل ھوزۇرىىنىشااتد مۇۋەپقەقىاەتتىن. شااەربەت ئېسااىل
 .ھەمر ھى يدخشى ئەڭ ئۇنىڭ بوىسد كۈىكە كېرەك  بوىۇشى

 .ئېر شىمەن خۇشدىلىققد مەن
 .قدز نىمەن مۇۋەپقەقىاەت مەن
 . بوىىمەن سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ دۇنادد كى مەن
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 بابچى ئون بەشىن
 تېرە قەغەزنىڭ سەككىز نچىسى

 
 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
 .ئديالن ى يىقەككە قوىى   تدالنتنىڭ يوپۇرمىقى ئۈجمە
 .ئديالن ى قورغدنغد قوىى   تدالنتنىڭ توپد سېغىز
 .ئديالن ى سدر يغد قوىى   تدالنتنىڭ دەر خى ئدرچد
 .ئديالن ى كدسديدغد قوىى   تدالنتنىڭ يۇڭى قوي

  يۇڭى قوي دەر خى  ئدرچد توپد  ساااااېغىز يوپۇرمىقى  ئۈجمە
 ھەساااااساااااە يۈز نەچچە قىممىتىنى ئۆز بىلەن قوىى ئددەملەرنىڭ

  قىممىتىنى ئۆزۈمنىاااڭ ئۈچۈن نېمە مەن يەردە  ئااادشاااااۇر ىىغااادن
 ئدشۇر ىمديمەن؟

 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
  ئۇنى ئوخشاااااادي ۇ  دېنىغد بۇغ  ي تدل بىر تەق  ر م ېنىڭم

 تدغدرغد بۇغ  ي تدل بىر. تۇر  ۇ تۇتۇپ يول ئۈچ ئوخشاااااىمىغدن
  يەم چوشاااقىغد ئۇ مۇمكىن  قويۇىۇشاااى ئېلى  جدز غد قدچىلىنى  

 تۇپر ققد مۇمكىن؛ ئديلىنىشاااااى بوىكىغد تدرتى  ئۇن يەنە بوىى ۇ؛
-بدشاادققد ئدىتۇن ئۆسااۈپ بۇغ  ي چدغ   ئۇ مۇمكىن  چېچىلىشااىمۇ

 .ئديلىنى ۇ دېنىغد بۇغ  ي سدنسىز
  بۇغ  ي يېر م  بىرال ئوخشاااااىمدي  غدن بىلەن بۇغ  ي مېنىڭ
 قدبدشاادق تېر لى  يەرگە يدكى بوىۇشاانى بوىكد كېتىشاانى  سااېسااى 

 تدىالش مېنىڭ ە ىېكىن . ئدمدىسااااىز تدىالشااااقد ئۆزى ئديلىنىشااااىنى
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يدتىمنى مەن بدر  ئەركىنلىكى   ئۇنىڭ ىۋەتمەيمەن ساااااېساااااىت ھد
 ئېز لى   ئدساااتى   تدشااالىرى قور م ئۈمى ساااىزىىكنىڭ مەغلۇبىاەت 

 .تۇرمديمەن قدر پ قېلىشىغد خدرىىنى 
   .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن

  قدر ڭغۇ ئۇنى ئۈچۈن  بېر شااااى ھوسااااۇل ئۆسااااۈپ بۇغ  ينىڭ
 مەغلۇبىاتىم  مېنىڭ. كېلى ۇ توغر  كۆمۈشاااااكە ئىچىگە تۇپر قنىڭ

  ر   تۇپ قدر ڭغۇ ئدشااۇ ئىقتى  رسااىزىىقىم ندد نلىقىم  ئۈمى سااىزىىكىم 
  ۈتۈشۈمك پىشىشىنى تدرتى   يىلتىز چوڭقۇر ئىچىگە تۇپر   مۇشۇ مەن

 يىلتىز بىلەن شاااادر پىتى يدمغۇرنىڭ ۋە نۇرى كۈن بۇغ  ي. كېرەك
  ر منىئدرزۇىى مەنمۇ ئوخشاادشااال . بېر  ۇ ھوسااۇل ئۆسااۈپ تدرتى ۇ 
  روھىاىتىمنى ۋە بەدەن ئۆزۈمنىاااڭ ئۈچۈن  ئااادشاااااۇرۇش ئەمەىگە

  ىشدر پىتىن تەبىتەتنىڭ ئۈچۈن پىشى  بۇغ  ي. مۇكەممەىلەشتۈر مەن
  تەق  ر منى ئۆز مەن ە چۈنكى ئوىتۇرمديمەن  كۈتۈپ مەن كۈتى ۇ 
 .بدر ئىقتى  رى تدىالش

 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
شۇرغىلى ئەمەىگە قىلغدن   قدن    بۇنى  بىلەن  ئدى ى بوىى ۇ؟ ئد

 ھەتتد يىل  ھەربىر ئدي  ھەربىر ھەپتە  ھەربىر كۈن  ھەربىر مەن
 سۈيىنىڭ يدمغۇر خۇددى بۇغ  ي. تىكلەيمەن نىشدن ئۆمرۈمگە پۈتۈن
 مېنىااڭ تاادرتقاادناا ەك  بوي چىقىاا  يېر اا  توپىنى بىلەن كۈچى

 نەتىجىگە ئاادناا  ن بوىغاادناا  ال  نىشااااااادن ئېنىق ھاادياادتىماا  مۇ
 ىيدخش ئەڭ ئىلگىر كى چدغ    بەىگىلەي  غدن نىشدن. ئېر شەىەيمەن
 ېنىڭم بۇ. كېڭەيتىمەن تېخىمۇ ئۇالرنى پدي  لىنىمەن  نەتىجىلەرد ن
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سى شۇمنىڭ كەىگۈ شدنى تۇرمۇ شى نى شدننىڭ. كېرەك بوىۇ   رىيۇقى نى
 دبوىساا ىرىيۇق نىشاادن. كېرەك ئەنسااىر مەساالىك كېتىشااى  ن بوىۇپ

شكىلى ئۈنۈمگە يۇقىرى شدن بوىى ۇ  ئېر  سد  ئوتتۇرھدل نى  زۈكتۈ بوى
 . بوىمدي ۇ ئېر شكىلى ئۈنۈمگە

 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
  ىمئۇچر شاا ئوڭۇشااسااىزىىقالرغد بەزى ئىلگىرى يېتىشااتىن نىشاادنغد

 ىقىلى ي. قورقۇتدىمدي ۇ مېنى نىشدن يىر   بوىسىمۇ  يېقىن ئېھتىمدىغد
  چۈنكى . ئۈمى سااىزىەنمەيمەن تۇر مەن  قديتد ئورنۇم  ن چۈشااسااەم
.  ئۇچر ي ۇ ئوڭۇشااسااىزىىققد يوىى   يېتى  نىشاادنغد ئددەم ھەرقدن   

  .ئەمەس قۇرت مەن. قورقمدي ۇ كېتىشااتىن يىقىلى  قۇرتالرال پەقەت
 رغدنقو مەن مەيلى  يدشااىسااد ئىچى ە ئۆڭكۈر بدشااقىالر ئددەم  مەن

 .ئوىتۇر مەن يدسدپ
 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
  درزۇئ تۇتى ۇ  د ن مديسىلىرى بۇغ  ي ئىللىتى ۇ  زېمىننى قۇيدش

  تۈنۈگۈنكى  نمۇ مەن بۈگۈن. ئديالن ۇر  ۇ رېتدىلىققد ئدرمدنلىر منى ااااا
 ۈگۈننىڭب بىلەن كۈچۈم پۈتۈن مەن. قدز نىمەن مۇۋەپقەقىاەت زور

 .ئۆرىەيمەن پەىلىگە يۇقىرى تېخىمۇ ئەتە يدمىشاااىمەن  چوققىساااىغد
 ئۆتۈپ ئۆز   ن ئەمەس  مۇھىم ھېچقدنچە كېتى  ئۆتۈپ بدشقىالرد ن

 .مۇھىم كېتى 
 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
  ڭمېنى يەنە شدمدل پىشۇر  ۇ  يەىقۈپ بۇغ  يالرنى شدمدل ئىللىق

.  بېر  ۇ يەتكۈزۈپ قۇىىقىغد خدالي  غدنالرنىڭ ئدڭالشااااانى دۋ ز منىئ
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 مەن. بوىمدي ۇ قديتۇرۇۋ ىغىلى ئو   ئدتقدن ساااۆز چىققدن ئېغىزد ن
 گەپلىر منى مېنىڭ بدشااااقىالر. بوىىمەن بېشاااادرەتچىسااااى ئۆزۈمنىڭ
 ۇ بىلى  پىالنىمنى مېنىڭ ئۇالر ىېكىن مۇمكىن  قىلىشاااى مەساااخىرە

  ئدشااۇرمىغىچە ئەمەىگە ۋەد لىر منى شااۇڭد .  ۇچۈشااىنى ئدرزۇىىر منى
 .كېتەىمەيمەن قېچى  يەرگە ھې 

 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن
 .قىلىمەن ئىشالرنى يدر تمدي  غدن مەغلۇبىاەتچىلەر مەن
 .قدىمديمەن توختدپ ئىشالرد ال يېتى  غدن چدمىم مەن
 .قدندئەتلەنمەيمەن م  نمۇۋەپقەقىاەتلىر  ھدز رقى مەن

 .كۆزىەيمەن نىشدننى يۇقىرى يەنىمۇ يەتكەن  ن نىشدنىمغد
 .تىر شىمەن قىلىشقد يدخشى بىر   ن ا بىر ئىشالرنى مەن
 .تۇر مەن قىلى  ئېالن دۇنادغد پۈتۈن نىشدنلىر منى مەن

 .قىلمديمەن كۆز ا كۆز ھەرگىز نەتىجىلىر منى مەن ىېكىن
 ەنم ئىالھىم . مەدھىاەىىسۇن مېنى ىئۆزىىر كىشىلەر دۇنادد كى

 .تۇتۇۋ الي ئۆزۈمنى ئدى     مەدھىاەىەر
 .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆزۈمنىڭ مەن بۈگۈن

  بۇغ  ي مىڭ نەچچە كېاىن كۆپەيگەن  ن دېنى بۇغ  ي تدل بىر
 كۆپىاىۋەرسااە  قېتىم نۇرغۇن تەر قى ە مۇشااۇ ئديلىنى ۇ  مديسااىسااىغد
 مەن. كۆپىاى ۇ دەر جى ە بدققۇدەك شاااەھەرىەرنى تۈنپۈ دۇنادد كى

 يېتەىمەيمەنمۇ؟ بۇغ  يغد تدل بىر ئدشۇ
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.  تىر شىمەن د ۋ ملىق كېاىن بوىغدن  ن ئورۇن  پ ئىشنى بىر مەن
شقدن    ئەمەىگە ۋۇجۇدۇم   مېنىڭ گەپلەر دېاىلگەن قەغەزدە تېرە   ئد

 .قدىى ۇ ھەير ن ئىقتى  ر مغد مېنىڭ كىشىلەر دۇنادد كى پۈتۈن
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 بابئون ئالتىنچى 
 تېرە قەغەزنىڭ توققۇز نچىسى

 
  مېنىااڭ يو   قىممىتى ھېچقاادناا    ئاادرزۇىىر منىااڭ مېنىااڭ

  ىيەتكىل نىشدنىمغد مېنىڭ ئەتىۋ رسىز  توز ن ەك ااااااا چدڭ پىالنلىر م
 .بوىمدي ۇ
 نەرسااىنىڭ ھەرقدن    كۆرسااەتمىسااەك  ھەر كىتىمىزدە ئۆز بىز
 .يو  مىاىتىئەھ قىلچە

 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
  قدنچىلىك تەپساااىلىي  قدنچىلىك مەيلى خەر تە پدرچە بىر مەن
 دەمقە يېر م يۈز   ن يەر ئددەمنى بىر بوىسۇن  ئىشلەنگەن ئىنچىكە
  قدنچىلىك مەيلى قدنۇنى دۆىەتنىڭ بىر. مدڭدىمدي ۇ ئېلى  ئدى  غد
 .ئدالىمدي ۇ مەڭگۈ ئدى  نى بوىۇشنىڭ رسدد  جىنديەت بوىسۇن  ئدد ل

شتەر  ھەرقدن      شۇن     قەغەزىەرمۇ تېرە قوىۇم  كى مېنىڭ ئەنگۈ
 ئەنگۈشاااتەر  خەر تە  ھەر كەتال پەقەت. يدر تدىمدي ۇ بديلىق مەڭگۈ
  ھەر كەت. قىلى ۇ ئىگە قىممەتكە ئەمەىىي نىشدنالرنى ۋە پىالن ئدرزۇ 

 مۇۋەپقەقىاەت مېنىڭ ئوخشااااادش  ساااااۇغد ۋە يېمەكلىك خۇددى
 .قىلى ۇ ئدتد قۇۋۋەت ا كۈچ ئۈچۈن قدز نىشىم
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن

  ئدىغد چۈشاااەپ  قوىۇمنى پۇت مېنىڭ تدرتى  كەينىگە ئىشااانى
 قەيسااەر بدرىىق مەن ھدز ر. ئدالمىتى قورقۇشاانىڭ بۇ بدسااتۇرمدي ۇ 
 ممەىۇ مدڭد. ل  مقى ھېس سااىرنى بىر قېتى  ن چوڭقۇر يۈرەكلەرنىڭ
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 بدشااالش ھەر كەتنى ئىككىلەنمەي قىلچە ئۈچۈن  يېڭى  ۋەھىمىنى
سىلى ۇ ۋەھىمە يۈرەكتىكى قىلغدن  ال  شۇن    مدند كېرەك   نمە. بې

  ۋەھىمىنى كەىگەن ۋەھىمىلىك شااىردەك اااااااا ھەر كەت بىلىۋ ى  م 
 .كەىتۈرەىەي ۇ ھدىەتكە
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
 ىم ەئېس خىسلىتىنى قوڭغۇزنىڭ پدرقىر   كېاىن بۇنىڭ  ن مەن

 چىقدرغىلى يورۇقلۇ  ئدن  ن قدققدن  ال  قدندت پەقەت: سااادقاليمەن
  چېچى  نۇر قۇيدش ھەتتد بوىىمەن  قوڭغۇز پدرقىر   مەن. بوىى ۇ
  بدشااااقىالر. چىقىر مەن يورۇقلۇ  ئوخشاااادشااااال كۈن ۈزد مۇ تۇرغدن

شدش كېقىنەككە س گۈىنىڭ پۇالڭلىتى   ىقدندتلىر ن ئوخ  ىگەسەد قى
  زېمىننى بوىىمەن  قوڭغۇز پدرقىر   مەن: يدشاااادۋەرسااااۇن تديىنى 

 .يورۇتىمەن
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
  مەىۇم  مدڭد چۈنكى قويمديمەن  ئەتىگە ئىشااانى بۈگۈنكى مەن

  ھەر كىتىم مېنىڭ! بدشااال ھەر كەتنى ھدز رال. كەىمەي ۇ مەڭگۈ ئەتە
  ھەر كەت ىېكىن كېلەىمىسااىمۇ  ئېلى  مۇۋەپقەقىاەت ۋە خۇشاادىلىق

ى  ن  ن ئۆىۈمنى ئوىتۇرۇپ قۇرۇ  بوىۇش مەغلۇپ قىل  كۆپ كۈتكە
  قېلىشاااىمۇ چۈشااامەي مېۋ لىرى خۇشااادىلىق ھەر كەتتىن. يدخشاااى
  ھوساااۇل مېۋ   ن ھەرقدن    بوىمىساااد  ھەر كەت ىېكىن مۇمكىن 
 .بوىمدي ۇ ئدىغىلى

 .كۆرسىتىمەن ەر كىتىم ەھ ئۆز ھدز رال مەن
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! ھەر كەتلەن دەرھدل! ھەر كەتلەن دەرھدل! ھەر كەتلەن دەرھدل
 ھەر مىنۇت  ھەر قديتد  اااااا قديتد سۆزنى بۇ مەن بدشالپ  بۈگۈن  ن

تد   ئديالنغۇچە  ئدد تىمگە ئۇ تدكى تۇر مەن  تەكر رالپ ساااااېكۇنت
 ئااديالنغۇچە ئىقتىاا  ر مغااد مېنىااڭ ئاادىغاادناا ەك  نەپەس خۇددى

شۇ. راليمەنتەكر  سىم  ن سۆزنى مۇ سدمال  ئې   ئۆزۈمنىڭ مەن چىقدرمى
ىمنى ىاااادت تۇر اليمەن  كەيق قالشاااااا ىاەتچىلەر تۇر   ئۆز نى مەغلۇب

 .تۇر اليمەن تدقدبىل خىر سقد ھەربىر قدچۇر   غدن
 سااۆزىەرنى بۇ مەن. كۆرسااىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن

 .تەكر راليمەن قديتد ا قديتد
سى مەغلۇبىاەتچىلەر دن   ئويغدنغ سەھەر   كدر ۋ تتد كەىمەي قوپقۇ
  ئدن  ن تەكر راليمەن  ئىچىم ە سااااۆزىەرنى بۇ يدتى ۇ  سااااوزۇىۇپ
 .بدشاليمەن ھەر كەتنى

 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
  رەت مەن مەغلۇبىاەتچىلەر  چىققدن    ساااادتقىلى مدل سااااىرتقد

  ساااۆزنى بۇ بوىسااادم مەن. ئويالي ۇ دېگەننى ئۇچر رمەنمۇ  قىلىشاااقد
 .يۈزىىنىمەن خېر   رغد تۇنجى مەن ئدن  ن تەكر راليمەن  ئىچىم ە
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن

 مەغلۇبىاەتچىلەر كەىگەن ە  دۇچ ئىشااىكلەرگە ئېتىلگەن مەھكەم
 بۇ بوىساادم مەن تۇر  ۇ  ساادقالپ سااىرتتد ئىچى ە ئەن  شااە ۋەھىمە
  .چېكىمەن ئىشىكنى بېر   ئدن  ن  راليمەن تەكر ئىچىم ە سۆزنى

 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
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  ئىچىماا ە ساااااۆزنى بۇ مەن ئۇچر غاادناا    ئېز قتۇرۇشاااااالغااد
 .يىر قلىشىمەن رەز للىكتىن ئدن  ن تەكر راليمەن 

 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
.  بەىگىلەياا ۇ نىقىممىتىم باادز رد كى مېنىااڭ ھەر كەتال پەقەت
  تىر شىشىمغد ھەسسىلەپ ئۈچۈن  ئدشۇرۇش ھەسسىلەپ قىممىتىمنى

 بدر مەن  يەرىەرگە قورقى  غدن مەغلۇبىاەتچىلەر مەن. كېلى ۇ توغر 
. ئىشااااالەيمەن توختىمدي مەن ئېلىۋ تقدن    ئدر م مەغلۇبىاەتچىلەر
 توختىمااادي مااادىلىر منى مەن تۇرغااادنااا    جىم مەغلۇبىاەتچىلەر

 نئو بوىغدن مۇمكىنچىلىكى ئېلى  مدىلىر منى مەن.  مەنتونۇشاااتۇر
 قدتۇرۇپ  كدىال نۇرغۇن بوىسااااد مەغلۇبىاەتچىلەر بدر مەن  ئدئىلىگە

. بدر  ۇ ئدئىلىگە بىر ئدر ن كېاىن تۈزگەن  ن پىالن تەپساااااىلىي
ىر نىاااڭ مەغلۇبىاەتچىلەر  قىلىااا  ھېس كېچېككەنلىكىنى ئۆزى

 .بوىىمەن بوىغدن  نى قدز مۇۋەپقەقىاەت مەن ئوىتۇرغدن   
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن

ىت ھدز رقى ىڭ ۋ ق ىڭ ئەتە بدرىىقىم  مېن  خىزمەت ھۇرۇنالرن
 يدخشااىلىققد تدشااالپ  رەز للىكنى ئەتە ئەمەس؛ ھۇرۇن مەن كۈنى 

  كۈچلۈككە ئدجىزالر ئەتە ئەمەس؛ رەز ل مەن كۈن  يۈزىىنى  غدن
  مەغلۇبىاەتچىلەر ئەتە ئەمەس؛ ىزئاادج مەن كۈن  ئااديلىنىاا  غاادن

 مەن كۈن  تاادپىاا  غاادن باادھاادنە دەپ قاادز نىمەن مۇۋەپقەقىاەت
 .ئەمەس مەغلۇبىاەتچى

 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
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 تدمد  ئدچسااااد قورسااااىقىم قدرچىغد  مەن شااااىر  يىرتقۇچ مەن
  دمدڭ قىلمىسدم  ھەر كەت. ئىچىمەن ئۇسسۇزىۇ  ئۇسسىسدم  يەيمەن 

 .يو  يول بدشقد ۆىۈم  نئ
  .ئىنتىلىمەن خدتىرجەملىككە خۇشاادىلىققد  مۇۋەپقەقىاەتكە  مەن
 ئدز بلىق  ۋە بەختساااىزىىك مەغلۇبىاەت  مەن قىلمىسااادم  ھەر كەت

 .كېتىمەن ئۆىۈپ ئىچى ە ئۇيقۇسىزىىق
 .بويسۇنىمەن بۇيرۇقىغد ئۆزۈمنىڭ مەن. چۈشۈر مەن بۇيرۇ  مەن
 .كۆرسىتىمەن ەھەر كىتىم  ئۆز ھدز رال مەن

  ئىككىلىنى  مەن ئەگەر. كەىمەي ۇ كۈتۈشاااااتىن مۇۋەپقەقىاەت
شقىالرنىڭ مۇۋەپقەقىاەت تۇرسدم      نمەن كېتى ۇ  ئۆتۈپ ئىلكىگە بد

 .يىر قلىشى ۇ مەڭگۈىۈك
 .ئددەم مۇشۇ. يەر مۇشۇ. ۋ قىت مۇشۇ
 .كۆرسىتىمەن ھەر كىتىم ە ئۆز ھدز رال مەن
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 بابئون يەتتىنچى 
 قەغەزنىڭ ئونىنچىسىتېرە 

 
اب بىرەر ئددەملەرمۇ ئېتقددسىز ا   تەڭر   ن ئۇچر غدن    قدز غد ا دالا

 خەۋپىگە ئەجەل خەتەرگە  ئددەم قىلى  غۇ؟ ئىلتىجد تىلەپ ئدمدنلىق
 بوىمىغدن مۇمكىن چۈشاااىنى  بدقمىغدن  ئۇچر تى  ئەزەى  ن يدكى

 قجدنلى بىر ھەر ۋ قىر ۋېتى  غۇ؟ ئىختىادرساااىز يوىۇققدن    ئىشاااالرغد
ن ە دۇچ خەتەرگە ي   كەىگە غدن پە ن    بوى  تەبىتىي كۈچلۈك مۇ
 چىققدن؟ كېلى  قدن    ئىنكدس

 ىزئىختىادرس ئۇ پۇالڭالتسدڭ  ئدى     كۆزى بدشقىالرنىڭ قوىۇڭنى
 پۇتى قويساااادڭمۇ ئۇرۇپ بوش تىز غد ئۇنىڭ چىمىل  تى ۇ؛ كۆز نى

سىز غدئدى   بىرەر نىڭ قدر ڭغۇد  كېتى ۇ؛ سىلكىنى  س تۇيۇق   دڭ چىق
 .ۋ قىر ۋېتى ۇ دەپ «دناااااااااۋ يج» ئىختىادرسىز ئۇ

ابوىس ئېتىقدد د نىي سەن ە مەيلى  ىيتەبىت بۇ بوىمىسۇن  ا ۇنا
 ىق جدنل بدرىىق دۇنادد كى. قىالىمديسەن ئىنكدر ھەرگىز ھدد سىلەرنى
.  ئىگە ئېڭىغد قىلى  تەىەپ يدردەم ئىچى ە  شاااۇنىڭ ئىنسااادنالرمۇ

 بوىى ۇ؟ ئېتى  بەخ  ۋە ئدڭ مۇن    ئۈچۈن نېمە بىزدە
  ئەمەساامۇ؟ شااەكلى ئىلتىجدنىڭ بىرخىل ۋ قىر شاالىر مىز بىزنىڭ
  ھۆكۈمر نلىقىغد قدنۇنىاەتنىڭ تەبىتىي چۈشاااااەنمەي ۇ  كىشاااااىلەر
 بۈگۈن  ن ھەم ە. تىلەش يدردەم تەڭر   ن دۇنادد   ئۇچر ۋ تقدن

 ليو مدڭد تەڭر نىڭ مەن ىېكىن قىلىمەن  ئىلتىجد تەڭر گە بدشااالپ
 .قىلىمەن ئىلتىجد كۆرسىتىشىنىال
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 خىزمەتكدرنىڭ قىلمديمەن  تەىەپ دۇناد ااا دلاااااام ئەزەى  ن مەن
 مەن قىلمدي تەىەپ بېر شىنى ئەكېلى  ئدى  مغد قىلى  تەيادر تدمدقنى
 ندم مۇۋەپقەقىاەت  ئەرز مەس سدالمەتلىك  كۈمۈش  اااا ئدىتۇن ئۆي 

-كۆرسىتىشنى يول پەقەت مەن. لمديمەنقى تەىەپ بەخت ۋە ئدبرۇي ا
 ىەپتە قويۇشاانىال كۆرسااىتى  يوىىنى ئېر شااىشاانىڭ نەرسااىگە مۇشااۇ

 . ئېر شى ۇ جدۋ بقد ئىلتىجدىىر م مېنىڭ قىلىمەن 
.  مۇمكىن بوىمدسااالىقىمۇ بوىۇشاااى  ئىجدبەت ئىلتىجدىىر م مېنىڭ

 ئەگەر ئەمەسمۇ؟ جدۋ ب بىرخىل ئوخشدشال ئدقىۋەت ئىككى بۇ ىېكىن 
  بۇمۇ ئېر شەىمىسە  بوىكىغد ىېكىن سور سد  بوىكد د د سى  ن بدال ربى

 بوىمدم ۇ؟ جدۋ بى بەرگەن بدىىغد د د نىڭ
  لمد بىر قىلىمەن  ئىلتىجد كۆرساااىتىشاااىنى يول تەڭر نىڭ مەن
 ...قىلىمەن ئىلتىجد بىلەن سدالھىاىتى سدتقۇچى

  دۇنياغا بۇ مەن! قىلغىن ياردەم ماڭا تەڭرى، قادىر ھەممىگە
 مەن بەرمىسەەەە ، باشەەە پ يول سەەەەن ئەگەر كەلگەن، يالىڭاچ

 يىراق پ يولەەدىن تۇتىشەەەەەىەەدىغەەان بەختكە ۋە مۇۋەپپەقىيەت
 .كېتىمەن
  مېنىڭ قىلمديمەن  تەىەپ كېچەك ا كىاىم يدكى دۇناد ا مدل مەن

 مەن قىلمديمەن  تەىەپ پۇرساااەتمۇ كېلى  غدن مۇۋ پىق ئىقتى  ر مغد
  تەىەپ ئېر شااااىشاااانى ئىقتى  رغد ئېر شااااى  غدن پۇرسااااەتكە پەقەت

 .قىلىمەن
 پدي  لىنى  تىرندقلىر   ن ۋە چى  بۈركۈتلەرگە ۋە شااىر سااەن
  قدن    تىل  ن مدڭد سااااەن ئۆگەتكەن  ئېر شااااىشاااانى ئوزۇقلۇققد
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 مۇھەببەت اااااااا مېھىر قىلغدن   قدن    بېقىشاانى  جدن پدي  لىنى 
 يغدنوق ئۆگىتى  بوىى  غدنلىقىنى يدشاااانىغىلى - گۈىلەپ ئدرقىلىق

 بۈركۈتكە بدز رد كى شااىرغد  ئدر سااى  كى ئىنساادنالر مەن بوىساادڭ 
 .ئديالنسدم
  ئۇچر غدن  ن مەغلۇبىاەتكە ۋە ئوڭۇشسىزىىق! قىلغىن يدردەم مدڭد
 ڭغەىىبىنى بوالي  قىلى  غدن مۇئدمىلە يدخشااى بدشااقىالرغد كېاىنمۇ 

 .كۆرەي مېۋ لىر نى
  ئۇالرنىڭ دپشااۇرغىن ت مدڭد ئىشاانى ئورۇن  ادىمدي  غدن بدشااقىالر

  يول ئېلىشااااااقاااد ئوزۇقلىر نى مۇۋەپقەقىاەتنىاااڭ مەغلۇبىاتىااا  ن
  ۋەھىمىلەرنى ئدى  م   ئۈچۈن  چېنىقتۇرۇش روھىمنى. كۆرساااەتكىن

  قورقۇنچدقلىقىمنى ۋە ئدر ساااااادى ى ئۆزۈمنىڭ مدڭد قىلغدن  پدي  
 .بەرگىن غەيرەت قىلى  غدن مەسخىرە

  ىرھەرب بەرگىن  ۋ قىت يېتەرىىك ئۈچۈن يېتىۋېلىشااىم نىشاادنغد
 .قىلغىن يدردەم قەد رىىشىمگە كۈن ەك بىر ئدخىرقى ئەڭ كۈننى

 نەتىجە ئىشااىم  ن قىلغدن قىلى  غدن  ئىشااىمنى دېگەن مېنى
شلىغىن  يوىغد كۆر   غدن  ۆچەكلەراااااااچ ااااااا سۆز ھەرخىل مدڭد بد

 .بەرگىن كۈچ تۇر   غدن مەزمۇت ئدرقىسى  مۇ
 سىندپ تدااااااقدي اااااا تدااااااقدي نىئىش بىر تۇرغىن  قدمچىالپ مېنى

  ئى  بويىچە ئۇسااااۇل نورمدل مدڭد. يېتىل ۈرەي ئددەتنى بدقى  غدن
 بەرمەي  غدن قوى  ن پۇرسااااەتنى كەىگەن مدڭد. ئۆگەت قىلىشاااانى
 ىقسەۋرچدنل مدڭد ئۈچۈن  يىغىۋېلىشىم زېھنىمنى. قىل ئدتد سەزگۈرىۈك

 .قىل ئدتد
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  يېتۈى ۈرۈشۈمگە ئددەتلەرنى يدخشى قۇتۇىۇپ  ئددەتلەرد ن ندچدر
شلىق مدڭد. قىل يدردەم س   شقىالرنىڭ قىلى  غدن  ھې  ئدجىزىىقىغد بد

 كېتى ۇ  ئۆتۈپ ھەممىسااى. بەرگىن يۈرەك قىلى  غدن ھېساا  شاالىق
 ېلى س د لىمغد دېگەننى بوىى ۇ  تدمغىسى ا ىزائ كۈننىڭ بىر ىېكىن
 .تۇرغىن

 مەن تۇر  كۆرسااااىتى  ئىكەنلىكىنى ئۆچمەنلىك نېمىنىڭ مدڭد
 تدشقدن ااا ۇپاااتوى يۈر كىمگە مېنىڭ. قدىمدي تەمتىرەپ ئدى     ئۇنىڭ

  مدڭد. ئديالنسۇن دوستۇمغد ئددەملەر ندتونۇش قىلغىن  ئدتد مۇھەببەت
م  كى قىلغىن  يدردەم كۆرساااااەتكىن  يول ى     كۆرۈپ يوىنى ئد

 .بوالي تۇر   غدن
 بىخ گۈىز رىىقىاا   دۇنااادنىااڭ بىخالناا ۇرغىن  ئۇرۇقتەك مېنى

 !سۇنغىن قوىۇڭنى يدردەم سدتقۇچىغد مدل بىر مەن ەك بۇ ي سۈرە
 ! كۆرسەتكىن يول مدڭد تەڭر م
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 بابئون سەككىزىنچى 
 

ن     غد قدر  غدن بۇ كۈننى ئۆرۈپ  قدن ئىزىىرى بىلەن توى خىگفى 
 چىر يى تدتىر    قوىلىرى تىتر  ى.

تە ئى ى  خىگفى تېرە قەغەزنى قوبۇل قىلى  غدن ئددەمنى كۈتمەك
نئۇنىڭغد پەقەت ئېالمد تدتتى. مد يدز كېتى    دال ھەمر ھ بوىۇپ كېلىۋ 

 ئۆتىۋ تى ۇ  ىر نى قوغلىشى اااىر ااا بااا  يىلالر بزمۇ كېلى  قدى ىكۈ
د گۈىز رىىقتيدشااااىنى  قدىغدن خىگفى ھې  ئى  قىالىمدي ۇ  ھەركۈنى 

 جىممى ە ئوىتۇر  ۇ  كۈتى ۇ.
  ساااود كدتتد قىلى   تەرەپ بىر بديلىقنى كۆپ بويىچە دۇناد ئۇ

 د ساا ساادقالۋ تقىلى ز ر قى  بېرى تدرقىتىۋەتكەن  ن پدد شاادھلىقىنى
 .بوى ى يىل ئۈچ

  سدپئدق بوي  ئېگىز شەرقتىن سىرتى  كى قۇملۇقنىڭ كۈنى  بىر
  د مدسااكۇس ئددەم ئۇ. قدى ى كېلى  ئددەم ندتونۇش بىر مدڭى  غدن

 ئۆتۈپ  نكوچىااا   بىرنەچچە كېاىن كىرگەنااا  ن شاااااەھىر گە
 بوىغدن چدغالرد  ئىلگىر كى. كەىگەنى ى ئۇدۇل ساادر اىغد خىگفىنىڭ
  بەرگەن ئېچى  بىلەن ئەدەپ دەرۋ ز نى دەرۋ ز نى ئېالمد بوىسااااد 
 .تۇردى قىلمدي ئۇن    قېتىم بۇ بوالتتى 

  دې ى-كۆرۈشاااامەكچى  بىلەن خوجديىنىڭىز سااااىزنىڭ مەن-
 .تەكر رالپ گېقىنى ئددەم ندتونۇش

 .قويدتتى قوزغدپ ئدسدنال گۇمدنىنى ئددەمنىڭ ئددەم  شندتونۇ بۇ
  بىلەن يى  بوىۇپ  كەتكەن چىقى  جۇىۇقى چۇرۇقىنىڭ چىغ ئۇنىڭ
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  رىئىزىى تىرند  ۋە پىچد  يو   يېرى سد  پۇتىنىڭ بدغلىۋ ىغدنى ى 
  دغبەىب ئېشااااىلگەن يۇڭى  ن تۆگە بېلىگە تۇر تتى  كۆرۈنۈپ ئېنىق

 ھەم ئۇزۇن چدچلىرى ئى ى  مىغدنقدى جېنى ھېر   بدغلىۋ ىغدن 
  نۇر    كۈن قدر ساااااد بىر كۆزىىرى  كەتكەن ئدد پ قدن چۇۋۇ  
 كۆيۈۋ تقدن ەك ئوت ئىچى ە قدر ساااد بىر يەنە كەتكەن ەك  قىز ر  

 .كۆرۈنەتتى
 :سور  ى تۇتۇپ چىڭڭى ە تۇتقۇچىنى دەرۋ ز نىڭ ئېالمد

 بدر؟ ئىشىڭ نېمە ئىزدەي  غدن بېگىمنى
  قوىلىر نى قويۇپ  يەرگە خدىتىنى مۈر سااى  كى ئددەم ندتونۇش
 :ئۆتۈن ى جۈپلىگىنىچە

  كۆرۈشااااتۈرگەن بىلەن خوجديىنىڭىز مېنى ئددەم  كۆڭۈل ئد -
 ەساااەد ق خوجديىنىڭىزد ن يو   نىاىتىم يدمدن مېنىڭ. بوىساااىڭىز

 گېقىمال ئېغىز بىرنەچچە دەي  غدن ئۇنىڭغد. يو  خىادىىممۇ تىلەش
 .كېتىمەن دەرھدل ىىمىسدخد ئدڭالشنى ئەگەر بدر 

  ئدچتى  ئدسااتد دەرۋ ز نى ئىشااەنمەي  بىر ئىشااىنى   بىر ئېالمد
 رىىققدگۈىز  بۇرۇىۇپ قويۇپ  ىىڭشىتى  بېشىنى تەرەپكە ئىچى ئدن  ن
  ئدرقىساااى  ن ئۇنىڭ ئدساااقدقلىغېنىچە ئددەم ندتونۇش. مدڭ ى قدر پ

 .ئەگەشتى
تد خىگفى گ ەپ گۈىز رىىق مد. ئوىتۇر تتى مۈ ىڭئ ئېال غد ۇن  يېنى

 .قوي ى يۆتىلى  قۇرۇ  ئدن  ن قدى ى  تۇرۇپ ئىككىلىنى  بېر  
 .ئدچتى كۆز نى بوۋ ي يۆتەى ى  يەنە ئېالمد. قوي ى قىمىرالپ خىگفى
 .كەپتىكەن كۆرۈشكىلى بىلەن سىز بېرەيلەن بېگىم  كەچۈرۈڭ-



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

114 

  .قدر  ى ئددەمگە ندتونۇش ئېچى   رەسمىي ئۇيقۇسى  ن خىگفى
 :سور  ى قىلى  تدز م ئېگىلى  بىلەن ھۆرمەت ۇرچوڭق ئددەم ئۇ

 سدتقۇچى مدل ئۇىۇغ ئەڭ قىلى  غدن گېقىنى ئددەم ھەممە سىز-
 بوالمسىز؟

 :تتىىىڭشى بېشىنى كېاىن تۈرۈپ  قوشۇمىسىنى بدشتد خىگفى
 كدتتد مۇن    قدى  م  قېر   ھدز ر گەپلەر  ئىلگىر كى ئۇ-
 ئى  ڭ؟ ەىگەنك بىلەن نېمە سەن. ئەمەسمەن اليىق ندمغد

سىگە قوىىنى ئىككى ئددەم ندتونۇش  خىگفىنىڭ قۇيۇۋ ىغدن مەي  
  كۆزىىر نى تۇرغدن چدقندپ يېقىملىق ئۇ. تۇر تتى تەمتىرەپ ئدى    

 :بەردى جدۋ ب قويۇپ چىمچىقلىتى 
 تدساابىسااقد يۇرتۇم كېلىشااىم  ئېرۇساادىېم  ن سااوۋرو  ئىساامىم-

سىزىىكىگە چىر يىمنىڭ. كېتىۋ تىمەن سكى مېنى در پق كۆرۈم  دەمئد ئە
  تېنەپ ئۆيمۇئۆي ئەمەس  قدر قچى زومىگەر مەن. قدىمدڭ ئويالپ دەپ

 ڭمېنى. پۇقر سى ر م تدسبىسلىق مەن. ئەمەس تىلەمچىمۇ يۈر   غدن
.  ىمورت فدرساادي قەبىلىسااى  ن يەھۇد ي باەنجېمىن قېر ن  شاالىر م

سدش چې  ر مەن سدممۇ  بىلەن تىجدر تى يد     درگدي ىېكىن شۇغۇىالن
 ساااەل بەد نىنى ئۇ-ئدتىشاااى ۇ  دەپ پدۋل مېنى بەز لەر ئوقۇغدن 
 توىۇ  ئۇيقۇساااااى خىگفىنىڭ چدغ   بۇ. قىالتتى گەپ تەۋر تى 

 تەكلى  ئوىتۇرۇشااقد مېھمدننى ھدى   بوىغدن خىجىل ئۇ. ئېچىلغدنى ى
 .قىل ى

 .تۇرۇۋەردى ئۆرە قويۇپ ىىڭشىتى  بېشىنى پدۋل
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 يدردەم ۋە رسااااىتىشااااىڭىزكۆ يول سااااىزنىڭ يەرگە بۇ مەن-
  زد نقوىىڭى سىزنىڭال پەقەت ئى  بۇ. كەى  م ئۆتۈنۈپ قىلىشىڭىزنى

 بوالم ۇ؟ بەرسەم سۆزىەپ ھېكديىسىنى ئۆزۈمنىڭ سىزگە. كېلى ۇ
 بىلەن كۈچ بېشاااااىنى تۇرۇپ  ئدرقىساااااى   مېھمدننىڭ ئېالمد
سلىككە ئۇنى خىگفى. چديقى ى سىنى ئۆز نىڭ سېلى   كۆرمە   ئۇيقۇ

  بدش ئدخىر ئۇ. قدر يتتى ئىنچىكىلەپ مېھمدنغد ندتونۇش بۇ بۇزغدن
 .ىىڭشىتتى

  بېشاااااىمنى تۇرۇۋ ىسااااادڭ  ئۆرە مۇن    قدى  م  قېر   مەن-
  ئوىتۇرۇپ يېنىم   كەل. چى  ادىمديمەن تۇتۇشاااااقد قدر پ كۆتۈرۈپ

 .بەر سۆزىەپ ئدى  ر مدي ھېكديەمنى
 ديېنىغ بوۋ ينىڭ قويۇپ  چەتكە بىر تدقلىر نى ااااااااا تۈك پدۋل
 .قدر  ى ئدغز غد ئۇنىڭ جىممى ە بوۋ ي. يۈكۈن ى

  ئۇزۇن تەساااىر گە ئددەملەرنىڭ كوند مەن ئىلگىرى  يىل تۆت-
  مېنىااڭ كېاىن. ئىاا  م تەرەپاا  رى ھەقىقەت ئۇچر غاادچقااد  يىاال

  دىېم  ئېرۇس ئەۋىىاد بىر ئىسىملىك ستېفېن بىلەن بېر شىم گۇۋ ھلىق
 سااوتى ئدىى ھۇد ييە ئۇنى. ئۆىتۈرۈى ى قىلى  كېسااەك اااااااا چدىمد

 جدز ساااااىغد ئۆىۈم بىلەن جىنديىتى كەىتۈرگەنلىك ھدقدرەت تەڭر گە
 .قىلغدنى ى ھۆكۈم

 :سور  ى چۈشىنەىمەي خىگفى
 بدر؟ مۇندسىۋ تى نېمە بىلەن مەن ئىشنىڭ بۇ ىېكىن
 .توختدتتى گەپتىن بوۋ ينى سوزۇپ  قوىىنى پدۋل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
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غۇم كەلمىدى. ئەسلى رنىڭ تۆۋەندىكى بەتلىرىنى ئۇبابمەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلى بۇ 
 ئەپۇ قىلشىنشى ئۈمىد قىلىمەن. رمەننىڭئوقۇغۇ. كىتاپ سۈرىتىنى قوشۇپ قويدۇم
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 .چدقىردى ئېالمدنى تۇرۇپ ئورنى  ن ىرئدخ بوۋ ي

  ساادن ۇقنى ھېلىقى چىقى  قەۋەتكە ئۈسااتۈنكى سااەن بۇر دەر -
 ئاادخىر ئاادد مىمىزنى كۈتكەن بېرى ئۇزۇناا  ن بىز. چۈش ئېلىاا 
 .تدپتۇ 
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 بابئون توققۇزىنچى 
 

بۈگۈن سەن ئۆزگىر   يدخشى ئددەم بوىى  غدن پۇرسەت  ئەم ى 
ىمدي  غدن گەپنى قىلمد  ئۆزۈڭنى يدىغدن ۋەدە بەرمە  تىكىشااااى توخت

 ئەم ى ئدى  مد.
  ئىلگىرى  قىلىشاااتىن مۇز كىرە قەغەزنى تېرە پدرچە ئون بۇ بىز

 .پدرڭلىشىۋ اليلى بىلەن سەمىمىالىك
 .سۆزىەيمەن مەن
 .ئدڭاليسەن سەن

  دچقدناااااچ ااااا ۇزۇپاااااب ئورۇنسىز پۇىنى سېتىۋ ىسدڭ  كىتدبنى بۇ
 .بوىىسەن

 ساااوۋغدت دوساااتۇڭ بۆىى  غدن ۈلكۆڭ سااادڭد كىتدبنى بۇ مەيلى
  خەجلىگەن بىكدرغد پۇىىنى بول  سااااېتىۋ ىغدن ئۆزۈڭ يدكى قىلغدن

 .بوىىسەن
  قوبۇل پىالننى كىتدبتىكى سااااەن ئۈچۈن  بوىمدساااالىق ئۇن   
 ئددەم نۇرغۇن پىالننى بۇ. كېرەك بېقىشاااىڭ ساااىندپ ۋە قىلىشاااىڭ

 .بوىغدن يدخشى ندھديىتى ئۈنۈمى بدققدن  سىندپ
 جدسااادرەت قديتمدس كۈچ  يېڭىلمەس ئىر دە  ىيقەتت ساااەن ە

 پىالن كىتدبتىكى د ۋ مالشااتۇرۇشااۇڭ  ئدخىرغىچە ئىشاانى بوىۇشااى 
 قىلغدن سااەرپ كىتدبقد بۇ بوىمىسااد. كېرەك كۆرۈشااۈڭ ئى  بويىچە
 .بوىى ۇ كەتكەن بوىۇپ بىكدر پۇل ۋە ۋ قىت



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

111 

  مۇشاااۇ ئدجر تىشاااىڭ  ۋ قتىڭنى مىنۇت ئون كۈنى ھەر ساااەن
 بىكدرغد پۇىىنى بوىمىسد كېرەك  د ۋ مالشتۇرۇشۇڭ ھەپتە 50 تەر قى ە

 .بوىىسەن خەجلىگەن
  ىېكىن ئەمەس  ئەۋىىااااد ئەپساااااااادنىلىر ااا  كى يۇنااادن مەن

  ىرب كۆرسااەڭ  ئى  بويىچە پىالن كىتدبتىكى بۇ بدغلىشااداليمەنكى 
  ئىككى يدكى ئدشااى ۇ ھەسااسااە بىر كىر مىڭ سااېنىڭ ئىچى ە يىل

 .بوىى ۇ 10:0 نىسبىتى ئېشىشنىڭ ھەسسە
  مېنى سااەن-!تۇرساادم ئوخشااىمدي  غدن بدشااقىالرغد مەن ىېكىن-

 .ئەسكەرتىسەن شۇن   
 تۈز گەن بدشاااالنغدن   يىل يېڭى ئوخشاااىمدمساااەن؟ ر ساااتتىنال
 د تدمدك ئورۇقاليمەن  سااەن ئورۇنلى  ڭ؟ قدنچىسااىنى پىالنلىر ڭنىڭ

 بوى ى؟ قدن    نەتىجىسى... دېگەنى  ڭ تدشاليمەن  ھدر  
 ئدى  يسەن؟ قدچدنغىچە ڭنىئۆزۈ سەن

.  ۇربدرد ئدرزۇسى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت ر ستتىنال سەن ە بەىكىم
  غددنىاااائ اااا داااائدت مەستۇىىاەت  كېاىنكى كىاىلگەن  ن بدشقد ئۆي بىر

شىنىغد ئۆي  يېڭى مەجبۇر اەت  بوىغدن  ەيەن ئدرزۇسى  ئېر شى  مد
ى  گەد نىڭنى غدن بېسااااا غ ەك تۇر ند... قەرزىەر تد ىڭبۇال مد   رن

  تىر شااچدنلىقىڭغد ئۆزۈڭنىڭ ئۈچۈن ئدشااۇرۇش ئەمەىگە ھەممىسااىنى
 .  كېلى ۇ توغر  تديىنىشقد

 كۇپديە بوىۇشاااااال ئدرزۇساااااى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت ىېكىن 
  كىشاااىلەرنىڭ ژۇرندل دېگەن «مۇۋەپقەقىاەت چەكساااىز. »قىلمدي ۇ

  بدش ژۇرندىنىڭ بۇ. بېر  ۇ يدردەم تۇرمۇشىغد شەخسى ۋە ئىشلىر نى
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 نەرساااىنى بىر  بۇرۇنال خېلى بىلەن  ساااۈپىتىم بوىۇش مۇھەرر رى
 لغدخى ئىككى ئدرزۇسااىنى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت. يەتكەنى  م تونۇپ

  ئدرزۇد كى سدختد مۇن    سدختد  خىلى بىر ئۇنىڭ بوىى ۇ  بۆىۈشكە
 درىىقىنىب ئدرزۇسى قدز نىشى مۇۋەپقەقىاەت ر ستتىنال ئۆز نىڭ كىشىلەر

سى   شلىقىغد  كىلەرگە ئدئىلى سكەرتى توختىمدي ئۆز گە ھەتتد بد    ئە
ى  يول. تۇر ااا ۇ ىت مۇن كۆرسااااا نغااادن مەز ى ىل بالرد ن ق ىتاااد   ك

ىڭ غدنلىر ن پدىى ى ۇ ئوقۇپ ھەممىساااااىنى تد  بەز لەر خۇددى. چىق
  بدشااااقىالرنىڭ ئۇمۇ ھۇزۇرالنغدن ەك  ئوقۇپ كىتدبالرنى شااااەھۋ نىي

  ىقخۇشدىل ئوقۇپ ر نىئىزىى ااا ئى  يوىى  كى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت
 دقدز نىشااق مۇۋەپقەقىاەت ئەزەى  ن ئۇالر ئەپسااۇساالىندرىىقى . تدپى ۇ

شقىالرنىڭ بدقمدي ۇ  ئۇرۇنۇپ سەۋۋۇرى ھەر كىتىگە ۋە تۇرمۇش بد  تە
   ۇ كۆر  پەقەت ئوخشدي ۇ  تدمدشىبىنالرغد ئۇالر. قدتنىشى ۇ ئدرقىلىقال

ي ۇ مد ن   ن   . ئورۇ ادىقەرەسااااالەر مۇ   كۈن ئۇىۇغ ئەتە ئۈچۈن خى
 .ھېسدبلىنى ۇ

 .كەىمەي ۇ مەڭگۈ ئەتە
.  ئدىمدسااسااەن كۆڭلۈڭگە بوىسااد كەتكەن ئېغىر گەپلىر م مېنىڭ

 ا ئدزدۇر ئدرزۇ ساااادختد بۇخىل بىر مىزدە ھەر بىرنىڭ ئەمەىىاەتتە 
 ئەمەىگە ۋەد مىزنى بېر مىز  ۋەدە باادشاااااقىالرغااد بىز. باادر كۆپتۇر

 ۋە بدشااااالىق ىېكىن . نئديد ئۆز مىزگە ئدشاااااۇر ىمدي  غدنلىقىمىز
 قويىمىز  بېر   ۋەدە ئۈچۈنال بوىۇش يدخشاىچد  ئدئىلىمىزد كىلەرگە

 نىسااادىى  غدنلىقى ز ادن قدنچىلىك ئۆز مىزگە يدىغدنچىلىقنىڭ بۇخىل
 .بدقمديمىز ئويالپ
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  ئەم ى پۇرسەت  بوىى  غدن ئددەم يدخشى ئۆزگىر   سەن بۈگۈن
  ئۆزۈڭنى قىلمد  گەپنى نتوختىمدي  غد تىكىشااى بەرمە  ۋەدە يدىغدن
 .ئدى  مد ئەم ى

  ىرب مۇھىم قىلىۋ تقىنىڭ    بويىچە پىالن كىتدبتىكى كۈنى ھەر
 ئەڭ پەرۋەرد گدر ڭنىڭ سەن: بديقديسەن دستدااائ ااا دستدااائ ھەقىقەتنى

  پۈتۈن ساااااااادر اىااا  كى ئىمقېر اە نىاۇيورك. مۆجىز ساااااى ئۇىۇغ
 ەنس. ڭلىشەىەي ۇتە ئدر ن مېڭەڭگە سېنىڭ سديمدنالر ئېلېكتىرونلۇ 

 تەرەققىي بوىسااۇن جەھەتتىن جىساامدنىي يدكى ئەقىل بىر  دۇنادد 
غدن يدتنى گۈزەل  تېخىمۇ تۇرمۇشااااانى ساااااەن.  قىل   تېخىمۇ ھد

 .قىالاليسەن ئەھمىاەتلىك
 بوىغدن ئىگە كۈچكە يوشۇرۇن سەن ەك ھېچكىم بۇيدن تدر ختىن

 .   ئەمەس
مەن  بدشااااالپىېكىن  سااااەن ئۇ يەردە ئوىتۇرۇۋېلى   ئەتى  ن 

سە سى  ئېاتداليمەنكى   سەڭ  كې  نئۇىۇغ بىر ئددەمگە ئديلىنىمەن دې
مەڭگۈ مۇۋەپقەقىاەت قدز ندىمديسااەن. ئدخىر بىر كۈنى  ساادڭد يدخشااى 

كېلىۋ تقدن ھېسااادبدتچى يدكى ئۆي ئىگىساااى ساااېنىڭ  مۇئدمىلە قىلى 
ۋەد لىر ڭگە ئىشاااەنمەي  غدن بوىى ۇ  ھېچقدن    يەردە ئىندۋ تىنىڭ 

ماادياا ۇ. ئاادخىر بىر كۈنى  يااد ئورنىڭاا  ن تۇرۇپ ھەر كەتكە بوى
 كېلىسەن  يد بىر قال ئۇجۇقۇپ كېتىسەن.

شالش قدن    ھەر كەتنى سدڭد كىتدب بۇ سىتى ۇ يوىىنى بد   .كۆر
  .بېر  ۇ پۇرسىتى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت قېتىملىق بىر سدڭد ئۇ



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

113 

 پدرچە ئون بۇ شااۇغۇىالن  بىلەن كەسااى  قديسااى سااەن مەيلى
  قېتىم بىر يەنە ئۆزۈڭگە. يەتكۈز  ۇ پدي   كۆپ ساااادڭد قەغەز ېرەت

  كۈنى ھەر ئىچى ە ھەپتە 50 پەقەت بەر  ۋەدە بىلەن سااەمىمىالىك
سدڭ ۋ قىت مىنۇت ئون شقد قېتىم بىر بۇ) ئدجر تدىى   غدنكېتى   يۇيۇنۇ

  يدكى ھەسااسااە بىر كىر مىنىڭ ئدي   ئون كېاىنكى ئەگەر  (ۋ قىتقۇ
 بوىمدم ۇ؟ نەتىجە قدىتىس بۇ  ئدشسد ھەسسە ئىككى

 ئىنتىلى  غدنلىقىڭنى نېمىگە ھديدتىڭ   ساااااەن  ن مەن ھدز ر
  دېاەساامەساالىكىڭ نېمە بىر ئېنىق دەمدىلىققد سااەنمۇ سااور مديمەن 

  ىرب بدرىىقىنى  مۈىكىڭ ا مدل قدنچىلىك ھدز ر سەن  ن مەن. مۇمكىن
  نىىكۆپىاىشااا قدنچىلىك ئۇالرنىڭ كېاىن يىل  ن بەش ھەتتد يىل 
  دكون ھەممىسااى بۇالرنىڭ. سااۈرۈشااتۈرمەيمەن قىلى  غدنلىقىڭنى ئدرزۇ

 كىتدبتد ھەرقدن    قىلىنغدن مەزمۇن كۆرساااىتى  يول ئۇالر گەپلەر 
 . مۇمكىن ئۇچر تى 

 خىزمەت ھدز رقى بىلىۋ ىمدقچى  نەرسااىنىال خىل ئۆت پەقەت بىز
شىڭ  ئورنۇڭ  شۇ يەنى كېاىن  ھەپتى  ن 50 مدئد  اەتمۇۋەپقەقى مۇ

 . مدئدشىڭ ئورنۇڭ  خىزمەت چدغ  كى بوىغدن ئورۇن  پ خدتىر سىنى
 : يدز خدتىرە ئوىتۇرۇپ جىممى ە ئېلى   قەغەزنى پدرچە بىر

 :ۋ قتى(              ئىسمىڭ) غد.....
 :ئورنۇڭ خىزمەت ھدز رقى
 :مدئدشىڭ ھدز رقى

 :ئورنۇڭ خىزمەت كېاىنكى ھەپتى  ن 50
 :  ىڭمدئدش كېاىنكى ھەپتى  ن 50
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  ھېچكىمگە ساادقال  يدخشااى ئۇنى قويۇۋەت  ئىمز يىڭنى! بوى ى
 يدمدن ئەڭ سااوزۇش ئدرقىغد بدشااال  ھدز رال ھەر كەتنى. كۆرسااەتمە

 . ئددەت
  ئېر شااااىشااااىڭ پدي  غد ئوب  نر   تېخىمۇ كېاىن ئدي  ن ئون
 يېڭى: ئداليلى يدزغۇزمى  م؟ نەرسااااە كۆپرەك ئۈچۈن نېمە ئۈچۈن 

 بېرى ئۇزۇن  ن پۇل  ئۈچۈن ئوقۇشى مەكتەپتە ىىئد بدىىالرنىڭ ئۆي 
. يو  زۆرۈر اىتى بۇنىڭ دېگەنلەرچۇ؟ كىنوغد يۈرگەن يەپ ئدرزۇسىنى

  ئۇ ئېر شااەىىسااەڭ  مدئدشااقد ۋە ئورۇن يدزغدن خدتىرەڭگە سااەن ئەگەر
  ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ جەھەتتىكى مددد ي قىلغدن ئدرزۇ سەن چدغ  

 كەىتۈرۈپ مىساااادل ئدرتۇ . كېلى ۇ قوىۇڭغد ئەگىشااااى  شااااۇنىڭغد
ىڭ  الز ملىقىنى نېمە ئۆزۈڭگە ساااااەن! يو  ھدجىتى ئوىتۇرۇشااااان

 مۇۋەپقەقىاەت تۇر   غدن توشاااقۇزۇپ كۈنى ھەر ساااەن بىلىساااەن 
 .بدشالي ۇ يوىغد توغر  سېنى خدتىر سى
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 بابيىگىرمىنچى 
 

  دۇنادغد ئدشااااى ۇ  قىزغىنلىقىم ئۇرغۇي ۇ  كۈچۈم ھديدتى مېنىڭ
  خدتىرجەمساااىزىىكلىر منى ۋە ۋەھىمە بدرىىق ئدرزۇيۇم لى قى خىر س
  ئىلگىر كى  ن مەن دۇنادد   بۇ توىغدن دەردكە ۋە كۈرەش. يېڭى ۇ

 .يدشديمەن خۇشدل كۆپ
  ئىچىگە ئۇنىڭ بدر؟ تەر قى يدخشاااااى قدن    ئددەتلەرنىڭ بۇ

سدنىاەتنىڭ  ەرھ مەن. يوشۇرۇنغدن سىرى قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت ئىن
  منىڭپدئدىىاتى مەنىۋى مېنىڭ ئۇالر تەكر رىىغىنىم    ىەرنىسۆز بۇ كۈنى

  روھىاتىمگە مېنىڭ ئۇالر مۇھىمى  ئەڭ ئديلىنى ۇ  قىسااااامىغد بىر
 توختدپ مەڭگۈ ھەر كەتتىن دۇناد  سىرىىق بىر ئۇ كېر  ۇ  سىڭى 
 ا ئدسااتد ھەر كىتى مېنىڭ قوزغدي ۇ  ئەساالىمىلەرنى گۈزەل. قدىمدي ۇ

 .قىلى ۇ تەسىر ئدستد
سىنى مۇۋەپقەقىاەت ەنس شەنبە ھەپتىنىڭ ھەرقدن    خدتىر    دۈ
 زۈپئۈ ئوتتۇر    كېاىن بدشلىغدن  ن ئەممد . بوىى ۇ بدشلىسدڭ كۈنى

 بۇ قدىساادڭ تېتى  تۇتۇپ ئورۇن ئدغر   قدتتىق بوىمدي ۇ  قويۇشااقد
 .گەپ بدشقد

  ئورۇن  ۋ تقدن   پىالننى بۇ سااەن ئەگەر بدر  سااەۋەبمۇ بىر يەنە
 ئوب  ن تدشااالپ ئىشاانى ھەممە قدىسااد  كېلى  توغر  ىڭغدئېلىشاا دەم
شقدن ئېلى  دەم ئەممد ئدل  ئدر م شنى ھدمدن ئدخىرال شىڭ ئى شلى  بد

 .كېرەك
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  ساادڭد ئۇ. بدشااال ئوقۇشاانى قەغەزنى تېرە بىر نچى سااەن ھدز ر
  ئورۇنالشااتۇرۇش ۋ قىت ۋە ئۇسااۇىى ئوقۇش قەغەزىەرنى تېرە قدىغدن
  ئدشاااۇ كىر شاااى  غدن ئورۇن  شاااقد پىالننى ساااەن. بېر  ۇ ئېاتى 

ى  ن  قەغەزنى تېرە بىر نچى ئدخىرد  ھەپتە ئىلگىر كى دۈشاااااەنب
 .چىق كۆرۈپ قېتىم بىرقدنچە

  توىىمۇ ئۇساااااۇىالرنىااڭ خاادتىر لەنگەن قەغەزگە تېرە! د ققەت
 كېرەك  بىلىشاااىڭ قدىمد  مەيۈسااالىنى  ھەرگىز قدر پ ئددد الىقىغد
 .ئدچقۇچى نىڭقدز نىش مۇۋەپقەقىاەت ئددد الىقالر

  قدرشااى ئدد تىڭگە ندچدر - دۈشاامەن جدھىل ئەڭ سااەن ھدز ر
شنى شال تۇرۇ سۇىى قۇتۇىۇش ئددەتلەرد ن ندچدر. بد   بىر نچى دەل ئۇ

 قەىەم بىر قوىۇڭ   كۆر  ئدى  ر مدي. خدتىر لەنگەن قەغەزگە تېرە
 دەپ بېرەىەي  غدن ئىلھدم بدر  ئەھمىاىتى ئەڭ ئۆزۈڭ بوىساااااۇن 

 .قوي سىز   ئدستىغد ەرنىڭجۈملىل قدر غدن
  ھەمر ھ ئۆزۈڭگە ئددەمنىڭ بىر ئىلگىر لەۋ تقدن    د ۋ ملىق سااەن

  دخىرئ ا بدشتىن سدڭد مەن! مەن ئۇ. سېز سەن كېلىۋ تقدنلىقنى بوىۇپ
 .بوىىمەن ھەمر ھ
 

 تېرە قەغەزنىڭ بىرىنچىسى )قىسقارتىلدى(
 .بابتىن كۆرۈۋالغايسىز-8بەتتىكى، -25
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 ېرەت بىر نچى ئىلگىرى  د ۋ مالشتۇرۇشتىن ئىشىڭنى سەن ھدز ر
شقى  ن قەغەزنى  بدر  جۈملىلەر مۇھىم بەزى ئۇنىڭ  . چىق ئوقۇپ بد
 .قىلىمەن ئۈمى  قويۇشۇڭنى سىز   ئدستىغد
  ڭمېنى ئۇالر تەكر ىىغېنىم    ساااااۆزىەرنى بۇ كۈنى ھەر مەن»
  رئۇال مۇھىمى  ئەڭ ئديلىنى ۇ  قىساااامىغد بىر پدئدىىاتىمنىڭ مەنىۋى
  دۇناد  ساااااىرىىق بىر ئۇ كېر  ۇ  ساااااىڭى  روھىاتىمگە مېنىڭ

 قوزغدي ۇ  ئەسلىمىلەرنى گۈزەل قدىمدي ۇ  توختدپ مەڭگۈ ھەر كەتتىن
 .«كۆرسىتى ۇ تەسىر ئدستد ا ئدستد ھەر كىتىمگە مېنىڭ

 ساااېنىڭ ساااۆزىەر يۇقىر قى  ئېاىتساااد  بويىچە گەپ ھدز رقى
 گەئىچى ئدڭسااىزىىق مدتېر ادىالرنى يېڭى سااەن تەڭشااەي ۇ  ئېڭىڭنى

  كونترول» بەد نىنىڭ ئددەم ئۇ. كېرەك بدشااالىشاااىڭ كىرگۈزۈشاااكە
 بۇ. قىلى ۇ قومدن  نلىق ئىر د مىزگە ھەر كەت بىزنىڭ  «ساادن ۇقى

  د ڭلىق نۇرغۇن. يو  يېرى ئەجەبلەنگۈدەك ھېچقدن    تېخنىكىنىڭ
  .تۇر  ۇ ئۆزگەرتى  ئۈزىۈكسااىز نى «تەرتىقى» ئۆزىىرنىڭ شااەخساالەر

 ىلتدقدب ھدى   تەبىتىي ئۆزگىر شلەرگە خىلمۇخىل ئۇالر بىلەن  بۇنىڭ
 سااۇغۇرتد بىرىەشاامە ئدمېر كد. بوىى ۇ چەكسااىز پدي  سااى تۇر الي ۇ 

  ئۇسااااۇى  ن يۇقىر قىسااااتون  كلېمېنت رەئىسااااى شااااىركىتىنىڭ
  مەبلەغنىڭ ئدرتۇ  دوىلىر   ن ئدمېر كد مىلاون 555 پدي  لىنى  

 . بوىغدن ئىگىسى
  القدن  ق مەيلى. ئەمەستۇ يۇقىرى ئۇنچە نىشدنىڭ سېنىڭ بەىكىم

 .      بدقمديمىزمۇ سىندپ بىر بوىسۇن 
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 يىگىرمە بىرىنچى باب
 

  قۇىى ئددەتنىڭ يدخشااى كەىسااە  توغر  بوىۇشااقد قۇىى ئددەمنىڭ     
 يدخشاى ئېتىزغد يېڭى قۇتۇىۇپ  ەرد نئددەتل ندچدر كېرەك  بوىۇشاۇم

 .كېرەك سېلىشىم ئۇرۇقالرنى
  ۋ قىتنىڭ ۋە مۇھىت بىلەن ئددەم تېاىلى  چدڭغد تدغ   ئېگىز    

 يېڭىلىشاااانىڭ بىلەن يېڭى  مەن قېتىم ھەر. بەساااالىشااااىشااااى
 ە كۆرگىنىم  ئىكەنلىكىنى قىساااقد توىىمۇ ۋ قىتنىڭ ئوتتۇرساااى  كى

 .لىمەنقى ھېس  شلىق ېڭىلگۈچىگەي چديقدپ  بېشىمنى ئىختىادرسىز
 .00 سېكۇنت 01 مىنۇت 0: ۋ قتى بوىغدننىڭ بىر نچى    
 .00 سېكۇنت 01 مىنۇت 0: ۋ قتى بوىغدننىڭ ئىككىنچى    
 ۋ قىت 5.50 پەقەت ئوتتۇر سااى   يېڭىلگۈچى يەڭگۈچى دېمەك      

 !ۋ قىت قىسقد چىمىقالتقدن  نمۇ كۆزنى بۇ. بدر پەرقى
  قااادنااا    ز دى ئوتتۇر ساااااىااا   يېڭىلگۈچى ەنبىل يەڭگۈچى     

 كۆپرەك سەل يەڭگۈچى ىېكىن . بەىكىم تەىەيمۇ؟ بدر؟ ئوخشىمدسلىق
 بەىكىم. مۇمكىن بوىۇشااى قىلغدن سااەرپ ۋ قىت كۆپرەك سااەل كۈچ 

 توختىمدي يوقدىغۇچە ۋۇجۇد   ن ئددەتلەر ندچدر ئۆز   كى يەڭگۈچى
شتدتېاى چدڭغد ئۇ بىلەن  شۇنىڭ قىلغدن ۇ  كۈرەش شقىالرد ن لى   بد

  مۇۋەپقەقىاەتكە ئۇنى بۇ مدند قىلغدن  سااەرپ ۋ قىت ئدز شااۇنچىكىم
 .ئېر شتۈرگەن

  ئدزر   ھەقىقەتەن سااەن ە. كېلەيلى ئەھۋ ىىغد ئۆزۈڭنىڭ ئەم ى    
  نېمىلىكىنى ئۇالرنىڭ سااەن. بدر ئددەتلەر ندچدر كۆپ ندھديىتى يدكى
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  چدرند ھۇرۇنلۇ   ق بوشدڭلى سۆرەىمىلىك  بەىكىم بىلىسەن  ئوب  ن
 بۇالرال يدىغۇز ئېنىقكى . مۇمكىن بوىۇشااااى ئىر د سااااىزىىك مىجەز 

  ئددەتلىر ڭال ندچدر مۇشااااۇ. چۈشااااىنىسااااەن ئۆزۈڭ بۇنى ئەمەس 
 .بوىمدي ۇ ئىلگىر لەش چوڭ سەن ە بوىى  كەن 

  ۋ شااااىنگتوننىڭ ئۈسااااتى  كى دوىلىر نىڭ ئدمېر كد قېتىم ھەر     
 خدتىرجەم  ئدساااتى  كى چدچلىرى د ئدپت ئۇنىڭ قدر پ  ساااۈر تىگە

شەن    ىڭئۇن كۆرگىنىم ە  چىر يىنى تۇرغدن چىقى  تەمكىنلىك ۋە ئى
 ئىشەنگۈم ھې  ئىكەنلىكىگە ئددەم ئوسدل مىجەزى چدچ  ۋ قتى   يدش

 .كەىمەي ۇ
  ئىر د سااى ئۆزگەرتى  ئددەتلىر نى ندچدر ئۆز نىڭ ئۇنىڭ   ئەگەر     

  كۆرمىگەن تەربىاە ىمىغاادن بوال ھۆكۈمر ن ئۇ بوىسااااااد  بوىمىغاادن
 مەغلۇپ قوشاااۇنىنى گېتورگىنىڭ پدد شااادھ بدشاااالپ ئەساااكەرىەرنى

 بوالىمىغدن زۇڭتۇڭ تۇنجى تدر خى   ئدمېر كد بوالتتى  قىالىمىغدن
 .بوالتتى

 كۈچلۈك ئەڭ تەسااااىرى تدر خى   ئدمېر كد فر نكلىننى بېنجدمىن     
ى ۇ دېاىشاااااكە ئددەم ئۇىۇغ م ە ئۇ. بوى مدىە ئىلى  يەتكەن  تكەكد

 رەسااساادم  كەشااقىادتچى  د قلومدت  يدزغۇچى  ئدىىم  ۋەتەنقەرۋەر 
  ەئىتدىىادنچ ئىسقدنچە  فىر نسۇزچە  ئۆزىۈكى  ن ئۇ. ئى ى پەيالسوپ

 يوىىغاااد مۇساااااتەقىللىق ئااادمېر كىنى ئۆگەنگەن  التىنچىالرنى ۋە
 .بدشلىغدن

 ئۆز گە ئۇنىڭ بۇ بوىغدن  ئددەتلەر ندچدر فر نكلىن  مۇ ىېكىن      
 ھەر ئددەتلەرنى ندچدر ئۇ ئوخشاااىمدي  غىنى  بدشاااقىالرغد. ئديدنى ى
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  مغدند دېگەن كەشااقىادتچى ئۇ. تىر شااتى تۈگىتىشااكە بىلەن ئدمدىالر
 تۈزۈپ تەدبىرىىر نى يوقىتىشااانىڭ ئددەتلەرنى يدمدن ئۇ مۇندساااى  

  غدنبوىمدي  بوىسد كەم قدز نىشتد مۇۋەپقەقىاەت بىلەن ئدى ى چىققدن 
 تەرتى   قىلى   ساااۈكۈت چەكلەش : بېكىتىۋ ىغدن ەرتنىشااا 00

 پدكىز  ئددد ي  ئدد ل  ساااەمىامى  ئىقتىساااددچدن  كەساااكىنلىك 
 .كەمتەر پدك  سدىمد  

 تەدبىرىەرد ن بۇ ئەسااىر  ە ئۆىمەس خدر كتېرىىك تەرجىمىھدل ئۇ     
 خىل 00 بۇ مەن. »توختدىغدن ئۈساااتى ە ئۇساااۇىلىرى پدي  لىنى 

  ئدد تىگە ئۆزۈمنىڭ ئۇنى ھەم ئېر شااااامەكچى خىسااااالەتكە گۈزەل
  ئۇالرنىڭ ئۈچۈن  كەتمەسلىكى چېچىلى  زېھنىمنىڭ. ئديالن ۇرمدقچى

  ەھەممىسىگ خىسلەتلەرنىڭ گۈزەل بۇ. ئورۇن  يمەن بىر قال ھەممىسىنى
 .«تىر شىمەن قەدەم قەدەممۇ بوىغۇچە ئېر شى 

   ننەسااااىھەتلىر  پىتدگور ساااانىڭ رېتسااااىقى ە مەخقىي ئۇنىڭ     
 ئۈسااتى ە خدتدىىقى ئۆز كۈنى ھەر ئددەم ھەربىر.بدر يىرى پدي  النغدن

  خدتىر ساااااى مۇۋەپقەقىاەت تۇنجى ئۇ. كېرەك تۇرۇشاااااى ئويلىنى 
 :چىققدن تۈزۈپ جەدۋ لىنى

 بەتكە بىر خىسااالەت گۈزەل ھەربىر تۇتتۇم  خدتىرە بىر مەن»     
 ىگەئەمە كۈنى شاااااۇ ئەگەر گرفىالشاااااتۇرۇىغدن  ئۇ خدتىر لىنى ۇ 

 .«قويىمەن ئۇرۇپ بەىگە بىلەن قەىەم بوىسد  تەرەپلەر ئدشمىغدن
يدتى   ئىنساااااادننىڭ ئۇىۇغ بۇ تەدبىرىەر يۇقىر قى ن    ھد   رول قد

 ئوينىغدن؟
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  د ڭق بىلەن يېز   ئەسااەرنى قىلىنغدن مەزمۇن ئىلھدمالن ۇرۇش     
 چەمۇۋەپقەقىاەتكى مەغلۇبىاەتتىن» بېتگېر فىر نك يدزغۇچى چىقدرغدن

 :يدز  ۇ شۇن    ئەسىر  ە دېگەن «تەجر بىسى سېتى  مدل ىغدنبو
 د س كەشقىادتىنى ئۇىۇغ بۇ ئۆز نىڭ كىرگەن ە  يدشقد 17 فرنكلىن»
  ئۆز نىڭ ئۇ چۈنكى. قويغدن خدتىر لەپ ئدالھى ە قەغەزگە بەت 00

  دەپ كەىگەن مۇشاااااۇنىڭااا  ن بەختنى ۋە مۇۋەپقەقىاەت بااادرىىق
 .«قدر غدن

  شااۇن    ئەسااىر  ە خدر كتېرىىك تەرجىمىھدل نىڭئۆز  فىر نكلىن     
  ئى  بويىچە ئۇسااۇل مۇشااۇ ئەۋالدىىر منىڭ كېاىنكى مەن: »يدز  ۇ
 .«قىلىمەن ئدرزۇ كۆرۈشىنى نەتىجە نەتىجە تۇتۇپ
  مدل ىرب ئددد ي پدي  لىنى   ئۇسۇىى  ن فر نكلىننىڭ بېتگېر فىر نك

  بدشااالمچىسااى ئىشاالىر نىڭ سااۇغۇرتىسااى ئۆمۈر ئدمېر كد ساادتقۇچى  ن
 .قدىغدن بوىۇپ
 قدالرمۇ؟ تېگى  پدي  سى سدڭىمۇ ئۇسۇىنىڭ بۇ    
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 يىگىرمە ئىككىنچى باب
     
  ئىچىااا ە تىزگىنلەش ۋە پااادكلىق ساااااۆيىمەن  ئۆزۈمنى مەن     

نى م ى يمەن بەد ن ىم ۋە ئەقىااال. ئااادساااااار  ىل ىلەن ب نى ب م ېڭە   م
 .مۇكەممەىلەشتۈر مەن

 .ھەر كىتى بېغىرالش يەر    
 مەسااىلە مۇشااۇ ئىلگىرى ئۆتۈشااتىن قەغەزگە تېرە ئىككىنچى بىز      

 .بدقديلى ئويلىنى  ئۈستى ە
ى  دۈم يەرگە مەن      ى  ھدز رال) يېت  بېغىرالش يەر( بد  قىل

  ئىككى؟ ئو ئون  ئدىتە  ئىشااالىاەىەيساااەن؟ قدنچىنى ھەر كىتى  ن
 يەنە كېاىن ھەپتى  ن ئىككى تۇر يلى  دەپ ئىشاااالى  ڭمۇ ئوننى

 .مۇمكىن ئىشلىاەىىشىڭ ئوننى يەنىال قدنچە؟ بد   لەپئىش
 ئىشاااالىسااااەڭ  يەنە ئەتە ئىشاااالەپ  ئوننى بۈگۈننى ىېكىن      

  ھەپتە ئىككى تەر قى ە مۇشاااااۇ ئىشااااالىساااااەڭ  يەنە ئۆگۈنلۈككە
 بەىكىم  ئىشاالىاەىەيسااەنكىن؟ قدنچىنى ئدن  ن بد   د ۋ مالشااتۇرۇپ

  ئىشااالىاەىىشاااىڭ ۆپك ئۇنىڭ  نمۇ ھەتتد ئەىلىك  قىر ق  ئوتتۇز 
 قىلغدچقد  ھەر كەت كۈنى ھەر سااەن چۈنكى ئۈچۈن؟ نېمە. مۇمكىن

  ئۇالرنى سااااەن. كۈچەيگەن مۇسااااكۇىلىرى بىلەكلىر ڭنىڭ ۋە مۈرە
 ھەر كەتكە كۈن  كى ھەر ئۇالر تۇرساااادڭ  تەڭشااااەپ ئۈزىۈكسااااىز

 ۋ قىت ئدزر   كۈنى ھەر. كۈچىاى ۇ بدرغدنسااااېرى مدساااالىشااااى  
  ئىككى  ن ااااااا بىر سدنىنى ھەر كىتىنىڭ بېغىرالش يەر ئدجر تى  
  قوشاااۇپ بۇالرنى. ئەمەس ئى  تەس ھېچقدنچە بۇ مدڭ  كۆپەيتى 
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.  مىساادل بىر ئددد ي پەقەت بۇ. كېتى ۇ بوىۇپ گەپ چوڭ كەىسااە 
  ساااېنىڭ. مۆجىز ساااى دۇنادساااىنىڭ تەبىتەت ساااەن ئەمەىىاەتتە 
سكۇىالرغد مۈرەڭ  كى سىر مۇ شال ئۇسۇل قىلغدن تە   ۇمېڭەڭگىم ئوخشد

 .بد  ئىشلىتى  مېڭەڭنى ھدز رال سەن. كېلى ۇ مدس
 بوى ۇڭمۇ؟ تەيادرىىنى     
  رالپتەكر بىر بىر نچىسىنى قەغەزنىڭ تېرە بىلەن ئدى ى يدخشى      

شەنبى  ن ئدن  ن ئۆتەيلى  شالپ دۈ .  مىزقىلى ئىجر  پىالننى يېڭى بد
 غەزنىڭقە تېرە ئدر لىقتد بوىغدن مدڭغۇچە خىزمەتكە تۇرۇپ ئورنۇڭ  ن

سىنى   تىمقې بىر يەنە بىلەن ۋ قتى چۈش. چىق كۆرۈپ بىر ئىككىنچى
  سااومكدڭغد يۈر سااەن  ئېلى  يېنىڭ   ئۇنى سااەن دېمەكچى . كۆر

 ەنەي ئىلگىرى ئۇخالشتىن كەچتە. بوىى ۇ سېلىۋ ىسدڭ مدشىندڭغد يدكى
  ىئىشىڭن بۇ سەن. كېرەك ئوقۇشۇڭ ئۈنلۈك قېتىم بۇ. كۆر قېتىم بىر

شەن ۈرۈپ ىڭگەئدئىلى  كىل سدڭمۇ چۈ   دسدڭ بۇنىڭ ئۇالر بوىى ۇ  قوي
 .قوىالي ۇ چوقۇم بىلسە ئىكەنلىكىنى پدي  لىق

  كېاىن بوىغاادناا  ن كۆرۈپ ئىككىنچىساااااىنى قەغەزنىااڭ تېرە     
  بەش ئۇ. كۆر سااەن جەدۋ لىنى خدتىر سااى مۇۋەپقەقىاەت ئدرقىسااى  

 ىڭقەغەزن تېرە ساااېنىڭ مەقساااەت . يېتى ۇ توى ۇرۇشاااۇڭغد ھەپتە
سى  كى شىڭغد ئەمەل قدئى  لەرگە بىر نچى  تۇزئوت قىلى   يدردەم قىل

  ھەر كىتىڭ ە ئۆز ئۇنى ھەم ە ئويلىنىشااىڭ ئوقۇشااۇڭ  ئىچى ە كۈن
 .كېرەك كۆرسىتىشىڭ

  چىققدن تۈزۈپ مەقسەتلىك جەدۋ لىنى خدتىر سى مۇۋەپقەقىاەت     
  كۈنى ھەر ئوخشااادش فر نكلىنغد قدر سااادڭ  ئەساااتديى  ل ئۇنىڭغد
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 بوىغدچقد  جەدۋەىلەر ئۇ. بوىىساااەن تۇر   غدن تەكشاااۈرۈپ ئۆزۈڭنى
  ۇشۇم تۇر اليسەن  خۇالسىالپ قىسقىچە ئىشلىر ڭنى كۈن  لىك سەن

 پىالننى ۋە ئددەت يدخشااااى خىساااالەت  ئەخال   گۈزەل كۈن  كى
 .مدڭىسەن خدتىر لەپ ئىر دەڭنى د ۋ مالشتۇرۇش قەتتىي

ن  پ ئىشااااانى كۈنلۈك بىر نچى      ن   ب ئورۇ غد  مۇۋەپقەقىاەت وى
  ۋ قىتنى كدتەكچىسااااىگە «دۈشااااەنبە»  جەدۋ لى  كى خدتىر سااااى

 ىسدنىن قېتىم ئوقۇغدن كۈنى شۇ قەغەزنى تېرە ئدن  ن توى ۇر سەن 
  ىمقېت بىر ئدبز ساانى نۇقتىلىق بەتتىكى مۇشااۇ ئدخىرد . توى ۇر سااەن

 تېرە بدشاالپ ئەتىگەن  ن بۈگۈن ئدخىرد  ئەڭ چىقىساەن  تەكر رالپ
  قىلمى  ڭمۇ  ااااااااا قىل  ڭمۇ ئى  بويىچە پىر نساااى  قەغەزد كى
  «ندچدر» نومۇر 0 بد   قويۇپ نومۇر ئۆزۈڭگە. چىق ئويالپ قديتى  ن

  نومۇر 5 غد «يدخشى ندھديىتى» نومۇر 0 غد  «يدخشى» نومۇر 0 غد 
. كېرەك بوىۇشااۇڭ سااەمىامى ئۆزۈڭگە. قىلى ۇ ۋەكىللىك غد «ئەال»

  ئىچىااا  كى كااادتەكچە ئىككى. وىااا ۇرت ئىچىگە جەدۋەل نومۇرنى
 ئەڭ. بوىى ۇ نومۇر ئومۇمىي كۈن  كى بىر يىغىن  ساااااى نومۇرنىڭ

 كۆرساااەتكەن ساااەن نۇمۇرال بۇ. مۇمكىن بوىۇشاااى 1 نومۇر يۇقىرى
 . ۇقدىى بوىۇپ خدتىر سى دەر جەڭنىڭ ئىلگىر لەش ۋە تىر شچدنلىق

 كھەپتىلى بىر ئدن  ن. د ۋ مالشتۇر بويىچە مۇشۇ كۈن  مۇ تۆت قدىغدن
 بەش تەر قى ە مۇشااۇ. توى ۇر جەدۋەىگە قوشااۇپ نومۇرالرنى ئومۇمىي

 .بوىى ۇ ئۆتسەڭ قەغەزگە تېرە بىر يەنە ئدن  ن. د ۋ مالشتۇر ھەپتە
 ئددد امىكەن؟    
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  ننۇرغۇ بوىغدچقىال  ئددد ي بېرەي  دەپ مەخقىاەتلىكنى بىر سدڭد     
شنى بۇ ئددەملەر   ەۋ مۇرەككەپ ئۇالر ى ۇ قوي توختىتى  يوى   يېر م ئى
  قورساااااد  ئەگەر. قدر ي ۇ دەپ بدر قىممىتى نەرساااااىلەرنى قىممەت

  ۇب ئددەملەر مۇن    قدر ساد   دەپ نىشادنى پىالنىمىزنىڭ ھەر كىتىنى
  ى چېكىن پىالن  ن بۇ بەز لەر شۇڭد . ئىشلىاەىمەي ۇ كۆپ ھەر كەتنى
  ھديدتى ڭئۇالرنى چدغ   ئۇ. ئىختىادرى ئۆز نىڭ بوىساااااد  بدقمدقچى
 .كېتى ۇ ئۆتۈپ ئىچى ە ئددد الىق

  ئدستد ئۆزۈڭ ە سەن كېاىن  ئۆتكەن  ن ھەپتە نەچچە دەسلەپكى    
  سەن: »بدشقىالرنىڭ. بديقديسەن بوىۇۋ تقدنلىقىنى ئۆزگىر   ئدستد اااااا

  دېگەنلىر نى «قېلىۋ تىسااااەن ئوخشااااىمدي بۇرۇنقىغد بېرى يېقىن  ن
 .ئدڭاليسەن

  جەدۋ لىنىڭ خدتىر سااااى مۇۋەپقەقىاەت ۋە زقەغە تېرە بۇالر مدند     
  ەن ەس دېمەك . ئىسقدتالي ۇ بدشلىغدنلىقىنى كۆرسىتىشكە تەسىر سدڭد
  ىگۈسىكە سېنىڭ ئۇالر. بوىى ۇ يېتىلىۋ تقدن خدر كتېر ا مىجەز بىر يېڭى

 .قوي ۇڭ قەدەم يوىغد بىر يېڭى سەن. قىلى ۇ بەرپد تۇرمۇشۇڭنى
 .ھەپتە بىر نچى ھدز ر     
شتىن كۈننى بىر بۇ بوىغدن مۇھىم ئەڭ ديدتىڭ  ھ      شال   ئىلگىرى  بد
 :بدر سۆز جۈملە بىر ئورتدقلىشى  غدن بىلەن سەن
     

  ئوقۇشاااانى ئىنچىكىلەپ ئىككىنچىسااااىنى قەغەزنىڭ تېرە ئەم ى
 .بدشال
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 ىاەت خدتىر سىمۇۋەپقەق
 ھەپتە-

 ــــــــــــۋاقتى ـــــــــــــــــــــ        دۈشەنبە    

 مەن تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسىنى ئوقۇدۇم  .1

 ئۇنىڭدىكى نوقتىلىق ئابزاس  .2

بۈگۈننى مەن پۈتۈن ۋۇجۇدۇمدىكى مۇھەببەت بىلەن 

. مەن دۈشمىنىمنى مەدھىيلەيمەن. مەن ئىچىمدە كۈتىۋالىمەن

بەخت تىلەيمەن، مەن ئۆزۈمنى سۆيىمەن،  ەم ئۈچۈنھەربىر ئاد

زگىنلەش ئىچىدە بەدىنىمنى ئاسرايمەن. ئەقىل ۋە پاكلىق ۋە تى

 بىلىم بىلەن مېڭەمنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ تۇرىمەن.

 

 بۈگۈن ئوقۇغان قېتىم سانى ــــــــــــــ

 

كۈندىلىك ھەرىكەتنى بۇنىڭغا 

سېلىشتۇرغاندىن كېيىنكى نۇمۇر 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 ئومۇمىي نۇمۇر ـــــــــــــــــــــ         

 سەيشەنبە               ۋاقتى ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مەن تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسىنى ئوقۇدۇم .1

 مەن ئۇنىڭدىكى نوقتىلىق ئابزاسنى تەكرارلىدىم .2

 قېتىم سانى ـــــــــــــــبۈگۈن ئوقۇغان 

 ئەمەلىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ئومۇمىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ۋاقتى ـــــــــــــــــــــــــــــ               چارشەنبە

 مەن تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسىنى ئوقۇدۇم .3

 مەن ئۇنىڭدىكى نوقتىلىق ئابزاسنى تەكرارلىدىم .4

 ــــــــــقېتىم سانى ـــــبۈگۈن ئوقۇغان 

 ئەمەلىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ئومۇمىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ۋاقتى ـــــــــــــــــــــــــــــ               پەيشەنبە

 مەن تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسىنى ئوقۇدۇم .5

 مەن ئۇنىڭدىكى نوقتىلىق ئابزاسنى تەكرارلىدىم .6

 قېتىم سانى ـــــــــــــــقۇغان بۈگۈن ئو

 ئەمەلىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ئومۇمىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ۋاقتى ـــــــــــــــــــــــــــــ               جۈمە

 مەن تېرە قەغەزنىڭ ئىككىنچىسىنى ئوقۇدۇم .7

 كرارلىدىممەن ئۇنىڭدىكى نوقتىلىق ئابزاسنى تە .8

 قېتىم سانى ـــــــــــــــبۈگۈن ئوقۇغان 

 ئەمەلىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ئومۇمىي نۇمۇر ـــــــــــــ                   

 ھەپتىلىك ئومۇمىي نۇمۇر اااااااااااا                                 
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 ھەپتىلىك خىزمەت خدتىر سى
 دۈشەنبە

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 سەيشەنبە
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 چدرشەنبە

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 پەيشەنبە
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 جۈمە

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ھەپتىلىك مۇۋەپقەقىاەت
 

------------------------------------ 
مۇھەببەت مەڭگۈ يوقدىمدي ۇ. ئۇ ھېچقدن    تەمەسىز يۈر كىڭگە 

 ئېقى  كىر  ۇ  يۈر كىڭنى ئىللىتى ۇ  پدكالشتۇر  ۇ.
 تون ئوۋېنۋ شىنگ-                                   
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ھەپتىگىچە بار  -5ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، يۇقارقى ئىككى تۈرلۈك جەدۋەل 

تىۋەتتىم. رقاقىسبولۇپ، ئىلكتاپ ھالەتتە بەرىبىر تولدۇرغىلى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، 

ئەگەر، بېسىپ چىقىرىپ تولدۇرماقچى بولسىڭىز، مەزگۈر ئىككى جەدۋەلنى بەش 

 سىز.غايرۋالبېسىپ چىقىتەكرار ھەپتىگە يەتكۈدەك 

ىر ـ بىرىگە بھەر بىر ھەپتىلىك خىزمەت خاتىرىسى جەدىۋىلى ئاخىرىدىكى مەشھۇرالرنىڭ 

 .يىغىپ ئۇرۇپ قويدۇم مۇشۇ بەتكە پەلسەپىسىنىئوخشىمايدىغان 

                            

 
 

ۈچ ك نھەر بىر مىز ئۈچۈن ئېاىتقدن    مۇھەببەت مۆجىزە يدر تىلغد
 مەنبەسى.

 ىى  اە. م. چىل -                               
 مۇھەببەت ئددەمنى تۈپتىن ئۆزگەرتىۋېتى ۇ.

 الۋرېنىس-                               
بدشقىالرغد مۇھەببەت ئدتد قىلغدن  ال مۇھەببەتكە ئېر شكىلى بوىى ۇ. 

ەڭلىمىسى ھدسىل ت مۇھەبەتتە ئىككى تەرەپ ئەڭ مۇكدممدل مدتېمدتىكد
 قىلى ۇ.

 ئېمقېسۇن-                               
بىزگە ز ادنكەشلىك قىلغدن ئددەملەر بوىسىمۇ مەيلى  بدشقىالرنى 

 .تىمىزىسۆيۈش بىزنىڭ مەجبۇر ا
 مدركۇس ئدنتونىس-                              
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 بئۈچىنچى بايىگىرمە 
 

.  تۇتىمەن يىر   بدر ئىمكدن ئۆزۈمنى گىرد بى  ن ئۈمى سىزىىك مەن
  .چى  يمەن مۇشەققەتلەرگە ا جدپد سىڭ ۈر مەن  ئەجىر قېتىرقىنى 

  غدقوى قدز نىشنى مۇۋەپقەقىاەت كۈنى ھەر ئورۇنۇپ  قديتد ا قديتد مەن
  ىنئىلگىرىەشت بدشقىالر. سدقلىنىمەن بوىۇشتىن مەغلۇپ. كەىتۈر مەن

 .ئىلگىر لەيمەن دئدىغ تىر شى  د ۋ ملىق مەن قدىغدن    توختدپ
 قۇيۇۋەتمىگەنسەن؟ بەل تېخى سەن

  پىالن  ن بۇ نۇرغۇنلىرى بد   قدر پ دوساتلىر ڭغد ئەتر پىڭ  كى
. درب بدھدنىسى بىرەرد ن دېگەن  مۇ يو  ئۇالرنىڭ. چىقتى چېكىنى 

  بۇرۇنقى ئاااددەملەرنىاااڭ ئۇ يىرى  قااادىغااادن كېلىااا  توغر  توىىمۇ
 ىلىنى ب قدىغدنلىقى ەتلىنى ئدد قد«چىقى  چېكىنى » ئىشلىر   نمۇ

  ئدخىرد . بدققدن قىلى  ئىشاااااالرنى بەزى ئىلگىر مۇ ئۇالر. تۇر  ۇ
 ئېاتى  بدشااتد مەن ئۇالر. قويغدن تدشااالپ يوى   يېر م ھەممىسااىنى
  قوىى  ن بدر  گەپ ئدغز    ئددەملەر  ئدرزۇد كى سااادختد ئۆتكەن ەك

 .چىقمدي ۇ ئى 
  ئۇالرنىڭ بوىغىنىڭ      غدنئەپسۇسالنمدي ئۈچۈن ئۇالر ئەىۋەتتە 

 ونۇپت ئدز يغدنلىقىنى ر قدبەتچىلىر ڭنىڭ بىلەن چىقىشاااى چېكىنى 
  گەندې «قىلىمەن ئېالن خىر س سدڭد» دېنۋېرنىڭ ۋ لادم. يېتىسەن
  ئىر د ساااى كۈچنى يوشاااۇرۇن ئددەم ە 70: %ئەساااىر  ە مەشاااھۇر
   يىغىلى ئەتر پىغد ئددد الىق ئددەم تۈركۈم بىر زور بۇ. كەمچىل

  قدر ڭغۇىۇقى  ن ئىساااااتىقبدىىنىڭ بەختساااااىزىىكى  ن  ئۆزىىر نىڭ
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 قدتدرد  ئدى  نقى بوىسد  ئددەملەر قەيسەر ئددەم 0% قدىغدن. ز رىىنى ۇ
  مقىساااى ئدز بۇ ئدپتور. بوىى ۇ قوشاااۇىغدن ساااېقىگە كېتىۋ تقدنالرنىڭ

 :دەي ۇ مۇن    كىشىلەرگە
  .كەتتى ئۆتۈپ كۈنلەر يۈر   غدن قىلى  ئېھتىادت يەردە ھەممە»

 غېمىنى قېلىشاانىڭ ساادقالپ خىزمىتىڭنى سااەن بدشااالپ  ھدز رد ن
.  قدىسااۇن بدشااقىالرغد ئەن  شااىلىر ڭ اااااااا غەم. بوىى ۇ قىلمىساادڭمۇ

  ندچدر تۇرغدن يوشاااۇرۇنۇپ ئىچى ە قدر ڭغۇىۇ  بدشاااالپ  ھدز رد ن
  ئدرتۇقچىلىقىڭنى سەن چۈنكى . ئۆتى ۇ ھدىىتىگە مۇد پىتە شەيتىلەر

  كۆزىىر ڭ سااااېنىڭ. بوىىسااااەن بدشاااالىغدن ھۇجۇم غدئۇالر يىغى 
. بوىىاا ۇ كۆرگەن ئىقتىاا  ر ڭنى ئەمەس  ئاادجىزىىقىنى ئۆزۈڭنىااڭ
  ئىشااىم بۇ تۇرۇپ  ئورنۇڭ  ن ئەتىگەن ە سااەن بدشااالپ  بۈگۈن  ن

  ىئۇسۇىىن قىلىشنىڭ ئىشنى بىر ئەمەس  دېگەننى ئدقمدسمۇ؟ ئدقدرمۇ 
 !«بوىىسەن ئويالي  غدن

  ئورنۇڭ  ن كۈنى ھەر ھەپتى ە  بەش بدشاااااالپ  بۈگۈن  ن
 :ەئىگىل پىششىق ھەم ئوقۇ پىر نسىقنى تۆۋەن  كى تۇرۇپ  سەھەر

-05تىكى بەت-45)قىسااقدرتىل ى   ئۈچىنچىسااى قەغەزنىڭ تېرە
  بدبتىن كۆرۈۋ ىغديسىز!(

مۇۋەپقەقىاەت خدتىر سى  ھەپتىلىك »يەنە بەش ھەپتىلىك   
-001  004چۈنكى  جەدۋ لىنى سىزمى  م. « خىزمەت خدتىر سى

بەتلەرد كى جەد ۋەل بىلەن ئوخشدش  شۇنىڭ  ن ئۇرۇپ 
 ڭ!ۋ لى چىقىر
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جەدۋ لى « ھەپتىلىك خىزمەت خدتىر سى»  ھەر بىر تۆۋەن ە
 ئدستى  كى  مەشھۇرالر سۆزىىر نى يىغى  ئۇرۇپ قوي ۇم.

                                        

ئورۇن  ش مۇمكىن ئەمەستەك ۇغ خىزمەت بدشتد ھەرقدن    ئۇى
 كۆرۈنى ۇ.

 كدرىىل-
بىز پەقەت جدپدىىق ئەجىر سىڭ ۈرۈپ  قەتتىي تىر شسد   ئىشەن  
تۇغۇزۇپ  مەڭگۈ كەينىمىزگە چېكىنمىسەكال  مۇۋەپقەقىاەت قدز نى  

 ئۇنچە تەس ئەمەس.
 سىمىس-                                   

لەرنىڭ تىلغد ئدىغۇچىلىكى بوىمىسىمۇ  مەن ئېر شكەن نەتىجى
 ددەدتىېكىن ئۇ مۇن    بىر ئتىقددتىن كەىگەن ئددەتتىكى تدالنتقد پەۋقۇى

 كۈچلۈك ئىر دە قوشۇىسىال چوقۇم مۇۋەپقەقىاەت قدز نغىلى بوىى ۇ.
 ت. ف. مدكىستون-                                   

ەغلۇپ بوىغدن يەردە بىر ئددەم توختىمدي تىر شسىال  بدشقىالر م
 مۇۋەپقەقىاەت قدز ندالي ۇ.

 يىستونئې ۋ رد ئديگال-                                   
چوڭقۇر ئويلىنى   پۇختد قەدەملەر بىلەن ئدىغد ئىگىرىەي  غدن 
ئددەملەر ئۈچۈن يول ھېچقدنچە ئۇزۇن ئەمەس؛ توىۇ  تەيادرىىق بىلەن 

ئۈچۈن شدن ا شەرەپ ئۇنچە يىر   توختىمدي ئدىغد ئىلگىرىىگەن ئددەم 
 ئەمەس.

 برېۋېر-
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 يىگىرمە تۆتىنچى باب
 

  .قدىمديمەن قدندئەتلىنى  ئۈچۈن مۇۋەپقەقىاتىم تۈنۈگۈنكى مەن
  ىنىنەرس ھەممە تۈنۈگۈنكى مەن. بېشدر تى مەغلۇبىاەتنىڭ بۇ چۈنكى
.  مەنئۇنتۇي ھەممىسىنى بوىسۇن  يدمدن يدكى يدخشى كېتىمەن  ئۇنتۇپ
  بۈگۈن كۈتۈۋ ىغدن    قۇيدشنى بىر يېڭى توىۇ   ەنچىمئىش مېنىڭ

  ئىشەن  دېگەنگە بوىى ۇ  كۈن بىر يدخشى ئەڭ ھديدتىم  كى
.  ەند ۋ مالشتۇر م ئدخىرغىچە ئىشنى بوىى  كەن  تىنىقىمال. تۇرغۇز مەن

  ەتتىيق: بىلىۋ ى  م سىر نى قدز نىشنىڭ مۇۋەپقەقىاەت مەن چۈنكى 
 .بوىى ۇ قدز نغىلى قىاەتمۇۋەپقە ئدخىر بوشدشمىسىال 

 ئددد امىكەن؟
  ئااادد تىنى ئوقۇش قېتىم ئۈچ كۈنى ھەر ھااادز رغىچە ساااااەن
  ئىلگىرى ھەپتە ئون سەن خۇددى بۇ كەىمىگەن ۇ؟ تەس. يېتىل ۈرۈڭ
 بېغىرالش يەر ھدز ر بوىسااااادڭ  بدشااااالىغدن قىلىشااااانى مەشاااااىق

  ىرب ئوخشااادشاااال ئىشااالىاەىىگىنىڭگە قىاندىمديال يۈزنى ھەر كىتى  ن
  - بوى ى ئۆزگىر شااالەر چوڭ قدنچىلىك بوى ى  ھەپتە ئون.  ئى
 !ھە

  ۇمېڭىشم توى ۇرۇپ ھەركۈنى جەدۋ لىنى خدتىر سى مۇۋەپقەقىاەت
 ھەتتد ئددد اكى  شااۇن    ئەمەساامۇ؟ شااۇن    ئى   بىر ئدساادنال

  توشاااااتۇر ىمى  م  كەتكەنلىكتىن ھېر   يدكى ئدى  ر ش ساااااەن 
 .ئدالىمديسەن ئېغىز ڭغد بدھدنىلەرنىمۇ دېگەن ەك
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  ئوقۇش ھەپتە بەش ۋ ر قىنى بىر ھەر قېتىم  ئۈچ كۈنى ھەر
  ۇمۇش سەن بىلەمسەن  ىېكىن . ئى  كېلى  غدن تەس ھەقىقەتەنمۇ

 ئېڭىڭغاااد ئۈچىنچىلىر نى ئىككىنچى  قەغەزنىاااڭ تېرە بىلەن يول
 سااااېنىڭ شااااەكسااااىزكى . خدتىر لىۋ ى  ڭ كدىالڭغد سااااىڭ ۈرۈپ 

  ئااددەتلىر ڭنى ناادچاادر بەزى ى بوىاا  ئۆزگىر   پوز تساااااىاەڭاا ە
ىڭ غدن ئىچكىر لەپ تېخىمۇ. ئۆزگەرتت  ئىگە جدساااااادرەتكە مدڭى  

 ئااادزر قال بوىسااااااااد  بوىغااادن ۋ قىتالر ئىلگىر كى ئەگەر. بوىااا ۇڭ
 كەينىگە قىساااى  قۇيرۇقۇڭنى بوىسااادڭ  ئۇچر غدن ئوڭۇشاااساااىزىىققد

 .بوالتتىڭ قديتقدن
  ئوچۇ   خىمۇتې قدر غدن   ئىلگىر كىگە مىجەز ڭ سااېنىڭ ھدز ر

 ھەتتد. بوى ى ئدسااااادن تۇتۇشاااااىڭمۇ دوسااااات. قىزغىن تېخىمۇ
  ڭلىگەكۆ بدشقىالرنىڭ دوستدنە  قدر غدن   ئىلگىر كىگە خىزمەتلىر ڭمۇ

 ەتېر قىلىسەن  ھېس شۇنى ئدستد اااا ئدستد سەن. بوى ۇڭ يدقى  غدن
 نەرسىلەر بىر ئدى  غد ئۆز ھەرگىزمۇ ئەخالقال گۈزەل يېز لغدن قەغەزگە
سى   ئۇالرنىڭ  ئەمەس شالر نۇرغۇن توىىمۇ ئوتتۇر   نسە. بدر بدغلىنى

  قدىغدنلىرى ئېر شااكەن ە  ئەخالققد گۈزەل بىر ئدر سااى  كى ئۇالرنىڭ
  قۇتۇىغېنىڭ    ئددەتتىن ندچدر بىر ساااااەن ئەگىشاااااى ۇ  ئۇنىڭغد

 .توختدي ۇ ئدسدن قۇتۇىمدقمۇ قدىغدنلىر   ن
.  مۆجىز سااى ىۇغئۇ ئەڭ تەڭر نىڭ سااەن ئېاتقدن  بدشااتىال مەن

 .چىق ئوقۇپ تۆۋەن  كىنى ئۈچۈن ئىسقدتى بۇنىڭ
-00 بەتتىكى-47 قىسااقدرتىل ى )تۆتىنچىسااى  قەغەزنىڭ تېرە

  !(كۆرۈۋ ىغديسىز بدبتىن
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 ھەپتىلىك خدتىر ساااى  مۇۋەپقەقىاەت» ھەپتىلىك بەش يەنە   
-001  004 چۈنكى . سااىزمى  م جەدۋ لىنى «خدتىر سااى خىزمەت

  ئۇرۇپ شاااااۇنىڭاا  ن ئوخشااااااادش  بىلەن لجەد ۋە بەتلەرد كى
 !چىقىر ۋ لىڭ
  جەدۋ لى «خدتىر ساااى خىزمەت ھەپتىلىك» بىر ھەر تۆۋەن ە 
 .قوي ۇم ئۇرۇپ يىغى  سۆزىىر نى مەشھۇرالر ئدستى  كى 

                                 
 ۋ ن.ئددەم ا ئدرزۇسىغد قدندئەت قىلمدي  غدن بىرد نبىر ھدي

 ئدىېكسدن ر گر خدم بېل-                                                  
ي ئددەم مەڭگۈ دەھر    غدنىئىشىنىمەنكى  ئدندتومىاە تەتقىقدتى بىلەن شۇغۇىلىن

بوالىمدي ۇ. ئددەم بەد نىنىڭ قۇرۇىمىسى شۇن    ئدجديى   ھەرقديسى ئەز الرنىڭ 
ەير ن قدىغۇدەك مدسالشقدن. دېمەك  ئددەم تەڭر نىڭ كمىسى بىر ا بىر گە ئددەم ھبىر 

 ئەڭ ئۇىۇغ مۆجىز سى.
 ىودېر خېربېرت-                                                    

قديغۇد ن يىر   بوىى ۇ  ئدقىل ئددەم ئېز قتۇرۇشتىن يىر    –مېھر بدن ئددەم غەم 
 بوىى ۇ  قەيسەر ئددەم قورقۇشتىن يېر   بوىى ۇ.

 كوڭزى-                                                     
مەن ھەقىاقى ئددەم بوىىمەن  ئەگەر مۇشۇ تەرتىقنى ئورۇنلىادىىسدم  بدشقد 

 ھەرقدن    ئىشنى ئدسدن قىلغىلى بوىى ۇ.
 گدففېي-                                                      

 ئىنسدنشۇندسلىق دۇنادد كى ئەڭ مۇقەددەس ئىلىم.ئىنسدننىڭ ئۆزى بىر مۆجىزە  
 گالد ستون-                                                     
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 يىگىرمە بەشىنچى باب
 

  ئۇسۇىغد تۇر الي  غدن تدقدبىل ئۇسۇىغد ھەرقدن    مەن ئدخىرد 
  بىلەن ئۇسۇل بۇ قدىمدي ئۇزۇنغد. سىز ۋ تىمەن ئېر شكەنلىكىمىنى

  مەشىق كۆپ ئۇسۇىنى ھەرقدن    چۈنكى . ر ۋ نلىشى ۇ مئىشلىر 
  نۇرغۇن. قدىى ۇ ئديلىنى  نېمىگە بىر ئدسدن ئدخىر بەرسە  قىلى 

  ەتمۇھەر ك بىلىنگەن مۇرەككەپ ئۆتكەن ە  تەكر رىىنىشتىن قېتىملىق
  ھېس ھۇزۇر چەكسىز ئددەم قوىالنغدن    ھەر كەتنى ئۇ ئددد الىشى ۇ 

  ئۇ بېغىشلىغدنكەن  ھۇزۇر ئۇ شۇن     ىتەبىتىت ئددەم. قىلى ۇ
 ىيدخش بىلەن  شۇنىڭ. تۇر مەن شۇغۇىلىنى  د ئىم بىلەن ھەر كەت

 يدخشى ئديلىنى ۇ   تەبتىلىككە ئددەت بۇ كېلى ۇ  دۇنادغد ئددەت بىر
 .ئدرزۇيۇم مېنىڭ ئېر شى  ئددەتكە
 .كەتتى ئۆتۈپ ۋ قىت ھەپتە 00

 .بوى ۇڭ بېسى  يوىنى ئۇزۇن خېلى دوستۇم سەن قەد رىىك
  ھەر ئوقۇش  قېتىم ئۈچ كۈنى ھەر قەغەزىەرنى تېرە سەن ئەگەر

 ئورۇنالپ ئىشاااىنى ئويلىنى  چىقىر    ۋ قىت ئدزر   كەچتە كۈنى
  ئۆزگىر   سااەن ە يوقكى  گۇمدن قىلچە ئۇن  قتد بوىساادڭ  كەىگەن

 رى يې قىز قدرىىق تېخىمۇ ئوخشااىمديسااەن  ھەرگىز ئىلگىر كىگە بدر 
 .كۆرۈنى ۇ ئۆزگەرگەن ەك ئددەملەرمۇ ر پتىكىئەت سدڭد

  نىڭئىشالر بۇ سېنىڭ ر ۋ يەتنىڭ قەد مىي بۇ تۆۋەن  كى بەىكىم
 گى تې پدي  سااى چۈشااىنىۋېلىشااىڭغد ئىكەنلىكىنى ئى  قدن    ز دى
 .قدال
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  ئۇ. ئۆتكەنكەن مورتى بىر مەزھىقىنىڭ كۇئدكېر ز مدن   بۇرۇنقى
 سااديدھەتچىلەرد ن كەىگەن نسااەپەرد  يىر   تۇرۇپ ئېغىز    كەنت

  بۇيەرنىڭ: »ئۇنىڭ  ن سديدھەتچىلەر. سور ي  كەن ئەھۋ ل ااااااا ھدل
 بۇ ساااەن: » ئۇالرد ن ئۇ ساااور ساااد  دەپ «قدن  قر  ؟ ئددەملىرى

ن  قر قكەن؟ ئددەملىرى يەرنىڭ ئۆتكەن كەىگۈچە يەرگە  دەپ «قد
 .سور ي  كەن قديتۇرۇپ

  ا ئوچۇ  ئددەملىرى كەنتنىڭ ئۆتكەن يوى   ئۇ سديدھەتچى ئەگەر
 ورتىم مەزھىقىنىڭ كوئدكېر ئېاتساااد  ئىكەنلىكىنى يېقىملىق يورۇ  

شەنچلىك ندھديىتى   شۇن     پۈتۈنلەي ئەھۋ ل يەرد مۇ بۇ ھدى    ئى
يدھەتچى ئەگەر بېر   كەن  جدۋ ب دەپ ى   ئۇ سااااااد  ئۆتكەن يو

 ئوساااااادل مىجەزى جې ەىخور  كۆرۈمساااااىز  ئددەملىرى  كەنتنىڭ
   مۇيەرد بۇ ھەي : »چديقدپ بېشىنى چدغ    ئۇ ئېاتسد  ىئىكەنلىكىن

 .دەي  كەن.« شۇن    ئەھۋ ل
  كېساااااى . قىز قدرىىق توىىمۇ ھەپتە بەش كېلى  غدن ئەم ى

 ساااەن دۇنادد   بەشاااىنچىساااى  كى قەغەزنىڭ تېرە ئېاتداليمەنكى 
  ئەتر پىڭ  كى قىل  د ققەت تۇتىسااەن  سااەگەك ندھديىتى ئۆزۈڭنى
 .درب دۈشمىنىڭمۇ دوستۇڭمۇ  كىشىلەرمۇ  ندتونۇش   ئدر سى كىشىلەر

  ئۆىۈم  ن بەز لەر: يدزغدن شاااااۇن    ئىلگىرى د ك.ۋ.خېنرى
 ھەپتە بەش ئەم ى بدقمىغدن بدشااالپ تۇرمۇشاانى ئەزەى  ن قورقۇپ 
  بىر ھەر قىل  پەرەز دەپ  كېتىمەن ئۆىۈپ ئۆزۈڭنى سااەن ئىچى ە 

  ھېسسىادت مۇشۇن     ەھەم قدر  دەپ كۈنۈم بىر ئدخىرقى ئەڭ كۈننى
 .يدشد بىلەن
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  ئدخىرقى ئەڭ كۈننىڭ بۇ ئەگەر ئددەملەر يو  جدسدر تى ئىشەن  
  ۇڭغدبۇى بىر تىترەپ  غدل اااا غدل قدىسد  بىلى  ئىكەنلىكىنى كۈن بىر

  ھدز رغىچە ئورۇنالشاااااقد پىالننى بۇ ساااااەن ىېكىن . تىقىلىۋ ىى ۇ
 يمەنكى ئېاتدال كېساااى  ئىكەنساااەن  كەىگەن بېر   بەرد شااالىق

 .بدر جدسدرەت ۋە ئىشەن  توىۇ   نىسبەتەن تۇرمۇشقد سەن ە
  سااادڭد بدشاااقىالرنىڭ بوىۇپمۇ بدشاااقىالرنىڭ  ھەپتى ە بەش بۇ
 قەغەزنىڭ تېرە. بوىى ۇ مدڭساااادڭ خدتىر لەپ ئىنكدسااااىنى بوىغدن

 ىرگە ب بىلەن ئۆزگەرتى  خدر كتېر ڭنى ا مىجەز سېنىڭ بەشىنچىسى
  بىلەن بۇنىڭ ئۆزگەرتى ۇ  بر ز ڭنىمۇئو ئدى    كى بدشاااالىقىڭنىڭ

 ئۆرىەش مدئدشااىڭ مەنسااىقىڭ ... بوىى ۇ ئىلگىر لەشاالەر قىز قدرىىق
 .دېگەن ەك
  نەز ر مىزنى قىساامىغد بۇ مۇھىم ئەڭ قەغەزنىڭ تېرە بىز ئەم ى
 !ئدغ ۇر يلى
سى قەغەزنىڭ تېرە شىنچى سقدرتىل ى ) بە -00 بەتتىكى-15 قى

  !(كۆرۈۋ ىغديسىز بدبتىن
 ھەپتىلىك خدتىر ساااى  مۇۋەپقەقىاەت» ھەپتىلىك بەش يەنە   

-001  004 چۈنكى . سااىزمى  م جەدۋ لىنى «خدتىر سااى خىزمەت
  ئۇرۇپ شاااااۇنىڭاا  ن ئوخشااااااادش  بىلەن جەد ۋەل بەتلەرد كى

 !چىقىر ۋ لىڭ
  جەدۋ لى «خدتىر ساااى خىزمەت ھەپتىلىك» بىر ھەر تۆۋەن ە 
 .قوي ۇم ئۇرۇپ يىغى  سۆزىىر نى مەشھۇرالر ئدستى  كى 
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  خدتىرە ئوخشااااادي ۇ  دەپتەرگە خدتىرە خىل بىر ھديدتى ئددەمنىڭ
  غىنىيدز ىېكىن بوىى ۇ  يدزمدقچى قىلى  ھېكديە بىر ھديدتىنى ئۆز يدزغۇچى

   قپېتىللى كىچىك ئەڭ ئۈچۈن ئددەم بۇ. چىقى ۇ بوىۇپ ھېكديە بىر بدشقد
 .ھېسدبلىنى ۇ بېقى  كۆرۈپ سېلىشتۇرۇپ ھېكديىنى ئىككى ئدشۇ

 بدررى.م.جدمېس-                                      
 ۋە ھديدت بىز. بوىمدي ۇ قۇتۇىغىلى قېچى  مدمدتلىقتىن ۋە ھديدت

سى   مدمدتلىق شديمىز ئدر  سى ە قدر ڭغۇ مدمدتلىقنىڭ. يد   ڭھديدتلىقنى سديى
 .كۆرۈنى ۇ پدك شۇن    قىملىقيې شۇن    رەڭگى

 سدنتديدند گېتورگ -                                    
  تۇر مەن  ئەسااااالەپ د ئىم چدغلىر منى بەختلىك ئىلگىر كى مەن

  بېشىم  ن قېتىم بىر يەنە ئدخىر ااااااا بدشتىن ئۇنى بوىسد  مۇمكىن ئەگەر
 .بدر ئۆتكۈزگۈم

  يدزغۇچىالرغد دىخۇد ئويالي  غىنىم  مېنىڭ. تۇرمۇش ئوخشااااادش
  ىخدتدىىقالرن نەشرد كى دەسلەپكى قىلىنغدن   نەشر قديتد ئەسەر ئوخشدش

 .تۈز تىۋېلى 
 فىر نكلىن بېنجدمىن-                                  

  ساااادۋ بلىق مدڭمىغدن  يوى   بۇيرۇغدن تەڭر نىڭ ھديدتىم  كى مەن
 .قدر يمەن دەپ ۋ قتىم ئدزغدن ۋ قىتنى ئىلمىغدن
 دوئدن-                                 

  ساااەن بول  ئددەم توى ۇر   غدن خۇشااادىلىققد شااادر نى يەر ساااەن
 .يدشد قىلى  ئدرزۇ جەننەتنى دۇنادد  كىشىلىك

 برۇكېس فىللى -                                
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 يىگىرمە ئالتىنچى باب
 

  ئۆزۈمنىڭ ھدۋ نى يېتىشااااامىگەن بېساااااىۋ ىىمەن  ئۆزۈمنى مەن
 كەيقىادتى  كى بدشاااااقىالرنىڭ مەن. توىۇقاليمەن ئدرقىلىق ۈر كىمي

 .كەچۈر مەن بدشقىالرنى سېز ۋ الىامەن  ئۆزگىر شنى
 بوىمدم ۇ؟ تۇر قلىق كەيقىادتىڭ سېنىڭ
  تۇرۇش يىر قالپ دۇنادد ن بەز  ە. بوىى ۇ شاااااۇن    ئەىۋەتتە

  بېسااى  پدالكەت. كېلى ۇ سااوقۇنىۋ ىغۇڭمۇ ئۆڭكۈرگە بىرەر ئۈچۈن 
  مدىلىر ڭنىڭ ساادتى  غدن بدساامدي ۇ  ئىلگىرى قىلساادڭ ئى  قدن  قال

 شۇن  قمۇ؟ ئدقمدي ۇ  ھېچقديسىسى
  ئوڭۇشاالۇ  شااۇن    ئىشاالىر ڭ بوىى ۇ  چدغالرمۇ شااۇن    يەنە
 ئەتىرگۈل خۇددى بدشااالپ  تۇرغدن  ن ئورنۇڭ  ن. بدر  ۇ يۈرۈشااۈپ
  چىر يلىق ەكۆزۈڭگ نەرسااە ھەممە تدقىۋ ىغدن ەك  كۆزئەينەك رەڭلىك

 نەرسااااە ھەممە ئەتر پىڭ  كى توىىسااااەن  ئۈمى ۋ رىىققد كۆرۈنى ۇ 
 .بوىى ۇ كۆڭۈىلۈك ئىشىڭ ھەممە سۆيۈملۈك  شۇن   

  ندچدر تۇرۇپ يدخشااااى  تۇرۇپ نېمىشااااقد كەيقىادتىمىز بىزنىڭ
  دېۋر  .ر.ئې  ۋ رد مەن ئۈچۈن  بېر   جدۋ ب ساااوئدىغد بۇ بوىى ۇ؟
  «كۈچ ھەر كەتلەن ۈرگۈچ ىىقسااااىر دەۋر » ھەمكدرىىشااااى  بىلەن
 .چىقتىم يېز   كىتدبنى ندملىق

  مۇھىم ربى كېلىۋ تقدن دۇچ بىز دەۋر الىكى كەيقىادتىنىڭ ئىنسدن
  ئۇنىۋېرساااااىتېتىنىڭ كدىىفورنىاە ئىلگىرى  يىل نەچچە بىر. دەۋر

 ن بدرغد ئېلى  تەتقىقدت ئىلمىي بىر خېسااساا  ر يكېس پرفېسااسااورى
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 ھېسدب ر ئوتتۇ دەۋر الىكى ەيقىادتىنىڭك ئىنسدن نەتىجىسى تەتقىقدت
  ىرب دېمەكچى . ئىسااااقدتلىغدن بوىى  غدنلىقىنى ھەپتە بەش بىلەن

 يەنە ئۆتۈپ  مەيۈساااالۈككە خۇشاااادىلىقتىن كەيقىادتىنىڭ ئددەمنىڭ
 .كېتى ۇ ۋ قىت ھەپتە بەش ئددەتتە قديتىشىغد خۇشدىلىققد
 ۇنزئۇ دەۋر الىكى كەيقىادتىڭنىڭ سېنىڭ بەىكىم! ھەپتە بەش

 ۇقىرىي كەيقىادتىڭنىڭ ئۆز سەن ىېكىن . مۇمكىن بوىۇشى قىسقد يدكى
 بىر ئددد ي تۆۋەن ە. خداليسەن چۈشىنىشنى مەزگىلىنى تۆۋەن ۋە

 ىڭگەيېشىش سىرنى مۇندسىۋەتلىك ئۆزۈڭگە ئۇ. تونۇشتۇر مىز ئۇسۇىنى
 :  تۆۋەن  كىچە جەدۋەل. بېر  ۇ يدردەم

 ئدي )          (
 كۈنگىچە(05) 05 7 8 1 4 0 5 0 0 0كۈن 

 +0 كەيقىادتى يۇقۇرى
 +0 كەيقىادتى يدخشى

 +0 كەيقىادتى يدمدن ئەمەس
 5 كەيقىادتى ئددەتتىكىچە

 -0 كەيقىادتى تۆۋەن
 -0 كەيقىادتى ندچدر
 -0 كەيقىادتى ئوسدل

  كۈناا  كى شاااااۇ چىقىر اا  ۋ قىاات ئاادزر   كەچتە كۈنى ھەر
  كدتەكچى  كىسااىگە قديسااى ئدن  ن ئويالن  ئۈسااتى ە كەيقىادتنىڭ

  ئۆتكەن  ن مەزگىل بىر. قوي ئۇرۇپ بەىگە شااۇنىڭغد كەىسااە  توغر 
 .بد  كۆرۈپ يىغىنچدقالپ بەىگىلەرنى بۇ كېاىن



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

141 

  بۇ مدند بديقديساااااەن  نۇساااااخىنى بىر ئۆتمەي ئۇزۇن ساااااەن
  ندھديىتى ئددەتتە سااااىند  خىل بۇ بوىى ۇ  ر تىمى كەيقىادتىڭنىڭ

 ساااااەن كېاىن  ئۆتكەنااا  ن ئااادي نەچچە بىر. چىقىااا ۇ توغر 
ىڭ ادتىڭن ن    كەيقى تد قد غدنلىقىنى  يۇقىرى ۋ قىت ى   ن بوى     قد

  سااااادقلىنىشاااااىڭ كېتىشاااااى  ن تۆۋەنلەپ كەيقىادتىڭنىڭ ۋ قىتتد
ن  ن تەر قىنى بۇ. بىلىۋ الاليساااااەن كېرەكلىكىنى غد   اىنكې بىلىۋ ى

  ئۇنى قىلىاا   پەرەز ئاادىاا  ن ئۆزگىر شااااالەرنى كەيقىااادتىڭاا  كى
  چدغالرد  يۇقىرى كەيقىادتىڭ. تۇر اليساااەن تەڭشاااەپ ىتىڭ ەھەر ك

 قدتتىق ئىشاااانى ھەرقدن   . بەرمىگىن ۋەدە بدشااااقىالرغد ئدى  ر پ
  رئىشاااال بۇ چدغالرد   تۆۋەن كەيقىادتىڭ قىلغىن؛ ئدن  ن ئويلىنى 

 .ئۇنۇتمد ئىلھدمالن ۇرۇشنى ئۆزۈڭنى دەپ كېتى ۇ  ئۆتۈپ تېزال
:  ۇئەسكەرتى نەرسىنى بىر يەنە دڭدس ئدىتىنچىسى قەغەزنىڭ تېرە
شلىقنىڭ خېر   ر ڭ  سېنىڭ  دتكەيقىا ئدئىلەڭ  كىلەرد مۇ يدكى بد

  نىڭبدشقىالر چدغ    يۇقىرى كەيقىادتىڭ سېنىڭ. بوىى ۇ دەۋر الىكى
سىۋەت بىلەن ئۇنىڭ بوىۇشى  تۆۋەن كەيقىادتى  ەست قىلىشىڭ مۇند
شى سلەنمە  ھەرگىز. مۇمكىن بوىۇ   ۇئ كېاىن كۈن  ن بىرنەچچە مەيۈ

 وىالپق پىكىرىىر ڭنى سېنىڭ كۆتۈرىۈپ  يۇقىرى كەيقىادتى ئددەمنىڭ
 .مۇمكىن قېلىشى

  ئۆزگىر شاااالەرنى كەيقىادتى  كى ئۆز مىزنىڭ بىز ھدز ر خوش 
  كەچكىچە ئەتى  ن چدغ   تۆۋەن كەيقىادتىمىز ىېكىن . بىلىۋ ى ۇ 

 يىلنىڭ بىر چدغ   ئۇ. بوىمدي  غۇ ئوىتۇرۇۋ ىساااد  ساااوىىنى  ئۆيگە



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

142 

. بوىى ۇ گەپ دېگەن ئۆتكۈزۈۋەتتىڭ چىقمدي ساااااىرتقد يېر مىنى
 كېرەك؟ قىلىشىمىز قدن    چدغ   تۆۋەن كەيقىادتىمىز ئۇن  قتد 

سدنالر بېرى  يىلالرد ن ئۇزۇن   ولكونتر ھەر كەتنى كەيقىادت ئىن
:  جدمېس ۋېلادم پىخوىوگ ىېكىن . كەىگەنى ى قدر پ دەپ قىلى ۇ 

  دېگەننى «قىالالياا ۇ كونترول كەيقىااادتنى ۋە ەئىاا  ا ھەر كەت»
 كۆڭۈىلۈك ھەر كىتىڭ ساااېنىڭ ئەگەر دېمەكچى . قوي ى ئوتتۇر غد
 ىققىزغىنل ئىشاانى بىر ئەگەر بوىى ۇ؛ يۇقىرى كەيقىادتىڭمۇ بوىسااد 
 سااااېنىڭ. بوىى ۇ ساااادغالم چوقۇم كەيقىادتىڭمۇ قىلساااادڭ  بىلەن

 ەنس. بوىى ۇ سدغالم مچوقۇ كەيقىادتىڭمۇ بوىسد  سدغالم ھەر كىتىڭ
  مۇئدتىسدڭ دەپ نەرسە بىر بدشقد يدكى كونتروىلۇقى ئدڭ ھدد سىنى بۇ

  ى ئەپسۇسلىندرىىق. ئۇسۇل ئۈنۈملۈك ندھديىتى بۇ قىسقىسى . بوىى ۇ
  بۇنى. يوشااۇرۇنغدن قدتلىمىغد چوڭقۇر يۈر كىنىڭ كىشااىلەر سااىر بۇ

  نىئدىتىنچىساااااى قەغەزنىڭ تېرە ساااااەن ئەم ى. بىلمەي ۇ ھېچكىم
 !كۈتۈۋ ل كۈننى بىر بۇ بدشالپ  ئوقۇشنى

بابتىن كۆىۈۋالغايسىىى(  -31بەتتىك  -79)قىسىىراىتىى،    تېرە قەغەزنىڭ ئالتىنچىسىى 

  

 «مۇۋەپپەقىيەت خاتىرىسىى   ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرىسىى »يەنە بەش ھەپتىىىك    

ى،ىۈن ى،نك     بەتىەىدىك  جەدىۋەل بىىەن ئوخشىىىىىاش -327  321جەدۋىىىن  سىىىىى(م

 شۇنىڭ،ىن ئۇىۇپ ىىرىرىۋىىىڭ 

س »تۆۋەن،ە  ھەى بىر  شھۇىال« ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرى ستى،ىك   مە ى جەدۋىى  ئا

 سۆزلىرىن  يىغىپ ئۇىۇپ قوي،ۇمن

                                



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

143 

  يدر تىشااىڭ پۇرسااەت ئۆزۈڭ دېسااەڭ  قدز نىمەن مۇۋەپقەقىاەت
  دوىقۇن كۈتسااەڭ  قويۇشااىنى ئدچىقى  قىرغدققد ننىڭدوىقۇ. كېرەك
 مۇۋەپقەقىاىتىگە بدشااقىالرنىڭ كىشااىلەرال ئەخمە . كەىمەي ۇ مەڭگۈ

 .تۇر  ۇ سدقالپ بويى   يول ئۈچۈن بوىۇش ھەمشىر ك
 گدۋف.ب.جۈن-                                        

  بىزنىڭ كەتتى  ئۆتۈپ يېنىمىزد ن دەۋر ئدىتۇن ھديدتىمىزد كى
  ىۇ بىخۇد بىز كەىگەن ە پەر شااتە بوى ى؛ قۇم ئېقىۋ تقدن كۆرگىنىمىز
  كېچىككەنلىكمىزنى ئۆز مىزنىڭ بىز كەتكەن  ال  پەر شاااتە قىل ۇ  

 .يەتتۇ  تونۇپ
 ئىلاوت گېتورگ -                                       

 .بدر پۇرسىتى ئدشۇرۇش ئەمەىگە ئدرزۇسىنى ئددەمگە ھەممە
 كوىاېر جېرېمى-                                       

 تەسااەۋۋۇر   كى  ن ئۆز نىڭ پۇرسااەت يدر تقدن ئددەم ئەقىللىك
 .بوىى ۇ كۆپ

 بدكون-                                        
  چىڭ پۇرسااەتنى بەىكى ئوىتۇرمدي ۇ  كۈتۈپ پۇرسااەتنى ئدقىلالر

سەتنى تۇتى ۇ  سۇن ۇر  ۇ  پۇر س بوي  خىزمەت ئۈچۈن ئۆزى ەتنىپۇر
 .قىل ۇر  ۇ

 جدبىن.خ.ئ -                                        
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 يىگىرمە يەتتىنچى باب
 

 .ئديلىنى ۇ ئۆتمۈشكە كەىگەن ە ۋ قتى نەرسە ھەرقدن    دۇنادد كى
  ھەممىسى: بېر مەن تەسەىلى ئۆزۈمگە مەن زەئىقلەشكەن ە  يۈر كىم
  ەنم قدىغدن    پدتمدي تېرەمگە قدز نى  ەتمۇۋەپقەقىا كېتى ۇ؛ ئۆتۈپ

 دپدتقىقىغ ندمر تلىق كېتى ۇ؛ ئۆتۈپ ھەممىسى: ئەسكەرتىمەن ئۆزۈمنى
.  كېتى ۇ ئۆتۈم ھەممىسى: قىلىمەن خىتدب ئۆزۈمگە قدىغدن   پېتى 
  ھەممىسى: قىلىمەن خىتدب شۇن    ئۆزۈمگە ئېر شكەن ە  بديلىققد
 .كېتى ۇ ئۆتۈپ

  د ققەت چىر يىغد كەچكەنلەرنىڭ ا ئۆتكەن تۇرۇپ  كوچى   ئدۋ ت
 .بد  قىلى 

  چىر يى  ن ئددەمنىڭ قدنچىلىك كۈىىۋ تى ۇ؟ ئددەم قدنچىلىك
  مدشاااىند دۆىىتىمىز بىزنىڭ تۇر  ۇ؟ چىقى  ر ز مەنلىك خۇشااادىلىق 

  قدر غۇ ئددەم ھەممە. قېلىۋ تى ۇ ئديلىنى  پدد شااااادھلىقىغد ئددەملەر
 بېرى ااا نېرى ئدى  ر ش  ەچكىچەك ااا ئەتى  ن. ئوخشدي ۇ چۈمۈىىگە
 بىردەم ئەنساااااىرەۋ تقاادن  ئۇنىڭاا  ن بىردەم يۈرۈياا ۇ  يۈگۈرۈپال
   ۇ كۈىى قېتىم قدنچە كۈن ە بىر ئددەم بىر. قىلىۋ تقدن غەم بۇنىڭ  ن
 .دەيمەن بدقسد ئېلى  بىر ھېسدبىنى مۇشۇنىڭ

 شاااااىللىمىزگە دۇنادنى پۈتۈن ئەمەسااااامۇ؟ ئەخمە  توىىمۇ بىز
 تۈرۈپ  قوشاااااۇمىمىزنى تېخى يۈر مىز  ەى ەڭشاااااى د ئدرتىۋېلى 
سىز يۈز مىزگە شۈرۈۋ تىمىز قورۇ  ئورۇن سدل. چۈ   ئددەمنى كەيقىادت ئو

  ئىلگىرى ۋدى  جدمېس دوكتور. مۇمكىن ئىتتىر شااى گىرد بىغد ئۆىۈم
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 ئوتتۇر چە ئددەملەرنىڭ كۈىى  غدن كۆپ: كۆرساااەتكەن دەپ مۇن   
 سدالمەتلىك. بوىى ۇ ئۇزۇن  ى  نئددەملەرنىڭك كۈىى  غدن ئدز ئۆمرى 
 .چۈشەنمەي ۇ ئددەملەر نۇرغۇن مۇندسىۋ تىنى كۈىكىنىڭ بىلەن

  ئۇنتۇپ مۇھىملىقنىمۇ كۈىكىنىڭ ئەمەس  كۈىۈشاانىال قدن    بىز
 ھەتتد قدر غدن  دەپ مۇھىم ندھديىتى كۈىكىنى قەد مكىلەر. قدى ۇ 
 پ دە بوىى ۇ پدي  ساااااى قىلىشاااااقد ھەز م يەۋ تقدن  مۇ  تدمد 

 .قىل ۇرغدن قىز قچىلىق ھەز لكەشلەرنى
  .ئىگىلەي ۇ سدىمدقنى كۆپ ئددەملەر كۈىمەي  غدن كۆپ ئېنىقكى 

  ۇننۇرغ مەسااىلىسااىگە كۈىكە بېرى  چىققدن  ن يورۇقلۇققد كىتدب بۇ
 .تدپشۇرۇۋ ى  م خەتلەرنى
سنىڭ سدمى   ڭئددەمنى گېقى قىلغدن توغر لىق مۇۋەپقەقىاەت دۋ 

  مۇۋەپقەقىاەتنىڭ مەن: »دەي ۇ مۇن    ئۇ. ي ۇچىقمد ئېسى  ن مەڭگۈ
  ىنېمىلىكىن مەغلۇبىاەتنىاااڭ مەن ىېكىن . بىلمەيمەن نېمىلىكىنى

 تدرتىشااااقد ئۆز گە مەيلىنى ئددەمنىڭ بىر ھەر مەغلۇبىاەت. بىلىمەن
 .«دېمەكتۇر ئۇرۇنۇش

مدقچى ئۆزۈڭگە مەيلىنى ئددەمنىڭ پۈتۈن ساااااەن ئەگەر   قدر ت
  پئۇنتۇ قىلىشاانى مەسااخىرە ئۆزۈڭنى ۋە ىبدشااقىالرن ىېكىن بوىساادڭ 
  ۋ قتىڭ ئۆزگەرتى  غدن ئۆزۈڭنى ھدز ر ئۇن  قتد بوىساااادڭ  كەتكەن

شقىالرنى. قدى ى بوىۇپ ستۈن ئدرتۇقچە ئۆزۈڭنى ۋە بد  .چدغلىۋەتمە ئۈ
 كۈىكە چىر يىڭ   بوىساادڭمۇ  مۆجىز سااى ئۇىۇغ ئەڭ تەڭر نىڭ سااەن
 .بدشال ئوقۇشنى ئەم ى بوى ى . تۇرسۇن يېغى 

 بابتىن كۆىۈۋالغايسى(  -38بەتتىك  -48)قىسراىتىى،    تېرە قەغەزنىڭ يەتتىنچىس 
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 «مۇۋەپپەقىيەت خاتىرىسىى   ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرىسىى »يەنە بەش ھەپتىىىك    

ى،ىۈن ى،نك    بەتىەىدىك  جەدىۋەل بىىەن ئوخشىىىىىاش  -327  321جەدۋىىىن  سىىىىى(م

 شۇنىڭ،ىن ئۇىۇپ ىىرىرىۋىىىڭ 

س »ى بىر تۆۋەن،ە  ھە شھۇىال« ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرى ستى،ىك   مە ى جەدۋىى  ئا

 سۆزلىرىن  يىغىپ ئۇىۇپ قوي،ۇمن

                                
 

ستۈن  شتىن ئۈ ھەرقانداق بازاردا بىر قېتىملىق كۈلكە يۈز قېتىملىق ئۇھ تارتى

 تۇرىدۇ.

 المب-                                                               

ئەگەر بىز كۈلكە ساااااداسااااىمىن بېېااااىمىمى يېمىكلىتىدىەانلى ىمى   ە  ا 

اا دا تۇرمۇىااااتىكى  ەانلى ىمى تونۇپ يەتېااااەۇ  ئۇ  ىدى خاالس قىل قايەۇدىن 

 خۇىاللى الرنى بۇزۇۋېتىشتىن ئېھتىيات قىلىدىەان بولىمىز.

 ئاددىېون-                                                              

 بىر كۈن ئىچىدىكى ئەڭ اوڭ زىيان بىر قېتىممۇ كۈلمەسلىك.

 اامفورت-                                                             

ئەخمەقلەرنىن كۆڭلۈممى ئېچىن قويۇىااىەا رازىمەنكى  ئاقىلالرنىن كۆڭلۈم ە 

 ايمەن.ئازار بېرىشىمى خالىم

 ىېكىېپېر-                                                             

خۇىاااااااللىق  سااااەلەرنى كۆڭۈللۈۇ قىلىاادۇ  ئېەىر يۈكمى يېمىكلىتىاادۇ   

 كۆڭۈلدىكى دا مى يۇيۇۋېتىدۇ.

 ۋىللېتىس-                                     
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 يىگىرمە سەككىزىنچى باب
 

  .بېر مەن ئەھمىاەت ھەسسىلەپ قىممىتىگە ئۆرۈمنىڭ مەن بۈگۈن
 يدر تمدي  غدن مەغلۇبىاەتچىلەر بەىگىلىمەيمەن  تۆۋەن نىشاادننى مەن

 مااۇۋەپااقەقىاااەتاالىاار اامااا  اان ھااادز اارقااى قىاالىاامەن  ئىشاااااااالرنااى
 قىلىشقد يدخشى ىر   نااااااب اااااا ىرااااااب ئىشالرنى قدندئەتلەنمەيمەن 

 ...تىر شىمەن
 ھەقىقەتەن ر غدن  قد كېلىۋ تىساااەن  د ۋ مالشاااتۇرۇپ توختىمدي

 !بدركەن جىگىر ڭ
 .پەخىرىىنىمەن سەن  ن مەن
 ڭسېنى. بەرمەكچى ئېاتى  مەخقىاەتلىكنى بىر ئۇىۇغ سدڭد مەن

 ەىلىگەپ يۇقىرى ئەڭ ئىشلىر نى بىلى ۇ  مەخقىاەتلىكنى بۇ بدشلىقىڭ
شىلەرمۇ چىقدىىغدن ئېلى   ەتتە ئەمەىىا. بىلى ۇ مەخقىاەتلىكنى بۇ كى
  قدز نغۇچىالر مۇۋەپقەقىاەت بوىمدي ۇ  دېگىلىمۇ ىكمەخقىاەتل بۇنى
 د ققەت پەقەت بدشاااقىالرنىڭ ئۇنى چۈشاااۈرمەي ۇ  ئېغىزد ن ئۇنى

 !بدر يېرى ئدڭلىمىغدنال قىلى 
 .ئىچى ە شۇنىڭ سەنمۇ
 .مۇمكىن ئدڭلىشىڭ قىلى  د ققەت ھدز ر بەىكىم سەن

  ئاااددەتتىكى ساااااەن: مەخقىاەتلىاااك چوڭ ئەڭ دۇناااادد كى
 .قدز نداليسەن مۇۋەپقەقىاەت چوقۇم تىر شسدڭ  سەىال ئددەملەرد ن

 .ئۇنۇتمد مەڭگۈ سدقلىۋ ل  ئېسىڭ ە ئوقۇپ قېتىم بىر يەنە ئۇنى
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 دېگۈدەك ئددەم ھەممە يدشدۋ تىمىز  دۇنادد  بىر ئددد ي بىز
 ئېز   بۇنى. ئۆتكۈزۈۋ تى ۇ كۈن سەپلەپ ا ئەپلەپ ئىچى ە ئددد الىق

 دمدشىن يېڭى سېتىۋ ىغدن ئۆتكەن ە. بىلىسەن سەن ئوىتۇرمىسدممۇ 
 ئددەملەر ئىشلەي  غدن قۇر شتۇرۇىغدن  ندچدر ندھديىتى ئۇ ئېسىڭ  مۇ؟

 ۆيئ سېتىۋ ىغدن يېڭى سەن ئويلىمىغدن  بدشقىنى تېقىشتىن پۇل
 مىغدن؛ئېچىل يدنچۇقى چدپىنىڭنىڭ سېنىڭ سېلىنغدن  ندچدر ندھديىتى

 .مكە بېتى 04 ژۇرندىنىڭ سېتىۋ ىغدن يەنە سەن
  ئۇ كدرخدنىچىساااااى  مەشاااااھۇر ئدمېر كىنىڭ پروۋېر.خ. چدرىىز

  دۇنادد  بىر ئددد ي بىز: »دەي ۇ شاااۇن    ئىچى ە ئەپساااۇسااالۇ 
شدۋ تىمىز سىز  ئددەم ھەممە. يد ستۇىىاەت شىنى مە   ئۇچى   قوىىنىڭ ئى

  كىاىمگە دۇكدنلىرى يۇيۇش كىر قدچى ۇ  مەسااااتۇىىاەتتىن قىلى ۇ 
 ئەمەس  يدخشاااى مۇالز مىتى چىلەرنىڭمۇالز مەت سااادىمدي ۇ  دەزمدل

 ىنتوپت گوىف كدىلىساى   بدشاقۇرغۇچىالرنىڭ بدشابدشاتد   يدغدچچىالر
  ئوقۇغۇچىالر ئەمەس  مەستۇىىاەتچدن ئوقۇتقۇچىالر يو   نەرسە بدشقد
 ەركىشىل ئدمر    ئۆگىنىشكە تدىالپ دەرسلەرنى ئىشلەتمەي  غدن مېڭە

     نبىر اااا بىر كۆر  ۇ  خشىيد ئۆتكۈزۈشنى بىكدرچىلىقتد كۈنلىر نى
 .ھۇرۇن

  ئدىغد تىكى  جدن دەي  كەنساااااەن  قدز نىمەن مۇۋەپقەقىاەت
 ىئىشاان تېگىشاالىك قىلىشااقد تۇرۇپ ئورنۇڭ  . كېرەك ئىنتىلىشااىڭ

  ئۈچۈن؟ نېمە. بوىىساااەن قىلغدن ئى  قدىتىس قىلسااادڭال  ئوب  ن
 قىبەرد شال بېساىمغد ئۇالر! كەتتى يېنى  كەينىگە بدشاقىالر چۈنكى 
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 ەنس پەقەت قېققدىغىنىڭ ئورنۇڭ  . قىل ى خدد  قۇيرۇقىنى بېرەىمەي
 !دېمەكتۇر «ئەۋىىاد» دېمەك «قېققدىغۇچى. »بوى ۇڭ

سەك مەن: »دېگەن ەك ئەپەن ى بروۋېر خۇددى شەنچىگە يۈك   ئى
  تۇر مىز  ئۇچر تى  ھەرقدچدن ئددەملەرنى د ند بىز «ئددەم توىغدن

  ئۇالرغد مېنىڭ. خدىىمدي ۇ تىشااااانىئۆتكۈزۈۋې بىكدر كۈنلىر نى ئۇالر
 ىەيلەپ يۈز  ە دېڭىز تىن  ئۆزۈڭنىڭ سەن كېلى ۇ  دېگۈم شۇن   

ڭ   يۈرگىنىڭنى قدنە بۇ مەيۈسااااالەنمە  بديقىغىنى   بىر ئېقىم ئەخمى
 ئدز. كەتمە چۈشااااكۈنلىشااااى  ھەرگىز سااااۈرگەن ە دەۋر ن مەزگىل

 .  ۇتۇر الي مەزمۇت ئىچى ە ئېقىم ئددەملەرال سەمىامى سدن  كى
 دەپ ھدز ر ساااادڭد ھدى   مەقسااااەتلىك مەخقىاەتلىكنى بۇ مەن

 ھدى   مەقسااااەتلىك ئىچىگىمۇ كىتدب يەنە ئۇنى مەن. بېر ۋ تىمەن
. سېزەىمەي ۇ ئۇنى ئددەم كۆرمىگەن قويۇپ كۆڭۈل قوي ۇم  قىستۇرۇپ

 نىمەخقىاەتلىك بۇ ئددەملەر كېتىۋ تقدن يىر قالپ ئدستد ا ئدستد بىزد ن
 .ي ۇبىلەىمە مەڭگۈ

  قەغەزنىڭ تېرە قويسدڭال  كۆڭۈل. ئوخشىمدمسەن بدشقىالرغد سەن
   نبۇالرد سااېنى. ئېر شااىسااەن بديلىققد نۇرغۇن سااەككىز نچىسااى  ن

 .ئەرز اىسەن قىلىشقد خەۋەرد ر
بىىابتىن -35بەتتىك  -44)قىسىىىىرىىاىتىىىى،    تېرە قەغەزنىىىڭ سىىىىەككى(ىنچىسىىىى 

 كۆىۈۋالغايسى(  

 «ىيەت خاتىرىسىى   ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرىسىى مۇۋەپپەق»يەنە بەش ھەپتىىىك    

ى،ىۈن ى،نك    بەتىەىدىك  جەدىۋەل بىىەن ئوخشىىىىىاش  -327  321جەدۋىىىن  سىىىىى(م

 شۇنىڭ،ىن ئۇىۇپ ىىرىرىۋىىىڭ 
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س »تۆۋەن،ە  ھەى بىر  شھۇىال« ھەپتىىىك خى(مەت خاتىرى ستى،ىك   مە ى جەدۋىى  ئا

 سۆزلىرىن  يىغىپ ئۇىۇپ قوي،ۇمن

                                
 

 .ئدالھى  لىك نەز ر   كى ئددەملەر ئددد ي ا ئددد الىق
 جوۋبېت-                                        

سىز ئەڭ ۋە ئددەم ئەقىللىك ئەڭ شال ئددەم ئەقىل  ئەخمە  ئوخشد
 زور بۇ دندم. ئەرز ا ۇ مدختدشااقد ئددد الىقنىال پەقەت قدر لى ۇ  دەپ

شى  ئددەمنىڭ كۆپچىلىك شى  چەكتىن خدھى   ھەرقدن    كەتكەن ئې
 .ئۇچر ي ۇ ئەيىبلەشكە ھەر كەت بىر

 بدسكدل-                                       
مدي خىزمەت ئدرتۇ    ئېر شاااااكىلى ھەققە ئدرتۇ  تۇرۇپ  قىل

 .بوىمدي ۇ
 دربورتخ ئېلبېرت-                                      

 تەتقىق ساااادھەنى مەىۇم ئۆمر نى ئددەتتە قدز نغدنالر نەتىجە زور
 قوىغد ئدساادن ئى  ھەرقدن    چۈنكى بوىى ۇ  بېغىشاالىغدن قىلىشااقد

 .كەىمەي ۇ
 جونسۇن-                                      

 .بوىمدي ۇ ئىر دە يۈكسەك ئددەملەردە ئەرز مەس
 مدقدىى جۇڭگو-                                      
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 يىگىرمە توققۇزىنچى باب
 

ھەر كەتنى بدشااااالىغدن  ال  ۋەھىمە بېساااااىلى ۇ. مۇۋەپقەقىاەت 
 كۈتۈشتىن كەىمەي ۇ  مەن ھدز رال ئۆز ھەركىتىم ە كۆرسىتىمەن.

  ئۆمۈر ئىشاااااتدتى ئوفىتو ئدمېر كد ھدز ر ساااااېرۋ الن  گېتورگ 
  ئىلگىرى ۇئ ىېكىن. ۋەكىلى د ڭلىق شااااىركىتىنىڭ سااااۇغۇرتىسااااى

 ئددەم قدىغدن تدپدىمدي يول مدڭى  غدن پېتى   پدتقىقىغد ندمر تلىق
  ندملىق «مۇھەببەت چەكسااىز» سااتوننىڭ كلېمېنت كېاىن ئۇ. ئى ى

 :دەي ۇ مۇن    توغر لىق ئەسىرى
  قەرزىەرد ن ئدرتىۋ ىغدن گەد نىمگە مەن كەىگەن ە  كۈنلەر بىر
  دۇچ  ز ساااااقاادكىر ئىقتىساااااااددى ھەقىقىي مەن كەتتىم  چۆچۈپ

 جۈملە بىر كۆرگەن قەيەرد  ۇر مەن كۈنلەردە شاااااۇ. كەىگەنى  م
 .«بدغلىمد ئۈمى  ئىشقد كۈتمىگەن ئۈزۈڭ: »ئدى  م ئېسىمگە سۆزنى

 لەپخدتىر  ئۆتكۈزۈۋ تقدنلىقىنى قدن    ۋ قىتنى ئۆز نىڭ گېتورگ 
 .بديلىق قىممەتلىك ئەڭ ئۈچۈن سدتقۇچىالر مدل بۇ. بوىغدن مدڭمدقچى

 ەھۋەق بىللە بىلەن ئدغىنىلىر م ئدي   بىر بدقسدم  ھېسدبالپ   مۇن »
.  بدر   كەن سااااادئەتكە 00 ئۆز ال ۋ قتىمنىڭ ئوىتۇر   غدن ئىچى 

 كۈنلۈك تۆت مېنىڭ بۇ قىل  مكى  ھېس شاااۇنى ئىچى ە ھەير نلىق
 تدمدقتد چۈىۈك بەز  ە يەنە مەن. كېلى  كەن توغر  ۋ قتىمغد خىزمەت

غدنلىقىمنى ز يە ۋ قتىمنى تساااااادئە بىرەر ئدرتۇقچە ى    تونۇپ قىل
 .«يەتتىم
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 تۈزۈۋ ىغىنىڭ ەك  جەدۋ لىنى خدتىر ساااى مۇۋەپقەقىاەت ساااەن
ىل بىر گېتورگېمۇ مدئىي خ ىت ئدالقە ئىجتى جدد جەدۋ لىنى ۋ ق   ئى

  ۋ قىتنى بوىغدن ز يە ۋە پدي  النغدن ئۈنۈملۈك كۈنلۈك ھەر قىلى  
 .مدڭغدن خدتىر لەپ

 كۆپىنچە  مەن تەكشااۈرگىنىم ە  كەتلىر منىھەر  ئۆزۈمنىڭ مەن
ىزمەت قتىااا   خ ىي ۋ  ىمااادئ جت ى ىلىااا  ئااادالقە ئ ىاەت ق پقەق  مۇۋە

  ۋ قىاات ئاادالقە ئىجتىماادئىي ىېكىن . بااديقىاا  م قاادز نغاادنلىقىمنى
 :يەتتىم تونۇپ نەرسىنى بىر كېاىن تۇرغۇزغدن  ن جەدۋ لىنى
  شااۇ بدرساااد  ئېلى  ۋ قتى   خىزمەت ئدالقىنى ئىجتىمدئىي ئەگەر

 .بوىى ۇ بوىغدن مەغلۇپ خىزمەت كۈنلۈك
  ئۈچۈن نېمە قااادز نى  مۇۋەپقەقىاەت ئااادالقىااا ە ئىجتىمااادئىي

 ساااەن بوىى ۇ؟ ئدسااادن قدر غدن   قدز نىشاااقد مۇۋەپقەقىاەت خىزمەتتە
  ساااااېنىڭمۇ ئى  بۇ چۈنكى. بىلىساااااەن چوقۇم جدۋ بىنى بۇنىڭ

 ن ئدساااد ئدالقە ئىجتىمدئىي. شاااۇن    مەنمۇ ئۆتكەن  بېشاااىڭ  ن
سىچە  قىز قدرىىق  سىلىلەرنى قىاىن خىزمەت  سېتى   مدل ئەك  مە

 قىلچە ئدغر تى ۇ  بېشااىنى ئددەمنىڭ ئىشااالر بۇ مدند... قىلى  ھەل
 بىز ئوخشااادش  جدنلىقالرغد بدشاااقد شاااۇڭد . يو  يېرى قىز قدرىىق

 لەپااااسەپ اااا لەپاااائەپ ئىشنى. بىل ۈرمەيمىز قدرشىلىق توسدىغۇالرغد
 ېگىشلىكت قىلىشقد تېقى   بدھدنىلەرنى بىر. رنىمىزئۇ ئۆتكۈزۈۋېتىشكە

 .تىر شىمىز قىلمدسلىققد ئىشالنى
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.  ئۆتكۈزۈۋېتىمىز لەپااااسەپ اااا لەپاااائەپ قىلمدي  ئىشنى بىر بىز
  مۇشااۇن    دەل ئددەملەردە ئۆتكۈزۈۋ تقدن ئىچى ە ئددد الىق ئۆمۈرنى

 .بوىى ۇ خۇسۇسىاىتى
شۇنچىلىك سەن ئەمەس  ئۇن    سەن ىېكىن   يوىنى ئۇزۇن مۇ

سى  سەن بوزەك ئددەتلەرگە ندچدر ئۇن    ئەم ى بوى ۇڭ  بې . بوىمدي
 ئددەم ئۈچۈن  قۇتۇىۇش ئددەتتىن ندچدر سۆرەي  غدن كەينىگە ئىشنى
 رۇققدبۇي ھەم تۇرۇشى بېر   بۇيرۇقىنى ھەر كەتلىنى  ئۆز نىڭ د ئىم

  ەم قەدەممۇقەد ئددەتلەرنى ندچدر بۇ سەن. كېرەك بويسۇنۇشى دەرھدل
 .بوىى ۇ مدڭسدڭ ئۆزگەرتى  ئدزد ن ا ئدز

ستى  ن گىلەم ئۆي  كى يدتد  سەن ستى ە گىلەم ئۆتتۈڭ  ئۈ  ئۈ
  ئۆي خوتۇنۇم سااااەن  ئىلگىرى. تۇر  ۇ قەغەز ئەسااااكى پدرچە بىر

  ھدز ر بوىمديتتى  كدر ڭ بىلەن ئۇنىڭ دەپ ئېلىۋېتى ۇ  تدزىىغدن  
 .ئېلىۋ تىسەن ئۇنى سەن

  تدز لىق چىقىسەن  ئېلى  گدر ژد ن نىمدشىندڭ سەن سەھەردە 
  ئېلى ئەخلەتنى چېلەكتىكى ئىككى سااىلەرنىڭ كېلى  ئىشااچىسااى

 گدر ژغد چۈشااااكەن ە ئىشااااتىن كەچتە سااااەن  ئىلگىرى. كەتكەن
 . مدڭىسەن ئىشقد ئدن  ن ئەكىر ۋېتى 
 جدۋ ب دەرھدل ئىچى  ن خەتلەر كەىگەن ئەتىگەن سەن ئىلگىرى

 تەرەپ بىر كېاىن قدىغدنلىر نى ر ۋېلى  ئدي تېگىشلىكلىر نى بېر شكە
شقد شالپ قىلى    ۋ قتى خەتنى پدرچە ھەربىر سەن ھدز ر. قويدتتىڭ تد

  دەرھدل ھەم چۈشاااىنىساااەن مۇھىملىقىنى قىلىۋېتىشااانىڭ تەرەپ بىر
 .قديتۇر سەن جدۋ ب
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  قوىۇڭ  كى چدغالرد   قدىغدن بوىۇپ سااادقساااىز ساااەن ئىلگىرى
ى  ر ش غ تۈگىتى  ئىشاااااالرنى ئد ن   بوى ن  ن د  دوختۇرخدنىغد ئد
  كۆرۈنى  غدن دوختۇرخدنىغد ھدمدن ئدغر غدن ساااەن ھدز ر. بدر تتىڭ
  مەڭگۈ كۈن «ئەمەس ئدى  ر ش» ئۈچۈن ساااەن ئىلگىرى. )بوى ۇڭ
 !(ئى ى ئەمەس مەۋجۇت

  سااەنمۇ ئىشااالرد ن سااۆرەي  غدن كەينىگە مۇن    ئىشااىنىمەن 
سىتى  نۇرغۇنىنى سەن كۆر   ئدد تىڭنى ندچدر بۇ سەن ئەگەر. بېرەىەي

  خدتىر ساااااى مۇۋەپقەقىاەت بىزنىڭ چدغ   ئۇ ئۆزگەرتەىمىساااااەڭ 
 .بوىى ۇ كەتكەن بىكدر ۋ قتىمىز قىلغدن سەرپ جەدۋ لىگە
  ئۆز   ال ھدز رنىڭ! كۆرساااااىتەيلى ھەر كىتىمىزنى ئۆز ھدز رال

 :بدشاليلى ئوقۇشنى
ىن بابت-61بەتتىكى -39)قىسقارتىلدى، تېرە قەغەزنىڭ توققۇزىنچىسى 

 كۆرۈۋالغايسىز!(

. جەدۋىلىنى سىزمىدىم« مۇۋەپپەقىيەت خاتىرىسى، ھەپتىلىك خىزمەت خاتىرىسى»يەنە بەش ھەپتىلىك 

 بەتلەردىكى جەدىۋەل بىلەن ئوخشاش، شۇنىڭدىن ئۇرۇپ چىقىرىۋىلىڭ!-621، 621چۈنكى، 

سى»تۆۋەندە، ھەر بىر  شھۇرالر« ھەپتىلىك خىزمەت خاتىرى ستىدىكى، مە سۆزلىرىنى يىغىپ  جەدۋىلى ئا

 ئۇرۇپ قويدۇم.

                                
 .قىلمدي ۇ يدردەم تەڭر مۇ ھۇرۇنالرغد

 سوفوكلېس-                                      
 .ئىشلەش چۆكۈرۈپ بەىكى ئەمەس  قدر ش كەىگۈسىگە مۇھىمى ئەڭ
 كدرىىل-                                      
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 ئوتتۇزىنچى باب
 

  تەڭر نىڭ پەقەت تىلىمەيمەن  خەيرخدھلىق بدشاااقىالرد ن مەن
 كۆرسااەتكىن  يول مدڭد. قىلىمەن ئىلتىجد كۆرسااىتىشااىنىال يول مدڭد

 .بوالي تۇر   غدن كۆرۈپ يوىنى ئدى  م  كى قىلغىن  يدردەم
 .يېگدنى ۇر مەۋجۇت  تەڭرى
  ئدخىر قى ئەڭ ئىشەنمىسەڭ  ىقىغدمەۋجۇتل تەڭر نىڭ سەن ئەگەر

 قەغەزنىڭ تېرە چۈنكى . بوىى ۇ ئىشاالىمىسااەڭمۇ ھەپتىنى بەش بۇ
 سەن ئەگەر. يېز لغدن ئۈچۈن قىلغۇچىالر تىالۋەت ااا دۇئد ئونىنچىسى
 ىالۋەتاااات اااا داااادۇئ ئىشەنمىسەڭ  تۇر   غدنلىقىغد ئدڭالپ تەڭر نىڭ

 .بوىمدي ۇ ئەھمىاىتى قىلچە قىلغىنىڭنىڭ
  فىز كد يەرشاادرى خەىقتدر  شااىركىتى پۇتمدن.پ.گ لى يى-0708

  تەڭر نىاااڭ كااادئىنااادت بىقاااديااادن» ئۈچۈن  تەبر كلەش يىلىنى
 مەن .قىل ى نەشاار كىتدبنى بىر ندملىق «ئىسااقدتالي ۇ مەۋجۇتلۇقىنى

 بۇ كىشااااىلەرگە قدر ي  غدنال بىلەن گۇمدن مەۋجۇتلىقىغد تەڭر نىڭ
 .قىلىمەن تەۋسىاە ئدالھى ە چىقىشنى كۆرۈپ كىتدبى
  يااادكى د ھىي د نىي ئىچىااا ە ئااادپتورىىرى كىتااادبنىاااڭ بۇ

 نەپەر 55 ئۇالر ئەكساااىچە . يو  بىرەر مۇ مۇتەخەساااساااىسااالىر   ن
  ئدىىم ھەربىر. تەشكىللەنگەن ئدىىملىر   ن ەنااااپ اااا ىلىماااائ مەشھۇر

  ئوتتۇر غاااد پااادكىتلىر نى ئىلمىي توغر لىق مەۋجۇتلۇقى تەڭر نىاااڭ
 .قويغدن
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 بىلىمگە مول. تۇر  ۇ تدرتى  ئۆز گە مېنى غىچەھدز ر تد ئەسەر بۇ
  نىڭئۆز  قدر مدي  مەسخىر لىر گە كەسىق  شلىر نىڭ ئدىىمالر بۇ ئىگە

 .قىلغدن ئېالن ھدى   يۈرەكلىك ئېتىقدد نى
  ئۈمى  ئىشااااىنىشااااڭنى مەۋجۇتلىقىغد تەڭر نىڭ سااااېنىڭ مەن
 نەكەىگ قدر پ سەل ئۇنىڭغد سەن بېرى يىلالرد ن يېقىنقى. قىلىمەن

.  مەۋجۇت ھەقىقەتەن تەڭرى كېرەك  ئىشااىنىشااىڭ ئەم ى بوىساادڭ 
 .كۇپديە ئۆزى بۇنىڭ مدند

  بىر قىلىاا  غاادن ئوپېر تساااااىاە ئۆز نى قىزچااد  بىز ئىلگىرى
  سااااااېنى مېنىاااڭ تەساااااىرىەنااا ۈرگەنكەن  قااادتتىق دوختۇرنى

 ئوپېر تساااااىاە قىزچدقنى دوختۇر. يو  خىادىىم تەساااااىرىەن ۈرۈش
  تىند ۋ الشاا كېسااىلىڭنى سااېنىڭ بىز ىز م ق: »يدتقۇزۇپ ئۈسااتىلىگە

 .دەپتۇ -.« قويىمىز ئۇخلىتى  بىردەم سېنى ئىلگىرى
سىر گىنىچە يېتى   ئود  قىزچد    ىمېن سىلەر: »دوختۇرغد كۈىۈم
 قىلىۋ الي  تىالۋەت ا دۇئد ئدۋۋ ل مەن بوىسدڭال  قويمدقچى ئۇخلىتى 

 ۇزۇىغدنيدتق تدش مەرمەر تۇرۇپ  سااااەكرەپ ئورنى  ن ۋە دەپتۇ -
  مدڭد تەڭر م  اااااااا پىچىرالپتۇ  ئېچى  قوىلىر نى يۈكۈنۈپتۇ  يەرگە

 .«قىلغىن ئدتد ئۇيقۇ يدخشى
  كدر ۋ ت كەچتە كۈنى شۇ بېر شىچە  دەپ دوختۇرنىڭ ئۇ كېاىن

ى     ئد ئوىتۇرۇپ  يۈكۈنۈپ ئد ىڭ بۇ. قىقتۇ دۇ  بوىۇپ ئددەم ئۇن
 .ئىكەن قىلىشى دۇئد قېتىم تۇنجى

 .ىلەت د ئىم كۆرسىتىشىنى يول تەڭر نىڭ كېاىن  بۇن  ن سەن
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سەن؟ كەىتۈرۈپ ئدى  ڭغد كۆز مەنز ر نى بىر مۇن    سەن   بدقمدم
ىك يۇقىرى بەزى ىك رەھبەرىىر مۇ دۆىەت دەر جىل  بىلەن  كەمتەرى

 . تىلەي ۇ يدردەم تەڭر   ن ئۈچۈن  قۇتۇىۇش موھتدجلىقتىن
  ئۈچۈن ىاەتمۇۋەپقەق دېاىلگەن ەك  ئدخىرقىسى   قەغەزنىڭ تېرە
 ىزب ئەم ى. كېلى ۇ ئېلى  نەتىجىلەرنى يدخشى سدڭد دۇئد  قىلىنغدن

 سىلەپخۇال پىر نسىقلىر نى مۇۋەپقەقىاەت بدرىىق ئدىغدن تىلغد ئدى    
 . ئۆتەيلى

 ۋە كۈچ چوقۇم ساااەن كېاىن بوىغدن  ن ئوقۇپ ئىشاااىنىمەنكى
سەن ئىلھدمغد شى سى ە. ئېر  شالر نېمە مەيلى كەىگۈ س يۈز ئى  ۇن بەر

 .ئىلگىر لەيسەن ئدىغد د ۋ ملىق يدنمدي  كەينىڭگە
  ئىر دەڭال قااادز نى  مۇۋەپقەقىاەت: »بوىساااااۇن ئېساااااىڭااا ە

 .«ئۆرۈۋېتەىمەي ۇ سېنى مەغلۇبىاەت بوىى  كەن 
 .تىلەيمەن ئۆتۈشىنى كۆڭۈىلۈك ھەپتىنىڭ بەش بۇ

ىڭ  لدى، ئونىتېرە قەغەزن قارتى بابتىن -61بەتتىكى -39نچىسىىىى )قىسىىى

 سىز!(كۆرۈۋالغاي

 «مۇۋەپپەقىيەت خاتىرىسىىى، ھەپتىلىك خىزمەت خاتىرىسىىى»يەنە بەش ھەپتىلىك 

بەتلەردىكى جەدىۋەل بىلەن ئوخشىىىاش، -621، 621جەدۋىلىنى سىىىىزمىدىم. چۈنكى، 

 شۇنىڭدىن ئۇرۇپ چىقىرىۋىلىڭ!

ندە، ھەر بىر  خاتىرىسىىىى»تۆۋە ىك خىزمەت  ىدىكى، « ھەپتىل ئاسىىىت جەدۋىلى 

 غىپ ئۇرۇپ قويدۇم.مەشھۇرالر سۆزلىرىنى يى
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شە  مەن شىنى يول تەڭر نىڭ ھەمى سىتى   ئۆزۈم ە. تىلەيمەن كۆر
 .يېتىشمەي  كەن پدر سەت ا ئەقىل بدر

 ىىنكوىىن-                                          
 

  ۇئ چۈنكى پدي  لىق  بىزگە بېر   ئەھمىاەت قىلىشااقد ئىبددەت
 .كۆرسىتى ۇ تەسىر ئدستد ا ئدستد ھەر كىتىمىزگە بىزنىڭ
 خۇنتلېي.م ا                                          
 

غدن بىلەن ساااااادد قەتمەنلىك ىڭ قىل بددەتن  جدۋ بى چوقۇم ئى
 تىلەشااكە يد ئېر شااىسااەن  نەرسااەڭگە تىلىگەن سااەن يد بوىى ۇ 

 .ەنئېر شىس نەرسىگە تېگىشلىك
 اليتون ا                                          
 

   الشۇن  قىل  ئىبددەت تەڭر گە ئىلگىرى بدشالشتىن ئىشنى ھەر
 .ئېر شەىەيسەن نەتىجىگە يدخشى

 سېنبوفىن-                                         
 

 تەسەۋۋۇر   كىسى  ن كىشىلەرنىڭ پدي  سى تىالۋەتنىڭ ااااا دۇئد
 .كەتتى ئېشى 
 تېننىزون ئدىفرې -                                         
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 ئوتتۇز بىرىنچى باب
 

 
ىغااادن  ئۈچۈن مۇۋەپقەقىاەت مەن  ئۈچۈن مەغلۇبىاەت تۇغۇ

 .يدشىمديمەن
. ئەگمەيمەن بدش مەغلۇبىاەتكە كەىگەن  ئۈچۈن غەىىبە مەن

 .ز رالنمديمەن قدقشىمديمەن  يدشديمەن  كۈىۈپ مەن
  ا ئدرزۇ بدرىىق مېنىڭ بدشااالپ قدچدنالرد ن بىلمەيمەن  ىېكىن 

شكە رەڭگە ئدرمدنلىر منىڭ شلى ى  ئۆڭۈ  ھدى   سەزمىگەن ئۆزۈممۇ بد
شۈپ قدتدر غد ئددەملەرنىڭ ئددد ي  بىلەن ئەتر پىم  كىلەر. قدى  م چۈ

 بوىۇپ مەست ۆزۈمگەاااائ اااا ۆزۈم  ناااائ مدختدشتۇ   بىر مىزنى- بىر
 .يۈردۈم

  كىنىې سېز ۋ الالي ۇ  ئدد ن ئدى  مچىلىقلىر نى بدشقىالرنىڭ ئددەم
 ئېھتىادتچدن ئۆز نى يۈرەكلەر توخۇ. ساادقلىندىمدي ۇ ئدى  مچىلىق ئۆزى

  دۇنادد . بىلى ۇ دەپ ئىقتىساااددچدن ئۆز نى دۇنادخورالرمۇ دەۋ ىى ۇ 
 بىز ۈنكى چ. يو  ئى  ئدسااااادن ئدى ېمىقى  ن ئۆز نى ئددەمنىڭ

 مېنىڭ. قدىىمىز ئىشاااىنى  ئدسااادن ئىشاااالرغد قىلغدن ئدرزۇ ئۆز مىز
 ئۆتى  غدن ئدى  مغد مېنىڭ كەىگەن ە ئدى  شاااااقد ئۆز نى ھديدتىم   

 .ئۇچر مى ى ئددەم
 يېقىشاااااقااد  بىلەن گەپ ئاادجىزىىقىنى ئۆزۈمنىااڭ د ئىم مەن

  ىرب ئىقتى  رساااىزىىقىنى ئۆزۈمنىڭ يېنىكلىتىشاااكە  مەساااتۇىىاتىمنى
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 ىمەن؟قىل شۇن    نېمىشقد تىر شىمەن  چدن ۇرمدسلىققد بىلەن ئدمدىالر
  سەۋەبلەرگە بدھدنە چىقدرغدن ئوي ۇرۇپ ئۆزۈم مەن يېرى  يدمدن ئەڭ

  دشۇنىڭغ ئۆتسە كۈن بىر خدتىرجەم  ئۆزۈمچە قېلىۋ تىمەن  ئىشىنى 
  كېاىنكىلەرد ن يېتەىمىسااەممۇ  ئدى  نقىالرغد ئۆزۈمگە  بوىىمەن  ر زى
 .بېر مەن تەسەىلى دەپ ئەمەسمەن ەنتۆۋ

 !بوىمدي ۇ كېتىۋەرسەم مۇن    ئەم ى
 بدشاالىغدن    ئويلىنىشااقد ئۈسااتى ە ئۈزۈم كېلى  كۈنلەر بىر مەن

. يەتتىم تونۇپ ئىكەنلىكىنى ئۆزۈم دۈشاااامەننىڭ قورقۇنۇچلۇ  ئەڭ
سىاەتلىك شۇ ئەتە  پەردە ئدى  ي  غدن ئۆزۈم ئۆزۈمنى دەقىقىلەردە خد
 .بدشلى ى يىر قلىشىشقد   نئدى  م كۆز

. بوىى  كەن ئددەم خىل ئۈچ دۇنادد  چۈشااااەن  م  ئدخىر مەن
  رئۇن  قال ئۆگىنى  كەن  تەجر بىساااى  ن ئۆز نىڭ خىلى  بىر نچى

  تەجر بىساااااىاا  ن باادشاااااقىالرنىااڭ خىلى  ئىككىنچى. ئەقىللىااك
  ئۆز نىڭ يد خىلى  ئۈچىنچى خۇشاااااادل  ئۇن  قال ئۆگىنى  كەن 

 ئۆگەنمەي  كەن  تەجر بىسااى  ن بدشااقىالرنىڭ دي تەجر بىسااى  ن 
 .ئەخمە  ئۇن  قال
  ئىككى ئۆزۈمنىڭ مەن بدشالپ  بۈگۈن  ن ئەمەس  ئەخمە  مەن

  كۆرساااااىتى  غدن پەس مېنى ئىلگىر لەيمەن  ئدىغد تديىنى  پۇتىغد
 .تدشاليمەن مەڭگۈىۈك ھدسىنى
 .كۆرمەيمەن پەس مەڭگۈ ئۆزۈمنى مەن
  قدز نغدنالرنىڭ مۇۋەپقەقىاەت رۇپ تۇ بويى   يول ئىلگىرى مەن

  ئېلىشاااالىر نى قەدەم مەزمۇت زەردەرالرنىڭ مېڭىشاااالىر نى  مەغرۇر
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  ئويلىنىااا  كۆيەتتى  ئوتلىرى ھەۋەس ئىچىمااا ە كۆرگىنىمااا ە 
  تدالنت بىر ئدالھى ە بوىغدن يو  مەن ە ئددەملەردە بۇ كېتەتتىم 

 ا قىلئە ئۇچر ي  غدن كەم مدھدرەت  ئدالھى ە: مەساااااىلەن بدرمۇ؟
 بېسااى  يەىكىسااىنى بېرى ئۇزۇن  ن جدساادرەت  يدنمدس پدر سااەت 

غدن ن ەك تەر قى بىرەر ئدرتۇ  بدشاااااقىالرد ن ۋە يۈك تۇر .  دېگە
  ئۈچۈن  ئدشااۇرۇۋېلىشااى ئەمەىگە پىالنلىر نى ئۇىۇغۋ ر ئدشااۇ ئۇالرنىڭ

  ئۇالر بېر لگەنمۇ؟ ئدجر تى  ۋ قىت ساادئەت بىرنەچچە قدر غدن   مدڭد
  ئىگىمۇ؟ ۇھەببەتكەااام ااا ېھىرااام ۋە ھېس  شلىق بەكرەك  قدر غدن  مدڭد
 .ئەۋالدى ئددەم يدر ىغدن توپى  ن ئوخشدش ھەممىمىز! يد 

  ئوڭۇشسىزىىققد توىغدن  ەىەمگەائ ا غۇاقدي چۈشەن  م  ئدخىر مەن
ھەتتد ئەڭ  .ئەمەساااااكەن تۇرمۇشاااااۇم مېنىڭال يدىغۇز ئۇچر ۋ تقىنى

شاااادشااااال بىر قدتدر زەربە ۋە مۇۋەپقەقىاەت قدز نغدن كىشااااىلەرمۇ ئوخ
ئۇچر پ تۇر   كەن. ئۇالرنىڭ مدڭد ئوخشاااىمدي  غدن  مەغلۇبىاەتلەرگە

  قدالاليمىقدنچىلىق تەر قى  ئۇالر بىر بەرساااىنى چوڭقۇر چۈشاااەنگەن
  بوىمىسااد تىنچلىق بوىمدي ۇ  جى د الىك بوىمىسااد ئدر ملىق بوىمدي ۇ

س شدىلىق بوىمدي ۇ  كۈرەش بوىمى سد خۇ د غەىبە بوىمدي ۇ  قديغۇ بوىمى
ە . مەن دەسلەپتمدند بۇالر بىز ھديدتلىق يوىىمىزد  تۆىەي  غدن بەدەىلەر

مۇن    بەدەىلەرنى تۆىەشاااكە قىلچە ئىككىلەنمەي  چىن كۆڭلۈم  ن 
  ىېكىن بىر نىڭ كەينى  ن بىرى كېلىۋەرگەن. زەربە ر زى بوىغدنى  م

ىسااى ەك  سااۇ تدمچ ى تېشااىۋەتكەنۋە ئۈمى سااىزىىكلەر خۇددى تدشاان
مېنىڭ ئىشااەنچىمنى يوقدتتى  جدساادر تىمنى سااۇن ۇردى. ھدز ر مەن 

ئدرقدمغد تدشااااالىۋەتتىم. ئەم ى تىر كتدپلىق بۇالرنىڭ ھەممىساااااىنى 
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قىلمديمەن  بدشااقىالرنىڭ سااديىسااىگە كىر ۋېلى   ھەر خىل بدھدنە ا 
 ئىشنى قىلمديمەن. ئۆتكۈز   غدنبىكدر سەۋەبلەر بىلەن ۋ قىتنى 

 .كۆرمەيمەن پەس مەڭگۈ ئۆزۈمنى مەن
 بىلەن كۈچ ۋ قىت بىلەن سااەۋرچدنلىق چۈشااەن  م  ئدخىر مەن

 كېلىۋەرگەن نااااادرقى  ااااائ ااااا درقدااااائ. ئىكەن مۇھىم قىزغىنلىقتىنمۇ
 ئېلى  پەسااىلنى ھوسااۇىلۇ  مول كۈنى بىر ئدخىر ئوڭۇشااسااىزىىقالر

  تۇرغاادن ئاادىاا  اا   ئورۇنلىنى  ۋە بوىغاادن ئورۇنلىنىاا .كېلىاا  كەن
 توختىمدي قىلى   كۈرەش دىمديااات ااا درمدياااھ ھەممىسى ئىشالرنىڭ

  بېشاااى  ن جەريدنىنى ئېلىشاااى  تەۋرەنمەي قىلچە ۋە تىر شاااى 
  تەدر جىي توپالش  دزد ناااااائ اااااا دزاااااائ جەريدن بۇ. ئۆتكۈز   كەن

. جەريدنى ۇر قدز نى  مۇۋەپقەقىاەت قەدەم اااا قەدەممۇ ۋە كېڭەيتى 
. بوىى ۇ غديىب دچقۇچەائ ا پۇمۇاي كۈزنى ھدىالرد  كۆپ مۇۋەپقەقىاەت

. يو  قدر سااادڭ ئەتىگەن مۇۋەپقەقىاەت ئېر شاااكەن كەچتە تۈنۈگۈن
  ئوڭۇشاااااساااااىزىىق مەن چۈنكى تىلەيمەن  بەختنى ئۆمۈرىۈك مەن

سىغد تەق  رنىڭ شۇرۇنغدن ئدرقى .  مبىلىۋ ى   ئدخىر مەخقىاەتلىكنى يو
  خىمۇېت تېقىشاااىمىزغد يوىنى توغر  بىزنىڭ مەغلۇبىاەت قېتىملىق ھەر

 تەجر بە ئېر شااااكەن مەغلۇبىاەتتىن قېتىملىق ھەر بوىى ۇ؛ تۈرتكە
  مۇشاااۇ. قىلى ۇ يىر   خدتدىىقالرد ن ئدى  مىزد كى بىزنى سااادۋ قالر
. ولي تۇتىشاااى  غدن مۇۋەپقەقىاەتكە مەغلۇبىاەت ئېاتقدن    مەنى  ن

 ولي تدشالن ۇ  ىېكىن بوىسىمۇ  بوىغدن بىلەن يدشالر اااا قدن يول بۇ
 .ئەمەس

 .كۆرمەيمەن پەس مەڭگۈ ئۆزۈمنى مەن
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 قىممەتلىك ھەم ە سدى ى يوىالرغد مۇشۇ مېنى ھەشقدىال  تەڭر گە
 يەتتىم  تونۇپ شااۇنى ئدخىر مەن. يەتكۈزدى قوىۇمغد قەغەزنى تېرە

 در پق ئوڭشىلىشقد ئىشالرمۇ قدىغدن    چۈشۈپ پەسكويغد ئەڭ ھديدتلىق
 .مدڭى  كەن

 ئۆتكەن ئدىمديمەن  يدد مغد تدقدي ئەساااالىمىلەرنى ئدز بلىق مەن
ي ۇ ئى  مد ىڭ تېرە بۇ .قديتىالن ھدمى قەغەزن   ھدز رقى بىلەن  ئىل

شى  تۇتۇپ  چىڭ ۋ قىتنى س پدرال  ئىلگىر لەپ  ئدىغد تىر   ىكەىگۈ
 ئۈمى سااااىزىىنى  ئىككىلىنى   قورقۇش  ئۇچر شااااىمەن  بىلەن

 .تۇر مەن يىر   دېگەنلەرد ن
  چوقۇم ئىشاااالىرى د لىكلەرنىڭئىر  ئېاتقدن    نىساااابەتەن مدڭد
 .چىقى ۇ ۋۇجۇدقد
 .كۆرمەيمەن پەس مەڭگۈ ئۆزۈمنى مەن
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 ئوتتۇز ئىككىنچى باب
 

 
 

 .مۇنەۋۋەر تېخىمۇ قدر غدن   بۇرۇنقىغد مەن
.  بدشااالى  م تۇرمۇش يېڭى بىلەن ئىلھدمى قەغەزنىڭ تېرە مەن

  كۈچنىڭ بىر ئدجديى  يۈر كىم ە ۈن  ال ك نەچچە بىر قىسااااقىغىند
نى ى ىق نل تقاااد غۇۋ  ېس ئۇر ىمەن  ھ ىۋ ت ىل ىز ق ىمسااااا لالر رەھ ى  ي
غدن ئدز تۇنجۇقتۇر ۋېتىشاااااكە ى  قدى ى  يۈر كىمگە نۇرى ئۈم  قديت

 .كەىگەنى ى
سىزىىك مەن سى  ن ئۈمى    ميۈر كى چىقتىم  قۇتۇىۇپ ئدخىر قەپى

ت  رىىق چەكساااااىز ى ى بىلەن مىننە ى  نقدي ئۆزۈمگە. تو  نەزەر ت
شلىغىنىم    شىلەرنىڭ تد   ۆزۈمك ئۆتەىەي  غدنلىقىمغد ئدخىر ئدى  غد كى

 ڭبىزنى: چۈشەن  م ھەقىقەتنى بىر مۇھىم تېخىمۇ ھدز ر مەن. يەتتى
.  ئىكەن ئىگە قىممەتكە بىرد نبىر بدھديىمىزال بېر   غدن ئۆز مىزگە

 كۆزگە بىزنى بدشاااااقىالرمۇ كۆرساااااەك  پەس ئۆز مىزنى بىز ئەگەر
 تەبىتىي بدشااقىالرمۇ ئىشااەنسااەك  ئۆز مىزگە بىز ئەگەر ئىلمدي  كەن؛

 .قىلى  كەن قىممىتىمىزنى ا قەد ر بىزنىڭ ھدى  
 تەگكۈزدى  قوىۇمغد قەغەزىەرنى تېرە بۇ ھەشاااااقدىال  تەڭر گە

 بوى ى  بۇرۇىۇش بدشااالپ شااۇنىڭ  ن ئەنە يوىۇم   ھديدتلىق مېنىڭ
 . بوى ۇم مدي  غدنقدچ ئىلگىر كى ەك خىر سلىر   ن ھديدت

 .قىلمديمەن بىخۇدىۇ  يۈزىىنىمەن  تدڭغد گۈزەل
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 كەتمەيتتىم  ئىشاىنى  ئدنچە ئىقتى  ر غد ئۆزۈمنىڭ مەن ئىلگىرى
شدن قدن    مەيلى شۇڭد   كىچىك يدكى چوڭ ئۇ مەيلى بەىگىلەي  نى

   مئىقتى  ر د ئىم مەن. تۇيۇالتتى ئىشتەك ئەخمىقدنە بىر مدڭد بوىسۇن 
 دەپ بدر پدي  ساااااى نېمە تۈزۈۋ ىغىنىمنىڭ پىالن  تۇرساااااد تۆۋەن

 گدر ڭلىق بىرخىل دۇنادغد كۈنى ھەر بىلەن  شااااۇنىڭ. ئوياليتتىم
  يو  كۆرسەتكۈچ يول يو   نىشدن ئېنىق بدسدتتىم  قەسەم ئىچى ە
  ئىشاااااالرنىڭ ئۆزۈمنى يۈرەتتى  تدىىشاااااى  جدن قدينىمى   ھديدت

    كىكەىگۈسى مەن ىمىسدبو. قدر يتتىم دەپ كۈتىمەن يدخشىلىنىشىنى
 .  تىمئىشەنمەيت قېلىشىغد ئوخشىمدي ئىلگىر كىگە ئىشىمنىڭ ھەرقدن   
  ئىشااااالىتى   كدىال ئۆتى ۇ  ئىچى ە يۈرۈش الغديالپ كۈنلەر
شى  سە دېگەن ئدز بلىنى  كەتمەي ۇ  تىر   ھەر ئەكسىچە. يو  نەر

 ىنيوى ئدي   ھەر تۈزۈپ  پىالن ھەپتى ە ھەر بەىگىلەپ  نىشدن كۈنى
 تىر شسد  توختىمدي كۈنى ھەر ئۈچۈن  يىتى  مەقسەتكە توغر الپ 

 بدشاااااالپ ئەتى  ن مەن. كېلى ۇ توغر  تۆىەشاااااكە بەدەل نۇرغۇن
 ىېكىن . قدىغدنكەنمەن ئددەتلىنى  گەپكە دېگەن تىر شاااااىمەن 
  ئددەملەرنىڭ ئەخمەت پەقەت سااااۆز دېگەن «ئەتە» بىلمەپتىمەن 

ى  ال ىڭئۆزۈ مەن. ئىكەن بدر ىۇغىت  ساااااەزمەي ئەخمەقلىقىمنى من
شۇ ئەگەر. يۈرۈپتىمەن سد  بوىمىغدن قەغەزىەر تېرە مۇ  يەنىال مەن بوى

  ئىشالنى قىلغدن  خدر ب ھديدتىمنى چىقىر ىمدي  ۋۇجۇدقد ئىشنى ھې 
.  ئىكەنمەن بوالر كىچىككەن توىىمۇ ئدخىرد  سااااۈر ۋېر    كەينىگە

  وىىمۇت ىىاەتتەئەمە ئدر لىقى كېچىكىشااانىڭ توىىمۇ بىلەن كېچىكى 
 . يىر  
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 .قىلمديمەن بىخۇدىۇ  يۈزىىنىمەن  تدڭغد گۈزەل
  كەچۈرۈشاااانى تۇرمۇش يدخشااااى تېخىمۇ يېڭىچە د ئىم مەن   

  تۇرمۇشىنى ئەخمەقلەرنىڭ ھدز رغىچە ئەمەىىاەتتە بوىسدممۇ  ئويلىغدن
چۈرۈپ ىمەن  كە پت ىچە خۇددى كە ىگ قال ئۆ تۈپ مۇشااااااۇنااا    ئۆ

  نۇرغۇن. ئىشاالىمەپتىمەن سااېلى  لقو ئىشاانى بىر كېتى  غدن ەك 
  ئوخشاااادش  كىشااااىلەرگە نۇرغۇن خۇددى مەنمۇ بېرى  يىلالرد ن

 ا ھوقۇ  بديلىققد  ئېساااىلز د لەردەك كەىساااە  توغر  تىر شاااىشاااقد
غد ادز  ئويالپ دەپ كېرەك تىر شاااااى  ئۈچۈن  ئېر شاااااى  ئىمتى
 چوڭ مۇن    ئددەملەر ئدقىل! خدتدىىشاااااىقتىمەن توىىمۇ. كەپتىمەن
 ئدرزۇ پىالننى تۈز گەن ئۆزى ئددەم ئدقىل. ئېساااىلىۋ ىمدي ۇ دنىشااادنغ

  ئۇنى يوشاااااۇر  ۇ  قېتىغد چوڭقۇر يۈر كىنىڭ ئۇنى. ئدتدي ۇ دەپ
  كۈنى ھەر ئدن  ن. قىالىمدي ۇ مەسخىرە ھېچكىم كۆرەىمەي ۇ  ھېچكىم

  كۈنى ھەر تۈز ااا ۇ  پىالن ئۈچۈنال كۈن بىر مۇشااااااۇ ئەتىگىنى
  ئورۇنالنغدنلىقى پىالننىڭ كۈنلۈك بىر مۇشااااۇ ئىلگىرى ئۇخالشااااتىن

 نەتىجىلەر كۈن  كى ھەر ئۆتمەي ئۇزۇن. ھېساااادبلىشااااى ۇ بىلەنال
ى  ى ۇ  يىغىل ن ەك  قۇمالرنى چۈمۈىە خۇددى زور ا  ئەڭ دۆۋىىگە
  درمدنالرنىاااااائ اااااا درزۇاااااائ ھەرقدن    بوىى ۇ  بىند قەىتە بىر ئدخىرد 

 ىتىااا  تۈگ ئااادىااا  ر ڭغۇىۇقۇمنى ئەمەىىاەتتە . ساااااىغااا ۇر اليااا ۇ
  يەتمەك ئدرمدنلىر مغد ا ئدرزۇ ئورۇنلىسدمال  قەدەممۇقەدەم پىالنلىر منى

  كۆزىىگىنىمگە مەن يېتىمەن  كۆزىىگىنىمگە مەن. ئەمەساااكەن تەس
 .يېتەىەيمەن
 .قىلمديمەن بىخۇدىۇ  يۈزىىنىمەن  تدڭغد گۈزەل
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  يېتىل ۈرسااە  ئدد تىنى ئورۇنالش پىالن بەىگىلەپ نىشاادن ئددەم
  ئى   كىچىك ھەرقدن   . بوىى ۇ ئېر شااكەن قەقىاەتكەمۇۋەپ يېر م
  غەىىبىگە ئدخىرقى مېنى بوىساااۇن  زېر كىشااالىك قدنچىلىك مەيلى

ن    ئددەم. يېقىنالشاااااتۇر  ۇ تېخىمۇ ن    مۇشاااااۇ غد  ئەڭ ئويلى
  كۈنى ھەر. بېر  ۇ چى  شاالىق ئىشااالرغىمۇ ئۇشااشااد  زېر كىشاالىك

 دڭدس در نىشمۇات ا دسىنى اي ئويغدنسدڭ  ئىچى ە خۇشدىلىق سەھەردە
 ئىچى ە خۇشااااادىلىق يېڭى كەچتە كۈنى ھەر. بىلىنى ۇ كۆڭۈىلۈك

 مەن. بىلىنى ۇ مەنىلىك ئۈچۈن سااەن يۇيۇنۇشاامۇ كەىسااەڭ  قديتى 
 ئويۇنى ەك بدىىالرنىڭ كىچىك خۇددى تۇرمۇشاااانى بىل  م  ئەم ى

 تۇرۇپ  ئورنۇڭاا  ن ساااااەھەر. بوىىاا  كەن ئۆتكۈزگىلى كۆڭۈىلۈك
 يول بىر ھدمدن ئدى  ڭ   ئدتىساااااادڭال  ئۆزۈڭنى قويغىند تۇرمۇش

 .ئېچىلى  كەن
  يۈر كىمنىڭ مەن بىلىمەن  تۇرغدنلىقىمنى قەيەردە ئۆزۈمنىڭ مەن
 . بىلىمەن بدر   غدنلىقىنىمۇ قەيەرگە

 ولي ئىلگىرى چىقىشااتىن يوىغد يېتىشااتە  نىشاادنىمغد كۆزىىگەن
  تىھدجى بىلىۋېلىشاااىمنىڭ ئېنىق توقديلىقالرنى ئەگرى ئۈساااتى  كى

 ئۆتكەن ئدسااتى    يدرد مى قەغەزنىڭ تېرە مەن مۇھىمى  ئەڭ. يو 
  كۈنى ھەر كۈنلەردە  تۇمدنلىق ئدشاااۇ. بوى ۇم ئويلىمدس ئىشاااالنى

  قۇملۇ  چەكسااىز ئى ى  يو  دېگەنلەر ئدخىرىىشااى  بدشاالىنى  
 نمەغلۇبىاەتتى ئۆىۈم تۇرغىنى كۈتۈپ مېنى يۈرەتتىم  تېنەپ ئىچى ە

 .ئى ى سئەمە نەرسە بدشقد
 .بەىگىلەيمەن نىشدن مەن ئەتە
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 .قىلمديمەن بىخۇدىۇ  يۈزىىنىمەن  تدڭغد گۈزەل
  نىمې تۇرمۇشمۇ ئى ى  يو  تەىىقىم ھېچقدن    تۇرمۇشقد ئىلگىرى

سەنتكە شى ۇ كۈن بۇ قۇىالرچە ئەم ى ئدىمىغدنى ى  پى  مەن. ئدخىرىى
  ىۇنشاا مدڭد ئۇ قىلساادم  تەىەپ نېمىنى تۇرمۇشااتىن مەن بىلىۋ ى  م 

 .قىلى  كەن ئدتد
شالرغد ئۆتكەن سدم  قديغۇرۇپ ئى شمۇ ئوىتۇر   نۇر نى ئۆز مدڭد قۇيد

 مېنى ئۇ بوىمىسااد قىلىۋېتەي  دەپنە ئۆتمۈشاانى مەن چدچمدي  كەن 
  نۇرى قۇيدش. قىلمديمەن يېشااى كۆز ئەم ى مەن. كەتكۈدەك يۇتۇپ

 .يورۇتسۇن نىشدنىمنى ئەتىكى چۈشسۇن  مدڭد
 .قىلمديمەن بىخۇدىۇ  ەن يۈزىىنىم تدڭغد گۈزەل
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 ئوتتۇز ئۈچىنچى باب
 

 
 دشقدنااااات ااااا وىۇپااااات كۈننى بىر يېڭى مەن. ئويلىغدنى  م مەن

 .كۈتۈۋ ىىمەن بىلەن قىزغىنلىق
  مەن  كى ھدز ر تۇر مەن  سااېز   ئۆزگىر شاانى ئۆزۈم  كى مەن

 .ئدىمدشتى ئىشەن  ۋە خۇشدىلىق ئورنىغد قورقۇشنىڭ ۋە بىچدر لىك
 قىلى ۇ  قوبۇل ساااااادۋ   ئىچى  ن ئوڭۇشاااااساااااىزىىق ئددەم

 ئەمااا ى خااادتااادىىقلىر م ۋە مەغلۇبىاەت ئىلگىر كى.ئىلگىر لەيااا ۇ
 .تۇر  ۇ كۆرسىتى  يول مدڭد قەغەزىەر تېرە چۈنكى . تەكر رالنمدي ۇ

  ھەمر ھ نەرسە ئۈچ مدڭد قويغىنىم    قەدەم كۈنگە بىر يېڭى مەن
  خىر س ھەرقدن    اا ىشەن ائ. قىزغىنلىق ۋە غۇرۇر ئىشەن  : ىى ۇبو

 ئدىغد توختىمدي ېنىاااام اااااااا ۇرۇرااااغ. قىلى ۇ يورۇ  يۈزۈمنى ئدى    
 .يىلتىزى غۇرۇرنىڭ بىلەن ئىشەن  اا قىزغىنلىق. ئىنتىل ۈر  ۇ

 بىسىغەىى قىزغىنلىقنىڭ مۇۋەپقەقىاەتلەرنى ھەرقدن    تدر ختىكى
  ئىشااانى ئۇىۇغ ھەرقدن    بوىمىساااد  قىزغىنلىق. بوىى ۇ دېاىشاااكە
  قورقۇنچلۇ   ھەرقاادنچە چۈنكى . بوىماادياا ۇ چىقاادرغىلى ۋۇجۇدقااد
. قىالالي ۇ ئدتد مەند يېڭىچە قىزغىنلىق ئىشاااالرغىمۇ قىاىن ھەرقدنچە
ى ە ئددد الىق ئۆمرۈم بوىمىسااااااد  قىزغىنلىق  كەتكەن ئۆتۈپ ئىچ
 .يدر تىمەن مۆجىزە سى ەكەىگۈ مەن ئىكەن  بدر قىزغىنلىق بوالتتى؛
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  ئەم ى مەغلۇبىاەت. بوى ى ئىگە مەنىگە يېڭى ھديدتىم مېنىڭ
 ئېساااىم ە كۈىۈمساااىرەشااانى مەن يېقىن  . ئەمەس ھەمر ھىم مېنىڭ

  قديغۇ دەرمدنساااىزىىق  غېر بلىق  مەنىساااىزىىك  سااادقلىۋ ىغىنىم   
سىزىىك سىزىىك ۋە كۆڭۈى . يوقدتتى مەۋجۇتلۇقىنى ئۆز دېگەنلەر ئۈمى 

  كۆڭۈل مدڭد كۈىۈمساااىرەي  غدن  قدر پ مدڭد ئوخشااادشاااال دشاااقىالرمۇب
غدن ى   ى ى بۆى  بىرىىكتە شاااااادمىنى بەخت ۋە مۇھەببەت بىز. بو
 .يدن ۇردۇ 
 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن

  قىممىتى يوشااۇرۇن ئۇنىڭ. بديلىق چوڭ ئەڭ دۇنادد  قىزغىنلىق
 قىزغىنلىق. چۈشى ۇ ئېشى  لىالخې ىمتىادزالد نائ ا وقۇ اھ ۋە پۇل
  ھۇرۇنلۇقنى قىلى ۇ  گۇمر ن دۈشمەنلىكلەرنى ۋە قدر ش تەرەپلىمە بىر

 تونۇپ شاااۇنى مەن. تدشاااالي ۇ ساااۈپۈرۈپ توسااادىغۇالرنى يوقىتى ۇ 
   كەن بوىى ئېتىقددال مۇشۇ ئېتىقدد  ھەر كەتتىكى قىزغىنلىق يەتتىم 

 .قدز نداليمىز غەىىبە ئىشتد ھەرقدن    بىز
 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن 

  بىر تەشندىىقنى ئوتتەك ئدسدن  ئىقدد لەش ۋ قىتلىق قىزغىنلىقنى
 مەن ىېكىن . ئەمەس تەس سااااادقالشااااامۇ ھەپتە بىر يدكى كۈن

 ۋ قىتتد ھەرقدن    مدڭد ئۇ ئديالن ۇرمدقچى  ئددەتكە قىزغىنلىقىمنى
  مۇھەببەت بوىغااادن ەخىزمەتك قىزغىنلىق. تۇر ااا ۇ بوىۇپ ھەمر ھ

 مېنىڭ ھدجەتساااىز  چۈشاااىنىشاااىم چوڭقۇر ئۇنى مېنىڭ. دېمەكتۇر
 ىمېڭەمن سااادغالمالشاااتۇر  ۇ  مېنى قىزغىنلىق بىلى  غىنىم  پەقەت

 .مۇكەممەىلەشتۈر  ۇ
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  ەئدد تىمگ بىرخىل قىزغىنلىق بىلەن  تىر شاااااچدنلىقىم مېنىڭ
ى ۇ ل ۈر مىز  ئددەتنى ئدۋۋ ل. ئديلىن ن  ن يېتى   بىزگە ئددەت ئد

   ۇ ئوخشدي مدشىنىسىغد ئۇرۇش قىزغىنلىق. قىلى ۇ ئدتد مۇۋەپقەقىاەت
  تۇرمۇشاانى گۈزەل مەن. بدر  ۇ ئېلى  تۇرمۇشااقد گۈزەل تېخىمۇ مېنى

 .كۈتىمەن ئىچى ە تەبەسسۇم
 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن

  يېھر س جدنلىقالرنى كېتەىەي ۇ  يۆتكەپ قەىتەنى بىر قىزغىنلىق
 بوىمىسااااد ئۇ ندمديدن  سااااى  ھەقىقەتنىڭ ئۇ. قىلى ۇ ئىگە كۈچكە

 ئوخشاااادش  ئددەملەرگە نۇرغۇن. بوىمدي ۇ ئېر شااااكىلى ھەقىقەتكە
  .قدر يتتىم دەپ نىشدنى تۇرمۇشنىڭ در غەتنىاپ ا ەتار ھ مەن ئىلگىرى
  .ئىكەن بەخت نەرسە ئىنتىلى  غدن ھەقىقىي بىز چۈشەن  م  ئەم ى
  بۇغاا  ي ماادڭااد قىزغىنلىق ئېاتقاادناا    ۈنئۈچ كەىگۈساااااىم مېنىااڭ

 .ئىكەن پدي  لىق يدمغۇرد نمۇ بدھدر سۇغىر   غدن مديسىلىر نى
شىم بۇرۇنقىغد كۈنلىر م بدرىىق مېنىڭ كېاىن بۇنىڭ  ن . دي ۇئوخ

.  قدر مديمەن دەپ جدپدىىق ئەم ى ئىشاالىر منى يوىى  كى ھديدت مەن
  مەجبۇر اەت ئېغىر خىل بىر مدڭد خىزمەت قدر ساادم  مۇن    چۈنكى 

 مەن ئەكساااىچە  قدىىمەن قىلى  ھېس بېساااىم چەكساااىز تۇيۇىۇپ 
  ئۇرغۇپ خىزمەتنى كۈنلۈك ھەر ئۇنتۇپ  جدپدىىر نى تۇرمۇشااااانىڭ

 بىلەن ھدىەت يدخشااى ۋە سااەۋرچدنلىق توىۇ  كۈچ  زېھنىي تۇرغدن
شۇ. كۈتۈۋ ىىمەن سىلەرنىال مۇ سەم ۋۇجۇدۇمغد نەر س سدم  مۇجە  قىالىى
سىز تىجىلىر م  ننە ئىلگىر كى  دتقدنئ ۋ قىت. كېتىمەن ئېشى  سۆز
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  دۇنادغىمۇ ئۆزۈمگىمۇ  چوقۇم مەن بۇال   قورقمدس قىزغىنلىق ئو  
 .بوىىمەن ئددەم بدر قىممىتى
شۇن    مەن سىاەدە مۇ سدم  پوز ت سە ھەممە ئۈچۈن مەن بوى  نەر
 .بوىى ۇ گۈزەل چەكسىز
 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن

  كۆزۈمنى قېتىم تۇنجى مەن ئىچى ە نۇر قدمدشاااتۇر   غدن كۆزنى
شۇ. ئدچتىم سىز ئد سىلەر گۈزەل پۈتۈن ھديدتىم  كى يىلالرد  مەنى  نەر

 ىرىەپاااب ااا ىراااب ئدى  م   كۆز مېنىڭ ئۇالر ھدز ر يوشۇرنىۋ ىغدنكەن 
   نبدشقىالرنىڭكى  كۆزى ئددەمنىڭ مۇھەببەتلىشىۋ تقدن. بوىمدقتد پەي  

شقىالرنىڭكى  ن يۈر كى ئۆتكۈر  شقىالر. بوىى ۇ تۇيغۇن بد   ققەتد بد
  مەنمۇ. بااديقىۋ الالياا ۇ جەىقكاادرىىقنى ۋە ئەخال  گۈزەل قىلمىغاادن
 ەۋ ئىقتى  رى كۆز تى  ئۆتكۈر قىزغىنلىق  تدشااقدن توىۇپ شااۇن    

 ۋە گۈزەىلىك كۆرەىمەي  غدن بدشااقىالر بىلەن نەزەر د ئىر   كى كەڭ
  ناادمر تلىق  قىاىنچىلىق  نۇرغۇن ئۇالر. ەيمەنكۆرەى جەىقكاادرىىقنى

 ەنم مەيلى بوىى  كەن  قىزغىنلىقال. يېڭى ۇ ۋەھىمىنى ھەتتد جدپد 
شالنى نۇرغۇن تۇر ي  شدر ئىتتد قدن    شىم تدڭ ئى   .مۇمكىن ئدتقۇز ىى

 تدالنت ھەر. مۇمكىن قېلىشااااىممۇ كىر   يوىغد تۇيۇ  بەز  ە مەن
 مەن چدغالرد   مۇن   . تۇر  ۇ چر پئۇ ئەھۋ ىغد مۇن    ئىگىلىر مۇ

 .ئىلگىر لەيمەن ئدىغد د ۋ ملىق قديتى   يوىغد توغر  دەرھدل
 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن

 پۈتۈن ھەتتااد باادرىىقىمنى  مېنىااڭ كۈچنىااڭ ئۇىۇغ خىاال بۇ
 نەقەدەر يەتكىنىماا ە  تونۇپ ئۆزگەرتەىەياا  غاادنلىقىنى ھاادياادتىمنى
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  ۋۇجۇد    ئددەملەرنىڭ نۇرغۇن كۈچ خىل بۇ! ھە اااا  مديدجدنالن ااااھ
  ئۆزىىر نى بىلەن كۈچ ئدجديى  بۇ سەزمىگەن  پەقەت بۇنى ئۇالر بدر 

  چوڭقۇر ئۈچۈن ئۇالر مەن. بىلمىگەن ئۆزگەرتەىەيااا  غااادنلىقىنى
 . ئدز بلىنىمەن

سىلەپ ۋ قىتنى مەن س شالردەك قەد رىەپ  ھە  بىلەن غەيرەت يد
 تدغ كۈچ  سااېھر ي بوىمدي  غدن تۇرۇپ درشااىق يدشااالرد . يدشااديمەن

  قدر ڭغۇ نەز ر  ە يدشااالرنىڭ. بدر قىزغىنلىق ئۈزۈىمەس ئۈسااتى  كى
  ئۇالر. بوىمدي ۇ تۇز   بوىمدي  غدن قۇتۇىغىلى قېچى  ئىسااااتىقبدل 

 بدرىىقىنى نەرساااااىنىڭمۇ بىر ئدتىلى  غدن دەپ مەغلۇبىاەت دۇنادد 
  ئۇالرنىڭ دۇناد ئىشااىنى ۇ  قەتتىي شااۇنىڭغد ئۇالر. كەتكەن ئۇنتۇپ

 گۈزەىلىك ۋە قىزغىنلىق ھەقىقەت  ئۇالرنىڭ كۈتمەكتە  كېلىشاااىنى
 .كۈتمەكتە يېقىشىنى مەشتەىلىر نى

  ھەربىر ئىچى ە نۇرىىرى شدم كۆتۈرۈپ  ئېگىز شدمنى مەن بۈگۈن
 .كۈىۈمسىرەيمەن قدر پ ئددەمگە

 .تۇر مەن چۆمۈىۈپ مەڭگۈ نۇر غد قىزغىنلىق مەن
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 تتۇز تۆتىنچى بابئو
 

 
 .بدر كۈچ ئدجديى  مەن ە

  ەھەر كىتىگ ۋە ئى  اەسى ئۇالرنىڭ ئدر الشقدن    بىلەن بدشقىالر
 .بىلىمەن كۆرسىتىشنى تەسىر قدن   

  ئۆز   نال ئىقتى  رنىڭ مۇشااۇ ئددەملەر ئىر د لىك نۇرغۇن تدر ختد
  ئىمتىادزنىڭ ا ھوقۇ  ۋە بديلىق ئدبرۇي  ا ندم پدي  لىنى   ئۈنۈملۈك

 .يەتكەن چوققىسىغد
  ىتىندھدي بدرىىقىنى كۈچنىڭ مۇن    ئۆزىىر  ە ئەپسۇسلىندرىىقى 

  ىڭئۆزىىر ن كىشىلەر سدن  كى كۆپ بىلى ۇ  ئددەملەرال قىسىم بىر ئدز
  بىنىئدز مەغلۇبىاەت تۆىەي ۇ  بەدەل چوڭ ندھديىتى بىلىمسىزىىكى  ن

  ئىشاااىكى ئۈمى  قدىى ۇ  ئدير لى  دوساااتلىر   ن: ى ۇتدرت يەتكۈچە
 .بوىى ۇ بەربدت ئدرمدنالر ا ئدرزۇ تدقىلى ۇ  مەھكەم

.  بىرى كىشىلەرنىڭ يدشدۋ تقدن ئىچى ە ئدز ب شۇ ھدز رغىچە مەن
 مۇۋەپقەقىاەت شۇڭد . كەى  م سەزمەي ئىقتى  رنى بوىغدن بدر ئۆزۈم ە

 .ئۆتكۈزۈۋەتتىم بىكدر رنىپۇرسەتلە نۇرغۇن ئېر شى  غدن بەختكە ۋە
  ئددد ي  ندھديىتى ساااىر بۇ. ئدچتى كۆزۈمنى مېنىڭ قەغەز تېرە

تد ى   تەبىتىي ئۇنىڭ  ن چۈشاااااىنەىەي ۇ  بدىىمۇ كىچىك ھەت   ھد
  نىقىلىشاا مۇئدمىلە قدن    ئۆز مىزگە بدشااقىالرد ن بىز. پدي  لندالي ۇ

. كېرەك قىلىشااااىمىز مۇئدمىلە شااااۇن    ئۇالرغىمۇ قىلسااااد   تەىەپ
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 بەك ىر مىزگەااااب اااا ىرااااب بىز. كۆرسىتەىەيمىز تەسىر ئۇالرغد شۇن  ال
شى  شى شدش كېتىمىز  ئوخ سىادت  ئوخ س شدش ھې  مۇھەببەت  ئوخ

 ئوخشدش ھەم خدتدىىق ئوخشدش ۋەھىمە  ئوخشدش ئدرزۇ  ئوخشدش
 كېتى ۇ  ئوخشىشى  ھەسرەتلىرى ااا غۇااادياااق ئددەمنىڭ ھەممە. قدن

 .كېلى ۇ ئېلى  ىلىقيدخش ھدمدن تەبەسسۇم ئىللىق
  تونۇپ ئېنىق ئەمااا ى. ئىكەنمەن نااادد ن بەك ئىلگىرى مەن
  رنىڭبدشقىال قدز نغۇچىالر مۇۋەپقەقىاەت تديىنىقال ئۆز گە ئددەم يەتتىم 

  بدشااقىالرنىڭ ئوخشاادشااال. بوىى  كەن مدھىر پدي  لىنىشااقد كۈچى  ن
  نۇقتىنى بۇ. يېتەىمەيمەن نىشااااادنىمغد مەنمۇ بوىمىساااااد  يدرد مى

  پۇشاااديمدن توىىمۇ ئىشااالىر مغد بۇرۇنقى ئۆزۈمنىڭ شاااەنگىنىم ە چۈ
 .قىل  م

 قىالم ۇ؟ يدردەم قدز نىشىمغد مۇۋەپقەقىاەت مېنىڭ بدشقىالر
 قدپىقىنى بدشااااقىالرمۇ تۈرگەن ە  قوشااااۇمدمنى قېتىم ھەر مەن

 .تۇر  ۇ
 تەرەپتىنمۇ قدرشاااااى ۋ رقىر غدن    غەزەپلىنى  قېتىم ھەر مەن

 .ڭاليمەنئد سدد نى غەزەپلىك
 نەشاااتەردەك مدڭد كۆزىەر شاااەپقەتساااىز ز رالنغىنىم    قېتىم ھەر

 .سدنجىلى ۇ
شقىالرنى قېتىم ھەر   دڭدم كۆزىەر نەپرەتلىك تىللىغدن    قدرغدپ بد
 .قدد لى ۇ
 بىلەن مەغلۇبىاەت بوىمىغدن  تەبەسسۇم ا كۈىكە ھېچقدن    مەن
 دەميدر مدڭد قىالربدش ھدز رغىچە  مەن. يدشدۋېتىقتىمەن دۇنادد  توىغدن
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  گەپ پۈتۈن بىل  مكى  ئەم ى. كەپتىمەن ئدغر نىقال دەپ قىلمى ى 
 .ئىاااااااكەن ئۆزۈم ە

 .ئدغر نمديمەن بدشقىالرد ن ئەم ى مەن
 ەنبىل تەبەسسۇم ئۇالرغد بوىسۇن  دۈشمىنىم يدكى دوستۇم مەيلى
 پەز لەتلەرنى ئەرز ا  غدن مدختدشااقد ۋۇجۇد   ن ئۇالرنىڭ بدقىمەن 

 تەبىتىاتىاا  نال ئىنسااااااادننىااڭ چۈنكى تىر شاااااىمەن  تېقىشاااااقااد
شكە  ھەر تە ئەمەىىاەت. يەتتىم تونۇپ تەىقۈنى  غدنلىقىنى مەدھىاەىىنى

 مەن. بوىى ۇ يەرىىر مىز تېگىشاااالىك مەدھىاەىەشااااكە بىر مىزنىڭ
  نىساادد ىىر  مەدھىاە كېلىۋ تقدن يۈر كىم  ن چىن كېاىن بۇنىڭ  ن

 .ئىقدد لەيمەن توىۇ 
ىرەش  اەىەش مەدھى ىۈمسااااا ىز دېگەنلەردە  كۆيۈنۈش كۈ  ب
  جدۋ بقد اليىق شااۇنىڭغد بوىسااد   قىلغدن ئدتد قدنچىلىك بدشااقىالرغد

 بېر ۋ تقىنىمىزد   يدر تى  تۇرمۇش گۈزەل بدشااااقىالرغد ئېر شااااىمىز 
سۇم. بوىىمىز يدر تىۋ تقدن مۆجىزە ئۆز مىزگىمۇ س شقىالر مەن تەبە  غدبد

  يۈر كىنى ئددەم ئۇ ىېكىن سوۋغدت  ەرز نئ ئەڭ قىالالي  غدن تەق  م
  مەدھىالەشااااالىر مگە مېنىڭ. ئىگە كۈچكە سااااادىى  غدن ز لز لىگە

  قدر غدن ساااەل ئىلگىرى ۋۇجۇدۇم   مېنىڭ كىشاااىلەرمۇ ئېر شاااكەن
 . بديقدي ۇ ئدرتۇقچىلىقالرنى

 .ئدغر نمديمەن بدشقىالرد ن ئەم ى مەن
 ئېلىشىشال ولق ۋە كۈىۈمسىرەش ئېاتقدن    ەكتى  نااات ااا ېگىااات

  تۇرمۇش چۈشاااىنىۋ ى  م  ھدز ر مەن. ئىقدد لىنىشاااى مۇھەببەتنىڭ
 بەىكى ئەمەس  قۇرۇىغدن مەسااتۇىىاەتتىن ۋە بېر شاالەر قۇربدن ئۇىۇغ
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ا ئىشالرد ن كىچىك ا  چۈششەك ا ئۇششد  ۋە يدخشىلىق تەبەسسۇم  ا
كدن. شاااااەكىللەنگەن مەجبۇر اەتلەرد ن ن    بدر ئىم قد  يەر  ھەر

 لىتۇر ي قىلى  تەق  م بدشااقىالرغد نەرسااىلەرنى بۇ  قىتتدۋ ھەرقدن   
.  تىر شاااااديلى چۈشاااااىنىشاااااكە كۆڭلىنى ئددەمنىڭ ھەرقدن    ھەم

شتىكى شى ئەڭ تۇمۇ سە يدخ شتۇر كۆڭۈل ئەتر پلىق نەر شى. بۆىۈ  يدخ
ىڭ ساااااۆز ى ۇ  روھىنى كىشاااااىلەرن ىڭ ئۇرغۇت  گۈزەل بىلەن بۇن

  خۇشااادىلىق  رغدئدڭلىغۇچىال گەپ يدخشاااى .تۇغۇىى ۇ تەساااەۋۋۇرالر
 سەن بىللە  بىلەن شۇنىڭ ئېتى ۇ  بەخ  ااا ئدر م ۋە خدتىرجەملىك

  ناادچاادر باادشاااااقااد ۋە جىمغۇرىۇقۇڭ مىجەز ااڭ  غەىىتە ئۆزۈڭنىااڭ
  ندھديىتى سااۆزىەر يدخشااى مۇن   . بوىىسااەن خىجىل تەرەپلىر ڭ  ن

  ئىلگىرى. كۆرسىتەىەيسەن كدر مىتىڭنى ئۆز سورۇن   ھەرقدن    كۆپ 
 كۆپ مەن كېاىن ئۇنىڭ  ن. يەتكەنمەن تونۇپ روىىنى ئۇنىڭ مەن

  ىمەن تىر ش ئىشلىتىشكە كۆپرەك سۆزىەرنى چىر يلىق قىلى   مەشىق
 .مۇندسىۋەتلىك بىلەن بەختىم مېنىڭ ئۇ چۈنكى

 .ئدغر نمديمەن بدشقىالرد ن ئەم ى مەن
شىمچە  مېنىڭ شتد كۈن  لىك بديقى  ھەر ھەتتد كۈنى  ھەر تۇرمۇ

  ئىشالر يدخشى ۈششەكااااچ اااا ۇششد اااائ تۇر   غدن كۆرۈىۈپ سدئەتتە
  بىر ئۇالر. تۇر   كەن قىلى  ئدتد ىممەتاااااق ااااا ەد راااااق ۋە ھۆرمەت

  چىر يى  ن ۋە ئىشدر تى قول ئىنتوندتسىاە  ۆز اس ا ەپاگ ئددەمنىڭ
  خۇشدىلىقى ئددەمنىڭ ەپقەتلىكاااااش ااااا ېھىرااااام. تۇر  ۇ ئىقدد لىنى 
  ۇھەببەتام ا ېھىرام. ەن ۈرەىەي ۇتەسىرى ئدسدن ئددەملەرنى ئەتر پتىكى

  ئەتر پى  كى ئوخشاادي ۇ  بۇىىقىغد خۇشاادىلىق يۈرەكلەر توىغدن بىلەن
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 كەچتە.قىالالي ۇ ئدتد تەبەساااااساااااۇم چىر يىغد ئددەمنىڭ بىر ھەر
 خۇشاادىلىققد ئددەمنى بىر بوىمىغدن   ئەڭ مەن ئىلگىرى  ئۇخالشااتىن

  ىمىسد بو يدكى ى كۆرسەتكىنىمن يول ئۇنىڭغد يدكى ئېر شتۈرگىنىمنى
 ا ئى  ئويلىغىنىم    ئىكەنلىكىمنى ر زى ئۆزۈم  ن بوىمىغدن    ئەڭ

 . بوىىمەن خۇشدل ئىچىم  ن
 كەىگۈسى ە مەن تۇر ىمىسدم  چىڭ ئەھ ەم ە قىلغدن مەن ئەگەر

 توىغدن بىلەن ئدرزۇ گۈزەل ۋە مۇھەببەت ھدۋ  نەپەسااااالىنى  غدن
 مەغلۇپ قدن  قمۇ شاااالپبد مىنۇتتىن مۇشاااۇ مەن ئۇن  قتد . بوىى ۇ
 .بوالي

 .     ئدغر نمديمەن بدشقىالرد ن ئەم ى مەن
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 ئوتتۇز بەشىنچى باب
 

 
 قۇيدش زېمىننى ھەرۋ قىت يورۇتۇپ تۇر ىمدي ۇ.

 توڭ چدغلىرى بوىى ۇ. زۈمنىڭمۇئۈ
ى ى  مۇقەددەس تىنچلىق  تېخى كر ز س پۈتۈنلەي ئۆتۈپ كەتم

 يېتى  كەىمى ى.
 گەرچە. قدى  م چۈشىنى  پدكىتنى بىر مۇشۇن    مەن ئەپسۇس 

  تېتى تەمىنى مۇۋەپقەقىاەتنىڭ بىلەن ئىلھدمى قەغەزنىڭ تېرە مەن
 كۈنلەردە كېاىنكى ئديدن  نەرسااە بىر مدڭد ىېكىن بوىساادممۇ  قدىغدن
سى   مۇۋەپقەقىاەتنىڭ د ئىم  ەدنچق مەن مەيلى. تۇر ۋەرمەيمەن چوققى

 قىلچە ئىشاااااتد تدىلىغدن ئۆزۈم مەيلى بدقدي  ساااااىندپ قېتىمالپ
 قدنچىلىك يوى   بۇ مەيلى قىالي  كۈرەش تىكى  جدن تەۋرەنمەي 

  سديى ەك مدڭد ۋ قىت ھەر مەغلۇبىاەت ۋە ئوڭۇشسىزىىق تۆىەي  بەدەل
  ئىر د لىك  پوالتتەك ھەتتد بىر مىزنىڭ  ھەر بىز. يۈر  ۇ ئەگىشااى 

  ۋ قتى قىساااااىم كۆپ ھديدتىنىڭ ئددەملەرنىڭمۇ ئىگە جدسااااادرەتكە
  چەكساااىزمۇ؟ بديلىق. كېتى ۇ ئۆتۈپ ئىچى ە ۋەھىمىساااى مەغلۇبىاەت

 بىز بدرمۇ  نەرسااە قوغ  ي  غدن بىزنى. يېتىشاامەي ۇ مەڭگۈ ئۇ يد  
 قدىمدساااالىق  ئدغر   نېمە؟ دېگەن بىخەتەرىىك ىېكىن بىخەتەرمۇ؟

 نىڭبىز ئۇچر مدساالىقمۇ؟ دبۇالڭچىلىقق قور ىلىق قدىمدساالىق  ئىشااسااىز
 ۇھەببەتاااام اااا ېھىراااام بىزگە ۇر دەرىىر مىز ااااب اااا تاااادوس سىرد ش
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  مەڭگۈ دوساااتلۇ  بدرمۇ؟ ئدئىلىمىزد كىلەر كۆيۈنى  غدن بېر   غدن 
 بوالرمۇ؟ مەڭگۈىۈك مۇھەببەت ئەرز م ۇ؟ ئىشىنىشكە

 سااديىسااى ئدپەت تۇرمۇشااىمىزنى بىزنىڭ ۋەھىمىسااى مەغلۇبىاەت
  بىر. بوىى ۇ ئۆزگىر شاااچدن رەڭمۇرەڭ  ئۇ تۇر  ۇ  قدپسااادپ ئىچىگە
 ۇۋ غ بىردە ئوخشدي ۇ  رېتدىلىققد قدر سد بىر تەسەۋۋۇرد كىگە  قدر سد

سە  شەن بىردە كۆرۈن سد  غديىب تىزال بىردە كۆرۈنى ۇ  رو  بىردە بوى
 قېلى  سااادقالپ ئورنىنى ئۆز ۋەھىمە خىل بۇ. تۇرۇۋ ىى ۇ بېز ر  
 غېمى ە ئدئىلىنىڭ بىر بدر  ىشااااچىالرد ئ قىلىۋ تقدن كۈرەش ئۈچۈن

 ۋەھىمە بۇخىاال. باادر ئااددەملەردە ياادش ئوتتۇر  يۈرگەن تىقىرالپ
ا ددەمنىائ ھەرقدن     بىلەن ئدقىل بدىىنى  ندمر ت بىلەن دھز دەاش ا
  ىرىئىلگ. قىانىمدقتد ئوخشاادش جىنديەتچىنى بىلەن ئەۋىىاد ندد ننى 

 بىلمەيتتىم  تۇرۇشااانى تدقدبىل قدن    شااادر ئىتقد ئوڭۇشاااساااىز مەن
 ېنىڭم يېاىلى   بۇىۇتتەك قدر  ئدسمىنى   ئۈمى  جدر ھىتى مەغلۇبىاەت

 قديتد ئەھۋ ىالر ئۇ ھدز ر. ئديالن ۇر تتى كۆپۈككە ئدرمدنلىر منى اااا ئدرزۇ
 مەيلى قوي ۇم قەدەم يوىىغد ھديدت بىر يېڭى مەن. تەكر رالنمدي ۇ

  ئۇنىڭ  ن يېڭىشااااكە  ىئۇن ئۇچر ي  مەغلۇبىاەتكە ۋ قىتتد قدن   
 .بدر ئدمدىىم ئېلىشقد مەنقەئەت
  بىخلىر نى مۇۋەپقەقىاەت ئوڭۇشاااااساااااىزىىقتىن ھەرقدن    مەن

 .ئىزدەيمەن
سىزىىقنىڭ ش شى ئەڭ ئۆزى ئوڭۇ   قېتىملىق ھەر. مەكتەپ بىر يدخ

ننىاااڭ قېتىملىق ھەر زەربە  قېتىملىق ھەر مەغلۇبىاەت    ز ااااد
  ھەممىسااى بۇالرنىڭ. بوىى ۇ بىخلىرى مۇۋەپقەقىاەتنىڭ ھەممىسااى ە
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 ىاەتنىمەغلۇب مەن. ئۆگىتى ۇ تىر شىشنى تېخىمۇ قېتىم كېاىنكى مدڭد
  قدچۇرمديمەن  ئۆزۈمنى رېتدىلىقتىن سااااادقلىمديمەن  كۆڭلۈم ە قديتد

  ىئۆزۈمن قىلىشااااتىن قوبۇل تەجر بە ئىچى  ن خدتدىىقالر ئىلگىر كى
  قېتىملىق بىر جەۋھىرى  ئوڭۇشااااسااااىزىىقنىڭ تەجر بە. تدرتمديمەن

ىن تت ىاە لۇب غ كى مە ن ى ېا ىق ك مل ى ېت ىاەت ق پقەق لگە مۇۋە ى   ئەق
  بىر ھەر. ئى  قورقۇنۇچلۇ  ئەڭ تۇرمۇشاااتىكى ئېر شاااەىمەسااالىك

  تەجر بىلىر مۇ ئېر شااى  غدن بوىى ۇ  مەكتىقى ئدى  غد ئۆز ئددەمنىڭ
  ئوڭۇشسىزىىق. يو  ئدمدل ھېچقدن    بدشقد  ئۇنىڭ  ن. ئوخشىمدي ۇ

شى  غدن ىقەتكەھەق ھدىالرد  كۆپ  ئۆز. قدىى ۇ بوىۇپ يول مۇھىم تۇتى
 بوىغدن كېرەكلىك ئۆزۈمگە مەن ئۈچۈن  ئۆزگەرتى  شاااادر ئىتىمنى

 .ئۆگەنمەكچى بىلىمنى بدرىىق
  بىخلىر نى مۇۋەپقەقىاەت ئوڭۇشاااااساااااىزىىقتىن ھەرقدن    مەن

 .ئىزدەيمەن
 تەيادرىىنى  توىۇ  تۇرۇشااقد قدرشااى ئوڭۇشااسااىزىىققد مەن ھدز ر

  ئۇ مەيلى ئى   ھەممە چۈشەن  م  شۇنى قېتىم تۇنجى مەن. بوى ۇم
شى سۇن  كىچىك يدكى چوڭ مەيلى يدمدن  يدكى يدخ سى بوى   ھەممى
  ئىنساااااادنالرنىااڭ. كېتىاا  كەن ئۆتۈپ تېزىىكتە يېنىماا  ن مېنىااڭ

 ىبغدي تېزال بوىسااااۇن  نېمەتلىرى تەبىتەتنىڭ يدكى مۇۋەپقەقىاىتى
  ئۆزگىر   ئۈزىۈكساااااىز ەنەرسااااا ھەممە ھديدتلىقتىكى. بوىى  كەن

  ىر نىڭاااب ااا ىراااب ئۆزىىر مۇ ئۇالرنىڭ بىللە  بىلەن تۇرۇش ھدىىتى ە
 .تۇر   كەن بوىۇپ سەۋەبچى تۇرۇشىغد ئۆزگىر   ئۈزىۈكسىز
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 ئۆتمۈشااااكە ئدرقدم   تۇر مەن  ئۈسااااتى ە قىاد كۈنى ھەر مەن
 مېنىڭ بۈگۈن كەىگۈسى كەىگۈسى  ئدى  م   ھدڭ  تەڭسىز ئديالنغدن
  تەق  ر م مېنىڭ. يېقىۋېتى ۇ نەرساااىنى ھەممە چۈشاااكەن دبېشاااىمغ

 يەنىال كەىگۈساااىنى مەن بوىساااۇن  قدن    مەيلى كېاىن بۇنىڭ  ن
 ھەقىقەتنى يدرقىن بۇ. كېتى ۇ ئۆتۈپ تېزال ئدز بالرمۇ. قەد رىەيمەن

 بىرەر بېشااىغد بدشااقىالرنىڭ بىلى ۇ  ئددەملەرال ساادن  كى ئدز پەقەت
  رەكسىزادې ا ىزائ ىشدنلىرىان ا ۈمى ائ ىقبدرى بوى ى  چۈشتىمۇ غەم

  گىرد بى  ن ئدز ب ئۆىگۈچە تدكى ئددەملەر بەختسىز بۇ. بوىى ۇ غديىب
 ئۆتى ۇ  ئدز بتد ئوىتۇرغدن ەك ئۈسااااتى ە مىخ كۈنلىرى. قۇتۇالىمدي ۇ

  ئىر د سااى . تەىمۈر  ۇ كۆيۈنۈشااىگە ۋە ھېساا  شاالىقى بدشااقىالرنىڭ
 ۋەير ن ئەزەى  ن ۇشااسااىزىىقئوڭ ئددەملەرنى كۈچلۈك ئىشااەنچىسااى

. نىمىزتدۋىى ئوچىقى   ئوڭۇشسىزىىقنىڭ ھەممىمىز بىز. قىلىۋېتەىمىگەن
 مەن بوىماااديااا ۇ  ھېچنېمە ئوتتىمۇ كۈچلۈك ھەرقااادنااا    ئااادىتۇن

 .قىممەتلىك ئدىتۇن  نمۇ
 .كېتى ۇ ئۆتۈپ ئدخىر نەرسە ھەممە
  بىخلىر نى مۇۋەپقەقىاەت ئوڭۇشاااااساااااىزىىقتىن ھەرقدن    مەن

 .يمەنئىزدە
 يدخشااااى نۇرغۇن ئوڭۇشااااسااااىزىىقنىڭ بدقساااادم  قدر پ مۇن   
 ئددەملەرال سدن  كى ئدز ندھديىتى پەقەت ئۇنى ئىكەن  بدر تەرەپلىرى

  ئۇ تدر ز   ئۆىچەي  غدن دوسااتلۇقنى ئوڭۇشااسااىزىىق. سااېزەىەي  كەن
  ئۇ مەن. يول چۈشااااىنىشااااىم  كى دۇناديىمنى ئىچكى مېنىڭ ھەم
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 ئىقتى  ر خىل بۇ چىقىر اليمەن  قېز   ئىقتى  ر منى ئۆز ئدرقىلىق
 .بوىى ۇ ھدىەتتە ئۇيقۇىۇ  شدر ئىتتد تىن 

 ئاادز ب ئاادر لىقتااد بوىغاادن ئۆىگۈچە تاادكى تۇغۇىۇپ ئااددەم بىر
 نئۆتمىگە ئىشاالەشااتىن پىشااشااىقالپ. قۇتۇالىمدي  كەن تدرتىشااتىن
  مۇكەممەل مەنمۇ ئۆتمىسااەم  چېنىقىشااتىن پدرقىر مدي ۇ  قدشااتېشااى
مديمەن يدت ۋە ئوچىقى تۇرمۇش. بوالى  مەن ئىچى  ال  يدمغۇرى ھد

ىي ىق نقەئەتكە ھەق ېر شاااااەىەيمەن مە ېكىن . ئ ملىق ھەر ى ى ېت   ق
 ېمەن تەڭرى. بوىى ۇ كەتكەن ئدر لىشااى  يدشاالىرى كۆز قىاىنچىلىققد

 قديتد ااااااا قديتد ئۈچۈن نېمە جدز الي ۇ؟ ئۇسۇى   مۇن    مېنى ئۈچۈن
 ئۇچر تى ۇ؟ ئوڭۇشسىزىىققد

 مەزگىل چېكىۋ تقدن ئىزتىر پ روھى ئددەمنىڭ ل  م بى ھدز ر
 پۇرساااااەت ئېر شاااااكەن پۇرساااااەتكە ۋە تدىالش كۆپ ئەڭ ھديدتتد

 ياادكى قاادز نى  مۇۋەپقەقىاەت ئىشاااااتااد ھەرقاادناا   . بوىىاا  كەن
مدسااااالىق ندى ىڭ قدز  تدج يدردەمگە مېن قدن موھ غ  كى بوىۇۋ ت   چد

  دكىي يۈرگەنلىكىم تۇتۇپ تىك ېشىمنىاااااب اااااااااا وز تسىاەمگەااااااااااپ
  ىكىراااام اااا ىالەااااھ مەن ئەگەر. ئىكەن بدغلىق سدڭگىلىتىۋ ىغدنلىقمىغد

 دغ  چ ئۇ قوىالنساادم  تەدبىر ۋ قىتلىقال ئىشااقد ھەرقدن    ئىشاالىتى  
سەتتىن شۇم قدىىمەن  مەھرۇم مەڭگۈ پۇر شدتلىققد تۇرمۇ  .توىمدي ۇ بديد

 دئدز بق چوڭقۇر تېخىمۇ بوىمدي ۇ  كۆرۈنەرىىك كۆزگە مۇۋەپقەقىاتىم
 چدغ    ئۇ قىلسااادم  ئېتىقدد تەڭر گە مەن ئەگەر ىېكىن . قدىىمەن

 نڭغەىبى ھديدتىم   مېنىڭ ئوڭۇشسىزىىق ھەرقدن    كېاىن ئۇنىڭ  ن
 .قدىى ۇ بوىۇپ نۇقتىسى بۇرۇىۇش
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  بىخلىر نى مۇۋەپقەقىاەت ئوڭۇشاااااساااااىزىىقتىن ھەرقدن    مەن
 .ئىزدەيمەن
 زەربى  ن نچلۇ قورقۇ مەن بوىساااااۇن  ۋ قىتتد قدن  قال مەيلى

  اىن كې كەتكەن  ن ئۆتۈپ ئدز ب قدتتىق قېتىملىق ھەر يىقىلغىنىم   
 ئىشاااااقااد ياادخشاااااى قىاىنچىلىقنى قىلىاا   ئاادماادىالرنى بىر مەن

  ندمديدن ئۆز نى مىنۇتتد مۇشاااۇ دەل پۇرساااەت ئۇىۇغ. ئديالن ۇر مەن
 .بېر  ۇ مېۋە مول ئدخىر يىلتىز ئدز بلىق بۇ... قىلى ۇ

  بىخلىر نى مۇۋەپقەقىاەت وڭۇشاااااساااااىزىىقتىنئ ھەرقدن    مەن
 .ئىزدەيمەن
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 ئوتتۇز ئالتىنچى باب
 

 
 مەن. بوى ى ئۇزۇن توىىمۇ كېلىۋ تقىنىمغد ئدى  پ ئۆزۈمنى مېنىڭ

 ەرھ تەرەپتىن بىر مدختىسااادم  خوجديىنىمنى تەرەپتىن بىر ئىلگىرى
  ئۈچۈن مەن بۇ. ز رىىناادتتىم دوقاادىالرد ن كېلىۋ تقاادن دۇچ ۋ قىاات

 بەدەل ئاادچچىق تۆىەۋ تقاادن ئۈچۈن تۇرمۇش خىزمەت  ئېاتقاادناا   
  ھدز ر مەن! ھە ااااااا مە ااااااائەخ دېگەن نېمە ئىلگىرى مەن. ئى ى

 .ئىكەن مېۋە شېر ن ئەڭ مېۋە ئېر شكەن قىلى  ئەجىر چۈشەن  م 
ستىگە خىزمەتلەرنى ئۇىۇغ ئىگىلىرى تدالنت شى ئۈ    مۇمكىن ئدالىى

  ئورۇناا  غىلى ئۇنى تۇرۇپ ساااااىڭاا ۈرمەي ئەجىر جاادپاادىىق ىېكىن
 .بوىمدي ۇ
 .ئدچتىم كۆزۈمنى ئدخىرى مەن بىلەن يدرد مى قەغەزنىڭ تېرە

 بدھدنە ئۈچۈن قدچۇرۇش ئۆزۈمنى خىزمەتتىن ئىلگىرى مەن ئەگەر
 قديدخشىالش خىزمىتىمنى زېھنىمنى  قىلغدن سەرپ ئىزدەشكە سەۋەب ا

 والرب كەتكەن ر ۋ نلىشى  قدنچىلىك ئىشلىر م بوىسدم  قىلغدن سەرپ
 !ھە ا ئى ى

  ئدى     ئۇنىڭ بدر  مەخقىاەتلىكى مۇۋەپقەقىاەت بىر ئدجديى 
  ئۇ شەكسىزكى . قدىى ۇ چېنى  در لەرااااااچ اااااا دمدلاااااائ ھەرقدن   

سقدتالنغدن سىقالرنىڭ ھەرخىل يۈز  نەچچە ئى   ىئۇن. جەۋھىرى پىر ن
شىلەر سدن  كى كۆپ شۇڭد  .تەس توىىمۇ ئورۇنلىمد    ئۇنىڭ  ن كى
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 ھەر كېلى   نىاەتكە قەتتىي مەن پەقەت. تۇر  ۇ قدچۇرۇپ ئۆز نى
 تەر كۆپرەك بوىساااااادم  قىزغىن بەكرەك قدر غدن   بۇرۇنقىغد كۈنى

سدمال   بوىغدن تەس ئېر شى  ھەتتد مەرتىۋە  ئورۇن  بديلىق  ئدققۇز
شتىكى. كېلى ۇ قوىغد چوقۇم بەختمۇ سىقنى تەس ئەڭ بۇ تۇرمۇ   پىر ن

  ۇلئۇس بىرخىل يەنە بېر   غدن يدردەم سدقلىشىمىزغد چىڭ ئېسىمىزدە
 تەىەپ مېڭىشااانى يول چدقىر م بىر ساااەن  ن بدشاااقىالر ئەگەر: بدر

سد    ۇ ئدرت يوىنى چدقىر م بىر يەنە بىلەن ئىختىادر ڭ ئۆز سەن قىل
 كەم ااااا كەم  ن ئددەملەر ئىر د لىك بېرى ئەسىرىەرد ن نۇرغۇن. مدڭ

 مۇۋەپقەقىاەت ئددەملەرال ئىر د لىك مۇشااۇن    مدند كەى ى  ئۇچر پ
 .ئېر شەىەي ۇ شەر قى ە
 .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن

 ەنم ئۈچۈن يدشنىشى اااا گۈىلەپ ئىشلىر منىڭ بىلىۋ ى  م  ھدز ر
  دى    ئ ۋ قىتنىڭ مەڭگۈ قىلىشاااىم  ئدد  توىۇ  مەجبۇر اىتىمنى ئۆز

شىم شىلەر ئىر د لىك. ئىكەن كېرەك مېڭى شلىك ئۆز گە كى   ى ئ تېگى
  قدر غدن   ئددەملەرگە ئددەتتىكى ئۇالر قدىمدي ۇ  قدندئەتلىنى  بىلەنال
  ئىشااااىغد قىلغدن ئۇالر. مدڭى ۇ يول كۆپرەك. قىلى ۇ ئى  كۆپرەك

  مول ئااادخىر ااا   ئۇالر چۈنكى . قىلماااديااا ۇ تەىەپ ھە  دەرھااادل
 .بىلى ۇ ئېر شى  غدنلىقىنى نەتىجىلەرگە

  ئەقلىي جدپدىىق ئدشااۇرۇشااتد  ئەمەىگە نىشاادنىنى ئۆز نىڭ ئددەم
 مەن ئەگەر. ئاادير الىماادياا ۇ ئەمگەكتىن جىساااااماادنىي ۋە ئەمگەك

 كەىگۈسۈم مېنىڭ چدغ   ئۇ خدىىمىسدم  تۆىەشنى بەدەل مۇشۇنچىلىك
 قىز لگۈىلەر ۋە كۈىكە ئۆتىاا ۇ  ئىچىاا ە ناادمر تلىق ۋە ياادش كۆز
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 بەختسىزىىكى ئۆزۈمنىڭ ئۇرۇپ  ز ر ااا ئدھ ئۈچۈن كەىگۈسى وىمىغدنب
  ئۈچۈنال ئۆزۈم مەن كېاىن بۇنىڭاا  ن. ئۆتىمەن ئېچىنىاا  ئۈچۈن

 .مدڭمديمەن قديتد يوى   كوند. ئدز بالنمديمەن
 .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن
 گەرچە ەنم. ئەمەس قۇل قاادىغاادن باادغلىنىاا  خىزمەتكە مەن
 ىنىېك نەپرەتلەنسااەممۇ  ئىشااالرد ن تېگىشاالىك ئورۇنالشااقد ئدمدىسااىز

ىڭ ئېغىر ىڭ خىزمەتن غدنلىقىنى قدتلىمىنى چوڭقۇر روھىمن ى     ئدچ
 بۇ. ئۆزگەرتەىەي ۇ تەق  ر منى مېنىڭ ئۇالر پەقەت چۈشااااىنىمەن 

 ساادىغدنغد ئۇرۇ  يەرگە ئۈچۈن ئېلى  ھوسااۇل مول دېھقدنالر خۇددى
  .ئى  ئوخشدش

 پۈتۈن ئۇنىڭغد شاااااۇغۇىلىندي  بىلەن خىزمەت قدن    مەيلى
شاليمەن مۇھەببىتىمنى سدمال  شۇن   . بېغى شلىر م   قىل  لۇپمەغ ئى

 .بوىمديمەن
  ىېكىن بوىساااىمۇ  چەكلىك ئىشاااالر قىلى  غدن كۈنى ھەر مەن

 غدئدى بىلەنال بىلەكلىرى قەھر مدنالرنىڭ يدىغۇز دۇناد. ئەھمىاەتلىك
شلەۋ تقدن بىلەن سدد قلىق  ئىلگىرىىمەي ۇ   غدئۇنىڭ ئددەم بىر ھەر ئى

 غدنبوى خىزمەتكە. مدڭى ۇ قوشۇپ ھەسسىسىنى ئۆز بوىسىمۇ ئدزر قتىن
 ۋ قىتنىڭ يدكى ساااااەۋەبى  ن پۇل مۇھەببەت مۇھەببەت ھەقىقىي

 گەنكەى ئىشااالىتىلىشاااى  ن ئەمەىىاەتتە قدبىلىاەتنىڭ ۋە خورىىشاااى
 ۋە مەغرۇرىۇ  كېلىااا  غااادن ئېلىااا  مۇۋەپقەقىاەت بەىكى ئەمەس 

ىڭ ئۈنۈملۈك. كەىگەن ر ز مەنلىكتىن پدتى چوڭ ئەڭ خىزمەتن كد   مۇ
 .بوىغدنلىقى   ئورۇنالپ ئۇنى
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 .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن
ن  كى ھەر مەن بدشاااااالپ ھدز رد ن  بىلەن نەتىجىلىر م كۈ

  ۋ قتىمنى خىزمەت كۈنى ھەر مەن. قدى ۇر مەن ھەير ن كىشاااىلەرنى
  مۇشااۇ. قىلىمەن مەبلەغ ئەتىگە تەر منى ئدققۇزغدن ئدرتۇ  ئۇز رتى  

 ەپوز تسىا كۆرۈىى  غدن ئدز دۇنادد  شەخسىاەتچى ۇاااب اااااا وز تسىاەاااپ
 .بوىمديمەن مەغلۇپ ھەرگىز مەن بوىسىال 

شۇ ئەگەر ئەىۋەتتە  سىاەدە مۇ شلەپ  پوز ت  كۆپرەك كۈنى ھەر ئى
  ئددەملەرنىڭ تىر شمدي  غدن قىلچە خىزمەتتە دم بوىس مدڭى  غدن يول

سىگە سخىر  شۇم تەيادرىىنى  ئۈچۈن تۇرۇش تدقدبىل مە . كېرەك قويۇ
 مەن ئۈچۈن  تەۋر تىشااااىم ئىشااااالنى چوڭ ھديدتىم   قىسااااقىغىند

  ۆزك بىكدرچىالرغد پدي  لىنى   توىۇ  ۋ قىتتىن كۈچۈم  ن  زېمىن  ن
 . ىاليق شۇن   . كېرەك سدىمدسلىقىم قىر منى
 .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن

 مەن بوىسااااىال  نەرسااااە ئىككى مۇشااااۇ خىزمەت  مۇھەببەت 
 .كەچۈرەىەيمەن تۇرمۇش كۆڭۈىلۈك

  تۇرمۇش بوىمىسااااد كىاىم ئۇچىغد تدمد   قورساااادققد بىلىمەن 
  ئوخشااادشاااال تۇرمۇشااامۇ نەرساااىلەر بۇ ىېكىن بوىمدي ۇ؛ بەختلىك
 ۇب تۇرسىال  ئېقى  سۈيى بوىسىمۇ  ئېر ق كىچىك. ەمەسئ بەختلىك

 دسۇغ ئۆىۈك قدىسىال  توختدپ سۈيى ئەگەر بوىى ۇ  ئدرتۇقچىلىق چوڭ
  ئۆزگىر   ئۈزىۈكسىز ئۆزۈم ە ئى   چوڭ ئەڭ ئۈچۈن مەن. ئديلىنى ۇ

  ساااااادن  كى ئدز ندھديىتى. تۇرۇش كۆرۈپ تۇرۇۋ تقدنلىقىنى بوىۇپ
 جدپدىىق قۇرۇىغدنلىقىنى  ئدساااتىغد زمەتخى بەختىنىڭ ئۆز ئددەملەرال
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 ۇپتون ئىكەنلىكىنى مۇندسااىۋەتلىك بىلەن ئىشاالىمەساالىك ئىشاالەش
  ساااىڭ ۈرۈپ ئەجىر ئىشاااقد بىرەر ئدمىلى بىر نچى بەختنىڭ. يېتى ۇ
 .قدز نى  نەتىجە

 .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن
  ھەرقدن    درتمديمەن ت بدش ئىلگىرىەشااااتىن ئدىغد ئەم ى مەن

 .قىلمديمەن ھۇرۇنلۇ  ئىشتد
  قدر تىمەن  خىزمەتكە زېھنىمنى پۈتۈن مەن بدشااالپ  ھدز رد ن

شۇرۇپ قدىمدي  ئورۇنالپال ۋەز قىنى ئىچى  كى پىالنىم شلەيمەن ئد . ئى
  ئۇچر سااااااادم  قىاىنچىلىققااد ئوخشااااااادش ئىلگىر كىگە مەن ئەگەر

  سدم قىالىمى ئىشەن  ىقىغدتىر شچدنل ئۆزۈمنىڭ ئوخشدش ئىلگىر كىگە
  خىزمەتكە ۋۇجۇدۇمنى پۈتۈن مەن. ئىشااالەۋېر مەن توختىمدي يەنىال

 ۋە گدڭگىر ش بوىى ۇ  سۈزۈك بدشقىچە ھدۋ  چدغ    ئۇ بېغىشاليمەن 
 يېتى  خۇشدىلىق چوڭ ئەڭ تۇرمۇشتىكى ئىچى ە مۇشەققەتلەر اااا جدپد

 .كېلى ۇ
 .قىلىمەن ئەمەل ئەھ  گە مۇۋەپقەقىاەت ئدالھى ە بۇ مەن
     .قىلىمەن بىلەن تىر شچدنلىقىم پۈتۈن ئىشنى ھەرقدن    مەن
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 ئوتتۇز يەتتىنچى باب
 

 
  ىزنىشدنس ئىلگىرى چۈنكى كېتىقتۇ  بىكدر كۈچۈم زېھىن ۇرغۇنن

 .يدشدپتىمەن
  نۇرغۇن يۈرۈپ  تەۋر نى  ئدسااتى   ھۈسااەن اااااااا ھەسااەن مەن
 .ئۆتكۈز ۋېتىقتىمەن رنىپۇرسەتلە

  سااۇ سااېۋەتكە خۇددى ھديدتىم مېنىڭ بېرى  يىلالرد ن نۇرغۇن
 .ئۆتۈپتۇ ئۈنۈمسىز قدچىلىغدن ەك

  كۈنى بىر ئاادخىر دېگەنلەرگە بااديلىق بەخاات  مۇۋەپقەقىاەت 
 .يۈر ۋېر قتىمەن ئۈمى تە دېگەن ئېر شىمەنغۇ 

 بوىغدن قەغەز تېرە بۇ ئەگەر. يۈر ۋېر قتىمەن كۈتۈپ قۇرۇ  مەن
سد  شۇن    ئۆمۈر بىر بەىكىم بوى  .بوالتتىم كەتكەن ئۆتۈپ كۈتۈپ مۇ
 ىپدي  س قىلچە ئوىتۇرۇشنىڭ ئويالپ ئۇالرنى. سدالۋ ت ئىشقد ئۆتكەن

 .يو 
 .كەتتى ئۆتۈپ ھەممىسى بۇالرنىڭ

  قااادچۇرۇپ ئۆز نى مەنااا  ن ئۈچۈن نېمە مۇۋەپقەقىاەتنىاااڭ
 توختىمدي  غدن  شاااقدئى بىر. چۈشاااەن  م ئەم ى مدند يۈرگەنلىكىنى

سدم شدرمىكىن يدپ شنى ھېچقدن    ئددەملەر يۈر   غدن دەپ پى  تدڭ ئى
ىماااديااا  كەن قۇز  ت ىم پىالن مەن ئەگەر. ئاااد ىلەن تۈزگىن   ئۇنى ب
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 ئىغدڭالپ  سوقۇشىغد شدمدىنىڭ گۈىى ەك پىادز خۇددى ئورۇنلىمىسدم 
 .قىالىمدي  كەنمەن ئى  بىرەر ئەھمىاەتلىك

  ئىشاااااقد مەىۇم كېلىۋ تقدنالر تۇتۇپ يول غدئدى   ئۆز دۇنادد  بۇ
  ئۆز نىڭ ئددەملەر ئۈنۈم  ر. ئىكەن ئددەملەر بېغىشااااالىغدن ئۆز نى
  ئۆز نىڭ قىلمدي  كەن  ئىساار پ ئىشااالرغد ئورۇنسااىز كۈچىنى زېھنىي

  ئۇىۇغ بۇ ئەمەىىاەتتە. چدچمدي  كەن قداليمىقدن ئدرتۇقچىلىقلىر نى
 مېنىڭ تۇرۇپتىكەن    م  ئدى كۆز مېنىڭ ئەزەى  ن مەخقىاەتلىك

 .كۆرەىمەپتۇ ئۇنى كۆزۈم
 .ئورۇناليمەن بىلەن كۈچۈم پۈتۈن ۋەز قىنى قوىۇم  كى مەن

  ڭئىشاانى ئىشاالىگەن پەرقى مەغلۇبىاەتنىڭ بىلەن مۇۋەپقەقىاەت
 بااادش مەغلۇبىاەتتىن. ساااااۈپىتىااا ە بەىكى ئەمەس  ساااااااادنىااا  

 ئەمەس  زئد ھەرگىز ئىشاالىرى قىلغدن ئددەملەرنىڭ كۆتۈرەىمەي  غدن
  ربى ھدىالرد  كۆپ قىلى ۇ  تدىلىمدي ئىشااانى ئۇالر يېرى  يدمدن بىرال

  ئۇالر. مدڭى ۇ بۇزۇپ تەرەپتىن بىر ساااادىسااااد  قۇرۇىۇش تەرەپتىن
سەت پدي  لندىمدي ۇ  شدر ئىتتىن  كىسەمىمىالى ئۇالر. يدر تدىمدي ۇ پۇر

ى ۇ مەغلۇپ بىلەن ي ۇ مۇۋەپقەقىاەتكە ئۇالرنى. بوى مد ن ۇر ى .  ئديال
 ۋ قىت تۇرغدن تېشى  ااااااا ئېشى  ئۇالرد  ئىقتى  ر  يېتەرىىك ئۇالرد 

 ىېكىن توىۇ   ئۇالرد  ئدمىللىرى ئدسااادسااالىق مۇۋەپقەقىاەتنىڭ بدر 
 يوىنى بىر ھەقىقىي تۇرمۇشاتد ئۇرۇپ  تەڭ ئۆز نى ئىشاقد ھەممە ئۇالر

 .تدپدىمدي ۇ مەڭگۈ
م ى مەن بدر منى د ققەت ئە م خىزمەتكىال ئېتى . ديمەنقدر تىۋ ى

  كۆزۈمنى ئەم ى مەن. كېرەك بدشلىشىم تۇرمۇشنى بىر مۇكەممەل مەن
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ڭ  ن. ئدچىمەن ن  قال مەيلى كېاىن بۇنى ى ى قىالي  ئى  قد  ئد
 .بدشاليمەن ئدن  ن ئويلىنى   ئەستديى  ل بىلەن

 .بوىى ۇ بەرپد ئورمدنلىق بىقديدن ئۇرۇقتىن تدل بىر
  رمىسااى درقىلىقالئ تىر شااى  توختىمدي روھ  قديتمدس كىشااىلەر
 .چىققدن تۇرغۇزۇپ ئېھر منى مۇستەھكەم تۈزىەڭلىكى ە
  ديدشدتب ئدئىلىسىنى ئددەم ئىگىلىگەن پىششىق كەسىقنى بىرخىل

  ئۆز نىڭ ئددەم ئېساااىلىۋ ىغدن تەڭ ئىشاااقد ھەممە كېتەىەي ۇ  بېقى 
شنى نەدە كېمىنى مدتروس. بدقدىمدي ۇ جېنىنىمۇ  سە بىلەىمى توختىتى

 قەيەردە ئۆزۈمنىااڭ مەن ھاادز ر. يوقىتىاا ۇ ىىنىرو ئۆز شااااااادماادل
  نىمۇيېتىشااا قدن    نىشااادنغد كۆزىىگەن بىلىمەن  كېتىۋ تقدنلىقىمنى

 .بىلىمەن
 .ئورۇناليمەن بىلەن كۈچۈم پۈتۈن ۋەز قىنى قوىۇم  كى مەن

  نىئىش بىر يۈرگەن  ن  سۆرۈىۈپ ئېسىلىۋېلى  تەڭ ئىشقد ھەممە
 نىزېھنى. قدنۇنىاەت بىرخىل بۇ ئەال  چىققدن ئېلى  ئديىغىغد تۇتۇپ

 .قدز ندىمدي ۇ مۇۋەپقەقىاەت ئددەم چېچىۋەتكەن
  يېر مى بۆىۈۋەتساااااەك  ئىككىگە ئوتتۇر   ن كەسااااالەنچۈكنى

  ئى  ئددەمنىڭ بىر خۇددى بۇ. مدڭى ۇ كەينىگە يېر مى ئدى  غد 
شدننى قىلغدن   شدي ۇ بۆىۈۋەتكىنىگە نى   ئېتىبدر نى ااااااا د ققەت. ئوخ

 .يېقىنالشمدي ۇ مۇۋەپقەقىاەت دەملەرگەئد چېچىۋەتكەن
  قىلمدقچى  ئۆزگىر   چوڭ قېتىملىق بىر تۇرمۇشاااااۇم   مەن

  .سااااېز ۋ الالي ۇ چوقۇم بوىۇۋ تقدنلىقىنى ئۆزگىر   مەن ە بدشااااقىالر
. بوىى ۇ ئىگە كۈچكە خور مدس ئددەم بوىساااد  ئېنىق نىشااادن ئەگەر
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  ىاىمك ئدۋ ز م  مېنىڭ بدشلىغدن    يدشدشقد بويىچە نىشدن ئېنىق مەن
   تۇرقۇم  ااا تەقى ۋە تۇرۇشۇم-يۈرۈش قىادپىتىم  تدشقى كېچىكىم  ااا

 .بوىى ۇ ئۆزگىر  
  ئۇىۇغ بۇ ئۈچۈن نېمە ئوخشااااادش كىشاااااىلەرگە نۇرغۇن مەن

 كەى  م؟ قدر پ سەل ھەقىقەتكە
  ەئدنچ بدشقىالر ئۇ مەيلى بوىسد  پىششىق ئىشقد ئددەم مەىۇم مەن

  ئىشاانى شااۇ ئۇ پەقەت بوىسااۇن  نەرھۈ كەتمەي  غدن ئىلى  كۆزگە
 مۇكدپدتقد چوڭ چوقۇم ئۇ قىالىىساااااىال  يدخشاااااى بدشاااااقىالرد ن

  ھۈنىر   ن ئدشااۇ مەركەزىەشااتۈرۈپ زېھنىنى ئۇ ئەگەر. ئېر شااەىەي ۇ
 ھەم ە يەتكۈزەىەي ۇ پدي   ئىنساااادنىاەتكە ئۇ پدي  لندىىسااااد  توىۇ 

 . ئېر شەىەي ۇ مەنقەئەتكە اليىق شۇنىڭغد
 .ئورۇناليمەن بىلەن كۈچۈم پۈتۈن ۋەز قىنى قوىۇم  كى مەن
 ھەم ە تۇرغۇز مەن نىشاادن ئېنىق ئۆزۈمگە كېاىن بۇنىڭ  ن مەن

  بىلەن ۋۇجۇدى پۈتۈن ئددەم. سدقاليمەن چىڭ مەڭگۈ ئېسىم ە ئۇنى
  ھديدتنىڭ بوىمىسااااااد قدز ندالي ۇ  نەتىجە ئدن  ن ئىزدەنگەن  ال 

ن    قد ى ە ھېچ ي ۇ ئەھمىاىتى ئدالھ مد تدگۈ. بوى   ھەر   ن ىز رىىق
 گۈل ھەر ال پەقەت ىېكىن يۈر  ۇ  ئۇچۇپ ھدشدر تالر نۇرغۇن بدشقىمۇ
 يىللىق نۇرغۇن بىز. چىقىر الي ۇ ئىشااالەپ ھەساااەل يىغى  چېڭىنى

 ەتەجر بىگ مول جدپدىىر مىزد ن تدرتقدن كىچىكىمىزد ن ۋە ئۆگىنى 
 بىز ئەگەر چۈنكى  ئەمەس  مۇھىم بۇ بوىمى ۇقمۇ  اااا بوى ۇقمۇ ئىگە

  زكۆ بىر پىشااقدن نىساابەتەن كەىگۈسااىگە قويغدن    قەدەم تۇرمۇشااقد
 بەختكە ئېاتداليمەنكى  كېساااى  چدغ    ئۇ بوىمىساااد  قدر شاااىمىز
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 ۇپۇرسااەتلەرم ئېر شااتۈر   غدن مۇۋەپقەقىاەتكە بىزنى ئېر شااەىەيمىز 
 .كېتى ۇ ئۆتۈپ

 كېرەك  تۇرغۇز شاااىمىز نىشااادن يۈكساااەك بىز د ئىم  كىشاااىلەر
  ز بېسااىشااىمى يوىالرنى نۇرغۇن ئۈچۈن بۇنىڭ بىز ىېكىن  دېاىشااى ۇ

شىمىز ھەر كەت ئەمەىىي شدن ئۇىۇغ. كېرەك قوىلىنى  البىلەن بوىغدن نى
 ھەرگىز ئو  ئدىسااادڭال  قدر غد توغر  نىشااادننى. ئدتمدي ۇ تدڭ ئى 

 .كەتمەي ۇ قېاى 
 دەقىقە بىلەن گۈى ۈرىىگەن كەىتۈرۈپ ز لز لىگە جدھدننى ھدۋ 
 .يەتمەي ۇ چدقمدققد ئۆتكەن قى چې ئىچى ە

سىنى شۇ مەن   ىرب نىاەت  بىر پەقەت يەتتىم  تونۇپ ئدخىر نەر
    نيوىۇم ئىلگىر لىسەم  بىلەن قەدەم پۇختد قدر پ نىشدنغد مەقسەتتە

  شاااااۇنىڭغااد بۇ. بوىماادياا  كەن مەغلۇپ ھەرگىز قااديتمىسااااااادمال 
سديى نۇقتىغد بىر ئدرقىلىق ئەينەك نۇر نى قۇيدش ئوخشدي ۇكى     غ

 .قىالاليمىز ھدسىل ئوت ئۇنىڭ  ن قىشتىمۇ ز مىستدن ئەڭ
 .ئورۇناليمەن بىلەن كۈچۈم پۈتۈن ۋەز قىنى قوىۇم  كى مەن
  چوقۇم مەركەزىەشااتۈرەىىسااە كۈچىنى ئەگەر ئددەملەرمۇ ئدجىز ئەڭ
شى شەىەي ۇ؛ نەتىجىگە يدخ سىچە  ئېر    ئددەملەرمۇ كۈچلۈك ئەڭ ئەك
  ئىشااانى بىر ھېچقدن    چىۋەتساااە چې تەرەپلەرگە نۇرغۇن كۈچىنى
سى سۇ. چىقدىمدي ۇ ئېلى  سە  توختىمدي تدمچى شىۋەر   ھەرقدن    چۈ
 ەنئۆتك ئېقى  شدرقىر پ ئەكسىچە  تىشىۋېتەىەي ۇ؛ تدشنىمۇ مەزمۇت

 .قدى ۇر ىمدي ۇ ئىز ھېچقدن    سۇ
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  مۇشااااۇ مېنىڭ كىشااااىلەر مدڭىمەن  قدى ۇرۇپ ئىز يوىۇم   مەن
 . بىلسۇن ىمدڭغدنلىقىمىن يوىالرد 

 .ئورۇناليمەن بىلەن كۈچۈم پۈتۈن ۋەز قىنى قوىۇم  كى مەن
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 باب ئوتتۇز سەككىزىنچى
 

 
 .يدشدپتىكەنمەن قدر غۇدەك شۇن    ئىلگىرى
 جدپدىىق ئۇ. كىر قتىكەن بۆسااۈپ تۇرمۇشااۇمغد ئىلگىرى پۇرسااەت

  نىئۇ تونۇيدىمدپتىكەنمەن  ئۇنى مەن ر ۋ ىغدنچە كى سىادقىغد خىزمەت
 .ئۆتكۈزۈۋېتىقتىمەن بىكدر

 يۈرۈپتىمەن  الغديالپ نىشاادنسااىز قىلچە سااەپىر م ە ھديدت مەن
  تۇرمۇشااقد گۈزەل مېنى قۇرۇمدپتۇ  يدشاالىرى بىچدر لىك كۆزىىر م  ن

  ئۇزۇن خېلى سااااادقالۋ تقىنىغد ھدرۋ نىڭ ئدىتۇن بدر   غدن ئېلى 
 .قىلمدپتىمەن د ققەت سىمۇبوى بوىغدن

 زھەرگى قدر شاالىر مغد كۆز كېاىن بۇنىڭ  ن پوز تسااىاەم مېنىڭ
 .ئۆزگەردى ھدز ر پوز تسىاەم مېنىڭ چۈنكى يەتكۈزەىمەي ۇ  ز ادن

 بديلىق  ھەرگىزمۇ مەي  ساااااىگە پۇرساااااەت بىلىۋ ى  م  ھدز ر
 .كەىمەي  كەن تدقدپ بەىگىلىر نى شەرەپ ا شدن يدكى مۇۋەپقەقىاەت

 كېرەك بېر لىشااااىم بىلەن ۋۇجۇدۇم پۈتۈن ئىشااااقد ھەرقدن    نمە
سد ئىكەن  سەتلەر يدخشى ئەڭ بوىمى سىز ااااااا ئۈن يېنىم  ن پۇر  تىن

 ۋ قىتتد  بىر مەىۇم ساااەھەردە  كۈنى بىر ئددەتتە. كېتى  كەن ئۆتۈم
  مۇمكىن كېلىشاااىم دۇچ پۇرساااەتكە يدخشاااى ئەڭ ھديدتىم  كى مەن

  ئۇ مەيلى كەىگەن ە  دۇچ گەمەساااااىلى قىاىن ھەرقدن   . ئىكەن
 مەن بوىسااااۇن  پەسااااكەش قدنچىلىك قىاىن  قدنچىلىك قدر مدققد



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

197 

  چىقىمەن  ئوتتۇر غد بىلەن ئىر دە قديتمدس جدساااادرەت  يۈكسااااەك
 ا سااۈر ئۇ مەيلى كەىگەن ە  يېتى  پۇرسااەت قىلغدن  ال  شااۇن   

  ن قدىسۇ بېسىلى  ئدستى   چدڭالر ا توپد يدكى كەىسۇن بىلەن ھەيۋە
 .تۇتۇۋ الالي  كەنمەن ۇنىئ

  ئۇچر غدن ز رىىنى   ئىشاااااىم  ن كۈنلۈك ھەر مەن ئىلگىرى
 پۇرساااااەت قېتىممۇ بىرەر ئۆتۈپتىكەنمەن  ئېاتىاا  ھاادل ئااددەمگە

 قەغەزىەرنىڭ تېرە بۇ ھدز ر. بدقمدپتىكەنمەن ئۇرۇنۇپ يدر تىشاااااقد
.  چىقىمەن قۇرۇپ يېڭىۋ شااااتىن تۇرمۇشااااۇمنى مەن بىلەن ئىلھدمى

  خۇددى قدر يمەن  ئدى  مغد كۆتۈرۈپ  بېشاىمنى دشاالپ ب بۈگۈن  ن
  پۇرساااەت بىلەن ۋۇجۇدۇم پۈتۈن ئىزد گەن ەك  ئوزۇقلۇ  شاااىر ئدچ

 .ئىزدەيمەن
  ۇرۇ اااق ااا ۇرۇقتىناااق ئېچىشىنى قۇچد  پۇرسەتنىڭ ئەم ى مەن

 .تۇرمديمەن كۈتۈپ
  مېنىڭ مەغلۇبىاەت ھەرقدن   . تدرتىشااامديمەن ئۆتمۈشاااكە مەن

 ەنم بوالىمدي ۇ  توسدىغۇ يېتىشىمگە قوينىغد بەخت ەۋ مۇۋەپقەقىاەت
  ئاادخىر مەن. ئۆتكۈز مەن خاادتىرجەم ئۆمرۈمنى ئاادخىرقى يەردە ئۇ

 اليىق شاااۇنىڭغد دېساااەڭ  ئېر شاااىمەن ئدۋ زغد يدڭر   چۈشاااەن  م 
 .ئېر شەىەي  كەنسەن ئدھدڭغد

  كۆڭلىنى ئددەمنىڭ. تۇرۇۋ ىمديمەن ئەسلەپ ئىشالنى ئۆتكەن مەن
.  چىقدرغدن كەىتۈرۈپ ئۆزۈم مەغلۇبىاەتلەرنى ئدشاااۇ ى  غدنقىل يېر م

  قوىى  كى ئدخمدقالرال قىل  شاااااۈكۈر بدر غد قوىۇڭ  : »قەد مكىلەر
  ئىشاااەنگەن ئىلگىرى مەن بۇ. دەي ۇ «قىلمدي ۇ قدندئەت نەرساااىگە
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 ىېكىن . كەىگەن بوىۇپ مىز ن ھەر كىتىمگە مېنىڭ ھەم ئۇ ھېكمەت 
 مەن! يد  چىقىۋېرەم ۇ؟ بوىۇپ توغر  ىھەممىس سدۋ قالرنىڭ قەد مكى
  قدرشااى ئۇسااۇىۇمغد تۇرمۇش ئىلگىر كى بدشاااليمەن  تۇرمۇش يېڭىچە

  ساااااۆزنى ھېكمەتلىك بۇ يەنە بىللە بىلەن شاااااۇنىڭ تۇر مەن 
ى  كى ئەخمەقلەر: »ئۆزگەرتىمەن ندئەت نەرساااااىگە قوى ى  قد   قىل
 !«ئىنتىلىمەن نەرسىگە كۆپ تېخىمۇ مەن يۈرۈۋەرسۇن 

  ۇرۇ اااق ااا ۇرۇقتىناااق ئېچىشىنى قۇچد  پۇرسەتنىڭ ىئەم  مەن
 .تۇرمديمەن كۈتۈپ

. بوىاا ى ئىلگىر لەش خېلى مەناا ە بىرى كۈنلەرد ن يېقىنقى
 تېرە. بوى ۇم تونۇۋ الالي  غدن قدر غدن   ئىلگىر كىگە پۇرساااااەتنى

م  ن مەزمۇنالرنى قەغەزد كى ڭد ئدرقىلىق  ئۆتكۈزۈش ئەمەىىاىتى   مد
 ئددەتلەرد ن ندچدر ئىلگىرىەتمەيۋ تقدن ىغدئد بوىۇپ پۇتلىكدشاااااادڭ

  مۇشاااۇ ئىشااانى مەن. بدشااالىنىشاااى تېخى بۇ. قۇتۇى ۇم يىلتىزد ن
  بوىساااىمۇ  ئددەتلىر م ندچدر نۇرغۇن خېلى بدشااااليمەن  نۇقتى  ن

تەڭر نىڭ يدرد مى بىلەن  تۈگىتىمەن  دستدااااائ ااااا دستدااااائ ئۇالرنى
كېتى  غدن  ن ئۆتۈپخدتدىىقلىر منى تۈز تىمەن. ئەگەر مەن ە ئۆزۈم  

مۇۋەپقەقىاەتنى كۈتىۋ ىى  غدن توىۇ  ئىشاااەن  بوىساااىال    جدسااادرەت
 ھدز رقى  ن يدخشى تۇرمۇشقد ئېر شىمەن. ئەڭ بوىمىغدن  

 يەىكەم  ن پۇشااديمدن ۋە مەغلۇبىاەت ئەخمەقلىقىم  ن ئىلگىرى
نى بېساااااىااا   م ىر  ىل ىكەن  بە قت ى ېت ىۋ ىگ نى ئ م  يەرد ن كۆزۈ

  د ئىرەم نەزەر قۇتۇى ۇم  يۈكتىن ئىلگىر كى ھدز ر. ئدىمدپتىكەنمەن
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  ئۇ تۇرۇپتۇ  ئوچۇ  كەڭ ئىشااىك يەردە يەتكەن نەز ر م كېڭەي ى 
 .بدشالي ۇ قوينىغد تۇرمۇش يدخشى تېخىمۇ مېنى

  قاااۇرۇ  ااا قاااۇرۇقتىن ئېچىشىنى قۇچد  پۇرسەتنىڭ ئەم ى مەن
 .تۇرمديمەن كۈتۈپ

شدنىمنى كۈنلۈك ھەر مەن س ئەڭ يدزغدن    نى سەتكە تىگە ئۈ  پۇر
  .ئۇنتۇمديمەن قويۇشاانى يېز   سااۆزىەرنى توغر لىق قىلى  د ققەت
 سااااەھەر كۈنى ھەر ئۇچر ي  ئىشااااالرغد كۆڭۈىسااااىز قدن    مەيلى

.  كۈتۈۋ ىىمەن بىلەن تەبەساااااساااااۇم كۈننى بىر يېڭى ئويغدنغدن   
  ئۈمى سااىزىىكنى چۈشااكۈنلۈكنى  ئوخشاادشااال پۇرسااەتمۇ مۇھەببەت 
ي ۇ مد ل  م  ھدز ر. يدقتۇر تد بى  مۇۋەپقەقىاەتكە زور ئەڭ تۇرمۇشااااا
  كىشااىلەر ئۈمى ۋ ر ئەڭ خۇشاادل  ئەڭ ئددەتتە كىشااىلەر ئېر شااكەن

  يۇمۇر سااتىك ئىشاالەي  كەن  تۇرۇپ كۈىۈپ خىزمەتنى ئۇالر. ئىكەن
سەتلەرنى بوىى  كەن  بدي تۇيغۇغد شقد پۇر شتىكى مدھىر  تۇتۇ   تۇرمۇ

  يدكى تۇتى  غدن ولق مەيلى. بوىى  كەن ساااەزگۈر ئۆزگىر شااالەرگە
. تۇتى  كەن پوز تسىاە ئوخشدش ھەممىسىگە بوىسۇن  ئىشالر ئدسدن

  پۇرساااەت يدر تقدن ئۇالر. بوىى ۇ دېساااە ئددەم زېرەك شاااۇالرنى مدند
 . بوىى ۇ كۆپ قىلغدن  ن تەسەۋۋۇر ئۆزىىرى

  شۇنچە ھەقىقەتنى بۇ كۆرۈنى  غدن ئددد ي توىىمۇ قدر مدققد مەن
  ئۈچۈن ېمەن نۇرغۇنلىر مىز بىز بديقىادىمى  م؟ قدنېمىش بېرى يىلالرد ن

 ئۆتۈپ يېنىمىزد ن ۋ قىتالرنىاااڭ ئااادىتۇنااا ەك ھاااديااادتىمىزد كى
غد قدنلىقى مدي  د ققەت كېتىۋ ت غد قىل قدىالر  تدشاااااالپ نەزەر د شااااا

  كېاىن كەتكەن  ن پەر شاااااتە د ئىم ئۈچۈن نېمە بىز تۇرۇۋ ى ۇ ؟
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 پۇرساااەت ئدىىمىز؟ ئېساااىمىزگە كەتكەنلىكىنى كېلى  ئۇنىڭ ئدن  ن
 نەزەر بۇنىڭغد بىز شااااۇڭد . بوىى ۇ ھدىەتتە كىچىك توىىمۇ ئددەتتە

  ئۇىۇغ ھدىالرد  كۆپ ئۇالر ىېكىن قويمديمىز  ساااااېلى  كۆز مىزنى
شالرنى سەت. قدىى ۇ بوىۇپ مەنبەيى ئى   شۇڭد بدر  يەردە ھەممىال پۇر

 كېرەك  تۇرۇشاااىمىز تدشاااالپ قدرمد  بىلەن ساااەۋرچدنلىق د ئىم بىز
  ىچوڭ بېلىقنىڭ چدغالرد   قدىغدن قىلى  بىخەسااتلىك بىز وىمىساادب

 .كېتى ۇ قېچى 
  قاااۇرۇ  ااا قاااۇرۇقتىن ئېچىشىنى قۇچد  پۇرسەتنىڭ ئەم ى مەن

 .تۇرمديمەن كۈتۈپ
 . ئەمەس مەن ئىلگىر كى ھەپتى  ن نەچچە بىر ھدز ر مەن

. بدر ئددەم خىل ئىككى قىلمدي  غدن ھدسااااىل قدندئەت دۇنادد 
  قېقى پېشااىنى بىرى  يەنە ئىشاالەي  غدنالر  كۆتۈرمەي دشب بىرى 

  ئېر شااااامەكچى ئۆزىىرى ئددەملەر خىل  كى بىر نچى. كېتى  غدنالر
 ئددەملەر خىل  كى ئىككىنچى ئېر شاااااەىەي ۇ  نەرساااااىگە بوىغدن

 خىل بىر نچى. قدىى ۇ ئدير لى  نەرساااى  نمۇ بوىغدن بدر ئۆزىىر  ە
 ىېكىن مۇۋەپقەقىاەت  دور ساااى بىرد نبىر د ۋ الشااانىڭ ئددەملەرنى
 قديسى ئۆزۈمنىڭ مەن. يو  د ۋ سى ئددەملەرنىڭ خىل  كى ئىككىنچى

 بوىۇشاانى ئددەم مۇشااۇن    ھەم بىلىمەن  ئىكەنلىكىمنى ئددەم خىل
 .ھەشقدىال تەڭر گە خداليمەن 

  ئىشاااااىااك ئەزەىاا  ن پۇرساااااەت چۈشاااااەناا  م  ئاادخىر مەن
شىك مەن پەقەت چەكمەي  كەن   جدۋ ب ئدن  ن ئۇ  چەككەن  ال ئى

 .تۇر مەن قېقى  قدتتىق ئىشىكنى د ئىم ئەم ى مەن. قديتۇر   كەن
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  قاااۇرۇ  ااا قاااۇرۇقتىن ئېچىشىنى قۇچد  پۇرسەتنىڭ ئەم ى مەن
 .تۇرمديمەن كۈتۈپ
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 ئوتتۇر توققۇزىنچى باب
 

 
 

 .قويۇۋېتىقتىمەن بوش بەكال ئۆزۈمنى ھدز رغىچە مەن
 ۋ ر قالپ بااااېرى اااا نااااېرى ئۇنى ئدىسدم كىتدبنى بىر قوىۇمغد مەن
 .قويۇپتىمەن يېقى  يەنە قويۇپال 
شتىن ئدر م مەن   ئېر شكەنلىر م ئىچى ە كۈن بىر بۇ ئىلگىرى ئېلى

 .بدقمدپتىمەن ئويلىنى  قديتى  ن ئۈستى ە يوقدتقدنلىر م
 قديتد ئۈستى ە اااەر كىتىمھ ااا ساااۆز كۈن  كى بىر كەتكەن ئۆتۈپ
سدم  چىققدن ئويلىنى    ىمۇتېخ ئېلى   سدۋ   ئۇنىڭ  ن ئەتىسى بوى

  مۇناا    ئەزەىاا  ن مەناا ە ىېكىن . بوالتتىم ئىلگىر لىگەن ئاادىغااد
 .بدقمدپتۇ بوىۇپ سەمىمىالىك ۋە جدسدرەت

  ھەقىقىتىنى قاادز نى  مۇۋەپقەقىاەت قاادناا    ۋە مۇۋەپقەقىاەت
 پەقەت ئەمەسااكەن  تۇتقدن پىنھدن ئۆز نى   ئدى  م مېنىڭ ئەزەى  ن

مۇش مەن ىكااا ە تۇر ىل كچ ىۇپ ھەىە ېتىااا   بو نى ك  پەر  ئۇالر
 . ئىتەىمەپتىكەنمەن

  مېنىڭ. كېتىمەن ھدىىم  ن ھېر   بوىغدن   كەچ كۈنى ھەر
 خدتدىىق  بىر ھەرقدن    تدشااااالىغدن ساااااديە كۈنلىر مگە ئۆتكەن

.  كېتىمەن ئۇنتۇپ تېزال ئىشااااالرنى كۆڭۈىسااااىزىىك ۋە مەغلۇبىاەت
  تۇرمۇش بدشاالىنى ۇ  كۈن بىر يېڭى ئەتە بېر    تەسااەىلى ئۆزۈمگە

 !خدتدىىشىقتىمەن. دەيمەن قىالر  مۇئدمىلە يېقىملىقر   مدڭد



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

213 

 .يەتتىم تونۇپ ئېنىق ئدخىر مەن
  ئىكەن  بدز ر بىز ئۆزى دۇنادنىڭ يەتتىم  تونۇپ شااااۇنى مەن

 ۋ قىت  ئۆزۈمنىڭ مەن مەيلى بدركەن  بدھدسى ئۆز نەرسىنىڭ ھەممە
  مېنىڭ مەيلى ساااااېتىۋ الي  نېمە پدر ساااااىتىم ئەقىل ۋە ئەمگەك

  شۆھرەت  ااا شدن پااادر غەت  ااا ر ھاااەت دۇناد  ااا مدل سېتىۋ ىغىنىم
  ھەممىسى ە ھەم بوىسۇن  بىلىم يدكى سااااادد قەتلىك ااااا ساااااەمىمىي

 كىچىك مەن. ئىكەن كېرەك قىلىشاااااىم ئەمەل قدر ر غد ئۆزۈمنىڭ
  نىمغدئدىغى نەرسىنى بىر يەنە ئدىسدم  نەرسىنى بىر وخشدش ئ بدىىالرغد

  ىكۈن  ك ھەر قىلغدن ھدسىل ھديدتلىقنى. بوىمدي ۇ قىلسدم پۇشديمدن
 ەكەىگۈسااىگ مېنىڭ ئۇن  قتد بوىمدي  كەن  قديتۇرۇۋ ىغىلى ئىشااالرنى

 بەد لىگە ئەجر م ساااااىڭ ۈرگەن تەر  ئدققۇزغدن ئدرزۇيۇم  بوىغدن
 ىلىشقدق بىرد نبىر. بوىغۇسى نەرسە مەڭگۈىۈك  بدر قىممىتى كەىگىنى

اى  تېگىشلىك ا ا ئ اەر ا ا   ئىلگىرى بوىۇشتىن ئەسىر ئۇيقۇغد كۈنى ھ
 .بېر   ئېلى  مەشىق بىر ئدالھى ە
شلىر منى كۈنلۈك بىر كەچتە كۈنى ھەر ئەم ى مەن   قديتى  ن ئى
 .چىقىمەن ئويالپ

 دەتلەرنىئد ندچدر ۋە خدتدىىق ئۆزۈم  كى كۈنى ھەر مەن ئەگەر
 نەرساااااىلەر ندچدر ئەڭ مېنىڭ  كى چدغ   ئۇ چىقدىىسااااادم  تېقى 

  ئويلىنىشااااتىن قديتد توغر لىق ئۆزى خىل بۇ. ئدزالي ۇ بدرغدنسااااېرى
 !ھە ا بوىى ۇ تدتلىق نەقەدەر ئۇيقۇ كېاىنكى

ن  كىلەر ىڭ تۆۋە م   مېن ي   د ئىم كدىال غدن بوىۇپ پە   تۇر   
 :سوئدىالر
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 بديقى  م؟ قالرنىئدجىزىى قدن    مەن بۈگۈن
 تۇر ىى  م؟ قدرشى ھېسسىادتالرغد قدن   
 تۇر ىى  م؟ تدقدبىل ئېز قتۇرۇشالرغد قدن   
 ئېر شتىم؟ پەز لەتلەرگە گۈزەل قدن   

 ھەر مەن ئااادرقىلىق  ئۆگىنى  مەزمۇنالرنى قەغەزد كى تېرە
 بوى ۇم  كۈتۈۋ ىى  غدن بىلەن پىالن تۇرمۇشااااانى يېڭى كۈن  كى

ىڭ غدن ەنم بىلەن  بۇن ي   ى   ئۆرىە ي   بەىگىلىرى يول چوقق   پە
  يوىۇم  كى بدسااااقدن مەن ئدخىرالشااااقدن    كۈن بىر ھدز ر. بوى ى

.  چىقىمەن ئويالپ بىلەن ئىنچىكىلىك مەسااىلىلەرنى ۋە ئىلگىر لەش
 بۈگۈنكى مېڭەمگە ئددەت يدخشااااى بۇ يېتىشااااتۈرگەن يېقىن   مەن

 . لى ۇقى تەيادرىىقىنى دەرسنىڭ ئەتىكى مدڭى ۇ  خدتىر لەپ ئىشالرنى
شلىر منى كۈنلۈك بىر كەچتە كۈنى ھەر ئەم ى مەن   قديتى  ن ئى
 .چىقىمەن ئويالپ

  كۈن  كى بىر مۇشااۇ ئىلگىرى  ئۆچۈرۈشااتىن شاادمنى كەچتە مەن
   ھەرقدن   چىقىمەن  ئويالپ قديتى  ن ھەر كەتلىر منى ا سۆز بدرىىق

  ئۆزۈمنى ىڭمېن. قويمديمەن يول قېلىشااىغد چۈشااۈپ نەرسااىنىڭ بىر
 يەردە  بااادر ھوقۇقۇم قىلى  ئەپۇ ئۆزۈمنى ئااادگااادھالنااا ۇرۇش 

 قورقىمەن؟ نېمىشقد بديقدشتىن خدتدىىقلىر منى
  قويۇشااۇم قىلى  گەپ قدتتىقر   مۇندز ر  ە قېتىملىق بىرەر مەن
 قوىالشااااقد يدقمدساااالىقى  قۇالققد قدر شاااالىر م كۆز مېنىڭ مۇمكىن 

 يوىلۇ  ھەرقدنچە كېرەككى  بىلىشااىمىز. مۇمكىن ئېر شااەىمەساالىكى
 يۈرگىلى ساااۆزىەپ يەردە كۆرگەنال ھەقىقەتەنمۇ تەق  رد مۇ  بوىغدن



 ساتقۇچى مال ئۇلۇغ ئەڭ دۇنيادىكى

 

215 

  ئەخمەقلەر بدشااقۇرۇشااۇم  يدخشااى ئېغىز نى ئۆزۈمنىڭ مەن. بوىمدي ۇ
 تاادز  مەن. كېرەك بوىماادسااااالىقىم ئاادۋ رە قىلىاا  مۇناادز رە بىلەن

 تەئددەت ئىشاااااقد بۇخىل ىېكىن. كېتەىمى  م قىلى  كۆڭۈى  كى ەك
 .بېر لمەي ۇ ئەھمىاەت

 بىلەن ئەىەم قديغۇ ۋە ئەخمەقلىق تەجر بىنى ئددەتتە كىشاااىلەر
  تەجر بىلەرد ن مەن ئەگەر. خدتد پۈتۈنلەي بۇ. قويى ۇ ئورۇنغد تەڭ

 بۈگۈنكى چدغ   ئۇ قىلسدم  شۇن    ھەم ە خدىىسدم  ئېلىشنى سدۋ  
 .قدىى ۇ بوىۇپ ئدسدس تۇرمۇشقد گۈزەل ئەتىكى سدۋ قالر ا تەجر بە
شلىر منى كۈنلۈك بىر كەچتە كۈنى ھەر ئەم ى مەن   قديتى  ن ئى
 .چىقىمەن ئويالپ

 .ئويلىندي قديتد ااا قديتد ئۈستى ە ھەر كەتلىر م ااا ئى  ئۆزۈمنىڭ
  تدشالىغىنىم    نەزەر ئوخشادش دۈشامىنىمگە چوڭ ئەڭ ئۆزۈمگە مەن

. مەنبدشالي ھدز رال ئىشنى. بوالاليمەن دوستى يدخشى ئەڭ ئۆزۈمنىڭ
. ئديلىنىمەن ئددەمگە قىلغدن ەك ئدرزۇ ئۆزۈم ئۆز  ە مىنۇتنىڭ مۇشاااۇ

 لەيپۈتۈن ئىشااانى كۈنلۈك بىر ىېكىن يېقىلىۋېر  ۇ  پەرد ساااى تۈن
 . يوىىمدي ۇ ئۇيقۇ كۆزىىر مگە چىققۇچە ئويالپ قديتى  ن

 قىالىمى  م؟ ئىشنى قديسى تېگىشلىك قىلىشقد
 ئى ى؟ ەككېر قىلىشىم يدخشى تېخىمۇ ئىشنى قديسى

  ھەرقدن    خۇشااادىلىق زور ئەڭ بديقدىمىغدن تېخى تۇرمۇشاااتىكى
 جدرى چەكتە يۇقىرى ئەڭ ئىقتى  ر نى ئۆز نىڭ قىلغدن   ئىشااااانى

ل ۇرۇشاااااتىن ى ۇ قى غ   بۇ. كېل م ە چد ى ە ئددە  خىل بىر ئدالھ
 قىلغدن ئۆز نىڭ ئددەم بىر بۇ بوىى ۇ  پەي   تۇيغۇساااى ر ز مەنلىك
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  ندھديىتى كۆڭۈى  كى ەك ئىشاااالىر نىڭ سااااېلى   نەزەر ئىشااااىغد
  بوىى  غدن پەي   كۆرگەن ە  ئورۇنالشاااااقدنلىقىنى توغر  چىر يلىق 

  ساااۆرەىمە  چېچىالڭغۇ  بىقەرۋ   خىزمەتتە تۇيغۇساااى  پەخىرىىنى 
 قوغلىشااى  غدن مۇكەممەىلىكنى. بوىمدي ۇ ئۇن    ئددەملەردە بوشاادڭ

شۇن     ئەڭ. ديالن ۇر الي ۇئ سەنتەتكە خىزمەتنى ھەرقدن    ئدڭال مۇ
 لىيدر تقى مۆجىزە ئوخشدشال قىلسد  يەتكۈزۈپ ۋ يىغد ئىشنىمۇ كىچىك
 .بوىى ۇ

  .چۈشاااى ۇ ئېشاااى  نەتىجى  ن بۈگۈنكى مۇۋەپقەقىاەت ئەتىكى
 .كېلى ۇ ئويلىنىشتىن قديتد ۋە تەكشۈرۈش ۆز نىااائ ااا ۆزااائ ئۆزگىر  

 .كېرەك ىمېڭىش تېقى  ئەقىل كۈنگە ا كۈن  ن ئددەم بىر كۈنى ھەر
شلىر منى كۈنلۈك بىر كەچتە كۈنى ھەر ئەم ى مەن   قديتى  ن ئى
 .چىقىمەن ئويالپ

 بوىغدنمۇ؟ چدغالر سوۋۇغدن كۆڭلۈم مېنىڭ ئىلگىرى
  گۇمدن نىساابەتەن نىشاادنىمغد مەن ە كۈتۈۋ ىغدن    سااەھەرنى تدڭ

 بوىغدنمۇ؟
  مۇئدمىلە يدخشاااااى ئددەمگە ھەرقدن    ئۇچر غدن ئدى  مغد مەن
 ۇ؟قىل  مم
 بدقتىممۇ؟ ئۇرۇنۇپ ئىلگىر لەشكە ئدىغد تېخىمۇ مەن
 سدقلىادىى  ممۇ؟ سەزگۈرىۈكۈمنى بوىغدن پۇرسەتكە مەن
 ئىزد   ممۇ؟ تەر قىنى يدخشى مەسىلى ە ھەرقدن    مەن
 قدر ادىى  ممۇ؟ بىلەن تەبەسسۇم ئۆچمەنلىكلەرگە ۋە نەپرەت مەن
 قدر تدىى  ممۇ؟ نىشدنغد بىر زېھنىمنى مەن
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 يدخشااى تۇرۇشااتىنمۇ ئويلىنى  قديتد مۇشااۇن    كۈنى رھە مەن
 .قدندئەتلەن ۈر  ۇ ۋە پەخىرىەن ۈر  ۇ تېخىمۇ مېنى ئۇ بدرمۇ؟ ئى 

شمىغدن تېخى كۈنۈم بىر مېنىڭ ئوىتۇرغدن   كۈن  .بوىى ۇ ئدخىرال
 .بدر ئى  بىر يەنە قىلى  غدن مەن

شلىر منى كۈنلۈك بىر كەچتە كۈنى ھەر ئەم ى مەن   قديتى  ن ئى
 .چىقىمەن ئويالپ
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 قىرىقىنچى باب
 

 
 ...بىر مەن ۋەدە مەن
 ...قىلىمەن ئېالن مەن
ڭد قدد ر ھەممىگە... قىلىمەن قەساااااەم مەن تد مد  قىلغدن ئد

 مەيلى. ئىبددەت بوىسااىمۇ ئۇ قدىمديمەن  ئۇنتۇپ ھەرگىز سااوۋغدتنى
  ئېر شااەي مۇھەببەتكە ئۇچر ي  شااسااىزىىققدئوڭۇ يدكى قىالي غەىىبە
  يدكى ئېر شەي خۇشدىلىققد بوىسۇن  پااااادرە ااااا پااااادر  يۈر كىم يدكى

 مۇۋەپقەقىاەت قىلىندي  رەت يدكى ئېر شاااەي قوىالشاااقد ئدز بلىندي 
 بىلەن ئىبددەت ھەممىساااااى ە مەن بوالي  مەغلۇپ يدكى قدز ندي

 ز تقۇئې مېنى ىقددئېت بۇ. يدىقۇنجىتىمەن ئېتىقدد منى يۈر كىم  كى
  چىقى ۇ  ئېلى  ئىچى  ن زۇىمەت قورقۇنچلۇ  ئىچى  ن  تۇمدنالر

سىال  قۇدر تىم قىلغۇدەك ئىبددەت سدرەت ۋە ئۈمى  بوى   مەڭگۈ جد
 يورۇقلۇققد ئىشاااااىم ھېچقدن    قىلمىسااااادم  ئىبددەت. يوقدىمدي ۇ
 .تدرتى ۇ ئوڭغد ئىشىم ھەرقدن    تۇرسدم  قىلى  ئىبددەت چىقمدي ۇ؛

 يول مەڭگۈ تۇرمۇشۇمغد مېنىڭ قەسىمىم ئدخىرقى ۋە ئەھ ەم ونىنچىئ
 .كۆرسەتكۈسى

 .يېقىنلىشىمەن تەڭر گە قدد ر ھەممىگە ئدرقىلىق ئىبددەت مەن
  ئىبددەت يدخشاى ئەڭ ئىبددەت قدىمىغدن ئۈزۈىۈپ بوىساىمۇ قىساقد

 :تىلەيمەن شۇن    تەڭر   ن. بوىى ۇ
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ڭد  قەيساااااەر  ل ئدد  ئۆگەتكىن  ساااااەنتىتىنى تۇرمۇش مد
 .بوالي ئۈمى ۋ ر تەۋرەنمەس 

ستالرنى مدڭد شتۇرغىن  دو شىنى  غدن  مېنى ئۇالر تونۇ   ىمېن چۈ
 .بوىسۇن كەتمەي  غدن تدشالپ

  ئىنساااادن قىلغىن  ئدتد ئىر دە قورقمدس قورسااااد   كەڭ مدڭد
  كەينىمگە بااادسااااااقىنىمااا  مۇ قەدەم يەرىەرگە تەگمىگەن قەد مى

 .بوالي قديتمدي  غدن
 .نقىلغى ئدتد ۋ قىتالر ئەن  شىسىز غەم ۋە تۇيغۇ ر ستىكيۇمۇ مدڭد
 ئدتد پۇرسەت ۋە تىلەك ئدرزۇ پااادر سەت  ااا ئاااەقىل مۇكەممەل ئەڭ
 يدردەم كىشااااىلەرگە موھتدج يدردەمگە ۋە ر غبەتلەن ۈرۈش. قىلغىن
 .بوىسۇن چىقمدي  غدن ئېسىم  ن تۇرۇش سۇنۇپ قوىۇمنى
 ئدتد كۈچ تۇر الي  غدن تدقدبىل توسااااادىغۇالرغد ئدى  م  كى مدڭد
  ئدشااسااۇن  ھەسااسااىلەپ جدساادر تىم شاادر ئىتتد خەتەرىىك. قىلغىن

 بوالي  ئىلگىر لەياا  غاادن ئاادىغااد توختىماادي ئىچىاا ە قىاىنچىلىق
  ئۆزگىر شااااكە ھەرقدن    ساااادقالي  تەمكىنلىكىمنى غەزەپلەنگەن ە

 .تۇر ي تەيادر مدسلىشىشقد
  ا گەپ سسۇمنى تەبە ئورنىغد قااااديغۇنىڭ اااا غااااەم چىر يىم  كى

 .قىلغىن ئدتد مۇاليىملىقنى ئورنىغد قوپدىلىقنىڭ سۆزۈم  كى
 . بوالي قىلى  غدن ھېس  شلىق ئدز بلىر غد ا قديغۇ بدشقىالرنىڭ

 بۆىۈش كۆڭۈل نىسااااابەتەن ئىشاااااقد ھەرقدن    تۇرمۇشاااااتىكى
  يىر   كۆرۈشاااتىن پەس ئۆز نى ۋە تەمەنندد ن بوالي  تۇيغۇساااى  

 .قىلغىن
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 .قىلغىن ئدتد تەمكىنلىك مدڭد ئۇچر غدن    مەغلۇبىاەتكە
  ئورۇن  غدن  مۇ ئورۇن  ي  غدن  توىۇ  ئىشاااااىمنى ھەممە مەن
 . بوالي ئورۇن  ي  غدن يدخشى

 !قىلغىن قوبۇل مىننەت  رىىقىمنى مېنىڭ
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 ئاخىرقى سۆز
 

 
...  بوىى ۇ توىغدن قدخۇشدىلىق ھدمدن مۇر سىمى پۈتتۈرۈش ئوقۇش

سەتچى ئەممدزە    بىر پۈتتۈرۈش ئوقۇش: »سدڭد تۇرۇپ ئورنى  ن ر اد
 دەپ «ئەمەس نۇقتد ئدخىرقى ھەرگىزمۇ ئۇ نۇقتىساااى  بدشااالىنى 

 بدر  مەجبۇر اەتلەر نۇرغۇن يەنە ئورۇنلىمىغدن ساااەن. ئەساااكەرتى ۇ
 .تۇر  ۇ كۈتۈپ پۇرسەتلەر ۋە خىر س گۈزەل يەنە ئدى  ڭ  

شال شد شۇ  ئوخ شمدي  قىلچە سەن بېرى  كۈنلەرد ن مۇ شد   بو
 توى ۇرۇپ ئدخىر ھەممىسااىنى جەدۋ لىنىڭ خدتىر سااى مۇۋەپقەقىاەت

.  چىقتىڭ ئوقۇپ ھەممىساااااىنى ئەھ  نىڭمۇ مۇۋەپقەقىاەت بوى ۇڭ 
  سااااادڭد مەن: قىالي گەپنى يدقتۇرمدي  غدن ئەڭ قۇىىقىڭغد ئەم ى
  كىتااادبالرنى كۆپ تېخىمۇ ئوقۇيااا  غااادنغاااد خىزمەت  كۆپ تېخىمۇ

 ئويلىنىشااىڭ كۆپ تېخىمۇ توغر لىق ئۆزۈڭ سااەن قوي ۇم  تەيادرالپ
 .كېرەك

 . گەپلىر م دەي  غدن سدڭد مېنىڭ بۇ بوىسۇن  قدن  قال مەيلى
 .بوى ۇڭ توى ۇرۇپ جەدۋ لىنى خدتىر سااى مۇۋەپقەقىاەت سااەنغۇ

 نقويغد يېز   ئوغر لىقچە ئىلگىرى بدشااتىن پىالننى بۇ مدڭد ئەم ى
 بوىغدن  ن ئورۇنالپ پىالننى سااېنىڭ ئۇنىڭغد كۆرسااەت  ەڭنىخدتىر
  ئورنۇڭ خىزمەت ۋە مدئدشااااىڭ قىلغدن ئدرزۇ ئېر شااااىشاااانى كېاىن

 . خدتىر لەنگەن
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  ئدىغد كۆپرەك ئويلىغىنىڭ  نمۇ سااااەن ئېاتداليمەنكى  كېسااااى 
  ىرب ئوخشدش مۇشۇنىڭغد ئۈچۈنمۇ يىل كېاىنكى ئەم ى. ئىلگىرىى  ڭ

شدنلىر ڭنىمۇ كونكرېت بەزى دىىسدڭ خ ئەگەر. يدز خدتىرە   قوشۇپ نى
  مددد ي جدپدىىر ڭنىڭ تدرتقدن ۋە جدساادر تىڭ سااېنىڭ ئۇ قويغىن 
سۇن  بوىۇپ مۇكدپدتى سىلەن قدى  ىيېڭ سديدھەت  قېتىملىق بىر: مە
 .دېگەن ەك سوۋغدت بېر   غدن تۇغقدنلىر ڭغد مدشىند 

  بۇ دز رھ سااەن ئوخشااىمدي  غىنى  قېتىمقىسااىغد ئدى  نقى ىېكىن
 بىلەنمۇ مەزمۇنالر بدرىىق قەغەزد كى تېرە بوى ۇڭ  كۆرۈپ كىتدبنى
  دن   ق ئىلگىر لىشىڭگە د ۋ ملىق سېنىڭ ئەم ى تونۇشتۇڭ  پىششىق

ىڭ بوالالي ۇ؟ تۈرتكە كۈچ ڭد مېن ن    سااااااد  تۈزۈپ پىالنالرنى قد
 بىلەمسەن؟ قويغدنلىقىمنى

  كۆرسىتى   يول سدڭد مەن ئىچى ە  ئدي ئون بدسقۇچتىكى يېڭى
 قىلىنغدن مەزمۇن ئىلھدمالن ۇرۇش ئۆز نى مۇكەممەىلەشتۈرۈش  ئۆز نى

 . قىلىمەن تەۋسىاە چىقىشنى ئوقۇپ كىتدبنى پدرچە 00
 ساااااەن. بوىمدي ۇ تدپقىلى بدز ر   ن كىتدب كىتدبالرنى بەزى

 ەرئەگ. تدپ ئىزدەپ بېر   كۇتۇپخدنىالرغد ئەتر پتىكى يېقىن ئۇالرنى
  ھدز رد ن بوىسااادڭ  يدقتۇرمدي  غدن بېر شااانى غدكۇتۇپخدنىالر ساااەن

 ئددەتنى يدخشاااااى تۇر   غدن بېر   د ئىم كۇتۇپخدنىغد بدشاااااالپ
 .يېتىل ۈر

  .تىز ملىكى كىتدبالر قىلى  غدن تەۋسااىاە ساادڭد مەن تۆۋەن  كى
   بوىمىسۇن كدر ڭ بىلەن كاااېاىنلىكى ااا ئاااىلگىرى تەرتىقىنىڭ رەت

 .كىتدبالر  ا  غدنئەرز چىقىشىڭغد ئوقۇپ بىر ھەممىسى
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 تەرجىمىھدىى فر نلىننىڭ بېنجدمىن
 بديلىق ۋە ئويلىنى 

 ئدمىل روھىي قدز نىشتىكى مۇۋەپقەقىاەت
 كۈچى ئېتقددنىڭ

 كۈچ ئۇىۇغ ئەڭ
 قىلىمەن خىر س سدڭد

 زېمىن گۆھەر
 ئىقتى  رى مۇھەببەتنىڭ
 ىسىتەجر ب سېتى  مدل بوىغدن مۇۋەپقەقىاەتكىچە مەغلۇبىاەتتىن

 كۈچى سىادتھېس سىرىىق
 ئددەملەر ئويلىنى  غدن

  نىكىتدب بۇ چىقىر   ۋ قىت ئدزر   كېاىن بۇنىڭ  ن سېنىڭ مەن
 ئون ئۇ چۈنكى. قىلىمەن ئۈمى  چىقىشااىڭنى ئوقۇپ قېتىم بىر يەنە
  ىتدبك بىل ۈر  ۇ  يېڭىسىنى تەكر رىىتى   كونىسىنى قەغەز تېرە پدرە

 .يو  ز اىنى ئوقۇغدننىڭ
 . قدى ى بوىۇپ ۋ قىت دنخوشلىشى  غ بىلەن سەن
 !تىلەيمەن ئدمدنلىق سدڭد


