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 ُِ َِّٓ اٌّرَحِي  بِطُِْ اٌٍَِّٗ اٌّرَحْ

 

ِبسحبغالر ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھ جبئبالؼب سبضحۇر، ئبٌالھ جبئبالؼب ثبرچٗ ِٗصھىَٗ ۋٖ گۈزٖي 

ھِٗضۇضبٔب ئېَحىّىس، ئۇٔىڭضىٓ ٍبرصَٖ جىٍٍّٗىس، ئۇٔىڭؽب ئىطحىؽپبر ئېَحىّىس، ئۇٔىڭؽب ضىؽىٕىپ 

ٔٗپطىّىسٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ، ئٌٍِٗٗىرىّىسٔىڭ ٔبچبرٌىمىضىٓ پبٔبھ جىٍٍّٗىس. ئبٌالھ جبئبال ھىضاٍٗت 

ْ وىػىٕي ھېچىىُ ئبزصۇراٌّبٍضۇ، ئبٌالھ جبئبال ھىضاٍٗت لىٍّىؽبْ وىػىٕي ھېچىىُ ھىضاٍٗت لىٍؽب

لىالٌّبٍضۇ. ئبٌالھ جبئبالصىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ئىالھ ٍولٍۇلىؽب، ئۇٔىڭ ھېچجىر غېرىىي ٍولٍۇلىؽب ۋٖ 

چىٓ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ثٗٔضىطي ۋٖ پٍٗؽِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىگٗ 

 لٌٗجىّضىٓ گۇۋاھٍىك ثېرىّْٗ.

غٗوطىسوي، ئٗڭ ھٗق وىحبة ئبٌالھ جبئبالٔىڭ وىحبثي ثوٌؽابْ لۇرئابْ وٗرىّاضۇر. ئاۇ ئابٌالھ 

جبئبالٔىااڭ ضاا زى، ِۇضااۇٌّبٔالرٔىڭ صٖضااحۇرى ۋٖ ئىطااالَ لبٔۇٔػۇٔبضااٍىمىٕىڭ ئٗڭ ئبضبضااٍىك 

بٌالھ جبئابالصىٓ جىجرىاً ِٗٔجٗضي. ئۇ  پٍٗؽِٗجىرىّىس ھٗزرىحي ِاۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططابالِؽب  ئا

ئىطىٍّىه پٗرىػحٗ ۋٖھَي ٍوٌي ثىٍْٗ ئېٍىپ وٌٗاگْٗ ضابِبۋى وىحابثحۇر. ئاۇ ئىىىاي ئبٌٍِٗىاه 

ىي، وىحابثلۇۋۋٖجٕىڭ ِٗٔجٗضاىضۇر. لۇرئابْ وٗرىاُ غاۇٔضاق _  ضبئبصٖجٕىڭ وېپىٍي ۋٖ وۈچ_  ثٗسث

جابجٍىرى جاۈگٗ  ھابالۋٖت ھاېص لىٍىاضۇ، ئۇٔىاڭ ئبجبٍى_  ئۇٔي ئولۇظ ثىاٍْٗ و ۈاۈٌٍٗر ھاۇزۇر

لبٌّبٍضۇ، صىٍالرؼاب ثېرىاضىؽبْ جٗضاىرى جوسحاب  لبٌّبٍاضۇ، ئىٕطابٔىَٗت ئاۇزۇْ ٍىٍٍىاك جابرىشي 

جٗرٍبٔىضا صىٍالرؼب جٗضىر لىٍىػحب لۇرئبْ وٗرىّاگٗ ئوسػابٍضىؽبْ ٍابوي ئۇٔىڭؽاب ٍېمىٍٕىػاىضىؽبْ 

  ئٗڭ ئبسىرلىطاي ۋٖثىرٖر وىحبثٕي و رۈ  ثبلّىضى. ئابٌالھ جبئابال ثاۇ وىحابثٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىاڭ 

جىّاااي ئااابٌٍِٗٗرگٗ رٖھاااّٗت لىٍىاااپ ئٗۋٖجىٍاااگْٗ پٍٗؽِٗاااجٗر ھٗزرىحاااي ِاااۇھِّٗٗص 

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٌٗجىگٗ چۈغۈرصى. 

_  ٍىٍاي ِٗوىىاضىىي ھىارا ؼبرىاضا ئٗڭ صٖضاٍٗپىي ۋٖھَاي  516لۇرئبْ وٗرىُ ِىالصىَٗٔىڭ 

واۈٍٔىرى ثوٌاۇ ،  – 13ٍابوي  _  11ٍبوي  16ثىٍْٗ ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىؽبْ. ثۇ راِىساْ ئېَىٕىڭ 

ُر   رٍبغاحب ئىاضى.  36ثۇ ۋالىححب پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جوپحوؼرا  ْأرَّذرن ه ِأاه ر َِ ََهََ رَّذِه أُرز له أ ََََ ر  ُ ْر َشه
ُر َههَ أر َََّذر   رَّور ههَىْلر ََ هه َلأ ََ َهالأاَههََنر ر َأ ههى لرذلأَّاِههَ  وااۈٍٔٗر  ضاابٔبلٍىك لىٍىٕؽاابْ پٗرز جۇجااۇظ )روزا»ٍٗٔااي ه 

 ئا ز )ئبٍٗجٍٗرٔي روغْٗ ؽۇچيئبٍرى ثبجىٍٕي ثىٍْٗ ھٗق ۋٖ لىٍؽۇچي ھىضاٍٗت ٍېحٗوچي، ٔالرؼبئىٕطب

«ئېَىضۇر راِىساْ ثبغٍىؽبْ ثوٌۇغمب ٔبزىً لۇرئبْ ئبٌؽبْ  ئىچىگٗ
1
.   

 ثٗش ِاۇظ ثېػاىضىىي ضۈرىطىٕىڭ ئٌٗٗق ئبٍٗجٍٗر ثوٌؽبْ ٔبزىً لېحىُ جۇٔجي وٗرىّضىٓ لۇرئبْ

َِلَ ِم. َعلَّ اقْ رَْأ بِ  ئبٍٗجحۇر9 َْر َرُ . الَّ ِذي َعلَّ َم ِبْل ْنَساَن ِمْن َعَلٍق. اقْ  رَْأ ََرَبك َك اَْ ْنَس اَن ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْْلِ َم اْْلِ
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ٍبراجمبْ رٖثجىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ئولاۇؼىٓ. ئاۇ ئىٕطابٕٔي ئٌٗٗلاحىٓ » ٍٗٔي َما َلَْ يَ ْعلَ مْ 
2
ٍابراجحي.  

ضااْٗ ئولااۇؼىٓ. رٖثجىااڭ ئىٕطاابٔؽب لٌَٗٗ ثىااٍْٗ ٍېسىػاإي ئاا گٗجىْٗ، ثىٍّىااگْٗ ٔٗرضااىٍٗرٔي 

«ثىٍضۈرگْٗ ئٗڭ وٗرٍِٖىه زاجحۇر
3
. 

ۋٖزىاَٗت ۋٖ غابرائىحٕىڭ ئېھحىَبجىؽاب ئبضبضاْٗ، ئابز _ ئابزصىٓ ٔبزىاً ثوٌاۇ ،  وٗرىُ لۇرئبْ 

قُ  ْر َ ٍىٍضا جوٌۇق ٔبزىً ثوٌۇ  ثوٌؽابْ.  12جِٗئىٌ  نَ اَّْلنَ اُُ يَ ْن اِي ا ََ َِ َعلَ ل ُمْو ٍ  ََ ُُ َعلَ ل النَّ ا ِْ رََأ  ًنا فَ َرقْ نَ اُُ لِ َ 

ث ٌاۈ  ٔبزىاً  _  صأٗ ئولۇ  ثېرىػىڭ ئۈچاۈْ ئاۇٔي ث ٌاۈ   _  لۇرئبٕٔي وىػىٍٗرگٗ صأٗ »ٍٗٔي 

«لىٍضۇق، ئۇٔي جٗصرىجىٌ ٔبزىً لىٍضۇق
(4 

  . 

جٕي لۇٌٍۇلٕىڭ زۇٌّٗجٍىرىضىٓ ئبزاص لىٍىپ ئىّبْ، ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وٗرىُ ئبرلىٍىك ئىٕطبٔىَٗ

يَ ْهِدي بِِه اَّللَُّ َمِن اي ََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السََّ ِ  ََُُيْرُِجُهْم ِمَن الظكُلَماِت ِإََل جٗۋھىض ۋٖ ئىٍىّٕىڭ ٔۇرىؽب چىمبرصى. 
ِِيمٍ  يَ ْهِديِهْم ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَ  ئبٌالھ غۇ وىحبة ئبرلىٍىك رازىٍىمىٕي ئىسصىگٍٗٔٗرٔي »ٍٗٔي  النكوِر ِبِِْذنِِه ََ

ٔىجبجٍىك ٍوٌٍىرىؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ، ئبٌالھ ئ ز ئىراصىطي ثوٍىچٗ ئۇالرٔي )وۇـرىٕىڭ  لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ 

«)ئىّبٕٔىڭ  ٔۇرىؽب چىمىرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ
5

 . 

ي ئ ٌچٍٗضىؽبْ جبرازىضۇر. ئۇالر لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ لۇرئبْ وٗرىُ ئىطالَ ئۈِّىحىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕ

ھىضاٍىحىگٗ ئٗگىػىپ، ئۇٔي ھبٍبجٍىمٕىڭ ھِّٗٗ ضبھٌٗىرىگٗ جٗججىك لىٍؽبْ، صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك 

_  ثبرٌىك ئىػٍىرىٕي ئۇٔىڭ و رضٗجّىطي ثىٍْٗ لىٍؽبْ ِۇصصٖت ثوٍىچٗ جىٕچٍىك، ئبِبٍٔىك، ثٗسث

ٌۇ  ٍبغبٍضۇ. ئۇالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ غۇٔضاق ٍبغىؽبْ. ئۇالر ضبئبصٖت ئىچىضٖ وۈچٍۈن ۋٖ لۇصرٖجٍىه ثو

لۇرئبْ وٗرىّضىٓ ٍىرالالغمبْ، ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرىٕي ھبٍبجٍىك ضبھٌٗىرىضٖ جٗججىك لىٍىػحىٓ 

ئبجىسالغمبٔطېرى سبرٌىك، زٖثۇٍٔۇق، ئبجىسٌىك، پبرچىٍىٕىع ۋٖ ثبغمىالرؼب ثېمىٕضى ثوٌۇ  لېٍىع 

ضۇ ۋٖ ئۇچرىّبلحب. ئبٌالھ جبئبال پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لۇرئبْ لبجبرٌىك ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ئۇچراٍ

َِْوِمكَ وٗرىُ جوؼرۇٌۇق  ِل ََ ِإنَُّه َلذِْرٌر َلَك  ََ   غٗوطىسوي، ثۇ )لۇرئبْ  ضبۈب ۋٖ لٗۋِىڭگٗ »ٍٗٔي

«ئٌٗۋٖجحٗ وبجحب غٗرٖپحۇر
6

صېگْٗ. لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي  

ٖثٍٗرٔىڭ جىٍىضا ٔبزىً ثوٌؽبٍٔىمي ئۇالرؼب ئٌٗۋٖجحٗ وبجحب غٗرٖ  ئىضى. غۇۈب، ئۇالرٔىڭ ثوٌؽبْ ئٗر

لۇرئبْ وٗرىّگٗ ئِٗٗي لىٍىػحب ثبغالِچي ثوٌۇغي جٌٗٗ  لىٍىٕؽبْ. ئ ِٗر رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھۇ 

ئبٌالھ ثۇ وىحبة ئبرلىٍىك ثٗزى ›پٍٗؽِٗجىرىڭالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبال9َ »ِۇٔضاق صېگ9ْٗ 

«صېگْٗ‹ ٍِٗرٔي ئٗزىس لىٍىضۇ ۋٖ ثٗزىٍىرىٕي سبر لىٍىضۇلٗۋ
7

 . 

ٍٗٔاي  ِإًنَّ ََنُْن نَ اَّْلَنا الذِّْرَر ََِإًنَّ لَُه ََلَ اِفُظونَ ئبٌالھ جبئبال ثۇ وىحبثٕي ضبلالغٕي ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ. 
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«لۇرئبٕٔي ھٗلىمٗجْٗ ثىس ٔبزىً لىٍضۇق ۋٖ ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئ زىّىس لوؼضاٍّىس»
8

 .  ًٌَاب ٍَْتجيَاٗي اٌتجَبليا

ًٌ ِيٓت دَىياَُ  دَّيَاض  ئۇٔىڭؽاب ئبٌضىاضىّٕۇ، ئبرلىطاىضىّٕۇ » ٍٗٔاي  ِيٓت ثََتٓي ٍَضٍَتٗي وٌََب ِيٓت سٍَتفيٗي جَٕتسٍي

)ٍٗٔي ھېچمبٍطي جٗرٖپحىٓ  ثبجىً )ضبسحىٍىك  ٍۈزٌٍّٗٔٗضۇ. ئۇ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىاع لىٍؽاۇچي، 

«بزىاً لىٍىٕؽبٔاضۇرِٗصھىَٗگٗ الٍىك ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔ
9

. لۇرئابْ وٗرىاُ ٍبصلاب ئاېٍىع ۋٖ ٍېسىاپ 

لبٌضۇرۇغحىٓ ئىجبرٖت ئىىىي ٍوي ثىٍْٗ ضبلٍىٕىپ وٌٗگْٗ. چاۈٔىي پٍٗؽِٗاجٗر ئٌٍٗٗھىططابالَ 

ئبزصىٓ ٔبزىً ثوٌۇ  جۇرؼبْ لۇرئبْ وٗرىُ  ئبٍٗجٍىرىٕي غاۇ ۋالىحٕىاڭ ئ زىاضىال ضابھبثىٍىرىگٗ _  ئبز

، سورِااب ٍوپۇرِبلٍىرىؽااب ٍاابزصۇرۇظ ئاابرلىٍىك ضاابلال ، ئىطااالَ ٍبصلااب ئبٌااضۇرۇظ ۋٖ جېاارىٍٗرگٗ

ئۈِّىحىگٗ ئ ز پېحي ضبالِٗت ٍٗجىۈزگْٗ. ثۇ وىحبة ھبزىرِۇ لبرىَالرٔىاڭ صىٍىاضا ۋٖ لۇرئابْ وٗرىاُ 

 ٔۇضشىٍىرىضا ضبلٍىٕىپ وٌّٗٗوحٗ.

_  الئٗضىھٗجٍىرىضىٓ ئىجرٖت ئبٌؽبْ، ھب_  لۇرئبْ وٗرىُ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ، ۋٖ

ھبراَ ھٗلمىضىىي ثٌٗگىٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجّىگْٗ ھٗرثىر ِۇضۇٌّبٕٔي ئىىىىال ئبٌِٕٗىڭ 

سبرٌىمىضىٓ ضبلالغمب وېپىٍضۇر. ئبٌالھ جبئبال ثۇ وىحبثٕىڭ ٌٗۋزىٕي ئولۇظ ۋٖ ٍبصالظ ئۈچۈْ ئوۈبً 

 لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ِٗٔىطىٕىّۇ چۈغىٕىع ۋٖ ثىٍىع ئۈچۈْ ئوۈبً لىٍىپ ثٗرگْٗ.

  ََ ٍْرَ َن لِلذِّْرِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّرر ُِ َِْد َيسَّْرًَن اْل ھٗلىمٗجْٗ ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ئولۇظ ۋٖ ٍبصالظ »ٍٗٔي  َل

«ئۈچۈْ ئبضبْ لىٍضۇق، )ئۇٔىڭضىٓ  ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟
10
. 

پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ضبھبثىٍىرىگٗ لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ٌٗۋزىٕي ئ گٗجىٗٔضٖن، ِٗٔىطىٕىّۇ 

َلَعلَُّهْم ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ. چۈٔىي ئبٌالھ جبئبال ئۇٔىڭؽب9  َِ َما نُ ّاَِل ِإلَْيِهْم ََ َ لِلنَّا ََأَنْ اَْلَنا ِإلَْيَك الذِّْرَر ِل ُ بَ ّيِّ
َنَ  ُر ؽِٗجٗر!  ثىس ضبۈب لۇرئبٕٔي ئىٕطبٔالرؼب چۈغۈرۈٌگْٗ )ئٗھىبِالر ٔي ئي پٍٗ»)ٍٗٔي  يَ  َ َفوَّ

«ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرضۇْ، ئۇالر )لۇرئبْ ئۈضحىضٖ  جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ، صٖ  ٔبزىً لىٍضۇق
11
صٖ  ئِٗر  

لىٍؽبْ. ضبھبثىٍٗر لۇرئبْ وٗرىُ ئبٍٗجٍىرىضىٓ چۈغّٗٔىگْٗ ٍٗرٌىرىٕي پٍٗؽِٗجٗر 

جحي. ضبھبثىٍٗرٔىڭ زاِبٔىضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ لوٌىضا ٍېحىػىْٗ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ضورا  ئ گىٕٗ

جبثىئىٓ ئ ٌىّبٌىرى ثبرٌىممب وٌٗگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئ ز زاِبٔىطىضىىي وىػىٍٗرگٗ لۇرئبْ وٗرىُ 

 ئبٍٗجٍىرىضىٓ چۈغّٗٔىگْٗ ٍٗرٌىرىٕي چۈغٗٔضۈرۈ  ئ جىْٗ. 

ئٗھىبٍِىرىٕي ۋٖ ھېىّٗجٍىرىٕي لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغٗٔضۈرۈ  ثېرىضىؽبْ، —جٗپطىر

ئوجحۇرىؽب چىمىرىضىؽبْ ئىٍىُ صېّٗوحۇر
12

. لۇرئبْ وٗرىّٕي جٗپطىر لىٍىع پٍٗؽِٗجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىضىٓ ثبغالٔؽبْ ثوٌۇ ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ جۇٔجي ِۇپٗضطىر 

                                                             
 ئبٍٗت. -8ھىجر ضۈرىطي9  8
 ئبٍٗت. -31ـۇضطىٍٗت ضۈرىطي9  9

10
 ئبٍٗت. -16لِٗٗر ضۈرىطي9 
 ئبٍٗت. -33ٔٗھً ضۈرىطي9 11
 _ ثٗت.12_ جوَ، 1 ٔبٍِىك ئٗضىرى «الربهان يف علو  الِر ن» ئٌٗالِٗ زٖروٗغىٕىڭ 12



ّٗوحٗ. جٗپطىر ثىر لبٔچٗ ھېطبثٍىٕىضۇ. غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ زاِبٔىّىسؼب لٗصٖر ثۇ ئىع صاۋاٍِىػىپ وٌٗ

 ثبضمۇچٕي ثبغحىٓ وٗچۈرگْٗ. 

جٗپطىر ئىىىي جۈرٌۈن ثوٌىضۇ9 ثىرىٕچىطي، ٔٗلٍىٌ جٗپطىر )اٌحفطَر ثبٌّْثور ، ئىىىىٕچىطي، 

 ئىجحىھبصىٌ جٗپطىر )اٌحفطَر ثبٌرأً  صىٓ ئىجبرٖجحۇر. 

پٍٗؽِٗااجٗر ئٌٍٗٗھىططاابالِضىٓ ٍېحىااپ وٌٗااگْٗ جٗپطااىرگٗ ٍاابوي  —ٔٗلٍىااٌ جٗپطااىر

ضبھبثىٍٗرصىٓ رىۋاٍٗت لىٍىٕىپ وٌٗاگْٗ جٗپطاىرگٗ ئبضبضاٍىٕىپ لىٍىٕؽابْ جٗپطاىر صېگٍٗٔىىحاۇر. 

ٔٗلٍىٌ جٗپطىر ثبرٌىك جٗپطىر جۈرٌىرىٕىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍي ۋٖ ئٗڭ ئىػٗٔچٍىىي ھېطابثٍىٕىضۇ. چاۈٔىي 

ٖ ِۇپٗضطاىر ئابٌالھ جبئبالٔىاڭ وابالِىٕي ئابٌالھ جبئبالٔىاڭ وابالِي ثىاٍْٗ ٍابوي ثۇٔضاق جٗپطىرص

پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جٗپطاىر لىٍؽىٕاي ثاوٍىچٗ جٗپطاىر لىٍؽابْ ثوٌىاضۇ. ضابھبثىٍٗرٔىڭ 

جٗپطاىرىّۇ پٍٗؽِٗاجٗر ئٌٍٗٗھىططابالِٕىڭ جٗپطاىر لىٍؽىٕىؽاب ئبضبضاالٔؽبٍٔىمحىٓ، ضابھبثىٍٗرٔىڭ 

جٗپطىر لىٍؽبٔالرِۇ پٍٗؽِٗاجٗر ئٌٍٗٗھىططابالِٕىڭ جٗپطاىرى ثاوٍىچٗ جٗپطاىر  جٗپطىرى ثوٍىچٗ

 لىٍؽبٍٔىك ثوٌۇ  ھېطبثٍىٕىضۇ.

 ٔٗلٍىٌ جٗپطىرٌٗرٔىڭ ِٗغھۇرٌىرى ج ۋٖٔضىىىچ9ٗ

 جٗپطىرى جٗثٗرى )جبِع اٌجَبْ ـٌ جفطَر اٌمرآْ . .1

 جٗپطىرى ضِٗٗرلٗٔضى)ثذر اٌعٍوَ . .1

 . جٗپطىرى ثٗؼٗۋى)ِعبٌُ اٌحٕسًٍ . 2

 ٗپطىر ضۇئٍٗثي)اٌىػؿ واٌجَبْ عٓ جفطَر اٌمرآْ .ج .3

 جٗپطىرى ئىجٕي ئٗجىَٗ)اٌّذرر اٌوجَس ـٌ جفطَر اٌىحبة اٌعسٍس . .4

 جٗپطىرى ضۇٍۇجي)اٌضر إٌّثور ـٌ اٌحفطَر ثبٌّْثور . .5

 جٗپطىرى ئىجٕي وٗضىر)جفطَر اٌمرآْ اٌعظَُ . .6

 )اٌجوا٘ر اٌذطبْ ـٌ جفطَر اٌمرآْ . جٗپطىرى ضٗئٍٗثي .7

 غٗۋوبٔي)ـحخ اٌمضٍر .جٗپطىرى  .8

 جٗپطىرى غىٕمىحي)أضواء اٌجَبْ ـٌ إٍضبح اٌمرآْ . .16

لۇرئبْ وٗرىُ ئابٍٗجٍىرىٕي ئ زىٕىاڭ ئٗلٍاي واۈچي )ئىجحىھابص  ثىاٍْٗ   —ئىجحىھبصىٌ جٗپطىر 

جٗپطىر لىٍىع ئۇضۇٌي ثوٌۇ ، ثۇ سىً جٗپطىر ئىىىي جۈرگٗ ث ٌۈٔىاضۇ، ثىارى، لوثاۇي لىٍىٕىاضىؽبْ 

 لوثۇي لىٍىّٕبٍضىؽبْ جٗپطىرصۇر. جٗپطىر، ٍٗٔٗ ثىرى، 

لۇرئاابْ وٗرىااُ ئاابٍٗجٍىرى ثىااٍْٗ پٍٗؽِٗااجٗر   —لوثااۇي لىٍىٕؽاابْ ئىجحىھاابصىٌ جٗپطااىر 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗصىطٍىرىگٗ جبٍبٔؽبْ جٗپطىر ثوٌۇ ، ِۇپٗضطاىرٔىڭ ئٗرٖة جىٍىٕاي پىػػاىك 

ئٗرٖة جىٍىؽاب پىػػاىك، غاٗرىئٗت ثىٍىضىؽبْ، ثۇ جىٍٕىڭ لبئىضٖ ۋٖ ئۇضٍۇثٍىرىٕي ٍبسػي ثىٍىضىؽبْ، 

پىرىٕطااىپٍىرىٕي ۋٖ ئٗھىاابٍِىرىٕي ئوثااضاْ ثىٍىااضىؽبْ ثوٌۇغااي غااٗرجحۇر. ِۇپٗضطااىر ثااۇ ٍٗرصٖ 



ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىع ئۈچۈْ ثبرچٗ ئٗلٍىٌ ۋٖ ئىٍّىاٌ واۈچىٕي ضاٗر  لىٍىاضۇ، ئٗرٖة 

 جىٍىضىىي ۋٖ غٗرىئٗت ئىٍىٍّىرىضىىي ِبھبرىحىٕي جبرى لىٍضۇرىضۇ.

لۇرئبْ وٗرىُ ئبٍٗجٍىرىٕي ھېچمبٔاضاق صىٕىاٌ ٔٗلىٍٕاي ئبضابش   —لوثۇي لىٍىّٕبٍضىؽبْ جٗپطىر 

لىٍّبً، ئ ز ئٗلٍىگٗ ۋٖ سبھىػىؽب جبٍىٕىپ جٗپطىر لىٍىػحۇر. و پچىٍىه ئ ٌىّبالر ِۇٔضاق جٗپطاىرٔي 

 لٗجئىٍَىه ثىٍْٗ رٖت لىٍىضۇ.  

 ج ۋٖٔضىىىچ9ٗ لوثۇي لىٍىٕؽبْ ئىجحىھبصىٌ جٗپطىرٌٗرٔىڭ ِٗغھۇرٌىرى

 جٗپطىرى وٗغػبؾ )اٌىػبؾ . .1

 جٗپطىر رازى )ِفبجَخ اٌؽَت . .1

 جٗپطىرى سبزىٓ )ٌجبة اٌحْوًٍ ـٌ ِعبٌٔ اٌحٕسثً . .2

 جٗپطىر ئىجٕي ھىججبْ)اٌجذر اٌّذَط . .3

 جٗپطىرى ثٍٗضاۋى )أٔوار اٌحٕسثً وأضرار اٌحْوًٍ . .4

 جٗپطىر جٗالٌٍٗٓ )جفطَر اٌجالٌَٓ . .5

 اٌعمً اٌطٍَُ اٌي ِساٍب اٌىحبة اٌىرٍُ . جٗپطىرى ئٗثۇ ضۇئۇص )إرغبص .6

 جٗپطىرى ئبٌۇضي )روح اٌّعبٌٔ ـٌ جفطَر اٌمراْ اٌعظَُ واٌطجع اٌّثبٌٔ . .7

 جٗپطىرى ِٗٔبر )جفطَر إٌّبر . .8

 جٗضىرى ـي زىالٌىً لۇرئبْ)ـٌ ظالي اٌمرآْ . .16

 جٗپطىرى ۋاصىھ )اٌحفطَر اٌواضخ . .11

 

طاىرٔىڭ ِۇلٗصصىّىطاىضٖ ِۇٔاضاق صٖ  صىآ ئىجابرٖت ثاۇ غابٍٔىك جٗپ«جٗپطىرى ِۇٍٗضطاٗر»

 ٍېسىٍؽب9ْ 

زاِبٔىّىسصىىي ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ پبٍضىٍىٕىػي ئۈچۈْ، جٗپطىر پىرىٕطىپٍىرىؽب »

ئۇٍؽۇْ، ضٌٗٗؾ ضبٌىھالرٔىڭ ٍوٌىؽب ِۇۋاپىك، ئىػٗٔچ لىٍؽىٍي ثوٌىضىؽبْ، ئبٍٗجٍٗرٔىڭ 

ؽبْ، ِٗزِۇٍٔۇق، ئىشچبَ ِٗٔىطىٕي ۋٖ ِٗلطٗت، ؼبٍىٍىرىٕي روغْٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضى

 ثىر جٗپطىر ھبزىرال  چىمىع ئىٕحبٍىٓ زۆرۈر ثوٌۇ  لبٌؽبْ ئىضى. 

ثۇ « پبصىػبھ ـٗھض لۇرئبْ ٔٗغر لىٍىع ئبوبصېّىَٗضي»ِٗصىٕٗ ِۇٔٗۋۋٖرٖ غٗھىرىضىىي 

غٗرٖپٍىه ۋٖزىپىٕي ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ ثوٌۇ ، پۈجۈْ صۇَٔبصىىي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ٍىػمب ِۇٔبضىپ، ئىجبرىٍىرى ئوۈبً، ثبٍبٍٔىرى راۋاْ ثىر جٗپطىر جىٍٍىرىؽب جٗرجىّٗ لى

ھبزىرال  چىمىػٕي لبرار لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِٗزوۇر جٗپطىرٔىڭ ضىٕبق ٔۇضشىطىٕي 



جٍَٗبرال  چىمىػمب جٗپطىر ئىٍّىضٖ جوغمبْ، ثۇ ضبھٗصىىي ِوي ئِٗگٗوٍىرى ثىٍْٗ 

 ٖٔضىىي غٗرجٍٗر لوٍۇٌضى9   جؤۇٌؽبْ ِٗغھۇر ئۇضحبزالر جٗوٍىپ لىٍىٕضى ۋٖ ج ۋ

ئبٍٗجٍٗرٔي ضٌٗٗؾ ضبٌىھالرٔىڭ ئېحىمبصىؽب ئۇٍؽۇْ، ئٗھٍي ضۈٕٔٗت ۋٌٖجِٗبئٗ  .1

 ِٗزھىپىضٖ جٗپطىر لىٍىع.

 ٔٗلٍىٌ جٗپطىرٌٗرٔي ثبغمب جٗپطىرٌٗرٔىڭ ئبٌضىؽب لوٍۇظ. .1

 ٔٗلىً وٌٗحۈرۈغحٗ جوؼرا صٖ  لبراٌؽبٍٔىرىؽب وۇپبٍٗ لىٍىع. .2

لۇرئبٕٔىڭ و رضٗجّىٍىرىٕي ۋٖ غٗرىئٗجٕىڭ ِٗلطٗجٍىرىٕي ئوجحۇرىؽب جٗپطىر جٗرٍبٔىضا  .3

 چىمىرىع.

جٗپطىرصٖ ئىػٍٗجىْٗ ض زٌٗر ئوۈبً ۋٖ ئىشچبَ ض زٌٗرصىٓ ثوٌۇغي ۋٖ جٗپطىر  .4

 جٗرٍبٔىضا ثٗزى ٔبصىر ض زٌٗرٔىڭ ِٗٔىطىٕي ئوچۇلالظ.

ٍٗرٔىڭ جوسحىٍىۋاجمبْ ئبٍٗجٕىڭ ِٗٔىطىٕىال جٗپطىر لىٍىع، ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئبٍٗج .5

 ِٗٔىٍىرىٕي غۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ جٗپطىرىضٖ ثبٍبْ لىٍىػمب لبٌضۇرۇظ. 

ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ِٗٔىٍىرىٕي ٔٗلىٍگٗ ھبجٗت ثوٌّبضحىٓ ئۇصۇي ثبٍبْ لىٍىع، پٗلٗت  .6

 زۆرۈرىَٗت جۇؼۇٌؽبٔضا غۇٔىڭؽب لبرا  ئىع و رۈظ.

جٗپطىرٔىڭ ھٗـطٕىڭ ئبضىّضىٓ ئ گٗٔگْٗ لىرائىحىگٗ ِۇۋاپىك ثوٌۇغي .7
13
. 

ت جۈرٌىرى، گراِّبجىىب، ِورـوٌوگىَٗ ۋٖ ئىطحىٍىطحىىب صېگٗٔضٖن پٍٗٔٗرگٗ لىرائٗ .8

 وىرِٗضٍىه.

ثىرىگٗ ثبؼٍىٕىع _  ھٗرثىر ئبٍٗجٕي ِۇضحٗلىً جٗپطىر لىٍىع، ِٗٔىطي ثىر  .16

ثوٌؽبٍٔىرىٕي ثىرٌٗغحۈرۈ  جٗپطىر  لىٍىع، ئبٍٗجٕىڭ ٌٗۋزىٕي زۆرۈ ثوٌۇ  لبٌّىؽبْ 

 ىر ئبٍٗجٕىڭ ٔوِۇرىٕي غۇ ئبٍٗجٕىڭ ثېػىؽب لوٍۇظ.ئٗھۋاٌضا جٗورارٌىّبضٍىك ۋٖ ھٗرث

 جٗپطىر لۇرئبْ ثٗجٍىرىٕىڭ ئٗجراپىؽب ضىؽمۇصٖن ئىشچبٍِىمحب ثوٌۇغي.  .11

ِۇپٗضطىرٌٗرٔىڭ ثۇ جٗپطىرٔىڭ و پٍىگْٗ جىٍالرؼب جٗرجىّٗ لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي  .11

ئېطىضىٓ چىمبرِىؽبْ ھبٌضا، جٗرجىّٗ لىٍىع لىَىٓ ثوٌىضىؽبْ ض زٌٗرٔي 

 ػحىٓ ضبلٍىٕىػي.ئىػٍىحى

ثۇ جٗپطىرٔي جٍَٗبرالظ ۋٖزىپىطىٕي ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽابْ ِۇپٗضطاىر ئۇضاحبزالر ٍۇلىرىاضا ثبٍابْ 

لىٍىٕؽبْ غٗرجٍٗرگٗ جوٌۇق رىئبٍٗ لىٍؽبْ ھبٌضا ئىع و رۈ  ثاۇ غاٗرٖپٍىه ۋٖزىپىٕاي جبِبٍِىؽبٔاضىٓ 

                                                             
ھٗـص ئۇضحبزى ئبضىُ ئىجٕي ئٗثۇ ٔٗجۇص صېگْٗ وىػىضىٓ ئ گٗٔگْٗ ۋٖ جبٌىپٍىرىؽب ئوِۇِالغحۇرؼبْ لىرائٗت  13

 جۈرى ثوٌۇ ، ئىطالَ صۇَٔبضىضا وٗڭ ئوِۇِالغمبْ. ثۇٔىڭضىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ جولمۇز سىً لىرائٗت جۈرى ِٗۋجۇت.



گْٗ ِٗسطااۇش صٖ جٗغااىىٍٍٗٔ«پبصىػاابھ ـٗھااض لۇرئاابْ ٔٗغاار لىٍىااع ئبوبصېّىَٗضااي»وېااَىٓ، 

ضااٗئۇصى ئٗرٖثىطااحبْ صىٕىااٌ ئىػااالر »ووِىحېااث جٗرىپىااضىٓ جٗوػااۈرۈ  چىمىٍااضى. ئبٔااضىٓ 

گٗ لبراغااٍىك ئاابٍرىُ ئىىىااي ووِىحېااث جٗرىپىااضىٓ لاابرا  چىمىٍااضى. ئبٔااضىٓ ثااۇ «ِىٕىطااحىرٌىىي

 جٗپطىرٔىڭ جۇٔجي ٔۇضشىطي ٔٗغر لىٍىٕضى. 

ىحىٍؽبٔاضىٓ وېاَىٓ، ئۇٔىاڭ ئوۈابٍٍىمي، ِٗزوۇر جٗپطىرٔىڭ ثىرىٕچي ٔۇضشىطي ٔٗغر لىٍىٕىاپ جبرل

ئىجبرىٍىرىٕىڭ ٍٗۈگىً ۋٖ چۈغىٕىػاٍىه ثوٌؽابٍٔىمي ئۈچاۈْ، وىػاىٍٗرٔىڭ لىسىمىػاىٕي ئبغاۇرصى ۋٖ 

ھٗروىُ ئۇٔىڭضىٓ ثىرٔي ئ زىگٗ ھِٗراھ لىٍىػمب ئبٌضىرىضى. ئىٕطبٔالر لىٍؽبْ ئىػالرٔىڭ سبجابٌىمحىٓ 

ن، ثۇ جٗپطىرصىّۇ ثٗزى سبجابٌىمالر ۋٖ ؼٌٗٗجاٍٗر سبٌىٌ ۋٖ ِۇوِّٗٗي ثوٌۇغي ِۇِىىٓ ثوٌّىؽبٔضٖ

ٍۈز ثٗرگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئولۇرٍِٗٔٗرصىٓ وٌٗگْٗ ثبھاب ۋٖ ئىٕىبضاالرصىٓ ٌِٗاۇَ ثوٌاضى. غاۇٔىڭ 

ثىارٌٗ  ئولاۇ  چىمىاپ،  _  ثىٍْٗ ِٗسطۇش جٗوػۈرۈظ ووِىحېحي ئٗزاٌىرى ثۇ ئىٕىبضاالرٔي ثىار

 ضىً  جۈزىحىپ چىمحي. و رۈٌگْٗ سبجبٌىمالرٔي ۋٖ ؼٌٗٗجٍٗرٔي ئٗضحبٍى

ََي )ئاي ِاۇھِّٗٗص!   صېاگْٗ سىحابة      ٍب ِذّض!جٗپطىرٌٗرصٖ و   ئىػٍىحىٍىپ وٌٗگْٗ 
ئورۇٔاضىال ئا ز پېحاي  11)ئي پٍٗؽِٗاجٗر!   صٖ  ئ زگٗرجىٍاضى. پٗلٗت  ََي أَي كَها النَّ ِ ك   ،أَي كَها الرَُّسولُ 

ئورۇٔاضىىي سىحبثٕىاڭ ِاۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططابالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕاي  11لبٌضۇرۇٌضى. ثۇ ِۇغۇ

«ئېحىرا  لىٍّبٍضىؽبٔالرٔىڭ جىٍىضىٓ ھېىبٍٗ لىٍىٕؽبْ سىحبثالر ثوٌؽبٍٔىمي ضٗۋٖثحىٓ ئىضى
14

  . 

ٍىك ثاۇ جٗپطاىر ئبالھىاضٖ جبٌالٔؽابْ ٍاۈزٌٗرچٗ ِٗغاھۇر جٗپطاىر ٔابِ« جٗپطىرى ِۇٍٗضطٗر»

ئۇضحبزى جٗرىپىاضىٓ ھبزىرالٔؽابْ ئٗڭ ئىػاٗٔچٍىه، ئٗڭ ئىشچابَ ۋٖ ئٗڭ چۈغىٕىػاٍىه جٗپطاىر 

جٗرىپىاضىٓ  ئوجحاۇزصىٓ « پبصىػبھ ـٗھض لۇرئابْ ٔٗغار لىٍىاع ئبوبصېّىَٗضاي»ثوٌۇ ، ثۇ جٗپطىر 

ىٕىاپ جبرلىحىٍؽابْ ثوٌطاىّۇ، ھابزىرؼىچٗ ئۇٍؽاۇر جىٍىاضىىي و پرٖن ِىٍٍٗجٕىڭ جىٍىؽب جٗرجىاّٗ لىٍ

جٗرجىّىطي ثبرٌىممب وٌّٗىگْٗ ئىضى. ِْٗ ئۇزۇٔضىٓ ثېرى ِۇغاۇٔضاق ئىشچابَ ۋٖ ِٗزِۇٍٔاۇق ثىار 

جٗپطىرٔي ۋۇجۇصلب چىمىرىػامب ئىٕحىٍىاپ وٌٗاگْٗ ئىاضىُ. ئابٌالھ جبئبالٔىاڭ ئىٍحىپابجي ثىاٍْٗ ثاۇ 

ٕي ئولاۇ  چىمىاپال ثاۇ جٗپطاىرٔىڭ ِْٗ ئىسصٖۋاجمابْ جٗپطاىر جٗپطىرٔي ئۇچراجحىُ ۋٖ ِۇلٗصصىّىطى

ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضىُ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ جبئبالصىٓ ٍبرصَٖ جىٍٗ  جٗرجىّٗ لىٍىػامب ثبغاٍىضىُ. ثىار 

 ٍىٍضىٓ و پرٖن ۋالىث ئىچىضٖ جٗرجىّىٕي پۈجحۈرۈ  ثوٌضۇَ. 

ٖپپٗق لىٍؽبٍٔىمىؽاب وا پٍٗ  غاۈوۈر جبٔبثي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ پېمىرٔي ثۇ غٗرٖپٍىه سىسِٗجىٗ ِۇۋ

لىٍىّْٗ، ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ثۇ جٗرجىّىٕي ئۇٍؽۇر سٌٗمىّگٗ ِٗٔپٗئٗجٍىه لىٍىپ ثېرىػاىٕي ۋٖ ِېٕاي، 

                                                             
 ىپ ئېٍىٕضى.ِٗزوۇر جٗپطىرٔىڭ ِۇلٗصصىّىطىضىٓ لىطمبرج 14



ضابۋاثىضىٓ ثٗھارىّْٗ لىٍىػاىٕي ج ۋٖٔچىٍىاه  _  ئبٔبِٕي، ئبئىٍٗ ئٗزاٌىرىّٕي ثۇٔىاڭ ئٗجىار_  ئبجب

 ثىٍْٗ جىٍٍّْٗٗ.

  

 جۇرضۇِْۇھِّٗٗص ٍۈضۈ  ِۇھِّٗٗص  —

 وۈٔي، _  12ٍىٍي، زۇٌھٗججىٕىڭ  _  1336ھىجرىَٗ 

 ئبۋؼۇضث، چبرغٗٔجٗ. _  13ٍىٍي،  _  1618ِىالصىَٗ 

 جىضصٖ. —ضٗئۇصى ئٗرٖثىطحبْ                                                               

  



امأر ُِجأ رَّذ رَّذِشارطََ أ ََ َّللِأرَأ رَزع وذ رِبأ

 

ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ھٗرثىر وىػىٕي ئبٌضى ثىٍْٗ ئبٌالھ جبئبالؼب ضىؽىٕىپ 

ُِْرَ َن َفاْسَ ِعْذ ِبَّللَِّ ِمَن ٱغٍٗحبٕٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ پبٔبھ جىٍٗغىٗ ثۇٍرۇ  ِۇٔضاق صېگ9ْٗ  َرْأَت اْل َفِإَذا ق َ
ئولۇِبلچي ثوٌؽىٕىڭضا، لوؼالٔضى غٍٗحبْ)ٔىڭ ضْٗ لۇرئبْ ﴿ ٍٗٔي   الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

﴾ئبزصۇرۇغي صىٓ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ پبٔبھ جىٍىگىٓ
(15)

. چۈٔىي لۇرئبْ وٗرىُ وىػىٍٗرگٗ ھىضاٍٗت، 

صىٍالرؼب غىپبصۇر. غٍٗحبْ ثوٌطب ثبرٌىك ٍبِبٍٔىمٕىڭ ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ ضٗۋٖثىضۇر. غۇۈب، ئبٌالھ 

ىر وىػىٕي ئ زىگٗ ضىؽىٕىپ، ٌٗٔىحي غٍٗحبٕٔىڭ جبئبال لۇرئبْ  ئولۇِبلچي ثوٌؽبْ ھٗرث

 ئبزصۇرۇغىضىٓ ۋٖ صىٍالرؼب ۋٖضۋٖضٗ ضېٍىػىضىٓ پبٔبھ جىٍٗغىٗ ثۇٍرۇؼبْ. 

ٌِ ئىطالَ ئ ٌىّبٌىرى  ِجَ ُِ اىره َطب َْ َِ اىطه ٍِ  ِ صېگْٗ وٌٗىّٗٔىڭ لۇرئبْ وٗرىُ  أَُعورُ ثِبَّلله

گٗ  ئبٍٗجٍىرىٕىڭ لبجبرىضىٓ ئِٗٗضٍىىىضٖ ثىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ. غۇۈب، ثۇ وٌٗىّٗ لۇرئبْ وٗرىُ

 وىرگۈزۈٌّىگْٗ.

 ٌِ ِجَ ُِ اىره َطب َْ َِ اىطه ٍِ  ِ صېگْٗ وٌٗىّٗٔىڭ ِٗٔىطي9 ئىٕطبْ ۋٖ جىٕضىٓ ثوٌۇ ،  أَُعورُ ثِبَّلله

گۇٔبھىبرٔىڭ ِېٕي جبئٗت _  _  ھٗرلبٔضاق ِۇجٗوٗثجىر، ئبضىٌ  ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔؽبْ

ئىجبصٖجحىٓ ۋٖ لۇرئبْ ئولۇغحىٓ ئبزصۇرۇ  وېحىػىضىٓ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ پبٔبھٍىٕىّْٗ ۋٖ 

 لوؼضىٕىّْٗ.

  

                                                             
 _ ئبٍٗت. 87  ٔٗھً ضۈرىطي159)



 

 فبجىھٗ ضۈرىطى

ثۇ ضۈرٖ لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ثبغٍىٕىػىضىىي ضۈرٖ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ـبجىھٗ )ئبچمۇچي ، ٔبِبزٔىڭ 

ھٗرثىر رٖوىحىضٖ جٗورار ئولۇٌىضىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِٗضبٔي )جٗورارالٔؽۇچي  صٖ  ئبجبٌؽبْ. ثۇ ضۈرىٕىڭ 

 ثبغمب ئىطىٍّىرىّۇ ثبر. 

_ ِْٗ لۇرئبْ ئولۇغٕي ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍبرصَٖ جىٍٍّْٗٗ.  1

ھِّٗىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ رٖثجىّىس ئبٌالھٕىڭ سبش ئىطّي ثوٌۇ ، ئبٌالھحىٓ  ﴾ََّلل ر﴿

َ ر﴿ر.ثبغمب ھېچىىُ ثۇ ئىطىُ ثىٍْٗ ئبجبٌّبٍضۇ  ثۇ صۇَٔبصا جىّي ِٗسٍۇلبجمب ٔبھبٍىحي رٖھىُ  ﴾ََّذُِْحر

ارم ر﴿غٗپمٗت لىٍؽۇچي، _  ُِحأ َ رََّر﴿ئبسىرٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗرگىال غٗپمٗت لىٍؽۇچىضۇر.  ﴾ََّذ  ثىٍْٗ  ﴾ذُِْحر

ارم ر﴿ ُِحأ صېگْٗ ضۈپٗجٕي ئبٌالھٕىڭ غٗٔىگٗ الٍىك « رٖھىُ»ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىضىٓ ثوٌۇ ،   ﴾ََّذ

 رٖۋىػحٗ ئوجحۇرىؽب لوٍىضۇ.

_ ثبرٌىك ھِٗضۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي، ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ  1

صۇَٔبٌىك، ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ثبرٌىك ٔېّٗجٍىرى ئۈچۈْ، ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبٌالھٕىڭ صىٓ ۋٖ 

ئۇٔىڭؽب ھِٗضۇضبٔب ئېَحىّىس. ثۇٔىڭضا ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىٕي ئ زىگٗ ھِٗضۇضبٔب ئېَحىػمب 

ثۇٍرۇؼبٍٔىمي ئىپبصىٍىٕىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ھِٗضۇضبٔبؼب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ زات 

مۇچىطي، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچي ۋٖ ئۇالرٔي ثوٌۇ ، ئۇ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕىڭ ٍبراج

چٗوطىس ٔېّٗجٍىرى ثىٍْٗ پٗرۋىع لىٍىپ جۇرؼۇچي، صوضحٍىرىٕي ثوٌطب ئىّبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌِٗٗگٗ 

 ِۇۋٖپپٗق لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبٌالھ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجمب رٖھىُ _ غٗپمٗت لىٍؽۇچىضۇر، )ئبسىرٖجحٗ  ِۇئّىٍٕٗرگىال رٖھىُ _  2

 ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىضۇر.« رٖھىُ»ۋٖ « رٖھّبْ»ٗپمٗت لىٍؽۇچىضۇر. غ

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ِۇوبپبت ۋٖ جبزا ثېرىٍىضىؽبْ لىَبِٗت  3

وۈٔىٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىگىطىضۇر. )ِۇضۇٌّبْ ئبصَٖ ھٗر وۈٔي ٔبِىسىضا ثۇ ئبٍٗجٕي ئولۇظ ئبرلىٍىك 

. ثۇ ئبٍٗت ئۇٔي ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي و   لىٍىػمب ۋٖ ٍبِبْ ئىػالرٔي ئبسىرٖجٕي ئٗضىٗ ئبٌىضۇ

 جبغالغمب ئۈٔضٍٖضۇ .



_ )ئي رٖثجىّىس!  ثىس ضبۈىال ئىجبصٖت لىٍىّىس، ثبرٌىك ئىػٍىرىّىسصا پٗلٗت ضٗٔضىٕال ٍبرصَٖ  4

جىٍٍّٗىس. ھِّٗٗ ئىع ضېٕىڭ ئىٍىىڭضىضۇر، ھېچىىُ زٖررىچىٍىه ئىػمب ئىگٗ ثوالٌّبٍضۇ. )ثۇ 

ئبٍٗجحىٓ ٌِٗۇِىي، صۇئب، ٍبرصَٖ جىٍٗظ، لۇرثبٍٔىك لىٍىع، وٗئجىٕي جبۋا  لىٍىع لبجبرٌىك 

ئىجبصٖجٍٗرٔىڭ ھېچجىرىٕي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئبجب  لىٍىع لٗجئىٌ جوؼرا ئِٗٗضحۇر. ثۇ ئبٍٗجحٗ 

ر ئۈچۈْ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ِٗسٍۇلبجمب ئېحىمبص لىٍىع، رىَبوبرٌىك، جٗوٗثجۇرٌۇق لبجبرٌىك ئىٍٍٗجٍٗ

 غىپب ثبر .

_  )ئي ئبٌالھ!  ثىسٔي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغٍىؽىٓ، ٍېحٗوٍىگىٓ ۋٖ ِۇۋٖپپٗق لىٍؽىٓ، ثىسٔي ثۇ ٍوٌضا  5

پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ  —ضْٗ ثىٍْٗ ئۇچرىػىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽىٓ. جوؼرا ٍوي 

جٗرٌٗرٔىڭ جۈگٗٔچىطي ثوٌؽبْ رازىٍىمىؽب ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ئىطالَ صىٕىضۇر. ثۇ پٍٗؽِٗ

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ صٖۋٖت لىٍؽبْ روغْٗ ٍوٌضۇر. ثٗٔضىٕىڭ ثٗسث _ ضبئبصىحي ئىطالِضا 

 ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇظ ثىٍٗٔال لوٌؽب وېٍىضۇ.

_ )ئي ئبٌالھ!  ثىسٔي ضْٗ ئىٕئبَ لىٍؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ، راضحچىٍالرٔىڭ، غېھىحٍٗرٔىڭ ۋٖ  6

ثبغٍىؽىٓ. چۈٔىي ئۇالر ھىضاٍٗت ۋٖ ئىطحىمبِٗت ئٗھٍىضۇر. )ئي ئبٌالھ!  ٍبسػىالرٔىڭ ٍوٌىؽب 

ثىسٔي  ٍٗھۇصىَالرؼب ئوسػبظ ھٗلىمٗجٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئِٗٗي لىٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ؼٗزٖ  

لىٍىٕؽبٔالرٔىڭ ۋٖ ٍبوي سىرىطحىَبٔالرؼب ئوسػبظ ٔبصأٍىمحىٓ ھىضاٍٗت جبپبٌّىؽبْ ۋٖ  جوؼرا ٍوٌضىٓ 

ٌىضا لىٍّىؽىٓ. )ثۇ صۇئب ِۇئّىٓ ئبصِٖٕىڭ لٌٗجىٕي ٔبصأٍىك، ئبزؼۇٍٔۇق ۋٖ ئبزؼبٔالرٔىڭ ٍو

ئىٕىبرچىٍىك ئىٍٍٗجٍىرىضىٓ پبوالٍضىؽبْ غىپبصۇر. ثۇ صۇئب ٍٗٔٗ ئٗڭ وبجحب ٔېّٗجٕىڭ ئىطالَ ٔېّىحي 

ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضۇ. غۇۈب، ھٗلىمٗجٕي ئٗڭ ئوثضاْ جؤۇؼبْ، ئۇٔىڭؽب ئٗڭ ِۇوِّٗٗي رٖۋىػحٗ 

غىْٗ ئبصَٖ جوؼرا ٍوٌضا ِبۈؽبْ ئبصِٖضۇر. غٗوطىسوي، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ لبٌطب، ضبھبثىٍٗر ئٗگٗ

جوؼرا ٍوٌٕىڭ ٍېحٗوچىٍىرىضۇر. ثۇ ئبٍٗت ئۇالرٔىڭ پٗزىٍىحىگٗ، ٍۇلىرى ِٗرجىۋىطىگٗ صاالٌٗت 

 لىٍىضۇ .

ئي  — صېَىع ِۇضحٗھٗپحۇر. ئبِىٓ« ئبِىٓ»ٔبِبزصا ـبجىھٗ ضۈرىطىٕي ئولۇ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ 

ـبجىھٗ ضۈرىطىٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضىٓ ثۇٔىڭ صۇئبٍىّٕي ئىجبثٗت لىٍؽىٓ صېگٍٗٔىه ثوٌۇ ، ! ئبٌالھ 

 ئِٗٗضٍىىىضٖ ئىطالَ ئ ٌىّبٌىرى ثىرٌىىىٗ وٌٗگْٗ. غۇۈب، ئۇ لۇرئبْ وٗرىّگٗ ٍېسىٍّىؽبْ.



 بٗلٗرٖ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ثۇ ئۈزۈن ھٗرپٍٗر لۇرئبٕٔىڭ  ثېػىضا وٌٗگْٗ ضۈرىٍٗرٔىڭثٗزى _ ئٌٗىؿ، الَ، ِىُ ) 1

. ئ ز ۋالحىضا ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرى لۇرئبٕٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ِ جىسٖ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ

ض زى ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىىضىٓ، ئۇالرصىٓ لۇرئبْ ضۈرىٍىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ثىر ضۈرىٕي 

چىمىرىػي جٌٗٗ  لىٍىٕؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالر ثىرٖر ضۈرىٕي ئِٗٗش، ئوْ ئبٍٗجٕىّۇ ٍِٗضأؽب  ٍِٗضأؽب

وٌٗحۈرٌّٖىگْٗ، ٍٗٔي ئٗرٖثٍٗر ئٗصٖثىَبت ۋٖ غېئىرىَٗجحٗ ئٗڭ ٍۇلىرى پٌٍٗىگٗ ٍٗجىْٗ ۋٖ 

ئۇالرٔىڭ جىٍي ِۇغۇ ھٗرپٍٗرصىٓ جٗروىت جبپمبْ جۇرۇ ، ئۇالرٔىڭ لۇرئبْ ضۈرىٍىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ 

ثىرٖر ضۈرىٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىػحىٓ ئبجىس وٌٗگٍٗٔىىي لۇرئبٕٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زى ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ئىطپبجال  ثٗرگْٗ . 

_ ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھحىٓ وٌٗگٍٗٔىىىضٖ لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ ئۇٌۇغ وىحبثحۇر. غۇۈب ثۇٔىڭؽب  1

ٍٔىىي ٔبھبٍىحي ھېچىىّٕىڭ غٗن وٌٗحۈرۈغىگٗ ئورۇْ ٍوق. چۈٔىي ئۇٔىڭ ھٗق وىحبة ئىىٗ

ئېٕىمحۇر. جٗلۋاصار وىػىٍٗر لۇرئبٔضىٓ ئىٍىُ _ ھېىّٗت ھبضىً لىٍىضۇ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي 

 لىٍىضۇ. ئۇالر ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

_ ئۇالر ضٗزگۈ ئٗزاٌىرى ثىٍْٗ ثىٌٍٍّٗٗضىؽبْ ۋٖ ئٗلٍي ثىٍْٗ ئىضران  2

لىالٌّبٍضىؽبْ ؼٍٗىت ِٗضىٍىٍىرىگٗ ئىػىٕىضۇ. چۈٔىي ؼٍٗىت ئبٌالھٕىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖھَي لىٍىػي ئبرلىٍىمال ثىٍىٕىضىؽبْ ضبھٗ ثوٌۇ ، ئۇ پٗرىػحٗ، 

وسػبظ، ئبٌالھ ٍبوي ئۇٔىڭ جٕٗٔٗت ۋٖ صوزار لبجبرٌىمالرؼب ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ئ

ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ —پٍٗؽِٗجىرى سٗۋٖر ثٗرگْٗ ئىػالرٔي و رضىحىضۇ )ئىّبْ

پٗرىػحىٍىرىگٗ، وىحبثٍىرىؽب، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ، لىَبِٗت وۈٔىگٗ، ٍبسػىٍىك _ 

ٍبِبٍٔىك ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرى ثىٍْٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب چىٓ ئىػىٕىپ، جىً ثىٍْٗ ئىمرار 

ثىٍْٗ ٔبِبٍْٗ  لىٍىع صېگٍٗٔىىحۇر  جٗلۋاصار وىػىٍٗر ؼٍٗىجىٗ  لىٍىع ۋٖ ئِٗٗي

ئىػىٕىع ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب، ٔبِبزٌىرىٕي ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ و رضٗجىْٗ ثوٍىچٗ 

ۋالحىضا، ِۇوِّٗٗي ۋٖ صۇرۇش ئبصا لىٍىضىؽبْ، ثىس ئبجب لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌٕىڭ 

 رصۇر .زاوىحىٕي ئبصا لىٍىضىؽبْ، ضٗصىمٗ ثېرىضىؽبْ وىػىٍٗ



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالر ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ ضۈٕٔٗجىٗ 3
16

ۋٖ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي  

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ جٗۋرات، ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرؼب، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي 

بْ،  ئ زىٕىڭ ھبٍبجمب، ئبسىرٖجحىىي ھېطبة، ِۇوبپبت ۋٖ جبزا لبجبرٌىمالرؼب چىٓ ئىػىٕىضىؽ

ئىػٗٔگٍٗٔىىىٕي جىٍي ۋٖ ئٌٍِٗٗىرى ئبرلىٍىك ئىطپبجال  جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ 

ئبسىرٖجىٗ ئىػىٕىع ئبالھىضٖ جىٍؽب ئېٍىٕؽبْ ثوٌۇ ، ئبسىرٖت ئىػٗٔچىطي وىػىٕي ٍبسػي 

جۇرۇغمب  ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب، ھبراَ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرۇغمب ۋٖ ئ زىضىٓ ئ زى ھېطبة ئېٍىپ

 ئۈٔضٍٖضىؽبْ ئٗڭ وۈچٍۈن جۈرجىىضۇر .

_ ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗر ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ھىضاٍٗت ٔۇرى  4

ضبٍىطىضا، ئبٌالھٕىڭ جوؼرا ٍوٌىضا ِبۈؽۇچىالر ثوٌۇ ، ئۇالر ھٗلىمٗجْٗ ِٗلطىحىگٗ ئېرىػىۈچي ۋٖ 

 ىٓ لۇجۇٌؽۇچي وىػىٍٗرصۇر.  ئ زٌىرى لبچمبْ ٔٗرضىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىض

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ  5

جبرجىپ، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇراِطْٗ ٍبوي 

ىٍىپ ۋٖ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ، ئبگبھالٔضۇرِبِطْٗ، ئۇالر ئۈچۈْ ثٗرىجىرصۇر. چۈٔىي ئۇالر چوۈچىٍىك ل

 ئ زٌىرىٕىڭ ثبجىً ئېحىمبصىؽب چىڭ ئېطىٍىۋاٌؽبٍٔىمحىٓ، ھٗرگىس ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ.

_ ئۇالر وۇـرىٍىمي، جۇزوورٌۇلي ۋٖ ھٗلىمٗت ئ زٌىرىگٗ ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىّٕۇ  6

ي ئبزؼۇٍٔۇلىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي، لۇاللٍىرىٕ

پېچٗجٍىۋٖجحي ۋٖ و زٌىرىٕي پٗرصىٍىۋٖجحي. غۇۈب، ئۇالر ھىضاٍٗت جبپبٌّبٍضۇ، ئۇالرؼب 

 صوزاسحب لبجحىك ئبزاة ثبر.

_ ثٗزى وىػىٍٗر ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وبپىرالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا لبٍطىطىؽب جٗۋٖ ثوٌۇغىٕي ثىًٌٍّٗٗ،  7

ئبٌالھمب ۋٖ »ئېؽىسىٕىڭ ئۇچىضا  گبۈگىرا  ٍۈرىضىؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالر ِۇٔبپىمالرصۇر. ِۇٔبپىمالر

 صٖ  لوٍۇ ، صىٍىضا ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئبٌضاِچىالرصۇر.« ئبسىرٖجىٗ ئىّبْ ئېَححۇق

                                                             
پبئبٌىَٗجٍىرى، ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٍىرى  _ضۈٕٔٗت _ پٍٗؽِٗجىرىّىس ھٗزرىحي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ض زٌىرى، ئىع  16

ٍىىحۇر. ئۇٍؽۇْ وېٍىضىؽبٍٔىرىٕي ِۇۋاپىك و رگٍٗٔىرى صېگٗٔ صىٕٕىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗۋٖ ثبغمىالرصىٓ ضبصىر ثوٌؽبْ ئىػالرصىٓ 

ثىر ِٗٔىضٖ  ٕيھٗصىص _ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ض زٌىرى ثوٌۇ ، و   ضبٍٔىك ئ ٌىّبالر ضۈٕٔٗت ثىٍْٗ ھٗصىط

بجىضۇر. ضۈٕٔٗجّۇ ۋٖھَي ضبٔىٍىضۇ، چۈٔىي ئۇٔىڭ ِٗٔىطي ئبٌالھحىٓ، ٌٗۋزى جٗججىم ضىىيضۈٕٔٗت لۇرئبٕٔىڭ ئٌِٗٗ .ئىػٍىحىضۇ

 رٖضۇٌۇٌالھحىٓ وٌٗگْٗ. 



_ ئۇ ِۇٔبپىمالر ٔبصأٍىمىضىٓ، ئبؼسىضا ئىّبْ ئېَحىپ لوٍۇ ، صىٍىضا وۇـرىٕي ٍوغۇرۇظ ئبرلىٍىك  8

ئۇالر پٗلٗت ئ زٌىرىٕىال ئبٌضاٍضۇ. ئبٌالھٕي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبٌضىَبالٍّىس صٖ  ئوٍالٍضۇ. ئِّٗب 

چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ثۇ ئبٌضاِچىٍىمىٕىڭ زىَىٕي ئ زٌىرىگٗ ثوٌىضۇ. ئۇالر ئىٕحبٍىٓ ٔبصأٍىمي ۋٖ ئىچىي 

 صۇَٔبضىٕىڭ ثۇزۇلٍۇلىضىٓ ئ زىٕي ئ زى ئبٌضاۋاجمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍّبٍضۇ.

زاثمب جۇجىضىؽبْ غۇٔضاق لىٍّىػالر _ ئۇالرٔىڭ لٌٗجىضٖ غٗن ۋٖ ثۇزۇلٍۇق ثبر. ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئب 16

ثىٍْٗ ضىٕبٌؽبْ ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لٌٗجىضىىي غٗوٕي جېشىّۇ زىَبصٖ لىٍىۋٖجحي. ئۇالرؼب 

 ٍبٌؽبٔچىٍىمي ۋٖ ِۇٔبپىمٍىمي ئۈچۈْ جوٌىّۇ ئٌٍِٗٗىه، جوٌىّۇ لبجحىك ئبزاة ثبر.

ۇٔچىٍىك لىٍىػحىٓ، وۇـرى ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ثىٍْٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼ _ ئۇالرؼب 11

ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ضىرٌىرىٕي ئبغىبرىال  لوٍۇ  ئۇالرؼب زىَبٔىٗغٍىه لىٍىػحىٓ ۋٖ وبپىرالرٔىڭ 

ثىس پٗلٗجال ئىطالھ » 9جٗرٖپضارى ثوٌۇغحىٓ ٍېٕىع ھٗلمىضٖ ٔٗضىھٗت لىٍىٕطب، ئۇالر ٍبٌؽبٔضىٓ

 صېَىػىضۇ.« لىٍؽۇچىالرِىس

ٗرضىطي ثۇزؼۇٔچىٍىمٕىڭ صٖي ئ زىضۇر. ئِّٗب ئۇالر _  ئۇالرٔىڭ ٍبٌؽبٔضىٓ ئىطالھ صٖۋاٌؽبْ ٔ 11

 ئ زٌىرىٕىڭ ٔبصأٍىمىضىٓ ۋٖ جبھىٍٍىمىضىٓ ثۇٔي ھېص لىٍّبٍضۇ.

ضىٍٗرِۇ ضبھبثىٍٗرصٖن صىٍىڭالر، جىٍىڭالر ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىڭالر ثىٍْٗ »_ ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب9  12

غۇ ئٗلىٍطىس وىػىٍٗر ئىّبْ ثىس ئب»صېَىٍطٗ، ئۇالر جبالظ _ جبرجىع لىٍىػىپ9  «ئىّبْ ئېَحىڭالر

ئېَحمبٔضٖن ئىّبْ ئېَحبِضۇق؟ ئۇ چبؼضا ثىس ئٗلىٍطىسٌىىحٗ ئۇالر ثىٍْٗ ئوسػبظ ثوٌۇ  

صٖي ئبغۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئ زى  صٍٖضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ، ئٗلىٍطىسٌٗر «لبٌّبِضۇق؟

ئىىٍٗٔىىىٕي، ئۇالرٔىڭ ثۇٔي ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇق ۋٖ زىَبْ ئىچىضٖ 

 ثىٍٍّٗۋاجمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىضۇ.

ثىسِۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبغال ئىّبْ »_ ئۇ ِۇٔبپىمالر ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ئۇچراغمبْ چبؼٍىرىضا9  13

صٍٖضۇ، ئِّٗب ئۇالر ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئبٍرىٍىپ ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبْ وبپىر  «ئېَححۇق

ٕىؽب ثبرؼبْ چبؼٍىرىضا ثوٌطب، ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ وبپىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ وۇـرىضىٓ وبجحىجبغٍىرىٕىڭ ٍې

ٍبّٔىؽبٍٔىمىٕي، پٗلٗجال ِۇئّىٍٕٗرٔي و زگٗ ئىٍّىؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ غۇٔضاق صٖ  

 لوٍؽبٍٔىمىٕي ئېَحىػىضۇ.



ئۇالرٔىڭ ئبزؼۇٍٔۇلمب جېشىّۇ  _ ئبٌالھ ئۇالرؼب ثۇ ِٗضشىرىٕىڭ جبزاضىٕي چولۇَ جېحىحىضۇ. غۇۈب 14

چوۈمۇر پېحىػي، جېشىّۇ گبۈگىرىػي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىضۇ، ِۇئّىٍٕٗرٔي ِٗضشىرٖ 

 لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ جبزاضىٕي جېحىحىضۇ.

جىجبرىحىضٖ  ئۇالر ) ،غۇ ِۇٔبپىمالر زىَبٍٔىك ثىر جىجبرٖجىٗ وىرگْٗ ثوٌۇ ئبئٗٔٗ _  15

ىضى، ثٌٗىي رىػٌّٗېصٖ ٔٗجىجىضٖ ھېچ ٔٗرضىگٗ ئ_  ضىرىٕي ضېحىۋاٌـئىّبٕٔي ثېرىپ، وۇ

 ِبٔب ثۇ ئوپئوچۇق زىَبٔضۇر.  .ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لبٌضى

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ صىٕؽب جىٍىٕىڭ ئۇچىضىال ئىّبْ ئېَحىپ لوٍۇ ، ئبٔضىٓ  16

ىضا جېڭىرلب  ٍۈرگْٗ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ئبغىبرىٍىؽبْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبزؼۇٍٔۇق پبجمبلٍىر

 ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇق ئىچىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ھېص لىٍّىؽبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئٗھۋاٌي لبراۈؽۇ وېچىضٖ

ِٗغئٗي ٍبلمبْ، ِٗغئٗي ئٗجراپٕي ٍورۇجمبٔضىٓ  ئىططىٕىع ۋٖ ئٗجراپٕي ٍورۇجۇظ ئۈچۈْ

رٌّٖىگٍٗٔىىحىٓ، ٍوٌىٕي وېَىٓ، جۇٍۇلطىس ئ چۈ  لېٍىپ لبراۈؽۇٌۇلحب لبٌؽبْ ۋٖ ھېچ ٔٗرضىٕي و 

 جبپبٌّبً لبراۈؽۇٌۇق ئىچىضٖ گبۈگىرا  لبٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئوسػبٍضۇ.

_ ِۇٔبپىمالر ھٗلىمٗجٕي و ۈۈي لوٍۇ  ئبۈالغحىٓ گبش، ھٗلىمٗجٕي ض زٌٗغحىٓ گبچب،  17

ھىضاٍٗجٕىڭ ٔۇرىٕي و رۈغحىٓ وورصۇر. غۇۈب، ئۇالر ئ زٌىرى ۋاز وېچىپ وۇـرىؽب جېگىػىْٗ ئىّبٔؽب 

 بٍحبٌّبٍضۇ. ل

_ ٍبوي ثۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ گبھ ھٗلىمٗجٕي و رٌٖىگْٗ، گبھ ئۇٔىڭضىٓ غٗوٍىٕىپ لبٌؽبْ  18

لبراۈؽۇٌۇق، ئٗھۋاٌي سۇصصى چ ٌضٖ وېحىۋاجمبٔضا لبجحىك ٍبِؽۇر ٍېؽىپ وېحىپ، ئۈضحي _ ئۈضحىگٗ 

وېحىپ  ئبضحىضا لبٌؽبْ، چبلّبق ئبۋازىٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ لورلۇ  گۈٌضۈرِبِب ۋٖ چبلّبق

لۇاللٍىرىٕي لوٌٍىرى ثىٍْٗ ئېحىۋاٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئوسػبٍضۇ. ئبٌالھ وبپىرالرٔي ھٗر جٗرٖپحىٓ 

 لورغب  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالر ئبٌالھحىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ ۋٖ ئبٌالھمب ؼبٌىت وېٌٍٍّٗٗضۇ.

لحىّۇ، ھٗر _ چبلّبق لبجحىمٍىمىضىٓ ئۇالرٔىڭ و ز ٔۇرىٕي ئېٍىپ وٗجىىٍي جبش لبٌىضۇ. غۇٔضا 16

لېحىُ چبلّبق چبلمىٕىضا، ئۇالر چبلّبلٕىڭ ٍورۇلىضا ِېڭىۋاٌىضۇ. چبلّبق ئ چۈ  ئٗجراپٕي لبراۈؽۇٌۇق 

ثبضمبٔضا ثوٌطب ئۇالر ئ ز جبٍىضا جۇرۇ  لبٌىضۇ. ئٗگٗر ئبٌالھ ئۇالرؼب ِ ھٍٗت ثٗرِىطٗ ئىضى، 

ٌالھ غۇٔضاق لىٍطب لىالالٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ئبۈالظ ۋٖ و رۈظ ئىمحىضارىٕي ٍوق لىٍىۋٖجىْٗ ثوالجحي. ئب

 چۈٔىي ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.



_ ئبٌالھحىٓ ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗجىٗ غۇٔضاق ٔىضا لىٍىٕىضۇوي، ضىٍٗرٔي جۈرٌۈن ٔېّٗجٍىرى ثىٍْٗ  11

پٗرۋىع لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ رٖثجىڭالرؼب ئىجبصٖت
17

لىٍىڭالر، ئۇٔىڭضىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ صىٕىضىٓ  

چٗجٕٗغحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئ زى رازى ثوٌىضىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرِۇ ئبٌالھحىٓ 

ِِٕٗۇْ ثوٌىضىؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرصىٓ ثوٌطۇْ صٖ ، ضىٍٗرٔي ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىڭالرٔي ٍولحىٓ 

 ٍبراجحي. 

چىٍىىىڭالرٔىڭ لوالً ثوٌۇغي ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕي ضېٍىٕچب _ ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر جىرىى 11

لىٍىپ ثٗرگْٗ، ئبضّبٕٔي جورۇش لىٍىپ ٍبراجمبْ، ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ، زېّىٕضىٓ ضىٍٗرگٗ 

. غۇۈب، ضىٍٗر زاجحۇرجۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي، ھٗر سىً ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي رىسىك لىٍىپ چىمىرىپ ثٗرگْٗ 

چي ئىىٍٗٔىىىٕي، ھِّٗىگٗ رىسىك ثېرىپ جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي ۋٖ ٍبٌؽۇز ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇ

ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك زات ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئىجبصٖجحٗ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي 

 غېرىه لىٍىۋاٌّبۈالر. 

_ ئي وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ وبپىرالر! ئٗگٗر ضىٍٗر ثىس ثٗٔضىّىس ِۇھِّٗٗص  12

ٍھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبٔؽب غٗن وٌٗحۈرضٗۈالر ۋٖ ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ض زى ئِٗٗش ئٌٗٗ

صٖ  گۇِبْ لىٍطبۈالر، لۇرئبٕٔىڭ ضۈرىٍىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ثىرٖر ضۈرىٕي وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالر، 

ٌىك ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ صٖۋاٍىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ثۇ ئىػحب ٍبرصَٖ لىالالٍضىؽبْ ثبر

 ٍبرصِٖچىٍىرىڭالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي چبلىرىپ ئۇالر ثىٍْٗ ھِٗىبرٌىػىڭالر.

_ ئٗگٗر ضىٍٗر ھبزىر ثىرٖر ضۈرٖ وٌٗحۈرۈغحىٓ ئبجىس وٌٗگْٗ ثوٌطبۈالر، ثۇٔىڭضىٓ وېَىّٕۇ  13

ئٌٗۋٖجحٗ ئبجىس وېٍىطىٍٗر، ثۇٔىڭضا لىٍچٗ غٗن ٍوق. ئۇٔضالحب، ضىٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 

حىع ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ئبرلىٍىك صوزار ئوجىضىٓ ضبلٍىٕىڭالر، صوزار ئوجي ئىّبْ ئېَ

ٍېمىٍؽۇضي ئبصَٖ ۋٖ جبغالرصىٓ ثوٌىضىؽبْ صٖھػٗجٍىه ئوت ثوٌۇ ، ئۇ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ 

 پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ئۈچۈْ جٍَٗبرالٔضى.

ٌٍِٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ و ۈٍىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٗ 14

ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ئبٌىٌ لٗضىرٌىرى ۋٖ غبصالٔضۇرىضىؽبْ ثىر ٍبسػىٍىمحىٓ سٗۋٖر ثٗرگىٕىي، 

صٖرٖسٍىرى ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ئبجبٍىپ گۈزٖي ثبؼالر _  صٖي لوٍۇق

رىضۇ، ئبٌالھ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕي ھٗر لېحىُ . ثۇ ثبؼالرٔىڭ صٖرٖسٍىرى ئۇالرؼب ضبٍٗ جبغال  جۇثبر

                                                             
و رضٗجىْٗ ثوٍىچٗ ھبٍبت  ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ئبٌالھ جبئبال ئبٌالھ جبئبالؼب ئىحبئٗت لىٍىپ،_  ئىجبصٖت 17

 حۇر.صېگٍٗٔىى ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ثٗٔضىچىٍىه لىٍىع وٗچۈرۈظ



ئبٌالھ ثىسٔي ثۇٔىڭؽب ئوسػبٍضىؽبْ ِېۋىٍٗر »ئٗڭ ٌٗززٖجٍىه ِېۋىٍٗر ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرؼبٔضا، ئۇالر9 

صٍٖضۇ. گٗرچٗ ثۇ ِېۋىٍٗرٔىڭ ئىطّي، رٖۈگي ۋٖ غٗوٍي ثىر  «ثىٍْٗ ئىٍگىرىّۇ رىسىمالٔضۇرؼبْ ئىضى

ِېۋىٍٗرٔي ھٗر لېحىُ جېحىؽبٔضا، ثبغمىچٗ ٌٗززٖت، ثبغمىچٗ  _ ثىرىگٗ ئوسػب  وٗجطىّۇ، ئۇالر ثۇ

جِٗضىٓ ھۇزۇر ئبٌىضۇ. ئۇالرؼب جٕٗٔٗجحٗ ٍٗٔٗ ھٍٗس ۋٖ ٔىپبضمب ئوسػبظ جىطّبٔىٌ 

پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ، ٍبٌؽبٔچىٍىك لبجبرٌىك ِٗٔىۋى ئىٍٍٗجٍٗرصىٓ جبِبِْٗ سبٌىٌ ثوٌؽبْ پبن 

وحۇر، جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇالر جۈپٍٗر ثبر. جٕٗٔٗجٕىڭ ٔېّٗجٍىرى ِٗۈگۈٌۈ

 ھېچ ئ ٌٍّٗضۇ، جٕٗٔٗجحىٓ چىمىرىٍّبٍضۇ.

_ ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕي ثبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ، چوڭ  15

ثوٌطۇْ ۋٖ ٍبوي وىچىه ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي پبغب ۋٖ چىۋىٕؽب ئوسػبظ ئٗڭ ئبصصىٌ ۋٖ ئٗڭ 

ئۇٔي ِىطبي لىٍىپ وٌٗحۈرۈغحىٓ جبرجىٕىپ لبٌّبٍضۇ. ئبٌالھ ثۇ  وىچىه ٔٗرضٗ ثوٌطۇْ،

ِىطبٌالرٔي ثٗزى وىػىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ٔٗلٗصٖر ئبجىس 

ِٗسٍۇلبت ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇالرؼب ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈْ وٌٗحۈرگْٗ ثوٌۇ ، ِۇئّىٍٕٗر 

ۇْ، لبٔضالال ثىر ٔٗرضىٕي ِىطبي ئبٌالھٕىڭ ٍٍِٗي چوڭ ثوٌطۇْ ٍبوي وىچىه ثوٌط

لىٍىپ وٌٗحۈرۈغىضٖ، ئٌٗۋٖجحٗ ثىر ھېىّٗت ثبر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضۇ. ئِّٗب وبپىرالر 

ئبٌالھ ثۇٔضاق ئبصصىٌ ھبغبرٖجٍٗرٔي ِىطبي وٌٗحۈرۈ  ٔېّٗ »ِٗضشىرٖ لىٍىپ9 

ي صېَىػىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ، ِۇٔضاق ٔٗرضىٍٗرٔي ِىطب« لىٍّبلچىىىٕب؟

لىٍىپ وٌٗحۈرۈغحىٓ ِٗلطٗت ضىٕبظ، ِۇئّىٍٕٗرٔي وبپىرالرصىٓ ئبٍرىع ئۈچۈْ 

ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىضۇ. غۇۈب، ئبٌالھ ثۇ ِىطبي ئبرلىٍىك ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ 

ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔي ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرالالغحۇرۇۋېحىضۇ، ٍٗٔٗ ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىٕي، 

وۈچٍٗحىضۇ. ئبٌالھ ھېچىىّگٗ ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ  ھىضاٍىحىٕي زىَبصٖ لىٍىضۇ ۋٖ

 پٗلٗت  ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ  ئبصٍِٖٗرٔي ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرالالغحۇرۇۋېحىضۇ.

_ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي ۋٖ ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوي ھٗلمىضٖ ئٗھضٖ  16

ئبٌؽبْ، ئبٔضىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىع، وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍىع ئبرلىٍىك ثۇ ئٗھضىٕي 

جٗوىحٍىگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئٗھضىٕي ثۇزىضىؽبْ، جۇؼمبٔچىٍىممب ئوسػبظ ئبٌالھ صاۋاِالغحۇرۇغمب 

ؼبْ ئىػالرٔي ئۈزۈ  لوٍۇظ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك جېرىع ئبرلىٍىك ئبٌالھمب ئبضىٍَىك ثۇٍرۇ

 لىٍىضىؽبْ ئبصٍِٖٗرگٗ وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر لبٔضالطىگٗ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟ ئبٌالھٕىڭ  17

ېرىىي ٍولٍۇلىؽب ئ زۈۈالرصا وٗضىىٓ صٌٖىً _ ئىطپبجالر ثبر جۇرۇلٍۇق، ضىٍٗر لبٔضالّۇ ئىجبصٖجحٗ غ



ئبٌالھمب  ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋاٌىطىٍٗر؟ ضىٍٗر ئٗضٍىضٖ ٍوق ئىضىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ 

جېٕىڭالرٔي ئبٌىضۇ،  ٍبرىحىپ، ضىٍٗرگٗ ھبٍبجٍىك ئبجب لىٍضى، ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ئٗجىٍىڭالر جوغمبْ چبؼضا

ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔي ٍٗٔٗ جىرىٍضۈرىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر  ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ 

 ھۇزۇرىؽب چىمىرىٍىطىٍٗر.

_ ئبٌالھ زېّىٕضا ضىٍٗر پبٍضىٍىٕىۋاجمبْ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ضىٍٗر ئۈچۈْ ئ زى ٍبٌؽۇز ٍبراجمبْ،  18

مب ٍۈزٌىٕىپ، ئۇٔي ٔۇلطبٔطىس ٍٗجحٗ ئبضّبْ لىٍىپ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئبٌالھ ھٗر ئبٔضىٓ ئبضّبٔالرٔي ٍبرىحىػ

 ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭ ئىٍىّي )ثىٍىػي  ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وىػىٍٗرگٗ رٖثجىڭٕىڭ ئ ز ۋالحىضا پٗرىػحىٍٗرگٗ صېگْٗ ض زىٕي  26

ِْٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثىر _ ثىرىٕىڭ ئىسىٕي ثېطىپ ٍٗر ٍۈزىٕي »رگىٓ. رٖثجىڭ9 ثبٍبْ لىٍىپ ثٗ

ئي رٖثجىّىس! ضېٕىڭ ٍٗر »صېگٗٔضٖ، پٗرىػحىٍٗر9 « ئبۋات لىٍىضىؽبْ ثىر لٗۋِٕي ٍبرىحىّْٗ

ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىضىؽبْ، ٔبھٗق لبْ ج وىضىؽبْ ئبغۇ لٗۋِٕي ٍبرىحىػىڭٕىڭ 

ىسگٗ ثىٍضۈرگْٗ ثوٌطبۈىْٗ، چۈٔىي ثىس ئِٗرىڭگٗ ھېىّىحي ۋٖ ھبجىحي ٔېّٗ؟ ثۇٔي ث

ئىحبئٗت لىٍىّىس، ضېٕي ئ زۈۈگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ ئۇٌۇؼال ، ضبۈب جٗضجىھ ئېَحىّىس، ضبۈب 

صېضى. « ھِٗضۇضبٔب ئېَحىّىس ۋٖ ضېٕي ثبرٌىك ئېطىً ضۈپٗجٍىرىڭ ثىٍْٗ ِٗصھىٌٍَّٗٗىس

ٗر ثىٍّىگْٗ  ھېىّٗجٍٗرٔي  ِْٗ ئۇالرٔي ٍبرىحىػحب ھٗلىمٗجْٗ ضىٍ»ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

 صېضى.« ثىٍىّْٗ

_ ئبٌالھ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٗرىػحىٍٗرصٖ ثوٌّىؽبْ ئبرجۇلچىٍىمىٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع  21

ئۈچۈْ، ئۇٔىڭؽب غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ ئىطىٍّىرىٕي ئ گٗجحي، ئبٔضىٓ ئىطىٍّىرى ئبجبٌؽبْ 

ضىٍٗر ٍٗر ٍۈزىضٖ ئورۇٔجبضبرٌىك لىٍىػحب ثىس »ئۇالرؼب9 غٍٗئىٍٗرٔي پٗرىػحىٍٗرگٗ و رضىحىپ جۇرۇ ، 

ئۇالرصىٓ ئٗۋزٖي صېگْٗ گۇِبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، لېٕي ثۇ ِٗۋجۇصاجالرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي 

 .صېضى« ِبۈب ئېَحىپ ثېرىڭالر

س، ثىس ئي رٖثجىّىس! ضېٕي ثبرچٗ ٔۇلطبٔالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍىّى»_ پٗرىػحىٍٗر9  21

پٗلٗت ضْٗ ثىسگٗ ثىٍضۈرگٍٗٔٗرٔىال ثىٍىّىس. ھٗلىمٗجْٗ ضْٗ ِٗسٍۇلبجىڭٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي 

 صېضى. «ثىٍىپ جۇرؼۇچىطْٗ، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىڭضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىطْٗ

ئي ئبصَٖ! ئۇالرؼب ئ زٌىرى صٖ  ثېرٌّٖىگْٗ غۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ »_ ئبٌالھ9  22

صېضى. ئبصَٖ ئۇالرؼب ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي ئېَحىپ « ثٗرگىٓئىطىٍّىرىٕي ئېَحىپ 

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔالرصا ۋٖ زېّىٕضا ضىٍٗر »ثٗرگٗٔضٖ، ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ 



ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ھٗلىمٗجْٗ ثىٍىپ جۇرىّْٗ، ھِٗضٖ ضىٍٗر ئبغىبرا لىٍؽبْ ۋٖ 

 صېضى.« ْٗ ئِٗٗضّىضىُ؟ٍوغۇرۇْ لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىّْٗ صېگ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبصِٖٕي لبٔضاق ھ رِٗجٍىگٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىپ  23

ئبصِٖٕي ھ رِٗجٍٗظ ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈضحۈٍٔۈوىٕي ٔبِبٍبْ »ثٗرگىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ 

ٔىڭ ھِّٗىطي ضٗجضٖ لىٍضى، صېگْٗ ئىضى. پٗرىػحىٍٗر «لىٍىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىڭالر

پٗلٗجال ئىجٍىص لٌٗجىضىىي وىجىر ۋٖ ھٗضٗت ضٗۋٖثىضىٓ، ئبصِٖگٗ ھٗضٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب 

ئِٗرىگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ  ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرصىٓضٗجضٖ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ 

 ئبضىٍَىك لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  وٗجحي.

 ؼىٓ!ئي ئبصَٖ! ضْٗ ۋٖ ئبٍبٌىڭ ھٗۋۋا جٕٗٔٗجحٗ ثىٍٍٗ جۇر»صېضى9 ئبصِٖگٗ _ ئبٌالھ  24

جٕٗٔٗجحٗ ضىٍٗر سبٌىؽبْ جبٍالرصا ٍۈرۈ ، ِېۋىٍىرىضىٓ وٗۈحبغب ٍٗۈالر، ئِّٗب ثۇ صٖرٖسىٗ 

ٍېمىٕالغّبۈالر، ثوٌّىطب گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجىٗ چۈغۈ  لبٌىطىٍٗر، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ 

  .«ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ثوٌىطىٍٗر ئِٗرىگٗ

_ غٍٗحبْ ئۇالرؼب ۋٖضۋٖضٗ لىٍىپ جېَىٍضۇرصى _ صٖ، ئۇالر ئۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍٗ   25

جبغٍىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ غٍٗحبْ ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗجحىٓ چىمىرىٍىػىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ِٗھرۇَ 

_  ضىٍٗر ثىر»)ٍٗٔي ئبصِٖگٗ، ھٗۋۋاؼب، ئىجٍىطمب 9 لېٍىػىؽب ضٗۋٖة ثوٌضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب  

ثىرىڭالر ثىٍْٗ صۈغٍّٗٔٗغىْٗ ھبٌضا جٕٗٔٗجحىٓ زېّىٕؽب چۈغۈ  وېحىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئٗجىٍىڭالر 

 صېضى.  «جوغمبٔؽب لٗصٖر ٍٗر ٍۈزىضٖ ٍبغبظ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ پبٍضىٍىٕىػمب رۇسطٗت لىٍىٕضى

_ ئبصَٖ جٗۋثىطىٕىڭ لوثۇي ثوٌۇغي ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ ثىر لبٔچٗ ض ز جٌٗىُ ئبٌضى، ئبٌالھ  26

ئي رٖثجىّىس! ثىس ئ زىّىسگٗ ئ زىّىس زۇٌۇَ لىٍضۇق، » 9ۇٔىڭؽب جٗۋثٗ _ ئىطحىؽفبرٔي ثىٍضۈرصى. ئۇئ

ئٗگٗر ضْٗ ثىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍّىطبڭ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍّىطبڭ، ثىس چولۇَ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ 

ي ئٗپۇ صٖ  جٗۋثٗ لىٍضى، ئبٌالھ ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍضى، سبجبٌىمىٕ« ثوٌۇ  لبٌىّىس

لىٍضى. چۈٔىي ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىطىٕي ٔبھبٍىحي ثٗن ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب 

 ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ھِّٗىڭالر جٕٗٔٗجحىٓ چۈغۈۈالر، ضىٍٗرگٗ ۋٖ ضىٍٗرصىٓ وېَىٓ ئۈزۈًٌّٗ »_ ئبٌالھ ئۇالرؼب9  27

اٍٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ٍوي وېٍىپ جۇرىضىؽبْ ئٗۋالصىڭالرؼب  ِْٗ جٗرٖپحىٓ ضىٍٗرٔي ھىض

ٗغىٍٗٔٗرگٗ ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ گو رضٗجىۈچي وېٍىضۇ. غۇ چبؼضا ِېٕىڭ ٍوٌۇِؽب ئٗ

 صېضى.  « ثوٌّبٍضۇ، ثۇ صۇَٔبصىٓ ئبٍرىٍؽبٍٔىمىؽب ھٗرگىس لبٍؽۇرِبٍضۇ



ىىىٕي _ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئولۇ  ثېرىٍىۋاجمبْ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىرٌ 28

و رضىحىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔي ٍبٌؽبٔؽب چىمبرؼبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ 

 ھٗرگىس چىمبٌّبٍضۇ.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! 36
18

ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىّٕي ئٗضٍٗۈالر، ِبۈب   

وىحبثٍىرىّٕىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّٕىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭالر، » 9غۈوۈر لىٍىڭالر، ِېٕىڭ

صېگْٗ جٗۋضىٌَٗىرىّٕي چىڭ جۇجۇۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر « ِېٕىڭ غٗرىئىحىّگٗ ئِٗٗي لىٍىڭالر

غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا ٔېّٗت ئبجب لىٍىع ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٔىجبجٍىممب 

ئىػمب ئبغۇرىّْٗ. ضىٍٗر ِٗٔضىٕال لورلۇۈالر، ِېٕي ئىٕىبر لىٍىپ،  ئېرىػحۈرۈغحىٓ ئىجبرٖت ۋٖصِٖٕي

 ئٗھضىڭالرٔي ثۇزۇ  ِېٕىڭ ئبزاثىّؽب جېگىػٍىه ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ِْٗ پٍٗؽِٗجىرىُ ِۇھِّٗٗصوٗ ٔبزىً لىٍؽبْ، ئٗضٍي جٗۋراجحىٓ  31

ېٍىضىؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرۈۈالر. ضىٍٗر ئٗھٍي وىحبة ضىٍٗر ثىٍىضىؽبْ ھٗلىمٗجىٗ ِۇۋاپىك و

ئىچىضىٓ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ جۇٔجىطي ثوٌّبۈالر، ِېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىّٕي صۇَٔبٔىڭ 

ئٗرزىّٗش ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ثوٌؽبْ ئبزؼىٕٗ پۇٌؽب ضېحىۋٖجّٗۈالر، ِبۈىال ئىحبئٗت لىٍىڭالر، گۇٔبھ  

 ۈالر. _ ِٗئطىَٗجٕي جبغال

_ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ھٗلىمٗجٕي ئ زۈۈالر ئوٍضۇرۇ  چىمبرؼبْ ثبجىٍؽب  31

ئبرىالغحۇرِبۈالر، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وىحبثىڭالرصىىي ضۈپٗجٍىرىضىٓ ئىجبرٖت ثۇ 

ئوپئوچۇق ھٗلىمٗجٕي ٍوغۇرۇغحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ھبٌجۇوي، ضىٍٗر ثۇ ضۈپٗجٍٗرٔىڭ  ئ ز 

 ۇۈالرصىىي وىحبثىڭالرصا ثبرٌىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىطىٍٗر.لوٌ

_ ٔبِبزٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئ گٗجىْٗ ثوٍىچٗ جوؼرا  ٍوضۇٔضا ِۇوِّٗٗي ئولۇظ،  32

پٗرز لىٍىٕؽبْ زاوبجٕي جوٌۇق ئبصا لىٍىع ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي ئىچىضىٓ 

 وٌۇظ ئبرلىٍىك، ئىطالَ صىٕىؽب وىرىڭالر.ئبٌالھمب رۇوۇ لىٍؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ث

_ ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ئ ٌىّبٌىرىڭالرٔىڭ وىػىٍٗرٔي ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ثۇٍرۇ  جۇرۇ ،  33

ئ زۈۈالرٔي ئۇٔحۇ  لېٍىػىڭالر ٔېّىضېگْٗ لٗثىھ ئىع! وىػىٍٗرٔي ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ثۇ وبجحب 

اجٕي ئولۇ  جۇرىطىٍٗر، ئۇٔىڭضا ِۇھِّٗٗص ٍبسػىٍىممب صٖۋٖت لىٍّبِطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي ضىٍٗر جٗۋر

                                                             
ىضىٓ وٌٗگْٗ لٗۋِٕي و رضىحىضۇ. ئىطرائىً ٍبلۇة پۇغحئىطرائىً ئٗۋالصى _ ٍبلۇة ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  18

 ھۇصىَالرٔي ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ.ٗئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئىطّىضۇر. ئىطرائىً ئٗۋالصى ٍ



ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈپٗجٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي ثىٍىطىٍٗر ئِٗٗضّۇ؟ 

 ضىٍٗر ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍٗجِّٗطىٍٗر؟

 – گۇٔبھ ثوٌۇظ، چىضاٍِىك ئىجبصٖجٍٗرصٖ _ جبئٗت لىٍىع، ضٗۋر ِۇضىجٗجٍٗرگٗ_  35_ 34

ِۇوِّٗٗي ئولۇظ ثىٍْٗ ثبرٌىك  ٔبِبزٔي ۋٖ ثىٍْٗ جۇرۇظ چىڭ لٍىٕىػحبضب ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ

ئىػىڭالرصا ئبٌالھحىٓ ٍبرصَٖ جىٍٗۈالر، غٗوطىسوي، ٔبِبز ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، جٕٗٔٗجٕي ئۈِىض 

لىٍىضىؽبْ، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ رٖثجىگٗ ئۇچرىػىضىؽبٍٔىمىؽب، ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ 

زاضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحىضىؽبٍٔىمىؽب جٗزِْٗ ئىػىٕىضىؽبْ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جب

 وىػىٍٗرصىٓ ثبغمىالرؼب ھٗلىمٗجْٗ ئېؽىر وېٍىضۇ. 

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى!  ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىّٕي ئٗضٍٗۈالر، ثۇ  36

الرٔي ثىٍضۈرۈۈالر، ِېٕىڭ )ئ ز ۋالحىضا  ٔېّٗجٍٗر ٍۈزىطىضىٓ ِبۈب غۈوۈر لىٍىپ ِىٕٕٗجضارٌىمىڭ

ضىٍٗرگٗ ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىع ۋٖ جٗۋرات، ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرٔي ٔبزىً 

 لىٍىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔي غۇ زاِبٔالرصىىي جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍؽبٍٔىمىّٕي ئٗضٍٗۈالر،

ېچىىُ ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىه ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ، ئۇ _ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ لورلۇۈالر، ئۇ وۈٔضٖ ھ 37

وۈٔضٖ ئبٌالھ وبپىرالرؼب غبپبئٗت لىٍىػمب رۇسطٗت لىٍّبٍضۇ، وبپىرالر صۇَٔبٔىڭ پۈجۈْ ثبٍٍىمىؽب 

ئىگٗ ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ،  )ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇغي ئۈچۈْ  ئۇالرصىٓ ـىضٍٗ لوثۇي لىٍّبٍضۇ، ئۇالرؼب 

 ٌضۇرۇظ ھېچىىّٕىڭ لوٌىضىٓ وٌٍّٗٗضۇ.ٍبرصَٖ لىٍىع ۋٖ ئبزاثحىٓ لۇجۇ

_ )ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى!  ثىسٔىڭ ضىٍٗرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗرٖپضارٌىرىٕىڭ لبجحىك  38

زۇٌۇِىضىٓ لۇجمۇزؼبٍٔىمحىٓ ئىجبرٖت ٔېّىحىّىسٔي ئٗضٍٗۈالر، ئۇالر ضىٍٗرگٗ ئٗڭ لبجحىك ئبزاثالرٔي 

الرٔي سىسِٗجىٗ ضېٍىع ۋٖ سبرالظ ئۈچۈْ جىرىه جېحىحبجحي، ئوؼۇٌٍىرىڭالرٔي ئ ٌحۈرۈ ، لىسٌىرىڭ

لبٌضۇراجحي. ثۇٔىڭضا رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗر ئۈچۈْ ضىٕبق، غۇٔضالال ضىٍٗرٔي غۇ ئبزاثالرصىٓ 

لۇجۇٌضۇرؼبٍٔىمىضٖن وبجحب ٔېّٗت ثبرصۇر. ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ئٗۋالصٌىرىڭالرٔىڭ ھٗر زاِبْ ئبٌالھ 

 ىٍىضۇ.جبئبالؼب غۈوۈر لىٍىػىٕي جٗلٗززا ل

_ )ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى!  ضىٍٗر ئۈچۈْ صېڭىسٔي ٍېرىپ ثٗرگٍٗٔىىىّىسٔي ئٗضٍٗۈالر. ئ ز  46

ۋالحىضا ثىس ضىٍٗر ئۈچۈْ صېڭىسصىٓ لۇرۇق ٍوي ئېچىپ ثٗرگْٗ ۋٖ ضىٍٗر غۇ ٍوي ثىٍْٗ لبرغي 

ۇصا جٗرٖپىٗ ضبالِٗت ئ جۈ  وٗجىْٗ ئىضىڭالر. ثىس ضىٍٗرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔىضىٓ، ض

ھبالن ثوٌۇغحىٓ لۇجمۇزؼبْ ئىضۇق. پىرئٗۋْ لوغۇٔي ثىٍْٗ صېڭىسؼب وىرگْٗ چبؼضا، ثىس ئۇالرٔي 

 ضىٍٗرٔىڭ و ز ئبٌضىڭالرصا ؼٗرق لىٍىۋٖجىْٗ ئىضۇق.



_ ضىٍٗرگٗ ٔۇر ۋٖ ھىضاٍٗت ثوٌؽبْ جٗۋراجٕي ٔبزىً لىٍىع ئۈچۈْ، ِۇضبؼب لىرىك وېچىٕي ۋٖصٖ  41

ر. ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ِۇضبٔىڭ ۋالىحٍىك ٍولٍۇلىضىٓ پبٍضىٍىٕىپ، ئ ز لىٍؽبٍٔىك ٔېّىحىّىسٔي ئٗضٍٗۈال

لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ٍبضىۋاٌؽبْ ِوزإٍىڭ ھٍٗىىٍىٕي ِٗثۇص لىٍىۋاٌضىڭالر. ثۇ ئبٌالھمب لىٍىٕؽبْ ئٗڭ 

 لٗثىھ وۇـرىٍىك ئىضى. ضىٍٗر ِوزإٍي ِٗثۇص لىٍىۋېٍىع ئبرلىٍىك ئ زۈۈالرؼب زۇٌۇَ لىٍؽبْ ئىضىڭالر.

زوِجۇٌۇلحب  _   ضىٓ ثىس ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍطۇْ، وۇـرىضا ۋٖ زورٌۇق_ ئبٔ 41

ھٗصصىضىٓ ئبغّىطۇْ صٖ ، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ لٗثىھ لىٍّىػىڭالرٔي ئٗپۇ لىٍضۇق، ِۇضب لبٍحىپ 

 وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ جٗۋثٗۈالرٔي لوثۇي لىٍضۇق.

صٖ ، ِۇضبؼب ھٗلىمٗت ثىٍْٗ  جبپطۇْ _ ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ھىضاٍٗت 42

ثبجىٍٕي ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ ٔۇرٌۇق وىحبة جٗۋراجٕي ٔبزىً لىٍىع ئبرلىٍىك، ضىٍٗرگٗ  ئبجب لىٍؽبْ 

 ٔېّىحىّىسٔي ئٗضٍٗۈالر.

ئي لٗۋِىُ!  ضىٍٗر »)_ غۇ ٔېّىحىّىسٔىّۇ ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ِۇضب ئ ز لٗۋِىگ9ٗ  43

ھٗلىمٗجْٗ ئ زۈۈالرؼب زۇٌۇَ لىٍضىڭالر، ئِٗضى ضىٍٗر ِوزاٍؽب  ِوزإٍي ِٗثۇص لىٍىۋېٍىپ،

چولۇّٔىؽبٍٔىرىڭالر چولۇٔؽبٔالرٔي ئ ٌحۈرۈظ ئبرلىٍىك ٍبراجمۇچىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھمب جٗۋثٗ 

لىٍىڭالر، ِۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبراجمۇچىڭالرٔىڭ صٖرگبھىضا ِٗۈگۈٌۈن صوزاسحب لېٍىػحىٓ 

ضىٍٗر ثۇ پٗرِبٕٔي ئورۇٔضىضىڭالر، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ جٗۋثٗۈالرٔي صېگْٗ ئىضى. « ٍبسػىضۇر

لوثۇي لىٍضى. چۈٔىي ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍؽۇچىضۇر، 

 ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىىحۇر.

و رِىگۈچٗ،  ئي ِۇضب! ثىس  ئبٌالھٕي ئبغىبرا»_ غۇٔىّۇ ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر9  44

صېگْٗ « ضٗٔضىٓ ئبۈٍىؽبْ ض زٌٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زٌىرى ئىىٍٗٔىىىگٗ ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس، 

ئىضىڭالر. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر لبرا  جۇرؼبٔضا ضىٍٗرگٗ ھبالن لىٍؽۇچي ئبزاة وېٍىپ، ضىٍٗرٔي 

ٍٔىمىڭالر صٖ، گۇٔبھىڭالر ۋٖ ئبٌالھمب ئٗصٖپطىسٌىه لىٍىػمب جۈرئٗت لىٍؽب چبلّبق ضولحي _

 جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍىپ جبغٍىضى.

_ ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ غۈوۈر لىٍطۇْ صٖ ، ضىٍٗرٔي چبلّبق ضولۇ   45

ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرصۇق. ثۇ ئ ٌۈَ ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ جبزا ثوٌۇ ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي 

 ىضى.ئٗجىٍي جوغمۇچٗ ٍبغىحىع ئۈچۈْ جىرىٍضۈرگْٗ ئ



، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر ضىٕب چ ٌىضٖ ئبصىػىپ ئۇٔحۇِبۈالروي_ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىّىسٔي  46

ٍۈرگٗٔضٖ، لبجحىك ئىططىك ضٗۋٖثىضىٓ ثۇٌۇجٕي ضىٍٗرگٗ ضبٍىۋْٖ لىٍىپ ثٗرگْٗ، ضىٍٗرگٗ 

 ثىس ضىٍٗرگٗ رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ پبن، غېرىٓ»جٗرٖٔجىجىٓ ثىٍْٗ ث صۈٔٗ چۈغۈرۈ  ثېرىپ9 

صېگْٗ ئىضۇق. ئِّٗب « ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍٗۈالر، صىٕىڭالرٔىڭ و رضٗجّىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبۈالر

ضىٍٗر ثۇ پٗرِبٕٔي ئورۇٔضىّىضىڭالر. ثۇ ٍٗھۇصىَالرٔېّٗجىٗ جۇزوورٌۇق لىٍىپ ثىسگٗ ئِٗٗش، 

 پٗلٗت ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍضى. چۈٔىي ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئ زٌىرى جبرجىضۇ.

ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖش »_ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىّىسٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗرگ9ٗ  47

غٗھىرىگٗ وىرىڭالر، ئۇٔىڭضىىي پبن، غېرىٓ رىسىمالرصىٓ سبٌىؽىٕىڭالرچٗ وٗۈحبغب ٍٗۈالر، ئۇٔىڭ 

ىّىس! ئي رٖثج›صٖرۋازىطىضىٓ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔۇ  ئېگىٍگْٗ ھبٌضا، وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ وىرىڭالر ۋٖ 

صٖۈالر. غۇٔضاق لىٍطبۈالر، جىٍىىىڭالرٔي لوثۇي لىٍىّىس، گۇٔبھىڭالرٔي ‹ گۇٔبھىّىسٔي وٗچۈرگىٓ

« وٗچۈرىّىس ۋٖ ئۇٔي ٍ گٍّٗىس. ٍبسػىٍىك لىٍؽۇچىالرؼب ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئبغۇرۇ  ثېرىّىس

 صېگْٗ ئىضۇق.

ٌالھٕىڭ ض زىٕي ئ زگٗرجىۋٖجحي، _ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىىي ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالر ئب 48

ئي »›)ئۇٔي ض زصٖ ۋٖ ئٌِٗٗضٖ ئ زگٗرجىۋېحىپ، ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖش غٗھىرىگٗ ؼبصىَىپ وىرصى ۋٖ 

صېگْٗ ض زٔي ثبغمب ض زگٗ ئ زگٗرجىۋٖجحي. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ « صٖۈالر‹ رٖثجىّىس!  ثىسٔي وٗچۈرگىٓ

ٖ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبٍٔىمي صىٕىٕي ِٗضشىرٖ لىٍضى. ئۇالرٔىڭ ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمي ۋ

 ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرؼب  ئبضّبٔضىٓ ئبزاة چۈغۈرصى.

_ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىّىسٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر چ ٌضٖ لبجحىك ئۇضطب   56

ؽب9 وٗجىٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ، پٍٗؽِٗجىرىڭالر ِۇضب ثىسگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ ضۇ جىٍىگٗٔضٖ، ثىس ئۇٔىڭ

صېضۇق. ئۇ جبغٕي ئۇرؼبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭضىٓ ضىٍٗرصىىي « ھبضبڭ ثىٍْٗ جبغٕي ئۇرؼىٓ»

لٗثىٍىٍٗرٔىڭ ضبٔىؽب ثبراۋٖر ئوْ ئىىىي ثۇالق ئېحىٍىپ چىمحي، ئۇالر ضۇ جبٌىػىپ لبٌّبضٍىمي 

محىٓ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ رىسى»ئ زىگٗ سبش لىٍىٕؽبْ ثۇاللٕي ثىٍضى. ثىس ئۇالرؼب9 ھٗروىُ ئۈچۈْ، 

 صېضۇق.« ٍٗۈالر، ئىچىڭالر، ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍّبۈالر

_ ضىٍٗر غۇٔىّۇ ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرگٗ ٌٗززٖجٍىه جبِبق ثىٍْٗ ئۇچبرٌىمالرٔىڭ  51

گ غىٕي چۈغۈرۈ  ثٗرگْٗ ئىضۇق، ئِّٗب ضىٍٗر ٔبغۈوۈرٌۈن ئبصىحىڭالر ثوٍىچٗ ٔېّٗجٕي و زگٗ 

ىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗرگٗ جبرچىٍىك، لبجحىمچىٍىك ٍۈزٌٗٔضى. چۈٔىي ضىٍٗر غۇ چبؼضا ئىٍّىضىڭالر، غۇٔ

ثىر سىً جبِبلٕي ٍٗۋېرىػحىٓ زېرىىحۇق، رٖثجىڭگٗ  ثوٍي وۈْئي ِۇضب ثىس »پٍٗؽِٗجىرىڭالرؼب9 



صۇئب لىٍؽىٓ، ثىسگٗ جٗرسِٗٗن، ضبِطبق، ٍېطىّۇق ۋٖ پىَبز لبجبرٌىك زېّىٕٕىڭ و وحبجٍىرىضىٓ 

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ جبٌال  »صېضىڭالر. ِۇضب ضىٍٗرگٗ وبٍىپ9 « رٔي چىمىرىپ ثٗرضۇْثوٌؽبْ جبئبِال

ثٗرگْٗ پبٍضىٍىك جبئبِالرٔي لوٍۇ ، ِۇغۇ ئبصصىٌ ٔٗرضىٍٗرٔي جىٍِٗطىٍٗر؟ ئۇٔضالحب، ضىٍٗر ثۇ 

لىػاللحىٓ چىمىپ، ئ زۈۈالر سبٌىؽبْ ثىر غٗھٗرگٗ  ثېرىڭالر، ضىٍٗر جىٍىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي غۇ 

صېضى. ئۇالر غٗھٗرگٗ وىرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئ زٌىرىٕي ھٗر صائىُ، ھٗر ٍٗرصٖ « طىٍٗرٍٗرصٖ جبپى

ئ زىّىسٔىڭ جبٌٍىػىٕي ئبٌالھٕىڭ جبٌٍىػىٕىڭ ئبٌضىؽب لوٍىّىس صٖ  ئوٍال  لبٌضى. غۇۈب ئۇالر 

سبرٌىك ۋٖ ِٗٔىۋى ٔبِراجٍىممب ٍۈزٌٗٔضى. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، 

ڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىضى. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىالجحي، ئبٌالھٕى

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرٖجحي. ثۇ جبزا ئۇالرٔىڭ ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمي ۋٖ ئبضىٍَىمىضىٓ 

 ثوٌضى.

_ ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  ئٗۋٖجىٍىػحىٓ ئىٍگىرىىي  51

رصىٓ ٍٗھۇصىَالر، سىرىطحىَبٔالر ۋٖ ضبثىئىٍَٗر )جۇؼۇٌۇغحىىي ھبٌىحي ثىٍْٗ لبٌؽبْ ۋٖ ئۈِّٗجٍٗ

ثىرٖر صىٕؽب ئېحىمبص لىٍّبٍضىؽبٔالر ٔىڭ ئىچىضىٓ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ 

 وٌٗحۈرگْٗ، ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ غٗرىئٗت ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗر، ئٗگٗر  ئبٌالھمب ۋٖ

ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ضِٗىّىٌ ئىّبْ ئېَحطب، ئبٌالھٕي رازى لىٍىضىؽبْ رٖۋىػحٗ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي 

لىٍطب، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق و رىضۇ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ 

ب پٍٗؽِٗجٗر ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ، ثۇ صۇَٔبصا  لىالٌّىؽبْ ئىػٍىرىؽب لىٍچٗ ٔبصاِٗت ثوٌّبٍضۇ. ئِّٗ

 ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗۋٖجىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئىطالَ صىٕىضىٓ ثبغمب ھېچجىر صىٓ لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرصىٓ ئبٌالھمب ئىّبْ  52

ىضۇق ۋٖ وٌٗحۈرۈظ، ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىع جوؼرۇٌۇق ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئ

ثىس ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ وىحبثٕي چىڭ جۇجۇۈالر، »ئۈضحۈۈالرؼب جۇر جېؽىٕي جىىٍٗ  جۇرۇ  ضىٍٗرگ9ٗ 

ئۇٔي ئوثضاْ لوؼضا  ئِٗٗي لىٍىڭالر، ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍّىطبۈالر، ئۈضحۈۈالرؼب جبؼٕي ثبضحۇرىّىس. 

رصا ۋٖ ئىع _ ِبۈب جٗلۋاٌىك لىٍىع ۋٖ ئبزاثىّضىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، گٗ  _ ض زٌىرىڭال

 صېگْٗ ئىضۇق.« ھٗرىىىحىڭالرصا جٗۋراجمب ئِٗٗي لىٍىڭالر

_ ضىٍٗرصىٓ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئېٍىٕؽبْ ۋٖ ئۈضحۈۈالرؼب جۇر جېؽىٕي جىىٍٗ  لوٍؽبٔضىٓ وېَىٓ،  53

ضىٍٗر ثۇرۇٔمي ٍبِبْ ئبصىحىڭالر ثوٍىچٗ ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ رٖثجىڭالرؼب ئبضىٍَىك لىٍضىڭالر، ئۇٔىڭ 

پٍىك لىٍضىڭالر. ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ جٗۋثٗۈالرٔي لوثۇي لىٍىپ، گۇٔبھىڭالرٔي ئِٗرىگٗ سىال



_ ِٗرھِٗىحي ۋٖ رٖھىُ _ غٗپمىحي ثوٌّىطب ئىضى، ضىٍٗر  پٗزيِٗؼپىرٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت وبجحب 

 صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوالجحىڭالر.

ب وٌٗگْٗ ئبزاة _ ئولۇثٗجٍٗرٔي ثىٍىطىٍٗر. ئۇالر _ ئي ٍٗھۇصىَالر! ئٗجضاصٌىرىڭالرٔىڭ ثېػىؽ 54

صېڭىس ثوٍىضىىي غٗھٗر ئبھبٌىطي ئىضى. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ غٗٔجٗ وۈٔىٕي ئۇٌۇؼالظ )ٍٗٔي غٗٔجٗ 

وۈٍٔۈوحٗ ثېٍىك جۇجّبضٍىك  ھٗلمىضىىي ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ، غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ صېڭىسؼب جور 

ٔي ووال  لوٍۇظ ئبرلىٍىك، ھبراِؽب ھىٍَٗ ئىػٍىحىپ ضېٍىپ لوٍۇظ ۋٖ صېڭىس ثوٍىؽب وبجٗوٍٗر

ثېٍىمالرٔي ووٌىؽبْ وىچىه و ٌچٗوٍٗرصٖ جوپٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ٍٗوػٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ جۇجبجحي. ئۇالر 

 صېگْٗ ئىضى.« سبر ِبٍّۇْ ثوٌۇ  وېحىڭالر»غۇٔضاق لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

ڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثٕىڭ سٗۋىرى ٍٗجىْٗ ثبغمب _ ثىس ثۇ غٗھٗرٔي ثۇ غٗھٗر ئبھبٌىطىٕى 55

غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىٍىرىؽب، ئۇالرصىٓ وېَىٓ ِۇغۇٔضاق گۇٔبھالرٔي لىٍىضىؽبٔالرؼب ئىجرٖت ثوٌطۇْ، 

ضبٌىھ وىػىٍٗرگٗ ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق ٍوٌضا ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ، غۇ ٍوٌضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇغي ئۈچۈْ 

 لىٍضۇق. ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ثوٌطۇْ، صٖ  غۇٔضاق

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ئٗجضاصىڭالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى، جىٕبٍٗجٍىرى ھٗلىمٗجْٗ و پحۇر.  56

ئۇالرٔىڭ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبضىٍَىك لىٍىع، )ٍوٌطىسٌىك لىٍىپ  ئۇٔىڭ ثىٍْٗ جبالظ _ 

ِٕىڭ9 جبرجىع لىٍىع لبجبرٌىك لىٍّىػٍىرى ئبز ئِٗٗش. ئ ز ۋالحىضا  ئۇالر ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبال

صېگْٗ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇّٔبً، ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ9 « ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ثىر وبال ثوؼۇزالغمب ثۇٍرىضى»

صېگٗٔضٖ، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب « ئي ِۇضب! ضْٗ ثىسٔي ِٗضشىرٖ لىٍىۋاجبِطْٗ؟»

 ِْٗ وىػىٍٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ»رٖصصىَٗ ثېرىپ9 

 صېگْٗ ئىضى.« پبٔبھ جىٍٍّْٗٗ

_ ئۇالر ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9 )ئي ِۇضب!  رٖثجىڭگٗ ئىٍحىجب لىٍؽىٓ، ثىسگٗ ئۇ وبٌىٕىڭ  57

» لبٔضاق وبال ئىىٍٗٔىىىٕي صٖ  ثٗرضۇْ صېضى. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ9 

ٍبظ ثوٌطۇْ صٖ  ئېَححي، ضىٍٗر  ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئۇ وبال لېرىّۇ ئِٗٗش، ٍبغّۇ ئِٗٗش، ئوجحۇرا 

 صېضى.« رٖثجىڭالرٔىڭ ثۇ پٗرِبٔىٕي صٖرھبي ئورۇٔضاۈالر

_ ئۇالر ٍٗٔٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ جبرجىػىپ، ئي ِۇضب! رٖثجىڭگٗ ئىٍحىجب لىٍؽىٓ،  58

 ثىسگٗ ئۇ وبٌىٕىڭ لبٔضاق رٖۈضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېَحىپ ثٗرضۇْ صېضى. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب9

صٖ  « رٖثجىڭالر ئۇ وبٌىٕىڭ رٖۈگي لبرىؽۇچىالرٔي زولالٔضۇرىضىؽبْ ضبپطېرىك ثوٌطۇْ صېضى»

 جبۋاة ثٗرصى.



رٖثجىڭگٗ ئىٍحىجب لىٍؽىٓ، ثىسگٗ ئۇ وبٌىٕىڭ » _ ئىطرائىً ئٗۋالصى ِۇضبؼب ِۇٔضاق صېضى9  66

لبٔضاق وبال  ثبغمب ضۈپٗجٍىرىٕىّۇ ئېَحىپ ثٗرضۇْ، چۈٔىي ثۇٔضاق وبٌىالر و پحۇر. غۇۈب ثىس

ثوؼۇزالٍضىؽبٍٔىمىّىسٔي ثىًٌٍّٗٗ لبٌضۇق. )وبٌىٕىڭ ضۈپىحي ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ  ئبٌالھ 

 «.سبٌىطب، ثىس ثۇٍرۇٌؽبْ وبٌىٕي ثوؼۇزالغٕىڭ ٍوٌىٕي چولۇَ جبپىّىس

ئبٌالھ ئۇ وبٌىٕىڭ ٍٗر ھٍٗضٖغىٗ، زىرائٗت ضۇؼۇرۇغمب »_ ِۇضب ئۇالرؼب ئېَححي9  61

ېجىرىُ، رٖۈگىضٖ جېرىطىٕىڭ رٖۈگىضىٓ ثبغمب ئبالِىحي ٍوق وبال ثوٌطۇْ و ٔضۈرۈٌّىگْٗ، ث

صېضى. ئۇالر ثۇ ئِٗرٔي « ئِٗضى جېشي ئۇ وبٌىٕي جوٌۇق ثبٍبْ لىٍضىڭ»ئۇالر9 «. صٍٖضۇ

ئورۇٔضىّبضٍىك ئۈچۈْ و   ئۇرۇٔۇ  ثبلحي، ئِّٗب ئبسىر وبٌىٕي جېپىپ وېٍىپ ثوؼۇزٌىضى، ئۇالر 

جۈپٍٍٗىضىٓ ثۇ ئِٗرٔي ئورۇٔضىَبٌّبً لبٌؽىٍي جبش لبٌضى. ئۇالر و   ئ زٌىرىٕىڭ گٗصٖٔىٗغٍىىي 

 ضوئبي ضورا  ئىػٕي لىَىٕالغحۇرۇۋىضى، ئبٌالھّۇ ئۇالرؼب لىَىٕالغحۇرصى. 

، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر ثىر ئبصِٖٕي ئۇٔحۇِبۈالروي_ )ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى!  غۇٔي  61

جىٍٍىك جىٕبٍىحىٕي ثىر _ ثىرىڭالرؼب ئبرجىپ، ئ ٌحۈرصۈۈالر، ضىٍٗر ئۇٔىڭ لبجىٍىٕي ئىسصٖ ، لب

لۇجۇٌّبلچي  ثوٌۇ ، جبالظ _ جبرجىع لىٍىػمبْ ئىضىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لبجىٍٕي ٍوغۇرؼبْ 

 لىٍّىػىڭالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼۇچىضۇر.

ثوؼۇزالٔؽبْ ِۇغۇ وبٌىٕىڭ ثىر پبرچىطي » ،ِۇضبٔىڭ جىٍي ئبرلىٍىك  صېضۇلىيئۇالرؼب _ ) 62

ئۇالر «. ٕي ئېَحىپ ثېرىضۇىثىٍْٗ ئ ٌۈوٕي ئۇرۇۈالر، ئبٌالھ ئۇٔي جىرىٍضۈرىضۇ، ئۇ ئ زىٕىڭ لبجىٍ

وبٌىٕىڭ ثىر پبرچىطي ثىٍْٗ ئ ٌۈوٕي ئۇرۇۋىضى، ئبٌالھ ئۇٔي جىرىٍضۈرصى، ئۇ  ئ زىٕىڭ لبجىٍىٕي 

ۈوٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق جىرىٍضۈرىضۇ. ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ئېَحىپ ثٗرصى. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئ ٌ

ضىٍٗرٔي ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ، ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ٍبٔطۇْ صٖ ، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ 

 ئ زىٕىڭ وبِبٌىٌ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ِ جىسىٍىرىٕي و رضىحىضۇ.

ضىٍٗر ئبغۇ ئبصٖجحىٓ جبغمىرى  _ ئِّٗب ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭ پبٍضىطي ثوٌّىضى، چۈٔىي 63

ِ جىسىٍٗرٔي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، صىٍىڭالر جېشىّۇ لبرىَىپ وٗجحي، ٍۈرىىىڭالر لېحىپ وٗجحي، 

صىٍىڭالرؼب  ھېچجىر ٍبسػىٍىك وىرٌّٖىضى، ِْٗ ضىٍٗرگٗ و رضٗجىْٗ ِ جىسىٍٗر ئۇٔي 

ي. چۈٔىي جبغالرٔىڭ ٍۇِػىحبٌّىضى، صىٍىڭالر لبجحىك جبغحٗن، ھٗجحب جبغحىّٕۇ ثٗن لېحىپ وٗجح

ئبرىطىضا ئىچىضىٓ وېڭىَىپ ئېچىٍىضىؽبْ، ئبرىطىضىٓ ضۇ ئېحىٍىپ چىمىپ ئېرىمالر ھبضىً 

ثوٌىضىؽبٍٔىرى ۋٖ ٍېرىٍىپ ئبرىطىضىٓ ثۇاللالر چىمىضىؽبٍٔىرى ثبر. جبغالرصىٓ ٍٗٔٗ ئبٌالھحىٓ 

 صىٓ ؼبپىً ئِٗٗضحۇر.لورلۇ  جبغ چولمىٍىرىضىٓ چۈغۈ  وېحىضىؽبٍٔىرىّۇ ثبر. ئبٌالھ لىٍّىػىڭالر

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ضىٍٗر ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئۇٔحۇ  لبٌضىڭالرِۇ؟ ضىٍٗر  64



ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغىٕي جِٗٗ لىٍىۋاجبِطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ ئ ٌىّبٌىرى 

ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي جٗۋراجحىىي ئبٌالھٕىڭ وبالِىٕي ئبۈال  ھِّٗىٕي چۈغىٕىپ جۇرۇلٍۇق، گبھ 

ثۇرِىال ، گبھ ئۇٔىڭ جېىىطحٍىرىٕي ثبغمب ض زٌٗرگٗ ئبٌّبغحۇرۇ  ئ زگٗرجىۋٖجىْٗ، ٍٗٔي ئۇالر 

 ئبٌالھٕىڭ ض زٌىرىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  لٗضحْٗ ئ زگٗرجىۋٖجىْٗ ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.

ثىس »_ ئۇ ٍٗھۇصىَالر ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ئۇچرىػىپ لبٌطب، ئۇالرؼب جىٍىٕىڭ ئۇچىضا 9  65

ٗرٔىڭ صىٕىڭالرؼب ۋٖ جٗۋراجحب ثېػبرٖت ثېرىٍگْٗ پٍٗؽِٗجىرىڭالر ِۇھِّٗٗص ضىٍ

صٖ  لوٍىضۇ، ثۇ ِۇٔبپىك ٍٗھۇصىَالر ئ زئبرا ٍبٌؽۇز لبٌؽبْ « ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق

ضىٍٗر ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٗۋراجحىىي ِۇھِّٗٗص جوؼرۇٌۇق »چبؼٍىرىضا ثوٌطب، ثىر _ ثىرىگٗ وبٍىپ9 

ئېَحىپ ثېرِٖطىٍٗر؟ ثۇٔضاق لىٍىع لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىڭالرٔىڭ ئبٌضىضا ضىٍٗرگٗ  ھٗلىمٗجٍٗرٔي

لبرغي صٌٖىً ثوٌۇ  لبٌّبِضۇ؟ ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍىحىپ ِۇٔضاق گٗ  لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗىطٗۈالر 

 صٍٖضۇ.« ثوٌّبِضۇ؟

ٖ ٍوغۇرۇْ _ ئۇ ٍٗھۇصىَالر ِۇغۇٔضاق جىٕبٍٗجٍٗرٔي لىٍىۋېرِٖضۇ؟ ئۇالر لىٍؽبْ ئبغىبرا ۋ 66

 ثبرٌىك لىٍّىػالرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىٍىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇ؟!

ٔٗ ئولۇظ _ ٍېسىػٕي، ٔٗ جٗۋراجٕي، ٔٗ ِۇھِّٗٗص  ئىچىضٖ_ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ  67

ئۇالر  ،ثبر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جٗۋراجحب ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ضۈپٗجٍىرىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ثىر جبِبئٗ

  ضىؽبْ، سىَبٌؽىال جبٍىٕىضىؽبْ ضبۋاجطىسالرصۇر.پٗلٗت ئوٍضۇرِىالرٔىال ثىٍى

_ ئبٌالھ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍؽبْ جٗۋراجمب ئوسػىّبٍضىؽبْ ثىر وىحبثٕي ئ ز  68

ثۇ »لوٌي ثىٍْٗ ٍېسىپ چىمىپ، ئبٔضىٓ ئۇٔي پٗلٗت صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىگٗ ئېرىػىع ئۈچۈٔال 

ھۇصىٌ ئ ٌىّبٌىرىؽب ھبالوٗت ثوٌطۇٔىي، ئۇالر صٖ  ثىٍجىرالٍضىؽبْ ٍٗ« ئبٌالھحىٓ ٔبزىً ثوٌؽبْ

ئۇ ضبسحب وىحبثٕي لوٌٍىرى ثىٍْٗ ٍېسىپ  چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ ھبالن لىٍؽۇچي ئبزاثمب لبٌىضۇ، ٍٗٔٗ 

ئۇالر ثۇ جولۇٌّب وىحبثٕي ٍېسىپ چىمىع ثٗصىٍىگٗ ئبٌؽبْ ھبراَ پۇي ۋٖ پبرا ئۈچۈْ لبجحىك ئبزاثمب 

 صۇچبر ثوٌىضۇ.

صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! « ثىسٔي صوزار ئوجي ضبٔبلٍىك وۈٍٔٗرال و ٍضۈرىضۇ»_ ٍٗھۇصىَالر9  76

ۋٖصٖ ثٗرگْٗ ثوٌطب  ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ غۇٔضاق لىٍىػمب ۋٖصٖ ثٗرگّٗٔۇ؟ )»ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ. ثٌٗىي ضىٍٗر ثۇ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍضۇرۇ  چىمىرىع 

 «.الر ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي ئبٌالھ ٔبِىضىٓ جولۇۋاجىطىٍٗرئبرلىٍىك، ئ زۈۈ

_ )ئٌِٗٗىَٗت ضىٍٗر صېگٕٗٔىڭ ئٗوطىچٗ ثوٌۇ   ئبٌالھٕىڭ ھ وّي ضبثىححۇر. گۇٔبھ  _  71

ِٗئطىَٗجٍٗرٔي لىٍىۋٖرگٍٗٔىىحىٓ، لىٍّىػٍىرى ئ زىٕي وۇـرىٍىممب ئېٍىپ ثبرؼبْ ۋٖ ھبٍبجىٕىڭ 



صٍِٖٗر ثبرؼۇ، ئۇالر وبپىرالر ۋٖ ِۇغرىىالر ثوٌۇ ، صوزاسحب ھِّٗٗ جٗرىپي گۇٔبھالرؼب جوغمبْ ئب

 ِٗۈگۈ ئبزاثٍىٕىضۇ.

_ ثۇالرٔىڭ ئٗوطىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبٔالر ئۈچۈّٔۇ ئبٌالھٕىڭ ھ وّي ضبثىححۇر. ئبٌالھمب ۋٖ  71

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ چىٓ صىٍىضىٓ ئىػٗٔگْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖھَي لىٍؽبْ 

و رضٗجّىٍىرىگٗ ئۇٍؽۇْ ِٗٔپٗئٗجٍىه ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر ثبرؼۇ، ئۇالر غٗرىئٗجٕىڭ 

 جٕٗٔٗجٕىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ِٗۈگۈ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرصىٓ ئبٌالھمب غېرىه  72

ب ٍبسػي سىسِٗت لىٍىع، ئۇرۇق _ وٌٗحۈرًِٗ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىع، ئبجب _ ئبٔىؽ

جۇؼمبٔالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىع،  ٍېحىٍّٗر )ثبالؼٗجىٗ ٍېحىػحىٓ ثۇرۇْ ئبجىطي ئ ٌۈ  وٗجىْٗ 

ثبٌىالر ٔىڭ ثېػىٕي ضىالظ، ئ زىٕىڭ وۈٔضىٍىه ھبجىحىٕي لبِضىَبٌّبٍضىؽبْ ِوھحبجالرؼب ٍبرصَٖ 

ِّٗٗي ئولۇظ، زاوبجٕي ئبصا لىٍىع لىٍىع، وىػىٍٗرگٗ ئٗڭ ٍبسػي ض زٌٗرٔي لىٍىع، ٔبِبزٔي ِۇو

ھٗلمىضٖ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضۇق. ئِّٗب ئبراۈالرصىىي ئبزؼىٕٗ وىػىضىٓ ثبغمىٍىرىڭالر ثۇ 

ئٗھضىٕي ثۇزۇ ، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحىڭالر. ضىٍٗر ھِٗىػٗ غۇٔضاق ئٗھضٖۈالرؼب 

 ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىطىٍٗر.

ئٗۋالصى! غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ثىس جٗۋراجحب ضىٍٗرصىٓ ثىر _ _ ئي ئىطرائىً  73

ثىرىڭالرٔىڭ لېٕىٕي ج وّٗضٍىه، ثىر _ ثىرىڭالرٔي ٍۇرجىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرِبضٍىك جوؼرۇٌۇق 

ِۇ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضۇق. وېَىٓ ئۇٔي ئېحىرا  لىٍؽبْ ئىضىڭالر، ثۇٔىڭ راضحٍىمىؽب ئ زۈۈالر

 گۇۋاھ.

)ئٗھضىٕي ثۇزۇ   ثىر _ ثىرىڭالرٔي  —ئي ٍٗھۇصىَالر!  —ٌجۇوي، وېَىٓ ضىٍٗر _ ھب 74

ئ ٌحۈرصۈۈالر، ئبراۈالرصىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗرٔي ٍۇرجىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرصىڭالر، ضىٍٗرصىٓ ھٗرثىر 

پىرلٗ ٍوٌطىسٌىك لىٍىپ، ئ زٌىرىٕىڭ لېرىٕضاغٍىرىؽب لبرغي ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ھِٗىبرالغحي، ئۇالر 

اٌىطىٍٗر، ھبٌجۇوي، ۋۇلۇجمۇز ئۇالرٔي ـىضٍٗ ثېرىپغٍّٗٔٗرٔىڭ لوٌىؽب ئٗضىرگٗ چۈغۈ  لبٌطب، صۈ

ئۇالرٔي ٍۇرجٍىرىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىع ضىٍٗرگٗ ھبراَ لىٍىٕؽبْ ئىضى. ضىٍٗرٔىڭ جٗۋراجٕىڭ ثىر 

ٓ لىطّىؽب ئىػىٕىپ، ٍٗٔٗ ثىر لىطّىٕي ئىٕىبر لىٍىػىڭالر ٔېّىضېگْٗ لٗثىھ ئىػحۇر! ضىٍٗرصى

ضا رٖضۋا ثوٌۇظ، لىَبِٗت وۈٔي صوزاسحب ئبزاثٕىڭ ئٗڭ ھبٍبجىجبزاضي صۇَٔب   غۇٔضاق لىٍؽبٔالرٔىڭ

 ٌۇغحىٓ ئىجبرٖجحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرصىٓ ؼبپىً ئِٗٗضحۇر.ثو صۇچبرىؽب لبجحىم

ئۇالر صۇَٔب ھبٍبجىٕي ئبسىرٖجٍىىحىٓ ئٗۋزٖي و رگٍٗٔٗر ثوٌۇ ، ئۇالرصىٓ ئبزاة _  75

 ېٕىىٍىحىٍٍّٗضۇ، ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ثېرىپ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچىىُ چىمّبٍضۇ.ٍ



_ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثىس ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ٔبزىً لىٍضۇق. ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ  76

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئبرلىّۇئبرلب ئٗۋٖجحۇق، ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطبؼب ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗرٔي 

، ئۇٔي جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرصۇق. ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ئبجب لىٍضۇق

ضىٍٗرگٗ لبٔضالال ثىر پٍٗؽِٗجٗر ٔٗپطي سبھىػىڭالرؼب ِبش وٌٍّٗٗضىؽبْ ٔٗرضٗ ئېٍىپ 

وٌٗطٗ، ئۇٔىڭؽب لبرغي چىمحىڭالر، ثۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ثىر لىطّىٕي ٍبٌؽبٔچي 

 ر.صېضىڭالر، ٍٗٔٗ ثىر لىطّىٕي ئ ٌحۈرصۈۈال

ثىسٔىڭ »_ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9  77

صېضى. ئىع ئۇالر « وىرٍِٗضۇٍىرىّىسؼب صىٍپٗرصىٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ضېٕىڭ ض زٌىرىڭ ٍىرىّىس صىٍ

ثىٍجىرٌىؽبٔضٖن ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ صىٍي ٌٗٔٗجٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئىٕىبرچىٍىمي 

ئبز ئىّبْ ئېَحىضۇ )ٍٗٔي جوٌۇق  ّۇجۈپٍٍٗىضىٓ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕضى. غۇۈب ئۇالر ثٗو

 ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ. غۇۈب، ثۇ ئىّبٕٔىڭ ئۇالرؼب ھېچمبٔضاق پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ .

_ ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ لوٌىضىىي جٗۋراجٕي ئېحىرا  لىٍىضىؽبْ ضبِبۋى وىحبة  _ لۇرئبْ  78

چبؼضا، ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕىّۇ وٌٗگْٗ 

ئىٕىبر لىٍىػحي. ھبٌجۇوي، ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى 

ئبسىر زاِبْ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ وېٍىضىؽبْ ۋالحي ٍېمىٕالغحي، ئۇ »ِۇغرىىالرؼب جٗھضىث ضېٍىپ9 

« ٔىڭ صىٕىؽب وىرىپ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىر ضٗپحٗ جۇرۇ  ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىّىسوٌٗگٗٔضٖ ثىس ئۇ

صٍٖححي. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  وېٍىۋىضى، ئۇالر )ئۇٔىڭ جٗۋراجحىىي 

ضۈپٗجٍىرى ئبرلىٍىك ئۇٔي ئ ز ئوؼۇٌٍىرىٕي جؤۇؼبٔضٖن جؤۇ  جۇرۇلٍۇق  ئۇٔىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ۋٖ 

ً ضۈپٗجٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرۇلٍۇق، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ صىٕٕي لوثۇي ثبرچٗ ئېطى

لىٍّىضى. ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىٓ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ 

 لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ھٗرثىر وبپىرؼب ئبٌالھٕىڭ ٌٗٔىحي ثوٌطۇْ!

ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لۇرئبٕٔي  _ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ 86

ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمىؽب ھٗضٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػٕىڭ ئورٔىؽب وۇـرىٕي جبٌٍىؽبٍٔىمي 

ھٗلىمٗجْٗ لٗثىھ ئىػحۇر. ئۇالر ثۇ لىٍّىػي جۈپٍٍٗىضىٓ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىضى، ئبٔضىٓ 

ئۈچۈْ ٍٗٔٗ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىضى. ِۇھِّٗٗص  ئۇالر جٗۋراجٕي ئ زگٗرجىۋٖجىٍٗٔىىي

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ جبٔؽبْ ھٗرلبٔضاق وبپىرؼب لبجحىك ئبزاة ثبر.

« ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرۈۈالر»_ ثٗزى ِۇضۇٌّبٔالر ٍٗھۇصىَالرؼب9  81

لىٍىٕؽبْ وىحبثالرؼب ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق، ئۇالرصىٓ  ثىس ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسگٗ ٔبزىً»صېطٗ، ئۇالر9 



صٍٖضۇ. ھبٌجۇوي، لۇرئبْ ئۇالرؼب ٔبزىً « ثبغمىطىؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثالرٔي ئىٕىبر لىٍىّىس

لىٍىٕؽبْ جٗۋرات، ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرٔي جٗضحىمالٍضۇ. ئٗگٗر ئۇالر  ئ زٌىرىٕىڭ 

ضححىٕال ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ لۇرئبٔؽىّۇ لوٌٍىرىضىىي ضبِبۋى وىحبثالرؼب را

ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھ  ضىٍٗرگٗ »ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ثوالجحي. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ٔبزىً لىٍؽبْ وىحبثالرؼب ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطبۈالر، ئىٍگىرى ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي 

 «.ئ ٌحۈرصۈۈالر؟

_ )ئي ٍٗھۇصىَالر!  ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇضب ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗرگٗ ئ زىٕىڭ  81

راضحچىٍٍىمىٕي ئىطپبجال ، وٌٗىۈْ، چېىٗجىٗ، پىث ۋٖ پبلب لبجبرٌىك ئبپٗجٍٗرصىٓ ئىجبرٖت 

ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ِ جىسىٍٗرٔي و رضٗجىْٗ ئىضى. غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖثجي 

ۈْ وٗجىٗٔضٖ،  ضىٍٗر ِوزإٍي ِٗثۇص لىٍىۋاٌضىڭالر. ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ثىٍْٗ ئۇچرىػىع ئۈچ

 طىٍٗر.ئىىٗٔ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ لٗۋَ

_ غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرصىٓ ِۇضب جٗۋراجحب ضىٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ  82

ِّب ضىٍٗر ئٗھضىٕي ھٗلىمٗجٍٗرٔي لوثۇي لىٍىع ھٗلمىضٖ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضۇق. ئٗ

ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ جٗۋراجٕي »ثۇزصۇۈالر. غۇٔىڭ ثىٍْٗ جۇر جېؽىٕي ئۈضحۈۈالرؼب جىىٍٗ  لوٍۇ ، 

چىڭ جۇجۇۈالر، رٖثجىڭالرٔىڭ ض زىٕي ئبۈالۈالر ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ثوٌّىطب ثۇ جبؼٕي ئۈضحۈۈالرؼب 

ِّب ئِٗرىڭگٗ ئىحبئٗت ض زۈۈٕي ئبۈٍىضۇق، ئٗ»صېضۇق. )غۇ چبؼضا  ضىٍٗر9 « جبغالٍّىس

صېضىڭالر. چۈٔىي ضىٍٗرٔىڭ وۇـرىضا چوۈمۇرال  وېحىػىڭالر ضٗۋٖثٍىه ِوزاٍؽب « لىٍّبٍّىس

ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال » چولۇٔۇظ صىٍىڭالرؼب ئورٔب  وٗجحي. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

بلىرىضىؽبْ ثۇ ئىّبٔىڭالر ئىّبْ ئېَحمبٔالرصىٓ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗرٔي وۇـرىؽب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلمب چ

 «.ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زٌىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئوؼۇٌٍىرى ۋٖ ئۇٔىڭ ٍېمىٍٕىرى صٖ  ثىٍجىرال 9  83

ئٗگٗر ئٌِٗٗىَٗت ضىٍٗر »صٍٖضىؽبْ ٍٗھۇصىَالرؼب ئېَحمىٕىي، « جٕٗٔٗت ثىسگىال سبضحۇر»

بْ ثوٌطب، ئ زۈۈالرؼب ئ ٌۈِٕي ئبرزۇ لىٍىپ صېگٗٔضٖن ثوٌطب ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ گېپىڭالر راضث  ثوٌىضىؽ

 «.، لېٕي!ثېمىڭالرچۇ

_ ئۇالر ثۇٔي ھٗرگىس لىٍّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ راضحچىٍٍىمىٕي  84

ثىٍىپ جۇرۇ  ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، ئۇٔىڭؽب ج ھّٗت لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئ زٌىرىٕي جٕٗٔٗجحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىپ 

ھٗرگىس  ،ؽبْ وۇـرىٍىك، ئبضىٍَىك لبجبرٌىك لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْصوزاسمب وىرگۈزىضى

ئ ٌۈِٕي ئبرزۇ لىٍّبٍضۇ. ئبٌالھ وۇـرىٍىمٕي جبٌال  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، 



 ئۇالرٔي غۇ لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ.

ْ ئ ِۈر و رۈغىٗ ئىٕحبٍىٓ ھېرىطحۇر، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ثىٍگىٕىي، ٍٗھۇصىَالر ئۇزۇ 85

ٍٍِٗي ئۇ ھبٍبت سبرٌىك، زٖثۇٍٔۇلحب ئ جطۇْ، ئۇالر ھبٍبجمب ِۇغرىىالرصىّٕۇ ثٗن ھېرىطحۇر. 

ٍٗھۇصىَالرصىٓ ھٗرثىرى ِىڭ ٍىً ئ ِۈر و رۈغٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ. ئۇالر ئۇزۇْ ئ ِۈر و رگْٗ 

بلال  لبالٌّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى جٗلضىرصىّۇ، ئۇزۇْ ئ ِۈر ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ض

 ئبٌالھمب ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبٌالھ ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزأي ثېرىضۇ.

صېگْٗ  ،_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! جىجرىً پٗرىػحىٍٗر ئىچىضىىي ثىسٔىڭ صۈغّىٕىّىسصۇر 86

وىّىي جىجرىٍؽب صۈغّْٗ ثوٌىضىىْٗ، غۇٔي ثىٍطۇٔىي، جىجرىً »ٍٗھۇصىَالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ئىىىي ئبٌٍِٗىه ٍبسػىٍىمالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ، ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب ئب

جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي، وىػىٍٗرٔي ھٗق صىٕؽب ثبغٍىؽۇچي ۋٖ ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي 

 ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئېحىرا  لىٍؽۇچي ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ لٌٗجىڭگٗ چۈغۈرصى.

ٌالھمب، ئۇٔىڭ پٗرىػحىٍىرىگٗ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ، سۇضۇضْٗ جىجرىً ۋٖ _ وىّىي ئب 87

ِىىبئىً لبجبرٌىك ئىىىي پٗرىػحىٕىڭ ثىرىگٗ صۈغّْٗ ثوٌىضىىْٗ، ئۇ ٍٗٔٗ ثىرىگىّۇ صۈغّْٗ 

ثوٌؽبْ، غۇٔضالال ئبٌالھمىّۇ صۈغّْٗ ثوٌؽبْ ثوٌىضۇ. چۈٔىي ٍٗھۇصىَالر جىجرىً ثىسٔىڭ 

ضحىّىسصۇر، صٖ  ئېحىمبص لىالجحي. غۇۈب ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب صۈغّىٕىّىس، ِىىبئىً ثوٌطب صو

ئۇلحۇرۇ  لوٍؽىٕىي، جىجرىٍؽب صۈغّْٗ ثوٌؽبْ ئبصَٖ ِىىبئىٍؽىّۇ صۈغّْٗ ثوٌؽبْ ثوٌىضۇ.  

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ئىطالَ صىٕىؽب صۈغّْٗ ثوٌؽبْ 

 «.وبپىرالرٔي صۈغّْٗ جۇجىضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپبجالغمب ٍېحٗرٌىه  88

ئوپئوچۇق ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ ِ جىسىٍٗرٔي ٔبزىً لىٍضۇق. ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ چىممبْ وبپىرالرصىٓ 

 ثبغمىطي ثۇالرٔي ئىٕىبر لىٍّبٍضۇ.

ۇالر لبچبْ ثىرٖر ئٗھضٖ _ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئٗھضىٕي ثۇزۇغي ٔېّىضېگْٗ لٗثىھ ئىع! ئ 166

ثىر جۈروۈِي ئۇٔي ثۇزىضۇ. ئۇالر ثۈگۈْ ئٗھضٖ جۈزضٗ، ئٗجىطي ئۇٔي ثۇزىضۇ. ئۇالرصىٓ جۈزۈغطٗ، 

 ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ ھٗق صىٕؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ.

ىىي جٗۋراجٕي _ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ئىجبرٖت ئۇٌۇغ پٍٗؽِٗجٗر ئۇالرٔىڭ لوٌىض161

جٗضحىمالٍضىؽبْ لۇرئبٕٔي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وېٍىۋىضى، ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي )ئ ٌىّبٌىرى  

سۇصصى ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ثىٍٍّٗضىؽبٔضٖن ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ثوٌؽبْ جٗۋراجٕي ئبرلىٍىرىؽب 

 چ رۈۋٖجحي )ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ جبِبِْٗ ٍۈز ئ رىضى .



غٍٗحبٔالرٔىڭ ضۇٌٍّٗبْ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىضىىي ضېھىرگٗرٌٗر _ ٍٗھۇصىَالر  161

جوؼرۇٌۇق ض زٌٗ  ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍىرىگٗ ئٗگٗغحي. ضۇٌٍّٗبْ وبپىر ثوٌؽبْ ئِٗٗش، ضېھىر 

ئ گٗٔگّٗٔۇ ئِٗٗش، ٌېىىٓ غٍٗحبٔالر وىػىٍٗرٔىڭ صىٕىٕي ثۇزۇظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ضېھىر ئ گىحىع 

صۇر. ٍٗھۇصىَالر ٍٗٔٗ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ ئىرالٕىڭ ثىٍْٗ وبپىر ثوٌؽبْ ِٗسٍۇلالر

ثبثىً صېگْٗ ٍېرىگٗ ئٗۋٖجىْٗ ھبرۇت، ِبرۇت صېگْٗ ئىىىي پٗرىػحىگٗ چۈغۈرۈٌگْٗ ضېھىرگٗ 

ضېھىرگٗرٌىىٕي ئ گىٕىع ۋٖ غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىع ثىٍْٗ وبپىر »ئٗگٗغحي. ثۇ ئىىىي پٗرىػحٗ 

جۇرۇ ، ھېچىىّگٗ ضېھىر ئ گٗجىْٗ ئِٗٗش. ئىٕطبٔالر ثۇ صٖ  ئبگبھالٔضۇرِبً « ثوٌۇ  وٗجّٗ

ٕي ثىر  _ ثىرىگٗ ئ چ لىٍىپ، ئۇالرٔي ئبٍرىۋېحىضىؽبْ ٌئىىىي پٗرىػحىضىٓ ئٗر  _ ئبٍب

گٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ىىّضېھىرگٗرٌىىٕي ئ گىٕىضۇ. ضېھىرگٗرٌٗر ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطىطىس ھېچ

ضىطي ٍوق ٔٗرضىٕي ئ گىٕىضۇ. غٍٗحبٔالر ضېھىرگٗرٌىىٕي ئۇ ضېھىرگٗرٌٗر ئ زىگٗ زىَىٕي ثبر، پبٍ

ٍٗھۇصىَالرؼب ئېٍىپ وېٍىپ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئوِۇِالغحۇرصى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرصا ضېھىرگٗرٌىه 

ئٗۋج ئېٍىپ، ئۇالر ضېھىرٔي ئبٌالھٕىڭ وىحبثىضىّٕۇ ئبرجۇق و رىضىؽبْ ثوٌۇ  وٗجحي. ھبٌجۇوي، 

ھٗلٕي جٗرن ئٗجىْٗ ئبصِٖگٗ ئبسىرٖجحٗ ٍبسػىٍىمحىٓ ھېچجىر ٍٗھۇصىَالر ضېھىرٔي جبٌال ، 

ٔېطىۋٖ ٍولٍۇلىٕي ئوثضاْ ثىٍٗجحي. ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگىػىع ثٗصىٍىگٗ، ئ زٌىرى ئۈچۈْ راۋا و رگْٗ ضېھىرگٗرٌىه ثىٍْٗ وۇـرىٍىك 

ٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍىپ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! ئۇالرصا ئ زٌىرىگ

 لىٍىػمب جۈرجىٗ ثوٌؽۇصٖن ئىٍىُ ثوٌؽبْ ثوٌطب ئۇٔضاق لىٍّبش ئىضى.

_ ٍٗھۇصىَالر ئٗگٗر ئبٌالھمب ھٗلىمىٌ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ لورلمبْ ثوٌطب ئىضى،  162

ٖ ضېھىرگٗرٌىه ئبرلىٍىك جبپمبْ ِبي _ ئۇالرؼب ئبٌالھ ثېرىضىؽبْ ضبۋاثٕىڭ ضېھىرگٗرٌىىحىٓ ۋ

صۇَٔبصىٓ ٍبسػي ئىىٍٗٔىىىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍگْٗ ثوالجحي، ئىّبْ ۋٖ جٗلۋاٌىمٕىڭ ئبسىرٖجحىىي وبجحب 

 ِۇوبپبجىٕي ثىٍطٗ ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ثوالجحي.

«رائىٕب»_ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ضىٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب  163
(19 

سىحبة صٖ   

لىٍىڭالر. چۈٔىي ثۇ ض ز ضىٍٗر ِٗلطٗت لىٍؽبْ ِٗٔىٕي جوؼرا  ةصٖ  سىحب« ئۇٔسۇرٔب»لىٍّبً، 

غٗوىٍضٖ ئىپبصىٍٗ  ثېرىضۇ. ٌِٗۇِىي، ٍٗھۇصىَالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ثوٌؽبْ لبجحىك 

ك ئ چٍّٗٔىىىضىٓ ئۇٔي ض وۈظ ۋٖ جىٍالظ ئۈچۈْ جىٍىٕي لٗضحْٗ جوٌؽب  غۇٔضاق ئىىىي ثىطٍى

                                                             
ثىسگٗ لبرا  »رائىٕب_ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ جىٍي ثوٌؽبْ ئىجرأي جىٍضا ھبلبرٖت ِٗٔىطىٕي، ئٗرٖة جىٍىضا ثوٌطب   19)

صېگْٗ ِٗٔىٕي ثىٍضۈرىضۇ. غۇۈب، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ِۇٔضاق ئىىىي ِٗٔىٍىه ض زٔي ئىػٍٗجًّٗ، « لوٍطبۈىْٗ

صېگْٗ ض زٔي ئىػٍىحىع جٌٗٗ  « ئۇٔسۇرٔب»صېگٕٗٔي ثىٍضۈرىضىؽبْ « ثىسگٗ لبرا  لوٍطبۈىْٗ»ئٗرٖثچىضٖ 

 لىٍىٕؽبْ.



ض زٌٗرٔي ئىػٍىحٗجحي. ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ضىٍٗرگٗ جىالۋٖت لىٍىٕىۋاجمبْ لۇرئبٔؽب لۇالق 

 ضېٍىڭالر، ئۇٔي ٍبسػي چۈغىٕىڭالر. ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

 _ ئٗھٍي وىحبثحىٓ ۋٖ ِۇغرىىالرصىٓ ثوٌؽبْ وبپىرالر رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ 164

لۇرئبْ، ئىٍىُ  _ ِٗرىپٗت، ٔۇضرٖت ۋٖ ثېػبرٖت لبجبرٌىك ٍبسػىٍىمالرصىٓ ئبزراق ثوٌطىّۇ 

چۈغۈغىٕي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ. ئبٌالھ  پٍٗؽِٗجٗرٌىىحىٓ ئىجبرٖت رٖھّىحىٕي ثٗٔضىٍىرىضىٓ وىّٕي 

 گىطىضۇر._ وٗرَٖ  ھَٗ ئبجب _ ئېھطبْ ئى پٗزيسبٌىطب غۇٔىڭؽب ئبجب لىٍىضۇ. ئبٌالھ وبجحب ۋٖ وٗڭ 

_ ثىس ثىرٖر ئبٍٗجٕي ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرضبق ٍبوي ئۇٔي صىٍالرصىٓ ئ چۈرۈ  جبغٍىطبق،  165

ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئۇٔىڭضىّٕۇ ِٗٔپٗئٗجٍىىرٖن ئبٍٗجٕي وٌٗحۈرىّىس ٍبوي ضبۋاة ۋٖ ئِٗٗي 

ھېىّٗت ثبر. جٗھٗجحٗ ئۇٔىڭؽب ئوسػبٍضىؽبْ ثىر ئبٍٗجٕي وٌٗحۈرىّىس، ھٗرثىر ئىػىّىسصا ئٌٗۋٖجحٗ 

 ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ئۈِّىحىڭ ئبٌالھٕىڭ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ئۈِّىحىڭ ئبٌالھٕىڭ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ  166

ىضۇ، ٔٗرضىٕىڭ ئىگىطي ۋٖ ئىضارٖ لىٍؽۇچىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟ ئبٌالھ سبٌىؽىٕىٕي لىٍ

سبٌىؽبٔچٗ ھ وۈَ لىٍىضۇ، ثٗٔضىٍىرىٕي ئ زى سبٌىؽبْ ئىػمب ثۇٍرۇٍضۇ ۋٖ سبٌىؽبْ ئىػحىٓ جوضىضۇ، 

ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي لوثۇي لىٍىپ ئىحبئٗت لىٍىػي پٗرزصۇر. ئبٌالھمب 

ضاق ِٗصٖجىبر ۋٖ ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ئبصَٖ ئ زىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔ

 ٍبرصِٖچي ٍولٍىمىٕي ثىٍطۇْ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئىٍگىرى ٍٗھۇصىَالر ِۇضبؼب جٌٗٗ  لوٍؽبٔضٖن، ضىٍٗرِۇ جٗرضبٌىك ۋٖ  167

ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ پٍٗؽِٗجىرىڭالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٌٗٗ  لوٍّبلچىّۇ؟ ثىٍىڭالروي، 

ۇ ئبٌالھٕىڭ جوؼرا ٍوٌىضىٓ ئېسىپ، ئبزؼۇٍٔۇلمب وىّىي ئىّبٕٔي لوٍۇ ، وۇـرىٕي جبٌالٍضىىْٗ، ئ

 وىرىپ وٗجىْٗ ثوٌىضۇ.

_ ئٗھٍي وىحبة ئىچىضىىي ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ راضحچىٍٍىمي  168

ۋٖ ئۇ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىي ئ زٌىرىگٗ ئوپئوچۇق ئبٍبْ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، پٗلٗجال 

ھٗضٗت ۋٖ صۈغٍّٗٔىه جۈپٍٍٗىضىٓ، ضىٍٗرٔي ئىّبٔىڭالرصىٓ لبٍحۇرۇ   صىٍىؽب جوغۇ  وٗجىْٗ 

ئبۋۋاٌمىضٖن ثۇجالرؼب چولۇٔىضىؽبْ وبپىرالرصىٓ لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ 

لىٍىع ھٗلمىضىىي پٗرِبٔي وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر، ضىٍٗر ٍٗٔىال ئۇالرٔي ئٗپۇ لىٍىڭالر ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

وٗچۈرۈۈالر. ئبٌالھ ئۇالرٔي ثۇ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ئٌٗۋٖجحٗ جبزاالٍضۇ. غٗوطىسوي،  ٔبصأٍىمىٕي

 ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇ ھېچمبٔضاق ثىر ئىػحىٓ ئبجىس وٌٍّٗٗضۇ.

_ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ٔبِبزٔي جوؼرا غٗوىٍضٖ ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىڭالر، پٗرز لىٍىٕؽبْ  116



. ثىٍىڭالروي، ضىٍٗر ئ زۈۈالر ئۈچۈْ لىٍؽبْ ھٗرلبٔضاق ٍبسػي ئٌِٕٗٗىڭ زاوبجٕي جوٌۇق ثېرىڭالر

ِۇوبپبجىٕي ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا جبپىطىٍٗر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك 

ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرؼب لبرا  ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا 

 ثېرىضۇ.

ھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر جٕٗٔٗجٕىڭ ئ زٌىرىگىال سبش ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ _ ٍٗ 111

ئ زٌىرىضىٓ ثبغمب ھېچىىّٕىڭ جٕٗٔٗجىٗ وىرٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي صٖۋا لىٍىپ ثىٍجىرالٍضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ 

ئٗگٗر ثۇ صٖۋاٍىڭالرٔىڭ جوؼرىٍىمىضا راضحچىً »لۇرۇق ئبرزۇضىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب9 

 صېگىٓ.« ، صٌٖىٍىڭالرٔي وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالرثوٌطبۈالر

_ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، جٕٗٔٗت ھٗرگىس ثىر جبئىپٗ  111

وىػىٍٗرگىال سبش ئِٗٗش. ئبٌالھمب چىٓ ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍؽبْ، ثبرٌىك گٗ  _ 

ىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىضٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگٗغىْٗ و

جٕٗٔٗجىٗ وىرىضۇ. وىّىي غۇٔضاق لىٍىضىىْٗ، ئۇ لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئبسىرٖجحٗ 

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا چولۇَ جبپىضۇ. ئبسىرٖجحىىي ِۇوبپبت جٕٗٔٗجحۇر. ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق 

 زٖجٍىرى ئۈچۈْ لبٍؽۇرِبٍضۇ.لورلۇٔچ ٍولحۇر، ئۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئېرىػًٌّٗٗ وٗجىْٗ صۇَٔب ٌٗز

ٍٗھۇصىَالر »صېضى، سىرىطحىَبٔالرِۇ «سىرىطحىَبٔالر جوؼرا صىٕضا ئِٗٗش»_  ٍٗھۇصىَالر9  112

صېضى. ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىٍٕي ئولۇ  جۇرىضۇ، ثۇ ئىىىي  «جوؼرا صىٕضا ئِٗٗش

ٍېسىٍؽبْ. ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرىضىٓ وىحبثحب ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئىّبْ ئېَحىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوي 

ئىجبرٖت ٔبصاْ لٗۋِّۇ غۇٔضاق صېضى، ٍٗٔي ئ زىٕىڭ صىٕىضا ثوٌّىؽبٔالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوؼرا صىٕضا 

ئِٗٗش صٖ  لبرىضى. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ صىٓ جوؼرىطىضىىي جبالظ _ جبرجىػي 

 ثېرىضۇ. ھٗلمىضٖ ھ وۈَ چىمىرىضۇ ۋٖ ھٗرثىرىگٗ لىٍّىػىؽب لبرا  جبزا

_ ئبٌالھٕىڭ ِٗضجىضٌىرىضٖ ٔبِبز ئولۇظ، لۇرئبْ جىالۋٖت لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھٕي  113

زىىىر لىٍىػٕي ِٗٔئي لىٍؽبْ، ئۇ ِٗضجىضٌٗرٔي ٍىمىحىپ جبغالظ ٍبوي جبلىۋېٍىع ۋٖ ٍبوي 

ِۇئّىٍٕٗرٔي ئۇٔىڭؽب وىرىػحىٓ جوضۇظ لبجبرٌىك لىٍّىػالر ثىٍْٗ ۋٍٖراْ لىٍىػمب ئۇرۇٔؽبْ 

لورلمبْ ھبٌضىال ئبٌالھحىٓ پٗلٗت  بصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ثۇ زاٌىّالر ِٗضجىضٌٗرگٗئ

 وىرىػي وېرٖن. ئۇالرؼب صۇَٔبصا سبرٌىك ۋٖ رٖضۋاٌىك، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب لبجحىك ئبزاة ثبر. 

_ ِٗغرىمّۇ، ِٗؼرىجّۇ ۋٖ ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضىىي جٗرٖپٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي  114

ئبٌالھ  پۈجىۈي زېّىٕٕىڭ ئىگىطىضۇر. غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضبضْٗ  ئبٌالھٕىڭضۇر،

ٔبِبزصا لبٍطي جٗرٖپىٗ ٍۈزٌٗٔطٗۈالر ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ جٗرٖپىٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ ثوٌىطىٍٗر، 



ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىٓ ۋٖ ئىحبئىحىضىٓ چىمىپ وٗجٍّٗطىٍٗر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ چٗوطىس رٖھىُ _ 

ضۇر، ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ھېچ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭ غٗپمٗت لىٍؽۇچى

 ّىضىٓ چىمىپ وېحٌٍّٗٗضۇ.ىئىٍ

صېضى. ھٗرگىس « ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر» _ ٍٗھۇصىَالر، سىرىطحىَبٔالر ۋٖ ِۇغرىىالر9 115

ّبٔالرصىىي ئۇٔضاق ئِٗٗش، ئۇالر ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍؽبْ ٔٗرضىضىٓ ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئبض

ضۇر، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔؽۇچىضۇر، ٕىڭۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھ

 ھِّٗىطي ئۇٔىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضحىضىضۇر.

جٗلضىر ثىرٖر ئىػٕي ئبٌالھ ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ زاجحۇر.  زېّىٕٕيئبضّبٔالرٔي ۋٖ  _ ئبٌالھ 116

 .ٌىضۇئۇ صٖرھبي ثو صٖ، صٍٖضۇ _ !«ثوي»، ئۇٔىڭؽب پٗلٗت لىٍىپ ئۇٔي ٍبرىحىػٕي ئىراصٖ لىٍطب

_ ئٗھٍي وىحبثحىٓ ۋٖ ثبغمىالرصىٓ ثوٌؽبْ ٔبصاْ ئبصٍِٖٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب  117

ئبٌالھ ثىسگٗ ثىۋاضىحٗ گٗ  لىٍىپ، ضېٕىڭ ھٗق »ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ9 

ٍبوي ضْٗ ثىسگٗ ئبٌالھحىٓ ضېٕىڭ راضحچىً  پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئېَحىپ ثٗرضٗ

صېضى. ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى « ضٗڭ ثوٌّبِحي؟رئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ثىرٖر ِ جىسٖ وٌٗحۈ

ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرِۇ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ ِۇغۇٔضاق ض زٔي لىٍؽبْ ئىضى. ثۇ 

ىرىٕىڭ وۇـرىٍىمحب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلحب ثىر _ ثىرىگٗ ئىٍگىرىىي ۋٖ وېَىٕىي ثبرٌىك وبپىرالرٔىڭ صىٍٍ

ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئبٌالھمب جٗزِْٗ ئىػىٕىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ٔبزىً ثىس  ئوسػبٍضىؽبٍٔىمىضىٕضۇر. ھٗلىمٗجْٗ

 لىٍؽبْ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٓ لٗۋَ ئۈچۈْ ئوچۇق ثبٍبْ لىٍضۇق.

ېحٗرٌىه صٌٖىً _  ئىطپبت ۋٖ ِ جىسىٍٗر ثىٍْٗ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضېٕي ٍ 118

وۈچٍٗٔضۈرگْٗ ھبٌضا ھٗق صىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق. ضْٗ ثۇ صىٕٕي وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزگىٓ، 

ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئىىىي ئبٌٍِٗىه ٍبسػىٍىمالر ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ،  ھٗق صىٕٕي لوثۇي 

رٔي وۈجۈۋاٌىضىؽبْ لبجحىك ئبزاثحىٓ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ِۇجٗوٗثجىر وبپىرالرٔي ئبسىرٖجحٗ ئۇال

ئبگبھالٔضۇرؼىٓ. ضْٗ ھٗق صىٕٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزگٗٔضىٓ وېَىّٕۇ، وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٔالرٔىڭ 

وبپىرٌىمىؽب ضْٗ جبۋاثىبر ئِٗٗضطْٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس 

 چىمىپ وېحٌٍّٗٗضۇ.

ىڭٕي جبغال ، ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ صىٕىؽب _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ صىٕ 116

ھٗق صىٓ ئىطالَ »ئٗگٗغّىگۈچٗ ئۇالر ضٗٔضىٓ ھٗرگىس رازى ثوٌّبٍضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ضبۈب ۋٖھَي ئبرلىٍىك ھٗلىمٗت وٌٗگٗٔضىٓ وېَىىٓ، ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي «. صىٕىضۇر

ھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق سبھىػٍىرىؽب ئٗگىػىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ضېٕي ئبٌال



صوضث، ضبۈب ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ. )گٗرچٗ ثۇ سىحبة ِۇھِّٗٗص 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب صېَىٍگْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇ پۈجۈْ ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ لبرىحىٍؽبْ .

ىضىىي ثٗزى ِۇئّىٍٕٗر ئۇ _ ثىس وىحبة ثٗرگْٗ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئىچ 111

وىحبثٕي جٌٗٗپىٗ الٍىك ئولۇٍضۇ، ئۇٔىڭؽب ھٗلىمىٌ رٖۋىػحٗ ئِٗٗي لىٍىضۇ، ئۇٔىڭضىىي ئبٌالھٕىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ، سۇضۇضْٗ ئبسىرلي پٍٗؽِٗجٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ 

ٍّٗضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ِۇھِّٗٗص ئىجبرٖت ھٗلىمٗجىٗ چىٓ ئىػىٕىضۇ، ثۇ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئ زگٗرجىۋٖج

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب  ۋٖ ئۇٔىڭؽب  وٌٗگْٗ لۇرئبٔؽب ئىػىٕىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرصۇر. ئِّٗب جٗۋرات ۋٖ 

ئىٕجىً لبجبرٌىك وىحبثالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ئ زگٗرجىۋېحىضىؽبْ، ثٗزى ھٗلىمٗجٍىرىٕي 

ىڭؽب وٌٗگْٗ لۇرئبٕٔي ٍوغۇرىضىؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئبغۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ ئۇٔ

 الر ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرصۇر. وىّىي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇ

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗڭ لبجحىك زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىّٕي ۋٖ ثىر زاِبٔالرصا   111

رصىٓ و پٍىگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي چىمىرىپ، ئۇالرؼب وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍىع ئبرلىٍىك، ئبراۈال

 ضىٍٗرٔي جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍؽبٍٔىمىّٕي ئٗضٍٗۈالر.

_ ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔىضىىي ھېطبة ثېرىػحىٓ لورلۇۈالروي، ئۇ چبؼضا ھېچىىُ  112

ھېچىىّضىٓ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػي ئۈچۈْ ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىه ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ 

 وبپىرالرؼب  ھېچىىُ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ. پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ، ٗتـىضٍٗ لوثۇي لىٍّبٍضۇ، غبپبئ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ ئىجراھىّٕي ئۇٔىڭؽب ثۇٍرۇٌؽبْ  113

ئىضى. ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب9 ؽبْ ي جوٌۇق ئورۇٔضىئۇالرٔ ّۇ، ئىجراھىّؽبْثٗزى ئٗھىبِالر ثىٍْٗ ضىٕى

 _  ئي رٖثجىُ! ئ ز پٗزٌي »صېضى، ئىجراھى9ُ « ضېٕي چولۇَ ئىٕطبٔالرؼب پېػۋا لىٍىّْٗ»

صٖ  جىٍىضى. ئبٌالھ جبۋاة « ِٗرھِٗىحىڭ ثىٍْٗ ِېٕىڭ ئٗۋالصىُ ئىچىضىّٕۇ پېػۋاالرٔي چىمبرؼىٓ

ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالر صىٕضا   بْ ئىع لىٍىپ، ٍبِّۇؽبْ جٗلضىرصىضېٕىڭ ٔٗضٍىڭضىٓ ثوٌ»)ثېرىپ 

 صېضى.« پېػۋا ثوالٌّبٍضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ثىس وٗئجىٕي وىػىٍٗر ئۈچۈْ ھٗج،  114

ئ ِرٖ، جبۋا ، ٔبِبز لبجبرٌىك ئىجبصٖجٍٗرصٖ جَٗ ثوٌىضىؽبْ ئورۇْ ۋٖ صۈغٍّٗٔٗر ھۇجۇَ 

ِبلبِي ئىجراھىّٕي ٔبِبز ئولۇٍضىؽبْ جبً »ىپ ثٗرگْٗ ۋٖ ئۇالرؼب9 لىالٌّبٍضىؽبْ ئبِبْ جبً لىٍ

صېگْٗ ئىضۇق. ِبلبِي ئىجراھىُ _ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ وٗئجىٕي ثىٕب لىٍؽبٔضا « لىٍىڭالر

ِېٕىڭ ئ ٍۈَ » 9ئۈضحىگٗ چىمىپ جۇرؼبْ جبغٕىڭ ئورٔىضۇر. ئىجراھىُ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئوؼٍي ئىطّبئىٍؽب



ا  لىٍؽۇچىالر، ئېحىىبپحب ئوٌحۇرؼۇچىالر، رۇوۇ لىٍؽۇچىالر ۋٖ ضٗجضٖ لىٍؽۇچىالر ثوٌؽبْ وٗئجىٕي جبۋ

 صٖ  ثۇٍرۇصۇق.« ئۈچۈْ ثبرٌىك پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ جبزىال  پبن جۇجۇۈالر

ئي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ9  115

ۇٔچالرصىٓ ئبِبْ ۋٖ جىٕچ غٗھٗر لىٍىپ ثٗرگىٓ، ئبھبٌىطىضىٓ رٖثجىُ! ِٗوىٗ غٗھىرىٕي لورل

صېگْٗ « ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔي جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرؼىٓ

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ وبپىر ثوٌؽبْ ئبصِٖٕىّۇ ثۇ صۇَٔبصا رىسىمالٔضۇرىّْٗ، صۇَٔب » ئىضى. ئبٌالھ9 

ٗ ِۇصصٖت ثٗھرىّْٗ لىٍىّْٗ، ئبٔضىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب صوزار ئبزاثىٕي ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئبزؼىٕ

 صېضى. صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ لبرارگبھ!« جېحىحىّْٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ ثىٍْٗ ئىطّبئىً وٗئجىٕىڭ  116

رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ ٍبسػي  ئي»ئۇٌىٕي ضېٍىۋېحىپ، ٔبھبٍىحي ئىشالش ثىٍْٗ ِۇٔضاق صۇئب لىٍضى9 

ئٌٍِٗٗىرىّىسٔي ۋٖ صۇئبٍىّىسٔي لوثۇي لىٍؽىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ثٗٔضىٍىرىڭٕىڭ ھِّٗٗ ض زٌىرىٕي 

 ئبۈال  جۇرؼۇچىطْٗ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗٗ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىطْٗ.

_ ئي رٖثجىّىس! ثىس ئىىىىّىسٔي ئىطالِضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽىٓ، ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىڭؽب  117

ئىحبئٗت لىٍؽۇچي لىٍؽىٓ، ثىسٔىڭ ئٗۋالصٌىرىّىسصىّٕۇ ئ زۈۈگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٓ ئۈِّٗت 

چىمبرؼىٓ، ثىسگٗ ھٗج ئىجبصىحىّىسٔىڭ لبئىضىٍىرىٕي ثىٍضۈرگىٓ، جٗۋثىّىسٔي لوثۇي لىٍؽىٓ. ضْٗ 

وطىس ِېھىر ھٗلىمٗجْٗ ثٗٔضىٍىرىڭٕىڭ جٗۋثىٍىرىٕي ٔبھبٍىحي لوثۇي لىٍؽۇچىطْٗ، ثٗٔضىٍىرىڭگٗ چٗ

 _ غٗپمٗجٍىىطْٗ.

ئىچىضٖ ئىجراھىُ ئٗۋالصى ئبرىطىضىٓ ئبٍٗجٍىرىڭٕي ئۇالرؼب  _ ئي رٖثجىّىس! ِۇغۇ ئۈِّٗت 118

جىالۋٖت لىٍىپ ثېرىضىؽبْ، لۇرئبٕٔي ۋٖ ضۈٕٔٗجٕي ئ گىحىضىؽبْ، ئۇالرٔي ِۇغرىىٍىىحىٓ ۋٖ ٔبچبر 

غٗوطىسوي، ضْٗ ٔېّىٕي سبٌىطبڭ ئۇٔي ئٗساللحىٓ پبن لىٍىضىؽبْ ثىر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىىٓ. 

 «.ئٌِٗٗگٗ ئبغۇراالٍضىؽبْ ؼبٌىجطْٗ، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىطْٗ

_ ئٗلىٍطىسٌٗرصىٓ ۋٖ ئٗسّٗلٍٗرصىٓ ثبغمب ھېچىىُ ئىجراھىّٕىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈٍِٗضۇ.  126

ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئىجراھىّٕي ثۇ صۇَٔبصا پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌٍىضۇق، ئۇ ئبسىرٖجحٗ 

 ضبٌىھالرصىٓ ثوٌىضۇ.

_ ئىجراھىّٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ ۋٖ ثۇ وبجحب ِٗرجىۋىگٗ جبٌٍىٕىػىضىىي ضٗۋٖة، ئۇٔىڭ  121

ضْٗ »ئىطالِٕي ھېچ ئىىىىٍّٗٔٗضحىٓ صٖرھبي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمىضۇر. ئ ز ۋالحىضا رٖثجي ئۇٔىڭؽب9 

ٗ ئىشالضي ۋٖ ضِٗىّىٌ ِۇھٗثجىحي ثى9ٍْٗ صېگٗٔضٖ، ئۇ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ثبرچ« ئىحبئٗت لىٍؽىٓ

 صېگْٗ ئىضى.« ِْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىگٗ ثوٍطۇٔضۇَ»



_ ئىجراھىُ ثىٍْٗ ٍٗئمۇة ئ ز ئوؼۇٌٍىرىؽب ئىطالِضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇغٕي ۋٖضىَٗت  121

ۇ ئي ئوؼۇٌٍىرىُ! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئىطالَ صىٕىٕي جبٌٍىضى، غۇۈب ضىٍٗر ھبٍبجال ثوٌطبۈالر ث»لىٍىپ9 

« صىٕضىٓ لٗجئىٌ ئبٍرىٍّبۈالر، ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىّۇ پٗلٗت ِۇضۇٌّبْ ھبٌىحىڭالر ثىٍٗٔال ئ ٌۈۈالر

 صېضى.

_ ئي ٍٗھۇصىَالر! ٍٗئمۇة جبْ ئۈزۈۋاجمبْ ۋالحىضا ضىٍٗر  ئۇٔىڭ ٍېٕىضا ثبرِىضىڭالر؟ غۇ  122

ىٓ ضىٍٗر ٔېّىگٗ ِْٗ ۋاپبت ثوٌؽبٔضىٓ وېَ»چبؼضا ٍٗئمۇة ثبرٌىك ئوؼۇٌٍىرىٕي ٍىؽىپ ئۇالرصى9ٓ 

ضېٕىڭ ئىالھىڭ ۋٖ ئبجب  _ ثوۋىٍىرىڭ ئىجراھىُ، » صٖ  ضورىؽبٔضا، ئۇالر9 « ئىجبصٖت لىٍىطىٍٗر؟

ئىحبئٗت ب ئۇٔىڭؽ ئىطّبئىً، ئىطھبلالرٔىڭ ئىالھي ثوٌؽبْ ثىر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىّىس، ثىس

 صېضى.« ّىسلىٍؽۇچى

 ،حۇر، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ئ زى ئۈچۈٔضۇر_ ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ثىر ئۈِّٗج 123

ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى جوؼرۇٌۇق ضوئبي _ ضوراق  .ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرِۇ ئ زۈۈالر ئۈچۈٔضۇر

لىٍىّٕبٍطىٍٗر، ئۇالرِۇ ضىٍٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىڭالر جوؼرۇٌۇق ضوئبي _ ضوراق لىٍىّٕبٍضۇ، ھٗروىُ 

اضىٕي و رىضۇ، ھېچىىُ ثبغمىطىٕىڭ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ئ زىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبز

 جبزاالّٔبٍضۇ، ھٗروىّگٗ ئ زىٕىڭ ئىّبٔي ۋٖ جٗلۋاٌىمىضىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ ئٗضمبجّبٍضۇ. 

ضىٍٗر ٍٗھۇصىٌ صىٕىؽب »_ ٍٗھۇصىَالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحىگ9ٗ  124

صېضى، سىرىطحىَبٔالرِۇ غۇٔضاق صېضى )ٍٗٔي « وىرىڭالر، غۇٔضاق لىٍطبۈالر ھىضاٍٗت جبپىطىٍٗر

« سىرىطحىَبْ صىٕىؽب وىرىڭالر، غۇٔضاق لىٍطبۈالر ھىضاٍٗت جبپىطىٍٗر»سىرضحىَبٔالرِۇ ئۇالرؼب 

ھىضاٍٗت ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالرؼب ئٗگىػىػحٗ ئِٗٗش، »صىضى . ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ىػىػحىضۇر، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبرٌىك ضبسحب ثٌٗىي ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕىؽب ئٗگ

صىٕالرصىٓ ٍۈز ئ رۈ  ھٗق صىٕؽب ئٗگٗغىْٗ زاجحۇر، ئۇ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ ئِٗٗش 

 «.ئىضى

ثىس ٍٗوىٗ _ ٍېگبٔٗ »_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ٍٗھۇصىَالرؼب ۋٖ سىرىطحىَبٔالرؼب ئېَحىڭالروي،  125

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖھَي لىٍىع ئبرلىٍىك ثىسگٗ ٔبزىً  ِٗثۇص ثوٌؽبْ ئبٌالھمب، ئبٌالھ

لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب، ئىجراھىّؽب، ئۇٔىڭ ئوؼۇٌٍىرى ئىطّبئىً ۋٖ ئىطھبلمب، ئىطھبلٕىڭ ئوؼٍي ٍٗئمۇثمب، 

ٍٗئمۇثٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضٗھىپىٍٗرگٗ، ِۇضبؼب ثېرىٍگْٗ 

ؼب ثېرىٍگْٗ ئىٕجىٍؽب، ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ وٌٗگْٗ ۋٖھَىگٗ ئىّبْ ئېَححۇق، ثىس جٗۋراجمب، ئىَطب

ثۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئىّبْ ئېَحىػحب ئۇالرصىٓ ھېچىىّٕي ئبٍرىپ لوٍّبٍّىس، ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ 

 ئېَحىّىس، ثىس ئبٌالھمب جبئٗت  _ ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثوٍطۇٔؽۇچىالرِىس.



سىرىطحىَبٔالر ۋٖ ثبغمب وبپىرالر ضىٍٗر ئىّبْ ئېَحمبٔضٖن، پٍٗؽِٗجٗر  _ ئٗگٗر ٍٗھۇصىَالر، 126

ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجىٗ ئىّبْ ئېَحطب، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ، جوؼرا ٍوي جبپمبْ ثوٌىضۇ. ئٗگٗر ئۇالر 

ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجطب، ئٌٗۋٖجحٗ، )ضىٍٗر ثىٍْٗ  لبجحىك صۈغٍّٗٔىه ئىچىضٖ ثوٌؽبْ ثوٌىضۇ. 

ِجٗر! ئۇالرؼب لبرغي جۇرۇغحب ئبٌالھ ضبۈب ٍېحٗرٌىىحۇر، ئبٌالھ ضېٕي ئۇالرٔىڭ ئي پٍٗؽٗ

ٍبِبٍٔىمىضىٓ ضبلالٍضۇ ۋٖ ضبۈب ئۇالرؼب لبرغي ٍبرصَٖ لىٍىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىڭالرٔي 

 ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

الھ ضىٍٗرٔي غۇ صىٓ ثىٍْٗ ٍبراجمبْ، _ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي چىڭ جۇجۇۈالروي، ئبٌ 127

ثىس ئىجراھىُ »ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ٍبسػي صىٓ ٍولحۇر. غۇۈب ثۇ صىٕٕي چىڭ جۇجۇۈالر ۋٖ 

 صٖۈالر.« ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕىؽب ئٗگىػىع ئبرلىٍىك، رٖثجىّىس ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرِىس

ر ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي جوؼرۇٌۇق ضىٍٗ»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗھٍي وىحبثمب ئېَحمىٕىي،  128

ثىس ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػِٗطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، ئۇ ثىرٖر لٗۋِٕىڭال ئِٗٗش، ثبرچٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىضۇر، 

ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالرصۇر . ثىسٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىّىس ئ زىّىس ئۈچۈٔضۇر، ضىٍٗرٔىڭ  ،)ئۇ ثىسٔىڭّۇ رٖثجىّىس

ر، ثىس ئبٌالھمب جبئٗت _ ئىجبصٖجٕي سبٌىص لىٍىّىس، ئۇٔىڭؽب ئٌٍِٗٗىرىڭالرِۇ ئ زۈۈالر ئۈچۈٔضۇ

 ھېچىىّٕي غېرىه لىٍّبٍّىس، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىّگٗ ئىجبصٖت لىٍّبٍّىس.

 ٌگْٗئىجراھىُ، ئىطّبئىً، ئىطھبق، ٍٗئمۇة ۋٖ ٍٗئمۇثٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ وٗ›_ ٍبوي ضىٍٗر  136

صِٖطىٍٗر؟ ثۇ ئوپئوچۇق ٍبٌؽبٔضۇر. چۈٔىي  ‹پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ٍٗھۇصىٌ ئىضى ٍبوي سىرىطحىَبْ ئىضى

ئي پٍٗؽِٗجٗر! «. ئۇالر جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً ٔبزىً لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصۇر

ئۇالرٔىڭ لبٍطي صىٕضا ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٍٗر ئوثضاْ ثىٍِٗطىٍٗر ٍبوي ئبٌالھّۇ؟ »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ي ِۇضۇٌّبٔالر ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ سٗۋٖر ثٗرصى. لوٌۇۈالرصا ئبٌالھ لۇرئبٔضا ئۇالرٔىڭ جوؼرا صىٕضىى

ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ گۇۋاھٍىك ثبر جۇرۇ ، ئۇٔي ٍوغۇرۇۋاجىطىٍٗر ۋٖ ثىٍىپ جۇرۇ  ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ 

ٍبٌؽبٕٔي جولۇ ، ئۇٔىڭ ئٗوطىٕي صٖۋا لىٍىۋاجىطىٍٗر. ضىٍٗرصٖن ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ گۇۋاھٍىمٕي 

ٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرصىٓ ؼبپىً ئِٗٗش، ئبٌالھ زا ّۇٍوغۇرؼبْ ئبصِٖضىٕ

 «.ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي ضبٔب  جۇرىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرٔي جبزاالٍضۇ

 ،_ ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ثىر ئۈِّٗجحۇر، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ئ زى ئۈچۈٔضۇر 131

ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى جوؼرۇٌۇق ضوئبي _ ضوراق   .ۇرضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرِۇ ئ زۈۈالر ئۈچۈٔض

لىٍىّٕبٍطىٍٗر، ئۇالرِۇ ضىٍٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىڭالر جوؼرۇٌۇق ضوئبي _ ضوراق  لىٍىّٕبٍضۇ. )ثۇ ئبٍٗت 

ثبغمىالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ پبٍضىالٔؽىٍي ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖ ئٗجضاصالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ثىٍْٗ 

ىڭ جوؼرا ئِٗٗضٍىىىگٗ، ثۇٔضاق لىٍىػٕىڭ ھېچ ٔٗرضىگٗ پٗسىرٌىٕىپ ِٗؼرۇرٌىٕىػٕ



ئٗضمبجّبٍضىؽبٍٔىمىؽب، ئٗضمبجىضىؽبْ ٔٗرضىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع، ئۇٔىڭؽب سبٌىص ئىجبصٖت 

لىٍىع، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ٍوٌىؽب ئٗگىػىع ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ وىّىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ثىرٖرضىٕي 

برٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىك ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػبرٖت ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ثۇ لىٍّىػٕىڭ ث

 لىٍىضۇ .

  



_ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػىؽبْ ثٗزى ئٗسّٗق ۋٖ ئٗلىٍطىس ئبصٍِٖٗر )ھٗلىمٗجٕي   131

 لىجٍىطي وېٍىۋاجمبْ ٍۈزٌىٕىپ ئٗزٌٖضىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔي»ِٗضشىرٖ لىٍىپ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈ 9 

 ئېَحمىٕىي، ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗر! ئي صٍٖضۇ. «ثۇرىۋٖجىٗٔضۇ؟ ٔېّٗ صٖش صىٓ)ثٍٗحۇٌّۇلٗص

  جٗرٖپٍٗرصىٓ ئبٌالھٕىڭضۇر، جٗرٖپٍٗرِۇ ئبرىطىضىىي ئىىىىطىٕىڭ ثۇ ِٗؼرىجّۇ، ِٗغرىمّۇ،»

 سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ئبٌالھ ئِٗٗش، ضىرجىضا ئىگىضارچىٍىمىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ جٗرٖ  ثىر ھېچمبٔضاق

 غٗرجطىس پٗرِبٍٔىرىٕي _ ئِٗر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗت )ثۇ «.ٍېحٗوٍٍٗضۇ ٍوٌىؽب صاؼضاَ جٕىڭھىضاٍٗ ئبصِٖٕي

وېرٖوٍىىىگٗ ۋٖ ئبٌالھ ثىسٔي لبٍطي جٗرٖپىٗ ٍۈزٌىٕىػىٗ ثۇٍرۇضب غۇ جٗرٖپىٗ  ئورۇٔضاظ

 ٍۈزٌىٕىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

ضاٍٗت لىٍؽبٔضٖن، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ _ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ثىس ضىٍٗرٔي صىٕضا جوؼرا ٍوٌؽب ھى 132

ئ ز ئۈِّٗجٍىرىگٗ صىٕٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ ئبسىرٖجحٗ گۇۋاھ ثوٌۇغۇۈالر، 

پٍٗؽِٗجىرىڭالرٔىڭّۇ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔي 

وېٍىۋاجمبْ لىجٍٗ _ ئبصاٌٗجٍىه، ٍبسػي ئۈِّٗت لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ٍۈزٌىٕىپ 

 رٖۋىػحٗ ئٌِٗٗىٌ ضبۈب پٗلٗجال  ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضٕي ِٗوىىضىىي وٗئجىگٗ ئ زگٗرجىٍٗٔىىىّىس

 ئىحبئٗجّْٗ ٍۈزٌىٕىضىؽبْ ثىٍٍٗ ثىٍْٗ ضْٗ جٗرٖپىٗ غۇ ٍۈزٌٗٔطٗڭ جٗرٖپىٗ لبٍطي ضْٗ ئٗگىػىپ

 ِۇٔبپىمالرٔي ىۋاٌىضىؽبٍْېٕ  ئۇٔىڭضىٓ غٗوٍىٕىپ صىٕضا ثوٌؽبٍٔىمحىٓ ئبجىس ئىّبٔي ِۇئّىٍٕٗرصىٓ

 ئبٌالھ ٍۈزٌىٕىع جٗرٖپىٗ وٗئجٗ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضحىٓ جۇرۇ  ٔبِبزصا ئۈچۈٔضۇر. چىمىػىّىس ئبٍرىپ

 ثبغمىالرؼب وىػىٍٗرصىٓ لىٍؽبْ ئبجب جٗلۋاٌىك ۋٖ لىٍؽبْ ِۇضحٗھىَٗ ئىّبٔضا لىٍؽبْ، ھىضاٍٗت

 ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضىٗ ئىٍگىرى بٔىڭالرٔي،ئىّ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ئٗھۋاٌضۇر. وېٍىضىؽبْ ئېؽىر ھٗلىمٗجْٗ

 زات چٗوطىس غٗپمىحي _  رٖھىُ ئبٌالھ چۈٔىي، لىٍىۋٖجٍّٗضۇ. ثىىبر ٔبِىسىڭالرٔي ئولۇؼبْ لبرا 

 و ٍۈِچبٔضۇر. ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، جوٌىّۇ ئىٕطبٔالرؼب ثوٌۇ ،

 لبٍحب _ لبٍحب وۈجۈ ، وېٍىػىٕي ۋٖھَىٌ ثىرٖر جوؼرۇٌۇق لىجٍٗ ضېٕىڭ ثىس پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 133

 ضْٗ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضحىٓ ضېٕي  ثىس ئِٗضى ِبٔب جۇرۇۋاجىّىس. و رۈ  لبرىؽبٍٔىمىڭٕي ئبضّبٔؽب

 ضۇر.ھٗرِٖ ِٗضجىضى ِٗوىىضىىي ئۇ ٍۈزٌٗٔضۈرىّىس. لىجٍىگٗ ثوٌىضىؽبْ ِِٕٗۇْ ۋٖ ٍبلحۇرىضىؽبْ

 ئېَحمبٔالر! ئىّبْ ئي لىٍؽىٓ. جٗرٖپىٗ ھٗرَٖ ِٗضجىضى غۇ ٍۈزۈۈٕي ثوٌؽبٔضا ئولۇِبلچي ٔبِبز

 جٗرٖپىٗ ھٗرَٖ ِٗضجىضى ٍۈزۈۈالرٔي ثوٌؽبٔضا ئولۇِبلچي ٔبِبز ثوٌطبۈالر لٍٗٗرصٖ ضىٍٗرِۇ

 ىَبٔالرسىرىطح ثىٍْٗ ٍٗھۇصىَالر لىٍؽبْ ئبجب وىحبثالرٔي ضبِبۋى ئبٌالھ غٗوطىسوي، لىٍىڭالر.

 غٗوطىس ئبٌؽبْ ئورۇْ وىحبثٍىرىضا ئ ز ئ زگٗرجىٍىضىؽبٍٔىمىٕىڭ وٗئجىگٗ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضحىٓ لىجٍىٕىڭ

 لبرغي وٌٗحۈرۈظ، غٗن ھٗلىمٗجىٗ ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ثىٍىضۇ. ئٌٗۋٖجحٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ھٗلىمٗت

 جبزاالٍضۇ. ٍبرىػب ؽبلىٍّىػى ئۇالرٔي ئِٗٗش، ؼبپىً ھٗرگىس لىٍّىػىضىٓ ثبرٌىك لبجبرٌىك چىمىع



 ٍٗھۇصىَالرؼب ثېرىٍگْٗ وىحبثالر ضبِبۋى لبجبرٌىك ئىٕجىً جٗۋرات، ضْٗ پٍٗؽِٗجٗر! ئي  _ 134

 ھٗلىمٗت وٌٗگْٗ ئبٌالھحىٓ ٍۈزٌىٕىػىڭٕىڭ وٗئجىگٗ  ٔبِبزصا ضېٕىڭ سىرىطحىَبٔالرؼب ۋٖ

 ھبوبۋۇرٌۇق جٗرضبٌىمىضىٓ  ئۇالر وٌٗحۈرضٗۈّۇ، ئىطپبجالرٔي _ صٌٖىً ثبرٌىك جٗوىحٍٗ  ئىىٍٗٔىىىٕي

 لىجٍىطىگٗ ئۇالرٔىڭ وېَىٓ ثۇٔىڭضىٓ ئِٗضى ضّٗٔۇ ئٗگٗغٍّٗضۇ، لىجٍٗۈگٗ ضېٕىڭ لىٍىپ

 ئ زگٗرگٍٗٔىىي وٗئجىگٗ لىجٍىٕىڭ ئٗگٗغٍّٗضۇ. لىجٍىطىگٗ ثىرىٕىڭ _ ثىر ئۇالرِۇ ئٗگٗغٍّٗطْٗ؛

 ئىىٍٗٔىىىٕي ئبزؼۇٍٔۇلحب ثوٌطب ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاجمبٍٔىمىڭٕي، ئىع جوؼرا ضېٕىڭ ِٗضىٍىٍٗرصٖ ثبغمب ۋٖ

 ضْٗ چبؼضا ئۇ ئٗگٗغطٗڭ، سبھىػىؽب ئۇالرٔىڭ ِۇثبصا وېَىٓ، وٌٗگٗٔضىٓ ئىٍىُ ضبۈب جٗوىحٍٗ 

 لبرىحىٍؽبْ ئۈِّىحىگٗ ئىطالَ ثبرٌىك سىحبة )ثۇ لبٌىطْٗ. ثوٌۇ  لىٍؽۇچىالرصىٓ زۇٌۇَ ئ زىگٗ چولۇَ

 ئٗگٗغىۈچىٍٗرٔي سبھىػىؽب ٔٗپطي لىٍؽۇچىالرٔي، سىالپٍىك غٗرىئىحىگٗ ئىطالَ ثوٌۇ ،

 ئبگبھالٔضۇرؼبْ .

 سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ثىٍْٗ ٍٗھۇصىَالر ثٗرگْٗ وىحبثالرٔي لبجبرٌىك ئىٕجىً جٗۋرات، ثىس _ 135

 صٖي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ لىٍىٕؽبْ ثبٍبْ ضۈپىحي وىحبثٍىرىضا ئ ز ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئ ٌىّبٌىرى

 جۇرضىّۇ ، غۇٔضاق )ئٗھۋاي جؤۇٍضۇ. جؤۇؼبٔضٖن ثبٌىٍىرىٕي ئ ز يئۇٔ ۋٖ ثىٍىضۇ ئىىٍٗٔىىىٕي ئ زى

 ٔبھبٍىحي راضحچىٍٍىمىٕي ۋٖ ضۈپٗجٍىرىٕي ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص پىرلىطي ثىر ئۇالرٔىڭ

 ٍوغۇرىضۇ. ھٗلىمٗجٕي ثۇ جۇرۇ ، ثىٍىپ ئوثضاْ

 ضْٗ ھٗلىمٗجحۇر. ْوٌٗگٗ جٗرىپىضىٓ رٖثجىڭ لىٍىٕؽبٍٔىرى ۋٖھَي ضبۈب پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 136

 لىٍىٕؽبْ ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِۇھِّٗٗص )ثۇ ثوٌّىؽىٓ. وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ غٗن ثۇٔىڭؽب ھٗرگىس

 سىحبثحۇر . ئوِۇِىٌ لبرىحىٍؽبْ ئۈِّىحىگٗ ئىطالَ ثبرٌىك ثوٌطىّۇ، سىحبة

 غۇ  ٔبِبزٌىرىضا ئۇالر ثوٌۇ ، لىجٍىطي ِٗسطۇش ئۈِّٗجٕىڭ  ثىرھٗر ئۈِّٗجٍٗرصىٓ _ 137

 ئٌٍِٗٗٗرٔي ٍبسػي ثۇٍرۇؼبْ صىٕىضا ئىطالَ ئبٌالھ ضىٍٗر ئېَحمبٔالر! ئىّبْ ئي ٍۈزٌىٕىضۇ. ىطىگٗلىجٍ

 وۈٔي ئبسىرٖت  ئبٌالھ ثوٌۇۈالر، ثوٌطبۈال لٍٗٗرصٖ ئبٌضىراۈالر.  لىٍىػمب ثٗضحٗ _ ثٗش

 لبصىرصۇر. ٔٗرضىگٗ ھِّٗٗ ئبٌالھ ،غٗوطىسوي .ٍىؽىضۇ ٍِٗضأىؽب ھېطبة ھِّٗىڭالرٔي

 ئولۇِبلچي ٔبِبز ٍٗرصٖ ئۇ ۋٖ طبڭچىم ضٗپٗرگٗ لٍٗٗرصىٓ ضْٗ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 138

 ٍۈزٌىٕىػىڭ ئۇٔىڭؽب ضېٕىڭ چۈٔىي لىٍؽىٓ؛ جٗرٖپىٗ ھٗرَٖ ِٗضجىضى ٍۈزۈۈٕي ٔبِبزصا  ثوٌطبۈالر،

 سٗۋٖرضىس ئىػىڭالرصىٓ لىٍىۋاجمبْ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ھٗلىمٗجحۇر، وٌٗگْٗ جٗرىپىضىٓ رٖثجىڭ

 ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت ضىٍٗرگٗ لبرا  بغۇٔىڭؽ ئِٗٗش،

 جٗرٖپىٗ ھٗرَٖ ِٗضجىضى ٍۈزۈۈٕي ٔبِبزصا ،چىمطبڭ ٍوٌؽب لٍٗٗرصىٓ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 146

 ِٗضجىضى ٍۈزۈۈالرٔي ٔبِىسىڭالرصا ثوٌطبۈالر، لٍٗٗرصٖ ضىٍٗرِۇ ئېَحمبٔالر! ئىّبْ ئي لىٍؽىٓ.



 ثوٌۇ  ئىطپبت _ صٌٖىً ِۇٔبزىرىضٖ لبرغي ٗضىٍٗرگ ئىٕطبٔالرؼب ثۇ لىٍىڭالر. جٗرٖپىٗ ھٗرَٖ

 چۈٔىي ِۇضحٗضٕب، ثۇٔىڭضىٓ لىٍؽۇچىالر زۇٌۇَ ئ زىگٗ ئبرىطىضىىي ئۇالرٔىڭ ئۈچۈٔضۇر. لبٌّبضٍىمي

 ثىٍْٗ لىٍىع ئىحبئٗت ِبۈب لورلّبً، ئۇالرصىٓ ضىٍٗر  صاۋاِالغحۇرىضۇ. جبرجىػٍىرىٕي _ جبالظ ئۇالر

 ٔېّىحىّٕي ضىٍٗرگٗ ئبرلىٍىك چۈغۈرۈظ غٗرىئٗجٕي ِۇوِّٗٗي ئٗڭ ضىٍٗرگٗ ثۇ لورلۇۈالر. ِٗٔضىٓ

 ئۈچۈٔضۇر. جېپىػىڭالر ٍوٌٕي جوؼرا ۋٖ ھٗلىمٗجٕي ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ئۈچۈْ ٍٗجىۈزۈغۈَ وبِبٌٗجىٗ

 ئبراۈالرصىٓ ٍٗجىۈزگىٕىّضٖن، وبِبٌٗجىٗ ٔېّىحىّٕي لىٍىپ، لىجٍٗ وٗئجىٕي ضىٍٗرگٗ _ 141

 ۋٖ ِۇغرىىٍىىحىٓ وۇـرىضىٓ، ضىٍٗرٔي ثېرىضىؽبْ، لىٍىپ ۋٖتجىال ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ثىسٔىڭ ضىٍٗرگٗ

 ھ وۈٍِىرىٕي غٗرىئٗت ۋٖ ضۈٕٔٗجٕي لۇرئبٕٔي، ضىٍٗرگٗ لىٍىضىؽبْ، پبن لىٍىمالرصىٓ رٖزىً

 وٗچۈرِىػٍىرىضىٓ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئىٍگىرىىي لىططىٍىرىضىٓ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ئ گىحىضىؽبْ،

 ئٗۋٖجحۇق. پٍٗؽِٗجٗر ثىر ؽبْثىٍضۈرىضى ثىٍّىگٍٗٔىرىڭالرٔي

 ٍبص ِېٕي ئبرلىٍىك لىٍىع غۈوۈر ثىٍْٗ ئٌِٗٗىڭالر ۋٖ جىٍىڭالر ِبۈب ئېَحمبٔالر! ئىّبْ ئي  _ 141

 جۇزوورٌۇق ھٗرگىس ٔېّٗجٍىرىّگٗ ئېحىّْٗ، ٍبص ھۇزۇرىضا پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ضىٍٗرٔي ِّٗٔۇ ئېحىڭالر،

 ئٗڭ ئۇالرؼب ۋٖ ثۇٍرۇؼبْ ئېحىػىٗ ٍبص ئ زىٕي ٕيثٗٔضىٍىرى ِۇئّىٓ ئبٍٗجحٗ ثۇ )ئبٌالھ لىٍّبۈالر.

 ٍبص ھۇزۇرىضا پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ثوٌطىّۇ، ئۇ لىٍؽبْ. ۋٖصٖ ِۇوبپبجٕي ئٗۋزٖي

  ئېحىػىضۇر .

 ثوٌۇظ، چىضاٍِىك ئىجبصٖجٍٗرصٖ _ جبئٗت لىٍىع، ضٗۋر ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 142

 جبپمۇزىضىؽبْ، ئبراَ صىٍٕي ٔبِبزٔي ۋٖ ثىٍْٗ جۇرۇظ چىڭ ٕىػحبضبلٍى ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ – گۇٔبھ

 ۋٖ ٍبرصَٖ ئبٌالھحىٓ ثىٍْٗ ئولۇظ ِۇوِّٗٗي رٖۋىػحٗ جوضىضىؽبْ ئىػالرصىٓ لٗثىھ ۋٖ گۇٔبھحىٓ

 ۋٖ لىٍىضۇ ٍبرصَٖ ئۇالرؼب ثىٍٍىضۇر، ثىٍْٗ لىٍؽۇچىالر ضٗۋر ئبٌالھ ،غٗوطىسوي جىٍٗۈالر. ِٗصٖت

 ئۇالرؼب ثىٍْٗ ثٗٔضىٍىرى ِۇئّىٓ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗت )ثۇ لىٍىضۇ. ِۇۋٖپپٗق ؼبئىػالر ٍبسػي ئۇالرٔي

 ئۇالرٔىڭ ثىٍْٗ ِٗسٍۇلبت ثبرٌىك ئِّٗب ئىىٍٗٔىىىٕي، ثىٍٍٗ لوؼضاغحب ئۇالرٔي ۋٖ لىٍىع ٍبرصَٖ

 ئىپبصىٍٍٗضۇ . ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍٗ جۇرۇغحب ثىٍىپ ئٗھۋاٌىٕي

 ئۇالر ثٌٗىي صېّٗۈالر، ئ ٌۈن ِۇجبھىضالرٔي ۈٌگْٗئ ٌحۈر ٍوٌىضا ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 143

 ئ زى ئبٌالھ ئىىٍٗٔىىىٕي لبٔضاق جىرىىٍىىٕىڭ ثۇ جىرىىحۇر، ھبٍبجحب ثىر سبش ئ زىگٗ لٗثرىٍىرىضٖ ئ ز

 لٗثرىٍىرىضٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٍٗت )ثۇ لىالٌّبٍطىٍٗر ھېص ئۇٔي ضىٍٗر ئِّٗب ثىٍىضۇ،

  .لىٍىضۇ  ئىػبرٖت ٔېّٗجٍىٕىضىؽبٍٔىمىؽب

 ٍوق ِبٌٍىرىڭالرٔي _ پۇي ثىٍْٗ، ئبچبرچىٍىك ثىرئبز ثىٍْٗ، لورلۇٔچ ثىرئبز ضىٍٗرٔي ثىس _ 144

 ٍوٌىضا ئبٌالھ ٍبوي ئ ٌۈَ ثىٍْٗ، لىَىٕالغحۇرۇۋېحىع ئېرىػىػىڭالرٔي ِبٌؽب – پۇي ٍبوي لىٍىۋېحىع



 ضۇٌىٕيھو زىرائٗجٍىرىڭالرٔىڭ لبجبرٌىك ئبغٍىك ۋٖ ئۈزۈَ سورِب، ثىٍْٗ، ثوٌۇظ غېھىث

 ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ِۇغۇٔضاق پٍٗؽِٗجٗر! ئي ضىٕبٍّىس. ثىٍْٗ لىٍىۋېحىع ٔبثۇت ٍبوي وېٍّٗحىۋېحىع

 ثٗرگىٓ. سٗۋٖر سۇظ ثىٍْٗ ئبلىۋٖت ٍبسػي ئبسىرٖجٍىه ۋٖ صۇَٔب لىٍؽۇچىالرؼب ضٗۋر

 چبؼضا9 وٌٗگْٗ ِۇضىجٗت ثىرٖر ئ زىگٗ ئۇالر غۇوي، ضۈپىحي لىٍؽۇچىالرٔىڭ ضٗۋر ئبغۇ _ 145

 ئِٗرى ۋٖ ئىراصىطي ئ ز ثىسٔي ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗرِىس، ئىگىضارچىٍىمىضىىي ئبٌالھٕىڭ ئٌٗۋٖجحٗ سثى»

 لىَبِٗجحٗ ئبٔضىٓ لبٍحىّىس، صٖرگبھىؽب ئۇٔىڭ چولۇَ وېَىٓ ئ ٌگٗٔضىٓ  ثىس لىٍىضۇ، ئىضارٖ ثوٍىچٗ

 صٍٖضۇ. «چىمىرىٍىّىس ھۇزۇرىؽب ئۇٔىڭ ٍىؽىٍىپ، ٍِٗضأىؽب ھېطبة

 ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر، رٖھّىحىگٗ وبجحب  ۋٖ ِٗؼپىرىحىگٗ رٖثجىٕىڭ لىٍؽۇچىالر ٗۋرض ئبغۇ ئٗٔٗ _ 146

 جبپمۇچىالرصۇر. ھىضاٍٗت غۇالر ئٗٔٗ

 ئبٌالھٕىڭ _ جبغ وىچىه ئىىىي جٗرىپىضىىي غٗرق وٗئجىٕىڭ _  ِٗرۋٖ ثىٍْٗ ضبـب _ 147

 ئىجبصٖت لىٍىػٕي ئَيضٗ ئبرىطىضا ئىىىىطىٕىڭ ثۇ ئبٌالھ ثوٌۇ ، ئبالِٗجٍىرىضىٓ ئبغىبرا صىٕىٕىڭ

 لىٍطب، ضٗئَي ئبرىطىضا جبؼٕىڭ ئىىىي ثۇ لىٍؽۇچىالر ئ ِرٖ ٍبوي ھٗج  غۇۈب، لىٍؽبْ. لبجبرىضىٓ

 ثىٍْٗ ئىشحىَبرى ئ ز وىّىي پٗرزصۇر. لىٍىػي غۇٔضاق ئٗوطىچٗ ثوٌّبٍضۇ، گۇٔبھ ھٗرگىس ئۇالرؼب

 ئبزؼىٕٗ ئۇٔىڭ  ئٌٗۋٖجحٗ ھئبٌال لىٍىضىىْٗ، ئٌِٕٗٗي ٍبسػي  ثىرٖر ثبؼال  ئىشالش ئبٌالھمب

 ئبٌالھ جۇرؼۇچىضۇر. ثىٍىپ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثبرٌىك ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ،ثٗرگۈچىضۇر ِۇوبپبت و پٍٗ  ئٌِٗٗىگٗ

 وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ. لىٍچىٍىىّۇ لىٍىۋٖجٍّٗضۇ، ثىىبر ئٌِٗٗىٕي ھېچىىّٕىڭ

 ھٗق ىٕىٕىڭص ئىطالَ ۋٖ ئىىٍٗٔىىىگٗ پٍٗؽِٗجٗر ھٗق ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص _ 148

 سىرىطحىَبْ ۋٖ ٍٗھۇصىٌ ٍوغۇرىضىؽبْ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي روغْٗ لىٍىضىؽبْ صاالٌٗت ئىىٍٗٔىىىگٗ صىٓ

 لىٍىپ ثبٍبْ ئوپئوچۇق وىػىٍٗرگٗ وىحبثالرصا ضبِبۋى لبجبرٌىك ئىٕجىً جٗۋرات، ثىس ۋٖ ِوٌٍىٍىرىٕي

 ٍىراق رٖھّىحىضىٓ ئ ز بٌالھئ ٍۇغۇرىضىؽبٔالرٔي ھٗلىمٗجٍٗرٔي چۈغۈرگْٗ ئبٌالھ وېَىٓ، ثٗرگٗٔضىٓ

 لىٍىضۇ. ٌٗٔٗت ِٗۋجۇصات ثبرچٗ ئۇالرؼب لىٍىضۇ،

 ئىػالرٔي ثۇزؼبْ ئ زى ٍبٔؽبْ، سبجبٌىمٍىرىضىٓ ئ زٌىرىٕىڭ لىٍىپ، جٗۋثٗ ئبٌالھمب پٗلٗت _ 156

 ئۇالرٔىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ِْٗ وٌٗطٗن، وىػىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ئبغىبرا ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕي ثۇرۇْ جۈزىگْٗ،

 ثٗٔضىٍىرىّٕىڭ لىٍؽبْ جٗۋثٗ ِْٗ لىٍىّْٗ. ِٗؼپىرٖت گۇٔبھٍىرىٕي لىٍىّْٗ، لوثۇي جٗۋثىطىٕي

 ئۇالرٔي چۈٔىي لىٍؽۇچىّْٗ، رٖھىُ ثٗوّۇ ئۇالرؼب لىٍؽۇچىّْٗ، ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي گۇٔبھٍىرىٕي

  لىٍضىُ. لوثۇي جٗۋثىطىٕي ۋٖ لىٍضىُ ِۇۋٖپپٗق لىٍىػمب جٗۋثٗ

 ثۇ لىٍؽبْ، ئىٕىبر پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي بالِٕىڭئٌٍٗٗھىطط ِۇھِّٗٗص غٗوطىسوي، _ 151

 ئٗٔٗ ثبرؼۇ، ئ ٌگٍٗٔٗر پېحي وبپىر  لىٍىپ، غۇٔضاق لٗصٖر ئبسىرىؽب ھبٍبجىٕىڭ ۋٖ ٍوغۇرؼبْ ھٗلىمٗجٕي



 غۇٔضالال ئۇچراٍضۇ، ٌٗٔىحىگٗ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ لىٍىٕىع ٍىراق رٖھّىحىضىٓ ئبٌالھٕىڭ غۇالر

 ئۇچراٍضۇ. ٗٔىحىگٌٗ ئىٕطبٔالرٔىڭ ثبرٌىك ۋٖ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ

 ئۇالرؼب ٍېٕىىٍىحىٍٍّٗضۇ، ئبزاة ئۇالرصىٓ لبٌىضۇ، ِٗۈگۈ صوزاسحب ۋٖ ٌٗٔٗجحٗ ئۇالر _ 151

 لىٍىّٕبٍضۇ. لوثۇي ئ زرىطي ھېچمبٔضاق ئۇالرٔىڭ وېچىىحۈرۈٌٍّٗضۇ، ئبزاة ثېرىٍىضىؽبْ

 ۋٖ ۈپٗجٍىرىضٖض _  ئىطىُ ئبٌالھ ئىالھحۇر، ثىرال ئىالھىڭالر ضىٍٗرٔىڭ ئىٕطبٔالر! ئي _ 152

 ثبغمب ئبٌالھحىٓ ئوسػىّبٍضۇ، ِٗسٍۇلبجمب ھېچمبٔضاق ثوٌۇ ، ٍېگبٔٗ ھٗرىىٗجٍىرىضٖ _ ئىع ثبرٌىك

 جوٌىّۇ ِۇئّىٍٕٗرگٗ غٗپمٗجٍىىحۇر، ٔبھبٍىحي ِٗسٍۇلبجىؽب ثبرٌىك ئبٌالھ ٍولحۇر؛ ئىالھ ھېچجىر

 ِېھرىجبٔضۇر.

 غۇ زېّىٕٕىڭ ۋٖ ثىٍْٗ، ىىيوٗۈٍ غۇ ئېگىسٌىىي، غۇ ئبضّبٔالرٔىڭ غٗوطىسوي، _ 153

 _ ثىر وۈٔضۈزٔىڭ ثىٍْٗ وېچٗ ٍبرىحىٍىػىضا، ثىٍْٗ ئووَبٍٔىرى  _ صېڭىس ۋٖ جبؼٍىرى جۈزٌٗۈٍىىٍىرى،

 جۇرۇغىضا، ئ زگىرىپ ثوٌۇ  لبراۈؽۇ _ ٍورۇق لىطمب، _ ئۇزۇْ جۇرۇغىضا، ٔ ۋٖجٍىػىپ ثىٍْٗ ثىرى

 ٍبؼضۇرۇ  ثۇٌۇجحىٓ  ئبٌالھ وېّىٍٗرصٖ، ٍۈرگْٗ ئۈزۈ  صېڭىسصا ئېٍىپ ٔٗرضىٍٗرٔي پبٍضىٍىك وىػىٍٗرگٗ

 ٍبپَېػىً ھبٌىحىضىٓ لۇپمۇرۇق ۋٖ جبٔالٔضۇرىضىؽبْ زېّىٕٕي لبلبش ئ ٌگْٗ ضۇضىسٌىمحىٓ ثېرىپ

 ٍ ٔىٍىػٍىرىٕىڭ غبِبي جبٍٔىمالرصا، جبرلىحىۋٖجىْٗ ٍۈزىگٗ ٍٗر ٍبِؽۇرصا، وٌٗحۈرىضىؽبْ ھبٌٗجىٗ

 صٌٖىً ئىػٍىحىپ، ئٗلٍىٕي ثۇٌۇجالرصا ثوٍطۇٔضۇرۇٌؽبْ برىطىضائ زېّىٓ _ ئبضّبْ جۇرۇغىضا، ئ زگىرىپ

 ئىجبصٖجىٗ ثىرٌىىىٕي، ثبرٌىمىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈچۈْ، لٗۋَ چۈغىٕىضىؽبْ ئىطپبجالرٔي _

 ثبر. صٌٖىٍٍٗر و رضىحىضىؽبْ ٔېّٗجٍىرىٕي وبجحب ۋٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ھٗلٍىك

 جۇرۇلٍۇق، ئىطپبجالر _ صٌٖىً وٗضىىٓ ِۇغۇٔضاق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىالھ ثىرال ئبٌالھٕىڭ _ 154

 ئبٌالھحىٓ ئۇالرؼب ،ېٍىپلىٍىۋ غېرىه ئبٌالھمب ٔٗرضىٍٗرٔي لبجبرٌىك ھٍٗىٗي ثۇت، ئىٕطبٔالر ثٗزى

 ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ سۇصصى ئۇالرٔي ثېرىضۇ، ضۈپٗجٍىرىٕي ئىالھٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ الٍىك ثبغمىطىؽب

 ئبٌالھٕي ِۇئّىٍٕٗر وٌٗحۈرگْٗ ئىّبْ ئبٌالھمب ھبٌجۇوي، جۇجىضۇ. صوضث جۇجمىٕىضٖن صوضث ئبٌالھٕي

 ِۇغرىىالرٔىڭ ِۇھٗثجىحي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ جۇجمۇچىالرصۇر، صوضث ثٗن ھِّٗىضىٓ

 ِۇئّىٍٕٗر چۈٔىي وۈچٍۈوحۇر. ئٌٗۋٖجحٗ ِۇھٗثجىحىضىٓ ثوٌؽبْ ئىالھٍىرىؽب ضبسحب ثبرٌىك ۋٖ ئبٌالھمب

 ثېؽىػٍىّبً، ئبٌالھمىال ِۇھٗثجىحىٕي ثوٌطب ِۇغرىىالر ثېؽىػالٍضۇ، مبئبٌالھ ِۇھٗثجىحىٕي ثبرچٗ

 غېرىه ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي ثېؽىػالٍضۇ. ئىالھٍىرىؽىّۇ ضبسحب ئ زٌىرىٕىڭ ئىجبرٖت ثۇجالرصىٓ

 ثىٍگىٕىگٗ وېَىٓ و رگٗٔضىٓ ئبزاثٕي ئبسىرٖجحٗ ِۇغرىىالر ئبغۇ لىٍؽبْ ئۇۋاي ئ زى ئ زىگٗ لىٍىۋېٍىپ

 لبجحىك ئبزاثىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ِٗٔطۇ  ئبٌالھمىال لۇۋۋٖجٕىڭ _ وۈچ ۈجۈْپ ئوسػبظ،

 ئبٌالھٕي وٌٗحۈرٍِٗححي، غېرىه ئبٌالھمب ھٗرگىسِۇ ئۇالر  ئىضى، ثىٍطٗ صۇَٔبصا ِۇغۇ ئىىٍٗٔىىىٕي



 ئىسصىٍّٗححي. ٍېمىٍٕىك ئبٌالھمب ثۇجالرصىٓ ۋٖ چولۇّٔبٍححي ثۇجالرؼب لوٍۇ 

 ثوٌؽبٔالر ثبغالِچي وٌٗحۈرۈغحٗ غېرىه ئبٌالھمب وېَىٓ، و رگٗٔضىٓ ئبزاثٕي حٗئبسىرٖج _ 155

 وٌٗگْٗ ثوٌۇ  ئبرىطىضا ئۇالرٔىڭ چبؼٍىرىضا صۇَٔبصىىي ۋٖ ٍىرالٍىػىضۇ ئٗگٗغىٍٗٔٗرصىٓ ئ زٌىرىگٗ

 ثوٌىضۇ. ئۈزۈٌگْٗ ھِّٗىطي ِۇٔبضىۋٖجٍىرىٕىڭ جۇؼمبٔچىٍىك _ ئۇرۇق ۋٖ صىٕضاغٍىك صوضحٍۇق،

 ثىسٔي صۇَٔبصا ئىضى، ثوٌطب ِۇِىىٓ لبٍحىع صۇَٔبؼب ثىسگٗ وبغىي» گٗغىۈچىٍٗر9ئٗ _ 156

 ئىىٍٗٔىىىّىسٔي جۇصا _ ئبصا ئۇالرصىٓ ثىسِۇ جبغٍىۋٖجىٗٔضٖن، ثىسٔي ثۈگۈْ ئٗگٗغحۈرگٍٗٔٗر ئ زىگٗ

 ئبزاثٕي لبجحىك ئۇالرؼب وۈٔي لىَبِٗت ئبٌالھ لىٍىػىضۇ. پٗرٍبص صٖ  «لىالجحۇق ئېالْ

 ئ زٌىرىٕىڭ ئۇالرؼب ئۈچۈْ، چٗوحۈرۈظ ٔبصاِٗجٍىرىٕي _ ھٗضرٖت لىٍّىػٍىرىٕىڭ ن،و رضٗجىٗٔضٖ

 چىمبٌّبٍضۇ. لٗجئىٌ صوزاسحىٓ ئۇالر و رضىحىضۇ، ئٌٍِٗٗىرىٕىّۇ ثبجىً

  ٔٗرضىٍٗرصىٓ پبٍضىٍىك ۋٖ پبن ثٗرگْٗ لىٍىپ ھبالي ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ئىٕطبٔالر! ئي _ 157

 لىٍّبۈالر، ضبصىر گۇٔبھ ۋٖ ثىضئٗت لىٍىۋاٌّبۈالر، ھبالي ھبرإِي وىرىپ ئبرلىطىؽب غٍٗحبٕٔىڭ ٍٗۈالر،

 صۈغّٗٔضۇر. ئوپئوچۇق ضىٍٗرگٗ غٍٗحبْ چۈٔىي

 لىٍّىػالرؼب، لٗثىھ ثبرٌىك ِٗئطىَٗجٍٗرگٗ، _  گۇٔبھ ثبرٌىك ضىٍٗرٔي پٗلٗت غٍٗحبْ _ 158

 جولۇغمب ٍبٌؽبٕٔي  ٔبِىضىٓ ئبٌالھ جۇرۇ ، ثىًٍّٗ ٔٗرضىٕي ھېچ لىٍىۋېٍىػحٗن، ھبراَ ھبالٌٕي

 ثۇٍرۇٍضۇ.

 ھىضاٍٗجىٗ ۋٖ لۇرئبٔؽب لىٍؽبْ ٔبزىً ئبٌالھ» لىٍىپ9 ٔٗضىھٗت ئبزؼۇٔالرؼب ِۇئّىٍٕٗر _ 166

 ثىس» جۇرۇ 9 چىڭ لىٍىػحب جٗلٍىض ِۇغرىىالرٔي ئىٍگىرىىي ئ زٌىرىضىٓ ئۇالر صېطٗ، «ئٗگىػىڭالر

 صٍٖضۇ. «ئٗگىػىّىس صىٕىؽب ّىسٔىڭئٗجضاصٌىرى پٗلٗت ثىس ئٗگٗغٍّّٗىس، صىٕىڭالرؼب ضىٍٗرٔىڭ

 جبپبٌّىؽبْ ٍوٌٕي جوؼرا ۋٖ چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي ھېچ جوؼرىطىضا ئبٌالھ ئٗجضاصٌىرى ئۇالرٔىڭ

 ئٗگىػِٗضۇ؟ ئۇالرؼب جۇرضىّۇ

 پبصىچىٕىڭ ئٗھۋاٌي وبپىرالرٔىڭ ضبٌّىؽبْ  لۇالق لىٍؽۇچىؽب صٖۋٖت )ھىضاٍٗجىٗ _ 161

 )چۈٔىي  ئوسػبٍضۇ. ئٗھۋاٌىؽب ھبٍۋأالرٔىڭ ئبۈٍىؽبْ ٔىضأىال ۋٖ جبۋۇغٕي چۈغًّٗٔٗ، چبلىرىمىٕي

 ھٗلىمٗجٕي جىٍٍىرى ئۇالرٔىڭ گبضحۇر، ئبۈالغحىٓ ضبصاضىٕي ھٗلىمٗجٕىڭ لۇاللٍىرى وبپىرالرٔىڭ ئۇ

 وورصۇر. و رۈغحىٓ ئىطپبجٍىرىٕي _ صٌٖىً ھٗلىمٗجٕىڭ و زٌىرى ئۇالرٔىڭ  ۋٖ گبچىضۇر ض زٌٗغحىٓ

 ئىػٍٗجٍّٗضۇ. ئىػالرؼب پبٍضىٍىك ئ زٌىرىگٗ ٕيئٗلٍى ئۇالر غۇۈب

 ٍٗۈالر، ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ ھبالي ثٗرگْٗ لىٍىپ رىسىك ضىٍٗرگٗ ثىس ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 161

 ثوٌّبۈالر. لىٍىۋاٌىضىؽبٔالرصىٓ ھبالي ھبرإِي ۋٖ لىٍىۋاٌىضىؽبْ ھبراَ ھبالٌٕي ئوسػبظ وبپىرالرؼب



 ئ زىگىال ئۇٔىڭ ۋٖ لىٍؽۇچي ئىحبئٗت ئِٗرىگٗ  ئبۈٍىؽۇچي، ض زىٕي ئبٌالھٕىڭ راضححىٕال ضىٍٗر ئٗگٗر

 ثىٍْٗ، جىٍىڭالر ٔېّٗجٍىرىگٗ وبجحب لىٍؽبْ ئبجب ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ثوٌطبۈالر، لىٍؽۇچي ئىجبصٖت

 لىٍىڭالر. غۈوۈر ثىٍْٗ ئٌِٗٗىَىحىڭالر ۋٖ ثىٍْٗ صىٍىڭالر

 ئ ٌۈ  ئ زى ثوؼۇزالّٔبً ثوٍىچٗ و رضٗجّىطي غٗرىئٗجٕىڭ پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ _ 162

 ھبٍۋاْ ثوؼۇزالٔؽبْ ئېَحىٍىپ ٔبِي ثبغمىطىٕىڭ ئبٌالھحىٓ گ غي، جوۈگۇز لبْ، ھبٍۋاْ، لبٌؽبْ

 ٍبرىحىپ ئوۈبٍٍىك پٗزٌىضىٓ ئ ز ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ لىٍضى. ھبراَ ٔٗرضىٍٗرٔي زىَبٍٔىك ضىٍٗرگٗ لبجبرٌىك

 ثۇ وىّىي لىٍضى. ھبالي ٍېَىػٕي لبٌؽبٔضا سچبرىطى ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ ِۇغۇ ضىٍٗرگٗ ثٗرگٍٗٔىىحىٓ،

 ِىمضارٔي لبٌؽۇصٖن ضبلال  ھبٍبجىٕي ئىالجىطىسٌىمحىٓ ئِٗٗش، ئىشحىَبرىچٗ ئ ز ٔٗرضىٍٗرصىٓ

 ثٗٔضىٍىرىٕىڭ  ئبٌالھ غٗوطىسوي، ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ ئۇٔىڭؽب لبٌطب، ثوٌۇ  ِٗججۇر ٍېَىػىٗ

 ِېھرىجبٔضۇر. ثٗوّۇ ۇالرؼبئ لىٍؽۇچىضۇر، ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي گۇٔبھٍىرىٕي

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص لىٍؽبْ ٔبزىً وىحبثالرصا ضبِبۋى ئبٌالھ غٗوطىسوي، _ 163

 ئٗرزىّٗش صۇَٔبٔىڭ ثٗصىٍىگٗ ٍوغۇرۇظ ثۇ ۋٖ ٍوغۇرىضىؽبٔالر ھٗلىمٗجٍٗرٔي ثبغمب ۋٖ ضۈپىحي

 ئوجىٕي صوزار جۇرؼبْ ۇٔجب ٍبٌم  پٗلٗجال ثٗصىٍىگٗ ئۇٔىڭ لىسىمىضىؽبٔالر ئېرىػىػىٗ ِٗٔپٗئٗجىگٗ

 ئۇالرٔي لىٍّبٍضۇ، ض ز ئۇالرؼب وۈٔي لىَبِٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ؼٗزٖ  ئۇالرؼب ئبٌالھ ٍٍٗضۇ،

 ثبر. ئبزاة صٖرصٌىه ئۇالرؼب پبوٍىّبٍضۇ، گۇٔبھٍىرىضىٓ ۋٖ وبپىرٌىمىضىٓ

 ٌالھٕىڭئب ئبزؼۇٍٔۇلٕي، ثٗصىٍىگٗ ھىضاٍٗت وىػىٍٗر ثوٌؽبْ ئىگىطي ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ِۇغۇ _ 164

 ئبرلىٍىك لىٍىع ئٌٍِٗٗىرىٕي ئٗھٍىٕىڭ صوزار ئۇالر وىػىٍٗرصۇر. جبٌٍىؽبْ ئبزاثٕي ثٗصىٍىگٗ ِٗؼپىرىحي

 ثۇٔضاق لورلّبٍضىؽبْ وىرىػحىٓ صوزاسمب ئبٌالھ لىٍضى؟ جۈرئٗت لبٔضالّۇ وىرىػىٗ صوزاسمب

 جۈرئٗت وىرىػىٗ بصوزاسم ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرِۇ ئىٕطبٔالر! ئي ئٗجٗثٍىٕىضۇ، ھبٌىؽب ئبصٍِٖٗرٔىڭ

  ئٗجٗثٍىٕىڭالر. ئىىٍٗٔىىىضىٓ چىضاٍِىك ٔٗلٗصٖر لېٍىػمب ِٗۈگۈ ئبزاثىضا صوزار ۋٖ لىٍؽبٍٔىمىضىٓ

 وىحبثٍىرىٕي ئبٌالھ غۇوي، ضٗۋٖثي لېٍىػىٕىڭ ئبزاثمب لبجحىك ثۇٔضاق ئۇالرٔىڭ _ 165

 ثۇ ثوٌطب ئۇالر ى،لىٍض ٔبزىً ھبٌضا ئبٌؽبْ ئىچىگٗ ئ ز ھٗلىمٗجٕي ئوپئوچۇق پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ

 وىحبثالرٔىڭ ئۇ لىٍىػىپ، ئىشحىال  جوؼرىطىضا وىحبثالر ضبِبۋى لىٍضى. ئىٕىبر ھٗلىمٗجٍٗرٔي

 ئىٕحبٍىٓ ھٗلمبٔىٍَىمحىٓ ۋٖ ھىضاٍٗجحىٓ لىٍؽۇچىالر ئىٕىبر ثٗزىطىٕي ئېَحىپ، ئىّبْ ثٗزىطىگٗ

  ئبزؼۇٔالرصۇر. وٗجىْٗ ٍىرالٍىػىپ

 ئبٌالھٕىڭ ٍۈزٌىٕىع جٗرٖپىٗ وۈٔپېحىع ۋٖ وۈٔچىمىع ٔبِبزصا ثوٌطب، ثۇٍرۇِىؽبْ ئبٌالھ _ 166

 ئۇٔىڭ ئېَحمبْ، ئىّبْ ئبٌالھمب ٍبسػىٍىك ثبرچٗ ۋٖ ٍبسػىٍىك ئٗضٍي ٍبجّبٍضۇ، ٍبسػىٍىممب صٖرگبھىضا

 وۈٔضىىي ئۇ ۋٖ وۈٔىگٗ ئبسىرٖت ئىػٗٔگْٗ، چىٓ ئىىٍٗٔىىىگٗ ِٗثۇص ٍېگبٔٗ ثوٌّىؽبْ غېرىىي ھېچ



 لىٍؽبْ ٔبزىً ئبٌالھ ھِّٗىطىگٗ، پٗرىػحىٍٗرٔىڭ لبجبرٌىمالرؼب، جبزا ۋٖ بتِۇوبپ ثېرىع، ھېطبة

 ئېَحمبْ، ئىّبْ ھِّٗىطىگٗ لوٍّبً ئبٍرىپ ھېچجىرىٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ، وىحبثالرٔىڭ

 ٔٗرضىطي ھېچ ٍېحىٍّٗرگٗ، لبٌؽبْ ِوھحبجٍىمحب جۇؼمبٔالرؼب، _  ئۇرۇق ٍۈزىطىضىٓ ض ٍۈظ ئبٌالھٕي

 لبجحىك ِۇضبپىرالرؼب، لبٌؽبْ ئبٍرىٍىپ ِېٍىضىٓ _ پۇي ۋٖ ئبئىٍىطىضىٓ ىىٍٕٗرگٗ،ِىط ٍوق

 ئٗضىرٌٗرٔىڭ لۇٌالرٔىڭ، ضبئىٍالرؼب، لبٌؽبْ ثوٌۇ  ِٗججۇر جىٍٗغىٗ ضٗۋٖثٍىه ِوھحبجٍىمي

 ثٗرگْٗ، زاوبت ئولۇؼبْ، ِۇوِّٗٗي ٔبِبزٔي ثٗرگْٗ، ٍبرصَٖ ِبي _ پۇي ئېرىػىػىگٗ ئبزاصٌىممب

 ثٗرگْٗ ثٗرصاغٍىك جىھبصلب لىٍؽبْ، ضٗۋر وېطٌٍٗىىىٗ ٍولطۇٌٍۇلمب، لىٍؽبْ، پبۋا ئٗھضىگٗ

 ئٗٔٗ وىػىٍٗرصۇر، راضحچىً ئىّبٔىضا وىػىٍٗر ئېرىػىْٗ ضۈپٗجٍٗرگٗ ِۇغۇ ئىّبٔىضىضۇر. ئبصٍِٖٗرٔىڭ

 وىػىٍٗرصۇر. ضبلالٔؽبْ لىٍىػحىٓ ئبضىٍَىك ئۇٔىڭؽب لورلۇ ، جبزاضىضىٓ ئبٌالھٕىڭ غۇالر

 ئِٗٗي غٗرىئىحىگٗ ئىطالَ وٌٗحۈرگْٗ، ئىّبْ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ۋٖ ئبٌالھمب ئي  _ 167

 ئېٍىػٕي لىطبش ثىر ثىرگٗ لبجىٍضىٓ ئ ٌحۈرگْٗ ئبصَٖ لٗضحْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ وىػىٍٗر! لىٍىضىؽبْ

 ۇيل ئ ٌحۈرگْٗ ئ زى لبجىً لۇي ئ ٌحۈرۈٌىضۇ، ئۈچۈْ ئبصَٖ ئبزاص ئ ٌحۈرگْٗ ئ زى لبجىً ئبزاص ثۇٍرىضى.

 ئ ٌحۈرۈٌگۈچىٕىڭ لبجىً ئ ٌحۈرۈٌىضۇ. ئۈچۈْ ئبٍبي ئ ٌحۈرگْٗ ئ زى لبجىً ئبٍبي ئ ٌحۈرۈٌىضۇ، ئۈچۈْ

 وٗچۈرۈَ جىٕبٍىحىٕىڭ )لبجىً صىَٗت ئورٔىؽب ئېٍىػٕىڭ لىطبش لىٍىٕىپ، ئٗپۇ جٗرىپىضىٓ ئىگىٍىرى

 ئىطالَ جٗرٖ  ئىىىي ھٗر ثۇٍرۇٌطب، ثېرىػىٗ  ج ٌَٗ  ِبصصىٌ ثېرىضىؽبْ ئۈچۈْ لىٍىٕؽبٍٔىمي

 چىراٍٍىمچٗ ئىػٍٗجًّٗ وۈچ صىَٗجٕي لبجىٍضىٓ لىٍؽۇچي وٗچۈرۈَ  و رۈ ، ئىع ثوٍىچٗ ئٗساللي

 لىطبضٕىڭ الزىُ. ثېرىػي جوٌۇق وېٍّٗحًّٗ وېچىىحۈرًِٗ، صىَٗجٕي لبجىٍٕىڭّۇ لىٍىػي، جٌٗٗ 

 ضىٍٗرگٗ ۋٖ ٍىحىػحۇرٍېٕىى وٌٗگْٗ جٗرىپىضىٓ رٖثجىڭالر ھ وۈَ ثۇ ئىجبرٖت ئېٍىػحىٓ صىَٗت ئورٔىؽب

 ئۇٔىڭضىٓ وٗچۈرۈ ، لبجىٍٕي وىّىي ثبر. ِٗٔپٗئٗت ۋٖ ئوۈبٍٍىك ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭضا چۈٔىي رٖھّٗجحۇر.

 صۇَٔبصا ثۇ ٍب ئۇ ثوٌىضۇ. صۇچبر ئبزاثمب لبجحىك ئ ٌحۈرگۈچي ئ ٌحۈرىضىىْٗ، ئۇٔي وېَىٓ، ئبٌؽبٔضىٓ صىَٗجٕي

  جبزاٌىٕىضۇ. جبغٍىٕىپ صوزاسمب رٖجحٗئبسى ٍبوي ئبزاثٍىٕىضۇ ئ ٌحۈرۈٌۈ  ئۈچۈْ لىطبش

 لىٍىػحب ئىجرا ئۇٔي ۋٖ ثۇٍرۇظ ئېٍىػمب لىطبش لبجىٍضىٓ ئىگىٍىرى! ئٗلىً ضبؼالَ ئي _ 168

ثبر ھبٍبجٍىك سبجىرجَٗ ئۈچۈْ ضىٍٗر
(20 

 ئبرلىٍىك لىٍىع ئىجبصٖت _ جبئٗت ئبٌالھمب ضىٍٗرٔىڭ ثۇ .

 ئۈچۈٔضۇر. وۈچٍٗحىػىڭالر جٗلۋاٌىمىڭالرٔي

 _  وٌٗگٗٔضٖ ئبالِٗجٍىرى ئۇٔىڭ ٍبوي ثېػبرٖجٍىرى ئ ٌۈِٕىڭ  ثىرٍٍٖٗٔگٗ ضىٍٗرصىٓ _ 176

 _  ئبجب ئ زىٕىڭ لىطّىٕي ثىر صۇَٔبضىٕىڭ _ ِبي _ ثوٌطب وٗجّٗوچي لبٌضۇرۇ  صۇَٔب _ ِبي ئٗگٗر

                                                             
ھِٗضٖ ئ زىٕىڭ ئ ٌحۈرۈٌۈغىٕي  ثوٌىضۇ لبٌؽىٍي ضبلال  ھبٍبجىٕي ثبغمىالرٔىڭ ئبرلىٍىك ئ ٌحۈرۈظ لبجىٍٕي ٍٗٔي  20)

 ثىٍگْٗ ئبصَٖ لبجىٍٍىمحىٓ ضبلٍىٕىضۇ.



لىٍىٕضى پٗرز لىٍىػي ۋٖضىَٗت ثىٍْٗ ئبصاٌٗت جۇؼمبٍٔىرىؽب _ ئۇرۇق ۋٖ ئبٔىطىؽب
(21 

 ٗجٕيۋٖضىَ .

 و پرٖوىٕي ثىرىضىٓ ئۈچحىٓ صۇَٔبضىٕىڭ _ ِبي ۋٖ لىٍىع ثبٍالرؼب لوٍۇ  لبٍرىپ ٍولطۇٌالرٔي

 جېگىػٍىه لىٍىػمب وىػىٍٗرٔىڭ جٗلۋاصار لورلىضىؽبْ ئبٌالھحىٓ ثۇ ئِٗٗش. جوؼرا لىٍىع ۋٖضىَٗت

  ھ وۈِضۇر . ئىٍگىرىىي چۈغۈغحىٓ ئبٍىحي ِىراش )ثۇ ئىػىضۇر.

 ئۇٔي وېَىٓ ئبۈٍىؽبٔضىٓ ۋٖضىَىحىٕي ئىٍگىرىىي ئۈزۈغحىٓ جبْ ِېَىحٕىڭ وىّىي _ 171

 ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ غٗوطىسوي، .ثوٌىضۇ ئ زگٗرجىۋٖجىٍٗٔٗرگٗ ئۇٔي گۇٔبھي  ثۇٔىڭ ئ زگٗرجىۋېحىضىىْٗ،

 ھٗلىمٗت ۋٖ ئبصاٌٗت ضىٍٗرٔىڭ جۇرؼۇچىضۇر، ئبۈال  ض زٌىرىڭالرٔي ثبرٌىك ۋٖ ۋٖضىَىحىڭالرٔي

 ثىٍىپ ٍوغۇرؼىٕىڭالرٔي صىٍىڭالرصا لبجبرٌىك وېحىع چٗجٕٗ  ئۇٔىڭضىٓ ٍبوي ثوٌۇظ جٗرٖپضارى

 جۇرؼۇچىضۇر.

 ثىٍْٗ لٗضحٍٗٔىه ٍبوي سبجبٌىػىپ ۋٖضىَٗجحٗ لىٍؽۇچىٕىڭ ۋٖضىَٗت وىّىي _ 171

 ٔٗضىھٗت جوؼرۇٌۇق لىٍىع ئىع ئبصاٌٗجٍىه ئۇٔىڭؽب ثىٍىپ، وٗجىٍٗٔىىىٕي چٗجٕٗ  ھٗلىمٗجحىٓ

 وېٍىضىؽبْ ِۇۋاپىك و رضٗجّىطىگٗ غٗرىئٗجٕىڭ ۋٖضىَٗجٕي ٌّىطبلىال ٔٗضىھٗت ئٗگٗر لىٍطب،

 ٍبسػىال  ِۇٔبضىۋىحىٕي لىٍىٕؽۇچىالرٔىڭ ۋٖضىَٗت ثىٍْٗ لىٍؽۇچي ۋٖضىَٗت ئ زگٗرجىپ غٗوىٍضٖ

ثوٌّبٍضۇ گۇٔبھ ھېچ ئۇٔىڭؽب لوٍطب،
(22 

 ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبٌالھ غٗوطىسوي، .

 ِېھرىجبٔضۇر. حئبھبٍى ئۇالرؼب لىٍؽۇچىضۇر،

 لىٍىضىؽبْ ئِٗٗي غٗرىئىحىگٗ ئىطالَ ۋٖ ئېَحمبْ ئىّبْ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ئبٌالھمب، ئي _ 172

 _ گۇٔبھ ئبرلىٍىك لىٍىع ئىجبصٖت _  جبئٗت ئبٌالھمب ۋٖ ىػىڭالرئېرىػ جٗلۋاٌىممب وىػىٍٗر!

 پٗرز روزىٕي ٗرگٗئۈِّٗجٍ ئىٍگىرىىي ضىٍٗرصىٓ ئبٌالھ ئۈچۈْ، ضبلٍىٕىػىڭالر ِٗئىطَٗجحىٓ

 لىٍضى. پٗرز روزىٕي  ضىٍٗرگىّۇ لىٍؽبٔضٖن،

 وۈٍٔىرىضۇر. ئېَىٕىڭ راِىساْ ئۇ ثوٌۇ ، وۈٍٔٗر ضبٔبلٍىك روزا لىٍؽبْ پٗرز ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ _ 173

 روزا لبٌطب، ثوٌۇ  ئۈضحىضٖ ضٗپٗر ٍبوي وٌٗطٗ لىَىٓ جۇجۇظ روزا ثوٌۇ ، وېطٗي وىّىىي ضىٍٗرصىٓ

 ٍبغىٕىپ جۇجطۇْ، وۈٍٔٗرصٖ ثبغمب راِىسأضىٓ لبزاضىٕي وۈٍٔٗرٔىڭ جۇجبٌّىؽبْ روزا ثوٌىضۇ. جۇجّىطىّۇ

 لىٍؽۇضىس جبلٗت جۇجۇغحب روزا ضٗۋٖثىضىٓ وېطٌٍٗىه ئۈزۈٌگْٗ ئۈِىض ضبلىَىػحىٓ ٍبوي لبٌؽبٍٔىك

 وۈٔي ھٗرثىر جۇجبٌّىؽبْ ۋٖ ثوٌىضۇ جۇجّىطىّۇ روزا ثوٌطب، لبٌىضىؽبْ جبرجىپ ِۇغٗلمٗت صٖرىجىضٖ

                                                             
ۋارىطمب ۋٖضىَٗت » پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭغي ۋٖ ٔبزىً ثوٌۇثۇ ئبٍٗجحٗ پٗرز لىٍىٕؽبْ ۋٖضىَٗت ِىراش ئبٍىحىٕىڭ   21)

 ؽبْ.ضۇرۇٌصېگْٗ ھٗصىطي ثىٍْٗ ئٌِٗٗضىٓ لبٌ« لىٍىع ٍوق
صۇَٔبضىضىٓ ئۈچٕىڭ ثىرىضىٓ ئېػىپ وٗجّىگْٗ ِىمضارىٕي ۋٖضىَٗت لىٍىع ھٗلمي ثبر، ثۇٔىڭضىٓ  -ۋٖضىَٗت لىٍؽۇچي ِبي  22)

ىڭ ھٗلمىٕي ثبغمىالرؼب ثۇٍرۇ  ثٗرِٗوچي ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ۋارىطٍىرى ئبرجۇلىٕي ۋٖضىَٗت لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبصَٖ ۋارىطٍىرىٕ

 ئوجحۇرىطىضا زىضصىَٗت چىمىضۇ. غۇۈب ثۇٔي ثىٍگٍٗٔٗر ئىىىي جٗرٖپٕي ٍبسػىال  لوٍطب گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، ثٌٗىي ضبۋاة ثوٌىضۇ.



 ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ـىضٍٗٔي وىّىي الزىُ. ثېرىػي ـىضٍٗ جبِبق جوٍؽۇزؼىضٖن ٍولطۇٌٕي ثىر ئۈچۈْ

 ئبٌالھٕىڭ جۇجۇغٕىڭ روزا ضىٍٗر ئٗگٗر ٍبسػىضۇر. ئۈچۈْ ئ زى ثۇ ثٗرضٗ، ئبرجۇق ِىمضارىضىٓ

 ـىضٍٗ جۇجّبً ئۈچۈْ ضىٍٗر جۇجۇظ روزا چىضا  جبپبؼب  ثىٍطٗۈالر، ضبۋاثىٕي وبجحب صٖرگبھىضىىي

 ٍبسػىضۇر. ئٌٗۋٖجحٗ ثٗرگٗٔضىٓ

 ثبجىٍٕي ثىٍْٗ ھٗق ئۈچۈْ، لىٍىع ھىضاٍٗت صىٕؽب ھٗق ئىٕطبٔالرٔي ئېَي راِىساْ _ 174

 غۇۈب، ئبٍضۇر. ثبغٍىؽبْ لىٍىٕىػمب ٔبزىً لۇرئبْ ئبٌؽبْ ئىچىگٗ ئ ز ئبٍٗجٍٗرٔي روغْٗ ؽۇچيئبٍرى

 ئۇٔىڭ ٍېحىػطٗ، ئېَىؽب راِىساْ ھبٌٗجحٗ ثوٌّىؽبْ ئۈضحىضٖ ضٗپٗر ضبق، جېٕي وىّىي ضىٍٗرصىٓ

 جۇجّبضٍىمىؽب روزا ئبصِٖٕىڭ لبٌؽبْ ثوٌۇ  ئۈضحىضٖ ضٗپٗر ٍبوي وېطٗي جۇجطۇْ. روزا وۈٔضۈزٌىرى

 صىٕضا  ئبٌالھ جۇجىضۇ.  وۈٍٔٗرصٖ ثبغمب لبزاضىٕي وۈٍٔىرىٕىڭ جۇجبٌّىؽبْ ئۇالر  لىٍىٕىضۇ، رۇسطٗت

 ثۇالرٔىڭ سبٌىّبٍضۇ، ِۇغٗلمٗجٕي ۋٖ ضٍىىٕيجٗ سبالٍضۇ، وٗۈچىٍىىٕي ۋٖ ئبضبٍٔىمٕي ضىٍٗرگٗ

 روزىٕي ئېَحىپ جٗوجىر ئبٌالھمب وۈٔي ھېَث روزا جوٌضۇرۇغۇۈالر، ضبٔىٕي وۈٍٔىرىٕىڭ راِىساْ ھِّٗىطي

 ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٌۇؼٍىػىڭالر ئبٌالھٕي ئۈچۈْ لىٍؽبٍٔىمي ھىضاٍٗت ضىٍٗرٔي ئبسىرالغحۇرۇغۇۈالر،

 غۈوۈر ئۇٔىڭؽب ئۈچۈْ ٔېّٗجٍىرى لبجبرٌىك ئبضبٍٔىك ۋٖ پىكجٗۋ ھىضاٍٗت، لىٍؽبْ ئبجب ضىٍٗرگٗ

 ئۈچۈٔضۇر. لىٍىػىڭالر

 صېگىٕىي ئۇالرؼب ضورىطب، جوؼرۇٌۇق ِْٗ ضٗٔضىٓ ثٗٔضىٍىرىُ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 175

 ئىجبثٗت صۇئبضىٕي لىٍؽۇچىٕىڭ صۇئب ِْٗ لىٍطب، صۇئب ِبۈب ٍېمىّْٕٗ. ئۇالرؼب ھٗلىمٗجْٗ ِْٗ»

 جوضمبْ ۋٖ ثۇٍرۇؼبْ ِْٗ ئۈچۈْ، جېپىع ٍوي جوؼرا ئىػٍىرىضا صۇَٔبٌىك ۋٖ صىٓ رئۇال لىٍىّْٗ.

 ٍېمىٓ جوٌىّۇ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗت )ثۇ «.ئىػٗٔطۇْ ِبۈب ۋٖ لىٍطۇْ ئىحبئٗت ِبۈب ئىػالرصا

 ئىپبصىٍٍٗضۇ . ئىىٍٗٔىىىٕي

 لىٍضى. ھبالي لىٍىػٕي ىٍىكٍېمىٕچ ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب وېچىٍىرىضٖ راِىساْ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ _ 176

 ئبٌالھ ضبلٍىؽۇچىطىٍٗر. ۋٖ پٗرصٖ ئۈچۈْ ئۇالر ضىٍٗرِۇ ضبلٍىؽۇچىضۇر، ۋٖ پٗرصٖ ئۈچۈْ ضىٍٗر ئۇالر

ئبرلىٍىك لىٍىع ضبصىر گۇٔبھ لىٍىپ، ٍېمىٕچىٍىك ئبٍبٌىڭالرؼب وېچىطىضٖ راِىساْ ضىٍٗرٔىڭ
23
 

 ثۇ ۋٖ لىٍضى ئٗپۇ ضىٍٗرٔي لىٍىپ، لوثۇي ٔيجٗۋثٗۈالر ثىٍضى، لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي سىَبٔٗت ئ زۈۈالرؼب

 ٍېمىٕچىٍىك وېچىٍىرىضىّۇ راِىساْ ئۇالرؼب ئِٗضى لوٍضى. ٍوٌؽب وٗۈچىٍىىٕي ضىٍٗرگٗ ئىػحب

 ضٗھٗرٔىڭ ئېحىپ، جبڭ جبوي لىٍىڭالر، جٌٗٗ  پٗرزٖٔحٕي لىٍؽبْ جٗلضىر ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ لىٍىڭالر،

 وېچٗ پېحىپ، وۈْ ئبٔضىٓ ئىچىڭالر، ٍٗۈالر، لٗصٖر ئبٍرىٍؽبٔؽب لبراۈؽۇٌۇلىضىٓ وېچىٕىڭ ٍورۇلي

 ئبٍبٌىڭالرؼب چېؽىڭالرصا ئوٌحۇرؼبْ ئېحىىبپحب ِٗضجىضجٗ ضىٍٗر جۇجۇۈالر، روزا لٗصٖر وىرگٗٔگٗ

                                                             
 ئىطالِٕىڭ صٖضٍىپىضٖ راِىسأضا ئبٍبٌالرؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىع چٗوٍٗٔگْٗ ئىضى. 23



 ئبٌالھ ضبلٍىٕىڭالر. ئىػالرصىّٕۇ ثبرىضىؽبْ ئېٍىپ لىٍىػمب ٍېمىٕچىٍىك ۋٖ لىٍّبۈالر ٍېمىٕچىٍىك

 ئوجحۇرىطىضىىي ھبراَ ثىٍْٗ ھبالي ئبٌالھٕىڭ ٗھىبِالرئ ثۇ ثٗرگْٗ ثٌٗگىٍٗ  ضىٍٗرگٗ

 ٍېمىٕالغّبۈالر. چېگراالرؼب ثۇ ئۈچۈْ لبٌّبضٍىمىڭالر چۈغۈ  ئىػالرؼب ھبراَ چېگراٌىرىضۇر،

 ۋٖ ئبٍٗجٍىرىٕي ئۇالرؼب ئبٌالھ ،صٖ  ئبغۇرضۇْ جٗلۋاٌىمىٕي ۋٖ لورلطۇْ ئبٌالھحىٓ ئىٕطبٔالر

 ثېرىضۇ. لىٍىپ ثبٍبْ روغْٗ ۋٖ ىٌجٗپطىٍ غۇٔضاق ئٗٔٗ  ئٗھىبٍِىرىٕي

 لبجبرٌىك جبزأىشورٌۇق پبرىشورٌۇق، ئوؼرىٍىك، ثۇالۈچىٍىك، لىٍىع، لٗضَٗ ئىػمب ٍبٌؽبْ _ 177

 جۇرۇ  ثىٍىپ ھبراٍِىمىٕي  ٍٗۋاٌّبۈالر، ٔبھٗق ِبٌٍىرىٕي _ پۇي ثىرىڭالرٔىڭ _ ثىر ثىٍْٗ لىٍّىػالر

 ثىٍْٗ ئىطپبجالر _ صٌٖىً ضبسحب ،ثىٍْٗ ٌطىسٌىكٍو لىطّىٕي ثىر ِبٌٍىرىضىٓ _ پۇي وىػىٍٗرٔىڭ

 ثٗرِٗۈالر. پبرا ئٌِٗٗضارالرؼب ئۈچۈْ ٍٗۋېٍىع

 ئ زگىرىػچبْ ئۇٔىڭ ۋٖ ئبً چىممبْ ٍېڭي ضٗٔضىٓ ضبھبثىٍىرىڭ پٍٗؽِٗجٗر! ئي  _ 178

 ھٗج، وىػىٍٗرٔىڭ ئبٍٕي چىممبْ ٍېڭي ئبٌالھ » ئېَحمىٕىي، ئۇالرؼب ضورىػىضۇ. جوؼرۇٌۇق ئٗھۋاٌي

 «.لىٍضى ثٌٗگٗ ئۈچۈْ ثېىىحىػي ۋالىحٍىرىٕي ئىػٍىرىٕىڭ ِۇئبِىٍٗ ۋٖ ئىجبصٖجٍٗر لبجبرٌىك وزار

 صٖضٍٗپىي ئىطالِٕىڭ ٍبوي ۋٖ لبٌؽبٔضٖن ئبصٖجٍىٕىپ صٖۋرىضٖ جبھىٍىَٗت ضىٍٗر  ٍبسػىٍىك

 ڭئ ٍٍٗرٔى چېؽىڭالرصا ئېھراِضىىي ثىٍْٗ گۇِبْ صېگْٗ ثوٌىضۇ ضبۋاة لىٍؽىٕىڭالرصٖن چبؼٍىرىضا

 ِٗئطىَٗجحىٓ _  گۇٔبھ صېگىٕىّىس ٍبسػىٍىك ثٌٗىي ئِٗٗش، وىرىع ئېچىپ  )ج غۈن ئبرلىطىضىٓ

 ئېھراَ ئ ِرىگٗ ٍبوي ھٗجگٗ ضىٍٗر غۇۈب ىٍىمىضۇر.ػٍبس ئبصِٖٕىڭ لورلمبْ ئبٌالھحىٓ ۋٖ ضبلالٔؽبْ

 ىڭالرصائىػ ثبرٌىك ئبسىرٖجٍىه ۋٖ صۇَٔب وىرىڭالر، ئىػىىىضىٓ ئ ٍٍٗرگٗ چېؽىڭالرصا ثبؼٍىؽبْ

 لىٍىڭالر. جٗلۋاٌىك بمئبٌالھ ئۈچۈْ ٍېحىػىڭالر ِۇراصىڭالرؼب

 ئۇرۇظ ضىٍٗرگٗ ئۈچۈْ، لىٍىع ئىگٗ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ صىٕىٕي ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 186

 لىَٕبظ، وېطىپ ئٗزاٌىرىٕي صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ لىٍىڭالر، جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھٕىڭ لبرغي ئبچمبٔالرؼب

 ھبراَ كلبجبرٌى ئبغۇرۇۋېحىع چٗوحىٓ ئىٕحىمبِضا ئ ٌحۈرۈظ، ٍبغبٔؽبٔالرٔي ۋٖ ئبٍبٌالرٔي ثبٌىالرٔي،

 ھبالي ھبرإِي ۋٖ وٗجىۈچىٍٗرٔي ئېػىپ چٗوحىٓ ئبٌالھ چۈٔىي، لىٍّبۈالر. ئىػالرٔي

  جۇجّبٍضۇ. صوضث ضبٔىؽۇچىالرٔي

 ضىٍٗرٔي ئۇالر ئ ٌحۈرۈۈالر، ٍٗرصٖ جبپمبْ ِۇغرىىالرٔي لىٍؽبْ ئۇرۇظ ثىٍْٗ ضىٍٗر _ 181

پىحٕٗ چىمىرىۋېحىڭالر. ئۇالرٔي ِۇضىٍٗر ِٗوىىضىٓ ْٗچىمىرىۋٖجى
(24 

 لبجحىك ئ ٌحۈرۈغحىّٕۇ ئبصَٖ 

 ثىٍْٗ ئۇالر ئۈچۈْ، ھ رِىحي ھٗرِٖٕىڭ ِٗضجىضى ئبچّىؽۇچٗ ئۇرۇظ ئ زى ئۇالر جبوي گۇٔبھحۇر.

                                                             
 زوراۋأٍىمٕيئېٍىپ ثېرىٍؽبْ  وىػىٍٗرٔي صىٕضىٓ لبٍحۇرۇظ ئۈچۈْ صېگْٗ ض ز ثۇ ئورۇٔضاپىحٕٗ  «)اٌفحٕة»   24)

 زِٖٗسػٗرىٌ جٗپطىرى  ئىپبصىٍٍٗضۇ.)



 ئبچطب، ئۇرۇظ ئ زٌىرى ھٗرِٖضٖ ِٗضجىضى ئۇالر ئٗگٗر لىٍّبۈالر، ئۇرۇظ ھٗرِٖضٖ ِٗضجىضى

 ئىجرٖجٍىه  غۇٔضاق ئٗٔٗ جبزاضي وبپىرالرٔىڭ ٌحۈرۈۈالر،ئ  ھٗرِٖضٖ ِٗضجىضى ئۇالرٔي  ضىٍٗرِۇ

 ثوٌىضۇ.

 ئېَحطب، ئىّبْ وېچىپ ۋاز وۇـرىضىٓ لىٍىػحىٓ، ئۇرۇظ ھٗرِٖضٖ ِٗضجىضى ئۇالر ئٗگٗر _ 181

 ِېھرىجبٔضۇر. ثٗوّۇ ئۇالرؼب لىٍؽۇچىضۇر، ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي ئۈچۈْ ثٗٔضىٍىرى  ئبٌالھ غٗوطىسوي،

بوي ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرىحب ضۇٍىمٗضث ۋٖ زىَبٔىٗغٍىىٍٗر جۈگىگٗٔگٗ، ج ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 182

صىٓ ئبٌالھمىال سبٌىص ثوٌؽبٔؽب ۋٖ  ئىٕطبٔالر ئبٌالھمب لوغۇ  ِٗسٍۇلبجمب ئىجبصٖت لىٍّبٍضىؽبْ 

 ۋٖ وۇـرىضىٓ ئۇالر ئٗگٗر صاۋاِالغحۇرۇۈالر. ئۇرۇغۇغٕي ثىٍْٗ وبپىرالر جبجبۋۇزچيثوٌؽبٔؽب لٗصٖر، 

 پٗلٗت ئبزاة وېچىڭالر. ۋاز ئۇرۇغحىٓ ضىٍٗرِۇ وٗچطٗ، ۋاز لىٍىػحىٓ ئۇرۇظ رغيلب ضىٍٗرگٗ

 ثوٌىضۇ. زاٌىّالرؼب ٍىؽّىؽبْ لوي لىٍىػحىٓ زىَبٔىٗغٍىه ِۇضۇٌّبٔالرؼب ۋٖ جۇرۇۋاٌؽبْ چىڭ وۇـرىضا

 ئبچمبْ ئۇرۇظ ضىٍٗرگٗ ئبٍضا لىٍىٕؽبْ ھبراَ لىٍىع ئۇرۇظ ضىٍٗرٔىڭ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 183

 ئبچمبٍٔىمىٕىڭ ئۇرۇظ ضىٍٗرگٗ ئبٍضا ئۇٌۇغ ئۇالرٔىڭ لىٍىػىڭالر ئۇرۇظ لبرغي رؼبِۇغرىىال

 غۇ ۋٖ جبً غۇ ئبچمبٔالر ئۇرۇظ ۋالىحالرصا ۋٖ جبً لىٍؽبْ ھبراَ لىٍىػٕي ئۇرۇظ ئبٌالھ  جبزاضىضۇر.

 ىٗغٍىهزىَبٔ ثبغمب ٍبوي ئېچىع ئۇرۇظ  ضىٍٗرگٗ وىُ جبزاٌىٕىضۇ. ٍبرىػب لىٍّىػىؽب ئ ز  ۋالىحالرصا

 گۇٔبھ ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭضا چېمىٍىڭالر، غۇٔچىٍىه ئۇٔىڭؽب ضىٍٗرِۇ ثوٌطب، چېمىٍؽبْ لبٔچىٍىه ثىٍْٗ

 جبزاالغحب لورلۇۈالر، ئبٌالھحىٓ ئبغۇالرصۇر. ثبغٍىؽبٔالر صۈغٍّٗٔىىٕي چۈٔىي ثوٌّبٍضۇ،

 جۇرۇ ، ٍىراق ىٓئىػالرص ھبراَ ئورۇٔضا ، پٗرزٌٗرٔي ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، ئبغّبۈالر. ھٗصصىڭالرصىٓ

 ثىٍٍىضۇر. ثىٍْٗ لىٍؽۇچىالر ئىحبئٗت ئبٌالھمب ۋٖ لىٍؽۇچىالر جٗلۋاصارٌىك

 جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھ ۋٖ لىٍىع ئىگٗ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ صىٕىٕي ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 184

 ۋٖ لىٍىػحىٓ جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھ  صاۋاِالغحۇرۇۈالر، لىٍىػٕي ضٗر  ِبي _ پۇي ئۈچۈْ لىٍىع

 ئبٌالھمب جبغٍىّبۈالر، ھبالوٗجىٗ ئ زۈۈالرٔي جبرجىپ ثبظ لىٍىػحىٓ ضٗر  ِبي _ پۇي ٍوٌىضا بٌالھئ

 ئٌِٗٗىڭالرٔي ثبرٌىك ٍٗجىۈزۈۈالر، ۋاٍىؽب لىٍىػٕي ضٗر  ِبي _ پۇي ٍوٌىضا ئۇٔىڭ لىٍىػٕي، ئىحبئٗت

 ئىع ثىٍْٗ شالشئى لېحىرلىٕىپ، ئبٌالھ غٗوطىسوي، لىٍىڭالر. سبٌىص و زٌٗ  رازىٍىمىٕي ئبٌالھ

لىٍؽۇچىالرٔي
(25 

 جۇجىضۇ. صوضث 

 لىٍىػمب ئبصا ئىىىىطىٕي ثۇ ئٗگٗر ئورۇٔضاۈالر، جوٌۇق ئۈچۈْ ئبٌالھ ئئ ِرٖ ثىٍْٗ ھٗج _ 185

                                                             
صېگْٗ ض ز ٍىٍحىسىضىٓ وٌٗگْٗ ثوٌۇ ،  )ئېھطبْ  ﴾االدطبْ﴿رصېگْٗ ض ز ﴾راىَحسَِْ﴿ ئبٍٗجحىىي  25)

لېحىرلىٕىپ، ئىشالش لىٍىپ، ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  لىٍىع صېگٕٗٔي ئىپبصىٍٍٗضۇ. )جٗپطىرى ئېھطبْ_ ھٗرثىر ئىػٕي 

  جٗثٗرى .



 لۇرثبٍٔىممب لبجبرٌىك لوً ۋٖ وبال ج گٗ، لىٍطب، جوضمۇٍٔۇق لبجبرٌىمالر وېطٌٍٗىه ٍبوي صۈغّْٗ

 لىٍىڭالر. لۇرثبٍٔىك غۇٔي ئىسصٖ  ٍېمىٍٕىك ئبٌالھمب جبپبٌىطبۈالر، ٕئېّى چبرۋىالرصىٓ ٍبراٍضىؽبْ

 جوضمۇٍٔۇلمب ضىٍٗر ٍبوي ٍٗجّىگۈچٗ صائىرىطىگٗ ھٗرَٖ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ِبي لىٍىضىؽبْ لۇرثبٍٔىك

 لۇرثبٍٔىك ھۇصٍٖجىَٗصٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗؽِٗجٗر سۇصصى لۇرثبٍٔىمىڭالرٔي لېٍىپ ئۇچرا 

 ِۇٍٗضطٗر لىٍىػمب ھٗج )ٍٗٔي چۈغۈرِٗۈالر چېچىڭالرٔي ىؽۇچٗلىٍّ لۇرثبٍٔىك لىٍؽبٔضٖن

 ئىچىضٖ وۈْ ئۈچ وېَىٕىي ئۇٔىڭضىٓ ۋٖ وۈٔي ھېَث لۇرثبْ صائىرىطىضٖ ھٗرَٖ لۇرثبٍٔىمىٕي ثوٌؽبٔالر

 ضىٍٗرصىٓ لىٍىضۇ .  ٍېرىضىال لبٌؽبْ جوضۇٌۇ  لۇرثبٍٔىمىٕي ثوٌطب لبٌؽبٔالر جوضۇٌۇ  ٍوٌي لىٍىضۇ.

 ئىچىضٖ ئېھراَ چېچىٕي ضٗۋٖثىضىٓ، جبراھٗت لبٌؽبْ چىمىپ ثېػىؽب ٍبوي وېطٌٍٗىه وىّىىي

 روزا وۈْ ئۈچ ـىضٍٗ وېٍىضۇ. الزىُ ـىضٍٗ ئِّٗب ثوٌىضۇ، چۈغۈرضٗ لبٌطب،  ثوٌۇ  ِٗججۇر چۈغۈرۈغىٗ

 ِٗوىىٕىڭ لىٍىپ لۇرثبٍٔىك ِبي ثىرٖر ٍبوي ثېرىع، جبِبق ۋار ثىر ِىطىىٕگٗ ئبٌحٗ ٍبوي جۇجۇظ،

 چېؽىڭالرصا، ثوٌؽبْ ضبلٍىمحب جْٗ ۋٖ سبجىرجٍِٗىىحٗ ضىٍٗر ئىجبرٖجحۇر. ثېرىػحىٓ جبرلىحىپ بپېمىرٌىرىؽ

 ثوٌؽبٔضىٓ لىٍىپ ئ ِرٖ ثوٌؽبْ)ٍٗٔي ثٗھرىّْٗ لىٍىػحىٓ ھٗج وېَىٓ لىٍؽبٔضىٓ ئ ِرٖ ئبراۈالرصىٓ

 ثوٌطب ئوۈبً ٔېّٗ ئبصَٖ ثبؼٍىؽبْ  ئېھراَ لبٍحب ۋالحىضا لىٍىضىؽبْ ھٗج چىمىپ، ئېھراِضىٓ وېَىٓ

 ئبٍٍىرى زۇٌمٗئضٖ غٗۋۋاي، )ٍٗٔي ئبٍٍىرىضا ھٗج ئبصَٖ لىالٌّىؽبْ لۇرثبٍٔىك .ٍطۇْلى لۇرثبٍٔىك غۇٔي

 روزا وۈْ ٍٗجحٗ وېَىٓ لبٍحمبٔضىٓ ۋٖجىٕىگٗ ئ ز وۈْ، ئۈچ وۈٔىضٖ  ئوْ ئبٌضىٕمي ئېَىٕىڭ زۇٌھٗججٗ ۋٖ

 ِٗضجىضى ئٗھىبِالر ثۇ لبجبرٌىك جۇظجۇ روزا ۋٖ لۇرثبٍٔىك  ثوٌىضۇ. وۈْ ئوْ جوٌۇق ثۇ جۇجطۇْ،

 ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئۈچۈٔضۇر. وىػىٍٗر ثوٌّىؽبْ ئوٌحۇرۇغٍۇق )ِٗوىىضٖ  صائىرىطىضٖ ھٗرَٖ

 جبزاضىضىٓ ئۇٔىڭ لىٍىڭالر، جٗلۋاصارٌىك ئبٌالھمب ئبرلىٍىك ئېحىع جٗرن جوضمبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ،

 لبجحىك لىٍّىؽبٔالرٔي رىئبٍٗ پٗرِبٍٔىرىؽب _ رئِٗ ئ زىٕىڭ ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، لورلۇۈالر.

 جبزاٌىؽۇچىضۇر.

 زۇٌھٗججٗ ۋٖ ئبٍٍىرى زۇٌمٗئضٖ غٗۋۋاي، ئۇالر ثوٌۇ ، ئبً لبٔچٗ ثىر ٌِٗۇَ ۋالحي ھٗج _ 186

 ئبصِٖٕىڭ ثبؼٍىؽبْ ئېھراَ لىٍىپ ٔىَٗت لىٍىػٕي ھٗج ئبٍالرصا ثۇ وۈٔىضۇر. ئوْ ئبٌضىٕمي ئېَىٕىڭ

 لىٍىپ گۇٔبھ ،لىٍىػي ھٗرىىٗجٍٗرٔي ۋٖ ض ز ثبرىضىؽبْ ئېٍىپ غۇٔىڭؽب ۋٖ يلىٍىػ ئباللٗ جىٕطىٌ

 ۋٖ ؼٗزٖپٍىٕىػي ،لىٍىػي ِبجىرا _ جېضٖي ثىٍْٗ وىػىٍٗر چىمىػي، ئىحبئىحىضىٓ ئبٌالھٕىڭ

 ئۇٔي ئبٌالھ لىٍطبۈالر، ئٌِٕٗٗي ٍبسػي لبٔضالٍىىي ضىٍٗر لىٍىٕىضۇ، ِٗٔئي لىٍىػي ئ چٍّٗٔىه

 ضٗپىرىڭالرؼب ھٗج ضىٍٗر ثېرىضۇ. ِۇوبپبت ٍبرىػب ئٌِٗٗىگٗ ھٗروىّگٗ ۋٖ ىضۇجۇر ثىٍىپ ئٌٗۋٖجحٗ

 ئوزۇلٍۇق ئۈچۈّٔۇ ئبسىرٖجٍىىىڭالر ئېٍىۋېٍىڭالر، ئوزۇلٍۇق لبجبرٌىك ئىچّٗن _ ٍېّٗن ٍٗجىۈصٖن

 ِٗٔضىٓ ئىگىٍىرى! ئٗلىً ضبؼالَ ئي جٗلۋاٌىمحۇر. ئوزۇلٍۇق ٍبسػي ئٗڭ غٗوطىسوي، جٍَٗبرالۈالر،

 ر.لورلۇۈال



 ضىٍٗرگٗ لىٍطبۈالر جٌٗٗ  رىسىك رٖثجىڭالرصىٓ ئبرلىٍىك لىٍىع جىجبرٖت ِٗزگىٍىضٖ ھٗج _ 187

 لبٍحمبْ ئٗرٖـبجحىٓ وېَىٓ پبجمبٔضىٓ وۈْ وۈٔي جولمۇزىٕچي زۇٌھٗججىٕىڭ ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ

 ئېَحىع، )ٌٗثجٍٗىٗ  جٌٗجىَٗ ۋٖ جٗضجىھ ئبٌالھمب )ِۇزصٌٖىفٗصٖ  ِٗغئٗرۇٌھٗراِضا چېؽىڭالرصا

 ثوٍىچٗ ثىٍضۈرگْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ  ئبٌالھٕي ئېحىڭالر، ٍبص ئبٌالھٕي ئبرلىٍىك لىٍىع صۇئب ئۇٔىڭؽب

  ضىٍٗر ئىٍگىرى لىٍىػحىٓ ھىضاٍٗت ثۇٔىڭؽب ضىٍٗرٔي ئبٌالھ غٗوطىسوي، ئېحىڭالر. ٍبص رٖۋىػحٗ جوؼرا

 ئىضىڭالر. ئبزؼۇٍٔۇلحب چوۈمۇر جؤۇِبٍضىؽبْ ھٗلىمٗجٕي

 صاۋاٍِىػىپ جبرجىپ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ئىجراھىُ لبٍحمبٔضا، ئٗرٖـبجحىٓ رضىٍٗ _ 188

 گۇٔبھىڭالرٔي ئبٌالھحىٓ لبٍحىڭالر، غٗوىٍضٖ ئوسػىّبٍضىؽبْ ئٗھٍىگٗ جبھىٍىَٗت وٌٗگىٕىضٖن،

  ثٗوّۇ گۇٔبھىٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لىٍؽبْ جٗۋثٗ ئبٌالھ چۈٔىي، لىٍىڭالر. جٌٗٗ  لىٍىػىٕي ِٗؼپىرٖت

 ِېھرىجبٔضۇر. ٔبھبٍىحي ئۇالرؼب ؽۇچىضۇر،لىٍ ِٗؼپىرٖت

 وېَىٓ، ؽبٔضىٓثوٌ ىپلىٍ ئبصا ئٌٍِٗٗىرىٕي ھٗج جبِبِال ، ئىجبصٖجٍىرىڭالرٔي ضىٍٗر _ 166

 ٍبص ئبرجۇلچىٍىمىٕي ثوۋىٍىرىڭالرٔىڭ _  ئبجب ئبٌالھٕي ئېَحىڭالر،  جٗضجىھ ۋٖ زىىىر و پٍٗ  ئبٌالھمب

 صۇَٔبصا ثۇ  ثىسگٗ رٖثجىّىس! ئي» وىػىٍٗر9 ثٗزى .ئېحىڭالر ٍبص ئبرجۇق ئۇٔىڭضىّٕۇ ٍبوي ئٗجىٗٔضٖن

  ٍبسػىٍىمحىٓ ئبسىرٖجحٗ ئبصٍِٖٗرگٗ ِۇٔضاق صٍٖضۇ. «ثٗرگىٓ پٗرزٖٔث ۋٖ ِبي _ پۇي ضبلٍىمي، جْٗ

 صۇَٔبٔىڭ ثۇ ھىّّىحىٕي ثبرٌىك ئ رۈ ، ٍۈز ئبسىرٖجحىٓ ئۇالر چۈٔىي ٍولحۇر. ٔېطىۋٖ ھېچجىر

 لبراجمبٔضۇر. ِٗٔپٗئٗجٍىرىگىال

 ِٗٔپٗئٗجٍىه رىسىك، ضبلٍىمي، جْٗ صۇَٔبصا ثىسگٗ رٖثجىّىس! ئي» صۇئبٌىرىضا ِۇئّىٍٕٗر _  161

 لىٍؽىٓ، ئبجب جٕٗٔٗجٕي ثىسگٗ ئبسىرٖجحٗ لىٍؽىٓ، ِۇۋٖپپٗق ئٌِٗٗگٗ ٍبسػي ۋٖ لىٍؽىٓ ئبجب ئىٍىُ

 پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ ، بالرصىٓصۇئ چوۈمۇر ِٗٔىطي صۇئب ثۇ) صٍٖضۇ. «ضبلٍىؽىٓ ئبزاثىضىٓ صوزار ثىسٔي

 . لىالجحي و   صۇئبٔي ثۇ ئٌٍٗٗھىططبالَ

 ئۈچۈْ لىٍؽبٍٔىمي ئٌٍِٗٗٗرٔي ٍبسػي وىػىٍٗر ئبغۇ لىٍىضىؽبْ صۇئب ثىٍْٗ صۇئب ِۇغۇ _  161   

 ئٌٍِٗٗىرىگٗ، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ،ئبٌؽۇچىضۇر ھېطبة جېس ٔبھبٍىحي ئبٌالھ ئېرىػىضۇ، ضبۋاثمب _ ئٗجىر وبجحب

 .ثٗرگۈچىضۇر جبزا ٍبوي ِۇوبپبت ېگىػٍىهج ئۇالرؼب

 ئۈچىٕچي  ئوْ ۋٖ ئىىىىٕچي ئوْ ثىرىٕچي، ئوْ زۇٌھٗججىٕىڭ )ٍٗٔي جٗغرىك _ 162

 ٍبص ئۇٔي ئبرلىٍىك ئېَحىع جٗوجىر ۋٖ جٗضجىھ و پٍٗ  ئبٌالھمب وۈٍٔٗرصٖ، ضبٔبلٍىك ئىجبرٖت وۈٍٔىرىضىٓ

 ثوٌۇ ، ئېحىپ جبظ غٍٗحبٔؽب وۈٔي ئىىىىٕچي ئوْ زۇٌھٗججىٕىڭ ۋٖ لبٌطب ئبٌضىرا  وىّىي ئېحىڭالر.

 لىٍىپ جٗسىر وىّىي ثوٌّبٍضۇ، گۇٔبھ ھېچ ئۇٔىڭؽب وٗجطٗ، لبٍحىپ ئىٍگىرى پېحىػحىٓ وۈْ ِىٕبصىٓ

 ئبٔضىٓ ئېحىۋېحىپ جبظ غٍٗحبٔؽب وۈٔىّۇ ئۈچىٕچي ئوْ زۇٌھٗججىٕىڭ لؤۇ ، وۈْ ثىر ٍٗٔٗ ِىٕبصا



 لىٍىع جٗسىر ثوٌۇ ، ئۈچۈْ لىٍؽۇچىالر جٗلۋاصارٌىك ثۇ ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ  ھېچ ئۇٔىڭؽب لبٍحطىّۇ،

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ۋٖ لىٍؽبٍٔىك و   ئىجبصٖجٕي لىٍىع ِۇٔضاق چۈٔىي ئٗۋزٌٖضۇر.

 ِېٕي ئبٌالھ ئىػىڭالرٔي ھِّٗٗ لورلۇۈالر، ئبٌالھحىٓ ِۇضۇٌّبٔالر! ئي لىٍؽبٍٔىمحۇر. لىٍؽىٕىٕي

 ھېطبة وېَىٓ ئ ٌگىٕىڭالرصىٓ ضىٍٗر ثىٍىڭالروي، لىٍىڭالر، ئبضبضحب صېگْٗ جۇرۇۋاجىضۇ و رۈ 

 ٍىؽىٍىطىٍٗر. صٖرگبھىؽب ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، ثېرىع

 ئبسىرٖجٍىىٕي ئۇٔىڭ ثبروي، ئبصٍِٖٗر غۇٔضاق ئبرىطىضا ِۇٔبپىمالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 163

 ۋٖ ئىطالِؽب ئۇ لىسىمحۇرىضۇ. ضېٕي ض زٌىرى جٌٗپىبر و زٌىگْٗ ِٗٔپٗئٗجٍىرىٕىال صۇَٔب ئِٗٗش،

 ثبرٌىمىؽب ِۇھٗثجىحىٕىڭ لبرىحب ئىطالِؽب صىٍىضا جۇرۇلٍۇق، صۈغّْٗ ئٗغٗصصىٌ ِۇضۇٌّبٔالرؼب

 ۋٖ ئىطالِؽب لورلّبٍضىؽبٍٔىمىٕي، ئبٌالھحىٓ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثۇ، لىٍىضۇ. لٗضَٗ لىٍىپ گۇۋاھ ئبٌالھٕي

 ئىپبصىٍٍٗضۇ لبجحىمٍىمىٕي ئبصاۋىحىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرؼب

 وىػىٍٗرٔىڭ لىٍىع، ثۇزؼۇٔچىٍىك ٍۈزىضٖ ٍٗر وېَىٓ، لبٍحمبٔضىٓ ھۇزۇرۇۈضىٓ ئۇ _ 164

 ئبٌالھ جىرىػىضۇ. ثىٍْٗ وۈچي ثبر ئۈچۈْ لىٍىع ھبالن ھبٍۋأٍىرىٕي لىٍىع، ٔبثۇت زىرائٗجٍىرىٕي

 ٍبلحۇرِبٍضۇ. ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي

 ٍٗر ئٍٍٗىگىٓ، زٖرھٗ جبزاضىضىٓ ئۇٔىڭ لورلمىٓ، ئبٌالھحىٓ» ِۇٔبپىممب9 ثۇزؼۇٔچي ئبغۇ _ 165

 ۋٖ جٗوٗثجۇرٌۇلي ئۇٔىڭ لىٍىٕطب، ٔٗضىھٗت صٖ  «وٗچىىٓ ۋاز لىٍىػحىٓ ثۇزؼۇٔچىٍىك ٍۈزىضٖ

 صوزار ئبصِٖگٗ ثۇٔضاق پبجىضۇ. گۇٔبھمب و   جېشىّۇ لوزؼىٍىپ، ِۇجٗئٗضطىپٍىىي جبھىٍىَٗجٕىڭ

 جبٍضۇر. ٍبِبْ ثٗوّۇ صوزار جبزاصۇر. ٍېحٗرٌىه

 ئۇٔىڭ لىٍىپ، ئىحبئٗت ئۇٔىڭؽب لىٍىپ، جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھٕىڭ ئۇالر ثبروي، وىػىٍٗر ثٗزى _ 166

 ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، جوٌىّۇ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبٌالھ ئبجبٍضۇ. ثبرٌىمىٕي ئ زىٕىڭ ئۈچۈْ ئېرىػىع ؽبرازىٍىمى

 ئٗڭ ئۇالرٔي ثېؽىػالٍضۇ، غٗپمىحىٕي _  رٖھىُ چٗوطىس ئبسىرٖجحٗ ۋٖ صۇَٔب ثٗٔضىٍىرىگٗ ِۇئّىٓ

 ِۇوبپبجالٍضۇ. ثىٍْٗ وبپبجالرِۇ ٍبسػي

 صٖ  صىٕىُ ئىطالِٕي پٍٗؽِٗجىرىُ، ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِۇھِّٗٗص رٖثجىُ، ئبٌالھٕي ئي _ 167

 ئٗھىبٍِىرىٕىڭ ثبرٌىك ئۇٔىڭ لىٍىڭالر، لوثۇي پۈجۈًٍٔٗ غٗرىئىحىٕي ئىطالَ ِۇئّىٍٕٗر! لىٍؽبْ لوثۇي

 ٍوٌٍىرىؽب لىسىمحۇرىضىؽبْ ِٗئطىَٗجٍٗرگٗ _ گۇٔبھ ضىٍٗرٔي غٍٗحبٕٔىڭ لىٍىڭالر، ئِٗٗي ھِّٗىطىگٗ

 ئٍٍٗٗۈالر. ھٗزٖر ئۇٔىڭضىٓ صۈغّٗٔضۇر، ئوپئوچۇق ضىٍٗرگٗ غٍٗحبْ چۈٔىي ئٗگٗغّٗۈالر.

 صٌٖىٍٍىرى ئوپئوچۇق ىمٗجٕىڭھٗل ِۇجٗضطٍِٗٗٔگْٗ ضۈٕٔٗجحٗ ۋٖ لۇرئبْ ضىٍٗرگٗ _ 168

 ھٗلىمٗجْٗ پبصىػبھٍىمىضا ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، وٗجطٗۈالر، ئېسىپ ٍوٌضىٓ ھٗق وېَىٓ، وٌٗگٗٔضىٓ

 ِۇٔبضىپ ئ زىگٗ ٔٗرضىٕي ھٗر لىٍؽۇچىضۇر، ئىع ثىٍْٗ ھېىّٗت جوضمبٍٔىرىضا ۋٖ ثۇٍرۇؼبْ ؼبٌىجحۇر،



  لوٍؽۇچىضۇر. ئورۇٔؽب

 پٗلٗجال  وېَىٓ، وٌٗگٗٔضىٓ صٌٖىٍٍٗر ئوپئوچۇق ئ زٌىرىگٗ وبپىرالر جبھىً ئبغۇ _ 116

 ثۇٌۇجالرٔىڭ ئۈچۈْ، چىمىرىع ھ وۈَ ثىٍْٗ ئبصاٌٗت برىطىضائ ئۇالرٔىڭ وۈٔي لىَبِٗت ئبٌالھٕىڭ

 ئبٌالھ چبؼضا غۇ وۈجىضۇ. وېٍىػىٕي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ۋٖ وېٍىػىٕي رٖۋىػحٗ الٍىك ئ زىگٗ ضبٍىطىضا

 لىٍىػىؽب جٗرٖ  ثىر ئبٌالھٕىڭ ئىػٍىرى ثبرٌىك ثٗٔضىٍٗرٔىڭ چىمىرىضۇ، ھ وۈَ ئبرىطىضا ئۇالرٔىڭ

 لبٍحۇرۇٌىضۇ.

 ثىس ضورىؽىٕىي، ئٗۋالصىضىٓ ئىطرائىً وېٍىۋاجمبْ لىٍىپ لبرغىٍىك ضبۈب پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 111

 ئبجب صٌٖىٍٍٗرٔي روغْٗ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ٍېحٗرٌىه ٍېحٗوٍٗغىٗ ھىضاٍٗجىٗ ئۇالرٔي وىحبثٍىرىضا ئ ز ئۇالرؼب

 رٔىڭصٌٖىٍٍٗ ثۇ جبرجحي، ثبظ لىٍىػحىٓ لوثۇي ۋٖ لىٍضى ئىٕىبر ھِّٗىطىٕي ئۇٔىڭ ئۇالر لىٍضۇق.

 ئۇٔىڭ جۇرۇ ، جؤۇ  صىٕٕي ھٗق ثوٌؽبْ ٔېّىحي وبجحب ئبٌالھٕىڭ وىّىىي ئ زگٗرجىۋٖجحي. ئورۇٍٔىرىٕي

 ئبٌالھٕىڭ وىػىگٗ ِۇٔضاق ئ زگٗرجىۋېحىضىىْٗ، ئۇٔي جۇرۇ ، ثىٍىپ صٌٖىٍٍىرىٕي ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ھٗق

 لبجحىمحۇر. ھٗلىمٗجْٗ ئبزاثي

 ئۇٔىڭضىىي ۋٖ ھبٍبجي صۇَٔب وبپىرالرؼب لىٍؽبْ ئىٕىبر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىر ئبٌالھٕىڭ _ 111

 لىٍىضۇ. ِٗضشىرٖ ئېَحمبٔالرٔي ئىّبْ ئۇالر غۇۈب و رضىحىٍضى. چىراٍٍىك ِٗٔپٗئٗجٍٗر ٌٗززٖجٍٗر،

 ۇرىضۇ.ج ئۈضحۈْ وبپىرالرصىٓ ثبرٌىك وۈٔي لىَبِٗت ِۇئّىٍٕٗر ثۇ لورلىضىؽبْ ئبٌالھحىٓ ھبٌجۇوي،

 لٗۋىحىگٗ ئبضحي ئٗڭ صوزاسٕىڭ وبپىرالرٔي وىرگۈزىضۇ، جٕٗٔٗجٍٗرگٗ ئبٌىٌ ئٗڭ ئۇالرٔي ئبٌالھ چۈٔىي

 ثېرىضۇ. رىسىك ھېطبثطىس وىػىگٗ سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ  ئبٌالھ جبغالٍضۇ،

 صىٕضا ئۇالر وېَىٓ ئىضى. جبِبئٗت ثىر ئېَحىضىؽبْ ئىّبْ ئبٌالھمب ھِّٗىطي ئىٕطبٔالر _ 112

 ئۈچۈْ، لبٍحۇرۇظ صىٕؽب ئۇالرٔي ئبٌالھ ثىٍْٗ غۇٔىڭ وٗجحي، ث ٌۈٔۈ  ىشحىالپٍىػىپئ

 ئبٌالھٕي  ۋٖ ثٗرگۈچي سٗۋٖر سۇظ ثىٍْٗ جٕٗٔٗت لىٍؽبٔالرؼب ئىحبئٗت ئبٌالھمب پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي

 ئٗۋٖجحي، لىٍىپ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي صوزاسحىٓ لىٍؽبٔالرٔي ئبضىٍَىك ئۇٔىڭؽب ۋٖ لىٍؽبْ ئىٕىبر

 پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئۇ ئۈچۈْ، چىمىرىع ھ وۈَ ئۈضحىضٖ ٔٗرضىٍىرى لىٍىػمبْ ئىشحىال  ٔالرٔىڭئىٕطب

 ٍٗھۇصىَالرال پٗلٗت لىٍضى. ٔبزىً وىحبثالرٔي ضبِبۋى و رضٗجىۈچي ٍوٌٕي ھٗق ثىرگٗ ثىٍْٗ

 ھٗضٗت ئ زئبرا وېَىٓ وٌٗگٗٔضىٓ صٌٖىٍٍىرى ئوپئوچۇق ھٗلىمٗجٕىڭ جٗۋراجحب ثېرىٍگْٗ  ئ زٌىرىگٗ

 لۇرئبٕٔىڭ لىٍىٕؽبْ ٔبزىً ئۇٔىڭؽب ۋٖ ئىىٍٗٔىىي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص ىػىپ،لىٍ

 ھٗلٕي ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثىٍْٗ ئىراصىطي ئ ز ئبٌالھ لىٍىػحي. ئىشحىال  جوؼرىطىضا ئىىٍٗٔىىي ھٗق

 ىٗھٗلىمٗج وېٌٍّٗىگْٗ ثىرٌىىىٗ ٍٗھۇصىَالر ئۇالرٔي ۋٖ لىٍضى ِۇۋٖپپٗق ئبٍرىػمب ثبجىٍضىٓ

 ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ٍوٌؽب جوؼرا وىػىٕي سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ  ئبٌالھ لىٍضى. ھىضاٍٗت



 ضىٕبلالر وٌٗگْٗ ثېػىؽب ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئ جىْٗ ئىٍگىرى جېشي ضىٍٗر ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 113

 قغۇٔضا ثېػىؽب ئۇالرٔىڭ ئوٍالِطىٍٗر؟ وىرىػٕي جٕٗٔٗجىٗ جۇرۇ  وًٌّٗٗ ثېػىڭالرؼب ضىٍٗرٔىڭّۇ

 ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗر ئۇ ھٗجحب ىي،وٌٗگٗٔ لىَىٕچىٍىمالر زور ۋٖ  لورلۇٔچ وېطٌٍٗىه، ٍولطۇٌٍۇق، لبجحىك

 «وېٍٗر؟ لبچبّٔۇ ٍبرصىّي ئبٌالھٕىڭ» وېحىپ9 ئبٌضىرا  ٍبرصىّىگٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى

 ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍبرصىّي ئبٌالھٕىڭ ثىٍىڭالروي، ئىضى. وٗجىْٗ جوٌؽىٕىپ صٖرىجىضٖ صٍٖضىؽبْ

 ٍېمىٕضۇر. ىمٗجْٗھٗل

 ئبٌالھ ئۈچۈْ، ئېرىػىع ٍېمىٍٕىمىؽب ئبٌالھٕىڭ ضٗٔضىٓ ضبھبثىٍىرىڭ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 114

 ئۇالرؼب ضوراٍضۇ. ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي لىٍطب ضٗر  وىّگٗ ۋٖ ٔٗرضىٕي لبٔضاق ِېٍىضىٓ _ پۇي ٍوٌىضا

 چبِىڭالر لىٍىػمب ضٗر  ٕئٗرضى ثىر لبٔضالال ۈالرصىٓۈِۈٌۈو _ ِبي جبپمبْ ھبالٌضىٓ » ئېَحمىٕىي،

 ٍېحىٍّٗرگٗ، لبٌؽبْ وىچىه ئبجىطىضىٓ جۇؼمبٍٔىرىڭالرؼب، ٍېمىٓ ئبٔبۈالرؼب، _ ئبجب ئۇٔي ٍٗجطٗ،

 _ پۇي ۋٖ ئبئىٍىطىضىٓ ۋٖ ٍولطۇٌالرؼب ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىطي ھېچ ئۈچۈْ لبٔضۇرۇظ ئېھحىَبجىٕي

 ضىٍٗر ثوٌىضۇ. لىٍطبۈالر ضٗر  الرؼبِۇضبپىر لبٌؽبْ ئۈزۈٌۈ  سىراجىحي ٍوي لېٍىپ ٍىرالحب ِېٍىضىٓ

 «.جۇرىضۇ ثىٍىپ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي ئبٌالھ لىٍطبۈالر، ضٗر  ٔېّىٕي ٍبسػىٍىمحىٓ

 جىھبص لىٍضى. پٗرز لىٍىػٕي جىھبص لبرغي وبپىرالرؼب ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗر! ئي _ 115

 ضىٍٗرِۇ غۇۈب ٍبلحۇرِبٍضۇ، ئۇٔي جٗثىئىحي ئىٕطبْ ئۈچۈْ، و پٍۈوي سٗجىرىٕىڭ ثوٌؽبٍٔىمي، جبپبٌىك

 ٍبلحۇرِبً ٔٗرضىٕي ثوٌؽبْ پبٍضىٍىك ئۈچۈْ ئ زۈۈالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ  ضىٍٗر ٍبلحۇرِبٍطىٍٗر. ئۇٔي

 ثوٌؽبٍٔىمي راھٗت ۋٖ ھۇزۇر ۋالىحٍىك ئۇٔىڭضا ٔٗرضىٕي ثوٌؽبْ زىَبٍٔىك ئۈچۈْ ئ زۈۈالر لېٍىػىڭالر،

 ضىٍٗر ثىٍىضۇ، ئوثضاْ ٔٗرضىٕي پبٍضىٍىك ئۈچۈْ ضىٍٗر ئبٌالھ ِۇِىىٓ. لېٍىػىڭالر ٍبلحۇرۇ  ئۈچۈْ

 ئبجٍىٕىڭالر. ئۈچۈْ لىٍىع جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھ ضىٍٗر غۇۈب ثىٍٍّٗطىٍٗر، ئۇٔي

 لىٍىػمب ئۇرۇظ ئبٍضا چٗوٍٗٔگْٗ ئۇرۇظ » ضٗٔضى9ٓ ِۇغرىىالر پٍٗؽِٗجٗر! _ئي 116

 ئۇرۇظ ئبٍضا ٍٗٔگْٗچٗو لىٍىع ئۇرۇظ» ،ئېَحمىٕىي ئۇالرؼب ضْٗ ضورىػىضۇ. صٖ  «ثوالِضۇ؟

 وىػىٍٗرٔي ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھحۇر؛ چوڭ ج وۈظ لبْ لىٍىع، صٖپطٗٔضٖ ھ رِىحىٕي ئبٍٕىڭ ثۇ لىٍىپ

 ئۇٔىڭ ئبٌالھٕي، جوضۇغۇۈالر، وىرىػحىٓ صىٕىؽب ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي لورلۇجۇ ، ئبزاثال ،

 وىرىػحىٓ ھٗرِٖگٗ ِٗضجىضى ِۇضۇٌّبٔالرٔي  لىٍىػىڭالر، ئىٕىبر صىٕىٕي ئۇٔىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجىرىٕي

 ئۇٔىڭ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي، ِۇھِّٗٗص ثوٌؽبْ طيئبھبٌى ھٗرِٖٕىڭ ِٗضجىضى ۋٖ جوضۇغۇۈالر

 ئۇرۇظ ھٗرِٖضٖ ِٗضجىضى صٖرگبھىضا ئبٌالھٕىڭ چىمىرىػىڭالر ھٍٗضٖ  جبٍضىٓ ئۇ ضبھبثىٍىرىٕي

 ھبٌىحىڭالر ىٍىهِۇغرى ھبزىرلي ضىٍٗرٔىڭ جىٕبٍٗجحۇر. ئېؽىر ۋٖ گۇٔبھ چوڭ ئٌٗۋٖجحٗ لىٍؽبٔضىّٕۇ

 لوي ھٗرگىس  لىٍّىػٍىرىضىٓ  جىٕبٍىٌ ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرالر ئبغۇ «.گۇٔبھحۇر ئېؽىر ّۇئ ٌحۈرۈغحىٕ ئبصَٖ



 ضىٍٗر لٗصٖر لبٍحۇرۇۋٖجىٗٔگٗ وۇـرىٍىممب ئىطالِضىٓ ضىٍٗرٔي وٌٗطىال لوٌىضىٓ ئۇالر ئۈزِىضى،

 لىٍىپ، ئىحبئٗت وبپىرالرؼب وىّىي رصىٓضىٍٗ ِۇضۇٌّبٔالر! ئي جۇرىضۇ. لىٍىپ ئۇرۇظ صاۋاٍِىك ثىٍْٗ

 ثىىبر ئبسىرٖجحٗ ۋٖ صۇَٔب ئٌٍِٗٗىرى ٍبسػي ثبرٌىك  ئۇٔىڭ ئ ٌطٗ، پېحي وبپىر ٍېٕىپ صىٕىضىٓ ئ ز

 صوزاسحىٓ ئۇالر لبٌؽۇچىالرصۇر، ِٗۈگۈ صوزاسحب ۋٖ ۇرضئٗھٍى صوزار ئبصٍِٖٗر ثۇٔضاق وېحىضۇ. ثوٌۇ 

 چىمبٌّبٍضۇ. ھٗرگىس

 غٗرىئىحىگٗ ئىطالَ ۋٖ وٌٗحۈرگْٗ ئىّبْ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ئبٌالھمب، غۈثھىطىسوي، _ 117

 لىٍؽبْ جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھ ۋٖ لىٍؽبْ ھىجرٖت ٍوٌىضا ئبٌالھ جبغال  صىَبرىٕي ئ ز لىٍىضىؽبْ، ئِٗٗي

 ِۇئّىٓ  ئبٌالھ ىضۇ،ثوٌ طبلىٍ ئۈِىض ِۇوبپبجىٕي ۋٖ ِىٕيٖوٗر _ پٗزي ئبٌالھٕىڭ وىػىٍٗر ئبغۇ

 ِېھرىجبٔضۇر. چٗوطىس ئۇالرؼب لىٍؽۇچىضۇر، ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي گۇٔبھٍىرىٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ

 ضېحىۋېٍىػٕىڭ ۋٖ ضېحىع ئۇٔي ئىچىع، ھبراق ضٗٔضىٓ ِۇضۇٌّبٔالر پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 118

 ئبصِٖٕي ثوٌطۇْ، ٍېّٗوٍىه ٍبوي ثوٌطۇْ ئىچىٍّىه ٍٍِٗي _  )ھبراق ضوراٍضۇ جوؼرۇٌۇق ھ وّي

 )لىّبر ضوراٍضۇ جوؼرىطىضا لىّبر ضٗٔضىٓ ٍٗٔٗ ئۇالر ئىطىّضۇر . لوٍۇٌؽبْ ٔٗرضىگٗ ضىؽبْلىٍى ِٗضث

 ثىٍْٗ ھبراق» ئۇالرؼب9 ضْٗ و رضىحىضۇ ، ئوٍۇٕٔي ھٗرلبٔضاق ئوٍٕبٍضىؽبْ ئۇجۇغمب ،جىىىپ پۇي _

 ٕطبٕٔىڭئى ئىىىىطىٕىڭ ثۇ ثبر، زىَبٔالر و پٍىگْٗ ئۈچۈْ صۇَٔبٌىك ۋٖ صىٓ ئىىىىطىضٖ ھٗر لىّبرٔىڭ

 ٔٗپّۇ ئبزؼىٕٗ وىػىٍٗرگٗ ئىىىىطىضٖ ثۇ  ئِٗٗش، ئبز زىَىٕي ٍٗجىۈزىضىؽبْ ئىمحىطبصىؽب ۋٖ ئٗلٍىگٗ

 ئىٕطبٕٔي ئىىىىطي ثۇ چۈٔىي چوۈضۇر. ثٗن لبرىؽبٔضا ٔٗپىٗ زىَبْ ئىىىىطىضىىي ثۇ ٌېىىٓ ثبر،

 لىٍىضۇ، پٍٗضا ئبصاۋٖت ۋٖ صۈغٍّٗٔىه ئبرىطىضا وىػىٍٗرٔىڭ جوضىضۇ، ٔبِبزصىٓ زىىرىضىٓ، ئبٌالھٕىڭ

ثۇ ئبٍٗت ھبراق ثىٍْٗ لىّبر ھبراَ ) صېگىٓ. «ثوٌىضۇ ضٗۋٖة ثوٌۇغىؽب زاٍٗ ِبٌٕىڭ _ پۇي

 ئۇالر لىٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثوٌۇ ، ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ھبراَ لىٍىػىٕىڭ ِۇلٗصصىّىطىضۇر .

 9 ئۇالرؼب اٍضۇ.ضور جوؼرۇٌۇق لىٍىع ضٗصىمٗ لبٔچىٍىه ِېٍىضىٓ _ پۇي ضٗٔضىٓ ٍٗٔٗ

 ِٗٔپٗئٗجٍىه ضىٍٗرگٗ ئبسىرٖجحٗ ۋٖ صۇَٔب صېگىٓ. «لىٍىڭالر ضٗصىمٗ ئبرجۇلىٕي ئېھحىَبجىڭالرصىٓ»

 غٗرىئٗت ۋٖ ٔيٗرئبٍٗجٍ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ئۈچۈْ، لىٍىػىڭالر جٗپٗوىۇر ھٗلمىضٖ ئىػالر

 ثېرىضۇ. لىٍىپ ثبٍبْ جٗپطىٍىٌ ِۇغۇٔضاق ئٗھىبٍِىرىٕي

 _ پۇي ئۇالرٔىڭ ۋٖ لىٍىع ِۇئبِىٍٗ لبٔضاق ٍېحىٍّٗرگٗ ضٗٔضىٓ ئۇالر پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 116

 ئوثضاْ ئىػٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ » ئېَحمىٕىي، ئۇالرؼب ضورىػىضۇ. جوؼرۇٌۇق لىٍىع لبٔضاق ِېٍىٕي

 ئىػالرٔي پبٍضىٍىك ئٗڭ ھِٗىػٗ  ئۇالرؼب ٍبسػىضۇر. ئۈچۈْ ئۇالر ثٗرضٗۈالر ئورۇٔالغحۇرۇ 

 صىٕىٌ ضىٍٗرٔىڭ ئۇالر چۈٔىي ثوٌىضۇ، ٍبغىطبۈالر ئبرىٍىػىپ ثىٍْٗ ئۇالر ضىٍٗر ٍىڭالر،لى

 _ پۇي ٍېحىٍّٗرٔىڭ  ئبٌالھ ث ٌىضۇ. و ۈۈي ئىػىؽب لېرىٕضىػىٕىڭ ئ ز لېرىٕضاظ لېرىٕضاغٍىرىڭالرصۇر.



  ئىضى، سبٌىطب ھئبٌال ئٗگٗر ثىٍىضۇ. ئوثضاْ لىٍىۋٖجىۈچىٍٗرٔي زاٍٗ ئۇٔي ئورٔىؽب، ئ ضحۈرۈغٕىڭ ِېٍىٕي

 ۋٖ جبپبؼب چولۇَ ضىٍٗرٔي ئبرلىٍىك، لىٍىع ھبراَ ٍبغبغٕي ئبرىٍىػىپ ثىٍْٗ ٍېحىٍّٗر گٗضىٍٗر

 غٗرىئٗت جٗصثىرىضٖ، ثبرٌىك  ؼبٌىجحۇر، پبصىػبھٍىمىضا ئبٌالھ «.ثوالجحي ضبٌؽبْ لىَىٕچىٍىممب

 لىٍؽۇچىضۇر. ئىع ثىٍْٗ ھېىّٗت ثٌٗگىٍٗغحٗ

 وىرِىگۈچٗ ئىطالِؽب ئبٍبٌالر ِۇغرىه چولۇٔىضىؽبْ ثۇجالرؼب ٍٗرضى ِۇضۇٌّبٔالر! ئي _ 111

 پۇي جٗلضىرصىّۇ، لبٌؽبْ ٍېمىپ ضىٍٗرگٗ ئبٍبي ِۇغرىه ثىٍىڭالروي، ئبٌّبۈالر. ٔىىبھىڭالرؼب ئۇالرٔي

 ۋٖ ئبٌالھمب ئٗرٌٗر ِۇغرىه ٍبسػىضۇر. ئۇٔىڭضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ چ رٖ، ِۇئّىٓ ٍوق ئبثرۇٍىّۇ ٍوق، ِېٍي _

 ثوٌطىّۇ  صېضٖن ئبٍبٌالر ئۇ )ٍٍِٗي ئبٍبٌالرٔي ِۇئّىٓ وٌٗحۈرِىگۈچٗ ئىّبْ ؽِٗجىرىگٗپٍٗ ئۇٔىڭ

 ثىر جٗلضىرصىّۇ، لبٌؽبْ ٍېمىپ ضىٍٗرگٗ ئٗرٌٗر ِۇغرىه ثىٍىڭالروي، لىٍّبۈالر. ٍبجٍىك ئۇالرؼب

 ثىٍْٗ ئٗرٌٗر ِۇغرىه غۇ ئٗٔٗ ٍبسػىضۇر. ئۇٔىڭضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ، ثوٌطىّۇ، ٍولطۇي لۇي ِۇئّىٓ

 ئىػالرؼب ٍبِبْ ثبرىضىؽبْ ئېٍىپ صوزاسمب وىػىٕي ھٗرلبٔضاق ئ ٍٍٗٔگْٗ ثىٍْٗ ئۇالر ئبٍبٌالر غرىهِۇ

 ھٗق ثبرىضىؽبْ ئېٍىپ ِٗؼپىرٖجىٗ ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ ثٗٔضىٍىرىٕي ثىٍْٗ ئىراصىطي ئ ز ئبٌالھ چبلىرىضۇ،

 ئ زىٕىڭ ئۇالرؼب ھئبٌال صٖ ، ئبٌطۇْ ئىجرٖت ۋٖ ٔٗضىھٗت _ ۋٖز ئىٕطبٔالرٔي لىٍىضۇ. صٖۋٖت صىٕؽب

 ثېرىضۇ. لىٍىپ ثبٍبْ ئٗھىبٍِىرىٕي غٗرىئٗت ۋٖ ئبٍٗجٍىرىٕي

 جوؼرۇٌۇق ثوٌؽبْ  ئبصىحي ئبٍٍىك ئبٍبٌالرٔىڭ ٍٗٔي) ھٍٗس ضٗٔضىٓ ئۇالر پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 111

 غۇۈب زىَبٍٔىمحۇر، ئبصِٖگٗ ٍېمىٕالغمبْ ئۇٔىڭؽب ٔٗرضىضۇر، پبضىىٕب ئۇ» ئېَحمىٕىي، ئۇالرؼب ضوراٍضۇ.

 ٍېمىٕالغّبۈالر، جٗرٖپحىٓ جىٕطىٌ ئۇالرؼب ثوٌّىؽۇچٗ، پبن ھٍٗسصىٓ ئبٍبٌالر ِٗزگىٍىضىىي ھٍٗس

 ثٗرگْٗ لىٍىپ ھبالي ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ئۇالرؼب وېَىٓ، لىٍؽبٔضىٓ ؼۇضٍي پبوٍىٕىپ، ھٍٗسصىٓ ئۇالر

 _ جٗۋثٗ و   ئبٌالھ غٗوطىسوي، «.وېٍىڭالر  جٗرىپىگٗ ئبٌضى )ٍٗٔي لىٍىڭالر ٍېمىٕچىٍىك جبٍضىٓ

 ٍىراق پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ ۋٖ زىٕبصىٓ جۇجىضۇ، صوضث ثٗٔضىٍىرىٕي جۇرىضىؽبْ ئېَحىپ ئىطحىؽپبر

 جۇجىضۇ. صوضث وىػىٍٗرٔي پبن جۇرىضىؽبْ

 ئۇالرٔىڭ ِٗٔىٕي ضىٍٗر ثوٌۇ ، ٍېرىڭالر جېرىَضىؽبْ زىرائٗت ضىٍٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىڭالر _ 112

 وېٍىضۇ. ٍِٗضأؽب پٗرزٖٔحٍٗر ئۇٔىڭضىٓ ثىٍْٗ ئىراصىطي بٌالھٕىڭئ ئبٔضىٓ ج وۈضىٍٗر، ثبٌىَبجمۇضىؽب

 جبٍضىٕال ثٗرگْٗ لىٍىپ ھبالي ئبٌالھ ئِّٗب لىٍىڭالر، ٍېمىٕچىٍىك رٖۋىػحٗ سبٌىؽبْ ضىٍٗر ئۇالرؼب

 ئٌٍِٗٗٗرٔي ٍبسػي ئۈچۈْ ئ زۈۈالر ، پلىٍى رىئبٍٗ پٗرِبٍٔىرىؽب _ ئِٗر ئبٌالھٕىڭ وېٍىڭالر.

 چولۇَ ئۈچۈْ، ثېرىع ھېطبة وۈٔي لىَبِٗت ضىٍٗر ڭالروي،ثىٍى ۋٖ لورلۇۈالر ئبٌالھحىٓ لىٍىڭالر،

 ئىجبرٖت ِۇوبپبجحىٓ ٍبسػي ئبسىرٖجحىىي ِۇئّىٍٕٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗر! ئي ثبرىطىٍٗر. ئبٌضىؽب ئبٌالھٕىڭ

 ثٗرگىٓ. ٖرسٗۋ سۇظ ثىٍْٗ ئىع لىٍىضىؽبْ سۇغبي ئۇالرٔي



_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر وىػىٍٗرگٗ ٍبسػىٍىك لىٍىػمب، جۇؼمبٔچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي  113

صاۋاِالغحۇرۇغمب، جٗلۋاصار ثوٌۇغمب، وىػىٍٗرٔي ئٗپٍٗغحۈرۈ  لوٍۇغمب چبلىرىٍؽبْ چېؽىڭالرصا، 

رٔي لىٍىػمب ئىٍگىرى ثۇٔضاق لىٍّبضٍىممب ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي ثۇ ئىػال

جوضبٌؽۇ لىٍىۋاٌّبۈالر. ثۇٔضاق ئٗھۋاٌضا لٗضَٗ لىٍؽۇچي لٗضىّىٕي ثۇزۇ ، لٗضىّىگٗ وبپبرٖت 

ثىرىپ، ٍبسػي ئىػٕي لوٌضىٓ ثٗرِٗضٍىىي وېرٖن. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ض زۈۈالرٔي ئبۈال  

 جۇرؼۇچىضۇر، ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

 ئِّٗب جبزاٌىّبٍضۇ. ضٗۋٖثٍىه لٗضىّىڭالر ئىچىْٗ ىسِٗلطٗجط ضىٍٗرٔي ئبٌالھ _ 114

 ٔبھبٍىحي ثٗٔضىطىگٗ لىٍؽبْ جٗۋثٗ  ئبٌالھ جبزاالٍضۇ. ئۈچۈْ لٗضىّىڭالر ئىچىْٗ لٗضحْٗ

 .ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر ،ضۇرلىٍؽۇچى ِٗؼپىرٖت

 لٗضَٗ لىٍّبضٍىممب ٍېمىٕچىٍىك ۋالىث و پرٖن ئبٍضىٓ ج ت ٍبوي ِٗۈگۈٌۈن ئبٍبٌٍىرىؽب _ 115

 لىٍىپ ٍېمىٕچىٍىك ئبٍبٌٍىرىؽب ئىچىضٖ ئبً ج ت  ثۇ ئۇالر  ئٗگٗر وېرٖن. وۈجۈغي ئبً ج ت ئىچىٍٗٔٗر

 ِٗؼپىرٖت  ثۇزۇۋٖجىٍٗٔىىىٕي لىٍىپ لٗضَٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ،ثىٍطۇٔىي ۇٔيغ لبٍحطب، لٗضىّىضىٓ

 ِېھرىجبٔضۇر. حئبھبٍى ئۇالرؼب لىٍؽۇچىضۇر،

 ٔيئۇالر ئبرلىٍىك لىٍّبضٍىك ٍېمىٕچىٍك ئبٍبٌٍىرىؽب صاۋاِالغحۇرۇ  لٗضىّىٕي ئۇالر ئٗگٗر _ 116

 ثىٍىپ ٔىَىحىٕي جۇرؼۇچىضۇر، ئبۈال  ض زٌىرىٕي ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ وٌٗطٗ، ٔىَىحىگٗ لىٍىع جبالق

 ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت ئبضبضْٗ ثۇٔىڭؽب ئۇالرؼب جۇرؼۇچىضۇر،

 لېحىُ ئۈچ ٍٗٔي جۇجىضۇ) ئىضصٖت ئ جىۈچٗ ھٍٗس ئۈچ ٔىىبھالّٔبً ئبٍبٌالر لىٍىٕؽبْ جبالق _ 117

 ئۇالرٔىڭ ثۇ وۈجىضۇ . و رگۈچىٍىه ھٍٗس لېحىُ ئۈچ ٍبوي پبوالٔؽۇچىٍىه لېحىُ ئۈچ و رۈ  ھٍٗس

 ىرىگٗث ثبغمب ئىچىضٖ ئىضصٖت ئۇالرٔىڭ ئۈچۈٔضۇر. ثىٍىػي ئىىٍٗٔىىىٕي ثوظ ثبٌىَبجمۇٌىرىٕىڭ

 ِۇئّىٓ ئىػىٕىضىؽبْ جٗزِْٗ وۈٔىگٗ ئبسىرٖت ۋٖ ئبٌالھمب ئۇالر ئِٗٗش. جبئىس ٔىىبھٍىٕىػي

 ٍوغۇرِبضٍىمي ھٍٗسٔي ٍبوي ج رٌّٖىٕي ٍبراجمبْ ئبٌالھ ثبٌىَبجمۇضىضىىي ئۇالرٔىڭ ثوٌطب، ئبٍبٌالر

 ئۇالرٔي ئىچىضٖ ٖتِۇصص ئبٍٍىك ج ت  غۇ سبٌىطب، لېٍىػٕي ئٗپٍىػىپ ئٗرٌىرى ئۇالرٔىڭ ئٗگٗر الزىُ.

 ثوٌۇغي، لېٍىع ئٗپٍىػىپ راضححىٕال ٔىَىحي ئٗرٌٗرٔىڭ ثۇٔىڭضا ھٗلٍىمحۇر. ئٗڭ ئېٍىػمب لبٍحۇرۇ 

 ئبٍبٌٍىرى الزىُ. ثوٌۇغي و زٌىّىگْٗ ٍٗجىۈزۈغٕي زىَبْ ئۇالرؼب ئۇزارجىپ ئىضصىحىٕي ئبٍبٌٍىرىٕىڭ

 ثٌٗگىٍىگْٗ غٗرىئٗت ٍبٌٍىرىٕىڭّۇئب ئۈضحىضٖ ئٗرٌىرى ثوٌؽىٕىضٖن، ھٗلٍىرى ئٗرٌٗرٔىڭ ئۈضحىضٖ

 ۋٖ جۇجۇظ زىّّىطىضٖ ئ ز ئبٍبٌىٕي چىمىع، ِٗضئۇٌىَىحىضىٓ ئبئىٍىطىٕىڭ ئٗرٌٗر ثبر. ھٗلٍىرى

  ئبٌالھ ئىگٗ. ئبرجۇلٍۇلمب صٖرىجٗ ثىر ئبٍبٌالرصىٓ جٗھٗجحٗ لىٍىع ئىگٗ جۇرِۇغمب ٍبسػي ئۇالرٔي

 رٖۋىػحٗ ِۇٔبضىپ ئ زىگٗ ئىػٕي ھٗرثىر ئىگىضۇر، لۇۋۋٖجىٗ _ وۈچ لىٍؽۇچي لٗھر ؼبٌىجحۇر،



 لىٍؽۇچىضۇر. ئىع ثىٍْٗ ھېىّٗت ثٌٗگىٍٗغحٗ

 جباللحۇر، لېحىٍّىك ئىىىي لىٍىٕؽبْ ھبٌضا ئبٍرىُ _ ئبٍرىُ جبالق ثوٌىضىؽبْ ٍېٕىۋېٍىػمب _ 118

 ىپ،لىٍ ِۇئبِىٍٗ ٍبسػي ئبٍبٌىؽب ئبصِٖٕىڭ لبٍحۇرۇۋاٌؽبْ ئبٍبٌىٕي وېَىٓ، جباللحىٓ لېحىٍّىك ئىىىي

 لوٍۇۋېحىػي، چىراٍٍىمچٗ ئۇٔي ثېرىپ، جوٌۇق ھٗلمىٕي ئۇٔىڭ ٍبوي ئ جۈغي ثىٍٍٗ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ

 ئۈچۈْ جوٍٍۇق ٍبوي ِٗھرى ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ئٗرٌٗر! ئي الزىُ. ٍبٍّبضٍىمي ئٍٗىجىٕي ئبٍبٌىٕىڭ

 ئبٍبي _ ئٗر ئِّٗب ثوٌّبٍضۇ. ھبالي ضىٍٗرگٗ ۋېٍىعۇلبٍحۇر ٔٗرضٗ ثىرٖر صىٍٓىرىڭالرٔٗرضى  ثٗرگْٗ

 چبؼضا ثۇ لورلطب، لىالٌّبضٍىمىضىٓ جٗرٖ  ثىر ئبصىً ھولۇلالرٔي _ ھٗق ئبرىطىضىىي ئ ز ئىىىىطي

 ئٗگٗر  جبپػۇرىضۇ. لىٍىػىؽب جٗرٖ  ثىر چبلىٍىرىٕىڭ _ ئىگٗ ئ زٌىرىٕىڭ ِٗضىٍىطىٕي ئ زٌىرىٕىڭ

 رىئبٍٗ ثٌٗگىٍىّىٍىرىگٗ ئبٌالھٕىڭ ئىىىىطىٕىڭ ئبٍبي _ ئٗر ثوٌؽبٔالر چبلىطي _ ئىگٗ ئۇالرٔىڭ

 ھېچجىر ثېرىػىضٖ ٔٗرضٗ ثىر ئېرىگٗ ثٗصىٍىگٗ ئبجرىػىع ئبٍبٌٕىڭ ئٗٔطىرىطٗ، لىالٌّبضٍىمىضىٓ

 ضىٍٗر چېگراضىضۇر. ئوجحۇرىطىضىىي ھبراَ ثىٍْٗ ھبالي ئبٌالھٕىڭ ئٗھىبِالر غۇ ئٗٔٗ ٍولحۇر. گۇٔبھ

 وېحىضىىْٗ، ئ جۈ  چېگراصىٓ ىٍىگْٗثٌٗگ ئبٌالھ وىّىي وٗجّٗۈالر. ئ جۈ  ھٗرگىس چېگراصىٓ ثۇ

 ثوٌۇ  لىٍؽۇچىالر زۇٌۇَ ئ زى ئ زىگٗ ئبرلىٍىك لىٍىع جېگىػٍىه ئبزاثىؽب ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىٕي ئۇالر

 لبٌىضۇ.

 جٗگّىگۈچٗ، ئٗرگٗ ثبغمب ئبٍبي ئۇ لىٍطب، جبالق لېحىُ ئۈچىٕچي ئبٍبٌىٕي ئٗر ئٗگٗر _ 126

 ِٗۈگۈٌۈن ثٌٗىي ئِٗٗش، ِٗلطىحىضٖ چىمىرىع ٍوي ئۈچۈْ لبٍحىع ئېرىگٗ ثىرىٕچي  جٗگىٗٔضىّۇ

 ئبٍبي ئۇ ئبغّىؽۇچٗ، ئٌِٗٗگٗ ِۇٔبضىۋٖت جىٕطىٌ ئوجحۇرىضا ۋٖ جٗگّىگۈچٗ ئۈچۈْ ثوٌۇظ سوجۇْ

 وٗجىْٗ ئ ٌۈ  ئ زى ٍبوي لىٍؽبْ جبالق ئبٍبٌٕي ئۇ ئٗر وېَىٕىي لبٍحبٌّبٍضۇ. ئېرىگٗ ثىرىٕچي

 ئېرى ثۇرۇٔمي ثىٍْٗ ئبٍبي ثۇ ئٗھۋاٌضا، چىممبْ ىضىٓزىّّىط ئۇٔىڭ ئبٍبي ثۇ ثىٍْٗ ضٗۋٖة

 لىالالٍضىؽبٍٔىمىؽب رىئبٍٗ ثٌٗگىٍىّىٍىرىگٗ ثٌٗگىٍىگْٗ ھٗلمىضٖ ئبئىٍٗ ئبٌالھٕىڭ ئىىىىطي

 ثۇ ٍبرىػىۋاٌطب، لبٍحىضىٓ ثىٍْٗ ىئېر ثۇرۇٔمي ثوٌۇ  جوغمۇزۇ  ئىضصىحىٕي ئبٍبي ئۇ ئىػٗٔطٗ،

 لۇرئبٕٔىڭ ئۇٔي ئبٌالھ ثوٌۇ ، ئٗھىبِالر ثٌٗگىٍىگْٗ  ئبٌالھ ثۇ ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ ئىىىىطىگٗ

 ثۇ چۈٔىي ثېرىضۇ، لىٍىپ ثبٍبْ ئۈچۈْ لٗۋَ ثىٍىضىؽبْ ثٌٗگىٍىّىٍىرىٕي ۋٖ ئٗھىبٍِىرىٕي

 ئبغۇالرصۇر. وىػىٍٗر ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضىؽبْ ئٗھىبِالرصىٓ

 ثوٌطب، لبٌؽبْ صٖ  جوغبً ئىضصىحي ئۇالرٔىڭ ، ثوٌطبۈالر، لىٍؽبْ جبالق ئبٍبٌالرٔي ضىٍٗر _ 121

 ئبصا ثوٍىچٗ ٍوضۇْ _  لبئىضٖ ۋٖ غٗرىئٗت ھولۇلٍىرىٕي _ ھٗق ڭئۇالرٔى ،ٍبرىػىپ ثىٍْٗ ئۇالر

 جوغمۇچٗ ئىضصىحي ئۇالرٔي ٍبوي جۇجۇۈالر ٔىىبھىڭالرصا چىراٍٍىمچٗ ئۇالرٔي ثىٍْٗ ٔىَىحي لىٍىع

 لىٍىع صٖپطٗٔضٖ ھولۇلىٕي _ ٗقھ ئبٍبٌالرٔىڭ ثېرىڭالر. لوٍۇ  ثىٍْٗ ٍبسػىٍىك ئېحىپ جٗرن



 وىّىي ئٍٍٗٗۈالر. ھٗزٖر جۇرۇغحىٓ جۇجۇ  ئۇالرٔي ئۈچۈْ ٍٗجىۈزۈظ زىَبْ ئۇالرؼب ثىٍْٗ ٔىَىحي

 ثوٌىضۇ. لىٍؽبْ زۇٌۇَ ئ زىگٗ ئبرلىٍىك ثوٌۇظ جېگىػٍىه ئبزاثىؽب ئبٌالھٕىڭ ئۇ لىٍىضىىْٗ، غۇٔضاق

 ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ لىٍىۋاٌّبۈالر. بلچبقچ _ وۈٌىٗ ئٗھىبٍِىرىٕي ۋٖ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ

 ئىجبرٖت ثېرىػحىٓ لىٍىپ ثبٍبْ جٗپطىٍىٌ ئٗھىبٍِىرىٕي غٗرىئٗت ۋٖ لىٍؽبٍٔىمي ھىضاٍٗت ئىطالِؽب

 ۋٖ ئٗضٍٗۈالر ثىٍضۈرگٍٗٔىرىٕي ضىٍٗرگٗ ضۈٕٔٗجحىٓ ۋٖ لۇرئبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ ئٗضٍٗۈالر، ّىحىٕيېٔ وبجحب

 ضىٍٗرٔي ئٗضٍىحىضۇ، ٔېّٗجٍٗرٔي ثۇ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ لىٍىڭالر. ۈوۈرغ ئبٌالھمب ئۈچۈْ ٔېّٗت ئۇٌۇغ ثۇ

 ئبٌالھٕىڭ ،لورلۇۈالر حىٓئبٌالھ ضىٍٗر ئبگبھالٔضۇرىضۇ. لىٍىػحىٓ سىالپٍىك پٗرِبٍٔىرىؽب _ ئِٗر

 ٔٗرضىٕي ھِّٗٗ ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، لبٌّبۈالر، ئۇٔحۇ  جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي و زىحىپ ضىٍٗرٔي

 ٍبرىػب ئٌِٗٗىگٗ ھٗروىّگٗ ئبٌالھ ئِٗٗضحۇر، ِٗسپىٌ ٔٗرضٗ ھېچمبٔضاق ئۇٔىڭؽب ثىٍگۈچىضۇر،

 ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت

 ئبٍبٌالرٔي ئىگىضارچىٍىمىڭالرصىىي ضىٍٗرٔىڭ ئٗگٗر چبلىٍىرى! _  ئىگٗ ٔىڭرالٌئبٍب ئي _ 121

 جوغۇ  ئىضصىحي لبٍحۇرۇۋاٌّبضحىٓ، ئٗرٌىرى ۋٖ طبثوٌ ؽبْلىٍ جبالق ج ۋىٕىضٖ ٕىڭجبالل ئۈچ ئٗرٌىرى

 پۈجۈغىْٗ ئبرىطىضا ئ ز لىٍىپ، ئىراصٖ ػٕيلېٍى پٍبرىػى ثىٍْٗ ئٗرٌىرى ئ ز ئبٍبٌالر ثۇ ،ثوٌطب لبٌؽبْ

 ئبراۈالرصىٓ لىٍّبۈالر. جوضمۇٍٔۇق لبٍحىػىؽب ثىٍْٗ ٔىىبھ ٍېڭي گٗٗرٌىرىئ ئ ز ٔىڭالرئۇ ثوٌطب،

 ٔٗضىھٗت _ ۋٖز ثىٍْٗ ثۇٔىڭ وىػىٍٗرگٗ وٌٗحۈرگْٗ ئىّبْ چىٓ وۈٔىگٗ ئبسىرٖت ۋٖ ئبٌالھمب

 _ ٍۈز ضىٍٗرٔىڭ لوٍۇغۇۈالر ٍوي ٍبرىػىۋېٍىػىؽب لبٍحب ثىٍْٗ ئبٍبٌٍىرى ئ ز ئٗرٌٗرٔىڭ لىٍىٕىضۇ،

 ٔېّىٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئىػحۇر. پبٍضىٍىك ئٗڭ ئۈچۈْ جېپىػىڭالر ضبۋاة ٍبسػي، ئٗڭ ئۈچۈْ ئبثرۇٍۇۈالر

 ثىٍٍّٗطىٍٗر. ضىٍٗر ثىٍىضۇ، ٌالھئب ئىىٍٗٔىىىٕي پبٍضىٍىك

ئبٔىالر ثوۋالٍىرىٕي ئىىىي ٍىً جوٌۇق ئېّىحىػي الزىُ. ثۇ جوٌۇق ئېّىحىػٕي سبٌىؽبْ  _ 122

غٗرىئٗجحٗ ئبٍبٌالرٔي  ۋٖ ثبٌىٍىرىٕي ئېّىحىۋاجمبْ ؽبْئ زٌىرى جبالق لىٍوىػي ئۈچۈٔضۇر. ئبجىالر 

ۋٖ وىَىُ _ وېچٗن ثىٍْٗ جِٗىٍٕٗ   ثۇٍرۇٌؽبْ لبئىضٖ  _ ٍوضۇْ ثوٍىچٗ ٍېّٗن _ ئىچّٗن

 ئبٔب ثىٍْٗ ئبجب ثۇٍرۇِبٍضۇ. ئىػمب ٍٗجٍّٗضىؽبْ لۇصرىحي ھېچىىّٕي ئبٌالھ چۈٔىي جۇرۇغي وېرٖن.

 ۋارىطي ئۇٔىڭ ئٗھۋاٌضا، وٗجىْٗ ئ ٌۈ  ئبجب الزىُ. جبرجّبضٍىمي زىَبْ ضٗۋٖثٍىه ثوۋىمي ئىىىىطي

 ئىجبرٖت ثېرىػحىٓ جوٌۇلال  وېچىىىٕي _ وىَىُ ۋٖ ئىچّىىىٕي _ ٍېّٗن ئبٍبٌٕىڭ ئوسػبظ ئبجىؽب

 رازىٍىمي ئىىىىطىٕىڭ ھٗر وېڭىػىپ، ئبٔب _ ئبجب ئٗگٗر الزىُ. ئېٍىػي ئۈضحىگٗ ئ ز ِٗضئۇٌىَٗجٕي

 گۇٔبھ ھېچ ئۇالرؼب ثوٌطب، ئبٍرىۋٖجّٗوچي ضۈجحىٓ ثۇرۇْ جوغۇغحىٓ ٍىً ئىىىي ثوۋىمىٕي ثىٍْٗ

 ثوٌطب، ئېّىحّٗوچي )ئىٕىىئبٔىؽب  ئبٍبٌؽب ثبغمب ئبٔىطىضىٓ مىٕيثوۋى ئبٔب ثىٍْٗ ئبجب ئٗگٗر ثوٌّبٍضۇ.

 ثٗرضٗ، ثوٍىچٗ ٍوضۇْ _  لبئىضٖ ھٗلمىٕي ئېّىحىٍٗٔىه ئىٕىىئبٔىٕىڭ ۋٖ ھٗلمىٕي ئبٔىٕىڭ ئبجب

 ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، لورلۇۈالر، ئبٌالھحىٓ ئٗھۋاٌىڭالرصا ثبرٌىك ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ ئۇالرؼب



 ئٌِٗٗىڭالرؼب غۇ ضىٍٗرگٗ وۈٔي لىَبِٗت جۇرؼۇچىضۇر، و رۈ  ئٌِٗٗىڭالرٔي لىٍىۋاجمبْ ضىٍٗرٔىڭ

 ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت لبرا 

 وۈْ ئوْ ئبً ج ت ئۇالر ثوٌطب، ئبٍبٌالر لبٌؽبْ جۇي وېحىپ ۇ ثوٌ ۋاپبت ئېرى ىٓئبراۈالرص _ 123

 چىمىرىٍّبٍضۇ ، )ۋٖ چىمّبٍضۇ  ئ ٍىضىٓ ئٗرٔىڭ ئىچىضٖ ِۇصصٖت ثۇ ئۇالر الزىُ. جۇجۇغي ئىضصٖت

 چىمطب، ضىرجمب ئۇالر وېَىٓ، جوغمبٔضىٓ ِۇصصٖت ِٗزوۇر ثوٌّبٍضۇ. ٍبجٍىك زىٕٕٗجٍٍّٗٔٗضۇ،

 ئبٍبٌالرٔىڭ ئي ثوٌطب، ٍبجٍىك ثوٍىچٗ ٍوضۇْ _  لبئىضٖ و رضىحىٍگْٗ غٗرىئٗجحٗ ۋٖ زىٕٕٗجٍٗٔطٗ

 ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا مبْلىٍىۋاج ضىٍٗر ئبالجب ئبٌالھ ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ ضىٍٗرگٗ چبلىٍىرى! _  ئىگٗ

 ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت لبرا  غۇٔىڭؽب ضىٍٗرگٗ ،سٗۋٖرصارصۇر جوٌۇق ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ثبرٌىك

 جوغّىؽبْ ئىضصىحي جېشي لىٍىٕىپ، جبالق ئۈچ ٍبوي وٗجىْٗ ئ ٌۈ  ئېرى ئٗرٌٗر! ئي _ 124

 صىٍىڭالرصا ئ ٍٍىٕىػٕي وېَىٓ جوغمبٔضىٓ ئىضصىحي ٍبوي ئ جۈغحٗ پۇرىحىپ جٌٗىپىٕي ئ ٍٍىٕىع ئبٍبٌالرؼب

 جىُ جۈپٍٍٗىضىٓ ئبجىسٌىمىڭالر ئىٕطبٔىٌ  ضىٍٗرٔىڭ ٍوق. گۇٔبھ ھېچ ضىٍٗرگٗ ٍوغۇرۇغحب

 غۇۈب ٌِٗۇِضۇر. ئبٌالھمب ئبچىضىؽبٍٔىمىڭالر ئېؽىس جوؼرىضا ۇث  ؼبئۇالر ثٗرىجىر جۇراٌّبٍضىؽبٍٔىمىڭالر،

 صىٍىڭالرصا ٍبوي لوٍۇغمب پۇرىحىپ ثبرٌىمىٕي ئبرزۇٍۇۈالر ئ ٍٍىٕىع ئۇالرؼب ئۈچۈْ ضىٍٗر ئبٌالھ

 جوغّبضحىٓ ئىضصىحي ٍبوي ۋٖ لىٍىػحىٓ زىٕب ثىٍْٗ ئۇالر ٌېىىٓ، لىٍضى. رۇسطٗت ٍوغۇرۇغمب

 ئبرزۇٍۇۈالر ئ ٍٍىٕىع  پٗلٗت ئٍٍٗٗۈالر، ھٗزٖر لوٍۇغحىٓ صىٍىػىپۋٖ ٍوغۇرۇْ ٔىىبھٍىٕىػحىٓ،

 ئۇرۇّٔبۈالر. ئ ٍٍىٕىػىٗ جوغّىؽۇچٗ ئىضصىحي ئبٍبٌٕىڭ ثوٌىضۇ. صېطٗۈالر غٗوىٍضٖ ِۇۋاپىك ثبرٌىمىٕي

 ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، غۇٔىّۇ لورلۇۈالر. ئبٌالھحىٓ جۇرىضۇ. ثىٍىپ ٕيصىٍىڭالرصىىى ئبٌالھ ثىٍىڭالروي،

 جبزاالغمب ثٗٔضىٍىرىٕي گۇٔبھىبر لىٍؽۇچىضۇر، ِٗؼپىرٖت ٔبھبٍىحي  ثٗٔضىطىگٗ لىٍؽبْ جٗۋثٗ ىؽبگۇٔبھ

 زاجحۇر. وٗجٍّٗضىؽبْ ئبٌضىرا 

 جبالق ئۇالرٔي ثۇرۇْ لىٍىػحىٓ ٍېمىٕچىٍىك ٔىىبھٍىٕىپ ئبٍبٌالرؼب ضىٍٗر ئٗرٌٗر! ئي _ 125

 ضىٍٗرگٗ لىٍطبۈالر، جبالق ئۇالرٔي ر،ثوٌطبۈال جٍٗىٍٕىّىگْٗ جېشي ِٗھرىٕي ۋٖ ثوٌطبۈالر لىٍؽبْ

 ۋٖ ثېرىع جٗضٌٍٗي ٍبٌؽۇزٌۇلىؽب وېَىٕىي جباللحىٓ لىٍىع، ھېطضاغٍىك ئۇالرؼب ثوٌّبٍضۇ. گۇٔبھ ھېچ

 ثٗھرىّْٗ لىٍىڭالر. ثٗھرىّْٗ ِبٌضىٓ _ پۇي ئۇالرٔي  ئۈچۈْ، ئېٍىع ئبٌضىٕي ئ چٍّٗٔىىٕىڭ

 ٍبرىػب، ثبٍٍىمىؽب ئ زىٕىڭ ثبً ثوٌىضۇ. لبرا  ئٗھۋاٌىؽب ئىمحىطبصىٌ لىٍؽۇچىٕىڭ جبالق لىٍىع

 ئبٍبٌالرؼب لىٍىٕؽبْ جبالق ثۇ لىٍطۇْ. ثٗھرىّْٗ ثوٍىچٗ لبئىضٖ جۇغٍۇق ھبٌىؽب ئ زىٕىڭ وِٗجٗؼٌّٗۇ

 ئبصٍِٖٗرٔىڭ لىٍىضىؽبْ ٍبسػىٍىك ئ زىگٗ ثىٍْٗ لىٍىع ئىحبئٗت ئبٌالھمب لىٍىضىؽبْ، ٍبسػىٍىك

 .ِٗججۇرىَىحىضۇر جېگىػٍىه ئ جٗغىٗ

 لىٍطبۈالر، جبالق ئىٍگىرى لىٍىػحىٓ ٍېمىٕچىٍىك ئېٍىپ ٔىىبھىڭالرؼب ئبٍبٌالرٔي ضىٍٗر _ 126



 ِٗھرىٕىڭ غۇ وېٍىػىْٗ ثوٌطبۈالر، وېٍىػىْٗ ثېرىػىٗ ِٗھرى ِىمضارصا ٌِٗۇَ ئۇالرؼب ئِّٗب

 ثوٌؽبْ ىهجېگىػٍ ئ زٌىرىگٗ ئبٍبٌالر لىٍىٕؽبْ جبالق ئٗگٗر پٗرزصۇر. ثېرىػىڭالر ئۇالرؼب ٍېرىّىٕي

 ِٗھرىٕىڭ وېٍىػىْٗ  ئٗر لىٍؽبْ جبالق ٍبوي وٗچطٗ ۋاز ئېٍىػحىٓ ِٗھرىٕي ٍېرىُ ِٗزوۇر

 ئبٌالھحىٓ لوٍۇغۇۈالر ٍوي ثىرىڭالرؼب _ ثىر ئبٍبٌالر! _ ئٗر ئي ثوٌطب، ثېرىۋٖجّٗوچي ھِّٗىطىٕي

 ثوٌّىؽبْ پٗرز بئۈضحۈۈالرؼ ئىٕطبٔالر! ئي ٍېمىٕضۇر. ئٗڭ لىٍىػمب ئىحبئٗت ئۇٔىڭؽب ۋٖ لورلۇغمب

 ثىر ئبرلىٍىك وٗچۈرۈۋېحىع جېگىػٍىىٍىرىڭالرٔي ئېٍىػمب ۋٖ ثېرىع ثىٍْٗ ئىشحىَبرىڭالر ئ ز ثوٌطىّۇ،

 و رۈ  ئىػىڭالرٔي لىٍىۋاجمبْ ئبٌالھ غٗوطىسوي، .ئۇٔحۇِبۈالر لىٍىػٕي ئېھطبْ ثىرىڭالرؼب _

 ئىػالرؼب پٗزىٍٗجٍىه ٍٗٔضۈرىضۇ،رىؽجٗج لىٍىػمب و   ئىػالرٔي ٍبسػي ضىٍٗرٔي ئبٌالھ جۇرؼۇچىضۇر،

 لىٍىضۇ. صٖۋٖت

 غٗرجٍىرىگٗ، ثبرٌىك ٔبِبزٔي ۋار ثٗظ لىٍىٕؽبْ پٗرز ضىٍٗرگٗ ِۇضۇٌّبٔالر! ئي _ 127

  ثوٌۇپّۇ ثېرىڭالر، ئٗھّىَٗت مبئولۇغ ۋالحىضا ئ ز ھبٌضا لىٍؽبْ رىئبٍٗ ٍىرىؽبپۋاجى پٗزرٌىرىگٗ،

 ھبٌضا ئٍّٗٗٔگْٗ ئبٌالھحىٓ ٔبِىسىڭالرصا ثېرىڭالر. ىَٗتئٗھّ ٔبِىسىؽب ئٗضىر _  ٔبِبز ئوجحۇرىضىىي

 جۇرۇۈالر. ثىٍْٗ وِٗحٗرٌىه ۋٖ ئىحبئٗجٍّٗٔىه

 ئۇالغ ٍبوي  پىَبصىّۇ ٔبِبزٔي ثوٌطبۈالر، لورلۇٔچحب جٗرٖپحىٓ صۈغّىٕىڭالر ضىٍٗر ئٗگٗر _ 128

 ھٗجحب ثوٌىضۇ، لۇضبۈالرئو غۇٔضاق ٍٗجطٗ وۈچۈۈالر ئولۇغمب غٗوىٍضٖ لبٔضاق ثېرىپّۇ، وېحىپ ئۈضحىضٖ

 جٗرٖپىٗ سبٌىؽبْ ثوٌّىطب، ئىّىبٔىَٗت ٍۈزٌىٕىػىٗ لىجٍىگٗ ئولۇضبۈالرِۇ، ثىٍْٗ ئىػبرٖت _ ئىّب

 ثوٍىچٗ لبئىضىطي ئٗضٍىضىىي ٔبِبزٔي ثوٌؽبٔضا، ٍوق لورلۇٔچ ثوٌىضۇ. ئولۇضبۈالرِۇ ٍۈزٌىٕىپ

 _  لبئىضٖ لىٍىػٕىڭ ئىجبصٖت ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئېحىڭالر، ٍبص و   ئبٌالھٕي ئولۇۈالر. ئ زگٗرجًّٗ

 لىٍىڭالر. غۈوۈر ثىٍضۈرگٍٗٔىىىگٗ ثىٍّىگٍٗٔىرىڭالرٔي ئٗھىبٍِىرىضىٓ صىٕىڭالرٔىڭ ۋٖ جٗرجىپٍىرىضىٓ

_ ئ زٌىرى ئ ٌۈ  وېحىپ ئبٍبٌٍىرى لېٍىپ لبٌىضىؽبْ ئٗرٌٗر ۋارىطٍىرىٕىڭ ثۇ ئبٍبٌالرٔي  136

ئۇالرٔي ئٗرٌىرى ۋاپبت ثوٌؽبْ ۋالحىضىٓ ثبغال  ئٗرٌىرىٕىڭ ئ ٍىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرِبضٍىمي، 

جوٌۇق ثىر ٍىً ٔٗپىمٗ ثىٍْٗ جِٗىٍٕىػي ھٗلمىضٖ ۋٖضىَٗت لىٍطۇْ. ثۇ، ئٗرٌىرى ئ ٌۈ  وٗجىْٗ 

ئبٍبٌالرؼب ھېطضاغٍىك لىٍىع ۋٖ ئ ٌگۈچىٕىڭ روھىٕي غبص لىٍىع ئۈچۈٔضۇر. ئٗگٗر ِٗزوۇر ئبٍبٌالر 

 ٍىضىٓ ئ ز ئىشحىَبرى ثىٍْٗ چىمىپ وٗجطٗ، ئي ۋارىطالر! ثىر ٍىً جوغۇغحىٓ ثۇرۇْ ئٗرٌىرىٕىڭ ئ

ثۇٔىڭضا ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، ئۇ ئبٍبٌالرٔىڭ ئ زٌىرى ھٗلمىضٖ لىٍؽبْ لبئىضٖ _ ٍوضۇٍٔۇق 

ئىػٍىرىضا ئۇالرؼىّۇ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ ھِّٗىضىٓ ؼبٌىجحۇر، ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ 

 ت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.ئىػٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىضٖ ھېىّٗ

 ثېرىع ٔٗپىمىطىٕي ثوٍىچٗ لبئىضٖ و رضىحىٍگْٗ غٗرىئٗجحٗ ئبٍبٌالرٔىڭ لىٍىٕؽبْ جبالق _ 131



 ئ جٗغىٗ وىػىٍٗرٔىڭ جٗلۋاصار لىٍىضىؽبْ ئىحبئٗت ئۇٔىڭؽب ۋٖ لورلىضىؽبْ ئبٌالھحىٓ ثۇ وېرٖن.

 ِٗججۇرىَىحىضۇر. جېگىػٍىه

 ئبٍبٌالر ۋٖ ثبٌىالر  ئبٌالھ صٖ ، لىٍطۇْ ئِٗٗي ٖۋ ئىػٍٗجطۇْ ئٗلٍىٕي ضىٍٗرٔي _ 131

 صۇَٔبٌىك ۋٖ صىٓ ،ئبٍٗجٍىرىٕي لىٍؽبٔضٖن، ثبٍبْ جٗپطىٍىٌ ئٗھىبٍِىرىٕي غٗرىئٗت ھٗلمىضىىي

 جوٌۇق، ِۇغۇٔضاق ئٗھىبٍِىرىٕي ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ثوٌىضىؽبْ ئېھحىَبجٍىك ضىٍٗر ئىػٍىرىڭالرصا ثبرٌىك

 ثېرىضۇ. لىٍىپ ثبٍبْ جٗپطىٍىٌ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زٌىرى ِىڭالرچٗ جۇرۇلٍۇق، )صۈغّٗٔگٗ لبرغي جۇرِبً  ئ ٌۈِضىٓ  132

لورلۇ  ٍۇرت _ ِبوبٍٔىرىضىٓ ۋٖ ئ ٍٍىرىضىٓ لېچىپ چىممبْ وىػىٍٗرٔىڭ لىططىطىضىٓ سٗۋىرىڭ 

صېضى _ صٖ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرىضىٓ لبچمبٍٔىمىٕىڭ « ئ ٌۈۈالر»ٍولّۇ؟ ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

ىٍْٗ صٖرھبي ئ ٌضى، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئٗجىٍي جوغمبٔؽب لٗصٖر ٍبغىػي ۋٖ ئىجرٖت جبزاضي ث

ئېٍىپ جٗۋثٗ لىٍىػي ئۈچۈْ جىرىٍضۈرصى. ئبٌالھ ئىٕطبٔالرؼب ضبٔطىسٌىؽبْ ٔېّٗجٍىرى ثىٍْٗ 

ھٗلىمٗجْٗ وبجحب ِٗرھِٗٗت لىٍؽۇچىضۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ و پچىٍىىي ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىگٗ 

 ىٍؽبْ ثۇ پٗزٌي _ ِٗرھِٗىحىگٗ غۈوۈر لىٍّبٍضۇ.ئبجب ل

 ٍوٌىضا لىٍىع ئىگٗ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ صىٕىٕي ئبٌالھٕىڭ لبرغي وبپىرالرؼب ِۇضۇٌّبٔالر! ئي_  133

 ۋٖ ٔىَىحىڭالرٔي جۇرؼۇچىضۇر، ئبۈال  ض زٌىرىڭالرٔي ئبٌالھ ثىٍىڭالروي، لىٍىڭالر. جىھبص

 جۇرؼۇچىضۇر. ثىٍىپ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي

 ضبٔب  ئۇٔىڭؽب ئبٌالھ لىٍطب، ضٗر  ِبي _ پۇي ٍوٌىضا ئبٌالھ ئىسصٖ  ضبۋاة  وىّىي_  134

 ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ثېرىضۇ. ِۇوبپبت ۋٖ ضبۋاة و   ھٗضطٗ ٔٗچچٗ صٖرىجىضٖ ثوٌّبٍضىؽبْ ثوٌؽىٍي

 ر،لىٍىڭال ضٗر  لورلّبً ٍوٌىضا ئبٌالھ ِېٍىڭالرٔي _ پۇي ضىٍٗر لىٍىضۇ، وٗڭ ۋٖ لىٍىضۇ جبر ٕيىرىسل

 وىػىٍٗرٔىڭ سبٌىؽبْ ئ زى ئىچىضىٓ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبٌالھ ئبٌالھحۇر. _  زات ثٗرگۈچي رىسىك چۈٔىي

 ھېىّٗت چوۈمۇر ثۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ لىٍىضۇ. وٗڭ رىسلىٕي وىػىٍٗرٔىڭ سبٌىؽبْ لىٍىضۇ، جبر رىسلىٕي

 ،چبؼضا غۇ لبٍحىطىٍٗر، صٖرگبھىؽب ئبٌالھٕىڭ چولۇَ وېَىٓ ئ ٌگٗٔضىٓ ضىٍٗر لىٍىضۇ. غۇٔضاق ثىٍْٗ

  ثېرىضۇ. جبزا ٍبوي ِۇوبپبت لبرا  ئٌٍِٗٗىرىڭالرؼب ضىٍٗرگٗ  ئبٌالھ

 ئٗۋالصى ئىطرائىً وٌٗگْٗ وېَىٓ زاِبٔىضىٓ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇضب پٍٗؽِٗجٗر! ئي_  135

 ئ زٌىرىٕىڭ ئۇالر ۋالحىضا ئ ز ئبۈٍىّىضىڭّۇ؟ لىططىطىٕي وبجحىجبغالرٔىڭ ئبثرۇٍٍۇق ئىچىضىىي

 جىھبص ٍوٌىضا ئبٌالھ ثبغچىٍىمىضا ئۇٔىڭ ۋٖ ثېرىػىٕي جىىٍٗ  پبصىػبھ ثىر ئ زٌىرىگ9ٗ پٍٗؽِٗجىرىضىٓ

 لبٌطب، ثوٌۇ  پٗرز لىٍىع جىھبص ضىٍٗرگٗ ئٗگٗر » ئۇالرؼب9 پٍٗؽِٗجىرى ئىضى. جىٍىگْٗ لىٍىػٕي

 لبچىضۇ جىھبصجىٓ لىٍىپ لورلۇٔچبلٍىك ضىٍٗرٔي ِْٗ چۈٔىي جۇرۇۋاٌطبۈالرچۇ؟ لىٍّبً جىھبص ضىٍٗر



 جٗوىحٍٗظ ئِٗٗضٍىىىٕي جوؼرا ئوٍٍىؽبٍٔىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئۇالر صېضى. «ئوٍالٍّْٗ صٖ 

 ئ ٌحۈرۈظ ئٗۋالصىّىسٔي ئٗھٍي چىمبرؼبْ، ھٍٗضٖ  ٍۇرجىّىسصىٓ ئ ز صۈغٍّٗٔىرىّىس ثىسٔي » ئۈچۈ9ْ

 لبٔضالّۇ ٍوٌىضا ئبٌالھ ِضىئٗ ثىس جۇرضب، لىٍؽبْ جۇصا ئۇالرصىٓ ثىسٔي ئبرلىٍىك ئېٍىع ئٗضىرگٗ ۋٖ

  ئۇالر چبؼضا، لىٍىٕؽبْ پٗرز لىٍىع جىھبص جٍٗىٍٕىٕىپ پبصىػبھ  ئۇالرؼب صېضى. «لىٍّبٍٍي؟ جىھبص

 پٗزٌي ئبٌالھٕىڭ لىطّىال ثىر ئبز ئۇالرٔىڭ پٗلٗت جبرجحي، ثبظ لىٍىػحىٓ جىھبص لىٍىپ لورلۇٔچبلٍىك

 لىٍؽۇچىالرٔي زۇٌۇَ ئ زىگٗ ثۇزۇ  ۋٖصىطىٕي ِۇٔضاق جۇرصى. ِۇضحٗھىَٗ ٍِٗضأىضا جىھبص ثىٍْٗ

 ثىٍگۈچىضۇر. ئوثضاْ ئبٌالھ

 لىٍىپ، لوثۇي جىٍىىىڭالرٔي ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ غٗوطىسوي،» ئۇالرؼب9 پٍٗؽِٗجىرى _ 136

 لوِبٔضأٍىك جىھبصجب لبرغي صۈغّىٕىڭالرؼب ضىٍٗرگٗ ئۇ ئٗۋٖجحي، لىٍىپ پبصىػبھ جبٌۇجٕي ضىٍٗرگٗ

 ئۇ ثوالالٍضۇ؟ پبصىػبھ ثىسگٗ لبٔضالّۇ جبٌۇت » وبجحىجبغٍىرى9 ئٗۋالصىٕىڭ ئىطرائىً صېضى. «لىٍىضۇ

 ئبئىٍىطىضىٓ پٍٗؽِٗجٗر ٍبوي جِٗٗجىضىٓ پبصىػبھ ئۇ چۈٔىي ئِٗٗش. ھٗلٍىك ثوٌۇغمب پبصىػبھ

 ٍوق. ِۈٌۈوي _ ِبي و   ٍٗجىۈصٖن ئىػٍٗجىىٍي پبصىػبھٍىممب ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئۇٔىڭ ئِٗٗش،

 ئبٌالھ» ئۇالرؼب9 پٍٗؽِٗجىرى صېضى. «ھٗلٍىمّىس ثٗورٖن ثىس لبرىؽبٔضا ئۇٔىڭؽب پبصىػبھٍىممب غۇۈب،

 ئبٌالھ ثىٍگۈچىضۇر، ئوثضاْ ئىػٍىرىٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبٌالھ جبٌٍىضى، لىٍىپ پبصىػبھ ضىٍٗرگٗ ئۇٔي

 لبِٗجٍىه ۋٖ وۈچٍۈن ثٗصىٕىٕي ئۇٔىڭ چۈْئۈ لىٍىػي جىھبص صۈغٍّٗٔٗرگٗ زىَبصٖ، ئىٍىّضٖ ئۇٔي

 ثٗٔضىٍىرىضىٓ  پبصىػبھٍىمٕي ئۇ ثوٌۇ ، ئىگىطي ٍېگبٔٗ ھِّٗىٕىڭ ۋٖ پبصىػبھٍىمٕىڭ ئبٌالھ لىٍضى،

 ئىػالرٔىڭ  ئۇ زاجحۇر، و   ئېھطبٍٔىرى _ ئبجب وٗڭ، ِيٖوٗر _ پٗزي ئبٌالھ ثېرىضۇ. ثىرىگٗ سبٌىؽبْ

 صېضى. «ئِٗٗضحۇر ِٗسپىٌ ٔٗرضٗ ھېچمبٔضاق ئۇٔىڭؽب ۇ ،ثوٌ زات ثىٍىضىؽبْ جوٌۇق ھٗلىمىحىٕي

 ضىٍٗرگٗ غۇوي، ئبالِىحي پبصىػبھٍىمىٕىڭ جبٌۇجٕىڭ» ئېَححي9 ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجىرى _ 137

 ئىضى. جبرجىۋاٌؽبْ ضىٍٗرصىٓ صۈغٍّٗٔىرىڭالر ئۇٔي ئٗضٍىضٖ وېٍىضۇ، ضبٔضۇق ثىر لبچىالٔؽبْ جٗۋرات

 ثوٌىضۇ، سبجىرجٍِٗىه جىٕضۇرىضىؽبْ و ۈٍىٕي وىػىٍٗرٔىڭ ضّْٗئىشال جٗرىپىضىٓ رٖثجىڭالر ئۇٔىڭضا

 پبرچىٍىرى جبسحىٍىرىٕىڭ جٗۋرات ۋٖ ھبضب وٗجىْٗ لبٌضۇرۇ  جِٗٗجي ھبرۇْ ۋٖ ِۇضب ئۇٔىڭضا ٍٗٔٗ

 ئىّبْ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ۋٖ ئبٌالھمب ضىٍٗر ئٗگٗر وېٍىضۇ. و جۈرۈ  پٗرىػحىٍٗر ئۇٔي ثوٌىضۇ،

 جىىٍىگٍٗٔىىىٕي لىٍىپ پبصىػبھ ضىٍٗرگٗ جبٌۇجٕي ئبٌالھٕىڭ ثۇٔىڭضا طبۈالر،ثوٌ وىػىٍٗر وٌٗحۈرگْٗ

 «.ثبر ئىطپبت _  صٌٖىً چوڭ ئٗڭ وۈچٍٗٔضۈرىضىؽبْ

 ٌٗرگٗ لٗۋَ  ثٗضحٍىه ٍبغبٍضىؽبْ )پٌٗٗضحىٕضٖ ئِٗبٌىمٗ ثبغال  ئٗضىٗرٌىرىٕي جبٌۇت _ 138

  ئبٌالھ» صېضى9 ِۇٔضاق رىگٗئٗضىٗرٌى ئۇ چبؼضا، چىممبْ ٍوٌؽب ئۈچۈْ لىٍىع جىھبص لبرغي

 ضىٕبٍضۇ، ثىٍْٗ صٖرٍب ثىر ئبٌضىڭالرصىىي ضىٍٗرٔي ھٗلىمٗجْٗ ئۈچۈْ، ئبٍرىع ِۇٔبپىمحىٓ ِۇئّىٕٕي



 لىٍىػمب جىھبص ثىٍٍٗ ثىٍْٗ ِْٗ ئۇ ئِٗٗش، جٗۋٖ ِبۈب ئۇ ئىچىضىىْٗ، ضۈٍىضىٓ صٖرٍب وىّىي

 ئۇ چۈٔىي جٗۋٖصۇر، ِبۈب ھٗلىمٗجْٗ ئۇ جېحىّبٍضىىْٗ، ضۈٍىٕي صٖرٍب وىّىي ئِٗٗش. الٍبلٗجٍىه

 لوٌي ضۈٍىضىٓ صٖرٍب الٍىمحۇر. لىٍىػمب جىھبص ثىٍٍٗ ثىٍْٗ ِْٗ ثوٌۇ ، وىػي لىٍؽۇچي ئىحبئٗت ِبۈب

 لىٍؽبْ سىالپٍىك ثۇٍرۇلمب  ئۇ چۈٔىي لىٍىّٕبٍضۇ، ِبالِٗت ئبصِٖگٗ ئىچىْٗ ئوچۇَ ثىر ثىٍْٗ

 ضۇٔي ئبجحي، ضۇؼب ئ زٌىرىٕي وٌٍّٗٗال،  _  ٍٗوې ٍېحىپ ثوٍىؽب صٖرٍب ئۇالر صېضى. «ضبٔبٌّبٍضۇ

 ثٗرصاغٍىك ئىططىممب لبجحىك ۋٖ ئۇضطۇزٌۇلمب وىػي ئبزؼىٕٗ ئبرىطىضىىي ئۇالرٔىڭ ئىچحي، لبٔؽۇصٖن

 ئِٗٗي ثۇٍرۇلمب چبؼضا ثۇ لىٍضى. ثوٌضى ئىچىپ ضۇ ئوۋۇچال ثىر پٗلٗت ثىٍْٗ لوٌي ۋٖ ثٗرصى

 ٍېٕىضا ئۈچۈْ، ئېٍىػىع ثىٍْٗ صۈغّْٗ  جبٌۇت بٌضى.ل ئبٍرىٍىپ لوغۇٔضىٓ  ئبضىَالر لىٍّىؽبْ

 ئۇالر چبؼضا، ئ جىْٗ صٖرٍبصىٓ ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗر ٔٗپٗر  ٔٗچچٗ ٍۈز )ئۈچ ضبٔضىىي ئبز لبٌؽبْ

 وۈچٍۈن  ئۇٔىڭ ۋٖ جبٌۇت ثىس ثۈگۈْ» پىرلىطي9 ثىر ئۇالرٔىڭ و رۈ ، و پٍۈوىٕي صۈغّٕٗٔىڭ

 ئبرىطىضىىي ئٗضىٗرٌىرى جبٌۇجٕىڭ صېضى. «ثېرٌٍّّٖٗىس ثٗرصاغٍىك ئۇرۇغۇغمب ثىٍْٗ ئٗضىٗرٌىرى

 لۇصرىحىٕي ئبٌالھٕىڭ ضٗپضاغٍىرىؽب وىػىٍٗر ٕىضىؽبْئىػى ثېرىػمب ئبٌضىؽب ئبٌالھٕىڭ ئبسىرٖجحٗ

 ضبٍٔىك و   جبِبئٗ ِۇئّىٓ ، ٍىكچىضاِ ضبٍٔىك ئبز ثىٍْٗ ئىراصىطي ئبٌالھٕىڭ» ئٗضٍىحىپ9

 و رضٗجىۈچىٍٗر چىضاِچبٍٔىك ئبٌالھ لىٍىضۇ، ؼٌٗىجٗ ئۈضحىضىٓ جبِبئٗ وبپىر ئبغمبْ ھٗصصىضىٓ

 ثوٌطب ئبسىرٖجحٗ لىٍىضۇ، ِۇۋٖپپٗق ؼٌٗىجىگٗ ئۇالرٔي ۋٖ ٍىضۇلى ئبجب ٔۇضرٖت ئۇالرؼب ثىٍٍىضۇر، ثىٍْٗ

 صېضى. «ِۇوبپبجالٍضۇ ثىٍْٗ ِۇوبپبجالر ٍبسػي ئٗڭ ئۇالرٔي

 و زٌىرى ئ ز سٗجٗرٔي ھٗلىمىٌ  چبؼضا، جۇجۇغمبْ ثىٍْٗ لوغۇٔي ئۇٔىڭ ۋٖ جبٌۇت ئۇالر _ 146

 لٌٗجىّىسٔي رٖثجىّىس! ئي» لىٍىپ9 ئىٍحىجب ئبٌالھمب ۋٖ وٗجحي چ چۈ  لبجحىك و رگٍٗٔىىحىٓ ثىٍْٗ

 لىٍؽىٓ، ِۇضحٗھىَٗ لىٍىػحب جىھبص ثىٍْٗ وبپىرالر لٗصٍِٖىرىّىسٔي جوٌضۇرؼىٓ، ثىٍْٗ چىضاِچبٍٔىك

 صېضى. «لىٍؽىٓ ؼبٌىت ئۈضحىضىٓ لٗۋَ وبپىر ثىسٔي ثىٍْٗ ٍبرصىّىڭ

 صۈغٍّٗٔىرىٕي ٍْٗثى ئىراصىطي ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗر لوِبٔضأٍىمىضىىي جبٌۇجٕىڭ ،ٔىھبٍٗت _ 141

 وېَىٓ، غۇٔىڭضىٓ ئ ٌحۈرصى. جبٌۇجٕي لوِبٔضأي صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ صاۋۇص ٍٗۈضى،

  ئۇٔىڭؽب لىٍضى. پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋالصىؽب ئىطرائىً ئۇٔي لىٍضى، ئبجب پبصىػبھٍىك صاۋۇصلب ئبٌالھ

 ئبرلىٍىك ثٗٔضىٍىرى ئّىِٓۇ ،ّْٗئىحبئٗج  ئبٌالھ ئ گٗجحي. ٔٗرضىٍٗرٔي سبٌىؽبْ ئ زى ئىٍىٍّٗرصىٓ

 ۋٖ زاٌىّالرٔىڭ وېحىػي، ٍبِرا  وۇـرىٕىڭ ئىضى، جۇرِىطب چٗوٍٗ  وبپىرالرٔي گۇٔبھىبر _ ئبضىٌ

 ٌېىىٓ ثوالجحي، وٗجىْٗ ئبٍٍىٕىپ سبراثىگٗ ٍۈزى ٍٗر جۈپٍٍٗىضىٓ ثۇزؼۇٔچىٍىمي گۇٔبھىبرالرٔىڭ

 .ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر ٔبھبٍىحي ِٗسٍۇلبجىؽب ثبرٌىك ئبٌالھ

 ضبۈب ثىس ئۇٔي ثوٌۇ ، ھ ججٗجٍىرى ۋٖ ئبٍٗجٍىرى ئبٌالھٕىڭ ثۇ پٍٗؽِٗجٗر! ئي _ 141



 .طْٗپٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٕ راضحچىً ئٌٗۋٖجحٗ ضْٗ غٗوطىسوي، ثېرىۋاجىّىس. ئولۇ  ثىٍْٗ راضحچىٍٍىك

ِىگٗ ئبضبضْٗ، ئۇالرٔىڭ ٖ_ وٗر پٗزي_ ئبٌالھ ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ  142

ثٗزىطىضىٓ ئٗۋزٖي لىٍضى، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ِۇضب ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثٗزىطىٕي 

لبجبرٌىك ثٗزى پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ض ز لىٍضى )ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ ض زٌٍٗضىؽبْ 

ضۈپٗجىٗ ئىگٗ ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضۇ . ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ثٗزىطىٕىڭ صٖرىجىطىٕي ٍۇلىرى 

ثۇ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثوٌۇ ، ئۇ زاجٕي ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗجىٗ ئورجبق پٍٗؽِٗجٗر لىٍضى. 

لىٍىپ ئٗۋٖجىع، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ جۈگٗٔچىطي لىٍىع، ئۇٔىڭ ئۈِّىحىٕي ثبرٌىك ئۈِّٗجٍٗرصىٓ 

صٖرىجىطىٕي ٍۇلىرى لىٍضى. ئبٌالھ ِٗرٍَٗ  ئۇٔىڭ ئۈضحۈْ لىٍىع لبجبرٌىك ئبالھىضىٍىىٍٗر ثىٍْٗ

ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ جۇؼّب وورٔي ضبلبٍحىع، ئبق وېطٌٕٗي  ئوؼٍي

صاۋاالظ، ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈظ لبجبرٌىك ٔبھبٍىحي روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ئبجب لىٍضى، ئۇٔي جىجرىً 

 ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرصى. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ وېَىٓ

وٌٗگٍٗٔٗر ئ زٌىرىگٗ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ ئۇرۇغّىؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ 

ئبرىطىضا ث ٌۈٔۈظ پٍٗضا ثوٌضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ئىّبٔىضا ِٗھىَٗ جۇرصى، ثٗزىطي 

ىطب ئىضى، وۇـرىضا چىڭ جۇرصى. ئۇالر ئۇرۇغۇغمب ضٗۋٖة ثوٌىضىؽبْ ث ٌۈٔۈغحىٓ وېَىٓ ئبٌالھ سبٌ

ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ئۇرۇغّىؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ئىّبٔؽب ۋٖ 

ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍّٗٔىىىٗ ئىحبئٗج

 بغۇرىضۇ.ئۇ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىضۇ ۋٖ وبپىر ثوٌىضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ سبٌىؽىٕىٕي ئٌِٗٗگٗ ئ

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  143

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضوصىٍىػىپ پبٍضا جبپمىٍي ثوٌّبٍضىؽبْ، صوضحٍۇق لۇجمۇزۇ  لبالٌّبٍضىؽبْ ۋٖ 

وېٍىػحىٓ ھېچىىُ غبپبئٗت لىٍىپ ضىٍٗرصىٓ ئبزاثٕي ٍېٕىىٍىحٌٍّٗٗضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي ٍېحىپ 

ثۇرۇْ، ضىٍٗرگٗ پٗرز لىٍىٕؽبْ زاوبجٕي ثېرىڭالر ۋٖ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ِبي _ صۇَٔبصىٓ 

 ضٗصىمٗ لىٍىڭالر، وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصۇر.

ىڭ ئىالھٍىمىؽب _ ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍبوي ِٗثۇص ٍولحۇر، ئبٌالھ ئ زىٕ 144

الٍىك ضۈپىحي ثىٍْٗ ِۇوِّٗٗي ِٗٔىضٖ ھبٍبجحۇر، ئۇ ھِّٗىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇ 

ِۈگضٖ  لبٌّبٍضۇ، ئۇٔي ئۇٍمۇ ثبضّبٍضۇ، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭ 

ئبٌالھٕىڭ  ِۈٌۈوىضۇر، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئۇٔىڭ رۇسطىحىطىس ھېچىىُ غبپبئٗت لىالٌّبٍضۇ،

ئىٍىّي پۈجۈْ وبئىٕبجٕىڭ ئ جّۈغىٕي، ھبزىرىٕي ۋٖ وېٍٗچىىىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ، ئبٌالھ  جىّي 

سبالٍىمٕىڭ وېٍٗچٗوحىىي ۋٖ ئ جّۈغحىىي ئىػٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ھېچىىُ ئبٌالھ 



ي ئبضّبٔالرٔي ۋٖ ثىٍضۈرۈغٕي سبٌىؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ثبغمب ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗضۇ. ئبٌالھٕىڭ وۇرض

زېّىٕٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ، ئبضّبْ _ زېّىٓ ئىىىىطىٕي ضبلالظ ئبٌالھمب ئېؽىر وٌٍّٗٗضۇ. 

ئبٌالھ زاجىضا ۋٖ ضۈپٗجٍىرىضٖ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجحىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ثبرچٗ ئۇٌۇؼٍۇق ۋٖ وبجحىٍىك 

ئبٍٗجۇي »ثوٌۇ ، ثۇ ئبٍٗت لۇرئبٔضىىي ئٗڭ ئۇٌۇغ ئبٍٗت )ضۈپٗجٍىرىٕي ئ زىضٖ جوپٍىؽبٔضۇر. 

 .  صٖ  ئبجىٍىضۇ« وۇرضي

_ ئىطالَ صىٕي ئىٕحبٍىٓ ِۇوِّٗٗي ۋٖ روغْٗ صىٓ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب  145

وىرىػىٗ ِٗججۇرالغمب ھبجٗت ٍولحۇر. ھٗق صىٕٕىڭ صٌٖىٍٍىرى ٔبھبٍىحي ئېٕىك ثوٌۇ ، ئۇٔىڭ 

ىضۇ، وىّىىي ثبرچٗ ضبسحب ِٗثۇصالرٔي ، ھىضاٍٗت ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ئبٍرىٍىپ جۇرھٗق ثبجىٍضىٓ ثىٍْٗ

ئىٕىبر لىٍىپ، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىضىىْٗ ۋٖ صىٕضا ِۇضحٗھىَٗ ثوٌۇ  جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػٕي 

صاۋاِالغحۇرىضىىْٗ، ئۇ لٗجئىٌ ضۇّٔبٍضىؽبْ، ِٗھىَٗ جۇجمىٕي جۇجمبْ ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

ئبٌالھ  ىرىٕي ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٔىَٗجٍ

 غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

ٍبِبٍٔىمالرصىٓ  ،ۋٖ ِۇۋٖپپٗلىَٗجىٗ ئېرىػحۈرۈظ ىگٗئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرٔي ؼٌٗىج_  146

ىّبٕٔىڭ لوؼضاظ ئبرلىٍىك ئۇالرؼب ئىگىضارچىٍىك لىٍىضۇ، ئۇالرٔي وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئ

چولۇٔؽبْ  لوٍۇ ئۇالر ئبٌالھٕي لبٍرىپ  ِٗصٖجىبرىٍورۇلٍۇلىؽب چىمىرىضۇ؛ وبپىرالرٔىڭ ئىگىطي ۋٖ 

ٔي ئىّبٕٔىڭ ٍورۇلٍۇلىضىٓ چىمىرىپ ئۇ وبپىرالر ئۇالر .ىضۇررٍىثبرٌىك ضبسحب ئىالھ ىرى ۋٖثۇجٍ

صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌؽۇچىالر  ۇر، ئۇالرضوۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىؽب وىرگۈزىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر صوزار ئٗھٍى

 ثوٌۇ ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس چىمبٌّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىي ۋٖ ئۇٔىڭ ثبرٌىك ِٗۋجۇصاجٕىڭ رٖثجي ئىىٍٗٔىىي  147

جوؼرىطىضا ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىْٗ ئبصَٖ )ِٔٗرۇص ٔىڭ ئٗھۋاٌىضىّٕۇ 

ئبٌالھ پبصىػبھٍىك ئبجب لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇ، ڭّۇ؟ ىضِى رئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ثىر ئٗھۋإٌي و

صٖ  ضورىضى،  «رٖثجىڭ وىُ؟» 9ھبوبۋۇرٌۇلحب ھٗصصىضىٓ ئېػىپ، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ

ِېٕىڭ رٖثجىُ ِٗسٍۇلبجمب ھبٍبجٍىك ثېرىپ »ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇٔىڭؽب جبۋاة ثېرىپ9 

رجىۋېٍىپ ئ ٌحۈرىضىؽبْ زاجحۇر، رٖثجىُ جىرىٍضۈرۈغىٗ ۋٖ ٍبغىحىضىؽبْ، ئۇالرصىٓ ھبٍبجٍىمٕي جب

ِّٗٔۇ جىرىٍضۈرٌٍّْٖٗٗ ۋٖ ئ ٌحۈرٌٍّْٖٗٗ، ٍٗٔي »صېضى. ِٔٗرۇص9 « ئ ٌحۈرۈغىٗ لبصىر ٍېگبٔٗ زاجحۇر

ِْٗ ئ ٌحۈرۈغٕي سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرىّْٗ، ِْٗ ھبٍبت لبٌضۇرۇغٕي سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھبٍبت 

ِْٗ ئىجبصٖت لىٍىۋاجمبْ ئبٌالھ وۈٕٔي غٗرلحىٓ »ُ ئٌٍٗٗھىططبال9َ صېضى. ئىجراھى« لبٌضۇرىّْٗ

صېۋىضى، « چىمىرىضۇ، ضْٗ ثۇ ئىالھىٌ لبٔۇٔىَٗجٕي ئ زگٗرجىپ، وۈٕٔي ِٗؼرىجحىٓ چىمىراالِطْٗ؟



ئۇ وبپىر گبۈگىرا  ئېؽىس ئبچبٌّبً لبٌضى. ئۇِۇ وۇـرىٍىمٕي جبٌالظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ 

 لىٍّبٍضۇ. ِۇۋٖپپٗقٌالھ ِۇٔضالالرٔي ھٗلىمٗجىٗ ۋٖ جوؼرىٍىممب وبپىر ثوٌۇ ، ئب

_ ٍبوي ضْٗ ئي پٍٗؽِٗجٗر! جبَ، ئ گسىٍىرى ٍېمىٍىپ ۋٍٖراْ ثوٌؽبْ سبراثٗ غٗھٗرصىٓ  148

ئبٌالھ ثۇ غٗھٗرٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ »ئۇ9  و رِىضىڭّۇ؟ئ جىْٗ ئبصِٖگٗ ئوسػبظ ثىر ئبصِٖٕي 

صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىپ ئ ٌۈن ھبٌىحىضٖ ٍۈز ٍىً « جىرىٍضۈرٖر؟ ّۇلبٔضال

ضْٗ ثۇ ئ ٌۈن ھبٌٗجحٗ لبٔچىٍىه ۋالىث » جۇرؼۇزۇ  ئبٔضىٓ جىرىٍضۈرصى. ئبٔضىٓ  ئۇٔىڭضى9ٓ 

صېضى. « ثىر وۈْ ٍبوي ثىروۈٔگىّۇ ٍٗجٍّٗضىؽبْ ۋالىث جۇرصۇَ»صٖ  ضورىۋىضى. ئۇ9 « جۇرصۇڭ؟

ئۇٔىڭؽب ئ ٌۈن ھبٌىحىضٖ ٍۈز ٍىً جۇرؼبٍٔىمىٕي سٗۋٖر لىٍضى ۋٖ ئۇٔي ٍېّٗن  _ ئىچّىىىگٗ ئبٌالھ 

لبرا  ثېمىػمب، ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئىىىىطىٕي ِۇغۇٔچىٍىه ئۇزۇْ ۋالىث ئىچىضٖ ئ زگىرىپ وېحىػحىٓ 

لبٔضاق ضبلال  لبٌؽبٍٔىمىؽب، ئېػىىىٕىڭ ض ۈٗوٍىرى چىرىپ پبرچٗ _ پبرچٗ ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ 

» ىٓ، ئۇٔي لبٔضاق جىرىٍضۈرۈ  ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرگٍٗٔىىىگٗ لبرا  ثېمىػمب ثۇٍرىضى. ئۇٔىڭؽب9 وېَ

ضېٕي وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍي 

 صېضى. ئۇٔي ثۇ ض ۈٗوٍٗرگٗ لبرا  ثېمىػمب، ئبٌالھٕىڭ« لىٍىػىّىس ئۈچۈْ ِۇغۇ ئىػالرٔي لىٍضۇق

ئۇٔي ثىرىٕىڭ ئۈضحىگٗ ثىرىٕي لوٍۇ  لبٔضاق لۇراغحۇرؼبٍٔىمىؽب، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب لبٔضاق گ ظ 

لؤضۇرؼبٍٔىمىؽب، ئبٔضىٓ ئۇٔي  ھبٍبجمب لبٔضاق لبٍحۇرؼبٍٔىمىؽب لبرا  ثېمىػمب ثۇٍرىضى. ثۇ ئىػالرٔىڭ 

ٖ ئۇٔىڭ ھِّٗٗ لىٕي ۋۇھِّٗىطي ئۇٔىڭ و ز ئبٌضىضا ئېٕىك ثوٌؽبْ چبؼضا، ئۇ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍ

ٔٗرضىگٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍضى. ثۇ ۋٖلٗوىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ 

 صٌٖىٍگٗ ئبٍالٔضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ رٖثجىضىٓ ئ ٌۈوٍٗرٔي لبٔضاق  156

ضْٗ ثۇٔىڭؽب » ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب 9 جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇٔىڭؽب و رضىحىػىٕي جىٍىضى.

ئىػٗٔضىُ، ٌېىىٓ ئىػٗٔچىُ جېشىّۇ وۈچٍٗطۇْ صٖ  ثۇٔي »صېضى. ئىجراھى9ُ « ئىػّٗٔىضىڭّۇ؟

ئۇٔضالحب، لۇغحىٓ ج جٕي جۇجۇ ، ئ زۈۈگٗ ئ گٗجىىٓ، » صېضى. ئبٌالھ ئېَححي9 « جٌٗٗ  لىٍىۋاجىّْٗ

صىٓ ثىر ث ٌۈوىٕي لوٍؽىٓ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي ئبٔضىٓ ئۇالرٔي ثوؼۇزال ، پبرچىال ، ھٗرثىر جبؼمب ئۇالر

ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇٔضاق لىٍىپ ثوٌۇ ، «. چبلىرؼىٓ، ئۇالر صٖرھبي ضېٕىڭ ئبٌضىڭؽب وېٍىضۇ

ئۇالرٔي چبلىرىۋىضى، لۇغالرٔىڭ ھِّٗٗ پبرچىطي ئ ز ئورٔىؽب لبٍحىضىٓ لۇراغحۇرۇٌۇ ، ٔبھبٍىحي جېس 

ٌىجحۇر، ئۇٔي ھېچ ٔٗرضٗ ٍېڭٌٍّٗٗضۇ، ئۇ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا، ٍېحىپ وېٍىػحي. ثىٍگىٕىي، ئبٌالھ ؼب

 ض زٌىرىضٖ، لبٔۇْ _ پىرىٕطىپٍىرىضا ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.
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ِېٍي ٍٗجحٗ ثبغبق چىمبرؼبْ، ھٗر  _  ٗر  لىٍىضىؽبْ پۇيلىٍىػحۇر. ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىضا ض

ثبغىمىضا ٍۈز جبٌضىٓ صاْ جۇجمبْ ثىر جبي ئۇرۇلمب ئوسػبٍضۇ. ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ئۇٔىڭ 

پٗزي  _ ئىّبٔي ۋٖ ئىشالضىٕىڭ صٖرىجىطىگٗ لبرا  ھٗضطىٍٗ  و پٍٗحىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھٕىڭ 

_ وٗرِٖگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي ثىٍىپ  پٗزيىرىٕي ۋٖ ي وٗۈضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ٔىَٗجٍوٗرِٖ

 جۇرؼۇچىضۇر.

_ پۇي  _ ِېٍىٕي ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىع ۋٖ ثبرٌىك ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرى ئۈچۈْ ضٗر   151

لىٍىضىؽبْ، ئبٔضىٓ لىٍؽبْ ٍبسػىٍىمىؽب ِىٕٕٗت لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ سٍٗر _ ضبسبۋىحىگٗ ئېرىػىْٗ 

وىػىٍٗرگٗ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزٍِٗضىؽبْ، ٍٍِٗي گٗ   _ ض زىضٖ ٍبوي ئىع ھٗرىىىحىضٖ ئ زىٕىڭ 

رؼب ٍبسػىٍىك لىٍؽبٍٔىمىٕي ھېص لىٍضۇرِبٍضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا وبجحب ِۇوبپبجالر ئۇال

ثبر. ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ ٍولحۇر، ئۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئېرىػٌّٗىگْٗ ٔٗرضىٍىرىگٗ 

 لبٍؽۇرِبٍضۇ. 

لىٍىپ جىٍىگٍٗٔىىىٕي _ ضبئىٍٕي چىراٍٍىك ض ز ثىٍْٗ لبٍحۇرۇظ ۋٖ ئۇٔىڭ لبغبۈٍىك  152

وٗچۈرۈۋېحىع ئۇٔىڭؽب ضٗصىمٗ ثېرىپ ثوٌۇ  ئٗزىَٗت لىٍؽبٔضىٓ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر.گۇٔبھىبرٔي ئۇ، ، حۇرضٗصىمىٍىرىگٗ ِوھحبج ئِٗٗض

مٗۈالرٔي ِىٕٕٗت _ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ثٗرگْٗ ضٗصى 153

لىٍىع ۋٖ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ ثىٍْٗ ثىىبر لىٍىۋٖجّٗۈالر. ثۇٔضاق لىٍىع پۇي  _ ِېٍىٕي 

وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ ضٗر  لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ 

ْ، لبجحىك وىػىگٗ ئوسػب  لبٌؽبٍٔىمحۇر. ثۇٔضاق ئبصَٖ سۇصصى ئۈضحىگٗ جوپب  _ چبڭ لؤۇ  لبٌؽب

ٍبِؽۇرصىٓ وېَىٓ، ثۇ جوپب  _ چبڭ ٍۇٍۇٌۇ  ثۇرۇٔمىضٖن ثوٌۇ  لبٌؽبْ ضىٍىك جبغمب ئوسػبٍضۇ. 

وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗٔٗ غۇٔضاق 

ضاق ٔېطىۋىگٗ ٍوق ثوٌۇ  وېحىضۇ، ئۇالر لىٍؽبْ ضٗصىمىٍىرى ئۈچۈْ ئبسىرٖجحٗ ضبۋاثحىٓ ھېچمبٔ

ئېرىػٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ وبپىرالرٔي ٍٍِٗي پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىػحب ثوٌطۇْ ٍبوي ثبغمب ئىػالرصا 

 ثوٌطۇْ، جوؼرا ئىع لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍّبٍضۇ.

_ پۇي _ ِبٌٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصٖ ، ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ چىٓ  154

ېگىسٌىىىٗ جبٍالغمبْ، لبجحىك ٍبِؽۇرصىٓ و ۈٍىضىٓ ئىػىٕىپ ضٗر  لىٍىضىؽبٔالر ئ

ثٗھرىّْٗ ثوٌطب، ِېۋىطي ئىىىي ھٗضطٗ و   ثوٌىضىؽبْ، لبجحىك ٍبِؽۇر ٍبؼّىطىّۇ، 

غٗثَٕٗ ثىٍْٗ لېٕىپ ھٗضطىٍٗ  ِېۋٖ ثېرىضىؽبْ وبجحب ثبؼمب ئوسػبٍضۇ. ئبٌالھ ٍوٌىضا 



ٌطۇْ ٍبوي سبٌىص پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍؽۇچىٕىڭ ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىطي ٍٍِٗي ئبز ثو

و   ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭ ضبۋاثي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗٔٗ غۇٔضاق ھٗضطىٍٗ  و   ثوٌىضۇ. 

ئبٌالھ ثبرٌىك ضىرالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ لىٍىٕؽبْ ثبرٌىك 

 ئٌٍِٗٗٗرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ھٗروىػىگٗ ئىشالضىؽب ثېمىپ ِۇوبپبت ثېرىضۇ.

ئېرىمٍىرىضا ضۇالر رصىٓ ثىر وىػي ئ زىٕىڭ سورِىٍىك ۋٖ ئۈزۈٍِۈن، _ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈال 155

ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، ِېۋىٍٗرٔىڭ ھِّٗٗ سىٍٍىرى ثوٌؽبْ ثىر ثېؽي ثوٌۇغىٕي، ئ زى ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ، 

ثبٌىٍىرى ئۇغػبق ثوٌؽبٍٔىمحىٓ ثۇ ثبؼمب ئىػٍٗغىٗ وۈچي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ثوٌۇ  لېٍىپ، ئ زىٕىڭ ۋٖ 

بؼمب ٔبھبٍىحي زور ئېھحىَبجي ثوٌۇۋاجمبْ ثىر پٍٗححٗ، ئوت ئبرىالظ ثوراْ وېٍىپ، ئۇ ثبٌىٍىرىٕىڭ ثۇ ث

ثبؼٕىڭ و ٍۈ  وېحىػىٕي سبالِضۇ؟ پۇي _ ِېٍىٕي ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ ضٗر  لىٍّبً، 

وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ ضٗر  لىٍؽبْ وىػىٕىڭ ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىطىٕىڭ ضبۋاثي ئٗٔٗ 

ۇ. ثۇ  سبٌىص ئىع لىٍّبٍضىؽبْ ئبصِٖٕىڭ ئٌِٗٗىٕىڭ ئٗڭ ئېھحىَبجٍىك ۋالىححب غۇٔضاق و ٍۈ  وېحىض

ۋٖ پۇي _  پىىىر ٍۈرگۈزضۇْئۇٔىڭؽب ئٗضمبجّبٍضىؽبٍٔىمىؽب وٌٗحۈرۈٌگْٗ ِىطبٌضۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

، ضىٍٗرگٗ ئبٍٗجٍىرىٕي ِۇغۇٔضاق صٖ  ِېٍىٕي سبٌىص ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍىػٕي ئ گٗٔطۇْ

 پ ثېرىضۇ.ثبٍبْ لىٍى

_ ئي ِبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ، ِْٗ ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ضىٍٗر  156

ھبالٌضىٓ جبپمبْ پۇي _ ِبٌضىٓ ۋٖ ثىس ضىٍٗرگٗ زېّىٕضىٓ چىمىرىپ ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ضٗصىمٗ 

ٍۇِۇ  لىٍىڭالر، ٔبچبرٌىرىضىٓ ضٗصىمٗ لىٍّبۈالر، ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ جٗلضىرصىّۇ، و زۈۈالرٔي 

جۇرۇ  ئبٌىضىؽبْ صٖرىجىضىىي ٔبچبر ٔٗرضىٍٗرٔي ئىٍؽب  ضٗصىمٗ لىٍّبۈالر. ضىٍٗر ئ زۈۈالر ئېٍىػٕي 

سبٌىّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي لبٔضالّۇ ئبٌالھمب راۋا و رىطىٍٗر؟ ثىٍىڭالروي، ضىٍٗرٔي رىسىمالٔضۇرۇ  

ت ھِّٗٗ ھبٌٗجحٗ وېٍىۋاجمبْ زات  _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ضٗصىمٗۈالرؼب ِوھحبج ئِٗٗش، ئۇ زا

 ِبسحبغمب ھٗلٍىمحۇر، ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر.

_ ثۇٔضاق ثېشىٍٍىك ۋٖ ٔبچبر ٔٗرضىٍٗرٔي ضٗصىمٗ لىٍىع غٍٗحبٔضىٓ ثوٌۇ ، ئۇ ضىٍٗرٔي  157

پېمىرٌىك ثىٍْٗ لورلۇجىضۇ، ثېشىٍٍىممب لىسىمحۇرىضۇ، ٍبِبْ ئىػالرؼب، ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػمب 

پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجي ئۈچۈْ گۇٔبھىڭالرٔي  ثۇٍرۇٍضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ

ي پٗزي  _ وٗرِِٖٗؼپىرٖت لىٍىػٕي ۋٖ ضىٍٗرگٗ وٗۈحبغب رىسىك ثېرىػٕي ۋٖصٖ لىٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ 

 وٗۈضۇر، ٔىَٗجٍٗرٔي ۋٖ ئٌٍِٗٗٗرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. 

ىٓ سبٌىؽبْ وىػىگٗ ٔېطىپ لىٍىضۇ، _ ئبٌالھ جوؼرا ض ز ۋٖ جوؼرا ئىع لىٍىػٕي ثٗٔضىٍىرىض 158

ئبٌالھ ثۇ سۇضۇضىَٗجٕي ئبجب لىٍؽبْ ئبصِٖگٗ و پٍىگْٗ ٍبسػىٍىك ئبجب لىٍؽبْ ثوٌىضۇ. ثۇٔىڭضىٓ 



ئبٌالھٕىڭ ھىضاٍىحي ۋٖ ٔۇرى ثىٍْٗ صىٍي پبرٌىؽبْ، ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبصٍِٖٗرال 

 ئۈگۈت ئبٌىضۇ ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضۇ.

ازىٍىمىٕي ئىسصٖ  پۇي _ ِبٌضىٓ ٍبوي ثبغمب ٔٗرضىضىٓ ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ _ ئبٌالھٕىڭ ر 166

پۇي _ ِبٌضىٓ ٍبوي ثبغمب ئبٌالھ ٍوٌىضا ٍبوي و   ثوٌطۇْ، ٔېّىٕي ضٗصىمٗ لىٍطبۈالر ٍبوي 

ٔٗرضىضىٓ ٔېّىٕي ثېرىػٕي ۋٖصٖ لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىپ جۇرىضۇ. ئبٌالھ 

ۇرؼۇچىضۇر. غۇٔىڭؽب لبرا  ضىٍٗرگٗ ضبۋاة ثېرىضۇ. وىّىي )زاوبت ۋٖ ٔىَٗجٍىرىڭالرٔي ثىٍىپ ج

ضٗصىمىضىٓ ئىجبرٖت  ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ھٗلٕي ثٗرٍِٗضىىْٗ )ٍبوي پۇي _ ِېٍىٕي گۇٔبھ ئىػالرؼب 

ضٗر  لىٍىضىىْٗ ، ئۇ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىضۇر. ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي لىَبِٗت وۈٔي 

 بلال  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ.ئبٌالھٕىڭ  ئبزاثىضىٓ ض

_ ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗصىمٗ لىٍؽبْ ٔٗرضٗۈالرٔي ئبغىبرا ثٗرضٗۈالر، ثۇِۇ ٍبسػىضۇر؛ ئٗگٗر  161

ئۇٔي ِٗسپىٌ ثٗرضٗۈالر ۋٖ ٍولطۇٌالرؼب ثٗرضٗۈالر ثۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٗۋزٌٖضۇر. چۈٔىي ِۇٔضاق 

ئبٌالھمب ئىشالش لىٍىپ ضٗصىمٗ لىٍىع ضىٍٗرٔىڭ ثٗزى  لىٍىع رىَبوبرٌىمحىٓ ٍىراق جۇرؼبٍٔىمحۇر.

گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ٍولمب چىمىرىضۇ. ئبٌالھ ئىػالرٔىڭ ئىٕچىىٗ جٗرٖپٍىرىٕي ثىٍىضۇ، ئۇٔىڭؽب ضىٍٗرٔىڭ 

ئٗھۋاٌىڭالرصىٓ ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ھٗروىّگٗ ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىگٗ لبرا  

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ وبپىرالرٔي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍىػمب ِٗضئۇي ئِٗٗضطْٗ.  161

ٌېىىٓ، ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ صىٍىٕي ھىضاٍٗجىٗ ئبچىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ. پۇي _ 

ِېٍىڭالرصىٓ ٔېّىٕي ضٗصىمٗ لىٍطبۈالر، ضٗصىمٗ لىٍؽبْ ٔٗرضٗۈالرٔىڭ پبٍضىطي ئبٌالھحىٓ 

ٗ لبٍحىضۇ. ِۇئّىٍٕٗر  ضٗصىمىٕي ۋٖ ھٗرلبٔضاق ثىر سٍٗر  _ ضبسبۋٖجٕي پٗلٗت ئبٌالھ ضىٍٗرگ

رازىٍىمىٕي ئىسصٖ  لىٍىضۇ. سبٌىص ئبٌالھ رازىٍىمىٕي ئىسصٖ  پۇي _  ِېٍىڭالرصىٓ ٔېّىٕي سٍٗر  _ 

ضبسبۋٖت لىٍطبۈالر، ئۇٔىڭ ئٗجىرى ضىٍٗرگٗ جوٌۇق ثېرىٍىضۇ، ئٗجىرىڭالر ضىٍٗرگٗ ھٗرگىس  

 ٍٗحىٍٍّٗضۇ. وېّ

_  ضٗصىمىٕي ۋٖ ثبرٌىك سٍٗر  _ ضبسبۋٖجٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىچىضىىي ئ زىٕي ئبٌالھ  162

ٍوٌىضا جىھبص لىٍىػمب ئبجىۋٖجىٍٗٔىىحىٓ، رىسىك ئىسصٖ  ٍىراق جبٍالرؼب ثبراٌّبٍضىؽبْ ٍولطۇٌالرؼب 

جىٍىّىگٍٗٔىىىگٗ لبرا ، ٕي ئۇلّىؽبْ وىػىٍٗر ئۇالرٔىڭ ثىر ٔٗرضٗ ىثېرىڭالر. ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌ

ئۇالرٔي ثبٍّىىىٓ صٖ  لبٌىضۇ، ئۇالرٔىڭ ٔبِراجٍىمىٕي ئٗپحىضىٓ ثىٍىۋاالالٍطْٗ، ئۇالر وىػىٍٗرصىٓ 

لٗجئىٌ ثىر ٔٗرضٗ جىٍىٍّٗضۇ، لبجحىك ئېھحىَبجي ضٗۋٖثٍىه ثىر ٔٗرضٗ ضورا  لبٌطىّۇ، ھٗرگىس 

ىڭالرصىٓ لبٔضاق ٔٗرضىٕي ضٗصىمٗ ِېٍ _  وىػىٍٗرگٗ چبپٍىػىۋېٍىپ جىٍِٗچىٍىه لىٍّبٍضۇ. پۇي



لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔىڭؽب ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ۋٖ جوٌۇق 

 ِۇوبپبت ثېرىضۇ.

وۈٔضۈز، ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ٍوضۇٔضا ئبٌالھ رازىٍىمىٕي  –_ پۇي _ ِبٌٍىرىٕي وېچٗ  163

ۇالرٔىڭ ِۇوبپبجي رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا جوٌۇق ثېرىٍىضۇ، و زٌٗ  ضٗصىمٗ لىٍىضىؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئ

ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ ٍولحۇر، ثۇ صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ئېرىػٌّٗىگْٗ 

ٔٗرضىٍىرىگٗ لبٍؽۇرِبٍضۇ. ِبٔب ثۇ ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِبي ضٗصىمٗ لىٍىع جوؼرىطىضىىي ئىالھىٌ 

ېىّٗجٍىه جٗصثىرصۇر. ثۇٔىڭضا ِۇضۇٌّبْ جِٗئىَىحىضىىي لبٔۇْ، ئىطالَ و رضٗجّىطي ۋٖ ھ

ٍولطۇٌالرٔي سىجبٌٗجحٗ لوٍّبضحىٓ، ھ رِىحىٕي چۈغۈرِٗضحىٓ، ئۇالرٔىڭ ھبجىحىٕي راۋا لىٍىع، 

لوي ئىٍىىضٖ ثبر وىػىٍٗرٔىڭ پۇي _ ِېٍىٕي ٍولطۇٌالرٔىڭ ھٗلمىضىٓ پبوالظ، ٍبسػىٍىممب ۋٖ 

ىالھىٌ پٗرِبٕٔي ھېچىىُ زورٌىّبضحىٓ، و ۈۈي غبصٌىمي جٗلۋاٌىممب ٍبرصٍِٖىػىػحىٓ ئىجبرٖت ئ

 ثىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ و زصٖ جۇجۇٌؽبْ.

_ ئ ضۈَ ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍىضىؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لٗثرىٍىرىضىٓ پٗلٗت جىٓ چېپىٍىپ  164

محب ۋٖ ضوصا  _ ضېحىك ثىٍْٗ جبزأٗ ھبالٌٍى»لبٌؽبْ ضبراڭ ئبصٍِٖٗرصٖوال لوپىضۇ. چۈٔىي ئۇالر 9 

صېضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ثۇ ٍبٌؽبْ ض زىگٗ رٖصصىَٗ ثېرىپ، ئ زىٕىڭ « پبٍضا وٌٗحۈرۈغحٗ ئوسػبغحۇر

ضوصا  _ ضېحىمٕي ھبالي لىٍؽبٍٔىمىٕي، جبزأىٕي ثوٌطب ھبراَ لىٍؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىضۇ. ضوصا  _ 

ضٗجپٗرٖضٍىه ۋٖ ضېحىمحب غٗسطٍٗر ۋٖ ووٌٍېىحىپ ئۈچۈْ ِٗٔپٗئٗت ثبر، جبزأىشورٌۇلحب پۇر

ھبالوٗت ثبر. وىّىىي رٖثجىٕىڭ جبزأىٕي ھبراَ لىٍؽبٍٔىك ئِٗرى وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، جبزأٗ 

لىٍىػحىٓ ٍبٔطب، جبزأىٕىڭ ھبراٍِىمىٕي ثىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئبٌؽىٕي ئ زىٕىڭ ثوٌىضۇ، ئۇٔىڭؽب ھېچ گۇٔبھ 

وىػي جٗۋثىطىٕي صاۋاِالغحۇرضب  ثوٌّبٍضۇ، ئۇٔىڭ وېَىٕىي ئىػٍىرى ئبٌالھمب جبپػۇرۇٌىضۇ، ئٗگٗر ئۇ

رىٕي ثىىبر ىۋٖ جبزأىشورٌۇلمب لبٍحّىطب، ئبٌالھ ِۇٔضاق ٍبسػي ئىع لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗج

لىٍىۋٖجٍّٗضۇ. وىّىي جبزأىشورٌۇلمب لبٍحىضىىْٗ ۋٖ ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  جبزأٗ 

جېگىػٍىه ثوٌىضۇ، ئۇٔىڭ صوزار ئٗھٍىضىٓ ِۇئبِىٍىطي لىٍىضىىْٗ، ِۇٔضالالر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب 

ئٗٔٗ »ثوٌۇغىؽب ٍېحٗرٌىه صٌٖىً _ ئىطپبت جۇرؼۇزۇٌؽبْ ثوٌىضۇ. غۇۈب ئبٌالھ ِۇٔضالالر جوؼرۇٌۇق9 

 صېضى.« غۇالر صوزار ئٗھٍي ثوٌۇ ، صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ

صِٖٕي پۇي _ _ ئبٌالھ جبزأىٕىڭ ھِّٗىطىٕي جوزۇجۇۋېحىضۇ، جبزأٗ ِۇئبِىٍىطي لىٍؽبْ ئب 165

ِېٍىٕىڭ ثٗرىىىحىضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ پبٍضىٍىٕىػحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىۋېحىضۇ. ضٗصىمىٕي ثوٌطب و پٍٗحىپ 

ثېرىضۇ، ضٗصىمٗ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗجىرىٕي ھٗضطىٍٗ  ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ پۇي _ ِېٍىؽب ثٗرىىٗت 



ٖ ئبضىٍَىمحب ھٗصصىضىٓ ئبجب لىٍىضۇ. ئبٌالھ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ، جبزأىٕي ھبالي ضبٔىؽبْ ۋ

 ئبغمبْ ھٗر لبٔضاق گۇٔبھىبرٔي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ.

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ،  166

ٔبِبزٔي ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثۇٍرۇؼبٔضٖن ِۇوِّٗٗي ئولۇؼبْ ۋٖ پۇي _ ِېٍىٕىڭ زاوىحىٕي 

گٗ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا سبش ئىٕئبَ ۋٖ جوٌۇق ِۇوبپبت ثبر. ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ئبٍرىؽبْ وىػىٍٗر

ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ئېرىػٌّٗىگْٗ ٔٗرضىٍٗر ئۈچۈْ 

 لبٍؽۇرِبٍضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر  167

ٔىڭالرٔي ض زۈۈالر ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىڭالر ثىٍْٗ ئىطپبجال  و رضٗجّٗوچي ثوٌطبۈالر، ئبٌالھحىٓ ئىّب

لورلۇۈالر، جبزأٗ ھبراَ لىٍىٕىػحىٓ ثۇرۇْ ضىٍٗر جبزأٗ لىٍىپ، وىػىٍٗرٔىڭ زىّّىطىضٖ لېٍىپ 

 .ۈالرٕي ئبٌّبىلبٌؽبْ جبزأ

ئۈزِىطٗۈالر، ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ _ ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػحىٓ لوي  168

پٍٗؽِٗجىرى جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ ئېچىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لېٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر 

رٖثجىڭالرؼب جٗۋثٗ ثىٍْٗ لبٍحطبۈالر ۋٖ جبزأٗ ٍېَىػٕي جبغٍىطبۈالر، وىػىٍٗرٔىڭ ئۈضحىضٖ لبٌؽبْ 

ضىٍٗر وىػىٍٗرگٗ ئۇۋاي لىٍىپ لٗرزىڭالرٔي ئ ضۈِطىس ئبٌطبۈالر ثوٌىضۇ. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ 

، ثبغمىالرِۇ ضىٍٗرٔىڭ لٗرزىڭالرٔي جوٌۇق ثوٌىطىٍٗر ضٗرِبٍٗۈالرصىٓ ئبرجۇق ٔٗرضىٕي ئبٌّىؽبْ

 ج ٌىًّٗ ضىٍٗرگٗ ئۇۋاي لىٍّىؽبْ ثوٌىضۇ.

_ ئٗگٗر لٗرزصارٔىڭ لوٌي لىطمب ثوٌۇ ، لٗرزٔي ۋالحىضا ج ٌىٌَّٗىطٗ، ئۇٔىڭ ئىمحىطبصىٌ  176

ٕىپ، لٗرزىڭالرٔي ج ٌىٌٍَٗٗضىؽبْ ھبٌؽب وٌٗگۈچٗ ئۇٔىڭؽب ِ ھٍٗت ثېرىڭالر. ئٗھۋاٌي ٍبسػىٍى

ئٗگٗر ثىٍطٗۈالر، ئۇ لٗرزٔىڭ ھِّٗىطي ٍبوي ثٗزىطىضىٓ ئ جۈۋېحىپ، ئۇ وىػىٕي لٗرزصىٓ 

 لۇجمۇزۇ  لوٍطبۈالر، ثۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئٗڭ ٍبسػي ئىػحۇر.

ٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ _ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئبٌالھ 171

لورلۇۈالروي،  ئۇ وۈٔضٖ ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب چىمىرىٍىطىٍٗر، 

ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ ھٗرثىر ئبصِٖگٗ ئ زىٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب لىٍچٗ ئۇۋاي 

ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئ ضۈَ ِۇئبِىٍىطىضىٓ )ېرىضۇ. لىٍّىؽبْ ھبٌضا ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ث

ٍىراق جۇرۇظ ئىّبٕٔىڭ جوٌۇلالّٔىطي ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئىّبٕٔىڭ ئبضبضٍىك جٌٗٗپٍىرى ٔبِبزٔي 

 . ِۇوِّٗٗي ئولۇظ، زاوبت ثېرىع ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىٕؽبْ



حمبْ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! _ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَ 171

ِۇصصٖت ثٌٗگىٍٗ  ئ زئبرا لٗرز ِۇئبِىٍىطي لىٍىػطبۈالر، پۇي _ ِبٌٕي لوؼضاظ ۋٖ جبالظ _ 

جبرجىػٕىڭ ئبٌضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، ئۇٔي ٍېسىپ لوٍۇۈالر، ئۇٔي ئبراۈالرصىىي ئىػٗٔچٍىه ثىر ئبصَٖ 

ع لبثىٍىَىحىٕي ئبجب لىٍؽبْ ئبصَٖ ئۇٔي ٍېسىپ ثېرىػٕي رٖت ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ ٍبزضۇْ، ئبٌالھ ٍېسى

لىٍّىطۇْ، لٗرزصار ئبصَٖ ئۈضحىضىىي لٗرزٔي ئٍْٕٗٗ ئېَحىپ ثٗرضۇْ، ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي و زىحىپ 

جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇِىطۇْ، ئۈضحىضىىي لٗرزصىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي وېٍّٗحًّٗ جوٌۇق ئېَحىپ 

ٍبوي جىٍطىسٌىمي ۋٖ ثوٌؽبٍٔىمي گبٌۋاڭ، ضبراڭ، وىچىه ثبال  ثٗرضۇْ، ئٗگٗر لٗرز ئبٌؽۇچي ئبصَٖ

ٍبوي ئىطراپشورٌۇلي جۈپٍٍٗىضىٓ ئ زى جوؼرۇٌۇق ھٗق _ ھولۇلالرٔي ئ زى ثىر جٗرٖ  لىٍىػحىٓ 

ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ۋٖ ئٗھۋاٌىٕي ئ زى ئېَحىپ ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ ھبٌضا ثوٌطب، ئۇٔىڭ ئىػٍىرىٕي 

ئېَحىپ ثېرىپ ٍبزصۇرضۇْ، ضىٍٗر ئبراۈالرصىٓ ثبٌىػ، ئبلىً ۋٖ ثبغمۇرؼۇچي ئبصَٖ ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ 

ئبصاٌٗجٍىه ئىىىي ئٗر وىػىٕي گۇۋاھٍىممب جٗوٍىپ لىٍىڭالر؛ ئٗگٗر ئىىىي ئٗروىػي جېپىٍّىطب، 

ضىٍٗر گۇۋاھٍىك ثېرىػىگٗ رازى ثوٌىضىؽبْ وىػىٍٗرصىٓ ثىر ئٗر، ئىىىي ئبٍبٌٕي گۇۋاھٍىممب جٗوٍىپ 

بٍبٌٕىڭ ثىرى ئۇٔحۇ  لبٌطب، ئىىىىٕچىطي ئېطىگٗ ضبٌىضۇ. گۇۋاھچىالر لىٍىڭالر، ثۇ ئىىىي ئ

گۇۋاھٍىممب چبلىرىٍؽبْ ۋالحىضا گۇۋاھ ثوٌۇغحىٓ ثبظ جبرجّىطۇْ. لٗرز ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   

ثوٌطۇْ، ئۇٔي لبٍحۇرۇظ ۋالحي ثىٍْٗ لوغۇ  ٍېسىػحىٓ ئېرىّٕٗۈالر. ثۇٔضاق لىٍىع ئبٌالھٕىڭ 

اٌٗجٍىىحۇر، گۇۋاھٍىمٕي جۇرؼۇزۇظ ئۈچۈْ ئٗڭ وۈچٍۈن ئىطپبجحۇر ۋٖ لٗرزٔىڭ ٔٗزىرىضٖ ئٗڭ ئبص

ِىمضارى جوؼرۇٌۇق غٗوٍىٕىپ لبٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ ئٗڭ ِۇۋاپىمحۇر. ٌېىىٓ، ئبراۈالرصا  ،ۋالحي

لىٍىػمبْ لوٌّۇلوي ۋٖ ٔٗلّۇٔٗق ئېٍىُ _ ضېحىُ ئىػٍىرىضا ھ ججٗت ٍبزِىطبۈالرِۇ ھېچ گۇٔبھ 

ثوٌّبٍضۇ. غۇٔضالحىّۇ وېَىٕىي جبالظ _ جبرجىػٕىڭ ئبٌضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ، ئۇٔىڭؽب گۇۋاھچىالرٔي 

 ثوٍىچٗ چبلىرىپ گۇۋاھٍىك ثٗرگۈزۈغۈۈالر ٍبسػىضۇر. گۇۋاھچىٕىڭ گۇۋاھٍىمٕي ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ

جوؼرا ۋٖ ئبصاٌٗجٍىه ٍېسىػي الزىُ. ھٗق ئىگىطىٕىڭ ٍبوي  ّۇجوؼرا ئبصا لىٍىػي، پۈجۈوچىٕىڭ

 ئۈضحىضٖ ھٗق ثوٌؽبْ وىػىٕىڭ گۇۋاھچىالرٔي ۋٖ پۈجۈوچىٕي زىَبٔؽب ئۇچراجّبضٍىمي، غۇٔىڭضٖن،

گۇۋاھچىالرٔىڭّۇ، پۈجۈوچىٕىڭّۇ ئ زٌىرىگٗ ھبجٗت ثوٌۇ  وٌٗگْٗ وىػىٍٗرٔي زىَبٔؽب 

ئۇچراجّبضٍىمي الزىُ. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ ثۇ ئىػالرٔي لىٍطبۈالر، ئېٕىمىي، ثۇ 

ھ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممىٕىڭالر صېّٗوحۇر، ثۇٔىڭ جبزاضىٕي چولۇَ جبرجىطىٍٗر. ئبٌال

ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىضٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭضىٓ لورلۇۈالر. ئبٌالھ 

ثوٌىضىؽبْ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي  ضىٍٗر ئېھحىَبجٍىكضىٍٗرگٗ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىڭالرصا 

رضٗ ِٗسپىٌ ِۇغۇٔضاق ئ گىحىضۇ، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗ

 ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ غۇ ثىٍگىٕىگٗ ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.



_ ئٗگٗر ضىٍٗر ضٗپٗر ئۈضحىضٖ ثوٌۇ ، سٗت ٍبزاالٍضىؽبْ ئبصَٖ جبپبٌّىطبۈالر، ثۇ چبؼضا  172

 ٖرثىرلٗرز ئىگىطىٕىڭ ھٗلمىٕي وبپبٌٗجىٗ ئىگٗ لىٍىع ئۈچۈْ، ئۇٔىڭؽب لٗرزٔي لبٍحۇرؼبٔؽب لٗصٖر 

؛ ئبراۈالرصا ثىر  _ ثىرىڭالرؼب ئىػٗٔچ لىالٌىطبۈالر، ثۇ چبؼضا ثوٌىضۇ رٖٔىگٗ جبپػۇرضبۈالر ٔٗرضىٕي

لٗرزٔي ٍېسىع، گۇۋاھ لىٍضۇرۇظ ۋٖ رٖٔٗ لوٍۇظ لبجبرٌىك ئىػالرٔي لىٍّىطبۈالرِۇ ضىٍٗرگٗ گۇٔبھ 

ۇ، لٗرز ئبٌؽۇچي ئبصَٖ ثوٌّبٍضۇ. ثۇ چبؼضا لٗرز لٗرز ئبٌؽۇچىٕىڭ زىّّىطىضٖ ئبِبٔٗت ثوٌۇ  لبٌىض

ئۇٔي ئىگىطىگٗ ۋالحىضا لبٍحۇرۇغي الزىُ، ئبٌالھٕىڭ ئ زىٕي و زىحىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇِبضٍىمي 

ۋٖ لٗرز ثٗرگۈچىٕىڭ. ھٗلمىگٗ سىَبٔٗت لىٍّبضٍىمي الزىُ. ئٗگٗر لٗرز ئبٌؽۇچي ئبصَٖ ئۈضحىضىىي 

گۇۋاھچي اھ ثوٌؽبْ گۇۋاھچي ثوٌطب، لٗرزگٗ گۇۋئۇ ٍٗرصٖ  طب ۋٖلٗرزٔي ئىٕىبر لىٍىپ جۇرۇۋاٌ

گۇۋاھٍىمٕي ئبصا لىٍىػي ۋٖ ئۇٔي ٍوغۇرِبضٍىمي الزىُ. وىّىي گۇۋاھٍىمٕي ٍوغۇرىضىىْٗ، ئۇ 

سىَبٔٗجىبر ۋٖ گۇٔبھىبر صىٍٕىڭ ئىگىطىضۇر. ئبٌالھ ثبرٌىك ضىرالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭ 

ىرٖجحٗ ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ئىٍىّي ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗٗ ئىػىڭالرٔي لورغب  جۇرىضۇ. ئبس

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ئبضّبٔالرصىىي، زېّىٕضىىي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي  173

ئبٌالھٕىڭ ِۈٌۈوىضۇر. ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطىضۇر، ھِّٗىٕي ئ زى ٍبٌؽۇز ئىضارٖ لىٍىپ جۇرىضۇ، 

ِٗش. صىٍىڭالرصىىي ضىرالرٔي ٍٍِٗي ئبغىبرا لىٍىڭالر ّىٕىڭ ضىرجىضا ئٗىھېچ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭ ئىٍ

ٍبوي ٍوغۇرۇۈالر، ئبٌالھ ئۇٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ ھېطبة ئبٌىضۇ. ئبٌالھ 

ضۇ. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر. ىٕي جبزاالٍسبٌىؽبْ وىػىگٗ ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ وىػ

ئۇالرٔىڭ و ۈٍىضىٓ وٗچۈرگٍٗٔىرىٕي،  ضۇٌّبٔالرؼب وبجحب ئىٍحىپبت لىٍىپ،ِۇئبٌالھ  ،غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ

ئۇٔي ئٗپۇ  ال ثوٌطب،صىٍىضا ضبلٍىؽبٍٔىرىٕي ض ز ٍبوي ئِٗٗي ثىٍْٗ ئىپبصىٍىّىگٗٔ

 .ىؽبٍٔىمىضىٓ سٗۋٖر ثٗرصىلىٍىۋېحىض

ضىٓ _ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖثجي جٗرىپىضىٓ ئ زىگٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىگٗ چىٓ لٌٗجى 174

ئىػٗٔضى ۋٖ ئۇٔىڭؽب جٗزَ لىٍضى، ِۇئّىٍٕٗرِۇ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرصى ۋٖ ئۇٌۇغ لۇرئبٔؽب ئِٗٗي 

لىٍضى، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئٗڭ ئۇٌۇغ ۋٖ ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ٍېگبٔٗ 

ب، ئۇٔىڭ ئىالھ ۋٖ ثىرصىٕجىر رٖة ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئبٌالھٕىڭ ھ رِٗجٍىه پٗرىػحىٍىرىٕىڭ ثبرٌىمىؽ

ضبِبۋى وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمىؽب، ثٗٔضىٍىرىگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ 

ثىس ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ثٗزىطىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈ ، »وٌٗحۈرصى. ئۇالر9 

ٍضۇ. صٖ« ثٗزىطىٕي ئىٕىبر لىٍّبٍّىس، ثٌٗىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ ئېَحىّىس

ئي رٖثجىّىس! ضْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖھَي »پٍٗؽِٗجٗر ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر ثىرٌىىح9ٗ 

لىٍؽبْ ھٗلىمٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبۈٍىضۇق ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىحبئٗت لىٍضۇق، ئ ز 



پٗزٌىڭ ثىٍْٗ ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىڭٕي جىٍٍّٗىس، ضْٗ ضبٔطىسٌىؽبْ 

رىڭ ثىٍْٗ ثىسٔي ٍېحىػحۈرگْٗ زاجطْٗ، ثىسٔىڭ لبٍحىضىؽبْ جبٍىّىس ٍبٌؽۇز ضېٕىڭ ٔېّٗجٍى

 صٍٖضۇ.« صٖرگبھىڭضۇر

_ ئبٌالھٕىڭ صىٕي ٔبھبٍىحي ئبضبْ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭضا لىَىٕچىٍىك ٍولحۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ  175

، ئۇ ئۇالرٔىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي جٌٗٗ  لىٍّبٍضۇ. وىّىي ٍبسػي ئىع لىٍطب

ئېرىػىضۇ، وىّىي ٍبِبْ ئىع لىٍىضىىْٗ، ئۇ ٍبِبٍٔىمىٕىڭ جبزاضىٕي  ىٕىڭ ِۇوبپبجىؽبٍبسػىٍىم

ئي رٖثجىّىس! ئٗگٗر ثىس ضْٗ پٗرز لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ثىرٖرضىٕي »و رىضۇ. ئۇ ِۇئّىٍٕٗر 9ٍٗٔٗ 

ثوٌطبق،  ئۇٔحۇ  لبٌؽبْ ٍبوي ضْٗ ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ثىرٖرضىٕي لىٍىپ لوٍۇ  سبجبالغمبْ

ثىسٔي جبزاٌىّىؽىٓ. ئي رٖثجىّىس! ثىسصىٓ ئىٍگىرىىي گۇٔبھىبرالرؼب لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضي ئۈچۈْ 

ئېؽىر ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ٍۈوٍىگىٕىڭگٗ ئوسػبظ، ثىسگٗ ئېؽىر ِٗججۇرىَٗت ٍۈوٍىّىگىٓ. ئي 

ي ثىسگٗ رٖثجىّىس! صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ِۇضىجٗجٍٗرصىٓ ثىس و جۈرٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٕ

ئبرجّىؽىٓ، گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ئٍٗىجٍىرىّىسٔي ٍ گىگىٓ، ثىسگٗ ٍبسػىٍىك لىٍؽىٓ، 

ضْٗ ثىسٔىڭ ئىگىّىسضْٗ، ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىس ۋٖ جٗلضىرىّىس ضېٕىڭ ئىٍىىڭضىضۇر، ضېٕىڭ صىٕىڭٕي 

ِجىرىڭ ِۇھِّٗٗص ئىٕىبر لىٍؽبْ، ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئېحىرا  لىٍّىؽبْ، ضېٕىڭ پٍٗؽٗ

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ وبپىرالرؼب لبرغي ثىسگٗ ٍبرصَٖ ثٗرگىٓ، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

 صٍٖضۇ.« ئبجب لىٍؽىٓ گۈزٖي ئبلىۋٖتئۇالرؼب لبرغي ثىسگٗ 

 

 

 

 



 

 ئبي ئىّراْ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ ئٌٗىؿ، الَ، ِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .1

ٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك رٖۋىػحٗ ھبٍبت _ ئۇ ئبٌالھ ئ زىضىٓ ثبغمب ھېچجىر ِٗثۇص ثوٌّىؽبْ، ئ زىٕىڭ ئۇ 1

 جۇرؼۇچي، ھِّٗٗ ئىػٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچي زاجحۇر.

  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ لۇرئبٕٔي ضبۈب لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ ھٗلىمٗت ئبضبضىضا ھېىّٗت 3_ 2)

ٖ ثىٍْٗ جٗصرىجىٌ ٔبزىً لىٍضى. لۇرئبٕٔىڭ راضحٍىمىؽب ئۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثالر ۋ

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر گۇۋاھحۇر. ئبٌالھ جٗلۋاصارالرٔي ئىّبٔؽب ٍېحٗوٍٗظ، ئۇالرٔىڭ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك 

ئىػٍىرىٕي ٍبسػىال  ثېرىع ئۈچۈْ، ئىٍگىرى جٗۋراجٕي ِۇضبؼب، ئىٕجىٍٕي ئىَطبؼب ٔبزىً لىٍؽبْ 

لىٍؽبْ  ئىضى؛ ئِٗضى ثوٌطب ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي ئبٍرىؽۇچي لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضى. ئبٌالھ ٔبزىً

ئبٍٗجٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب چوڭ ئبزاة ثبر، ئبٌالھ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔي ھېچىىُ ٍېڭٌٍّٗٗضۇ، ئ زىٕىڭ 

ھ ججٗجٍىرىٕي ۋٖ صٌٖىٍٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔي  صاالٌٗت لىٍىضىؽبٍْېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ 

 لبجحىك جبزاٌىؽۇچىضۇر.

چٗ ِٗسٍۇلبجٕي لورغب  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ّي ثىٍْٗ ثبرى_ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ چٗوطىس ئىٍ 4

 ئبضّبْ _ زېّىٕضا ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ، ٍبوي و   ثوٌطۇْ، ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

و رۈِطىس  _ چىراٍٍىك   ،چىػي –_ ئۇ ضىٍٗرٔي ئبٔبۈالرٔىڭ لبرٔىضا ئ زى سبٌىؽبٔچٗ ئٗروٗن  5

ثبغمب ھٗلىمىٌ ِٗثۇص ٍولحۇر، ئبٌالھ ؼبٌىجحۇر، ھېچىىُ زاجحۇر. ئبٌالھحىٓ  ٍېگبٔٗ لىٍىپ ٍبرىحىضىؽبْ

 ئۇٔي ٍېڭٌٍّٗٗضۇ، ئۇ ثبرٌىك ئىػٍىرىٕي ۋٖ جٗصثىرٌىرىٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئۇ ضبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبْ زاجحۇر. لۇرئبٔضا ثٗزى ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ِٗٔىطىٕي  6

ېٕىك ئبٍٗجٍٗر ثبر. ثۇ ئبٍٗجٍٗر لۇرئبٕٔىڭ ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرۈغحٗ ِۇراجىئٗت لىٍىٕىضىؽبْ ِٗٔىطي ئ

ئبضبضىٕي جٗغىىً لىٍىضۇ، لۇرئبٔضا ٍٗٔٗ و   ِٗٔىگٗ صاالٌٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ، پٗلٗت ِٗٔىطي 

ئبٍٗجٍٗرگٗ ِۇراجىئٗت لىٍىع ئبرلىٍىمال ئبٍضىڭٍىػىضىؽبْ ئبٍٗجٍٗرِۇ ثبر. صىٍٍىرىضا وېطٌٍٗىه  ئېٕىك

ٍبِبٍٔىمىضىٓ، وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا پىحٕٗ _ پبضبت جېرىع ئبرلىٍىك ئىٍٍىحي ثبر وىػىٍٗر ٔىَىحىٕىڭ 



ئۇالرٔي ئبزصۇرۇظ ۋٖ ئ زىٕىڭ ثبجىً و ز لبرىػي ثوٍىچٗ جٗۋىً لىٍىع ئۈچۈْ، ِۇغۇٔضاق ِٗٔىطي 

ئِٗٗش ئبٍٗجٍٗرگىال ئېطىٍىۋاٌىضۇ. ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ھٗلىمىٌ ِٗٔىطىٕي پٗلٗجال ئبٌالھ  ِۇئٍَْٗٗ

ثىس لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق، لۇرئبٕٔىڭ ھِّٗىطي رٖثجىّىس »وۈمۇر وىػىٍٗر9 ثىٍىضۇ. ئىٍىّضٖ چ

صٍٖضۇ، و   « ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ پٍٗؽِٗجىرىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر

ِٗٔىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ، ِٗٔىطي ِۇئٍَْٗٗ ئِٗٗش ئبٍٗجٍٗرٔي ِٗٔىطي ئېٕىك ئبٍٗجٍٗرگٗ 

ع ئبرلىٍىك چۈغىٕىۋاٌىضۇ. ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ ِٗٔىطىٕي ئٗڭ جوؼرا غٗوىٍضٖ ِۇراجىئٗت لىٍى

 چۈغىٕىضىؽبْ وىػىٍٗر ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىٍىرىضۇر.

ئي رٖثجىّىس! ضْٗ ثىسگٗ ھىضاٍٗت ئبجب »_ )ئىٍىّضٖ چوۈمۇر وىػىٍٗر  ٍٗٔٗ ِۇٔضاق صٍٖضۇ9  7

ىّبٔضىٓ ثۇرىۋٖجّىگىٓ، ئ ز پٗزٌىڭضىٓ لىٍىع ئبرلىٍىك ئىٕئبَ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثىسٔىڭ لٌٗجىّىسٔي ئ

ضْٗ ئبجب _ ئېھطبٔي و   ۋٖ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ غٗوطىسوي، ثىسگٗ وٗڭ رٖھّٗت ئبجب لىٍؽىٓ. 

 ھېطبثطىس ثېرىضىؽبْ زاجطْٗ.

_ ئي رٖثجىّىس! ثىس غۇٔضاق ئىػىٕىّىس ۋٖ گۇۋاھٍىك ثېرىّىسوي، ضْٗ وېٍىضىؽبٍٔىمىضا لىٍچٗ غٗن  8

ۈٔىضٖ، ئىٕطبٔالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ جوپالٍطْٗ. چۈٔىي ضْٗ ثٗٔضىٍىرىڭگٗ ثٗرگْٗ ثوٌّىؽبْ لىَبِٗت و

 «.ۋٖصٖۈگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍطْٗ

_ غٗوطىسوي، ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ وۇـرىٍىمىضا چىڭ  16

ئبٌضىضا جۇرۇۋاٌؽبٔالرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرى، ثبٌىٍىرى صۇَٔبصا ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي 

 ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضۇ. ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي صوزاسٕىڭ ٍېمىٍؽۇضي ثوٌىضۇ.

_ وبپىرالرٔىڭ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىػي ۋٖ جبزاٌىٕىػىضىىي ئٗھۋاٌي پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىٕىڭ  11

ٕىبر ۋٖ ئۇالرصىٓ ئىٍگىرىىي وبپىرالرٔىڭ ئٗھۋاٌىؽب ئوسػبٍضۇ. ئۇالر ثىسٔىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئى

لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىٕىبرچىٍىمي ۋٖ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىػي جۈپٍٍٗىضىٓ 

ئۇالرٔي صٖرھبي جبزاٌىضى، ئبٌالھ رٖثجىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ 

 وبپىرالرٔي لبجحىك جبزاالٍضىؽبْ زاجحۇر. 

ضىىي ؼٌٗىجٗۈٕي ئبصصىٌ ضبٔىؽبْ  ٍٗھۇصىَالرؼب _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ثٗصرى ئۇرۇغى 11

ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا پبت ٍېمىٕضا ِٗؼٍۇ  لىٍىٕىطىٍٗر ۋٖ وبپىر پېحي »ۋٖ ثبرٌىك وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئ ٌىطىٍٗر، ئبسىرٖجحٗ جٗھِٕٗٔٗگٗ جوپٍىٕىطىٍٗر، ئۇ جبٍضا ِٗۈگۈ لبٌىطىٍٗر، جٗھَٕٗٔٗ 

 «.ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!



ضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ ھبوبۋۇر ٍٗھۇصىَالر! ثٗصرى ئۇرۇغىضا ئۇچراغمبْ ئىىىي _ ئي وۇـرى 12

، ئۇالرٔىڭ ثىرى ئبٌالھٕىڭ صىٕي ئۈچۈْ ئۇرۇغۇۋاجمبْ گۇرۇھ ئىضىگۇرۇھحب ضىٍٗر ئۈچۈْ ئىجرٖت ثبر 

ثوٌۇ ، ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرىضۇر، ٍٗٔٗ ثىرى ثبجىً ئۈچۈْ 

بپىرالر گۇرۇھي ثوٌۇ ،  ئۇالرٔىڭ و زٌىرىگٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبٔي ئ زٌىرىضٖن ئۇرۇغۇۋاجمبْ و

و رۈٔۈ  وٗجىْٗ ئىضى. ئبٌالھ ثۇ ئىػٕي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ؼٌٗىجىطي ئۈچۈْ  ٗئىىىي ھٗضط

 ۋٖلٗصٖلوٌالٍضۇ. ثۇ  ٍبرصىّي ثىٍْٗ ضٗۋٖة لىٍىپ ثٗرگْٗ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٕي

 .رىضىىي ھېىّٗجٕي چۈغىٕىضىؽبْ ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبرئبٌالھٕىڭ ئىػٍى

_ ئبٍبٌالر، ئوؼۇٌالر، ئبٌحۇْ  _ وۈِۈغحىٓ جوپالٔؽبْ پۇي  _ ِبٌالر، ئبرؼىّبلالر، لوً،  13

وبال، ج گٗ لبجبرٌىك چبرۋىالر ۋٖ جېرىمچىٍىك لىٍىع ئۈچۈْ جۇجۇٌؽبْ ٍٗرٌٗرصىٓ ئىجبرٖت و ۈۈي 

ٔٗرضىٍٗر ئىٕطبٔالرؼب چىراٍٍىك و رضىحىٍضى. ئۇالر صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ۋالىحٍىك جبرجىضىؽبْ 

 ؽبْثوٌ ٔىڭ ِٗٔسىٍيِٗٔپٗئٗجٍىرى ۋٖ زىٕٕٗجٍىرىضۇر. ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ثوٌطب ٍبسػىالر

 جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت گۈزٖي جبً ثبر.

لورلمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ و زىحىپ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  14

جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئېطىضىٓ چىمبرِىؽبْ ھبٌضا ئِٗٗي لىٍؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ثۇ صۇَٔبصا ئىٕطبٔالرؼب 

چىراٍٍىك و رضىحىٍگْٗ صۇَٔب ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػي ثوٌؽبْ، لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ 

ٍٔٗر ِٗۈگۈ جۇرىضىؽبْ ئېطىً صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، وىرگٗ

جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ جٍَٗبرالٔؽبٍٔىمىضىٓ سٗۋٖر ثېرٍّٖۇ؟ ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئۇالرؼب ھٍٗس و رٍِٗضىؽبْ، 

جۇؼۇجٍۇق ثوٌّبٍضىؽبْ، گۈزٖي سۇٍٍۇق پبن  جۈپٍٗر ثبر. ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ئبٌالھٕىڭ رازى ثوٌۇغىضىٓ 

رىٕىڭ ثبرٌىك ضىرٌىرىٕي، جىّي ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ ئىجبرٖت ثۇٔىڭضىّٕۇ وبجحب ٔېّٗت ثبر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍى

 «.جۇرىضۇ. ئبٌالھ ثۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ

ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضبۈب ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق، ئي رٖثجىّىس! »_ ئبغۇ جٗلۋاصار ثٗٔضىٍٗر صٍٖضۇوي،  15

ۈزگْٗ گۇٔبھٍىرىّىسٔي پٍٗؽِٗجىرىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگٗغحۇق. ثىسٔىڭ ئ جى

 «.ئ چۈرۈۋٖجىىٓ، ثىسٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ضبلٍىؽىٓ

_ ئۇالر جبئٗت _ ئىجبصٖجىٗ ثٗرصاغٍىك ثېرىضىؽبْ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحىٓ ۋاز وېچىضىؽبْ ۋٖ  16

ضٖ راضحچىٍٍىك ثىٍْٗ ئىع ىضٗۋر لىٍىضىؽبْ، ض زىضٖ ۋٖ ئٌِِٗٗۇضىجٗجٍٗرگٗ ثېػىؽب وٌٗگْٗ 

ب ِۇوِّٗٗي ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھ ٍوٌىضا ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ پۇي _ ِبي و رىضىؽبْ، ئبٌالھم

ضٗر  لىٍىضىؽبْ، وېچىٕىڭ صۇئبالر ئىجبثٗت ثوٌىضىؽبْ، جٗۋثىٍٗر لوثۇي لىٍىٕىضىؽبْ ئبسىرلي 

 ۋالىحٍىرىضا ئىطحىؽپبر ئېَحىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. 



ٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئبصاٌٗت ثىثىر _ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ  17  

ثٗرصى، ئ زىٕىڭ ثۇ گۇۋاھٍىمىؽب پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ۋٖ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕىڭ گۇۋاھٍىمىٕي ئٗگٗغحۈرۈ  

ئىراصٖ لىٍؽبْ ھٗرلبٔضاق ئىػٕي ئ زى وٌٗحۈرصى. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئۇ ؼبٌىجحۇر، 

 ٌىك ئىػٍىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي زاجحۇر.ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرؼۇچي، ض زٌىرىضٖ ۋٖ ثبر

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى ئۈچۈْ جبٌٍىؽبْ صىٓ ئىطالَ صىٕي ثوٌۇ ، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب صىٓ ئبٌالھٕىڭ  18

صٖرگبھىضا لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ِۇغۇ صىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖجىْٗ. ئىطالَ _ 

ٔىڭؽب ثٗٔضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍىپ ئ زىٕي جبپػۇرۇظ، ئبٌالھمب ثوٍطۇٔۇ  ئىحبئٗت لىٍىع، ئۇ

پۈجۈْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئورجبق صىٕي ثوٌؽبْ ئىطالَ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍىع صېگٍٗٔىىحۇر. ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىطالَ صىٕي وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ  ئىطالِضىٓ ثبغمب ھېچمبٍطي صىٕٕي 

 _  ھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ئٗھٍي وىحبثٕىڭ پىرلٍٗٗھېچىىّضىٓ لوثۇي لىٍّبٍضۇ. 

پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وېحىػي پٗلٗت ئ زٌىرىگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئٗۋٖجىٍىپ، وىحبثالر ٔبزىً لىٍىٕىپ، 

ثىرىگٗ ھٗضٗت لىٍىػي ۋٖ صۇَٔب _  صٌٖىً _ ئىطپبجالر جۇرؼۇزۇٌۇ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثىر

. وىّىي ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ۈپٍٍٗىضىٓ ثوٌؽبِْٗٔپٗئٗجىگىال ثېرىٍىػي ج

ئىالھٍىمحب، ِٗثۇصٌۇلحب ٍېگبٔٗ ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، 

ئبٌالھ جبئبال ئۇالرصىٓ ٔبھبٍىحي جېس ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر ۋٖ ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ 

 .جبزاٌىؽۇچىضۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئٗھٍي وىحبثمب ٍېحٗرٌىه صٌٖىً _ ئىطپبجالرٔي ئوجحۇرىؽب لوٍؽبٔضىٓ  16

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھمب »وېَىٓ، ئٗگٗر ئۇالر ضبۈب ئىّبْ ئېَحىپ وٌٗطٗ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 ِۇصىٕىّٕي سبٌىص لىٍضىُ، ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕي غېرىه لىٍّبٍّْٗ، ِبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر

)ئي پٍٗؽِٗجٗر!  ئۇالرؼب، «. صىٕىٕي ئبٌالھمب سبٌىص لىٍضى، ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇ  ئىحبئٗت لىٍضى

ئٗگٗر ئىّبْ ئېَحطبۈالر، ضىٍٗر » ِۇغرىه ئٗرٖثٍٗرگٗ ۋٖ ثبغمب ثبرٌىك وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئېَحىػحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ جوؼرا ٍوٌضا، ھىضاٍٗت ۋٖ ھٗلىمٗت ئۈضحىضٖ  ثوٌؽبْ ثوٌىطىٍٗر، ئٗگٗر ئىّبْ 

ثبظ جبرجطبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ھېطبثىڭالر ئبٌالھمىضۇر، ِېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىُ پٗلٗت صىٕٕي 

ۈالرؼب لبرغي صٌٖىً _ ۇلۇٍٗجىۈزۈغحۇر. ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزصۈَ، ضىٍٗرٔىڭ ئبزؼۇٍٔ

ۇر، ئۇٔىڭؽب ئىطپبجالرٔي ئوجحۇرىؽب لوٍضۇق. ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىض

 «.ھېچجىر ئىع ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ

_ ئوپئوچۇق صٌٖىً _ ئىطپبجالرٔي ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر  11

لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ۋٖ ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇغمب، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ٍوٌىؽب 



وبپىرالرؼب لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ سۇظ ئٗگىػىػىٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرىضىؽبْ 

 سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

_ ئٗٔٗ غۇالر صۇَٔبصىّۇ، ئبسىرٖجحىّۇ ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  وٗجىْٗ وىػىٍٗر ثوٌۇ ،  11

ئۇالرٔىڭ ھېچجىر ئٌِٗٗي لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  لبٌىضىؽبْ 

 ھېچجىر ٍبرصِٖچي چىمّبٍضۇ. 

پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ جٗۋرات ثىٍىٍّىرىضىٓ ٔېطىۋٖ ثېرىٍگْٗ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ _ ئي  12

ئٗھۋاٌىضىّٕۇ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ثىر ئٗھۋإٌي و رصۈۈّۇ؟ ئۇالر ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق 

ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئ ز ئبرىطىضىىي ئىشحىالپمب ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ثوٌؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ 

ب چبلىرىٍطب، ثۇ ھ وۈَ ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئۇٍؽۇْ وٌّٗىگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ھ وۈَ چىمىرىػم

ئۇالرٔىڭ و   ضبٍٔىمي ئۇٔىڭؽب ئۇٔىّبٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئبصىحي 

 ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈغحۇر.

صوزار ئوجي »_ ئٗھٍي وىحبثٕىڭ ھٗلىمٗجحىٓ ئبغۇٔضاق ٍۈز ئ رۈغىٕىڭ ضٗۋٖثي ئۇالرٔىڭ9  13

صٍٖضىؽبْ ثۇزۇق ئېحىمبصى جۈپٍٍٗىضىٕضۇر. ثۇ ثۇزۇق ئېحىمبص « ثىسٔي ضبٔبلٍىك وۈٍٔٗرال و ٍضۈرىضۇ

ئۇالرٔي ئبٌالھمب غۇٔضاق جۈرئٗت لىٍىػمب، ئۇٔىڭ صىٕىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػمب ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ضبسحب 

 . صىٕىٕي صاۋاِالغحۇرۇظ ئبرلىٍىك ئ زٌىرىٕي ئبٌضىػىؽب ئېٍىپ ثبرؼبٔضۇر

غٗن ثوٌّىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئبٌالھ ئۇالرٔي ھېطبة ئېٍىع لىٍچٗ _ وېٍىضىؽبٍٔىمىضا  14

ئۈچۈْ جوپٍىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى ئ زىٕىڭ لىٍّىػىٕىڭ جبزاضىٕي، ھېچجىر ئۇۋاي لىٍىّٕبضحىٓ 

 جوٌۇق جبرجمبْ چبؼضا ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌي لبٔضاق ثوالر؟

ئي پبصىػبھٍىمٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ ئېَحمىٕىي،  15

ئبٌالھ! ضْٗ ثٗٔضىٍىرىڭضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ پبصىػبھٍىمٕي، ِبي _ ِۈٌۈوٕي ۋٖ ٍٗر ٍۈزىٕىڭ 

بسىرٖجحٗ ھ وۈِرأٍىمىٕي ئبجب لىٍىطْٗ، سبٌىؽبْ ئبصِٖضىٓ جبرجىۋاٌىطْٗ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي صۇَٔب ۋٖ ئ

ئٗزىس لىٍىطْٗ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي سبر لىٍىطْٗ، ٍبسػىٍىك ضېٕىڭ ئىٍىىڭضىضۇر. ضْٗ ٍبٌؽۇز 

 ھِّٗىگٗ لبصىرضْٗ. 

_ )ئي ئبٌالھ!  ضېٕىڭ لۇصرىحىڭٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ضْٗ وېچىٕي وۈٔضۈزگٗ،  16

وٌىضۇ. ضْٗ ئۇرۇلحىٓ وۈٔضۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىطْٗ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرى ئۇزۇْ، ثىرى لىطمب ث

ئ ضۈٍِۈوٕي چىمبرؼبٔضٖن، وبپىر ئبصِٖٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ ِۇئّىٓ ئبصِٖٕي چىمبرؼبٔضٖن ئ ٌۈوحىٓ 

جىرىىٕي چىمىرىطْٗ، جوسۇصىٓ جۇسۇِٕي چىمبرؼبٔضٖن جىرىىحىٓ ئ ٌۈوٕي چىمىرىطْٗ، 

 .«ثٗٔضىٍىرىڭضىٓ سبٌىؽبْ وىػىگٗ ھېطبثطىس رىسىك ثېرىطْٗ



لوٍۇ ، وبپىرالرٔي صوضث جۇجۇغىٕي ۋٖ لبٍرىپ ڭ ِۇئّىٍٕٗرٔي _ ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرٔى 17

ئۇالرصىٓ ٍبرصَٖ جٌٗٗ  لىٍىػىٕي ِٗٔئي لىٍىضۇ. وىّىي وبپىرالرٔي صوضث جۇجىضىىْٗ، ئۇ 

ئبٌالھحىٓ ئبصا _ جۇصا ثوٌؽبْ ثوٌىضۇ، ئبٌالھّۇ ئۇٔىڭضىٓ ئبصا جۇصا ثوٌىضۇ. پٗلٗت ئبجىسٌىمحىٓ 

الرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ٍبٌؽبٔضىٓ صوضحٍۇق لۇصرٖت جبپمبٔؽب لٗصٖر  وبپىر

ئىسھبر لىٍىع ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئ زىضىٓ لورلۇجىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ لورلۇۈالر، 

ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب 

 جوپٍىٕىضۇ.

 ثوٌؽبْ ضىٍٗر  صىٍىڭالرصىىي وبپىرالر ثىٍْٗ»ٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئېَحمىٕىي، _ ئي پ 18

صوضحٍۇلۇۈالرٔي ۋٖ ئۇالرٔي لوٌٍىػىڭالرٔي ٍٍِٗي ٍوغۇرۇۈالر ٍبوي ئبغىبرا لىٍىڭالر، ئۇٔىڭضىٓ 

ئبٌالھمب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئىٍىّي ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي 

ىڭ ھِّٗىطىٕي لورغىؽبْ ثوٌۇ ، ھِّٗىٕي جوٌۇق ثىٍىضۇ ۋٖ ھٗر ٔٗرضىگٗ جوٌۇق وۈچي ٔٗرضىٍٗرٔ

 .«ٍېحىضۇ

_ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئىجبرٖت ِۇوبپبت ۋٖ جبزا وۈٔىضٖ ھٗرثىر ئىٕطبْ ئ زىگٗ جېگىػٍىه  26

ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ئېٍىػي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ٍبسػىٍىمحىٓ ۋٖ ٍبِبٍٔىمحىٓ لىٍؽبْ ثبرٌىك 

ٌٍٗىرى ئۇٔي وۈجۈ  جۇرؼبْ ثوٌىضۇ. ٍبسػي ئِٗٗي لىٍؽبٔالر ِۇوبپبجىٕي، ٍبِبْ ئىع لىٍؽبٔالر ئِٗ

جبزاضىٕي جبپىضۇ. ٍبِبْ ئىع لىٍؽبْ ئبصَٖ ئ زى ثىٍْٗ ٍبِبْ ئىػٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا ئۇزۇْ ثىر 

لٗھر  ۋالىحٕىڭ ثوٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ. غۇۈب ضىٍٗر ثۇ وۈْ ئۈچۈْ ئوثضاْ جٍَٗبرٌىك لىٍىڭالر،

لىٍؽۇچي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لورلۇۈالر. گٗرچٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي غۇٔضاق لبجحىك ثوٌطىّۇ، ٍٗٔىال 

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ئٗگٗر ئبٌالھٕي راضححىٕال صوضث جۇجطبۈالر ِبۈب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  21

. غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي صوضث ئٗگىػىڭالر، چىٓ صىٍىڭالرصىٓ ِبۈب ئىّبْ ئېَحىڭالر

جۇجىضۇ، گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

)ثۇ ئبٍٗت ِۇھِّٗٗص «. ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر

ي جبغال ، ئۇٔىڭؽب ئٌِٗٗىٌ رٖۋىػحٗ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍىپ، جوضمبٍٔىرىٕ

ئٗگٗغًّٗ جۇرۇ ، ئۇٔي صوضث جۇجمبٍٔىمىٕي صٖۋا لىٍىضىؽبْ ھٗرلبٔضاق ثىر ٍبٌؽبٔچىٕي پبظ 

 لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجحۇر .

ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ئِٗٗي لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھمب ئىحبئٗت »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  21

ئٗگٗر ئۇالر «. گٗ ئٗگىػىع ئبرلىٍىك پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگىػىڭالرلىٍىڭالر، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ضۈٕٔىحى



ضبۈب ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجطب ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ وۇـرىٍىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىضا لېٍىػحب چىڭ جۇرۇۋاٌطب، 

ثىٍگىٕىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ِۇھٗثجىحىگٗ الٍىك ئِٗٗضحۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ِۇٔضاق وبپىرالرٔي صوضث 

 جۇجّبٍضۇ.

ىسوي، ئبٌالھ ئبصِٖٕي، ٔۇھٕي، ئىجراھىُ ئٗۋالصىٕي، ئىّراْ ئٗۋالصىٕي جبٌٍىضى ۋٖ _ غٗوط 22

 ئۇالرٔي ئ ز زاِبٔىطىضىىي جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍضى.

_ ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر  ئبٌالھمب ئىشالش لىٍىػحب، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىٕىػحىٓ  23

ِٗي لىٍىػحب ئۈٌگىٍىه زاجالرصۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىجبرٖت جٗۋھىض ئٗلىضىطىضٖ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗ

ض زٌىرىٕي ۋٖ صۇئبٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ 

 ئۇالرؼب ئٌٍِٗٗىرىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

وؼٍي صٖ  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىالھ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئ 24

ثىٍجىرالٍضىؽبْ وبپىرالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ِٗرٍَٗ، ئۇٔىڭ ئبٔىطي ۋٖ ئىَطب 

ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗلمىضىىي لىططىٕي ئٗضٍىگىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئىّرإٔىڭ ئبٍبٌي ِٗرٍِٗگٗ ھبِىٍىضار 

صصٖضٕىڭ ئي رٖثجىُ! ِْٗ لورضىمىّضىىي پٗرزٖٔحىّٕي ضبۈب سبٌىص لىٍىپ ثٍٗحۇٌّۇلٗ»ثوٌؽبٔضا9 

سىسِىحىٕي لىٍىػمب ئبجىضىُ، ثۇٔي ِٗٔضىٓ لوثۇي لىٍؽىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ صۇئبٍىّٕي ئبۈال  

 صېگْٗ ئىضى.« جۇرؼۇچىطْٗ، ٔىَىحىّٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىطْٗ

ئي رٖثجىُ! ِْٗ لىس جۇؼۇ  »_ ئۇ ھبِىٍىضارٌىمي ئبسىرٌىػىپ لىس ثوۋىمىٕي جۇؼمبْ ۋالحىضا9  25

ئوثضاْ ثىٍىضۇ _، ثۇ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضٕىڭ  ڭ ٔېّٗ جۇؼمبٍٔىمىٕي ئبٌالھلبٌضىُ،  _ ھبٌجۇوي، ئۇٔى

سىسِىحىگٗ ٍبرىّبٍضۇ، ِْٗ جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئوؼۇي ثۇ لىس ثىٍْٗ ئوسػبظ ئِٗٗش، چۈٔىي ئوؼۇي 

صېگْٗ وۈچٍۈن ۋٖ سىسِٗجىٗ ٍبراٍِىك ثوٌىضۇ، ِْٗ ئۇٔىڭؽب ِٗرٍَٗ
(26 

َ، ِْٗ ۇصٖ  ئبت لوٍض 

ٕىڭ ئۇٔىڭ ئٗۋالصٌىرى ئۈچۈْ ضبۈب ضىؽىٕىپ، لوؼالٔضى غٍٗحبٔھٗلىمٗجْٗ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، 

 صېضى. «ضىٓ پبٔبھ جىٍٍّْٗٗىٍبِبٍٔىم

_ ئبٌالھ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضى، ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ٔٗزىرىٕي گۈزٖي ثىر رٖۋىػحٗ  26

ي لوثۇي لىٍضى، ئۇٔىڭ لىسى ِٗرٍِٕٗىڭ جٗرثىَٗضىگٗ ئىگٗ ثوٌۇ ، ئۇٔي ئوثضاْ ئ ضحۈرصى، ئۇٔ

ٕىڭ ِٗرٍِٗ. زٖوٗرىََب ھٗر لېحىُ جبپػۇرصىجٗرثىٌَٗٗغٕي زٖوٗرىََب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 

ئي ِٗرٍَٗ! ثۇ ضبۈب لٍٗٗرصىٓ »ئىجبصٖجگبھىؽب وىرضٗ، ئۇٔىڭ ٍېٕىضا ٍېّٗوٍىه ئۇچرىحبجحي. ئۇ9 

                                                             
 صېگْٗ ِٗٔىضٖ.« ئبٌالھٕىڭ سىسِٗجىبرى»  ِٗرٍَٗ __ ئىجرأي جىٍىضا 26)



ئبٌالھ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ غٗوطىسوي، ثۇ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗضى. »صٍٖححي، ِٗر9ٍَٗ « وٌٗضى؟

 .صٍٖححي« طبثطىس رىسىك ثېرىضۇھې

_ وٗرِٖىٕي و رۈ ، ئبٌالھمب  پٗزي_ زٖوٗرىََب ئبٌالھٕىڭ ِٗرٍِٗگٗ ئبجب لىٍؽبْ رىسلىٕي ۋٖ  27

ئي رٖثجىُ! ِبۈب ئ ز پٗزٌىڭضىٓ ٍبسػي ثىر پٗرزٖٔث ئبجب لىٍؽىٓ، ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ »ٍۈزٌٗٔضى ۋٖ 9 

 ئىٍحىجب لىٍضى.صٖ  « صۇئب لىٍؽۇچىٕىڭ صۇئبضىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىطْٗ

_ زٖوٗرىََب ٔبِبزگبھىضا ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ پٍٗححٗ، پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب ٔىضا  28

ئبٌالھ ضبۈب ضېٕي سۇظ لىٍىضىؽبْ ثىر سٗۋٖر ثېرىضۇوي، ضېٕىڭ ٍٗھَب ئىطىٍّىه ثىر »لىٍىپ9 

ئىَطبٔي ئېحىرا   صېگْٗ وٌٗىّىطىضىٓ ج رٌٖگْٗ‹ ثوي!›پٗرزٖٔحىڭ ثوٌىضۇ، ئۇ ئبٌالھٕىڭ 

لىٍىضىؽبْ، لٗۋِي ئىچىضٖ ٍۇلىرى ئىسزٖت _ ئبثرۇٍٍۇق، ٔٗپطي سبھىػىؽب ثېرىٍٍّٗضىؽبْ، گۇٔبھحىٓ 

 صېضى.« ٍىراق جۇرىضىؽبْ، ٍوٌجبغچي،  جٗلۋاصار ۋٖ ٍبسػىالر لبجبرىضىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ثوٌىضۇ

ئي رٖثجىُ! ِْٗ »ٍىٕىپ9 _ زٖوٗرىََب ثۇ سٗۋٖرٔي ئبۈال  لبجحىك سۇغبٌٍىمحىٓ ھبٍبجبٔ 36

لېرىٍىمٕىڭ چېىىگٗ ٍېحىپ لبٌؽبْ جۇرضبَ، ئبٍبٌىُ جۇؼّبش جۇرضب، لبٔضالّۇ ِېٕىڭ ئوؼٍۇَ 

ئبٌالھ ئبغۇٔضاق ئبصٖجحىٓ جبغمىرى » صېضى. پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب جبۋاة ثېرىپ9« !ثوٌطۇْ؟

 صېضى.« ئبجبٍىپ ئىػالرصىٓ سبٌىؽىٕىٕي لىٍىضۇ

ئي رٖثجىُ! سۇغبٌٍىممب ئېرىػىػىُ ئۈچۈْ ِبۈب ئبٍبٌىّٕىڭ ِٗٔضىٓ ھبِىٍىضار »_ زٖوٗرىََب9  31

ضبۈب ثېرىٍىضىؽبْ »صېضى. ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب9 « ثوٌؽبٍٔىمىٕي و رضىحىضىؽبْ ثىرٖر ئبالِٗت ئبجب لىٍؽىٓ

گٗ   ثٌٗگٗ غۇوي، ضْٗ ھٗرلبٔضاق ثىر ئىٍٍٗجحىٓ ضبق جۇرۇلٍۇق، ئۈچ وۈٔگىچٗ وىػىٍٗرگٗ

لىالٌّبٍطْٗ، پٗلٗت ئىػبرٖجال لىٍىطْٗ. ثۇ ِۇصصٖت ئىچىضٖ رٖثجىڭٕي و   ٍبص ئٗجىىٓ، 

 صېضى. « وٗچمۇرۇٍٔۇلي ۋٖ ئٗجىگٍٗٔىه ۋالىحٍىرىضا ٔبِبز ئولۇؼىٓ ۋٖ و   جٗضجىھ ئېَحمىٓ

ئي ِٗرٍَٗ! ئبٌالھ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا پٗرىػحىٍٗر ئېَححي9  31

لىمٗجْٗ ضېٕي ئ زىگٗ ئىجبصٖت لىٍىػىڭ ئۈچۈْ جبٌٍىضى، ضېٕي ثبرچٗ رٖزىً ئىٍٍٗجٍٗرصىٓ پبن ھٗ

 .لىٍضى، ضېٕي زاِبٔىڭضىىي پۈجۈْ صۇَٔب ئبٍبٌٍىرىضىٓ ئٗۋزٖي لىٍضى

_ ئي ِٗرٍَٗ! رٖثجىڭگٗ جبئٗت _ ئىجبصٖت لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ، رٖثجىڭٕىڭ ضبۈب ئبجب  32

ر لىٍؽبْ ھبٌضا، ئۇٔىڭؽب وبِبٌىٌ ئىشالش ۋٖ وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈ

 «.لىٍؽىٓ، ضٗجضٖ لىٍؽىٓ ۋٖ رۇوۇ لىٍؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ رۇوۇ لىٍؽىٓ

ٍٗر  ثىس ضبۈب ۋٖھَي لىٍىۋاجمبْ ى_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئېَحىپ ثېرىٍىۋاجمبْ ثۇ لىطط 33

ئۇالر ِٗرٍِٕٗي ئ ز وبپبٌىحىگٗ ئېٍىػٕي جبٌىػىپ ؼٍٗىت سٗۋٖرٌىرىضىٕضۇر. چۈٔىي ئ ز ۋالحىضا 



جبرجىػٕي چٗن جبغالظ ئبرلىٍىك ھٗي لىٍىػمب وېٍىػىپ  _  جېضٌٍٖٗغىْٗ ۋٖ جبالظ

لٌٍِٗٗىرىٕي ضۇؼب جبغٍىؽبْ ۋٖ چٗن زٖوٗرىََب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب چىمىپ، ِٗرٍِٕٗي ئ ز 

 .ٍوق ئىضىڭ وبپبٌىحىگٗ ئېٍىػحب ئۇجۇ  چىممبْ چبؼضا، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضا

ئي ِٗرٍَٗ! ئبٌالھ ضبۈب »  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ ز ۋالحىضا پٗرىػحىٍٗر ِٗرٍِٗگ9ٗ 35_ 34)

صېگْٗ وٌٗىّىطي ئبرلىٍىك ج رىٍىضىؽبْ ثىر پٗرزٖٔث ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىضۇ، ‹ ثوي!›ئ زىٕىڭ 

ۋٖ لىَبِٗت ئبثرۇٍٍۇق  ىّۇئۇٔىڭ ئىطّي ِٗضىھ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطبصۇر، ئۇ صۇَٔبصىّۇ، ئبسىرٖجح

وۈٔي ئبٌالھمب ٍېمىٓ وىػىٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٓ ثوٌىضۇ. ئۇ گٗ  لىٍىضىؽبْ ٍېػىؽب ٍېحىػحىٓ ثۇرۇٔمي 

ثوۋاق چېؽىضىّۇ، چوڭ ثوٌۇ  لوراِىؽب ٍٗجىْٗ چېؽىضىّۇ، ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ۋٖھَىگٗ 

ۇ، ئبضبضٍىٕىپ، پٍٗؽِٗجٗرگٗ سبش ئۇضۇي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب صٖۋٖت لىٍىپ ض زٌٍٗض

صېگْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇ « ثوٌىضۇض زىضٖ ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىضٖ ئۈٌگىٍىه ۋٖ پٗزىٍٗجٍىه زاجالر لبجبرىضىٓ 

 ٍٗرصٖ ٍوق ئىضىڭ.

ِْٗ ٍبجٍىك ثوٌّىؽبْ جۇرضبَ ٍبوي ثۇزۇلچىٍىك »_ ِٗرٍَٗ ثۇ ئىػمب ئٗجٗثٍىٕىپ9  36

ثۇ ئىع ئبٌالھمب لىَىٓ » صېضى، پٗرىػحٗ ئۇٔىڭؽب9 « لىٍّىؽبْ جۇرضبَ، ِېٕىڭ لبٔضاق ثبالَ ثوٌىضۇ؟

ئِٗٗش، چۈٔىي ئبٌالھ سبٌىؽبْ ٔٗرضىٕي ٍبرىحىضىؽبْ، ھِّٗىگٗ لبصىر ئىالھحۇر، ئۇ لبٔضالال ثىر 

 صېضى.« صٍٖضۇ _صٖ، ئۇ صٖرھبي ثوٌىضۇ‹! ثوي›ٔٗرضىٕي ٍبراجّبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب  

ٔبٌىمٕي، جٗۋراجٕي _ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب سٗت ٍېسىػٕي، گٗ  _ ض زصٖ ۋٖ ئىع _ ھٗرىىٗجحٗ صا 37

 ۋٖ ئىٕجىٍٕي ئ گىحىضۇ.

غٗوطىسوي، ِْٗ » _ ئۇٔي ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىضۇ، ئۇ ئۇالرؼب9  38

ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ِ جىسٖ ئېٍىپ 

ىٓ لۇغٕىڭ غٗوٍىضٖن ثىر ٔٗرضٗ ٍبضبٍّْٗ، وٌٗضىُ، ئۇ ِ جىسٖ غۇوي، ِْٗ ضىٍٗر ئۈچۈْ الٍض

صٖ، ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ ئۇ ھٗلىمىٌ ثىر لۇظ ثوٌىضۇ. ٍٗٔٗ  –ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب پۈۋٌٍّْٗٗ

ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ جۇؼّب وورٔي، ثٗرٖش وېطىٍىٕي ضبلبٍحىّْٗ، ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرىّْٗ، 

ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ سٗۋٖر ثېرىّْٗ. غٗوطىسوي، ئٗگٗر  ضىٍٗر ٍٍٗضىؽبْ ۋٖ ئ ٍۈۈالرصا ضبلالٍضىؽبْ

ضىٍٗر  ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبالِٗت ۋٖ  صٌٖىً _ ئىطپبجالرؼب ئىػىٕىضىؽبْ ثوٌطبۈالر، ئىٕطبٕٔىڭ 

لوٌىضىٓ وٌٍّٗٗضىؽبْ ثۇ ئبصٖجحىٓ جبغمىرى ئىػالرصا، ئٌٗۋٖجحٗ ِېٕىڭ راضححىٕال ئبٌالھٕىڭ  

 ٍضىؽبْ صٌٖىً _ ئىطپبجالر ثبر.پٍٗؽِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىطپبجال

_ ِْٗ جٗۋراجحىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي جٗضحىمٍىؽبْ ھبٌضا وٌٗضىُ، ئىٍگىرى ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ  46

ھبراَ لىٍىٕؽبْ ثٗزى ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ ٍېٕىىٍىحىع ئِٗرى ثىٍْٗ ھبالي لىٍىع 



اضث ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖىً ئېٍىپ ئۈچۈْ وٌٗضىُ. ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ض زۈِٕىڭ ر

وٌٗضىُ. غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ِېٕىڭ ئِٗرىّگٗ سىالپٍىك لىٍّبۈالر ۋٖ ِْٗ ئبٌالھحىٓ 

 ضىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزگْٗ ئىػالرصا ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىڭالر.

رٖثجىّضۇر،  ّۇِْٗ ضىٍٗرٔي صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئبٌالھ ثىرصۇر، ئۇ ِېٕىڭغٗوطىسوي، _  41

ۇۈب ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئبٌالھمب ثٗٔضىچىٍىه لىٍىػحب ۋٖ . غىڭّۇ رٖثجىڭالرصۇرضىٍٗرٔ

ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحب ِْٗ ۋٖ ضىٍٗر ئوسػبغّىس، ثۇ  ھېچجىر لىڭؽىرٌىمي ثوٌّىؽبْ جوپحوؼرا 

 «.ٍوٌضۇر

گٗغىۈچىٍىرى _ ئىَطب ئۇالرٔىڭ وۇـرىضا چىڭ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ضٗزگْٗ چبؼضا، ئ زىٕىڭ ئٗ 41

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع »ئىچىضىىي ئىشالضّْٗ وىػىٍٗرگٗ ٔىضا لىٍىپ9 

ثىس ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ٍبرصَٖ »صېضى. ئۇالر ئېَححي9 « ٍوٌىضا ِبۈب وىٍّٗر ٍبرصِٖچي ثوٌىضۇ؟

ېَححۇق، ضبۈب ئبٌالھمب ئىّبْ ئثىس ثٗرگۈچىٍٗرِىس ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍؽۇچىالرِىس، 

ئٗگٗغحۇق. گۇۋاھ ثوٌؽىٕىي، ثىس غٗوطىس ِۇضۇٌّبٔالرِىس )ٍٗٔي ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽۇچىالرِىس  ۋٖ 

 .«ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرِىس

_ ئي رٖثجىّىس! ضْٗ ٔبزىً لىٍؽبْ ئىٕجىٍؽب ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق، پٍٗؽِٗجىرىڭ ئىَطب  42

ٍٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحىضىٓ ئىجبرٖت ضېٕىڭ ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگٗغحۇق. ثىسٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٗ

ثىرٌىىىڭگٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىڭٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ لبجبرىضا لىٍؽىٓ، 

چۈٔىي ئۇالر ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗق صىٕٕي ئ ز ئۈِّٗجٍىرىگٗ 

 «.ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ

ىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىىي وبپىرالر ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ٌحۈرۈظ _ ئ 43

ِىىىر ثىٍْٗ ئ ٌحۈرۈغٕي ثىرضىگٗ _  ئۈچۈْ ضۇٍىمٗضث پىالٔال ، ئۇٔي ھىٍَٗ 

جبپػۇرصى. ئبٌالھ ئىَطبٔي ئ ٌحۈرۈظ ئۈچۈْ ئۇالرؼب ٍوي ثبغال  ِبۈؽبْ  ئبصِٖٕي 

ئبصِٖٕي جۇجۇۋاٌضى ۋٖ ئۇٔي ئىَطب صٖ  ئىَطبؼب ئوسػىحىپ لوٍضى، ئبٔضىٓ ئۇالر ئۇ 

ِىىىرٔي ثٗرثبت لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ _  ئوٍال  صارؼب ئېطىپ ئ ٌحۈرصى. ئبٌالھ ھىٍَٗ

ٔٗلٗصٖر جٗصثىرٌىه زات ِىىىرٌٗرٔي ثٗرثبت لىٍىػحب _  ھىٍَٗ)ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ ٍبسػىطىضۇر. 

 ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضۇ .

ئي ئىَطب! ِْٗ ضېٕي زېّىٕضىٓ ئېٍىپ »ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9  _ ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ ئىَطبؼب 44

ضېٕي وبپىرالرٔىڭ  ۋٖ روھىڭ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ و جۈرىّْٗ،جىطّىڭ وېحىّْٗ، ضېٕي ئ ز صٖرگبھىّؽب 

زىَبٔىٗغٍىىىضىٓ لۇجمۇزىّْٗ. ضبۈب ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي)ٍٗٔي ضېٕىڭ صىٕىڭؽب ۋٖ ضْٗ ئبسىر زاِبْ 



طبالَ جوؼرۇٌۇق ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثېػبرٖجٍٗرگٗ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىط

ئىػىٕىپ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىضىؽبْ، ئۇٔىڭ 

غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي  ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرصىٓ جب لىَبِٗجىىچٗ 

ېٕىڭ صٖرگبھىّؽب لبٍحىطىٍٗر. غۇ چبؼضا، ضىٍٗر  ئىَطب ئۈضحۈْ لىٍىّْٗ. ئبٔضىٓ ھِّٗىڭالر ِ

 جوؼرۇٌۇق ئىشحىال  لىٍىػمبْ ئىػالر ئۈضحىضٖ ئبراۈالرصا ِْٗ ھ وۈَ چىمىرىّْٗ.

_ ٍٗھۇصىَالر ئىچىضىىي ئىَطبٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔي، سىرىطحىَبٔالر ئىچىضىٓ ئۇٔي ئىالھ  45

ىضىٓ ئبٍرىۋېحىع، ضٌٗحٗٔىحىٕي ٍوق لىٍىع ثىٍْٗ، لىٍىۋاٌؽبٔالرٔي صۇَٔبصا ئ ٌحۈرۈظ، ِبي _ ِۈٌۈو

ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ جبزاالٍّْٗ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزىضىؽبْ 

 «.ھېچجىر ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرؼب  46

ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجٍىرىٕي لىٍچٗ وېٍّٗحّٗضحىٓ جوٌۇق ثېرىضۇ. ئبٌالھ  وٌٗطٗن، ئبٌالھ

 وۇـرىٕي ۋٖ غېرىىٕي جبٌالظ ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي ٍبسػي و رٍِٗضۇ.

_ )ئي پٍٗؽِٗجٗر!  ئىَطب جوؼرۇٌۇق ضبۈب ثىس ئولۇ  ثېرىۋاجمبْ ثۇ ئبٍٗجٍٗر ضېٕىڭ ھٗق  47

ي ۋٖ ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕ

 ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٕضۇر.

ئبصِٖٕي ئبجىطىس ۋٖ ئبٔىطىس ٍبراجمبٍٔىمىؽب  ئۇٔىڭ _ ئبٌالھٕىڭ ئىَطبٔي ئبجىطىس ٍبراجمبٍٔىمي 48

صېضى _صٖ،  «ئىٕطبْ ثوي!»ٔىڭؽب9 ئوسػبغحۇر. ئبٌالھ ئبصِٖٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجحي، ئبٔضىٓ ئۇ

صٖرھبي ئىٕطبْ ثوٌضى. ئىَطبٔي ئبجىطىس صۇَٔبؼب وٌٗگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ئىالھ صٖۋېٍىع ئوپئوچۇق 

ضٗپطٗجىضۇر. چۈٔىي ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبجىطىس ۋٖ ئبٔىطىس ٍبرىحىٍؽبْ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ 

 ثٗٔضىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ھِّٗٗ ثىرصٖن لوثۇي لىٍؽبٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىَطب ھٗلمىضٖ رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ضبۈب وٌٗگْٗ غٗوطىس ھٗلىمٗت  56

ِۇغۇصۇر. غۇۈب ضْٗ ثۇ ئېحىمبصىڭضا چىڭ جۇرؼىٓ، ھٗرگىس غٗن لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ. )ثۇ 

ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ز ئېحىمبصىضا چىڭ جۇرۇغمب ئۈٔضٖظ ۋٖ ئۇٔىڭ و ۈٍىٕي 

 و زصٖ جۇجۇٌؽبْ .جىٕضۇرۇظ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئىَطب جوؼرۇٌۇق ھٗلىمىٌ ٌِٗۇِبت وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، وىّىي  51

وېٍىڭالر! ثىسٔىڭ ئوؼۇٌٍىرىّىسٔي، ضىٍٗرٔىڭ »ضْٗ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغطٗ، ئۇالرؼب9 

ئ زىّىسِۇ وېٍٍٍٗي، ، چبلىراٍٍيضىٍٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي ئبٍبٌٍىرىّىسٔي، ئوؼۇٌٍىرىڭالرٔي، ثىسٔىڭ 



ئبٌالھٕىڭ ٌٗٔىحي ۋٖ جبزاضي ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍّىؽبْ ٍبٌؽبٔچىالرؼب ثوٌطۇْ، صٖ   ئبٔضىٓ

 صېگىٓ.« ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ صۇئب لىالٍٍي

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىَطب جوؼرىطىضا ِْٗ ضبۈب ثىٍضۈرگْٗ ثۇ لىططٗ راضحٍىمىضا لىٍچٗ غٗن  51

ر. ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖجىٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر. ثوٌّىؽبْ ھٗلىمىٌ لىططىضۇ

غٗوطىسوي، ئبٌالھ  پبصىػبھٍىمىضا ھٗلىمٗجْٗ ؼبٌىجحۇر،  ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ 

 ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئٗگٗر ئۇالر ضبۈب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ٍٗٔٗ ثبظ جبرجطب ۋٖ ضبۈب ئٗگىػىػحىٓ ٍۈز ئ رۈضٗ،  52

 ٗوطىسوي، ئۇالر ثۇزؼۇٔچىالرصۇر، ئبٌالھ ثۇٔضاق ثۇزؼۇٔچىالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىپ جۇرىضۇ.غ

ئي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالرصىٓ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ثبرٌىك ئٗھٍي وىحبثمب9  53

ئٗھٍي وىحبة! پٗلٗت ئبٌالھمىال ئىجبصٖت لىٍىع، ئبٌالھمب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىه، 

بٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىرگٗ ثۇجالرؼب ۋٖ ھٗرلبٔضاق ِٗسٍۇلمب چولۇّٔبضٍىك، ئبٌالھٕي ئ

ثىرىّىسگٗ ئىحبئٗت لىٍّبضٍىمحٗن ھِّٗىّىسگٗ ئورجبق ثوٌؽبْ وٌٗىّٗ )جٗۋھىض گٗ  –لوٍۇ  ثىر 

ٍٕٗر! صېگىٓ. ئٗگٗر ئۇالر ِۇغۇ گۈزٖي صٖۋٖجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطب، ئي ِۇئّى« وېٍىڭالر

ئۇٔضالحب، ضىٍٗر ثىسٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ئىىٍٗٔىىىّىسگٗ، رٖثجىّىسگٗ ئىجبصٖت ۋٖ »ئۇالرؼب صٖۈالروي، 

)ئورجبق وٌٗىّٗگٗ صٖۋٖت «. ئىشالش ثىٍْٗ ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ئىىٍٗٔىىىّىسگٗ گۇۋاھ ثوٌۇۈالر

ھِّٗىطىگٗ لىٍىع ٍٗھۇصىٌ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرؼب لبرىحىٍؽبٔضٖن، ئۇالرؼب ئوسػىؽبْ وبپىرالرٔىڭ 

 لبرىحىٍؽبٔضۇر .

_ ئي ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ضبِبۋى وىحبة ئىگىٍىرى! ضىٍٗر لبٔضالّۇ  54

ئىجراھىُ ثىسٔىڭ صىٕىّىسصا ئىضى، صٖ  صٖۋا لىٍىطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىً ئىجراھىّضىٓ 

ئىجراھىُ ٍٗھۇصىٌ »صىٕىڭالرصا ثوٌطۇْ؟ ضىٍٗر وېَىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ جۇرضب، لبٔضالّۇ ئۇ ضىٍٗرٔىڭ 

صېگْٗ ض زۈۈالرٔىڭ سبجبٌىمىٕي چۈغِّٗٔٗطىٍٗر؟ ٍٗھۇصىٍَىك « ئىضى ٍبوي سىرىطحىَبْ ئىضى

 ثىٍْٗ سىرىطحىَبٍٔىمٕىڭ ئىجراھىّٕىڭ زاِبٔىضىٓ وېَىٓ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟

! ضىٍٗر غۇٔضاق وىػىٍٗر _ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىٍٗٔٗر 55

ئىىٗٔطىٍٗروي، صىٕىڭالر جوؼرۇٌۇق ئ زۈۈالر ثىٍىضىؽبْ ۋٖ وىحبثىڭالرصا ھٗق صٖ  ئېحىمبص لىٍىضىؽبْ 

ٔٗرضىٍٗر جوؼرىطىضا ِۇٔبزىرىٍٗغحىڭالر، ئِٗضى ضىٍٗر ئىجراھىُ جوؼرىطىضا، ٍٗٔي، ئ زۈۈالر 

ئبٌالھ ئىػالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ جٗرٖپٍىرىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضٗ جوؼرىطىضا ٔېّىػمب ِۇٔبزىرىٍىػىطىٍٗر؟ 

 ثىٍىضۇ، ضىٍٗر ثىٍٍّٗطىٍٗر.



_ ئىجراھىُ ٍٗھۇصىَّۇ ئِٗٗش، سىرىطحىَبّٔۇ ئِٗٗش ئىضى، ٍٗھۇصىٍَىك ثىٍْٗ  56

سىرىطحىَبٍٔىك پٗلٗت ئۇٔىڭ ۋاپبجىضىٓ وېَىٓ پٍٗضا ثوٌؽبْ، ئىجراھىُ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت 

 ِۇغرىىالرصىٓ ئِٗٗش ئىضى. لىٍىضىؽبْ ثىر ِۇضۇٌّبْ ئىضى،

_ غٗوطىسوي، ئ زىٕي ئىجراھىّؽب ِٗٔطۇ  لىٍىػمب ئٗڭ ھٗلٍىك وىػىٍٗر ئۇٔىڭؽب  57

ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئۇٔىڭ صىٕىؽب ئٗگٗغىٍٗٔٗرصۇر، ثۇ پٍٗؽِٗجٗر )ٍٗٔي ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالَ  ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبٔالرصۇر. ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ 

 رىئىحىگٗ ئٗگٗغىْٗ  وىػىٍٗرٔىڭ ِٗصٖجىبرىضۇر.غٗ

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗر ضىٍٗرٔي  58

ئىطالِضىٓ ئبزصۇرۇغٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇالر ئ زٌىرىٕي ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔىال 

 .ۇ ۋٖ جۇٍّبٍضۇئبزصۇراالٍضۇ، ئۇالر ثوٌطب ثۇٔي ثىٍٍّٗض

_ ئي جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىٍضىٓ ئىجبرٖت ضبِبۋى وىحبثٕىڭ ئىگىٍىرى! ضىٍٗر ٔېّٗ ئۈچۈْ ئ ز  66

وىحبثىڭالرصا ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبسىر زاِبْ پٍٗؽِٗجىرى ئىىٍٗٔىىي ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

ىپ جۇرۇ  ئىٕىبر وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىي جوؼرىطىضا ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ثىٍ

 لىٍىطىٍٗر؟ 

_ ئي جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىٍضىٓ ئىجبرٖت ضبِبۋى وىحبة ئىگىٍىرى! ٔېّٗ ئۈچۈْ وىحبثىڭالرصىىي  61

ھٗلىمٗجٕي ئ ز لوٌۇۈالرصا  ئ زگٗرجىپ ٍېسىۋاٌؽبْ ضبسحب ٌِٗۇِبجالرؼب ئبٌّبغحۇرىطىٍٗر؟ ٔېّٗ 

ثىٍىپ جۇرۇ ، ئۇٔىڭ  ئۈچۈْ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي

 وىحبثىڭالرصا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ضۈپٗجٍىرىٕي ۋٖ ثېػبرٖجٍٗرٔي ٍوغۇرىطىٍٗر؟ 

ِۇھِّٗٗصوٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ صىٕؽب ئٗجىگىٕي ئىّبْ »_ ٍٗھۇصىَالرصىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗر9  61

_ غۈثھىگٗ ئېَحىپ، وٗچمۇرۇٍٔۇلي ٍېٕىۋېٍىڭالر. غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ِۇئّىٍٕٗر  ئ ز صىٕىضا غٗن 

 چۈغۈ ، ئۇٔىڭضىٓ ٍېٕىپ وېحىػي ِۇِىىٓ،

« صىٕىڭالرؼب ئٗگىػىپ ٍٗھۇصىٌ ثوٌؽبْ وىػىضىٓ ثبغمىطىؽب لٗجئىٌ ئىػّٗٔٗۈالر _ ضىٍٗر 62

غٗوطىسوي، ھىضاٍٗت ۋٖ جٗۋپىك ئبٌالھٕىڭ جوؼرا »صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ضىٍٗر ثىٍىضىؽبْ »ٍٗھۇصىَالر ٍٗٔٗ «. ۇرئىّبٔؽب ھىضاٍٗت لىٍىػي ۋٖ ِۇۋٖپپٗق لىٍىػىض

ٌِٗۇِبجالرٔي ِۇضۇٌّبٔالرؼب ئبغىبرا لىٍّبۈالر، ثوٌّىطب ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ئ گىٕىۋېٍىپ، ئىٍىّضٖ 

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثبراۋٖر ثوٌۇ  لبٌىضۇ، ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ ئبٌضىڭالرؼب ئ جۈ  وېحىضۇ ٍبوي ئۇالر لىَبِٗت 

« لبرغي صٌٖىٍٍٗرٔي وٌٗحۈرۈ  ضىٍٗرٔي ٍېڭىۋاٌىضۇ وۈٔي رٖثجىڭالرٔىڭ صٖرگبھىضا ضىٍٗرگٗ



وٗرَٖ، ئبجب _ ئېھطبْ ۋٖ ھِّٗٗ ئىع  –پٗزي»صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ۋٖ ثبغمۇرۇغي ئبضحىضىضۇر. ئبٌالھ ئۇٔي ئ زىگٗ ۋٖ ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ 

ِي وٗڭ ۋٖ ئىٍىّي ٖىػىگٗ ثېرىضۇ، ئبٌالھٕىڭ پٗزي _ وٗرئېَحمبْ وىػىٍٗر ئىچىضىٓ سبٌىؽبْ و

ّي ۋٖ ئبجب _ ئېھطبٔي ئۇٔىڭؽب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕي ئ ز ىچٗوطىسصۇر، ئبٌالھٕىڭ ئىٍ

 «. ئىچىگٗ ئبٌىضۇ

_ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىىٕي ۋٖ ھىضاٍٗجٕي ثٗٔضىٍىرىضىٓ ئ زى سبٌىؽبْ وىػىگٗ  سبش لىٍىضۇ  63

ئٗڭ ِۇوِّٗٗي غٗرىئٗجٕي ئبجب لىٍىضۇ، ئبٌالھ وٗڭ پٗزي  _ وٗرَٖ ۋٖ ضبٔطىس ئبجب _  ۋٖ ئۇٔىڭؽب

 .ئېھطبْ ئىگىطىضۇر

_ ئٗھٍي وىحبثحىٓ ثوٌؽبْ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىچىضٖ و   پۇي _ ِبي ئبِبٔٗت لوٍطبۈّۇ،  64

ىر صىٕبر ئۇٔي ضبۈب سىَبٔٗت لىٍّبً لبٍحۇرۇ  ثېرىضىؽبْ وىػىٍٗر ثبر، ٍٗٔٗ ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ ث

ئبِبٔٗت لوٍطبۈّۇ، ئۇٔىڭ ثېػىضا جىىىٍىپ جۇرِىؽۇچٗ، ئۇٔي ضبۈب لبٍحۇرۇ  ثٗرٍِٗضىؽبْ 

سىَبٔٗجىبر ئىٕطبٔالرِۇ ثبر. ثۇ ئۇالرصىىي ثۇزۇق ئٗلىضىٕىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ثوٌؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالر 

سٔىڭ صىٕىّىسصا ثى»ئٗرٖثٍٗرٔىڭ پۇي _ ِېٍىٕي ٍوٌطىسٌىك ثىٍْٗ ٍٗۋېٍىػٕي ھبالي ضبٔبٍضۇ. ئۇالر9 

ثوٌّىؽبٔالرٔىڭ پۇي _ ِېٍىؽب سىَبٔٗت لىٍطبق ثىسگٗ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔي ثىسگٗ 

صٍٖضۇ. ثۇ ئبٌالھمب جولۇٌؽبْ ئوپئوچۇق ٍبٌؽبٔضۇر. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي « ھبالي لىٍىپ ثٗرگْٗ

 لۇٍضۇ.ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئبٌالھ ٔبِىضىٓ غۇٔضاق ٍبٌؽبٕٔي جو

)ٍٗٔي ئۇالر ثبغمب _ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىسِۇ ئۇ وبززاثالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش 65

. ھٗلىمىٌ جٗلۋاصار ئبصَٖ ئبِبٔٗجٕي ئبصا صىٕضىىىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍطب ئٌٗۋٖجحٗ گۇٔبھ ثوٌىضۇ 

لىٍىع، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىع، ئۇٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىع، 

ھحىٓ لورلۇظ، ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب ئىحبئٗت لىٍىع، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئبٌال

ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ئٗھضىطىگٗ ۋاپب لىٍىضۇ. ئبٌالھ وۇـرىضىٓ ۋٖ ِۇغرىىٍىىحىٓ ضبلٍىٕىضىؽبْ جٗلۋاصار 

 وىػىٍٗرٔي صوضث جۇجىضۇ.

رۇؼبْ ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔي صۇَٔبٔىڭ _ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ وىحبثٍىرىضا ثۇٍ 66

ئٗرزىّٗش ِٗٔپٗئٗجٍىرىگٗ ئبٌضىٕىپ ئ زگٗرجىۋېحىضىؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ 

ِۇوبپبجحىٓ ۋٖ ٍبسػىٍىمحىٓ ھېچجىر ٔېطىۋىطي ثوٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئۇالرٔي سۇظ لىٍىضىؽبْ 

لبرىّبٍضۇ، ئۇالرٔي وۇـرىضىٓ ۋٖ گۇٔبھحىٓ  ثىرٖر ض زِۇ لىٍّبٍضۇ، ئۇالرؼب رٖھّٗت و زى ثىٍّٗٔۇ 

 پبوٍىّبٍضۇ، ئۇالرؼب صٖرجٍىه ئبزاة ثبر.



_ ٍٗھۇصىَالرصىٓ ثىر جۈروۈِي جٗۋراجحب ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ  67

ثۇ ئبٌالھ »جٗۋراجحب ثبر ئىىْٗ صٖ  ئوٍٍىػىڭالر ئۈچۈْ، جىٍٍىرىٕي جوٌؽب  جۇرۇ  ئولۇٍضۇ ۋٖ 

صٍٖضۇ. ھبٌجۇوي، ئۇ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ « جٗرىپىضىٓ ِۇضبؼب  وٌٗگْٗ ۋٖھَىضۇر

ئِٗٗش، ئۇالر صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٕي و زٌٗ ، ئ زٌىرىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، 

 .ئبٌالھ ٔبِىضىٓ غۇٔضاق ٍبٌؽبٕٔي جولۇٍضۇ

ؽبْ، ئۇٔىڭؽب وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍىع _ ئبٌالھ ثىرٖر ئىٕطبٔؽب وىحبثٕي ٔبزىً لىٍ 68

ئبٌالھٕي »ھولۇلىٕي ثٗرگْٗ ۋٖ ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ جبٌٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ وىػىٍٗرگ9ٗ 

ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ »صېَىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش. ئٗوطىچٗ ئۇ9 « لوٍۇ  ِبۈب ئىجبصٖت لىٍىڭالر

ـٗلىھ )ٍٗٔي غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي طىٍٗر، وىحبثىٕي ئ گٗٔگْٗ ۋٖ ثبغمىالرؼب ئ گٗجىْٗ ئىىٗٔ

 .صٍٖضۇ« ، ئ ٌىّب ۋٖ ھ وۈِبالرصىٓ ثوٌۇۈالرجوٌۇق ثىٍگۈچي 

ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕي لوٍۇ  پٗرىػحىٍٗرٔي،  ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ ھېچ ثىرىٕىڭ_  76

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىالھ لىٍىۋېٍىپ ئۇالرؼب چولۇٔۇغمب ثۇٍرۇغي ِۇِىىٓ ئِٗٗش. ئي ئىٕطبٔالر! 

 ِٗجٗر ضىٍٗرٔي ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽىٕىڭالرصىٓ وېَىٓ وۇـرىٍىممب ثۇٍرۇِضۇ؟پٍٗؽ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ  71

ِْٗ ضىٍٗرگٗ وىحبثٕي ۋٖ ھېىّٗجٕي ئبجب لىٍطبَ، ئبٔضىٓ ِْٗ جٗرٖپحىٓ »ھِّٗىطىضى9ٓ 

چي پٍٗؽِٗجٗر )ِۇھِّٗٗص ضىٍٗرگٗ ئ زۈۈالرصىىي غۇ وىحبثٕي ئىطپبجٍىؽۇ

ئٌٍٗٗھىططبالَ  وٌٗطٗ، ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ ئىّبْ ئېَحىػىڭالر ۋٖ چولۇَ ٍبرصَٖ 

ثۇ ئٗھضِٖٕي ئېحىرا  لىٍىپ »صٖ  چىٓ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضى. ئبٌالھ « ثېرىػىڭالر وېرٖن

صېگْٗ « ئېحىرا  لىٍضۇق ۋٖ لوثۇي لىٍضۇق»صېگٗٔضٖ، ئۇالر9 « لوثۇي لىٍضىڭالرِۇ؟

ئۇٔضالحب، ثىر _ ثىرىڭالرؼب گۇۋاھ ثوٌۇۈالر، ئ ز ئۈِّىحىڭٍٗرگىّۇ »ئبٔضىٓ ئبٌالھ9 ئىضى. 

« گۇۋاھ ثوٌۇۈالر، ِّٗٔۇ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضىٍٗرگٗ ۋٖ ئۇالرؼب گۇۋاھ ثوٌؽۇچىالرصىّْٕٗ

صېضى. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 

ؽبْ ثوٌضى ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثبرٌىك ئۇِّٗجٍىرىضىّٕۇ غۇٔضاق ئىػىٕىػىگٗ  ئٗھضٖ ئبٌ

 ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ثوٌضى.

_ ِۇغۇ ثبٍبٔضىٓ ۋٖ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ئبٌؽبْ ِۇغۇ ئٗھضٖ  _ ِىطبلحىٓ وېَىٓ،  71

وىّىي ئىطالَ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضىىْٗ، ِۇٔضالالر ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ۋٖ 

 حبئٗت لىٍىػحىٓ چٗجٕٗ  وٗجىٍٗٔٗرصۇر.ئبٌالھمب ئى



_ ئٗھٍي وىحبثٕىڭ ئىچىضىىي ئبغۇ پبضىمالر ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً  72

لىٍؽبْ ئىطالَ صىٕىضىٓ ثبغمب ثىر صىٕٕي جٌٗٗ  لىٍىۋاجبِضۇ؟ ھبٌجۇوي، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ 

وبپىرالرؼب ئوسػبظ ثېػىؽب لبجحىك  زېّىٕضىىىٍٗر  ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئوسػبظ ئىشحىَبرىٌ رٖۋىػحٗ ٍبوي

وۈٍٔٗر وٌٗگٗٔضٖ ئىشحىَبرضىس رٖۋىػحٗ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔىضۇ. غۇٔىڭضٖن، وبئىٕبجحىىي جبٍٔىك، 

جبٔطىس ھٗر ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىَىحىگٗ ثوٍطۇٔىضۇ. ثبرٌىك ِٗۋجۇصات ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب 

ٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. ثۇ لبٍحۇرۇٌىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىگٗ ئ ز ئٌِٗٗىگ

ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئىطالَ صىٕىضىٓ ثبغمب صىٕؽب ئېحىمبص لىٍؽبْ 

 ھبٌضا ثېرىػٕىڭ سٗجىرىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇغىضۇر.

ت ثىس ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَححۇق ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗ»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  73

لىٍىّىس. ثىسٔىڭ ئبٌالھحىٓ ثبغمب رٖثجىّىس ٍوق، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ِٗثۇصىّىس ٍولحۇر. ئبٌالھ ثىسگٗ 

ٔبزىً لىٍؽبْ، ئىجراھىّؽب، ئۇٔىڭ ئوؼٍي ئىطّبئىً ۋٖ ئىطھبق لبجبرٌىمالرؼب، ئىطھبلٕىڭ ئوؼٍي 

بؼب ثېرىٍگْٗ ٍٗئمۇثمب، ئۇٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىگٗ، ِۇض

جٗۋراجمب، ئىَطبؼب ثېرىٍگْٗ ئىٕجىٍؽب، ۋٖ ئبٌالھ ثبغمب پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ وىحبثالرؼب 

ئىّبْ ئېَححۇق، ئىّبْ ئېَحىػحب ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋٖجٍّّٗىس، ثىس پٗلٗجال 

، ئۇٔىڭ ئىالھٍىمحب، ِٗثۇصٌۇلحب ٍېگبٔٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔؽۇچىالرِىس

 «.ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئېحىمبص لىٍىّىس، ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ئىجبصٖت لىٍىّىس

_ وىّىي ئىطالِضىٓ ثبغمب صىٕٕي جٌٗٗ  لىٍىضىىْٗ، ئۇٔىڭ صىٕي لٗجئىٌ لوثۇي  74

لبجبرىضىٓ  لىٍىّٕبٍضۇ، ئۇ ئبسىرٖجٕىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ِٗھرۇَ لېٍىع ثىٍْٗ زىَبْ جبرجىضىؽبٔالرٔىڭ

ثوٌىضۇ. ئىطالَ  _ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئېحىمبص لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب 

ئىحبئٗت لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇظ، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىع، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ 

، ئۇٔي جۈگٗٔجىطي ثوٌؽبْ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحىپ، ئۇٔىڭ ٍوٌىؽب ئٗگىػىع

 چىٓ صىٍىضىٓ ض ٍۈظ صېگٍٗٔىىحۇر.

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئۇ  75

ئېٍىپ وٌٗگْٗ صٌٖىً _ ئىطپبت ۋٖ ِ جىسىٍٗرٔىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئۇٔىڭؽب  جٗرىپىضىٓئبٌالھ 

ىٓ وېَىٓ، ھِّٗىٕي ئىٕىبر لىٍىپ وبپىر وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق صىٓ ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثٗرگٗٔض

ثوٌؽبْ لٗۋِٕي ئبٌالھ لبٔضالّۇ ھىضاٍٗت لىٍطۇْ؟! ئبٌالھ ثۇٔضاق ئىّبٕٔىڭ ئورٔىؽب وۇـرىٕي 

 .جبٌٍىؽبْ، ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈ  ئبزؼۇٍٔۇلٕي ئ زىگٗ راۋا و رگْٗ زاٌىُ لٗۋِٕي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ



پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ۋٖ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ ٌٗٔىحىگٗ _ ئبغۇ زاٌىّالرٔىڭ جبزاضي ئبٌالھٕىڭ،  76

 ئۇچراغحۇر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

_ ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇالرصىٓ ئبزاة لٗجئىٌ ٍٗۈگىٍٍىحىٍٍّٗضۇ، ئبزرالّۇ  77

 وېچىىحۈرۈٌٍّٗضۇ، ئۇالرٔىڭ ھېچجىر ئ زرىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ.

پٗلٗت وبپىر ثوٌۇ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ضِٗىٌّ جٗۋثٗ لىٍىپ رٖثجىٕىڭ  _ 78

صىٕىؽب لبٍحمبْ، ثۇرۇْ لىٍؽبْ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي جٗۋثٗ ثىٍْٗ جۈزٖجىْٗ وىػىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ 

ِۇضحٗضٕب. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي 

 پىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ ِېھرىجبٔضۇر.ِٗؼ

_ غۈثھىطىسوي، ئىّبْ ئېَحمبٔضىٓ وېَىٓ وبپىر ثوٌؽبْ ۋٖ غۇ وبپىرٌىمىٕي ھبٍبجىٕىڭ ئبسىرىؽب  86

لٗصٖر صاۋاِالغحۇرؼبٔالرٔىڭ ضٗوراجحب لىٍؽبْ جٗۋثىطي ھٗرگىس لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. ئٗٔٗ غۇالر جوؼرا 

 ىٕي سبجبٌىك ئۈضحىگٗ لۇرؼبٔالرصۇر.ٍوٌضىٓ ئېسىپ وٗجىْٗ ۋٖ ھبٍبج

_ غۈثھىطىسوي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئبٌالھمب  81

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ جبٔؽبْ ھبٌضا وبپىر پېحي ئ ٌگٍٗٔٗر لىَبِٗت وۈٔي ئ زىٕي ئبٌالھٕىڭ 

ـىضٍٗ ثٗرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ثۇ ـىضٍٗ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لېٍىع ئۈچۈْ ٍٗر ٍۈزى جوٌؽۇصٖن ئبٌحۇْ 

ئۇالرٔىڭ ھېچجىرىضىٓ لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ، ئٗٔٗ غۇالرؼب لبجحىك ئبزاة ثبر، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ 

 ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزىضىؽبْ ھېچجىر ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ.

_ ضىٍٗر ٍبسػي و رىضىؽبْ ٔٗرضٗۈالرٔي ضٗصىمٗ لىٍّىؽۇچٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرٌٍّٖٗطىٍٗر،  81

ثىر ٔٗرضىٕي ضٗصىمٗ لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ئۇٔي ثىٍىپ  الئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ، لبٔضالٍٍِٗي 

 جۇرؼۇچىضۇر، ھٗرثىر ضٗصىمٗ لىٍؽۇچىؽب ئٌِٗٗىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ثٗرگۈچىضۇر.

جٗۋرات چۈغۈغحىٓ ئىٍگىرى، ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ وېطٌٍٗىه ضٗۋٖثىضىٓ ئ زىگٗ _  82

ىىٍٗرصىٓ ثبغمب پبن ٍېّٗوٍىىٍٗر ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىؽب ھبراَ لىٍىۋاٌؽبْ ٍېّٗوٍ

ھبالي ئىضى. جٗۋرات ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ٍوٌطىسٌىمي ۋٖ وۇـرىٍىمي 

جۈپٍٍٗىضىٓ، ئبٌالھ  ئىٍگىرى ھبالي لىٍىٕؽبْ ثٗزى ٍېّٗوٍىىٍٗرٔي ئۇالرؼب ھبراَ لىٍىۋٖجحي. ئي 

ٍٗئمۇة ئ زىگٗ ھبراَ لىٍىۋٖجىْٗ ٍېّٗوٍىىٍٗرٔىڭ ›ئٗگٗر ضىٍٗر »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، پٍٗؽِٗجٗر! 

صېگْٗ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، لېٕي ‹ ھبراٍِىمي جوؼرۇٌۇق ئبٌالھ ئبٍٗت ٔبزىً لىٍؽبْ

 ڭجٗۋراجٕي ئېٍىپ وېٍىپ ئولۇ  ثېمىڭالر. غۇٔضاق لىٍطبۈالر،  جٗۋرات ثېرىٍىػحىٓ ئىٍگىرى ئبٌالھٕى

ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ ئ زىگٗ ھبراَ لىٍىۋاٌؽبْ ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ ثبغمب ھېچ 



ٔٗرضىٕي ھبراَ لىٍّىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ٔٗلٗصٖر راضث ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ 

 «.لبٌىطىٍٗر

ٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ _ وىّىي جٗۋراجٕي ئولۇ ، ئۇٔىڭضىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئب 83

 ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌىضۇ.ٍبٌؽبٕٔي جولۇٍضىىْٗ، ِۇٔضالالر ئبٌالھمب ج ھّٗت چبپال  

ئبٌالھ ثٗرگْٗ ثبرٌىك سٗۋٖرٌىرىضٖ ۋٖ ٔبزىً لىٍؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  84

ڭ صىٕىؽب ِٗٔطۇ  ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىغٗرىئىحىضٖ راضث ئېَححي، 

ثوٌطبۈالر ۋٖ ئۇٔي صوضث جۇجطبۈالر، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 

وٌٗگْٗ ئىطالَ صىٕىضا ئ ز ئىپبصىطىٕي جبپمبْ ھٗق صىٕىؽب ئٗگىػىڭالر، چۈٔىي ئۇٔىڭ ھٗق صىٓ 

جبصٖجٍىرىضىّۇ ئبٌالھمب ئىىٍٗٔىىىضٖ لىٍچٗ غٗن ٍولحۇر. ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗلىضىطىضىّۇ، ئى

 «.غېرىه وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ ئِٗٗش ئىضى

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ئۈچۈْ ٍٗر ٍۈزىضٖ جۇٔجي ضېٍىٕؽبْ ئىجبصٖت ئ ٍي   85

_ ِٗوىىضىىي ِٗضجىضى ھٗرِٖضۇر، ثۇ ئ ً ٔبھبٍىحي ثٗرىىٗجٍىه ثوٌۇ ، ئۇٔىڭضا لىٍىٕؽبْ 

ٍىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي، ثٗرىىىحي ٍېؽىپ جۇرىضۇ، ئىجبصٖجٍٗرگٗ ھٗضطىٍٗ  ضبۋاة ثېرى

ِۇئّىٍٕٗر ٔبِبزصا ئۇٔىڭؽب ٍۈزٌىٕىضۇ، ھٗج ۋٖ ئ ِرٖ ئىجبصٖجٍىرىٕي غۇ جبٍضا ئبصا لىٍىضۇ، ِٗضجىضى 

 جبھبْ ئٗھٍىگٗ ثٗرىىٗت ۋٖ ھىضاٍٗجحۇر.ھٗرَٖ 

ى، ئۇٔىڭضا وٗئجىٕي ِٗضجىضى ھٗرِٖٕي ئبٌالھ ٔبھبٍىحي ئۇٌۇغ ۋٖ غٗرٖپٍىه جبً لىٍض_  86

چۇق ئبالِٗجٍٗر ثبروي، ِبلبِي ئىجراھىُ پئوئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثىٕب لىٍؽبٍٔىمىؽب صائىر ئو

)ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئوؼٍي ئىطّبئىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وٗئجىٕي ثىٕب لىٍؽبٔضا 

ِگٗ وىرگْٗ ئبصَٖ ئۈضحىگٗ صٖضطٗ  جۇرؼبْ جبظ  غۇالرٔىڭ ثىرىضۇر، ِٗضجىضى ھٗرٖ

سبجىرجٍِٗىىىٗ ئېرىػىضۇ، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ ٍبِبٍٔىك لىالٌّبٍضۇ. لبصىر ثوالٌىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ 

ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وېٍىپ ھٗج لىٍىػٕي پٗرز لىٍضى. وىّىي ھٗج پٗرزىٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ئۇ 

ڭ ۋٖ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔىڭ وبپىر ثوٌىضۇ، ِۇٔضاق وىػىگٗ ئبٌالھٕىڭ ھبجىحي ٍوق، ئبٌالھ ئۇٔى

 ھٗججىگٗ ۋٖ ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٍىرىگٗ ئٗضال ِوھحبج ئِٗٗش. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ئٗھٍي وىحبثمب ئېَحمىٕىي،  87

ضىٍٗر ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ صىٕي ئىطالَ صىٕي ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ »

وىحبثىڭالرصىىي ثۇٔي وۈچٍٗٔضۈرىضىؽبْ پبوىحالرٔي ثىٍىپ جۇرۇ  ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟  ئىطپبجالرٔي ۋٖ

. )ثۇ ئبٍٗت ئٗھٍي وىحبثمب لبرىحىٍؽبْ لبجحىك «ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرؼب گۇۋاھحۇر

 ئبگبھالٔضۇرۇغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ .



ضىٍٗر ٔېّٗ ئۈچۈْ ِْٗ »ىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرؼب ئېَحمىٕ 88

صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئىطالَ صىٕىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئۇٔىڭؽب وىرىػٕي سبالٍضىؽبْ 

وىػىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحب لبٌضۇرۇظ ئۈچۈْ ئۇٔىڭضىٓ جوضىطىٍٗر؟ ئۇٔحۇِبۈالروي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ىٍّىػىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ چولۇَ لىٍّىػىڭالرصىٓ ھٗرگىس ؼبپىً ئِٗٗش، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ثۇ ل

 «.جبزاالٍضۇ

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  166

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر ئبرىطىضىىي ثىر جۈروۈَ 

ىضۇ، صىٕىڭالر ھٗلمىضٖ ضىٍٗرٔي غٗن _ وىػىٍٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ئۇالر ضىٍٗرٔي ئبزصۇرۇۋېح

غۇۈب ضىٍٗر ئۇالرؼب  .غۈثھىگٗ چۈغۈرۈ ، ضىٍٗر ئىّبْ ئېَحمبٔضىٓ وېَىٓ وبپىرٌىممب لبٍحۇرۇۋېحىضۇ

 ئىػّٗٔٗۈالر، ئۇالرٔىڭ ض زىٕي جىڭػىّبۈالر ۋٖ ھېچجىر جٗوٍىپىٕي لوثۇي لىٍّبۈالر.

ۇ  ثېرىٍىۋاجطب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ئول 161

پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبراۈالرصا جۇرۇ  صىٕٕي ٍٗجىۈزۈۋاجطب، ضىٍٗر لبٔضالّۇ  

وبپىر ثوٌۇ  وېحىطىٍٗر؟ وىّىي ئبٌالھمب جبٍىٕىپ، لۇرئبْ ثىٍْٗ ضۈٕٔٗجىٗ چىڭ ئېطىٍىضىىْٗ، ئۇ 

 .ؼرا ٍوٌؽب ۋٖ ھٗق صىٕؽب ٍېحٗوٍٗٔگْٗ ثوٌىضۇجوئوپئوچۇق 

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  161

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھمب ھٗلىمىٌ رٖۋىػحٗ جٗلۋاصارٌىك لىٍىڭالر، ثۇ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍّبً 

ٌىضۇ. ئىحبئٗت لىٍىع، جۇزوورٌۇق لىٍّبً غۈوۈر لىٍىع ۋٖ ئۇٔي ئۇٔحۇِبً ٍبص ئېحىع ثىٍْٗ ثو

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئىّبٔىڭالر ثىٍْٗ ثېرىػىڭالر ئۈچۈْ،  ھبٍبجىڭالرٔىڭ ئبسىرىؽب لٗصٖر ئىطالِضا 

 ِٗھىَٗ جۇرۇۈالر.

_ ھِّٗىڭالر ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجىرىڭالرٔىڭ ٍوٌىؽب ِٗھىَٗ ئېطىٍىڭالر،  162

ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ  وبجحب ث ٌۈٔۈ  وېحىػىڭالرؼب ضٗۋٖة ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔي لىٍّبۈالر، 

ٔېّىحىٕي ئېطىڭالرصا جۇجۇۈالر. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئىطالِضىٓ ئىٍگىرىىي چبؼالرصا ضىٍٗر ئ زئبرا 

صۈغّْٗ ئىضىڭالر، ئبٌالھ صىٍىڭالرٔي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ثوٌؽبْ ِۇھٗثجٗت ثىٍْٗ 

ۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ حىٕي ضبٌضى، غثىرٌٗغحۈرصى، صىٍىڭالرؼب ثىر _ ثىرىڭالرٔىڭ ِۇھٗثجى

ِي ضبٍىطىضا ئ زئبرا ثىر _ ثىرىڭالرٔي ٍبسػي و رىضىؽبْ لېرىٕضاظ ثوٌضۇۈالر. ضىٍٗر ٖ_ وٗر پٗزي

صوزار چوۈمۇرىٕىڭ گىرۋىىىضٖ )وۇـرى ئىچىضٖ  ئىضىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىطالِؽب ھىضاٍٗت لىٍىپ، 

ضىٍٗرگٗ ھٗلىمىٌ ئىّبٕٔىڭ لبٔضاق ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ ضىٍٗرٔي صوزاسحىٓ لۇجمۇزصى. ئبٌالھ 



لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ھىضاٍٗت جېپىػىڭالر ۋٖ ھېچ ئېسىپ وٗجًّٗ، جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػٕي 

 .صاۋاِالغحۇرۇغۇۈالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ وېرٖوٍىه ثوٌؽبْ ئىػالرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ

صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ،  وىػىٍٗرٔي سٍٗرٌىه ئىػالرؼب_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا  163

غٗرىئٗت ۋٖ ئٗلىً چبلىرىضىؽبْ ٍبسػي ئىػالرؼب ثۇٍرۇ ، غٗرىئٗجحٗ چٗوٍٗٔگْٗ ٍبِبْ 

 ضىؽبْ ثىر  جبِبئٗ ثوٌطۇْ؛ ئٗٔٗ غۇالر ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجىٗ ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر.جوضىئىػالرصىٓ 

ىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرى وٌٗگٗٔضىٓ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ئ زٌىرىگٗ ھٗلىمٗجٕ 164

وېَىٓ، صىٕٕىڭ ئۇضۇٌىضا )ئېحىمبصجب  ئىشحىالپٍىػىپ، پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجىْٗ 

ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرصٖن ثوٌّبۈالر، ئٗٔٗ غۇالر ئٗڭ لبجحىك ۋٖ ئٗڭ چوڭ 

 ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ.

رىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈ ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ _ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجى 165

ئِٗٗي لىٍؽبْ  ضبئبصٖجّْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ٍۈزى ئبلىرىپ ۋٖ پبرال  وېحىضۇ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي 

ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ثٗسحطىسٌٗرٔىڭ ٍۈزى لبرىضا  وېحىضۇ. ٍۈزى 

ئېَحمىٕىڭالرصىٓ وېَىٓ وبپىر ثوٌضۇۈالرِۇ؟ وبپىرٌىمٕي ضىٍٗر ئىّبْ »لبرىضا  وٗجىٍٗٔٗرگٗ وبٍىپ9 

ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ئٗۋزٖي و رصۈۈالرِۇ؟ وبپىر ثوٌؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ لبجحىك ئبزاثٕي 

 صېَىٍىضۇ.«جېحىڭالر

_ ٔېّٗجٍٗٔگٍٗٔىىحىٓ، ئبۈٍىؽبْ سۇظ سٗۋٖرٔىڭ غبصٌىمىضىٓ ٍۈزى ئبلىرىپ وٗجىٍٗٔٗرگٗ  166

ٖ ٔېّٗت ئىچىضٖ ثوٌىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ھٗرگىس وٌٗطٗن، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ۋ

 چىمىرىٍّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇالر ئبٌالھٕىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ وٗضىىٓ صٌٖىً _ ئىطپبجٍىرى  167

. ئبٌالھ  ثٗٔضىٍىرىضىٓ ھېچىىّگٗ ىّىسئولۇ  ثېرىۋاج ثوٌۇ ، ثۇالرٔي ثىس ضبۈب ھٗلىمىحي ثىٍْٗ

سبٌىّبٍضۇ، ھېچىىّٕىڭ ٍبسػي ئٌِٗٗىٕي وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ ۋٖ ھېچىىّٕىڭ ئۇۋاي لىٍىػٕي 

 گۇٔبھىٕي و پٍٗحىۋٖجٍّٗضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ ئبصاٌٗجٍىه پبصىػبھ ثوٌۇ ، ھٗرگىس ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ.

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ثبرچٗ ِٗۋجۇصات ئبٌالھٕىڭ ِۈٌۈوىضۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔي  168

لىٍىضۇ، ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕىڭ لبٍحىضىؽبْ ٍېرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئ زى ٍبٌؽۇز ئىضارٖ 

 ئۇالرؼب ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. 

_  ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي! ضىٍٗر ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ۋٖ  116

ىئٗت ۋٖ ئٗلىً ٔٗزىرىضىىي ٍبسػي ئىٕطبٔالرؼب ئٗڭ ِٗٔپٗئٗجٍىه ثوٌؽبْ، )وىػىٍٗرٔي  غٗر



ئىػالرؼب ثۇٍرۇ ، غٗرىئٗت ۋٖ ئٗلىً ٔٗزىرىضىىي ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضىضىؽبْ، ئبٌالھمب چىٓ 

ئىّبْ ئېَحىپ ئۇٔي ئٌِٗٗضٖ و رضىحىضىؽبْ ثىر ئۈِّٗجطىٍٗر. ئٗگٗر  ٍٗھۇصىَالر ۋٖ 

ۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ئٗھٍي وىحبثّۇ ضىٍٗر ئىّبْ ئېَحمبٔضٖن ِ

ئ زٌىرىگٗ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطب، ئۇالر ئۈچۈْ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػي ثوالجحي. ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ ئىطالَ صىٕىؽب 

ّب ئۇالر ئبز ضبٔضىىي وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ئىّبْ ئېَحىپ، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبٔالرِۇ ثبر، ئِٗ

ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ 

 پبضىمالرصۇر.

 –_ ئۇ پبضىمالر وۇـرى ض زٌٗرٔي لىٍىپ ضىٍٗرگٗ ئبزار ثېرىػحىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق زىَبْ  111

ثىٍْٗ ئۇرۇغطب ٍېڭىٍىپ وېحىضۇ ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئبرلىطىٕي زٖسّٗت ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ؛ ئۇالر ضىٍٗر 

 لىٍىپ  جىىىۋېحىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ئۇالر  ضىٍٗرگٗ ھٗرگىس جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ.

زٖثۇٍٔۇلٕي پۈجۈۋٖجىْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر لٍٗٗرصٖ ثوٌطۇْ،  ۋٖ _ ئبٌالھ ٍٗھۇصىَالرؼب سبرٌىك 111

ھِٗىػٗ سبرٌىممب ِٗھىۇِضۇر، پٗلٗت ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ھىّبٍىطىضٖ ثوٌؽبٍٔىرى ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئۇالر ئىطالَ لبٔۇٔىؽب ثوٍطۇٔضۇرۇٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، 

بٔالر جٗرىپىضىٓ لوؼضىٍىضۇ. ٍٗھۇصىَالر ئۇِۇِْٗ ئۇالرٔىڭ جېٕي ۋٖ ِبي _ ِۈٌۈوي ِۇضۇٌّ

ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ سبرٌىممب ِٗھىۇَ لىٍىٕؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالر ئىّبْ  ،ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىؽبْ

ئٗھٍىضىٓ لورلۇپال ٍبغبٍضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، 

ىي ۋٖ ئبٌالھ لوٍؽبْ چٗوٍىّىٍٗرصىٓ چٗجٕٗ  وٗجىٍٗٔىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرگٍٗٔى

 ضٗۋٖثىضىٕضۇر.

_ ئٗھٍي وىحبثٕىڭ ھِّٗىطي ئوسػبظ ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ  112

ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، وېچىٍىرى ئبٌالھٕىڭ 

بْ، ٔبِبزٌىرىضا ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىپ جۇرىضىؽبْ ثىر جو  ئبٍٗجٍىرىٕي جىالۋٖت لىٍىپ جۇرىضىؽ

 وىػي ثبر.

_ ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىػىٕىضۇ، وىػىٍٗرٔي ثبرٌىك ٍبسػي ئىػالرؼب  113

ثۇٍرۇ ، ثبرچٗ ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضىضۇ، ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػحب ثىر  _ ثىرى ثىٍْٗ 

 ىڭ ٍبسػي ثٗٔضىٍىرى لبجبرىضىٕضۇر.ثٗضٍىػىضۇ، ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕ

_ ئۇالر ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ، ھٗرلبٔضاق ٍبسػي ئٌِٕٗٗي لىٍطب،  114

ئۇالرٔىڭ ئٌِٗٗي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا زاٍٗ ثوٌۇ  وٗجٍّٗضۇ، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ِۇوبپبجٍىٕىضۇ. 



رٔي لىٍىضىؽبْ، ھبراَ ئىػالرصىٓ ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ئىسصٖ  ٍبسػي ئىػال

 ٍىراق جۇرىضىؽبْ جٗلۋاصارالرٔي ئبٌالھ ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي  115

ىضىٓ صېگْٗ وبپىرالرٔىڭ پۇي _  ِبٌٍىرى ۋٖ ثبٌىٍىرى ئۇالرٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاث

ضبلال  لبالٌّبٍضۇ. ئۇالر صوزار ئٗھٍىضۇر، صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس چىمىپ 

 وېحٌٍّٗٗضۇ.

_ وبپىرالرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىٍىرى ۋٖ ئۇالرٔىڭ  116

لىٍىۋٖجىْٗ  وۈجىْٗ ضبۋاثي ِوي ھوضۇٌٕي وۈجۈ  جۇرۇۋاجمبْ ثىر لٗۋِٕىڭ ضوؼۇق غبِبي ٔبثۇت

زىرائىحىگٗ ئوسػبٍضۇوي، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ثوراْ ئۇالرٔىڭ زىرائىحىٕي پۈجۈًٍٔٗ ٔبثۇت 

لىٍىۋٖجىْٗ. ئٗٔٗ غۇ وبپىرالر ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق ٍبسػىٍىممب ئېرىػٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب 

 لىٍضى. زۇٌۇَئۇۋاي لىٍّىضى، ثٌٗىي ئۇالر ئ زىگٗ ئ زى 

ھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌال 117

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ِۇئّىٍٕٗرٔي لوٍۇ  وبپىرالرٔي صوضث جۇجۇ ، ئۇالرؼب ضىرىڭالرٔي 

ئېَحّبۈالر، چۈٔىي ئۇالر  ھٗر پۇرضٗجحٗ ضىٍٗرگٗ زىَبْ ٍٗجىۈزِٗوچي ثوٌىضۇ، ضىٍٗرگٗ ثىرٖر زىَبْ 

ٍٗجطٗ سۇغبي ثوٌىضۇ. ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثوٌؽبْ ئ چٍّٗٔىىي ئۇالرٔىڭ ض زٌىرىضىٓ  _ زٖسّٗت

ٔبِبٍبْ ثوٌۇ  جۇرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ لبرغي صىٍىضا ٍوغۇرؼبْ ئ چٍّٗٔىىي ۋٖ صۈغٍّٗٔىىي 

ھِّٗىضىٓ چوۈضۇر. غۈثھىطىسوي، ئٗگٗر ضىٍٗر ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍىحىضىؽبْ ثوٌطبۈالر، ۋٖز _ 

ىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ثىس ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ صٌٖىً _ ئىطپبجالرٔي ۋٖ روغْٗ ٔٗضىھٗت ئېٍ

 ئبٍٗجٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرصۇق.

_ ضىٍٗرٔىڭ وبپىرالرٔي صوضث جۇجۇغحىىي سبجبٌىمىڭالرٔىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍي غۇوي،  118

ٔي صوضث ضىٍٗر ئۇالرٔي صوضث جۇجىطىٍٗر، ئۇالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىطىٍٗر. ھبٌجۇوي، ئۇالر ضىٍٗر

ضىٍٗرگٗ صۈغٍّٗٔىه ۋٖ ئ چٍّٗٔىه ضبلالٍضۇ، ضىٍٗر ضبِبۋى وىحبثالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ،  ،جۇجّبٍضۇ

ھٗجحب ئۇالرٔىڭ وىحبثٍىرىؽىّۇ ئىػىٕىطىٍٗر، ئِّٗب ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ وىحبثىڭالرؼب ئىػٍّٗٔٗضۇ. 

ر ثىٍْٗ ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئۇالرٔي صوضث جۇجىطىٍٗر؟ ئۇالر ضىٍٗ

صٍٖضۇ، ئ زٌىرىٕىڭ صىٕىضىىىٍٗر ثىٍْٗ ٍبٌؽۇز  لبٌؽبْ چبؼضا ثوٌطب، « ئىّبْ ئېَححۇق»ئۇچراغمبٔضا، 

ضىٍٗرگٗ لبرىحب ئ چٍّٗٔىىىٕي ئبغىبرا لىٍىضۇ، ئىطالِٕىڭ لۇصرٖت جبپمبٍٔىمي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

پ،  ضىٍٗرگٗ ثوٌؽبْ وۈچٍٗٔگٍٗٔىىي، وبپىرالرٔىڭ ئبجىسالغمبٍٔىمي لبجبرٌىمالرؼب ھٗضرٖجٍىٕى

ئبچچىمىڭالر ثىٍْٗ »ئبچچىمىضىٓ ثبرِبلٍىرىٕي چىػٍٍٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 



ئ ٌۈۈالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ صىٍىڭالرصا ٍوغۇرؼبْ ثبرٌىك رٖزىٍٍىىٍٗرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ ۋٖ ھٗروىّگٗ 

 «. ا ثېرىضۇئۇٔىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبز

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثوٌؽبْ ئ چٍّٗٔىىي غۇ صٖرىجىگٗ ٍٗجىٗٔىي،  116

ضىٍٗرگٗ ؼٌٗىجٗ، ؼٗٔىَّٗت لبجبرٌىك ثىرٖر ٍبسػىٍىك ٍٗجطٗ، ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ لبجحىك لبٍؽۇرۇ  

زىَبْ  وېحىضۇ؛ ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ِٗؼٍۇثىَٗت، پۇي _ ِبي، جبْ، ئبغٍىك، زىرائٗت جٗرٖپحىٓ ثىرٖر

ثېػىڭالرؼب وٌٗگْٗ ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ضٗۋر ضىٍٗر ٍٗجطٗ، ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ سوغبي ثوٌىضۇ. ئٗگٗر 

لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي ئورۇٔضاظ، جوضمبْ ئىػالرٔي جبغالظ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب 

ئبٌالھ ي، غٗوطىسوجٗلۋاٌىك لىٍطبۈالر، ئۇالرٔىڭ ھىٍَىطي ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. 

ئۇ وبپىرالرٔىڭ ثبرٌىك ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍّىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرؼب غۇ لىٍّىػىؽب 

 جېگىػٍىه جبزا ثېرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ضْٗ ئٗجىگٗٔضٖ ئ ٍۈۈضىٓ ئۇرۇظ  111

ِۇغرىىالرؼب لبرغي ئۇرۇظ  وىَىّىٕي وىَىپ چىمىپ وٗجىْٗ ۋٖ ئۇھۇص ٍِٗضأىضا ضبھبثىٍىرىڭٕي

ضٗپٍىرىگٗ ئورۇٔالغحۇرؼبْ ئىضىڭ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ض زۈۈالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، 

 ئٌِٗٗىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗرصىٓ ثٗٔي ضٌٗىّٗ ۋٖ ثٗٔي  111

ۇرۇھ وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ لورلمبٍٔىمحىٓ، ھبرىطٗ لٗثىٍىٍىرىضىٓ ئىجبرٖت ئىىىي گ

ِۇٔبپىمالرٔىڭ وبجحىجېػي ئبثضۇٌالھ ئىجٕي ضٌٗۇٌٕىڭ ض زىگٗ وىرىپ، لبٍحىپ وٗجّٗوچي ثوٌؽبْ 

ئىضى. ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي ِۇٔضاق لىٍىػحىٓ ضبلٍىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ضْٗ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ 

 ب ِبۈضى. ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھمب جبٍبٔطۇْ!.ئبٌالھمب جبٍىٕىپ ئۇرۇظ ٍِٗضأىؽ

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ثٗصرى ئۇرۇغىضا ضىٍٗرٔىڭ وۈچۈۈالر ئبجىس، ضبٔىڭالر ئبز ثوٌطىّۇ،   112

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ِۇغرىىالرؼب لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍضى. ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر 

ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ، ئبٌالھمب  ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي 

 .جٗلۋاٌىك لىٍىڭالر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗصرى ئۇرۇغىضا ضبھبثىٍىرىڭ صۇچبر ثوٌؽبْ ئٗھۋإٌي ئٗضٍىگىٕىي، ئۇ  113

چبؼضا ئۇالر ِۇغرىىالرؼب وٌٗگْٗ ٍبرصِٖضىٓ لبجحىك ئٗٔضىػىگٗ چۈغىٗٔضٖ، ثىسصىٓ وٌٗگْٗ 

رٖثجىڭالر ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىر ضٗپحٗ جۇرۇ  ئۇرۇظ »ۋٖھَىگٗ ئبضبضْٗ ضْٗ ئۇالرؼب9 

لىٍىع ئۈچۈْ، ئبضّبٔضىٓ ٍٗر ٍۈزىگٗ ئۈچ ِىڭ پٗرىػحٗ چۈغۈرۈ  ٍبرصَٖ ثٗرضٗ، ٍٗٔٗ 

 صېگْٗ ئىضىڭ.« ٍٗجِّٗضۇ؟



_ ثۇٔچىٍىه پٗرىػحٗ ضىٍٗرگٗ ئٌٗۋٖجحٗ ٍېحىضۇ. ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ ثىر ثېػبرٖت غۇوي، ئٗگٗر   114

ْ ئېٍىػىػحب چىضاِچبٍٔىك و رضٗجطٗۈالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ضىٍٗر صۈغّْٗ ثىٍٗ

ٌىرى ضىٍٗرٔي ٍوق لىٍىۋېحىع وبپىرئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىپ جٗلۋاٌىك لىٍطبۈالر، ِٗوىىٕىڭ 

ئۈچۈْ صٖرھبي ھۇجۇَ لىٍىپ وٌٗگٗٔضٖ، رٖثجىڭالر ضىٍٗرگٗ ثٗظ ِىڭ پٗرىػحٗ ثىٍْٗ ٍبرصَٖ 

 پٗرىػحىٍٗر ئ زٌىرىٕي ۋٖ ئبجٍىرىٕي روغْٗ ئبالِٗجٍٗر ثىٍْٗ پٗرلٍٗٔضۈرۈ  جۇرىضۇ.ثېرىضۇ. ئۇ 

_ ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ ِٗصٖت ثېرىػٕي پٗلٗجال ضىٍٗرگٗ سۇظ سٗۋٖر ثوٌطۇْ ۋٖ  115

ئبٌالھٕىڭ ٍبرصَٖ ثېرىضىؽبٍٔىمىؽب صىٍىڭالر سبجىرجَٗ ثوٌطۇْ صٖ  لىٍضى. ٍبرصَٖ ۋٖ ِٗصٖت 

پٗلٗت ھِّٗىضىٓ ؼبٌىت، لٗجئىٌ ٍېڭىٍٍّٗضىؽبْ، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ھِّٗٗ ئىػىضا 

 ضۇ.وېٍىْ ئىع لىٍؽۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ھېىّٗت ثىٍٗ

_ ئبٌالھٕىڭ ثٗصرى ئۇرۇغىضا ضىٍٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍؽبٍٔىمي وۇـرىضا چىڭ  116

الرٔىڭ ثىر جۈروۈِىٕي ئ ٌحۈرۈ  ٍوق لىٍىع، ئ ٌۈِضىٓ ضبق لبٌؽبٍٔىرىٕىڭ رٖضۋا ثوٌؽبْ، ؽبٔجۇرۇۋاٌ

 ؼٌٗىجىضىٓ ئۈِىضى ئۈزۈٌگْٗ ھبٌضا لبٍحىػي ئۈچۈٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىٍٗرٔىڭ جٗلضىرى ضېٕىڭ ئىٍىىڭضٖ ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ ھِّٗٗ  117

الرٔىڭ ثىر لىطّىٕىڭ وبپىرئىػي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ثٌٗىي ضْٗ ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍؽبْ ئبغۇ 

صىٍي ئىطالِؽب ئېچىٍىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت 

، لبٌؽبٍٔىرى وۇـرىضا چىڭ جۇرۇظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔي لىٍىضۇ

 صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبزاثالٍضۇ.

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجالرٔىڭ ھِّٗىطي پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ  118

ِي ثىٍْٗ ِٗؼپىرٖت ٖ_ وٗر ٔضىطىگٗ ئ زىٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ پٗزيِۈٌۈوىضۇر، ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗ

لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ئ زىٕىڭ ئبصاٌىحي ثىٍْٗ ئبزاة لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب جوٌىّۇ ِېھرىجبٔضۇر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  126

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! جبزأىٕىڭ ثبرٌىك جۈرٌىرىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، لٗرز ثٗرگٗٔضٖ، ئٗضٍي 

پۇٌۇۈالرٔىڭ ئۈضحىضىٓ ئبزراق ثوٌطىّۇ پبٍضا ئبٌّبۈالر )ثۇٔضاق لىٍىع غٗوطىس ھبراِضۇر . ھٗر 

لېحىُ لٗرزٔي ج ٌٗغٕىڭ ۋالحي وٌٗگٗٔضٖ، ضىٍٗر لٗرزٔىڭ ئۈضحىگٗ ھٗضطىٍٗ  لوغۇۋاٌىضىؽبْ 

ئ ضۈِگٗ ٔېّٗ صٍٖطىٍٗر؟ ثۇ ئٌٗۋٖجحٗ لبجّۇلبت ھبراَ ٍېگٍٗٔىه ئِٗٗضّۇ؟ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

 ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر. ىڭالرٔىجبجٍىممب ئېرىػىػ

 _ وبپىرالر ئۈچۈْ جٍَٗبرالٔؽبْ صوزاسحىٓ ضبلٍىٕىڭالر. 121



ىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! رٖھّٗجىٗ ئېرىػىػىڭالر ۋٖ ئبزاثحىٓ ضبلٍىٕىػ 121

ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ، جبزأٗ ٍېَىع لبجبرٌىك ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ ھبراَ ئىػالرصىٓ ٍىراق 

جۇرۇظ ئبرلىٍىك ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ٍوٌىؽب ئٗگىػىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب 

 ئىحبئٗت لىٍىڭالر.

ىڭالر ۋٖ جٗلۋاصارالر ئۈچۈْ جٍَٗبرالٔؽبْ، رىػىػئې_ رٖثجىڭالرٔىڭ وبجحب ِٗؼپىرىحىگٗ  122

زېّىٕچٗ وېٍىضىؽبْ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ  –وٗۈٍىىي ئبضّبْ 

 پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػمب ئبٌضىراۈالر.

_ جٗلۋاصارالر  پۇي _ ِبٌٍىرىٕي ثبٍبغبجچىٍىمحىّۇ، لىطىٕچىٍىمحىّۇ ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر   123

ىٍىضىؽبٔالر، ئبچچىممب ضٗۋر لىٍىپ ئ زىٕي ثېطىۋاالالٍضىؽبْ، ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرصىٓ ئ چ ل

ئېٍىػمب وۈچي ٍېحىضىؽبْ جۇرۇ ، ئۇالرٔي وٗچۈرٌٍٖٗضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئبٌالھ ِبٔب ِۇغۇٔضاق 

 ٍبسػىٍىك لىٍؽۇچىالرٔي صوضث جۇجىضۇ.

صٖجحىىي گۇٔبھالر ثوٌطىّۇ ضبصىر لىٍىپ _ ئۇالر ثىرٖر چوڭ گۇٔبھ لىٍىپ لبٌطب ٍبوي ئب 124

ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍىپ لبٌطب، صٖرھبي  ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕي ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغىٕي ئېطىگٗ ئېٍىپ، 

ٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب  الرگۇٔبھٍىرى ئۈچۈْ ِٗؼپىرٖت جىٍىگْٗ ھبٌضا ئبٌالھمب لبٍحىضۇ،  ئۇالر گۇٔبھ

ېٕىك ثىٍىضۇ. غۇۈب ئۇالر گۇٔبھٕي صاۋاِالغحۇرِبٍضۇ، ھېچىىّٕىڭ ِٗؼپىرٖت لىالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ئ

 جٗۋثٗ لىٍطب ئبٌالھٕىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىضۇ.

_ ئبغۇ وبجحب ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ وىػىٍٗرٔىڭ ِۇوبپبجي رٖثجىٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئٍٗىجٍىرىٕي  125

ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ٍ گىػي، گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىضۇر. ئۇالر لٗضىرٌىرىٕىڭ 

ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر ثۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ 

 ھٗرگىس چىمىرىٍّبٍضۇ. ٍبسػي ئىع لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئېرىػىضىؽبْ ِۇوبپبجي ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي!

ٍٕٗرگٗ سىحبة لىٍىپ، ئۇالرؼب _ ئبٌالھ ئوھوص ئۇرۇغىضا جبالپٗجىٗ ئۇچرىؽبْ ِۇئّى 126

و پٍىگْٗ ئۈِّٗجٍٗر ئ جىْٗ،  ّۇضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى»جٗضٌٍٗي ثٗرگْٗ ھبٌضا ِۇٔضاق صېضى9 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِۇئّىٍٕٗر وبپىرالرؼب لبرغي جىھبص لىٍىع ثىٍْٗ ضىٕبٌؽبْ ۋٖ ئبسىرلي 

ھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ؼٌٗىجٗ ٍٗٔىال ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِٗٔطۇ  ثوٌؽبْ ئىضى. غۇۈب ضىٍٗر ئبٌال

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئبلىۋىحىضىٓ ئىجرٖت ئېٍىع ئۈچۈْ، ٍٗر ٍۈزىٕي 

 .«وېسىڭالر



_ ثۇ لۇرئبْ ئىٕطبٔالرؼب ثبٍبٔضۇر، ھٗق ٍوٌٕىڭ ٍېحٗوچىطىضۇر ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ  127 

_ٔٗضىھٗجٕىڭ جٗلۋاصارالرؼب سبش جٗلۋاصارالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ٍۇِػىحىضىؽبْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحۇر. ۋٖز 

 لىٍىٕؽبٍٔىمي لۇرئبٔضىٓ ِٗٔپٗئٗت ئبٌؽۇچىالرٔىڭ پٗلٗت غۇالر ئىىٍٗٔىىي ئۈچۈٔضۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ھٗلىمىٌ ئىػىٕىضىؽبْ  128

لىٍّبۈالر، ئوھوص ئۇرۇغىضا ٍٗجىْٗ ثوٌطبۈالر، صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب لبرغي جىھبص لىٍىػحب ئبجىسٌىك 

 جبالپٗجحىٓ ٍِٗۈضٍّٗٔٗۈالر، ضىٍٗر ؼبٌىجطىٍٗر، ئبسىرلي ؼٌٗىجٗ ضىٍٗرگٗ ِٗٔطۇپحۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ئوھوص ئۇرۇغىضا ٍبرىٍىٕىع ٍبوي ئ ٌحۈرۈٌۈظ صېگٗٔضٖن  136

ۇرۇغىضا ٍبرىٍىٕىع ۋٖ جبالپٗت ٍېحىپ ؼِٗىىٓ ثوٌؽبْ ثوٌطبۈالر، ِۇغرىىالرؼىّۇ ثٗصرى ئ

ئ ٌحۈرۈٌۈظ صېگٗٔضٖن ئوسػبظ جبالپٗت ٍٗجىْٗ ئىضى. ئبٌالھ ثۇ وۈٍٔٗرٔي ئىٕطبٔالر ئبرىطىضا 

ئبٍالٔضۇرۇ  جۇرىضۇ. غۇۈب ثىر لېحىُ ؼٌٗىجٗ، ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ِٗؼٍۇثىَٗت ٍۈز ثېرىپ جۇرىضۇ. ئٌٗۋٖجحٗ 

ئٗزٌٖىضٖ ٍېسىٍؽبْ ٔٗرضىٕي ئوجحۇرىؽب  ثۇٔىڭضا ھېىّٗت ثبر. ئبٌالھ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ زىٕىڭ ئىٍىّي

چىمىرىضۇ. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمىٌ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔي ثبغمىالرصىٓ ئبٍرىػي ۋٖ ضىٍٗرصىٓ ٔۇرؼۇْ 

وىػىٍٗرٔي غېھىحٍىه ِٗرجىۋىطىگٗ ٔبئىً لىٍىػي ئۈچۈٔضۇر. ئبٌالھ جىھبص لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، 

 ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي صوضث جۇجّبٍضۇ.

_ ئۇھۇص ئۇرۇغىضا ٍۈز ثٗرگْٗ ثۇ ِٗؼٍۇثىَٗت ئبٌالھٕىڭ ضىٕىمي ثوٌۇ ، ھٗلىمىٌ  131

ِۇئّىٍٕٗرٔي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع، ئۇالرٔي ِۇٔبپىمالرصىٓ ئبٍرىع ۋٖ وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىع 

 ئۈچۈٔضۇر.

_ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى!  ضىٍٗر جىھبص ۋٖ ھٗر سىً  131

لبجحىمچىٍىمالر ثىٍْٗ ضىٕبٌّبً جۇرۇ  جٕٗٔٗجىٗ وىرىػٕي ئوٍٍىضىڭالرِۇ؟ ضىٍٗر ضىٕبٌّبً 

جۇرۇ ، ئبٌالھ ئبراۈالرصىىي جىھبص لىٍؽۇچىالرٔي ۋٖ صۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ئېٍىػىػحب چىضاٍِىك 

 ثوٌؽۇچىالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرِبً جۇرۇ ، جٕٗٔٗجىٗ وىرٌٍّٖٗطىٍٗر.

ئوھوص ئۇرۇغىضىٓ ئىٍگىرى ثٗصرى ئۇرۇغىضا غېھىث ثوٌؽبْ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر  132

لېرىٕضاغٍىرىڭالرؼب ئوسػبظ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىپ، غېھىحٍىك غٗرثىحىٕي ئىچىع ئۈچۈْ 

صۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ئېٍىػىػٕي جوٌىّۇ ئبرزۇ لىالجحىڭالر. ِبٔب ئِٗضى ضىٍٗر ئبرزۇ لىٍؽبْ ۋٖ جٌٗٗ  

 ٍٔىرىڭالرؼب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىڭالر ۋٖ چىضاٍِىك ثوٌۇۈالر.لىٍؽبْ ئۇرۇظ ٍۈز ثٗرصى، صۈغّٗ

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئىٍگىرى ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ  133

ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئوسػبغال ثىر پٍٗؽِٗجٗرصۇر. ئۇ  ئٗجىٍي ٍېحىپ ۋاپبت ثوٌطب ٍبوي 

ؽِٗجىرىڭالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٕي جبغال ، صۈغٍّٗٔٗر ئىؽۋا جبرلبجمبٔضٖن ئ ٌحۈرۈٌطٗ، پٍٗ



صىٕىڭالرصىٓ ٍېٕىۋاالِطىٍٗر؟ وىّىي صىٕىضىٓ ٍېٕىۋاٌىضىىْٗ، ئۇ ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ 

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، ئۇ پٗلٗت ئ زىگىال زىَبْ ٍٗجىۈزىضۇ، ئِّٗب ئىّبٔىضا چىڭ جۇرۇ ، ئبٌالھٕىڭ 

ىٕي ئبٌالھ ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبت ثىٍْٗ ئىطالِؽب ھىضاٍٗت لىٍؽبٍٔىمىؽب غۈوۈر لىٍؽبْ وىػ

 جبرجۇلالٍضۇ.

_ ھېچىىُ ئبٌالھ جٗلضىر لىٍىپ ثٌٗگىٍىگْٗ ئٗجىٍي جوغّبً جۇرۇ  ئ ٌٍّٗضۇ، وىّىي  134

لىٍؽبْ ئٌِٗٗي ثىٍْٗ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىٕي و زٌىطٗ، ئۇٔىڭؽب ثىس جٗلضىر لىٍؽبْ رىسىمحىٓ ثېرىّىس، 

ېطىۋىطي ثوٌّبٍضۇ؛ وىّىي لىٍؽبْ ئٌِٗٗي ثىٍْٗ ئِّٗب ئۇٔىڭ ئبسىرٖجٍىىحىٓ ھېچمبٔضاق ٔ

ئۇٔىڭؽب جٌٗٗ  لىٍؽبْ ٔٗرضىطىٕي ثېرىّىس،  ،ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىؽب ئېرىػىػٕي و زٌىطٗ

ئۇٔىڭؽب صۇَٔبصا جٗلضىر لىٍىٕؽبْ رىسلىٕي جوٌۇق ثېرىع ثىٍْٗ ثىرگٗ، ئبسىرٖجٍىه ِۇوبپبجىٕىّۇ جوٌۇق 

بئٗت لىٍىع ثىٍْٗ، ثىسٔىڭ ٍوٌىّىسصا جىھبص لىٍىع ثىٍْٗ ثىسگٗ غۈوۈر ثېرىّىس. چۈٔىي ئۇ ثىسگٗ ئىح

 .لىٍضى. غۈوۈر لىٍؽۇچىالرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس

_ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ و پٍىگْٗ ضبھبثىٍىرى ثىر  135

ىالٔطىّۇ، ئ ٌحۈرۈٌطىّۇ  ۋاز وٗچّىضى، ضٗپحٗ جۇرۇ  جىھبص لىٍضى، ئۇالر جىھبص ٍِٗضأٍىرىضا ٍبر

چۈٔىي ئۇ ئبٌالھ ٍوٌىضىىي جىھبص ئىضى. ئۇالر صۈغٍّٗٔىرىگٗ ثبظ ئٗگّىضى، لٗجئىٌ ئبجىسٌىك 

لىٍّىضى، ثٌٗىي ثېػىؽب وٌٗگْٗ لىَىٕچىٍىمالر ئبٌضىضا چىضاٍِىك ثوٌضى، ئبٌالھ چىضاٍِىك 

 ثوٌؽۇچىالرٔي صوضث جۇجىضۇ. 

ئي رٖثجىّىس! گۇٔبھٍىرىّىسٔي، صىٕىّىسٔىڭ ئىػٍىرىضا وٗجىۈزۈ  »_ ئۇالرٔىڭ جىٍىىي9  136

لوٍؽبْ جٗرٖپٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، صۈغٍّٗٔىرىّىس ثىٍْٗ ئېٍىػىػٕي صاۋاِالغحۇرۇغىّىس 

ئۈچۈْ، لٗصٍِٖىرىّىسٔي جٗڭ ٍِٗضأىضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽىٓ، ضېٕىڭ ثىرٌىىىڭٕي ۋٖ 

« ٕىبر لىٍؽبْ لٗۋِگٗ لبرغي ثىسگٗ ٍبرصَٖ ثٗرگىٓپٍٗؽِٗجٗرٌىرىڭٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ئى

 صېگٗٔضىٓ ثبغمىطي ثوٌّىضى.

_ ئبٌالھ ئۇالرٔي ثۇ صۇَٔبصا صۈغٍّٗٔىرىگٗ ؼبٌىت لىٍىع، ٍٗر ٍۈزىگٗ ھ وۈِراْ لىٍىع  137

ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت  ئٗڭ ئېطىً ۋٖ ئٗڭ وبجحب ٔېّٗت ثىٍْٗ ِۇوبپبجٍىضى. ئبٌالھ  

ئىجبصٖجٕي ۋٖ ھٗرلبٔضاق ثىر ئىػٕي ئىشالش ثىٍْٗ  لېحىرلىٕىپ لىٍؽۇچىالرٔي صوضث ئِٗٗي _ 

 جۇجىضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  138

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ٍٗھۇصىَالر، سىرىطحىَبٔالر ۋٖ ِۇغرىىالرصىٓ ئىجبرٖت ِېٕىڭ 

گبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ض زىگٗ وىرىپ ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ٍې



ئۇالر ضىٍٗرٔي ھٗق ٍوٌضىٓ ئبزصۇرۇۋېحىضۇ، ضىٍٗرٔي صىٕىڭالرصىٓ ٍبٔضۇرۇۋېحىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

 ٗر.ضىٍٗر  ئوپئوچۇق زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ۋٖ چولۇَ ھبالن ثوٌؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىطىٍ

_  ئۇ وبپىرالر ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ، ثٌٗىي ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ِٗصٖجىبرىڭالرصۇر، ئۇ   146

ٍبرصَٖ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر. غۇۈب ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ئبصَٖ 

 ھېچىىّٕىڭ ٍبرصىّىگٗ ِوھحبج ثوٌّبٍضۇ.

ىر صٌٖىً چۈغۈرِىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھمب غېرىه _ ئۇ وبپىرالر ئبٌالھ ئىالھٍىمىؽب ھېچج 141

لىٍىۋاٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لبجحىك لورلۇٔچ ۋٖ ۋٖھىّٗ ضبٌىّىس. ئۇالرٔىڭ ثۇ 

صۇَٔبصىىي ھبٍبجي پٗلٗجال ِۇئّىٍٕٗرصىٓ لورلۇظ ۋٖ ئ ز جېٕىضىٓ ئٗٔطىرٖظ ثىٍْٗ ئ جىضۇ، 

ۇر. ثۇ جبزا ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب وۇـرىٍىك لىٍىع، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي صوزاسح

ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۈغٍّٗٔىه لىٍىع ثىٍْٗ ئ زىگٗ ئۇۋاي لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر. ئۇ زاٌىّالرٔىڭ جۇرار 

 جبٍي  ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

وبپىرالرٔي لىرىۋاجمبْ  ثىٍْٗ ئِٗرىئبٌالھٕىڭ ئۇھۇص ئۇرۇغىضا ضىٍٗر _ غٗوطىسوي،  141

ھ ضىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ۋٖصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرؼبْ ئىضى. ضىٍٗر ثوغبۈٍىك ۋٖ چېؽىڭالرصا، ئبٌال

لورلۇٔچبلٍىك لىٍىپ، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ثۇٍرۇلىؽب ئبضبضْٗ ئورٔۇۈالرصىٓ ئبٍرىٍّبً جۇرۇظ ٍبوي 

ؼٗٔىَّٗت ٍىؽىع ئۈچۈْ ِۇصاپىئٗٔي جٗرن ئېحىع جوؼرىطىضا جبالظ _  جبرجىع لىٍىػحىڭالر، 

صېگْٗ  «بٔضاق ثوٌۇغىضىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ئورٔۇۈالرصىٓ لٗجئىٌ ئبٍرىٍّبۈالرئٗھۋاي ل»پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ 

ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍضىڭالر. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ضىٍٗر ئبرزۇٌىؽبْ ؼٌٗىجىٕي و رضٗجىٗٔضىٓ 

وېَىٓ، ضىٍٗرگٗ ِٗؼٍۇثىَٗت ٍۈزٌٗٔضى. ثٗزىٍىرىڭالرٔىڭ صۇَٔبٔي و زٌٍٗضىؽبٍٔىمىڭالر، 

ٖجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي و زٌٍٗضىؽبٍٔىمىڭالر ئوچۇق ئبغىبرا ثوٌضى. ئبٔضىٓ ثٗزىٍىرىڭالرٔىڭ ئبسىر

ئبٌالھ ضىٕبظ ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي صۈغٍّٗٔىرىڭالر ثىٍْٗ ئېٍىػىػحىٓ چېىىٕضۈرصى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

پۇغبٍّبْ لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍضى، جٗۋثٗۈالرٔي ئبۈٍىضى ۋٖ ضىٍٗرٔي ئٗپۇ لىٍضى. ئبٌالھ 

 بجحب ِٗرھِٗٗت لىٍؽۇچىضۇر.ِۇئّىٍٕٗرگٗ و

_ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى! ئ ز ۋالحىضا پٍٗؽِٗجٗر جىھبص ٍِٗضأىضا  142

صٖ  « ئي ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى! ِْٗ جٗرٖپىٗ لبٍحىپ وېٍىڭالر»ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇ ، ضىٍٗرٔي 

گٗ ىىّغّٗٔضىٓ لورلۇ  ھېچئبرلبۈالرصىٓ چبلىرىپ جۇرضىّۇ، ضىٍٗر ثۇ ٔىضاؼب لۇالق ضبٌّبً، صۈ

لبرىّبً لبچمبْ ئىضىڭالر. ٔٗجىجىضٖ، ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ جبزا لبجّۇلبت ؼِٗگٗ ِۇپحىال  ثوٌۇغحىٓ 

ئىجبرٖت ثوٌضى. ئبٌالھ ثۇٔي لوٌۇۈالرصىٓ وٗجىْٗ ؼٌٗىجٗ ۋٖ ؼٗٔىَّٗجىٗ، ثېػىڭالرؼب وٌٗگْٗ 



بٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك لورلۇٔچ ۋٖ ِٗؼٍۇثىَٗجىٗ لبٍؽۇرِبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ لىٍضى. ئ

  .لىٍّىػىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر

ئبٌالھ  ئىشالضّْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئ ز پٗزٌىضىٓ رٖھّٗت ئبجب لىٍىپ، ئۇالرؼب ئبٔضىٓ _  143

صى،  چۈغۈرٍٗجىْٗ غۇٔچٗ ؼَٗ _ لبٍؽۇصىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ صىٍىؽب سبجىرجٍِٗىه ۋٖ جِٗىىٍٕىه 

ئبٌالھ  غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕىڭ ھٗلٍىمىگٗ ثوٌؽبْ ئىػٗٔچىطي وۈچٍٗٔضى.

چۈغۈرگْٗ ثۇ سبجىرجٍِٗىىٕىڭ ٔٗجىجىطىضٖ ئىّبٔي وبِىً، ئىشالضّْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ِۈگضٖن 

ِۇٔبپىمالر ئ ز ؼېّي ثىٍْٗ ثوٌۇ  وٗجىْٗ، ئىراصىطي ثوغىػىپ، ئىػٗٔچىطي ئبجىسال   ثبضحي.

بٌؽبْ ۋٖ جبھىٍىَٗت ئٗھٍىگٗ ئوسػبظ، ئبٌالھمب لبرىحب ٔبجوؼرا لبراغحب ثوٌؽبْ ثوٌۇ ، ئبٌالھٕىڭ ل

ۋٖصىطي ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍضۇ، ئىطالَ وۈچٍٍّٗٔٗضۇ، ِۇضۇٌّبٔالر ؼٌٗىجٗ لبزىٕبٌّبٍضۇ، صٖ  

ئ ز   ثىس جىھبصلب»ئوٍٍىؽبْ ئىضى. ئۇالر  جىھبصلب چىممبٍٔىمىؽب پۇغبٍّبْ لىٍىپ ثىر _ثىرىگ9ٗ 

ھٗلىمٗجْٗ ھِّٗٗ »صٍٖضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئىشحىَبرىّىس ثىٍْٗ چىممبّٔۇ؟

ئىع ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ جىھبصلب چىمىػىڭالرٔي ۋٖ ثېػىڭالرؼب وٌٗگٍٗٔٗرٔي جٗلضىر 

بٍٔىمىٕي ضبۈب ئبغىبرا ئۇالر جىھبصلب چىممبٍٔىمىؽب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىۋاجم«. لىٍؽبْ زات ئبٌالھحۇر

ئٗگٗر ثىسصٖ ئبزراق ثوٌطىّۇ ئىشحىَبرٌىك ثوٌطب ئىضى، ثىس »لىٍّبضحىٓ ئىچىضٖ ٍوغۇرۇغىضۇ؛ ئۇالر9 

ئٗجٗي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ئٗگٗر »صٍٖضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئۇ ٍٗرصٖ ئ ٌحۈرۈٌٍّٗححۇق

ٍٔٗر چولۇَ ٌۈ  وٗجىٗحۈرۈٌۈغي پۈجۈضىٍٗر ئ ٍٍىرىڭالرصا لبٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئبراۈالرصىىي ئ ٌ

ئ زٌىرىٕىڭ ئ ٌىضىؽبْ جبٍىؽب ثبرؼبْ ثوالجحي. ئبٌالھٕىڭ ثۇٔضاق لىٍىػي صىٍىڭالرصىىىٕي ضىٕبظ ۋٖ 

ئۇٔىڭضىىي غٗن، ِۇٔبپىمٍىك لبجبرٌىك ئىٍٍٗجٍٗرٔي جبزىالظ، ٍبسػي ثىٍْٗ ٍبِبٕٔي ئبٍرىع 

جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىضىٓ ھېچ ئۈچۈٔضۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ صىٍٍىرىضىىىٕي 

 «.ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ

_ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى! ئۇھۇصجب ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ  144

ِۇغرىىالرصىٓ ئىجبرٖت ئىىىي لوغۇْ ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ئۇچراغمبْ وۈٔضٖ، ئبراۈالرصىىي جٗۈضىٓ 

زى لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ غٍٗحبْ ِۇغۇٔضاق ثىر گۇٔبھمب چۈغۈرصى، چېىىٕگْٗ وىػىٍٗرٔي ثٗ

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ثۇ گۇٔبھىٕي ئٗپۇ لىٍضى ۋٖ ئۇالرٔي جبزاٌىّىضى. چۈٔىي ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ 

 جبزاالغمب ثوٌؽبٔالرٔي جېگىػٍىه جبزاؼبگۇٔبھىبر ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچي، 

 زاجحۇر. وٗجٍّٗضىؽبْ ئبٌضىرا 

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  145

ئبٌالھٕىڭ وٗڭ زېّىٕىضا ئ زىٕىڭ رىسلىٕي جېپىپ ٍېَىع ئۈچۈْ ضٗپٗرگٗ  ضىٍٗرلىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! 



ر لېرىٕضاغٍىرى چىممبْ ٍبوي ئۇرۇغمب چىممبٔالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ چىمىپ ئ ٌگْٗ ٍبوي ئ ٌحۈرۈٌگْٗ وبپى

« ئۇالر  ئۇرۇغمب چىمّبً ثىسٔىڭ ٍېٕىّىسصا لبٌؽبْ ثوٌطب، ئ ٌٍّٗححي ۋٖ ئ ٌحۈرۈٌٍّٗححي» ھٗلمىض9ٖ 

صېَىػىْٗ وبپىرالرٔي صورىّبۈالر. ثۇ ض ز  ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىي ھٗضرٖت _ ٔبصاِٗجٕي جېشىّۇ 

ٖ  ثىٍىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئبغۇرۇۋېحىضۇ. ئِّٗب ِۇئّىٍٕٗر ثۇ ئىػالرٔي ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرى ص

ئۇالرٔىڭ صىٍىٕي ضٗۋرگٗ ٍېحٗوٍٍٗضۇ، ئۇالرٔىڭ لبٍؽۇٌىرىٕي پٗضٍٗحىضۇ. ئٗجىٍي جوغّىؽبْ وىػي 

ٍٍِٗي جىھبصلب چىممبْ ٍبوي ضٗپٗرگٗ ئبجالٔؽبْ ثوٌطۇْ، ئبٌالھ ئۇٔي چولۇَ ٍبغىحىضۇ، ئٗجىٍي 

ڭ جېٕىٕي ئبٌىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ جوغمبْ وىػي گٗرچٗ ئ ز ئ ٍىضٖ ئوٌحۇرؼبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔى

لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا 

 .ثٗرگۈچىضۇر

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىپ ئ ٌحۈرۈٌطٗۈالر ٍبوي جىھبص جٗرٍبٔىضا  157

ؼپىرٖت لىٍىضۇ ۋٖ ئ ز صٖرگبھىضىٓ ضىٍٗرگٗ رٖھّٗت ئ ٌطٗۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗ

ثېؽىػالٍضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرگٗ ئېرىػىطىٍٗر. ِبٔب ثۇ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ۋٖ 

 صۇَٔبؼب ثېرىٍگٍٗٔٗر جوپالٍضىؽبْ پۇي _ ِبٌضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر.

ْ ٍېرىڭالرصا ئ ٌطٗۈالرِۇ _ ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصىىي ئٗجىٍىڭالر جوغۇ ، ٍبجمب 147

ٍبوي ئۇرۇظ ٍِٗضأٍىرىضا ئ ٌحۈرۈٌطٗۈالرِۇ، ضىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب جوپٍىٕىطىٍٗر، 

 ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرؼب لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ضبۈب ۋٖ ضبھبثىٍىرىڭؽب ثوٌؽبْ رٖھّىحي ثىٍْٗ ضْٗ  148

بثىٍىرىڭؽب ضىٍىك ِۇئبِىٍىضٖ ثوٌضۇڭ، ئٗگٗر لوپبي، ثبؼرى لبجحىك، ئٗساللي ٔبچبر ثىرى ثوٌؽبْ ضبھ

ئۇالر ضېٕىڭ ئٗجراپىڭضىٓ جبرلىٍىپ وېحٗجحي. ئۇالرٔىڭ ئوھوص ئۇرۇغىضا ئٌٗۋٖجحٗ ثوٌطبڭ، 

ئ جىۈزگْٗ سبجبٌىمىٕي ئٗپۇ لىٍؽىٓ، ئۇالر ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگىٓ، وېڭىػىػىٗ 

ئېھحىَبجٍىك ئىػالرصا ئۇالر ثىٍْٗ وېڭٗغىىٓ. وېڭىػىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ثىرٖر ئىػمب ثٗي 

ؽۇچىالرٔي جبٍبٔثبؼٍىطبڭ، ئبٌالھمب جبٍبٔؽبْ ھبٌضا ئۇٔي ٍۈرگۈزگىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىگٗ 

 .صوضث جۇجىضۇ

وۈچٍٗٔضۈرضٗ، _ ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ ز پٗزٌىضىٓ ٍبرصَٖ ۋٖ ٔۇضرٖت ثېرىپ ضىٍٗرٔي  156

ٍېڭٌٍّٗٗضۇ. ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ ٍبرصىّىٕي جوسحبجطب، ضىٍٗرٔي  ىىُضىٍٗرٔي ھېچ

 ِۇئّىٍٕٗر ٍبٌؽۇز ئبٌالھمب جبٍبٔطۇْ!، جبغٍىۋٖجطٗ، ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ وىُ ٍبرصَٖ ثېرٌٍٖٗضۇ؟ غۇۈب

ٍىپ، _ ھېچمبٔضاق ثىر پٍٗؽِٗجٗر ؼٗٔىَّٗجحىٓ ئ زىگٗ جېگىػٍىه ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىٕي ئې 151

ئ ز ضبھبثىٍىرىگٗ سىَبٔٗت لىٍّبٍضۇ. وىّىي ؼٗٔىَّٗجىٗ سىَبٔٗت لىٍىضىىْٗ، ئۇ لىَبِٗت وۈٔي 



رٖضۋا ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئ زى سىَبٔٗت لىٍؽبْ ٔٗرضىطي ثىٍْٗ وېٍىضۇ. ئبٔضىٓ ھٗر وىػىگٗ ئ زىٕىڭ 

 .ّٕبٍضۇِۇوبپبجي ٍبوي جبزاضي جوٌۇق ثېرىٍىضۇ، ئۇالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍى ٕىڭلىٍؽبْ ئٌِٗٗى

_ ِٗلطىحي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصٖظ ثوٌؽبْ وىػي گۇٔبھ  _ ِٗئطىَٗجىٗ پېحىپ  151

 ثوٌؽبْوٗجىٍٗٔىىي جۈپٍٍٗىضىٓ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىؽبْ ۋٖ ثبرىضىؽبْ جبٍي جٗھَٕٗٔٗ 

 وىػي ثىٍْٗ ثبراۋٖرِۇ؟ جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

ٍضىؽبْ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ صٖرىجىطي ثىر سىً ثوٌّبٍضۇ، _ ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ 152

ئبٌالھ رازى ثوٌّبٍضىؽبْ ئىػالرٔي لىٍىضىؽبْ صوزار ئٗھٍىٕىڭ صٖرىجىطىّۇ ثىر سىً ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر 

ثبراۋٖر ئِٗٗش. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػٍىرىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىضىٓ 

 بٌالھمب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.ھېچمبٔضاق ثىر ئىع ئ

_ ئبٌالھ  ئٗرٖثٍٗرصىٓ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ وبجحب ئىٕئبَ لىٍضى. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرؼب  153

ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثېرىضىؽبْ، ئۇالرٔي ِۇغرىىٍىىحىٓ ۋٖ ٔبچبر  ئ زٌىرىٕىڭ ئىچىضىٓ لۇرئبْ

ثىر پٍٗؽِٗجٗرٔي ئٗۋٖجحي.  ضىؽبْحىئۇالرؼب لۇرئبٕٔي ۋٖ ضۈٕٔٗجٕي ئ گى ضىؽبْ،لىٍىمالرصىٓ پبن لىٍى

 .ھبٌجۇوي، ئۇالر  ثۇ پٍٗؽِٗجٗر وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىضى

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئوھوص ئۇرۇغىضا ضىٍٗرگٗ ٍٗجىْٗ جبالپٗت ضىٍٗر ثٗصرى ئۇرۇغىضا  154

صۈغّىٕىڭالرؼب ٍٗجىۈزگْٗ جبالپٗجٕىڭ ٍېرىّىؽب جٗڭ وېٍىضىؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر ثۇٔىڭؽب ئٗجٗثٍىٕىپ9 

ثىس ِۇضۇٌّبْ جۇرضبق، پٍٗؽِٗجىرىّىس ئبرىّىسصا جۇرضب، صۈغٍّٗٔىرىّىس ِۇغرىه جۇرضب، ثۇ » 

ضىٍٗرٔىڭ »صېضىڭالر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « بالپٗت ثىسگٗ لٍٗٗرصىٓ وٌٗضى؟ج

پٍٗؽِٗجىرىڭالرٔىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىپ، ؼٗٔىَّٗت جوپالغمب وېحىپ لبٌؽبٍٔىمىڭالر 

ئبٌالھ سبٌىؽىٕىٕي لىٍىضۇ، سبٌىؽىٕىچٗ غٗوطىسوي، «. جۈپٍٍٗىضىٓ ثۇ جبالپٗت ئ زۈۈالرصىٓ وٌٗضى

 ۈَ چىمىرىضۇ، ھېچىىُ ئۇٔىڭ ھ وّىگٗ لبرغي چىمبٌّبٍضۇ.ھ و

_ ِۇئّىٍٕٗر لوغۇٔي ثىٍْٗ ِۇغرىىالر لوغۇٔي ئۇچراغمبْ ئوھوص ئۇرۇغىضا ضىٍٗرگٗ  155

ٍٗجىْٗ ٍبرىٍىٕىع ۋٖ ئ ٌحۈرۈٌۈظ لبجبرٌىك ِۇضىجٗجٍٗر، ؼٌٗىجىٕىڭ ئبۋۋاي ِۇئّىٍٕٗرگٗ، ئبٔضىٓ 

ي ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرى ۋٖ ئىراصىطي ثىٍْٗ ثوٌضى.  ثۇ ِۇغرىىالرؼب ِٗٔطۇ  ثوٌؽبٍٔىمي ھِّٗىط

ّىضىىي ئىػٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىػي ۋٖ راضحچىً ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبٍرىپ چىمىػي ىئبٌالھٕىڭ ئ ز ئىٍ

 ئۈچۈٔضۇر.

_ ثۇ ٍٗٔٗ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىچىي صۇَٔبضىٕي پبظ لىٍىع ئۈچۈْ ثوٌۇ ، ِۇئّىٍٕٗر ئۇالرؼب  156

ا ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئۇرۇظ لىٍىڭالر ٍبوي ضبٔىڭالر ثىٍْٗ ثىسگٗ ٍبرصَٖ وېٍىڭالر، ئبٌالھ ٍوٌىض9 »

ضىٍٗرٔىڭ ثبغمىالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىضىؽبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍگْٗ »صېگٗٔضٖ، ئۇالر9 « لىٍىڭالر



صېضى. ئۇ وۈٔضٖ ئۇالر ئىّبٔؽب لبرىؽبٔضا وۇـرىؽب  «ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ، ضىٍٗرگٗ ئٗگٗغىْٗ ثوالجحۇق

ٔىي ئۇالر و ۈۈٌٍىرىضٖ ٍوق ٔٗرضىٍٗرٔي ئېؽىسٌىرىضا ض زٌٍٗححي. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ٍېمىٓ ئىضى. چۈ

 ٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ.ٍىرىصىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبٔ  ٔىڭئۇالر

_ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر جىھبصلب چىمّبً ئ ٍٍىرىضٖ ئوٌحۇرۇ ، ئوھوص ئۇرۇغىضا ِۇغرىىالرؼب  157

ىپ غېھىث ثوٌؽبْ لېرىٕضاغٍىرى ھٗلمىض9ٖ لبرغي ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ثىر ضٗپحٗ جۇرۇ  جىھبص لىٍ

صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ « ئٗگٗر ئۇالر ثىسٔىڭ ض زىّىسگٗ وىرگْٗ ثوٌطب ئ ٌحۈرۈٌٍّٗححي»

ئۇالر جىھبصلب چىمّىؽبْ ثوٌطب ئ ٌٍّٗححي، ثىس ئ ٍىّىسصٖ ›ئٗگٗر ضىٍٗر »ِۇٔبپىمالرؼب ئېَحمىٕىي، 

راضحچىً ثوٌطبۈالر، لېٕي ئ ٌۈِٕي ئ زۈۈالرصىٓ صا ض زۈۈالرصېگْٗ ‹ لبٌؽبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ ئ ٌّىضۇق

 «.ثېمىڭالرچۇ؟ لبٍحۇرۇ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ٍوٌىضا ئ ٌحۈرۈٌگٍٗٔٗرٔي ھٗرگىس ئ ٌۈن، ھېچ ٔٗرضىٕي ضٗزٍِٗضۇ  158

صٖ  لبرىّىؽىٓ، ثٌٗىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ثٗرزٖر
27
ھبٍبجىضا ٍبغبۋاجمبْ جىرىىٍٗرصۇر، ئۇالر  

ئۈچۈْ جىھبص لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٍوٌىضا غېھىث ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ  ئبٌالھ

 .صٖرگبھىضىىي رىسىمحىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۇرىضۇ

_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ٔېّىحىگٗ، ضبٔطىس ئبجب _ ئېھطبٔىؽب ۋٖ  166

ي چوۈمۇر ثٗسث _ ضبئبصٖجىٗ جوٌىضۇ. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىْٗ چېؽىضا، ئۇالرٔىڭ لٌٗج

ئبرلىطىضىٓ جېشي ٍېحىپ وٌّٗىگْٗ ِۇجبھىض لېرىٕضاغٍىرى ئٗگٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىپ 

غېھىث ثوٌطب، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ھېچجىر لورلۇٔچ ۋٖ  ؼَٗ  _ لبٍؽۇ ٍوق ئىىٍٗٔىىىضىٓ، صۇَٔبصىٓ 

 .ض ٍۈٔىضۇ ْ لىٍّبٍضىؽبٍٔىمىضىٓئبٍرىٍؽبٍٔىمىؽىّۇ لىٍچٗ پۇغبٍّب

_ ئۇالر ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ٔېّٗجٍٗرصىٓ، ئبجب _ ئېھطبٔالرصىٓ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ  161

ِي ثىٍْٗ جېشىّۇ  ٖ_ وٗر ، ئۇٔي ئ زىٕىڭ پٗزيۋٖجًّٗىئٗجىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ھٗرگىس ثىىبر لىٍ

 ئبغۇرۇ  ثېرىضىؽبٍٔىمىضىٓ ض ٍۈٔىضۇ.

ئۇرۇغىضا جبالپٗجىٗ ئۇچرا  ئېؽىر ٍبرىالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھٕىڭ ۋٖ _ ئوھوص  161

صېگْٗ جبٍؽب ِۇغرىىالرٔي لوؼال  « ھِٗرائۇي ئٗضٗص»پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ صٖۋىحىگٗ ئبۋاز لوغۇ ، 

چىممبْ، ئبٌالھ ٍوٌىضا ثبرٌىك وۈچىٕي ضٗر  لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ و رضٗجّىطي 

ػىٍٗرٔىڭ ئىچىضىٓ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالر ۋٖ جٗلۋاصار ثوٌؽبٔالر ثوٍىچٗ ئىع و رگْٗ وى

 ئۈچۈْ وبجحب ِۇوبپبت ثبر.

                                                             
 .ھبٍبجحۇرثۇ صۇَٔب ثىٍْٗ ئبسىرٖت ئوجحۇرىطىضىىي  —ثٗرزٖر 27



غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئٗثۇ »غۇٔضاق وىػىٍٗروي، ثىر لىطىُ ِۇغرىىالر ئۇالرؼب9  ئۇالر_  162

ضۇـَبْ ثبغچىٍىمىضىىي ِۇغرىىالر ضىٍٗرگٗ لبرغي ھۇجۇِؽب ئ جۈ ، ضىٍٗرٔي پۈجۈًٍٔٗ 

ىۋېحىع ئۈچۈْ لوغۇْ جوپٍىضى، ضىٍٗر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ٍولىح

صٖ  لورلۇجّبلچي ثوٌؽبٔضا، ثۇ ض ز ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ «چۈٔىي ئۇالرؼب وۈچۈۈالر ٍٗجٍّٗضۇ

ٍبرصىّىگٗ ثوٌؽبْ ئىػٗٔچىطىٕي جېشىّۇ وۈچٍٗحىۋٖجحي، ئۇالرٔىڭ ئىراصىطىٕي لىٍچٗ 

ثىسگٗ ئبٌالھ وۇپبٍٗ، ئبٌالھ »ر ئبٌالھ ئىراصٖ لىٍؽبْ جٗرٖپىٗ ٍۈرۈ  وٗجحي ۋٖ 9 جٗۋرىحٌّٗىضى، ئۇال

 صېضى. «ٔېّٗ صېگْٗ ٍبسػي ھبِىٌ!

صېگْٗ جبٍضىٓ ئبٌالھٕىڭ وبجحب ئىٕئبِىؽب ۋٖ « ھِٗرائۇي ئٗضٗص»_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر  163

رىّبً ِٗصىٕىگٗ لبٍحىپ ٍۇلىرى ِٗرجىۋىگٗ ئېرىػىْٗ ھبٌضا، ھېچمبٔضاق زىَبْ  _  زٖسّٗجىٗ ئۇچ

وٌٗضى، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔي وۈچٍٗٔضى، ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرى ثوٌؽبْ ِۇغرىىالرٔي ِٗؼٍۇ  

لىٍضى، ئ زٌىرى ئ ٌۈِضىٓ ضبق لبٌضى. ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىع 

ٍىرىؽب وبجحب  ئىٕئبَ ئىسصىگْٗ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب ۋٖ ثبغمىٕي ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمى

 _ وٗرَٖ ئىگىطىضۇر. پٗزيلىٍؽۇچىضۇر، ضبٔطىس 

_ ثۇ ئىػحب ضىٍٗرٔي جوسحىحىپ لوٍىضىؽبْ پٗلٗت ئبغۇ غٍٗحبٔضۇر. ئۇ ضىٍٗرٔي ئ ز  164

صوضحٍىرى ثوٌؽبْ وبپىرالرصىٓ لورلۇجىضۇ. ئٗگٗر ِبۈب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىّگٗ 

ِۇغرىىالرصىٓ لورلّبۈالر، چۈٔىي ئۇالر ئبجىسالرصۇر، ئۇالر  ،ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر ثوٌطبۈالر

 ضىٍٗرگٗ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ، غۇۈب ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىپ ِٗٔضىٕال لورلۇۈالر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وۇـرىؽب ئ زىٕي ئبجمبٔالرٔىڭ لىٍّىػي ضېٕي ؼِٗىىٓ لىٍّىطۇْ،  165

ؼۇٍٔۇلحب لبٔچىٍىه ئىٍگىرىٍٗ  وٗجطىّۇ، صىٍىڭٕي ئبزاثٍىّىطۇْ، چۈٔىي ئۇ وبپىرالر وۇـرىضا، ئبز

ئۇالر ثۇ لىٍّىػي ثىٍْٗ ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، پٗلٗت ئ زٌىرىٕي ئىّبٕٔىڭ 

ھبالۋىحىضىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ وبجحب ِۇوبپبجىضىٓ ِٗھرۇَ لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زٌىرىگىال زىَبْ ٍٗجىۈزىضۇ. 

مبٔضاق ٔېطىۋٖ ثٗرِٗضٍىىٕي سبالٍضۇ، چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ٍبسػىٍىمحىٓ ھېچ

 .ھٗق صىٕٕىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، ئۇالرؼب چوڭ ئبزاة ثبر

_ ئىّبٕٔي وۇـرىؽب جېگىػىٍٗٔٗر ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، ثٌٗىي ثۇ  166

 .ٖجحٗ لبجحىك ئبزاة ثبرلىٍّىػىٕىڭ زىَىٕي ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ لبٍحىضۇ، ئۇالرؼب  ئبسىر

_ ٔبۋاصا ثىس وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٔالرٔىڭ ئ ِرىٕي ئۇزۇْ لىٍطبق، ئۇالرٔي صۇَٔبٔىڭ  167

ٌٗززٖجٍىرىضىٓ و پرٖن پبٍضىالٔضۇرضبق، ئۇالر ثۇٔي ئ زٌىرى ئۈچۈْ پبٍضىٍىك صٖ  ئوٍال  

ئۇالرٔىڭ جېشىّۇ و    لبٌّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي ۋٖ ئٗجىٍىٕي وېچىىحۈرگٍٗٔىىىّىس، پٗلٗت 



گۇٔبھ ضبصىر لىٍىػي، جېشىّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىػي ئۈچۈٔضۇر. ئۇالرؼب ئۇالرٔي سبر لىٍىضىؽبْ ۋٖ صٖرص 

 ._ ئٌِٗٗگٗ چ ِضۈرىضىؽبْ ئبزاة ثبر

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  168

ٍٗرٔي ئبراۈالرصىىي ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضىىي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر!  ئبٌالھ ضى

چېگرا ئبٍرىٍّىؽبْ ھبٌٗجحٗ جبغال  لوٍّبٍضۇ، ِۇئّىٍٕٗر ِۇٔبپىمالرصىٓ ئبٍرىٍىپ جۇرۇغي ئۈچۈْ، 

ئبٌالھ  ٍبِبٕٔي ٍبسػىضىٓ ئبٍرىّبً لبٌّبٍضۇ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ئ ز ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ، 

، ئٗگٗر ئۇٔضاق لىٍطب سٗۋٖرصار لىٍّبٍضۇ ؼٍٗىجٍٗرصىٓ رىٕىڭ ئٗھۋاٌىؽب ِۇٔبضىۋٖجٍىهثٗٔضىٍى ٍٗرٔيضى

ئىضى، ضىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثىٍْٗ ِۇٔبپىمٕي صٖرھبي ئبٍرىۋاٌؽبْ ثوالجحىڭالر، ئِّٗب ئبٌالھ 

ئۇالرٔي لىَىٓ ضىٕبلالرصىٓ ئ جىۈزۈظ ئبرلىٍىك ئبٍرىپ چىمىرىضۇ. غۇٔضالحىّۇ، ئبٌالھ 

ٍٗرٔي ۋٖھَي ؼٍٗىجٌىرىٕىڭ ئبرىطىضىٓ ئ زى سبٌىؽبْ وىػىٕي جبٌال ، ئۇٔىڭؽب ثٗزى پٍٗؽِٗجٗر

ئبرلىٍىك ثىٍضۈرىضۇ. غۇۈب، ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر 

ئبٌالھٕىڭ چىٓ ئىّبْ ئېَحطبۈالر ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ثىٍْٗ جٗلۋاٌىك لىٍطبۈالر، ضىٍٗرگٗ 

 .صٖرگبھىضا وبجحب ِۇوبپبت ثبر

_ ئبٌالھ ئ ز پٗزٌىضىٓ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍىػمب ثېشىٍٍىك  176

لىٍؽۇچىالر ثۇ ثېشىٍٍىمٕي ئ زٌىرى ئۈچۈْ پبٍضىٍىك صٖ  ئوٍال  لبٌّىطۇْ، ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ ٍبِبْ 

بضي لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ثوٍٕىؽب ئوجحىٓ جبلبق ئىػحۇر. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ جوپٍىؽبْ ِبي _ صۇَٔ

لىٍىپ ضېٍىٕىضۇ. ئبٌالھ ضۇثھبٔٗھۇ ۋٖجبئبال پبصىػبھٍىمٕىڭ ۋٖ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطىضۇر. ئۇ ثبرچٗ 

ِٗسٍۇلبت ٍوق ثوٌؽبٔضىٓ وېَىّٕۇ صاۋاٍِىك ھبٍبت جۇرىضىؽبْ زاجحۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ثبرٌىك 

وۈٔي ئۇالرؼب غۇ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، لىَبِٗت 

 ثېرىضۇ.

 «ئبٌالھ پېمىرصۇر، غۇۈب ثىسصىٓ لٗرز ضوراٍضۇ، ثىس ثوٌطبق ثبً»_ ئبٌالھ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ  171

صېگْٗ ض زىٕي ئبۈٍىضى، ثىس ئۇالرٔىڭ ثۇ ض زىٕي سبجىرىٍٗ  لوٍىّىس، ٍٗٔٗ ئۇالرٔىڭ ئىٍگىرىىي 

جٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرگٍٗٔىه لىٍّىػىٕي لوٌالٍضىؽبٍٔىمىٕىّۇ ٍېسىپ لوٍىّىس. ئٗجضاصٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗ

ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔي ثۇ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍّىس، ئۇالر صوزاسحب ئبزاثٍىٕىۋاجمبْ چبؼضا، ئۇالرؼب 

 صٍّٖىس.« و ٍضۈرگۈچي لبجحىك ئبزاثٕي جېحىڭالر»

رىڭالرصا ئېحىمبص، ئِٗٗي ۋٖ گٗ   _ ض زصٖ _ ثۇ لبجحىك ئبزاة ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چبؼٍى 171

 ضبصىر لىٍؽبْ لىٍّىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ.



ئبٌالھ ثىسگٗ جٗۋراجحب ھٗرلبٔضاق ثىر ئبصَٖ 9»_ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ئىطالِؽب صٖۋٖت لىٍؽبٔضا  172

ٍېمىٍٕىك ئىسصٖ  ثىرٖر ضٗصىمٗ جٗلضىُ صٖ  وٌٗطٗ، ئۇ ئبٌالھمب  ‹ِْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى›

لىٍّىؽۇچٗ ۋٖ ئۇ ضٗصىمىٕي ئبضّبٔضىٓ ثىر ئوت وېٍىپ و ٍضۈرِىگۈچٗ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ 

صٖ  ثىٍجىرالٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ضىٍٗر  «ئىػّٗٔٗۈالر، صٖ  جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ

ٍٗرٔىڭ ئٗجضاصٌىرىڭالر ئىچىضىٓ و پٍىگْٗ ٍبٌؽبْ ض زٌٗۋاجىطىٍٗر، چۈٔىي ِٗٔضىٓ ئىٍگىرى ضى

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌٗضى، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي روغْٗ ِ جىسىٍٗر ۋٖ 

ئوپئوچۇق صٌٖىً _ ئىطپبجالر ثىٍْٗ ئىطپبجٍىضى. ئٗگٗر ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر ئېَحىپ 

 ٗرٌٗرٔي ٔېّىػمب ئ ٌحۈرصى؟ثېمىڭالرچۇ، ضىٍٗرٔىڭ ئٗجضاصٌىرىڭالر ئبغۇ پٍٗؽِٗج

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ثبغمب وبپىرالر ضېٕي ئىٕىبر لىٍطب، ثۇٔىڭؽب  173

ؼِٗىىٓ ثوٌّىؽىٓ، چۈٔىي ئىٍگىرىىي وبپىرالرِۇ ئ زٌىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر 

ِىگٗ روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي، لىٍؽبْ ئىضى. ھبٌجۇوي، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھٗرثىرى ئ ز لٗۋ

ئوپئوچۇق صٌٖىً  _ ئىطپبجالرٔي ۋٖ وۇـرىٕىڭ زۇٌّٗجٍىرىضىٓ ئىّبٕٔىڭ ٍورۇلٍۇلىؽب چىمىرىضىؽبْ 

 ٔۇرٌۇق وىحبثالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىضى. 

_ ھٗرثىر جبْ ئىگىطي چولۇَ ئ ٌۈِٕي جېحىَضۇ، ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثبرٌىك سبالٍىك  174

ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب چىمىرىٍىضۇ. ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ 

ٍبسػي ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ئبٌىطىٍٗر. ئبٌالھ وىّگٗ ئىٕئبَ لىٍىپ، ئۇٔي صوزاسحىٓ 

لۇجمۇزضب ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزضٗ، ئۇ وىػي ثبرٌىك ئبرِبٔىؽب ٍٗجىْٗ ثوٌىضۇ. صۇَٔب ھبٍبجي ۋالىحٍىك 

 ٔٗرضٗ ئِٗٗش، ضىٍٗر ھٗرگىس ِٗؼرۇرٌىٕىپ لبٌّبۈالر. ِٗٔپٗئٗجحىٓ ثبغمب

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر پۇي _ ِېٍىڭالرصىٓ زاوبت ۋٖ ضٗصىمٗ لبجبرٌىمالرٔي چىمىرىع  175

ثىٍْٗ، ثېػىڭالرؼب وېٍىضىؽبْ زىَبْ _ زٖسّٗت ثىٍْٗ، ئىجبصٖجىٗ ثۇٍرۇٌۇظ ثىٍْٗ، ئ ٌۈَ _ ٍېحىُ 

ثىٍْٗ چولۇَ ضىٕىٍىطىٍٗر. ثۇ ھٗلىمىٌ ضبصىك ِۇئّىٕٕىڭ  الرصىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىعڭٍىرىۋٖ ٍېمىٕ

 ۋٖ ِۇغرىىالرصىِٓۇٔبپىمالرصىٓ ئبٍرىٍىػي ئۈچۈٔضۇر. ضىٍٗر ٍٗھۇصىَالرصىٓ، سىرىطحىَبٔالرصىٓ 

صىٕىڭالرؼب جٗٔٗ لىٍىضىؽبْ و پٍىگْٗ وۇـرى ض زٌٗرٔي ئبۈالٍطىٍٗر. ئٗگٗر ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ 

ۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، گۇٔبھحىٓ ٍىراق جۇرۇ  ئبٌالھمب جٗلۋاٌىك ضٗۋر لىٍطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ث

 لىٍطبۈالر، ثۇ ھٗلىمٗجْٗ ثٗضٍىػىپ لىٍىػمب جېگىػٍىه ئىػالرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا، ئبٌالھ وىحبة ثېرىٍگْٗ ٍٗھۇصىَالر  176

 «ىػىٍٗرگٗ چولۇَ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىطىٍٗر ۋٖ ٍوغۇرِبٍطىٍٗروىحبثٕي و»ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرصى9ٓ 

صٖ  ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضى. ٍٗھۇصىَالر جٗۋراجمب، سىرىطحىَبٔالر ئىٕجىٍؽب ئِٗٗي لىٍىػمب، ثۇ ئىىىي 



وىحبثحىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي وىػىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػىٗ، ٍوغۇرِبضٍىممب، ئ زگٗرجّٗضٍىىىٗ 

ثۇ ئٗھضىٕي ئبرلىطىؽب چ رۈۋٖجحي، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍّىضى، ثۇ وىحبثالرٔي  ثۇٍرۇٌؽبْ جۇرۇلٍۇق، ئۇالر

ئ زگٗرجىع ۋٖ ئىچىضىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي ٍوغۇرۇظ ثٗصىٍىگٗ، صۇَٔبٔىڭ ئٗرزىّٗش پۇٌىٕي ئېٍىپ 

سٗجٍىضى. ئۇالرٔىڭ  ئٗھضىٕي ثۇزۇظ ۋٖ وىحبثٕي ئ زگٗرجىع ثٗصىٍىگٗ ئبٌؽبْ ٔٗرضىطي 

 ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

ئي پٍٗؽِٗجٗر!  ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالرؼب ئوسػبظ ئ زىٕىڭ لٗثىھ لىٍّىػىضىٓ _ ) 177

سۇغبٌٍىٕىضىؽبْ، لىٍّىؽبْ ئىػٍىرى ثىٍْٗ ِٗصھىٌَٗىٕىػٕي ٍبسػي و رىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي ثۇ صۇَٔبصا 

ٍٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌىضۇ، صٖ  ئوٍٍىّىؽىٓ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة ثبر. )ثۇ ئب

ھٗرلبٔضاق ثىر ٍبِبْ ئىػٕي و ۈۈي سۇغبٌٍىمي ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، ثبغمىالرٔىڭ ِبسحىػىؽب ئېرىػىع 

 ئۈچۈْ لىٍّىؽبْ ئىػىضىٓ پٗسىرٌىٕىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ .

_ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ پبصىػبھٍىمي  178

 ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.ٍبٌؽۇز 

_ غٗوطىسوي، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئ رٔٗوطىس ٍبرىحىٍىػىضا، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ  186

ٔ ۋٖجٍىػىپ جۇرۇغىضا، ئۇزۇْ، لىطمب ثوٌۇ  ئ زگىرىپ جۇرۇغىضا ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ، 

 .بْ وبجحب صٌٖىٍٍٗر  ثبرئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽ

_ ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىٍىرى ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ئ رٖ جۇرؼبٔضىّۇ، ئوٌحۇرؼبٔضىّۇ، ٍبجمبٔضىّۇ،  181

ٍٗٔي ھِّٗٗ ھبٌٗجٍىرىضٖ ئبٌالھٕي ئٗضٍٗ  جۇرىضۇ، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٍبرىحىٍىػي 

ْٗ ثۇٔي ھٗرگىس ثىىبر ئي رٖثجىّىس! ض»جوؼرىطىضا پىىىر ٍۈرگۈزىضۇ. ئۇالر ِۇٔضاق صٍٖضۇ9 

ٍبراجّىضىڭ. ضْٗ ھېىّٗجطىس ئىع لىٍىػحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇرضْٗ! ثىسٔي صوزار ئبزاثىضىٓ 

 ؛ضبلٍىؽىٓ

_ ئي رٖثجىّىس! ثىسٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ضبلٍىؽىٓ. چۈٔىي ضْٗ  _ ئي رٖثجىّىس! _ گۇٔبھي  181

ٍؽبْ ۋٖ سبر لىٍؽبْ ثوٌىطْٗ. گۇٔبھ جۈپٍٍٗىضىٓ وىّٕي صوزاسمب وىرگۈزضٗڭ، ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ رٖضۋا لى

_ ِٗئطىَٗجٍىرى ضٗۋٖثٍىه ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 ؛ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ

صٖ  وىػىٍٗرٔي ضېٕىڭ ‹ رٖثجىڭالرؼب ئىّبْ ئېَحىڭالر›_ )ئي رٖثجىّىس!  ثىس  ھٗلىمٗجْٗ  182

ئىىٍٗٔىىىڭگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ۋٖ ضېٕىڭ غٗرىئىحىڭگٗ ئِٗٗي لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽۇچي ثىر 

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  صٖۋىحىٕي ئبۈال ، ئۇٔي لوثۇي لىٍضۇق، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ 



 جٗزَ لىٍىپ ئىّبْ ئېَححۇق، ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ئٍٗىجٍىرىّىسٔي

  ؛ٍ گىگىٓ، ثىسٔي ٍبسػىالرٔىڭ لبجبرىضا ۋاپبت لىٍضۇرؼىٓ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لىٍؽىٓ

_ ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىڭ ئبرلىٍىك ۋٖصٖ لىٍؽبْ ٔۇضرٖت، ئىّىبٔىَٗت،  183

ھىضاٍٗت ۋٖ جٗۋپىك لبجبرٌىك ٍبسػىٍىمالرٔي ئبجب لىٍؽىٓ، لىَبِٗت وۈٔي ثىسٔي گۇٔبھٍىرىّىس 

رٖضۋا لىٍّىؽىٓ. چۈٔىي ضْٗ وٗرٍِٖىىطْٗ، ثٗٔضىٍىرىڭگٗ لىٍؽبْ ۋٖصٖۈگٗ سىالپٍىك  ضٗۋٖثٍىه

 «.لىٍّبٍطْٗ

_ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صۇئبٌىرىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ، ئۇالرصىٓ  ٍٍِٗي ئٗر ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي  184

ٍبسػي ئىع لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍؽبْ ئٌِٗٗىٕي ثىىبر ثىر ئبٍبي ثوٌطۇْ،  ھٗرلبٔضاق 

بٍٔىمىٕي، ئٗر ثىٍْٗ ئبٍبي صىٕىٌ لېرىٕضاغٍىمحب، ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ لوثۇي ثوٌۇغىضا ۋٖ  لىٍىۋٖجٍّٗضىؽ

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئېٍىػحب ئوسػبظ ئىىٍٗٔىىىٕي، ئبٌالھ  –ٍبسػي 

ئ ز ٍۇرجىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىٍؽبٔالرٔىڭ، ئبٌالھمب ، ٔىڭھىجرٖت لىٍؽبٔالررازىٍىمىٕي و زٌٗ  

ٖت لىٍىع ٍوٌىضا ۋٖ صىٓ ٍوٌىضا ئٗزىَٗت جبرجمبٔالرٔىڭ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ ئىجبص

لىٍىع ئۈچۈْ جىھبص لىٍىپ ئ ٌحۈرۈٌگٍٗٔٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ٍولمب چىمىرىضىؽبٍٔىمىٕي، 

ّبٍضىؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ثۇ صۇَٔبصا ٍ گىگٗٔضٖن ئبسىرٖجحىّۇ ٍ گٗ ، ئۇالرٔي جبزاؼب جبرج

ئۇالرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ 

وىرگۈزىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖصٖ لىٍضى. ثۇ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ِۇوبپبت ثوٌۇ ،  ِۇوبپبجالرٔىڭ 

 .ىضۇرٍبسػىطي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىض

ٔىڭ جۇرِۇغحب ثبٍبغبجٍىك ۋٖ رىسىمحب ِوٌٍۇق ئىچىضٖ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالر 185

ٍبغبۋاجمبٍٔىمي، ئۇالرٔىڭ جىجبرٖت لىٍىپ ِبي _ صۇَٔبؼب ئېرىػىع ئۈچۈْ غٗھٗرٌٗر ئبرىطىضا 

وېسىپ ٍۈرۈغٍىرى ضېٕي ئبٌضا  لوٍّىطۇْ. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئېرىػىْٗ ٔٗرضىٍىرى پبت ئبرىضا 

 رىٕىڭ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِٗھجۇضٍىرىؽب ئبٍٍىٕىپ لبٌىضۇ.لوٌىضىٓ وېحىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئ زٌى

_ ثۇ ئبزؼىٕٗ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇغحۇر، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي  186

 جٗھَٕٗٔٗ ثوٌىضۇ. جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ ئورۇْ!

ٔئي لىٍؽبْ رٖثجىضىٓ لورلۇ ، ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىؽبْ، ئۇ ِٗئِّٗب _  187

ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرؼبْ وىػىٍٗر لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈالر 

ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، ئۇالر ئۈچۈْ جٍَٗبرالٔؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، 

ٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ئب وۈجۈۋېٍىػحۇر.ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس چىمىرىٍّبٍضۇ. ثۇ 



ٍبسػىالر ئۈچۈْ وبپىرالرٔىڭ صۇَٔبصا ئېرىػىْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئٗۋزٌٖضۇر ۋٖ  ئٗڭ  ٔېّٗجٍٗر

 ٍبسػىضۇر.

_ ئٗھٍي وىحبة ئبرىطىضا ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ئ زىٕىڭ  188

مب ئىّبْ وٌٗحۈرىضىؽبْ، ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ سبر ثٗٔضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىسھبر لىٍؽبْ ھبٌضا ئبٌالھ

لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىگٗ ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرؼب 

، ضېحىۋٖجٍّٗضۇ ئىػىٕىضىؽبْ وىػىٍٗر ثبر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٍٗرگٗ

ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ٍوغۇرِبٍضۇ، ثبغمىالرؼب ئوسػبظ ئ زگٗرجٍّٗضۇ. ئٗٔٗ غۇالر 

رٖثجىگٗ ئۇچرىػىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ رٖثجىٕىڭ وبجحب ِۇوبپبجىؽب ئېرىػىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

رٔىڭ جېس ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر، ئۇالھٗلىمٗجْٗ ِۇوبپبجىٕي وېٍّٗحًّٗ جوٌۇق ثېرىضۇ. ئبٌالھ  

ئٌٍِٗٗىرىٕي ضبٔبظ ۋٖ ھٗرثىرىگٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئبٌالھمب ھٗرگىس لىَىٓ 

 وٌٍّٗٗضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  166

ثېػىڭالرؼب  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! رٖثجىڭالرؼب جبئٗت _ ئىجبصٖت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌۇۈالر،

وٌٗگْٗ زىَبْ _ زٖسّٗت ۋٖ ثبال _ لبزاالرؼب ضٗۋر لىٍىڭالر، صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب لبرغي 

چىضاِچبٍٔىك و رضىحىڭالر، ِېٕىڭ صۈغّىٕىُ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭّۇ صۈغّىٕىڭالر ثوٌؽبْ وبپىرالرؼب لبرغي 

رازىٍىمىؽب ئېرىػىپ  جىھبص لىٍىع ئۈچۈْ، ھٗر زاِبْ جٍَٗبر جۇرۇۈالر، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ

 ِۇراصىڭالرؼب ٍېحىػىڭالر ئۈچۈْ، ھِّٗٗ ئٗھۋاٌضا ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر.

 



 ٔىطب ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب ئِٗٗي لىٍىڭالر،  1

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبجبۈالر ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ٍبراجمبْ، 

ْٗ ئۇٔىڭضىٓ ئبٍبٌي ھٗۋۋأي ٍبراجمبْ، ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ صۇَٔبٔىڭ ھٗر جٗرٖپٍىرىگٗ و پٍىگ

ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٍبٌالرٔي جبرلبجمبْ زاجحۇر. ثىرا ثىرىڭالرصىٓ ٔٗرضٗ ضورىؽبٔضا ئىطّىٕي ئبجبٍضىؽبْ 

، ئۇرۇق _ جۇؼمبٔچىٍىمٕي ئۈزۈ  ئۇٔحۇِبۈالرويئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي و زىحىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي 

ٔي وۈزىحىپ لوٍۇغحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالر

 .جۇرؼۇچىضۇر

_ ضىٍٗر ٍېحىٍّٗرٔىڭ ئىػىؽب ِٗضئۇي ثوٌطبۈالر، ئۇالر ثبالؼٗجىٗ ٍېحىپ، ِبي _ ِۈٌۈوىٕي  1

ِۇھبپىسٖت لىالالٍضىؽبْ چبؼمب وٌٗطٗ، ئۇالرؼب ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ثېرىڭالر، ئۇالرٔىڭ ِبي _ 

وىٕي ٍٗۋېٍىع ئۈچۈْ، ِۈٌۈوىٕىڭ ٍبسػىطىٕي ٔبچبرؼب جېگىػىۋاٌّبۈالر؛ ئۇالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈ

ئۇالرٔي ئ زۈۈالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىگٗ لوغۇۋاٌّبۈالر. ثۇٔىڭؽب جۈرئٗت لىٍؽبْ ئبصَٖ چوڭ گۇٔبھٕي 

 ضبصىر لىٍؽبْ ثوٌىضۇ.  

_ ئٗگٗر ضىٍٗر لوي ئبضحىڭالرصىىي ٍېحىُ لىسالرؼب ئ ٍٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ ِٗھرى ھٗلمىٕي  2

ئبصاٌٗجٍىه ثوالٌّبضٍىمىڭالرصىٓ لورلطبۈالر، ئۇ لىسالرٔي ثبغمب ئبٍبٌالرؼب ثٗرگٗٔضٖن ثېرًٌّٖٗ 

ئبٌّبً، ئ زۈۈالر ٍبلحۇرىضىؽبْ ثبغمب ئبٍبٌالرصىٓ ئىىىىٕي، ئۈچٕي ۋٖ ج جٕي ئبٌطبۈالر ثوٌىضۇ، ئٗگٗر 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗجٍىه ثوالٌّبضٍىمىڭالرصىٓ لورلطبۈالر، ثىر سوجۇْ ثىٍْٗ ٍبوي لوي 

ٗر ثىٍْٗ وۇپبٍىٍىٕىڭالر. ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗرٔىڭ ئبٍبٌالرؼب زۇٌۇَ ۋٖ ئبضحىڭالرصىىي چ رىٍ

 ئبصاٌٗجطىسٌىه لىٍّبضٍىمىڭالرؼب ئٗڭ ٍېمىٕضۇر.

_ ئي ئٗرٌٗر! ئبٍبٌالرؼب ئۇالرٔىڭ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ِٗھرى ھٗلمىٕي و ۈٍۈۈالرصىٓ چىمىرىپ  3

ٍىضىٓ چىمىرىپ ضىٍٗرگٗ جوٌۇق ثېرىڭالر. ئٗگٗر ئۇالر ِٗھرى ھٗلمىضىٓ ثىر لىطّىٕي ئ ز و ۈ

 ثېرىۋٖجطٗ، ضىٍٗر ئۇٔي لوثۇي لىٍىپ ثىّبالي ئىػٍٗجطٗۈالر ثوٌىضۇ، ئۇ ضىٍٗرگٗ ھبالٌضۇر.

_ ئي ئ زىٕىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ِۇھبپىسٖت لىالٌّبٍضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئىػىؽب ئىگىضارچىٍىك  4

ضىؽبٔالرٔىڭ لوٌىؽب ئۇالرٔىڭ لىٍؽۇچىالر! ئٗر _ ئبٍبٌالر ۋٖ ثبٌىالرصىٓ پۇي _ ِبٌٕي ثۇزۇ  _ چبچى

جمۇزۇ  لوٍّبۈالر، ثۇ پۇي _ ِبي وىػىٍٗرٔىڭ جۇرِۇغىٕي لبِضاٍضىؽبْ ِۇھىُ جۇپۇي _ ِېٍىٕي 



ئۇالرٔىڭ ٍېّٗن _ ئىچّٗن، وىَىُ _ وېچٗن لبجبرٌىك  صىِٓبٌالرپۇي _ ۇ ٔٗرضىضۇر. ث

، گۈزٖي ئٗسالق ثىٍْٗ ئېھحىَبجٍىرى ئۈچۈْ ئىػٍىحىڭالر، ئۇالرؼب چىراٍٍىك ض زٌٗرٔي لىٍىڭالر

 ِۇئبِىٍٗ لىٍىڭالر.

_ لوي ئبضحىڭالرصىىي ٍېحىٍّٗرٔي ثبالؼٗجىٗ ٍٗجىٗٔگٗ لٗصٖر ضىٕب  جۇرۇۈالر، ئۇالر  5

ثبالؼٗت ٍېػىؽب ٍٗجطٗ ۋٖ ئۇالرصا صىٕبٍٗجٕي ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ثبغمۇراالٍضىؽبْ ئىمحىضارٔي 

ر؛ ئۇالر چوڭ ثوٌۇ  لبٌطب، ِبي ثبٍمىطبۈالر، ئۇالرؼب ِبي _ ِۈٌۈوىٕي جبپػۇرۇ  ثېرىڭال

_ ِۈٌۈوىٕي ثىسصىٓ ئېٍىۋاٌىضۇ صٖ ، ئۇالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ئۇالر چوڭ ثوٌۇغحىٓ 

ثۇرۇْ ٍٗۋېٍىع ئۈچۈْ ثۇزۇ  _ چبچّبۈالر، وېرٖوطىس ٍٗرگٗ ئىػٍٗجّٗۈالر. 

ي ئبراۈالرصىىي ٍېحىّٕي ثبلمبْ وىػىٍٗر ئٗگٗر ثبً ثوٌطب، ئۇ ٍېحىّٕي ثبلمبٍٔىك ثبھبٔىط

ثىٍْٗ ٍېحىّٕىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ٍٗۋېٍىػحىٓ ئ زىٕي ضبلٍىطۇْ، ئٗگٗر ئۇ وىػي ٍولطۇي 

ثوٌطب، ئ زىٕىڭ ٍېحىّٕي ثبلمبٍٔىك ئِٗگىىي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىضىٓ ئ زىٕىڭ 

ھبجىحىگٗ جۇغٍۇق، ِۇۋاپىك رٖۋىػحٗ ٍېطٗ ثوٌىضۇ. ضىٍٗر ٍېحىٍّٗر ثبالؼٗجىٗ 

ئ ز ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ِۇھبپىسٖت لىالالٍضىؽبْ ھبٌؽب ٍٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ 

وٌٗگٍٗٔىىىٕي ثبٍمب ، ئۇالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ئ زىگٗ جبپػۇرۇ  ثېرىضىؽبْ چبؼضا، 

ئۇٔىڭؽب ثبغمىالرٔي گۇۋاھ لىٍىپ لوٍۇۈالر. ثۇ، ھٗق _ ھولۇلالرٔىڭ ئ ز جبٍىؽب 

ّبضٍىمي ئۈچۈٔضۇر. ٍٗجىٍٗٔىىىٕي وبپبٌٗجٍٗٔضۈرۈظ ۋٖ وېَىٕچٗ ئۇالرٔىڭ جېٕىۋاٌ

ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي و زىحىپ جۇرىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ جوٌۇق 

 ھېطبة ئېٍىػي ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىىحۇر.

_ ئبجب _ ئبٔىطي ۋٖ جۇؼمبٍٔىرى لبٌضۇرؼبْ ِىراضحب ئٗرٌٗرٔىڭ ھٗضطىطي ثبر، ئٗرٌٗر ٍٍِٗي  6

راش ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ، ھٗرثىر ئبصَٖ چوڭ ثوٌطۇْ ٍبوي وىچىه ثوٌطۇْ، ِى

 ئبٌالھ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ھٗضطىطىٕي ئبٌىضۇ. ئبٍبٌالرِۇ غۇٔضاق.

_ ِىراضٕي جٗلطىُ لىٍىضىؽبْ چبؼضا، ِېَىحٕىڭ ِىراضىضىٓ ٔېطىۋىطي ثوٌّىؽبْ ئۇرۇق _  7

ؽبْ  ثبٌىالر ۋٖ ٍولطۇٌالر جۇؼمبٍٔىرى ٍبوي ٍېحىُ )ٍٗٔي ثبالؼٗجىٗ ٍٗجّٗضحىٓ ئبجىطي ۋاپبت ثوٌ

ھبزىر ثوٌطب، ِىراضٕي جٗلطىُ لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئۇالرؼىّۇ ئبز _ جوال ثىر ٔٗرضٗ ثېرىڭالر، ئۇالرؼب 

 چىراٍٍىك گٗ  لىٍىڭالر، ئٗزىَٗت ثٗرِٗۈالر.

_ ئٗگٗر ئبرلىطىضا چبرىطىس ٔبرٖضىضٖ ثبٌىٍىرىٕي لوٍۇ  وٗجىْٗ ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ زۇٌۇِؽب  8

، لوي ئبضحىضىىي الرۋٖ ھٗق _ ھولۇلىٕىڭ زاٍٗ ثوٌۇ  وېحىػىضىٓ ئٗٔطىرٍٖضىؽبٔئۇچرىػىضىٓ 

ھٗلمىضٖ ئبٌالھحىٓ لورلطۇْ، ئۇالرٔي ٍبسػي جٗرثىٌَٗىطۇْ، ئۇالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي  ٍېحىٍّٗر



ٍبسػي لوؼضىطۇْ، ئۇالرٔي زىَبْ _ زٖسّٗجٍٗرصىٓ لوؼضىطۇْ ۋٖ ئۇالرؼب جوؼرا ۋٖ ھٗق گٗپٕي 

 لىٍطۇْ.

ٍېحىٍّٗرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىگٗ لوي ئۇزىحىپ، ئۇٔي ٔبھٗق ٍٗۋاٌىضىؽبٔالر، غۈثھىطىسوي،  _ 16

لىَبِٗت وۈٔي لورضىمىضا ٍبٌمۇٔجب  جۇرىضىؽبْ ئوجٕي ٍٍٗضۇ ۋٖ الۋۇٌضا  جۇرؼبْ صوزار ئوجىؽب 

 وىرىضۇ.

 _ ئبٌالھ ثبٌىٍىرىڭالرؼب جېگىضىؽبْ ِىراش ھٗلمىضٖ ضىٍٗرگٗ غۇٔي جٗۋضىَٗ لىٍىضۇوي، 11

ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالرصىٓ ثىرٍٍْٖٗ ئ ٌۈ  وېحىپ، ئۇٔىڭ ئوؼۇي _ لىس پٗرزٖٔحٍىرى لبٌؽبْ ثوٌطب، 

ِىراضىٕىڭ ھِّٗىطي غۇالرؼب لبٌىضۇ. ثىر ئوؼۇٌؽب ئىىىي لىسٔىڭ ھٗضطىطي جېگىضۇ، ئٗگٗر 

 ِېَىحٕىڭ لىس پٗرزٖٔحٍىرىال ثوٌۇ ، ئۇالر ئىىىي ٍبوي ئىىىىضىٓ و   ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ئۇالرؼب

ِىراضٕىڭ ئۈچحىٓ ئىىىي ھٗضطىطي جېگىضۇ، ئٗگٗر ۋارىص ثىرال لىس ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب ِىراضٕىڭ 

ٍېرىّي جېگىضۇ. ئٗگٗر ِېَىحٕىڭ ثبٌىٍىرى ثوٌطب، ثۇ چبؼضا ئۇٔىڭ ئبجب _ ئبٔىطىٕىڭ ھٗرثىرىگٗ 

بجب _ ِىراضٕىڭ ئبٌحىضىٓ ثىرى جېگىضۇ. ئٗگٗر ِېَىحٕىڭ ثبٌىٍىرى ثوٌّبً ِىراضمب پٗلٗت ئۇٔىڭ ئ

ئبٔىطي ۋارىطٍىك لىٍىضىؽبْ ثوٌطب، ثۇ چبؼضا ئۇٔىڭ ئبٔىطىؽب ِىراضٕىڭ ئۈچحىٓ ثىرى جېگىضۇ، 

لبٌؽىٕي ئبجىطىؽب لبٌىضۇ. ئٗگٗر ِېَىحٕىڭ ئبجب _ ئبٔىطىضىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ لېرىٕضاغٍىرى ثوٌطب، ئبٔىطىؽب 

ىؽب ھېچ ٔٗرضٗ جٗگٍّٗضۇ. ثۇ ِىراضٕىڭ ئبٌحىضىٓ ثىرى جېگىضۇ، لبٌؽىٕي ئبجىطىؽب لبٌىضۇ، لېرىٕضاغٍىر

جٗلطىّبت ِېَىحٕىڭ ۋٖضىَىحي ئۇٔىڭ لبٌضۇرؼبْ ِىراضىٕىڭ ئۈچحىٓ ثىرىضىٓ ئورۇٔضاٌؽبْ ۋٖ لٗرزى 

ثوٌطب ج ٌىٕىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ئېٍىپ ثېرىٍىضۇ. ضىٍٗر ِىراش ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئبجب _ ئبٔبۈالر ۋٖ 

ئٗت جٗھٗجحىٓ ضىٍٗرگٗ ئٗڭ ٍېمىٓ ثبٌىٍىرىڭالرصىٓ لبٍطىطىٕىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِٗٔپٗ

ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗطىٍٗر، غۇۈب ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ثىرىٕي ثىرىضىٓ ئۈضحۈْ و رِٗۈالر. ضىٍٗرگٗ 

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ غٗوطىسوي، لىٍؽبْ ثۇ جٗۋضىَٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېىىحىٍگْٗ ئ ٌچِٗضۇر. 

ٔٗرضىٍٗرصٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ 

 .لىٍؽۇچىضۇر

_ ئي ئٗرٌٗر! ئبٍبٌٍىرىڭالر ۋاپبت ثوٌۇ  وېحىپ، ئۇالرٔىڭ ئوؼۇي ٍبوي لىس ثبٌىٍىرى  11

ثوٌّىطب، ثۇ چبؼضا ئۇالر لبٌضۇرؼبْ ِىراضٕىڭ ٍېرىّي ضىٍٗرگٗ جېگىضۇ. ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ ثبٌىٍىرى 

ىَىحي ثوٌطب، ئۇالر لبٌضۇرؼبْ ِىراضٕىڭ ج جحىٓ ثىرى ضىٍٗرگٗ جېگىضۇ. ثۇ جٗلطىّبت ِېَىحٕىڭ ۋٖض

ئورۇٔضاٌؽبْ ۋٖ لٗرزىطي ثوٌطب ج ٌىٕىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ئي ئٗرٌٗر! ضىٍٗر ۋاپبت 

ثوٌۇ  وېحىپ، ضىٍٗرٔىڭ ثبٌىٍىرىڭالر ثوٌّىطب، ثۇ چبؼضا ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ضىٍٗر لبٌضۇرؼبْ ِىراضٕىڭ 

ئبٍبٌىڭالرؼب ضىٍٗر لبٌضۇرؼبْ ج جحىٓ ثىرى جېگىضۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ثبٌىٍىرىڭالر ثوٌطب، ثۇ چبؼضا 



ِىراضحىٓ ضٗوىىسصىٓ ثىرى جېگىضۇ )ضىٍٗرصىٓ وېَىٓ لبٌؽبْ ئبٍبٌٍىرىڭالر ثىرصىٓ و   ثوٌطب 

ج جحىٓ ثىرىٕي ٍبوي ضٗوىىسصىٓ ثىرىٕي ئ ز ئبرىطىضا جٗۈضىٓ ث ٌۈغىضۇ، ئٗگٗر ثىرال ئبٍبي ثوٌطب 

ئورۇٔضاٌؽبْ ۋٖ لٗرزى ج ٌىٕىپ ثوٌؽبٔضىٓ ھِّٗىٕي ئ زى ئبٌىضۇ . ثۇ جٗلطىّبت ِېَىحٕىڭ ۋٖضىَىحي 

وېَىٓ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ئٗگٗر ِىراش لبٌضۇرؼۇچي ئٗر ٍبوي ئبٍبٌٕىڭ ئبجىطي ٍبوي ثبٌىطي ٍوق 

ثوٌۇ ، ئۇٔىڭ پٗلٗت ئبٔب ثىر لېرىٕضىػي ٍبوي ئبٔب ثىر ھِٗػىرىطي ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ ھٗر ثىرىگٗ 

لبٌضۇرؼۇچىٕىڭ ئبٔب ثىر، ئبجب ثبغمب لېرىٕضاغٍىرى ۋٖ  ِىراضٕىڭ ئبٌحىضىٓ ثىرى جېگىضۇ. ئٗگٗر ِىراش

ھِٗػىرىٍىرى ثىرصىٓ و   ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ِىراضٕىڭ ئۈچحىٓ ثىرى ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا جٗۈضىٓ 

جٗلطىُ لىٍىٕىضۇ. ثۇ جٗلطىّبت ِېَىحٕىڭ ۋٖضىَىحي ئورۇٔضاٌؽبْ ۋٖ لٗرزى ثوٌطب ج ٌىٕىپ ثوٌؽبٔضىٓ 

لبٌضۇرؼۇچي ئبصِٖٕىڭ ۋٖضىَىحي ۋارىطالرؼب زىَبْ ٍٗجىۈزٍِٗضىؽبْ  وېَىٓ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ِىراش

ثوٌۇغي وېرٖن. ثۇ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ لىٍىٕؽبْ جٗۋضىَٗصۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ 

 .زاجحۇر وٗجٍّٗضىؽبْ ئبٌضىرا  جبزاالغمب ئۇالرٔيپبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، 

بٌالھٕىڭ ٍېحىٍّٗر، ئبٍبٌالر ۋٖ ِىراش ھٗلمىضٖ ثٌٗگىٍىگْٗ ئىالھىٌ _ ئٗٔٗ غۇالر ئ 12

لبٔۇٔىضۇر، وىّىي ثۇ لبٔۇٔؽب ئِٗٗي لىٍىپ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىىْٗ، 

ئبٌالھ ئۇٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبرىطىضىٓ ئ ضحٗۈالر ئېمىپ 

ٗ وىرگۈزىضۇ، ئۇالر غۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگ

 چىمىرىٍّبٍضۇ. ثۇ وبجحب ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر.

_ وىّىي ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٍٔىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ٍبوي ئۇٔي ئ زگٗرجىپ ۋٖ ٍبوي  13

ىك ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٍٔىرىٕي ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇ ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئبضىٍَ

لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔي صوزاسمب وىرگۈزىضۇ، ئۇ صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇٔىڭؽب سبرٌىؽۇچي 

 ئبزاة ثبر.

ئىطپبجالظ ئۈچۈْ، ۇٔي ث و رۈٌطٗ،_ ئي ئٗرٌٗر! ئبٍبٌٍىرىڭالر ئىچىضىٓ زىٕب لىٍؽبٔالر  14

ٗگٗر ئۇالر ِٗزوۇر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ئبصاٌٗجٍىه ئٗرٌٗرصىٓ ج ت گۇۋاھچي وٌٗحۈرۈۈالر؛ ئ

ئبٍبٌالرٔىڭ زىٕب لىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھٍىك ثٗرضٗ، جبوي ئۇ ئبٍبٌالر ۋاپبت ثوٌؽبٔؽب ٍبوي ئبٌالھ ئۇالرؼب 

 ثىر چىمىع ٍوٌي ثٗرگٗٔگٗ لٗصٖر ئۇالرٔي ئ ٍضٖ جۇجۇ  جۇرۇۈالر.

_ ئىچىڭالرصىٓ زىٕب لىٍؽبْ ھٗر ئىىىي وىػىٕي ئٗصٖپٍٗظ ۋٖ لبجحىك وبٍىع لبجبرٌىك  15

ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ جبزاالۈالر؛ ئٗگٗر ئۇالر لىٍّىػىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع 



ۋٖ وٗچۈرۈۈالر ئبرلىٍىك ئٌِٗٗىٕي ۋٖ ئٗساللىٕي جۈزٖجطٗ، ئۇالرٔي جبزاالغحىٓ ۋاز وېچىڭالر
28

)ثۇ . 

ئبٍٗت ۋٖ ثۇئبٍٗجٕىڭ ئبٌضىضىىي ئبٍٗجحىٓ ئٗرٌٗر زىٕب لىٍطب لبجحىك وبٍىع ئٗصٖپٍٗظ ۋٖ 

ٍبٌؽۇز لبٌضۇرۇظ لبجبرٌىك ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ  جبزاٌىٕىضىؽبٍٔىمي، ئبٍبٌالر زىٕب لىٍطب لبِبظ، 

ئٗصٖپٍٗظ ۋٖ لبجحىك وبٍىع لبجبرٌىك ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ جبزا ٌىٕىضىؽبٍٔىمي، لبِبغٕىڭ 

ي ئۈٌۈَ، جبزأىڭ ٔبھبٍٕحي جٗۋثٗ ۋٖ ئ زىٕي ئىطالھ لىٍىع ئىىٍٗٔىىي ؼبٍىط

غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍؽۇچىضۇر، ئىپبصىٍىٕىضۇ . 

 ئۇالرؼب جوٌىّۇ ِېھرىجبٔضۇر. 

ىمٕي ٔبصأٍىمحىٓ، ئبٌالھ لوثۇي لىٍىضىؽبْ جٗۋثٗ پٗلٗجال گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٕي ۋٖ ٍبِبٍٔ_  16

ئۇٔىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىٕي ثىًٍّٗ لىٍىپ لوٍۇ ، ئبٔضىٓ لىٍّىػىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ ٍبسػي 

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ئبٌالھمب لبٍحمبْ وىػىٍٗرٔىڭ جٗۋثىطىضۇر، ئبٌالھ ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ 

جٗلضىر ۋٖ جٗصثىر جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، 

 .ئىػٍىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر

صاۋاٍِىك ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىۋٖرگْٗ، ئ ٌۈَ وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر لىٍّىػٍىرىضىٓ ٍبّٔىؽبْ ۋٖ _  17

« ئِٗضى جٗۋثٗ لىٍضىُ»رٖثجىگٗ لبٍحىپ جٗۋثٗ لىٍّىؽبْ، پٗلٗت ثېػىؽب ئ ٌۈَ وٌٗگْٗ چبؼضىال 

لىٍىّٕبٍضۇ، غۇٔىڭضٖن ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ۋٖ ِۇھِّٗٗص صېگٍٗٔٗرٔىڭ جٗۋثىطي لوثۇي 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍىپ وبپىر پېحي ئ ٌگۈچىٍٗرٔىڭ جٗۋثىطىّۇ لوثۇي 

 .لىٍىّٕبٍضۇ. ئٗٔٗ غۇالرؼب لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرٌىضۇق

ىٍىۋېٍىپ ئۇالرٔي _ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبجبۈالرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي ِىراش ئورٔىضا ل 18

ٔىىبھىڭالرؼب ئېٍىػىڭالر ٍبوي ئۇالرٔي سبٌىؽبْ وىػىٍىرى ثىٍْٗ ٔىىبھٍىٕىػحىٓ ِٗٔئي 

لىٍىػىڭالر ۋٖ ٍبوي ئۇالرٔي ئ زٌىرى سبٌىّبٍضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ زورال  ٍبجٍىك لىٍىػىڭالر جوؼرا 

ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئِٗٗش، غۇٔىڭضٖن ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ثٗرگْٗ ِٗھرىضىٓ ثىر لىطّىٕي ٍۇٌۇۋېٍىع 

ثېطىُ ئىػٍىحىػىڭالر جوؼرا ئِٗٗش، ئٗگٗر ئۇالر ئوپئوچۇق ثىر پبھىػٗ ئىػٕي لىٍؽبْ ثوٌطب، ثۇ 

چبؼضا ئۇالرؼب ثٗرگْٗ ِٗھرىڭالرٔي لبٍحۇرۇ  ئېٍىع ئۈچۈْ ئۇالرٔي جۇجۇ  جۇرضبۈالر ثوٌىضۇ. 

ي ئبضبش لىٍؽبْ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب لىٍىضىؽبْ ِۇئبِىٍٗۈالر ِۇھٗثجٗت ۋٖ ھ رِٗجٕ

ئۇالرٔىڭ ھٗق _ ھولۇلٍىرىٕي جوٌۇق ئبصا لىٍؽبْ ھبٌضا ثوٌۇغي الزىُ. ئٗگٗر ئۇالرٔي لبٍطىجىر 

                                                             
_ ئبٍىحي چۈغىٗٔضىٓ وېَىٓ، ثۇ ھ وۈَ 1ضۈرىطىٕىڭ « ٔۇر» ثۇ ئىطالِٕىڭ صٖضٍٗپىي صٖۋرصىىي ھ وۈَ ثوٌۇ ، 28

 ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇٌؽبْ.



ضٗۋٖثحىٓ ٍبِبْ و رۈ  لبٌطبۈالر، ثۇٔىڭؽب ضٗۋر لىٍىڭالر، ثٌٗىي ضىٍٗر ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ ئىػحب 

 ئبٌالھ و   ٍبسػىٍىمالرٔي پٍٗضا لىٍىػي ِۇِىىٓ.

ثىر سوجۇٕٔي لوٍۇۋېحىپ، ئورٔىؽب ثبغمب ثىر سوجۇٕٔي ئبٌّبلچي ثوٌطبۈالر،  _ ئٗگٗر ضىٍٗر 16

لوٍۇۋٖجّٗوچي ثوٌؽبْ سوجۇٔؽب و   ِىمضارصا جوٍٍۇق ثٗرگْٗ ثوٌطبۈالرِۇ، ئۇٔىڭضىٓ ثىر ٔٗرضىٕي 

لبٍحۇرۇۋېٍىع ضىٍٗرگٗ ھبالي ئِٗٗش. ضىٍٗر ئۇٔي ئبٍبٌؽب لبرا چبپال  ۋٖ ئوپئوچۇق زۇٌۇَ لىٍىپ 

 ٗر؟ئبالِطىٍ

_ ضىٍٗر ثىر ج غٗوحٗ ٍبجمبْ جۇرضبۈالر، ئۇ سوجۇْ ضىٍٗرٔىڭ ٔىىبھٍىٕىع جٌٗىپىڭالرٔي  11

لوثۇي لىٍىپ، ضىٍٗرصىٓ ِۇضحٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ جۇرضب، ئِٗضى ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ِٗھرى ئۈچۈْ 

 ثٗرگْٗ ٔٗرضٗۈالرٔي لبٔضالّۇ لبٍحۇرۇۋاٌىطىٍٗر؟

ّبۈالر، ٌېىىٓ ثۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرى ئبٌؽبْ ثوٌطبۈالر )ئۇ _ ئبجىٍىرىڭالر ئبٌؽبْ سوجۇٔالرٔي ئبٌ 11

ئٗپۇ لىٍىٕىضۇ ، چۈٔىي ثۇ جوٌىّۇ لٗثىھ ئىػحۇر، ضٗضىىٕىػٍىه لىٍىمحۇر، ثۇ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ 

 ئبصٖت!

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبٔىٍىرىڭالرٔي ئېٍىػٕي ھبراَ لىٍضى. ثۇ ھ وۈَ ئبجب جٗرٖپحىٓ ٍبوي ئبٔب  12

رٔىّۇ ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ لىسٌىرىڭالرٔي ئېٍىػٕي ھبراَ جٗرٖپحىٓ ثوٌؽبْ ِوِىال

لىٍضى. ثۇ ھ وۈَ ثبٌىٍىرىڭالرٔىڭ لىسٌىرىٕىّۇ ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ ثىر ئبٔب، ثىر 

رٔىڭ، ئبجىضىٓ ثوٌؽبْ ٍبوي ئبٔب جٗرٖپحىٓ ٍبوي ئبجب جٗرٖپحىٓ ثوٌؽبْ ھِٗػىرىٍىرىڭالرٔي، ئبجبۈال

ئبٔبۈالرٔىڭ، چوڭ صاصاۈالرٔىڭ ۋٖ چوڭ ئبٔبۈالرٔىڭ ھِٗػىرىٍىرىٕي، لېرىٕضاغٍىرىڭالرٔىڭ لىسٌىرىٕي، 

ھِٗػىرىٍىرىڭالرٔىڭ لىسٌىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ پٗرزٖٔحٍىرىٕىڭ لىسٌىرىٕي، ئىٕىىئبٔىٍىرىڭالرٔي، ئېّىٍضاظ 

ْ ثىر ج غٗوحٗ ٍبجمبْ ثوٌۇۈالر ٍبوي ھِٗػىرىٍىرىڭالرٔي، لېَىٓ ئبٔبۈالرٔي )ٍٍِٗي ئبٍبٌىڭالر ثىٍٗ

ٍبجّىؽبْ ثوٌۇۈالر ، ضىٍٗر ثىر ج غٗوحٗ ثوٌؽبْ ئبٍبٌٍىرىڭالرٔىڭ ثبغمب ئٗرصىٓ ثوٌؽبْ، ئ ٍۈۈالرصا 

ٍبوي ثبغمب ئ ٍٍٗرصٖ ئ ضىْٗ لىسٌىرىٕي ئېٍىػٕي ھبراَ لىٍضى. ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى 

ۇرۇْ جبالق لىٍؽبْ ثوٌطبۈالر ٍبوي ئ ٌۈ  وٗجىْٗ ثىٍْٗ ٔىىبھٍىٕىپ ثىر ج غٗوحٗ ثوٌۇغحىٓ ث

ثوٌطب، ثۇ چبؼضا ئۇ لىسالرٔي ئبٌطبۈالر ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، ٍٗٔٗ ئ ز پۇغحۇۈالرصىٓ 

ثوٌؽبْ ۋٖ ئېّىٍضاغٍىك ضٗۋٖثٍىه ضىٍٗرگٗ لوغۇٌؽبْ ئوؼۇٌٍىرىڭالرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي ئېٍىػىڭالر ۋٖ 

ٌؽبْ ئبچب _ ضىڭىٍٕي ثىرال ۋالىححب ئِٗرىڭالرصا ضبلٍىػىڭالر ٔٗضٗثحىٓ ٍبوي ئېّىٍضاغٍىمحىٓ ثو

ھبراَ لىٍىٕضى. ٌېىىٓ، جبھىٍىَٗت صٖۋرىضٖ ئ جىْٗ ئىػالر ئٗپۇ لىٍىٕىضۇ. غۇٔىڭضٖن، ھٗصىطىٗ 

 ئبضبضْٗ، ئبٍبٌٕي ئۇٔىڭ جبؼب ئبچىطي ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب ٔىىبھحب ضبلالظ ھبراِضۇر. غٗوطىسوي،



ٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕي جوٌىّۇ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ئبٌالھ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋث

 ِېھرىجبٔضۇر، غۇۈب ئۇالرٔي لۇصرىحي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػالرؼب ثۇٍرۇِبٍضۇ.

  



ئېرى ثبر ئبٍبٌالرٔي ئېٍىػّۇ ضىٍٗرگٗ ھبرَا لىٍىٕضى، ئِّٗب جىھبصجب ئوٌجب ئېٍىٕؽبْ ئبٍبٌالر _  13

ھ وّىضۇر. ثٌٗگىٍىگْٗ الر ضىٍٗرگٗ ھبالٌضۇر. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. چۈٔىي ئۇ

ۈالرصىٓ ِٗھرىٕي ۈِۈٌۈوثۇالرصىٓ ثبغمىٍىرىٕي زىٕبصىٓ ضبلٍىٕىپ، ئىپپٗجٍىه ثوٌؽبْ ھبٌىحىڭالرصا، ِبي _ 

ضىٍٗرگٗ ھبالي لىٍىٕضى. ئبٍبٌالرصىٓ لبٍطىٕي ٔىىبھال  ئېٍىپ ئۇالرصىٓ  ٔىىبھال  ئېٍىع، ثېرىپ

پبٍضىالٔطبۈالر، ئۇ ئبٍبٌؽب ئبٌالھ پٗرز لىٍؽبْ ۋٖ ضىٍٗر ٔىىبھحب وېٍىػىْٗ ِٗھرى ھٗلمىٕي ثېرىڭالر، 

ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ.  ،ِٗھرىٕىڭ ئبز _ و پٍۈوي جوؼرىطىضا ئ ز ئبرا پۈجۈغىْٗ ثوٌطبۈالر

گىٍىگْٗ ھ وۈٍِىرىضٖ ۋٖ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ٍبسػي ثىٍگۈچىضۇر، ثٌٗ

 جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ضىٍٗرصىٓ ھ ر ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي ئېٍىػمب لۇرثي ٍٗجٍّٗضىؽبٔالر لوي ئبضحىڭالرصىىي _  14

ِۇئّىٓ چ رىٍٗرصىٓ ئبٌطۇْ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىڭالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ضىٍٗر ثىر _ ثىرىڭالر ثىٍْٗ 

وېرٖن،  يٗر. غۇۈب، ئۇالر ئىپپٗجٍىه ٍبغبٍضىؽبْ، زىٕب لىٍّبٍضىؽبْ، ئبغٕب جۇجّبٍضىؽبْ ثوٌۇغصىٕضاغطىٍ

ثىٍْٗ سوجۇٍٔۇلمب ئبٌطبۈالر ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب ضىٍٗر وېٍىػىْٗ ٌۇغي ئۇالرٔي سوجبٍىٍٕىرىٕىڭ لوغۇ

ٓ زىٕب لىٍطب، ِٗھرى ھٗلمىٕي لبئىضٖ _ ٍوضۇْ ثوٍىچٗ ثېرىڭالر. ئٗگٗر ئۇالر ئٗرگٗ جٗگىٗٔضىٓ وېَى

ىڭ ٍېرىّي ثېرىٍىضۇ. ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٓ  ئۇالرؼب ھ ر ئبٍبٌالرؼب ثېرىٍىضىؽبْ جبزٔا

چ رىٍٗرٔي ئېٍىػمب رۇسطٗت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ثۇ ھ وۈَ ئبراۈالرصىىي زىٕب لىٍىپ لوٍۇغحىٓ 

ىطبۈالر ۋٖ ئىپپىحىڭالرٔي ئٗٔطىرٍٖضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈٔضۇر. چ رىٍٗرٔي ئبٌّبً ضٗۋر لىالٌ

ضبلٍىَبٌىطبۈالر، ضىٍٗر ئۈچۈْ ثۇ جېشىّۇ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھ گۇٔبھىڭالرٔي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

لىٍؽۇچىضۇر، ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. ئبٌالھٕىڭ ھ ر ئبٍبٌالرٔي ئېٍىػمب لۇرثي ٍٗجٍّٗضىؽبْ 

 چٗوطىس ِېھرىجبٍٔىمىٕىڭ ئىپبصىطىضۇر. وىػىٍٗرگٗ چ رىٍٗرٔي ئېٍىػٕي رۇسطٗت لىٍؽبٍٔىمي ئۇٔىڭ

_ ئبٌالھ ثۇ ئٗھىبِالرٔي ثۇٍرۇظ ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ صىٕٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ  15

ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ ٍبسػي وىػىٍٗرٔىڭ ھبالي _ ھبراَ  ضىٍٗرصىٓثېرىػٕي، ضىٍٗرٔي 

رٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىٕي سبالٍضۇ. ئبٌالھ ِٗضىٍىطىضىىي ھٗق ٍوٌىؽب ثبغالغٕي، گۇٔبھٍىرىڭال

ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ثٌٗگىٍىگْٗ ھ وۈٍِىرىضٖ ھېىّٗت 

 ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ جٗۋثٗۈالرٔي لوثۇي لىٍىػٕي، سبجبٌىمىڭالرٔي ئٗپۇ لىٍىػٕي سبالٍضۇ.  16

 پۈجۈًٍٔٗ چىمىپجوؼرا صىٕضىٓ ضىٍٗرٔىڭ ىطىگٗ ۋٖ ٌٗززٖجٍىرىگٗ ئٗگىػىضىؽبٔالر ئ زٌىرىٕىڭ ھبۋاٍي ھٗۋ

 وېحىػىڭالرٔي سبالٍضۇ.



_ ئبٌالھ ثبرٌىك ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ضىٍٗرگٗ ئبضبٍٔىمٕي ۋٖ جٗضٍىىحٗ لوٍّبضٍىمٕي سبالٍضۇ.  17

 چۈٔىي ضىٍٗر ئبجىس ٍبرىحىٍؽبْ.

ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ  18

ثىرىڭالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىٕي ٍوٌطىسٌىك ثىٍْٗ ٍٗۋېٍىع ضىٍٗرگٗ ھبالي ئِٗٗش،  –وىػىٍٗر! ثىر 

ضېحىك  –پٗلٗت غٗرىئٗجٕىڭ و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ، ئىىىي جٗرٖ  رازى ثوٌۇغۇ  لىٍىػمبْ ضوصا 

ٗر ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئىػٕي لىٍىپ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك ئبرلىٍىك ئېرىػىٍگْٗ ٔٗرضىال ھبالٌضۇر. ضىٍ

ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىضٖ  .لىٍىع ثىٍْٗ ئ زۈۈالرٔي ھبالن لىٍّبۈالر

 ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجْٗ ِېھرىجبٔضۇر. 

 _ وىّىي غٗرىئٗجٕىڭ و رضٗجّىطىضىٓ چٗجٕٗ ، ئوؼرىٍىك، ثۇالۈچىٍىك ۋٖ ئبٌضاِچىٍىك 26

لبجبرٌىك ئبٌالھ ھبرَا لىٍؽبْ ئىػالرٔي لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔي صوزاسمب وىرگۈزىضۇ، ثۇ ئبٌالھمب ٔبھبٍىحي 

 ئبضبٔضۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ، ئبجب _ ئبٔىٕي لبلػىحىع، ٔبھٗق  21

رٔىڭ وىچىه گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ٍولمب ئبصَٖ ئ ٌحۈرۈظ لبجبرٌىك چوڭ گۇٔبھالرصىٓ ضبلالٔطبۈالر، ضىٍٗ

 چىمىرىّىس ۋٖ ضىٍٗرٔي جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت ئېطىً ِبوبٔؽب وىرگۈزىّىس.

_ ئبٌالھ رىسىمحب ۋٖ ثبغمب ئىػالرصا ثىرىڭالرٔي ثىرىڭالرصىٓ ئبرجۇق لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي جِٗٗ  21

لىٍّبۈالر، ئبٌالھ ئٗرٌٗرگٗ ئ زٌىرىٕىڭ لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ٔېطىۋٖ ئبجب لىٍىضۇ، ئبٍبٌالرؼىّۇ 

ثىرىڭالرٔىڭ لوٌىضىىىطىٕي جِٗٗ  ئ زٌىرىٕىڭ لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ٔېطىۋٖ ئبجب لىٍىضۇ. ضىٍٗر ثىر _

ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي غٗوطىسوي، ِىٕي جىٍٗۈالر. ٖ_ وٗر ئبٌالھحىٓ ئۇٔىڭ پٗزيلىٍّبً، وٗرٍِٖىه 

ثىٍگۈچىضۇر، ئبٌالھ ٍبسػىٍىمالرٔي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا جٗلطىُ لىٍىػحب ئۇالرؼب ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك 

 .ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ

ضىٍٗر ثىٍْٗ ئ زئبرا ۋٖ _ ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالرصىٓ ھٗرثىر وىػي ئۈچۈْ ئبجب _ ئبٔىالر، جۇؼمبٔالر  22

ۋٖ ثىر _ ثىرىگٗ ۋارىص ثوٌۇظ ھٗلمىضٖ لٗضَٗ لىٍىػمبْ وىػىٍٗر ٍىػىعٍبرصِٖ
29

لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ   

ئبٌالھ وي، غٗوطىس ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ٔېطىۋىٍىرىٕي ثېرىڭالر. ضۇق.لىٍ ٕي ئبٌىضىؽبْ ۋارىطالرٔيِىراض

 جۇرؼۇچىضۇر، غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.و زىحىپ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرٔي 

ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئبٍبٌالرٔي لوؼضاظ ۋٖ ئۇالرؼب ٍوي و رضىحىػحٗ ئۇالرٔىڭ ھبِىٍَىرىضۇر. ئٗرٌٗر _  23

ئ ز پۇي _  ٔىڭۋٖ ئٗرٌٗر ضىٓق لىٍؽبٍٔىمىئبرجۇئٗرٌٗرٔي ئۇالرؼب سبش سۇضۇضىَٗت ثىٍْٗ ئبٍبٌالرصىٓ 

                                                             
ِىراش ٍىرىضىىي ھ وۈَ ثوٌۇ ، ؼئىطالِٕىڭ صٖضٍٗپىي چب ثىر_ثىرىگٗ ۋارىص ثوٌۇظ جوؼرۇٌۇق لٗضَٗ لىٍىع 29

 ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇٌؽبْ. ٔبزىً ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ئبٍٗجٍىرى



ِبٌٍىرىضىٓ ئبٍبٌالرؼب ِٗھرى ۋٖ ٔٗپىمٗ ثٗرگٍٗٔىىىضىٕضۇر. ٍبسػي ئبٍبٌالر ئبٌالھمب ۋٖ ئٗرٌىرىگٗ 

ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرىضىؽبْ، ئٗرٌىرى ٍېٕىضا ثوٌّىؽبْ چبؼالرصىّۇ 

رٔىڭ ھٗق _ ھولۇلٍىرىٕي ضبلالٍضىؽبْ ئبٍبٌالرصۇر. ضىٍٗرگٗ ئۇال و رضٗجّىطي ثوٍىچٗئبٌالھٕىڭ 

ٍىك ض زٌٗر ثىٍْٗ ٔٗضىھٗت لىٍىڭالر، ئۇالرؼب  ئىحبئٗت لىٍّبضٍىمىضىٓ ئٗٔطىرٍٖضىؽبْ ئبٍبٌالرؼب چىرٍا

ٍىك ٔٗضىھٗت ئۈٔۈَ ثٗرِىطٗ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىر ج غٗوحٗ ٍبجّبۈالر، ئۇالرؼب ٍېمىٕالغّبۈالر، ثۇِۇ  چىرٍا

ِىطٗ، ئۇالرٔي ئٗصٖپٍٗ  لوٍۇۈالر. ئٗگٗر ئۇالر ضىٍٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍطب، ئۇالرٔي ثوزٖن ئۈٔۈَ ثٗر

لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. غٗوطىسوي، ئۇالرٔىڭ ئىگىطي وبجحب ِٗرجىۋىٍىه ئۇٌۇغ ئبٌالھحۇر، ئبٌالھ 

 ئبٍبٌالرؼب زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي جبزاالغمب لبصىرصۇر. 

لىٍىرى! ئٗگٗر ثۇ ئىىىىٍَْٗ ئىٕبلطىس ثوٌۇ  لېٍىپ، ئۇالرٔىڭ _ ئي ئٗر _ ئبٍبٌٕىڭ ئىگٗ چب 24

ئبجرىػىپ وېحىػىضىٓ ئٗٔطىرىطٗۈالر، ئٗر جٗرٖپحىٓ ئبصاٌٗجٍىه ثىر وىػىٕي، ئبٍبي جٗرٖپحىٓ ئبصاٌٗجٍىه 

ثىر وىػىٕي ئٗۋٖجىڭالر، ئۇالر ثۇ ئىىىىٍَٕٗٔي ئٗپٍٗغحۈرۈ  لوٍۇغمب جىرىػطۇْ. ئٗگٗر ثۇ ئىىىي وىػي 

ٍىك ئۇضٍۇة ثىٍْٗ ئىع و رضٗ، ئبٌالھئۇالرٔي  ئٗر _ ئبٍبي   ئٗپٍٗغحۈرۈ  لوٍۇظ ٔىَىحىضٖ چىرٍا

ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ، ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىؽب ئىٕبلٍىك ضبٌىضۇ. غٗوطىسوي

 سٗۋٖرصارصۇر. ئىػٍىرىضىٓ ھېچجىرى ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبٌالھ ٍٗٔٗ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ صىٍٍىرىضىىي ضىرالرصىّٕۇ

_ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئېحىمبصجب ۋٖ ئىجبصٖجحٗ  25

ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر، ئبجب _ ئبٔبۈالرؼب لېحىرلىٕىپ سىسِٗت لىٍىڭالر، ئۇالرٔىڭ ھٗلٍىرىٕي 

رٔىڭ، وۈٍٔۈن ئېھحىَبجىٕي لبِضىَبٌّبٍضىؽبْ ئبصا لىٍىڭالر، ٍېمىٓ _ جۇؼمبٍٔىرىڭالرٔىڭ، ٍېحىٍّٗ

طۇٌالرٔىڭ، ضىٍٗرگٗ ٍېمىٓ لوغٕىٕىڭ، ٍىراق لوغٕىٕىڭ، ضٗپٗرصىىي ھِٗراھٕىڭ، ٍبٔضىىي لٍو

ھِٗراھٕىڭ، ٍبرصِٖگٗ ِوھحبج ثوٌۇ  لبٌؽبْ ِۇضبپىرٔىڭ، لوي ئبضحىڭالرصىىي لۇي _ چ رىٍٗرٔىڭ ھٗق 

بٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضىىي ِۇجٗوٗثجىرٌٗرٔي، وىػىٍٗرگٗ _ ھولۇلٍىرىٕي ئبصا لىٍىڭالر، غٗوطىسوي، ئ

 ِبسحىٕىضىؽبٔالرٔي ٍبلحۇرِبٍضۇ.

_ ئۇالر ئبٌالھ ثٗرگْٗ ِبي _ صۇَٔبصىٓ ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍىػمب ثېشىٍٍىك لىٍىضىؽبْ،  26

ؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ثبغمىالرٔىّۇ ثېشىٍٍىممب ثۇٍرۇٍضىؽبْ، ئبٌالھ ئ ز پٗزٌىضىٓ ثٗرگْٗ ٔېّٗجٍٗرگٗ جبٔىضى

 ىؽۇچي ئبزاثٕي جٍَٗبرٌىضۇق.برٌپٗزٌىٕي ٍوغۇرىضىؽبْ ئبصٍِٖٗرصۇر. ثىس ثۇٔضاق جۇزوورالر ئۈچۈْ س

_ ثۇ ئبزاثٕي ثىس ٍٗٔٗ پۇي _ ِبٌٍىرىٕي رىَب لىٍىع )وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع  ۋٖ ئبثرۇً لبزىٕىع  27

ٖ لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئۈچۈْ ضٗر  لىٍىضىؽبْ، ئېحىمبصىضا ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىضٖ ئبٌالھمب ۋ

ٕي غٍٗحبٔئ زىگٗ ىي وىػىٍٗرگٗ جٍَٗبرٌىضۇق. غٍٗحبْ ئٗٔٗ غۇٔضاق ٍبِبْ ئىػالرؼب چبلىرىضۇ. وىّ

 صوضث لىٍىۋاٌىضىىْٗ، غٍٗحبْ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ صوضث!



ٌالھ _ ئٗگٗر ئۇالر ئېحىمبصىضا ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىضٖ ئبٌالھمب، ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحطب ۋٖ ئب 28

ئ زٌىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌضىٓ ضبۋاة ئۈِىض لىٍىپ، ئىشالش ثىٍْٗ ضٗر  لىٍطب، ئۇالرؼب ٔېّٗ 

زىَىٕي ثوالجحي؟ ئبٌالھ ئۇالرٔي ۋٖ لىٍىۋاجمبْ ئىػٍىرىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ئۇالرصىٓ 

 .ھېطبة ئبٌىضۇ

جىٕي زٖررىچىٍىىّۇ وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ. ئٗگٗر _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھېچىىّٕىڭ ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپب 36

وىػىٕىڭ زٖررىچىٍىه ٍبسػىٍىمي ثوٌطب، ئبٌالھ ئۇٔي ھٗضطىٍٗ  و پٍٗحىضۇ، ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕىّۇ زىَبصٖ 

 لىٍىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئ ز صٖرگبھىضىٓ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبجٕي ئبجب لىٍىضۇ.

ٍٗؽِٗجىرىٕي ئۇ ئۈِّٗجٕىڭ ئٌِٗٗىگٗ گۇۋاھچي _ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ھٗرثىر ئۈِّٗجٕىڭ پ 31

لىٍىپ وٌٗحۈرگْٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىّۇ ئ ز ئۈِّىحىڭگٗ رٖثجىڭٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىڭگٗ 

 گۇۋاھچي لىٍىپ وٌٗحۈرگْٗ چبؼضا ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌي لبٔضاق ثوالر؟

بِٗت وۈٔىضٖ، ئ زٌىرىٕىڭ ٍٗر _ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍّىؽبٔالر لىَ 31

ثىٍْٗ ٍٗوطبْ ثوٌۇ  جوپىؽب ئبٍٍىٕىپ وېحىػىٕي ۋٖ جىرىٍضۈرۈٌّٗضٍىىىٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ، و ۈٍىضىىي ھېچجىر 

ئىػٕي ئبٌالھحىٓ ٍوغۇراٌّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇ وۈٔضٖ ئۇالرٔىڭ جىٍي پېچٗجٍىٕىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئٗزاٌىرى ئۇالرٔىڭ 

 لىٍّىػٍىرىؽب گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ  32

ثوٌۇ  لبٌؽبْ چېؽىڭالرصا ئٗلٍىڭالرؼب وېٍىپ ٔېّٗ صٖۋاجمىٕىڭالرٔي ثىٍگۈصٖن  ثوىػىٍٗر! ضىٍٗر ِٗض

ثوٌؽۇچٗ ٔبِبزؼب ٍېمىٕالغّبۈالر ۋٖ ٔبِبز ئولۇِبۈالر
30

ؽبٔضا ؼۇضٍي ، غۇٔىڭضٖن جۇٔۇ  ثوٌۇ  لبٌ

لىٍّىؽۇچٗ ٔبِبزؼب ٍېمىٕالغّبۈالر ۋٖ ِٗضجىضٌٗرگٗ وىرِٗۈالر، )ِٗضجىضٔىڭ ھوٍٍىطىضىٓ  ئ جۈ  

وېحىضىؽبٔالر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب، ئٗگٗر ضىٍٗر وېطٗي ثوٌۇ  ضۇ ئىػٍىحٌّٗىطٗۈالر، ضٗپٗر ئۈضحىضٖ 

ئ جىۈزضٗۈالر، ئبٔضىٓ  ثوٌطبۈالر ٍبوي ھبجٗت لىٍطبۈالر ۋٖ ٍبوي ئبٍبٌىڭالر ثىٍْٗ ِۇٔبضىۋٖت

پبوٍىٕىع ئۈچۈْ ضۇ جبپبٌّىطبۈالر، ئىىىي ئبٌىمىٕىڭالرٔي پبن جۇپرالمب ئۇرۇ ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍۈزۈۈالرٔي 

ثٗوّۇ ئٗپۇ لىٍؽۇچىضۇر، ٔبھبٍىحي ۋٖ لوٌۇۈالرٔي ضىال  جٍِّٗٗۇَ لىٍىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 ۇ لىٍىضۇ، ئٍٗىجىڭالرٔي ٍ گٍٗضۇ.ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىڭالرٔي ئٗپ

ّىضىٓ ٔېطىۋٖ ثېرىٍگْٗ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىػىٕي ى_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ جٗۋرات ئىٍ 33

ٗجٕي ئبزؼۇٍٔۇلمب جېگىػىضۇ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر  ثىٍِّٗطْٗ؟ ئۇالر ھىضٍا

                                                             
 .ئىضى گىرىىي ھ وۈَثۇ ھبراق ھبراَ لىٍىٕىػحىٓ ئىٍ 30



ئىىٍٗٔىىىٕي صٌٖىٍٍٍٗضىؽبْ پبوىحالرٔي ٍوغۇرىضۇ، ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ 

 ثوٌۇغۇۈالرٔي سبالٍضۇ.  وېحىپ ئ زٌىرىضٖن ئبزؼۇٔالرصىٓ

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثوٌؽبْ صۈغٍّٗٔىىىٕي ئبٌالھ ئوثضاْ ثىٍىضۇ.  34

 ئبٌالھ ضىٍٗرٔي لوؼضاغمب ۋٖ صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب لبرغي ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ ثېرىػىٗ ٍېحٗرٌىىحۇر. 

ۋراجٕىڭ ض زٌىرىٕي ئٗضٍىضىىي _ ٍٗھۇصىَالر ئىچىضٖ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ئېَحىپ جٗ 35

ض زۈۈٕي ئبۈٍىضۇق، ئِٗرىڭگٗ »ھبٌىضىٓ ئ زگٗرجىۋېحىضىؽبٔالرِۇ ثبر، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9 

صٍٖضۇ، صىٕؽب جٗٔٗ « سىالپٍىك لىٍىّىس، ضْٗ ثىسٔىڭ ض زىّىسٔي ئبۈٍىؽىٓ، ئبۈٍىّبش ثوٌۇ  وېحٗرضْٗ!

گْٗ ھبلبرٖت ض زٔي جىٍٍىرىٕي ئٗگرى _ ثۈگرى لىٍىپ ئېَحىضۇ. صې« رائىٕب»لىٍىپ، ئ زٌىرىٕىڭ جىٍىضىىي 

صېگْٗ گٗپٕي « ثىسٔىڭ ض زىّىسٔي ئبۈٍىؽىٓ، ئبۈٍىّبش ثوٌۇ  وېحٗرضْٗ»ئٗگٗر ئۇالر ٍۇلىرىمىضٖن 

«ئبۈٍىضۇق ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىّىس، لۇالق ضبٌؽبٍال، ئۇٔسۇرٔب»لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب 
31
صېگْٗ ثوٌطب، ئبٌالھٕىڭ  

ر ئۈچۈْ جېشىّۇ ٍبسػي، جېشىّۇ ئبصاٌٗجٍىه ثوالجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ وۇـرىٍىمي ۋٖ صٖرگبھىضا ئۇال

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ئۇالرٔي رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍضى، ئۇالر 

 .پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ.ثۇ ئىػٗٔگٕٗٔىڭ ھٗلىمٗجىٗ جوٌىّۇ ئبز ئىػىٕىضۇ، غۇۈب ئۇالرؼب 

ئ زگٗرجىپ _ ئي وىحبة ثېرىٍگٍٗٔٗر! ثىس ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي 36
32

ئبرلىطىؽب لىٍىپ  

غىّىسصىٓ ٍبوي ئۇالرؼب غٗٔجٗ وۈٔىٕىڭ ھ رِىحىٕي ضبلٍىّىؽبٔالرؼب ٌٗٔٗت لىٍؽبٔضٖن ٌٗٔٗت لوٍۇ

وٌٗحۈرۈۈالر  لىٍىػىّىسصىٓ ئىٍگىرى، لوٌۇۈالرصىىي وىحبثالرٔي جٗضحىمالٍضىؽبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ

 ۋٖ ئِٗٗي لىٍىڭالر. ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ھٗر زاِبْ ئٌِٗٗگٗ ئبغمۇچىضۇر.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىگٗ ِٗسٍۇلبجىضىٓ ثىرٖرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٍبوي ھٗرلبٔضاق ثىر  37

وۇـرىٍىمىٕي ضبصىر لىٍؽبْ وىػىٕىڭ گۇٔبھىٕي لٗجئىٌ وٗچۈرٍِٗضۇ، ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ 

غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىحىٓ ثبغمب گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. وىّىي ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب غېرىه 

 وٌٗحۈرىضىىْٗ، ئۇ چوڭ گۇٔبھٕي ضبصىر لىٍؽبْ ثوٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زٌىرىٕي ۋٖ لىٍؽبْ ئىػٍىرىٕي ِبسحبٍضىؽبْ، گۇٔبھحىٓ ٍىراق ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ  38

ضىؽبٔالرٔي ثىٍّىضىڭّۇ؟ ئىع ھٗرگىس ئۇالر صېگٗٔضٖن ئِٗٗش، ئبٌالھ پبن ئىىٍٗٔىىىٕي صٖۋا لىٍى

ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي جوٌۇق ثىٍگٍٗٔىىحىٓ ئۇالرصىٓ سبٌىؽبْ وىػىٕي ِبسحبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ 

 ئٌٍِٗٗىرىضىٓ زٖررىچىٍىىّۇ وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ.

                                                             
 _ ئبٍىحىضٖ ئىساھ ثېرىٍضى.163ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ  31
 ئبرِبٍٔىرىٕي ثىحجىث لىٍىۋېحىپ، ئۇالرٔي ئبرلىطىؽب چېىىٕضۈرۈغٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ._ثۇ ئبٍٗت وبپىرالرٔىڭ ئبرزۇ 32



جمبٍٔىمىؽب ئٗجٗثٍىٕىع ثىٍْٗ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي لبٔضاق جولۇۋا 46

لبرىؽىٓ، ئبٌالھ ثبرٌىك ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئۇالرٔىڭ ثۇ ٍبٌؽبٔالرٔي جولۇ  چىممبٍٔىمي 

 ئ زٌىرىٕىڭ ئېحىمبصىٕىڭ ثۇزۇلٍۇلىٕي ئېچىپ ثېرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٍىّضىٓ ٔېطىۋٖ ثېرىٍگْٗ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ لىٍّىػىٕي  41

ثىٍّىضىڭّۇ؟ ئۇالر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرؼب، ئىٕطبْ ۋٖ جىٕالرٔىڭ غٍٗحبٍٔىرىضىٓ 

ئىجبرٖت ثبرٌىك ضبسحب ِٗثۇصالرؼب ئىػىٕىضۇ، ثۇ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىضىٓ ثبغمب ثبجىً 

لبٔۇٔالرؼب ئٗرز، غىىبٍٗت لىٍىػمب ئۈٔضٍٖضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى 

ئٗٔٗ غۇ »ططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي و رضىحىپ9 ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھى

 صٍٖضۇ.« وبپىرالرٔىڭ ٍوٌي ِۇئّىٍٕٗرٔىڭىىضىٓ جوؼرا ۋٖ ئبصاٌٗجٍىىحۇر

_ ئٗٔٗ غۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ثۇزؼۇٔچىٍىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق  41

راق لىٍطب، ئۇٔىڭؽب ئۇٔي ئبزاثحىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ لىٍىٕؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئبٌالھ وىّٕي رٖھّىحىضىٓ ٍى

 ھېچجىر ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍطْٗ.

پبصىػبھٍىمحىٓ ٔېطىۋىطي ثبرِۇ؟ ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ غۇٔضاق ٔېطىۋىطي ثوٌطب  _ ٍبوي ئۇالرٔىڭ 42

 ئىضى، ئۇالر وىػىٍٗرگٗ لىٍچىٍىه ٔٗرضىٕىّۇ ثٗرٍِٗححي.

ِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبجب لىٍؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌىه _ ٍبوي ئۇالر ئبٌالھ ئ ز پٗزٌىضىٓ ِۇھ 43

ٔېّىحىگٗ ھٗضٗت لىٍىػبِضۇ؟ ئبٌالھ ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ ھىضاٍٗت، جٗۋپىك، پٍٗؽِٗجٗرگٗ 

ئٗگىػىع ۋٖ ھبوىّىَٗت جىىٍٗظ لبجبرٌىك ٔېّٗجٍٗرگٗ چىضىّبٍۋاجبِضۇ؟ ئۇالر ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ زاۋاي 

ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗۋالصىؽب وىحبة، ھېىّٗت ۋٖ  جېپىػىٕي جىٍِٗضۇ؟ ئىٍگىرى

 ثۈٍۈن پبصىػبھٍىك ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق.

_ ئىٍىّضىٓ ٔېطىۋٖ ثېرىٍگْٗ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىچىضٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ  44

لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ۋٖ وٌٗحۈرۈ ، ئۇٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبٔالرِۇ ، ئۇٔىڭ صٖۋىحىٕي 

ئي ئىٕىبرچىالر! ضىٍٗرگٗ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ٍېٕىپ جۇرؼبْ  .وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭ صٖۋىحىضىٓ جوضمبٔالرِۇ ثبر

 ئوجي ٍېحٗرٌىىحۇر.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي، ۋٖھَي لىٍؽبْ وىحبثىٕي ۋٖ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي  45

مب وىرگۈزىّىس، ئۇالرٔىڭ جېرىٍىرى پىػىپ جۈگىگْٗ چبؼضا، ئبزاثٕي صاۋاٍِىك جېحىپ ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔي صوزاس

ئبٌالھ ؼبٌىجحۇر، سبٌىؽبٍٔىرىٕي غٗوطىسوي، جۇرۇغي ئۈچۈْ ئورٔىؽب ثبغمب جېرٖ ٍٗۈگۈغٍٗ  جۇرىّىس. 

 لىٍىضۇ، ثبرٌىك ھ وۈٍِىرىضٖ ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.



ٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحىع ثىٍْٗ صىٍٍىرى _ ئبٌالھمب ۋ 46

ئبرَا جبپمبْ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىڭ جۇرؼبْ وىػىٍٗرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ 

ٓ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىّىس، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ٔېّٗجٍٗرصى

ِٗۈگۈ  ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصىٓ ھٗرگىس چىمىرىٍّبٍضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئۇالرؼب ئبٌالھ 

 ھٗر جٗرٖپحىٓ پبن لىٍؽبْ جۈپٍٗر ثوٌىضۇ، ئۇالرٔي جٕٗٔٗجٕىڭ ِٗۈگۈٌۈن ضبٍىطىؽب صاسىً لىٍىّىس.

رۇغمب ثۇٍرۇٍضۇ، غۇۈب _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ھٗر لبٔضاق ئبِبٔٗجٕي ئىگىطىگٗ لبٍحۇ 47

ئۇٔىڭؽب سىَبٔٗت لىٍّبۈالر. ئبٌالھ ٍٗٔٗ ضىٍٗرٔي وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍؽبٔضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ 

ھ وۈَ لىٍىػمب ثۇٍرۇٍضۇ، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ئۈگۈجٍٗرٔي ثېرىضۇ! غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

ٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  ض زٌىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ٔىَىحىڭالرٔي ثى

 .جۇرؼۇچىضۇر

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ  48

وىػىٍٗر! ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي لوثۇي لىٍىڭالر، ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍّبۈالر، پٍٗؽِٗجٗر 

پ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي لوثۇي لىٍىڭالر، ئ زۈۈالرصىٓ ثوٌؽبْ ئىع ئۈضحىضىىىٍٗرگٗ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېٍى

ئبٌالھمب ئبضىٍَىك ثوٌّبٍضىؽبْ ئىػالرصا ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ثىرٖر ِٗضىٍىضٖ ئىشحىال  

لىٍىػىپ لبٌطبۈالر، _ ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ھٗلىمىٌ ئىػىٕىضىؽبْ ثوٌطبۈالر، _ ثۇ 

جوؼرىضا ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىگٗ )ٍٗٔي ئىع 

_ ئىسٌىرىؽب  ِۇراجىئٗت لىٍىڭالر. ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ضۈٕٔىحىگٗ ِۇراجىئٗت لىٍىع 

ىڭالر ثىٍْٗ ئىع و رگٗٔ ضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر، ضىٍٗر ئۈچۈْ جبالظ جبرجىع لىٍىػمبٔضىٓ ۋٖ ئ ز رٍا

  .ٔٗجىجٗ ئېحىجبرى ثىٍْٗ ئٗڭ گۈزٌٖضۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽب ۋٖ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثالرؼب  56

الرٔي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئۇالر جبؼۇجٕي ئىّبْ وٌٗحۈرصۇق صٖۋاٌؽبْ ِۇٔبپىك
33

ئىٕىبر لىٍىػمب ثۇٍرۇٌؽبْ  

ٕىڭ صٖۋاٌىرىٕي ئبٌالھٕىڭ غٗرىئىحىٕي جبغال  لوٍۇ ، جبؼۇجٕىڭ ھ وۈَ لىٍىػىؽب جۇرۇ ، ئ زٌىرى

ضۇّٔبلچي ثوٌۇۋاجىضۇ. غٍٗحبْ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ لبجحىك ئبزصۇرۇغمب ئۇرۇٔىضۇ. )ثۇ ئبٍٗت ھٗلىمىٌ 

 ئىّبٕٔىڭ ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌالھٕىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ جوٌۇق ثوٍطۇٔۇغٕي ۋٖ ثبرٌىك صٖۋا ئىػٍىرىٕي

ئبٌالھٕىڭ وىحبثىضا ثٌٗگىٍٗٔگْٗ لبٔۇْ ثوٍىچٗ ثىر جٗرٖ  لىٍىػٕي جٌٗٗ  لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ. 

ثۇٔىڭؽب ثىٕبئْٗ، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕىڭ لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىپ جۇرۇ ، ئ زىٕي ِۇئّىٓ صٖ  

 ضبٔىؽبْ ئبصَٖ ٍبٌؽبٔچىضۇر .

                                                             
  .ىضۇٍىجبؼۇت صېَ ّۇغٍٗحبٔؽۇ ثوٌۇ ، ٌلبرىحىؽبْ ئبجب ثبرٌىك ضبسحب ئىالھالرؼب ۋٖ ئبزؼۇْ ھ وۈِضارالرؼب _ جبؼۇت 33



لىٍؽبْ وىحبثمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص  ئبٌالھ ٔبزىً»_ ئۇالرؼب ٔٗضىھٗت لىٍىپ9  51

صېَىٍطٗ، ئۇالرٔىڭ صٖرھبي ضٗٔضىٓ لبجحىك ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىىٕي « ئٌٍٗٗھىططبالَ جٗرٖپىٗ وېٍىڭالر

 و رىطْٗ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ئبٌضىڭؽب وېٍىپ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي ئبجب  ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ لىٍؽبْ  51

صېگْٗ ئبغۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ « ٍىك ۋٖ ٍبرىػىػٕىال ِٗلطٗت لىٍؽبْ ئىضۇقثىس پٗلٗت ٍبسػى»ھبٌضا9 

 لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ، ثېػىؽب ثىرٖر پبالوٗت وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ھبٌي لبٔضاق ثوالر؟

_ ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىي ِۇٔبپىمٍىمٕي ئبٌالھ ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ  52

ؽب جٗضىر ٔىڭ صىٍىجۇرؼىٓ، ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ، ئۇالر ِۇٔبپىمالرٔي لوٍۇ 

 لىٍؽۇصٖن ۋٖ ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرىضىٓ جوضمۇصٖن ض زٌٗرٔي لىٍؽىٓ.

_ ثىس ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ پٗلٗت ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت  53

ِٗجٗر! ضبۈب ئىحبئٗت لىٍّبً  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ لىٍىٕطۇْ صٖپال ئٗۋٖجحۇق. ئي پٍٗؽ

ئبغۇ ِۇٔبپىمالر ضېٕىڭ ھبٍبت ۋالحىڭضا ئبٌضىڭؽب وېٍىپ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگْٗ 

ثوٌطب، ضّٗٔۇ ئۇالر ئۈچۈْ ِٗؼپىرٖت جىٍىگْٗ ثوٌطبڭ، ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

 ٍٔىىىٕي ثىٍىپ لبالجحي.جٗۋثىٕي ثٗن لوثۇي لىٍؽۇچي، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ زات ئىىٗ

_ ئبٌالھ ئ ز ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالر ئ ز ئبرىطىضىىي صٖجبالغحب  54

ضْٗ ھبٍبت ۋالحىڭضا ضبۈب ھ وۈَ لىٍضۇرِىؽۇچٗ، ضْٗ ئبٌِٗضىٓ ئ جىٗٔضىٓ وېَىٓ ضېٕىڭ ضۈٕٔىحىڭگٗ 

چىمبرؼبْ ھ وۈِۈۈگٗ صىٍٍىرىضا لىٍچٗ ؼۇَ ِۇراجىئٗت لىٍىپ ھ وۈَ چىمبرؼۇزِىؽۇچٗ، ئبٔضىٓ ضېٕىڭ 

لبٌّبضحىٓ رازى ثوٌّىؽۇچٗ ۋٖ ضبۈب پۈجۈًٍٔٗ ثوٍطۇّٔىؽۇچٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌّبٍضۇ. ھبٍبجٍىمٕىڭ 

ھِّٗٗ ضبھٌٗىرىضٖ جوٌۇق رازىٍّٗٔىه ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

 ىڭ ئىپبصىطىضۇر.ضۈٕٔىحي ثوٍىچٗ ئىع و رۈظ ھٗلىمىٌ ئىّبٕٔ

ئٗگٗر ثىس ئبٌالھٕىڭ وىحبثىٕي لوٍۇ  ضبسحب ئىالھالرؼب ھ وۈَ لىٍضۇرِبلچي ثوٌؽبْ ئبغۇ  57_  55

صٖ  ئِٗر لىٍؽبْ ثوٌطبق، « ئ زۈۈالرٔي ئ ٌحۈرۈۈالر ٍبوي ٍۇرجۇۈالرصىٓ چىمىپ وېحىڭالر»ِۇٔبپىمالرؼب9 

گٗر ئۇالر ئ زٌىرىگٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖز _ ئۇالرٔىڭ ئبزؼىٕىطىضىٓ ثبغمىطي ثۇٔي ئىجرا لىٍّبٍححي، ئٗ

ٔٗضىھٗجىٗ ئِٗٗي لىٍطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ ٍبسػي ثوٌؽبْ ثوالجحي ۋٖ ئىّبٔي جېشىّۇ 

ِۇضحٗھىَٗ ثوٌؽبْ ثوالجحي، ئۇالرؼب صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ وبجحب ئٗجىر ئبجب لىٍؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب 

 ٍېحٗوٍىگْٗ ثوالجحۇق.



ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىحبئٗت  _ وىّىي 58

لىٍطب، ئٗٔٗ غۇالر وبجحب ِٗرجىۋىٍٗرگٗ ئېرىػىضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر 

الھ ثىٍْٗ، ئېحىمبص، ئِٗٗي ۋٖ گٗ  _ ض زصٖ ئىّبٔي ِۇوِّٗٗي ثوٌؽبْ راضحچىً وىػىٍٗر ثىٍْٗ، ئبٌ

ٍوٌىضا غېھىث ثوٌؽبٔالر ثىٍْٗ ۋٖ ضبٌىھ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ جٕٗٔٗجحٗ ثىٍٍٗ ثوٌىضۇ، ئۇالر ٔېّىضېگْٗ 

 ٍبسػي جٕٗٔٗت ھِٗراھٍىرى!

ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ  _ وٗرَٖ پٗلٗجال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثوٌىضۇ، ئبٌالھ پٗزي_ ثۇ  66

 الٍىك ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. وىّٕىڭ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىپ وبجحب ِۇوبپبجمب

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب لبرغي جوٌۇق جٍَٗبرٌىك ھبٌىحىضٖ، ھوغَبر ۋٖ ئېھحىَبجچبْ  61

 ثوٌۇ  جۇرۇۈالر، ئۇرۇغمب جۈروۈَ _ جۈروۈَ ثوٌۇ  ٍبوي ھِّٗىڭالر ثىر ثوٌۇ  چىمىڭالر.

لېٍىپ لبٌىضىؽبٔالرٔىّۇ لٗضحْٗ لېٍىپ لېٍىػمب _ غۈثھىطىسوي، ئبراۈالرصا ئۇرۇغمب چىمّبً  61

صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ِۇٔبپىمالر ثبر. ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ثىرٖر جبالپٗت ٍېحىپ لبٌطب، ئۇ ِۇٔبپىمالر سۇغبٌٍىمحىٓ 

« ئبٌالھ ِېٕي ضبلالپحۇ، ھٗر ٔېّٗ ثوٌطب ِْٗ ئبغۇ جبالپٗجىٗ ئۇچرىؽبٔالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌّبپحىّْٗ»

 صٍٖضۇ.

ىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ ثىرٖر زٖپٗر ئبجب لىٍىٕطب، ئۇ ھٗضرٖجٍىٕىپ گوٍب ضىٍٗر _ ئٗگٗر ض 62

وبغىي، ِّٗٔۇ ئبغۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ »جىر صوضحٍۇق ٍولحٗوال9 ھېچثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئوجحۇرىطىضا و رۈٔۈغحٗ 

ِّٗٔۇ ٔۇضرٖت ۋٖ ؼٗٔىَّٗت جٗھٗجحىٓ چوڭ ثىر ِۇۋٖپپٗلىَٗجىٗ  ئٌٗۋٖجحٗثوٌؽبْ ثوٌطبِچۇ، 

 صٍٖضۇ.« وّْٗٔٗرىػٗرئې

_ غۇۈب، صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىضىٓ ۋاز وېچىپ ئبسىرٖجٍىىٕي و زٌٍٗضىؽبْ وىػىٍٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص  63

لىٍطۇْ، وىّىي ئبٌالھ ٍوٌىضا سبٌىص جىھبص لىٍىپ ئ ٌحۈرۈٌطٗ ٍبوي ؼٌٗىجٗ لىٍطب، ثىس ئۇٔىڭؽب وبجحب 

 ِۇوبپبت ئبجب لىٍىّىس.

ئي »ّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا ۋٖ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ٔې 64

رٖثجىّىس! ئبھبٌىطي وۇـرىٍىك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئٗزىَٗت لىٍؽبْ ِٗوىٗ 

غٗھىرىضىٓ ثىسٔي چىمبرؼىٓ، ئ ز صٖرگبھىڭضىٓ ثىسگٗ ئىػٍىرىّىسؼب ئىگٗ ثوٌىضىؽبْ، زاٌىّالرؼب لبرغي 

صٖ  صۇئب لىٍىۋاجمبْ ئبجىس ئٗر _ ئبٍبٌالر ۋٖ « صَٖ ثېرىضىؽبْ، ثىر ِٗصٖجىبرٔي ئبجب لىٍؽىٓثىسگٗ ٍبر

 ثبٌىالرٔي لۇجمۇزۇظ ٍوٌىضا جىھبص لىٍّبٍطىٍٗر؟

_ ئېحىمبصىضا ۋٖ ئٌِٗٗىضٖ راضحچىً ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ۋٖ ئىطالَ ئٗھٍىٕي  65

ثوٌطب گۇٔبھ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىع ٍوٌىضا ئۇرۇظ  لوؼضاظ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىضۇ، وبپىرالر



لىٍىضۇ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وبپىرالر ۋٖ ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ 

غٍٗحبٕٔىڭ ئ ز ئٗگٗغىۈچىٍىرىگٗ پىالٔال  ثٗرگْٗ ھىٍَٗ _ ِىىىرٌىرى  . غٗوطىسوي،لىٍىڭالر

 ئبجىسصۇر.

پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وىػىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ جىھبص لىٍىػمب رۇسطٗت _ ئي  66

ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ لوٌۇۈالرٔي ٍىؽىڭالر، ضىٍٗر »لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى ئۇالرؼب9 

صېَىٍگْٗ ئىضى. ئِّٗب جىھبص « پٗرزٌٗرٔي جوٌۇق ئورۇٔضا  ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇۈالر، زاوبت ثېرىڭالر

لىٍىٕىۋىضى، ئۇالرٔىڭ ثىر جۈروۈِي صۈغّٗٔضىٓ سۇصصى ئبٌالھحىٓ لورلمبٔضٖن، ثٌٗىي ئۇٔىڭضىّٕۇ پٗرز 

ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ ٔېّٗ ئۈچۈْ جىھبصٔي »ثٗورٖن لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىٕي و زٌٗ 9 

ئي پٍٗؽِٗجٗر!  صېضى.« پٗرز لىٍضىڭ؟ ثۇ پٗرزٔي ثىسگٗ ٍېمىٓ ۋالىحمب لٗصٖر وېچىىحۈرگْٗ ثوٌطبۈچۇ

صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجي ئبزصۇر، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبٕٔي ئورۇٔضا ، ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ئبسىرٖت ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ٔېّٗجٍٗر ئٗڭ ٍبسػي ۋٖ 

ڭالر ثوٌطىّۇ، ئۇ ھٗرگىس وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ، ِٗۈگۈٌۈوحۇر، ئبسىرٖجحٗ ضىٍٗرٔىڭ لىٍچىٍىه ٍبسػي ئٌِٗٗى

 «.ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىه ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ

ضىٍٗر ئۇرۇظ ٍِٗضأىضىٓ ٍىراق ِۇضحٗھىَٗ ھٗجحب  ثوٌۇۈالر،_ ضىٍٗر لٍٗٗرصٖ ثوٌطبۈالر  67

ر لٌٗئٌٗٗرصٖ ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئٗجىٍىڭالر وٌٗطٗ، ئ ٌۈَ ضىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ جبپىضۇ. ئٗگٗر ئۇ ِۇٔبپىمال

صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ئ زٌىرىٕي سۇغبي لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ٔٗرضىگٗ ئېرىػطٗ، ئۇٔي ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  

ٍىمىضىٓ « ثۇ ئبٌالھحىٓ ثوٌضى»لىٍىپ9  صٍٖضۇ، ئٗگٗر ثىرٖر زىَبْ _ زٖسّٗجىٗ ئۇچرىطب، ئ زٌىرىٕىڭ ٔبصٔا

ۇالر ھِّٗٗ ئىع صٍٖضۇ. ئ« ثۇ ضٗٔضىٓ ثوٌضى»ئۇٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب صۆۈگٗ 9 

ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرى ۋٖ ئورۇٔالغحۇرۇغي ثىٍْٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ. ثۇ لٗۋِگٗ ٔېّٗ ثوٌضىىىٓ، 

 ضېٕىڭ ھېچجىر ض زۈۈٕي چۈغىًٕٗ صېٍّٗضۇ؟

_ ئي ئىٕطبْ! ضبۈب وٌٗگْٗ ھٗرلبٔضاق ٍبسػىٍىك ۋٖ ٔېّٗت ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٕضۇر، ضبۈب  68

ٍٗجىْٗ ٍبِبٍٔىك ۋٖ جبپب ئ ز سبجبٌىمىڭضىٓ ۋٖ ئ ز گۇٔبھىڭضىٕضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ثىس ثبرٌىك 

ٕي ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئىٕطبٔالرؼب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ ئۇالرؼب رٖثجىڭٕىڭ صىٕى

 ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھ ثوٌۇغمب ئبٌالھ ٍېحٗرٌىىحۇر.

_ وىّىي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىحبئٗت لىٍطب ۋٖ ئۇٔىڭ و رضٗجىىٕي ثوٍىچٗ ئِٗٗي  76

ھمب ۋٖ لىٍطب، ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗرِبٔىٕي ئورۇٔضىؽبْ ثوٌىضۇ. وىّىي ئبٌال

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضىىْٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىٍگىٕىي، ثىس ضېٕي 



ئىحبئٗجحىٓ ثبظ جبرجمبْ ئبغۇ ئبضىَالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي و زىحىپ جۇرؼۇچي ۋٖ ئۇالرصىٓ ھېطبة ئبٌؽۇچي 

 لىٍىپ ئٗۋٖجّىضۇق، ئۇالرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ثىسٔىڭ ئىػىّىسصۇر.

جحىٓ ثبظ جبرجمبْ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ض ھجىحىضٖ ثوٌؽبْ _ ئىحبئٗ 71

چبؼٍىرىضا، ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ئبؼسىضىٓ چۈغۈرٍِٗضۇ، ئِّٗب ئۇٔىڭ 

ضا ِٗجٍىطىضىٓ ئبٍرىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗر وېچىطي ٍوغۇرۇْ ھبٌ

پٍٗؽِٗجٗرگٗ لبرغي رٖزىً پىالٔالرٔي جۈزىضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ لىٍّىػٍىرىٕي و رۈ  

جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرؼب 

جبٍبٔؽىٓ، ئبٌالھ ضبۈب ٍبرصَٖ لىٍىػمب پٗرۋا لىٍّىؽىٓ، ئۇالر ضبۈب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، ئبٌالھمب 

 حۇر.جبٍبٔچۋٖ ئىگٗ ثوٌۇغمب ٍېحٗرٌىه 

_ ئۇالر لۇرئبْ ۋٖ ئۇٔىڭضا وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٍٗر ئۈضحىضٖ پىىىر ٍۈرگۈزِِٗضۇ؟ ئۇٔىڭ ئبٌالھحىٓ  71

وٌٗگٍٗٔىىىضٖ لىٍچٗ غٗن ٍولٍۇلىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ ئٗگٗر لۇرئبْ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ثىرى جٗرىپىضىٓ 

 ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ زىحٍىمالرٔي جبپمبْ ثوالجحي. وٌٗگْٗ

_ صىٍىؽب ئىّبْ ئورٔبغّىؽبْ ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبِبٍٔىمي ٍبوي ئىطالِٕىڭ  72

ؼٌٗىجىطىگٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ۋٖ ٍبوي و ۈۈٌٍٗرگٗ لورلۇٔچ ضبٌىضىؽبْ، غۇٔضالال ٍوغۇرۇغمب جېگىػٍىه 

ثىرٖر سٗۋٖر ٍٗجطٗ، ئۇالر ئۇ سٗۋٖرٔي وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا جبرلىحىضۇ. ئٗگٗر ئۇالر ئۇ سٗۋٖرٔي 

پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍبوي ِۇئّىٍٕٗر ئىچىضىىي ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىگٗ، ئىع ئۈضحىضىىىٍٗرگٗ ٌِٗۇَ 

ٗۋٖرٔىڭ ھٗلىمىحىٕي طب، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي جٗھٍىً ۋٖ جٗجمىك ئىگىٍىرى ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇ سؽبْ ثوٌلىٍ

ثىٍىۋاالجحي. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌي _ ِٗرھِٗىحي ثوٌّىطب ئىضى، ضىٍٗرٔىڭ 

 غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ وېحٗجحىڭالر. ،ئبراۈالرصىىي ئبزال وىػىٍٗرصىٓ ثبغمىٍىرىڭالرٔىڭ ھِّٗىطي، ئٌٗۋٖجحٗ

ي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا جىھبص _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ٍوٌىضا، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕ 73

لىٍؽىٓ. ضْٗ ثبغمىالرٔىڭ لىٍّىػىضىٓ جبۋاثىبر ئِٗٗش. ِۇئّىٍٕٗرٔي جىھبص لىٍىػمب ئىٍھبِالٔضۇرؼىٓ، 

ئۇالرٔي ئۇٔىڭؽب لىسىمحۇرؼىٓ، غۇٔضاق لىٍطبڭ، ضېٕىڭ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ضٗۋٖثي ثىٍْٗ ئبٌالھ 

ئبٌالھٕىڭ وۈچي ئٗڭ زورصۇر، وبپىرالرؼب ثېرىضىؽبْ جبزاضي ئٗڭ وبپىرالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي جوضۇ  لبٌىضۇ. 

 لبجحىمحۇر.

_ وىّىي ثىرٖر وىػىٕىڭ ٍبسػىٍىممب ئېرىػىػىگٗ ٍبرصَٖ لىٍطب، ئۇٔىڭؽب غۇ وىػىٕىڭ ضٗۋٖثي  74

ئۇٔىڭؽب غۇ ػطب، حىٓ ٔېطىۋٖ ثېرىٍىضۇ؛ وىّىي ثىرٖر وىػىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍىع ئۈچۈْ جىرىضبۋاث ثىٍْٗ

لبصىرصۇر، ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر،  ىگٗٔېطىۋٖ ٍۈوٍىٕىضۇ. ئبٌالھ ھِّٗگۇٔبھىضىٓ  وىػىٕىڭ

 ھِّٗىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر.



_ ضىٍٗرگٗ ثىرٖر ِۇضۇٌّبْ ئبصَٖ ضبالَ ثٗرضٗ، ضىٍٗر ئۇٔىڭ ضبٌىّىٕي جېشىّۇ ٍبسػي ض ز ۋٖ  75

بٍحۇرۇۈالر. ھٗروىّگٗ لىٍؽبْ گۈزٖي ئىپبصىٍٗر ثىٍْٗ لبٍحۇرۇۈالر ٍبوي ئۇٔىڭ ضبٌىّىٕي ئٍْٕٗٗ ل

 ئٌِٗٗىٕىڭ ضبۋاثي ٍبوي گۇٔبھي ٍېسىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ھېطبثىٕي ئبٌؽۇچىضۇر.

 ئبٌالھ_ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍولحۇر. ثوٌىضىؽبٍٔىمىضا لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ،  76

ىؽب چولۇَ جوپالٍضۇ. ثبرٌىك سبالٍىمٕي ھېطبة ئېٍىع، ِۇوبپبت ٍبوي  جبزا ثېرىع ئۈچۈْ ھېطبة ٍِٗضٔا

 ئبٌالھحىّٕۇ جوؼرا ض زٌۈن ھېچىىُ ٍولحۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ٔېّىػمب ِۇٔبپىمالر جوؼرىطىضا ئىىىي پىرلىگٗ ث ٌۈٔۈ  وېحىپ، ثىر پىرلٗ  77

ٌالھ ئۇ ِۇٔبپىمالرٔي ِۇٔبپىمالرٔي ئ ٌحۈرٍٍٖي صېطٗ، ٍٗٔٗ ثىر پىرلٗ ثبغمىچٗ لبراغحب ثوٌىطىٍٗر؟ ئب

ٗجحىٓ ثۇر ۋٖجىْٗ ۇلىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ وۇـرىضا ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلحب لبٌضۇرصى، ئبٌالھ لٌٗجىٕي ھىضٍا

وىػىٍٗرٔي ضىٍٗر ھىضاٍٗت لىٍّبلچي ثوالِطىٍٗر؟ ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ئبزؼۇٍٔۇلحب لبٌضۇرؼبْ ئبصِٖٕىڭ 

 ھىضاٍٗت جېپىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش.

ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرٔىڭّۇ ئ زٌىرىضٖن وبپىر ثوٌۇغۇۈالرٔي، صىٍىڭالرصا ئىػٗٔگْٗ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر!  78

ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػىڭالرٔي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭّۇ ئبغۇالر ثىٍْٗ وبپىرٌىمحب ئوسػبظ 

ثوٌۇغۇۈالرٔي ئۈِىض لىٍىضۇ. غۇۈب، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئىّبٔىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىػي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ٍوٌىضا 

جرٖت لىٍّىؽۇچٗ ئۇالرٔي ھٗرگىس صوضث جۇجّبۈالر، ئٗگٗر ئۇالر ضىٍٗر صٖۋٖت لىٍؽبْ ثۇ ئىػحىٓ ثبظ ھى

جبرجطب، ئۇالرٔي لٍٗٗرصٖ جبپطبۈالر غۇ ٍٗرصٖ جۇجۇ  ئ ٌحۈرۈۈالر، ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ئۇالرٔي صوضث 

 جۇجّبۈالر، ئۇالرصىٓ ٍبرصَٖ جىٍىّٗۈالر.

ئوجحۇرىطىضا ئٗھضٖ _ ِىطبق ثوٌؽبْ ثىر لٗۋِگٗ لوغۇٌؽبٔالر  _ ٌېىىٓ ضىٍٗر ثىٍْٗ ئ زٌىرى 86

ثىٍْٗ ئۇرۇغّبۈالر، غۇٔىڭضٖن ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ ٍبوي ئ ز لٗۋِىگٗ لبرغي ئۇرۇظ 

لىٍىػحىٓ ٍۈرٖوٍىرى ضىمىٍىپ ٍېٕىڭالرؼب وٌٗگْٗ، ضىٍٗر جٗرٖپحىّۇ جۇرِىؽبْ، ئ ز لٗۋِي جٗرٖپحىّۇ 

ّٔۇ ئۇرۇظ لىٍّبۈالر. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ لبرغي جۇرِىؽبْ وىػىٍٗر ثىٍٗ

ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىپ لوٍبجحي، ئبٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ، ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ثىرٌىػىپ ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ 

لىالجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئ ز پٗزٌي ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحي ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىك لىٍىػىضىٓ 

بلٍىضى. ئٗگٗر ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ٍىراق جۇرضب، ضىٍٗر ثىٍْٗ ئۇرۇغّىطب ۋٖ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔطب، ض

 ضىٍٗرٔىڭ ئۇالرؼب ھۇجۇَ لىٍىػىڭالرؼب لٗجئىٌ ٍوي ٍولحۇر.

_ ضىٍٗر ِۇٔبپىمالرصىٓ ٍٗٔٗ غۇٔضاق لٗۋِٕي ئۇچرىحىطىٍٗروي، ئۇالر ھَٗ ضىٍٗرصىٓ ھَٗ ئ ز  81

ي ثوٌۇ ، ضىٍٗرٔىڭ ٍېٕىڭالرؼب وٌٗگٗٔضٖ ئ زٌىرىٕي ضىٍٗرگٗ لٗۋِىضىٓ ئبِبٍٔىممب ئېرىػّٗوچ

ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لبجبرىضا و رضىحىضۇ، ئ ز لٗۋِىٕىڭ ٍېٕىؽب ثبرؼبٔضا ثوٌطب ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ وبپىر ئىىٍٗٔىىىٕي 



ٔبِبٍبْ لىٍىضۇ. ئٗگٗر ثۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرصىٓ ٍىراق جۇرِىطب، ضىٍٗرگٗ پۈجۈًٍٔٗ ثوٍطۇّٔىطب، ضىٍٗر 

ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ لوي ٍىؽّىطب، ئۇالرٔي لبجحىك جۇجۇۈالر ۋٖ جبپمبْ ٍٗرصٖ ئ ٌحۈرۈۈالر. ثۇ 

ئۇرۇظ صٖرىجىگٗ ٍٗجىْٗ ِۇٔبپىمالرٔي ثبغمب وىػىٍٗرصىٓ ئوچۇق ئبٍرىۋاٌؽىٍي ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب لبرغي 

پئوچۇق صٌٖىً _ پبوىث ضىٍٗرگٗ ئو ، ثىسئۈچۈْ پ ئۇالرٔي ئ ٌحۈرۈغۈۈالر ٍبوي ئٗضىرگٗ ئېٍىػىڭالرلىٍى

 .ۇ  ثٗرصۇقجۇرؼۇز

_ ضٗۋٍٖٔىىحىٓ ثوٌّىطىال، ثىر ِۇئّىٓ ئبصَٖ ئ زىٕىڭ صىٕىٌ لېرىٕضىػي ثوٌؽبْ ثىر ِۇئّىٓ 81

ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرٍِٗضۇ، ئۇٔىڭ ثۇٔضاق لىٍىع ھٗلمي ٍوق. وىّىي ثىرٖر ِۇئّىٕٕي ضٗۋٍٖٔىه ثىٍْٗ 

لىٍىػي ۋٖ ئ ٌحۈرۈٌگۈچىٕىڭ ئبئىٍىطىگٗ صىَٗت )ج ٌَٗ   ئ ٌحۈرۈ  لوٍىضىىْٗ، ئۇ ثىر ِۇئّىٓ لۇٌٕي ئبزاص

ج ٌىػي وېرٖن. پٗلٗت ئ ٌحۈرۈٌگۈچىٕىڭ ئبئىٍىطىٕىڭ صىَٗجٕي وٗچۈرۈَ لىٍىػي ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب 

ثوٌۇ ، ثۇ چبؼضا لبجىً صىَٗت ج ٌىّىطىّۇ ثوٌىضۇ. ئٗگٗر ئ ٌحۈرۈٌگۈچي ئبصَٖ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ 

گْٗ ِۇئّىٓ ئبصَٖ ثوٌۇ ، ئۇ ضىٍٗرگٗ صۈغّْٗ لٗۋِضىٓ ثوٌطب، ثۇ چبؼضا پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈر

ئۇٔي ئ ٌحۈرۈ  لوٍؽبْ ئبصَٖ ثىر ِۇئّىٓ لۇٌٕىال ئبزاص لىٍطب ثوٌىضۇ؛ ئٗگٗر ئ ٌحۈرۈٌگۈچي ئبصَٖ ئبراۈالرصا 

لۇٌٕي جىٕچٍىك وېٍىػىّي ثبر لٗۋِضىٓ ثوٌطب، لبجىً ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىگٗ صىَٗت ج ٌٍٗضۇ ۋٖ ثىر  ِۇئّىٓ 

ئۈزًِٗ ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ ئبصَٖ  ئبزاص لىٍىػمب لۇرثي ٍٗجّىگْٗلۇي ئبزاص لىٍىضۇ. 

ئىىىي ئبً روزا جۇجۇغي الزىُ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئٗزٌٖضىٓ ئوثضاْ ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، 

 ئۇالرؼب ثۇٍرۇؼبْ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ وىّىي ثىر ِۇئّىٓ ئبصِٖٕي لٗضحْٗ ئ ٌحۈرىضىىْٗ، ئۇٔىڭ جبزاضي جٗھَٕٗٔٗ ثوٌىضۇ، ئۇ 82

ضۇ، ئۇٔىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق  جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ۋٖ ٌٗٔىحىگٗ ئۇچرٍا

ئبٌالھ ِۇئّىٓ لىٍىٕىضۇ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثۇ ئېؽىر جىٕبٍىحي ضٗۋٖثٍىه لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرالٍضۇ. ئِّٗب 

ئبصِٖٕي جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثٍىّبٍضۇ، ئۇ گۇٔبھىؽب الٍىك ئبزاثالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئىّبٔي ٍۈزىطىضىٓ 

 صوزاسحىٓ چىمىرىٍىضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ 83

ع ئۈچۈْ ئبجٍىٕىپ چىممبْ ۋالحىڭالرصا، ئبٌضىڭالرؼب ئۇچرىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍى

وىػىٍٗرٔىڭ ِۇئّىٓ ٍبوي ئِٗٗضٍىىىٕي ئېٕىمال  ئىع و رۈۈالر، ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئىىٍٗٔىىي ثىٍىٕىپ 

جۇرىضىؽبْ )ٍبوي ئىّبٔىٕي ٍوغۇرؼبْ  ۋٖ ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍّىؽبْ ئبصِٖگٗ _ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىٕي 

صېّٗۈالر. ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ضىٍٗرٔي ِۇٔضاق لىٍىػحىٓ « ِۇئّىٓ ئِٗٗشضْٗ »و زٌٗ  _ 

ثىھبجٗت لىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ئېطىً ٔېّٗجٍٗر ۋٖ وبجحب ِۇوبپبجالر ثبر. ئىٍگىرى ئىطالِٕىڭ صٖضٍٗپىي 

چبؼٍىرىضا ضىٍٗرِۇ ِۇغرىىالرصىٓ لورلۇ  غۇٔضاق ئىّبٔىڭالرٔي ٍوغۇراجحىڭالر، وېَىٓ ئبٌالھ  ئ ز 



پٗزٌىضىٓ ضىٍٗرگٗ وۈچ _ لۇۋۋت ئبجب لىٍضى، غۇۈب ضىٍٗر ئبٌضىڭالرؼب ئۇچرىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ 

ٍبوي ئِٗٗضٍىىىٕي ئېٕىمال  ئىع و رۈۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ثبرٌىك ئىػىڭالرصىٓ 

الرؼب ٍبرىػب ِۇوبپبت سٗۋٖرصارصۇر، ئٗڭ ِٗسپىٌ ئىػىڭالرٔىّۇ ثىٍىپ جۇرىضۇ ۋٖ ضىٍٗرگٗ غۇ ئٌِٗٗىڭ

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ

ِبٌٍىرىٕي، جبٍٔىرىٕي  _ پۇي_ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئ زرىطىس جۇرۇ  جىھبصلب چىمّىؽبٔالر ئبٌالھ ٍوٌىضا 84

ِبٌٍىرىٕي، جبٍٔىرىٕي جىىىپ  _ پۇيجىىىپ جىھبص لىٍؽۇچىالر ثىٍْٗ ھٗرگىس ثبراۋٖر ثوالٌّبٍضۇ. ئبٌالھ 

جىھبص لىٍؽۇچىالرٔي جىھبصلب چىمّىؽبٔالرصىٓ ِٗرجىۋىٍىه لىٍضى، جٕٗٔٗجحىىي ِٗرجىۋىطىٕي ٔبھبٍىحي 

ٍۇلىرى لىٍضى. گٗرچٗ ئبٌالھ ِۇجبھىضالر ثىٍْٗ ئ زرىطي ضٗۋٖثٍىه جىھبصلب چىمبٌّىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ 

بھىضالرؼب وبجحب ِۇوبپبت ئبجب لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ھِّٗىطىگٗ جٕٗٔٗجٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ، ِۇج

 جىھبصلب چىمّىؽبٔالرصىٓ ئۈضحۈْ لىٍضى.

_ ثۇ وبجحب ِۇوبپبت جٕٗٔٗجٍٗرصىىي ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍٗر ثوٌۇ ، ئبٌالھ ثۇ ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍٗرٔي 85

ىرىٕي ِٗؼپىرٖت ھٗق ٍوٌىضا جىھبص لىٍؽبْ ِۇجبھىض ثٗٔضىٍىرىگٗ سبش لىٍضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍ

ئبٌالھ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئٌِٗٗىٕي جۈزٖجىْٗ . لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب وبجحب رٖھّٗت ئبجب لىٍىضۇ

وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئىحبئٗجّْٗ ثٗٔضىٍىرىگٗ ۋٖ ھٗق ٍوٌىضىىي 

 ِۇجبھىضالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ػٕي سبٌىّبً، وۇـرى صىَبرىضا لېٍىػٕي ئٗۋزٖي ثىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ _ ئبٌالھ ٍوٌىضا ھىجرٖت لىٍى86

ضىٍٗر »لىٍؽۇچىالرٔىڭ جبٍٔىرى پٗرىػحىٍٗر جٗرىپىضىٓ ئېٍىٕىضىؽبْ چبؼضا، پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب وبٍىپ9 

ثىس  ئ ز صىَبرىّىسصا زۇٌۇَ »صٖ  ضوئبي لوٍىضۇ. ئۇالر9 « ثۇرۇْ صىٓ سۇضۇضىضا لبٍطي ھبٌٗجحٗ ئىضىڭالر؟

ئۇٔضالحب، ئ ز »صٍٖضۇ. پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب ٍٗٔٗ وبٍىپ9 « ٍىٕؽبْ ۋٖ زاٌىّالرؼب جٗڭ وېٌٍّٗىگْٗ ئىضۇقلى

صىَبرىڭالرصىٓ چىمىپ، صىٕىڭالرٔي لوؼضاالٍضىؽبْ ثىرٖر سبجىرجَٗ جبٍؽب ھىجرٖت لىٍطبۈالر ثوٌّبِحي؟ 

جبٍي جٗھِٕٗٔٗضۇر، صٍٖضۇ. ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ « ئبٌالھٕىڭ زېّىٕي وٗۈرى ئِٗٗضّىضى؟

 جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

_ ئ زٌىرىٕىڭ ئبجىسٌىمي جۈپٍٍٗىضىٓ زۇٌۇِؽب لبرغي جۇراٌّبٍضىؽبْ، زۇٌۇِٕىڭ لۇجۇٌۇغٕىڭ 87

 ٍوٌٍىرىٕىّۇ ثىٍٍّٗضىؽبْ ئٗرٌٗر، ئبٍبٌالر ۋٖ ثبٌىالر ٍۇلىرىمىالرصىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. 

ٍىػىضىٓ ئۈِىض ثبر. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئٌِٗٗىٌ _ ئٗٔٗ ئبغۇ ئبجىسالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئٗپۇ لى88

ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ئٗپۇ لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ 

 ئٍٗىجٍىرىٕي ٍبپمۇچىضۇر.



 _ وىّىي ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي لوؼضاظ ئۈچۈْ ئبٌالھ رازىٍىمىٕي و زٌٗ  وۇـرى صىَبرىضىٓ ئىطال166َ

صىَبرىؽب چىمىضىىْٗ، ئۇ زېّىٕضا چىمىع ٍوٌي ۋٖ وٗۈچىٍىه جبپىضۇ، ئ ز صىٕىٕي وۈچٍٗٔضۈرۈظ، 

صۈغٍّٗٔىرىگٗ ؼبٌىت وېٍىع، جۇرِۇغحب ئبزاصىچىٍىه لبجبرٌىك پۇرضٗجٍٗرگٗ ئېرىػىضۇ. وىّىي ئ ٍىضىٓ 

ۋاِالغحۇرۇظ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىٕي صا

ٔىَىحي ثىٍْٗ ھىجرٖت لىٍىپ چىمىپ، ثبرىضىؽبْ جبٍىؽب ٍېحىپ ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ ٍوٌضا ۋاپبت ثوٌطب، ئبٌالھ 

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت چۈٔىي ئ ز پٗزٌىضىٓ ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىٕىڭ ئٗجىرىٕي ثېرىضۇ. 

 ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. ،لىٍؽۇچىضۇر

ىٍٕٗر! ضىٍٗر ضٗپٗرصٖ وبپىرالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ زىَبْ _ زٖسّٗت ٍٗجىۈزۈ  لوٍۇغىضىٓ _ ئي ِۇئ161ّ

لىطمبرجپ ئولۇضبۈالر، ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ   گٗئٗجج ت رٖوئٗجٕي ئىىىي رٖولورلطبۈالر، ٔبِبزٔي )

ثوٌّبٍضۇ. وبپىرالر ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجْٗ ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر، ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحىضىٓ ھوغَبر 

ر. )ضٗپٗرصٖ پٗرز ٔبِبزالرٔي لٗضر لىٍىپ ئولۇظ ضٗپٗر ٍٍِٗي لورلۇٔچٍۇق ثوٌطۇْ ٍبوي ثوٌۇۈال

 سبجىرجٍِٗىه ثوٌطۇْ، ھِّٗٗ ھبٌٗجحٗ رۇسطٗجحۇر .

ىضا ثوٌۇ ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ٔبِبز 161 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ جىھبص ٍِٗضٔا

پپىؽب ث ٌگىٓ، ثىرىٕچي گۇرۇپپب ضْٗ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ٔبِبزؼب ئولۇِبلچي ثوٌؽىٕىڭضا، ئۇالرٔي ئىىىي گۇرۇ

جۇرضۇْ، لوراٌٍىرىٕي  ٍېٕىضا جۇجطۇْ، ئۇالر ضٗجضٖ لىٍىۋاجمبٔضا، ئىىىىٕچي گۇرۇپپب ئبرلبۈالرصا 

صۈغٍّٗٔٗرگٗ صىممٗت لىٍىپ جۇرضۇْ، ثىرىٕچي گۇرۇپپب ٔبِبزٔي جبِبِال  ضبالَ ثٗرگٗٔضٖ، ٔبِبز 

ۇرۇپپب وېٍىپ ضْٗ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ثىرىٕچي رٖوئٗت ٔبِىسىٕي ئولۇ ، ئبٔضىٓ ئولۇِىؽبْ ئىىىىٕچي گ

ئىىىىٕچي رٖوئٗجٕي ئ زٌىرى جبِبٍِىطۇْ، صۈغّٕٗٔىڭ ضۇٍىمٗضحىضىٓ ھوغَبر جۇرضۇْ، لوراٌٍىرىٕي 

ٍېٕىضا جۇجطۇْ. ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر ضىٍٗرٔىڭ لوراٌٍىرىڭالرٔي، ِبصصىٌ 

رىڭالرٔي جبغال  لوٍۇ  صىممٗجطىسٌىه لىٍىػىڭالرٔي، غۇ پۇرضٗجحٗ ضىٍٗرگٗ ثىرصىٓ جۇٍۇلطىس ئٗغَبٌى

ھۇجۇَ لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ٍبِؽۇر ضٗۋٖثٍىه لىَىٕچىٍىك جۇؼۇٌطب ٍبوي وېطٗي 

ئِّٗب ثوٌطبۈالر، )ثۇ چبؼضا  لوراٌٍىرىڭالرٔي لوٍۇ  لوٍطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، 

جٗصثىرٌىه ۋٖ ھوغَبر ثوٌۇۈالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب سبر لىٍؽۇچي 

 ئبزاة جٍَٗبرٌىضى.

، ئ رٖ جۇرۇپّۇ، ئوٌحۇرۇپّۇ ۋٖ ٍېحىپ جۇرۇپّۇ ئبٌالھٕي ٍبص بْ ۋالحىڭالرصا_ ٔبِبزٔي ئولۇ  ثوٌؽ162

سبجىرجَٗ ثوٌؽبْ چېؽىڭالرصا ثوٌطب ٔبِبزٔي جوٌۇق ئبصا  ئېحىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۈالر. لورلۇٔچ ٍوق ثوٌۇ ،

 لىٍىڭالر، ٔبِبز ۋالحىؽب رىئبٍٗ لىٍىڭالر، غٗوطىسوي، ٔبِبز صىٕضا ۋالحي ثٌٗگىٍٗٔگْٗ پٗرزصۇر.



_ صۈغّٕٗٔىڭ ئبرلىطىضىٓ لوؼالغحب ضۇضٍۇق لىٍّبۈالر، ئبجىسٌىك و رضٗجّٗۈالر. ضىٍٗر 163

ٓ لىَٕبٌطبۈالر، صۈغٍّٗٔىرىڭالرِۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبغال لىَٕىٍىضۇ. ئۇالر ئۇرۇغحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ئېؽىرچىٍىمىضى

غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ لوي ئۈزٍِٗضۇ، غۇۈب ئۇرۇغٕي صاۋاِالغحۇرۇغمب 

ضىٍٗر ئۇالرؼب لبرىؽبٔضا جېشىّۇ ھٗلٍىك. چۈٔىي ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ ئٗجىر _ ِۇوبپبت، ٔۇضرٖت ئۈِىض 

ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ  ھئۇالر ثوٌطب ثۇالرٔي ئۈِىض لىٍّبٍضۇ. ئبٌال لىٍىطىٍٗر،

 جۇرؼۇچىضۇر، ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ثىس ضېٕي وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ئبٌالھٕىڭ و رضٗجىىٕي ثوٍىچٗ 164

ضبۈب ھٗلىمٗجٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ وىحبة _ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضۇق. ضْٗ ھٗرگىس  ھ وۈَ لىٍطۇْ صٖ ،

 ھٗلىمٗجٕي ٍوغۇرۇ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىؽبْ، ئبزؼۇٔالرٔي لوٌالٍضىؽبْ سبئىٕالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ. 

_ ھِّٗٗ ئٗھۋاٌىڭضا ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ پٗزٌي _ رٖھّىحىٕي ۋٖ 165

 حىٕي جىٍىگْٗ ئبصِٖٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ثٗوّۇ ِېھرىجبٔضۇر.ِٗؼپىرى

_ ضْٗ ھٗرگىس ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ ئ زىگٗ زىَبْ ضبٌىضىؽبْ سىَبٔٗجچىٍٗرٔىڭ جٗرىپىٕي 166

 ٍبلحۇرِبٍضۇ.ئبٌّىؽىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ سىَبٔٗجىٗ ئبصٖجٍٗٔگْٗ، گۇٔبھمب پبجمبْ ئبصِٖٕي لٗجئىٌ 

ّبٍضۇ، اٌ_ ئۇالر لٗثىھ لىٍّىػٍىرىٕي ئىٕطبٔالرصىٓ ٍوغۇراٌىؽىٕي ثىٍْٗ، ئبٌالھحىٓ ھٗرگىس ٍوغۇر167

ّي ثىٍْٗ ئۇ سىَبٔٗجىبرالر ثىٍْٗ ھٗر صائىُ ثىٍٍٗ جۇرضىّۇ، ثبرٌىك ىئبٌالھ ئ زىٕىڭ چٗوطىس ئىٍ

ئۇالر ئبٌالھ رازى ثوٌّبٍضىؽبْ گٗپٍٗرٔي لىٍّىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرضىّۇ، ئۇالر ئبٌالھحىٓ ھبٍب لىٍّبٍضۇ، 

لىٍىػٕي ٍوغۇرۇْ ِٗضٍىھٗجٍٗغىْٗ چبؼضىّۇ، ئبٌالھ ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك 

 لىٍّىػٍىرىٕي، گٗ  _ ض زٌىرىٕي جبِبِْٗ ثىٍگۈچىضۇر.

زۇٌۇَ لىٍؽبْ  _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر غۇٔضاق وىػىٍٗروي، ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ ئ زىگ168ٗ

ئبغۇ سىَبٔٗجىبرالرٔي ثۇ صۇَٔبصا لوؼضىضىڭالر، ئِّٗب لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ وىُ 

 لوؼضا  لبالالٍضۇ؟  ئبٌالھحىٓ ثبغمب وىّّۇ ئۇالرؼب ِٗصٖجىبر ثوالالٍضۇ؟

پٍىك لىٍىپ _ وىّىي ثىرٖر ٍبِبْ ئىػٕي لىٍىپ ضبٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ سىال116

ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ لىٍّىػٍىرىٕي جۈزٖجطٗ ۋٖ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت 

ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچي ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ جوٌىّۇ  ڭجىٍىطٗ، ئۇ وىػي ئٌٗۋٖجحٗ، ئبٌالھٕى

 ِېھرىجبْ ئىىٍٗٔىىىٕي و رىضۇ.



ٔبھ ئىػٕي لىٍىضىىْٗ، گۇٔبھىٕىڭ زىَىٕي پٗلٗت ئۇٔىڭ ئ زىگىال _ وىّىي ثىٍىپ جۇرۇ  گۇ111

ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىضا ۋٖ چىمبرؼبْ ھ وۈٍِىرىضٖ 

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ٕىڭ ئۇٔي ثىگۇٔبھ ئبصِٖ_ وىّىي ضٗۋٍٖٔىىحىٓ ٍبوي لٗضحْٗ ثىرٖر گۇٔبھ لىٍىپ لوٍۇ ، ئبٔضىٓ 111

 ىضىىْٗ، ئۇ ئبغۇ ثوھحبٕٔي ۋٖ ئوپئوچۇق گۇٔبھٕي ئ ز ئۈضحىگٗ ٍۈوٍىۋاٌؽبْ ثوٌىضۇ.ئۈضحىگٗ ئبرجىپ لوٍ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب پٗزٌي _ ِٗرھِٗٗت ئبجب لىٍّىؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌىه ٔېّىحي 112

ك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرصىٓ ثىر گۇرۇھ ثىٍْٗ ضېٕي لوؼضىّىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئبٌالھمب ئبضىٍَى

ئبصَٖ ضېٕي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرۇغمب ئۇرۇٔؽبْ ثوالجحي. ئۇالر پٗلٗت ئ زٌىرىٕىال ئبزصۇرىضۇ، ئبٌالھ ضېٕي 

لوؼضىؽبْ ئىىْٗ، ئۇالر ضبۈب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئبٌالھ ضبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضى، لۇرئبٕٔي 

ىضىؽبْ ضۈٕٔٗجٕي ئبجب لىٍضى، ضبۈب ضْٗ ئىٍگىرى ثىٍٍّٗضىؽبْ ئىٍىٍّٗرٔي ثىٍضۈرصى. ثبٍبْ لىٍىپ ثېر

 ئىٍحىپبجي ھٗلىمٗجْٗ وبجحىضۇر.ٍؽبْ ئبٌالھٕىڭ ضبۈب لى

_ وىػىٍٗرٔىڭ پىچىرٌىػىػٍىرىٕىڭ و پىٕچىطىضٖ ٍبسػىٍىك ٍولحۇر. پٗلٗت ٍولطۇٌالرؼب 113

 ثۇٍرۇؼبْي وىػىٍٗرٔي ئٗپٍٗغحۈرۈ  لوٍۇغمب ضٗصىمٗ لىٍىػمب ٍبوي ٍبسػي گٗ  لىٍىػمب  ۋٖ ٍبو

ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. وىّىي ثۇ ئىػالرٔي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ۋٖ  پىچىرٌىػىػٍىرىٔىڭ روىػىٍٗ

 ِۇوبپبجىٕي ئىسصٖ  لىٍىضىىْٗ، ثىس ئۇٔىڭؽب وبجحب ئٗجىر ئبجب لىٍىّىس.

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبضىٍَىك  _ وىّىي ئ زىگٗ ھٗلىمٗت ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، پٍٗؽِٗجٗر114

لىٍىضىىْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ھٗق ٍوٌىضىٓ ثبغمب ٍوٌالرؼب ئٗگىػىضىىْٗ، ثىس ئۇٔي ئ ز ٍوٌىؽب لوٍۇ  

ثېرىّىس، ٍبسػىٍىممب ٍېحٗوٍىٍّّٗىس، ئبسىرٖجحٗ ئۇٔي جٗھَٕٗٔٗ ئوجىؽب وىرگۈزىّىس، جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ 

 ٍبِبْ جبً!

رگٍٗٔىىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئٌٗۋٖجحٗ وٗچۈرٍِٗضۇ. غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ _ ئبٌالھ ئ زىگٗ غېرىه وٌٗحۈ115

ثبغمب گۇٔبھالرٔي ئ زى سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ وٗچۈرۈۋېحىضۇ، وىّىي ٍېگبٔٗ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه 

 وٌٗحۈرىضىىْٗ، ِۇٔضاق ئبصَٖ  ھٗلىمٗجحىٓ ثٗوّۇ ٍىرالٍىػىپ وٗجىْٗ ثوٌىضۇ.

ھېچىىّگٗ پبٍضا _ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ثۇجالرؼىال  _ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي لوٍۇ ،116

چولۇٔىضۇ، ئۇالر ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىمحب ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ 

 غٍٗحبٔؽىال چولۇٔىضۇ.

ِْٗ »_ ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ غٍٗحبٕٔي رٖھّىحىضىٓ لوؼٍىؽبْ ئىضى. غٍٗحبْ ِۇٔضاق صېگ9ْٗ 117

 ٕىڭ ثٗٔضىٍىرىڭضىٓ ِۇئٍَْٗٗ ضبٔضىىىٍٗرٔي ئبزصۇرۇ  وېحىّْٗ.ئٌٗۋٖجحٗ ضې



_ غۇٔضالال ِبۈب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ چولۇَ ئبزصۇرىّْٗ، ئۇالرٔي ٍبٌؽبٔضىٓ 118

ٍىك و رضىحىّْٗ، ئۇالرٔي چولۇَ ھبٍۋأالرٔىڭ  ئۈِىضٌٗٔضۈرىّْٗ، ئۇالرؼب ٍبِبْ ئىػالرٔي چىرٍا

وىّىي غٍٗحبٕٔىڭ «. ٌالھٕىڭ ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجىٕي ئ زگٗرجىۋېحىػىٗ ثۇٍرۇٍّْٗلۇاللٍىرىٕي ٍېرىػمب، ئب

چبلىرىمىٕي لوثۇي لىٍىضىىْٗ ۋٖ ھِّٗىگٗ لبصىر ئبٌالھٕي لوٍۇ ، غٍٗحبٕٔي ئ زىگٗ ِٗصٖجىبر 

 لىٍىۋاٌىضىىْٗ، ِۇٔضاق ئبصَٖ ئوپئوچۇق زىَبْ جبرجمبْ ثوٌىضۇ.

بٌؽبْ ۋٖصىٍٗرٔي ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي لۇرۇق ئۈِىضٌٗر _ غٍٗحبْ ئ زىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرگٗ 116ٍ

ضۇ، غٍٗحبْ ئۇالرؼب پٗلٗت راضحٍىمىؽب ھېچمبٔضاق صٌٖىٍي ثوٌّىؽبْ ئوپئوچۇق ٍبٌؽبٕٔىال ۋٖصٖ  ثىٍْٗ ئبٌضٍا

 لىٍىضۇ.

_ ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي جٗھِٕٗٔٗضۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗضىٓ لبچىضىؽبْ جبً 111

 جبپبٌّبً لبٌىضۇ.

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، غۇ ئىّبٔىؽب الٍىك ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھ ئ ز  _111

پٗزٌي _ رٖھّىحي ثىٍْٗ لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ 

بٌالھ ۋٖصىطىگٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطي ثوٌۇ ، ئ

 سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ. ض زٌىرىضٖ ۋٖ ثٗرگْٗ ۋٖصىطىضٖ ئبٌالھحىٓ راضحچىً ھېچىىُ ٍولحۇر. 

ئٗھٍي وىحبثحىٓ ثوٌؽبْ  ۋٖٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت ثۇ وبجحب ٔېّٗت ضىٍٗرٔىڭ ج_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! 112

ۇ پٗلٗت  ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ لۇرۇق ئبرزۇضي ثىٍْٗ لوٌؽب وٌٍّٗٗضۇ، ئ

چىٓ ئىّبْ، چوۈمۇر ئىشالش ۋٖ ئبٌالھ رازى ثوٌىضىؽبْ غٗوىٍضٖ لىٍىٕؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗر ثىٍٗٔال 

، ئۇٔي جبرجىضۇۇٔىڭ جبزاضىٕي چولۇَ ئۇ ثلوٌؽب وېٍىضۇ. وىّىي ثىرٖر ٍبِبْ ئٌِٕٗٗي لىٍىضىىْٗ، 

ٖجىبر چىمّبٍضۇ، ئۇٔىڭؽب ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗص

 ھېچىىُ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ. 

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرصىٓ ۋٖ  ئبٍبٌالرصىٓ 113

ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍؽبٔالر ثبرؼۇ،  ئٗٔٗ غۇالرٔي ئبٌالھ  ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗت ِبوبٔي ثوٌؽبْ ئېطىً 

 گۈزىضۇ، ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجي لىٍچٗ وېٍّٗحىًٍّٗ جوٌۇق ثېرىٍىضۇ.وىرجىٗ جٕٗٔٗ

، ض زى ۋٖ چىٓ و ۈٍىضىٓ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽبْ، ئٌِٗٗىَىحي ثىٍْٗ ثۇٔي ئىطپبجٍىؽبْ_ 114

ئٌِٗٗىَىحي ثىرصٖن ثوٌؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ٍىراق ثوٌؽبْ ھٗق صىٕىؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىضىّٕۇ ٍبسػي ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 ىضى. ئبرىطىضىٓ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ زىگٗ صوضث لىٍىپ جبٌٍىؽبْ ئ



ّي ثىٍْٗ ىئىٍ_ وبئىٕبجحىىي ِٗسٍۇلبجالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ئبٌالھ  ئ زىٕىڭ چٗوطىس 115

ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لورغب  جۇرؼۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىضىٓ ھېچمبٔضاق ئىع ئبٌالھمب ِٗسپىٌ 

 ئِٗٗضحۇر.

ىٍىٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍىپ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالر ضٗٔضىٓ ئبٍبٌالرؼب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ِٗض116

ثېرىػىڭٕي جٌٗٗ  لىٍىۋاجىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ئبٍبٌالرؼب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ِٗضىٍىٍٗرٔي ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ 

ضىٍٗر ئبٌالھ ۇ ئبٍٗجٍٗر ئثبروي، ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ. لۇرئبٔضا ضىٍٗرگٗ ئولۇ  ثېرىٍىۋاجمبْ ئبٍٗجٍٗر 

لمىٕي ثٗرٍِٗضىؽبْ )ِىراش لوٌىّىسصىٓ وېحىپ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ِٗھرى، ِىراش لبجبرٌىك ھٗ

لبٌّىطۇْ صٖ   ئٗرگىّۇ ثٗرٍِٗضىؽبْ )ٍبوي چىراٍي و رۈِطىس صٖ ، ئ زۈۈالرِۇ ئبٌّبً جۇجۇ  

جۇرىضىؽبْ  ٍېحىُ لىسالر جوؼرىطىضىىي ۋٖ ثوزٖن لىٍىٕؽبْ ثبٌىالر ۋٖ ٍېحىٍّٗرگٗ ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇ ، زۇٌۇَ 

ٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ. ٍبسػىٍىمحىٓ ٔېّىٕي لىٍطبۈالر، ٗرٌگىٍىّىٍلىٍّبضٍىمىڭالر جوؼرىطىضىىي ثٗ

غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئۇٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئبٌالھمب ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىضىٓ ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ 

 ئِٗٗضحۇر.

_ ئٗگٗر ثىرٖر ئبٍبي ئېرىٕىڭ ئ زىضىٓ و ۈٍي ضوۋۇ  لېٍىػىضىٓ ٍبوي ٍۈز ئ رۈغىضىٓ ئٗٔطىرىطٗ، 117

ئبٍبي ئېرىٕىڭ ٔىىبھىضىٓ چىمىپ وٗجّٗضٍىه ئۈچۈْ ئ زىٕىڭ ٔٗپىمٗ صېگٗٔضٖن ثٗزى ھٗلٍىرىضىٓ ۋاز 

وېچىع ثٗصىٍىگٗ ثوٌطىّۇ، ئٗر _ ئبٍبي ئ ز ئبرىطىضا وېٍىػىپ ئىع و رضٗ ئۇالرؼب ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. 

ۇٔچىٍىه ئبصٖجٍىٕىپ وېٍىػىپ ئىع لىٍىع ئبجرىػىػحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئىٕطبٔالر ثېشىٍٍىممب غ

وٗجىٗٔىي، ئۇالرٔىڭ جٗثىئىحىگٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ. )ئي ئٗرٌٗر!  ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ٍبسػي 

ِۇئبِىٍٗ لىٍطبۈالر، ئۇالرؼب زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ ضبلالٔطبۈالر، ئۇالرٔىڭ ئىػىضا ئبٌالھحىٓ لورلطبۈالر، 

ػٍىرىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ثبرٌىك ئى

 ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبسىرٖجحٗ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثٌٗگىٍٍٗضۇ.

_ ئي ئٗرٌٗر! ضىٍٗر ھٗر لبٔچٗ جىرىػطبۈالرِۇ ئبٍبٌٍىرىڭالرٔىڭ ئبرىطىضا ِۇھٗثجٗجحٗ، و ۈۈي 118

صىر ئِٗٗضطىٍٗر. غۇۈب ضىٍٗر ئبٍبٌالرٔي ئۇالرٔىڭ ثىرضىگٗ پۈجۈًٍٔٗ ِبٍىٍٍىمىضا جوٌۇق ئبصىً ثوٌۇغمب لب

ِبٍىً ثوٌۇ  وېحىپ ئىىىىٕچىطىٕي )ئېرى ثبر _ ٍولٕىڭ ئورٔىضا  ئېطىپ لوٍۇٌؽبْ ئبٍبٌضٖن جبغال  

لوٍۇ  گۇٔبھىبر ثوٌّبۈالر، ئٗگٗر ئٌِٗٗىڭالرٔي جۈزٖجطٗۈالر، ئبٍبٌٍىرىڭالر ئبرىطىضىىي ئىػالرصا ئبصىً 

بۈالر، ئبٌالھحىٓ لورلۇ  ئبٍبٌالرؼب زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ ضبلالٔطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ  ثٗٔضىٍىرىگٗ ثوٌط

 ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇر.



ِي ثىٍْٗ ئۇالرٔي رٖ_ وٗ ئ ز پٗزي_ ئٗگٗر ئٗر _ ئبٍبي ئىىىىطي ئبجرىػىپ وٗجطٗ، ئبٌالھ 126

ِي ٔبھبٍىحي وٗۈضۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى ٖ_ وٗر ئبٌالھٕىڭ پٗزيثىر _ ثىرىضىٓ ثىھبجٗت لىٍىضۇ، چۈٔىي 

 ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍىػحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبضّبٔالرصىىي، زېّىٕضىىي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. 121

ِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي ثوٌؽبْ ِۇضۇٌّبٔالر! ثىس ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى وىحبة ئي ِۇھ

ثېرىٍگْٗ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرؼب ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، 

ىٍٗرگٗ جوضمبٍٔىرىٕي جبغالغٕي جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىضۇق، ضىٍٗرگىّۇ غۇٔي جٗۋضىَٗ لىٍضۇق. ٍٗٔٗ ض

غۇٔي ثبٍبْ لىٍضۇلىي، ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھ  ٔبزىً لىٍؽبْ لبٔۇٕٔي ئىٕىبر 

لىٍطبۈالر، )ثىٍىڭالروي  ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ھبجىحي ٍولحۇر. چۈٔىي ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي 

ِٗٗش، ئۇ ثبرٌىك ضۈپٗجٍىرىضٖ، ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ِوھحبج ئ

 گٗ الٍىمحۇر.ٗھِّٗٗ ئىػٍىرىضا ِٗصھىَ

_ وبئىٕبجحىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ِۇھبپىسٖت لىٍىػمب ۋٖ 121

 ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ئۇرۇٔالغحۇرۇغمب. ئ زى ٍبٌؽۇز وۇپبٍىضۇر.

پ ئورٔۇۈالرؼب ثبغمب لٗۋِٕي ۋېحىىٍٗرٔي ٍوق لىٍى_ ئي ئىٕطبٔالر! ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب، ض122

 وٌٗحۈرىضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ غۇٔضاق لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر.

و زٌٗ  ئبسىرٖجحىٓ ٍۈز  _ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرصىٓ وىّىي صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىرىٕي123

صٖرگبھىضىضۇر. غۇۈب ھٗروىُ ئ رۈٍضىىْٗ، )ثىٍىپ لوٍطۇٔىي  صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ٔېّٗجٍىرى ئبٌالھٕىڭ 

صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ٍبسػىٍىمالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئ زىضىٓ جىٍىطۇْ، چۈٔىي ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطىضۇر. 

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٔىَٗجٍىرىٕي ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىٕي و رۈ  

 جۇرؼۇچىضۇر.

ىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىر124

وىػىٍٗر! ئ زۈۈالرٔىڭ ٍبوي ئبجب _ ئبٔبۈالر ۋٖ ئۇرۇق _ جۇؼمبٍٔىرىڭالرٔىڭ زىَىٕىؽب گۇۋاھٍىك ثېرىػىٗ 

ٌۇغىؽب لبرىّبً، ئبصاٌٗجحٗ چىڭ جۇرىضىؽبْ، وئۇالرٔىڭ ثبً ٍبوي وِٗجٗؼٗي ثجوؼرا وٌٗگْٗ جٗلضىرصىّۇ، 

رازىٍىمي ئۈچۈْ صۇرۇش گۇۋاھٍىك ثېرىضىؽبْ ثوٌۇۈالر. ئبٌالھ ئۇالرؼب ضىٍٗرصىٓ ثٗورٖن ٍېمىٕضۇر، ئبٌالھ 

ئۇالرؼب ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. غۇۈب ٔٗپطي سبھىػىڭالرؼب ثېرىٍىپ، 

ْ گٗ  ثىٍْٗ ٍېمىٍٕىرىڭالرؼب ٍبْ ثېطىپ ئبصىً ۋٖ صۇرۇش گۇۋاھٍىك ثېرىػحىٓ ٍۈز ئ رۈِٗۈالر، ٍبٌؽب

گۇۋاھٍىمٕي ئ زگٗرجىۋٖجًّٗ، ئۇٔي ئ ز پېحي ئبصا لىٍىڭالر، صۇرۇش گۇۋاھٍىك ثېرىػحىٓ ثبظ جبرجّبۈالر، 

گۇۋاھٍىمحب ھٗلىمٗجٕي ٍوغۇرِبۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ھٗلىمٗجٕي ثۇرِىٍىطبۈالر ٍبوي گۇۋاھٍىمحىٓ ثبظ 



ػىڭالرصىٓ سٗۋٖرصار ثوٌۇ  جۇرىضۇ، جبرجطبۈالر، )ثىٍىڭالروي  ئبٌالھ  ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّى

 ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثٌٗگىٍٍٗضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ 125

ٗرگٗ ئبٌالھ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ئبٌالھمب، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب، لۇرئبٔؽب، ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌ

جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثالرؼب ثوٌؽبْ غۇ چىٓ ئىّبٔىڭالرٔي، ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 

بٌالھٕىڭ ئئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ٍبسػي ئٌِٗٗىڭالرٔي ئىسچىً صاۋاِالغحۇرۇۈالر. وىّىي ئبٌالھٕي، 

لىٍىع ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍؽبْ وىحبثٍىرىٕي، ھ رِٗجٍىه پٗرىػحىٍىرىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔىَٗجٕي ھىضاٍٗت 

ھٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ ئبٌالھ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضىٓ جبٌال  چىمبرؼبْ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ۋٖ 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ جىرىٍضۈرۈٌۈ ،  –ئىٕطبٔالر ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 

وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ئۇ ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ چىمىپ وٗجىْٗ، ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب ثبرىضىؽبْ ئبسىرٖت 

 ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىرالٍىػىپ لبجحىك ئبزؼبْ ثوٌىضۇ.

_ ئىّبْ ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئىّبٔىضىٓ ٍېٕىۋېٍىپ وبپىرٌىممب لبٍحمبْ، ئبٔضىٓ 126

بٔضىٓ وبپىرٌىمىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىپ، غۇ وبپىرٌىمىٕي ٍٗٔٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ وبپىرٌىممب لبٍحمبْ، ئ

 صاۋاِالغحۇرؼبٔالرٔي ئبٌالھ وٗچۈرٍِٗضۇ، ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽىّۇ ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! جىٍىضا ئىّبْ ئېَحىپ لوٍۇ ، صىٍىضا وبپىرٌىمٕي ٍوغۇرىضىؽبْ ِۇٔبپىمالرؼب 127

 ئبسىرٖجحىىي لبجحىك ئبزاثحىٓ ثېػبرٖت ثٗرگىٓ.

_ ِۇئّىٍٕٗرٔي لوٍۇ  وبپىرالرؼب جٗرٖپضار ثوٌىضىؽبْ، ئۇالرٔي صوضث جۇجۇ  ئۇالرصىٓ ٍبرصَٖ 128

ىٓ لېػىضالرٔىڭ ئبغۇ وبپىرٕي جٌٗٗ  لىٍىضىؽبْ، ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍبِبْ و رىضىؽبْ وىػىٍٗر وۈچ _ لۇۋۋٖج

ضۇ، چۈٔىي ٍبرصَٖ ۋٖ وۈچ ؟ ئۇالر ثىٍىپ لوٍطۇٔىي، وبپىرالر ئۇالرؼب لىٍچٗ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍئىسصٖۋاجبِضۇ

 _ لۇۋۋٖجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ئ زىٕىڭ وىحبثىضا ضىٍٗرگٗ غۇٔضاق ھ وۈَ چۈغۈرصىىي، ضىٍٗر 136

ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ئىٕىبر لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ئبۈٍىطبۈالر، ئۇ وبپىرالر وۇـرى ۋٖ 

ضىٓ ثبغمب پبراۈالرؼب ٍ جىٌّٗىگۈچٗ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌحۇرِبۈالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇالر ثىٍْٗ ِٗضشىرى

چۈٔىي ضىٍٗر ثۇ ھبٌٗجحٗ ئۇالرٔىڭ  .ئوٌحۇرضبۈالر، ضىٍٗرِۇ ئۇالرؼب ئوسػبظ ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر

. گۇٔبھ _ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػىؽب ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىػىؽب رازى ثوٌؽبْ ثوٌىطىٍٗر

ئبٌالھ غٗوطىسوي، ِٗئطىَٗجىٗ رازى ثوٌؽبْ ئبصَٖ ئۇٔي لىٍؽبٔؽب ئوسػبظ گۇٔبھىبر ثوٌىضۇ. 

 ِۇٔبپىمالرٔىڭ ۋٖ وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جٗھِٕٗٔٗگٗ جوپالٍضۇ ۋٖ ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاثٕي جېحىحىضۇ.



ۇۋاجمبٔالر صٖي ئبغۇ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ ثېػىڭالرؼب سبپىٍىك وېٍىػىٕي و زىحىپ جۇر131

ِۇٔبپىمالرصۇر. ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ ضىٍٗرگٗ ثىرٖر زٖپٗر ٔېطىپ ثوٌۇ ، صۈغٍّٗٔٗرگٗ ؼبٌىت وٌٗطٗۈالر 

 ْثىس ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئِٗٗضّىضۇق، ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ ثٗرگٗ»ۋٖ ؼٗٔىَّٗجىٗ ئېرىػطٗۈالر، ئۇالر9 

ثىس »زأطب، ثۇ ِۇٔبپىمالر ئۇ وبپىرالرؼب9 صٍٖضۇ. ئٗگٗر وبپىرالر جٗرٖ  ؼٌٗىجٗ لب« ئِٗٗضّىضۇق؟

صٍٖضۇ. ئبٌالھ  « صىٓ ؼبٌىت وٌٗگْٗ جۇرۇ ، ضىٍٗرٔي ِۇئّىٍٕٗرصىٓ لوؼضىّىضۇلّۇ؟ٔىڭ ئۈضحۈۈالرضىٍٗر

لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ئبٌالھ وبپىرالرؼب ھٗلىمىٌ ِٗٔىضىىي 

لٗجئىٌ ٍوي ثٗرٍِٗضۇ. صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحىىي ٍبسػي ئبلىۋٖت ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗرٔي ثوٍطۇٔضۇرۇغمب 

 ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبضحۇر.

_ غۈثھىطىسوي، ثۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىػي ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ٍوغۇرۇ ، ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زىٕي 131

ھحىٓ ِۇضۇٌّبْ لىٍىپ و رضىحىع ئبرلىٍىك ئبٌالھٕي ئبٌضاغمب ئۇرۇٔۇغحۇر. ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕي ئبٌال

ٍوغۇرۇ  لبالالٍّىس صٖ  ئوٍالٍضۇ. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئبٌضاِچىٍىمىؽب ٍبرىػب جبزاضىٕي ثېرىضۇ. ئۇ 

ِۇٔبپىمالر ٔبِبزؼب جۇرؼبٔضىّۇ پٗلٗت سۇغَبلّبضٍىك ثىٍْٗ جۇرىضۇ، ٔبِبزٔي وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع 

 ئۈچۈٔال ئولۇٍضۇ، ئبٌالھٕي ثٗوّۇ ئبز ٍبص ئېحىضۇ.

ىمالر پٗلٗت غٗوٍىٕىع، ئىىىىٍىٕىع ۋٖ ئىسجىرا  ئىچىضىال ئ جىضۇ، ئۇالرٔىڭ _ ئۇ ِۇٔبپ132

ئٗھۋاٌي ثىرسىً جۇرِبٍضۇ، ئۇالر ِۇئّىٍٕٗرگىّۇ، وبپىرالرؼىّۇ جٗۋٖ ئِٗٗش، وۇـرى ثىٍْٗ ئىّبْ 

ضْٗ ئبرىطىضا ئبرىطبٌضى ثوٌۇ  ٍۈرىضۇ، ئبٌالھ وىّٕىڭ لٌٗجىٕي ئىّبٔضىٓ ثۇرىۋٖجطٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

ٗجىٗ ٍېحٗوٍٗغىٗ ھېچجىر ٍوي جبپبٌّبٍطْٗ.ئۇٔ  ي ھىضٍا

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ 133

وىػىٍٗر! ضىٍٗر ِۇئّىٍٕٗرٔي لوٍۇ ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي صوضث جۇجّبۈالر. ضىٍٗر 

جۇظ ئبرلىٍىك ئ زۈۈالرٔىڭ ئىّبْ صٖۋاضىضا راضحچىً ئِٗٗضٍىىىڭالر جوؼرۇٌۇق صۈغّىٕىڭالرٔي صوضث جۇ

 ئوپئوچۇق ثىر پبوىث ھبزىرال  ثېرىػٕي سبالِطىٍٗر؟ مبئبٌالھ

_ ِۇٔبپىمالر لىَبِٗت وۈٔي چولۇَ صوزاسٕىڭ ئٗڭ ئبضحىٕمي لٗۋىحىگٗ جبغٍىٕىضۇ. ئي 134

 لبٌىضىؽبْ ثىرٖر ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍطْٗ.پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔي ٍبِبْ ئبلىۋٖجحىٓ لوؼضا  

_ پٗلٗت ِۇٔبپىمٍىمحىٓ ٍېٕىپ، ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئ زىٕىڭ ئىچىي ۋٖ جبغمي ثبرٌىك 135

ئٗھۋاٌىٕي جۈزٖجىْٗ، ِۇئّىٍٕٗرٔي صوضث جۇجۇ ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب چىڭ ئېطىٍؽبْ، صىٕٕي ئبٌالھمب 

غۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر.  سبٌىص لىٍؽبْ وىػىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئٗٔٗ

 ئبٌالھ ئبسىرٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ وبجحب ئٗجىر ئبجب لىٍىضۇ.



_ ئٗگٗر ضىٍٗر ئٌِٗٗىڭالرٔي جۈزٖ ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ھٗلىمىٌ رٖۋىػحٗ ئىّبْ 136

، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ِوھحبج ئِٗٗش، ئېَحطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبزاة لىٍىپ ٔېّٗ لىٍىضۇ؟ غٗوطىسوي

پٗلٗجال گۇٔبھىبر ثٗٔضىٍىرىٕي جبزاالٍضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جبئٗت _ ئىجبصٖجٍىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي 

 ھٗضطىٍٗ  ثٗرگۈچىضۇر، ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

زۇٌۇِؽب ئِّٗب  ئبغىبرا ٍبِبْ ض ز لىٍىػىٕي ٍبلحۇرِبٍضۇ، _ ئبٌالھ ھٗرلبٔضاق ثىر وىػىٕىڭ137

زاٌىّٕىڭ ئۈضحىضىٓ غىىبٍٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي ئوجحۇرىؽب چىمبرضب ثوٌىضۇ.  ئۇچرىؽبْ وىػي

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبغىبرا ئېَحمبٍٔىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىڭالرٔىّۇ 

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ىرىممب ٍوي ھبزىرالٍضۇ، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ _ ئبٌالھ ئٗپۇچبٍٔىممب چبلىرىضۇ، ثۇ چبل138

ٍبسػىٍىمٕي ئبغىبرا لىٍىع ٍبوي ِٗسپىٌ لىٍىع ئىشحىَبرىضۇر. غۇٔىڭضٖن ٍبِبٍٔىك 

لىٍؽۇچىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع ٍبوي ئۇٔي ئٗپۇ لىٍىۋېحىػّۇ ئۇالرٔىڭ 

ثىرى ئىشحىَبرى ثوٌۇ ، ئٗپۇ لىٍىع ئٗۋزٌٖضۇر. ئبٌالھٕىڭ ئېطىً ضۈپٗجٍىرىضىٓ 

 گۇٔبھىبر ثٗٔضىٍىرىگٗ وۈچي ٍېحىضىؽبْ جۇرۇ  ئۇالرٔي ئٗپۇ لىٍىػحۇر.

غۈثھىطىسوي، ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالر ئىچىضىٓ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ  _ 141_146 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر، ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي 

ئىٕىبر لىٍىع ٍبوي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثٗزىطىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈ ، ثٗزىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ 

ى، صېگْٗ ج ھّٗت ثىٍْٗ ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ٍبٌؽبْ ض زٌىض

ٍوي  ئوجحۇراپٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ئبرىطىٕي ئبٍرىۋٖجّٗوچي ثوٌؽبٔالر، ئىّبْ ثىٍْٗ وۇـرىٕىڭ ئبرىطىضا 

 جۇجّبلچي ثوٌؽبٔالر _ ئٗٔٗ غۇالر غٗوطىس وبپىرالرصۇر، وبپىرالرؼب سبرٌىؽۇچي ئبزاة جٍَٗبرٌىضۇق.

الھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئبٌالھ ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ _ ئب141ٌ

ھِّٗىطىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍؽبْ، ئىّبْ ئېَحىػحب پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھېچجىرىٕي 

ئبٍرىۋٖجّىگْٗ ۋٖ غٗرىئٗجٕىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ثبرؼۇ، ئبٌالھ ئٗٔٗ غۇ 

، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى ئۈچۈْ ٔبھبٍىحي ىػىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىٕىڭ ِۇوبپبجٍىرىٕي ۋٖ ئٗجىرىٕي جوٌۇق ثېرىضۇو

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ضٗٔضىٓ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِ جىسىطىگٗ 142

ٌٍٗٗھىططبالِؽب ثېرىٍگٗٔضٖن ئ زٌىرىگٗ ئبضّبٔضىٓ ئوسػبٍضىؽبْ ثىر ِ جىسٖ جٌٗٗ  لىٍىضۇ، ِۇضب ئ

ثىر وىحبة ٔبزىً لىٍىٕىػىٕي جٌٗٗ  لىٍىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ثۇٔىڭؽب ئٗجٗثٍّٗٔٗ. چۈٔىي 

ثىسگٗ »ئۇالرٔىڭ ئٗجضاصٌىرىّۇ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ثۇٔىڭضىّٕۇ چوۈرالىٕي جٌٗٗ  لىٍىپ9 



ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ھٗلمي غۇٔىڭ ثىٍْٗ ْٗ ئىضى. صېگ« ئبٌالھٕي ئوچۇق _ ئبغىبرا و رضٗجىىٓ

ثوٌّىؽبْ ثۇٔضاق جٌٗٗپٕي لوٍۇظ ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ، ھبالن لىٍؽۇچي 

ئۇالرٔي چبلّبق ضولمبٔضىٓ وېَىٓ  ئبٔضىٓئبزاثمب ئۇچرىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي چبلّبق ضولمبْ ئىضى. 

ططبالِٕىڭ لوٌىضا ِوزاٍؽب چولۇٔۇغٕىڭ ئوپئوچۇق ئۇالر ِۇضب ئٌٍٗٗھى ئبٌالھ جىرىٍضۈرگٗٔضٖ،

ئبزؼۇٍٔۇق ۋٖ وۇـرىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضىؽبْ روغْٗ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي و رۈ  جۇرۇلٍۇق، 

ٍٗٔٗ ِوزإٍي ِٗثۇص لىٍىۋاٌضى. ئۇالر جٗۋثٗ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ِوزاٍؽب چولۇٔؽبٍٔىك 

وبجحب  ىٕي ئىطپبجالٍضىؽبٍْىىئىىٗٔ پٍٗؽِٗجٗرئۇٔىڭ ھٗق  گۇٔبھىٕىّۇ وٗچۈرۈۋٖجحۇق. ثىس ِۇضبؼب

 صٌٖىً _ پبوىث ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق.

_ ئۇالر جٗۋراجمب ئِٗٗي لىٍىع ھٗلمىضٖ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ثېرىػٕي رٖت لىٍىپ جۇرۇۋاٌؽبٔضا، 143

ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖش غٗھىرىٕىڭ »ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ جۇر جېؽىٕي جىىٍٗ  لوٍضۇق ۋٖ ئۇالرؼب9 

صېگْٗ ثوٌطبلّۇ، ئۇالر  ئۇ جبٍؽب ھبوبۋۇرٌۇق ثىٍْٗ « ازىطىضىٓ ئېگىٍگْٗ ھبٌضا وىرىڭالرصٖرۋ

صېگْٗ ثوٌطبلّۇ، ئۇالر غٗٔجٗ وۈٔي « غٗٔجٗ وۈٔي ثېٍىك جۇجّبۈالر»وىرىػحي. ٍٗٔٗ ثىس ئۇالرؼب9 

  ثېٍىك جۇجۇۋٖرصى، ئۇالرصىٓ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ثوٌطبلّۇ، ئۇالر ھٗر لېحىُ ئٗھضىٕي ثۇزۇ

 وٌٗضى.

_ ئۇالر ئٗھضىٕي ثۇزؼبٍٔىمي، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 144

ئبٍٗجٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرگٍٗٔىىي ۋٖ ثىسٔىڭ صىٍٍىرىّىس 

ىٓ پٗرصىٍٗٔگْٗ، غۇۈب ضېٕىڭ ض زۈۈٕي چۈغٍّّٗٔٗىس صېگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي رٖھّىحىّىسص

ٍىراق لىٍضۇق. ھٗلىمٗت غۇوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ وۇـرىٍىمي جۈپٍٍٗىضىٓ صىٍٍىرىٕي پېچٗجٍىۋٖجىْٗ، 

 غۇۈب ئۇالر ثٗوّۇ ئبز ئىّبْ ئېَحىضۇ )ٍٗٔي جوٌۇق ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ .

_  ٍٗٔٗ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ پبن ِٗرٍِٗگٗ زىٕب لىٍضى صٖ  چوڭ ثوھحبٕٔي چبپٍىؽبٍٔىمي 145

 رؼب ٌٗٔٗت لىٍضۇق.ئۈچۈْ، ئۇال

_ ٍٗٔٗ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطبٔي ئ ٌحۈرصۇق صېگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، 146

ئۇالرؼب ٌٗٔٗت لىٍضۇق. ھبٌجۇوي، ئۇالر ئىَطبٔي ئ ٌحۈرگّٗٔۇ ئِٗٗش، صارؼب ئبضمبّٔۇ ئِٗٗش، 

 ٌحۈرگْٗ. ئىَطبٔي ٌېىىٓ ئۇالر ئىَطبؼب ئوسػب  وېحىضىؽبْ ثىر ئبصِٖٕي ئىَطب صٖ  ئوٍال  ئ

ئ ٌحۈرصۇق صٖۋاٌؽبْ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ئۇالرؼب ئىػٗٔگْٗ سىرىطحىَبٔالر ھِّٗىطي غٗن ۋٖ ھٍٗرأٍىك 

ئىچىضىضۇر. ئۇالر ثۇ ئىػٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضۇ، پٗلٗت گۇِبٔؽىال ئبضبضٍىٕىضۇ، ئۇالر ئىَطبٔي 

 ئ ٌحۈرٌٖىگْٗ ئِٗٗش.



ۋٖ روھي ثىٍْٗ ھبٍبت ھبٌىحىضٖ ئ ز جٗرىپىگٗ  _  ئٗوطىچٗ، ئبٌالھ ئىَطبٔي ثٗصىٕي147  

و جۈرصى، ئۇٔي وبپىرالرصىٓ لۇجمۇزصى. ئبٌالھ پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ھ وۈٍِىرىضٖ ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ 

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبسىر زاِبٔضا ئبضّبٔضىٓ چۈغىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئٗھٍي وىحبثحىٓ 148 

جبْ ئىگىطي ئ ٌۈغحىٓ ئىٍگىرى ئۇٔىڭؽب چولۇَ ئىّبْ ئېَحىضۇ، ئىَطب لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئ زىگٗ ھٗرثىر 

 ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب ۋٖ ئ زىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىؽب گۇۋاھ ثوٌىضۇ.

ٍٗھۇصىَالر چوڭ گۇٔبھالرٔي ضبصىر لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي،  _ 151_156 

وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ جوضمبٍٔىمي، ھبراَ لىٍىٕؽبْ جبزأىٕي ٍېگٍٗٔىىي، وىػىٍٗرٔىڭ پۇي _ 

 ِېٍىٕي ٔبھٗق ٍٗۋاٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئىٍگىرى ھبالي لىٍؽبْ پبوىس ٔٗرضىٍٗرٔي ئۇالرؼب ھبراَ

 لىٍىۋٖجحي.

ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ئبسىرٖجحٗ 

 لبجحىك ئبزاة ھبزىرٌىضۇق.

_  ئِّٗب ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىچىضٖ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالرٔي ثىٍىػحٗ ثىٍىّي چوۈمۇر 151

ٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگٍٗٔٗرگٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضبۈب ثوٌؽبٔالرؼب، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگ

ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب ۋٖ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ثېرىٍگْٗ جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً لبجبرٌىك 

وىحبثالرؼب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضىؽبْ، پۇي _ ِېٍىٕىڭ زاوىحىٕي ثېرىضىؽبْ، 

وۈٔىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ئبجب  ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت

 لىٍىّىس.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، وىػىٍٗرگٗ ھٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ جوؼرۇٌۇق ٔۇھمب ۋٖ 152

ئۇٔىڭضىٓ وېَىٕىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھَي لىٍؽبٔضٖن، ضبۈىّۇ ۋٖھَي لىٍضۇق، ھِٗضٖ ئىجراھىّؽب، 

، ئىطھبلمب، ٍٗئمۇثمب، ٍٗئمۇثٕىڭ ئٗۋالصٌىرىضىٓ ثوٌؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ، ئىَطبؼب، ئىطّبئىٍؽب

ئٍَٗۇثمب، ٍۇٔۇضمب، ھبرۇٔؽب، ضۇٌٍّٗبٔؽب ۋٖھَي لىٍؽبْ ئىضۇق، صاۋۇصلب ضبِبۋى وىحبة زٖثۇرٔي ئبجب 

 لىٍؽبْ ئىضۇق.

ىرىىي ئبٍٗجٍٗرصٖ ثىس ضبۈب ِۇغۇ ئبٍٗجحىٓ ئىٍگ ،ئبرىطىضاپٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىس ئٗۋٖجىْٗ _ 153

 ّْىؽبثبٍبْ لىٍھېىّىحىّىسٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ، ، ثبٍبْ لىٍؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرِۇ

ئبٌالھ ِۇضبؼب ثىۋاضىحٗ ض ز لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔي غٗرٖپٍٗٔضۈرصى. )ثۇ  ثبر.پٍٗؽِٗجٗرٌٗرِۇ 

صېگْٗ ضۈپىحىٕىڭ ھٗلٍىمىٕي ئىطپبجالٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ِۇضب « ض زٌىگۈچي»ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ثىۋاضىحٗ ض ز لىٍؽبْ .



 ىٍىپلپٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ثىسٔىڭ _  154

ئبٌالھٕىڭ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىؽب  ضىٓ وېَىٓ )وٌٗگٗٔئٗۋٖجىٍٗٔىىىّىس وىػىٍٗرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر 

ئبٌالھ ئ ز پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، جٗصثىرٌىرىضٖ  .ئبٌضىضا ثبھبٔٗ و رضٗجّٗضٍىىي ئۈچۈٔضۇر

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ر ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ثبغمب وبپىرال155

ثوٌطب، ئبٌالھ ضېٕىڭ لۇرئبْ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ، لۇرئبٕٔي ئ ز ئىٍىّي 

ثىٍْٗ ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ، پٗرىػحىٍٗرِۇ ضبۈب وٌٗگْٗ ۋٖھَىگٗ گۇۋاھٍىك 

 ۇر.ثېرىضۇ. ئبٌالھٕىڭ گۇۋاھٍىمي ٍېحٗرٌىىح

_ غۈثھىطىسوي، ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرٔي 156

 ئىطالَ صىٕىضىٓ جوضمبٔالر  ھٗلىمٗجحىٓ ئىٕحبٍىٓ ٍىرالٍىػىپ، چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇلمب پبجمبٔالرصۇر.

 _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىپ157

ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ئبٌالھ ھٗرگىس وٗچۈرٍِٗضۇ، ئۇالرٔي ٔىجبجٍىممب ئېٍىپ 

 چىمىضىؽبْ ٍوٌؽىّۇ ثبغٍىّبٍضۇ.

ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ثۇ ئبٌالھمب ، لوٍۇۋېحىضۇ ىالصوزاسٕىڭ ٍوٌىؽ پٗلٗت_ ئۇالرٔي 158

 ، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر.ضۇرئبضبٔ

ر! ضىٍٗرگٗ ثىسٔىڭ ئٌٗچىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ  رٖثجىڭالر _ ئي ئىٕطبٔال166

جٗرىپىضىٓ ھٗق صىٓ ثوٌؽبْ ئىطالَ صىٕىٕي ئېٍىپ وٌٗضى. ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئۇٔىڭؽب 

ئٗگىػىڭالر. چۈٔىي ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىع ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر وۇـرىٕي 

ىپ لوٍۇۈالروي، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىڭالرؼب ھبجىحي صاۋاِالغحۇرضبۈالر، ثىٍ

ٍوق. چۈٔىي ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ ئىگىطىضۇر. ئبٌالھ 

ضىٍٗرٔىڭ گٗ  _ ض زۈۈالرٔي ۋٖ لىٍؽبْ ئٌِٗٗىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثۇٍرۇؼبٍٔىرىضا ۋٖ 

ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. ئبضّبٔالر ۋٖ زېّىٓ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽبْ ئىىْٗ، جوضمبٍٔىرىضا ھېىّٗت 

ضىٍٗرٔىڭّۇ ئبٌالھ جبئبالؼب، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ 

 وٌٗحۈرۈغۈۈالر ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٗڭ ٍبسػىضۇر.

ثوٌۇغحىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗۈالر،  ! صىٕىڭالر ھٗلمىضٖ جوؼرا ئېحىمبصجبحىَبٔالرطسىرى_ ئي 161

ھٗق گٗپٕىال لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئبٍبي ٍبوي ثبٌىٕي ِٗٔطۇ  لىٍّبۈالر.  پٗلٗتئبٌالھ ھٗلمىضٖ 

ِٗضىھ _ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىضۇر، ئبٌالھ ئۇٔي ھٗق پٍٗؽِٗجٗر 

صېگْٗ وٌٗىّىطىضىٓ « ثوي!»لىٍىپ ئٗۋٖجحي، ئۇٔي جىجرىً ئبرلىٍىك ِٗرٍِٗگٗ ئٗۋٖجىْٗ 



ٍبراجحي. غۇۈب، ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭالر، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھحىٓ 

ئېٍىپ وٌٗگْٗ ۋٖھَىگٗ ئِٗٗي لىٍىڭالر، ئىَطبٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٔىطي ِٗرٍِٕٗي ئبٌالھمب غېرىه 

«ئبٌالھ  ئۈچحۇر»)لىٍىۋاٌّبۈالر، 
34

ىٓ ٍېٕىڭالر، ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗر صېگْٗ ضٗپطٗجٗۈالرص 

ئىالھحۇر، ثبٌىٍىك ثوٌۇغحىٓ پبوحۇر، ئبضّبٔالرصىىي  الئۈچۈْ ٔبھبٍىحي ٍبسػىضۇر. ئبٌالھ پٗلٗت ثىر

ٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ئبٌالھٕىڭ ئ ز غٍٗئىۋٖ زېّىٕضىىي 

طۇْ؟! ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ِٗسٍۇلبجي ئىچىضىٓ لبٔضالّۇ غېرىىي ٍبوي ثبٌىطي ثوٌ

 ئىضارٖ لىٍىع، ئۇالرٔىڭ ھبٍبجىٕي لوؼضاظ ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىه ھبِىَضۇر.

_ ِٗضىھ ئبٌالھمب ثٗٔضٖ ثوٌۇغحىٓ ھٗرگىس ثبظ جبرجّبٍضۇ، ئبٌالھمب ٍېمىٓ پٗرىػحىٍٗرِۇ 161

جبرجّبٍضۇ. وىّىي ئبٌالھمب ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ ثبظ 

ثٗٔضىچىٍىه لىٍىػحىٓ، ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇغحىٓ ثبظ جبرجىضىىْٗ ۋٖ جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىضىىْٗ، ثىٍىپ 

لوٍطۇٔىي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئ ز صٖرگبھىؽب جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗت 

 ىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ.ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىگٗ جېگىػٍ

_ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، غۇ ئىّبٔىٕي ئېحىمبص، ئِٗٗي ۋٖ گٗ  _ ض زصٖ ئىطپبجٍىؽبْ، 162

ئبٌالھٕىڭ صىٕىضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي 

ِّٗب ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جوٌۇق ثېرىضۇ، ئ ز پٗزٌىضىٓ جېشىّۇ ئبغۇرۇ  ثېرىضۇ. ئ

جبرجمبْ ۋٖ ئ زىٕي چوڭ جۇجۇ  ئبٌالھمب ثٗٔضىچىٍىه لىٍىػمب ثوٍۇٔحبۋٌىك لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ 

وٌٗطٗن، ئبٌالھ ئۇالرٔي لبجحىك ئبزاثالٍضۇ. ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  

 جبپبٌّبٍضۇ.لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق صوضث ۋٖ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر 

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ئوپئوچۇق صٌٖىً _ پبوىث وٌٗضى، ئۇ 163

ثوٌطىّۇ، ثىسٔىڭ ئٌٗچىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ روغْٗ ھ ججٗت ۋٖ 

ِ جىسىٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ئٗڭ وبجحىطي لۇرئبٔضۇر. لۇرئبْ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىه زٖٔجىرىٕي جبِبٍِىؽۇچي ئبسىرلي پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي 

 صٌٖىٍٍٍٗضۇ. صېّٗن، ثىس ضىٍٗرگٗ ثۇ ئوپئوچۇق ٔۇر ثوٌؽبْ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضۇق.

_ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، غۇ ئىّبٔىٕي ئېحىمبص، ئِٗٗي ۋٖ گٗ  _ ض زصٖ ئىطپبجٍىؽبْ، 164

ىگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ئوپئوچۇق ٔۇر _ لۇرئبٔؽب چىڭ ئېطىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئبٌالھ ئ زٌىر

                                                             
ئبٌالھ، ئىَطب » صېطٗ، ٍٗٔٗ ثٗزىطي« ئبٌالھ، ِٗرٍَٗ ۋٖ ئىَطب ئۈچي ثىر ئىالھحۇر » سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ثٗزىطي 34

 صٍٖضۇ.« ۋٖ رۇھۇٌمۇصۇش ئۈچي ثىر ئىالھحۇر



ِي ثىٍْٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ، ثۇ صۇَٔبصا ثوٌطب ٖ_ وٗر پٗزيئۇالرٔي ئبسىرٖجحٗ ئ ز رٖھّىحي ۋٖ 

 ئۇالرٔي جٕٗٔٗجىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ.

ضىٓ ثبٌىطي ٍوق، ئبجىطىّۇ ٍوق ِېَىحٕىڭ ِىراضي جوؼرۇٌۇق ضٗٔئۇالر _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! 165

ئبٌالھ ثۇ ِٗضىٍىٍٗر جوؼرىطىضىىي ھ وۈِٕي ِۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىضۇ9 »پٗجىۋا ضورىػىضۇ، ئېَحمىٕىي، 

ثبٌىطي ثوٌّىطب، ئبجىطىّۇ ثوٌّىطب، پٗلٗت ئبٔىطي ۋٖ صاصىطي ثىر،  ۇ ئٗگٗر ثىر وىػي ۋاپبت ثوٌ

ٕىڭ ٍېرىّىٕي ئبٌىضۇ؛ ِىراض طي ثىر ھِٗػىرىطىال ثوٌطب، ئۇ  ھِٗػىرىطيٍبوي ئبٔىطي ثبغمب، صاصى

ثىرال ئٗر ثىر جۇؼمىٕىال ثوٌطب، ئۇ ئٗر غۇ ھِٗػىرىطىٕىڭ ئۇٔىڭ ئٗگٗر ئ ٌگۈچي ئبٍبي ثوٌۇ ، 

ِىراضىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌىضۇ. ئٗگٗر ئ ٌگۈچىٕىڭ ئىىىي ھِٗػىرىطي ثوٌطب، ئۇالر ِىراضٕىڭ 

ىپ ئ ز ئبرىطىضا جٗۈضىٓ ئۈٌۈغىضۇ. ئٗگٗر ۋارىطالر ھَٗ ئٗر، ھَٗ ئبٍبي ثىر ئۈچحىٓ ئىىىىطىٕي ئېٍ

ثېرىٍىضۇ. ضىٍٗرٔىڭ ِىراش  ٌۈغيجۇؼمبٔالر ثوٌطب، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ثىر ئٗرگٗ ئىىىي ئبٍبٌٕىڭ ئۈ

ئىػٍىرىضا ھٗلىمٗجحىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ِىراش جٗلطىّبجىٕي ۋٖ 

ۇ، ئبجىطىّۇ ٍوق ِېَىحٕىڭ ِىراضىٕىڭ ھ وّىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھ ئىػالرٔىڭ ثبٌىطىّ

 «.ئبلىۋىحىٕي ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ۋٖ ٔېّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ِبئىذٖ ضۈرىطى

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ 

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  1

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! صىٕٕىڭ لبٔۇْ _ پىرىٕطىپٍىرىؽب ئِٗٗي لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇغحىٓ ئىجبرٖت 

لىٍىڭالر، ئ ز ئبراۈالرصىىي ئبِبٔٗت ۋٖ ئېٍىُ _ ضېحىُ لبجبرٌىك ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ئٗھضٖۈالرؼب ۋاپب 

ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىگٗ ِۇۋاپىك ئېٍىپ ثېرىٍؽبْ 

ئٗھضىٍىرىڭالرؼب ۋاپب لىٍىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ چبرۋىالرصىٓ ج گٗ، وبال، لوً لبجبرٌىمالرٔي ھبالي 

ىمىٕي ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ِبي ۋٖ لبْ ٌېىىٓ ھبراٍِ لىٍضى،

لبجبرٌىمالرٔي، غۇٔضالال ضىٍٗر ھٗج ٍبوي ئ ِرىگٗ ئېھراَ ثبؼٍىؽبْ چېؽىڭالرصا ئوۋ ئوۋالغٕي ھبالي 

ضبٔىّبۈالر. غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ھېىّىحي ۋٖ ئبصاٌىحىگٗ ئبضبضْٗ ئ زى سبٌىؽبٔچٗ ھ وۈَ 

 لىٍىضۇ.

ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  _ 1

ئبٌالھ ثېىىحىْٗ چٗن _ چېگراالرصىٓ ۋٖ و رضٗجّىٍٗرصىٓ چٗجٕٗ  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! 

وٗجّٗۈالر، زۇٌمٗئضٖ، زۇٌھٗججٗ، ِۇھٗررَٖ ۋٖ رٖجٗثحىٓ ئىجبرٖت ئۇرۇظ لىٍىع چٗوٍٗٔگْٗ ئبٍضا 

ھبالي ضبٔىّبۈالر )ئٗگٗر صۈغٍّٗٔٗر ضىٍٗرگٗ ثۇ ئبٍالرصا ئۇرۇظ ئبچطب، ئۇالر ئۇرۇظ لىٍىػٕي 

ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر . غۇٔىڭضٖن، لۇرثبٍٔىك ِبٌؽب، لۇرثبٍٔىك ِبٌٕىڭ ثوٍٕىؽب ثۇ ِبٌٕىڭ لۇرثبٍٔىك 

لىٍىٕىضىؽبْ ِبي ئىىٍٗٔىىي ۋٖ ِبٌٕي ھٍٗضٖ  وٌٗگْٗ وىػىٕىڭ ھٗج لىٍّبلچي ئىىٍٗٔىىىٕىڭ 

ضۈپىحىضٖ ئېطىپ لوٍۇٌؽبْ ثوٍۇٔچۇلالرؼب، رٖثجىٕىڭ پٗزٌىٕي ۋٖ رازىٍىمىٕي جىٍٗ  ئبالِىحي 

ثٍٗحۇٌالھمب وٌٗگۈچىٍٗرگٗ چېمىٍىػٕي ھبالي ضبٔىّبۈالر. ضىٍٗر ئېھراِضىٓ چىممبٔضىٓ وېَىٓ، 

ضىٍٗرگٗ ئوۋ ئوۋالظ ھبالي ثوٌىضۇ. ھۇصٍٖجىَٗصٖ ثوٌؽبٔضٖن، ثىرٖر لٗۋِٕىڭ ضىٍٗرٔي ِٗضجىضى 

وىرىػحىٓ جوضمبٍٔىمي ضٗۋٖثىضىٓ وېٍىپ چىممبْ ئ چٍّٗٔىه ھٗرگىسِۇ ضىٍٗرٔي ئۇالرؼب ھٗرِٖگٗ 

چېمىٍىػمب ئېٍىپ ثبرِىطۇْ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئ ز ئبراۈالرصا ٍبسػي ئىػمب ۋٖ جٗلۋاصارٌىممب 

ٍبرصٍِٖىػىڭالر، گۇٔبھ ثوٌىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ و رضٗجّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىػىٗ ضٗۋٖة 

رؼب ٍبرصٍِٖٗغّٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. ثوٌىضىؽبْ ئىػال

 چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي لبجحىمحۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ھبٍۋاْ، ئېمىحىٍؽبْ لبْ، جوۈگۇز گ غي، ئبٌالھحىٓ  2

ٌگْٗ ھبٍۋاْ، ئۇرۇ  ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي جىٍؽب ئېٍىٕىپ ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋاْ، ثوؼۇ  ئ ٌحۈرۈ



ئ ٌحۈرۈٌگْٗ ھبٍۋاْ، ئېگىس جبٍضىٓ ٍىمىٍىپ ئ ٌگْٗ ھبٍۋاْ، ئۈضۈ  ئ ٌحۈرۈٌگْٗ ھبٍۋاْ، 

ٍوٌۋاش، غىر ۋٖ ث رٖ لبجبرٌىك ٍىرجمۇچ ھبٍۋأالر ٍٗ  لوٍؽبْ ھبٍۋاْ لبجبرٌىمالرٔىڭ گ غىٕي 

رٔىڭ گ غىٕي ٍېَىػٕي ٍېَىػٕي ھبراَ لىٍضى. ئبٌالھ جېٕي چىمىپ ثوٌؽۇچٗ ثوؼۇزٌىۋاٌؽبْ ھبٍۋأال

ھبالي لىٍضى. ئبٌالھ ٍٗٔٗ ثۇجالرٔىڭ ئبٌضىؽب ئېٍىپ ثېرىپ ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋأالرٔىڭ گ غىٕي 

ٍېَىػٕي ۋٖ ثىرٖر ئىػٕي ثبغالغحىٓ ئىٍگىرى ئۇٔىڭ سٍٗرٌىه ثوٌىضىؽبْ ٍبوي ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي 

ىٕي ھبراَ لىٍضى. ثۇ ئبٍٗجحٗ ثىٍىع ئۈچۈْ، پبي ئولٍىرى ثىٍْٗ پبي ضبٌىضىؽبْ جبھىٍىَٗت ئبصىح

ھبراَ لىٍىٕؽبْ ئىػالرٔي لىٍىع ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبٍٔىمحۇر ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك 

لىٍؽبٍٔىمحۇر.  ِْٗ ضىٍٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ھبزىر وبپىرالر ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالرٔي 

ۈِىضىٕي ئۈزصى، غۇۈب ئۇالرصىٓ لورلّبۈالر، ٍولىحىػحىٓ ۋٖ ضىٍٗرٔي ئىّبٔضىٓ وۇـرىؽب لبٍحۇرۇغحىٓ ئ

لورلۇۈالر. ثۈگۈْ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالر ثوٌؽبْ ئىطالَ صىٕىؽب ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىع ۋٖ  الِٗٔضىٕ

غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي جبِبِالظ ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالرٔي وبِبٌىؽب ٍٗجىۈزصۈَ، ضىٍٗرٔي 

رىؽب چىمىرىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ٔېّىحىّٕي وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىّبٕٔىڭ ٔۇ

جبِبٍِىضىُ، ئىطالِٕي ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالر ثوٌۇغمب جبٌٍىضىُ، ئۇٔىڭؽب چىڭ ئېطىٍىڭالر، ئۇٔي لوٍۇ  

ثٗرِٗۈالر. وىّىي ئبچٍىمحب لېٍىپ، ئىالجىطىسٌىمحىٓ، گۇٔبھٕي ِٗلطٗت لىٍّبضحىٓ ھبراَ لىٍىٕؽبْ 

ۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍېطٗ، ئۇٔىڭؽب گ

 ئۇٔىڭؽب ئىٕحبٍىٓ ِېھرىجبٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبھبثىٍىرىڭ ضٗٔضىٓ ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ ئ زٌىرىگٗ ٔېّىٍٗرٔىڭ ھبالي  3

ثىٍضۈرگىٕي ضىٍٗرگٗ پبن ٔٗرضىٍٗر، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ »لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ضوراٍضۇ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ثوٍىچٗ غىىبرؼب ئ گىحىٍگْٗ ئىث، لبرچىؽىؽب ئوسػبظ ئوۋچي جبٔىۋارالرٔىڭ ئوۋٌىؽبْ ٔٗرضىٍىرى 

ھبالي لىٍىٕضى. غۇۈب، ئۇالرٔىڭ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئوۋال  ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ٍٗۈالر، ئوۋچي 

ِر _ پٗرِبٍٔىرىؽب صٖۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئٗ‹ ثىطّىٍالھ›جبٔىۋارالرٔي ئوۋؼب لوٍۇ  ثٗرگْٗ چېؽىڭالرصا 

 «.ئبٌالھ  ٔبھبٍىحي جېس ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر وي،غٗوطىس. سىالپٍىك لىٍىػحىٓ لورلۇۈالر

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ٔېّٗجٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئبٌالھ  4

ڭ ثوؼۇزٌىؽبْ ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ پبن ٔٗرضىٍٗرٔي ھبالي لىٍضى، ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔى

ٔٗرضىٍىرى ئ زٌىرىٕىڭ غٗرىئىحىگٗ ِۇۋاپىك ھبٌضا ثوؼۇزالٔؽبْ ثوٌطب، ئۇٔي ٍېَىع ضىٍٗرگٗ ھبالٌضۇر 

ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ثوؼۇزٌىؽبْ ِبٌٍىرىڭالرِۇ ئۇالرؼب ھبالٌضۇر. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ 

بْ ئىپپٗجٍىه ئبٍبٌالرٔي ٔىىبھال  ئىپپٗجٍىه ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي، ٍٗھۇصىٌ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ثوٌؽ

ئېٍىػٕي ھبالي لىٍضى. ئۇ ئبٍبٌالرٔي ئېٍىػٕىڭ غٗرجي ئۇالرٔىڭ ِٗھرىٕي ثېرىع، ئىپپٗجٍىه 

بضٍىك ۋٖ ٍٗھۇصىٌ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ئبغٕب جۇجّئۇالرٔي  ثوٌۇظ، زىٕبٔي و زٌىّٗضٍىه،



ىّىي ئىّبٔىضىٓ ٍېٕىۋاٌىضىىْٗ، ئۇٔىڭ صىٕىؽب ِبٍىً ثوٌۇ  وٗجّٗضٍىىحىٓ ئِٗىٓ ثوٌۇغحۇر. و

 ثبرٌىك ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  وېحىضۇ، ئۇ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌىضۇ.

ٔبِبز ئولۇِبلچي ثوٌؽبٔضا جبھبرٖجطىس ثوٌطبۈالر، ٍۈزۈۈالرٔي ضىٍٗر _ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر!  5

ۇٍۇۈالر، ثېػىڭالرؼب ِٗضھي لىٍىڭالر، ٍۇٍۇۈالر، لوٌۇۈالرٔي جٍٕٗىىىڭالر ثىٍْٗ لوغۇ  ٍ

لوغۇ  ٍۇٍۇۈالر؛ ئٗگٗر جۇٔۇ  ثوٌطبۈالر، ٔبِبز ئولۇغحىٓ ثۇرۇْ  ْپۇجۇۈالرٔي ئوغۇلۇۈالر ثىٍٗ

پبوٍىٕىڭالر، ئٗگٗر )ضۇ زىَبْ لىٍىضىؽبْ صٖرىجىضٖ  وېطٗي ثوٌطبۈالر ٍبوي ضبق  پؼۇضٍي لىٍى

حىٓ وٌٗگْٗ ثوٌطبۈالر ۋٖ ٍبوي ئبٍبٌىڭالر ثوٌطبۈالرِۇ ضٗپٗر ئۈضحىضٖ ثوٌطبۈالر ٍبوي ھبجٗج

 مبلوٌۇۈالرٔي پبن جۇپرال، ، پبوٍىٕىع ئۈچۈْ ضۇ جبپبٌّىطبۈالرثوٌۇ ثىٍْٗ ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبْ 

)ٍٗٔي جٍِّٗٗۇَ لىٍىڭالر ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي  لوٌۇۈالرٔي ضىالۈالر ٔي ۋٖئۇرۇ ، ئبٔضىٓ ٍۈزۈۈالر

غٕي سبٌىّبٍضۇ، غۇۈب ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ رٖھىُ  _ جبھبرٖت ۋٖ ؼۇضٍي ئىػىضا ِۇغٗلمٗجحٗ لوٍۇ

غٗپمٗت لىٍىع ۋٖ وٗۈچىٍىه لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ، جٍِّٗٗۇَ لىٍىػمب رۇسطٗت لىٍضى. چۈٔىي 

ئبٌالھ غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي پبن لىٍىػٕي، ٔېّىحىٕي ضىٍٗرگٗ جبِبِال  ثېرىػٕي 

ڭ ئورٔىؽب جٍِّٗٗۇَ لىٍىػمب رۇسطٗت سبالٍضۇ. ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ضۇ ثىٍْٗ پبوٍىٕىػٕى

لىٍؽبٍٔىمي غۈوۈر لىٍىػمب جېگىػٍىه وبجحب ٔېّٗجحۇر. ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىع ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي 

 ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ثىٍْٗ ثوٌىضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ٍېٕىىٍىحىپ ثېرىػحىٓ ئىجبرٖت ٔېّىحىٕي ۋٖ  6

« ئبۈٍىضۇق ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىّىس»ئ زۈۈالرٔىڭ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىع ئبرلىٍىك 

ٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋئۇٔحۇِبۈالرصٖ  ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ۋٖصٖۈالرٔي 

ئبٌالھ صىٍىڭالرصا ٍوغۇرؼبْ ضىرٌىرىڭالرٔي چۈٔىي ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍىڭالر. 

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. 

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ  7

ثوٌۇۈالر. ثىرٖر لٗۋِگٗ ثوٌؽبْ ھٗلىمٗجحٗ چىڭ جۇرۇۈالر ۋٖ ئبصاٌٗجٍىه گۇۋاھچىالر 

ئ چٍّٗٔىىىڭالر ضىٍٗرٔي ئۇالرؼب ئبصاٌٗجطىسٌىه لىٍىػمب ئېٍىپ ثبرِىطۇْ، صۈغٍّٗٔٗرگىّۇ، 

صوضحالرؼىّۇ ئوسػبغال ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇۈالر، ثۇٔضاق ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇظ ئبٌالھحىٓ لورلۇغمب ئٗڭ 

ھ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ سٗۋٖرصارصۇر، ٍېمىٕضۇر، زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، چۈٔىي ئبٌال

 غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.



_ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ  8

وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ ِٗؼپىرٖجٕي ۋٖ وبجحب ِۇوبپبجٕي ۋٖصٖ لىٍضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 رٖت لىٍىضۇ، ئۇالرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ. ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ.ِٗؼپى

_ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثبٍبْ  16

لىٍىپ وٌٗحۈرگْٗ صٌٖىٍٍىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبرؼبْ وبپىرالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ 

 لبٌىضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  11

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ سبجىرجٍِٗىه ٔېّىحىٕي ۋٖ ضىٍٗرٔي ٍوق 

 لىٍّبلچي ثوٌؽبْ صۈغّىٕىڭالرٔىڭ و ۈٍىگٗ لورلۇٔچ ضبٌؽبٍٔىك ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗۈالر، ئٍٕٗي زاِبٔضا

ّبلچي ثوٌؽبْ ئىضى، ئبٌالھ ئۇالرٔي ِۇراصىؽب ٍٗجىۈزِىضى. ئبٌالھحىٓ ضبٌوبپىرالر ضىٍٗرگٗ لوي 

لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ جبزاضىؽب ئۇچرا  لېٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر،  ئۇٔىڭ ئ زىگىال جبٍىٕىڭالر، ئۇٔىڭ 

 ٍبرصىّىگٗ ۋٖ ٔۇضرىحىگٗ ئىػىٕىڭالر.

صىضىٓ ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب سبٌىص لىٍىع ھٗلمىضٖ _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئىطرائىً ئٗۋال 11

ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ۋٖ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ھٗرثىر لٗثىٍىطىضىٓ 

ئۇالرؼب ۋٖوىٍٍىه لىٍىع ۋٖ ئۇالرصىٓ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىع جوؼرۇٌۇق 

  چىمىرىػمب ثۇٍرىضى. ئبٌالھ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب9 ۋٖصٖ ئېٍىع ئۈچۈْ، ئوْ ئىىىي وىػىٕي جبٌال

ِْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇرِْٗ، ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىّْٗ ۋٖ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىّْٗ، ئٗگٗر »

ضىٍٗر ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇضبۈالر، زاوبجٕي جېگىػٍىه ثوٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ جوٌۇق ثٗرضٗۈالر، 

رٔىڭ ض زٌىرىگٗ ئىػٗٔطٗۈالر ۋٖ ئۇالرؼب ٍبرصَٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّگٗ ئىّبْ ئېَحطبۈالر، ئۇال

ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔىڭ  ،ثٗرضٗۈالر، ِېٕىڭ ٍوٌۇِضا پۇي  _ ِېٍىڭالرٔي ضٗر  لىٍطبۈالر

گۇٔبھىڭالرٔي ٍولمب چىمىرىّْٗ، ضىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ لٗضىرٌىرىٕىڭ، صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ 

ىّْٗ. ضىٍٗرصىٓ وىّىي ثۇ ئٗھضىٕي  ئىٕىبر ئ ضحٗۈالر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈز

 صېضى.« لىٍىضىىْٗ، ئۇ ئٌٗۋٖجحٗ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ ئبزؼۇٍٔۇلمب چۈغۈ  لبٌؽبْ ثوٌىضۇ

ثىس ئۇالرٔي رٖھّىحىّىسصىٓ ٍىراق لىٍضۇق  ،ىٕي ثۇزؼبٍٔىمي ئۈچۈْىطۋٖص _ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر 12

ىك لىٍضۇق. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ض زى ثوٌؽبْ ۋٖ صىٍٍىرىٕي ئىّبٔؽب ٍۇِػىّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ لبجح

جٗۋراجٕي ئ زگٗرجىۋېحىضۇ، ئۇالر ئ زٌىرى ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ ٔٗضىھٗجٕىڭ ثىر لىطّىٕي ئۇٔحۇصى، 

ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍّىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالرٔىڭ سىَبٔٗجچي ئىىٍٗٔىىىٕي، ۋٖصىگٗ 

رٔىڭ ئبز ثىر لىطّىضىٓ ثبغمب ھِّٗىطي سىالپٍىك لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثبٍمب  جۇرىطْٗ، چۈٔىي ئۇال



غۇ سىَبٔٗجىبر ئٗجضاصٌىرىٕىڭ ٍوٌىضا ِبۈىضۇ، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ضبۈب لىٍؽبْ ٍبِبْ ِۇئبِىٍىطىٕي ئٗپۇ 

لىٍؽىٓ ۋٖ وٗچۈرگىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٔالرٔي ئٗپۇ  لىٍؽبْ وىػىٕي 

 صوضث جۇجىضۇ.

طبالِٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرى صٖۋاٌؽبْ سىرىطحىَبٔالرصىّٕۇ، _ ئ زٌىرىٕي ئىَطب ئٌٍٗٗھىط 13

ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ئبٌؽبٔضٖن پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىع، ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍىع ۋٖ ئۇٔي 

لوٌال  _ لۇۋۋٖجٍٗظ ھٗلمىضٖ ِٗھىَٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ ئىضۇق. ئِّٗب ئۇالرِۇ سۇصصى 

حي،  ئىٕجىٍضا ئ زٌىرىگٗ لىٍىٕؽبْ ٔٗضىھٗجٕىڭ ثىر ٍٗھۇصىَالرؼب ئوسػبغال ئ ز صىٕىٕي ئ زگٗرجىۋٖج

لىطّىٕي ئۇٔحۇصى ۋٖ ئِٗٗي لىٍّىضى. غۇۈب ئۇالرٔىڭ ئبرىطىؽب لىَبِٗجىٗ لٗصٖر صاۋاَ لىٍىضىؽبْ 

ئ چٍّٗٔىىٕي ۋٖ صۈغٍّٗٔىىٕي ضبٌضۇق. لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ئۇالرؼب ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي ثىر 

 ئبضبضْٗ ئۇالرٔي جبزاالٍضۇ. _ثىرٌٗ  ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب

_ ئي ٍٗھۇصىَالرصىٓ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ ئٗھٍي وىحبة! جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً  14

ضىٍٗرگٗ ئبغىبرا  ڭ ٔۇرؼۇٔىٕيلبجبرٌىك وىحبثٍىرىڭالرصا ضىٍٗر وىػىٍٗرصىٓ ٍوغۇرؼبْ ٔٗرضىٍٗرٔى

ئ جۈ  وېحىضىؽبْ  ثبٍبْ لىٍّبًپبٍضىطي ثوٌّىؽبٍٔىمحىٓ  ٕيثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ ۋٖ ٔۇرؼۇٔى

ئٌٗچىّىس  ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗضى، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔۇر 

 ۋٖ روغْٗ وىحبة ثوٌؽبْ لۇرئبْ وٗرىُ ثىٍْٗ وٌٗضى.

_ ئبٌالھ ثۇ روغْٗ وىحبة ئبرلىٍىك  ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصىگْٗ وىػىٍٗرٔي  15

ېحٗوٍٍٗضۇ، ئ ز ئىراصىطي ثىٍْٗ ئۇالرٔي وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىّبٕٔىڭ ٔىجبجٍىك ٍوٌٍىرىؽب ٍ

 ٍورۇلٍۇلىؽب چىمىرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي ھٗق صىٕؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ.

صٖۋاٌؽبْ سىرىطحىَبٔالر ھٗلىمٗجْٗ وبپىر « ئبٌالھ _ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ِٗضىھحۇر_ » 16

ئٗگٗر ِٗضىھ ضىٍٗر صٖۋا »حمىٕىي، ثوٌضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ٔبصاْ سىرىطحىَبٔالرؼب ئېَ

لىٍىۋاجمبٔضٖن راضححىٕال ئىالھ ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئ زىگٗ، ئبٔىطىؽب ۋٖ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرؼب وٌٗگْٗ 

ئ ٌۈِٕي جوضۇ  لبالٌىؽبْ ثوالجحي. ِٗضىھٕىڭ ئبٔىطي ِٗرٍَٗ ئ ٌضى، ِٗضىھ ئۇٔىڭؽب 

«. جٌٕٗىّۇ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇوٌٗگْٗ ئٗجٌٕٗي جوضۇ  لبالٌّىضى، ھٗجحب ئ زىگٗ وٌٗگْٗ ئٗ

چۈٔىي ئۇ ئىىىىطي ثېػىؽب وٌٗگْٗ ھبالوٗجحىٓ ئ زىٕي لوؼضا  لبالٌّبٍضىؽبْ ئىٕطبٔالرؼب 

ئوسػبغال ئىٕطبٔضۇر. ِبٔب ثۇ  ِٗضىھ ثىٍْٗ ئبٔىطي ئىىىىطىٕىڭ ثبغمب ئىٕطبٔالرؼب ئوسػبغال 

الرٔىڭ ئبرىطىضىىي ئىٕطبْ ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍىضۇر. ئبضّبٔالرصىىي، زېّىٕضىىي ۋٖ ئۇ

ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ِۈٌۈوىضۇر، ئبٌالھ سبٌىؽبْ ٔٗرضىٕي ٍبرىحىضۇ ۋٖ پٍٗضا 

لىٍىضۇ، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر. )ئبٌالھٕي ثىر ثىٍىػحىٓ ئىجبرٖت جٗۋھىض ئٗلىضىطي 



ٗ چىٓ ئىػىٕىپ ئبٌالھٕىڭ زاجىضا، ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ جىّي ئىػٍىرىضا ٍٗوىٗ  _ ٍېگبٔٗ ئىىٍٗٔىىىگ

ئٗلىضٖ لىٍىع ثىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗر سۇصصى سىرىطحىَبٔالر ئىَطب 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىالھٍىك صٖرىجىطىگٗ و جۈرۈۋاٌؽبٔضٖن، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ۋٖ ضبٌىھالرٔي 

ئۇٌۇؼالغحب ھٗصصىضىٓ ئبغۇرۇۋېحىضۇ. ھٗلىمٗت غۇوي، پۈجۈْ وبئىٕبت ثىر ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ 

ثوٌۇ ، وبئىٕبجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئبٌالھ ئ زى ٍبٌؽۇز ثبغمۇرىضۇ، ئبجبٌّىع لۇجۇثالر ۋٖ ئٗۋٌىَبالرٔىڭ 

 لوٌىضىٓ ھېچمبٔضاق ئىع وٌٍّٗٗضۇ .

ثىس ئبٌالھٕىڭ ئوؼۇٌٍىرى ۋٖ ئۇٔىڭ ٍبسػي و رگْٗ »_ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالر9  17

ئۇٔضالحب، ئبٌالھ ٔېّٗ ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ »ي، صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕى« وىػىٍىرىضۇر

گۇٔبھىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ ئبزاة لىٍىضۇ؟ ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٍبسػي و رگْٗ وىػىٍىرى 

ثوٌطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ھٗرگىس ئبزاثٍىّىؽبْ ثوالجحي. چۈٔىي ئبٌالھ پٗلٗت ئ زىگٗ ئىحبئٗت 

ئبٌالھ ثبغمب ئىٕطبٔالرؼب ئوسػبغال ٗرِۇ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىال ٍبسػي و رىضۇ. ئٗوطىچٗ، ضىٍ

. ٍبسػي ئِٗٗي لىٍطبۈالر، ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي و رىطىٍٗر، ٍبِبْ ئىع لىٍطبۈالر، طبْٕئىٍبراجمبْ 

ئۇٔىڭ جبزاضىٕي جېحىَطىٍٗر، ئبٌالھ  سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ئبزاة 

وٌۇ ، ئ زى سبٌىؽبٔچٗ جٗضٗررۇ  لىٍىضۇ، ھِّٗٗ لىٍىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطي ث

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحىضۇ، غۇ چبؼضا ثٗٔضىٍىرى ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، 

 ھٗروىّگٗ لىٍؽبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

ي ۋٖ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ثىسگٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچ»_ ئي ئٗھٍي وىحبة! ضىٍٗرٔىڭ  18

صٖ  جۇرۇۋاٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ، ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطبصىٓ وېَىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر « وٌّٗىگْٗ ئىضى

ئۈزۈٌۈ  لبٌؽبْ ثىر زاِبٔضا ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕي، ھىضاٍٗجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ ئٌٗچىّىس 

ٓ ئىّبْ ئېَحّبضٍىممب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗضى. ضىٍٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗر وٌٗگٗٔضىٓ وېَى

ھېچمبٔضاق ئ زرٖۈالر لبٌّىضى.  ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ  ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب 

جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي، ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجمبٔالرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ 

ٍبسػي  ئبگبھالٔضۇرؼۇچي  پٍٗؽِٗجٗر وٌٗضى. ئبٌالھ ئبضىٌ  _ گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغحب ۋٖ

 ِۇئّىٍٕٗرٔي ِۇوبپبجالغحب ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِىگٗ ِۇٔضاق  16

ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗۈالر، ئبٌالھ ئبراۈالرصىٓ »صېگْٗ ئىضى9 

وٌٗحۈرگْٗ، ضىٍٗرٔي پىرئٗۋٕٔىڭ زۇٌۇِىضىٓ لۇجۇٌضۇرؼبٔضىٓ ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ثبرٌىممب 



وېَىٓ، ئىچىڭالرصىٓ ضىٍٗرٔي ثبغمۇرىضىؽبْ پبصىػبھالرٔي چىمبرؼبْ، جبھبْ ئٗھٍىضىٓ 

 ھېچىىّگٗ ثٗرِىگْٗ جۈرٌۈن ٔېّٗجٍٗرٔي ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ئىضى.

_ ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وىرىػٕي ثۇٍرۇؼبْ ِۇلٗصصٖش زېّىٓ  _  11

ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضىٗ وىرىڭالر، ئۇ جبٍضىىي وبپىرالرؼب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىڭالر، ئۇالر ثىٍْٗ 

ئۇرۇغۇغحىٓ لورلۇ  ئبرلبۈالرؼب چېىىّٕٗۈالر، ثوٌّىطب، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ 

 «.جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر

ثبر، ئۇالر ثىٍْٗ  ئي ِۇضب! ِۇلٗصصٖش زېّىٕضا ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن ثىر لٗۋَ»_ ئۇالر9  11

ئۇرۇغۇغمب ثىسٔىڭ وۈچىّىس ٍٗجٍّٗضۇ، ئۇالر چىمىپ وٗجّىگۈچٗ ثىس ئۇ ٍٗرگٗ ھٗرگىس 

 صېضى.« وىرٌٍّّٖٗىس، ئۇالر ئۇ ٍٗرصىٓ چىمىپ وٗجطٗ چولۇَ وىرىّىس

_ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت  12

» الھٕىڭ وبجحب ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ ئىىىي ئبصَٖ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب9 لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئبٌ

ئبغۇ وۈچٍۈن لٗۋِگٗ غٗھٗرٔىڭ صٖرۋازىطىضىٓ ھۇجۇَ لىٍىپ وىرىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر 

صٖرۋازىضىٓ ھۇجۇَ لىٍىپ وىرضٗۈالر، چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍىطىٍٗر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ 

صىٕؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ئۇ زات ئېٍىپ وٌٗگْٗ 

 صېضى.« ئّىٓ ثوٌطبۈالر، ئبٌالھمىال جبٍىٕىڭالرۇلىٍىضىؽبْ ھٗلىمىٌ ِ

ئي ِۇضب! ئبغۇ وۈچٍۈن لٗۋَ غۇ »_ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب9   13

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ غٗھٗرصىال ثوٌىضىىْٗ، ثىس ئۇ غٗھٗرگٗ ھٗرگىس وىرٍِّٗىس. غۇۈب، ضْٗ رٖثجىڭ 

« ثېرىپ ئىىىىڭالر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر، ثىس ئۇرۇظ لىٍّبً، ثۇ ٍٗرصٖ ئوٌحۇرۇ  جۇراٍٍي

 صېضى. ثۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئ ز پٍٗؽِٗجىرىگٗ لىٍؽبْ ئبضىٍَىمىٕىڭ ئىپبصىطىضۇر.

ئي رٖثجىُ! غٗوطىسوي، ِْٗ ئ زۈِضىٓ »_ ِۇضب رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ ِۇٔضاق صېضى9  14

ىٕضىػىّضىٓ ثبغمىطىؽب ئىگٗ ئِٗٗضّْٗ. ثىس ثىٍْٗ ثۇ پبضىك لٗۋِٕىڭ ئبرىطىٕي ۋٖ لېر

 «.ئبٍرىۋٖجىىٓ

ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ »_ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرى ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِۇٔضاق صېضى9  15

ِۇلٗصصٖش زېّىٕگٗ وىرىػي لىرىك ٍىٍؽىچٗ چٗوٍٗٔضى، ثۇ جٗرٍبٔضا ئۇالر زېّىٕضا ئبصىػىپ 

 «.ِۇضب! رٖثجىٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ ثۇ لٗۋَ ئۈچۈْ لبٍؽۇرِىؽىٍٓۈرىضۇ. ئي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھبثىً ۋٖ لبثىً صٖ   16

ئبجىٍىضىؽبْ ئىىىي ئوؼٍىٕىڭ لىططىطىٕي ئٍْٕٗٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگىٓ، ثۇ ھٗق سٗۋٖرصۇر. ئ ز 



ك لىٍؽبْ ئىضى. ھبثىٍٕىڭ لوثۇي ثوٌضى، لبثىٍٕىڭ لوثۇي ثوٌّىضى. ۋالحىضا ئۇ ئىىىىٍَْٗ لۇرثبٍٔى

ِْٗ ضېٕي چولۇَ »چۈٔىي ئۇ جٗلۋاصار ئِٗٗش ئىضى. لبثىً ھبثىٍؽب ھٗضٗت لىٍضى ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

ئبٌالھ پٗلٗت جٗلۋاصار ثوٌؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ »صېضى. ھبثىً ئۇٔىڭؽب رٖصصىَٗ ثېرىپ9 « ئ ٌحۈرىّْٗ

 صېضى.« ىضۇلۇرثبٍٔىمىٕىال لوثۇي لىٍ

ئٗگٗر ضْٗ ِېٕي »_ ھبثىً لېرىٕضىػي لبثىٍؽب ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىپ ٍٗٔٗ ِۇٔضاق صېضى9  17

ئ ٌحۈرۈظ ئۈچۈْ ِبۈب لوي ئۇزىحىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ِْٗ ضېٕي ئ ٌحۈرۈظ ئۈچۈْ لوي ئۇزاجّبٍّْٗ. 

 «.چۈٔىي ِْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھحىٓ لورلىّْٗ

ِېٕي ئ ٌحۈرگٍٗٔىه گۇٔبھىڭٕي ۋٖ ثۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرىىي _ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضېٕىڭ  18

گۇٔبھٍىرىڭٕي ٍۈصۈگْٗ ھبٌضا صوزار ئٗھٍىضىٓ ثوٌۇغۇۈٕي جىٍٍّْٗٗ، زاٌىّالرٔىڭ جبزاضي ئٗٔٗ 

 «.غۇصۇر

ئ ز لېرىٕضىػي ھبثىٍٕي ئ ٌحۈرۈغٕي چىراٍٍىك سبھىػي ٔٗپطي  لبثىٍٕىڭ_ ٔىھبٍٗت،  26

ضى. لبثىً غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ زىٕىڭ ئبسىرٖجٍىىىٕي صۇَٔبٌىمي صٖ، ئۇٔي ئ ٌحۈرۈ  جبغٍى و رضٗجحي _

 ئۈچۈْ ضېحىۋېحىپ زىَبْ جبرجمبٔالرصىٓ ثوٌضى.

_ لبثىً  ئ ز لېرىٕضىػي ھبثىٍٕي ئ ٌحۈرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ جٗضىحىٕي لبٔضاق لىٍىع  21

ضاق و ِۈغٕي جوؼرۇٌۇق گبۈگىرا  لبٌضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لېرىٕضىػىٕىڭ جٗضىحىٕي لبٔ

لبثىٍؽب ئ ٌۈوٕي لبٔضاق و ِۈغٕي ئ گٗجّٗوچي ثوٌۇ ، لبؼب و رضىحىع ئۈچۈْ ثىر لبؼب ئٗۋٖجحي. ئۇ 

لبثىً ثۇٔي و رۈ  ئٗجٗثٍٗٔگْٗ ھبٌضا9 ۋاجبجحي. ٍٗرٔي ووالثىر ئ ٌۈن لبؼىٕي و ِۈظ ئۈچۈْ 

« بپحىّٗٔؽۇ!ِْٗ لېرىٕضىػىّٕىڭ جٗضىحىٕي و ِۈغحٗ ِۇغۇ لبؼىچىٍىىّۇ ثوالٌّئىطىث! ۋاً »

ٔبصاِٗت لىٍضۇرۇظ  _  صېضى ۋٖ لېرىٕضىػي ھبثىٍٕىڭ جٗضىحىٕي و ِضى. ئبٌالھ ئۇٔي ھٗضرٖت

 ثىٍْٗ جبزاٌىضى، ئۇ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌضى.

_ غۇ لبجىٍٍىك جىٕبٍىحي ضٗۋٖثٍىه ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب غۇٔضاق لبٔۇْ ثٌٗگىٍىضۇلىي،  21

ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍّىؽبْ ثىر ئبصِٖٕي  وىّىي ٔبھٗق ئبصَٖ ئ ٌحۈرِىگْٗ ٍبوي

، ئۇ پۈجۈْ ئىٕطبٔالرٔي ئ ٌحۈرگٗٔضٖن ثوٌىضۇ. ثۇ لبجىٍٍىمٕىڭ جبزاضىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ىضىىْٗئ ٌحۈر

لۇجمۇزۇ  لبٌطب، ئۇ پۈجۈْ  ىڭ ھبٍبجىٕيصٖرگبھىضا ئىٕحبٍىٓ ئېؽىرٌىمىٕي و رضىحىضۇ. وىّىي ثىر ئبصِٖٕ

مۇزؼبٔضٖن ثوٌىضۇ. ثىرٖر ئىٕطبٕٔىڭ ھبٍبجىٕي ضبلال  لېٍىع ثبرٌىك لۇج ڭ ھبٍبجىٕيئىٕطبٔالرٔى

ئىٕطبٔالرٔىڭ ھبٍبجىٕي ضبلال  لبٌؽبٍٔىك ثىٍْٗ ثبراۋٖرصۇر. ثىسٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىس ئىطرائىً 

ئٗۋالصىؽب ئ زٌىرى صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئىالھىٌ صٖۋٖجٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرىٕي 

، ٍٗٔىال ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھ ّۇ. ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٕئىضىگْٗ ئېٍىپ وٌٗ



ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي لىٍّبً، ئۇ ھبراَ لىٍؽبْ ئىػالرٔي لىٍىپ، ٍٗر ٍۈزىضٖ ھٗصصىضىٓ 

 صىٓ ثوٌضى.مۇچىالرئبغ

_ ئبٌالھمب لبرغي ئۇرۇظ ئبچمبْ، ئۇٔىڭؽب صۈغٍّٗٔىه لىٍؽبْ، ئۇٔىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب ۋٖ 22

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب لبرغي چىممبْ، ٔبھٗق ئبصَٖ ئ ٌحۈرۈظ، وىػىٍٗرٔىڭ ِبي _ 

ِۈٌۈوىٕي جبرجىۋېٍىع لبجبرٌىك لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍىپ، ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك 

لىٍىضىؽبٔالرٔىڭ جبزاضي غۇوي، ئۇالر ئ ٌحۈرۈٌۈغي ٍبوي صارؼب ئېطىٍىػي ٍبوي ئوڭ لوٌي ثىٍْٗ 

جي وېطىٍىػي ٍبوي ثبغمب ٍۇرجمب پبٌىٕىپ، جٗۋثٗ لىٍّىؽۇچٗ غۇ ٍۇرجٕىڭ جۈرِىطىضٖ ضوي پۇ

رٖضۋا لىٍىضۇ، ئٗگٗر ئۇالر  اجبزاٌىٕىػي وېرٖن. ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ ثۇ  جبزا ئۇالرٔي صۇَٔبص

 چوڭ ئبزاة ثبرصۇر.ئۇالرؼب لىٍّىػىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ ئٌِٗٗىٕي جۈزٖجّىطٗ، ئبسىرٖجحٗ 

چۈغۈغحىٓ ئىٍگىرى جٗۋثٗ لىٍىپ لوٌۇۈالرؼب  ٔىڭىمىالرٔىڭ ئىچىضىٓ ضىٍٗر_ ٌېىىٓ ٍۇلىر23

ٍېٕىڭالرؼب وٌٗگٍٗٔٗر جبزاصىٓ لۇجۇٌۇ  لبٌىضۇ. ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 24

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئبٌالھ رازى 

ثوٌىضىؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ئۇٔىڭؽب ٍېمىٍٕىك ھبضىً لىٍىػٕىڭ ٍوٌىٕي ئىسصٖۈالر، 

 ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىڭالر.

ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ٔۇرٌۇق غٗرىئىحىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ٍٗر  _25

ٍۈزىضىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرگٗ، ٍٗٔٗ غۇٔىڭضٖن ثىر ھٗضطٗ وېٍىضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ ۋٖ 

 لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ ئۇٔي ـىضٍٗ لىٍىپ ثٗرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالرٔىڭ ثۇ

 ـىضٍٗضي ھٗرگىس لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ، ئۇالرؼب ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

_ ئۇ وبپىرالر صوزاسحب لبجحىك ئبزاثالٔؽبٍٔىمحىٓ، ئۇٔىڭضىٓ چىمىپ وٗجّٗوچي ثوٌىضۇ _ ٍۇ، 26

 ئِّٗب ھٗرگىس چىمبٌّبٍضۇ، ئۇالرؼب ئۈزۈٌّٗش ئبزاة ثبر.

ئوؼرىٍىك لىٍؽۇچي ئبٍبٌٕىڭ _ ئي ئىع ثبغمۇرؼۇچىالر! ئوؼرىٍىك لىٍؽۇچي ئٗرٔىڭ ۋٖ  27

لىٍّىػىٕي غٗرىئٗت ثوٍىچٗ جبزاال ، ثبغمىالرٔىڭ پۇي _ ِېٍىٕي ھٗلطىس ٍٗۋاٌؽبْ ثۇ ئوؼرىالرٔي 

سٌٗمي ئبٌِٗگٗ ئىجرٖت لىٍىع ۋٖ ثۇ ئبرلىٍىك ئوؼرىٍىك لىٍؽۇچىالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇظ ٍۈزىطىضىٓ 

ؼبٌىجحۇر، ثۇٍرۇؼبٍٔىرىضا ۋٖ جوضمبٍٔىرىضا  ئۇالرٔىڭ لوٌٍىرىٕي وېطىڭالر، ئبٌالھ ئ ز پبصىػبھٍىمىضا

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.



_ وىّىي ئوؼرىٍىك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ جٗۋثٗ لىٍىپ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي 28

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي چۈٔىي جۈزٖجطٗ، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ. 

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.ٔبھبٍىحي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىٍِّٗطٗٔىي، ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، 36

ثبغمۇرؼۇچىطي ۋٖ ئىگىطىضۇر. ئبٌالھ ٔېّىٕي سبٌىطب، ئۇٔي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرؼۇچىضۇر، 

ٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ئبزاة لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ِ

 لبصىرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ صىٍٍىرىضا ئىػًّٗٔٗ جۇرۇ ، ئېؽىسٌىرىضا 31

ضېٕي  ھٗرگىس  ئېحىۋاجمبٍٔىميئ زىٕي ٍبٌؽبٔضىٓ ئىّبْ ئېَحىپ لوٍىضىؽبْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ وۇـرىؽب 

ضبۈب ئٌٗۋٖجحٗ ٍبرصَٖ لىٍىّْٗ. ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ضېٕىڭ  ؼِٗىىٓ لىٍّىطۇْ، ِْٗ ئۇالرؼب لبرغي

پٍٗؽِٗجٗرٌىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍىػمب  ئبٌضىرا  وېحىۋاجمبٍٔىمىّۇ ضېٕي ؼِٗىىٓ لىٍّىطۇْ، چۈٔىي 

ئۇالر ٍبٌؽبٔؽب ثٗورٖن لۇالق ضبٌىضۇ، جبٔجبلبر ِوٌٍىٍىرىٕىڭ ئوٍضۇرۇ  چىمبرؼبْ جولۇٌّىٍىرىؽب 

ٕي لوثۇي لىٍىضۇ. ِٗزوۇر  زىضٕىڭ بزىر ثوٌّىؽبْ ثبغمب ثىر لٗۋِئىػىٕىضۇ، ضېٕىڭ ض ھجىحىڭگٗ ھ

ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ »ثبغمب لٗۋَ ئبٌالھٕىڭ جٗۋراجحىىي ض زٌىرىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئ زگٗرجىۋېحىضۇ. ئۇالر9 

ِۇھِّٗٗص جٗرىپىضىٓ جٗۋراجٕىڭ ثىس ئ زگٗرجىۋٖجىْٗ ئٗھىبٍِىرىؽب ِۇۋاپىك وېٍىضىؽبْ ھ وۈٍِٗر 

ي لىٍىڭالر، ئٗگٗر ثىس صٖ  ثٗرگْٗ ئٗھىبِالرؼب ئوسػىّبٍضىؽبْ ثىر ٔٗرضٗ وٌٗطٗ، ئۇٔي لوثۇ

صٍٖضۇ. ئي « ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر ، ئۇٔي لوثۇي لىٍىػحىٓوٌٗطٗ

پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ لبٔضالال ثىر ثٗٔضىطىٕىڭ ئبزؼۇْ ثوٌۇغىٕي ئىراصٖ لىٍطب، ضْٗ ثۇٔي جوضۇ  

ىٕي ھىضاٍٗت لىالٌّبٍطْٗ. ئبٌالھ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر ثىٍْٗ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ لبالٌّبٍطْٗ، ئۇ ثٗٔض

صىٍٍىرىٕي وۇـرىٕىڭ ئىٍٍٗجٍىرىضىٓ پبن لىٍىػٕي سبٌىّىؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالرؼب صۇَٔبصا سبرٌىك ۋٖ 

 رٖضۋاٌىك، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب چوڭ ئبزاة ثبر.

ٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجىْٗ _ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ٍبٌؽبٔؽب لۇالق ضېٍىع ثىٍْٗ ھبراَ ٍېَىػح31

وىػىٍٗرصۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئۇالر ضېٕىڭ ئبٌضىڭؽب صٖۋا ضورا  وٌٗطٗ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا 

ھ وۈَ لىٍىپ لوٍطبۈّۇ ٍبوي ئۇٔي رٖت لىٍطبۈّۇ ثوٌىضۇ. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىػٕي رٖت 

ۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍّبلچي لىٍطبڭ، ئۇالر ضبۈب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئٗگٗر ئ

ثوٌطبڭ، ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍؽىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ ئبصاٌٗجٍىه ئىع و رگۈچىٍٗرٔي ٍبسػي 

 و رىضۇ.



_ ئٗٔٗ غۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىػي ھٗلىمٗجْٗ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىىحۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ 32

ۇرۇلٍۇق، ضٗٔضىٓ ھ وۈَ جٌٗٗ  لىٍىپ لوٌىضا ئبٌالھٕىڭ ھ وّىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ جٗۋرات ج

وېٍىضۇ، ئبٔضىٓ ضْٗ چىمبرؼبْ ھ وۈَ ئ زٌىرىٕي رازى لىٍّىطب، ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىؽبْ جۇرۇلٍۇق، 

ٍٗٔٗ لبٔضالالرچٗ ضېٕي ھ وۈَ چىمىرىػمب جٗوٍىپ لىٍىضۇ؟ ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ غٗرىئىحىٕي ئىٕىبر 

وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ِۇغۇ ئىٍٍٗجٍٗر ثىٍْٗ لىٍؽبْ، ضْٗ چىمبرؼبْ ھ وۈِضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ 

 ضۈپٗجٍٗٔگْٗ وىػىٍٗر ھٗرگىسِۇ ئبٌالھمب ۋٖ ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئِٗٗش. 

_ غٗوطىسوي، ثىس وىػىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ھىضاٍٗجىٗ چىمىرىضىؽبْ، غٗرىئٗت 33

ّْٗ ئٗھىبٍِىرىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ جٗۋراجٕي ٔبزىً لىٍؽبْ ئىضۇق، ئىحبئٗج

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ٍٗھۇصىَالر ئبرىطىضا ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍؽبْ، جٗۋراجٕي 

ئ زگٗرجىۋٖجّىگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ئِٗر _ پٗرِبٔالرؼب سىالپٍىك لىٍّىؽبْ ئىضى. 

ٍٗھۇصىَالرٔىڭ زاھىحٍىرى ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ضبٌىضىؽبْ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىّۇ 

ثىٍْٗ ھ وۈَ لىالجحي. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ثوٌؽبْ جٗۋرات 

ئۇالرٔي جٗۋراجٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزۈغىٗ ۋٖ ئ گىحىػىٗ ثۇٍرۇؼبْ. 

ٍٗھۇصىٌ زاھىحٍىرى ثىٍْٗ ئىٍىُ  ئٗھٍىٍىرى پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ۋٖضىَىحي ثوٍىچٗ 

سىحبة لىٍىپ ِۇٔضاق جٗۋراجٕىڭ ئٗھىبٍِىرى ثىٍْٗ ھ وۈَ لىالجحي. ئبٌالھ ئۇالرؼب 

ئي ٍٗھۇصىٌ ئبٌىٍّىرى! ِْٗ ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالرٔي ئىجرا لىٍىػحب »صېگ9ْٗ 

وىػىٍٗرصىٓ لورلّبۈالر، چۈٔىي ئۇالر ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ پبٍضا _ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. 

غۇۈب ضىٍٗر ِٗٔضىٕال لورلۇۈالر، چۈٔىي ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثىرصىٕجىر پبٍضا _ زىَبْ 

ېگبٔٗ زاجّْٗ. ِېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىّٕي صۇَٔبٔىڭ ئٗرزىّٗش ِٗٔپٗئٗجىگٗ ٍٗجىۈزگۈچي  ٍ

وىّىي ئبٌالھ «. ضېحىۋٖجّٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍّبضٍىك وبپىرٌىمحۇر

وىحبثىضا ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالرٔي ٍوغۇرۇظ، ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ثبغمىطي ثىٍْٗ ھ وۈَ 

 ٔٗ غۇالر وبپىرالرصۇر.لىٍىع ئبرلىٍىك ثۇرِىالٍضىىْٗ، ئٗ

_ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب جٗۋراجحب غۇٔضاق ثٌٗگىٍىضۇلىي، ثىراۋٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرگْٗ ئبصَٖ 34

ئ ٌحۈرۈٌىضۇ، ثىراۋٔىڭ و زىٕي لۇٍۇۋٖجىْٗ ئبصِٖٕىڭ و زى لۇٍۇٌىضۇ، ثىراۋٔىڭ ثۇرٔىٕي 

ٕىڭ لۇٌىمي وېطىۋٖجىْٗ ئبصِٖٕىڭ ثۇرٔي وېطىٍىضۇ، ثىراۋٔىڭ لۇٌىمىٕي وېطىۋٖجىْٗ ئبصِٖ

وېطىٍىضۇ، ثىراۋٔىڭ چىػىٕي ج وىٕٗٔىڭ چىػي ج وۇٌىضۇ، ثىرى ٍٗٔٗ ثىرىٕي لبٔضاق ٍبرىضار 

لىٍؽبْ ثوٌطب، ئۇِۇ غۇٔضاق ٍبرىضار لىٍىٕىع ثىٍْٗ  لىطبش ئېٍىٕىضۇ، وىّىي 

جىٕبٍٗجچىٕي ئٗپۇ لىٍىۋٖجطٗ، ثۇ ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىؽب وبپبرٖت ثوٌىضۇ. وىّىي لىطبش ۋٖ 



ىٍٗرصٖ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالر ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍّبٍضىىْٗ، ئٗٔٗ ثبغمب ِٗضىٍ

 غۇالر ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصۇر.

_ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئبرىطىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ وٍٕٗىضىٓ، ِٗرٍَٗ ئوؼٍي 35

ٗۋراجحىىي ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگۈچي، ئىَطبٔي ئىٍگىرى ٍٗھۇصىَالرؼب ثېرىٍگْٗ ج

ئۇٔىڭضىىي ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇٌّىؽبْ ئٗھىبِالرؼب ئِٗٗي لىٍؽۇچي لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ئىَطبؼب 

ئىٕجىٍٕي ٔبزىً لىٍضۇلىي، ئىٕجىً وىػىٍٗرٔي ھٗق صىٕؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ، ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ 

ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھ ثوٌىضۇ، ئۇ  ئٗھىبِالرٔي وىػىٍٗرگٗ ثىٍضۈرىضۇ، ئٗضٍي جٗۋراجٕىڭ

ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحىٓ ٍىراق جۇرۇغي 

 ئۈچۈْ ئبگبھالٔضۇرۇغالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ.

_ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي ثوٌؽبْ سىرىطحىَبٔالر ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالر 36

وٍىچٗ ھ وۈَ لىٍطۇْ. وىّىي ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالر ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍّبٍضىىْٗ، ئٗٔٗ ث

 غۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ ئبضىَالرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثۇ ھٗق وىحبة لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضۇق. لۇرئبْ ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي 37

ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئېحىرا  لىٍؽۇچي ۋٖ ئۇ وىحبثالرٔىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھ 

ىي ئ زگٗرجىٍىػٍٗرٔي ثوٌؽۇچي، ئۇ وىحبثالرصىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼۇچي، ئۇ وىحبثالرصى

پبظ لىٍؽۇچي ۋٖ ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇٌؽبْ ثٗزى ئٗھىبِالرٔي ثبٍبْ لىٍؽۇچي وىحبثحۇر. ئي 

پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىچىضىٓ ضٗٔضىٓ ھ وۈَ جٌٗٗ  لىٍىپ وٌٗگٍٗٔٗر ئبرىطىضا ضبۈب ٔبزىً 

ٗ ، ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي لىٍىٕؽبْ ِۇغۇ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍؽىٓ، ضبۈب وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحىٓ چٗجٕ

سبھىػٍىرىؽب ئٗگٗغّىگىٓ. ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي! ثىس ھٗرثىر ئۈِّٗجٕىڭ 

ئِٗٗي لىٍىػي ئۈچۈْ ثىر سىً غٗرىئٗت ۋٖ ئوپئوچۇق ٍوي جٍٗىٓ لىٍضۇق. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب 

الھ ضىٍٗرٔي ضىٕبظ ۋٖ ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، ضىٍٗرٔىڭ غٗرىئىحىڭالرٔي ثىر لىٍؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئبٌ

غۇ ئبرلىٍىك ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ثىٍْٗ ئبضىٍَىك لىٍؽۇچىٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ھٗر 

سىً غٗرىئٗت جٍٗىٓ لىٍضى. غۇۈب، ضىٍٗر لۇرئبٔؽب ئىسچىً ئِٗٗي لىٍىپ، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

ھِّٗىڭالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ضىٍٗرگٗ پبٍضىٍىك ثوٌؽبْ ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ئبٌضىراۈالر. 

لبٍحىطىٍٗر، ضىٍٗر ئىشحىال  لىٍىػمبْ ٔٗرضىٍٗر جوؼرىطىضا ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ سٗۋٖر ثېرىضۇ ۋٖ 

 ھٗروىّگٗ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثٌٗگىٍٍٗضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبٌالھ ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھ وۈَ 38

لىٍؽىٓ، ضٗٔضىٓ ھ وۈَ جٌٗٗ  لىٍىپ وٌٗگٍٗٔٗرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگٗغّىگىٓ، ئۇالرٔىڭ 



وٗچحۈرۈغىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗىگىٓ.  ضېٕي ئبٌالھ ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ئٗھىبِالرٔىڭ ثىر لىطّىضىٓ ۋاز

 ئٗگٗر ئۇالر ضْٗ چىمبرؼبْ ھ وۈِضىٓ ٍۈز ئ رۈضٗ، ثىٍگىٕىي، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ

ئبٌالھ ئۇالرٔي ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍؽبْ. غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔۇرؼۇٔي 

 ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىۈچىٍٗرصۇر.

_ ئۇ ٍٗھۇصىَالر ضېٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ِۇغرىىالر ئبصٖجٍىٕىپ وٌٗگْٗ جبھىٍىَٗت 46

ىڭٕي جٌٗٗ  لىٍىۋاجبِضۇ؟ ئۇ ھٗرگىس ثۇٔضاق صٖۋرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىپ ثېرىػ

ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ھ وۈِىٕىڭ ھٗق ۋٖ ئٗڭ ئبصاٌٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىگٗ جٗزَ لىٍىپ ئىػىٕىضىؽبْ 

 لٗۋَ ئۈچۈْ ھ وۈِضٖ ئبٌالھحىّٕۇ ئبصاٌٗجٍىه وىُ ثبر؟

رؼب _ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ٍٗھۇصىٌ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔي ِۇئّىٍٕٗرگٗ لبرغي ئ زۈۈال41

ئىححىپبلضاظ لىٍىۋاٌّبۈالر، ئۇالرٔي صوضث جۇجّبۈالر. چۈٔىي ئۇ ٍٗھۇصىَالر ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ 

صوضحي ئِٗٗش، ثٌٗىي ثىر _ ثىرىٕىڭ صوضحىضۇر. سىرىطحىَبٔالرِۇ غۇٔضاق. ثۇ ئىىىي 

پىرلٗ ضىٍٗرگٗ صۈغٍّٗٔىه لىٍىػحب ثىرٌىػٌٍٗٗضۇ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ ثىر _ 

لىٍىػىڭالر زۆرۈرصۇر. وىّىي ضىٍٗرصىٓ ئۇالرٔي صوضث جۇجىضىىْٗ،  ثىرىڭالرؼب ٍبرصَٖ

ئۇِۇ  غۇ وبپىرالرٔىڭ لبجبرىضىٓ ضبٔىٍىپ ئۇٔىڭ ھ وّىّۇ وبپىرالرٔىڭ ھ وّىضٖ ثوٌىضۇ،  

غٗوطىسوي، ئبٌالھ وبپىرالرٔي صوضث جۇجۇ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي ھىضاٍٗت 

 لىٍّبٍضۇ.

ضث ثوٌۇغمب ئبٌضىرىػىۋاجمبْ ثىر جو  ِۇٔبپىمالر ھٗلمىضٖ _ ئبٌالھ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ صو41

سٗۋٖر ثېرىضۇوي، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرى غٗن ۋٖ ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه ثىٍْٗ جوٌؽبْ. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ 

ٍٗھۇصىَالر ؼٌٗىجٗ لبزىٕىپ، »ٍٗھۇصىَالرؼب جٗرٖپضار ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ضٗۋٖثىٕي ثبٍبْ لىٍىپ9 

صٍٖضۇ. « ثىسٔىڭّۇ ثېػىّىسؼب ثىرٖر پبالوٗت وېٍىپ لېٍىػحىٓ لورلىّىسِۇضۇٌّبٔالر ِٗؼٍۇ  ثوٌطب، 

ئبٌالھ ٍېمىٕضا ِۇضۇٌّبٔالرؼب ؼٌٗىجٗ ئبجب لىٍىضۇ، ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىضۇ، 

ِۇضۇٌّبٔالرٔي ۋٖ ئىطالِٕي وۈچٍٗٔضۈرىضۇ، وبپىرالرٔي ثوٌطب ِٗؼٍۇ  لىٍىضۇ، ِٗوىٗ ـٗجھي 

ھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ وۈچىٕي ئبجىسالغحۇرىضىؽبْ ثىر ئىػٕي ٍِٗضأؽب لىٍىٕىضۇ، ٍبوي ٍٗ

وٌٗحۈرىضۇ _ صٖ، ئۇالر ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثوٍطۇٔىضىؽبْ ثوٌىضۇ. ئۇ چبؼضا ِۇٔبپىمالر ٍٗھۇصىَالرٔي 

 ٍوغۇرۇْ صوضث جۇجمبٍٔىمي ئۈچۈْ لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىضۇ.

ٔىڭ ھبٌىؽب ئٗجٗثٍٗٔگٍٗٔىىحىٓ ثىر _ ثىرىگٗ _ ئۇ چبؼضا ثٗزى ِۇئّىٍٕٗر ِۇٔبپىمالر42

ثىس چولۇَ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ صٖ  ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ وۈچٍۈن لٗضَٗ ئىچىٍٗٔٗر »لبرىػىپ9 

صېَىػىضۇ. ٔٗجىجىضٖ، ِۇٔبپىمالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ھِّٗىطي « ِۇغۇالرِۇ؟



ئٌٍِٗٗٗرٔي ئىّبٔطىس ھبٌضا لىٍؽبْ ئىضى. غۇۈب ئۇالر ثىىبر ثوٌۇ  وٗجحي، چۈٔىي ئۇالر ثۇ ٍبسػي 

 صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌضى.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 43

ىَبْ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗرصىٓ وىّىي صىٕىضىٓ ٍېٕىۋېٍىپ، ِۇغرىه، ٍٗھۇصىٌ ٍبوي سىرىطح

ثوٌۇ  وېحىضىىْٗ، ئۇالر ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، ئبٌالھ ئۇزالمب لبٌّبً ئۇالرٔىڭ 

ئورٔىؽب ئبٌالھٕي صوضث جۇجىضىؽبْ، ئبٌالھّۇ ئۇالرٔي صوضث جۇجىضىؽبْ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ غٗپمٗجٍىه، 

ٍوٌضا ِبالِٗت وبپىرالرؼب لبجحىك لوي، ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي جىھبص لىٍىضىؽبْ، ثۇ 

لىٍؽۇچىٕىڭ ِبالِىحىضىٓ لورلۇ  لبٌّبٍضىؽبْ ثىر لٗۋِٕي ٍِٗضأؽب وٌٗحۈرىضۇ. ثۇ ئىٕئبَ ئبٌالھٕىڭ 

ِي وٗڭ زاجحۇر، ئۇ ٖ_ وٗر پٗزيپٗزٌي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئۇٔي سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ثېرىضۇ، ئبٌالھ 

 _ وٗرِٖگٗ وىّٕىڭ جېگىػٍىه ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ.  پٗزي

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ صوضحۇۈالر ئبٌالھحۇر، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىضۇر ۋٖ ٔبِبزٔي 44

 ِۇئّىٍٕٗرصۇر. ئۇالر ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرصۇر. ئبصا لىٍىضىؽبْ، زاوبت ثېرىضىؽبِْۇوِّٗٗي 

، ئۇ _ وىّىي ئبٌالھٕي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي صوضث جۇجطب،  غٗوطىسوي45

 ئبٌالھٕىڭ لوغۇٔىضۇر. ئبٌالھٕىڭ لوغۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ؼبٌىجحۇر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 46

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗھٍي وىحبة ئىچىضىىي صىٕىڭالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىضىؽبْ ۋٖ  ئۇٔي ئوٍۇْ _ 

رالرٔي لٗجئىٌ صوضث جۇجّبۈالر. ئٗگٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثوٌطبۈالر جبِبغب ئورٔىضا و رىضىؽبْ وبپى

 ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر.

_  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ِۇئٗززىٓ ٔبِبزؼب ئٗزاْ ئېَحطب، ٍٗھۇصىَالر، سىرىطحىَبٔالر ۋٖ 47

ِۇغرىىالرصىٓ ئىجبرٖت وبپىرالر ضىٍٗرٔىڭ ٔبِبزؼب چبلىرؼىٕىڭالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىضۇ. چۈٔىي ئۇالر 

 ىٕي جؤۇِبٍضىؽبْ، ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ٔبِبزٔىڭ ھٗلىمىحىٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ ئبزؼۇْ لٗۋِضۇر.رٖثج

ضىٍٗر ثىسٔىڭ ئبٌالھمب، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِٗضشىرٖ لىٍؽۇچي وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي 48

ثىسگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثمب ۋٖ ثىسصىٓ ئىٍگىرىىىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضبِبۋى وىحبثالرؼب ئىّبْ 

ۈٔال ثىسٔي ئېَحمبٍٔىمىّىس ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ و پچىٍىىىڭالر جوؼرا ٍوٌضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىٍٗٔىىىڭالر ئۈچ

ئٍٗىجٍٗۋاجبِطىٍٗر؟ ئٌِٗٗىَٗجحٗ ضىٍٗر ثىسٔي ئٍٗىجٍىگْٗ ئىع ثىس ئۈچۈْ ِبسحبغمب جېگىػٍىه 

 «.پٗزىٍٗجحۇر



ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ئبغۇ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئېَحمىٕىي، 56

گىرىىي ٍٗھۇصىَالر ثوٌۇ ، پبضىمالرصىّٕۇ لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضىؽبٔالرٔي ئېَحىپ ثېرٍّٖۇ؟ ئۇالر ئىٍ

ئبٌالھ ئۇالرٔي رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍؽبْ ۋٖ ئۇالرؼب لبجحىك ؼٗزٖ  لىٍؽبْ، ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي 

ِبٍّۇْ ۋٖ جوۈگۇزؼب ئبٍالٔضۇرۇۋٖجىْٗ، ثىر لىطّىٕي غٍٗحبٔؽب چولۇٔىضىؽبْ لىٍىۋٖجىْٗ. ئٗٔٗ 

ىٓ ٍبِبْ جبً ثوٌىضۇ، ئۇالر صۇَٔبصا جوؼرا غۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي ئورٔي )صوزاسحىٓ ئىجبرٖت  ئىٕحبٍ

 «.ٍوٌضىٓ ثٗوّۇ ئېسىپ وٗجىْٗ ئبصٍِٖٗرصۇر

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىرى ٍېٕىڭالرؼب وٌٗطٗ، وۇـرىٍىمحىٓ ۋاز وٗچًّٗ 51

ىپ، صٍٖضۇ. ئۇالر ٍېٕىڭالرؼب صىٍٍىرىضا وۇـرىٍىمٕي ٍوغۇرؼبْ ھبٌضا وىر« ثىس ئىّبْ ئېَححۇق»جۇرۇ ، 

ٍٗٔٗ غۇ وۇـرىٍىمي ثىٍْٗ چىمىپ وېحىضۇ. گٗرچٗ ئۇالر ئ زٌىرىٕي ثبغمىچٗ و رضٗجطىّۇ، ئبٌالھ 

 ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ و پچىٍىىىٕىڭ ٍبٌؽبْ ئېَحىػمب، ثوھحبْ چبپالغمب ۋٖ 51

ٗۋېٍىػمب ئبٌضىراۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ، ئۇالرٔىڭ وىػىٍٗرٔىڭ پۇي _ ِېٍىٕي ٍوٌطىسٌىك لىٍىپ ٍ

 لىٍّىػٍىرى ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

_ گۇٔبھمب ئبٌضىراۋاجمبْ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔي ئۇالرٔىڭ ِۇرٖثجىٌ ئبٌىٍّىرى، ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرى 52

ٍبٌؽبْ ض زٌٗغحىٓ، جوھّٗت چبپالغحىٓ ۋٖ ٍوٌطىسٌىك لىٍىپ وىػىٍٗرٔىڭ پۇي _ ِېٍىٕي 

طب ثوٌّبِحي؟ ئۇالرٔىڭ وىػىٍٗرٔي ٍبسػي ئىػمب ثۇٍرۇ ، ٍبِبْ ئىػحىٓ ٍٗۋېٍىػحىٓ جوض

 جوضۇغحىٓ ئىجبرٖت ِٗججۇرىَىحىٕي ئۇٔحۇ ، ضبصىر لىٍؽبْ لىٍّىػٍىرى ٔېّىضىگْٗ ٍبِبْ!

_ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ثٗزى لىٍّىػٍىرىٕي ثىٍضۈرۈ  جۇراجحي. 53

ئبٌالھٕىڭ لوٌي ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػحىٓ ثبؼاللٍىمحۇر، ئۇ »ٍٗھۇصىَالر ئ ز ئبرىطىضا9 

صېگْٗ ئىضى. ئۇالر ثۇ ض زٔي لٗھٗجچىٍىه « ثىسگٗ رىسىك ثېرىػىٗ ثېشىٍٍىك لىٍىضۇ

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ٍبسػي ئىػالرٔي لىالٌّبٍضىؽبْ ثوٌۇ  ثوٌؽبْ چبؼضا صېگْٗ ئىضى. 

لبٌضى. ئۇالر ِۇغۇ وۇـرى ض زى ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔضى. 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئىع ھٗرگىسِۇ ثۇ ٍٗھۇصىَالر ئېَحمبٔضٖن ئِٗٗش،ئٌِٗٗضٖ ئبٌالھٕىڭ 

ۋاالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ئبٌالھٕىڭ ئىىىي لوٌي ئوچۇلحۇر، ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىٕي ھېچىىُ جوضۇ

ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ رىسىك ثېرىضۇ، ئبٌالھ پٗزٌىٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

ئٗھۋاٌىؽب لبرا ، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئبجب لىٍىضۇ. ٍٗھۇصىَالر ضبۈب ھٗضٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ ۋٖ 

ئ چٍّٗٔىىىضىٓ وۇـرىٍىمحب جېشىّۇ ئٗزۋٍٍٍٖٗضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ضېٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ 

ٌٍىضى. ئبٌالھ ضېٕي غۇٔىڭضىٓ سٗۋٖرصار لىٍىضۇوي، ٍٗھۇصىَالر جب لىَبِٗجىىچٗ ثىر _ جب



ثىرىگٗ صۈغٍّٗٔىه ۋٖ ئ چٍّٗٔىه لىٍىپ ئ جىضۇ، ثىر _ ثىرىضىٓ ٔٗپرٖجٍىٕىضۇ، ئۇالر 

ھٗرلبچبْ ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرغي ئۇرۇظ ئوجىٕي ٍبلّبلچي ثوٌطب، ئبٌالھ ئۇٔي ئ چۈرىضۇ، 

پىحٕىٕي لوزؼىّبلچي ثوٌطب، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرٌىرىٕي  ئۇالر ھٗرلبٔضاق ثىر

لبٍحۇرۇۋېحىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثىرٌىىىٕي ث ٌۈۋېحىضۇ، ٍٗھۇصىَالر ھِٗىػٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ 

 ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىپال ٍۈرىضۇ، ئبٌالھ ثۇزؼۇٔچىالرٔي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ.

ب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحطب، _  ئٗگٗر  ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالر ئبٌالھم54

ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍىپ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍبٔطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 ِٗؼپىرٖت لىالجحۇق، ئۇالرٔي ئبسىرٖجحٗ چولۇَ ٔبزۇ  ٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزٖجحۇق.

ٖ ضبۈب رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئۇالر جٗۋراجمب، ئىٕجىٍؽب ۋ55

لۇرئبٔؽب ئِٗٗي لىٍطب ئىضى، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ھِّٗٗ جٗرٖپحىٓ رىسىمالٔضۇرۇالجحي، ئۇالرؼب ِوي 

ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىپ، ھٗر سىً ِېۋىٍٗرٔي چىمىرىپ ثېرٖجحۇق. ثۇ پٗلٗت ِۇغۇ صۇَٔبصىىي 

ثوٌۇ  صىٕضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ثىر جۈروۈَ ِۇوبپبجحۇر. ئٗھٍي وىحبة ئبرىطىضىٓ جوؼرا ٍوٌضا 

وىػىٍٗر ثبر ثوٌطىّۇ، ٔۇرؼۇٍٔىرى ٍبِبْ ئىع لىٍؽبْ ۋٖ جوؼرا ٍوٌضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ 

 وىػىٍٗرصۇر. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ۋٖھىَىٕىڭ ھِّٗىطىٕي جوٌۇق 56

ثىر لىطّىٕي ٍوغۇرضبڭ، ضْٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزگىٓ، ئٗگٗر جوٌۇق ٍٗجىۈزًِٗ، ۋٖھَىٕىڭ 

ٍٗجىۈزِىگْٗ ثوٌىطْٗ. )غٗوطىسوي، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھ جبئبالصىٓ وٌٗگْٗ 

ۋٖھَىٕي ئىٕطبٔىَٗجىٗ جوٌۇق ٍٗجىۈزۈ ، ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ِٗضئۇٌىَىحىٕي وبِىً ئبصا لىٍؽبْ 

ىٓ ضبلالٍضۇ ۋٖ ضبۈب صۈغٍّٗٔىرىڭگٗ لبرغي ئىضى . ئبٌالھ ضېٕي وىػىٍٗرٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىض

ٍبرصَٖ لىٍىضۇ، ضْٗ پٗلٗجال ھٗلىمٗجٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇٌضۇڭ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗق 

 ٍوٌضىٓ ئبصاغمبْ، ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ لٗۋِٕي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ.

ضىٍٗر جٗۋراجمب، ئىٕجىٍؽب »ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرؼب 57

ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ لۇرئبٔؽب جوٌۇق ئِٗٗي 

لۇرئبٕٔىڭ ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمي ٍٗھۇصىَالر ۋٖ «. لىٍّىؽۇچٗ، ضىٍٗر ھٗق صىٕضا ئِٗٗضطىٍٗر

ۋٖ ئىٕىبرچىٍىمىٕي جېشىّۇ زىَبصٖ لىٍىپ لوٍىضۇ.  سىرىطحىَبٔالرٔىڭ و پچىٍىىىٕىڭ ھبوبۋۇرٌۇلىٕي

چۈٔىي ئۇالر ضبۈب ھٗضٗت لىٍىػىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ضېٕي ئبسىرلي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىپ، 

ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼبٍٔىمي ئۇالرٔىڭ ئوؼىطىٕي لبٍٕىحىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر 

 ٓ.ئۇالرٔىڭ ئىٕىبرچىٍىمىؽب ھٗرگىس لبٍؽۇرِىؽى



_ ئىّبْ ئېَحمبٔالر )ٍٗٔي ِۇضۇٌّبٔالر ، ٍٗھۇصىَالر، ضبثىئىَالر )ٍٗٔي جۇؼۇٌۇغحىىي 58

ھبٌىحي ثىٍْٗ لبٌؽبْ ۋٖ ثىرٖر صىٕؽب ئېحىمبص لىٍّبٍضىؽبٔالر  ۋٖ ٔبضبراالر )ٍٗٔي ئىَطب 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرى  ئىچىضىٓ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ِۇھِّٗٗص 

ِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، ٍبسػي ئٌٍٗٗھىططبال

ئِٗٗي لىٍؽبٔالرؼب ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق ؼَٗ _ لبٍؽۇ ٍولحۇر، ئۇالر صۇَٔبصا لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ 

 ٔٗرضىٍىرى ئۈچۈّٔۇ لبٍؽۇرِبٍضۇ.

لىٍىع جوؼرۇٌۇق _ غٗوطىسوي، ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ جٗۋراجحىىي ئٗھىبِالرؼب ئِٗٗي 66

چىٓ ۋٖصٖ ئبٌؽبْ ۋٖ ئۇالرؼب ثۇٔي ثبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئِّٗب 

ئۇالر ئ زٌىرىضىٓ ئېٍىٕؽبْ ئٗھضىٕي ثۇزصى ۋٖ ھبۋاٍي ھٗۋٖضٍىرىگٗ ئٗگٗغحي، ئۇالرؼب ھٗر لبچبْ 

ثىرٖر ئٗھىبِٕي  ئېٍىپ ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ٍبلّبٍضىؽبْ ثىر ٔٗرضىٕي )

 وٌٗطٗ، ئۇالر ثۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ٍبٌؽبٔچي صېضى، ٍٗٔٗ ثىر لىطّىٕي ئ ٌحۈرصى.

_ ئبغۇ گۇٔبھىبرالر ئبٌالھ ثىسٔي ئبضىٍَىمىّىس ۋٖ ثبرچٗ ٍبِبْ لىٍّىػىّىس جۈپٍٍٗي 61

ئبٌضىضا وور ۋٖ گبش  جبزاٌىّبٍضۇ، صٖ  ئوٍال ، ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي صاۋاِالغحۇرۇۋٖرصى، ھٗلىمٗت

ثوٌۇۋېٍىپ، ھىضاٍٗجحىٓ ٍۈز ئ رىضى ۋٖ ھىضاٍٗجٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي و رِىضى، ھٗلىمٗجٕىڭ ضبصاضىٕي 

ئبۈالغٕي سبٌىّىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لبٌضى، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبزاثىٕي 

ٕي لوثۇي لىٍضى. ئبٔضىٓ چۈغۈرصى. ئۇالر جٗۋثٗ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جٗۋثىطى

ئۇالرٔىڭ ٔۇرؼۇٔي ئ زٌىرىگٗ ھٗلىمٗت ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ٍٗٔٗ وور ۋٖ گبش ثوٌۇۋاٌضى. ئبٌالھ 

 ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔي غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ جبزاالٍضۇ.

صېگۈچىٍٗر ِۇغۇ « َٗ ئوؼٍي ئىَطبصۇرئبٌالھ ِٗرٍ»_ ئبٌالھ لٗضَٗ ثىٍْٗ جٗوىحٍٍٗضۇوي، 61

ض زى ثىٍْٗ راضححىٕال وبپىر ثوٌضى. ئبٌالھ سٗۋٖر ثېرىضۇوي، ئىَطب ئ ز ۋالحىضا ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب9 

ئبٌالھمب ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗحۈرًِٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗر ئبٌالھمب »

ثىر ِٗثۇصلب ئىجبصٖت لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ  ثٗٔضىچىٍىىحٗ ئوسػبغّىس، وىّىي ئبٌالھمب لوغۇ  ٍٗٔٗ

ئۇٔىڭؽب جٕٗٔٗجٕي ھبراَ لىٍىضۇ، ئۇٔىڭ جبٍي صوزار ثوٌىضۇ، ئۇٔي صوزاسحىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ثىرٖر 

 صېگْٗ ئىضى.« ِٗصٖجىبر ثوٌّبٍضۇ

ئبٌالھ9 ئبجب، ثبال ۋٖ رۇھۇٌمۇصصۇش لبجبرٌىك »_ غٗوطىسوي، سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي 62

صېگۈچىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ وبپىر ثوٌضى. ئۇ سىرىطحىَبٔالر ثىر ئىالھحىٓ ثبغمب « ٓ جٗروىپ جبپمبْئۈچحى

ھېچجىر ئىالھ ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي، ئبٌالھ جۇؼۇٌّىؽبْ ۋٖ ثبٌىٍىك ثوٌّىؽبْ زات ئىىٍٗٔىىىٕي 



لبجحىك  ثىٍِّٗضۇ؟ ئٗگٗر ئۇالر ئېَحىۋاجمبْ ثۇ وۇـرى ض زٌىرىضىٓ ٍبّٔىطب، ئۇالر وۇـرىٍىمي جۈپٍٍٗي

 ئبزاثمب لبٌىضۇ.

_ ئبغۇ سىرىطحىَبٔالر ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىپ، گۇٔبھٍىرىؽب ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  لىٍطب ثوٌّبِضۇ؟ 63

ھبٌجۇوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب 

 ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

_ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئوسػبغال ثىر 64

ئىضى، ئۇ ئىىىىطي ثبغمب ئىٕطبٔالرؼب  ئبٍبيپٍٗؽِٗجٗرصۇر. ئۇٔىڭ ئبٔىطي ٔبھبٍىحي راضحچىً 

ئوسػبغال جبِبق ٍېَىػىٗ ِوھحبج ئىضى. ٍبغبظ ئۈچۈْ جبِبق ٍېَىػىٗ ئېھحىَبجٍىك ثوٌؽبْ ثىرى 

ىالھ ثوالٌّبٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ ئٗھۋاٌىؽب لبرا  ئوٍال  ثبلمىٓ، ثىس ھٗرگىسِۇ ئ

ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ، ئۇالرٔىڭ ثٗزى پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىالھ 

ىپ لىٍىۋېٍىػىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇق ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي جوٌۇق ثبٍبْ لىٍ

ثٗرصۇق. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئۇالرٔىڭ ثىس ٍېحٗوٍىگْٗ ھٗلىمٗجحىٓ لبٔضاق ثبظ 

 جبرجىۋاجمبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ.

ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي، 65

ٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب ضىٍٗرگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، ضىٍٗرٔي زىَبٔضىّٕۇ جوضۇ  لبال

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ «. غېرىه لىٍىۋاٌىطىٍٗر؟

 ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ئىَطب جوؼرىطىضىىي ئېحىمبصىڭالرصا »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! سىرىطحىَبٔالرؼب ئېَحمىٕىي، 66

ٗھۇصىَالرؼب ئوسػبظ صىٓ ئىػىضا ئ زۈۈالرٔىڭ ٔٗپطي ھٗلىمٗجحىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗۈالر، ٍ

سبھىػىؽب ئٗگٗغّٗۈالر. ٍٗھۇصىَالر ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ئبزؼۇٍٔۇلمب پېحىپ 

لبٌضى، ئۇالر ئ زٌىرى ئبزؼبٕٔي ئبز صېگٗٔضٖن ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔي ئبزصۇرۇ  وبپىر لىٍىۋٖجحي، 

 «. بزؼۇٍٔۇق ٍوٌىؽب وىرىپ وٗجحئٗجىجىضٖ ھِّٗىطي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ ئ

_ ئبٌالھ جبئبال ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىٓ چىممبْ وبپىرالرؼب لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ صاۋۇص 67

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ زٖثۇرصا ۋٖ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ئىٕجىٍضا ٌٗٔٗت 

 لىٍؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سٗۋٖر ثېرىضۇ. لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئۇالرٔي ئ ز رٖھّىحىضىٓ ٍىراق

_ چۈٔىي ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ئوچۇق ئبغىبرا ٍبِبْ ئىػالرٔي لىالجحي، ٍبِبْ ئىػالرؼب رازى 68

ثوٌۇ  ضۈوۈت لىالجحي، ئۇالر ثىر _ ثىرىٕي ھېچمبٔضاق ٍبِبْ ئىػحىٓ جوضّبٍححي. ِبٔب ثۇ ئۇالرٔىڭ 



رى ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى ثوٌۇ ، ئۇالر ِۇغۇ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗى

 لوؼٍىٕىػمب جېگىػٍىه ثوٌضى. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ٔۇرؼۇٍٔىرىٕىڭ ِۇغرىىالرٔي صوضث جۇجمبٍٔىمىٕي 76

و رىطْٗ. ئۇالرٔىڭ ثۇ لىٍّىػي ٔېّىضىگْٗ ٍبِبْ! ئۇالر ِۇغۇ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ 

 وزاسحب لېٍىػمب جېگىػٍىه ثوٌضى.  ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىضى ۋٖ ِٗۈگۈٌۈن ص

_ ِۇغرىىالرؼب ٍبرصَٖ لىٍىۋاجمبْ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ئٗگٗر ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى 71

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطب ئىضى، 

ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇالر ھٗرگىسِۇ وبپىرالرٔي صوضث جۇجّىؽبْ ثوالجحي. 

 پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمۇچىالرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ضبۈب 71

ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئٗڭ ئٗغٗصصىٌ صۈغّْٗ ئىىٍٗٔىىىٕي چولۇَ ثبٍمبٍطْٗ. ثۇ ئبغۇ 

وبۋۇرٌۇلي، ئىٕىبرچىٍىمي ۋٖ ھٗلىمٗجٕي و زگٗ ئىٍّبضٍىمي جۈپٍٍٗىضىٓ ئىضى. ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ھب

«ثىس ٔبضبرا»
35

صېگْٗ وىػىٍٗرٔىڭ صوضحٍۇق جٗھٗجحٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ھِّٗىضىٓ ٍېمىٓ  

ئىىٍٗٔىىىٕىّۇ چولۇَ ثبٍمبٍطْٗ. ثۇٔضاق ثوٌۇغي ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ ئ ز صىٕىؽب ضبصىك ئ ٌىّبالرٔىڭ، 

ىؽبْ راھىجالرٔىڭ ثوٌؽبٍٔىمي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ ئىجبصٖت ثىٍْٗ ثوٌىض

جبرجّبٍضىؽبٍٔىمىضىٕضۇر. ئٗٔٗ غۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئېحىرا  

 لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ وىػىٍٗرصۇر.

غۇوي، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ثىر  _ ئۇالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرؼب ئٗڭ ٍېمىٓ ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍي72

پىرلٗ وىػىٍٗرٔىڭ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈٍىؽبْ چبؼضا، ئۇٔىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ 

ضبِبۋى وىحبة ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٍٗٔىىحىٓ، و زٌىرىضىٓ ٍبظ لۇٍۇٌۇۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ، ئۇالر 

ٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالر ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ وىػى

ئ زٌىرىٕي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي لبجبرىضا ھٗلىمٗجىٗ گۇۋاھ ثوٌؽۇچىالرصىٓ 

 لىٍىػىٕي جىٍٍٗضۇ. 

ثىسٔىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگٍٗٔىىىّىس، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب »_ ئۇالر صٍٖضۇوي، 73

ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمىّىس، رٖثجىّىسٔىڭ ثىسٔي ئبسىرٖجحٗ ئىحبئٗجّْٗ 

                                                             
ئېحىمبص ڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئبٌالھ جبئبالٔى ئبرىطىضىىي سىرىطحىَبٔالر صېگْٗ ض زصىٓ «ٔبضبرا»ثۇ ئبٍٗجحىىي 35

ٌٗر رو زصٖ جۇجۇٌىضۇ. ثٗزى ِۇپٗضطى ٗلىٍىضىؽبْ پىرل ئېحىرا لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗؽِٗجٗر صٖ  

 گْٗ. ئىٍگىرى ضۈرئۇالرٔىڭ ھٗثٗغىطحبٔضىٓ وٌٗگْٗ ئٗلىضىطي صۇرۇش سىرىطحىَبٔالر ئىىٍٗٔىىىٕي 



ٍىه ئىع ثٗٔضىٍىرى لبجبرىضا جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈغىٕي ئۈِىض لىٍؽبٍٔىمىّىس لبٔضالّۇ ِبالِٗجىٗ جېگىػ

 «. ثوٌۇ  لبٌطۇْ؟!

_ ئۇالرٔىڭ ئ ز ئىّبٔي ثىٍْٗ ئىپحىشبرٌىٕىپ ئېَحمبْ ض زٌىرى ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئٗجّْٗ 74

ثٗٔضىٍىرى لبجبرىضىٓ ثوٌۇغٕي جىٍىگٍٗٔىىٍىرى ضٗۋٖثىضىٓ ئبٌالھ ئۇالرصىٓ رازى ثوٌضى. ئبٌالھ 

ر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗر ئۇالرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ، صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗ

ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ. ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ِبٔب ثۇ ئۇالرٔىڭ ھٗق ض زٌىرى ۋٖ ٍبسػي 

 ئٌٍِٗٗىرىگٗ ثېرىٍىضىؽبْ ِۇوبپبجحۇر.

_ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر 75

ىّىسگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ٍبٌؽبْ صېگٍٗٔٗرگٗ وٌٗطٗن، ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌىر

 ئٗٔٗ غۇالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ.

_ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ھبالي لىٍؽبْ پبن ٍېّٗن _ ئىچّٗوٍٗرٔي، 76

ىٍطبۈالر ئبٌالھ  ثٗرگْٗ ئبٍبٌالرؼب ئ ٍٍىٕىػٕي ئ زۈۈالرؼب ھبراَ لىٍىۋاٌّبۈالر. ثۇٔضاق ل

وٗۈچىٍىىٕي جبرالغحۇرۇۋاٌؽبْ ثوٌىطىٍٗر. ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ چٗوحىٓ ئبغّبۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ 

 چٗوحىٓ ئبغمۇچىالرٔي ٍبلحۇرِبٍضۇ.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ھبالي، پبن ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍٗۈالر، 77

ٔضاظ، جوضمبٍٔىرىٕي جبغالظ ثىٍْٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر. چۈٔىي ئبٌالھمب ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇ

ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئىّبٔىڭالر ئبٌالھحىٓ لورلۇغۇۈالرٔي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي و زىحىپ 

 جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئٗضحىٓ چىمبرِبضٍىمىڭالرٔي جٗلٗززا لىٍىضۇ.

« ۋٌٖالھي»ٗت لىٍّىؽبْ ھبٌضا _ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي لٗضَٗ لىٍىػٕي ِٗلط78

صېگٗٔگٗ ئوسػبظ لٗضَٗ ض زىٕي ئېَحمىٕىڭالر ضٗۋٖثٍىه جبۋاثىبرٌىممب جبرجّبٍضۇ، ٌېىىٓ 

رٖضّىٌ لىٍؽبْ لٗضىّىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي جبۋاثىبرٌىممب جبرجىضۇ، رٖضّىٌ لىٍؽبْ لٗضِٕٗي 

ٍؽبْ وىػىضىٓ ِٗؼپىرٖت ثۇزضبۈالر، ئبٌالھ ثۇٔىڭ گۇٔبھىٕي ئ زى ثۇٍرۇؼبْ ثٗزى ئىػالرٔي لى

لىٍىضۇ. ِٗضى9ٍْٗ ئبئىٍٗۈالرصىىىٍٗرگٗ ثېرىضىؽبْ ئوجحۇرا صٖرىجىٍىه جبِبق ثىٍْٗ ئوْ ِىطىىٕٕي 

ثىر ۋار ؼىساالٔضۇرۇظ ٍبوي ئۇالرؼب ثىر لۇرصىٓ وىَىُ ثېرىع ۋٖ ٍبوي ثىر لۇٌٕي ئبزاص لىٍىع 

ِۇغۇ ئۈچ ئىػٕىڭ ثىرىٕي لىٍىع لبجبرٌىمالر. ٍٗٔي لٗضَٗ لىٍىپ، لٗضىّىضٖ جۇراٌّىؽبْ ئبصَٖ 

ئبرلىٍىك لٗضِٕٗي ثۇزؼبٍٔىمٕىڭ گۇٔبھىضىٓ لۇجۇٌىضۇ. وىّىي ثۇٔضاق لىٍىػمب وۈچي ٍٗجّىطٗ، ئۈچ 

وۈْ روزا جۇجۇغي الزىُ. ِبٔب ثۇ ضىٍٗر لٗضَٗ لىٍىپ ثۇزۇۋٖجىْٗ لٗضىّىڭالرٔىڭ وبپبرىحىضۇر. ئي 

لٗضَٗ لىٍّبۈالر، ئٗگٗر لٗضَٗ لىٍطبۈالر ِۇضۇٌّبٔالر! لٗضىّىڭالرؼب رىئبٍٗ لىٍىڭالر، ٍٗٔي 



ئۇٔىڭؽب ۋاپب لىٍىڭالر، لٗضىّىڭالرٔي ثۇزۇۋٖجىْٗ ئٗھۋاٌضا ٍۇلىرىمي ئۈچ ئىػٕىڭ ثىرىٕي لىٍىپ 

وبپبرٖت ج ٌٗۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىطالِؽب ھىضاٍٗت لىٍؽبٍٔىمىؽب غۈوۈر لىٍطۇْ صٖ ، صىٕٕىڭ 

 ِٕىڭ ھ وۈِىٕىّۇ ئٗٔٗ غۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ.ئٗھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، لٗضٗ

 ئِٗٗي غٗرىئىحىگٗ ئىطالَ ۋٖ وٌٗحۈرگْٗ ئىّبْ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇٔىڭ ئبٌالھمب، ئي_ 86

 ٔٗرضىٍٗرگٗ جىىٍىۋاٌؽبْ صٖ  ئىالھ ِۇغرىىالر ئوٍٕبظ، لىّبر ئىچىع، ھبراق وىػىٍٗر! لىٍىضىؽبْ

 پبضىىٕب ئىػي، غٍٗحبٕٔىڭ ھِّٗىطي برٌىمالرٔىڭلبج ضېٍىع پبي ثىٍْٗ ئولٍىرى پبي چولۇٔۇظ،

 .جۇرۇۈالر ٍىراق گۇٔبھالرصىٓ ثۇ ئۈچۈْ ئېرىػىػىڭالر جٕٗٔٗجىٗ لىٍىمالرصۇر،

 و رضىحىع چىراٍٍىك گۇٔبھالرٔي لبجبرٌىك ئوٍٕبظ لىّبر ئىچىع، ھبراق ضىٍٗرگٗ غٍٗحبْ_ 81

 ٔبِبزصىٓ، لوٍۇ  لىٍىپ ِٗضث ٗرٔيضىٍ جۇؼضۇرِبلچي، ئ چٍّٗٔىه صۈغٍّٗٔىه، ئبراۈالرصا ئبرلىٍىك

 ھبراق ئِٗضى ضىٍٗر ثوٌىضۇ، جوضّبلچي ئېحىػحىٓ ٍبص ئبٌالھٕي لوٍۇ  لىٍىپ ِٗغؽۇي ثىٍْٗ لىّبر

  ٍېٕىڭالر. صٖرھبي لىّبرصىٓ ثىٍْٗ

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ثبرٌىك ئىػٍىرىڭالرصا ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت 81 

ۇٍرۇؼبٕٔي لىٍىپ، جوضمبٕٔي جبغالۈالر، ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىڭالر، ئبٌالھ ث

لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ئبٌالھ جوضمبْ 

ئىػالرٔي لىٍىػحىٓ ٍبّٔىطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ئٌٗچىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

 ٗلٗجال صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ ٍٗجىۈزۈغحۇر.ِٗضئۇٌىَىحي پ

_ ھبراق ھبراَ لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى ھبراق ئىچىْٗ وىػىٍٗر ئٗگٗر ھبراق ئىچىػٕي ۋٖ 82

ثبرٌىك ھبراَ ئىػالرٔي جبغال  ئىّبْ ئېَحطب ۋٖ غۇ ئىّبٔىٕىڭ راضحٍىمىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ٍبسػي 

بلٍىٕىپ ئىّبٔىضا چىڭ جۇرضب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، ئبٔضىٓ ھبراِضىٓ صاۋاٍِىك ض

و زىحىپ جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئېطىضىٓ چىمبرِبً، ئبٌالھٕي و رۈ  جۇرؼبٔضٖن ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ثوٌطب، 

ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ لېحىرلىٕىپ، ئىشالش  ىبرئىٍگىرى ھبراق ئىچىٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه گۇٔبھ ئۇالر

 جىضۇ.ثىٍْٗ ئِٗٗي لىٍؽۇچىالرٔي صوضث جۇ

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 83

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھٕي و رًِٗ جۇرۇ  لورلىضىؽبٔالرٔي ئبٍرىع ئۈچۈْ، ئبٌالھ چولۇَ 

ضبٔال ضىٍٗرٔي ئېھراَ ثبؼاللٍىك چېؽىڭالرصا ئوۋ ئوۋالغحىٓ، ھٗجحب لوٌۇۈالر ۋٖ ٍٔٗسٖۈالر ثىٍْٗ ئب

ئوۋٌىؽىٍي ثوٌىضىؽبْ ئوۋٔىّۇ ئوۋالغحىٓ ِٗٔئي لىٍىع ئبرلىٍىك ضىٕبٍضۇ. وىّىي ثۇ ثبٍبٔضىٓ وېَىٓ، 

 ھٗصصىضىٓ ئېػىپ ئ زى ئېھراِضا جۇرۇ  ئوۋ ئوۋالٍضىىْٗ، ئۇ لبجحىك ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ.



ئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرى84

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ھٗجگٗ ٍبوي ئ ِرىگٗ ئىھراَ ثبؼٍىؽبْ ٍبوي ھٗرِٖٕىڭ چېگراضي 

ئىچىضٖ جۇرؼبْ چېؽىڭالرصا لۇرۇلٍۇق ھبٍۋأٍىرىٕي ئ ٌحۈرِٗۈالر. ضىٍٗرصىٓ وىّىي ثىرٖر لۇرۇلٍۇق 

بھبٌىػي ثىٍْٗ ھبٍۋىٕىٕي لٗضحْٗ ئ ٌحۈرىضىىْٗ، ثۇٔىڭ جبزاضي ئبصاٌٗجٍىه ئىىىي وىػىٕىڭ ث

ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋىالرصىٓ ھېٍىمي ئ ٌحۈرۈٌگْٗ ئوۋؼب جٗۈضاظ وېٍىضىؽبْ ثىرىٕي 

وٗئجىگٗ ئېٍىپ ثېرىپ ثوؼۇزال ، ِٗوىىٕىڭ پېمىرٌىرىؽب جبرلىحىپ ثېرىػحۇر ٍبوي ئۇٔىڭ لىّّىحىگٗ 

ئبغٍىك ضېحىۋېٍىپ، ھٗرِٖٕىڭ پېمىرٌىرىضىٓ ھٗرثىر پېمىرؼب ثىر ضب
36

ىٓ جبرلىحىپ ثېرىع ٍبوي ص 

ھٗرثىر پېمىرؼب ثېرىضىؽبْ ئبغٍىمٕىڭ ئورٔىؽب ثىر وۈٔضىٓ روزا جۇجۇغحۇر. ئبٌالھ ثۇ جبزأي ٍۇلىرىمي 

لىٍّىػٕىڭ گۇٔبھىٕي ٍۇٍۇظ ئۈچۈْ پٗرز لىٍضى. ئېھراِضا جۇرۇ  لۇرۇلٍۇق ھبٍۋأٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈظ 

ي ئبٌالھ ئٗپۇ لىٍضى. وىّىي ثۇ ئىػٕىڭ ھبراَ ھبراَ لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى ئ ٌحۈرگٍٗٔٗرٔىڭ لىٍّىػىٕ

لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  لىٍطب، ئۇ ئ زىٕي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب جۇجمبْ ثوٌىضۇ. ئبٌالھ وۈچٍۈوحۇر، 

پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽۇچىالرٔي سبٌىطب جبزاٌىؽۇچىضۇر، سبٌىطب ئٗپۇ 

 ھېچىىُ جوضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍضۇ.لىٍؽۇچىضۇر، ئبٌالھٕىڭ ئىػىؽب 

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ٍوٌۇچىالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػي ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ 85

صېڭىس ھبٍۋأٍىرىٕي جۇجۇغٕي ۋٖ ٍېَىػٕي ھبالي لىٍىپ ثٗرصى. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ھٗج ٍبوي ئ ِرٖ 

ھبٍۋأٍىرىٕي ئوۋالغٕي ھبراَ لىٍضى. لىٍىع ئۈچۈْ ئىھراَ ئىچىضٖ ثوٌؽبْ چېؽىڭالرصا، لۇرۇلٍۇق 

لىَبِٗت وۈٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپالٔؽبٔضا ئبزاثحىٓ ضبلٍىٕىػىڭالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ وبجحب ِۇوبپبجٍىرىؽب 

ٔبئىً ثوٌۇغۇۈالر ئۈچۈْ، ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئورۇٔضاۈالر، 

 جبغالۈالر.ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرٔي صٖرھبي 

_ ئبٌالھ ھ رِٗجٍىه ئ ً وٗئجىٕي ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لىجٍىگبھي، ئۇالرٔىڭ ھبٍبجي ئۈچۈْ 86

ئبِبْ جبً لىٍىپ ثٗرصى. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرصى، ئبٌالھ 

ضبلال  ثۇٍرۇؼبْ پٗرزٌٗرٔي ئورۇٔضىضى، ئۇرۇظ لىٍىع چٗوٍٗٔگْٗ ئبٍالرٔىڭ ھ رِىحىٕي 

ھېچىىّگٗ چېمىٍّىضى. ئبٌالھ ٍٗٔٗ ھٗرِٖگٗ ئبپىرىپ لۇرثبٍٔىك لىٍىضىؽبْ ِبٌالرؼب، ثۇ ِبٌالرٔىڭ 

لۇرثبٍٔىك ِبٌالر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈرۈ  ثوٍٕىؽب ئېطىپ  لوٍۇٌؽبْ ثوٍۇٔچۇلالرؼب چېمىٍىػٕي ھبراَ 

ٕي ثىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ لىٍضى. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطى

 ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضىٕىڭ ِٗسپىٌ ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.

                                                             
، ھٗٔٗـىٌ ھٗزھىپىضٖ 1.63ر ضب و   ضبٍٔىك ـٗلىھٍٗرٔىڭ ٔٗزىرىضٖ لٗصىّمي ئ ٌچٗوٍٗرصىٓ ثوٌۇ ، ثى —ضب 36

 وىٍوؼب جٗڭ. 2.14



_ ئي ئىٕطبٔالر! ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ئبضىٌ _ گۇٔبھىبرالرؼب ھٗلىمٗجْٗ ئبزاثي لبجحىك 87

ىحي زاجحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ٔبھبٍ

 ِېھرىجبٔضۇر.

_ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحي پٗلٗجال وىػىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ۋٖ ئۇالرؼب ٍوي 88

و رضىحىػحۇر. ئىٕطبٔالر ھىضاٍٗت ٍبوي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ٔېّىٕي ٍوغۇرضب ٍبوي ئبغىبرا لىٍطب، ئۇٔي 

 ئبٌالھ ثىٍىپ جۇرىضۇ.

ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ٔبپبن  ئي ئىٕطبْ! گٗرچٗ ٔبپبن»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي 166

ئبصٍِٖٗرٔىڭ و پٍۈوي ضېٕي ھٍٗراْ لبٌضۇرضىّۇ، ھٗرلبٔضاق ٔٗرضىضٖ ٔبپبن ثىٍْٗ پبن ھٗرگىس 

ثبراۋٖر ئِٗٗش، غۇٔىڭضٖن، وبپىر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ، ئبضىٌ ثىٍْٗ ئىحبئٗجّْٗ، ٔبصاْ ثىٍْٗ ئبٌىُ، 

ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىپ، ئي ئٗلىً ئىگىٍىرى! «. ھبراَ ِبي ثىٍْٗ ھبالي ِبي ثبراۋٖر ئِٗٗش

جٕٗٔٗجىٗ وىرىع ئبرلىٍىك ِۇراصىڭالرؼب ٍېحىػىڭالر ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ 

 ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىڭالر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 161

ر! ضىٍٗر صىٕضا ثۇٍرۇٌّىؽبْ ئىػالر جوؼرۇٌۇق ضوئبي ضورىّبۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗ

ئىػالرؼب ثۇٍرۇٌطبۈالر، ضىٍٗرگٗ چولۇَ ئېؽىر وېٍىضۇ. ئٗگٗر لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇۋاجمبْ ۋٖ ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالَ ھبٍبت چبؼضا ئۇ ئىػالر جوؼرۇٌۇق ضورىطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ئۇ ئىػالرٔىڭ ھ وّي 

ضۈرۈٌىضۇ. ئٗگٗر ئۇ ئىػالر ضىٍٗرگٗ  پٗرز لىٍىٕطب، ئۇٔي ئورۇٔضىَبٌّبٍطىٍٗر، غۇۈب ئبٌالھ ثىٍ

ثٗٔضىٍىرىٕي ئبضرا ، ئۇالرؼب ئۇ ئىػالرٔي پٗرز لىٍّىضى. ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي 

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ.

ىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ ثىر لٗۋَ ئ ز پٍٗؽِٗجىرىضىٓ غۇٔضاق ئىػالر جوؼرۇٌۇق ضوئبي _ ضىٍٗرص161

ضورىؽبْ ئىضى، ثۇ ئىػالر ئۇالرؼب پٗرز لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ 

 ئورۇٔضىّىضى. ضىٍٗرِۇ ئبغۇالرصٖن ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر.

_ ثٗھىَر162ٖ
37

، ضبئىجٗ
38

، ۋٖضىٍٗ
39

َۋٖ ھب 
40

ٔبٍِىك ج گىٍٗرٔي ثۇجالرؼب ئبجبغحىٓ ئىجبرٖت  

ِۇغرىىالر پٍٗضا لىٍىۋاٌؽبْ ئبصٖجٕي ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئِٗٗش، ٌېىىٓ وبپىرالر ئبٌالھ ٔبِىضىٓ 

                                                             
ثٗھىرٖ _ ثٗغٕي جۇؼمبْ، ثٗغىٕچىطىٕي چىػي جۇؼمبْ ھىٕگبْ ج گٗ ثوٌۇ ، جبھىٍىَٗت ئٗرٖثٍىرى ثۇ ج گىٕىڭ لاۇٌىمىٕي  37

 جىٍىپ ئْٗ ضېٍىپ لوٍۇ ، ئىػٍٗجًّٗ ئ ز ٍٍِٗىگٗ لوٍۇ  ثېرٖجحي.



ٍبٌؽبٕٔي جولۇ ، ئبٌالھ غۇٔضاق ثۇٍرۇؼبْ صٍٖضۇ. وبپىرالرٔىڭ جوٌىطي ھٗلىمٗت ثىٍْٗ 

 ضبسحىٍىمٕىڭ پٗرلىٕي ئبٍرىَبٌّبٍضۇ.

ئبٌالھ ٔبزىً »الھ ھبالي لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ لىٍىۋاٌؽبْ ئبغۇ وبپىرالرؼب9 _ ئب163ٌ

لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ِۇراجىئٗت لىٍىڭالر، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ضىٍٗرگٗ 

ىڭ ثىسگٗ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىسٔ»صېَىٍطٗ، ئۇالر9 « ھبراَ ِٗضىٍىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ –ھبالي 

صٍٖضۇ. ئۇالرٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرى ھېچ « لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ ئبصٖجٍىرى ۋٖ ض زٌىرى ٍېحٗرٌىىحۇر

ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ۋٖ ھىضاٍٗت جبپّىؽبْ ئبصٍِٖٗر جۇرضب؟ ثۇ ِۇغرىىالر لبٔضالالرچٗ ئۇالرؼب 

 ئٗگىػىضۇ؟ ئۇالر ئ زٌىرىضىّٕۇ ئبزؼۇْ ۋٖ ٔبصاْ ئبصٍِٖٗرگٗ ئٗگٗغّٗوحٗ.

ٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئب164

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىڭالر، وىػىٍٗر 

ضىٍٗرگٗ ئٗگٗغّىگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ضىٍٗر جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۈالر. ضىٍٗر جوؼرا 

طبۈالر، وىػىٍٗرٔي ٍبسػي ئىػالرؼب صٖۋٖت لىٍىپ، ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضۇغحىٓ ئىجبرٖت ٍوٌضا ثوٌ

ِٗضئۇٌىَىحىڭالرٔي ئبصا لىٍطبۈالر، جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزؼبٔالرٔىڭ ئبزؼۇٍٔۇلي ضىٍٗرگٗ زىَبْ 

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئبسىرٖجحٗ ھِّٗىڭالرٔىڭ لبٍحىضىؽبْ جبٍي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٌالھ غۇ 

 ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.چبؼضا 

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 165

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبراۈالرصىٓ ثىرىگٗ ئ ٌۈَ ٍېمىٕالغمبٔضا ۋٖضىَٗت لىٍّبلچي ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب 

ٔالرصىٓ ئبصاٌٗجٍىه ئىىىي وىػي گۇۋاھ ثوٌطۇْ، ٍبوي ضىٍٗر ضٗپٗرصٖ ثوٌۇ ، ِۇضۇٌّب

ئٗجىٍىڭالر ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، ئىىىي ِۇضۇٌّبْ گۇۋاھچي جېپىٍّىطب، ِۇضۇٌّبْ ئِٗٗش 

وىػىٍٗرصىٓ ئىىىي وىػي گۇۋاھ ثوٌطۇْ. ئٗگٗر ضىٍٗر ئىىىي ِۇضۇٌّبْ گۇۋاھچىٕىڭ 

صىٓ وېَىٓ، سۇضۇضْٗ ئٗضىر ٔبِىسىضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي ئېٍىپ راضحچىٍٍىمىضىٓ گۇِبٔالٔطبۈالر، ٔبِبز

لېٍىڭالر، ئۇالر ئ زٌىرى گۇۋاھٍىك ثٗرِٗوچي ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ئۇالرٔىڭ ٍېمىٓ جۇؼمىٕي ثوٌؽبْ 

                                                                                                                                               
ئىالھالرؼب ئبجبٌؽبْ چىػي ج گٗ ثوٌۇ ، ِىٕىٍٍّٗححي، لىرلىٍّبٍححي، ئٗروىٓ لوٍۇ  ثېرىٍٗجحاي، سبٌىؽابْ جبٍاضا  –ضبئىجٗ  38

 ئوجالٍححي، ضۈجي ِۇضبپىرالرؼىال ثېرىٍٗجحي. 

گٗ ئٗروٗن ۋٖ چىػي ئىىىىٕي ثىر ۋالىححب جۇؼمبْ ھىٕگبْ جا گٗ ثوٌاۇ ، جابھىٍىَٗت ئٗرٖثٍىارى ئاۇٔي ئٗروىا –ۋٖضىٍٗ  39

 لوٍۇ  ثېرٖجحي ۋٖ ئىالھٍىرىؽب سبش لىالجحي. 

_ ئوْ ثوجىاللٕىڭ ئبجىطي ثوٌؽبْ ثۇؼرا ج گٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئۇٔي ِىًّٕٗ، ٍاېّٗن ئىچّٗواحٗ ئا ز ٍٍِٗىاگٗ لوٍاۇ   ھبَ 40

 ثېرٖجحي.

 



جٗلضىرصىّۇ، صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىگٗ ئبٌضىٕىپ ٍبٌؽبٔضىٓ گۇۋاھٍىك ثٗرٍِٗضىؽبٍٔىمىؽب، ئبٌالھ رازىٍىمي 

ۋاھٍىمٕي لٗجئىٌ ٍوغۇرِبٍضىؽبٍٔىمىؽب، ٔبۋاصا گۇۋاھٍىمٕي ٍوغۇرضب، ئٌٗۋٖجحٗ ئۈچۈْ ثېرىٍىضىؽبْ گۇ

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا گۇٔبھىبرالرصىٓ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍطۇْ.

چبلىٍىرى ئۇ ئىىىي گۇۋاھچىٕىڭ ٍبٌؽبْ گۇۋاھٍىك  –_ ئٗگٗر ۋٖضىَٗت لىٍؽۇچىٕىڭ ئىگٗ 166

وي ۋٖضىَٗجٕي ئ زگٗرجىۋٖجىٍٗٔىىىٕي ثىٍطٗ، ئۇ ئىىىي گۇۋاھچىٕىڭ ئورٔىؽب ثٗرگٍٗٔىىىٕي ٍب

ثىسٔىڭ گۇۋاھٍىمىّىس ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ »ِېَىحٕىڭ ئٗڭ ٍېمىٓ ۋارىطٍىرىضىٓ ئىىىي وىػي9 

گۇۋاھٍىمىضىٓ جوؼرىضۇر، ثىس گۇۋاھٍىك ثېرىػحٗ ھٗلىمٗجحىٓ چٗجٕٗ  وٗجّىضۇق، ئٗگٗر ثىس 

پ، ٍبٌؽبٔضىٓ گۇۋاھٍىك ثٗرگْٗ ثوٌطبق، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمٗجحىٓ چٗجٕٗ  وېحى

صٖ ، ئبٌالھٕىڭ ٔبِي « چٗوٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّىس

 ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍطۇْ.

_ گۇۋاھچىالرصىٓ غٗوٍىٕىپ لبٌؽبٔضا، ئۇالرٔي ٔبِبزصىٓ وېَىٓ لٗضَٗ لىٍضۇرۇغحىٓ 167

ئۇضۇي گۇۋاھچىالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ  ئٗڭ جوؼرا گۇۋاھٍىك ثېرىضىؽبْ  ئىجبرٖت ثۇ

لىٍىػمب ٍبوي لىٍؽبْ ٍبٌؽبْ لٗضىّىٕىڭ ۋارىطالرٔىڭ لٗضىّي ثىٍْٗ رٖت لىٍىٕىپ ثۇ صۇَٔبصا رٖضۋا 

 ثوٌۇغحىٓ لورلىضىؽبْ لىٍىػمب ئٗڭ ٍېمىٕضۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ٍبٌؽبْ ئىػمب

لٗضَٗ لىٍىػحىٓ ۋٖ ٍبٌؽبْ لٗضَٗ لىٍىپ ھبراِضىٓ پۇي جېپىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ضىٍٗرگٗ 

لىٍىٕؽبْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجىٗ لۇالق ضېٍىڭالر. ئبٌالھ ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ پبضىك 

 لٗۋِٕي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ.

ۇ وۈٔي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٍىؽىپ، ، ئبٌالھ ئئۇٔحۇِبۈالروي_ ئي ئىٕطبٔالر لىَبِٗت وۈٔىٕي 168

ئۇالرصىٓ صۇَٔبصىىي چېؽىضا لٗۋِىٕي ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍؽبٔضا لٗۋِىٕىڭ ئۇالرؼب لبٔضاق جبۋاة 

ثىس ثۇ ھٗلحٗ ھېچ ٔٗرضٗ »ثٗرگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ ضوراٍضۇ. پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھمب جبۋاة ثېرىپ9 

ڭ ثىسصىٓ وېَىٓ لبٔضاق ئىػالرٔي ثىٍٍّّٗىس، چۈٔىي ثىس وىػىٍٗرٔىڭ صىٍىضىىىٕي ۋٖ ئۇالرٔى

لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّّٗىس. غٗوطىسوي، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي 

 صٍٖضۇ.« ٔبھبٍىحي ئوثضاْ ثىٍگۈچىطْٗ

ئي ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب! ضبۈب ۋٖ ضېٕىڭ ئبٔبۈؽب ئبجب »_ غۇ ۋالحىضا ئبٌالھ ِۇٔضاق صٍٖضۇ9 116

ٍىگىٕىي، ضېٕي ئبجىطىس ٍبراجحىُ، ئبٔبۈٕي صۇَٔبصىىي ئبٍبٌالرٔىڭ ئٗڭ لىٍؽبْ ٔېّىحىّٕي ئٗض

ٍبسػىطي لىٍىپ جبٌٍىضىُ، ئۇٔي ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ج ھّٗجٍىرىضىٓ ئبلٍىضىُ. ئي ئىَطب! ئ ز ۋالحىضا ضبۈب 

جىجرىً ئبرلىٍىك ِٗصٖت ثٗرصىُ، ث غۈوحىىي چېؽىڭضىال ض زٌٍٗححىڭ، ئوجحۇرا ٍبظ ۋالحىڭضا 

ؽب صٖۋٖت لىالجحىڭ، ِْٗ ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ چبؼضا وۈچ _ لۇۋۋىحىڭ ۋٖ ئٗلٍىڭ وىػىٍٗرٔي صىٕ



جوغمبْ ئىضى. ٍٗٔٗ ضبۈب ِۇئٌٍٗىّطىس ھبٌضا ئولۇظ ۋٖ ٍېسىػٕي ئ گٗجحىُ، ئٗلىً _ ئىضران ۋٖ پَٗ 

پبراضٗت ئبجب لىٍضىُ، جٗۋراجٕي ۋٖ ئىٕجىٍٕي ثىٍضۈرصۈَ.  ضْٗ غۇ چبؼضا ِېٕىڭ ئىراصَٖ ثىٍْٗ  –

ٓ لۇغٕىڭ غٗوٍىضٖ ثىر ٔٗرضٗ ٍبضب ، ئۇٔي پۈۋٌىطٗڭ، ئۇ ِېٕىڭ ئىراصَٖ ثىٍْٗ ئۇچىضىؽبْ الٍضى

لۇظ ثوالجحي، ضْٗ ِېٕىڭ ئىراصَٖ ثىٍْٗ جۇؼّب وورٔي، ثٗرٖش وېطىٍىٕي ضبلبٍحبجحىڭ، غۇ چبؼضا 

 ضْٗ ِېٕىڭ ئىراصَٖ ثىٍْٗ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈ  لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىراجحىڭ. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي

ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي وۈچٍٗٔضۈرىضىؽبْ ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗر ئىضى. ئىطرائىً 

ئٗۋالصى ضېٕي ئ ٌحۈرِٗوچي ثوٌؽبٔضا، ئۇالرٔي ضبۈب چېمىٍىػحىٓ جوضحۇَ، ضْٗ ئۇالرؼب روغْٗ 

ئىَطب و رضٗجىْٗ ›ِ جىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ چېؽىڭضا، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي وبپىرالر9 

 صېَىػىْٗ ئىضى.‹ ٔىڭ ھِّٗىطي پٗلٗت ئوپئوچۇق ضېھىرصىٕال ئىجبرٖجحۇرٔٗرضىٍٗر

، غۇ چبؼضا ِْٗ ھبۋارىَالر )ضبۈب ئۇٔحۇِىؽىٕىي_ ئي ئىَطب! ضبۈب ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىّٕي 111

ِېٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىّگٗ ۋٖ ئىَطبٔىڭ ›ئٗگٗغىْٗ ِۇسٍىص وىػىٍٗر  ٔىڭ لٌٗجىگ9ٗ 

ئي رٖثجىّىس! ثىس ›صٖ  ئىٍھبَ ضبٌؽبْ ئىضىُ. ئۇالر9 ‹ ىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭالرھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىى

ئىّبْ ئېَححۇق، ثىسٔىڭ ضبۈب ثوٍطۇٔؽۇچي ۋٖ ئِٗرىڭگٗ ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ئىىٍٗٔىىىّىسگٗ گۇۋاھ 

 «.صېگْٗ ئىضى ‹ثوٌؽىٓ

، ئۇ ئي ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب! ئٗگٗر ضْٗ رٖثجىڭضىٓ جىٍىطٗڭ»_ غۇ چبؼضا ھبۋارىَالر9 111

صېگٗٔضٖ، ئىَطب ئۇالرؼب 9 « ثىسگٗ ئبضّبٔضىٓ جبِبق ثبر ثىر صاضحىشبْ چۈغۈرۈ  ثېرٌِٖٗضۇ؟

صٖ  جبۋاة ثٗرگْٗ « ئٗگٗر ضىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثوٌطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇۈالر»

 ئىضى.

ىڭ ئبراَ ثىس ئبغۇ صاضحىشبٔضىٓ جبِبق ٍېَىػٕي، ئۇٔي و رۈ  و ۈٍىّىسٔ»_ ھبۋارىَالر9 112

جېپىػىٕي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ جٗزَ لىٍىػٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇ 

ِ جىسىٕي ئ زىٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ  صٌٖىٍي لىٍىپ ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمىؽب 

 صېگْٗ ئىضى.« گۇۋاھٍىك ثٗرگۈچىٍٗرصىٓ ثوٌۇغٕي سبالٍّىس

ئوؼٍي ئىَطب ھبۋارىَالرٔىڭ ضوئبٌىؽب جبۋاة ثٗرگْٗ ھبٌضا ئبٌالھمب صۇئب لىٍىپ9 _ ِٗرٍَٗ 113

ئي رٖثجىّىس ئبٌالھ! ثىسگٗ ئبضّبٔضىٓ ئىچىضٖ جبِبق ثبر ثىر صاضحىشبْ چۈغۈرۈ  ثٗرگىٕىي، »

صاضحىشبْ چۈغىْٗ ثۇ وۈٕٔي ثىس ۋٖ ثىسصىٓ وېَىٕىىٍٗر ئۈچۈْ ثبٍراَ وۈٔي لىالٍٍي، ئۇ صاضحىشبْ 

ېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىڭگٗ ۋٖ ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّگٗ صٌٖىً ثوٌۇ  ضېٕىڭ ٍ

لبٌطۇْ، ثىسگٗ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىڭضىٓ ئبجب لىٍؽىٓ. ضْٗ رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭ 

 صېگْٗ ئىضى.« ٍبسػىطىطْٗ



ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئىچىضٖ جبِبق ثبر صاضحىشبٕٔي چولۇَ چۈغۈرىّْٗ، ئِّٗب »_ ئبٌالھ9 114

بْ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ضىٍٗرصىٓ وىّىي ِېٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىّٕي ۋٖ ضېٕىڭ ھٗق صاضحىش

پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ِْٗ ئۇٔي ئٗھٍي جبھبٔضىٓ ھېچىىّٕي ئبزاثٍىّىؽبْ 

صېگْٗ ئىضى. صاضحىشبْ ئبٌالھ ۋٖصٖ لىٍؽبْ ثوٍىچٗ ئۇالرؼب چۈغۈرۈ  « ئبزاة ثىٍْٗ ئبزاثالٍّْٗ

 رىٍگْٗ ئىضى.ثې

ئي ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب! ضْٗ »_ غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي9 115

‹ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ِْٗ ثىٍْٗ ئبٔبِٕي ئىىىي ئىالھ لىٍىۋېٍىڭالر›وىػىٍٗرگٗ 

ئي رٖثجىُ! ئۇٌۇغ غٗٔىڭگٗ »صٍٖضۇ. ئىَطب ثۇ ضوئبٌؽب جبۋاة ثېرىپ9 « صېگّٗٔىضىڭ؟

صىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇرضْٗ. ِْٗ وىػىٍٗرگٗ پٗلٗت الٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ ضۈپٗجٍٗر

ھٗلىمٗجٕىال ئېَححىُ، چۈٔىي ئېَحىػمب ھٗلمىُ ثوٌّىؽبْ ض زٌٗرٔي ئېَحىع ِبۈب 

ٍبراغّبٍضۇ، ئٗگٗر ِْٗ ثۇ ض زٔي ئېَحمبْ ثوٌطبَ، ضْٗ ئۇٔي چولۇَ ثىٍگْٗ ثوالجحىڭ، 

ثىٍىطْٗ، ئِّٗب  چۈٔىي ھېچ ٔٗرضٗ ضبۈب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ضْٗ ِېٕىڭ زاجىّضىىىٕي 

ِْٗ ضېٕىڭ زاجىڭضىىىٕي  ثىٍٍّّْٗٗ. غٗوطىسوي، ضْٗ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ 

 «.ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىطْٗ

ئي رٖثجىُ! ِْٗ ئۇالرؼب پٗلٗت ضْٗ ِبۈب ۋٖھَي »_ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېَحىضۇ9 116

رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ِېٕىڭ رٖثجىُ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭّۇ ›لىٍؽبْ ۋٖ ِېٕي ئېَحىػمب ثۇٍرۇؼبْ 

صېگْٗ ض زٔىال ‹ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈۈالر، ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭ ئ زىگىال لىٍىڭالر

ئېَحمبْ ئىضىُ. ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ثوٌؽبْ ِۇصصٖت ئىچىضٖ، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي، ئىػٍىرىٕي ۋٖ 

ِېٕىڭ ٍٗر ٍۈزىضىىي ھبٍبجىّٕي ئبسىرالغحۇرۇ ، گٗ  _ ض زٌىرىٕي و زىحىپ جۇرؼبْ ئىضىُ، ضْٗ 

ِېٕي جىرىه جۇرؼۇزۇ  ئبضّبٔؽب ئېٍىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ ضىرٌىرىٕي ضْٗ 

ئ زۈڭ و زىحىپ جۇرؼبْ ئىضىڭ، ضْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي و زىحىپ جۇرؼۇچىطْٗ. ضبۈب ئبضّبْ ۋٖ 

 زېّىٕضىىي ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپي ئِٗٗضحۇر.

_ ئي ئبٌالھ! ئٗگٗر ئۇالرٔي ئبزاثٍىطبڭ، ئۇالر ضېٕىڭ ثٗٔضىٍىرىڭضۇر، ضْٗ ئۇالرٔىڭ 117

ئٗھۋاٌىٕي ئوثضاْ ثىٍىطْٗ، ئۇالرؼب ئٌٗۋٖجحٗ ئبصاٌىحىڭ ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍىطْٗ. ضْٗ ئۇالرٔىڭ 

ئىچىضىٓ وٗچۈرۈِگٗ الٍىك ثوٌؽبٍٔىرىٕي ئ ز پٗزٌىڭ ثىٍْٗ وٗچۈرىطْٗ، غٗوطىسوي، ضْٗ 

ىٓ ؼبٌىجطْٗ، ضبۈب ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ، جٗصثىرٌىرىڭضٖ ۋٖ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىڭضا ھِّٗىض

ّىگٗ، ھېىّىحىگٗ ۋٖ ى)ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس ئىٍ«. ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىطْٗ

 ئبصاٌىحىگٗ ِٗصھىَٗ ئولۇٌؽبْ .



ۈْ ئىّبٔىضا ضِٗىّىٌ، ثۇ و»_ ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئېَحىضۇوي9 118

ٔىَىحىضٖ، ئٌٍِٗٗىرىضٖ ۋٖ گٗ  _ ض زٌىرىضٖ راضحچىً ثوٌؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ راضحچىٍٍىمي 

ئٗضمبجىضىؽبْ وۈٔضۇر. ئۇالر لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈالر ئېمىپ 

ھ ئۇالرصىٓ رازى ثوٌىضۇ، جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ئبٌال

ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي لوثۇي لىٍىضۇ، ئۇالرِۇ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ضبٔطىس ِۇوبپبجالرؼب رازى 

 «.ثوٌىضۇ. ثۇ ھٗلىمٗجْٗ زور ئۇجۇلحۇر

_ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرصىىي پۈجىۈي ِٗۋجۇصاجٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئبٌالھمب 116

 رضىگٗ لبصىرصۇر، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ ھېچ ٔٗرضٗ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ.سبضحۇر، ئبٌالھ ھٗر ٔٗ

 ئٗٔئبَ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ جىّي ھِٗضۇضبٔب ثبرچٗ وبِبٌىٌ ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ئىگىطي، ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ،  1

ٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ، لۇصرٖت وبِبٌي ثىٍْٗ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك چٗوطىس ٔېّٗجٍ

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجٕي ٍبراجمبْ، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔي ثىر _ ثىرىگٗ ئٗگىػىپ 

وېٍىضىؽبْ لىٍىپ ٍبرىحىپ لبراۈؽۇٌۇلالرٔي ۋٖ ٍورۇلٍۇلٕي پٍٗضا لىٍؽبْ زات ئبٌالھمب سبضحۇر! 

ىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب، ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕ

زات ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجىضىٓ ثىرٖرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرۈغٕىڭ لٗجئىٌ جوؼرا 

ئِٗٗضٍىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضۇ. ئٗھۋاي غۇٔضاق ئېٕىك جۇرضىّۇ، وبپىرالر ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب جٗڭ 

 الھمب غېرىه وٌٗحۈرۈۋاجىضۇ.لىٍىۋاجىضۇ، ئۇالرٔي ئبٌ

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبجبۈالر ئبصِٖٕي الٍضىٓ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ضىٍٗر ئۇٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ وٌٗگْٗ،  1

ئبٔضىٓ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍٗر ٍۈزىضٖ ٍبغبٍضىؽبْ ئٗجىٍىڭالرٔي ثېىىححي. ئبٌالھ ٍٗٔٗ ضىٍٗرگٗ ثبغمب 

ٌالھ ئ زىال ثىٍىضۇ. ئۇ ثوٌطىّۇ، لىَبِٗجحۇر. ئبٔضىٓ ثىر ئٗجٌٕٗىّۇ ٍبراجمبْ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ئب

ضىٍٗر ئي وبپىرالر! ِۇغۇ ثبٍبٔضىٓ وېَىّٕۇ ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىگٗ 

 غٗن وٌٗحۈرۈۋاجىطىٍٗر.

_ ئبٌالھ جبئبال ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٍېگبٔٗ ئىالھىٌ ِٗثۇصجۇر. ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ  2

ھ ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍوغۇرؼبْ ۋٖ ئىال



ئبغىبرا لىٍؽبْ ثبرٌىك ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ. غۇۈب صٍّٖىسوي، ئبٌالھ 

 جبئبالصىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر.

ېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالرؼب ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ _ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غ 3

ئىىٍٗٔىىىٕي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇ ئېٍىپ وٌٗگْٗ 

صىٕٕىڭ ھٗلٍىمىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً _ پبوىحالر ۋٖ روغْٗ ئبٍٗجٍٗر وٌٗضى. ٌېىىٓ 

ىضىٓ ثىرٖر ئبٍٗت وٌٗطىال، ئۇالر ئۇٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ ۋٖ ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىر

 ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ.

_ ئبغۇ وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ ئۇ  4

صىٕؽب صٖۋٖت لىٍؽۇچىالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍضى. ئۇالر ثۇ لىٍّىػٕي ئبٌالھٕي جؤۇِىؽبٍٔىمي ۋٖ 

ھٕىڭ جبزاضىٕي ضٗي چبؼٍىؽبٍٔىمىضىٓ غۇٔضاق لىٍضى. ئۇالر ئۇزالمب لبٌّبً ئ زٌىرى ِٗضشىرٖ ئبٌال

لىٍؽبْ صىٕٕىڭ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ. غۇ چبؼضا ئبٌالھ ثۇ 

 ئىٕىبرچىالرٔىڭ لىٍّىػىٕي ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

ھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي، ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىىٕي _ ئبٌال 5

ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالر 

ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ٔۇرؼۇْ لٗۋٍِٗرٔي لبٔضاق ھبالن لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ثىٍِّٗضۇ؟ ئي 

ثىس ئۇالرؼب ٍٗر ٍۈزىضٖ ضىٍٗرگٗ ثٗرِىگْٗ ئىّىبٔىَٗجٍٗرٔي ثٗرگْٗ ئىضۇق، ئۇالرؼب ِوي  وبپىرالر!

ٍبِؽۇرالرٔي ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ ئىضۇق ئۇالرٔىڭ ئ ً _ ئىّبرٖجٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗرٔي 

ٗ ئېمىپ جۇرىضىؽبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ئىضۇق. ثۇ ئىٕئبِالر ئۇالرٔي ضىٕبظ ۋٖ ئبضحب _ ئبضحب ھبالوٗجى

ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ ئىضى. ئۇالر ٔېّٗجٕي ئىٕىبر لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي گۇٔبھٍىرى 

 جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ئورٔىؽب ثبغمب سٌٗمٕي پٍٗضا لىٍؽبْ ئىضۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ثىس ضبۈب ئۇالر جٌٗٗ  لىٍؽبٔضٖن لٗؼٗزگٗ ٍېسىٍؽبْ ثىر وىحبثٕي ٔبزىً  6

ئي »لىٍؽبْ، ئبغۇ ِۇغرىىالر ئۇٔي لوٌٍىرى ثىٍْٗ جۇجۇ  و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالر9 

 صٍٖححي.« ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ وىحبة ئوپئوچۇق ضېھىرصۇر

ِۇھِّٗٗصٔىڭ راضث پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ئبٌالھ »_ ئۇ ِۇغرىىالر9  7

صېضى، ئٗگٗر ثىس ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ « ىػحٗ چۈغۈرضٗ ثوٌّبِحي؟ئۇٔىڭؽب ئبضّبٔضىٓ ثىر پٗر

جٌٗىپىگٗ ئبضبضْٗ، ئبضّبٔضىٓ پٗرىػحٗ چۈغۈرگْٗ ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع 

ھٗلمىضٖ ھ وۈَ چىمىرىٍؽبْ ثوالجحي، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب جٗۋثٗ لىٍىع ئۈچۈْ ِ ھٍٗجّۇ ثېرىٍٍّٗححي. 

 مي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىضٖ ئٗزٌٖضىٓ ٌِٗۇَ ئىضى. ئۇالرٔىڭ ئىّبْ ئېَحّبٍضىؽبٍٔى



_ ئۇالرٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لبٍىً ثوٌّىضى صٖ ، ئۇالرؼب ئٗۋٖجىضىؽبْ  8

پٍٗؽِٗجٗرٔي پٗرىػحىضىٓ لىٍؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇ پٗرىػحىٕىڭ ئۇالر ثىٍْٗ ض زٌىػٌٗىػي ئۈچۈْ، 

ػحٗ ئبصَٖ ضۈرىحىضٖ وٌٗطٗ، ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئىٕطبْ غٗوٍىضٖ لىالجحۇق. ئٗگٗر پٗرى

 ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ غٗوٍىٕىپ لبٌؽبٔضٖن، ئۇٔىڭضىّٕۇ غٗوٍىٕىپ لبٌؽبْ ثوالجحي.

_ ِۇغرىىالرٔىڭ پٗرىػحٗ چۈغۈرۈٌۈغىٕي جٌٗٗ  لىٍىػي پٗلٗت ِۇھِّٗٗص  16

بال ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِٗضشىرٖ لىٍىع ئۈچۈْ لوٍۇٌؽبْ جٌٗٗ  ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئبٌالھ جبئ

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىػٕىڭ ٍېڭي ئىع ئِٗٗضٍىىىٕي، ئىٍگىرى ئ جىْٗ 

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭّۇ وبپىرالرٔىڭ ِٗضشىرىطىگٗ ئۇچرىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئۇ وبپىرالرٔىڭ ثۇ لىٍّىػٍىرى 

 جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ثبٍبْ لىٍىضۇ. 

ٕي وېسىڭالر، ئبٔضىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر ٍٗر ٍۈزى»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  11

لىٍؽبٔالرٔىڭ لبٔضاق ھبالن ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرا  ثېمىڭالر، ئۇالرؼب ئوسػبظ ھبالن ثوٌۇ  وېحىػحىٓ 

 «.ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر

ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجالر »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرصى9ٓ  _ 11

ئۇالر ئبٌالھٕىڭضۇر، ثۇٔي ضىٍٗرِۇ »ئبٔضىٓ ئ زۈڭ جبۋاة ثېرىپ9 صٖ  ضورىؽىٓ، « وىّٕىڭ؟

ثىٍىطىٍٗر، غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئبٌالھ رٖھّٗت لىٍىػٕي ئ ز 

ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ، غۇۈب ثٗٔضىٍىرىٕي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ، چولۇَ ثوٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي 

صېگىٓ. وۇـرىٍىمٕي جبٌالظ ثىٍْٗ ئ زىگٗ ئ زى زىَبْ ضبٌؽبٔالر  « جحٗ ٍىؽىضۇئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئٌٗۋٖ

ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ، ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغىؽب 

 ئىػٍّٗٔٗضۇ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕىّۇ ئېحىرا  لىٍّبٍضۇ.

زېّىٕضىىي ھٗرىىٗت لىٍىۋاجمبْ، جىُ جۇرۇۋاجمبْ، ئبغىبرا ۋٖ ِٗسپىٌ _ ئبضّبٔالرصىىي،  12

ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ صۇر، ھِّٗٗ ئۇٔىڭ ثٗٔضىطىضۇر، ئۇٔىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضحىضىضۇر. ئبٌالھ 

ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي ۋٖ ِٗسپىَٗجٍىىٍىرىٕي 

 .ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  13

ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي جىّي ِٗۋجۇصاجٕي ٍولحىٓ ثبر لىٍؽۇچي، ھِّٗىگٗ »

رىسىك ثٗرگۈچي ۋٖ ھېچىىّضىٓ رىسىك جٌٗٗ  لىٍّبٍضىؽبْ زات ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕي ئىگَٗ 

ِْٗ ثۇ ئۈِّٗت ئىچىضٖ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇ ، »صٖۋاٌطبَ ثوالِضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 



ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرٔىڭ جۇٔجىطي ثوٌۇغمب ۋٖ ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب غېرىه 

 «.وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ ثوٌّبضٍىممب ثۇٍرۇٌضۇَ

ٖثجىّگٗ ئبضىٍَىك لىٍطبَ، ئٗگٗر ِْٗ ر»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 14

ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍطبَ، ئىجبصٖجحٗ ئۇٔىڭؽب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋاٌطبَ، لىَبِٗت وۈٔي 

 «.ِبۈب ئبٌالھٕىڭ  ئبزاثي چۈغۈغىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ لورلىّْٗ

 _ ئبٌالھ وىّٕي ئبغۇ ئبزاثحىٓ ٍىراق لىٍطب، ئۇٔىڭؽب زور غٗپمٗت لىٍؽبْ ثوٌىضۇ. ئبسىرٖجح15ٗ

 ئبزاثحىٓ ٍىراق لىٍىٕىع ئوپئوچۇق ٔىجبجٍىمٕىڭ ئ زىضۇر.

_ ئي ئىٕطبْ! ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب ٍولطۇٌٍۇق، وېطٌٍٗىه صېگٗٔضٖن ثىرٖر وۈٌپٗت 16

ٍٗجىۈزضٗ، ئۇٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ و جۈرۈۋېحٌٍّٗٗضۇ، ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب جْٗ ضبلٍىمي، 

ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىٕي ھېچىىُ جوضۇۋاالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ  ثبٍٍىك صېگٗٔضٖن ثىرٖر ٍبسػىٍىك ٍٗجىۈزضٗ،

 ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

_ ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىت وٌٗگۈچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕي جىسگىٍٕٗ  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ئۇٔىڭؽب 17

ثوٍطۇٔىضۇ، ئٗڭ وۈچٍۈوٍٗرِۇ ئۇٔىڭؽب جىس پۈوىضۇ، ئبٌالھ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع 

ھِّٗىضىٓ سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچجىر ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. ِۇغۇٔضاق لىٍؽۇچىضۇر، 

ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ زاجمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرۈظ لٗجئىٌ جوؼرا ئِٗٗش. 

 )ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ِۇجٍٗق ئۈضحۈْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍىضۇ . 

ِېٕىڭ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى »ىالرؼب ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرى18

ئبٌالھ ِْٗ ثىٍْٗ »ئېَحمىٕىي، « ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىطپبجالغمب لبٍطي ٔٗرضٗ ئٗڭ چوڭ گۇۋاھ؟

ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا گۇۋاھحۇر، ٍٗٔي ئبٌالھ ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ 

ىٍىضۇ، ئبٌالھ ثۇ لۇرئبٕٔي ِبۈب ضىٍٗرٔي ۋٖ لۇرئبْ ضىٍٗرٔىڭ ِبۈب ٔېّٗ صٖۋاجمىٕىڭالرٔي ئوثضاْ ث

ٍٗجىْٗ وىػىٍٗرٔي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇغۇَ ئۈچۈْ ۋٖھَي لىٍضى. ئٗھۋاي غۇٔضاق 

ئي پٍٗؽِٗجٗر! «. جۇرۇلٍۇق، ضىٍٗر ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ثبغمب ئىالھالرِۇ ثبر صٖۋاجىطىٍٗر

ٍٗر ئېحىمبص لىٍؽبٔضٖن ئېحىمبص لىٍّبٍّْٗ، ثٌٗىي غۇٔضاق ِْٗ ھٗرگىس ضى»ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئېحىمبص لىٍىّٗٔىي، ئبٌالھ ثىرال ئىالھحۇر، ئۇٔىڭ ھېچجىر غېرىىي ٍولحۇر، ِْٗ ضىٍٗر ئبٌالھمب 

 «.غېرىه وٌٗحۈرۈۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍىرالّْٗ

ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ  _ ثىس جٗۋرات، ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئبجب لىٍؽب16ْ

سىرىطحىَبٔالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ز وىحبثٍىرىضىىي ضۈپٗجٍىرى ئبرلىٍىك ئ زىٕىڭ 

ئوؼۇٌٍىرىٕي جؤۇؼبٔضٖن جؤۇٍضۇ. سۇصصى ئ ز ئوؼۇٌٍىرىٕي ثبغمىالرؼب ئوسػىحىپ لبٌّىؽبٔضٖن 



ىڭ وىحبثىضا ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىّۇ ثبغمىطىؽب ئوسػىحىپ لبٌّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇالرٔ

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈپٗجٍىرى ِۇغۇٔضاق ئىٕچىىٗ جؤۇغحۇرۇٌؽبْ. ٌېىىٓ ئۇالر 

ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

 ئۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌضى.

ي جولۇ ، ئبٌالھٕىڭ غېرىىي ثبر صېگْٗ ٍبوي ئۇٔىڭ ثبٌىطي ثبر _ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽب11ٕٔ

صېگْٗ ۋٖ ٍبوي ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي وۈچٍٗٔضۈرۈظ ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي، صٌٖىً _ 

پبوىحالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇظ ئبرلىٍىك 

 ؽبٔالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھٗرگىس ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌٍّٗٗضۇ.ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍ

_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبگبھ ثوٌطۇٔىي، لىَبِٗت وۈٔي 11

ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ  چولۇٔؽبْ »ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٍىؽىّىس، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 

 صٍّٖىس.« !ٗت لىٍطۇٔچۇِٗثۇصٌىرىڭالر لېٕي؟ ضىٍٗرگٗ غبپبئ

_ ئبٔضىٓ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ِٗثۇصٌىرى ھٗلمىضٖ ضوئبي لىٍىٕؽبٔضا ثېرىضىؽبْ جبۋاثي پٗلٗجال 12

ئۇالرصىٓ ئبصا _ جۇصا ثوٌۇغحىٓ ئىجبرٖت ثوٌىضۇ، ئۇالر ٍٗٔٗ ئ زٌىرىٕىڭ ِۇغرىىالرصىٓ ثوٌّىؽبٍٔىمىؽب 

 ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ لىٍىضۇ.  

غرىىالرٔىڭ ئ زىگٗ ئ زى لبٔضاق ٍبٌؽبْ ئېَحمبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇ13
41

 .

ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ  ئوٍضۇرۇ  چىممبْ ٔٗرضىٍىرى لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرصىٓ 

 لبچىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ئىچىضٖ ضېٕىڭ لىرائىحىڭگٗ لۇالق ضبٌىضىؽبٔالر ثبر، ئِّٗب 14

ٍېحىپ ثبرِبٍضۇ. چۈٔىي ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ  ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگٗغىٍٗٔىىي ثۇ ئۇالرٔىڭ لٌٗجىگٗ 

ئۈچۈْ، ثىسِۇ لۇرئبٕٔي چۈغّٗٔىطۇْ صٖ ، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي پٗرصىٍىضۇق، لۇاللٍىرىٕي ئېؽىر 

لىٍضۇق، غۇۈب ئۇالر ھٗق ض زٔي ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر 

طپبجالٍضىؽبْ ِ جىسىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر ئۇٔىڭؽب ئىىٍٗٔىىىٕي ئى

ئىػٍّٗٔٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗجحبوي ثۇ وبپىرالر ضېٕىڭ ٍېٕىڭؽب ِۇٔبزىرىٍىػىپ وٌٗگْٗ 

 صٍٖضۇ.« ثىس ئبۈالۋاجمبْ ثۇ لۇرئبْ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىضىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش»چبؼضىّۇ9 

                                                             
 ض زىضۇر.صېگْٗ «ثۇجالر ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ»ئۇالرٔىڭ ِۇغرىىالرٔىڭ ئ زىگٗ ئ زى ٍبٌؽبْ ئېَحمبٍٔىمي  41

 )جٗپطىرى لۇرجۇثي، جٗپطىرى جٗزائىرى .



ِۇغرىىالر وىػىٍٗرٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگىػىػحىٓ، ئۇٔىڭ ض زٌىرىٕي _ ئبغۇ 15

ئبۈالغحىٓ جوضىضۇ، ئ زٌىرىّۇ ئۇٔىڭضىٓ ٍىراق لبچىضۇ. ئۇالر وىػىٍٗرٔي ھٗق صىٕضىٓ جوضۇظ 

ئبرلىٍىك پٗلٗت ئ زٌىرىٕىال ھبالن لىٍىضۇ، ئۇالر ئ زٌىرى ئ زٌىرىٕي ھبالن لىٍىع ئۈچۈْ ئورا 

 ىمىٕي جۇٍّبٍضۇ.ووالۋاجمبٍٔ

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي صوزاسٕىڭ ئۈضحىضٖ جوسحىحىٍؽبْ چبؼضا ثىر و رضٗڭ،  _16

ئبجبٍىپ ئٗھۋإٌي و رٖجحىڭ. چۈٔىي ئۇالر صوزاسمب ضوالٔؽبٔضا، صوزاسحىىي ئبزاة _ ئولۇثٗجٍٗرٔي، 

لبٍحۇرۇٌؽبْ ثوٌطبق وبغىي صۇَٔب ھبٍبجىؽب »زٖٔجىر _ وىػٍٗٔٗرٔي ئ ز و زٌىرى ثىٍْٗ و رۈ 9 

ئىضۇق، رٖثجىّىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىالجحۇق ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ 

 صٖ  وېحىضۇ.« ثوالجحۇق

_ ھٗرگىس ئۇٔضاق ثوٌّبٍضۇ. ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ صۇَٔبصىىي ثبرٌىك لىٍّىػٍىرى لىَبِٗت وۈٔي 17

ۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ غۇٔضاق ئبرزۇ لىٍىضۇ. ٔبۋاصا ئۇالر ئ زىگٗ ئبغىبرا و رۈٔىضۇ. غۇۈب ئۇالر ئبزاثحىٓ ل

صۇَٔبؼب لبٍحۇرۇٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر ثۇرۇٔمي وۇـرىٍىمىؽب ۋٖ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػمب لبٍحىۋاٌىضۇ. 

« ئٗگٗر ثىس صۇَٔبؼب لبٍحۇرۇٌطبق ئىّبْ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىالجحۇق»چۈٔىي ئۇالر 

 ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.صېگْٗ ض زىضٖ  غٗوطىس 

ھبٍبجٍىك صېگْٗ پٗلٗجال »_ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالر9 18

 صېگْٗ ئىضى.« ثىس ٍبغبۋاجمبْ ِۇغۇ ھبٍبجىّىسصۇر، ثىس ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈٌٍّّٗىس

َبِٗت وۈٔي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ لى26

ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا جوسحىحىٍؽبْ چبؼضىىي ھبٌىحىٕي ثىر و رضٗڭ، ئۇالرٔي ئٗڭ ٍبِبْ ئٗھۋاٌضا 

ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چبؼضا ئىٕىبر لىٍؽبْ ثۇ جىرىٍىع راضث »و رٖجحىڭ. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

« ىىْٗرٖثجىّىسٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، جىرىٍىع راضث ئ»صٍٖضۇ. ئۇالر9 « ئِٗٗضّىىْٗ؟

ئۇٔضالحب، ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چبؼضا ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ثۈگۈْ »صٍٖضۇ. ئبٌالھ 9 

 صٍٖضۇ.« ثۇ ئبزاثٕي جېحىڭالر

_ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثۇ وبپىرالر ھٗلىمٗجْٗ زىَبْ جبرجحي، 21

ئبلىۋىحىٕىڭ ئىٕحبٍىٓ ٍبِبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىضۇ ۋٖ لىَبِٗت جۇٍۇلطىس وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالر 

ھبٍبت ۋالحىضا ئىّبْ ئېَحىع پۇرضىحىٕي ئ جىۈزۈۋٖجىٍٗٔىىىگٗ لبجحىك ھٗضرٖجٍىٕىپ وېحىضۇ. ئۇالر 

 ئ ز گۇٔبھٍىرىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ ٔٗرضىطي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

رصا پٗلٗجال ِٗؼرۇرٌۇق ۋٖ ضبسحىٍىممب ئبٌضىٕىػحۇر. _ صۇَٔب ھبٍبجي و پىٕچٗ ئٗھۋاٌال21

ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ثىٍْٗ ئۇٔىڭؽب 



ئىحبئٗت لىٍىضىؽبٔالر ئۈچۈْ ئبسىرٖت ٍۇرجي ھِّٗىضىٓ ٍبسػىضۇر. ئي صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىگٗ ئبٌضىٕىپ 

ٔي ئىػٍىحىپ ئٗثٗصىٌ ٍولبٌّبٍضىؽبْ ئبسىرٖت ٔېّىحىٕي جېسال وٗجىْٗ ِۇغرىىالر! ئٗلٍىڭالر

 جۈگٗ  وېحىضىؽبْ صۇَٔبٌىمٕىڭ ئبٌضىؽب لوٍطبۈالر ثوٌّبِضۇ؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭٕىڭ ئىٕىبرچىٍىمىٕىڭ ضېٕي لبٍؽۇؼب ضبٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ 22

ٕىڭ راضحچىٍٍىمىڭٕي ئوثضاْ جۇرۇۋاجىّىس. ئٗضٍىضٖ ئۇالر ضېٕي ٍبٌؽبٔچي صېٍّٗضۇ، چۈٔىي ئۇالر ضې

ثىٍىضۇ. ٌېىىٓ ئۇالر ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍىپ، ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي 

 ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ۋٖ ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ. 

پىرالر _ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئبٌالھ ھٗر لبٍطي ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىّۇ وب23

ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ، ئۇالرؼب جۈرٌۈن ئٗزىَٗجٍٗرٔي ضبٌؽبْ ئىضى. ئِّٗب ئۇالر ثۇ ج ھّٗجٍٗرگٗ ۋٖ 

ئ زىگٗ ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍضى، صٖۋٖت ٍوٌىٕي صاۋاِالغحۇرصى، ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص 

ٌٍٗھىططبالِؽب لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ثىسٔىڭ ٍبرصىّىّىسگٗ ئېرىػحي. ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٗ

صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي ض زٌىرىٕي ھېچىىُ ئ زگٗرجٌٍّٗٗضۇ. 

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لوٌؽب وٌٗحۈرگْٗ ؼٌٗىجىٍىرى، ئۇالرٔي ئىٕىبر 

ٗجىۈزۈٌضى. ضبۈب لىٍؽبٔالرٔىڭ ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي لىططىٍىرىضىٓ ثىر لىطّي ضبۈب ٍ

ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھبٍبجىضا ئ رٔٗن ثبر. )ثۇٔىڭضا پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي 

 ثبر .

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ لىٍّىػي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗق صىٕٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ 24

ضحىؽب وىرىػىٗ ٍوي ٍبوي ثبظ جبرجمبٍٔىمي ضبۈب ئېؽىر وٌٗگْٗ ثوٌطب، لوٌۇۈضىٓ وٌٗطٗ، ٍٗر ئب

ئبضّبٔؽب چىمىػمب غوجب جېپىپ، ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپبجالغحب، ئۇالرؼب ضبۈب 

ثېرىٍگْٗ ِ جىسىٍٗرصىٓ ثبغمب ثىر ِ جىسٖ وٌٗحۈرٌٖىطٗڭ وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٓ. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب 

ٍٗت ئۈضحىضٖ ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي سۇصصى ضىٍٗرصٖن ئىّبْ ۋٖ ھىضا

ثىرٌٗغحۈرٖجحي. ئِّٗب ئبٌالھ ئ ز ھېىّىحي ثىٍْٗ ئۇٔضاق لىٍىػٕي سبٌىّىضى. غۇۈب ضْٗ ئي 

 پٍٗؽِٗجٗر! ھٗرگىس ٔبصأالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي پٗلٗجال صٖۋىحىڭگٗ ضِٗىّىٌ لۇالق ضبٌىضىؽبْ 25

ٗرٔىڭ لبجبرىضىضۇر. چۈٔىي ھٗلىمىٌ ھبٍبجٍىك وىػىٍٗرال لوثۇي لىٍىضۇ. ئِّٗب وبپىرالر ئ ٌۈوٍ

ئىّبٔضىضۇر. ئ ٌۈوٍٗرٔي ئبٌالھ لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍضۈرۈ  چىمىرىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي 

 ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ.



ٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٌالھ ِۇھِّٗٗصٔىڭ پٍٗؽِٗج»_ ِۇغرىىالر ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ9 26

صٍٖضۇ. ئي « ئىطپبجال  )ثىس جٌٗٗ  لىٍؽبْ جۈرصىٓ  ثىرٖر ِ جىسٖ چۈغۈرضٗ ثوٌّبِحي؟

ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ «. ئبٌالھ ِ جىسٖ چۈغۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر»پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 ٍٗضۇ.جوٌىطي ِ جىسٖ چۈغۈرۈغٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّ

_ ٍٍِٗي ٍٗر ٍۈزىضٖ ِبۈىضىؽبْ جبٔىۋار ثوٌطۇْ، ٍبوي ئىىىي لبٔىحي ثىٍْٗ ئۇچىضىؽبْ ئۇچبر 27

لۇظ ثوٌطۇْ، ھِّٗىطي ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ِٗسٍۇلبجحۇر. ثىس ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ھېچ ٔٗرضىٕي 

چۈغۈرۈ  لوٍّبً ھِّٗىٕي جوٌۇق ٍبزصۇق. ئۇالر ھِّٗىطي لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىؽب 

ىؽىٍىضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ھِّٗٗ ئبصِٖضىٓ ھېطبة ئبٌىضۇ ۋٖ ھٗروىّگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزاصىٓ ٍ

 جېگىػٍىه ثوٌؽىٕىٕي ثېرىضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر پبٍضىٍىك ض زٌٗرٔي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ گبضالرصۇر، 28

ٖ گبۈگىرا  لبٌؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ئېَحبٌّبٍضىؽبْ گبچىالرصۇر. ئۇالر لبراۈؽۇٌۇق ئىچىض

غٕي سبٌىطب، ئۇٔي ئبزصۇرىضۇ، وىّٕي صۇرۇجوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػٕي سبٌىّىضى. ئبٌالھ وىّٕي ئبز

 ھىضاٍٗت لىٍىػٕي سبٌىطب، ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ضبٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، ئٗگٗر ضىٍٗر ئىالھٍىرىّىس ثىسگٗ غبپبئٗت 36

ٍىضۇ صېگْٗ گۇِبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا لى

ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغطٗ ٍبوي لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌطب، ثېػىڭالرؼب وٌٗگْٗ ثبالٔي و جۈرۈۋېحىػي 

 ئۈچۈْ، غۇ ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىٍحىجب لىالِطىٍٗر؟

ضىٍٗر پٗلٗت ٍېگبٔٗ رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھمىال ئىٍحىجب  _ ئۇٔضاق لىٍّبٍطىٍٗر، ئۇ چبؼضا31

لىٍىطىٍٗر، ئۇٔىڭضىٓ ِٗصٖت جىٍٍٗطىٍٗر، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ سبٌىطب، ضىٍٗر و جۈرۈۋېحىػىٕي 

جىٍٗ  ئىٍحىجب لىٍؽبْ ثبالٔي و جۈرۈۋېحىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. ئۇ چبؼضا 

 «.ٍىۋاٌؽبْ ثۇجالرٔي ئۇٔحۇ  وېحىطىٍٗرضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه لى

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍٗرگىّۇ ئۇالرٔي ئبٌالھمب ثبغالٍضىؽبْ 31

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئۇ ئۈِّٗجٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، 

ئ زىگىال لىٍطۇْ صٖ ، ئۇالرٔي ٔبِراجٍىك رٖثجىگٗ ٍېٍىٕطۇْ، ئىحبئٗت لىٍطۇْ ۋٖ ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭ 

 ضىالق ثىٍْٗ ضىٕىضۇق. –ۋٖ ئبؼرىك 

_  ھېچ ثوٌّىطب، ئبغۇ ئىٕىبرچي ئۈِّٗجٍٗرگٗ ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس وٌٗگْٗ چبؼضا، ثىسگٗ 32

ٍېٍىٕطب ثوٌّبِحي؟ ھٗلىمٗت غۇوي، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرى لېحىپ وٗجىْٗ، غٍٗحبْ ئۇالرٔىڭ جۈرٌۈن 

 ي ئ زٌىرىگٗ چىراٍٍىك و رضٗجىْٗ. )غۇۈب ئۇالر ثىسگٗ ئىٍحىجب لىٍّىضى .ٍبِبْ لىٍّىػٍىرىٕ



_ ئۇالر ئ زٌىرىگٗ لىٍىٕؽبْ ٔٗضىھٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈ ، ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي 33

ئورۇٔضاغحىٓ ثبظ جبرجمبْ چبؼضا، ئۇالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب پبراۋأٍىمٕىڭ ھِّٗٗ 

رٔىڭ ٍولطۇٌٍۇلىٕي ثبٍبغبجٍىممب، ئبؼرىك _ ضىاللٍىرىٕي ضبلٍىممب ئىػىىٍىرىٕي ئېچىۋٖجحۇق، ئۇال

ئبٌّبغحۇرۇ  ثٗرصۇق. ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ثېرىٍگْٗ ثۇ ٔېّٗجٍٗرگٗ جبزا و رٖۈٍٗ  جۇرؼبْ چبؼضا، 

 ئۇالرٔي ئۇغحۇِحۇت جبزاٌىضۇق، ئۇالر ھِّٗٗ ٍبسػىٍىمحىٓ ئبٍرىٍىپ ھٗضرٖجحٗ لبٌضى.

ٍىٍحىسى لۇرۇجۇٌضى، ئۇالرصىٓ ھېچىىُ ھبٍبت لبٌّىضى.  _ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبغۇ لٗۋِٕىڭ34

چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ئىضى. پۈجىۈي 

ئبٌٍِٗٗرٔىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ ٍېگبٔٗ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٍبرصَٖ 

لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭؽب چٗوطىس ھِٗضۇضبٔبالر لىٍىپ، ھٗلىمٗت صۈغٍّٗٔىرىٕي ھبالن 

 ثوٌطۇْ!

صٖ  ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 35

لۇٌىمىڭالرٔي گبش، و زۈۈالرٔي وور لىٍىپ لوٍطب، صىٍٍىرىڭالرٔي پېچٗجٍىۋٖجطٗ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

وٌۇ  لبٌطبۈالر، ئۇالرٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب لبٍطي ئىالھ ھېچمبٔضاق گٗپٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ ث

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئبٍٗجٍىرىّىسٔي لبٔضاق ثبٍبْ لىٍىپ «. ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرٌٍٖٗضۇ؟

 ثېرىۋاجمبٍٔىمىّىسؼب، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئېٍىػحىٓ لبٔضاق ٍۈز ئ رۈۋاجمبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ.

ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ »ىىالرؼب ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغر36

ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ئۇغحۇِحۇت چۈغطٗ ٍبوي ضىٍٗر و رۈ  جۇرؼبْ پٍٗححٗ ئبغىبرا وٌٗطٗ، ھبالن 

ثوٌىضىؽبٔالر صٖي غۇ وۇـرىٍىك لىٍىپ، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ 

 «لٗۋَ ثوٌّبً، وىٍّٗر ثوٌطۇْ؟!

_ ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي پٗلٗت ئىحبئٗجّْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر 37

ثٗرگۈچي ۋٖ گۇٔبھىبرالرٔي ئبسىرٖجحىىي لبجحىك ئبزاثحىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپال ئٗۋٖجىّىس. 

وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحطب ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، ئۇالرؼب 

ىڭ ئبٌضىؽب چىمىرىٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ لىٍچٗ لورلۇٔچ ۋٖ ئٗٔطىرٖظ ثوٌّبٍضۇ، ثۇ صۇَٔبصا رٖثجىٕ

ئېرىػًٌّٗٗ وٗجىْٗ ٔٗرضىٍىرى ئۈچۈّٔۇ لىٍچٗ ھٗضرٖت چٗوٍّٗضۇ. )چۈٔىي ئبسىرٖجحٗ ئٗڭ 

 ٍبسػىطي ثبر . 

لىٍؽبٔالرؼب _ ثىسٔىڭ لۇرئبٔضىىي ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ۋٖ چۈغۈرگْٗ ِ جىسىٍىرىّىسٔي ئىٕىبر 38

وٌٗطٗن، ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، لىَبِٗت 

 وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ.



ِٗٔضٖ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ ›ِْٗ ضىٍٗرگٗ، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 46

صٖپّۇ ئېَحّبٍّْٗ، ٍٗٔٗ ضىٍٗرگٗ ‹ ٕي  ثىٍىّْٗؼٍٗىجْ ِٗ›صېٍّّْٗٗ، ‹ زېّىٕٕىڭ سٗزىٕىٍىرى ثبر

صٖپّۇ ئېَحّبٍّْٗ، ِْٗ پٗلٗجال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ‹ ِْٗ ثوٌطبَ ثىر پٗرىػحٗ›

پٍٗؽِٗجٗرِْٗ، ِْٗ ِبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىگىال ئِٗٗي لىٍىّْٗ، ئبٌالھٕىڭ ۋٖھَىٕي 

ئبٌالھٕىڭ روغْٗ »رىىالرؼب ئېَحمىٕىي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغ«. وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزىّْٗ

ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي و رًِٗ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّىؽبْ وبپىر ئبصَٖ ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ 

ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي و رۈ ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ئبصَٖ ثبراۋٖر ثوالِضۇ؟ ھٗلىمٗجٕي 

 «ھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبِطىٍٗر؟و رۈۋېٍىپ ئىّبْ ئېَحىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌال

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىؽب ٍىؽىٍىػٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىٕىضىؽبٔالرٔىڭ 41

ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىپ جٗلۋاصار وىػىٍٗرصىٓ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، 

ۇالر ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىٍىرىٕىڭ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىٕىڭ راضث ئۇالرٔي لۇرئبْ ثىٍْٗ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ، ئ

ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىٕىضۇ، ئ زٌىرىگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق غبپبئٗجچي ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصٖ  ئٗجىگٗٔضٖ، ئبسػبِضا رٖثجىگٗ ئىجبصٖت 41

لىٍىضىؽبْ ئبجىس ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِٗجٍىطىڭضىٓ لوؼٍىۋٖجّىگىٓ، ئبغۇ ٍولطۇي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ھېطبثىضىٓ ضبۈب ھېچ ٔٗرضٗ ٍۈوٍٍّٗٔٗضۇ، چۈٔىي ئۇالرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ئبٌالھمب سبضحۇر. 

، ضېٕىڭ ھېطبثىڭضىّٕۇ ئۇالرؼب ھېچ ٔٗرضٗ ٍۈوٍٍّٗٔٗضۇ. ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔي غۇٔىڭضٖن

ِٗجٍىطىڭضىٓ لوؼٍىۋٖجطٗڭ، ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىٍٗٔٗرصىٓ ثوٌۇ  

 لبٌىطْٗ.

_ غۇٔىڭضٖن ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي رىسىك ۋٖ ئٗسالق جٗھٗجحٗ ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ضىٕبٍضۇ، 42

بً لىٍطب، ثٗزىطىٕي ٍولطۇي لىٍىضۇ، ثٗزىطىٕي وۈچٍۈن لىٍطب، ثٗزىطىٕي ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕي ث

ئبجىس لىٍىضۇ، ثٗزىطىٕي ثٗزىطىگٗ ِوھحبج لىٍىضۇ. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ضىٕبلحۇر. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِبي 

ئبٌالھ ئبرىّىسصىٓ ئىطالِؽب ھىضاٍٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر ِۇغۇالر »_ صۇَٔبضي و   ثوٌؽبْ وبپىرالر9 

صېَىػىضۇ. ئبٌالھ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرٔي ئوثضاْ ثىٍىپ، ئبغۇالرٔي ئىطالِؽب ھىضاٍٗت  «ئىىْٗ_صٖ!

 لىٍىضۇ ئِٗٗضّۇ؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىگٗ 43

ٍولٍىمي ھٗلمىضٖ  _  ۋٖ ثبغمب صٌٖىٍٍٗرگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ وىػىٍٗر ثۇرۇٔمي گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ ثبر

ضٗٔضىٓ ضورا  وٌٗطٗ، ئۇالرٔىڭ ضبٌىّىٕي ئىٍىه ئېٍىپ، ئۇالرٔي ئىسزٖجٍىگىٓ، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ 



وٗڭ رٖھّىحي ثىٍْٗ سۇظ ثېػبرٖت ثٗرگىٓ ۋٖ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ  ئ ز پٗزٌىضىٓ رٖھّٗت ئبجب 

ٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىٕي ۋٖ لىٍىػٕي ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽبٍٔىمىٕي، ضىٍٗرصىٓ وىّىي گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗج

ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ صۇچبر لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّٗضحىٓ، ثىرٖر گۇٔبھٕي ضبصىر لىٍىپ لوٍۇ ، ئبٔضىٓ 

وېَىٓ جٗۋثٗ لىٍطب ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ئىسچىً صاۋاِالغحۇرضب، ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭ گۇٔبھىٕي 

ٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي وٗچۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ئېَحمىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗ

 صېگىٓ.« ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ غٗپمٗجٍىىحۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗت ئوجحۇرىؽب چىمطۇْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبْ 44

گۇٔبھىبرالرٔىڭ ٍوٌي ئېٕىك ئبٍرىٍطۇْ صٖ ، ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرؼب صٌٖىً _ 

 ّىسٔي ۋٖ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىّىس.پبوىحٍىرى

ئبٌالھ ِېٕي ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجالرؼب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 45

ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىڭالرؼب »ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ئېَحمىٕىي، «. چولۇٔۇغحىٓ ِٗٔئي لىٍضى

رٔىڭ ٔٗپطي سبھىػىڭالرؼب ئٗگٗغطَٗ، ئٌٗۋٖجحٗ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئٗگٗغٍّّْٗٗ، ئٗگٗر ِْٗ ضىٍٗ

 «.ئېسىپ وٗجىْٗ ثوٌىّْٗ ۋٖ ھىضاٍٗت جبپمۇچىالرصىٓ ثوالٌّبً لبٌىّْٗ

ِْٗ رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ ِبۈب ۋٖھَي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 46

ٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىػحۇر. لىٍىٕؽبْ روغْٗ غٗرىئٗجىٗ ئبضبضٍىٕىّْٗ. ئۇ ثوٌطىّۇ، ئىجبص

ھبٌجۇوي، ضىٍٗر ئۇ غٗرىئٗجٕي ئىٕىبر لىٍضىڭالر، ضىٍٗر جېس وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍىۋاجمبْ ئبزاثٕي 

چۈغۈرۈغىٗ ِېٕىڭ لۇصرىحىُ ٍٗجٍّٗضۇ. ئۇ ئبزاثٕىڭ وېچىىحۈرۈٌگٍٗٔىىي ھٗلمىضىىي ھ وۈَ 

لىٍىضۇ، ئبٌالھ ئ ز ھ وّي ئبرلىٍىك ھٗق  پٗلٗت ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕي ئوچۇق ثبٍبْ

 «.ثىٍْٗ ثبجىٍٕىڭ ئوجحۇرىطىٕي ئبٍرىؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر

ضىٍٗر جېس وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئبزاة ِېٕىڭ لوٌۇِضىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 47

راۈالرصىىي ئىع وٌٗطٗ ئىضى، ئۇ ئبزاثٕي ئٌٗۋٖجحٗ چۈغۈرگْٗ ثوالجحىُ ۋٖ ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئب

چولۇَ ثىر جٗرٖ  لىٍىٕىپ ثوٌؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئبزاة چۈغۈرۈظ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ئۇ 

ھٗصصىضىٓ ئېػىپ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي 

 «. ئوثضاْ ثىٍىضۇ

ٗلٗجال ئبٌالھ ثىٍىضۇ. لىَبِٗجٕىڭ ؼٍٗىجٕىڭ سٗزىٕىٍىرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىضۇر، ئۇٔي پ _48

لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمي، ٍبِؽۇرٔىڭ لبچبْ ٍبؼىضىؽبٍٔىمي، ثبٌىَبجمۇالرصىىي ثوۋالالرٔىڭ لبٔضاق 

ئىىٍٗٔىىي، وېٍٗچٗوحٗ ٔېّٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئىٕطبٕٔىڭ ٔٗصٖ ئ ٌىضىؽبٍٔىمي لبجبرٌىك ئىػالرٔىڭ 

بٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ. ئبٌالھ ھِّٗىطي ؼٍٗىجٕىڭ جۈٍِىطىضىٓ ثوٌۇ ، ئۇالرٔي ئ



ٍٗٔٗ لۇرۇلٍۇلحىىي، صېڭىسصىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىضۇ، ئۇٔىڭ ئىٍىّي ضىرجىضا ثىرٖر جبي 

ٍبپرالّۇ ج وۈٌٍّٗضۇ، ٍٍِٗي لبراۈؽۇ ٍٗر ئبضحىضىىي ثىرٖر جبي ئۇرۇق ثوٌطۇْ، ٍٍِٗي ھ ي ٍبوي 

 ھپۇزصا ئېٕىك ۋٖ جٗپطىٍىٌ ٍېسىٍؽبٔضۇر.لۇرۇق ٔٗرضىٍٗر ثوٌطۇْ، ھِّٗىطي ٌٗۋھۇٌّٗ

_ ئبٌالھ وېچىطي ضىٍٗرٔىڭ جېٕىڭالرٔي ئ ٌگْٗ چېؽىڭالرصا ئبٌؽبٔضٖن ئېٍىپ جۇرىضىؽبْ، 56

وۈٔضۈزصٖ لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ، ئبٔضىٓ ئٗجىٍىڭالر جوغمىچٗ ٍبغىػىڭالر ئۈچۈْ 

ڭالرٔي ثٗصىٕىڭالرؼب لبٍحۇرىضىؽبْ زاجحۇر. وۈٔضۈزصٖ ضىٍٗرٔي ئۇٍمۇصىٓ ئوٍؽىحىع ئبرلىٍىك جېٕى

ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗر جىرىٍىپ لٗثرٖۈالرصىٓ چىمىرىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ضىٍٗرٔىڭ لبٍحىضىؽبْ 

جبٍىڭالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔب ھبٍبجىضا لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ 

 ٌِٗىڭالرؼب لبرا  ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.ضىٍٗرگٗ سٗۋٖر ثېرىضۇ، ئبٔضىٓ غۇ ئٗ

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي جىسگىٍٕٗ  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ وبجحىٍىمىؽب 51

ثوٍطۇٔؽۇچىضۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي و زىحىضىؽبْ ۋٖ سبجىرىٍٗ  جۇرىضىؽبْ 

ٍٗرٔىڭ ثىرىگٗ ئ ٌۈَ وٌٗگٗٔضٖ، ئٗزرائىً ۋٖ ئۇٔىڭ پٗرىػحىٍٗرٔي ئٗۋٖجىضۇ، ٔىھبٍٗت ثٗٔضى

 ٍبرصِٖچىٍىرى ئۇٔىڭ جېٕىٕي ئبٌىضۇ، ئۇالر ثۇٍرۇلٕي ئىجرا لىٍىػحب لىٍچٗ ثىپٗرۋاٌىك لىٍّبٍضۇ.

_ ئبٔضىٓ ئبغۇ جېٕي ئېٍىٕؽبْ ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطي ئ زىٕىڭ ھٗلىمىٌ ئىگىطي ثوٌؽبْ 51

ڭالروي، لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍىع ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ. ثىٍى

 ٍبٌؽۇز ئبٌالھمىال سبضحۇر، ئبٌالھ ئٗڭ جېس ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر.

لۇرۇلٍۇلٕىڭ ۋٖ صېڭىسٔىڭ زۇٌّٗجٍىرىضىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 52

ېػىڭالرؼب ثبال وٌٗگْٗ چبؼضا، ضىٍٗرٔي وىُ لۇجمۇزىضۇ؟ ضىٍٗرٔىڭ ثىرصىٕجىر لۇجمۇزؼۇچىڭالر ث

ضىٍٗر ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھبٌضا ئىٍحىجب لىٍىضىؽبْ زات ئبٌالھ ئِٗٗضّۇ؟ ثېػىڭالرؼب ثبال 

ئٗگٗر ئبٌالھ ثىسٔي ثۇ ثبالصىٓ لۇجمۇزضب، ئٌٗۋٖجحٗ ثىس ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ›وٌٗگٗٔضٖ ضىٍٗر 

صٖ  ئبٌالھمب ٍبٌۋۇرۇ ، ج ۋٖٔچىٍىه ثىٍْٗ ‹ ئ زىگىال لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌىّىس

 «.صۇئب لىٍىطىٍٗر

ضىٍٗرٔي ئبغۇ زۇٌّٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ثبرٌىك ؼَٗ _ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 53

لبٍؽۇالرصىٓ ئبٌالھ لۇجمۇزىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػحب ٍٗٔٗ ثبغمىالرٔي غېرىه 

 «.وٌٗحۈرىطىٍٗر

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئۈضحۈۈالرصىٓ جوپبْ ثبالضىؽب ئوسػبظ ثىر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 54

ئبزاثٕي ئٗۋٖجىػىٗ ٍبوي ئبٍىؽىڭالر ئبضحىضىٓ ٍٗر جٗۋرٖظ ۋٖ ٍٗرگٗ ٍۇجمۇزۇۋېحىع صېگٗٔضٖن ثىرٖر 

ىضىؽبْ ئبزاثٕي ئٗۋٖجىػىٗ، ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ ثىرٌىىىڭالرٔي پبرچىال ، ثىر _ ثىرىڭالرٔي ئ ٌحۈر



ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي چۈغٗٔطۇْ «. پىرلىٍٗرگٗ ئبٍرىۋېحىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر

 صٖ ، ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ۋٖ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسٔي لبٔضاق جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىۋاجمىٕىّىسؼب لبرىؽىٓ.

ئىچىضىىي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لۇرئبْ پۈجۈًٍٔٗ ھٗق وىحبة جۇرۇلٍۇق، ضېٕىڭ لٗۋِىڭ 55

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ھبِىٌ ئِٗٗش، ِْٗ پٗلٗت »وبپىرالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئبٌالھٕىڭ ئٌٗچىطىّْٗ، ِېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىُ ئبٌالھحىٓ ِبۈب وٌٗگْٗ ۋٖھىَىٕي ضىٍٗرگٗ 

 «.ٍٗجىۈزۈغحۇر

ىؽبْ ۋالحي ثبر، _ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئبٌضىٕئبال ثېرىٍگْٗ ھٗرثىر سٗۋٖرٔىڭ ئٌِٗٗگٗ ئبغىض56

ھٗلىمٗت ثبجىٍضىٓ ئبٍرىٍضى. ئي وبپىرالر! ضىٍٗر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاة چۈغىْٗ چبؼضا، 

 ئىػىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ھٗلمىضٖ لبالٍّىمبْ گٗپٍٗرٔي لىٍىۋاجمبْ ۋٖ ئۇٔي 57

ىٕىڭضٖ، ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ ثبغمب گٗپىٗ ٍ جىٌّٗىگۈچٗ ِٗضشىرٖ لىٍىۋاجمبْ ِۇغرىىالرٔي و رگ

ئۇالرصىٓ ٍىرالالغمىٓ. ئٗگٗر ثۇ ئىػٕي غٍٗحبْ ضبۈب ئۇٔحۇٌضۇرؼبْ ثوٌطب، ئېطىڭگٗ وٌٗگٗٔضىٓ 

 وېَىٓ، ثۇٔضاق ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچي لٗۋَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئوٌحۇرِىؽىٓ.

اق جۇرىضىؽبْ جٗلۋاصار ِۇئّىٍٕٗرگٗ _ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىر58

ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىضىؽبْ وبپىرالرٔىڭ ھېطبثىضىٓ ھېچ ٔٗرضٗ ٍۈوٍٍّٗٔٗضۇ. 

ٌېىىٓ، ِۇئّىٍٕٗر ئۇالرٔىڭ ثۇٔضاق لىٍّىػحىٓ ضبلٍىٕىػي ئۈچۈْ ئۇالرؼب ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىػي 

 وېرٖن.

ضشىرٖ لىٍىپ، صىٕٕي ئوٍۇْ _ جبِبغب ئورٔىضا _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي 66ِٗ

لىٍىۋاٌؽبْ ۋٖ صۇَٔب جىرىىچىٍىىىگٗ ئبٌضىٕىپ وٗجىْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ. 

ھٗرلبٔضاق ئبصِٖٕىڭ ئ ز لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ھبالن ثوٌۇغحىٓ ضبلٍىٕىػي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ۋٖ 

گۇٔبھىبر ئبصِٖٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ  ثبغمب وبپىرالرؼب لۇرئبْ ثىٍْٗ ۋٖز_ ٔٗضىھٗت لىٍؽىٓ.

لۇجۇٌضۇرۇ  لوٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر ٍوق، ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا غبپبئٗت لىٍىضىؽبْ 

ثىرٖر غبپبئٗجچىّۇ ٍوق. ئۇ گۇٔبھىبر ئبصَٖ ھٗرلبٔضاق ـىضٍٗ ثٗرضىّۇ لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. ئٗٔٗ 

ىؽبٔالرصۇر. ئۇالر ئبٌالھ جبئبالٔي، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى غۇالر لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن ثوٌىض

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ ئىطالَ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ 

 لبٍٕب  جۇرؼبْ غبراة ۋٖ لبجحىك ئبزاة ثبر.

ثىس ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثىسگٗ پبٍضا »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 61

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، زىَبٔضىٓ جوضبٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔبِضۇق؟ ئبٌالھ ثىسٔي ئىطالِؽب 



ھىضاٍٗت لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثىس ٍٗٔٗ ثۇرۇٔمي وۇـرىٍىممب لبٍحبِضۇق؟ ئٗگٗر ثىس غۇٔضاق لىٍىضىؽبْ 

ىٓ ثوٌطبق، غٍٗحبٔالر ئبزصۇرۇ  ثىر چ ٌگٗ ثبغال  ثبرؼبْ، چ ٌضٖ جېڭىرلب  لبٌؽبْ، ِۇئّ

«. صوضحٍىرى ئۇٔي ثېرى وٗي صٖ  جوؼرا ٍوٌؽب چبلىرىۋاجطىّۇ وٌّٗىگْٗ ئبصِٖگٗ ئوسػب  لبٌىّىس

ئبٌالھ ِبۈب ئبجب لىٍؽبْ ھىضاٍٗجال ھٗلىمىٌ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئ زىگىال  ھىضاٍٗجحۇر، ثىس ھِّٗىّىس ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػمب، ئۇٔىڭ

 ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌضۇق، ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطىضۇر.

_ ثىس ٍٗٔٗ ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىػمب، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، 61

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇ ، ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍىػمب ثۇٍرۇٌضۇق. ئٗٔٗ غۇ ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي 

 «.رگبھىؽب جوپالٍضىؽبْ زاجحۇرثبرٌىك سبالٍىمٕي صٖ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت 62

صېطٗ،  ئۇ ئىع و زٔي ٍۇِۇ  « ثوي!»وۈٔىٕي ئٗضٍىگىٕىي، ئبٌالھ ئۇ چبؼضا لبٔضالال ثىر ئىػمب 

وېٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ض زى ھٗلىمٗجٕىڭ ئبچمۇچىٍىه ٍبوي ئۇٔىڭضىّٕۇ ئبز ۋالىث ئىچىضٖ ثبرٌىممب 

ئ زىضۇر. ضۇر
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چېٍىٕؽبْ وۈٔضىىي پبصىػبھٍىك ئبٌالھمب سبضحۇر. ضۇر چېٍىػمب ِٗضئۇي پٗرىػحٗ  

ئىىىىٕچي لېحىُ ضۇر چبٌؽبٔضا، ثبرٌىك ئ ٌۈوٍٗر جىرىٍىضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗر ثىٍٍّٗضىؽبْ 

ىطىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ ھِّٗٗ ئىػٕي ۋٖ ضىٍٗر و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗ

ھېىّٗت ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ پۈجۈْ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ئبٌالھ 

ٍۇلىرىضىىي ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لىٍىػمب لبصىر ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ ئىالھحۇر، ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئۇٔىڭؽب 

ٗت لىٍىػي، ئۇٔىڭ ھ وّىگٗ رازىٍىك ثىٍضۈرۈغي، غٗرجطىس ثوٍطۇٔۇغي ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئ

 ئۇٔىڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ ِٗؼپىرىحىگٗ ئېرىػىع ئۈچۈْ جىرىػچبٍٔىك و رضىحىػي زۆرۈرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبجىطي ئبزٖر ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرؼبْ 63

ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرٔي ئىالھ  ضْٗ»ِۇٔبزىرىطىٕي ئٗضٍىگىٓ، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ ئبجىطىؽب9 

لىٍىۋاالِطْٗ؟ غٗوطىسوي، ِْٗ ضېٕي ۋٖ لٗۋِىڭٕي ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىراق ثوٌؽبْ 

 صېگْٗ ئىضى.« ئوپئوچۇق ثىر ئبزؼۇٍٔۇلحب و رۈۋاجىّْٗ

_ ثىس ئىجراھىّٕي ھٗق صىٕؽب ھىضاٍٗت لىٍؽبٔضٖن، ئۇٔىڭ ئىّبٔي جېشىّۇ وۈچٍۈن ثوٌطۇْ 64

ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئبجبٍىجبجٍىرىٕي ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىّىسٔىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي  صٖ ، ثىس ئۇٔىڭؽب

 و رضٗجحۇق.

                                                             
چېٍىٕىضىؽبْ  ثۇ صۇَٔب ھبٍبجي ئبسىرالغمبٔضا ثىر لېحىُ، ئبسىرٖجحٗ ئ ٌۈوٍٗر جىرىٍىضىؽبْ چبؼضا ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ—ضۇر 42

 وبٔبً.



_ ئىجراھىُ وېچىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلي ثبضمبْ چبؼضا، ئ ز لٗۋِىٕىڭ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب 65

ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇالرؼب صٌٖىٍٍٗ  ثېرىع ئۈچۈْ، ئۇالر ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىػىٗ ثبغٍىضى. ئۇٔىڭ 

ٗۋِي ٍۇٌحۇزالرؼب چولۇٔبجحي. ئىجراھىُ لٗۋِىٕي ٍۇٌحۇزؼب چولۇٔۇغحىٓ ۋاز وٗچحۈرۈ  جٗۋھىض ل

ئٗلىضىطىگٗ
43

صېضى. ئبٔضىٓ « ثۇ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر»وٌٗحۈرۈظ ٔىَىحي ثىٍْٗ ثىر ٍۇٌحۇزؼب لبرا 9  

 صېضى.« ِْٗ پېحىپ وٗجىۈچىٍٗرٔي ٍبلحۇرِبٍّْٗ»ٍۇٌحۇز پېحىپ وېحىۋىضى، 

ٕىڭ جۇؼمبٍٔىمىٕي و رۈ  لٗۋِىٕي ئٗلىضىطىضىٓ ۋاز وٗچحۈرۈظ ٔىَىحي ثىٍْٗ _ ئىجراھىُ ئب66ٍ

ئٗگٗر رٖثجىُ  ِېٕي جٗۋھىض »صېضى. ئبٔضىٓ ئبً پېحىپ وېحىۋىضى، « ثۇ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر»ئۇالرؼب9 

ئٗلىضىطىگٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍّىؽبْ ثوٌطب، ِْٗ ئٌٗۋٖجحٗ ضبسحب ئىالھالرؼب چولۇٔىضىؽبْ ئبزؼۇْ 

 صېضى.« رىضا ثوٌۇ  لبٌىضىىّْٗٔٗلٗۋِٕىڭ لبجب

ثۇ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر، چۈٔىي ثۇ ٍۇٌحۇز ۋٖ »_ ئۇ لۇٍبغٕىڭ چىمىۋاجمبٍٔىمىٕي و رۈ  لٗۋِىگ9ٗ 67

ئي لٗۋِىُ! ِْٗ »صېضى. لۇٍبظ پېحىپ وېحىۋىضى، ئۇ لٗۋِىگٗ ئېَححىىي9 « ئبٍضىٓ چوڭ ئىىْٗ

لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ  ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  چولۇٔۇۋاجمبْ ٍۇٌحۇز، ثۇت

 «.ٍىرالّْٗ

_ غٗوطىسوي، ِْٗ غېرىه ئٗلىضىطىضىٓ ٍىراق جۇرۇ ، جٗۋھىض ئٗلىضىطىٕي جبٌال ، 68

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراجمبْ زاجمب پۈجۈْ ۋۇجۇصۇَ ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔضىُ، ِْٗ ئبٌالھمب غېرىه 

 «.وٌٗحۈرگۈچىٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٓ ئِٗٗضّْٗ

ىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ جٗۋھىض ئٗلىضىطي ئۈضحىضٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغحي، _ ئىجراھى76ّٕ

ئبٌالھ ِېٕي جٗۋھىض ئٗلىضىطىگٗ ھىضاٍٗت لىٍؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر ِْٗ ثىٍْٗ »ئىجراھىُ ئېَححىىي، 

ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىضىؽبْ ئٗلىضَٖ ھٗلمىضٖ ِۇٔبزىرىٍىػِٗطىٍٗر؟ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ 

صېگْٗ ض زۈۈالرصىٓ لورلۇ  لبٌّبٍّْٗ. چۈٔىي ئۇ ٔٗرضىٍٗر ِبۈب ‹ ضېٕي جبزاالٍضۇئىالھٍىرىّىس ›

لىٍچٗ زىَبْ _ زٖسّٗت ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. پٗلٗت رٖثجىّٕىڭ ئىراصٖ لىٍؽىٕىال ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. 

رٖثجىّٕىڭ ئىٍىّي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ. ضىٍٗر ثۇٔي ئوٍال  و رِِٗطىٍٗر؟ 

 جبصٖت لىٍىٕىػمب جوٌىّۇ ھٗلٍىك ٍېگبٔٗ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىىٕي چۈغِّٗٔٗطىٍٗر؟ ئبٌالھٕىڭ ئى

_  ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔي ۋٖ ھېچمبٔضاق ئبضبضطىس ھبٌضا چولۇٔۇۋاجمبْ ئبغۇ ثۇجٍىرىڭالرٔي 71

ٍبراجمبْ ئبٌالھحىٓ لورلّىؽبْ جۇرضبۈالر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ثۇجٍىرىڭالرصىٓ لبٔضاق لورلىّْٗ؟ ئٗگٗر 

                                                             
 جٗۋھىض ئٗلىضىطي _ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ثبغال  ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگۈچىٍىه ثبرٌىك 43

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وىػىٍٗرٔي صٖۋٖت لىٍىپ وٌٗگْٗ لٗصىّىٌ ئٗلىضٖ ثوٌۇ ، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص 

 ۋٖ ئبٌالھمب ھېچجىر ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىىٕي ئبضبش لىٍىضۇ. علىٍى



َحىپ ثېمىڭالرچۇ، ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ثىٍطٗۈالر ئې

 «.لبٍطىطي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئِٗىٓ ثوٌۇغمب جېگىػٍىه؟

_ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 71

ؽبْ ئبصٍِٖٗر ثبرؼۇ، ئبزاثحىٓ ئِٗىٓ لىٍىضىؽبْ، ئىّبٔىؽب ھېچمبٔضاق ِۇغرىىٍىىٕي ئبرىالغحۇرِى

 ثوٌۇظ ئٗٔٗ غۇالرؼب سبضحۇر، ئۇالر جوؼرا ٍوٌٕي جبپمۇچىالرصۇر.

_ ئىجراھىُ ئ ز لٗۋِىٕي ِبت لىٍىپ لوٍؽبْ ئبغۇ صٌٖىً _ پبوىحالر ثىس ئىجراھىّؽب لٗۋِىٕي 72

ىؽبْ ئبصِٖٕي صۇَٔب لبٍىً لىٍطۇْ صٖ  ئبجب لىٍؽبْ صٌٖىٍىّىسصۇر. ثٗٔضىٍىرىّىسٔىڭ ئىچىضىٓ ثىس سبٌ

ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثىر لبٔچٗ صٖرىجٗ و جۈرىّىس. غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثىر جٗرٖ  

لىٍىػحب ھٗلىمٗجْٗ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي جوٌۇق ثىٍىپ 

 جۇرؼۇچىضۇر.

ٔٗۋرٖ ثىٍىپ ثٗرصۇق، ئۇالرٔىڭ  _ ثىس ئىجراھىّؽب ئىطھبلٕي ئوؼۇي لىٍىپ ثٗرصۇق، ٍٗئمۇثٕي73

ھٗرثىرىٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىضۇق. ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى ٔۇھٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىگْٗ ئىضۇق. 

ٔۇھٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ وٌٗگْٗ صاۋۇص، ضۇٌٍّٗبْ، ئٍَٗۇة، ٍۈضۈؾ، ِۇضب، ھبرۇْ لبجبرٌىمالرٔىّۇ جوؼرا 

ضٖن ٍبسػي ئىع لىٍؽۇچىالرٔىّۇ غۇٔضاق ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىضۇق. ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ِۇوبپبجٍىؽبٔ

 ِۇوبپبجالٍّىس.

_ زٖوٗرىََب، ٍٗھَب، ئىَطب ۋٖ ئىٍَبش لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىّۇ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىضۇق.  74

 ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي ٍبسػي زاجالرٔىڭ لبجبرىضىٕضۇر.

رٔىّۇ جوؼرا ٍوٌؽب _ ئىطّبئىً، ئٌَٗٗضٗئ، ٍۇٔۇش ۋٖ ٌۇت لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗر75ٌٗ

ٍېحٗوٍىضۇق. ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئ ز زاِبٔىطىضىىي جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ئۈضحۈْ 

 لىٍضۇق.

_ ئبغۇالرٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرىضىٓ، ئٗۋالصٌىرىضىٓ، لېرىٕضاغٍىرىضىٓ ثىس ھىضاٍٗت لىٍىػٕي 76

ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ پٍٗؽِٗجٗر سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔي ھىضاٍٗت لىٍضۇق، ئۇالرٔي وىػىٍٗرگٗ صىٕىّىسٔي 

لىٍىپ جبٌٍىضۇق، ئۇالرٔي ھېچمبٔضاق لىڭؽىرٌىمي ثوٌّىؽبْ جوپحوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىضۇق. ئۇ ثوٌطىّۇ، 

 ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىضىؽبْ ھٗق صىٕضۇر.

_ ئٗٔٗ غۇ ئبٌالھٕىڭ ھىضاٍىحي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭ 77

ثىٍْٗ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ٔبۋاصا ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ثوٌطب ئىضى، 



ئۇالرٔىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ئٌٗۋٖجحٗ ثىىبر ثوٌۇ  وېحٗجحي، چۈٔىي ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ 

 ئٌِٗٗىٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ.

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ثوٌۇ ، ثىس ئۇالرؼب  _ ئٗٔٗ غۇ ثىس ھىضاٍٗت ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ئبجب لىٍؽب78ْ

جٗۋرات، زٖثۇر، ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئبجب لىٍضۇق، ئۇالرؼب غۇ وىحبثالرٔي چۈغىٕىع 

ئىمحىضارى ئبجب لىٍضۇق، ئۇالرٔي ۋٖھَىّىسٔي ٍٗجىۈزۈغىٗ جبٌٍىضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭ 

ي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌطب، ِۇھبجىرالر، ئٗٔطبرالر ۋٖ جب ئىچىضىىي وبپىرالر ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕ

لىَبِٗجىىچٗ ئۇالرؼب ئٗگٗغىٍٗٔٗرصىٓ ئىجبرٖت ثبغمب لٗۋٍِٗرٔي ئىّبٔؽب ھىضاٍٗت لىٍضۇق، ئۇالر 

 ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍّبٍضۇ، ئۇالر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗرصۇر.

ۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ _ ئٗٔٗ غۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھ ھٗق صىٕؽب ٍېحٗوٍىگْٗ وىػىٍٗرص86

ِْٗ ئىطالِٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّگٗ »ئۇالرٔىڭ ٍوٌىؽب ئٗگٗغىىٓ. ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

رىّٕي ئبٌالھ ئ زى ثېرىضۇ. ىضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، چۈٔىي ِېٕىڭ ئٗج

ؽبْ، ضىٍٗرٔي ۋٖ ئىطالَ صىٕي پۈجىۈي ئىٕطبٔىَٗجىٗ وٌٗگْٗ ۋٖ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضى

ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ئبزؼۇٍٔۇلمب پبجمبٔالرٔي ٍبِبْ ئبلىۋٖجحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ثىرصىٕجىر ھٗق 

 «.صىٕضۇر

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي ئ ز الٍىمىضا ئۇٌۇؼٍىّىضى. چۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 81

ئىٕىبر لىٍضى. ئي ئىٕطبٔالرصىٓ جبٌال  چىمىرىٍؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھَي لىٍؽبٍٔىمىٕي 

ئٗگٗر ئىع ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ِۇضب »پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئي «. ئېٍىپ وٌٗگْٗ ۋٖ وىػىٍٗرگٗ ٔۇر ھَٗ ھىضاٍٗت ثوٌؽبْ وىحبثٕي وىُ ٔبزىً لىٍضى؟

ٗ _ پبرچٗ ٍٗھۇصىَالر! ضىٍٗرگٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھحىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ جٗۋراجٕي پبرچ

لٗؼٗزٌٗرگٗ و چۈرۈ ، سبٌىؽىٕىڭالرٔي ئبغىبرىال ، و   لىطّىٕي ٍوغۇرصۇۈالر، سۇضۇضْٗ 

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈپٗجٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ٍوغۇرصۇۈالر. 

ضىٍٗرصىٓ ئي ئٗرٖثٍٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ لۇرئبْ ئبرلىٍىك ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ لٗۋٍِٗرٔىڭ، 

وېَىٓ وېٍىضىؽبٔالرٔىڭ ۋٖ ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔىڭ سٗۋٖرٌىرىٕي، غۇٔضالال 

ئۇ وىحبثٕي ئبٌالھ »ئ زۈۈالر ۋٖ ئبجب _ ثوۋاۈالر ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ئ گٗجحي. ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

ٔي لىٍىپ ئ ز صېگىٓ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالر ٍبٌؽبْ ض زٌٗر« ٔبزىً لىٍضى

 ئبزؼۇٍٔۇلىضا ئوٍٕب  ٍۈرضۇْ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھ ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ٔبھبٍىحي پبٍضىٍىك وىحبثحۇر. ثۇ لۇرئبٕٔي 81

ضېٕىڭ ِٗوىٗ ئبھبٌىطىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗجراپىضىىىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇغۇڭ 



ٍگىرى ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضبِبۋى وىحبثالرٔىڭ ھٗق ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍضۇق. لۇرئبْ ئ زىضىٓ ئى

ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ھِّٗىطىٕىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ئېحىرا  لىٍؽۇچي ِۇثبرٖن 

وىحبثحۇر. ئبسىرٖت ھبٍبجىؽب ئىػىٕىضىؽبْ وىػىٍٗر لۇرئبٕٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زى ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ 

 ۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضۇ.ئېَحىضۇ، ٔبِبزٌىرىٕي ئ ز ۋالحىضا ِ

_ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇ ، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرصىٓ ھېچىىّگٗ ۋٖھَي لىٍّىؽبْ صېگْٗ 82

ٍبوي ئ زىگٗ ھېچ ٔٗرضٗ ۋٖھَي لىٍىّٕىؽبْ جۇرۇلٍۇق، ِبۈب ۋٖھَي لىٍىٕضى صېگْٗ ۋٖ ٍبوي ئبٌالھ 

ِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٕٔىڭ ئوسػىػىٕي ِّٗٔۇ چۈغۈرٌٍّْٖٗٗ صېگْٗ ئبص

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ثۇ زاٌىّالرٔي ضٗوراجمب چۈغىْٗ ۋالحىضا ثىر و رضٗڭ، ئبجبٍىپ 

لورلۇٔچٍۇق ئٗھۋإٌي و رگْٗ ثوالجحىڭ. ئۇ چبؼضا پٗرىػحىٍٗر لوٌٍىرىٕي ضوزۇ  ئۇالرؼب9 

ىٍؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ جېٕىڭالرٔي چىمىرىڭالر! ضىٍٗر ئبٌالھ جوؼرىطىضا ٔبجوؼرا ض زٌٗرٔي ل»

ئبٍٗجٍىرىٕي و زگٗ ئىٍّىؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ثۈگۈْ 

 صٍٖضۇ.« سبرٌىؽۇچي ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىٕىطىٍٗر

_ ضىٍٗر ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب ثىس ئبجب لىٍؽبْ ِبي _ صۇَٔبٔي ئبرلبۈالرصا لبٌضۇرۇ ، ثىس 83

صٖضٍٗپحٗ ٍبراجمبْ چبؼضىىىضٖوال جٗٔھب وٗپطىٍٗرؼۇ؟ ضىٍٗر ئ زۈۈالرچٗ ضىٍٗرٔي صۇَٔبصا 

ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ  ئبجىۋاٌؽبْ غبپبئٗجچىٍىرىڭالرٔي ثۇ ٍٗرصٖ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

و رٍِٗۋاجىّىسؼۇ؟ ئۇالر ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىىي ِۇٔبضىۋٖت ئبٌٍىمبچبْ ئۈزۈٌضى، ضىٍٗر 

گۇِبْ لىٍؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر ئبٌٍىمبچبْ ضىٍٗرٔىڭ و زۈۈالرصىٓ ؼبٍىت غبپبئٗجچىٍىرىّىس صٖ  

 «.ثوٌضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر ئوپئوچۇق زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌضۇۈالر

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ صإٔي ٍېرىپ ئۇٔىڭضىٓ زىرائٗجٕي ئۈٔضۈرگۈچىضۇر، ئۇرۇلٕي ٍېرىپ 84

ىىٕي ئ ٌۈوحىٓ ۋٖ ئ ٌۈوٕي جىرىىحىٓ ئۇٔىڭضىٓ صٖي _ صٖرٖسٍٗرٔي چىمبرؼۇچىضۇر، جىر

چىمبرؼۇچىضۇر. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لىٍؽۇچي ئبٌالھحۇر، ئبٌالھٕىڭ ھېچمبٔضاق غېرىىي ٍولحۇر، 

ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىمحۇر. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ھٗلىمٗجحىٓ 

 ولۇٔىطىٍٗر؟ وېحىپ، ئبٌالھمب لوغۇ  ضبسحب ِٗثۇصالرؼب چ ثۇرۇٌۇ 

_ ئبٌالھ ضۈثھىٕىڭ ٍورۇلٍۇلىٕي لبراۈؽۇٌۇلحىٓ ٍېرىپ چىمبرؼبْ، وېچىٕي وۈٔضۈزٔىڭ 85

ھبرؼىٍٕىمىٕي چىمىرىع ئۈچۈْ ئبراَ ئېٍىع ۋالحي لىٍؽبْ، لۇٍبظ ثىٍْٗ ئبٍٕي ئ ز ئورثىحىطىضا 

ر پبصىػبھٍىمىضا ِۇئٍَْٗٗ لبٔۇٔىَٗت ثوٍىچٗ ِۇٔحىسىُ ئبٍٍىٕىپ جۇرىضىؽبْ لىٍؽبْ زاجحۇر. ئٗٔٗ غۇال

ٍېگبٔٗ، ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىگٗ ِۇٔبضىپ وېٍىضىؽبْ ئىػالرٔي ئوثضاْ 

 ثىٍگۈچي ئبٌالھٕىڭ ئورۇٔالغحۇرۇغىضۇر.



_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ لۇرۇلٍۇق ۋٖ صېڭىسٔىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضا ٍوٌۇۈالرصىٓ ئېسىپ وېحىپ 86

ٔىڭ ٍوٌالرٔي جېپىۋېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ٍۇٌحۇزالرٔي گبۈگىرا  لبٌؽبْ چېؽىڭالرصا، ضىٍٗر

ٍبرىحىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر. ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ لبٔۇٔىَٗجٍىرىٕي ثىٍىضىؽبْ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕي جٗپٗوىۇر 

 لىٍطۇْ صٖ ، ثۇ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق ثبٍبْ لىٍضۇق.

َ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ثبغٍىؽبْ زاجحۇر. _ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍبرىحىػٕي ئبص87ٖ

چۈٔىي ئبٌالھ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجحي، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي ئۇٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ 

ثبرٌىممب وٌٗحۈرصى، ضىٍٗرٔي ئبجبۈالرٔىڭ پۇغحىضا ضبلٍىضى، ئبٔضىٓ ئبٔبۈالرٔىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب 

بْ، ئىجرٖت ئېٍىػٕي ثىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ثىس ئبِبٔٗت لوٍضى. صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسٔي چۈغىٕىضىؽ

 صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسٔي ھٗلىمٗجْٗ ئوچۇق ۋٖ جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍضۇق.

_ ئبٌالھ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇرٔي چۈغۈرۈ  ثېرىپ، غۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ ثبرٌىك ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي 88

ٕگىػىپ وٗجىْٗ ثۇؼضاً، چىمبرؼبْ، ٍٗٔٗ ٍېػىً ِبٍطىالرٔي چىمىرىپ، ئۇٔىڭضىٓ ثىر _ ثىرىگٗ ِى

گۈرۈچ ۋٖ ئبرپىؽب ئوسػبظ صأالرٔي، سورِب صٖرىشىٕىڭ چېچٗوٍىرىضىٓ ٍٗرگٗ ٍېمىٓ ضبۈگىال  

جۇرىضىؽبْ سورِب ضبپبلٍىرىٕي، ئۈزۈٍِۈن ثبؼالرٔي، ؼبزاۈٍىرى ثىر _ ثىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ، ِېۋىطي 

ۈرۈ  ثٗرگْٗ زاجحۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ثىر _ ثىرىگٗ ئوسػىّبٍضىؽبْ زٍٖحۇْ، ئبٔبر صٖرٖسٍىرىٕي ٍېحىػح

ِۇغۇ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔىڭ ٍېڭي جۇجمبْ ِېۋىطىگٗ ۋٖ پىػمبْ ِېۋىطىگٗ لبرا  ثېمىڭالر، ئۇالرصا 

ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ثۇ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي 

 الٌٗت لىٍىضىؽبْ ئوپئوچۇق ئبالِٗجٍٗر ثبر.ٍبراجمبْ زاجٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ۋٖ ھېىّىحىگٗ صا

جىٕالر »_ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي ۋٖ جىٕالرٔي ئبٌالھ ٍبراجمبْ جۇرضب، ئۇ ِۇغرىىالر 166

صٖ  ئېحىمبص « ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ ۋٖ ثىسٔي زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ لوؼضاٍضۇ

حي. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچىضۇر. غۇۈب لىٍىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖجحٗ غېرىه لىٍىۋېٍىػ

ئبٌالھٕىڭ ئوؼۇي _ »ئۇ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جېگىػٍىىحۇر. ِۇغرىىالر ٍٗٔٗ ٔبصأٍىمحىٓ، 

صېگْٗ ضٗپطٗجىٕي ئوٍضۇرۇ  چىمىػحي. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ  ِۇغرىىالر ِٗٔطۇ  « لىسٌىرى ثبر

 ٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر.لىٍؽبْ ٍبٌؽبٔالرصىٓ ۋٖ جولۇٌّىالرصىٓ ئٌٗۋ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗسٍۇلبجٕي ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ 161

زاجحۇر. ئبٌالھٕىڭ جۈپحي ثوٌّىطب لبٔضالّۇ ئۇٔىڭ ثبٌىطي ثوٌطۇْ؟ ئبٌالھ ِۇغرىىالر ضۈپٗجٍىگْٗ 

ولحىٓ ٍبراجمبْ زاجحۇر، ِٗسٍۇلبجىٕىڭ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈٔضۇر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍ

 ئىػٍىرىضىٓ ھېچمبٔضاق ئىع ئبٌالھمب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.



_ ئي ِۇغرىىالر! ئٗٔٗ غۇ ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر 161

ئىحبئٗت ئىالھ ٍولحۇر. ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ٍبراجمۇچىطىضۇر، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب 

 لىٍىڭالر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ھبِىَضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_و زٌٗر ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھٕي و رٌٍّٖٗضۇ، ئِّٗب ئبسىرٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕي 162

. ئبٌالھ ئىػالرٔىڭ و رىضۇ. ئبٌالھ و زٌٗرٔي و رۈ  جۇرىضۇ، و زٌٗرٔىڭ ھٗرىىىحىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ

 ئٗڭ ئىٕچىىٗ جٗرٖپٍىرىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ھِّٗىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر.

ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 163

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔضا، ھىضاٍٗجٕي زاالٌٗجحىٓ ئبٍرىۋاٌؽىٍي ثوٌىضىؽبْ 

ئوچۇق صٌٖىً _ پبوىحالر وٌٗضى، وىّىي ثۇ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي و رۈ  ھٗلىمٗجىٗ ئىّبْ ئوپ

ئېَحطب، ثۇٔىڭ پبٍضىطي ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ، وىّىي ئوپئوچۇق صٌٖىً _ پبوىحالر وٌٗگٗٔضىٓ 

وېَىّٕۇ ھٗلىمٗجٕي و رِىطٗ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ و ز ٍۇِطب، ثۇٔىڭ زىَىٕي  ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ. ِْٗ 

ٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرٔي ضبٔب  جۇرىضىؽبْ و زٖجچي ئِٗٗش، ِْٗ پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ ئٌٗچىطي ضىٍ

ۋٖ ھٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزگۈچىّْٗ. ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ھېىّىحي ۋٖ  ئىٍىّىگٗ ئبضبضْٗ ثٗٔضىٍىرىضىٓ 

 «.سبٌىؽبْ وىػىٕي ھىضاٍٗت لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ وىػىٕي ئ ز ئبزؼۇٍٔۇلىضا لوٍىضۇ

غرىىالرؼب ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ _ ثۇ لۇرئبٔضا ِۇ164

ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىي ۋٖ لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ثبٍبْ 

لىٍؽبٔضٖن، ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ئۇالر ثىٍٍّٗضىؽبْ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ 

« ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ثۇالرٔي ئٗھٍي وىحبثحىٓ ئ گٗٔضىڭ» ھّٗت لىٍىپ9 ثٗرگْٗ چبؼضا، ئۇالر ج

صېضى. ثىس ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضىؽبْ 

 ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِۇغۇٔضاق سىٍّۇسىً غٗوىٍضٖ ثبٍبْ لىٍىّىس.

رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔىڭ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب 165

ھِّٗىطىگٗ ئِٗٗي لىٍؽىٓ. ثۇ ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔىڭ ئٗڭ وبجحىطي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ثىٍىع ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍىػحۇر. ضْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ جٗرضبٌىمىؽب پٗرۋا لىٍّىؽىٓ.

ِۇغرىىالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرٍِٗححي، ٌېىىٓ ئبٌالھ _ ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، 166

ئۇالرٔىڭ ِۇغرىىٍىىٕي جبٌالٍضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ئٗگىػىضىؽبٍٔىمىٕي 

ئبٌضىٓ ثىٍگْٗ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي و زٖجىۈچي لىٍىپ ئٗۋٖجىىٕىّىس 

 ثىر جٗرٖ  لىٍؽۇچي ئِٗٗش، ئۇالرؼب ھبِىَّۇ ئِٗٗش. ٍوق، ضْٗ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىٕي



_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ِۇغرىىالر چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجالرٔي جىٍٍىّبۈالر. ضىٍٗرٔىڭ ثۇ ئىػىڭالر 167

ئۇالرٔي ٔبصأٍىمحىٓ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ، ئبٌالھٕي جىٍالغمب ئېٍىپ ثبرِىطۇْ. ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب 

چىراٍٍىك و رضٗجىٗٔضٖن، ھٗرثىر ئۈِّٗجىٗ ئ زىٕىڭ ئٌِٗٗىٕي  ئ زٌىرىٕىڭ لٗثىھ لىٍّىػٍىرىٕي

چىراٍٍىك و رضٗجحۇق، ئبٔضىٓ ھِّٗىطىٕىڭ لبٍحىپ ثبرىضىؽبْ جبٍي رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضۇر. غۇ چبؼضا 

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي ئ زٌىرىگٗ ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب لبرا  ئۇالرؼب 

 ثېرىضۇ. ِۇوبپبت ٍبوي جبزا

ئٗگٗر ِۇھِّٗٗص ثىس جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٕي وٌٗحۈرٌٖىطٗ، ثىس »_ ئبغۇ ِۇغرىىالر 168

صٖ  لبجحىك لٗضَٗ ئىچىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب « ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرىّىس

ٕجىر ِ جىسىٍٗر پٗلٗت ئبٌالھ جٗرىپىضىٕال وېٍىضۇ، چۈٔىي ِ جىسٖ وٌٗحۈرۈغىٗ ثىرصى»ئېَحمىٕىي، 

ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ٔٗصىٓ ثىٍىطىٍٗر؟ ثٌٗىي ِ جىسىٍٗر وٌٗگْٗ «. لبصىر زات ئبٌالھحۇر

 جٗلضىرصىّۇ، ئۇ ِۇغرىىالر ئۇٔىڭؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ. 

_ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي، و زٌىرىٕي پٗرصىٍٗ ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضىٓ 116

ئبٍٗجٍىرى صٖضٍٗ  ٔبزىً ثوٌۇغمب ثبغٍىؽبٔضا  ٍىرالالغحۇرۇۋېحىّىس. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي لۇرئبْ

ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔىگٗٔضٖن ھبٌٗجىٗ وٌٗحۈرۈ  لوٍىّىس_صٖ، ئ ز ئبزؼۇٍٔۇلىضا جېڭىرلب  ٍۈرۈغىٗ 

 لوٍۇۋېحىّىس. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ھٗلىمٗجىٗ ۋٖ جوؼرا ٍوٌؽب ِۇۋٖپپٗق ثوالٌّبٍضۇ.

 

  



ّبٔضىٓ پٗرىػحٗ چۈغۈرگْٗ ۋٖ _ ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ جٌٗىپىگٗ ئبضبضْٗ، ئبض111

ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈ ،  ئۇالر ثىٍْٗ ض زٌٗغحۈرگْٗ، ثىس ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب ٍىؽىپ 

ثٗرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالر ضْٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕؽب ثٗرىجىر ئىػٍّٗٔٗضۇ، پٗلٗت 

بْ ئېَحىضۇ. ٌېىىٓ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھ ھىضاٍٗت لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍؽبْ وىػىٍٗرال ئىّ

 ضْٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ِۇغرىىالرٔي ضبۈب صۈغّْٗ لىٍىع ئبرلىٍىك ضېٕي ضىٕىؽبٔضٖن، 111

صۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ۋٖ  ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىّۇ لٗۋِىٕىڭ وبپىرٌىرىضىٓ ثوٌؽبْ 

جىٓ _ غٍٗحبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ صۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ضىٕىؽبْ ئىضۇق. ئۇالر ئبۈٍىؽۇچىالرٔي ئبٌالھٕىڭ 

ٍوٌىضىٓ ئبزصۇرۇظ ئۈچۈْ، ضبسحىٍىمٕي ھٗلىمٗت لىٍىپ و رضىحىضىؽبْ غېرىٓ _ غېىٗر ض زٌىرى 

ىضى، ئۇالر ثۇٔضاق ثىٍْٗ ثىر_ ثىرىٕي ئبٌضا  ۋٖضۋٖضٗ لىٍىػىضۇ، ئٗگٗر رٖثجىڭ سبٌىطب ئ

لىالٌّبٍححي. ٌېىىٓ ئۇ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ضىٕبلحۇر. غۇۈب ئۇالرٔي ئ زٌىرى جولۇ  چىممبْ 

 ٍبٌؽبٍٔىرىؽب لوٍۇ  ثٗرگىٓ .

غٍٗحبٔالر  ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرٔىڭ صىٍٍىرى ثۇ غېرىٓ  _  _ ئۇالر )ٍٗٔي جى112ٓ

ۋٖ لىٍىۋاجمبْ گۇٔبھٍىرىٕي صاۋاِالغحۇرضۇْ  ض زٌٗرگٗ ِبٍىً ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭضىٓ سۇرضْٗ ثوٌطۇْ

 صٖ ، غۇٔضاق ۋٖضۋٖضٗ لىٍىضۇ )ثۇ ئبٍٗجحٗ وبپىرالرؼب لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثبر . 

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕي ئوپئوچۇق »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 113

ِْٗ ثىٍْٗ ئبراۈالرصا ئبٌالھحىٓ ثبغمب ثىر  ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبْ زات جۇرضب،

ثىس جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىٍٕي ئبجب لىٍؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصىّۇ «. ھ وۈَ لىٍؽۇچىٕي ئىسصِٖضىّْٗ؟

لۇرئبٕٔىڭ ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك ثىٍىضۇ. 

 ٍٗر جوؼرۇٌۇق ھٗرگىس غٗن لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ. غۇۈب ضْٗ ثىس ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ ھٗلىمٗج

_ رٖثجىڭٕىڭ ض زى ثوٌؽبْ لۇرئبْ ثٗرگْٗ ثبرٌىك سٗۋٖرٌىرىضٖ، ثبٍبٍٔىرىضا ۋٖ 114

ئٗھىبٍِىرىضىىي ئبصاٌٗجحٗ ھٗر جٗرٖپحىٓ ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ ِۇوِّٗٗي وىحبثحۇر، ئبٌالھٕىڭ ض زىٕي 

گٗ  _ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ھېچىىُ ئ زگٗرجٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔبۋاصا ضْٗ ٍٗر ٍۈزىضىىي وىػىٍٗرٔىڭ و پىٕچىطىگٗ ئىحبئٗت لىٍطبڭ، 115

ٗجضاصٌىرىٕي ئۇ چبؼضا ئۇالر ضېٕي ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ئبزصۇرۇ  وېحىضۇ؛ ئۇالر پٗلٗت ئ

 صورا  پٗرٖزگىال ئٗگىػىضۇ، ئۇالر پٗلٗت ٍبٌؽبٕٔىال ض زٌٍٗضۇ.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وٗجىٍٗٔٗرٔي ئوثضاْ 116

 ثىٍىضۇ، جوؼرا ٍوٌضا ئىسچىً ِبۈؽبٔالرٔىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

ۈرگۈچي ثوٌطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئىطّي _ ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ وٌٗح117

 ئېَحىٍىپ ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋأالرٔىڭ گ غىٕي ٍٗۈالر.

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! زۆرۈرىَٗت ثوٌّىؽۇچٗ ٍېَىع ھبراَ لىٍىٕؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھ 118

ضىٍٗرگٗ ئوچۇق ثبٍبْ لىٍؽبْ جۇرضب، ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ئېَحىٍىپ ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋأالرٔىڭ 

ٔېّىػمب ٍېٍّٗطىٍٗر؟ ئبچٍىمحىٓ چبرىطىس لبٌؽبٔضا، ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ٔٗرضىگٗ گ غىٕي 

ئوسػبظ ھبراَ ٔٗرضىٍٗرصىٓ جبٕٔي لوؼضا  لبٌؽۇصٖن ِىمضارصا ئىطحېّبي لىٍىػمب ثوٌىضۇ، چۈٔىي 

ثۇٔضاق ۋالىححب ئۇٔي ٍېَىػىٗ ثوٌىضۇ. ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ئبزؼۇْ وىػىٍٗر ٔبصأٍىمىضىٓ ئ زىٕىڭ ٔٗپطي 

ىؽب ئٗگىػىپ، ھبالي _ ھبراَ ِٗضىٍىطىضٖ ثبغمىالرٔي ئبزصۇرىضۇ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! سبھىػ

غۈثھىطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ ثۇ ِٗضىٍىضٖ ھٗصصىضىٓ ئبغمۇچىالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئۇالرصىٓ 

 ھېطبة ئېٍىع ۋٖ جبزاضىٕي ثېرىع ئۇٔىڭؽب سبضحۇر.

ىٕي جبغالۈالر، غٗوطىسوي، _ ئي ئىٕطبٔالر! گۇٔبھٕىڭ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗىط116

 ئبٌالھ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍؽۇچىالرٔي ثۇ لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ.

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ٍبوي ثۇجالرؼب ئبجب  ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋأؽب 111

ر. چۈٔىي ئوسػبظ ثوؼۇزٌىؽبٔضا ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ئېَحىٍّىؽبْ ھبٍۋأالرٔىڭ گ غىٕي ٍېّٗۈال

ِۇٔضاق گ غٕي ٍېَىع ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبٍٔىمحۇر. غۈثھىطىسوي، جىٕالر ئ زٌىرىٕىڭ 

ئبصىّىٌ غٍٗحبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ صوضحٍىرىٕي ھبالي _ ھبراَ ِٗضىٍىطىضٖ غٗن _ غۈثھىٍٗرگٗ 

رىٍىػىپ9 ضبٌىضۇ ۋٖ ضىٍٗر ثىٍْٗ جبالظ_جبرجىع لىٍىػمب لۇجرىحىضۇ، ئۇالرٔي ضىٍٗر ثىٍْٗ ِۇٔبزى

ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ضىٍٗر ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ِبٌٕىڭ گ غىٕي ٍېٍّّٗىس صېَىع ئبرلىٍىك ئبٌالھ »

صېَىػىٗ ثۇٍرۇٍضۇ.  ئي ِۇضۇٌّبٔالر! « ئ ٌحۈرۈ  ثٗرگٕٗٔي ٍېًّٗ، ئ زۈۈالر ئ ٌحۈرگٕٗٔي ٍٍٗطىٍٗر

ىڭ لبجبرىضىٓ ثوٌۇ  ئٗگٗر ضىٍٗر ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ضىٍٗرِۇ چولۇَ ئبغۇالرٔ

 لبٌىطىٍٗر.

_ ئبزؼۇٍٔۇلحب ِٗٔىۋى جٗھٗجحىٓ ئ ٌۈوىٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ، ثىس ئۇٔىڭ لٌٗجىٕي ئىّبْ 111

ثىٍْٗ جىرىٍضۈرگْٗ، ھىضاٍٗت لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ٍوٌىضا ِېڭىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍؽبْ، غۇٔىڭ 

زؼۇٍٔۇلٕىڭ، ھبۋاٍي ھٗۋٖضٕىڭ ثىٍْٗ ھىضاٍٗجٕىڭ ٔۇرى ئىچىضٖ ٍبغبٍضىؽبْ ئبصَٖ ثىٍْٗ، ئب

لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضا لېٍىپ ئۇٔىڭضىٓ لۇجۇٌۇ  چىمىػمب ٍوي جبپبٌّىؽبْ ئبصَٖ ئوسػبغّۇ؟ ثۇالر ھٗرگىس 

ئوسػبظ ئِٗٗش. ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ضىٍٗر ثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغىْٗ ئبغۇ وبپىرٔي ِبت لىٍؽىٕىّضٖن، 



ىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئ ز لىٍّىػٍىرىٕي جوؼرا ۋٖ ئۇٔىڭ ثبرٌىك ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي چىراٍٍىك و رضٗجحىُ، غۇٔ

ٍوٌٍۇق صٖ  ثىٍضى، ئىٕىبرچىّۇ ئ زىٕىڭ ئىٕىبرىٕي جوؼرا صٖ  ثىٍضى. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبزاثمب جېگىػٍىه 

 ثوٌۇغي ۋٖ لىٍّىػىٕىڭ جبزاضىٕي جېحىػي ئۈچۈٔضۇر.

ٗرثىر _ ِٗوىىضٖ وبپىرالرٔىڭ وبجحىجبغٍىرى وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضمبٔضٖن، ھ112

غٗھٗرصٖ وىػىٍٗرٔي صىٕضىٓ جوضۇظ ئۈچۈْ ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍىحىضىؽبْ ثبظ گۇٔبھىبرالرٔي 

پٍٗضا لىٍضۇق. ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرٌىرى پٗلٗجال ئۇالرٔىڭ ئ زىگٗ ٍبٔىضۇ، ئِّٗب ئۇالر ثۇٔي 

 ضٗزٍِٗضۇ.

بجالٍضىؽبْ _ ئبغۇ ِٗوىىٍىه ِۇغرىىالرؼب ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپ113

ئبٌالھ ثىسگىّۇ ثۇرۇْ »ثىرٖر  روغْٗ ِ جىسٖ وٌٗطىال، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِۇجٗوٗثجىرٌٗر9 

ئ جىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ثٗرگٗٔضٖن ِ جىسٖ ثٗرِىگۈچٗ، ِۇھِّٗٗصٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ 

ِجٗرٌىه پٍٗؽٗ»صٍٖضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ ِۇٔضاق صېضى9 « ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس

ۋٖزىپىطىٕي لٍٗٗرگٗ ئورۇٔالغحۇرۇغٕي، ٍٗٔي وىّٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ جبٌالغٕي ئبٌالھ ئوثضاْ 

ثۇ گۇٔبھىبرالر ئىطالِؽب ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرغي ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجىٍٗٔىىي «. ثىٍىضۇ

 جۈپٍٍٗىضىٓ، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا سبرٌىممب ۋٖ لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ.

ھ وىّٕي ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔىڭ و ۈٍي _ ئبٌال114

_ و وطىٕي ئىّبٔؽب ۋٖ ئىطالِؽب وېڭٍٗحىضۇ، ئبٌالھ وىّٕي ئبزؼۇٍٔۇلىضا لبٌضۇرۇغٕي ئىراصٖ لىٍطب، 

ھىضاٍٗجٕي لوثۇي لىٍىػحب ئۇٔىڭ و ۈٍي _ و وطىٕي ٔبھبٍىحي ثٗن جبراٍحىۋېحىضۇ. سۇصصى ٍۇلىرى 

ۇپۇلمب ئ رٌىگٗٔضٖ ھبۋا ٍٗجّىگٍٗٔىىحىٓ ٔٗپىطي ضىمىٍىپ وٗجىْٗ وىػىگٗ ئوسػبظ، وبپىر ئ

 ئبصِٖٕىڭ و وطىٕي غۇٔضاق جبر لىٍىۋېحىضۇ. ئىّبْ ئېَحّىؽبٔالرٔي ئبٌالھ ِۇغۇٔضاق ئبزاثالٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ثبٍبْ لىٍؽبٍٔىرىّىس رٖثجىڭٕىڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ جٕٗٔىحىگٗ ئېٍىپ 115

رىضىؽبْ صاؼضاَ ٍوٌضۇر. ئٗلٍي ثبر وىػىٍٗرٔي ئىجرٖت ئبٌطۇْ صٖ ، صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ِۇغۇٔضاق ثب

 ئوچۇق ثبٍبْ لىٍضۇق.

_  ئىجرٖت ئبٌؽۇچىالرؼب رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا ئبِبٍٔىك ٍۇرجي ثوٌؽبْ جٕٗٔٗت ثبر، ئۇالرٔىڭ 116

ۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي زاٍٗ لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ ئبٌالھ ئۇالرؼب ِٗصٖجىبرصۇر، ئ

 لىٍىۋٖجٍّٗضۇ.

غٍٗحبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ –_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ وبپىرالرٔىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ جىٓ 117

ئي جىٕالر »ٍبٔحبٍبلٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٍىؽىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئٗضٍىگىٕىي، ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

ٗلىمٗجْٗ ئىٕطبٔالرصىٓ ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔي جبئىپىطىضىٓ ثوٌؽبْ غٍٗحبٔالر جبِبئٗضي! ضىٍٗر ھ



ئي رٖثجىّىس! ثىس ثىر ا »صٍٖضۇ. ئۇالرٔىڭ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وبپىر ٍبٔحبٍبلٍىرى9 « ئبزصۇرصۇۈالر

ثىرىّىسصىٓ پبٍضىالٔضۇق، ثىس ئِٗضى صۇَٔبصىىي ھبٍبجىّىس ئبسىرٌىػىپ ضْٗ ثٌٗگىٍىگْٗ ئٗجٌٗگٗ 

ىٍٗرٔىڭ لبرارگبھىڭالرصۇر، ضىٍٗر ئۇ ٍٗرصٖ ِٗۈگۈ لبٌىطىٍٗر، صوزار ض»صٍٖضۇ، ئبٌالھ9 « ٍٗجحۇق

پٗلٗجال ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبرىطىضىىي گۇٔبھىبر وىػىٍٗر صىٓ، ئبٌالھ صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌّبضٍىمىٕي 

صٍٖضۇ. غۈثھىطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ  ثبرٌىك « ئىراصٖ لىٍؽبْ وىػىٍٗرال ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب

ېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ئىػٍىرىضا ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ھ

 ثىٍگۈچىضۇر.

 ِۇضٌٍٗٗت_ جىٕالرصىٓ ثوٌؽبْ غٍٗحبٔالرٔي ئىٕطبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئۈضحىگٗ 118

لىٍؽىٕىّىسصٖن ، ئىٕطبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ زاٌىّالرٔي لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ثۇ صۇَٔبصا ثىر _ ثىرىٕىڭ 

 ھ وۈِراْ لىٍىّىس. ِۇضٌٍٗٗت لىٍىّىس ۋٖ ئۈضحىگٗ غۇٔضاق

ئي جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ ِۇغرىىالر! ضىٍٗرگٗ ئبراۈالرصىٓ ِېٕىڭ »_ ئۇالرؼب9 126

پ ثېرىضىؽبْ، ثۇ وۈٔۈۈالرصىىي ئۇچرىػىػحىٓ ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ئبٍٗجٍىرىّٕي ثبٍبْ لىٍى

گۇٔبھٍىرىّىسٔي ئېحىرا  لىٍضۇق، ضْٗ ئٗۋٖجىْٗ »صېَىٍگٗٔضٖ، ئۇالر9 « پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌّٗىضىّۇ؟

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ثىسگٗ ضېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىڭٕي ٍٗجىۈزگْٗ، ثىسٔي ثۇ وۈٔضىىي ئۇچرىػىػحىٓ 

صٍٖضۇ. ئٗضٍىضٖ ئۇ « ِّٗب ثىس ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىضۇقئبگبھالٔضۇرؼبْ ئىضى، ئ

ِۇغرىىالرٔي صۇَٔب جىرىىچىٍىىي ئبٌضا  لوٍؽبْ ئىضى. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍىضۇ.

ئٗگٗر ثىسگٗ پٍٗؽِٗجٗر وٌٗگْٗ ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىْٗ »ٖ جىٕالرٔىڭ9 _ ثىس ئىٕطبْ ۋ121

صېّٗضٍىىي ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇٌّبً جۇرۇ  ھېچىىّٕىڭ جبزاالّٔبضٍىمي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب « ثوالجحۇق

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجحۇق، وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍضۇق. ثىس  پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجًّٗ جۇرۇ  ھېچىىّٕي 

 ئبزاثٍىّىضۇق. 

_  ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب صٖرىجىطي ثوٌىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرؼب 121

غۇ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 لىٍّىػٍىرىضىٓ ؼبپىً ئِٗٗضحۇر.

ىّگٗ ِوھحبج ئِٗٗش، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرٔي ئىجبصٖجىٗ ثۇٍرۇؼبْ رٖثجىڭ ھېچى122

ئٗوطىچٗ، ھِّٗٗ ئبٌالھمب ِوھحبجضۇر، ئبٌالھ وٗڭ رٖھّٗت ئىگىطىضۇر. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب، 

ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىپ، ضىٍٗرٔي سۇصصى ثبغمب ثىر لٗۋِٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ پٍٗضا لىٍؽبٔضٖن، 

 ۇ.ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇۈالرؼب ئ زىٕىڭ ئِٗرىٕي جۇجىضىؽبْ ثبغمب ثىر لٗۋِٕي لوٍىض



_  ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرٔىڭ وبپىرٌىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه رٖثجىڭالر ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ 123

ئبزاة ضىٍٗرگٗ چولۇَ چۈغىضۇ، ضىٍٗر ثۇ ئبزاثحىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر، ثٗصىٕىڭالر 

 .چىرىپ جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ وٗجطىّۇ، ئبٌالھ ئۇٔي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر

ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ئ ز ٍوٌۇۈالر ثوٍىچٗ ئىع لىٍىۋېرىڭالر، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 124

ِّٗٔۇ ئبٌالھ و رضٗجىْٗ ٍوي ثوٍىچٗ ئىع لىٍىۋېرًٖ. ضىٍٗرگٗ ئبزاة چۈغىْٗ چبؼضا وىّٕىڭ 

زىگٗ ئبلىۋىحىٕىڭ ٍبسػي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر. غۇ ئېٕىمىي، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئ 

زۇٌۇَ لىٍؽبْ ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ ئبغمبٔالر ھٗرگىس ئبٌالھٕي رازى لىالٌّبٍضۇ ۋٖ 

 «.ئۇٔىڭ جٕٗٔىحىگٗ وىرٌٍّٖٗضۇ

_ ِۇغرىىالر ئبٌالھ ٍبراجمبْ ئېىىٍٕٗرصىٓ ۋٖ چبرۋىالرصىٓ ئبٌالھ ئۈچۈْ ثىر ٔېطىۋٖ 125

پ، ئ زٌىرىٕىڭ ثۇجٍىرى ئۈچۈْ ٍٗٔٗ ثىر ئبٍرىَححي، ئۇٔي ٍولطۇٌالرؼب ۋٖ ِېھّبٔالرؼب سبش لىٍى

ٔېطىۋٖ ئبٍرىپ لوٍبجحي. ئۇالرٔىڭ لبرىػىچٗ ثۇجٍىرىؽب سبش لىٍىٕؽبْ ٔېطىۋٖ ثۇجالرؼب ٍېحٗجحي، 

ئِّٗب ئبٌالھمب ٍٗجٍّٗححي، ئبٌالھمب سبش لىٍىٕؽبْ ٔېطىۋٖ ئۇالرٔىڭ ثۇجٍىرىؽب ٍېحٗجحي. ئۇالر 

 چىمبرؼبْ ثۇ ھ وۈَ ٔېّىضېگْٗ لٗثىھ!

ٍٗحبْ ِۇغرىىالرؼب ئېىىٍٕٗرصىٓ ۋٖ چبرۋىالرصىٓ ئبٌالھ ئۈچۈْ ثىر ٔېطىۋٖ، ثۇجٍىرى _ غ126

ئۈچۈْ ٍٗٔٗ ثىر ٔېطىۋٖ ئبٍرىپ لوٍۇغٕي چىراٍٍىك و رضٗجىٗٔضٖن، ِۇغرىىالرٔي ئبزصۇرۇ  ھبالن 

لىٍىع ۋٖ ئۇالرٔىڭ صىٕىٕي لبالٍّىمبٔالغحۇرۇظ ئۈچۈْ، و پٍىگْٗ ِۇغرىىالرؼب پېمىرٌىمحىٓ 

ئ ز پٗرزٖٔحٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈغٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ئۇالر ثۇ لورلۇ  

لٗثىھ ئىػٕي لىالٌّبٍححي، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ٔىَىحىٕىڭ، ئٌِٗٗىٕىڭ ۋٖ ئبلىۋىحىٕىڭ 

ئۇالرٔي ٍبِبٍٔىمىٕي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ غۇٔضاق لىٍىػىٕي ئىراصٖ لىٍضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

ئ ز ھبٌىؽب لوٍۇۋٖجىىٓ، ئۇالر ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇظ ئىػىٕي صاۋاِالغحۇرۇۋٖرضۇْ، ئبٌالھ 

 ضْٗ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىضۇ.  

ثۇ ھبٍۋأالر ۋٖ ئېىىٍٕٗر ئىجبصٖجشبٔىٕىڭ راھىجٍىرى رۇسطٗت »_ِۇغرىىالر ئ ز گۇِبٔىچ9ٗ 127

بغمىالرؼب ھبراِضۇر، ثۇ ھبٍۋأالرٔي ِىٕىػىٗ لٗجئىٌ ثوٌّبٍضۇ، ثۇ ثٗرگْٗ ئبصٍِٖٗرصىٓ ث

صېضى. ئۇالر ثۇ لىٍّىػالرٔي ئبٌالھ « ھبٍۋأالرٔي ثوؼۇزٌىؽبٔضا ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ئېَحىٍّبٍضۇ

ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇ  جۇرۇ  لىٍضى. ئبٌالھ ئۇالرٔي جولۇ  چىممبْ ثۇ ٍبٌؽبٍٔىرى ئۈچۈْ 

 ئٌٗۋٖجحٗ جبزاالٍضۇ.

ثۇ ھبٍۋأالرٔىڭ لورضبلٍىرىضىىي ثبٌىٍىرى جىرىه جۇؼۇٌطب، ئۇالر »_ ِۇغرىىالر 9ٍٗٔٗ 128

ثىسٔىڭ ئٗرٌىرىّىسگٗ سبضحۇر، ئبٍبٌٍىرىّىسؼب ھبراِضۇر، ئٗگٗر ئ ٌۈن جۇؼۇٌطب، ئۇالر ئٗرٌٗر ثىٍْٗ 



ھبراَ  صېَىػحي. ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالي _« ئبٍبٌالر ئبرىطىضا ئورجبلحۇر، ھٍٍِّْٗٗٗ جٗڭ ٍٍٗضۇ

ِٗضىٍىطىضٖ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇ  چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ جبزاالٍضۇ. غۈثھىطىسوي، 

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ 

 ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

گْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ _ ٔبصأٍىمي ۋٖ ئٗسّٗلٍىمىضىٓ ئ ز ثبٌىٍىرىٕي ئ ٌحۈر136

ئېَحىپ، ئبٌالھ رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ ضبٔىؽبْ وىػىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ زىَبْ جبرجحي، 

ئۇالر جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وٗجحي، ئۇالر ھىضاٍٗت جبپمبٔالرصىٓ ثوٌّىضى. ھبالي _ ھبرإِي 

ْ ٔٗرضٗ ھبالي، ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ثٌٗگىٍٗظ ئبٌالھٕىڭ ئىػي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ھبالي لىٍؽب

 ٔٗرضٗ ھبراِضۇر، ھېچىىّٕىڭ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ لبٔۇْ جۇرؼۇزۇظ ھٗلمي ٍولحۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثېضىػٍىه ۋٖ ثېضىػطىس ثبؼالرٔي ثٗرپب لىٍؽبْ، ِېۋىٍىرى ثىر_ثىرىگٗ 131

_ ثىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ،  ئوسػىّبٍضىؽبْ سورِب صٖرٖسٍىرىٕي، زىرائٗجٍٗرٔي، )رٖۈگي ۋٖ غٗوٍي  ثىر

جِٗي ئوسػىّبٍضىؽبْ زٍٖحۇْ ۋٖ ئبٔبرٔي ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ثۇ ِېۋٖ صٖرٖسٍىرى ِېۋٖ 

ثٗرگٗٔضٖ ئۇٔىڭ ِېۋىطىضىٓ ٍٗۈالر، ِېۋىٕي ٍىؽمبْ وۈٔضٖ ئۇٔىڭ ئ غرىطىٕي ئبصا لىٍىڭالر، پۇي _ 

ئوجحۇراھبي ئىع و رۈۈالر. چۈٔىي  ِبي ضٗر  لىٍىػحب، ٍېّٗن _ ئىچّٗوحٗ ئىطرا  لىٍّبۈالر،

 ئبٌالھ  پۇي _ ِبٌٕي ئىطرا  لىٍؽۇچىالرٔي ۋٖ ئ ز ٍوٌىؽب ئىػٍٗجٍّٗضىؽبٔالرٔي ٍبلحۇرِبٍضۇ.

_ ئبٌالھ چبرۋىالرصىٓ ج گىگٗ ئوسػبظ ئۈضحىگٗ ٍۈن ئبرجمىٍي ثوٌىضىؽبْ چوڭ ۋٖ ئېگىس 131

وٌّبٍضىؽبْ ھبٍۋأالرٔي ٍبراجحي. ثوٍٍۇق ھبٍۋأالرٔي، لوٍؽب ئوسػبظ ئۈضحىگٗ ٍۈن ئبرجمىٍي ث

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇ ھبٍۋأالرصىٓ ھبالي لىٍىپ ثٗرگٍٗٔىرىٕي ٍٗۈالر، غٍٗحبٕٔىڭ ئبرلىطىؽب 

وىرِٗۈالر، ِۇغرىىالرؼب ئوسػبظ غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ ھبالٌٕي ھبراَ لىٍىۋاٌّبۈالر. چۈٔىي 

 غٍٗحبْ ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر.

رىسىك لىٍىپ ئبجب لىٍؽبْ ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋىالر  _ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگ132ٗ

ئٗروٗن _ چىػي ثوٌۇ  ضٗوىىس جۈرٌۈوحۇر. ئۇالر لوٍضىٓ لوچمبر ۋٖ ضبؼٍىك، ئ چىىضىٓ جېىٗ ۋٖ 

ئبٌالھ لوچمبر »ئۇرؼبچي ثوٌۇ  جِٗئىٌ ج جحۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

صېطٗ، ئۇالر ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. چۈٔىي ئۇالر « ھٗئٗ»ئٗگٗر ئۇالر « ىّۇ؟ثىٍْٗ جېىٗٔي ھبراَ لىٍض

ئبٌالھ ضبؼٍىك »لوچمبر ثىٍْٗ جېىىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ھبراَ صېٍّٗضۇ. ٍٗٔٗ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

صېطٗ، ئۇالر ٍٗٔىال ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. « ھٗئٗ»ئٗگٗر ئۇالر «. ثىٍْٗ ئۇرؼبچىٕي ھبراَ لىٍضىّۇ؟

ضبؼٍىك »ثىٍْٗ ئۇرؼبچىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ھبراَ صېٍّٗضۇ. ٍٗٔٗ ئۇالرصىٓ چۈٔىي ئۇالر ضبؼٍىك 

صٖ  ضورىؽىٓ. ئٗگٗر ئۇالر « ثىٍْٗ ئۇرؼبچىٕىڭ لورضىمىضىىي لوزا ثىٍْٗ ئوؼاللٕي ھبراَ لىٍضىّۇ؟



ئٗگٗر ضىٍٗر ِۇغۇٔضاق صېَىػٕي ئبٌالھ »صېطٗ، ئۇالر ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ھٗئٗ»

گْٗ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ض زۈۈالرٔي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىٍىڭالر ثوٌطب ثۇٍرۇؼبْ صې

 «.وٌٗحۈرۈۈالرچۇ؟!

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ ج ت جۈرٌۈن چبرۋىٕي ئبجب لىٍضى، ئۇالر ج گىضىٓ ئٗروٗن _ 133

ئبٌالھ »چىػي، وبٌىضىٓ ئٗروٗن _ چىػىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئىىىي ئٗروٗوٕي ھبراَ لىٍضىّۇ؟ ٍبوي ئىىىي چىػىٕي ۋٖ ٍبوي ئىىىي چىػىٕىڭ لورضىمىضىىي 

ثوجىالق ثىٍْٗ ِوزإٍي ھبراَ لىٍضىّۇ ؟ ٍبوي ئبٌالھ ثۇ چبرۋىالرٔي ھبراَ  لىٍؽبْ چبؼضا ضىٍٗر 

ھبزىرِىضىڭالر؟ وىػىٍٗرٔي ئبزصۇرۇظ ئۈچۈْ، ثىًٍّٗ جۇرۇ  ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ئېَحمبْ 

ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ رٖثجىٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ 

 «.ئېَحىع ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئبزصۇرۇظ ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ

ِبۈب ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ ئٗھىبِالر ئىچىضٖ، ئ زى ئ ٌۈ  »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي 134

ٌؽبْ ِبٌضىٓ ٍبوي ئېمىحىٍؽبْ لبٔضىٓ ۋٖ چوغمب گ غىضىٓ ثبغمىطىٕي ھېچىىّگٗ ھبراَ لب

و رٍِّْٗٗ. چۈٔىي چوغمب گ غي پبضىىٕىضۇر. غۇٔىڭضٖن، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕىڭ ئىطّي 

ئېَحىٍىپ ثوؼۇزٌىٕىپ گۇٔبھمب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ ِبٌٕىڭ گ غىّۇ ھبراِضۇر. وىّىي چبرىطىسٌىىحىٓ 

ٗرصىٓ ٍېَىػىٗ ِٗججۇر ثوٌۇ  لېٍىپ، چٗوحىٓ ئبغۇرۇۋٖجًّٗ، پٗلٗت ِۇغۇ ھبراَ ٔٗرضىٍ

ھبٍبجىٕي ضبلال  لبٌؽۇصٖن ِىمضارصا ٍېطٗ، ئبٌالھ ئۇٔي وٗچۈرىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ 

ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. )ٍىرجمۇچ ھبٍۋأالرصىٓ ِٗگْٗ 

رصىٓ جىرٔبلٍىك ثوٌؽبٍٔىرىٕىڭ گ غىٕي ٍېَىػّۇ ھبراِضۇر. ثۇ ھٗصىص ثىٍْٗ چىػٍىك، ٍىرجمۇچ لۇغال

 ثٌٗگىٍٗٔگْٗ .

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ثىسٔىڭ ٍٗھۇصىَالرؼب ج گٗ ۋٖ ج گٗ لۇغىؽب ئوسػىؽبْ 135

ٖ جۇٍبلٍىرى ٍېرىك ھبٍۋأالرٔىڭ گ غىٕي، وبال ۋٖ لوٍالرٔىڭ صۈِجىطىضىىي ٍبوي ئۈچٍٍٗىرىضىىي ۋ

ٍبوي ض ۈىىىگٗ چبپٍىػىمٍىك ٍبؼٍىرىضىٓ ثبغمب ٍبؼٍىرىٕي ھبراَ لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ثىٍضۈرگىٓ. 

ٍٗھۇصىَالرؼب سبش لىٍىٕؽبْ ثۇ ھبراِالر ئۇالرٔىڭ ئبضىٍَىمي جۈپٍٍٗىضىٓ، ئۇالرؼب ثٗرگْٗ 

 جبزاٍىّىسصۇر، ثىس ئۇالر جوؼرۇٌۇق ثٗرگْٗ سٗۋٖرٌىرىّىسصٖ ئٌٗۋٖجحٗ راضحچىٍّىس.

پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ِۇغرىىالر لبجبرٌىك وبپىرالر ضېٕي ٍبٌؽبٔچي صېطٗ،  _ ئي 136

رٖثجىڭالر وٗڭ رٖھّٗت ئىگىطىضۇر، )ئِّٗب  ئۇٔىڭ ئبزاثي گۇٔبھ _ »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

)ثۇ ئبٍٗت  «.ِٗئطىَٗجٍٗرٔي ۋٖ ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍؽبْ گۇٔبھىبر لٗۋِضىٓ لبٍحۇرۇٌّبٍضۇ

 بالِؽب ئبضىٍَىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ .پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىطط



ثىسٔىڭ ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىىىّىسٔي  ئٗگٗر ئبٌالھ»_ ِۇغرىىالر9 137

ۋٖ ثىرٖر ٔٗرضىٕي ھبراَ لىٍّبضٍىمىّىسٔي ئىراصٖ لىٍؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثىس ثۇالرٔي ھٗرگىس لىٍّىؽبْ 

ۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ صٍٖضۇوي، ئۇالرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ وبپىرالرِۇ جبوي صٍٖض« ثوالجحۇق

ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔي جېحىؽبٔؽب لٗصٖر غۇٔضاق وۇـرىٍىك لىٍؽبْ، ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي 

براَ ضىٍٗر ھ»ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرؼبْ ئىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

لىٍىۋاٌؽبْ چبرۋىالرٔي ۋٖ زىرائٗجٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ھبراَ لىٍؽبٍٔىمىؽب، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ثىسٔىڭ وبپىر 

ثوٌۇغىّىسٔي ئىراصٖ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب رازى ثوٌىضۇ صٍٖضىؽبْ ضٗپطٗجٗۈالرٔىڭ راضحٍىمىؽب پبوىحىڭالر 

پٗرٖزٌٗرگٗ ئٗگىػىطىٍٗر، ضىٍٗر  ثبرِۇ؟ ئٗگٗر ثوٌطب ثىسگٗ چىمىرىڭالر! ئېٕىمىي، ضىٍٗر پٗلٗجال

 «.پٗلٗجال ٍبٌؽبْ گٗ  لىٍىطىٍٗر

ضىٍٗرٔىڭ پبوىحىڭالر ثوٌّىطب، ئبٌالھٕىڭ ٍېحٗرٌىه »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 138

پبوىحي ثبر، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىڭالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمىرىضۇ. ئٗگٗر ئبٌالھ 

 «.ھِّٗىڭالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ، جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍؽبْ ثوالجحيسبٌىطب ئىضى، 

ضىٍٗر ھبراَ لىٍىۋاٌؽبْ چبرۋىالرٔي ۋٖ زىرائٗجٍٗرٔي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب9 146

« ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئىضى، صٖ  گۇۋاھٍىك ثېرىضىؽبْ گۇۋاھچىٍىرىڭالرٔي چبلىرىپ وېٍىڭالر

الر غۇٔضاق صٖ  ٍبٌؽبٔضىٓ گۇۋاھٍىك ثٗرضٗ، ضْٗ ئۇالرؼب ھٗرگىس ئىػّٗٔىگىٓ، صېگىٓ. ئٗگٗر ئۇ

ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ صٖۋاٌؽبْ ۋٖ ئبٌالھ 

ھبراَ لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبالي ضبٔىؽبْ ئبغۇ ئبزؼۇٔالرٔىڭ لىٍّىػىٕي لوٌٍىّىؽىٓ. ئي 

ٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىرگٗ ثۇجالرؼىّۇ چولۇٔىضىؽبْ، ئبسىرٖجىٗ پٍٗؽِٗجٗر! ئب

ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ سبھىػىؽب ھٗرگىس 

 ئٗگٗغّىگىٓ. 

وېٍىڭالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّىٍٗرٔي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 141

ىٍؽبٍٔىمىٕي ئولۇ  ثېر9ًٖ ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب ئۇٔىڭؽب ھېچجىر ِٗسٍۇلبجٕي ھبراَ ل

غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر، ئبٌالھحىٓ لورلۇظ، رٖھّىحىٕي ئۈِىض لىٍىع، ئۇٔىڭؽب صۇئب لىٍىع لبجبرٌىك 

ٗت ثبرٌىك ئىجبصٖجٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىڭالر، ئبجب _ ئبٔبۈالرؼب و ٍۈٔۈ  ٍبسػي سىسِ

لىٍىڭالر، ٔبِراجٍىمحىٓ لورلۇ  ثبالۈالرٔي ئ ٌحۈرِٗۈالر، چۈٔىي ئبٌالھ ضىٍٗرگىّۇ، ئۇالرؼىّۇ رىسىك 

ئ ٌحۈرۈغٕي ھبراَ  ، ئبٌالھئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ لٗثىھ ئىػالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىؽب ٍېمىٕالغّبۈالرثېرىضۇ، 

بش ئېٍىع، ئ ٍٍۈن _ لىطلبجىٍضىٓ ھٗلٍىك رٖۋىػحٗ  اللىٍؽبْ جبٕٔي ئ ٌحۈرِٗۈالر. پٗلٗج

ئوچبلٍىك جۇرۇلٍۇق زىٕب لىٍؽبٔالرٔي جبزاالظ ۋٖ ِۇرجٗصٔي ئ ٌحۈرۈظ ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. 



ضىٍٗرٔي ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ، ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ۋٖ ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق 

 جۇرضۇْ صٖ ، ئبٌالھ  ضىٍٗرگٗ ثۇ ئىػالرٔي جٗۋضىَٗ لىٍضى.

ِۈٌۈوىگٗ ٍېمىٕالغّبۈالر،  _  ي ۋٖضىٍَٗر! ئىٍىىڭالرصىىي ٍېحىّٕىڭ ِبي_ ئ141

ِۈٌۈوىٕي ئ زى ثىر جٗرٖ  لىالالٍضىؽبْ ھبٌؽب وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر )ئۇٔىڭ  _  ئ زىٕىڭ ِبي

ِۈٌۈوىٕي لوؼضاظ وۈپٍٗحىع ِٗلطىحىضٖ  ئٗڭ چىراٍٍىك رٖۋىػحٗ ٍېمىٍٕىػىع _  ِبي

_  ئىػىٕي ئ زى لىالٌىؽۇصٖن ثوٌطب، ئۇٔىڭ ِبيثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب؛ ٍېحىُ ئ زىٕىڭ 

ِۈٌۈوىٕي ئ زىگٗ جبپػۇرۇ  ثىرىڭالر،  ئ ٌچِٕٗي ۋٖ جبرازىٕي جوؼرا ۋٖ صۇرۇش جۇجۇۈالر. 

ضىٍٗر ھٗر ئىػٕي جوؼرا ۋٖ ئبصاٌٗجٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ثبرٌىمىڭالرٔي ئبجب ، لېحىرلىٕىپ 

طب، ئبٌالھ ئۇٔي ئٗپۇ لىٍىضۇ. ثىس ئىع لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ٍٗٔىال ثٗزى ٔبلىطٍىك ثوٌۇ  لبٌ

ھېچمبٔضاق ئبصِٖگٗ وۈچي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػٕي ٍۈوٍىٍّّٗىس. ٍٍِٗي سٗۋٖر ٍٗجىۈزۈغحٗ 

ثوٌطۇْ ٍبوي گۇۋاھٍىك ثېرىػحٗ ثوٌطۇْ ۋٖ ٍبوي ھ وۈَ لىٍىػحب ثوٌطۇْ، گٗ  لىٍؽبْ 

َ چېؽىڭالرصا جوؼرا ۋٖ صۇرۇش گٗ  لىٍىڭالر، ضىٍٗر ھٗلمىضٖ گٗ  لىٍؽبْ ئبصٖ

جۇؼمىٕىڭالر ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇۈالر، ھٗلىمٗجحىٓ ثۇرۇٌۇ  وٗجّٗۈالر، 

ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئٗھضىگٗ ۋاپب لىٍىڭالر. ضىٍٗرگٗ جىالۋٖت 

لىٍىٕؽبْ ثۇ ئبٍٗجٍٗر ِٗضئۇٌىَىحىڭالرٔي ئېطىڭالرصا جۇجۇغۇۈالر ۋٖ ئوٍال  ئىع 

 «.بٌالھ ضىٍٗرگٗ جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىػالرصۇرلىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ئ

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىػالرٔىڭ ثىرى غۇوي، ئىطالَ صىٕي ئبٌالھٕىڭ 142

جوپحوؼرا ٍوٌي ثوٌۇ ، ضىٍٗر ِۇغۇ  ٍوٌضا ِېڭىڭالر، ئبزؼۇٔالرٔىڭ ٍوٌٍىرىضا ِبۈّبۈالر، ثوٌّىطب ئۇ 

ىضىٓ ئبٍرىۋېحىضۇ. جوؼرا ٍوٌؽب غۇٔضاق ٍۈزٌىٕىع ئبزؼۇٔالرٔىڭ ٍوٌٍىرى ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ  ٍوٌ

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىػالرٔىڭ ثىرى ثوٌۇ ، ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي 

 ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىرالٍىػىپ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.

ئبٌالھ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئبسىرٖجىٗ »ىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحم143

ۋٖ ئبسىرٖجحىىي ھېطبة ثېرىع، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي، ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ جبزاضىٕي 

و رۈظ لبجبرٌىك ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ئىّبْ ئېَحطۇْ، غۇٔضالال غۇ ِۇوبپبجالر ئۈچۈْ جىرىػطۇْ صٖ ، 

ئِٗٗي لىٍؽبٔالرؼب ٔېّىحىٕي ِۇوٌٍِّٗٗٗغحۈرۈ   ئۇالرؼب ئ ز پٗزٌىضىٓ ٍبسػىٍىك لىٍىپ، ٍبسػي

ثېرىع، ئۇالرؼب صىٕضا ئېھحىَبجٍىك ثوٌؽبْ ھٗرثىر ِٗضىٍىٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع، 

 «.ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٗظ ئۈچۈْ، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍضى



ً لىٍؽبْ ِۇثبرٖن وىحبثحۇر، ئۇٔىڭضا _ ثۇ لۇرئبْ ثىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزى144

و پٍىگْٗ ٍبسػىٍىمالر ثبر. غۇۈب، ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىپ، ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػىڭالر 

ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىؽب ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ، لۇرئبٔؽب ئٗگىػىڭالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك 

 لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىڭالر.

پٗلٗت ثىسصىٓ »ىرى! ثىسٔىڭ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمىّىس ضىٍٗرٔىڭ _ ئي ئٗرٖة وبپىر145ٌ

ئىٍگىرىىي ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ئىىىي جبئىپىگىال وىحبة ٔبزىً لىٍىٕؽبْ، 

 صېّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈٔضۇر.« ئۇالرٔىڭ ئولۇؼبٍٔىرىضىٓ ثىسٔىڭ زاصىال سٗۋىرىّىس ٍوق ئىىْٗ

ئٗگٗر ثىسگىّۇ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرؼب ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضٖن » _ ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ146

ئبضّبٔضىٓ وىحبة ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرصىٓ ئبرجۇق ھىضاٍٗت جبپمبْ 

صېّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈٔضۇر. ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ئ ز جىٍىڭالرصا روغْٗ وىحبة « ثوالجحۇق

ئىطپبت ۋٖ ضىٍٗرٔي  –بة رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ئوپئوچۇق صٌٖىً وٌٗضى. ثۇ وىح

ئىطالِؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ھىضاٍٗت ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ لىٍؽبْ وبجحب رٖھّىحىضۇر. 

ئبٌالھٕىڭ  ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ صٌٖىً _ ئىطپبجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ھٗق صىٕٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ 

ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ثىس ئۇالرٔي ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسصىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىي ۋٖ  جبرجمبْ

 وىػىٍٗرٔي ثىسٔىڭ صىٕىّىسصىٓ جوضمبٍٔىمي ئۈچۈْ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئبزاثي ثىٍْٗ لبجحىك جبزاالٍّىس. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭضىٓ جوضمبْ 147

رىىالر، پٗلٗجال ئٗزرائىً ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ٍبرصِٖچىٍىرىٕىڭ ئۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىػمب وېٍىػىٕي ِۇغ

ٍبوي رٖثجىڭٕىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ وېٍىػىٕي ۋٖ ٍبوي 

ۇ. ئۇ لۇٍبغٕىڭ وۈٔپېحىػحىٓ چىمىػىضىٓ ئىجبرٖت لىَبِٗجٕىڭ ثٗزى ئبالِٗجٍىرىٕىڭ وېٍىػىٕي وۈجىض

چبؼضا ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَحّىؽبٔالرٔىڭ ٍبوي ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطىّۇ، غۇ ئىّبٔىٕي ئىپبصىٍٍٗضىؽبْ 

ثىرٖر ٍبسػي ئىع لىٍّىؽبٔالرٔىڭ ئِٗضى ئېَحمبْ ئىّبٔي پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب 

حىٍىمٕىڭ، ٍبسػي ضىٍٗر ئۇٔىڭ وېٍىػىٕي وۈجۈۈالر، غۇ چبؼضا ھٗلىمٗت ثىٍْٗ ضبس»ئېَحمىٕىي، 

 «. ثىٍْٗ ٍبِبٕٔىڭ پٗرلىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ غۇٔي وۈجىّىس

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 148

ۈٔۈ  لىٍىضىؽبْ، ھٗق صىٕضا ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ صىٕضا ث ٌگۈٔچىٍىه لىٍىپ جۈرٌۈن پىرلىٍٗرگٗ ث ٌ

وٗجىٍٗٔٗر ثىٍْٗ ضېٕىڭ ھېچجىر ِۇٔبضىۋىحىڭ ٍوق، ضْٗ ئۇالرصىٓ ئِٗٗضطْٗ. ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي 

پٗلٗجال ئبٌالھ ثىر جٗرٖ  لىٍىضۇ، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئ زٌىرىگٗ ئېَحىپ 



ۈچۈْ ثېرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ جٗۋثٗ لىٍىپ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍؽبٔالرٔي ٍبسػىٍىمي ئ

 ِۇوبپبجالٍضۇ، ٍبِبْ ئىع لىٍؽبٔالرٔي ٍبِبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ.

_ لىَبِٗت وۈٔي وىّىي ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثىرٖر ٍبسػي ئِٗٗي ثىٍْٗ ثبرضب، ئۇ وىػي 156

ئوْ ھٗضطٗ ئبرجۇق ِۇوبپبجمب ئېرىػىضۇ، وىّىي رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب ثىرٖر ٍبِبْ ئِٗٗي ثىٍْٗ ثبرضب، 

 ٍبِبٍٔىمىؽب ٍبرىػب جبزاؼب جبرجىٍىضۇ، ئۇالر لىٍچىٍىه ئۇۋاٌچىٍىممب ئۇچرىّبٍضۇ.  ئۇ پٗلٗجال غۇ

ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىُ ِېٕي جٕٗٔٗجىٗ »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 151

ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوپحوؼرا ٍوٌؽب ثبغٍىضى. ئۇ جوپحوؼرا ٍوي ئىٕطبٕٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثٗسحٍىه 

ىؽبْ ئىطالَ صىٕىضۇر، ئىطالَ صىٕي جٗۋھىض )ٍٗٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىػٕي لىٍىض

ٍبصرو لىٍؽبْ  ۋٖ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕي ثوٌؽبْ ھٗق صىٕضۇر، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ 

 «.ِۇغرىىالرصىٓ ئِٗٗش ئىضى

ِېٕىڭ ٔبِىسىُ، لۇرثبٍٔىمىُ، ھبٍبجىُ ۋٖ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 151

ِبِبجىُ  ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھ  ئۈچۈٔضۇر، ٍٗٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت 

ب لىٍّبٍّْٗ، ثۇجالرؼب ٍبوي ئ ٌۈوٍٗرگٗ ئبجب  لۇرثبٍٔىك لىٍّبٍّْٗ، ثبرچٗ ھبٍبجىُ ئبٌالھم

 ئبجبٌؽبٔضۇر، ئ ٌطِّٗۇ ئبٌالھ ٍوٌىضا ئ ٌىّْٗ.

_ ئبٌالھٕىڭ  ھېچجىر غېرىىي ٍولحۇر، ئۇ زاجىضا ۋٖ ثبرٌىك ئىطىُ _ ضۈپٗجٍىرىضٖ ٍېگبٔىضۇر. 152

ئبٌالھ ِېٕي ِۇغۇ سبٌىص جٗۋھىض ئېحىمبصى ثوٍىچٗ ئېحىمبص لىٍىػمب ثۇٍرىضى، ِْٗ ثۇ ئۈِّٗجٕىڭ 

 «.ىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرٔىڭ جۇٔجىطىّْٗئىچىضٖ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ ئۇٔ

ئبٌالھ  ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، ئىگىطي ۋٖ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 153

ھٗرثىر ئىٕطبْ «. ثبغمۇرؼۇچىطي جۇرضب، ِْٗ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثبغمب ثىر ئىالھ ئىسصِٖضىّْٗ؟

ىر گۇٔبھىبر ئبصَٖ ثبغمىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئ زى لىٍؽبْ گۇٔبھمب ئ زىال جبۋاثىبر ثوٌىضۇ. ھېچمبٔضاق ث

ئۈضحىگٗ ئبٌّبٍضۇ. ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗىڭالرٔىڭ لبٍحىضىؽبْ جبٍىڭالر رٖثجىڭالرٔىڭ 

صٖرگبھىضۇر. رٖثجىڭالر غۇ چبؼضا ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا صىٓ جوؼرىطىضا ئىشحىال  لىٍىػمبْ 

 ئىػٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ئېَحىپ ثېرىضۇ.

ىٍٗرٔي ئ زۈۈالرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىٍٗٔٗرٔىڭ ئورٔىؽب صٖضطٗجىْٗ، جبئٗت _ _ ئبٌالھ ض154

ئىجبصٖت ثىٍْٗ ٍٗر ٍۈزىٕي گۈٌٍٗٔضۈرضۇْ صٖ  ضىٍٗرٔي زېّىٕؽب  جبراجمبْ زاجحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

ٔېّٗجٍىرى ثىٍْٗ ضىٕبظ ئۈچۈْ، ثٗزىڭالرٔي ثٗزىڭالرصىٓ ثبٍٍىمحب، وۈچ _ لۇۋۋٖجحٗ ثىر لبٔچٗ 

لىٍضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، رٖثجىڭ وبپىرالرٔي، گۇٔبھىبرالرٔي جېس  صٖرىجٗ ٍۇلىرى



جبزاٌىؽۇچىضۇر، ئىّبْ ئېَحمبْ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ۋٖ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرٔي 

 ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

  



 رىطىئٗئراف ضۈ

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ ئٌٗىؿ، الَ، ِىُ، ضبص )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .1

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبْ ٔبھبٍىحي ئۇٌۇغ وىحبثحۇر. ئبٌالھ ئۇٔي ضبۈب ٔبزىً لىٍضى. ئۇٔىڭ  1 

ىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمىؽب و ۈٍۈۈضٖ لىٍچٗ غٗن ثوٌّىطۇْ، ئۇٔي ئىٕطبٔالرؼب جوٌۇق ئبٌالھح

ٍٗجىۈزۈغحىٓ، ئۇالرٔي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبگبھالٔضۇرۇغحىٓ ھٗرگىس ضىمىٍّىؽىٓ. ضبۈب ثۇ وىحبثٕي 

وبپىرالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرضۇْ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر 

 بزىً لىٍضۇق.ثٗرضۇْ صٖ  ٔ

_ ئي ئىٕطبٔالر! رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽب، پٍٗؽِٗجىرىڭالرٔىڭ 2

ٍوٌىؽب ئٗگىػىڭالر، ئبٌالھٕي لوٍۇ ، غٍٗحبٔالرؼب، راھىجالرؼب ۋٖ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ِوٌٍىٍىرىؽب 

ئىجرٖت ئبٌىطىٍٗر، ئوسػبظ ضبسحب ِٗثۇصالرؼب ئٗگٗغّٗۈالر، ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ٔبھبٍىحي ئبز 

 ھٗلىمٗجىٗ لبٍحّبٍطىٍٗر.

_ ثىس و پٍىگْٗ غٗھٗر ئبھبٌىطىٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئۇالرٔي 3

ٍبٌؽبٔچي صېگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍضۇق. ثۇ ئىٕىبرچىالرؼب صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ سبرٌىك 

ي، ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ چۈظ ۋالحىضا ئۇالر ٍۈزٌٗٔضى. ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس ئۇالرؼب ثىر لېحىُ وېچىط

ئۇسالۋاجمبْ چبؼٍىرىضا وٌٗضى. )ئبٌالھٕىڭ وېچٗ  ثىٍْٗ چۈظ ۋالحىضىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي ۋالىحٕي 

جىٍؽب ئبٌؽبٍٔىمي ثۇ ئىىىي ۋالىحٕىڭ ئبراَ ئېٍىپ راھٗجٍىٕىضىؽبْ ۋالىحالر ثوٌؽبٍٔىمىضىٓ ثوٌۇ ، 

 ٍىػي ھٗلىمٗجْٗ صٖھػٗجٍىه ئىػحۇر .ئبزاثٕىڭ ثۇٔضاق ئبراَ ئېٍىع ۋالحىضا وې

ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئ زىّىسگٗ »_ ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ چٗوىْٗ پٗرٍبصى9 4

صېَىػحىٕال « ئ زىّىس زۇٌۇَ لىٍىپحۇق، گۇٔبھىّىسٔي ئېحىرا  لىٍضۇق، ثۇ ئبزاة ثىسگٗ جېگىػٍىه ثوٌضى

 ئىجبرٖت ثوٌضى. 

ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب ئٗۋٖجىٍگْٗ »ٖجىٍگْٗ ئۈِّٗجٍٗرصىٓ _ثىس ئٌٗۋٖجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋ5

صٖ  ضوراٍّىس. غۇٔىڭضٖن، ئٗۋٖجىٍگْٗ « پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔېّٗ صٖ  جبۋاة ثٗرصىڭالر؟



پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىّٕۇ لٗۋِىگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ۋٖ لٗۋِىٕىڭ ئۇالرؼب ٔېّٗ صٖ  جبۋاة 

 ثٗرگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ ضوراٍّىس.

رٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي ئٍْٕٗٗ ئېَحىپ _ ئىٕطبٔالرؼب ئۇال6 

ثېرىّىس. چۈٔىي ثىس ئۇالرٔىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼبْ ئىضۇق، ثىس ئۇالر ثىٍْٗ ھِٗىػٗ 

 ثىٍٍٗ ئىضۇق.

_ لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ئبصاٌٗجٕي ِىساْ لىٍؽبْ، لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍّبٍضىؽبْ 7

ٗلىمىٌ جبرازىضا جبرجىٍىضۇ. وىّٕىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى و   ثوٌۇ ، جبرازىضا ضبٌّبق وٌٗطٗ، ئٗٔٗ ھ

 غۇالر ئۇجۇ  چىممۇچىالرصۇر.

_ وىّٕىڭ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى و   ثوٌۇ ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى جبرازىضا ٍېٕىه وٌٗطٗ، ئٗٔٗ 8

جۈپٍٍٗىضىٓ، ئبٌالھٕىڭ  غۇالر ھٗصصىضىٓ ئېػىپ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي

 رٖھّىحىضىٓ ئىجبرٖت ٔېطىۋىطىضىٓ لۇرۇق لبٌؽۇچىالرصۇر. 

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔي ٍٗر ٍۈزىضٖ ِبوبٔالغحۇرصۇق، ٍٗر ٍۈزىضٖ ضىٍٗرگٗ 16

ٍېّٗن _ ئىچّٗن لبجبرٌىك جۇرِۇظ الزىّٗجٍىرىٕي پٍٗضا لىٍضۇق. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، 

 ئبز غۈوۈر لىٍىطىٍٗر. ضىٍٗر ثٗوّۇ

_ غٗوطىسوي، ثىس ضىٍٗرٔىڭ ئٗضٍىڭالر ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍولحىٓ ٍبرىحىع ئبرلىٍىك 11

ضىٍٗرگٗ وبجحب ئىٕئبَ لىٍضۇق. ئبٔضىٓ ئۇٔي ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ِٗسٍۇلبجمب لبرىؽبٔضا، چىراٍٍىك غٗوىٍگٗ 

رىػىٗ ثۇٍرۇصۇق. ثۇ ئبصَٖ وىرگۈزصۇق، ئبٔضىٓ پٗرىػحىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىپ ضبالَ ثې

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھ رِٗت ثىٍضۈرۈظ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗۋزٌٍٖىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ ئىضى. 

پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ضٗجضٖ لىٍضى، پٗلٗجال ئۇالر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ثوٌؽبْ ئىجٍىطال ئبصِٖٕىڭ 

 ؽب ضٗجضٖ لىٍؽىٍي ئۇٔىّىضى. ثۇٔضاق وبجحب ھ رِٗجىٗ ئېرىػىٍٗٔىىىگٗ ھٗضٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇٔىڭ

ِْٗ ضېٕي ضٗجضٖ لىٍىػمب »_ ئبٌالھ ئىجٍىطٕىڭ ضٗجضٖ لىٍّىؽبٍٔىمىؽب وبٍىپ، ئۇٔىڭؽب9 11

ِْٗ ٍبرىحىٍىػحب »صېضى. ئىجٍىص9 « ثۇٍرۇؼبْ چېؽىّضا، ضْٗ ٔېّىػمب ضٗجضٖ لىٍّىضىڭ؟

صېضى. « ٍبرىحىٍضىئۇٔىڭضىٓ ئٗۋزٌّْٖٗ، چۈٔىي ِْٗ ئوجحىٓ ٍبرىحىٍضىُ، ئۇ ثوٌطب جۇپرالحىٓ 

 صېّٗن، ئىجٍىص ئوجٕي جۇپرالحىٓ ئۈضحۈْ ضبٔىضى.

جٕٗٔٗجحىٓ چۈغۈ  وٗت! ثۇ ٍٗرصٖ ئ زۈۈٕي چوڭ جۇجۇغمب ھٗلمىڭ »_ ئبٌالھ  ئىجٍىطمب9 12

 صېضى.« ٍوق، ٍولبي! ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ پٗضىٗظ ۋٖ رٖزىً ِٗسٍۇلالرصىٕطْٗ



ِېٕىڭ ئبصَٖ »ٓ وېَىٓ، ئبٌالھمب9 _ ئىجٍىص ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزگٗٔضى13

ثبٌىٍىرىٕي وۈچۈِٕىڭ ٍٗجىىٕىچٗ ئبزصۇراٌىػىُ ئۈچۈْ، ِبۈب ئىٕطبٔالر جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر 

 صېضى.« ِ ھٍٗت ثٗرگىٓ

ضېٕي ِْٗ ثىرىٕچي لېحىٍّىك ضۇر چېٍىٕؽبٔؽب لٗصٖر ِ ھٍٗت ثېرىٍىضىؽبٔالر »_ ئبٌالھ 9 14

 صېضى.« ي ئۇ چبؼضا ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطي ئ ٌىضۇلبجبرىضىٓ ٍېسىۋٖجحىُ، چۈٔى

ضْٗ ِېٕي ئبزصۇرؼبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، ِْٗ ئۇالرٔي ضېٕىڭ جوؼرا »_ ٌٗٔىحي ئىجٍىص صېضىىي، 15

 ٍوٌۇۈضىٓ ئبزصۇرۇظ ۋٖ ئىطالَ صىٕىضىٓ جوضۇظ ئۈچۈْ ثبرچٗ وۈچۈَ ثىٍْٗ ئۇرۇٔىّْٗ،

لىمٗجحىٓ جوضىّْٗ، ضبسحىٍىمٕي _ ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ھِّٗٗ جٗرىپىضىٓ وېٍىپ، ئۇالرٔي ھ16ٗ

ھٗلىمٗت ئورٔىضا و رضىحىّْٗ، صۇَٔبٌىممب لىسىمحۇرىّْٗ، ئبسىرٖت ھٗلمىضٖ غٗوىٗ ضبٌىّْٗ. 

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٔۇرؼۇٍٔىرىٕىڭ ضېٕىڭ ٔېّىحىڭگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالر ئِٗٗضٍىىىٕي 

 «.و رىطْٗ

گْٗ ۋٖ رٖھّىحىّضىٓ لوؼالٔؽبْ ھبٌضا ضْٗ جٕٗٔٗجحىٓ ض وۈٌ»_ ئبٌالھ  ئىجٍىطمب ئېَححي9 17

چىمىپ وٗت! ِْٗ جٗھِٕٕٗٔٗي ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ئبصَٖ ثبٌىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي ثىٍْٗ 

 «.جوٌضۇرىّْٗ

ئي ئبصَٖ! ضْٗ ئبٍبٌىڭ ھٗۋۋا ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٕٗٔٗجحٗ جۇرؼىٓ، جٕٗٔٗجٕىڭ »_ ئبصِٖگ9ٗ 18

ىحىٍگْٗ  ثۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېّٗۈالر، ِېۋىٍىرىضىٓ سبٌىؽىٕىڭالرچٗ ٍٗۈالر، )ضىٍٗرگٗ و رض

ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېطٗۈالر، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىطىضىٓ ئ جۈ  وېحىپ 

 صېضى.« ئ زۈۈالرؼب زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر

ىڭ _ غٍٗحبْ ئبصَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋاؼب ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېگۈزۈ  ئۇالر16ٔ

ئٗۋرٖت جبٍٍىرىٕي ئېچىۋېحىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔي گۇٔبھمب وۈغىۈرجحي. ئۇالرٔي ئبزصۇرۇغمب جىرىػىپ9 

رٖثجىڭالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېَىػٕي ِٗٔئي لىٍؽبٍٔىمي، پٗلٗت ضىٍٗرٔىڭ »

ر پٗرىػحٗ ثوٌۇ  وٗجّٗضٍىىىڭالر ۋٖ جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرؼۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌّبضٍىمىڭال

 صېضى.« ئۈچۈٔضۇر

_ غٍٗحبْ ئ زىٕىڭ ئبصَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋأي ِٗزوۇر صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېَىػىٗ لىسىمحۇرۇغحب 11

ضِٗىّىٌ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي ئبجب  لٗضَٗ لىٍىپ ثٗرصى. 

 ھبٌجۇوي، غٍٗحبْ ٍبٌؽبٔچىضۇر.



جحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئبٌالھ ٍېمىٍٕىػىػحىٓ _ غٍٗحبْ ئۇالرٔي ئبٌضا  ئبزصۇرۇ  و11ٗ

ِٗٔئي لىٍؽبْ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېضى. ئۇالر ئۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېۋىضى، ئۇالرٔىڭ 

ئٗۋرٖجٍىرى ئېچىٍىپ لبٌضى، ئۇالر ثوٌطب جٕٗٔٗجحىىي ثٗزى صٖرٖسٍٗرٔىڭ ٍوپۇرِبلٍىرى ثىٍْٗ 

ِْٗ ضىٍٗرٔي ثۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي »الرؼب9 ئٗۋرٖجٍىرىٕي ٍېپىػمب وىرىػحي. ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇ

ٍېَىػحىٓ جوضمبْ ئِٗٗضّىضىُ؟ ھٗلىمٗجْٗ غٍٗحبْ ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر، 

صٖ  ٔىضا لىٍضى )ثۇ ئبٍٗت ئٗۋرٖت ئٗزاالرٔي ئېچىػٕىڭ ٍبِبْ و رىٍىضىؽبْ ۋٖ « صېّىگّٗٔىضىُ؟

 ئىػبرٖت لىٍىضۇ . ئىٕطبْ جٗثىئىحي لوثۇي لىٍّبٍضىؽبْ لٗثىھ ئىع ئىىٍٗٔىىىگٗ

ئي رٖثجىّىس! ثىس ئۇ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍٗ  لوٍۇ  ئ زىّىسگٗ »_ ئبصَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋا9  12

ئ زىّىس زۇٌۇَ لىٍضۇق، ئٗگٗر ضْٗ ثىسٔىڭ گۇٔبھىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍّىطبڭ ۋٖ ثىسگٗ رٖھىُ 

صېضى. )ئبصَٖ « ىسلىٍّىطبڭ، ثىس چولۇَ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّ

ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ وٌٗىّىٍٗرٔي ئبٌالھحىٓ جبپػۇرۇ  ئبٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ صۇئب لىٍضى. 

 غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍضى .

ضىٍٗر جٕٗٔٗجحىٓ ٍٗر ٍۈزىگٗ چۈغۈ  »_ ئبٌالھ ئبصَٖ، ھٗۋۋا ۋٖ ئىجٍىطمب ِۇٔضاق صېضى9  13

ٍٗر ٍۈزىضٖ ثىر _ ثىرىڭالرؼب صۈغّْٗ ثوٌۇغمبْ ھبٌضا ثىر ِۇصصٖت ِبوبٍٔىػىطىٍٗر  وېحىڭالر، ضىٍٗر

 «.ۋٖ ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔؽب لٗصٖر ئۇ جبٍضا ٍبغبٍطىٍٗر

ضىٍٗر صۇَٔبصىىي »_ ئبٌالھ ئبصَٖ، ھٗۋۋا ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصىؽب ِۇٔضاق صېضى9  14

ىٍٗر، رٖثجىڭالر ضىٍٗرٔي ٍٗٔٗ غۇ زېّىٕضىٓ ھبٍبجىڭالرٔي زېّىٕضا ئ جىۈزىطىٍٗر، غۇ زېّىٕضا ئ ٌىط

 «.چىمىرىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىضۇ

_ ئي ئبصَٖ ثبٌىٍىرى! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضىٍٗرگٗ ئٗۋرىحىڭالرٔي ٍېپىپ جۇرىضىؽبْ وىَىّٕي ۋٖ  15

ضىٍٗر زىٕٕٗجٍىٕىضىؽبْ وىَىّٕي چۈغۈرصۇق. ثۇ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍىٕؽبْ وبجحب ٔېّٗجحۇر. ئبٌالھ 

ٗر ئۈچۈْ ثۇٍرۇؼبٕٔي لىٍىپ، ئبٌالھ جوضمبٕٔي لىٍّبضٍىمحىٓ ئىجبرٖت جٗلۋاصارٌىك وىَىّي ِۇئّىٍٕ

ئٗڭ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ھَٗ و ٍۈِچبْ 

ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ ثۇ صٌٖىٍٍٗرٔي ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ 

 ٔېّٗجٍىرىٕي ئٗضٍٗ  ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر، 

ىٍىرى! غٍٗحبْ ضىٍٗرٔىڭ ئبجب _ ئبٔبۈالرٔي ئبزصۇرۇ  جٕٗٔٗجحىٓ _ ئي ئبصَٖ ثبٌ 16

چىمىرىۋٖجىٗٔضٖن، ضىٍٗرٔىّۇ ئبٌضا ، گۇٔبھٕي چىراٍٍىك و رضٗجّىطۇْ. ئ ز ۋالحىضا غٍٗحبْ ئبصَٖ 

ثىٍْٗ ھٗۋۋأىڭ ئٗۋرٖجٍىرىٕي ئېچىۋېحىع ئۈچۈْ وىَىٍّىرىٕي ضبٌضۇرۇۋٖجىْٗ ئىضى. غٍٗحبْ ۋٖ 

ىرى ضىٍٗرٔي و رٌٍٖٗضۇ، ضىٍٗر ئۇالرٔي و رٌٍّٖٗطىٍٗر. غۇۈب ضىٍٗر ئۇٔىڭ لوي ئبضحىضىىىٍ



غٍٗحبٔضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. غٗوطىسوي، ثىس غٍٗحبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ 

ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئېحىرا  لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 

 لىٍضۇق.لىٍّبٍضىؽبْ وبپىرالرٔىڭ صوضحي 

ئبجب  »_ وبپىرالر ثىرٖر لٗثىھ ئىػٕي لىٍؽبْ چبؼٍىرىضا لىٍّىػىؽب ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زرٖ ئوٍضۇرۇ 9  17

_ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ِۇغۇٔضاق لىٍؽبٍٔىمىٕي و رگْٗ ئىضۇق، ئبٌالھ  ثىسٔىّۇ غۇٔضاق لىٍىػمب 

رگىس ٍبِبْ ئىػمب ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ھٗ»صٍٖضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ثۇٍرۇؼبْ

ثۇٍرۇِبٍضۇ. ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ٍبٌؽبْ ئېَحىپ ئ زۈۈالر ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھ ٔبِىضىٓ 

 «.جولۇِطىٍٗر؟

رٖثجىُ ِېٕي ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇغمب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  18

جبصٖت لىٍىػمب، سۇضۇضْٗ ثۇٍرىضى، ضىٍٗرٔي ھِّٗٗ جبٍضا ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئى

ِٗضجىضٌٗرصٖ جېشىّۇ ئىشالضّْٗ ثوٌۇغمب، ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ صۇئب لىٍىػمب، ئ ٌگٗٔضىٓ 

وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ثۇٍرىضى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ پٍٗضا 

 «.صۇرلىٍؽبٔضٖن، ضىٍٗرٔي ئ ٌگىٕىڭالرصىٓ وېَىّٕۇ جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ئىىىي پىرلىؽب ئبٍرىؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ثىر پىرلىطىٕي جوؼرا ٍوٌؽب  26

ٍېحٗوٍىضى، ٍٗٔٗ ثىر پىرلىطىؽب ئبزؼۇٍٔۇق جېگىػٍىه ثوٌضى. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕي لوٍۇ ، 

ىپ، ٔبصأٍىمحىٓ غٍٗحبٔالرٔي ئ زٌىرىگٗ ئىگٗ جۇجحي ۋٖ ئۇالر ئ زٌىرىٕي جوؼرا ٍوٌضا صٖ  گۇِبْ لىٍ

 ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍضى. 

_ ئي ئبصَٖ ثبٌىٍىرى! ھٗر لېحىُ ٔبِبز ئولۇٍضىؽبْ چبؼضا ئٗۋرٖت جبٍٍىرىڭالرٔي ٍ گٗ   21

جۇرىضىؽبْ پبوىس، چىراٍٍىك وىَىّىڭالرٔي وىَىڭالر. غۇٔىڭضٖن، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ پبن 

ٗوٕي ئىطرا  لىٍّبۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ ٍېّٗن _ رىسىمالرصىٓ ٍٗۈالر، ئىچىڭالر، ٍېّٗن _ ئىچّ

 ئىچّٗوٕي ۋٖ ثبغمب ھٗرلبٔضاق ٔٗرضىٕي ئىطرا  لىٍؽۇچىالرٔي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ.

ئبٌالھ  ضىٍٗرگٗ زىٕٕٗت لىٍىپ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ٔبصاْ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  21

سىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ھبالي ٔٗرضىٍٗرٔي ثٗرگْٗ چىراٍٍىك وىَىٍّٗرٔي وىُ ھبراَ لىٍضى؟ ئبٌالھ رى

ئبٌالھ ھبالي لىٍىپ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، « ٍېَىػٕي وىُ ھبراَ لىٍضى؟

ثٗرگْٗ ٍېّٗن _ ئىچّٗوٍٗر ۋٖ وىَىُ _ وېچٗوٍٗر ثۇ صۇَٔبصا ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ثوٌۇ ، ثبغمىالرِۇ 

ئ زٌىرىگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىٍگْٗ «. رگىال سبضحۇرثۇالرصىٓ پبٍضىٍىٕىضۇ، ئبسىرٖت ثوٌطب ِۇئّىٍٕٗ

 ِٗضىٍىٍٗرٔي ثىٌٍٍٗٗضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبٍٗجٍٗرٔي ِۇغۇٔضاق جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّىس.



 _  غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبغىبرا»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ٔبصاْ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  22

ِّٗىطىٕي، ئىٕطبٔالرؼب ٍبِبٍٔىك لىٍىػحىٓ ٍوغۇرۇْ ٍبِبْ ئىػالر ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗرٔىڭ ھ

ئىجبرٖت ئٗڭ چوڭ گۇٔبھٕي، ئبٌالھ ھېچمبٔضاق صٌٖىً چۈغۈرِىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھمب غېرىه 

لىٍىۋېٍىػىڭالرٔي، ٍبٌؽبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر صېَىػىڭالرٔي ۋٖ ئبٌالھ ھبالي لىٍىپ ثٗرگْٗ 

ھٕىڭ ٔبِىضىٓ لبالٍّىمبْ ض زٌىػىڭالرٔي ھبراَ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ لىٍىۋېٍىػمب ئوسػبظ ئبٌال

 «.لىٍضى

_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ھٗرثىر ئۈِّٗجىٗ  23

ئبزاة چۈغىضىؽبْ ِۇئٍَْٗٗ ۋالىث ثبر ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ھبالن ثوٌىضىؽبْ  ۋالحي ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، 

 ي وېَىٓ ثوٌّبً صٖرھبي ھبالن ثوٌىضۇ.ئۇالر ثىرصِّٖۇ ئىٍگىرى  ٍبو

_ ئي ئبصَٖ ثبٌىٍىرى! ئ زۈۈالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىُ وېٍىپ، ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ  24

وىحبثىّٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثٗرضٗ، ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ 

ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍىڭالر. وىّىي ِېٕىڭ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرضٗ، ضىٍٗر 

ؼٗزىپىّگٗ ئۇچرا  لېٍىػحىٓ ضبلالٔطب ۋٖ ئٌِٗٗىٕي جۈزٖجطٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ 

لورلۇٔچ ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر صۇَٔبصا لوٍۇ  وٗجىْٗ ٔٗرضىٍىرى ئۈچۈّٔۇ  حىٓجبزاضىؽب ئۇچرا  لېٍىػ

 لىٍچٗ لبٍؽۇرِبٍضۇ. 

ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ئىٕىبر لىٍىپ، ھٗلىمٗجٕي _ ئبٌالھٕىڭ ثىر  25

لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن،  ئٗٔٗ غۇالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئۇالر صوزاسحب 

 ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس چىمبٌّبٍضۇ.

بٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ _ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئ 26

ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ثبرِۇ؟ ِۇٔضالالر صۇَٔبصا ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىمحىٓ پۈجۈٌگْٗ ٔېطىۋىٍىرىگٗ 

ئېرىػىضۇ، جبوي جبْ ئبٌؽۇچي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ وٌٗگْٗ چبؼضا، 

ر لېٕي؟ ئۇالرٔي چبلىرىپ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭال»پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب9 

« ِٗثۇصٌىرىّىس ثىسٔي جبغال  وٗجحي»صٍٖضۇ، ئۇالر9 « ثېمىڭالرچۇ، ضىٍٗرٔي لۇجمۇزۇ  لوٍطۇْ!

صٍٖضۇ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  

 لىٍىضۇ. 

ضىٍٗر ئ زۈۈالرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ »_ ئبٌالھ ئبغۇ ج ھّٗجچي ِۇغرىىالرؼب 9  27

صٍٖضۇ. « جىٕالرصىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ وبپىر جبِبئٗجٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ صوزاسمب وىرىڭالر

ھٗرلبچبْ ثىر ئۈِّٗت صوزاسمب وىرضٗ، ئۇ ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجىٗ )ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىپ ئېسىپ 



ِّىطي صوزاسمب وىرىپ ثوٌۇ  جَٗ ثوٌؽبٔضا، وٗجىٍٗٔىىي ئۈچۈْ  ٌٗٔٗت ئولۇٍضۇ. ئۇالرٔىڭ ھٗ

ئي رٖثجىّىس! ئبغۇالر ثىسٔي »ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي وېَىٓ وىرگٍٗٔٗر ئىٍگىرى وىرگٍٗٔٗرگٗ لبرىحىپ9 

صٍٖضۇ. ئبٌالھ 9 « ھٗق ٍوٌضىٓ ئبزصۇرؼبْ ئىضى. غۇۈب ئۇالرؼب ئىىىي ھٗضطٗ صوزار ئبزاثي ثٗرگىٓ

ٍىه ثوٌضۇۈالر، ٌېىىٓ ضىٍٗر ئي ئٗگٗغىۈچىٍٗر! ھِّٗىڭالر ئىىىي ھٗضطٗ ئبزاثمب جېگىػ»

« ئىچىڭالرصىىي ھٗرثىر پىرلىگٗ ثوٌىضىؽبْ ئبزاة _ ئولۇثٗجٕىڭ لبٔضاق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗطىٍٗر

 صٍٖضۇ.

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىس ئبزؼۇٍٔۇلحب »_ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبغالِچىالر ئٗگٗغىۈچىٍٗرگ9ٗ  28

ۇغۇ ئبزاثمب ضٗۋٖة ثوٌۇغحب ضىٍٗرٔىڭ ثىسصىٓ ھېچمبٔضاق ئوسػبغّىس، غۇۈب ثېػىّىسؼب وٌٗگْٗ ِ

ضىٍٗر لىٍّىػىڭالر »صٍٖضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ لبرىحىپ9 « ئبرجۇلچىٍىمىڭالر ٍوق

 صٍٖضۇ.« جۈپٍٍٗىضىٓ صوزار ئبزاثىٕي جېحىڭالر

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ چۈغۈرگْٗ ِ جىسىٍٗرگٗ، صٌٖىً _ پبوىحالرؼب ئىػّٗٔىگْٗ،   36

ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ چوۈچىٍىك لىٍىپ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ 

ئِٗٗي لىٍّىؽبْ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالرٔىڭ ھبٍبت ۋالحىضا ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ،  ئ ٌگىٕىضٖ جبٍٔىرىٕىڭ 

ي ِۇِىىٓ ٍۇلىرىؽب ئ رٌىػي ئۈچۈْ ئبضّبٕٔىڭ صٖرۋازىطي ئېچىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػ

ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػي ج گىٕىڭ ٍىڭٕىٕىڭ ج غۈوىضىٓ ئ جىػىضىّٕۇ لىَىٕضۇر. ثۇ 

 ِۇِىىٓ ئِٗٗش ئىػحۇر. ثىس ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ گۇٔبھىبرالرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاالٍّىس.

ئوجحىٓ،  _ ئۇ وبپىرالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، صوزاسحب ئۇالرٔىڭ ئبضحىؽب ضبٌىضىؽبْ و رپىطىّۇ  31

ئۈضحىگٗ ٍېپىٕىضىؽبْ ٍوجمىٕىّۇ ئوجحىٓ ثوٌىضۇ. ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىٍىرىضىٓ ئ جۈ  وېحىپ، ئبٌالھٕي 

ئىٕىبر لىٍىع، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىع ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ وبپىرالرٔي ئبٌالھ ئٗٔٗ غۇٔضاق 

 لبجحىك جبزاالٍضۇ.

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرؼب وٌٗطٗن،  _ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، چبِىٕىڭ ٍېحىػىچٗ 31

ئٗٔٗ غۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىضۇر، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ثىس ھېچىىّگٗ لىٍىػمب وۈچي 

 ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػٕي ٍۈوٍىٍّّٗىس.

_ ئبٌالھ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ و ۈۈٌٍىرىضىٓ ئ چٍّٗٔىه، صۈغٍّٗٔىه صېگٗٔضٖن ئىٍٍٗجٍٗرصىٓ  32

الٍضۇ، ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ ٔېّٗجٕىڭ وبِبٌي غۇوي، ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗجحىىي ٔېّٗ ثوٌطب ئېٍىپ جبغ

ثبرٌىك »ضبراٍٍىرى ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضۇ. جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗجىٗ وىرگْٗ چېؽىضا9 

ھِٗضۇضبٔب ثىسٔي ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرگٗ ٍېحٗوٍٗظ ئبرلىٍىك، ثۇ ٔېّٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍؽبْ ئبٌالھمب 

ٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىّىگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍّىؽبْ ثوٌطب، ثىس ھٗرگىسِۇ سبضحۇر، ئۇ ثىس



جوؼرا ٍوٌٕي جبپبٌّىؽبْ ثوالجحۇق. غٗوطىسوي، رٖثجىّىسٔىڭ ئٌٗچىٍىرى ئبٌالھمب ئىحبئٗت 

لىٍؽۇچىالرؼب جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىپ، گۇٔبھىبرالرٔي صوزاسحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇ ، 

صٍٖضۇ، ئۇالرؼب ئىسزٖت _ ھ رِٗت لىٍؽبٍٔىمحى9ٓ « ۋٖرٔي ئېٍىپ وٌٗضىھٗلىمىٌ راضث سٗ

ضىٍٗرٔىڭ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ۋارىص »

 صٖ  ٔىضا لىٍىٕىضۇ.« لىٍؽبْ جٕٗٔٗت ِبٔب ِۇغۇصۇر

ثىس رٖثجىّىس ثىسگٗ 9 »_ جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗجىٗ وىرىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ صوزار ئٗھٍىگٗ 33

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ جىٍي ئبرلىٍىك ئىحبئٗجٍّٗٔٗرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ 

ۋٖصىطىٕىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي و رصۇق، ضىٍٗرِۇ رٖثجىڭالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ جىٍي ئبرلىٍىك 

ئبگبھالٔضۇرۇغىٕىڭ راضث ئبضىٌ _ گۇٔبھىبرالرٔي صوزاسمب جبغالٍضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ 

ھٗئٗ، رٖثجىّىس »صٖ  جوۋالٍضۇ. صوزار ئٗھٍي ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ9 « ئىىٍٗٔىىىٕي و رصۈۈالرِۇ؟

صٍٖضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىر جبوبرچي « ثىسٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ٔٗرضىٕىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي و رصۇق

ٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئب»جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثىٍْٗ صوزار ئٗھٍي ئوجحۇرىطىضا ٔىضا لىٍىپ9 

 ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرؼب ئبٌالھٕىڭ ٌٗٔىحي ثوٌطۇْ!

_ ئبغۇ وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ جوؼرا ٍوٌىضىٓ ٍۈز ئ رۈٍححي، وىػىٍٗرٔي ئۇ ٍوٌضا ِېڭىػحىٓ  34

غىٕي جىٍٍٗححي ۋٖ ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر جوضبجحي، ھېچىىُ ثىٌٍّٗىطۇْ صٖ  ئۇ ٍوٌٕىڭ ئٗگرى ثوٌۇ

 صٍٖضۇ.« لىالجحي

_ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثىٍْٗ صوزار ئٗھٍي ئوجحۇرىطىضا چوڭ ثىر ضېپىً ثوٌىضۇ. 35 
(44 

ضېپىٍٕىڭ  

ئۈضحىضٖ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕي ٍۈزىضىىي ئبلٍىمحىٓ، صوزار ئٗھٍىٕي ٍۈزىضىىي لبرىٍىمحىٓ جؤۇۋاٌىضىؽبْ 

ْٗ گۇٔبھي جٗڭ وېٍىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ جٕٗٔٗجىٗ وىرٌّٖىگْٗ ۋٖ ئبصٍِٖٗر ثوٌۇ ، ئۇالر ضبۋاثي ثىٍ

ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىٕي ئۈِىض لىٍىپ جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىگٗ ضبالَ ثېرىپ9 

 صٖ  جوۋالٍضۇ. « ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك جىٍٍّٗىس»

ئي رٖثجىّىس! »ئۇالر9 _ ضېپىً ئۈضحىضىىىٍٗرٔىڭ و زٌىرى صوزار ئٗھٍي جٗرٖپىٗ ثۇرۇٌؽبٔضا  36

« ثىسٔي وبپىرٌىمي ۋٖ ِۇغرىىٍىىي جۈپٍٍٗىضىٓ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثۇ لٗۋَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لىٍّىؽىٓ

 صٍٖضۇ.

                                                             
وٗضىر، جٗپطىرى جٗثٗرى، جٗپطىرى  يصېگْٗ ض ز پٗرصٖ صېگْٗ ِٗٔىضٖ ثوٌۇ ، جٗپطىرى ئىجٕ «دجبة» ئبٍٗجحىىي  44)

ردجبة»لۇرجۇثي، جٗپطىرى ثٗؼٗۋى لبجبرٌىك ِٗغھۇر جٗپطىرٌٗرصٖ،  صٖ  جٗپطىر لىٍىٕؽبْ. ثۇٔي  «ضېپىً» صېگْٗ ض ز«

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىؽب ثىر ضېپىً ضولۇٌىضۇ، ضېپىٍٕىڭ صٖرۋازىطي ثوٌىضۇ، صٖرۋازىٕىڭ ئىچي » ھٗصىض ضۈرىطىضىىي

 .ئبٍٗت -12 )ھٗصىض ضۈرىطي9 صېگْٗ ئبٍٗت وۈچٍٗٔضۈرىضۇ.«ررٖھّٗت، جېػىضا ئبزاة ثوٌىضۇجٗرىپىضٖ 



_ ضېپىً ئۈضحىضىىىٍٗر صوزاسمب جبغالٔؽبْ وبپىر وبجحىجبغالرصىٓ ئ زٌىرى ضىّبضىضىٓ  37

ٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرۈغحىٓ ثبظ جبرجىپ ضىٍٗرٔىڭ جوپٍىؽبْ پۇي _ ِېٍىڭالر ۋٖ ئب»جؤۇٍضىؽبٔالرؼب9 

 جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍؽىٕىڭالر ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى، 

_ ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چېؽىڭالرصا ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػٌٍّٗٗضۇ، ئبٌالھ جٕٗٔٗجىٗ  38

صٖ  جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌؽبْ ٍولطۇي « وىرگۈزٍِٗضۇ، صٖ  لٗضَٗ لىٍؽبْ وىػىٍٗر ِۇغۇالرِۇ؟

جٕٗٔٗجىٗ وىرىڭالر، »ٍٗرٔي و رضىحىپ جۇرۇ  جوۋالٍضۇ. )ئبٔضىٓ ضېپىً ئۈضحىضىىىٍٗرگٗ  ِۇئّىٕ

ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالر ِٗؼپىرٖت لىٍىٕضى، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ئبزاة لىالرِۇ صٖ  لورلۇظ ۋٖ صۇَٔبصا 

 )صېَىٍىضۇ .« ھبالۋٖجٍٗرگٗ لبٍؽۇرۇظ ٍولحۇر _  جبغال  وٌٗگْٗ ھۇزۇر

ٗت ئٗھٍىضىٓ ثىر ٍۇجۇَ ضۇ ٍبوي ئبٌالھ  ئبجب لىٍؽبْ ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ _ صوزار ئٗھٍي جٕٗٔ 46

ئبزراق ثېرىػىٕي جىٍٗ  ٍبٌۋۇرىضۇ. جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ، ئبٌالھٕىڭ ضۇ ۋٖ 

ٍېّٗوٍىه لبجبرٌىك ٔېّٗجٍٗرٔي صۇَٔبصا ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب 

 ىٕي ئېَحىضۇ.ھبراَ لىٍؽبٍٔىم

_ ئبٌالھ ئبسىرٖت ٔېّٗجٍىرىٕي ھبراَ لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ئبٌالھ ئۇالرٔي ئٗگىػىڭالر صٖ   41

ٔبزىً لىٍؽبْ ھٗق صىٕٕي ئوٍۇْ _ جبِبغبؼب ئبٍالٔضۇرۇۋاٌؽبْ، صۇَٔب ھبٍبجىؽب ئبٌضىٕىپ لېٍىپ، 

ىضا لىَبِٗت وۈٔىضىىي ئبسىرٖت ھبٍبجىٕي ئۇٔحۇ  وٗجىْٗ وىػىٍٗرصۇر. ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىر

ئۇچرىػىػٕي ئۇٔحۇؼبٍٔىمي، ثۇ وۈٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئىّبْ 

ئېَحىپ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىػٕي جٗرن ئٗجىٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔي لبجحىك ئبزاثحب جٗرن 

 ئېحىضۇ. 

لۇرئبْ ثىٍْٗ وٌٗضۇق، لۇرئبٕٔي ئىٍىُ _  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرؼب ضبۈب ثىس ٔبزىً لىٍؽبْ 41

ھېىّٗت ئبضبضىضا جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍضۇق. غٗوطىسوي، لۇرئبْ ئىٕطبٔالرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ 

ٗي لۇجۇٌضۇرۇ  ھىضاٍٗجىٗ ثبغٍىؽۇچىضۇر، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗ

ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبش لىٍىٕؽبٍٔىمىٕىڭ ضٗۋٖثي، حۇر. )ئبٍٗجحٗ رٖھّٗجٕي لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ رٖھّٗج

 لۇرئبٔضىٓ ٔٗ  ئبٌىضىؽبٔالرٔىڭ ِۇئّىٍٕٗر ئىىٍٗٔىىىضىٕضۇر .

_ وبپىرالر پٗلٗت لۇرئبٔضا ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕىال وۈجىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي ئبزاة  42

ثىسگٗ »لىٍّىؽبْ وبپىرالر9 لورغىؽبْ چبؼضا، ھبٍبت ۋالحىضا لۇرئبٔؽب ئىػّٗٔىگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي 

غۇٔضاق روغْٗ ثوٌضىىي، رٖثجىّىسٔىڭ ئٌٗچىٍىرى ثىسگٗ راضححىٕال ھٗلىمٗجٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ، 

ثىسگٗ ٍبسػي ٔٗضىھٗجٍٗرٔي لىٍؽبْ ئىىْٗ. ئِٗضى رٖثجىّىسٔىڭ صٖرگبھىضا ثىسگٗ غبپبئٗت 

سػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع لىٍىضىؽبْ غبپبئٗجچىٍٗر ثبرِىضۇ؟ ٍبوي ثىسٔىڭ گۇٔبھحىٓ لوي ئۈزۈ  ٍب



صٍٖضۇ. ئۇالر صوزاسمب وىرىع ۋٖ ئۇ جبٍضا ِٗۈگۈ « ئۈچۈْ صۇَٔبؼب لبٍحۇرۇٌۇغىّىسؼب ثوالِضىؽبٔضۇ؟

لېٍىع ثىٍْٗ ئ زٌىرىٕي چوڭ زىَبٔؽب ئۇچراجحي، ئۇالر ئوٍضۇرۇ  چىممبْ غبپبئٗجچىٍىرى ۋٖ ئبٌالھٕي 

 لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرؼب لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى.

_ ئي ئىٕطبٔالر! غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئبٌحٗ وۈٔضٖ  43

ٍولحىٓ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ئٗرغىٗ ئ زىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك رٖۋىػحٗ ئ رٌىگْٗ ئبٌالھحۇر. ئبٌالھ 

وېچىٕي وۈٔضۈزگٗ وىرگۈزۈ  ئۇٔىڭ ٔۇرىٕي وٗجىۈزىضۇ، وۈٔضۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزۈ  ئۇٔىڭ 

لبراۈؽۇٌۇلىٕي وٗجىۈزىضۇ، ثۇ ئىىىىطي ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ھِٗىػٗ ئبغۇٔضاق ٔ ۋٖجٍىػىپ جۇرىضۇ. 

ئبٌالھ لۇٍبظ، ئبً ۋٖ ٍۇٌحۇزالرٔي ئ زىٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔىضىؽبْ لىٍىپ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ثۇالرٔىڭ 

، ٍبرىحىػٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍٗرصىٕضۇر. ثىٍىڭالروي

ھِّٗىطي ۋٖ ئِٗر _ پٗرِبٕٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھ ثبرچٗ 

 ٔۇلطبْ ۋٖ وِٗچىٍىىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! رٖثجىڭالرؼب وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ ٍبٌۋۇرۇ  جۇرۇ  پٗش ئبۋازصا صۇئب لىٍىڭالر.  44

چٗوحىٓ ئېػىپ وٗجىۈچىٍٗرٔي ٍبلحۇرِبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئٗڭ چوڭ  غٗوطىسوي، ئبٌالھ لوٍؽبْ

چٗوحىٓ ئېػىع ئ ٌۈوٍٗرصىٓ، ئبجبٌّىع ئٗۋٌىَبالرصىٓ ِٗصٖت جىٍٗظ ئبرلىٍىك ئبٌالھمب غېرىه 

 وٌٗحۈرۈغحۇر.

_ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىپ ٍٗر ٍۈزىٕي ئىطالھ لىٍؽبْ ۋٖ ئىحبئٗجٍّٗٔٗر ثىٍْٗ صۇَٔبٔي  45

ٓ وېَىٓ، ٍٗر ٍۈزىضٖ ھٗرلبٔضاق ثىر ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي لىٍّبۈالر، ئبٌالھمب ئۇٔىڭ ئبۋات لىٍؽبٔضى

ئبزاثىضىٓ لورلمبْ، ِۇوبپبجىٕي ۋٖ رٖھّىحىٕي ئۈِىض لىٍؽبْ ھبٌضا صۇئب لىٍىڭالر، غٗوطىسوي، 

 ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ئٌِٕٗٗي ٍبسػي لىٍؽۇچىالرؼب ٍېمىٕضۇر.

بِبٌٕي ئ زىٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ثېػبرٖت ثېرىضىؽبْ _ ئبٌالھ ٍبِؽۇر ٍېؽىع ئبٌضىضا ٍِٗىٓ غ 46

لىٍىپ ئٗۋٖجىضىؽبْ زاجحۇر، غبِبٌالر ئېؽىر ثۇٌۇجالرٔي و جۈرگْٗ چبؼضا، ئبٌالھ ئۇ غبِبٌالرٔي لبلبش 

صٖرٖر ۋٖ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي جبٔالٔضۇرۇ  ٍېػىٍٍىممب  –ثوٌۇ  وٗجىْٗ زېّىٕٕي، لۇرۇ  وٗجىْٗ صٖي 

بٌالھ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىع ئبرلىٍىك، جۈرٌۈن  _ جۈِْٗ ئبٍالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ ِبۈضۇرىضۇ. ئ

صٖرٖسٍٗرٔي چىمىرىپ ثېرىضۇ، ِېۋىٍىه صٖرٖسٍٗر ھٗر سىً  –ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي، زىرائٗجٍٗرٔي ۋٖ صٖي 

ِېۋىٍٗرٔي ثېرىضۇ. ئبٌالھ صٍٖضۇوي، ثىس لبلبضٍىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي ٍبِؽۇر ثىٍْٗ جىرىٍضۈرگٗٔضٖن، 

ٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق جىرىٍضۈرۈ  لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىرىّىس. ضىٍٗرٔي ثۇٔىڭضىٓ چىرىپ وٗجىْٗ ئ ٌۈوٍ

ئىجرٖت ئبٌطۇْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍطۇْ صٖ ، 

 ئبٍٗجٍٗرٔي ِۇغۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىّىس.



اصىطي ثىٍْٗ ٔبھبٍىحي _ ِۇٔجٗت ٍٗرگٗ ٍبِؽۇر ٍبؼطب، ئۇٔىڭ ئ ضۈٍِۈوي ئبٌالھٕىڭ ئىر 47 

ٍبسػي ۋٖ جوٌۇق ئۈٔۈ  چىمىضۇ، ِۇئّىٓ ئبصِّٖۇ غۇٔىڭؽب ئوسػبظ ثوٌۇ ، ئبٌالھٕىڭ 

ئبٍٗجٍىرىضىٓ ِٗٔپٗئٗت ئبٌىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ گۈزٖي ثىر ھبٍبجٕي ثٗرپب لىٍىضۇ. ئِّٗب ٔبچبر ٍٗرٔىڭ 

ۈٍِۈن چىمّبٍضۇ، ھېچ ئ ضۈٍِۈوي ٔبھبٍىحي لىَىٓ ۋٖ ٔبچبر ئۈٔىضۇ، ٔبچبر ٍٗرصىٓ ٍبسػي ئ ض

پبٍضىالٔؽىٍي ثوٌّبٍضۇ، وبپىرِۇ غۇٔىڭؽب ئوسػبظ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضىٓ ِٗٔپٗئٗت ئبٌّبٍضۇ. 

ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ھٗلىمٗجٕي 

 لىٍىپ ثبٍبْ لىٍىّىس. ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ِۇغۇٔضاق ھٗر جۈرٌۈن غٗوىٍضٖ

_ غٗوطىسوي، ثىس ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ز لٗۋِىٕي ئبٌالھٕي ثىر صٖ  ئېحىمبص لىٍىػمب،  48

ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭ ئ زىگىال لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ٔۇھ 

ت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖ»ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب9 

لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ئىالھ ٍولحۇر. غۇۈب ئىجبصٖجٕي 

ئبٌالھمىال لىٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ِېٕىڭ صٖۋىحىّٕي لوثۇي لىٍّبً، ثۇجالرؼب چولۇٔۇغٕي 

 صېضى.« ېٍىػىڭالرصىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗصاۋاِالغحۇرضبۈالر، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ئبزاثىؽب ل

ئي ٔۇھ! ثىس ضېٕي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وٗجىْٗ »_ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ ھبوبۋۇر وبجحىجبغٍىرى9  56

 صېضى.« ثىر ئبزؼۇْ ئبصَٖ صٖ  لبراٍّىس

ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ھٗرگىس ئبزؼۇْ ئِٗٗش، ھېچمبٔضاق ثىر ِٗضىٍىضٖ ئېسىپ »_ ٔۇھ ئېَححي9  51

ِْٗ پٗلٗجال ِېٕىڭ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ، جۈٍِىضىٓ ثبرٌىك ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي وٗجىْٗ ٍېرىُ ٍوق، 

 ثوٌؽبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ.

_ ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىّٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ٍٗجىۈزىّْٗ، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب  51

بظ جبرجمبٔالرٔي ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىضىٓ ثېػبرٖت ثٗرگْٗ، ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ث

ئبگبھالٔضۇرؼبْ ھبٌضا، ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍىۋاجىّْٗ. ِْٗ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ۋٖھَي ضبٍىطىضا 

 ضىٍٗر ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىّْٗ.

_ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرا  لېٍىػحىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب جېگىػٍىه  52

ۇظ ئۈچۈْ، ئبراۈالرصىٓ ضىٍٗر ٔٗضىجىٕي ۋٖ راضحچىٍٍىمىٕي ثىٍىضىؽبْ ثىر ثوٌۇغحىٓ ئبگبھالٔضۇر

وىػي ئبرلىٍىك، رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلالٔطۇْ ۋٖ ئۇٔىڭ رٖھّىحىگٗ 

 «.ئېرىػطۇْ صٖ ، ضىٍٗرگٗ ئىالھىٌ  ٔٗضىھٗجٕىڭ وٌٗگٍٗٔىىىضىٓ ھٍٗراْ لېٍىۋاجبِطىٍٗر؟

ال ٔۇھٕي ٍبٌؽبٔچي صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ٔۇھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ وېّىضٖ _ ئۇالر ٍٗٔى 53

پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ  _  ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزصۇق. ثىسٔىڭ روغْٗ صٌٖىً 



وبپىرالرٔي ثوٌطب ضۇصا ؼٗرق لىٍضۇق. چۈٔىي، ئۇالر ھٗلىمٗجٕي و رٌٍّٖٗضىؽبْ صىٍي وور لٗۋَ 

 ئىضى.

لٗۋِي ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ثۇجالرؼب چولۇٔؽبْ ۋالىححب، ثىس ئۇالرؼب ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي  _ ئبص 54

ئي لٗۋِىُ! ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمىال لىٍىڭالر، »ھۇصٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ھۇص ئۇالرؼب9 

ىڭ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ھېچمبٔضاق ئىالھ ٍوق، غۇۈب ئىجبصٖجٕي ئۇٔ

 صېضى.« ئ زىگىال لىٍىڭالر. ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ؼٗزىپىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟

ضْٗ ثىسٔي ئىالھٍىرىّىسٔي جبغال  ثىر ئبٌالھمىال »_ ھۇص لٗۋِىٕىڭ وبپىر وبجحىجبغٍىرى9  55

س ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، ثىس ضېٕي ھٗلىمٗجْٗ ئٗسّٗق ھېطبثالٍّىس، ثى

 صېضى.« ضېٕي ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ئېَحىۋاجىضۇ صٖ  لبراٍّىس

ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ئٗسّٗق ئِٗٗش، ثٌٗىي ِْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي »_ ھۇص ئېَححي9  56

 جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ.

ٌالھٕىڭ _ ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىّٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ٍٗجىۈزىّْٗ، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئب 57

صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىػحب ئىػٗٔچٍىه ٔٗضىھٗجچىّْٗ، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ۋٖھَىٕىال 

 ٍٗجىۈزىّْٗ.

_ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ، ئبراۈالرصىٓ ضىٍٗر ٔٗضىجىٕي ۋٖ  58

ىالھىٌ ٔٗضىھٗجٕىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ثىٍىضىؽبْ ثىر وىػي ئبرلىٍىك، رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ ئ

وٌٗگٍٗٔىىىضىٓ ھٍٗراْ لېٍىۋاجبِطىٍٗر؟ ئ ز ۋالحىضا ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ھبالن ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ 

ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئورٔىؽب صٖضطٗجحي، ضىٍٗرٔي لبِٗجٍىه ۋٖ وۈچٍۈن لىٍضى. ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ 

ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ  ، ٔىجبجٍىممبئۇٔحۇِبۈالرئبجب لىٍؽبْ ضبٔطىسٌىؽبْ ٔېّٗجٍىرىٕي 

 «.ٔېّٗجٍىرىٕي ٍبص ئېحىپ جۇرۇۈالر

ضْٗ ثىسٔي ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبْ »_ ئبص لٗۋِي ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9  66

ِٗثۇصالرٔي جبغال ، ٍبٌؽۇز ثىر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽىٍي وٌٗضىڭّۇ؟ ئٗگٗر 

ضْٗ ثىسٔي لورلۇجۇ  جۇرۇۋاجمبْ غۇ ئبزاثٕي ثىر وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٕٗ  ض زۈۈضٖ راضحچىً ثوٌطبڭ،

 صېضى.« لېٕي؟

ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالرٔىڭ ئبزاثي ۋٖ ؼٗزىپي چولۇَ »_ ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِىگ9ٗ  61

چۈغىضۇ. ضىٍٗر ئ زۈۈالر ۋٖ ئبجب _ ثوۋاۈالر ئىالھ صٖۋاٌؽبْ ئبغۇ ثۇجٍىرىڭالر ئۈضحىضٖ ِْٗ ثىٍْٗ 

ِۇٔبزىرىٍىػِٗطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ  ھېچمبٔضاق 



صٌٖىً چۈغۈرِىگْٗ. چۈٔىي ئۇ ثۇجالر ھېچ وىػىگٗ پبٍضا ٍبوي زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ 

ِٗسٍۇلالرصۇر. ھٗلىمىٌ ئىالھ ھِّٗىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھحۇر. ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ 

ڭ چۈغۈغىٕي وۈجۈۈالر، ِّٗٔۇ ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ئۇ ئبزاثٕىڭ چۈغۈغىٕي ئبزاثىٕى

 صېضى. )ثۇ ئبٍٗت وبپىرالرؼب لىٍىٕؽبْ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ .« وۈجىّْٗ

_  ٔىھبٍٗت، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ئۇالرؼب لبجحىك ثوراْ ئبپىحىٕي ئٗۋٖجىع ثىٍْٗ چۈغحي.  61

ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرؼب وبجحب رٖھّٗت ئبجب لىٍىپ ئۇالرٔي ئبٌالھ 

لۇجمۇزصى، وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ھبالن لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ٍىٍحىسىٕي لۇرۇجۇ  جبغٍىضى. ئۇالر 

ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػٕي جٗرن ئٗجىٍٗٔىىي 

 ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئِٗٗش ئىضى.

_ ضِٗۇص لٗثىٍىطي ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرؼب چولۇٔؽبٔضا، ئۇالرؼب ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي  62

ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت »ضبٌىھٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. ضبٌىھ ئۇالرؼب9 

لٍىك ثوٌؽبْ ھېچمبٔضاق ئىالھ ٍولحۇر. لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗ

غۇۈب ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭؽب سبش لىٍىڭالر. ِبۈب ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ِېٕىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق ِ جىسٖ وٌٗضى. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ جٌٗىپىڭالرؼب 

ثۇ چىػي ج گىٕي جبغٕىڭ  ئبضبضْٗ، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌضىڭالرصا جۇرۇ ، ئبٌالھمب صۇئب لىٍىۋىضىُ،

ئبزاصٖ   _  ئىچىضىٓ چىمىرىپ ثٗرصى، ضىٍٗر ئۇٔي لوٍۇۋېحىڭالر، ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىضا ئٗروىٓ 

 _ زٖسّٗت ٍٗجىۈزِٗۈالر، ثوٌّىطب ضىٍٗر لبجحىك ئبزاثمب لبٌىطىٍٗر،  ئوجٍىطۇْ، ئۇٔىڭؽب زىَبْ

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبص لٗۋِىضىٓ _ ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىٕي ئېطىڭالرصا جۇجۇۈالروي، ئ ز ۋالحىضا  63

وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ئورٔىؽب صٖضطىحىپ، ٍبسػي جبٍؽب ئورۇٔالغحۇرؼبْ ئىضى، ضىٍٗر ئۇٔىڭ جۈزٌٗۈٍىرىگٗ 

وبجحب ئىّبرٖجٍٗرٔي ضبٌؽبْ، جبؼالرٔي جېػىپ ئ ٍٍٗر ٍبضىؽبْ ئىضىڭالر. ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ٍبص 

 صېضى.« ئېحىڭالر، ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍّبۈالر

_ ضبٌىھ لٗۋِىٕىڭ ھبوبۋۇر وبجحىجبغٍىرى ٍٗر ٍۈزىضٖ ثوزٖن لىٍىٕؽبْ ۋٖ سورالٔؽبْ  64

صېضى. « ضىٍٗر ضبٌىھٕي ئبٌالھ ثىسگٗ ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗر صٖ  ثىٍِٗطىٍٗر؟»ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ 

ىڭ ثىس ئۇٔىڭ ئبٌالھ ئٗۋٖجىْٗ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئٌٗۋٖجحٗ ئىػىٕىّىس، ئۇٔ»ِۇئّىٍٕٗر9 

 صېضى.« صىٕىؽب ئىػىٕىّىس

ضىٍٗر پٍٗؽِٗجٗر صٖ  ئٗگٗغىْٗ ضبٌىھٕي ثىس چولۇَ ئىٕىبر »_ ھېٍىمي ھبوبۋۇرالر9  65

 صېضى.« لىٍىّىس



_ ئبٔضىٓ ئۇالر ضبٌىھٕىڭ غۇٔچٗ ئبگبھالٔضۇرۇغىؽب لبرىّبً ھېٍىمي چىػي ج گىٕي  66

ئي »ضبٌىھٕي ِٗضشىرٖ لىٍىپ 9 ثوؼۇزال  جبغٍىضى، رٖثجىٕىڭ ئِٗرىٕي جۇجۇغحىٓ ثبظ جبرجحي ۋٖ 

ضبٌىھ! ئٗگٗر ضْٗ راضححىٕال ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىضىٓ ثوٌىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ثىسٔي لورلۇجمبْ غۇ 

 صېضى.« ئبزاثٕي وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٕٗ

_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ وبپىرالرؼب لبجحىك زىٍسىٍٗ ٍۈزٌٗٔضى _ صٖ، لورلۇٔچحىٓ ئۇالرٔىڭ  67

برلىضىٕال ھِّٗىطي ھبالن ثوٌۇ ، جۇرؼبْ ٍېرىضٖ لبٔضاق جۇرؼبْ ثوٌطب ٍۈرٖوٍىرى چىمىپ وٗجحي، ئ

 غۇٔضاق لېحىپ لېٍىػحي.

_ ئۇالر چىػي ج گىٕي ثوؼۇزال  ھبالن ثوٌؽبٔضا، ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرصىٓ ٍۈز  68

ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىّٕىڭ ٍٗجىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇؼبْ ئِٗر _ »ئ رۈصى ۋٖ ئۇالرؼب9 

ي جوٌۇق ٍٗجىۈزصۈَ، وۈچۈِٕىڭ ٍېحىػىچٗ ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍضىُ، ثېػبرٖت ۋٖ پٗرِبٔىٕ

ئبگبھالٔضۇرۇغالرٔي جوسحبجّىضىُ، ٌېىىٓ ضىٍٗر ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچىالرٔي ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ لٗۋَ 

ئىىٗٔطىٍٗر، غۇۈب ضىٍٗر ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچىالرصىٓ ٍۈز ئ رۈصۈۈالر ۋٖ ھٗرثىر لوؼالٔضى غٍٗحبٔؽب 

 صېضى.« ئٗگٗغحىڭالر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٌۇت ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗضٍىگىٕىي،  ئ ز ۋالحىضا ئۇ ئ ز لٗۋِىگٗ ِۇٔضاق  76

ضىٍٗر غۇٔضاق لٗثىھ ئىػٕي لىالِطىٍٗر؟ ثۇٔضاق لٗثىھ ئىػٕي ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى »صېگْٗ ئىضى9 

 جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ھېچمبٔضاق ئبصَٖ لىٍىپ ثبلّىؽبْ.

لىٍىپ ثٗرگْٗ ئبٍبٌالرٔي لوٍۇ ، ئٗرٌٗر ثىٍْٗ جىٕطىٌ  _ چۈٔىي ضىٍٗر ئبٌالھ ھبالي 71

جٌٗىپىڭالرٔي لبٔضۇرۇۋاجىطىٍٗر، ثۇ لىٍّىػٕىڭ ٔٗلٗصٖر لٗثىھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئوٍال  ثبلّبٍطىٍٗر. 

ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ 

ئٗرٌٗرٔىڭ ئٗرٌٗر ثىٍْٗ جىٕطىٌ جٌٗىپىٕي لبٔضۇرۇغي ٌۇت «. )ئبغمبْ ثىر لٗۋَ ئىىٗٔطىٍٗر

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي پٍٗضا لىٍؽبْ ئٗڭ لٗثىھ لىٍّىع ثوٌۇ ، ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى ھېچىىُ 

 ثۇ لىٍىمٕي لىٍىپ ثبلّىؽبْ .

ٌۇجٕي »_ ٌۇت ئ ز لٗۋِىٕىڭ ثۇ لٗثىھ لىٍّىػىٕي ئٍٗىجٍىگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ جبۋاثي  71

ۈچىٍىرى ثىٍْٗ لوغۇ  غٗھىرىڭالرصىٓ چىمىرىۋېحىڭالر، چۈٔىي ئۇالر ثىس لىٍىۋاجمبْ ئٗگٗغى

 صٖ  ثىر _ ثىرىگٗ جٗۋضىَٗ لىٍىػحىٕال ئىجبرٖت ثوٌضى.« لىٍىمٕي لىٍّبٍضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر

_ ئبٌالھ ٌۇجٕي ئٗگٗغىۈچىٍىرى ثىٍْٗ ثىٍٍٗ غٗھٗرصىٓ چىمىپ وېحىػىٗ ثۇٍرۇظ  72

گٗ چۈغىْٗ ئبزاثحىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌضى، پٗلٗت ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕىال ئبرلىٍىك ئۇالرٔي لٗۋِى

 لۇجمۇزِىضى، چۈٔىي ئۇ ئبٍبي ئبزاثحب لېٍىپ ھبالن ثوٌىضىؽبٔالرٔىڭ لبجبرىضىٓ ئىضى.



_ ئبٌالھ ٌۇجٕىڭ لٗۋِىضىٓ ثوٌؽبْ وبپىرالرٔي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ جبظ ٍبؼضۇرۇ  جبزاٌىضى،  73

ي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػمب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئۇالرٔىڭ غٗھىرىٕي و ِحۈرۈۋٖجحي. ئ

 ئىٕىبر لىٍىطمب جۈرئٗت لىٍؽبْ گۇٔبھىبرالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ.

_ ِٗصٍْٗ لٗثىٍىطىگٗ ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ  74

ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت »ئۇالرؼب ئېَححي9 ئٗۋٖجحۇق، غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالَ 

لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر، چۈٔىي ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت 

لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌؽبْ ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر. غۇۈب ضىٍٗر ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب سبش لىٍىڭالر. 

ىٓ ِْٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىض

ئوپئوچۇق ِ جىسٖ وٌٗضى. ئ ٌچِٕٗي ۋٖ جبرازىٕي جوؼرا جۇجۇ  وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىٕي ئبصا لىٍىڭالر، 

ئۇالرٔىڭ ھٗلمىٕي ٍٗۋاٌّبۈالر. ئبٌالھ زېّىٕٕي ئىطالھ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، وۇـرى ۋٖ زۇٌۇَ ثىٍْٗ 

ىٍىك لىٍّبۈالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ِْٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ صىٕؽب ئىػىٕىضىؽبْ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچ

ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ثوٌطبۈالر، ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىىىڭالر 

 ئۈچۈْ جوٌىّۇ ٍبسػىضۇر.

ئىّبْ  _ ضىٍٗر ئىٕطبٔالر پۇي _ ِبي ثٗرِىطٗ ئ ٌۈَ ثىٍْٗ جٗھضىث ضېٍىپ، ئبٌالھمب 75

ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ جوضۇ  ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىٕىڭ ئٗگرى 

ثوٌۇغىٕي جىٍٗ  ٍوٌالرصا ئوٌحۇرِبۈالر. ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔىڭ ٔٗپطي ھٗۋىطىگٗ ئٗگىػىپ، 

ضا وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػحىٓ جوضۇۋاجىطىٍٗر. ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحى

ضىٍٗرٔىڭ ضبٔىڭالرٔي و پٍٗحىپ ثٗرصى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر وۈچٍۈن  ضىٍٗر ئبز ئىضىڭالر، ئبٌالھ

ۋٖ ؼبٌىت ثوٌضۇۈالر. ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرا  

 ثېمىڭالر.

ىػٗٔگْٗ، ٍٗٔٗ ثىر گۇرۇھ _ ئٗگٗر ضىٍٗرصىٓ ثىر گۇرۇھ ئبصَٖ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّگٗ ئ 76

ئبصَٖ ئىػّٗٔىگْٗ ثوٌطب، ئي ئىٕىبرچىالر! ضىٍٗر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاة چۈغىْٗ چبؼضا، ئبٌالھ 

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا لبٔضاق ھ وۈَ چىمىرىضىؽبٍٔىمىٕي وۈجۈۈالر. ئبٌالھ ھ وۈَ 

 «. چىمبرؼۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر

ٕىڭ لٗۋِىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرگٗ _ غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالِ 77

ئي غۇئٍٗت! ضېٕي چولۇَ ضبۈب ئىّبْ »ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ھبوبۋۇر وبجحىجبغٍىرى9 

ئېَحمبٔالر ثىٍْٗ لوغۇ  غٗھىرىّىسصىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىّىس، ٍبوي چولۇَ ثىسٔىڭ صىٕىّىسؼب 

ثىس ضىٍٗرٔىڭ » زىٕي رٖت لىٍىپ ئۇالرؼب9 صېضى. غۇئٍٗت ئۇالرٔىڭ ض« لبٍحىػىڭالر وېرٖن



« صىٕىڭالرٔىڭ ثبجىً ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگْٗ ۋٖ ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ جۇرۇ ، ٍٗٔىال ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىّىسِۇ؟!

 صېضى.

ئبٌالھ ثىسٔي ضىٍٗرٔىڭ ثبجىً »_ غۇئٍٗت ئ ز لٗۋِىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىٕي ئٗضىٗرجىپ ئۇالرؼب9  78

ٍٗٔٗ ثىس ئۇٔىڭؽب لبٍحطبق، ئٌٗۋٖجحٗ، ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي  صىٕىڭالرصىٓ لۇجۇٌضۇرؼبٔضىٓ وېَىٓ،

جولۇؼبْ ثوٌىّىس. رٖثجىّىس ئبٌالھ سبٌىّىؽۇچٗ، ثىس ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالرؼب ھٗرگىس لبٍحّبٍّىس. 

رٖثجىّىسٔىڭ ئىٍىّي ھِّٗىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ، ئۇ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي 

س ھىضاٍٗت ۋٖ ٔۇضرٖت جٌٗٗ  لىٍىػحب پٗلٗجال ئبٌالھمب جبٍىٕىّىس. ئي رٖثجىّىس! ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ثى

ثىس ثىٍْٗ لٗۋِىّىس ئوجحۇرىطىضا ھٗق ھ وۈَ چىمبرؼىٓ، ضْٗ ھ وۈَ چىمبرؼۇچىالرٔىڭ ئٗڭ 

 «.ٍبسػىطىطْٗ

_ غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِىٕىڭ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ وبجحىجبغٍىرى وىػىٍٗرٔي  86

ئٗگٗر ضىٍٗر غۇئٍٗجىٗ ئٗگٗغطٗۈالر، »ىڭؽب ئٗگىػىپ وېحىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇ 9 ئۇٔ

 صېضى.« غۈثھىطىسوي، چولۇَ ھبالن ثوٌىطىٍٗر

_ ئۇالرؼب لبجحىك زىٍسىٍٗ ٍۈزٌىٕىع ثىٍْٗ ئۇالر ئ ٍٍىرىضٖ ھبالن ثوٌۇ  ِۇرصىالرؼب ئبٍٍىٕىپ  81

 لبٌضى.

پۈجۈًٍٔٗ ھبالن ثوٌۇ ، گوٍب ئۇ صىَبرصا  _ غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبٌؽبٔچي صېگٍٗٔٗر 81

ٍبغىّىؽبٔضٖن ثوٌۇ  وٗجحي. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ صىَبرى ۋٍٖراْ ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ھېچجىر ئىسى 

 لبٌّىضى،  ئۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ لبجحىك زىَبْ جبرجحي.

ٍۈز ئ رۈ 9 _ غۇئٍٗت ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاة ٍۈزٌىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرصىٓ  82

ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىّٕىڭ پٗرِبٍٔىرىٕي ٍٗجىۈزصۈَ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب وىرىع ۋٖ »

ثۇجالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ۋاز وېچىع جوؼرۇٌۇق ٔٗضىھٗت لىٍضىُ، ئِّٗب ضىٍٗر ِېٕىڭ ٔٗضىھىحىّگٗ 

ىٕىبر لىٍؽبْ، لۇالق ضبٌّىضىڭالر، ِبۈب ئىحبئٗت لىٍّىضىڭالر. ِْٗ ئِٗضى ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ئ

 صېضى.« ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ثىر لٗۋِگٗ لبٔضالّۇ لبٍؽۇراً!

_ ثىس لبٔضالال غٗھٗرگٗ لٗۋِىٕي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ۋٖ ثۇجالرؼب  83

ٍؽبْ چولۇٔۇغحىٓ جوضىضىؽبْ ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىْٗ ثوٌطبق ۋٖ ئۇالر پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لى

ثوٌطب، ثىس ئۇ غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطىٕي ئبٌالھٕي جؤۇضۇْ، لىٍّىػٍىرىؽب پۇغبٍّبْ لىٍطۇْ ۋٖ 

 ضىاللالرؼب گىرىپحبر لىٍضۇق. _  ئبؼرىك  ھٗلىمٗجىٗ لبٍحطۇْ صٖ ، ٍولطۇٌٍۇلمب ۋٖ



_ ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ئۇ ٔبچبر ھبٌىحىٕي ٍبسػي ھبٌٗجىٗ ئ زگٗرجىپ ثٗرصۇق. غۇٔىڭ ثىٍْٗ  84

بلٍىممب، پبراۋأٍىممب ئېرىػحي. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىػي ئۈچۈْ ثېرىٍگْٗ ِ ھٍٗت ئۇالر ض

ئىضى. ئِّٗب ئۇالرؼب ثۇ ِ ھٍٗجٕىڭ ھېچمبٔضاق پبٍضىطي ثوٌّىضى، ئۇالر ھبٌىحىضىٓ ئىجرٖت 

ثۇ زاِبٕٔىڭ جٗلٗززاضىضۇر، ثٗزىضٖ »ئبٌّىضى، لىٍّىػٍىرىضىٓ ٍبّٔىضى، ھٗصصىضىٓ ئېػىپ9 

ىٍىك، ثٗزىضٖ ٍبِبٍٔىك ثوٌىضۇ، ثىسٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىسؼىّۇ غۇٔضاق وۈٌپٗجٍىه ۋٖ ٔېّٗجٍىه ٍبسػ

صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر سبجىرجَٗ جۇرؼبْ پٍٗحىضٖ، ئۇالرٔي « وۈٍٔٗر وٌٗگْٗ ئىىْٗ

 ئۇغحۇِحۇت ھبالن لىٍضۇق.

رگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، _ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىٍگْٗ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ِٗزوۇر پٍٗؽِٗجٗرٌٗ 85

ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػالرٔي لىٍىػحىٓ ضبلالٔؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، 

ئبٌالھ ئۇالرؼب ھٗر جٗرٖپحىٓ ٍبسػىٍىمٕىڭ ئىػىىٍىرىٕي ئبچمبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئۇالر 

وبپىرٌىمي ۋٖ ھٗلىمٗجىٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٍبٌؽبٔچي صېضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئ زٌىرىٕىڭ 

 لبرغي چىممبٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ لبجحىك جبزاٌىضى.

_ ئبغۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي وېچىطي ئۇسالۋاجمبْ چبؼٍىرىضا ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وېٍىپ  86

 ھبالن لىٍىۋېحىػىضىٓ لورلّبِضۇ؟ 

ئۇالر ئوٍٕب  _ ٍبوي ئبغۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕىڭ چبغگبھ ۋالحىضا _  87

جۇرؼبٔضا وېٍىپ ھبالن لىٍىۋېحىػىضىٓ لورلّبِضۇ؟ )ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئىىىي ۋالىحٕي ئبالھىضٖ جىٍؽب 

 ئېٍىػي ثۇ ۋالىحالرصا ئىٕطبٔالرٔىڭ ثٗورٖن ؼٗپٍٗجحٗ لبٌىضىؽبٍٔىمىضىٕضۇر .

 _ ٍبوي پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ثۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئۇالرؼب 88

لبرغي چبرٖ و رۈغىضىٓ ۋٖ جٗصرىجىٌ جبزاٌىػىضىٓ ئٗٔطىرىِّٗضۇ؟ ھبالن ثوٌؽۇچي لٗۋِضىٓ 

 ثبغمىطي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ سبجىرجَٗ ثوٌّبٍضۇ.

_ لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍىٕؽبٔالرصىٓ وېَىٓ، زېّىٕضا ئۇالرؼب ۋارىطٍىك  166

ىرى ضٗۋٖثٍىه ثۇرۇٔمىالرٔي ھبالن لىٍؽبٔضٖن لىٍؽۇچىالر، ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق ئۇالرٔىّۇ گۇٔبھٍ

صٖ، ئۇالر ۋٖز _  ھبالن لىٍىۋېحىضىؽبٍٔىمىّىسٔي ثىٍّىضىّۇ؟ ثىس ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي پېچٗجٍىۋېحىّىس _

 ٔٗضىھٗجٕي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ، صىٍىؽب ھٗق ض ز وىرٍِٗضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌىضۇ.

ۋٖ غۇئٍٗت لبجبرٌىك _ ثىس ثبٍبْ لىٍؽبْ غٗھٗرٌٗر ٔۇھ، ھۇص ضبٌىھ، ٌۇت  161

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ غٗھٗرٌىرى ثوٌۇ ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! وىػىٍٗر ئىجرٖت ئبٌطۇْ، وبپىرالر 

لىٍّىػٍىرىضىٓ ٍبٔطۇْ صٖ ، ثىس ضبۈب ِٗزوۇر غٗھٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ غۇ غٗھٗرٌٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ 

رٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لىططىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىۋاجىّىس، غٗن  _ غۈثھىطىسوي، ئۇال



پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً 

_ پبوىحالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىضى. ٌېىىٓ ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ 

ۇي لىٍىػحىٓ وٌٗگْٗ صىٕٕي لوثۇي  لىٍّىضى. ئبٌالھ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ھٗلٕي لوث

پېچٗجٍىۋٖجىٗٔضٖن، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ صىٍٍىرىٕىّۇ غۇٔضاق 

 پېچٗجٍىۋېحىضۇ.

_ ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ و پىٕچىٍىرىضٖ ۋٖصىگٗ ۋاپب لىٍىع، ئبِبٔٗجضارٌىك صېگٕٗٔي  161

 مالر ئىىٍٗٔىىىٕي و رصۇق.و رِىضۇق. ئۇالرٔىڭ جوٌىطىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ جبئىحىضىٓ چىممبْ پبضى

_ ئبٔضىٓ ِٗزوۇر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ وېَىٓ، ئىّراْ ئوؼٍي ِۇضبٔي ِ جىسىٍىرىّىس ثىٍْٗ  162

وۈچٍٗٔضۈرۈ  پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ چوۈٍىرىؽب ئٗۋٖجحۇق، ئِّٗب ئۇالر ھٗلطىسٌىك لىٍىپ ثۇ 

ڭ و زى ئبٌضىضا لبٔضاق ؼٗرق ِ جىسىٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرٔي ِۇضبٔى

 لىٍؽبٍٔىمىّىسؼب لبرىؽىٓ. ِبٔب ثۇ ثۇزؼۇٔچىالرٔىڭ ئبلىۋىحىضۇر.

ِْٗ »_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ھٗلىمٗجٕي ٍٗجىۈزگْٗ ۋٖ ِۇٔبزىرىٍٗغىْٗ ھبٌضا ئېَححي9  163

راضححىٕال ثبرٌىك ِٗۋجۇصاجٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچي ثوٌؽبْ 

 ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ.

_ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ پٗلٗت ھٗلىمٗجٕىال ئېَحىع ھٗلمىُ ثبر، غۇۈب ِْٗ ثۇٔىڭؽب رىئبٍٗ  1164

لىٍىّْٗ.  ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئېَحىضىؽبٍٔىرىّٕىڭ ھٗلىمٗت ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجال ، رٖثجىڭالر 

ي پىرئٗۋْ! غۇۈب ضْٗ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق ِ جىسٖ ئېٍىپ وٌٗضىُ. ئ

 «.لۇٌٍۇلحىٓ ئبزاص لىٍىپ، ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ئۈچۈْ وٗجىىٍي لوٍؽىٓ

ئ زۈۈٕي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ئٌٗچىطي صېگْٗ »_ پىرئٗۋْ ِۇضبؼب9  165

لىٍىۋاجمبٍٔىمىڭٕي ۋٖ صٖۋىحىڭٕىڭ ھٗق صٖۋاٍىڭضا راضحچىً ثوٌىضىؽبْ ثوٌطبڭ، راضث گٗ  

ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالظ ٍوٌىضا ثىرٖر ِ جىسٖ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثوٌطبڭ، لېٕي ئۇٔي ثىسگٗ 

 صېضى.« و رضٗجىىٓ

 _  ِۇضب ھبضىطىٕي جبغٍىۋىضى، ئۇ ھبضب غۇ ھبِبْ وبجحب ثىر ئٗجضىھبؼب ئبٍالٔضى. 166

لوٍۇۋىضى، ئۇٔىڭ لوٌي ضۈجحٗن ئبق _ ِۇضب لوٌىٕي لوٍٕىضىٓ چىمىرىپ ٍِٗضىطىگٗ  167

ثوٌۇ  و رۈٔضى، لوٌىٕي ٍِٗضىطىضىٓ جبرجىۋىضى، ئۇ ثۇرۇٔمي ھبٌىحىگٗ لبٍححي. ئۇٔىڭ لوٌي ئبق 

وېطٌٍٗىه ٍبوي ثبغمب ضٗۋٖثحىٓ ئِٗٗش، پٗلٗجال پىرئٗۋٔگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ ِ جىسٖ ضۈپىحىضٖ 

 غۇٔضاق و رۈٔضى.



ِۇضب راضححىٕال ٔبھبٍىحي ئۇضحب ضېھىرگٗر »ئېَححي9 _ پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى  168

ئىىْٗ، ئۇ ئ زىٕىڭ ئۇضحىٍىمي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔىڭ و زٌىرىٕي ثبؼٍىۋاٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ وىػىٍٗر 

 ھبضىٕي ئٗجضىھب صٖ  ئوٍال  لبٌضى.

پىرئٗۋْ «. _ ئۇ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالرٔي ٍۇرجۇۈالرصىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىۋٖجّٗوچي 116

 «.بجحىالر! ِۇضبٔي لبٔضاق لىٍىع جوؼرۇٌۇق ِبۈب ٔېّٗ ِٗضٍىھٗت ثېرىطىٍٗر؟ئي و»ئېَححي9 

_ پىرئٗۋٕٔىڭ ِۇضب ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرؼبْ ِۇٔبزىرىطىگٗ ھبزىر ثوٌؽبْ  وبجحىجبغالر ئېَححي9  111

ِۇضب ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لېرىٕضىػي ھبرۇٕٔي ثىرئبز ضبلالجمىٓ، ِىطىرٔىڭ ثبرٌىك غٗھٗرٌىرىگٗ »

 ؽىپ وېٍىضىؽبْ ضبلچىالرٔي ئٗۋٖجىىٓ.ضېھىرگٗرٌٗرٔي ٍى

 «._ ئۇالر ثبرٌىك ئۇضحب ۋٖ ِبھبرٖجٍىه ضېھىرگٗرٌٗرٔي ضېٕىڭ ھۇزۇرۇۈؽب ئېٍىپ وٌٗطۇْ 111

ئٗگٗر ثىس ِۇضبٔي ٍېڭىپ چىمطبق، »_ ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٕٔىڭ لېػىؽب وٌٗضى، ئۇالر9  112

 صېضى.« ثىسگٗ چولۇَ ِۇوبپبت ۋٖ ِبي _ صۇَٔب ثېرىٍِٗضۇ؟

ھٗئٗ، ئٗگٗر ِۇضبٔي ٍېڭىۋاٌطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ثېرىٍىضۇ، ھِٗضٖ »_ پىرئٗۋ9ْ  113

 صېضى.« ضىٍٗر چولۇَ ِېٕىڭ ٍېمىٓ وىػىٍىرىُ ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر

ئي »_ پىرئٗۋٕٔىڭ ضېھىرگٗرٌىرى ِۇضبٔي و زگٗ ئىٍّىؽبٍٔىمحىٓ، ِۇجٗوٗثجىرٌىه ثى9ٍْٗ  114

« ٍبوي ثىس جبغالٍضىؽىٕىّىسٔي ئبۋۋاي جبغالِضۇق؟ ِۇضب! ضْٗ ھبضبۈٕي ئبۋۋاي جبغالِطْٗ،

 صېضى.

صېضى. ئۇالر ئبرؼبِچب ۋٖ ھبضب لبجبرٌىك « ضىٍٗر جبغالۈالر!»_ ِۇضب ضېھىرگٗرٌٗرگ9ٗ  115

ٔٗرضىٍىرىٕي جبغال  وىػىٍٗرٔىڭ و زٌىرىٕي ثبؼٍىۋاٌضى، ھٗجحب ئۇالرٔىڭ و رضٗجىْٗ ضېھىرٌىرى 

ٔضى. غۇۈب ئۇالر وىػىٍٗرٔي لبجحىك چ چۈجۈۋٖجحي ۋٖ چوڭ ثىر وىػىٍٗرٔىڭ و زىضٖ ھٗلىمٗجحٗن و رۈ

 ضېھىرٔي و رضٗجىْٗ ثوٌضى.

_ ھٗلىمٗت ثىٍْٗ ثبجىً ئوجحۇرىطىضىىي جٗڭ ثبغٍىٕىۋاجمبْ ِۇغۇٔضاق ھبٌمىٍىك پٍٗححٗ،  116

ئبٌالھ ثٗٔضىطي ۋٖ ئٌٗچىطي ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي لوٌىضىىي ھبضىطىٕي ٍٗرگٗ جبغالغمب 

ضب ھبضىطىٕي جبغٍىػي ثىٍٗٔال ئۇ ھبضب ئٗجضىھبؼب ئبٍٍىٕىپ ئۇالر جبغٍىؽبْ ثۇٍرىضى. ِۇ

 ٔٗرضىٍٗرٔي صٖرھبي ٍۇجۇۋٖجحي. 

_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇضب جوؼرىطىضىىي ھٗلىمٗت ٍِٗضأؽب ھبزىر ثوٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ  117

ٖ ئوپئوچۇق ئبٍبْ ثوٌضى، ئۇٔىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىي ۋ



ھٗلىمٗجىٗ صٖۋٖت لىٍىضىؽبٍٔىمي ئوجحۇرىؽب چىمحي، ئۇالرٔىڭ و رضٗجىْٗ ضېھىرٌىرى ثٗرثبت 

 ثوٌضى.

_ ثۇ ٍٗرصٖ ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي ِٗؼٍۇ  ثوٌضى، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗرٖپضارٌىرى  118

 سبر ۋٖ رٖضۋا ثوٌؽبْ ھبٌضا ٍِٗضأضىٓ چىمىپ وٗجحي.

لۇصرىحىٕي ئ ز و زٌىرى ثىٍْٗ و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر  _ ضېھىرگٗرٌٗر ئبٌالھٕىڭ وبجحب 116

 ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىپ ٍۈزىٕي ٍٗرگٗ لوٍضى. 

ثىس ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىگٗ  _ ِۇضب ۋٖ ھبرۇٕٔىڭ رٖثجىگٗ ئىّبْ »ئۇالر صېضى9   _ 111_  111

 «.ضۇئېَححۇلىي، ئىجبصٖت پٗلٗجال غۇ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ لىٍىٕى

ضىٍٗرگٗ ِْٗ رۇسطٗت ثٗرِىگْٗ جۇرضبَ ِۇضبؼب »_ پىرئٗۋْ ضېھىرگٗرٌٗرگٗ ئېَححي9  112

ئىّبْ ئېَححىڭالرِۇ؟ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، ِۇضبٔي پٍٗؽِٗجٗر صٖ  جؤۇغۇۈالر، 

ئٗضٍىضٖ غٗھٗرصىىي چېؽىڭالرصا ئبھبٌىٕي غٗھٗرصىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىع ئۈچۈْ، ِۇضب ثىٍْٗ 

پىالٍٔىؽبْ ھىٍَٗۈالر ئىىْٗ. ئي ضېھىرگٗرٌٗر! ثېػىڭالرؼب وېٍىضىؽبْ ئبزاة _ ئبٌضىٓ 

 ئولۇثٗجٍٗرٔي ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر.

_ ئي ضېھىرگٗرٌٗر! ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالرٔي، پۇجۇۈالرٔي ئوڭ _ ضوي لىٍىپ، ٍٗٔي  113

ضوي لوٌۇۈالرٔي چولۇَ وېطىپ ئوڭ لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ضوي پۇجۇۈالرٔي ٍبوي ئوڭ پۇجۇۈالر ثىٍْٗ 

 «. جبزاالٍّْٗ، ئبٔضىٓ وىػىٍٗرگٗ ئىجرٖت لىٍىع ئۈچۈْ ھِّٗىڭالرٔي چولۇَ صارؼب ئبضىّْٗ

ثىس غۇٔي ثىٍىپ ٍٗجحۇلىي، ھِّٗىّىس رٖثجىّىسٔىڭ »_ ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٔگٗ ئېَححي9  114

لبجحىمحۇر، ئبسىرٖجٕىڭ لبجحىك صٖرگبھىؽب لبٍحىّىس، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ضېٕىڭ ئبزاثىڭضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ 

 ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىپ لېٍىع ئۈچۈْ، ثىس ثۈگۈْ ضېٕىڭ ئبزاثىڭؽب ثٗرصاغٍىك ثېرىّىس.

_ ئي پىرئٗۋْ! ضْٗ ثىسٔي پٗلٗجال ثىسٔىڭ رٖثجىّىس جٗرىپىضىٓ ِۇضبؼب وٌٗگْٗ  115

رگٗ ئوسػبظ ثىر ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ئىّبْ ئېَحمبٍٔىمىّىس ئۈچۈٔال ئٍٗىجٍٗۋاجىطْٗ، ضْٗ ئۇ ھٗلىمٗجٍٗ

ھٗلىمٗجٕي ھٗرگىس وٌٗحۈرٌٍّٖٗطْٗ، ئۇٔي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ 

وٌٗحۈرٌٍّٖٗضۇ. ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ ضٗۋرچبٍٔىك ۋٖ چىضاِچبٍٔىك ئبجب لىٍؽىٓ، ثىسٔىڭ جېٕىّىسٔي 

 «.بٌؽىٓضبۈب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، پٍٗؽِٗجىرىڭگٗ ئٗگىػىضىؽبْ ِۇضۇٌّبْ ھبٌىحىّىسصٖ ئ

ِۇضب ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ ِىطىر »_ پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى پىرئٗۋٔگ9ٗ  116

زېّىٕىضا وىػىٍٗرٔىڭ ضبۈب ۋٖ ضېٕىڭ ئىالھٍىرىڭؽب چولۇٔۇغىٕي جوضۇ ، ئۇالرٔىڭ صىٕىٕي ثىر 

« لوٍبِطْٗ؟ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ صىٕؽب ئ زگٗرجىۋېحىع ئبرلىٍىك ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىػىؽب ٍوي 



ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈ ، لىسٌىرىٕي سىسِٗجىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ »صېضى. پىرئٗۋ9ْ 

 صېضى.« ھبٍبت لبٌضۇرىّىس. ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ھ وۈِرأٍىمىّىس ۋٖ لٗھرىّىس ثىٍْٗ ئۇالرؼب ؼبٌىجّىس

ٕىڭ ضىٍٗرگٗ ۋٖ ئبٌالھحىٓ ِٗصٖت جىٍٗۈالر، پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرى»_ ِۇضب ئ ز لٗۋِىگ9ٗ  117

ئٗۋالصٌىرىڭالرؼب ضبٌؽبْ زۇٌۇٍِىرىؽب ضٗۋر لىٍىڭالر. ٍٗر ٍۈزى پۈجۈًٍٔٗ ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ 

ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب ۋارىص لىٍىضۇ، ٍبسػي ئبلىۋٖت ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، 

 صېضى.« ارالرؼب ِٗٔطۇپحۇرئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىؽبْ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍبٔؽبْ جٗلۋاص

ضْٗ ثىسگٗ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  وېٍىػحىٓ ثۇرۇّٔۇ پىرئٗۋْ »_ِۇضبٔىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب9  118

جٗۋٌٖىرى جٗرىپىضىٓ ئوؼۇٌٍىرىّىس ئ ٌحۈرۈٌۈ ، لىسٌىرىّىس سىسِٗت سىسِٗجچىٍىىىٗ جۇجۇٌۇ  

صېضى. ِۇضب9 « ۋاجىضۇسبرٌىٕىپ وٌٗگْٗ ئىضۇق، ضْٗ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىّٕۇ ئٗھۋاٌىّىس غۇٔضاق ثوٌۇ

رٖثجىڭالر صۈغّىٕىڭالر ثوٌؽبْ پىرئٗۋٕٔي ھبالن لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ زېّىٕىؽب چولۇَ ضىٍٗرٔي ئىگٗ »

لىٍىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ثۇٔىڭؽب غۈوۈر لىالِطىٍٗر ٍبوي جۇزوورٌۇق لىالِطىٍٗر، ئبٌالھ ثۇٔىڭؽب 

 صېضى.« لبراٍضۇ

ي ئىجرٖت ئبٌطۇْ، ئبزؼۇٍٔۇلىضىٓ ٍبٔطۇْ ۋٖ _ غٗوطىسوي، ثىس پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕ 126

ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىپ ئىٍحىجب لىٍطۇْ صٖ ، ئۇالرٔي لۇرؼبلچىٍىك، لٗھٗجچىٍىه ثىٍْٗ، 

 ِېۋىٍىرىٕىڭ ھوضۇٌىٕي ۋٖ وىرىّىٕي وېٍّٗحىۋېحىع ثىٍْٗ ضىٕىضۇق.

ثۇ ثىسگٗ »_ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ِوٌچىٍىك ۋٖ ثبٍٍىك لبجبرٌىك ٔېّٗجىٗ ئېرىػطٗ،  121

صٍٖضۇ. ئٗگٗر ئۇالرؼب لۇرؼبلچىٍىك ۋٖ « جېگىػٍىه ھٗلحۇر، چۈٔىي ثىس ثۇٔىڭؽب ھٗلٍىك ئىضۇق

ثۇ ِۇضب ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرٔىڭ غۇٍِۇلىضىٓ »لٗھٗجچىٍىه لبجبرٌىك وۈٌپٗجٍٗر ٍٗجطٗ، 

ھحىٓ وٌٗگْٗ صٍٖضۇ. ئۇالرؼب ٍٗجىْٗ وۈٌپٗجٍٗر ئ زٌىرىٕىڭ گۇٔبھي ضٗۋٖثٍىه ئبٌال« وٌٗضى

لىطّٗجحۇر، ٌېىىٓ پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ جوٌىطي جبھبٌٗجىٗ پېحىپ وٗجىْٗ لٗۋَ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ثۇ 

 ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ.

ضْٗ ثىسٔي پىرئٗۋٕٔىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈجۈظ ئۈچۈْ »_ پىرئٗۋْ لٗۋِي ِۇضبؼب9  121

، ثىس ضبۈب ھٗرگىس ھٗرلبٔچٗ وبجحب ِ جىسٖ ۋٖ ئېٕىك صٌٖىً _ پبوىحالرٔي وٌٗحۈرضٗۈّۇ

 صېضى.« ئىػٍّّٗٔٗىس

_ ثىس ئۇالرؼب وٌٗىۈْ، چىىٗجىٗ، پىث، پبلب، لبْ ئبپٗجٍىرىٕي ئوپئوچۇق ِ جىسٖ لىٍىپ  122

ئٗۋٖجحۇق. وٌٗىۈْ ئبپىحي ئۇالرٔىڭ زىرائٗت ۋٖ ِېۋىٍىرىٕي ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجحي، چېىٗجىٗ ئۇالرٔىڭ 

رىٕي، وىَىُ _ وېچٗوٍىرىٕي ٍٗ  وٗجحي، پىث زىرائٗجٍىرىٕي، ِېۋىٍىرىٕي، ئ ٍٍىرىٕىڭ ئىػىىٍى

ئۇالرٔىڭ ِېۋٖ _ چېۋىٍىرىٕي، زىرائٗجٍىرىٕي ثۇزۇ  جبغٍىضى، چبرۋىٍىرىٕي ھبالن لىٍىۋٖجحي، پبلب 



لوِۇچٍىرىؽب ۋٖ ٍبجىضىؽبْ جبٍٍىرىؽب جوغۇ  وٗجحي، لبْ ئۇالرٔىڭ –ئۇالرٔىڭ ئ ٍٍىرىگٗ، لبزاْ 

ىسىً ثوٍىۋٖجحي، ئۇالر ئىچىضىؽبْ پبوىس ضۇ جبپبٌّبٍضىؽبْ ئ ضحٗۈٍىرىٕي لىپم –لۇصۇلٍىرى، صٖرٍب 

ھبٌٗجىٗ ٍٗجحي. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھ جبئبال ئٗۋٖجىْٗ ِ جىسىٍٗر ئىضى. ئٗھۋاي غۇٔضاق 

جۇرۇلٍۇق، پىرئٗۋْ لٗۋِي ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجحي. ئۇالر 

 ٔىٗظ لٗۋَ ئىضى.ئٗزٌٖضىٕال غۇٔضاق گۇٔبھىبر، گٗصٖ

_ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ ثېػىؽب ثۇ ثبالٍىئبپٗجٍٗر چۈغىْٗ چبؼضا، ئۇالر ِۇضبؼب  123

ئي ِۇضب! ضْٗ رٖثجىڭٕىڭ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ئبزاثٕي و جۈرۈۋېحىضىؽبٍٔىمي »ٍبٌۋۇرۇ 9 

لىٍؽىٓ، لٗضِٗىي، ھٗلمىضىىي ضبۈب لىٍؽبْ ۋٖھَىٕي ۋاضىحٗ لىٍىپ، رٖثجىڭگٗ ثىس ئۈچۈْ صۇئب 

ئٗگٗر ثىسصىٓ ثۇ ئبپٗجٍٗرٔي و جۈرۈۋٖجطٗڭ، ثىس ضبۈب چولۇَ ئىّبْ ئېَحىّىس ۋٖ ضْٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ 

صىٕؽب ئٗگىػىّىس، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي چولۇَ ضْٗ ثىٍْٗ لوٍۇ  ثېرىّىس، ئۇالر سبٌىؽبْ جبٍالرؼب 

 صېگْٗ ئىضى.« وٗجطٗ ثوٌىضۇ

گْٗ ئبپٗجٍٗرٔي ۋالىحٍىك و جۈرۈۋېحىۋىضى، ئۇالر ئىٍگىرى _ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗ 124

 رٖثجىگٗ ۋٖ ِۇضبؼب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىٕي ثۇزۇ ، ثۇرۇٔمي وۇـرىٍىمىؽب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىؽب لبٍحىۋاٌضى.

_ ٔىھبٍٗت، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىػٕىڭ ۋالحي _ ضبئىحي ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالرٔي  125

َ و رضٗجىْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ٍبٌؽبْ صېگٍٗٔىىي ۋٖ جبزاٌىضۇق، ئۇالرٔي ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبال

ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرصىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ، صېڭىسؼب 

ؼٗرق لىٍىپ جبزاٌىضۇق. ئۇالرٔىڭ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبٍٔىمي ئۇالرٔىڭ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػىؽب 

 ضٗۋٖة ثوٌؽبْ.

جٗرىپىضىٓ ثوزٖن لىٍىٕؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ثىس زىرائٗت ۋٖ  _ پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرى 126

ِېۋىٍٗرٔي چىمىرىع، ئ ضحٗۈٍٗرٔي ئبلمۇزۇظ ثىٍْٗ ثٗرىىٗجٍىه لىٍؽبْ غبَ زېّىٕىٕىڭ غٗرق ۋٖ 

ؼٗرة جٗرٖپٍىرىگٗ ۋارىص لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطرائىً ئٗۋالصى پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىٕىڭ جٗۋر _ 

بٍٔىمي ئۈچۈْ، رٖثجىڭٕىڭ ئۇالرؼب لىٍؽبْ گۈزٖي ۋٖصىطي جوٌۇق ئىػمب ئبغحي، زۇٌۇٍِىرىؽب ضٗۋر لىٍؽ

پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ ضبٌؽبْ ئىّبرٖجٍىرىٕي ۋٖ ثىٕب لىٍؽبْ ثبؼۇ _ ثوضحبٍٔىرىٕي پۈجۈًٍٔٗ 

 ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجحۇق.

بْ ثىر لٗۋِٕىڭ _ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي صېڭىسصىٓ ئ جىۈزۈۋٖجحۇق، ئۇالر ثۇجمب چولۇٔۇۋاجم 127

ئي ِۇضب! ثىسگىّۇ ئبغۇ لٗۋِٕىڭ ثۇجٍىرىؽب ئوسػبٍضىؽبْ ثۇجالرٔي ئورٔىحىپ »ٍېٕىضىٓ ئ جىٗٔض9ٖ 

ئي لٗۋَ! »صېضى. ِۇضب ئۇالرؼب9 « ثٗرگىٓ، ئۇالر ثۇجمب چولۇٔؽبٔؽب ئوسػبظ ثىسِۇ ثۇجمب چولۇٔبٍٍي



بٌالھمب لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىٕي ۋٖ ئىجبصٖجٕىڭ پٗلٗجال ئ

 صېضى.« ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔبصاْ لٗۋَ ئىىٗٔطىٍٗر

_ ثۇجمب چولۇٔىضىؽبْ ھېٍىمي لٗۋِگٗ وٌٗطٗن، ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىي  128

ئۈچۈْ ھبالوٗجىٗ ِٗھىۇِضۇر، ئۇالرٔىڭ ھېچىىّٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزاٌّبٍضىؽبْ 

 ؽبْ ئٌٍِٗٗىرى پۈجۈًٍٔٗ ثىىبرصۇر. ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ ثىٍْٗ لىٍ

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ ٍبراجمبْ، ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالرصىٓ »_ ِۇضب ئ ز لٗۋِىگ9ٗ  136

و پٍىگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي چىمىرىع، صۈغٍّٗٔىرىڭالرٔي ھبالن لىٍىع ۋٖ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ 

ھٍىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍؽبْ ِ جىسىٍٗرٔي ئبجب لىٍىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔي ئ ز زاِبٔىڭالرصىىي جبھبْ ئٗ

 صېضى.« جۇرضب، ئىجبصٖت لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ئىسصِٖضىّْٗ؟

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ثىسٔىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىّىسٔي ئۇٔحۇِبۈالروي، ئ ز  131

، ئۇالر ضىٍٗرگٗ لبجحىك ۋالحىضا ضىٍٗرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ لۇٌٍۇلىضىٓ لۇجمۇزؼبْ ئىضۇق

ئبزاثٕي ۋٖ سبرٌىمٕي جېحىحمبْ ثوٌۇ ، ئوؼۇٌٍىرىڭالرٔي ئ ٌحۈرٖجحي، سوجۇْ _ لىسٌىرىڭالرٔي سبرال  

سىسِٗجىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ ئېٍىپ لبالجحي. پىرئٗۋٕٔىڭ ضىٍٗرٔي ئٗڭ ۋٖھػىٌ ئبزاة _ ئولۇثٗجٍٗر 

ۇٌضۇرۇغي لبجبرٌىك ئىػالر ضىٍٗرگٗ ثىٍْٗ لىَٕىػي، ئبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي ئۇ ئبزاثحىٓ لۇج

 رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ چوڭ ضىٕبق ۋٖ وبجحب ٔېّٗت ئىضى.

_ ئبٌالھ ِۇضبٔىڭ ِۇٔبجبت لىٍىػي ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ئوجحۇز وېچىٕي )ئ جىۈزگٗٔضىٓ وېَىٓ  131

بٌالھ ض زٌىػىػٕي  ۋٖصٖ لىٍؽبْ ئىضى، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب ٍٗٔٗ ئوْ وېچىٕي لوغحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ

ِۇضبؼب ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ۋالىث لىرىك وېچٗ ثوٌضى. ِۇضب ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىع ئۈچۈْ 

ِْٗ لبٍحىپ وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر ضْٗ ثۇ لٗۋِگٗ ِېٕىڭ »ِېڭىع ئبٌضىضا لېرىٕضىػي ھبرۇٔؽب9 

ۋٖت ئورۇٔجبضبرىُ ثوٌۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖ

 صېضى.« لىٍؽىٓ، ضْٗ ھٗرگىس ثۇزؼۇٔچىالرٔىڭ ٍوٌىضا ِبۈّىؽىٓ

_ ِۇضب ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالىححب جۇر جېؽىؽب وٌٗگْٗ ۋٖ رٖثجي ئۇٔىڭؽب ثىۋاضىحٗ ض ز لىٍىع  132

ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ثٗزى ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔي چۈغۈرگْٗ چبؼضا، ئۇ ئبٌالھٕي و رۈغٕي ئبرزۇ لىٍىپ، 

ضْٗ ِېٕي ثۇ »ِبٌىٕي و رضىحىػىٕي جٌٗٗ  لىٍىۋىضى، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب9 ئبٌالھحىٓ ئ زىٕىڭ جب

صۇَٔبصا ھٗرگىس و رٌٍّٖٗطْٗ، ٌېىىٓ، ضْٗ غۇ جبؼمب لبرىؽىٓ، ِْٗ ٔۇرۇِٕي چۈغۈرگٗٔضٖ ئٗگٗر 

صېضى. رٖثجىٕىڭ ئ ز ٔۇرىٕي جبؼمب « ئۇ جبغ ئ ز ئورٔىضا ِٗھىَٗ جۇراٌىطب، ضْٗ ِېٕي و رٌٍٖٗطْٗ

ي ثىٍْٗ جبغ جۈزٌىٕىپ ٍٗر ثىٍْٗ جٗڭ ثوٌۇ  وٗجحي، ِۇضب ثىھوظ ثوٌۇ  ؼىً _ پبي چۈغۈرۈغ

ئي رٖثجىُ! ضْٗ ئ زۈۈگٗ الٍىك »ٍىمىٍضى. ئۇ ھوغىؽب وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ9 



وٌٍّٗٗضىؽبْ ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇرضْٗ، ِْٗ ضېٕي ِۇغۇ صۇَٔبصا و رۈغٕي جٌٗٗ  

« ٗ لىٍضىُ، ِْٗ لٗۋِىُ ئىچىضىٓ ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ جۇٔجىطىّْٗلىٍؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ جٗۋث

 صېضى.

ئي ِۇضب! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضېٕي وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ »_ ئبٌالھ ئېَححي9  133

پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ ۋٖ ِْٗ ثىٍْٗ ثىۋاضىحٗ ض زٌىػىػىٗ جبٌٍىضىُ. ِْٗ ضبۈب ثٗرگْٗ ئِٗر _ 

ي چىڭ جۇجمىٓ، ئۇالرؼب ئِٗٗي لىٍؽىٓ، ئبٌالھٕىڭ ضېٕي پٗرِبٔالرٔي لوثۇي لىٍؽىٓ، ئۇالرٔ

 «.پٍٗؽِٗجٗر لىٍؽبٍٔىمىؽب ۋٖ ضْٗ ثىٍْٗ ض زٌٗغىٍٗٔىىىگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌؽىٓ

_ ثىس ِۇضبؼب جٗۋراجحب ئۇ ئېھحىَبجٍىك ثوٌىضىؽبْ صىٓ ئٗھىبٍِىرىٕي،  ۋٖز _  134

پٗرِبٔالرٔي، لىططىٍٗرٔي، ئٗلىضٖ  ٔٗضىھٗجٍٗرٔي، ھبالي _ ھبراَ ِٗضىٍىٍىرىٕي، ئِٗر _

ِٗضىٍىٍىرىٕي ۋٖ ؼٍٗىجىٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ثٗزى ئىػالرٔي جٗپطىٍىٌ ۋٖ جوٌۇق ٍبزصۇق. ئبٌالھ 

ئۇٔىڭؽب ئي ِۇضب! جٗۋراجٕي ِٗھىَٗ جۇجمىٓ، لٗۋِىڭٕي ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىػمب ثۇٍرۇؼىٓ. ضېٕىڭ 

غېرىه وٌٗحۈرىضىىْٗ، ِْٗ ئۇٔىڭؽب  لٗۋِىڭ ئىچىضىٓ ٍبوي ثبغمب لٗۋٍِٗرصىٓ وىّىي ئبٌالھمب

ئبسىرٖجحٗ پبضىمالرٔىڭ جبٍىٕي و رضىحىپ لوٍىّْٗ. ئۇ جبً ثوٌطب ئبٌالھٕىڭ جبئىحىضىٓ 

 چىممبٔالرؼب جٍَٗبرالٔؽبْ صوزار ئوجىضۇر.

_ ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ، ئىٕطبٔالرؼب زۇٌۇَ لىٍؽبْ، چوۈچىٍىك لىٍىپ  135

ْ ۋٖ ئۇٔىڭ ض زىگٗ لۇالق ضبٌّىؽبْ ِۇجٗوٗثجىرٌٗرٔىڭ صىٍىٕي ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگٗغّىگٗ

ئبٍٗجٍىرىّٕي، ثبرٌىمىّؽب، ثىرٌىىىّگٗ ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىّگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً _ 

پبوىحالرٔي ۋٖ ِْٗ ٔبزىً لىٍؽبْ ھٗق صىٕٕىڭ غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ 

ْ ئۇ ِۇجٗوٗثجىرٌٗر ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبِبْ لىٍىۋېحىّْٗ. ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجمب

و رگٍٗٔىىحىٓ، ثبرٌىك ِ جىسىٍٗرٔي و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ، ئۇالر جوؼرا ٍوٌٕي و رضىّۇ 

ئۇٔىڭضا ِبۈّبٍضۇ، ئٗگٗر ئۇالر ئبزؼۇٍٔۇق ٍوٌىٕي و رضٗ، ئۇٔىڭضا ِبۈىضۇ، ئۇٔي صىٓ صٖ  ئېحىمبص 

ۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، ئۇ ئبٍٗجٍٗر ۋٖ ئۇ ئبٍٗجٍٗر صاالٌٗت لىٍىضۇ. ثۇ ئ

 لىٍىضىؽبْ ٔٗرضىٍٗر ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثىضىٕضۇر. 

_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي، ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ۋٖ  136

ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر  ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ

ثوٌۇ  وېحىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئىّبٔضىٓ ئىجبرٖت ئبضبضٍىك غٗرجٕي ٍولىحىپ لوٍؽبٍٔىمىضىٕضۇر. چۈٔىي 

ھ ئٌٍِٗٗٗر ئىّبٔطىس لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ پٗلٗجال ِۇغۇ صۇَٔبصىىي وۇـرىٍىك، گۇٔب

 _ ِٗئطىَٗت لبجبرٌىك لىٍّىػٍىرىؽب ٍبرىػب جبزا ثېرىٍىضۇ. ئۇالرٔىڭ جبزاضي ِٗۈگۈٌۈن صوزاسحۇر.



_ ِۇضبٔىڭ لٗۋِي ِۇضب ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىع ئۈچۈْ جۇر جېؽىؽب وېحىپ لبٌؽبٔضىٓ  137

وېَىٓ، ئ زٌىرىضىىي ئبٌحۇٔالرٔي ٍىؽىپ، ئۇٔىڭضىٓ سۇصصى وبٌىضٖن ِ رٍٖضىؽبْ ثىر ِوزاً 

ٍٗىىٍىٕي ٍبضب  چىمىپ، ئۇٔي ِٗثۇص لىٍىۋېٍىػحي. ئۇالر ثۇ ِوزإٍىڭ ئۇالر ثىٍْٗ ھ

ض زٌىػٌٍّٗٗضىؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرؼب ٍوي و رضىحٌٍّٗٗضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ ئۇالر ثۇ لٗثىھ 

 لىٍّىػٕي ضبصىر لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍضى.

ِٗثۇص لىٍىۋاٌؽبٔالر ئ ز لىٍّىػىؽب پۇغبٍّبْ _ ِۇضب لبٍحىپ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، ِوزإٍي  138

لىٍؽبْ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ راضححىٕال ئبٌالھٕىڭ ھٗق صىٕىضىٓ ئېسىپ وٗجىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ ٍٗجىْٗ 

چبؼضا، ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىػمب ثبغٍىضى ۋٖ ئىجبصٖجٕىڭ ئبٌالھمىال لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ئېحىرا  لىٍضى. 

ۋثىّىسٔي لوثۇي لىٍىپ ثىسگٗ رٖھىُ لىٍّىطب ۋٖ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ئٗگٗر رٖثجىّىس ثىسٔىڭ جٗ»ئۇالر9 

ِٗؼپىرٖت لىٍّىطب، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ثبرٌىك ئٌِٗٗي ثىىبر ثوٌۇ  وېحىپ ھبالن ثوٌؽۇچىالر لبجبرىضىٓ 

 صېضى.« ثوٌۇ  لبٌىّىس

_ ِۇضب لبجحىك ؼٗزٖپٍٗٔگْٗ ۋٖ ئېچىٕؽبْ ھبٌضا لٗۋِىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍحىپ وٌٗضى. چۈٔىي  146

ٌالھ ئۇٔىڭؽب لٗۋِىٕي ضبِىرى صېگْٗ ئبصِٖٕىڭ ئبزصۇرۇ  وٗجىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ سٗۋٖر ثٗرگْٗ ئب

ِېٕي ٍوق صٖ  ِوزاٍؽب چولۇٔۇ  ثٗوّۇ ٍبِبْ ئىع لىٍىپطىٍٗر _ ھٗ! »ئىضى. ِۇضب لٗۋِىگ9ٗ 

« ِېٕىڭ ٍېحىپ وېٍىػىّگٗ ئبٌضىرا  وٗجحىڭالرِۇ؟ ثٌٗگىٍىّىطي ثىٍْٗ ثوٌىضىؽبْ ئىع جۇرضب؟

ۋٖ لٗۋِىٕىڭ لىٍّىػىضىٓ ؼٗزٖپٍىٕىپ لوٌىضىىي جٗۋرات جبسحىٍىرىٕي ٍٗرگٗ جبغال ، صېضى 

لېرىٕضىػي ھبرۇٕٔىڭ چېچىضىٓ جۇجۇ  ئ ز جٗرىپىگٗ جبرجحي. ھبرۇْ ئۇٔىڭضىٓ وٗچۈرۈَ ضورىؽبْ 

ئي لېرىٕضىػىُ! ثۇ لٗۋَ ِېٕي ثوزٖن جبپحي، ئبجىس و رۈ  لبٌضى، ھٗجحب ِېٕي »ھبٌضا9 

بش لبٌضى. ِېٕي جبزاال  صۈغٍّٗٔٗرٔي سۇغبي لىٍّىؽىٓ، ِېٕي ضبۈب ئبضىٍَىك ئ ٌحۈرۈۋٖجىىٍي ج

 صېضى.« لىٍىپ ِوزاٍؽب چولۇٔؽبْ ثۇ زاٌىُ لٗۋِٕىڭ لبجبرىضىٓ ضبٔىّىؽىٓ

ئي رٖثجىُ! »_ ھبرۇٕٔىڭ چبرىطىس لبٌؽبٍٔىمي ئېٕىمالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ، ِۇضب ئېَححي9  141

ٓ، لېرىٕضىػىّٕىّۇ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ٍبِبْ ئىػحىٓ ؼٗزٖپٍٗٔگٍٗٔىىىُ ئۈچۈْ ِېٕي ئٗپۇ لىٍؽى

جوضبٌّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ئٗپۇ لىٍؽىٓ، ثىسٔي ضېٕىڭ وٗڭ رٖھّىحىڭ صائىرىطىگٗ وىرگۈزگىٓ. 

 «.چۈٔىي ضْٗ ثىسگٗ ھٗرلبٔضاق ثىر رٖھىُ لىٍؽۇچىضىّٕۇ ثٗن رٖھىُ لىٍؽۇچىطْٗ

رٖثجىٕىڭ لبجحىك ؼٗزىپىگٗ ئۇچراٍضۇ، وبپىرٌىمي _ غٗوطىسوي، ِوزإٍي ِٗثۇص لىٍىۋاٌؽبٔالر  141

ضٗۋٖثٍىه ثۇ صۇَٔبصا سبرٌىممب لبٌىضۇ. ئبٌالھٕىڭ صىٕىضا ٍبٌؽبٕٔي ئوٍضۇرؼۇچىالرؼب ثىس ئٗٔٗ غۇٔضاق 

 جبزا ثېرىّىس.



_ وبپىرٌىك ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت لبجبرٌىك ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىپ لوٍۇ ، ئبٔضىٓ لبٍحب  142

ي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ ئىّبٔىضا ضِٗىّىٌ ثوٌؽبٔالرؼب ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػ

وٌٗطٗن، غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرىؽب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ ئٌٗۋٖجحٗ 

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػبظ جٗۋثٗ لىٍؽۇچىالرؼب رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇر.

ڭ ئبچچىمي ثېطىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ ئ زى ٍٗرگٗ ئبجمبْ جٗۋرات جبسحىٍىرىٕي _ ِۇضبٔى 143

لوٌىؽب ئبٌضى. ئۇٔىڭضا رٖثجىضىٓ لورلمۇچىالرؼب ھىضاٍٗت ۋٖ رٖھّٗت لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕىڭ ثبٍبٔي 

 ٍېسىٍؽبْ ئىضى.

_ ِۇضب ئ ز لٗۋِي ئىچىضىىي ٍبسػي وىػىٍٗرصىٓ ٍٗجّىع وىػىٕي جبٌال  چىمىپ،  144

ئبٌالھ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ۋالىححب جۇر جېؽىؽب ئېٍىپ چىمحي، چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرٔي ئىطرائىً ئۇالرٔي 

ئٗۋالصى ئىچىضىىي ِوزاٍؽب چولۇٔؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھىٕي جىٍىػي ئۈچۈْ لوثۇي لىٍىضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖصٖ 

ٗ ضبۈب ئي ِۇضب! ثىس ئبٌالھٕي و رِىگۈچ»ثٗرگْٗ ئىضى. ئۇالر جۇر جېؽىؽب وٌٗگْٗ چبؼضا ِۇضبؼب9 

« لٗجئىٌ ئىػٍّّٗٔٗىس، ضْٗ ئبٌالھ ثىٍْٗ ض زٌٗغىْٗ ثوٌطبڭ، لېٕي ثىسگٗ ئۇٔي و رضٗجىىٓ

صٖ  جۇرۇۋاٌضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرؼب لبجحىك زىٍسىٍٗ ٍۈزٌىٕىػي ثىٍٗٔال ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي 

ب ٔېّٗ ئي رٖثجىُ! ئِٗضى ِْٗ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽ»ئ ٌضى. ِۇضب ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ ئېَححي9 

صٍّْٖٗ، ئۇالرٔىڭ جبٌالٔؽبْ ئبصٍِٖىرىٕي ھبالن لىٍىۋٖجحىڭ. ئٗگٗر سبٌىطبڭ ئۇالرٔي ۋٖ ِېٕي ثۇ 

ئىػحىٓ ثۇرۇٔال ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ ثوالجحىڭ، ئۇ چبؼضا ِبۈب ثۇٔضاق ئېؽىر وٌٍّٗٗححي. ئي رٖثجىُ! 

لٗۋِىّٕىڭ  ئبرىّىسصىىي ئٗسّٗلٍٗرٔىڭ لىٍّىػي جۈپٍٍٗىضىٓ ثىسٔي ھبالن لىالِطْٗ؟ ثۇ

ِوزاٍضىٓ ٍبضبٌؽبْ ھٍٗىٌٗگٗ چولۇٔؽبٍٔىمي ضٗٔضىٓ وٌٗگْٗ ضىٕبلحۇر، ضْٗ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ 

سبٌىؽبْ ثٗٔضٖۈٕي ئبزصۇرىطْٗ، سبٌىؽبْ ثٗٔضٖۈٕي ھىضاٍٗت لىٍىطْٗ. ضْٗ ثىسٔىڭ ئىگىّىس ۋٖ 

ِٗصٖجىبرىّىسضْٗ، ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍؽىٓ. ضْٗ 

گۇٔبھىبرالرٔي ئٗپۇ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ۋٖ سبجبالغمۇچىالرٔىڭ ئٍٗىجىٕي ٍ گىگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭ 

 ٍبسػىطىطْٗ.

_ ثىسٔي ثۇ صۇَٔبصا ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ِۇٍٗضطٗر لىٍؽىٓ، ئبسىرٖجحىّۇ ثىسٔي  145

ئبٌالھ «. قٍبسػىالرٔىڭ لبجبرىضا لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، ثىس گۇٔبھٍىرىّىسؼب جٗۋثٗ لىٍىپ ضبۈب لبٍححۇ

ِْٗ ئبزاثىُ ثىٍْٗ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبغۇ وىػىٍٗرٔي ئبزاثٍىؽبٔضٖن، ثبغمب »ِۇضبؼب ئېَححي9 

ثٗٔضىٍىرىُ ئىچىضىّٕۇ سبٌىؽبْ وىػىٕي ئبزاثالٍّْٗ، ِېٕىڭ رٖھّىحىُ ِٗسٍۇلبجىّٕىڭ ھِّٗىطىگٗ 

ىؽبْ، ثۇٍرۇؼبْ ئورجبلحۇر. رٖھّىحىّٕي ِٗٔضىٓ لورلىضىؽبْ، ِېٕىڭ ئبزاثىّضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٍٗٗض

پٗرزٌىرىّٕي ئبصا لىٍىضىؽبْ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ، ِېٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ 



ئىىٍٗٔىىىّگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرؼب ئىػىٕىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ جېگىػٍىه 

 «.لىٍىّْٗ

_ رٖھّىحىّٕي ٍٗٔٗ ئولۇظ ۋٖ ٍېسىػٕي ئ گّٗٔىگْٗ ئٌٗچي ِۇھِّٗٗص  146

ٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگىػىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ سبش لىٍىّْٗ. ئۇالر ئ زىضىىي جٗۋرات، ئىٕجىٍالرصا ئ

ئۇ پٍٗؽِٗجٗر ئۇالرٔي »ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈپىحىٕىڭ ِۇٔضاق ٍېسىٍؽبٍٔىمىٕي و رىضۇ9 

ۋٖ صىٕضا ئبٌالھٕىڭ ٍٗوىٗ _ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػمب 

ٍبسػي صٖ  لبراٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ئىػالرؼب ثۇٍرۇٍضۇ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ، 

ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ۋٖ صىٕضا ٍبِبْ صٖ  لبراٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ئىػالرصىٓ جوضىضۇ، ئۇالرؼب پبن 

پبن ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېَىع _ ئىچىػٕي ۋٖ ئ ٍٍىٕىػٕي ھبالي لىٍىضۇ، چوغمب گ غىگٗ ئوسػبظ ٔب

ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېَىػٕي ۋٖ ئبٌالھ چٗوٍىگْٗ ئىػالرٔي لىٍىػٕي ھبراَ لىٍىضۇ، پبضىىٕب ثوٌۇ  لبٌؽبْ 

ٍٗرٔي وېطىپ جبغالظ، ؼٗٔىَّٗجٍٗرٔي و ٍضۈرۈۋېحىع، ضٗۋٍٖٔىه ثىٍْٗ ئبصَٖ ئ ٌحۈرگْٗ 

ٌِٗضىٓ وىػىٕىّۇ ئ ٌحۈرۈظ لبجبرٌىك ئىٍگىرى ئۇالرؼب ثۇٍرۇٌؽبْ ئېؽىر صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ئٗ

لبٌضۇرىضۇ. ثۇ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔي ھ رِٗجٍىگْٗ، ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ ثٗرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ 

 «.ۋٖصٖ لىٍؽبْ ِۇوبپبجالرؼب ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ  »الرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔ 147

ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ  

ھِّٗىڭالرؼب ئٗۋٖجىْٗ ئٌٗچىطىّْٗ. ِْٗ ثىرٖر ِىٍٍٗجىٗ ٍبوي ثىرٖر لٗثىٍىگٗ سبش ئِٗٗش، 

جٗرِْٗ. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ثٌٗىي ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗجىٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗ

ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ئىجبصٖجىٗ الٍىك زات ٍولحۇر، ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجٕي ٍولحىٓ ثبر لىٍىػمب، ئۇالرٔي ٍوق 

لىٍىػمب ۋٖ لبٍحب جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىرصۇر. غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ 

الھحىٓ ئ زىگٗ ۋٖ ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وٌٗحۈرۈۈالر، ئبٌالھمب، ئبٌ

وىحبثالرؼب ئىّبْ وٌٗحۈرىضىؽبْ، ئولۇظ ۋٖ ٍېسىػٕي ئ گّٗٔىگْٗ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈۈالر، 

جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػمب ِۇۋٖپپٗق ثوٌۇغۇۈالر ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىڭالر، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي 

 «. ئورۇٔضاۈالر

_ ِۇضبٔىڭ لٗۋِي ئىچىضٖ ھٗلىمٗت ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جۇرىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي جوؼرا  148

 ٍوٌؽب ثبغالٍضىؽبْ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىضىؽبْ ثىر جبِبئٗ ثبر.



_ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئ ز ئىچىضىىي جبرِىمىؽب ئبضبضْٗ ئوْ ئىىىي لٗثىٍىگٗ  156

ٗرثىر جبرِبق ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىضىٓ ثبرٌىممب وٌٗگْٗ ئىضى.  ث ٌۈۋٖجحۇق. ھ

ھبضبڭ ثىٍْٗ جبغٕي »ِۇضبٔىڭ لٗۋِي ثبٍبۋأضا ئۇٔىڭضىٓ ضۇ جٌٗٗ  لىٍؽبٔضا، ثىس ِۇضبؼب9 

صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق. ِۇضب ھبضىطي ثىٍْٗ جبغٕي ئۇرۇۋىضى، ئۇٔىڭضىٓ ئوْ ئىىىي « ئۇرؼىٓ

ئوْ ئىىىي لٗثىٍىٕىڭ ھٗرثىرى ئ زىٕىڭ ضۇ ئىچىضىؽبْ ئورٔىٕي ثىٍضى، ثۇالق ئېحىٍىپ چىمحي، 

ثىرى ٍٗٔٗ ثىرىٕىڭ ئورٔىؽب ثېرىۋاٌّبٍضىؽبْ ثوٌضى. ئۇالرؼب ثۇٌۇجٕي ضبٍىۋْٖ لىٍىپ ثٗرصۇق، ئۇالرؼب 

ثىس ئبجب لىٍؽبْ پبن ٔٗرضىٍٗرصىٓ »جٗرٖٔجىۋىً ثىٍْٗ ث صۈٔىٕي چۈغۈرۈ  ثٗرصۇق. ئۇالرؼب9 

. ئۇالر ثىر سىً ٔٗرضىٕي ٍٗۋېرىپ ئۇٔىڭضىٓ زېرىىىپ لبٌضى ۋٖ ثۇ ٍبسػي صېضۇق« ٍٗۈالر

ٔٗرضىٍٗرٔي ٔبچبر ٔٗرضىٍٗرگٗ ئبٌّبغحۇرۇ  ثېرىػٕي جٌٗٗ  لىٍضى. ئۇالر ثۇٔضاق جۇزوورٌۇق لىٍىع 

ثىٍْٗ ثىسگٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌّٖىضى، ٌېىىٓ ئ زىگٗ زىَبْ ضبٌضى. چۈٔىي و پٍىگْٗ ٍبسػىٍىمالرصىٓ 

 ى ۋٖ ئ زٌىرىٕي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب جېگىػٍىه لىٍضى.ِٗھرۇَ لبٌض

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ئبضىٍَىمىٕي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئۇالر  151

ضىٍٗر ثۇ »ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبْ، ِۇضبؼب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ۋٖ ئۇالرؼب9 

ٔىڭ ِېۋىٍىرىضىٓ، ئبغٍىمٍىرىضىٓ سبٌىؽىٕىڭالرچٗ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖش غٗھىرىضٖ جۇرۇۈالر، ئۇ ٍٗر

ئي ئبٌالھ! ›وٗۈحبغب ٍٗۈالر، غٗھٗر صٖرۋازىطىضىٓ ئبٌالھمب ئېگىٍگْٗ ھبٌضا وىرىڭالر، 

صٖۈالر. غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ثىس ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ‹ گۇٔبھٍىرىّىسٔي وٗچۈرگىٓ

ٗي لىٍؽۇچىالرؼب ئىىىي ئبٌِٗضٖ ِۇوبپبجىٕي ئىجبصٖجٕي ِۇوِّٗ_  ِٗؼپىرٖت لىٍىّىس، جبئٗت

 صېَىٍگٗٔضٖ، ئۇالر ئ زٌىرىگٗ صېَىٍگْٗ ض زٌٗرٔي ئ زگٗرجىۋٖجىْٗ ئىضى.« ئبغۇرۇ  ثېرىّىس

_ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي وبپىرالر ئبٌالھ ئېَحمبْ ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔي ثبغمب ض زٌٗرگٗ  151

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئبضىٍَىمي ۋٖ ئ زگٗرجىۋٖجحي، غٗھٗر صٖرۋازىطىضىٓ ؼبصىَىپ وىرصى. 

 ھٗلطىسٌىمي ضٗۋٖثٍىه، ئبضّبٔضىٓ ئبزاة ئٗۋٖجىپ ھبالن لىٍىۋٖجحۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرصىٓ صېڭىس ثوٍىضىىي غٗھٗر ئبھبٌىطىٕىڭ ئٗھۋاٌي  152

ٍىك جوؼرۇٌۇق ضورا  ثبلمىٓ. ثۇ غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ھٗر غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ثېٍىك جۇجۇظ ئبرلى

ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  ھٗصصىضىٓ ئبغبجحي. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرٔي غٗٔجٗ وۈٔىٕىڭ 

ھ رِىحىٕي ضبلالغمب ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ثېٍىك جۇجۇغحىٓ ِٗٔئي لىٍؽبْ. ئبٌالھ ئۇالرٔي 

ي، غٗٔجىضىٓ غۇٔضاق ضىٕىؽبٔىي، غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ثېٍىمالر لىرؼبلمب ٍېمىٓ جبٍالرصا ٌٍٍٗٗ  ٍۈرٖجح

ثبغمب وۈٍٔٗرصٖ ثۇ ثېٍىمالر صېڭىسٔىڭ چوۈمۇر جبٍٍىرىؽب وېحىپ لبالجحي ۋٖ ئۇالرٔىڭ و زىگٗ 

و رۈٍّٔٗححي. غۇۈب ئۇالر ھىٍَٗ ئىػٍىحىپ، ثېٍىمالرٔي غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ و ٌچٗوٍٗرگٗ ثبغال  



ۈٍٔۈوحٗ ثېٍىك ضوال  لوٍبجحي، ئبٔضىٓ ثبغمب وۈٍٔٗرصٖ ئۇالرٔي جۇجبجحي. ثىس ئۇالرٔي غٗٔجٗ و

جۇجّبضٍىممب ثۇٍرۇظ ثىٍْٗ ضىٕىؽبٔضٖن، ئۇالرٔي ٍٗٔٗ ئ زٌىرىٕىڭ ئبضىٍَىمي جۈپٍٍٗىضىٓ ھٗر سىً 

 ضىٕبلالر ثىٍْٗ ضىٕبٍّىس.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىچىضىىي ثىر جبِبئٗ  153

ضبلالغٕىڭ زۆرۈرٌۈوي ۋٖ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك وىػىٍٗر ئ زٌىرىگٗ غٗٔجٗ وۈٔىٕىڭ ھ رِىحىٕي 

لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھ ثۇ »لىٍىػٕىڭ گۇٔبھي ھٗلمىضٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچىالرؼب9 

صۇَٔبصا ھبالن لىٍىضىؽبْ ٍبوي ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاثالٍضىؽبْ لٗۋِگٗ ٔېّٗ ئۈچۈْ ۋٖز _ 

وىػىٍٗرٔي ٍبسػي »الر ثوٌطب9 صېگْٗ. ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچى« ٔٗضىھٗت لىٍىطىٍٗر؟

ئىػالرؼب ثۇٍرۇ ، ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضۇغحىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھ  ثىسگٗ پٗرىس لىٍؽبْ 

ِٗضئۇٌىَىحىّىسٔي ئبصالىٍضۇق صٖ  ئبٌالھ ئبٌضىضا ئ زرٖ ئېَحىػىّىس ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىّىس، 

ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗىػىٕي، ثۇٔضاق لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ ئبٌالھحىٓ لورلۇغىٕي، ئۇٔىڭ 

صېگْٗ « ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىػىٕي ئۈِىض لىٍىّىس

 ئىضى.

_ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ ثېٍىك جۇجمبْ  154

ؽبْ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحٗ جېشىّۇ جبِبئٗ  ئ زىگٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍّى

ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ، ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچىالرٔىڭ ٔٗضىھٗجٍىرىگٗ لۇالق ضبٌّىؽبْ  چبؼضا، 

ئبٌالھ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچىالرٔي لۇجمۇزۇ  لېٍىپ، غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ 

 صٖجٍىه ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىضى.ئبضىٍَىك لىٍىپ ثېٍىك جۇجمبْ جبِبئٗٔي لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه غىض

_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ غٗٔجٗ وۈٍٔۈوحٗ ثېٍىك جۇجّبۈالر صېگْٗ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىپ  155

ثبرچٗ »ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

 ئۇالر غۇٔضاق ثوٌۇ  وٗجحي.صېضى ۋٖ « ٍبسػىٍىمحىٓ ٍىراق لىٍىٕىپ، سبر ِبٍّۇْ ثوٌۇ  وېحىڭالر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا رٖثجىڭ ٍٗھۇصىَالرؼب جب لىَبِٗجىٗ  156

لٗصٖر ئۇالرٔي چولۇَ لبجحىك ئبزاثالٍضىؽبْ ۋٖ سبرالٍضىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئٗۋٖجىپ جۇرىضىؽبٍٔىمي 

ۋٖ گۇٔبھىبرٌىمي ضٗۋٖثٍىه ھٗلمىضٖ ئوچۇق سٗۋٖر ثٗرگْٗ ئىضى. غٗوطىسوي، رٖثجىڭ وبپىرٌىمي 

ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي ٔبھبٍىحي جېس  جبزاٌىؽۇچىضۇر، گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 گۇٔبھٍىرىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب جوٌىّۇ ِېھرىجبٔضۇر.

حۇق، ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ _ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ٍٗر ٍۈزىضٖ جۈرٌۈن پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈۋٖج 157

پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، وىػىٍٗرٔىڭ ھٗق _ ھولۇلىٕي لوؼضاٍضىؽبْ ٍبسػىٍىرىّۇ  –ئبٌالھٕىڭ ئِٗر 



ثبر، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىؽبٍٔىرىّۇ ثبر، ئۇالرٔي ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي 

بٍبغبجچىٍىك ثىٍْٗ ضىٕىضۇق، ئۇالرٔي جبغال ، رٖثجىگٗ جٗۋثٗ لىٍطۇْ صٖ ، رىسلىٕي وٗڭ لىٍىپ ث

 ٍٗٔٗ رىسلىٕي جبر لىٍىپ، زىَبْ _ زٖسّٗجٍٗرگٗ صۇچبر لىٍىپ لبجحىمچىٍىك ثىٍّٗٔۇ ضىٕىضۇق.

_ ٍۇلىرىضا ضۈپىحي ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔالرصىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ غۇٔضاق ٔبچبر  158

ضى، جٗۋراجٕي ئولۇ  ئ گٗٔضى، ئِّٗب ئٗۋالصالر ثبرٌىممب وٌٗضىىي، ئۇالر جٗۋراجمب ۋارىطٍىك لىٍ

ئۇٔىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب سىالپٍىك لىٍضى. ئۇالر ِبي _ صۇَٔبؼب ثوٌؽبْ لبجحىك ھېرىطٍىمىضىٓ، ثۇ 

صۇَٔبٔىڭ ئٗرزىّٗش ٔٗرضىٍىرىگٗ ثېرىٍىپ پبرا ئېٍىػمب ئوسػبظ ئٗڭ رٖزىً لىٍّىػالرٔي ضبصىر 

ھٗۋٖضٍٗرگٗ ثېرىٍىپ9  –ٍۇق، لۇرۇق ئبرزۇ لىٍىضۇ. ئۇالر غۇٔضاق لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍىپ جۇرۇل

صٖ  ج ٍٍۈٍضۇ. ئۇالر ھبراَ ٍېَىػحىٓ لورلّبٍضۇ، « ئبٌالھ ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ»

ھبراَ پۇي _ ِبي ئۇالرٔىڭ لوٌىؽب وٌٗطىال، ھېچجىر ئىىىىًٍّٗٔٗ ئبٌىضۇ ۋٖ ھبرإِي ھبالي ضبٔب  

. ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرصىٓ جٗۋراجمب ئِٗٗي لىٍىع، ئبٌالھ ٍٍٗضۇ، ئۇالر گۇٔبھحىٓ لوي ئۈزٍِٗضۇ

جوؼرۇٌۇق پٗلٗت ھٗلىمٗجٕىال ئېَحىع، ٍبٌؽبْ ئېَحّبضٍىك ھٗلمىضٖ چىڭ ۋٖصٖ ئېٍىٕؽبْ 

ئِٗٗضّىضى؟ ھبٌجۇوي، ئۇالر جٗۋراجٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي ئ گٗٔضى، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍّىضى، ثۇ 

ضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ھٗلحٗ ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍ

ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍبٔؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئبسىرٖت ٍۇرجي ئٗڭ ٍبسػىضۇر، 

ھبراَ ٍېَىػحىٓ لورلّبٍضىؽبْ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالر ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا جٍَٗبرالٔؽبْ 

 ٍىىىٕي چۈغِّٗٔٗضۇ؟ ئۇالر ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجِّٗضۇ؟ ِۇوبپبجالرٔىڭ ٔٗلٗصٖر ٍبسػي ئىىٗٔ

_ وىحبثمب چىڭ ئېطىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭضىىي ئٗلىضٖ، ئٗھىبَ ِٗضىٍىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىگٗ  166

جوٌۇق  ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ، ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، 

ٌٍىرىٕىڭ ئٗجىرىٕي جوٌۇق ثېرىضۇ، ئۇٔي ھٗرگىس غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ غۇ ٍبسػي ئىع ئِٗٗ

 ثىىبر لىٍىۋٖجٍّٗضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ثىس جۇر جېؽىٕي ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ  161

ئۈضحىگٗ ضبٍىۋٖٔضٖن جىىٍىگْٗ ئىضۇق. ئۇالر ٔبۋاصا ثىس جٗۋراجٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي لوثۇي لىٍّىطبق، 

غۈ  وېحىضىؽبْ ثوٌضى صٖ  ئوٍٍىضى. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ئېَححۇلىي، جبغ ئۈضحىّىسگٗ چۈ

رٖثجىڭالرصىٓ لورلۇغۇۈالر ۋٖ ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىپ لېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ئ زۈۈالرؼب ثېرىٍگْٗ »

ضبِبۋى وىحبة _ جٗۋراجمب ِٗھىَٗ ئېطىٍىڭالر، ئۇٔىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب  ئِٗٗي لىٍىڭالر، ئۇٔىڭضىىي 

 «.ٔي ئېطىڭالرصىٓ چىمبرِبۈالرِىطبلالر –ئٗھضٖ 



ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا رٖثجىڭ ئبصَٖ ثبٌىٍىرىٕي  _  162_ 161 

ئبجىٍىرىٕىڭ پۇغحىضىٓ چىمىرىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ھِّٗىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ 

ېرى جٗثىئىحىگٗ ئورۇٔالغحۇرۇٌؽبْ ئىگىطي ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ٍبرىحىٍىػحىٓ ث

ھٗئٗ، »صېضى. ئۇالر9 « ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر ئِٗٗضّۇ؟)»ھٗلىمٗجٕي ئېحىرا  لىٍضۇرۇ 9 

صېضى . ئۇالرٔي ثۇٔضاق ئېحىرا  لىٍضۇرۇظ لىَبِٗت وۈٔي « رٖثجىّىسضْٗ، ثىس ثۇٔىڭؽب گۇۋاھ ثوٌضۇق

ئبجب »صېّٗضٍىىي ٍبوي « لبٌؽبْ ئىىّٗٔىس ثىس ثۇٔي ثىٍّىگٗٔحۇق، ثۇٔىڭضىٓ ؼٗپٍٗجحٗ»ئۇالرٔىڭ9 

_ ثوۋىٍىرىّىس ئىٍگىرى ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ئٗھضىطىٕي ثۇزؼبْ ئىىْٗ، 

ثىسِۇ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ئىضۇق، ثىسٔىڭ پٗلٗجال ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصى ثوٌۇ  لبٌؽبْ ٍېرىّىس ثبر، 

ٌٗحۈرگٍٗٔىه لىٍّىػي جۈپٍٍٗىضىٓ ثىسٔي ھبالن ئبزؼۇٔالرٔىڭ ئىجبصٖجحٗ ئبٌالھمب غېرىه و

 صېّٗضٍىىي ئۈچۈٔضۇر.« لىالِطْٗ؟

_ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ئۇالرٔي وۇـرىضىٓ ۋٖ غېرىىحىٓ ۋاچ  163

وېچىپ ئىّبٔؽب لبٍحطۇْ صٖ ، ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍٗرٔي لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه لبٔضاق 

 رىطىضىىي ۋٖلٌٗٗرٔىّۇ غۇٔضاق جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىّىس.جبزاٌىؽبٍٔىمىّىس جوؼ

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۈِّىحىڭگٗ ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ثوٌؽبْ غۇٔضاق ثىر ئبصِٖٕىڭ  164

لىططىطىٕي ئولۇ  ثٗرگىٕىي، ثىس ئۇ ئبصِٖگٗ ضبِبۋى وىحبثٕىڭ ئىٍىٍّىرىٕي ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق، ئۇ 

ٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈصى، ثىٍگٍٗٔىرىٕي جبغٍىۋٖجحي، غٍٗحبْ ئۇٔي صىٕىٌ ئىٍىٍّٗرٔي ئ گىٕىپ ثوٌۇ ، ئۇ

 ئ زىگٗ ئٗگٗغحۈرۈۋاٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئبزؼۇٔالرصىٓ ثوٌۇ  وٗجحي.

_ ئٗگٗر سبٌىطبق، ثىس ئبجب لىٍؽبْ ثۇ صىٕىٌ ئىٍىُ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ صٖرىجىطىٕي و جۈرٖجحۇق،  165

ئۇ صۇَٔبؼب ثېرىٍىپ وٗجحي، ٔٗپطي سبھىػىؽب ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىالجحۇق، ٌېىىٓ 

ثوٍطۇٔضى، صۇَٔبٌىك ٌٗززىحىٕي ۋٖ راھىحىٕي ئبسىرٖجٍىىىٕىڭ ئبٌضىؽب لوٍۇۋاٌضى، ئبٌالھمب ئىحبئٗت 

لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍضى. ئۇ ئبصِٖٕىڭ لىٍىمي ئىحمب ئوسػبٍضۇوي، ئىحٕي 

ٍضۇ، لوؼٍىۋٖجّىطٗۈّۇ جىٍىٕي چىمىرىپ ھبضىراٍضۇ، سۇصصى لوؼٍىۋٖجطٗۈّۇ جىٍىٕي چىمىرىپ ھبضىرا

غۇٔىڭضٖن، ِۇٔضاق ئبصِٖگٗ صٖۋٖت لىٍطبۈّۇ ٍبوي صٖۋٖجحىٓ ۋاز وٗچطٗۈّۇ ثٗرىجىر ئ زىٕىڭ 

وبپىرٌىمىٕي صاۋاِالغحۇرىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ ثىسٔىڭ صىٕىّىس ٍېحىپ وېٍىػحىٓ ئىٍگىرى ئبزؼۇٍٔۇق 

بزؼۇْ لٗۋِٕىڭ ِىطبٌىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭٕىڭ جٗپٗوىۇر پبجمبلٍىرىؽب ٍېحىپ وٗجىْٗ ئ

لىٍىػي، ئبٔضىٓ ئىّبْ ئېَحىػي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ لىططىٍىرىٕي ض زٌٗ  

 ثٗرگىٓ.



_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، صٌٖىً _ پبوىحٍىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمىرىپ ئ زىگٗ  166

 ىڭ ِىطبٌي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! زۇٌۇَ لىٍؽبْ لٗۋِٕ

_ ئبٌالھ وىّٕي ئىّبٔؽب ۋٖ جبئٗت _ ئىجبصٖجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍطب، ھىضاٍٗت جبپمۇچي ئٗٔٗ  167

ب لبٌضۇرضب،  ھٗلىمىٌ زىَبْ جبرجمۇچىالر ئٗٔٗ حغۇصۇر، ئبٌالھ وىّٕي ھىضاٍٗت لىٍّىطب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇل

 غۇالرصۇر.

ٔالرصىٓ ٔۇرؼۇٍٔىرىٕي صوزار ئۈچۈْ ٍبراجحۇق، _ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثىس جىٓ ۋٖ ئىٕطب 168

ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرى ثبر ثوٌؽىٕي ثىٍْٗ ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضۇ، ھٗلىمٗجٕي چۈغٍّٗٔٗضۇ، غۇۈب ئۇالر 

ضبۋاثٕي و زٌىٍّٗضۇ، ئبزاثحىٓ لورلّبٍضۇ. ئۇالرٔىڭ و زٌىرى ثبر ثوٌؽىٕي ثىٍْٗ ھٗلىمٗجٕي 

ي ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ۋٖ ھٗلىمٗجٕىڭ ضبصاضىؽب و رٍِٗضۇ، ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرى ثبر ثوٌؽىٕ

لۇالق ضبٌّبٍضۇ. ئۇالر چۈغّٗٔٗضٍىىحٗ، ثىٍّٗضٍىىحٗ، ئ زىگٗ پبٍضىٍىك ٔٗرضىٕي و رِٗضٍىىحٗ 

گوٍب ھبٍۋأالرؼب ئوسػبٍضۇ، ثٌٗىي ئۇالر ھبٍۋأضىّٕۇ ثٗجحٗر ئبزؼۇٔضۇر. چۈٔىي ھبٍۋأالر ئ زىگٗ 

ۇ ۋٖ ئ زىٕىڭ ثبلمۇچىطىؽب ثوٍطۇٔىضۇ. ھبٌجۇوي، صوزار ئۈچۈْ ٍبرىحىٍؽبْ پبٍضىٍىك ٔٗرضىٍٗرٔي و رىض

ثۇ وىػىٍٗر ھبٍۋأچىٍىىّۇ ثوالٌّبٍضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت 

 لىٍىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبٔالرصۇر.

ىضىؽبْ گۈزٖي _ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب ۋٖ وبِبٌىٌ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍ 176

ئىطىٍّىرى ثبر. ئبٌالھٕىڭ ھِّٗٗ ئىطىٍّىرى گۈزٌٖضۇر. ضىٍٗر جىٍٗوٍىرىڭالرٔي ئبٌالھٕىڭ غۇ 

گۈزٖي ئىطىٍّىرىٕي ئبجبظ ثىٍْٗ جىٍٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىٕىڭ ِٗٔىطىٕي ئ زگٗرجىضىؽبْ ٍبوي 

ھٕىڭ ئىطىٍّىرىٕي ٔبالٍىك ِۇغرىىالر ثۇجٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرى ثىٍْٗ ئبجىۋاٌؽبٔضٖن، ئبٌال

ٔٗرضىٍٗرگٗ لوٌٍىٕىضىؽبٔالر ثىٍْٗ وبرىڭالر ثوٌّىطۇْ. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىؽب لبرىحب ضبصىر 

 لىٍؽبْ لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي چولۇَ جبرجىضۇ.

_ ثىس  ٍبراجمبْ ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضٖ وىػىٍٗرٔي ھٗق ٍوٌؽب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ۋٖ ھٗلىمٗجحٗ  171

ىضىؽبْ ثىر جبِبئٗ ثبر ثوٌۇ ، ئۇالر ھىضاٍٗت ٍوٌجبغچىٍىرىضۇر، ئۇالر ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ چىڭ جۇر

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب ِۇٍٗضطٗر ثوٌۇغحىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھٕىڭ وبجحب ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ 

 وىػىٍٗرصۇر.

ٗضىھٗجٍٗرصىٓ _ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئۇ ئبٍٗجٍٗر ثىٍْٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖز _ ٔ 171

ٍۈز ئ رۈگْٗ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالرؼب ئبٌضى ثىٍْٗ ثبٍبغبجٍىمٕىڭ ئىػىىٍىرىٕي ئبچىّىس، غۇٔىڭ 

ثىٍْٗ ئۇالر ئ زىگٗ ئىػىٕىپ وېحىپ جېشىّۇ ھٗصصىضىٓ ئبغىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرٔي ئۇالر ئوٍال  

 ٕىبر لىٍؽبٍٔىمٕىڭ جبزاضىضۇر.ثبلّىؽبْ جٗرٖپحىٓ جۇٍۇلطىس جبزاالٍّىس. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئى



_ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىّْٗ. ئۇالر  172

زوِجۇٌۇلحب جېشىّۇ _  لىٍّىػٍىرىّىسٔىڭ جبزاضىٕي جبرجّبٍّىس صٖ  گۇِبْ لىٍىپ، وۇـرىضا ۋٖ زورٌۇق

ٗ  و پىَىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئبزاثي ھٗصصىضىٓ ئبغىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرؼب ثېرىٍىضىؽبْ جبزا ھٗضطىٍ

ھٗلىمٗجْٗ لبجحىك ثوٌىضۇ. ِېٕىڭ جٗصثىرىُ ھٗلىمٗجْٗ وۈچٍۈوحۇر، ئبزاثىُ لبجحىمحۇر. ِېٕىڭ 

 ئبزاثىّؽب وۈچ ثىٍّٗٔۇ، ھىٍَٗ ثىٍّٗٔۇ ھېچىىُ جبلبثىً جۇراٌّبٍضۇ.

ِٕىڭ _ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبال 173

ِٗجٕۇْ ئِٗٗضٍىىىٕي، ئٗلٍي جبٍىضا ئىىٍٗٔىىىٕي ئوٍال  ثبلّىضىّۇ؟ ئۇالر ئٗلٍىٕي 

ئىػٍٗجّىضىّۇ؟ ھبٌجۇوي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحّىطب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب 

ئۇچراٍضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ پٗلٗجال ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ۋٖ ئۇالرؼب ضِٗىّىٌ ٔٗضىھٗت لىٍؽۇچي 

 ؽِٗجٗرصۇر.پٍٗ

_ ئبغۇ ئىٕىبرچىالر ئبٌالھٕىڭ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ئىگىطي  174

ۋٖ ھِّٗىٕي ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچي ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرىگٗ، ئبٌالھ 

ثىٍْٗ ٔٗزٖر ضېٍىپ، ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجالرؼب ٔٗزٖر ضبٌّىضىّۇ؟ ئۇالر ٍۇلىرىمىالرؼب جٗپٗوىۇر و زى 

ئىجرٖت ئېٍىپ، ئ زٌىرىٕىڭ ئٗجىٍي ٍېمىٍٕىػىپ لبٌؽبٍٔىمىٕىڭ ِۇِىىٍٕىىي ۋٖ وبپىرٌىك ھبٌىحىضٖ 

ئ ٌطٗ ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ئبزاثىؽب صۇچبر ثوٌىضىؽبٍٔىمي ئۈضحىضٖ پىىىر ٍۈرگۈزِِٗضۇ؟ ئۇالر 

 بھالٔضۇرۇغمب ئىػىٕىضۇ؟لۇرئبٕٔىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغىؽب ئىػّٗٔىطٗ، ثبغمب لبٍطي ئبگ

_ ئبٌالھ وىّٕي ئبزصۇرضب، ئۇٔي ھىضاٍٗت لىٍؽۇچي ثوٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ئ ز  175

 وبپىرٌىمىضا لوٍۇ  ثېرىضۇ، ئۇالر ثوٌطب جېڭىرلب  ٍۈرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِٗوىىٍىه وبپىرالر ضٗٔضىٓ لىَبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ضوراٍضۇ.  176

لىَبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي ئىٍىُ پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ »مىٕىي، ئۇالرؼب ئېَح

صٖرگبھىضىضۇر، ئۇٔي پٗلٗت ئبٌالھ ئ زى ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىححب ٍِٗضأؽب چىمىرىضۇ، لىَبِٗجٕىڭ ۋالحي 

 ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئٗھٍىگٗ ِٗسپىَضۇر، ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ئبٌالھمب ئٗڭ ٍېمىٓ پٍٗؽِٗجٗرِۇ ۋٖ

ئۇالر گوٍب ضْٗ «. ئٗڭ وبجحب پٗرىػحىٍٗرِۇ ثىٍٍّٗضۇ، ئۇ ضىٍٗرگٗ پٗلٗجال جۇٍۇلطىس وېٍىضۇ

لىَبِٗجٕىڭ ۋالحىٕي ثىٍىػىٗ ھېرىطّْٗ ثوٌۇ  وٗجىٗٔضٖن ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ضٗٔضىٓ ضورىػىضۇ. 

لىَبِٗجٕىڭ ۋالحي جوؼرىطىضىىي ئىٍىُ ئبضّبٔالر ۋٖ زېّىٕضىىي ثبرٌىك »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ىجٍٗرٔي ثىٍگۈچي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىضۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي لىَبِٗجٕىڭ ۋالحىٕي ىٍؼٗ

 «.ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ



ئبٌالھٕىڭ سبٌىؽىٕىضىٓ ثبغمب، ئ زۈِگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزۈظ، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  188

ٕىڭ لوٌۇِضىٓ وٌٍّٗٗضۇ. ئٗگٗر ِْٗ ؼٍٗىجٕي ثىٍىضىؽبْ ئ زۈِٕي زىَبٔضىٓ لوؼضا  لېٍىع ِې

ثوٌطبَ، ئ زۈِگٗ و پٍٗ  پبٍضا وٌٗحۈرۈغٕىڭ ضٗۋٖثٍىرىٕي لىٍؽبْ ۋٖ زىَبْ _ زٖسّٗت وېٍىػحىٓ 

ثۇرۇْ ئۇٔىڭضىٓ ضبلالٔؽبْ ثوالجحىُ.  ِْٗ پٗلٗت  ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىْٗ ثىر 

ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ، ئبٌالھمب ئىّبْ  پٍٗؽِٗجٗرِْٗ. ِېٕىڭ ئىػىُ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ

ئېَحمبْ، ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕي ئېحىرا  لىٍؽبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ئِٗٗي 

 لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىػحۇر.

ڭ ئۇٔطي _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ئىجبرٖت ثىر جبٔضىٓ ٍبراجمبْ، ئۇٔى 178

_ ئۈٌپٗت ئېٍىػي ئۈچۈْ، ئبٍبٌىٕي ئۇٔىڭ ئ ز جىپىضىٓ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئۇ ئبٍبٌي ثىٍْٗ ٍېمىٕچىٍىك 

لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٍبٌي ٍېٕىىىىٕٗ ھبِىٍىضار ثوٌضى. ثۇ ھبِىٍىضارٌىك ئبسىرٌىػىپ ئبٍبٌىٕىڭ جۇؼۇجي 

ئٗگٗر ثىسگٗ ثېجىرىُ پٗرزٖٔث ئبجب » ٍېمىٕالغمبٔضىٓ وېَىٓ، ئٗر _ ئبٍبي ئىىىىٍَْٗ رٖثجي ئبٌالھمب9

 صٖ  صۇئب لىٍضى.« لىٍطبڭ، ئٌٗۋٖجحٗ ثىس ضېٕىڭ ثۇ ٔېّىحىڭگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌىّىس

ئبٌالھ ئۇ ئٗر _ ئبٍبي ئىىىىطىگٗ ثېجىرىُ ئوؼۇي پٗرزٖٔث ئبجب لىٍىۋىضى، ئۇالر  _  186

رىىٍٗرٔي لىٍىۋاٌضى، ئۇ پٗرزٖٔحٕي ئبٌالھ ئ زى ٍبراجمبْ ئبغۇ پٗرزٖٔث جوؼرۇٌۇق ئبٌالھمب غې

ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب چولۇٔىضىؽبْ لىٍىپ ٍېحىػحۈرصى. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ھٗرلبٔضاق ثىر غېرىىحىٓ 

 ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ھېچ ٔٗرضىٕي ٍبرىحبٌّبٍضىؽبْ، ثٌٗىي ئ زٌىرى ٍبرىحىٍؽبْ ئبغۇ ئبجىس  181

 لىٍىۋاالِضۇ؟ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھمب غېرىه 

_ ھبٌجۇوي، ئۇ ٔٗرضىٍٗر ٔٗ چولۇٔؽۇچىٍىرىؽب ٍبرصَٖ ثېرىػىٗ، ٔٗ ئ زىٕي زىَبْ _  181

زٖسّٗجحىٓ لوؼضاغمب لبصىر ئِٗٗش. ئۇ ٔٗرضىٍٗر چولۇٔؽۇچىٍىرىؽب ثىرٖر پبٍضا ٍٗجىۈزٌّٖىطٗ ٍبوي 

ر لبٔضالّۇ ئۇ ئۇالرٔي زىَبٔضىٓ لوؼضا  لبالٌّىطب ۋٖ ٍبوي ئ زىٕي لوؼضىَبٌّىطب، ثۇ ِۇغرىىال

ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضۇ؟ لبٔضالّۇ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌىضۇ؟ ثۇ ئوپئوچۇق 

 ئبزؼۇٍٔۇق، ئۇچىؽب چىممبْ ئٗلىٍطىسٌىك ۋٖ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىك ئِٗٗضّۇ؟!

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ئبغۇ ثۇجٍىرىڭالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب  182

صٖۋٖت لىٍطبۈالرِۇ، ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ صٖۋىحىڭالرٔي ئبۈٍىّبٍضۇ ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئٗگٗغٍّٗضۇ. ٍٍِٗي 

ئۇالرٔي صٖۋٖت لىٍىڭالر، ٍبوي جىُ جۇرۇۈالر، ئۇالر ئۈچۈْ ثٗرىجىرصۇر. چۈٔىي ئۇ ٔٗرضىٍٗر 

جّۇ ضىٍٗرٔىڭ صٖۋىحىڭالرٔي ئبۈٍىّبٍضۇ ۋٖ ضىٍٗرٔي و رٍِٗضۇ، جوؼرا ٍوٌؽب ئٗگٗغٍّٗضۇ ۋٖ صٖۋٖ

 لىالٌّبٍضۇ. 



_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىڭالر ضىٍٗرگٗ  183

ئوسػبغال ئبٌالھ ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجحۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇ ٔٗرضىٍٗر چولۇٔۇغمب ئٗرزىَضۇ صېگْٗ 

صۇئبٍىڭالرٔي ئىجبثٗت گۇِبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ضىٍٗر ئۇالرؼب صۇئب لىٍىپ ثېمىڭالر، ئۇالر 

لىٍىپ ثبلطۇْ! ئٗگٗر صۇئبٍىڭالرٔي ئىجبثٗت لىٍطب، جىٍىگىٕىڭالرٔي ثېرٌٖىطٗ، ضىٍٗرٔي راضحچىً 

صېگىٍي ثوٌىضۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ جىٍىگىٕىڭالرٔي ئبجب لىالٌّىطب، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي 

 ضۇ.جولۇؼبْ ٍبٌؽبٔچىالر ئىىٍٗٔىىىڭالر ئبغىبرىالٔؽبْ ثوٌى

_ ثۇ ثۇجالرٔىڭ ضىٍٗر ثىٍْٗ ِېڭىپ ھبجىحىڭالرٔي راۋا لىٍىپ ثېرىضىؽبْ پۇجٍىرى ثبرِۇ؟  184

ٍبوي ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ ثىر ٔٗرضٗ ئۇزىحبالٍضىؽبْ ٍبوي ضىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍّبلچي ثوٌؽبٔالرصىٓ 

رضىحىپ ضىٍٗرٔي جوضۇ  لبالالٍضىؽبْ لوٌٍىرى ثبرِۇ؟ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ضىٍٗر و رِىگٕٗٔي و 

لوٍىضىؽبْ و زٌىرى ثبرِۇ؟  ۋٖ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ضىٍٗر ئبۈٍىّىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئبۈال  ضىٍٗرگٗ سٗۋٖر 

ثېرىضىؽبْ لۇاللٍىرى ثبرِۇ؟ ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇ ئىالھٍىرىڭالر ٍۇلىرىمي ئىػالرٔي لىالٌّىطب، 

ا وٌٗحۈرٌِٖٗضۇ؟ ٍبوي ضىٍٗر ئۇالرؼب ٔېّىػمب چولۇٔىطىٍٗر؟ ئۇ ٔٗرضىٍٗر ضىٍٗرگٗ ثىرٖر پبٍض

ضىٍٗر »ضىٍٗرٔي زىَبٔضىٓ لوؼضا  لبالالِضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ غۇ ثۇجٍىرىڭالرٔي چبلىرىڭالر، ئبٔضىٓ ِبۈب لبرغي ھِّٗىڭالر 

ىٍىپ ثېمىڭالر. ِْٗ ثىرٌىػىپ، ئبزرالّۇ ِ ھٍٗت ثٗرًِٗ، لوٌۇۈالرصىٓ وېٍىػىچٗ زىَبٔىٗغٍىه ل

 ضىٍٗرٔىڭ ئبجبٌّىع ئىالھٍىرىڭالرؼب لىٍچٗ پٗرۋا لىٍّبٍّْٗ، چۈٔىي ِېٕي ئبٌالھ لوؼضاٍضۇ.

_ غٗوطىسوي، ِېٕي لوؼضاٍضىؽبْ، ِبۈب ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ئىگَٗ ِبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً  185

چىٍىك لىٍىضۇ، ئۇالرؼب لىٍؽبْ ئبٌالھحۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىچىضىىي ضبٌىھ وىػىٍٗرگٗ ئىگىضار

 ٍبرصَٖ لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي صۈغٍّٗٔىرىضىٓ لوؼضاٍضۇ.

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ غۇ ثۇجٍىرىڭالر ضىٍٗرگٗ  186

 «.ھٗرگىس ٍبرصَٖ ثېرٌٍّٖٗضۇ، ھٗجحب ئ زىگىّۇ ٍبرصَٖ ثېرٌٍّٖٗضۇ

ٗجىٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ثۇجالرٔي ھىضاٍ 187

ٔٗرضىٍٗر صٖۋىحىڭٕي ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇالر ضبۈب لبرا  جۇرؼبٔضٖن و رۈٔطىّۇ، ٌېىىٓ ئۇالر ھېچ ٔٗرضىٕي 

 و رٌٍّٖٗضۇ، چۈٔىي ئۇ ٔٗرضىٍٗرصٖ و رۈظ ئىمحىضارى ٍوق.

ق _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ضېٕىڭ لٗۋِىڭ وىػىٍٗرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىگٗ ۋٖ ئٗسال 188

_ پٗزىٍىحىگٗ ئٗھّىَٗت ثېرىڭالر، ئۇالرٔىڭ وِٗچىٍىىٍىرىٕي ئٗپۇ لىٍىڭالر، ئۇالرصىٓ ئ زىگٗ ئېؽىر 

وېٍىضىؽبْ ئىػالرٔي جٌٗٗ  لىٍّبۈالر. ئٗگٗر جٌٗٗ  لىٍطبۈالر، ئۇالرٔي لبچۇرۇ  لوٍىطىٍٗر. 



ٗڭ ثوٌّبۈالر، وىػىٍٗرٔي ثبرچٗ گۈزٖي ئٗساللمب ۋٖ ٍبسػي ئٌِٗٗگٗ ثۇٍرۇۈالر، ٔبصأالر ثىٍْٗ ج

 ئٗلىٍطىسٌٗر ثىٍْٗ جبالظ _ جبرجىع لىٍّبۈالر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر غٍٗحبٔضىٓ ضېٕي ؼٗزٖپٍىٕىػىٗ وۈغىۈرجىضىؽبْ ٍبوي  166

ٍبسػىٍىمحىٓ ضوۋۇ  وېحىػىٗ چبلىرىضىؽبْ ۋٖ ٍبوي ٍبِبٍٔىممب ئۈٔضٍٖضىؽبْ ثىرٖر  ۋٖضۋٖضىٕي 

بھ جىٍىگىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ ثبرٌىك گٗ  _ ض زٌٗرٔي ھېص لىٍطبڭ، صٖرھبي ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ پبٔ

 ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ئىػٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع  161

ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر غٍٗحبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىگٗ ئۇچرىطب، ئبٌالھمب 

ر ئىحبئٗت لىٍىػٕىڭ ۋٖ جٗۋثٗ لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي ئېطىگٗ ئبٌىضۇ _ صٖ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصى

 لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىضۇ. 

_ ئبزؼۇٔالر غٍٗحبٔالرٔىڭ صوضحٍىرىضۇر. جىٓ _ غٍٗحبٔالر ئبصىّىٌ غٍٗحبٔالرٔي  161

ئبزصۇرۇغحىٓ لٗجئىٌ جوسحب  لبٌّبٍضۇ، ئبصىّىٌ غٍٗحبٔالرِۇ جىٓ _ غٍٗحبٔالرٔىڭ ٍٔٗرٖۈٍىرىگٗ 

 ئٗگىػىػحىٓ جوسحب  لبٌّبٍضۇ. 

ْٗ ئ زۈۈٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ض 162

ئ زۈۈال ئوٍضۇرۇ  »ئىطپبجالظ ئۈچۈْ، ئۇالر جٌٗٗ  لىٍؽبٔضٖن ثىرٖر ِ جىسٖ وٌٗحۈرِىطٗڭ، ئۇالر9 

سبٌىؽبْ ِ جىسىٕي وٌٗحۈرۈظ »صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « چىمطبڭ ثوٌّبِضۇ؟

الھ ئبجب لىٍىضۇ. ِْٗ پٗلٗت رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ ِبۈب ِېٕىڭ لوٌۇِضىٓ وٌٍّٗٗضۇ، چۈٔىي ئۇٔي ئبٌ

ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽىال ئِٗٗي لىٍىّْٗ، ئبٌالھ ِېٕي غۇٔىڭؽب ثۇٍرىضى. ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئولۇ  

ثېرىۋاجمبْ ثۇ لۇرئبْ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ صٌٖىً _ پبوىححۇر، ِۇئّىٍٕٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب 

 «.ب ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ رٖھّٗجحۇرٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ثبٍبْ ۋٖ ئۇالرؼ

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ، لۇرئبْ ئولۇٌؽبْ چبؼضا،   163

 ئۇٔي صىممٗت ثىٍْٗ جىُ جۇرۇ  ئبۈالۈالر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕي چىٓ ئىشالش ثىٍْٗ ٍېٍىٕؽبْ ۋٖ ئٍّٗٗٔگْٗ ھبٌضا،  164

ئېحىپ جۇرؼىٓ، ئبۋازىڭٕي ٍۇلىرىّۇ ئِٗٗش، ثٗن ج ۋّٖٔۇ ئِٗٗش، ئٗجىگٗٔضٖ _ ئبسػبِضا ٍبص 

 ئوجحۇراھبي لىٍؽىٓ، ضْٗ ھٗرگىس ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽۇچىالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ.



_ رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضىىي پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجّبٍضۇ، ئۇٔىڭؽب  165

وېچٗ _ وۈٔضۈز ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَحىضۇ، ئۇٔي ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ِۇوِّٗٗي ئىحبئٗت لىٍىضۇ، 

 پبن صٖ  ِٗصھىٌٍَٗٗضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىپ ضٗجضٖ لىٍىضۇ.

 

 

 

 

 

 



 ئٗٔفبي ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ضبھبثىٍىرىڭ ضٗٔضىٓ ثٗصرى ئۇرۇغىضا لوٌؽب وٌٗگْٗ ؼٗٔىَّٗجٍٗرٔي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر!  1

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا لبٔضاق جٗلطىُ لىٍىػىڭ جوؼرۇٌۇق ضورىػىضۇ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ؼٗٔىَّٗجٍٗرٔىڭ جٗلطىّبجي ھٗلمىضٖ ھ وۈَ ثٗرگۈچي ئبٌالھحۇر. ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ئۇٔي »

ىٍىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك ئبٌالھ و رضٗجىْٗ ثوٍىچٗ جٗلطىُ ل

جبرجىع لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىڭالر،  –لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ؼٗٔىَّٗت جوؼرىطىضا جبالظ 

ئبراۈالرٔي جۈزٖۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثوٌطبۈالر، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 

ٗرٔىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػىڭالرٔي ئىحبئٗت لىٍىڭالر. چۈٔىي ئىّبْ ضىٍ

 «.جٌٗٗ  لىٍىضۇ

_ ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھ ٍبص ئېحىٍطٗ صىٍٍىرىضا لورلۇٔچ پٍٗضا ثوٌىضىؽبْ، لۇرئبٕٔىڭ  1

ئبٍٗجٍىرى جىالۋٖت لىٍىٕطب ئىّبٔي وۈچىَىضىؽبْ، ھٗر ئىػحب ئبٌالھمب جبٍىٕىضىؽبْ، ئبٌالھحىٓ 

 ٓ لورلّبٍضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ثبغمىطىؽب ٍېٍىّٕبٍضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ثبغمىطىضى

_ ئۇالر ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئولۇٍضىؽبْ، ثىس ئبجب لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌضىٓ ثىس  2

 ثۇٍرۇؼبْ جبٍالرؼب ضٗر  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

ٍٕٗرصۇر. ئۇالرؼب _ ٍۇلىرىمي ئٌٍِٗٗٗرٔي ِۇوِّٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّى 3

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍٗر، گۇٔبھٍىرىؽب ِٗؼپىرٖت ۋٖ ئېطىً رىسىك ثبر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ؼٗٔىَّٗت جوؼرۇٌۇق ئىشحىال  لىٍىػمبٔضا، ئبٌالھ ئۇٔي ضىٍٗرصىٓ  4

ؽِٗجٗر! ئېٍىپ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جٗلطىُ لىٍىپ ثېرىػىگٗ جبپػۇرؼبٔضٖن، ئي پٍٗ

رٖثجىڭ  ضېٕي ئ ز ھېىّىحي ثىٍْٗ لۇرٍٖع لٗثىٍىطىٕىڭ غبِضىٓ وېٍىۋاجمبْ وبرۋىٕىٕىڭ ئبٌضىٕي 

جوضۇظ ئۈچۈْ چىمىػمب ثۇٍرىضى. ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثىر گۇرۇھ وىػي ئۇرۇغمب چىمىػٕي ٍبلحۇرِىؽبْ 

 ىػحۇر. ثوٌطىّۇ، ثۇ ئبٌالھ ضبۈب جىجرىً ئبرلىٍىك ۋٖھَي لىٍىع ثىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرؼبْ ئ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثىر گۇرۇھ وىػىٍٗر ھٗلىمٗت ئبٍضىڭالغمبٔضىٓ وېَىّٕۇ، گوٍب  5

و رۈٔۈ  جۇرۇۋاجمبْ ئ ٌۈِگٗ ھٍٗضىٍىۋاجمبٔضٖن ئۇرۇغمب چىمّبضٍىك ئۈچۈْ ضْٗ ثىٍْٗ 

 ِۇٔبزىرىٍىػىۋاجىضۇ.



ِۇغرىىالرٔىڭ وبرۋىٕي ثىٍْٗ _ ئي جبالظ _ جبرجىع لىٍؽۇچىالر ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ  6

ِۇغرىىالر لوغۇٔىضىٓ ئىجبرٖت ئىىىي گۇرۇھحىٓ ثىرىٕىڭ لوٌۇۈالرؼب چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ 

ئىضى. ضىٍٗر ثوٌطبۈالر وبرۋإٔي ئۇرۇغطىس لوٌؽب چۈغۈرۈغٕي ٍبلحۇراجحىڭالر، ئبٌالھ ئ ز ئِٗرى 

ي ٍولىحىپ، ئۇالرٔىڭ ٍىٍحىسىٕي لۇرۇجۇ  ئبرلىٍىك ئىطالِٕي ؼٌٗىجىگٗ ئېرىػحۈرۈغٕي، وبپىرالرٔ

 جبغالغٕي سبالٍضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ثۇٔضاق لىٍىػي ِۇغرىىالر لبٔچىٍىه ٍبِبْ و رۈ  وٗجطىّۇ، ئىطالِٕي ۋٖ  7

 ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئٗزىس لىٍىع، غېرىه ئٗلىضىطىٕي ۋٖ ِۇغرىىالرٔي پۈجۈًٍٔٗ ٍوق لىٍىع ئۈچۈٔضۇر.

غي ثوٌؽبْ وۈٔىضٖ لبٔضاق ٍبرصَٖ لىٍؽبٍٔىمىٕي ئٗضٍٗۈالر، _ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗصرى ئۇرۇ 8

ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب لبرغي ٔۇضرٖت جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئىضىڭالر، ئبٌالھ9 

صٖ  جىٍىىىڭالرٔي « ضىٍٗرگٗ ئبرلىّۇئبرلب چۈغىضىؽبْ ِىڭ پٗرىػحٗ ثىٍْٗ ٍبرصَٖ ثېرىّْٗ»

 لوثۇي لىٍؽبْ ئىضى.

ۇ ٔۇضرٖجٕي پٗلٗجال ضىٍٗرگٗ ؼٌٗىجىضىٓ ثېػبرٖت ثېرىع، و ۈٍۈۈالرٔي ئبراَ _ ئبٌالھ ث 16

جبپمۇزۇظ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّىگٗ ئىػٗٔچ لىٍىػىڭالر ئۈچۈٔال لىٍضى. ٍبرصَٖ ضىٍٗرٔىڭ وۈچ _ 

لۇۋۋىحىڭالرصىٓ ئِٗٗش، پٗلٗجال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وېٍىضۇ. ئبٌالھ پبصىػبھٍىمىضا ھِّٗىضىٓ 

 ىرٌىرىضٖ ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.ؼبٌىجحۇر، جٗصث

_ ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ ضىٍٗرٔي صۈغّْٗ لورلۇٔچىطىضىٓ جىٕچالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ  11

ٍٗۈگىً ثىر ئۇٍمۇ ثېؽىػٍىؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي زاھىرىٌ پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ پبوالظ، 

ۈزۈظ، لٌٗجىڭالرٔي ِۇضحٗھىَٗ لىٍىع ۋٖ لۇٍِۇلحب ضىٍٗرصىٓ غٍٗحبٕٔىڭ ۋٖضۋٖضىطىٕي وٗجى

 لٗصىّىڭالرٔي ِٗزِۇت جۇرؼۇزۇظ ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ ئىضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ ز ۋالحىضا رٖثجىڭ ثٗصرى ئۇرۇغىضا ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍؽبْ  11

صَٖ ثېرىّْٗ، ِۇئّىٍٕٗرٔي جىھبص ٍِٗضأىضا ِْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ، ضىٍٗرگٗ ٍبر»پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ 

« ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼۇزۇۈالر، ِْٗ وبپىرالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لبجحىك لورلۇٔچ ۋٖ سبرٌىمٕي ضبٌىّْٗ

ئي ِۇئّىٍٕٗر! وبپىرالرٔىڭ گٗصٍٖٔىرىگٗ لىٍىچ ثىٍْٗ ئۇرۇۈالر، ئۇالرٔىڭ »صېگْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ 

 صٖ  ۋٖھَي لىٍؽبْ ئىضى. « ىچ ثىٍْٗ ئۇرۇۈالرپۇت _ لوٌٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ثوؼۇٍِىرىؽب لىٍ

_ وبپىرالرٔىڭ گٗصٍٖٔىرىگٗ، پۇت _ لوٌٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ثوؼۇٍِىرىؽب ِۇٔضاق لبجحىك لىٍىچ  12

ئۇرۇٌۇغي ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي چىممبٍٔىمي ئۈچۈْ ئىضى. وىّىي 

ْٗ، ئبٌالھ ئۇٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي چىمىضىى

 جبزاالٍضۇ. 



_ ئي وبپىرالر! ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ثۇ ئبزاة لىٍّىػىڭالر ئۈچۈْ ثۇ صۇَٔبصا ثېرىٍگْٗ جبزاصۇر.  13

 غۇۈب ضىٍٗر ثۇٔي ِۇغۇ صۇَٔبصا جېحىڭالر، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ضىٍٗرگٗ صوزار ئبزاثي ثبر.

رىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحي ثوٍىچٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجى 14

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر!  ضىٍٗر ئۇرۇظ ٍِٗضأىضا وبپىرالر لوغۇٔي ثىٍْٗ ئۇچراغمبْ چېؽىڭالرصا، 

ھٗرگىس لبچّبۈالر. ئٗگٗر لبچطبۈالر ٍېڭىٍىپ وېحىطىٍٗر. غۇۈب ضىٍٗر ئۇرۇظ ٍِٗضأىضا 

بٌالھ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىضۇ ۋٖ صۈغّىٕىڭالرؼب ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇۈالر، غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ئ

 لبرغي ضىٍٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىضۇ.

_وىّىىي صۈغّٕٗٔي لبٍّۇلحۇرۇظ ٍبوي ئۇرۇظ لىٍىۋاجمبْ ِۇئّىٍٕٗر لوغۇٔىؽب  16

لوغۇٌۇغىضىٓ ثبغمب ثىر ؼٗرٖز ثىٍْٗ، جٗڭ ٍِٗضأىضىٓ  لبچىضىىْٗ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ 

 ۇ، ئۇٔىڭ جبٍي صوزار ثوٌىضۇ، صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!ؼٗزىپىگٗ ئۇچراٍض

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ثٗصرى ئۇرۇغىضا ِۇغرىىالرٔي ضىٍٗر ئ ٌحۈرِىضىڭالر، ثٌٗىي ئۇالرٔي  16

ئبٌالھ ئ ٌحۈرصى، چۈٔىي ئۇالرٔي ئ ٌحۈرۈغۈۈالر ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغحي. ئي 

وبپىرالرؼب ئبجمبْ چېؽىڭضا، ئۇٔي ضْٗ ئبجّىضىڭ، ثٌٗىي ئۇٔي ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗر! ثىر ضىمىُ جوپىٕي 

ئبجحي، چۈٔىي ئۇٔي وبپىرالرٔىڭ و زىگٗ جٗگىۈزگْٗ زات ئبٌالھحۇر. ئبٌالھٕىڭ ِۇٔضاق لىٍىػي 

ِۇئّىٍٕٗرٔي ضىٕبظ، ئۇالرٔي جىھبص ئبرلىٍىك ٍۇلىرى ِٗرجىۋىگٗ ٍٗجىۈزۈظ ۋٖ ٔېّٗجٍىرىٕي 

سوي، ئبٌالھ ئبغىبرا لىٍؽبْ ۋٖ ٍوغۇرؼبْ ثبرٌىك گٗ  _ ض زۈۈالرٔي، جؤۇجۇظ ئۈچۈٔضۇر. غٗوطى

صۇئب ۋٖ ِۇٔبجبجٍىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ثىٍگۈچىضۇر.

_ ِۇغرىىالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىع، ئۇالرؼب ئېحىٍؽبْ جۇپرالٕي ئۇالرٔىڭ و زىگٗ جٗگىۈزۈظ،  17

جبپبٌىك ئۇرۇظ ثىٍْٗ ضىٕبظ لبجبرٌىك ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھحىٕضۇر. ئبٌالھ  ِۇئّىٍٕٗرٔي

ِىىىرٌىرىٕي چولۇَ ِٗؼٍۇ  لىٍؽۇچىضۇر. غۇٔىڭ ثىٍْٗ وبپىرالر ٍب  _  وبپىرالرٔىڭ ھىٍَٗ 

 ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌىضۇ ٍبوي ئۇرۇغۇ  ھبالن ثوٌىضۇ.

ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕىڭ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ زاٌىّالرؼب _ ئي وبپىرالر جبِبئٗضي! ئٗگٗر  18

چۈغۈغىٕي جىٍىطٗۈالر، ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ئبزاثىٕي ضىٍٗرٔىڭ ئۈضحۈۈالرؼب چۈغۈرگْٗ چبؼضا، 

ضىٍٗرٔىڭ جٌٗىپىڭالرٔي ئىجبثٗت لىٍؽبْ ئىضى. چۈٔىي ضىٍٗر ھٗصصىڭالرصىٓ ئبغمبْ زاٌىُ 

ىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لٗۋِطىٍٗر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕي، ئۇٔ

لىٍىػحىٓ ۋٖ ئۇ پٍٗؽِٗجٗرگٗ صۈغٍّٗٔىه لىٍىػحىٓ ۋاز وٗچطٗۈالر، ثۇ ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔب ۋٖ 

ئبسىرٖجٍىىىڭالر ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب صۈغٍّٗٔىه لىٍىػمب 



، ثىسِۇ ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍىػمب، ضىٍٗرٔي ثٗصرىضٖ ۋٖ ئۇٔىڭؽب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػمب لبٍحطبۈالر

ِٗؼٍۇ  لىٍؽبٔضٖن ِٗؼٍۇ  لىٍىػمب لبٍحىّىس، لوغۇٔۇۈالر و   ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ثٗصرى 

ئۇرۇغىضا ضىٍٗر و   لوغۇٍٔۇق جۇرۇلٍۇق، ئبز لوغۇٍٔۇق ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍېڭىٍگٗٔضٖن ٍېڭىٍىطىٍٗر، 

ٗضمبجّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ٍبرصىّي ۋٖ ٔۇضرىحي لوغۇٔۇۈالرٔىڭ و   ثوٌؽبٍٔىمي ضىٍٗرگٗ ئ

 ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ٍېٕىضىضۇر.

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ  16

ئىحبئٗت لىٍىپ، ضىٍٗرگٗ ٔېّىٕي ثۇٍرۇؼبْ ثوٌطب غۇٔي لىٍىڭالر، ضىٍٗرٔي ٔېّىضىٓ جوضمبْ ثوٌطب 

ۇ ئىػحىٓ لبٍحىڭالر، ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب ئولۇ  ثېرىٍىۋاجمبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈال  جۇرۇ ، غ

 ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجّبۈالر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالرؼب ئوسػبظ لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي  11

لۇاللٍىرىّىس ثىٍْٗ »ىٕي چۈغًّٗٔٗ ۋٖ ھېچجىر جٗپٗوىۇر لىٍّبً جۇرۇ ، ئبۈٍىطب، ئۇٔىڭ ِٗٔىط

 صېگْٗ وىػىٍٗرٔي صورىّبۈالر.« ئبۈٍىضۇق

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ جبٍٔىمالرٔىڭ ئٗڭ ٍبِىٕي لۇاللٍىرى ھٗلىمٗجٕي  11

ىٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالر ئبۈالغحىٓ جوضۇٌۇ  لبٌؽبْ، جىٍي ھٗلىمٗجٕي ئېَحىػحىٓ گبچب ثوٌۇ  لبٌؽبْ وىػ

 ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبٍٔىرى ھٗلمىضٖ لىٍچٗ ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضۇ.

_ ئٗگٗر ئبٌالھ ئۇالرصا ثىرٖر ٍبسػىٍىك ثبر صٖ  ثىٍطٗ ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرؼب لۇرئبٕٔىڭ  12

ئۈضحىضٖ  پبوىحٍىرى –ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍىرىٕي ئبۈٍىحبجحي ۋٖ ئۇالرِۇ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ صٌٖىً 

ئٗلىٍٍىرىٕي ئىػٍىحٗجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھمب ئېٕىك ٌِٗۇِىي، ئۇالرصا لىٍچٗ ٍبسػىٍىك ٍولحۇر، ئۇالر 

ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ، ٔبۋاصا ئۇالرؼب لۇرئبٕٔىڭ ھٗلىمٗجٍىرىٕي چۈغٗٔضۈرۈ  ئبۈالجمبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر 

جٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ ھِّٗىٕي ثىٍىپ ۋٖ چۈغىٕىپ ثوٌۇ  ٍٗٔىال ئىّبْ ئېَحىػحىٓ، ھٗلىمٗ

 جبرجىضۇ، ئۇالر ھېچجىر ٍوي ثىٍْٗ ھٗلىمٗجىٗ ٍۈزٌٍّٗٔٗضۇ.

_ ئي ئبٌالھٕىڭ ٍبراجمۇچي ئىگٗ ئىىٍٗٔىىىگٗ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق  24

پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ وىػىٍٗر! ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ضىٍٗرگٗ صۇَٔب ۋٖ 

ٗلىمىٌ ھبٍبت ثېؽىػالٍضىؽبْ ھٗلىمٗجگٗ  چبلىرؼبْ چبؼضا، ضىٍٗر ئۇٔي لوثۇي ئبسىرٖجحٗ ھ

لىٍىڭالر. ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ئىػٕي ثبغمۇرؼۇچىضۇر ، ئۇ ئىٕطبْ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ صىٍي 

ئوجحۇرىطىؽب جوضبٌؽۇ لوٍبالٍضۇ، ٍٗٔي ئۇٔىڭ صىٍىٕي ئ زى سبٌىؽبٔچٗ ئ زگٗرجىضۇ، رٖثجىڭالرٔىڭ 

از لوغۇغۇۈالر وېرٖن، ھِّٗٗ ئىػٕىڭ ھ وۈِرأٍىمي ئۇٔىڭ ئىٍىىضىضۇر. ثىٍىڭالروي، صٖۋىحىگٗ ئبۋ



لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗر چولۇَ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ٍىؽىٍىطىٍٗر، غۇ چبؼضا، ئبٌالھ ھِّٗىڭالرؼب 

 جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٍىڭالرٔي ثېرىضۇ.

ىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرٔىڭ ثېػىؽب _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ئبراۈالرصىىي ٍبِبْ ئىع ل 14

وېٍىع ثىٍٗٔال چٗوٍىٕىپ لبٌّبً، ٍبِبْ ئىػٕي جوضۇغمب وۈچي ٍېحىضىؽبْ جۇرۇلٍۇق، جوضّىؽبْ 

ٍبسػىالرٔىڭّۇ ثېػىؽب وېٍىضىؽبْ ئوِۇَِۈزٌۈن ئبزاثمب صۇچبر ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، 

رِبٍٔىرىؽب سىالپٍىك لىٍؽبٔالر ئۈچۈْ جوٌىّۇ ثىٍىڭالروي، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ئۇٔىڭ ئِٗر _ پٗ

 لبجحىمحۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىٕي ئۇٔحۇِبۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر ِٗوىىضٖ ئبز  15

ئىضىڭالر، ئۇ ٍٗرصٖ ثوزٖن لىٍىٕؽبْ ئىضىڭالر، ِٗوىىٍىه وبپىرالرٔىڭ جبالْ  _ جبراج لىٍىػىضىٓ 

ر ئۈچۈْ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ِٗصىٕىضٖ ِبوبٔالغحۇرصى، ثٗصرى ئۇرۇغىضا لورلبجحىڭالر، غۈوۈر لىٍىػىڭال

ئ ز ٍبرصىّي ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي وۈچٍٗٔضۈرصى. ضىٍٗرگٗ ھبالي ٔٗرضىٍٗرصىٓ رىسىك ثٗرصى، ئۇرۇغالرصا 

 ئبٌؽبْ ؼٗٔىَّٗجٍىرىڭالرِۇ ثۇٔىڭضىٓ جۈٍِىطىضىٕضۇر.

ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ 16

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍّبضىٍىك، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍبّٔبضٍىك ثىٍْٗ 

ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ سىَبٔٗت لىٍّبۈالر، ضىٍٗر ئبِبٔٗجىٗ ۋاپب لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي 

 رگٗ سىَبٔٗت لىٍّبۈالر،ثىٍىپ جۇرۇ ، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ جبپػۇرؼبْ ئبِبٔٗجٍٗ

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىگٗ لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌٍىرىڭالر، ئبٌالھ  ،_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ثىٍىڭالروي 17

ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ پٗرزٖٔحٍىرىڭالر ضىٍٗرٔي غۈوۈر لىالِضۇ ٍبوي جۇزوورٌۇق لىالِضۇ، صٖ  

ىڭ صٖرگبھىضىىي ِۇوبپبت ۋٖ ثېرىٍگْٗ ضىٕبلحۇر. ثىٍىڭالروي، ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالر ئۈچۈْ ئبٌالھٕ

 ٍبسػىٍىك ٔبھبٍىحي وبجحىضۇر. 

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  18

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ِٗٔئي لىٍؽبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىپ، 

ر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي ئبٍرىۋاالالٍضىؽبْ ئبڭ _ ضېسىُ ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍطبۈال

ئبجب لىٍىضۇ، ئ جىٗٔىي ثبرٌىك گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، ضىٍٗرٔي ئٗپۇ لىٍىضۇ، جبزاؼب 

 _ وٗرَٖ ئىگىطىضۇر. پٗزي جبرجّبٍضۇ. ئبٌالھ وبجحب

ىٓ ثوٌؽبْ ِۇغرىىالر ضېٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا لٗۋِىڭض 26

ِٗوىىضٖ لبِبلمب ئېٍىع ٍبوي ئ ٌحۈرۈظ ۋٖ ٍبوي ئ ز ٍۇرجۇۈضىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىع ئۈچۈْ 

ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىؽبْ ئىضى. ئۇالر ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىؽبْ ثىٍْٗ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحىٕي 



ٕي ئٗٔٗ غۇٔضاق ثٗرثبت لىٍىضۇ، ثٗرثبت لىٍىپ ئ زٌىرىگٗ لبٍحۇرۇۋٖجحي. ئبٌالھ وبپىرالرٔىڭ پىالٍٔىرى

ئبٌالھ ضۇٍىمٗضحٍٗرٔي ثٗرثبت لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔي ئۇالر جۇٍّىؽبْ 

 ٍٗرصىٓ جبزاالٍضۇ.

_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالرؼب لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى جىالۋٖت لىٍىٕطب، ئۇالر  21

ۇرۇّٔۇ ئبۈٍىؽبْ ئىضۇق، ئٗگٗر سبٌىطبق، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ ثىس ثۇٔضاق ض زٌٗرٔي ث»ٔبصأٍىمىضى9ٓ 

ئۇٔىڭؽب ئوسػبظ ض زٌٗرٔي لىالالٍححۇق، ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ثىسگٗ ئولۇ  ثېرىۋاجمبْ ثۇ لۇرئبْ 

 صېضى.« ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىضىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ئ ز ۋالحىضىىي ض زٌىرىٕي ئٗضٍىگىٕىي، ئۇالر ئبٌالھمب صۇئب  21

ِۇھِّٗٗص صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ثۇ صىٓ ئٗگٗر ھٗق ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئي ئبٌالھ! »لىٍىپ9 

 صېضى.« ئبضّبٔضىٓ ئۈضحىّىسگٗ جبظ ٍبؼضۇرؼىٓ، ٍبوي ثىسٔي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىؽىٓ!

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئىچىضٖ جۇرؼبْ ِۇصصٖت ئىچىضٖ ئبٌالھ ئۇالرؼب _  22

 ئبزاة لىٍّبٍضۇ، ئٗگٗر ئۇالر گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍطب، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبزاة لىٍّبٍضۇ.

_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕي ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وىرىپ وٗئجىٕي جبۋا   23

بِبز ئولۇغحىٓ جوضمبْ جۇرضب، ئبٌالھ ئۇالرؼب لبٔضالّۇ ئبزاة لىٍّىطۇْ؟ لىٍىػحىٓ ۋٖ ئۇ ٍٗرصٖ ٔ

ھبٌجۇوي، ئۇالر ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ ئىگىضارچىٍىك لىٍىػمب ضبالھىَٗجٍىه ئِٗٗش، ئۇٔىڭؽب 

ئىگىضارچىٍىك لىٍىػمب پٗلٗجال جٗلۋاصارالر الٍىمحۇر، ٌېىىٓ ثۇ وبپىرالرٔىڭ جوٌىطي ثۇ ھٗلىمٗجٕي 

ۇالر ئىگىضارچىٍىك لىٍىػمب ھٗلمي ٍوق ئىػالرٔي جبٌىػىپ، ئ زٌىرىٕي ِٗضجىضى ثىٍٍّٗضۇ، غۇۈب ئ

 ھٗرِٖٕىڭ ئىگىٍىرى صٖ  ثىٍجىرالٍضۇ.

_ ئۇالرٔىڭ ِٗضجىضى ھٗرِٖٕىڭ ٍېٕىضىىي ئىجبصىحي پٗلٗت ئىطمىرجىع، چبۋان  24

ۋٖ وۇـرىضا چېٍىػحىٕال ئىجبرٖت ثوٌضى. ئي وبپىرالر! ضىٍٗر ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالر 

ھٗصصىڭالرصىٓ ئېػىپ ئٗڭ لٗثىھ لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ئبزاثىٕي ئوثضاْ 

 جېحىڭالر.

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبْ  25

ىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ وبپىرالر پۇي _ ِېٍىٕي ئ زٌىرىگٗ ئوسػبظ ِۇغرىىالرؼب ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ ئ

صىٕىؽب وىرىػحىٓ جوضۇغي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي ئىّبٔضىٓ چىمىرىػي ئۈچۈْ ضٗر  لىٍىۋاجىضۇ، ئۇالر 

ثۇٔىڭضىٓ وېَىّٕۇ ٍٗٔٗ ضٗر  لىٍىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىٍىرى ئۇالرؼب ھٗضرٖت 

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍوق لىٍىع ۋٖ ئېٍىپ وېٍىضۇ، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ پۇي _ ِېٍي ثىىبرؼب وېحىضۇ، ئۇالر 



وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭضىٓ جوضۇغحب ؼٌٗىجٗ لىالٌّبٍضۇ، ِۇئّىٍٕٗر ئبسىرى ئۇالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍّبً 

 لبٌّبٍضۇ. وبپىرالر جٗھِٕٗٔٗگٗ جوپٍىٕىضۇ ۋٖ ئۇ ٍٗرصٖ ئبزاثٍىٕىضۇ.

الرٔي _ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب وىرىػحىٓ جوضمبْ ئبغۇ وبپىر 26

ئبٌالھٕىڭ جٗھِٕٗٔٗگٗ جوپال  جبزاٌىػي جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗٔطۇ  ثوٌؽبْ ٔبپبن ئبصِٖٕي 

جٕٗٔٗجىٗ وىرىضىؽبْ پبن ئبصِٖضىٓ ئبٍرىپ چىمىپ، ھِّٗٗ ٔبپبن ئبصٍِٖٗر ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب 

. لبرغي ضٗر  لىٍىٕؽبْ ھبراَ ِبٌالرٔي ئۈضحي  _ ئۈضحىگٗ صۆۋىٍٗ  صوزاسمب جبغالظ  ئۈچۈٔضۇر

 ئبغۇ وبپىرالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي، ئٗگٗر ئۇالر _  27

وبپىرٌىمحىٓ ۋاز وٗچطٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ صۈغٍّٗٔىه لىٍىػحىٓ ٍېٕىپ ئىّبْ ئېَحطب، 

ىي گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، چۈٔىي ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٕىڭ وبپىرٌىك ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئ جىٗٔ

ئٗگٗر ئۇ وبپىرالر ضْٗ ثىٍْٗ ئۇرۇغۇغمب ٍٗٔٗ ۋالحىضىىي گۇٔبھٍىرى ئٗپۇ لىٍىٕىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

لبٍحطب، ٍٗٔٗ ضبۈب صۈغٍّٗٔىه لىٍطب، پٍٗؽِٗجٗرگٗ صۈغّْٗ ثوٌؽبٔالرٔي ھبالن لىٍىػحىىي 

 صاۋاٍِىػىضۇ_ صٖ، ئۇ وبپىرالر جېسال ھبالن لىٍىٕىضۇ. ئىالھىٌ لبٔۇْ

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ  وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضۇظ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔي  28

صىٕضىٓ ٍبٔضۇرۇغمب ئۇرۇٔۇظ لىٍّىػٍىرى جۈگىگْٗ، وىػىٍٗر ئىجبصٖجٕي، صۇئبٔي پۈجۈًٍٔٗ ئبٌالھمىال 

ئٗگٗر ئۇالر وىػىٍٗرٔي صىٕضىٓ  ،ٗصٖر ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالرلىٍىضىؽبْ ھبٌٗجىٗ وٌٗگٗٔگٗ ل

جوضۇغحىٓ ٍېٕىپ، ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ھٗق ٍوٌضا ِېڭىػٕي جبٌٍىطب، غٗوطىسوي، ئۇالرٔىڭ 

 وۇـرىضىٓ ٍېٕىپ، ئىّبٕٔي جبٌٍىؽبٍٔىمىٕي ئبٌالھ ثىٍىپ جۇرىضۇ.

ۋىحىڭالرٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر ضىٍٗرٔىڭ صٖ 36

جبرجطب، ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحّىطب ۋٖ ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ ۋاز 

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ِٗصٖجىبرىڭالرصۇر، ئۇالرؼب لبرغي ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ  ،وٗچّىطٗ، ثىٍىڭالروي

ٍٔىرىڭالرؼب لبرغي ٔېّىضېگْٗ ثېرىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ِٗصٖجىبر، صۈغّٗ

 ٍبسػي ٍبرصَٖ لىٍؽۇچي! 

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ھٗق ثىٍْٗ ثبجىً ئبٍرىٍؽبْ  31

وۈٔضٖ _ ئىىىي لوغۇْ ثٗصرىضٖ ئۇچراغمبْ وۈٔضٖ _ ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً 

ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوٌطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ضىٍٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ 

جىھبص لىٍىپ صۈغّٗٔضىٓ ئبٌؽبْ ؼٗٔىَّٗجٕىڭ ثٗغحىٓ ج جي جىھبصلب چىممبْ ِۇجبھىضالرؼب 

ث ٌۈ  ثېرىٍىضۇ، لبٌؽبْ ثٗغحىٓ ثىرى ثٗظ ئۈٌۈغىٗ ث ٌۈ  جٗلطىُ لىٍىٕىضۇ9 ثىرىٕچي ئۈٌۈغي 



ِؽب سبش لىٍىٕىپ، ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئوِۇِىٌ ئىػٍىرىؽب ئبٌالھمب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبال

ئىػٍىحىٍىضۇ، ئىىىىٕچي ئۈٌۈغي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍېمىٓ جۇؼمبٍٔىرىؽب ثېرىٍىضۇ، ئۇالر 

ھبغىُ ۋٖ ئبثضۇٌّۇجحٌٗىت ئٗۋالصٌىرى ثوٌۇ ، ئۇالرؼب ضٗصىمٗ ثېرىع جبئىس ثوٌّبٍضۇ. ئۈچىٕچي 

 جىٕچي ئۈٌۈغي ٍولطۇٌالرؼب، ثٗغىٕچي ئۈٌۈغي سىراجىحىضىٓ ئبٍرىٍىپ ئۈٌۈغي ٍېحىُ ثبٌىالرؼب، ج

لبٌؽبْ ِۇضبپىرالرؼب ث ٌۈ  ثېرىٍىضۇ. ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇٔي ھېچ ٔٗرضٗ ئبجىس 

 لىالٌّبٍضۇ.

_ غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر ۋاصىٕىڭ ِٗصىٕىگٗ ٍېمىٓ جٗرىپىضٖ ئىضىڭالر،  42

ر ثوٌطب ۋاصىٕىڭ ِٗصىٕىگٗ ٍىراق جٗرىپىضٖ ئىضى. لۇرٍٖػٕىڭ ضوصا وبرۋىٕي ضىٍٗرٔىڭ صۈغٍّٗٔىرىڭال

)ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ئۇچرىػىػٕي   ج ۋْٖ جٗرىپىڭالرصا لىسىً صېڭىسؼب ٍېمىٓ ئىضى. ئٗگٗر ضىٍٗر 

 ۋٖصىٍٗغىْٗ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗر )ئ زۈۈالرٔىڭ ئبزٌىمىٕي، ِۇغرىىالرٔىڭ و پٍۈوىٕي و رۈ   ئٌٗۋٖجحٗ

ثۇٔىڭؽب سىالپٍىك لىٍؽبْ ثوالجحىڭالر، ٌېىىٓ ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىع، 

صۈغٍّٗٔىرىٕي ئ ٌحۈرۈ  ٍبوي ئٗضىرگٗ ئېٍىپ ِٗؼٍۇ  لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئ ز ئىراصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ 

ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ، ھبالن ثوٌىضىؽبٔالرٔىڭ روغْٗ صٌٖىٍٕي و رۈ  ئبٔضىٓ ھبالن ثوٌۇغي ئۈچۈْ، 

ٍبغبٍضىؽبٔالرٔىڭّۇ روغْٗ صٌٖىٍٕي و رۈ  ئبٔضىٓ ٍبغىػي ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي ۋٖصىطىس ئۇچراغحۇرصى. 

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗر ئىىىي پىرلىٕىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٔىَىحىٕي 

 ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ۋالحىضا ئبٌالھ چۈغۈۈضٖ ضبۈب صۈغّٕٗٔىڭ ضبٔىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز  32

ئبز و رضٗجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضْٗ ثۇ ئٗھۋإٌي ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئېَحىپ ثٗرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ 

ئىراصىطي وۈچٍٗضى، ؼٌٗىجىگٗ ثوٌؽبْ ئىػٗٔچىطي ئبغحي. ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب صۈغّٕٗٔىڭ ضبٔىٕي 

صۈغّْٗ ثىٍْٗ ئۇچرىػىػحب ئىىىىٍىٕىپ لبٌؽبْ، و   و رضٗجىْٗ ثوٌطب ئىضى، ضبھبثىٍىرىڭ 

لورلۇ  وٗجىْٗ ۋٖ ئۇرۇظ لىٍىع جوؼرۇٌۇق چولۇَ جبالظ _ جبرجىع لىٍؽبْ ثوالجحي، ٌېىىٓ 

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ِٗؼٍۇ  ثوٌۇغحىٓ ضبلٍىضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ صىٍالرصىىىٕي ئېٕىك ثىٍىپ 

 جۇرؼۇچىضۇر.

غّْٗ ئۇرۇظ ٍِٗضأىؽب وىرگْٗ چبؼضا، ضىٍٗر _ غۇٔىّۇ ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا صۈ 33

ئۇالرٔىڭ ضبٔىٕي ئبز و رۈ  لبٌضىڭالر، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرؼب ھۇجۇَ لىٍضىڭالر، ئبٌالھ ئۇالرٔي 

جٍَٗبرٌىمطىس جۇرضۇْ صٖ  ئۇالرٔىڭ و زىضٖ ضىٍٗرٔىڭ ضبٔىڭالرٔي ئبز و رضٗجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

رٖت ۋٖصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرصى، ئبٌالھٕىڭ صىٕي ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىػحىٓ ئىجب



ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئېرىػحي، وبپىرالرٔىڭ صىٕي ِٗؼٍۇ  ثوٌضى. ھِّٗٗ ئىع ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ، 

 ئبٌالھ ھٗروىّگٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

ِٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئٗ 34

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ثىٍْٗ ئۇرۇغمىٍي وٌٗگْٗ لبٔضالال ثىر جوپمب ئۇچراغمبْ چېؽىڭالرصا 

ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇۈالر، ھٗرگىس ٍېڭىٍىپ وٗجّٗۈالر. ِۇۋٖپپٗلىَٗجىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ 

 ئبٌالھٕي و   ٍبص ئېحىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍبرصَٖ جىٍٗۈالر.

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئىشحىال   _ ثبرٌىك ئىػالرصا ئبٌالھمب 35

لىٍىػّبۈالر، ثوٌّىطب، ئبجىسٌىػىپ لبٌىطىٍٗر، وۈچ  _ لۇۋۋىحىڭالر وېحىپ لبٌىضۇ،  صۈغٍّٗٔٗر 

ثىٍْٗ جۇجۇغمبٔضا چىضاٍِىك ثوٌۇۈالر، چۈٔىي ئبٌالھ چىضاٍِىك ثوٌؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئۇالرٔي 

 لىٍىضۇ.لوٌالٍضۇ، ئۇالرؼب ٍبرصَٖ 

_ ضىٍٗر ئ ز صىَبرىضىٓ چوۈچىٍىك ۋٖ رىَب ثىٍْٗ چىممبْ ِۇغرىىالرؼب ئوسػبظ ثوٌّبۈالر،  36

ئۇالر وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب وىرىػحىٓ جوضىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي جوٌۇق 

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ػٍىرىٕي ئ زٌىرىگٗ چىراٍٍىك _ ئۇٔحۇِبۈالروي، ئ ز ۋالحىضا غٍٗحبْ ِۇغرىىالرٔىڭ لىٍّى 37

صېگْٗ « ثۈگۈْ ضىٍٗرٔي ھېچىىُ ٍېڭٌٍّٗٗضۇ، چۈٔىي ِْٗ ضىٍٗرگٗ ِٗصٖجىبر»و رضىحىپ9 

ئىضى. ئِّٗب ئىىىي لوغۇْ ئۇچراغمبْ چبؼضا، غٍٗحبْ وبپىرالر لوغۇٔي ثىٍْٗ ثىٍٍٗ، پٗرىػحىٍٗر 

ِېٕىڭ »رلىؽب چېىىٕضى ۋٖ 9 ِۇئّىٍٕٗر لوغۇٔي ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىضى. غٍٗحبْ پٗرىػحىٍٗرٔي و رۈ  ئب

ضىٍٗر ثىٍْٗ ھېچجىر ئباللَٗ ٍوق، ضىٍٗر و رٍِٗۋاجمبْ پٗرىػحىٍٗرٔي ِْٗ و رۈ  جۇرۇۋاجىّْٗ، 

صٖ  ئۇالرصىٓ ٍۈز ئ رۈصى. غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ئبضىٍَىك « ِْٗ راضححىٕال ئبٌالھحىٓ لورلىّْٗ

 زاثي ھٗلىمٗجْٗ لبجحىمحۇر صېضى.لىٍىپ، گۇٔبھىؽب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍّىؽبٔالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئب

_ غۇٔي ئٗضٍٗۈالروي، ئ ز ۋالحىضا ئىىىي ٍۈزٌىّىچىٍىه ۋٖ غٗن وېطىٍىگٗ گىرىپحبر ثوٌؽبْ  38

ِۇٔبپىمالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضبٔىٕىڭ ئبزٌىمىٕي ۋٖ صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ضبٔىٕىڭ و پٍۈوىٕي و رۈ 9 

ئ زٌىرىضىٓ و   ضبٍٔىك لوغۇْ ثىٍْٗ  ِۇضۇٌّبٔالرٔي ئۇالرٔىڭ صىٕي ئبٌضا  لوٍضى، غۇۈب، ئۇالر»

صېگْٗ ئىضى. ئۇ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ چىٓ ئىػىٕىپ، ئۇٔىڭؽب چىٓ لٌٗجي « ئۇرۇغحي

ثىٍْٗ جبٍبٔؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ چولۇَ ؼٌٗىجىگٗ ئېرىػىضىؽبٍٔىمىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئۈِىضىٕي 

ٗلىمٗجْٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔي ھېچ ٔٗرضٗ ئبجىس ٍٗرصٖ لوٍّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىگْٗ ئىضى.  ئبٌالھ ھ

 پٗرِبٍٔىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. –لىالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ئِٗر 



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! جبْ ئبٌؽۇچي پٗرىػحىٍٗر ثٗصرى ئۇرۇغىضا وبپىرالرٔىڭ ٍۈزٌىرىگٗ ۋٖ  46

« صوزاسٕىڭ و ٍضۈرگۈچي ئبزاثىٕي جېحىڭالر!»ضا، ئۇالرؼب9 لبچمبٍٔىرىٕىڭ ئبرلىٍىرىؽب لبجحىك ئۇرؼبْ ھبٌ

صٖ  جۇرۇ ، جبٍٔىرىٕي ئېٍىۋاجمبْ ھبٌٗجٕي و رگْٗ ثوٌطبڭ، جوٌىّۇ لورلۇٔچٍۇق ھبٌٗجٕي و رگْٗ 

 ثوالجحىڭ.

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرگٗ ٍٗجىْٗ ثۇ ئبزاة ضىٍٗرٔىڭ ئ ز لوٌٍىرىڭالر ثىٍْٗ ضبصىر  41

ٍىضىٕضۇر. ئبٌالھ ھېچمبٔضاق ثٗٔضىطىگٗ لىٍچىٍىىّۇ ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ، لىٍؽبْ لىٍّىػىڭالر جۈپٍٗ

 چۈٔىي ئبٌالھ ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ئىع و رىضۇ.

_ ِۇغرىىالرؼب چۈغىْٗ ئبزاة ئبٌالھٕىڭ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ زاٌىُ وبپىرالرٔي  41

ھِّٗىطي  جبزاالغحىىي لبٔۇٔىَىحي ثوٌۇ ، پىرئٗۋْ جبِبئٗضي ۋٖ ئۇالرصىٓ ئىٍگىرىىي وبپىرالرٔىڭ

لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه غۇٔضاق جبزاالٔؽبْ. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمىرىۋىضى، 

ئبٌالھ ئۇالرٔي گۇٔبھٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍىۋٖجحي. غٗوطىسوي، ئبٌالھ وۈچٍۈوحۇر، ئۇٔىڭؽب 

 ٔبھبٍىحي لبجحىمحۇر.ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ ئۇٔىڭ ئبزاثي گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍّىؽبٔالر ئۈچۈْ 

_ ثۇ لبجحىك ئبزاثٕىڭ چۈغۈغي غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ھٗرلبٔضاق ثىر لٗۋَ ئ زىٕىڭ ٍبسػي  42

ھبٌىحىٕي ٍبِبٔؽب ئ زگٗرجّىگۈچٗ ئبٌالھ ئۇالرؼب ثٗرگْٗ ٔېّىحىٕي جوسحىحىپ لوٍّبٍضۇ. غٗوطىسوي، 

ھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٗ

 ئبٌالھ ئۇالرؼب ئ ز ئىٍىّىٕىڭ ۋٖ ئىراصىطىٕىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍىضۇ.

_ ئۇ وبپىرالرٔىڭ ئٗھۋاٌي ِۇضبٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ ۋٖ ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى  43

ػبٍضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔي ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئٗھۋاٌىؽب ئوس

گۇٔبھٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ھبالن لىٍضى. پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىٕي صېڭىسؼب ؼٗرق لىٍىۋٖجحي. چۈٔىي 

ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېَىع، ئبٌالھ چۈغۈرگْٗ صٌٖىً _ 

رۈظ لبجبرٌىك لٗثىھ پبوىحالرٔي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ئىجبصٖجحٗ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈ

 لىٍّىػالر ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ وبپىرالر ئىضى.

_ ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ جبٍٔىمالرٔىڭ ئٗڭ ٍبِىٕي وۇـرىٍىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ وبپىرالرصۇر.  44

چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىػٍّٗٔٗضۇ، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  

 ىڭ صىٕىؽب ئٗگٗغٍّٗضۇ.لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئۇٔ

_ ئۇالر  جۈزگْٗ ئٗھضىطىگٗ ۋاپب لىٍّبٍضىؽبْ ٍٗھۇصىَالر ثوٌۇ ، ئۇالر ضْٗ ثىٍْٗ  45

جۈزۈٌگْٗ جىٕچٍىك وېٍىػىٍّىرىٕي ھٗر لېحىّضا ثۇزۇ  وېٍىۋاجمبْ ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلّبٍضىؽبْ 

 ئبصٍِٖٗرصۇر.



جۇغۇ  لبٌطبڭ، ئۇالرٔي لبجحىك _ ئٗگٗر ئۇرۇغحب ئبغۇ ئٗھضىطىٕي ثۇزىضىؽبٔالر ثىٍْٗ جۇ 46

جبزاالظ ئبرلىٍىك ئبرلىضىىىٍىرىٕي جىرىپىرْٖ لىٍىۋٖجىىٕىي، ئۇالرٔىڭ ثىرٌىىي ثۇزۇٌطۇْ، غۇٔىڭضىٓ 

 وېَىٓ ئۇالر ضىٍٗرصىٓ لورلۇ  ئۇرۇظ لىٍىػمب جۈرئٗت لىالٌّبٍضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌطۇْ.

لٗۋِٕىڭ وېٍىػىّگٗ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئبراۈالرصا وېٍىػىُ جۈزۈغىْٗ  47

ۋاپبضىسٌىك لىٍىضىؽبٍٔىمىٕىڭ غٗپىطىٕي ھېص لىٍطبڭ، ثۇ وېٍىػىّٕىڭ ثۇزۇٌؽبٍٔىمىٕي ئۇالرؼب 

ئوچۇق ثىٍضۈرۈ ، ئۇالرٔىڭ ثۇ وېٍىػىّىٕي ئ زىگٗ جبغال  ثٗرگىٓ. ئبٌالھ ئٗھضىطىگٗ ۋاپبضىسٌىك 

 لىٍىضىؽبْ سبئىٕالرٔي لٗجئىٌ صوضث جۇجّبٍضۇ.

ھبٍبت لبٌؽبْ وبپىرالر لۇجۇٌضۇق صٖ  ئوٍٍىّىطۇْ. چۈٔىي ئۇالر _ ثٗصرى ؼبزىحىضا  48

 ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ.

_ ئي ِۇضۇٌّبٔالر جبِبئٗضي! صۈغّٗٔگٗ جبلبثىً جۇرۇظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب لبرغي  56

ٍىع ئۈچۈْ لوٌۇۈالرصىٓ وېٍىػىچٗ وۈچ ، جٗڭ ئېحي جٍَٗبرالۈالر. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي ٍوق لى

پۇرضٗت وۈجۈ  ٍبجمبْ صۈغّىٕىڭالرٔي، ئبٌالھٕىڭ صۈغّىٕىٕي ۋٖ  ئۇالرصىٓ ثبغمب ھبزىرچٗ 

ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ ئېالْ لىٍّىؽبْ صۈغٍّٗٔٗرٔي لورلۇجىطىٍٗر، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لورلۇٔچ 

ڭ ٔىَىحىٕي ثىٍىضۇ. ضبٌىطىٍٗر، ئۇالرٔي ضىٍٗر جؤۇِبٍطىٍٗر، ئِّٗب ئبٌالھ ئۇالرٔي جؤۇٍضۇ، ئۇالرٔى

ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضٗۈالر ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ، ئبٌالھ 

ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي صۇَٔبصا جوٌۇق ثېرىضۇ، ئۇٔىڭ ضبۋاثىٕي ئبسىرٖجىٗ ضبلال  لوٍىضۇ، لىٍؽبْ 

 ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ئٗجىرى لىٍچٗ وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ.

ٗر! ئٗگٗر ئۇالر ئۇرۇغٕي جبغالغمب ۋٖ ضىٍٗر ثىٍْٗ جىٕچٍىك ئىچىضٖ _ ئي پٍٗؽِٗج 51

ئ جۈغىٗ ِبٍىً ثوٌطب، ضّٗٔۇ جىٕچٍىممب ِبٍىً ثوٌؽىٓ، ئىػالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ئبٌالھمب جبپػۇرؼىٓ. 

 ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ٔىَىحىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. _  چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گٗ  

ضْٗ ثىٍْٗ ضۈٌھي لىٍؽبٔالر ئٗگٗر ضبۈب ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجّٗوچي ثوٌطب،  _ 52_ 51

زٖسّٗجحىٓ  –غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرىٕي ثٗرثبت لىٍىپ، ضېٕي زىَبْ 

لوؼضاغمب  ٍېحٗرٌىىحۇر. ئبٌالھ ضبۈب ٔۇضرٖت ئبجب لىٍؽبْ، ضېٕي ِۇھبجىرالر ۋٖ ئٗٔطبرالرصىٓ 

ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرگْٗ، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ث ٌۈٔۈغحىٓ وېَىٓ ثىرٌٗغحۈرگْٗ ئىجبرٖت ِۇئّىٍٕٗر 

زاجحۇر. ضْٗ ٍٗر ٍۈزىضىىي پۈجۈْ ثبٍٍىمٕي ضٗر  لىٍىپّۇ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ثىرٌٗغحۈرٌٍّٖٗحىڭ. 

ثىرىٕي  –ٌېىىٓ ئبٌالھ  ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ئىّبٔضا ثىرٌٗغحۈرصى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ثىر 

پٗرِبٍٔىرىضا  _   ېرىٕضاغالرصىٓ ثوٌضى. غٗوطىسوي ئبٌالھ پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ئِٗرض ٍىضىؽبْ ل

 ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈىّۇ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگىّۇ ئبٌالھ ٍېحٗرٌىىحۇر، ئبٌالھ  53

 ضىٍٗرٔي صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ضبلالٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗرٔي ئۇرۇظ لىٍىػمب رىؽجٗجٍٗٔضۈرگىٓ، ضىٍٗر صۈغّْٗ ثىٍْٗ  54

ئېٍىػمبٔضا ضىٍٗرصٖ چىضاٍِىك ٍىگىرِٗ ِۇجبھىض ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، صۈغّٗٔضىٓ ئىىىي ٍۈزٔي 

ٍېڭٌٍٗٗضۇ؛ ئٗگٗر ضىٍٗرصٖ چىضاٍِىك ٍۈز ِۇجبھىض ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، وبپىرالرصىٓ ِىڭٕي 

چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ِۇجبھىضالرؼب جٍَٗبرٌىؽبْ وبجحب ِۇوبپبجٍىرىضىٓ سٗۋٖرضىس، ٍېڭٌٍٗٗضۇ؛ 

ھٗلىمٗجٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ لٗۋَ ثوٌۇ ، ئۇالر ٍٗر ٍۈزىضٖ ھٗلطىس ھبٌضا ئۈضحۈٍٔۈن جبٌىػىع ۋٖ 

 ئبٌالھ ثېىىحىْٗ ٔىسإِي ثۇزۇظ ٍوٌىضا ئۇرۇغىضۇ.

ضٗۋٖثٍىه ضىٍٗرٔىڭ ٍۈوۈۈالرٔي  _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرصىىي ئبجىسٌىك 55

ٍٗۈگىٍٍٗجحي، ئٗگٗر ضىٍٗرصٖ چىضاٍِىك ٍۈز ِۇجبھىض ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، صۈغّٗٔضىٓ ئىىىي ٍۈز 

وىػىٕي ٍېڭٌٍٗٗضۇ، ئٗگٗر ضىٍٗرصٖ چىضاٍِىك ِىڭ ِۇجبھىض ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي 

ضاٍِىك ثوٌؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ثىٍْٗ ئۇالرصىٓ ئىىىي ِىڭ وىػىٕي ٍېڭٌٍٗٗضۇ. ئبٌالھ چى

 ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي وۈچٍٗٔضۈرىضۇ.

_ ھېچمبٔضاق پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ صۈغّٕٗٔي و پرٖن ٍولبجّبً ۋٖ وۇـرىٕىڭ ثېٍىٕي ضۇٔضۇرِبً  56

جۇرۇ ، صۈغٍّٗٔٗرٔي ئٗضىرگٗ  ئېٍىػي جوؼرا ئِٗٗش. ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ضىٍٗر صۇَٔبٔىڭ ۋالىحٍىك 

ِٗٔپٗئٗجىٕي و زٌٗ  ئٗضىرٌٗرصىٓ ـىضٍٗ ئېٍىػٕي سبالٍطىٍٗر، ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ صىٕىٕي 

ئۈضحۈْ لىٍىػٕي ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئبجب لىٍىػٕي و زٌٍٗضۇ. ئبٌالھ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔي 

 .ھېچىىُ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ، ثبرٌىك ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر

_ ئبٌالھ ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ ؼٗٔىَّٗجٕي ھبالي لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئٗضىرٌٗرٔي ـىضٍٗ ئېٍىپ  57

لوٍۇ  ثېرىػٕىڭ جبئىسٌىمي جوؼرىطىضا ئبٌضىٓ ھ وۈَ ثٌٗگىٍىّىگْٗ ثوٌطب ئىضى، ؼٗٔىَّٗت 

ئبٌؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ ئٗضىرٌٗرٔي ـىضٍٗ ئېٍىپ لوٍۇ  ثٗرگٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ چوڭ ئبزاثمب 

 صۇچبر ثوالجحىڭالر.

_ ضىٍٗر ئبٌؽبْ ؼٗٔىَّٗجٍىرىڭالرٔي ۋٖ ئٗضىرٌٗرصىٓ ئبٌؽبْ ـىضٍٗٔي ھبالي ۋٖ پبن ثىٍىپ  58

ٍٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب رىئبٍٗ لىٍىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 بٔضۇر.گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىج

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗصرى ئۇرۇغىضا لوٌۇۈالرؼب چۈغىْٗ ئٗضىرٌٗرگٗ ئېَحمىٕىي،  66

ضىٍٗرصىٓ ئېٍىٕؽبْ ـىضٍٗ ئۈچۈْ ثىئبراَ ثوٌّبۈالر، ئٗگٗر ئبٌالھ صىٍىڭالرصا ثىرٖر ٍبسػىٍىمٕىڭ »

ڭالرٔي ثبرٌىمىٕي ثىٍطٗ، ضىٍٗرگٗ ضىٍٗرصىٓ ئېٍىٕؽبْ ـىضىَٗصىّٕۇ ٍبسػىرالىٕي ثېرىضۇ ۋٖ گۇٔبھى



ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، 

 «.ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لوٍۇ  ثٗرگْٗ ئبغۇ ئٗضىرٌٗر ضبۈب ٍٗٔٗ سىَبٔٗت لىٍّبلچي  61

گىرى ئبٌالھمىّۇ سىَبٔٗت لىٍؽبْ ۋٖ ضبۈب ثوٌطب، ثۇٔىڭؽب لبٍؽۇرۇ  وٗجّىگىٓ، چۈٔىي ئۇالر ئىٍ

لبرغي ئۇرۇظ ئبچمبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب لبرغي ضبۈب ٍبرصَٖ ثٗرصى. ئبٌالھ صىٍالرصىىىٕي 

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

گْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ، _ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈر 61

ئىطالَ صىَبرىؽب ٍبوي ئىجبصٖجٍىرىٕي ثىّبالي لىالالٍضىؽبْ ثىر صۆٌٗجىٗ ھىجرٖت لىٍؽبْ، پۇي  _ 

ِبٌٍىرى ۋٖ جبٍٔىرى ثىٍْٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍؽبْ ِۇھبجىرالر ثىٍْٗ ئۇالرؼب جبً ثٗرگْٗ ۋٖ 

الرؼب وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ھٗر جۈرٌۈن ٍبرصٍِٖٗرٔي لىٍؽبْ ئٗٔطبر

ھٗلىمىٌ صوضحالرصۇر. ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطىّۇ، وۇـرى صىَبرىضىٓ ئىطالَ صىَبرىؽب ھىجرٖت لىٍّىؽبْ 

وىػىٍٗر جبوي ئۇالر ھىجرٖت لىٍؽبٔؽب لٗصٖر، ئۇالرٔي لوؼضاغمب ۋٖ ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ثېرىػىٗ ِٗججۇر 

رؼب وبپىرالرصىٓ ٍبِبٍٔىك ٍېحىپ، ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ٍبرصَٖ جٌٗٗ  لىٍطب، ئِٗٗضطىٍٗر. ئٗگٗر ئۇال

ئۇالرٔىڭ صۈغّىٕي ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا وېٍىػىُ ثوٌّىطىال، ئۇالرؼب چولۇَ ٍبرصَٖ 

ثېرىػىڭالر وېرٖن، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ 

 ثېرىضۇ. ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا

_ وبپىرالر ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ھِٗىبرٌىك ۋٖ ٍبرصَٖ ئىچىضىضۇر. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر  62

ئ زئبرا ھِٗىبرالغّىطبۈالر، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىٗ ئۇچرىػي، وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب 

رٌىك چوڭ وىرىػحىٓ  ِٗٔئي لىٍىٕىػي ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضٖ وۇـرىٕىڭ وۈچٍىٕىپ وېحىػي لبجب

 ثۇزؼۇٔچىٍىمالر ٍۈز ثېرىضۇ. 

_ ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ وۇـرى صىَبرىٕي جبغال  ئىطالَ  63

صىَبرىؽب ٍبوي ئىجبصٖجٍىرىٕي ثىّبالي لىالالٍضىؽبْ ثىرٖر صۆٌٗجىٗ ھىجرٖت لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي 

ۇھبجىرالر ۋٖ ئۇالرٔي وۈجۈۋېٍىپ، ئۇالرؼب جبً ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا جىھبص لىٍؽبْ، ِ

ئٗٔٗ غۇالر  —ِبي ۋٖ لوٌالظ ثىٍْٗ ھٗر جۈرٌۈن ٍبرصٍِٖٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر _  ثٗرگْٗ، پۇي

ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗرصۇر، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ وٗڭ ِٗؼپىرٖت ۋٖ ئېطىً رىسىك ثبر، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

 ٔېّٗجٍىٕىضۇ.

ٍْٗ ئٗٔطبرالرصىٓ وېَىٓ، ئىّبْ ئېَحىپ ھىجرٖت لىٍؽبْ ۋٖ ضىٍٗر _ ئبغۇ ِۇھبجىرالر ثى 64

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ضبٔىٍىضۇ، 



ئۇالرؼب ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ِۇئبِىٍٗ لىٍىٕىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ھ وّىگٗ ئبضبضْٗ، ئۇرۇق  _ جۇؼمبٔالر 

اضشور ثوٌۇغمب ئٗڭ ھٗلٍىمحۇر، غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗر غٍٗئىٕي ثىٍىپ ثىر  _ ثىرىگٗ ِىر

ثىرىضىٓ ِىراش  _  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ صىٕىٌ لېرىٕضاغٍىك ِۇٔبضىۋىحي ثىٍْٗ ثىر

ئېٍىػىٕي ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇ ، ئۇالرٔىڭ جۇؼمبٔضارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحي ثىٍْٗ ثىر_ ثىرىضىٓ ِىراش 

 ٗ، ئۇالرؼب ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ.ئېٍىػىٕي ثٌٗگىٍٗغح

 

 

 

 

 

  



 جٗۋبٗ ضۈرىطى

_ ثۇ ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى جٗرىپىضىٓ، ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ِۇغرىىالر ئوجحۇرىطىضا  1

 جۈزۈٌگْٗ وېٍىػىٍّٗرٔىڭ ثىىبر لىٍىٕؽبٍٔىمىٕىڭ ئېالٔىضۇر.

ِۇغرىىالر! ٍٗر ٍۈزىضٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ چېمىٍىػىضىٓ سبجىرجَٗ ھبٌضا ج ت ئبً ئبزاصٖ _ ئي  1

ٍۈرۈۋېٍىڭالر، ثىٍىڭالروي، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر، غۇٔىّۇ ثىٍىپ 

ب لوٍۇۈالروي، ئبٌالھ وبپىرالرٔي سبر لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔي صۇَٔبصا رٖضۋا لىٍىپ، ئبسىرٖجحٗ صوزاسم

 جبغال  جبزاٌىؽۇچىضۇر.

_ ثۇ ھٗج وۈٔىضٖ ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى جٗرىپىضىٓ ئىٕطبٔالرؼب چىمىرىٍؽبْ ئېالٔضۇروي،  2

جۇصاصۇر. ئي ِۇغرىىالر!  –ئبٌالھ ِۇغرىىالرصىٓ ئبصا _ جۇصاصۇر، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىّۇ ئبصا 

لوثۇي لىٍطبۈالر، ثۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٗگٗر ضىٍٗر ِۇغرىىٍىه ئٗلىضٖۈٍٗرصىٓ ٍېٕىپ، ھٗق صىٕٕي 

ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ھٗق صىٕٕىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب وىرىػىٗ 

ئۇٔىّىطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر. ئي 

 ىڭ لبجحىك ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ. پٍٗؽِٗجٗر! ئىطالِضىٓ ٍۈز ئورۈگْٗ وبپىرالرٔي ئبٌالھٕ

ِۇغرىىالر ئىچىضىىي ضىٍٗر ثىٍْٗ وېٍىػىُ جۈزگْٗ، وېٍىػىّگٗ ھېچمبٔضاق سىالپٍىك _  3

لىٍّىؽبْ، ضىٍٗرگٗ لبرغي ھېچمبٔضاق ئبصِٖگٗ ٍبرصَٖ ثٗرِىگْٗ وىػىٍٗر ٍۇلىرىمي ھ وۈِضىٓ 

ي جوغمبٔؽب لٗصٖر رىئبٍٗ لىٍىڭالر. ِۇضحٗضٕبصۇر. ئۇالر ثىٍْٗ جۈزگْٗ ثۇ وېٍىػىّگٗ ئۇٔىڭ ۋالح

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاٍضىؽبْ، ِۇغرىىٍىه، سىَبٔٗت لبجبرٌىك گۇٔبھالرصىٓ 

 ضبلالٔؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرٔي صوضث جۇجىضۇ.

_ ضىٍٗر ِۇغرىىالرؼب ِ ھٍٗت ثٗرگْٗ ج ت ئبً جوغمبٔضا، ِۇغرىىالرؼب لبرغي ئۇرۇظ  4

ئۇالرٔي لٍٗٗرصٖ ئۇچراجطبۈالر غۇ ٍٗرصٖ ئ ٌحۈرۈۈالر، ئٗضىرگٗ ئېٍىڭالر، ئٗجراپىٕي  ئېالْ لىٍىڭالر،

لورغبۈالر، ئۇالرٔىڭ ئ جىضىؽبْ ٍوٌٍىرىٕي و زىحىپ جۇرۇۈالر، ئٗگٗر ئۇالر وۇـرىضىٓ ٍېٕىپ ئىطالِٕي 

ۇۋېحىڭالر، لوثۇي لىٍطب ۋٖ ٔبِبز ئولۇ ، زاوبت ثېرىپ، ئىطالَ پٗرزٌىرىٕي ئبصا لىٍطب، ئۇالرٔي لوٍ

چۈٔىي ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ صىٕىٌ لېرىٕضىػىڭالرؼب ئبٍالٔؽبْ ثوٌىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ 

 ثٗٔضىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

وي ئۇ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ِۇغرىىالرصىٓ ثىرٖر وىػي ضٗٔضىٓ ئبِبٍٔىك جىٍىطٗ، جب 5

لۇرئبٕٔي ئبۈال ، ئۇٔىڭ ھٗلىمىحىگٗ ٍٗجىٗٔگٗ لٗصٖر، ئۇٔىڭؽب ئبِبٍٔىك ثٗرگىٓ، ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ئىّبْ 



ئېَحّىطب ئۇٔي ئ زى ئبِبْ جبپىضىؽبْ جبٍؽب ٍٗجىۈزۈ  لوٍؽىٓ، ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، وبپىرالر 

ت و جۈرۈٌگٗٔضىٓ ثٌٗىي ئۇالر ئ زٌىرىضىىي جبھبٌٗئىطالِٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ لٗۋِضۇر. 

 وېَىٓ، ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىػي ِۇِىىٓ.

_ ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ٔٗزىرىضٖ، ِۇغرىىالرصا لبٔضالّۇ ئٗھضٖ صېگْٗ ٔٗرضٗ  6

صٖ ضىٍٗر ثىٍْٗ وېٍىػىُ «ھۇصٍٖجىَٗ ضۈٌھىطي»ثوٌطۇْ؟ ئِّٗب ِٗضجىضى ھٗرِٖٕىڭ ٍېٕىضا 

ضىٍٗر ثىٍْٗ جۈزۈغىْٗ وېٍىػىّگٗ ۋاپب لىٍطب، ضىٍٗرِۇ جۈزۈغىٍٗٔٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئۇالر 

ئۇٔىڭؽب ۋاپب لىٍىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئٗھضىطىگٗ ۋاپب لىٍىضىؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرٔي صوضث 

 جۇجىضۇ.

_ ِۇغرىىالر ؼٌٗىجٗ لىالٌّىؽبْ چبؼالرصا ئٗھضىٍىرىگٗ ۋاپب لىٍىضۇ، ئِّٗب ئۇالر  7 

مىٕي ھېص لىٍؽبْ چبؼٍىرىضا ثوٌطب، ئۇالر ٔٗ جۇؼمبٔچىٍىممب، ٔٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍېڭىپ چۈغىضىؽبٍٔى

وېٍىػىّگٗ رىئبٍٗ لىٍّبٍضۇ. ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرصىٓ لورلىضىؽبْ چبؼضا ضىٍٗرگٗ لىٍىضىؽبْ ضبسحب 

ِۇئبِىٍىطىگٗ ۋٖ غېرىٓ ض زٌىرىگٗ ئبٌضىٕىپ لبٌّبۈالر. چۈٔىي ئۇالر ضىٍٗرٔي سۇظ لىٍىع 

ّب ض زٌٗرٔي لىٍىضۇ، صىٍٍىرىضا )ۋٖصىطىضٖ جۇرۇغٕي  سبٌىّبٍضۇ، ئۈچۈْ و ۈٍىضٖ ثوٌّىؽبْ ٍبضبٌ

 ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئىطالِؽب لبرغي ھٗرىىٗت لىٍىضۇ ۋٖ ضىٍٗر ثىٍْٗ جۈزگْٗ ئٗھضىٍىرىٕي ثۇزىضۇ.

_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي صۇَٔبٔىڭ ئٗرزىّٗش ٔٗرضىٍىرىگٗ ضېحىۋٖجحي، ھٗلٕي لوثۇي  8

ئىطالِؽب وىرىػىٗ لىسىممبْ وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭضىٓ جوضحي. ئۇالرٔىڭ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي ۋٖ 

 لىٍّىػٍىرى ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! 

_ ئۇ ِۇغرىىالر ئىّبٔؽب ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ لبرغي وۈرٖظ لىٍىضۇ، ئۇالر ٔٗ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ  16

ٗ ثوٌؽبْ جۇؼمبٔچىٍىممب، ٔٗ جۈزۈٌگْٗ وېٍىػىّگٗ رىئبٍٗ لىٍّبٍضۇ، ئٗٔٗ غۇالر ھٗلىمٗجى

 صۈغٍّٗٔىه لىٍىػحب ۋٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىػحب ھٗلىمٗجْٗ ھٗصصىضىٓ ئبغمبٔالرصۇر.

_ ئٗگٗر ئۇالر ضبسحب ئىالھالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ۋاز وېچىپ، ثىر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحطب، ٔبِبز  11

ئولۇ ، زاوبت ثېرىپ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍطب، ئۇ چبؼضا ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ صىٕىٌ 

ىػىڭالرؼب ئبٍٍىٕىضۇ. ھٗلىمٗجٕي ثىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئبٍٗجٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق جٗپطىٍىٌ لېرىٕض

 ثبٍبْ لىٍىّىس.

_ ئٗگٗر ئۇ ِۇغرىىالر ضىٍٗر ثىٍْٗ وېٍىػىُ جۈزۈغىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئٗھضىٍىرىٕي ثۇزضب ۋٖ  11

ىػحىٓ ٍبٔؽبٔؽب لٗصٖر، ئۇالر وبپىرٌىمحىٓ ۋٖ ئىطالِؽب صۈغٍّٗٔىه لىٍئىطالَ صىٕىؽب ھبلبرٖت لىٍطب، 

ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر. چۈٔىي ئۇالر وۇـرىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٔٗ ئٗھضىطىٕىڭ، ٔٗ 

 .لٗضىّىٕىڭ ھېچمبٔضاق ئېحىجبرى ٍولحۇر



_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗھضىٕي ثۇزؼبْ، پٍٗؽِٗجٗرٔي ِٗوىىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىػمب ئۇرۇٔؽبْ،  12

لىٍؽبْ لٗۋِگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ ئىىىىٍّٗٔٗۈالر. ضىٍٗر  ضىٍٗرگٗ ئبٌضى ثىٍْٗ ھۇجۇَ

ئۇالرصىٓ لورلبِطىٍٗر؟ ٍبوي ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ ٍِٗضأىضا ئۇچرىػىػحىٓ لورلبِطىٍٗر؟ ئٗگٗر 

 ضىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ لورلۇغۇۈالر ئۈچۈْ ئبٌالھ ئٗڭ الٍىمحۇر.

ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرى ثوٌؽبْ وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر، ئبٌالھ  _ 14_  13

ئۇالرٔي ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالر ثىٍْٗ جبزاالٍضۇ، ئۇالرٔي ٍېڭىٍىع ۋٖ رٖضۋاٌىك ثىٍْٗ سبر لىٍىضۇ، 

ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىضىٓ ؼبٌىت لىٍىضۇ، ھٗق صىٕٕي ئۈضحۈْ لىٍىضۇ، ضىٍٗرٔىڭ ِۇغرىىالرٔىڭ 

ِىىىرٌىرى ضٗۋٖثٍىه ؼَٗ _ لبٍؽۇؼب جوٌؽبْ و ۈٍۈۈٍٗرگٗ ئۇالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىع  –ٍٗ ھىَ

ئبرلىٍىك جٗضٌٍٗي ثېرىضۇ، ِۇئّىٍٕٗرٔي صىٍٍىرىضىىي ئبچچىمحىٓ سبالش لىٍىضۇ. وۇـرىضا چىڭ 

جۇرۇۋاٌؽبْ ئبغۇ وبپىرالرصىٓ وىّىي لىٍّىػٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍطب، ئبٌالھ ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي 

ضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ. ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽۇچىٕىڭ لىٍى

ضِٗىّىَىحىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، جٗصثىرٌىرىضٖ، ئىػٍىرىضا ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ لبٔۇْ ثٌٗگىٍٗغحٗ 

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ر. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ _ ثٗٔضىٍىرىٕي ضىٕبظ ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىَٗجٍىرىضىٓ ثىرىضۇ 15

ئبراۈالرصىٓ ئىشالش ثىٍْٗ جىھبص لىٍؽبٔالرٔي، ئبٌالھحىٓ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىضىٓ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ 

ثبغمىطىٕي ضىرصاظ لىٍىۋاٌّىؽبٔالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرِبً جۇرۇ ، ئ زۈۈالرٔي ضىٕبلطىس جبغال  

ىۋاجمبْ ھٗرثىر ئىػىڭالرصىٓ سٗۋٖرصارصۇر ۋٖ غۇٔىڭؽب لوٍىضۇ صٖ  ئوٍٍىّبۈالر. ئبٌالھ  ضىٍٗرٔىڭ لىٍ

 ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ِۇغرىىالر ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ئېالْ لىٍىپ ۋٖ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  جۇرۇ ،  16

بسػىٍىك ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ِٗضجىضٌىرىٕي ئبۋات لىٍىع ضبالھىَىحي ٍولحۇر. ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ٍ

 صٖ  لىٍؽبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  وېحىضۇ، ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ِٗضجىضٌىرىٕي پٗلٗت ئبٌالھمب، ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ٔبِبزٔي  17

ِۇوِّٗٗي ئولۇؼبْ، زاوبت ثٗرگْٗ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي لوؼضاغحب ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىّضىٓ 

ؽبْ وىػىٍٗرال ئبۋات لىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ِٗضجىضٌىرىٕي ئبۋات لىٍؽبْ ئبغۇ وىػىٍٗر جوؼرا لورلّى

 ٍوٌؽب ِۇۋٖپپٗق ثوٌؽبٔالرصۇر. 

_ ئي لٗۋَ! ضىٍٗر ھبجىالرٔي ضۇ ثىٍْٗ جِٗىٍٕىگٍٗٔٗرٔي، ِٗضجىضى ھٗرِٖٕي ئبۋات  18

ضا جىھبص لىٍؽبٔالر ثىٍْٗ لىٍؽبٔالرٔي ئبٌالھمب، ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھ ٍوٌى

ئوسػبظ صٖ  ھېطبثالِطىٍٗر؟ ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئٗھۋاٌي ثىٍْٗ وبپىرالرٔىڭ 



ئٗھۋاٌي جٗڭ ئِٗٗش. چۈٔىي ئبٌالھ ئىّبْ ئېَحّىؽبٔالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ. 

 ػي ئىػالرؼب ِۇۋٖپپٗق لىٍّبٍضۇ. ئبٌالھ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ لٗۋِٕي ٍبس

_ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، وۇـرى صىَبرىٕي جبغال  ئىطالَ صىَبرىؽب ھىجرٖت لىٍؽبْ،  16

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍِۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا پۇي _ ِېٍىٕي ۋٖ جېٕىٕي ئبجب  جىھبص لىٍؽبْ 

ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب  وىػىٍٗرٔىڭ صٖرىجىطي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗڭ وبجحىضۇر.

 ئېرىػىػحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ئۇجۇلٕي لبزأؽۇچىالرصۇر.

_ ئبغۇ ِۇھبجىر ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ وٗڭ رٖھّىحي، ِٗۈگۈٌۈن رازىٍىمي ۋٖ  11

 ٔېّٗجٍىرى جۈگٗ  لبٌّبٍضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗر ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىضۇ. 

رىضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ٔېّٗجٍىرى جۈگٗ  لبٌّبٍضۇ. ثۇ _ ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇ 11

ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصىىي ھبٍبجىضا لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىضۇر. غۈثھىطىسوي، ئىّبْ ئېَحمبْ 

ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىٕي جٗرن ئېحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ 

 ىضا وبجحب ِۇوبپبت ثبر.وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھ

ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  _  12

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ئبجىٍىرىڭالر، لېرىٕضاغٍىرىڭالر وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋېٍىپ، ئىطالِؽب 

ِٗسپىَٗجٍىىىگٗ ِۇٔبضىۋٖجٍىه ض زٌٗرٔي لبرغي جۇرۇغٕي صاۋاِالغحۇرضب، ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

لىٍىػىضىؽبْ، ِۇھىُ ئىػٍىرىڭالرصا ِٗضٍىھٗجٍىػىضىؽبْ ٍېمىٓ وىػىٍىرىڭالر لبجبرىضىٓ ضبٔىّبۈالر. 

ضىٍٗرصىٓ وىّىي، ئۇالرٔي ٍېمىٓ وىػىٍىرى ھېطبثالٍضىىْٗ ۋٖ صوضث جۇجىضىىْٗ، ئۇ ئبٌالھمب 

 ضۇ.ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ۋٖ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌى

ئٗگٗر ضىٍٗر ئبجىٍىرىڭالرٔي، ئوؼۇٌٍىرىڭالرٔي، »ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئېَحمىٕىي،  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! 13

جۇؼمبٍٔىرىڭالرٔي، جبپمبْ پۇي  _ ِبٌٍىرىڭالرٔي،  _ لېرىٕضاغٍىرىڭالرٔي، ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي، ئۇرۇق

ي ئبٌالھحىٓ، ئبلّبً لېٍىػىضىٓ ئٗٔطىرىگْٗ جىجبرىحىڭالرٔي، ٍبسػي و رىضىؽبْ ئ ٍٍىرىڭالرٔ

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىضىٓ ۋٖ ئبٌالھ  ٍوٌىضا جىھبص لىٍىػحىٓ ئٗۋزٖي و رضٗۈالر، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ 

ئبزاثىٕي وۈجطٗۈالر ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ لٗۋِٕي ھىضاٍٗجىٗ ۋٖ ٍبسػي ئىػمب 

 «.ِۇۋٖپپٗق لىٍّبٍضۇ

ضٗۋٖثٍٗرٔي لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھمب چىٓ ئىػٗٔچ  _ غٗوطىسوي، ضىٍٗر لوٌۇۈالرصىٓ وٌٗگْٗ 14

ثىٍْٗ جبٍبٔؽبْ چېؽىڭالرصا، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔۇرؼۇْ جٗڭ ٍِٗضأٍىرىضا ٍبرصَٖ ثٗرصى. ھۇٍٔٗٓ 

ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ضبٔىّىس »ئۇرۇغي ثوٌؽبْ وۈٔضٖ ضىٍٗرٔي ضبٔىڭالرٔىڭ و پٍۈوي ِٗؼرۇرالٔضۇرؼبْ ۋٖ 

ر، ضبٔىڭالرٔىڭ و پٍۈوي ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى، صېگْٗ ئىضىڭال« و پحۇر، غۇۈب ٍېڭىٍٍّّٗىس



صۈغّْٗ ضىٍٗرگٗ ؼبٌىت وٌٗضى، غۇٔچٗ وٗڭ زېّىٓ ضىٍٗرگٗ جبر جۇٍۇٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر 

 ئبرلبۈالرؼب لبرا  لبچحىڭالر.

_ ئبٔضىٓ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبجىرجٍِٗىه ثېؽىػٍىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ  15

ٍِٗضأىضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرصى. ئبٌالھ ئۇالرؼب ئۇالر ئىٍگىرى و رۈ  ثبلّىؽبْ ئۇالر جىھبص 

پٗرىػحىٍٗر لوغۇٔىٕي چۈغۈرصى، ئۇالرؼب صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍضى، وبپىرالرٔي 

ثوٌطب لبجحىك جبزاٌىضى. ِبٔب ثۇ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضمبْ، ئبٌالھٕىڭ 

 لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ جبزاضىضۇر.  پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر

_ غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ، وىّىي وۇـرىضىٓ ٍېٕىپ ئىطالِٕي لوثۇي لىٍطب، ئبٌالھ  ئۇالرصىٓ  16

سبٌىؽبْ وىػىٕىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ، گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. ئبٌالھ ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

 لىٍؽۇچىضۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

 8ِۇغرىىالر پٗلٗجال ٔىجىطحۇر. غۇۈب ِۇغۇ ٍىٍضىٓ )ٍٗٔي ھىجرىَٗٔىڭ  _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! 17

_ ٍىٍىضىٓ  وېَىٓ ئۇالرٔي ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ ٍېمىٕالغحۇرِبۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ئۇالر ثىٍْٗ 

لىٍىضىؽبْ جىجبرىحىڭالر ئۈزۈٌۈ  لېٍىع ضٗۋٖثٍىه پېمىر ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ئٗٔطىرىطٗۈالر، 

ٗرگٗ ئۇٔىڭ ئورٔىٕي جوٌضۇرۇ  ثېرىضۇ، ئبٌالھ سبٌىطب، ضىٍٗرٔي ئۇزالمب ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ضىٍ

لبٌّبً ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ ثبً لىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ 

 جۇرؼۇچىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ ئىػىڭالرٔي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ  سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئىجبرٖت _ ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ٍٗھۇصىٌ ۋٖ 18

ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى چٗوٍىگْٗ ئىػالرصىٓ چٗوٍٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ ئىطالَ 

غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ وبپىرالر جبوي ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔۇ  ٍبۋاغٍىك ثىٍْٗ جىسٍٗ 

 ىٍىڭالر.ج ٌىگٗٔگٗ لٗصٖر، ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ ل

صٖ  ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرصى، « ئۇزٍٖر ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍىضۇر»ٍٗھۇصىَالر9  _ 26

صٖ  ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرصى. ئۇالر ثۇ ٍبٌؽبٕٔي « ِٗضىھ ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍىضۇر»سىرىطحىَبٔالرِۇ9 

ئ زٌىرى ئوٍضۇرۇ  چىمحي. ئۇالرٔىڭ ثۇ ض زى ئىٍگىرىىي ِۇغرىىالرٔىڭ ض زٌىرىگٗ ئوسػب  

ېحىضۇ. ئبٌالھ ثۇ وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ٌٗٔٗت لىٍطۇْ! ئۇالر ھٗلىمٗجحىٓ لبٔضالالرچٗ ثبجىٍؽب و

 وېحىضۇ؟ ثۇرۇٌۇ 

_ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ئ زٌىرىٕىڭ ئ ٌىّبٌىرىٕي، راھىجٍىرىٕي  21

الر ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ِٗضىھٕي ئىالھ لىٍىۋېٍىپ ئۇالر چىمبرؼبْ ھ وۈٍِٗرگٗ ثوٍطۇٔضى. سىرىطحىَبٔ

ئىالھ لىٍىۋېٍىپ، ئۇٔىڭؽب چولۇٔضى. ھبٌجۇوي ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٍبٌؽۇز ئ زىگىال ئىجبصٖت 



لىٍىػمب ثۇٍرۇؼبْ ئىضى. چۈٔىي ئبٌالھ ھٗلىمىٌ ئىالھحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، 

 ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئبٌالھ ئبزؼۇٔالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ

_ وبپىرالر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ئىطالَ صىٕىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىر  32

ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ٍوق لىٍّبلچي ثوٌىضۇ. ھٗلىمٗت غۇوي، وبپىرالر 

ٍىّبً لبٌّبٍضۇ، ثۇ صىٕٕي لبٔچىٍىه ٍبِبْ و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ئ ز صىٕىٕي جبِبِ

 ثبرٌىك صىٕالرصىٓ ئۈضحۈْ لىٍىضۇ ۋٖ ئىّبْ وٌٗىّىطىٕي ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍىضۇ.

_ ِۇغرىىالر ٍبِبْ و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئبٌالھ ئىطالَ صىٕىٕي ثبرٌىك صىٕالرصىٓ ئۈضحۈْ  22

َ صىٕي ثىٍْٗ لىٍىع ئۈچۈْ، ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي لۇرئبْ ۋٖ ئىطال

 ئٗۋٖجىْٗ زاجحۇر. 

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  23

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر!  ئٗھٍي وىحبثٕىڭ ئ ٌىّبٌىرىضىٓ ۋٖ راھىجٍىرىضىٓ
(45 

ٔۇرؼۇٍٔىرى وىػىٍٗرٔىڭ  

پۇي  _ ِبٌٍىرىٕي پبرىشورٌۇلمب ئوسػىؽبْ ھبراَ ٍوٌالر ثىٍْٗ ٍٗۋاٌىضۇ، وىػىٍٗرٔي ئىطالَ صىٕىؽب 

وىرىػحىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا ِېڭىػحىٓ جوضىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌحۇْ _ وۈِۈظ ٍىؽىپ، ئۇٔىڭ 

 برٖت ثٗرگىٓ.زاوىحىٕي ئبصا لىٍّبٍضىؽبٔالرؼب لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ ثېػ

_ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌحۇْ _ وۈِۈغٍٗر جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوجىؽب جبغٍىٕىپ جبزا لىسىحىٍىضۇ،  24

لىسىحىٍؽبْ ثۇ ئبٌحۇْ _ وۈِۈغٍٗر ثىٍْٗ صۇَٔبصا ثۇالرٔي جوپٍىؽبْ ئىگىٍىرىٕىڭ پېػبٔىٍىرى، 

ىٍٗر ٍىؽىپ، زاوىحىٕي ِبٔب ثۇ ض»ثېمىٍٕىرى ۋٖ صۈِجىٍىرى صاؼٍىٕىضۇ. ئۇالرؼب وبٍىپ ِۇٔضاق صېَىٍىضۇ9 

ئبصا لىٍّىؽبْ ئبٌحۇْ _ وۈِۈغٍٗرصۇر. ئِٗضى، پۇي _ ِبي ٍىؽىپ، زاوىحىٕي ثٗرِىگٍٗٔىىىڭالر 

 «.ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئبزاثىٕي جبرجىڭالر

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبضّبْ ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراجمبٔضىٓ جبرجىپ، ثىر ٍىٍٕي جٗغىىً لىٍىضىؽبْ  25

ٍېسىٍؽبْ ثوٍىچٗ ئبٌالھٕىڭ ھ وّىضٖ ئوْ ئىىىي ئبٍضۇر،   ئبٍالرٔىڭ ضبٔي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب

ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ ج ت ئبً ئۇرۇظ لىٍىع چٗوٍٗٔگْٗ ئبٍالر ثوٌۇ ، ئۇالر9 زۇٌمٗئضٖ، 

زۇٌھٗججٗ، ِۇھٗررَٖ، رٖجٗثحىٓ ئىجبرٖجحۇر. ثۇ جوؼرا صىٕضۇر، غۇۈب ثۇ ئبٍالرصا چٗوٍٗٔگْٗ 

بٌّبۈالر، چۈٔىي ثۇ ئبٍالرصا لىٍؽبْ ٍبِبْ ئىػٕىڭ ئىػالرٔي لىٍىپ لوٍۇ  ئ زۈۈالرؼب زىَبْ ض

گۇٔبھي چوڭ ثوٌىضۇ. ِۇغرىىالر ضىٍٗر ثىٍْٗ ئوِۇَِۈزٌۈن ئۇرۇغمبٔضٖن، ضىٍٗرِۇ ئۇالر ثىٍْٗ 

                                                             
صٖ  ئبجىٍىضۇ. راھىت _ « لىططىص» ٌىرىئ ٌىّببٔالرٔىڭ َرىطحىىس ،«ھبسبَ» ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئ ٌىّبٌىرى  45)

 ئىپبصىٍٍٗضۇ.  سىرىطحىَبْ صىٕىضا جٗروىضۇَٔبٌىك ٍوٌىؽب وىرىپ، ئ زىٕي ئىجبصٖجىٗ ئبجىؽبْ ئبصِٖٕي



ئوِۇَِۈزٌۈن ئۇرۇغۇۈالر. ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ جٗلۋاصارالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئۇالرٔي 

 .لوٌالٍضۇ ۋٖ ئۇالرؼب ٍبرصَٖ لىٍىضۇ

_ ئٗرٖثٍٗرٔىڭ جبھىٍىَٗت صٖۋرىضٖ ھٗر ٍىٍضىٓ سبٌىؽبْ ج ت ئبٍٕي ئۇرۇظ لىٍىع  26

وٍٕٗىگٗ  –چٗوٍٗٔگْٗ ئبً لىٍىپ ثٌٗگىٍىۋېٍىپ، ئبٔضىٓ ثۇ ئبٍالرٔي ئ ز سبھىػي ثوٍىچٗ ئبٌضى 

ضۈرۈغي، ئۇرۇغمب ئېھحىَبجٍىك ثوٌؽبْ چبؼٍىرىضا چٗوٍٗٔگْٗ ئبٍٕىڭ ئورٔىؽب چٗوٍّٗٔىگْٗ ئبٍٕي 

ۇۋېٍىػي ھٗلىمٗجْٗ وۇـرىضا ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمحۇر. غٍٗحبْ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ وبپىرالرٔي لوٍ

ئبزصۇرىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ وبپىرالر ئبٌالھ ئۇرۇظ لىٍىػٕي چٗوٍىگْٗ ئبٍالرٔىڭ ضبٔىؽب 

ِۇۋاپىمٍىػىع ئۈچۈْ، ثۇ ئبٍالرٔي ثىر ٍىً ئۇرۇظ لىٍىع چٗوٍّٗٔىگْٗ ئبٍالرصىٓ ضبٔىطب، 

ئۇ ئبٍالرٔي ئۇرۇظ لىٍىع چٗوٍٗٔگْٗ ئبٍالرصىٓ ضبٔبٍضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر  ئىىىىٕچي ٍىٍي

ئبٌالھ چٗوٍىگْٗ ئىػالرٔي ئبٌالھ چٗوٍىّىگْٗ ئىػالرؼب ئبٍالٔضۇرۇۋاٌىضۇ. غٍٗحبْ ئۇالرؼب 

ئ زٌىرىٕىڭ ثۇ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي غۇٔضاق چىراٍٍىك و رضٗجىْٗ. ئبٌالھ وبپىر لٗۋِٕي جوؼرا ئىػمب 

 لىٍّبٍضۇ. ِۇۋٖپپٗق

_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  27

صېَىٍطٗ، « صۈغّىٕىڭالرؼب لبرغي ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبصلب ئبجٍىٕىڭالر»لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗرگٗ 

سىرٖجٕىڭ ٔېّىػمب ئورٔۇۈالرصىٓ لىّىرٌىّبً ٍېحىۋاٌىطىٍٗر؟  ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجىڭالرٔي ئب

ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئٗۋزٖي و رصۈۈالرِۇ؟ ثىٍىڭالروي، ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔبصا ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضىؽبْ ٔٗرضٗۈالر ئبز 

 ۋٖ ۋالىحٍىمحۇر، ئِّٗب ئبٌالھ ِۇجبھىضالرؼب جٍَٗبرٌىؽبْ ئبسىرٖت  ٔېّٗجٍىرى و   ۋٖ صائىٍّىمحۇر.

بجالّٔىطبۈالر، ئبٌالھ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر صۈغّىٕىڭالرؼب لبرغي جىھبصلب ئ 28

ضىٍٗرگٗ ئبزاثىٕي چۈغۈرىضۇ، ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىپ، ئورٔۇۈالرؼب جىھبصلب ئِٗر لىٍىٕطب صٖرھبي 

ئورۇٔضاٍضىؽبْ، ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ ثىر لٗۋِٕي وٌٗحۈرىضۇ. ضىٍٗر 

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗطىٍٗر، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ  جىھبص لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىع ثىٍْٗ ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ

ھبجىحي ٍوق، ئِّٗب ضىٍٗر ئبٌالھمب ِوھحبجطىٍٗر. ئبٌالھ ئىراصٖ لىٍؽبْ ئىع ئٌٗۋٖجحٗ ئٌِٗٗگٗ 

ئبغىضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇ ضىٍٗرضىسِۇ ئ زىٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈْ لىٍىػمب، 

 بصىرصۇر.پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ ل

_ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرى! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى  36

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جىھبصلب چىمّىطبۈالر، ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍّىطبۈالر، ئبٌالھ  ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ ٍبرصَٖ 

ٗ غٗھىرىضىٓ لىٍىضۇ. ئ ز ۋالحىضا وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ز ٍۇرجي ثوٌؽبْ ِٗوى

ھٍٗضٖ  چىمبرؼبٔضا، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔي لوؼضىؽبْ ئىضى. ئۇ چبؼضا ئۇٔىڭؽب ئٗثۇ 



ثٗورى ضىضصىمحىٓ ئىجبرٖت ثىرال وىػي ھِٗراھ ئىضى. ئۇالر ِٗوىىضىىي ضۇر ؼبرىؽب وىرىۋاٌؽبْ 

َ ھِٗراھي ئٗثۇ ثوٌۇ ، ئۇالر ئۇ ٍٗرصٖ ئۈچ وېچٗ جۇرؼبْ ئىضى. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبال

ؼَٗ لىٍّىؽىٓ، ئبٌالھ »ثٗورىٕىڭ چىراٍىضا لورلۇٔچٕىڭ ئبالِٗجٍىرىٕي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭؽب9 

صېگْٗ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب « ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ثىسٔي لوٌالٍضۇ ۋٖ ثىسگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضۇ

پٗرىػحىٍٗر لوغۇٔي ثىٍْٗ ِٗصٖت سبجىرجٍِٗىه ثېؽىػٍىؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىٕطبٔالر و رۈ  ثبلّىؽبْ 

ثٗرگْٗ ئىضى. ئبٌالھ وبپىرالرٔىڭ صىٕىٕي پٗش لىٍضى. ئبٌالھٕىڭ صىٕي ثوٌطب ئٗڭ ئۈضحۈٔضۇر. 

ئبٌالھ  پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع 

 لىٍؽۇچىضۇر. 

ب چىمىڭالر، ٍٍِٗي ضىٍٗر ٍبظ ثوٌۇۈالر ٍبوي لېرى _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبصل 31

ثوٌۇۈالر، لىَىٕچىٍىمحب ثوٌۇۈالر ٍبوي ئبزاصىچىٍىىحٗ ثوٌۇۈالر، ھٗرلبٔضاق ھبٌٗجحٗ جىھبصلب چىمىڭالر. 

پۇي _ ِېٍىڭالرٔي ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍىڭالر، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع 

ىپ جىھبص لىٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر جىھبص لىٍىػٕىڭ پٗزىٍىحىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ، جېٕىڭالرٔي پىضا لىٍ

وبجحب ضبۋاثىٕي ثىٍطٗۈالر، جىھبصلب چىمىع، جىھبصلب پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىع ۋٖ جبٕٔي ئبجبظ 

ضىٍٗر ئۈچۈْ، جىھبصلب چىمّىؽبٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػي ۋٖ ئٗۋزٌٖضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇٔي ثىٍگْٗ 

 پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاۈالر. –ڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗر ثوٌطبۈالر، ئبٌالھٕى

_ ئبٌالھ ثىر لىطىُ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٍبٌؽبْ ئ زرىٍٗرٔي ئوٍضۇرۇ  چىمىپ، پٍٗؽِٗجٗر  31

ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ جٗثۇن ؼبزىحىؽب چىمّبضٍىك ھٗلمىضٖ رۇسطٗت ضورىؽبٍٔىمىؽب وبٍىپ ِۇٔضاق 

بپىمالر صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ ثۇ جىھبص ٍېمىٓ ِۇضبپىٍىه، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئۇ ِۇٔ»صېگ9ْٗ 

جبپبضىس، ئوۈبً ضٗپٗرصٖ ئبضبٔال لوٌؽب وېٍىضىؽبْ ؼٗٔىَّٗت ثوٌطب ئىضى، ئۇ ِۇٔبپىمالر چولۇَ 

ضبۈب ئٗگىػىپ جىھبصلب چىمبجحي. ٌېىىٓ ئۇالر لبجحىك ئىططىك وۈٍٔٗرصٖ غبَ ئٗجراپىضا رىٍّىمالر 

ٍىمحىٓ، ثۇ ئبرىٍىك ئۇالرؼب ٍىراق ۋٖ جبپبٌىك ثىٍىٕضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇرۇغۇغمب صٖۋٖت لىٍىٕؽبٔ

ئٗگٗر چىمىػمب لبصىر ثوالٌىؽبْ ›ثىٍْٗ ئۇالر جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌضى. ئۇالر ٍېمىٕضا9 

صٖ ، ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ ئىچىپ، ‹ ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ چىمبجحۇق

ٖ ِۇٔبپىمٍىك ثىٍْٗ ھبالن لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثىٍىضۇوي، ئۇالر غٗن _ ئ زىٕي ئ زى ٍبٌؽبٔچىٍىك ۋ

 «.غۈثھىطىس ٍبٌؽبٔچىالرصۇر، ئۇالر ضبۈب ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زرٖ ئېَحىضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضېٕىڭ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئ زرىطىٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىك سبجبٌىمىڭٕي  32

ضبۈب ئېٕىك ثوٌّىؽۇچٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ وٗچۈرصى، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي راضث ئ زرىطي ثبرٌىرى 



ئبرىطىضىىي ٍبٌؽبٔچىالرٔي ثىٍّىگۈچٗ، ٔېّىػمب ئۇالرٔىڭ جىھبصلب چىمّبضٍىمىؽب رۇسطٗت 

 ثٗرصىڭ؟ 

_ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگٍٗٔٗر ضٗٔضىٓ پۇي _  33

بص لىٍىػحىٓ لېٍىپ لېٍىع ئۈچۈْ رۇسطٗت ِېٍىٕي ضٗر  لىٍىپ، جېٕىٕي ئبجب  ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھ

ضورىّبٍضۇ. چۈٔىي جىھبصلب چىمّبضٍىك ئۈچۈْ رۇسطٗت ضوراظ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئىػىضۇر. ئبٌالھ 

 ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىٕي جٗرن ئېحىضىؽبْ جٗلۋاصارالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ

ٗت ضوراٍضىؽبٔالر پٗلٗت _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! جىھبصلب چىمّبضٍىك ئۈچۈْ ضٗٔضىٓ رۇسط 34

ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ،  

ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق صىٓ جوؼرۇٌۇق صىٍىضا غٗن ثبر وىػىٍٗرصۇر. ئۇالر ھِٗىػٗ غٗن _ 

 غۈثھىٍىرى ئىچىضٖ جېڭىرلب  ٍۈرىضۇ.

پىمالر جىھبصلب چىمىػٕي سبٌىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبغۇ ِۇٔب 35

جىھبصلب چىمىع ئۈچۈْ جوٌۇق جٍَٗبرٌىك لىٍؽبْ ثوالجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ چىمىػىٕي 

ٍبلحۇرِىضى، غۇۈب جىھبصلب چىمىػٕي ئۇالرؼب ئېؽىر و رضٗجحي. )ٍٗٔي ئبٌالھ ئۇالرٔي جىھبصلب 

بٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب چىمىػمب ئِٗر لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ چىمّ

ئ ٍٍىرىضٖ لېٍىپ لبٌىضىؽبْ ئبٍبٌالر، وىچىه ثبٌىالر ۋٖ »چىمّبضٍىمىٕي جٗلضىر لىٍضى . ئۇالرؼب9 

 صېَىٍضى.« ٍبغبٔؽبٔالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ لېٍىڭالر

، _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ئۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جىھبصلب چىممبْ ثوٌطب ئىضى 36

ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ِۇجبھىضالر ضېپىضٖ پىحٕٗ _ پبضبت ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك جېرىَححي، ئبراۈالرؼب 

ث ٌگۈٔچىٍىه ضېٍىع ۋٖ ضىٍٗرٔي ثىر _ ثىرىڭالرؼب ئ چ لىٍىع ئۈچۈْ چولۇَ ضۇسٗٔچىٍىه 

لىالجحي. ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرٔي جىھبصجىٓ جوضّبلچي ثوٌىضۇ.  ئبراۈالرصا ئۇالرٔىڭ و ز _ لۇاللٍىرى 

بر، ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىڭالرٔي وبجحىجبغٍىرىؽب ٍٗجىۈزۈ  جۇرىضۇ. ئبٌالھ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ث

 ئبغۇ ِۇٔبپىمالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

_ ِۇٔبپىمالر جٗثۇن ؼبزىحىضىٓ ئىٍگىرىّۇ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ضېپىٕي ث ٌۈغىٗ ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھ  37

ھبص لىٍىػحىٓ جوضۇغمب ئۇرۇٔؽبْ ثوٌطىّۇ، ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌّٗىگْٗ ئىضى. ئي ٍوٌىضا جى

پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ ِۇٔبپىمالر ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىطالَ صىٕىٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ ئۇرۇّٔبلحب. ئۇالر 

ئۇھۇص ۋٖ سٗٔضٖن ؼبزاجٍىرىضىّۇ غۇٔضاق لىٍؽبْ ۋٖ ضبۈب لبرغي ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىؽبْ ئىضى. 

صىّي وٌٗضى، ئبٌالھ ئىطالَ لوغۇٍٔىرىٕي وۈچٍٗٔضۈرصى. وبپىرالر ٍبِبْ و رگْٗ ئبٌالھٕىڭ ٍبر

 جٗلضىرصىّۇ، ئبٌالھ ئ ز صىٕىٕي ثبرٌىك صىٕالر ئۈضحىضىٓ ؼبٌىت لىٍضى. 



ِبۈب رۇسطٗت »_ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبرىطىضا جىھبصلب چىمّبضٍىك ئۈچۈْ ثبھبٔٗ ئىسصٖ 9  38

صېگۈچىٍٗرِۇ ثبر. ئٌِٗٗىَٗجحٗ، ئۇالر « ىرىپحبر لىٍّىؽىٓلىٍؽىٓ، ِېٕي ئبٍبٌالرٔىڭ پىحٕىطىگٗ گ

ِۇٔبپىمٍىمحىٓ ئىجبرٖت چوڭ ثبالؼب ئبٌٍىجۇرۇْ گىرىپحبر ثوٌۇ  ثوٌضى. غٗوطىسوي، جٗھَٕٗٔٗ 

 وبپىرالرٔي چولۇَ لورغىؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ھېچجىرى جٗھِٕٗٔٗضىٓ چىمىپ وېحٌٍّٗٗضۇ.

ٍىك صېگٗٔضٖن لبٔضالال ثىر ٍبسػىٍىك ٍٗجطٗ، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ؼٗٔىَّٗت، سۇغبٌ 46

ِۇٔبپىمالر لبجحىك ثىئبراَ ثوٌىضۇ، ضبۈب ِٗؼٍۇثىَٗت ۋٖ لىَىٕچىٍىك صېگٗٔضٖن لبٔضالال ثىر ِۇضىجٗت 

ثىس جٗصثىرٌىه وىػىٍٗرِىس، غۇۈب ثىس ِۇھِّٗٗص ثىٍْٗ جىھبصلب چىمّبً، ئىػٕىڭ »ٍٗجطٗ، ئۇالر9 

، ئ ز لىٍّىػٍىرىضىٓ ۋٖ ضبۈب ٍٗجىْٗ و ۈۈٌطىسٌىىحىٓ سۇغبي صېَىػىپ« ئبٌضىٕي ئبٌؽبْ ئىىّٗٔىس

 ثوٌۇ  لبٍحىػىضۇ.

ثىسگٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب ئېَحمىٕىي،  41

جٗلضىر لىٍؽبْ ٔٗرضىطىال ٍېحىضۇ، ئبٌالھ ثىسٔىڭ صۈغٍّٗٔىرىّىسگٗ لبرغي ِٗصٖجىبرىّىسصۇر. 

 «. ر ئبٌالھمىال جبٍبٔطۇِْۇئّىٍٕٗر ثى

ضىٍٗر پٗلٗجال ثىسٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىپ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  41

غېھىث ثوٌۇغىّىسٔي ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ ئۈضحۈۈالرصىٓ ؼٌٗىجٗ لىٍىػىّىسٔي وۈجۈۋاجىطىٍٗر، ثىسِۇ 

ڭ لوٌىّىس ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئ ز صٖرگبھىضىٓ ئبزاة چۈغۈرۈغىٕي ٍبوي ثىسٔى

جبزاٌىػىٕي وۈجۈۋاجىّىس، ضىٍٗرِۇ وۈجۈۈالر، غٗوطىسوي، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

 «.ئبٌالھٕىڭ ثىسگٗ لبٔضاق ِۇئبِىٍٗ لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي وۈجىّىس

ىٌ ضىٍٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا ئىشحىَبرىٌ ٍبوي ِٗججۇر»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇٔبپىمالرؼب ئېَحمىٕىي،  42

ٍوضۇٔضا لبٔچىٍىه پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىپ وېحىڭالر، ئبٌالھ ئۇٔي ضىٍٗرصىٓ ھٗرگىس لوثۇي 

لىٍّبٍضۇ، چۈٔىي ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ چىمىپ وٗجىْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ 

 «.لٗۋِطىٍٗر

ي، ئۇالر _ ئۇالرٔىڭ ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىٍىرىٕىڭ لوثۇي ثوٌّبضٍىمىضىىي ضٗۋٖة غۇو 43

ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٍٔىمىٕي ٍوغۇرىضۇ، ٔبِبزؼب پٗلٗت سۇظ 

ٍبلّىؽبْ ھبٌضا وېٍىضۇ، پۇي _ ِېٍىٕي پٗلٗجال و ۈٍي سبٌىّىؽبْ ھبٌضا ضٗر  لىٍىضۇ. چۈٔىي ئۇالر 

ِىض لىٍّبٍضۇ، ئبصا ئبسىرٖجىٗ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىحىٓ، ئىطالَ پٗرزٌىرىٕي ئبصا لىٍىػٕىڭ ضبۋاثىٕىّۇ ئۈ

 لىٍّبضٍىمٕىڭ گۇٔبھىضىّٕۇ لورلّبٍضۇ.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ پۇي  _ ِېٍي ۋٖ پٗرزٖٔحٍىرى ضېٕي  44

ٍٗٔضۈرِىطۇْ، ئبٌالھ صۇَٔب ھبٍبجىضا پٗلٗت غۇ پۇي _ ِبٌٕي ھبضىً لىٍىع ٍوٌىضا ئۇالرٔي ثئٗجٗ

 ئۇالرٔىڭ وبپىر پېحي ئ ٌۈغىٕي ئىراصٖ لىٍىضۇ.ِۇغٗلمٗجىٗ ضېٍىپ ئبزاثالغٕي ۋٖ _  جبپب

ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ »_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرٔي ئبٌضاظ ئۈچۈْ ٍبٌؽبٔضى9ٓ  45

صٖ ، ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ ئىچىضۇ. ئٌِٗٗىَٗجحٗ، ئۇالر « ضىٍٗرٔىڭ لبجبرىڭالرصىّٕىس

 ئۈچۈٔال ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ ئىچىْٗ لٗۋِضۇر.ضىٍٗرصىٓ ئِٗٗش، ئۇالر ضىٍٗرصىٓ لورلمبٍٔىمي 

_ ئٗگٗر ئبغۇ ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرىٕي ضىٍٗرٔىڭ جبزاٍىڭالرصىٓ ضبلالظ ئۈچۈْ، ثىرٖر  46

پبٔبھگبھ ٍبوي ؼبر ۋٖ ٍبوي گِٗٗ صېگٗٔضٖن ٔٗرضىٕي جېپىۋاٌطب، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالر غۇ جٗرٖپىٗ لبرا  

 ٍۈگۈرۈغىٗ ثبغالٍضۇ.

بپىمالرٔىڭ ئبرىطىضا ضېٕىڭ ٍولطۇٌالرؼب ضٗصىمىٍٗرٔي جٗلطىُ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔ 47

لىٍىپ ثېرىػىڭٕي ئٍٗىجٍٍٗضىؽبٍٔىرىّۇ ثبر. ِۇٔضالالرؼب ضٗصىمىضىٓ ثېرىٍطٗ، سۇغبي ثوٌۇغىضۇ ۋٖ 

ئېؽىسٌىرىٕي ٍۇِۇغىضۇ، ئٗگٗر ئۇالرؼب ئۇ ضٗصىمىٍٗرصىٓ ثېرىٍّىطٗ، صٖرھبي سبپب ثوٌۇغىضۇ ۋٖ ضېٕي 

 ضۇ.ئٍٗىجٍٗغىٗ ثبغالٍ

_ ضٗصىمىٍٗرٔي جٗلطىُ لىٍىع ئىػٍىرىضا ضېٕي ئٍٗىجٍىگْٗ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر، ئٗگٗر  48

ئبٌالھ ثىسگٗ ٍېحٗرٌىىحۇر، »ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئىٍحىپبت لىٍؽىٕىؽب رازى ثوٌۇ 9 

ٍؽبْ ثبٍٍىمٕي ئبٌالھ ثىسگٗ ٍېمىٕضا ئ ز پٗزٌىضىٓ ئبجب لىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ئبٌالھ ئبجب لى

ثىسگٗ جٗلطىُ لىٍىپ ثېرىضۇ. ثىس پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ثىسگٗ وٗڭ رىسىك ئبجب لىٍىػىٕي ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ 

صېطٗ ئىضى، ئۇالر ئۈچۈْ جوٌىّۇ « ضٗصىمىطىٕي ٍېَىػىٗ ِوھحبج لىٍّبضٍىمىٕي جىٍىگۈچىٍٗرِىس

 ٍبسػي ثوٌؽبْ ثوالجحي.

ھبجىحىٕي لبِضىؽۇصٖن ثىر ٔٗرضىطي  _ زاوبت پٗلٗت ھېچ ٔٗرضىطي ٍوق پېمىرالرؼب، 56

ثوٌّىؽبْ ِىطىىٍٕٗرگٗ، زاوبجالرٔي ٍىؽىػمب ثٌٗگىٍٗٔگْٗ وىػىٍٗرگٗ، ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغي 

وۈجۈٌىضىؽبْ ٍبوي ئىّبٔىٕي وۈچٍٗحىػىٗ ِوھحبج ثوٌۇ  لبٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ ٍبوي ِۇضۇٌّبٔالرؼب 

ٓ ضبلٍىٕىع و زصٖ جۇجۇٌؽبْ پبٍضىطي جېگىضىؽبْ ۋٖ ٍبوي ِۇضۇٌّبٔالرؼب ٍبِبٍٔىك لىٍىػىضى

وىػىٍٗرگٗ، لۇٌالرٔي ئبزاص لىٍىػمب، لٗرزگٗ پېحىپ لبٌؽبٔالرؼب، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىضىؽبْ 

ِۇجبھىضالرؼب، ٍوي سىراجىحىضىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌؽبْ ِۇضبپىرالرؼب ثېرىٍىضۇ. ثۇ ئبٌالھ ثٌٗگىٍٗ  

ٗٔپٗئٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ثٗرگْٗ جٗلطىّبجحۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ِ

 جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.



_ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبرىطىضا پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبالٍىك ض زٌٗر ثىٍْٗ ئٗزىَٗت  51

ر ثبر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! صٍٖضىؽبٔال« ئۇ ئبۈٍىؽبْ ض زٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىػىٕىۋېرىضۇ»ٍٗجىۈزۈ 9 

ئۇ پٍٗؽِٗجٗر  ھٗرلبٔضاق ٍبسػي ض زگٗ لۇالق ضبٌىضۇ، ئبٌالھمب ئىػىٕىضۇ، »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ثٗرگْٗ سٗۋٖرٌىرىگٗ ئىػىٕىضۇ، ئۇ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ٍوٌىؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر 

ٌٍٗٗھىططبالِؽب ھٗرلبٔضاق غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئ«. ئۈچۈْ رٖھّٗجحۇر

 ثىر غٗوىٍضٖ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزىضىؽبٔالرؼب جوٌىّۇ لبجحىك ۋٖ ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

_  ِۇٔبپىمالر ِۇئّىٍٕٗرٔي لبٍىً لىٍىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي لوٌٍىٕىپ ٍبٌؽبٔضىٓ  51

ِۇئّىٍٕٗرصىٓ لٗضَٗ لىٍىضۇ ۋٖ ٍبٌؽبْ ئ زرىٍٗرٔي ئېَحىپ جۇرۇۋاٌىضۇ. ئٗگٗر ئۇالر ھٗلىمىٌ 

ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىع  ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب،

ئبرلىٍىك ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي رازى لىٍىػي ھِّٗىضىٓ ئٗۋزٖي ۋٖ ھِّٗىضىٓ 

 ِۇھىّضۇر.

ئبچمبٔالرٔىڭ ئبلىۋىحي صوزار _ ئۇ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي ئۇرۇظ  52

ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ صوزاسحب ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبلىۋىحي 

چوڭ رٖضۋاٌىك ۋٖ ِٗۈگۈٌۈن سبرٌىمحۇر )پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ ۋٖ 

 ئۇٔي ض وۈظ ئۇٔىڭؽب لبرغي ئۇرۇظ ئبچمبٍٔىمحۇر .

ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرى جوؼرىطىضا ثىرٖر ضۈرٖ چۈغۈ ، صىٍٍىرىضا ٍوغۇرۇ  وٌٗگْٗ وۇـرىٕي _  53

ضىٍٗر »ِۇئّىٍٕٗرگٗ پبظ لىٍىپ لوٍۇغىضىٓ لورلىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۋېرىڭالر، ضىٍٗر لورلىضىؽبْ ٔٗرضىٕىڭ 

 «. الھ چولۇَ ئبغىبرا لىٍىضۇھٗلىمىحىٕي ئبٌ

_ ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرصىٓ ضېٕي ۋٖ ضبھبثىٍىرىڭٕي ٔېّٗ ئۈچۈْ ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمىٕي  54

« پٗلٗت چبلچبق لىٍىپ ۋٖ ئوٍٕىػىپ غۇٔضاق صٖ  لوٍؽبْ ئىضۇق ثىس»ڭ، ئۇالر9 ضۈرۈغحٗ لىٍطب

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ِٗضشىرٖ ضىٍٗر ئبٌالھٕي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ »صٍٖضۇ. ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب9 

 صېگىٓ.« لىٍضىڭالرِۇ؟

_ ئي ِۇٔبپىمالر جبِبئٗضي! ضىٍٗر ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زرٖ ئېَحّبۈالر، چۈٔىي ئ زرٖۈالرٔىڭ  55

پبٍضىطي ٍوق. ضىٍٗر ِٗضشىرٖ لىٍىپ ئېَحمبْ ِۇغۇ ض زۈۈالر ثىٍْٗ ئبغىبرا وبپىر ثوٌضۇۈالر، 

، ھٗلىمٗجىٗ لبٍحمبْ ثىر گۇرۇھٕي ئٗپۇ لىٍطبلّۇ، ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالرصىٓ ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىپ

 ٍٗٔٗ ثىر گۇرۇھٕي ِۇغۇ وۇـرى ض زٌٗرٔي لىٍؽبٍٔىك گۇٔبھي ئۈچۈْ جبزاالٍّىس.



_ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ِۇٔبپىك ئبٍبٌالر ٍبٌؽبٔضىٓ ئىّبْ ئېَحىپ لوٍۇ ، و ۈٍىضٖ وۇـرىٕي  56

رىٕي ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػمب، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ٍوغۇرۇغحب ثىر  _ ثىرىگٗ ئوسػبٍضۇ، ئۇالر ثىر _ ثى

ئبضىٍَىك لىٍىػمب ثۇٍرۇٍضۇ، وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ 

جوضىضۇ، ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىػحىٓ ثېشىٍٍىك لىٍىضۇ. ئۇالر ئبٌالھٕي ئۇٔحۇ  وٗجحي، 

رٖھّىحىضىٓ ِٗھرۇَ لىٍضى ۋٖ ٍبسػىٍىممب ِۇۋٖپپٗق لىٍّىضى.  غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھّۇ ئۇالرٔي ئ ز

غۈثھىطىسوي، ِۇٔبپىمالر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبٔالرٔىڭ صٖي 

 ئ زىضۇر.

_ ئبٌالھ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗرگٗ، ِۇٔبپىك ئبٍبٌالر ۋٖ ثبرٌىك وبپىرالرؼب صوزار ئوجىٕي ۋٖصٖ لىٍضى،  68

صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ. صوزار ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىك لىٍّىػي ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىه  ئۇالر

 جبزاصۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔي رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍضى. ئۇالرؼب ِٗۈگۈٌۈن ئبزاة ثبر.

_ ئي ِۇٔبپىمالر جبِبئٗضي! ضىٍٗرٔىڭ ھٗق صىٕٕي ِٗضشىرٖ لىٍىع ۋٖ ئبٌالھٕي ئىٕىبر  58

ىك لىٍّىػىڭالر ضىٍٗرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ ئبزؼۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ لىٍّىػىؽب ئوسػب  لىٍىع لبجبرٌ

وېحىضۇ. ئۇالر وۈچ  _ لۇۋۋٖجحٗ ضىٍٗرصىٓ وۈچٍۈن ئىضى، ئۇالرٔىڭ ِبي  _ ِۈٌۈوي ۋٖ ئٗۋالصٌىرى 

ضىٍٗرٔىڭىىضىٓ و   ئىضى. ئۇالر صۇَٔبٔىڭ ٌٗززٖجٍىرىضىٓ ۋٖ ثبرچٗ ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ جوٌۇق 

ثوٌؽبْ ئىضى. ئي ِۇٔبپىمالر جبِبئٗضي! ضىٍٗرِۇ سۇصصى ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرىىىٍٗر ثٗھرىّْٗ 

ثٗھرىّْٗ ثوٌؽبٔضٖن، صۇَٔبٔىڭ ٌٗززٖجٍىرىضىٓ ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ جوٌۇق ثٗھرىّْٗ ثوٌضۇۈالر، 

ئۇالر وۇـرىٕىڭ ئبزگبٌٍىرىؽب پېحىپ وٗجىٗٔضٖن، ضىٍٗرِۇ وۇـرىٕىڭ ئبزگبٌٍىرىؽب پېحىپ وٗجحىڭالر. 

ۇ ٔبچبر ئٗسالق ثىٍْٗ ضۈپٗجٍٗٔگْٗ ئىٕطبٔالرٔىڭ ٍبسػىٍىك صٖ  لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇغ

ھِّٗىطي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثىىبر ثوٌۇ  وٗجحي، ئٗٔٗ غۇالر  ئبسىرٖجٕىڭ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍىرىٕي 

 ثۇ صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىرى ئۈچۈْ ضېحىۋېحىع ثىٍْٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

ؼب ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ٔۇھ لٗۋِىٕىڭ، ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗثىٍىٍىرىٕىڭ، _ ئۇ ِۇٔبپىمالر 66

ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِىٕىڭ، ِٗصٍْٗ ئبھبٌىطىٕىڭ، غٗھٗرٌىرى ثىٍْٗ لوغۇ  

و ِحۈرۈۋېحىٍگْٗ ٌۇت لٗۋِىٕىڭ سٗۋٖرٌىرى وٌّٗىضىّۇ؟ ئۇ لٗۋٍِٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئبٌالھٕىڭ 

بٍٗجٍىرىٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى. ۋٖھَىطىٕي ۋٖ روغْٗ ئ

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي جبزاال ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئبزاثىٕي چۈغۈرصى. ئبٌالھ ئۇالرؼب 

ئۇۋاي لىٍّىضى، ٌېىىٓ ئۇالر ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئبضىٍَىك لىٍىع ثىٍْٗ 

 ى زۇٌۇَ لىٍضى.ئ زىگٗ ئ ز



_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ثىر  61

_ ثىرىگٗ ِٗصٖت ثٗرگۈچىضۇر، ئۇالر وىػٍٗرٔي ئىّبْ ئېَحىػمب ۋٖ  ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب 

ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضۇ، ثۇٍرۇٍضۇ، ئۇالرٔي وۇـرىضىٓ ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحىٓ جوضىضۇ، ٔبِبزٔي 

زاوبت ثېرىضۇ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضۇ، ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ئىػالرصىٓ 

جوضۇٌىضۇ. ئٗٔٗ غۇالرؼب ئبٌالھ رٖھىُ لىٍىضۇ، ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ ضبلالٍضۇ ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ. 

ّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع غٗوطىسوي، ئبٌالھ پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ثبرٌىك ثٌٗگىٍى

 لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبٌالھ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرؼب لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ  61

ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈالر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ لبرارگبھىضىىي ئېطىً جۇراٌؽۇالرٔي 

ۇ، جٕٗٔٗجٕىڭ ِېۋىٍىرى ِٗۈگۈ جۈگٗ  لبٌّبٍضۇ. ۋٖصٖ لىٍضى، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىض

ئبٌالھٕىڭ جٕٗٔٗت ئٗھٍىضىٓ رازى ثوٌۇغي ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ئٗڭ وبجحىطىضۇر، ِبٔب ثۇ ئٗڭ چوڭ 

 ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرؼب لبرغي لىٍىچ ثىٍْٗ، ِۇٔبپىمالرؼب لبرغي جىٍىڭ ثىٍْٗ ۋٖ  62

صٌٖىً _ پبوىحالر ثىٍْٗ جىھبص لىٍؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ھٗر ئىىىىطىگٗ لبجحىك ِۇئبِىٍٗ لىٍؽىٓ. 

 ئۇالرٔىڭ ئبسىرلي ِٗٔسىٍي صوزار ثوٌىضۇ، ئۇالر ثبرىضىؽبْ جبً ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! 

الر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالر ھٗلمىضٖ ھېچٕېّٗ صېّىضۇق صٖ ، _ ِۇٔبپىم 63

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىضۇ. ئۇالر غٗوطىس ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. ئۇالر ھٗلىمٗجْٗ وۇـرى 

ض زٔي ئېَححي ۋٖ ثۇ ض ز ثىٍْٗ ئىّبٔضىٓ ئبٍرىٍىپ وبپىر ثوٌضى. ئۇالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 

ٗغٍىه لىٍىػمب ئۇرۇٔؽبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ثۇ رٖزىً ِٗلطىحىگٗ ٍٗجىۈزِىضى. زىَبٔى

ِۇٔبپىمالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب ئ ز پٗزٌىضىٓ ثبٍٍىك ۋٖ 

ثٗرىىٗت ئبجب لىٍىپ، ئۇالرٔي ثبً لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال ئٍٗىجٍٍٗضۇ. ئٗگٗر ئبغۇ وبپىرالر گۇٔبھىؽب 

ثٗ لىٍىپ ئىّبٔؽب لبٍحطب، ثۇ ئۇالر ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ئۇالر ئىّبٔضىٓ صاۋاٍِىك ٍۈز ئ رۈضٗ جٗۋ

ۋٖ ئٗھۋاٌىٕي ئ زگٗرجّىطٗ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ثۇ صۇَٔبصا ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لوٌي ثىٍْٗ جبزاالٍضۇ، 

بٔضاق صوضث ئبسىرٖجحٗ جٗھَٕٗٔٗ ئوجي ثىٍْٗ ئبزاثالٍضۇ. ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ لۇجۇٌضۇرىضىؽبْ ھېچم

 ٍبوي ِٗصٖجىبر جېپىٍّبٍضۇ.

ئٗگٗر ئبٌالھ ثىسگٗ ئ ز »_ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٍولطۇٌٍىرى ئبرىطىضا ئبٌالھمب ۋٖصٖ ثېرىپ9  64

پٗزىٍىضىٓ ثبٍٍىك ئبجب لىٍطب، ثىس چولۇَ غۇ ثبٍٍىمحىٓ ٍولطۇٌالرؼب ضٗصىمٗ ثېرىّىس، چولۇَ ٍبسػي 

 صېگٍٗٔٗر ثبر. «جوؼرا ٍوٌضا ِبۈىّىسئىػالرٔي لىٍىّىس ۋٖ ئ زىّىسٔي ئىطالھ لىٍىپ 



_ ئبٌالھ ئۇالرؼب ئ ز پٗزٌىضىٓ ثبٍٍىك ئبجب لىٍىپ، ئۇالرٔي ثبً لىٍىۋىضى، ضٗصىمٗ ثېرىػىٗ  65

ۋٖ پۇي _ ِېٍىٕي ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ئىػٍىحىػىٗ ثېشىٍٍىك لىٍىػحي، ئىطالِضىٓ ٍۈز ئ رۈ ، 

 ثٗرگْٗ ۋٖصىطىضىٓ ٍېٕىۋاٌضى.

ي ۋٖ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئبلىۋىحي غۇٔضاق ثوٌضىىي، ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمي _ ئۇالرٔىڭ جبزاض 66

ھٗضطىٍٗ  ئېػىپ وٗجحي، ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ئۇالر صىٍٍىرىضىىي 

ِۇٔبپىمٍىمحىٓ لۇجۇالٌّبٍضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ 

 ٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر.  ٍبٌؽبٔچىٍىك لى

_ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبْ ضىرٌىرىٕي، ضورۇٍٔىرىضا جۈزۈغىْٗ ضۇلٗضحٍىرىٕي ۋٖ  67

رٖزىً پىالٍٔىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ثىٍىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ؼٍٗىجٍٗرٔي جوٌۇق ثىٍگۈچي 

 ؟ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇلّبِضۇ

روي، پۇي _ ِېٍىٕي ضٗصىمٗ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرِۇ _ ِۇٔبپىمالر غۇٔضاق ثېشىً ِٗسٍۇلال 68

ئۇالرٔىڭ ئٗزىَٗجٍىرىضىٓ ئبِبْ لبٌّىضى. چۈٔىي ثۇ ِۇٔبپىمالر ثبٍالر ئ ز ثبٍٍىمىؽب ٍبرىػب ضٗصىمٗ 

صٖ  ئٍٗىجٍٍٗضۇ، « ئ زىٕي ضېشىٍَٗر لبجبرىضىٓ و رضىحىع ئۈچۈْ ضٗصىمٗ ثٗرصى»لىٍطب، ئۇالرٔي 

ثۇ ضٗصىمٗ ثىٍْٗ وىُ ھبجىحىٕي »ٍبرىػب ضٗصىمٗ لىٍطب، ئۇالرٔي  ٍولطۇٌالر ئ زىٕىڭ ٍولطۇٌٍۇلىؽب

صٖ  ِٗضشىرٖ لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثۇ ِۇٔبپىمالرؼب ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ جبزاضىٕي « راۋا لىالالٍضۇ؟

 ثېرىضۇ، ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاة ثبر.

ىٍؽىٓ ٍبوي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالر ئۈچۈْ ٍٍِٗي ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  ل 76

جٌٗٗ  لىٍّىؽىٓ، ھٗجحب ئۇالر ئۈچۈْ لبٍحب _ لبٍحب ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  لىٍطبۈّۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

گۇٔبھٍىرىٕي ھٗرگىس وٗچۈرٍِٗضۇ. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى، 

 پپٗق لىٍّبٍضۇ.ئبٌالھ ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ لٗۋِٕي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖ

صېگْٗ « جىھبصلب چىمىڭالر»_ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  71

ئِٗرىگٗ  سىالپٍىك لىٍؽبْ ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرىٕىڭ جىھبصلب چىمّبً ِٗصىٕىضٖ لېٍىپ لبٌؽىٕىؽب 

ر  لىٍىپ، سۇغبي ثوٌۇغحي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثىٍْٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِېٍىٕي ضٗ

« ئىططىمحب جىھبصلب چىمّبۈالر»جېٕىٕي پىضا لىٍىپ جىھبص لىٍىػٕي ٍبلحۇرِىضى. ئۇالر ثىر _ ثىرىگٗ 

صېَىػحي. ئۇالر صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ جٗثۇن ؼبزىحي لبجحىك ئىططىك وۈٍٔٗرصٖ ثوٌؽبْ ئىضى. ئي 

غىي ئۇالر ثۇٔي صېگىٓ. وب« جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوجي جېشىّۇ لىسىمحۇر»پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب9 

 ثىٍگْٗ ثوٌطىچۇ!



_ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ جٗثۇن ؼبزىحىؽب چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ئبغۇ  71

ِۇٔبپىمالر وۇـرىٍىمىٕىڭ ۋٖ ِۇٔبپىمٍىمىٕىڭ جبزاضي ئۈچۈْ ثۇ صۇَٔبصا ئبز وۈٌطۇْ، ئبسىرٖجحٗ صوزار 

 ئوجىضا و ٍگٗٔضٖ و   ٍىؽٍىطۇْ. 

ر ئبٌالھ ضبۈب جٗثۇن ؼبزىحىضىٓ لبٍحىپ وېٍىػٕي ٔېطىپ لىٍىپ، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗ 72

ضېٕي جىھبصلب چىمّىؽبْ ِۇٔبپىمالرصىٓ ثىر جۈروۈِي ثىٍْٗ ئۇچراغحۇرضب، ئۇالر ضٗٔضىٓ ثۇٔىڭضىٓ 

ضىٍٗر ِْٗ ثىٍْٗ »وېَىٕىي جىھبصالرؼب چىمىع ئۈچۈْ ئىجبزٖت ضورىطب، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي9 

ۈگۈ چىمّبٍطىٍٗر، ھٗرگىس ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ چىمىپ صۈغّٗٔگٗ ثىٍٍٗ ھېچمبٔضاق جىھبصلب ِٗ

لبرغي ئۇرۇظ لىٍّبٍطىٍٗر. چۈٔىي ضىٍٗر ئىػٕىڭ ثېػىضىال جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ لېٍىػمب 

رازى ثوٌضۇۈالر، ئِٗضى ضىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ وېَىّٕۇ، پٍٗؽِٗجٗر ثىٍْٗ جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ 

 «.لبٌؽۇچىالر ثىٍْٗ لېٍىڭالر

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئ ٌگْٗ ھېچمبٔضاق ئبصِٖٕىڭ ٔبِىسىٕي  _ 73

چۈغۈرِىگىٓ، صۇئب لىٍىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ لٗثرىطي ئۈضحىضىّۇ جۇرِىؽىٓ، چۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕي ۋٖ 

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ ھبٌضا ئ ٌضى )ثۇ 

 ي ثىٍىٕگْٗ ھٗرلبٔضاق ئبصِٖگٗ لبرىحىٍؽبْ ئوِۇِىٌ ھ وۈِضۇر .ِۇٔبپىمٍىم

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالرٔىڭ پۇي _ ِېٍي ۋٖ پٗرزٖٔحٍىرى ضېٕي ئٗجٗثٍٗٔضۈرِىطۇْ،  74

صۇَٔب ۋٖ ئٗۋالصالر ئبرلىٍىك ئۇالرٔي جبزاالغٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ وبپىر _  ئبٌالھ صۇَٔبصا پٗلٗت ثۇ ِبي

 ي ئىراصٖ لىٍىضۇ.پېحي جېٕىٕي ئېٍىػٕ

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئىشالش »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئبٌالھ جٗرىپىضى9ٓ  75

صٖ  ئِٗر لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ضۈرٖ « لىٍىڭالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جىھبص لىٍىڭالر

ك جوؼرۇٌۇق رۇسطٗت چۈغطىال، ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبٍالر ضٗٔضىٓ جىھبصلب چىمّبضٍى

« ثىسٔي جىھبصلب چىمّبً لېٍىپ لبٌىضىؽبْ ئبجىسالر ثىٍْٗ لبٌضۇرۇ  لوٍؽىٓ»ضوراٍضۇ، ئۇالر9 

 صٍٖضۇ.

_ ئۇ ِۇٔبپىمالر ٔوِۇش لىٍّبً، ئ ٍضٖ لبٌىضىؽبْ ئبٍبٌالر، ثبٌىالر ۋٖ ئبجىسالر ثىٍْٗ لېٍىػمب  76

طبالَ ثىٍْٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبصلب رازى ثوٌضى. ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمي، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىط

چىمىػحىٓ لبچمبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي پېچٗجٍىۋٖجحي. غۇۈب ئۇالر ھٗلىمٗجٕي 

 چۈغٍّٗٔٗضۇ، ئ زىگٗ پبٍضىٍىك ئىػالرٔي ثىٍٍّٗضۇ.

_ ئۇ ِۇٔبپىمالر جىھبصلب چىمىػحىٓ لبچمبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ۋٖ ئۇٔىڭ  77

ثىٍٍٗ ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٍٕٗر پۇي _ ِېٍىٕي ضٗر  لىٍىپ، جېٕىٕي پىضا لىٍىپ،  ثىٍْٗ



ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍضى. ئٗٔٗ غۇالر ثۇ صۇَٔبصا ؼٌٗىجٗ ۋٖ ؼٗٔىَّٗجحىٓ ئىجبرٖت ٍبسػىٍىمالرؼب 

ِۇراصىؽب ئېرىػىضۇ، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ئىسزٖت _ ئىىراِؽب ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ ئېرىػىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر 

 ٍٗجىۈچىٍٗرصۇر.

_ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجٍىه ِۇوبپبجي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _  78

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرٔي جٍَٗبرٌىضى. ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

 ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ثۇ چوڭ ئۇجۇلحۇر.

_ ِٗصىٕىٕىڭ ئٗجراپىضىىي ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ثىر گۇرۇھ وىػي جىھبصلب  86

چىمّبضٍىك ئۈچۈْ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ رۇسطٗت ضورا  وېٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئبجىسٌىك، 

چبرىطىسٌىه لبجبرٌىك جىھبصلب چىمبٌّبضٍىمىٕىڭ ئ زرىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىػحي. ٍٗٔٗ ئۇالرٔىڭ 

ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثىر گۇرۇھ وىػي پٍٗؽِٗجٗر  ئبرىطىضىٓ

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھ رِٗجطىسٌىه لىٍىپ ئ زرىّۇ ئېَحّىضى، جىھبصلىّۇ چىمّىضى. ٍۇلىرىمىالرٔىڭ 

ئبرىطىضىىي وبپىرالر ثۇ صۇَٔبصا ئ ٌحۈرۈٌۈظ لبجبرٌىك لبجحىك ئبزاثالر ثىٍْٗ جبزاٌىٕىضۇ، ئبسىرٖجحٗ 

 طب صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ. ثوٌ

_ ئبجىسالر، وېطٌٍٗٗر ۋٖ ٍولطۇٌٍۇلحىٓ جىھبصلب چىمىع ئۈچۈْ جبثضۇٔۇغمب سىراجٗت  81

جبپبٌّىؽبْ ئ زرىٍىه وىػىٍٗر ئٗگٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىشالضّْٗ ثوٌطب ۋٖ 

ىه گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍطب، ئۇالرؼب جىھبصلب چىمّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍ

ئ زرىطي ضٗۋٖثٍىه جىھبصلب چىمبٌّىؽبْ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ضبصىك ثوٌۇ ، ٍبسػي 

ئىػالرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئٍٗىجٍٗغىٗ ٍوي ٍوق. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت 

 لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇر.

_ غۇٔىڭضٖن، ئي پٍٗؽِٗجٗر! جىھبصلب چىمىع ئۈچۈْ ضٗٔضىٓ ئۇالغ ضورا  وٌٗگْٗ  81

صېگٗٔضٖ، جىھبصلب « ِېٕىڭ ضىٍٗرٔي جِٗىٍٍٕٗضىؽبْ ئۇالؼٍىرىُ ٍوق»ثوٌطىّۇ، ضْٗ ئۇالرؼب 

جبثضۇٔۇظ ئۈچۈْ ثىر ٔٗرضٗ جبپبٌّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه، ثۇ غٗرٖپٍىه ئۇٌۇغ ئىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ 

ۇَ لبٌؽبٍٔىمىؽب ھٗضرٖجٍىٕىپ، و زٌىرىضىٓ ٍبظ ج وىْٗ ھبٌضا لبٍحىػمبْ ضبۋاثىضىٓ ِٗھر

 وىػىٍٗرٔىّۇ ئٍٗىجٍٗغىٗ ٍوي ٍوق. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٍٗىجٍىٕىػىٗ جېگىػٍىه وىػىٍٗر جىھبص ئۈچۈْ جبثضۇٔۇغمب غبرائىحي ثبر  82

جىھبصلب  جۇرۇلٍۇق، ضٗٔضىٓ جىھبصلب چىمّبضٍىك جوؼرۇٌۇق رۇسطٗت ضورىؽبٔالرصۇر. ئۇالر

چىمّبً، ئبٍبٌالر ۋٖ ثبٌىالر لبجبرٌىك ئ زرىٍىىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئ ٍضٖ لېٍىػٕي ئىشحىَبر لىٍؽبْ 

ِۇٔبپىك ثبٍالرصۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ِۇٔبپىمٍىك ئىٍٍىحي ثىٍْٗ پېچٗجٍىۋٖجىْٗ ثوٌۇ ، 



ٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه، ئۇالرٔىڭ صىٍىؽب ئىّبْ وىرٍِٗضۇ. ئۇالر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىػحى

 . ئ زٌىرىٕي لبٔضاق ٍبِبْ ئبلىۋٖجٍٗرٔىڭ وۈجۈۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر جٗثۇن ؼبزىحىضىٓ لبٍحىپ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، ضىٍٗر ثىٍْٗ جىھبصلب  83

ٍؽِٗجٗر! چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ئبغۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرگٗ ٍبٌؽبْ ئ زرىٍٗرٔي ئېَحىضۇ. ئي پٗ

ضىٍٗر ثىىبرؼب ئ زرٖ ئېَحّبۈالر، گېپىڭالرؼب ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس. ئبٌالھ »ئۇالرؼب9 ئېَحمىٕىي، 

ضىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىسگٗ سٗۋٖر لىٍضى. ئٗگٗر ضىٍٗر ِۇٔبپىمٍىمحىٓ جٗۋثٗ لىٍىپ، ئ زۈۈالرٔي 

ٌِٗىڭالر ثۇ صۇَٔبصا وىػىٍٗرگٗ ئىطالھ لىٍطبۈالر، ثۇٔي ئبٌالھ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى و رىضۇ، ئٗ

ئبٍبْ ثوٌىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ھِّٗٗ ئىػالرٔي ثىٍىپ 

جۇرىضىؽبْ زات _ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرٔي ئېَحىپ 

 .«ۇثېرىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىض

ضىٍٗر ؼبزاجحىٓ لبٍحىپ وٌٗگْٗ چېؽىڭالرصا، ئۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرٔي ئٍٗىجٍىّىطۇْ صٖ ، _  84

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ جۇرۇ ، ٍبٌؽبْ ئ زرىٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍىػمب ثبغالٍضۇ. ضىٍٗر 

ٍٍىه ثىٍْٗ ئۇالرؼب و ۈۈي ث ٌّٗۈالر، ئۇالرصىٓ ٍۈز ئ رۈۈالر. چۈٔىي ئۇالر ئىچىي صۇَٔبضي رٖزى

جوغۇ  وٗجىْٗ ٔىجىص ئبصٍِٖٗرصۇر، لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه، ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحٗ ثبرىضىؽبْ جبٍي 

 جٗھِٕٗٔٗضۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالر ضىٍٗرٔي رازى لىٍىع ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ٍبٌؽبٔضىٓ  85

ٓ، ئۇالرصىٓ رازى لٗضٍِٗٗرٔي ئىچىپ ثېرىضۇ، ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئبٌضاِچىٍىمىٕي ثىٍّىگٍٗٔىىحى

ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئبٌالھ ئۇالرصىٓ ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػبظ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ پبضىك 

 .لٗۋِضىٓ ھٗرگىس رازى ثوٌّبٍضۇ

_ ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرٔىڭ وۇـرىٍىمي ۋٖ ِۇٔبپىمٍىمي غٗھٗرٌىىٍٗرٔىڭىىضىٓ لبجحىمحۇر. ثۇ  86

ىٓ، ئ ٌىّبالرصىٓ ٍىراق ھبٌضا ٍبغىؽبٍٔىمي، ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئۇالرٔىڭ و ۈٍىٕىڭ لبجحىمٍىمي، ئىٍىّض

ضورۇٍٔىرىؽب ثبرِىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثحىٕضۇر. غۇۈب ئۇالر صىٕٕىڭ ثٌٗگىٍىّىٍىرىٕي ۋٖ ئبٌالھ چۈغۈرگْٗ 

ئٗھىبِالرٔي ثىٍّٗضٍىىىٗ ئٗڭ ٍېمىٕضۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍگۈچىضۇر، 

 ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي

ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرصىٓ ثٗزىٍىرى ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍؽبْ ٔٗرضىٍىرىٕي ثىر جۈرٌۈن _  87

ضېٍىك، زىَبْ _ زٖسّٗت صٖ  لبراٍضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ضبۋاثٕي ئۈِىض لىٍّبٍضۇ. ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ 

ىػىٕي وۈجىضۇ، ئِّٗب ئۇالر وۈجىْٗ ثبال _ لبزا ۋٖ ثېػىڭالرؼب ثبال _ لبزا ۋٖ سبپىٍىمالرٔىڭ وېٍ



سبپىٍىمالر ِۇضۇٌّبٔالرؼب ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ وېٍىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي 

 ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٍبِبْ ٔىَىحىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ثٗزىٍىرى ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىٕىضۇ، _  88

ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئبسىرٖجحىىي جٕٗٔٗت ۋٖ صوزاسٕىڭ ھٗق 

ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػىٕىضۇ، ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىع ئۈچۈْ ضٗر  لىٍؽبْ پۇي _ ِېٍىٕي ئبٌالھٕىڭ 

ۇلىؽب، ئۇٔىڭ ِۇھٗثجىحىگٗ ئېرىػىػٕىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صۇئبضىؽب ضبزاۋٖر صوضحٍ

ثوٌۇغٕىڭ ۋاضىحىطي لىٍىضۇ. ثىٍىڭالروي، ئۇالرٔىڭ ثۇ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ئۇالرٔي راضححىٕال ئبٌالھمب 

ىڭ ثبرٌىك ٍېمىٕالغحۇرىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ئېطىً جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔ

 گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب جوٌىّۇ ِېھرىجبٔضۇر.

لېرىٕضاغٍىرىٕي جٗرن ئېحىپ، ئىطالَ صىَبرىؽب ھىجرٖت لىٍؽبْ  _  _ ٍۇرجىٕي ۋٖ لٗۋَ  166

ِۇھبجىرالر ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ۋٖ ئىطالَ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي 

ضا ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىر ضٗپحٗ ثوٌؽبْ ئٗٔطبرالرٔىڭ جىھبص لىٍىع ٍوٌى

ئبرىطىضىىي ھِّٗىضىٓ ثۇرۇْ ئىّبْ ئېَحمبْ پېػمٗصَٖ ضبھبثىٍٗرصىٓ، ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي 

ئىسصٖ ، ئېحىمبصجب، گٗ  _ ض زصٖ ۋٖ ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٍٗر صٖ ئۇالرؼب ِۇوِّٗٗي رٖۋىػحٗ 

رٔىڭ جبئٗت _ ئىجبصٖجٍىرىضىٓ ئبٌالھ رازى ثوٌضى. ئۇالرِۇ ئبٌالھ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ۋٖ ئۇال

ئبجب لىٍؽبْ ِۇوبپبجالرصىٓ رازى ثوٌضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ 

جٕٗٔٗجٍٗرٔي جٍَٗبرٌىضى، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ثۇ چوڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر. )ثۇ 

ىڭ ِٗرجىۋىطىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي ِبسحىؽبْ ثوٌۇ ، ضبھبثىٍٗرٔي ئبٍٗجٍٗر ضبھبثىٍٗرٔ

 ھ رِٗجٍٗظ ئىّبٕٔىڭ جٌٗٗپٍىرىضىٓ ثىرىضۇر .

_ ِٗصىٕىٕىڭ ئٗجراپىضىىي ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئىچىضٖ ِۇٔبپىمالر ثبر، ِٗصىٕٗ ئبھبٌىطي  161

ىٍگىرىٍٗ  وٗجىٍٗٔٗر ثبر. ئي ئىچىضىّۇ ِۇٔبپىمٍىممب ئبصٖجٍىٕىپ وٗجىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭضا جېشىّۇ ئ

پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔي ضْٗ ثىٍٍّٗطْٗ، ثىس ثىٍىّىس، ئۇالرٔي ثۇ صۇَٔبصا ئ ٌحۈرۈظ، ئٗضىرگٗ ئېٍىع 

ۋٖ رٖضۋا لىٍىع ثىٍْٗ، ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ لٗثرٖ ئبزاثي ثىٍْٗ ئىىىي لېحىُ جبزاالٍّىس. ئبٔضىٓ 

 ثمب صۇچبر لىٍىٕىضۇ.ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي صوزار ئوجىضىٓ ئىجبرٖت چوڭ ئبزا

_ ِٗصىٕٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗجراپىضىىي جبٍالرٔىڭ ئبھبٌىٍىرىضىٓ ٍٗٔٗ ثىر گۇرۇھ وىػىٍٗر ئ ز  161

گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍضى، لىٍّىػٍىرىؽب پۇغبٍّبْ لىٍضى ۋٖ ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍضى. ئۇالر ثۇ 

ىٍْٗ ثىٍٍٗ جىھبصلب ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ث

چىمىػحىٓ لېٍىپ لېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ٍبِبْ ئىػٕىّۇ لىٍضى. ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي جٗۋثٗ لىٍىػمب 



ِۇۋٖپپٗق لىٍىػي ۋٖ لىٍؽبْ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىػي ئۈِىضٌىىحۇر، چۈٔىي ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ 

 ٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھب

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍبسػي ئىػالرٔي ٍبِبْ ئىع ثىٍْٗ ئبرىالغحۇرۇ  لىٍؽبْ ئبغۇ  162

وىػىٍٗرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرىٕىڭ ثىر لىطّىٕي ضٗصىمٗ ھېطبثىضا ئبٌؽىٕىي، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي 

ٗ گۇٔبھٍىرىضىٓ پبوٍىؽبٍطْٗ ۋٖ ِۇٔبپىمالرٔىڭ صٖرىجىطىضىٓ ئىشالضٍّٗٔٗر صٖرىجىطىگ

و جۈرگٍٗطْٗ. ئۇالرٔىڭ جٗۋثىطىٕىڭ لوثۇي لىٍىٕىػىٕي ۋٖ گۇٔبھٍىرىٕىڭ ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىػىٕي 

جىٍٗ  صۇئب لىٍؽىٓ، غٗوطىسوي، ضېٕىڭ صۇئبٍىڭ ئۇالرؼب ھۇزۇر ۋٖ سبجىرجٍِٗىه ئېٍىپ وېٍىضۇ، 

ھۋاٌىٕي ئبٌالھ ھٗرلبٔضاق صۇئبٔي ۋٖ گٗ  _ ض زٔي ئبۈال  جۇرؼۇچي، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ٔىَىحىٕي ۋٖ ئٗ

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھ ھٗروىّگٗ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ئبغۇ وىػىٍٗر ۋٖ ثبغمىالر ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ  163

ات جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضىؽبْ، ثٗرگْٗ ضٗصىمىٍىرىٕي لوثۇي لىٍىپ ضبۋاة ئبجب لىٍىضىؽبْ ٍېگبٔٗ ز

ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، جبئٗت _ ئىجبصٖت لىٍىػمب ثبغٍىؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍؽۇچي، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗضۇ؟

ٌىؽبْ ضىٍٗر سب»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػبغالرؼب ئېَحمىٕىي،  164

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىڭالر، ئٌِٗٗىڭالرٔي ئبٌالھ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر و رىضۇ. 

لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗر ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗىٕي ئېٕىك ثىٍىپ جۇرؼۇچي زات _ ئبٌالھٕىڭ 

)ثۇ ئبٍٗجحٗ  «صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر، غۇ چبؼضا ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ لىٍّىػىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىضۇ

 ئ زىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىٕي صاۋاِالغحۇرؼۇچىالرؼب لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ .

ئي ِۇئّىٍٕٗر! جٗثۇن ؼبزىحىؽب چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبٔالرصىٓ ٍٗٔٗ ثىر لىطىُ وىػىٍٗر _  165

پۇغبٍّبْ ثبر ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ئىػي ئبٌالھٕىڭ ثىر جٗرٖ  لىٍىػىؽب جبپػۇرۇٌىضۇ. ئۇالر لىٍّىػىؽب 

لىٍؽبْ وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالر9 ِۇرارٖ ئىجٕي رٖثىئ، وٗئت ئىجٕي ِبٌىه ۋٖ ھىالي ئىجٕي ئۇٍَِٗٗ 

لبجبرٌىمالرصۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔي ٍب جبزاالٍضۇ، ٍبوي ئٗپۇ لىٍىضۇ. ئبٌالھ ئبزاثمب ٍبوي وٗچۈرۈِگٗ 

زٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىضا ۋٖ ض 

 لىٍؽۇچىضۇر.



ِۇئّىٍٕٗرگٗ زىَبْ ٍٗجىۈزۈظ، وۇـرىٍىمٕي وۈچٍٗحىع، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ثىرٌىىىٕي _  166

پبرچىالظ، ئىٍگىرى ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي جۇرؼبْ ئٗثۇ ئبِىر راھىت 
(46 

 

ئىطىٍّىه پبضىمٕىڭ وېٍىػىٕي وۈجۈظ ِٗلطىحىضٖ ِٗصىٕىضٖ زىرار ئىطىٍّىه ِٗضجىضٔي ثىٕب لىٍؽبْ 

ثىس ثۇ ِٗضجىضٔي پٗلٗجال ٍبسػي ٔىَٗت ثىٍْٗ، ٍٗٔي ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ۋٖ جېٕي ئبجىس »ِۇٔبپىمالر 

ثىٕب ِۇضۇٌّبٔالر ِٗضجىضى لۇثبؼب ثبرىّىس صٖ  جبپب جبرجىپ لبٌّىطۇْ صېگْٗ ٔىَٗت ثىٍْٗ 

صٖ  لٗضَٗ لىٍىضۇ. ئبٌالھ گۇۋاھٍىك ثېرىضۇوي، ئۇالر چولۇَ ٍبٌؽبْ ئىػمب لٗضَٗ « لىٍضۇق

 لىٍؽۇچىالرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ ِٗضجىضجٗ ِٗۈگۈ ٔبِبز ئولۇِىؽىٓ، ثىرىٕچي وۈٔىضىٓ جبرجىپال  167

ئۈچۈْ ئٗڭ جٗلۋاٌىك ئبضبضىؽب ضېٍىٕؽبْ ِٗضجىض _ لۇثب ِٗضجىضى ضېٕىڭ ٔبِبز ئولۇغۇڭ 

ئىطحىؽپبر ثىٍْٗ  –الٍىمحۇر. ئۇ ِٗضجىضجٗ ضۇ ثىٍْٗ جبھبرٖت ئېٍىپ پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ ۋٖ جٗۋثٗ 

ثبرٌىك گۇٔبھالرصىٓ پبوٍىٕىػٕي ٍبسػي و رىضىؽبْ ئٗرٌٗر ثبر، ئبٌالھ گۇٔبھالرصىٓ ۋٖ 

 پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ پبوالٔؽۇچىالرٔي صوضث جۇجىضۇ.

ي ئبٌالھمب جٗلۋاصارٌىك لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗظ _ ئ زىٕىڭ ھبٍبت ثىٕبضىٕ 168

ئبضبضىؽب ضبٌؽبْ ئبصَٖ ثىٍْٗ، ئۇٔي ٍىمىالً صٖ  لبٌؽبْ ٍبرٔىڭ ٌېۋىگٗ ضېٍىپ، ئ زىّۇ ئۇٔىڭ 

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ صوزار ئوجىؽب ئ رۈٌۈ  چۈغىْٗ ئبصَٖ ثبراۋٖر ئِٗٗش. ِۇٔبپىمالر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ 

ىرار ِٗضجىضى ضېٍىۋىضى، ثۇ ئۇالرٔىڭ صوزاسٕىڭ ئبزگبٌٍىرىؽب ثىرٌىىىٕي پبرچىالظ ئۈچۈْ ز

چۈغۈغىگٗ ضٗۋٖة ثوٌضى. ئبٌالھ صىٕٕىڭ چٗوٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ 

 لٗۋِٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ.

جحىك _ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ٍۈرٖوٍىرى پبرٖ_ پبرٖ ثوٌۇ  وٗجّىگۈچٗ ٍبوي ئ ٌّىگۈچٗ ۋٖ ٍبوي لب 116

پۇغبٍّبْ لىٍىپ جٗۋثٗ لىٍّىؽۇچٗ، ئۇالر ضبٌؽبْ زىرار ِٗضجىضى ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىي غٗن ۋٖ 

گۇِبٕٔىڭ ٍىٍحىسى ثوٌۇ  لېٍىۋېرىضۇ. ئبٌالھ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ رٖزىً ٔىَىحىٕي ثىٍىپ 

 لىٍؽۇچىضۇر. جۇرؼۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع

غۈثھىطىسوي، ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا جېٕىٕي پىضا _  111

لىٍىپ، پۇي _ ِېٍىٕي ضٗر  لىٍىپ، جىھبص لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗت 

الر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص ۋٖ ضبٔطىس ٔېّٗت ئبجب لىٍىع ثٗصىٍىگٗ ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي ضېحىۋاٌضى. ئۇ

                                                             
ِٗزوۇر ئبصَٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرغي جٗڭ ئېالْ لىٍؽبْ ۋٖ ئبسىرى رىُ   46)

الرؼب لبرغي ٍبرصَٖ ضورىؽىٍي وٗجىْٗ ئٗثۇ ئبِىر ئىطىٍّىه ثىر راھىت ثوٌۇ ، ثۇ بٔئىّپېرىَٗضىضىٓ ِۇضۇٌّ

 ٗ ِۇضۇٌّبٔالرصىٓ ئىٕحىمبَ ئېٍىػٕي وۈجٗجحي.ِۇٔبپىمالر ئۇٔىڭ وېٍىػىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرٌىىح



لىٍىپ صۈغٍّٗٔٗرٔي ئ ٌحۈرىضۇ ۋٖ ئ ٌحۈرۈٌىضۇ. ئبٌالھ ثۇ ھٗلحٗ ثٗرگْٗ ۋٖصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ 

ئبغۇرىضىؽبٍٔىمىٕي جٗۋرات، ئىٕجىً ۋٖ لۇرئبْ لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرصا ثبٍبْ لىٍضى. ۋٖصىطىگٗ 

ٗر! ئبٌالھ ثىٍْٗ لىٍىػمبْ ثۇ ئبٌالھحىّٕۇ ثٗن ۋاپب لىٍىضىؽبْ ھېچىىُ ٍولحۇر. ئي ِۇئّىٍٕ

ضوصاۈالرصىٓ ۋٖ ئبٌالھ ۋٖصٖ لىٍؽبْ ئبسىرٖت ٔېّٗجٍىرىضىٓ سۇغبي ثوٌۇۈالر،  ثۇ زور 

 ِۇۋٖپپٗلىَٗجٍىه ضوصىضۇر.

_ جٕٗٔٗجىٗ وىرىضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ضۈپىحي غۇوي، ئۇالر گۇٔبھٍىرىؽب  111

ْ ئىػالرٔي جبغال ، ئبٌالھ ٍبسػي و رىضىؽبْ ئىػالرٔي جٗۋثٗ لىٍىپ، ئبٌالھ ٍبِبْ و رىضىؽب

لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھ ئۈچۈْ ٔىَىحىٕي سبٌىص لىٍىپ، ئىجبصٖجٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھ 

جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ثبرٌىك ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىممب غۈوۈر لىٍىضىؽبْ، روزىؽب ئوسػبظ ٔٗپٍٗ 

بزٔىڭ رۇوۇ ۋٖ ضٗجضىٍىرىٕي ِۇوِّٗٗي لىٍىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئىجبصٖجٍٗرٔي و   لىٍىضىؽبْ، ٔبِ

ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرؼب ثۇٍرۇ ، ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ِٗٔئي 

لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ پٗرزٌٗرٔي جوٌۇق ئبصا لىٍىضىؽبْ، ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ئىػالرؼب 

ّىٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍېمىٕالغّبٍضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍى

ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئۇالرصىٓ رازى ثوٌىضىؽبٍٔىمي ۋٖ 

 ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍبوي ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ وبپىر ھبٌىحىضٖ ئ ٌگْٗ ِۇغرىىالرؼب  112

ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗ  صۇئب لىٍىػي جوؼرا ئِٗٗش، ئۇ ِۇغرىىالر گٗرچٗ ئۇالرٔىڭ ٍېمىٓ 

ي جۇؼمىٕي ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ وبپىر پېحي ئ ٌگٍٗٔىىي ضٗۋٖثىضىٓ صوزىشي ثوٌؽىٕ

 ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۈچۈْ ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  لىٍىػمب ثوٌّبٍضۇ.

_ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِۇغرىه ئبجىطىؽب ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگٍٗٔىىي ئۇٔىڭ  113

«ِْٗ رٖثجىّضىٓ ضبۈب ِٗؼپىرٖت جىٍٍّْٗٗ»ئىٍگىرى ئبجىطىؽب9 
47

ۋٖصىطىٕي ئورۇٔالظ  صېگْٗ 

ٍۈزىطىضىٓ ئىضى. ئىجراھىّؽب ئبجىطىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ صۈغّىٕي ئىىٍٗٔىىي، ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي 

لىٍّبٍضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئبسىرى وبپىر پېحي ئ ٌىضىؽبٍٔىمي ئېٕىك ٌِٗۇَ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭؽب 

ۈزصى. غٗوطىسوي، ئىجراھىُ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗغٕي جبغٍىضى ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ِۇٔبضىۋىحىٕي ئ

ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھمب و   ئىٍحىجب لىٍىضىؽبْ، ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٔالرٔي ھِٗىػٗ ئٗپۇ 

 لىٍىضىؽبْ زات ئىضى.

                                                             
 _ ئبٍٗت. 36ِٗرٍَٗ ضۈرىطي9 47



_ ئبٌالھ ثىرٖر لٗۋِٕي ھىضاٍٗت لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرؼب ضبلٍىٕىػمب جېگىػٍىه ئىػالرٔي  114

ىػٍىه ِٗضىٍىٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍّبً جۇرۇ ، ئۇالرٔي ۋٖ صىٕٕىڭ ئٗھىبٍِىرىضىٓ ئ گىٕىػىٗ جېگ

ِبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ صۇرئبز

ثىٍّىگٍٗٔىرىڭالرٔي ئ گٗجىْٗ، ضىٍٗرگٗ پبٍضىٍىك ٔٗرضىٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ۋٖ ضىٍٗرگٗ 

 ھٗق صىٕٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزگْٗ زاجحۇر.

وي، ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ _ غۈثھىطىس 115

ٍېگبٔٗ ئىگىطىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ٍبرىحىػحب ۋٖ ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇغحب ھېچمبٔضاق غېرىىي 

ٍبوي ٍبرصِٖچىطي ٍولحۇر. سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ھبٍبجٍىك ئبجب لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕي 

ٓ ِٗھرۇَ لىٍىضۇ، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ضىٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌىضىؽبْ، ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ۋٖ ھبٍبجٍىمحى

 صۈغّىٕىڭالرؼب لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىضىؽبْ زات ٍولحۇر.

_ ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي جبئٗت _ ئىجبصٖجىٗ ِۇۋٖپپٗق  116

ئ ز ٍۇرجىٕي ۋٖ ئۇرۇق _ جۇؼمبٍٔىرىٕي جبغال  لىٍضى، ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍضى، ئبٌالھ ٍوٌىضا 

ئىطالَ صىَبرىؽب ھىجرٖت لىٍؽبْ ِۇھبجىرالر ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگىػىپ جىھبصلب 

چىممبْ، جٗثۇن ؼبزىحىضا ھبۋأىڭ لبجحىك ئىططىمٍىمىؽب، ئبت _ ئۇالغ ۋٖ ئوزۇلٍۇلٕىڭ ئبزٌىمىؽب 

گْٗ ئٗٔطبرالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍضى. ئۇالرٔىڭ لبرىّبً، ئېؽىر جبپبالرؼب ثٗرصاغٍىك ثٗر

وېحىػىگٗ جبش لبٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھ  ثۇرۇٌۇ ئىچىضىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرى ھٗلحىٓ 

ئۇالرٔي ِۇضحٗھىَٗ لىٍضى ۋٖ جٗۋثىگٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍضى. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرؼب صۇَٔب ۋٖ 

حي ِېھرىجبٔضۇر. ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي جٗۋثىگٗ ِۇۋٖپپٗق ئبسىرٖجحٗ جوٌىّۇ و ٍۈِچبٔضۇر، ٔبھبٍى

لىٍؽبٍٔىمي، جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ھٗق ٍوٌضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽبٍٔىمي ئۇالرؼب لىٍؽبْ 

 غٗپمىحىٕىڭ ئىپبصىطىضۇر. 

_ ئبٌالھ غۇٔىڭضٖن، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ  117

ؽب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىپ، گۇٔبھىؽب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍؽبْ وٗئت ئىجٕي ِبٌىه، ھىالي لبٌؽبٍٔىمى

ئىجٕي ئۇٍَِٗٗ ۋٖ ِۇرارٖ ئىجٕي رٖثىئ لبجبرٌىك ئۇ ئۈچ وىػىٕىڭ جٗۋثىطىٕىّۇ لوثۇي لىٍضى. ئۇالرؼب 

جۇرۇ  غۇٔچٗ وٗڭ زېّىٓ جبرٌىك لىٍؽبْ، ئۇالرٔىڭ ئىچي ضىمىٍؽبْ، ئۇالر ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍّبً 

ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىضىٓ لۇجۇٌۇظ ِۇِىىٓ ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىپ ٍٗجىْٗ ئىضى. ئبٔضىٓ ئبٌالھ 

ئۇالرٔي ئىحبئٗجٍّٗٔىىىٗ ۋٖ ئبٌالھٕي رازى لىٍىضىؽبْ ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق لىٍضى. 

بھبٍىحي غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جٗۋثىطىٕي ٔبھبٍىحي ثٗن لوثۇي لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔ

 ِېھرىجبٔضۇر.



_ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئبٌالھحىٓ  118

ثىر ئىػىڭالرٔي و زىحىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ھٕىڭ ضىٍٗرٔي ۋٖ لىٍىۋاجمبْ ھٗرلورلۇۈالر، ئبٌال

ھبٍبجٍىمحىىي ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ئېطىڭالرصىٓ چىمىرىپ لوٍّبۈالر، لٗضٍِٗىرىضٖ، ۋٖصىٍىرىضٖ ۋٖ 

 راضحچىً ثوٌؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇۈالر.

_ ِٗصىٕٗ ئبھبٌىطي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗجراپىضىىي ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرٔىڭ رٖضۇٌۇٌالھ ثىٍْٗ  116

ثىٍٍٗ جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ لېٍىػي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى جبپب _ ِۇغٗلمٗت چٗوطٗ، 

راھٗت _ پبراؼىحي ثىٍْٗ ثوٌۇ  وېحىػي لٗجئىٌ جوؼرا ئِٗٗش. ثۇ غۇٔىڭ ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىٕىڭ 

ئۈچۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا جىھبصلب چىمىع جٗرٍبٔىضا ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئۇضطۇزٌۇق، ئبچٍىك 

لبجبرٌىك جبپب _ ِۇغٗلمٗجٍىرى، ئۇالرٔىڭ وبپىرالرٔي پٗرىػبْ لىٍىضىؽبْ ھٗرثىر لٗصىّي، 

بزأؽبْ ھٗرثىر ؼٌٗىجىطي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ٍبسػي ئٌِٕٗٗىڭ ضبۋاثي صۈغٍّٗٔىرىٕي ٍېڭىپ ل

ٍېسىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاغمب ئبٌضاٍضىؽبْ، ئۇٔىڭ ھٗلمىٕي 

ھولۇلٍىرىؽب رىئبٍٗ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئٗجىرىٕي ثىىبر _  ئبصا لىٍىضىؽبْ ۋٖ ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھٗق

 ۇ. لىٍىۋٖجٍّٗض

_ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ٍوٌىضا ٍٍِٗي وىچىه ثوٌطۇْ ٍبوي چوڭ ثوٌطۇْ، ضٗر  لىٍؽبْ  111

ھٗرثىر ٔٗرضىطىگٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ثىر ضٗپحٗ جۇرۇ  جىھبص ئۈچۈْ ثبضمبْ 

ھٗرثىر لٗصىّىگٗ ضبۋاة ٍېسىپ لوٍۇٌىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔي لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ ئٗڭ 

 ً ِۇوبپبجالر ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ.ئېطى

_ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ جىھبصجىٓ لېٍىپ لېٍىػي جوؼرا ثوٌّىؽبٔضٖن، ئۇالرٔىڭ 111

ھِّٗىطىٕىڭ جىھبصلب چىمىػىّۇ جوؼرا ئِٗٗش. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىر جبِبئٗضىضىٓ ثىر جۈروۈِي 

ّبِضۇ؟ صىٕىٌ ئىٍىٍّٗرٔي جىھبصلب چىمطب، لبٌؽبٍٔىرى صىٕىٌ ئىٍىٍّٗرٔي ِۇوِّٗٗي ئ گٗٔطٗ ثوٌ

ئ گٗٔگٍٗٔٗر جىھبصلب چىممبٔالر لبٍحىپ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 ضبلٍىٕىػي ئۈچۈْ، ئ گٗٔگٍٗٔىرىٕي ئۇالرؼب ئ گٗجطٗ ٍبسػي ئِٗٗضّۇ؟! 

ْٗ _ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! وبپىرالر ثىٍ 112

ئۇرۇغۇغٕي ئۇالرٔىڭ ئىطالَ صىَبرىؽب ٍېمىٓ جبٍضىىىٍىرى ثىٍْٗ ئۇرۇغۇغحىٓ ثبغالۈالر. ئۇالر 

وۈچ _ لۇۋۋٖجٕي و رضۇْ. ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ چولۇَ جٗلۋاصارالر  ضىٍٗرصىٓ لبجحىك لوٌٍۇلٕي ۋٖ

 ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئۇالرٔي لوٌالٍضۇ ۋٖ ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ثېرىضۇ.

جٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لۇرئبْ ضۈرىٍىرىضىٓ لبٔضالال ثىر ضۈرىٕي ٔبزىً _ ئبٌالھ پٍٗؽِٗ 113

ثۇ ضۈرٖ لبٍطىڭالرٔىڭ ئىّبٔىٕي »لىٍطب، ثٗزى ِۇٔبپىمالر ئۇ ضۈرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىپ9 



صٍٖضۇ. ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ « وۈچٍٗحىپحۇ؟

ضۈرٖ ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي زىَبصٖ لىٍضى، ئۇالر ھٗرثىر ضۈرىٕىڭ  وٌٗطٗن، ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗرثىر

ِٗٔىطىٕي ثىٍىپ، ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍىپ، ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ ۋٖ ِٗزِۇٔىؽب ئِٗٗي 

لىٍىپ ِبۈؽبٍٔىمحىٓ، ثۇ ضۈرىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕي جېشىّۇ وۈچٍٗححي، ئۇالر ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ 

 مبص ثىٍْٗ ض ٍۈٔۈ  وېحىضۇ. ئىّبْ ۋٖ چىٓ ئېحى

وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ٔبزىً لىٍىٕؽبْ  _ ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب لبرىحب صىٍٍىرىضا غٗن ۋٖ گۇِبْ ثبر 114

ھٗرثىر ضۈرٖ ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمىؽب ِۇٔبپىمٍىك، غٗن _ غۈثھىطىگٗ غٗن _ غۈثھٗ لوغحي. 

 ېحي ئ ٌضى. ئۇالر ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، وبپىر پ

_ ئۇ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ھٗر ٍىٍي ثىر ٍبوي ئىىىي لېحىُ ئبچٍىك ۋٖ  115

لٗھٗجچىٍىه ثىٍْٗ، ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمىٕي پبظ لىٍىع ثىٍْٗ ضىٕبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ 

ٍضۇ، ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىضىٓ ۋٖ ِۇٔبپىمٍىمىضىٓ جٗۋثٗ لىٍّب

 ئبٌالھٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍٗر ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبٍضۇ.

_ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئٍٗىجىٕي ئبچىضىؽبْ ثىرٖر ضۈرٖ ٔبزىً لىٍىٕطب، ئۇالر ثۇ ضۈرىٕي ئىٕىبر  116

ضى9ٓ لىٍؽبٍٔىمحىٓ ۋٖ لبجحىك ٔٗپرٖجٍٗٔگٍٗٔىىحىٓ، ثىر _ ثىرىگٗ لبرىػىپ و ز لىطىػىضۇ، ئبٔ

صېَىػىضۇ، « ِۇھِّٗٗصٔىڭ ِٗجٍىطىضىٓ جۇرۇ  وٗجطٗۈالر، ضىٍٗرٔي ثىرى و رۈ  لبالرِۇ؟»

ئٗگٗر ئۇالرٔي و رگْٗ ثىرى ثوٌّىطب، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗجٍىطىضىٓ ئبٍرىٍىپ، 

رٔىڭ صٖرھبي جىىىۋېحىضۇ، ئۇالر ھٗلىمٗجٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ لٗۋَ ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇال

 صىٍٍىرىٕي ئىّبٔضىٓ ثۇرىۋٖجحي.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ ئ زۈۈالرٔىڭ لٗۋِىضىٓ ثوٌؽبْ ثىر پٍٗؽِٗجٗر وٌٗضى. ضىٍٗرٔىڭ  117

وۈٌپٗت چېىىػىڭالر ئۇٔىڭؽب ئېؽىر وېٍىضۇ، ئۇ ضىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىڭالرؼب ۋٖ ئٗھۋاٌىڭالرٔىڭ 

 غٗپمٗجٍىىحۇر، ٔبھبٍىحي و ٍۈِچبٔضۇر.ٍبسػىٍىٕىػىؽب ثٗوّۇ ھېرىطحۇر، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔبھبٍىحي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالر ضبۈب ئىّبْ وٌٗحۈرۈغحىٓ ثبظ  118

ئبٌالھ ِبۈب ٍېحٗرٌىىحۇر، ئۇ ِېٕىڭ ثبرٌىك ٍۈوٍىرىّٕي ٍٗۈگىٍٍىحىضۇ، »جبرجطب، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

چىٓ ئىػٗٔچ ثىٍْٗ جبٍبٔضىُ، ئىػٍىرىّٕي ئۇٔىڭؽب ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھمب 

جبپػۇرصۇَ، غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِبۈب ٍبرصَٖ لىٍؽۇچىضۇر، ِېٕىڭ ِٗصٖجىبرىّضۇر، ئۇ ثۈٍۈن ئٗرغٕىڭ 

 «ئىگىطىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ئٗرغي ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئٗڭ ثۈٍۈوىضۇر

 



 يۇٔۇش ضۈرىطى

 )ثبغالٍّْٗ . ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ 

_ ئٌٗىؿ. الَ. را )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ثۇالر  1

 ئبٌالھ ِۇوِّٗٗي لىٍؽبْ ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ھېىّٗجٍىه وىحبثٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر.

ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ »جبٌال  چىمىپ، ئۇٔىڭؽب9  _ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضىٓ ثىر ئبصِٖٕي 1

ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ، ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب لىٍؽبْ ٍبسػي 

ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبت ثبرٌىمي ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر 

ئۈچۈْ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ئىع ثوٌۇ  لبپحۇِۇ؟ ِۇھِّٗٗص  صٖ  ۋٖھَي لىٍؽبٍٔىمىّىس ئۇالر« ثٗرگىٓ

ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ۋٖھَىطي ثىٍْٗ وېٍىپ، ئۇٔي ئۇالرؼب ئولۇ  ثٗرگٗٔضٖ، 

 صېضى.« ِۇھِّٗٗص ضېھىرگٗرصۇر، ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ٔٗرضىٍٗر ئوپئوچۇق ضېھىرصۇر»وبپىرالر9 

ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ، _ غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر  2

ئبٔضىٓ ئ زىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك غٗوىٍضٖ ئٗرغىٗ ئ رٌىگْٗ ۋٖ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ 

لىٍىپ جۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ئۇٔىڭ ھ وّىگٗ ھېچىىُ لبرغي چىمبٌّبٍضۇ، ئۇٔىڭ رۇسطىحىطىس ھېچىىُ 

. ئٗٔٗ غۇ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالرصۇر، ئۇٔىڭؽب ئىشالش ھېچىىّگٗ غبپبئٗجچي ثوالٌّبٍضۇ

ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر. ضىٍٗر ثۇ ئبٍٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ثۇ صٌٖىً _ پبوىحالرصىٓ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت 

 ئبٌّبِطىٍٗر؟

_ لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗىڭالرٔىڭ لبٍحىضىؽبْ ٍېرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر. ثۇ ئبٌالھٕىڭ  3

ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجٕي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ  ۋٖصىطي ثوٌۇ ، ئۇ چولۇَ

ئۇٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرىضىؽبْ زاجحۇر. ئبٌالھ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ غۇ ئىّبٕٔىڭ جٌٗىپي ثوٍىچٗ 

ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ ِۇوبپبجالظ ئۈچۈْ، ئىٕطبٔالرٔي جىرىٍضۈرۈ  

گٗ لبٍحۇرىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ھٗق ئٗضٍى

ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلي جۈپٍٍٗىضىٓ ٍۈزٌىرىٕي 

ئبزاة و ٍضۈرۈۋېحىضىؽبْ ۋٖ ئۈچٍٍٗىرىٕي ئۈزۈ  جبغالٍضىؽبْ لبٍٕبق ضۇصىٓ ئىچىٍّىه ۋٖ ئٌٍِٗٗىه 

 ثبر.

_ ئبٌالھ لۇٍبغٕي ٔۇر چبچمۇچي ۋٖ ئبٍٕي ٔۇرٌۇق لىٍؽبْ، ٍىٍالرٔىڭ ضبٔىٕي، ئبٍالرٔىڭ  4

ھېطبثىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٍؽب ِٗٔسىٍٍٗرٔي ثٌٗگىٍىگْٗ زاجحۇر. لۇٍبظ ئبرلىٍىك وۈٍٔٗرٔي، 



ئبالھىضٖ چوڭ ئبً ئبرلىٍىك ئبٍالرٔي ۋٖ ٍىٍالرٔي ثىٍگىٍي ثوٌىضۇ. ئبٌالھ وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕي 

ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجحي. ثۇالر ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕي ۋٖ چوۈمۇر ئىٍىّىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ 

جۇرىضۇ. ئبٌالھ ٍبرىحىػٕىڭ ھېىّٗجٍىرىٕي چۈغىٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ۋٖ 

 ئبٍٗجٍٗرٔي ِبٔب ِۇغۇٔضاق ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىضۇ.

وۈٔضۈزٔىڭ ٔ ۋٖجٍىػىپ جۇرۇغىضا، ئبٌالھ ئبضّبٔالرصا ۋٖ زېّىٕضا _ غٗوطىسوي، وېچٗ ثىٍْٗ  5

ٍبراجمبْ ئبجبٍىپ ِٗۋجۇصاجالرصا، وبئىٕبجحب ثېىىحىۋٖجىْٗ ئىٕچىىٗ ٔىساَ ۋٖ ِۇوِّٗٗي 

پبوىحالر  _  لبٔۇٔىَٗجٍٗرصٖ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ صٌٖىً 

 ثبر.

ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىحىٓ، ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ  غٗوطىسوي، 7_  6 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجي ٍبوي  –ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسؼب وېٍىضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٍبسػي

جبزاضي ثېرىٍىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبسىرٖجٍىىٕىڭ ئورٔىؽب ثۇ صۇَٔب ھبٍبجىؽب رازى ثوٌؽبْ، 

ڭ ثىٍْٗ و ۈٍي ئبراَ جبپمبْ ۋٖ ثىسٔىڭ لۇصرىحىّىسٔي و رضىحىضىؽبْ وبئىٕبت صٌٖىٍٍىرىضىٓ، لۇرئبْ ئۇٔى

ئبٍٗجٍىرىضىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي جبٍي 

 لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ صوزار ثوٌىضۇ.

ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي  _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 8

لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىّبٔي ٍۈزىطىضىٓ و پٍٗ  ضبۋاة ئبجب لىٍىضۇ، ئۇالرٔي 

لٗضىرٌىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، ٔبزۇٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ جوٌؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ 

 ٍېحٗوٍٍٗضۇ.

ّىس! ضْٗ ھٗرلبٔضاق ٔۇلطبٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئي رٖثجى»_ ئۇالرٔىڭ جٕٗٔٗجحىىي صۇئبضي9  16

صېَىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي، پٗرىػحىٍٗرٔىڭ صۇئبضي ٍېحىپ « پبوحۇرضْٗ

صېَىػحىٓ، « ئبِبْ ثوٌۇۈالر!»جۇرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ئۇچراغمبْ چبؼضىىي ضبٌىّي9 

صېَىػحىٓ، « ٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھمب سبضحۇر!جىّي ھِٗضۇضب»ئۇالرٔىڭ صۇئبضىٕىڭ ئبسىرى9 

ٍٗٔي ثبرٌىك غۈوۈر ۋٖ ِٗصھىَٗ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي ٍبراجمبْ ۋٖ ئۇالرٔي ٔېّىحي ثىٍْٗ پٗرۋىع 

 لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ ئبٌالھمب سبضحۇر صېَىػحىٓ ئىجبرٖجحۇر.

ئۇالرٔىڭ ثٗصصۇئبٌىرىٕي  _ ئىٕطبٔالر ٍبسػىٍىمٕىڭ جېس وېٍىػىگٗ ئبٌضىرىؽبٔضٖن، ئٗگٗر ئبٌالھ 11

ئىجبثٗت لىٍىػٕي جېسٌٗجىْٗ ثوٌطب ئىضى، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ھبالن ثوٌؽبْ ثوالجحي. ثىسٔىڭ 

جبزاٍىّىسصىٓ لورلّبٍضىؽبْ ۋٖ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئبزؼۇٔالرٔي 

 ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىضا جېڭىرلب  ٍۈرۈغىٗ لوٍۇ  ثېرىّىس.



ٕىڭ ثېػىؽب ثىرٖر لىَىٕچىٍىك وٌٗطٗ، ئۇ ٍبجطىّۇ، ئوٌحۇرضىّۇ، ئ رٖ جۇرضىّۇ، _ ئىٕطبٔ 11

ئۇٔىڭضىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  لوٍۇغىّىسٔي جىٍٗ  ثىسگٗ صۇئب لىٍىضۇ، ئۇٔي لىَىٕچىٍىمحىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  

لوٍؽبْ چېؽىّىسصا، ئۇ ثۇرۇٔمي ئبصىحي ثوٍىچٗ جۇزوورٌۇلىٕي صاۋاِالغحۇرىضۇ، ثېػىؽب وٌٗگْٗ 

ٕي ۋٖ ئۇٔي و جۈرۈۋېحىػٕي جىٍٗ  ثىسگٗ صۇئب لىٍؽبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇ  وېحىضۇ، ئۇٔي لىَىٕچىٍىم

لىَىٕچىٍىمحىٓ چىمىرىپ لوٍؽبْ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍّبٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثىٍْٗ لىَىٕچىٍىمحىٓ 

ۇلىٕي ۋٖ زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ لۇجۇٌؽبْ ثۇ ئىٕطبٔؽب ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب ئ زىٕىڭ ئبزؼۇٍٔ

صاۋاِالغحۇرۇظ چىراٍٍىك و رضىحىٍگٗٔضٖن، ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػحب 

ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ وبپىرالرٔىڭ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ۋٖ گۇٔبھ ضبصىر لىٍىع لبجبرٌىك 

 لىٍّىػٍىرى ئۇالرؼب چىراٍٍىك و رضىحىٍضى.

ٓ ئىٍگىرى ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر ضىٍٗرصى _ ئي ِۇغرىىالر! غٗوطىسوي، ثىس 12

لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ و پٍىگْٗ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. ئۇالرٔىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئ زٌىرى صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ صىٕٕىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ھٗق صىٓ 

صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ  ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجال ، ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ روغْٗ

ثوٌطىّۇ، ئۇ ئۈِّٗجٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇالرؼب ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجحي. غۇٔىڭ 

ثىٍْٗ ئۇالر ھبالوٗجىٗ جېگىػٍىه ثوٌضى. ثىس ئبٌالھٕىڭ چٗوٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ 

 ھٗرلبٔضاق گۇٔبھىبر لٗۋِٕي ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاالٍّىس.

غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ لبٔضاق ئِٗٗي لىٍىضىؽبٍٔىمىڭالرٔي و رۈ  _  13

ثېمىع، ئبٔضىٓ ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرؼب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ، ثىس ضىٍٗرٔي 

 ھبالن لىٍىٕؽبْ ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئورٔىؽب صٖضطٗجحۇق.

ْ روغْٗ ئبٍٗجٍٗر ِۇغرىىالرؼب ئولۇ  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضبۈب ٔبزىً لىٍؽب 14

ثېرىٍگٗٔضٖ، ئبسىرٖجحٗ ھېطبة ثېرىػحىٓ لورلّبٍضىؽبْ، ضبۋاثٕي ئۈِىض لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ ئ ٌگٗٔضىٓ 

ثۇٔىڭضىٓ ثبغمب ثىر لۇرئبٕٔي وٌٗحۈرگىٓ ٍبوي ئۇٔي »وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ وبپىرالر9 

ٌٕي ھبراَ لىٍىپ ثٗرگىٓ، ئىالھٍىرىّىسٔي ض وىضىؽبْ ئ زگٗرجىىٓ، ئۇٔىڭضىىي ھبرإِي ھبالي، ھبال

صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئبٍٗجٍٗرٔي ض وٍّٗضىؽبْ ئبٍٗجٍٗرگٗ ئبٌّبغحۇرؼىٓ

ِْٗ ئۇٔي ئ زۈِچٗ ئ زگٗرجٌٍّّْٗٗٗ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ ثبرٌىك ئىػالرصا »

ٖ لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىگٗ ئٗگىػىّْٗ. ئٗگٗر ِْٗ رٖثجىّگٗ پٗلٗجال ئبٌالھ ِبۈب ثۇٍرۇؼبْ ئِٗرگٗ ۋ

 «.ئبضىٍَىك لىٍطبَ، ئٌٗۋٖجحٗ، لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػحىٓ لورلىّْٗ



ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ لۇرئبٕٔي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  15

ۈرِىگْٗ ثوالجحي. ثىٍىڭالروي، لۇرئبْ ئولۇ  ثٗرِىگْٗ ثوالجحىُ، ئبٌالھّۇ ئۇٔي ضىٍٗرگٗ ثىٍض

ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر. ِبۈب لۇرئبْ ۋٖھَي لىٍىٕىػحىٓ ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئۇٔي ئولۇ  

ثېرىػحىٓ ئىٍگىرى ئبراۈالرصا ئۇزاق ۋالىث جۇرؼبٍٔىمىّٕي ضىٍٗر ئوثضاْ ثىٍىطىٍٗر. ضىٍٗر 

 «.ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍىحىپ ئوٍال  و رِِٗطىٍٗر؟

بٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبصِٖضىّٕۇ _ ئ 16

زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ھٗرگىس 

 ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌٍّٗٗضۇ.

ئبسىرٖجحٗ ھېچمبٔضاق پبٍضا _ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ئ زٌىرىگٗ ٍب صۇَٔبصا ٍبوي  17

ثىس ئۇالرؼب پٗلٗت »ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، زىَبٔؽىّۇ ئۇچرىحبٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضۇ. ئۇالر9 

صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب « ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍطۇْ صٖپال چولۇٔىّىس

ق غبپبئٗجچىٍٗر ثوٌۇ ، ئۇٔي ئبٌالھ ئٗجٗثب، ئبضّبٔالرصا ۋٖ زېّىٕضا ثۇٔضا»ئېَحمىٕىي، 

ئٗگٗر ئبضّبٔالرصا ۋٖ زېّىٕضا «. ثىٍّىگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ضىٍٗر ئبٌالھمب ئۇٔي ئېَحىپ ثٗرِٗوچىّۇ؟

ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن غبپبئٗجچىٍٗر ثوٌطب ئىضى، ئۇٔي ضىٍٗر ثىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئبٌالھ ثىٍگْٗ 

 ْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ٍۈوطٗوحۇر.ثوالجحي. ئبٌالھ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگ

_ ئىٕطبٔالر ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ثىر صىٕضا ئىضى. وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي صىٕضا ِٗھىَٗ  18

جۇرۇظ، ٍٗٔٗ ثٗزىطي صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي. ئٗگٗر ئبٌالھٕىڭ 

ڭ جبزاضىٕي وېچىىحۈرۈظ ھٗلمىضٖ ئبٌضىٓ چىمبرؼبْ گۇٔبھىبرالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىع ۋٖ ئۇالرٔى

ھ وّي ثوٌّىطب ئىضى، ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزۇ ، وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىع ئبرلىٍىك 

 ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي ثىر جٗرٖ  لىٍؽبْ ثوالجحي. 

ىرٖر ِۇھِّٗٗصوٗ رٖثجي جٗرىپىضىٓ ثىس جٌٗٗ  لىٍؽبٔضٖن ث»_ ئبغۇ ھبوبۋۇر وبپىرالر9  16

ؼٍٗىجٕي ئبٌالھحىٓ »صٍٖضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ِ جىسٖ چۈغۈرۈٌطٗ ثوٌّبِحي؟

ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ، ضىٍٗر جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٕي ئبٌالھ سبٌىطب وٌٗحۈرىضۇ، سبٌىّىطب 

بزاضىٕي وٌٗحۈرٍِٗضۇ. ئي لٗۋَ! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبرىّىسصا ھ وۈَ چىمىرىػىٕي، زاٌىّالرٔىڭ ج

 «.جېسٌىحىپ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىػىٕي وۈجۈۈالر، ئٌٗۋٖجحٗ ِّٗٔۇ غۇٔي وۈجىّْٗ

_ ِۇغرىىالرٔىڭ ثېػىؽب زور لىَىٕچىٍىمالر، ثبالٍىئبپٗجٍٗر ۋٖ چوڭ ؼَٗ _ لبٍؽۇالر  11

ٍطبق، ٍٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ثىس ئۇالرؼب غٗپمٗت لىٍىپ ئبضبٍٔىك، سۇغبٌٍىك ۋٖ وٗۈحبغبچىٍىك ئبجب لى

ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػمب ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىع ئۈچۈْ پىالْ جۈزۈغىٗ ئبٌضىراٍضۇ. 



ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ پىالٔىڭالرٔي ثٗرثبت لىٍىػحب ۋٖ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب ئېَحمىٕىي، 

س ضىٍٗرٔىڭ غۈثھىطىسوي، ثىس ئٗۋٖجىْٗ پٗرىػحىٍىرىّى«. ضىٍٗرٔي جبزاالغحب ئٗڭ جېسصۇر

ئبٍٗجٍىرىّىس ھٗلمىضٖ جۈزگْٗ رٖزىً پىالٔىڭالرٔي ٍېسىپ جۇرىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرصىٓ ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي 

 ئبٌىّىس.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي لۇرۇلٍۇلحب ئۇالغ ثىٍْٗ، صېڭىسصا وېّٗ ثىٍْٗ ضٗپٗر  11

ِېڭىۋاجمبْ ۋٖ ٍوٌۇچىالر ثۇ لىٍضۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ضىٍٗرٔي ئېٍىپ ِبۈؽبْ وېّٗ ٍِٗىٓ غبِبٌضا 

ٍِٗىٓ غبِبٌضىٓ سۇغبٌٍىٕىۋاجمبْ چبؼضا، ثىرصىٕال لبجحىك ثوراْ چىمىپ، ٍوٌۇچىالر جٗرٖ  _ 

جٗرٖپحىٓ و جۈرۈٌۈۋاجمبْ صېڭىس صوٌمۇٍٔىرى ئىچىضٖ لبٌىضۇ، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ھبالوٗت لورغبۋىضا 

اجمبْ ثبرٌىك ضبسحب ِٗثۇصٌىرىٕي ئۇٔحۇ  لبٌؽبٍٔىمىؽب و زى ٍٗجىْٗ چبؼضا، ئ زٌىرى چولۇٔۇ  وېٍىۋ

ئي ئبٌالھ! ئٗگٗر ضْٗ ثىسٔي ِۇغۇ ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزضبڭ، ثىس »وېحىپ، ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ9 

 صٖ  چىٓ ئىشالضي ثىٍْٗ صۇئب لىٍىضۇ.« چولۇَ ضېٕىڭ ٔېّىحىڭگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌىّىس

مۇزۇ  لوٍطب، ئۇالر ٍٗٔىال ٍٗر ٍۈزىضٖ _ ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالوٗت گىرصاثىضىٓ لۇج 12

ثۇزؼۇٔچىٍىك جېرىَضۇ، ۋٖ ئىٕطبٔالرؼب زۇٌۇَ لىٍىضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ثۇزؼۇٔچىٍىمىڭالرٔىڭ 

ۋاثبٌي پٗلٗجال ئ زۈۈالرؼب ثوٌىضۇ، ضىٍٗر صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ۋالىحٍىك ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ثٗھرىّْٗ 

ْ جبٍىڭالر ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسصۇر. غۇ چبؼضا ثىس ضىٍٗرگٗ ثوٌىطىٍٗر، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔىڭ لبٍحىضىؽب

 لىٍّىػىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىّىس ۋٖ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىّىس.

_ صۇَٔب ھبٍبجي ۋٖ صۇَٔبصا ئىٕطبٔالر لىسىمىضىؽبْ زىجۇزىٕٕٗت ۋٖ ِبي _ صۇَٔب لبجبرٌىك  13

ىس ئبضّبٔضىٓ چۈغۈرگْٗ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ زېّىٕضىٓ ئىٕطبٔالر ِٗٔپٗئٗجٍٗر غۇٔىڭؽب ئوسػبٍضۇوي، ث

ئوزۇلٍىٕىضىؽبْ، ھبٍۋأالر ٍٍٗضىؽبْ جۈرٌۈن ئ ضۈٍِۈوٍٗر ئۈٔۈ  چىمىپ، ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ 

گىرٌٖىػىپ وٗجىْٗ، ھٗجحب زېّىٓ گۈزٖي جۈضىٗ وىرگْٗ، چىراٍٍىك ٍبضبٔؽبْ، زېّىٓ ئىگىٍىرى 

ق صٖ  جۇرؼبْ چبؼضا، ثىسٔىڭ ھبالن لىٍىع ئِٗرىّىس ئۇٔىڭضىٓ ِوي ھوضۇي ئبٌىضىؽبْ ثوٌضۇ

وېچىطي ٍبوي وۈٔضۈزى ئۇٔىڭؽب ئۇغحۇِحۇت وٌٗضى _ صٖ، ئۇ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ٍىٍحىسىضىٓ لوِۇرۇ  

جبغال  ٔبثۇت لىٍىۋېحىپ، ثۇرۇْ ثۇ ٍٗرصٖ ئ ضۈٍِۈن ثوٌۇ  ثبلّىؽبٔضٖن ثىر ھبٌٗجىٗ وٌٗحۈرۈ  

اجمبْ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٗٔىڭّۇ ئبغۇ ئ ضۈٍِۈوٍٗرگٗ ئوسػبظ لوٍضۇق. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر لىسىمىۋ

ٔبثۇت ثوٌىضىؽبْ ۋالحي وېٍىضۇ. ثۇٔي ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍؽىٕىّىسصٖن، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت 

لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرى ۋٖ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ئۈضحىضٖ پىىىر ٍۈرگۈزىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ 

 بْ لىٍىّىس.ئبٍٗجٍٗرٔي جٗپطىٍىٌ ثبٍ



_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍبسػي ثٗٔضىٍىرىگٗ جٍَٗبرٌىؽبْ جٕٗٔٗجىٗ صٖۋٖت لىٍىضۇ، ثٗٔضىٍىرىضىٓ  14

 سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھىضاٍٗت لىٍىپ، ئۇٔي ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا ٍوٌؽب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ. 

ٗت _ ئىجبصٖجٕي ئىشالش ثىٍْٗ ِۇوِّٗٗي لىٍىضىؽبْ، ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌالھمب ئىحبئ 15

لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىع، جٕٗٔٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕي و رۈظ، ئۇٔىڭ 

ِٗؼپىرىحىگٗ ۋٖ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػحىٓ ئىجبرٖت ئېطىً ِۇوبپبجالر ثبر. ئۇالرٔىڭ ٍۈزىٕي صوزار 

ٌؽبْ ئٗھٍىٕىڭ ٍۈزىٕي لبپٍىؽبٔضٖن لبرىٍىك ۋٖ سبرٌىك لبپٍىّبٍضۇ. ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثو

 وىػىٍٗر جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌۇ ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرؼۇچىالرصۇر.

_ ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالر ئبسىرٖجحٗ لىٍّىػٍىرىؽب  16

ٍبرىػب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ جبزاضىٕي جبرجىضۇ، ئۇالرٔي لبجحىك سبرٌىك لورغىۋاٌىضۇ، 

ي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌؽۇچي چىمّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرى گوٍب لبراۈؽۇ وېچىٕىڭ ئۇالرٔ

زۇٌّىحي ثىٍْٗ ئوراٌؽبٔضٖن لبرىَىپ وېحىضۇ، ئٗٔٗ غۇالر صوزار ئٗھٍي ثوٌۇ ، صوزاسحب ِٗۈگۈ 

 لبٌؽۇچىالرصۇر.

ىضىؽبْ لىَبِٗت _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس سبالٍىمٕىڭ ھِّٗىطىٕي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽ 18_  17

ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىڭالر »وۈٔىٕي ئٗضٍىگىٓ، ثىس ئۇ چبؼضا ِۇغرىىالرؼب9 

صٍّٖىس، ۋٖ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ « ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئورٔۇۈالرصا جىُ جۇرۇ  جبزاٍىڭالرٔي وۈجۈۈالر

ۇَٔبصىىي ۋالحىضا ِٗثۇصٌىرى ثىٍْٗ ثوٌؽبْ ِۇٔبضىۋىحىٕي جبِبِْٗ ئۈزۈ  جبغالٍّىس. ئۇالر ص

چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرىضىٓ ئبصا _ جۇصا ثوٌىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرى 

ضىٍٗر ثىسگٗ چولۇّٔبٍححىڭالر. ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا گۇۋاھ ثوٌۇغمب ئبٌالھ »ئۇالرؼب9 

ۋٖ ٔېّٗ لىٍىۋاجمبٍٔىمىڭالرٔي  ٍېحٗرٌىىحۇروي، ضىٍٗرٔىڭ ثىس جوؼرۇٌۇق ٔېّٗ صٖۋاجمبٍٔىمىڭالرٔي

 صٍٖضۇ.« ثىٍٍّٗححۇق، ثىسگٗ چولۇٔؽبٍٔىمىڭالرصىّٕۇ ؼٗپٍٗجحٗ ئىضۇق، ئۇٔي ھېص لىٍّبٍححۇق 

_ ثۇ ھېطبة وۈٔىضٖ ھٗرثىر ئبصَٖ ئ زىٕىڭ صۇَٔبصىىي ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي  26

ىٍؽبْ ثوٌطب ِۇوبپبجىٕي ئبٌىضۇ، ئىسصٍٖضۇ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ٔٗجىجىطىٕي و رىضۇ، ٍبسػي ئِٗٗي ل

ٍبِبْ ئىع لىٍؽبْ ثوٌطب جبزاضىٕي جبرجىضۇ. سبالٍىمٕىڭ ھِّٗىطي ئبصاٌٗجٍىه ھ وۈَ چىمبرؼۇچي 

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ، جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌؽبٔالر جٕٗٔٗجىٗ، صوزار ئٗھٍي ثوٌؽبٔالر 

ٍىپ چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرٔىڭ صوزاسمب وىرگۈزۈٌىضۇ، ِۇغرىىالرٔىڭ غبپبئٗت ئۈِىض لى

 و زٌىرىضىٓ ؼبٍىت ثوٌىضۇ.

ئبضّبٔضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ، زېّىٕضىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  21

ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۈٔضۈرۈ  ضىٍٗرگٗ رىسىك ثېرىۋاجمبْ زات وىُ؟ ضىٍٗرٔىڭ ئبۈالظ ۋٖ و رۈظ 



ٔي ئ ز ئىٍىىضٖ جۇجۇ  جۇرۇۋاجمبْ زات وىُ؟ وبئىٕبجحىىي ئىمحىضارىڭالرٔي ئبجب لىٍؽبْ ۋٖ ئۇ

جبٍٔىمالرؼب ھبٍبت ثېؽىػالٍضىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي ھبٍبجحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىضىؽبْ زات وىُ؟ ضىٍٗر 

ثىٍىضىؽبْ ۋٖ ثىٍٍّٗضىؽبْ ِٗسٍۇلبت ئبرىطىضا جىرىىٍٗرٔي ئ ٌۈوحىٓ، ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىىحىٓ 

«. ٍىرى ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ جٗلضىرىڭالر ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ زات وىُ؟چىمىرىضىؽبْ زات وىُ؟ وبئىٕبجٕىڭ ئىػ

ئۇٔضالحب، ضىٍٗر »صٍٖضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئبٌالھ»ئۇالر ضېٕىڭ ثۇ ضوئبٌٍىرىڭؽب جبۋاة ثېرىپ9 

 «غۇ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرؼب چولۇٔطبۈالر، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟

_ ئٗٔٗ غۇ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئىجبصٖت ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىػىڭالرؼب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ھٗلىمىٌ  21

رٖثجىڭالرصۇر. ھٗلىمٗجحىٓ لبٌطب، ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ثبغمب ٔېّٗ لبٌىضۇ؟ ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗر 

 «وېحىطىٍٗر؟ ثۇرۇٌۇ لبٔضالّۇ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثۇجالرؼب چولۇٔۇغمب 

ۇ ِۇغرىىالرٔىڭ وۇـرىٕي صاۋاِالغحۇرۇغي ئبٌضىٓ جٗلضىر لىٍىٕىپ ثوٌؽبٔضٖن، _ ئبغ 22

ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ ثبظ جبرجىپ، وۇـرى ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجىٗ چ وۈ  وٗجىٍٗٔٗر 

ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٌالھٕىڭ »جوؼرىطىضىىي 

صېگْٗ ض زى ۋٖ ھ وّي « ٍّٗضۇ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇئٌٗچىطي ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػٗٔ

 ِبٔب ِۇغۇٔضاق ئٌِٗٗگٗ ئبغحي.

ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  23

ٓ ئٗضٍىگٗ ئىچىضٖ ثىرٖر ٔٗرضىٕي ٍولحىٓ ثبر لىالالٍضىؽبْ، ئبٔضىٓ ئۇٔي ٍوق لىٍىۋېحىپ لبٍحىضى

ئۇالر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ثىرى غۇٔضاق لىالالٍضۇ صٖ  ھٗرگىس « وٌٗحۈرٌٍٖٗضىؽبْ ثىرى ثبرِۇ؟

ئبٌالھ ِٗۋجۇصاجٕي ٍولحىٓ ثبر لىٍىپ، ئبٔضىٓ ٍوق لىٍىپ، »ئېَحبٌّبٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 

ٔضاق جۇرضب، ضىٍٗر ئبٔضىٓ ئۇٔي لبٍحىضىٓ ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرٌٍٖٗضىؽبْ ٍېگبٔٗ زاجحۇر. ئٗھۋاي غۇ

 «وېحىطىٍٗر؟ ثۇرۇٌۇ لبٔضالالرچٗ ھٗلىمٗجحىٓ ئبزؼۇٍٔۇلمب 

ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  24

ئۇالر ثۇٔي « ِٗثۇصٌىرىڭالر ئبرىطىضا وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٌٍَٗٗضىؽبْ ثىرٖرضي ثبرِۇ؟

ئبٌالھ ئېسىپ وٗجىٍٗٔٗرٔي ھٗلىمٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ »ٌّبٍضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ھٗرگىس لىال

ٍېگبٔٗ زاجحۇر. لبٍطىطىؽب ئٗگىػىع وېرٖن؟ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ زاجمىّۇ، ٍبوي 

ئ زى ئبزؼۇْ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ ھېچىىّٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٌٍَّٗٗضىؽبْ، ئ زىّۇ ھىضاٍٗت 

ؽبْ، ثبغمىالرٔىڭ ٍېحٗوٍىػىگٗ ِوھحبج ثوٌؽبْ ٔٗرضىٍٗرگىّۇ؟ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌضى؟ جبپبٌّى

ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئبٌالھٕي ِٗسٍۇلبجي ثىٍْٗ ئوسػبظ و رىطىٍٗر؟ غٗوطىسوي ثۇ سبجب 

 «.ھ وۈِضۇر



_ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ثۇجالرؼب چولۇٔۇغحب ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىضا غبپبئٗت  25

ىضۇ صٖ  ئېحىمبص لىٍىػحب ثىرٖر ئىٍّىٌ ئبضبضمب ئِٗٗش، پٗلٗجال گۇِبٔؽب جبٍىٕىضۇ، گۇِبْ صېگْٗ لىٍ

ھٗلىمٗجٕي ئىطپبجالغحب ھېچ ٔٗرضىگٗ ٍبرىّبٍضۇ. غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ وۇـرى 

 ۋٖ ئىٕىبرصىٓ ئىجبرٖت ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ٌالھحىٓ ثبغمب ثىرىٕىڭ ۋۇجۇصلب چىمىراٌىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش. چۈٔىي _ ثۇ لۇرئبٕٔي ئب 26

ثۇٔىڭؽب ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ. ئبٌالھ ثۇ لۇرئبٕٔي ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ثېرىٍگْٗ 

ضبِبۋى وىحبثالرٔىڭ ھٗلٍىمىٕي ئىطپبجٍىؽۇچي لىٍىپ ٔبزىً لىٍضى. چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ صىٕي 

ئبٌالھ ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ غٗرىئٗجٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ ئٗزٌٖضىٓ ثىرصۇر. ثۇ لۇرئبْ 

لىٍىپ ثېرىضىؽبْ وىحبثحۇر، ئۇٔىڭ ھٗلىمٗجٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ وىحبة ئىىٍٗٔىىىضٖ لىٍچٗ غٗن 

 ٍوق، ئۇ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ۋٖھَىضۇر. 

صېَىػِٗضۇ؟ ئۇالر « ممبْثۇ لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چى»_ ٍبوي ئۇالر9  27

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئوسػبظ ثىر ئىٕطبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  غۇٔضاق 

ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ صٖۋاٍىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، »صېَىػِٗضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ىرىپ، ثٗصىئىٍَىىحٗ، وىػىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك وىػىٍىرىڭالرٔي چبل ئبٌالھحىٓ ثبغمب چبلىراالٍضىؽبْ

 «.لٌٗجىگٗ جٗضىر لىٍىػحب لۇرئبٔؽب ئوسػبٍضىؽبْ ثىرٖر ضۈرىٕي وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالر

ثٌٗىي ئۇالر لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبً جۇرۇ ، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي  _ 28

لۇرئبٕٔي ئىٕىبر  جىرىٍىع، جٕٗٔٗت، صوزار لبجبرٌىك ھٗلىمٗجٍٗرٔىڭ جېگىگٗ ٍٗجًّٗ جۇرۇ ،

لىٍىػمب ئبٌضىرا  وٗجحي. ِۇغرىىالر ئبٌالھٕىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔضٖن، ئۇالرصىٓ 

ئىٍگىرىىي وبپىرالرِۇ ئ زٌىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ئىضى. ئي 

الھ ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ. ئبٌ

 و ِحۈرۈظ ثىٍْٗ، ثٗزىطىٕي ضۇؼب ؼٗرق لىٍىع ثىٍْٗ ۋٖ ثٗزىطىٕي ثبغمب ئۇضۇٌضا ھبالن لىٍضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضٖ لۇرئبٔؽب ئىػىٕىضىؽبٔالرِۇ ثبر، ئۇٔىڭؽب ئىػًّٗٔٗ،  36

، وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىؽبْ ۋٖ ٍٗر وبپىر پېحي ئ ٌىضىؽبٔالرِۇ ثبر، رٖثجىڭ لۇرئبٔؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ

ٍۈزىضٖ لبالٍّىمبٔچىٍىك جېرىَضىؽبْ ثۇزؼۇٔچىالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئۇالرؼب ثۇزؼۇٔچىٍىمىٕىڭ 

 جبزاضىٕي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ ثېرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر ٍٗٔىال ضېٕي ٍبٌؽبٔچي صېطٗ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  31

ِېٕىڭ صىٕىُ ۋٖ ئٌِٗٗىُ ئ زۈَ ئۈچۈٔضۇر، ضىٍٗرٔىڭّۇ صىٕىڭالر ۋٖ ئٌِٗٗىڭالر ئ زۈۈالر ئۈچۈٔضۇر، »



جبۋاثىبر ضىٍٗر ِېٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىّضىٓ جبۋاثىبر ئِٗٗضطىٍٗر، ِّٗٔۇ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرصىٓ 

 «. ئِٗٗش

_ وبپىرالرٔىڭ ئىچىضٖ ضېٕىڭ ھٗق ض زٌىرىڭٕي ئبۈالٍضىؽبْ ۋٖ ضېٕىڭ لۇرئبْ جىالۋىحىڭگٗ  31

لۇالق ضبٌىضىؽبٔالرِۇ ثبر. ئِّٗب ئۇالر ھىضاٍٗت جبپّبٍضۇ. ضْٗ گبش ئبصٍِٖٗرگٗ ض زۈۈٕي 

الرٔي ھىضاٍٗت ئبۈٍىحبالِطْٗ؟ سۇصصى غۇٔىڭضٖن، ئبٌالھ ھىضاٍٗت لىٍىػٕي سبٌىّىطب، ضْٗ ئۇ

 لىالٌّبٍطْٗ. چۈٔىي ئۇالر ھٗق گٗپٕي ئبۈالغحىٓ گبضحۇر، ئۇالر ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرٔىڭ ئىچىضٖ ضبۈب ۋٖ ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ  32

ڭ ٔۇرىٕي صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍٗرگٗ لبراٍضىؽبٔالر ثبر. ئِّٗب ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ۋٖ ئىّبٕٔى

و رٌٍّٖٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ وور ئبصِٖگٗ و رىضىؽبْ و ز ئبجب لىالالِطْٗ؟ سۇصصى 

 غۇٔىڭضٖن، ِٗٔىۋى وورالرٔي ھىضاٍٗت لىالٌّبٍطْٗ. ئۇ پٗلٗجال ئبٌالھمب سبش ئىػحۇر.

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي و پٍٗحىپ،  33

ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىع،  –ضبۋاثٍىرىٕي وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالر وۇـرى، گۇٔبھ 

 ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبٍٔىرىؽب سىالپٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍىضۇ.

_ ئبٌالھ ئبغۇ ِۇغرىىالرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ٍىؽىضىؽبْ وۈٔضٖ، صۇَٔبصا  34

ِۇصصىحي وۈٔضۈزٔىڭ ئبز لىطّىضىال ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ جؤۇغۇغمب ٍٗجىۈچىٍىه لىطمب ۋالىث جۇرؼبْ 

ٍبغب  ئ جىٗٔضٖن ثىٍىٕىپ وېحىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمىٕي، جٕٗٔٗت ثىٍْٗ صوزاسٕي 

 ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ جوؼرا ئىع لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق ثوٌّىؽبْ وبپىرالر چولۇَ زىَبْ جبرجىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّىٕي ضبۈب ِۇغۇ صۇَٔبصا ضْٗ  35

ھبٍبت چبؼضا و رضٗجطٗوّۇ ٍبوي ئۇٔي و رضٗجًّٗ جۇرۇ  ضېٕي ۋاپبت لىٍضۇرضبلّۇ، ئىىىىال 

ھبٌٗجحٗ ئۇالرٔىڭ ئىػىٕي ثىر جٗرٖ  لىٍىع ثىسٔىڭ ئىػىّىسصۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصىىي 

ّىػٍىرىؽب گۇۋاھحۇر. ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبٌالھ ئۇالرؼب جېگىػٍىه لىٍ

 جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثىس ضىٍٗرگٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ  36

 ئٗۋٖجىٗٔضٖن، ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ھٗرثىر ئۈِّٗجىٗ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئېحىمبص

لىٍىػمب، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍطۇْ صٖ ، ئٌٗۋٖجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. 

لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ھېطبة ٍِٗضأىؽب وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالر ثىٍْٗ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ئوجحۇرىطىضا ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىٍىضۇ، ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا 

 ٗ لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ.ثېرىػح



ئي ِۇھِّٗٗص! لىَبِٗت لبچبْ ثوٌىضۇ؟ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالر9  37

ئٗگٗر ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىٍٗٔٗر راضحچىً ثوٌطبۈالر، لېٕي ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ئېَحىپ 

 صٍٖضۇ.« ثٗرِِٗطىٍٗر؟

ىرٖر زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ لوؼضا  ِْٗ ئ زۈِٕي ث»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي9  38

لېٍىػمب ٍبوي ئ زۈِگٗ ثىرٖر پبٍضا وٌٗحۈرۈغىٗ لبصىر ئِٗٗضّْٗ. پٗلٗجال ئبٌالھ ِېٕي زىَبْ _ 

زٖسّٗجحىٓ لوؼضا  لېٍىػٕي سبٌىطب، ئٌٗۋٖجحٗ ِېٕي لوؼضا  لبٌىضۇ، ئٗگٗر ِبۈب ثىرٖر پبٍضا 

ِّٗجٕىڭ ٍبغبٍضىؽبْ ِۇصصىحي ۋٖ ٍٗجىۈزۈغٕي سبٌىطب، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي ٍٗجىۈزىضۇ. ھٗرثىر ئۈ

ئٗجىٍي ثوٌىضۇ، ئۇالرٔىڭ غۇ ِۇصصىحي جۈگٗ ، ئٗجىٍي ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالر ئۇٔي ثىرصِّٖۇ 

 «.وېچىىحۈرٌٍّٖٗضۇ، ئۇالرٔىڭ ئٗجىٍي ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ِۇصصٖجحىٓ ئىٍگىرى وٌٍّٗٗضۇ

ئٗگٗر ئبٌالھٕىڭ ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ! » ،_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي 46

ئبزاثي ضىٍٗرگٗ وېچىطي ٍبوي وۈٔضۈزى وٌٗطٗ ٔېّٗ لىالرضىٍٗر؟ ئي گۇٔبھىبرالر! ضىٍٗر ئبزاثٕىڭ 

 جېس وېٍىػىٕي جىٍٗ  ٔېّىگٗ ئبٌضىراۋاجىطىٍٗر؟

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئىّبْ ئېَحمبٕٔىڭ  41

ئِٗضى ئىّبْ ›ثىر ۋالىححب ئىّبْ ئېَحبِطىٍٗر؟ ضىٍٗرگٗ ئۇ چبؼضا9  ھېچمبٔضاق پبٍضىطي ثوٌّبٍضىؽبْ

ئېَحبِطىٍٗر؟ ضىٍٗر ثٗن وېچىىىپ لبٌضىڭالر، ھبٌجۇوي، ضىٍٗر ثۇرۇْ ثۇ ئبزاثٕىڭ جېسرٖن 

 «.صېَىٍىضۇ‹  چۈغۈغىٕي جٌٗٗ  لىالجحىڭالرؼۇ؟

بٌالھٕىڭ ِٗۈگۈٌۈن ئ»_ ئبٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرؼب9  41

ئبزاثىٕي جېحىڭالر، ضىٍٗرگٗ پٗلٗت صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا لىٍؽبْ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍىرىڭالرٔىڭ 

 صېَىٍىضۇ.« جبزاضىال ثېرىٍىضۇ

لىَبِٗت وۈٔي راضححىٕال ئبزاة »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالر ضٗٔضى9ٓ  42

ھٗئٗ، رٖثجىّٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئۇ ئبزاة »صٖ  ضوراٍضۇ، ضْٗ ئۇالرؼب9 « ثبرِۇ؟

ئٌٗۋٖجحٗ راضححۇر، ضىٍٗر ئبٌالھٕي ضىٍٗرگٗ ئبزاة ئٗۋٖجىػحىٓ ۋٖ جبزاالغحىٓ جوضۇ  

ئبزاة وٌٗگٗٔضٖ ئۇ ئبزاثحىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ لبالٌّبٍطىٍٗر، 

 صېگىٓ.« ئىٍىىضٖ

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈ ، ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ  43

ھٗرثىر ئبصَٖ ئٗگٗر ٍٗر ٍۈزىضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ثوٌطب ۋٖ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ 

الرٔي پىضا لىالٌىطب، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثېرىۋېحٗجحي، ئۇ وبپىرالر ئبزاثٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئۇ

چۈغىٍٗٔىىىٕي و رگْٗ چبؼضا ھٗضرٖت _ ٔبصاِٗجٍىرىٕي ٍوغۇرىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا 



س ئبصِٖٕي ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ئۇالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ گۇٔبھطى

 ھٗرگىس جبزاٌىّبٍضۇ.

_ ئۇٔحۇِبۈالروي، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗىطي ئٌٗۋٖجحٗ  44

ئبٌالھٕىڭضۇر. غۇٔىّۇ ئۇٔحۇِبۈالروي، ئبٌالھٕىڭ ِۇغرىىالرٔي جبزاالٍضىؽبٍٔىمي ھٗق ۋٖ راضححۇر، 

 ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ.

رىٍضۈرگۈچىضۇر ۋٖ ئ ٌحۈرگۈچىضۇر، ئبٌالھمب ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗجىٍي جوغمبْ چبؼضا _ ئبٌالھ جى 45

ئۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئېٍىع لىَىٓ ثوٌّىؽبٔضٖن، ئۇالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي جىرىٍضۈرۈغّۇ ھٗرگىس 

 لىَىٓ ئِٗٗش. ئىٕطبٔالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ.

ٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ _ ئي ئىٕطبٔالر! ضى 46

ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ، صىٍالرصىىي ٔبصأٍىك، وۇـرىٍىك لبجبرٌىك ِٗٔىۋى وېطٌٍٗٗرگٗ غىپب ثوٌؽبْ 

لۇرئبْ وٌٗضى. لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ضىٍٗرٔىڭ ئٗساللىڭالرٔي ئىطالھ لىٍىضىؽبْ، ئٌِٗٗىڭالرٔي 

ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ. لۇرئبٔؽب ئٗگٗغىْٗ ئبصَٖ صۇَٔب ۋٖ  جۈزٍٖضىؽبْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍٗرٔي

ئبسىرٖجٕىڭ ھبالوٗجٍىرىضىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىضۇ. ئبٌالھ لۇرئبٕٔي ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔېّٗت ۋٖ ھىضاٍٗت 

لىٍضى. چۈٔىي ِۇئّىٍٕٗر لۇرئبٔضىٓ ِٗٔپٗئٗت ئبٌىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر، ئِّٗب وبپىرالر لۇرئبٕٔىڭ 

 ٔۇرىٕي و رٌٍّٖٗضۇ. ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضۇ، ئۇٔىڭ

ئۇالر ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھٕىڭ ثۇ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثبرٌىك ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  47

پٗزٌي ۋٖ رٖھّىحىضىٓ سۇغبي ثوٌطۇْ، غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔي صٖۋٖت لىٍؽبْ ئىطالَ ثىٍْٗ 

بي _ صۇَٔبٌىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ ٍىؽمبْ ِ

 «.ٍبسػىضۇر

ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ »_ ۋٖھَىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي  48

ٍبرىحىپ ثٗرگْٗ چبرۋا، ئ ضۈٍِۈن لبجبرٌىك و پٍىگْٗ رىسىمالرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ھبراَ، ٍٗٔٗ ثىر 

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ِۇغۇٔضاق لىٍىػمب رۇسطٗت »صى9ٓ ئۇالر«. لىطّىٕي ثوٌطب ھبالي لىٍىۋاٌضىڭالر

 صٖ  ضورا  ثبلمىٓ.«  ثٗرگّٗٔۇ ٍبوي ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇۋاجبِطىٍٗر؟

_ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇ ، ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ رىسىمالرٔي ھبراَ لىٍىۋاٌؽبْ ثۇ  56

ٔضاق جبۋاة ثېرىّىس صٖ  ئوٍالٍضىؽبٔضۇ؟ ئۇالر ثۇ ٍبٌؽبٔچىالر لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئبٌالھمب لب

ٍبٌؽبٔچىٍىمٕىڭ جبزاضىضىٓ لورلّبِضىؽبٔضۇ؟ ئۇالر ئبٌالھ ثىسٔىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىّىسٔي وٗچۈرۈۋېحىضۇ 

صٖ  ئوٍالِضىؽبٔضۇ؟ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرؼب جوٌىّۇ ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، غۇۈب ئبٌالھ 

رالرٔىڭ جبزاضىٕي صٖرھبي ثۇ صۇَٔبصا ثٗرِٗضحىٓ، ئبسىرٖجىٗ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ گۇٔبھىب



لٗصٖر وېچىىحۈرىضۇ. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئۇالرؼب ثۇٔضاق وٗۈچىٍىه لىٍؽبٍٔىمىؽب 

 غۈوۈر لىٍّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لبٔضاق ھبٌٗجحٗ ثوٌؽىٓ، لۇرئبٔضىٓ لبٍطي ئبٍٗجٕي ئولۇؼىٓ،  51

ػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىمحىٓ لبٍطي ئىػٕي لىٍطۇْ، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي غۇ ئىٕطبٔالر ٍبس

ۋالىحٕىڭ ئ زىضٖ و زىحىپ جۇرىّىس ۋٖ ئۇٔي ضبلال  لوٍۇ ، ئبسىرٖجحٗ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبت 

ٍبوي جبزا ثېرىّىس. ئبضّبْ _ زېّىٕضىىي زٖررٖ چبؼٍىك ٔٗرضٗ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ وىچىه ٍبوي چوڭ 

ٌطىّۇ، ھېچمبٍطىطي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىضىٓ چٗجحٗ لبٌّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٔٗرضٗ ثو

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ٍېسىٍؽبٔضۇر.

_ ثىٍىڭالروي، ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرىؽب ئبسىرٖجحٗ ئبزاثحىٓ ھېچمبٔضاق لورلۇٔچ ٍولحۇر، ئۇالر  51

 بٍؽۇرِبٍضۇ.لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ صۇَٔب ٔېّٗجٍىرى ئۈچۈْ  لىٍچٗ ل

_ ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرىٕىڭ ضۈپٗجٍىرى غۇوي، ئۇالر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ  52

پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، 

 جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك جٗلۋاصارٌىك لىٍؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

ئبٌالھ صوضحٍىرىؽب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثۇ صۇَٔبصا ئۇالرٔي سۇغبي لىٍىضىؽبْ ٔٗرضىٍٗر _ ئبغۇ  53

ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ثېػبرٖت ثبر. ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ، ئۇٔي 

ٍىػٕي ئ زگٗرجٍّٗضۇ. ثۇ وبجحب ئۇجۇلحۇر. چۈٔىي ئۇ ۋٖصٖ ئۇالرٔي ثبرٌىك لورلۇٔچٍىرىضىٓ سبجىرجَٗ لى

 ئبرِبٍٔىرىؽب ئېرىػحۈرۈغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ.  _ ۋٖ ھِّٗٗ ئبرزۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھ جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ض زٌىرى، ج ھّٗجٍىرى ۋٖ  54

ئۇٔىڭؽب ثۇجالرٔي غېرىه لىٍىۋېٍىػي ضېٕي لبٍؽۇؼب ضبٌّىطۇْ. چۈٔىي ئبٌالھ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

ۋٖجىٗ ۋٖ ٍېگبٔٗ لۇصرٖجىٗ ئىگٗ زاجحۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گٗ  _ ض زٌىرىٕي جٗۈضاغطىس وۈچ _ لۇۋ

 ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ٔىَىحىٕي ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_ ثىٍىڭالروي، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ئىٕطبْ، جىٓ، پٗرىػحٗ ۋٖ ثبرٌىك ِٗۋجۇصات  55

حب ئىالھالرؼب چولۇٔىضىؽبٔالر ٔېّىگٗ ئٗگىػىضۇ؟ ئۇالر پٗلٗت ئبٌالھٕىڭضۇر. ئبٌالھٕي لوٍۇ  ضبس

 گۇِبٔؽىال ئٗگىػىضۇ، ئۇالر ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ئېَحمبْ ھٗرثىر ض زىضٖ پٗلٗت  ٍبٌؽبٕٔىال ئېَحىضۇ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ وېچىٕي ضىٍٗرٔىڭ ئبراَ ئېٍىػىڭالر ۋٖ وۈٔضۈزٔىڭ جبپبٌىك  56

ۈچۈْ، وۈٔضۈزٔي صۇَٔبٔىڭ ٍورۇلىٕي و رۈغۈۈالر ۋٖ جىرىىچىٍىه ٍوٌىضا ئىػٍىرىضىٓ راھٗجٍىٕىػىڭالر ئ

ئىػٍىػىڭالر ئۈچۈْ ٍبرىحىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر. غٗوطىسوي، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ ئبٌّىػىپ 



جۇرۇغىضا، وىػىٍٗرٔىڭ وېچٗ ۋٖ وۈٔضۈزصىىي ئٗھۋاٌىٕىڭ ئ زگىرىپ جۇرۇغىضا، ئبٌالھٕىڭ ثىر ۋٖ 

ۇ ھٗلٍىك ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ، ھٗق ض زگٗ لۇالق ضبٌىضىؽبْ ۋٖ ئٗلٍىٕي ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جوٌىّ

 ئىػٍىحىپ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

پٗرىػحىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ »صېضى، ثۇ ئۇالرٔىڭ « ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر»_ ِۇغرىىالر9  57

صېگْٗ ض زىضٖ « طب ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍىضۇرئىَ»صېگْٗ ض زٌىرىضٖ، سىرىطحىَبٔالرٔىڭ « لىسٌىرىضۇر

ئىپبصىطىٕي جبپحي. ھبٌجۇوي، ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ٍوق، چۈٔىي ئۇ ثبٌىؽب ھبجٗت ئِٗٗش. ئبٌالھ ئۇ 

وبپىرالرٔىڭ ج ھّٗجٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ثبرچٗ 

ِوھحبج ثوٌطۇْ؟! ئي وبپىرالر! ضىٍٗرٔىڭ ثۇ ِٗسٍۇلبجٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىگىطي جۇرۇ ، لبٔضالّۇ ثبٌىؽب 

ٍبٌؽبْ ض زۈۈالرؼب ھېچمبٔضاق پبوىحىڭالر ٍوق، ھٗلىمىحىٕي ۋٖ جوؼرىٍىمىٕي ئ زۈۈالرِۇ ثىٍٍّٗضىؽبْ 

 ٔٗرضىٕي ٍبٌؽبٔضىٓ ئبٌالھمب چبپالِطىٍٗر؟

الر ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر صٖ ، ئۇٔىڭ ھٗلمىضٖ ٍبٌؽبٕٔي جولۇٍضىؽبْ وبپىر»_ ئېَحمىٕىي،  58

 «. صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌٍّٗٗضۇ

_ ئۇ وبپىرالر ثۇ صۇَٔبٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئبز ۋالىث ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ، ئبٔضىٓ ئٗجىٍي جوغمبٔضا  66

ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحۇرىٍىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، 

 ٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه، ئۇالرؼب غىضصٖجٍىه ئبزاثٕي جېحىحىّىس.ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِٗوىٗ وبپىرٌىرىؽب ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لىططىطىٕي ئولۇ  ثٗرگىٓ،  61

ئي لٗۋِىُ! ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ ئىچىڭالرصا »ئ ز ۋالحىضا ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئ ز لٗۋِىگ9ٗ 

ٗ ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي جۇرۇغۇَ، ضىٍٗرگ

ئٗضٍىحىػىُ ئېؽىر وٌٗگْٗ ثوٌطب، غۇٔي ٍبسػي ثىٍىڭالروي، ِْٗ ٍبٌؽۇز ئبٌالھمىال جبٍبٔضىُ، ِبۈب 

ئبٌالھٕىڭ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػٗٔچىُ وبِىٍضۇر. ضىٍٗر ئبٌالھمب لوغۇۋاٌؽبْ غېرىىٍىرىڭالر 

ثىرٌىىحٗ ِبۈب لبرغي پىالٔىڭالرٔي جۈزۈۋېرىڭالر. ئۇ پىالٔىڭالر ضىٍٗرگٗ ئېٕىمطىس ثوٌۇ   ثىٍْٗ

لبٌّىطۇْ، ئوچۇق ۋٖ ئبغىبرا ثوٌطۇْ. ئبٔضىٓ ضىٍٗر ِېٕي لبٔضاق جبزاٌىّبلچي ثوٌطبۈالر ِبۈب 

 ئبزرالّۇ ِ ھٍٗت ثٗرًِٗ جبزاالۈالر.

ثىٍىڭالروي، ِْٗ ضىٍٗرصىٓ ھېچجىر  _ ئٗگٗر ضىٍٗر ِېٕىڭ صٖۋىحىّضىٓ ٍۈز ئ رۈضٗۈالر، 61

رىّٕي پٗلٗت ئبٌالھحىٕال وۈجىّْٗ، ِْٗ ئبٌالھٕىڭ ىھٗق ضورىؽىٕىُ ٍوق. چۈٔىي ِْٗ ئٗج

 صېضى.« ھ وّىگٗ ثوٍطۇٔؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇغمب ثۇٍرۇٌضۇَ

_ ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ ئبٌالھ ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ سٗۋٖرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب  62

ىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ وېّىضٖ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرٔي لۇجمۇزصۇق، ئۇالرٔي ٍٗر چىمبرصى. غۇٔ



ٍۈزىضٖ وبپىرالرٔىڭ ئورٔىؽب ئىگٗ لىٍضۇق، ثىسٔىڭ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي 

جۇرضىّۇ،  ثوٌطب ؼٗرق لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇ 

 ئىّبْ ئېَحّىؽبْ لٗۋِٕىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ.

_ ٔۇھحىٓ وېَىٓ ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئ زٌىرىٕىڭ لٗۋِىگٗ ئٗۋٖجحۇق )ھۇص، ضبٌىھ،  63

ئىجراھىُ، ٌۇت، غۇئٍٗت لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗر غۇالرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر . ھٗرثىر پٍٗؽِٗجٗر 

لٗۋِىگٗ ئ زىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ لىٍىۋاجمبْ صٖۋىحىٕىڭ ھٗلمبٔىٌ صٖۋٖت 

ىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗضى. ئۇالر ٔۇھ لٗۋِي ۋٖ ئۇالرصىٓ ئىىٍٗٔىى

ئىٍگىرى ئ جىْٗ لٗۋٍِٗر ئىٕىبر لىٍىػمبْ ھٗلىمٗجىٗ ئىّبْ ئېَحّىضى. ئبٌالھ ئبغۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ 

صىٍٍىرىٕي ئىّبْ ئېَحىػحىٓ پېچٗجٍىۋٖجىٗٔضٖن، ئۇالرصىٓ وېَىٕىي لٗۋٍِٗر ئىچىضٖ ئبٌالھٕىڭ 

ٌٗگىٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ث

 پېچٗجٍىۋېحىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىؽب ثېرىٍگْٗ جبزاصۇر. 

_ ئبٔضىٓ ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ وېَىٓ، ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٕٔي پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ  64

ٗرٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ِ جىسىٍٗر ثىٍْٗ وبجحىجبغٍىرىؽب ثۇ ئىىىي پٍٗؽِٗج

ئٗۋٖجحۇق. ئۇالر ھٗلٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي. ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ گۇٔبھىبر 

 لٗۋَ ئىضى.

_ پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىگٗ ِۇضب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗت ٍېحىپ ثبرؼبْ چبؼضا، ئۇالر9  65

 صېضى.« وٌٗگٍٗٔىرى پٗلٗجال ئوپئوچۇق ضېھىرصۇرِۇضبٔىڭ ئېٍىپ »

ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٕي ضېھىر »_ ِۇضب ئۇالرٔىڭ ئىٕىبرچىٍىمىؽب ھٍٗراْ لېٍىپ9  66

صِٖطىٍٗر؟ ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب وٌٗگْٗ ِ جىسىٍٗر ئۈضحىضٖ ئوثضاْ ئوٍال  و رضٗۈالر، ئۇٔىڭ ھٗق 

« َٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕبٌّبٍضۇئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىطىٍٗر. )چۈٔىي  ضېھىرگٗرٌٗر صۇ

 صېضى. 

ضْٗ ثىسٔىڭ ٍېٕىّىسؼب ثىسٔي ئبجب _ »_ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى ِۇضبؼب9  67

ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ صىٕىضىٓ ۋاز وٗچحۈرۈظ ۋٖ ھبرۇْ ثىٍْٗ ِىطىر زېّىٕىضا ضٌٗحٗٔٗت ئىگىطي 

الرٔىڭ ثىسٔي ثىر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت ثوٌۇۋېٍىع ئۈچۈْ وٌٗضىڭّۇ؟ ثىس ئىىىىڭ

 صېضى.« لىٍىع ئۈچۈْ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭالرؼب ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس

 صېضى.« ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب ثبرٌىك ئۇضحب ضېھىرگٗرٌٗرٔي ئېٍىپ وېٍىڭالر»_ پىرئٗۋ9ْ  68



ئېٍىپ وٌٗگْٗ »ب ئۇالرؼب9 _ ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىؽب ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، ِۇض 76

 صېضى.« ٔٗرضىٍىرىڭالرٔي ٍٗرگٗ جبغالۈالر

ضىٍٗرٔىڭ »_ ئۇالر ئبرؼبِچب ۋٖ ھبضب لبجبرٌىك ٔٗرضىٍىرىٕي جبغٍىؽبْ چبؼضا، ِۇضب ئۇالرؼب9  71

ثۇ ٍٗرگٗ ئېٍىپ وېٍىپ ٍٗرگٗ جبغٍىؽبْ ٔٗرضٗۈالر ضېھىرصۇر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ضېھىرىڭالرٔي 

ۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئىػىٕي چولۇَ ثٗرثبت لىٍىض

 جۈزىٍّٗضۇ. 

_ ئبٌالھ ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي ِۇضحٗھىَٗ لىٍىضۇ، پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىٕىڭ  71

 صېضى.« گۇٔبھىبرٌىرى لبٔچىٍىه ٍبِبْ و رضىّۇ، ئۇٔي ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالرصىٓ ئۈضحۈْ لىٍىضۇ

ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇٔچىٍىه و   ِ جىسىٍٗرٔي وورضٗجىْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭؽب ئ ز _ ِۇضب 72

لٗۋِي ثوٌؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىىي ٍبغالرال پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىٕىڭ 

لبجحىك لىَٕبظ ئبرلىٍىك صىٕضىٓ ٍبٔضۇرۇۋېحىػىضىٓ لورلۇ  جۇرۇ  ئىّبْ ئېَححي. پىرئٗۋْ ثوٌطب ٍٗر 

ضٖ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ زاٌىُ ھ وۈِضار ثوٌۇ ، ئۇ وبپىرٌىمحب ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىمحب ھٗلىمٗجْٗ ٍۈزى

 چېىىضىٓ ئبغمبْ ئىضى.

ئي لٗۋِىُ! ئٗگٗر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ثوٌطبۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىػٗٔچ لىٍىڭالر »_ ِۇضب9  73

ئٗت لىٍىضىؽبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب ۋٖ ئىػىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ئۇٔىڭؽب جبپػۇرۇۈالر، ئٗگٗر ئبٌالھمب ئىحب

 صېضى.« جبٍىٕىڭالر

ثىس ئبٌالھمىال جبٍبٔضۇق، ئىػىّىسٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ئۇٔىڭؽب »_ ِۇضبٔىڭ لٗۋِي ِۇٔضاق صېضى9  74

جبپػۇرصۇق. ئي رٖثجىّىس! زاٌىُ لٗۋِٕي ثىسٔىڭ ئۈضحىّىسصىٓ ؼٌٗىجٗ لىٍىع ئىّىبٔىَىحىگٗ ئىگٗ 

ئٗگٗر ›سٔىڭ صىٕضىٓ ٍېٕىپ وېحىػىّىسگٗ ٍبوي وبپىرالرٔىڭ لىٍّىؽىٓ. ئٗگٗر ئۇٔضاق لىٍطبڭ، ثى

 صېَىػىگٗ ضٗۋٖثچي ثوٌۇ  لبٌىضۇ. ‹ ئۇالرٔىڭ صىٕي ھٗق ثوٌطب ئىضى، ثىسگٗ ٍېڭىٍّىگْٗ ثوالجحي

_ رٖھّىحىڭ ثىٍْٗ ثىسٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ وبجحىجبغٍىرىضىٓ ئىجبرٖت وبپىر لٗۋِضىٓ  75

 ئٗۋالصىٕي ئېؽىر ئِٗگٗوٍٗرگٗ ضبالجحي .)چۈٔىي ئۇالر ئىطرائىً « لۇجمۇزؼىٓ

لٗۋِىڭالرٔىڭ پبٔبھٍىٕىػي ئۈچۈْ ِىطىرصا »_ ثىس ِۇضبؼب ۋٖ ئۇٔىڭ لېرىٕضىػي ھبرۇٔؽب9  76

ئ ٍٍٗرٔي ٍبضبۈالر، ئ ٍٍىرىڭالرصا ٔبِبز ئولۇٍضىؽبْ جبٍالرٔي لىٍىڭالر، پٗرز ٔبِبزالرٔي ئ ز ۋالحىضا 

ىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصىىي ؼٌٗىجٗ ۋٖ ئبسىرٖجحىىي ئولۇۈالر، ئي ِۇضب! ئبٌالھمب ئىحبئٗت ل

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« ِۇوبپبت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ



ئي رٖثجىّىس! ضْٗ پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب صۇَٔبٔىڭ »_ ِۇضب ئېَححي9  77

ؽب، ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇق ٔېّٗجٍىرىٕي ئبجب لىٍضىڭ. ئِّٗب ئۇالر ضبۈب غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔى

ٍوٌٍىرىؽب ۋٖ وىػىٍٗرٔي ضېٕىڭ صىٕىڭضىٓ ئبزصۇرۇغمب ئىػٍٗجحي. ئي رٖثجىّىس! ئۇالرٔىڭ ِبي _ 

صۇَٔبضىٕي ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجىىٓ، پبٍضىٍىٕبٌّبٍضىؽبْ لىٍىۋٖجىىٓ، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ئىّبٔؽب 

ئىّبْ ئېَحّبً صٖرصٌىه ئبزاثٕي  ئېچىٍّبٍضىؽبْ غٗوىٍضٖ پېچٗجٍىۋٖجىىٓ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر

 «.و رضۇْ

ئىىىىڭالرٔىڭ پىرئٗۋٕٔي، ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرىٕي ۋٖ ِبي _ صۇَٔبضىٕي »_ ئبٌالھ ئۇالرؼب ئېَححي9  78

ھبالن لىٍىۋېحىػٕي جىٍٗ  لىٍؽبْ صۇئبٍىڭالر ئىجبثٗت ثوٌضى، صىٕىڭالرصا ِۇضحٗھىَٗ ثوٌۇ ، 

رىّٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔبصأالرٔىڭ ٍوٌىؽب صٖۋىحىڭالرٔي صاۋاِالغحۇرۇۈالر، ِېٕىڭ ض زٌى

 «.ئٗگٗغّٗۈالر

_ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصى ئۈچۈْ صېڭىسٔي ٍېرىپ ثٗرصۇق، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر صېڭىسصىٓ  86

ئ جۈ  وٗجحي. پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗضىٗرٌىرى زوراۋأٍىك لىٍىپ ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىضىٓ لوؼٍىضى ۋٖ 

ىسؼب وىرصى. پىرئٗۋْ ئ زىٕىڭ ؼٗرق ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب و زى ٍٗجىْٗ چبؼضا9 ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىضىٓ صېڭ

ئىّبْ ئېَححىّىي، ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىّبْ ئېَحمبْ ئىالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ِْٗ »

 صېضى.« ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇ  ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌضۇَ

ڭؽب ئ ٌۈَ وٌٗگْٗ چبؼضا ئِٗضى ئىّبْ ئي پىرئٗۋْ! ثېػى»_ ئۇٔىڭؽب ِۇٔضاق صېَىٍضى9  81

ئېَحبِطْٗ؟ ئىٍگىرى ضْٗ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضمبْ 

 ثۇزؼۇٔچىالرصىٓ ئىضىڭ. ئ ٌۈِٕي و رگْٗ چېؽىڭضا ئېَحمبْ ئىّبٕٔىڭ ضبۈب پبٍضىطي ٍوق.

ؽبٍٔىمىڭٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبٔالر _ ضېٕي وېَىٕىىٍٗرگٗ ئىجرٖت ثوٌطۇْ ۋٖ ضېٕىڭ ھبالن ثوٌ 81

غٗوطىسوي، «. و رضۇْ صٖ ، ثىس ثۈگۈْ ضېٕىڭ جٗضىحىڭٕي صېڭىسصىٓ لىرؼبلمب چىمىرىپ لوٍىّىس

ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗر ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسصىٓ ۋٖ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسصىٓ ؼبپىٍضۇر. ئۇالر ثۇ ھٗلحٗ 

 ئىسصٍّٖٔٗضۇ ۋٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبٍضۇ.

س ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي غبَ ۋٖ ِىطىر زېّىٍٕىرىضا ٍبسػي جبٍالرؼب _ غٗوطىسوي، ثى 82

ئ زٌىرىگٗ  ئورۇٔالغحۇرصۇق، ئۇالرٔي ِۇثبرٖن زېّىٕٕىڭ ھبالي رىسىمٍىرى ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرصۇق، ئۇالر

ثىرٌىػىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوي جوؼرىطىضىىي ئىٍىُ وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٕال صىٓ ئىػىضا ئىشحىالپالغحي. ئبسىر 

ِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗلمىضٖ وٌٗگْٗ جٗۋرات ثېػبرٖجٍىرىّۇ ئۇالر زاِبْ پٍٗؽ

ئىشحىالپالغمبْ ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ ثىرىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا 



ئٌٗۋٖجحٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ ۋٖ ضْٗ جوؼرۇٌۇق لىٍىػمبْ ئىشحىالپىٕي ثىر جٗرٖ  لىٍىپ، 

 اسمب، ِۇئّىٍٕٗرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ.ئىٕىبرچىالرٔي صوز

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ثىس ثٗرگْٗ سٗۋٖرٌٗرصىٓ غٗوٍٗٔطٗڭ، ثىس ضبۈب لۇرئبٕٔي  83

ٔبزىً لىٍىػحىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً لىٍؽبْ جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً لبجبرٌىك وىحبثالرٔي ئولۇؼبْ وىػىٍٗرصىٓ 

ثٍىرىضا ثبر. غۈثھىطىسوي، ضبۈب ضېٕىڭ ئبٌالھ ضورا  ثبلمىٓ، چۈٔىي ثۇ سٗۋٖرٌٗر ئۇالرٔىڭ وىحب

جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭ جوؼرىطىضا غٗوطىس ھٗلىمٗت وٌٗضى، ئبغۇ 

ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر ثۇٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ ۋٖ وىحبثٍىرىضىٓ ثۇٔي ئولۇٍضۇ. ئِّٗب ئۇالر ثۇ 

 ثۇ ھٗلىمٗجىٗ غٗن وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ ثوٌّىؽىٓ. ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ. ضْٗ ھٗرگىس

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ھٗرگىس ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىٕي ئىٕىبر  84

لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ. ئٗگٗر ئۇٔضاق ثوٌطبڭ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ، 

 َبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىطْٗ.ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب جېگىػٍىه ثوٌۇ  لېٍىپ زى

غۈثھىطىسوي، رٖثجىڭٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕىپ ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرؼب  _   86_ 85

پۈجۈْ ِ جىسىٍٗر و رضىحىٍگْٗ ۋٖ ئىجرٖجٍىه ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍٗر ئبۈٍىحىٍؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر 

ئۇالرٔىڭ ئبزاثٕي و رگٗٔضٖ ئېَحمبْ ئىّبٔىٕىڭ ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاثٕي و رِىگۈچٗ ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ. 

 لىٍچٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ.

_ ھبالن ثوٌؽبْ غٗھٗر ئبھبٌىطي ئىچىضٖ، ٍۇٔۇضٕىڭ لٗۋِىضىٓ ثبغمىطىؽب، ئبزاثٕىڭ  87

وٌٗگٍٗٔىىىٕي و رۈ  ئېَحمبْ ئىّبٕٔىڭ پبٍضىطي ثوٌؽىٕي ٍوق. ٍۇٔۇش لٗۋِي ئ زٌىرىگٗ ئبزاثٕىڭ 

ؽب جٗزَ لىٍىپ، ئبٌالھمب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىۋىضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ضِٗىّىٌ چۈغىضىؽبٍٔىمى

ئۇالرٔي  جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍضى ۋٖ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجىىٍي ئبز لبٌؽبْ ئبزاثٕي و جۈرۈۋٖجحي ۋٖ

 ئٗجىٍي جوغمبٔؽب لٗصٖر ھبٍبجٍىمحىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇغمب لوٍۇ  ثٗرصى.

ٗر ٍۈزىضىىي وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ ئىّبْ ئېَحىػىٕي ئىراصٖ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ٍ 88

لىٍؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ 

ثوالجحي. ٌېىىٓ ئبٌالھٕىڭ ھېىّىحي غۇٔي جٗلٗززا لىٍؽبْ. ئبٌالھ ئ ز ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ 

، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ئبزصۇرىضۇ. ضْٗ وىػىٍٗرٔي ئىّبْ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ھىضاٍٗت لىٍىضۇ

 ئېَحىػمب ِٗججۇرٌىَبٌّبٍطْٗ.

_ ھٗرلبٔضاق ئبصَٖ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ۋٖ جٗۋپىمي ثىٍٗٔال ئىّبْ ئېَحىضۇ. غۇۈب  166

ضْٗ وىػىٍٗرٔي ِۇضۇٌّبْ لىالجحىُ صٖ  ئ زۈۈٕي لىَٕىّىؽىٓ. چۈٔىي ئۇالرٔي ھىضاٍٗت لىٍىع 



ىڭ ئىػىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرى ھٗلمىضٖ ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضىؽبٔالرٔي ئبٌالھ ئبٌالھٕ

 ثۇ صۇَٔبصا سبرٌىممب، ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاثمب ِٗھىۇَ لىٍىضۇ.

ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىمي ۋٖ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگ9ٗ  161

صېگىٓ. ئِّٗب ثۇ ئىجرٖجٍٗر ۋٖ « ئبالِٗجٍٗرصىٓ ئىجرٖت ئېٍىڭالر ثىرٌىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ جۇرىضىؽبْ

ثۇ ئۇالرٔىڭ  پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرى ئىّبْ ئېَحّبٍضىؽبْ لٗۋِگٗ پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ.

 جٗرضبٌىمي ۋٖ ھٗلٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىي ضٗۋٖثىضىٕضۇر.

مي وبپىر لٗۋٍِٗرگٗ وٌٗگْٗ ئبزاثٍىك وۈٍٔٗرگٗ _ ئۇالر پٗلٗت ئ زٌىرىگٗ ئبٌالھحىٓ ثۇرۇٔ 161

ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ »ئوسػبظ ثىر وۈٕٔىڭ وېٍىػىٕىال وۈجىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 «. جبزاضىٕي وۈجۈۈالر، ِّٗٔۇ، ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔىڭ جبزاٍىڭالرٔي وۈجىّْٗ

_ ئبٔضىٓ وېَىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگىػىپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي  162

لۇجمۇزىّىس. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ئبغۇالرٔي لۇجمۇزؼبٔضٖن، ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٍٕٗرٔىّۇ، 

 ئٌٗۋٖجحٗ پٗزٌي _ ِٗرھِٗىحىّىس ثىٍْٗ لۇجمۇزىّىس. 

ئٗگٗر ِْٗ ضىٍٗرٔي صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ »ېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕطبٔالرؼب ئ 163

صىٕٕىڭ ھٗلٍىمىؽب، ِېٕىڭ جوؼرا ٍوٌضا ئىىٍٗٔىىىّگٗ غٗن لىٍطبۈالر ۋٖ ِېٕي صىٕىّضىٓ 

لبٍحۇرِبلچي ثوٌطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ِْٗ ھېچمبٔضاق ثىر ئٗھۋاي ئبضحىضا ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ 

حۈرۈ  جېٕىڭالرٔي ئبٌىضىؽبْ ئبٌالھمىال ئىجبصٖت ثۇجالرؼب چولۇّٔبٍّْٗ، ٌېىىٓ ِْٗ ضىٍٗرٔي ئ ٌ

 «.لىٍىّْٗ، ِْٗ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوٌۇغمب ثۇٍرۇٌضۇَ

ضْٗ ئ زۈۈٕي ئىطالَ صىٕىضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼۇزؼىٓ، ٍٗھۇصىٌ ٍبوي »_ ٍٗٔٗ )ِبۈب 9  164

 سىرىطحىَبْ صىٕىؽب ۋٖ ٍبوي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍىػمب لٗجئىٌ ِبٍىً ثوٌّىؽىٓ،

ئىجبصٖجحٗ رٖثجىگٗ ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ ِۇغرىىالرصىٓ ثوٌّىؽىٓ، ئٗگٗر غۇٔضاق 

 لىٍطبڭ ھبالن ثوٌؽۇچىالرصىٓ ثوٌىطْٗ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ھٗرگىس ئبٌالھٕي لبٍرىپ لوٍۇ ، ثۇجالرؼب چولۇّٔىؽىٓ، چۈٔىي ئۇ  165

ىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئٗگٗر ضْٗ ئبغۇ ٔٗرضىٍٗرگٗ ٔٗرضىٍٗر ھېچىىّگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، زىَبّٔۇ ٍٗج

چولۇٔطبڭ، ئۇچبؼضا ضْٗ چولۇَ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  

 لبٌىطْٗ.

_ ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب ثىرٖر زىَبْ _ زٖسّٗت ٍبوي ثبال _ لبزا ٍٗجىۈزۈغٕي ئىراصٖ لىٍطب،  166

و جۈرۈۋېحٌٍّٗٗضۇ، ئٗگٗر ئبٌالھ ضبۈب ثىرٖر ٍبسػىٍىك ٍبوي ٔېّٗت ئۇٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ 



ئبجب لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔي ھېچىىُ جوضۇۋاالٌّبٍضۇ. ئبٌالھ پبٍضا ۋٖ زىَبٕٔي ثٗٔضىٍىرىضىٓ 

سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ٍٗجىۈزىضۇ، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

)صېَىٍضى. ثۇ « ئېَحمبْ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر لىٍؽۇچىضۇر، ئىّبْ

ئبٍٗجٍٗرصىىي سىحبة گٗرچٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لىٍىٕؽبْ ثوٌطىّۇ، ثبرٌىك ئىطالَ 

 ئۈِّىحىگٗ لبرىحىٍؽبْ .

غٗوطىسوي، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  167

ٍٗؽِٗجىرى ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ لۇرئبٕٔي ئېٍىپ وٌٗضى. وىّىي لۇرئبٕٔىڭ پ

ھىضاٍىحي ثىٍْٗ جوؼرا ٍوٌؽب وىرىضىىْٗ، ثۇ ئٌِٗٗىٕىڭ ِېۋىطىٕي ئ زى و رىضۇ، وىّىي ھٗلىمٗجحىٓ 

ضىٍٗرٔي ئبزىضىىْٗ ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىٕي صاۋاِالغحۇرىضىىْٗ، ئبزؼۇٍٔۇلىٕىڭ زىَىٕىٕي ئ زى جبرجىضۇ، ِْٗ 

 «. ئىّبْ ئېَحمۇزۇغمب ِٗضئۇي ئِٗٗضّْٗ، ِْٗ پٗلٗجال ِبۈب وٌٗگْٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگۈچىّْٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ضبۈب لىٍؽبْ ۋٖھَىگٗ ئٗگٗغىىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍؽىٓ،  168

اق جۇرۇغحب ئبٌالھ ئبراۈالرصا ھ وۈَ چىمبرؼبٔؽب لٗصٖر، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب ۋٖ گۇٔبھحىٓ ٍىر

چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ، صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ٍوٌىضا ضبۈب ئٗزىَٗت ٍٗجگۈزگٍٗٔٗرٔىڭ لىٍّىػىؽب ضٗۋر 

لىٍؽىٓ، ئبٌالھ ھ وۈَ چىمبرؼۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر، ئۇٔىڭ چىمىرىضىؽبْ ھ وۈِي ئٗڭ 

 ئبصاٌٗجٍىه ھ وۈِضۇر. 

  



 ھۇد ضۈرىطى

 

 ٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗج

_ ئٌٗىؿ، الَ، را )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .  1

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثۇ وىحبة ئىػالرٔي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ 

ۇرؼۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئبٍٗجٍىرى ھٗرلبٔضاق ئىع لىٍؽۇچي، ھِّٗىضىٓ سٗۋٖرصار ثوٌۇ  ج

ٔۇلطبٔضىٓ ۋٖ ثبجىٍضىٓ سبٌىٌ ھبٌضا پۇسحب ثېىىحىٍگْٗ، ئبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبٍٔىرى، 

 ھبراَ ئٗھىبٍِىرى جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ وىحبثحۇر. _  ھبالي 

ب لىٍىػي ۋٖ ئٗھىبٍِىرىٕي _ ئبٌالھٕىڭ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي پۇسح 1

جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىػي ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرًِٗ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت 

غۈثھىطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرگٗ »لىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ىّْٗ. وبپىرالرٔي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ۋٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچ

 ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىّْٗ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىّْٗ.

_ رٖثجىڭالرصىٓ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىٕي جىٍٗۈالر، ئبٔضىٓ لىٍّىػىڭالرؼب پۇغبٍّبْ  2

بٔؽب لٗصٖر ئوثضاْ لىٍىپ ئبٌالھ جٗرٖپىٗ لبٍحىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي صۇَٔبصا ئٗجىٍىڭالر جوغم

ٍبغىحىضۇ، ئىٍىُ ۋٖ ئِٗٗي ئىگىٍىرىگٗ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ثېرىضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗر ِېٕىڭ 

صٖۋىحىّضىٓ ٍۈز ئ رۈضٗۈالر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ لبجحىك ئبزاثىؽب ئۇچرىػىڭالرصىٓ 

ؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر پٗرِبٍٔىرىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ۋٖ پٍٗ_  ئٗٔطىرٍّْٖٗ. )ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئِٗر

 ئۈچۈْ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇغحۇر .

_ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ھِّٗىڭالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحىطىٍٗر، غۇۈب ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر  3

ئٍٍٗٗۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ، ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىػمب ۋٖ ئٌِٗٗىڭالرؼب ِۇوبپبت 

 «.ۋٖجحٗ لبصىرصۇرٍبوي جبزا ثېرىػىٗ ئٌٗ

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھ ثىسٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىّىسٔي ثىٍٍّٗضۇ صٖ  گۇِبْ لىٍىپ و ۈٍىضٖ  4

وۇـرىٕي ٍوغۇرىضۇ. ئۇالر وىَىٍّىرى ثىٍْٗ چۈِىىٕىۋاٌؽبْ چبؼٍىرىضىّۇ، ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرؼبْ ۋٖ 

ثىٍِّٗطىٍٗر؟  ئبغىبرا لىٍؽبْ ئىػٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ثىٍىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي



غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبْ ضىر _ ئٗضرارٌىرىٕي، ٔىَٗت _ ئىمجبٌٍىرىٕي 

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_ وٗرِٖي ثىٍْٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ ٍۈرىضىؽبْ ھٗرثىر جبْ ئىگىطىٕىڭ رىسلىٕي  _ ئبٌالھ ئ ز پٗزي 5

ٖ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جۇرىضىؽبْ جبٍىٕي، ثېرىػٕي ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ. ئبٌالھ ئۇٔىڭ ھبٍبجىضىىي ۋ

 ئ ٌىضىؽبْ ئورٔىٕي ثىٍىضۇ. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب روغْٗ ٍېسىٍؽبٔضۇر.

_ ئبٌالھ لبٍطىڭالرٔىڭ ئبٌالھمب ئىشالش لىٍىپ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگىػىپ  6

زېّىٕٕي ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىضىؽبٍٔىمىڭالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ئبضّبٔالرٔي ۋٖ 

زاجحۇر. ئىٍگىرى ئبٌالھٕىڭ ئٗرغي ضۇ ئۈضحىضٖ ئىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗضِٗىي، ئٗگٗر ضْٗ ئبغۇ 

ضْٗ ثىسگٗ ئولۇ  »صېطٗڭ، ئۇالر9 « ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ چولۇَ جىرىٍىطىٍٗر!»ِۇغرىىالرؼب9 

 صٖ  ئىٕىبر لىٍىػمب ئبٌضىراٍضۇ.« ِٗضحۇرثېرىۋاجمبْ ثۇ لۇرئبْ ئوپئوچۇق ضېھىرصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئٗ

_ ئٗگٗر ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرصىٓ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئبزاثٕي ٌِٗۇَ ۋالىث وېچىىحۈرضٗن، ئۇالر  7

ثىسگٗ ئبزاثٕىڭ چۈغىضىؽبٍٔىمي راضث »ئبزاثٕي وٌٍّٗٗضۇ صٖ  ئوٍالٍضۇ ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىپ9 

. ثىٍىڭالروي، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي صٍٖضۇ« ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئۇ ئبزاثٕي وىُ جوضۇ  لبٌضى؟

چۈغىْٗ وۈٔضٖ، ئۇ ئبزاثٕي ئۇالرصىٓ ھېچىىُ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇ ۋٖ ئبرلىؽب لبٍحۇراٌّبٍضۇ، ئۇالر 

 چۈغٍّٗضۇ صٖ  ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ثۇ ئبزاة ئۇالرٔي ھٗر جٗرٖپحىٓ لورغىۋاٌىضۇ.

لبجبرٌىك ثىرٖر ٔېّٗت ئبجب لىٍىپ، ئبٔضىٓ _ ئٗگٗر ثىس ئىٕطبٔؽب جْٗ ضبلٍىمي ۋٖ سبجىرجٍِٗىه  8

ئۇٔي جبرجىۋاٌطبق، ئۇ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ جبِبِْٗ ئۈِىضضىسٌىٕىپ وېحىضۇ ۋٖ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ 

 ٔېّٗجٍٗرگٗ جۇزوورٌۇق لىٍىضۇ.

_ ئٗگٗر ثىس ئىٕطبٔؽب لىَىٕچىٍىمحىٓ وېَىٓ ئوۈبٍٍىك، ٍولطۇٌٍۇلحىٓ وېَىٓ ثبٍبغبجٍىك ئبجب  16

ِٗؼرۇرٌىٕىپ  صٖ  و رٖۈٍٍٗضۇ ۋٖ« ِْٗ ئِٗضى لىَىٕچىٍىمالرصىٓ لۇجۇٌضۇَ»ق، ئۇ چولۇ9َ لىٍطب

 وېحىضۇ.

_ ئِّٗب ثېػىؽب وٌٗگْٗ لىَىٕچىٍىمالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئٗجىر _ ضبۋاة ثېرىضىؽبٍٔىمىؽب چىٓ  11

ٗر ئىػىٕىپ ضٗۋر لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىپ ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍؽبْ وىػىٍ

ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئبٌالھ ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، ئبسىرٖجحٗ وبجحب ِۇوبپبت 

 ثېرىضۇ.

ئۇٔىڭ و   ِبي _ صۇَٔبضي ثوٌطب ٍبوي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ضْٗ جوؼرۇٌۇق9  11

گۇۋاھٍىك ثٗرضٗ  ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىرٖر پٗرىػحٗ وېٍىپ ئۇٔىڭ راضث پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ



صېگٗٔگٗ ئوسػبظ ض زٌٗر ثىٍْٗ ضٗٔضىٓ ئىٍىىڭضٖ ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي جٌٗٗ  « ثوٌّبِحي؟

لىٍىػىضىٓ ئٗٔطىرٖ ، ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىٕىڭ ثىر لىطّىٕي ٍٗجىۈزگۈڭ وٌّٗٗضٍىىي 

ىرىّٕي ِۇِىىٓ، ٍٗجىۈزۈغحىٓ ٍۈرىىىڭ ضىمىٍىػي ِۇِىىٓ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب لىٍؽبْ ۋٖھَىٍ

جوٌۇق ٍٗجىۈزگىٓ، غٗوطىسوي، ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ ضبۈب وٌٗگْٗ ۋٖھَي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي 

ئبگبھالٔضۇرۇغحۇر، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ھبِىَضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ 

 ئورۇٔالغحۇرؼۇچىضۇر.

صٖۋاجبِضۇ؟ « يلۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىمح»_ ٍبوي ِٗوىىٍىه ِۇغرىىالر9  12

ئٗگٗر ئىع ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ثوٌطب ۋٖ ثۇ ض زۈۈالرصا راضحچىً »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ثوٌطبۈالر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب چبلىراالٍضىؽبْ ثبرٌىك وىػىٍىرىڭالرٔي ٍبرصِٖگٗ چبلىرىپ، لۇرئبٔؽب 

 «.ئوسػبٍضىؽبْ ئوْ ضۈرٖ وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالر

ٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ئۇ ِۇغرىىالر ضىٍٗر جٌٗٗ  لىٍؽبْ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر ۋٖ ضبۈب ئ 13

ئىػٕي لىالٌّىطب، ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ثۇ لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ ز ئىٍىّي ثىٍْٗ 

ٔبزىً لىٍضى، ئۇ ئىٕطبْ ض زى ئِٗٗش. ثىٍىڭالروي، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك 

روغْٗ صٌٖىً _ پبوىحالرصىٓ وېَىٓ، ضىٍٗر ئِٗضىؽۇ ئبٌالھمب  ئىالھ ٍولحۇر، ثۇٔچىٍىه

 ثوٍطۇٔىضىؽبٔطىٍٗر؟ ئِٗضىؽۇ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبٔطىٍٗر؟

_ وىّىي لىٍؽبْ ئٌِٗٗي ثىٍْٗ صۇَٔب ھبٍبجىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕي و زٌٍٗضىىْٗ،  14

ئۇالرٔىڭ ئٗجىرىضىٓ ھېچ ٔٗرضٗ  ِۇٔضالالرؼب لىٍؽبْ ئٌِٗٗىٕىڭ ِېۋىطىٕي جوٌۇق ثېرىّىس، صۇَٔبصا

 وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ.

_ ئٗٔٗ غۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ صوزار ئوجىضىٓ ثبغمب ثېرىضىؽبْ ٔٗرضٗ ٍولحۇر، ئۇالرٔىڭ )صۇَٔبصا  15

ٍبسػىٍىك صٖ   لىٍؽبٍٔىرى ٍولمب چىمىرىٍىضۇ. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھ رازىٍىمىٕي و زٌٗ  ئىع 

 ٌٍِٗٗىرى پبٍضىطىسصۇر.لىٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ لىٍؽبْ ئ

_ رٖثجي جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ، جىجرىٍٕىڭ گۇۋاھٍىمي ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرۈٌگْٗ، لۇرئبٔضىٓ  16

ئىٍگىرى ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ٍېحٗوچي ۋٖ رٖھّٗت لىٍىپ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ 

ئېَحمبْ ئبصَٖ ثبرچٗ جٗۋرات ثىٍّٗٔۇ وۈچٍٗٔضۈرۈٌگْٗ روغْٗ صٌٖىً _ پبوىحمب ئبضبضٍىٕىپ ئىّبْ 

ؼېّي ِۇغۇ صۇَٔبٔىڭ ئ جىۈٔچي ِٗٔپٗئٗجىضىٓ ئىجبرٖت ثوٌؽبْ ئبصَٖ ثىٍْٗ ئوسػبغّۇ؟ ئٗٔٗ 

ئبغۇٔضاق وىػىٍٗر لۇرئبٔؽب ھٗلىمىٌ ئىػىٕىضۇ. پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لبرغي ثىرٌىه ضٗ  

 صوزاسحۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر!جۈزگْٗ جبئىپىٍٗرصىٓ وىّىي لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ئۇٔىڭ جبزاضي 

ضْٗ ثۇ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، لۇرئبٕٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زى ئىىٍٗٔىىىضىٓ ھٗرگىس 



غٗوٍّٗٔىگىٓ. ثىٍگىٕىي، ثۇ صىٓ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ 

 جوٌىطي ئۇٔىڭؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ.

جولۇؼبْ وىػىضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر. ئۇالر لىٍّىػٍىرىضىٓ _ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي  17

ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ، لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىٕىڭ ھۇزۇرىؽب چىمىرىٍىضۇ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر، پٗرىػحىٍٗر 

ئبغۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ »لبجبرٌىك گۇۋاھچىالر9 

ِٗۈگۈٌۈن ٌٗٔٗت لىٍضى، چۈٔىي ئۇالر ٍبٌؽبٔچىٍىمٕي ئبصٖت  وىػىٍٗرصۇر، ئبٌالھ ئۇالرؼب

 صٍٖضۇ. « لىٍىۋاٌؽبْ وىػىٍٗر ئىضى

_ ئۇالر وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوؼرا ٍوٌضىٓ جوضىضىؽبْ ۋٖ ثۇ  18

ىي جىرىٍىػىٗ ٍوٌٕىڭ ئٗگرى ثوٌۇغىٕي جىٍٍٗضىؽبْ، ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕ

 ۋٖ ئبسىرٖجحىىي ِۇوبپبت _ جبزاؼب لٗجئىٌ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرصۇر.

ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ  _ ئبغۇ وبپىرالر 16

ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ، ئۇالرؼب صوزار ئبزاثي لبجّۇلبت 

ۇ. چۈٔىي ئۇالر صۇَٔبصا ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمي ثىٍْٗ ثٗٔض ثوٌۇ  لبٌؽبٍٔىمحىٓ، جىالۋٖت ئبغۇرۇٌىض

لىٍىٕىۋاجمبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈٍىَبٌّبٍححي، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ 

 وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرىٕي و رٌٍّٖٗححي. 

ئبرلىٍىك ئ زٌىرىٕي زىَبٔؽب ئۇچراجمبٔالرصۇر. _ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇظ  11

صٖ  چولۇٔؽبْ ضبسحب ِٗثۇصٌىرى ئۇالرصىٓ ئ زٌىرىٕي چٗجىٗ « ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ»ئۇالرٔىڭ 

 ئبٌضى.

_ غٗوطىسوي، ئۇالر ئبسىرٖجحٗ ئٗڭ چوڭ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر. چۈٔىي ئۇالر جٕٗٔٗجٕي  11

 ػىٍٗرصۇر. غٗوطىسوي، ثۇ ئوپئوچۇق زىَبٔضۇر.صوزاسمب جېگىػىپ، صوزاسمب جبغالٔؽبْ وى

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ،  12

ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ ثبرٌىك ئىػالرصا ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئٗٔٗ 

ٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب جبٍؽىّۇ چىمىرىٍّبٍضۇ، غۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىضۇر، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ئ ٌّٗ

 جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ.

_ وبپىرالر ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ثىرى وور ثىٍْٗ گبضمب، ٍٗٔٗ  13

ثىرى و زى و رىضىؽبْ ۋٖ لۇٌىمي ئبۈالٍضىؽبْ ئبصِٖگٗ ئوسػبٍضۇ. چۈٔىي وبپىرالر پىرلىطي 

ھٗلىمٗجٕىڭ صٖۋىحىٕي ئبۈٍىّبٍضۇ، ئِّٗب ِۇئّىٍٕٗر پىرلىطي ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمٗجٕي و رٍِٗضۇ، 



صٌٖىً _ پبوىحٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي و رىضۇ، ھٗلىمٗجٕىڭ صٖۋىحىٕي ئبۈال  ئۇٔي لوثۇي لىٍىضۇ. ثۇ 

ئىىىي پىرلٗ ثىر _ ثىرىگٗ ئوسػبِضۇ؟ ضىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ ئىجرٖت ئبٌّبِطىٍٗر؟ ئٗلٍىڭالرٔي 

 ئىػٍٗجِّٗطىٍٗر؟

ِْٗ »غۈثھىطىسوي، ثىس ٔۇھٕي ئ ز لٗۋِىگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. ٔۇھ ئۇالرؼب9  _ 14

ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ۋٖ ئبٌالھ ِبۈب چۈغۈرگْٗ ئِٗر _ پٗرِبٔالرٔي 

 ضىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزگۈچىّْٗ.

ىگىال ئىجبصٖت لىٍىػمب _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ضبسحب ِٗثۇصالرؼب چولۇّٔبضٍىممب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئ ز 15

ثۇٍرىضى. ئٗگٗر ضىٍٗر ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب لىٍّىطبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاثمب 

 صېضى.« لېٍىػىڭالرصىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ

ضْٗ پبصىػبھ ئِٗٗش، پٗلٗجال ثىسصٖن ثىر ئىٕطبْ. »_ ٔۇھ لٗۋِىٕىڭ وبپىر وبجحىجبغٍىرى9  16

ضبۈب ۋٖھَي وېٍىضۇ؟ ھِٗضٖ ضبۈب ئبرىّىسصىىي چوٌحب پىىىرٌىه پٗش ثىس جۇرؼبْ ٍٗرصٖ لبٔضالالرچٗ 

ئبصٍِٖٗرصىٓ ثبغمىطىٕىڭ ئٗگٗغّىگٍٗٔىىىٕي و رۈۋاجىّىس. ئي ٔۇھمب ئٗگٗغىٍٗٔٗر! ثىسٔىڭچٗ، 

ضىٍٗر ثۇ صىٕؽب وىرگْٗ ثىٍْٗ ثىسصىٓ ٍب ِبي _ صۇَٔبصا ٍبوي ثبٍبغبجچىٍىمحب ئېػىپ وٗجىىٕىڭالر 

 صېضى.« ٔي ٍبٌؽبٔچي صٖ  ئوٍالٍّىسٍوق. غۇۈب، ثىس ضىٍٗر

لٗۋِىُ! ئېَحىڭالرچۇ، ئٗگٗر ِْٗ ضىٍٗرٔي صىٕؽب صٖۋٖت لىٍىػحب رٖثجىُ  ئي»_ ٔۇھ ئېَححي9  17

جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ئېٕىك صٌٖىً _ پبوىحمب ئبضبضالٔؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ 

ىحٕي ثىٍّىگْٗ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗر ثۇ صىٕٕي ثوٌطبَ، ضىٍٗر ٔبصأٍىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه ثۇ صٌٖىً _ پبو

ٍبِبْ و رۈ  جۇرضبۈالرِۇ، ضىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب زورالظ جوؼرىّۇ؟ ثىس ھٗرگىس ئۇٔضاق لىٍّبٍّىس، 

 ضىٍٗرٔىڭ ئىػىڭالرٔي ئبٌالھمب جبپػۇرىّىس، ئبٌالھ ئۇٔي ئ زى ثىر جٗرٖ  لىٍىضۇ.

صىٍىگٗ ضىٍٗرصىٓ پۇي _ ِبي _ ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّٕىڭ ثٗ 18

جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، ٌېىىٓ لىٍؽبْ صٖۋىحىّٕىڭ ضبۋاثىٕي ئبٌالھحىٓ وۈجىّْٗ، ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍېٕىّضىٓ 

لوؼٍىۋېحىع ِبۈب الٍىك وٌٍّٗٗضۇ. غٗوطىسوي، ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىگٗ ئۇچرىػىضىؽبْ 

ىي ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرىٕي وىػىٍٗرصۇر. ٌېىىٓ ِْٗ ضىٍٗرٔي ٔبصاْ لٗۋَ صٖ  لبراٍّْٗ. چۈٔ

 ٍېٕىّضىٓ لوؼٍىۋېحىػىّٕي ۋٖ ئ زۈِضىٓ ٍىراق لىٍىػىّٕي جٌٗٗ  لىٍىۋاجىطىٍٗر.

_ ئي لٗۋِىُ! ئٗگٗر ِْٗ ئۇ ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍېٕىّضىٓ لوؼٍىۋٖجطَٗ، ئبٌالھ ِېٕي ثۇ ئىػىُ  26

رٔي ئوثضاْ ئوٍال  ئۈچۈْ جبزاٌىطب، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ِېٕي وىُ لۇجمۇزاالٍضۇ؟ ضىٍٗر ئىػال

ثبلّبِطىٍٗر؟ ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ۋٖ ٍبسػي ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ثىٍٗجحىڭالر.



ٕي ؼٍٗىج_ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ سٗزىٕىٍىرىٕي ثبغمۇرىّْٗ صېٍّّْٗٗ، ِْٗ  21

بٍضىؽبْ ئبغۇ ثىٍٍّّْٗٗ، ئٌٗۋٖجحٗ ِْٗ ئ زۈِٕي پٗرىػحىّۇ صېٍّّْٗٗ، ضىٍٗر و زگٗ ئىٍّ

صېٍّّْٗٗ. ئبٌالھ ‹ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ثٗرٍِٗضۇ›ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ 

ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئٗگٗر ِْٗ غۇٔضاق صېطَٗ ئۇ چبؼضا ِْٗ چولۇَ ئ زۈِگٗ 

 «.ۋٖ ثبغمىالرؼب زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّْٗ

ۇھ! ضْٗ ثىس ثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغحىڭ، جېضٌٍٖٗغىٗٔضىّۇ و   جېضٌٍٖىػىپ ئي ٔ»_ ئۇالر9  21

وٗجحىڭ. ئٗگٗر ضْٗ صېگْٗ ض زٌىرىڭضٖ راضحچىً ثوٌطبڭ، ثىسٔي لورلۇجۇۋاجمبْ غۇ ئبزاثٕي ثىر 

 صېضى.« وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٕٗ!

ٍٗضۇ. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب، ضىٍٗرگٗ ئۇ ئبزاثٕي ئٌٗۋٖجحٗ وٌٗحۈرٌٖ»_ ٔۇھ لٗۋِىگٗ ئېَححي9  22

لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر. چۈٔىي  ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبزاثٍىّبلچي ثوٌطب، ضىٍٗر ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس

 ئبٌالھٕي ھېچىىُ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ.

_ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍّبلچي ثوٌطبَ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلۇۈالرصا  23

ضىٍٗرگٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ لبٌضۇرِبلچي ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ِېٕىڭ لىٍؽبْ ٔٗضىھىحىّٕىڭ 

ضىٍٗرٔىڭ ئىگٗۈالرصۇر، ضىٍٗر لىٍّىػىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب 

 «.لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر

« ثۇ ض زٔي ٔۇھ ئ زى جولۇ  چىممبْ»_ ٍبوي ٔۇھٕىڭ لٗۋِىضىٓ ثوٌؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالر9  24

ٔي ئبٌالھ ٔبِىضىٓ جولۇ  چىممبْ ثوٌطبَ، ئٗگٗر ِْٗ ئۇ ض ز»صېَىػِٗضۇ؟ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ثۇٔىڭ گۇٔبھي ئ زۈِگٗ ثوٌىضۇ. ئٗگٗر ِېٕىڭ ئېَحمبٍٔىرىُ راضث ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ضىٍٗر گۇٔبھىبر 

 «.ثوٌىطىٍٗر. ضىٍٗرٔىڭ وبپىرٌىمىڭالر ۋٖ لىٍّىػىڭالر ثىٍْٗ ِېٕىڭ ھېچجىر ِۇٔبضىۋىحىُ ٍوق

ېگىػٍىه ثوٌؽبٔضا، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ِۇٔضاق صٖ  _ ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ئبزاثمب ج 25

غٗوطىسوي، ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىٓ ئىٍگىرى ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبٔالرصىٓ ثبغمب »ۋٖھَي لىٍضى9 

 ئىّبْ ئېَحىضىؽبٔالر چىمّبٍضۇ. غۇۈب ضْٗ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ لبٍؽۇرِىؽىٓ.

ثىر وېّٗ ٍبضىؽىٓ،  ثىٍْٗ ٍبرصىّىّىسۋٖ  ، ثىسٔىڭ ئِٗرىّىسضْٗ ثىسٔىڭ و ز ئبٌضىّىسصا_  26

ضْٗ ِٗٔضىٓ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي وبپىرالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىػىّٕي جىٍىّىگىٓ. چۈٔىي ئۇالر جوپبْ 

 «.ثبالضىضا ھبالن ثوٌىضۇ

_ ٔۇھ وېّٗ ٍبضبۋاجبجحي، ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى لبچبٔال ئۇٔىڭ ٍېٕىضىٓ ئ جطٗ ئۇٔي  27

ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي »رؼب ئېَححي9 ٔۇھ ئۇال ِٗضشىرٖ لىٍىػحي.



ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ ثىسٔي ِٗضشىرٖ لىٍطبۈالر، غٗوطىسوي، ضىٍٗر ئٗجٗ جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق ثوٌؽبٔضا 

 ثىسِۇ ضىٍٗرٔي سۇصصى ضىٍٗر ثىسٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٔضٖن ِٗضشىرٖ لىٍىّىس.

ؼضا، ضىٍٗر سبر لىٍؽۇچي لبجحىك ئبزاثٕىڭ وىّٕىڭ _ ئبٌالھٕىڭ جبزاالظ ئِٗرى وٌٗگْٗ چب 28

ئۈضحىگٗ وېٍىضىؽبٍٔىمىٕي، ئبسىرٖجحىىي صائىّىٌ ئبزاثٕىڭ وىّگٗ چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ 

 «.لبٌىطىٍٗر

_ ئىٍگىرى ثىس ٔۇھمب ۋٖصٖ لىٍؽىٕىّىسصٖن، وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىع ھٗلمىضىىي ئِٗرىّىس  36

جبٍٔىمالرٔىڭ »طىٍىػىٗ ثبغٍىؽبْ چبؼضا، ٔۇھمب صېضۇلىي9 وېٍىپ، ٍٗر ٍۈزىضٖ ضۇ لبجحىك ٍۈو

ئبئىٍٗۈضىىىٍٗرصىٓ ؼٗرق ثوٌىضىؽبٍٔىمي  ھٗرثىر جۈرىضىٓ ئٗروٗن _ چىػي لىٍىپ ثىر جۈپحىٓ ۋٖ

ھٗلمىضٖ ھ وۈَ لىٍىٕىپ ثوٌؽبْ ئبٍبٌىڭ ۋٖ ئوؼٍۇۈضىٓ ثبغمىالرٔي، غۇٔضالال ضبۈب ئٗگٗغىْٗ 

ېضۇق. ئۇٔىڭ لٗۋِي ئىچىضىٓ پٗلٗت ئبزؼىٕٗ وىػي ئىّبْ ص« ئېٍىۋاٌؽىٓ ِۇئّىٍٕٗرٔي وېّىگٗ

 ئېَحمبْ ئىضى.

وېّىگٗ چىمىڭالر، ئۇٔىڭ »_ ٔۇھ ئ زىگٗ ئٗگىػىپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرگٗ ئېَححي9  31

ِېڭىػي ۋٖ جوسحىػي ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثوٌىضۇ. غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ رٖثجىُ لىٍّىػىؽب 

ٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇ

 «.ِېھرىجبٔضۇر

_ وېّٗ ئۇالرٔي ئېٍىپ جبؼضٖن صوٌمۇٔالر ئىچىضٖ ئۈزۈ  ثبراجحي، ٔۇھ ئ زىضىٓ ٍىرالحب جۇرؼبْ  31

ئي ئوؼٍۇَ، ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېّىگٗ چىمىۋاٌؽىٓ، وبپىرالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ »ئوؼٍىٕي چبلىرىپ9 

 صٖ  جوۋٌىضى.« ن ثوٌۇ  وېحىطْٗثوٌّىؽىٓ، ھبال

ِْٗ ِېٕي ضۇصىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ ثىر جبؼٕىڭ ئۈضحىگٗ چىمىۋېٍىپ »_ ٔۇھٕىڭ ئوؼٍي9  32

ثۈگۈْ ئبٌالھ جٗلضىر لىٍؽبْ ھبالوٗجحىٓ، »صېضى. ٔۇھ9 « ؼٗرق ثوٌۇغحىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىّْٗ

ؽبْ ئبصِٖضىٓ ثبغمب ھېچىىُ پٗلٗجال ئبٌالھ رٖھىُ لىٍؽبْ ۋٖ ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېّىگٗ چىمىۋاٌ

ثىرىضىٓ  _  صېضى. ٍۈوطىٍىپ وٌٗگْٗ صوٌمۇْ ٔۇھ ثىٍْٗ ئوؼٍىٕي ثىر« لۇجۇٌۇ  لبالٌّبٍضۇ

ئبٍرىۋٖجحي _ صٖ، ئۇٔىڭ ئوؼٍي جوپبْ ثبالضىضا ضۇؼب ؼٗرق ثوٌۇ  ھبالن ثوٌؽۇچىالرٔىڭ لبجبرىضىٓ 

 ثوٌضى.

ئي زېّىٓ! »زېّىٕؽب سىحبة لىٍىپ9 _ ئبٌالھ ٔۇھ لٗۋِىٕي ھبالن لىٍىۋٖجىٗٔضىٓ وېَىٓ،  33

صېضى، ضۇ جبرجىٍضى، ئبٌالھٕىڭ ٔۇھ لٗۋِىٕي « ضۈٍۈۈٕي ٍۇجمىٓ، ئي ثۇٌۇت! ٍبِؽۇرٔي جوسحبجمىٓ



ھبالن لىٍىع ئِٗرى ئٌِٗٗگٗ ئبغحي. وېّٗ جۇصى
(48 

ئبٌالھٕىڭ »جېؽىٕىڭ ئۈضحىضٖ جوسحىضى.  

 صېَىٍضى.« ثٌٗگىٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّىؽبْ لٗۋَ ھبالن ثوٌطۇْ!

ئي رٖثجىُ! ضْٗ ِېٕىڭ ئبئىٍِٗضىىىٍٗرٔي ھبالوٗجحىٓ »_ ٔۇھ رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ9  34

ِٗضىٕضۇر. غٗوطىسوي، ضېٕىڭ ۋٖصٖڭ ضبلال  لېٍىػمب ۋٖصٖ لىٍؽبْ ئىضىڭ. ئوؼٍۇَ ِېٕىڭ ئبئىٍ

 صېضى.« ئٌٗۋٖجحٗ ھٗلحۇر، ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئٗڭ جوؼرا ۋٖ ئٗڭ ئبصىً ھ وۈَ لىٍؽۇچىطْٗ

ئي ٔۇھ! ھبالن ثوٌۇ  وٗجىْٗ ئۇ ئوؼٍۇڭ ِْٗ لۇجمۇزىّْٗ صٖ  ۋٖصٖ »_ ئبٌالھ ئېَححي9  35

ٌِٗٗىٕىڭ ٍبِبٍٔىمي لىٍؽبْ ئبئىٍٗ ئٗزاٌىرىڭ لبجبرىضىٓ ئِٗٗش. ثۇ ئۇٔىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ئ

ضٗۋٖثىضىٕضۇر. ضْٗ ھٗلىمىحىٕي ئ زۈڭ ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي ِٗٔضىٓ جىٍىّىگىٓ، ٔبصأالر 

 «.لبجبرىضىٓ ثوٌۇ  لبٌّبضٍىمىڭ ئۈچۈْ ضبۈب ٔٗضىھٗت لىٍىۋاجىّْٗ

ئي رٖثجىُ! ئ زۈَ ھٗلىمىحىٕي ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٕي ضٗٔضىٓ جىٍٗغحىٓ ضبۈب »_ ٔۇھ ئېَححي9  36

ٔبھ جىٍٍّْٗٗ. ئٗگٗر ِېٕىڭ گۇٔبھىّٕي وٗچۈرِىطٗڭ ۋٖ ِبۈب رٖھىُ لىٍّىطبڭ، ِْٗ ضىؽىٕىپ پب

 «.ئ ز ٔٗپطىگٗ ئبٌضىٕىپ وېحىپ ھبالن ثوٌؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّْٗ

ئي ٔۇھ! ضْٗ ضبۈب ۋٖ ضْٗ ثىٍْٗ وېّىگٗ چىممبٔالرؼب ثىس جٗرٖپحىٓ »_ ئبٌالھ ئېَححي9  37

رىىٗجٍٗر ثىٍْٗ وېّىضىٓ چۈغىىٓ. )ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ  ثېرىٍگْٗ ئبِبٍٔىك، ضبالِٗجٍىه ۋٖ ثٗ

غۇٔضاق ثٗصثٗسث جبِبئٌٗٗر وېٍىضۇوي، ئۇالرٔي ئٗجىٍي جوغمبٔؽب لٗصٖر صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىضىٓ 

ثٗھرىّْٗ لىٍىّىس، ئبٔضىٓ ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرىٕىڭ وۇـرىٍىمي ضٗۋٖثٍىه ثىسٔىڭ لبجحىك 

 «.ئبزاثىّىسؼب ئۇچراٍضۇ

ٍؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ئبغۇ لىططىٍٗر ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ _ ئي پٗ 38

سٗۋٖرٌىرى ثوٌۇ ، ئۇالرٔي ثىس ضبۈب ۋٖھَي ئبرلىٍىك ثىٍضۈرۈۋاجىّىس. چۈٔىي ضْٗ ۋٖ ضېٕىڭ 

لٗۋِىڭ ثۇ ثبٍبٔضىٓ ئىٍگىرى ھېچ ٔٗرضٗ ثىٍٍّٗححىڭالر. غۇۈب ضْٗ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر 

ٗۋِىڭٕىڭ ئىٕىبرچىٍىمىؽب ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. ضٗۋر لىٍؽبٔضٖن، ل

 غۈثھىطىسوي، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٍبسػي ئبلىۋٖت ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ جٗلۋاصارالرؼب ِٗٔطۇپحۇر.

_ ئبص لٗۋِىگٗ ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي ھۇصٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. ھۇص ئۇالرؼب ئېَححي9  46

ٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، چۈٔىي ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖجىٗ ئي لٗۋِىُ! ئب»

                                                             
 . جبٍالغمبْب ؽجۇصى جېؽي جۈروىَٗٔىڭ ضۈرىَٗ ۋٖ ئىراق چىگرىطي ئٗجراپى  48)

 



الٍىك ِٗثۇص ٍولحۇر. غۇۈب ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭؽىال سبش لىٍىڭالر. ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ 

 ئبرلىٍىك ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇۋاجىطىٍٗر.

لىٍىػمب ۋٖ ثۇجالرٔي جبغالغمب صٖۋٖت  _ ئي لٗۋِىُ! ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت 41

لىٍؽبٍٔىمىّٕىڭ ثٗصىٍىگٗ ضىٍٗرصىٓ ھٗق جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، ِېٕىڭ ئٗجىرىّٕي پٗلٗجال ئبٌالھ 

ئ زى ثېرىضۇ، ضىٍٗر ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍىحىپ، ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي، جوؼرا ثىٍْٗ سبجبٔي 

 ئبٍرىّبِطىٍٗر؟.

، ئۇٔىڭضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗۈالر، ئبٔضىٓ _ ئي لٗۋِىُ! رٖثجىڭالرؼب ئىّبْ ئېَحىپ 41

گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ و   ٍېؽىٓ 

ٍبؼضۇرۇ  ثېرىضۇ، ِوي ھوضۇٌۇۈالرٔي ئبغۇرۇ  ثېرىضۇ، پٗرزٖٔحٍىرىڭالرٔي ۋٖ ٔېّٗجٍٗرٔي زىَبصٖ 

غۇرىضۇ. غۇۈب، ضىٍٗر ِبۈب ئبضىٍَىك لىٍىػٕي لىٍىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔىڭ وۈچ _ لۇۋۋىحىڭالرٔي ئب

 «.جبغالۈالر، ِېٕىڭ صٖۋىحىّضىٓ ٍۈز ئ رۈِٗۈالر

ئي ھۇص! ضْٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ صىٕٕىڭ راضحٍىمي جوؼرۇٌۇق ثىسگٗ »_ ئۇالر ئېَححي9  42

ھېچمبٔضاق روغْٗ صٌٖىً وٌٗحۈرِىضىڭ، ثىس چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبْ ِٗثۇصٌىرىّىسٔي ضېٕىڭ ض زۈۈگٗ 

 ثىس ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىڭگىّۇ ئىػٍّّٗٔٗىس. رىپ جبغٍىّبٍّىس،وى

ضْٗ ثىسٔي ِٗثۇصٌىرىّىسؼب چولۇٔۇغحىٓ جوضمبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، › ثىس ضبۈب _   44_ 43

ھۇص ئۇالرؼب ئېَححي9 «. صٖپال ئېَحىّىس‹ ِٗثۇصٌىرىّىسٔىڭ ثىر لىطّي ضېٕي ضبراڭ لىٍىپ لوٍۇپحۇ

ٕي گۇۋاھ لىٍىّْٗ، ضىٍٗرِۇ گۇۋاھ ثوٌۇۈالروي، ِْٗ ِْٗ راضث ض زٌىگٍٗٔىىىّگٗ ئبٌالھ»

ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ثۇجٍىرىڭالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍىرالّْٗ. ضىٍٗر ۋٖ 

ثۇجٍىرىڭالر ثىرٌىػىپ ِبۈب ضۇٍىمٗضث لىٍىػمب ئۇرۇٔۇ  ثېمىڭالر، ھٗجحب ِبۈب ئبزرالّۇ ِ ھٍٗت 

ص ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِىٕىڭ ۋٖ لٗۋِي چولۇٔۇۋاجمبْ چۈٔىي ھۇ«. ثٗرًِٗ جۇجۇظ لىٍىڭالر

 ثۇجالرٔىڭ ئۇٔىڭؽب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىؽب چىٓ ئىػىٕٗجحي.

_ غٗوطىسوي، ِْٗ ِېٕىڭ رٖثجىُ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھمب جبٍبٔضىُ.  45

ۈب رٖثجىّٕىڭ ئىراصىطي ضىرجىضا ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ ِۈٌۈوىضۇر ۋٖ ئۇٔىڭ ثبغمۇرۇغىضىضۇر. ِب

ھېچ ٔٗرضٗ ثوٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر، ٍٗر ٍۈزىضىىي جبٍٔىمالرٔىڭ ھِّٗىطي 

ئبٌالھٕىڭضۇر. رٖثجىُ جوؼرا ٍوٌضىضۇر، ٍٗٔي ھ وۈٍِىرىضٖ، ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ئبصاٌٗجٍىىحۇر، ٍبسػىالرٔي 

 ٍىمي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ.ٍبسػىٍىمىؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ، ٍبِبٔالرٔي ٍبِبٔ

صېگْٗ ‹ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ثۇجالرؼب چولۇّٔبۈالر›_ ئٗگٗر ضىٍٗر ِېٕىڭ9  46

صٖۋىحىّٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطبۈالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ رٖثجىّٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈ  لوٍضۇَ. 



ضىٍٗر ئِٗضى صٖۋٖجٕي ئبۈٍىّىضۇق صېٌٍَّٗٗطىٍٗر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحّىطبۈالر، 

ٌالھ سبٌىطب ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىپ، ئورٔۇۈالرؼب ثبغمب ثىر لٗۋِٕي وٌٗحۈرۈ ، ئۇالرٔي ئب

ضىٍٗرٔىڭ ٍٗر _ ِبوبٍٔىرىڭالرؼب ۋٖ ِبي _ ِۈٌۈوۈۈالرؼب ئىگٗ لىٍىضۇ، ئۇالر ئبٌالھمب سبٌىص 

ئىجبصٖت لىٍىضۇ. ضىٍٗر ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗطىٍٗر. رٖثجىُ ھٗلىمٗجْٗ ھٗرثىر 

 «.ٔٗرضىٕي و زىحىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇ ِېٕي ضىٍٗرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىڭالرصىٓ ضبلالٍضۇ

_ ثىسٔىڭ ھۇص لٗۋِىٕي جبزاالظ ھٗلمىضىىي ثۇٍرۇلىّىس وٌٗگٗٔضٖ، ھۇصٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ  47

ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي رٖھّىحىّىس ثىٍْٗ لۇجمۇزصۇق، ئۇالرٔي ئبص لٗۋِىگٗ چۈغىْٗ لبجحىك 

 ش لىٍضۇق.ئبزاثحىٓ سبال

_ ئٗٔٗ غۇ ئبص لٗۋِي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ  48

ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍّبٍضىؽبْ ھٗرلبٔضاق ِۇجٗوٗثجىرٔىڭ ثۇٍرۇلىؽب ئىحبئٗت  ئبضىٍَىك لىٍضى، ئۇالر

 لىٍضى.

وۈٔىّۇ ٌٗٔٗجىٗ ئۇچراٍضۇ. _ ئۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ٌٗٔىحىگٗ ئۇچرىضى، لىَبِٗت  56

ثىٍىڭالروي، ئبص لٗۋِي ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك 

لىٍضى. ئبص لٗۋِي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمي 

 ھبالن ثوٌۇ  جۈگٗغحي. ئۈچۈْ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕضى ۋٖ

_ ضِٗۇص لٗۋِىگٗ ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي ضبٌىھٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ضبٌىھ ئۇالرؼب  51

ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرًِٗ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ »ئېَححي9 

ئبصِٖٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجمبْ،  ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبجبۈالر

ضىٍٗرٔي زېّىٕٕي ئبۋاجالغحۇرؼۇچي لىٍؽبْ زاجحۇر. ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت 

لىٍىػىٕي جىٍٗۈالر، ئبٌالھ جٗرٖپىٗ لبٍحىپ جٗۋثٗ لىٍىڭالر. چۈٔىي رٖثجىُ ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت 

ڭ ٍېمىٕضۇر، ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍؽبْ ۋٖ ئ زىگٗ جٗۋثٗ ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ ثٗٔضىطىگٗ ئٗ

 «.لىٍؽۇچىضۇر

ئي ضبٌىھ! ضْٗ ثىسگٗ »_ ضِٗۇص لٗۋِي ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9  51

ثۇ ض زۈۈٕي ئېَحىػحىٓ ثۇرۇْ، ثىس ضېٕىڭ ئبرىّىسصا ض زى ئ جىضىؽبْ، ھِّٗٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، 

حۇق. ئِٗضى ضْٗ ثىسٔي ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس چولۇٔۇ  ھ رِٗجٍىه وىػي ثوٌۇغۇۈٕي ئبرزۇ لىالج

وٌٗگْٗ ِٗثۇصالرؼب چولۇٔۇغحىٓ جوضبِطْٗ؟ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثىس ضېٕىڭ ثىر ئبٌالھمب 

 صېَىػحي.« ئىجبصٖت لىٍىػمب چبلىرىضىؽبْ صٖۋىحىڭ جوؼرۇٌۇق ھٗلىمٗجْٗ چوۈمۇر غٗن ئىچىضىّىس



حىڭالرچۇ، ئٗگٗر ِْٗ رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ ئېٕىك ئي لٗۋِىُ! ئېَ»_ ضبٌىھ لٗۋِىگٗ ئېَححي9  52

صٌٖىٍگٗ ئبضبضالٔؽبْ ثوٌۇ  جۇرۇ  ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ٔېّىحىگٗ ضبزاۋٖر ثوٌۇ  جۇرۇ ، 

ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍطبَ، ئۇٔىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈغٕي ۋٖ ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍىػٕي جٗرن 

ۇ  لوٍىضۇ؟ ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ِبۈب ِېٕي ئبزصۇرۇغحىٓ ئٗجطَٗ، ِېٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ وىُ لۇجمۇز

 ۋٖ ٍبسػىٍىمحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىػحىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ لىٍىپ ثېرٌٍّٖٗطىٍٗر.

_ ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ )جبغحىٓ چىمىرىپ ثٗرگْٗ  ثۇ چىػي ج گىطي ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ  53

بجالٍضىؽبْ ِ جىسىضۇر. غۇۈب راضححىٕال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىطپ

ضىٍٗر ئۇ ج گىٕي لوٍۇۋېحىڭالر، ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىضا ئوجٍىطۇْ، ئۇٔىڭ رىسلىٕي ضىٍٗر ثٗرٍِٗطىٍٗر، 

ئۇٔىڭؽب زىَبْ _زٖسّٗت ٍٗجىۈزِٗۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ٍېمىٕضا ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

 «.وېٍىضىؽبْ ثىر ئبزاة ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىضۇ

ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ض زٌىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبرصى ۋٖ چىػي ج گىٕي  _ ئۇالر 54

ضىٍٗر ٍۇرجۇۈالرصا ھبٍبجٍىمحىٓ ئۈچ وۈْ ثٗھرىّْٗ »ثوؼۇزٌىضى. ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب9 

ثوٌۇۋېٍىڭالر، غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ضىٍٗرگٗ چولۇَ ئبزاة چۈغىضۇ، ثۇ ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىضۇر، ثۇٔي 

 صېضى.« چىمىراٌّبٍطىٍٗر، ئبزاثٕىڭ چۈغۈغي ثٗرھٗلحۇرٍبٌؽبٔؽب 

_ ثىسٔىڭ ضِٗۇص لٗۋِىٕي ھبالن لىٍىع جوؼرىطىضىىي ئِٗرىّىس وٌٗگٗٔضٖ، ضبٌىھٕي ۋٖ  55

ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔي رٖھّىحىّىس ثىٍْٗ ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزصۇق، ئۇالرٔي غۇ 

لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ھٗلىمٗجْٗ  وۈٕٔىڭ رٖضۋاٌىمىضىٓ ۋٖ سبرٌىمىضىٓ سبالش

وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىضىٓ ؼبٌىجحۇر. ئۇٔىڭ وۈچ _ لۇصرىحىٕىڭ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى ئۇٔىڭ زاٌىّالرٔي 

 ھبالن لىٍىپ، ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزؼبٍٔىمىضۇر. 

ىضىال _ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىگٗ لبجحىك ئبۋاز ٍۈزٌٗٔضى_ صٖ، ئۇالر جۇرؼبْ ٍېر 56

 ئ ٌۈ  لېحىپ لبٌضى.

_ ئۇالر جېس ھبالن ثوٌۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ گوٍب ئ ز صىَبرىضا ٍبغىّىؽبٔضٖوال ثوٌۇ  لبٌضى.  57

ثىٍىڭالروي، ضِٗۇص لٗۋِي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ ِ جىسىطىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ضِٗۇص لٗۋِي 

 ٔېّىضېگْٗ چوڭ ثٗسحطىسٌىه؟! ئ ز لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕضى. ثۇ

_ غۈثھىطىسوي، پٗرىػحىٍٗر ئىجراھىُ ثىٍْٗ ئبٍبٌىؽب ئىطھبق ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ وېٍىضىؽبْ  58

صٖ  ضبالَ ثٗرصى. « ضبۈب ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ»ٍٗئمۇة جوؼرۇٌۇق سۇظ سٗۋٖر ئېٍىپ وٌٗضى ۋٖ 

ى، ئبٔضىٓ جېسال وىرىپ وېحىپ، صٖ  ضبالِٕي ئىٍىه ئبٌض« ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ»ئىجراھىّّۇ9 

 ثىر ِوزإٍي وبۋا  لىٍىپ ئېٍىپ وٌٗضى.



_ ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ وبۋاپمب لوي ئۇزاجّبٍۋاجمبٍٔىمىٕي ۋٖ پٗلٗت ٍېّىگٍٗٔىىىٕي و رۈ ،  66

ئۇالرصىٓ ؼٌٗىحىٍىه ھېص لىٍىپ لورلۇ  لبٌضى، غۇٔضالحىّۇ ئۇالرؼب ثىٍىٕضۈرِىضى. پٗرىػحىٍٗر 

لورلّىؽىٓ، ثىس رٖثجىڭٕىڭ ٌۇجٕىڭ لٗۋِىٕي ھبالن »  وٗجىٍٗٔىىىگٗ لبرا 9 ئىجراھىّٕىڭ لورلۇ

 صېضى.« لىٍىع ئۈچۈْ ئٗۋٖجىْٗ پٗرىػحىٍىرىّىس

_ ئىجراھىّٕىڭ ئبٍبٌي ضبرٖ پٗرصىٕىڭ ئبرلىطىضا ئۇالرٔىڭ گېپىٕي ئبۈال  جۇراجحي، ئبۈٍىؽبٍٔىرىؽب  61

ىك ئۇٔىڭؽب ئ زىٕىڭ جۇؼىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئٗجٗثٍىٕىپ وۈٌۈ  وٗجحي. ثىس پٗرىػحىٍىرىّىس ئبرلىٍ

ثبٌىطىٕىڭ ئىطّىٕي ئىطھبق لوٍىضىؽبٍٔىمي، ئىطھبلٕىڭ ئ ٍٍۈن _ ئوچبلٍىك ثوٌۇ  ٍٗئمۇة 

 ئىطىٍّىه ئوؼٍي ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ _ سٗۋٖر ثٗرصۇق.

ثوۋاً ۋىًَٗ! ِْٗ ثىر ِوِبً جۇرضبَ، ئېرىُ ثىر »_ ضبرٖ ئ زىٕىڭ جۇؼىضىؽبٍٔىمىٕي ئبۈال 9  61

 صېضى.« جۇرضب، ِْٗ ئِٗضى جۇؼبِضىّْٗ؟ ثۇ ھٗلىمٗجْٗ لىسىك ئىػمۇ!

ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ ھٍٗراْ لېٍىۋاجبِطىس؟ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ »_ پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب9  62

ثٗرىىٗجٍىرى ضىٍٗرگٗ ثوٌطۇْ ئي ئ ً ئٗھٍي! غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثبرٌىك ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ 

 صېضى.« الٍىمحۇر، ئۇٌۇؼالغمب ضبزاۋٖرصۇرئىػٍىرىضا ِٗصھىَٗگٗ 

_ ئىجراھىّضىٓ لورلۇٔچ ٍولبٌؽبْ ۋٖ ئىطھبق ثىٍْٗ ٍٗئمۇة جوؼرۇٌۇق سۇظ سٗۋٖرٔي  63

ئبۈٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ ثىس ئٗۋٖجىْٗ پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھبالوٗت 

 سٗۋىرى جوؼرىطىضا ِۇٔبزىرىٍىػىػىگٗ ثبغٍىضى.

ىُ ھٗلىمٗجْٗ صىٍي ٍۇِػبق، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  لبٌّبٍضىؽبْ، _ ئىجراھ 64

 ئبٌالھمب و   ئىٍحىجب لىٍىضىؽبْ ۋٖ و   جٗۋثٗ لىٍىضىؽبْ وىػي ئىضى.

ئي ئىجراھىُ! ٌۇجٕىڭ لٗۋِي جوؼرۇٌۇق ِۇٔبزىرىٍىػىػحىٓ ۋٖ ئۇالرؼب »_ پٗرىػحىٍٗر ئېَححي9  65

ىي ئۇالر ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌضى ۋٖ رٖثجىڭٕىڭ ئۇالرٔي ئىچ ئبؼرىحىػحىٓ ۋاز وٗچىىٓ. چۈٔ

جبزاالظ ھٗلمىضىىي پٗرِبٔي ئبٌٍىجۇرۇْ چۈغۈ  ثوٌضى، ئۇالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ لبٍحۇرؼىٍي 

 «.ثوٌّبٍضىؽبْ ثىر ئبزاة چۈغىضۇ

_ ثىسٔىڭ پٗرىػحىٍىرىّىس ٌۇجٕىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ وېٍىػي ٌۇجٕي لىَىٓ  66

ۋاٌؽب چۈغۈرۈ  لوٍضى ۋٖ ٍۈرىىي ضىمىٍضى. چۈٔىي ٌۇت ئۇالرٔىڭ پٗرىػحٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ئٗھ

ثۇ ثىر لىَىٓ وۈْ »ثىٍٍّٗححي. غۇۈب لٗۋِىٕىڭ ئۇالرؼب ٍبِبٍٔىك لىٍىپ لوٍۇغىضىٓ ئٗٔطىرٖ 9 

 صېضى.« ثوٌضى



ر _ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ ئ ٍىگٗ ِېھّبْ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ئبۈال  ئبٌضىرا  وېٍىػحي، ئۇال 67

ئي لٗۋِىُ! ِبٔب ثۇالر ِېٕىڭ »ثۇرۇّٔۇ غۇٔضاق ثٗچچىۋازٌىك لىالجحي. ٌۇت لٗۋِىگٗ ئېَححي9 

لىسٌىرىّضۇر، ئۇالرؼب ئ ٍٍىٕىڭالر، ئۇالر ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر جٌٗٗ  لىٍىۋاجمبْ ئٗرٌٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ 

مىٍىپ لوٍۇ ، پبوحۇر، ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ِېھّبٍٔىرىّؽب چې

ِېٕي ئۇالرٔىڭ ئبٌضىضا رٖضۋا لىٍّبۈالر، ئبراۈالرصا لٗثىھ ئىػالرصىٓ جوضىضىؽبْ ثىرٖر ئٗلىٍٍىك ئبصَٖ 

صٖ  ئبجىؽبْ. چۈٔىي « لىسٌىرىُ»ٌۇت ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِي ئىچىضىىي لىسالرٔي «. ٍولّۇ؟

 ھٗرثىر پٍٗؽِٗجٗر ئ ز لٗۋِىٕىڭ ئبجىطىؽب ئوسػبغحۇر.

لىسٌىرىڭؽب ھبجىحىّىس ٍولٍۇلىٕي ضْٗ ئوثضاْ ثىٍىطْٗ، »ِي ئۇٔىڭؽب ئېَححي9 _ ٌۇجٕىڭ لٗۋ 68

غۇٔىڭضٖن ثىسٔىڭ ٔېّىٕي ِٗلطٗت لىٍىۋاجمبٍٔىمىّىسٔىّۇ ئوثضاْ ثىٍىطْٗ، ٍٗٔي ثىس ئٗرٌٗرٔي 

 « .جٌٗٗ  لىٍىّىس، چۈٔىي ثىسٔىڭ ئبٍبٌالرؼب رىؽجىحىّىس ٍوق

وبغىي، ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ »ي و رۈ  ئۇالرؼب9 _ ٌۇت لٗۋِىٕىڭ ض زىگٗ وىرٍِٗۋاجمبٍٔىمىٕ 76

لبرغي جۇرؼۇصٖن وۈچ _ لۇۋۋىحىُ ٍبوي جبٍبٔؽۇصٖن وۈچٍۈن جِٗٗجىُ ثوٌؽبْ ثوٌطىچۇ! ئٗگٗر 

 صېضى.« غۇٔضاق ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔي ثۇ لٗثىھ ئىػحىٓ جوضۇۋاٌؽبْ ثوالجحىُ

ٍىرىّىس، ثىسٔي ضېٕىڭ لٗۋِىڭٕي ئي ٌۇت! غٗوطىسوي، ثىس رٖثجىڭٕىڭ ئٌٗچى»_ پٗرىػحىٍٗر9  71

ھبالن لىٍىع ئۈچۈْ ئٗۋٖجحي. ئۇالر ضبۈب ھٗرگىس زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، ئبئىٍٗۈضىىىٍٗرٔي ئېٍىپ 

وېچىٕىڭ ئبسىرىضا ٍۇرجۇۈضىٓ چىمىپ وٗجىىٓ، ھبالن ثوٌۇغحىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ضىٍٗرصىٓ ھېچ 

ۇٔبپىمٍىك لىٍىپ ضبۈب سىَبٔٗت وىػي ئبرلىطىؽب لبرىّىطۇْ. ٌېىىٓ ئبٍبٌىڭ وۇـرىٍىك ۋٖ ِ

لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، لٗۋِىڭگٗ وېٍىضىؽبْ ھبالوٗت ئۇٔىڭؽىّۇ وېٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئۇالرؼب ئبزاة 

 صېضى.« چۈغىضىؽبْ چبغ جبڭ ٍورۇظ ۋالحىضۇر، جبۈٕىڭ ٍورۇغي ٍېمىٕضۇر

  ثىسٔىڭ ئبزاة چۈغۈرۈظ ئِٗرىّىس وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ٍبغبۋاجمبْ  _   72_  71

ٍۇرجٍىرىٕي ئبضحىٓ ا ئۈضحۈْ لىٍىپ  پۈجۈًٍٔٗ و ِحۈرۈۋٖجحۇق، ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ رٖثجىڭٕىڭ 

صٖرگبھىضا ِٗسطۇش ثٌٗگٗ ضېٍىٕؽبْ ضبپبي جبغالرٔي ئۈضحي_ ئۈضحىٍٗ  ٍبؼضۇرصۇق. ثىس ٌۇجٕىڭ 

لٗۋِىگٗ ٍبؼضۇرؼبْ جبظ لۇرٍٖع وبپىرٌىرىٕىڭ ئۈضحىگٗ چۈغۈغحىٓ ٍىراق ئِٗٗش. )ثۇ ئبٍٗجحٗ 

 ھٗرثىر ئبضىٌ _ گۇٔبھىبر ئۈچۈْ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثبر .

_ ِٗصٍْٗ ئبھبٌىطىؽب ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي غۇئٍٗجٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. غۇئٍٗت  73

ئي لٗۋِىُ! ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت »ئۇالرؼب9 

حۇر، ئ ٌچِٗضٖ ۋٖ جبرازىضا وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىٕي وَٗ ثٗرِٗۈالر. ِْٗ لىٍىٕىػمب الٍىك ِٗثۇص ٍول

ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔي ثبٍٍىك ئىچىضٖ و رۈۋاجىّْٗ، ِْٗ راضححىٕال ضىٍٗرٔىڭ ئ ٌچِٗضٖ ۋٖ جبرازىضا 



وَٗ ثٗرگىٕىڭالر ضٗۋٖثٍىه ھِّٗىٕي لورغب  جۇرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػىڭالرصىٓ 

 ئٗٔطىرٍّْٖٗ.

_ ئي لٗۋِىُ! ئ ٌچِٗضٖ ۋٖ جبرازىضا ئبصىً ثوٌۇۈالر، وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىٕي وَٗ جبرجىپ  74

 ثٗرِٗۈالر، ٍٗر ٍۈزىضٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىپ، لبالٍّىمبٔچىٍىك جېرىپ ٍۈرِٗۈالر.

 _ ئ ٌچَٗ ۋٖ جبرازىضا صۇرۇش جبرجىپ ثېرىپ ئبٌؽبْ ھبالي پبٍضاۈالر وَٗ جبرجىپ ثېرىپ ئبٌؽبْ 75

ھبراَ پبٍضىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ھٗلىمىٌ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر 

ثوٌطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرٔي ضبٔب  ثېرىضىؽبْ 

 صېضى.« و زٖجچي ئِٗٗضّْٗ

ڭ ضېٕي ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس ئي غۇئٍٗت! ضْٗ صاۋاِالغحۇرۇۋاجمبْ ِۇغۇ ٔبِىسى»_ ئۇالر9  76

چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبْ ثۇجالرٔي جبغٍىػىّىسؼب ٍبوي ثىسٔي ئ زىّىس سبٌىؽبٔچٗ ھىٍَٗ _ ِىىىر ۋٖ 

صېضى. ئۇالر ٍٗٔٗ غۇئٍٗجٕي ِٗضشىرٖ « ضبسحىٍىك ئىػٍىحىپ پۇي جېپىػحىٓ جوضۇغمب ثۇٍرۇِضۇ؟

 صېضى.« ْ ثىر ئبصِٖطْٗ _ صٖضْٗ جبزىّۇ و ۈٍي_ و وطي وٗڭ، جبزىّۇ جوؼرا ٍوي جبپمب»لىٍىپ9 

ئي لٗۋِىُ! ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب »_ غۇئٍٗت ئېَححي9  77

لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىػىّضا، ھبراِضىٓ پۇي _ ِبي جېپىػحىٓ جوضۇغۇِضا رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ 

 ز جٗرىپىضىٓ ھبالي رىسىك ثىٍْٗ ئوپئوچۇق صٌٖىً _ پبوىحمب ئبضبضالٔؽبْ جۇرضبَ ۋٖ رٖثجىُ ِېٕي ئ

رىسىمالٔضۇرؼبْ جۇرضب )ِْٗ ئِٗضى رٖثجىّٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىالِضىُ؟ . ِْٗ ضىٍٗرٔي 

جوضمبْ ئىػٕي ئ زۈِّۇ لىٍىػٕي سبٌىّبٍّْٗ، ِْٗ ضىٍٗرٔي ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ ئىػالرصا، 

ېٕىڭ ضىٍٗرٔي ئىطالھ پٗلٗجال لوٌۇِضىٓ وېٍىػىچٗ ضىٍٗرٔي ئىطالھ لىٍىػٕي سبالٍّْٗ، ِ

لىٍىػحب ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕىػىُ پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثىٍْٗ ثوٌىضۇ. ِْٗ ئبٌالھمب جبٍبٔضىُ 

 ۋٖ ئۇٔىڭؽىال ٍۈزٌىٕىّْٗ.

_ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗرٔىڭ ِبۈب ثوٌؽبْ ئ چٍّٗٔىىىڭالر ۋٖ ِېٕىڭ ثبغمب صىٕضا ثوٌؽبٍٔىمىُ  78

ب ئېٍىپ ثبرِىطۇْ. ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ٔۇھٕىڭ لٗۋِىگٗ ٍبوي ضىٍٗرٔي وۇـرىضا جېشىّۇ چىڭ جۇرۇغم

ھۇصٔىڭ لٗۋِىگٗ ۋٖ ٍبوي ضبٌىھٕىڭ لٗۋِىگٗ ٍٗجىْٗ ئبزاثمب صۇچبر ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر. ٌۇجٕىڭ 

لٗۋِىگٗ ٍٗجىْٗ ھبالوٗت ضىٍٗرصىٓ ٍىراق ئِٗٗش. زاِبْ ئېحىجبرى ثىٍّٗٔۇ، ِبوبْ ئېحىجبرى 

 ثىٍّٗٔۇ ضىٍٗر ئۇالرؼب ٍېمىٓ.

گۇٔبھىڭالر ئۈچۈْ رٖثجىڭالرصىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗۈالر، ئبٔضىٓ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع _  86

ٍوٌىؽب وىرىپ، ئۇٔي صاۋاِالغحۇرۇۈالر. غٗوطىسوي، رٖثجىُ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ ھٗق ٍوٌؽب لبٍحمبْ 

 «. ثٗٔضىطىگٗ ٔبھبٍىحي ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، ئۇٔىڭؽب رٖھىُ لىٍىضۇ ۋٖ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ



ئي غۇئٍٗت! ثىس ضېٕىڭ ئېَحمبٍٔىرىڭٕىڭ و پٍىرىٕي چۈغٍّّٗٔٗىس. ثىس ئٌٗۋٖجحٗ »_ ئۇالر9  81

ضېٕي ئبرىّىسصا ٍب ثبٍٍىمحب ٍبوي ِٗٔطٗپحٗ ٍوق، ئبجىس ثىر ئبصَٖ صٖ  لبراٍّىس، لٗۋَ _ 

لېرىٕضاغٍىرىڭٕىڭ سبجىرىطىٕي لىٍّىؽبْ ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ضېٕي چولۇَ چبٌّب _ وېطٗن لىٍىپ 

لىّّىحىڭ  – ٌحۈرگْٗ ثوالجحۇق. ضْٗ ثىسگٗ ئٗجىۋارٌىك ئِٗٗش، و ۈٍىّىسصٖ ھېچمبٔچٗ لٗصىر ئ

 صېضى.« ٍوق

ئي لٗۋِىُ! ِېٕىڭ لٗۋَ _ لېرىٕضاغٍىرىُ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىّٕۇ »_ غۇئٍٗت ئېَححي9  81

ٍطىٍٗر، ئٗجىۋارٌىمّۇ؟ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي ئۇٔحۇ  وٗجحىڭالر، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍّب

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍبّٔبٍطىٍٗر. غٗوطىسوي، رٖثجىُ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػٍىرىڭالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ جوٌۇق 

 سٗۋٖرصارصۇر. غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ جېس ٍبوي وېچىىحۈرۈ  جبزا ثېرىضۇ.

_ ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ئ ز ٍوٌۇۈالر ۋٖ ئ ز ئٗھۋاٌىڭالر ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىڭالر، ِّٗٔۇ  82

ئ ز ٍوٌۇَ ثوٍىچٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرىّْٗ. ضىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ 

ئۇزالمب لبٌّبً لبٍطىّىسٔىڭ رٖضۋا لىٍؽۇچي ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ لبٍطىّىسٔىڭ ٍبٌؽبٔچي 

ِّٗٔۇ  ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر. ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔىڭ ثېػىؽب وېٍىضىؽبْ ئىػالرٔي وۈجۈۈالر!

 «.ئٌٗۋٖجحٗ غۇٔي وۈجىّْٗ

_ ثىسٔىڭ غۇئٍٗت لٗۋِىٕي ھبالن لىٍىع جوؼرىطىضىىي پٗرِبٔىّىس چۈغىْٗ چبؼضا،  83

رٖھّىحىّىس ثىٍْٗ غۇئٍٗجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي لۇجمۇزصۇق، ئىّبْ 

ٖ، ئۇالر صىَبرٌىرىضا جۇرؼبْ پېحي ئېَحّبً ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرؼب لبجحىك ثىر ئبۋاز ٍۈزٌٗٔضى_ ص

 ئ ٌۈ  لېحىپ لبٌضى.

_ ئۇالرٔىڭ صىَبرى گوٍب ئۇالر ئۇ ٍٗرصٖ ھېچ ٍبغىّىؽبٔضٖوال ثوٌۇ  لبٌضى. ثىٍىڭالروي،  84

 ِٗصٍْٗ ئبھبٌىطي ضِٗۇص لٗۋِي ھبالن ثوٌؽبٔضٖوال ھبالن ثوٌۇ  جۈگٗغحي.

ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ غٗوطىسوي، ثىس ِۇضبٔي ِ جىسىٍىرىّىس ثىٍْٗ  _   86_ 85

صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر ثىٍْٗ پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب 

ئٗۋٖجحۇق. پىرئٗۋْ ِۇضبٔي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ لٗۋِىٕي ِۇضبؼب ئِٗٗش، ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػمب 

ٔگٗ ئىحبئٗت لىٍضى، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇلي ثۇٍرىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ِۇضبؼب ئبضىٍَىك لىٍضى، پىرئٗۋ

سبجب جۇرضىّۇ، ئۇالر ٍٗٔىال ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔضى. پىرئٗۋْ جوؼرا ٍوٌضا ئِٗٗش ئىضى، ثٌٗىي 

 ئبزؼۇٍٔۇلحب، ٔبصأٍىمحب ۋٖ وۇـرىٍىمحب ئىضى.



_ پىرئٗۋْ لىَبِٗت وۈٔي لٗۋِىگٗ ثبغالِچىٍىك لىٍىپ 87 
(49 

ئۇالرٔي صوزاسمب ثبغال   

 وىرىضۇ، ئۇالر وىرىضىؽبْ جبً ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

_ ئبٌالھ ئۇالرٔي صېڭىسؼب ؼٗرق لىٍىپ جبزاالظ ثىٍْٗ ثىرگٗ ئۇالرؼب ٌٗٔٗت لىٍضى.  88 

ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔىضىّۇ ئۇالرٔي صوزاسمب وىرگۈزۈظ ثىٍْٗ ثىرگٗ ئۇالرؼب ٌٗٔٗت لىٍىضۇ. ئۇالرؼب 

 جٕىڭ ئبزاثي ثىٍْٗ ٌٗٔىحي ثىرٌىػىپ وٌٗگٍٗٔىىي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب وٌٗگْٗ ثۇ سٗۋٖرٌٗر ئبھبٌىطي ھبالن لىٍىٕؽبْ غٗھٗرٌٗرٔىڭ  166

سٗۋٖرٌىرىضىٓ ثوٌۇ ، ثىس ئۇٔي ضبۈب ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىۋاجىّىس. ئۇ غٗھٗرٌٗرصىٓ )ضِٗۇص لٗۋِىٕىڭ 

 ٍٔىرىّۇ ثبر، )ئبص لٗۋِىٕىڭ ٍۇرجٍىرىضٖن  ھېچجىر ئىسى لبٌّىؽبٍٔىرىّۇ ثبر.ٍۇرجٍىرىضٖن  ئىسى لبٌؽب

_ ئۇالر ثىىبرؼب ھبالن لىٍىّٕىضى، ئۇالر ئبٌالھمب وۇـرىٍىك لىٍىع ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضٖ  161

ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھبالن لىٍىٕضى. رٖثجىڭٕىڭ ئۇالرٔي 

ِٗرى وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالرٔىڭ چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبْ ِٗثۇصٌىرى ھېچ ٔٗرضىگٗ ھبالن لىٍىع ئ

ئٗضمبجّىضى، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لبالٌّىضى، ئۇالرٔىڭ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرؼب زىَبْ 

 ضېٍىػحىٓ ۋٖ ھبالوٗجىٗ ئۇچرىحىػحىٓ ثبغمىطىؽب ٍبرىّىضى.

ىرىٕي ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ _ ئبٌالھ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىع ۋٖ پٍٗؽِٗج 161

لىٍؽبْ غٗھٗر ئبھبٌىطىٕي جبزاٌىؽبٔضٖن، ثبغمب غٗھٗر ئبھبٌىٍىرىّۇ ئٗگٗر ئبٌالھمب ئبضىٍَىك 

لىٍىپ، پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍطب، ئبٌالھ ئۇالرٔىّۇ ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاالٍضۇ. 

 ٌٍِٗىه ۋٖ جوٌىّۇ لبجحىمحۇر.غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ثٗوّۇ ئٗ

_ ٍۇلىرىمي غٗھٗر ئبھبٌىطىٕي جبزاٌىػىّىسصا، ئبٌالھٕىڭ ثۇ صۇَٔبصىىي جبزاضىضىٓ،  162

ئبسىرٖجحىىي ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر. ئٗٔٗ غۇ ئبسىرٖت وۈٔي 

زاضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ھېطبة پۈجۈْ ئىٕطبٔالر ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جب

 ٍِٗضأىؽب جوپٍىٕىضىؽبْ وۈٔضۇر، ئٗٔٗ غۇ وۈْ ھِّٗٗ سبالٍىك ھبزىر ثوٌىضىؽبْ وۈٔضۇر.

وېچىىحۈرىّىس. ثىس  ئبٌضىٓ ثٌٗگىٍىگْٗ ِۇصصٖجىٗ لٗصٖر _ لىَبِٗت وۈٔىٕي پٗلٗجال ثىس 163

 ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىححىٓ وَٗ _ زىَبصٖ ثوٌّبٍضۇ.

                                                             
ٍٗٔي پىرئٗۋْ سۇصصى ثۇ صۇَٔبصا لٗۋِىگٗ ثبغالِچىٍىك لىٍىپ ئۇالرٔي ئبزصۇرؼبٔضٖن ۋٖ صېڭىسؼب ثبغال    49)

ثېرىپ ئۇالرٔىڭ ؼٗرق ثوٌۇغىؽب ضٗۋٖة ثوٌؽبٔضٖن، لىَبِٗت وۈٔىّۇ ئ ز لٗۋِىگٗ ثبغالِچىٍىك لىٍىپ ئۇالرٔي 

 صوزاسمب ثبغال  ثبرىضۇ.



ضٖ، ئبٌالھٕىڭ ئىجبزىحىطىس ھېچىىُ ض ز لىالٌّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ _ ئبغۇ لىَبِٗت وۈٔى 164

ئبرىطىضىٓ ثٗزىطي ثٗسحطىسٌٗرصىٓ ثوٌۇ ، ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ، ٍٗٔٗ ثٗزىطي 

 ضبئبصٖجٍّٗٔٗرصىٓ ثوٌۇ ، ِۇوبپبجمب ضبزاۋٖر ثوٌىضۇ.

ثٗسحطىسٌٗر _ ثۇ صۇَٔبصا ئٗلىضىطىٕىڭ ثۇزۇلٍۇلي، ئٌِٗٗىٕىڭ ٍبِبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه  165

لبجبرىضىٓ ثوٌؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالرٔىڭ جبٍي صوزار ثوٌىضۇ، صوزار ئبزاثىٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ ئۇالر 

 جوٌىّۇ ٍېمىّطىس ثىر ئبۋازصا ئېگىس _ پٗش جوۋال  ٔبٌٗ_ پٗرٍبص لىٍىضۇ.

_ صوزاسٕىڭ ئبضّبْ_ زېّىٕي ِٗۋجۇت ثوٌۇپال جۇرىضىىْٗ، ئۇالر صوزاسحب صاۋاٍِىك  166

ۋېرىضۇ. گۇٔبھىؽب جېگىػٍىه ئبزاثٍىٕىپ ثوٌۇ ، پٗلٗجال ئىّبٔي ٍۈزىطىضىٓ صوزاسحىٓ جۇرۇ

 چىمىرىٍىضىؽبٔالر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ئٌٗۋٖجحٗ سبٌىؽىٕىٕي لىٍؽۇچىضۇر.

_ ضبئبصٖجٍّٗٔٗرگٗ وٌٗطٗن، ئۇالر جٕٗٔٗجىٗ وىرىضۇ، جٕٗٔٗجٕىڭ ئبضّبْ_ زېّىٕي  167

پال جۇرىضىىْٗ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ صاۋاٍِىك جۇرۇۋېرىضۇ. پٗلٗجال ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ِٗۋجۇت ثوٌۇ

ئبٌالھ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػىٕي وېچىىحۈرگْٗ ئبضىٌ _ گۇٔبھىبر وىػىٍٗر گۇٔبھىؽب جېگىػٍىه صوزاسحب 

الھ ئبزاثٍىٕىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھٕىڭ پٗزٌي ۋٖ رٖھّىحي ثىٍْٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈٌىضۇ، ئبٌ

 جٕٗٔٗت ئٗھٍىگٗ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضىؽبْ ئىٕئبِالرٔي لىٍىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ چولۇٔۇۋاجمبْ  168

ٔٗرضىٍىرىٕىڭ ثبجىٍٍىمىضىٓ لىٍچٗ غٗوٍّٗٔىگىٓ. ئۇالر ئىٍگىرى ئبجب _ ثوۋىٍىرى چولۇٔؽبْ 

 ٖصٖ لىٍؽبْ ئبزاثٕي ئۇالرؼب جوٌۇق جېحىحىّىس. ثۇجالرٔىڭ ئ زىگٗ چولۇٔىضۇ. غٗوطىسوي، ثىس ۋ

_ غۈثھىطىسوي، ثىس ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍضۇق. ئۇٔىڭ لٗۋِي ثۇ وىحبة جوؼرىطىضا  116

ث ٌۈٔۈ  وٗجحي، ثٗزىطي ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرضٗ، ثٗزىطي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى. رٖثجىڭٕىڭ 

ٗرِبٔي چىمىپ ثوٌّىؽبْ ثوٌّىطب ئىضى، ثٗٔضىٍىرىٕي جبزاالغمب ئبٌضىرىّبضٍىك ھٗلمىضىىي پ

ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ئىٕىبرچىالرٔي ھبالن لىٍىپ، ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزۇغحىٓ ئىجبرٖت ثٌٗگىٍىّىطي 

ِۇغۇ صۇَٔبصىال ئٌِٗٗگٗ ئبغمبْ ثوالجحي. ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ثۇ لۇرئبْ 

 جوؼرۇٌۇق چوۈمۇر غٗن ئىچىضىضۇر.

ِٗجٗر! ضبۈب ثىس لىططىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ھٗر سىً لٗۋٍِٗرٔىڭ _ ئي پٍٗؽ 111

ھٗرثىرىگٗ رٖثجىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئٌِٗٗىٕىڭ ثٗصىٍىٕي ثېرىضۇ، ٍبسػىالرؼب ِۇوبپبت، ٍبِبٔالرؼب جبزا 

ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ِۇغرىىالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، چۈٔىي ئۇٔىڭؽب 

 .حۇرھېچمبٔضاق ئىػي ِٗسپىٌ ئِٗٗض ثٗٔضىٍىرىٕىڭ



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ضېٕي ثۇٍرۇؼبٔضٖن جوؼرا ٍوٌضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼىٓ، ضْٗ  111

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرِۇ غۇٔضاق لىٍطۇْ. ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗۈالر. 

ۇر، ئۇٔىڭؽب ضىٍٗرٔىڭ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىض

ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ِۇوبپبت 

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ئبغۇ زاٌىُ وبپىرالرؼب لٗجئىٌ ِبٍىً ثوٌّبۈالر، ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ضىٍٗر صوزار  112

ىپ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ئبزاثىؽب لبٌىطىٍٗر. ئۇ چبؼضا ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍ

 ھېچىىُ چىمّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وۈٔضۈزٔىڭ ئىىىي جٗرىپىضٖ ۋٖ وېچىٕىڭ صٖضٍٗپىي ۋالىحٍىرىضا ٔبِبزٔي  113

ِۇوِّٗٗي ئولۇؼىٓ. غٗوطىسوي، ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك ئىٍگىرىىي گۇٔبھالر ٍۇٍۇٌۇ  

 الر ئۈچۈْ ثىر ٔٗضىھٗجحۇر.وېحىضۇ. ثۇ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔبِبزٔي صاۋاِالغحۇرۇغحب چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ، لٗۋِىڭضىٓ وٌٗگْٗ  114

ئىجبصٖجٕي ۋٖ ھٗرلبٔضاق ئىػٕي  –ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئِٗٗي 

 لېحىرلىٕىپ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗجىرىٕي زاٍٗ لىٍىۋٖجٍّٗضۇ.

ْ ئ جىْٗ لٗۋٍِٗرٔىڭ ئبرىطىضا وبپىرالرٔي وۇـرىٍىمحىٓ، ٍٗر ٍۈزىضٖ _ ضىٍٗرصىٓ ثۇرۇ 115

ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىػحىٓ جوضىضىؽبْ پٗزىٍٗجٍىه وىػىٍٗر جېپىٍؽبْ ثوٌطىچۇ! ئبغۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ 

ئبرىطىضىىي ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثۇٔضاق وىػىٍٗر ئىٕحبٍىٓ ئبز چىمحي. ئبٌالھ ئۇالرٔي وبپىرالرؼب 

ۇزۇ  لبٌضى. ئِّٗب ئۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ و   ضبٍٔىمي ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ چۈغۈرگْٗ ئبزاثىضىٓ لۇجم

گۇٔبھىبر وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالر ئٍٗع _ ئىػرٖجٍىه جۇرِۇغٕي لوؼٍىػىپ وٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ئۇالر ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌضى )ثۇ ئبٍٗجحٗ ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىضىىي گۇٔبھىبر وىػىٍٗر ئۈچۈْ 

 ئىجرٖت ثبر .

ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ئبھبٌىطي ثۇزؼۇٔچىٍىممب لبرغي جۇرۇ ، وىػىٍٗرٔي ئىطالھ  _ 116

لىٍىضىؽبْ غٗھٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجٍّٗضۇ، ئبٌالھ پٗلٗجال زاٌىّالرٔي ۋٖ ثۇزؼۇٔچىالرٔي 

 ھبالن لىٍىضۇ.

ئىجبرٖت ثىرال رٖثجىڭ سبٌىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئىطالَ صىٕىضىٓ _ 117

صىٕضا لىٍؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ رٖثجىڭ ِۇٔضاق لىٍىػٕي سبٌىّىضى. غۇۈب ئىٕطبٔالر ھٗر سىً صىٕضا 

 ثوٌۇ  وٌّٗٗوحٗ. ثۇ رٖثجىڭٕىڭ ھېىّىحىٕىڭ جٗلٗززاضىضۇر.



_ پٗلٗجال رٖثجىڭٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىْٗ وىػىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىي ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر  118

ىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىضٖ ئىشحىالپالغّبٍضۇ، چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، صٖۋٖت لىٍؽبْ ص

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرصۇر. ئبٌالھٕىڭ ھېىّىحي ئىٕطبٔالرٔي ھِّٗىطي ثىرال 

صىٕؽب ئېحىمبص لىٍّبٍضىؽبْ لىٍىپ ٍبرىحىػٕي جٗلٗززا لىٍؽبْ، غۇۈب ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ھٗق صىٕؽب 

حىمبص لىٍىضىؽبْ ثٗسحٍىه وىػىٍٗرِۇ، ھٗق صىٕؽب ئېحىمبص لىٍّبٍضىؽبْ ثٗسحطىس وىػىٍٗرِۇ ثبر. ئې

ھٗرثىر ئبصَٖ ئۈچۈْ ئ زى لبٍطي ئىػمب ٍبرىحىٍؽبْ ثوٌطب غۇ ئىع ئوۈبٍضۇر. ثۇٔىڭ ثىٍْٗ 

صېگْٗ « ِْٗ صوزاسٕي جىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىچىضىىي وبپىرالر ثىٍْٗ جوغمۇزىّْٗ»رٖثجىڭٕىڭ9 

 ض زى ئ ز ئىپبصىطىٕي جبپىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ضٗٔضىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ سٗۋٖرٌىرىضىٓ،  116

ضېٕىڭ و ۈٍۈۈٕي جىٕضۇرىضىؽبْ ھٗرثىر سٗۋٖرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّىس. ثۇ ضۈرىضٖ ضبۈب ضْٗ صٖۋٖت 

ٔٗضىھٗت، وبپىرالر ئۈچۈْ  لىٍىۋاجمبْ صىٕٕىڭ ھٗلىمىحي وٌٗضى، ٍٗٔٗ ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ۋٖز _

 ئبگبھالٔضۇرۇظ وٌٗضى.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ وبپىرالرؼب  _   111_  111

ضىٍٗر ھٗق صىٕٕىڭ صٖۋىحىگٗ لبرغي جۇرۇظ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ »ئېَحمىٕىي، 

ىٕىّىسصا ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇ ، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا لوٌۇۈالرصىٓ وٌٗگٕٗٔي لىٍىڭالر، ثىسِۇ ئ ز ص

ئِٗرىٕي ئورۇٔضاظ ٍوٌىضا پىضاوبرٌىك ثىٍْٗ جىرىػىّىس. ضىٍٗر ثىسٔىڭ ئىػىّىسٔىڭ ٔٗجىجىطىٕي 

)ثۇ ئبٍٗجحٗ وبپىرالرؼب «. وۈجۈۈالر، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔىڭ ئىػىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي وۈجىّىس

 لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ .

ٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىجٕي ثىٍىع ئبٌالھمب سبضحۇر، لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗٗ _ ئبضّب 112

ئىع ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍؽىٓ، ھِّٗٗ ئىػىڭٕي ئۇٔىڭؽب 

جبپػۇرؼىٓ. رٖثجىڭ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئىػٍىرىڭالرصىٓ ؼبپىً ئِٗٗضحۇر، ئۇ 

 ٌِٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.ھٗروىّگٗ ئٗ

 

 

 



 يۈضۈف ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .

_ ئٌٗىؿ. الَ. را )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ثۇالر  1

 —و رضٗجّىٍىرى، ھبالي _ ھبراِضىىي ثٌٗگىٍىّىٍىرى ٔبھبٍىحي ئېٕىك ۋٖ روغْٗ وىحبة ِٗٔىطي، 

 لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر.

_ ئي ئٗرٖثٍٗر! ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ضىٍٗرٔي چۈغٗٔطۇْ ۋٖ ِٗٔىطىگٗ ئِٗٗي لىٍطۇْ صٖ ،  1

 ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍضۇق.

ٍىع ئبرلىٍىك ضبۈب ئٗڭ ئېطىً لىططىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ضبۈب ۋٖھَي لى 2

ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّىس. ھٗلىمٗجْٗ ضْٗ لۇرئبْ ٔبزىً ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى ثۇ لىططىٍٗرصىٓ 

 سٗۋٖرضىس ئىضىڭ، ثۇ ھٗلحٗ ھېچ ٔٗرضٗ ثىٍٍّٗححىڭ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ٍۈضۈـٕىڭ ئبجىطىؽب ئېَحمبْ ض زىٕي ئٗضٍٗجىىٓ، ئ ز ۋالحىضا  3

ئي ئبجب! ِْٗ چۈغۈِضٖ ئوْ ثىر ٍۇٌحۇزٔىڭ ۋٖ ئبً ثىٍْٗ وۈٕٔىڭ ِبۈب ضٗجضٖ »طىؽب9 ٍۈضۈؾ ئبجى

صېگْٗ ئىضى. ثۇ چۈظ ٍۈضۈؾ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ « لىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي و رصۈَ

 وبجحب ِٗرجىۋىگٗ ئېرىػىػىٕىڭ سۇظ سٗۋىرى ئىضى.

لېرىٕضاغٍىرىڭؽب ئېَحّىؽىٓ، ئۇالر ضبۈب  ئي ئوؼٍۇَ! ثۇ چۈغۈۈٕي»_ ٍٗئمۇة ئوؼٍي ٍۈضۈـى9ٗ  4

ھٗضٗت لىٍىپ، ضېٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ ضۇٍىمٗضث لىٍىپ لوٍّىطۇْ. چۈٔىي غٍٗحبْ ئىٕطبٔؽب 

 صېضى.« ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر

_ رٖثجىڭ ضبۈب ثۇ چۈغٕي و رضٗجىٗٔضٖن، ضېٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌالٍضۇ ۋٖ ضبۈب  5

ّىٕي ثىٍضۈرىضۇ، ئىٍگىرى ئٗجضاصٌىرىڭ ئىجراھىُ ۋٖ ىثېرىع ئىٍوىػىٍٗرٔىڭ و رگْٗ چۈغٍىرىگٗ جٗثىر 

ئىطھبلالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌىه ٔېّىحىٕي جبِبٍِىؽىٕىؽب ئوسػبظ، ضبۈب ۋٖ ٍٗئمۇة ئبئىٍىطىگىّۇ 

ٔېّىحىٕي جبِبِالٍضۇ. غۈثھىطىسوي، رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىضىٓ وىّٕي جبٌالغٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، 

 ٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇ

_ ٍۈضۈؾ ۋٖ ئۇٔىڭ لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ لىططىطىضٖ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ضورىؽۇچىالر ۋٖ ثىٍىػىٗ  6

ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ، ھېىّىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ  لىسىممۇچىالر ئۈچۈْ و پٍىگْٗ ئىجرٖت ۋٖ

 ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.



ٍۈضۈؾ ۋٖ ئۇٔىڭ لېرىٕضىػي ثۇَٔبِىٓ »ٍۈضۈـٕىڭ ئبجب ثىر لېرىٕضاغٍىرى9 _ ئ ز ۋالحىضا  7

ئبجىّىسؼب ثىسصىّٕۇ ض ٍۈٍِۈن ثوٌۇ  لېٍىۋاجىضۇ، ئبجبَ ئۇالرٔي ثىسصىٓ ثٗورٖن ٍبسػي و رىضۇ. ثىس 

ضبٔىّىس و   ثىر جبِبئٗ جۇرضبق، ئېٕىمىي، ئبجىّىسٔىڭ ئۇالرٔي ثىسصىٓ ئۈضحۈْ و رۈغي ئوپئوچۇق 

 ٌىمحۇر. چۈٔىي ئبجىّىس ئۇالرٔي ھېچجىر ضٗۋٖثطىس ثىسصىٓ ئۈضحۈْ و رۈۋاجىضۇ.ثىر سبجب

_ ٍۈضۈـٕي ئ ٌحۈرۈۋېحىڭالر ٍبوي ئۇٔي ٍىراق غٗھٗرصىٓ ثىر جبٍؽب جبغٍىۋېحىڭالر، غۇٔضاق  8

لىٍطبۈالر ئبجبۈالرٔىڭ ِۇھٗثجىحي ضىٍٗرگىال لبٌىضۇ، ضىٍٗرصىٓ ثبغمىطىؽب و ۈۈي ث ٌٍّٗضىؽبْ 

ر ٍۈضۈـحىٓ لۇجۇٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىپ ٍبسػي ئبصَٖ ثوٌۇ  ثوٌىضۇ. ضىٍٗ

 صېضى.« وېحىطىٍٗر

ٍۈضۈـٕي ئ ٌحۈرِٗۈالر، ئٗگٗر ئۇٔي ئبجىّىسصىٓ »_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرىضىٓ ٍٗٔٗ ثىرى9  16

اٌطۇْ. ٍىراق لىٍّبلچي ثوٌطبۈالر، ئۇٔي لۇصۇلمب جبغٍىۋېحىڭالر، ٍوٌضىٓ ئ جىْٗ وبرۋاْ ئېٍىۋ

 صېضى.« غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭضىٓ لۇجۇٌۇضىٍٗر، ئۇٔي ئ ٌحۈرۈۋېحىػىٗ وېرٖن لبٌّبٍضۇ

_ ئۇالر ٍۈضۈـحىٓ لۇجۇٌۇغٕىڭ چبرىطىضا وېٍىػىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبجىطىؽب ِۇٔضاق  11

ئي ئبجىّىس! ثىس ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى جۇرضبق، ٔېّىػمب ئۇٔىڭ ئىػىضا ثىسگٗ »صېَىػحي9 

 ْٗ؟ ثىس ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػي لبراٍّىس، ئۇٔي ئبضراٍّىس ئِٗٗضّۇ؟!ئىػٍّٗٔٗط

_ ئٗجٗ ئۇٔي ثىسگٗ لوغۇ  لوٍؽىٓ، ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ٍبٍاللمب چىمىپ سبٌىؽبٔچٗ ٍٗ _  11

 «.ئىچىپ، ئوٍٕب _ وۈٌۈ  وٌٗطۇْ، ئۇٔي ثىس چولۇَ ٍبسػي ِۇھبپىسٖت لىٍىّىس

وٗجطٗۈالر، ِْٗ راضححىٕال سبجىرجَٗ  ضىٍٗر ئۇٔي ٍبٍاللمب ئېٍىپ»_ ٍٗئمۇة9  12

 صېضى.« ثوالٌّبٍّْٗ، ضىٍٗر ؼٗپٍٗجحٗ لىٍىپ، ئۇٔي ث رٖ ٍٗ  لوٍۇغىضىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ

ئي ئبجب! ثىس صېگْٗ ثىر جو  جبِبئٗ جۇرۇ  ئۇٔي ث رىگٗ ٍېگۈزۈ  لوٍطبق، ثىس »_ ئۇالر9  13

 صېَىػحي.« ۈجىىٍي ثوٌّبٍضۇچولۇَ زىَبْ جبرجىّىس، ئۇ چبؼضا ثىسصىٓ ھېچمبٔضاق ٍبسػىٍىك و

_ ٍٗئمۇة ٍۈضۈـٕي لېرىٕضاغٍىرىؽب لوغۇ  لوٍضى، لېرىٕضاغٍىرى ئۇٔي ٍبٍاللمب ئېٍىپ  14

ضْٗ ئۇالرٔىڭ ثۇ »چىمىپ چوۈمۇر لۇصۇلمب جبغالغٕي ثىرصٖن لبرار لىٍىػمبْ چبؼضا، ثىس ٍۈضۈـى9ٗ 

بْ ثىر پٍٗححٗ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىٕي وٌٗگۈضىضٖ ئۇالر ضېٕىڭ ٍۈضۈؾ ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئۇلّبٍضىؽ

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« ئ زىگٗ ئېَحىپ ثېرىطْٗ

_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى وٗچ وىرگٗٔضٖ ئبجىطىٕىڭ ئبٌضىؽب پٗرٍبص لىٍؽبْ ھبٌضا ٍىؽال   15

 وېٍىػحي.



ئي ئبجىّىس! ثىس ٍۈضۈـٕي ٔٗرضٗ_وېرٖوٍىرىّىسٔىڭ ٍېٕىضا لبٌضۇرۇ  لوٍۇ ، »_ ئۇالر9  16

ئېحىپ ئوٍٕىؽىٍي وېحىپ لبپحۇق. ثىس ٍۈضۈـٕي ٍبسػي ضبلٍىؽبْ ۋٖ ئىػٗٔچٍىه ٍۈگۈرۈ  ۋٖ ئوق 

جبٍضا لبٌضۇرۇ  لوٍؽبْ ئىضۇق. ئٗپطۇضىي ئۇٔي ث رٖ ٍٗ  وېحىپحۇ. ثىس راضث گٗ  لىٍطبلّۇ، 

 صېَىػحي.« ضْٗ ٍۈضۈـٕي ٔبھبٍىحي ثٗن ٍبسػي و رگٍٗٔىىحىٓ ثىسٔىڭ گېپىّىسگٗ ئىػٍّٗٔٗطْٗ

ٍبٌؽبْ ض زٌىرىگٗ ئىػٗٔضۈرۈظ ئۈچۈْ، ٍۈضۈـٕىڭ و ۈٍىىىٕي ٍۈضۈـٕىڭ  _ ئۇالر ئبجىطىٕي 17

لېٕي ثوٌّىؽبْ ثىر لبْ ثىٍْٗ ثوٍب  ئېٍىپ وېٍىػىْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمي ِبٔب ِْٗ 

ئىع »چىمىپ جۇراجحي، چۈٔىي ئۇالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ و ۈٍٗن ٍىرجىٍّىؽبْ ئىضى. ٍٗئمۇة ئۇالرؼب9 

ِٗش، ثۇ لٗثىھ لىٍّىػٕي ٔٗپطىڭالر ضىٍٗرگٗ چىراٍٍىك و رضىحىپ لىٍضۇرۇپحۇ. ضىٍٗر صېگٗٔضٖن ئٗ

ِْٗ پٗلٗت چىراٍٍىمچٗ ضٗۋر لىٍىّْٗ، ھېچمبٔضاق ثٗٔضىگٗ صٖرص ج وٍّّْٗٗ، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ 

 صېضى.« ٍبٌؽبٍٔىرىڭالرؼب ضٗۋر لىٍىػىُ ئۈچۈْ، ئبٌالھحىٓ ٍبرصَٖ جىٍٍّْٗٗ

حىۋېحىپ، ئ زٌىرىٕىڭ ضۇچىطىٕي ضۇ ئېٍىپ وېٍىػىٗ _ ثۇ ٍٗرصىٓ ثىر وبرۋاْ ئ جۈ  وې 18

ئٗۋٖجحي، ضۇچي چېٍىىىٕي لۇصۇلمب جبغٍىۋىضى، ٍۈضۈؾ چىٍٗوىٗ ئېطىٍىۋاٌضى. ضۇچي ٍۈضۈـٕي 

صېضى. ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى ٍېمىٓ ثىر جبٍضا « سۇظ سٗۋٖر! ِبٔب ثىر ئوؼۇي ثبال»و رۈ 9 

ضىػي ئىىٍٗٔىىىٕي ٍوغۇرصى، ٍۈضۈـّۇ ئٗھۋإٌي و زىحىپ جۇراجحي، ٍۈضۈـٕىڭ ئ ز لېرىٕ

لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ ئ ٌحۈرۈۋېحىػىضىٓ لورلۇ  ئۇالرٔي جؤۇِبضمب ضبٌضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍۈضۈـىٗ 

 لىٍؽبٍٔىرىٕي ثىٍىپ جۇراجحي.

_ ٍۈضۈـٕي لېرىٕضاغٍىرى ثۇ وبرۋأؽب ثىر لبٔچٗ جٗۈگىگٗ ئٗرزاْ ثبھبصا ضېحىۋٖجحي. چۈٔىي  16

ۇٌّبلچي ئىضى. ئۇالر ٍۈضۈـٕىڭ وٌٗگۈضىضٖ وبجحب ِٗرجىۋىٍىه وىػي ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ لۇج

 ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗححي.

_ وبرۋاْ ٍۈضۈـٕي ئېٍىپ ِىطىرؼب ثبرؼبٔضىٓ وېَىٓ، ِىطىر ۋٖزىرى ئٗزىس ٍۈضۈـٕي ئۇالرصىٓ  11

لبالر ٍبوي ثۇ ثبٌىٕي ٍبسػي وۈجىىٓ، ثىسگٗ ئٗضمېحىپ »ضېحىۋاٌضى، ئۇٔي ئ ٍىگٗ ئٗوىٍىپ ئبٍبٌىؽب9 

صېضى. ثىس ٍۈضۈـٕي لۇجمۇزؼىٕىّىسصٖن ۋٖ ِىطىر ۋٖزىرى ئٗزىسٔىڭ ِېھرىجبٍٔىمىؽب « ثبال لىٍىۋاالرِىس

ئېرىػحۈرگىٕىّىسصٖن، ئۇٔي ِىطىرصا جۇرؼۇزصۇق، ِىطىرٔىڭ ِبٌىَٗ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرىضىؽبْ لىٍضۇق. 

ىٕي ثىٍضۈرۈغىّىس ئۈچۈْ ثۇ ئۇٔىڭ ئبصاٌٗجٍىه ھ وۈَ ضۈرۈغي ۋٖ ثىسٔىڭ ئۇٔىڭؽب چۈظ جٗثىر

لىٍضۇق. ئبٌالھ ئ زى ئىراصٖ لىٍؽبْ ئىػٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ئۇٔىڭ ھ وّي 

ٍۈرگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ جوضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍضۇ. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ھِّٗٗ ئىع 

 ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.



ٍٗجىْٗ چبؼضا، ئۇٔىڭؽب ئىٍىُ _ ھېىّٗت ۋٖ ِٗضىٍىٍٗرٔي جوؼرا  _ ٍۈضۈؾ لىرأىؽب 11

چۈغىٕىع لبثىٍىَىحي ئبجب لىٍضۇق، ثىس ٍۈضۈـٕي لىٍؽبْ ِۇوِّٗٗي ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب 

ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن، ئىػٕي ِۇوِّٗٗي لىٍؽۇچىالرٔي ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس )ثۇ 

 ضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ .ئبٍٗجحٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗ

_ ٍۈضۈؾ جۇرۇۋاجمبْ ئ ٍٕىڭ ئبٍبي سوجبٍىٕي ٍۇِػبق ۋٖ ضىٍىك ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ ٍۈضۈـٕىڭ  12

صېضى. ٍۈضۈؾ9 « ثېرى وٗي!»صٖ، ئىػىىٍٗرٔي جبلىۋېحىپ9  و ۈٍىٕي ئ زىگٗ جبرجّبلچي ثوٌضى _

ٍٗ لىٍىپ ئبٌالھ ضبلٍىطۇْ! ِْٗ ضىسٔىڭ جٌٗىپىڭىسٔي لوثۇي لىٍىپ، ِبۈب ٍبسػي ِۇئبِى»

وېٍىۋاجمبْ ۋٖ ِېٕي ھ رِٗجٍىگْٗ سوجبٍىٕىّؽب سىَبٔٗت لىٍىػحىٓ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ پبٔبھ 

جىٍٍّْٗٗ. غٗوطىسوي، لىٍّبضٍىممب جېگىػٍىه ئىػٕي لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالر ٔىجبجٍىممب 

 صېضى.« ئېرىػٌٍّٗٗضۇ

ثبؼٍىؽبْ ئىضى. ٍۈضۈؾ رٖثجىٕىڭ _ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي ٍۈضۈؾ ثىٍْٗ ٍبِبْ ئىع لىٍىػمب ثٗي  13

ئبگبھالٔضۇرۇظ ئبالِىحىٕي و رِىگْٗ ثوٌطب ئىضى، ئۇ ئبغۇ ئبٍبٌٕىڭ جٌٗىپىگٗ ِبٍىً ثوٌۇ  

وٗجىْٗ ثوالجحي. ثىسٔىڭ ٍۈضۈـىٗ ئۇ ئبالِٗجٕي و رضٗجىٍٗٔىىىّىس پٗلٗجال ٍبِبٍٔىمٕي ۋٖ 

جٗرٌىىىٗ جبٌالٔؽبْ، رٖثجىگٗ ضٗجچىٍىىٕي ئۇٔىڭضىٓ ٍىراق لىٍىع ئۈچۈْ ئىضى. چۈٔىي ئۇ پٍٗؽِٗ

 ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ ثٗٔضىٍىرىّىسصىٓ ئىضى.

_ ٍۈضۈؾ ئ ٍضىٓ چىمىپ وېحىع ئۈچۈْ ئىػىىىٗ لبرا  ٍۈگۈرصى، ئبٍبٌّۇ ئۇٔي جۇجۇۋېٍىع  14

ئۈچۈْ ئىػىىىٗ لبرا  ٍۈگۈرصى ۋٖ ئۇٔىڭ و ۈٍىىىٕي ئبرلىطىضىٓ جبرجىپ ٍىرجىۋٖجحي. ئۇالر ئىػىه 

ضېٕىڭ ئبئىٍٗۈگٗ ٍبِبٍٔىك »ىضا )ئبٍبٌٕىڭ ئېرى  ئٗزىس ثىٍْٗ صولۇرۇغۇ  لېٍىػحي. ئبٍبي9 ئبٌض

« لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبصِٖٕي پٗلٗت زىٕضأؽب جبغالظ ٍبوي لبجحىك لىَٕبظ ثىٍْٗ جبزاالظ وېرٖن

 صېضى.

ى. صېض« ِېٕي ثۇ ٍبِبْ ئىػمب زورٌىّبلچي ثوٌؽبْ وىػي ضىسٔىڭ ئبٍبٌىڭىسصۇر»_ ٍۈضۈؾ9  15

ئٗگٗر ٍۈضۈـٕىڭ و ۈٍىىي »ئبٍبٌٕىڭ ئبئىٍىطىضىىي ثىر ثوۋاق ث غۈوحٗ جۇرۇ  گۇۋاھٍىك ثېرىپ9 

 ئبٌضى جٗرىپىضىٓ ٍىرجىٍؽبْ ثوٌطب، ئبٍبي راضث گٗ  لىٍؽبْ ثوٌىضۇ، ٍۈضۈؾ ٍبٌؽبْ ئېَحمبْ ثوٌىضۇ.

لىٍؽبْ ثوٌىضۇ، _ ئٗگٗر ئۇٔىڭ و ۈٍىىي ئبرلب جٗرىپىضىٓ ٍىرجىٍؽبْ ثوٌطب، ئبٍبي ٍبٌؽبْ گٗ   16

 صېضى.« ٍۈضۈؾ راضث گٗ  لىٍؽبْ ثوٌىضۇ

_ ئٗزىس ٍۈضۈـٕىڭ و ۈٍىىىٕىڭ ئبرلب جٗرىپىضىٓ ٍىرجىٍؽبٍٔىمىٕي و رۈ ، ئۇٔىڭ گۇٔبھطىس  17

ثۇ ٍىگىحٕي لبرىال  ئېَحمبْ ثۇ ٍبٌؽبْ ض زۈڭ ضىٍٗرٔىڭ » ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضى، ئبٔضىٓ ئبٍبٌىؽب9 



ضۇر. ئًٗ ئبٍبٌالر جبِبئٗضي! ضىٍٗرٔىڭ ھىٍَٗۈالر ھٗلىمٗجْٗ ھىٍَٗ _ ِىىرىڭالرٔىڭ ثىر لىطّى

 صېضى.« چوۈضۇر

صېضى. « ئي ٍۈضۈؾ! ئبٍبٌىّٕىڭ ئىػىٕي وىػىٍٗرگٗ صٖ  ٍۈرِىگىٓ»_ ئٗزىس ٍۈضۈـى9ٗ  18

ئًٗ سوجۇْ! ضْٗ ئ ز گۇٔبھىڭؽب وٗچۈرۈَ ضورىؽىٓ. چۈٔىي، ضْٗ ٍۈضۈـٕي ٍبِبْ »ئبٍبٌىؽب9 

 صېضى.« ڭؽب لبرا چبپال  لبجحىك گۇٔبھىبر ثوٌضۇڭئىع لىٍىػمب زورال ، ئۇٔى

_ ثۇ سٗۋٖر غٗھٗرصىىي ئبٍبٌالرؼب ٍېحىپ ثبرصى. ئبٍبٌالر ثۇ سٗۋٖرٔي ئ ز ئبرىطىضا جبرلبجحي  26

ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي ئ زىٕىڭ لۇٌىؽب و ٍۈ  لېٍىپ، ئۇٔي ئ زى ثىٍْٗ »ۋٖ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌىٕي ئٍٗىجٍٗ 9 

« بلچي ثوپحۇ، ثىس ئۇٔي، ئٌٗۋٖجحٗ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب و رۈۋاجىّىسٍبِبْ ئىع لىٍىػمب لبٍىً لىٍّ

 صېَىػحي.

_ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي ئۇالرٔىڭ ض ز_ چ چٗوٍىرىٕي ۋٖ ئٍٗىجٍٗغٍىرىٕي ئبۈال  لېٍىپ، ئۇالرٔي  21

چبلىرىپ وېٍىضىؽبٔؽب ئبصَٖ ئٗۋٖجحي. ئۇالرؼب ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرىضىؽبْ جٗوىَٗ _ ٍبضحۇلالرٔي ۋٖ 

ثىرىگٗ ثىرصىٓ  ىٍٗرٔي جٍَٗبرٌىضى، ٍٍٗضىؽبٍٔىرىٕي وېطىپ ٍېطۇْ صٖ  ئۇالرٔىڭ ھٗرٍېّٗوٍى

صېضى. ئبٍبٌالر ئۇٔي « ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب چىممىٓ»پىچبق ثٗرصى. ئبٔضىٓ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي ٍۈضۈـىٗ 

رىٕي و رۈظ ثىٍٗٔال ھبڭ _ جبڭ ثوٌۇ  لېٍىػحي ۋٖ لبجحىك ھٍٗرأٍىمحب لبٌؽبٍٔىمحىٓ ئ زٌىرىٕىڭ لوٌٍى

ئبٌالھ ضبلٍىطۇْ! ثۇ ئبصِٖسات ئِٗٗش، چۈٔىي ئبصَٖ ثۇٔضاق چىراٍٍىك »وېطىۋېٍىػحي. ئۇالر9 

 صېَىػحي.« ثوٌّبٍضۇ، ثۇ پٗلٗت ثىر ئېطىً پٗرىػحٗ ئىىٗٔؽۇ

ِبٔب ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ِېٕي »_ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي لوٌٍىرىٕي وېطىۋاٌؽبْ ئبٍبٌالرؼب9  21

ي ٍىگىححۇر، ِْٗ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍبِبْ ئىع لىٍىػٕي جٌٗٗ  ئٍٗىجٍىػىڭالرؼب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ ھېٍىم

لىٍضىُ، ئۇٔي ئ زۈِگٗ جبرجّبلچي ثوٌضۇَ، ٌېىىٓ ئۇ ئ زىٕي ضبلٍىضى، جٌٗىپىّٕي رٖت لىٍضى. ئٗگٗر 

ئۇ ٍٗٔىال ثۇٍرۇلۇِؽب ئۇٔىّىطب، چولۇَ زىٕضأؽب جبغٍىٕىپ جبزاٌىٕىضۇ، چولۇَ سبرالٔؽۇچىالرصىٓ 

 صېضى.« ثوٌۇ  لبٌىضۇ

ئي رٖثجىُ! ِبۈب »_ ٍۈضۈؾ ئبٍبٌالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ9  22

ئۇالر ِېٕي ئۈٔضىگْٗ زىٕب _ پبھىػىضىٓ زىٕضاْ ض ٍۈٍِۈوحۇر، ئٗگٗر ضْٗ ِېٕي ئۇالرٔىڭ 

 صېضى.« ھىٍَىطىضىٓ ضبلٍىّىطبڭ، ِْٗ ئۇالرؼب ِبٍىً ثوٌۇ  وېحىپ ٔبصأالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّْٗ

ۇٔىڭ ثىٍْٗ رٖثجي ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ، ئۇٔي ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي ۋٖ ثبغمب _ غ 23

ئبٍبٌالر پىالٍٔىؽبْ لٗثىھ ئىػحىٓ ضبلٍىضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ٍۈضۈـٕىڭ ۋٖ صۇئب لىٍؽبْ 

ھٗرلبٔضاق ثٗٔضىٕىڭ صۇئبٍىٕي ئبۈٍىؽۇچىضۇر، ٍۈضۈـٕىڭ ۋٖ ھِّٗٗ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جٌٗىپىٕي، ھبجىحىٕي 

 ۇالرؼب ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر.ۋٖ ئ



_ ئبٔضىٓ ئٗزىسگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍېٕىضىىىٍٗرگٗ ٍۈضۈـٕىڭ گۇٔبھطىس ئىىٍٗٔىىىگٗ صائىر پبوىحالر  24

ئوچۇق ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر رٖضۋا ثوٌۇغحىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، ٍۈضۈـٕي ثىر ِٗزگىً لبِب  

 لوٍۇغٕي الٍىك جبپحي.

ِْٗ »زىٕضأؽب ٍۈضۈؾ ثىٍْٗ ئىىىي ٍىگىث ثىٍٍٗ وىرگْٗ ئىضى. ئۇالرٔىڭ ثىرى9 _  25

ِْٗ چۈغۈِضٖ »صېضى. ئىىىىٕچىطي9 « چۈغۈِضٖ ھبراق ٍبضبظ ئۈچۈْ ئۈزۈِٕي ضىممۇصٖوّْٗ

ثېػىّضا ٔبْ و جۈرۈ  جۇرؼۇصٖوّْٗ، ٔبٕٔي لۇغالر ٍٗۋاجمۇصٖن. ئي ٍۈضۈؾ! ثۇ چۈغىّىسٔىڭ 

رضٗڭ. چۈٔىي ثىس ضېٕي رٖثجىگٗ ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ، جٗثىرىٕي ثىسگٗ ئېَحىپ ثٗ

 صېضى.« ئىٕطبٔالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىضىؽبْ ثىرى صٖ  لبراٍّىس

ئىىىىڭالرؼب رىسىمٍىٕىع ئۈچۈْ ضىرجحىٓ لبٔضالال جبِبق وٌٗطٗ، ئۇ »_ ٍۈضۈؾ ئۇالرؼب9  26

ٍىىىٕي ضىٍٗرگٗ ئېَحىپ ثېرٌٍّْٖٗٗ، جبِبق وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، ِْٗ ئۇ جبِبلٕىڭ لبٔضاق جبِبق ئىىٗٔ

ثۇ جٗثىر رٖثجىُ ِبۈب ثىٍضۈرگْٗ ئىٍىٍّٗرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر. غۈثھىطىسوي، ِْٗ ئبٌالھمب ئىّبْ 

ئېَححىُ، ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭؽب سبٌىص لىٍىّْٗ، ِْٗ ئبٌالھمب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي 

 صىٕىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍىرالّْٗ. ۋٖ ھېطبة ثېرىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ لٗۋِٕىڭ

_ ِْٗ ئبجب _ ثوۋىٍىرىُ ئىجراھىُ، ئىطھبق، ٍٗئمۇثالرٔىڭ صىٕىؽب ئٗگىػىپ، ئبٌالھمب سبٌىص  27

ئىجبصٖت لىٍضىُ، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب ِٗسٍۇلبجٕي ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ثىسگٗ الٍىك 

ئٗلىضىطي ئبٌالھٕىڭ ثىسگٗ ۋٖ  ئِٗٗش. ئبٌالھمب سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت جٗۋھىض

ئىٕطبٔالرؼب لىٍؽبْ وبجحب ٔېّىحىضۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇ وبجحب ٔېّٗجٕي ئبجب لىٍؽبْ 

 ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍّبٍضۇ.

_ ئي زىٕضأضاغٍىرىُ! و   سىً ِٗثۇصالرؼب چولۇٔۇظ ٍبسػىّۇ؟ ٍبوي لٗھر لىٍؽۇچي ثىرال  28

 ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػّۇ؟

_ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىڭالر پٗلٗجال ضىٍٗر ۋٖ ئبجب_  36

ثوۋىٍىرىڭالر  –ثوۋىٍىرىڭالر ئبجىۋاٌؽبْ لۇرۇق ٔبِالرصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش. ضىٍٗر ۋٖ ئبجب 

ٔبصأٍىمحىٓ ئبغۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ِٗثۇص صٖۋاٌضىڭالر، ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ِٗثۇصٌىمي 

ؼرىطىضا ھېچمبٔضاق صٌٖىً _ پبوىث چۈغۈرگْٗ ئِٗٗش. ثبرچٗ ھ وۈَ پٗلٗت ئبٌالھمىال جو

سبضحۇر، ئبٌالھٕىڭ ھېچجىر غېرىىي ٍولحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىحبئٗت 

لىٍّبضٍىممب ۋٖ ئىجبصٖجٕي پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىػمب ثۇٍرۇؼبْ. ثۇ جوؼرا صىٕضۇر، ئۇٔىڭضا 

 ىٍچٗ ئٗگرىٍىه ٍولحۇر. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضۇ.ل



_ زىٕضأضاغٍىرىُ! ضىٍٗرگٗ و رگْٗ چۈغۈۈالرٔىڭ جٗثىرىٕي صٖ  ثېرًٖ، ئۈزۈَ ضىمىپ چۈظ  31

ئِّٗب  و رگْٗ وىػىگٗ وٌٗطٗن، ئۇ زىٕضأضىٓ چىمىضۇ ۋٖ ثۇرۇٔمىضٖوال پبصىػبھمب ضبلىٍَىك لىٍىضۇ،

ٔبْ و جۈرۈ  چۈظ و رگْٗ وىػي صارؼب ئېطىٍىضۇ ۋٖ صارصا جٗرن ئېحىٍىضۇ، ئۇٔىڭ وبٌٍىطىٕي  ثېػىضا

 «.لۇغالر ٍٍٗضۇ. ضىٍٗر ضورىؽبْ ئىػالر جوؼرىطىضا ِۇغۇٔضاق جٗلضىر لىٍىٕىپ ثوٌضى

_ ٍۈضۈؾ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي زىٕضأضىٓ چىمىپ وېحىضىؽبٍٔىمي ثىٍىٕگْٗ ثىرىگ9ٗ  31

ِېٕي ئېطىڭگٗ ئېٍىپ، ئۇٔىڭؽب ِېٕىڭ ٔبھٗق زىٕضأؽب جبغالٔؽبٍٔىمىّٕي ئېَحىپ  پبصىػبھٕىڭ ئبٌضىضا»

صېگْٗ ئىضى. ئِّٗب غٍٗحبْ ئۇٔىڭؽب ٍۈضۈـٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي پبصىػبھمب ئېَحىپ لوٍۇغىٕي « لوٍؽىٓ

 ئۇٔحۇٌضۇرصى. ٍۈضۈؾ غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ زىٕضأضا ثىر ٔٗچچٗ ٍىً ٍېحىپ لبٌضى.

ھٗلىمٗجْٗ چۈغۈِضٖ ٍٗجحٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍٗجحٗ ضېّىس وبٌىٕي ِْٗ »پبصىػبھ ئېَححي9 _  32

ٍٗ  وٗجىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍٗجحٗ ٍېػىً ثبغبق ثىٍْٗ ٍٗجحٗ لۇرۇق ثبغبلٕي و رۈپحىّْٗ، ئي وبجحىالر! 

 «.ضىٍٗر چۈظ جٗثىرىٕي ثىٍطٗۈالر، ِېٕىڭ ثۇ چۈغۈِگٗ جٗثىر ثېرىپ ثېمىڭالر

الٍّىمبْ چۈظ ئىىْٗ، ثىس ثۇٔضاق لبالٍّىمبْ ضىس و رگْٗ ثۇ چۈظ لب»_ ئۇالر ئېَححي9  33

 «.چۈغىٗ جٗثىر ثېرٌٍّّٖٗىس

_ ٍۈضۈؾ ثىٍْٗ زىٕضأضا ٍبجمبْ ئىىىىٍَٗٔضىٓ زىٕضأضىٓ لۇجۇٌؽبْ ۋٖ ئۇزاق ِۇصصٖجحىٓ وېَىٓ  34

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇ چۈغٕىڭ جٗثىرىٕي سٗۋٖر لىٍىّْٗ، ِېٕي »ٍۈضۈـٕي ئېطىگٗ ئبٌؽبْ ثىرى9 

 صېضى.« ۋٖجىڭالر، ِْٗ ئۇٔىڭ جٗثىرىٕي ثىٍىپ وېًٍٍٗۈضۈـٕىڭ لېػىؽب ئٗ

ٍۈضۈؾ! ئي راضحچىً » ٍۈضۈـٕىڭ ٍېٕىؽب وىرصى _ صٖ، ئۇٔىڭؽب9 ئبصَٖ زىٕضأؽب ثېرىپ، _ ئۇ  35

وىػي! چۈغىضٖ ٍٗجحٗ ئورۇق وبٌىٕىڭ ٍٗجحٗ ضېّىس وبٌىٕي ٍٗ  وٗجىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍٗجحٗ ٍېػىً 

جٗثىر ثٗرگىٓ. ئۈِىضوي، ِْٗ گٗ وىػىٕىڭ چۈغىثبغبق ثىٍْٗ ٍٗجحٗ لۇرۇق ثبغبق و رگْٗ 

پبصىػبھ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئبصٍِٖىرىٕىڭ ٍېٕىؽب جوؼرا جٗثىر ثىٍْٗ لبٍحطبَ، پبصىػبھ چۈغىٕىڭ جٗثىرىٕي 

 صېضى.« ثىٍىۋاٌىضۇ ۋٖ ضېٕىڭ لٗصىرىڭٕي ۋٖ پٗزىٍىحىڭٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ

ثۇ چۈغٕىڭ »ئېَححي9  پبصىػبھٕىڭ چۈغي ھٗلمىضٖ جٗثىر ضورىؽبْ وىػىگٗ _ ٍۈضۈؾ 36

جېرىمچىٍىك لىٍىڭالر، ئبٌؽبْ ھوضۇٌۇۈالرٔىڭ ئبز ثىر  ئۈزۈٌضۈرًِٗ جٗثىرى غۇوي، ضىٍٗر ٍٗجحٗ ٍىً

 لبٌؽىٕىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ثبغىمي ثىٍْٗ ضبلالۈالر.ئېٍىۋېٍىپ، ٍېَىػىٗ ال لىطّىٕى

حٗ ٍىً وېٍىضۇ، _ ئبٔضىٓ ِۇغۇ ِوي ھوضۇٌٍۇق ٍىٍالرصىٓ وېَىٓ، لٗھٗجچىٍىه ثوٌىضىؽبْ ٍٗج 37

ثۇ ٍىٍالرصا ئىٍگىرى جوپٍىۋاٌؽبْ ئبغٍىمىڭالرصىٓ ئۇرۇلٍۇق ئۈچۈْ ضبلال  لۇٍۇٌىضىؽبْ ئبز ثىر 

 لىطّىضىٓ ثبغمىطىٕي ٍٍٗطىٍٗر.



_ غۇ لٗھٗجچىٍىه ٍىٍالرصىٓ وېَىٓ ِوٌچىٍىك ثوٌىضىؽبْ ٍىً وېٍىضۇ، ئۇٔىڭضا ھ ي _ ٍېؽىٓ  38

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي و جۈرۈۋېحىضۇ، ِېۋٖ _ چېۋىٍٗرٔىڭ و پٍۈوىضىٓ و   ثوٌىضۇ، 

 «.وىػىٍٗر ثۇ ِېۋىٍٗرصىٓ جۈرٌۈن ئىچىٍّىىٍٗرٔي ضىمىپ چىمىرىضۇ

ثۇ چۈغىٗ جٗثىر ثٗرگْٗ وىػىٕي زىٕضأضىٓ چىمىرىپ، »_ پبصىػبھ لوي ئبضحىضىىىٍىرىگ9ٗ  46

پبصىػبھٕىڭ ئٌٗچىطي ٍۈضۈـٕىڭ ٍېٕىؽب ثبرؼبٔضا، ٍۈضۈؾ صېضى. « ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب ئېٍىپ وېٍىڭالر

ضْٗ پبصىػبھٕىڭ ٍېٕىؽب ثېرىپ، ئۇٔىڭضىٓ ھېٍىمي لوٌٍىرىٕي وېطىۋاٌؽبْ ئبٍبٌالرٔىڭ »ئۇٔىڭؽب9 

صٖرصى ٔېّىىْٗ ضورا  ثبلمىٓ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ھٗلىمٗت ھِّٗىگٗ ئبٍبْ ثوٌىضۇ ۋٖ ِېٕىڭ 

سوي، رٖثجىُ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، گۇٔبھطىس ئىىٍٗٔىىىُ ئىطپبجٍىٕىضۇ. غٗوطى

 صېضى.« ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش

زىَبپٗت وۈٔي ضىٍٗر »_ پبصىػبھ لوٌٍىرىٕي وېطىۋاٌؽبْ ئبغۇ ئبٍبٌالرٔي ٍىؽىپ، ئۇالرصى9ٓ  41

ٍضا لىٍىضىؽبْ ٍۈضۈـٕي ئ زۈۈالرؼب جبرجّبلچي ثوٌؽبٔضا، ئٗھۋاي لبٔضاق ثوٌؽبْ؟ ٍۈضۈـحٗ غٗن پٗ

ئبٌالھ ضبلٍىطۇْ، ثىس ئۇٔىڭضا ھېچمبٔضاق »صٖ  ضورىضى. ئۇالر9 « ثىرٖر ئٗھۋإٌي و رصۈۈالرِۇ؟

ئِٗضى ھٗلىمٗت ئوجحۇرىؽب چىمحي، ئۇٔي »صېضى. ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي9 « ثىر گۇٔبھ ثبرٌىمىٕي ثىٍّىضۇق

ۇ ِېٕىڭ جٌٗىپىّٕي ئ زۈِگٗ جبرجىپ ٍوٌضىٓ چىمىرىػمب ئۇرۇٔؽبْ وىػي ِْٗ ئىضىُ. ئِّٗب ئ

 لٗجئىٍَىه ثىٍْٗ رٖت لىٍضى. غٗوطىسوي، ئۇ ئېَحمبْ ثبرٌىك ض زٌىرىضٖ راضحچىٍالرصىٓ ئىضى.

_ ِېٕىڭ ٍۈضۈـٕي ئبلال  ثۇ ض زٌٗرٔي لىٍؽبٍٔىمىُ ۋٖ ئ زۈِٕىڭ ٍۈضۈـٕي ئبزصۇرۇغمب  41

ٖ زىٕب لىٍّىؽبٍٔىمىّٕي ئۇرۇٔؽبْ گۇٔبھىّٕي ئېحىرا  لىٍؽبٍٔىمىُ ئېرىّگٗ ٍبٌؽبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىّٕي ۋ

ئۇٔىڭؽب ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈٔضۇر. ِْٗ ِېٕىڭ ۋٖ ٍۈضۈـٕىڭ زىٕبصىٓ پبن ئىىٍٗٔىىىّىسٔي 

ئوجحۇرىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ ھِّٗىٕي ئېحىرا  لىٍضىُ. ئبٌالھ ئبِبٔٗجىٗ سىَبٔٗت لىٍؽۇچىالرٔي 

 صېضى.« ۈرٍِٗضۇھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔي سىَبٔىحىضٖ ھېچجىر ِۇۋٖپپٗلىَٗجىٗ ئېرىػح

ِْٗ ئ زۈِٕي ئبلٍىّبٍّْٗ. چۈٔىي ٔٗپص صېگْٗ ئ زىٕىڭ »_ ئٗزىسٔىڭ ئبٍبٌي 9ٍٗٔٗ  42

ٌٗززىحي ئۈچۈْ ئبصِٖٕي ٍبِبْ ئىػالرؼب و   ثۇٍرۇٍضىؽبْ ٔٗرضىضۇر. پٗلٗت ئبٌالھ ضبلٍىؽبْ 

بھبٍىحي ئبصِٖال ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔ

 صېضى.« ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ ِېھرىجبٔضۇر

ئۇٔي ِېٕىڭ »_ ِىطىر پبصىػبھىؽب ٍۈضۈـٕىڭ گۇٔبھطىس ئىىٍٗٔىىي ٍٗجىٗٔضىٓ وېَى9ٓ  43

ئبٌضىّؽب ئېٍىپ وېٍىڭالر، ِْٗ ئۇٔي ئ زۈِٕىڭ سبش ئبصٍِٖىرىّضىٓ ۋٖ ِٗضٍىھٗجچىٍىرىّضىٓ 

وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ ، پبصىػبھ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ض زٌىػىپ و رۈ ، ئۇٔىڭ صېضى. ٍۈضۈؾ « لىٍىۋاٌىّْٗ

ضْٗ »پبن ئىىٍٗٔىىىٕي، راضحچىٍٍىمىٕي، گۈزٖي ئٗساللىٕي ۋٖ لبثىٍىَىحىٕي ثىٍىپ ٍٗجحي، ئبٔضى9ٓ 



« ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسصا ھٗلىمٗجْٗ ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه ۋٖ ٔبھبٍىحي ئىػٗٔچٍىه ئبصِٖطْٗ

 صېضى.

ٔالرؼب ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزۈغٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىػٕي _ ٍۈضۈؾ ئىٕطب 44

ِېٕي ِىطىر زېّىٕىٕىڭ ِبٌىَٗ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇغمب جٍٗىٍٕىگىٓ. چۈٔىي »ئوٍال  پبصىػبھمب9 

 صېضى.« ِْٗ ئبِبٔٗجٕي ضبلالغحب ئىػٗٔچٍىه، ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي ئوثضاْ ثىٍىضىؽبْ ئبصِّْٖٗ

زٌي ثىٍْٗ ٍۈضۈـٕي زىٕضأضىٓ چىمبرؼبٔضٖن، ئۇٔي ِىطىرصا ٔېّٗت ئىچىضٖ _ ئبٌالھ ئ ز پٗ 45

سبٌىؽبٔچٗ ٍبغبٍضىؽبْ لىٍضى. ئبٌالھ ئ زىٕىڭ رٖھّىحىٕي جٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىگٗ 

 ئبجب لىٍىضۇ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ئىشالش ثىٍْٗ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗجىرىٕي ثىىبر لىٍىۋٖجٍّٗضۇ.

ٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ جٗلۋاصار ِۇئّىٓ وىػىٍٗر _ ئبٌالھحى 46

 ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجي ثۇ صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر.

_ ٍۈضۈـٕىڭ ٍۇرجىضا لٗھٗجچىٍىه ٍۈز ثېرىپ، ئۇٔىڭ لېرىٕضاغٍىرى ئبغٍىك جٌٗٗ  لىٍىپ،  47

ٌگٗٔضٖ، ئۇالر ٍۈضۈـٕىڭ ھۇزۇرىؽب وىرصى. ٍۈضۈؾ ئۇالرٔي جؤۇۋاٌضى، ئِّٗب ئۇالر ِىطىرؼب وٗ

 ئبرىضىٓ و   ۋالىث ئ جىٍٗٔىىي ۋٖ چىراٍىٕىڭ ئ زگٗرگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه ٍۈضۈـٕي جؤۇِىضى.

_ ٍۈضۈؾ ئبصٍِٖىرىگٗ ئۇالرٔي ٍبسػي ِېھّبْ لىٍىػٕي جبپىٍىضى، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ئ زٌىرى  48

ئبغٍىمٕي جٍَٗبرال  ثٗرصى. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئبجب ثىر لېرىٕضىػىضىٓ ٍٗٔٗ ثىرضي  جٌٗٗ  لىٍؽبْ

ثبرٌىمىٕي، ئۇٔىڭ ئبجىطي ثىٍْٗ ٍۇرجىضا لبٌؽبٍٔىمىٕي ئېَحمبٔضىٓ وېَىٓ، ٍۈضۈؾ ئۇالرؼب ئېَححي9 

ضىٍٗر ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب ئبجب ثىر ئۇوبۈالرٔي ئېٍىپ وېٍىڭالر، ِېٕىڭ ضىٍٗرٔي ئوثضاْ ِېھّبْ »

ٍؽبٍٔىمىّٕي، ئبغٍىمٕي جوٌۇق ئ ٌچٗ  ثٗرگٍٗٔىىىّٕي ۋٖ ِېٕىڭ ٔبھبٍىحي ِېھّبٔضوضث لى

 ئىىٍٗٔىىىّٕي و رِىضىڭالرِۇ؟

_ ئٗگٗر ئۇٔي ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب ئېٍىپ وٌّٗىطٗۈالر، ضىٍٗرگٗ ثېرىضىؽبْ ئبغٍىمىُ ٍوق، ِېٕىڭ  56

 «.ٍېٕىّؽب ٍېمىٓ ٍوٌىّبۈالر

لوٍۇغمب ئبجىّىسٔي لبٍىً لىٍىع ئۈچۈْ لوٌىّىسصىٓ ئىٕىّىسٔي ثىسگٗ لوغۇ  »_ ئۇالر9  51

 صېضى.« وٌٗگٗٔچٗ جىرىػىّىس، ثىس ثۇ جٌٗٗپٕي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىّىس

ئۇالرٔىڭ ئبغٍىك ئۈچۈْ ثٗرگْٗ پۇٌىٕي جۇٍضۇرِبضحىٓ، ٍۈن »_ ٍۈضۈؾ سىسِٗجچىٍىرىگ9ٗ  51

پ ثبرؼبٔضىٓ وېَىٓ ئۇٔي و رۈ ، _ جبلىٍىرىٕىڭ ئبرىطىؽب ضېٍىپ لوٍۇۈالر، ئۇالر ئبئىٍىطىگٗ لبٍحى

ثىسٔىڭ ئۇالرؼب لبٔضاق ٍبسػىٍىك لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ثىٍىػي ۋٖ ٍٗٔٗ ئبغٍىك ثېرىػىّىسٔي ئۈِىض لىٍىپ 

 صېضى.« لبٍحب وېٍىػي ِۇِىىٓ



_ ئۇالر ئبجىطىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍحىپ ثبرؼبٔضىٓ وېَىٓ، ئبجىطىؽب ِىطىر ئٗزىسىٕىڭ ئ زٌىرىٕي  52

ئىٕىّىسٔي ثىٍٍٗ ئېٍىپ »ٍٔىمىٕي جٗپطىٍىٌ ض زٌٗ  ثٗرصى. ئۇالر ئبجىطىؽب9 لبٔضاق ِېھّبْ لىٍؽب

ثبرِىطبق، ثىسگٗ لبٍحب ئبغٍىك ثٗرٍِٗضىؽبْ ثوٌضى، غۇۈب ئىٕىّىس ثۇَٔبِىٕٕي ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

 صېضى.« ئٗۋٖجىىٓ، ئبغٍىك ئېٍىپ وېٍٍٍٗي، ثىس ئۇٔي چولۇَ ئوثضاْ ِۇھبپىسٖت لىٍىّىس

ِْٗ ثۇَٔبِىٕٕي ضىٍٗرگٗ لوغۇ  لوٍۇغمب لبٔضاق سبجىرجَٗ »ئېَححي9  _ ئبجىطي ئۇالرؼب 53

ثوالالٍّْٗ؟ ئىٍگىرى ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ لېرىٕضىػي ٍۈضۈـٕي لوغۇ  لوٍؽبْ ئىضىُ، ضىٍٗر ئۇٔي 

ِۇھبپىسٖت لىٍىع جوؼرىطىضا ثٗرگْٗ ۋٖصٖۈٍٗرگٗ ۋاپب لىٍضىڭالرِۇ؟ غۇۈب ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئىػٗٔچ 

ئبٌالھ ئٗڭ ٍبسػي ضبلٍىؽۇچىضۇر، الھمب ئىػٗٔچ لىٍىّْٗ. چۈٔىي لىالٌّبٍّْٗ. پٗلٗجال ئبٌ

ئبٌالھ رٖھىُ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ِٗرھِٗٗجٍىىىضۇر، رٖثجىّٕىڭ ِبۈب رٖھىُ لىٍىػىٕي ۋٖ ئوؼٍۇِٕي 

 «.ِبۈب لبٍحۇرۇ  ثېرىػىٕي ئۈِىض لىٍىّْٗ

لبٍحۇرۇ  _ ئۇالر ٍۈوٍىرىٕي ئبچمبٔضا ئبغٍىك ئۈچۈْ ثٗرگْٗ پۇٌىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ  54

ئي ئبجىّىس! ثىس ثۇٔىڭضىٓ ئبرجۇق ٍٗٔٗ ٔېّٗ جٌٗٗ  لىٍىّىس؟ ِبٔب ثۇ »ثېرىٍگٍٗٔىىىٕي و رۈ 9 

ثىسٔىڭ پۇٌىّىس، ِىطىر ئٗزىسى ئۇٔي ثىسگٗ لبٍحۇرۇ  ثېرىپحۇ، ضْٗ ئىٕىّىسٔي ثىسگٗ لوغۇ  

ٍٍي. ثىس ئىٕىّىسٔي لوٍۇغحىٓ ئٗٔطىرىّىگىٓ، ئۇٔي ثىٍٍٗ ئېٍىپ ثېرىپ ئبئىٍىّىسگٗ ئبغٍىك ئېٍىپ وېٍٗ

چولۇَ ئوثضاْ ِۇھبپىسٖت لىٍىّىس، ثىر ج گٗ ئبغٍىمٕي ئبرجۇق ئبٌىّىس. چۈٔىي ِىطىر ئٗزىسى ھٗرثىر 

 صېضى.« ئبصِٖگٗ ثىر ج گٗ ئبغٍىك ثېرىضۇ، ثۇٔچىٍىه ئبغٍىك ئۇٔىڭؽب ٔىطجٗجْٗ ئبزؼىٕٗ ئبغٍىمحۇر

 لبٌّىطبۈالر ثۇَٔبِىٕٕي چولۇَ ضىٍٗر چبرىطىس ھبٌؽب چۈغۈپال»_ ٍٗئمۇة ئۇالرؼب ئېَححي9  55

ِبۈب لبٍحۇرۇ  ئېٍىپ وېٍىػىٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ چىٓ ۋٖصٖ ثٗرِىگۈچٗ، ِْٗ 

ئۇالر ٍٗئمۇة جٌٗٗ  لىٍؽبْ ثوٍىچٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِي «. ئۇٔي ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئٗۋٖجٍّّْٗٗ

سٔىڭ ئېَحمبْ ض زٌىرىّىسگٗ ئبٌالھ ثى»ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ چىٓ ۋٖصٖ ثٗرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ٍٗئمۇة9 

 صېضى.« گۇۋاھحۇر، ئبٌالھٕىڭ گۇۋاھٍىمي ۋٖ لوؼضىػي ثىسگٗ ٍېحٗرٌىىحۇر

ئي ئوؼۇٌٍىرىُ! ضىٍٗر ِىطىر زېّىٕىؽب وىرگٗٔضٖ، »_ ئۇالرٔىڭ ئبجىطي ٍٗٔٗ ِۇٔضاق صېضى9  56

_ ثبغمب ٍبِبْ و زٌٗرصىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، ھِّٗىڭالر ثىر صٖرۋازىضىٓ وىرًِٗ، ثبغمب 

صٖرۋازىالرصىٓ وىرىڭالر. ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثۇٔضاق لىٍىػٕي جٗۋضىَٗ لىٍؽىٕىُ ثىٍْٗ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ 

جٗلضىر لىٍؽبْ ئىػٕي جوضۇ  لبالٌّبٍّْٗ، ھ وۈَ پٗلٗت ئبٌالھمب سبضحۇر، ِْٗ ئۇٔىڭؽب جبٍبٔضىُ، 

 صېضى.« ئۇٔىڭؽب ئىػٗٔچ لىٍضىُ، ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھمب جبٍبٔطۇْ!

ئبجىطىٕىڭ جٗۋضىَٗضي ثوٍىچٗ غٗھٗرگٗ ثبغمب _ ثبغمب صٖرۋازىالرصىٓ وىرگٗٔضٖ، ثۇ  _ ئۇالر 57

جٗصثىر ئبٌالھ جٗلضىر لىٍؽبْ ئىػحىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي جوضۇ  لبالٌّىضى. ٍٗئمۇة ئوؼۇٌٍىرىٕي ٍبِبْ 



و زٌٗرصىٓ ضبلٍىٕىپ لبالرِىىىٓ صٖ  غۇٔضاق جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىضى. غٗوطىسوي، ٍٗئمۇة 

ٖھَىطي ۋٖ جٌٗىّبجي ضبٍىطىضا صىٕٕىڭ ئىػٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ٍبسػي ثىٍگْٗ وبجحب ئىٍىُ ئبٌالھٕىڭ ۋ

ئٗھٍي ئىضى. ٌېىىٓ وىػىٍٗرٔىڭ جوٌىطي ئىػالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ۋٖ غٍٗئىٍٗرٔىڭ ٔبزۇن جٗرىپىٕي 

 ثىٍٍّٗضۇ، ٍٗئمۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍگْٗ صىٕىٌ ِٗضىٍىٍٗرٔي جېشىّۇ ثىٍٍّٗضۇ.

ىٕضاغٍىرى ئىٕىطي ثۇَٔبِىٓ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ٍۈضۈـٕىڭ زىَبپٗت ثېرىضىؽبْ _ ٍۈضۈـٕىڭ لېر 58

ِْٗ راضححىٕال »ضبرىَىؽب وىرگٗٔضٖ، ٍۈضۈؾ ئىٕىطي ثۇَٔبِىٕٕي لۇچبلٍىضى ۋٖ ئۇٔىڭ لۇٌىمىؽب9 

صېضى. ئ زى ثىٍْٗ « ضېٕىڭ ئبوبڭ ثوٌىّْٗ. ثۇرۇْ ئۇالرٔىڭ ثىسگٗ لىٍؽبٍٔىرىضىٓ لبٍؽۇرِىؽىٓ

 ئبوىٍىرىؽب صېّٗضٍىىىٕي جبپىٍىضى.جؤۇغمبٍٔىمىٕي 

_ ٍۈضۈؾ ئۇالرؼب ثېرىضىؽبْ ئبغٍىمٕي جٍَٗبرال ، ج گىٍىرىگٗ ئبرجىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ،  66

سىسِٗجىبرٌىرىضىٓ ثىرىٕي ثۇٍرۇ ، ئ زىٕىڭ ضۇ لبچىطىٕي ئىٕىطي ثۇَٔبِىٕٕىڭ ٍۈوي ئىچىگٗ 

ئي وبرۋأالر! ضىٍٗر »، ثىر جبوبرچي9 جۇٍضۇرِبً ضېٍىپ لوٍؽۇزصى. ئۇالر لوزؼىٍىپ ِبۈؽبٔضىٓ وېَىٓ

 صٖ  جوۋٌىضى.« چولۇَ ئوؼرى ئىىٗٔطىٍٗر

« ٔېّٗۈالرٔي ٍولىحىپ لوٍضۇۈالر؟»_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى ئۇالرؼب ٍېمىٍٕىػىپ وېٍىپ9  61

 صېضى.

پبصىػبھٕىڭ ضۇ لبچىطىٕي ٍولىحىپ لوٍضۇق، ئۇٔي جېپىپ »_ ٍۈضۈـٕىڭ سىسِٗجىبرٌىرى9  61

 صېضى.« ٗ ثىر ج گٗ ئبغٍىك ِۇوبپبت ثېرىٍىضۇ، ِْٗ ثۇٔىڭؽب وېپىًوٌٗگْٗ وىػىگ

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗر ثىسٔىڭ لبٔضاق »_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى9  62

ئبصٍِٖٗر ئىىٍٗٔىىىّىسٔي ثىٍضىڭالر، ثىس ثۇ ٍٗرگٗ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىع ئۈچۈْ وٌّٗىضۇق، ثىس 

 صېضى.« ئوؼرى ئِٗٗش

ئٗگٗر ضىٍٗر ثىس »لبچىطىٕي ئىسصٖغىٗ ِٗضئۇي ثوٌؽبٔالر ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرىضى9ٓ _ ضۇ  63

چبؼضا ضىٍٗرٔىڭ غٗرىئىحىڭالرصا  ئوؼرى ئِٗٗش صېگْٗ ض زۈۈالرصا ٍبٌؽبٔچي چىمىپ لبٌطبۈالر، ئۇ

 صٖ  ضورىضى.« ئوؼرىٕىڭ جبزاضي لبٔضاق ثوٌىضۇ؟

ۇ لبچىطي وىّٕىڭ ٍۈوىضىٓ چىمطب غۇٔي ئوؼرىٕىڭ جبزاضي ض»_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى9  64

جبزاالغحۇر، ٍٗٔي ئۇٔي ئوؼرىٍىؽبْ ٔٗرضىطي ثىٍْٗ لوغۇ ، ِبي ئىگىطىگٗ جبپػۇرۇظ ۋٖ ئۇٔىڭ 

 صېضى.« ٍېٕىضا لۇي لىٍىػحۇر. ثىس ئوؼرىالرؼب ِۇغۇٔضاق جبزا ثېرىّىس

_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب لبٍحىپ وېٍىػحي، ٍۈضۈؾ ئۇالرٔىڭ ٍۈوٍىرىٕي  65

ئبسحۇرۇغمب ثبغٍىضى. ثبغحب ئىٕىطىٕىڭ ٍۈوىٕي ئبسحۇرۇغحىٓ ئىٍگىرى، ئبوىٍىرىٕىڭ ٍۈوىٕي ئبسحۇرۇ  



پ چىمحي، ئبٔضىٓ ئىٕىطىٕىڭ ٍۈوىضىٓ ضۇ لبچىطىٕي جېپىۋاٌضى. ثىس ٍۈضۈـىٗ لېرىٕضىػىٕي ئېٍى

لېٍىػي ئۈچۈْ ِۇغۇ جٗصثىرٔي و رضٗجحۇق. چۈٔىي، ِىطىر پبصىػبھىٕىڭ لبٔۇٔىضا ئوؼرىٕي لۇي 

لىٍىع ٍوق ئىضى. پٗلٗجال ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ِۇغۇ جٗصثىرٔي لوٌٍىٕىػٕي ۋٖ ٍۈضۈـٕىڭ 

لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ غٗرىئىحىضىىي ئوؼرىٕي لۇي لىٍىع لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىػٕي لٗززا لىٍضى. 

س ٍۈضۈـٕىڭ ِٗرجىۋىطىٕي ٍۇلىرى لىٍؽبٔضٖن، ثۇ صۇَٔبصا سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ ِٗرجىۋىطىٕي ٍۇلىرى ثى

لىٍىّىس، ھٗرثىر ثىٍىٍّىه ئبصِٖٕىڭ ئۈضحىضٖ ئۇٔىڭضىّٕۇ ثىٍىٍّىه ثىرى ثبر. ئىٍىُ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇْ 

 ۇ.ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ ئبٌالھمب ٍېحىپ جوسحىؽبٔؽب لٗصٖر غۇٔضاق صاۋاٍِىػىض

ئٗگٗر ئۇ ئوؼرىٍىك لىٍؽبْ ثوٌطب، ثۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرى ئۇٔىڭ »_ ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى9  66

صېَىػحي. ٍۈضۈؾ ئبۈٍىؽبٍٔىرىٕي ئىچىضٖ ضبلٍىضى، ئۇالرؼب « لېرىٕضىػىّۇ ئوؼرىٍىك لىٍؽبْ ئىضى

ِطىٍٗر. ضىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ ئ زۈۈالر ج ھّٗت لىٍؽبْ وىػىڭالرصىٓ ٍبِبْ ئبصٖ»چبٔضۇرِىضى، ئىچىض9ٖ 

ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ضۇٍىمٗضث لىٍضىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لبٔضاق ج ھّٗت چبپٍىؽبٍٔىمىڭالرٔي ئوثضاْ 

 صېضى.« ثىٍىضۇ

ئي »_ ئۇالر ئبجىطىؽب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ ۋاپب لىٍىع ئۈچۈْ ٍۈضۈـحىٓ ِٗرھِٗٗت جىٍٗ 9  67

ئٗزىس
(50 

ٔي و رِىطٗ جۇراٌّبٍضۇ، چۈٔىي ! ثۇَٔبِىٕٕىڭ ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ثىر ئبجىطي ثبر، ئبجىطي ئۇ

ئۇٔي ثٗن ٍبسػي و رىضۇ. غۇۈب، ئۇٔىڭ ئورٔىؽب ثىسٔىڭ ثىرىّىسٔي ئېٍىپ لبٌؽىٓ، غٗوطىسوي، ثىس 

 صېضى.« ضېٕي ثىسگٗ ۋٖ ثبغمب ھِّٗٗ ئبصِٖگٗ ٍبسػىٍىك لىٍىضىؽبْ زات صٖ  لبراٍّىس

پمبْ ثوٌطبق غۇٔي ئبٌالھ ضبلٍىطۇْ! ثىس ضۇ لبچىطىٕي وىّٕىڭ ٍۈوىضىٓ جب»_ٍۈضۈؾ9  68

« ئېٍىپ لبٌىّىس. ئٗگٗر ثىس ضىٍٗر جٌٗٗ  لىٍؽبٔضٖن لىٍطبق، ثىس چولۇَ زاٌىّالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىّىس

 صېضى.

_ ئۇالر جٌٗىپىٕىڭ لوثۇي لىٍىٕىػىضىٓ ئۈِىضضىسٌٗٔگٗٔضىٓ وېَىٓ، چٗجرٖن ٍٗرگٗ ثېرىپ  76

ئبجبۈالر )چبرىطىس لبٌّىطبۈالر  »ِٗسپىٌ ِٗضٍىھٗجٍٗغحي، ئۇالرٔىڭ ٍبغحب چوۈراق ثىرى ئېَححي9 

ثۇَٔبِىٕٕي چولۇَ لبٍحۇرۇ  وېٍىػىڭالر جوؼرۇٌۇق ضىٍٗرصىٓ ئبٌؽبْ ِٗھىَٗ ۋٖصىٕي ۋٖ ثۇٔىڭضىٓ 

ئىٍگىرى ٍۈضۈـىٗ لىٍؽبْ ضۇٍىمٗضحىڭالرٔي ئۇٔحۇ  لبٌضىڭالرِۇ؟ غۇۈب ئبجبَ ِېٕي لبٍحىپ 

زېّىٕىضىٓ چىمبرِىؽۇچٗ، ِْٗ ثۇ  وٌٗگىٓ صېّىگۈچٗ ٍبوي ئبٌالھ ِېٕي ئىٕىّٕي ئېٍىپ ثۇ ِىطىر

ٍٗرصىٓ ھٗرگىس وٗجٍّّْٗٗ، ئبٌالھ وىػىٍٗرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ 

 ئبصاٌٗجٍىىي ۋٖ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر.

                                                             
جوَ،  -1ئۈچۈْ ثىر ئۇٔۋاْ ضۈپىحىضٖ لوٌٍىٕىالجحي.)ئٍٗطٗرۇجحٗـبضىر ٍَىرىىئٗزىس صېگْٗ ض ز ِىطىرٔىڭ ۋاٌ  50)

 ثٗت .-525



_ ضىٍٗر ئبجبۈالرٔىڭ ٍېٕىؽب لبٍحىپ ثېرىپ، ئۇٔىڭؽب ثۇ ٍٗرصٖ ثوٌؽبْ ئىػالرصىٓ سٗۋٖر  71

ئي ئبجىّىس! ضېٕىڭ ئوؼٍۇڭ ثۇَٔبِىٓ ئوؼرىٍىك لىٍضى، ثىس › ،ثېرىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭؽب صٖۈالروي

ئېٕىمٍىّبً جۇرۇ  گۇۋاھٍىك ثٗرگىٕىّىس ٍوق، ضۇ لبچىطىٕىڭ ثۇَٔبِىٕٕىڭ ٍۈوىضىٓ چىممبٍٔىمىٕي 

و رۈ ، ئۇٔىڭ ئوؼرى ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبٔضىٓ گۇۋاھٍىك ثٗرصۇق. ثىس ثۇَٔبِىٕٕي 

ٖصٖ ثٗرگْٗ چېؽىّىسصا، ئۇٔىڭ ئوؼرىٍىك لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗححۇق لبٍحۇرۇ  وېٍىع ئۈچۈْ ضبۈب ۋ

.»› 

ئي »_ ئۇالر ئبجىطىٕىڭ ٍېٕىؽب لبٍحىپ ثېرىپ ئٗھۋإٌي ئېَحىپ ثېرىػحي ۋٖ ئۇٔىڭؽب صېضى9  71

ئبجىّىس! ئٗگٗر ثىسگٗ ئىػّٗٔىطٗڭ، ِىطىرٌىمالرصىٓ ۋٖ ئۇ ٍٗرصٖ ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ وبرۋأضىٓ 

 «.مىٓ، ثىس ضبۈب چولۇَ راضث گٗ  لىٍىۋاجىّىسضورا  ثبل

ثٌٗىي ٔٗپطىڭالر ضىٍٗرگٗ »_ ٍٗئمۇة ئوؼۇٌٍىرىٕىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈال  ثوٌۇ ، ئۇالرؼب9  72

ٍبِبْ ئىػٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي _ صٖ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىٍگىرى ٍۈضۈـىٗ 

اٍٍىمچٗ ضٗۋر لىٍىّْٗ، ئبٌالھٕىڭ ضۇٍىمٗضث لىٍؽبٔضٖن ضۇٍىمٗضث لىٍضىڭالر. ِْٗ پٗلٗت چىر

ِبۈب ٍۈضۈؾ، ثۇَٔبِىٓ ۋٖ رۇثىً
(51 

لبجبرٌىك ئۈچ ئوؼٍۇِٕىڭ ھِّٗىطىٕي وٌٗحۈرۈ  ثېرىػىٕي  

ئۈِىض لىٍىّْٗ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِېٕىڭ ئٗھۋاٌىّٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ 

 صېضى.« ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر

« ئبھ ٍۈضۈؾ!»ىٕي ئىچىگٗ ٍۇجمبْ ھبٌضا ئوؼۇٌٍىرىضىٓ ٍۈزىٕي چ رۈ 9 _ ٍٗئمۇة ئبچچىم 73

صېضى، لبٍؽۇ _ ھٗضرٖجحىٓ و   ٍىؽال  ئىىىي و زى ئبلىرىپ وٗجحي. ٌېىىٓ صٖرصىٕي 

 ئبغىبرىٍىّبٍححي.

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضْٗ ٍۈضۈـٕي و   ئوٍال  ئ زۈۈٕي »_ ئوؼۇٌٍىرى9  74

 صېضى.« ھبالن لىٍىضىؽبْ ثوٌضۇڭ، ئ زۈۈٕي ئبضرىؽىٓ ٍولىحىپ لوٍىضىؽبْ ٍبوي

ِْٗ لبٍؽۇ _ ھٗضرىحىّٕي پٗلٗت »_ ٍٗئمۇة ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ ِۇٔضاق صېضى9  75

ئبٌالھمىال ئېَحىّْٗ. چۈٔىي ؼَٗ _ لبٍؽۇصىٓ سبالش لىٍؽۇچي ۋٖ زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ 

پبجي ثىٍْٗ ضىٍٗر ثىٍٍّٗضىؽبْ لۇجۇٌضۇرؼۇچي زات پٗلٗجال ئبٌالھحۇر. ِْٗ ئبٌالھٕىڭ ئىٍحى

 ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىّْٗ.

                                                             
-528جوَ،  -1) ئٍٗطٗرۇجحٗـبضىر رۇثىً_ ٍبلۇة ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِىطىرصا لبٌؽبْ ئوؼٍىٕىڭ ئىطّىضۇر.  51)

 ثٗت .



_ ئي ئوؼۇٌٍىرىُ! ِىطىرؼب لبٍحىپ ثېرىڭالر، ٍۈضۈؾ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئىٕىطىٕي ئىسصٖۈالر،  76

ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ئۈِىضىڭالرٔي ئۈزِٗۈالر، غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي ئىٕىبر 

 «.ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ئۈِىضضىسٌٍّٗٔٗضۇلىٍىضىؽبْ وبپىر لٗۋِضىٓ ثبغمىطي 

ئي ئٗزىس! ثىسگٗ ۋٖ »_ ئۇالر ِىطىرؼب ٍېحىپ ثبرؼبٔضىٓ وېَىٓ، ٍۈضۈـٕىڭ ھۇزۇرىؽب وىرىپ9  77

ئبئىٍىّىسگٗ ئبچبرچىٍىك ٍٗجحي. ضېٕىڭ ئبٌضىڭؽب ٔبچبر، ئ جّٗش ِبٌالرٔي ئېٍىپ وېٍىپ لبٌضۇق. 

ثىسگٗ ثۇرۇْ ثٗرگٗٔضٖن ئبغٍىمٕي جوٌۇق ثٗرگىٓ، ئېٍىپ وٌٗگْٗ ٔٗرضىّىس ٔبچبر ثوٌطىّۇ، ضْٗ 

ثىسگٗ ٍبسػىٍىك لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِوھحبجالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي 

 صېضى.« ثېرىضۇ

ضىٍٗر »_ ٍۈضۈؾ ئۇالرٔىڭ گٗپٍىرىٕي ئبۈال  ئۇالرؼب ئىچ ئبؼرىححي ۋٖ ئ زىٕي جؤۇغحۇرۇ 9  78

« ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئىٕىطىؽب لبٔضاق ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍِٗطىٍٗر؟ٔبصاْ ۋالحىڭالرصا ٍۈضۈؾ 

 صېضى.

ھٗئٗ ِْٗ ٍۈضۈؾ ثوٌىّْٗ، ثۇ »صېضى. ٍۈضۈؾ9 « ضْٗ راضححىٕال ٍۈضۈـّۇ؟»_ ئۇالر9  86

ِېٕىڭ ئىٕىُ. ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثىسگٗ رٖھىُ _ غٗپمٗت لىٍىپ ثىسٔي ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ئبٍرىٍىػحىٓ 

. چۈٔىي وىّىي ئبٌالھحىٓ لورلۇ ، لىَىٕچىٍىمالرؼب ضٗۋر لىٍىضىىْٗ، وېَىٓ ثىرٌٗغحۈرصى

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ئىػٍىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ثىىبر لىٍىۋٖجٍّٗضۇ، ئۇٔي ئٗڭ 

 صېضى.« ٍبسػي صٖرىجىضٖ ِۇوبپبجالٍضۇ

ضٖ، ئېؽىر ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ضېٕي ئىٍىّ»_ ئۇالر9  81

_ وٗرِٖضٖ ثىسصىٓ ئبرجۇق لىٍىپحۇ. ثىس ضبۈب ۋٖ ئىٕىڭؽب ٍبِبٍٔىك لىٍىپ  پٗزيثېطىمٍىمحب ۋٖ 

 صېَىػحي.« ھٗلىمٗجْٗ سبجب ئىع لىٍىپحۇق

ثۈگۈْ ضىٍٗر وبٍىػمب ئۇچرىّبٍطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي »_ ٍۈضۈؾ ئۇالرؼب ئېَححي9  81

 «.ىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇروٗچۈرضۇْ! ئبٌالھ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔض

_ ٍۈضۈؾ ئۇالرصىٓ ئبجىطىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ضورىۋىضى، ئۇالر ئبجىطىٕىڭ و   ٍىؽال  و زى  82

ضىٍٗر ِېٕىڭ ثۇ و ۈٍىىىّٕي »و رِٗش ثوٌۇ  لبٌؽبٍٔىمىٕي ئېَححي. ئبٔضىٓ ٍۈضۈؾ ئۇالرؼب9 

و زى ئېچىٍىضۇ. ئبٔضىٓ پۈجۈْ ئبئىٍٗ ئبجبِٕىڭ ٍېٕىؽب ئېٍىپ ثېرىپ، ئۇٔىڭ ٍۈزىگٗ ٍېپىڭالر، 

 صېضى.« جٗۋٌٖىرىڭالرٔي ِېٕىڭ ٍېٕىّؽب ئېٍىپ وېٍىڭالر



ضىٍٗر »_ وبرۋاْ و ۈٍٗوٕي ئېٍىپ ِىطىرصىٓ لوزؼبٌؽبْ چبؼضا، ٍٗئمۇة ٍېٕىضىىىٍٗرگ9ٗ  83

« ِېٕي ئبٌجىپ لبپحۇ صٖ  ِٗضشىرٖ لىٍّىطبۈالر، ِْٗ راضححىٕال ٍۈضۈـٕىڭ ھىضىٕي ئېٍىۋاجىّْٗ

 ضى.صې

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضْٗ جېشىچٗ ثۇرۇٔمي سبجب »_ ٍٗئمۇثٕىڭ ٍېٕىضىىىٍٗر9  84

 صېضى.« لبرىػىڭضا ئىىٗٔطْٗ، ضْٗ ٍۈضۈـٕي زاصىال ئۇٔحۇ  وېحٌّٗىضىڭ

_ ٍٗئمۇثمب ٍۈضۈـٕىڭ ھبٍبت ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثېرىضىؽبٔالر وېٍىپ و ۈٍٗوٕي  85

ىۋىضى، صٖرھبي ئۇٔىڭ و زى ئېچىٍضى، ھِّٗٗ سۇغبي ثوٌۇغحي. ئبٔضىٓ ٍٗئمۇثٕىڭ ٍۈزىگٗ ٍېپ

_ وٗرِٖي ۋٖ رٖھّىحي ثىٍْٗ ضىٍٗر  پٗزيِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ »ٍٗئمۇة ٍېٕىضىىىٍٗرگ9ٗ 

 صېضى.« ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىّْٗ، صېّىگّٗٔىضىُ

صۇئب لىٍؽىٓ. چۈٔىي ثىس ئي ئبجىّىس! ثىسٔىڭ گۇٔبھىّىسٔي جىٍٗ  ئبٌالھمب »_ ئوؼۇٌٍىرى9  86

 صېَىػحي. « ٍۈضۈؾ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئىٕىطىؽب ٍبِبٍٔىك لىٍىپ ھٗلىمٗجْٗ گۇٔبھىبر ثوپحىّىس

رٖثجىّضىٓ ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىٕي جىٍٍّْٗٗ. »_ ٍٗئمۇة9  87

ۇر، ئۇالرؼب ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىض

 صېضى.« ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر

_ ٍٗئمۇة ئبئىٍىطىٕي ئېٍىپ ٍۈضۈـٕىڭ ٍېٕىؽب ثېرىع ئۈچۈْ ِىطىرؼب لبرا  ٍوٌؽب چىمحي.  88

ئۇالر ِىطىرؼب ٍېحىپ ثېرىپ، ٍۈضۈـٕىڭ ئبٌضىؽب وىرگٗٔضٖ، ٍۈضۈؾ ئبجب _ ئبٔىطىٕي لۇچبلٍىضى ۋٖ 

 صېضى.« ئبِبْ _ ئېطْٗ وىرىڭالر! ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ، ِىطىرؼب»ئۇالرؼب9 

_ ٍۈضۈؾ ئبجب _ ئبٔىطىٕي ھ رِٗجٍٗ  ئ ز جٗسحىٕىڭ ثىر جٗرىپىضٖ ئوٌحۇرؼۇزصى، ئبجب _  166

ئبٔىطي، ئوْ ثىر لېرىٕضىػي ھِّٗىطي ٍۈضۈـىٗ ھ رِٗت ضٗجضىطي لىٍىػحي
52

. ٍۈضۈؾ 

رٖثجىُ ئۇٔي راضحمب ِبٔب ثۇ ضٗجضٖ وىچىه ۋالحىّضا و رگْٗ چۈغۈِٕىڭ جٗثىرىضۇر، »ئبجىطىؽب9 

چىمبرصى، رٖثجىُ ِېٕي زىٕضأضىٓ چىمىرىپ وبجحب ٍبسػىٍىك لىٍضى. غٍٗحبْ ِْٗ ثىٍْٗ 

لېرىٕضاغٍىرىّٕىڭ ئبرىطىضىىي لېرىٕضاغٍىك رىػحىطىٕي ثۇزۇ  جبغٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، رٖثجىُ ضىٍٗرٔي 

حي ِبھىرٌىك ثىٍْٗ ضٗھراصىٓ ثۇ ٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗضى. غٗوطىسوي، رٖثجىُ ئ ز ئىراصىطىٕي ٔبھبٍى

ئىػمب ئبغۇرؼۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ثبرٌىك ئِٗر _ 

 صېضى.« پٗرِبٍٔىرىضا ۋٖ ئىع _ پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر

                                                             
حىٓ، پٗلٗجال جضٖ ثوٌّبضئۇالرٔىڭ ٍۈضۈؾ ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لىٍؽبْ ضٗجضىطي ئىجبصٖت ِٗٔىطىضىىي ضٗ 52

ھ رِٗت ضٗجضىطي ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ غٗرىئىحىضٖ ھ رِٗت ضٗجضىطي جبئىس ئىضى، ئِّٗب ئىطالَ غٗرىئىحىضٖ 

 ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ضٗجضٖ لىٍىػمب ثوٌّبٍضۇ.



ىَىحىٕي ئي رٖثجىُ! ضْٗ ِبۈب ِىطىرٔىڭ ھبوىّ»_ ئبٔضىٓ ٍۈضۈؾ ئبٌالھمب صۇئب لىٍىپ9  161

ثٗرصىڭ، چۈغٍٗرگٗ جوؼرا جٗثىر ثېرىع لبجبرٌىك ئىٍىٍّٗرٔي ئ گٗجحىڭ، ئي ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي 

ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ ئىگَٗ! ضْٗ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِېٕىڭ ئىگِٗطْٗ، ِېٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىُ 

ٍٗؽِٗجٗرٌٗر، ضېٕىڭ ئىٍىىڭضىضۇر. ئي رٖثجىُ! جېٕىّٕي ِۇضۇٌّبْ ھبٌىحىّضٖ ئبٌؽىٓ، ِېٕي پ

 صېضى.« ضبٌىھالر لبجبرٌىك ٍبسػي ثٗٔضىٍىرىڭٕىڭ لبجبرىؽب لوغمىٓ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍۈضۈـٕىڭ ِٗزوۇر لىططىطي ؼٍٗىجٕىڭ سٗۋٖرٌىرىضىٓ ثوٌۇ ، ثىس ئۇٔي  161

ضبۈب ۋٖھَي لىٍىۋاجىّىس. ٍۈضۈـٕىڭ لېرىٕضاغٍىرى ئۇٔي لۇصۇلمب جبغٍىۋېحىپ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ پىالْ 

ٔىڭؽب ۋٖ ئبجىطىؽب ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجىْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضا ٍوق ئىضىڭ. جۈزگْٗ، ئۇ

ثۇ لىططٗ ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ صاالٌٗت لىٍىضۇ، ئبٌالھ ئۇٔي ضبۈب ۋٖھَي 

 ئبرلىٍىك ثىٍضۈرصى.

 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لٗۋِىڭٕىڭ ئىّبْ ئېَحىػىؽب ٔٗلٗصٖر ھېرىطّْٗ ثوٌطبۈّۇ، 162

 ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ضبۈب ئىػٍّٗٔٗضۇ ۋٖ ئٗگٗغٍّٗضۇ. ضْٗ ثۇٔىڭؽب لبٍؽۇرِىؽىٓ.

_ ضْٗ لٗۋِىڭٕي ھىضاٍٗجىٗ ثبغٍىؽبٍٔىمىڭؽب ئۇالرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ   163

لىٍّبٍطْٗ. ضبۈب وٌٗگْٗ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗت ئۈچۈْ پٗلٗجال ۋٖز _ 

 ْٗ ھىضاٍٗت جبپىضۇ.ٔٗضىھٗجحۇر. ئۇالر غۇٔىڭ ثىٍ

_ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ئۇٔىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ  164

وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرى ئبضّبٔالر ۋٖ زېّىٕؽب وٗڭ جبرلبٌؽبٔضۇر. وۈْ، ئبً، جبؼالر، صٖي _ صٖرٖسٍٗر 

جۇرۇ ، ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضىٓ پٗرۋا  غۇ ئبالِٗجٍٗرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر. ئۇالر ثۇ ئبالِٗجٍٗرٔي و رۈ 

لىٍّبً ئ جۈ  وېحىضۇ، ئۇالر و رگٍٗٔىرى ئۈضحىضٖ ئبزرالّۇ جٗپٗوىۇر لىٍىپ لوٍّبٍضۇ، ۋٖز _ 

 ٔٗضىھٗت ئبٌّبٍضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍٗرصىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىؽبْ ئبغۇ ؼبپىٍالرٔىڭ  165

چي، رىسىك ثٗرگۈچي ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك زات جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇ

ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمىٕي ثىٍْٗ، ئۇالر ئىجبصٖجحٗ ثۇجالرٔي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرىضۇ. ئبٌالھ 

 ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈٔضۇر.

اة چۈغۈرۈغىضىٓ ٍبوي ئۇالر _ ئۇالرصا ئ زٌىرىٕي صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ئوِۇَِۈزٌۈن ئبز 166

 ثٗسىراِبْ جۇرؼبٔضا لىَبِٗجٕىڭ جۇٍۇلطىس وېٍىػىضىٓ سبجىرجَٗ لىٍىضىؽبْ ٔٗرضٗ ثبرِۇ؟ 



ثۇ ِېٕىڭ ٍوٌۇِضۇر، ِْٗ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ئېٕىك »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  167

ىّْٗ، ِبۈب ئٗگٗغىْٗ صٌٖىً _ ئىطپبجمب ئبضبضٍىٕىپ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍ

پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍىّْٗ، ِْٗ ئبٌالھمب  ِۇئّىٍٕٗرِۇ غۇٔضاق لىٍىضۇ. ئبٌالھٕي غېرىىحىٓ

 «.ثبغمىالرٔي غېرىه وٌٗحۈرگۈچىٍٗرصىٓ ئِٗٗضّْٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ئىٕطبٔالرؼب ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى پٗلٗت غٗھٗر ئبھبٌىطىضىٓ ثوٌؽبْ  168

ئٗۋٖجىپ، ئۇالرؼب ۋٖھَي لىٍضۇق. چۈٔىي ئۇالر صىٕٕي ۋٖ ئۇٔىڭ  ئٗرٌٗرٔىال پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ

صٖۋىحىٕي ٍبسػي چۈغىٕىضۇ. ھٗلىمٗجٕي ئىسصىگٍٗٔٗر ئۇالرؼب ئىّبْ ئېَحىضۇ، ئبزؼۇٔالر ئۇالرٔي 

ئىٕىبر لىٍىضۇ. ِۇغرىىالر ٍٗر ٍۈزىضٖ وېسىپ ٍۈرۈ  ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرىىي ئىٕىبرچىالرٔىڭ 

ٍىمىٕي و زٖجّىضىّۇ؟ ئۇالرٔىڭ لبٔضاق ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىضىّۇ؟ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٔ

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجي ثۇ صۇَٔبصىٓ 

ۋٖ ثۇ صۇَٔبصىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ضىٍٗر ئٗلٍىڭالرٔي 

 ٖت ئبٌّبِطىٍٗر؟ئىػٍٗجِّٗطىٍٗر؟ ئىجر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ئۈضحىضىٓ ؼٌٗىجٗ لىٍىػمب ئبٌضىرا   116

وٗجّىگىٓ. غٗوطىسوي، ھېىّىحىّىسٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ 

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگىّۇ ؼٌٗىجٗ جېس وٌّٗىگْٗ. ئۇالر ئ ز لٗۋٍِىرىٕىڭ ئىّبْ ئېَحىػىضىٓ 

ٌٗٔگْٗ ۋٖ لٗۋِي ئۇالرٔي لبجحىك ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ صٖ  ئۈِىضضىس

جۇرؼبٔضا، ئۇالرؼب ثىسٔىڭ ٍبرصىّىّىس ٍېحىپ وٌٗضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ 

ِۇئّىٍٕٗرصىٓ سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔي لۇجمۇزصۇق. ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبْ گۇٔبھىبر 

 ۋِضىٓ لبٍحۇرۇٌّبٍضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ .لٗ

_ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىس ضبۈب ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ لىططىٍىرىضٖ، ئىٕىبرچىالرٔىڭ ثېػىؽب  111

وٌٗگْٗ ھبالوٗجٍٗرصٖ ئٗلٍي ضبؼالَ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر. ثۇ لۇرئبْ جولۇ  

ْ ض ز ئِٗٗش، ٌېىىٓ ثىس ئۇٔي ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئېحىرا  چىمىرىٍؽب

لىٍىضىؽبْ، ئىٕطبٔالر ئېھحىَبجٍىك ثوٌؽبْ ھبالي  _ ھبراَ ِٗضىٍىٍىرىٕي ۋٖ ثبرٌىك غٗرىئٗت 

ئٗھىبٍِىرىٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ چىمىرىپ جوؼرا ٍوٌؽب 

ْ، ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ٍبسػىٍىممب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ثبغالٍضىؽب

 رٖھّىحىگٗ ضبزاۋٖر لىٍىضىؽبْ وىحبة لىٍىپ ٔبزىً لىٍضۇق.

 



 

 رٖئذ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .

الَ. ِىُ. را. )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .  _ ئٌٗىؿ. 1

ثۇالر ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثۇ لۇرئبْ 

ھٗق وىحبثحۇر، ِۇغرىىالر ج ھّٗت لىٍؽبٔضٖن ضْٗ ئۇٔي ئ زۈڭ جولۇ  چىمّىضىڭ. ئٗھۋاي 

 ضاق جۇرضىّۇ، ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئۇٔىڭؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ ۋٖ ئِٗٗي لىٍّبٍضۇ.غۇٔ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ضىٍٗر و رۈ  جۇرۇۋاجمبٔضٖن ئ ز لۇصرىحي ثىٍْٗ جۈۋرۈوطىس ثٗرپب لىٍؽبْ، 1

ئبٔضىٓ ئ زىگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ ئٗرغىٗ ئ رٌىگْٗ، وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىگٗ 

ۇ  ثٗرگْٗ زاجحۇر. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى ئ ز ئورثىحىطىضا لىَبِٗجىٗ لٗصٖر ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ، ثوٍطۇٔضۇر

ئبٌالھ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئ زى ٍبٌؽۇز ثبغمۇرىضۇ، ضىٍٗرٔي ئ زىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ، 

ٗٔطۇْ، ئىشالش لىَبِٗت وۈٔي ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمىڭالرؼب، ۋٖصىٍىرىگٗ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىؽب ئىػ

ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍطۇْ صٖ ، چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 

 ئبٍٗجٍٗرٔي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىضۇ. 

_ ئبٌالھ ٍٗر ٍۈزىٕي ضوزۇ  وٗڭ ٍبراجمبْ، ئۇٔي ضىٍٗرٔىڭ ٍبغىػىڭالر ئۈچۈْ ھبزىرال  2

ي ٍبراجمبْ، ِېۋىٍٗرٔىڭ ھٗرثىر جۈرىٕي ئىىىي سىً لىٍؽبْ، ثٗرگْٗ، ئۇٔىڭضا جبؼالرٔي ۋٖ صٖرٍبالرٔ

ئۇالرصىٓ ئبق، لبرا، جبجٍىك ۋٖ چۈچۈِٗي ھِّٗىطىٕي ٍبراجمبْ، وۈٔضۈزٔي وېچىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلي 

ثىٍْٗ ٍبپمبْ زاجحۇر. غٗوطىسوي، ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ ۋٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت 

 ئىجرٖجٍٗر ثبر.ئبٌىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ 

_ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثىر _ ثىرىگٗ جۇجىػىپ وٗجىْٗ ٍٗرٌٗر ثبر، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي زىرائٗت ئۈٔىضىؽبْ 3

ۋٖ وىػىٍٗرگٗ پبٍضىطي جېگىضىؽبْ ٍٗرٌٗر، ٍٗٔٗ ثٗزىطي ھېچ ٔٗرضٗ ئۈٍّٔٗضىؽبْ لبجحىك 

ٖ غبسٍىّىؽبْ سورِب ٍٗرٌٗرصۇر. ٍٗر ٍۈزىضٖ ٍٗٔٗ ئۈزۈٍِۈن ثبؼالر، جۈرٌۈن زىرائٗجٍٗر، غبسٍىؽبْ ۋ

صٖرٖسٍىرى ثبر، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ثىر سىً ٍٗرصٖ ئ ضىضۇ، ثىر سىً ضۇ ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىضۇ. ٌېىىٓ 

ئۇ ِېۋىٍٗر جِٗضٖ، ھٗجىّضٖ ثىر سىً ثوٌّبٍضۇ، ثىرى جبجٍىك، ٍٗٔٗ ثىرى چۈچۈِٗي، ثٗزىطي 



ئىػٍىحىپ ئبٌالھٕىڭ ثٗزىطىضىٓ ٍېَىػٍىه ثوٌىضۇ. غٗوطىسوي، ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىضٖ، ئٗلٍىٕي 

 ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي چۈغىٕىضىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ ئبالِٗجٍٗر ثبر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغۇ صٌٖىً _ پبوىحالرصىٓ وېَىّٕۇ، وبپىرالرٔىڭ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىؽب  4

« ضىٓ جىرىٍِٗضۇق؟ثىس جوپىؽب ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ لبٍحى»ئٗجٗثٍىٕىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ئۇالرٔىڭ9 

صېگْٗ ض زىگٗ ئٗجٗثٍٗٔطٗڭ ثوٌىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئ زٌىرىٕي ٍولحىٓ ثبر لىٍؽبْ ئۇٌۇغ رٖثجىٕي 

ئىٕىبر لىٍؽبٔالرصۇر، ئٗٔٗ غۇالر لىَبِٗت وۈٔي ثوٍۇٍٔىرىؽب جبلبلالر ضېٍىٕىضىؽبٔالرصۇر. ئٗٔٗ غۇالر 

 . صوزار ئٗھٍي  ثوٌۇ ، صوزاسحىٓ لٗجئىٌ چىمبٌّبٍضۇ

برچىالر ضٗٔضىٓ ئ زٌىرىگٗ ئبِبٍٔىك ۋٖ ٍبسػىٍىك ئېٍىپ وېٍىػي وۈجۈٌگْٗ ئىّبٔضىٓ _ ئىٕى 5

ئىٍگىرى ِْٗ وېچىىحۈرگْٗ ئبزاثٕىڭ جېسرٖن چۈغۈغىٕي جٌٗٗ  لىٍىضۇ. ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى 

ئ زٌىرىگٗ ئوسػبظ ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗرگٗ و پٍىگْٗ ئبزاثالر وٌٗگْٗ ئىضى. ئۇالر ٔېّىػمب 

ىضىٓ ئىجرٖت ئبٌّبٍضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ئبغۇالرٔىڭ ھبالوىح

ِېھرىجبٔضۇر. ئۇالر گۇٔبھ لىٍىپ ئ زىگٗ لبٔچىٍىه و   زۇٌۇَ لىٍطىّۇ، ئٗگٗر گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ 

لىٍطىال، رٖثجىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. وۇـرىٍىمٕي، ئبزؼۇٍٔۇلٕي ۋٖ گۇٔبھ 

صاۋاِالغحۇرۇظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالر ئۈچۈْ رٖثجىڭٕىڭ ئبزاثي جوٌىّۇ  _ ِٗئطىَٗجٕي

 لبجحىمحۇر.

ِۇھِّٗٗصوٗ ِۇضبٔىڭ ھبضىطىؽب، ضبٌىھٕىڭ چىػي ج گىطىگٗ »_ ِٗوىىٕىڭ وبپىرٌىرى9  6

صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ ضېٕىڭ « ئوسػبظ ھېططىٌ ِ جىسىٍٗر چۈغۈرۈٌطٗ ثوٌّبِحي؟

ئىٍىىڭضىىي ئىع ئِٗٗش، ضْٗ پٗلٗجال ئۇالرؼب صىٕٕي ٍٗجىۈزگۈچي ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ 

ؼۇچىطْٗ. ھٗرثىر لٗۋِٕىڭ ئۇالرٔي ئبٌالھمب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ثىرٖر ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇر

 پٍٗؽِٗجىرى ثوٌؽبْ.

_ ئبٌالھ ھٗرثىر چىػىٕىڭ ٔېّىگٗ ھبِىٍىضار ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئۇ ئوؼۇي جۇؼبِضۇ  7

ٍبوي لىسِۇ؟ جۇؼۇٌىضىؽبْ ثبال ثٗسحٍىه ثوالِضۇ ٍبوي ثٗسحطىسِۇ؟ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھمب 

َبجمۇالرٔىڭ ٔېّىٕي وېٍّٗحىپ ٔېّىٕي زىَبصٖ لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي )ٍٗٔي ثوۋالٕىڭ چۈغۈ  ىٌٗۇِضۇر. ثبٌِ

وېحىضىؽبٍٔىمىٕي ٍبوي جولمۇز ئبٍضىٓ ثۇرۇْ ۋٖ ٍبوي ئۇٔىڭضىٓ ئېػىپ وٗجىٗٔضٖ جۇؼۇٌىضىؽبٍٔىمىٕي  

 ئبٌالھ ثىٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئ ٌچٍِٗىىحۇر.

ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍگۈچىضۇر، زاجىضا، ئىع _ _ ئبٌالھ  8

پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ئىطىُ _ ضۈپٗجٍىرىضٖ ِۇوٌِّٗٗضۇر ۋٖ ھِّٗىضىٓ ثۈٍۈوحۇر، ثبرٌىك 

 ِٗسٍۇلبجىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر.



_ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىگٗ ٔىطجٗجْٗ گٗ  _ ض زىٕي ٍوغۇرؼبْ، ئبغىبرا لىٍؽبْ، ئىػٍىرىٕي  16

 ي ِٗسپىٌ لىٍؽبْ، وۈٔضۈزى ئبغىبرا ئىع لىٍؽبْ ئبصَٖ ئوسػبغحۇر.وېچىط

_ ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ ئبٌضى _ وٍٕٗىضٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ئۇٔي و زىحىپ جۇرىضىؽبْ،  11

ئۇٔىڭضىٓ ضبصىر ثوٌؽبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئىػالرٔي سبجىرىٍٗ  جۇرىضىؽبْ ٔ ۋٖجچي پٗرىػحىٍٗر ثبر. 

پٗرِبٍٔىرىٕي  _  لٗۋَ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ ئۇٔىڭ ئِٗر  غٗوطىسوي، ھٗرلبٔضاق ثىر

ئ زگٗرجىپ ئبضىٍَىك لىٍّىؽۇچٗ، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبجب لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ٔېّٗجٍىرىٕي ئ زگٗرجٍّٗضۇ. 

ئبٌالھ ھٗرلبٔضاق لٗۋِگٗ ثىرٖر ثبال _ لبزأي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔىڭضىٓ لبچمىٍي ثوٌّبٍضۇ، ئۇالرؼب 

 –الھحىٓ ثبغمب ئىػٍىرىؽب ئىگٗ ثوٌىضىؽبْ، ٍبسػي و رگْٗ ٔٗرضىٍىرىٕي ثېرىضىؽبْ، زىَبْ ئبٌ

 زٖسّٗجحىٓ لوؼضاٍضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ.

_ ئبٌالھ و ٍضۈرگۈچي چبلّبلحىٓ لورلۇجمبْ ۋٖ ٍبِؽۇرصىٓ ئۈِىضٌٗٔضۈرگْٗ ھبٌضا، ضىٍٗرگٗ  11

ّبلٕي و رضىحىضىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرگٗ ِٗٔپٗئٗجٍىه ثوٌؽبْ لۇصرىحىٕىڭ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثوٌؽبْ چبل

 ٍبِؽۇرٔي و جۈرگْٗ لوٍۇق ئېؽىر ثۇٌۇجالرٔي پٍٗضا لىٍىضىؽبْ زاجحۇر. 

جٗضجىھ ئېَحىضۇ، پٗرىػحىٍٗر ئبٌالھٕىڭ  ، ئۇٔىڭؽب_ گۈٌضۈرِبِب ئبٌالھٕي ِٗصھىٌَٗٗ  12

ھبالن لىٍؽۇچي چبلّبلالرٔي  جٗضجىھ ئېَحىضۇ، ئبٌالھ جۇرۇ ، ئۇٔىڭؽب ئۇٌۇؼٍۇلىضىٓ ئٍّٗىٕىپ

ئٗۋٖجىپ، ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھبالن لىٍىضۇ، وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ضۈپٗجٍىرى ۋٖ ئۇٔىڭ 

ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضىؽبْ لۇصرىحي جوؼرىطىضا صٖجبالظ لىٍىػّبلحب. ئبٌالھ ئبضىٌ _ گۇٔبھىبرالرٔي 

 ھٗلىمٗجْٗ لبجحىمحۇر.جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي 

صېگْٗ جٗۋھىض صٖۋىحىضۇر، « ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ئىالھ ٍولحۇر»_ ھٗلىمىٌ صٖۋٖت  13

ئىجبصٖت ۋٖ صۇئب ئبٌالھمىال لىٍىٕىضۇ. ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔىضىؽبْ ِٗثۇصٌىرى صۇئب 

اق ھبجىحىٕي راۋا لىالٌّبٍضۇ. لىٍؽۇچىالرٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىالٌّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ھېچمبٔض

ثۇجالرؼب صۇئب لىٍؽبْ ئبصَٖ ئبؼسىّؽب ضۇ ٍٗجطۇْ صٖ  ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ضۇؼب لبرىحىپ ئېچىپ 

جۇرؼبْ ثوٌطىّۇ، ضۇ ئبؼىسىؽب ٍٗجّىگْٗ ئبصِٖگىال ئوسػبٍضۇ. وبپىرالرٔىڭ ِٗثۇصٌىرىؽب لىٍؽبْ 

 ال ثىىبرصۇر.صۇئبضي جوؼرىٍىمحىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍىراق ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، پٗلٗج

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔىضۇ. ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھمب  14

ئىشحىَبرىٌ ثوٍطۇٔطب، وبپىرالر ِٗججۇرىٌ ٍوضۇٔضا ثوٍطۇٔىضۇ. چۈٔىي وبپىرالر ئبٌالھمب ئىجبصٖت 

_ ئبسػبِضا  لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطىّۇ، ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرىگٗ ِٗججۇرىٌ ثوٍطۇٔىضۇ. ئٗجىگْٗ

ِٗسٍۇلبجٕىڭ ضبٍىٍىرىّۇ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب ثوٍطۇٔىضۇ. چۈٔىي ضبٍىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي 

 ثىٍْٗ ٍ جىىٍىپ جۇرىضۇ.



ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ رٖثجي ۋٖ ئۇالرٔي ثبغمۇرؼۇچي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرصىٓ  15

ۇ  جۇرؼۇچىضۇر، ضىٍٗرِۇ ثۇٔي ئېحىرا  ئبٌالھ ٍبراجمۇچي ۋٖ ثبغمۇر»صٖ  ضورىؽىٓ ۋٖ « وىُ؟

ئٌِٗٗىَٗت غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ضىٍٗر ئبٌالھٕي »صٖ  جبۋاة ثٗرگىٓ. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 « لىٍىطىٍٗر

لوٍۇ ، ضىٍٗرگٗ جۈگۈي ئ زىگىّۇ پبٍضا _ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ِٗثۇص 

ٔىۋى جٗھٗجحىٓ وور ثوٌؽبْ وبپىر ِٗ»صېگىٓ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ٍٗٔٗ « لىٍىۋاٌضىڭالرِۇ؟

ئبصَٖ ثىٍْٗ ِٗٔىۋى و زى ئوچۇق ِۇئّىٓ ئبصَٖ ثبراۋٖر ثوالِضۇ؟ ٍبوي لبراۈؽۇٌۇلالر ثىٍْٗ ٔۇر 

صېگىٓ، ٍبوي ئۇالرٔىڭ ضبسحب ِٗثۇصٌىرى ئبٌالھ ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجمب ئوسػبظ « ثبراۋٖر ثوالِضۇ؟

بٍٔىرى ثىٍْٗ ثۇ ضبسحب ِٗثۇصٌىرىٕىڭ ِٗسٍۇلبت ٍبراجمبْ ثوٌۇ ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٍبراجم

ٍبراجمبٍٔىرىٕي ئبٍرىَبٌّبً لېٍىپ، ئبجبٌّىع ِٗثۇصٌىرىٕىّۇ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك صٖ  ئوٍال  

ئبٌالھ ھِّٗٗ ِٗۋجۇصاجٕي ٍولحىٓ ٍبراجمبْ، »لبٌضىّۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِّٗىگٗ ؼبٌىت وېٍىضىؽبْ ٍېگبٔٗ زاجحۇر. ئۇالرٔىڭ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ۋٖ ھ

ضبسحب ِٗثۇصٌىرى ھېچ ٔٗرضىٕي ٍبراجمبْ ئِٗٗش، ئۇالر ھېچىىّگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ،  زىَبّٔۇ 

 «.ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ

_ ئبٔضىٓ ئبٌالھ ھٗلٕىڭ ثبجىً ئۈضحىضىٓ لبٔضاق ؼٌٗىجٗ لىٍىضىؽبٍٔىمىؽب ٍبِؽۇر ثىٍْٗ  16

وٌٗحۈرىضۇ. ئبٌالھ ثۇٌۇجالرصىٓ ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ ٍبِؽۇر زېّىٕٕىڭ ِٗصٖٕٔي ِىطبي لىٍىپ 

جىٍؽىٍىرىضا ئېمىپ وٌٗىۈْ ھبضىً لىٍىضۇ، وٌٗىۈْ ضۇ ئۈضحىضىىي و پۈوٍٗرٔي ضۈپۈرۈ  جبغالٍضۇ. 

وىػىٍٗر زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىٕي ٍبضبظ ٍبوي ثبغمب ِٗٔپٗئٗجٍٗر ئۈچۈْ ئبٌحۇْ ۋٖ وۈِۈغحىٓ 

رىحىضۇ، ثۇ ِٗصٍٖٔٗرٔىڭّۇ ضۇٔىڭ و پۈوىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ و پۈوي ِٗصٍٖٔٗرٔي ئوجمب ضېٍىپ ئې

ثوٌىضۇ. ِٗصْٖ لىسىحىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭضىىي پبٍضىطىس ٔٗرضىٍٗر چىمىپ وېحىضۇ. ئبٌالھ ھٗق 

ثىٍْٗ ثبجىٍؽب ِۇغۇٔضاق ِىطبي وٌٗحۈرىضۇ. و پۈن ئېمىپ جۈگٍٗضۇ، چۈٔىي ئۇٔىڭضا ئىٕطبٔالرؼب پبٍضا 

ٔالرؼب پبٍضىٍىك ثوٌؽبْ پبن ضۇ ثىٍْٗ ضب  ِٗصْٖ زېّىٕضا لېٍىپ لبٌىضۇ، ئبٌالھ ٍوق. ئِّٗب ئىٕطب

 ھٗلٕي ثبجىٍضىٓ، ھىضاٍٗجٕي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ئبٍرىپ ثېرىع ئۈچۈْ ِۇغۇٔضاق ِىطبٌالرٔي وٌٗحۈرىضۇ.

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ِۇوبپبجي جٕٗٔٗجحۇر،  17

ئىحبئٗجحىٓ ثبظ جبرجمبْ وبپىرالرٔىڭ جبزاضي صوزاسحۇر. وبپىرالر ٍٗر ٍۈزىضىىي ثبٍٍىمالرٔىڭ 

ھِّٗىطىگٗ، ٍٗٔٗ ئۇٔىڭ ثىر ھٗضطىطىگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ ثوٌطب، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

الر ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇٔىڭ ھِّٗىطىٕي ـىضٍٗ لىٍىپ ثېرىۋٖجىْٗ ثوالجحي. ئۇ

غۇٔضاق ـىضٍٗ ثٗرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالرٔىڭ ـىضٍٗضي ھٗرگىس لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. ئۇالر لىٍؽبْ 

ثبرٌىك ٍبِبْ ئىػٍىرىٕىڭ ھېطبثىٕي ثېرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي صوزار ثوٌىضۇ، ئۇالر 

 لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه ئ زىگٗ جٍَٗبرٌىؽبْ صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!



پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ضبۈب وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ، ئي  _   16_ 18

ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ئبصَٖ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرِىگْٗ صىٍي وور ئبصَٖ ثىٍْٗ ئوسػبظ 

ثوالِضۇ؟ ثۇٔىڭضىٓ ئبٌالھٕىڭ ئٗھضىطىگٗ
53

ۋاپب لىٍىضىؽبْ، ئۈضحىضىىي ئٗھضىٕي ثۇزِبٍضىؽبْ،  

 ػىٍٗرال ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌىضۇ.ئٗلٍي ضبؼالَ وى

_ ئۇالر ئبٌالھ صاۋاِالغحۇرۇغمب ثۇٍرۇؼبْ جۇؼمبٔچىٍىك ۋٖ صىٕىٌ لېرىٕضاغٍىك رىػحىطىٕي  11

صاۋاِالغحۇرىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ئ زىٕي و زىحىپ جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئېطىضىٓ چىمبرِبٍضۇ، ثبرٌىك 

 ٖت لىٍّبضٍىمىضىٓ لورلىضۇ.لىٍّىػٍىرىضىٓ ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ھېطبة ئېٍىػىضىٓ ۋٖ ِٗؼپىر

 _  _ ئۇالر رٖثجىٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ ، جبئٗت _ ئىجبصٖجٍٗرٔي ئورۇٔضاغحب، گۇٔبھ 11

ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ  _  ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ ضبلٍىٕىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ، ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجىٗ ۋٖ جبپب

ي جوٌۇق ثٗرگْٗ، ٍولطۇٌالرؼب ضٗۋر لىٍؽبْ، ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍؽبْ، پۇي _ ِېٍىٕىڭ زاوىحىٕ

ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ٍوضۇٔضا سٍٗر _ ئېھطبْ لىٍؽبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك 

گۇٔبھٍىرىٕي ئ چۈرۈ  جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ِۇغۇ ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ 

 ئبسىرٖجٍىىي ھٗلىمٗجْٗ ٍبسػي ثوٌىضۇ.

ىىي ِۇوبپبجي ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗجٍٗر ثوٌۇ ، ئۇالر غۇ ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجح _   13_ 12

جٕٗٔٗجٍٗرصٖ جۇرىضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصىٓ ثبغمب جبٍؽب وٗجٍّٗضۇ، ئۇالرٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرى، ئبٍبٌٍىرى 

ۋٖ ئٗۋالصٌىرى ئىچىضىىي ٍبسػىالرِۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىضۇ. پٗرىػحىٍٗر 

ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىضاِچبٍٔىك »ۇالرٔىڭ ٍېٕىؽب وىرىپ9 جٕٗٔٗجٕىڭ ھٗرثىر صٖرۋازىطىضىٓ ئ

و رضٗجىٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ، ثبرچٗ ٍبِبٍٔىمالرصىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌضىڭالر، جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت گۈزٖي 

 صٖ ، ئۇالرٔي لىسؼىٓ لبرغي ئبٌىضۇ.« ئبلىۋٖت ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي!

ٔگْٗ ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ئٗوطي ثىٍْٗ _ ئِّٗب گۇٔبھىبرالر ثوٌطب ِۇئّىٍٕٗر ضۈپٗجٍٗ 14

ضۈپٗجٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئىجبصٖجٕي سبٌىص لىٍىع ھٗلمىضٖ ئبٌالھمب ِۇضحٗھىَٗ ۋٖصٖ 

ثۇٍرۇؼبْ جۇؼمبٔچىٍىك ۋٖ صىٕىٌ مب ، ئبٌالھ صاۋاِالغحۇرۇغىؽبْثٗرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ۋٖصىطىٕي ثۇزىض

گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىپ  لېرىٕضاغٍىك رىػحىطي لبجبرٌىك ئىػالرٔي صاۋاِالغحۇرِبٍضىؽبْ،

وىػىٍٗرصۇر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕىضۇ، ئۇالر  ىؽبٍْٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىض

 ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضۇ.

                                                             
 _ ئبٍىحىگٗ ثېرىٍگْٗ ئىساھبجمب لبراٌطۇْ.16 ڭثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕى  53)



_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍىضۇ ۋٖ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي  15

لىٍىضۇ. وبپىرالر صۇَٔب ھبٍبجىضىىي ثبٍبغبجٍىك ثىٍْٗ و رٖۈٍٗ  وٗجحي. ھبٌجۇوي، صۇَٔب ھبٍبجي جبر 

 ئبسىرٖجٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ ٔىطجٗجْٗ ئىٕحبٍىٓ ئبز ِٗٔپٗئٗت ثوٌۇ ، جېسال جۈگٗ  لبٌىضۇ.

ِۇھِّٗٗصوٗ ِۇضب ۋٖ ئىَطبٔىڭ »_ وبپىرالر ئىّبْ ئېَحّبضٍىك ئۈچۈْ ثبھبٔٗ ئىسصٖ 9  16

صٍٖضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب « ىطىگٗ ئوسػبظ ھېططىٌ ِ جىسٖ چۈغۈرۈٌطٗ ثوٌّبِحي؟ِ جىس

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبزؼۇٍٔۇلحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٔالرصىٓ سبٌىؽبْ وىػىٕي ئبضىٍَىمي »ئېَحمىٕىي، 

جۈپٍٍٗىضىٓ ئبزصۇرىضۇ، ِۇٔضالالرؼب ِ جىسىٕىڭ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ جوؼرا ٍوي جېپىػٕي ۋٖ 

 «.ٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػٕي ئىسصىگْٗ ثٗٔضىطىٕي ھىضاٍٗت لىٍىضۇئب

_ ئبٌالھ صىٍي ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىع ثىٍْٗ، و ۈٍي ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىع  17

ثىٍْٗ ئبراَ جبپىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي ھىضاٍٗت لىٍىضۇ. ثىٍىڭالروي، و ۈۈٌٍٗر ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع 

 بص ئېحىع ثىٍْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئۈِىض لىٍىع ثىٍْٗ ئبراَ جبپىضۇ.ثىٍْٗ، ئبٌالھٕي ٍ

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ  18

سۇغبٌٍىك ۋٖ گۈزٖي لبرارگبھ ثبر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىْٗ ھبٌضا ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

 .ثوٌىضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ لۇرئبٕٔي ِۇغۇ ئۈِّٗجىٗ ئولۇ  ثېرىػىڭ ئۈچۈْ،  26

ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىٗٔضٖن، ضېٕي ِۇغۇ ئۈِّٗجىٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ 

ئٗۋٖجحۇق. ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى ٔۇرؼۇْ ئۈِّٗجٍٗر ئ جىْٗ. ضېٕىڭ لٗۋِىڭ جېشىچٗ رٖھّبْ 

ضىٍٗر ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػّٗٔىگْٗ »ىبر لىٍّبلحب. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ئبٌالھٕي ئىٕ

ئبٌالھ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ِْٗ ئۇٔىڭؽب جبٍبٔضىُ، ئۇٔىڭؽب 

 «.ئىػٗٔچ ثبؼٍىضىُ، ِْٗ ئۇٔىڭؽب ٍۈزٌىٕىّْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب لبٍحىّْٗ

ھىططبالِؽب ھېططىٌ ِ جىسٖ وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ _ ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗ 21

وبپىرالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ ِۇٔضاق صٍٖضۇ9 ِۇثبصا ثۇ ٍٗرصٖ لۇرئبْ ئولۇٌۇ ، ئۇٔىڭ جٗضىرىضىٓ جبؼالر 

ٍ جىٌٗگْٗ ٍبوي ٍٗر ٍېرىٍؽبْ ۋٖ ٍبوي ئ ٌۈوٍٗر ض زٌىگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر ثٗرىجىر ئىّبْ 

ۇ ھِّٗٗ ئىع ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئېَحّبٍضۇ. ِ جىسٖ ِٗضىٍىطىضىّ

ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطي ھېچجىر ِ جىسىٕي و رِٗضحىٓ ئىّبْ ئېَحىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىضىّۇ؟ 

ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثٗرگْٗ ۋٖصىطي ئٌِٗٗگٗ ئبغمبٔؽب لٗصٖر، وبپىرالر ئ ز لىٍّىػٍىرى 

 ٌحۈرۈٌۈظ، ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىع لبجبرٌىك جۈرٌۈن ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ضٗۋٖثٍىه، ِۇضۇٌّبٔالر جٗرىپىضىٓ ئ



ئۇچرا  جۇرىضۇ ٍبوي ثۇ ِۇضىجٗجٍٗر ئۇالرٔىڭ ٍۇرجىؽب ٍېمىٓ ثىر جبٍؽب چۈغىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 ۋٖصىطىگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ.

ئىٍگىرىىي  _ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ وبپىرالر ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ثوٌطب، ضٗٔضىٓ 21

ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئىچىضىىي وبپىرالرِۇ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ. ثۇٔىڭؽب لبٍؽۇرِىؽىٓ. 

ِْٗ ئۇ وبپىرالرؼب ِ ھٍٗت ثٗرصىُ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي جبزاٌىضىُ، ِېٕىڭ ئۇالرؼب ثٗرگْٗ جبزاٍىُ 

 ھٗلىمٗجْٗ لبجحىك ثوٌضى.

ۋٖ سبجىرىٍٗ  جۇرىضىؽبْ زات _ ئبٌالھ ئىجبصٖت  _ ھٗرثىر وىػىٕىڭ لىٍؽبْ ئٌِٗٗىٕي و زىحىپ 22

لىٍىٕىػمب ھٗلٍىمّۇ ٍبوي ِۇغرىىالر چولۇٔۇۋاجمبْ ئبغۇ ئبجىس ِٗسٍۇلبجّۇ؟ ِۇغرىىالر 

ٔبصأٍىمىضىٓ ئ زٌىرى چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىٕي ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب 

ۋاٌؽبْ ٔٗرضىٍىرىڭالرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕي ۋٖ ضۈپٗجٍىرىٕي ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه لىٍى»ئېَحمىٕىي، 

ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، ئۇ ٔٗرضىٍىرىڭالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىٕىڭ ضۈپىحىضٖ ئۇالرٔي ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب 

الٍىك لىٍىضىؽبْ ٔٗرضٗ جېپىٍّبٍضۇ. ٍبوي ضىٍٗر ئبٌالھمب ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىضا ئ زى ثىٍٍّٗضىؽبْ 

ىپ ثٗرِٗوچىّۇ؟ ٍبوي ئٌِٗٗىَٗجحٗ ٍوق ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئېَح

ھٗلىمٗت غۇوي، غٍٗحبٔالر وبپىرالرؼب « غېرىىٍىرى صٖ  ئبجىۋېٍىپ ئ زۈۈالرٔي ئبٌضاۋاجبِطىٍٗر؟

ئۇالرٔىڭ ٍبٌؽبْ ض زٌىرىٕي ٍبسػي ۋٖ ٍوٌٍۇق لىٍىپ و رضٗجىْٗ، ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ جوضمبْ. 

ٗق لىٍّىؽبْ ئبصِٖٕي ھېچىىُ ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىالٌّبٍضۇ، جوؼرا ئبٌالھ ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپ

 ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٌٍَّٗٗضۇ. 

_ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ جوضىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالرؼب ثۇ صۇَٔب ھبٍبجىضا ئ ٌحۈرۈٌۈظ،  23

جېشىّۇ لبجحىك ۋٖ ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىع ۋٖ سبرٌىٕىع لبجبرٌىك ئبزاثالر ثبر، ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي ئبزاثي 

 ئېؽىر ثوٌىضۇ. ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ جوضۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچىىُ ٍولحۇر.

_ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ جٕٗٔٗجٕىڭ ضۈپىحي غۇوي، ئۇٔىڭ  24

 لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضۇ، ِېۋىٍىرى جۈگىٍّٗضۇ،

ضبٍىطي وېّىَىپ لبٌّبٍضۇ ۋٖ ٍولىٍىپ وٗجٍّٗضۇ. جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِۇغۇٔضاق ِۇوبپبجٍىٕىع 

ئبٌالھحىٓ لورلۇ ، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ضبلالٔؽبْ، ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ پٗرزٌٗرٔي ئبصا 

 لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئبلىۋىحىضۇر. ئِّٗب وبپىرالرٔىڭ ئبلىۋىحي صوزاسحۇر.

ثىس وىحبة ثٗرگْٗ ٍٗھۇصىَالرصىٓ ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصىٓ ئبثضۇٌالھ ئىجٕي  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! 25 

ضبالَ ۋٖ ٔٗجبغىؽب ئوسػبظ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ 

سۇغبٌٍىٕىضۇ. چۈٔىي لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ وىحبثىضا ثوٌؽبْ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئېحىرا  لىٍىضىؽبْ وىحبثحۇر. 



حىپبق جۈزگْٗ ضٍَٗىض، ئبلىت ۋٖ وٗئت ئىجٕي ئٗغرٖؾ لبجبرٌىك وبپىرالر ضبۈب ضبۈب لبرغي ئىح

ئبٌالھ ِېٕي پٗلٗجال »چۈغىْٗ ھٗلىمٗجٍٗرٔىڭ ثىر لىطّىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىىىٗ ثۇٍرىضى، ِْٗ 

 «.ۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍىّْٗ، ِېٕىڭ لبٍحىضىؽبْ جبٍىُ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇرئىٕطبٔالرٔي غ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئ ز جىٍىضا وىحبثالرٔي ٔبزىً  26

لىٍؽبٔضٖن، لۇرئبٕٔي ضبۈب ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍضۇق. ضبۈب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ھٗلىمٗت وٌٗگٗٔضىٓ 

ضْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ ثۇجالرؼب چولۇٔۇغحٗن ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ئٗگىػىپ وېحىضىؽبْ وېَىٓ، ئٗگٗر 

 ثوٌطبڭ، ضبۈب ھېچجىر ٍبرصَٖ ثٗرگۈچي ۋٖ ضېٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌؽۇچي ٍولحۇر. 

صېطٗ، « ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ لبٔضالّۇ ئبٍبٌالرؼب ئ ٍٍىٕىطْٗ؟»_ ئٗگٗر ئۇالر ضبۈب9  27

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىّۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ چىمبرؼبْ ۋٖ ئۇالرؼب ئبٍبٌالرٔي ۋٖ  ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي

ِۇھِّٗٗص ئٗگٗر ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، »ثبٌىالرٔي ثٗرگْٗ ئىضۇق. ئٗگٗر ئۇالر9 

ھېچجىر »صېطٗ، ئۇالرؼب صېگىٕىي، « ئٌٗۋٖجحٗ ثىس جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٕي وٌٗحۈرگْٗ ثوالجحي

ۋِىُ جٌٗٗ  لىٍضى صٖ ، ئبٌالھٕىڭ ئىجبزىحىطىس ِ جىسٖ وٌٗحۈرٌٍّٖٗضۇ، ھٗرثىر پٍٗؽِٗجٗر لٗ

 ئىػٕىڭ ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالحي ثوٌىضۇ، ئۇ ئبٌضىؽب ٍبوي وٍٕٗىگٗ ضۈرۈٌٍّٗضۇ.

_ ئبٌالھ ئ زى ثٌٗگىٍىگْٗ ئٗھىبِالرصىٓ سبٌىؽىٕىٕي ثىىبر لىٍىضۇ، سبٌىؽىٕىٕي ھېىّىحىٕىڭ  28

پېحي لبٌضۇرۇ  لوٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ِٗسٍۇلبجٕىڭ لىَبِٗجىٗ لٗصٖر جٗلٗززاضي ثىٍْٗ ئ ز 

 «.ثبرٌىك ئٗھۋاٌي پۈجۈٌگْٗ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇز صٖ  ئبجىٍىضىؽبْ ئبضبضٍىك وىحبة ثبر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! صۈغٍّٗٔىرىڭٕي لبجحىك جبزاالظ ۋٖ سبر لىٍىع لبجبرٌىك ثىس ئۇالرٔي  36

طّىٕي ثۇ صۇَٔبصا ضبۈب و رضٗجطٗوّۇ ٍبوي ضېٕي غۇ ئبزاثحىٓ ثۇرۇْ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕىڭ ثىر لى

ۋاپبت لىٍضۇرضبلّۇ، ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ پٗلٗجال صىٕٕي ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئِّٗب ئۇالرصىٓ ھېطبة 

 ئېٍىع ۋٖ جبزاالظ ثىسٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىّىسصۇر.

ٍىمىّىسٔي، ٍٗٔي ِۇغرىىالرٔىڭ _ ئبغۇ وبپىرالر ثىسٔىڭ زېّىٕٕي ئٗجراپىضىٓ لبٔضاق جبراٍحىۋاجمبٔ 31

ٍۇرجٍىرىٕي پٗجھي لىٍىپ، ئۇٔي ئىطالَ صىَبرىؽب لوغۇ  وېٍىۋاجمبٍٔىمىّىسٔي و رِِٗضۇ؟ ئبٌالھ ئ زى 

سبٌىؽبْ ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىضۇ، ئۇٔىڭ ھ وّىٕي ھېچىىُ رٖت لىالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ٔبھبٍىحي جېس 

 ا  لبٌّبٍضۇ.ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىر

_ ثۇ وبپىرالر ضبۈب ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىؽبٔضٖن، ثۇالرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىٍٗٔٗرِۇ ئ ز  31

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ لبرغي ھٗر سىً ضۇٍىمٗضحٍٗرٔي پىالٍٔىؽبْ ئىضى. ثبرٌىك ضۇٍىمٗضحٍٗرٔي 

ثٗرثبت لىٍىضىؽبْ جٗصثىرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحٍىرىٕي 



لىٍىۋېحىپ، ضبۈب لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ لبٍحۇرۇۋېحىضۇ، ئۇالرٔي ثىىبر 

ھٗضرٖت _ ٔبصاِٗجىٗ ِۇپحىال لىٍىضۇ. ئبٌالھ ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ لىٍىۋاجمبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ثبرٌىك 

ي جبزا ثېرىضۇ. ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب غۇ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبو

وبپىرالر ٍبسػي ئبلىۋٖجٕىڭ وىّگٗ ِٗٔطۇ  ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثبرؼبْ ۋالحىضا ثىٍىپ 

لبٌىضۇ. ٍبسػي ئبلىۋٖت پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبضحۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ وبپىرالرؼب 

 ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ .

صٍٖضۇ. ئۇالرؼب « ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ پٍٗؽِٗجٗر ئِٗٗضطْٗ»ٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالر9 _ ئي پ 32

ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّٕىڭ راضحٍىمىؽب، ضىٍٗرٔىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىٍٗٔىىىڭالرؼب گۇۋاھٍىك »ئېَحمىٕىي، 

ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئبٌالھ ٍېحٗرٌىىحۇر. ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالر ئىچىضىىي ئبٌالھٕىڭ وىحبثىٕي 

ضىؽبْ، ِبۈب وٌٗگْٗ صىٕٕي ئېحىرا  لىٍىپ ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّگٗ گۇۋاھٍىك ثىٍى

ثېرىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبْ، ثۇ گۇۋاھٍىمىٕي ۋٖ ئ زٌىرى ثىٍگْٗ ھٗلىمٗجٍٗرٔي لٗجئىٌ ٍوغۇرِبً، 

 «.صاصىً ئوجحۇرىؽب لوٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ گۇۋاھٍىمي ٍېحٗرٌىىحۇر



 ئىبراھىُ ضۈرىطى

 

 ٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپم

. الَ. را )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ئي ؿ_ ئٌٗى 1

پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبْ ثىس ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ وىحبثحۇر، ثىس ئۇٔي ئىٕطبٔالرٔي رٖثجىڭٕىڭ ئىراصىطي ۋٖ 

ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ زۇٌّٗجٍىرىضىٓ ئىّبٕٔىڭ ٔۇرىؽب، ھِّٗىضىٓ ؼبٌىت، ھِّٗٗ جٗۋپىمي ثىٍْٗ 

ئىطالَ ٍوٌىؽب ئېٍىپ چىمىػىڭ ئۈچۈْ ٔبزىً  —ھبٌٗجٍٗرصٖ ِٗصھىٌَٗٗٔگۈچي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب 

 لىٍضۇق.

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، ئىگىطي ۋٖ  1

صٖت ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىٕىػي الزىُ. ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ثبغمۇرؼۇچىطىضۇر. ئىجب

 پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگٗغّىگْٗ وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ.

_ ئبغۇ ئىٕىبرچىالر صۇَٔب ھبٍبجىٕي ئبسىرٖجحىٓ ئبرجۇق و رىضىؽبْ، صۇَٔبٌىمٕي صٖ   2

ٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئٗگىػىػحىٓ جوضىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئبسىرٖجٍىىٕي ئۇٔحۇ  وېحىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئب

ٍوٌىٕي ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ِۇۋاپىمالغحۇرۇظ ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ئٗگرى ثوٌۇغىٕي جىٍٍٗضىؽبْ 

وىػىٍٗرصۇر. ئٗٔٗ غۇ ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ وىػىٍٗر ھىضاٍٗجحىٓ ۋٖ ھىضاٍٗجىٗ ئېٍىپ 

 ٍىرالالغمبْ ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلمب چوۈمۇر پبجمبْ وىػىٍٗرصۇر.ثبرىضىؽبْ ثبرٌىك ضٗۋٖثٍٗرصىٓ ئىٕحبٍىٓ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى لبٔضالال ثىر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجطٗن، ثىس ئۇٔي ئ ز لٗۋِىگٗ  4

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرضۇْ صٖ ، ئ ز لٗۋِىٕىڭ جىٍىضا ض زٌٍٗضىؽبْ لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. 

ٍٗجحىٓ ثۇرۇۋېحىضۇ،  سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھٗلىمٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ئبٌالھ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھىضا

 پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ھِّٗٗ ئىػٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ لىٍؽۇچىضۇر.

_ غٗوطىسوي، ثىس ِۇضبٔي ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ئۇٔي ئ زىٕىڭ  4

وۈچٍٗٔضۈرصۇق، لٗۋِىٕي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ  راضحچىٍٍىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ِ جىسىٍٗر ثىٍْٗ

ھىضاٍٗجىٗ چىمىرىػي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍىػمب ۋٖ ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ۋٖ 

جبزاضىٕي ئٗضٍىحىػىٗ ثۇٍرۇصۇق. ثۇ ئٗضٍىحىػحٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽۇچي، 

ۇچي، ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ِۇضىجٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽۇچي، ھبراَ ئىػالرؼب ثېرىٍىػحىٓ ئ زىٕي جۇجۇۋاٌؽ

ئبٌالھٕىڭ ھٗلمىٕي ئبصا لىٍىع ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچي ِۇئّىٓ ئبصَٖ ئۈچۈْ 



ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍٗر ثبر. چۈٔىي ثۇ ئٗضٍىحىػحىٓ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبْ ۋٖ ؼٗپٍٗجحٗ 

 لبٌّبٍضىؽبْ وىػىٍٗر ئبغۇالرصۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ِۇضبٔىڭ لىططىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگىٓ. ِۇضب ئ ز ۋالحىضا  5

ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗۈالر، »ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9 

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرىضىٓ لۇجمۇزصى. ئۇالر ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثالٍححي، 

ئٗۋٕٔىڭ جٗسحىٕي ئ رۈۋٖجّىطۇْ صٖ  ئوؼۇي ثبٌىٍىرىڭالرٔي ئ ٌحۈرۈ  جۇراجحي، لىس _ پىر

ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي سىسِٗجىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ ھبٍبت لبٌضۇراجحي. ثۇ ثبالصا ۋٖ ثۇ لۇجمۇزۇغحب رٖثجىڭالر 

 «.جٗرىپىضىٓ ضىٍٗرگٗ چوڭ ثىر ضىٕبق ثبر

ٗگٗر ضىٍٗر ِْٗ ثٗرگْٗ ٔېّٗجٍٗرگٗ ئ›رٖثجىڭالرٔىڭ ضىٍٗرگ9ٗ »_ ِۇضب ٍٗٔٗ ئۇالرؼب9  6

غۈوۈر لىٍطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍىۋاجمبْ ٔېّىحىّٕي جېشىّۇ زىَبصٖ لىٍىّْٗ، ئٗگٗر ِېٕىڭ 

 صٖ  جبوبرٌىضى، ‹ ٔېّىحىّگٗ ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍطبۈالر، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ لبجحىك ئبزاثالٍّْٗ

ي ئىٕىبر لىٍىپ وبپىر ثوٌۇ  وٗجطٗۈالرِۇ، _ ئٗگٗر ضىٍٗر ۋٖ پۈجۈْ ٍٗر ٍۈزىضىىىٍٗر ئبٌالھٕ 7

ئبٌالھمب لىٍچىٍىه زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗطىٍٗر. چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھېچ ٔٗرضىطىگٗ ِوھحبج 

 صېگْٗ ئىضى.« ئِٗٗش، ھِّٗٗ ئٗھۋاٌضا ِٗصھىَٗگٗ ۋٖ ِبسحبغالرؼب جبِبِْٗ الٍىمحۇر

ثۇرۇْ ئ جىْٗ لٗۋٍِٗرصىٓ ٔۇھ،  _ ئي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحي! ضىٍٗرصىٓ 8

ھۇص ۋٖ ضبٌىھ لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لٗۋٍِىرىٕىڭ ۋٖ ئۇالرصىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ، ضبٔىٕي 

ئبٌالھال ثىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ لٗۋٍِٗرٔىڭ سٗۋىرى ضىٍٗرگٗ ٍٗجّىضىّۇ؟ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئۇالرؼب 

حىٓ ثبظ جبرجىپ، ئبچچىمحىٓ روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇالر ئىّبْ ئېَحىػ

ثىس ضىٍٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ھٗرگىس »لوٌٍىرىٕي چىػٍىگْٗ ھبٌضا پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگ9ٗ 

ئىػٍّّٗٔٗىس، ثىس ضىٍٗر صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئىّبْ، جٗۋھىض صېگْٗ ئىػالرصىٓ ھٗلىمٗجْٗ 

 صېضى.« غٗوٍىٕىۋاجىّىس

ٕي ٍولٍۇلحىٓ ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕ»_ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئۇالرؼب9  16

ئبٌالھٕىڭ ِٗۋجۇجٍۇلىضا ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ئىىٍٗٔىىىضٖ غٗن ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

گۇٔبھٍىرىڭالرصىٓ ثىر لىطّىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىع ۋٖ صۇَٔبصىىي ھبٍبجىڭالرٔي ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔؽب 

صېضى. ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ « لىٍىۋاجىضۇ لٗصٖر وېچىىحۈرۈظ ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖت

ضىٍٗرِۇ ثىسگٗ ئوسػبغال ئىٕطبْ، ضۈپىحىڭالر ثىسٔىڭ ضۈپىحىّىسگٗ ئوسػبٍضۇ، ضىٍٗرٔىڭ »ئېَححي9 

پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇغۇۈالر ئۈچۈْ ثىسصىٓ ھېچمبٔضاق ئبرجۇق جٗرىپىڭالر ٍوق. ضىٍٗر ثىسٔي ئبجب _ 



لۇٔۇغحىٓ جوضّبلچي ثوٌۇۋاجىطىٍٗر. ئۇٔضالحب، ثوۋىٍىرىّىس چولۇٔۇ  وٌٗگْٗ ئىالھالرؼب چو

 «.ض زۈۈالرٔىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ پبوىحىڭالر ثوٌطب، ئۇٔي ثىسگٗ و رضىحىڭالر

جوؼرا، ثىسِۇ »_ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر لٗۋٍِىرىٕىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرؼب ئېَححي9  11

الھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئىٕئبَ لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ ئوسػبغال ئىٕطبّٔىس، ٌېىىٓ ئبٌ

پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌالٍضۇ. ضىٍٗر جٌٗٗ  لىٍؽبْ صٌٖىً _ پبوىحٕي ثىس ئ ز ئىشحىَبرىّىس ثىٍْٗ 

وٌٗحۈرٌٍّّٖٗىس، ئۇٔي پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍٗٔال و رضىحٌٍّٗٗىس. ِۇئّىٍٕٗر ثبرٌىك 

 ئىػٍىرىضا ثىر ئبٌالھمىال جبٍبٔطۇْ!

_ ئبٌالھ ثىسٔي ھٗق صىٕٕىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئٗگىػىع ئبرلىٍىك ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ  11

ضبلٍىٕىپ لېٍىػٕىڭ ٍوٌىؽب ثبغٍىؽبْ جۇرضب، ثىس لبٔضالّۇ ئۇٔىڭؽب جبٍبّٔبٍٍي؟ ثىس ضىٍٗرصىٓ ٍٗجىْٗ 

ۇَٔبٌىك ٍبِبْ ض زٌٗرگٗ ۋٖ ھٗرلبٔضاق ئٗزىَٗجىٗ ئٌٗۋٖجحٗ ضٗۋر لىٍىّىس، ِۇئّىٍٕٗر صىٓ ۋٖ ص

 «.ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ۋٖ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي ٍبرصَٖ جىٍٗغحٗ ثىر ئبٌالھمب جبٍىٕىػي الزىُ

ضىٍٗر ثىسٔىڭ »_ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ض زٌىرىضىٓ و ۈٍي ضىمىٍؽبْ وبپىرالر ئۇالرؼب9  13_  12

صېضى. « صىٕىّىسؼب لبٍحّبٍضىؽبْ ثوٌطبۈالر، ثىس ضىٍٗرٔي چولۇَ ٍۇرجىّىسصىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىّىس

وبپىرالرٔي چولۇَ ھبالن لىٍىّىس. ئۇالرٔي ھبالن لىٍؽبٔضىٓ »ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئېَححي9 

وېَىٓ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ زېّىٍٕىرىضا 

ۇظ لىَبِٗت جۇرؼۇزىّىس. وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىع ۋٖ ئۇالرٔىڭ زېّىٍٕىرىضا ِۇئّىٍٕٗرٔي جۇرؼۇز

وۈٔي ِېٕىڭ ئبٌضىّضا ھېطبة ثېرىػحىٓ ۋٖ ئبزاثىّضىٓ لورلمبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ثٌٗگىٍىٕىپ ثوٌؽبْ 

 «.ئىػحۇر

_ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ، ئۇٔىڭضىٓ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي ٔۇضرٖت جىٍىۋىضى،  14

ٍّبٍضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جىٍىىىٕي ئىجبثٗت لىٍضى ۋٖ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لى

ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭؽب لىٍىع وېرٖوٍىىىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ھٗرلبٔضاق ھبوبۋۇر 

 وبپىر ھبالن لىٍضى.

_ ئۇ وبپىرٔىڭ ئبٌضىضا جٗھَٕٗٔٗ جۇرىضۇ، ئۇ جٗھِٕٗٔٗگٗ جبغٍىٕىپ، جٗھَٕٗٔٗ ئٗھٍىٕىڭ  15

 ظ ضۇ ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىضۇ.جٍٗٔىرىضىٓ چىممبْ لبْ ۋٖ ٍىرىڭ ئبرىال

_ ئۇ وبپىر ثۇ لبْ ثىٍْٗ ٍىرىڭٕي ثىر لېحىّضىال ٍۇجۇۋٖجّٗوچي ثوٌطىّۇ، ئۇٔي  16

پبضىىٕىچىٍىمىضىٓ، ئبچچىمٍىمىضىٓ ۋٖ لىسىمٍىمىضىٓ ٍۇجبٌّبٍضۇ، غۇۈب، ئۇٔي ٍۇجۇِال  ئىچىضۇ. 

راھٗجٍٍّٗٔٗضۇ، ئۇٔىڭؽب ثۇ  جۈرٌۈن لبجحىك ئبزاثالر ھٗر جٗرٖپحىٓ وېٍىپ ئۇٔي لورغىۋاٌىضۇ، ئۇ ئ ٌۈ 

 ئبزاثحىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثبغمب لبجحىك ئبزاثالر ثبر.



_ وبپىرالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػىٍىك لىٍىع، جۇؼمبٔضارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي  17

صاۋاِالغحۇرۇظ لبجبرٌىك ئٌٍِٗٗىرى ثورأٍىك وۈٔضٖ غبِبي ئۇچۇرۇ  وٗجىْٗ ثىر صۆۋٖ وۈٌگٗ 

ٌٍٗىرىضىٓ ھېچمبٔضاق ضبۋاثمب ئېرىػٌٍّٗٗضۇ. سۇصصى ثوراْ وۈٌٕي ئۇچۇرۇ  ئوسػبٍضۇ، ئۇالر ثۇ ئِٗ

وٗجىٗٔضٖن، ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي ٍوق لىٍىۋېحىضۇ. ِبٔب ثۇ ئىّبٔطىس 

 لىٍؽبْ ئٌِٕٗٗىڭ ٔٗجىجىطىضۇر. ثۇ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحۇر.

ّىٕٕي ئ زىٕىڭ ھېىّىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ _ ئي ئىٕطبْ! ئبٌالھٕىڭ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زې 18

ئٗڭ جوؼرا غٗوىٍضٖ ٍبراجمبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟ ئبٌالھ ئبضّبْ _ زېّىٕٕي ثىىبرؼب ٍبراجمبْ 

ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇالرٔي ئ زىٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچي ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صٌٖىً 

حۈرًِٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌؽبْ. ئٗگٗر ئبٌالھ لىٍىپ ٍبراجمبْ. ئىٕطبٔالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗ

 سبٌىطب ضىٍٗرٔي ٍوق لىٍىۋېحىپ، ئورٔۇۈالرؼب ضىٍٗرصىّٕۇ ثٗن ئىحبئٗجّْٗ ثىر سٌٗمٕي وٌٗحۈرىضۇ.

_ ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىع ۋٖ ئورٔۇۈالرؼب ثبغمب سٌٗمٕي وٌٗحۈرۈظ ئبٌالھمب ھٗرگىس  16

 لىَىٓ ئِٗٗش.

الرٔىڭ ھِّٗىطي لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىپ، ئبٌالھمب ھېطبة ثېرىع _ لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔ 11

ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھۇزۇرىؽب ٍىؽىٍىضۇ. ثۇ صۇَٔبصا ضبسحب ِٗثۇصالرؼب چولۇٔؽۇچىالر ئ زٌىرىٕىڭ 

ثىس صۇَٔبصىىي ۋالحىّىسصا ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىڭالر ئىضۇق، »ثبغالِچىٍىرىؽب9 

ۈگۈْ ضىٍٗر ثىسٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبزراق ثوٌطىّۇ جوضۇ  ضىٍٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ئىضۇق، ث

ئٗگٗر ئبٌالھ ثىسٔي ھىضاٍٗت لىٍؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثىسِۇ »صٍٖضۇ. ثبغالِچىالر9 « لبالالِطىٍٗر؟

ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىگْٗ ثوالجحۇق. ٌېىىٓ ثىسٔي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍّىضى. 

ٗجحۇق، ضىٍٗرٔىّۇ ئبزصۇرصۇق. ئِٗضى ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىس لبٔچىٍىه ٔبٌٗ_ پٗرٍبص ٔٗجىجىضٖ ثىس ئېسىپ و

لىٍطبلّۇ، ضٗۋر لىٍطبلّۇ، ثٗرىجىر ئوسػبظ، ثىسگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ پبٔبھٍىٕىضىؽبْ 

 صٍٖضۇ .« ھېچمبٔضاق جبً ٍوق

ٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، _ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىػٕي جبِبِال ، ھ وۈَ ئېالْ لىٍىپ ثو 11

جٕٗٔٗجىٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبٔالر جٕٗٔٗجىٗ، صوزاسمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالر صوزاسمب ثېرىپ ثوٌؽبْ چبؼضا، 

ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئ ٌگىٕىڭالرصىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈظ ۋٖ ضىٍٗرصىٓ ھېطبة »غٍٗحب9ْ 

ع ٍوق، ھېطبة ثېرىع ئېٍىع ھٗلمىضٖ ھٗق ۋٖصىٕي لىٍؽبْ ئىضى، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبسىرٖجحٗ جىرىٍى

ٍوق صٖ  ٍبٌؽبْ ۋٖصىٍٗرٔي لىٍؽبْ ئىضىُ، ئِّٗب ِْٗ ۋٖصِٖگٗ سىالپٍىك لىٍضىُ. ِْٗ صۇَٔبصىىي 

چبؼضا ضىٍٗرٔي زورال  ئ زۈِگٗ ئٗگٗغحۈرِىضىُ، چۈٔىي ِٗٔضٖ ئۇٔضاق لىٍؽۇصٖن وۈچ _ لۇصرٖت 

ىُ، ضىٍٗر صٖۋىحىّٕي لوثۇي ٍوق ئىضى. ٌېىىٓ ِْٗ ضىٍٗرٔي وۇـرىٍىممب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلمب صٖۋٖت لىٍض



لىٍىپ ِبۈب ئٗگٗغحىڭالر. غۇۈب ضىٍٗر ِېٕي ئٍٗىجٍىّٗۈالر، ئ زۈۈالرٔي ئٍٗىجٍٗۈالر، چۈٔىي گۇٔبھ 

ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالرصۇر. ثۈگۈْ ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزاٌّبٍّْٗ، ضىٍٗرِۇ 

ئبٌالھمب جبئٗت _ ئىجبصٖت لىٍىػحب ِېٕي ِېٕي لۇجمۇزاٌّبٍطىٍٗر. ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔبصىىي چېؽىڭالرصا 

ئۇٔىڭؽب غېرىه لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي ئېحىرا  لىٍّبٍّْٗ. غۈثھىطىسوي، ئىّبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈ ، وۇـرىٍىمٕي 

 صٍٖضۇ.« جبٌال  ئ زىگٗ ئۇۋاي لىٍؽبْ زاٌىّالرؼب لبجحىك ئبزاة ثبر

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر _ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي  12

رٖثجىٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ، لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ 

جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر ثۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ئۇالرؼب ئبٌالھحىٓ، 

 ضبالَ ٍېؽىپ جۇرىضۇ. صېگْٗ« ضىٍٗرگٗ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ»پٗرىػحىٍٗرصىٓ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ِۇٔضاق ثىر ِىطبي وٌٗحۈرگٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟  14_  13

صېگْٗ جٗۋھىض وٌٗىّىطي ٍىٍحىسى زېّىٕٕىڭ جېگىضٖ ِۇضحٗھىَٗ ثوٌؽبْ، « الئىالھٗ ئىٌٍٍٗالھ»

ىپ جۇرىضىؽبْ ئېطىً غېشي ئبضّبٔؽب جبلبغمبْ، رٖثجىٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ ۋالحي _ ۋالحىضا ِېۋٖ ثېر

سورِب صٖرىشىگٗ ئوسػبٍضۇ. ئىّبْ صٖرىشىّۇ غۇٔىڭؽب ئوسػبظ ثوٌۇ ، ٍىٍحىسى ِۇئّىٓ  —صٖرٖر 

ئبصِٖٕىڭ لٌٗجىضٖ ِٗھىَٗ ئورۇٔالغمبْ ثوٌىضۇ، غبسٍىرى ثوٌؽبْ ٍبسػي ئِٗٗي، گۈزٖي ئٗسالق 

ىرىٕىڭ ضبۋاثىؽب ھٗر ۋالىث لبجبرٌىمالر ِۇئّىٓ ئبصِٖٕي ئبٌالھمب و جۈرىضۇ، ئۇ ئبصَٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗ

ئېرىػىپ جۇرىضۇ. ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي ئۈگۈت، ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ۋٖ ئىجرٖت ئبٌطۇْ صٖ ، ِۇغۇٔضاق 

 ِىطبٌالرٔي وٌٗحۈرىضۇ.

_ وۇـرى ض زى ٍٗرصىٓ لوِۇرۇ  جبغالٔؽبْ، ٍىٍحىسى ٍوق، غبسٍىرىّۇ ٍوق، ھېچىىّگٗ  15

ئبصِّٖۇ ِۇغۇ ٔبچبر صٖرٖسىٗ ئوسػبظ ثوٌۇ ، ئۇ  پبٍضىطي ٍوق، ٔبچبر صٖرٖسىٗ ئوسػبٍضۇ. وبپىر

 جۇرالطىس، پبٍضىطىس ۋٖ ئبٌالھمب ئ رٌٍٗضىؽبْ ٍبسػي ئٌِٗٗي ٍوق ئبصِٖضۇر.

الئىالھٗ »_ ئبٌالھ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي صۇَٔبصا، جبْ ئۈزگْٗ چېؽىضا، لٗثرىطىضٖ  27

ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ صېگْٗ غبھبصٖت وٌٗىّىطي « ئىٌٍٍٗالھۇ ِۇھِّٗٗصۇْ رٖضۇٌۇٌالھ

جۇرؼۇزىضۇ. ئبٌالھ وۇـرىٍىمٕي ئىشحىَبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ثۇرۇۋېحىضۇ،  

ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍبسػىٍىممب ِۇۋٖپپٗق لىٍىع ۋٖ وبپىرالرٔي جبزاالظ لبجبرٌىك ئىػالرصىٓ ئ زى 

 سبٌىؽبٕٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىضۇ.

ھٗرِٖضٖ ئبِبٍٔىك ئبجب لىٍؽبْ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئي ئىٕطبْ! ئبٌالھٕىڭ  _ 18_  17

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىْٗ وبجحب ٔېّىحىگٗ غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب وۇـرىٍىك 

لىٍؽبْ ۋٖ ئ ز لٗۋِىٕي ئبزصۇرۇ  ثٗصرى ئۇرۇغىؽب ئېٍىپ چىمىع ئبرلىٍىك، ئۇالرٔي جٗھِٕٕٗٔٗىڭ 



و رِىضىڭّۇ؟ ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىضۇ، جٗھَٕٗٔٗ ھبالوىحىگٗ جبغٍىؽبْ لۇرٍٖع وبپىرٌىرىٕي 

 ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

_ئبغۇ وبپىرالر ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ ئبزصۇرۇظ ئۈچۈْ، ئ زٌىرى چولۇٔۇۋاجمبْ  26

ثۇ صۇَٔبصا وٍٗىپ _ ضبپب »ثۇجٍىرىٕي ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ر، صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٍىرى جېسال جۈگٗ  وېحىضۇ. غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍىڭالر ضۈرۈۋېٍىڭال

 «.صوزاسحۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِېٕىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّگٗ ئېَحمىٕىي، ئۇالر ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي  21

بْ ئولۇضۇْ، ـىضٍٗ ٍبوي صوضحٍۇق ئٗضمبجّبٍضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، ثىس ئبجب لىٍؽ

 پۇي _ ِبٌضىٓ ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ٍوغۇرۇْ ۋٖ ئبغىبرا ٍوضۇٔضا ضٗر  لىٍطۇْ.

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ٍبراجمبْ، ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ، غۇ ٍبِؽۇر  21

ثىٍْٗ زېّىٕٕي ٍبغبرجمبْ، زېّىٕضىٓ ضىٍٗرٔىڭ رىسلىڭالرٔي چىمىرىپ ثٗرگْٗ، ضىٍٗرگٗ وېّىٍٗرٔي 

ئِٗرى ثوٍىچٗ صېڭىسصا لبجٕبٍضىؽبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ۋٖ صٖرٍبالرٔي ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىڭالر ئ ز 

 ئۈچۈْ، چبرۋىٍىرىڭالرٔي، زىرائٗجٍىرىڭالرٔي ضۇؼىرىػىڭالر ئۈچۈْ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ زاجحۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ ئبً ثىٍْٗ وۈٕٔي ِۇٔحىسىُ ھٗرىىٗت  22

ؽبْ لىٍىپ ثٗرصى، وېچىٕي ئبراَ ئېٍىپ راھٗجٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ، وۈٔضۈزٔي ثوٌطب ئبٌالھٕىڭ لىٍىضى

 پٗزٌىٕي جىٍٗ  جىرىىچىٍىه لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى.

ئبىالھ سىيەرگە تەىەپ قىيغبُ ّەرسەڭالرّىڭ ھەٍَىسىذىِ ئبتب قىيذى، _   34

ەتيىرىْىڭ مۆپيۊمىذىِ، ئۈ ّېَەتيەرّي سبّبپ ئبىالھْىڭ سىيەرگە ئبتب قىيغبُ ّېَ

ثوىۈضقب تبقىتىڭالر ٍەتَەٍذۇ، سبّبپَۈ تۊگىتىپ ثوالىَبٍسىيەر. ضەمسىسمي، ئىْسبُ 

ئۆزىگە زۇىۈً قىيغۈچىذۇر، ئبىالھْىڭ ّېَەتيىرىگە ئىْتبٍىِ  ىتي ثەك ٍھەقىقەتەُ ّبھب

 .تۈزمورىۈق قىيغۈچىذۇر

. 

ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ ئوؼٍي ئىطّبئىً ثىٍْٗ ئبٍبٌي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي  24

ھبجٗرٔي ِٗوىىگٗ ئورۇٔالغحۇرۇ  لوٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، رٖثجىگٗ صۇئب لىٍىپ ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9 

ئي رٖثجىُ! ِٗوىٗ غٗھىرىٕي پۇلراٌىرى جىٕچ_ ئبِبٍٔىك ئىچىضٖ ٍبغبٍضىؽبْ جىٕچ غٗھٗر لىٍىپ »

 ٗۋالصٌىرىّٕي ثۇجالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ٍىراق لىٍؽىٓ.ثٗرگىٓ، ِېٕي ۋٖ ِېٕىڭ ئ

_ ئي رٖثجىُ! ئۇ ثۇجالر ھٗلىمٗجْٗ ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔىڭ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وېحىػىگٗ  25

ضٗۋٖة ثوٌضى. وىّىي ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىػحب ِبۈب ئٗگٗغطٗ، ئۇ 



بْ ثوٌىضۇ. وىّىي غېرىىٕىڭ ج ۋىٕىضىىي گۇٔبھالرٔي وىػي ِېٕىڭ صىٕىّضا ۋٖ ِېٕىڭ ٍوٌۇِضا ثوٌؽ

لىٍىپ ِبۈب ئبضىٍَىك لىٍىضىىْٗ، غٗوطىسوي، ضْٗ ئ ز پٗزٌىڭ ثىٍْٗ گۇٔبھىبرالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىطْٗ، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔطْٗ. ضْٗ ئۇالرصىٓ سبٌىؽبْ 

 وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىطْٗ.

_ ئي رٖثجىّىس! ئٗۋالصىّٕىڭ ثىر لىطّىٕي ضېٕىڭ ھ رِٗجٍىه ئ ٍۈۈٕىڭ لېػىضىىي گىَبھطىس،  26

ضۇضىس ثىر ۋاصىؽب ئورۇٔالغحۇرصۇَ، ئي رٖثجىّىس! ِْٗ ثۇ ئىػٕي ضېٕىڭ ئِٗرىڭ ثىٍْٗ لىٍضىُ، ئي 

لىطّىٕىڭ  رٖثجىّىس! ئۇالر ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇٍضىؽبْ ثوٌطۇْ. ئي رٖثجىّىس! ئىٕطبٔالرصىٓ ثىر

صىٍٍىرىٕي ئۇالرؼب ئىػحىَبق ثبؼالٍضىؽبْ لىٍؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ضْٗ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ٔېّٗجٍٗرگٗ غۈوۈر 

لىٍىػي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ثۇ جبٍضا جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرؼىٓ. )ئبٌالھ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي 

 ئىجبثٗت لىٍضى .

برا لىٍؽبْ ھِّٗٗ ئىػىّىسٔي ثىٍىپ _ئي رٖثجىّىس! ضْٗ ثىسٔىڭ ٍوغۇرؼبْ ۋٖ ئبغى 27

 ّىٕىڭ ضىرجىضا ئِٗٗش.ىئبضّبْ_ زېّىٕضىىي ھېچ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ ئىٍ«. جۇرىطْٗ

ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ۋالحىّضا ِبۈب »_ ئىجراھىُ ئبٌالھمب ھِٗضۇضبٔب ئېَحىپ ِۇٔضاق صېضى9  28

ئىطّبئىً ثىٍْٗ ئىطھبلٕي ئبجب لىٍؽبْ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىّْٗ، ثبرچٗ ِٗصھىَٗ ئبٌالھمب سبضحۇر! 

جىٍٗ   غٗوطىسوي، رٖثجىُ صۇئب لىٍؽۇچىٕىڭ صۇئبضىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر. ِْٗ ئبٌالھحىٓ پٗرزٖٔث

 صۇئب لىٍؽبْ ئىضىُ، صۇئبٍىّٕي ئىجبثٗت لىٍضى. 

_ ئي رٖثجىُ! ِېٕي ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ۋٖ ئٗڭ ِۇوِّٗٗي صٖرىجىضٖ ئبصا لىٍىضىؽبْ لىٍؽىٓ،  36

ِېٕىڭ ٔٗضٍىّضىٓ وېٍىضىؽبٔالرٔىّۇ ٔبِبزؼب ئٗھّىَٗت ثېرىضىؽبْ لىٍؽىٓ
(54 

، ئي رٖثجىّىس! 

 ىحىّٕي لوثۇي لىٍؽىٓ.صۇئبٍىّٕي ئىجبثٗت لىٍؽىٓ، ئىجبص

_ ئي رٖثجىّىس! ِېٕىڭ ۋٖ ئبجب _ ئبٔبِٕىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ئىٕطبٔالر ثۇ صۇَٔبصا  31

لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٌىرىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ھبزىر ثوٌۇ  

 «.جۇرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ

پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ۋٖ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍىع، ِۇئّىٍٕٗرگٗ  _ ئي 31

ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ لبجبرٌىك گۇٔبھالرٔي ضبصىر لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ 

ٗر لىٍّىػٍىرىضىٓ ئبٌالھٕي سٗۋٖرضىس صٖ  ئوٍٍىّىؽىٓ! ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي لورلۇٔچحىٓ و زٌ

                                                             
 صٖ  ِٗٔٗ ئېَحىٍؽبْ.«ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽىٓ ثىسٔي صىٕضا»جٗپطىر لۇرجۇثىَضا ئبٍٗجى9ٗ   54)



چٗوچىَىپ لبٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر وېچىىحۈرىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ .

_ لىَبِٗت وۈٔي ئبغۇ زاٌىّالر ثبغٍىرىٕي و جۈرگْٗ ھبٌضا، لٗثرىٍىرىضىٓ جېسٌىىحٗ چىمىپ،  32

چ ٔٗرضىٕي و رٌٍّٖٗضۇ، صىٍٍىرى چبلىرىٍؽبْ جٗرٖپىٗ لبرا  ٍۈگۈرىضۇ، و زٌىرى لورلۇٔچحىٓ ھې

 ثوٌطب )ئٗلىً _ ئىضراوحىٓ  سبٌىٌ ثوٌۇ  لبٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ لىَبِٗت وۈٔىضىىي ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ.  33

ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ ئبزراق ِ ھٍٗت ثٗرگىٓ، »غۇ چبؼضا9  وبپىرٌىمٕي جبٌال  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالر

صٖ  ٍبٌۋۇرىضۇ. ئۇالرؼب وبٍىؽبْ ھبٌضا « ىڭٕي لوثۇي لىالٍٍي، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئٗگىػٍٍٗيصٖۋىح

صٖ  ‹  ثىس ھٗرگىس ٍولبٌّبٍّىس، ئبسىرٖجىٗ ثبرِبٍّىس›ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چېؽىڭالرصا  »صېَىٍىضۇوي، 

 لٗضَٗ ئىچىْٗ ۋٖ ثۈگۈٔىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئِٗٗضّىضىڭالر؟

زۇٌۇَ لىٍىپ ھبالن ثوٌؽبْ ئبص، ضِٗۇص لبجبرٌىك وبپىر لٗۋٍِٗرٔىڭ ٍۇرجٍىرىضا _ ضىٍٗر ئ زىگٗ  34

ِبوبٔالغمبْ ئىضىڭالر، ئۇالرٔي لبٔضاق ھبالن لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ئبۈٍىؽبْ ۋٖ ثىٍگْٗ ئىضىڭالر، 

لۇرئبٔضا ضىٍٗرگٗ ثۇ جوؼرىضا و پٍىگْٗ ِىطبٌالرٔي وٌٗحۈرگْٗ ئىضۇق، ئِّٗب ضىٍٗر ئىجرٖت 

 «.ئبٌّىضىڭالر

_ ِۇغرىىالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ ٌحۈرۈۋېحىع ئۈچۈْ ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىۋىضى،  35

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحىٕي ئۇالرٔىڭ ئ زىگٗ لبٍحۇرۇۋٖجحي. ئۇالرٔىڭ ضۇٍىمٗضحٍىرى جبؼٕي 

ۇر. ئ رۈۋٖجىۈصٖن صٖرىجىضٖ وۈچٍۈن ثوٌۇ  وٗجىْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرصىٓ وۈچٍۈوح

 ئۇالر ئبٌالھمب لىٍچىٍىه زىَبْ ٍٗجىۈزٌّٖىضى، ثٌٗىي ئ زٌىرىگٗ زىَبْ ضبٌضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىع، وبپىرالرٔي ِٗؼٍۇ   36

لىٍىع ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍىضۇ صٖ  ئوٍٍىّىؽىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِۇجٍٗق 

ٔىڭؽب ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ، صۈغٍّٗٔىرىضىٓ ئٗڭ لبجحىك ئىٕحىمبَ ئبٌؽۇچىضۇر )ثۇ ؼبٌىجحۇر، ئۇ

 سىحبة ثبرٌىك ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ لبرىحىٍؽبْ .

_ ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرىضىٓ ئىٕحىمبَ ئېٍىػي لىَبِٗت وۈٔىضٖ ثوٌىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ زېّىٓ ثبغمب  37

ثوٌۇ  لبٌىضۇ، ئبضّبٔالرِۇ ثبغمب ثىر ئبضّبٔالرؼب  ثىر زېّىٕؽب ئبٍٍىٕىپ وۈِۈغحٗن ئبپئبق ۋٖ جۈپحۈز

ئبٍٍىٕىضۇ، ثبرچٗ سبالٍىك ئ ز زاجىضا، ئىطىُ _ ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ٍېگبٔٗ ثوٌؽبْ، ھٗر 

ٔٗرضىٕي لٗھرى ثىٍْٗ ثوٍطۇٔضۇرؼبْ، لۇصرٖجٍىه ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثېرىع ئۈچۈْ لٗثرىٍىرىضىٓ 

 جىرىٍىپ چىمىضۇ.



پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت وۈٔىضٖ گۇٔبھىبرالرٔي پۇت _ لوٌٍىرى زٖٔجىرٌٗر ثىٍْٗ ثىر _ _ ئي  38

 ثىرىگٗ چېحىٍىپ ثبؼالٔؽبْ ھبٌضا ۋٖ ئىٕحبٍىٓ سبرٌىك ئىچىضٖ و رىطْٗ.

_ ئۇالرٔىڭ و ۈٍىىي جېسال ئوت جۇجىػىضىؽبْ لبرىّبٍضىٓ ثوٌىضۇ، ئوت ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي  46

 ئورىۋېٍىپ و ٍضۈرۈۋېحىضۇ.

_ ئبٌالھ ئۇالرؼب ثۇٔي ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصىىي لىٍّىػٍىرىؽب جبزا ثېرىع ئۈچۈْ لىٍىضۇ. ھٗرثىر  41

ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ. ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ جېس  ئبصِٖگٗ

 ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر.

ھالٔضۇرۇظ، ئۇالرؼب _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبْ ئىٕطبٔالرٔي ئبگب 41

ٔٗضىھٗت لىٍىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىػي ۋٖ ئٗلٍي ضبؼالَ 

 وىػىٍٗرٔىڭ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئېٍىػي ئۈچۈْ، ئىٕطبٔالرؼب ثىس جٗرٖپحىٓ ئۇلحۇرۇظ ۋٖ ئېالٔضۇر.

  



 ھىجر ضۈرىطى

 

 الٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغ

_ ئٌٗىؿ. الَ. را )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ثۇ  1

ئۇٌۇغ ئبٍٗجٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثٕىڭ، ٍٗٔي ھٗلىمٗجٕي ئٗڭ 

ٕىڭ ٍبسػي ض زٌٗر ثىٍْٗ، ئٗڭ روغْٗ صٌٖىٍٍٗر ثىٍْٗ ئوپئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ لۇرئبٔ

 ئبٍٗجٍىرىضۇر.

_ وبپىرالر ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبرىطىضىىي گۇٔبھىبر وىػىٍٗرٔىڭ صوزاسحىٓ چىمىرىٍؽبٍٔىمىٕي و رگْٗ  1

چبؼضا، وبغىي ثىسِۇ ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ ئىػىٕىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوٌۇ ، ئۇالر صوزاسحىٓ 

 چىمىرىٍؽبٔضٖن چىمىرىٍطبلچۇ، صٖ  ئبرزۇال  وېحىضۇ.

پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ وبپىرالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالر ٍٗ  _ ئىچىپ، صۇَٔب ٌٗززٖجٍىرىضىٓ _ ئي  2

ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۇرضۇْ، ئۇالرصىىي صۇَٔبٌىك ئبرزۇ _ ئبرِبٔالر ئۇالرٔي ئبٌالھمب جبئٗت _ 

ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثٗٔض لىٍىپ جۇرضۇْ. ئۇالر ئۇزالمب لبٌّبً لىٍّىػٍىرىٕىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحىىي 

 ىَبٍٔىك ئبلىۋىحىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ.ز

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالر ضېٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئ زٌىرىگٗ ئبزاة چۈغۈرۈٌۈغىٕي جٌٗٗ   3

لىٍطىّۇ، ثىس ھېچمبٔضاق ثىر غٗھٗرٔي ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالحىضىٓ ثۇرۇْ ھبالن لىٍّبٍّىس، ئۇالرٔي 

بِبِْٗ ئوسػىؽبْ چبؼضا، ئبٔضىٓ ئۇالر ھٗصصىضىٓ ئېػىپ ثۇرۇٔمي ھبالن لىٍىٕؽبْ لٗۋٍِٗرگٗ ج

 ھبالن لىٍىّىس.

_ ھېچمبٔضاق ثىر ئۈِّٗت ئ زىٕىڭ ئٗجىٍىضىٓ ئېػىپ وېحىپ، ئۇٔي ئۇزارجبٌّبٍضۇ ٍبوي  4

 ئٗجىٍىضىٓ ثۇرۇْ ھبالن ثوٌۇ ، ئۇٔي وېٍّٗحٌٍّٗٗضۇ.

ي ئ»ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ9  _   6_ 5

ئبٌالھ ِېٕي ›لۇرئبْ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ئبصَٖ! ضْٗ ئٗلٍىضىٓ ئبزؼبْ ئبصَٖ ئىىٗٔطْٗ. ئٗگٗر ضْٗ 

صېگْٗ ض زۈۈضٖ راضحچىً ثوٌطبڭ، ضبۈب گۇۋاھٍىك ثېرىضىؽبْ ‹ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحي

 صېضى.« پٗرىػحىٍٗرٔي ئبٌضىّىسؼب ئېٍىپ وٌٗطٗۈچۇ؟

ٗرىػحىٍٗرٔي پٗلٗت ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي ثىس پ»_ ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ9  7

ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ وېچىىحۈرًِٗ جبزاالظ ئۈچۈٔال چۈغۈرىّىس، پٗرىػحىٍٗر ئبزاة ثىٍْٗ 

 صېضى. « چۈغىْٗ چبؼضا ئۇالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىٍٍّٗضۇ



ب ثىر ٔٗرضٗ _ لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھٗلىمٗجْٗ ثىس ٔبزىً لىٍضۇق ۋٖ ئۇٔىڭؽ 8

 لوغۇ  لوٍۇظ ٍبوي ثىر ٔٗرضٗ ئېٍىۋېحىػحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئ زىّىس لوؼضاٍّىس.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضىّۇ  _   11_ 16

ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئۇ ئۈِّٗجٍٗرگٗ لبٔضالال ثىر پٍٗؽِٗجٗر وٌٗطٗ، ئۇالر 

ِٗضشىرٖ لىٍىػحي. )ثۇ ئبٍٗجٍٗرصٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ. چۈٔىي ئۇٔي 

ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرى پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٔضٖن، ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ 

 ئىچىضىىي وبپىرالرِۇ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ .

ئىچىضىىي گۇٔبھىبرالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي  ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ _   12_  11

ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت وۇـرىٍىمٕي ضبٌؽىٕىّىسصٖن، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ 

لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ 

ؽىّۇ وۇـرىٍىمٕي ضبٌىّىس. ئىٕىبرچىالرٔىڭ ھبالن ثوٌۇغي ئىػّٗٔىگْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ صىٍٍىرى

ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ثېػىضىٓ ئ جىْٗ لبٔۇٔىَٗجحۇر، ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرىّۇ غۇالرؼب ئوسػبغحۇر، 

 ثۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ۋٖ ئىٕىبرچىٍىمىٕي صاۋاِالغحۇرؼبٔالرِۇ ھبالن ثوٌىضۇ.

وبپىرالرؼب ئبضّبٔضىٓ ثىر ئىػىه ئېچىپ ثٗرگْٗ ۋٖ ئۇالر ثۇ ثىس ِٗوىىٍىه  _ 14_  13

ئىػىىحىٓ ئبضّبٔؽب ئ رٌٗ  ئۇ ٍٗرصٖ ئبٌالھٕىڭ ئبجبٍىت ضٌٗحٗٔىحىٕي و رگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر 

و زٌىرىّىس ضېھىرٌٗٔضى، ثىس و رِىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي و رگٗٔضٖن سىَبٌؽب »ٍٗٔىال ئىػٍّٗٔٗححي ۋ9ٖ 

 صېگْٗ ثوالجحي.« ىسٔىڭ ئٗلٍىّىسٔي ضېھىرٌٗ  لوٍضىوٗ  لبٌضۇق، ِۇھِّٗٗص ث

_ ثىسٔىڭ لۇصرىحىّىسٔىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئٗڭ ٍېمىٓ ئبضّبٔضا ٍۇٌحۇزالرؼب  15

الرٔي لىٍضۇق، ئۇالر ئبرلىٍىك ٍوٌالرٔي و رگىٍي، ۋالىحالرٔي ھېطبثٍىؽىٍي، ِۇٔجٗت ۋٖ لبلبش ىئورثىح

پٗوىۇر لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔالر ئۈچۈْ ثۇ ئبضّبٕٔي ٍٗرٌٗرٔي ثىٍگىٍي ثوٌىضۇ. لبرا  جٗ

 ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ زىٕٕٗجٍىضۇق.

_ ثىس ئبضّبٕٔي ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔؽبْ ھٗرثىر غٍٗحبٕٔىڭ ٍېحىپ ثېرىػىضىٓ  16

 لوؼضىضۇق.

رىضىٓ _ پٗلٗت لىطّْٗ غٍٗحبٔالرٔىڭ ثٗزى ۋالىحالرصا ئبضّبٔضىىي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌى 17

ئوؼرىٍىمچٗ ئبۈٍىۋاٌىضىؽبٍٔىرى ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ٌېىىٓ روغْٗ ئبلبر ٍۇٌحۇز ئۇٔي لوؼال  

ٍۈرۈ  و ٍضۈرۈۋېحىضۇ. ئبلبر ٍۇٌحۇز و ٍضۈرۈغحىٓ ثۇرۇْ ثٗزى غٍٗحبٔالر ئبۈٍىۋاٌؽبْ سٗۋٖرٌٗرٔي ٍٗر 

 ٍۈزىضىىي ئبصىّىٌ غٍٗحبٍٔىرىؽب ٍٗجىۈزۈ  ثوٌىضۇ.



ٗڭ لىٍضۇق، زېّىٕٕي جۇجۇ  جۇرضۇْ صٖ  ئۈضحىگٗ جبؼالرٔي _ ٍٗر ٍۈزىٕي ٍېَىپ و 18

ئورٔبجحۇق، ٍٗر ٍۈزىضٖ ئىٕطبٔالر ئېھحىَبجٍىك ثوٌىضىؽبْ ھٗرسىً ئ ٌچٍِٗىه ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي 

 ئ ضحۈرصۇق.

_ ٍٗر ٍۈزىضٖ ضىٍٗر ئۈچۈْ ِٗصٍٖٔٗرصىٓ، جبغالرصىٓ ٍبضىٍىضىؽبْ جۇرِۇظ الزىّٗجٍىىٍىرىٕي  16

ٔٗ ثبٌىالرٔي، سىسِٗجچىٍٗرٔي ۋٖ چبرۋىالرٔي ئبجب لىٍضۇق، ضىٍٗر ئۇالرصىٓ ٍبراجحۇق. ضىٍٗرگٗ ٍٗ

ِٗٔپٗئٗجٍىٕىطىٍٗر، ئِّٗب ئۇالرٔىڭ رىسلىٕي ضىٍٗر ثٗرٍِٗطىٍٗر، ئۇالرٔىڭ رىسلىٕي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ 

رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئ زى ثېرىضۇ، ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئ ز پٗزٌىضىٓ ئبجب لىٍؽبْ ئىٕئبِي ۋٖ ئىسزٖت _ 

 ِىضۇر.ئىىرا

_ ئىٕطبٔالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ لبٔضالال ٔٗرضٗ ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭ ھِّٗٗ جۈرىٕىڭ  11

سٗزىٕىٍىرى ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسصىضۇر، ثىس ئۇٔي پٗلٗت ٌِٗۇَ ِىمضارصىال چۈغۈرىّىس. سٗزىٕىٍٗر 

ضۇ. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ثوٌۇ ، ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ثېرىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ثٗرٍِٗ

 ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ ثوٌىضۇ.

_ ثىس غبِبٌالرٔي ئٗۋٖجىپ، ثۇٌۇجالرٔي ٍبِؽۇرؼب جوٌضۇرصۇق، ثۇٌۇجحىٓ ضىٍٗرٔي،  11

چبرۋىٍىرىڭالرٔي ۋٖ زىرائٗجٍىرىڭالرٔي ضۇؼىرىػمب ٍېحٗرٌىه ٍبِؽۇرٔي ٍبؼضۇرۇ  ثٗرصۇق، ٍبِؽۇر 

ٍىپ ضبلالظ ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالرصىٓ وٌٍّٗٗضۇ، ٌېىىٓ ضۈٍىٕي ضۇ ئبِجبرٌىرىڭالرؼب لبچىٍىۋې

 ضىٍٗرگٗ رٖھىُ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇٔي ثىس ضبلال  ثېرىّىس.

_ غٗوطىسوي، ثىس ھبٍبجٍىمحب ٍوق ثوٌؽبْ ثىرىٕي ٍبرىحىپ ٍبغىحىّىس، ھبٍبجٍىمحب ثبر ثوٌؽبْ  12

چٗ ِٗۋجۇصاجمب ثىس ۋارىطٍىك ثىرىٕي ئٗجىٍي جوغمبٔضىٓ وېَىٓ ئ ٌحۈرىّىس، زېّىٕؽب ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ثبر

 لىٍىّىس.

_ غٗوطىسوي، ثىس ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ زاِبٔىضىٓ ثېرى ثۇ صۇَٔبؼب وېٍىپ وٗجىٍٗٔٗرٔي،  13

 ھبٍبجحب جۇرۇۋاجمبٔالرٔي ۋٖ لىَبِٗجىٗ لٗصٖر صۇَٔبؼب وېٍىضىؽبٔالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ، ئوثضاْ ثىٍىّىس.

الرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ئۇالرؼب _ غٗوطىسوي، رٖثجىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔ 14

ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىضۇ. ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثبرٌىك 

جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر، ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ 

 ئِٗٗش.



ئبۋاز چىممۇصٖن لۇرۇؼبْ لبرا الٍضىٓ ٍبراجحۇق. ثۇ  _ غٗوطىسوي، ثىس ئبصِٖٕي چٗوطٗ 15

لۇرۇؼبْ لبرا الً ئۇزۇْ ۋالىث جۇرؼبٍٔىمحىٓ رٖۈگي ۋٖ ھىضى ئٗضٍىضىىي ھبٌىحىضىٓ ئ زگىرىپ 

 وٗجىْٗ الً ئىضى.

_ جىٕالرٔىڭ ئبجىطي ئىجٍىطٕي ئبصِٖٕي ٍبرىحىػحىٓ ئىٍگىرى جۈجۈٔطىس ئوت ٍبٌمۇٔىضىٓ  16

 ٍبراجمبْ ئىضۇق.

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ »پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، رٖثجىڭ ئ ز ۋالحىضا پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ  _ ئي 17

 چٗوطٗ ئبۋاز چىممۇصٖن لۇرۇؼبْ لبرا الٍضىٓ ئىٕطبْ ٍبرىحىّْٗ.

_ ِْٗ ئۇٔي ٍبرىحىپ، غٗوىٍگٗ وىرگۈزۈ ، ئۇٔىڭؽب جبْ وىرگۈزگْٗ چبؼضا، ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب  18

 ېگْٗ ئىضى.ص« ھ رِٗت ۋٖ ئىسزٖت ضٗجضىطي لىٍىڭالر

پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ثىرىّۇ لبٌّبً ھِّٗىطي ضٗجضٖ لىٍضى، ٌېىىٓ ئىجٍىص  _   21_ 26

 پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضٗجضٖ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي.

 صېضى.« ضْٗ ٔېّىػمب پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضٗجضٖ لىٍّىضىڭ؟»_ ئبٌالھ ئىجٍىطمب9  21

ضْٗ رٖۈگي »جشورٌۇلىٕي ئبغىبرىٍىؽبْ ھبٌضا9 _ ئىجٍىص ئ زىٕىڭ ھبوبۋۇرٌۇلىٕي ۋٖ ھٗضٗ 22

« ئ زگىرىپ وٗجىْٗ لۇرۇق لبرا الٍضىٓ ٍبراجمبْ ئىٕطبْ ِېٕىڭ ضٗجضٖ لىٍىػىّؽب الٍىك ئِٗٗش

 صېضى.

ئۇٔضالحب، ضْٗ جٕٗٔٗجحىٓ ٍولبي! ضْٗ ئِٗضى ثبرچٗ »ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب9  _   23_  23

لوؼالٔضىڭ. غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالر ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ٍبسػىٍىمحىٓ ٍىراق لىٍىٕضىڭ، ِېٕىڭ رٖھّىحىّضىٓ 

ضبۈب  ھېطبة ثېرىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٌىرىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر

 صېضى.« ٌٗٔٗت ٍېؽىپ جۇرىضۇ

ئي رٖثجىُ! ثٗٔضىٍىرىڭ جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ِېٕي صۇَٔبصا »_ ئىجٍىص9  25

 ى.صېض« لبٌضۇرؼىٓ

ثوٌضى، ضْٗ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبت جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبْ لىَبِٗت »ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب9  _   27_ 26

وۈٔىگٗ لٗصٖر ئِٗٗش، ثٌٗىي ثىرىٕچي لېحىٍّىك ضۇر چېٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثبرٌىك ِٗسٍۇلبت 

صېضى. ئبٌالھٕىڭ ئىجٍىطمب ِۇٔضاق پۇرضٗت ثېرىػي « ئ ٌىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر ھبٍبت لبٌىطْٗ

 ٔبھىٕي جېشىّۇ و پٍٗحىع ۋٖ ئىٕطبٔالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈٔضۇر.ئۇٔىڭ گۇ



ئي رٖثجىُ! ضْٗ ِېٕي ئبزصۇرؼبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ، ٍٗر ٍۈزىضٖ »ئىجٍىص ئبٌالھمب9  _   36_ 28

_ ِٗئطىَٗجٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ چىراٍٍىك و رضىحىّْٗ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي  ئبصَٖ ثبٌىٍىرىؽب گۇٔبھ

ٍٗت لىٍؽبْ، ضبۈب ئىحبئٗت لىٍىػمب جبٌٍىؽبْ ۋٖ ثۇٔىڭؽب زىث چولۇَ ئبزصۇرىّْٗ. ٌېىىٓ ضْٗ ھىضا

 صېضى.« وېٍىضىؽبْ ئىػالرصىٓ پبن لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىڭٕي ئبزصۇراٌّبٍّْٗ

ثۇ ِبۈب ۋٖ ِېٕىڭ جٕٗٔىحىّگٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوپحوؼرا ٍوٌضۇر. »ئبٌالھ9  _   31_  31

ب ضېٕي ئىگٗ لىٍّبٍّْٗ، ئۇالرٔي جوؼرا غٗوطىسوي، ِبۈب ئىشالش لىٍىضىؽبْ ثٗٔضىٍىرىّٕىڭ صىٍىؽ

ٍوٌضىٓ ئبزصۇراٌّبٍطْٗ. ٌېىىٓ ضْٗ ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ضبۈب ئٗگٗغىْٗ 

 صېضى.« ئبزؼۇٔالرٔىال ئبزصۇراالٍطْٗ

_ غٗن _ غۈثھىطىسوي، صٖھػٗجٍىه صوزار ئوجي ئىجٍىص ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىگٗ  32

 جٍَٗبرالٔؽبْ جبٍضۇر.

ٗھِٕٕٗٔٗىڭ ٍٗجحٗ صٖرۋازىطي ثوٌۇ ، ھٗرثىر صٖرۋازا ٍٗٔٗ ثىرىضىٓ ج ۋٖٔضۇر_ ج 33
55

 ،

 ئىجٍىطٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ ھٗرثىرى ئٌٍِٗٗىرىگٗ لبرا  ِۇئٍَْٗٗ صٖرۋازىضىٓ وىرىضۇ.

ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىػحىٓ ضبلالٔؽبْ  _   37_ 34

ثۇ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ »ٕٗٔٗت ثبؼچىٍىرىضا ۋٖ ثۇاللالرٔىڭ ٍېٕىضا ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب9 وىػىٍٗر، ئٌٗۋٖجحٗ ج

صېَىٍىضۇ. « ھٗرلبٔضاق و ۈۈٌطىسٌىىحىٓ ئبِبْ ثوٌؽبْ ۋٖ ئبزاثحىٓ سبجىرجَٗ ثوٌؽبْ ھبٌضا وىرىڭالر!

ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضا ھٗضٗت ۋٖ صۈغٍّٗٔىىحىٓ ٔېّٗ ثوٌطب ئۇٔي چىمىرىپ جبغالٍّىس، ئۇالر 

 رصٖ ئ زئبرا لېرىٕضاظ ثوٌۇ  ٍبغبٍضۇ، جٗسحٍٗر ئۈضحىضٖ ثىر _ ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌحۇرىضۇ.جٕٗٔٗجٍٗ

جٕٗٔٗجحٗ ئۇالرؼب ھېچمبٔضاق چبرچبظ ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحىٓ چىمىرىۋېحىٍٍّٗضۇ، ثٌٗىي 

 ِٗۈگۈ جۇرىضۇ.

ّىٓ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىٍىرىّگٗ سٗۋٖر لىٍؽىٕىي، ِْٗ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ِۇئ _   46_ 38

ثٗٔضىٍىرىّٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىّْٗ، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي رٖھىُ لىٍؽۇچىّْٗ. 

 گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍّىؽبٔالرؼب ِېٕىڭ ئبزاثىُ ٔبھبٍىحي لبجحىمحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ئىجراھىّٕىڭ پٗرىػحىٍٗرصىٓ ثوٌؽبْ ِېھّبٍٔىرى ھٗلمىضىىي 41

ر ئىجراھىّؽب ثبٌىطي ثوٌىضىؽبٍٔىمىضىٓ ثېػبرٖت ثېرىع ۋٖ ٌۇت لٗۋِىٕىڭ ھبالن سٗۋٖر ثٗرگىٓ. ئۇال

 لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ وٌٗگْٗ ئىضى.

                                                             
ثىر لٗۋىحىگٗ ِۇئٍَْٗٗ ئبصٍِٖٗر وىرىضۇر، صٖ   -ثٗزى ِۇپٗضطىرٌٗر جٗھَٕٗٔٗ ٍٗجحٗ لٗۋٖجٍىه ثوٌۇ ، ھٗر 55

 .ثٗت  -17جوَ،  -16 «جٗپطىرى لۇرجۇثي»لبراٍضۇ )



_ پٗرىػحىٍٗر ئىجراھىّٕىڭ ٍېٕىؽب وىرگْٗ چېؽىضا، ئۇٔىڭؽب ضبالَ ثٗرصى، ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ  41

ئېٍىپ وٌٗضى، ئِّٗب ئۇالر ٍېّىضى. ئىجراھىُ ثۇ ضبٌىّىٕي ئىٍىه ئبٌضى، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب جبِبق 

 صېضى.« ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرصىٓ لورلۇۋاجىّىس»ئٗھۋإٌي و رۈ 9 

لورلّىؽىٓ، ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضبۈب صىٕضا وبجحب ئبٌىُ ثوٌىضىؽبْ ثىر »_ پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب9  42

 وؼۇي ئىطھبق ئىضى.صېضى. ِٗزوۇر ئ« ئوؼٍۇڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمي جوؼرۇٌۇق سۇظ سٗۋٖر ثېرىّىس

ثبالَ  ِْٗ ۋٖ ئبٍبٌىُ لېرىپ وٗجىْٗ جۇرضبق، ِبۈب»_ ئىجراھىُ ھٍٗراْ لېٍىپ9  43

ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرصىڭالرِۇ؟ ِبۈب لبٔضاق ھٍٗراْ لبالرٌىك ئىع ثىٍْٗ سۇظ 

 صېضى.« سٗۋٖر ثېرىۋاجىطىٍٗر؟

لىمٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرصۇق، ثبالڭ ثىس ضبۈب ئبٌالھ ثىسگٗ ثىٍضۈرگْٗ ھٗ»_ ئۇالر9  44

 صېضى.« ثوٌۇغحىٓ ئۈِىضضىسٌّٗٔىگىٓ

جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وٗجىٍٗٔٗرصىٓ ثبغمب ھېچىىُ رٖثجىّٕىڭ »ئىجراھى9ُ  _   46_ 45

رٖھّىحىضىٓ ئۈِىضضىسٌٍّٗٔٗضۇ. ئي ئٌٗچىٍٗر! ضىٍٗر ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ لبٔضاق ِۇھىُ ئىع ثىٍْٗ 

 صېضى.« وٌٗضىڭالر؟

ئبٌالھ ثىسٔي ئبزؼۇْ ِۇغرىه لٗۋَ _ ٌۇت لٗۋِىٕي ھبالن لىٍىع »پٗرىػحىٍٗر9  _ 56_ 47

ئۈچۈْ ئٗۋٖجحي، پٗلٗجال ٌۇت ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئۇالرٔي 

ھبالن لىٍّبٍّىس، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لۇجمۇزىّىس. ٌېىىٓ ٌۇجٕىڭ ئبٍبٌىٕي لۇجمۇزِبٍّىس، وبپىرٌىمي 

ۈپٍٍٗىضىٓ ئۇٔىڭ ھبالن ثوٌىضىؽبٔالر لبجبرىضا ھبالن ثوٌۇغىٕي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ج

 صېضى.« ثٌٗگىٍىضۇق

ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ »ئٌٗچىٍٗر ٌۇجٕىڭ ئبئىٍىطىگٗ وٌٗگْٗ چبؼضا، ٌۇت ئۇالرؼب9  _   51_  51

 صېضى.« ٔبجؤۇظ ئبصٍِٖٗرؼۇ؟

ىڭ لٗۋِىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ لورلّىؽىٓ، ثىس ضېٕ»پٗرىػحىٍٗر ئېَححي9 _  54_ 52

ئىػّٗٔىگْٗ ۋٖ غٗن لىٍىپال جۇرؼبْ غۇ ئبزاثٕي ئېٍىپ وٌٗضۇق. ثىس ضبۈب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

ھٗلىمٗجٕي ئېٍىپ وٌٗضۇق، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ راضث گٗ  لىٍىۋاجىّىس. وېچىٕىڭ ئبسىرىضا ئبئىٍٗۈضىىي 

ىممبْ وىػىٍٗر ئبرلبۈضا لېٍىپ ئبزاثمب ِۇئّىٍٕٗرٔي ئېٍىپ لٗۋِىڭضىٓ ئبٍرىٍىپ ٍوٌؽب چىممىٓ، ٍوٌؽب چ

صۇچبر ثوٌۇ  لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىضا ِبۈؽىٓ، ضىٍٗرصىٓ ھېچجىر ئبصَٖ 

ئبرلىطىؽب لبرىّىطۇْ، ئبِبٍٔىمحب ثوٌۇغۇۈالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ٍٗرگٗ لبرا  جېس 

 «.ئىٍگىرىٍٗۈالر



 صٖ  ۋٖھىٌ لىٍضۇق.« ًٍٔٗ ھبالن ثوٌۇ  جۈگىػىضۇضٗھٗر ۋالحىضا لٗۋِىڭ پۈجۈ»_ ٌۇجمب9  55

_ غٗھٗر ئبھبٌىطي ٌۇجٕىڭ ئ ٍىگٗ ِېھّبْ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ئبۈال ، ئۇالر ثىٍْٗ  56

 ثٗچچىۋازٌىك لىٍىع ئۈچۈْ سۇغبٌٍىٕىپ، ٌۇجٕىڭ ٍېٕىؽب ٍېحىپ وېٍىػحي.

ر ثۇالرؼب ثۇالر ِېٕىڭ ِېھّىٕىّضۇر ۋٖ ِېٕىڭ ھىّبٍِٗضىضۇر، ضىٍٗ»ٌۇت ئۇالرؼب9 [58_ 57

چېمىٍىپ لوٍۇ  ِېٕي رٖضۋا لىٍّبۈالر، ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لورلۇۈالر، ئۇالرؼب چېمىٍّبۈالر، ِېٕي 

 صېضى.« سىجبٌٗجحٗ لوٍّبۈالر

ثىس ضبۈب وٌٗگْٗ ھېچىىّٕي ِېھّبْ لىٍّىؽىٓ، چۈٔىي ثىس ئۇٔىڭ »_ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي9  66

 صېضى.« ثىٍْٗ ثٗچچىۋازٌىك لىٍىّىس صېّىگّٗٔىضۇق؟

ئٗگٗر غٗھۋىحىڭالرٔي لبٔضۇرِبلچي ثوٌطبۈالر، ثۇالر ِېٕىڭ لىسٌىرىّضۇر، »_ ٌۇت ئۇالرؼب9  61

ئۇالرٔي ٔىىبھال  ئېٍىڭالر، غٗھۋىحىڭالرٔي ئبٍبٌٍىرىڭالر ئبرلىٍىك لبٔضۇرۇ ، ئٗرٌٗرگٗ 

 صېضى.« چېمىٍىػحٗن ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ لٗثىھ ئىػٕي لىٍّبۈالر

ِٗسٍۇلبجىٕىڭ ئىطّىٕي ئبجب ، سبٌىؽبْ ئىػمب لٗضَٗ لىٍىضۇ،  ئبٌالھ ئ زى سبٌىؽبْ[ 62_ 61

ئِّٗب ئىٕطبٔالر پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍٗٔال لٗضَٗ لىالالٍضۇ. ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص 

ٌۇت »ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ھ رِٗجٍىگٍٗٔىىحىٓ، ئۇٔىڭ ھبٍبجي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ ِۇٔضاق صېضى9 

ك ئبزاثمب ٍوٌۇلمبٔؽب لٗصٖر، ئۇالر چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇق لٗۋِي ئٗجىگْٗ وۈْ چىمىع ۋالحىضا لبجحى

 «.ئىچىضٖ جېڭىرلب  ٍۈرۈغىضۇ

_ ئۇالرٔىڭ ٍۇرجىٕي ئبضحىٓ _ ئۈضحۈْ لىٍىۋٖجحۇق ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ضبپبي جبغالرٔي  63

 ٍبؼضۇرصۇق.

غٗوطىسوي، ئۇالرؼب وٌٗگْٗ ھبالوٗجحٗ ئىجرٖت ٔٗزىرى ثىٍْٗ لبرىؽۇچىالر ئۈچۈْ [ 66_ 64

ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ ئىجرٖت ثبر. ئۇالرٔىڭ و ِحۈرۈٌگْٗ ٍۇرجىٕىڭ سبراثىطي ھېٍىھَٗ ٍوي ئۈضحىضٖ 

جۇرِبلحب. ئۇ جبٍضىٓ ئ جىْٗ ٍوٌۇچىالر و رۈ  جۇرىضۇ. ئۇالرٔي ھبالن لىٍىػىّىسصا ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ 

 ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.

ھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ئورِبٍٔىك غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ثوٌؽبْ غۇئٍٗت ئٌٍٗٗ [68_ 67

ئبٌالھٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍىػحب ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ 

وبپىرالر ئىضى. ئۇالرؼب لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي جېحىححۇق، ٌۇت لٗۋِىٕىڭ غٗھىرى ثىٍْٗ ئورِبٍٔىك 

حىضٖ ئوپئوچۇق و رۈٔۈ  غٗھٗرٔىڭ سبراثىٍىرى ھېٍىھَٗ ٍوٌۇچىالر ئ جۈ  جۇرىضىؽبْ ٍوي ئۈض

 جۇرِبلحب.



_ ھىجر ۋاصىطىٕىڭ ئبھبٌىطي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىّۇ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبٌؽبٔچي  76

صٖ  ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌضى. چۈٔىي 

ؽبٍٔىمحۇر، چۈٔىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىرٖرضىٕي ئىٕىبر لىٍىع ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئىٕىبر لىٍ

 پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثىر صىٕضىضۇر.

_ ثىس ضِٗۇص لٗۋِىگٗ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي  71

ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ِ جىسىٍىرىّىسٔي وٌٗحۈرگْٗ ثوٌطبلّۇ، ئۇالر ثۇ ِ جىسىٍٗرصىٓ ئىجرٖت ئېٍىػٕىڭ 

 ۈصى.ئورٔىؽب، ثۇ ِ جىسىٍٗرصىٓ ٍۈز ئ ر

 _ ئۇالر ئبِبٍٔىك ئىچىضٖ ٍبغبٍّىس صٖ  جبؼالرٔي جېػىپ ئ ٍٍٗرٔي ٍبضبٍححي. 71

ئبۋاز ضٗھٗرصىال ھبالن لىٍضى. ئۇالرٔىڭ پۇي _ ِېٍي،  ٌېىىٓ ئۇالرٔي لبجحىك ثىر[ 73_  72

 جبؼالرؼب ضبٌؽبْ لورؼبٍٔىرى ۋٖ وۈچ _ لۇصرىحي ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لبالٌّىضى.

_ ثىس ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي پٗلٗجال ٍبراجمۇچىٕىڭ  74

ِۇوٌٍِّٗٗىىىگٗ، چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ۋٖ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت 

لىٍىضىؽبْ لىٍىپ، ھٗق ۋٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجحۇق، ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ ٍبسػي _ ٍبِبْ 

ٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ، لىَبِٗجٕىڭ ثوٌۇغىضا لىٍچٗ غٗن ٍوق. ئي ئٌٍِٗٗىرىگ

 پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔي ئٗپۇ لىٍؽىٓ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي وٗچۈرگىٓ.

_ غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ٍبراجمۇچىطىضۇر، ئۇالرٔي ۋٖ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىٕي  75

زېّىٕضا ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھمب ئبضّبْ _ 

 ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضبۈب ھٗرثىر ٔبِبزصا جٗورار ئولۇٌۇ  جۇرىضىؽبْ ٍٗجحٗ  76

 ئبٍٗجٍىه ـبجىھٗ ضۈرىطىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي ئبجب لىٍضۇق.

ي ثٗھرىّْٗ لىٍؽبْ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجىگٗ و ز ضبٌّىؽىٓ، ئۇٔىڭؽب _ ثىس ثٗزى وبپىرالرٔ 77

 لىسىمّىؽىٓ، ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحّىضى صٖ  لبٍؽۇرِىؽىٓ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ وِٗحٗر ثوٌؽىٓ.

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ وىػىٍٗرٔي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھمب »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب9  [86_  78

لىمٗجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگۈچي، ضىٍٗرگٗ لۇرئبٕٔىڭ ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ھٗ

ثٗزىطىگٗ ئىػىٕىپ، ثٗزىطىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرؼب چۈغىْٗ ئبزاثمب 

 صېگىٓ.« ئوسػبظ ئبزاة چۈغۈغىضىٓ ضىٍٗرٔي ئوپئوچۇق ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ



ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ثىر پۈجۈْ لۇرئبٕٔي _ ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ ثٗزىطىگٗ ئىػىٕىپ، ثٗزىطىٕي  81

پبرچىالرؼب ث ٌۈۋٖجىۈچىٍٗرصۇر. ئۇالر وىػىٍٗرٔي لۇرئبٕٔىڭ ھىضاٍىحىضىٓ جوضۇظ ۋٖ ئۇٔي ئ زٌىرىٕىڭ 

صٍٖضۇ، ثٗزىطي « ضېھىر»ٔٗپطي ھٗۋىطىگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇغمب ئۇرۇٔىضۇ. ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ئۇٔي 

 ٔٗرضٗ صٍٖضۇ. صٍٖضۇ، ٍٗٔٗ ثٗزىطي ثبغمب« وبھىٕٕىڭ ض زى»

رٖثجىڭٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لۇرئبٕٔي [ 82_ 81

ث ٌۈۋٖجىْٗ، ِٗٔىطىٕي ئ زگٗرجىْٗ لىٍّىػٍىرى، ثۇجالرؼب چولۇٔؽبٍٔىمي ۋٖ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرى 

 ضٗۋٖثٍىه لبجحىك جبزاالٍّىس.

ق _ ئبغىبرا ئوجحۇرىؽب لوٍؽىٓ، ِۇغرىىالر _ ئبٌالھ ضبۈب ئِٗر لىٍؽبْ ئىطالَ صٖۋىحىٕي ئوچۇ 83

 ثىٍْٗ وبرىڭ ثوٌّىطۇْ، ئبٌالھ ضېٕي ئۇالرٔىڭ ج ھّٗجٍىرىضىٓ پبوٍىضى.

ضېٕي ِٗضشىرٖ لىٍىضىؽبْ لۇرٍٖع وبپىرٌىرىؽب ثىس چولۇَ جېحىَّىس. ئۇالر ثبغمب  [85_  84

صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثىٍىپ  ِٗثۇصالرٔي ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌضى. ئۇالر ثۇ لىٍّىػىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي

 لبٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ضْٗ جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ض زٌىرى ضٗۋٖثٍىه ٍۈرىىىڭ  86

 ضىمىٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىپ جۇرۇۋاجىّىس.

_ ٍۈرىىىڭ ضىمىٍؽبٔضا رٖثجىڭ ثىٍْٗ ِٗغؽۇي ثوي، ئۇٔي ِٗصھىٌَٗٗ  جٗضجىھ ئېَحمىٓ،  87

لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌؽىٓ. چۈٔىي غۇٔضاق لىٍطبڭ ثبرٌىك صٖرص _ لبٍؽۇٌىرىڭضىٓ  رٖثجىڭگٗ ئىجبصٖت

 سبالش ثوٌىطْٗ.

_ ضبۈب ئ ٌۈَ وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر رٖثجىڭگٗ ئىجبصٖت لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ. )پٍٗؽِٗجىرىّىس  88

ِۇھِّٗٗص ضٌٌٍٗٗالھۇ ئٌٍٗٗھي ۋٖضٌٍَٗٗ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ، ھبٍبجىٕىڭ 

 ىرلي ٌٗھسىٍىرىگٗ لٗصٖر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي جوسحبجّىؽبْ .ئبس

  



 ٔٗھً ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئي وبپىرالر! لىَبِٗت ٍېمىٕالغحي، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي جبزاالظ ئِٗرى ثٌٗگىٍىٕىپ  1

ثوٌضى. ضىٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىپ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب ئبٌضىرا  

وٗجّٗۈالر. ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ۋٖ ئۇالر ِٗٔطۇ  لىٍؽبْ ثبرٌىك 

 .غېرىىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر

ٍىچٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ئ زى سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ _ ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرٔي ئ ز ئىراصىطي ثو 1

ئىٕطبٔالرٔي ِبۈب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇۈالر، ئۇالرؼب ِٗٔضىٓ ثبغمب »چۈغۈرۈ 9 

ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈرۈۈالر، ثبرچٗ ئىجبصٖجٕي ۋٖ ئىشالضٕي ِبۈب لىٍىع ئبرلىٍىك 

 ٖھَي لىٍىضۇ.صٖ  ۋ« ِېٕىڭ ئبزاثىّضىٓ ضبلٍىٕىڭالر

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجحي. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىٕي، ٍبٌؽۇز  2

ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ِۇغرىىالر غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗرصىٓ پبن ۋٖ 

 ئۈضحۈْ ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ئۈچۈٔضۇر.

ٗش ضۇصىٓ )ئبثىّٗٔىَضىٓ  ٍبراجحي. ئِّٗب ئۇ ئىٕطبْ وۈچٍىٕىۋىضى، _ ئبٌالھ ئىٕطبٕٔي ئٗرزىّ 3

چىرىپ وٗجىْٗ ثۇ ض ۈٗوٍٗرٔي وىُ »و رٖۈٍٗ  وٗجحي ۋٖ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىپ، 

«جىرىٍضۈرٌٍٖٗضۇ؟
56
صېگٗٔگٗ ئوسػبظ ض زٌٗرٔي لىٍىپ، ٍبراجمۇچي ئبٌالھ ثىٍْٗ جېضٌٍٖىػىضىؽبْ  

 ڭ ئ زىٕي ٍولحىٓ ٍبراجمبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇصى.ثوٌۇ  لبٌضى، ئبٌالھٕى

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋىالرٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبراجحي،  4

ئۇالرٔىڭ ٍۇۈىٕي ۋٖ جېرىطىٕي ضىٍٗرٔي ئىططىحىضىؽبْ لىٍضى، ٍٗٔٗ ئۇٔىڭضا ٔٗضىٍٍٗٔضۈرۈظ، 

ٗٔضٖن ٔۇرؼۇْ ِٗٔپٗئٗجٍٗر ثبر، ضىٍٗر ضۈجىٕي ضېؽىع، ِىٕىع، ۋٖ جېرىطىضىٓ پبٍضىٍىٕىع صېگ

 ئۇالرٔىڭ گ غٍىرىضىٓ ٍٍٗطىٍٗر.

_ ثۇ چبرۋىالرٔي وٗچحٗ ئوجاللحىٓ لبٍحۇرۇ  وٌٗگْٗ ۋٖ ئٗجىگٗٔضٖ ئوجاللمب ئېٍىپ چىممبْ  5

 ۋالحىڭالرصا، ئۇالرؼب لبرا  سۇغبٌٍىك ھېص لىٍىطىٍٗر.

                                                             
 _ ئبٍٗت. 67ٍبضىٓ ضۈرىطي9  56



جبٍالرؼب و جۈرۈ  ثبرىضۇ، ئٗگٗر ثۇ _ ثۇ چبرۋىالر ضىٍٗرٔىڭ ٍۈن _ جبلىٍىرىڭالرٔي ٍىراق  6

چبرۋىالر ثوٌّىطب ئىضى، ضىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ و   جبپب جبرجىپ لبالجحىڭالر ۋٖ ِۇغٗلمٗت جبرجىپ ئبراْ 

ٍېحىپ ثبراالٍححىڭالر. غٗوطىسوي، رٖثجىڭالر ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىىحۇر ۋٖ جوٌىّۇ 

رٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى ۋٖ ضىٍٗر ھبجٗت ِېھرىجبٔضۇر. چۈٔىي رٖثجىڭالر ضىٍٗرگٗ ئبغۇ چبرۋىال

 ثوٌىضىؽبْ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي جوٌۇلال  ثٗرصى. ئبٌالھ ھِٗضۇضبٔبؼب ۋٖ غۈوۈرگٗ جوٌىّۇ الٍىمحۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجٕي، لېچىرٔي ۋٖ ئېػٗوٕي ِىٕىػىڭالر ئۈچۈْ ۋٖ زىٕٕٗت ئۈچۈْ ٍبرىحىپ  7

ىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ٍٗٔٗ ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ثٗرصى، ئىّبٔىڭالرٔي وۈچٍٗحىػىڭالر ۋٖ غۈوۈر لىٍ

 ثىٍٍّٗضىؽبْ لبجٕبظ لوراٌٍىرىٕي ٍبرىحىپ ثېرىضۇ.

_ ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗت لىٍىع ئۈچۈْ ئىطالِٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػٕي ئبٌالھ ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ.  8

ثبرٌىك ثٗزى ٍوٌالر ئٗگرى ثوٌۇ ، جوؼرا ٍوٌؽب ئېٍىپ ثبراٌّبٍضۇ، ئۇالر ئىطالِؽب زىث وېٍىضىؽبْ 

ٍوٌالرصۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗت لىٍىػٕي سبٌىطب ئىضى، ھِّٗىڭالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئىّبٔؽب 

 ِۇۋٖپپٗق لىٍؽبْ ثوالجحي.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ، ئۇٔىڭضىٓ ضىٍٗر ئىچىضىؽبْ ضۇٔي لىٍىپ  16

 رٔي چىمىرىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر.ثٗرگْٗ، چبرۋىٍىرىڭالرٔي ثبلىضىؽبْ صٖي_ صٖرٖسٍٗرٔي ۋٖ ئوجال

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ غۇ ثىر سىً ٍبِؽۇر ثىٍْٗ جۈرٌۈن زىرائٗجٍٗرٔي ئ ضحۈرۈ  ثېرىضۇ، زٍٖحۇْ،  11

سورِب، ئۈزۈَ ۋٖ جۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي چىمىرىپ ثېرىضۇ. جٗپٗوىۇر لىٍىپ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ 

 بْ ئوپئوچۇق صٌٖىً ثبر.ثۇٔىڭضا ئٌٗۋٖجحٗ، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽ

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وېچىٕي ئبراَ ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، وۈٔضۈزٔي جىرىىچىٍىه لىٍىػىڭالر  11

ئۈچۈْ، ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى، وۈٕٔي ٍورۇق لىٍىپ، ئبٍٕي ٔۇرٌۇق لىٍىپ ثٗرصى، وۈْ ثىٍْٗ ئبً 

ٍىرىّۇ ثبر. ئبضّبٔضىىي ئبرلىٍىك ٍىٍالرٔىڭ، ئبٍالرٔىڭ ھېطبثىٕي ثىٍىطىٍٗر، ٍٗٔٗ ثبغمب پبٍضى

ٍۇٌحۇزالرِۇ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ھٗرىىٗت لىٍىضۇ. ٍۇٌحۇزالر ئبرلىٍىك ۋالىحٕي ھېطبثالٍطىٍٗر، 

ِېۋٖ ۋٖ زىرائٗجٍٗرٔىڭ پىػىضىؽبْ ۋالحىٕي ثىٍىطىٍٗر، ٍۇٌحۇزالرصىٓ وېچىضٖ ٍوي ِبۈؽبٔالر پبٍضىٍىٕىضۇ. 

ٍؽبْ صٌٖىً _ پبوىحالر ھٗلمىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ غٗوطىسوي، ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ئبٌالھ ٔبزىً لى

 لٗۋَ ئۈچۈْ ثۇٔىڭضا ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر ثبر.

_ ئبٌالھ ٍٗٔٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبراجمبْ چبرۋا، ِېۋٖ _ چىۋٖ، ِٗصْٖ لبجبرٌىك  12

ىؽبْ، رٖۈگي ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍىرى ھٗر سىً ثوٌؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔىّۇ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى. ئىجرٖت ئبٌىض

ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثېرىػحٗ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ 



ھٗلٍىك ئىىٍٗٔىىىگٗ ئوپئوچۇق ئبالِٗت ثبرٌىمىٕي ثىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ثۇٔضاق ٍبرىحىػحب 

 ھِٗضٖ رٖڭ ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍٗرٔىڭ ھٗر سىً ثوٌۇغىضا ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.

ھ ضىٍٗرٔي صېڭىس ھبٍۋأٍىرىٕىڭ ٍېڭي گ غٍىرىٕي ٍېطۇْ، ِٗرۋاٍىث ۋٖ ِبرجبْ _ ئبٌال 13

لبجبرٌىك جبلبٍضىؽبْ زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىٕي چىمبرضۇْ صٖ ، ضىٍٗرگٗ صېڭىسٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ 

زاجحۇر. ضْٗ وېّىٍٗرٔىڭ صېڭىسصا صوٌمۇْ ٍېرىپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي ۋٖ وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ. ضىٍٗر 

ىجبرٖت ثىٍْٗ جىرىىچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ثۇ وېّىٍٗرگٗ چىمىطىٍٗر. ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ ئبجب ج

 لىٍؽبْ وبجحب ئىٕئبِالرؼب غۈوۈر لىٍىػىڭالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.

ي _ زېّىٕٕىڭ ضىٍٗرٔي جٗۋرىحىۋٖجّٗضٍىىي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ِۇضحٗھىَٗ جبؼالرٔ 14

ئورۇٔالغحۇرصى، ضۇؼب ثوٌؽبْ ھبجىحىڭالرٔي لبٔضۇرۇغۇۈالر ئۈچۈْ ئېرىك_ ئ ضحٗۈٍٗرٔي، 

 ٔىػبٍٔىؽبْ ٍېرىڭالرؼب ٍېحىپ ثېرىػىڭالر ئۈچۈْ ٍوٌالرٔي ثٗرپب لىٍضى.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وۈٔضۈزصٖ ٍوي ئىػبرٖجٍىرىٕي لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، وېچىضٖ ٍۇٌحۇزالرٔي ٍوي  15

 صى.و رضٗجىۈچي لىٍىپ ثٗر

_ ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ۋٖ ثبغمب ٔٗرضىٍٗرٔىّۇ ٍبراجمبْ ئبٌالھٕي ھېچ ٔٗرضىٕي  16

ٍبرىحبٌّبٍضىؽبْ ئبغۇ ضبسحب ئىالھالرؼب ئوسػبظ لىٍىۋاالِطىٍٗر؟ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىٕي 

 ئوٍٍىّبِطىٍٗر؟ لبٔضالّۇ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ ئىجبصٖت لىٍّبٍطىٍٗر؟

ڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍىۋاجمبْ ٔېّٗجٍىرىٕي ضبٔىطبۈالر، ضبٔىٕىڭ ۋٖ جۈرىٕىڭ _ ئٗگٗر ئبٌالھٕى 17

و پٍۈوىضىٓ ئۇٔي ھېطبثال  ثوالٌّبٍطىٍٗر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

لىٍؽۇچي ۋٖ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٔېّٗجىٗ غۈوۈر لىٍىػحىىي 

ىٍىضۇ، گۇٔبھىڭالر ضٗۋٖثٍىه ٔېّىحىٕي ضىٍٗرصىٓ جوسحىحىپ لوٍّبٍضۇ، وِٗچىٍىىٍىرىڭالرٔي ئٗپۇ ل

 ضىٍٗرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗٗ ئٌِٗٗىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ٍٍِٗي ٍوغۇرۇۈالر ٍبوي وىػىٍٗرگٗ  18

بضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ئبغىبرا لىٍىڭالر ھِّٗٗ ئىػىڭالر ئبٌالھمب ئبٍبٔضۇر، ئبٌالھ غۇٔىڭؽب ئبض

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ِۇغرىىالر چولۇٔۇۋاجمبْ ضبسحب ئىالھالر ھېچ ٔٗرضىٕي ٍبرىحبٌّبٍضۇ، ثٌٗىي ثۇ ٔٗرضىٍٗر  16

وبپىرالر ئ ز لوٌٍىرى ثىٍْٗ ٍبضىۋاٌؽبْ ٔٗرضىٍٗرصۇر. ئۇالر ِۇغۇٔضاق ٔٗرضىٍٗرگٗ لبٔضاق ئىجبصٖت 

 لىٍىضۇ؟



ٔطىس ٔٗرضىٍٗرصۇر، ئۇ ٔٗرضىٍٗرصٖ ھبٍبجٍىك ٍوق. ئۇالر _ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي جب 11

ئ زٌىرىگٗ چولۇٔؽبْ ِۇغرىىالرٔىڭ لبچبْ جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍضۇ. ئۇ ٔٗرضىٍٗر لىَبِٗت 

 وۈٔي ِۇغرىىالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ.

ثوٌۇ ، ئۇ ئبٌالھحۇر.  _ ضىٍٗرٔىڭ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌؽبْ ئىالھىڭالر ثىرال ئىالھ 11

ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرٔىڭ صىٍٍىرى ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ئىٕىبر 

لىٍؽۇچىضۇر، غۇۈب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلّبٍضۇ. ئۇالر ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ،  ٍبٌؽۇز 

 ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمۇچىالرصۇر.

ولىي، ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ئېحىمبصىضىٓ، ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ۋٖ گٗ  _ _ ھېچجىر غٗن ٍ 12

ض زٌىرىضىٓ ٔېّىٕي ٍوغۇرضۇْ ۋٖ ٔېّىٕي ئبغىبرا لىٍطۇْ، ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، غۇٔىڭؽب 

ئبضبضْٗ ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئىجبصٖجحىٓ، ئىحبئٗجحىٓ ثبظ 

 ۇجّبٍضۇ، ئۇالرٔي ثۇ ِۇجٗوٗثجىرٌىىي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ.جبرجمۇچىالرٔي  صوضث ج

_ ئۇ ِۇغرىىالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ھٗلمىضٖ ضوراٌطب،  13

ئۇ لٗصىّىىٍٗرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىضىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ ئېٍىپ »ٍبٌؽبْ ئېَحىپ، ج ھّٗت لىٍىپ، 

 صېَىػىضۇ.« وٌّٗىضى

لىۋىحي لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ۋٖ ئ زٌىرى ٍبٌؽبْ ئېَحىپ _ ئۇالرٔىڭ ئب 14

ئىطالِضىٓ ئبزصۇرؼبْ وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي جوٌۇق ئۈضحىگٗ ئېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌىضۇ، ئۇالرٔىڭ 

گۇٔبھىضىٓ ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ئٗپۇ لىٍىّٕبٍضۇ. ئۇالر ئۈضحىگٗ ٍۈوٍىۋاٌؽبْ گۇٔبھالر ٔېّىضېگْٗ 

 ٍبِبْ!

_ ثۇ ِۇغرىىالرصىٓ ئىٍگىرىىي وبپىرالرِۇ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖ ئۇالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ  15

صىٕؽب لبرغي ضۇٍىمٗضحٍٗرٔي پىالٍٔىؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ وۇـرىضىٓ جۇرؼۇزۇٌؽبْ ثىٕبضىٕي 

ؽبْ جٌٗح وۈش گۇِراْ لىٍىۋىضى، ئۇٔىڭ ئ گسىطي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ چۈغحي، ئبزاة ئۇالرؼب ئوٍٍىّى

 ٍٗرصىٓ وٌٗضى. ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ِۇٔضاق ئبزاثٕىڭ وېٍىػىٕي سىَبٌىؽىّۇ وٌٗحۈرِىگْٗ ئىضى.

_ ئبٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ رٖضۋا لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب9  16

ضىٍٗر ِبۈب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ئىالھٍىرىڭالر لېٕي؟ ئۇالر ضىٍٗرگٗ چۈغىْٗ ئبزاثٕي »

جوضۇۋاٌطىچۇ، ضىٍٗر ِۇغۇ ضبسحب ئىالھٍىرىڭالرٔي لوؼضاظ ئۈچۈْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖ 

صٍٖضۇ. ئىٍىُ ئىگىٍىرى ثوٌطب9 « ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۈغّْٗ ثوٌضۇۈالر، ئۇالرؼب لبرغي ئۇرۇظ لىٍضىڭالر

بْ ثۈگۈْ رٖضۋاٌىك ۋٖ لبجحىك ئبزاة ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽ»

صٍٖضۇ. ئۇ وبپىرالر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زٌىرىگٗ زىَبْ ضېٍىۋاجمبْ « وبپىرالرؼب جېگىػٍىىحۇر



پٍٗححٗ پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئبٌىضۇ، ئۇالر ئ ٌۈِٕي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ 

ضاق ٍبِبْ ئىع ثىس ھېچمبٔ»ثوٍطۇٔىضۇ ۋٖ ئىٍگىرى ثۇجالرؼب چولۇٔؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر لىٍىپ9 

ٍبٌؽبْ ئېَححىڭالر، ضىٍٗر ثبرچٗ ٍبِبْ ئىػالرٔي »صېَىػىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 « لىٍّىؽبْ ئىضۇق

 لىالجحىڭالر، غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك لىٍّىػىڭالرٔي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر.

ئبٌالھمب ئىّبْ ئِٗضى، ِٗۈگۈ لبٌىضىؽبْ جٗھِٕٕٗٔٗىڭ صٖرۋازىٍىرىضىٓ وىرىڭالر،  _ ضىٍٗر 18

ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ِۇجٗوٗثجىرٌٗرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي 

 صېَىٍىضۇ.« ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔېّىٍٗرٔي »_ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ  26

صېَىػىضۇ. « ػىٍىك ۋٖ ھىضاٍٗت ٔبزىً لىٍضىئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ٍبس»صېَىٍطٗ، ئۇالر9 « ٔبزىً لىٍضى؟

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍؽبْ وىػىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا وٗڭ رىسىممب، 

ئۇالر ئبسىرٖجحٗ ئېرىػىضىؽبْ ٍبسػىٍىمالر ثۇ صۇَٔبٔىڭ ثبرٌىك  ٍبرصَٖ ۋٖ ٔۇضرٖجىٗ ئېرىػىضۇ،

ٓ لورلىضىؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرٔىڭ جۇراٌؽۇضي ثوٌؽبْ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھحى

 جٕٗٔٗت ٔېّىضېگْٗ گۈزٖي!

_ ئۇالر لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ  21

ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصىٓ لٗجئىٌ چىمىرىٍّبٍضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

جبرجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثبر. ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ ، ِۇوبپبجىٕي ئۇالرؼب و ۈٍي 

 ئۈِىض لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍضۇ.

_ پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔي وۇـرىضىٓ ۋٖ ثبرٌىك گۇٔبھالرصىٓ پبن ھبٌىحىضٖ ۋاپبت لىٍضۇرىضۇ،  21

سۇظ وٌٗضىڭالر، ثبرٌىك ئبزاثالرصىٓ ئبِبْ ثوٌۇۈالر، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع »رؼب9 ئبسىرٖجحٗ ئۇال

 صٍٖضۇ.« ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىع لبجبرٌىك ٍبسػي ئٌِٗٗىڭالر ٍۈزىطىضىٓ جٕٗٔٗجىٗ وىرىڭالر

_ ِۇغرىىالر جبْ ئبٌؽۇچي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىك ھبٌىحىضٖ جېٕىٕي ئېٍىع  22

وېٍىػىٕي ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئىٍگىرىىي وبپىرالرٔي ھبالن لىٍؽبٔضٖن، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع ئۈچۈْ 

ئِٗرىٕىڭ وېٍىػىٕىال وۈجىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب ئۇۋاي لىٍّىضى، ثٌٗىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب 

 جېگىػٍىه ثوٌۇ  ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ ئىضى.

، ئىٍگىرى ئ زٌىرى ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ئبزاة ئۇالرٔي _ ئۇالرؼب لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضي چۈغحي 23

 ھٗر جٗرىپىضىٓ لورغىۋاٌضى.



ئٗگٗر ئبٌالھ ثىسٔىڭ ثبغمىالرؼب چولۇّٔبً، پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال »_ ِۇغرىىالر9  24

ئىجبصٖت لىٍىػىّىسٔي سبٌىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثىس ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس ئبٌالھٕي لوٍۇ  ھېچ 

« ؽبْ ثوالجحۇق ۋٖ ئبٌالھ ھبراَ لىٍّىؽبْ ھېچ ٔٗرضىٕي ھبراَ صېّىگْٗ ثوالجحۇقٔٗرضىگٗ چولۇّٔى

صېضى. ثۇالرصىٓ ئىٍگىرىىي وبپىرالرِۇ غۇٔضاق ئبلّبش گٗپٍٗرٔي لىٍؽبْ ئىضى. ئۇالرٔىڭ 

ھِّٗىطي ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحىػمب ثۇٍرىضى، وۇـرىٍىمحىٓ جوضحي ۋٖ ئۇالرؼب 

ئىػٕي لىٍىػحب ئىشحىَبر ۋٖ وۈچ _ لۇۋۋٖت ئبجب لىٍضى. ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ  ثۇٍرۇٌؽبْ

صٖۋىحىگٗ ئٗگٗغًّٗ، ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي صاۋاِالغحۇرؼبٍٔىمىٕي لبزا ۋٖ لٗصٖرگٗ ئبرجىپ لوٍۇغي 

لٗجئىٌ جوؼرا ئِٗٗش. پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحي صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ ٍٗجىۈزۈغحىٓ 

 برٖجحۇر.ئىج

ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئ زۈۈالر پٍٗضا لىٍىۋاٌؽبْ »_ ثىس ھٗلىمٗجْٗ ھٗرثىر ئۈِّٗجى9ٗ  25

صٖ  ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجحۇق، ئۇالرٔىڭ « ضبسحب ئىالھالرصىٓ ٍىراق جۇرۇۈالر

وبپىرٌىمحب چىڭ  ئبرىطىضىىي ئبٌالھ ھىضاٍٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئٗگٗغحي،

جۇرۇۋاٌؽبٔالر ئبزؼۇٍٔۇلمب جېگىػٍىه ثوٌضى. ئبٌالھ ئۇالرٔي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍّىضى. ٍٗر 

ٍۈزىٕي وېسىڭالر، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئ ز و زۈۈالر 

 ثىٍْٗ و رۈۈالر.

ي ھىضاٍٗجىٗ ثبغالظ ئۈچۈْ لبٔچىٍىه _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔ 26

جىرىػطبۈّۇ، غۇٔي ثىٍگىٕىي، ئبٌالھ ئبزصۇرؼبْ ئبصِٖٕي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ، ئۇالرؼب ئبٌالھحىٓ 

 ثبغمب ھېچىىُ ٍبرصَٖ لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھېچىىُ لۇجمۇزۇ  لوٍبٌّبٍضۇ.

ٍٍىٕىپ وٗجىْٗ ئبصِٖٕي ئبٌالھ ئ ٌۈ  جٗضىحي جۇپرالمب ئب»_ ئبغۇ ِۇغرىىالر9  27

صٖ  ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لبجحىك لٗضَٗ ئىچىػحي. ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇالر « جىرىٍضۈرٍِٗضۇ

صېگٗٔضٖن ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھ ثبرٌىك ئ ٌۈوٍٗرٔي چولۇَ جىرىٍضۈرىضۇ، ثۇ ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىضۇر، 

الرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي ئبٌالھ ۋٖصىطىٕي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىضۇ. ٌېىىٓ ئىٕطبٔ

 جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ، غۇۈب ئۇالر ثۇٔي ئىٕىبر لىٍىضۇ.

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئۇالر ئىشحىال  لىٍىػمبْ  28

ٗت ئۈضحىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ھٗلىمٗجٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئ زٌىرىٕىڭ ھٗلىم

ثىٍىػي ئۈچۈْ، وبپىرالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرٍِٗضۇ 

صٖ  لٗضَٗ ئىچىػحٗ غٗوطىس ٍبٌؽبٔچي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈْ، لىَبِٗت وۈٔي 

 جىّي ثٗٔضىٍىرىٕي جىرىٍضۈرىضۇ.



جىرىٍضۈرۈظ ثىسگٗ ٔبھبٍىحي ئبضبٔضۇر. چۈٔىي ثىس ثىرٖر ئىػٕي _ غٗوطىسوي، ئ ٌگٍٗٔٗرٔي  36

 صٍّٖىس_صٖ، ئۇ غۇ ھبِبْ ثوٌىضۇ.« ثوي!»ئىراصٖ لىٍطبق، ئۇٔىڭؽب9 

_ ئبٌالھ ٍوٌىضا ئ ز ٍۇرجىضىٓ ئبٍرىٍؽبْ، زۇٌۇِؽب ئۇچرىؽبٔضىٓ وېَىٓ ھىجرٖت لىٍؽبْ  31

ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجي جېشىّۇ چوۈضۇر.  وىػىٍٗرٔي صۇَٔبصا چولۇَ ٍبسػي جبٍؽب ئورۇٔالغحۇرىّىس،

چۈٔىي ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجي جٕٗٔٗجحۇر. ھىجرٖجحىٓ لېٍىپ لبٌؽۇچىالر ئبٌالھ ٍوٌىضا ھىجرٖت 

لىٍؽبْ ِۇھبجىرالرؼب ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا جٍَٗبرالٔؽبْ ئېطىً ِۇوبپبجالرٔي ثىٍطٗ ئىضى، ئۇالرصىٓ 

 ھېچىىُ ھٗرگىس ھىجرٖجحىٓ لېٍىپ لبٌّبٍححي.

_ ئبٌالھ ٍوٌىضا ھىجرٖت لىٍؽبْ ئبغۇ ِۇھبجىرالر ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاغحب ۋٖ  31

ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرٔي جبغالغحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ، ٍٗجىْٗ ثبال _ لبزاالرؼب ضٗۋرٌىه ثوٌؽبْ، 

رؼب ۋٖ ئٗڭ ئبٌالھمب ئىػٗٔچ ثىٍْٗ جبٍىٕىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. غۇۈب ئۇالر ِۇغۇٔضاق ئېطىً ِۇوبپبجال

 ئبٌىٌ ِٗرجىۋىٍٗرگٗ جېگىػٍىىحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ثۇرۇْ ئ جىٍٗٔٗرگٗ پٗرىػحىٍٗرٔي ئِٗٗش، پٗلٗت ئىٕطبٔالر  32

ئبرىطىضىىي ئٗرٌٗرٔىال پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ ئۇالرؼب ۋٖھَي لىٍضۇق. ئي ِۇغرىىالر! 

سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئ ٌىّبٌىرىضىٓ ضوراۈالر. ئٗگٗر ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇٔي ثىٍّىطٗۈالر، ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ۋٖ 

ضىٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىٕطبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىطٗۈالر، ئۇالر ضىٍٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ 

)ثۇ ئبٍٗت صىٕٕىڭ ثبرٌىك  پٗرىػحٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئىٕطبٔالر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېَحىپ ثېرىضۇ.

ىؽبْ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىضىٓ ضورا  ئ گىٕىػٕىڭ ِٗضىٍىٍىرىٕي صىٕىٌ ئٗھىبِالرٔي ئوثضاْ ثىٍىض

 زۆرۈرٌۈوىٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ .

ئي  _ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗر ۋٖ ِۇلٗصصٖش وىحبثالر ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق. 33

پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي ئىٕطبٔالرٔىڭ جٗپٗوىۇر لىٍىپ ھٗلىمٗجٕي ثىٍىۋېٍىػي ۋٖ ھىضاٍٗت 

ْ، ئۇالرؼب چۈغۈرۈٌگْٗ غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرضۇْ صٖ  ٔبزىً جېپىػي ئۈچۈ

 لىٍضۇق.

ھٗلىمٗجىٗ لبرغي جۈرٌۈن ھىٍَٗ _ ِىىىرٌٗرٔي پىالٍٔىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ئ زٌىرىٕي [ 36_ 34

ئبٌالھٕىڭ لبرۇٕٔي ٍٗرگٗ ٍۇجمۇزؼبٔضٖن ٍٗرگٗ ٍۇجمۇزۇۋېحىػىضىٓ ٍبوي ئ زٌىرى ئوٍٍىّىؽبْ ٍٗرصىٓ 

ئبزاة وېٍىػىضىٓ ۋٖ ٍبوي ئ زٌىرىٕىڭ ضٗپٗر ئۈضحىضىىي چبؼٍىرىضا جبزاؼب ئۇچرىػىضىٓ لورلّبِضۇ؟ 

ثۇ چبؼضا ئۇالر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، 

پۇي _ ِېٍىٕىڭ ۋٖ ئۇٔي ھېچىىُ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ. ٍبوي ئۇالر ئ زٌىرىگٗ وېٍىضىؽبْ لبجحىك ثورأضىٓ، 

ئبغٍىمىٕىڭ وېّىَىپ وېحىػىضىٓ ۋٖ ٍبوي ثٗزىطىٕىڭ ھبالن ثوٌۇ  وېحىػىضىٓ لورلۇ  جۇرؼبْ 



پٍٗحىضٖ، ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي پۈجۈًٍٔٗ ھبالن لىٍىۋېحىػىضىٓ لورلّبِضۇ؟ غٗوطىسوي، رٖثجىڭالر 

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

بپىرالر وور ثوٌۇ  لبٌضىّۇ؟ ئۇالر ئبٌالھ ٍبراجمبْ جبغ، صٖي _ صٖرٖر لبجبرٌىك ضبٍٗ _ ئبغۇ و 37

جبغالٍضىؽبْ غٍٗئىٍٗرٔىڭ ضبٍىٍىرىٕىڭ وۈٔضۈزصٖ وۈٕٔىڭ ھٗرىىىحىگٗ ئٗگىػىپ، ثٗزىضٖ ئوۈؽب، 

ب ثٗزىضٖ ضوٌؽب ِبٍىً ثوٌۇ  جۇرۇۋاجمبٍٔىمىؽب لبرىّبِضۇ؟ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽ

 ۋٖ وبجحىٍىمىؽب ثوٍطۇٔىضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثبغمۇرۇغي ۋٖ ثوٍطۇٔضۇرۇغي ئبضحىضا ھٗرىىٗت لىٍىضۇ.

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ثبرچٗ جبٍٔىمالر ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب  38

ٌالھمب ئىجبصٖت ئۇالر ئب ثوٍطۇٔىضۇ. پٗرىػحىٍٗرِۇ ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىضۇ،

 لىٍىػحىٓ لٗجئىٌ ثبظ جبرجّبٍضۇ. 

ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ جۇرۇلٍۇق، زاجي –_ پٗرىػحىٍٗر ھِّٗىطي ھٗر صائىُ ئبٌالھمب جبئٗت 46

ثىٍْٗ، لٗھرى ثىٍْٗ ۋٖ ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍىرى ثىٍْٗ ئ زٌىرىٕىڭ ئۈضحىضٖ جۇرۇۋاجمبْ رٖثجي 

 ي ئورۇٔضاٍضۇ.ئبٌالھحىٓ لورلىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕ

ضىٍٗر ئىىىي ئىالھمب ئىجبصٖت لىٍّبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر »_ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگ9ٗ  41

 صېضى.« پٗلٗت ثىرال ئىالھحۇر. غۇۈب ِٗٔضىٕال لورلۇۈالر

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍبراجمۇچىطي،  41

ثبغمۇرؼۇچىطىضۇر، جبئٗت _ ئىجبصٖت، ئىشالش ۋٖ ثٗٔضىچىٍىه ھِٗىػٗ ئبٌالھٕىڭ ئىگىطي ۋٖ 

 ئ زىگىال لىٍىٕىضۇ. ئٌِٗٗىَٗت غۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗرئبٌالھحىٓ ثبغمىطىضىٓ لورلبِطىٍٗر؟

_ ضىٍٗر ثٗھرىّْٗ ثوٌۇۋاجمبْ ھىضاٍٗت ٔېّىحي ثوٌطۇْ، ٍبوي جْٗ ضبلٍىك ٔېّىحي  42

وٌٍۇلي، ثبٌىالرٔىڭ و پٍۈوي صېگٗٔضٖن ٔېّٗجٍٗر ثوٌطۇْ، ثۇالرٔىڭ ثوٌطۇْ ۋٖ ٍبوي رىسىمٕىڭ ِ

ھِّٗىطي ئبٌالھحىٕضۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ  ٔېّٗت ثٗرگۈچي ٍېگبٔٗ زاجحۇر. ئبٔضىٓ 

ضىٍٗرگٗ ئبؼرىك _ ضىالق، ٍولطۇٌٍۇق، لٗھٗجچىٍىه صېگٗٔضٖن ثىرٖر زىَبْ _ زٖسّٗت ٍٗجطٗ، 

 ئب لىٍىطىٍٗر.ئبٌالھمىال ئىٍحىجب لىٍىپ صۇ

_ ئبٔضىٓ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ثۇ زىَبْ _ زٖسّٗجٍٗرٔي و جۈرۈۋٖجطٗ، ئبراۈالرصىٓ ثىر  43 

 ث ٌۈن ئبصَٖ غۇ ھبِبْ رٖثجىگٗ ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضۇ.

_ ئۇالر ثىسٔىڭ ثٗرگْٗ ٔېّىحىّىسٔي ۋٖ  ئ زٌىرىضىٓ زىَبْ _ زٖسّٗجٍٗرٔي  44

بر لىٍىع ئۈچۈْ غۇٔضاق ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍىضۇ. ئي وبپىرالر! ضىٍٗر و جۈرۈۋٖجىٍٗٔىىىّىسٔي ئىٕى



صۇَٔبٌىمىڭالرصىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۇرۇۈالر، صۇَٔبٌىمحىٓ ئېرىػىْٗ ٔٗرضىٍىرىڭالر زاۋاي جبپّبً 

 لبٌّبٍضۇ. ضىٍٗر وبپىرٌىمىڭالرٔىڭ ۋٖ ئبضىٍَىمىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر.

ٔىڭ لٗثىھ لىٍّىػٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئۇالر ئ زٌىرى ِبھىَىحىٕي ۋٖ ھٗلىمىحىٕي _ ئۇالر 45

ثىًٍّٗ جۇرۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ئبغۇ ِٗثۇصٌىرىؽب، ثىس ئبجب لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌضىٓ ٔېطىۋٖ ئبٍرىَضۇ، ئي 

ِۇغرىىالر! ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗر ئ زۈۈالر ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ جولۇ  چىممبْ 

 رضٗۈالر ئۈچۈْ لىَبِٗت وۈٔي چولۇَ ضورالمب جبرجىٍىطىٍٗر.ٔٗ

صٍٖضۇ، ئبٌالھ « پٗرىػحىٍٗر ئبٌالھٕىڭ لىسٌىرىضۇر»_ وبپىرالر لىسالرٔي ئبٌالھمب جٗۋٖ لىٍىپ9  46

ئۇالرٔىڭ ج ھّٗجٍىرىضىٓ پبوحۇر، ئۇالر ئ زٌىرگٗ ثوٌطب ئ زٌىرى ٍبسػي و رىضىؽبْ ئوؼۇٌالرٔي جٗۋٖ 

 لىٍىضۇ.

ئۇالرٔىڭ ثىرٖرضىگٗ ئبٍبٌىٕىڭ لىس جۇؼمبٍٔىك سٗۋىرى ٍٗجىۈزۈٌطٗ، ئبۈٍىؽبْ ثۇ سٗۋٖرٔي _  47

 ٍبِبْ و رگٍٗٔىىحىٓ، ؼٗزٖپٍىٕىپ چىراٍي لبرىضا  وېحىضۇ ۋٖ چوۈمۇر ؼَٗ _ لبٍؽۇؼب پبجىضۇ.

_ ئۇالر لىس ثبٌىطي ثوٌضى صېگْٗ ٔوِۇضحىٓ ۋٖ ؼَٗ _ لبٍؽۇصىٓ لٗۋِىگٗ و رۈًّٔٗ  48

ىضۇ. ئۇ لىسٔي ٔوِۇضمب چىضا  ضبلال  لبالٍّۇ؟ ٍبوي ئۇٔي جىرىه جۇرؼۇزۇ  جۇپىؽب ٍوغۇرۇٔۇۋاٌ

و ِۈۋېحٍّٗۇ؟ صٖ  ثبظ لبجۇرىضۇ. ئۇالرٔىڭ لىسالر ئبٌالھٕىڭ، ئوؼۇٌالر ثىسٔىڭ صٖ  چىمبرؼبْ 

 ھ وۈِي ٔېّىضېگْٗ لٗثىھ!

ضۈپٗجٍٗرگٗ  _ ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالر وبپىر، ٔبصاْ، ئٗلىٍطىس صېگٗٔضٖن ٍبِبْ 56

ئىگىضۇر، ئٗڭ ئېطىً ضۈپٗجٍٗر ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبٌالھ ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ِٗسٍۇلبجىؽب 

 ِوھحبج ئِٗٗضحۇر، پبصىػبھٍىمىضا ؼبٌىجحۇر، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

جۈپٍٍٗىضىٓ جېس  _ ئٗگٗر ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي، ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبٍٔىمي 51

جبزاالٍضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ٍٗر ٍۈزىضٖ لىّىرال  جۇرىضىؽبْ ھېچجىر جبْ ئىگىطىٕي لوٍّىؽبْ 

ثوالجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئٗجىٍي جوغمبٔؽب لٗصٖر لبٌضۇرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئٗجىٍي وٌٗگْٗ 

 چبؼضا، ئۇ ئٗجٗي ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى _ وېَىٓ ثوٌّبٍضۇ.

لىٍّىػٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئۇالر ئ زٌىرى ٍبِبْ و رىضىؽبْ لىسالرٔي  _ ئۇالرٔىڭ لٗثىھ 51

صٖ  ‹ ئٗڭ ٍبسػي ئبلىۋٖت ثىسگٗ ِٗٔطۇپحۇر›ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ جىٍٍىرى 

 ٍبٌؽبْ ض زٌٍٗضۇ. غٗوطىسوي، ئۇالرؼب ئٌٗۋٖجحٗ صوزار ثبر، ئۇالر صوزاسحب جبغٍىٕىپ لبٌؽۇچىالرصۇر.

ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرگىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ _ ئبٌالھٕىڭ  52

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق، ئِّٗب غٍٗحبْ ئۇ ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىك، ثۇجالرؼب 



چولۇٔۇظ لبجبرٌىك ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي، غٍٗحبْ صۇَٔبصا ئۇالرٔي ئبزصۇرىضىؽبْ 

 سىرٖجحٗ ئۇالرؼب ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.صوضحىضۇر. ئب

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي پٗلٗجال ضېٕىڭ وىػىٍٗرگٗ ئۇالر ئىشحىال  لىٍىػمبْ  53

صىٓ ئٗھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػىڭ ۋٖ ئىّبْ ئېَحىضىؽبْ لٗۋِگٗ ھىضاٍٗت ھَٗ رٖھّٗت 

 ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍضۇق.

بِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ، ضۇضىسٌىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ _ ئبٌالھ ثۇٌۇجحىٓ ٍ 54

جىرىٍضۈرصى ۋٖ زېّىٕضىٓ ھٗر سىً ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىپ ثٗرصى.  غٗوطىسوي، ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر 

ٍبؼضۇرۇغحب ۋٖ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ئۈٔضۈرۈ  ثېرىػحٗ ھٗق ض زٔي ئبۈالٍضىؽبْ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت 

ؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ ئ ٌگٍٗٔٗرٔي جىرىٍضۈرۈغحىٓ ئىجبرٖت لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ لورلىضى

 لۇصرىحىگٗ ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئٌٗۋٖجحٗ صٌٖىً ثبر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋىالرصا ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.  55

ڭ لبرٔىضىىي ضىڭضۈرۈٌگْٗ ٍېّٗوٍىه ۋٖ لبْ ضىٍٗر و رۈۋاجىطىٍٗروي، ثىس ضىٍٗرٔي ئۇ چبرۋىالرٔى

 ئبرىطىضىٓ ئبٍرىٍىپ چىممبْ ضب ، ٌٗززٖجٍىه ۋٖ ضىڭىػٍىه ضۈت ثىٍْٗ ضۇؼىرىّىس.

_ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىّىسصىٓ ثىرى، ضىٍٗرٔىڭ سورِىضىٓ، ئۈزۈِضىٓ غبراثالرٔي ۋٖ  56

ػٍىحىپ ئبٌالھٕىڭ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىٕي پبوىس ٍېّٗوٍىىٍٗرٔي ٍبضىػىڭالرصۇر. ثۇٔىڭضا ئٗلٍىٕي ئى

 چۈغىٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

جبؼالرؼب، صٖرٖسٍٗرگٗ ۋٖ وىػىٍٗر ٍبضىؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ھٗضٗي ھٗرىطىگ9ٗ  57

 ضبٔضۇلالرؼب ئۇۋا جۈزگىٓ.

ېۋىٍٗرصىٓ ٍېگىٓ، جبؼالرصا ۋٖ صٖرٖسٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا _ ئبٔضىٓ و ۈٍۈڭ جبرجمبْ جۈرٌۈن ِ 58

رىسلىڭٕي جېپىپ ٍېَىع ئۈچۈْ رٖثجىڭ ضبۈب ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثٗرگْٗ ٍوٌالرصا ٍۈرگىٓ، ئبرىٍىك ئۇزۇْ 

صٖ  ئىٍھبَ ثٗرصى. ھٗضٗي ھٗرىطىٕىڭ لبرٔىضىٓ « ثوٌطىّۇ ئۇۋاۈؽب لبٍحىػحب ئېسىپ وٗجّىگىٓ

، ضېرىك ۋٖ لىسىً ھٗر سىً رٖۈٍىه ھٗضٗي چىمىضۇ. ھٗضٌٗضٖ ئىٕطبٔالرؼب غىپب ثوٌىضىؽبْ، ئبق

ئىٕطبٔالرؼب غىپب ثبر. جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ھٗضٗي ھٗرىطىٕىڭ ثۇ ئىػىضا ئبٌالھٕىڭ 

 لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

رٔي ئبٌىضۇ، _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍبراجحي، ئبٔضىٓ ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔضا ضىٍٗرٔىڭ جېٕىڭال 66

ئبراۈالرصا ئ ِۈرٔىڭ ئٗڭ لېرىٍىك ثبضمۇچىؽب ٍېحىضىؽبٔالرِۇ ثبر، ئۇالر ثبٌىٍىك ھبٌىحىگٗ ئوسػب  

لېٍىپ، ئىٍگىرى ثىٍگٍٗٔىرىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌىضۇ. غٗوطىسوي ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍگۈچىضۇر 



ب  جۇرىضۇ. ئىٕطبٕٔي ئبغۇ ۋٖ ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر، ئۇٔىڭ ئىٍىّي ۋٖ لۇصرىحي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لورغ

ھبٌٗجىٗ ٍٗجىۈزۈغىٗ لبصىر ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ 

 لبصىرصۇر.

صۇَٔبصا ضىٍٗرگٗ رىسىمٕي جٗلطىُ لىٍىػحب ثٗزىڭالرٔي ثٗزىڭالرصىٓ ئبرجۇق لىٍضى.  _ ئبٌالھ 61

لطۇي، ثٗزىٍىرىڭالر سوجبٍىٓ، ثٗزىٍىرىڭالر غۇۈب ضىٍٗرٔىڭ ثٗزىٍىرىڭالر ثبً، ثٗزىٍىرىڭالر ٍو

سىسِٗجچي ثوٌۇ  ٍبغبٍطىٍٗر. ثبٍٍىممب ئېرىػىٍٗٔٗر ثبٍٍىمىٕي ٍولطۇٌالرؼب ثېرىپ، ئۇالر ثىٍْٗ 

ثبٍٍىمحب ئوسػبظ ثوٌۇ  لېٍىػٕي سبٌىّبٍضۇ. ئۇالر ئ زٌىرى ئۈچۈْ ثۇ ئىػٕي راۋا و رٍِٗضىؽبْ 

ۈغٕي لبٔضاق راۋا و رصى؟ ئۇالر ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھمب جۇرۇ ، ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈر

 غېرىه وٌٗحۈرىضۇ؟ ثۇ ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمحۇر. ِبٔب ثۇ ئٗڭ چوڭ ٔبغۈوۈرٌۈوحۇر. 

_ ئبٍبٌالر ثىٍْٗ و ۈٍۈۈالرٔي راھٗجٍٗٔضۈرۈغۈۈالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئ ز جىپىڭالرصىٓ ئبٍبٌالرٔي  61

الرصىٓ ئوؼۇٌالرٔي، لىسالٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ ٔٗۋرىٍٗرٔي ئبجب لىٍضى، ٍبراجحي، ضىٍٗرگٗ ئۇ

ضىٍٗرٔي ِېۋٖ، ئبغٍىك، گ ظ لبجبرٌىك جۈرٌۈن غېرىٓ ٍېّٗوٍىىٍٗر ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرصى. 

ئٌِٗٗىَٗت غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئۇ وبپىرالر ضبسحب ئىالھالرؼب ئىػىٕىپ ئبٌالھٕىڭ ضبٔطىس 

الِضۇ؟ ئۇالر ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب سبش لىٍىپ ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍطب ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لى

 ثوٌّبِضۇ؟

_ ِۇغرىىالر ئ زٌىرىگٗ ھېچ ٔٗرضٗ لىٍىپ ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ، ٍب ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ   62

ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ، ٍبوي زېّىٕضىٓ زىرائٗت ئۈٔضۈرۈ  ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔىضۇ. ئۇ ٔٗرضىٍٗر 

 ٍىرىؽب لىٍچٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ لوٌىضىٓ ھېچ ئىع وٌٍّٗٗضۇ.چولۇٔؽۇچى

ثۇجالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگْٗ  _ ئي ئىٕطبٔالر! 63

ثوٌطبۈالر، ئبٌالھمب ھېچجىر ِٗسٍۇلبجٕي ئوسػبجّبۈالر، ئبٌالھمب لىٍىٕىضىؽبْ ئىجبصٖجىٗ ھېچىىّٕي 

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ لىٍىۋاجمبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئِّٗب  ۈرِٗۈالر. غٗوطىسوي،غېرىه وٌٗح

 ضىٍٗر ثوٌطبۈالر ؼٗپٍٗجحٗ ثوٌۇ ، ئ ز سبجبٌىمىڭالرٔىّۇ، ئبلىۋىحىڭالرٔىّۇ ثىٍٍّٗطىٍٗر.

_ ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ ئٗلىضىطىٕىڭ سبجبٌىمىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ِۇٔضاق ثىر ِىطبي وٌٗحۈرىضۇ9  64

ز ئبٌضىؽب ئىع لىالٌّبٍضىؽبْ، ھېچ ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ثوٌّىؽبْ ثىر لۇي ثىٍْٗ، ھِّٗٗ ئىػٕي ئ 

لىالالٍضىؽبْ، لوي ئىٍىىضٖ ثبر، ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ِبي _ صۇَٔبصىٓ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ضٗصىمٗ 

 لىٍىضىؽبْ ھ ر ئبصَٖ ثبراۋٖرِۇ؟ ئٗلٍي ثبر ئبصَٖ ثۇ ئىىىىطي ئوسػبظ صٖ  لبراِضۇ؟ سۇصصى

غۇٔىڭضٖن، ٍبراجمۇچي ئبٌالھ ئ زى ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجمب ئوسػىّبٍضۇ. ضىٍٗر ئبٌالھٕي لبٔضالّۇ 

ِٗسٍۇلبت ثىٍْٗ ثبراۋٖر ضبٔبٍطىٍٗر؟ ثبرچٗ ھِٗضۇضبٔب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھمب سبضحۇر، 



ئبٌالھ ثبرچٗ ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر. ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ھِٗضۇضبٔبؼب الٍىك 

ئىىٍٗٔىىىٕي، ثبرچٗ ٔېّٗجٕىڭ ئبٌالھحىٓ ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب 

 جبِبِْٗ ھٗلٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

_ ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ ئٗلىضىطىٕىڭ سبجبٌىمىؽب ٍٗٔٗ ئىىىي ئبصِٖٕي ِىطبي لىٍىپ  65

گىطىگٗ ٍۈن ثوٌۇۋاٌؽبْ گبچب ئبصَٖ ئۇالرٔىڭ ثىرى ھېچ ئىع لىالٌّبٍضىؽبْ ۋٖ ئى وٌٗحۈرىضۇ.

ثوٌۇ ، ئىگىطي ئۇٔي ٍٍِٗي لٍٗٗرگٗ ئٗۋٖجطۇْ، ئۇ ھېچمبٔضاق ثىر پبٍضا ئېٍىپ وېٌٍٍّٗٗضۇ، ٍٗٔٗ 

ئ زى ضبؼالَ، ئ زىگٗ ۋٖ ثبغمىالرؼب ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزٌٍٖٗضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي  ثىرى ثوٌطب

ھٗلمبٔىٌ ثوٌۇغمب ثۇٍرۇٍضىؽبْ، جوؼرا ٍوٌضا ِبۈؽبْ ئبصِٖضۇر. ئٗلىٍٍىك وىػىٍٗرٔىڭ ٔٗزىرىضٖ ثۇ 

ئىىىي ئبصَٖ ثبراۋٖرِۇ؟ ئي ِۇغرىىالر ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئبغۇ گبش، گبچب ثۇجالرٔي ھِّٗىگٗ 

 ِّىگٗ رىسىك ثىرىپ جۇرۇۋاجمبْ ئۇٌۇغ ئبٌالھمب جٗڭ لىٍىطىٍٗر؟لبصىر، ھٗ

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىجٕي ثىٍىع ئبٌالھمب سبضحۇر، لىَبِٗجٕىڭ لبٍىُ  66

ثوٌۇغي و زٔي ٍۇِۇ  ئبچمۇچىٍىه ٍبوي ئۇٔىڭضىّٕۇ جېسصۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ 

 لبصىرصۇر.

ؼۇٌىضىؽبْ ۋالحىڭالر وٌٗگٗٔضٖ ئبٔبۈالرٔىڭ لورضىمىضىٓ چىمبرصى، _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي جۇ 67

ضىٍٗر ئۇ چبؼضا ئٗجراپىڭالرصىىي ٔٗرضىٍٗرصىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗححىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

 غۈوۈر لىٍطۇْ صٖ ، ضىٍٗرگٗ لۇالق، و ز ۋٖ ٍۈرٖن لبجبرٌىك ئٗزاالرٔي ئبجب لىٍضى.

الھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ئۇچۇظ ئۈچۈْ ثوٍطۇٔضۇرۇٌؽبْ _ ِۇغرىىالر ھبۋا ثوغٍۇلىضا ئبٌ 68

لۇغالرٔي و رِىضىّۇ؟ ئۇالرٔي ھبۋا ثوغٍۇلىضا ٍٗرگٗ چۈغۈ  وېحىػحىٓ پٗلٗجال ئبٌالھ جۇجۇ  

جۇرىضۇ. غٗوطىسوي، لۇغالرٔي ثۇٔضاق ئۇچىضىؽبْ لىٍىػحب ۋٖ ئۇالرٔي ھبۋا ثوغٍۇلىضا جۇجۇ  جۇرۇغحب، 

ۋَ ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر و رگْٗ صٌٖىٍٍٗرگٗ ئىػىٕىضىؽبْ لٗ

 ثبر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ ٍۈۈالرٔي ئبئىٍٗ ئٗزاٌىرىڭالر ثىٍْٗ ئبراَ ئبٌىضىؽبْ ۋٖ جېٕىڭالرؼب  76

راھٗت جبً لىٍىپ ثٗرصى، ضٗپٗرٌىرىڭالرصا ھبٍۋأالرٔىڭ جېرىٍىرىضىٓ چېضىرالرٔي لىٍىپ ثٗرصى، ثۇ 

ىْٗ وۈٔۈۈالرصىّۇ، جۇرؼبْ وۈٔۈۈالرصىّۇ ئوۈبٍال جوغۇ  وېحٌٍٗٗطىٍٗر. ضىٍٗرگٗ چېضىرالرٔي و چ

ٍٗٔٗ لوٍالرٔىڭ ٍۇۈٍىرىضىٓ، ج گىٍٗرٔىڭ ٍۇۈٍىرىضىٓ، ئ چىىٍٗرٔىڭ ٍۇۈٍىرىضىٓ وىَىُ _ وېچٗوٍٗرٔي، 

ثىطبجالرٔي ۋٖ ثبغمب ئ ً ضٗرِٖجبٍٔىرىٕي لىٍىپ ثٗرصى. ضىٍٗر ثۇ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئ ِۈرۈۈالرٔىڭ 

 سىرىؽب لٗصٖر پبٍضىٍىٕىطىٍٗر.ئب



_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ھبۋأىڭ ئىططىك وۈٍٔىرىضٖ ضبٍىضاٍضىؽبْ صٖي _ صٖرٖسٍٗرٔي ٍبرىحىپ  71

ثٗرصى، ھبجىحىڭالر چۈغىٗٔضٖ پبٔبھٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ جبؼالرصىىي ئ ۈىۈرٌٗرٔي 

ٗرٔي ئىططىمحىٓ ۋٖ سبجىرجَٗ جبً لىٍىپ ثٗرصى، پبسحب ۋٖ ٍۇڭ لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرصىٓ ضىٍ

ضوؼۇلحىٓ ضبلالٍضىؽبْ وىَىٍّٗرٔي لىٍىپ ثٗرصى، ج ِۈرصىٓ ئۇرۇغالرصا ضىٍٗرٔي لوؼضاٍضىؽبْ 

ضبۋۇجالرٔي جٍَٗبرال  ثٗرصى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىحبئٗت لىٍطۇْ، ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرًِٗ 

ضٖن، صىٕىٌ ئىجبصٖت لىٍطۇْ صٖ ، ضىٍٗرگٗ غۇٔضاق ِۇوِّٗٗي ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبٔ

 ِٗضىٍىٍٗرٔىّۇ جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىپ ٔېّىحىٕي جبِبِالٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئۇالر ِۇغۇ ئبٍٗجٍٗرٔي و رۈ  جۇرۇ ، ٍٗٔىال ضٗٔضىٓ ٍۈز ئ رۈضٗ،  71

ضْٗ ثۇٔىڭؽب لبٍؽۇرِىؽىٓ. چۈٔىي ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ پٗلٗجال صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ 

 ئِّٗب ھىضاٍٗت ثىسٔىڭ ئىٍىىّىسصىضۇر.ٍٗجىۈزۈغحۇر. 

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ  72

ئٗۋٖجىٍٗٔىه ٔېّىحىٕي جؤۇٍضۇ، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ. ئۇالرٔىڭ جوٌىطي 

 ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرصۇر.

ر! ئۇالرٔي لىَبِٗت وۈٔي ثېػىؽب وېٍىضىؽبْ ئٗھۋاٌالرصىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ. _ ئي پٍٗؽِٗجٗ 73

ئۇ چبؼضا ھٗرثىر ئۈِّٗجحىٓ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ ئىّبٔىؽب 

ب ۋٖ وبپىر ثوٌؽبٔالرٔىڭ وبپىرٌىمىؽب گۇۋاھٍىك ثٗرگۈچي لىٍىپ چىمىرىّىس. ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ، وبپىرالرؼ

لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه ئ زرٖ ئېَحىػمب رۇسطٗت ثېرىٍٍّٗضۇ، ئۇالرصىٓ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ 

ئبٌالھٕي رازى لىٍىػّۇ جٌٗٗ  لىٍىّٕبٍضۇ. )چۈٔىي  ئۇ چبؼضا جٗۋثٗ لىٍىػٕىڭ ۋٖ ٍبسػي ئِٗٗي 

 لىٍىػٕىڭ ۋالحي ئ جۈ  وٗجىْٗ ثوٌىضۇ.

ي و رگْٗ چېؽىضا، ئبزاة ئۇالرصىٓ  لىٍچٗ _ وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕ 74

 ٍېٕىىٍىحىٍٍّٗضۇ، ئۇالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىٍٍّٗضۇ ۋٖ ئبزاة وېچىىحۈرۈٌٍّٗضۇ.

ئي »_ ِۇغرىىالر لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرى صۇَٔبصا چولۇٔؽبْ ئىالھٍىرىٕي و رگْٗ چبؼضا9  75

صٍٖضۇ، ثۇ چبؼضا ثۇجالر زۇۋأؽب « رٖثجىّىس! ثۇالر ثىس صۇَٔبصىىي ۋالحىّىسصا چولۇٔؽبْ ثۇجٍىرىّىسصۇر

ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ٍبٌؽبٔچىطىٍٗر، ضىٍٗر ثىسٔي ئبٌالھمب غېرىه »وېٍىپ، ئۇالرؼب9 

وٌٗحۈرۈ ، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىرگٗ ثىسگىّۇ چولۇٔضۇۈالر. ئِّٗب ثىس ضىٍٗرٔي ئۇٔضاق 

مب الٍىك صٖ  صٖۋا لىٍؽبّٔۇ ئِٗٗش، ثىسگٗ لىٍىػمب ثۇٍرۇؼبْ ئِٗٗش، ثىس ئ زىّىسٔي چولۇٔۇغ

 صٖ  رٖصصىَٗ ثېرىضۇ.« چولۇٔؽبٍٔىك گۇٔبھي ئ زۈۈالرصىضۇر



_ لىَبِٗت وۈٔي ِۇغرىىالر ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽبٍٔىمىٕي ثىٍضۈرىضۇ، ئۇالرٔىڭ  76

 ئىالھٍىرىّىس ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ صٖ ، جولۇ  چىممبْ ٍبٌؽبٍٔىرى ٍولمب چىمىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرٔي  77

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ جوضمبْ وبپىرالرٔي ئۇالرٔىڭ وىػىٍٗرٔي ھٗق صىٕؽب ئېحىمبص لىٍىػحىٓ 

جوضۇظ، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗر ثىٍْٗ ئبزصۇرۇظ لبجبرٌىك ثۇزؼۇٔچىٍىمٍىرى ضٗۋٖثٍىه ئبزاة 

 ئبزاة لوغۇ  جبزاالٍّىس. ئۈضحىگٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت وۈٔىٕي ئٗضٍىگىٓ. ثىس ئۇ وۈٔضٖ ھٗرثىر ئۈِّٗجىٗ ئ زىٕىڭ  78

پٍٗؽِٗجىرىٕي گۇۋاھچي لىٍىپ وٌٗحۈرىّىس. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىّۇ ئ ز ئۈِّىحىڭگٗ گۇۋاھچي لىٍىپ 

ْ ھبالي _ ھبراَ ، ِۇوبپبت ۋٖ جبزا وٌٗحۈرىّىس. ثىس ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي ثبٍبْ لىٍىػمب جېگىػٍىه ثوٌؽب

لبجبرٌىك ِٗضىٍىٍٗرٔي روغْٗ ثبٍبْ لىٍؽبْ، ئىٕطبٔالرؼب ھىضاٍٗت، ِۇئّىٍٕٗرگٗ رٖھّٗت ۋٖ 

 ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجٍىىىٕىڭ ٍبسػي ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر لىٍىپ ٔبزىً لىٍضۇق.

ۋٖ ئىٕطبپٍىك ثوٌۇغمب، ئبٌالھٕىڭ  _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثۇ لۇرئبٔضا ثٗٔضىٍىرىٕي ئبصاٌٗجٍىه 86

ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرًِٗ سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىػمب، 

ثۇٍرۇؼبْ پٗرزٌىرىٕي ئبصا لىٍىػمب، ھٗرثىر ھٗق ئىگىطىٕىڭ جېگىػٍىه ھٗلمىٕي ثېرىػىٗ، 

ٍېمىٓ جۇؼمبٔالرؼب ٍبرصَٖ ثېرىػىٗ ئىٕطبٔالرؼب گٗ  _ ض زصٖ ۋٖ ِۇئبِىٍىضٖ صۇرۇش ثوٌۇغمب، 

ثۇٍرۇٍضۇ، لٗثىھ ض ز_ ھٗرىىٗجٍٗرصىٓ، ئبٌالھ رازى ثوٌّبٍضىؽبْ ئىػالرصىٓ، گۇٔبھ _ 

ِٗئطىَٗجحىٓ، ثبرٌىك ٍبِبْ ئىػالرصىٓ ۋٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ جوضىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبْ 

ۈْ، ئبٌالھ ثۇ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرى ۋٖ ثۇ ۋٖ جوضمبٍٔىرىٕي ئېطىڭالرؼب ئېٍىپ ئِٗٗي لىٍىػىڭالر ئۈچ

 _ ٔٗضىھٗت لىٍىضۇ. چٗوٍىّىٍىرى ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ پٗٔض

_ ضىٍٗر ٍٍِٗي ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ئٗھضٖۈالرؼب ثوٌطۇْ ٍبوي ثىر _ ثىرىڭالر ثىٍْٗ لىٍىػمب  81

اق ئٗھضٖۈالرؼب ثوٌطۇْ، ئىػمىٍىپ لۇرئبْ ۋٖ ضۈٕٔٗجٕىڭ روھىؽب زىث وٌٍّٗٗضىؽبْ ھٗر لبٔض

ئٗھضىگٗ ۋاپب لىٍىڭالر، ئبٌالھٕىڭ ٔبِىٕي جىٍؽب ئېٍىپ پۇسحىٍىؽبْ لٗضىّىڭالرٔي ھٗرگىس ثۇزِبۈالر. 

چۈٔىي ضىٍٗر لٗضَٗ لىٍؽبْ چېؽىڭالرصا ئۇٔىڭؽب ئبٌالھٕي وېپىً لىٍضىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 بزا ثېرىضۇ.لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي ج

_ لٗضىّىڭالرٔي ۋٖ ۋٖصٖۈالرٔي ثۇزِبۈالر، ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ٍىپ ئېگىرىپ، ئۇٔي  81

پىػػىمٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ چۇۋۇۋٖجىْٗ ئبٍبٌؽب ئوسػب  لبٌىطىٍٗر. لٗضىّىڭالرٔي ئبٌضاِچىٍىمٕىڭ 

ْ ۋاضىحىطي لىٍىۋېٍىپ، ضىٍٗر ۋٖصىٍٗغىْٗ جبِبئٗصىٓ و پرٖن پۇي ثېرىضىؽبْ جبِبئٗٔي جبپمب

چبؼضا ثۇرۇٔمي ۋٖصٖۈالرٔي ثۇزِبۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ۋٖصىگٗ ۋاپب لىٍىػمب ثۇٍرۇظ ۋٖ ۋٖصىٕي 



ثۇزۇغحىٓ جوضۇظ ثىٍْٗ ضىٕبٍضۇ، ضىٍٗر صۇَٔبصا ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ 

رگٗ چولۇَ ئىجبرٖت ضىٍٗر جبالظ _جبرجىع لىٍىۋاجمبْ ثۇ ِٗضىٍىٕي لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ضىٍٗ

 ئوچۇلال  ثېرىضۇ.

_ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىڭالرٔي ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ثىرال  82

صىٕضا لىالجحي. ٌېىىٓ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ئۇٔىڭ ھىضاٍٗت جبپّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگٍٗٔىىي 

ّبٍضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئ ز ئبزؼۇٍٔۇلىضا لبٌضۇرۇ  لوٍىضۇ، ئۇٔي ھىضاٍٗت لىٍ

ھىضاٍٗجٕي سبالٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ئ ز پٗزٌىضىٓ ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ. 

 –لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالر ئۈضحىضٖ ضوئبي 

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.   ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر. ئبٌالھ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت

_ لٗضىّىڭالرٔي ثىر _ ثىرىڭالرٔي ئبٌضاغٕىڭ ۋاضىحىطي لىٍىۋاٌّبۈالر، چۈٔىي ئٗگٗر ضىٍٗر  83

لٗضَٗ لىٍىپ وىػىٍٗرٔي ئبٌضىطبۈالر، ِٗزِۇت جۇرۇ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ پۇجي جېَىپ وٗجىْٗ 

ر ئبرلىٍىك وىػىٍٗرگٗ ئبصِٖضٖن سبجىرجَٗ ھبٍبجىڭالرٔي ھبالوٗجىٗ جبغالٍطىٍٗر. ثۇ لىٍّىػىڭال

ٍبِبْ ئ رٔٗن ثوٌۇ ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضۇغمب ضٗۋٖة ثوٌؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ثۇ 

 صۇَٔبصا ئۇٔىڭ جبزاضىٕي جبرجىطىٍٗر، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب چوڭ ئبزاثمب لبٌىطىٍٗر.

ثۇزِبۈالر!  _ صۇَٔبٔىڭ ئٗرزىّٗش ِبي _ صۇَٔبضىؽب ئبٌضىٕىپ ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ئٗھضٖۈالرٔي 84

ئٗگٗر ثىٍطٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئٗھضىگٗ ۋاپب لىٍؽبٔالرؼب ثېرىضىؽبْ ِۇوبپبجي ضىٍٗر ئۈچۈْ ثۇ 

 ئٗرزىّٗش ِبي _ صۇَٔبصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر.

_ ضىٍٗرٔىڭ ئىٍىىڭالرصىىي ِبي _ صۇَٔب جۈگٗ  وېحىضۇ، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ِۇوبپبجالر  85

. ئٗھضىگٗ ۋاپب لىٍىع لبجبرٌىك صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ئبصا لىٍىع ۋٖ ٔېّٗجٍٗر ھٗرگىس جۈگىٍّٗضۇ

ٍوٌىضا چىضاٍِىك ثوٌؽبٔالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ثوٍىچٗ ثېرىّىس، 

 ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ ئٗڭ ئبصصىٌ ئٌِٗٗىگىّۇ ئٗڭ وبجحب ئٌِٗٗىگٗ ثېرىٍىضىؽبْ ِۇوبپبجٕي ثېرىّىس.

ۇْ ٍبوي ئبٍبي ثوٌطۇْ، وىّىي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ _ ٍٍِٗي ئٗر ثوٌط 86

ثوٌؽبْ ئىّبٔي ِۇضحٗھىَٗ ھبٌضا ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، گٗرچٗ ئۇٔىڭ ِبي _ صۇَٔبضي ئبز 

ثوٌطىّۇ، ثىس ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئٗڭ ٍبسػي ھبٍبجحب ٍبغىحىّىس ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ 

 رىٕىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ثوٍىچٗ ثېرىّىس.ِۇوبپبجىٕي لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗى

_ ئي ِۇئّىٓ! ئٗگٗر ضْٗ لۇرئبْ ئولۇِبلچي ثوٌطبڭ، ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔؽبْ  87

صٖ  « ئٗئۇزۇ ثىٍالھي ِىٕٗغػٍٗحبٔىر رٖجىُ»ٌٗٔىحي غٍٗحبٕٔىڭ ئبزصۇرۇغىضىٓ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ 

 پبٔبھ جىٍىگىٓ.



ھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ھٗر ئىػحب _ غٗوطىسوي، غٍٗحبْ ئبٌالھمب، ئبٌال 88

 ئبٌالھمب جبٍبٔؽبْ وىػىٍٗرگٗ ھ وۈِرأٍىك لىالٌّبٍضۇ.

_ غٍٗحبْ پٗلٗجال ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ ثۇ لىٍّىػي ثىٍْٗ ئبٌالھمب غېرىه  166

 وٌٗحۈرگْٗ ئبصِٖگىال ھ وۈِرأٍىك لىالالٍضۇ.

ڭ ئورٔىؽب ئبٌّبغحۇرؼىٕىّىسصا _ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ _ ثىس ثىر ئبٍٗجٕي ٍٗٔٗ ثىر ئبٍٗجٕى 161

ئي »لبٍطي ۋالىححب لبٍطي ھ وۈِٕىڭ ئٗڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ _ وبپىرالر9 

صٍٖضۇ، ئۇٔضاق ئِٗٗش، ِۇھِّٗٗص « ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇۋاجىطْٗ

ِٗش. ثٌٗىي ئۇ وبپىرالرٔىڭ جوٌىطي ئ زٌىرىٕىڭ رٖثجىٕي ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئٗ

 ۋٖ ئۇٔىڭ صىٕىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

لۇرئبٕٔي ِْٗ جولۇ  چىمّىضىُ، ثٌٗىي ئۇٔي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  161

جىجرىً ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئىّبٔىٕي ِۇضحٗھىَٗ لىٍىع، ِۇضۇٌّبٔالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالظ ۋٖ 

 «.ر ثېرىع ئۈچۈْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ چۈغحيئۇالرؼب سۇظ سٗۋٖ

صېگٍٗٔىىىٕي « ِۇھِّٗٗصوٗ لۇرئبٕٔي ثىر ئىٕطبْ ئ گىحىپ جۇرىضۇ»_ ثىس ِۇغرىىالرٔىڭ9  162

ثىٍىپ جۇرۇۋاجىّىس. ھبٌجۇوي ئۇالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لۇرئبٕٔي ئ گٗجىْٗ صٖ  ج ھّٗت 

ي ثىٍٍّٗضۇ، لۇرئبْ ثوٌطب ئبغىبرا ئٗرٖة جىٍىضىىي لىٍؽبْ ئبصَٖ ئٗرٖة ئِٗٗش، ئۇ ئٗرٖة جىٍىٕ

 ثىر وىحبثحۇر.

_ غٗوطىسوي، لۇرئبٔؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرٔي ئبٌالھ ھٗلىمٗجىٗ ٍېحىػىٗ ِۇۋٖپپٗق  163

 لىٍّبٍضۇ، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

جولۇٍضۇ. ئٗٔٗ ئبغۇالر _ ٍبٌؽبٕٔي پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ وبپىرالر  164

ٍبٌؽبٔچىالرٔىڭ صٖي ئ زىضۇر. ئِّٗب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍبٌؽبْ ئېَحىػي ۋٖ ئبٌالھ 

 ئېَحّىؽبْ ض زٌٗرٔي ئۇٔىڭؽب ِٗٔطۇ  لىٍىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش.

_ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبٔضىٓ وېَىٓ ئىّبٔىضىٓ ٍېٕىۋاٌؽبْ ۋٖ وۇـرى ض زٔي لىٍؽبْ  165

بغمىطي ٍبٌؽبٕٔي جولۇِبٍضۇ، ِۇٔضالالر ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچراٍضۇ. ئِّٗب لٌٗجي وبپىرالرصىٓ ث

ئىّبْ ثىٍْٗ ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇ ، وۇـرى ض زٔي ئېَحىػمب ِٗججۇرالٔؽبٍٔىمحىٓ، ھبالن ثوٌۇ  

وېحىػحىٓ لورلۇ  ئ زىٕىڭ ئىّبٔضىٓ ٍېٕىۋاٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍضۈرگْٗ وىػىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. 

ىي وۇـرى ض زٔي و ۈٍىضىٓ ئېَحىضىىْٗ، ِۇٔضالالر ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ؼٗزىپىگٗ ٌېىىٓ وىّ

 ئۇچراٍضۇ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة ثبر. 



_ ثۇ ئۇالرٔىڭ صۇَٔب جىرىىچىٍىىىٕي ئبسىرٖجحىٓ ئبرجۇق و رگٍٗٔىىي ئۈچۈٔضۇر. غٗوطىسوي،  166

 جىٗ ۋٖ جوؼرىٍىممب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ. ئبٌالھ وبپىرالرٔي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔي ھٗلىمٗ

_ ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھ صىٍٍىرىٕي وۇـرىٍىممب ۋٖ صۇَٔبٌىمٕي ئبسىرٖجٍىىحىٓ ئٗۋزٖي و رۈغىٗ  167

پېچٗجٍىۋٖجىْٗ وىػىٍٗرصۇر. غۇۈب ئۇالرٔىڭ صىٍىؽب ھىضاٍٗجٕىڭ ٔۇرى  وىرٍِٗضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

ؽبْ ثوٌۇ ، غۇۈب ئۇالر لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي لۇاللٍىرىٕي ھٗق ض زٔي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ لىٍىپ لوٍ

ھٗلمبٔىٌ ٍِٗضأضا جۇرۇ  ئبۈٍىّبٍضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ و زٌىرىٕي وور لىٍىۋٖجىْٗ ثوٌۇ ، غۇۈب ئۇالر 

ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت صٌٖىٍٍىرىٕي و رٍِٗضۇ. ئٗٔٗ غۇالر 

 زاثحىٓ ؼٗپٍٗجحىضۇر.ئبسىرٖجحٗ ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ئب

_ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئۇالر ئبسىرٖجحٗ چولۇَ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر. )چۈٔىي  ئۇالر  168

 ئ ِرىٕي ئ زٌىرىگٗ ئبزاة ئېٍىپ وېٍىضىؽبْ ئىػالرؼب ضٗر  لىٍؽبْ ئبصٍِٖٗرصۇر.

_ ئبٔضىٓ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭ ِٗوىىضٖ ِۇغرىىالر ئىّبٔضىٓ ٍبٔضۇرۇظ  116

ئۈچۈْ لبجحىك ئبزاثٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، لٌٗجي ئىّبٔضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ھبٌضا وۇـرى ض زٔي ئبؼساوي 

ىھبص ئېَحىپ لوٍؽبْ، ئبٔضىٓ ئۇالرصىٓ لۇجۇٌۇ  ِٗصىٕىگٗ ھىجرٖت لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ٍوٌىضا ج

لىٍؽبْ ۋٖ صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗرٔي ئبصا لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي 

 لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر ۋٖ ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. 

ي ئبلالظ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب لىَبِٗجٕي ئٗضٍٗجىىٓ. ئۇ وۈٔضٖ ھٗرثىر ئبصَٖ ئ زىٕ 111

ئۈچۈْ جىرىػىضۇ، ثبرٌىك ئ زرىٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب لوٍىضۇ، ھٗرثىر ئبصِٖگٗ لىٍؽبْ ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپبجي 

 زىَبصٖ لىٍىّٕبً جوٌۇق ثېرىٍىضۇ، ئۇالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ. –ٍبوي جبزاضي وَٗ 

ِبْ، _ ئبٌالھ ِٗوىٗ غٗھىرىٕي ِىطبي لىٍىپ وٌٗحۈرىضۇ، ثۇ غٗھٗر صۈغّٗٔضىٓ ئب 111

رىسلىٕىڭ جبرٌىػىپ لېٍىػىضىٓ سبجىرجَٗ ثبٍبغبجٍىك ثىر غٗھٗر ئىضى، ئۇٔىڭ رىسلي جٗرٖ  _ 

جٗرٖپحىٓ وٗۈحبغب وېٍىپ جۇراجحي. غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ثۇ غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ئبٌالھٕىڭ 

ً، ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍضى، ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍّىضى، رىسىك ثٗرگْٗ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍّب

ثۇجالرؼب چولۇٔضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئبچبرچىٍىك ثىٍْٗ جبزاٌىضى، ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالَ ثبغچىٍىمىضىىي ئىطالَ لوغۇٔي ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ سبجىرجٍِٗىىىٕي ئٗٔطىسٌىىىٗ 

ئبٍالٔضۇرۇ  لوٍضى. ثۇ جبزاالرٔىڭ ھِّٗىطي ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍىرى 

 ۈپٍٍٗىضىٓ ثوٌضى.ج

_ ئبٌالھ ِٗوىىٍىىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ثىر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجحي. ئۇ ِۇھِّٗٗص  112

ئٌٍٗٗھىططبالِضۇر. ِٗوىىٍىىٍٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٔٗضٗثىٕي، گۈزٖي ئٗساللىٕي ۋٖ 



ىٍّىضى، ئۇٔىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىپ جۇرۇلٍۇق، ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ ئىطالَ صىٕىٕي لوثۇي ل

صېگْٗ ض زىگٗ ئىػّٗٔىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئۇالر « ِْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى»

ئىطالِؽب صۈغٍّٗٔىه لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۋاجمبْ، وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭضىٓ جوضۇۋاجمبْ ۋٖ ثۇجالرٔي 

ۋٖ وبجحىجبغٍىرىٕي ثٗصرى  ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈۋاجمبْ پٍٗحىضٖ، ئبچبرچىٍىك ثىٍْٗ، لورلۇٔچ ثىٍْٗ

 ئۇرۇغىضا ئ ٌحۈرۈظ ثىٍْٗ لبجحىك جبزاٌىضى.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ھبالي، غېرىٓ ٍېّٗوٍىىٍٗرصىٓ  113

ٍٗۈالر، ئبٌالھ ثٗرگْٗ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبٌالھمب جبئٗت _ ئىجبصٖت لىٍىػمب ۋٖ ئبٌالھ رازى ثوٌىضىؽبْ 

الر. ئٗگٗر ئبٌالھمب ھٗلىمىٌ ئىشالضّْٗ ثوٌطبۈالر، ئۇٔىڭ ٔېّىحىگٗ غۈوۈر ئىػالرؼب ئىػٍىحىڭ

 لىٍىڭالر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ھبٍۋإٔي، لبٕٔي، چوغمب گ غىٕي، ئبٌالھحىٓ  114

ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي ئېَحىٍىپ ثوؼۇزالٔؽبْ ھبٍۋإٔي ھبراَ لىٍضى. ٌېىىٓ ئبچٍىمحىٓ ئ ٌۈ  وېحىع 

ۇٌؽبٔضا، ئىالجىطىسٌىمحىٓ ِۇغۇ ھبراَ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ھبٍبجىٕي ضبلال  لبٌؽۇصٖن سٗۋپي جۇؼ

ِىمضارصىٓ ئبغۇرۇۋٖجًّٗ ٍېطٗ ئبٌالھ وٗچۈرىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، 

 . جبزاٌىّبٍضۇ ئۇٔىڭؽب رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇر، ئۇٔي ثۇ ئىػي ضٗۋٖثٍىه

ئبؼسىڭالرؼب وٌٗگْٗ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍضۇرۇ ، ئبٌالھ  _ ئي ِۇغرىىالر! ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ 115

ھبالي لىٍؽبْ ٔٗرضىٕي ھبراَ، ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ٔٗرضىٕي ھبالي صېّٗۈالر، غٗوطىسوي، 

 ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍضۇرؼبٔالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ٍبسػىٍىمىؽب ئېرىػٌٍّٗٗضۇ.

ئبزؼىٕٗ ِٗٔپٗئٗجحۇر. ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب لبجحىك  _ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا ئېرىػىضىؽبْ ٔٗرضىطي 116

 ئبزاة ثبر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثبٍبْ لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئىٍگىرى ٍٗھۇصىَالرؼب ھبراَ لىٍؽبْ  117

ئىضۇق،
(57 

ئۇالر جىرٔبلٍىك ھبٍۋأالرٔىڭ گ غي، وبال ۋٖ لوٍالرٔىڭ صۈِجىطىضىىي، ئۈچٍٍٗىرىضىىي ۋٖ  

ىك ٍبؼٍىرىضىٓ ثبغمب ٍبؼٍىرىضۇر. ثىس ٍٗھۇصىَالرؼب ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ھبراَ ض ۈىىىگٗ چبپٍىػىمٍ

لىٍىع ثىٍْٗ ئۇالرؼب ئۇۋاي لىٍّىضۇق، ٌېىىٓ ئۇالر ٔېّٗجىٗ وۇـرىٍىك لىٍىع ۋٖ گۇٔبھ _ 

ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىع ثىٍْٗ ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ جبزاؼب جېگىػٍىه 

 ثوٌضى.

                                                             
ئبٍىحي و زٖ -135صىٓ ئٗٔئبَ ضۈرىطىٕىڭ بْ ٔٗرضىٍٗرلىٍىٕؽئىٍگىرى پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ثبٍبْ   57)

 ثٗت .-166جوَ، -3)جٗپطىر جٗالٌٍٗٓ غٗرھي  جۇجۇٌىضۇ.



گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗرٔىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ _ ئبٔضىٓ  118

ئۇچراغمب ضٗۋٖة ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ ٍبوي ثىٍگْٗ ثوٌطىّۇ ئبصصىٌ ضبٔىؽبٍٔىمحىٓ 

گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىپ، وېَىٓ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ ئ زىٕي ھَٗ ئٗساللىٕي 

ػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭ ئۇالر جٗۋثٗ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ جۈزٖجىْٗ وى

 گۇٔبھٍىرىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر ۋٖ ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي رٖھىُ لىٍؽۇچىضۇر.

_ غٗوطىسوي، ئىجراھىُ ٍبسػي ئىػالرصا پېػۋا ئىضى، ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ۋٖ  116

ھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىالجحي، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرٍِٗححي، ثوٍطۇٔؽۇچي ئىضى، ئۇ ئبٌال

 ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ صىٕي ثوٌؽبْ ئىطالَ صىٕىضا ِۇضحٗھىَٗ ئىضى.

_ ئىجراھىُ ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچي ئىضى. ئبٌالھ ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ  111

 ٍېحٗوٍىضى. جبٌٍىضى ۋٖ ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا ٍوٌؽب

_ ئۇٔىڭؽب صۇَٔبصا ٍبسػي پٗرزٖٔث، وېَىٕىىٍٗرٔىڭ ِٗصھىَٗضىگٗ ضبزاۋٖر ثوٌۇظ ۋٖ  111

ئۇالرؼب ئۈٌگٗ ثوٌۇغحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ٍبسػىٍىك ئبجب لىٍضۇق، غٗن_ غۈثھىطىسوي، ئبسىرٖجحىّۇ ئۇ 

 ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىالرٔىڭ لبجبرىضا ۋٖ ِٗرجىۋىٍىه زاجالرٔىڭ ئبرىطىضا ثوٌىضۇ.

ضْٗ ئىجراھىُ ئىطالَ صىٕىؽب ئٗگٗغىٗٔضٖن ئىسچىً »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٔضىٓ ضبۈب9  112

وٗجّىگىٓ. غٗوطىسوي،  ثۇرۇٌۇ ئٗگٗغىىٓ، ئۇٔىڭضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼىٓ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس 

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« ئىجراھىُ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍؽۇچىالرصىٓ ئِٗٗش ئىضى

وۈٔي ئىجبصٖت ثىٍْٗ ِٗغؽۇي ثوٌۇظ ئبرلىٍىك ئۇ وۈٕٔي ئۇٌۇؼالغٕي _ ئبٌالھ غٗٔجٗ  113

پٗلٗت ئۇ وۈْ جوؼرۇٌۇق پٍٗؽِٗجىرى ثىٍْٗ ئىشحىالپالغمبْ ۋٖ ئۇٌۇؼالغمب ثۇٍرۇٌؽبْ جۈِٗ 

وۈٔىٕىڭ ئورٔىؽب غٗٔجٗ وۈٔىٕي جبٌٍىؽبْ ٍٗھۇصىَالر ئۈچۈٔال ثٌٗگىٍىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

ئۇالر پٍٗؽِٗجىرى ثىٍْٗ ئىشحىالپالغمبْ ئىع جوؼرىطىضا، غٗوطىسوي، رٖثجىڭ لىَبِٗت وۈٔي 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا چولۇَ ھ وۈَ چىمىرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ جبزاضىٕي 

 ثېرىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر وىػىٍٗرٔي رٖثجىڭالرٔىڭ صىٕىؽب ۋٖ  114

ضا ضبۈب ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ ھېىّٗجٍىه ئۇضٍۇة ثىٍْٗ صٖۋٖت لىٍىڭالر. ئۇٔىڭ جوؼرا ٍوٌىؽب لۇرئبٔ

وىػىٍٗرگٗ ِۇٔبضىپ ئۇضٍۇثحب گٗ  لىٍىڭالر، ئۇالرؼب ئۇالرٔي ٍبسػي ئىػالرؼب 

رىؽجٗجٍٗٔضۈرىضىؽبْ، ٍبِبْ ئىػالرصىٓ ٔٗپرٖجٍٗٔضۈرىضىؽبْ ٍبسػي ض زٌٗر ثىٍْٗ ٔٗضىھٗت 

ٌضا ئٗڭ ٍبسػي رٖۋىػحٗ ِۇٔبزىرىٍىػىڭالر. ئي لىٍىڭالر. ئۇالر ثىٍْٗ ٍۇِػبق، ضىٍىك ئۇضۇ

پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ ئىطالَ صىٕىٕي وىػىٍٗرگٗ جوٌۇق ٍٗجىۈزۈغحىٕال ئىجبرٖجحۇر. ضْٗ 



ئۇٔي جوٌۇق ٍٗجىۈزصۇڭ. ئِّٗب ئۇالرٔي ھىضاٍٗت لىٍىع ئبٌالھمب سبش ئىػحۇر، ئبٌالھ جوؼرا 

 ٗت جبپمۇچىالرٔىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ٍوٌضىٓ ئبزؼبٔالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ھىضاٍ

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ضىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٔالرٔي جبزاٌىّبلچي ثوٌطبۈالر،  115

ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ئبرجۇق جبزاٌىّبۈالر، ئٗگٗر ضٗۋر لىٍطبۈالر، ثۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ 

ىالرٔي وٗچۈرۈۋٖجىٍٗٔٗرٔي ثۇ صۇَٔبصا ٔۇضرٖت ۋٖ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر، رٖثجىڭالر ضٗۋر لىٍىپ ثبغم

 ؼٌٗىجٗ ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ وبجحب ئٗجىر _ ضبۋاة ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ثىر چىمىع ٍوٌي جېپىٍؽبٔؽب لٗصٖر، ئبٌالھ ٍوٌىضا ضبۈب ٍٗجىْٗ  116

 ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثىٍٗٔالئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍىپ جۇرؼىٓ. ضېٕىڭ ضٗۋرچبٍٔىمىڭ پٗلٗت 

ثوٌىضۇ، ضېٕي ضٗۋرچبٍٔىممب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ۋٖ لٌٗجىڭٕي ئۇٔىڭضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍىضىؽبْ زات 

ئبٌالھحۇر. ضېٕىڭ صٖۋىحىڭگٗ لۇالق ضبٌّىؽبْ ۋٖ ضبۈب لبرغي ٍِٗضأضا جۇرؼبٔالر ئۈچۈْ 

ٔىي ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕىڭ لبٍؽۇرِىؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرٌىرىضىٓ ٍۈرىىىڭ ضىمىٍّىطۇْ. چۈ

 جبزاضىٕي چولۇَ چېىىضۇ.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ، ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػٍىرىضىٓ  117

ٍىراق جۇرۇظ ئبرلىٍىك جٗلۋاٌىك صائىرىطىضٖ ئىع و رىضىؽبْ ۋٖ پٗرزٌٗرٔي ئبصا لىٍىػحب، ھٗق _ 

حٗ لېحىرلىٕىپ، ئىشالش ثىٍْٗ ئىع لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ھولۇلالرٔي لوؼضاغحب، جبئٗت _ ئىجبصٖج

 ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر.

 

  



 

 ئىطرا ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ثٗٔضىطي _ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئېحىمبص ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىػمب الٍىك ئىالھ ٍولحۇر. ئبٌالھ  1

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ زىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىٕىڭ، جٗۈضاغطىس لۇصرىحىٕىڭ ۋٖ چٗوطىس ئىٍىّىٕىڭ 

ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثٗزىطىٕي ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي و رضىحىع ئۈچۈْ، ئۇٔي 

ٗرىىٗجٍىه وېچىٕىڭ ثىر لىطّىضا ِٗضجىضى ھٗرِٖضىٓ، ئٗجراپىٕي زىرائٗت ۋٖ ِېۋىٍٗر ثىٍْٗ ث

لىٍؽبْ، و پٍىگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ۋٖجىٕي ثوٌؽبْ ِٗضجىضى ئٗلطبؼب ئوٍؽبق ھبٌىحىضٖ روھي ۋٖ 

ثٗصىٕي ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرصى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثبرٌىك ئبۋازالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ 

 بٕٔي ثېرىضۇ.ٔٗرضىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھِّٗىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽ

_ ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىطرا _ ِىراج ثىٍْٗ ئىٕئبَ لىٍؽبٔضٖن، ِۇضب  1

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍىع ثىٍْٗ ئىٕئبَ لىٍضى. جٗۋرات ئ ز ۋالحىضا ھٗق صىٕٕىڭ 

بغمىطىؽب صٖضحۇرى ۋٖ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ٍېحٗوچىطي ثوٌۇ ، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئبٌالھحىٓ ث

 ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ِٗٔئي لىالجحي.

_ ئي ثىس ٔۇھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېّىگٗ چىمىرىپ جوپبْ ثبالضىضىٓ لۇجمۇزؼبٔالرٔىڭ ئٗۋالصٌىرى!  2

ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر، ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىڭالر، ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۈٌگٗ 

ھمب جىٍي، صىٍي ۋٖ ئٌِٗٗىَىحي ثىٍْٗ ھِٗىػٗ غۈوۈر لىٍىڭالر. چۈٔىي، ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌال

 لىٍؽۇچي ثٗٔضٖ ئىضى.

_ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ئبجب لىٍؽبْ جٗۋراجحب ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖش غٗھىرىضٖ  3

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٔبھٗق ئ ٌحۈرۈ ، ئىٕطبٔالرؼب زۇٌۇَ لىٍىپ ئىىىي لېحىُ چوڭ ثۇزؼۇٔچىٍىك 

 ۋٖ ثٗوّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وېحىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سٗۋٖر ثٗرگْٗ ئىضۇق.لىٍىضىؽبٍٔىمي 

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ضىٍٗر ئبٌضىٓ سٗۋٖر ثېرىٍگْٗ ثىرىٕچي لېحىٍّىك ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي  4

لىٍؽبْ چبؼضا، ضىٍٗرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىع، ئ ٌحۈرۈظ ۋٖ ٍۇرجۇۈالرصىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىع ئبرلىٍىك 

حي وۈچٍۈن ثٗٔضىٍىرىّىسٔي ئٗۋٖجحۇق. ئۇالر ئ ٍٍٗرٔي ئبسحۇرۇ  ضىٍٗرٔي جبزاالظ ئۈچۈْ، ٔبھبٍى



ئىسصىضى. ثۇزؼۇٔچىٍىك ٍۈز ثٗرگٗٔضٖ ئۇٔىڭ جبزاضىٕىڭ وېٍىضىؽبٍٔىمي ئٌِٗٗگٗ ئبغىضىؽبْ ثىر ۋٖصٖ 

 ئىضى.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! وېَىٕچٗ ضىٍٗرگٗ ٔۇضرٖت ۋٖ ؼٌٗىجٗ ئبجب لىٍىپ، ضىٍٗرٔىڭ  5

رؼب ثوٌؽبْ ئۈضحۈٍٔۈوۈۈالرٔي ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرصۇق، ضىٍٗرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوۈۈالرٔي صۈغٍّٗٔىرىڭال

ۋٖ ئٗۋالصٌىرىڭالرٔي و پٍٗحىپ ثٗرصۇق، ضىٍٗرٔي وۈچٍٗٔضۈرصۇق ۋٖ ضبٔىڭالرٔي 

صۈغٍّٗٔىرىڭالرٔىڭ ضبٔىضىٓ زىَبصٖ لىٍضۇق. ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ 

 الر ئۈچۈْ ئىضى.ٍبسػي ئىع لىٍؽبٍٔىمىڭ

_ ئٗگٗر ضىٍٗر ئٌِٗٗىڭالرٔي ۋٖ گٗ  _ ض زۈۈالرٔي ئىطالھ لىٍطبۈالر، ثۇٔي ئ زۈۈالرٔىڭ  6

پبٍضىطي ئۈچۈْ لىٍؽبْ ثوٌىطىٍٗر، چۈٔىي ثۇ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ضبۋاثي ضىٍٗرگٗ ثوٌىضۇ. ئٗگٗر 

ىٕچي لېحىٍّىك ٍبِبْ ئىع لىٍطبۈالرِۇ، ئۇٔىڭ جبزاضىٕي ئ زۈۈالر جبرجىطىٍٗر. ضىٍٗرٔىڭ ئىىى

ثۇزؼۇٔچىٍىمىڭالرٔي جبزاالغٕىڭ ۋالحي وٌٗگْٗ چبؼضا، صۈغٍّٗٔىرىڭالرٔي ضىٍٗرٔىڭ ئۈضحۈۈالرؼب 

ئٗۋٖجحۇق. ثۇ ئۇالرٔىڭ ضىٍٗرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىػي، سبرٌىػي ۋٖ سبرٌىك ئبالِٗجٍىرىٕىڭ ٍۈزۈۈالرصا 

ۋٍٖراْ لىٍؽىٕىضٖن  و رۈٌۈغي، ئۇالرٔىڭ ثٍٗحۇٌّۇلٗصصٖضىٗ وىرىػي، ئۇٔي صٖضٍٗپىي لېحىّضا

 ۋٍٖراْ لىٍىػي ۋٖ ئىػؽبي لىٍؽبْ جبٍالرٔي پۈجۈًٍٔٗ ۋٍٖراْ لىٍىػي ئۈچۈْ ئىضى.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ئٗگٗر ضىٍٗر گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئ زۈۈالرٔي ئىطالھ  7

لىٍطبۈالر، رٖثجىڭالرٔىڭ ضىٍٗرگٗ رٖھىُ لىٍىػىضا ئۈِىض ثبر. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇرۇٔمي 

ؼۇٔچىٍىمىڭالرؼب ۋٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىػمب لبٍحطبۈالر، ثىسِۇ ضىٍٗرٔي جبزاالغمب ۋٖ سبر ثۇز

لىٍىػمب لبٍحىّىس. جٗھِٕٕٗٔٗي ضىٍٗرگٗ ۋٖ ثبرٌىك وبپىرالرؼب زىٕضاْ لىٍىّىس. ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس 

بزاة _ چىمبٌّبٍطىٍٗر. )ثۇ ئبٍٗجٍٗرصٖ ئىطالَ ئۈِّىحي ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئ

ئولۇثٗجٍٗرگٗ صۇچبر ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ. چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ گۇٔبھىبرالرٔي 

 جبزاالغحىىي لبٔۇٔىَىحي ثىرصۇر ، ئۇ ئ زگٗرٍِٗضۇ .

ثىس ثٗٔضىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبْ  [ غٗوطىسوي،16_  8 

جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍضۇ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئىػالرٔي  ئىٕطبٔالرٔي ئىطالَ ٍوٌىضىٓ ئىجبرٖت ئٗڭ

لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھ جوضمبْ ٍبِبْ ئىػالرصىٓ چٗوٍىٕىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ، ئۇالرٔىڭ چوڭ ِۇوبپبجمب 

ئېرىػىضىؽبٍٔىمي ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىضۇ، ھِٗضٖ ئبسىرٖجىٗ، ئۇٔىڭضىىي ِۇوبپبت ۋٖ جبزاؼب 

 ئۇالر ئۈچۈْ ثىس جٍَٗبرٌىؽبْ لبجحىك ئبزاثحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضۇ. ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ وبپىرالرٔي،



_ ئىٕطبْ ئ زىگٗ ٍبسػىٍىك جىٍٗ  صۇئب لىٍؽبٔضٖن، ئ زىٕىڭ ٔبصأٍىمىضىٓ ۋٖ  11

ضٗۋرضىسٌىىىضىٓ ثٗزىضٖ ئ زىگٗ ٍبوي ثبٌىٍىرىؽب ۋٖ ٍبوي ِبي _ ِۈٌۈوىگٗ ثٗصصۇئب لىٍىضۇ. چۈٔىي 

 . ئىٕطبْ ثٗوّۇ ئبٌضىرالطبْ وېٍىضۇ

_ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔي لۇصرىحىّىسٔي و رضىحىضىؽبْ ئىىىي ئبالِٗت لىٍضۇق. وېچىٕىڭ  11

ئبالِىحي ثوٌؽبْ ئبٍٕي ئ چۈرۈۋېحىپ، وۈٔضۈزٔىڭ ئبالِىحي ثوٌؽبْ لۇٍبغٕي ٍورۇق لىٍضۇق. ثۇ 

ْ وىػىٍٗر وۈٔضۈزٔىڭ ٍورۇلىضا ھبٍبجٍىك ئىػٍىرىٕي لىٍىػي، وېچىضٖ ئبراَ ئېٍىػي ۋٖ وېچٗ ثىٍٗ

وۈٔضۈزٔىڭ ئبٌّىػىپ وېٍىػي ئبرلىٍىك ٍىٍالرٔىڭ ضبٔىٕي، ئبٍالرٔىڭ ۋٖ وۈٍٔٗرٔىڭ ھېطبثىٕي ثىٍىػي 

 ئۈچۈٔضۇر. ثىس ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍضۇق.

_ ئبٌالھ ھٗرثىر ئىٕطبٕٔىڭ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ھِٗراھ لىٍىپ  12

ر ھېطبة ثٗرٍِٗضۇ، ئۇِۇ ثبغمىالرٔىڭ ئٌِٗٗىضىٓ ھېطبة لوٍىضۇ، ئۇٔىڭ ئٌِٗٗىضىٓ ثبغمىال

ثٗرٍِٗضۇ. لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ٔبِٗ _ ئِٗبٌىٕي چىمىرىپ ثېرىضۇ، ئۇ ئۇٔي ئېچىٍؽبْ ھبٌضا 

 و رىضۇ.

صېَىٍىضۇ _ صٖ، ئۇ ئولۇٍضۇ، گٗرچٗ ثۇ صۇَٔبصا « ٔبِٗ _ ئِٗبٌىڭٕي ئولۇؼىٓ»_ ئۇٔىڭؽب9  13

ْ ئبصَٖ ثوٌطىّۇ، ئبسىرٖجحٗ ئولۇٍبالٍضىؽبْ ثوٌىضۇ. ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ئۇٔىڭؽب9 سٗت ئولۇٍبٌّبٍضىؽب

ثۈگۈْ ئ ز ئٌٍِٗٗىرىڭٕي ئ زۈۈٕىڭ ھېطبثال  چىمىػي ٍېحٗرٌىىحۇر، غۇٔىڭؽب لبرا  ئ زۈۈگٗ »

صېَىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئىٕطبٕٔي ئ زىضىٓ « لبٔضاق ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىۋاٌىطْٗ

 بة ئېٍىػمب لوٍۇ  ثېرىع ئبصاٌٗت ۋٖ ئىٕطبپٕىڭ ئٗڭ ٍۇلىرى پٌٍٗىطىضۇر.ئ زى ھېط

_ وىّىي ھىضاٍٗت جېپىپ جوؼرا ٍوٌؽب ئٗگٗغطٗ، ئۇٔىڭ ھىضاٍٗت جبپمبٍٔىمىٕىڭ پبٍضىطي  14

ئ زىگٗ ثوٌىضۇ. وىّىي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ، سبجب ٍوٌؽب وىرىپ وېحىضىىْٗ، ئۇٔىڭ ئېسىپ 

ٗ ثوٌىضۇ. ھېچمبٔضاق گۇٔبھىبر ئبصَٖ ثبغمب ثىر گۇٔبھىبر ئبصِٖٕىڭ وٗجىٍٗٔىىىٕىڭ زىَىٕي ئ زىگ

گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌّبٍضۇ، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىپ، وىحبثالرٔي چۈغۈرۈ ، ئبگبھالٔضۇرِبً 

 جۇرۇ  ھېچىىّٕي ئبزاثٍىّبٍضۇ.

ثوٌطبق، _ ئٗگٗر ثىس ثىرٖر غٗھٗر ئبھبٌىطىٕي لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍّبلچي  15

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي صۆٌٗجّْٗ ئبصٍِٖٗرٔي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػمب، ئبٌالھٕىڭ 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب ثۇٍرۇٍّىس، ثبغمىالرِۇ غۇالرؼب ئٗگىػىپ ئىع و رىضۇ. 

ۋٖھبٌٗٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، 

ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ _ صٖ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ غٗھٗرٔي ئبھبٌىطي ثىٍْٗ لوغۇ  پۈجۈًٍٔٗ 

 ھبالن لىٍىپ جبغالٍّىس.



_ ٔۇھحىٓ وېَىٓ، ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ٔۇرؼۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍضۇق.  16

ٌٍىرىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب رٖثجىڭ وۇپبٍىضۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ثبرٌىك ئِٗٗ

 ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_ وىّىي ِۇغۇ جېس ئ جۈ  وېحىضىؽبْ صۇَٔبٔي و زٌٗ ، صۇَٔبٌىممب ثېرىٍىپ ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر  17

لىٍىضىىْٗ ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ئ زى ثېرىػٕي سبٌىؽبْ ۋٖ 

زصا ٍبزؼبْ ٔٗرضىٕىال ثېرىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب ئبسىرٖجحٗ جٗھِٕٕٗٔٗي ٔېطىپ لىٍىضۇ. ئۇ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇ

صۇَٔبٔي و زٌىگٍٗٔىىي ۋٖ ئبسىرٖجٕي لوٍۇ ، صۇَٔبٌىك ئۈچۈٔال ئىػٍىگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ  

 رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕؽبْ ۋٖ سبرالٔؽبْ ھبٌضا جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىضۇ.

_ وىّىي ئ زىٕىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ثىٍْٗ ئبسىرٖت ھبٍبجىٕي و زٌٍٗضىىْٗ، ھِٗضٖ  18

ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىؽب چىٓ ئىػٗٔگْٗ ھبٌضا، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ 

الٍىك ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇٔضاق وىػىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا لوثۇي 

 ۇ ۋٖ ئبسىرٖجىٗ ضبلال  لوٍۇٌۇ ، ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ئبٌىضۇ.لىٍىٕىض

_ صۇَٔبٌىك ئۈچۈْ ئىػٍىگْٗ پىرلٗ ثىٍْٗ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ  16

پىرلىٕىڭ ھٗرثىرىگٗ رىسىك ثېرىّىس، ثۇ صۇَٔبصا ِۇئّىٓ، وبپىر ھِّٗىطىگٗ رىسىك ثېرىّىس. چۈٔىي 

زٌىضىٓ ئبجب لىٍىضىؽبْ ئبجب _ ئېھطبٔي ثوٌۇ ، رٖثجىڭٕىڭ ئبجب _ ئېھطبٔي رىسىك رٖثجىڭٕىڭ ئ ز پٗ

 ٍٍِٗي ِۇئّىٓ ثوٌطۇْ ٍبوي وبپىر ثوٌطۇْ، ھېچمبٔضاق ثٗٔضىگٗ جوضۇٌۇ  لبٌّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔالرٔي ثۇ صۇَٔبصا رىسىمحب ۋٖ ئٌِٗٗضٖ ثٗزىطىٕي ثٗزىطىضىٓ  11

مي ھٗلمىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍؽىٓ. ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي صٖرىجىٍىرى لبٔضاق ئبرجۇق لىٍؽبٍٔى

 جېشىّۇ چوڭ ۋٖ جېشىّۇ ٍۇلىرى ثوٌىضۇ. 

_ ئي ئىٕطبْ! ئبٌالھمب ئىجبصٖجحٗ ھېچمبٔضاق ِٗثۇصٔي غېرىه لىٍّىؽىٓ، ئٗگٗر غۇٔضاق  11

 لىٍطبڭ، ئٍٗىجٍٗٔگْٗ ۋٖ سبرالٔؽبْ ھبٌٗجىٗ چۈغۈ  لبٌىطْٗ.

ٖثجىڭ ضېٕي ئىجبصٖجٍٗرٔي پٗلٗت ئۇٔىڭ ئ زىگىال لىٍىػمب ثۇٍرىضى، غۇٔضاق _ ئي ئىٕطبْ! ر 12

لىٍىػٕي ضبۈب پٗرز لىٍضى. رٖثجىڭ ضېٕي ٍٗٔٗ ئبجىؽب، ئبٔىؽب لېحىرلىٕىپ سىسِٗت لىٍىػمب ثۇٍرىضى 

ۋٖ غۇٔي پٗرز لىٍضى، سۇضۇضْٗ، ئبجب _ ئبٔبۈٕىڭ ثىرى ٍب ئىىىىٍىطي ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌطب، 

گىس ٍبِبْ گٗ  لىٍّىؽىٓ، ئۇالر رٖٔجىپ لبٌىضىؽبْ ض زٌٗرٔي لٗجئىٌ لىٍّىؽىٓ، ھٗجحب ئۇالرؼب ھٗر

صېگْٗ گٗپٕىّۇ لىٍّىؽىٓ، ئۇالرؼب لوپبٌٍىك لىٍّىؽىٓ، ئۇالرؼب « ئۇؾ!«ئۇالرؼب ئٗڭ ئبصصىٌ 

ھِٗىػٗ ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لىٍؽىٓ، ئۇالرؼب ھٗر صائىُ ھ رِٗت ثىٍْٗ ٍۇِػبق ۋٖ ضىٍىك گٗ  

 لىٍؽىٓ.



_ ئبجبۈؽب ۋٖ ئبٔبۈؽب چوۈمۇر ِېھرىجبٍٔىك و رضىحىع ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي  13

وِٗحٗر ثوٌؽىٓ، ج ۋٖٔچىٍىه ثىٍْٗ ِۇئبِىٍٗ لىٍؽىٓ، ئۇالر ضېٕي وىچىه ۋالحىڭضىىي ئبجىس ۋٖ 

ڭ چبرىطىس چېؽىڭضا ئبضرا  ثېمىپ چوڭ لىٍؽبٔضٖن، ضّٗٔۇ ئۇالرٔىڭ ھبٍبت ۋٖ ِبِبجىضا ئبٌالھٕى

 ئۇالرؼب چٗوطىس رٖھىُ _ غٗپمٗت لىٍىػىٕي جىٍٗ  صۇئب لىٍؽىٓ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! رٖثجىڭالر صىٍىڭالرصىىي ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىمٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ئٗگٗر  14

ضىٍٗرٔىڭ ٔىَىحىڭالر ۋٖ ِٗلطىحىڭالر ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ ٍېمىٍٕىمىؽب ئېرىػىع ثوٌطب، غۇٔي 

الھ جٗۋثٗ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ جۇرؼۇچىالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ثىٍىڭالروي، ئبٌ

ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر. ثٗٔضىٕىڭ لٌٗجىضٖ پٗلٗجال ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىع جۇٍؽۇضي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

ِۇھٗثجىحي ثوٌطب، ئبٌالھ ئۇٔىڭ وىچىه گۇٔبھٍىرىٕي جٗۋثىطىسِۇ وٗچۈرۈۋېحىضۇ. چۈٔىي وىچىه 

 ئىٕطبٍٔىك ئېحىجبرى ثىٍْٗ ھٗر لبٔضاق ئبصِٖضىٓ ضبصىر ثوٌۇ  جۇرىضۇ. گۇٔبھالر

_ ضْٗ ثىٍْٗ جۇؼمبٔچىٍىمي ثبر وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ٍبسػىٍىك لىٍؽىٓ، ئۇالرؼب سٍٗر  15

_ ئېھطبْ ئبرلىٍىك ھٗلمىٕي ثٗرگىٓ. جبپمىٕي چىمىّىؽب ٍٗجٍّٗضىؽبْ ِىطىىٕگٗ، پۇي _ ِېٍىضىٓ 

ْ ِۇضبپىرؼب ٍبسػىٍىك لىٍؽىٓ، ئۇالرؼب سٍٗر _ ئېھطبْ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئبٍرىٍىپ ٍوٌضا لبٌؽب

ثوٌؽبْ ھٗلمىٕي ثٗرگىٓ، پۇي _ ِېٍىڭٕي گۇٔبھ ثوٌىضىؽبْ ئىػالرؼب ئىػٍٗجّىگىٓ، ئۇٔي ثۇزۇ  _ 

 چبچّىؽىٓ.

 –_ غٗوطىسوي، پۇي _ ِېٍىٕي گۇٔبھ ثوٌىضىؽبْ ئىػالرؼب ئىػٍىحىضىؽبٔالر، ئۇٔي ثۇزۇ   16

ىطرا  لىٍىضىؽبٔالر ٍبِبٍٔىمحب، ثۇزؼۇٔچىٍىمحب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىػحب چېچىپ ئ

 غٍٗحبٔالرؼب ئوسػبظ ئبصٍِٖٗرصۇر، غٍٗحبْ ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍؽبْ ِٗسٍۇلحۇر.

_ ِْٗ ضېٕي ٍبرصَٖ لىٍىػمب ثۇٍرۇؼبْ ئبغۇ ٍولطۇي وىػىٍٗرگٗ ثېرىضىؽبْ ٔٗرضٗڭ  17

ٍٔىمحىٓ، ئٗگٗر ضْٗ رٖثجىڭضىٓ وۈجۈۋاجمبْ رىسىمٕي و زصٖ جۇجۇ ، ھبزىرچٗ ئۇالرٔي لۇرۇق ثوٌّىؽب

لوي لبٍحۇرِبلچي ثوٌطبڭ، ئۇالرؼب ئبٌالھحىٓ رىسىك جىٍٗ  صۇئب لىٍىع، جٗضٌٍٗي ثېرىع لبجبرٌىك 

چىراٍٍىك ض زٌٗرٔي لىٍؽىٓ ۋٖ وېَىٕچٗ ئبٌالھ ضبۈب ِوٌٍۇق ئبجب لىٍطب، ئۇالرؼب ٍبرصَٖ 

 ٍىضىؽبٍٔىمىڭٕي ۋٖصٖ لىٍىپ ئۇالرٔي چىراٍٍىمچٗ لبٍحۇرؼىٓ.لى

_ ئ زۈۈٕي، ئبئىٍٗۈضىىىٍٗرٔي ۋٖ ٍبرصِٖگٗ ِوھحبج وىػىٍٗرٔي جبرچىٍىمحب لوٍۇ  پۇي _  18

ضٗر  لىٍىػمب ثېشىٍٍىك لىٍّىؽىٓ، ھٗصصىضىٓ زىَبصٖ چىمىُ لىٍىپ، پۇي _ ِېٍىڭٕي ثۇزۇ  

ٗرٔىڭ ِبالِىحىگٗ لبٌىطْٗ ۋٖ ئىطراپشورٌۇلۇڭ چبچّىؽىٓ. ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبڭ، وىػىٍ

 ضٗۋٖثٍىه پۇغبٍّبٔؽب لبٌىطْٗ.



_ غۈثھىطىسوي، رٖثجىڭ ئ ز ئىٍىّىگٗ ۋٖ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ، ثٗزى وىػىٍٗرٔىڭ رىسلىٕي  26

وٗڭ لىٍىضۇ، ثٗزى وىػىٍٗرٔىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

 ثىٍىضۇ، ئۇالر ٍوغۇرؼبْ ئىػالرٔي و رۈ  جۇرىضۇ. ئٗھۋاٌىٕي ئوثضاْ

_ ئي ئىٕطبٔالر! رىسىمٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگْٗ ثوٌطبۈالر،  21

وِٗجٗؼٌٍٗىىحىٓ لورلۇ  ثبٌىٍىرىڭالرٔي ئ ٌحۈرِٗۈالر
(58 

. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ رىسلىٕي ثٗرگۈچىضۇر، 

زٖٔحٍىرىڭالرؼىّۇ رىسىك ثٗرگۈچىضۇر. غٗوطىسوي، ئۇ ضىٍٗرگٗ رىسىك ثٗرگٗٔضٖ، ضىٍٗرٔىڭ پٗر

 ثبٌىالرٔي ئ ٌحۈرۈظ چوڭ گۇٔبھحۇر.

_ زىٕبؼب چۈغۈ  لبٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ، زىٕبؼب ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ئىػالرؼب ھٗرگىس  21

 ٍېمىٕالغّبۈالر، چۈٔىي زىٕب ٔبھبٍىحي لٗثىھ ئىػحۇر ۋٖ زىٕبٔىڭ ٍوٌي ثٗوّۇ ٍبِبْ ٍوٌضۇر.

ٌحۈرۈغٕي ھبراَ لىٍؽبْ جبٕٔي لٗجئىٌ ئ ٌحۈرِٗۈالر، پٗلٗجال لبجىٍضىٓ لىطبش _ ئبٌالھ ئ  22

ئوچبلٍىك جۇرۇ  زىٕب لىٍؽبْ وىػىٕي ۋٖ ِۇرجٗصٔي جبزاالظ ئۈچۈْ ئ ٌحۈرۈظ  –ئېٍىع، ئ ٍٍۈن

ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. وىّىي ٔبھٗق ئ ٌحۈرۈٌىضىىْٗ، ئ ٌگۈچىٕىڭ ئىگٗ چبلىٍىرىؽب لبجىٍضىٓ 

جٌٗٗ  لىٍىع ھولۇلىٕي ثٗرصۇق. ئِّٗب ئ ٌگۈچىٕىڭ ئىگٗ چبلىٍىرىٕىڭ لىطبش ٍبوي صىَٗت 

ئۈچ  –لىطبش ئېٍىػحب ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ چٗوحىٓ ئېػىپ وېحىپ، ثىر ئبصَٖ ئۈچۈْ ئىىىي 

ئبصِٖٕي ٍبوي ثىرٖر جبِبئٗجٕي ئ ٌحۈرۈظ ھٗلمي ٍوق. ئبٌالھ ئ ٌگۈچىٕىڭ ئىگٗ چبلىطىؽب لبجىٍضىٓ 

 َٖ لىٍىضۇ.لىطبش ئېٍىػي ئۈچۈْ ٍبرص

_ وېپىٍٍىىىڭالر ئبضحىضىىي ٍېحىُ ثبٌىالر ثبالؼٗجىٗ ٍٗجىٗٔگٗ لٗصٖر، ئۇالرٔىڭ ِبي _  23

ٍېمىٕالغّبۈالر، پٗلٗجال ئۇالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىگٗ ۋٖ غٗرىئٗجٕىڭ و رضٗجّىطىگٗ ئۇٍؽۇْ  ِۈٌۈوىگٗ

ۋاپب لىٍىڭالر. ئۇضۇٌضا و پٍٗحىپ ثېرىع ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ضىٍٗر جۈزگْٗ ھٗرلبٔضاق ئٗھضىگٗ 

ضوراق لىٍىضۇ،  _  چۈٔىي ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئٗھضٖ جۈزگٍٗٔٗرٔىڭ ئٗھضىطي ھٗلمىضٖ ضوئبي 

 ئٗھضىطىگٗ ۋاپب لىٍؽبٔالرؼب ِۇوبپبت، سىَبٔٗت لىٍؽبٔالرؼب جبزا ثېرىضۇ. 

_ ئ ٌچِٕٗي صۇرۇش جۇجۇۈالر، وىػىٍٗرگٗ ئ ٌچٗ  ثٗرگْٗ ۋالحىڭالرصا جوٌۇق ئ ٌچٗۈالر ۋٖ  24

جوؼرا جبرازىضا جبرجىڭالر. ئ ٌچِٗضٖ ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇظ ضىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا ٍبسػىٍىك، ئبسىرٖجحٗ 

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ثبرؼبٔضا گۈزٖي ئبلىۋٖت ئېٍىپ وېٍىضۇ. 

ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىگٗ ئٗگٗغّىگىٓ، ئبۋۋاي ئۇٔي ئېٕىمٍىؽىٓ. چۈٔىي _ ئي ئىٕطبْ! ئ زۈڭ  25

 _  ئىٕطبْ ئ زى ئىػٍٗجىْٗ لۇالق، و ز، صىً لبجبرٌىك ئٗزاالرٔىڭ لىٍؽبْ ئىػي ئۈضحىضٖ ضوئبي 

                                                             
 . و ِۈۋېحٗجحي هلىسٌىرىٕي جىرىلىٍىپ،  ٍبوي ٔۇِۇش لورلۇ  جبھىٍىَٗت صٖۋرىضىىي ثىر لىطىُ ئٗرٖثٍٗر ٔبِراجٍىمحىٓ  58)



ضوراق لىٍىٕىضۇ. ئىٕطبْ ثۇ ئٗزاٌىرىٕي ٍبسػي ئىػالرؼب ئىػٍٗجطٗ ضبۋاثمب ئېرىػىضۇ، ٍبِبْ 

 اؼب جبرجىٍىضۇ.ئىػالرؼب ئىػٍٗجطٗ جبز

_ ضْٗ زېّىٕضا ِۇجٗوٗثجىرٌىه ثىٍْٗ ؼبصىَىپ ِبۈّىؽىٓ. غٗوطىسوي، ضْٗ ثۇٔضاق  26

ھبوبۋۇرٌۇق ثىٍْٗ ِېڭىپ زېّىٕٕي جېػىۋېحٌٍّٗٗطْٗ، ؼبصىَىپ ۋٖ چوۈچىٍىك لىٍىپ جبؼالرؼب 

 جٗۈٍىػٌٍّٗٗطْٗ.

_ ٍۇلىرىضا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي لٗثىھ لىٍّىػالر ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئۇ  27

 ئىػالرٔي ٍبِبْ و رىضۇ ۋٖ ثٗٔضىٍىرى ئۈچۈْ راۋا و رٍِٗضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػمب ئِٗر لىٍىپ، رٖزىً ئٗساللحىٓ جوضۇغحىٓ  28

لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىٕىڭ ثىر لىطّىضۇر. ئي ئىٕطبْ! ئىجبصٖجحٗ  ئىجبرٖت، ثىس ثبٍبْ لىٍؽبْ ئٗھىبِالر ضبۈب

ئبٌالھمب ثبغمب ثىر ِٗثۇصٔي غېرىه لىٍّىؽىٓ، ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبڭ، ئ زۈۈگٗ ئ زۈڭ ِبالِٗت 

لىٍؽبْ ۋٖ ئىٕطبٔالرٔىڭ وبٍىػىؽب ئۇچرىؽبْ ھبٌضا صوزاسمب جبغٍىٕىطْٗ، ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ۋٖ 

 ن ٍىراق لىٍىٕىطْٗ. ثبرچٗ ٍبسػىٍىمحىٓ ِٗۈگۈٌۈ

_ ئي ِۇغرىىالر! ئٗجٗثب، ئبٌالھ ئوؼۇٌالرٔي ضىٍٗرگٗ ثېرىپ، پٗرىػحىٍٗرٔي ئ زىٕىڭ  36

لىسٌىرى لىٍىۋاٌؽبّٔۇ؟
(59 

غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ ض زۈۈالر جوٌىّۇ لٗثىھ ض ز ثوٌۇ ، ئبٌالھٕىڭ  

 غٗٔىگٗ ھٗرگىس الٍىك وٌٍّٗٗضۇ.

طۇْ، ئ زٌىرىگٗ ِٗٔپٗئٗجٍىه ثوٌؽبٔالرٔي لىٍىپ، _ غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالر ئىجرٖت ئبٌ 31

زىَبٍٔىك ئىػالرٔي جبغٍىطۇْ صٖ ، ثۇ لۇرئبٔضا ئٗھىبِالرٔي، ِىطبٌالرٔي ۋٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍٗرٔي 

جۈرٌۈن غٗوىٍضٖ ثبٍبْ لىٍضۇق. ئِّٗب ثۇ ثبٍبٔالر وۇـرىٍىمٕي جبٌٍىۋېٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرؼب، 

 لىٍىضۇ. ٍىػىػٕي ۋٖ جٗپٗوىۇر لىٍىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لېٍىػٕي زىَبصٖپٗلٗجال ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرال

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، ئٗگٗر ئۇالر ئېَحمبٔضٖن، ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىرگٗ ٍٗٔٗ  31

ئۇ ئىالھالر ئٗرغٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ؼبٌىت  ثبغمب ئىالھالر ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ

 ىگْٗ ثوالجحي.وېٍىع ئۈچۈْ ٍوي ئىسص

_ ئبٌالھ ِۇغرىىالر چبپٍىؽبْ ثوھحبٔالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ِٗرجىۋىطي جوٌىّۇ ٍۇلىرى  32

 ۋٖ وبجحىضۇر.

جٗضجىھ  _ ٍٗجحٗ لبت ئبضّبْ، زېّىٓ ۋٖ ئۇالرصىىي ثبرٌىك ِٗسٍۇلبت ئبٌالھٕي پبن صٖ  33

جٗضجىھ ئېَحىضۇ. ٌېىىٓ ئي ئېَحىضۇ، وبئىٕبجحىىي ھٗرلبٔضاق ٔٗرضٗ ئبٌالھٕي ِٗصھىٌَٗٗ  

                                                             
 .صٍٖضىؽبْ ِۇغرىىالرؼبثېرىٍگْٗ رٖصصىَٗصۇر« ضۇرپٗرىػحىٍٗر ئبٌالھٕىڭ لىسٌىرى»ثۇ   59)



ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئېَحمبْ جٗضجىھىٕي ضٗزٍِٗطىٍٗر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ 

ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ، ئبٌالھ 

 ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر.

پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لۇرئبْ جىالۋٖت لىٍؽبْ چېؽىڭضا ئبغۇ ِۇغرىىالر ئۇٔي ئبۈٍىضى. ثىس _ ئي  34

ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ثۇ وبپىرالر ثىٍْٗ ضېٕىڭ ئبراۈضا، ئۇالرٔي لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ِٗٔىطىٕي 

 چۈغىٕىػحىٓ جوضۇ  جۇرىضىؽبْ پٗرصٖ پٍٗضا لىٍضۇق. ثۇ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىٕىڭ ثۇ صۇَٔبصىىي

 جبزاضىضۇر.

_ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغٍّٗٔٗال وٗجطۇْ صٖ ، ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي  35

غۇۈب ضْٗ لۇرئبٔضىىي  پٗرصىٍىضۇق، ئۇٔي ئبۈٍىّىطۇْ صٖ ، ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرىٕي ئېؽىر لىٍضۇق.

ئبٌالھمب غېرىه رٖثجىڭٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ئولۇ  ثېرىپ، ئۇالرٔي 

وٌٗحۈرۈغحىٓ جوضمبْ چبؼضا، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي لوثۇي لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت 

 ئبرلىطىؽب  ٍبٔىضۇ. لىٍىع ئېؽىر وٌٗگٍٗٔىىحىٓ، ئۇالر ضېٕىڭ ض زۈۈضىٓ لېچىپ 

ػىضۇ. _ ِۇغرىىالرٔىڭ وبجحىجبغٍىرى ضْٗ لۇرئبْ جىالۋٖت لىٍؽبٔضا ئۇٔىڭؽب لۇالق ضېٍى 36

ئۇالرٔىڭ ٔېّٗ ئۈچۈْ لۇالق ضبٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىس ئوثضاْ ثىٍىّىس. ئۇالر ھٗرگىس ٍبسػي ٔىَٗت ثىٍْٗ 

ضىٍٗر پٗلٗت »لۇالق ضبٌّبٍضۇ، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ٔىَىحي ثۇزۇلحۇر. ئۇالرٔىڭ ئ زئبرا پىچىرالغمبٔضا9 

 ثىٍىّىس. صېگْٗ ض زىٕىّۇ ئوثضاْ« ضېھىرٌٗٔگْٗ ثىر ئبصِٖگىال ئٗگىػىۋاجىطىٍٗر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ وبپىرالرٔىڭ ئٗلىٍطىسٌىىىگٗ لبرىّبِطْٗ، ئۇالر ضْٗ جوؼرۇٌۇق9  37

صېَىػىضۇ. ئۇالر ھٗلطىسٌىك لىٍضى، جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ « ِۇھِّٗٗص ضېھىرگٗرصۇر، ِٗجٕۇٔضۇر»

 وٗجحي. غۇۈب ھٗق ٍوٌؽب ۋٖ جوؼرىٍىممب ِۇۋٖپپٗق ثوٌّىضى.

ثىس لۇرۇق ض ۈٗن ۋٖ چىرىپ »وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىپ9 _ ِۇغرىىالر ئ ٌگٗٔضىٓ  38

 صېضى.« جوپب ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، چولۇَ جىرىٍىپ ٍېڭىضىٓ ئبصَٖ ثوالِضۇق؟

لوٌۇۈالرصىٓ وٌٗطٗ، جبظ ٍبوي ج ِۈر ثوٌۇ  وېحىڭالر ۋٖ ٍبوي »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، [ 41_ 46

ْ ثىر ٔٗرضىگٗ ئبٍٍىٕىپ وېحىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ھبٍبجٍىمىٕي ئٗلٍىڭالر لوثۇي لىالٌّبٍضىؽب

« ثىسٔي ئ ٌگىٕىّىسصىٓ وېَىٓ وىُ جىرىٍضۈرىضۇ؟»ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبٔالر9 «. چولۇَ جىرىٍضۈرىضۇ

ضىٍٗرٔي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ ٍبراجمبْ ئبٌالھ جىرىٍضۈرىضۇ ۋٖ ٍېڭىضىٓ »صٍٖضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

الر ثۇ رٖصصىَٗٔي ئبۈال  ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ثبغٍىرىٕي چبٍمب  جۇرۇ 9 ئۇ«. ھبٍبجمب لبٍحۇرىضۇ

ثٌٗىىُ ضىٍٗر ئىٕىبر لىٍىۋاجمبْ ثۇ جىرىٍىع »صېَىػىضۇ. ئېَحمىٕىي، « ئۇ جىرىٍىع لبچبْ ثوٌىضۇ؟»

 «. ٍېمىٕضا ثوٌۇغي ِۇِىىٓ



رۇٍضىؽبْ وۈٔضٖ، _ ضىٍٗرٔىڭ ئىگٗۈالر ثوٌؽبْ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي لٗثرٖۈالرصىٓ چىمىػمب ثۇٍ 41 

ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ صٖرھبي چىمىطىٍٗر. ثبرچٗ ِٗصھىَٗ ئبٌالھمب سبضحۇر. 

ضىٍٗر لىَبِٗجٕىڭ صٖھػىحي ۋٖ ھېطبة وۈٔىٕىڭ ئۇزۇٍٔۇلىضىٓ، صۇَٔبصا پٗلٗت ئبزؼىٕٗ ۋالىث 

 جۇرؼبٔضٖن ئوٍال  لبٌىطىٍٗر.

، ئۇالر ئ زئبرا ض زٌٗغىٗٔضٖ ۋٖ ِۇغرىىالر ثىٍْٗ _ ِېٕىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّگٗ ئېَحمىٕىي 42 

ِۇٔبزىرىٍٗغىٗٔضٖ ئٗڭ چىراٍٍىك ض زٌٗرٔي لىٍطۇْ. ئٗگٗر ئۇالر غۇٔضاق لىٍّىطب، غٍٗحبْ 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىؽب صۈغٍّٗٔىه، ئبصاۋٖت ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك ضبٌىضۇ. چۈٔىي غٍٗحبْ ئىٕطبٔؽب 

 ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر.

الر ضىٍٗرٔي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، سبٌىطب ضىٍٗرگٗ رٖھىُ لىٍىپ _ ئي ئىٕطبٔالر! رٖثجىڭ 43

ضىٍٗرٔي ئىّبٔؽب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ، سبٌىطب وبپىرٌىك ھبٌىحىڭالرصا جېٕىڭالرٔي ئېٍىپ ضىٍٗرٔي 

ئبزاثالٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي ئۇالرؼب ھبِىٍَىك لىٍىضىؽبْ، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ثىر جٗرٖ  

ٍىرىٕي جبزاالٍضىؽبْ لىٍىپ ئٗۋٖجّىضۇق. ضېٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭ پٗلٗجال ضبۈب لىٍىضىؽبْ ۋٖ لىٍّىػ

 وٌٗگْٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ۋٖ جوؼرا ٍوٌٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىػحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗسٍۇلبجىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ھِّٗىضىٓ  44

ٌٗرٔي ئٗسالق _ پٗزىٍىحي، ئٗگٗغىۈچىٍىرىٕىڭ ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر. ثىس ھٗلىمٗجْٗ پٍٗؽِٗجٗر

ثىر _ ثىرىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍضۇق، صاۋۇص  و پٍۈوي ۋٖ وىحبة چۈغۈرۈٌۈغي لبجبرٌىك جٗھٗجٍٗرصٖ

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب زٖثۇرٔي ئبجب لىٍضۇق. 

ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ۋٖ ثېػىڭالرؼب ثبال »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  45

ٖت جىٍٍٗضىؽبْ ئبغۇ ِٗثۇصالر ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ، ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ثبالٔي وٌٗگٗٔضٖ ِٗص

و جۈرۈۋېحىػىىّۇ ٍبوي ئۇ ثبالٔي ضىٍٗرصىٓ ئېٍىپ ثبغمىالرؼب ٍ جىٗ  لوٍۇغمىّۇ لبصىر ئِٗٗش. 

)ثۇ ئبٍٗت ثٗزى وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ھٗرلبٔضاق «. ثۇٔىڭؽب پٗلٗجال ئبٌالھ لبصىرصۇر

ٍبوي ئبجبٌّىع ئٗۋٌىَبالرصىٓ ِٗصٖت جىٍىػىٕىڭ لٗجئىٌ جوؼرا ئِٗٗضٍىىىٕي جبوبرالٍضۇ. ِٗثۇص 

چۈٔىي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ئىجبصٖت ۋٖ صۇئب ئبٌالھمب لىٍىٕىضۇ، ھٗرلبٔضاق 

 ِٗصٖت ئبٌالھحىٓ جىٍىٕىضۇ .

ضبٌىھ وىػىٍٗر ۋٖ پٗرىػحىٍٗر ِۇغرىىالر ئبٌالھمب لوغۇ  صۇئب لىٍىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر، _  46

 _  ئٗضٍىضٖ ئ زٌىرى رٖثجىگٗ ٍېمىٓ ثوٌۇظ ئۈچۈْ لوٌىضىٓ وٌٗگْٗ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ثٗش

ثٗضحٗ لىٍىضىؽبْ، رٖثجىٕىڭ رٖھّىحىٕي ئۈِىض لىٍىپ، ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ زاجالرصۇر. رٖثجىڭٕىڭ 

 ئبزاثي ھٗلىمٗجْٗ ثٗٔضىٍٗر ضبلٍىٕىػمب جېگىػٍىه ئبزاثحۇر.



 

_ ئبٌالھ وبپىرالرٔي غۇٔضاق ئبگبھالٔضۇرىضۇوي، ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر  47

لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئبزاثمب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ لبٔضالال ثىر غٗھٗر ئبھبٌىطي ثوٌطۇْ، ئبٌالھ ئۇٔي لىَبِٗت 

االٍضۇ. ثۇ ئبٌالھ وۈٔىضىٓ ثۇرۇْ ِۇغۇ صۇَٔبصىال ھبالن لىٍىع ثىٍْٗ ٍبوي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ جبز

 ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ئبٌضىٓ پۈجۈۋٖجىْٗ جٗلضىر ثوٌۇ ، ئۇ چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ.

_ ِۇغرىىالر جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٍٗرٔي چۈغۈرِٗضٍىىىّىس پٗلٗت ئۇالرصىٓ ئىٍگىرىىي  48

ٗٔضىٓ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ِ جىسىٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر. ئۇالر جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسٖ ثېرىٍگ

وېَىٓ، ئۇالر ثۇ ِ جىسىٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ھبالن لىٍىٕؽبْ. ثىس ضبٌىھ 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىگٗ ئوپئوچۇق ِ جىسٖ ضۈپىحىضٖ ثىر چىػي ج گىٕي 

ڭ ثٗرگْٗ ئىضۇق. ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي ھبالن لىٍضۇق. ثىسٔى

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لوٌىضا جۈرٌۈن ِ جىسىٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼبٍٔىمىّىس، پٗلٗجال وىػىٍٗرٔىڭ 

 لورلۇ  ئىجرٖت ئېٍىػي ئۈچۈٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىسٔىڭ ضبۈب ئېَحمبْ ض زىّىسٔي ئٗضىٗ ئبٌؽىٓ، ئ ز ۋالحىضا ثىس ضبۈب  56

صېگْٗ ئىضۇق. « ثىٍْٗ لورغب  جۇرىضۇ غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ئىٕطبٔالرٔي ئ ز ئىٍىّي ۋٖ لۇصرىحي»

ثىس ضبۈب ئىطرا _ ِىراج وېچىطي و رضٗجىْٗ و رۈٔۈغٕي، پٗلٗجال ئىٕطبٔالرٔي ضىٕبظ ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

ئبرىطىضىىي ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وبپىرالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ و رضٗجحۇق. لۇرئبٔضا ٌٗٔٗت 

ٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ ٍبراجحۇق. ثىس ِۇغرىىالرٔي لىٍىٕؽبْ زٖلمۇَ صٖرىشىٕىّۇ پٗلٗجال ئىٕطبٔالر

جۈرٌۈن ئبزاة ۋٖ ِ جىسىٍٗر ثىٍْٗ ئبگبھالٔضۇرىّىس. ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ ثۇ ئبگبھالٔضۇرۇغالر ئۇالرٔىڭ 

 وۇـرىٍىمىٕي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىٕي جېشىّۇ ئبغۇرىضۇ.

ئبصِٖگٗ 9 »_ پٗرىػحىٍٗرگٗ صېگْٗ ض زٌىرىّىسٔي ئٗضٍىگىٓ، ئ ز ۋالحىضا ثىس پٗرىػحىٍٗرگٗ 51

صېگْٗ ئىضۇق، !«    ضبالَ ثېرىع ۋٖ ئۇٔي ھ رِٗجٍٗظ ٍۈزىطىضىٓ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىڭالر

ضْٗ الٍضىٓ ٍبراجمبْ ئبغۇ ئبجىس »ئىجٍىطحىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھِّٗىطي ضٗجضٖ لىٍضى. ئىجٍىص9 

صٖ  ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ، ئبصِٖگٗ ضٗجضٖ لىٍىػحىٓ ثبظ « ِٗسٍۇلمب ضٗجضٖ لىالِضىّْٗ؟

 حي.جبرج

ضْٗ ِٗٔضىٓ ئۈضحۈْ لىٍؽبْ ئبصَٖ صېگْٗ ِۇغۇ »_ ئىجٍىص ئبٌالھمب ئٗصٖپطىسٌىه لىٍىپ9  51

ِٗسٍۇلٕىڭ زاصى لبٔضاق ئبرجۇلچىٍىمي ثبر؟ ِېٕي لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ھبٍبت لبٌضۇرضبڭ، ِْٗ 

ٗجال ئۇٔىڭ ئٗۋالصىٕىڭ و   لىطّىٕي لوٌۇِؽب چۈغۈرۈ ، ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرىّْٗ. پٗل



« ئىّبٔىضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرىضىؽبْ ئىشالضّْٗ وىػىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئۇالر ئىٕحبٍىٓ ئبزصۇر

 صېضى.

ثبرؼىٓ »_ ئبٌالھ ئىجٍىطٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي ئبگبھالٔضۇرۇ  ِۇٔضاق صېضى9  52

ىٍىرىٕىڭ )ضبۈب ِ ھٍٗت ثٗرصىُ ، ضېٕىڭ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ، ضبۈب ئىحبئٗت لىٍؽبْ ئبصَٖ ثبٌ

 جبزاٍىڭالر جٗھَٕٗٔٗ ئوجىضۇر.

_ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجىٗ چبلىرىپ لوزؼىحبالٍضىؽبٍٔىىي ئبصىّىڭٕي  53

لوزؼبجمىٓ، ئبجٍىك ۋٖ پىَبصٖ لوغۇٍٔىرىڭ ثىٍْٗ ئۇالرؼب وۈچۈۈٕىڭ ٍېحىػىچٗ ھۇجۇَ لىٍؽىٓ، 

ۋٖ ثبٌىٍىرىؽب ئىگٗ ثوٌۇ ، ئۇالرؼب  ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي و پٍٗحىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرىؽب

ھبراِضىٓ پۇي جېپىػٕي، ثبٌىٍىرىؽب زىٕب _ پبھىػىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىػٕي 

چىراٍٍىك و رضٗجىىٓ. ئبصَٖ ثبٌىٍىرىضىٓ ثوٌؽبْ ئٗگٗغىۈچىٍىرىڭگٗ ٍبٌؽبْ ۋٖصىٍٗرٔي ثٗرگىٓ. 

 ضاِچىٍىمحىٓ ئىجبرٖجحۇر.غۈثھىطىسوي، غٍٗحبٕٔىڭ ثبرٌىك ۋٖصىٍىرى پٗلٗجال ئبٌ

_ غٗوطىسوي، ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٓ، ِۇسٍىص ثٗٔضىٍىرىّٕي ضْٗ ھٗرگىس  54

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕي غٍٗحبٕٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرٌىرىضىٓ  «.ئبزصۇراٌّبٍطْٗ

 ضبلالغمب ۋٖ لوؼضاغمب ئٌٗۋٖجحٗ ٍېحٗرٌىىحۇر.

ڭالر ضىٍٗرٔي جٗلضىر لىٍىٕؽبْ رىسلىٕي ئىسصىطۇْ صٖ ، _ ئي ئىٕطبٔالر! رٖثجى 55

ضٗپٗرٌىرىڭالرصا ۋٖ ضوصا ئىػٍىرىڭالرصا وېّىٍٗرٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ صېڭىسصا ِبۈضۇرۇ  ثېرىضىؽبْ 

 زاجحۇر، غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ىگٗ ثېرىپ لبٌؽبْ چېؽىڭالرصا، _ ضىٍٗر صېڭىسصا ٍۈرگٗٔضٖ ئبپٗجىٗ ٍوٌۇلۇ ، ئ ٌۈِٕىڭ ئىػىى 56

ضىٍٗر چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر ئٗلٍىڭالرؼب وٌٍّٗٗضۇ، ثۇ چبؼضا پٗلٗجال ئبٌالھ 

ئېطىڭالرؼب وېٍىضۇ، ئۇٔىڭضىٕال ِٗصٖت ۋٖ ٍبرصَٖ جىٍٍٗطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىپ، 

لوٍطب، صٖرھبي ئبٌالھحىٓ ٍۈز ضىٍٗرٔي ئ ٌۈَ ھبالوىحىضىٓ لۇجمۇزۇ ، لۇرۇلٍۇلمب چىمىرىپ 

ئ رۈٍطىٍٗر، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئىشالش ثىٍْٗ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ثبظ 

جبرجىطىٍٗر. ثۇ ئىٕطبٕٔىڭ ٔبصأٍىمي ۋٖ وۇـرىٍىمىضىٕضۇر. چۈٔىي ئىٕطبْ ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ 

 جۇزوورٌۇق لىٍؽۇچىضۇر.

ىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضىڭالرِۇ؟ ضىٍٗرٔي ٍٗر ٍۇجۇ  _ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىض 57

وېحىػىضىٓ ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئۈضحۈۈٍٗرگٗ ئبضّبٔضىٓ جبظ ٍبؼضۇرۇ  ھبالن لىٍىۋېحىػىضىٓ 

ئٗٔطىرىِّٗطىٍٗر؟ ئۇ چبؼضا ئ زۈۈالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق 

 ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍطىٍٗر.



الر! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي صېڭىسصا لبٍحب لبجٕبجمۇزۇ ، ئۈضحۈۈالرؼب لبرا _ ٍبوي ضىٍٗر ئي ئىٕطبٔ 58

ثورإٔي ئٗۋٖجىپ، جۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ ضىٍٗرٔي ؼٗرق لىٍىۋېحىػىضىٓ، ئبٔضىٓ 

ضىٍٗرگٗ )ثىسصىٓ ئىٕحىمبَ ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ  ثىسٔي ئىسصٖ  ضوراٍضىؽبْ ھېچىىّٕي 

 رلّبِطىٍٗر؟ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ زٖررىچىٍىه زۇٌۇَ لىٍّىضى.جبپبٌّىؽبٍٔىمىڭالرصىٓ لو

پبراضٗت ئبجب لىٍىع ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىع  –_ غٗوطىسوي، ثىس ئبصَٖ ثبٌىٍىرىؽب ئٗلىً  66

ثىٍْٗ ئىٕئبَ لىٍضۇق. ئۇالرؼب وبئىٕبجحىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، ئۇالرؼب ضٗپٗر 

ي ئۈچۈْ، لۇرۇلٍۇلحب ئۇالؼالرٔي، صېڭىسصا وېّٗ لبجبرٌىمالرٔي ئبجب لىٍضۇق. لىٍىػي ۋٖ ٍۈن ئبرجىػ

ئۇالرٔي غېرىٓ ۋٖ پبن ٍېّٗن _ ئىچّٗن ثىٍْٗ رىسىمالٔضۇرصۇق، ٍٗٔٗ ئۇالرٔي ِٗسٍۇلبجىّىسٔىڭ 

 ٔۇرؼۇٔىضىٓ ئبالھىضٖ ئۈضحۈْ لىٍضۇق.

ىٓ، ثۇ وۈْ ھٗلمىضٖ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالر جىرىٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئٗضٍىگ 61

ِۇئّىٍٕٗرگٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ، وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼىٓ. ئبٌالھ ئۇ وۈٔضٖ ھٗرثىر جبِبئٗجٕي 

صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئ زٌىرى ئٗگٗغىْٗ ٍوٌجبغچىٍىرى ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ چبلىرىضۇ، ئۇالرٔىڭ 

وڭ لوٌىؽب ثېرىٍىضۇ، ئۇالر ئىچىضىٓ وىّٕىڭ ئٌِٗٗي ٍبسػي ثوٌؽبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئ

 ٔبِٗ _ ئِٗبٌىٕي سۇغبٌٍىك ئىچىضٖ ئولۇٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌِٗٗي لىٍچٗ وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ.

_ وىّىي ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىمىؽب ۋٖ ثىرٌىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت  61

ّٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبالِٗجٍىرىٕي ۋٖ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي و رۈغحىٓ وور ثوٌۇۋېٍىپ، ِۇھِٗ

وٌٗگْٗ صىٕؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ثوٌطب، ئۇ ئبصَٖ ئبسىرٖجحىّۇ وور ۋٖ جوؼرا ٍوٌضىٓ 

 جېشىّۇ ئبزؼبْ ثوٌۇ  لوپىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالر ضېٕي ئبٌالھ ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ لۇرئبٔؽب سىالپٍىك لىٍضۇرۇ ،  62

ٔبِىّىسصىٓ جولۇ  چىمبرؼۇزۇغمب جبش لبٌضى، ئٗگٗر ضْٗ  ثىس چۈغۈرِىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىسٔىڭ

ئۇالر جٌٗٗ  لىٍؽبْ ثوٍىچٗ ئىع لىٍؽبْ ثوٌطبڭ، ئۇ چبؼضا ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ضېٕي ٍېمىٓ صوضث 

 لىٍىۋاالجحي.

_ ئٗگٗر ثىس ضېٕي ھٗلىمٗجحٗ ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼۇزِىؽبْ ۋٖ ِۇغرىىالرٔىڭ جٌٗىپىٕي لوثۇي  63

 طبق، ئۇالرٔىڭ ھىضاٍٗت جېپىػىؽب ثوٌؽبْ ھېرىطٍىمىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗلىٍىػحىٓ ضبلٍىّىؽبْ ثوٌ

ِىىىرٌىرىٕىڭ وۈچٍۈوٍۈوي ضٗۋٖثٍىه، ئۇالرؼب ئبزراق ِبٍىً ثوٌۇ  وٗجىىٍي جبش لبٌؽبْ _ 

 ثوالجحىڭ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئبزراق ِبٍىً ثوٌۇ  وٗجىْٗ ثوٌطبڭ،  64

ضبۈب صۇَٔبٔىڭ لبجّۇلبت ئبزاثىٕي ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ لبجّۇلبت ئبزاثىٕي جېحىحمبْ ثوالجحۇق. ئٌٗۋٖجحٗ ثىس 



ئۇ چبؼضا ضْٗ ئ زۈۈگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ۋٖ ضېٕي ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ 

_ وٗرِٖي ثىٍْٗ ضېٕي ِۇغرىىالرٔىڭ ھىٍَٗ  ر جبپبٌّبٍححىڭ. ئبٌالھ ئ ز پٗزيھېچمبٔضاق ِٗصٖجىب

 ِىىىرٌىرىضىٓ ضبلٍىضى._ 

_ وبپىرالر ضېٕي زېرىىحۈرۈ  ِٗوىىضىٓ چىمىرىۋېحىػىٗ جبش لبٌضى، ئٗگٗر ئۇالر ضېٕي ئۇ  65

ٍٗرصىٓ چىمىرىۋٖجىْٗ جٗلضىرصٖ، ضْٗ چىمىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر ئۇ ٍٗرصٖ پٗلٗت ئ زٌىرىگٗ 

 ئبزاة چۈغىٗٔگٗ لٗصٖر ئبزؼىٕٗ ۋالىث جۇراالٍححي.

پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرٔي ثۇٔضاق جبزاالظ ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ _ ئي  66

پٍٗؽِٗجٗرگٗ لبرغي چىممبْ لٗۋِٕي جبزاالظ ھٗلمىضىىي ئ زگٗرِٗش لبٔۇٔىَىحىضۇر. ثىسٔىڭ 

 لبٔۇٔىَىحىّىسصٖ ھېچمبٔضاق ئ زگىرىػٕي ٍبوي ۋٖصىّىسگٗ سىالپٍىك لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي جبپبٌّبٍطْٗ.

ر! وۈْ لبٍرىٍؽبْ ۋالىححىٓ جبرجىپ لبراۈؽۇ چۈغىْٗ ۋالىحمب لٗصٖر _ ئي پٍٗؽِٗجٗ 67

)ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالىحالرصا  ٔبِبز ئولۇؼىٓ
(60 

. ثبِضات ٔبِىسىٕىّۇ ئولۇؼىٓ، ئۇٔىڭ لىرائىحىٕي ئۇزۇٔراق 

 ئولۇؼىٓ، چۈٔىي ثبِضات ٔبِىسىؽب وېچٗ ۋٖ وۈٔضۈزٔىڭ پٗرىػحىٍىرى ھبزىر ثوٌىضۇ.

ا ئۇٍمۇۈضىٓ جۇرۇ ، جٗھٗججۇص ٔبِىسىٕي ئولۇؼىٓ، جٗھٗججۇص _ وېچىٕىڭ ثىر لىطّىض 68

ٔبِىسى ضېٕىڭ لٗصىرىڭٕي و جۈرىضۇ، ِٗرجىۋٖۈٕي ٍۈوطٌٗضۈرىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ضېٕي لىَبِٗت وۈٔي 

وىػىٍٗرگٗ غبپبئٗت لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئبۋۋاٌمىالر ثىٍْٗ وېَىٕىىٍٗر ِٗصھىٌٍَٗٗضىؽبْ وبجحب ِٗرجىۋىگٗ 

 ر.و جۈرىضىؽبٍٔىمي ئېٕىمحۇ

ئي رٖثجىُ! ِېٕي ِْٗ ئۈچۈْ ٍبسػىٍىك ثوٌىضىؽبْ جبٍؽب ئوۈۇغٍۇق وىرگۈزگىٓ، »_ ضْٗ  76

ِېٕي ِْٗ ئۈچۈْ ٍبِبٍٔىك ثوٌىضىؽبْ جبٍضىٓ ئوۈۇغٍۇق چىمبرؼىٓ، ثبرٌىك وبپىرالر ئۈضحىضىٓ 

 صېگىٓ.« ؼٌٗىجٗ لبزىٕىػىُ ئۈچۈْ، ئ ز صٖرگبھىڭضىٓ ِبۈب وۈچ _ لۇۋۋٖت ئبجب لىٍؽىٓ

ئىطالَ وٌٗضى، ِۇغرىىٍىه ٍولبٌضى. چۈٔىي »ٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، _ ئي پ 71

ثبجىً صاۋاَ لىالٌّبٍضۇ ۋ ِٗھىَٗ جۇراٌّبٍضۇ، ئِّٗب ھٗق ِٗھىَٗ جۇرىضۇ ۋٖ ِٗۈگۈٌۈن 

 «.صاۋاٍِىػىضۇ

ٖ _ ثىس ثۇ ئۇٌۇغ لۇرئبٔضىٓ ٔبصأٍىك، غٗن، ِۇٔبپىمٍىك لبجبرٌىك صىٍالرٔىڭ وېطٌٍٗىىٍىرىگٗ ۋ 71

ئولۇ  غىپبٌىك جىٍىطٗ ثٗصٖٕٔىڭ وېطٌٍٗىىٍىرىگىّۇ غىپب ثوٌىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرۈظ 

ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىىٍي ثوٌىضىؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي چۈغۈرىّىس. وبپىرالر ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔي 

 ئبۈٍىؽبْ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلي جېشىّۇ ئېػىپ وېحىضۇ.

                                                             
 ثۇ ٍٗرصٖ پېػىٓ، ئٗضىر، غبَ، سۇپحْٗ ٔبِبزٌىرى و زصٖ جۇجۇٌىضۇ.   60)



ٕطبٔؽب ِبي _ صۇَٔب، جْٗ ضبلٍىمي لبجبرٌىك ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ چېؽىّىسصا، ئۇ ثىسگٗ _ ئى 72

ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضۇ ۋٖ ثىسصىٓ ٍىرالٍىػىضۇ، ئۇٔىڭؽب ٍولطۇٌٍۇق، ئبؼرىك _ ضىالق 

_  وېحىضۇ، چۈٔىي ئۇ ئبٌالھٕىڭ پٗزيصېگٗٔضٖن ثىرٖر لىَىٕچىٍىك ٍٗجطٗ، ئۈِىضضىسٌىٕىپ 

ىگٗ ئىػٗٔچ لىٍّبٍضۇ. پٗلٗجال ئبٌالھ ضبلٍىؽبْ وىػىٍٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. ئۇالر وٗرِٖ

 ئبزاصىچىٍىه چبؼٍىرىضىّۇ، لىَىٕچىٍىك چبؼٍىرىضىّۇ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزٍِٗضۇ.

ضىٍٗرصىٓ ھٗروىُ ئ ز ٍوٌي ثوٍىچٗ ئىع لىٍىضۇ، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  73

 «.ڭالر وىّٕىڭ جوؼرا ٍوٌضا ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇرٖثجى

_ وبپىرالر جٗرضبٌىك لىٍىپ ضٗٔضىٓ روھ ھٗلمىضٖ ضورىػىضۇ. ئۇالرؼب غۇٔضاق جبۋاة  74

روھٕىڭ لبٔضاق ئىىٍٗٔىىي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضىؽبْ ئىػالرٔىڭ »ثٗرگىٕىي، 

 «.ٗلٗت ئبزؼىٕٗ ئىٍىُ ثېرىٍگْٗلبجبرىضىٕضۇر. ضىٍٗرگٗ ۋٖ ثبرٌىك ئىٕطبٔالرؼب پ

_ ئٗگٗر ثىس لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ صىٍىڭضىٓ ئ چۈرۈۋېحىػٕي سبٌىؽبْ ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي  75

لىالالٍححۇق. ئۇ چبؼضا ضْٗ ثىسٔي ئۇٔضاق لىٍىػحىٓ جوضۇ  لبٌىضىؽبْ ٍبوي لۇرئبٕٔي صىٍىڭؽب 

 لبٍحۇرۇ  وېٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍححىڭ.

ئِّٗب ئبٌالھ ضبۈب رٖھىُ لىٍضى، لۇرئبٕٔي صىٍىڭضا ِٗھىَٗ لىٍضى. غٗوطىسوي، _  76

_ وٗرِٖي ھٗلىمٗجْٗ چوۈضۇر. ئبٌالھ ضبۈب ثۇ ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي،  پٗزيرٖثجىڭٕىڭ ضبۈب لىٍؽبْ 

لىَبِٗت وۈٔي غبپبئٗت لىٍىع ھولۇلىٕي ۋٖ جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ھېچىىّگٗ ئبجب لىٍّىؽبْ 

 بجب لىٍضى.و پٍىگْٗ ئىٕئبِالرٔي ئ

ئٗگٗر ئىٕطبٔالر ثىٍْٗ جىٕالر ثٗصىئىٍَىىحٗ، ِ جىسىۋىٍَىىحٗ ۋٖ گۈزٖي »_ ئېَحمىٕىي،  77

ئىپبصىٍٗغحٗ ِۇغۇ لۇرئبٔؽب ئوسػبٍضىؽبْ ثىر لۇرئبٕٔي ثبرٌىممب وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈْ ٍىؽىٍىپ ثىر _ 

 «. ثىرىگٗ ٍبرصٍِٖٗغىْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئۇالر ئۇٔي ھٗرگىس ثبرٌىممب وٌٗحۈرٌٍّٖٗضۇ

_ غٗوطىسوي، ثىس ئىٕطبٔالرٔىڭ ئ زٌىرىٕىڭ لۇرئبٔؽب ئٗگٗغّىگٍٗٔىىىگٗ ئ زرٖ و رضىحىپ  78

جۇرۇۋاٌّبضٍىمي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ثۇ لۇرئبٔضا جۈرٌۈن ِىطبٌالرٔي سىٍّۇسىً غٗوىٍضٖ ثبٍبْ لىٍىپ 

ىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب ثٗرصۇق، ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػحىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍ

 چىمىرىػحىٓ ثبغمىطىؽب ئۇٔىّىضى.

_ لۇرئبْ ِۇغرىىالرٔي ٍېڭىپ چۈغۈ  ئۇالرٔي چبرىطىس ھبٌؽب چۈغۈرۈ  لوٍؽبٔضىٓ وېَىٓ،  86

ئي ِۇھِّٗٗص! »ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي ھٗۋىطىگٗ ِبش وېٍىضىؽبْ ِ جىسىٍٗرٔي جٌٗٗ  لىٍىپ9 



لٕي ئېحىٍضۇرۇ  چىمبرِىؽۇچٗ ثىس ضبۈب ھٗرگىس ضْٗ ثىسگٗ ِٗوىٗ زېّىٕىٕىڭ ئبضحىضىٓ ثىر ثۇال

 ئىػٍّّٗٔٗىس.

_ ٍبوي ضېٕىڭ سورِىٍىك، جبٌٍىك ۋٖ ئوجحۇرىطىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ثىر ثېؽىڭ  81

 ثوٌطۇْ، 

_ ٍبوي ضْٗ ئېَحمبٔضٖن ئۈضحىّىسگٗ ئبضّبٕٔي پبرچٗ_ پبرچٗ لىٍىپ چۈغۈرگىٓ، ٍبوي  81

ىپ ئبٌالھٕي ۋٖ پٗرىػحىٍٗرٔي ئبٌضىّىسؼب وٌٗحۈرگىٓ. ثىس ئۇالرٔي ئ ز راضحچىٍٍىمىڭؽب گۇۋاھچي لىٍ

 و زىّىس ثىٍْٗ و رٍٍٖي،

_ ٍبوي ضېٕىڭ ئبٌحۇٔضىٓ ئ ٍۈڭ ثوٌطۇْ ٍبوي ضْٗ ئبضّبٔؽب چىممىٓ جبوي ئبٌالھ  82

جٗرىپىضىٓ ضېٕىڭ راضث پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭ ٍېسىٍؽبْ ۋٖ ثىس ئولۇٍبالٍضىؽبْ ثىر وىحبثٕي ئېٍىپ 

صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ « چۈغّىگۈچٗ ضېٕىڭ ئبضّبٔؽب چىممبٍٔىمىڭؽىّۇ ئىػٍّّٗٔٗىس

رٖثجىُ پبوحۇر، ِْٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى »وبپىرالرٔىڭ جٗرضبٌىمىؽب ئٗجٗثٍىٕىپ ئېَحمىٕىي، 

جٌٗٗ  لبجبرىضىٓ ثىر ثٗٔضٖ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈغىٗ جٍٗىٍٕٗٔگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ. ضىٍٗر 

 «.لىٍؽبْ ئىػالرٔي لىٍىع لبٔضالّۇ لوٌۇِضىٓ وٌٗطۇْ؟!

_ وبپىرالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئوپئوچۇق ھٗلىمٗت وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب  83

ئىّبْ ئېَحىپ، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگىػىػىگٗ جوضبٌؽۇ ثوٌؽبْ ٔٗرضٗ، پٗلٗجال ئۇالرٔىڭ ھٗلىمٗجٕي 

صېگٍٗٔىىي « ٔىڭ ئبرىطىضىٓ ثىرىٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىپحىّۇ؟ئىٕطبٔالر ئبٌالھ»ئىٕىبر لىٍىپ9 

 ئىضى. 

 ِۇثبصا ٍٗر ٍۈزىضٖ»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب رٖصصىَٗ ثېرىپ ئېَحمىٕىي،  84

سبجىرجَٗ ِېڭىپ ٍۈرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرؼب ئبضّبٔضىٓ ئ ز جىٕطىضىٓ 

لىٍىپ چۈغۈرگْٗ ثوالجحۇق. ئِّٗب ٍٗر ٍۈزىضىىىٍٗر پٗرىػحىٍٗر ئِٗٗش، پٗرىػحىٕي پٍٗؽِٗجٗر 

ئىٕطبٔالرصۇر. غۇۈب ئۇالرؼب ئٗۋٖجىٍىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗرِۇ ئۇالرؼب گېپىٕي ئۇلحۇراٌىػي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب 

 «.ئوسػبظ ئىٕطبْ ثوٌۇغي الزىُ

ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ِېٕىڭ راضحچىٍٍىمىّؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّٕىڭ »_ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  85

ئبٌالھ ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا گۇۋاھ ثوٌۇغمب ٍېحٗرٌىىحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر. ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب غۇٔىڭؽب 

 «.ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ



ىضاٍٗت لىٍطب، ئۇ ھٗلىمٗجٕي جبپمبْ ثوٌىضۇ، ئبٌالھ وىّٕي ئبزصۇرضب، ئۇٔي _ ئبٌالھ وىّٕي ھ 86

ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ھىضاٍٗت لىالٌّبٍضۇ. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئبغۇ ئبزؼۇٔالرٔي وور، گبچب، 

گبش ھبٌىحىضٖ ٍۈزىچٗ ض رٖ  ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىضۇ. صوزاسٕىڭ ٍېٕىپ جۇرؼبْ ئوجي ئۇالرٔىڭ 

ٗٔسىٍي ثوٌىضۇ، جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوت ٍبٌمۇٔي پٗضٍٗ  لبٌطب، ئۇالرؼب ٍبٌمۇٔجب  جۇرؼبْ ئبسىرلي ِ

 ئوجٕىڭ غىضصىحىٕي ئبغۇرىّىس.

ضۈپٗجٍٗٔگْٗ ثۇ ئبزاة ِۇغرىىالرٔىڭ جبزاضىضۇر. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٍۇلىرىضا _  87

ٔي ٍبٌؽبٔؽب چىمبرؼبْ ۋٖ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صٌٖىً _ پبوىحالر

ثىس چىرىگْٗ ض ۈٗن ۋٖ جوپىؽب ئبٍالٔؽىٕىّىسصىٓ وېَىٓ »پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ9 

 صېگْٗ ئىضى.« راضححىٕال جىرىٍىپ ٍېڭىضىٓ ئبصَٖ ثوالِضۇق؟

_ ئۇ ِۇغرىىالر ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجٕي ئ رٔٗوطىس  88

ئبٌالھٕىڭ، ئۇالرؼب ئوسػبظ ئىٕطبٔالرٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ لبٍحىضىٓ ٍبرىحىػمب لبصىر ٍبراجمبْ 

ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ ئبٌالھ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئ ٌۈِي ۋٖ جبزاضي ئۈچۈْ ِۇئٍَْٗٗ ۋالىث 

ثٌٗگىٍىضى، ئۇ ۋالىحٕىڭ وېٍىػىضٖ لىٍچٗ غٗن ٍوق. ھٗلىمٗت غۇٔچٗ روغْٗ، صٌٖىً _ پبوىحالر 

 جۇرضىّۇ، وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍىػحىٓ ثبغمىطىؽب ئۇٔىّىضى.جوٌۇق 

رٖثجىّٕىڭ جۈگىّٗش رٖھّٗت »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  166

سٗزىٕىٍىرى ٔبۋاصا ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالرصا ثوٌؽبْ ثوٌطب ئىضى، ضىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ ثېشىٍٍىك لىالجحىڭالر 

لورلۇ  ھېچىىّگٗ ثىر ٔٗرضٗ ثٗرٍِٗححىڭالر. )چۈٔىي  ئىٕطبْ لوٌىضىىي  ۋٖ جۈگٗ  وېحىػىضىٓ

ٔٗرضىگٗ ثېشىٍٍىك لىٍىضىؽبْ ِٗسٍۇلبجحۇر، پٗلٗت ئىّبٔي ٍۈزىطىضىٓ ئبٌالھ ثېشىٍٍىمحىٓ ضبلٍىؽبْ 

 «.وىػىٍٗرال ثۇٔضاق ئِٗٗش

ىحي روغْٗ _ ثىس ِۇضبؼب ئ زىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجٍىػي ئۈچۈْ، ٔبھبٍ 161

جولمۇز ِ جىسٖ ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق. ئۇالر9 ھبضىطىٕىڭ ئٗجضىھبؼب ئبٍٍىٕىػي، لوٌىٕىڭ چىرالحٗن 

ٍېٕىػي، پىرئٗۋْ لٗۋِىگٗ وٌٗگْٗ ئبچبرچىٍىك، لٗھٗجچىٍىه، وٌٗىۈْ ثبالضي، چېىٗجىٗ 

ۋالصىضىٓ ثبالضي، پىث ثبالضي، پبلب ۋٖ لبْ ثبالضي لبجبرٌىمالرصۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطرائىً ئٗ

ضورىؽىٕىي، ِۇضب پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  ئۇالرٔىڭ ئٗجضاصٌىرىٕىڭ ئبٌضىؽب وٌٗگْٗ چبؼضا، پىرئٗۋْ 

 صېضى.« ئي ِۇضب! ِْٗ ضېٕي چولۇَ ئٗلٍىضىٓ ئبزؼبْ ثىر ضېھىرگٗر صٖ  لبراٍّْٗ»ئۇٔىڭؽب9 

ئبٌالھ  ئي پىرئٗۋْ! ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ رٖثجي»_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ رٖصصىَٗ ثېرىپ9  161

ثۇ ِ جىسىٍٗرٔي ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕىڭ صٌٖىٍي لىٍىپ چۈغۈرگٍٗٔىىىٕي ۋٖ ثۇ 



ِ جىسىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئوپئوچۇق صاالٌٗت لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ضْٗ ئېٕىك ثىٍضىڭ، 

 صېضى.« ْٗئي پىرئٗۋْ! ِّٗٔۇ ضېٕي چولۇَ ھبالن ثوٌؽۇچي ۋٖ ٌٗٔٗجىٗ ئۇچرىؽۇچي، صٖ  لبراٍّ

_ ٔىھبٍٗت، پىرئٗۋْ ِۇضبٔي پبراوٗٔضٖ لىٍّبلچي ۋٖ ئۇٔي ئىطرائىً ئٗۋالصى ثىٍْٗ  162

ثىرٌىىحٗ ِىطىرصىٓ چىمىرىۋٖجّٗوچي ثوٌۇۋىضى، ثىس پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ چىممبْ 

 ئٗضىٗرٌىرىٕي جبزاال  صېڭىسؼب ؼٗرق لىٍىۋٖجحۇق.

ٌىرىٕي ؼٗرق لىٍىۋٖجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب _ ثىس پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗضىٗر 163

ضىٍٗر غبَ زېّىٕىضا ٍٗرٌىػىڭالر، لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ وۈٔي ھِّٗىڭالرٔي »صېضۇلىي، 

 «.لٗثرٖۈالرصىٓ چىمىرىپ ھېطبة ٍِٗضأىؽب ئېٍىپ ثبرىّىس

ؽبْ ثىر صٖضحۇر _ ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھٗلىمٗجٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌ 164

لىٍىپ ٔبزىً لىٍضۇق، ئۇ ئ زگٗرجىٍىػحىٓ، ثۇرِىٍىٕىػحىٓ ضبلالٔؽبْ ھبٌضا ھٗق ۋٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ، 

راضحچىٍٍىك ۋٖ ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍىٕضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي ئبٌالھمب ئىحبئٗت 

ٖ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرؼب جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋ

 لىٍؽبٔالرٔي صوزاسحىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپال ئٗۋٖجحۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍىپ، ِٗٔىطىٕي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍضۇق، ھٗق  165

ثىٍْٗ ثبجىٍٕي ئېٕىك ئبٍرىپ ثٗرصۇق، وىػىٍٗرگٗ جوسحب  _ جوسحب  ئولۇ  ثېرىػىڭ ئۈچۈْ، ئۇٔي 

 ۋٖ ۋٖلٌٗٗرٔىڭ جٗلٗززاضىؽب ئبضبضْٗ ئبز _ ئبزصىٓ، جٗصرىجىٌ ٔبزىً لىٍضۇق.ۋٖزىَٗت 

ضىٍٗر لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحىڭالر ٍبوي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕىبرچىالرؼب ئېَحمىٕىي،  166

ئىّبْ ئېَحّبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ئىّبٔىڭالر لۇرئبٔؽب وبِبٌٗت لوغبٌّبٍضۇ، وبپىرٌىمىڭالرِۇ ئۇٔىڭؽب زىَبْ 

ٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ضبِبۋى وىحبثالر ثېرىٍگْٗ ئ ٌىّبالر ۋٖھَىٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ٍ

ثىٍىضۇ، ئۇالرؼب لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍطٗ، صىٍٍىرى ٍۇِػب  وېحىضۇ ۋٖ ئبٌالھٕي ئۇٌۇؼال ، 

 ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىپ ٍۈزىٕي ضٗجضىگٗ لوٍىضۇ.

ئۇٌۇغ رٖثجىّىس ِۇغرىىالرٔىڭ ضۈپٗجٍىگْٗ ›ىؽبْ چبؼٍىرىضا9 _ ئبغۇ ئ ٌىّبالر لۇرئبٕٔي ئبۈٍ 167

ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، رٖثجىّىسٔىڭ ئىحبئٗت لىٍؽبٔالرٔي جٕٗٔٗجىٗ، ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي 

 صٍٖضۇ.‹ صوزاسمب وىرگۈزۈظ ھٗلمىضىىي ۋٖصىطي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ

جٗضىرٌٗٔگٍٗٔىىحىٓ، ٍىؽال  جۇرۇ  ٍۈزىٕي  _ ئبغۇالر لۇرئبٕٔىڭ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍىرىضىٓ 168

ضٗجضىگٗ لوٍىضۇ، لۇرئبْ جىالۋىحىٕي ئبۈالظ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئىحبئٗجٍّٗٔىىىٕي جېشىّۇ 

 «.زىَبصٖ لىٍىضۇ



صٖ  صۇئب لىٍىػىڭؽب لبرغي چىممبْ « ٍب ئبٌالھ! ٍب رٖھّبْ!»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ  116

ھ صٖ  ئبجىطبۈالرِۇ، رٖھّبْ صٖ  ئبجىطبۈالرِۇ ثوٌىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ئبٌال»ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئىطىٍّىرىضىٓ لبٍطىجىرىٕي ئبجب  صۇئب لىٍطبۈالر غۇ ثىر ئبٌالھٕىڭ ئىطّىٕي ئبجىؽبْ ثوٌىطىٍٗر. 

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔبِىسىڭضا لىرائٗت لىٍؽبٔضا «. چۈٔىي، ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىٕىڭ ھِّٗىطي گۈزٌٖضۇر

رىىالر ئبۈال  لبٌىضىؽبْ صٖرىجىضٖ ثٗن ٍۇلىرى لىٍّىؽىٓ، ٍېٕىڭضىىي ِۇئّىٍٕٗر ئبۋازىڭٕي ِۇغ

ئبۈٍىّبً لبٌىضىؽبْ صٖرىجىضٖ ثٗن ج ۋّٖٔۇ لىٍّىؽىٓ. ٍۇلىرى ۋٖ ج ۋْٖ ئىىىىطىٕىڭ ئوجحۇرىطىضا 

 ئىع و رگىٓ.

جىّي ھِٗضۇضبٔب ثبٌىطي ثوٌۇغحىٓ، ئىالھٍىمىضا غېرىىي ثوٌۇغحىٓ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر!  111

پبن ۋٖ ئۈضحۈْ ثوٌؽبْ ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ثىرٖر صوضحمب ِوھحبج ئِٗٗش، ثبرچٗ 

صېگىٓ ۋٖ « ِٗۋجۇصات ئۇٔىڭؽب ِوھحبجضۇر، ئۇ ھِّٗىضىٓ ثىھبجٗجحۇر، ھِّٗىضىٓ وۈچٍۈوحۇر

ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىع، صىٕٕي ئۇٔىڭؽب پۈجۈًٍٔٗ سبش لىٍىع ثىٍْٗ ئۇٔي ئٗڭ 

 ِۇوِّٗٗي رٖۋىػحٗ ئۇٌۇؼٍىؽىٓ.

  



 

 وٗھف ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ جىّي ھِٗضۇضبٔب ثٗٔضىطي ۋٖ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھٗلىمٗجحىٓ  1

لىٍؽبْ، صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ثبرٌىك لىٍچىٍىه چٗجٕٗ  وٗجّىگْٗ لۇرئبٕٔي ٔبزىً 

 ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ ۋٖ ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب سبضحۇر.

صٍٖضىؽبْ ِۇغرىىالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ « ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر»[ ئبٌالھ وبپىرالرٔي ۋٖ 3_  1

ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈ ، ٍبسػي لبجحىك ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ، ئبٌالھمب 

ئىػالرٔي لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ، ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍىٕىضىؽبْ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ثىٍْٗ 

 سۇظ ثېػبرٖت ثېرىع ئۈچۈْ، ثۇ لۇرئبٕٔي ھٗرلبٔضاق زىحٍىك ٍبوي ئٍٗىجحىٓ سبٌىٌ وىحبة لىٍضى. 

ىطي ثبر صېگْٗ صٖۋاضىٕىڭ ھېچمبٔضاق ئىٍّىٌ ئبضبضي _ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثبٌ 4

ٍوق، ئۇالرٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرىٕىڭّۇ غۇٔضاق. ئۇالرٔىڭ ئېؽىسىضىٓ چىممبْ ض ز ٔېّىضېگْٗ چوڭ 

 وۇـرىٍىك! ئۇالر پٗلٗت ٍبٌؽبٕٔىال ئېَحىضۇ.

رٔىڭ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر لٗۋِىڭ ثۇ لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحّىطب ۋٖ ئِٗٗي لىٍّىطب، ئۇال 5

 ضٗٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىىگٗ ئٗپطۇضٍىٕىپ ئ زۈۈٕي ھبالن لىٍىۋېحىضىؽبٔضٖن جۇرىطْٗ.

_ ئىٕطبٔالرٔىڭ لبٍطىطي ثىسگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ ئٗڭ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىضۇ؟ لبٍطىطي ثىسگٗ  6

ئبضىٍَىك لىٍىپ ٍبِبْ ئىع لىٍىضۇ؟ صٖ  ئۇالرٔي ضىٕبظ ۋٖ ھٗرثىرىگٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي 

ثېرىع ئۈچۈْ، زېّىٕضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي زېّىٓ ئۈچۈْ زىٕٕٗت، زېّىٓ ئٗھٍي  جبزا

 ئۈچۈْ ِٗٔپٗئٗت لىٍىپ ٍبراجحۇق.

_ صۇَٔب ھبٍبجي ئبسىرالغمبٔضا، ثىس ٍٗر ٍۈزىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٍوق لىٍىۋېحىپ،  7

 ئۇٔي ئ ضۈٍِۈوطىس جۈپحۈز ثبٍبۋأؽب ئبٍالٔضۇرىّىس.

ِجٗر! ئٗضھبثۇٌىٗھفٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىطىٍّىرى ٍېسىٍؽبْ جبسحىٕي لۇصرىحىّىسٔىڭ _ ئي پٍٗؽٗ 8

ئبجبٍىپ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى صٖ  ئوٍال  لبٌّىؽىٓ، چۈٔىي ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

 ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجالرٔىڭ ٍبرىحىٍىػي ثۇٔىڭضىّٕۇ ئبجبٍىپحۇر.



ىي، ئ ز ۋالحىضا ثىر لبٔچٗ ٔٗپٗر ِۇئّىٓ ٍىگىث لٗۋِىٕىڭ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕ 16

ئ زٌىرىٕي ئىّبٔضىٓ ٍبٔضۇرۇ  ثۇجالرؼب چولۇٔۇغمب ِٗججۇرٌىػىضىٓ ئٗٔطىرٖ ، ئ ۈىۈرگٗ 

ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ ئ ز صٖرگبھىڭضىٓ رٖھّٗت ئبجب »ٍوغۇرۇٔۇۋاٌؽبْ ۋٖ ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9 

ىٍؽىٓ، ٍبِبٍٔىمحىٓ ضبلٍىؽىٓ، ثىسٔىڭ ھىضاٍٗت لىٍؽىٓ، ثىسٔي ئىّبٔىّىسصا ِۇضحٗھىَٗ ل

جبپمۇچىالرصىٓ ثوٌۇغىّىس ئۈچۈْ، ثىسٔي ضْٗ ٍبسػي و رىضىؽبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق 

 «.لىٍؽىٓ

 لبجحىك ئۇٍمۇ ثٗرصۇق، ئۇالر ئ ۈىۈرصٖ ئۇزۇْ ٍىٍالر ئۇٍمۇصىىي ھبٌىحىضٖ لبٌضى. _ ثىس ئۇالرؼب11

ئ ۈىۈرصٖ جۇرؼبْ ِۇصصىحىٕي ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ئىىىي  _ ئبٔضىٓ ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ 11

ثىس  گۇرۇھحىٓ لبٍطىطىٕىڭ ئٗڭ ئىٕچىىٗ ھېطبثالٍضىؽبٍٔىمىٕي وىػىٍٗرگٗ ئبٍرىپ ثېرىع ئۈچۈْ،

 ئۇالرٔي ئۇٍمۇضىضىٓ ئوٍؽبجحۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ئۇالرٔىڭ لىططىطىٕي ئٍْٕٗٗ ئېَحىپ ثېرىّىس، ئٗضھبثۇٌىٗھؿ  12

مب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ٍىگىحٍٗر ئىضى، ثىس ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ

 ھىضاٍىحىگٗ ھىضاٍٗت لوغحۇق، ئٗلىضىطىٕي ِۇضحٗھىَٗ لىٍضۇق.

_ ئ ز ۋالحىضا ئۇالر زاٌىُ پبصىػبھ ئبٌضىضا ثبظ ئٗگًّٗ جۇرؼبٔضا، ثىس ئۇالرٔىڭ صىٍىٕي ئىّبْ  13

ي ِۇضحٗھىَٗ لىٍؽبْ ئىضۇق. زاٌىُ پبصىػبھ ئۇالرٔي ثۇصصىطحٍىك ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرگْٗ، ئىراصىطىٕ

ثىس ئىجبصٖت »صىٕىؽب لبٍحىػمب ثۇٍرۇؼبٔضا، ئۇالر پبصىػبھمب لٗجئىٍَىه ثىٍْٗ رٖصصىَٗ ثېرىپ9 

لىٍىۋاجمبْ رٖثجىّىس ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ رٖثجىضۇر، ثىس ھٗرگىس ئۇٔىڭضىٓ ثبغمىطىؽب 

ۇٔىڭضىٓ ثبغمب ض زٔي لىٍطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ثىس ھٗلىمٗجحىٓ جوٌىّۇ ٍىراق چولۇّٔبٍّىس. ئٗگٗر ثىس ث

 صېضى.« ثوٌؽبْ ٍبٌؽبْ ض زٔي لىٍؽبْ ثوٌىّىس

ثىسٔىڭ ثۇ لٗۋِىّىس ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ضبسحب »_ ئبٔضىٓ ئۇالر ثىر _ ثىرىگٗ لبرا  ئېَححي9  14

ٗلمىضٖ روغْٗ صٌٖىً _ ئىالھالرؼب چولۇٔضى. ئۇالر ئۇ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔۇغٕىڭ جوؼرىٍىمي ھ

ئىجبصٖجحٗ )ئبجبٌّىع ئىالھالرٔي  ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئىطپبجي ثوٌطب وٌٗحۈرضٗ ثوٌّبِضۇ؟ 

 ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جۇلۇؼبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر.

ٔىڭ _ ضىٍٗر صىٕىڭالرٔي لوؼضاظ ٍۈزىطىضىٓ ئ ز لٗۋِىڭالرصىٓ ئبٍرىٍىپ، ئۇالر 15

چولۇٔۇۋاجمبْ ِٗثۇصٌىرىٕي جٗرن ئٗجىْٗ ئىىٗٔطىٍٗر، ئ ۈىۈرٔي پبٔبھ جبً لىٍىڭالر، غۇ جبٍضا 

ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر، رٖثجىڭالر ضىٍٗرگٗ رٖھّىحىٕي وٗڭ لىٍىضۇ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ھبٍبجٍىمحىىي 

 «.ثبرٌىك ئىػىڭالرٔي ئبضبٔالغحۇرۇ  ثېرىضۇ



ئبٌالھ ئۇالرؼب ئۇٍمۇ ثٗرصى ۋٖ ئۇالرٔي سٗجٗرٌٗرصىٓ لوؼضىضى. _ ئۇالر غۇٔضاق لىٍىۋىضى،  16

ئي پٍٗؽِٗجٗر! )ئٗگٗر ضْٗ ئۇ ٍٗرصٖ ثوٌطب ئىضىڭ  وۈْ چىممبْ چبؼضا وۈٕٔىڭ ئۇالر جۇرؼبْ 

ئ ۈىۈرٔىڭ ئوڭ جٗرىپىگٗ ئ جۈ  وٗجىٍٗٔىىىٕي ۋٖ پبجمبْ چبؼضا وۈٕٔىڭ ئ ۈىۈرٔىڭ ضوي جٗرىپىگٗ 

ثوالجحىڭ. ئۇالر ثوٌطب ئبپحب  چۈغۈ  ٍبوي ھبۋا وىرًِٗ ثىئبراَ  ئ جۈ  وٗجىٍٗٔىىىٕي و رگْٗ

ثوٌّبضحىٓ، ئ ۈىۈرٔىڭ ئبزاصٖ ٍېرىضٖ ئۇسٍىّبلحب ئىضى. ثۇ ٍىگىحٍٗرگٗ لىٍىٕؽبْ ثۇ ئىع ئبٌالھٕىڭ 

لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر. ئبٌالھ ئبٍٗجٍىرى ئبرلىٍىك وىّٕي 

ٗق لىٍطب، ئۇ ھٗلىمٗجٕي جبپمبْ ثوٌىضۇ، ئبٌالھ وىّٕي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپ

لىٍّىطب، ضْٗ ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍطْٗ. چۈٔىي 

 ھىضاٍٗت لىٍىع ۋٖ ئبزصۇرۇظ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر.

مۇصا جۇرضىّۇ، ضْٗ ئۇالرٔي _ )ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضا ثوٌؽبْ ثوٌطبڭ  ئۇالر ئۇٍ 17

ئوٍؽبق صٖ  لبالجحىڭ، ئۇالرٔي زېّىٓ جۈگٗغحۈرۈۋٖجّىطۇْ صٖ ، ئۇالرٔي ئۇسالۋاجمبْ ھبٌىحىضٖ 

ئوڭ ۋٖ ضوي جٗرٖپىٗ ئ رۈ  جۇرىّىس. ئۇالرٔىڭ ئىحي ئ ۈىۈرٔىڭ ثوضۇؼىطىؽب ئىىىي پۇجىٕي ضوزۇ  

لبجحىك لورلۇ  وېحىپ، چولۇَ ئبرلبۈؽب  ٍبجبجحي. ئٗگٗر ئۇالرٔي و رگْٗ ثوٌطبڭ، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرصىٓ

 صاجىپ لبچمبْ ثوالجحىڭ.

_ ثىس ئۇالرٔي ئۇزۇْ ۋالىث ئۇسٍىحىپ ضبلٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئ زٌىرىٕىڭ ئ ۈىۈرصٖ لبٔچىٍىه  19

ۋالىث جۇرؼبٍٔىمىٕي ثىر _ ثىرىضىٓ ضوراغطۇْ صٖ ، ئۇالرٔي ئۇٍمۇضىضىٓ ئوٍؽىحىپ ئٗضٍىضىىي 

ثۇ ئ ۈىۈرصٖ ئۇسٍىؽبْ ھبٌٗجحٗ لبٔچىٍىه ۋالىث »ٔىڭ ثٗزىطي ھبٌىحىگٗ وٌٗحۈرصۇق، ئۇالر

ثىر وۈْ ٍبوي ثىر وۈٔضىّٕۇ ئبز »صٖ  ضورىضى. ثٗزىطي ثۇٔىڭؽب جبۋاة ثېرىپ9 « جۇرصۇۈالر؟

صېَىػحي. ٍٗٔٗ ثٗزىطي لبٔچىٍىه جۇرؼبٍٔىمىٕي ثىًٌٍّٗٗ لبٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ « جۇرصۇق

ضىٍٗرٔىڭ ئ ۈىۈرصٖ لبٔچىٍىه ئۇزاق »ِۇٔضاق صېضى9  ئىػٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ئبٌالھمب جبپػۇرۇ 

جۇرؼبٍٔىمىڭالرٔي رٖثجىڭالر ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ضىٍٗر ئىچىڭالرصىٓ ثىرىڭالرٔي ثۇ وۈِۈظ جٗۈگىٍٗر 

ثىٍْٗ غٗھىرىّىسگٗ ئٗۋٖجىڭالر، ئۇ لبرا  ثېمىپ، غٗھٗر ئٗھٍىضىٓ لبٍطىطىٕىڭ جبِىمي ئٗڭ پبن 

ثىرئبز ئېٍىپ وٌٗطۇْ،  ئبغىبرىٍىٕىپ  لبٌّبضٍىمىّىس ئۈچۈْ  ۋٖ پبوىس ثوٌطب، ئۇٔىڭضىٓ ضىٍٗرگٗ

 جبِبق ضېحىۋېٍىػحب ضبجمۇچىؽب ضىٍىك ِۇئبِىٍٗ لىٍطۇْ.

_ چۈٔىي لٗۋِىڭالر ضىٍٗرٔي ثىٍىپ لبٌطب، ئۇالر ضىٍٗرٔي چبٌّب _ وېطٗن لىٍىپ ئ ٌحۈرىضۇ  16

بپىر ثوٌۇ  وېحىطىٍٗر، ٔٗجىجىضٖ، ٍبوي ضىٍٗرٔي ئ زٌىرىٕىڭ صىٕىؽب لبٍحۇرۇۋېحىضۇ. ئۇ چبؼضا ضىٍٗر و

 «.جٕٗٔٗجىٗ وىرىػحىٓ ئىجبرٖت جىٍىىىڭالرؼب ِٗۈگۈ ئېرىػٌٍّٗٗطىٍٗر



_ ئۇالرٔي ئۇزۇْ ٍىٍالر ئۇسٍىحىپ لوٍؽىٕىّىسصٖن، ئىٕطبٔالرؼب ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕىڭ  11

ۇ ھٗلٍىمىٕي ۋٖ لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمىضا غٗن _ غۈثھٗ ٍولٍىمىٕي ثىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ، غ

زاِبٔضىىي ئىٕطبٔالرٔي ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىضىٓ سٗۋٖرصار لىٍضۇق. چۈٔىي ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ 

ئٗھۋاٌىٕي ثىٍگْٗ وىػىٍٗر لىَبِٗت جوؼرۇٌۇق ئ ز ئبرىطىضا جبالظ _ جبرجىع لىٍىػمبْ ثوٌۇ ، 

ثٗزىطي لىَبِٗجىٗ ئىػٗٔطٗ، ثٗزىطي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

ي ثىٍىپ لبٌؽبٍٔىمىٕي ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىطپبجٍىػي ئٗضھبثۇٌىٗھفٕ

ئۈچۈْ وبپىرالرؼب لبرغي صٌٖىً _ پبوىث لىٍىپ ثٗرصى. ئٗضھبثۇٌىٗھؿ ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌؽبْ ۋٖ 

ئ ۈىۈرٔىڭ ئىػىىي ئبٌضىؽب جبَ »غۇ ئ ۈىۈرصٖ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي و رگٍٗٔٗرصىٓ ثٗزىٍٗر9 

الرٔي جوضۇ  لوٍۇۈالر، ئۇالر غۇ پېحي لبٌطۇْ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئٗڭ ئوثضاْ ضېٍىپ ئۇ

ئ ۈىۈرٔىڭ ئٗجراپىؽب چولۇَ ثىر »صېضى، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي گېپي ئ جىضىؽبٔالر9 « ثىٍگۈچىضۇر

صېضى. )پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ ضبٌىھالرٔىڭ « ِٗضجىض ضبالٍٍي

ئۈضحىگٗ ِٗضجىض ثىٕب لىٍىػٕي ِٗٔئي لىٍؽبْ ھٗجحب ئبسىرلي ۋٖضىَىحىضٖ لٗثرىٍٗرٔىڭ  لٗثرىٍىرى

ئۈضحىگٗ ِٗضجىض ضېٍىػٕي، لٗثرىٍٗرٔي لبجۇرۇغٕي ۋٖ ئۈضحىگٗ سٗت ٍېسىػٕي ِٗٔئي لىٍؽبْ ۋٖ 

غۇٔضاق لىٍؽبٔالرؼب ٌٗٔٗت لىٍؽبْ، چۈٔىي ثۇٔضاق لىٍىػٕىڭ لٗثرىٍٗرصىىي وىػىٍٗرگٗ چولۇٔۇغمب 

 ثېرىع سٗۋپي ثبر . ئېٍىپ

« ئٗضھبثۇٌىٗھؿ ئۈچ ثوٌۇ ، ج جىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىحىضۇر»_ ئٗھٍي وىحبثحىٓ ثٗزىٍٗر9  11

صٍٖضۇ، ثۇ ئىىىي « ئۇالر ثٗظ ثوٌۇ ، ئبٌحىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىحىضۇر»صٍٖضۇ، ٍٗٔٗ ثٗزىٍٗر9 

َحىٍؽبْ ض زصۇر. پىرلىٕىڭ ئېَحمىٕي ھېچمبٔضاق صٌٖىً _ پبوىحطىس ھبٌضا پۈجۈًٍٔٗ لبرىطىؽب ئې

صٍٖضۇ. ئي « ئۇالر ٍٗجحٗ ثوٌۇ ، ضٗوىىسىٕچىطي ئۇالرٔىڭ ئىحىضۇر»ئۈچىٕچي پىرلٗ وىػىٍىرى9 

ئۇالرٔىڭ ضبٔىٕي رٖثجىُ ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضٖ پٗلٗت »پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب9 

ؼرۇٌۇق پٗلٗت ٍۈزٖوىال صېگىٓ. غۇۈب ضْٗ ئٗھٍي وىحبة ثىٍْٗ ئۇالر جو« ئبزؼىٕٗ وىػي ثىٍىضۇ

ِۇٔبزىرىٍىػىپ لوٍؽىٓ، ئۇالرؼب ۋٖھَي ئبرلىٍىك ضبۈب ثىٍضۈرۈٌگْٗ ھٗلىمٗجٕىال ثبٍبْ لىٍىپ 

ثٗرگىٓ، ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ ضبٔي ۋٖ ئٗھۋاٌي جوؼرۇٌۇق ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىضىٓ ضورىّىؽىٓ، 

 چۈٔىي ئۇالر ثىٍٍّٗضۇ.

صېًّٗ، « ئۇ ئىػٕي ئٗجٗ چولۇَ لىٍىّْٗ»[ ضْٗ ثىرٖر ئىػٕي لىٍّبلچي ثوٌطبڭ، 13_  12

صېگْٗ ض زٔي لوغۇ  صېگىٓ، ئۇٔي « ئبٌالھ سبٌىطب»ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطىگٗ ثبؼال 9 

صٖ  رٖثجىڭٕي ٍبص ئٗجىىٓ، لبچبٔال غۇٔضاق صېَىػٕي ئۇٔحۇ  « ئبٌالھ سبٌىطب»ئۇٔحۇ  لبٌطبڭ، 

ئۇٔحۇ  لېٍىػحىٓ ضبلالٍضۇ. ض9ْٗ لبٌطبڭ، رٖثجىڭٕي ٍبص ئٗجىىٓ، چۈٔىي ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىع 

وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٗغحٗ، رٖثجىّٕىڭ ِبۈب ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ »



صٌٖىٍٍٗرصىٓ ئٗضھبثۇٌىٗھفٕىڭ لىططىطىضىّٕۇ ٍېمىٓ ۋٖ روغْٗ صٌٖىٍٍٗرٔي ئبجب لىٍىػىٕي ئۈِىض 

 صېگىٓ.« لىٍىّْٗ

 ۈز جولمۇز ٍىً ئۇسٍىؽبْ ھبٌضا لبٌضى._ ئۇ ٍىگىحٍٗر ئ ۈىۈرصٖ ئۈچ ٍ 14

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ئ ۈىۈرصٖ لبٔچىٍىه ۋالىث جۇرؼبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ضوراٌطبڭ ۋٖ  15

ئۇالرٔىڭ »ضٗٔضٖ ثۇ جوؼرۇٌۇق ٌِٗۇِبت ثوٌّىطب، ثىر ٔٗرضٗ صېّىگىٓ ۋٖ ِۇٔضاق صېگى9ٓ 

ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىجٕي ثىٍىع  لبٔچىٍىه جۇرؼبٍٔىمىٕي ئبٌالھ ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئبضّبٔالرصىىي

ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھٕىڭ و رۈغي ۋٖ ئبۈٍىػي ٔېّىضېگْٗ ِۇوِّٗٗي! ِٗسٍۇلبجمب ئبٌالھحىٓ 

ثبغمب ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ ھ وۈَ لىٍىػحب ۋٖ ثٌٗگىٍىّٗ چىمىرىػحب ھېچمبٔضاق 

 «.غېرىىي ٍولحۇر

لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇؼىٓ، ئۇ ھٗلٍىمي ۋٖ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ۋٖھَي  16

راضحٍىمىضىٓ لٗجئىٌ ئ زگٗرجىٍٍّٗضىؽبْ وىحبثحۇر. ضْٗ ھٗرگىسِۇ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىٓ ثبغمب 

 پبٔبھٍىٕىضىؽبْ ثىرٖر جبً جبپبٌّبٍطْٗ.

ؽبْ، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ رٖثجىڭٕىڭ رازىٍىمىٕي جىٍٗ ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىضى 17

ئٗجىگْٗ _ ئبسػبٍِىرى ئۇٔىڭؽب صۇئب لىٍىضىؽبْ ٍولطۇي ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽىٓ، ئۇالر 

ثىٍْٗ ئوٌحۇرؼىٓ، ئۇالر ثىٍْٗ ئبرىالغمىٓ، صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕي و زٌٗ ، ئۇالرصىٓ ٍۈز 

ٖثجىگٗ ئىحبئٗت ئ رۈ  وبپىرالرؼب ٍۈزٌّٗٔىگىٓ. ثىس صىٍىٕي زىىرىّىسصىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضۇرؼبْ، ر

لىٍىػحىٓ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىػٕي ئٗۋزٖي و رگْٗ، ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ھبالوٗجىٗ لبرا  وېحىپ 

 ثبرؼبْ وبپىرالرؼب ھٗرگىس ثوٍطۇّٔىؽىٓ.

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٓ رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ »_ ئبغۇ ؼبپىٍالرؼب ئېَحمىٕىي،  18

ئۇٔىڭؽب ئىّبْ وٌٗحۈرۈ  ئِٗٗي لىٍطۇْ، ثۇٔضاق لىٍىع غۇ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر. سبٌىؽبْ ئبصَٖ 

سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىپ وبپىر ثوٌطۇْ، ثۇٔىڭ زىَىٕي پٗلٗجال غۇ  ئبصَٖ ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر.

غٗوطىسوي، ثىس وبپىرالر ئۈچۈْ جۈجۈْ پٗرصىٍىرى ئۇالرٔي ئورىۋاٌىضىؽبْ «. ئبصِٖٕىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ

ىٕي جٍَٗبرٌىضۇق، ئۇ وبپىرالر صوزاسحب لبجحىك ئۇضطۇزٌۇلحىٓ ضۇ جٌٗٗ  لىٍطب، صٖھػٗجٍىه صوزار ئوج

ئۇالرؼب ِٗصْٖ ئېرىحّىطىگٗ ئوسػبظ، ٍۈزٌٗرٔي و ٍضۈرۈۋېحىضىؽبْ ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۇ 

ثېرىٍىضۇ، ثۇ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ ئىچىٍّىه! ئۇ ئۇضطۇزٌۇلٕي پٗضٍٗحٌٍّٗٗضۇ، ئٗوطىچٗ 

ئۇالرٔىڭ ئبسىرلي ِٗٔسىٍي ثوٌؽبْ جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ  ئبغۇرۇۋېحىضۇ، ئۇضطۇزٌۇلٕي جېشىّۇ

ٍبِبْ جبً! )ثۇ ئبٍٗجحٗ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ وبپىرالرؼب لبجحىك 

 ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ .



_ ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ  26

ٗ وبجحب ضبۋاة ثېرىٍىضۇ. ثىس ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ھٗرگىس زاٍٗ وىػىٍٗرگ

 لىٍىۋٖجٍّّٗىس ۋٖ وېٍّٗحىۋٖجٍّّٗىس.

_ ئٗٔٗ ئبغۇ ِۇئّىٍٕٗر ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ، ئۇالر ئۇ  21

ٍٗزۈوٍٗرٔي ضبٌىضۇ، ٔېپىس ۋٖ لېٍىٓ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈٌۈن جۇرىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ئبٌحۇْ ثى

ٍىپٗوحىٓ ئىػٍٗٔگْٗ ٍېػىً وىَىٍّٗرٔي وىَىضۇ، ئېطىً جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرىضۇ. ثۇ 

 ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ِۇوبپبت! ئۇالرٔىڭ ِٗٔسىٍي ثوٌؽبْ جٕٗٔٗت ٔېّىضېگْٗ گۈزٖي جبً!

ئبصِٖٕي ِىطبي لىٍىپ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرؼب ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرصىٓ ِۇٔضاق ئىىىي  21

وٌٗحۈرگى9ٓ ئۇ ئىىىي ئبصِٖٕىڭ ثىرى وبپىر، ٍٗٔٗ ثىرى ِۇئّىٓ ئىضى، وبپىر ئبصِٖگٗ جبٌٍىك ئىىىي 

ثبغ ئبجب لىٍىپ، ھٗر ئىىىي ثبؼٕىڭ ئٗجراپىٕي سورِب صٖرٖسٍىرى ثىٍْٗ ئورىضۇق، ئوجحۇرىطىٕي 

 ئېىىٕسارٌىك لىٍضۇق.

ِېۋٖ ثېرىضىؽبْ ثبؼالر ثوٌۇ ، ثۇ ئىىىي ثبؼٕىڭ  _ ھٗر ئىىىىٍىطي وَٗ _ ووجىطىس، جوٌۇق 22

 ئوجحۇرىطىضىٓ ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ثىر ئ ضحٗڭ ثٗرپب لىٍضۇق.

_ ثبغ ئىگىطىٕىڭ ثبغمب وىرىٍّىرىّۇ ثبر ئىضى، ئۇ ئبصَٖ ثبٍٍىمىؽب ِٗؼرۇرالٔؽبْ ھبٌضا  23

ٍىرىّٕىڭ ِْٗ پۇي _ ِبٌضا ضٗٔضىٓ ثبً، ئبصِٖ»ِۇئّىٓ ثۇراصىرى ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىپ9 

 صېضى.« و پٍۈوىضىّۇ ضٗٔضىٓ ئۈضحۈْ جۇرىّْٗ

[ ئۇ ثېؽىؽب وىرىپ، ئ زىٕىڭ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي 25_  24

ثۇ ثبغ ِٗۈگۈ ٍولبٌّبٍضۇ صٖ  ئوٍالٍّْٗ. لىَبِٗجٕىّۇ »ئىپبصىٍٗ  و رٖۈٍىگْٗ ھبٌضا ئېَححي9 

ثۇراصىرىُ! ضْٗ گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن، لىَبِٗت ثوٌىضۇ، صٖ  ثوٌّبٍضۇ صٖ  ئوٍالٍّْٗ. ئي ِۇئّىٓ 

پٗرٖز لىٍىٕؽبْ ۋٖ ِْٗ رٖثجىّٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئٌٗۋٖجحٗ ِْٗ ثۇ ثبؼضىّٕۇ 

 «.ٍبسػىراق ثىر ثبؼٕي جبپبالٍّْٗ

بٌضا _ ِۇئّىٓ ثۇراصىرى ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽبْ ھ 26

ضېٕي جۇپرالحىٓ، ئبٔضىٓ ئبثىّٗٔىَضىٓ ٍبرىحىپ، ئبٔضىٓ ضېٕي راۋرۇش ئىٕطبْ »ِۇٔضاق صېضى9 

 لىٍؽبْ ئبٌالھٕي لبٔضالّۇ ئىٕىبر لىٍىطْٗ؟ 

ئ ز پٗزٌىضىٓ ٔېّٗت ›_ ٌېىىٓ ِْٗ ضٗٔضٖن وۇـرى ض زٔي لىٍّبٍّْٗ، ِْٗ صٍّٖٗٔىي،  27

ئىجبصٖت لىٍىػحب ھېچىىّٕي  ِْٗ رٖثجىّگٗثٗرگۈچي زات _ ِېٕىڭ رٖثجىُ ثوٌؽبْ ئبٌالھحۇر، 

 ‹.ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرٍِّْٗٗ



ِبغبئبٌالھ! ›[ ضْٗ ثېؽىڭؽب وىرگْٗ چېؽىڭضا، ئۇٔىڭضىٓ سۇغبٌالٔطبڭ9 31_  36_  28

الھٗۋٌٗ ۋٖال لۇۋۋٖجٗ ئىٍال ثىٍالھ )ٍٗٔي ئبٌالھٕىڭ سبٌىؽىٕي ثوٌضى، ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثوٌّىطب 

ِېٍي ۋٖ  –صېطٗۈچۇ! گٗرچٗ ضْٗ ِېٕي ئ زۈۈگٗ لبرىؽبٔضا پۇي ‹ ٍّٗضۇ لوٌۇِضىٓ ھېچ ئىع وٌٗ

پٗرزٖٔحٍىرى ئبز صٖ  و رضٗۈّۇ، رٖثجىُ ِبۈب ضېٕىڭ ثېؽىڭضىٓ ٍبسػىراق ٔٗرضٗ ئبجب لىٍىػي، 

ضېٕىڭ جۇزوورٌۇلۇڭ ضٗۋٖثٍىه ضٗٔضىىي ٔېّٗجٍٗرٔي جبرجىۋېٍىػي، ثېؽىڭؽب ثوٌطب ئبضّبٔضىٓ 

ٍىك ثېؽىڭ جۈپحۈز لبلبش ٍٗرگٗ ئبٍٍىٕىپ لېٍىػي ٍبوي ئۇٔىڭ ضۈٍي ئبپٗت ٍۈزٌٗٔضۈرۈغي ئبرلى

 «.ٍٗرگٗ ضىڭىپ وېحىپ، ئۇٔي چىمىرىع ضېٕىڭ لوٌۇۈضىٓ وٌٍّٗٗضىؽبْ ثوٌۇ  لېٍىػي ِۇِىىٓ

_ ئۇٔىڭ ِۇئّىٓ ثۇراصىرى صېگْٗ ئىع ئٌِٗٗگٗ ئبغحي، ثبؼمب ۋٍٖرأچىٍىك ٍۈزٌٗٔضى، وبپىر  31

مي ۋٍٖراْ ثوٌضى، جېٍىٕىڭ ثېضىػٍىرى ٍٗرگٗ ٍىمىٍضى، ئۇ ئبصَٖ ئبصِٖٕىڭ ثېؽي ۋٖ ھِّٗٗ ثبٍٍى

ثبؼمب ضٗر  لىٍؽبْ چىمىٍّىرىؽب ھٗضرٖت چېىىپ، ئىىىي ئبٌىمىٕىٕي ئۇۋۇٌىؽىٍي جۇرصى ھِٗضٖ ئۇ9 

وبغىي رٖثجىّٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي جؤۇ ، رٖثجىّگٗ ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِىگْٗ »

بٌضى. ثۇ پۇغبٍّبْ ئٗضمبجّبٍضىؽبْ چبؼضا لىٍىٕؽبْ ٔبصاِٗجحٗ ل_ صٖ  ھٗضرٖت« ثوٌطبِچۇ!

 پۇغبٍّبْ ئىضى.

_ ئ زى ئىػٗٔچ لىٍىضىؽبْ ئبصٍِٖىرىضىٓ ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍىپ، ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ  32

 جبزاضىضىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍبٌّىضى، ئۇ ئ زىٕي ئ زىّۇ جبزاصىٓ ضبلال  لبالٌّىضى.

ھىّبٍٗ لىٍىع ۋٖ لوؼضاظ ٍېگبٔٗ ئبٌالھٕىڭال _ ئٗٔٗ غۇٔضاق صٖھػٗجٍىه چبؼالرصا  33

لوٌىضىٓ وېٍىضۇ. ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ھىّبٍىطي ئبضحىضىىي ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبت 

 ثٗرگۈچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ئٗڭ ٍبسػي لىٍؽۇچىضۇر.

ٔپٗئٗجٍىرىگٗ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب، سۇضۇضْٗ، ثۇ ئ جىۈٔچي صۇَٔبٔىڭ ۋالىحٍىك ِٗ 34

ئبٌضىٕىپ وٗجىْٗ ِۇجٗوٗثجىرٌٗرگٗ ِۇٔضاق ثىر ِىطبٌٕي وٌٗحۈرگى9ٓ صۇَٔبٔىڭ ئٗھۋاٌي ئبٌالھ 

ئبضّبٔضىٓ چۈغۈرگْٗ ٍبِؽۇرؼب ئوسػبٍضۇوي، غۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ ئ ضۈٍِۈوٍىرى چىمىضۇ ۋٖ 

 ضۈٍِۈوٍٗر لۇرۇ  ثىر _ ثىرىگٗ چىرِىػىپ ٍبغىرىپ ثبرالطبٍٔىػىضۇ، و   ۋالىث ئ جٍّٗال ثۇ ئ

ج وۈٌۈ ، ثوراْ جٗرٖ  _ جٗرٖپىٗ ئۇچۇرۇ  ٍۈرىضىؽبْ ئوت _ سٗضىٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌىضۇ. ئبٌالھ 

 ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.



_ پۇي _ ِبٌالر ۋٖ ثبٌىالر ِۇغۇ پبٔىٌ صۇَٔبٔىڭ زىٕٕىحي ۋٖ وۈچىضۇر، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ،  35

جٗوجىر سۇضۇضْٗ، ئبٌالھمب ھِٗضۇضبٔب، جٗضجىھ، جٗھٍىً،
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ئېَحىع لبجبرٌىك ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ  

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ِۇوبپبجي ِبي _ صۇَٔب ۋٖ ثبٌىالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ثۇ ٍبسػي 

 ئٌٍِٗٗٗر ئىٕطبْ ضبۋاثىٕي ئۈِىض لىٍىضىؽبْ ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍىضۇر. 

لىَبِٗت وۈٔىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ثىس جبؼالرٔي ئورٔىضىٓ ٍ جىىۋېحىضىؽبْ  36

ئٗضٍٗجىىٓ، ئۇ وۈٔضٖ زېّىٕٕىڭ ھېچ ٔٗرضٗ ٍوق جۈزٌٗۈٍىه ثوٌۇ  لبٌؽبٍٔىمىٕي و رىطْٗ، ثىس 

 ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىّىس، ئۇالرصىٓ ھېچىىّٕي لبٌضۇرۇ  لوٍّبٍّىس.

_ ئۇالر )ٍٗٔي جىّي سبالٍىك  ضٗ  ا ضٗ  ثوٌۇغۇ  رٖثجىڭگٗ جوؼرىٍىٕىضۇ، )وبپىرالرؼب   48

ضىٍٗر ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسؼب ثىس ضىٍٗرٔي صٖضٍٗپحٗ لبٔضاق ٍبراجمبْ ثوٌطبق غۇ ھبٌٗجحٗ ِبي _ »

ىڭ صۇَٔبضىس، ثبٌىالرضىس، جٗٔھب ثوٌۇ  وٌٗضىڭالر. ھبٌجۇوي، ضىٍٗر )صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا  ثىسٔ

ِۇٔضاق ثىر ھېطبة وۈٔىٕي ثٌٗگىٍٗ ، غۇ وۈٔضٖ ضىٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈ ، ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة 

ئېٍىػىّىسؼب ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرؼب جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىػىّىسگٗ ئىػّٗٔىگْٗ 

 )صٍّٖىس .« ئىضىڭالر

ىپىگٗ لوٍۇٌىضۇ، _ ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ ٔبِٗ _ ئِٗبي صٖپحىرى ئۇٔىڭ ئوڭ ٍبوي ضوي جٗر 38

گۇٔبھىبرالرٔىڭ ئۇٔىڭضا سبجىرىٍٗٔگْٗ لىٍّىػٍىرىضىٓ لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىىٕي و رىطْٗ، ئۇالر ئ ز 

ۋاً ئىطىث! ثۇ لبٔضاق وىحبة؟ ثىسٔىڭ چوڭ _ وىچىه ھېچجىر »لىٍّىػٍىرىٕي و رۈ 9 

ئۇالر لىٍؽبْ صٍٖضۇ، غۇٔضاق لىٍىپ « لىٍّىػىّىسٔي چبال لوٍّبً، ھِّٗىٕي جوٌۇق سبجىرىٍٗپحۇؼۇ؟

_ ئٗجىٍٗٔىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٔبِٗ _ ئِٗبٌىؽب ٍېسىٍؽبْ ھبٌضا و رىضۇ. رٖثجىڭ ھېچىىّگٗ 

لىٍچىٍىىّۇ ئۇۋاي لىٍّبٍضۇ، ٍبسػىالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ، گۇٔبھىبرالرٔىڭ جبزاضىٕي 

 ئبغۇرۇۋٖجٍّٗضۇ.
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هى رَّللأ أرئبٌالھٕي ِٗصھىٌَٗٗظ ثىٍْٗ ثىرگٗ ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىع صېّٗوحۇر. ِٗضى9ٍْٗ  ااھِٗضۇ ضبٔب  َمر ا ثبرچٗ ِٗصھىَٗ ۋٖ  ََّْلر

ئبٌالھٕي ثبرچٗ ٔۇلطبْ ۋٖ وِٗچىٍىىٍٗرصىٓ پبن  ااجٗضجىھ  .صېگٗٔگٗ ئوسػبظ« سبضحۇر، ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىّْٗ مبِبسحبغالر ئبٌالھ

ئابٌالھٕي ئۇٌاۇؼالظ صېّٗوحاۇر.  -ا ٍٗٔي ئبٌالھ پابوحۇر  صېگٗٔاگٗ ئوسػابظ.جٗوجىرهللاأَََ رَّحس بررصٖ  جٗرىپٍٗظ صېّٗوحۇر. ِٗضى9ٍْٗ 

ُررِٗضى9ٍْٗ  ه بهَ ئبٌالھٕىاڭ ٍابٌؽۇزٌىمىٕي ۋٖ غاېرىىي ٍاولٍىمىٕي جبوابرالظ  -جٗھٍىاً.ا ئبٌالھ ئٗڭ ثۈٍۈوحۇر صېگٗٔگٗ ئوسػبظ هللا رَزكر

ُأيرَكرذَْهصېّٗوحۇر. ِٗضى9ٍْٗ  َىه راَلرَش ئىالھ ٍولحۇر. ئۇ ٍبٌؽۇزصۇر، ئۇٔىاڭ ھاېچ غاېرىىي ٍولحاۇر  ھېچجىرىٓ ثبغمب حا ئبٌالھ اَلرَّأذ َْرَّأاِلرَّذََّْوحر

 .صېگٗٔگٗ ئوسػبظ

 

 



ِگٗ ھ رِٗت ضٗجضىطي لىٍىػمب _ غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ثىس پٗرىػحىٍٗرٔي ئبصٖ 46

ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ ئىجٍىطٕىّۇ غۇٔىڭؽب ثۇٍرۇؼبْ ئىضۇق، پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ضٗجضٖ لىٍضى، 

ٌېىىٓ وېٍىپ چىمىػي جىٕالرصىٓ ثوٌؽبْ ئىجٍىص ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، 

ىٍٗر ِېٕي لوٍۇ  ھٗضٗت ۋٖ گٗصٖٔىٗغٍىه لىٍىپ، ئبصِٖگٗ ضٗجضٖ لىٍّىضى. ئي ئىٕطبٔالر! ض

ئىجٍىص ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗۋالصىٕي ئ زۈۈالرؼب ِٗصٖجىبر لىٍىۋاالِطىٍٗر؟ ئۇالر ضىٍٗرگٗ ئٗغٗصصىٌ 

صۈغّْٗ جۇرضىّۇ، ٍٗٔىال ضىٍٗر ِبۈب ئبضىٍَىك لىٍىپ، ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىالِطىٍٗر؟ ئبٌالھمب 

 ىٍّىع!ئىحبئٗت لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب غٍٗحبٔالرؼب ئىحبئٗت لىٍىع ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ ل

_ ضىٍٗر ئىحبئٗت لىٍؽبْ ئىجٍىص ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئٗۋالصىؽب ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ  41

ٍبرىحىٍىػىٕي و رضٗجىىٕىُ ٍبوي ثۇالرٔي ٍبرىحىػحب ئۇالرصىٓ ٍبرصَٖ جىٍىگىٕىُ ٍوق، ئۇالرٔىڭ 

حىُ. ِْٗ ثٗزىطىٕىڭ ٍبرىحىٍىػىٕىّۇ ثٗزىطىگٗ و رضٗجىىٕىُ ٍوق. ِْٗ ھِّٗىٕي ئ زۈَ ٍبٌؽۇز ٍبراج

وىػىٍٗرٔي ئبزصۇرىضىؽبْ ثۇ غٍٗحبٔالرٔي ۋٖ ثبغمب ِٗسٍۇلبجٕي ئ زۈِگٗ ٍبرصِٖچي لىٍىۋاٌؽىٕىّّۇ 

ٍوق. ھِّٗىٕي ِْٗ ٍبراجمبْ جۇرضبَ، ضىٍٗر لبٔضالّۇ ِېٕىڭ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىع ۋٖ ئىحبئٗت 

لىٍىطىٍٗر؟ لبٔضالّۇ ِبۈب  لىٍىٕىػحىٓ ئىجبرٖت جٗثىئىٌ ھٗلمىّٕي ئبصا لىٍّبً، غٍٗحبٔالرؼب ئىحبئٗت

 ئىجبصٖت لىٍىػٕي لبٍرىپ لوٍۇ ، ئۇالرؼب چولۇٔىطىٍٗر؟

صۇَٔبصىىي »_ ئۇالرؼب لىَبِٗت وۈٔىٕي ئٗضٍٗجىىٕىي، ئبٌالھ ئۇ وۈٔضٖ ِۇغرىىالرؼب9  41

چبؼٍىرىڭالرصا، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ  گۇِبْ لىٍىپ، ئىجبصٖجحٗ ِبۈب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ 

صٍٖضۇ. « ىڭالرٔي چبلىرىپ ثېمىڭالر، ئۇالر ضىٍٗرٔي ِېٕىڭ ئبزاثىّضىٓ لۇجمۇزۇ  ثبلطۇْ!ِٗثۇصٌىر

ئۇالر چبلىرىضۇ _ ٍۇ، ئبجبٌّىع ِٗثۇصالر ئۇالرؼب جبۋاة ثېرٌٍّٖٗضۇ. ثىس چولۇٔؽۇچىالر ثىٍْٗ 

ىڭ چولۇٔۇٌؽبْ ِٗثۇصالر ئبرىطىضا، جٗھِٕٗٔٗضىٓ ئىجبرٖت ھبالوٗت جبٍىٕي جٍٗىٓ لىٍىّىس، ئۇالرٔ

ھِّٗىطي ئۇٔىڭضا ھبالن ثوٌىضۇ. ئِّٗب جٗھِٕٗٔٗضٖ ئ ٌۈَ ٍوق، غۇۈب ئۇالر ِٗۈگۈ ئبزاة ئىچىضٖ 

 ثوٌىضۇ.

_ گۇٔبھىبرالر صوزاسٕي و رۈ ، ئۇٔىڭؽب چولۇَ وىرىضىؽبٍٔىمىؽب جٗزَ لىٍىضۇ ۋٖ لبچىضىؽبْ  42

 جبً جبپبٌّبً لبٌىضۇ.

ّبْ ئېَحطۇْ صٖ ، ثىس ثۇ لۇرئبٔضا _ غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالرٔي ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئېٍىپ ئى 43

 ئىٕطبٔالرؼب جۈرٌۈن ِىطبٌالرٔي ثبٍبْ لىٍضۇق. ئىٕطبْ ئٗڭ و   جېضٌٍٖىػىضىؽبْ ِٗسٍۇلبجحۇر.

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىٕطبٔالرؼب ھىضاٍٗت ٍېحٗوچىطي ثوٌؽبْ لۇرئبٕٔي ئېٍىپ  44

ٖت جىٍٗ  ئىطحىؽپبر ئېَحىػحىٓ وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ رٖثجىضىٓ ِٗؼپىر

جوضمبْ ٔٗرضٗ، پٗلٗت ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لبرغي جۇرؼبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 



وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىػحب ثۇرۇٔمىالرؼب جۇجمبْ ٍوٌىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ وېٍىػىٕي ٍبوي ئ زٌىرىگٗ 

 ىضىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش.وېٍىضىؽبْ ئبزاثٕي و زٌىرى ثىٍْٗ و رۈغٕي جٌٗٗ  لىٍؽبٍٔىم

_ ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي پٗلٗت ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ  45

جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجمبْ گۇٔبھىبرالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ 

، وبپىرالر ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپال ئٗۋٖجىّىس. ھٗلىمٗت ٔبھبٍىحي روغْٗ جۇرضىّۇ

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٕي ٍولمب چىمىرىع ئۈچۈْ، ئ زٌىرىٕىڭ ضٗپطٗجىٍىرىٕي 

ئوجحۇرىؽب لوٍۇ  ئۇالر ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىضۇ، ئۇالر ٍٗٔٗ ِېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىّٕي ۋٖ ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ 

 ئبگبھالٔضۇرؼبْ صٌٖىٍٍىرىّٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ. 

ى ثىٍْٗ پٗٔض _ ٔٗضىھٗت لىٍىٕؽبْ جۇرضىّۇ، ئۇ ئبٍٗجٍٗرصىٓ ٍۈز ئ رۈ  _ رٖثجىٕىڭ ئبٍٗجٍىر 46

ئ زىٕىڭ ضٗپطٗجىٍىرىضٖ چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ ۋٖ ئ زى لىٍؽبْ لٗثىھ گۇٔبھالرٔي ئۇٔحۇ ، ئبٌالھمب جٗۋثٗ 

لىٍّىؽبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍوق. غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب ئۇالرٔي لۇرئبٕٔىڭ 

ىٍىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ٍبسػىٍىمٕي چۈغىٕىػحىٓ جوضۇ  جۇرىضىؽبْ پٗرصىٍٗرٔي ِٗٔىطىٕي ث

جبرجحۇق، لۇاللٍىرىٕي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ ئېؽىر لىٍضۇق. غۇۈب ضْٗ ئۇالرٔي ھىضاٍٗجىٗ صٖۋٖت 

 لىٍطبۈّۇ، ئۇالر ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ ۋٖ ھٗرگىس ھىضاٍٗجىٗ ئېرىػٌٍّٗٗضۇ.

ۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ٔبھبٍىحي _ رٖثجىڭ جٗ 47

_ غٗپمٗجٍىىحۇر. ئٗگٗر ئبٌالھ ئبغۇ ئىٕىبرچىالرٔي ضبصىر لىٍؽبْ گۇٔبھٍىرى ۋٖ لٗثىھ  رٖھىُ

لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه صٖرھبي جبزاالٍضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرؼب ئبزاثٕي جېسٌٗجىْٗ 

ىىٓ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر، ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕىڭ ثوالجحي، ٌې

جبزاضىٕي جبرجىضىؽبْ ٌِٗۇَ ثىر ۋالىث ثبر، ئۇ ۋالىث وٌٗگٗٔضٖ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىٓ ثبغمب 

 پبٔبھ جبً جبپبٌّبٍضۇ.

ئبغۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ  _ ھۇص، ضبٌىھ، ٌۇت ۋٖ غۇئٍٗت لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ٍبغىؽبْ 48

 ئبھبٌىٍىرى ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ھبالن لىٍضۇق.

ثىس ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع ئۈچۈْ ِۇئٍَْٗٗ ۋالىث ثٌٗگىٍىگْٗ ئىضۇق، ئبغۇ ۋالىحٕىڭ ٍېحىپ 

 وېٍىػي ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغحي ۋٖ ئۇالر ھبالن ثوٌضى.

پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ِۇضب سىسِٗجچىطي ٍۇغٗئ ئىجٕي ٔۇٔؽب9  _ ئي 56

ئىىىي صېڭىسٔىڭ لوغۇٌىضىؽبْ جبٍىؽب ٍېحىپ ثبرِىؽۇچٗ ِېڭىػٕي جوسحبجّبٍّْٗ ٍبوي »



ثىٍّىگٍٗٔىرىّٕي ضورا  ئ گىٕىػىُ ئۈچۈْ ضبٌىھ ثٗٔضىٕي
62

جبپمبٔؽب لٗصٖر ئۇزۇْ ۋالىث ِېڭىػٕي  

 صېگْٗ ئىضى.« صاۋاِالغحۇرىّْٗ

_ ئۇالر ِېڭىػٕي صاۋاِالغحۇرۇ  ئىىىي صېڭىسٔىڭ لوغۇٌىضىؽبْ جبٍىؽب ٍېحىپ ثېرىپ  51

جبغٕىڭ ئۈضحىضٖ ئوٌحۇرؼبٔضا، ئۇالر ؼىساٌىٕىع ئۈچۈْ ئېٍىۋاٌؽبْ ثېٍىمىٕي ئۇٔحۇ  لبٌؽبٍٔىمىٕي 

 ئېطىگٗ ئېٍىػحي، ثېٍىك ثوٌطب صٖرٍبؼب چۈغۈ  ٍوي ئېٍىپ وٗجىْٗ ئىضى.

ر ثېٍىمىٕي ئۇٔحۇ  لبٌؽبْ جبٍضىٓ ئ جۈ  وٗجىْٗ چبؼضا، ِۇضبٔىڭ لورضىمي ئېچىپ _ ئۇال 51

ئٗجىگٍٗٔىه جبِىمىّىسٔي ئېٍىپ وٌٗگىٓ، ثۇ ضٗپىرىّىسصٖ ھٗلىمٗجْٗ »ٍېٕىضىىي سىسِٗجچىطىگ9ٗ 

 صېضى.« چبرچب  وٗجحۇق

ئېطىڭضٖ ثبرِۇ؟ ثىس چوڭ جبغٕىڭ ئبضحىضا ئبراَ ئبٌؽبْ ۋالحىّىس »_ سىسِٗجچىطي ئۇٔىڭؽب9  52

ثېٍىممب ٔېّٗ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ِْٗ غۇ جبٍضا ضبۈب ئېَحىػٕي ئۇٔحۇپحىّْٗ. ئۇٔي ضبۈب ئېَحىػىّٕي 

پٗلٗجال غٍٗحبْ ئۇٔحۇٌضۇرۇپحۇ. غۇ چبؼضا ئبغۇ ئ ٌۈن ثېٍىك جىرىٍىپ ھٍٗراْ لبالرٌىك ھبٌضا 

 صېضى.« صٖرٍبؼب ضٗورٖ  وىرىپ، ئۈزۈ  وٗجىْٗ ئىضى

سصٍٖضىؽىٕىّىس صٖي ِۇغۇ ئىضى، ثۇ ضبٌىھ ثٗٔضىٕي جېپىػىُ ئۈچۈْ ِبۈب ثىسٔىڭ ئى»_ ِۇضب9  53

صېضى _ صٖ، ئىىىىطي وٌٗگْٗ ئىسى ثوٍىچٗ وٍٕٗىگٗ لبٍحىپ، ھېٍىمي « ثېرىٍگْٗ ئىػبرٖجحۇر

 جبغٕىڭ ٍېٕىضا جوسحىضى.

ثىسٔىڭ ضبٌىھ ثٗٔضىّىس سىسىرٔي ئۇچراجحي. ئۇ ثىسٔىڭ چوڭ  _ ئبٔضىٓ ئۇالر ئۇ جبٍضا 54

ِٗرھِٗىحىّىسگٗ ئېرىػىْٗ ۋٖ صٖرگبھىّىسصىٓ وبجحب ئىٍىُ ئبجب لىٍىٕؽبْ وىػي ئىضى. )ئ ٌىّبالرٔىڭ 

و   ضبٍٔىمي سىسىرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ھبٍبجحب ئِٗٗضٍىىىٕي 

 ِۇئٍٍَٗٗٔٗغحۈرىضۇ .

ىّضىٓ ِبۈب ئبٌالھ ضبۈب ثىٍضۈرگْٗ ئىٍ»_ ِۇضب ئۇٔىڭؽب ضبالَ لىٍضى ۋٖ ِۇٔضاق صېضى9  66

 «.ھٗق ٍوٌٕي جېپىپ ِبۈؽۇصٖن  ئ گىحىپ لوٍۇغۇڭ ئۈچۈْ  ضبۈب ئٗگىػٍّٗۇ؟

ئي ِۇضب! ضْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغمب ضٗۋر _ جبلٗت لىٍىپ »_ سىسىر ئۇٔىڭؽب9  56

 جۇراٌّبٍطْٗ.

_ ِْٗ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ ئىػالرٔىڭ ھٗلىمىحىٕي ضْٗ ثىٍٍّٗضىؽبْ  57

 صېضى. « ٔىڭؽب لبٔضالّۇ ضٗۋر _ جبلٗت لىٍىپ جۇراالٍطْٗ؟جۇرضبڭ، ئۇ

                                                             
 ضبٌىھ ثٗٔضٖ _ سىسىر ئٌٍٗٗھىططبالِضۇر.62



ئبٌالھ سبٌىطب ِېٕىڭ ضْٗ لىٍىضىؽبْ ئىػمب ضٗۋر لىٍىپ »_ ِۇضب ئۇٔىڭؽب ئېَححي9  58

 «.جۇراالٍضىؽبٍٔىمىّٕي ثىٍىپ لبٌىطْٗ، ِْٗ ضېٕىڭ ثۇٍرۇلۇۈؽب سىالپٍىك لىٍّبٍّْٗ

ئٗگٗر ضْٗ ِبۈب ئٗگٗغّٗوچي »ضى9 _ سىسىر ئۇٔىڭ جىٍىىىٕي لوثۇي لىٍىپ ِۇٔضاق صې 66

ثوٌطبڭ، ضْٗ لوثۇي لىالٌّىؽبْ ئىع جوؼرىطىضا، ِْٗ ضبۈب صٖ  ثٗرِىگۈچٗ ِٗٔضىٓ ضوئبي 

 «.ضورىّب

_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر صېڭىس ثوٍىضا ِېڭىپ وېٍىۋاجبجحي، ثىر وېّىٕي ئۇچراجحي ۋٖ وېّىچىضىٓ  61

ر جبسحىطىٕي ئېٍىۋېحىپ، ئۇٔي جېػىۋٖجحي. ِۇضب ضورا  ئۇٔىڭؽب چىمىۋاٌضى. ئبٔضىٓ سىسىر وېّىٕىڭ ثى

وېّىچي ثىسٔي ثىىبرؼب چىمىرىۋاٌؽبْ جۇرضب، ضْٗ وېّىضىىىٍٗرٔي ؼٗرق ثوٌۇ  وٗجطۇْ »ئۇٔىڭؽب9 

 صېضى.« صٖ  وېّىٕي جېػىۋٖجحىڭّۇ؟ ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ٍبِبْ ئىع لىٍضىڭ

وٌۇغمب ھٗرگىس ضٗۋر _ ِْٗ ئىػٕىڭ ثېػىضىال ضْٗ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ث» _ سىسىر ئۇٔىڭؽب9 61

 صېضى.« جبلٗت لىٍىپ جۇراٌّبٍطْٗ صېّىضىّّۇ؟

ضْٗ ِبۈب لوٍؽبْ غٗرجٕي ئۇٔحۇ  لبٌؽبٍٔىمىُ ضٗۋٖثٍىه »_ ِۇضب ئ زرىشبھٍىك ئېَحىپ9  62

ِېٕي ئٍٗىجٍىّٗ، ِېٕي ضٗٔضىٓ ئ گىٕىػحٗ لىَىٓ ئٗھۋاٌؽب چۈغۈرۈ  لوٍّب، ِبۈب ضىٍىك ِۇئبِىٍٗ 

 صېضى.« لىٍؽىٓ

ر ئۇٔىڭ ئ زرىطىٕي لوثۇي لىٍضى، ئبٔضىٓ ئۇالر وېّىضىٓ چۈغحي ۋٖ صېڭىس ثوٍىضا _ سىسى 63

ضْٗ ثىگۇٔبھ جبٕٔي ٔبھٗق »وېحىپ ثېرىپ، ثىر ثبٌىٕي ئۇچراجحي ۋٖ ئۇٔي ئ ٌحۈرۈۋٖجحي. ِۇضب9 

 صېضى.« ئ ٌحۈرصۈڭ، ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ چوڭ ثىر گۇٔبھ ئىػٕي لىٍضىڭ

ٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌۇغمب ھٗرگىس ضٗۋر _ جبلٗت لىٍىپ ضبۈب ِْٗ ثى»_ سىسىر ِۇضبؼب وبٍىپ9  64

 صېضى.« جۇراٌّبٍطْٗ صېّىضىّّۇ؟

ِۇغۇ لېحىّضىٓ وېَىٓ ِْٗ ٍٗٔٗ ضٗٔضىٓ ثىرٖر ئىع جوؼرۇٌۇق ضورىطبَ، »_ ِۇضب ئۇٔىڭؽب9  65

چۈٔىي ضْٗ ِېٕىڭ ضوئبٌٍىرىّضىٓ زېرىىىپ  ِېٕي جبغٍىۋٖجىىٓ ۋٖ ئ زۈۈگٗ ھِٗراھ لىٍّىؽىٓ.

ْ ٍٗرگٗ ٍٗجحىڭ، ئىػٕىڭ ثېػىضىال ِېٕىڭ ضْٗ لىٍىضىؽبْ ئىػالرؼب ضٗۋر لىٍىپ ئ زرٖ ئېَحىضىؽب

 صېضى.« جۇراٌّبٍضىؽبٍٔىمىّٕي ئېَحمبْ ئىضىڭ

_ ِۇضب ثىٍْٗ سىسىر ثىٍٍٗ ِېڭىپ ثىر غٗھٗرگٗ ٍېحىپ وېٍىپ، غٗھٗر ئبھبٌىطىضىٓ  66

ۇالرٔي ِېھّبْ لىٍؽىٍي ئ زٌىرىٕي ِېھّبْ لىٍىپ ؼىساالٔضۇرۇغىٕي ضورىۋىضى، غٗھٗر ئبھبٌىطي ئ

ئۇٔىّىضى. ئۇالر ثۇ غٗھٗرصٖ ئ رۈٌۈ  چۈغًٗ صٖ  لبٌؽبْ ثىر جبِٕي ئۇچراجحي، سىسىر ئۇٔي 



ئٗگٗر سبٌىطبڭ ثۇ ئىػمب ئٌٗۋٖجحٗ ئىع ھٗلمي ئبٌؽبْ ثوالجحىڭ، »جۈزٌٗ  لوٍضى. ِۇضب ئۇٔىڭؽب9 

 صېضى.« ئۇٔي ثىسٔىڭ ئوزۇلٍىٕىػىّىسؼب ضٗر  لىالجحۇق

ثۇ ئىىىىّىسٔىڭ ئبٍرىٍىع ۋالحىضۇر. ئِٗضى ِْٗ ضبۈب ضْٗ »ضبؼب ئېَححي9 _ سىسىر ِۇ 67

ضٗۋٖثىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ضٗۋر _ جبلٗت لىٍىپ جۇراٌّىؽبْ ئىػٍىرىّٕىڭ ھٗلىمىحىٕي چۈغٗٔضۈرۈ  

 لوٍب9ً

_ ِْٗ جېػىۋٖجىْٗ وېّىگٗ وٌٗطٗن، ئۇ صېڭىسصا ئىػٍٍٗضىؽبْ ثىرلبٔچٗ وِٗجٗؼٌٕٗىڭ  68

ِۇغۇ وېّٗ ثىٍْٗ جىرىىچىٍىه لىالجحي. ِْٗ ئۇٔي جېػىۋېحىپ ئٍٗىجٍىه  وېّىطي ئىضى، ئۇالر

لىٍىپ لوٍّبلچي ثوٌضۇَ، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئبٌضىضا ھٗرلبٔضاق ضبق وېّىٕي ئىگىطىضىٓ زورٌۇق 

 ثىٍْٗ جبرجىۋاٌىضىؽبْ ثىر پبصىػبھ ثبر ئىضى.

پىر ثوٌىضىؽبٍٔىمي _ ئِٗضى ِْٗ ئ ٌحۈرۈۋٖجىْٗ ھېٍىمي ثبٌىؽب وٌٗطٗن، ئۇ ثبٌىٕىڭ وب 76

ئبٌالھمب ٌِٗۇَ ئىضى، ئۇٔىڭ ئبجىطي ثىٍْٗ ئبٔىطي ِۇئّىٓ وىػىٍٗر ئىضى. ثۇ ثبال ھبٍبت لبٌؽبْ 

جٗلضىرصٖ، ئبجب _ ئبٔىطىٕي ئۇالرٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌؽبْ ِۇھٗثجىحي ۋٖ ھبجىحي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ 

 چٗوٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗغىٗ ۋٖ وۇـرىٍىممب زورٌىػىضىٓ ئٗٔطىرىضۇق.

_ غۇۈب ئبٌالھٕىڭ ئۇالرؼب ئۇ ثبٌىضىّٕۇ ٍبسػي، صىَبٔٗجٍىه ۋٖ وۈٍۈِچبْ پٗرزٖٔث ئبجب  71

 لىٍىػىٕي و زٌىضۇق.

_ ئِٗضى ِْٗ جۈزٌٗ  لوٍؽبْ جبِؽب وٌٗطٗن، ئۇ جبَ غٗھٗرصىىي ئىىىي ٍېحىُ ثبٌىٕىڭ  71

ئۇالرٔىڭ ئبجىطي ثوٌۇ ، جبَ ئبضحىضا ئۇالرٔىڭ ئبٌحۇْ، وۈِۈغحىٓ ئىجبرٖت سٗزىٕىطي ثبر ئىضى، 

ٍبسػي ئبصَٖ ئىضى. رٖثجىڭ ئۇالرؼب و ٍۈٔگٍٗٔىىحىٓ، ئۇالرٔىڭ چوڭ ثوٌؽبٔضا جبَ ئبضحىضىىي 

سٗزىٕىطىٕي چىمىرىۋېٍىػىٕي ئىراصٖ لىٍضى. ئي ِۇضب! ِْٗ لىٍؽبْ ئىػالرٔىڭ ھېچجىرىٕي ئ ز 

. ضْٗ ضٗۋٖثىٕي سبھىػىُ ثوٍىچٗ لىٍّىضىُ، ئۇ ئىػالرٔي پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ لىٍضىُ

 «.ثىٍىع ئۈچۈْ ضٗۋر _ جبلٗت لىٍىپ جۇراٌّىؽبْ ئىػٍىرىّٕىڭ ھٗلىمىحي ِبٔب ِۇغۇصۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالر ضٗٔضىٓ ٍبسػي پبصىػبھ زۇٌمٗرٍٔٗٓ جوؼرۇٌۇق  72

ضىٍٗرٔىڭ ئىجرٖت ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ لىططىٍىرىضىٓ »ضورىػىضۇ. ئۇالرؼب9 

 صېگىٓ.« ىطىٕي ئولۇ  ثېرًٖثٗز

ئۇٔىڭؽب زېّىٕضا ھٗلىمٗجْٗ وۈچ _ لۇصرٖت ئبجب لىٍضۇق، ئۇٔىڭ صۈغٍّٗٔىرىٕي  _ ثىس 73

ٍولىحىػي، غٗھٗرٌٗرٔي پٗجھي لىٍىػي ۋٖ ثبغمب ثبرٌىك ؼبٍىطىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇغي ئۈچۈْ، 

 ئۇٔىڭؽب ھٗر ئىػٕىڭ ضٗۋٖثٍىرىٕي ۋٖ ٍوٌٍىرىٕي ھبزىرال  ثٗرصۇق.



ۇٌمٗرٍٔٗٓ غۇ ضٗۋٖثٍٗرٔي لىٍىپ ۋٖ غۇ ٍوٌالرؼب وىرىپ پۈجۈْ ۋۇجۇصى ثىٍْٗ _ ز 74

 جىرىػحي.

_ ئۇ وۈٔپېحىع جٗرٖپىٗ ٍېحىپ ثبرؼبٔضا، وۈٕٔي سۇصصى لبرا الٍٍىك )ۋٖ ھبرارٖجٍىه  ثۇاللمب  75

پېحىپ وېحىۋاجمبٔضٖن و رصى
 (63 

 ئي زۇٌمٗرٍٔٗٓ!». ثۇاللٕىڭ ٍېٕىضا ثىر لٗۋِٕي ئۇچراجحي. ثىس9 

ئٗگٗر ئۇالر وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌطب ئۇالرٔي ئ ٌحۈرگىٓ ٍبوي ثبغمب ئۇضۇي ثىٍْٗ جبزاٌىؽىٓ ۋٖ 

 صېضۇق.« ٍبوي ئۇالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىپ ھىضاٍٗجٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ئ گٗجىىٓ

ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ وىّىي رٖثجىگٗ وۇـرىٍىك لىٍىپ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ »_ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَححي9  87

لىٍىضىىْٗ، ثىس ئۇٔي صۇَٔبصا جبزاالٍّىس، ئبٔضىٓ ئۇ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ، رٖثجي ئۇٔي صوزار 

 ئبزاثي ثىٍْٗ لبجحىك جبزاالٍضۇ.

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، ئۇٔىڭؽب جٕٗٔٗجحىٓ  _ ئِّٗب وىّىي رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي 77

 «.ئىجبرٖت ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبت ثبر، ئۇٔىڭؽب ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لىٍىّىس، ٍۇِػبق ض ز لىٍىّىس

_ ئبٔضىٓ زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈٔچىمىع جٗرٖپىٗ لبرا  ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ضٗۋٖثٍٗر ثىٍْٗ ٍوٌؽب  78

 چىمحي.

ۈْ ٔۇرىٕىڭ ئ زٌىرىٕي ئىططىمحىٓ جوضۇ  _ ئۇ وۈٔچىمىع جٗرٖپىٗ ٍېحىپ ثبرؼبٔضا، و 86

صٖرٖسٍىرى ثوٌّىؽبْ ثىر لٗۋِٕىڭ ئۈضحىگٗ  _ جۇرىضىؽبْ ثىٕبٌىرى ٍبوي ضبٍٗ جبغالٍضىؽبْ صٖي 

 چۈغۈۋاجمبٍٔىمىٕي و رصى.

_ ئٗھۋاي غۇٔضاق ثوٌضى )ٍٗٔي زۇٌمٗرٍٔٗٓ وۈٔچىمىع جٗرٖپحىىي وىػىٍٗرگىّۇ وۈٔپېحىع  91

جٗرٖپحىىي وىػىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ِۇئبِىٍىٕي لىٍضى . ثىس ئۇٔىڭ ئىٍىىضىىي ثبرٌىك ئٗضىٗر ۋٖ 

 ئٗضٍىھٌٗٗرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصار ئىضۇق.

ٍٗرٔي لوٌٍىٕىپ، ثىس و رضٗجىْٗ _ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ثىس ئبجب لىٍؽبْ ضٗۋٖة ۋٖ چبرى 81

 ٍوٌالرٔي جۇجۇ  ئىٍگىرىٍىضى.

_ ئۇ ئىىىي جبغ ئبرىطىؽب ٍېحىپ ثبرؼبٔضا، جبؼٕىڭ ئبرلىطىضا ثبغمىالرٔىڭ جىٍىٕي  82

 چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ ثىر لٗۋِٕي ئۇچراجحي.

ئي زۇٌمٗرٍٔٗٓ! ٍٗجۇج ثىٍْٗ ِٗجۇجضىٓ ئىجبرٖت ئىىىي لٗۋَ ئىٕطبٔالرٔي »_ ئۇالر9  83

ن لىٍىپ، زىرائٗجٍٗرٔي ٔبثۇت لىٍىپ، ٍٗر ٍۈزىضٖ ھٗلىمٗجْٗ چوڭ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽۇچىالرصۇر، ھبال

                                                             
ئٌِٗٗىَٗجحٗ ثۇٔضاق ثوٌّىطىّۇ، وىػىگٗ وۈْ سۇصصى صېڭىسؼب ٍبوي جبؼٕىڭ ئبرىطىؽب وىرىپ وېحىۋاجمبٔضٖن   63) 

 جۇٍۇٌىضۇ. 



غۇۈب ثىس ضبۈب پۇي ج ٌىطٗن، ضْٗ ثىس ثىٍْٗ ئبغۇ لٗۋِٕىڭ ئبرىطىؽب ثىر جوضّب ضېٍىپ ثٗرضٗڭ 

 صېضى.« ثوالِضۇ؟

_ لۇصرٖت ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىُ ِبۈب ئبجب لىٍؽبْ پبصىػبھٍىك ۋٖ وۈچ »_ زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئېَححي9  84

ِبۈب ثٗرِٗوچي ثوٌؽبْ پۇي _ ِېٍىڭالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر، ِبۈب ئبصَٖ وۈچي ثىٍْٗ ٍبرصَٖ 

 لىٍىڭالر، ِْٗ ئۇالر ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرؼب ِۇضحٗھىَٗ ثىر جوضّب ضېٍىپ ثېرًٖ.

ج ِۈر پبرچىٍىرى ئۇالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ  «._ ضىٍٗر ِبۈب ج ِۈر پبرچىٍىرىٕي ئٗوىٍىپ ثېرىڭالر 85

و رٖوٍٗر ثىٍْٗ »ثىٍْٗ ئىىىي جبؼٕىڭ ئبرىطي جوغۇ  جٗوػي ثوٌؽبٔضا، زۇٌمٗرٍٔٗٓ ئىػچىالرؼب9 

ئېرىحىٍگْٗ ِىطٕي  ِبۈب»صېضى. ج ِۈر پبرچىٍىرى لىسىپ ئوجحٗن ثوٌؽبٔضا، ئۇ9 « پۈۋٌٗۈالر

 صېضى.« وٌٗحۈرۈۈالر، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ج وًٗ

ٗجۇج جوضّىٕىڭ ئۈضحىگٗ چىمىػمىّۇ، ئۇٔىڭ ئبضحي _ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِٗجۇج ثىٍْٗ ٍ 86

لبصىر ثوالٌّىضى. چۈٔىي جوضّب ثٗن ئېگىس، ئۇٔىڭ وٗۈٍىىي ثٗن  جٗرىپىضىٓ جېػىپ ئ جۈغىىّۇ

 وٗڭ ۋٖ لبجحىك ئىضى.

ِْٗ ٍبضىؽبْ ثۇ جوضّب رٖثجىّٕىڭ ئىٕطبٔالرؼب ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىضۇر. » _ زۇٌمٗر9ٍٓٗٔ 87

ٗجۇجٕىڭ جوضّىٕىڭ ئبرلىطىضىٓ چىمىػىضىٓ ئىجبرٖت ۋٖصىطي ئٌِٗٗگٗ رٖثجىّٕىڭ ٍٗجۇج ثىٍْٗ ِ

ئبغىضىؽبْ ۋالىث وٌٗگْٗ چبؼضا، رٖثجىُ ئۇ جوضّىٕي جۈپحۈز لىٍىپ ٍٗر ثىٍْٗ جٗڭ لىٍىۋېحىضۇ، 

 صېضى.« رٖثجىّٕىڭ ۋٖصىطي ھٗلحۇر

ٍٗجۇج ثىٍْٗ  _ ثىسٔىڭ ۋٖصىّىس ئٌِٗٗگٗ ئبغىضىؽبْ ۋالىث ٍېحىپ وٌٗگْٗ وۈٔضٖ، 88

ٗجۇجٕي ثىر _ ثىرىگٗ ئبرىٍىػىپ گىرٌٖٗغىْٗ ھبٌضا جٗرن ئېحىّىس. لىَبِٗت وۈٔي ئىٕطبٔالرٔي ِ

جىرىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ ضۇر چېٍىٕىضۇ. غۇ چبؼضا سبالٍىمٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة 

 ثېرىػي ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٌىرىٕي ئېٍىػي ئۈچۈْ ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍېؽىّىس.

وۈٔضٖ وبپىرالرؼب لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب _ ئۇ  166

 جٗھِٕٕٗٔٗي و رضىحىّىس.

_ صۇَٔبصىىي چبؼضا ئۇ وبپىرالرٔىڭ و زٌىرى ِېٕي ئېطىگٗ ضبٌىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرصىٓ 101

پٗرصىٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ِېٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىّگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗٔي و رٍِٗححي، ئۇالر 

پبوىحٍىرىّٕي ئبۈالغمب  _ ِبۈب ۋٖ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ صٌٖىً 

 لىالٌّبٍححي. جبلٗت



_ ئۇ وبپىرالر ِېٕي لوٍۇ  ثٗٔضىٍىرىّٕي ِٗثۇص لىٍىۋېٍىػٕي جوؼرا صٖ  ئوٍالِضۇ؟  102

 غٗوطىسوي، ثىس وبپىرالر ئۈچۈْ جٗھِٕٕٗٔٗي لبرارگبھ لىٍىپ جٍَٗبرٌىضۇق.

ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗضٖ ئٗڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇ ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  162

 و   زىَبْ جبرجىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئېَحىپ ثېرٍٍٖىّۇ؟ 

_ ئۇالر ئ زٌىرى ٍبسػي ئِٗٗي لىٍضۇق صٖ  ئوٍٍىؽبْ ثوٌطىّۇ، صۇَٔب ھبٍبجىضا لىٍؽبْ  163

ٍٗت ۋٖ جوؼرا ٍوٌٕىڭ ئۈضحىضٖ ثوٌّىؽبْ ِۇغرىىالر ۋٖ ئٌٍِٗٗىرى ٍولمب چىممبْ، ئ زٌىرى ھىضا

 ئۇالرؼب ئوسػبظ ئبزؼۇٔالرصۇر.

_ ئٌِٗٗضٖ زىَبْ جبرجىضىؽبْ ئبغۇ وىػىٍٗر رٖثجىٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ  105

لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىگٗ ئۇچرىػىػمب ئىػّٗٔىگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  

 لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي لىٍچٗ ئېحىجبرؼب ئبٌّبٍّىس.«. وىػىٍٗرصۇر وٗجىْٗ

جٗھَٕٗٔٗ ئوجي —_ ئٌٍِٗٗىرى ثىىبر ثوٌۇ  وٗجىْٗ وبپىرالرؼب جٍَٗبرالٔؽبْ ئبغۇ جبزا  165

ثوٌۇ ، ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي، پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ 

 ضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر. ِ جىسىٍىرىٕي ِٗ

_ غٗوطىسوي، ِبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّٕي جٗضحىمٍىؽبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي  166

لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ لبرارگبھي جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ئٗڭ ٍۇلىرىطي ۋٖ ئٗڭ ئٗۋزىٍي ثوٌؽبْ ـىرصٖۋش 

 ثوٌىضۇ.

 رگٍٗٔىىحىٓ، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب جبٍؽب _ ئۇالر ئۇ جبٍضا ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ئۇ جبٍٕي ٍبسػي و 167

 ٍ جىىٍىػٕي لٗجئىٌ سبٌىّبٍضۇ.

رٖثجىّٕىڭ ض زٌىرىٕي ٍېسىع ئۈچۈْ، ئٗگٗر صېڭىس ضۈٍي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  168

ضىَبھ ثوٌؽبْ، ثىس ٍٗٔٗ غۇ صېڭىس ضۈٍىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ و   صېڭىسالرٔىڭ ضۈٍىٕي ضىَبھ لىٍىپ 

جىّٕىڭ ض زٌىرى جۈگىًّٗ جۇرۇ ، صېڭىسالرٔىڭ ضۈٍي ئٌٗۋٖجحٗ جۈگٗ  وٌٗحۈرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، رٖث

« وٗجىْٗ ثوالجحي
(64  

 

ئٌٗۋٖجحٗ ِّٗٔۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ثىر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  116

غۇۈب، صٖ  ۋٖھَي لىٍىٕىضۇ. ‹ ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ثىرال ئىالھحۇر›ئىٕطبْ، ِبۈب رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ 

وىّىي رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئۇٔىڭ ئبزاثىؽب ئۇچرا  لېٍىػحىٓ لورلطب ۋٖ ئۇٔىڭ 

                                                             
صٖ  ئِٗر « ثوي!»صىٓ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ لبٔضالال ثىر ٔٗرضىٕي ٍبراجّبلچي ثوٌؽىٕىضا، ئۇٔىڭؽب 9 « ئبٌالھٕىڭ ض زٌىرى»  64) 

 . ض زى و زصٖ جۇجۇٌىضۇپٗرِبْ لىٍىضىؽبْ 



ِۇوبپبجىٕي ئۈِىض لىٍطب، رٖثجىٕىڭ و رضٗجّىطىگٗ ِۇۋاپىك ھبٌضا ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطۇْ، 

 «.رٖثجىگٗ لىٍىضىؽبْ ئىجبصٖجىٗ ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗحۈرِىطۇْ

 

ىِٗريَٗ ضۈرىط  

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

بص )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ضٍٓ، ئٗ_ وبؾ، ھب، ٍب،  1

 ئ جحي .

_ ثۇ رٖثجىڭٕىڭ ثٗٔضىطي زٖوٗرىََبؼب لىٍؽبْ ِٗرھِٗىحىٕىڭ ثبٍبٔىضۇر. ثىس ئۇٔي ضبۈب ثبٍبْ  1

 ىس. غٗوطىسوي، ئۇٔىڭضا ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔالر ئۈچۈْ و پٍىگْٗ پٗٔض _ ٔٗضىھٗجٍٗر ثبر.لىٍىپ ثېرىّ

ئي »ئۇ ئ ز ۋالحىضا رٖثجىگٗ پٗش ئبۋازصا ِۇٔبجبت لىٍىپ ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9  _   3_  2 

ض ۈىىىُ ثوغىػىپ وٗجحي، چېچىُ ئبلبرصى. ئي رٖثجىُ!  رٖثجىُ! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ٍبغىٕىپ لبٌضىُ،

 ضبۈب صۇئب لىٍىپ صۇئبٍىُ ئىجبثٗت ثوٌّبً لبٌّىؽبْ ئىضى.ِْٗ 

_ ِْٗ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ِبۈب ۋارىطٍىك لىٍىضىؽبْ جۇؼمبٍٔىرىّٕىڭ صىٕٕي ِٗھىَٗ جۇجۇغحب  4

ِېٕىڭ ئورٔۇِٕي ثبضبٌّبً لېٍىػىضىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ِېٕىڭ ئبٍبٌىُ جۇؼّبضحۇر. ئي 

 ىر پٗرزٖٔث ئبجب لىٍؽىٓ.رٖثجىُ! ِبۈب ئ ز پٗزٌىڭضىٓ ث

_ ئۇ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّگٗ ۋٖ ٍٗئمۇة ئبئىٍىطىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ ۋارىطٍىك لىٍؽبً،  5

 «.ئۇ پٗرزٖٔحٕي ضېٕىڭ رازىٍىمىڭؽب، ثٗٔضىٍىرىڭٕىڭ لوٌٍىػىؽب ئېرىػىضىؽبْ لىٍؽىٓ 

ٗت لىٍىپ، ضبۈب ئي زٖوٗرىََب! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضېٕىڭ صۇئبٍىڭٕي ئىجبث»_ ئبٌالھ ئېَححي9  6

ٍٗھَب ئىطىٍّىه ثىر ئوؼۇي ئبجب لىٍىضىؽبٍٔىمىّىس ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىّىس، ثۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرى 

 «.ھېچ ئبصِٖٕي ثۇ ئىطىُ ثىٍْٗ ئبجىّىؽبْ ئىضۇق

ئي رٖثجىُ! ئبٍبٌىُ جۇؼّبش جۇرضب، ِْٗ »_ زٖوٗرىََب ثۇ سۇظ سٗۋٖرگٗ ھٍٗراْ لېٍىپ9  7

 صېضى.« جۇرضبَ، ِېٕىڭ لبٔضالّۇ ئوؼٍۇَ ثوٌىضۇ؟لېرىپ ِۈوچىَىپ وٗجىْٗ 

ئٌِٗٗىَٗت ضْٗ صېگٗٔضٖوحۇر، ٍٗٔي ضْٗ »_ پٗرىػحٗ ئۇٔىڭؽب جبۋاة ثېرىپ ئېَححي9  8

ٍٗھَبٔي ِۇغۇٔضاق ٍبرىحىع ‹راضححىٕال ٍبغىٕىپ لبٌضىڭ، ئبٍبٌىڭ ثوٌطب جۇؼّبضحۇر، ٌېىىٓ رٖثجىڭ9 

وٗرىََبؼب ئۇٔىڭ ضورىؽىٕىضىّٕۇ ئبجبٍىپ ثىر ئبٔضىٓ ئبٌالھ زٖ«. صېضى ›ِْٗ ئۈچۈْ ئبضبٔضۇر



ِْٗ ضېٕي ٍٗھَبصىٓ ثۇرۇْ ٍبراجحىُ، ئۇ چبؼضا ضْٗ جىٍؽب ئبٌؽۇصٖن »ھٗلىمٗجٕي ئٗضٍىحىپ9 

 صېضى.« ٔٗرضٗ ئِٗٗش ئىضىڭ، ھٗجحب ِٗۋجۇص ئىضىڭ

ئي رٖثجىُ! پٗرىػحىٍٗر ثٗرگْٗ »_ زٖوٗرىََب و ۈٍىٕي جېشىّۇ جٗضىىٓ جبپمۇزۇظ ئۈچۈ9ْ  16

صېضى. ئبٌالھ « سٗۋٖرٔىڭ ئٌِٗٗگٗ ئبغمبٍٔىمىٕي ثىٍضۈرۈ  ِبۈب ثىرٖر ثٌٗگٗ ثٗرضٗڭ سۇظ

ضبۈب ثېرىٍىضىؽبْ ثٌٗگٗ غۇوي، ضْٗ ضبق جۇرۇ  ئۈچ وېچٗ _ وۈٔضۈز وىػىٍٗرگٗ گٗ  »ئېَححي9 

 «. لىالٌّبٍطْٗ

ا ئٗجىگْٗ _ ئبسػبِض»_ زٖوٗرىََب ٔبِبزگبھىضىٓ لٗۋِىٕىڭ ئبٌضىؽب چىمىپ، ئۇالرؼب9  11

 صٖ  ئىػبرٖت لىٍضى.« ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىپ جٗضجىھ ئېَحىڭالر

_ ٍٗھَب جۇؼۇٌۇ  گٗپٕي چۈغىٕىضىؽبْ ٍبغمب وٌٗگٗٔضٖ، ئبٌالھ ئۇٔي جٗۋراجمب چىڭ  11

ئي ٍٗھَب! جٗۋراجٕىڭ جېىىطحىٕي ئوثضاْ ٍبصال ، ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىپ، »ئېطىٍىػمب ثۇٍرۇ 9 

صېضى. ثىس ئۇٔىڭؽب ثبٌىٍىك چېؽىضىال « ۇٔي چىڭ جۇجمىٓجٌٗىّبجٍىرىؽب ئِٗٗي لىٍىع ئبرلىٍىك ئ

 ھېىّٗت ۋٖ ئٗلىً _ پبراضٗت ئبجب لىٍضۇق.

_ ثىس ئۇٔىڭؽب صٖرگبھىّىسصىٓ ِېھرىجبٍٔىك، ِۇھٗثجٗت ۋٖ گۇٔبھحىٓ پبوٍىك ئبجب لىٍضۇق، ئۇ  12

اَ ئىػالرصىٓ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ، پٗرزٌٗرٔي ئبصا لىٍىضىؽبْ، ھبر

 ٍىراق جۇرىضىؽبْ زات ئىضى،

_ ئبٔىطىؽب و ٍۈِچبْ ۋٖ ئىحبئٗجچبْ ئىضى. ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ  _ ئۇ ئبجب 13

 جبرجىضىؽبْ ۋٖ ئبضىٍَىك لىٍىضىؽبْ ئِٗٗش ئىضى. 

ْ _ ٍٗھَب جۇؼۇٌؽبْ وۈٔىضٖ، ۋاپبت ثوٌىضىؽبْ وۈٔىضٖ ۋٖ جىرىٍىپ لٗثرىطىضىٓ چىمىرىٍىضىؽب 14

 لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئبٌالھٕىڭ ئبِبٍٔىمي ئىچىضٖ ثوٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ لۇرئبٔضىىي ِٗرٍَٗ لىططىطىٕي ئولۇ  ثٗرگىٓ، ئ ز ۋالحىضا  15

 ِٗرٍَٗ ئبئىٍىطىضىٓ ئبٍرىٍىپ غٗرق جٗرٖپحىىي ثىر جبٍؽب وٗجىْٗ ئىضى.

ئبرىطىضا پٗرصٖ جۇجۇۋٖجحي ۋٖ ثبغمىالرٔىڭ   ِٗرٍَٗ ئ زى ثىٍْٗ ئبئىٍىطىضىىىٍٗر _  16

. ثىس ئۇٔىڭؽب ئٌٗچىّىس جىجرىٍٕي ئٗۋٖجحۇق، جىجرىً ئۇٔىڭؽب و رۈٍّٔٗضىؽبْ ثوٌضى )ٍٗٔي 

 ثېجىرىُ ئبصَٖ ضۈرىحىضٖ و رۈٔضى..

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ رٖھّبْ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ ضېٕىڭ چېمىٍىػىڭضىٓ »_ ِٗرٍَٗ جىجرىٍؽب9  17

 صېضى.« ثوٌطبڭ ِبۈب چېمىٍّىؽىٓپبٔبھ جىٍٍّْٗٗ، ئٗگٗر ضْٗ جٗلۋاصار 



ِْٗ رٖثجىڭٕىڭ ئٌٗچىطىّْٗ، ِېٕي ضبۈب گۇٔبھحىٓ پبن ثىر »_ جىجرىً ِٗرٍِٗگٗ ئېَححي9  18

 «.ئوؼۇي ئبجب لىٍىع ئۈچۈْ ئٗۋٖجحي

ِبۈب ھېچمبٔضاق ئىٕطبْ ھبالي ٔىىبھ ثىٍْٗ ٍېمىٕالغّىؽبْ جۇرضب، »_ ِٗرٍَٗ جىجرىٍؽب9  16

 صېضى.« لبٔضالّۇ ِېٕىڭ ئوؼٍۇَ ثوٌطۇْ؟ِْٗ زىٕب لىٍّىؽبْ جۇرضبَ، 

ئۇؼۇ غۇٔضاق، ٍٗٔي ضبۈب ھېچمبٔضاق ئىٕطبْ ٍېمىٕالغّىضى، »_ جىجرىً ِٗرٍِٗگٗ ئېَححي9  11

ثۇ ئىع ِبۈب ئبضبٔضۇر. ئۇ ثوۋاق ئبٌالھٕىڭ ›ضْٗ زىٕبِۇ لىٍّىضىڭ، ئِّٗب رٖثجىڭ ئېَححىىي9 

ب ۋٖ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ثىر چٗوطىس لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ صٌٖىً، ئبٔىطىؽ

رٖھّٗت ثوٌىضۇ. ئىَطبٔىڭ ثۇٔضاق صۇَٔبؼب وېٍىػي ئبٌضىٓ ثٌٗگىٍىٕىپ ثوٌؽبْ، ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب 

 «.ٍېسىٍىپ ثوٌؽبْ ئىػحۇر، ئۇ چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ

_ جىجرىً ِٗرٍِٕٗىڭ و ۈٍىىىٕىڭ ٍېڭىؽب پۈۋٌٗ  لوٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثۇ پۈۋٌٗظ  11

ۇٔىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب ٍېحىپ ثېرىػي ثىٍٗٔال ئۇ ھبِىٍىضار ثوٌضى، ِٗرٍَٗ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ

 وىػىٍٗرصىٓ ٍىراق چٗت ثىر جبٍؽب وٗجحي.

_ جوٌؽبلٕىڭ لبجحىمٍىمي ِٗرٍِٕٗي ثىر سورِب صٖرىشىگٗ ٍ ٌىٕىۋېٍىػمب ِٗججۇر لىٍضى.  12

ِچۇ! ئۇٔحۇٌۇ  وٗجىٍٗٔٗرصىٓ، وبغىي ِۇغۇ وۈْ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئ ٌۈ  وٗجطٗ»ِٗرٍَٗ ئېَححي9 

 «.ھېچىىُ ثىٍٍّٗضىؽبْ وىػىٍٗرصىٓ ثوٌۇ  وٗجطِٗچۇ!

_ جىجرىً )ٍبوي ئىَطب  ِٗرٍِٗگٗ سورِب صٖرىشىٕىڭ ئبضحىضىٓ ٔىضا لىٍىپ ِۇٔضاق صېضى9  13

 ؼَٗ لىٍّىؽىٓ، رٖثجىڭ ضېٕىڭ ئبٍىؽىڭٕىڭ ئبضحىضىٓ ئبلىضىؽبْ ثىر ئېرىك پٍٗضا لىٍضى.»

 ىٕي ئ ز جٗرىپىڭگٗ ئىرؼىحمىٓ، ئبٌضىڭؽب پىػمبْ ٍېڭي سورِىالر ج وۈٌىضۇ._ سورِب صٖرىش 14

_ ثۇ ٍېڭي سورِىضىٓ ٍېگىٓ، ثۇ ضۇصىٓ ئىچىىٓ ۋٖ ثوۋىمىڭ ثىٍْٗ غبجالٔؽىٓ، ئٗگٗر ضْٗ  15

ِْٗ گٗ  لىٍّبٍّْٗ ›ثىرٖر ئبصِٖٕي و رضٗڭ، ئۇ ضېٕىڭ ئٗھۋاٌىڭ جوؼرۇٌۇق ضورىطب، ئۇٔىڭؽب9 

«. صېگىٓ‹ ۋٖصٖ ثٗرگْٗ ئىضىُ، غۇۈب ثۈگۈْ ھېچىىّگٗ گٗ  لىٍّبٍّْٗ صٖ  رٖھّبْ ئبٌالھمب

 چۈٔىي گٗ  لىٍّبضٍىك ئۇالرٔىڭ غٗرىئىحىضٖ ئىجبصٖت ضبٔىالجحي.

_ ٔىھبٍٗت، ِٗرٍَٗ ٍىراق ٍٗرصىٓ ثوۋالٕي و جۈرۈ  لٗۋِىٕىڭ ئبٌضىؽب وٌٗضى. ِٗرٍِٕٗىڭ  16

ئي ِٗرٍَٗ! ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ؼٌٗىحٗ ثىر »ِۇٔضاق صېضى9  لٗۋِي ئۇٔي ثۇ ھبٌضا و رگٗٔضىٓ وېَىٓ،

 ئىػٕي لىٍىپ لوٍضۇڭ.

_ ئي ٍبسػي ئبصِٖٕىڭ _ ھبرۇٕٔىڭ ھِٗػىرىطي! ضېٕىڭ ئبجبڭ ٍبِبْ ئىع لىٍىضىؽبْ ئبصَٖ  17

 «.ئِٗٗش ئىضى، ئبٔبۈّۇ ٍوٌضىٓ چىممبْ سوجۇْ ئِٗٗش ئىضى



ن لىٍىپ، ئۇالرؼب ثوۋالٕي _ ثۇ چبؼضا ِٗرٍَٗ ضوئبٌىڭالر ثوٌطب ثۇٔىڭضىٓ ضوراۈالر صېگٗٔضٖ 18

 صېضى « ث غۈوحىىي ثوۋالمب لبٔضاق گٗ  لىٍىّىس؟»و رضىحىپ لوٍضى، ئۇالر ِٗرٍِٗگٗ وبٍىپ9 

غٗوطىسوي، ِْٗ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىطىّْٗ، ئبٌالھ »_ ئىَطب ث غۈوحٗ ٍېحىپ ِۇٔضاق صېضى9  26

 ِبۈب ئىٕجىً ٔبٍِىك وىحبة ثېرىضۇ ۋٖ ِېٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىضۇ.

لٍٗٗرصىال ثوٌطبَ، ئبٌالھ ِېٕي وبجحب ٍبسػىٍىك وٌٗحۈرىضىؽبْ ثىرى لىٍضى، ھبٍبجال _  21

 ثوٌطبَ، ٔبِبز ئولۇغۇِٕي، زاوبت ثېرىػىّٕي جٗۋضىَٗ لىٍضى.

_ ِېٕي ئبٔبِؽب و ٍۈِچبْ لىٍضى، ِېٕي ئبٔبِؽب چوۈچىٍىك لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھمب ئبضىٍَىك  21

 لىٍىضىؽبْ لىٍّىضى.

وۈٔضٖ، ۋاپبت ثوٌىضىؽبْ وۈٔضٖ، لىَبِٗت وۈٔي جىرىٍىپ لٗثرِٖضىٓ _ ِْٗ جۇؼۇٌؽبْ  22

 «.جۇرؼۇزۇٌىضىؽبْ وۈٔضٖ ئبٌالھٕىڭ ئبِبٍٔىمي ئىچىضٖ ثوٌىّْٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب لىططىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ثۇ زات ِٗرٍَٗ ئوؼٍي  23

ر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر ثۇ ض ز ئىَطبصۇر. ثىسٔىڭ ئېَحمبٍٔىرىّىس غٗوطىس ھٗق ض زصۇر. ٍٗھۇصىَال

 ھٗلمىضٖ صٖجبالظ لىٍىػىۋاجىضۇ. 

_ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ثىرىٕي ثبال لىٍىۋېٍىػي ئۇٔىڭ ئۇٌۇغ ِٗرجىۋىطىگٗ الٍىك ئِٗٗش،  24

ئبٌالھ ِۇٔضاق ج ھّٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئبٌالھ ٍٍِٗي چوڭ ٍبوي وىچىه لبٔضالال ثىر ئىػٕي 

صٍٖضۇ _ صٖ، ئۇ غۇ ھبِبْ ئبٌالھ سبٌىؽبْ « ثوي!»ي ئٌٗۋٖجحٗ لىالالٍضۇ، ئۇٔىڭؽب ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔ

 ۋٖ ئىراصٖ لىٍؽبْ غٗوىٍضٖ ثوٌىضۇ.

غٗوطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرٔي صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئبٌالھ »_ ئىَطب لٗۋِىگٗ ِۇٔضاق صېضى9  25

ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه غۇۈب ضىٍٗر  ثىرصۇر، ئۇ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر، ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالرصۇر.

وٌٗحۈرًِٗ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗر ئبٌالھمب ثٗٔضىچىٍىىحٗ ۋٖ 

 «.ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحب ئوسػبغّىس، ِبٔب ثۇ ھېچمبٔضاق لىڭؽىرٌىمي ثوٌّىؽبْ جوپحوؼرا ٍوٌضۇر

بٔچٗ پىرلىگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي. _ ئٗھٍي وىحبة ئىَطب جوؼرۇٌۇق ئىشحىال  لىٍىػىپ ثىر ل 26

صېطٗ، ثٗزىطي « ئبٌالھ»سىرىطحىَبٔالر ئىَطبٔي ئ ز ِٗرجىۋىطىضىٓ ئبغۇرۇۋېحىپ، ثٗزىطي ئۇٔي 

صېضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ « ئۈچ ئىالھٕىڭ ثىرى»صېضى، ٍٗٔٗ ثٗزىطي ئۇٔي « ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍي»

ت لىٍىپ، ثٗزىطي ئۇٔي ضۈپٗجٍىگٍٗٔىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ٍٗھۇصىَالر ئىَطبؼب ج ھّٗ

صېضى. ثۇ وبپىرالرٔىڭ ھِّٗٗ « ٍبؼبچچي ٍۈضۈـٕىڭ ئوؼٍي»صېطٗ، ٍٗٔٗ ثٗزىطي « ضېھىرگٗر»

 سبالٍىك ھبزىر لىٍىٕىضىؽبْ ثۈٍۈن لىَبِٗت وۈٔىضىىي ھبٌىؽب ۋاً!



_ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب چىمىرىٍؽبٔضا، ئۇالرٔىڭ لۇاللٍىرى ھٗق  27

ئبۈالٍضىؽبْ، و زٌىرى ھٗلىمٗجٕي ٔبھبٍىحي و رىضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌىضۇ،  ض زٔي ٔبھبٍىحي

ئِّٗب ئۇالرٔىڭ ئۇ چبؼضىىي ئبۈٍىؽىٕي ۋٖ و رگىٕي ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضۇ. ٌېىىٓ ثۇ 

 وبپىرالر ثۇ صۇَٔبصا ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىرالٍىػىپ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب جۇرۇۋاجىضۇ.

رٔي ھِّٗٗ ئىع ثىر جٗرٖ  لىٍىٕىضىؽبْ، وبپىرالر ھٗضرٖت _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔال 28

چېىىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ. ئۇ وۈٔضٖ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىٍىضۇ، 

جٕٗٔٗجىٗ الٍىك ثوٌؽبٔالر جٕٗٔٗجحىٓ، صوزاسمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالر صوزاسحىٓ ئورۇْ ئبٌىضۇ. وبپىرالر 

گبھالٔضۇرۇغالرصىٓ ؼٗپٍٗت ئىچىضٖ ٍۈرىضۇ، ئۇالر ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗضۇ، ثۇ صۇَٔبصا ثبرٌىك ئب

 غۇۈب، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ جٍَٗبرٌىك و رٍِٗضۇ. 

_ زېّىٕؽب ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈضحىضىىي ثبرٌىك ِٗۋجۇصاجمب ھٗلىمٗجْٗ ثىس ۋارىطٍىك لىٍىّىس، ئۇالر  36

گبھىّىسؼب لبٍحۇرۇٌىضۇ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة زاۋاي جبپمبٔضىٓ وېَىٓ ثىس لبٌىّىس. ئۇالر ثىسٔىڭ صٖر

 ثېرىضۇ، ثىس ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىگٗ لبرىحب ِۇوبپبت ٍبوي جبزاؼب ثېرىّىس.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ثۇ لۇرئبٔضىىي ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لىططىطىٕي  31

 ؽِٗجٗر ئىضى.ئولۇ  ثٗرگىٓ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ جوٌىّۇ راضحچىً ۋٖ وبجحب ِٗرجىۋىٍىه پٍٗ

ئي ئبجب! ضْٗ ٔېّىػمب ئبۈٍىّبٍضىؽبْ، »_ ئىجراھىُ ئ ز ۋالحىضا ئبجىطي ئبزٖرگٗ ئېَححي9  31

 و رٍِٗضىؽبْ ۋٖ ضبۈب ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضىؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔىطْٗ.

_ ئي ئبجب! ئبٌالھ ِبۈب ضبۈب ئبجب لىٍّىؽبْ ئىٍىٍّٗرٔي ئبجب لىٍضى. ِېٕىڭ صٖۋىحىّٕي لوثۇي  32

لىٍؽىٓ، ِْٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕؽب ئٗگٗغىىٓ، ِْٗ ضېٕي ضْٗ ھٗرگىس ئېسىپ وٗجٍّٗضىؽبْ جوؼرا 

 ٍوٌؽب ثبغالٍّْٗ.

_ ئي ئبجب! ضْٗ غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ ثۇجالرؼب چولۇّٔىؽىٓ. چۈٔىي غٍٗحبْ رٖھّبْ  33

 لحۇر.ئبٌالھمب ھٗلىمٗجْٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ِٗسٍۇ

_ ئي ئبجب! ضېٕىڭ وبپىرٌىك ھبٌىحىڭضٖ ئ ٌۈ  رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػىڭضىٓ،  34

 «.صوزاسحب غٍٗحبٕٔىڭ ھِٗراھىؽب ئبٍٍىٕىپ لېٍىػىڭضىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ

ئي ئىجراھىُ! ضْٗ ِېٕىڭ ئىالھٍىرىّؽب چولۇٔۇغحىٓ ٍۈز »_ ئىجراھىّٕىڭ ئبجىطي9  35

ٔىي، ئٗگٗر ضْٗ ثىسٔىڭ ئىالھٍىرىّىسٔي ض وۈغحىٓ ٍبّٔىطبڭ، ئ رۈِٗوچىّۇضْٗ؟ لٗضَٗ لىٍىّٗ

ضېٕي چولۇَ چبٌّب _ وېطٗن لىٍىپ ئ ٌحۈرىّْٗ، ضْٗ ئۇزالمىچٗ ِېٕىڭ و زۈِگٗ و رۈٔگۈچي 

 صېضى.« ثوٌّب ۋٖ ِبۈب گٗ  لىٍؽۇچىّۇ ثوٌّب



ٍٗجٍّٗضۇ،  ضبۈب ِٗٔضىٓ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ، ِٗٔضىٓ ضبۈب زىَبْ»_ ئىجراھىُ ئبجىطىؽب ئېَححي9  36

ِْٗ ضبۈب ھىضاٍٗت ۋٖ ِٗؼپىرٖت جىٍٗ  رٖثجىّگٗ صۇئب لىٍىّْٗ، غٗوطىسوي، رٖثجىُ ِبۈب جوٌىّۇ 

 ِېھرىجبٔضۇر، صۇئب لىٍطبَ ئىجبثٗت لىٍىضۇ.

_ ِْٗ ضىٍٗرصىٓ ۋٖ ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجٍىرىڭالرصىٓ  37

ثوٌۇ  لبٌّبٍضىؽبٍٔىمىّٕي ئۈِىض لىٍىپ، ثٗسحطىس   رثجىّگٗ لىٍؽبْ ئىجبصٖجحٗ  ئبٍرىٍىّْٗ،

 رٖثجىّگٗ ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىّْٗ.

_ ئىجراھىُ ئۇالرصىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجٍىرىضىٓ ٍىرالالغمبْ  38

چبؼضا، ثىس ئۇٔىڭؽب ئىطھبلٕي ۋٖ ئىطھبلٕىڭ ئوؼٍي ٍٗئمۇثٕي ئبجب لىٍضۇق، ھِٗضٖ ئۇالرٔىڭ 

 ٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍضۇق.ئىىىىٍىطى

چٗوطىس رٖھّٗت ئبجب لىٍضۇق، ئۇالرٔىڭ ٔبَ _ ٔىػبٔىطىٕي  _ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ 46

 ِٗۈگۈٌۈن لىٍضۇق، وىػىٍٗرٔىڭ ِٗصھىَٗضىگٗ ضبزاۋٖر لىٍضۇق. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ثۇ لۇرئبٔضىىي ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لىططىطىٕي ئولۇ   41

ب جبٌالٔؽبْ ۋٖ ئىراصىٍىه پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ثوٌؽبْ رٖضۇي ھَٗ ٔٗثيثٗرگىٓ، غٗوطىسوي، ِۇض
(65 

 

 ئىضى.

_ ثىس ِۇضبؼب جۇر جېؽىٕىڭ ئوڭ جٗرىپىضىٓ ٔىضا لىٍضۇق، ئۇٔي ثىسگٗ ِۇٔبجبت لىٍىع  41

غٗرىپىگٗ ئېرىػحۈرصۇق ۋٖ ثىسگٗ ٍېمىٕالغحۇرصۇق. )ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ 

 ئىطپبجالٍضۇ .ض زٌٗظ ضۈپىحىٕي 

_ ثىس ِۇضبؼب ِٗرھِٗٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ، لېرىٕضىػي ھبرۇٕٔي ئۇٔىڭؽب ٍبرصٍِٖٗغطۇْ صٖ ،  42

 ئۇٔىّۇ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ثٗرصۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ثۇ لۇرئبٔضىىي ئىطّبئىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لىططىطىٕي  43

ھَٗ ٔٗثي ئىضى، لبٔضالال ثىر ئىػمب ئولۇ  ثٗرگىٓ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ ۋٖصىطىضٖ راضحچىً رٖضۇي 

 ۋٖصٖ لىٍطب ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ ۋاپب لىالجحي. 

_ ئۇ ئبئىٍىطىضىىىٍٗرٔي ٔبِبز ئولۇغمب، زاوبت ثېرىػىٗ ثۇٍرۇٍححي، ئۇ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا  44

 ئۇٔىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىْٗ ثىرضي ئىضى.

                                                             
ۋٖھَىال لىٍىٕؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٔي  -ھَٗ وىحبة ٔبزىً لىٍىٕؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٔي، ٔٗثي ،ھَٗ ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ -رٖضۇي  65) 

 ٔۇھ، ئىجراھىُ، ِۇضب، ئىَطب ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِالرصۇر. —ئىراصىٍىه پٍٗؽِٗجٗرٌٗر رضىحىضۇ.و 



ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لىططىطىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ثۇ لۇرئبٔضىىي ئىضرىص  45

 ئولۇ  ثٗرگىٓ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ گٗ  _ ض زصٖ راضحچىً، ئٌِٗٗضٖ ضِٗىّىٌ پٍٗؽِٗجٗر ئىضى.

_ ئۇٔىڭ ٔبَ _ ٔىػبٔىٕي جبھبْ ئٗھٍي ئىچىضٖ ٍۇلىرى و جۈرصۇق، ِٗرجىۋىطىٕي ئۈضحۈْ،  46

 صٖرىجىطىٕي ئبٌىٌ لىٍضۇق.

بٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ئبغۇ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضبۈب لىططىطىٕي ث 47

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ زاجالر ثوٌۇ ، ئۇالر ئبصِٖٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ، 

ئبٌالھ ٔۇھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېّىگٗ چىمبرؼبٔالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ، ئىجراھىّٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ ۋٖ 

ىىٗ ھىضاٍٗت لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌى  ئىطرائىً )ٍٗئمۇة ٔىڭ ٔٗضٍىضىٕضۇر. ثىس ئىّبٔؽب

جبٌٍىؽبٔالرصىٕضۇر، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى جىالۋٖت لىٍىٕطب، ئۇالر ئبٌالھحىٓ 

 ئٍّٗٗٔگٍٗٔىىحىٓ ٍىؽال  جۇرۇ  صٖرھبي ضٗجضىگٗ ثبرىضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ ئېرىػىْٗ ئبغۇ زاجالرصىٓ وېَىٓ، ٍبِبْ ئورۇٔجبضبرالر  48

ۋالحىضا ئولۇِىضى ۋٖ ٍبوي ٔبِبزٔىڭ  وٌٗضى، ئۇالر ٔبِبزٔي پۈجۈًٍٔٗ جٗرن ئٗجحي ٍبوي

ِۇھىُ پٗرزٌىرىٕي جٗرن ئٗجحي، ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ئٗگٗغحي. غۇۈب ئۇالر صوزاسحب 

 . ئبزؼۇٍٔۇلىٕىڭ جبزاضىٕي جبرجىضۇ

_ ئِّٗب ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ، رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ لىٍؽبْ  56

ئىطپبجال ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن،  جٗۋثىطىٕىڭ ضِٗىّىٌ ئىىٍٗٔىىىٕي

ئبٌالھ ئبغۇالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ، ئۇالر ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىضۇ، 

 ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجي لىٍچٗ وېٍّٗحىٍٍّٗضۇ. 

رٖھّبْ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ  _ ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗجٍٗر ۋٖ ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ صائىٍّىك جۇرۇظ 51

ۋٖصٖ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇالرِۇ و رًِٗ جۇرۇ  ئىّبْ ئېَحمبْ ھٗلىمٗجحۇر. ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕي 

 جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈظ ھٗلمىضىىي ۋٖصىطي چولۇَ ئىػمب ئبغىضۇ.

الر _ جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗجحٗ ثىھۇصٖ گٗپٍٗرٔي ئبۈٍىّبٍضۇ، پٗلٗت ضبالِٕىال ئبۈالٍضۇ، ئۇ 51

جٕٗٔٗجحٗ صائىٍّىك ٍېّٗن _ ئىچّٗوٍٗر ثىٍْٗ ٔېّٗجٍىٕىضۇ، ئۇالر و ۈٍي جبرجمبْ ھبِبْ ئٗجىگْٗ 

 _ ئبسػبِضا وٗۈحبغب رىسىمحىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۇرىضۇ.

_ ئبغۇ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ ضۈپٗجٍٗٔگْٗ، ثۇٍرۇؼبٍٔىرىّىسٔي ئورۇٔضا ،  52

 ٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىّىسٔي ۋارىص لىٍىّىس.جوضمبٍٔىرىّىسصىٓ ٍبٔؽبْ ج



ثىس پٗرىػحىٍٗر ئبضّبٔضىٓ »_ ئي جىجرىً! ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئېَحمىٕىي،  53

زېّىٕگٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍٗٔال چۈغىّىس، ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسصىىي، ئبرلىّىسصىىي ۋٖ ثۇ 

ئىٍىىضىضۇر، ھٗر زاِبْ ۋٖ ھٗر ِبوبٔضا ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضىىي ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ 

 «.ھِّٗٗ ئىع ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ھېچ ٔٗرضىٕي ئۇٔحۇ  لبٌّبٍضۇ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ  54

ؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، ئىگىطي، پٗرۋىع لىٍؽۇچىطي ۋٖ ثبغمۇرؼۇچىطىضۇر. ئي پٍٗ

ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍؽىٓ، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ. ضبۈب ئٗگٗغىْٗ 

ِۇئّىٍٕٗرِۇ غۇٔضاق لىٍطۇْ. ئبٌالھٕىڭ زاجىضا، ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ئىع _ پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ھېچجىر 

 غېرىىي ٍولحۇر.

ِْٗ ئ ٌۈ  جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ »ٕي ئىٕىبر لىٍىپ9 _ وبپىر ئىٕطبْ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػ 55

 صٍٖضۇ.« وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، راضححىٕال جىرىٍىپ لٗثرِٖضىٓ چىمىرىالِضىّْٗ؟

_ ئۇ وبپىر ئىٕطبْ لبٔضالّۇ ئ زىٕىڭ ٍبرىحىٍىػىٕي ئۇٔحۇ  لبٌىضۇ؟ ئۇ ٍوق ۋالحىضا ثىسٔىڭ ئۇٔي  56

 ٍولحىٓ ثبر لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ئوٍال  ثبلّبِضۇ؟

ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئبغۇ  _ 57

وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لىَبِٗت وۈٔي غٍٗحبٔالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍىؽىّىس، ئبٔضىٓ 

ئۇالرٔي جٗھِٕٕٗٔٗىڭ چ رىطىضٖ جىسالٔضۇرۇ  لوٍىّىس. ئۇالر جٗھِٕٗٔٗضٖ و رگٍٗٔىرىٕىڭ 

 ورلۇ  وېحىپ، ئورٔىضىٓ جۇراٌّبً لبٌىضۇ.صٖھػىحىضىٓ ل

_ ئبٔضىٓ ھٗرثىر گۇرۇھٕىڭ ئىچىضىٓ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػحب ۋٖ وۇـرىضا ھِّٗىضىٓ ثٗن  58

 ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىرىٕي جبرجىپ چىمىپ، ئبزاثالغٕي غۇالرصىٓ ثبغالٍّىس.

 اْ ثىٍىّىس._ ثىس صوزاسمب وىرىػىٗ ئٗڭ جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ، ئوثض 66

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبراۈالرصىٓ صوزاسٕىڭ ئۈضحىگٗ ئورۇٔالغحۇرۇٌؽبْ پىٍطىرات و ۋرۈوىضىٓ  61

ئ جٍّٗضىؽبْ ثىرٖر وىػىّۇ لبٌّبٍضۇ. ئ جۈظ ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ ئٌِٗٗىگٗ ئبضبضْٗ ھٗر سىً 

 ثوٌىضۇ. ثۇٔىڭ چولۇَ ثوٌىضىؽبٍٔىمي رٖثجىڭٕىڭ ئ زگٗرِٗش ھ وّىضۇر.

ٖثجىضىٓ لورلۇ  ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحىٓ ٍىراق جۇرؼبْ _ ئبٔضىٓ ر 61

ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزىّىس، وۇـرىٍىمٕي جبٌالظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ وبپىرالرٔي ثوٌطب 

 جٗھِٕٗٔٗضٖ جىسالٔؽبْ پېحي جٗرن ئېحىّىس.



گْٗ چبؼضا، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ _ ئىٕطبٔالرؼب ثىسٔىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىّىس ئولۇ  ثېرىٍ 62

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسصىٓ ئىجبرٖت ئىىىي گۇرۇھحىٓ لبٍطىّىسٔىڭ ئورٔي ٍبسػي، »وبپىرالر ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ 

 صېضى.« ضورۇٔي گۈزٖي؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ چىممبْ وبپىرالرصىٓ ئىٍگىرى ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ وبپىر  63

ْ ئىضۇق. ئۇ ئۈِّٗجٍٗر ٍٍِٗي ِبي _ ِۈٌۈن جٗھٗجحىٓ ثوٌطۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋٖجىٗ

 ٍبوي و رۈٔۈظ جٗھٗجحىٓ ثوٌطۇْ، ثۇالرصىٓ ئبرجۇق ئىضى.

وىّىي ھىضاٍٗجىٗ ئٗگٗغًّٗ ئبزؼۇٍٔۇلحب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  64

پۇرضٗت  ِ ھٍٗت ثىرىضۇ، )ئبزؼۇٍٔۇلىٕي جېشىّۇ ئبغۇرۇغمب  ٍۈرىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب

ثېرىضۇ  ئۇ ثۇ صۇَٔبصىىي ٍبوي ئبسىرٖجحىىي ئبٌالھ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕي و رگْٗ 

 «.چبؼضىال، وىّٕىڭ ئورٔي ٍبِبْ، وۈچي ئبز، ٌٗغىىرى ئبجىس ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ

_ ئبٌالھ ھٗق صىٕٕىڭ ٍوٌىضا ِبۈؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھىضاٍىحىگٗ ھىضاٍٗت لوغىضۇ. ثۇ ئبٌالھ  65

گىٍىگْٗ پٗرزٌٗرٔي ئورۇٔضاظ ئبرلىٍىك ئىّبٔىٕي وۈچٍٗحىپ جۇرؼبْ وىػىٍٗرگٗ ھبضىً ثوٌىضۇ. ثٌٗ

ئبسىرٖجٍىه ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗر رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضا ھَٗ ِۇوبپبت جٗھٗجحىٓ، ھَٗ ئبلىۋٖت 

 جٗھٗجحىٓ ئٗڭ ٍبسػىضۇر.

و رصۈۈّۇ؟ ئۇالر _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبش ئىجٕي ۋائىً ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئوسػبظ وبپىرالرٔي  66

ئبسىرٖجحٗ ئٌٗۋٖجحٗ ِېٕىڭ ِبي _ ِۈٌۈوۈَ ۋٖ ثبٌىٍىرىُ »ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ 

 صېضى.« ثوٌىضۇ

جٕي ثىٍىّْٗ صٖ  غۇٔضاق صِٖضۇ ٍبوي ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثۇ جوؼرىضا ۋٖصٖ ى_ ئۇ وبپىر ؼٍٗ 67

 ثٗرگّٗٔۇ؟ 

جٕي ثىٍٍّٗضۇ، ئبٌالھ ىبٔضٖن ئِٗٗش، ئۇ ؼٍٗ_ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇ وبپىر گۇِبْ لىٍؽ 68

ئۇٔىڭؽب ۋٖصٖ ثٗرگّٗٔۇ ئِٗٗش. ئۇٔىڭ ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ئېَحمبْ ٍبٌؽبْ ض زٌىرىٕي سبجىرىٍٗ  

 لوٍىّىس. ئۇ ئبزؼۇٍٔۇلحب ھٗصصىضىٓ ئبغمبٔضٖن، ئۇٔىڭؽب ئبسىرٖجحٗ ئبزاثٕىڭ جۈرٌىرىٕي ئبغۇرىّىس. 

ىرىؽب ثىس ۋارىطٍىك لىٍىّىس، ئۇ لىَبِٗت وۈٔي صۇَٔبضىؽب ۋٖ ئٗۋالصٌ __ ئۇٔىڭ ِبي  76

 .جٗٔھب وېٍىضۇ  صۇَٔبضىس ۋٖ ئٗۋالصٌطىس _ئبٌضىّىسؼب ِبي 

ثىسگٗ ِٗصٖت ثېرىضۇ ۋٖ وۈچ _ لۇۋۋٖت ئبجب »_ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي لبٍرىپ لوٍۇ ،  71

 صېگْٗ سبَ سىَبي ثىٍْٗ ضبسحب ئىالھالرٔي لىٍىۋاٌضى.« لىٍىضۇ



ھٗرگىس ئۇالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش. ئۇالر چولۇٔۇۋاجمبْ ضبسحب ئىالھالر _ ئٌِٗٗىَٗت  71

ئۇالرؼب ِٗصٖت ثېرٌٍّٖٗضۇ، ئٗوطىچٗ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ئىالھالر ثۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ 

 چولۇٔؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ صۈغّىٕىگٗ ئبٍٍىٕىضۇ.

ٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پ 72

ئۈضحىگٗ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػمب لىسىمحۇرىضىؽبْ غٍٗحبٔالرٔي ئٗۋٖجىٍٗٔىىىّىسٔي 

 ثىٍِّٗطْٗ؟ 

_ ضْٗ ئۇ وبپىرالرؼب ئبزاة جىٍٗغىٗ ئبٌضىرىّىؽىٓ، ثىس ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصىىي وۈٍٔىرىٕي ۋٖ  73

 بٔب  جۇرىّىس. ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىر _ ثىرٌٗ  ض

 _ ثىس لىَبِٗت وۈٔي جٗلۋاصارالرٔي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئىسزٖت_ ئىىراَ ثىٍْٗ ٍىؽىّىس. 74

_ وبپىرالرٔي ثوٌطب ثىر ٍۇجۇَ ضۇؼب لبجحىك جٗغٕب ثوٌؽبْ ھبٌىحىضٖ جٗھِٕٗٔٗگٗ لبجحىك  75

 لوٌٍۇق ثىٍْٗ ھٍٗضٍّٖىس.

ٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ ئېرىػىْٗ _ ئۇ وبپىرالر ھېچىىّگٗ غبپبئٗت لىالٌّبٍضۇ، پ 76

 ِۇئّىٍٕٗرال غبپبئٗت لىالالٍضۇ. 

 صېَىػحي.« ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر»_ ئۇ وبپىرالر9  77

_ غٗوطىسوي، ئي وبپىرالر! ضىٍٗر ثۇ ض زۈۈالر ثىٍْٗ ھٗلىمٗجْٗ لٗثىھ ۋٖ چوڭ گۇٔبھٕي  78

 ضبصىر لىٍضىڭالر.

ر صېگْٗ ض زىٕىڭ لٗثىھٍىىىگٗ ثب« ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي»[ وبپىرالرٔىڭ 81_ 86

ؼٗزٖپٍٗٔگٍٗٔىىحىٓ ئبضّبٔالر پبرچىٍىٕىپ، ٍٗر ٍېرىٍىپ، جبؼالر پبرجال  وٗجىىٍي جبش لبٌضى. 

 ئبٌالھ ِۇغرىىالر ضۈپٗجٍىگْٗ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈٔضۇر.

حبج _ ثبٌىٍىك ثوٌۇظ رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك وٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ ثبٌىؽب ِوھ 81

ئِٗٗش، چۈٔىي ثبٌىٍىك ثوٌۇظ ِٗسٍۇلبجمب سبش ضۈپٗت ثوٌۇ ، ِوھحبجٍىممب ۋٖ ٔۇلطبٔؽب 

صاالٌٗت لىٍىضۇ. ھبٌجۇوي، ئبٌالھ ھېچىىّگٗ ِوھحبج ئِٗٗش، ئۇ ِٗسٍۇلبجمب ئوسػب  لېٍىػحىٓ 

 ۋٖ ثبرچٗ ٔۇلطبٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

ىٕالر لىَبِٗت وۈٔي ئٌٗۋٖجحٗ _ ئبضّبٔالرصىىي پٗرىػحىٍٗر، زېّىٕضىىي ئىٕطبْ ۋٖ ج 82

ئبٌالھمب ثوٍطۇٔؽبْ ۋٖ ئ زىٕىڭ ئبجىس ثٗٔضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍؽبْ ھبٌضا ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب 

 وېٍىضۇ. 



_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ضبٔب  چىممبْ ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ضبٔىٕي  83

 سپىٌ ئِٗٗش.جوٌۇق ئىگىٍىضى. ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ ھېچجىرى ِٗ

_ لىَبِٗت وۈٔي ھٗرثىر غٗسص رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب ِبي _ صۇَٔبضي ۋٖ ثبٌىٍىرى ٍوق ھبٌضا  84

 جٗٔھب وېٍىضۇ.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ئىطالَ  85

رٖھّبْ ئبٌالھ  غٗرىئىحىٕىڭ و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ

 ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لٌٗجىضٖ ض ٍگۈ _ ِۇھٗثجٗت پٍٗضا لىٍىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ضبۈب ئٗگٗغىْٗ جٗلۋاصارالرؼب ئۇٔىڭ ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر  86

ثېرىػىڭ ۋٖ جېضٌٖشور وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ، ضېٕىڭ جىٍىڭ ثوٌؽبْ ئٗرٖة جىٍي 

 ثٗرصۇق.ثىٍْٗ ئوۈبٍالغحۇرۇ  

_ ثىس ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ثۇرۇْ وٌٗگْٗ ٔۇرؼۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍضۇق. ضْٗ  87

ئۇالرصىٓ ثىرٖر وىػىٕي و رٌٍّٖٗطْٗ ٍبوي ئۇالرؼب جٗۋٖ ثىرٖر پٗش ئبۋازٔىّۇ ئبۈٍىَبٌّبٍطْٗ. 

ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي وبپىرالرٔىّۇ ثۇرۇٔمىالرٔي ھبالن لىٍؽبٔضٖن ھبالن لىٍىّىس. )ثۇ ئبٍٗت 

صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىػحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ وبپىرالرٔي لورلۇجۇغٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ئبزاثىضىٓ ھٗق 

 ئبگبھالٔضۇرۇغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ .

  



 جبھب ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .، ھب )ثۇ سىٍضىىي _ جب 1

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ضېٕي جبلىحىڭ ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػمب ثۇٍرۇ  جبپبؼب 2_ 1 

لوٍۇظ ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ، پٗرزٌٗرٔي ئبصا لىٍىپ، ھبراَ 

 ٗ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىع ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍضۇق.ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗرگ

 _ ثۇ لۇرئبْ زېّىٕٕي ۋٖ ئېگىس ئبضّبٔالرٔي ٍبراجمبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثحۇر. 3

 _ رٖھّبْ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك رٖۋىػحٗ ئٗرغىٗ ئ رٌىضى.  4

ٖ ٍٗر ئبضحىضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ _ ئبضّبٔالرصىىي، زېّىٕضىىي، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ۋ 5

 ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ٍبرىحىع، ئىگىضارچىٍىك لىٍىع ۋٖ ثبغمۇرۇظ ئبٌالھمب سبضحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغىبرا گٗ  لىٍطبۈّۇ، ِٗسپىٌ گٗ  لىٍطبۈّۇ، ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق  6

الرٔىّۇ، ھٗجحب ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش. چۈٔىي ئبٌالھ ھٗرلبٔضاق ضىرٔي ۋٖ ضىرصىٓ ِٗسپىٌ ئىػ

 ئىچىڭضٖ ئېَحمبْ ض زٌىرىڭٕىّۇ ثىٍىپ جۇرىضۇ.

 _ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر. ئٗڭ گۈزٖي ئىطىّالر ئبٌالھمىال سبضحۇر. 7

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗصٍٗٔضىٓ 8
66
ِىطىرؼب لبرا  ٍوٌؽب چىممبْ  

 ۋالحىضىىي سٗۋىرى وٌٗضىّۇ؟ 

چبؼضا ِۇضب وېچىضٖ وېحىۋېحىپ ئوجٕىڭ ٍورۇلىٕي و رۈ  لبٌؽبْ ۋٖ ئبئىٍىطىضىىىٍٗرگ9ٗ _ ئۇ  16

ضىٍٗر ثۇ ٍٗرصٖ وۈجۈ  جۇرۇۈالر، ِْٗ ثىر ئوجٕىڭ ٍورۇلىٕي و رۈ  لبٌضىُ، ِْٗ ثېرىپ ئۇٔىڭضىٓ »

ثىس ئوت ٍېمىپ ئىطىٕىػىّىس ئۈچۈْ ثىر جبي چوغ ئېٍىپ وېٍىػىُ ٍبوي ئۇ ٍٗرصٖ ثىرٖر ٍوي 

 صېگْٗ ئىضى.« ۇچىٕي ئۇچرىحىپ لېٍىػىُ ِۇِىىٓثبغٍىؽ

ئي ِۇضب! »[ ِۇضب ئوجٕىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگٗٔضٖ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ِۇٔضاق صٖ  ٔىضا لىٍضى9 11_  11

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضېٕىڭ رٖثجىڭّْٗ، وٗغىڭٕي ضبٌؽىٓ. چۈٔىي ضْٗ ھبزىر ِۇلٗصصٖش جۇۋا
(67 

 

 ۋاصىطىضا جۇرۇۋاجىطْٗ.

                                                             
 ِٗصٍْٗ _ ھبزىرلي ضٗئۇصى ئٗرٖثىطحبٕٔىڭ ؼٗرثي غىّبٌىؽب جبٍالغمبْ ثىر ٍۇرجٕىڭ ٔبِىضۇر.66 



ٍؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌٍىضىُ، ِْٗ ضبۈب لىٍىضىؽبْ ۋٖھَىگٗ لۇالق _ ئي ِۇضب! ِْٗ ضېٕي پٗ 12

 ضبٌؽىٓ.

_ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھّْٗ، ِٗٔضىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍوق، ِېٕىڭ ھېچجىر  13

غېرىىىُ ٍوق، ِْٗ ٍېگبٔٗ ئىالھّْٗ. غۇۈب، ضْٗ ٍبٌؽۇز ِبۈىال ئىجبصٖت لىٍؽىٓ، ِېٕي ٍبص ئېحىع 

 ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇؼىٓ.

_ ئىٕطبٔالر جىرىٍضۈرىٍىضىؽبْ لىَبِٗت چولۇَ ثوٌىضۇ، ِْٗ ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ئ زۈِضىّٕۇ ِٗسپىٌ  14

جۇجمىٍي جبش لبٌىّْٗ. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ئۇٔىڭ ۋالحىٕي ئىٕطبٔالر لبٔضاق ثىٍطۇْ؟! ھٗرثىر 

ي جبزاضىٕي ئبصَٖ ئ زىٕىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئېٍىػي ٍبو

 جبرجىػي ئۈچۈْ لىَبِٗجٕىڭ ثوٌۇغي زۆرۈرصۇر. 

_ ئي ِۇضب! ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئىػٍىٍّٗضىؽبْ ۋٖ ئ زىٕىڭ  15

ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبصٍِٖٗر ضېٕي ئبسىرٖجىٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ 

 چبؼضا، ضْٗ ھبالن ثوٌۇ  وېحىطْٗ.   لوٍّىطۇْ، ئۇۋٖ ئۇٔىڭؽب جٍَٗبرٌىك لىٍىػحىٓ جوضۇ

 «_ ئي ِۇضب! ئوڭ لوٌۇۈضىىي ٔېّٗ ئۇ؟ 16

ئۇ ِېٕىڭ ھبضبَ، ئۇٔىڭؽب جبٍىٕىپ ِبۈىّْٗ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ لوٍٍىرىّؽب ؼبزاڭ »_ ِۇضب ئېَححي9  17

 « .لېمىپ ثېرىّْٗ، ئۇٔي ٍٗٔٗ ثبغمب ئىػٍىرىّؽىّۇ ئىػٍىحىّْٗ

 صېضى.« ھبضبۈٕي ٍٗرگٗ جبغٍىؽىٓئي ِۇضب! »_ ئبٌالھ9  18

ِېڭىۋاجمبْ ثىر  ثىٍْٗ _ ِۇضب ھبضىطىٕي ٍٗرگٗ جبغٍىۋىضى، ھبضب ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي 16

 لبچحي. ثۇرۇٌۇ ٍىالٔؽب ئبٍالٔضى. ِۇضب لورلۇ  وېحىپ ئبرلىؽب 

ٍىالٕٔي ئبي! ئۇٔىڭضىٓ لورلّب! ثىس ئۇٔي صٖضٍٗپىي ھبضب ھبٌىحىگٗ »_ ئبٌالھ ئېَححي9  11

 حۇرىّىس.لبٍ

_ لوٌۇۈٕي لوٍٕۇۈؽب ضبٌؽىٓ، لوٌۇڭ ئبق وېطٌٍٗىىحىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي ٍٗٔٗ ثىر ِ جىسٖ  11

 ضۈپىحىضٖ ئبپئبق لبرصٖن ثوٌۇ  چىمىضۇ.

                                                                                                                                               
ض زگٗ ئىىىي لېحىُ ېگْٗ ص« جۇۋا»ئبٍٗجحىىي ِىطرٔىڭ ضىٕب راٍؤضىىي ثىر جبؼٕىڭ ٔبِي ثوٌۇ ، ثۇ جۇۋا_   67)

ِۇلٗصصٖش لىٍىٕؽبْ جبً صٖ  ِٗٔٗ ئېَحمبٔالرِۇ ثبر. چۈٔىي ثۇ جبٍٕىڭ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ِۇضب 

 ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىىىطىگٗ ۋٖھىٌ لىٍىٕؽبْ جبً ئىىٍٗٔىىي ض زٌىٕىضۇ. 



_ ئي ِۇضب! ثىس ثۇٔي ضبۈب ثىسٔىڭ لۇصرىحىّىسٔىڭ چٗوطىسٌىىىگٗ، پبصىػبھٍىمىّىسٔىڭ  12

گٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ چوڭ صٌٖىٍٍىرىّىسٔىڭ وبجحىٍىمىؽب ۋٖ ثىس چۈغۈرگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىى

 ثىر لىطّىٕي و رضىحٍٍٗي صٖ  غۇٔضاق لىٍضۇق.

_ ئي ِۇضب! پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىؽب ثبرؼىٓ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي، رٖثجىگٗ  13

ئبضىٍَىك لىٍضى. ضْٗ ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت 

 «.ػمب صٖۋٖت لىٍؽىٓلىٍى

ئي رٖثجىُ! ِېٕىڭ و ۈٍي _و وطۈِٕي وٗڭ لىٍؽىٓ، ئىػىّٕي »ئېَححي9  [ ِۇضب24_  14

ئبضبٔالغحۇرۇ  ثٗرگىٓ، ئۇالرٔىڭ ض زۈِٕي چۈغىٕىػي ئۈچۈْ، جىٍىّضىٓ ئېؽىرٌىمٕي و جۈرۈۋٖجىىٓ، 

ٕي جېشىّۇ ِبۈب ئبئىٍِٗضىٓ لېرىٕضىػىُ ھبرۇٕٔي ٍبرصِٖچي لىٍىپ ثٗرگىٓ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِې

وۈچٍٗحىىٓ، ضبۈب جېشىّۇ و   جٗضجىھ ئېَحىػىّىس، جېشىّۇ زىىىر ئېَحىػىّىس ئۈچۈْ، ئۇٔي ِبۈب 

پٍٗؽِٗجٗرٌىىحٗ ۋٖ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈغحٗ غېرىه لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، ضْٗ ثىسٔي و رۈ  

 «.جۇرؼۇچىطْٗ، ثىسٔىڭ ھېچمبٔضاق ئىػىّىس ضبۈب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر

 ِۇضب! ضبۈب ضْٗ جىٍىگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثٗرصىُ. ئي »_ ئبٌالھ ئېَححي9  25

_ ئي ِۇضب! ضبۈب ثۇ ٔېّٗجحىٓ ئىٍگىرىّۇ ثبغمب ٔېّٗت ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق. ئۇ چبؼضا ضْٗ  26

 ثوۋاق ئىضىڭ، ضېٕي پىرئٗۋٕٔىڭ ئ ٌحۈرۈۋېحىػىضىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍؽبْ ئىضۇق.

ۇڭ ِۇضبٔي ضبٔضۇلمب ضېٍىپ، ٔىً صٖرٍبضىؽب ئوؼٍ›[ ئ ز ۋالحىضا ئبٔبۈؽب ئىٍھبَ لىٍىپ9 28_  27

لوٍۇ  ثٗرگىٓ، صٖرٍب ئۇٔي لىرؼبلمب چىمىرىپ لوٍىضۇ، ئبٔضىٓ ِۇضبٔي ِېٕىڭّۇ صۈغّىٕىُ، ئۇٔىڭّۇ 

صېگْٗ ئىضۇق. ئي ِۇضب! ضېٕىڭ ِېٕىڭ ھىّبٍَٗ ئبضحىضا ‹ صۈغّىٕي ثوٌؽبْ پىرئٗۋْ ئېٍىۋاٌىضۇ

ِېھرى ئىططىمٍىك ئبجب لىٍضىُ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ  جٗرثىٌَٗىٕىػىڭ ئۈچۈْ، ضبۈب ئ ز جٗرىپىّضىٓ

 ئىٕطبٔالرٔىڭ ِۇھٗثجىحىگٗ ضبزاۋٖر ثوٌضۇڭ.

_ ئ ز ۋالحىضا ئبچبڭ ضېٕي ضبٌؽبْ ضبٔضۇلٕي و زىحىپ ِېڭىپ، ئۇٔي صٖرٍبصىٓ ضۈزۈۋاٌؽبْ  36

ضىٍٗرگٗ ثۇ ثوۋالٕي ثبلىضىؽبْ ۋٖ ئېّىحىپ ثېرىضىؽبْ ثىر ئبٍبٌٕي و رضىحىپ ›ئبئىٍىگٗ ثېرىپ9 

صېگْٗ ئىضى. ئبٔبۈٕي ضېٕىڭ ضبق ئىىٍٗٔىىىڭضىٓ سبجىرجَٗ ثوٌطۇْ ۋٖ لبٍؽۇرِىطۇْ ‹ وٍبٍّۇ؟ل

صٖ ، ضېٕي پىرئٗۋٕٔىڭ ضبرىَىضا ئبٔبۈؽب لبٍحۇرۇ  ثٗرصۇق. ضْٗ ِىطىرٌىك ثىر ئبصِٖٕي ضٗۋٍٖٔىه 

ثىٍْٗ ئ ٌحۈرۈ  لوٍؽبْ ئىضىڭ، ثىس ضېٕي لىٍّىػىڭٕىڭ ؼېّىضىٓ ۋٖ ئ ٌۈَ سٗۋپىضىٓ سبالش 

ىٍضۇق، ضېٕي جۈرٌۈن ضىٕبلالر ثىٍْٗ ضىٕىضۇق، ضْٗ ِٗصٍٗٔگٗ لورلۇٔچ ئىچىضٖ ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ ل

ئبرىطىضا و   ٍىٍالر جۇرؼبْ ئىضىڭ. ئبٔضىٓ ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالىححب 

 ِٗصٍٗٔضىٓ چىمىپ جۇر جېؽىؽب ٍېحىپ وٌٗضىڭ.



ئبجب لىٍىپ، ِېٕىڭ صىٕىّٕي ٍٗجىۈزۈغۈڭ، ئِٗر _  _ ئي ِۇضب! ِْٗ ضبۈب ِۇغۇ ٔېّٗجٍٗرٔي 31

 پٗرِبٍٔىرىّٕي ئورۇٔضىػىڭ ئۈچۈْ، ضېٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌال  چىمحىُ.

_ ئي ِۇضب! ضْٗ ۋٖ لېرىٕضىػىڭ ھبرۇْ ِېٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىّگٗ، چٗوطىس  31

ضىؽبْ ِ جىسىٍىرىّٕي لۇصرىحىّگٗ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭالرؼب صاالٌٗت لىٍى

 ئېٍىپ ثېرىڭالر، ِېٕي ٍبص ئېحىػحٗ ضۇضٍۇق لىٍّبۈالر.

_ ضىٍٗر پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىؽب ثېرىڭالر، چۈٔىي ئۇ وۇـرىضا ۋٖ زۇٌۇِضا جوٌىّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ  32

 وٗجحي.

_ ئۇٔىڭؽب ٍۇِػبق ض ز لىٍىڭالر، ثٌٗىي ئۇ ئٗلٍىٕي جېپىػي ٍبوي زۇٌۇِٕىڭ ئبلىۋىحىضىٓ  33

 «.غي ِۇِىىٓلورلۇ

ئي رٖثجىّىس! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئۇٔىڭ ثىسٔي لبجحىك جبزاٌىػىضىٓ ٍبوي »_ ِۇضب ۋٖ ھبرۇ9ْ  34

« ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ جېشىّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وېحىػىضىٓ لورلىّىس

 صېَىػحي.

چۈٔىي ِْٗ ضىٍٗر پىرئٗۋٔضىٓ لورلّبۈالر! »[ ئبٌالھ ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٔؽب ئېَححي9 37_  35

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ، گٗ  _ ض زٌىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرىّْٗ ۋٖ لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  

ثىس ئىىىىّىس ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭٕىڭ ئٌٗچىطي ›جۇرىّْٗ. ضىٍٗر ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ثېرىپ، ئۇٔىڭؽب9 

جٍّٗضىؽبْ ثوٌىّىس، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي لوٍۇۋٖجىىٓ، ئۇالر ثىس ثىٍْٗ وٗجطۇْ، ئۇالرٔي وۈچي ٍٗ

ئىػالرؼب زورال  لىَٕىّىؽىٓ. ثىس ضبۈب رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ صٖۋىحىّىسٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ 

ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ئبزاثحىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىضىؽبٍٔىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 

جىٗ ئٗگٗغىْٗ ِ جىسٖ ئېٍىپ وٌٗضۇق. رٖثجىڭ ثىسگٗ غۇٔضاق ۋٖھَي لىٍضىىي، ئبِبٍٔىك ھىضاٍٗ

وىػىٍٗرگٗ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ 

 «.صٖۈالر‹ جبرجمبْ وىػىٍٗرگٗ ثوٌىضۇ

 صېضى.« ئي ِۇضب! ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر وىُ؟»_ پىرئٗۋْ ئۇالرؼب ئىٕىبر جٌٗٗپپۇزىضا9  38

ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ٍبرىحىٍىػىؽب الٍىك ِۇئٍَْٗٗ غٗوىً  ثىسٔىڭ رٖثجىّىس»_ ِۇضب پىرئٗۋٔگ9ٗ  46

ئبجب لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ ھٗرثىر ِٗسٍۇلٕي ئ زى ئۈچۈْ ٍبرىحىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ پبٍضىٍىٕىػمب 

 صېضى.« ٍېحٗوٍىگْٗ زاجحۇر



ئۇٔضالحب، ئ جۈ  وٗجىْٗ »_ پىرئٗۋْ ھٗلىمٗجٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ لېچىپ ِۇضبؼب9  41

« لبٔضاق ثوٌؽبْ؟ ئۇالر ئىٕىبرصا ۋٖ وۇـرىضا ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسصا ئِٗٗضّۇ؟ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌي 

 صېضى.

ضْٗ ضورىؽبْ ئىع ثىس ض زٌىػىضىؽبْ ِٗضىٍٗ ئِٗٗش. ئۇالر »_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ئېَححي9  41

جوؼرىطىضىىي ٌِٗۇِبت رٖثجىّٕىڭ صٖرگبھىضىىي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا سبجىرىٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ِْٗ ثۇ 

ثىٍٍّّْٗٗ. رٖثجىُ لىٍىضىؽبْ ئىػٍىرىضا، ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ لىٍچٗ سبجبالغّبٍضۇ  ھٗلحٗ ھېچ ٔٗرضٗ

 ۋٖ ھېچ ٔٗرضىٕي ئۇٔحۇ  لبٌّبٍضۇ.

_ ئۇ زېّىٕٕي ضىٍٗرگٗ ئبضبْ پبٍضىالٔؽىٍي ثوٌىضىؽبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ، ضىٍٗر ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ  42

ثىٍْٗ ھٗر جۈرٌۈن  ٍوٌالرٔي ئېچىپ ثٗرگْٗ، ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ

 «.ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثىس ضىٍٗرگٗ ٍٗرصىٓ ئۈٔضۈرۈ  ثٗرگْٗ ھبالي رىسىمحىٓ ٍٗۈالر،  43

چبرۋىٍىرىڭالرٔي ثېمىڭالر. غٗوطىسوي، ثۇ ثبٍبٔالرصا ئٗلٍي ضبؼالَ وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ ثىر 

ىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ لۇصرىحىٕي و رضىح

 ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثىس ضىٍٗرٔي زېّىٕضىٓ ٍبراجحۇق، ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ضىٍٗرٔي ٍٗٔٗ غۇ  44

زېّىٕگٗ لبٍحۇرىّىس، لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ 

 ضىٍٗرٔي ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ ئۇٔىڭضىٓ چىمىرىّىس.

_ غٗوطىسوي، ثىس پىرئٗۋٔگٗ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، لۇصرىحىٕىڭ چٗوطىسٌىىىگٗ ۋٖ  45

ِۇضبٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىحٍىرىّىسٔىڭ ھِّٗٗ جۈرىٕي 

 ر لىٍضى ۋٖ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجحي.و رضٗجىْٗ ئىضۇق. ئِّٗب پىرئٗۋْ ئۇٔي ئىٕىب

ھًٗ ِۇضب ! ضْٗ ِۇغۇ ضېھىرىڭگٗ جبٍىٕىپ ثىسٔي ئ ز ٍۇرجىّىسصىٓ »_ پىرئٗۋْ ئېَححي9  46

 چىمىرىۋېحىع ئۈچۈْ وٌٗضىڭّۇ؟ 

_ ئۇٔضالحب، ثىسِۇ ضبۈب ضېٕىڭ ضېھىرىڭگٗ ئوسػبظ ضېھىر ثىٍْٗ جبلبثىً جۇرىّىس، ضْٗ  47

ْ ۋالىحٕي ۋٖ ئوجحۇرىّىسصىىي ِۇئٍَْٗٗ ثىر جبٍٕي ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگىٓ، ثىسگٗ ئ زئبرا ٍىؽىٍىضىؽب

 «.ضّٗٔۇ ئۇٔىڭؽب سىالپٍىك لىٍّىؽىٓ، ثىسِۇ سىالپٍىك لىٍّبٍٍي

ضىٍٗر ثىٍْٗ ئۇچرىػىضىؽبْ ۋالحىّىس ثبٍراَ وۈٔي ثوٌطۇْ، »_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ئېَححي9  48

 «.وىػىٍٗر ھٗر جٗرٖپحىٓ وېٍىپ چبغگبھ ۋالحىضا ٍىؽىٍطۇْ



_ پىرئٗۋْ ِۇضب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ھبٌضا لبٍحىپ وېحىپ، ثبرٌىك  56

 ضېھىرگٗرٌىرىٕي جوپٍىضى، ئبٔضىٓ ٍىؽىٍىضىؽبْ جبٍؽب ٍېحىپ وٌٗضى. 

ضىٍٗرٔىڭ ھبٌىڭالرؼب ۋاً! ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي »_ ِۇضب پىرئٗۋٕٔىڭ ضېھىرگٗرٌىرىگ9ٗ  51

اق لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ ھبالن لىٍىۋېحىضۇ. ئبٌالھ جولۇِبۈالر. ئٗگٗر غۇٔض

 صېضى.« ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ ئبصَٖ چولۇَ زىَبْ جبرجىضۇ

_ ضېھىرگٗرٌٗر ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٔؽب لبٔضاق جبلبثىً جۇرۇظ ھٗلمىضٖ ئ ز ئبرىطىضا جبالظ _  51

 .جبرجىع لىٍىػحي ۋٖ ٍوغۇرۇْ ِٗضٍىھٗجٍٗغحي

ثۇ ئىىىىطي راضححىٕال ضېھىرگٗر ئىىْٗ. ئۇالر ضېھىر لىٍىع ئبرلىٍىك »_ ئۇالر ئېَححي9  52

 ضىٍٗرٔي ٍۇرجۇۈالرصىٓ چىمىرىۋٖجّٗوچي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ وبجحب وىػىٍىرىڭالرٔي ٍېڭىۋاٌّبلچي.

_ ضىٍٗر ھىٍَٗۈالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جٍِٗٗ ، ھِّٗٗ ثىرٌىىحٗ ثٗي ثبؼالۈالر، ئبٔضىٓ  53

ىپ وېٍىڭالر، وىػىٍٗرٔي ھٍٗراْ لبٌضۇرۇغۇۈالر ۋٖ ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٕٔىڭ ضېھىرىٕي ضٗ  جبرج

ٍېڭىپ چىمىػىڭالر ئۈچۈْ، لوٌۇۈالرصىىي ضېھىرىڭالرٔي ثىرالال ٍٗرگٗ ئېحىڭالر. ثۈگۈْ ئۈضحۈٍٔۈن 

 «.لبزأؽبْ ئبصَٖ چولۇَ ِۇراصىؽب ٍېحىضۇ

ِطْٗ ٍبوي ثىس لوٌىّىسصىىىٍٗرٔي ئي ِۇضب! ھبضبۈٕي ضْٗ ئبۋۋاي جبغال»_ ضېھىرگٗرٌٗر9  54

 صېضى.« ئبۋۋاي جبغالِضۇق؟

صېضى. ئۇالر ئبرؼبِچىٍىرىٕي ۋٖ ھبضىٍىرىٕي « ضىٍٗر ئبۋۋاي جبغالۈالر!»_ ِۇضب ئۇالرؼب9  55

جبغٍىۋىضى، ئۇالرٔىڭ ضېھىرىٕىڭ وۈچٍۈوٍۈوىضىٓ ِۇضبؼب ئۇ ٔٗرضىٍٗر ھٗرىىٗجٍىٕىپ ِېڭىۋاجمبٔضٖن 

 و رۈٔضى. 

 صىٕال ئ زىضٖ لورلۇٔچ ھېص لىٍضى._ ِۇضب ثىر 56

ھېچ ٔٗرضىضىٓ لورلّب! ضْٗ ئبغۇ ضېھىرگٗرٌٗرٔي، پىرئٗۋٕٔي »_ ثۇ چبؼضا ئبٌالھ ِۇضبؼب9  57

 ۋٖ ئۇٔىڭ ئبصٍِٖىرىٕي چولۇَ ٍېڭىپ چىمىطْٗ.

_ ئوڭ لوٌۇۈضىىي ھبضبۈٕي ٍٗرگٗ جبغٍىؽىٓ، ھبضبڭ ئۇالرٔىڭ ئبرؼبِچىٍىرىٕي ۋٖ  58

ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ  . ئۇالرٔىڭ ضېٕىڭ ئبٌضىڭضا و رضٗجىْٗ ٔٗرضىطي پٗلٗجالھبضىٍىرىٕي ٍۇجۇۋېحىضۇ

 صېضى.« ھىٍَىطىضۇر. ضېھىرگٗرٌٗر ھېچمبٔضاق ٍٗرصٖ ِۇۋٖپپٗلىَٗت لبزىٕبٌّبٍضۇ

_ ِۇضب ھبضىطىٕي جبغٍىۋىضى، ئۇٔىڭ ھبضىطي ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ و رضٗجىْٗ ٔٗرضىٍىرىٕي  66

حۇرىؽب چىمحي، ضېھىرگٗرٌٗر ٍېڭىٍضى. ضېھىرگٗرٌٗر ٍۇجۇ  وٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ھٗلىمٗت ئوج



ھبرۇْ ثىٍْٗ ِۇضبٔىڭ رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَححۇق، ئٗگٗر ِۇضبٔىڭ »صٖرھبي ضٗجضٖ لىٍىپ9 

 صېَىػحي.« و رضٗجىٍٗٔىرى ضېھىر ثوٌطب ثىس ٍېڭىٍٍّٗححۇق

بْ ضىٍٗر ِْٗ رۇسطٗت ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ ِۇضبؼب ئىّ»_ پىرئٗۋْ ضېھىرگٗرٌٗرگٗ ئېَححي9  61

ئېَححىڭالرِۇ؟ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغحىڭالرِۇ؟ غٗوطىسوي، ِۇضب چولۇَ ضىٍٗرگٗ ضېھىر ئ گٗجىْٗ 

چوۈۇۈالر ئىىْٗ، غۇۈب ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغحىڭالر. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ لوٌٍىرىڭالرٔي، پۇجٍىرىڭالرٔي 

طىپ )ٍٗٔي ئوڭ لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ضوي پۇجۇۈالرٔي ٍبوي ضوي لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ئوڭ پۇجۇۈالرٔي  وې

جبغالٍّْٗ، ضىٍٗرٔي چولۇَ سورِب صٖرٖسٍىرىگٗ ئبضىّْٗ. ئي ضېھىرگٗرٌٗر! ضىٍٗر غۇ چبؼضا، 

ِْٗ ثىٍْٗ ِۇضبٔىڭ رٖثجىضىٓ لبٍطىّىسٔىڭ ئبزاثي ئٗڭ لبجحىك ۋٖ ئٗڭ ئۈزۈٌّٗش ئىىٍٗٔىىىٕي 

 «.چولۇَ ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر

زىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ضېٕي صٖ ، ِۇضب ثىسگٗ ئ »_ ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٔگٗ ئېَححي9  61

ئىىٍٗٔىىىٕي، ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىػٕىڭ ۋٖ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ 

ئېٍىپ وٌٗگْٗ روغْٗ صٌٖىً _ پبوىحالرصىٓ، غۇٔضالال ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗرصىٓ ۋٖ ثىسٔي ٍبراجمبْ 

ىسٔي ٍبراجمبْ ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمىٌ ئبٌالھحىٓ ھٗرگىس ۋاز وٗچٍّّٗىس. ضېٕىڭ ضبسحب ئىالھٍىمىڭٕي ث

ئىالھٍىمىؽب جٗڭ لىٍّبٍّىس، ثىس ضبۈب ئىحبئٗت لىٍّبٍّىس، ضېٕىڭ صىٕىڭؽب ئٗگٗغٍّّٗىس. ضْٗ ثىسگٗ 

لوٌۇۈضىٓ وٌٗگٕٗٔي لىٍؽىٓ، ضېٕىڭ ھ وّىڭ پٗلٗت ِۇغۇ صۇَٔبصىال ئ جىضۇ. ضْٗ ثىسٔي لبٔچىٍىه 

 ئبزاثٍىطبۈّۇ، ضېٕىڭ ئبزاثىڭ ۋالىحٍىمحۇر.

رٖثجىّىس ئبٌالھ ثىسٔىڭ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىّىسٔي، ضېٕىڭ ِٗججۇرٌىػىڭ ضٗۋٖثٍىه ِۇضبؼب  _ 62

لبرغي جۇرؼبٍٔىمىّىسٔي ۋٖ ضېھىرگٗرٌىه لىٍؽبٍٔىك گۇٔبھىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍطۇْ صٖ ، ئبٌالھمب، 

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ غٗوطىس ئىّبْ ئېَححۇق، ثىس ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍىّىس. ئي 

ىرئٗۋْ! ئبٌالھ ضٗٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر، ئبٌالھٕىڭ ئىحبئٗت لىٍؽبٔالرؼب ثېرىضىؽبْ ِۇوبپبجي پ

 «.ئٗڭ ٍبسػىضۇر، ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرؼب ثېرىضىؽبْ جبزاضي صائىٍّىمحۇر

_ غٗوطىسوي، وىّىي رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب وبپىر ھبٌىحىضٖ ثبرىضىىْٗ، ئۇٔىڭ جبٍي جٗھَٕٗٔٗ  63

ئۇ جٗھِٕٗٔٗضٖ غۇٔضاق لبجحىك ئبزاثٍىٕىضۇوي، ٍب ئ ٌۈ  لۇجۇالٌّبٍضۇ، ٍبوي ئوثضأراق ثوٌىضۇ، 

 ٍبغىَبٌّبٍضۇ.

_ غٗوطىسوي، وىّىي رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ثىر ِۇئّىٓ  65_  64

ئۇ  ثبرضب، ئۇ ِٗۈگۈٌۈن جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئٗڭ ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍٗرگٗ ئېرىػىضۇ، ھبٌىحىضٖ

جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٕىڭ لٗضىرٌىرى ۋٖ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضۇ، 

جٕٗٔٗت ئٗھٍي جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ثۇ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍٗر ئ زىٕي ِۇغرىىٍىىحىٓ، گۇٔبھ 



_ ِٗئطىَٗجحىٓ ضبلال  پبن جۇجمبْ، ئبٌالھمب ئىجبصٖت ۋٖ ئىحبئٗت لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ 

ۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىؽبْ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرؼبْ، رٖثجىٕىڭ ھۇزۇرىؽب ئىجبصٖجحٗ ھېچىىّٕي ث

 غېرىه وٌٗحۈرِىگْٗ ھبٌضا ثبرؼبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ِۇوبپبجحۇر. 

ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ئىجبرٖت ئېسىٍگْٗ ثٗٔضىٍىرىّٕي »_ غٗوطىسوي، ثىس ِۇضبؼب9  66

ٓ وېچىٍٗ  ئېٍىپ چىمىپ وٗجىىٓ، ھبضبۈٕي صېڭىسؼب ئۇرۇ  ئۇالرؼب صېڭىسصىٓ لۇرۇق ٍوي ِىطىرصى

ئېچىپ ثٗرگىٓ، پىرئٗۋْ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ضىٍٗرگٗ ٍېحىػىۋېٍىػىضىٓ ۋٖ صېڭىسؼب ؼٗرق ثوٌۇ  

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« وېحىػحىٓ لورلّىؽىٓ

 جۈ  وېحىۋاجمبْ پٍٗححٗ، _ ِۇضب لٗۋِىٕي ئېٍىپ وېچىٍٗ  ِىطىرصىٓ چىمىپ، صېڭىسصىٓ ئ 67

پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ٌٗغىٗرٌىرى ئۇالرٔي لوؼال  وېٍىپ صېڭىسؼب چۈغحي، صېڭىس ضۈٍي ئۇالرٔي 

 پۈجۈًٍٔٗ ئورىۋېٍىپ ؼٗرق لىٍىۋٖجحي، ِۇضب ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي لۇجۇٌۇ  لبٌضى.

_ پىرئٗۋْ ئ ز لٗۋِىگٗ وبپىرٌىمٕي ۋٖ ھٗلٕي ئىٕىبر لىٍىػٕي ٍوٌٍۇق و رضىحىپ  68

 ئبزصۇرۇۋٖجحي، ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغٍىّىضى.

_ ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ضىٍٗرٔي صۈغّىٕىڭالر ثوٌؽبْ پىرئٗۋٔضىٓ لۇجمۇزؼبٍٔىمىّىسٔي  76

ئٗضىٗ ئېٍىڭالر، ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗرگٗ جٗۋراجٕي ثېرىع ئۈچۈْ جۇر جېؽىٕىڭ ئوڭ جٗرىپىضٖ 

ٖ ئېسىپ وٗجىٗٔضٖ ضىٍٗرگٗ جٗرٖٔجىجىٓ ثىٍْٗ ئۇچرىػىػٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ ئىضۇق، ضىٍٗر ضىٕب چ ٌىض

 ث صۈٔىٕي چۈغۈرۈ  ثٗرگْٗ ئىضۇق.

ثىس ئبجب لىٍؽبْ پبن ۋٖ ھبالي رىسىمالرصىٓ ٍٗۈالر، ثىر _ ثىرىڭالرٔىڭ » ،_ ئۇالرؼب ئېَححۇلىي 71

رىسلىٕي ٍٗۋېٍىپ زۇٌۇَ لىٍىػّبۈالر، ھبالي _ ھبراَ ِٗضىٍىطىضٖ چٗوحىٓ ئبغّبۈالر، ئٗگٗر ئۇٔضاق 

لىٍطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ ؼٗزىپىُ چۈغىضۇ. ِېٕىڭ ؼٗزىپىُ وىّگٗ چۈغطٗ، ئۇ ئبصَٖ چولۇَ 

 لبٌّبٍضۇ.ھبالن ثوٌّبً 

_ غٗوطىسوي، ِْٗ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ، ِبۈب ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ،  71

ئبٔضىٓ جوؼرا ٍوٌضا ِبۈؽبْ ۋٖ ئۇ ٍوٌضا ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ئبصِٖٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئٌٗۋٖجحٗ 

 «.ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىّْٗ

ٍگىرى ئبٌضىرا  وېٍىػىڭٕىڭ ئي ِۇضب! جۇر جېؽىؽب لٗۋِىڭضىٓ ئى» ،_ ِۇضبؼب صېضۇلىي 72

 «.ضٗۋٖثي ٔېّٗ؟

ئۇالرِۇ وٍٕٗىّضىٓ وېٍىۋاجىضۇ. ئي رٖثجىُ! ضېٕي ِٗٔضىٓ ثٗورٖن رازى »_ ِۇضب ئېَححي9  73

 «.ثوٌطۇْ صٖ  ثۇ ٍٗرگٗ ئبٌضىرا  وٌٗضىُ



ضْٗ لٗۋِىڭضىٓ ئبٍرىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثىس ئۇالرٔي ِوزاً ثىٍْٗ »_ ئبٌالھ ِۇضبؼب9  74

 صېضى.« ِوزاٍؽب چولۇٔضى، ئٗضٍىضٖ ئۇالرٔي ضبِىرى ئبزصۇرصى  ضىٕىضۇق، ئۇالر

_ ِۇضب ثۇٔي ئبۈال  لٗۋِىٕىڭ ٍېٕىؽب ؼٗزٖپٍٗٔگْٗ ۋٖ ئٗپطۇضالٔؽبْ ھبٌضا لبٍحىپ وېٍىپ،  75

ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالر جٗۋراجٕي ئبجب لىٍىع ھٗلمىضٖ چىراٍٍىك ۋٖصٖ »ئۇالرؼب9 

و   ۋالىث ئ جۈ  وٗجحىّۇ؟ ٍبوي ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب لىٍّىؽبّٔىضى؟ ئبرىضىٓ غۇٔچىٍىه 

رٖثجىڭالرٔىڭ ؼٗزىپي چۈغىضىؽبْ ئىػٕي لىٍّبلچي ثوٌۇ ، غۇۈب ِبۈب ثٗرگْٗ ۋٖصٖۈالرؼب 

 صېضى.« سىالپٍىك لىٍضىڭالرِۇ؟ ِېٕىڭ ئِٗرىّگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ ِوزاٍؽب چولۇٔضۇۈالرِۇ؟

ئ ز ئىشحىَبرىّىس ثىٍْٗ سىالپٍىك  ئي ِۇضب! ثىس ضبۈب ثٗرگْٗ ۋٖصىّىسگٗ»_ ئۇالر9  76

لىٍّىضۇق، ٌېىىٓ ثىس پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىضىٓ ٔۇرؼۇْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئېٍىپ چىممبْ 

ئىضۇق، ضبِىرىٕىڭ ثۇٍرۇلي ثوٍىچٗ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ئوجمب جبغٍىضۇق، ضبِىرىّۇ جىجرىٍٕىڭ ئېحىٕىڭ 

 صېضى.« ئىسىضىٓ ئېٍىۋاٌؽبْ جۇپرالٕي جبغٍىضى

_ ضبِىرى )ئېرىحىٍگْٗ زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىضىٓ  ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ِوزإٍىڭ ئبۋازىؽب  77

ئوسػبظ ئبۋاز چىمىرىضىؽبْ ثىر ِوزاً ھٍٗىىٍي ٍبضب  ثٗرصى. ثۇٔىڭؽب ئىػىٕىپ وٗجىٍٗٔٗر 

 صېضى. « ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالرصۇر، ِۇضبٔىڭّۇ ئىالھىضۇر. ِۇضب ثۇٔي ئۇٔحۇ  لبپحۇ»ثبغمىالرؼب9 

_ ِوزاٍؽب چولۇٔؽبٔالر ئۇ ِوزإٍىڭ گٗ  لىالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ض زىگٗ جبۋاة  78

ثېرٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرؼب ثىرٖر پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئۇالرٔي ثىرٖر زىَبْ _ 

 زٖسّٗجحىٓ لوؼضا  لبالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ئۇلّبِضۇ؟ 

ئي لٗۋِىُ! »ٓ ثۇرۇْ ھبرۇْ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب9 _ غٗوطىسوي، ِۇضب لبٍحىپ وېٍىػحى 86

ئبراۈالرصا ِۇئّىٓ ثىٍْٗ وبپىر ئوجحۇرىؽب چىمطۇْ صٖ  ضىٍٗر ثۇ ِوزاً ھٍٗىىٍي ثىٍْٗ 

ضىٕبٌضىڭالر، غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر رٖھّبْ ئبٌالھحۇر، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھمىال 

« الر، ِېٕىڭ ئِٗرىّگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر!ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىۋاجىّْٗ، ِبۈب ئٗگىػىڭ

 صېگْٗ ئىضى.

ِۇضب لبٍحىپ وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر ثىس »_ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئبرىطىضىىي ِوزاٍؽب چولۇٔؽبٔالر9  81

 صېَىػحي.« ثۇ ِوزاٍؽب چولۇٔۇغٕي صاۋاِالغحۇرىّىس

ٍٔىىىٕي ئۇالرٔىڭ صىٕضىٓ ئېسىپ وٗجىٗ»[ ِۇضب لبٍحىپ وېٍىپ، ئبوىطي ھبرۇٔؽب9 82_  81

و رگْٗ چېؽىڭضا ضېٕىڭ ِبۈب ئٗگىػىػىڭگٗ، ئۇالرٔي جٗرن ئېحىپ ِېٕىڭ ٍېٕىّؽب وېٍىػىڭگٗ ٔېّٗ 



ئۇالرؼب ِٗٔضىٓ ئورۇٔجبضبر ثوٌۇ  لبٌؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ئېسىپ ›جوضبٌؽۇ ثوٌضى؟ ضْٗ ِېٕىڭ9 

 صېضى.« صېگْٗ ئِٗرىّگٗ ئبضىٍَىك لىٍضىڭّۇ؟‹ وېحىػىگٗ ٍوي لوٍّىؽىٓ

ئي »ب ھبرۇٕٔىڭ ضبلىٍىضىٓ ۋٖ چېچىضىٓ جبرجىپ ض رىضى، ھبرۇْ ِۇضبؼب9 _ ئبٔضىٓ ِۇض 83

ضْٗ ›لېرىٕضىػىُ! ِېٕىڭ ضبلىٍىّٕي ۋٖ چېچىّٕي جبرجّىؽىٓ، ِْٗ راضححىٕال ضېٕىڭ ِېٕي 

ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ث ٌۈۋېحىپطْٗ، ِېٕىڭ ئۇالرؼب ٍبسػي لبرىؽىٓ صېگْٗ ۋٖضىَىحىّگٗ ئِٗٗي 

 صېضى.« حۇَصېَىػىڭضىٓ لورل‹ لىٍّبپطْٗ

 صېضى.« ضېٕىڭ ثۇٔضاق لىٍىػحىىي ؼٗرىسىڭ ٔېّٗ؟»_ ِۇضب ضبِىرىؽب9  84

ِْٗ ئۇالر و رِىگٕٗٔي و رصۈَ، ئۇ ثوٌطب جىجرىً ئىضى. ِْٗ »_ ضبِىرى ِۇضبؼب9  85

جىجرىٍٕىڭ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٍٔىرىٕي صېڭىسؼب ؼٗرق لىٍىۋېحىپ چىمىۋاجمبٍٔىمىٕي و رۈ  لېٍىپ، 

ٓ ثىر چبۈگبي جوپىٕي ئبٌضىُ _ صٖ، ئۇٔي زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىٕىڭ ئۈضحىگٗ چبچحىُ، ئۇٔىڭ ئىسىضى

ئۇٔىڭضىٓ ِوزإٍىڭ ئبۋازىضٖن ئبۋاز چىمىرىضىؽبْ ثىر ِوزاً ھٍٗىىٍي ثبرٌىممب وٌٗضى. ٔٗپطىُ ِبۈب 

 صېضى.« ِۇغۇٔضاق لىٍىػٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي

ھبٍبجىڭ لوؼالٔضى ثوٌۇ  ئ جىضۇ،  ٍولبي! ثۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ضېٕىڭ»_ ِۇضب ضبِىرىؽب9  86

‹ ِبۈب جٗگّٗۈالر، ِّٗٔۇ ضىٍٗرگٗ جٗگٍّّْٗٗ!›ئۇچرىؽبْ ھٗرثىر ئبصِٖگٗ صٍٖضىؽبْ ض زۈڭ9 

صېَىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌىضۇ. ثۇ ضېٕىڭ ِۇغۇ صۇَٔبصىىي جبزاٍىڭضۇر. غٗوطىسوي، ئبسىرٖجحٗ ضېٕي 

ھ ثۇ ۋالىحمب لٗجئىٌ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ، ئبزاثالظ ئۈچۈْ ثېىىحىٍگْٗ ِۇئٍَْٗٗ ثىر ۋالىث ثبر، ئبٌال

ضْٗ ئۇ ئبزاثٕي چولۇَ و رىطْٗ. ضْٗ چولۇٔؽبْ ئىالھىڭؽب لبرىؽىٕىي، ثىس ئۇٔي چولۇَ 

و ٍضۈرىّىس، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ وۈٌىٕي صېڭىسؼب ضورۇۋېحىّىس. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔىڭضىٓ ھېچجىر ئٗضٗر 

 صېضى.« لبٌّبٍضۇ

الر پٗلٗت ئبٌالھحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ _ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭ 87

 ٍولحۇر، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ِۇضب ثىٍْٗ پىرئٗۋْ، ئىطرائىً ئٗۋالصى ثىٍْٗ پىرئٗۋْ لٗۋِي  88

ٔىڭ جوؼرىطىضىىي ثٗزى سٗۋٖرٌٗرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ثۇرۇْ ئ جىْٗ ثبغمب لٗۋٍِٗر

سٗۋٖرٌىرىٕىّۇ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّىس. غٗوطىسوي، ثۇ لۇرئبٕٔي ثىس ضبۈب ئ ز صٖرگبھىّىسصىٓ ئبجب 

 لىٍضۇق، ثۇ لۇرئبْ ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحۇر.

_ وىّىي ثۇ لۇرئبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈ  ئۇٔىڭؽب ئىػٍّٗٔٗضىىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي  166

 ّبٍضىىْٗ، غٗوطىسوي، ئۇ ئبصَٖ لىَبِٗت وۈٔي ئ زىٕىڭ ئېؽىر گۇٔبھٍىرىٕي و جۈرۈ  وېٍىضۇ.لىٍ



_ ئۇالر ئبزاة ئىچىضٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر و جۈرۈۋاٌؽبْ ثۇ ئېؽىر گۇٔبھالر  161

 ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! چۈٔىي ثۇ گۇٔبھالر ئۇالرٔي صوزاسمب ئېٍىپ ثبرىضۇ.

گٕبي ثېرىپ، )ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ىجىرىٍىػحىٓ ض ئٌٍٗٗھىططبالَ _ ئىطراـىً 161
(68 

ضۇر  

چبٌؽبْ وۈٔضٖ، وبپىرالرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ھٍٗضٖ  ِبۈىّىس. ئۇالر لىَبِٗجحٗ ثوٌؽبْ ئىػالرصىٓ 

 روٍي ئ چىْٗ ھبٌضا ٍىؽىٍىضۇ. –لبجحىك لورلمبٍٔىمحىٓ، و زٌىرى و وىرىپ وٗجىْٗ، رٖۈگي 

صېَىػىپ « صۇَٔبصا پٗلٗت ئوْ وۈٔال جۇرصۇۈالر»ثىرىٕىڭ لۇٌىمىؽب9  _ ئۇالر ثىر _ 162

 پىچىرٌىػىضۇ.

_ ئۇالرٔىڭ ٔېّٗ صېَىػىضىؽبٍٔىمىٕي ثىس ئوثضاْ ثىٍىّىس. ئۇالرؼب لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ  163

ئۇزۇٍٔۇلىضىٓ صۇَٔب ھبٍبجي ٔبھبٍىحي لىطمب جۇٍۇٌۇ  وېحىضۇ. غۇ چبؼضا ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي 

 صٍٖضۇ.« ضىٍٗر صۇَٔبصا پٗلٗت ثىر وۈٔال جۇرصۇۈالر»رى9 ئٗلىٍٍىمراق ثى

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ضٗٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي جبؼالرٔىڭ لبٔضاق ثوٌىضىؽبٍٔىمي  164

رٖثجىُ ئۇالرٔي ئورٔىضىٓ ٍوق لىٍىۋېحىضۇ ۋٖ جوزۇجۇ  »جوؼرۇٌۇق ضورىػىضۇ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 ضورۇۋېحىضۇ،

جۈپحۈز جۈزٌٗۈٍىىىٗ ئبٍالٔضۇرۇۋېحىضۇ، ئۇٔىڭضا ھېچمبٔضاق ئ ضۈٍِۈن _ ٍٗر ٍۈزىٕي ٍېَىپ،  165

 ثوٌّبٍضۇ.

 « _ ئۇ جۈزٌٗۈٍىىىٗ لبرىؽبْ ئبصَٖ ٍب چوۈمۇرٌۇلٕي ٍبوي ئېگىسٌىىٕي و رٍِٗضۇ 166

_ ثۇ وۈٔضٖ ئىٕطبٔالر ثىر چبلىرؼۇچي )ئىطراـىً  ٔىڭ ئبۋازىؽب ئٗگىػىپ ھېطبة ٍِٗضأىؽب  167

رؼۇچىٕىڭ چبلىرىمىؽب ئٗگٗغًّٗ لېٍىپ لبٌؽۇچي ٍولحۇر. چۈٔىي ئۇ ثبرٌىك لبرا  ِبۈىضۇ، چبلى

سبالٍىممب ئورجبق چبلىرىمحۇر. رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ھٍٗۋىحىضىٓ لورلۇ  ثبرٌىك ئبۋازالر ثېطىمىضۇ، ئۇ 

 چبؼضا پىچىرٌىػىػحىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ئبۋازٔي ئبۈٍىّبٍطْٗ.

ىحي پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ. پٗلٗجال رٖھّبْ ئبٌالھ _ ثۇ وۈٔضٖ ھېچمبٔضاق ئبصِٖٕىڭ غبپبئ 168

غبپبئٗت لىٍؽۇچىٕىڭ غبپبئٗت لىٍىػىؽب رۇسطٗت ثٗرگْٗ ۋٖ غبپبئٗت لىٍىٕؽۇچىضىّٕۇ رازى 

ثوٌؽبْ ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ثۇ غبپبئٗجٕىڭ پبٍضىطي ثوٌىضۇ. غبپبئٗت لىٍىع ھولۇلي ھٗلىمٌ 

 ِۇئّىٓ، ئىشالضّْٗ وىػىٍٗرگىال سبضحۇر.

                                                             
جىرىٍىضىؽبْ چبؼضا ٍٗٔٗ ثىر لېحىُ  ضۇر_ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبٔضا ثىر لېحىُ، ئبٔضىٓ ئبسىرٖجحٗ ئىٕطبٔالر  68)

 چېٍىٕىضىؽبْ وبٔبٍضۇر.



ىٕطبٔالرٔىڭ ئبٌضىضىىي لىَبِٗجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ وٍٕٗىضىىي صۇَٔبٔىڭ _ ئبٌالھ ئ 116

 ئىػٍىرىٕي ثىٍىضۇ، ئِّٗب ئىٕطبٔالر ثوٌطب ئبٌالھٕي جوٌۇق ثىٍٍّٗضۇ. 

_ ئىٕطبٔالر ئ زٌىرىٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچىطي، ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچي،  111

ېگىٍىپ، ئ زٌىرىٕىڭ سبرٌىمىٕي ۋٖ ئبجىسٌىمىٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ. ئبٌالھمب ِٗۈگۈ ھبٍبت ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ئ

 ِٗسٍۇلبجحىٓ ثىرٖرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔٗر لىَبِٗت وۈٔي چولۇَ زىَبْ جبرجىضۇ.

_ رٖثجىگٗ لبرىحب ئىّبٔي ِۇوِّٗٗي ثوٌؽبْ ھبٌضا ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ  111

ٍىرىٕي وېٍّٗحىػحٗن ئۇۋاٌچىٍىممب ئۇچراغحىٓ لىٍچٗ ئٗٔطىرٖظ گۇٔبھٍىرىٕي و پٍٗحىع ٍبوي ضبۋاث

 ٍولحۇر.

_ ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب رىؽجٗجٍٗٔضۈرگىٕىّىسصٖن، وبپىرالرٔي گۇٔبھ _  112

ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىػحىٓ ۋٖ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئبلىۋىحىضىٓ ئبگبھالٔضۇرصۇق. 

ٔطۇْ صٖ ، ثۇ لۇرئبٕٔي ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍضۇق، ئۇالرٔي رٖثجىضىٓ لورلطۇْ ٍبوي ئۇالرٔي چۈغٗ

 ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ صٖ ، ئۇٔىڭضا جۈرٌۈن ئبگبھالٔضۇرۇغالرٔي ثبٍبْ لىٍضۇق.

_ ھٗلىمىٌ پبصىػبھ ئبٌالھ ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈْ ۋٖ ِۇلٗصصٖضحۇر، پبرچٗ ٔۇلطبٔالرصىٓ  113

ٍٗوىٗ _ ٍېگبٔٗ پبصىػبھٍىمي ثىٍْٗ ثۇ صۇَٔبٔىڭ ثبرٌىك پبصىػبھٍىرىٕي، پبوحۇر، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ 

زاٌىٍّىرىٕي لٗھر لىٍؽۇچىضۇر، وبئىٕبجٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ئ زى ٍبٌؽۇز ثبغمۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ 

ھٗلحۇر، ئۇٔىڭ ۋٖصىطي ھٗلحۇر، ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرى ھٗلحۇر، ئۇٔىڭضىٓ وٌٗگْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضٗ 

ِجٗر! جىجرىً ضبۈب ٍٗجىۈزۈۋاجمبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي جبِبِال  ثوٌّىؽۇچٗ، ئۇٔي ھٗلحۇر. ئي پٍٗؽٗ

 صېگىٓ.« ئي رٖثجىُ! ئىٍىّىّٕي جېشىّۇ زىَبصٖ لىٍؽىٓ!»ئولۇغمب ئبٌضىرا  وٗجّىگىٓ. 

_ ئبصَٖ ِٗزوۇر صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍېَىػحىٓ ئىٍگىرى، ثىس ئۇٔىڭؽب ئۇٔي ٍېّٗضٍىىىٕي  114

ئىجٍىص ضبۈب ۋٖ ئبٍبٌىڭؽب صۈغّٗٔضۇر، ئۇ ضىٍٗرٔىڭ جٕٗٔٗجحىٓ »ئۇٔىڭؽب9  جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ۋٖ

چىمىپ وېحىػىڭالرؼب ضٗۋٖة ثوٌّىطۇْ، ئۇ چبؼضا ضْٗ ۋٖ ئبٍبٌىڭ صۇَٔبصا جبپب _ ِۇغٗلمٗجحٗ 

صېگْٗ ئىضۇق. غٍٗحبْ ئبصِٖٕي ئبزصۇرصى، ئۇ غٍٗحبٕٔىڭ ھىٍَىطىگٗ ثوٍطۇٔضى، « لبٌىطىٍٗر

مبرصى، ثىس ئبصِٖضٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب رىئبٍٗ لىٍىضىؽبْ وۈچٍۈن ٔٗضىھٗجٕي ٍبصىضىٓ چى

 ئىراصىٕي و رِىضۇق.

ئبصِٖگٗ ھ رِٗت »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ثىس پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ  115

ضى، صېگْٗ ئىضۇق، ئۇالر ئِٗرىّىسگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ ضٗجضٖ لىٍ« ۋٖ ئىسزٖت ضٗجضىطي لىٍىڭالر

 ٌېىىٓ ئىجٍىص ضٗجضٖ لىٍؽىٍي ئۇٔىّىضى.



ئي ئبصَٖ! ئىجٍىص ضبۈب ۋٖ ئبٍبٌىڭؽب صۈغّٗٔضۇر، ئۇٔىڭضىٓ ھٗزٖر »_ ثىس صېضۇق9  116

ئٍٍٗٗۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍّبۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئىجٍىطمب ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ئۇ ضىٍٗرٔي 

 ِۇغٗلمٗجحٗ لبٌىطىٍٗر. _ٗجطٗۈالر جبپب جٕٗٔٗجحىٓ چىمىرىۋېحىضۇ، ضىٍٗر جٕٗٔٗجحىٓ چىمىپ و

_ ئي ئبصَٖ! ضْٗ ثۇ جٕٗٔٗجحٗ ٔېّٗجٍىٕىطْٗ، ئبچ لبٌّبٍطْٗ، وىَىٕىطْٗ، ٍبٌىڭبچ  117

 لبٌّبٍطْٗ.

 «._ ھِٗضٖ جٕٗٔٗجحٗ ئۇضطب  لبٌّبٍطْٗ، وۈٕٔىڭ ئىططىمىضىّۇ لبٌّبٍطْٗ 118

ْٗ ضبۈب ِېۋىطىٕي ٍېگْٗ ئي ئبصَٖ! ِ»_ غٍٗحبْ ئبصِٖگٗ ۋٖضۋٖضٗ لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب9  116

ئبصَٖ ھېچ ئ ٌٍّٗضىؽبْ، ِٗۈگۈ ٍبغبٍضىؽبْ ۋٖ لوٌضىٓ وٗجّٗش پبصىػبھٍىممب ئېرىػىضىؽبْ ثىر 

 صېضى.« صٖرٖسٕي و رضىحىپ لوٍبٍّۇ؟

_ ٔىھبٍٗت، ئبصَٖ ثىٍْٗ ھٗۋۋا ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىضىٓ ٍېضى، غۇٔىڭ  111

ي ئېچىٍىپ لبٌضى، ئۇالر ئٗۋرٖجٍىرىٕي ٍ گٗظ ئۈچۈْ جٕٗٔٗجحىىي ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ٍېپىمٍىك ئٗۋرىح

صٖرٖسٍٗرٔىڭ ٍوپۇرِبلٍىرىٕي ئ زٌىرىگٗ چبپالغمب وىرىػحي. ئبصَٖ رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك 

 لىٍضى، ئبٌالھ ٍېمىٍٕىػىػحىٓ ِٗٔئي لىٍؽبْ صٖرٖسٕىڭ ِېۋىطىٕي ٍٗ  ئېسىپ وٗجحي.

جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍضى، ئۇٔي ئ زىگٗ ٍېمىٓ لىٍضى ۋٖ  _ ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئبصِٖٕي پبوال  111

 ئۇٔىڭؽب جوؼرا ٍوٌٕي و رضٗجحي.

ضىٍٗر ئىجٍىص ثىٍْٗ لوغۇٌۇ  ھِّٗىڭالر »_ ئبٌالھ ئبصَٖ ۋٖ ھٗۋۋاؼب ئېَححي9  112

جٕٗٔٗجحىٓ چۈغۈۈالر، ضىٍٗر ئِٗضى ثىر _ ثىرىڭالرؼب صۈغّْٗ. )ئي ئبصَٖ ئٗۋالصى!  ضىٍٗرگٗ 

ىٓ ھىضاٍٗت ۋٖ ھٗلىمٗجٕىڭ ثبٍبٔي وٌٗگٗٔضٖ، وىّىي ِېٕىڭ ھىضاٍىحىّگٗ ۋٖ ِېٕىڭ جٗرىپىّض

ثبٍبٔىّؽب ئٗگىػىپ ئِٗٗي لىٍطب، ئۇ ئبصَٖ ثۇ صۇَٔبصا ھىضاٍٗت جبپىضۇ، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ئبزاثمب 

 ئۇچرىّبٍضۇ.

جبپبٌىك _ وىّىي ِېٕىڭ ھىضاٍىحىّضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىىْٗ، ئۇٔىڭ ثۇ صۇَٔبصىىي ھبٍبجي جبر ۋٖ  113

ثوٌىضۇ، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ لٗثرىطي جبرچىٍىك ثوٌىضۇ ۋٖ ئبزاثٍىٕىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ثىس ئۇٔي ھېطبة 

 «.ٍِٗضأىؽب وور ھبٌىحىضٖ ٍىؽىّىس

ئي رٖثجىُ! ٔېّىػمب ِېٕي وور لىٍىپ »_ ئبٌالھٕىڭ ھىضاٍىحىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ئۇ ئىٕطب9ْ  114

 صٍٖضۇ.« ؟لوٍضۇڭ؟ صۇَٔبصا ِېٕىڭ و زۈَ و رٖجحىؽۇ

جوؼرا، ِْٗ ضېٕي وور لىٍىپ لوٍضۇَ، چۈٔىي ضبۈب ِېٕىڭ »_ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ئېَحىضۇ9  115

روغْٗ ئبٍٗجٍىرىُ وٌٗگْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇ ئبٍٗجٍٗرصىٓ ٍۈز ئ رۈصۈڭ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّىضىڭ. 



ثۈگۈْ ضْٗ صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىڭضا ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔي و زگٗ ئىٍّبً جبغال  لوٍؽبٔضٖن، ضّٗٔۇ 

 «.صوزاسمب جبغالٔؽبْ پېحي لبٌىطْٗ

_ رٖثجىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ ئېَحّىؽبٔالرٔي  116

ثۇ صۇَٔبصا غۇٔضاق جبزاالٍّىس، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاة جېشىّۇ لبجحىمحۇر، جېشىّۇ 

 ئۈزۈٌٍّٗضىؽبْ ئبزاثحۇر.ِٗۈگۈٌۈوحۇر. چۈٔىي ئۇ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇرۇْ ئ جىْٗ ٔۇرؼۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي  117

ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍؽبٍٔىمىّىس، ضېٕىڭ لٗۋِىڭٕي ھىضاٍٗجىٗ ثبغالغمب ٍېحٗرٌىه ئِٗٗضّۇ؟ 

ىپ ٍۈرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ھبٌجۇوي، ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ھبالن لىٍىٕؽبْ ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ِبوبٍٔىرىضا وېس

غٗھٗرٌىرىٕىڭ سبراثىٍىرىٕي و رۈ  جۇرىضۇ. ثۇٔىڭضا ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ 

 ئىجرٖجٍٗر ثبر.

_ رٖثجىڭٕىڭ ئبٌضىٓ ثٌٗگىٍىگْٗ ھ وّي ۋٖ وبپىرالرٔي جبزاالغٕىڭ ِۇئٍَْٗٗ ۋالحي  118

ۇالر وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه ثۇ ثوٌّىطب ئىضى، ئۇالر صٖرھبي ھبالن ثوٌؽبْ ثوالجحي. چۈٔىي ئ

 ھبالوٗجىٗ جېگىػٍىىحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرٔىڭ ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗغٍىرىگٗ ۋٖ ٍبٌؽبْ  126

ض زٌىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ، وۈْ چىمىػحىٓ ئىٍگىرى ثبِضات ٔبِىسىضا، وۈْ پېحىػحىٓ ثۇرۇْ ئٗضىر 

جٗضجىھ ئېَحمىٓ،  ، ئۇٔىڭؽبِىسىضا رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ ٔبِىسىضا ۋٖ وېچىٕىڭ ضبئٗجٍىرىضٖ سۇپحْٗ ٔب

وۈٔضۈزٔىڭ صٖضٍٗپىي ھَٗ ئبسىرلي ۋالىحٍىرىضا پېػىٓ ۋٖ غبَ ٔبِبزٌىرىضا رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ  

جٗضجىھ ئېَحمىٓ. ثۇ ِۇغۇ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗر ثىٍْٗ ضْٗ رازى ثوٌؽۇصٖن ِۇوبپبجمب ئېرىػىػىڭ 

 ئۈچۈٔضۇر. 

رٔي ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػبظ وبپىرالرٔي ثٗھرىّْٗ لىٍؽبْ جۈرٌۈن _ ثىس ئبغۇ ِۇغرىىال 121

ٔېّٗجٍٗرگٗ و ز ضبٌّىؽىٓ. چۈٔىي ئۇ ٔېّٗجٍٗر صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ئ جىۈٔچي  زىٕٕٗجٍىرىضۇر.  ثىس ثۇ 

ٔېّٗجٍٗرٔي ئۇالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ ئبجب لىٍضۇق. رٖثجىڭٕىڭ ئبجب لىٍىضىؽبْ رىسلي ۋٖ ِۇوبپبجي ضْٗ 

رگْٗ ثۇ ئ جىۈٔچي ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر ۋٖ ِٗۈگۈٌۈوحۇر. چۈٔىي ئۇ ئۈچۈْ ئۇالرؼب ثٗ

 رىسىك ثىٍْٗ ِۇوبپبت ئۈزۈٌۈ  لبٌّبً صاۋاٍِىػىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبئىٍٗۈضىىىٍٗرٔي ٔبِبز ئولۇغمب ثۇٍرۇؼىٓ، ئ زۈۈّۇ ئۇٔي ئبصا لىٍىػحب  121

س، ئٗوطىچٗ ضېٕي ثىس رىسىمالٔضۇرىّىس، چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ، ثىس ضٗٔضىٓ رىسىك جٌٗٗ  لىٍّبٍّى

 ٍبسػي ئبلىۋٖت صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ جٗلۋاصارالرؼب سبضحۇر.



رٖثجىڭضىٓ ضېٕىڭ راضحچىٍٍىمىڭؽب »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر9  122

صٍٖضۇ، ئۇالرؼب ثۇرۇٔمي ضبِبۋى « صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ئبالِٗت ئېٍىپ وٌِّٗٗطْٗ؟

 بثالرصىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي جٗضحىمالٍضىؽبْ ثۇ لۇرئبْ وٌّٗىضىّۇ؟! وىح

_ ئٗگٗر ثىس ئبغۇ وبپىرالرٔي ئ زٌىرىگٗ ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىع ۋٖ ثىرٖر وىحبة  123

ئي رٖثجىّىس! ثىسگٗ ثىرٖر »چۈغۈرۈغحىٓ ئىٍگىرى ھبالن لىٍؽبْ ثوٌطبق، ئۇالر ئٌٗۋٖجح9ٗ 

ضېٕىڭ ئبزاثىڭؽب لېٍىػحىٓ ۋٖ سبر _ زٖثۇْ ثوٌۇغحىٓ  پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىْٗ ثوٌطبۈچۇ! ثىس

صېگْٗ « ئىٍگىرى، ضېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىڭگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ھٗلىمٗجىٗ ئٗگٗغىْٗ ثوالر ئىضۇق

 ثوالجحي.

ضىٍٗرِۇ، ثىسِۇ زاِبٕٔىڭ لبٔضاق »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  124

ڭ وىّگٗ ِٗٔطۇ  ئىىٍٗٔىىىٕي وۈجّٗوحىّىس. وۈجۈۈالر، ئبٍٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي، ؼٌٗىجٗ ۋٖ ٔۇضرٖجٕى

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسصىٓ وىّٕىڭ جوؼرا ٍوٌضا ئىىٍٗٔىىىٕي، وىّٕىڭ ھىضاٍٗت ئۈضحىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي 

 «.ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر

  



 ئٗٔبىيب ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

_ ئىٕطبٔالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ھېطبثىٕي ثېرىػىٕىڭ ۋالحي  1

ٍېمىٕالغحي. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، وبپىرالر ثۇ ئبگبھالٔضۇرۇغحىٓ ٍۈز ئ رۈ ، ِۇغۇ ھٗلىمٗجحىٓ 

 ٍۈرِٗوحٗ. ؼٗپٍٗت ئىچىضٖ 

لۇرئبٔضىٓ لبٔضالال ثىر ئبٍٗت ٔبزىً لىٍىٕىپ ئۇالرؼب ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇالر ئۇٔىڭؽب  _ 2_  1

صىٍٍىرى ئوٍۇْ جبِبغبؼب ثېرىٍگْٗ ۋٖ ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ھبٌضا لۇالق ضېٍىػىضۇ. غۇۈب ئۇ 

ٗٔپٗئٗجي ۋٖ ٔٗپطي وبپىرالر لۇرئبٔضىٓ پۈجۈًٍٔٗ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبٍٔىمحىٓ، ئ زٌىرىٕىڭ صۇَٔبٌىك ِ

ھٗۋٖضٍىرى ثىٍٗٔال ثٗٔض ثوٌۇ  لبٌّبلحب. ئۇالر لۇرئبٔضىىي ھٗلىمٗجٍٗر ھٗلمىضٖ ئٗلٍىٕي 

ئىػٍٗجٍّٗضۇ. لۇرٍٖع لٗثىٍىطىٕىڭ وبپىرٌىرى ئىٕطبٔالرٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ 

ضىٍٗرگٗ ِۇھِّٗٗص »ئېَحىػحىٓ جوضۇظ ئۈچۈْ ِٗسپىٌ پىالْ جۈزۈغحي، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 

ئوسػبغال ثىر ئىٕطبْ جۇرضب، ئۇ ضىٍٗرگٗ ئولۇ  ثٗرگْٗ لۇرئبْ ضېھىر جۇرضب، ئۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ 

 صېضى.« ئوسػبغال ئىٕطبْ ئىىٍٗٔىىىٕي و رۈ  جۇرۇ ، لبٔضالّۇ ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىطىٍٗر؟

رٖثجىُ ئبضّبْ، »_ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ئىػٕي ئبٌالھمب جبپػۇرۇ  ِۇٔضاق صېضى9  3

ئېَحىٍؽبْ ھٗرثىر ض زٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ضىٍٗر ٍوغۇرؼبْ ض زٌىرىڭالرٔىّۇ ثىٍىپ جۇرىضۇ.  ېّىٕضاز

)ثۇ «. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر

 ئبٍٗجحٗ وبپىرالر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ .

ثۇ »صېضى، ثٗزىطي « ضېھىرصۇر» ثٗزىطي ئۇٔي_ وبپىرالر لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىپال لبٌّبً،  4

ئۇ ۋٖھَي ئِٗٗش، ثٌٗىي ِۇھِّٗٗص »صېضى، ثٗزىطي « ھٗلىمىحي ٍوق، لبالٍّىمبْ چۈغٍٗرصۇر

ِۇھِّٗٗص غبئىرصۇر، ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ لۇرئبّٔۇ »صېضى، ٍٗٔٗ ثٗزىطي « جولۇ  چىممبْ ض زٌٗرصۇر

ئىػٗٔطۇْ صېطٗ، ثىسگٗ ضبٌىھٕىڭ چىػي ِۇھِّٗٗص ئٗگٗر ثىسٔي »صېضى. ٍٗٔٗ ئۇالر « غېئىرصۇر

ج گىطىگٗ، ِۇضبٔىڭ ھبضىطىؽب ۋٖ ئىَطبٔىڭ ِ جىسىٍىرىگٗ ئوسػبظ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر 

 صېضى.« وٌٗحۈرگٗٔضٖن ھېططىٌ )زاھىرىٌ  ِ جىسىٍٗرٔي وٌٗحۈرضۇْ

_ ثۇرۇْ ئ جىْٗ وبپىرالر ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىضىٓ ِ جىسٖ جٌٗٗ  لىٍؽبٔضا، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر  5

لٗۋِي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٍٗرٔي وٌٗحۈرگْٗ جۇرضىّۇ، ئۇالر ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھ 



 ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ جۇرضب، ِٗوىىٍىه وبپىرالر ئ زٌىرى جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٍٗر

 وٌٗحۈرۈٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ئىّبْ ئېَحبِضۇ؟ ٍبق، ئۇالر ھٗرگىس ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ثىس ئىٕطبٔالر ئبرىطىضىٓ پٗلٗت ئٗرٌٗرگىال ۋٖھَي لىٍىپ،  6

ئۇالرٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، پٗرىػحىٍٗرٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجّىضۇق. ئي ِٗوىىٍىه 

 ! ثۇٔي ثىٍّىطٗۈالر، ئىٍگىرىىي ضبِبۋى وىحبثالرٔي ثىٍىضىؽبْ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىضىٓ ضوراۈالر.وبپىرالر

_ ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕطبْ جٗثىئىحىضىٓ ھبٌمىپ وٗجىْٗ،  7

ٍېَىع _ ئىچىػىٗ ِوھحبج ثوٌّبٍضىؽبْ لىٍىپ ئٗۋٖجىىٕىّىس ٍوق ھِٗضٖ ئۇالر ئ ًٌّٗ ِٗۈگۈ 

 ىؽبْ وىػىٍٗرِۇ ئِٗٗش ئىضى.لبٌىض

_ ئبٔضىٓ ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثٗرگْٗ ٔۇضرٖت ئبجب  8

لىٍىع ھٗلمىضىىي ۋٖصىّىسٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرصۇق، رٖثجىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ 

 وبپىرالرٔي ھبالن لىٍضۇق.

ٍضۇق. ئٗگٗر ئۇٔىڭضىٓ ٔٗضىھٗت ئبٌطبۈالر، _ ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لى 16 

ضىٍٗرگٗ  ئۇٔىڭضا ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئىسزىحىڭالر ۋٖ غبْ _ غٗرىپىڭالر ثبر. 

 سبش لىٍؽبْ ثۇ ئىٕئبِىّٕي ئٗلىً ئىػٍىحىپ ئوٍال  ثبلّبِطىٍٗر؟

پ ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ _ ثىس ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىٍىرىٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍى 11

 لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ پۈجۈًٍٔٗ ھبالن لىٍىۋٖجحۇق، ئۇالرصىٓ وېَىٓ ثبغمب لٗۋٍِٗرٔي پٍٗضا لىٍضۇق.

_ ئۇ وبپىرالر ئ زٌىرىگٗ ثىسٔىڭ لبجحىك ئبزاثىّىس چۈغۈۋاجمبٍٔىمىٕي و رگْٗ چبؼضا، ئۇالر  11

 غٗھٗرٌىرىٕي جبغال  صٖرھبي لبچىضۇ.

لبچّبۈالر! ثبٍبغبت »چبلىرىٍىضۇ ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ھبٌضا9 _ غۇ چبؼضا ئۇالر  12

جۇرِۇغۇۈالرؼب ۋٖ جۇراٌؽۇ جبٍٍىرىڭالرؼب لبٍحىڭالر، صۇَٔبٌىمىڭالر جوؼرۇٌۇق ضىٍٗرصىٓ ضورىٍىػي 

 صېَىٍىضۇ.« ِۇِىىٓ

_ ئۇالرٔىڭ ثېرىضىؽبْ جبۋاثي ئ زٌىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ  13

ۋاً ئىطىث! ثىس وبپىر ثوٌۇ  ھٗلىمٗجْٗ ئ زىّىسگٗ ئ زىّىس زۇٌۇَ »ۋٖ پۇغبٍّبْ لىٍىپ9  ثوٌّبٍضۇ

 صېَىػىضۇ.« لىٍىپحۇق

_ ئۇالرٔي ئورۇٌؽبْ زىرائٗجحٗن ھبالن لىٍىپ جبٍٔىرىٕي ئبٌؽىٕىّىسؼب لٗصٖر، ئۇالر ٍۇلىرىمي  14

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر  پٗرٍبصىٕي ۋٖ ئېحىراپىٕي جٗورارال  جۇرىضۇ. ئي ِۇغرىىالر! ِۇھِّٗٗص



لىٍىػٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. ئٗگٗر پٍٍٗىڭالرصىٓ ٍبّٔىطبۈالر ثۇرۇٔمىالرؼب 

 چۈغىْٗ ئبزاة ضىٍٗرگىّۇ چۈغىضۇ.

_ ثىس ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ثىىبرؼب  15

لۇصرىحىّىسٔىڭ ئبالِٗجٍىرى ضۈپىحىضٖ  ٍبراجّىضۇق. ثٌٗىي، ثىس ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي

ئي ئىٕطبٔالر! ثۇالرصىٓ ئىجرٖت ئېٍىپ، ثوالرٔي ٍبراجمبْ زاجٕىڭ ئوسػىػي ٍوق  ٍبراجحۇق، 

 ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئىجبصٖجٕىڭ پٗلٗت ئۇٔىڭؽىال الٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىۋېٍىڭالر.

ۋٖجحٗ ثىس ئۇٔي ضىٍٗرٔىڭ _ ئٗگٗر ثىس ثبال ٍبوي ئبٍبي ثىٍْٗ جبِبغب لىالٍٍي صېطٗن، ئٌٗ 16

ئبراۈالرصىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئ ز صٖرگبھىّىسصىٓ جبٌٍىؽبْ ثوالجحۇق، ئِّٗب ثىس ئۇٔضاق لىٍّىضۇق. 

 چۈٔىي ئۇٔضاق لىٍىع ثىسگٗ الٍىك ئِٗٗش.

_ ثٌٗىي ثىس ثبجىٍؽب ھٗق ثىٍْٗ زٖرثٗ ثېرىّىس، ھٗق ثبجىٍٕي ٍبٔجىپ جبغالٍضۇ، ثبجىً غۇ  17

ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕي ئۇٔىڭؽب الٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ  ھبِبْ جوزۇ  وېحىضۇ.

 ضۈپٗجٍىگٍٗٔىىىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ ئبسىرٖجحٗ ئبزاثمب لبٌىطىٍٗر.

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ئبٌالھٕىڭ  18

وۈچىٍىك لىٍىپ ثبظ جبرجّبٍضۇ ۋٖ ھېرىپّۇ صٖرگبھىضىىي پٗرىػحىٍٗر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ چ

لبٌّبٍضۇ. ئبٌالھمب ئۇٔىڭ ِٗسٍۇلبجي ۋٖ ثٗٔضىطي ثوٌؽبْ ثىرىٕي غېرىه وٌٗحۈرۈظ لبٔضالّۇ صۇرۇش 

 ثوٌطۇْ؟!

_ ئۇالر وېچٗ _ وۈٔضۈز ھِٗىػٗ ئبٌالھمب زىىىر ئېَحىپ، جٗضجىھ ئېَحىپ جۇرىضۇ، لٗجئىٌ  16

 ثوغىػىپ لبٌّبٍضۇ.

  ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرٌٍّٖٗضىؽبْ ئبجىس ِٗسٍۇلبجٕي ِٗثۇص لىٍىۋاٌطب ثوالِضۇ؟_ ِۇغرىىالر ئ 11

_ ئبضّبٔالرصا ۋٖ زېّىٕضا ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھالر ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ وبئىٕبجٕىڭ ٔىساِي  11

ثۇزۇٌؽبْ ثوالجحي. ئٗرغٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔىڭ ضۈپٗجٍىگْٗ 

 ٖ ٍبٌؽبٍٔىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.ٔٗرضىٍىرىضىٓ ۋ

_ ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچي ۋٖ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ زات  12

ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجي ھٗلمىضٖ چىمبرؼبْ ھ وۈٍِىرى 

 ىضۇ.جوؼرۇٌۇق ضوراٌّبٍضۇ، ثٗٔضىٍٗر ثوٌطب لىٍؽبْ _ ئٗجىٍٗٔىرىضىٓ ضورىٍ

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ٔٗرضىٍٗرٔي پبٍضا ٍٗجىۈزىضۇ، زىَبٔضىٓ ضبلالٍضۇ،  13

ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرٌٍٖٗضۇ ۋٖ جىرىىٍٗرٔي ئ ٌحۈرٌٍٖٗضۇ صٖ  ئىالھ لىٍىۋاٌضىّۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! 



ٍىڭالر ثوٌطب ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىڭالرٔىڭ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖى»ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي9 

وٌٗحۈرۈۈالر، ِبۈب وٌٗگْٗ لۇرئبٔضا ۋٖ ِٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ وٌٗگْٗ ضبِبۋى 

ئۇالر پٗلٗت «. وىحبثالرصا ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ صٌٖىً ٍوق

جحىٓ ٍۈز ئ رۈگۈچىضۇر ۋٖ ٔبصأٍىك ۋٖ جٗلٍىضچىٍىه ثىٍٗٔال ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرىضۇ، ئۇالر ھٗلىمٗ

 ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽۇچىضۇر. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگ9ٗ  14

ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھمب ئىشالش لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت »

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« لىٍىڭالر

ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي »ٗرىػحىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ لىسٌىرى صٖ  ج ٍٍۈ ، [ ِۇغرىىالر پ16_  15

صېَىػحي. ئبٌالھ ثۇٔىڭضىٓ پبوحۇر. ئٗوطىچٗ، پٗرىػحىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ھ رِٗجٍىه ۋٖ پٗزىٍٗجٍىه « ثبر

ثٗٔضىٍىرىضۇر. ئۇالر ئىحبئٗجچبٍٔىمىضىٓ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ض زٌٗرٔىال لىٍىضۇ، ئبٌالھ ثۇٍرۇِىؽبْ ئىػٕي 

 ۇ.لىٍّبٍض

_ ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ لىٍىپ ثوٌؽبْ ۋٖ لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ثبرٌىك ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ،  17

ئۇالر ئبٌالھ غبپبئٗت لىٍىػمب رازى ثوٌؽبْ وىػىٍٗرگىال غبپبئٗت لىٍىضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ 

 جۇرىضۇ. پٗرِبٍٔىرىؽب سىالپٍىك لىٍىػحىٓ لبجحىك ھٗزٖر ئٍٍٍٗٗضۇ، ئبٌالھحىٓ لورلۇپال

_ پٗرىػحىٍٗرصىٓ ثىرى ئ زىٕي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ صٖۋاٌضى صٖ  پٗرٖز لىٍؽبٔضىّۇ، ثىس  18

ئۇٔضاق پٗرىػحىٕي صوزار ثىٍْٗ جبزاالٍّىس، ثىس ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ 

 ھٗرلبٔضاق ِۇغرىىٕي ِۇغۇٔضاق جبزاالٍّىس.

ئبضّبٔالر ثىٍْٗ زېّىٓ ثىر _ ثىرىگٗ جۇجبظ ئىضى، ئبضّبٔضىٓ _ ئبغۇ وبپىرالر ثىٍِّٗضۇوي،  26

ٍبِؽۇرِۇ ٍبؼّبٍححي، زېّىٕضىٓ ئ ضۈٍِۈوّۇ چىمّبٍححي. ثىس لۇصرىحىّىس ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي 

ئبٍرىۋٖجحۇق، ٍبِؽۇرٔي ئبضّبٔضىٓ چۈغۈرصۇق، ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي زېّىٕضىٓ چىمبرصۇق، ھِّٗٗ 

ئىٕىبرچىالر ئ زٌىرى و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ثۇ ھٗلىمٗجٍٗرگىّۇ جبٍٔىمٕي ضۇصىٓ ٍبراجحۇق. ئۇ 

 ئىػِّٗٔٗضۇ؟ 

_ زېّىٕٕي جٗۋرٖ  وٗجّىطۇْ صٖ ، ئۇٔىڭ ئۈضحىضٖ جبؼالرٔي ٍبراجحۇق، ئۇالرٔي ئبٌالھمب  21

ئىجبصٖت لىٍىع ۋٖ جىرىىچىٍىه لىٍىع ٍوٌىضا و زٌىگْٗ جبٍٍىرىؽب ٍېحىپ ثبرضۇْ صٖ ، زېّىٕضا وٗڭ 

 لىٍضۇق.ٍوٌالرٔي ثٗرپب



_ ئبضّبٕٔي زېّىٓ ئۈچۈْ ثىشٗجٗر جورۇش لىٍضۇق، ئۇ ھٗرگىس چۈغۈ  وٗجٍّٗضۇ،  21

غٍٗحبٔالر ئۇٔىڭ سٗۋٖرٌىرىٕي ئوؼرىٍىَبٌّبٍضۇ. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، وبپىرالر وۈْ، ئبً ۋٖ 

 ٗجحىضۇر.ٍۇٌحۇز لبجبرٌىك ئبالِٗجٍىرىّىسصىٓ ئىجرٖت ئېٍىػحىٓ ۋٖ ثۇ ھٗلحٗ جٗپٗوىۇر لىٍىػحىٓ  ؼٗپٍ

_ ئبٌالھ وېچىٕي وىػىٍٗر ئبراَ ئبٌىضىؽبْ ۋالىث لىٍؽبْ ۋٖ وۈٔضۈزٔي جىرىىچىٍىه لىٍىضىؽبْ  22

ۋالىث لىٍؽبْ، وۈٕٔي وۈٔضۈزٔىڭ، ئبٍٕي وېچىٕىڭ ئبالِىحي لىٍىپ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى 

 ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئورثىحىطىضا ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ.

ىٓ ئىٍگىرىّۇ ھېچ وىػىٕي صۇَٔبصا ِٗۈگۈ  لبٌىضىؽبْ لىٍّىضۇق، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔض 23

ضْٗ ئ ٌطٗڭ، ئۇالر ِٗۈگۈ لبٌىّىس صٖ  ئوٍالِضۇ؟ ثۇ ِۇِىىٓ ئِٗٗش. )ثۇ ئبٍٗت سىسىر 

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئ ٌگٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ، چۈٔىي ئۇِۇ ئىٕطبٔضۇر .

ٔچىٍىه ئۇزۇْ ئ ِۈر و رضىّۇ ثٗرىجىر _ ھٗرثىر جبْ ئىگىطي ئ ٌۈِٕي جېحىؽۇچىضۇر، ئۇ لب 24

ئ ًٌّٗ لبٌّبٍضۇ. ئىٕطبٕٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا ِٗۋجۇت ثوٌۇ  جۇرۇغي پٗلٗجال غٗرىئٗجٕىڭ ثۇٍرۇلٍىرى 

ثىٍْٗ، ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىك ثىٍْٗ ضىٕبظ ئۈچۈٔضۇر. غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ، ھِّٗٗ ئبصَٖ  

چۈْ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئېٍىع ئۈ

 لبٍحۇرۇٌىضۇ.

ضىٍٗرٔىڭ ِٗثۇصٌىرىڭالرٔي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالر ضېٕي و رگْٗ چبؼضا ثىر _ ثىرىگ9ٗ  25

صېَىػىپ ضېٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ. ئۇالر رٖھّبْ ئبٌالھٕي، « ئٍٗىجٍٍٗضىؽبْ ئبصَٖ ِۇغۇِۇ؟

 ھىضاٍٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرصۇر. ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ۋٖ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٕٔي،

_ ئىٕطبْ ئبٌضىراۈؽۇ ٍبرىحىٍؽبْ ثوٌۇ ، ئىػالرٔىڭ جېس ئٌِٗٗگٗ ئېػىػىؽب ئبٌضىراٍضۇ.  26

لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕىڭ جېسرٖن چۈغۈغىگٗ ئبٌضىراٍضۇ. غۇۈب ئبٌالھ 

ىحىپ لوٍىضىؽبٍٔىمىضىٓ ۋٖ ئبزاثٕىڭ جېس چۈغۈغىگٗ ئۇالرٔي ئ زٌىرى ئبٌضىرا  وېحىۋاجمبْ ئبزاثٕي و رض

 ئبٌضىراغٕىڭ سٗجىرىضىٓ ئبگبھالٔضۇرصى.

ئي ِۇھِّٗٗص! ئٗگٗر ضْٗ »_ وبپىرالر ئبزاثٕىڭ چۈغۈغىگٗ ئبٌضىرا  ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍىپ9  27

ۋٖ ٍېٕىڭضىىىٍٗر راضحچىٍالرصىٓ ثوٌطبۈالر، ضْٗ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ثۇ ئبزاة لبچبْ ئٌِٗٗگٗ 

 صېَىػىضۇ.« ئبغىضۇ؟

ئٗگٗر ئبغۇ وبپىرالر ئۇ چبؼضا، ٍۈزٌىرىضىٓ، صۈِجىٍىرىضىٓ ئبزاثٕي جوضۇ   39_ 

لبالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئ زٌىرىٕي ئبزاثحىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ٍبرصَٖ 

لىٍؽۇچي جبپبٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍگْٗ ثوٌطب، ھٗرگىس وۇـرىٕي صاۋاِالغحۇرِبٍححي ۋٖ 

 ڭ ثبٌضۇر ٍۈز ثېرىػىٕي جٌٗٗ  لىٍّبٍححي.ئبزاثٕى



_ لىَبِٗت ئۇالرؼب جۇٍۇلطىس وېٍىضۇ _ صٖ، ئۇالرٔي ئباللساصٖ لىٍىۋېحىضۇ، ئۇالر لبجحىك لورلۇ   36

وېحىضۇ، ئبزاثٕي ئ زٌىرىضىٓ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇ، پۇغبٍّبْ لىٍىع ۋٖ جٗۋثٗ لىٍىۋېٍىع ئۈچۈْ 

 ئۇالرؼب ِ ھٍٗجّۇ ثېرىٍٍّٗضۇ.

ٍؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرِۇ ھٗلىمٗجْٗ ِٗضشىرٖ _ ئي پٗ 31

لىٍىٕؽبْ ئىضى. ئِّٗب ئۇالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ وبپىرالرٔي غۇ ِٗضشىرىطىٕىڭ جبزاضي ثوٌؽبْ 

 ئبزاة لورغب  ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ ئىضى.

چىضٖ ٍبوي ضىٍٗرگٗ وې»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبزاثمب ئبٌضىرا  وٗجىْٗ ئبغۇ وبپىرالرؼب9  31

وۈٔضۈزصٖ، ئۇسالۋاجمبْ ٍبوي ئوٍؽبق چېؽىڭالرصا رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغطٗ، ضىٍٗرٔي ئۇ 

ئۇ وبپىرالر لۇرئبٔضىٓ ۋٖ رٖثجىٕىڭ ۋٖز _  ثٌٗىيصېگىٓ. « ئبزاثحىٓ ھېچىىُ ضبلال  لبالٌّبٍضۇ

 ٔٗضىھٗجٍىرىضىٓ ؼٗپٍٗجحىضۇر.

ىسصىٓ لوؼضا  لبٌىضىؽبْ ِٗثۇصٌىرى ثبرِۇ؟ _ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىٕي ثىسٔىڭ ئبزاثىّ 32

ئۇالرٔىڭ ِٗثۇص صٖۋاٌؽبْ ٔٗرضىٍىرى ئ زٌىرىٕي لوؼضىَبٌّبٍضىؽبْ جۇرضب، ثبغمىالرٔي لبٔضالّۇ 

 لوؼضىَبٌىطۇْ؟! ئۇالر ثىسٔىڭ ٍبرصىّىّىسگٗ ئېرىػٌٍّٗٗضۇ.

پٗرزٖٔث ئبجب  _ ثۇ وبپىرالر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗجضاصٌىرى ثىسٔىڭ ئۇالرؼب و   ِبي _ صۇَٔب ۋٖ 33

لىٍؽبٍٔىمىّىسؼب، ئۇالرٔىڭ ئ ِرىٕي ئۇزۇْ لىٍؽبٍٔىمىّىسؼب ۋٖ ئۇالرٔي جبزاالغٕي 

وېچىىحۈرگٍٗٔىىىّىسگٗ ئبٌضىٕىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ، وۇـرىٕي صاۋاِالغحۇرۇۋٖرصى، وۇـرىٍىمىّىسٔىڭ 

رٔي ئۇٔحۇ  جبزاضىٕي جبرجّبٍّىس صٖ  ئوٍال  لبٌضى، ثۇرۇٔمي وبپىر لٗۋٍِٗرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگٍٗٔٗ

لبٌضى. ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ زېّىٕىٕىڭ ئٗجراپىٕي لٗصِّٖۇلٗصَٖ جبراٍحىپ 

وېٍىۋاجمبْ جۇرضىّۇ، ئۇالر ؼٗپٍٗجحٗ جۇرِبلحب. ِٗوىىٕىڭ وبپىرٌىرى ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىطىگٗ 

 لبرغي چىمبالِضۇ ٍبوي ئ ٌۈِضىٓ لېچىپ لۇجۇالالِضۇ؟

پٗلٗت ِبۈب وٌٗگْٗ  ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبزاثحىٓ »ر! لٗۋِىڭگ9ٗ ئي پٍٗؽِٗجٗ _  45

ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ   صېگىٓ. ئِّٗب ثۇ وبپىرالر « ۋٖھَىگٗ ئبضبضْٗ ئبگبھالٔضۇرۇۋاجىّْٗ

 چبؼضا، ئ زٌىرىگٗ ئبۈٍىحىٍؽبْ ھٗلىمٗجٕي و ۈۈي لوٍۇ  ئبۈال  پبٍضىالّٔبٍضۇ.

ئبزراق ثىر ٔٗرضٗ ٍٗجطىال، ئ زٌىرىٕىڭ _ ئٗگٗر ئۇ وبپىرالرؼب رٖثجىڭٕىڭ ئبزاثىضىٓ  35

ئىٕىبرچىٍىمىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىضۇ، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي 

 صٍٖضۇ.« ۋاً ئىطىث! ثىس راضححىٕال ئ زىّىسگٗ زۇٌۇَ لىٍىپحۇق»ئۈچۈْ ئ زٌىرىگٗ ھبالوٗت جىٍٗ 9 

ڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي جبرجىع ئۈچۈْ، ئبصاٌٗت جبرازىٍىرىٕي _ ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي وىػىٍٗرٔى 36

ئورٔىحىضۇ، ئۇالرؼب ٍبوي ئۇالرصىٓ ثبغمىالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ. ثىراۋٔىڭ لىچب چبؼٍىك 



ٍبسػي ٍبوي ٍبِبْ ئٌِٗٗي ثوٌطىّۇ، ئۇ وىػي ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي جوٌۇق و رىضۇ، 

 ضبٔبغمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىػىٗ ٍېحٗرٌىىحۇر.ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي 

غٗوطىسوي، ثىس ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٔؽب ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي  _ 38_  37

ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً _ پبوىث، پىرئٗۋٔگٗ لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍضۇق، ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ھٗق ثىٍْٗ 

ۋاصارالرؼب ٍېحٗوچي ثوٌىضىؽبْ ٔۇرٌۇق وىحبة _ جٗۋراجٕي ئبجب لىٍضۇق. ثبجىٍٕي ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ، جٗل

ئۇ جٗلۋاصارالر ئبٌالھٕي و رًِٗ جۇرۇ  لورلىضىؽبْ، لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ  جىحرٍٖضىؽبْ 

 وىػىٍٗرصۇر.

ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبْ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي   50_

ْ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي ئورۇٔضا ، ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق لىٍىضىؽب

جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحۇر، ثۇ لۇرئبْ ٍبسػىٍىمي و  ، پبٍضىطي زور 

غۇٔضاق ئوچۇق ۋٖ روغْٗ جۇرضىّۇ، ٍٗٔىال ضىٍٗر ئۇٔي  ھٗلىمٗجْٗ  وىحبثحۇر. لۇرئبْ 

 ئىٕىبر لىالِطىٍٗر؟

ي، ثىس ئىجراھىّٕي ھىضاٍٗت لىٍضۇق، ئۇ ِۇضب ۋٖ ھبرۇٔضىٓ ثۇرۇٔال وىػىٍٗرٔي _ غٗوطىسو 41

 ھىضاٍٗجىٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ ئىضى، ئۇٔىڭ ثۇ ئىػمب الٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٗجحۇق.

ضىٍٗر ئ ز لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ٍبضب  چىمىپ »_ ئىجراھىُ ئ ز ۋالحىضا ئبجىطىؽب ۋٖ لٗۋِىگ9ٗ  41

 صېضى.« ؟چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇ ثۇجالر ٔېّٗ

ثىس ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ئۇالرؼب چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي و رگْٗ »ئۇالر9  _42 

 .صېضى« ئىضۇق، غۇۈب ثىسِۇ ئبجب_ثوۋىٍىرىّىسؼب ئٗگىػىپ ئۇالرؼب چولۇٔضۇق

ضىٍٗر ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىڭالر ِۇغۇ ثۇجالرؼب چولۇٔۇ  ھٗلىمٗجحىٓ »_ ئىجراھىُ ئۇالرؼب9  43

 صېضى.« ٍىرالٍىػىپ وٗجحىڭالر ۋٖ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلمب پبجحىڭالرجبِبِْٗ 

 صېضى.« ضْٗ راضث صٖۋاجبِطْٗ؟ ٍبوي چبلچبق لىٍىۋاجبِطْٗ؟»_ ئۇالر9  44

چبلچبق لىٍؽىٕىُ ٍوق، ئٗوطىچٗ، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئىجبصٖت »_ ئىجراھىُ ئۇالرؼب ئېَححي9  45

ڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئىگىطي ۋٖ ٍبراجمۇچىطىضۇر. ِْٗ لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ رٖثجىڭالر ئبضّبٔالرٔى

 ئۇٔىڭؽب گۇۋاھٍىك ثٗرگۈچىٍٗرصىّْٕٗ.

_ ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ضىٍٗر لبٍحىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ِْٗ چولۇَ  46

 «.ثۇجٍىرىڭالرؼب لبرغي پىالٍٔىؽبْ جٗصثىرىّٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىّْٗ ۋٖ ئۇالرٔي چېمىپ جبغالٍّْٗ



ئىجراھىُ ثۇجالرٔي چېمىپ پبرچٗ _ پبرچٗ لىٍىۋٖجحي، ئۇالر لبٍحىپ وېٍىپ  _ ٔىھبٍٗت، 47

 ثۇجالرٔي وىّٕىڭ چبلمبٍٔىمىٕي ضورا  ثبلطۇْ صٖ ، چوڭ ثۇجٕىال لبٌضۇرۇ  لوٍضى.

_ لٗۋَ لبٍحىپ وېٍىپ ثۇجٍىرىٕىڭ چېمىٍىپ پبرچٗ _ پبرچٗ ثوٌۇ  وٗجىٍٗٔىىىٕي و رۈ  ثىر  48

ۇٔضاق لىٍؽبْ وىُ؟ ئۇ ثىسٔىڭ ئۇٌۇؼالغمب جېگىػٍىه ئىالھٍىرىّىسؼب ئىالھٍىرىّىسٔي ِ»_ ثىرىگ9ٗ 

 صېَىػحي.« چېمىٍىػمب جۈرئٗت لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ زاٌىُ ئىىْٗ

ئىجراھىُ ئبجٍىك ثىر ٍىگىحٕىڭ »_ ئىجراھىُ ھٗلمىضىىي گٗپٍٗرٔي ئبۈٍىؽبٔالرصىٓ ثىرى9  56

 صېضى.« ضۇقئىالھٍىرىّىسٔي ئٍٗىجٍىگٍٗٔىىىٕي ئبۈٍىؽبْ ئى

ئىجراھىّٕي جبِبئٗجٕىڭ ئبٌضىؽب ئېٍىپ وېٍىڭالر، ئۇالر »_ ئۇالرٔىڭ وبجحىجبغٍىرى9  51

 صېضى.« ئىجراھىّٕىڭ ئ ز لىٍّىػىٕي ئېحىرا  لىٍؽبٍٔىمىٕي ئبۈال  گۇۋاھ ثوٌؽبً

ئىالھٍىرىّىسٔي »_ ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب ئېٍىپ وېٍىٕضى، ئۇالر ئىجراھىّٕي ئٍٗىجٍٗ 9  51

 صېضى.« ٍٗٔي ثۇجٍىرىّىسٔي  چېمىپ جبغٍىؽبْ ضّٗٔۇ؟)

_ ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ ھبِبلٗجٍىىىٕي سٌٗمي ئبٌَٗ ئبٌضىضا ٔبِبٍبْ لىٍىپ ئۇالرٔي ِبت لىٍىع  52

گٗ   ثٌٗىي ئبغۇ ثۇجالرٔي چېمىپ جبغٍىؽىٕي ِۇغۇ چوڭ ثۇجحۇر. ئٗگٗر ئۇ»ئۈچۈْ ئۇالرؼب9 

 صېضى.« ئۇٔىڭ ئ زىضىٓ ضورا  ثېمىڭالر! لىالٌىطب ٍبوي ضىٍٗرگٗ جبۋاة ثېرٌٖىطٗ،

_ ثۇ ۋٖلٗصىٓ وېَىٓ ئۇالر  ئوٍٍىٕىپ و رۈ ، ئ زٌىرىٕىڭ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىىٍٗٔىىىٕي  53

ئٗضٍي زاٌىّالر ضىٍٗر ئىىٗٔطىٍٗر. ضىٍٗرگٗ ھېچجىر »ھېص لىٍىػحي ۋٖ ثىر _ ثىرىگٗ وبٍىپ9 

ۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٍبوي ضىٍٗرٔي زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ ئىع لىٍىپ ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ ٍب ضىٍٗرگٗ پبٍضا ٍٗجى

صېَىػحي. ئۇالر غۇٔضاق لىٍىپ « جوضىَبٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئىالھ صٖ  چولۇٔبِطىٍٗر؟

ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ لٗۋَ ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ئېحىرا  لىٍىػحي.

لبٍحىپ، ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي  ّبٍال ثۇرۇٔمي وۇـرىٍىمىؽب_ ئبٔضىٓ ئۇالر ئۇزۇٔؽب لبٌ 54

ئۇالرصىٓ لبٔضاق ضوراٍّىس؟ ضْٗ ئۇالرٔىڭ گٗ  »گٗپحٗ ٍېڭىۋاٌّبلچي ثوٌۇ ، ئۇٔىڭؽب9 

 صېضى.« لىالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىطٗٔؽۇ؟

رۈ  لوٍۇظ [ ئىجراھىُ ئۇالرؼب ثۇجالرٔىڭ ئٗڭ ثىچبرٖ ٔٗرضىٍٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈ56_  55

ضىٍٗر لبٔضالّۇ چولۇٔطب لىٍچٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، جبغٍىۋٖجطٗ »ئۈچۈْ، ئۇالرؼب وبٍىپ9 

زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىطٍٗر؟ ئىطىث ضىٍٗرگٗ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  



« ثبلّبِطىٍٗر؟ چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍىرىڭالرؼب! لبٔضاق ٍبِبْ ئٗھۋاٌضا جۇرۇۋاجمىٕىڭالرٔي ئوٍال 

 صېضى.

[ ئۇالر ئىجراھىّٕىڭ پبوىحٍىرى ئبٌضىضا ٍېڭىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ، زوراۋأٍىممب ٍۈزٌىٕىپ9 58_  57

ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال ئىالھٍىرىڭالرؼب ٍبرصَٖ ثٗرِٗوچي ثوٌطبۈالر، ئىجراھىّٕي ئوجمب جبغال  »

ۇرصى ۋٖ ئىجراھىّٕي ئۇٔىڭؽب صېضى. ئبٔضىٓ ئۇالر چوڭ ثىر ئوت صۆۋىطىٕي ٍبٔض« و ٍضۈرۈۈالر!

ئي ئوت! ئىجراھىّؽب ضوؼۇق ۋٖ »جبغٍىضى. ئِّٗب ئبٌالھ ئىجراھىّٕي لوؼضا  لېٍىع ئۈچۈْ ئوجمب9 

 صېضى. ٔٗجىجىضٖ، ئوجحب ئىجراھىّؽب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجّىضى.« ئبِبٍٔىك ثوٌۇ  ثٗرگىٓ

ۇٍىمٗضحىٕي ثٗرثبت _ ئۇالر ئىجراھىّٕي ھبالن لىٍّبلچي ثوٌۇۋىضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ض 66

 لىٍىۋٖجحي، ئۇالرٔي ٍېڭىٍگْٗ ۋٖ رٖضۋا ثوٌؽبْ ئٗھۋاٌؽب چۈغۈرۈ  لوٍضى.

_ ثىس ئىجراھىّٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ٌۇجٕي ئىرالحىٓ لۇجمۇزۇ  چىمىپ، ثىس و پٍىگْٗ  61

ىگْٗ ٍبسػىٍىمالرٔي ئبجب لىٍىع ثىٍْٗ ثٗرىىٗجٍىه لىٍؽبْ غبَ زېّىٕىؽب ٍٗجىۈزصۇق. غبَ و پٍ

 پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئ جىْٗ جبٍضۇر.

_ ئبٌالھ ئىجراھىّؽب ئىٕئبَ لىٍىپ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضى ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىطھبق  61

ئىطىٍّىه ثىر پٗرزٖٔث ئبجب لىٍضى، ئۇٔىڭؽب ٍٗٔٗ ئىطھبق ئبرلىٍىك ٍٗئمۇة ئىطىٍّىه ثىر ٔٗۋرٖ ئبجب 

الرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئىحبئٗجّْٗ، ٍبسػي لىٍضى. ئبٌالھ ئىجراھىُ، ئىطھبق، ٍٗئمۇة لبجبرٌىم

 وىػىٍٗر لىٍضى.

_ ثىس ئىجراھىُ، ئىطھبق ۋٖ ٍٗئمۇة لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ثىسٔىڭ ئِٗرىّىس ثوٍىچٗ  62

وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ پېػۋاالر 

، ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇظ، زاوبت ثېرىع ھٗلمىضٖ لىٍضۇق، ئۇالرؼب ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىع

 ۋٖھَي لىٍضۇق، ئۇالر ثىسگٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ئىضى.

_ ٌۇجمب پٍٗؽِٗجٗرٌىه، وىػىٍٗرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا جوؼرا ھ وۈَ چىمىرىع ئىمحىضارى،  63

ھبٌىطي ثٗچچىۋازٌىك ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي ۋٖ صىٕىٕي ِۇوِّٗٗي ثىٍىضىؽبْ ثىٍىُ ئبجب لىٍضۇق. ئۇٔي ئب

لبجبرٌىك ٍبِبْ لىٍىمالرٔي لىٍىضىؽبْ ضٗصۇَ غٗھىرىضىٓ لۇجمۇزصۇق. چۈٔىي ئۇ غٗھٗرٔىڭ 

ئبھبٌىطي ِٗزوۇر لٗثىھ لىٍىمٕي لىٍىع ۋٖ و پٍىگْٗ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗرٔي ضبصىر لىٍىع ثىٍْٗ 

 ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىمىپ وٗجىْٗ پبضىك لٗۋَ ئىضى.



ڭؽب ٔېّىحىٕي جبِبِال  ثٗرصى ۋٖ ئۇٔي لٗۋِىٕىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ھبالوٗجحىٓ _ ئبٌالھ ئۇٔى 64

لۇجمۇزۇ  ئ ز رٖھّىحىگٗ صاسىً لىٍضى. چۈٔىي ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ ٍبسػي وىػىٍٗرصىٓ 

 ئىضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔۇھٕي ئٗضٍىگىٓ، ضٗٔضىٓ، ئىجراھىّضىٓ ۋٖ ٌۇجحىٓ ئىٍگىرى ٔۇھ ئ ز  65

الوٗت جىٍٗ  ثٗجضۇئب لىٍؽبْ ئىضى. ثىس ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ، ئۇٔي ۋٖ لٗۋِىگٗ ھب

 ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىضىىي ِۇئّىٍٕٗرٔي جوپبْ ثبالضىضىٓ لۇجمۇزؼبْ ئىضۇق.

_ ئۇٔي ئۇٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر  66

ق ۋٖ ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ ثٗرصۇق. چۈٔىي ئۇٔىڭ لٗۋِي لٗثىھ لىٍؽبْ لٗۋِٕىڭ ضۇٍىمٗضحىضىٓ ضبلٍىضۇ

 ئىػالرٔي لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئىضى. غۇۈب ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق لىٍىۋٖجحۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىضىٓ ثوٌؽبْ صاۋۇصٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ئوؼٍي ضۇٌٍّٗبٕٔي  67

ئٗضٍىگىٓ. ئ ز ۋالحىضا ثىرلٗۋِٕىڭ لوٍي وېچىطي زىرائٗجٕي ٍٗ  )ثۇزۇۋٖجگٗٔضٖ  ئۇ ئىىىىطي 

زىرائٗت جوؼرىطىضا ھ وۈَ چىمبرؼبْ ئىضى. ثىس  ئۇالرٔىڭ ھ وّىٕي و زىحىپ جۇرؼبْ ئىضۇق.  

ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب ئىىىي ٔٗپٗر صٖۋاگٗر وىرگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالرصىٓ ثىرىٕىڭ لوٍي وېچىطي ٍٗٔٗ 

ثىرىٕىڭ زىرائٗجٍىرىٕي ٍٗ  پۈجۈًٍٔٗ  ثۇزۇۋٖجىْٗ ئىضى. صاۋۇص لوٍٕىڭ لىّّىحي ثىٍْٗ ثۇزۇٌؽبْ 

زىرائٗجٕىڭ لىّّىحي ئوسػبظ صٖ  لبرا ، لوٍٕي زىرائىحي ثۇزۇۋېحىٍگْٗ وىػىگٗ ثېرىػٕي  

ۇٍرۇٍضۇ. ھٗر ئىىىىطىٕىڭ لىّىّىحىٕي ئ ٌچٗغحٗ ضۇالٍّبْ ئٌٍٗٗھىططبالَ ِٗضىٍىگٗ ث

لوً ئىگىطي زىرائٗجٕي لبٍحب جېرىپ ثۇرۇٔمىضٖن ئ ضحۈرۈ  ثٗرگٗٔگٗ لٗصٖر  ثبغمىچىراق لبرا ، 

لوٍٕىڭ زىرائٗت ئىگىطىگٗ لبٌضۇرۇٌۇغىٕي، ئبۈؽىچٗ زىرائٗت ئىگىطىٕىڭ لوٍٕىڭ ٍۇۈي، جېرىطي ۋٖ 

 ىٓ پبٍضىٍىٕىپ جۇرۇغٕي ئېَحىضۇ.  ج ٌىض

ثىس ضۇٌٍّٗبٔؽب ئىىىي جٗرٖ  ئوجحۇرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىػٕي _    79

ثىس صاۋۇص ثىٍْٗ ضۇالٍّبٔؽب ھ وۈَ لىٍىع ئىمحىضارى ۋٖ ئىٍىُ _ ھېىّٗت  ثىٍضۈرصۇق. 

ئۇالرٔي صاۋۇص ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق. جبؼالرٔي، لۇغالرٔي صاۋۇصلب ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق ۋٖ 

 .ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٗضجىھ ئېَحىضىؽبْ لىٍضۇق. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىس لىٍضۇق

_ ئبٌالھ صاۋۇص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ضبۋۇت ٍبضبغٕي ئ گىحىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ئبالھىضٖ  76

ئىٕئبَ لىٍؽبْ ئىضى. ضبۋۇجالر جٗۈٍٗرصٖ ِۇجبھىضالرٔي صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ لىٍىچ ۋٖ ئولٍىرىضىٓ 

لبالجحي. ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ثٗٔضىطي صاۋۇص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لوٌىضا روٍبپمب چىمبرؼبْ ضبلال  

 ثۇ لوؼضىٕىع لوراٌي ئۈچۈْ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىۋاجبِطىٍٗر؟ 



_ ثىس ضۇٌٍّٗبٔؽب لبجحىك چىمىضىؽبْ غبِبٌٕي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ ئىضۇق، غبِبي  71

ٍىه لىٍؽبْ غبَ زېّىٕىؽب ثبراجحي، ثىسٔىڭ ئىٍىّىّىس ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ، ثىس ثٗرىىٗج

 ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ.

_ ضۇٌٍّٗبٔؽب غٍٗحبٔالرٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ ئىضۇق. ضۇٌٍّٗبْ غٍٗحبٔالرٔي ثبغمىالر  71

لىالٌّبٍضىؽبْ ئىػالرؼب ضبالجحي، غٍٗحبٔالر صېڭىسؼب غۇۈؽۇ  وىرىپ، ئۇٔىڭضىٓ ِبرجبْ ۋٖ 

ىحالرٔي ئېٍىپ چىمبجحي، ٍٗٔٗ ئۇالر ضۇٌٍّٗبْ ثۇٍرۇؼبْ ثبغمب ئىػالرٔىّۇ لىالجحي، ِٗرۋاٍ

ثۇٍرۇٌؽبْ ئىػالرٔي ئورۇٔضاغحىٓ ثبظ جبرجبٌّبٍححي. ثىس ئۇالرٔي ئ ز لۇصرىحىّىس ۋٖ لٗھرىّىس ثىٍْٗ 

 و زىحىپ جۇراجحۇق.

ٌٍٗىه ثىٍْٗ، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىّىس ئٍَٗۇثٕي ئٗضٍىگىٓ. ثىس ئۇٔي لبجحىك وېط 72

پٗرزٖٔحٍىرىضىٓ، ِبي _ صۇَٔبضىضىٓ ئبٍرىۋېحىع ثىٍْٗ ضىٕىؽبْ ئىضۇق. ئۇ ثۇ ِۇضىجٗجٍٗرٔىڭ 

ھِّٗىطىگٗ ضٗۋر لىٍؽبْ، جبرجمبْ جبپبٌىرىٕىڭ ثٗصىٍىگٗ ئبٌالھحىٓ ضبۋاة ئۈِىض لىٍؽبْ ۋٖ 

ضْٗ رٖھىُ  ئي رٖثجىُ! ھٗلىمٗجْٗ ِېٕي لبجحىك وېطٗي ئورىۋاٌضى،»ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىپ9 

صٖ  صۇئب لىٍؽبْ « لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىطْٗ، ِبۈب رٖھىُ لىٍؽىٓ، ِبۈب غىپبٌىك ثٗرگىٓ

 ئىضى.

_ ثىس ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضۇق ۋٖ ئۇٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ثبالٔي و جۈرۈۋٖجحۇق،  73

ۇ  ثٗرصۇق. ثىس ثۇٔي ئبٍرىٍىپ لبٌؽبْ پٗرزٖٔحٍىرىٕي، ِبي _ صۇَٔبضىٕي ئۇٔىڭؽب ھٗضطىٍٗ  لبٍحۇر

ئۇٔىڭؽب رٖھىُ _ غٗپمٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ ۋٖ ئۇٔي ثبال _ لبزاؼب ضٗۋر لىٍىضىؽبْ ھٗرثىر ضٗۋرچبْ 

 وىػي ئۈچۈْ ئۈٌگٗ ثوٌطۇْ، صٖ  غۇٔضاق لىٍضۇق. 

_ ئىطّبئىً، ئىضرىص ۋٖ زۇٌىىفً لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗضٍىگىٓ. ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي  74

ٍىػحب چىضاٍِىك، گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ ضبلٍىٕىضىؽبْ، ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لى

 ِۇضىجٗجىٗ ضٗۋر لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ئىضى. غۇۈب ئۇالر گۈزٖي ِٗصھىٌَٗٗرگٗ جېگىػٍىه ثوٌضى.

_ ئۇالرٔي رٖھّىحىّىس صائىرىطىگٗ وىرگۈزصۇق، چۈٔىي ئۇالر ئىچي ثىٍْٗ جېػي ثىر سىً  75

ٗت لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ثوٍىچٗ ئىع و رىضىؽبْ، ضبٌىھ وىػىٍٗر ثوٌؽبْ، ئبٌالھمب ئىحبئ

 ئىضى.

_ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىؽب وىرىپ وٗجىْٗ ٍۇٔۇضٕىڭ لىططىطىٕي ئٗضٍىگىٓ. ئبٌالھ ئۇٔي ئ ز  76

لٗۋِىگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىْٗ ئىضى. ئۇٔىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمىٍي ئۇٔىّىضى. 

ٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالر وبپىرٌىمحىٓ ٍبّٔىضى. ئۇالرٔىڭ ٍۇٔۇش ئۇالرٔي ئبٌالھ

ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ٍۇٔۇضٕىڭ ٍۈرىىي ضىمىٍضى، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػىؽب ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ 



رٖۋىػحٗ ضٗۋر لىٍىپ جۇراٌّىضى. ٔٗجىجىضٖ، ٍۇٔۇش لٗۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىؽب لبجحىك سبپب 

ئۇ ئبٌالھٕىڭ رۇسطىحىطىس چىمىپ وٗجطِّٗۇ،   ، ئۇالرٔي جبغال  ٍۇرجىضىٓ چىمىپ وٗجحي.ثوٌۇ

ِېٕي جبزاٌىّبضّىىىٓ صٖ  ئوٍٍىؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇٔي لبجحىك ضىٕبلالر ثىٍْٗ ضىٕىضى، 

جبرچىٍىممب ِۇپحىال لىٍضى، ئۇٔي صېڭىسصا ثېٍىك ٍۇجۇۋٖجحي، ئۇ وېچىٕىڭ، صېڭىسٔىڭ ۋٖ ثېٍىمٕىڭ 

ئي رٖثجىُ! ضٗٔضىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ »ىضىىي ئۈچ لبت لبراۈؽۇٌۇلحب ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىپ9 لورضىم

ئىالھ ٍوق، ضْٗ ثبرٌىك وِٗچىٍىىٍٗرصىٓ پبوحۇرضْٗ، ِْٗ راضححىٕال ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ 

 صٖ  صۇئب لىٍضى.« لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌضۇَ

ِٗضىٓ سبالش لىٍضۇق، ثىس _ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضۇق، ئۇٔي ئبغۇ لبجحىك ؼ 77

 غٗرىئىحىّىسگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق لۇجمۇزىّىس.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىّىس زٖوٗرىََبٔىڭ لىططىطىٕي ئٗضٍىگىٓ. ئۇ ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ چېؽىضا  78

ئي رٖثجىُ! ِېٕي ۋارىططىس ٍبٌؽۇز لوٍّىؽىٓ، ِبۈب صىٕٕىڭ »ئبٌالھحىٓ پٗرزٖٔث جىٍٗ 9 

ئٗھىبٍِىرىٕي ِٗٔضىٓ وېَىٓ وىػىٍٗرگٗ ئ گىحىضىؽبْ ثىرٖر ۋارىص ئبجب لىٍؽىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ 

صٖ  صۇئب « ِٗۈگۈ ھبٍبت جۇرؼۇچي ۋٖ ِبۈب ٍبسػي ثىر ۋارىص ئبجب لىٍؽۇچي ٍېگبٔٗ رٖثجىّطْٗ

 لىٍؽبْ ئىضى.

ٍٗھَبٔي ئبجب  _ ثىس ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىپ، ئۇ ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔىڭؽب 86

لىٍضۇق، ئۇٔىڭؽب ئبٍبٌىٕي گۈزٖي ئٗساللٍىك ۋٖ جۇؼىضىؽبْ لىٍىپ ثٗرصۇق. ھٗلىمٗجْٗ ئۇالر ٍبسػي 

ئىػالرٔي لىٍىػمب ئبٌضىراٍححي، رٖھّىحىّىسٔي ئۈِىض لىٍىپ، ئبزاثىّىسصىٓ لورلۇ  ثىسگٗ صۇئب لىالجحي، 

 ثىسگٗ ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىالجحي.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىپپىحىٕي ھبراِضىٓ ضبلٍىؽبْ ئىّراْ لىسى ِٗرٍِٕٗي ئٗضٍىگىٓ.  81

ِٗرٍِٗگٗ ئٗرٔىڭ لوٌي جېگىپ ثبلّىؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕي 

ئٗۋٖجحي. جىجرىً ِٗرٍِٕٗىڭ و ۈٍىىىٕىڭ ٍبٔچۇلىؽب پۈۋٌٗ  لوٍۇۋىضى، ثۇ پۈۋٌٗظ ِٗرٍِٕٗىڭ 

ىپ ٍٗجحي. ئبٌالھ ئبغۇ پۈۋٌٗغحىٓ ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍبراجحي. ِٗرٍَٗ ثبٌىَبجمۇضىؽب ثېر

ھېچمبٔضاق ئٗر جىٕطىؽب ٍېمىٕالغّبً جۇرۇ  ئىَطبؼب ھبِىٍىضار ثوٌضى. ِٗرٍَٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ئوؼٍي 

ئىَطب ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صٌٖىً، ثبرٌىك ئىٕطبٔالرؼب جب لىَبِٗجىىچٗ ئىجرٖت ثوٌۇ  

 لبٌضى.

ئبغۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ صىٕي ثىرصۇر. ئۇ ثوٌطىّۇ ئىطالَ صىٕىضۇر. ئىطالَ _ _  81

ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ ثوٍطۇٔۇظ ۋٖ ئۇٔىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىع صېگٍٗٔىىحۇر. ئبٌالھ ثبرٌىك 



الھٕىڭ ِٗۋجۇصاجٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ ٍېگبٔٗ رٖثجىضۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ثۇٔي ثىٍگْٗ ثوٌطبۈالر، ئبٌ

 ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر.

_ ٌېىىٓ ئىٕطبٔالر ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍضى. ئۇالر صىٕضا  82

 –ئىشحىالپٍىػىپ پىرلٗ _ پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي، ِٗسٍۇلبجمب ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ھبۋاٍي 

ىطي ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحىضۇ ۋٖ لىٍّىػٍىرىضىٓ ھٗۋٖضٍىرىگٗ چولۇٔضى. ئۇالرٔىڭ ھِّٗ

 ھېطبة ثېرىضۇ.

_ وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئېَحمبْ ئىّبٔىؽب ئِٗٗي لىٍىپ، لوٌىضىٓ  83

وٌٗگٗٔچٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىع لبجبرٌىك ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي 

ٍبسػي ئٌِٗٗىٕي زاٍٗ لىٍىۋٖجٍّٗضۇ، ثٌٗىي ئٌِٗٗىگٗ  لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ لىٍؽبْ

ھٗضطىٍٗ  و   ِۇوبپبت ئبجب لىٍىضۇ، ئۇ وىػي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، لىَبِٗت وۈٔي ئ زىٕىڭ ثبرٌىك 

چۈٔىي پٗرىػحىٍٗر ئۇٔي ٍېسىپ  ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي ٔبِٗ _ ئِٗبي صٖپحىرىضٖ جوٌۇلي ثىٍْٗ جبپىضۇ.

 جۇرىضۇ.

زاٌىٍّىمي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ غٗھٗر ئبھبٌىطىٕىڭ ئىّبْ  _ ثىس وبپىرٌىمي ۋٖ 84

 ئېَحىپ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوٌۇغي ئۈچۈْ صۇَٔبؼب لبٍحىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش.

_ ٍٗجۇج ثىٍْٗ ِٗجۇج جوضّىطي ئېچىۋېحىٍگٗٔضٖ، ئۇالر زېّىٕٕىڭ ھٗرثىر ج پىٍىىٍىرىضىٓ  85

 ئبٌضىرا  چىمىپ وېٍىضۇ.

لىَبِٗت وۈٔىضٖ وبپىرالر لبجحىك لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ، ئۇالرٔىڭ _ لىَبِٗت ٍېمىٕالغحي،  86

ۋاً ئىطىث! ثىس ِۇغۇ وۈٔضىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبپحۇق، ثۇ وۈْ »و زٌىرى چٗوچىَىپ وېحىضۇ، ئۇالر 

صٖ  لبجحىك ھٗضرٖت « ئۈچۈْ ھېچ جٍَٗبرٌىك لىٍّبپحۇق، ثىس ئ زىّىسگٗ ئ زىّىس زۇٌۇَ لىٍىپحۇق

 چېىىضۇ.

ِۇغرىىالر! غٗوطىسوي، ضىٍٗر ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ثۇجٍىرىڭالر، _ ئي  87

ضىٍٗرٔىڭ ئ زىگٗ چولۇٔۇغۇۈالرٔي راۋا و رگْٗ جىٓ ۋٖ ئىٕطبٔالرصىٓ ثوٌؽبْ ضبسحب ِٗثۇصٌىرىڭالر 

 ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ صوزاسٕىڭ ٍېمىٍؽۇضي ثوٌىطىٍٗر، ضىٍٗر ۋٖ ئۇالر صوزاسمب وىرىطىٍٗر.

ئبغۇ ٔٗرضىٍىرىڭالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ  الر! ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ_ ئي ِۇغرىى 88

ئىالھ ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئۇالر ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ھٗرگىسِۇ صوزاسمب وىرِىگْٗ ثوالجحي. 

 چولۇٔؽۇچىالر ۋٖ چولۇٔۇٌؽۇچىالر ھِّٗىطي صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ.



ىالرٔىڭ لبٔضاق لبجحىك ئبزاة چېىىضىؽبٍٔىمي ئۇالرٔىڭ _ صوزاسحب ئبزاثٍىٕىضىؽبْ ئبغۇ ِۇغرى 166

و وطىضىٓ غىضصٖت ثىٍْٗ چىممبْ ٔٗپٗضٍىرىضىٓ ۋٖ صات _ پٗرٍبصٌىرىضىٓ ثىٍىٕىپ جۇرىضۇ. صوزار 

 ئبزاثىٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ ئۇالر ھېچ ٔٗرضىٕي ئبۈٍىّبٍضۇ.

ٍٔىىحىٓ، ٍبسػىالر _ غٗوطىسوي، جٕٗٔٗت ئٗھٍىضىٓ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىس ئبٌضىٓ ثىٍگٗ 161

لبجبرىضىٓ ٍېسىۋٖجىْٗ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئۇالر صوزاسحىٓ ٍىراق لىٍىٕىضۇ، ئۇالر صوزاسمب وىرٍِٗضۇ، 

 صوزاسمب ٍېمىٓ جبٍضىّۇ ثوٌّبٍضۇ.

_ ئۇالر صوزاسٕىڭ غٗپىطىٕىّۇ، صوزاسحب ٍبٌمۇٔجىؽبْ ئوت ئبۋازىٕىّۇ ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇالر  161

ىٓ ئورۇْ ئبٌؽبْ ثوٌىضۇ، جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئۇالرؼب و ۈٍي جبرجمبْ جٕٗٔٗجحىىي ئېطىً لٗضىرٌٗرص

 ثبر، ئۇالر ئبغۇ ٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ٔبزۇٔېّٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي

_ لىَبِٗت وۈٔىضىىي ئٗڭ لورلۇٔچٍۇق و رۈٔۈغٍٗرِۇ ئۇالرٔىڭ و ۈٍىگٗ لورلۇٔچ  162

ٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ وۈٔۈۈالرصۇر، ثۇ ضىٍٗرگٗ ِبٔب ثۇ ضى»ضبٌّبٍضۇ، ثٌٗىي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب9 

 صٖ  سۇظ سٗۋٖر ثېرىپ ئۇالرٔي لبرغي ئبٌىضۇ.« ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ِۇوبپبجحۇر

_ ئۇ وۈٔضٖ ثىس ئبضّبٕٔي سۇصصى پۈجۈوچي سٗت ٍېسىٍؽبْ لٗؼٗزٔي ٍ گىگٗٔضٖن  163

طىضىٓ جۇؼۇٌؽبٔضٖن غۇٔضاق ٍ گٍّٗىس. ِٗسٍۇلبجٕي صٖضٍٗپحٗ لبٔضاق ٍبراجمبْ ثوٌطبق، ئبٔى

ئٗضٍىگٗ لبٍحۇرىّىس. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ. 

« ثىس غۇٔضاق لىٍىػٕي ۋٖصٖ لىٍضۇق، ۋٖصىّىسٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇظ ثىسگٗ جېگىػٍىىحۇر»ئبٌالھ 

 صٖ  جبوبرٌىضى.

زېّىٕؽب »س چۈغۈرگْٗ ضبِبۋى وىحبثالرصا _ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ٍېسىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ثى 164

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّىحىضىٓ ئىجبرٖت، ثۇٍرۇٌؽبْ پٗرزٌٗرٔي جوٌۇق ئورۇٔضاٍضىؽبْ، 

 صٖ  ٍبزصۇق.« ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ الٍبلٗجٍىه ثٗٔضىٍىرىُ ۋارىطٍىك لىٍىضۇ

ٔضا ئبٌالھ ٍوي لوٍؽبْ، رازى ثوٌؽبْ غٗوطىسوي، ئولۇٌۇۋاجمبْ ثۇ لۇرئب  106_  

 .غٗوىٍضٖ، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٍېحٗرٌىه ئىجرٖت ثبر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ثىس ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗجىٗ پٗلٗت رٖھّٗت لىٍىپال ئٗۋٖجحۇق. ضبۈب  166

ٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىضۇ، ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر ثٗسحٍىه ثوٌىضۇ ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضى

 ثبظ جبرجمبٔالر زىَبْ جبرجىضۇ ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبزاثمب لبٌىضۇ.



ضىٍٗرٔىڭ ئىجبصٖت ›ِبۈب لىٍىٕؽبْ ۋٖھَي ۋٖ ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٓ »_ ئېَحمىٕىي،  167

ٍٗر صٖ  جبوبرالٍضۇ. غۇۈب ضى‹ لىٍىػىڭالرؼب الٍىك ثوٌؽبْ ئىالھىڭالر پٗلٗجال ثىر ئبٌالھحۇر

 «.ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىڭالر

ِْٗ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ »_ ئٗگٗر ئۇالر ئىطالِضىٓ ٍۈز ئ رۈضٗ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  168

ۋٖھَىٕي ھِّٗىڭالرؼب جوٌۇق ٍٗجىۈزصۈَ، ِْٗ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئىػالرٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي 

ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕىڭ لبچبْ چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي  ِّٗٔۇ، ضىٍٗرِۇ ئوثضاْ ثىٍىّىس. ضىٍٗر

 «.ثىٍٍّّْٗٗ

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبغىبرا لىٍؽبْ ض زۈۈالرٔىّۇ، ٍوغۇرؼبٍٔىرىڭالرٔىّۇ ثىٍىپ جۇرىضۇ،  116

 ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرصىٓ ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي ئبٌىضۇ.

ثىٍٍّّْٗٗ، ثٌٗىي _ ضىٍٗر ئبٌضىرا  وېحىۋاجمبْ ئبزاثٕىڭ وېچىىىٍٗٔىىىٕىڭ ضٗۋٖثىٕي  111

ضىٍٗرٔي ضىٕبظ ۋٖ ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔؽب لٗصٖر ضىٍٗرٔي صۇَٔب ھبٍبجىضىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍىپ، ضىٍٗر 

وۇـرىضا جېشىّۇ ھٗصصىڭالرصىٓ ئبغمبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي لبجحىك ۋٖ چوڭ ئبزاثمب صۇچبر 

 «.لىٍىع ئۈچۈْ ثوٌطب وېرٖن

ئي رٖثجىُ! ثىس ثىٍْٗ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر »حي9 پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېَح  112_  

لىٍؽبْ لٗۋَ ئوجحۇرىطىضا ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمبرؼىٓ. ئي وبپىرالر! ثىس ضىٍٗرٔىڭ 

ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه رٖثجىّىس جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ٍبٌؽبْ ۋٖ ثوھحبْ ض زٌىرىڭالرؼب لبرغي 

 ».ئۇٔىڭضىٓ ٍبرصَٖ جىٍٍّٗىس

 

  



 

 ھٗج ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ئۇٔىڭ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇ ، ئۇٔىڭ  1

ٍۈز ثېرىضىؽبْ لورلۇٔچٍۇق ئىػالر، ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ چبؼضا 

 زېّىٕٕىڭ لبجحىك جٗۋرٖ  ئۇٔىڭ ھٗر جٗرىپىٕىڭ چبن وېحىػي ھٗلىمٗجْٗ صٖھػٗجٍىىحۇر.

_ ضىٍٗر لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبٍٔىمىٕي و رگْٗ وۈٔضٖ، ئىٕطبٔالر لبجحىك لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ،   1

ۇٍضۇ، ھٗرثىر ھبِىٍىضار ثوۋىمىٕي جۇؼۇۋېحىضۇ، ثبال ئېّىحىضىؽبْ ھٗرثىر ئبٔب ئېّىحىۋاجمبْ ثوۋىمىٕي ئۇٔح

لىَبِٗجٕىڭ صٖھػىحىضىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗلٍي ئۇچۇ  وېحىضۇ، ئۇالر ِٗضححٗن ثوٌۇ  لبٌىضۇ. 

ھبٌجۇوي، ئۇالر ھبراق ئىچىپ ِٗضث ثوٌۇ  لبٌؽبْ ئِٗٗش، ٌېىىٓ لبجحىك ئبزاة ئۇالرٔىڭ ئٗلىً 

 _ ئىضراوىٕي ٍوق لىٍىۋٖجىْٗ.

ثٗزى وبجحىجبغٍىرى ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي ثىٍّىگٍٗٔىىحىٓ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ  _ وبپىرالرٔىڭ 2

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىضىؽبْ ھٗرثىر ئبزؼۇْ ٍوٌجبغچي غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ، ئبٌالھٕىڭ 

 ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضىؽبْ لۇصرىحىگٗ غٗن وٌٗحۈرىضۇ ۋٖ ثۇ ھٗلحٗ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىضۇ.

ئبٌالھ ئۇ غٍٗحبٔؽب ئ زىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبزصۇرۇغٕي جٗلضىر لىٍؽبْ  _ 3

ثوٌۇ ، غٍٗحبْ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ، ثٌٗىي صوزاسٕىڭ و ٍۈ  جۇرؼبْ ئوجىؽب ض رٖ  

 ئٗوىرىضۇ. ِبٔب ثۇ غٍٗحبٔؽب ئٗگٗغىٕٗٔىڭ جبزاضىضۇر.

ھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىؽب غٗن وٌٗحۈرضٗۈالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌال _ ئي ئىٕطبٔالر! 4

، ثىس ضىٍٗرٔىڭ ئبجبۈالر ئبصِٖٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجحۇق، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ ئٗۋالصىٕي ويغۇٔي ئۇٔحۇِبۈالر

ئبثىّٗٔىَضىٓ ٔٗضىٍٍٗٔضۈرصۇق، ئبثىّٗٔىٌ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحي ثىٍْٗ ئٌٗٗلىٗ
(69 

، ئبٔضىٓ گ ظ 

                                                             
ئٌٗٗق _ ئېطىٍؽبْ، ِۇئٌٍٗٗلحٗ لبٌؽبْ صېگْٗ ِٗٔىضٖ ثوٌۇ ، ئبٔىٕىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب وىرگْٗ ِىٍَؤالرچٗ   69)

ئۇرۇق ئىچىضىٓ ج رىٍىػىٗ جبٌٍىٕىپ ثبٌىَبجمۇ جېّىؽب ئېطىٍىپ لبٌؽبْ ئۇرۇلٕي و رضىحىضۇ. ثۇ لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ 

چبؼالرصا ئىٕطبٔالر ثۇٔي  ٔبزىً ثوٌؽبْلۇرئبْ وٗرىُ   ھبزىرلي زاِبٔضا وٗغىپ لىٍىٕؽبْ ِ جىسىٍىرىضىٓ ثىرى ثوٌۇ ،

 ثىٍٍّٗححي.



لٗرٌٖىضٖ ثوۋاق  –ثۇ گ ظ پبرچىطي ثٗزىضٖ جوٌۇق ٍبرىحىٍىپ ئ زىٕىڭ ۋالحي پبرچىطىؽب ئبٍٍىٕىضۇ. 

ثوٌۇ  جۇؼۇٌىضۇ، ثٗزىضٖ جوٌۇق ٍبرىحىٍّبً ۋالحىضىٓ ثۇرۇْ چۈغۈ  وېحىضۇ. ثۇٔي ضىٍٗرگٗ ٍبرىحىع 

ثبضمۇچىضىىي ِۇوِّٗٗي لۇصرىحىّىسٔي ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈْ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىۋاجىّىس. ثوۋالٕي 

بْ ۋالحىؽب لٗصٖر ئبٔىطىٕىڭ ثبٌىَبجمۇضىضا لبٌضۇرىّىس، ثوۋالٕىڭ جۇؼۇٌۇغي ثىٍْٗ ئۇٔىڭ جۇؼۇٌىضىؽ

ٍبرىحىٍىع ثبضمۇچي جبِبِالٔؽبْ ثوٌىضۇ، ئبٔضىٓ ثوۋاق چوڭ ثوٌۇ  لىراْ ۋالحىؽب ٍېحىضۇ، ثۇ ۋالىث 

حىؽب ئۇٔىڭ وۈچ _ لۇۋۋٖجىٗ ۋٖ ئٗلىً _ پبراضٗجىٗ جوٌؽبْ ۋالحىضۇر. ثٗزى ثبٌىالر لىراْ ۋال

ٍٗجٍّٗال ئ ٌۈ  وېحىضۇ، ثٗزىطي چوڭ ثوٌۇ  لېرىٍىك ٍېػىؽب لٗصٖر ٍېحىضۇ، ھٗجحب ئىٍگىرى ثىٍگْٗ 

ٔٗرضىٍىرىضىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌؽۇصٖن لېرىپ وېحىضۇ. ضْٗ زېّىٕٕي ھېچجىر 

ئۇ جبٍٔىٕىضۇ ۋٖ ٍېػىٍٍىك ثوٌّىؽبْ لبلبش ھبٌٗجحٗ و رىطْٗ، ئِّٗب ثىس ئۇٔىڭؽب ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرضبق 

و پۈغىضۇ، ئبٔضىٓ ثۇ زېّىٓ لبرىؽۇچىالرٔي ھٍٗراْ لبٌضۇرىضىؽبْ صٖرىجىضٖ ثىر _ ثىرىضىٓ چىراٍٍىك 

 جۈرٌۈن ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ئ ضحۈرۈ  ثېرىضۇ.

_ ٍۇلىرىمي ثبٍبٔالر ئبٌالھٕىڭ ثىرصىٕجىر ھٗلىمىٌ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىىٕي، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب  5

ٌ ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي، ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي چولۇَ جىرىٍضۈرٌٍٖٗضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىػمب لٗجئى

 ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي جٗوىحٍٍٗضۇ. 

_ غۇٔضالال، لىَبِٗجٕىڭ وېٍىػىضٖ لىٍچٗ غٗن ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي، ئبٌالھٕىڭ لٗثرىٍٗرصىىي  6

ع ئۈچۈْ چولۇَ جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ئ ٌۈوٍٗرٔي ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزاضىٕي ثېرى

 جٗوىحٍٍٗضۇ.

[ وبپىرالر ئىچىضٖ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب وىرىػحىٓ جوضۇظ ئۈچۈْ، ھٗلىمٗجٕي 8_ 7 

ثىًٍّٗ ۋٖ چۈغًّٗٔٗ جۇرۇ  ٍبوي ئ زىگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ صٌٖىً _ پبوىحالرٔي ئ ز ئىچىگٗ 

ھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي، ِۇھِّٗٗص ئبٌؽبْ ثىرٖر وىحبة چۈغۈرۈٌّىگْٗ جۇرۇ ، ئبٌال

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌٍىؽبٍٔىمي ۋٖ لۇرئبٕٔي ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍؽبٍٔىمي جوؼرىطىضا، 

ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ھبٌضا ِٗؼرۇرأٗ ِۇٔبزىرىٍىػىضىؽبْ وىػي ثبر. ِۇٔضاق وىػي ثۇ صۇَٔبصا 

 ۇٔي ئوجحب و ٍضۈرۈ  ئبزاثالٍّىس.رٖضۋا ثوٌۇ  زىَبْ جبرجىضۇ، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ئ

ضبۈب ثۇ ئبزاة ضْٗ لىٍؽبْ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍٗر جۈپٍٍٗىضىٓ »_ لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔىڭؽب9  16

 صېَىٍىضۇ.« وٌٗضى، ئبٌالھ ھېچمبٔضاق ثٗٔضىطىٕي ثىگۇٔبھ ئبزاثٍىّبٍضۇ

ڭ ٌېۋىضٖ ثٗزىٍٗر ئىطالَ صىٕىؽب غٗن ثىٍْٗ وىرىضۇ، سۇصصى جبؼٕىڭ ٍبوي جبِٕى _  12_  11

جۇرؼبٍٔىمحىٓ پۇجي ٍٗرصٖ ئورٔبغّىؽبْ ئبصِٖضٖن، ئبٌالھمب ئىىىىٍىٕىع ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضۇ، 

ئىّبٔىٕي صۇَٔبٌىمىؽب ثبؼالٍضۇ، ئٗگٗر ئۇ جْٗ ضبلٍىك، ثبٍبغبجٍىك ئىچىضٖ ٍبغىطب، ئىجبصٖجٕي 



طٗ، ثۇ ئىع ئۇٔىڭ صاۋاِالغحۇرىضۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭؽب زىَبْ _ زٖسّٗت ۋٖ جۇرِۇغحب لىَىٕچىٍىك ٍٗج

ئېحىمبصىؽب جٗضىر لىٍىضۇ _ صٖ، صىٕضىٓ ٍېٕىۋاٌىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ وىػي صۇَٔبصا زىَبْ جبرجىضۇ. 

چۈٔىي ئۇٔىڭ وبپىرٌىمي صۇَٔبٌىمحىٓ ئۇٔىڭؽب جٗلضىر لىٍىٕؽبْ ئىػالرٔي ئ زگٗرجٌٍّٗٗضۇ، ئۇ 

زىَبٔضۇر. زىَبْ جبرجمبْ ثۇ ئبصَٖ  ئبسىرٖجحٗ صوزاسمب وىرىع ثىٍْٗ زىَبْ جبرجىضۇ. ِبٔب ثۇ ئوپئوچۇق

ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي لوٍۇ ، چولۇٔطب پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، جٗرن ئٗجطٗ زىَبْ 

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضۇ. ِبٔب ثۇ ھٗلىمٗجحىٓ جوٌىّۇ ٍىرالالغمبْ ئوپئوچۇق 

ىٕي ئېٕىك و رۈٔۈ  جۇرؼبْ ٔٗرضىگٗ ئبزؼۇٍٔۇلحۇر. ئۇ ئبصَٖ پبٍضىطي جېگىع ئۇٍبلحب جۇرضۇْ، زىَ

 چولۇٔىضۇ. ئۇ ئبصَٖ چولۇٔؽبْ ِٗثۇص ٔېّىضېگْٗ پبٍضىطىس ٍبرصِٖچي، ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ ھِٗراھ!

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، غۇ ئىّبٔىضا  13

ضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي _ ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي، لٗ

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ 

ئىحبئٗت لىٍؽبٔالرٔي ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ ِۇوبپبجالظ، ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي ئبصاٌىحي ثىٍْٗ جبزاالظ 

 لبجبرٌىك ئ زى سبٌىؽبْ ئىػٕي لىٍىضۇ.

ٍبرصَٖ  صىٕىٕي ؼبٌىت لىٍىع ئبرلىٍىك ئ ز پٍٗؽِٗجىرىگٗ صۇَٔبصا _ وىّىي ئبٌالھ ئىطالَ 14

لىٍّبٍضۇ، ئبسىرٖجحٗ ئۇٔىڭ ِٗرجىۋىطىٕي ٍۇلىرى لىٍّبٍضۇ، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي 

ئبزاثٍىّبٍضۇ صٖ  ئوٍالٍضىىْٗ، ئۇ جورۇضمب ئبرؼبِچب ضېٍىپ ئۇٔىڭؽب ئ زىٕي ئېطىپ ئ ٌۈۋاٌطۇْ، 

ثبلطۇٔىي، ثۇ ئىع ئۇٔىڭ ؼٗزىپىٕي ثبضبالِضىىىٓ؟ ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئبٔضىٓ لبرا  

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبٍٔىمي ِۇلٗررٖرصۇر.

_ ئبٌالھ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرؼب ئ زىٕىڭ چٗوطىس  15

جېىىطحي ۋٖ ِٗٔىطي ٔبھبٍىحي روغْٗ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍؽبٔضٖن، 

لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ٔبزىً لىٍضى. ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٕي ھىضاٍٗت 

 لىٍىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھىضاٍٗت لىٍؽۇچي ٍولحۇر.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ  16

حمبْ ِۇئّىٍٕٗر، ٍٗھۇصىَالر، ضبثىئىٍَٗر )جۇؼۇٌۇغحىىي ھبٌىحي ثىٍْٗ لبٌؽبْ ۋٖ ثىرٖر صىٕؽب ئېَ

ئېحىمبص لىٍّبٍضىؽبٔالر ، سىرىطحىَبٔالر، ئبجٗغپٗرٖضٍٗر ۋٖ ِۇغرىىالر ئبرىطىضا ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي 

سوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ِۇئّىٍٕٗرٔي جٕٗٔٗجىٗ، وبپىرالرٔي صوزاسمب وىرگۈزىضۇ. غٗوطى

ٔٗرضىٕي جوٌۇق و رۈ  جۇرؼۇچي زات ثوٌۇ ، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئٌٍِٗٗىرىٕي جوٌۇق ضبٔب  ۋٖ 

 ھېطبثال  جۇرىضۇ، غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثٌٗگىٍٍٗضۇ.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىٍِّٗطٗٔىي، ئبضّبٔضىىي پٗرىػحىٍٗر، زېّىٕضىىي ِٗسٍۇلبت، وۈْ،  17

ً، ٍۇٌحۇزالر، جبؼالر، صٖرٖسٍٗر، ھبٍۋأالر ئبٌالھمب ثوٍطۇٔىضۇ، ئىٕطبٔالرصىٓ ٔۇرؼۇٔي ئبٌالھمب ئ ز ئب

ئىشحىَبرى ثىٍْٗ ئىحبئٗت لىٍىپ ضٗجضٖ لىٍىضۇ. ئۇالر ِۇئّىٍٕٗرصۇر. ٍٗٔٗ و پٍىگْٗ وىػىٍٗر 

ۇِضۇر. ئبٌالھ ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌضى، ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ثۇ ئىٕطبٔالر سبرٌىممب ِٗھى

ھېچىىُ ئٗزىس لىالٌّبٍضۇ، غٗوطىسوي، ئبٌالھ  لبٔضالال ثىر ئبصِٖٕي سبر لىٍىضىىْٗ، ئۇٔي

 گۈزىضۇ.رثٗٔضىٍىرى ھٗلمىضٖ ئ زىٕىڭ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ سبٌىؽبْ جٗصثىرٌٗرٔي ٍۈ

رٖثجي جوؼرىطىضا جېضٌٍٖٗغىٍٗٔٗر وبپىرالر ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئىجبرٖت ئىىىي  _  11_  18

. صٖۋا لىٍىػىضۇ ھٗق ئۈضحىضٖ صٖ پىرلٗ وىػىٍىرى ثوٌۇ ، ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ھٗرثىرى ئ زىٕي 

وبپىرالرؼب ئوجحىٓ وىَىٍّٗر پىچىٍىضۇ، ئۇالرؼب غۇ وىَىٍّٗر وىَگۈزۈٌىضۇ، ثۇ وىَىٍّٗر ئۇالرٔىڭ 

ثىٍْٗ ئۇرىضۇ، ثٗصٍٖٔىرىٕي و ٍضۈرۈ  پىػۇرۇۋېحىضۇ، پٗرىػحىٍٗر ثبغٍىرىؽب لبجحىك ج ِۈر جولّبلالر 

ضۇ ئۇالرٔىڭ ئىچىي  ئۇالرٔىڭ ثبغٍىرى ئۈضحىضىٓ ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۇ لۇٍۇٌىضۇ. لبٍٕبق

لىطّىؽب ئ جۈ  وېحىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىچىي ئٗزاٌىرىٕي، جېرىٍىرىٕي ئېرىحىۋېحىضۇ. ھٗرلبچبْ ئۇالر ؼَٗ 

ئۇرۇٔطب، ئۇالر صوزاسمب لبٍحۇرۇٌىضۇ ۋٖ _ لبٍؽۇٔىڭ ۋٖ ئبزاثٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ صوزاسحىٓ چىمىػمب 

 صېَىٍىضۇ.« و ٍضۈرگۈچي ئبزاثٕي جېحىڭالر»ئۇالرؼب9 

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ  12

بْ صٖي _ صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، ٔبزۇٔېّٗجٍىرى جۈگٗ  لبٌّبٍضىؽ

جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئبٌحۇْ ثىٍٗزۈوٍٗر ۋٖ ِٗرۋاٍىحالرصىٓ ٍبضبٌؽبْ زىٕٕٗت 

 ثۇٍۇٍِىرىٕي جبلبٍضۇ، جٕٗٔٗجحىىي ئٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ ئبٍبٌالرٔىڭ وىَىٍّىرى ٍىپٗوحىٓ ثوٌىضۇ.

برٌىك ٍبسػي _ ئبٌالھ ئۇالرٔي صۇَٔبصا جٗۋھىض وٌٗىّىطي ۋٖ ئبٌالھمب ھِٗضۇضبٔب ئېَحىع لبج 13

ض زٌٗرٔي لىٍىػمب، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ٍبسػي ئبلىۋٖجىٗ ئېرىػىٍٗٔىىي ۋٖ ئىٍگىرى ئۇالرٔي 

جٕٗٔٗجىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ئىطالَ ٍوٌىؽب ثبغٍىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئبٌالھمب ھِٗضۇضبٔب ئېَحىػمب 

 ٍېحٗوٍىضى.

صىٕٕي ئىٕىبر  _ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق 14

لىٍؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئىطالَ صىٕىؽب وىرىػحىٓ جوضىضىؽبْ، ھۇصٍٖجىَٗصٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍٍِٗي ِٗوىٗ پۇلراٌىرى ثوٌطۇْ، ٍبوي ضىرجحىٓ وٌٗگٍٗٔٗر ثوٌطۇْ، ثىس 

جوضىضىؽبْ  ثبرٌىك ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ئورجبق ئىجبصٖجگبھ لىٍؽبْ ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وىرىػحىٓ

وبپىرالر لبجحىك ئبزاثمب ٍوٌۇلىضۇ. وىّىي ِٗضجىضى ھٗرِٖضٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىىْٗ ۋٖ گۇٔبھ 

 ىس ئۇٔىڭؽب جوٌىّۇ لبجحىك ۋٖ صٖرصٌىه ئبزاثٕي جېحىحىّىس.، ث_ ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىضىىْٗ



طبالِؽب ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ثىس ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىط _  26

ثٍٗحۇٌالھٕىڭ ئورٔىٕي جٍٗىٍٕٗ  ثٗرصۇق، ئىٍگىرى ئۇٔىڭ ئورٔي ئېٕىك ئِٗٗش ئىضى. ثىس 

ئىجراھىّٕي ثٍٗحۇٌالھٕي جٗۋھىض ۋٖ جٗلۋاٌىك ئبضبضىؽب لۇرۇ  چىمىػمب، جبۋا  

رى، ثىضئٗت ۋٖ fلىٍؽۇچىالر ۋٖ ئۇ جبٍضا ٔبِبز ئولۇؼۇچىالر ئۈچۈْ، ئۇ جبٍٕي وۇ

 ۇغمب ثۇٍرۇصۇق.ٔىجبضٗجٍٗر صىٓ پبن جۇج

ھٗجٕىڭ پٗرز ئىىٍٗٔىىىٕي ئېالْ لىٍؽىٓ، ئۇالر  وىػىٍٗرگٗ»ئىجراھىّؽب ئېَححۇلىي،  _17_  16 

ضبۈب غبرائىحىؽب لبرا  پىَبصٖ ۋٖ ئۇالؼٍىك ثوٌۇ  وېٍىضۇ، ئۇالر ئورۇق ج گىٍٗرگٗ ِىٕىپ، صىٓ ۋٖ 

وېٍىضۇ. ئۇالر ئېرىػىضىؽبْ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٍىرىگٗ ئېرىػىع ئۈچۈْ ٍىراق ٍوٌالرٔي ثېطىپ 

صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٍٗر9 گۇٔبھٍىرىٕىڭ ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىػي، لىٍؽبْ ئىجبصٖجٍىرىٕىڭ ضبۋاثىٕي جېپىػي، 

جىجبرٖت لىٍىپ پۇي جېپىػي لبجبرٌىمالرصۇر. ئۇالر لۇرثبٍٔىك لىٍىع ئۈچۈْ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ 

ىي ئۈچ وۈٔضٖ ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ غۈوۈر زۇٌھٗججٗ ئېَىٕىڭ ئؤىٕچي وۈٔىضٖ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ وېَىٕ

لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋا ِبٌالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئىطّىٕي ئېَحىپ 

ثوؼۇزٌىطۇْ. ئۇالر لۇرثبٍٔىك لىٍؽبْ چبرۋا ِبٌٍىرىٕىڭ گ غىضىٓ ٍېطٗ ثوٌىضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ٍبرصِٖگٗ 

 ْ.لبجحىك ِوھحبج ثوٌؽبْ پېمىرالرٔي ؼىساالٔضۇرضۇ

_ ئبٔضىٓ ھبجىالر ئېھراِضىٓ چىمىع، ثٗصٍٖٔىرىضىىي وىرٌىرىٕي جبزىالظ، جىرٔبلٍىرىٕي  18

ئېٍىع، چبچٍىرىٕي چۈغۈرۈظ ٍبوي لىطمبرجىع لبجبرٌىك ھٗج ئىجبصٖجٍىرىٕىڭ لبٌؽبٍٔىرىٕي 

ٍطۇْ ۋٖ ئورۇٔضاٍضۇ. ئۇالر ھٗج، ئ ِرٖ، لۇرثبٍٔىك لبجبرٌىك ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ ئىجبصٖجٍىرىٕي ئبصا لى

 «.لٗصىّىٌ ئىجبصٖت ئ ٍي ثوٌؽبْ وٗئجىٕي جبۋا  لىٍطۇْ

_ ٍۇلىرىمي ئېھراِضىٓ چىمىپ وىرٌىرىڭالرٔي جبزىالظ، ئ ز ئۈضحۈۈٍٗرگٗ ئبٌؽبْ ئىجبصٖجٍٗرٔي  26

ئورۇٔضاظ ۋٖ وٗئجىٕي جبۋا  لىٍىع لبجبرٌىك ئىػالر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇٍرۇؼبْ پٗرزٌٗر ثوٌۇ ، ئۇٔي 

ر ۋٖ ثۇ ئىجبصٖجٍٗرٔي ئۇٌۇؼالۈالر. وىّىي ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي جبٍىضا ئورۇٔضاۈال

ئۇٌۇؼٍىطب ۋٖ ھٗج ئىجبصٖجٍىرىٕي سبٌىص ئبٌالھ ئۈچۈْ جوٌۇق ئبصا لىٍطب، ثۇٔضاق لىٍىع ئۇ وىػي 

ئۈچۈْ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ زى ئ ٌۈ  لبٌؽبْ ھبٍۋأؽب ئوسػبظ 

راٍِىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ھبٍۋأالرصىٓ ثبغمب ھبٍۋأالرٔىڭ گ غىٕي ٍېَىػٕي ھبالي لىٍضى. لۇرئبٔضا ھب

ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېَىػحىٓ، ثۇجالرصىٓ ئىجبرٖت ٔىجىص ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔۇغحىٓ ۋٖ  

 ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇغحىٓ ٍىراق جۇرۇۈالر.

ۈْ سبٌىص لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىپ، _ ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٕي ئبٌالھ ئۈچ 21

ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرٍِٗضىؽبْ وىػىٍٗرصىٓ ثوٌۇۈالر. وىّىي ئبٌالھمب غېرىه 

وٌٗحۈرىضىىْٗ، ئۇ ئىّبٕٔىڭ ٍۇلىرى صٖرىجىطىضىٓ وۇـرىٕىڭ ئبزگبٌٍىرىؽب چۈغۈ ، سۇصصى 



بچمبْ ٍبوي ئۇٔي ثوراْ ٍىراق جبٍؽب جبغٍىۋٖجىْٗ ئبضّبٔضىٓ جبغٍىٕىپ، لۇغالر ئۇٔي ئېٍىپ ل

 ئبصِٖضٖن ثوٌۇ  لبٌىضۇ.

_ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ جٗۋھىض ئٗلىضىطي ۋٖ سبٌىص ئىجبصٖت ِبٔب ِۇغۇصۇر. وىّىي ئبٌالھٕىڭ  21

ئِٗرىٕي چىڭ جۇجۇ ، ئۇٔىڭ صىٕىٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي  ئۇٌۇؼٍىطب ۋٖ ئبٌالھ ئۇٌۇغ لىٍؽبْ جبٍالرٔىڭ 

 ٍىطب، غٗوطىسوي، ثۇ جٗلۋاصار وىػىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ضبٔىٍىضۇ. ھ رِىحىٕي ضبل

_ ضىٍٗر لۇرثبٍٔىك ِبٌالرٔي ھٗرِٖٕىڭ ٍېٕىضا ثوؼۇزالٍضىؽبْ چبؼمب لٗصٖر، ئۇ ِبٌالرٔىڭ  22

 ٍۇۈي، ضۈجي، وۈچي لبجبرٌىك ٔٗرضىٍىرىضىٓ پبٍضىالٔطبۈالر ثوٌىضۇ.

لۇرثبٍٔىك لىٍىع، لبْ ئېمىحىع لبجبرٌىك ئىجبصٖجٍٗرٔي  _ ئ جىْٗ ھٗرثىر ِۇئّىٓ ئۈِّٗجىٗ 23

ثٌٗگىٍىضۇق. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ چبرۋىالرٔي ثوؼۇزٌىؽبٔضا ئبٌالھٕىڭ ئىطّىٕي ئېَحىػي 

ۋٖ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىػي ئۈچۈٔضۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ثىرصۇر، ئۇ ئبٌالھحۇر. 

ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىحبئٗجّْٗ، غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھمب 

وِٗحٗر وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ٍبسػىٍىمٍىرىؽب ئېرىػىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ 

 سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

_ ٍۇلىرىمي ئىحبئٗجّْٗ ۋٖ وِٗحٗر وىػىٍٗرٔىڭ ثٗزى ضۈپٗجٍىرى غۇوي، ئبٌالھ ٍبص  24

طٗ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضۇ، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٍٗٗضۇ، ئېحىٍ

ئ زٌىرىگٗ ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ضبۋاة ئۈِىض لىٍىپ ضٗۋر لىٍىضۇ، ٔبِبزٔي جوٌۇق 

 ئولۇٍضۇ، ئۇالر ٍٗٔٗ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ پۇي _ ِبٌٕي ئ ز ئبئىٍىطىگٗ چىمىُ لىٍىع، ثېمىع

ِٗججۇرىَىحي ثوٌؽبْ وىػىٍىرىگٗ سىراجٗت لىٍىع، زاوبت ثېرىع لبجبرٌىك ئبٌالھ پٗرز لىٍؽبْ 

ِبي ضٗر  لىٍىضۇ،  _  ئىػالرؼب ئىػٍىحىضۇ، ٍٗٔٗ ئۇالر ئىشحىَبرىٌ ھبٌضا ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب پۇي 

 ٍولطۇٌالرؼب ضٗصىمٗ ثېرىضۇ.  

ئۈچۈْ ج گىٍٗرٔي لۇرثبٍٔىك لىٍىػٕي _ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ٍېمىٍٕىك ھبضىً لىٍىػىڭالر  25

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى لىٍضۇق، لۇرثبٍٔىك چبرۋىالرصا ضىٍٗر ئۈچۈْ گ غىٕي 

ٍېَىع، ضٗصىمٗ لىٍىع ۋٖ ضبۋاثمب ئېرىػىع لبجبرٌىك و پٍىگْٗ ِٗٔپٗئٗجٍٗر ثبر. ضىٍٗر لۇرثبٍٔىك 

ٗ ضوي پۇجي ثبؼالٔؽبْ، ئۈچ پۇجي ثىٍْٗ ئ رٖ چبرۋىالرٔي ثوؼۇزٌىؽبٔضا، ثىطّىٍالھ صٖۈالر. ج گ

جۇرؼبْ پېحي ثوؼۇزٌىٕىضۇ. ج گٗ ٍبْ جٗرىپىگٗ ٍىمىٍىپ جېٕي چىممبٔضا، ئۇٔىڭ گ غىٕي ٍېَىع 

ھبالٌضۇر. ئۇٔىڭ گ غىضىٓ ئ زۈۈالرِۇ ٍٗۈالر، ِوھحبج جۇرۇ  سىجبٌٗجحىٓ ثىر ٔٗرضٗ ضورىّبٍضىؽبْ 

ضبئىٍالرؼب ثېرىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي غۈوۈر لىٍطۇْ  پېمىرالرؼب ۋٖ ھبجىحىٕي ئوچۇق ضوراٍضىؽبْ

 صٖ ، ئۇ ج گىٍٗرٔي ضىٍٗرگٗ غۇٔضاق ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق.



_ ئبٌالھمب ثۇ لۇرثبٍٔىك چبرۋىالرٔىڭ گ غٍىرىضىٓ ٍبوي لبٍٔىرىضىٓ ھېچ ٔٗرضٗ ٍېحىپ  26

ٍىػحىٓ ِٗلطٗت ثبرِبٍضۇ، ئبٌالھمب ٍېحىضىؽبْ ٔٗرضٗ پٗلٗجال ئىشالضحۇر، ٍٗٔي لۇرثبٍٔىك لى

ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌۇغي الزىُ. ئبٌالھٕي ئۇٌۇؼٍىػىڭالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗت لىٍؽبٍٔىمىؽب غۈوۈر لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ ئبغۇٔضاق 

ٍٗرٔي لېحىرلىٕىپ، ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب لىٍىضىؽبْ ئِٗٗي _ ئىجبصٖج

ئىشالش ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ِٗسٍۇلبجىؽب ٍبسػىٍىك لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ صۇَٔب 

 ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٍبسػىٍىممب، ٔىجبجٍىممب ئېرىػىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

ڭ ھىٍَٗ _ _ ئبٌالھ ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗرٔي وبپىرالرٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىضىٓ ۋٖ ئۇالرٔى 27

ِىىىرٌىرىضىٓ چولۇَ لوؼضاٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ئبِبٔٗجىٗ سىَبٔٗت لىٍىضىؽبْ، ٔېّٗجىٗ جۇزوورٌۇق 

 لىٍىضىؽبْ ھٗرلبٔضاق گۇٔبھىبرٔي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ.

_ ِۇضۇٌّبٔالر ئىطالِٕىڭ صٖضٍٗپىي چبؼٍىرىضا وبپىرالرؼب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػحىٓ ِٗٔئي  28

وبپىرالرٔىڭ ھٗر جۈرٌۈن ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍىػمب ثۇٍرۇٌؽبْ. لىٍىٕؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالر 

ِۇغرىىالرٔىڭ زۇٌۇَ _ ضىحٍِٗىرى چېىىگٗ ٍٗجىْٗ چبؼضا، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ِٗوىىضىٓ ِٗصىٕىگٗ ھىجرٖت لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىطالَ صىٕي 

ٔالرؼب وبپىرالرٔىڭ زۇٌۇَ _ ضىحٍِٗىرى ۋٖ ِٗصىٕىضٖ وۈچٍٗٔضى. ِٗوىىضٖ لبٌؽبْ ِۇضۇٌّب

زوراۋأٍىمي صاۋاَ لىٍىۋٖرصى. وېَىٓ ئبٌالھ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ وبپىرالرؼب لبرغي جىھبص لىٍىػىؽب 

رۇسطٗت ثٗرصى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍبرصَٖ ثېرىػىٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ صۈغٍّٗٔىرىٕي سبر 

 لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر.

رىضىٓ چىمىپ وېحىػىٗ ِٗججۇرالٔؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋ9ٖ _ ئ ز صىَب 36

صېگٗٔضىٓ ثبغمب گۇٔبھي ٍوق ئىضى. ئٗگٗر ئبٌالھ زۇٌۇِؽب لبرغي جۇرۇغٕي ۋٖ « رٖثجىّىس ئبٌالھحۇر»

ٔبھٗلچىٍىممب لوراي ثىٍْٗ رٖصصىَٗ ثېرىػٕي ثۇٍرۇِىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ھٗلىمٗت ِٗؼٍۇ  ثوٌۇ ، 

ۋر ضۈرگْٗ، ٍٗر ٍۈزى ۋٍٖراْ ثوٌؽبْ، راھىجالرٔىڭ ئىجبصٖجشبٔىٍىرى، سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ثبجىً صٖ

چېروبۋٌىرى، ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ئىجبصٖجشبٔىٍىرى ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٔبِبز ئولۇٍضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ 

ٕي ئىطّي ٍبص ئېحىٍىضىؽبْ ِٗضجىضٌىرى ئٌٗۋٖجحٗ ۋٍٖراْ لىٍىٕؽبْ ثوالجحي. وىّىي ئبٌالھٕىڭ صىٕى

ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا ثبر وۈچىٕي چىمبرضب، ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب صۈغٍّٗٔىرىگٗ 

لبرغي ٍبرصَٖ ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، لٗجئىٌ ٍېڭىٍٍّٗضۇ، 

 ؼبٌىجحۇر، ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ.



ىػىٍٗر غۇٔضاق وىػىٍٗروي، ئٗگٗر ثىس ثىس ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىػٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ و _   41

ئۇالرٔي ٍٗر ٍۈزىضٖ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍطبق، صۈغٍّٗٔىرى ئۈضحىضىٓ ؼبٌىپ لىٍىع 

ثىٍْٗ ٍٗرٍۈزىضٖ ھ وۈِراْ لىٍطبق، ئۇالر ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضۇ، پۇي 

 _  ٖ ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ھٗق _ ِېٍىٕىڭ زاوىحىٕي ئبٍرىَضۇ، وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ھٗلٍىرىٕي ۋ

ھولۇلٍىرىٕي ئبصا لىٍىػمب ثۇٍرۇٍضۇ، ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِٗٔئي لىٍؽبْ ھٗرلبٔضاق 

ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضىضۇ. ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ، ٍبسػي ئبلىۋٖت 

 .ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِٗٔطۇپحۇر

ي صېطٗ، ئۇالرصىٓ ثۇرۇْ ٔۇھٕىڭ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر لٗۋِىڭ ضېٕي ٍبٌؽبٔچ _ 33_ 31

ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرى، ئىجراھىّٕىڭ لٗۋِي، ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ۋٖ ِٗصٍْٗ ئبھبٌىطىّۇ  ،لٗۋِي

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ِۇضبٔي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ. ِْٗ ثۇ 

ئۇالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجّىضىُ، وبپىرالرؼب ھٗلىمٗجىٗ لبٍحىۋاٌطۇْ صٖ  ِ ھٍٗت ثٗرصىُ، 

ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىٕي جېگىػٍىه ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىضىُ، ِېٕىڭ وبپىرالرٔي جبزاٌىػىُ لبٔضاق 

 ئىىْٗ؟ ئۇالرصىىي ٔېّٗجٕي لبٔضاق ھبالوٗجىٗ ئبٍالٔضۇرۇۋٖجحىُ؟

ٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ _ ٔۇرؼۇْ غٗھٗرٌٗرٔي ئبھبٌىٍىرى وۇـرىٍىك لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽب 34

ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجحۇق. ئۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبھبٌىٍىرى ھبالن ثوٌۇ ، غٗھٗرٌىرى پۈجۈًٍٔٗ ۋٍٖراْ 

ثوٌۇ  سبراثىگٗ ئبٍٍىٕىپ وٗجحي. ئۇ جبٍالرصا ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ جبغالٔضۇق لۇصۇلالر ۋٖ ئبھبٌىطىس لبٌؽبْ 

 ئېگىس لٗضىرٌٗرال لبٌضى.

پ، ۋٍٖراْ لىٍىٕؽبْ ِٗزوۇر غٗھٗرٌٗرٔىڭ سبراثىٍىرىٕي _ لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ٍٗر ٍۈزىٕي وېسى 35

و رِىضىّۇ؟ ئٗگٗر ئۇالر غۇٔضاق لىٍؽبْ ثوٌطب، ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ئىجرٖت ئبٌؽبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ 

لىططىٍىرىٕي ئبۈال  ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌؽبْ ثوالجحي. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ھٗلىمىٌ وورٌۇق و زٔىڭ 

لىٍىضىؽبْ وورٌۇق ھٗلىمٗجٕي ئىضران لىٍىػحىٓ ۋٖ وورٌۇلي ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبصِٖٕي ھبالن 

 ئىجرٖت ئېٍىػحىٓ ِٗھرۇَ لبٌؽبْ ِٗٔىۋى وورٌۇلحۇر.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئ زٌىرىٕىڭ ٔبصأٍىمىضىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ  _ 36

ئبزاثىٕىڭ لبٔضاق ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىگٍٗٔىىىضىٓ، ضْٗ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕىڭ جېسرٖن 

غىٕي جٌٗٗ  لىٍىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبزاة چۈغۈرۈظ ھٗلمىضىىي ۋٖصىطىگٗ چۈغۈ

ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ، ئۇ ئبزاثٕي چولۇَ چۈغۈرىضۇ. ئبٌالھ ِٗزوۇر ئبزاثٕي ئۇالرؼب 

ضىٍٗر  )لىَبِٗت وۈٔي  ثىر وۈْ رٖثجىڭٕىڭثٗصرى ئۇرۇغي ثوٌؽبْ وۈٔضٖ چۈغۈرصى. 

 ىڭ ٍىٍچىٍىىحۇر.ضبٔبٍضىؽبْ صۇَٔبٔىڭ وۈٍٔىرىضىٓ ِ



_ ٔۇرؼۇْ غٗھٗر ئبھبٌىٍىرى وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋېٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ،  37 

ِْٗ ئۇالرؼب ھٗلىمٗجىٗ لبٍحىۋاٌطۇْ صٖ  ِ ھٍٗت ثٗرصىُ، ئۇالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  

ثۇ صۇَٔبصا وٗجّىضىُ، ئِّٗب ئۇالر ثبرؼبٔطېرى ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ  ئۇالرٔي 

جبزاٌىضىُ. ئۇالر ھبالن لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، لبٍحىضىؽبْ جبً ِېٕىڭ صٖرگبھىّضۇر. ِْٗ ئۇالرؼب 

 جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىّْٗ.

ئي ئىٕطبٔالر! ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  _ 41_ 38

ڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزىّْٗ. ئبٌالھمب ۋٖ وٌٗگْٗ ئوپئوچۇق ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕى

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، غۇ ئىّبْ صىٍٍىرىضا ئورۇْ ئبٌؽبْ ۋٖ غۇ ئىّبٕٔىڭ جۈرجىىطي 

ثىٍْٗ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا وبجحب ِٗؼپىرٖت ثبر. ئبٌالھ 

الرؼب ٍٗٔٗ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت ئېطىً ِۇوبپبت ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. ئۇ

ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ لۇجۇالالٍّىس ثبر. جٕٗٔٗجٕىڭ ٔېّٗجٍىرى لٗجئىٌ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضۇ. 

لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمىرىع ئۈچۈْ جىٕىُ جبپّبضحىٓ ھىٍَٗ _ ِىىىر  صٖ  ئوٍال ،

ىڭ ھِّٗىطىٕي لىٍؽبْ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئٗٔٗ ئىػٍٗجىْٗ ۋٖ لوٌىضىٓ وٌٗگْٗ ٍبِبٍٔىمالرٔ

 «.غۇالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئۇالر صوزار ئوجىضا ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثٍىٕىضۇ

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖجىْٗ لبٔضالال ثىر رٖضۇي ٍبوي ٔٗثي   52_ 41

لىٍؽبْ  پٍٗؽِٗجٗر ثوٌطۇْ، ئۇ پٍٗؽِٗجٗر ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي جىالۋٖت

چبؼضا، غٍٗحبْ وىػىٍٗرٔي ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔىڭ جٗضىرىضىٓ جوضۇظ ئۈچۈْ، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ 

ِىىىرٌىرىٕي  –جىالۋىحىگٗ _ غۈثھىٍٗرٔي جبغالٍححي. ئِّٗب ئبٌالھ غٍٗحبٕٔىڭ ھىٍَٗ 

ٍوق لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئ زىٕىڭ  ثٗرثبت لىٍىپ، غٍٗحبْ جبغٍىؽبْ غۈثھىٍٗرٔي 

لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثوٌؽبْ ۋٖ ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي  ئبٍٗجٍىرىٕي ِۇضحٗھىَٗ

پٗرِبٍٔىرىضا ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع _ ثىٍگۈچىضۇر، ثبرٌىك ئِٗر

 .لىٍؽۇچىضۇر

ثوٌؽبْ  _ ئبٌالھٕىڭ غٍٗحبٔؽب ِۇٔضاق ٍوي لوٍۇغي صىٍٍىرىضا غٗن ۋٖ ِۇٔبپىمٍىك وېطىٍي 42

وٗجىٍٗٔىىحىٓ، ئبگبھالٔضۇرۇظ جٗضىر لىٍّبش ثوٌۇ  وٗجىْٗ وىػىٍٗرٔي، صىٍٍىرى لبرىَىپ 

ِۇغرىىالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈٔضۇر. غٗوطىسوي، ثۇ ِۇٔبپىمالر ثىٍْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھمب ۋٖ 

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي چوۈمۇر صۈغٍّٗٔىه ئىچىضىضۇر، ئۇالر ھٗلىمٗجحىٓ، صۇرۇضٍۇلحىٓ 

 ۇر.جبِبِْٗ ٍىرالالغمبْ ثىر ۋٖزىَٗجحىض

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! )ئبٌالھٕىڭ ثۇٔضاق لىٍىػي  ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕىڭ لۇرئبٕٔىڭ رٖثجىڭ  43

جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ غٗوطىس ھٗلىمٗت ئىىٍٗٔىىىٕي، غٍٗحبٔالرٔىڭ ئۇٔىڭؽب زىَبْ 



ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ئىّبٔىٕي جېشىّۇ وۈچٍٗحىػي، غۇٔضالال صىٍٍىرى ئۇٔىڭؽب جوٌۇق 

اَ جېپىػي ئۈچۈٔضۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ثوٍطۇٔۇ  ئبر

ئىطالَ  —ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىگۈچىضۇر. ئۇ جوؼرا ٍوي 

 ٍوٌىضۇر. ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ لۇجمۇزىضۇ.

جٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر جبوي ئۇالرؼب لىَبِٗت ئۇغحۇِحۇت _ )ئي پٍٗؽِٗجٗر!  ھٗلىمٗ 44

وٌٗگٗٔگٗ ٍبوي لىَبِٗجٕىڭ صٖھػٗجٍىه ئبزاثي چۈغىٗٔگٗ لٗصٖر، ضْٗ ئبٌالھحىٓ ئېٍىپ 

 وٌٗگْٗ لۇرئبٔضىٓ غٗوٍىٕىپال جۇرىضۇ.

ثىٍْٗ _ ئۇ وۈٔضٖ پبصىػبھٍىك ۋٖ ھبوىّىَٗت ثىر ئبٌالھمىال سبضحۇر، ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗر  45

وبپىرالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىضۇ. ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ 

 ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالر ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍىٕىضۇ.

 _ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ، 46

 جٗھِٕٗٔٗضٖ سبر لىٍؽۇچي ئبزاة ثبر. لۇرئبٔؽب ئىػّٗٔىگْٗ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالرؼب

_ ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي جىٍٗ ، ئۇٔىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا ئ ز صىَبرىضىٓ  47

 ھىجرٖت لىٍىپ چىممبْ وىػىٍٗرصىٓ وبپىرالرؼب لبرغي جىھبص لىٍىپ غېھىث ثوٌؽبٔالرؼب، جىھبص

لىٍّبً ئ ٌگٍٗٔٗرگٗ ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ جٕٗٔٗجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضىؽبْ ٔبزۇٔېّٗجٍىرىٕي ئبجب 

 لىٍىضۇ. غٗوطىسوي،  رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھحۇر.

_ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالر ِِٕٗۇْ ثوٌىضىؽبْ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ. غٗوطىسوي،  48

ھٗق ٍوٌىضا ھىجرٖت لىٍىپ چىممبٔالرٔي ۋٖ صۇَٔبٌىمٕي و زٌٗ  چىممبٔالرٔي ئوثضاْ ئبٌالھ 

 ثىٍگۈچىضۇر، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر.

_ ِۇھبجىرالرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈظ ھٗلمىضٖ ثىس ضبۈب ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ثۇ ئىع  56

ٍبوي ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍىٕطب، ئۇٔىڭ ئ زىگٗ زۇٌۇَ  غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، وىّىي زۇٌۇِؽب ئۇچرىطب

لىٍؽبْ ٍبوي ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ ئبصِٖضىٓ جېگىػٍىه ئىٕحىمبِىٕي ئېٍىػىؽب رۇسطٗت لىٍىٕضى، ٔبۋاصا 

زۇٌۇَ لىٍؽۇچي ٍبوي ٍبِبٍٔىك لىٍؽۇچي ثۇ لىٍّىػىٕي ٍٗٔٗ لىٍطب، ئبٌالھ زۇٌۇِؽب ئۇچرىؽبْ 

ىي زۇٌۇَ لىٍؽۇچىٕىڭ زۇٌۇَ لىٍىٕؽبْ وىػىگٗ ئۇٔىڭ جېگىػٍىه وىػىگٗ چولۇَ ٍبرصَٖ ثېرىضۇ، چۈٔ

ئىٕحىمبِىٕي ئبٌؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ٍبِبٍٔىك لىٍىع ھٗلمي ٍولحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ.



ْ لىٍىپ ثٗرگْٗ زات ئبٌالھحۇر. ئبٌالھ _ ضىٍٗرگٗ ثۇ ئبصاٌٗجٍىه ئٗھىبِالرٔي ثبٍب 51

ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر. ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئۇٔىڭ وېچىٕي وۈٔضۈزگٗ، 

وۈٔضۈزٔي وېچىگٗ وىرگۈزىضىؽبٍٔىمىضۇر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ئبۋازٔي  ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ئىػٕي 

 پىٌ لبٌّبٍضۇ.و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗس

_ ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئبٌالھ ھٗلحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ِۇغرىىالرٔىڭ  51

ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍىرى ثبجىٍضۇر، ئۇ ٔٗرضىٍٗر ھېچىىّگٗ لىٍچٗ پبٍضا ٍبوي زىَبْ 

ۇلبجمب ئوسػب  ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجحىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ِٗسٍ

 لېٍىػحىٓ ٍىرالحۇر، ھِّٗىضىٓ وبجحىضۇر، ئبٌالھحىٓ  ثۈٍۈن ھېچ ٔٗرضٗ ٍولحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىۋاجمبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟ غۇ  52

ٌالھ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ زېّىٕضىٓ ئۈٔۈ  چىممبْ ئۈضۈٍِۈوٍٗر ثىٍْٗ زېّىٓ ٍېػىٍٍىممب ئبٍٍىٕىضۇ. ئب

ثٗٔضىٍىرىگٗ ھٗلىمٗجْٗ و ٍۈِچبٔضۇر، غۇۈب زېّىٕضىٓ ئۈضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىپ ثېرىضۇ، ئۇالرؼب 

 ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبھبٍىحي ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. چۈٔىي ئۇالرٔي  53

غمۇرۇ  جۇرۇۋاجمبْ زات ئبٌالھحۇر. ھِّٗٗ ِٗسٍۇلبت ئبٌالھمب ٍبراجمبْ، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ثب

ِوھحبجضۇر، ئبٌالھ ثوٌطب ھېچىىّگٗ ۋٖ ھېچ ٔٗرضىگٗ ِوھحبج ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ھٗر زاِبْ 

 ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر.

_ ئبٌالھٕىڭ ٍٗر ٍۈزىضىىي جبٍٔىمالرٔي، زىرائٗت ۋٖ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي، لبجحىك جىطىّالرٔي  54

ضىٍىٕىػىڭالر ئۈچۈْ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگٍٗٔىىىٕي، غۇٔضالال صېڭىسالرصا ئ زىٕىڭ ضىٍٗرٔىڭ پبٍ

لۇصرىحي ۋٖ ئِٗرى ثىٍْٗ ِبۈىضىؽبْ، ضىٍٗرٔي ۋٖ ٍۈوٍىرىڭالرٔي ضىٍٗر سبٌىؽبْ صۆٌٗجٍٗرگٗ ۋٖ 

غٗھٗرٌٗرگٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ وېّىٍٗرٔي ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگٍٗٔىىىٕي و رِىضىڭّۇ؟ ئبٌالھ 

ي ٍٗرگٗ چۈغۈ  وېحىپ زېّىٓ ئٗھٍىٕي ھبالن لىٍىۋېحىػحىٓ ضبلال  جۇرۇۋاجمبْ زاجحۇر. ئبضّبٕٔ

پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئىسٔي ثىٍْٗ )ئبضّبٕٔىڭ لىَبِٗت ثوٌؽبْ چبؼضا  چۈغۈ  وېحىػي 

ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ئۇالرؼب 

ٌالھٕىڭ ٍۇلىرىمي ٔٗرضىٍٗرٔي ۋٖ ئۇالرصىٓ ثبغمب ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىىحۇر. ئب

ٔٗرضىٍٗرٔىّۇ ئىٕطبٔالرؼب ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگٍٗٔىىي ئۇٔىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثوٌؽبْ 

 غٗپمىحىٕىڭ ئىپبصىطىضۇر.

_ ئبٌالھ  ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ ٍبرىحىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ ھبٍبجٍىك ئبجب لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ  55

ٕىڭالرٔي ئبٌىضىؽبْ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة ئٗجىٍىڭالر وٌٗگٗٔضٖ ضىٍٗرٔىڭ جې



ئېٍىع ئۈچۈْ ئبسىرٖجحٗ جىرىٍضۈرىضىؽبْ زاجحۇر. غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئىٕطبْ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ثىر 

 ئىىٍٗٔىىي ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ.

 –ھٗرثىر ئۈِّٗت ئۈچۈْ ثىر غٗرىئٗت ۋٖ ِٗسطۇش ئِٗٗي  _ ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرصىٓ 56

ئىجبصٖت ثېىىححۇق، ئۇالر غۇ غٗرىئٗجىٗ ئِٗٗي لىٍىضۇ ۋٖ ثۇٍرۇٌؽبْ ثوٍىچٗ ئىجبصٖت لىٍىضۇ. ئي 

پٍٗؽِٗجٗر! لۇرٍٖع ِۇغرىىٍىرى ضېٕىڭ غٗرىئىحىڭ ۋٖ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئىجبصٖجٍٗر ھٗلمىضٖ ضْٗ 

 رٔي رٖثجىڭٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىػمب، ئۇٔىڭ ئِٗرثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغّىطۇْ، ضْٗ ئۇال

پٗرِبٍٔىرىؽب ئِٗٗي لىٍىػمب، ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽىٓ، ضْٗ _

 ھٗلىمٗجْٗ ھېچمبٔضاق لىڭؽىرٌىمي ثوٌّىؽبْ جوؼرا ۋٖ ھٗق صىٕضىطْٗ.

لبرغي ثبجىً ٔٗرضىٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب لوٍۇ  _ ئٗگٗر ئۇالر ضْٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ھٗق صىٕؽب  57

ئبٌالھ  »ثٌٗىي ئۇالرؼب9  ضْٗ ثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغطٗ، ضْٗ ئۇالر ثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغّىگىٓ.

صېگىٓ. ئۇالر « ضىٍٗرٔىڭ وۇـرىٍىك ۋٖ ئىٕىبرچىٍىك لبجبرٌىك ثبرٌىك لىٍّىػىڭالرٔي ئوثضاْ ثىٍىضۇ

 ھٗلىمٗجْٗ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ ھبوبۋۇرالرصۇر.

_ ئبٌالھ جبئبال لىَبِٗت وۈٔي ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ وبپىرالر ئوجحۇرىطىضا ئۇالر ئىشحىالپالغمبْ  58

صىٓ ھٗلمىضٖ ھ وۈَ چىمىرىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ھبوبۋۇرٌۇق ثىٍْٗ جېضٌٍٖٗغّٗوچي ثوٌؽبٔالرؼب 

 چىراٍٍىمچٗ رٖصصىَٗ ثېرىع ھٗلمىضٖ جٌٗىُ ثېرىٍگْٗ .

ّبٔضىىي، زېّىٕضىىي غٍٗئىٍٗرٔي جوٌۇق ثىٍىپ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ئبض 66

جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ٍبزؼبْ. 

 غٗوطىسوي، ثۇ ثىٍىع ھِّٗىگٗ لبصىر ثوٌؽبْ ئبٌالھمب جوٌىّۇ  ئبضبٔضۇر.

ؽب چىممبْ جۇرۇلٍۇق، ئبٌالھمب _ لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئ زٌىرىٕىڭ سبجب ٍوٌضا ئىىٍٗٔىىي ئوجحۇرى 61

ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرِبلحب. ئۇالر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي لوٍۇ ، ئىجبصٖت 

لىٍطب ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ئبٌالھ ھېچمبٔضاق ثىر وىحبثحب صٌٖىً چۈغۈرِىگْٗ ۋٖ ئ زٌىرى 

ىڭ ئٗجضاصٌىرىؽب ئٗگىػىپ لىٍىپ ھٗلىمىحىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضۇ. ثۇ ئۇالرٔ

وېٍىۋاجمبْ سۇراپبجٍىرىضۇر. لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرصىٓ ھېطبة ئبٌىضىؽبْ چبؼضا، ئبٌالھمب غېرىه 

وٌٗحۈرۈ  ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثۇٔضاق وبپىرالرؼب ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر ٍولحۇر، 

 ٌّبٍضۇ.ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھېچىىُ لۇجمۇزۇ  لبال

_ ئۇ ِۇغرىىالرؼب لۇرئبٕٔىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرىضا ٍبِبْ  61

و رگٍٗٔىىىٕىڭ ئوچۇق ئبالِٗجٍىرىٕي، ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثېرىپ 

ي پٍٗؽِٗجٗر! ئ ئبٌالھمب صٖۋٖت لىٍىۋاجمبٔالرؼب ھۇجۇَ لىٍؽىٍي جبش لبٌؽبٍٔىمىٕي و رىطْٗ.



ِْٗ ضىٍٗرگٗ ھٗق صىٕٕىڭ صٖۋىحىٕي ئبۈالغحىّٕۇ، صٖۋٖت لىٍؽۇچىالرٔي »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

و رۈغحىّٕۇ ثٗن ٍبِبْ و رىضىؽبْ ثىر ئىػٕي ئېَحىپ ثېرٍّٖۇ؟ ئۇ ثوٌطىّۇ،  ئبٌالھ ئبسىرٖجحٗ 

ي ٔېّىضېگْٗ وبپىرالرٔي جبغالظ ئۈچۈْ ھبزىرٌىؽبْ صوزار ئوجىضۇر. ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍ

 « ٍبِبْ!

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ ثىر ِىطبي وٌٗحۈرۈٌىضۇ، ئۇٔىڭؽب لۇالق ضېٍىڭالر، ئۇٔي ئوثضاْ  62

ئوٍالۈالر. ضىٍٗر ئبٌالھٕي لبٍرىپ لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ثۇجالرٔىڭ ھِّٗىطي ثىرٌٗغىْٗ جٗلضىرصىّۇ، 

بٔضالّۇ ٍبرىحبٌىطۇْ! ٔبۋاصا چىۋىٓ ثىر جبي چىۋىٕٕي ٍبرىحبٌّبٍضۇ، ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ چوڭ ٔٗرضىٍٗرٔي ل

ئۇالرصىٓ ثىرٖر ٔٗرضىٕي ئېٍىپ لبچطب، ئۇالر چىۋىٕضىٓ ئبغۇ ٔٗرضىٕي لبٍحۇرۇ  ئېٍىػمىّۇ لبصىر 

ئِٗٗش. ثۇٔىڭضىّٕۇ ثٗن ئبجىسٌىك ثبرِۇ؟ ئۇالر ئىىىىٍىطي ئبجىسصۇر، ٍٗٔي چىۋىٓ ئېٍىپ لبچمبْ 

ثۇصِۇ ئبجىس، ضبسحب ِٗثۇصٔىڭ ئبٌضىضىىي ٔٗرضىٕي ئۇٔىڭضىٓ لبٍحۇرۇ  ئبالٌّىؽبْ ضبسحب ِٗ

ٔٗرضىٕي ئېٍىپ لبچمبْ چىۋىّٕۇ ئبجىس. ثۇٔضاق ثۇجالر لبٔضالّۇ ئىالھ صٖ  چولۇٔۇٌطۇْ؟! ئىٕطبْ 

 ثۇٔضاق ئبجىس ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔطب ثوالِضۇ ؟!

چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھمب  _ ئۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي جېگىػٍىه رٖۋىػحٗ ئۇٌۇؼالغّىضى. 63

جٕي غېرىه لىٍىۋاٌضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي ٍبراجمبْ وۈچٍۈن زاجحۇر، ئۇ ِٗسٍۇلب

 ھِّٗىضىٓ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ.

[ ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗر ئبرىطىضىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئٗۋٖجىضىؽبْ ئٌٗچىٍٗرٔي جبٌالٍضۇ، 65_  64

ىٕٕي ٍٗجىۈزىضىؽبْ ئٌٗچىٍٗرٔي جبٌالٍضۇ. غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالرؼب ھٗق ص ئىٕطبٔالر ئبرىطىضىّٕۇ

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، 

ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ وىّٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىػٕىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ۋٖ 

ھۋاٌىٕىّۇ ثىٍىضۇ، ئۇالر پبٔىٌ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ثوٌىضىؽبْ ئٌٗچىٍٗرٔىڭ ٍبرىحىٍىػحىٓ ثۇرۇٔمي ئٗ

 ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ.  ئىػالرٔىّۇ ثىٍىضۇ. ثبرٌىك ئىػالر

ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ  _  78 _ 77

لىٍىڭالر، ضٗجضٖ ئېَحمبٔالر! ِٗلطىحىڭالرؼب ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ٔبِىسىڭالرصا رۇوۇ 

لىٍىڭالر، رٖثجىڭالرؼب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرًِٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ٍبسػي 

جوٌۇق ئبصا  ئىػالرٔي لىٍىڭالر، ٔٗپطىڭالر ثىٍْٗ جىھبص لىٍىڭالر، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي 

سبٌىص لىٍىپ،  ٔىَىحىڭالرٔي ئبٌالھمب  ئىطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب چبلىرىڭالر، لىٍىڭالر،

ِېٍىڭالر _ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ھبٌٗجحٗ جٗھٗجحٗ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔۇ ، پۇي

ثىٍْٗ جىٍىڭالر ثىٍْٗ ۋٖ جېٕىڭالر ثىٍْٗ )ئبٌالھ ٍوٌىضا  جىھبص لىٍىڭالر. ئبٌالھ 

ىحىڭالرٔي ضىٍٗرٔي ثۇ صىٕٕىڭ ِٗضئۇٌىَىحىٕي و جۈرۈغىٗ الٍىك لىٍىپ جبٌٍىضى، غٗرىئ



ضىٍٗرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ ثٗزى ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ غٗرىئىحىضٖ ثوٌؽبْ لىَىٕچىٍىمالرصىٓ 

ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئىٕئبَ لىٍضى.  سبٌي، وٗۈچىً ثىر غٗرىئٗت لىٍىع ئبرلىٍىك،  

ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالر ئبجبۈالر ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕي ثوٌؽبْ ھٗق صىٕضۇر. ئبسىر 

ىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ زاِبْ پٍٗؽِٗج

ضىٍٗرگٗ گۇۋاھ ثوٌۇغي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ثبغمب ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ 

ھٗق صىٕٕي ئۇالرؼب ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ گۇۋاھ ثوٌۇغۇۈالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

ئبجىضى، لۇرئبٔضىّۇ غۇٔضاق صٖ  ئبجىضى.  ثۇرۇٔمي ضبِبۋى وىحبثالرصا ِۇضۇٌّبْ صٖ 

غۇۈب ضىٍٗر ثۇ ٔېّٗجٕىڭ لٗصرىٕي ثىٍىڭالر، ئبٌالھمب و   غۈوۈر لىٍىڭالر، ٔبِبزٔي ثبرٌىك 

غٗرجٍىرىگٗ ۋٖ ۋالىحٍىرىؽب رىئبٍٗ لىٍىپ جوٌۇق ۋٖ ِۇوِّٗٗي ئولۇظ، زاوبجٕي جوٌۇق 

ؽب چىٓ صىٍىڭالر ثىٍْٗ ثېرىع، ئبٌالھمب پۈجۈْ ۋۇجۇصۇۈالر ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىع، ئۇٔىڭ

ثبؼٍىٕىع، ھٗر ئىػحب ئۇٔىڭؽب جبٍىٕىع ئبرلىٍىك صىٕٕىڭ ئٗھىبٍِىرىؽب ئِٗٗي لىٍىڭالر. 

ئبٌالھ پۈجۈْ ۋۇجۇصى ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ وىػي ئۈچۈْ ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ئىگٗ! 

 !ِٗصٖت جىٍىگْٗ وىػي ئۈچۈْ ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ِٗصٖجىبر

 

 

 

 

 



 

 ِۇئّىٕۇْ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ 

_ ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ  1

 ِۇئّىٍٕٗر ھٗلىمٗجْٗ ِۇراصىؽب ٍٗجحي.

ىٕي ئبٌالھحىٓ ئٍّٗٗٔگْٗ، لٌٗجىٕي ۋٖ _ ئۇ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ضۈپٗجٍىرى غۇوي، ئۇالر ٔبِبزٌىر 1

 پۈجۈْ ۋۇجۇصىٕي ئبٌالھمب ثېؽىػال  جۇرؼبْ ھبٌضا ئولۇؼۇچىالرصۇر. 

_ ئۇالر ٍبسػىٍىك ثوٌّىؽبْ ثبرٌىك ئىػالرٔي ۋٖ ثىھۇصٖ ض ز _ ھٗرىىٗجٍٗرٔي جٗرن  2

 ئٗجىۈچىٍٗرصۇر.

ثېشىٍٍىمحىٓ ۋٖ پۇي _  _ ئۇالر پۇي _ ِېٍىٕىڭ زاوىحىٕي ئبصا لىٍىع ئبرلىٍىك ئ ز ٔٗپطىٕي 3

 ِېٍىٕي ھبراِضىٓ پبوٍىؽۇچىالرصۇر.

پبھىطە قبتبرىىق ئبىالھ ھبراً قىيغبُ قەثىھ  –ئۈالر ئەۋرەتيىرىْي زىْب _ 5

 .قىيَىطالردىِ سبقيىغۈچىالردۇر

_ پٗلٗت ئ زىٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ۋٖ چ رىٍىرى ثىٍْٗ ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبْ ئبصَٖ ئٍٗىجٍٍّٗٔٗضۇ.  5

 ئۇالرٔي ھبالي لىٍؽبْ.چۈٔىي ئبٌالھ 

_ وىّىي ئ زىٕىڭ ئبٍبٌىضىٓ ۋٖ چ رىٍىرىضىٓ ثبغمىطي ثىٍْٗ جىٕطىٌ جٌٗىپىٕي لبٔضۇرۇغٕي  6

جٌٗٗ  لىٍىضىىْٗ، ئۇ چولۇَ ھبالٌضىٓ ھبراِؽب ئ جۈ  وٗجىْٗ ثوٌىضۇ ۋٖ ئ زىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب 

 جۇجمبْ ثوٌىضۇ.

ئبِبٔٗجٍٗرٔي ضبلٍىؽۇچي ۋٖ ثٗرگْٗ ئٗھضىٍىرىگٗ ۋاپب _ ئۇالر ئ زٌىرىگٗ جبپػۇرۇٌؽبْ  7

 لىٍؽۇچىالرصۇر.

 _ ئۇالر ٔبِبزٌىرىٕي صىٕضا و رضىحىٍگْٗ ثوٍىچٗ، ئ ز ۋالحىضا ئولۇغٕي صاۋاِالغحۇرؼۇچىالرصۇر. 8

 جٕٗٔٗجىٗ ۋارىطٍىك لىٍؽۇچىالرصۇر. _ ئٗٔٗ غۇ ِۇئّىٍٕٗر 16



ۋزىٍي ثوٌؽبْ ـىرصٖۋش جٕٗٔىحىگٗ ۋارىطٍىك _ ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئېطىٍي ۋٖ ئٗڭ ئٗ 11

 لىٍىضۇ، ئۇالر غۇ جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈٌۈن جۇرىضۇ، ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرى ھٗرگىس ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضۇ.

ھەقىقەتەُ ثىس ئبدەً ئەىەٍھىسسبالٍْي زېَىْْىڭ ھەٍَە ٍېرىذىِ ئېيىْغبُ  _  21

 .ٍبراتتۈق الٍْىڭ جەۋھىرىذىِ 

ئىطپېرِىضىٓ ٔٗضىٍٍىٕىضىؽبْ لىٍىپ ٍبراجحۇق. ئىطپېرِب ئٗرٔىڭ _ ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ ئٗۋالصىٕي  12

 ئوِۇرجمىطىضىٓ چىمىپ، ئبٍبٌٕىڭ ثبٌىَبجمۇضىضا ئورۇٍٔىػىضۇ.

ئبٔضىٓ ئىطپېرِىٕي ئٌٗٗلىٗ )ٍٗٔي جبٌالٔؽبْ ئۇرۇلمب _  13
(70 

ئبٔضىٓ لىرىك وۈٔضىٓ وېَىٓ  

چٗ ٍۇِػبق گ غٕي ض ۈٗوىٗ ئٌٗٗلٕي ثىر پبرچٗ گ غىٗ ئبٍالٔضۇرصۇق، ئبٔضىٓ ثۇ ثىر پبر

ئبٍالٔضۇرصۇق، ئبٔضىٓ ض ۈٗوىٗ گ ظ لؤضۇرصۇق، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب جبْ وىرگۈزۈظ 

ٍبراجمبْ  ِبھىرٌىك ثىٍْٗ  ئبرلىٍىك ئۇٔي ثبغمب ثىر ئىٕطبٔؽب ئبٍالٔضۇرصۇق. ھِّٗىٕي ئٗڭ 

 .ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ئۇٌۇؼضۇر

ثبغحىٓ وٗچۈرگْٗ ۋٖ ئٗجىٍىڭالر _ ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئي ئىٕطبٔالر! غۇ ھبٍبجٍىمٕي  14

 جۈگىگٗٔضىٓ وېَىٓ چولۇَ ئ ٌىطىٍٗر.

_ ئبٔضىٓ ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ئ ٌگْٗ ۋٖ صۇَٔب ھبٍبجي ئبسىرالغمبٔضىٓ وېَىٓ، لىَبِٗت وۈٔي  15

ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ ِۇوبپبجىڭالرٔي ئېٍىع ٍبوي جبزاٍىڭالرٔي جبرجىع ئۈچۈْ 

 طىٍٗر.لٗثرٖۈالرصىٓ جىرىٍىپ چىمى

ئۈضحىگٗ ٍٗجحٗ لبت ئبضّبٕٔي  _  _ ثىس  ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئۈضحۈۈالرصا ئۈضحي 16

ٍبراجحۇق، ثىس ِٗسٍۇلبجحىٓ سٗۋٖرضىس ئِٗٗضّىس، ھېچجىر ِٗسٍۇلحىٓ ؼبپىً ئِٗٗضّىس، ئۇٔي 

 ئۇٔحۇ  لبٌّبٍّىس.

ا ٍبِؽۇر _ ثىس ثۇٌۇجحىٓ ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ھبجىحىگٗ ٍېحٗرٌىه ھبٌضا ئ ٌچٍِٗىه ِىمضارص 17

ٍبؼضۇرصۇق، زېّىٕٕي ٍبِؽۇر ضۈٍىٕي جۇجۇ  جۇراالٍضىؽبْ لىٍضۇق، ثىس ئۇ ضۇٔي زېّىٕضىٓ ٍوق 

 لىٍىۋېحىػىىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرِىس. )ثۇ ئبٍٗجحٗ وبپىرالر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ .

_ ثىس ثۇ ٍبِؽۇر ضۈٍي ثىٍْٗ ضىٍٗرگٗ سورِىٍىك ثبؼالرٔي ۋٖ ئۈزۈٍِۈن ثبؼالرٔي  18

ٗرصۇق، ضىٍٗر ئۈچۈْ ئۇ ثبؼالرصا ھٗر جۈرٌۈن ۋٖ ھٗر سىً غٗوىٍضىىي ِېۋىٍٗر ثبر، ٍېحىػحۈرۈ  ث

 ضىٍٗر غۇ ِېۋىٍٗرصىٓ ٍٍٗطىٍٗر.

                                                             
 .گٗ ثٗت ئبضحىؽب ثېرىٍگْٗ ئىساھبجمب لبراٌطۇْ_ئبٍىحى4ھٗج ضۈرىطىٕىڭ ٖ ئٌٗٗق ھٗلمىض  70)



_ ٍٗٔٗ غۇ ٍبِؽۇر ضۈٍي ثىٍْٗ جۇرىطىٕبصىٓ چىمىضىؽبْ زٍٖحۇْ صٖرىشىٕي ٍېحىػحۈرۈ    16

 ثوٌىضۇ.ثٗرصۇق. ئۇٔىڭضىٓ ِبً چىمىضۇ، ئۇ ِبٍٕي ثٗصٖٔگٗ ۋٖ جبِبلمب  ئىػٍٗجىىٍي 

_ ئي ئىٕطبٔالر! ج گٗ، وبال ۋٖ لوً لبجبرٌىك چبرۋىالرصا ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئىجرٖت  11

ثبر، ئۇالرٔىڭ لورضىمىضىىي ضۈت ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي ضۇؼىرىّىس، ضىٍٗر ٍٗٔٗ ئۇ چبرۋىالرٔىڭ ٍۇۈىضىٓ، 

 جېرىطىضىٓ پبٍضىٍىٕىطىٍٗر، ئۇالرٔىڭ گ غىٕي ٍٍٗطىٍٗر.

صېڭىسالرصا ثوٌطب وېّىٍٗرگٗ  ب ج گٗ لبجبرٌىك ھبٍۋأالرؼب ِىٕىطىٍٗر،_ ضىٍٗر لۇرۇلٍۇلح 11

 ئوٌحۇرىطىٍٗر.

_ غٗوطىسوي، ثىس ٔۇھٕي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈرضۇْ صٖ ، ئ ز لٗۋِىگٗ  12

ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ئبٌالھمىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، »پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ٔۇھ ئېَححي9 

 « ھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ضىٍٗر ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ضىٍٗرگٗ ئبٌال

ئۇٔىڭ لٗۋِي ئىچىضىىي وبجحىجبغالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ ئبۋاَ سٌٗممٗ ِۇٔضاق   _ 14_  13

ثۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ثىر ئىٕطبْ، ئۇٔىڭ ضىٍٗرصىٓ ھېچجىر پٗرلي ٍوق. ئۇ ثۇ ض زٌىرى »صېضى9 

رصىٓ ئۈضحۈْ ثوٌۇۋېٍىػٕي ۋٖ ضىٍٗرگٗ ھ وۈِضار ثوٌۇۋېٍىػٕي سبالٍضۇ، ئٗگٗر ثىٍْٗ پٗلٗت ضىٍٗ

ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىػٕي سبٌىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، پٗرىػحىٍٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ثوالجحي، ثۇٔضاق 

ثوۋىٍىرىّىسصىٓ ئبۈال  ثبلّىؽبْ. ٔۇھ پٗلٗجال جىٓ چبپٍىػىۋاٌؽبْ ثىر _ ض زٔي ثىس ثۇرۇٔمي ئبجب

ر. غۇۈب ضىٍٗر وۈجۈۈالر، ئۇ ئٗضٍىگٗ وېٍىپ ثۇ صٖۋىحىضىٓ ۋازوېچىضۇ ٍبوي ئ ٌۈ  جۈگىػىضۇ. ئبصِٖضۇ

 «.غۇ چبؼضا ضىٍٗر ئۇٔىڭضىٓ لۇجۇٌۇضىٍٗر

ِېٕي  ضٖ، ئۇالرٔىڭئي رٖثجىُ! لٗۋِىّگٗ ضېٕىڭ صىٕىڭٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّ»ٔۇھ9 _  15

 صېضى.« لبرغي ِبۈب ٍبرصَٖ ثٗرگىٓ ٍىىي ئۈچۈْ، ئۇالرؼبٍبٌؽبٔچي صېگٗٔ

ثىسٔىڭ ئِٗرىّىس ۋٖ ٍبرصىّىّىس ثىٍْٗ ، ثىسٔىڭ و ز ئبٌضىّىسصا»_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ٔۇھمب9  16

ٍوؼبْ ثىر وېّٗ ٍبضىؽىٓ، ضْٗ ثىسٔىڭ لوؼضىػىّىس ئبضحىضىطْٗ. ثىسٔىڭ لٗۋِىڭٕي جبزاالظ 

بٔضا ۋٖ ئوت و ٍۈۋاجمبْ جؤۇرصىٓ ضۇ ھٗلمىضىىي ثۇٍرۇلىّىس ٍېحىپ وېٍىپ جوپبْ ثبالضي ثبغالٔؽ

ئېحىٍىپ چىممبْ چبؼضا، وېّىگٗ ثبرٌىك جبٍٔىمالرصىٓ ثىر جۈپحىٓ ئېٍىۋاٌؽىٓ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىٕي 

ضبلال  لېٍىع ئۈچۈٔضۇر. ئبئىٍٗۈضىىىٍٗرٔىّۇ ئېٍىۋاٌؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ئبٍبٌىڭ ۋٖ ئوؼٍۇڭ 

ىڭ ضىرجىضا. چۈٔىي ئۇالر وۇـرىٕي جبٌٍىضى. وۇـرىٍىك ثىٍْٗ لبجبرٌىك ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبٔالر ثۇٔ

ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرٔي لۇجمۇزۇظ جوؼرىطىضا ِبۈب ض ز ئبچّىؽىٓ، چۈٔىي ئۇالر جوپبْ ثبالضىضا 

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق.« چولۇَ ؼٗرق لىٍىٕىضۇ



وېحىػحىٓ ئِٗىٓ _ ضْٗ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وېّىگٗ چىمىپ، ؼٗرق ثوٌۇ   17

 صېگىٓ.« ئبٌالھمب غۈورىىي، ئۇ ثىسٔي وبپىر لٗۋِضىٓ لۇجمۇزصى»ثوٌۇ  ثوٌؽبْ چېؽىڭضا9 

ئي رٖثجىُ! ِېٕي سبجىرجَٗ، ثٗرىىٗجٍىه ثىر ِٗٔسىٍگٗ چۈغۈرگىٓ، ضْٗ ئٗڭ »_ ھِٗض9ٖ  18

ٗ صېگىٓ. )ئبٌالھ ثۇ ئبٍٗت ئبرلىٍىك ثٗٔضىٍىرىگٗ ثىر ٍٗرگ« ٍبسػي ئورۇٔالغحۇرؼۇچىطْٗ

 چۈغّٗوچي ثوٌؽبٔضا غۇٔضاق صۇئب لىٍىػٕي ئ گٗجىْٗ .

_ غٗوطىسوي، وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىپ، ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزۇغحب ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ،  26

پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 

ىٕطبٔالرٔي ئۇالرؼب ئبزاة چۈغۈغحىٓ ثۇرۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر. ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئ

 ئٗۋٖجىع ثىٍْٗ ئٌٗۋٖجحٗ ضىٕبٍّىس.

_ ئبٔضىٓ ٔۇھ لٗۋِىٕي ھبالن لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبص لٗۋِىضىٓ ئىجبرٖت ثبغمب ثىر لٗۋِٕي  21

 ثبرٌىممب وٌٗحۈرصۇق.

ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىضى. _ ثىس ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ ئىچىضىٓ ثىر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجحۇق. ئۇ  21

ئبٌالھمىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ »ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب9 

ئىالھ ٍولحۇر. ضىٍٗر ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب جېگىػٍىه ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ 

 صېضى.« لورلّبِطىٍٗر؟

رۇۋاٌؽبْ، ئبسىرٖت ھبٍبجىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ھٗصصىضىٓ _ ئبص لٗۋِىٕىڭ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇ 22

ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر صٖ  صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ »ئبغمبْ صۆٌٗجّْٗ وبجحىجبغٍىرى9 

 ئبصَٖ پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئوسػبغال ثىر ئىٕطبْ، ئۇ ضىٍٗر ٍېگٕٗٔي ٍٍٗضۇ، ضىٍٗر ئىچىٕٗٔي ئىچىضۇ. 

ئوسػبظ ثىر ئىٕطبٔؽب ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ئۇ چبؼضا ضىٍٗر _ ئٗگٗر ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب  23

ئىالھٍىرىڭالرٔي جبغال ، ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىپ وٗجىٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ چولۇَ زىَبْ جبرجىپ 

 لبٌىطىٍٗر.

ضىٍٗر ئ ٌۈ  جوپىؽب ئبٍٍىٕىپ وٗجىْٗ، ض ۈٗوٍىرىڭالر چىرىپ وٗجىٗٔضىٓ ›_ ضىٍٗرٔي  24

 صٖ  لورلۇجمبْ ئبصِٖگٗ لبٔضالّۇ ئىػىٕىطىٍٗر؟‹ ىطىٍٗروېَىٓ، لٗثرٖۈالرصىٓ جىرىٍىپ چىم

_ ئي لٗۋَ! ضىٍٗرٔي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ لٗثرٖۈالرصىٓ جىرىٍىپ چىمىطىٍٗر صٖ  ضىٍٗرٔي  25

 لورلۇجمبْ ثۇ ئبگبھالٔضۇرۇظ ھٗلىمٗجحىٓ جوٌىّۇ ٍىرالحۇر.

ئ ٌۈ  جۇرىضۇ، ثبٌىالر _ ثىسٔىڭ ھبٍبجىّىس پٗلٗت ِۇغۇ صۇَٔبصىىي ھبٍبجحۇر، ثىسصىىي چوۈالر  26

 جۇؼۇٌۇ  جۇرىضۇ. ثىس لبٍحب جىرىٍٍّّٗىس.



_ ضىٍٗرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ثۇ ئبصَٖ پٗلٗت ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇۋاجمبْ  27

 صېضى. « ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس ئبصِٖضۇر، ثىس ئۇٔىڭ صېگٍٗٔىرىگٗ

ئي رەثجىٌ! »ھقب ئىيتىاب قىيىپ  ئۈالرّىڭ پەٍغەٍجىرى ھۈد ئەىەٍھىسسبالً ئبىال _  93

ئۈالرّىڭ ٍېْي ٍبىغبّچي دەپ تۆھَەت قىيغبّيىقي ئۈچۊُ، ئۈالرغب قبرضي ٍبڭب 

 .دېذى« ٍبردەً ثەرگىِ

ئۇالر ئۇزۇٔؽب لبٌّبً لىٍّىػٍىرىؽب چولۇَ »_ ئبٌالھ ئۇٔىڭ صۇئبضىؽب جبۋاة ثېرىپ9  36

 صېضى.« پۇغبٍّبْ لىٍىضۇ

ثوراْ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ لبجحىك ثىر ئبۋاز  وٌٗضى _ صٖ، ئبٌالھ _ ئۇزۇٔؽب لبٌّبً ئۇالرؼب  31

ئۇالرٔي غۇ ئبۋاز ثىٍْٗ ھبالن لىٍىۋٖجحي، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئ ٌضى، ئۇالر ضٗي ضۈپۈرۈ  

وٗجىْٗ ئٗسٍٗجٍٗر ضۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ٌٍٍٗٗ  لبٌؽبٔضٖن ثوٌۇ  وٗجحي. ئبغۇ زاٌىُ لٗۋَ ئبٌالھٕىڭ 

ئبۈٍىؽبٔالر ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػحىٓ ۋٖ  رٖھّىحىضىٓ ٍىراق ثوٌطۇْ! ثۇٔي

 ئ زٌىرىگىّۇ غۇٔضاق ثىر ئبزاثٕىڭ وېٍىػىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗىطۇْ!

_ ئبغۇ ئىٕىبرچىالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ٌۇت، غۇئٍٗت، ئٍَٗۇة، ۋٖ ٍۇٔۇش  31

 ثبرٌىممب وٌٗحۈرصۇق. لبجبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لٗۋٍِىرىگٗ ئوسػبظ ثبغمب لٗۋٍِٗرٔي

_ ثۇ ئىٕىبرچي ئۈِّٗجٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ثىر ئۈِّٗت ئ زىٕىڭ ھبالن ثوٌۇغي ئۈچۈْ  32

ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالىث وًٌّٗٗ جۇرۇ  ھبالن ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر ھبالن ثوٌىضىؽبْ ۋالحىضىٓ وېچىىىپّۇ 

 لبٌّبٍضۇ.

لبٔضالال ثىر  ئبرلب ئٗۋٖجحۇق._ ئبٔضىٓ ثىس ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي ئبرلىّۇ 33

پٍٗؽِٗجٗر ئ ز لٗۋِىٕي ئبٌالھمب صٖۋٖت لىٍطب، لٗۋِي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى. ثىسِۇ ئۇالرٔي 

ئبرلىّۇئبرلىضىٓ ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئىجرٖجٍىه سٗۋٖرٌىرىضىٓ ثبغمب ھېچ 

ىجرٖت لىٍضۇق. پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔٗرضىطي لبٌّىضى، ئۇالرٔىڭ لىططىٍىرىٕي وېَىٕىىٍٗر ئۈچۈْ ئ

ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگٗغٍّٗضىؽبْ لٗۋَ ھبالن ثوٌطۇْ! ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ 

 ٍىراق ثوٌطۇْ!

[ ئبٔضىٓ ِۇضب ۋٖ ئۇٔىڭ لېرىٕضىػي ھبرۇٕٔي ھبضىطىٕىڭ ئٗجضىھبؼب ئبٍٍىٕىػي، 35_ 34

بالضي، ضٗي ئبپىحي، ئبچٍىك ۋٖ لوٌىٕىڭ چىرالحٗن ٍېٕىػي، چېىٗجىٗ، پىث، پبلب، لبْ ث

لٗھٗجچىٍىه لبجبرٌىك صىٍالرٔي ئىّبٔؽب وٌٗحۈرىضىؽبْ، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئىّبٔىٕي وۈچٍٗحىضىؽبْ، 

پبوىث ثوٌىضىؽبْ جولمۇز چوڭ ِ جىسىّىس –وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽۇچىالرٔىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىؽب صٌٖىً 

ٗۋٖجحۇق، ئۇالر ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىپ ِۇضب ثىٍْٗ ثىٍْٗ پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب ئ



ھبرۇٔؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجحي. ئۇالر ئٗضٍىضٖ وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي ثوزٖن 

 لىٍىضىؽبْ ھبوبۋۇر لٗۋَ ئىضى.

ثىس ئ زىّىسگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ثۇ »_ غۇۈب ئۇالر ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇْ ئىىىىطي جوؼرۇٌۇق9  36

بٔؽب ئىّبْ ئېَحبِضۇق؟ ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصى ثىسگٗ ئىىىي ئىٕط

 صېَىػحي.« ثوٍطۇٔۇ ، سبرٌىك ثىٍْٗ ثىسگٗ سىسِٗت لىٍىضىؽبْ لۇٌالرصۇر

_ غۇٔضاق لىٍىپ، ئۇالر ثۇ ئىىىي پٍٗؽِٗجٗرٔي ٍبٌؽبٔچي صېضى، ئۇالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي  37

 ئۇالر صېڭىسصا ؼٗرق ثوٌۇ  جۈگٗغحي.ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

_ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ھىضاٍٗت جبپطۇْ صٖ ، ثىس ھٗلىمٗجْٗ ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب  38

 لىٍضۇق.

_ ثىس ئىَطبٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٔىطي ِٗرٍِٕٗي لۇصرىحىّىسٔىڭ صٌٖىٍي لىٍضۇق، چۈٔىي ثىس  46

ئېمىٓ ضۇٌۇق ئېگىس ثىر جبٍؽب  ئىَطبٔي ئبجىطىس ٍبراجحۇق، ئبٔب، ثبال ئىىىىطىٕي جۈپحۈز،

 ئورۇٔالغحۇرصۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر! ھبالي ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍٗۈالر، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىڭالر، ِْٗ  41

ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىّْٗ. ضىٍٗرٔىڭ ھېچمبٔضاق 

ٍؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئۈِّٗجٍىرىگٗ ئٌِٗٗىڭالر ِبۈب ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ. )ثۇ ئبٍٗت ثبرٌىك پٗ

لبرىحىٍؽبْ. ثۇ ئبٍٗت ھبالٌضىٓ ٍېَىػٕىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب جۈرجىٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب، 

ھبراَ ٍېَىػٕىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ ئېچىٕىػٍىك ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖ ھبراَ ٍېگْٗ ئبصِٖٕىڭ صۇئبضىٕىڭ 

 ئىجبثٗت ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىؽب ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

_ ئي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر! ضىٍٗرٔىڭ صىٕىڭالر ھٗلىمٗجْٗ ثىر صىٕضۇر. ئۇ ثوٌطىّۇ ئىطالَ  41

صىٕىضۇر. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالرِْٗ، غۇۈب، ضىٍٗر ِېٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىّٕي ئورۇٔضا ، 

 جوضمبٍٔىرىّضىٓ ٍېٕىپ ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىع ثىٍْٗ ِٗٔضىٕال لورلۇۈالر.

ضا ئىشحىالپٍىػىپ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي، _ صىٕٕىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرى صىٕ 42

ئۇالر ثىرٌىىٕي ضبلالغمب ثۇٍرۇٌؽبْ جۇرۇلٍۇق ئ زٌىرىٕىڭ صىٕىٕي ثىر لبٔچٗ صىٕؽب پبرچىٍىۋٖجحي، 

ھٗرثىر پىرلٗ ئ زىٕىڭ رٍٖىٕي جوؼرا صٖ  لبرا ، ئ زىٕىال جوؼرا ٍوٌضا، ثبغمىالرٔي سبجب ٍوٌضا صٖ  

 ت صىٕضا پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وېحىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضۇ .ئوٍٍىضى. )ثۇ ئبٍٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئبزاة چۈغىٗٔگٗ لٗصٖر ئۇالرٔي ئ ز ئبزؼۇٍٔۇلىضا ۋٖ ئ ز ٔبصأٍىمىضا  43

 ثىر ِۇصصٖت لوٍۇ  جۇرؼىٓ.



[ ئۇ وبپىرالر ثىسٔىڭ ئۇالرؼب صۇَٔبصا ِبي _ ِۈٌۈن ۋٖ ئٗۋالصالرٔي ثٗرگٍٗٔىىىّىسٔي 45_ 44

ئ زٌىرىگٗ جېس ٍبسػىٍىك لىٍؽبٍٔىك صٖ  ئوٍالِضۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش، ثىسٔىڭ ثۇٔضاق 

ئبضحب ھبالوٗجىٗ ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈٔضۇر. ٌېىىٓ ئۇالر ثۇٔي ھېص  _ لىٍؽبٍٔىمىّىس ئۇالرٔي ئبضحب

 لىٍّبٍضۇ.

ىحرٖ  _ غٗوطىسوي، رٖثجىٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلمۇچىالر، ئۇٔىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىضىٓ ج 46

 جۇرؼۇچىالر،

 _ رٖثجىٕىڭ لۇرئبٔضىىي ئبٍٗجٍىرىگٗ چىٓ ئىػىٕىپ ئِٗٗي لىٍؽۇچىالر، 47

 _ ئىجبصٖجٕي رٖثجىٕىڭ ئ زىگىال لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗحۈرٍِٗضىؽبٔالر، 48

ضبسبۋٖجٍٗرٔي لوثۇي ثوٌّبً لېٍىػىضىٓ، رٖثجىٕىڭ  –_ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ۋٖ سٍٗر 56

رؼبٔضا ئ زىٕي ئبزاثحىٓ لۇجمۇزاٌّبً لېٍىػىضىٓ لورلۇ  جۇرۇ  زور جىرىػچبٍٔىك ثىٍْٗ صٖرگبھىؽب ثب

 لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر،

ئىجبصٖجٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  لىٍؽۇچىالرصۇر. ئۇالرٔىڭ سىطٍىحي  _ غۇالر جبئٗت _ ئٗٔٗ 51

ب ثبغمىالرٔىڭ ھٗرلبٔضاق ٍبسػي ئٌِٕٗٗي لىٍىػمب ئبٌضىراظ ثوٌۇ ، ئۇالر ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػح

 ئبٌضىؽب ئ جۈ  وٗجىۈچىٍٗرصۇر.

_ ثىس ثٗٔضىٍىرىّىسصىٓ ھېچجىر ثٗٔضىٕي جبلىحي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػمب ثۇٍرۇِبٍّىس، ئۇالرٔىڭ  51

ئٌٍِٗٗىرى ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسصىىي ٔبِٗ _ ئِٗبي وىحبثىضا ٍېسىٍىپ جۇرىضۇ، ئۇٔي پٗرىػحىٍٗر 

 ٗق ض زٌٍٗضۇ، ئۇالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ.و جۈرىضۇ، پٗرىػحىٍٗر ئىٕطبٔالر ھٗلمىضٖ ھ

_ ٌېىىٓ وبپىرالرٔىڭ صىٍٍىرى ثۇ لۇرئبٔضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ھٗلىمٗجٍٗرصىٓ جبِبِْٗ  52

ؼٗپٍٗجحىضۇر، ئۇالرٔىڭ ِۇغرىىٍىىحىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ٔۇرؼۇْ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى ثبر ثوٌۇ ، ئبٌالھ 

ِ ھٍٗت ثېرىضۇ، ئۇالر ثوٌطب ثۇ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕي ئۇالرٔي ئىجرٖجٍىه جبزاالظ ئۈچۈْ ئۇالرؼب 

 صاۋاِالغحۇرۇۋاجىضۇ.

_ ئۇالرٔىڭ ھبوبۋۇر صۆٌٗجّْٗ ئبصٍِٖىرىٕي ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىؽبْ ۋالحىّىسصا، ئۇالر ئبۋازىٕي  53

 ٍۇلىرى و جۈرۈ  ٔبٌٗ _ پٗرٍبص لىٍىػمب ثبغالٍضۇ.

ۈالر، چۈٔىي ضىٍٗر ثۈگۈْ ئ زۈۈالرٔي ثۈگۈْ ٔبٌٗ _ پٗرٍبص لىٍّب»_ ئۇالرؼب ئېَحىٍىضۇوي،  54

 «.ئبزاثحىٓ لۇجمۇزاٌّبٍطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ ھېچىىُ ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ



_ ضىٍٗرگٗ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍىپ جۇراجحي، ضىٍٗر ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍىٕىپ  55

ػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب جۇراجحىڭالر، ٌېىىٓ ضىٍٗر جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ئۇٔي ئبۈالغحىٓ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحى

 ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ جۇراجحىڭالر.

ثىس ھٗرِٖٕىڭ »_ضىٍٗر ھٗرِٖٕىڭ لوغٕىطي ثوٌؽبٍٔىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ،  56

ئىگىٍىرى، ثىس ٍېڭىٍٍّّٗىس. غۇۈب ھٗرَٖ ئٗجراپىضا ٍبِبْ ض زٌٗرٔي لىٍىػىپ وېچىٍىه 

 صٍٖححىڭالر.« ضورۇٍٔىرىّىسٔي لىسىحىّىس

_ ئۇالر لۇرئبٕٔىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍىع ٍوٌىضا لۇرئبْ ئۈضحىضٖ چوۈمۇر جٗپٗوىۇر لىٍّىضىّۇ؟  57

ٍبوي ئۇالرؼب ئۇالرٔىڭ  ئبجب  _ ثوۋىٍىرىؽب وٌّٗىگْٗ وىحبة وٌٗگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، غۇۈب ئۇالر ئىّبْ 

 ئېَحّىضىّۇ؟

ِٕي جؤۇِبً ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبال —_ ٍبوي ئۇالر ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗر 58

 ئۈّي ئىْنبر قىيىۋاتبٍذۇ؟ضۈڭب يىپ، ېھەقىقەتنە ئەگىطىطتىِ ٍەھرۇً ق ،لبٌؽبٍٔىمحىٓ

ٍبمي ئۈالر ئۈّي ٍەجْۈُ دەپ قبىذىَۈ؟ ئەٍەىىَەتتە ئۈالر )پەٍغەٍجەر  _ 07

، ئۈ پەقەت ئۈالرغب ئېَتتي ئەىەٍھىسسبالٍذا ٍەجْۈّيۈق ثبردىگەُ سۈزىذە( ٍبىغبُ 

ئۈالرّىڭ توىىسي  قۈرئبُ، تەۋھىذ ئەقىذىسي، ھەق دىِ قبتبرىىقالرّي ئېيىپ مەىذى.  

 .ھەسەت قىيغبّيىقتىِ ھەقىقەتْي ٍبٍبُ مۆرىذۇ

_ ئٗگٗر ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ثوٍطۇٔىضىؽبْ ثىر صىٕٕي چۈغۈرگْٗ ثوٌطب  61

ت ھبالن ثوٌۇ  جۈگٗغىْٗ ثوالجحي. ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئبضّبٔالر _ زېّىٓ ۋٖ ئۇالرصىىي ِٗۋجۇصا

چۈٔىي ثىس ئۇالرؼب ئۇالرٔىڭ غبْ _غٗرىپىٕي ۋٖ ئىسزىحىٕي و جۈرىضىؽبْ  غۇۈب ئۇٔضاق ثوٌّىضى.

 لۇرئبٕٔي ئبجب لىٍضۇق، ئِّٗب ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈِٗوحٗ.

ٗ  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍبوي ضْٗ ئۇالرؼب صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىڭ ئۈچۈْ ئۇالرصىٓ ھٗق جٌٗ 61

لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالر ئۇٔي ثېرًٌّٖٗ غۇۈب ضبۈب ئٗگٗغّىضىّۇ؟ ضْٗ ھٗرگىس ئۇٔضاق لىٍّىضىڭ. 

غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئٗجىر _ ِۇوبپبجي ھِّٗىضىٓ ٍبسػىضۇر، ئبٌالھ رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭ 

 ٍبسػىطىضۇر، چۈٔىي ھېچىىُ ئبٌالھ رىسىك ثٗرگٗٔضٖن رىسىك ثېرٌٍّٖٗضۇ.

ٗر! ھٗلىمٗجْٗ ضْٗ لٗۋِىڭٕي ۋٖ ثبغمىالرٔي ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا _ ئي پٍٗؽِٗج 62

 صىٕؽب صٖۋٖت لىٍىۋاجىطْٗ.



_ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ۋٖ ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ثېرىػىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ  63

ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبٔالر ھٗلىمٗجْٗ ھٗق صىٕٕىڭ ٍوٌىضىٓ چٗجٕٗ  ئبزؼۇٍٔۇلمب 

 برا  وٗجىٍٗٔٗرصۇر.ل

_ ئٗگٗر ثىس ئۇالرؼب رٖھىُ لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ لٗھٗجچىٍىه ۋٖ ئبچٍىك  64

لبجبرٌىك وۈٌپٗجٍٗرٔي و جۈرۈۋٖجطٗن، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ٍٗٔىال ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىضا ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىضا 

 صاۋاٍِىك جېڭىرلب  ٍۈرۈغٗجحي.

جۈرٌۈن وۈٌپٗجٍٗر ثىٍْٗ جبزاٌىضۇق، ئِّٗب ئۇالر ٍٗٔىال _ ئۇالرٔي ثىس ھٗلىمٗجْٗ ھٗر  65

 رٖثجىگٗ ثوٍطۇّٔىضى، ئېؽىر وۈٌپٗجٍىه وۈٍٔٗرصىّۇ رٖثجىگٗ ٍبٌۋۇرۇ  صۇئب لىٍىپ ثبلّىضى.

_ جبوي ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاثٕىڭ صٖرۋازىطىٕي ئبچمبْ چېؽىّىسصا، ئۇالر ثبرٌىك  66

 ضۇ ۋٖ ٔېّٗ لىٍىػىٕي ثىًٍّٗ گبۈگىرا  لبٌىضۇ.ٍبسػىٍىمحىٓ صٖرھبي ئۈِىضىٕي ئۈزى

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبۋازالرٔي ئبۈٍىطۇْ صٖ  لۇاللالرٔي، غٍٗئىٍٗرٔي و رضۇْ صٖ   67

و زٌٗرٔي ۋٖ چۈغٗٔطۇْ صٖ  صىٍالرٔي ئبجب لىٍؽبْ زاجحۇر. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ضىٍٗر ثۇ 

 لىٍىطىٍٗر. ضبٔطىسٌىؽبْ ٔېّٗجٍٗرگٗ لبرىحب ٔبھبٍىحي ئبز غۈوۈر

_ ئبٌالھ ٍٗر ٍۈزىضىىي ثبرٌىك ئىٕطبٔالرٔي ٍبراجمبْ زاجحۇر. ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ چولۇَ  68

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرؼب ِۇوبپبت  –ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ٍىؽىٍىطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي 

 ۋٖ جبزا ثېرىضۇ.

ىمحىٓ وېَىٓ ئ ٌحۈرىضىؽبْ ٍېگبٔٗ زاجحۇر. وېچٗ _ ئۇ ٍولحىٓ ھبٍبجٍىك ئبجب لىٍىضىؽبْ ۋٖ ھبٍبجٍ 76

ئبرلىضىٓ وېٍىػي ۋٖ ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئ زگىرىپ جۇرۇغي ئۇٔىڭ ثبغمۇرۇغىضا  _ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ ئبرلب

ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ پىىىر  _ ثوٌىضۇ. ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحي ۋٖ ٍٗوىٗ

 ٍۈرگۈزِِٗطىٍٗر؟ 

الر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىػّٗٔىضى، ئۇالر ثۇرۇٔمي ئىٕىبرچي _ ئِّٗب وبپىر 71

 لٗۋٍِٗرٔىڭ وۇـرى ض زٌىرىٕي جٗورارال  جۇرىضۇ. 

ئبٍٍىٕىپ وٗجىْٗ، ض ۈٗوٍىرىّىس چىرىپ  ثىس ئ ٌۈ  ثٗصىٕىّىس جوپىؽب»_ ئۇالر ئېَححىىي9  71

ضٗۋۋۇر لىٍىػّۇ ِۇِىىٓ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، لبٍحب جىرىٍِٗضۇق؟ ثۇ ِۇِىىٓ ئِٗٗش، ثۇٔي جٗ

 ئِٗٗش.

_ ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ئېَحمبْ ثۇ ض زٌٗر ثۇرۇٔمي ئٗجضاصٌىرىّىسؼىّۇ ئېَحىٍؽبْ. ئِّٗب ثىس  72

 «.ئۇٔىڭ راضحٍىمىٕي و رِىضۇق، ثۇ پٗلٗت لٗصىّىىٍٗرصىٓ لبٌؽبْ ئٗپطبٔىٍٗرصۇر



رچۇ  ثۇ زېّىٓ ۋٖ ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍطٗۈالر)ئېَحىپ ثېرىڭال»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  73

 «.ئۇٔىڭضىىي ِٗۋجۇصاجالر وىّٕىڭ؟

ئٗھۋاي غۇٔضاق »صٖ  ئېحىرا  لىٍىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئبٌالھٕىڭ»_ ئۇالر ئٌٗۋٖجح9ٗ  74

 «.جۇرضب، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ئوٍال  ثبلّبِطىٍٗر؟

ٗجحٗ ئبضّبٕٔىڭ ۋٖ ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ رٖثجي ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئٗڭ چوۈي ثوٌؽبْ ٍ»_ ئېَحمىٕىي،  75

 « وىُ؟

ضىٍٗر  ئۇٔضالحب،»صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئبٌالھحۇر»_ ئۇالر چولۇَ  76

 «.ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍطبۈالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟

ثوٌؽبْ، ئىٍحىجب لىٍؽبٔالرؼب پبٔبھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ئىگىضارچىٍىمي ئىٍىىضٖ »_ ئېَحمىٕىي،  77

ثوالالٍضىؽبْ ۋٖ ئۇ ھبالن لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍؽبْ وىػىٕي ھېچىىُ لوؼضاغمب لبصىر ثوالٌّبٍضىؽبْ، 

زٖسّٗجٕي ھېچىىُ لبٍحۇراٌّبٍضىؽبْ زات وىُ؟ ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍىضىؽبْ  –ئۇ ئىراصٖ لىٍؽبْ زىَبْ 

 «.ثوٌطبۈالر ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ؟!

ئۇٔضاق ثوٌطب ضىٍٗر »صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئبٌالھ»ئٌٗۋٖجح9ٗ  _ ئۇالر 78

ٔېّىضٖ  ئبٌجىپ لبٌضىڭالر؟ ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ، ئۇٔىڭؽب 

 «. ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ۋٖ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈغحىٓ ثبظ جبرجىطىٍٗر؟

ٌِٗٗىَٗجحٗ، ثىس ئبغۇ ئىٕىبرچي وبپىرالرؼب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبرلىٍىك _ ئ 86

ھٗلىمٗجٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىضۇق. غٗوطىسوي، ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحٗ ۋٖ ئبسىرٖجٕي 

 ئىٕىبر لىٍىػحب راضححىٕال ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.

ىر ئىالھّۇ ثوٌّىضى. چۈٔىي ٔبۋاصا _ ئبٌالھ ثبٌىٍىك ثوٌّىضى، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ثبغمب ث 81

ثىرصىٓ و   ئىالھ ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ھٗرثىر ئىالھ ئٌٗۋٖجحٗ ئ زى ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجٕي 

ٍبٌؽۇز ئىگىٍٍٗححي _ صٖ، صۇَٔبٔىڭ پبصىػبھٍىرىؽب ئوسػبظ ثٗزىطي ثٗزىطىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈٍٔۈن 

زۇٌؽبْ ثوالجحي. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٔبالٍىك جبٌىػبجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ وبئىٕبجٕىڭ ٔىساِي ثۇ

 ضۈپٗجٍٗغٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى و رٌٍّٖٗضىؽبْ ۋٖ ئۇالر و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي  81

 ثىٍگۈچىضۇر، ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر.

ئي رٖثجىُ! ئٗگٗر ضْٗ ِۇغرىىالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ »[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 83_  82

ئبغۇ ئبزاثٕي چولۇَ ِبۈب و رضىحىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىضىؽبْ ئبزاة ثىٍْٗ ِېٕي ھبالن 



ٌۇَ لىٍؽبْ لىٍّىؽىٓ، ِېٕي ضېٕىڭ ئبزاثىڭضىٓ ۋٖ ؼٗزىپىڭضىٓ ضبلٍىؽىٓ، ئي رٖثجىُ! ِېٕي ئ زىگٗ زۇ

 « ِۇغرىه لٗۋَ ئىچىضٖ لىٍّىؽىٓ، ِېٕي ضْٗ رازى ثوٌؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٓ لىٍؽىٓ

 _ غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕي ضبۈب و رضىحىػىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرِىس. 84

ئٗڭ  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ صۈغٍّٗٔىرىڭٕىڭ ضبۈب لىٍؽبْ ٍبِبٍٔىمٍىرىؽب ئٗڭ ئۈٔۈٍِۈن ۋٖ 85

ئۇضۇٌالر ثىٍْٗ جبلبثىً جۇرؼىٓ، ٍبِبٍٔىك ثىٍْٗ جبلبثىً جۇرِىؽىٓ، ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ _ ٍبسػي چبرٖ

ٍبِبٍٔىمىٕي ئۇالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىع ثىٍْٗ جوضمىٓ، ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئېَحمبْ وۇـرى 

 جبزاالٍّىس. ض زٌىرىٕي ۋٖ ئىٕىبرٌىرىٕي ئوثضاْ ثىٍىّىس، ئۇالرٔي ئٗڭ لبجحىك ئبزاثالر ثىٍْٗ

ئي رٖثجىُ! ضبۈب ضىؽىٕىپ غٍٗحبٔالرٔىڭ ۋٖضۋٖضٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  87_  86

لىٍىػىضىٓ، ئبزصۇرۇ  وېحىػىضىٓ ۋٖ ھٗلحىٓ جوضۇ  لېٍىػىضىٓ پبٔبھ جىٍٍّْٗٗ. ئي رٖثجىُ! ضبۈب 

 «.ٍٍّْٗٗضىؽىٕىپ غٍٗحبٔالرٔىڭ ِېٕىڭ ئىػٍىرىّضىٓ ثىرٖر ئىػمب ٍېمىٍٕىػىػىضىٓ پبٔبھ جى

_ ئ زىٕىڭ ِۇغرىىٍىىىضىٓ ٍبّٔبً، ئۇٔىڭضا چىڭ جۇرؼبْ ثىرىگٗ ئ ٌۈَ وٌٗگْٗ ۋٖ ئ زىگٗ  88

 ئي رٖثجىُ! ِېٕي صۇَٔبؼب لبٍحۇرؼىٓ،»جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا، ئۇ9 

« _ ثٌٗىي ِْٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر لبجبرىضىٓ ثوٌۇغۇَ ِۇِىىٓ 166

ئۇٔىڭؽب ِۇٔضاق ثىر پۇرضٗت ٍولحۇر. غٗوطىسوي، ثۇ ئۇٔىڭ ٍبٌؽبٔضىٓ ئېَحىپ لوٍؽبْ لۇرۇق  صٍٖضۇ.

گېپىضۇر. ئبسىرٖجحٗ جىرىٍضۈرۈٌىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر، ئۇٔي صۇَٔبؼب لبٍحىػحىٓ جوضۇ  جۇرىضىؽبْ ثىر 

 جوضبق ثبر.

ٔالر لٗثرىٍىرىضىٓ ؽبْ ۋٖ ئىٕطببٌ_ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇ ، ئىطراـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۇر چ 161

جىرىٍىپ چىممبْ وۈٔضٖ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي جۇؼمبٔچىٍىك رىػحىطي لبٌّبٍضۇ، ئۇالر ثىر _ ثىرىٕىڭ 

 ئٗھۋاٌىٕىّۇ ضوراغّبٍضۇ.

_ وىّٕىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى و   ثوٌۇ ، جبرازىضا ئېؽىر وٌٗطٗ، ئٗٔٗ غۇالر جٕٗٔٗجىٗ  161

 ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر.

ٌٍىرى جبرازىضا ٍېٕىه وٌٗطٗ ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى ٍبسػي _ وىّٕىڭ ٍبسػي ئِٗٗ 162

ئٌٍِٗٗىرىٕي ثېطىپ وٗجطٗ، ئٗٔٗ غۇالر زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈ 

 لبٌؽۇچىالرصۇر.

_ ئوت ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي و ٍضۈرىضۇ، جٗھِٕٗٔٗضٖ ئۇالرٔىڭ وبٌپۇوٍىرى لورۇٌۇ ،  163

 ۇ  لبٌىضۇ.چىػٍىرى ئېچىٍىپ ثٗجچىراً ثوٌ



صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىڭالرصا ضىٍٗرگٗ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍگْٗ، ئِّٗب »_ ئۇالرؼب9  164

 صېَىٍىضۇ.« ضىٍٗر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئِٗٗضّىضىڭالر؟

ئۇالرٔي )ئبٌالھٕىڭ  پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئۇالرؼب )ھٗق صىٕٕي  ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ۋٖ  _ 165

ئي رٖثجىّىس! »ئۈچۈْ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر9 ئبزاثىضىٓ  ئبگبھالٔضۇرؼبٍٔىمي 

ھٗۋىطىّىس ثىسگٗ ؼبٌىت وٌٗگْٗ ۋٖ ثىس جوؼرا ٍوٌضىٓ  –ثٗصثٗسحٍىىىّىس ۋٖ ھبۋاٍي 

 .ئېسىپ وٗجىْٗ لٗۋَ ثوٌۇ  لبٌؽبْ ئىىّٗٔىس

_ ئي رٖثجىّىس! ثىسٔي صوزاسحىٓ چىمبرؼىٓ، ثىسٔي صۇَٔبؼب لبٍحۇرؼىٓ، ئٗگٗر ثىس ثۇ  166

ٍٗٔٗ لبٍحىضىؽبْ ثوٌطبق، ئۇ چبؼضا ثىس راضححىٕال ئ زىّىسگٗ ئ زىّىس ئۇۋاي لىٍىپ ئبزؼۇٍٔۇلىّىسؼب 

 صٍٖضۇ.« ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ لٗۋَ ثوٌۇ  لبٌىّىس

ضىٍٗر ئِٗضى جٗھِٕٗٔٗضٖ سبرالٔؽبْ ھبٌضا لېٍىڭالر، ثۇ »_ ئبٌالھ ئۇالرؼب صٍٖضۇوي،  167

 صۇئب لىٍىػحىٓ جوسحبٍضۇ .ھٗلحٗ ِبۈب ض ز ئبچّبۈالر. )غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر 

ئي رٖثجىّىس! ثىس ئىّبْ ›_ چۈٔىي ثٗٔضىٍىرىّضىٓ ثىر جۈروۈَ وىػىٍٗر، ٍٗٔي ِۇئّىٍٕٗر9  168

ئېَححۇق، ثىسٔىڭ گۇٔبھىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ثىسگٗ رٖھىُ لىٍؽىٓ، ضْٗ ثوٌطبڭ رٖھىُ 

 صٖ  صۇئب لىالجحي.‹ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىطْٗ

ثوٌطبۈالر ئۇالرٔي ِٗضشىرٖ لىالجحىڭالر، ھٗجحب ضىٍٗر ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثوٌۇ  _ ضىٍٗر  116

وېحىپ، ئبٌالھٕي ئۇٔحۇ  وٗجىْٗ ۋٖ وبپىرٌىمىڭالرصا لبٌؽبْ ئىضىڭالر، ٍٗٔٗ ضىٍٗر ئۇالرٔي زاۈٍىك 

 لىٍىپ وۈٌٗجحىڭالر.

بپىرالرٔىڭ ثۇ ئۇالرٔىڭ و _ ِْٗ ثۈگۈْ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّٕي جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِۇوبپبجٍىضىُ. 111

ئىجبصٖت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبٍٔىمي –ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھمب جبئٗت 

 «.ئۈچۈٔضۇر

ضىٍٗر ٍٗر ٍۈزىضٖ لبٔچٗ ٍىً جۇرصۇۈالر؟ لبٔچىٍىه »_ صوزاسحىىي ثٗصثٗسحٍٗرصى9ٓ  111

 رىٍىضۇ.صٖ  ضو« ئىجبصٖت لىٍّبً زاٍٗ لىٍىۋٖجحىڭالر؟–ئ ِرۈۈالرٔي ئبٌالھمب جبئٗت 

ثىس صۇَٔبصا ثىر وۈْ »_ ئۇالر لىَبِٗت وۈٔىضىىي لورلۇٔچحىٓ ۋٖ ئبزاثٕىڭ لبجحىمٍىمىضى9ٓ  112

 صٍٖضۇ.« ٍبوي ثىر وۈٔضىّٕۇ ئبز جۇرصۇق، ثۇٔي ئبً ۋٖ وۈٍٔٗرٔي ھېطبثٍىؽۇچىالرصىٓ ضورىؽىٓ

بئٗت لىٍؽبْ ئٗگٗر ضىٍٗر ثىٍطٗۈالر پٗلٗت ئبزؼىٕٗ جۇرصۇۈالر، ئبٌالھمب ئىح»_ ئۇالرؼب9  113

صٍٖضۇ. )چۈٔىي ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا جۇرؼبْ « ثوٌطبۈالر ئٌٗۋٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگْٗ ثوالجحىڭالر

 ِۇصصىحي صوزاسحب لبٌىضىؽبْ ِۇصصىحىگٗ ٔىطجٗجْٗ ٔبھبٍىحي ئبزصۇر .



_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرچٗ، ثىس  ضىٍٗرٔي ھېچ ٔٗرضىگٗ ثۇٍرۇِبً، ھېچ ٔٗرضىضىٓ  114

ٍوق، جبزاِۇ ٍوق، ثىىبرؼب ٍبراجمبّٔۇ؟ ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔي ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ جوضّبً، ِۇوبپبجّۇ 

 ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحۇرۇٌّبٍّىس صٖ  ئوٍالِطىٍٗر؟ 

_ ھٗلىمىٌ پبصىػبھ  _ ئبٌالھ ئۈضحۈٔضۇر، ِٗسٍۇلبجٕي ثىىبرؼب ٍبرىحىػحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ  115

 ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ ئىگىطىضۇر.پبوحۇر. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئۇ 

ئىجبصٖت لىٍىػمب ھېچمبٔضاق صٌٖىٍي ٍوق  _ وىّىي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىرگٗ، 116

جۇرۇلٍۇق، ٍٗٔٗ ثىر ئىالھمب چولۇٔىضىىْٗ، ئۇ ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕىڭ جبزاضىٕي ئبسىرٖجحٗ چولۇَ جبرجىضۇ. 

 ئبزاثحىٓ لۇجۇالٌّبٍضۇ.لىَبِٗت وۈٔي وبپىرالر ھٗرگىس  ِۇراصىؽب ٍېحٌٍّٗٗضۇ ۋٖ 

ئي رٖثجىُ ! گۇٔبھالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ ۋٖ رٖھىُ لىٍؽىٓ، ضْٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر!  117

 صېگىٓ.« جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىپ، ئۇالرٔي ئبزاثٍىّبٍضىؽبْ زاجطْٗ

 

 ٔۇر ضۈرىطى

 الٍّْٗ ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغ

ضۈرىضۇر. ئي  وبجحب ىرى ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىػٕي پٗرز لىٍؽبْ_ ثۇ ثىس ٔبزىً لىٍؽبْ، ھ وۈٍِ 1

ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ )ئ ز ِٗججۇرىَىحىڭالرٔي  ئٗضحٗ جۇجۇغۇۈالر ۋٖ ئِٗٗي لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، 

 ئۇٔىڭضا روغْٗ ئبٍٗجٍٗرٔي ٔبزىً لىٍضۇق.

_ جېشي ئ ٍٍّٗٔىگْٗ وىػىٍٗر ئىچىضىٓ زىٕب لىٍؽۇچي ئبٍبي ثىٍْٗ زىٕب لىٍؽۇچي ئٗرٔي  1

)ھٗصىطحٗ ثۇٔضاق  ئۇرۇۈالرلىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه جبزاال ، ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىٕي ٍۈزصىٓ صٖررٖ 

وىػىٍٗرٔي صٖررٖ ئۇرۇظ ثىٍْٗ ثىرگٗ ثىر ٍىً پبالظ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ . ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ 

ت وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗر ثوٌطبۈالر، ئۇالرؼب ئبسىرٖ

ئىػٕي لىٍّبۈالر، ئۇالرٔي  ٍٗۈگىٍٍىحىضىؽبْئىچ ئبؼرىحىپ جبزاالغٕي جٗرن ئېحىضىؽبْ ٍبوي 

ؽب جبٍپب وىػي جبزاٌىؽبْ گۇرۇپجبزاٌىؽبٔضا ثبغمىالرؼب ئىجرٖت لىٍىع ئۈچۈْ، ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثىر 

 ثوٌطۇْ. ھبزىر

_ زىٕب لىٍؽۇچي ئٗر پٗلٗت زىٕب لىٍؽۇچي ئبٍبٌٕي ٍبوي زىٕبٔىڭ ھبراٍِىمىٕي ئېحىرا   2

لىٍّبٍضىؽبْ ِۇغرىه ئبٍبٌٕىال ئېٍىػمب رازى ثوٌىضۇ، زىٕب لىٍؽۇچي ئبٍبٌّۇ پٗلٗت زىٕب لىٍؽۇچي 



جېگىػىٗ رازى ثوٌىضۇ، ئِّٗب ئٗرگٗ ٍبوي زىٕبٔىڭ ھبراٍِىمىٕي ئېحىرا  لىٍّبٍضىؽبْ ِۇغرىه ئٗرگىال 

ئىپپٗجٍىه ئٗرٌٗر ۋٖ ئىپپٗجٍىه ئبٍبٌالر ثۇٔىڭؽب رازى ثوٌّبٍضۇ، ثۇ ٔىىبھ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ھبراَ لىٍىٕضى. 

)ثۇ ئبٍٗجحٗ، زىٕب لىٍؽۇچي ئبٍبي گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍّىؽۇچٗ، ئۇٔىڭ ٔىىبھٍىٕىػي ھبراِضۇر. 

 ٍّىؽۇچٗ، ئۇٔىڭ ٔىىبھٍىٕىػي ھبراِضۇر .غۇٔىڭضٖن زىٕب لىٍؽۇچي ئٗرِۇ گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لى

_ ئىپپٗجٍىه ئبٍبٌالرٔي ۋٖ ئىپپٗجٍىه ئٗرٌٗرٔي زىٕب لىٍضى صٖ  لبرىٍىؽبْ، ئبٔضىٓ، ثۇٔي  3

ئىطپبجالظ ئۈچۈْ، ئبصاٌٗجٍىه، راضحچىً ج ت گۇۋاھچىٕي وٌٗحۈرٌّٖىگْٗ وىػىٍٗرٔي ضٗوطْٗ 

لىٍّبۈالر. ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ ، ئۇالرٔىڭ گۇۋاھٍىمىٕي ھٗرگىس لوثۇي ئۇرۇۈالرصٖررٖ 

 چىممبْ پبضىك ئبصٍِٖٗرصۇر.

_ئِّٗب لبرا چبپٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭضىٓ ٍبٔؽبْ، گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ لىٍّىػٍىرىٕي  4

، ئبٌالھ ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضۇ، گۇٔبھىٕي چۈٔىيجۈزٖجىْٗ ئبصَٖ ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب. 

 ٍىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب رٖھىُ لىٍىضۇ.ِٗؼپىرٖت لى

[ ئ زٌىرىٕىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي زىٕب لىٍضى صٖ  لبرىٍىؽبْ، ثۇٔىڭؽب ئ زىضىٓ ثبغمب گۇۋاھچىٍىرى 6_ 5

ئبٍبٌىّٕي زىٕب لىٍضى صېگْٗ ض زۈِٕىڭ راضحٍىمىؽب »ثوٌّىؽبْ وىػىٍٗر ئىطالَ ِٗھىىّىطىضٖ 

َٗ لىٍطۇْ. ثٗغىٕچي لېحىٍّىك صٖ  ج ت لېحىُ لٗض« ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّْٗ

« ئٗگٗر ٍبٌؽبْ ئىػمب لٗضَٗ لىٍؽبْ ثوٌطبَ، ِبۈب ئبٌالھٕىڭ ٌٗٔىحي ٍبؼطۇْ!»لٗضىّىض9ٖ 

 صېطۇْ.

وېطٗن  –[ ئبٍبي ئېرىٕىڭ ثۇ گۇۋاھٍىمي ثىٍْٗ جبزاؼب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ. ئۇ جبزا چبٌّب 8_ 7

الھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ ج ت لېحىُ لٗضَٗ لىٍىپ ئ ٌحۈرۈغحۇر. ئۇ ئېرىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىٍٗٔىىىگٗ ئبٌ

ئٗگٗر ئېرىّٕىڭ گېپي راضث ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ِبۈب »ئىچىپ، ثٗغىٕچي لېحىٍّىك لٗضىّىضٖ 

صٖ  لٗضَٗ لىٍّىؽۇچٗ، ئۇ ئبٍبي ثۇ جبزاصىٓ لۇجۇالٌّبٍضۇ. ئبٍبي « ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپي ٍبؼطۇْ!

 ي ٔىىبھ ئۈزۈٌىضۇ.سوجۇْ ئىىىىطىٕىڭ ئوجحۇرىطىضىى –لٗضَٗ لىٍؽبْ ھبِبْ ئٗر 

ئبٍبٌالر ئوجحۇرىطىضىىي جېضٌٍٖٗرگٗ ِۇغۇٔضاق  –_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ئبٌالھ ئٗر  16

ئېھطبْ لىٍّىطب ئىضى، ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ  –ھ وۈٍِٗرٔي ثٌٗگىٍٗظ ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ پٗزي 

ٔضىٍىرى لىٍؽۇچىالر ئ زىگٗ جىٍىگْٗ ٌٗٔٗجىٗ ئۇچرىؽبْ ثوالجحي. ئۇٔحۇِبۈالروي، ئبٌالھ ثٗ

ۋٖ  لىٍؽۇچىضۇر، ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖئبرىطىضىٓ جٗۋثٗ لىٍؽۇچىالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ثٗوّۇ ِٗؼپىرٖت 

 جٗصثىرٌىرىضٖ ٔبھبٍىحي ھېىّٗجٍىه ئىع لىٍؽۇچىضۇر. 



_ غۈثھىطىسوي، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٔىطي ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبؼب 11
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ِٗٔطۇ  لىٍىۋاٌؽبْ ثىر گۇرۇھحۇر. ئۇالرٔىڭ ثۇ  ئ زٌىرىٕي ضىٍٗرگٗچبپٍىؽبٔالر چوڭ ثوھحبٕٔي 

ثوھحبٔىٕي ئ زۈۈالر ئۈچۈْ زىَبٍٔىك صٖ  لبرىّبۈالر، ئٗوطىچٗ ئۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ پبٍضىٍىمحۇر. چۈٔىي 

ثۇ ثوھحبْ ئبرلىٍىك ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبٔىڭ پبوٍىمي ۋٖ ئىپپىحي ئوجحۇرىؽب چىمىضۇ. ِۇغۇ 

لىٍؽبٔالرصىٓ ھٗرثىر وىػي جېگىػٍىه جبزاضىٕي جبرجىضۇ. ثۇ جبزأىڭ و پرٖوىٕي ثوھحبْ ض زٔي 

جبرجىضىؽىٕي ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثبغالِچىطي ئبثضۇٌالھ ئىجٕي ضٌٗۇٌضۇر، ئۇٔىڭؽب ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة 

 ثبر. ئۇ ثوٌطىّۇ، صوزاسحب ِٗۈگۈ لېٍىػحۇر.

ثىرى ھٗلمىضٖ  ئبۈٍىؽبْ ۋالحىضا ثىر _ي _ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ثۇ ثوھحبٕٔ 11

صېطٗ « ئوپئوچۇق ثوھحبٔضۇر ئٗٔھبؼب لىٍىٕؽبْثۇ ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ »ٍبسػي ئوٍالرصا ثوٌۇ ، 

 ثوٌّبِحي؟

ض زٌىرىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ج ت گۇۋاھچىٕي وٌٗحۈرضٗ  چبپٍىؽبٔالر ثۇ_ ثوھحبْ  12

 ۇالر ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.ثوٌّبِحي؟ گۇۋاھچىالرٔي وٌٗحۈرٌّٖىگْٗ ئىىْٗ، ئ

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ پٗزي _ ئېھطبْ ۋٖ رٖھىُ _ غٗپمٗت لىٍىپ، ضىٍٗرٔىڭ جبزاٍىڭالرٔي  13

وېچىىحۈرِىگْٗ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىٓ جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍّىؽبْ ثوٌطب 

 ٗ چوڭ ئبزاثمب ئۇچرىؽبْ ثوالجحىڭالر.ئىضى، ضىٍٗر جبرلبجمبْ ثۇ ثوھحبْ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجح

_ ئ ز ۋالحىضا ضىٍٗر ئبضبضطىس ثۇ ثوھحبٕٔي جېسال لوثۇي لىٍىپ جبرلبجحىڭالر، ثىٍٍّٗضىؽبْ  14

ٔٗرضٗۈالرٔي ئېؽىسىڭالرؼب ئبٌضىڭالر. لۇرۇق ج ھّٗجٍٗرٔي جىٍؽب ئېٍىپ ٍۈرۈظ، ئ زى ثىٍّىگْٗ 

ٕي ئبصصىٌ چبؼٍىضىڭالر، ھبٌجۇوي، ئبٌالھٕىڭ ٔٗرضىٕي ض زٌٗظ ئېؽىر گۇٔبھحۇر. ضىٍٗر ثۇ گۇٔبھ

ٔٗزىرىضٖ، ئۇ چوڭ گۇٔبھحۇر )ثۇ ئبٍٗت لۇرۇق ض زٌٗرٔي جبرلىحىپ ٍۈرۈغٕي ئبصصىٌ ضبٔبغٕىڭ جوؼرا 

 ئِٗٗضٍىىىٕي ئٗضىٗرجىْٗ .

_ ضىٍٗر ئۇ ثوھحبٕٔي ئبۈٍىؽبْ چېؽىڭالرصا، ثۇٔضاق ٍبٌؽبْ ض زٌٗرٔي لىٍىع ثىسگٗ ِۇٔبضىپ  15

ٌالھ! ثۇٔضاق ض زصىٓ ضْٗ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇرضٗٔىي، ثۇ  جوٌىّۇ ئېؽىر گۇٔبھحۇر، چوڭ ئب ئيئِٗٗش، 

 ٍبٌؽبٔضۇر، ئوپئوچۇق ثوھحبٔضۇر صېطٗۈالر ثوٌّبِحي؟

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍىضۇ ۋٖ ضىٍٗرٔي ثۇٔضاق ج ھّٗجٕي لبٍحب لىٍىػحىٓ لبجحىك  16

 ٌطبۈالر، ثۇٔضاق ج ھّٗجٕي لبٍحب لىٍّبۈالر. ِٗٔئي لىٍىضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗر ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗر ثو

                                                             
ئۇٔىڭ ئبٍبٌي  ،ئ ز ۋالحىضا ِٗصىٕىضىىي ِۇٔبپىمالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب زىَبٔىٗغٍىه لىٍىع ئۈچۈْ  71)

 ئبئىػٗگٗ ثوھحبْ چبپٍىؽبْ ثوٌۇ ، ئبٌالھ جبئبال ثۇ ئبٍٗجٍٗر ئبرلىٍىك ئبئىػٗٔي ئبلٍىؽبْ.  ھٗزرىحي



ٔٗضىھٗجٍٗرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي  _ _ ئبٌالھ غٗرىئٗت ھ وۈٍِىرىٕي ۋٖ ۋٖز 17

ضىٍٗرگٗ غۇٔضاق ئوچۇق ۋٖ جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي 

 ٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ٔبھبٍىحي ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.پٗرِبٍٔىرىضا ۋ –ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئِٗر 

_ ِۇئّىٍٕٗر ئبرىطىضا زىٕب لىٍضى صٖ  ج ھّٗت لىٍىػٕي ٍبوي ھٗرلبٔضاق ثىر ٍبِبْ ض زٔىڭ  18

جبرلىٍىػىٕي ٍبلحۇرىضىؽبٔالر ثۇ صۇَٔبصا لبرا چبپٍىؽبٍٔىمٕىڭ جبزاضىؽب ۋٖ ثبغمب ھٗر سىً ثبالالرؼب 

لىٍّىػىؽب جٗۋثٗ لىٍّىطب، ئبسىرٖجحٗ صوزار ئبزاثىؽب ئۇچراٍضۇ. ئۇالرٔىڭ ئۇچراٍضۇ، ئٗگٗر ئۇالر 

ٍبٌؽبٔچىٍىمىٕي پٗلٗجال ئبٌالھ ثىٍىضۇ، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ 

 ئىػالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕي ثىٍىضۇ، ضىٍٗر ثىٍٍّٗطىٍٗر.

پٗزٌي ۋٖ ِٗرھِٗىحي ثوٌّىؽبْ _ ثۇ ج ھّٗجىٗ لۇالق ضبٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ  16

ثوٌطب، ئبٌالھ ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ جوٌىّۇ ِېھرىجبْ ثوٌّىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثۇ ئٗھىبِالرٔي ۋٖ 

پٗرِبٍٔىرىؽب سىالپٍىك لىٍؽبٔالرٔي وېچىىحۈرٍِٗال –ٔٗضىھٗجٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍّىؽبْ ۋٖ ئِٗر

 جبزاٌىؽبْ ثوالجحي. 

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر! ھٗرگىس  ئي_  11

غٍٗحبٕٔىڭ وٍٕٗىگٗ وىرِٗۈالر، وىّىي غٍٗحبٕٔىڭ وٍٕٗىگٗ وىرىضىىْٗ، غٍٗحبْ ئۇٔي لٗثىھ 

ئىػالرٔي، ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب ثۇٍرۇٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗرگٗ پٗزٌي ۋٖ ِٗرھِٗىحي 

ى، ضىٍٗرصىٓ ھېچىىُ لىٍّىػٍىرىٕىڭ گۇٔبھىضىٓ ِٗۈگۈ پبن ثوالٌّبٍححي، ٌېىىٓ ثوٌّىطب ئىض

ئبٌالھ ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي گۇٔبھحىٓ پبن لىٍىضۇ. ئبٌالھ ض زۈۈالرٔي ئبۈال  

 جۇرؼۇچىضۇر، ٔىَىحىڭالرٔي ۋٖ لىٍّىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ٗجحٗ ِٗرجىۋىٍىه ثوٌؽبٔالر ٍېمىٓ جۇؼمبٍٔىرى _ ئبراۈالرصا صىَبٔٗت ۋٖ ثبٍٍىك جٗھ 11

ئبرىطىضىىي ٍولطۇٌالرؼب، ِىطىىٍٕٗرگٗ ۋٖ ِۇھبجىرالرؼب ئۇالرٔىڭ ثٗزى لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه 

ٍبسػىٍىك لىٍّبضٍىممب لٗضَٗ لىٍّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ئٗپۇ لىٍطۇْ، ئۇالرٔي جبزاٌىّىطۇْ. 

ىٕي ٍبلحۇرِبِطىٍٗر؟ ئۇٔضالحب، ضىٍٗرِۇ ثبغمىالرٔي ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ِٗؼپىرٖت لىٍىػ

وٗچۈرۈۈالر. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر )ثۇ 

 ئبٍٗت ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ وىػىٕي ئٗپۇ لىٍىػمب جٗغٗثجۇش لىٍىضۇ .

ْ، ئىپپٗجٍىه ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرؼب لبرا _ غٗوطىسوي، ٍبِبْ ئىػٕي ئوٍالپّۇ لوٍّبٍضىؽب 12

چبپالٍضىؽبٔالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼٍىٕىضۇ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ چوڭ ئبزاة 

ثبر )ثۇ ئبٍٗت پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌٍىرىضىٓ ثىرٖرضىٕي ض وىْٗ ٍبوي لبرىٍىؽبْ 

 ٍىضۇ .وىػىٕىڭ وبپىر ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػبرٖت لى



_ لىَبِٗت وۈٔىضىىي ئبزاة غۇٔضالىي، ئۇ وۈٔضٖ ئۇالرٔىڭ جىٍٍىرى، لوٌٍىرى ۋٖ پۇجٍىرى  13

 ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرى ئۈضحىضىٓ ئۇالرؼب لبرغي گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ.

_ غۇ وۈٔضٖ ئۇالر لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه جېگىػٍىه ثوٌؽبْ جبزأي ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبصاٌٗت  14

ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىىّۇ ئۇۋاي لىٍّبٍضىؽبْ ھٗق ۋٖ  ثىٍْٗ جوٌۇق ثېرىضۇ،

 ئبصاٌٗجٍىه زات ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ.

ئوسػبظ ٍبِبٔالرؼب  لىٍىمالر ئ زىگٗ_ ٍبِبْ ئٗرٌٗر، ٍبِبْ ئبٍبٌالر، ٍبِبْ ض زٌٗر، ٍبِبْ  15

بسػي ض زٌٗر ۋٖ ٍبسػي ئبٍبٌالر، ٍ ئٗرٌٗر، ٍبسػيِۇٔبضىپحۇر ۋٖ غۇالرؼب ھِٗراھحۇر. ٍبسػي 

ئىػالر ئ زىگٗ ئوسػبظ ٍبسػىالرؼب ِۇٔبضىپحۇر ۋٖ غۇالرؼب ھِٗراھحۇر. ٍبسػي ئٗرٌٗر ثىٍْٗ 

ٍبسػي ئبٍبٌالر ٍبِبْ ئبصٍِٖٗر ئبرجمبْ ج ھّٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍىرالحۇر. ئٗٔٗ ئبغۇ ٍبسػىالر 

 ؼب ئېرىػىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئبٌالھ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضىؽبْ، جٕٗٔٗجحٗ ئېطىً رىسىمالر

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر! ثبغمىالرٔىڭ  _ ئي 16

ئ ٍٍىرىگٗ ئۇالرصىٓ وىرىػىٗ ئىجبزٖت ضورىّبً ۋٖ ئ ً ئىگىطىگٗ ضبالَ ثٗرًِٗ وىرِٗۈالر، 

پٗرِبٍٔىرىٕي  –ٕىڭ ئِٗر ثۇٔضاق ئىجبزٖت ضورا  وىرىع ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر. ثۇ ئبٌالھ

 ئېطىڭالرصا جۇجۇغۇۈالر ۋٖ ئِٗٗي لىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.  

_ ئٗگٗر  ضىٍٗر ثبغمىالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ ھېچىىّٕي جبپبٌّىطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ئىجبزٖت  17

ثېرىضىؽبْ ئبصَٖ جېپىٍىپ ئىجبزٖت ثٗرِىگۈچٗ ئۇ ئ ٍٍٗرگٗ وىرِٗۈالر، ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ئىجبزٖت 

ھبِبْ لبٍحىپ وېحىڭالر، وىرىػٕي جٌٗٗ  لىٍىپ  غۇصېَىٍطٗ، ضىٍٗر « ٍحىپ وېحىڭالرلب»ثٗرًِٗ، 

جۇرۇۋاٌّبۈالر. ثۇٔضاق ۋالىححب لبٍحىپ وېحىع ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٗڭ  ٍبسػىضۇر. چۈٔىي ئىٕطبٔالرٔىڭ 

ثبغمىالرٔىڭ و رۈ  لېٍىػىٕي ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ چبؼٍىرى ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ 

 رٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.ئىػىڭال

وىػىٍٗر وىرىپ پبٍضىالٔطب  ثوٌّىؽبْ، سبٌىؽبْ_ ئِّٗب ٌِٗۇَ وىػىٍٗرٔىڭ جۇراٌؽۇضي  18

ثوٌىضىؽبْ جبٍالرؼب ئىجبزٖت ضورىّبٍال وىرضٗۈالر ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ پبٍضىالٔطبۈالر ثوٌىضۇ. ثۇٔىڭضا 

ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ئٗھۋاٌىڭالرٔي جوٌۇق 

 ثىٍىپ جۇرىضۇ.

َحمىٕىي، ئۇالر ئ زىگٗ ھبالي ثوٌّبٍضىؽبْ ئبٍبٌالرؼب _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرگٗ ئې 26

پبھىػٗ ئىػالرصىٓ  _ جىىىٍىپ لبرىّىطۇْ، جىٕطىٌ ئٗزاٌىرىٕي ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ زىٕب 

ضبلٍىطۇْ، ئٗۋرٖت ئٗزاٌىرىٕي ئېچىپ ٍۈرِىطۇْ. ثۇٔضاق لىٍىع ئۇالر ئۈچۈْ ئٗڭ پبن ئىػحۇر، 

 ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػٍىرىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر.



_ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرؼب ئېَحمىٕىي، ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ھبالي ثوٌّبٍضىؽبْ ئٗرٌٗرگٗ جىىىٍىپ  21

جۇرىضىؽبْ  و رۈٔۈ برىّىطۇْ، جىٕطىٌ ئٗزاٌىرىٕي ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ضبلٍىطۇْ، ل

لىطّىضىٓ ثبغمب زىٕٕٗجٍىرىٕي ٍبت ئٗرٌٗرگٗ ئبغىبرا لىٍّىطۇْ، ئبصٖت ثوٍىچٗ وٗڭ ۋٖ ئبزاصٖ وىَىُ 

ىي وىَىپ زىٕٕٗجٍىرىٕي ٍ گٗ  ٍۈرضۇْ، ٍبؼٍىمٍىرىٕي ٍبلىٍىرى ثىٍْٗ لوغۇ  جبۈطۇْ، ئىچ

زىٕٕٗجٍىرىٕي )ٍٗٔي ئٗۋرٖت ضبٔىٍىضىؽبْ جبٍٍىرىٕي  ئٗرٌىرىضىٓ ثبغمب وىػىٍٗرگٗ و رضٗجّىطۇْ. 

ئِّٗب ٍۈز، ثوٍۇْ، لوي، جٍٕٗٗن لبجبرٌىك ئٗزاٌىرىٕي ئ ز ئبجىٍىرىضىٓ، ٍب لېَىٕئبجىٍىرىضىٓ، ٍب 

ٕضاغٍىرىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىضىٓ، ئوؼۇٌٍىرىضىٓ، ٍب ئٗرٌىرىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىضىٓ، ٍب ئ ز لېرىٕضاغٍىرىضىٓ، ٍب لېرى

ٍب ھِٗػىرىٍىرىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىضىٓ، ٍب صىٕضاظ ئبٍبٌالرصىٓ، ٍب لوي ئبضحىضىىي چ رىٍٗرصىٓ، ٍب 

سوجۇٔالرؼب ئېھحىَبجي ٍوق سىسِٗجىبرالرصىٓ، ٍب ئبٍبٌالرٔىڭ ئۇٍبجٍىك جبٍٍىرىٕي ئۇلّبٍضىؽبْ 

ۈؽبٔضا پۇت ثىٍٗزۈوىگٗ ئوسػىؽبْ ٔبرٖضىضٖ ثبٌىالرصىٓ ٍوغۇرِىطىّۇ ثوٌىضۇ. ئبٍبٌالر ٍوي ِب

ٍوغۇرۇْ زىٕٕٗجٍىرىضىٓ ئبۋاز چىمىرىپ، وىػىٍٗرگٗ ثىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ، ئبٍبؼٍىرىٕي ٍٗرگٗ ئۇرِىطۇْ. 

ِۇئّىٍٕٗر! صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِۇراصىڭالرؼب ٍېحىػىڭالر ئۈچۈْ ھِّٗىڭالر ئبٌالھ جٗرٖپىٗ  ئي

ٍىپ، جبھىٍىَٗجٕىڭ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي جٗرن لبٍحىڭالر، ئىطالَ ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لى

 ئېحىڭالر ۋٖ گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىڭالر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبراۈالرصىىي ثوٍحبق ئٗرٌٗرٔىڭ، ئبٍبٌالرٔىڭ، ٍبسػي لۇي ۋٖ  ٍبسػي  21

چ رىٍىرىڭالرٔىڭ ثېػىٕي ئوۈال  لوٍۇۈالر. ئٗگٗر ئ ٍٍّٗٔٗوچي ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ٍولطۇي ثوٌطب، 

ھ ئۇالرٔي ئ ز پٗزي _ وٗرِٖي ثىٍْٗ ثبً لىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ پٗزي _ وٗرِي ٔبھبٍىحي وٗۈضۇر ئبٌال

 ۋٖ جوٌىّۇ وبجحىضۇر، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_ ٍولطۇٌٍۇلحىٓ ٍبوي ثبغمب ضٗۋٖثٍٗر جۈپٍٍٗي ئ ٍٍىٕىػىٗ لبصىر ثوالٌّىؽبٔالر ئبٌالھ  22

ٔي ئ ز پٗزي _ وٗرِٖي ثىٍْٗ ثىھبجٗت لىٍؽۇچٗ ۋٖ ئ ٍٍىٕىع ئىػىٕي ئبضبْ لىٍؽۇچٗ، ئبٌالھ ئۇالر

ھبراَ لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ئ زٌىرىٕي ٍىراق جۇجۇ ، ئىپپٗجٍىه ثوٌطۇْ. سوجبٍىٍٕىرى ثىٍْٗ جوسحبَ 

ىڭ جۈزۈظ ئبرلىٍىك ئبزاصٌىممب ئېرىػىػٕي سبالٍضىؽبْ لۇي ۋٖ چ رىٍٗرٔىڭ سوجبٍىٍٕىرى ئۇالرٔ

ِۇضحٗلىً ھبٍبت وٗچۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىطب، ئۇالر ثىٍْٗ جوسحبَ جۈزضٗ ثوٌىضۇ، 

ئۇالرٔىڭ ئبزاصٌىممب ئېرىػىػي ئۈچۈْ سوجبٍىٍٕىرى ۋٖ ثبغمىالر پۇي _ ِبي ثېرىپ ئۇالرؼب ٍبرصَٖ 

ػىڭالر لىٍىػي الزىُ. ئي سوجبٍىٕالر!  ضىٍٗرٔىڭ چ رىٍىرىڭالرٔي زىٕب _ پبھىػىگٗ ِٗججۇرٌى

جوؼرا ئِٗٗش. ئۇالر ئىپپٗجٍىه ثوٌۇغٕي سبالٍضىؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر ئۇالرٔي لبٔضالّۇ زىٕبؼب  لٗجئىٌ

ِٗججۇرالٍضىىْٗ،  پبھىػىگِٗٗججۇرالٍطىٍٗر؟ ثۇ ھٗلىمٗجْٗ لٗثىھ لىٍّىػحۇر. وىّىي ئۇالرٔي 

رؼب رٖھىُ ِٗججۇرالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇال

 لىٍؽۇچىضۇر. ثۇٔىڭ گۇٔبھي ِٗججۇرٌىؽبٔالرؼب ثوٌىضۇ.



_ ئي ئىٕطبٔالر! غٗوطىسوي، ثىس  ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕي ئوپئوچۇق و رضىحىپ ثېرىضىؽبْ  23

لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي، ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ئۈِّٗجٍٗرصىٓ ِىطبٌالرٔي ۋٖ ئبٌالھحىٓ 

 حىٕي جؤۇغي ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍٗرٔي ٔبزىً لىٍضۇق.لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئ ز ِٗججۇرىَى

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٔۇرى ثوٌۇ ، ثۇ ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضىىي ئىػالرٔي  24

ثبغمۇرۇ  جۇرىضۇ، ثٗٔضىٍىرىٕي ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ئبٌالھ ٔۇرصۇر، ئبٌالھٕىڭ پٗرصىطىّۇ ٔۇرصۇر. ثبرٌىك 

ٕىڭ ٔۇرى ثىٍْٗ ٍورۇٍضۇ. لۇرئبْ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت ئبٌالھٕىڭ ھبٌالوبئىٕبت ۋٖ ئۇٔىڭضىىي غٍٗئىٍٗر ئ

ٔۇرىضىٓ ثىر ٔۇرصۇر. ٔبۋاصا ئبٌالھٕىڭ ٔۇرى ثوٌّىطب ئىضى، زۇٌّٗجٍٗر ھِّٗٗ ٍٗرٔي لبپال  وٗجىْٗ 

ثوالجحي. ِۇئّىٓ ئبصِٖٕىڭ صىٍىضىىي ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ئىّبْ ثىٍْٗ لۇرئبْ ٔۇرى سۇصصى  

ئىچىضٖ ثوٌۇ ، غېػٗ ضۈزۈوٍۈوحٗ گوٍب  چىراغ غېػىٕىڭاؼمب ئوسػبٍضۇ، جٗوچىگٗ لوٍۇٌؽبْ چىر

ٔۇرٌۇق ٍۇٌحۇزصۇر. ئۇ چىراغ غٗرلمىّۇ، ؼٗرثىىّۇ ئبئىث ثوٌّىؽبْ، ِۇثبرٖن زٍٖحۇْ صٖرىشىضىٓ 

چىمىرىٍؽبْ ٍبغ ثىٍْٗ ٍورۇجۇٌؽبْ، ئۇٔىڭ ٍېؽي ضۈزۈوٍۈوىضىٓ ئوت جٗگّىطىّۇ ٍورۇ  وېحٍٗال صٖ  

ت جٗگطٗ ٔۇر ئۈضحىگٗ ٔۇر لوغۇٌۇ  جېشىّۇ ٍورۇ  وېحىضۇ. ِۇئّىٓ ئبصِٖٕىڭ لبٌىضۇ، ئٗگٗر ئو

صىٍىٕي ٍورۇجمبْ ھىضاٍٗت ئٗٔٗ غۇٔضاق ثوٌىضۇ. ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي لۇرئبٔؽب ئٗگىػىػىٗ 

ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب ِبٔب ِۇغۇٔضاق ِىطبٌالرٔي 

ٗجٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ۋٖ ھېىّ

 ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_ ئبغۇ پبرالق ٔۇر ئبٌالھ ئۇٌۇؼالغمب ۋٖ لۇرئبْ ئولۇظ، جٗضجىھ، جٗھٍىً ئېَحىع ثىٍْٗ ئ ز  25

 –ئٗجىگْٗ ئىطّىٕي ٍبص ئېحىػىٗ ثۇٍرۇؼبْ ِٗضجىضٌٗرصٖ ثوٌۇ ، ِۇئّىٍٕٗر ئۇ ِٗضجىضٌٗرصٖ

 ئبسػبِضا ئبٌالھمب جٗضجىھ ئېَحىپ جۇرىضۇ.

_ ئۇالر غۇٔضاق ئٗرٌٗروي، ٔٗ جىجبرٖت، ٔٗ ضوصا _ ضېحىك ئۇالرٔي ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىػحىٓ،  26

ٔبِبز ئولۇغحىٓ ۋٖ زاوبت ثېرىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضۇرِبٍضۇ. ئۇالر صىٍالر ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػمب 

ثوٌۇغحىٓ لورلۇظ ئبرىطىضا ئ زگىرىپ جۇرىضىؽبْ، و زٌٗر ئٗٔضىػىضٖ ثوٌؽبْ ئۈِىض ثىٍْٗ، ھبالن 

 ئباللساصٖ ثوٌۇ  چٗوچىَىپ وېحىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ لورلىضۇ.

_ ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىگٗ ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبت ثېرىػي ۋٖ ئ ز پٗزٌىضىٓ  27

ٌالھ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ھېطبثطىس رىسىك ثېرىضۇ، ئبغۇرۇ  ثېرىػي ئۈچۈْ غۇٔضاق ئىجبصٖت لىٍىضۇ. ئب

 ئبز ثوٌطىّۇ ھېطبثطىس و   ضبۋاة ثېرىضۇ. ئٌِٗٗيلىٍؽبْ 

_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ وبپىرالرٔىڭ ٍبسػي  28

ؽبْ، ٍېٕىؽب ئِٗٗي صٖ  لىٍؽبْ ئىػٍىرى سۇصصى ئۇضطب  وٗجىْٗ ئبصَٖ ضۇ صٖ  ئوٍال  لبٌىضى



وٌٗطٗ ضۇصىٓ ھېچجىر ئٗضٗر جبپبٌّبٍضىؽبْ ثبٍبۋأضىىي ضٗراپمب ئوسػبٍضۇ. وبپىرالر لىٍؽبْ 

ئٌٍِٗٗىرىٕي ئ زٌىرىگٗ ِٗٔپٗئٗت لىٍىضۇ صٖ  ئوٍالٍضۇ، ئِّٗب ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ 

ٕي و رىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ضبۋاثىٕي جبپبٌّبٍضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىٕي و زىحىپ جۇرۇۋاجمبٍٔىمى

جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىضۇ، ئبٌالھ جېس ھېطبة ئبٌؽۇچىضۇر. ٔبصأالر ئبٌالھٓ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕي 

 وېچىىىضۇ، صٖ  ئوٍال  لبٌّىطۇْ. غٗوطىسوي، ئۇ ئبزاة ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ ۋالىححب چولۇَ وېٍىضۇ.

ىرى لبجّۇلبت صوٌمۇٔالر ۋٖ صوٌمۇٔالرٔىڭ _ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ٍبسػي صٖ  ئوٍٍىؽبْ ئٌٍِٗٗ 36

ئۈضحىضىىي لبرا ثۇٌۇجالر لبپال  جۇرؼبْ چوۈمۇر صېڭىسصىىي لبراۈؽۇٌۇلمب ئوسػبٍضۇ. ثۇ لبراۈؽۇٌۇلحب 

لبٌؽبْ ئبصَٖ لبجحىك لبراۈؽۇٌۇق ضٗۋٖثٍىه لوٌىٕي ئۇزاجطب ثبرِبلٍىرىٕي و رٌٍّٖٗضۇ. وبپىرالرِۇ غۇ 

الر وبپىرٌىك، ِۇغرىىٍىه ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ زۇٌّٗجٍىرىگٗ ئبصِٖگٗ ئوسػبٍضۇ، چۈٔىي وبپىر

و ِۈٌۈ  وٗجىْٗ. ئبٌالھ لۇرئبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحي ئبرلىٍىك ھىضاٍٗت 

جېپىػٕي ٔېطىپ لىٍّىؽبْ ئبصَٖ ھىضاٍٗت جبپبٌّبٍضۇ، ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ثىرى 

 چىمّبٍضۇ. 

! ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗسٍۇلبت ثىٍْٗ ئبضّبٔضا لبٔبجٍىرىٕي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر 31

وٗرگْٗ ھبٌضا ئۇچۇ  وېحىۋاجمبْ لۇغالرٔىڭ ئبٌالھمب جٗضجىھ ئېَحىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئبٌالھ 

ھٗرثىر ِٗسٍۇلٕىڭ صۇئبضي ۋٖ جٗضجىھىٕي ثىٍىضۇ. ئبٌالھ ھٗرثىر ِٗسٍۇلمب ئبٌالھمب لبٔضاق ئىجبصٖت 

جٗضجىھ ئېَحىػٕي ئ گٗجىْٗ. ئبٌالھ ھٗرثىر جٗضجىھ ئېَحمۇچىٕىڭ ۋٖ ئىجبصٖت لىٍؽۇچىٕىڭ  لىٍىػٕي،

ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔي غۇٔىڭؽب 

 ئبضبضْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ.

ھ ئۇالرٔي ئ زى ٍبٌؽۇز _ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌال 31

 ئىضارٖ لىٍىپ جۇرىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي لبٍحىضىؽبْ جبٍي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر. 

_ و رِِٗطٗٔىي، ئبٌالھ ثۇٌۇجالرٔي ئ زى سبٌىؽبْ جبٍالرؼب ھٍٗضٍٖضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي ثىر  32

ثۇٌۇجالرٔىڭ  ثىرىگٗ لوغىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي جوپالٔؽبْ ھبٌؽب وٌٗحۈرىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ –

ئبرىطىضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرىضۇ. ئبٌالھ ئبضّبٔضىىي جبؼضٖن ثۇٌۇجالرصىٓ ِ ٌضۈر ٍبؼضۇرىضۇ، ئبٌالھ 

ٍٗجىۈزىضۇ ۋٖ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي  ئبصِٖگٗ زىَبْئ زىٕىڭ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ سبٌىؽبْ 

ٔىڭؽب لبرىؽبْ و زٌٗرٔي ئۇٔىڭضىٓ ضبلالٍضۇ، ثۇٌۇجالرصىٓ چبلٕىؽبْ چبلّبلٕىڭ ئ جىۈر ٔۇرى ئۇ

 ٔبثۇت لىٍىۋٖجىىٍي جبش لبٌىضۇ.



 _ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئبٌالھ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔي ثىر 33

ثىرىٕىڭ ئبرلىطىضىٓ وٌٗحۈرۈظ، ثىرىٕي ئۇزۇْ، ثىرىٕي لىطمب لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي ئبٌّبغحۇرۇ  _

 بٍىضا ثوٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ئبصَٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.جۇرىضۇ، ثۇٔىڭضا ئٗلٍي ج

_ ئبٌالھ ٍٗر ٍۈزىضٖ ِېڭىۋاجمبْ ثبرٌىك جبٍٔىمالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ضۇصىٓ ٍبراجحي، ضۇ  34

جبٍٔىمالرٔىڭ ثٗزىطي ٍىالٔؽب ئوسػبظ لورضىمي ثىٍْٗ ٍٗرگٗ  ِٗٔجٗضىضۇر. ثۇئۇالرٔىڭ ٍبرىحىٍىع 

ؽب ئوسػبظ ئىىىي پۇجي ثىٍْٗ ِبۈىضۇ، ثٗزىطي ھبٍۋأالرؼب ضۈرۈٌۈ  ِبۈىضۇ، ثٗزىطي ئىٕطبٔ

ئوسػبظ ج ت پۇجي ثىٍْٗ ِبۈىضۇ، ئبٌالھ سبٌىؽبْ ِٗسٍۇلبجالرٔي ٍبرىحىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ھٗر 

 ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

ضىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ روغْٗ ئبٍٗجٍٗرٔي ٔبزىً  ثىس لۇرئبٔضا_ غۈثھىطىسوي،  35

 الھ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍضۇ.لىٍضۇق، ئبٌ

ثىس ئبٌالھٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبٌالھحىٓ ئېٍىپ »_ ِۇٔبپىمالر 36

وٌٗگٍٗٔىرىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَححۇق ۋٖ ئبٌالھ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىحبئٗت 

ٍۈز ئ رۈٍضۇ،  ھٗلىمٗجحىٓصېَىػىضۇ، غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ ثىر پىرلٗ وىػىٍٗر  «لىٍضۇق

 پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھ وۈِىٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ. ئۇالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇئّىٓ ئِٗٗش.

_ ئۇالر ئبرىٍىرىضىىي صٖۋا ئىػٍىرى ئۈضحىضىٓ ھ وۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ  37

ھ وۈِىگٗ چبلىرىٍطب، ئۇالرصىٓ ثىر لىطّي ئبٌالھٕىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھ وۈِي  پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ

 غٗوطىس ھٗق جۇرضىّۇ، ئۇٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضۇ. 

_ ئٗگٗر صٖۋاصىىي ھٗلٍىك جٗرٖ  ئ زٌىرى ثوٌۇ  لبٌؽبٔضا، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھ وۈَ  38

 ىٍؽبْ لىَبپٗجحٗ ٍۈگۈرۈ  وېٍىػىضۇ.ؽب لٌٗجىضىٓ رازى ثوٌۇ ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىلىٍىػ

_ ئۇالرٔىڭ ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈغىٕىڭ ضٗۋٖثي صىٍٍىرىضىىي ِۇٔبپىمٍىك وېطىٍي ِۇ ٍبوي  46

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىضىٓ گۇِبٍٔىٕىۋاجبِضۇ؟ ٍبوي  رئۇال

ئوٍالِضۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش، ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ٔبھٗق ھ وۈَ چىمىرىضۇ صٖ  

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇالر ٔبھٗق ھ وۈَ لىٍىضۇ صٖ  ئوٍٍىّبٍضۇ، ٌېىىٓ ئبضبضٍىك ضٗۋٖة غۇوي، ئۇالر 

 ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ گۇٔبھىبرالرصۇر.

_ ئِّٗب ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗر غۇٔضاق زاجالروي، ئۇالر ئ ز ئبرىطىضىىي صٖۋا ئىػٍىرىضا  41

ئۇٔي  چبؼضا، ئۇالرٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ضۈٕٔىحي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىػمب چبلىرىٍؽبْ ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ۋٖ پ

ثىسگٗ صېَىٍگْٗ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ئبۈٍىضۇق ۋٖ ثىسٔي »صٖرھبي لوثۇي لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ض زٌىرى9 



صېَىػحىٓ ئىجبرٖجحۇر، ئٗٔٗ غۇالر ئېطىً « ھٗلىمٗجىٗ چبلىرؼبْ زاجمب ئىحبئٗت لىٍضۇق

 ئېٍىع ئبرلىٍىك ثبرچٗ ئبرِبٍٔىرىؽب ۋٖ ِۇراصىؽب ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر.جٕٗٔٗجٍٗرصىٓ ئورۇْ 

_ وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍطب، ئبضىٍَىك لىٍىػٕىڭ ئبلىۋىحىضىٓ  41

ھٗزٖر ئٍٍٗىطٗ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلطب، ئٗٔٗ غۇالر جٕٗٔٗت ٔېّٗجٍىرىگٗ ئېرىػىع ئبرلىٍىك 

 ٍېحىضىؽبْ وىػىٍٗرصىٓ ثوٌىضۇ.ِۇراصىؽب 

ئي ِۇھِّٗٗص! ئٗگٗر ضْٗ »_ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لبجحىك لٗضَٗ لىٍىپ9  42

صٖ  ۋٖصٖ ثېرىػحي. ضْٗ « ثىسٔي جىھبصلب صٖۋٖت لىٍطبڭ، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ چىمىّىس

ر ضىٍٗر ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ لىٍّبۈالر، ئىحبئىحىڭالر چبؼٍىمحۇر، چۈٔىي ضىٍٗ»ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

، ئبٌالھ لىٍّىػٍىرىڭالرصىٓ سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔحۇِبۈالرجىٍىڭالرٔىڭ ئۇچىضىال ئىحبئٗت لىٍىطىٍٗر. 

 «.ضىٍٗرٔي غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ جبزاالٍضۇ

ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، پٍٗؽِٗجٗرگٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  43

ثىٍىڭالروي، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحي ئبٌالھ ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئٗگٗر ثبظ جبرجطبۈالر، غۇٔي 

ثۇٍرۇؼبْ ھٗق صىٕٕي وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزۈغحۇر. ضىٍٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىڭالرِۇ ئۈضحۈۈالرؼب 

ثۇٍرۇٌؽبٕٔي ئبصا لىٍىػحۇر، ئٗگٗر پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ھىضاٍٗت جبپىطىٍٗر، 

 «.لىٍىپ ٍٗجىۈزۈغحىٓ ئىجبرٖجحۇرپٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحي پٗلٗت صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه 

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئىچىڭالرصىىي ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرؼب، ئٗگٗر  44

ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرًِٗ، ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍطب، ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗرٔي ٍٗر 

ّىٍٕىرىؽب ئىگٗ لىٍىپ، چولۇَ ھ وۈِراْ ٍۈزىضٖ ھ وۈِراْ لىٍؽبٔضٖن، ئۇالرٔي ِۇغرىىالرٔىڭ زې

لىٍىػٕي، ئۇالر ئۈچۈْ جبٌٍىؽبْ ئىطالَ صىٕىٕي چولۇَ وۈچٍۈن ۋٖ ِۇضحٗھىَٗ لىٍىپ ثېرىػٕي ۋٖ 

ئۇالرٔىڭ لورلۇٔچىطىٕي ئبِبٍٔىممب ئبٍالٔضۇرۇ  ثېرىػٕي ۋٖصٖ لىٍضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب ِٗزوۇر 

ىي وبپىر ثوٌىضىىْٗ، ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ئىٕىبر ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرصىٓ وىّ

 لىٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇٔضالالر راضححىٕال جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبصاغمبٔالرصۇر.

_ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇۈالر، زاوبجٕي ئۇٔىڭؽب  45

 ٍٗھىططبالِؽب ئىحبئٗت لىٍىڭالر.جېگىػٍىه ثوٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ جوٌۇق ثېرىڭالر، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٗ

_ وبپىرالرٔي ٍٗر ٍۈزىضٖ ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لېچىپ لۇجۇالالٍضۇ صٖ  ئوٍٍىّىؽىٓ،  46

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي 

 صوزاسحۇر، صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!



ب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر! لۇٌٍىرىڭالرٔي، ئبٌالھم_ ئي  47

چ رىٍىرىڭالرٔي ۋٖ ثبالؼٗجىٗ ٍٗجّىگْٗ ثبٌىالرٔي ضىٍٗر وىَىّىڭالرٔي ئبٌّبغحۇرىضىؽبْ ئۈچ 

ۋالىححب ھۇجراۈالرؼب ئىجبزٖت ضورا  وىرىػىٗ ثۇٍرۇۈالر. ثۇ ئۈچ ۋالىث9 ٔبِبز ثبِضاجحىٓ ثۇرۇٔمي 

غحٗ ضىٍٗر ئۇسالٍضىؽبْ ۋالىث ۋٖ سۇپحٗٔضىٓ وېَىٕىي ۋالىححۇر. ثۇ ئۈچ ۋالىث ضىٍٗر ۋالىث، چۈ

ئۈچۈْ ئٗۋرٖت )ٍٗٔي ثٗزى ئٗزاٌىرىڭالر ئېچىٍىپ لبٌىضىؽبْ ۋالىث جۇر، ئِّٗب ثۇ ئۈچ ۋالىححىٓ 

 ثبغمب ۋالىحالرصا ئۇالر ضىٍٗرگٗ ئىجبزٖت ضورىّبً وىرضٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئٌِٗٗىَٗجحىّۇ، ثۇ

ۋالىحالرصا ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ ٍېٕىڭالرؼب وىرىپ _ چىمىپ جۇرىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئىجبزٖت ضورا  

پبوىحٍىرىٕي  –وىرىػٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ئبٍٗجٍىرىٕي، ئٗھىبٍِىرىٕي، صٌٖىً 

ىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ۋٖ صىٕٕىڭ ثبرٌىك ِٗضىٍىٍىرىٕي ئٗٔٗ غۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ، ئبٌالھ ثٗٔضىٍ

پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع 

 لىٍؽۇچىضۇر.

وىرىػحٗ  چوۈالر ئ ٍگٗ_ وىچىه ثبٌىٍىرىڭالر ثبالؼٗجىٗ ٍٗجىٗٔضٖ، ئۇالرِۇ ئ زىضىٓ  48

 – ٍگٗ وىرىػٕىڭ ئٗصٖ  ىجبزٖت ضورىؽبٔضٖن، ھِّٗٗ ۋالىححب ئىجبزٖت ضورا  وىرضۇْ. ئبٌالھ ئئ

لبئىضىٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔضٖن، ئبٍٗجٍىرىٕي ضىٍٗرگٗ غۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ، ئبٌالھ 

ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇالرؼب غٗرىئٗت ثٌٗگىٍٗغحٗ ھېىّٗت 

 ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ٗۋٖضحىٓ ۋٖ غٗھۋٖجحىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ، ٍبجٍىك ثوٌۇغٕي _ ٍبغىٕىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ، جىٕطىٌ ھ 56

سبٌىّبٍضىؽبْ ۋٖ ئٗرٌٗرِۇ ئىػحىھب لىٍّبٍضىؽبْ ئبٍبٌالر ضىرجمب چىممبٔضا وىَىپ چىمىضىؽبْ 

وىَىٍّىرىٕي ضېٍىۋېحىپ، ئبصٖجحىىي وىَىٍّىرى ثىٍْٗ ٍۈرضىّۇ ئۇالرؼب ھېچ گۇٔبھ ٍولحۇر، ئِّٗب 

ۇالر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىڭالرٔي جوٌۇق وىَىٕىپ ئىپپٗجٍىه ٍۈرۈظ ئ

 ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.ئٌِٗٗىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ٔىَىحىڭالرٔي ۋٖ 

 –ضٗۋٖثٍىه جىھبصلب ئوسػبظ و ز، پۇت وىػىٍٗر ئ زرىطي_ ئِٗب، جووۇر ۋٖ وېطٌٗچبْ  51

ٗرز ئٌٍِٗٗٗرٔي جٗرن ئٗجطٗ، ئۇالرؼب لوي ۋٖ ثٗصْٖ ضبق ثوٌّىطب لىٍؽىٍي ثوٌّبٍضىؽبْ ثٗزى پ

گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ثبٌىٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ئبجىٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، 

ئبٔىٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، لېرىٕضاغٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ھِٗػىرىٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ٍب 

بجبۈالرٔىڭ ھِٗػىرىٍىرىٕىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ٍب ئبٔبۈالرٔىڭ ئبجبۈالرٔىڭ لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ئ

لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ٍب ئبٔبۈالرٔىڭ ھِٗػىرىٍىرىٕىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ٍب ضىٍٗرگٗ ئبچمۇچٍىرىٕي 

جبپػۇرۇ  لوٍۇ  ۋالىحٍىك وېحىپ لبٌؽبٔالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ، ٍب صوضحٍىرىڭالرٔىڭ ئ ٍٍىرىضٖ ثىرٖر ٔٗرضٗ 



لحۇر، جوپٍىػىپ ٍبوي ئبٍرىُ _ئبٍرىُ ٍېطٗۈالرِۇ ضىٍٗرگٗ گۇٔبھ ٍولحۇر، ضىٍٗر ٍېطٗۈالر گۇٔبھ ٍو

ثىرىڭالر ثىٍْٗ _ جۇراٌؽۇ ثوٌؽبْ ٍبوي جۇراٌؽۇ ثوٌّىؽبْ ئ ٍٍٗرگٗ وىرگْٗ چېؽىڭالرصا، ثىر

صٖ  ئىطالِچٗ ضبالٍِىػىڭالر. ئٗگٗر « ئٗضطٗالِۇ ئٌٍٗٗىۇَ ۋٖرٖھّٗجۇٌالھي ۋٖثٗرٖوبجۇھۇ»

صٖۈالر. « ثىسگٗ ۋٖ ٍبسػي ثٗٔضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ئبِبٔچىٍىك ثوٌطۇْ»ئۇ جبٍضا ھېچىىُ ثوٌّىطب 

ھ ضىٍٗرٔي ئٗلٍىٕي ، ئبراۈالرصىىي ِۇھٗثجٗجٕي ئبغۇرىضۇ. ئبٌالثوٌۇ ثۇ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ضبالَ 

ئىػٍىحىپ چۈغٗٔطۇْ، ئبٔضىٓ ئِٗٗي لىٍطۇْ صٖ ، ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ صىٕٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي ئٗٔٗ 

 غۇٔضاق ثبٍبْ لىٍىضۇ.

_ ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ چىٓ صىٍىضىٓ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ  51

ر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىػٍىرىؽب ِۇٔبضىۋٖجٍىه ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر، ئۇال

ثىرٖر ئىع ئۈضحىضٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ جَٗ ثوٌؽبْ چبؼٍىرىضا، ئۇالرصىٓ ھېچىىُ 

پٍٗؽِٗجٗر! غۇ ضٗٔضىٓ  ئي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ئىجبزٖت ضورىّبً وېحىپ لبٌّبٍضۇ.

ۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ چىٓ ئىّبْ ئېَحمبْ ئىجبزٖت ضوراٍضىؽبٔالر، ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھمب ۋٖ ئ

وىػىٍٗرصۇر. غۇۈب ئۇالر ٌِٗۇَ ئ زرىطي ضٗۋٖثٍىه لبٍحىػمب ضٗٔضىٓ ئىجبزٖت ضورىطب، ئۇالرٔىڭ 

ئىچىضىٓ ضْٗ سبٌىؽبْ ئبصٍِٖٗرگٗ ئىجبزٖت ثٗرگىٓ، ئۇالرؼب ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگىٓ. 

رىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍى

 ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ثىرىڭالرٔي چبلىرؼبٔضٖن –ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر رٖضۇٌۇٌالھٕي چبلىرؼبْ چېؽىڭالرصا، ثىر  ئي_  52

ئي ئبٌالھٕىڭ »صٖ  چبلىرِبۈالر، ئۇٔي ھ رِٗجٍٗ 9 « ئي ِۇھِّٗٗص!»ھٗرگىس ئۇٔي 

بٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىٓ ئبضحب ضۇؼۇرۇٌۇ ، ئىجبزٖت صٖ  چبلىرىڭالر. ئ« پٍٗؽِٗجىرى!

ضورىّبٍال ؼىپپىضٖ چىمىپ وٗجىْٗ ِۇٔبپىمالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىضۇ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍؽۇچىالر ثۇ ضٗۋٖثٍىه ثۇ صۇَٔبصا ثبالؼب ٍوٌۇلۇغحىٓ ٍبوي ئبسىرٖجحٗ لبجحىك 

 زٖر ئٍٍٗىطۇْ.ئبزاثمب صۇچبر ثوٌۇغحىٓ ھٗ

_ ثىٍىڭالروي، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر، چۈٔىي  53

ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌالھ ٍبراجمبْ ثوٌۇ ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ِۈٌۈوىضۇر ۋٖ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔىضۇ. 

ھٕىڭ صٖرگبھىؽب ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئىٕطبٔالر ئبٌال ئٗھۋاٌىڭالرٔي ئٌِٗٗىٌئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي ئۇالرؼب  –لبٍحۇرۇٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍبسػي 

ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرٔي غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ ٍبوي جبزاالٍضۇ، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 

 ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.ۋٖ ئٗھۋاٌىڭالر ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس  ئٌِٗٗىڭالرثىٍگۈچىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ 



 

  



 فۇرلبْ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئىٕطبٔالرٔي ۋٖ جىٕالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ٕىڭ [ ثٗٔضىطي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبال1ِ_  1

ئبٍرىؽۇچي لۇرئبٕٔي ئۇٔىڭؽب ٔبزىً لىٍؽبْ،  ثبجىٍٕيئبگبھالٔضۇرؼۇچي ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ھٗق ثىٍْٗ 

پبصىػبھٍىمىضا ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ، ثبٌىؽب ِوھحبج ثوٌّىؽبْ، 

ىٕي ٍبرىحىپ، ئ ز ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ ئۇٔىڭؽب ِۇٔبضىپ غېرىىي ثوٌّىؽبْ، ھٗر ٔٗرض ھېچجىر

 ئ ٌچِٕٗي ثېىىحىْٗ ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۈٍۈوحۇر.

ھېچ ٔٗرضىٕي ٍبرىحبٌّبٍضىؽبْ، ئٗوطىچٗ ئ زى  لوٍۇ ، _ ئٗرٖة ِۇغرىىٍىرى ئبٌالھٕي 2

ئ زىگٗ ثىرٖر  ،جوضۇ  لبالٌّبٍضىؽبْ ثىرٖر زىَبٕٔي ئ زىگٗ ئىگٗ ثوالٌّبٍضىؽبْ، ئ زىضىٍٓبرىحىٍؽبْ، 

پبٍضىّۇ وٌٗحۈرٌٍّٖٗضىؽبْ، جىرىىٕي ئ ٌحۈرۈغىٗ، ئ ٌۈوٕي جىرىٍضۈرۈغىٗ ٍبوي ئ ٌۈوٍٗرصىٓ 

 ھېچجىرىٕي لٗثرىضىٓ جىرىٍضۈرۈ  چىمىرىػمب لبصىر ثوالٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ِٗثۇص لىٍىۋاٌضى.

ٍبٌؽبٔضۇر، ئۇٔي  ثۇ لۇرئبْ پٗلٗجال جولۇٌّىضۇر ۋٖ»_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر9  3

صٍٖضۇ. « ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىممبْ، ئۇٔىڭ جولۇ  چىمىػىؽب ثبغمب وىػىٍٗر ٍبرصَٖ ثٗرگْٗ

وبپىرالر ثۇ ض زى ثىٍْٗ ئٗڭ لٗثىھ صٖرىجىضٖ ھٗلطىسٌىك لىٍضى ۋٖ چوڭ ثىر ج ھّٗجٕي و جۈرۈ  

 چىمىػحي. ھبٌجۇوي، لۇرئبٕٔي ئىٕطبْ جولۇ  چىمبالٍضىؽبْ وىحبة ئِٗٗش.

 ئٗپطبٔىٍٗر ثوٌۇ ،ثۇ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ وىحبثٍىرىضا ٍېسىٍؽبْ »_ ئۇالر لۇرئبْ جوؼرۇٌۇق9  4

« ئبسػبِضا ئولۇ  ثېرىٍىۋاجىضۇ –ِۇھِّٗٗص ئۇالرٔي و چۈرۈۋاٌؽبْ، ثۇ ئٗپطبٔىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئٗجىگْٗ 

 صېضى.

ٕضىىي ھِّٗٗ لۇرئبٕٔي ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّى»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  5

ٔٗرضىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ زات ئبٌالھ ٔبزىً لىٍضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ لىٍّىػٍىرىؽب جٗۋثٗ 

لىٍؽۇچىالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، غۇۈب ئۇالرٔي 

 «.ئبٌضىرا  جبزاٌىّبٍضۇ

صٖۋاٌؽبْ ثۇ ئبصَٖ ثىسگٗ ئوسػبظ جبِبق ئ زىٕي پٍٗؽِٗجٗر »_ ئۇ ِۇغرىىالر 9ٍٗٔٗ  6

ٍٍٗضىؽبْ، جىرىىچىٍىه لىٍىپ ثبزارالرصا ٍۈرىضىؽبْ لبٔضاق پٍٗؽِٗجٗروْٗ ئۇ؟ ئۇٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب 

 گۇۋاھ ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ثىر پٗرىػحٗ چۈغۈرضٗ ثوٌّبِحي؟



رىٕي ٍٍٗضىؽبْ ثىر ثبغ _ ٍب ئۇٔىڭؽب ئبضّبٔضىٓ ثىر سٗزىٕٗ چۈغۈرۈٌطٗ، ٍب ئۇٔىڭؽب ِېۋىٍى 7

ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر پٗلٗت »صېَىػحي. ثۇ ئىٕىبرچي زاٌىّالر9 « ثېرىٍطٗ ثوٌّبِحي؟

 صېضى.« ضېھىرٌٗٔگْٗ ثىر ئبصِٖگٗ ئٗگىػىۋاجىطىٍٗر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ئىٕىبرچىالرٔىڭ ضْٗ جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ٍبٌؽبٍٔىرىؽب لبرىؽىٕىي، ئۇالرٔىڭ  8

ىٍٗرگٗ ئوسػب  وېحىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ھٗلىمٗجحىٓ جېشىّۇ ٍىرالٍىػىپ ثۇ ٍبٌؽبٍٔىرى ئٗپطبٔ

ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس وٗجحي، ثۇ ضٗۋٖثحىٓ ئۇالر ضْٗ جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ج ھّٗجٍىرىٕي جۈزىحىع ئۈچۈْ 

 ٍوي جبپبٌّبٍضۇ.

بصا _ ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۈٍۈوحۇروي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ِۇغۇ صۇَٔ 16

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ  –ضبۈب ئۇالرٔىڭ ئېَحمبٍٔىرىضىّٕۇ ٍبسػي، صٖي 

 و پٍىگْٗ ثبؼالرٔي ۋٖ جوٌىّۇ وبجحب ضبراٍالرٔي ئبجب لىٍؽبْ ثوالجحي. 

_ ئۇالر ضېٕي جبِبق ٍٍٗضۇ، ثبزارالرصا ٍۈرىضۇ صٖ  ئٍٗىجٍٗظ ثىٍٗٔال لبٌّبً، لىَبِٗت  11

ۇ وۈٔضٖ ثوٌىضىؽبْ ِۇوبپبت ۋٖ جبزأي ئىٕىبر لىٍضى، ثىس لىَبِٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وۈٔىٕي، ئ

 وبپىرالرؼب صوزار ئوجىٕي جٍَٗبرٌىضۇق.

_ لىَبِٗت وۈٔي صوزار ئبغۇ وبپىرالرٔي ٍىراق جبٍضىٓ و رگْٗ چبؼضا، ئۇالر صوزاسٕىڭ  11

 ٍضۇ.روىرىگْٗ ئبۋازىٕي ئبۈالۈؼٗزٖپحىٓ لبٍٕىؽبْ ۋٖ غىضصٖت ثىٍْٗ گ

_ ئۇالر زٖٔجىر ثىٍْٗ ثوٍٕىؽىچٗ ثبؼالٔؽبْ ھبٌضا صوزاسٕىڭ جبر ٍېرىگٗ جبغالٔؽبْ چبؼضا،  12

 ئۇالر ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىع ئۈچۈْ ئ زٌىرىٕىڭ ئ ٌۈِىٕي جىٍٍٗضۇ.

ثۈگۈْ ضىٍٗر ثىر ئ ٌۈِٕي »_ ئۇالرٔي جېشىّۇ ئۈِىضضىسٌٗٔضۈرۈظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب 9  13

لبٍؽۇصىٓ ثبغمب  –ٔي جىٍٗۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ جىٍىىىڭالر ضىٍٗرگٗ ؼَٗ ئِٗٗش، جبالً ئ ٌۈٍِٗر

 صېَىٍىضۇ.« ٔٗرضىٕي زىَبصٖ لىٍّبٍضۇ، ضىٍٗر ثۇ ؼِٗضىٓ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر

ضىٍٗرگٗ ضۈپٗجٍٗ  ثېرىٍگْٗ ئبغۇ صوزار ٍبسػىّۇ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  14

« ّىٍٕٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗت ٍبسػىّۇ؟ٍبوي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ ِۇئ

 جٕٗٔٗت جٗلۋاصارالرؼب ثېرىٍگْٗ ِۇوبپبجحۇر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحٗ ئورۇٍٔىػىضىؽبْ لبرارگبھىضۇر.

_ ئبغۇ ئىحبئٗجّْٗ ِۇئّىٍٕٗر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرۇظ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئ زى سبٌىؽبْ  15

ئٌِٗٗگٗ ئېػىػىٕي  رٖثجىڭضىٓثۇ، ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍٗر  ٌٗززٖجٍىه ٔېّٗجٍٗرصىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ.

 جىٍٍٗضىؽبْ  ۋٖصىضۇر. ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ.



چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرىٕي  لوٍۇ _ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي  16

ٍٗر جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرۇ ، ِېٕىڭ ثۇ ثٗٔضىٍىرىّٕي ضى»ثىر ٍٗرگٗ جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئۇ ِٗثۇصالرؼب9 

ئ زۈۈالرؼب چولۇٔۇغمب ثۇٍرۇصۇۈالرِۇ؟ ٍبوي ئۇالر ئ زٌىرى جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وېحىپ ضىٍٗرگٗ 

 صٍٖضۇ.« چولۇٔضىّۇ؟

رٖثجىّىس! ضْٗ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇرضْٗ،  ئي»_ ِٗثۇصالر ئېَحىضۇ9  17

الٍىك ئِٗٗش، ٌېىىٓ ضْٗ ئۇالرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ  ثبغمىالرٔي صوضث جۇجۇظ ثىسگٗ لوٍۇ ضېٕي 

ثوۋىٍىرىٕي صۇَٔبصا غۇ لٗصٖر ٔېّٗجىٗ چ ِضۈرصۈۈىي، ئۇالر ضېٕي ٍبص ئېحىػىٕي ئۇٔحۇصى ۋٖ  –ئبجب 

ِٗسٍۇلبجٕي ضبۈب غېرىه وٌٗحۈرصى. ھٗلىمٗجّٗٔۇ ئۇالر ھبالن ثوٌۇغمب جېگىػٍىه لٗۋَ ثوٌۇ  

 «.لبٌؽبْ ئىضى

ضىٍٗر چولۇٔؽبْ ِٗثۇصالر ضىٍٗرٔىڭ ض زۈۈالرٔي ئىٕىبر »ضۇوي9 _ ِۇغرىىالرؼب صېَىٍى 18

لىٍضى، ئِٗضى ضىٍٗر ئ زۈۈالرصىٓ ئبزاثٕي جوضۇ  لبالٌّبٍطىٍٗر ۋٖ ٍبرصِٖگىّۇ ئېرىػٌٍّٗٗطىٍٗر. 

وىّىي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب 

ٗ لىٍّبً غۇ پېحي ئ ٌىضىىْٗ، ئۇٔىڭؽب ثىس جوٌىّۇ لبجحىك ۋٖ چوڭ ئىجبصٖت لىٍىضىىْٗ ۋٖ جٗۋث

 «.ئبزاثٕي جېحىحىّىس

پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرِۇ ئٌٗۋٖجحٗ جبِبق  ئي_  16

ئىٕطبٔالر! ثىس ضىٍٗرٔىڭ ثٗزىڭالرٔي  ئيٍٍٗضىؽبْ، ثبزارالرصا ِېڭىپ ٍۈرىضىؽبْ ئىٕطبٔالر ئىضى. 

وېطٌٍٗىه جٗھٗجحىٓ  _ پېمىرٌىك، ضبلٍىك  –ئبزؼۇٍٔۇق، ثبٍٍىك  –ر ثىٍْٗ ھىضاٍٗت ثٗزىڭال

ضىٕىضۇق. ضىٍٗر ثۇ ضىٕبلمب ثٗرصاغٍىك ثېرىپ، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي ئورۇٔضا  ئۇٔىڭ 

ِۇوبپبجىؽب الٍىك ثوالِطىٍٗر؟ ٍبوي ثٗرصاغٍىك ثېرًٌّٖٗ ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوالِطىٍٗر؟ ئي 

ْٗ چىضاِطىسٌىك پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىىي ثٗرصاغٍىك ثٗرگۈچىٍٗر ثىٍ

ئېٕىك و رۈ  ۋٖ ثىٍىپ  ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍؽۇچىالرٔيلىٍؽۇچىالرٔي، غۈوۈر لىٍؽۇچىالر ثىٍْٗ 

 جۇرؼۇچىضۇر.

_ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمحىٓ، رٖثجىٕىڭ ھۇزۇرىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمىؽب  11

ېرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر چۈغۈرۈٌطٗ ثىسگٗ ِۇھِّٗٗصٔىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ئېَحىپ ث»ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالر9 

ئبغىبرا و رضٗن، ئۇٔىڭ راضحچىً ئىىٍٗٔىىىٕي ثىسگٗ صٖ  ثٗرضٗ  _ ٍبوي رٖثجىّىسٔي ئوچۇق 

صېَىػحي. غۈثھىطىسوي، ئۇ وبپىرالر ئ زىٕي جوٌىّۇ چوڭ ضبٔب  وٗجحي ۋٖ وۇـرىٍىمحب « ثوٌّبِحي؟

ض زٌٗرٔي لىٍىػمب جۈرئٗت  ثٗوّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي. غۇۈب ئۇالر ِۇغۇٔضاق ٔبالٍىك

 لىالٌىضى.



_ ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي پٗرىػحىٍٗرٔي چولۇَ و رىضۇ، ئِّٗب ئۇ چبؼضا پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب  11

ئبٌالھ جٕٗٔٗجٕي ضىٍٗرگٗ ھبراَ »جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرٍِٗضۇ، ثٌٗىي ئۇالرؼب9 

 صٍٖضۇ.« لىٍضى

ك ئٌٍِٗٗىرىٕي ٍولمب چىمىرىپ، ئۇٔي ئۇچۇ  _ ثىس ئۇالرٔىڭ ٍبسػىٍىك صٖ  لىٍؽبْ ثبرٌى 12

ٍۈرگْٗ جوزأضٖن ئۇالرؼب لىٍچٗ پبٍضىطىس  لىٍىۋېحىّىس. چۈٔىي ھٗرلبٔضاق ثىر ئٌِٕٗٗىڭ ئبسىرٖجحٗ 

ئٗضمېحىػي ئۈچۈْ، غۇ ئٌِٕٗٗي لىٍؽۇچىٕىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئىشالش لىٍؽبْ ۋٖ 

 ثوٌۇغي غٗرجحۇر. پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىؽب ئٗگٗغىْٗ

_ لىَبِٗت وۈٔي جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌىضىؽبْ وىػىٍٗر صوزار ئٗھٍي ثوٌىضىؽبٔالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ  13

ئٗڭ ٍبسػي جبٍضا ۋٖ ئٗڭ ٍبسػي ئبراِگبھحب ثوٌىضۇ، جٕٗٔٗجٕىڭ ٔېّٗجٍىرى ئۇالرؼب ئۈزۈٌۈ  

 لبٍؽۇ ٍولحۇر. _ لبٌّبً وېٍىپ جۇرىضۇ، جٕٗٔٗجحٗ ئۇالرؼب لىٍچىٍىىّۇ ؼَٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبضّبْ ٍېرىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ٍېرىٍؽبْ ٍٗرٌىرىضىٓ ئبپئبق ثۇٌۇجالر  14

و رۈٔىضىؽبْ غۇ وۈٔضٖ ئبضّبْ پٗرىػحىٍىرى چۈغىضۇ، ئۇالر ھېطبة ٍِٗضأىضىىي سبالٍىمٕي 

 لورغب  جۇرىضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗر ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ وېٍىضۇ.

ٗلىمىٌ پبصىػبھٍىك ٍېگبٔٗ ئىالھ ثوٌؽبْ رٖھّبْ ئبٌالھمىال سبضحۇر. ثۇ وۈْ _ ثۇ وۈٔضٖ ھ 15

 وبپىرالر ئۈچۈْ جوٌىّۇ لىَىٓ ثىر وۈْ ثوٌىضۇ، چۈٔىي ئۇالر لبجحىك ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ.

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ وبپىر ئىٕطبْ لبجحىك ھٗضرٖجحىٓ ئىىىي لوٌىٕي 18_ 16

وبغىي، ِْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھِٗراھ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭؽب  ئىطىث!»چىػٍٗ 9 

ئٗگىػىپ، جٕٗٔٗجىٗ ثېرىػٕىڭ ٍوٌىٕي جۇجطبِچۇ، ئىطىث! پبالٔي وبپىرٔي صوضث جۇجۇ  ئۇٔىڭؽب 

ئٗگٗغّىگْٗ ثوٌطبِچۇ؟ لۇرئبْ ِبۈب ٍٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبغۇ ٍبِبْ صوضث ِېٕي راضححىٕال 

ىضۇ. غٍٗحبْ ھٗلىمٗجْٗ ئىٕطبٕٔي ئبزصۇرۇ  ثوٌۇ  صٖ  وېح« ئۇٔىڭضىٓ ئبزصۇرۇپحىىْٗ

جبغٍىۋېحىضۇ. )ثۇ ئبٍٗت ٍبِبْ صوضحالرؼب ئٗگىػىػٕىڭ ئبلىۋىحىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضۇ، چۈٔىي ٍبِبْ 

 صوضحالر ئ زىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٕىڭ صوزاسمب وىرىػىگٗ ضٗۋٖة ثوٌىضۇ .

ثۇ  لٗۋِىُغۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ  رٖثجىُ! ئي»_ پٍٗؽِٗجٗر لٗۋِىٕىڭ لىٍّىػىضىٓ زارٌىٕىپ9  26

لۇرئبٕٔي جبغالٔضۇق وىحبثحٗن لىٍىپ لوٍضى، ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رىضى، ئۇٔي جٗپٗوىۇر لىٍىپ 

صېضى. )ثۇ ئبٍٗجحٗ « ئولۇغٕي، ئۇٔي ثبغمىالرؼب ٍٗجىۈزۈغٕي ۋٖ ئِٗٗي لىٍىػٕي جٗرن ئٗجحي

 گبھالٔضۇرۇظ ثبر .لۇرئبٕٔي ئولۇ  جۇرِىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍّىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئب



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ئ ز لٗۋِىڭ ئىچىضىىي گۇٔبھىبرالرصىٓ صۈغٍّٗٔٗرٔي پٍٗضا  21

لىٍؽبٔضٖن، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي ھٗرثىر پٍٗؽِٗجٗرگٗ لٗۋِي ئىچىضىىي گۇٔبھىبرالرصىٓ 

ىػىٗ ۋٖ صۈغٍّٗٔٗرٔي لىٍضۇق. غۇۈب ضّٗٔۇ ئۇالر ضٗۋر لىٍؽبٔضٖن ضٗۋر لىٍؽىٓ. ضبۈب ٍوي و رضىح

صۈغٍّٗٔىرىڭٕي ٍېڭىػحٗ ٍبرصِٖچي ثوٌۇغمب رٖثجىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ٍېحٗرٌىىحۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ . 

لۇرئبْ ِۇھِّٗٗصوٗ جٗۋرات، ئىٕجىً ۋٖ زٖثۇرؼب ئوسػبظ ثىر لېحىّضىال »_ وبپىرالر9  21

ضېٕىڭ صىٍىڭٕي وۈچٍٗٔضۈرۈظ ۋٖ ضېٕي »ىي9 صېَىػحي. ئبٌالھ صېضى« چۈغۈرۈٌطٗ ثوٌّبِحي؟

جېشىّۇ ِۇضحٗھىَٗ لىٍىع ئۈچۈْ، ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي غۇٔضاق ث ٌۈ  _ ث ٌۈ  ٔبزىً لىٍضۇق، ئۇٔي 

 ضبۈب ئبٌضىرىّبً، صأٗ _ صأٗ ئولۇ  ثٗرصۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالر ضبۈب لبٔضالال ثىر صٌٖىً ٍبوي غۈثھىٕي وٌٗحۈرضٗ، ثىس ضبۈب  22

 جبۋاثٕي ۋٖ ھِّٗىضىٓ گۈزٖي چۈغٗٔضۈرۈغٕي ٔبزىً لىٍضۇق. ھٗق

ئٗٔٗ غۇالر جبٍي ئٗڭ  جوپٍىٕىضۇ._ ئۇ وبپىرالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ٍۈزٌىرى ثىٍْٗ ض رىٍىپ  23

 ٍبِبْ، ٍوٌي ھٗلىمٗجحىٓ ئٗڭ ٍىراق وىػىٍٗرصۇر. 

ئۇٔىڭؽب  _ غۈثھىطىسوي، ثىس ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍضۇق ھِٗضٖ ئۇٔىڭ ئبوىطي ھبرۇٕٔي 24

 ٍبرصِٖچي لىٍضۇق.

پىرئٗۋٕٔىڭ ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ  –ئبٌالھٕىڭ ٍٗوىٗ »_ ئۇالرؼب9  25

ثېرىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػمب ۋٖ  ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ لېػىؽب

ثۇ ئىىىىطىٕي ئىٕىبر لىٍضى.  صېضۇق. ئِّٗب ئۇالر« غېرىه وٌٗحۈرِٗضٍىىىٗ صٖۋٖت لىٍىڭالر

 غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇالرٔي ھبالن لىٍىپ ٍٗر ثىٍْٗ ٍٗوطبْ لىٍىۋٖجحۇق.

ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ چبؼضا، ئۇالرٔي جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق لىٍضۇق. ثىرٖر  ٔۇھٕىڭ لٗۋِي_  26

ضۇر. ثىس ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىك ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىك ثىٍْٗ جٗۈ

ؼٗرق ثوٌۇ  ھبالن ثوٌۇغىٕي وىػىٍٗرگٗ ئىجرٖت لىٍضۇق، ئبغۇ وبپىرالرؼب ۋٖ ئۇالرٔىڭ ٍوٌىضا 

 ِبۈؽبٔالرؼب ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرٌىضۇق.

، رٖش ئبھبٌىطىٕي، ئۇالرٔىڭ زاِبٍٔىرى ئبرىٍىمىضا ٍبغىؽبْ لٗۋِىٕي، ضِٗۇص ئبص لٗۋِىٕي_  27

ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔۇرؼۇْ لٗۋٍِٗرٔي )وۇـرىٍىمي لٗۋٍِٗرٔي، ٍٗٔٗ 

 ضٗۋٖثٍىه  ھبالن لىٍضۇق.



پبوىحٍىرىٕي جوٌۇق ثبٍبْ لىٍضۇق، ثبھبٔٗ  –ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىً لٗۋِگٗ _ ھٗرثىر  28

و رضىحٌٍّٗٗضىؽبْ صٖرىجىضٖ ھِّٗىٕي ثىٍضۈرصۇق. غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ئۇالر ئىّبْ ئېَحّىضى. 

 ٍْٗ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ھبالن لىٍضۇق.غۇٔىڭ ثى

_ ِٗوىىٍىه ِۇغرىىالر ضٗپٗرٌىرىضٖ ٌۇت لٗۋِىٕىڭ سبراثىٍىرىضىٓ ئ جۈ  جۇراجحي، ئۇ ثوٌطب  36

ئبضّبٔضىٓ جبظ ٍېؽىپ ھبالن لىٍىٕؽبْ ضٗصۇَ غٗھىرىضۇر. ِٗوىىٍىىٍٗر ثۇٔي و رۈ  جۇرۇپّۇ 

ٖ لىٍّىػٍىرى ھٗلمىضٖ ھېطبة ثېرىػىٗ ئىجرٖت ئبٌّىضى، ثٌٗىي ئۇالر ئبسىرٖجحٗ جىرىٍىػىٗ ۋ

 ئىػٍّٗٔٗضۇ.

ئبٌالھ ثىسگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالر ضېٕي و رضىال9  31_  31

ئٗۋٖجىْٗ ئبصَٖ ِۇغۇِىىْٗ؟ ئٗگٗر ثىس ثۇجٍىرىّىسؼب چولۇٔۇغحب چىڭ جۇرِىؽبْ ثوٌطبق، ئۇ 

ثىسٔي ثۇ ئىالھٍىرىّىسؼب چولۇٔۇغحىٓ ئبزصۇرۇۋٖجىىٍي پبوىحٍىرىؽب جبٍىٕىپ،  –ئ زىٕىڭ وۈچٍۈن صٌٖىً 

صٖ  ضېٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ. وىّٕىڭ صىٕىٕىڭ ئٗڭ ئبزؼۇْ ئىىٍٗٔىىىٕي ئۇالر « جبش لبالجحىىْٗ

 ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا ثىٍىپ لبٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔٗپطي سبھىػىٕي ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ ئبصِٖگٗ لبرىّبِطْٗ؟ ضْٗ ئۇٔضاق  32

 صِٖٕي ئىّبٔؽب لبٍحۇرۇغمب لبصىر ثوالالِطْٗ؟ ئب

_ ٍبوي ضْٗ ئۇالرٔىڭ جوٌىطىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي و ۈۈي لوٍۇ  ئبۈالٍضىؽبْ ٍبوي  33

ئۇٔىڭ ھٗلىمٗجٍىرىٕي چۈغىٕىضىؽبْ ئبصٍِٖٗر صٖ  ئوٍالِطْٗ؟ ئۇالر پٗلٗت ھبٍۋأالرؼب 

 ثٗجحٗر ئبزؼۇٔضۇر. ھبٍۋأالرصىّٕۇئوسػبغحۇر، ثٌٗىي 

_  ئبٌالھٕىڭ ضبٍىٕي جبڭ ضۈزۈٌگٗٔضىٓ وۈْ چىممبٔؽب لٗصٖر، لبٔضاق ضوزؼبٍٔىمىٕي  35_  34

و رِىضىڭّۇ؟ ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ئۇٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئ زگٗرٍِٗضىؽبْ ِۇلىُ لىٍؽبْ ثوالجحي. 

ب ئبضح –ئبٔضىٓ لۇٍبغٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ضبٍىٕىڭ ئٗھۋاٌىؽب صٌٖىً لىٍضۇق. ئبٔضىٓ ضبٍٗ ئبضحب 

لىطمىراٍضۇ، وۈْ و جۈرۈٌگٗٔطېرى ضبٍٗ لىطمىراغمب ثبغالٍضۇ. ثۇ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ ۋٖ 

 ئۇٌۇؼٍۇلىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔىڭ ثىرىضۇر.

جۇرىضىؽبْ  وىَىّضٖن ٍ گٗ _ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وېچىٕي ئ ز لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ سۇصصى  36

ىٍؽبْ، وۈٔضۈزٔي جىرىىچىٍىه لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ٍٗر لىٍؽبْ، ئۇٍمۇٔي ثٗصىٕىڭالر ئۈچۈْ راھٗت ل

 ٍۈزىگٗ جبرلىٍىضىؽبْ ۋالىث لىٍؽبْ زاجحۇر.

ئبٌالھ ئ ز رٖھّىحىضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇظ ئبٌضىضا ثۇٌۇجالرٔي ھٍٗضٖ  وېٍىضىؽبْ  [38_ 37

غبِبٌٕي سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي لىٍىپ ئٗۋٖجىْٗ زاجحۇر. ثىس ضۇضىسٌىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي 



ضۈرۈ  ئ ضۈٍِۈوٍٗر ثىٍْٗ ٍبپَېػىً لىٍىع ۋٖ ثىس ٍبراجمبْ ھبٍۋأالرٔي، ٔۇرؼۇْ ئىٕطبٔالرٔي جىرىٍ

 ضۇ ثىٍْٗ جِٗىٍٕٗظ ئۈچۈْ، ثۇٌۇجحىٓ پبن ضۇٔي چۈغۈرۈ  ثٗرصۇق.

_ غۈثھىطىسوي، ثىس ٍبِؽۇرصىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍؽبٔالرٔىڭ ثۇ ٔېّٗجٕي ئٗضىٗ ئېٍىػي ۋٖ  46

ٍبِؽۇرصىٓ ِٗھرۇَ لبٌؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىػمب ٔېّٗت ثٗرگۈچىگٗ غۈوۈر لىٍىػي، 

ئبٌضىرىػي ئۈچۈْ، ٍبِؽۇرٔي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا جٗلطىُ لىٍىپ جۇرصۇق. غۇٔضالحىّۇ ئىٕطبٔالرٔىڭ 

 جوٌىطي ٍٗٔىال ٔېّٗجٍىرىّىسگٗ ٔبغۈوۈرٌۈن لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجّىضى.

وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت _ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ھٗرثىر غٗھٗرگٗ  41

لىٍىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ثىرصىٓ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجٗجحۇق. ئِّٗب ئي 

پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي زېّىٓ ئٗھٍىٕىڭ ھِّٗىطىگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، ثۇ لۇرئبٕٔي 

 ئۇالرؼب ٍٗجىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇصۇق.

رؼب لٗجئىٌ ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ضْٗ ٍٗجىۈزِٗوچي _ غۇٔىڭ ئۈچۈْ وبپىرال 41

ثوٌؽبْ ۋٖھَىگٗ جوضمۇٍٔۇق لىٍىػىؽب ٍوي لوٍّىؽىٓ، ۋٖزىپٗۈٕي جوٌۇق ئبصا لىٍىػمب جىرىػمىٓ، 

 لۇرئبْ ئبرلىٍىك وبپىرالرؼب لبرغي ثبرٌىك وۈچۈڭ ثىٍْٗ وۈرٖظ لىٍؽىٓ.

بْ ئىىىي صېڭىسٔي ثىر _ ثىرىگٗ _ ئبٌالھ ثىرى ثٗن جبجٍىك، ثىرى ثٗن جۇزٌۇق ثوٌؽ 42

ثىرىگٗ ئبرىٍىػىپ وٗجّٗضٍىىي ئۈچۈْ،  _ ئبرىالغحۇرؼبْ ۋٖ جبجٍىك ضۇ ثىٍْٗ ئبچچىك ضۇ ثىر

 پبضىً ثٗرپب لىٍؽبْ زاجحۇر. ۋٖ ِۇضحٗھىَٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا جوضۇق

طپېرِىطىضىٓ ئوؼۇي، لىس ثبٌىالرٔي ٍبرىحىپ، ئۇٔي ٔٗضٗثٍىه ئى_ ئبٌالھ ئٗر ثىٍْٗ ئبٍبٌٕىڭ  43

 رٖثجىڭ سبٌىؽبْ ٔٗرضىٕي ٍبرىحىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. لىٍؽبْ زاجحۇر.ۋٖ لۇصا _ ثبجىٍىك 

_ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ِٗسٍۇلبجمب ئبجب لىٍىۋاجمبْ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىگٗ  44

ۇق صٌٖىٍٍٗر جۇرۇلٍۇق، وبپىرالر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب ئۇٔىّبً، صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ غۇٔضاق ئوچ

پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ، چولۇّٔىطب ھېچمبٔضاق زىَبْ  لىٍچٗ چولۇٔطب ئ زٌىرىگٗ

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضۇ، ِۇغرىىالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك غٍٗحبٔؽب 

 غېرىه ثوٌىضۇ.ٍبرصِٖچي ثوٌىضۇ ۋٖ گۇٔبھمب 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي پٗلٗت ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ  45

 وبپىرالرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپال ئٗۋٖجحۇق.



ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّگٗ ضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق »_ ضْٗ ئۇالرؼب9  46

ھىضاٍٗت جېپىػٕي سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ رٖثجىگٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوؼرا جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، پٗلٗت 

 صېگىٓ.« ٍوٌؽب وىرىػىٕىال جىٍٍّْٗٗ

_ ھېچ ئ ٌٍّٗضىؽبْ، ِٗۈگۈ ھبٍبت جۇرىضىؽبْ ئبٌالھمب جبٍبٔؽىٓ، ئۇٔي ثبرچٗ ٔۇلطبٔضىٓ  47

حٗرٌىىحۇر، ئۇٔىڭؽب پبن صٖ  ثىٍگىٓ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىضىٓ سٗۋٖرصار ثوٌۇ  جۇرۇغمب ٍې

ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ھېطبة ئبٌىضۇ ۋٖ غۇٔىڭؽب  

 ئبضبضْٗ ئۇالرٔي جبزاالٍضۇ. 

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ،  48

ىٗ ئ رٌىگْٗ زاجحۇر. ئۇ رٖھّبٔضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ثۇٔي ئبٔضىٓ ئ زىگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ ئٗرغ

ثىٍىضىؽبْ زات ئبٌالھحىٓ ضورىؽىٓ. ئۇ ئ زىٕىڭ ضۈپٗجٍىرىٕي، ئۇٌۇؼٍۇلىٕي ۋٖ وبجحىٍىمىٕي ئوثضاْ 

 ثىٍىضۇ، ثٗٔضىٍٗرصىٓ ھېچىىُ ئبٌالھحٗن ثىٍٍّٗضۇ.

ثىس »صېَىٍطٗ، ئۇالر9 « ٍىڭالر!رٖھّبٔؽب ضٗجضٖ لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لى»_ وبپىرالرؼب9  56

صٍٖضۇ. « رٖھّبْ صېگٕٗٔي ثىٍٍّّٗىس، ثىس ضبۈب ئىحبئٗت لىٍىپ ضْٗ ثۇٍرۇؼبٔؽب ضٗجضٖ لىالِضۇق؟

 ئىّبٔضىٓ جېشىّۇ ٍىرالالغحۇرۇۋٖجحي. ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىػمب ثۇٍرۇٌۇغي ئۇالرٔي

ٕي، ئٗجراپٕي ٍورۇجۇ  جۇرىضىؽبْ وۈٕٔي _ ئبضّبٔضا چوڭ ٍۇٌحۇزالرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئورثىحىٍىرى 51

 ۋٖ ٔۇرٌۇق ئبٍٕي ٍبراجمبْ ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۈٍۈوحۇر، ئۇٔىڭ ثٗرىىىحي ۋٖ ٍبسػىٍىمٍىرى و پحۇر.

_ ئىجرٖت ئېٍىپ ئىّبٔىٕي وۈچٍٗحىػٕي ٍبوي ٍبراجمۇچىٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىػٕي  51

 ىرىٕىڭ ئبرلىطىضىٓ ثىرى وېٍىضىؽبْ لىٍؽبْ زاجحۇر.سبٌىؽبٔالر ئۈچۈْ، ئبٌالھ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔي ث

_ رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ضبٌىھ ثٗٔضىٍىرى غۇٔضاق وىػىٍٗروي، ئۇالر زېّىٕضا ئ زٌىرىٕي ج ۋْٖ  52

جۇجۇ  جِٗىىٍٕىه ثىٍْٗ ِبۈىضۇ، ٔبصاْ ئبصٍِٖٗر ئۇالرؼب ٔبالٍىك ض زٌٗرٔي لىٍىپ ئٗزىَٗت ثٗرضٗ، 

، ئۇالرؼب گۇٔبھحىٓ سبٌىٌ ض زٌٗرٔي لىٍىضۇ، ٔبصأالر ثىٍْٗ جٗڭ ٍبسػي ض زٌٗر ثىٍْٗ جبۋاة ثېرىضۇ

 ثوٌّبٍضۇ.

_ ئۇالر وېچىٍٗرصٖ جٗھٗججۇص ٔبِبزٌىرىٕي و   ئولۇٍضۇ، ضٗجضٖ ۋٖ رۇوۇٌىرىضا رٖثجىگٗ  53

 ثوٌؽبْ ئىشالضىٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزىضۇ.

ئبٌالھحىٓ لورلىضۇ _ ئۇالر ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٍٗرٔي غۇٔچٗ و   لىٍىپ جۇرۇ ، ٍٗٔىال  55_  54

ۋٖ صوزار ئبزاثىضىٓ ضبلٍىػىٕي جىٍٗ  صۇئب لىٍىضۇ. غٗوطىسوي، صوزاسٕىڭ ئبزاثي صائىٍّىك ئبزاثحۇر، 

 صوزار ئٗڭ ٍبِبْ جبٍضۇر. 



_ ئۇالر پۇي ِېٍىٕي سىراجٗت لىٍؽبٔضا، چٗوحىٓ ئبغۇرۇۋېحىپ ئىطراپچىٍىمّۇ لىٍّبٍضۇ، ثٗن  56

، ثٌٗىي ئىطراپچىٍىك ثىٍْٗ ثېشىٍٍىمٕىڭ ئبرىطىضا ئوجحۇراھبي چىڭ جۇجۇۋېٍىپ ثېشىٍٍىمّۇ لىٍّبٍضۇ

 سىراجٗت لىٍىضۇ.

_  ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ لٌٗجىضىٓ ئىػىٕىضۇ، ئبٌالھٕي لوٍۇ   61_ 57

ھېچمبٔضاق ضبسحب ئىالھمب ئىجبصٖت لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئىٍحىجب لىٍّبٍضۇ، ئۇالر ئبٌالھ ئ ٌحۈرۈغٕي ھبراَ 

ئوچبلٍىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ زىٕب –ٕي ٔبھٗق ئ ٌحۈرٍِٗضۇ )پٗلٗجال ِۇرجٗصٔي، ئ ٍٍۈن لىٍؽبْ جبٔ

لىٍؽبٕٔي ۋٖ ٔبھٗق ئبصَٖ ئ ٌحۈرگْٗ لبجىٍٕي ئىطالَ ِٗھىىّىطىٕىڭ لبرارى ثىٍْٗ ئ ٌحۈرۈظ 

ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕب ، زىٕب لىٍّبٍضۇ. وىّىي ثۇ چوڭ گۇٔبھالرصىٓ لبٔضالال ثىرىٕي لىٍىضىىْٗ، ئۇ 

رٖجحٗ جبزاؼب ئۇچراٍضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔىڭؽب لىٍىٕىضىؽبْ ئبزاة ھٗضطىٍٗ  ئبغۇرۇٌىضۇ، ئۇ ئبسى

سبرالٔؽبْ ھبٌضا ئبزاة ئىچىضٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ. ئِّٗب ٍۇلىرىمي چوڭ گۇٔبھالرٔي ضبصىر لىٍؽبْ 

ظ وىػىٍٗر ئ ٌۈغحىٓ ثۇرۇْ ئىّبٔىٕي ٍېڭىال ، ئبٌالھمب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍطب، ثۇٔي ئىطپبجال

ئۈچۈْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي و   لىٍطب، ئۇالرٔىڭ پۇغبٍّبْ لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ضِٗىّىٌ جٗۋثىطي 

ٍۈزىطىضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئ چۈرۈۋېحىضۇ، جبٍىٕي جٕٗٔٗجحىٓ لىٍىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ 

جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ 

غٗپمٗجٍىىحۇر. ئبٌالھ ئٗڭ چوڭ گۇٔبھالرٔي ضبصىر لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىگىّۇ جٗۋثىٕىڭ ئىػىىىٕي 

ئوچۇق لوٍضى. وىّىي گۇٔبھ لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ جٗۋثٗ لىٍطب ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، ئۇ وىػي 

ثىٍْٗ راضححىٕال ئبٌالھمب لبٍحمبْ ثوٌىضۇ، ئۇ چبؼضا ئبٌالھ ئۇٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي  ئٌِٗٗيثۇ 

 لىٍىضۇ ۋٖ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. 

_ ئۇالر ٍبٌؽبْ گۇۋاھٍىك ثٗرٍِٗضۇ، ٍبٌؽبْ گۇۋاھٍىك جٌٗٗ  لىٍؽبْ جبٍالرؼب ثبرِبٍضۇ،  61

َبرضىس ٍوٌۇلۇ  لبٌؽبٔضا، ئۇالرٔىڭ ثىھۇصٖ ض ز _ ھٗرىىٗجٍٗرٔي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئىشحى

 لىٍّىػىؽب ٔبرازىٍىك ثىٍضۈرگْٗ ھبٌضا ئ جۈ  وېحىضۇ.

پبوىحالر  _ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً  لۇرئبْ_ ئۇالرؼب  62

، ثىٍْٗ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىٕطب، گبش ۋٖ وورالرؼب ئوسػبظ ئبۈٍىّبش ۋٖ و رِٗش ثوٌۇۋاٌّبٍضۇ

ثٌٗىي ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ لٌٗجىٕي ئبچىضۇ، ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئىحبئٗجٍّٗٔىىىٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  

 ضٗجضىگٗ ثبظ لوٍىضۇ.

رٖثجىّىس! ثىسگٗ ئبٍبٌٍىرىّىس ۋٖ ئٗۋالصٌىرىّىس ئبرلىٍىك  ئي»_ ئۇالر ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ9  63

ٍٗر ٍبسػي ئىػالرصا ئٗگىػىضىؽبْ پېػۋاالر ضبئبصٖت، سۇغبٌٍىك ثېؽىػٍىؽىٓ، ثىسٔي وىػى –ثٗسث 

 صٍٖضۇ.« لىٍؽىٓ



_ ٍۇلىرىمي گۈزٖي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ  65_  64

ئىجبصٖجٍٗرصىىي چىضاِچبٍٔىمي ٍۈزىطىضىٓ ئٗڭ ئبٌىٌ ِٗرجىۋىٍىه جٕٗٔٗجٍٗر  –ئ زٌىرىٕىڭ جبئٗت 

صٖ پٗرىػحىٍٗر جٗرىپىضىٓ ھ رِٗت ۋٖ ضبالَ ثىٍْٗ لبرغي ثىٍْٗ ِۇوبپبجٍىٕىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗر

لبزاصىٓ ۋٖ و ۈۈٌطىسٌىىٍٗرصىٓ پۈجۈًٍٔٗ سبٌىٌ ثوٌؽبْ، ِٗۈگۈٌۈن ثٗسحٍىه _ ئېٍىٕىضۇ، ئۇالر ثبال

ھبٍبجحب ٍبغبٍضۇ، ئۇالر لٗجئىٌ ئ ٌٍّٗضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحىٓ ثبغمب جبٍؽب ٍ جىىٍىػٕىّۇ سبٌىّبٍضۇ، 

ېھّبْ ضۈپىحىضٖ وۈجۈٌىضۇ. جٕٗٔٗت ٔېّىضېگْٗ گۈزٖي لبرارگبھ! ئۇالر ئٗڭ ھ رِٗجٍىه ِ

 ٔېّىضېگْٗ گۈزٖي جبً!

ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ ئىجبصٖجٍىرى ۋٖ صۇئبٌىرى »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  66

وبپىرالر! ضىٍٗر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر  ئي ثوٌّبٍضىؽبْ ثوٌطب، ئبٌالھ ئۇالرؼب پٗرۋا لىٍّبٍضۇ.

، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ وبپىرٌىمىڭالر ضىٍٗرٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھبالوٗجىٗ، ِٗۈگۈ لىٍضىڭالر

 «.لۇجۇالٌّبٍضىؽبْ ئبزاثمب ئېٍىپ ثبرىضۇ. غۇۈب، ضىٍٗر ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثمب لبٌىطىٍٗر

 



 

 شۇئٗرا ضۈرىطى

 

 )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ 

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .ِىُ _ جب، ضىُ،  1

_ ثۇ ھٗر ٔٗرضىٕي جٗپطىٍىٌ ۋٖ روغْٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ، ھىضاٍٗت ثىٍْٗ  1

 ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ ئبرىطىٕي ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر.

رٔي ھىضاٍٗجىٗ ثبغالغمب ثوٌؽبْ لبجحىك ھېرىطٍىمىڭ ضٗۋٖثٍىه پٍٗؽِٗجٗر! ئۇال ئي_  2

ئ زۈۈٕي ھبالن لىٍىۋېحىضىؽبٔضٖن جۇرىطْٗ، چۈٔىي ئۇالر ضبۈب ئىػّٗٔىضى، ضْٗ ئېٍىپ 

 وٌٗگْٗ ھىضاٍٗجٕي لوثۇي لىٍّىضى. ضْٗ ھٗرگىس ئۇٔضاق لىٍّىؽىٓ.

رچىالرٔي لورلۇجۇ  _ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق، ئبضّبٔضىٓ ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئىٕىب 3

ئىّبٔؽب ِٗججۇرالٍضىؽبْ ثىرٖر ِ جىسٖ چۈغۈرٖجحۇق _ صٖ، ئۇالر ئۇ چبؼضا سبرٌىك ئىچىضٖ 

ثوٍطۇٔؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ثىس ئۇٔضاق لىٍّىضۇق. چۈٔىي ئ ز ئىشحىَبرى ثىٍْٗ ئېَحمبْ ئىّبٔال 

 ئبصِٖٕي لۇجمۇزاالٍضۇ.

ۇالرٔي ٍبِبْ ئىػحىٓ جوضىضىؽبْ، ٍبسػي _ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب رٖھّبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئ 4

ئىػمب ثۇٍرۇٍضىؽبْ، ھٗق صىٕؽب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجٍٗرصىٓ ٍېڭي ثىر ئبٍٗت ٔبزىً لىٍىٕطىال، 

 ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ، ئۇٔي لوثۇي لىٍّبٍضۇ.

_ غۇٔضاق لىٍىپ ئۇالر لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍضى. ئۇالر ِٗضشىرٖ  5

ىٍؽبْ ئىػٕىڭ سٗۋٖرٌىرى ئۇالرؼب ئۇزالمب لبٌّبً وېٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئبزاة چولۇَ ل

 چۈغىضۇ.

پبٍضىٍىك ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔىڭ ھِّٗٗ جۈرىٕي  زېّىٕضا لبٔچىٍىؽبْ_ ئۇالر ثىسٔىڭ  8_  6

ٕىڭ ىئ ضحۈرۈ  ثٗرگٍٗٔىىىّىسگٗ لبرا  ثبلّىضىّۇ؟ ثۇالرٔي ئۈٔضۈرۈظ ئبٌالھحىٓ ثبغمىط

ىضىٓ وٌٍّٗٗضۇ. زېّىٕضىٓ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىػحب ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ لوٌ



ئوپئوچۇق صٌٖىً ثبر. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ. غٗوطىسوي، 

 رٖثجىڭ ھٗرثىر ِٗسٍۇلبجمب وۈچي ٍېحىضىؽبْ، رٖھّىحي ھِّٗىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضىؽبْ زاجحۇر.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ غۇٔي ئٗضٍٗجىىٕىي، ئ ز ۋالحىضا رٖثجىڭ ِۇضبؼب ِۇٔضاق  [11_ 16

ٍېٕىؽب ثبرؼىٓ ۋٖ ئۇالرؼب  لٗۋِىٕىڭپىرئٗۋْ  — لٗۋِٕىڭضْٗ ئۇ زاٌىُ »صٖ  ٔىضا لىٍؽبْ ئىضى9 

‹ ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ وۇـرىٍىمٕي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلٕي جبغال  ئىّبْ ئېَحّبِطىٍٗر؟›

 «. صېگىٓ

ئي رٖثجىُ! ِْٗ ئۇالرٔىڭ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّٕي ئىٕىبر »_ ِۇضب ئېَححي9  13_  11

لىٍىػىضىٓ لورلىّْٗ. ئۇالر ِېٕي ئىٕىبر لىٍطب، ٍۈرىىىُ ضىمىٍىضۇ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ِېٕىڭ جىٍىُ 

ٗرٌىه راۋاْ ئِٗٗش، غۇۈب لېرىٕضىػىُ ھبرۇٕٔىڭ ِبۈب ھِٗىبرٌىػىػي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭؽىّۇ پٍٗؽِٗج

ئبجب لىٍؽىٓ. ِْٗ ئۇالرٔىڭ ثىر ئبصىّىٕي ضٗۋٍٖٔىىحىٓ ئ ٌحۈرۈ  لوٍؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ 

 «.ئبٌضىضا گۇٔبھىُ ثبر. غۇۈب ئۇالرٔىڭ ِېٕي ئ ٌحۈرۈۋېحىػىضىٓ لورلىّْٗ

ئۇٔضاق ثوٌّبٍضۇ، ئۇالر ضېٕي ئ ٌحۈرٌٍّٖٗضۇ. ضېٕىڭ ھبرۇْ »_ ئبٌالھ ِۇضبؼب ئېَححي9  16_  14

ۇق جٌٗىپىڭٕي لوثۇي لىٍضىُ، ضىٍٗر ئىىىىڭالر ئ زۈۈالرٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ جوؼرۇٌ

ِ جىسىٍٗرٔي ئېٍىپ ثېرىڭالر، غٗوطىسوي، ثىس ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرۇظ، ضىٍٗرٔي لوؼضاظ ۋٖ 

س. ضىٍٗر ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىع لبجبرٌىك ئىػالرصا ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍىّىس، ھِّٗىٕي ئبۈال  جۇرىّى

رٖثجي جٗرىپىضىٓ ضبۈب ۋٖ لٗۋِىڭگٗ ثىس راضححىٕال ئبٌٍِٗٗرٔىڭ ‹پىرئٗۋٕٔىڭ ٍېٕىؽب ثېرىپ9 

‹ ئٌٗچىٍٗرِىس. ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي لوٍۇۋٖجىىٓ، ئۇالر ثىس ثىٍْٗ وٗجطۇْ ئٗۋٖجىٍگْٗ ھٗق

 «.صٖۈالر

وىچىىىڭضىٓ  ضېٕي ثىس ئ ٍىّىسصٖ»_ پىرئٗۋْ ِۇضبؼب ِىٕٕٗت لىٍىپ ِۇٔضاق صېضى9  18_  17

جٗرثىٌَٗٗ  چوڭ لىٍّىضۇلّۇ؟ ثىسٔىڭ پٗرۋىػىّىسصٖ و   ٍىٍالر جۇرِىضىڭّۇ؟  ضْٗ ِېٕىڭ 

لٗۋِىّضىٓ ثوٌؽبْ ثىر ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرۈ  لوٍۇ  جىٕبٍٗت ضبصىر لىٍضىڭ. ئِٗضى ضْٗ ِېٕىڭ غۇ 

 «.ٍبسػىٍىمٍىرىّؽب جۇزوورٌۇق لىٍىۋاجبِطْٗ؟

ضْٗ صېگْٗ ئىػٕي ِبۈب پٍٗؽِٗجٗرٌىه »ئېَححي9  _ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ جبۋاة ثېرىپ 11_  16

وٌّٗىگْٗ چېؽىّضا ضبصىر لىٍؽبْ ئىضىُ. ِْٗ ضٗۋٍٖٔىىحىٓ لىٍىپ لوٍؽبْ ثۇ ئىع ضٗۋٖثٍىه 

ضىٍٗرٔىڭ ِېٕي ئ ٌحۈرۈۋېحىػىڭالرصىٓ لورلۇ  ٍېٕىڭالرصىٓ لېچىپ ِٗصٍْٗ صېگْٗ جبٍؽب وٗجحىُ، 

ئىٍىُ ئبجب لىٍضى، ِېٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ لىٍضى. غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ رٖثجىُ ِبۈب پٍٗؽِٗجٗرٌىه ۋٖ 

ضېٕىڭ ِېٕي ئ ٍۈۈضٖ ثېمىپ چوڭ لىٍؽبٍٔىمىڭٕي وبجحب ٔېّٗت ضبٔب  ِبۈب ِىٕٕٗت لىٍىۋاجىطْٗ، 



ئِّٗب ضْٗ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي لۇي لىٍىۋاٌضىڭ، ئۇالرٔىڭ ئوؼۇٌٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈ ، لىس _ ئبٍبٌٍىرىٕي 

 «. ضۇرصۇڭسىسِٗجىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ ھبٍبت لبٌ

ضْٗ ئ زۈۈٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحي صٖ  صٖۋا لىٍىضىؽبْ »_ پىرئٗۋْ ِۇضبؼب ئېَححي9  12

 « ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي صېگْٗ لبٍطي ئۇ؟

ئۇ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي پۈجۈْ ِٗسٍۇلبجٕىڭ »_ ِۇضب ئېَححي9  13

 « .ۇٔىڭؽب جٗزِْٗ ئىػٗٔطٗۈالر ئىّبْ ئېَحىڭالرئىگىطي ۋٖ ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچىطىضۇر. ئٗگٗر ث

ِۇضبٔىڭ ِٗٔضىٓ ثبغمب ئىالھ ثبرٌىمىٕي صٖۋا لىٍؽبْ »_ پىرئٗۋْ ئٗجراپىضىىي وبجحىجبغالرؼب9  14

 صېضى.« ثۇ ئبجبٍىپ ض زىٕي ئبۈالۋاجبِطىٍٗر؟

ِْٗ ضىٍٗرٔي صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئبغۇ ئىالھ ضىٍٗرٔي ۋٖ ضىٍٗرصىٓ »_ ِۇضب ئېَححي9  15

ئىٍگىرى ئٗجضاصٌىرىڭالرٔي ٍبراجمبْ زاجحۇر. ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئ زۈۈالرؼب ئوسػبٍضىؽبْ ثىر 

ِٗسٍۇلمب )ٍٗٔي پىرئٗۋٔگٗ  چولۇٔىطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، ئۇٔىڭّۇ ضىٍٗرٔىڭ ئٗجضاصىڭالرؼب ئوسػبظ 

 «.ئٗجضاصٌىرى ثبر ئىضى، ئ ٌۈ  جۈگٗغحي ئِٗٗضّۇ؟

بٍٔىمىؽب چىضا  جۇراٌّبً، ئٗجراپىضىىي وبجحىجبغالرٔىڭ _ پىرئٗۋْ ِۇضبٔىڭ ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽ 16

ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ثۇ ئٌٗچي راضححىٕال ِٗجٕۇْ ئىىْٗ، چۈٔىي »ؼٗزىپىٕي ئ رٌىحىع ئۈچۈ9ْ 

 صېضى.« ئۇ ئٗلىً لوثۇي لىالٌّبٍضىؽبْ گٗپٍٗرٔي لىٍىۋاجىضۇ

ي ِٗسٍۇلبجٕىڭ، ئۇ ِٗغرىمٕىڭ، ِٗؼرىجٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىى»_ ِۇضب ئېَححي9  17

. ئٗگٗر ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍٗجطٗۈالر، رٖثجىضۇر ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ثوٌىضىؽبْ ٍورۇلٍۇق ۋٖ زۇٌّٗجٕىڭ

 «.ثۇالر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب جۈرجىٗ ثوٌىضۇ

ئٗگٗر ضْٗ ِٗٔضىٓ ثبغمىطىٕي ئىالھ »_ پىرئٗۋْ ِۇضبؼب جٗھضىث ضېٍىپ ئېَححي9  18

 «.ْٗ چولۇَ زىٕضأؽب جبغالٍّْٗلىٍىۋاٌىضىؽبْ ثوٌطبڭ، ضېٕي ِ

ِْٗ ضبۈب ِېٕىڭ راضحچىٍٍىمىّٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً »_ ِۇضب ئېَححي9  26

 «.وٌٗحۈرگْٗ جۇرضبِّۇ، ِېٕي زىٕضأؽب جبغالِطْٗ؟

« ئٗگٗر ضْٗ صٖۋاٍىڭضا راضحچىٍالرصىٓ ثوٌطبڭ، لېٕي صٌٖىٍىڭٕي وٌٗحۈر!»_ پىرئٗۋ9ْ  21

 صېضى.

ِۇضب ھبضىطىٕي جبغٍىۋىضى، ئۇ  صٖرھبي راضث ئٗجضىھبؼب ئبٍالٔضى. ِۇضب لوٌىٕي _  22_  21

 لوٍٕىضىٓ چىمىرىۋىضى، لوٌي لبرصٖن ئبپئبق ثوٌۇ  و رۈٔضى، لبرا  جۇرؼبٔالرٔي ھٍٗراْ لبٌضۇرصى.



پىرئٗۋْ ئٗجراپىضىىي وبجحىجبغالرٔىڭ ئىّبْ ئېَحىػىضىٓ لورلۇ ، ئۇالرؼب ئېَححي9  [24_ 23

ىمٗجْٗ ئۇضحب ثىر ضېھىرگٗر ئىىْٗ، ئۇ ضېھىرى ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔي ٍۇرجۇۈالرصىٓ ِۇضب ھٗل»

ھٍٗضٖ  چىمبرِبلچي ثوٌۇۋاجىضۇ. ئِٗضى ضىٍٗر ِۇضب جوؼرۇٌۇق ِبۈب لبٔضاق ِٗضٍىھٗت 

 «.ثېرىطىٍٗر؟

ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٕٔىڭ ئىػىٕي ھبزىرچٗ لوٍۇ  »_ پىرئٗۋٕٔىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب ئېَححي9  26_  25

غٗھٗرٌٗرگٗ ضېھىرگٗرٌٗرٔي جوپالٍضىؽبْ ئٗضىٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىىٓ. ئۇالر ضېٕىڭ جۇرؼىٓ، 

 «.زۇرۇۈؽب ئٗڭ ئۇضحب ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئېٍىپ وٌٗطۇْۇھ

ئۇالرؼب ِۇئٍَْٗٗ ۋالىث ثٌٗگىٍٗٔضى. ئۇ  ضېھىرگٗرٌٗر جوپالٔضى،_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ  28_  27

ىٕٕٗجٍٍٗضىؽبْ وۈٔي چبغگبھ ۋالحي ثوٌۇ ، ثوٌطىّۇ، ئۇالر ئىػٍىرىٕي جبغال  ئ زٌىرىٕي ز

ضېھىرگٗرٌٗر غۇ وۈٔضٖ ِۇضب ثىٍْٗ ئۇچرىػىػٕي لبرار لىٍضى ۋٖ ؼٌٗىجٗ لىٍىػمب ئۈِىض ثبؼال ، 

 وىػىٍٗرٔي غۇ وۈٔضٖ ھبزىر ثوٌۇغمب صٖۋٖت لىٍضى.

ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ ؼبٌىت وېٍىػىٕي ئۈِىض لىٍىّىس. ئٗگٗر ضېھىرگٗرٌٗر ؼبٌىت وٌٗطٗ، »_   36

 صېَىٍضى.« ىٕىّىسصا جېشىّۇ چىڭ جۇرىّىسص

ئٗگٗر ثىس ِۇضبٔي »_ ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٕٔىڭ لېػىؽب ٍېحىپ وېٍىپ پىرئٗۋٔگ9ٗ  31

« ٍېڭىۋاٌطبق، ثىسگٗ ِبي _ صۇَٔب ٍبوي ٍۇلىرى ِٗرجىۋٖ لبجبرٌىك ِۇوبپبجالر چولۇَ ثېرىٍِٗضۇ؟

 صېضى.

رىڭالرٔي چولۇَ ثېرىّْٗ ىلىٍؽبْ ئٗج ھٗئٗ، ئۇ چبؼضا ِْٗ ضىٍٗرگٗ جٌٗٗ » _ پىرئٗۋ9ْ  31

 صېضى.« ۋٖ ضىٍٗر ِېٕىڭ ٍېمىٓ ئبصٍِٖىرىّضىٓ ثوٌۇ  لبٌىطىٍٗر

_ ثۇ چبؼضا ِۇضب ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ ضېھىرىٕي ثىىبر لىٍىۋېحىع ۋٖ ئۇالرؼب ئ زى ئېٍىپ  32

جبغالٍضىؽبْ »وٌٗگْٗ ِ جىسىٕىڭ ضېھىر ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍضۈرۈ  لوٍۇظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب9 

 صېضى.« ىرىڭالرٔي جبغالۈالر!ضېھ

_ ئۇالر ئبرؼبِچىٍىرىٕي ۋٖ ھبضىٍىرىٕي جبغٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، وىػىٍٗرگٗ ِېڭىپ ٍۈرۈۋاجمبْ  33

پىرئٗۋٕٔىڭ لۇصرىحي ثىٍْٗ ثىس »جىرىه ئٗجضىھبصٖن و رۈٔضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثۇ ضېھىرگٗرٌٗر9 

 صٖ  لٗضَٗ لىٍىػحي.« چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍىّىس

، ئۇ صٖرھبي ئٗجضىھبؼب ئبٍٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ ضبسحب جبغٍىۋىضىي _ ِۇضب ھبضىطىٕ 34

 ٔٗرضىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٍۇجۇۋٖجحي.



_ ضېھىرگٗرٌٗر ثۇٔي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ضېھىر ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍضى، ئبٌالھمب  37_  35

رٖثجىگٗ _  ثىس ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىگٗ _ ِۇضب ۋٖ ھبرۇٕٔىڭ»ئىّبْ ئېَححي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىپ9 

 صېضى.« ئىّبْ ئېَححۇق

ِْٗ رۇسطٗت لىٍّبً جۇرۇ  ضىٍٗر ِۇضبؼب »_ پىرئٗۋْ ضېھىرگٗرٌٗرگٗ ئبچچىمٍىٕىپ9  38

ئىّبْ ئېَححىڭالرِۇ؟ ِۇضبٔىڭ لىٍؽبْ ئىػي ضېھىرصۇر، ئۇ ضىٍٗرگٗ ضېھىرٔي ئ گٗجىْٗ چوۈۇۈالر 

ؽب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر. ئىىْٗ، ضىٍٗر ِېٕىڭ ضىٍٗرٔي لبٔضاق جبزاالٍضىؽبٍٔىمىّٕي ئۇزۇٔ

لوٌۇۈالرٔي، پۇجۇۈالرٔي چولۇَ ئوڭ _ ضوي لىٍىپ )ٍٗٔي ئوڭ لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ضوي پۇجۇۈالرٔي 

« ٍبوي ضوي لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ئوڭ پۇجۇۈالرٔي  وېطىّْٗ، ھِّٗىڭالرٔي چولۇَ صارؼب ئبضىّْٗ

 صېضى.

ٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، چۈٔىي صۇَٔبٔىڭ ئبزاثي ثىسگٗ لى»ضېھىرگٗرٌٗر پىرئٗۋٔگ9ٗ [ 41_ 46

ثىس ثٗرىجىر رٖثجىّىسٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحمۇچىالرِىس، رٖثجىّىس ثىسگٗ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗت ئبجب لىٍىضۇ. ثىس 

ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضٖ ِۇضبؼب ھِّٗىضىٓ ثۇرۇْ ئىّبْ ئېَحمۇچىالر ثوٌؽبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ، 

« ٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىٕي ئۈِىض لىٍىّىسرٖثجىّىسٔىڭ ثىسٔىڭ ِۇغرىىٍىه لبجبرٌىك ثبرٌىك گۇ

 صېضى.

ضْٗ وېچىضٖ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئېٍىپ ئبجالٔؽىٓ. »_ ئبٌالھ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9  41

چۈٔىي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔي ضىٍٗرٔي لوؼال  ٍوٌؽب چىمىضۇ، ئۇالر ضىٍٗرگٗ ٍېحىػىۋېٍىػحىٓ 

 صٖ  ۋٖھَي لىٍضى.« رثۇرۇْ، ضىٍٗر صېڭىسؼب ٍېحىپ ثېرىڭال

_ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ٍوٌؽب چىممبٍٔىك سٗۋىرى پىرئٗۋٔگٗ ٍٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ  42

 ئٗضىٗرٌىرىٕي جوپالظ ئۈچۈْ غٗھٗرٌٗرگٗ ئبصَٖ ئٗۋٖجحي.

ِۇضب ثىٍْٗ لېچىپ وٗجىْٗ ئىطرائىً ئٗۋالصى پٗلٗجال ثىر ئوچۇَ »_ پىرئٗۋ9ْ  45_  43

بٔىّۇ ئبز. ئۇالر غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق ثىسٔىڭ ئبچچىمىّىسٔي وٌٗحۈرۈ  پٗش ئبصٍِٖٗرصۇر، ئۇالرٔىڭ ض

لوٍضى. چۈٔىي ئۇالر ثىسٔىڭ صىٕىّىسؼب سىالپٍىك لىٍضى، ثىسصىٓ رۇسطٗجطىس غٗھٗرصىٓ چىمىپ 

 صېضى.« وٗجحي، ثىس ثوٌطبق ئٌٗۋٖجحٗ ھوغَبر جبِبئِٗىس، ئۇالرٔي جبزاالغمب جٍَٗبرِىس

ثوضحبٍٔىمالر، ثۇاللالر، ئېطىً لٗضىرٌٗر ۋٖ ِبي  لٗۋِىٕئىڭ ئبٌالھ پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇ [48_ 46

_ صۇَٔبصىٓ ئىجبرٖت سٗزىٕىٍٗر ثوٌؽبْ ِىطىر زېّىٕىضىٓ ئبٍرىۋٖجحي. ئۇالرصىٓ وېَىٓ، ِىطىر زېّىٕىٕي 

 ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ِىراش لىٍىپ ثٗرصۇق.



ئٗۋالصىؽب وۈْ چىممبْ  _ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔي ِۇضب ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ لبچمبْ ئىطرائىً 56

 چبؼضا ٍېحىػىۋاٌضى.

 پىرئٗۋٕٔىڭ»_ ئىىىي جو   ثىر _ ثىرىٕي و رۈ  جۇرۇغمبْ چبؼضا، ِۇضبٔىڭ ھِٗراھٍىرى9  51

 صېضى.« لوغۇٔي ثىسگٗ ٍېحىػىۋاٌىضىؽبْ ۋٖ ثىسٔي ٍولىحىۋېحىضىؽبْ ثوٌضى

گىس ٍېحىػىۋاالٌّبٍضۇ، ئٗضال ئۇٔضاق ثوٌّبٍضۇ! ئۇالر ثىسگٗ ھٗر»_ ِۇضب ئۇالرؼب ئېَححي9  51

چۈٔىي رٖثجىُ چولۇَ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئۇ ِبۈب ٍبرصَٖ لىٍىضۇ، ِېٕي ئبِبٍٔىك ٍوٌىؽب 

 «. ٍېحٗوٍٍٗضۇ

صٖ  ۋٖھَي لىٍضۇق، ِۇضب صېڭىسؼب « ھبضبڭ ثىٍْٗ صېڭىسؼب ئۇرؼىٓ»_ ثىس ِۇضبؼب9  52

بٔي ثوٍىچٗ ئوْ ئىىىي ٍوي ئۇرىۋىضى، صېڭىس ٍېرىٍىپ، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ لٗثىٍىٍىرىٕىڭ ض

 ئېچىٍضى، صېڭىسٔىڭ ٍېرىٍؽبْ ھٗرثىر لىطّي چوڭ جبؼضٖن ثوٌۇ  لبٌضى.

_ ثىس ئۇ جبٍضا پىرئٗۋْ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕي صېڭىسؼب ٍېمىٕالغحۇرصۇق، ئۇالر  55_  53

 صېڭىسؼب وىرصى، ِۇضب ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ھِٗراھٍىرىٕي پۈجۈًٍٔٗ لۇجمۇزصۇق. ئۇالر صېڭىسصىٓ ئ جۈ 

ثوٌؽبٔؽب لٗصٖر صېڭىس ٍېرىٍؽبْ پېحي جۇرصى، ئبٔضىٓ صېڭىسٔىڭ ٍېرىٍؽبْ ٍېرىٕي ثىرٌٗغحۈرۈ ، ئۇالرٔي 

 لوؼال  وٌٗگْٗ پىرئٗۋْ لوغۇٔىٕي ضۇصا ؼٗرق لىٍضۇق.

_ غٗوطىسوي، ثۇ ۋٖلٗصٖ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ صٌٖىً ثبر. ِۇغۇ  56

 لٗۋِىٕىڭ جوٌىطي ئىّبْ ئېَحّىضى.ۋٖلٗٔي و رۈ  جۇرۇپّۇ، پىرئٗۋْ 

_ ضېٕىڭ رٖثجىڭ ھٗلىمٗجْٗ ؼبٌىجحۇر، ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ئۇ ئ زىٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحي  57

ثىٍْٗ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي ھبالن لىٍضى، رٖھّىحي ثىٍْٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ ئۇٔىڭ 

 لٗۋِىٕي پىرئٗۋٕٔىڭ جبزاضىضىٓ لۇجمۇزصى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرؼب ئىجراھىّٕىڭ لىططىطىٕي ئولۇ  ثٗرگىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئۇ  66_  58

 صېگْٗ ئىضى.« ؟چولۇٔۇۋاجىطىٍٗرضىٍٗر ٔېّىگٗ 9 »لٗۋِىگٗئبجىطىؽب ۋٖ 

 صېَىػحي.« ئۇالرؼب چولۇٔۇغٕي صاۋاِالغحۇرىّىسچولۇٔۇۋاجىّىس ۋٖ ثىس ثۇجالرؼب »_ ئۇالر9  61

صۇئب لىٍؽبْ چېؽىڭالرصا »ئۇالرٔىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىؽب رٖصصىَٗ ثېرىپ صېضىىي،  _ ئىجراھىُ 62_  61

ئۇالر صۇئبٍىڭالرٔي ئبۈالِضۇ؟ ٍبوي ئۇالرؼب چولۇٔطبۈالر ئۇالر ضىٍٗرگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌِٖٗضۇ؟ ٍبوي 

 « ضىٍٗر ئۇالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ۋاز وٗچطٗۈالر، ئۇالر ضىٍٗرگٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌِٖٗضۇ؟



ثۇجٍىرىّىس ضْٗ صېگٍٗٔٗرٔي لىالٌّبٍضۇ، ٌېىىٓ ثىس ئبجب  _ ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ »_ ئۇالر ئېَححي9  63

 « ئۇالرؼب چولۇٔۇ  وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍىّىس، غۇۈب ثىس ئۇالرٔي جٗلٍىض لىٍىّىس

ھېچ ٔٗرضىٕي  ٌىرىڭالرٔىڭضىٍٗرٔىڭ ۋٖ لٗصىّىي ئٗجضاص»ئىجراھىُ ئېَححي9  [71_  64

ْ، ثىراۋؼب لىٍچٗ پبٍضا ٍبوي زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔؽبٍٔىمىڭالرٔي ئبۈٍىّبٍضىؽب

ئوٍال  و رصۈۈالرِۇ؟ غٗوطىسوي، ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي 

ِېٕىڭ صۈغّىٕىّضۇر، ِْٗ پٗلٗت ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ۋٖ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھمىال 

ْٗ، ئۇ ِېٕي ئٗڭ چىراٍٍىك غٗوىٍضٖ ٍبراجمبْ، ِېٕي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىجبصٖت لىٍىّ

ئىچّٗن ثىٍْٗ جِٗىٍٍٕٗضىؽبْ، ئبؼرىپ لبٌطبَ غىپبٌىك  –ئىػالرؼب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ، ِېٕي ٍېّٗن 

ثېرىضىؽبْ، ئٗجىٍىُ جۈگىگٗٔضٖ ِېٕىڭ جېٕىّٕي ئبٌىضىؽبْ، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي جىرىٍضۈرىضىؽبْ 

زاجحۇر. ثۇ ئىػالرٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ لىالٌّبٍضۇ. لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىك 

 گۇٔبھٍىرىّٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىٕي ئۈِىض لىٍىّْٗ.

ئي رٖثجىُ! ِبۈب ئىٍىُ _  ھېىّٗت ئبجب »_ ئىجراھىُ رٖثجىگٗ ِۇٔضاق صٖ  ئىٍحىجب لىٍضى9  72

 ٓ، ِېٕي ئۇالر ثىٍْٗ جٕٗٔٗجحٗ ثىٍٍٗ لىٍؽىٓ.لىٍؽىٓ، ِېٕي ٍبسػىالرٔىڭ لبجبرىؽب لوغمى

 _ ِٗٔضىٓ وېَىٓ وېٍىضىؽبٔالر ئىچىضٖ جب لىَبِٗجىىچٗ ِېٕىڭ ٍبسػي ٔبِىّٕي لبٌضۇرؼىٓ. 73

 _ ِېٕي ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرگٗ ۋارىطٍىك لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٓ لىٍؽىٓ.  74

ي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ئۇٔي ئبزاثٍىّىؽىٓ، ئۇ _ ئبجبِٕىڭ ضبۈب غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىه گۇٔبھىٕ 75

ھٗلىمٗجْٗ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرصىٓ ثوٌضى. )ثۇ ئىجراھىُ 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبجىطىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ صۈغّىٕي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىگْٗ ۋالىححب لىٍؽبْ صۇئبضي 

 ئىضى، ثۇٔي ثىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭضىٓ ٍىرالالغحي .

_ ئىٕطبٔالر لىٍّىػٍىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ جىرىٍضۈرۈٌۈ  لٗثرىٍىرىضىٓ  78 _ 76

 ئبٌضىؽب صىٍيچىمىضىؽبْ، ِبي _ صۇَٔبِۇ، ثبٌىچبلىالرِۇ لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضىؽبْ، پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ 

وۇـرىضىٓ، ٔىفبلحىٓ  پبن ثوٌۇ  وٌٗگْٗ ئبصِٖگىال صىٍىٕىڭ ضبؼالٍِىمي ئٗضمبجىضىؽبْ لىَبِٗت 

 .«ضٖ ِېٕي رٖضۋا لىٍّىؽىٓوۈٔى

ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ ضبلالٔؽبْ ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ  –_ وۇـرىضىٓ، گۇٔبھ  86

 جٕٗٔٗت ٍېمىٕالغحۇرۇٌىضۇ.

_ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزؼبْ، ئبٌالھ ثېىىحىْٗ چٗن _ چېگراصىٓ ئ جۈ  وٗجىْٗ،  81

 ق و رضىحىٍىضۇ.پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب صوزار ئوچۇ



چولۇٔؽبْ ئىالھٍىرىڭالر لېٕي؟  لوٍۇ ضىٍٗر ئىٍگىرى ئبٌالھٕي »ئۇالرؼب وبٍىپ9  [82_ 81

ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ صٖ  گۇِبْ لىالجحىڭالرؼۇ؟ ئۇالر ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىپ ئبزاثحىٓ 

ۇالر ھېچجىرىٕي لوؼضا  لبالالِضۇ؟ ٍبوي ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئبزاثحىٓ ضبلال  لبالالِضۇ؟ ئ

 صېَىٍىضۇ. « لىالٌّبٍضۇ

ئۇالر، ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ئبزؼۇٔالر ۋٖ ٍبِبٍٔىمٕي چىراٍٍىك و رضىحىپ ئبٌضىؽبْ  [84_ 83

ئىجٍىطٕىڭ جٗۋٌٖىرىٕىڭ ھِّٗىطي صوزاسمب ئۈضحي  _ ئۈضحىٍٗ  جبغٍىٕىضۇ، ئۇالرصىٓ ھېچىىُ 

 لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ.

ٔالر ثىٍْٗ جٗھِٕٗٔٗضٖ جېضٌٍٖىػىع جٗرٍبٔىضا ئ زٌىرىٕىڭ ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئبزصۇرؼب [88_ 85

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضِٗىي، ثىس صۇَٔبصىىي ۋالحىّىسصا ئوپئوچۇق »گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىپ9 

ئبزؼۇٍٔۇلحب ئ جىْٗ ئىىّٗٔىس. ئ ز ۋالحىضا ثىس ضىٍٗرٔي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب 

بْ ٍېگبٔٗ زات ئبٌالھمب جٗڭ لىٍىۋاٌؽبْ ئىىّٗٔىس. ثىسٔي ثۇ ٍبِبْ ئبلىۋٖجىٗ جبِبِْٗ الٍىك ثوٌؽ

لوٍؽبٔالر پٗلٗت ئبغۇ گۇٔبھىبر ئىىْٗ. چۈٔىي ئۇالر ثىسٔي ضبسحب ئىالھالرؼب چولۇٔۇغمب صٖۋٖت 

 لىٍؽبْ، ثىسِۇ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ئىىّٗٔىس.

مۇزىضىؽبْ ھېچمبٔضاق غۇۈب ئِٗضى ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىپ ئبزاثحىٓ لۇج _ 161_ 166

 غبپبئٗجچي ٍوق، ثىسگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ٍېمىٓ صوضحّۇ ٍوق.

_ وبغىي، ثىسگٗ صۇَٔبؼب لبٍحىع ِۇِىىٓ ثوٌطب ئىضى، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌؽبْ  161

 صٍٖضۇ.« ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوالجحۇق

غٗوطىس، ئىجراھىّٕىڭ ٍۇلىرىمي لىططىطىضٖ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔالر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ  _ 163_ 162

چوڭ ئىجرٖت ثبر ئىضى، ئِّٗب ثۇ لىططىٕي ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗر ئبۈٍىؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي 

ئىّبْ ئېَحّىضى. رٖثجىڭ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر ۋٖ وۈچٍۈوحۇر، ئِّٗب 

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىىحۇر. ِۇئّىٓ 

_ ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇالر 116_ 164

ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌضى، چۈٔىي ھٗرثىر پٍٗؽِٗجٗر 

 ز ۋالحىضا لٗۋِىٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ثۇٍرۇ  وٌٗگْٗ. ئ

ضىٍٗر ضبسحب ئىالھالرؼب چولۇٔۇ  ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب »ئۇالرؼب لېرىٕضىػي ٔۇھ9 

ئۇچراغحىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئىػٗٔچٍىه ثىر 

پٍٗؽِٗجٗرِْٗ. ضىٍٗر ئىّبٕٔي ئبزاثحىٓ ضبلٍىٕىػٕىڭ لبٌمىٕي لىٍىڭالر، ِبۈب ئىحبئٗت 

الر، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍّبۈالر، ِْٗ ضىٍٗرگٗ لىٍىپ ض زۈِٕي ئبۈالۈ



ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّگٗ ضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ.  

ِېٕىڭ ئٗجىرىّٕي پٗلٗت ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رثجي ئبٌالھ ثېرىضۇ، ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ 

ٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ِبۈب لورلۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ، جوضمب

 ئىحبئٗت لىٍىڭالر.

ضبۈب ئٗڭ ج ۋْٖ جٗثىمىضىىي ئبصٍِٖٗر ئٗگٗغىْٗ جۇرضب، ثىس »_ ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب9  111

 صېضى.« ضبۈب لبٔضاق ئىػىٕىّىس ۋٖ لبٔضاق ئٗگىػىّىس ؟

ىُ، پٗلٗجال ِْٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىػىٗ ثۇٍرۇٌّىض»ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ9  ٔۇھ_  111

ئبثرۇً –لىّّىحي ٔٗضٗة ٍبوي ٍۈز –ئۇالرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌضۇَ. وىػىٍٗرٔىڭ لٗصىر 

 ۋٖ ٍبوي ثبٍٍىك ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئىّبْ ثىٍْٗ ثوٌىضۇ.

_ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ۋٖ ٔىَٗجٍىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىع، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىىٕي  112

ىّٕىڭ ئىػىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍطٗۈالر، ثۇٔضاق گٗپٍٗرٔي ثىٍىضىؽبْ ئۇٌۇغ رٖثج

 لىٍّىؽبْ ثوالجحىڭالر.

_ ِېٕىڭ صٖۋىحىّگٗ لۇالق ضېٍىپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌي  114_  113 

لبٔضاق ثوٌۇغىضىٓ لٗجئىَٕٗزٖر ٍېٕىّضىٓ ھٗرگىس لوؼٍىۋٖجٍّّْٗٗ. ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ثۇ جٌٗىپىڭالرٔي 

 «.لوثۇي لىالٌّبٍّْٗ. ِْٗ پٗلٗجال ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ

! ئٗگٗر ضْٗ ثۇ ئي ٔۇھ»ىرىضىٓ جٗھضىحىٗ ئ جۈ  ٔۇھمب9 _ ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ِۇٔبز 115

 صېضى.« صٖۋىحىڭضىٓ ٍبّٔىطبڭ، ضْٗ چولۇَ جبظ _ وېطٗن لىٍىٕىپ ئ ٌحۈرۈٌىطْٗ

ئي رٖثجىُ! »ئۇالرٔىڭ ض زىٕي ئبۈٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ9 _ ٔۇھ  117_  116

ِېٕي ئىٕىبر لىٍىػحىٓ ٍبّٔىضى، رٖثجىُ! ِْٗ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا غۇٔضاق  غٗوطىسوي، لٗۋِىُ

ثىر ھ وۈَ چىمبرؼىٕىي، ضېٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ۋٖ ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىٕىبر 

لىٍؽبْ وبپىرالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجىىٓ، ِېٕي ۋٖ ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي وبپىرالرٔي 

 «.ٌىؽبْ ئبزاثحىٓ لۇجمۇزؼىٓجبزا

_ ٔٗجىجىضٖ، ثىس ھبٍۋأالرٔىڭ ھِّٗٗ جۈرٌىرى ٌىك جوٌضۇرۇٌؽبْ وېّٗ ثىٍْٗ ئۇٔي ۋٖ ئۇٔىڭ  118

 ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرٔي لۇجمۇزصۇق.

_ ئبٔضىٓ ٔۇھ ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي لۇجمۇزؼبٔضىٓ وېَىٓ، لٗۋِي ئىچىضىىي ئىّبْ ئېَحّىؽبْ  116

 ثبالضىضا ؼٗرق لىٍضۇق. لىٍؽبٔالرٔي جوپبْٕي رٖت ۋٖ ئۇٔىڭ ٔٗضىھٗجٍىرى



_ غٗوطىسوي، ٔۇھ ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لۇجۇٌۇغىضا، وبپىرالرٔىڭ ھبالن لىٍىٕىػىضا  111

وېَىٕىىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ وبجحب ئىجرٖت ثبر ئىضى. ئِّٗب ثۇ لىططىٕي ئبۈٍىؽبٔالر غۇٔچٗ و   

 ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئىّبْ ئېَحّىضى.

_ غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ وبپىرالرٔي ۋٖ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍؽبٔالرٔي جبزاالغمب  111

ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ئۇالرٔي 

 ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جبزاٌىّبٍضۇ.

لىٍضى، ئۇالر ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثبرٌىك  ئبص لٗۋِي ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ھۇصٔي ئىٕىبر_  112

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌضى، چۈٔىي ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئٗلىضىطي ۋٖ صٖۋىحي 

 ثىرصۇر.

ضىٍٗر ضبسحب »ئ ز ۋالحىضا ئۇالرؼب لېرىٕضىػي ھۇص ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9 _ 116_  113

ىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئىالھالرؼب چولۇٔۇظ ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب ئۇچراغح

ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗجىٗ ثبغالظ ئۈچۈْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ، ِْٗ 

ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈغحٗ ئىػٗٔچٍىىّْٗ، ئۇٔي ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ثوٍىچٗ جوٌۇق 

ٌگٍٗٔىرىّضٖ ِبۈب ېٕىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٗۋٖ ٍِٗجىۈزىّْٗ، ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر 

ئىحبئٗت لىٍىڭالر. ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّگٗ ضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ  

 .رٖثجي ئبٌالھ ثېرىضۇلىٍّبٍّْٗ، ِېٕىڭ ئٗجىرىّٕي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ 

_ ضىٍٗر ھٗرثىر ئېگىس جبٍؽب لٗضىرٌٗرٔي ثىٕب لىٍىپ ئوٍۇْ _ جبِبغب لىالِطىٍٗر؟ ٍوٌضىٓ  117

ي ِٗضشىرٖ لىالِطىٍٗر؟ ثۇٔضاق لىٍىع ثىھۇصىٍىىحۇر، ثۇٔىڭضا ضىٍٗرگٗ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئ جىٍٗٔٗرٔ

ئىػٍىرىڭالرصا لىٍچٗ پبٍضا ٍوق. ضىٍٗر ٍٗٔٗ صۇَٔبصا ِٗۈگۈ لبٌىضىؽبٔضٖن، ھېچ ئ ٌٍّٗضىؽبٔضٖن، 

ٔبھبٍىحي پۇسحب ۋٖ ِۇضحٗھىَٗ ضبراٍالرٔي ضبالِطىٍٗر؟ ضىٍٗر ثىراۋٔي ئ ٌحۈرۈظ ثىٍْٗ ٍبوي 

 ئۇرۇظ ثىٍْٗ جبزاٌىطبۈالر، ئۇٔي ٔبھبٍىحي غٗپمٗجطىسٌٗرچٗ جبزاالٍطىٍٗر.

صٖۋٖت لىٍؽبْ ئىػالرؼب ئِٗٗي  ۋٖ ِْٗ_ ثوٌضى، ئِٗضى ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر  123_  121

لىٍىڭالر. چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرگٗ پبٍضىٍىمحۇر، ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ئۈچۈْ ھېچ ِٗسپىٌ لبٌّبٍضىؽبْ جۈرٌۈن 

ىٍؽبْ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ج گٗ، وبال، لوً لبجبرٌىك چبرۋىالرٔي، ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب ل

 «.ئوؼۇٌالرٔي، ِېۋىٍىه ثبؼالرٔي ئبجب لىٍضى، ثۇاللالرصىٓ جبجٍىك ضۇٔي چىمىرىپ ثٗرصى

ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ وۇـرىٍىمٕي، زۇٌۇِٕي ۋٖ جۇزوورٌۇلٕي »_ ھۇص ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇ 9  124

بۈالر، ھٗلىمٗجْٗ جوٌىّۇ صٖھػٗجٍىه ۋٖ لورلۇٔچٍۇق ثىر وۈٔضٖ، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ صاۋاِالغحۇرض

 صېضى.« ئبزاة ئٗۋٖجىػىضىٓ لورلىّْٗ



ضْٗ ٔٗضىھٗت لىالِطْٗ، لىٍّبِطْٗ، ثىسگٗ ثٗرىجىر ئوسػبغحۇر، »_ ئۇالر ئېَححي9  125

 چۈٔىي ثىس ضبۈب ھٗرگىس ئىػٍّّٗٔٗىس.

ۇٔۇغىّىس پٗلٗجال ثۇرۇٔمىالرٔىڭ صىٕي ۋٖ ئبصىحىضۇر، ضْٗ _ ثىسٔىڭ ثۇجالرؼب چول 127_  126

 «.جوضمبْ ثۇ ئىػالرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ثىس ھٗرگىس ئبزاثمب لبٌّبٍّىس

_ ئۇالر ھۇصٔي ئىٕىبر لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۋٖرصى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي  136_  128

ھبالوٗجحٗ ئۇالرصىٓ وېَىٓ لبجحىك ضوؼۇق ثوراْ ثىٍْٗ ھبالن لىٍىۋٖجحي. غٗوطىسوي، ثۇ 

وٌٗگٍٗٔٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر ئىضى. ئِّٗب ثۇ لىططىٍٗرٔي ئبۈٍىؽبٔالر غۇٔچىٍىه و   

ثوٌطىّۇ، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ضبۈب ئىّبْ ئېَحّىضى. غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ ھبالن لىٍّبلچي 

 ھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.ثوٌؽبٔالرٔي ھبالن لىٍىػمب، ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔب

_ ضِٗۇص لٗثىٍىطي لېرىٕضىػي ضبٌىھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ۋٖ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب  131

چبلىرؼبْ صٖۋىحىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇالر ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌضى. 

ىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب صٖۋٖت چۈٔىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھِّٗىطي وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔ

 لىٍؽبْ.

ضىٍٗر ئبٌالھمب »_ ئ ز ۋالحىضا ئۇالرؼب لېرىٕضىػي ضبٌىھ ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9  134_  131

غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئۇٔىڭ جبزاضىؽب لېٍىػحىٓ لورلّبِطىٍٗر؟ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ 

ٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ پېحي جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ. ِْٗ ثۇ صىٕٕي ئبٌالھ ج

صٖۋٖت لىٍؽبْ  لورلۇۈالر ۋٖ ٍِْٗٗجىۈزىّْٗ، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب ئۇچرا  لېٍىػحىٓ 

ئىػالرؼب ئِٗٗي لىٍىڭالر. ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍؽبٍٔىمىّؽب ۋٖ ضىٍٗرگٗ 

ئٗجىرىّٕي  ٔٗضىھٗت لىٍؽبٍٔىمىّؽب ضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، ِېٕىڭ

 ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھ ثېرىضۇ.

ثبؼالرصىٓ، ثۇاللالرصىٓ ئېحىٍىپ چىممبْ  ثۇ صۇَٔبصا ِېۋىٍىهرٖثجىڭالر ضىٍٗرٔي  [138_ 135

ضۇصىٓ،  ھٗر جۈرٌۈن زىرائٗجٍٗرصىٓ، ٍۇِػبق پىػمبْ سورِىالرصىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍىپ، ئبزاثحىٓ ۋٖ 

ئ ٌۈِضىٓ سبجىرجَٗ لىٍؽبْ ھبٌضا صاۋاٍِىك لبٌضۇرىضۇ صِٖطىٍٗر؟ غۇۈب ضىٍٗر ئۇضحىٍىك ثىٍْٗ 

 جبؼالرٔي جېػىپ ئ ٍٍٗرٔي ٍبضبِطىٍٗر؟ 

ېٕىڭ ٔٗضىھٗجٍىرىّگٗ لۇالق ۋٖ ِ_ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لورلۇۈالر  141_  146

ضېٍىڭالر، زېّىٕضا ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىػٕي، ٍبسػي ئىع لىٍّبضٍىمٕي ئبصٖت لىٍىۋاٌؽبْ 

 «.ثۇزؼۇٔچىالرٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍّبۈالر



ال ضېھىرٌٗٔگْٗ، ضْٗ پٗلٗج»_ ضِٗۇص لٗثىٍىطي ئ ز پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئېَححي9  143_  142 

ضېھىرٌٗٔگٗٔضىّۇ و   ضېھىرٌٗٔگْٗ ثىر ئبصِٖطْٗ، غۇۈب ضېھىر ضېٕىڭ ئٗلٍىڭگٗ جٗضىر لىٍؽبْ 

گٗ . ضْٗ پٗلٗت ثىسگٗ ئوسػبغال ثىر ئىٕطبْ. ضْٗ لبٔضالالرچٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ثىٍْٗ ثىسصىٓ 

ىٓ ثوٌطبڭ، ئۈضحۈْ ثوٌىطْٗ؟ ئٗگٗر ضْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىڭضٖ راضحچىٍالرص

 «ضېٕىڭ راضحچىٍٍىمىڭٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ ثىرٖر ِ جىسٖ وٌٗحۈرۈ  ثبلّبِطْٗ؟

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ چىػي ج گٗ ئبٌالھ »_ ضبٌىھ ئۇالرؼب ئېَححي9  145_  144

جبغحىٓ چىمبرؼبْ ِ جىسىٍىه ج گىضۇر، لۇصۇلحىٓ ٌِٗۇَ ثىر وۈْ ئۇ ئىچطۇْ، ضىٍٗرِۇ ِۇئٍَْٗٗ 

ئېٍىڭالر، ئۇ ضۇ ئىچىْٗ وۈٔي ضىٍٗر ضۇ ئبٌّبۈالر، ضىٍٗر ضۇ ئبٌؽبْ وۈٔي ئۇ ضۇ ثىر وۈْ 

ئىچّىطۇْ. ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس زىَبٔىٗغٍىه لىٍّبۈالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇ چىػي ج گىٕي ئ ٌحۈرضٗۈالر 

 «.ٍبوي ئۇرضبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي صٖھػٗجٍىه ثىر وۈٔضٖ ھبالن لىٍىۋېحىضۇ

چىػي ج گىٕي ثوؼۇزٌىضى، ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ئبزاة وېٍىضىؽبٍٔىمىٕي  _ ٔىھبٍٗت، ئۇالر ئۇ 146

 ثىٍگْٗ چبؼضا، لىٍّىػىؽب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىػحي. ئِّٗب پۇغبٍّبْ ئۇالرؼب پبٍضا ثٗرِىضى.

_ ئۇالرؼب ضبٌىھ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاة چۈغحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي پۈجۈًٍٔٗ  147 

سوي، ضِٗۇص لٗثىٍىطىٕىڭ ھبالن لىٍىٕىػىضا ثۇ ئبلىۋٖجحىٓ ئىجرٖت ھبالن لىٍىۋٖجحي. غٗوطى

 ئبٌؽۇچىالرؼب ئٌٗۋٖجحٗ چوڭ ئىجرٖت ثبر ئىضى، ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئىّبْ ئېَحّىضى.

_ غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ ئىٕىبرچي صۈغٍّٗٔىرىٕي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ئىّبْ  148

 ٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.ئېَحمبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھب

 _ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ثبرٌىك 156

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌضى. چۈٔىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕىڭ ئٗضٍي 

 ئٗزٌٖضىٓ ثىرصۇر.

سىيەر »ئىذى   ئۆز ۋاقتىذا ئۈالرغب قېرىْذىطي ىۈت ٍۈّذاق دېگەُ_   153_  151 

ئبىالھْىڭ ئبزاثىذىِ قورقَبٍسىيەر؟ ٍەُ ھەقىقەتەُ سىيەرگە ئبىالھ تەرىپىذىِ 

ئەۋەتىيگەُ پەٍغەٍجەرٍەُ. ٍەُ ئبىالھْىڭ دىْىْي سىيەرگە سبق ٍەتنۊزۉضنە 

ئىطەّچيىنَەُ. سىيەر ئبىالھْىڭ پەٍغەٍجەرىىرىْي ئىْنبر قىيىطْىڭ جبزاسىذىِ 

ەگىطىڭالر، ٍەُ سىيەرّي ئبىالھْىڭ دىْىغب دەۋەت قورقۈڭالر، ٍېْىڭ دەۋىتىَگە ئ

قىيغبّيىقىَغب سىيەردىِ ھېچقبّذاق ھەق تەىەپ قىيَبٍَەُ، چۊّني ٍېْىڭ ئەجىرىَْي 

 پەقەت ئبىەٍيەرّىڭ رەثجي ئبىالھ ئۆزى ثېرىذۇ.



رٖثجىڭالر ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػىڭالر ۋٖ ئٗر _ سوجۇْ ثوٌۇ  ٔٗضٍىڭالرٔي  [155_  154 

، ئٗرٌٗر ثىٍْٗ جىٕطىٌ ھٗۋىطىڭالرٔي لوٍۇ غحۇرۇۈالر ئۈچۈْ ٍبراجمبْ ئبٍبٌالرٔي جبغال  صاۋاِال

 –لبٔضۇرۇغٕي جىٍِٗطىٍٗر؟ ضىٍٗر ثۇ لىٍّىػىڭالر ثىٍْٗ ئبٌالھ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ھبالي 

 «.ئ جۈ  وٗجحىڭالر چېگراضىضىٓ –ھبرإِىڭ چٗن 

ئٗرٌٗرگٗ ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػحىٓ ِٗٔئي ! ئٗگٗر ثىسٔي ئي ٌۇت»_ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ئېَححي9  156

 «.لىٍىػٕي ۋٖ ثىسٔي ئٍٗىجٍٗغٕي جوسحبجّىطبڭ، چولۇَ ضېٕي ٍۇرجىّىسصىٓ لوؼال  چىمىرىّىس

ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ جىٕطىٌ ھٗۋىطىڭالرٔي ئٗرٌٗر ثىٍْٗ لبٔضۇرۇغحىٓ »ئېَححي9  ٌۇت_  157

 «.ئىجبرٖت ثۇ لٗثىھ لىٍّىػىڭالرؼب لبجحىك ؼٗزٖپٍىٕىّْٗ

ت لٗۋِىٕىڭ ٍبِبٍٔىمحىٓ ٍېٕىػىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھمب ئىٍحىجب _ ٌۇ 158

ئي رٖثجىُ! ِېٕي ۋٖ ئبئىٍِٕٗي لٗۋِىُ لىٍىۋاجمبْ لٗثىھ لىٍّىػالرصىٓ ضبلٍىؽىٓ ۋٖ ثۇ »لىٍىپ9 

 «.لىٍّىػالر جۈپٍٍٗىضىٓ ئۇالرؼب وېٍىضىؽبْ ئبزاثحىٓ لۇجمۇزؼىٓ

ي، ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىضىىىٍٗرٔي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ثىس ٌۇجٕ [161_ 166

ئبٍبٌي ھبالن ثوٌىضىؽبٔالر لبجبرىضا لبٌضى، چۈٔىي ئۇ ئبٍبي  پٗلٗجال لېرىوىػىٍٗرٔي لۇجمۇزصۇق، 

 ئىّبْ ئېَحّىؽبْ ئىضى.

_  ئبٔضىٓ لبٌؽبْ وبپىرالرٔي لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ ھبالن لىٍضۇق، ئۇالرٔىڭ  162_ 161 

ّبٔضىٓ جبظ ٍبؼضۇرصۇق، جبظ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ٍبِؽۇرصٖن چۈغحي. ئۈضحىگٗ ئبض

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىؽب ئىػّٗٔىگْٗ وبپىرالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ٍبؼضۇرۇٌؽبْ جبظ 

 ٍبِؽۇرى ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! چۈٔىي ئۇالرؼب ئٗڭ لبجحىك ئبزاة جۈرٌىرى ٍۈزٌٗٔگْٗ ئىضى.

ْ ثۇ لبجحىك ھبالوٗجحٗ ئٌٗۋٖجحٗ ئىٕىبرچىالر ئىجرٖت _ غٗوطىسوي، ٌۇت لٗۋِىگٗ چۈغىٗ 163

 ئېٍىػمب جېگىػٍىه ضبۋالالر ثبر ئىضى، ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئىّبْ ئېَحّىضى.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ِۇئّىٓ  164

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. 

طىو ۋادىْىڭ ئبھبىىسي پەٍغەٍجىرى ضۈئەٍجْىڭ پەٍغەٍجەرىىنىْي _ ٍې 287_  201

ئىْنبر قىيذى. ئۈالر ثۈّىڭ ثىيەُ ثبرىىق پەٍغەٍجەرىەرّي ئىْنبر قىيغبُ ثوىذى. 

پەٍغەٍجەرىەرّي ٍبىغبّچي دېذى. ئۆز ۋاقتىذا ضۈئەٍت ئۈالرغب ٍۈّذاق دېگەُ ئىذى  

زاىىطىذىِ قورقَبٍسىيەر؟ ٍەُ سىيەر ئبىالھْىڭ سىيەرّي گۈّبھىڭالر سەۋەثيىل جب»

سىيەرّي ھىذاٍەتنە ثبضالش ئۊچۊُ ئبىالھ تەرىپىذىِ ئەۋەتىيذىٌ، ئبىالھ ٍبڭب ۋەھَي 



قىيغبُ دىْْي سىيەرگە سبق ٍەتنۊزىَەُ. سىيەر ئبىالھْىڭ ئبزاثىذىِ قورقۈڭالر، 

 ھىذاٍەت تېپىص ئۊچۊُ ٍېْىڭ دەۋىتىَگە ئەگىطىڭالر، ٍەُ سىيەرّي ئبىالھْىڭ دىْىغب

دەۋەت قىيىۋاتىَەُ. ٍەُ سىيەرگە ئبىالھْىڭ دىْىْي ٍەتنۊزگەّيىنىَگە سىيەردىِ 

ھېچقبّذاق ھەق تەىەپ قىيَبٍَەُ، چۊّني ٍېْىڭ ئەجىرىَْي پەقەت ئبىالھ ئۆزى 

 «.ثېرىذۇ

_ ٍېػىً ۋاصىٕىڭ ئبھبٌىطي جبرازىضا ۋٖ ئ ٌچِٗضٖ وَٗ ثېرٖجحي. غۇئٍٗت ئۇالرؼب 172_  171

ئ ٌچٗ  جبرجىپ ثٗرگٗٔضٖ جوٌۇق جبرجىپ ثېرىڭالر، وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىٕي وَٗ وىػىٍٗرگٗ »ئېَححي 

ثېرىضىؽبٔالرصىٓ ثوٌّبۈالر، جبرازىٕي جوؼرا لىٍىپ، صۇرۇش جبرجىپ ثېرىڭالر، وىٍوصا ٍبوي ئ ٌچِٗضٖ 

وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىضىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي وَٗ ثٗرِٗۈالر، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ، ئبصَٖ ئ ٌحۈرۈظ، 

ىٍىك لىٍىع، وىػىٍٗرٔي لورلۇجۇظ ۋٖ گۇٔبھ لىٍىع ئبرلىٍىك ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك ثۇالۈچ

 جېرىّبۈالر.

 «._ ضىٍٗرٔي ۋٖ ضىٍٗرصىٓ ثۇرۇٔمي ئىٕطبٔالرٔي ٍبراجمبْ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇۈالر 173

ئي غۇئٍٗت! ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ لبجحىك ضېھىرٌىٕىپ ئٗلٍىٕي »_ ئۇالر ئېَححي9  176_  174

ولبجمبٔالرصىٓ ثىرى ئىىٗٔطْٗ. ضْٗ پٗلٗجال ثىسگٗ ئوسػبظ ثىر ئىٕطبْ، ثىس جۇرؼبْ ٍٗرصٖ، ٍ

ضْٗ لبٔضالالرچٗ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌىطْٗ؟ غۇۈب ثىس ضېٕي چولۇَ ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زىٕي پٍٗؽِٗجٗر 

صٖۋاٌؽبٔالرصىٓ ثىرى صٖ  لبراٍّىس. ئٗگٗر ضْٗ ئ زۈۈٕي ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى صېگْٗ ض زۈۈضٖ 

حچىً ثوٌطبڭ، ئبٌالھمب صۇئب لىٍؽىٓ، ثىسگٗ ئبضّبٔضىٓ ئبزاة چۈغۈرۈ  ثىسٔي ھبالن راض

 «.لىٍىۋٖجطۇْ

رٖثجىُ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك لىٍّىػىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ ۋٖ »ئېَححي9  غۇئٍٗت ئۇالرؼب_  177

 «.ضىٍٗرٔىڭ لبٔضاق جبزاالرؼب جېگىػٍىه ئىىٍٗٔىىىڭالرٔىّۇ ثىٍىضۇ

ئىٕىبر لىٍىػحىٓ ٍبّٔىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي لبجحىك ئىططىك _ ئۇالر غۇئٍٗجٕي  178

لورغىۋاٌضى، ئۇالر ضبٍىضىّبلچي ثوٌۇ ، ثىر ثۇٌۇت جبغٍىؽبْ ضبٍىؽب ثېرىۋاٌضى، ئۇالر ثۇ ٍٗرصٖ 

ئبزراق ضبٍىضىؽبْ ثوٌضى، ھِّٗىطي ضبٍىؽب جوپٍىٕىپ ثوٌؽبْ چبؼضا، ئۇزۇْ ئ جٍّٗال ثىر ئوت 

 جحي، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ھبالن ثوٌۇ  جۈگٗغحي.وېٍىپ ئۇالرٔي و ٍضۈرۈۋٖ

_ ئۇالرؼب چۈغىْٗ ثۇ ئبزاثحب، ئبٌالھٕىڭ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي جبزاالغمب لبصىر  186

ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضىؽبْ ئوپئوچۇق ئبالِٗت، ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔالر ئۈچۈْ چوڭ ئىجرٖت ثبر ئىضى، 

 ٌّىضى ۋٖ ئىّبْ ئېَحّىضى.ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔىڭضىٓ ئىجرٖت ئب



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ صۈغٍّٗٔىرىٕي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر،  181

 ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ضۊثھىسىسمي ٍۈضۈ راست قىسسىيەرّي ثبٍبُ قىيغبُ قۈرئبُ _  184_  181

ئبىالھ  ە ھەٍَە ئىص ئىينىذە ثوىغبُۋ ھەٍَىْىڭ ٍبراتقۈچىسي ،ئبىەٍيەرّىڭ رەثجي

تەرىپىذىِ ّبزىو قىيىْغبّذۇر. ئي پەٍغەٍجەر! ئۆز قەۋٍىْي ئبىالھْىڭ ئبزاثىذىِ 

 ،ئىْسبّالرّيۋٖ ثۇ لۇرئبْ ثىٍْٗ  ثوٌۇغۇڭ  قبتبرىذىِئبگبھالّذۇرغبُ پەٍغەٍجەرىەرّىڭ 

ٔي ئىػٗٔچٍىه پٗرىػحٗ ئۇئۈچۈْ،  ضۈڭجىْالرّي  ئبىالھْىڭ ئبزاثىذىِ ئبگبھالّذۇرۇ

ئوثذاُ سەُ ئۈّي جىجرىً ٔبھبٍىحي چۈغىٕىػٍىه ۋٖ روغْٗ ئٗرٖة جىٍىضا ضبۈب ئولۇ  ثٗرصى، 

 .چۊضىْىپ قەىجىڭذە سبقيىۋاىذىڭ

_ ھٗلىمٗجْٗ ثۇ لۇرئبْ ھٗلمىضىىي ثبٍبٔالر ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ وىحبثٍىرىضىٓ  185

 جوؼرۇٌۇق ثېػبرٖجٍٗر ثېرىٍگْٗ ۋٖ ئۇٔي جٗضحىمٍىؽبْ. ئورۇْ ئبٌؽبْ ثوٌۇ ، ثۇ وىحبثالرصا لۇرئبْ

_ ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىىي ئ ٌىّبالرٔىڭ لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضىىي  186

ّي ۋٖ گۇۋاھٍىمي وىػىٍٗرٔىڭ ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ثىٍىػي ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىه ىئىٍ

 ئِٗٗضّۇ؟! 

ٕي ئٗرٖة جىٍىضا ض زٌٗغٍّٗضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ثىرىگٗ ٔبزىً ئٗگٗر ثىس ثۇ لۇرئبٔ [161_ 187

لىٍؽبْ ثوٌطبق، ئۇ وىػي ثۇ لۇرئبٕٔي ئٗرٖثٍٗرگٗ ئٗرٖة جىٍىضا جوؼرا رٖۋىػحٗ ئولۇ  ثٗرگْٗ 

ضىرصىّۇ، ئۇالر ئۇٔىڭؽب ٍٗٔٗ ئىػٍّٗٔٗححي ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ئىٕىبرچىٍىمىؽب ثىرٖر ثبھبٔٗ ئىسصٖغىٗ لجٗ

ثىس گۇٔبھىبرالرٔىڭ صىٍىؽب لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىػٕي ضېٍىۋٖجحۇق، غۇٔىڭ وىرىػٗجحي. غۇٔىڭضٖن، 

ثىٍْٗ ئۇالر لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ثوٌۇ  وٗجحي. ثۇ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىبرٌىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلي 

ضٗۋٖثىضىٕضۇر. غۇۈب، ئۇالر ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ لبجحىك ئبزاثٕي و رِىگۈچٗ، لۇرئبٕٔي ئىٕىبر 

 حىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىٍٍٗجحىٓ لۇجۇالٌّبٍضۇ.لىٍىػ

_ ئۇالر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاة ئۇالرؼب ثٗسىراِبْ جۇرؼبْ پٍٗحىضٖ ئۇغحۇِحۇت  162_  161

ٔبصاِٗت چېىىپ9  –وېٍىضۇ. ئۇ چبؼضا ئۇالر ثۇرۇْ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لبجحىك ھٗضرٖت 

لبٍحىػىّىس ۋٖ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثىسگٗ گۇٔبھىّىسؼب جٗۋثٗ لىٍىپ ئبٌالھمب »

 صېَىػىپ وېحىضۇ.« ثوٌۇغىّىس ئۈچۈْ ِ ھٍٗت ثېرىٍِٗضىؽبٔضۇ؟

_ ِېٕىڭ ئۇالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجّىگٍٗٔىىىُ ئۇالرٔي ئبٌضا  لوٍضى، غۇۈب ئۇالر  163

 ئ زٌىرىگٗ ئبضّبٔضىٓ ئبزاة چۈغۈغىٕي جىٍٗ  ئبٌضىرا  وېحىۋاجبِضۇ؟ 



! ئٗگٗر ثىس ئۇالرٔىڭ ئٗجىٍىٕي وېچىىحۈرۈ  ٗئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحىپ ثبلمىٕ [166_ 164

ئۇالرٔي صۇَٔبٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ٍىٍالرچٗ ثٗھرىّْٗ لىٍطبق، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاة 

؟ ئٗضمبجىضۇ ٔېّٗجٍٗر ٔېّىگٗوٌٗطٗ، ئۇالر ئۇزۇْ ئ ِۈر و رۈظ ئبرلىٍىك ثٗھرىّْٗ ثوٌؽبْ ثۇ 

ئٗگٗر ئۇالر وبپىرٌىمحىٓ ٍېٕىپ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍّبٍضىىْٗ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ئۇالرؼب ٍب ثبٌضۇر 

 ٍبوي وېَىٓ چولۇَ چۈغىضۇ.

 –لبٔضالٍىىي غٗھٗر ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭ ئبھبٌىطىٕي وبپىرٌىمحىٓ ۋٖ گۇٔبھ [ 168_ 167

ٍؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجًّٗ ٔٗضىھٗت لىٍىضىؽبْ پٗ–ِٗئطىَٗجحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ پٗٔض 

جۇرۇ ، ئۇٔي ھبالن لىٍّىضۇق، ثىس ثىرٖر لٗۋِگٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجًّٗ جۇرۇ  ئۇالرٔي 

 جبزاالٍضىؽبْ زاٌىّالرصىٓ ئِٗٗضّىس.

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب غٍٗحبٔالر  —وبپىرالر ج ھّٗت لىٍؽبٔضٖن —_ لۇرئبٕٔي  116

ئِٗٗش، زاصى ثۇٔضاق لىٍىػمب ئۇالرٔىڭ وۈچي ئېٍىپ چۈغىىٕي ٍوق. ثۇ ئۇالر لىٍىضىؽبْ ئىع 

ٍٗجٍّٗضۇ. چۈٔىي ئۇالر لۇرئبٕٔي ئبضّبٔضىٓ ئوؼرىٍىمچٗ جىڭػبغحىّٕۇ ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ، ئۇالرٔي 

 و ٍضۈرۈ  جبغالٍضۇ.و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالر 

_ ضْٗ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىٍٍٗ  ثبغمب ھېچجىر  ئىالھمب ئىجبصٖت لىٍّىؽىٓ.  112

 ئٗگٗر ئۇٔضاق لىٍطبڭ، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئبزاثمب لبٌؽبٔالرؼب ئوسػبظ ئبزاثمب لبٌىطْٗ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبۋۋاي لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئٗڭ ٍېمىٓ جۇؼمبٍٔىرىڭٕي ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ  113

 ئبگبھالٔضۇرؼىٓ.

 ؽىٓ._ ضېٕىڭ صٖۋىحىڭگٗ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ وِٗحٗر ۋٖ ِۇالٍىُ ثوٌ 114

_ ئٗگٗر ئۇالر ضېٕىڭ ئِٗرىڭگٗ سىالپٍىك لىٍىپ ضبۈب ئٗگٗغّىطٗ، ئۇالرصىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ  115

 ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحٗن لىٍّىػٍىرىضىٓ جبِبِْٗ ٍىراق ئىىٍٗٔىىىڭٕي ثىٍضۈرۈ  لوٍؽىٓ.

_ ثبرٌىك ئىػىڭٕي  ھِّٗىگٗ وۈچي ٍېحىضىؽبْ، چٗوطىس لۇصرٖجٍىه، ھٗلىمىٌ  116_  116

الضّْٗ ثٗٔضىٍىرىٕي لوؼضاٍضىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئۈِىضىٕي ٍٗرصٖ لوٍّبٍضىؽبْ ئبٌالھمب جبٍبٔؽىٓ. ئىش

ئۇ ضېٕىڭ وېچىٍىرى جٗھٗججۇص ٔبِىسىؽب جۇرؼبْ ۋالحىڭضىىي ھبٌىحىڭٕي ۋٖ ٔبِبز ئولۇؼۇچىالر 

، ئبرىطىضىىي ھٗرىىىحىڭٕي و رۈ  جۇرىضىؽبْ، لۇرئبْ جىالۋٖت لىٍؽىٕىڭٕي ئبۈال  جۇرىضىؽبْ

 ٔىَىحىڭٕي ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ زاجحۇر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ِْٗ ضىٍٗرگٗ غٍٗحبٔالرٔىڭ وىّگٗ چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي ئېَحىپ  [112_  111 

ثېرٍّٖۇ؟ غٍٗحبٔالر ھٗرثىر  ٍبٌؽبٔچي، گۇٔبھالر پبٌچىؽب چۈغىضۇ. غٍٗحبٔالر ٍۇلىرى ئۇپۇلحىىي 



ر ٍۈزىضىىي پبٌچىالرؼب ۋٖ غۇالرؼب پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىٕي ئوؼرىٍىمچٗ جىڭػىۋېٍىپ، ٍٗ

ئوسػبظ پبضىمالرؼب ٍٗجىۈزىضۇ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٍبٌؽبٔچىالر ثوٌۇ ، ثىر ض زگٗ ٍۈزصىٓ ئبرجۇق 

 ٍبٌؽبْ ض زٔي لوغۇ  ئېَحىضۇ.

غبئىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالرٔىڭ غېئىرٌىرى ٍبٌؽبٔچىٍىك ۋٖ ضبسحىٍىك ئۈضحىگٗ  [115_ 113 

 زٌىرىگٗ ئوسػبظ ئبزؼۇٔالر ئٗگىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ٍبٌؽبْ لۇرۇٌؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالرؼب ئ

ئېَحىع، ج ھّٗت چبپالظ، وىػىٍٗرٔىڭ ئبثرۇٍىٕي ج وۈظ، ئۇالرٔىڭ ٔٗضٗثٍىرىٕي ض وۈظ، پبن 

ئبٍبٌالرؼب ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ لبجبرٌىك ٍبٌؽبٕٔىڭ جۈرٌىرىضىٓ ھٗرثىر جۈرىضٖ جېڭىرلب  

ٍّبٍضىؽبْ ئىػالرٔي صٍٖضىؽبٍٔىمىٕي، ھٗلىمٗجچي وىػىٍٗرٔىڭ ٍۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئ زى لى

ِٗرجىۋىطىٕي ج ۋٍٖٔىحىع ۋٖ ھٗلىمٗت صۈغٍّٗٔىرىٕي ِٗصھىٌَٗٗغحٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ 

 وېحىضىؽبٍٔىمىٕي  و رِىضىڭّۇ؟ 

_ ئبٌالھ غبئىرالرٔىڭ ئىچىضىٓ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، ئبٌالھٕي  116

غېئىرٌىرىضا ئبٌالھٕي ِٗصھىٌَٗٗ ، ئۇٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ٍبزؼبْ،  و   ٍبص ئٗجىْٗ،

ٔٗضىھٗت، _ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِۇصاپىئٗ لىٍؽبْ، ٍبزؼبْ غېئىرٌىرىضا ھېىّٗت، ۋٖز

ئٗسالق، ھٗلمبٔىٍَىك، ئىطالِؽب سىسِٗت لىٍىع، ئىطالِٕي ض وىٍٗٔٗرٔي،  –  ئٗصٖ

ض وىٍٗٔٗرٔي ض وۈظ لبجبرٌىمالر ئٗوص ئٗجىْٗ غبئىرالرٔي  پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي

ِۇضحٗضٕب لىٍؽبْ، ٍٗٔي ئۇالرٔي ئبٌضىٕمي ئبزؼۇْ غبئىرالر لبجبرىضىٓ ضبٔىّىؽبْ. ئبٌالھمب 

ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىع، ثبغمىالرٔىڭ ھٗق _ ھولۇلىٕي  –غېرىه وٌٗحۈرۈظ، گۇٔبھ 

چبپالظ لبجبرٌىك ٍبِبٍٔىمالرٔي لىٍؽبٔالر ئۇزالمب صٖپطٗٔضٖ لىٍىع، ئۇالرؼب زۇٌۇَ لىٍىع ۋٖ لبرا 

لبٌّبً، ئ زٌىرىٕىڭ لبٔضاق ھبالوٗجٍىه جبٍؽب لبٍحىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ. ئۇالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ 

 ٍېرى ھٗلىمٗجْٗ ٍبِبْ جبٍضۇر. ئبٌالھ ثىسٔي ئۇٔىڭضىٓ ضبلٍىؽبً.

  



 

 ًِٔٗ ضۈرىطى

 

 غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ. ٔبھبٍىحي 

ثۇ ئبٍٗجٍٗر   )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . جب، ضىٓ  1_  

لۇرئبٕٔىڭ ۋٖ ئىٍىُ _ ھېىّٗجٍٗرٔي، غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي جٗپطىٍىٌ ۋٖ ئېٕىك ثبٍبْ 

 ئبٍٗجٍىرىضۇر. لىٍىپ ثىرىضىؽبْ ئۇٌۇغ وىحبثٕىڭ 

تيەر ئىَبُ ئېَتقبُ ۋە ھىذاٍەت ٍوىىغب مىرگەُ، ثەش ۋاخ ّبٍبزّي ەثۈ ئبٍ _ 2_ 1

ضەرتيىرىْي ئورۇّذاپ، پەرزىىرىگە ئەٍەه قىيىپ ٍۈمەٍَەه ئوقۈٍذىغبُ، زامبتْي 

تېگىطيىل مىطىيەرگە توىۈق ثېرىذىغبُ، ئبخىرەت ھبٍبتىغب ۋە ئبخىرەتتىني ٍۈمبپبت، 

دوزاخ قبتبرىىق ھەقىقەتيەرگە چىِ ئىطىْىذىغبُ ٍۈئَىْيەرّي دۇَّب جبزا، جەّْەت، 

ىىغب ثبضالٍذىغبُ، ئبخىرەتتە ئېرىطىذىغبُ مبتتب وسبئبدەت ٍ _ خىت ەۋە ئبخىرەتيىل ث

 ٍۈمبپبت )جەّْەت( ثىيەُ  خۈش خەۋەر ثېرىذىغبُ ئبٍەتيەردۇر.

ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبٔالرٔىڭ  ئبسىرٖت ھبٍبجىؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ _ 4_ 3 

لىٍّىػٍىرىٕي ئ زٌىرىگٗ چىراٍٍىك و رضٗجحۇق، غۇۈب ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلٍىرىضا جېڭىرلب  

ٍۈرۈغىضۇ. ئۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئ ٌحۈرۈٌۈظ ٍبوي ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىع، سبرٌىٕىع لبجبرٌىك لبجحىك 

 –ِىٕىؽب ئۇچراٍضۇ ۋٖ لبجحىك ھٗضرٖتئبزاثالرؼب صۇچبر ثوٌىضۇ، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ئبزاثٕىڭ ئٗڭ ٍب

 ٔبصاِٗجىٗ لبٌىضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ثۇ لۇرئبْ ِٗسٍۇلبجٕي ٍبرىحىػحب، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي  5

ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچي ئبٌالھ 

 جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕىۋاجىضۇ.

ٕي ئٗضٍىگىٕىي، ِۇضب ِٗصٍٗٔضىٓ ِىطىرؼب لبرا  وېچىٍٗ  ِبۈؽبْ ىط_ ِۇضبٔىڭ لىططى 6

ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ثىر ئوجٕي و رصۈَ، ِْٗ ثېرىپ ضىٍٗرگٗ ئۇ ٍٗرصىٓ ثىسٔي »ۋالحىضا، ئبئىٍىطىگ9ٗ 



ٍوٌىّىسؼب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ثىرٖر سٗۋٖر ئۇلۇ  وېًٍٗ، ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ ضوؼۇلحىٓ ئىططىٕىػىڭالر 

 صېگْٗ ئىضى.« ئېٍىپ وېًٍٗئۈچۈْ ئوجحىٓ ثىر چوغ 

_ ِۇضب ئوجٕىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگٗٔضٖ، ئبٌالھ ئۇٔي چبلىرصى ۋٖ ئۇٔىڭؽب ثۇ جبٍٕىڭ ِۇثبرٖن  11_  7

ۋٖ ِۇلٗصصٖش جبً ئىىٍٗٔىىي، ثۇ جبٍٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ِۇضبؼب ض ز لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗر 

ىگٗ ۋٖ ئوجٕىڭ ئٗجراپىضىىي لىٍىپ ئٗۋٖجىػىٗ جبٌالٔؽبْ جبً ئىىٍٗٔىىي، ئوجٕىڭ ٍېٕىضىىي وىػ

ِۇضب!  ئي»پٗرىػحىٍٗرگٗ ثٗرىىٗت ئبجب لىٍؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سٗۋٖر ثٗرصى. ئبٔضىٓ ِۇضبؼب9 

غٗوطىسوي، ِْٗ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ، صۈغٍّٗٔىرىّٕي جبزاالغمب لبصىر، 

. ھبضبۈٕي ئبٌالھحۇرِْٗ ضىؽبْثٗٔضىٍىرىّٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍى

ضى، ئۇ ھبضب جىرىه ئٗجضىھبؼب ئبٍالٔضى، ِۇضب ىجبغٍىۋِۇضب ھبضىطىٕي صېضى. « جبغٍىؽىٓ!

ھبضىطىٕىڭ ئٗجضىھبصٖن ٔبھبٍىحي جېس ھٗرىىٗجٍىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي و رۈ ، ئبرلىطىؽب ثۇرۇٌۇ  لبچحي 

ئبٌالھ ئۇٔي سبجىرجَٗ لىٍىع ۋٖ لبجحىك لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ وٍٕٗىگٗ لبرىَبٌّىضى. ئبٔضىٓ 

ِۇضب! لورلّىؽىٓ. چۈٔىي ِېٕىڭ ھۇزۇرۇِضا پٍٗؽِٗجٗرٌٗر لورلّبٍضۇ، ٌېىىٓ وىّىي  ئي»ئۈچۈْ، 

گۇٔبھ لىٍىپ ھٗصصىضىٓ ئبغمبٔضىٓ وېَىٓ، لىٍّىػىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ٍبِبْ ئىػالرٔي جبغال ، 

ٍؽۇچىّْٗ ۋٖ ٔبھبٍىحي ٍبسػي ئىع لىٍطب، غٗوطىسوي، ِْٗ ئۇٔىڭؽب ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لى

ِېھرىجبّْٔٗ. )غۇۈب ھېچىىُ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ۋٖ ِٗؼپىرىحىضىٓ ئۈِىضضىس ثوٌّبضٍىمي 

وېرٖن  ئي ِۇضب! لوٌۇۈٕي لوٍٕۇۈؽب ضبٌؽىٓ، ئۇ ھېچمبٔضاق ئٍٗىجطىس ھبٌضا ئبپئبق لبرصٖن ثوٌۇ  

ٗرگْٗ جولمۇز ِ جىسِٖٕىڭ ئېٍىپ ثېرىػىڭ ئۈچۈْ ث لٗۋِىگٗچىمىضۇ، ثۇ ِېٕىڭ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ 

ئىچىضىضۇر. ئۇالر ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ 

 .صېضى« لٗۋِضۇر

ثۇ ِ جىسىٍىرىّىس ئوپئوچۇق و رضىحىٍگْٗ ۋٖ ئۇٔي و رگْٗ ھٗرلبٔضاق  _ ئۇالرؼب ثىسٔىڭ 12

 صېضى.« ثۇ ئوپئوچۇق ضېھىرصۇر»ۇالر9 وىػي ھٗلىمٗجٕي روغْٗ و رٌٍٖٗضىؽبْ جۇرضىّۇ، ئ

_ ئۇالر ِۇضبٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي صٌٖىٍٍٍٗضىؽبْ ثۇ روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي  13

ئىٕىبر لىٍضى. ئۇالر ثۇ ِ جىسىٍٗرٔىڭ ئبٌالھحىٓ وٌٗگٍٗٔىىىگٗ صىٍىضا جٗزَ لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ، 

ھٗلىمٗجٕي ٍوغۇرۇظ ئۈچۈْ  جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ،

ئبؼسىضا ثۇ ِ جىسىٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ٍٗر 

ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽبٔالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ. ئبٌالھ ئۇالرٔي ضۇصا 

 ْ صٖرش ثبر.ؼٗرق لىٍضى. ثۇٔىڭضا ئىجرٖت ئبٌىضىؽبٔالر ئۈچۈ



_ ھٗلىمٗجْٗ ثىس صاۋۇصلب ۋٖ ضۇٌٍّٗبٔؽب ئىٍىُ ئبجب لىٍضۇق، ئۇالر ثىٍگٍٗٔىرىگٗ ئِٗٗي  14

ثبرٌىك ھِٗضۇضبٔب ثىسٔي  ثۇ ٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىضىٓ »لىٍضى. ئۇالر9 

ۋٖ ئىٍىُ ئٗھٍىٕىڭ صېضى. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئىٍىّٕىڭ پٗزىٍىحىگٗ « ئبرجۇق لىٍؽبْ ئبٌالھمب سبضحۇر!

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ِٗرجىۋىطىگٗ ئىػبرٖت لىٍىٕؽبْ .

ھېىّٗجحٗ ئبجىطي صاۋۇصلب ۋارىطٍىك  _ _ ضۇٌٍّٗبْ پٍٗؽِٗجٗرٌىه، پبصىػبھٍىك ۋٖ ئىٍىُ  15

ئىٕطبٔالر! ثىسگٗ لۇغالرٔىڭ جىٍي ثىٍضۈرۈٌضى ۋٖ  ئي»لىٍضى. ضۇٌٍّٗبْ لٗۋِىگٗ سىحبة لىٍىپ9 

ٌؽبْ ھِّٗٗ ٔٗرضىضىٓ ثېرىٍضى. ثىسگٗ ثۇالرٔي ئبجب لىٍؽبْ ۋٖ ثىسٔي ثبغمىالرصىٓ ئېھحىَبجٍىك ثو

 صېضى.« ئبالھىضٖ ئبرجۇق لىٍؽبْ زات ئبٌالھ جبئبالصۇر

_ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ جىٕالرصىٓ، ئىٕطبٔالرصىٓ ۋٖ لۇغالرصىٓ ثوٌؽبْ لوغۇٍٔىرى ضٗپٗرگٗ  16

ۇرضىّۇ جٗرجىپطىس ئِٗٗش ئىضى، چىمىع ئۈچۈْ جوپالٔضى. ئۇالرٔىڭ ضبٔي غۇٔچىٍىه و   ج

 جىسىٍىپ جۇراجحي. ئىٕحىساٍِىكثٌٗىي ئۇالرٔىڭ ھٗرثىر جۈرى ثبغحىٓ ئبسىرؼىچٗ رٖجٍىه ۋٖ 

 ئي»_ ئۇالر چۈِۈٌىٍٗرٔىڭ ۋاصىطىؽب ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، ثىر چۈِۈٌٗ ئېَححي9  18_  17

لوغۇٔي ئۇلّبضحىٓ چۈِۈٌىٍٗر! صٖرھبي ئۇۋىٍىرىڭالرؼب وىرىپ وېحىڭالر، ضۇٌٍّٗبْ ۋٖ ئۇٔىڭ 

ضۇٌٍّٗبْ ثۇ چۈِۈٌىٕىڭ ئٗھۋإٌي ثبٍمىؽبٍٔىمىضىٓ «. ضىٍٗرٔي ٍبٔچىۋېحىپ ھبالن لىٍىۋٖجّىطۇْ

ۋٖ ثبغمب چۈِۈٌىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ض زىضىٓ جٗثٗضطۇَ لىٍىپ وۈٌضى ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇ 

ِېٕي ِبۈب ۋٖ  ئي رٖثجىُ! ضْٗ»ٔېّىحىٕي ھېص لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھمب ِۇٔبجبت لىٍىپ9 

ئبجب  _ ئبٔبِؽب ثٗرگْٗ ٔېّىحىڭگٗ غۈوۈر لىٍىػمب، ضْٗ رازى ثوٌىضىؽبْ ٍبسػي ئٌِٕٗٗي لىٍىػمب 

ِۇۋٖپپٗق لىٍؽىٓ، ِېٕي رٖھّىحىڭ ثىٍْٗ ضْٗ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ رازى ثوٌؽبْ ٍبسػي ثٗٔضىٍىرىڭ 

 صٖ  صۇئب لىٍضى.« لبجبرىضا جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزگىٓ

ئ زىگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ ثۇ لۇغالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ۋٖ ضۇٌٍّٗبْ ئبٌالھ  11_ 16

لۇغالرصىٓ ٍولب  وٗجىٍٗٔىرىٕي و زصىٓ وٗچۈرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ھ پۈپٕي جبپبٌّىضى، 

ِبۈب ٔېّٗ ثوٌضى؟ »چۈٔىي ھ پۈ  ئۇٔىڭ ٍېٕىضا ئبالھىضٖ لۇظ ئىضى. غۇۈب ئۇ 9 

« ب  وٗجىٍٗٔٗر صىّٕۇ؟ھ پۈپٕي و رٍِٗۋاجىّٗٔؽۇ! ئۇٔي و رًِٗ لبٌضىّّۇ  ٍبوي ئۇ ٍول

ِْٗ »صېضى. ضۇٌٍّٗبْ ھ پۈپٕىڭ راضححىٕال ٍولب  وٗجىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٗٔضىٓ وېَى9ٓ 

ئۇٔي ٍولب  وٗجىٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه چولۇَ لبجحىك جبزاالٍّْٗ، ٍب ئۇٔي چولۇَ 

« ثوؼۇزٌىۋېحىّْٗ ٍبوي ئۇ چولۇَ ئ زرىطىٕي و رضىحىضىؽبْ ثىرٖر روغْٗ صٌٖىً وٌٗحۈرىضۇ

 صېضى.



_ ھ پۈ  و   ۋالىث ئ جٍّٗال لبٍحىپ وېٍىۋىضى، ضۇٌٍّٗبْ ئۇٔىڭ ٍولب  وٗجىٍٗٔىىي  11

ِْٗ ضْٗ ثىٍّىگْٗ ثىر ئىػٕي ثىٍىپ 9 »ئېَححيئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب وبٍىضى. ھ پۈ  ضۇٌٍّٗبٔؽب 

وٌٗضىُ، ضبۈب ٍِٗٗٔضىىي ضٗثٗئ لٗثىٍىطي جوؼرىطىضا ئىػٗٔچٍىه ۋٖ جوٌىّۇ سٗجٗرٌىه ثىر 

 .سٗۋٖر ئېٍىپ وٌٗضىُ

_ ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضٗثٗئ لٗثىٍىطىگٗ پبصىػبھٍىك لىٍىۋاجمبْ ثىر ئبٍبٌٕي ئۇچراجحىُ.  12

ٗ ئبٌىٌ ۋٖ چوڭ ثىر جٗسحىٗ ئىگ ئۇ ٔبھبٍىحيئۇٔىڭؽب صۇَٔبٌىمحىٓ ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ثېرىٍگْٗ ثوٌۇ ، 

 ىىْٗ.ئ

مبٍٔىمىٕي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈ ، لۇٍبغمب چولۇٔۇۋاج لٗۋِىٕىڭ_ ئۇٔىڭ ۋٖ  13

و رصۈَ. غٍٗحبْ ئۇالرٔىڭ ئبغۇ ٍبِبْ لىٍّىػٍىرىٕي ئ زٌىرىگٗ چىراٍٍىك و رضىحىپ، ئۇالرٔي 

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ ئۇٔىڭؽىال ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت جوؼرا ٍوٌضىٓ جوضۇپحۇ. غۇۈب، ئۇالر 

 گٗ لىٍىػمب ٍوي جبپبٌّبپحۇ.ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب ۋٖ ئىجبصٖجٍٗرٔي ئۇٔىڭ ئ زى

_ غٍٗحبْ ئۇالرٔي ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٍبِؽۇر، ئ ضۈٍِۈن لبجبرٌىك  15_  14

لىٍؽبْ ثبرٌىك  ٍوغۇرۇٔؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼۇچي، ضىٍٗرٔىڭ ٍوغۇرؼبْ ۋٖ ئبغىبرا 

ِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچي ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍّىطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب ٍب ئىػىڭالرٔي

چىراٍٍىك و رضىحىپ غۇٔضاق ئبزصۇرۇ  وېحىپحۇ. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھ 

 «.ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جوٌىّۇ الٍىمحۇر، ئۇ ثۈٍۈن ئٗرغٕىڭ ئىگىطىضۇر

ضْٗ راضث صٖۋاجبِطْٗ، ٍب ٍبٌؽبّٔۇ؟ ضْٗ ئېٍىپ »_ ضۇٌٍّٗبْ ھ پۈپىٗ ئېَححي9  17_  16

ۇ سٗۋٖرگٗ لبراٍّىس. ضْٗ ثۇ سېحىّٕي ضٗثٗئ ئبھبٌىطىگٗ ئېٍىپ ثېرىپ ئۇالرؼب وٌٗگْٗ ث

جبپػۇرؼىٓ، ئبٔضىٓ ئۇالرصىٓ ٔېرىراق ثىر جبٍضا جۇرۇ ، ئۇالرٔىڭ ئ ز ئبرىطىضا ٔېّٗ صېَىػىۋاجمبٍٔىمي 

 «.ھٗلمىضٖ ئوٍالٔؽىٓ

ٌِٗىىىطىگٗ جبپػۇرۇ  ثٗرصى، ٌِٗىىٗ  ضٗثٗئھ پۈ  ثېرىپ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ سېحىٕي  [21_ 18

 ئي»سٗجٕي ئولۇصى، ئبٔضىٓ لٗۋِىٕىڭ ئىچىضىىي وبجحىجبغالرٔي چبلىرجىپ وېٍىپ ئۇالرؼب ئېَححي9 

وبجحىالر! ِبۈب غبْ _ غٗۋوٗجٍىه وبجحب ثىر وىػىضىٓ ثىر پبرچٗ لىّّٗجٍىه سٗت وٌٗضى. ئۇ سٗجحٗ 

جبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ. ضىٍٗر ثۇ ضۇٌٍّٗبٔضىٓ، ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرى›

ِېٕىڭ صٖۋىحىّٕي لوثۇي لىٍىػحب ھبوبۋۇرٌۇق لىٍّبۈالر، چوۈچىٍىك لىٍّبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ثىر 

صٖ  ‹ ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔؽبْ ھبٌضا ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب وېٍىڭالر

 «.ٍېسىٍىپحۇ



ثۇ ئىع جوؼرىطىضا ِبۈب ِٗضٍىھٗت ثېرىڭالر، ِْٗ  ئي وبجحىالر!»ٍٗٔٗ ئېَححي9  ٌِٗىىٗ_  21

 «.ضىٍٗرٔي لبجٕبغحۇرِبً جۇرۇ  ھېچجىر ئىػٕي ثىر جٗرٖ  لىٍّبٍّْٗ

جٗھٗجحٗ ثىس ضبْ ۋٖ وۈچ _ لۇۋۋٖت »_  ئۇالر ٌِٗىىىٕىڭ جٗوٍىپىٕي لوثۇي لىٍىپ9  22 

ٍىع ٍٗٔىال ضېٕىڭ ئىشحىَبرىڭضىضۇر، ۋٖ جٗۈضٖ جٗۈگىۋار ئبصٍِٖٗرِىس. ثۇ ئىػٕي لبٔضاق لى وۈچٍۈن

ضېٕىڭ لبرارىڭ ثوٍىچٗ ئىع و رىّىس، ضْٗ ثىسٔي ٔېّىگٗ ثۇٍرۇٍضىؽبٍٔىمىڭٕي ئ زۈڭ ئوٍال  

 صېَىػحي.« و رگىٓ، ثىس ضبۈب ئىحبئٗت لىٍىّىس

ضۇٌٍّٗبٔؽب لبرىحب صۈغٍّٗٔىه ِٗۋلٗضىضٖ ثوٌۇغٕىڭ ٍبِبْ  ٌِٗىىٗ ئۇالرٔي_  24_ 23

پبصىػبھالر ثىرٖر غٗھٗرگٗ ھۇجۇَ لىٍىپ وىرضٗ، ئۇٔي سبراة »ٔضۇرۇ 9 ئبلىۋىحىضىٓ ئبگبھال

لىٍىضۇ، غٗھٗرٔىڭ ِ جىۋٖر ئبصٍِٖىرىٕي سبر لىٍىضۇ، ئ ٌحۈرىضۇ، ئٗضىرگٗ ئبٌىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ سٌٗمٕي 

ثوٍطۇٔضۇرۇغحىىي ئبصىحىضۇر. غۇۈب ِْٗ ضۇٌٍّٗبْ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ لٗۋِىگٗ لىّّٗت ثبھبٌىك 

 صېضى. « ئبٔضىٓ ئٌٗچىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ سٗۋٖر ئېٍىپ وېٍىضىؽبٍٔىمىٕي وۈجىّْٗ ضوۋؼبت ئٗۋٖجىّْٗ،

_ ٌِٗىىىٕىڭ ئٌٗچىطي ضوۋؼبجٍىرىٕي ئېٍىپ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ئبٌضىؽب ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ،  25

ضۇٌٍّٗبْ ثۇ ئىػمب وبٍىپ، ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ صېضىىي، 

ئۈچۈْ ِبۈب پۇي  _ ِبي ثىٍْٗ ٍبرصَٖ لىٍّبلچىّۇ؟ ئبٌالھٕىڭ ِبۈب  ضىٍٗر ِېٕي لبٍىً لىٍىع»

ئبجب لىٍؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌىه، پبصىػبھٍىك، ثبٍٍىك لبجبرٌىك ٔېّٗجٍىرى ضىٍٗرٔىڭ ثېرىضىؽبٍٔىرىڭالرصىٓ 

ئٌٗۋٖجحٗ ئٗۋزٖي ۋٖ ٍبسػىضۇر. ثٌٗىي ضىٍٗر ضوۋؼبجالر ثىٍْٗ سۇغبي ثوٌىضىؽبْ ئبصٍِٖٗر، چۈٔىي 

 صۇَٔب ثىٍْٗ پٗسىرٌىٕىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔي و پٍٗحىػىىال جىرىػىضىؽبْ لٗۋِطىٍٗر. –ضىٍٗر ِبي 

ئٌٗچي! ضْٗ ضوۋؼىحىڭٕي ئېٍىپ  لبٍحىپ وٗجىىٓ. ئٗگٗر ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ  ئي_  26

ثوٍطۇٔۇ  ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔۇغٕي جٗرن ئٗجّىطٗ، ثىس چولۇَ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ئۇالر جبلبثىً 

رىجىضٖ وۈچٍۈن ثىر لوغۇْ ثىٍْٗ ثبرىّىس ۋٖ ئۇالرٔي ٍۇرجىضىٓ سبر ۋٖ جۇراٌّبٍضىؽبْ صٖ

 «.وِٗطىحىٍگْٗ ھبٌضا چولۇَ چىمىرىۋېحىّىس

زىگە ثوٍسۈّذۇرۇپ ثەرگەُ ئىْسبُ ۋە جىْالرغب  ۆئبّذىِ سۈىەٍَبُ ئبىالھ ئ_  27

ئي مبتتىالر! ئۈالر ٍېْىڭ ئبىذىَغب ٍۈسۈىَبُ ثوىۈپ مېيىطتىِ ثۈرۇُ، قبٍسىڭالر »

 دېذى.« ۈالرّىڭ ٍەىىنىسىْىڭ تەختىْي ٍبڭب ئېيىپ مېيەىەٍسىيەر؟ئ

ِْٗ ئۇٔي ضْٗ ِۇغۇ ئورٔۇۈضىٓ »_  جىٕالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئٗڭ وۈچٍۈن ثىرى ئېَححي9  28

جۇرۇ  ثوٌؽۇچٗ ضبۈب ئېٍىپ وېٍىپ ثوٌىّْٗ. چۈٔىي ِْٗ ئۇٔي ئېٍىپ وېٍىػىٗ ئٌٗۋٖجحٗ 

 «.ئ ز پېحي ئېٍىپ وېٌٍٍّْٗٗٗلبصىرِْٗ، ئىػٗٔچٍىىّْٗ، ئۇٔي ِْٗ چولۇَ 



ِْٗ ئۇٔىڭ جٗسحىٕي ضْٗ و زۈۈٕي ٍۇِۇ  »_ ضبِبۋى وىحبثحىٓ ٌِٗۇِبجي ثبر ثىرضي9  36

صېضى. ضۇٌٍّٗبْ ئۇٔىڭؽب رۇسطٗت « ئبچمۇچٗ ثوٌؽبْ ئبرىٍىمحب ضبۈب ئېٍىپ وېٍىپ ثوٌىّْٗ

ٍّٗبْ ئۇ جٗسحٕىڭ ثېرىۋىضى، ئبٌالھمب صۇئب لىٍضى ۋٖ ٌِٗىىىٕىڭ جٗسحىٕي ئٗوىٍىپ ثوٌضى. ضۇٌ

ثۇ  ِېٕي ۋٖ ثبرٌىك وبئىٕبجٕي ٍبراجمبْ رٖثجىّٕىڭ ِبۈب ئبجب »ئ زىٕىڭ ٍېٕىضا جۇرؼبٍٔىمىٕي و رگٗٔض9ٖ 

لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىپ ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىالِضىّْٗ ٍبوي غۈوۈر لىٍّبً جۇزوورٌۇق 

. وىّىي ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ رلىالِضىّْٗ، ثۇٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ ِبۈب لىٍؽبْ پٗزي _ وٗرِٖىضۇ

غۈوۈر لىٍىضىىْٗ، ثۇ غۈوۈرٔىڭ پبٍضىطي ئۇٔىڭ ئ زى ئۈچۈْ ثوٌىضۇ، وىّىي غۈوۈرٔي جٗرن ئېحىپ 

ئۇٔىڭ غۈوۈر لىٍىػىؽب ِوھحبج ئِٗٗش، رٖثجىُ ٔېّٗجىٗ جۇزوورٌۇق لىٍىضىىْٗ، ثىٍىپ لبٌطۇٔىي، 

ر لىٍؽبٔؽىّۇ، جۇروورٌۇق لىٍؽبٔؽىّۇ ثېرىٍىضۇ، رٖثجىّٕىڭ ئبجب _ ئېھطبٔي وٗڭ ثوٌۇ ، ثۇ صۇَٔبصا غۈوۈ

ئبٔضىٓ رٖثجىُ ئبسىرٖجحٗ ئۇالرصىٓ ھېطبة ئېٍىپ، غۈوۈر لىٍؽبٔالرؼب ِۇوبپبت، جۇزوورٌۇق لىٍؽبٔالرؼب 

 صېضى.« جبزا ثېرىضۇ

ئۈّىڭ تەختىْي ئۈ ثىيَەٍذىغبُ رەۋىطتە »_ سۈىەٍَبُ ٍېْىذىنىيەرگە ئېَتتي   12

دىِ ثۈالٍذۇ؟ قبراپ ٍبالٍذۇ ٍبمي توّۈٍبىَبٍذىغبّالرتوّۈئۆزگەرتىۋېتىڭالر، ئۈّي 

 «.ثبقبٍيي

« ضېٕىڭ جٗسحىڭ ِۇغۇٔضالّىضى؟»ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگٗٔضٖ ئۇٔىڭؽب9  ٌِٗىىٗ_  31

صېضى. ضۇٌٍّٗبٔؽب ٌِٗىىٗٔىڭ جوؼرا جبۋاة ثٗرگٍٗٔىىي ۋٖ « غۇصٖن جۇرىضۇ»صېَىٍضى. ئۇ9 

ٌِٗىىٗٔىڭ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي، ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٍٗٔىىي ئبٍبْ 

ىڭضىٓ ثۇرۇٔال ئبٌالھ جوؼرۇٌۇق ۋٖ ئۇٔىڭ لۇصرىحي جوؼرۇٌۇق ئىٍىُ ثىسگٗ ثۇٔ»ثوٌضى _ صٖ، 

« ثېرىٍگْٗ، ثىس ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔؽۇچىالرصىٓ ۋٖ ئىطالَ صىٕىؽب ئٗگٗغىۈچىٍٗرصىٓ ئىضۇق

 صېضى.

_ ٌِٗىىٗٔىڭ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈ  چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍىرى ئۇٔي ھٗق  32

 ئىضى. لٗۋِٕىڭ ئىچىضٖ ٍبغب  وٌٗگْٗ وبپىر ئبٍبيئىضى. چۈٔىي، ئۇ وبپىر صىٕضىٓ جوضۇ  لوٍؽبْ 

غۇۈب ئۇ ئبغۇ ثبجىً ئٗلىضىطىٕي صاۋاِالغحۇرؼبْ، گٗرچٗ ئۇ ئٗلىٍٍىك ۋٖ پبراضٗجٍىه ئبٍبي 

 ثوٌطىّۇ، ثۇزۇق ئٗلىضٖ ئۇٔىڭ لٌٗت و زىٕي وور لىٍىپ لوٍؽبْ ئىضى.

ٗضىرٔىڭ جېگي ئٍٕٗٗوحىٓ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭ ئبضحىضا صېَىٍضى، ل« لٗضىرگٗ وىرىڭ!»_ ئۇٔىڭؽب9  33

ضۇ ثبر ئىضى. ئۇ لٗضىرٔىڭ جېگىٕي و رگٗٔضٖ ئۇٔي صوٌمۇٔال  جۇرؼبْ ضۇ صٖ  ئوٍال ، ضۇؼب 

ثۇ »وىرىع ئۈچۈْ ئېحىىىٕي و جۈرۈ  ئىىىي پبچىمىٕي ئبچحي. ثۇٔي و رگْٗ ضۇٌٍّٗبْ ئۇٔىڭؽب9 

ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ  ٌِٗىىٗصېضى. « ىڭ ئبضحىضالٗضىرٔىڭ جېگي ئٍٕٗٗوحىٓ ٍبضبٌؽبْ، ضۇ ئٍٕٗٗوٕ



رٖثجىُ! ِْٗ ضبۈب غېرىه وٌٗحۈرۈ   ئي»پبصىػبھٍىمىٕىڭ وبجحىٍىمىٕي ثىٍضى ۋٖ ِۇٔضاق صېضى9 

ھٗلىمٗجْٗ ئ زۈِگٗ ئ زۈَ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ئىىّْٗٔٗ، ئِٗضى، ِْٗ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ صىٕىؽب وىرىپ، 

 «.ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ضْٗ ئبٌالھمب ثوٍطۇٔضۇَ

ئبٌالھٕي ثىر صٖ  »لېرىٕضىػي ضبٌىھٕي  لٗۋِىگٗ ئۇالرٔىڭ_ غٗوطىسوي، ثىس ضِٗۇص  34

صٖ  ٔٗضىھٗت لىٍطۇْ صٖ  پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ « ئېحىمبص لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر

ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ضبٌىھ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىۋىضى، ئۇٔىڭ لٗۋِي ثىرى ِۇئّىٓ، 

ثىرى وبپىر ئىىىي گۇرۇھمب ث ٌۈٔۈ  جېضٌٍٖىػىپ وٗجحي. ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى ئ زىٕي ھٗلٍىك ٍٗٔٗ 

 صٖ  لبراٍححي.

! ضىٍٗر ٔېّىػمب ئ زۈۈالرؼب ئبزاة ئېٍىپ ئي لٗۋِىُ»_ ضبٌىھ وبپىر ثوٌؽبْ گۇرۇھمب ئېَححي9  35

ٌضىرا ، ضىٍٗرگٗ ِٗئطىَٗت صېگٗٔضٖن ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىػمب ئب –وېٍىضىؽبْ وۇـرىٍىك، گۇٔبھ 

ضبۋاة ۋٖ ِۇوبپبت ئېٍىپ وېٍىضىؽبْ ئىّبْ ئېَحىع، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع صېگٗٔضٖن 

ئىػالرٔي وېچىىحۈرىطىٍٗر؟ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ۋٖ ِٗؼپىرىحىگٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ 

 « ٔېّىػمب گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ   لىٍّبٍطىٍٗر؟

ۋٖ ضېٕىڭ صىٕىڭؽب  وٌٗگٍٗٔٗر ضېٕىڭثېػىّىسؼب »_ ضبٌىھٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭؽب ئېَححي9  36

ئبٌالھ »ضبٌىھ ئۇالرؼب ئېَححي9 «. وىرىپ، ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرٔىڭ غۇٍِۇلىضىٓ وٌٗضى

ضىٍٗرگٗ ٍبسػىٍىمحىٓ ٍبوي ٍبِبٍٔىمحىٓ ٔېّىٕي جٗلضىر لىٍؽبْ ثوٌطب، ضىٍٗرگٗ غۇ وېٍىضۇ، ثٌٗىي 

 «.ٍٗر ثبٍبغبجٍىك، لىَىٕچىٍىك، ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىك ثىٍْٗ ضىٕىٍىۋاجمبْ ثىر لٗۋِطىٍٗرضى

ئٗرٖة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ ؼٗرثي غىّبٌىؽب جبٍالغمبْ ھىجر  —_ ضبٌىھٕىڭ غٗھىرىضٖ  37

ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىضىؽبْ، لىٍچٗ ٍبسػي ئىع لىٍّبٍضىؽبْ جولمۇز ئبصَٖ  —صېگْٗ جبٍضا 

 ضى.ثبر ئى

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىػبٍٍي، ثىر وېچىضٖ »ثىرىگ9ٗ  _ _ ئبغۇ جولمۇز ئبصَٖ ثىر 38

جۇٍۇلطىس وېٍىپ ضبٌىھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرىٕي چولۇَ ئ ٌحۈرۈۋېحٍٍٗي، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ ئىگٗ _ 

ھٗلىمٗجْٗ ئۇ ئ ٌحۈرۈٌگْٗ چبؼضا ثىس ئۇ جبٍضا ٍوق ئىضۇق، ثىس ثۇ ض زىّىسصٖ ›چبلىطىؽب9 

 صېَىػحي.« صٍٍٖي‹ راضحچىٍّىس

_ ئۇالر ضبٌىھ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرىٕي ٍولىحىع ئۈچۈْ غۇٔضاق ثىر ضۇٍىمٗضحٕي  46

پىالٍٔىۋىضى، ثىس پٍٗؽِٗجىرىّىس ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍبرصَٖ لىٍضۇق، ئۇالرٔي جۇٍۇلطىس 

ۋېحىػىّىسٔي ئۇالر ئوٍالپّۇ ثبلّىؽبْ جبزاٌىضۇق، ثىسٔىڭ ئۇالر پىالٍٔىؽبْ ضۇٍىمٗضحٕي ثىحچىث لىٍى

 ئىضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ثۇزؼۇٔچىالر ئ ز پٍٗؽِٗجىرى ضبٌىھٕي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ  41

پىالٍٔىؽبْ ضۇٍىمٗضحٕىڭ ئبلىۋىحىگٗ ئىجرٖت ٔٗزىرى ثىٍْٗ لبرىؽىٓ. ثىس ئۇ ثۇزؼۇٔچىالرٔي ۋٖ 

 پۈجۈًٍٔٗ ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. لٗۋِىٕيئۇالرٔىڭ 



جبٍٍىرى! ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ،  _ ب ئۇالرٔىڭ ئبصِٖطىس لبٌؽبْ ئ ً _ ِبٔ 41

پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ضۇٍىمٗضث پىالٔالظ ئبرلىٍىك ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىمي 

ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجحي. غٗوطىسوي، ثۇ ھبالوٗجحٗ زاٌىّالرٔي لبٔضاق 

مىّىسٔي ثىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر. پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔي جبزاٌىؽبٍٔى

 جبزاالظ ثىسٔىڭ لبٔۇٔىَىحىّىسصۇر.

_ ضِٗۇص لٗۋِىگٗ وٌٗگْٗ ھبالوٗجحىٓ ضبٌىھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي  42

 ٗر ئىضى.لۇجمۇزصۇق، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍ

ضىٍٗر ثىٍىپ جۇرۇ  ئبغۇٔضاق ئىٕحبٍىٓ 9 »لٗۋِىگٗئ ز   ضائ ز ۋالحى_ ٌۇجٕي ئٗضٍىگىٕىي،  43

، جىٕطىٌ جٌٗىپىڭالرٔي ئٗرٌٗر ثىٍْٗ لوٍۇ لٗثىھ ئىػالرٔي لىالِطىٍٗر؟ ئبٍبٌالرٔي 

ٍٗر، لٗۋَ ئىىٗٔطىلبٔضۇراِطىٍٗر؟ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئۈضحۈۈالرصىىي ھٗلمىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔبصاْ 

غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍضىڭالر، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍضىڭالر، 

صۇَٔبصا ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى ھېچىىُ لىٍىپ ثبلّىؽبْ لٗثىھ ئىػٕي لىٍىپ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك 

 صېگْٗ ئىضى.« لىٍضىڭالر

جٗۋٌٖىرىٕي ٍۇرجۇۈالرصىٓ  ٌۇجٕىڭ»ثىرىگ9ٗ _ ٌۇجٕىڭ لٗۋِىٕىڭ ثىرصىٕجىر جبۋاثي ثىر _  45

ھٍٗضٖ  چىمىرىڭالر، چۈٔىي ئۇالر ئٗرٌٗرگٗ جىٕطىٌ ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىضىؽبْ 

صېَىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌضى. ئۇالر ثۇ ض زٔي ِۇئّىٍٕٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ ئېَحمبْ « ئىٕطبٔالرصۇر

 ئىضى.

ٗۋِىگٗ چۈغىضىؽبْ ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزصۇق، ئبئىٍىطىضىىىٍٗرٔي ل ٌۇجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ_ ثىس  46

پٗلٗجال ئۇٔىڭ ئبٍبٌىٕي ھبالن ثوٌؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ھبالن ثوٌىضۇ صٖ  ثٌٗگىٍىضۇق. چۈٔىي 

 ئۇ ئبٍبي لٗۋِىٕىڭ لٗثىھ لىٍّىػٍىرىؽب ٍبرصَٖ لىالجحي ۋٖ ئۇالرٔي لوٌالٍححي.

ؼضۇرصۇق. ئبگبھالٔضۇرۇٌؽۇچىالرٔىڭ _ ثىس ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ئبضّبٔضىٓ ضبپبي جبغالرٔي ٍب 47

 ئۈضحىگٗ ٍبؼضۇرۇٌؽبْ ضبپبي جبغالر ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

ثبرٌىك ھِٗضۇضبٔب ۋٖ غۈوۈر ئبٌالھمب ثوٌطۇْ، ئبٌالھٕىڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  48

ئبٔضىٓ ضْٗ لٗۋِىڭ « پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌٍىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبٌالھحىٓ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ!

زىَبْ ٍٗجىۈزۈغىٗ لبصىر ثوٌؽبْ ئبٌالھ –وىػىٍٗرگٗ پبٍضا »ئىچىضىىي ِۇغرىىالرصىٓ ضورىؽىٕىي، 

زىَبْ  –لىٍىۋاٌؽبْ، ئ زىگٗ ٍبوي ثبغمىالرؼب لىٍچٗ پبٍضا سػىّۇ؟ ٍبوي ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه ٍب

 «.ٔٗرضىٍٗرِۇ؟ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ



ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي وىُ ٍبراجمبْ، ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔضىٓ وىُ »_ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  56

رٔي وىُ ٍېحىػحۈرۈ  ثٗرصى؟ ئٗگٗر ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىضۇ؟ ئبغۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ گۈزٖي ثبؼال

ئبٌالھ ئبضّبٔضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرِىگْٗ ثوٌطب، ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالرصىٓ ثىر جبي صٖرٖسٕي 

ئ ضحۈرۈغّۇ وٌٍّٗٗححي. ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ھٗلحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب چولۇٔۇظ 

رٖر ئىالھ ثبرِۇ؟ غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھمب ئبزؼۇٍٔۇلحۇر. ِۇغۇ ئىػالرٔي لىٍىػحب ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثى

ھٗلىمٗت غۇوي، ئبغۇ ِۇغرىىالر ھٗلىمٗجٕىڭ ۋٖ ئىّبٕٔىڭ « ئۇٔي لوغۇ  ئىجبصٖت لىالِطىٍٗر؟

 ٍوٌىضىٓ ئېسىپ وٗجىْٗ ئبزؼۇٔالرصۇر. غۇۈب ئۇالر ئىجبصٖجٍٗرصٖ ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب جٗڭ لىٍىۋاٌىضۇ. 

ي زېّىٕٕي جۇراٌؽۇ لىٍؽبْ، ئۇٔىڭ ھٗرلبٍطي ئبغۇ ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ ٍبسػىّۇ ٍبو_ » 51

جٗرٖپٍىرىضٖ صٖرٍبالرٔي ئبلمۇزؼبْ، ئۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جبؼالرٔي لىٍؽبْ، ثىرىٕىڭ ضۈٍي 

ثىرىگٗ ئبرىٍىػىپ وٗجّٗضٍىىي ئۈچۈْ، _ جبجٍىك، ٍٗٔٗ ثىرىٕىڭ ضۈٍي جۇزٌۇق ئىىىي صېڭىسٔىڭ ثىر

؟ ثۇ ئىػالرٔي لىٍىػحب ئبٌالھ ثىٍْٗ جمب ئىجبصٖت لىٍىػّۇزائۇالرٔىڭ ئبرىطىضا جوضۇق پٍٗضا لىٍؽبْ 

ھٗلىمٗت « ثىٍٍٗ ثىرٖر ئىالھ ثبرِۇ؟ غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھمب ئۇٔي لوغۇ  ئىجبصٖت لىالِطىٍٗر؟

 غۇوي، ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ٔٗلٗصٖر ئۇٌۇؼٍۇلىٕي ثىٍٍّٗضۇ. غۇۈب ئۇالر ئبجب

 ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌىضۇ. ثوۋىٍىرىؽب ئٗگىػىپ ِٗسٍۇلبجٕي_

ضىٍٗر رٖثجىڭالرؼب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ ٍبسػىّۇ ٍبوي ثېػىؽب وۈْ _ » 51

چۈغىْٗ ئبصَٖ صۇئب لىٍطب صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ وۈٌپٗجٕي 

زاجمب رۇٔجبضبرٌىرى لىٍؽبْ و جۈرۈۋېحىضىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرٔي ٍٗر ٍۈزىضٖ ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرىىىٍٗرٔىڭ ئو

؟ ضىٍٗرگٗ ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍىػحب ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىرٖر ئىالھ ثبرِۇ؟ ئىجبصٖت لىٍىػّۇ

ضىٍٗر جوٌىّۇ ئبز ئوٍالٍطىٍٗر، غۇۈب ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب ئۇٔىڭؽب ثبغمىالرٔي غېرىه 

 لىٍىۋاٌىطىٍٗر.

ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ ٍبسػىّۇ ٍبوي ضىٍٗر _ ضىٍٗر رٖثجىڭالرؼب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ  52

لۇرۇلٍۇلٕىڭ ۋٖ صېڭىسٔىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضا ئېسىپ وٗجىٗٔضٖ ضىٍٗرگٗ ٍوي و رضىحىپ ثېرىضىؽبْ، 

لۇرؼبلچىٍىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي جىرىٍضۈرىضىؽبْ، ئىٕطبٔالرؼب ئىالھىٌ رٖھّٗجٕىڭ ٔبِبٍٗٔضىطي 

زاجمب ئىجبصٖت رٔي ثېػبرٖت لىٍىپ ئٗۋٖجىضىؽبْ ثوٌؽبْ ٍبِؽۇرٔي ٍبؼضۇرۇغحىٓ ئىٍگىرى، غبِبٌال

؟ ثۇ ئىػالرٔي لىٍىػحب ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىرٖر ئىالھ ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه لىٍىػّۇ

 «.ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر وٌٗحۈرگْٗ

ىححب ٍوق ِٗسٍۇلبجٕي صٖضٍٗپحٗ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ئۇٔي ئ زى سبٌىؽبْ ۋال»_ ضْٗ ئۇالرصى9ٓ  53

لىٍىۋېحىضىؽبْ، ئبٔضىٓ جىرىٍضۈرىضىؽبْ، ئبضّبٔضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىپ، زېّىٕضىٓ زىرائٗجٍٗرٔي 



. ئبٌالھحىٓ ثبغمىالر ثۇ صٖ  ضورىؽىٓ« زات وىُ؟چىمىرىپ ثېرىپ ضىٍٗرٔي رىسىمالٔضۇرىضىؽبْ 

الھٕىڭ غېرىىي ثبر ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌ»ئىػالرٔي لىالالِضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 «.صېگْٗ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، صٌٖىٍىڭالر ثوٌطب وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالر

ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ئبٌالھ ثىٍىػٕي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  55_ 54

ڭ جىٌ ئىػالرٔي ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ، ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرىٕىىئ زىگٗ سبش لىٍؽبْ ؼٍٗ

لٗثرىٍىرىضىٓ لبچبْ جىرىٍىپ چىمىضىؽبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍٍّٗضۇ. ئۇالر ئبسىرٖجىٗ ثبرؼبٔضا ھِّٗىٕي ثىٍىضۇ، 

ئۇالر لىَبِٗجٕىڭ صٖھػٗجٍىرىٕي ئ ز و زٌىرى ثىٍْٗ و رگْٗ چبؼضا، ئبسىرٖت ھبٍبجىٕىڭ ھٗلىمٗجْٗ 

ۇٌۇق چوۈمۇر غٗن راضث ئىىٍٗٔىىىٕي جٗزَ لىٍىضۇ. ھبٌجۇوي، ئۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئبسىرٖت جوؼر

 «.ئىچىضٖ ئىضى. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئٗلىً و زٌىرى ئبسىرٖت جوؼرۇٌۇق وور ئىضى

ثىس ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس ئ ٌۈ  »_ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر9  56

 جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىپ ِۇغۇ ھبٌىحىّىسگٗ وٌٗحۈرۈٌِٗضۇق؟

ھٗلىمٗجْٗ ثىس ۋٖ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىس ئىٍگىرى ثۇٔضاق جىرىٍىع ھٗلمىضٖ ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ _  57

ئىضۇق. ئِّٗب ئۇٔىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي و رِىضۇق، غۇۈب ثىس ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔىضۇق. ثۇ پٗلٗجال 

 صېضى.« ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىضىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش

ٍٗر ٍۈزىٕي وېسىپ، ضىٍٗرصىٓ »بپىرالرؼب ئېَحمىٕىي9 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ ئىٕىبرچي و 58

ثۇرۇٔمي گۇٔبھىبرالرٔىڭ سبراثىگٗ ئبٍالٔؽبْ صىَبرٌىرىؽب لبرا ، ئۇالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق 

ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىڭالر. ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالن 

ىطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىّۇ غۇٔضاق ھبالن لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لىٍىۋٖجىْٗ. ئٗگٗر ئىّبْ ئېَحّ

 «.لبصىرصۇر

_ ِۇغرىىالرٔىڭ ضٗٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىؽب ؼِٗىىٓ  66

ثوٌّىؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ  _ ِىىىرٌىرىضىٓ ٍۈرىىىڭ ضىمىٍّىطۇْ، ئبٌالھ چولۇَ ئۇالرؼب لبرغي 

 ضبۈب ٍبرصَٖ لىٍىضۇ.

ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالر9  61

ِۇئّىٍٕٗر ثىسٔي لورلۇجۇۋاجمبْ غۇ ئبزاة لبچبْ چۈغىضۇ؟ ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ ض زۈۈالرصا راضحچىً 

 صٍٖضۇ.« ثوٌطبۈالر، ئبغۇ ئبزاثٕي ثىر وٌٗحۈرۈ  ثبلّبِطىٍٗر؟

ىٍٗر ئبٌضىرا  وٗجىْٗ ئبغۇ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّي ض»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  61

 «.ٍېمىٕضا ثېػىڭالرؼب وېٍىػي ِۇِىىٓ



_ غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ئىٕطبٔالرؼب جوٌىّۇ ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، چۈٔىي ئىٕطبٔالر ئۇٔي ئىٕىبر  62

لىٍطىّۇ، ئبضىٍَىك لىٍطىّۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضۇ. ئٗھۋاي غۇٔضاق 

ۇ، ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئىٍحىپبجىؽب غۈوۈر لىٍّبٍضۇ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ ۋٖ جۇرضىّ

 سبٌىص ئىجبصٖت لىٍّبٍضۇ.

_ ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕىّۇ ۋٖ ئبغىبرا لىٍؽبٍٔىرىٕىّۇ  63

 ئٌٗۋٖجحٗ ئېٕىك ثىٍىپ جۇرىضۇ.

وىػىٍٗر و رٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ٍېسىٍّىؽبْ ھېچ _ ئبضّبْ _ زېّىٕضا  64

 ٔٗرضٗ ٍولحۇر. ٌٗۋھۇٌّٗھپۇز ثوٌؽبْ ۋٖ ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبٔضۇر.

_ غٗوطىسوي، ثۇ لۇرئبْ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ئۇالر ئىشحىالپالغمبْ و پٍىگْٗ ٔٗرضىٍٗر  65

 بٍبْ لىٍىپ ثېرىضۇ.جوؼرۇٌۇق ھٗلىمٗجٕي ث

_ ثۇ لۇرئبْ ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زى ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت  66

جبپمبْ ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ ضبلالٍضىؽبْ رٖھّٗجحۇر، ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ لۇجۇٌضۇرىضىؽبْ 

 ھىضاٍٗجحۇر.

مىالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ئىشحىال  _ غٗوطىسوي، رٖثجىڭ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ۋٖ ثبغ 67

جوؼرۇٌۇق لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، گۇٔبھىبرالرٔي 

جبزاال ، ٍبسػي ئىع لىٍؽبٔالرٔي ِۇوبپبجالٍضۇ. ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ جٗڭ 

ّبٍضۇ، ھٗر ٔٗرضىٕي جوٌۇق ۋٖ ئېٕىك وېٌٍٍّٗٗضۇ، ئۇٔىڭ چىمبرؼبْ ھ وۈِىگٗ ھېچىىُ لبرغي چىمبٌ

 ثىٍىضۇ، ئۇٔىڭ صٖرگبھىضا ھٗلىمٗت ضبسحىٍىممب لىٍچٗ ئبرىٍىػىپ لبٌّبٍضۇ.

 ئۇٔىڭؽب جبٍبٔؽىٓ،_ غۇۈب، ضْٗ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌالھمب ئىػٗٔچ لىٍؽىٓ،  68

پئوچۇق ھٗلىمٗت چۈٔىي ئبٌالھ ضبۈب ٍېحٗرٌىىحۇر. ئۇٔحۇِىؽىٕىي، ضْٗ لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ ئو

 ئۈضحىضىطْٗ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھ صىٍىٕي پېچٗجٍىۋٖجىٍٗٔىىحىٓ ِٗٔىۋى ئ ٌۈوٍٗرصىٓ  76

ثوٌۇ  لبٌؽبٔالرؼب صٖۋىحىڭٕي ئبۈٍىحبٌّبٍطْٗ، غۇٔىڭضٖن ئبٌالھ ئوپئوچۇق ھٗلىمٗجٕي 

ڭٕي ئبۈالغحىٓ لۇٌىمىٕي گبش لىٍىپ لوٍؽبْ وىػىٍٗرگىّۇ ٍۈز ئ رىگْٗ ۋالحىضا صٖۋىحى

 .ئبۈٍىحبٌّبٍطْٗ



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھ صىٍىٕي وور لىٍىۋٖجىْٗ ئبصِٖٕىّۇ ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ھىضاٍٗجىٗ  71

چىمىراٌّبٍطْٗ. ضْٗ صٖۋىحىڭٕي پٗلٗت ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبْ ۋٖ 

 ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي ئبۈالٍضىؽبْ وىػىٍٗرگىال ئبۈٍىحبالٍطْٗ.

ِٗئطىَٗجحٗ، ھٗلىمٗجىٗ لبرغي جۇرۇغحب ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمي،  –الرٔىڭ گۇٔبھ _ ئۇ 71

ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ۋٖ ئبٌالھ چىمبرؼبْ ھ وۈِضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىي ضٗۋٖثٍىه ئۇالرؼب 

ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئبزاة ئٌِٗٗگٗ ئبغمبْ، ئۇالر ٍٗر ٍۈزىضىىي ئٗڭ ٔبچبر لٗۋَ ثوٌۇ  لبٌؽبْ چبؼضا، 

رؼب زېّىٕضىٓ غۇٔضاق ثىر ِٗسٍۇلٕي چىمىرىّىسوي، ئۇ ِٗسٍۇق ئۇالرؼب لىَبِٗجىٗ ئبسىر زاِبٔضا ئۇال

ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئىٕطبٔالرٔىڭ لۇرئبٔؽب، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋ ئۇٔىڭ صىٕىؽب 

 ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئبصٍِٖٗرٔىڭ ئ زى ئىىٍٗٔىىىٕي ض زٌٍٗضۇ.

_ ثىس ئىٕطبٔالرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپالٍضىؽبْ وۈٔي، ھٗرثىر ئۈِّٗجٕىڭ ئىچىضىٓ ثىسٔىڭ  72

پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرصىٓ ثىر جو  ئبصِٖٕي چىمىرىّىس _ صٖ، ئۇالرٔىڭ  _ صٌٖىً 

بة جۇٔجىطىضىٓ ئبسىرىؽىچٗ ھِّٗىطي جوپالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئبٔضىٓ ئۇالر غۇ جوپالٔؽبْ پېحي ھېط

 ٍِٗضأىؽب ھٍٗضىٍىضۇ.

پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ھٗرثىر ئۈِّٗجحىٓ ثىر جو  وىػي  –_ ثىسٔىڭ صٌٖىً  74_  73

ِْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ »ھېطبة ٍِٗضأىؽب وېٍىپ جوپالٔؽبْ چبؼضا، ئبٌالھ ئۇالرؼب9 

ىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىّٕي ۋٖ ئ –ئبٍٗجٍىرىّٕي، ِېٕىڭ ٍٗوىٗ 

پبوىحٍىرىّٕي جوٌۇق ثىًٍّٗ  _ ثوٌؽبْ ھٗلىمىٌ ِٗثۇص ئىىٍٗٔىىىّٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً 

صٍٖضۇ. ئۇالر « ٔېّٗ لىٍؽبٔحىڭالر؟ضىٍٗر زاصى جۇرۇ ، ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍضىڭالرِۇ؟ ئۇٔضاق ثوٌّىطب، 

ي، ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب وبپىرٌىمٕي جبٌال  ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبٍٔىم

ئبزاة جېگىػٍىه ثوٌضى. غۇۈب، ئۇالر  ئ زٌىرىٕي ئبغۇ لبجحىك ئبزاثحىٓ لوؼضا  لبالالٍضىؽبْ ھېچجىر 

 ئ زرٖ جبپبٌّبٍضۇ.

_ ئبغۇ ئىٕىبرچي وبپىرالر ثىسٔىڭ لۇصرىحىّىسگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىّىسٔي  75

چىٕي ئبراَ ئبٌىضىؽبْ ۋٖ ئۇسالٍضىؽبْ ۋالىث لىٍىپ ثٗرصۇق، وۈٔضۈزٔي جىرىىچىٍىه و رِِٗضۇ؟ ثىس وې

لىٍىػي ئۈچۈْ ٍورۇق لىٍىپ ثٗرصۇق. غٗوطىسوي، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ ِۇٔضاق ئبٌّىػىپ 

جۇرۇغىضا ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ، ئۇٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ 

 ٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئوپئوچۇق ئبالِٗجٍٗر ثبر.وبجحىٍىمىؽب ئىػى

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطراـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۇر چبٌىضىؽبْ وۈٕٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئۇ وۈٔضٖ  76

ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي  وىػىٍٗرٔىڭ  ھِّٗىطىٕي لبجحىك لورلۇٔچ ثبضىضۇ، پٗلٗت ئبٌالھ 



وۈٔضىىي لورلۇٔچحىٓ ئبِبْ لبٌىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ، ھِّٗٗ غٗپمٗت لىٍىپ لوؼضىؽبْ ثٗٔضىٍىرىال ثۇ 

 ِٗسٍۇلبت ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ثوٍطۇٔؽبْ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ھبٌضا وېٍىضۇ.

_ ضْٗ جبؼالرؼب لبرا  ئۇالرٔي ئ ز ئورٔىضا ِۇلىُ جۇرىضۇ صٖ  ئوٍال  لبٌىطْٗ، ھبٌجۇوي،  77

  جۇرىضۇ. ِبٔب ثۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي پۇسحب ئۇالر غبِبي ھٗرىىٗجٍٗٔضۈرىضىؽبْ ثۇٌۇجالرصٖن ٍۈرۈغۈ

ٍبِبْ ثبرٌىك  –ٍبراجمبْ ئبٌالھٕىڭ ضٗٔئىحىضۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗر لىٍىۋاجمبْ ٍبسػي 

ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئبسىرٖجحٗ ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا 

 ثېرىضۇ.

الھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھ _ وىّىي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئبٌ 78

ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ھبٌضا وٌٗطٗ، ئۇٔىڭؽب وبجحب ئٗجىر ثبر، ھِّٗىضىٓ ٍبسػي ۋٖ 

 جٕٗٔٗت ثبر. ئۇالر ثۇ وۈٔضٖ لورلۇٔچحىٓ ئِٗىٓ ثوٌىضۇ. —ئٗۋزٖي ِۇوبپبت 

رۈظ ۋٖ ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىع ثىٍْٗ _ وىّىي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈ 86

ضىٍٗر »وٌٗطٗ، ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىضىىي جبزاضي ٍۈزىچٗ صوزاسمب جبغٍىٕىػحۇر. ئۇالرؼب وبٍىپ9 

 صېَىٍىضۇ.« پٗلٗت صۇَٔبصىىي لىٍّىػىڭالرؼب جېگىػٍىه جبزاٌىٕىطىٍٗر

ِۇغۇ ئۇٌۇغ ِْٗ ِٗوىىضىٓ ئىجبرٖت »پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  ئي [81_ 81 

غٗھٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمىال ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇٌضۇَ، ئبٌالھ ثۇ غٗھٗرصٖ ٔبھٗق لبْ 

 –ج وۈغٕي، وىػىٍٗرگٗ زۇٌۇَ لىٍىػٕي، لۇرۇلٍۇق ھبٍۋأٍىرىٕي ئوۋالغٕي، ثۇ غٗھٗرٔىڭ صٖي 

گىال ئىجبصٖت صٖرٖسٍىرىٕي وېطىػٕي چٗوٍىضى. ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭضۇر. ِْٗ ئبٌالھٕىڭ ئ زى

لىٍىػمب، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌۇغمب، لۇرئبٕٔي وىػىٍٗرگٗ ئولۇ  ثېرىػىٗ 

. غۇ ئېٕىمىي، وىّىي لۇرئبٕٔىڭ ھىضاٍىحىٕي لوثۇي لىٍىپ جوؼرا ٍوٌؽب وىرىضىىْٗ ۋٖ «ثۇٍرۇٌضۇَ

ىٕىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ. ِْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ئٗگىػىضىىْٗ، ثۇٔىڭ پبٍضىطي ۋٖ ِۇوبپبجي غۇ وىػ

ِْٗ پٗلٗت ئ ز لٗۋِىٕي »وىّىي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزىضىىْٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 

 «.ئبگبھالٔضۇرؼۇچي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىرىّْٗ، ھىضاٍٗت ِېٕىڭ ئىٍىىّضٖ ئِٗٗش

ئٗڭ گۈزٖي ِٗصھىَٗ ۋٖ ِبسحبغالر ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  82

ضىٍٗرگٗ ئ زۈۈالرصىىي، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي )ئ ز لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ  

صٌٖىٍٍىرىٕي و رضىحىضۇ، ضىٍٗر ثۇ صٌٖىٍٍٗرٔي جؤۇٍطىٍٗر، ثۇ صٌٖىٍٍٗر ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕىڭ ٍوٌىٕي 

گٗ غۇٔىڭؽب و رضىحىپ ثېرىضۇ. رٖثجىڭ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػٍىرىڭالرصىٓ ؼبپىً ئِٗٗضحۇر، ضىٍٗر

 «.لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ



 



 لٗضٗش ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ِىُ_ جب، ضىٓ،  1

ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ ئبٍٗجٍٗر ئىٕطبٔالر صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىضا _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِْٗ  1

 .ھبجٗت ثوٌىضىؽبْ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئوپئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر

_ ثۇ لۇرئبٔؽب ئىػىٕىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ض زى ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ  2

ٗ ئىع و رىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئىجرٖت ثوٌطۇْ صٖ ، ضبۈب ِۇضب ۋٖ پىرئٗۋْ و رضٗجّىطي ثوٍىچ

 .لىططىطىٕىڭ ثىر لىطّىٕي ھٗلىمىحي ثىٍْٗ ئولۇ  ثېرىّىس

_ غۈثھىطىسوي، پىرئٗۋْ ٍٗر ٍۈزىضٖ جوٌىّۇ ھٗصصىضىٓ ئبغحي، ئ زىٕي لبٌحىص چبؼال   3

ٗثىمىٕي ثوزٖن لىٍضى، ثوزٖن وٗجحي، ِىطىر ئبھبٌىطىٕي جٗثىمىٍٗرگٗ ث ٌۈ ، ئۇالرصىٓ ثىر ج

لىٍىٕؽبٔالر ئىطرائىً ئٗۋالصى ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ئوؼۇٌٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈ ، لىسٌىرىٕي لۇي لىالجحي. 

 .چۈٔىي پىرئٗۋْ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىالرصىٓ ئىضى

ثىس پىرئٗۋْ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثوزٖن لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ِٗرھِٗٗت لىٍىػٕي، ئۇالرٔي ٍبسػي  [5_ 4

ئىػالرصا ٍوٌجبغچي ۋٖ ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍؽۇچي لىٍىػٕي، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ھبالن 

 ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ صىَبرىؽب ئىگٗ لىٍىػٕي، ئۇالرٔي ئۇ زېّىٕضا وۈچ  _ لۇۋۋٖت ضبھىجي

لىٍىػٕي، پىرئٗۋٔگٗ، ۋٖزىرى ھبِبٔؽب ۋٖ ئۇالرٔىڭ لوغۇٔىؽب ئىطرائىً ئٗۋالصى جٗرىپىضىٓ وېٍىضۇ، 

صٖ  ئٗٔطىرىگْٗ ھبالوٗجٕي و رضىحىػٕي، ئۇالرٔي ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضٖ جۇؼۇٌؽبْ ثىر 

 ثوۋالٕىڭ لوٌي ثىٍْٗ ئ ز صىَبرىضىٓ چىمىرىػٕي ئىراصٖ لىٍؽبْ ئىضۇق.

ٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئبٔىطي پىرئٗۋٕٔىڭ ئۇٔىّۇ ثبغمب ثوۋالالرٔي _ ِۇضب جۇؼۇ 7_  6

ثوؼۇزٌىۋٖجىٗٔضٖن ثوؼۇزٌىۋېحىػىضىٓ لورلۇ ، ٔېّٗ لىٍىػىٕي ثىًٍّٗ جۇرؼبٔضا، ثىس ئۇٔىڭؽب9 

ِۇضبٔي سبجىرجَٗ ھبٌضا ئېّىحىىٓ، پىرئٗۋْ صائىرىٍىرىٕىڭ ئۇٔي ثىٍىپ لېٍىػىضىٓ ئٗٔطىرىطٗڭ، »

ېٍىپ ئ ٌحۈرۈۋېحىػىضىٓ لورلّبً، ئۇٔىڭضىٓ ئبٍرىٍىػمب ؼِٗىىٓ ثوٌّبً، ئۇٔي ئۇالرٔىڭ ئۇٔي جۇجۇۋ

ضبٔضۇلمب ضېٍىپ ٔىً صٖرٍبضىؽب لوٍۇ  ثٗرگىٓ. ثىس ئۇٔي چولۇَ ضبۈب لبٍحۇرىّىس ۋٖ ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗر 

صٖ  ئىٍھبَ لىٍضۇق. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي ِۇضبٔي ضبٔضۇلمب ضېٍىپ « لىٍىپ ئٗۋٖجىّىس

بضىؽب لوٍۇ  ثٗرصى، ئۇٔي پىرئٗۋٕٔىڭ ئبصٍِٖىرى جېپىۋېٍىپ صٖرٍبصىٓ ضۈزۈۋاٌضى. ثۇ ٔىً صٖرٍ



ئىػٕىڭ ئبلىۋىحي ئبٌالھٕىڭ ِۇضبٔي ئۇالرؼب صۈغّْٗ لىٍىػي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ِۇضبٔىڭ لوٌىضا ھبالن 

 ثوٌۇغي ئىضى. غٗوطىسوي، پىرئٗۋْ، ھبِبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ لوغۇٍٔىرى گۇٔبھىبر ِۇغرىىالر ئىضى.

ثۇ ثبال ِبۈب ۋٖ ضبۈب سۇغبٌٍىك ثېؽىػالٍضۇ، ئۇٔي »ىرئٗۋٕٔىڭ ئبٍبٌي پىرئٗۋٔگ9ٗ _ پ 8

صېضى. ھبٌجۇوي، « ئ ٌحۈرِٗۈالر، ثٌٗىي ئۇ ثىسگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٖر ٍبوي ئۇٔي ثبال لىٍىۋاالرِىس

 پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرى ئ زٌىرىٕىڭ ئبغۇ ثبٌىٕىڭ لوٌىضا ھبالن ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇلّبٍححي.

ٔٗرىطىضىٓ  _ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطىٕىڭ لٌٗجي ِۇضبٔىڭ ؼېّىضىٓ ثبغمب صۇَٔبصىىي ھِّٗٗ  16

سبٌىٌ ثوٌۇ  لبٌضى، ئۇ ِۇضبٔىال ئوٍالٍضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌضى، ئٗگٗر ثىس ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ 

چىٓ ئىػىٕىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثوٌطۇْ صٖ  ئۇٔىڭ لٌٗجىٕي ضٗۋرچبٍٔىك ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرِىگْٗ 

 بق، ئۇ ِۇضبٔىڭ ئ زىٕىڭ ثبٌىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ئبغىبرىال  لوٍؽىٍي جبش لبٌؽبْ ئىضى.ثوٌط

ِۇضبٔىڭ »_ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطي ئۇٔي ٔىً صٖرٍبضىؽب لوٍۇ  ثٗرگٗٔضٖ، ئۇٔىڭ ئبچىطىؽب9  11

صېضى. ِۇضبٔىڭ ئبچىطي ئۇٔي « وٍٕٗىگٗ چۈغىىٓ، ئۇٔىڭ ئبلىۋىحي لبٔضاق ثوٌىضۇ ثىٍىۋاالٍٍي

 ىپ ِبۈضى، پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرى ئۇ لىسٔىڭ ِۇضبٔىڭ ئبچىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗححي.ٍىرالحىٓ و زىح

_ ِۇضبٔي ئبٔىطىؽب لبٍحۇرۇ  ثېرىػىّىسصىٓ ثۇرۇْ، ِۇضبٔي ئىٕىىئبٔىالرٔىڭ ئېّىحىػىضىٓ  11

ضىٍٗرگٗ ِۇضبٔي ٍبسػي »ِٗھرۇَ لىٍؽبْ ئىضۇق. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇضبٔىڭ ئبچىطي ئۇالرؼب9 

« ثبلىضىؽبْ ثىر ئبئىٍىٕي و رضىحىپ لوٍبٍّۇ؟ ئۇالر ِۇضبٔي ئىشالش ثىٍْٗ ثبلىضۇئېّىحىپ ئوثضاْ 

 صېضى. ئۇالر ثۇ جٌٗٗپٕي لوثۇي لىٍضى.

_ ِۇضبٔىڭ ئبٔىطىٕي سۇغبي ثوٌطۇْ، و ۈٍي ئبراَ جبپطۇْ، لبٍؽۇرِىطۇْ ۋٖ  12

 ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي لبٍحۇرۇ  ثېرىع ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ لىٍىع ھٗلمىضىىي ۋٖصىطىٕىڭ

ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍطۇْ صٖ ، ثىس ِۇضبٔي ئبٔىطىؽب لبٍحۇرصۇق. ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ 

ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ. ٌېىىٓ ِۇغرىىالر جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕىڭ ھٗق 

 ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

لۇۋۋىحي ٍېحىٍگْٗ ۋٖ ئٗلٍي جوغمبْ چبؼضا، ثىس ئۇٔىڭؽب ئىٍىُ  –_ ِۇضب چوڭ ثوٌۇ ، وۈچ  13

ئىجبصىحي  –_ ھېىّٗت ئبجب لىٍضۇق، ثىس ئىػٕي ِۇوِّٗٗي لىٍؽۇچىالرٔي سۇصصى ِۇضبٔي جبئٗت 

 ۋٖ ِۇوِّٗٗي ئىع لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن ِۇوبپبجالٍّىس.

_ ِۇضب غٗھٗر ئبھبٌىطي ؼٗپٍٗجحىىي ثىر ۋالىححب لورلمبْ ھبٌضا غٗھٗرگٗ وىرصى، ئۇ  14

ثوٌطب، ٍٗٔٗ  لٗۋِىضىٓۋاجمبٍٔىمىٕي و رصى. ئۇالرٔىڭ ثىرى ئ ز غٗھٗرصٖ ئىىىي وىػىٕىڭ ئۇرۇغۇ

ثوٌؽبْ ئبصَٖ ئ زىٕىڭ صۈغّىٕىگٗ لبرغي ئۇٔىڭضىٓ  لٗۋِىضىٓثىرى پىرئٗۋٕٔىڭ لٗۋِىضىٓ ئىضى. ئ ز 



. ِۇضب ئۇٔي ِۇغث ثىٍْٗ ثىرٔي ئۇرۇۋىضى، ئۇ ئبصَٖ ئ ٌۈ  لبٌضى. ِۇضب ئۇٔي جىٍىضىٍبرصَٖ 

ثۇ غٍٗحبٕٔىڭ ئىػىضۇر، چۈٔىي غٍٗحبْ ِېٕىڭ ئبچچىمىّٕي »ٓ ئېَححي9 ئ ٌحۈرۈ  لوٍؽبٔضىٓ وېَى

 لوزؼبجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ ئۇ ئبصِٖٕي ئۇرصۇَ ۋٖ ئ ٌضى. غۈثھىطىسوي، غٍٗحبْ ئىٕطبٔالرؼب 

)ثۇ ۋٖلٗ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ  «ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر ۋٖ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرؼۇچىضۇر

 پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇغحىٓ ثۇرۇْ ثوٌؽبْ ئىضى .

ئي رٖثجىُ! ِْٗ ضْٗ ئ ٌحۈرۈغىٗ ثۇٍرۇِىؽبْ ثىر ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرۈ  »_ ِۇضب ئېَححي9  15

غۇٔىڭ «. لوٍۇ  ھٗلىمٗجْٗ ئ زۈِگٗ ئ زۈَ زۇٌۇَ لىٍضىُ، ِېٕىڭ ثۇ گۇٔبھىّٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ

بجبٌىمىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇٔىڭ س

 ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ئي رٖثجىُ! ضْٗ ِبۈب جٗۋثٗ لىٍىػٕي ٔېطىپ لىٍىع، گۇٔبھٍىرىّٕي »_ ِۇضب ئېَححي9  16

ع ئبرلىٍىك وبجحب ِٗرھِٗٗت لىٍضىڭ، ِٗؼپىرٖت لىٍىع ۋٖ ِبۈب و پٍىگْٗ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍى

ھېچمبٔضاق گۇٔبھىبرٔىڭ گۇٔبھ لىٍىػىؽب ۋٖ ئبضىٍَىك لىٍىػىؽب ئېرىػىپ جۇرۇ ،  ِْٗ ثۇالرؼب

 «.ٍبرصِٖچي ثوٌّبٍّْٗ

_ ِۇضب پىرئٗۋٕٔىڭ  غٗھرىضٖ ئٗجىطي ئٗجىگٗٔضٖ )لىجحىَٕىڭ لىطبضىٕي ئېٍىع  17

چ ئىچىضٖ ئٗجراپىؽب لبرا  غٗھٗر لورلۇٔ ئۈچۈْ ثىرضي ِېٕي ئىسصٖ  لبالرِۇ صٖ  

ئبرىال  ٍۈرٖجحي. جوضبجحىٓ جۈٔۈگۈْ ئۇٔىڭضىٓ )پىرئٗۋْ لٗۋِىضىٓ ثوٌؽبْ  ثىر لىجحىؽب 

لبرغي ٍبرصَٖ جىٍىگْٗ ئبصَٖ ثۇ لېحىُ  ثبغمب ثىر لىجحىؽب لبرغي ِۇضبصىٓ ٍٗٔٗ ٍبرصَٖ 

ؼۇْ ئبصَٖ ضْٗ جوال سبجب ئىع لىٍىضىؽبْ ئوپئوچۇق ئبز»جىٍىضى، ِۇضب ئۇٔىڭؽب9 

 .صېضى« ئىىٗٔطْٗ

ِۇضب! ضْٗ  ئي»_ ِۇضب ِىطىرٌىك ئبصِٖگٗ )لىجحىؽب  لوي ئۇزاجّبلچي ثوٌؽبٔضا، ئۇ ئبص9َٖ  18

ضْٗ زېّىٕضا ئىطالھ  ؟جۈٔۈگۈْ ثىر ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرگٗٔضٖن ِېٕىّۇ ئ ٌحۈرِٗوچىّۇضْٗ

 صېضى.« ْثوٌۇغٕي سبٌىّبً، پٗلٗت زوِىگٗر ثوٌۇغٕىال سبالٍضىىٗٔطٗلىٍؽۇچىالرصىٓ 

ِۇضب! پىرئٗۋْ  ئي»_ ثۇ ئٗضٕبصا، ثىر ئبصَٖ غٗھٗرٔىڭ ٍىراق چېحىضىٓ ئبٌضىرا  وېٍىپ9  16

لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى ضېٕي ئ ٌحۈرۈغٕي پىالٔالۋاجىضۇ،  ضْٗ ثۇ غٗھٗرصىٓ صٖرھبي چىمىپ 

 صېضى.« وٗجىىٓ، ِْٗ ئٌٗۋٖجحٗ، ضبۈب و ٍۈٔۈ  ضِٗىّىٌ ٔٗضىھٗت لىٍىۋاجىّْٗ

غۇٔىڭ ثىٍْٗ پىرئٗۋٕٔىڭ غٗھىرىضىٓ لورلۇٔچ ئىچىضٖ ئٗجراپمب ثبلمبْ ھبٌضا چىمىپ _ ِۇضب  11

 وٗجحي ۋٖ ئبٌالھمب صۇئب لىٍىپ، ثۇ زاٌىُ لٗۋِضىٓ لۇجمۇزۇغىٕي جىٍىضى. 



ِۇضب پىرئٗۋٕٔىڭ چبۈگىٍىضىٓ لۇجۇٌۇ ، ِٗصٍْٗ غٗھىرى جٗرٖپىٗ لبرا  _  11

ثبرىضىؽبْ ئٗڭ ٍبسػي ٍوٌؽب رٖثجىّٕىڭ ِېٕي ِٗصٍٗٔگٗ »ٍۈزٌٗٔگْٗ چېؽىضا 

 .صېضى« ٍېحٗوٍىػىٕي ئۈِىض لىٍىّْٗ

_ ئۇ ِٗصٍٗٔضىىي ثىر ثۇاللٕىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگٗٔضٖ چبرۋىٍىرىٕي ضۇؼىرىۋاجمبْ ثىر جو  وىػىٕي  12

و رصى، ئۇ ٍٗٔٗ ثۇ ثىر جو  وىػىضىٓ ٍىرالحب جۇرۇ  لوٍٍىرىٕي ضۇصىٓ جوضۇ  جۇرۇۋاجمبْ ئىىىي 

ٌٗر چبرۋىٍىرىٕي ضۇؼىرىپ ثوٌؽبٔضا ئ زٌىرىٕىڭ لوٍٍىرىٕي ضۇؼىرىع ئۈچۈْ لىسٔي و رصى. ئۇالر ئٗر

وۈجۈ  جۇراجحي. ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔي و رۈ  صىٍي ثىرصىٕال ٍۇِػب  وٗجحي ۋٖ ئۇالرؼب ئىچ 

ثىس ئٗرٌٗر ثىٍْٗ »صٖ  ضورىضى، ئۇالر9 « ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌضى؟»ئبؼرىححي، ئبٔضىٓ ئۇالرصى9ٓ 

ىراٌّبٍّىس، غۇۈب پبصىچىالر چبرۋىٍىرىٕي ضۇؼىرىپ ثوٌّىؽۇچٗ، ثىس لوٍٍىرىّىسٔي لىطحىٍىپ ضۇؼ

« ضۇؼىراٌّبٍّىس، ئبجىّىس ثوٌطب ٍبغىٕىپ لبٌؽبْ ثوۋاٍضۇر، لوٍالرٔي ضۇؼىرىػمب وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ

 صېضى.

_ ِۇضب ئۇ ئىىىي لىسٔىڭ لوٍٍىرىٕي ضۇؼىرىػىپ ثٗرصى، ئبٔضىٓ ئبرلىطىؽب ثۇرۇٌۇ  ثىر  13

 –ئي رٖثجىُ! ضْٗ ِبۈب ئبجب لىٍىضىؽبْ ٍېّٗن »ٕىڭ ضبٍىطىؽب ثېرىپ ضبٍىضا  ئوٌحۇرۇ 9 صٖرٖس

صېضى. چۈٔىي ئۇٔىڭ « ئىچّٗوىٗ ئوسػىؽبْ ھٗرلبٔضاق ثىر ٔېّٗجىٗ ٔبھبٍىحي ِوھحبجّْٗ

 لورضىمي لبجحىك ئېچىپ وٗجىْٗ ئىضى.

بٔىڭ ٍېٕىؽب _ ِۇضب لوٍٍىرىٕي ضۇؼىرىپ ثٗرگْٗ ھېٍىمي ئىىىي لىسٔىڭ ثىرى ِۇض 14

لوٍٍىرىّىسٔي ضۇؼىرىپ ثٗرگٍٗٔىىىڭٕىڭ ھٗلمىٕي ثېرىع ئۈچۈْ ئبجبَ »ئۇٍبجچبٍٔىك ثىٍْٗ وېٍىپ9 

صېضى. ِۇضب ئۇ لىسالرٔىڭ ئبجىطي غۇئٍٗجٕىڭ لېػىؽب ثېرىپ، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ « ضېٕي چبلىرىۋاجىضۇ

لورلّىؽىٓ، زاٌىُ »لٗۋِي ثىٍْٗ ثېػىضىٓ ئ جىْٗ لىططىٕي ض زٌٗ  ثٗرصى. غۇئٍٗت ئۇٔىڭؽب9 

 صېضى.« لۇجۇٌضۇڭ، چۈٔىي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ثىسٔىڭ زېّىٕىّىسؼب ئىگٗ ثوالٌّبٍضۇ لٗۋِضىٓ

ئبجب! ئۇٔي ضْٗ لوٍالرٔي ثېمىػمب  ٍبٌال   ئي»_ ئۇ ئىىىي لىسٔىڭ ثىرى ئبجىطىؽب9  15

رٔىڭ ئٗڭ ئىػٍٗجىىٓ، چۈٔىي ضْٗ لوٍالرٔي ثېمىع ئۈچۈْ ٍبٌال  ئىػٍىحىضىؽبْ ئبصٍِٖٗ

 صېضى.« ٍبسػىطي، وۈچٍۈن ۋٖ لوٍالرٔي لوؼضاغحب ئىػٗٔچٍىه ثوٌؽىٕىضۇر

ِبۈب ضٗوىىس ٍىً ئىػٍٗ  ثېرىػىڭ ثٗصىٍىگٗ ضبۈب ثۇ ئىىىي »ِۇضبؼب ئېَححي9  غۇئٍٗت_  16

لىسىّٕىڭ ثىرىٕي ٍبجٍىك لىٍىػٕي سبالٍّْٗ، ئٗگٗر ئوْ ٍىٍٕي جوغمۇزۇۋٖجطٗڭ ئۇِۇ ئىشحىَبرىڭ، 

ْ ٍىً ئىػٍٗ  ثېرىطْٗ صٖ  ضېٕي ِۇغٗلمٗجىٗ ضېٍىپ لوٍۇغٕي سبٌىّبٍّْٗ، ئِّٗب ِْٗ ئو

ئبٌالھ سبٌىطب، ِېٕىڭ ۋٖصىطىگٗ ۋاپب لىٍىضىؽبْ، ٍېٕىضىىىٍٗرگٗ ٍبسػىٍىك لىٍىضىؽبْ ضبٌىھ ئبصَٖ 

 «.ئىىٍٗٔىىىّٕي ثىٍىپ لبٌىطْٗ



صصٖجٕىڭ ثۇ ئىىىىّىسٔىڭ ئبرىّىسصىىي جوسحبِضۇر، ثۇ ئىىىي ِۇ»_  ِۇضب ئېَححي9  17

لبٍطىطىٕي جوغمۇزضبَ جوغمۇزاً، ِْٗ ۋٖصِٖگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ ثوٌىّْٗ، ثۇٔىڭضىٓ  زىَبصٖ 

لىٍىٕىػىٕي سبٌىّبٍّْٗ، ئبٌالھ ثىسٔىڭ ض زىّىسگٗ گۇۋاھحۇر، ئۇ ثىسٔي و زىحىپ جۇرىضۇ، ثىسٔىڭ ثۇ 

 «.جوسحبِىّىسٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ

مۇزۇ  ثوٌۇ ، ئبئىٍىطىٕي ئېٍىپ ِىطىرؼب _ ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئوْ ٍىٍٍىك ِۇصصٖجٕي جوغ 18

ضىٍٗر ثۇ ٍٗرصٖ »لبرا  ٍوٌؽب چىممبْ چېؽىضا، ئۇ جۇر جېؽي جٗرٖپحٗ ثىر ئوجٕي و رصى، ئۇ ئبٍبٌىؽب9 

جۇرۇ  جۇرۇۈالر، ِېٕي وۈجۈۈالر، چۈٔىي ِْٗ ٍىرالحىٓ ثىر ئوت و رۈ  لبٌضىُ، ثٌٗىي ئۇ ٍٗرصىٓ 

« ر ئۈچۈْ ئوجحىٓ ثىر پبرچٗ چوغ ئېٍىپ وېٍٗرِْٗثىرٖر سٗۋٖر ٍبوي ضىٍٗرٔىڭ ئىططىٕىػىڭال

 صېضى.

_ ِۇضب ئوجٕىڭ ٍېٕىؽب وٌٗگٗٔضٖ ئبٌالھ ۋاصىٕىڭ ئوڭ جٗرىپىٕىڭ گىرۋىىىگٗ جوؼرا  21_  26

ِۇضب! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي  ئي»وېٍىضىؽبْ ِۇثبرٖن جبٍضىىي صٖرٖر جٗرٖپحى9ٓ 

ٔىضا لىٍضى. ِۇضب ھبضىطىٕي جبغٍىۋىضى، ئۇ جىرىه صٖ  « ئبٌالھّْٗ. ضْٗ ھبضبۈٕي جبغٍىؽىٓ

ئٗجضىھبؼب ئبٍالٔضى، ئۇ ھبضىٕىڭ جېس ھٗرىىٗجٍىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي و رگٗٔضٖ ئبرلىطىؽب ثۇرۇٌۇ  لبچحي، 

ِۇضب! ِْٗ جٗرٖپىٗ وٌٗگىٓ، ھېچ  ئي»وٍٕٗىگٗ لبرىَبٌّىضى، ثۇ چبؼضا ئبٌالھ ٔىضا لىٍىپ9 

 چالرصىٓ ئِٗىٓ ثوٌؽۇچىالرصىٕطْٗ.لورلّىؽىٓ. چۈٔىي ضْٗ ثبرٌىك لورلۇٔ

_ لوٌۇۈٕي لوٍٕۇۈؽب ضبٌؽىٓ ۋٖ ئۇٔي چىمبرؼىٓ، ئۇ ئبق وېطٗي ٍبوي ثبغمب ضٗۋٖثحىٓ  21

ئِٗٗش، ثٌٗىي ھېچمبٔضاق ئٍٗىجطىس ھبٌضا لبرصٖن ئبپئبق ثوٌۇ  چىمىضۇ، لورلۇٔچحىٓ ئبِبْ 

ئبٍٍىٕىػي ۋٖ لوٌۇۈٕىڭ  ثوٌۇظ ئۈچۈْ لوٌٍىرىڭٕي ٍىؽىۋاٌؽىٓ. ئي ِۇضب! ھبضىٕىڭ ئٗجضىھبؼب

چوۈٍىرىؽب رٖثجىڭ  لٗۋِىٕىڭئبپئبق ثوٌۇ  لېٍىػي لبجبرٌىك ثۇ ئىىىي ِ جىسٖ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ 

 .صېضى« ، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ وبجحىجبغٍىرى وبپىر لٗۋِضۇرپبوىححۇر. غٗوطىسويجٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ 

ئي رٖثجىُ! ِْٗ پىرئٗۋٕٔىڭ لٗۋِىضىٓ ثىر ئبصِٖٕي ئ ٌحۈرۈ  »_ ِۇضب ئېَححي9  23_  22

لوٍؽبْ ئىضىُ، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ِېٕي ئ ٌحۈرۈۋېحىػىضىٓ لورلۇۋاجىّْٗ. لېرىٕضىػىُ ھبرۇٕٔىڭ 

ي ِېٕي لوٌال  پٍٗؽِٗجٗرٌىىىّٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ٍبرصِٖچ ڭجىٍي ِېٕىڭىىضىٓ راۋاْ، غۇۈب ئۇٔى

ثوٌۇغي ۋٖ ئۇالرؼب ض زٌىرىّٕي ئۇلحۇرۇ  ثېرىػي ئۈچۈْ، ئۇٔي ِْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئٗۋٖجىىٓ. 

صېگْٗ ض زۈِٕي ئىٕىبر ‹ ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ›چۈٔىي ِْٗ ئۇالرٔىڭ 

 «.لىٍىػىضىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ

ىڭالرؼب پىرئٗۋْ ضېٕي لېرىٕضىػىڭ ثىٍْٗ وۈچٍٗٔضۈرىّىس، ئىىى»_ ئبٌالھ ِۇضبؼب ئېَححي9  24

پبوىث ئبجب لىٍىّىس. ئۇالر ضىٍٗرگٗ ھٗرگىس زىَبٔىٗغٍىه  –ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىگٗ لبرغي وۈچٍۈن صٌٖىً 



لىالٌّبٍضۇ. ئي ِۇضب، ھبرۇْ ئىىىىڭالر ۋٖ ضىٍٗرگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ثىسٔىڭ 

 «.ٗ لىٍىطىٍٗر. ِ جىسىٍىرىّىس ئبرلىٍىك پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىگٗ لبرغي چولۇَ ؼٌٗىج

_ ِۇضب پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب ئ زىٕىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئٗۋٖجىٍگْٗ  25

پبوىحٍىرىّىس ثىٍْٗ ثبرؼبْ چبؼضا،  –ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً 

ۇ  چىمبرؼبْ ضېھىرصىٓ ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ ٔٗرضىٍٗر پٗلٗجال ضْٗ ئوٍضۇر»ئۇالر ِۇضبؼب9 

ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش، ثىس  ثۇرۇْ ئ جىْٗ ئٗجضاصٌىرىّىسٔىڭ زاِبٔىضا ثۇٔضاق ٔٗرضىٕىڭ ثبرٌىمىٕي 

 صېضى.« ئبۈال  ثبلّىؽبْ ئىضۇق

رٖثجىُ ئ زىٕىڭ صٖرگبھىضىٓ وىّٕىڭ ھىضاٍٗت ئېٍىپ »_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ئېَححي9  26

ئبسىرٖجحٗ ٍبسػي ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، غٗوطىسوي، وٌٗگٍٗٔىىىٕي ۋٖ وىّٕىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ 

 «.زاٌىّالر ھٗرگىس ِۇراصىؽب ٍېحٌٍّٗٗضۇ

وبجحىالر! ِْٗ ئ زۈِضىٓ ثبغمب ئىجبصٖت  ئي»_ پىرئٗۋْ ئ ز لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب ئېَححي9  27

ع پىػۇرۇ  ِْٗ ھبِبْ! ضْٗ سى ئيلىٍىٕىػمب الٍىك ٍٗٔٗ ثىر ئىالھٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍٍّّْٗٗ. 

ئۈچۈْ ئېگىس ثىر ثىٕب ضبٌؽىٓ، ثٌٗىي ِْٗ ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ چىمىپ ِۇضبٔىڭ ئىجبصٖت لىٍىپ ۋٖ صۇئب 

لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ ِٗثۇصىٕي و رۈغۈَ ِۇِىىٓ. غٗوطىسوي، ِْٗ ِۇضبٔي ثىسگٗ ئېَحمبْ ض زٌىرىضٖ 

 «.چولۇَ ٍبٌؽبٔچىالرصىٓ صٖ  ئوٍالٍّْٗ

لىٍىپ و رٖۈٍىضى، زوِجۇٌۇق  _ زېّىٕىضا زورٌۇق )ِىطىر  _ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔي  28

ِۇضبؼب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىػحىٓ ثبظ جبرجحي، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ 

 جىرىٍضۈرۈٌٍّٗضىؽبٍٔىمىٕي گۇِبْ لىٍىػحي.

بالن _ ٔىھبٍٗت، ثىس پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٍٔىرىٕي جبزاال  صېڭىسؼب جبغال  ھ 36

لىٍىۋٖجحۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زىٕىڭ رٖثجىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ زاٌىّالرٔىڭ 

 ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ.

_ ثىس  پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕي وىػىٍٗرٔي صوزاسمب چبلىرىضىؽبْ ثبغالِچىالر لىٍضۇق،  31

ۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ٍبرصِٖگٗ ئېرىػٌٍّٗٗضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ وبپىرالر ۋٖ پبضىمالر ئۇالرؼب ئٗگىػىض

 ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر.

_ ثىس پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕي صۇَٔبصا ثىس جٗرٖپحىٓ سبرٌىممب، ؼٗزٖپىٗ ۋٖ ٌٗٔٗجىٗ  31

ئٗڭ ٍىرگىٕىػٍىه ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ثوٌىضۇ  ئٌِٗٗيىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ئۇچرا  جۇرىضىؽبْ لىٍضۇق. ل

 ۋٖ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىٕؽۇچىالرصىٓ ثوٌىضۇ.



ۇھٕىڭ لٗۋِي، ئبص، ضِٗۇص لٗۋٍِىرى، ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ۋٖ ِٗصٍْٗ س ٔ_  غۈثھىطىسوي، ثى 32

، ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍضۇق. ئبھبٌىطي لبجبرٌىك ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ

پبوىحٍىرى ثبر ثوٌۇ ، ئۇالر ثۇ وىحبة  –ئۇٔىڭضا ئىطرائىً ئٗۋالصى ئۈچۈْ ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىً 

ئبرلىٍىك ئ زٌىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك، ٔېّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضۇ، ئۇٔىڭضا ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي 

ىڭ ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىٕي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ رٖھّٗت ثبر ئىضى. ثۇ ئۇالرٔ

 ئٗضٍىػي ۋٖ ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىػي، جۇزوورٌۇق لىٍّبضٍىمي ئۈچۈٔضۇر. 

پٍٗؽِٗجٗر! ثىس جۇر جېؽىٕىڭ ؼٗرة جٗرىپىضٖ ِۇضبؼب ۋٖھَي لىٍىپ ئِٗرىّىسٔي  ئي_  33

ىّٕۇ ئِٗٗش ئىضىڭ. ثۇ ٍٗجىۈزگْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇ جبٍضا ٍوق ئىضىڭ، ضْٗ ثۇ ۋٖلٗٔي و رگٍٗٔٗرص

 ۋٖلٗ ضبۈب ۋٖھَي ٍوٌي ثىٍْٗ ٍېحىپ وٌٗضى.

ثبرٌىممب وٌٗحۈرصۇق، ئۇالر ئۇزۇْ زاِبْ  ئۈِّٗجٍٗرٔي_ ئِّٗب ثىس ِۇضبصىٓ وېَىٓ ٔۇرؼۇْ  34

ٍبغىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇالر ئبٌالھ ثىٍْٗ ثوٌؽبْ ئٗھضىطىٕي ئۇٔحۇ  لبٌضى، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي 

ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئولۇ  ثٗرگۈچي  ئىچىضٖ ئۇالرؼبئبھبٌىطىٕىڭ  ٍِْٗٗصئورۇٔضىّىضى، ضْٗ 

ثوٌۇ  جۇرؼبّٔۇ ئِٗٗضطْٗ، ٌېىىٓ ضْٗ ِۇضب جوؼرۇٌۇق ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ سٗۋٖر ۋٖھَىضۇر، ئۇ 

 ضېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ِۇضبؼب ٔىضا لىٍؽبْ چبؼضا، ضْٗ جۇر جېؽىٕىڭ ٍېٕىضا ٍوق ئىضىڭ، ضْٗ  35

ثۇ جوؼرۇٌۇق ھېچ ٔٗرضىٕي و رِىضىڭ. ٌېىىٓ  ثىس ضېٕي رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ثىر رٖھّٗت لىٍىپ، 

ئبگبھالٔضۇرضۇْ صٖ   لٗۋِٕيضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ھېچجىر ئبگبھالٔضۇرؼۇچي وٌّٗىگْٗ ثىر 

ق. ثۇ ئۇالرٔىڭ ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ٍبسػىٍىممب ئِٗٗي لىٍىػي، ضْٗ جوضمبْ ٍبِبْ ئٗۋٖجحۇ

 ئىػالرٔي جٗرن ئېحىػي ئۈچۈٔضۇر. 

ئي »ٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ ئبزاة چۈغطٗ، رٖثجى_ ئبغۇ وبپىرالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ  36

ەتيىرىڭگە ثىسگە ثىرەر پەٍغەٍجەر ئەۋەتنەُ ثوىسبڭ ئىذىڭ، سېْىڭ ئبٍرٖثجىّىس! 

دېَەسيىنيىرى ئۊچۊُ )سېْي ئۈالرغب « ئەگىطەتتۈق ۋە ٍۆٍىْيەردىِ ثوالتتۈق

 .پەٍغەٍجەر قىيىپ ئەۋەتتۈق(

ثىسگٗ »_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبغۇ لٗۋِگٗ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  وېٍىۋىضى، ئۇالر9  37

ٗ ثوٌّبِحي؟ ئٗۋٖجىٍگْٗ ثۇ پٍٗؽِٗجٗرگىّۇ ِۇضبؼب ثېرىٍگٗٔضٖن ھېططىٌ ِ جىسىٍٗر ثېرىٍط

صېضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! « ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ وىحبثّۇ جٗۋراجحٗن ثىرالال ٔبزىً لىٍىٕطب ثوٌّبِحي؟

ٍٗھۇصىَالر ثۇرۇْ ِۇضبؼب وٌٗگْٗ جٗۋراجٕي ئىٕىبر لىٍىپ، جٗۋرات ثىٍْٗ »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 



ىطىٕي ئىٕىبر لىٍىّىس لۇرئبْ ثىر _ ثىرىٕي وۈچٍٗٔضۈرىضىؽبْ ئىىىي ضېھىرصۇر، ثىس ثۇالرٔىڭ ئىىىىٍ

 «.صېضى ئِٗٗضّۇ؟

ئٗگٗر ضىٍٗر گۇِبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌىضىؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  38

ثوٌطبۈالر، ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ جٗۋرات ثىٍْٗ لۇرئبٔؽب لبرىؽبٔضا جېشىّۇ جوؼرا ثىرٖر وىحبة وٌٗحۈرۈ  

 «.ثېمىڭالرچۇ، ِْٗ ئۇٔىڭؽب ئٗگىػًٗ

ئۆزىىرىْىڭ  ۋە ر ئۈالر سەُ تەىەپ قىيغبّْي مەىتۊرەىَىسە_ ئەگە 57

قبّذاق دەىىو مەىتۊرەىَىسە، ثىيگىْني، يىرىْي مۊچگە ئىگە قىيىذىغبُ ھېچسەپسەتى

ئۈالر پەقەت ئۆزىىرىْىڭ ّەپسي خبھىطىغىال ئەگىطىذۇ. ئبىالھ ئبتب قىيغبُ ھىذاٍەتنە 

ىَْۈ ئبزغۈُ ئبدەً ٍوقتۈر. ئەگەضَەً، ئۆزىْىڭ ّەپسي خبھىطىغب ئەگەضنەُ ئبدەٍذ

ضەمسىسمي، ئبىالھ ئۆزىْىڭ ئەٍرىگە خىالپيىق قىيىص ۋە ثەىگىيىَىيىرىذە چەمتىِ 

ئېطىپ مېتىص ئبرقىيىق، ئۆزىگە زۇىۈً قىيغبُ مبپىر قەۋٍْي توغرا ٍوىذا ٍېڭىطقب 

 ٍۈۋەپپەق قىيَبٍذۇ.

ۋٖ ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ  _ ضېٕىڭ لٗۋِىڭٕي ئۈگۈت ئبٌطۇْ صٖ ، ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي جٗپطىٍىٌ 41

 ثٗرصۇق.

_ لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ثىس وىحبة ثٗرگْٗ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ئ ز  41

 وىحبثٍىرىٕي ئ زگٗرجىۋٖجّىگْٗ وىػىٍٗر لۇرئبٔؽب ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحىضۇ.

ثىس لۇرئبٔؽب ئىػٗٔضۇق، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي »_ ئۇالرؼب لۇرئبْ جىالۋٖت لىٍىٕؽبْ چبؼضا، ئۇالر9  42

لىٍضۇق. غٗوطىسوي، ئۇ رٖثجىّىس جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗلىمٗجحۇر،  ثىس ثۇ لۇرئبْ ٔبزىً 

« ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرىّۇ ِۇضۇٌّبْ ئىضۇق. چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ صىٕي ثىرصۇر، ئۇ ثوٌطب ئىطالَ صىٕىضۇر

 صٍٖضۇ.

ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجي وىػىٍٗرگٗ لىٍؽبْ لىٍىٕؽبْ  ٍۇلىرىضا ضۈپٗجٍىرى ثبٍبْ _ 44_  43

ئىىىي ھٗضطٗ لىٍىپ ثېرىٍىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضبِبۋى 

وىحبثمب ۋٖ لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگٍٗٔىىي ئۈچۈٔضۇر. ئۇالرٔىڭ ضۈپٗجٍىرى غۇوي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

جبلٗجٍىه وىػىٍٗرصۇر، ئۇالر ٍبسػىٍىك ئبرلىٍىك ٍبِبٍٔىمٕي  –ضٗۋرئِٗرىٕي ئورۇٔضاغحب چىضاٍِىك ، 

جوضىضۇ، ثىس ئۇالرؼب رىسىك لىٍىپ ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ضٗر  لىٍىضۇ، ٍبِبْ 

ض زٌٗرٔي ئبۈال  لبٌطب ثۇٔضاق ض زٌٗرگٗ لۇالق ضبٌّبٍضۇ، ٍبِبْ گٗپٍٗرٔي لىٍؽۇچىالرؼب9 

 زىّىس ئۈچۈٔضۇر، ثىس ئۇٔىڭضىٓ ۋاز وٗچٍّّٗىس، ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرِۇ ثىسٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىّىس ئ»

ئ زۈۈالر ئۈچۈٔضۇر، ئۇٔىڭ گۇٔبھي ئ زۈۈالرؼب ثوٌىضۇ، ثىس ضىٍٗرگٗ رٖصصىَٗ ثېرىّىس صٖ  ۋالحىّىسٔي 



ئىطرا  لىٍّبٍّىس، ضىٍٗر ثىسصىٓ پٗلٗت ٍبسػي ض زٌٗرٔىال ئبۈالٍطىٍٗر، ثىس ضىٍٗرگٗ 

ِبضٍىػىپ گٗ  لىٍىپ ئوٌحۇرِبٍّىس. چۈٔىي ثىس ٔبصأالرٔىڭ ٍوٌىٕي سبٌىّبٍّىس ۋٖ  ٔبصأٍىمىڭالرؼب

. ِبٔب ثۇ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر «ئۇٔضاق ٍوٌضىّۇ ِبۈّبٍّىس

 لىٍىضىؽبْ ئٗڭ ٍبسػي ض زصۇر. 

ٓ لىالٌّبٍطْٗ، ٌېىى_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئ زۈڭ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق  45

ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئ زى سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ئىّبٔؽب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ. )چۈٔىي   ئۇ

 ئبٌالھ  وىّٕىڭ ھىضاٍٗجىٗ الٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

ئٗگٗر ثىس ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ئٗگىػىپ، ئ زىّىسٔىڭ »_ ِٗوىىٍىه وبپىرالر9  46

صىٓ ٍۈز ئ رۈضٗن، ئۇ چبؼضا ثىس ئ ٌحۈرۈٌۈظ، ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىع، ِبي _ ِۈٌۈوىّىس ِٗثۇصٌىرىّىس

صېضى. ثىس ئۇالرٔي جىٕچ « جبراج لىٍىٕىع ثىٍْٗ ئ ز ٍۇرجىّىسصىٓ لوؼال  چىمىرىٍىّىس –جبالْ 

غٗھٗرصٖ جۇرؼۇزِىضۇلّۇ؟ ثۇ غٗھٗرصٖ لبْ ج وۈغٕي چٗوٍىّىضۇلّۇ؟ ثۇ غٗھٗرگٗ ثىس جٗرٖپحىٓ 

پ ثېرىٍگْٗ جۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي وٌٗحۈرۈٌۈ  جۇرىضۇ ئِٗٗضّۇ؟ ٌېىىٓ ئبغۇ رىسىك لىٍى

لىّّىحىٕي ثىٍٍّٗضۇ، غۇۈب ئۇالر ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب  _ ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ لٗصىر

 لىٍؽبْ زاجمب غۈوۈر لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍّبٍضۇ.

ىك جۇرِۇغمب ثېرىٍىپ وٗجىٍٗٔىىحىٓ سۇصىٕي ٍولىحىپ _ ثىس ئبھبٌىطي وٍٗىپ _ ضبپبٌ 47

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋېٍىپ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ 

لبرغي چىممبْ ٔۇرؼۇْ غٗھٗرٌٗرٔي ھبالن لىٍىۋٖجحۇق، ِبٔب ثۇ ئۇالرٔىڭ جۇراٌؽۇ جبٍٍىرى ثوٌۇ ، 

ۋالىححىٓ ثبغمب چبؼالرصا ھېچىىُ جۇرؼبْ  ٗبٍالرصا ئبزؼىٕئۇالر ھبالن ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ ج

ئِٗٗش. ثىس ثٗٔضىٍىرىّىسگٗ غۇٔضاق ئىگىضارچىٍىك لىٍىّىسوي، ئۇالرٔي ۋاپبت لىٍضۇرىّىس، ئبٔضىٓ 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ  –صٖرگبھىّىسؼب لبٍحۇرىّىس، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 

 ېرىّىس.ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ث

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ِٗوىٗ غٗھىرىگٗ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئولۇ  ثېرىضىؽبْ ثىرٖر  48

پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجًّٗ جۇرۇ ، ئۇٔىڭ ئٗجراپىضىىي غٗھٗرٌٗرٔي ضېٕىڭ ھبٍبت ۋالحىڭضا ھبالن 

ي ھبالن لىٍؽبْ غٗھٗرٌٗرصىٓ ثبغمىطىٕئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍضۇ. ئبھبٌىطي وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىپ 

 لىٍّىضۇق.

ِبي لبجبرٌىمالر ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصىال  –_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍىٕؽبْ ثبٌىچبلب، پۇي  56

ئىحبئٗجّْٗ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضىؽبْ ٔېّٗت ۋٖ ئ زۈۈالرٔي زىٕٕٗجٍٍٗضىؽبْ زىٕٕٗجحۇر. ئبٌالھٕىڭ 



ضىٍٗر جېشىچٗ ئٗلٍىڭالرٔي  ئٗڭ ٍبسػي ۋٖ ِٗۈگۈٌۈوحۇر. ئي لٗۋَ!ثٗٔضىٍىرىگٗ ثېرىضىؽبٍٔىرى 

 ؟ ٍبسػي ثىٍْٗ ٍبِبٕٔىڭ پٗرلىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟ئىػٍٗجِّٗطىٍٗر

حبئٗت لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ثىس ئۇٔىڭؽب جٕٗٔٗجٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ ۋٖ ئبسىرى ئۇٔىڭ ٗ ئى_ ثىسگ 51

ىرىضىٓ ٔٗجىجىطىگٗ ئېرىػىضىؽبْ ئبصَٖ ثىٍْٗ، ثىس صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ھۇزۇر _ ھبالۋٖجٍىرىضىٓ، ٌٗززٖجٍ

ثٗھرىّْٗ لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ئبزاثمب ھبزىر لىٍىٕؽبٔالر لبجبرىضىٓ ثوٌىضىؽبْ ئبصَٖ 

ئوسػبغّۇ؟ ئۇالر ئوسػبظ ئِٗٗش. غۇۈب ھٗرثىر ئٗلىً ئىگىطي ئ زىگٗ پبٍضىٍىك ئىػٕي لىٍىػي 

 الزىُ. ئٗڭ پبٍضىٍىك ئىع ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭ رازىٍىمىٕي جىٍٗغحۇر.

ضىٍٗر ئ ز گۇِبٔىڭالرچٗ ِبۈب »_ ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔي چبلىرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئۇالرؼب9  51

 صٍٖضۇ. « غېرىه صٖ  لوغۇۋاٌؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر لېٕي؟

ئي رٖثجىّىس! ئٗٔٗ غۇالر ثىس ئبزصۇرؼبْ »_ ئبزاثمب الٍىك ثوٌؽبْ وبپىر ٍوٌجبغچىالر9  52

ثوٌطبق، ئۇالرٔىّۇ غۇٔضاق ئبزصۇرصۇق. ئِٗضى ئۇالرصىٓ ٍىرالٍىػىپ وىػىٍٗرصۇر. ثىس لبٔضاق ئبزؼبْ 

 صېَىػىضۇ.« ضبۈب ضىؽىٕضۇق. زاصى ئۇالر ثىسگٗ چولۇّٔبٍححي، ثٌٗىي غٍٗحبٔؽب چولۇٔبجحي

ضىٍٗر صۇَٔبصا ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي لبٍرىپ لوٍۇ  »_ لىَبِٗت وۈٔي ِۇغرىىالرؼب9  53

صېَىٍگٗٔضٖ، ئۇالر ِٗثۇصٌىرىٕي چبلىرىضۇ، ئِّٗب ئۇ « رىڭالرچولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭالرٔي چبلى

وبغىي، صۇَٔبصىىي ۋالحىّىسصا »ِٗثۇصالر ئۇالرؼب جبۋاة ثېرٌٍّٖٗضۇ، ئۇالر ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا، 

 صېَىػىپ وېحىضۇ. «جوؼرا ٍوٌؽب ئٗگٗغىْٗ ثوٌطبلچۇ!

ضىٍٗر ثىس ئٗۋٖجىْٗ »_ ئبٌالھ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي چبلىرىضىؽبْ وۈٔضٖ ئۇالرؼب9  54

 صٍٖضۇ.« پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔېّٗ صٖ  جبۋاة ثٗرصىڭالر؟

پبوىحي ثوٌّىؽبچمب، ٔېّٗ صېَىػٕي  –_ ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىٕي ئبلال  وٌٗحۈرىضىؽبْ صٌٖىً  55

 ثىرىضىٓ ضورىػبٌّبٍضۇ. _ ثىًٍّٗ لبٌىضۇ، ھٗجحب ئۇالر ٔېّٗ صٖ  جبۋاة ثېرىػٕي ثىر

ىضىٓ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبْ، ئبٌالھمب ئىجبصٖجٕي سبٌىص لىٍؽبْ، _ ئِّٗب ِۇغرىىالر ئىچ 56 

ئبٌِٗضٖ ال ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ئىىىى

ِۇراصىؽب ٍېحىضىؽبٍٔىمي ِۇلٗررٖرصۇر
 (72 

. 

                                                             
، ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ چىممبٔضاصېگْٗ ض ز ئبصٖجحٗ ئۈِىض لىٍىػٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ. ئِّٗب ثۇ ض ز ئبٌالھ جبئبالصىٓ «عطي»ئٗرٖة جىٍىضىىي

ئىىٍٗٔىىىٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ جبئبال ۋٖصىطىگٗ ئٗضال سىالپٍىك ٔٗرضىٕىڭ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضىؽبٍٔىمىٕىڭ ِۇلٗررٖر 

 _ثٗت.86_جوَ،3«أيسر ال فاسري»لىٍّبٍضۇ.



ىٕي ئىّبْ ۋٖ ھىضاٍٗجىٗ _ رٖثجىڭ ٔېّىٕي ٍبرىحىػٕي سبٌىطب غۇٔي ٍبرىحىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىط 57

جبٌالٍضۇ. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىّٕىڭ جبٌالظ ھٗلمي ٍولحۇر. ئبٌالھ پبوحۇر، ئۇالرٔىڭ غېرىه 

 ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈٔضۇر. وٌٗحۈرگْٗ

 ثىٍىپ جۇرىضۇ. لىٍؽبٍٔىرىٕىّۇ_ رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕىّۇ ۋٖ ئبغىبرا  58

ىٗ  _ ٍېگبٔٗ ئبٌالھحۇر، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، صۇَٔبصىّۇ، _ ئۇ ٍٗو 66

ئبسىرٖجحىّۇ ئٗڭ گۈزٖي ِٗصھىَٗ ۋٖ ِبسحبغالر ئۇٔىڭؽب سبضحۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ 

چىمىرىع ئۇٔىڭؽب سبضحۇر. ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھمب ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ 

 ىطىٍٗر.صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌ

ئي ئىٕطبٔالر! صٖ  ثېمىڭالرچۇ، ئٗگٗر ئبٌالھ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  61

وېچىٕي ضىٍٗر ئۈچۈْ جب لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ضوزۇٌىضىؽبْ لىٍطب، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ضىٍٗرگٗ ثىر 

 «.ر؟ٍورۇلٍۇق ئېٍىپ وېٌٍٍٗٗضىؽبْ ئىالھ ثبرِۇ؟ ضىٍٗر جېشىچٗ ھٗق ض زٔي ئبۈٍىّبِطىٍٗ

صٖ  ثېمىڭالرچۇ! ئٗگٗر ئبٌالھ وۈٔضۈزٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ جب لىَبِٗت »_ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  61

وۈٔىگٗ لٗصٖر ضوزۇٌىضىؽبْ لىٍطب، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ضىٍٗر ئبراَ ئبٌىضىؽبْ وېچىٕي ئېٍىپ 

 «.وېٌٍٍٗٗضىؽبْ ئىالھ ثبرِۇ؟  ضىٍٗر جېشىچٗ ثۇ ھٗلىمٗجٕي و رِِٗطىٍٗر؟

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي وېچىضٖ ئۇسال  ئبراَ ئبٌطۇْ، وۈٔضۈزصٖ جىرىىچىٍىه  62

ئىسصىطۇْ ۋٖ غۈوۈر لىٍطۇْ صٖ ، وېچىٕي لبراۈؽۇ، وۈٔضۈزٔي ٍورۇق  پٗزٌىٕيلىٍىپ ئبٌالھٕىڭ 

 لىٍىپ ٍبراجمبٍٔىمي ئۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ رٖھّىحىٕىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر.

ضىٍٗر ئ ز »ۇ ِۇغرىىالرٔي چبلىرىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ، ئۇالرؼب9 _ ئبٌالھ ئبغ 63

 صٍٖضۇ.« گۇِبٔىڭالرچٗ ِبۈب غېرىه صٖ  لوغۇۋاٌؽبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر لېٕي؟

_ ثىس ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ھٗرثىرىضىٓ، ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصىىي ئٗھۋاٌىؽب ۋٖ  64

ر لىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ثىرٖرصىٓ گۇۋاھچي ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىب

ضبسحب ِٗثۇصالرٔي »چىمىرىّىس، ئبٔضىٓ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرگ9ٗ 

صٍّٖىس. ئۇالر غۇ « پبوىحىڭالر ثوٌطب وٌٗحۈرۈۈالر!–ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبٍٔىمىڭالرؼب صٌٖىً 

پبوىحٍىرىٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ٍېٕىضا ئىىٍٗٔىىىٕي، ھٗلىمٗجٕىڭ ئبٌالھمب  –چبؼضىال ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىً 

سبش ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضۇ. صۇَٔبصا ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرٔىڭ و زٌىرىضىٓ 

ؼبٍىت ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب ئٗضمبجّبٍضۇ، ثٌٗىي ئۇالرؼب زىَبْ ٍٗجىۈزۈ  ئۇالرٔىڭ صوزار ئٗھٍي 

 ٖة ثوٌىضۇ.ثوٌۇغىؽب ضٗۋ



ئىضى. ئۇ ئ ز لٗۋِىگٗ جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىػحب ۋٖ  لٗۋِىضىِٓۇضبٔىڭ  _ ھٗلىمٗجْٗ لبرۇْ 65

صۇَٔبٔىڭ سٗزىٕىٍىرىضىٓ غۇ لٗصٖر  –ھبوبۋۇرٌۇلحب جوٌىّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي. ثىس لبرۇٔؽب ِبي 

ٔبھبٍىحي و    و   ثٗرگْٗ ئىضۇلىي، سٗزىٕىٍىرىٕىڭ ئبچمۇچٍىرىٕي و جۈرۈظ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن،

ضْٗ ئېرىػىْٗ ِبي »ئۇٔىڭؽب ئېَححي9  ٗۋِيضا لوىػىٍٗرگىّۇ ھٗلىمٗجْٗ ئېؽىر وېٍٗجحي. ئ ز ۋالحى

صۇَٔبؼب ثۇٔچىٍىه و رٖۈٍٗ  وٗجّٗ. چۈٔىي ئبٌالھ ٔېّٗجىٗ و رٖۈٍٗ  وٗجىْٗ ۋٖ ٔېّٗت  –

 ثٗرگۈچىگٗ غۈوۈر لىٍّبٍضىؽبٔالرٔي ٍبلحۇرِبٍضۇ.

ِبٌالرٔي ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ضٗر  لىٍىع ۋٖ ئبٌالھمب  –ي _ ئبٌالھ ضبۈب ثٗرگْٗ پۇ 66

ئىحبئٗت لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ئبسىرٖجٍىه ضبۋاثٕي جىٍىگىٓ، ھبالي 

ٔېّٗجٍٗرصىٓ ئىطرا  لىٍّبً ثٗھرىّْٗ ثوٌۇظ ئبرلىٍىك صۇَٔبصىىي ٔېطىۋٖۈٕىّۇ ئۇٔحۇِىؽىٓ، 

ٍىك  لىٍؽبٔضٖن، ضّٗٔۇ ِوھحبجالرؼب ضٗصىمٗ لىٍىپ صۇَٔب ئبجب لىٍىپ ضبۈب ٍبسػى –ئبٌالھ ِبي 

ٍبسػىٍىك لىٍؽىٓ، لٗۋِىڭگٗ چوۈچىٍىك لىٍىپ ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي ئىسصىّىگىٓ. چۈٔىي 

 «.ئبٌالھ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽۇچىالرٔي ٍبسػي و رٍِٗضۇ

 ِْٗ ثۇ ثبٍٍىممب پٗلٗت ئ زۈِضىىي» لبرۇْ ئ زىگٗ ٔٗضىھٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرگ9ٗ_  67

صېضى. لبرۇْ ئ زىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىٍٗٔٗر ئىچىضىٓ « ئبالھىضٖ ثىٍىُ ۋٖ ئىمحىضار ثىٍْٗ ئېرىػحىُ

ئ زىگٗ لبرىؽبٔضا جېشىّۇ وۈچٍۈن، جوپٍىؽبْ پۇي _ ِېٍي جېشىّۇ و   ثوٌؽبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ھبالن 

ىڭ گۇٔبھٍىرى لىٍىۋٖجىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىضىّۇ؟ ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ئۇ گۇٔبھىبرالرٔ

ٍىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔي ىپٗلٗت وبٍىع جٗرىمىطىضىال ضوئبي ضور . ئۇالرصىٓضۈرۈغحٗ لىٍىّٕبٍضۇ

 ئ زىٕىڭ ثىٍگىٕىگٗ ئبضبضْٗ جبزاالٍضۇ.

ئبٌضىؽب  لبرۇْ ئ زىٕىڭ ثبٍٍىمىٕي ۋٖ غ ھرىحىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ، ئ ز لٗۋِىٕىڭ_  68

ٍبضىٕىپ چىمحي. صۇَٔب جىرىىچىٍىىىٕي و زٌٍٗضىؽبْ  ثبرٌىك زىٕٕىحي ثىٍْٗ ھٗغِٗٗجٍىه ھبٌضا

وبغىي ثىسگىّۇ لبرۇٔؽب ثېرىٍگٗٔضٖن ثبٍٍىك، غ ھرٖت ۋٖ زىٕٕٗت »وىػىٍٗر ئۇٔي و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، 

 صېضى.« ئىگٗ ئىىْٗ وبجحب ٔېطىۋىگٗثېرىٍگْٗ ثوٌطىچۇ، لبرۇْ ھٗلىمٗجْٗ صۇَٔبٌىمحىٓ 

ثىٍگْٗ، ھٗلىمٗجٕي چۈغٗٔگْٗ وىػىٍٗر لبرۇٔضٖن  _ ئبٌالھٕي جؤۇؼبْ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي 76

ئىطىث ضىٍٗرگٗ! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭؽب »ثوٌۇغٕي ئبرزۇال  وٗجىْٗ ھېٍىمي وىػىٍٗرگ9ٗ 

ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ 

ْ ِۇوبپبجي لبرۇْ ئېرىػىْٗ ِبي _ صۇَٔبصىٓ و   ٍبسػىضۇر. وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ ثېرىضىؽب

ثۇ ٔٗضىھٗجٍٗرٔي پٗلٗت ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ، گۇٔبھ ئىػالرصىٓ ئ زىٕي 



ضبلٍىؽبْ ۋٖ ٔٗپطىٕىڭ ٍوٌطىس جٌٗٗپٍىرىگٗ لبرغي وۈرٖظ لىٍؽبْ وىػىٍٗرال لوثۇي لىٍىپ ئِٗٗي 

 صېضى.« لىٍىضۇ

لبرۇٕٔي ئۇٔىڭ ئ ٍي _ جبٍي ثىٍْٗ لوغۇ  ٍٗرگٗ ٍۇجمۇزۇۋٖجحۇق. ئۇٔي  _ ٔىھبٍٗت، 71

ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌىضىؽبْ ثىرٖر لوغۇْ چىمّىضى، لبرۇْ ئ زىٕىّۇ ئبٌالھٕىڭ 

 جبزاضىضىٓ لوؼضا  لبالٌّىضى.

ؽبْ ۋٖ _ جۈٔۈگۈْ جېشي لبرۇٕٔىڭ ئورٔىضا ثوٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍؽبٔالر ثۇ ۋٖلٗصىٓ ئىجرٖت ئبٌ 71

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ »ئ زٌىرىگىّۇ غۇٔضاق جبزأىڭ چۈغۈغىضىٓ لبجحىك لورلمبْ ھبٌضا 9 

جبر لىٍىضۇ، ئبٌالھ ثىسگٗ ِٗرھِٗٗت  ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕيئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ 

ٕي ٍٗرگٗ لىٍّىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ثىسٔىڭ ئبغۇ ض زىّىس ضٗۋٖثٍىه ثىسٔىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ لبرۇٔ

ٍۇجمۇزؼبٔضٖن ٍۇجمۇزۇۋٖجىْٗ ثوالجحي، ِبٔب و رصۈۈّۇ؟ وبپىرالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِۇراصىؽب 

 صېَىػحي.« ٍېحٌٍّٗٗضۇ

_  ئٗٔٗ غۇ ئبسىرٖت ٍۇرجىضۇر. ثىس ئۇٔىڭ ٔېّىحىٕي ٍٗر ٍۈزىضٖ  ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ  72

و زٌىٍّٗضىؽبٔالرؼب سبش لىٍضۇق.  ثبظ جبرجىپ چوۈچىٍىك لىٍىػٕي ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍىػٕي

ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػحىٓ ئىجبرٖت ئٗڭ ٍبسػي ئبلىۋٖت ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ  ٍبسػي 

 ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ ئ زىٕي ضبلٍىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ِٗٔطۇپحۇر. –ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، گۇٔبھ 

ْ چىٓ ئىّبْ، ئىشالش ۋٖ _ وىّىي ئبسىرٖت ٍۇرجىؽب ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ثوٌؽب 73

 ئٌِٗٗي صىّٕۇئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ِۇۋاپىمالغمبْ ٍبسػي ئِٗٗي ثىٍْٗ وېٍىضىىْٗ، ئۇ لىٍؽبْ 

وبجحىراق ِۇوبپبجمب ئېرىػىضۇ، ئۇ ِۇوبپبت ثوٌطب جٕٗٔٗت ۋٖ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجحۇر. وىّىي ٍبِبْ 

 ػٍىرىؽب ٍبرىػب جبزا ثېرىٍىضۇ.ئىع ثىٍْٗ وېٍىضىىْٗ، ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍؽبٔالرؼب پٗلٗت ئ ز لىٍّى

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبْ، ئۇٔي وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزۈغٕي ۋٖ ئِٗٗي  74

لىٍىػٕي پٗرز لىٍىپ ثٌٗگىٍىگْٗ زات، ئٌٗۋٖجحٗ ضېٕي ئ زۈڭ چىمىپ وٗجىْٗ ِٗوىىگٗ لبٍحۇرىضۇ. 

ھىضاٍٗت ئېٍىپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي، رٖثجىُ وىّٕىڭ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

 «.ٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇئبزؼۇٍٔۇلحب جۇرۇۋاجمبوىّٕىڭ ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرالٍىػىپ ئوپئوچۇق 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ثۇرۇْ لۇرئبٕٔىڭ ضبۈب ۋٖھَي لىٍىٕىػىٕي ئۈِىض لىٍّىؽبْ ئىضىڭ،  75

لىٍضى. غۇۈب ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ثۇ غٗپمٗت لىٍىپ، لۇرئبٕٔي ضبۈب ٔبزىً  –ٌېىىٓ ئبٌالھ ضبۈب رٖھىُ 

 صِٖچي ثوٌۇ  لبٌّىؽىٓ.ب ٍبروبجحب ٔېّىحىگٗ غۈوۈر لىٍؽىٓ، ھٗرگىس ِۇغرىىالرؼب، ئبزؼۇٔالرؼ



_ ئبٌالھ ضبۈب ئبٍٗجٍىرىٕي ٔبزىً لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ ِۇغرىىالر ضېٕي ِٗزوۇر ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ  76

لوٍّىطۇْ. رٖثجىڭٕىڭ صىٕىٕي  ھٗق صىٕٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي وىػىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزۈغحىٓ جوضۇ 

 ٍٗجىۈزگىٓ، ھٗرگىسِۇ ِۇغرىىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌّىؽىٓ.

_ ئبٌالھمب لوغۇ  ضبسحب ئىالھالرصىٓ ثىرٖرضىگٗ ئىجبصٖت لىٍّىؽىٓ. ئبٌالھحىٓ ثبغمب  77

ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ زاجىضىٓ ثبغمب ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبسىرى پبٔىٌ ثوٌؽۇچىضۇر، ھ وۈَ 

ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ، چولۇَ ئٌِٗٗىڭالرصىٓ پٗلٗت ئبٌالھمب سبضحۇر، ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، 

 ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر.

 



 ئٗٔىٗبۇت ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .ِىُ _ ئٌٗىؿ، الَ،  1

صٖ  لوٍطىال، ئبٌالھ ئ زٌىرىٕي ضىٕىّبضحىٓ، ئىّحىھبْ « حۇقئىّبْ ئېَح»_ ئىٕطبٔالر  1

 لىٍّبضحىٓ جبغال  لوٍىضۇ صٖ  ئوٍالِضۇ؟

_ ئۇالرصىٓ ثۇرۇْ ثىس پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىْٗ ئۈِّٗجٍٗرٔىّۇ ضىٕىؽبْ ۋٖ ئىّحىھبْ لىٍؽبْ  2

حىپ لوٍؽبٔالرٔىّۇ ئىضۇق. ئبٌالھ ئىّبٔىضا راضحچىً ثوٌؽبٔالرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىضۇ، ٍبٌؽبٔضىٓ ئىّبْ ئېَ

 ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىضۇ.

_ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ، ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىع لبجبرٌىك ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍىضىؽبٔالر  3

ئ زٌىرىٕي ثىسٔىڭ جبزاٍىّىسصىٓ لېچىپ لۇجۇالالٍّىس، ثىسٔي جبزاٌىَبٌّبٍضۇ صٖ  ئوٍٍىضىّۇ؟ ئۇالرٔىڭ 

 چىمبرؼبْ ثۇ ھ وۈِي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!

_ وىّىي ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ثېرىػٕي ئۈِىض لىٍىضىىْٗ، ئۇٔىڭ جٕٗٔىحىٕي ئبرزۇ لىٍىضىىْٗ،  4

)ثىٍطۇٔىي  ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ ئۇالرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ ثٌٗگىٍىگْٗ 

ىٍىپ ۋالحي چولۇَ ٍېحىپ وېٍىضۇ. ئبٌالھ ثبرٌىك ض زٌٗرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ثبرٌىك ئٌٍِٗٗٗرٔي ث

 جۇرؼۇچىضۇر. 

_ وىّىي ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ٍوٌىضا وۈرٖظ لىٍىضىىْٗ، ئۇ پٗلٗت  5

ئ زىٕىڭ پبٍضىطي ئۈچۈْ وۈرٖظ لىٍؽبْ ثوٌىضۇ، چۈٔىي، ئبٌالھ جىّي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ 

ىع ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ ثىھبجٗجحۇر. ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطي، ھِّٗىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ ھِّٗٗ ئ

 ٍېگبٔٗ زاجحۇر.

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرٔىڭ  6

گۇٔبھٍىرىٕي چولۇَ ئ چۈرۈۋېحىّىس ۋٖ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔي لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىؽب 

 ثېرىٍىضىؽبْ ضبۋاة ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍّىس.

ض زصٖ ۋٖ ئىع  –_ ئىٕطبٕٔي ئبجب  _ ئبٔىطىؽب پۈجۈْ ۋۇجۇصى ثىٍْٗ سىسِٗت لىٍىػمب، گٗ   7

ھٗرىىٗجحٗ ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لىٍىػمب ثۇٍرۇصۇق. ئي ئىٕطبْ! ئٗگٗر ئبجب _ ئبٔبڭ ضېٕي ضْٗ  –



ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي ِبۈب ئىجبصٖجحٗ غېرىه وٌٗحۈرۈغىٗ زورٌىطب، ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ، 

بٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ ثبغمب گۇٔبھ ئىػالرؼب ثۇٍرۇضىّۇ ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ. )چۈٔىي ئ

ئبٌالھمب ئبضىٍَىك ثوٌىضىؽبْ ئىػحب ئىٕطبٔالرؼب ئىحبئٗت لىٍىػمب ثوٌّبٍضۇ. پٍٗؽِٗجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالَ غۇٔضاق صٖ  ثۇٍرۇؼبْ . ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي ِْٗ جٗرٖپىٗ لبٍحىطىٍٗر. غۇ 

سٗۋٖر ثېرىّْٗ ۋٖ  ئٌِٗٗىڭالرصىٍٓبِبْ ثبرٌىك  –ضىٍٗرگٗ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي چبؼضا ِْٗ 

 غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىّْٗ.  

_ ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىپ  8

 بٌىھ ثٗٔضىٍىرىّىس لبجبرىؽب وىرگۈزىّىس.ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي چولۇَ ض

صٍٖضۇ، ِۇغرىىالر ئۇالرؼب ئٗزىَٗت « ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَححۇق»_ ثٗزى وىػىٍٗر9  16

ٍٗجىۈزضٗ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب ئۇچرىؽبٔضٖن ۋاٍطب  وېحىضۇ ۋٖ ھٗرگىس ضٗۋر لىالٌّبً ئىّبٔىضىٓ 

ھحىٓ ثىر ٔۇضرٖت وٌٗطٗ، ھېٍىمي ٍېٕىپ وېحىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبٌال

ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرٔىڭ صۈغٍّٗٔٗرٔي ٍېڭىػىڭالرصا ثىس  ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ »ِۇرجٗصٌٗر9 

 صٍٖضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لٌٗجىضىىىٕي ھِّٗىضىٓ ئوثضاْ ثىٍىضۇ ئِٗٗضّۇ؟! « ثىٍٍٗ ئىضۇق

ٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبٌالھ ئوثضاْ _ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئ 11

 ثىرىضىٓ ئبٍرىپ چىمىضۇ. _ ثىٍىضۇ، ِۇٔبپىمالرٔىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ ۋٖ ھٗرثىر پىرلىٕي ثىر

_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىؽب ۋٖ ۋٖصىٍىرىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ  11

ِّٗصٔىڭ صىٕىٕي جبغالۈالر، ثىسٔىڭ ِۇھٗ»لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب9 

صېضى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇالر « ٍوٌىّىسؼب ئٗگىػىڭالر، ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھىڭالرٔي ثىس ئۈضحىّىسگٗ ئبٌىّىس

ئۇ وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىضىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ئۈضحىگٗ ئبالٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئۇالر ئوپئوچۇق 

 ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.

گۇٔبھٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب لوغۇ  ئ زٌىرى ئبزصۇرۇ  ئبٌالھٕىڭ _ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئ زىٕىڭ  12

ٍوٌىضىٓ جوضمبْ وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌىضۇ. ئۇالر ئ زٌىرى ئوٍضۇرۇ  

 چىمبرؼبْ ٍبٌؽبْ ض زٌىرى ئۈچۈْ، لىَبِٗت وۈٔي ئٌٗۋٖجحٗ ضورالمب جبرجىٍىضۇ.

ئۇالرٔىڭ  ٔۇھپٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق،  لٗۋِىگٗ_ غٗوطىسوي، ثىس ٔۇھٕي ئ زىٕىڭ  13

ئىچىضٖ ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ صٖۋٖت لىٍىپ، غۇٔضالال ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ 

جوضۇ  جولمۇز ٍۈز ئٌٍٗىه ٍىً جۇرصى. ئِّٗب ئۇالر ئۇٔىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍّىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

 ن لىٍىۋٖجحي.ئبٌالھ ئۇالرٔي جوپبْ ثبالضي ثىٍْٗ ھبال



ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىپ وېّىگٗ چىممبْ وىػىٍٗرٔي جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق ثوٌۇ   ٔۇھٕي_  ثىس  14

 وېحىػحىٓ لۇجمۇزصۇق، ثىس ثۇ ئىػٕي جبھبْ ئٗھٍي ئۈچۈْ ئىجرٖت لىٍضۇق.

ِۇٔضاق  لٗۋِىگٗ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗضٍىگىٓ، ئ ز ۋالحىضا ئۇ  15

ئىجبصٖجٕي ثىر ئبٌالھمىال لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ، »ٖت لىٍؽبْ ئىضى9 صٖ  صٖۋ

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍىڭالر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئ زۈۈالر ئۈچۈْ ٔېّىٕىڭ 

ٌىّۇ پبٍضىٍىك ۋٖ ٔېّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍطٗۈالر، ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗر ئۈچۈْ جو

 ٍبسػىضۇر.

پٗلٗت ثۇجالرؼب چولۇٔۇۋاجىطىٍٗر ۋٖ ٍبٌؽبٕٔي ئوٍضۇرۇ   لوٍۇ _ ئي لٗۋَ! ضىٍٗر ئبٌالھٕي  16

ضىٍٗرگٗ  ثۇجٍىرىڭالرچولۇٔۇۋاجمبْ  لوٍۇ چىمىرىۋاجىطىٍٗر. ھٗلىمٗت غۇوي، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕي 

ٌىي ئبٌالھٕىڭ ئِٗٗش. غۇۈب، ضىٍٗر رىسىمٕي ثۇجالرصىٓ ئِٗٗش، ثٗ لبصىررىسىك ثېرىػىٗ 

صٖرگبھىضىٓ جٌٗٗ  لىٍىڭالر، ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ ضىٍٗرگٗ رىسىك 

ثٗرگٍٗٔىىىگٗ غۈوۈر لىٍىڭالر. ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، چولۇَ ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. 

 وي جبزا ثېرىضۇ.لبرا  ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍب ئٌِٗٗىڭالرؼبغۇ چبؼضا، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر پٍٗؽِٗجىرىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب  17

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر  ،ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر صېگْٗ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍّبً

ٗرِۇ ئ ز ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍطبۈالر، ثىٍىڭالروي، ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرىىي ئۈِّٗجٍ

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ھٗق صٖۋٖجٍىرىٕي لوثۇي لىٍّبً، ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغحي، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحي پٗلٗت ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي 

 چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئۇ ضىٍٗرگٗ ثۇٔي جوٌۇق ٍٗجىۈزصى.

ئبٌالھٕىڭ ِٗسٍۇلبجٕي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ لبٔضاق ثبرٌىممب وٌٗحۈرگٍٗٔىىىٕي، ئبٔضىٓ  _ ئۇالر 18

ئۇٔي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ لبٔضاق جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىٕي ئوٍال  و رِىضىّۇ؟ ثۇ ئبٌالھمب ٔىطجٗجْٗ 

 ٍولحىٓ پٍٗضا لىٍىع ئبضبْ ثوٌؽبٔضٖن ئبضبٔضۇر.

ضىٍٗر زېّىٕٕي »بر لىٍؽۇچىالرؼب ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕى 16

وېسىپ، ئبٌالھٕىڭ ِٗسٍۇلبجٕي لبٔضاق ٍبراجمبٍٔىمىؽب لبرا  ثېمىڭالر. ئبٌالھمب ٍولٕي پٍٗضا لىٍىع 

ئبضبْ ثوٌؽبٔضٖن، ثبرٔي ٍوق لىٍىۋېحىپ لبٍحب پٍٗضا لىٍىع جېشىّۇ ئبضبٔضۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 بٌىطب غۇٔي لىٍىضۇ.ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ٔېّىٕي س

_ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي صۇَٔبصىىي لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ، گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ  11

لىٍىضۇ. لىٍؽبْ ۋٖ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىگٗ رٖھىُ 



 ئٌِٗٗىڭالرؼبٍبِبْ  _ يئبسىر ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. غۇ چبؼضا ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػ ضىٍٗر

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍطبۈالر، ٍٍِٗي زېّىٕضا ثوٌۇۈالر، ٍٍِٗي  11

ئبضّبٔضا ثوٌۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

ال  لبالالٍضىؽبْ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ثىرٖرضي ٍولحۇر، جبزاٌىّبلچي ثوٌطب، ضىٍٗرٔي ئبزاثحىٓ ضبل

 «.ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ ثېرٌٍٖٗضىؽبْ ثبغمب ثىرٖر ِٗصٖجىبر ٍولحۇر

_ئبٌالھٕىڭ ھ ججٗجٍىرىٕي ۋٖ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب چىمىرىٍىػٕي ئىٕىبر  12

ىٓ وېَىٓ، ِېٕىڭ لىٍؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاثٕي و رگٗٔض

ئبسىرٖجحىىي رٖھّىحىّضىٓ پۈجۈًٍٔٗ ئۈِىض ئ زىضىؽبْ ثٗسحطىسٌٗرصۇر، ئٗٔٗ غۇالرؼب لبجحىك ئبزاة 

 ثبر.

« ئىجراھىّٕي ئ ٌحۈرۈۈالر ٍبوي و ٍضۈرۈۈالر!»ثىرىگ9ٗ  _ جبۋاثي ثىر لٗۋِىٕىڭ_ ئىجراھىّٕىڭ  13

ى، ئبٌالھ ئۇٔي ئوجحىٓ لۇجمۇزصى، ئوجٕي صېَىػحىٕال ئىجبرٖت ثوٌضى. ئۇالر ئىجراھىّٕي ئوجمب جبغٍىض

ئۇٔىڭؽب ضوؼۇق ۋٖ ثىشٗجٗر لىٍىپ ثٗرصى. غٗوطىسوي، ئىجراھىّٕي ئوجحىٓ لۇجمۇزؼبٍٔىمىّىسصا 

 ئىّبْ ئېَحىضىؽبْ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر ثبر.

ئبراۈالرصىىي صۇَٔب ھبٍبجىؽب سبش  ئي لٗۋَ! ضىٍٗر پٗلٗت»_ ئىجراھىُ لٗۋِىگٗ ئېَححي9  14

ثۇجالرٔي ِٗثۇص لىٍىۋاٌضىڭالر، ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا غۇ ثۇجالرؼب  لوٍۇ صوضحٍۇلٕي صٖپال ئبٌالھٕي 

ثىرىڭالر ثىٍْٗ صوضث ثوٌۇۋاجىطىٍٗر. ئبٔضىٓ _ چولۇٔۇظ ۋٖ ئۇالرٔىڭ سىسِىحىٕي لىٍىع ئۈچۈْ، ثىر

ثوٌىطىٍٗر، ثىر _ ثىرىڭالرؼب ٌٗٔٗت ئولۇٍطىٍٗر،  جۇصا _ لىَبِٗت وۈٔي ثىر _ ثىرىڭالرصىٓ ئبصا 

ضىٍٗرٔىڭ ثبرىضىؽبْ ٍېرىڭالر صوزار ثوٌىضۇ، ضىٍٗرٔي صوزاسمب وىرىػحىٓ جوضۇ  لبٌىضىؽبْ 

 «.ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ

ئىّبْ ئېَححي ۋٖ ئۇٔىڭ صىٕىؽب ئٗگٗغحي. ئىجراھىُ  ٌۇت_  ئىجراھىّؽب )ثىرىٕچي ثوٌۇ    15

ئ ز ۋٖجىٕىّٕي جبغال  غبِضىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ِۇثبرٖن زېّىٕؽب ھىجرٖت  ِْٗ»ئېَححي9 

لىٍىّْٗ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ، ثبرٌىك 

 «.جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر

ىٓ وېَىٓ ئىطھبلٕىڭ ئوؼٍي _ ثىس ئىجراھىّؽب ئىطھبق ئىطىٍّىه ثىر ئوؼۇٌٕي، ئۇٔىڭض 16

ٍٗئمۇثٕي ئبجب لىٍضۇق. ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصٌىرى ئىچىضىٓ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي چىمبرصۇق، ئۇالرؼب ضبِبۋى 

وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍضۇق. ئىجراھىّؽب صۇَٔبصا ٍبسػي ٔبَ ۋٖ ضبٌىھ پٗرزٖٔحٍٗرٔي ئبجب لىٍىع ئبرلىٍىك 



وبپبجىٕي ثٗرصۇق، غٗوطىسوي، ئۇ ئبسىرٖجحىّۇ ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ چىضاٍِىك ثوٌؽبٍٔىمىٕىڭ ِۇ_ جبپب

 ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىالر لبجبرىضىٓ ثوٌىضۇ.

ِۇٔضاق صېگْٗ ئىضى9  لٗۋِىگٗ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٌۇجٕي ئٗضٍىگىٓ، ئ ز ۋالحىضا ئۇ  18_  17

ضىٍٗر ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرصىٓ ئىٍگىرى جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ھېچىىُ لىٍىپ ثبلّىؽبْ ئٗڭ لٗثىھ »

ٍٗٔٗ ثٗچچىۋازٌىك لىالِطىٍٗر؟ ٍوٌالرٔي جوضۇ  ثۇالۈچىٍىك   لىٍىۋاجىطىٍٗر. ضىٍٗرلىٍّىػٕي 

لىالِطىٍٗر؟ ضورۇٍٔىرىڭالرصا وىػىٍٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىػحٗن ئوپئوچۇق لٗثىھ ئىػالرٔي 

گېپىڭ راضث ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، صېگْٗ »جبۋاثي9  لٗۋِىٕىڭ ئۇٔىڭؽب ثٗرگٌْٗۇجٕىڭ « لىالِطىٍٗر؟

« گٗ ئبغۇراالٍضىؽبْ ثوٌطبڭ، ثىسگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٕٗئىػىڭٕي ئٌِٗٗ

 صېَىػحىٕال ئىجبرٖت ثوٌضى.

ئبزاة ئٗۋٖجىع ئبرلىٍىك ِبۈب ٍبرصَٖ ثٗرگىٓ،  لٗۋِگٗئي رٖثجىُ! ثۇزؼۇٔچي 9 »ٌۇت_   26

صېضى. « ضىچۈٔىي ئۇالر ثٗچچىۋازٌىمحىٓ ئىجبرٖت لٗثىھ لىٍّىػٕي پٍٗضا لىٍضى ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍبّٔى

 ئبٌالھ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضى.

_ پٗرىػحىٍٗر ئىجراھىّؽب ئۇٔىڭ ئىطھبق ئىطىٍّىه ثىر ئوؼٍي ثوٌىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئىطھبلٕىڭ  21

ثىس ٌۇت »ٍٗئمۇة ئىطىٍّىه ثبٌىطي ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ئېٍىپ وېٍىپ، ئۇٔىڭؽب9 

ئبھبٌىطىٕي چولۇَ ھبالن لىٍىّىس. چۈٔىي ئۇٔىڭ  لٗۋِىٕىڭ ٍۇرجي ثوٌؽبْ ضٗصۇَ غٗھىرىٕىڭ

 صېضى.« ئبھبٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ، ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ وىػىٍٗرصۇر

صېۋىضى. « ثبر، ئۇ زاٌىّالرصىٓ ئِٗٗضمۇ؟ ٌۇتئۇ غٗھٗرصٖ »_  ئىجراھىُ پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ  21

ثبرٌىمىٕي ثىس ئوثضاْ ثىٍىّىس، ثىس ٌۇجٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثۇ غٗھٗرصٖ وىٍّٗرٔىڭ »پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب9 

 صېضى.« ئبئىٍىطىٕي ئٌٗۋٖجحٗ لۇجمۇزىّىس، پٗلٗت ئۇٔىڭ ئبٍبٌىال ھبالن ثوٌؽۇچىالر ئىچىضٖ لبٌىضۇ

وٌٗگْٗ چبؼضا، ٌۇت )لٗۋِىٕىڭ ِېھّبٍٔىرىؽب چېمىٍىپ  ئبٌضىؽب پٗرىػحىٍٗر ٌۇجٕىڭ_  22

بجحي ۋٖ ٍۈرىىي ضىمىٍضى، چۈٔىي ئۇالرٔي ئىٕطبْ صٖ  لوٍۇغىضىٓ  ئٗٔطىرٖ  چوۈمۇر لبٍؽۇؼب پ

ضْٗ ثىسصىٓ ئٗٔطىرىّىگىٓ، چۈٔىي لٗۋِىڭ »ئوٍال  لبٌؽبْ ئىضى. پٗرىػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئېَححي9 

ثىسگٗ ٍبِبٍٔىك لىالٌّبٍضۇ، ثىسٔىڭ ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ سٗۋىرىّىسصىٓ 

ٌىڭضىٓ ثبغمب وىػىٍىرىڭٕي چولۇَ لۇجمۇزىّىس، پٗلٗت لبٍؽۇرِىؽىٓ، غٗوطىسوي، ثىس ضېٕي ۋٖ ئبٍب

 ئبٍبٌىڭال ھبالن ثوٌىضىؽبْ لٗۋِٕىڭ ئىچىضٖ لبٌىضۇ. 

_ ثۇ غٗھٗرٔىڭ ئبھبٌىطي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ ثۇزۇلچىٍىك لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثىس  23

 «.چولۇَ ئۇالرؼب ئبضّبٔضىٓ ئبزاة چۈغۈرىّىس



ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ صٖ ، ٌۇت لٗۋِىٕىڭ  –ىضىؽبْ لٗۋَ ۋٖز _ ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ئىجرٖت ئبٌ 24

 غٗھٗر سبراثىطىضىٓ ئوپئوچۇق ثىر ئبالِٗت لبٌضۇرصۇق.

غۇئٍٗت  پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. غۇئٍٗجٕيئبھبٌىطىگٗ ئۇالرٔىڭ لېرىٕضىػي  _ ِٗصٍْٗ 25

ٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ! ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبئي لٗۋِى9ُ »ئۇالرؼب

ٍولحۇر، ئىجبصىحىڭالر ثىٍْٗ ئبسىرٖجحىىي ِۇوبپبجالرٔي ئۈِىض لىٍىڭالر، ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك 

جېرىّبۈالر، گۇٔبھٕي صاۋاِالغحۇرِبۈالر، ئبٌالھمب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىڭالر، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب 

 صېضى.« لبٍحىڭالر

ئىٕىبر لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ  ېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕيغۇئٍٗت ئبٌالھحىٓ ئ _ ِٗصٍْٗ ئبھبٌىطي 26

لېحىپ  ھبالن ثوٌۇ ئۇالرؼب لبجحىك زىٍسىٍٗ ٍۈزٌٗٔضى  _ صٖ، ئۇالر ئ ٍٍىرىضٖ ئوٌحۇرؼبْ پېحي 

 لېٍىػحي.

)ئي ِٗوىىٍىىٍٗر!  ئۇالرٔي لبٔضاق  ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرىٕىّۇ ھبالن لىٍضۇق، ثىس ئبص_  27

ٌؽۇ جبٍٍىرىٕىڭ سبراثىٍىرى ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق ٌِٗۇَ ثوٌۇ  ئۇالرٔىڭ جۇراجبزاٌىؽبٍٔىمىّىس ۋٖ 

جۇرِبلحب، غٍٗحبْ ئۇالرؼب لٗثىھ  لىٍّىػٍىرىٕي چىراٍٍىك و رضىحىپ، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ، 

ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ جوضحي. ئۇالر ئبغۇ وبپىرٌىمىضا ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلىضا 

ىػٍٗجطٗ ئىػٍىحٌٍٗٗضىؽبْ ئبصٍِٖٗر ئىضى، ٌېىىٓ ئۇالر ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجّىضى، جۇرۇپّۇ ئٗلٍىٕي ئ

 ئۇالر چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇلحب جۇرۇلٍۇق، ئ زٌىرىٕي جوؼرا ٍوٌضا صٖ  ئوٍال  لبٌضى.

_ لبرۇٕٔي، پىرئٗۋٕٔي ۋٖ )ئۇٔىڭ ۋٖزىرى  ھبِبٕٔي ھبالن لىٍضۇق، غۈثھىطىسوي، ِۇضب  28

پبوىحالر ثىٍْٗ وٌٗگْٗ ئىضى، ئِّٗب ئۇالر ٍٗر ٍۈزىضٖ  –صٌٖىً ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئوپئوچۇق 

چوۈچىٍىك لىٍضى، ھبوبۋۇرٌۇق لىٍضى. ئۇالر ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ لېچىپ وېحٌّٗىضى، ثىس ئۇالرٔي 

 جبزاٌىضۇق.

_  ثىس ِٗزوۇر گۇٔبھىبرالرٔىڭ ھٗرثىرىٕي گۇٔبھي جۈپٍٍٗىضىٓ جبزاٌىضۇق، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىگٗ  36

ۇرصۇق، ئۇالر ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ئىضى. ثٗزىطىٕي لبجحىك ئبۋاز ھبالن لىٍضى، ئۇالر ضبٌىھٕىڭ جبظ ٍبؼض

ۋٖ غۇئٍٗجٕىڭ لٗۋٍِىرى ئىضى. ثٗزىطىٕي لبرۇٔؽب ئوسػبظ ِبي _ صۇَٔبضي ثىٍْٗ لوغۇ  ٍٗرگٗ 

ٍۇجمۇزصۇق، ثٗزىطىٕي ضۇصا ؼٗرق لىٍضۇق، ئۇالر ٔۇھٕىڭ لٗۋِي، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ئىضى. 

الھ ئۇالرٔي ثبغمىالرٔىڭ ئ جىۈزۈ  لوٍؽبْ گۇٔبھي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍّىضى، ثٌٗىي ئۇالرٔي ئبٌ

ئ زٌىرىٕىڭ لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍضى، چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ثٗھرىّْٗ 

ٍؽبْ ثوٌۇ  جۇرۇ ، ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍّبً، ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لى

 ئىضى. 



ثۇجالرٔي ِٗثۇص لىٍىۋېٍىپ ئۇالرصىٓ ِٗصٖت جىٍٍٗضىؽبٔالر سۇصصى  لوٍۇ _ ئبٌالھٕي  31

ئ زىٕىڭ لوؼضىٕىػي ئۈچۈْ ئ ً ٍبضىؽبْ ئ ِۈچۈوىٗ ئوسػبٍضۇ. ئ ِۈچۈوٕىڭ ئ ٍي ئ ِۈچۈوٍٗر 

ئېھحىَبجٍىك ثوٌؽبْ چبؼضا ئۇالرؼب ئٗضمبجّىؽبٔضٖن، ثۇ ِۇغرىىالر ئىػٗٔچ لىٍىپ چولۇٔؽبْ 

سىرٖجحٗ لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئ ٍٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئبجىسى ثۇجالرِۇ ئۇالرؼب صۇَٔب ۋٖ ئب

ئ ِۈچۈوٕىڭ ئ ٍىضۇر. ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر ثۇ ثۇجالرٔىڭ ئۇالرؼب پبٍضا ٍبوي زىَبْ 

 وٌٗحۈرٌٍّٖٗضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍطٗ ئىضى، ھٗرگىس ئۇالرؼب چولۇّٔىؽبْ ثوالجحي.

ٌالھمب غېرىه لىٍىۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىٕي _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ چولۇٔۇۋاجمبْ ۋٖ ئب 31

ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئۇ ٔٗرضىٍٗر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئ زٌىرى ئبجىۋاٌؽبْ لۇرۇق ئىطىّالرصىٕال ئىجبرٖجحۇر. ئۇ 

ٔٗرضىٍٗر چولۇٔطب ھېچىىّگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، چولۇّٔىطىّۇ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئبٌالھ 

 _ ٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ، ئِٗر ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، وبپىرالرٔي جبزاالغمب ئ

 پٗرِبٍٔىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ثۇ ِىطبٌالرٔي ئىٕطبٔالرؼب ئىجرٖت ئبٌطۇْ ۋٖ ھٗلىمٗجٕي ثىٍطۇْ صٖ  وٌٗحۈرۈۋاجىّىس.  32

 ضۇ.ثۇالرٔي ئبٌالھٕي جؤۇؼبْ، ئۇٔىڭ صىٕىٕي ۋٖ غٗرىئىحىٕي ثىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرال چۈغىٌٍٕٗٗ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ، ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ٍبراجحي. ئبٌالھٕىڭ  33

ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضىؽبْ  _ ثۇالرٔي ٍبرىحىػىضا ئ زىٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕي، ٍٗوىٗ 

  ِۇئّىٍٕٗرصۇر.صٌٖىٍٍٗر ثبر. ثۇ ئبٍٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ثۇ صٌٖىٍٍٗرصىٓ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبْ وىػىٍٗر پٗلٗجال

پٍٗؽِٗجٗر! لۇرئبٔضىٓ ضبۈب ۋٖھَي لىٍىٕؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ئولۇؼىٓ، ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي  ئي_  34

لىٍؽىٓ ۋٖ ٔبِبزٔي ثبرٌىك غٗرجٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍىپ ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍؽىٓ. ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي 

ز، ۋاجىپٍىرىؽب، ثبرٌىك ئولۇظ وىػىٕي لٗثىھ ئىػالرصىٓ ۋٖ گۇٔبھالرصىٓ جوضىضۇ. چۈٔىي ٔبِبزٔي پٗر

غٗرجٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍىپ ئولۇؼبْ وىػىٕىڭ لٌٗجي ٔۇرٌىٕىضۇ، ئىّبٔي وۈچٍىٕىضۇ، ٍبسػي ئىع 

ٍىضۇ. ٔبِبزصا ٍبوي ىلىٍىػمب ثوٌؽبْ رىؽجىحي ئبغىضۇ، ٍبِبْ ئىػمب ثوٌؽبْ ئىطحىىي ئبزىَىضۇ ٍبوي ٍول

ھِّٗىضىٓ وبجحب ۋٖ ھِّٗىضىٓ  ھٗرلبٔضاق ۋالىححب ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىع ھِّٗىضىٓ ئۇٌۇغ ،

ثىٍىپ جۇرىضۇ،  ئٌِٗٗىڭالرٔيپٗزىٍٗجٍىه ئٌِٗٗضۇر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي ۋٖ ٍبِبْ  ثبرٌىك 

 ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي جوٌۇق ثېرىضۇ. ئٌِٗٗىڭالرٔىڭئبسىرٖجحٗ ضىٍٗرگٗ لىٍؽبْ 

ڭ ٍبسػي ئۇضٍۇثحب، ئٗڭ _  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالر ثىٍْٗ پٗلٗت ئٗ 46 

چىراٍٍىك ض زٌٗر ثىٍْٗ، ئۇالرٔي ھٗلىمٗجىٗ صٖۋٖت لىٍىع ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىڭالر، ئۇالرٔىڭ 

ئىچىضىىي ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔٗر، وۇـرىضا چىڭ جۇرؼبْ ۋٖ ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇظ ئېالْ 

مبٔؽب ٍبوي ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔۇ  لىٍؽبْ وبپىرالرؼب لىٍىچ ثىٍْٗ جبلبثىً جۇرۇۈالر، ئۇالر ئىّبْ ئېَح



ثىسگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔؽب ئىّبْ »جىسٍٗ ج ٌىگٗٔگٗ لٗصٖر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر. ئۇالرؼب9 

ئېَححۇق، ضىٍٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىٍؽىّۇ ئىّبْ ئېَححۇق، ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر ۋٖ 

، ِٗثۇصٌىمىضا ۋٖ ئىطىُ _  ضۈپٗجٍىرىضٖ ھېچمبٔضاق ثىسٔىڭ ئىالھىّىس ثىرصۇر، ئۇٔىڭ ئىالھٍىمىضا

غېرىىي ٍولحۇر، ثىس ئۇٔىڭ  ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي جوٌۇق ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ صٖرھبي ٍېٕىپ، ئۇٔىڭؽب 

 «.وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرِىس

 _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ضبِبۋى وىحبثالرٔي ٔبزىً 36

لىٍؽبٔضٖن ضبۈب ثۇرۇٔمي ئبغۇ وىحبثالرٔي ئېحىرا  لىٍىضىؽبْ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍضۇق. ثىس ضبِبۋى 

وىحبة ٔبزىً لىٍؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ ثىر لىطّي لۇرئبٕٔىڭ ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبھبٍىحي 

ثىٍىٍىرى ئىچىضىّۇ ئېٕىك ثىٍىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىضۇ، ئبغۇ ئٗرٖثٍٗرٔىڭ لۇرٍٖع ۋٖ ثبغمب لٗ

لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحىضىؽبٍٔىرى ثبر. لۇرئبٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ روغْٗ صٌٖىٍٍىرىٕي ئىٕىبرچىٍىممب ئبصٖجٍىٕىپ 

 وٗجىْٗ وبپىرالرصىٓ ثبغمىطي ئىٕىبر لىٍّبٍضۇ ۋٖ غٗن لىٍّبٍضۇ. 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ روغْٗ ِ جىسىٍىرىڭضىٓ ثىرى غۇوي، ضبۈب لۇرئبْ ٔبزىً  37

ىػحىٓ ئىٍگىرى ضْٗ ٔٗ وىحبة ئولۇغٕي، ٔٗ سٗت ٍېسىػٕي  ثىٍٍّٗححىڭ. ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ثۇ لىٍىٕ

ئٗھۋإٌي ٔبھبٍىحي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئٗگٗر ضْٗ ضبۈب ۋٖھَي وېٍىػحىٓ ئىٍگىرى وىحبة 

ئولۇٍبالٍضىؽبْ ٍبوي ٍبزاالٍضىؽبْ ثىرى ثوٌؽبْ ثوٌطبڭ، ئۇ ئىٕىبرچىالر ثۇٔىڭؽب غٗن لىٍىپ9 

 صٖ  جۇرۇۋاٌؽبْ ثوالجحي.« بٕٔي ثۇرۇٔمي ضبِبۋى وىحبثالرصىٓ ٔٗلىً لىٍضىڭضْٗ ثۇ لۇرئ»

_  ئٗوطىچٗ، لۇرئبْ ھٗلىمٗجٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ روغْٗ  38

ئبٍٗجٍٗر ثوٌۇ ،  ئۇٔي ئ ٌىّبالر صىٍٍىرىضا ضبلالٍضۇ، ھٗلىمٗجٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ 

طي ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ غٗن وبپىرالرصىٓ ثبغمى

 لىٍّبٍضۇ.

ِۇھِّٗٗصوٗ رٖثجىضىٓ ضبٌىھٕىڭ چىػي ج گىطىگٗ، ِۇضبٔىڭ ھبضىطىؽب »_ ِۇغرىىالر9  46

صېضى. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « ئوسػبٍضىؽبْ ثىس و رٌٍٖٗضىؽبْ ِ جىسىٍٗر چۈغۈرۈٌطٗ ثوٌّبِحي؟

چۈغۈرۈظ ئىػي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ئبٌالھ سبٌىطب چۈغۈرىضۇ، سبٌىطب ِ جىسٖ »

چۈغۈرٍِٗضۇ، ِْٗ ثوٌطبَ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئوپئوچۇق ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ھٗلىمٗجٕىڭ 

 «.ٍوٌىٕي و رضىحىپ ثېرىضىؽبْ ثىر پٍٗؽِٗجٗرِْٗ

رئبّْي سبڭب ّبزىو _ ئي پەٍغەٍجەر! ئبضۈ ٍۈضرىنالرغب  ئوقۈپ ثېرىيىۋاتقبُ قۈ 52

قىيغبّيىقىَىس ئۈالرّىڭ سىْىڭ راش پەٍغەٍجەر ئىنەّيىنىڭْي  ثىيىطي ئۊچۊُ ٍېتەرىىل 



دەىىو ئەٍەسَۈ؟ ضەمسىسمي، ثۈ قۈرئبّذا ٍۈئَىْيەر ئۊچۊُ دۇَّب ۋە ئبخىرەتيىل 

 ّەسىھەتيەر ثبر. _ رەھَەت ثبر، ئىجرەت ئبىىذىغبّالر ئۊچۊُ مۆپيىگەُ ۋەز 

ِْٗ ثىٍْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا ِېٕىڭ راضحچىٍٍىمىّؽب ۋٖ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر »_ ئېَحمىٕىي،  41

ئىىٍٗٔىىىّگٗ، ضىٍٗرٔىڭ ِېٕي ئورۇٔطىس ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالرؼب ۋٖ رٖثجىڭالرصىٓ وٌٗگْٗ 

ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىمىڭالرؼب گۇۋاھ ثوٌۇغمب ئبٌالھ وۇپبٍىضۇر. ئبٌالھ 

زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئبضّبْ _ زېّىٕضىىي ھېچ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ 

ضبسحب ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش. ھٗلىمٗجٕىڭ غۇٔچٗ روغْٗ صٌٖىٍٍىرىٕي و رۈ  جۇرۇ ، 

ئىػىٕىپ، ھٗلىمىٌ ئىالھ ثوٌؽبْ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالر صۇَٔب ۋٖ  ئىالھالرؼب

 «.جبرجىضۇ ئبسىرٖجحٗ چولۇَ زىَبْ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇغرىىالر ضېٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ضْٗ ئبگبھالٔضۇرؼبْ  42

ئبزاثٕي ئۇالرؼب جېسرٖن وٌٗحۈرۈغۈۈٕي  جٌٗٗ  لىٍىضۇ، ئٗگٗر ئبٌالھ ئۇالرؼب ثۇ صۇَٔبصا چۈغىضىؽبْ 

لىٍؽبْ ۋالىححب ئبزاثٕىڭ ۋالحىٕي ئبٌضىٓ ثٌٗگىٍىۋٖجّىگْٗ ثوٌطب  ئىضى، ئۇ ئبزاة ئۇالر جٌٗٗ  

ئٌٗۋٖجحٗ وېٍىپ ئۇالرٔي لورغىؽبْ ثوالجحي. ئۇالر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاة چولۇَ ئۇالر سٗۋٖرضىس 

 جۇرؼبْ پٍٗححٗ ئۇغحۇِحۇت وېٍىضۇ.

_ ئۇالر ضٗٔضىٓ ثۇ صۇَٔبصا ئبزاثٕىڭ جېس وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍىضۇ، غۈثھىطىسوي، ئۇ ئبزاة  43

جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثي ئۇ وبپىرالرٔي چولۇَ لورغىۋاٌىضۇ، ئۇالر ئۇالرؼب چولۇَ وېٍىضۇ، ئبسىرٖجحٗ 

 ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس لېچىپ وېحٌٍّٗٗضۇ.

_  لىَبِٗت وۈٔي ئۇ وبپىرالرٔي جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثي ثبغٍىرىٕىڭ ئۈضحىضىٓ ۋٖ ئبٍبؼٍىرىٕىڭ  44

رؼب9 ئبضحىضىٓ ئورىۋاٌىضۇ، ئوت ئۇالرٔي ھِّٗٗ جٗرىپىضىٓ لورغىۋاٌىضۇ. غۇ چبؼضا ئبٌالھ ئۇال

صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ضبصىر لىٍؽبْ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ لبجبرٌىك گۇٔبھ _ »

 صٍٖضۇ.« ِٗئطىَٗجٍىرىڭالرٔىڭ  جبزاضىٕي جېحىڭالر

ِېٕىڭ ئىّبْ ئېَحمبْ ثٗٔضىٍىرىُ! ئٗگٗر ضىٍٗر ئىّبٔىڭالرٔي ئبغىبرا لىٍىػحب ۋٖ  ئي_   45

طبۈالر ھىجرٖت لىٍىڭالر. چۈٔىي ِېٕىڭ زېّىٕىُ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب جوضمۇٍٔۇلمب ئۇچرى

 .وٗۈضۇر، ِبۈب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر

_  ھٗرثىر جبْ ئىگىطي ئ ٌۈِٕىڭ جِٗىٕي جېحىؽۇچىضۇر، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ  46

ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئېٍىع 

 ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. ئۈچۈْ



_  ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، ثۇٍرۇٌؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي  47

ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗت ضبراٍٍىرىؽب ئورۇٔالغحۇرىّىس، ئ ضحٗۈٍٗر لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئبضحىضىٓ 

ىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍ

 ِۇوبپبجي ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي!

ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ، صىٕضا ِٗھىَٗ _  ِٗزوۇر جٕٗٔٗت ضبراٍٍىرى  48

جۇرؼبْ ۋٖ رىسىك جٌٗٗ  لىٍىػحب، صۈغٍّٗٔٗرگٗ لبرغي جىھبص لىٍىػحب ئبٌالھمب جبٍىٕىضىؽبْ 

 ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبضحۇر. 

ٍٗر ٍۈزىضٖ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ جبٍٔىمالر ئ زىٕىڭ ٍېّٗن _  ئىچّٗوٍىرىٕي ئىٕطبٔالرؼب _   56

ئوسػبظ ضبلٍىَبٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي رىسىمالٔضۇرؼبٔضٖن ئۇالرٔىّۇ رىسىمالٔضۇرىضۇ. ئۇالر ئ ز 

_ ، ضىٍٗرٔىّۇ ئبٌالھ رىسىمالٔضۇرىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ گٗ  ّۇرىسلىٕي جېپىپ ٍېٌٍَّٗٗضۇ، ئۇالرٔى

 ض زٌىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي ۋٖ ٔىَىحىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ِۇغۇٔضاق »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئۇ ِۇغرىىالرصى9ٓ  51 

صٖ  « ِۇوِّٗٗي ٔىساَ ثىٍْٗ ٍبراجمبْ، وۈٕٔي ۋٖ ئبٍٕي ئ ز ئِٗرى ئبضحىضا جۇجمبْ وىُ؟

صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. ئٌِٗٗىَٗت « ئۇالرٔي ٍبراجمبْ زات _ ئبٌالھحۇر»ىطبڭ، ئۇالر چولۇ9َ ضور

غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ئۇالر لبٔضالّۇ  ھِّٗىٕي ٍبراجمبْ ۋٖ ھِّٗىٕي ثبغمۇرۇ  جۇرۇۋاجمبْ ئبٌالھمب 

 «. ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ثۇجالرؼب چولۇٔىضۇ؟

بٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٍٗٔىىحىٓ، ثٗزى ثٗٔضىٍىرىٕىڭ _  ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ پ 51

رىسلىٕي وٗڭ لىٍىپ ثېرىضۇ، ٍٗٔٗ ثٗزىطىٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىپ لوٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرٔي ۋٖ ئىػٍىرىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ھېچ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭؽب 

 ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. 

ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇرٔي چۈغۈرۈ ، »ئٗگٗر ضْٗ ئۇ ِۇغرىىالرصى9ٓ  _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! 52

صٖ  ضورىطبڭ، ئۇالر ئبٌالھٕي ئېحىرا  « وىُ؟جىرىٍضۈرگْٗ ضۇضىسٌىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي 

ئ زىٕىڭ »ثېرىضۇ. ئېَحمىٕىي، جبۋاة صٖ  « ثۇ ئىػالرٔي لىٍؽبْ زات ٍبٌؽۇز ئبٌالھحۇر»لىٍىپ9 

ٍۇ ، وبپىرالرٔي ھٗلىمٗت ئبٌضىضا جىس پۈوحۈرگْٗ ئبٌالھمب پبوىحٍىرىٕي ئوجحۇرىؽب لو –صٌٖىً 

ئىػٍٗجٍّٗضۇ، غۇۈب ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ئٗلٍىٕي «. ھِٗضۇضبٔبالر ثوٌطۇْ!

. ئٗگٗر ئۇالر ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجطٗ ئىضى، پبٍضىٍىك ۋٖ ٔېّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ

 ثوالجحي.  ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرِىگْٗ



_  ثۇ صۇَٔب ھبٍبجي پٗلٗت ئوٍۇْ _ جبِبغبصىٕال ئىجبرٖجحۇر. چۈٔىي صۇَٔبٔىڭ ٌٗززٖجٍىرى،  53

ھٗلىمىٌ زىجۇزىٕٕٗجٍىرى ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍىرى جېسال وېحىپ لبٌىضۇ، ھېچىىّگٗ ئٗضمبجّبٍضۇ. ئِّٗب 

ثىٍطٗ ئىضى، ھٗرگىسِۇ ، ئۇٔىڭضا ئ ٌۈَ ٍولحۇر.  ئىٕطبٔالر ثۇ ھٗلىمٗجٕي ئبسىرٖت ٍۇرجىضۇر ھبٍبت

 صۇَٔبٌىمٕي ئبسىرٖجٍىىٕىڭ ئبٌضىؽب لوٍۇۋاٌّىؽبْ ثوالجحي.

_  وبپىرالر صېڭىسصا وېّٗ ئۈضحىضٖ ٍۈرۈ  ؼٗرق ثوٌۇغحىٓ لورلمبْ چبؼٍىرىضا،  ئبٌالھٕىڭ  54

ٍېگبٔٗ ئىالھ ۋٖ ئۇالرٔي لۇجمۇزىضىؽبْ ٍېگبٔٗ زات ئىىٍٗٔىىىٕي ئىمرار لىٍىضۇ ۋٖ چىٓ ئىشالضي 

ئۇٔىڭؽب ئىٍحىجب لىٍىضۇ. ئۇالر ثېػىؽب غۇٔضاق لبجحىك وۈٍٔٗر وٌٗگٗٔضٖ ئبٌالھمب ٍبٌۋۇرىضۇ.  ثىٍْٗ

ئبٌالھ ئ ز پٗزٌي ۋٖ رٖھّىحي ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئبِبْ  _  ئېطْٗ لۇرۇلٍۇلمب چىمىرىپ لوٍؽبْ ۋٖ 

 .ضۇئۇالرصىٓ لورلۇٔچ وٗجىْٗ چبؼضا ثوٌطب، ئۇالر ئٗضٍىضىىي ِۇغرىىٍىه ھبٌىحىگٗ لبٍحىۋاٌى

ئۇالر ئبغۇٔضاق ثىر _  ثىرىگٗ زىث ئىع لىٍىضۇ، ٍٗٔي ثېػىؽب لبجحىك وۈٍٔٗر وٌٗگٗٔضٖ ثىر 

 ئبٌالھمىال ئىٍحىجب لىٍىضۇ، پبراؼٗجٍىه وۈٍٔٗرصٖ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضۇ.

ه _  ئۇالرٔي ؼٗرق ثوٌۇغحىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  لوٍؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ٍٗٔٗ غېرى 55 

وٌٗحۈرۈغي ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرگٗ جۇزوورٌۇق لىٍىع ئۈچۈٔضۇر. ئۇالر صۇَٔب ھبٍبجىضىىي 

ٔېطىۋىطىضىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇۋاٌطۇْ، ئۇالر ثۇ لىٍّىػٍىرىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئ زٌىرىگٗ 

 جٍَٗبرالٔؽبْ لبجحىك ئبزاثٕي ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىضۇ.

بپىرالر ئبٌالھٕىڭ ِٗوىىٕي سبجىرجٍِٗىه ئىچىضىىي ِۇلٗصصٖش جبً _  ِٗوىىٍىه و 56 

لىٍىپ ثٗرگٍٗٔىىىٕي، ِٗوىىضٖ جۇرؼبْ وىػىٍٗرٔىڭ جبٍٔىرىؽب، پۇي _  ِبٌٍىرىؽب زىَبْ _  زٖسّٗت 

ٍېحىػحىٓ سبجىرجَٗ ٍبغب  وېٍىۋاجمبٍٔىمىٕي، ِٗوىىٕىڭ ضىرجىضىىي ئىٕطبٔالرٔىڭ لبرالچىالرٔىڭ 

ئىػىٕىپ، ٍبٌؽبٔؽب  جېشىچٗاۋاجمبٍٔىمىٕي و رِِٗضۇ؟ ِٗوىىٍىه وبپىرالر ثۇالۈچىٍىمىؽب ئۇچر

ئبٌالھٕىڭ ئۇالرؼب سبش لىٍىپ ثٗرگْٗ ثۇ وبجحب ٔېّىحىٕي ئىٕىبر لىالِضۇ؟ ئۇالر ھېٍىھَٗ ئبٌالھمب 

 لىٍىضىؽبْ ئىجبصٖجٍىرىگٗ ثۇجالرٔي غېرىه لىالِضۇ؟

لۇ ، ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلٕي ۋٖ ثبجىً _  ھٗلطىسٌىك لىٍىپ، ئبٌالھ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جو 57

ٍوٌىٕي ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍىۋاٌؽبْ ۋٖ ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗۋٖجىْٗ ھٗق 

صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر. ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ِۇھِّٗٗص 

ر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب جٗھِٕٗٔٗضٖ ئٌٗۋٖجحٗ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىب

 ئورۇْ ثبر.

_ ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرى ثوٌؽبْ وبپىرالرؼب، ٌٗٔىحي غٍٗحبٔؽب ۋٖ ٔٗپطي غٍٗحبٕٔىڭ  58

 ئبزصۇرۇغىؽب لبرغي جىھبص لىٍؽبْ، ئبٌالھ ٍوٌىضا ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽبْ، جبپب 



ٔي ئبٌالھ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىٍىك ٍوٌٍىرىؽب ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ ثٗرصاغٍىك ثٗرگْٗ وىػىٍٗر _

ٍېحٗوٍٍٗضۇ، جوؼرا ٍوٌضا ِۇضحٗھىَٗ لىٍىضۇ. ِۇغۇ ئېطىً ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ 

ِۇئّىٓ وىػي ئ زىٕىڭ لىٍىػمب جېگىػٍىىٍىرىٕي لېحىرلىٕىپ، ئىشالش ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، 

ىسوي، ئبٌالھ ثبغمىالرؼب لوٌىضىٓ وٌٗگٗٔچٗ ٍبسػىٍىك لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. غٗوط

لېحىرلىٕىپ ئىع لىٍؽۇچىالر ۋٖ ثبغمىالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍؽۇچىالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر. ئۇالرٔي 

 لوٌالٍضۇ ۋٖ لوؼضاٍضۇ، ئۇالرؼب ٍبرصَٖ لىٍىضۇ ۋٖ ٍوي و رضىحىضۇ.

 



 رۇَ ضۈرىطى

 

 )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ 

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ِىُ_  ئٌٗىؿ، الَ،  1

ئىرأٍىمالر رىٍّىمالرٔي ئىرأؽب ٍېمىٓ ثوٌؽبْ غبَ زېّىٕىضٖ ٍٗۈضى. رىٍّىمالر  _ 4_  1

 ئۈچ ٍىٍضىٓ وَٗ ثوٌّىؽبْ ۋٖ ئوْ ٍىٍؽب ٍٗجّىگْٗ ثىر ِۇصصٖت ئىچىضٖ ئىرأٍىمالرٔي

ٍېڭىضۇ. رىٍّىمالر ؼٌٗىجٗ لىٍىػىضىٓ ئىٍگىرى ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ وېَىٕىي ھِّٗٗ ئىع 

ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. رىٍّىمالر ئىرأٍىمالرٔي ٍٗۈگْٗ وۈٔضٖ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ 

رىٍّىمالرؼب ئىرأٍىمالرؼب لبرغي ٍبرصَٖ ثٗرگٍٗٔىىىضىٓ سۇغبي ثوٌىضۇ. ئبٌالھ سبٌىؽبْ 

ۋٖ سبٌىؽبْ وىػىضىٓ ٍبرصىّىٕي ئۈزىضۇ، ئبٌالھ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔىڭؽب وىػىگٗ ٍبرصَٖ ثېرىضۇ 

ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. ئبٌالھٕىڭ ثۇ 

ۋٖصىطي ئ ز ۋالحىضا ئٌِٗٗگٗ ئبغمبْ ثوٌۇ ، رىٍّىمالر ٍېڭىٍىپ ٍٗجحٗ ٍىٍضىٓ وېَىٓ، 

ر سۇغبي ثوٌؽبْ ئىضى. چۈٔىي رىٍّىمالر ئۇالر ئىرأٍىمالرٔي ٍٗۈگْٗ ۋٖ ِۇضۇٌّبٔال

 ئٗھٍي وىحبة، ئىرأٍىمالر ثۇصصىطحالر ئىضى.

_   ئبٌالھ رىٍّىمالرؼب ئىرأٍىمالرؼب لبرغي ٔۇضرٖت ئبجب لىٍىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ  6_   5

ِۇئّىٍٕٗرگٗ ۋٖصٖ ثٗرصى، ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ، ٌېىىٓ ِٗوىىٍىه 

جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ، ئۇالر صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ  وبپىرالرٔىڭ

جبغمي و رۈٔۈغىٕىال ثىٍىضۇ، ئِّٗب ئبسىرٖجحىٓ ۋٖ ئ زٌىرىگٗ پبٍضىٍىك ئىػالرصىٓ ؼٗپٍٗجحىضۇر. 

 چۈٔىي ئۇالر ثۇ ھٗلحٗ جٗپٗوىۇر لىٍّبٍضۇ.

ر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ئ زٌىرىٕىڭ _  ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىٕي ئىٕىب 7

ٍبرىحىٍؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبِضۇ؟ ئۇالرٔي ٍولٍۇلحىٓ ٍبراجمبْ زات ئبٌالھحۇر. ئبٌالھ 

ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي پٗلٗجال ئبصاٌٗجٕي ثٗرپب لىٍىع، 

ٔبِبٍبْ لىٍىع ۋٖ ئىٕطبٔالرٔي صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗر ئ زىٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي، چٗوطىس لۇصرىحىٕي 

ثىٍْٗ ضىٕب  ئۇالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ ٍبراجحي. ئبٌالھ ثۇ وبئىٕبجٕي ٌِٗۇَ 

ِۇصصٖجٍىه لىٍىپ ٍبراجمبْ ثوٌۇ ، لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇغي ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئ ِرى ئبسىرٌىػىضۇ. غٗن 

لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىٕىڭ ئبٌضىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر غۈثھىطىسوي، ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي  –



لىٍّبلحب. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ثبرىضىؽبٍٔىمحىٓ ئىجبرٖت ھٗلىمٗجٕي 

 ثىٍّىگٍٗٔىىي ۋٖ ئبسىرٖت جوؼرۇٌۇق ؼٗپٍٗجحٗ ٍۈرۈۋاجمبٍٔىمي ضٗۋٖثىضىٕضۇر.

جحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ ٍۈرىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر _  ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئبسىرٖ 8

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرىٕىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي و رۈ  

ئىجرٖت ئېٍىع ئۈچۈْ، ٍٗر ٍۈزىٕي وٗزِىضىّۇ؟ ھبالن لىٍىٕؽبْ ئبغۇ لٗۋٍِٗر ثۇ وبپىرالرصىٓ 

ثۇالرصىٓ ِبھىر ئىضى. ئۇالر زىرائٗجٍٗرٔي ئ ضحۈرگْٗ، وۈچٍۈن، صۇَٔب ھبٍبجىضىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌۇغحب 

ئ ً _  ئىّبرٖجٍٗرٔي ضبٌؽبْ، ِٗوىىٍىىٍٗرصىٓ ثبً ۋٖ ثبٍبغبت جۇرِۇغحب ٍبغىؽبْ ئىضى. ئۇالرؼب 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ روغْٗ ئبٍٗجٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىضى. ئۇالر ثۇ 

لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍىٕضى. ئۇالرٔىڭ وۈچ _ لۇصرىحي، ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ ئبٍٗجٍٗرٔي ئىٕىبر 

ثبٍٍىمي، ئېگىس ئىّبرٖجٍىرى ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبالٌّىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔي ھبالن 

لىٍىع ثىٍْٗ ئۇالرؼب ئۇۋاي لىٍّىضى، ٌېىىٓ ئۇالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ۋٖ گۇٔبھ _  

 ثىٍْٗ ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍضى. ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىع

_  ئبٔضىٓ ئبغۇ زاٌىُ وبپىرالرٔىڭ ئبلىۋىحي ئٗڭ ٍبِبْ ئبلىۋٖت ثوٌضى. ثۇ ئۇالرٔىڭ  16

ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمي 

 ضٗۋٖثىضىٓ ئىضى.

حىٓ پٍٗضا لىٍىػمب، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي لبٍحىضىٓ ھبٍبجمب _  ئبٌالھ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕي ٍول 11

لبٍحۇرۇغمب لبصىر ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ زاجحۇر. ئبٔضىٓ ثبرٌىك سبالٍىك ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىضۇ، 

 ئبٌالھ ٍبسػىالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي، ٍبِبٔالرٔىڭ جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

ىٓ لۇجۇٌۇغحىٓ پۈجۈًٍٔٗ ئۈِىضضىسٌىٕىضۇ _  لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ وۈٔضٖ گۇٔبھىبرالر ئبزاثح 11

 چ وىضۇ، ئېَحىضىؽبْ ئ زرىطىّۇ ثوٌّبٍضۇ.ضۈوۈجىٗ ۋٖ ٔېّٗ لىٍىػىٕي ثىًٌٍّٗٗ 

_  ِۇغرىىالر ثۇ صۇَٔبصا ئىالھٍىرىّىس صٖ  چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئۇالرؼب  12

ٌىرىگٗ چولۇٔؽبٍٔىمىٕي ئېحىرا  ٍضۇ. ثٌٗىي ئۇ ٔٗرضىٍٗر ِۇغرىىالرٔىڭ ئ زغبپبئٗت لىالٌّبلىٍچٗ 

لىٍّبٍضۇ، ئۇالرِۇ ثۇ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ِۇٔبضىۋىحىٕي ئۈزىضۇ. غبپبئٗت ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ئبٌالھحىٓ 

 ثبغمب ھېچىىّضىٓ غبپبئٗت جىٍٗغىٗ ثوٌّبٍضۇ.

ثىٍْٗ وبپىرالر ثىر _  ثىرىضىٓ ئبٍرىٍىضۇ. ِ ِىٍٕٗر [  لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ وۈٔضٖ 14_   13

ٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر جٕٗٔٗت ئب

 ثبؼچىٍىرىضا ئبٌىٌ ئىسزٖت _ ئىىراِؽب ئېرىػىضۇ، جوٌۇ  جبغمبْ سۇغبٌٍىك ئىچىضٖ ٔېّٗجٍىٕىضۇ.



_  ئِّٗب ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ۋٖ ئ ٌگٗٔضىٓ  15

َىٕىي جىرىٍىػٕي ٍبٌؽبْ صېگْٗ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالر ثۇ صۇَٔبصىىي ئىٕىبرچىٍىمي ضٗۋٖثٍىه وې

 ئبسىرٖجحٗ ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثمب لبٌىضۇ.

[  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھٕىڭ ھېچمبٔضاق غېرىىي ٍبوي ثبٌىطي ۋٖ ٍبوي ئبٍبٌي ٍوق 17_   16

ئېَحىڭالر، ئۇٔي ثبرٌىك ِۇوِّٗٗي ضۈپٗجٍٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب و پٍٗ  جٗضجىھ 

ثىٍْٗ ضۈپٗجٍٗۈالر، ثۇٔي جىٍىڭالر ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىڭالر ثىٍْٗ ئىپبصىٍٗۈالر. ئبسػبِضا، ئٗجىگٗٔضٖ، 

. ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي، وېچٗ ۋٖ ئېَحىڭالرۋالىحٍىرىضا ئبٌالھمب جٗضجىھ پېػىٓ وٗچ ۋٖ 

 ب سبضحۇر. وۈٔضۈزصىىي ثبرٌىك ھِٗضۇضبٔب ئبٌالھم

_  ئبٌالھ ئىٕطبٕٔي ِٗٔىَضىٓ، ئۇچبر لۇغٕي جۇسۇِضىٓ چىمبرؼبٔضٖن، جبٔطىس ٔٗرضىضىٓ  18

جبٍٔىمٕي چىمىرىضۇ، غۇٔضالال ئىٕطبٔضىٓ ِٗٔىَٕي، ئۇچبر لۇغحىٓ جۇسۇِٕي چىمبرؼبٔضٖن جبٍٔىمحىٓ 

ئ ٌگْٗ  لۇرؼبلچىٍىمحىٓجبٔطىس ٔٗرضىٕىّۇ چىمىرىضۇ. ئبٌالھ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىع ئبرلىٍىك 

زېّىٕٕي جىرىٍضۈرىضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرِۇ ئبٌالھمب ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه 

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٍىڭالرٔي ئېٍىع ئۈچۈْ لٗثرٖۈالرصىٓ ئٗٔٗ غۇٔضاق جىرىٍىپ چىمىطىٍٗر.

بْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، _  ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽ 16

ئبٌالھٕىڭ ئبجبۈالر ئبصِٖٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجمبٍٔىمي، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔىڭ ٔٗضىٍٍىٕىع ٍوٌي ئبرلىٍىك 

 و پىَىپ، رىسىك ئىسصٖ  ٍٗر ٍۈزىگٗ جبرلىٍىپ ٍۈرۈغۈۈالرصۇر. 

 ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئي ئٗرٌٗر! _  11

ئۈٌپٗت  –ضىٍٗرگٗ ئ ز جىپىڭالرصىٓ جۈپٍٗرٔي لىٍىپ ثېرىپ، ثىر _  ثىرىڭالرصىٓ ئۇٔىطي  ئبٌالھٕىڭ

ئورٔبجمبٍٔىمىضۇر. ِېھىرا ِۇھٗثجٗت ئٗر _ ئبٍبي ئىىىىڭالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، 

ٗ ئبٌالھٕىڭ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحثۇٔىڭضا ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ئوٍال  

 لۇصرىحىٕي ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗر  ثبر.

_  ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئبضّبٔالرٔىڭ  11

 جۈۋرۈوطىس ھبٌضا ئېگىس لىٍىپ ٍبرىحىٍؽبٍٔىمي، زېّىٕٕىڭ وٗڭ ۋٖ ئبزاصٖ لىٍىپ ٍبرىحىٍؽبٍٔىمي،

سىٍّۇسىً ٍبرىحىٍؽبٍٔىمىضۇر. غٗوطىسوي، ثۇٔىڭضا ثىٍىضىؽبْ ۋٖ  رٖۈگىڭالرٔىڭۋٖ  جىٍىڭالرٔىڭ

 چۈغىٕىضىؽبْ ھٗرثىر ئبصَٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٔۇرؼۇْ ئىجرٖجٍٗر ثبر.

_  ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئبٌالھٕىڭ  12

ٍىػىڭالرٔي ضىٍٗر ئۈچۈْ راھٗت لىٍىپ ثٗرگٍٗٔىىي، وۈٔضۈزٔي وېچىضٖ ٍبوي وۈٔضۈزصٖ ئۇس

جىرىىچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ سبش لىٍىپ ثٗرگٍٗٔىىىضۇر. غٗوطىسوي، ثۇٔىڭضا ۋٖز _  ٔٗضىھٗت 



ئبۈال  لوثۇي لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ وبِبٌىٌ لۇصرىحىگٗ ۋٖ ئ زى سبٌىؽبْ 

 ىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ ئبالِٗجٍٗر ثبر.ھٗرلبٔضاق ئىػٕي لىالالٍضىؽبٍٔىم

_  ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئبٌالھٕىڭ  13

ضىٍٗرگٗ چبلّبلٕي لورلۇٔچ ۋٖ ٍبِؽۇر ٍبؼىضىؽبٍٔىمىضىٓ ئۈِىض لىٍىپ و رضىحىػي ۋٖ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر 

ئۇٔىڭ ثىٍْٗ جىرىٍضۈرۈغىضۇر. غٗن _ غۈثھىطىسوي،  ٍبؼضۇرۇ ، لبلبضٍىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي

ثۇٔىڭضا ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽب وىػىٍٗر ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ وبِبٌىٌ 

 لۇصرىحىگٗ، ئۇٌۇغ ھېىّىحىگٗ ۋٖ وبجحب ئىٕئبِىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍىرىضىٓ ثىرى، ئبضّبٕٔىڭ ۋٖ _  ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ  14

زېّىٕٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلي ثىٍْٗ ئ ز ئورٔىضا ِۇضحٗھىَٗ ۋٖ ضبثىث ثوٌۇ  جۇرۇغىضۇر. ئبٔضىٓ 

ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔي جىرىٍىع ئۈچۈْ چبلىرؼبٔضا، ضىٍٗر و ِۈٌۈ  ٍبجمبْ ٍٗر ئبضحىضىٓ 

 ئبٌضىرا  چىمىطىٍٗر.

ّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي پٗرىػحىٍٗر، ئىٕطبٔالر، جىٕالر ، ھبٍۋأالر، ئوضۈٍِۈوٍٗر ۋٖ _ ئبض 15

ۋٖ . ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ رثبرٌىك جبٍٔىك ھَٗ جبٔطىس ِٗۋجۇصات ئبٌالھٕىڭضۇ

 .ئىراصىطىگٗ ثوٍطۇٔؽۇچىضۇر

ئبٔضىٓ ئۇٔي ئ ٌگٗٔضىٓ _ ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجٕي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ ثبرٌىممب وٌٗحۈرىضىؽبْ،  16

وېَىٓ جىرىٍضۈرىضىؽبْ زاجحۇر. ِٗسٍۇلبجٕي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈظ، ئبٌالھمب ٔىطجٗجْٗ ئۇالرٔي 

صٖضٍٗ  ٍبراجمبٔضىٓ ثٗن ئوۈبٍضۇر. ھٗر ئىىىىطي ئبٌالھمب جوٌىّۇ ئوۈبٍضۇر. ئٗڭ ئبٌىٌ 

الھمب ئوسػىّبٍضۇ، ئبٌالھ ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھمب سبضحۇر، ھېچمبٔضاق ِٗسٍۇلبت ئبٌ

ھِّٗىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗىضىٓ ؼبٌىجحۇر، لٗجئىٌ 

ٍېڭىٍٍّٗضۇ، ئِٗر _  پٗرِبٍٔىرىضا، ئىع _  پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي 

 ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ھ سىيەرگە ئۆزۉڭالردىِ ثىر ٍىسبه مەىتۊرىذۇ. سىيەر _ ئي ٍۈضرىنالر! ئبىال 18

ٍۊىۊمۊڭالرغب ضېرىل  –قوه ئبستىڭالردىني قۈه _ چۆرىيىرىڭالرّي ٍبه 

ّبٍسىيەر؟، ئۈالردىِ قىالٍسىيەر؟ ئۈالرّي ئۆزۉڭالر ثىيەُ ثبراۋەر سب

دىِ قورققبّذەك قورقۈضقب رازىَۈسىيەر؟ مىطىيەر غب ئوخطبش ئبزادئۆزىىرىڭالر

ۈّذاق قىيىطقب ھەرگىس رازى ثوىَبٍسىيەر. سىيەر ئۈّىڭغب رازى ثوىَبٍذىغبُ سىيەر ض

، قبّذاقَۈ ئبىالھقب  ئۆزى ٍبراتقبُ ٍەخيۈقبتْي ضېرىل مەىتۊرۉضنە رازى قيۈقتۈرۇ

ثوىسىيەر؟ ئەقيي سبغالً مىطىيەر ٍەّپەئەت ئبىسۈُ دەپ، دەىىو _ پبمىتيىرىَىسّي 

 ٍۈضۈّذاق ئوچۈق ثبٍبُ قىيىَىس.



ِۇغرىىالر ٔبصأٍىمحىٓ، ئبزؼۇْ ئبجب _  ثوۋىٍىرىٕي جٗلٍىض لىٍىپ ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي  _  18

 ميچىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىرىذا فمۈ سبھىػىؽب ئٗگٗغحي، جبھبٌٗجحٗ، ئبزؼۇٍٔۇلحب ئۇالرٔي صورىضى.

ئبٌالھ ئبزصۇرؼبْ ئبصِٖٕي ھېچىىُ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٌٍَّٗٗضۇ. ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ  ئۈچۈْ

 ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ھٗق صىٓ _   26

ٔالرٔي ئبغۇ صىٓ ثىٍْٗ ٍبراجمبْ. ضىٍٗرٔىڭ ئىطالَ صىٕىضا ئىطالَ صىٕىضا چىڭ جۇرۇۈالر، ئبٌالھ ئىٕطب

چىڭ جۇرۇغۇۈالر ئبٌالھٕىڭ ٍبراجمىٕي ثوٍىچٗ ئىع و رگىٕىڭالرصۇر. ئبٌالھٕىڭ ٍبراجمىٕىٕي ۋٖ صىٕىٕي 

ئ زگٗرجىػىٗ ثوٌّبٍضۇ، ئىطالَ صىٕي ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ جٕٗٔىحىگٗ ئېٍىپ 

ٍوٌضۇر، ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئىطالَ صىٕىٕىڭ ثىرصىٕجىر ھٗق صىٓ ثبرىضىؽبْ جوپحوؼرا 

 ئىىٍٗٔىىىٕي، ثبغمب صىٕالرٔىڭ ثبجىً صىٕالر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

_  ھِّٗىڭالر ئبٌالھمب لبٍحىپ جٗۋثٗ لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىڭالر،   21

مبٕٔي جٗرن ئېحىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍىڭالر، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبٕٔي لىٍىع ۋٖ ئبٌالھ جوض

ٔبِبزٔي ثبرٌىك غٗرجٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍىپ ِۇوِّٗٗي ۋٖ جوٌۇق ئولۇۈالر، ئىجبصٖجحٗ ِٗسٍۇلبجٕي 

 ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ ِۇغرىىالرصىٓ ثوٌّبۈالر.

ئٗت ئىػالرٔي _  ضىٍٗر ِۇغرىىالرصىٓ، ئ زىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ثىض 21

لىٍىضىؽبٔالرصىٓ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ صىٕىٕي ئ زگٗرجىپ، غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕىڭ ثٗزىطىگٗ ئِٗٗي 

لىٍىپ، ثٗزىطىگٗ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ، صىٕضا ئىشحىال  لىٍىػىپ، پىرلىٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجىْٗ، 

ىر _ لبراغٍىرىٕي ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇْ ٍوٌجبغچىٍىرىٕي، ئۇالر ِٗٔطۇ  ثوٌؽبْ پىرلىٍىرىٕي ۋٖ پىى

ثوٌّبۈالر.  وىػىٍٗرصىٓثىرىگٗ ٍبرصٍِٖىػىضىؽبْ  _ لوٌال  _ لۇۋۋٖجٍٍٗضىؽبْ، ثبجىً ئۈچۈْ ثىر

ئ زىٕي جوؼرا ٍوٌضا ضبٔب ، ثبغمىالرٔي ثبجىً ٍوٌضا صٖ   سۇغبٌٍىٕىضۇ،ئ ز صىٕي ثىٍْٗ ھٗرثىر پىرلٗ 

 ھ وۈَ لىٍىضۇ.

وٌٗطٗ، ئۇالر صٖرھبي رٖثجىگٗ ٍۈزٌىٕىپ، ئۇٔىڭؽب _  ئىٕطبٔالرٔىڭ ثېػىؽب ثىرٖر لىَىٕچىٍىك  22

ئىشالش ثىٍْٗ ِۇٔبجبت لىٍىػمب ثبغالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖھىُ لىٍىپ، ثېػىؽب وٌٗگْٗ 

زىَبْ _ زٖسّٗجٕي ۋٖ ثبالٔي  و جۈرۈۋٖجطٗ، ئۇالرصىٓ ثىر جۈروۈِي ِۇغرىىٍىىىٗ لبٍحىضۇ ۋٖ 

 ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضۇ.

_  ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرگٗ وۇـرىٍىك لىٍؽبٍٔىمىضۇر، سۇضۇضْٗ ئبٌالھٕىڭ  23

ضىٍٗر ئۇالرٔي لىَىٕچىٍىمحىٓ چىمىرىپ لوٍؽبٍٔىمىؽب جۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمىضۇر. ئي ِۇغرىىالر! لېٕي 



_  ضبپبٌىرىڭالرٔي ضۈرۈۋېٍىڭالر، لبٔضاق ئبزاثالرؼب ئۇچراٍضىؽبٍٔىمىڭالرٔي ٍېمىٕضا  ثۇ صۇَٔبصا وٍٗپ 

 ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر.

_  ٍبوي ثىس ئۇ ِۇغرىىالرؼب ئبٌالھٕي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕي ۋٖ ئبٌالھمب  24

 زىً لىٍضۇلّۇ؟غېرىه وٌٗحۈرۈغٕي جوؼرا صٖ  جبوبرٌىؽبْ ثىرٖر صٌٖىً ٍبوي ثىرٖر وىحبة ٔب

_  ئٗگٗر ثىس ئىٕطبٔالرؼب ئبِبٍٔىك، جْٗ ضبلٍىمي ۋٖ ثبٍبغبجٍىمحىٓ ئىجبرٖت ٔېّىحىّىسٔي  25

جېحىحطبق، ئۇالر غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب و رٖۈٍٗ  وېحىضۇ. ئٗگٗر ئۇالرؼب لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ 

ٍٗجطٗ، ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ  ئبؼرىك _ ضىالق، ٍولطۇٌٍۇق ۋٖ لورلۇٔچ لبجبرٌىك ثىرٖر و ۈۈٌطىسٌىه

لۇجۇٌۇغحىٓ ئۈِىضضىسٌىٕىپ وېحىضۇ. ِبٔب ثۇ و   ضبٍٔىك وىػىٍٗرٔىڭ لىَىٕچىٍىك ۋٖ وٗۈحبغبچىٍىك 

 ِٗزگىٍٍىرىضىىي سبراوحېرىضۇر.

_  ئۇالر ئبٌالھٕىڭ غۈوۈر لىالِضۇ ٍبوي جۇزوورٌۇق لىالِضۇ صٖ  ضىٕبظ ئۈچۈْ، سبٌىؽبْ  26

ٍىمىٕي، ٍٗٔٗ ئۇٔىڭ ضٗۋر لىالِضۇ ٍبوي ئبھ ئۇرۇ  وېحِٗضۇ صٖ  ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍىضىؽبٔ

ضىٕبظ ئۈچۈْ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇ؟ ثۇ وٗڭ لىٍىع ۋٖ جبر 

لىٍىػحب ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ھېىّىحىٕي، رٖھّىحىٕي  جؤۇؼبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ 

 ٖجحٗ ئىجرٖجٍٗر ثبر.لىالِضۇڭ رىسلىٕي وٗڭ، )سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي  جبر لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي و رِىضىّۇ؟ غٗوطىسوي، ثۇٔىڭضا ئىػىٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئٌٗۋ  .ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر

_  ئي ِۇئّىٓ! ٍېمىٓ ئۇرۇق _  جۇؼمبٍٔىرىڭؽب ٍبسػىٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرؼب  27

ىٓ، ٍولطۇٌالرؼب، ٍوي سىراجىحىضىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌؽبْ جوؼمبٔچىٍىمٕىڭ ھٗلمىٕي ٍٗجىۈزگ

ِۇضبپىرالرؼب زاوبت، ضٗصىمٗ ثېرىع ۋٖ ٍبرصَٖ لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ ھٗلمىٕي ئبصا لىٍؽىٓ. 

ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٍٗضىؽبٔالر ئۈچۈْ ِۇٔضاق لىٍىع ٍبسػىضۇر. ِۇغۇ ئٌٍِٗٗٗرٔي ۋٖ 

ؽبْ وىػىٍٗر ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىؽب ضبزاۋٖر ثوٌۇظ ثۇالرصىٓ ثبغمب ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍ

 ۋٖ ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىػحىٓ ئىجبرٖت ئبرزۇضىؽب ٍٗجىۈچىٍٗرصۇر.

_  ضىٍٗر پۇي _  ِېٍىڭالرٔي ثبغمىالرٔىڭ پۇي  _  ِېٍي ئىچىضٖ ئ ضحۈرۈۋېٍىع ئۈچۈْ،  28

ٔٗرضٗۈالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئۇالرؼب ئ ضۈَ ِۇئبِىٍىطي ثىٍْٗ لٗرز ثٗرگْٗ ھٗرلبٔضاق 

ئ ضٍّٗضۇ، ثٌٗىي ئبٌالھ ئۇٔىڭ ثٗرىىىحىٕي ٍوق لىٍىۋېحىضۇ. ئِّٗب ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ  

وٌٗطٗن، ئبٌالھ ئۇٔي لوثۇي لىٍىضۇ، ئۇٔىڭ  ضٗصىمٗۈالرؼبٍولطۇٌالرؼب ثٗرگْٗ زاوبت ۋٖ 

 .ِۇوبپبجىٕي ۋٖ پۇي _ ِېٍىڭالرٔي ھٗضطىٍٗ  ئ ضحۈرۈ  ثېرىضۇ

_  ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرگٗ رىسىك ئبجب لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ  36

ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔضىٓ وېَىٓ ضىٍٗرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصىىي ھبٍبجىڭالرٔي ئبسىرالغحۇرىضىؽبْ، ئبٔضىٓ 

ٍٗرٔي ضىٍٗرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبجىڭالرٔي ٍبوي جبزاٍىڭالرٔي ثېرىع ئۈچۈْ ضى



ئىچىضٖ  ٌىرىڭالرجىرىٍضۈرۈ  لٗثرٖۈالرصىٓ چىمىرىضىؽبْ زاجحۇر. ضىٍٗر ئبٌالھمب جٗڭ لىٍىۋاٌؽبْ ِٗثۇص

ثۇ ئىػالرصىٓ ثىرٖرضىٕي لىالالٍضىؽبٔالر ثبرِۇ؟ ئبٌالھ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ 

 ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر.

ھ ي _ ٍېؽىٕٕىڭ جٗرجىپي رى جۈپٍٍٗىضىٓ، لۇرۇلٍۇلحب ۋٖ صېڭىسصا _  ئىٕطبٔالرٔىڭ لىٍّىػٍى 31

ثۇزۇٌۇ  لۇرؼبلچىٍىك، ِوي ھۇضۇٌٕىڭ وېّىَىػي ۋٖ ئبؼرىك _ ضىالق صېگٗٔضٖن 

. ثۇ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھ _  ِٗئطىَٗجحىٓ ٍېٕىپ، لىٍّىػٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ ئبپٗجٍٗر ٍۈز ثٗرصى

الھ لىٍىپ، ئٗساللىٕي جۈزىحىپ، ئ زٌىرىٕىڭ صىٓ ھَٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب لبٍحىػي ۋٖ ئ زٌىرىٕي ئىط

صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىٕي ٍبسػي ئېٍىپ ثېرىع پۇرضىحىگٗ ئىگٗ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئبٌالھ 

  جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ جبزاصۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ ئىطالَ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  31

ٍىع ِٗلطىحي ثىٍْٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ وېسىپ، ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي، ئبص ۋٖ ضِٗۇص ئىجرٖت ئې»

لٗۋٍِىرى لبجبرٌىك ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرا  ثېمىڭالر. ئٗگٗر 

طىٍٗر. ضىٍٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، ئۇالرٔىڭ لبٔضاق ئىجرٖجٍىه غٗوىٍضٖ ھبالن ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لبٌى

 «.ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ِۇغرىىالر ئىضى

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت وۈٔي وېٍىػحىٓ ئىٍگىرى، ضْٗ ئىطالَ صىٕىضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا  32

صىٕؽب ٍۈزٌٗٔگىٓ، ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _  پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىؽىٓ، ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق 

ۇراٌّبٍضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي وٌٗگٗٔضٖ، ئىٕطبٔالر ئ زٌىرىٕىڭ ٍبسػي جۇرؼىٓ. ھېچىىُ ئبرلىؽب لبٍح

 ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي و رۈظ ئۈچۈْ پىرلٗ _  پىرلٗ ثوٌۇ  ئبٍرىٍىضۇ.

_ وىّىي ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، ثۇ ئىٕىبرىٕىڭ جبزاضىٕي ئ زى جبرجىضۇ، ئۇٔىڭ  33

ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍطب، ِۇٔضاق جبزاضي صوزاسحب ِٗۈگۈ لېٍىػحۇر. وىّىي ئبٌالھمب 

لىٍؽبْ وىػىٍٗر ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپبجي ئۈچۈْ ئ زٌىرىگٗ ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرصىٓ لٗضىرٌٗرٔي 

 ھبزىرٌىؽبْ ثوٌىضۇ.

_  ثۇ، ئبٌالھٕىڭ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئ ز پٗزٌىضىٓ  34

 الھ وبپىرالرٔي لٗجئىٌ ٍبسػي و رٍِٗضۇ.ِۇوبپبجٍىػي ئۈچۈٔضۇر. غٗوطىسوي، ئبٌ

_  ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍىرىضىٓ  35

ثىرى، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ، ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍطۇْ صٖ ، ضىٍٗرگٗ 

، صېڭىسالرصا وېّىٍٗرٔىڭ ٍِٗىٓ چۈْلىٍىػي ئۈ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىع ئبرلىٍىك ٔېّٗت ئبجب

غبِبٌضا ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ِېڭىػي ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔىڭ )صېڭىسالصا لبجٕب   جىجبرٖت ۋٖ 



ثبغمب ئىػالر ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ رىسلىڭالرٔي جٌٗٗ  لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ٍبِؽۇر ٍېؽىع 

 ۇر.ئبٌضىضا غبِبٌالرٔي سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي لىٍىپ ئٗۋٖجىػىض

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۈثھىطىسوي، ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئ ز  36

ئٗۋٖجحۇق، ئۇالر لٗۋِىٕي ئبٌالھمب لٗۋِىگٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپ 

ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇ ، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ جوضبجحي. ئۇالر لٗۋِىگٗ و پٍىگْٗ روغْٗ 

ئىضى. ئِّٗب ئۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕي وٌٗگْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ صٌٖىً _  پبوىحالرٔي ئېٍىپ 

ىچىضىىي گۇٔبھىبرالرٔي جبزاال ، پۈجۈًٍٔٗ ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ ئ

ھبالن لىٍىۋٖجحۇق، ِۇئّىٍٕٗرٔي ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزصۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ 

وبپىرالر ئٗگٗر گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ھٗلىمٗجىٗ لبٍحّىطب، ئۇالرٔىّۇ سۇصصى ثۇرۇٔمي 

ٍبرصَٖ اٌىّالرٔي ھبالن لىٍىع ۋٖ ِ ِىٍٕٗرگٗ زئىٕىبرچىالرٔي ھبالن لىٍؽبٔضٖن ھبالن لىٍىۋېحىّىس. 

 لىٍىع ثىسگٗ جېگىػٍىىحۇر.

_  ئبٌالھ غبِبٌالرٔي ئٗۋٖجىپ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ جوٌؽبْ ئېؽىر ثۇٌۇجالرٔي لوزؼبٍضىؽبْ، ئبٔضىٓ  37

ئۇٔي ئبضّبٔضا ئ زى سبٌىؽىٕي ثوٍىچٗ جبرلىحىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔي ئۇغػبق پبرچىالرؼب ث ٌىضىؽبْ زاجحۇر. 

ا ضْٗ ٍبِؽۇرٔىڭ ثۇٌۇجٕىڭ ئبرىطىضىٓ چۈغۈۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ، ئبٌالھ ٍبِؽۇرٔي غۇ چبؼض

 سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئۈضحىگٗ ٍبؼضۇرؼبْ چبؼضا، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئىٍحىپبجىؽب سۇغبي ثوٌىضۇ.

_  ھبٌجۇوي، ئۇالر ٍبِؽۇر ٍېؽىػحىٓ ثۇرۇْ ئۇٔىڭ ٍېؽىػىضىٓ ھٗلىمٗجْٗ ئۈِىضضىسٌىٕىپ  38

 ْ ثوٌىضۇ.وٗجىٗ

_  ئي ئىٕطبْ! ٍبِؽۇرٔىڭ ئ ضۈٍِۈوٍٗرصىىي، زىرائٗجٍٗرصىىي ۋٖ صٖي _  صٖرٖسٍٗرصىىي  46

ٔٗجىجىٍىرىگٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ لۇرؼبلچىٍىمحىٓ ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي ٍبِؽۇر ثىٍْٗ لبٔضاق جىرىٍضۈرۈ  

جىرىٍضۈرۈغىٗ ٍبپَېػىً ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىضىؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ، غۈثھىطىسوي، ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي 

لبصىر ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ 

 لبصىرصۇر.

_  ئٗگٗر ثىس ئۇالرٔىڭ زىرائٗجٍىرىگٗ لبجحىك ثورإٔي ئٗۋٖجطٗن، ئۇالر زىرائٗجٍىرىٕىڭ ئبغۇ  41

 زگىرىپ ضبپطېرىك ثوٌۇ  ثوراْ ضٗۋٖثٍىه سبراة ثوٌؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ٍبپَېػىً ھبٌىحىضىٓ ئ

لبٌؽبٍٔىمىٕي و رىضۇ. ئۇالر زىرائٗجٍىرىٕي ثۇ ئٗھۋاٌضا و رگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػمب، 

 ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍىػمب ثبغالٍضۇ.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لٌٗجي ئ ٌگْٗ ۋٖ لۇاللٍىرى ھٗلىمٗجٕىڭ ضبصاضىٕي ئبۈالغحىٓ  41

بْ ئبصٍِٖٗرگٗ صٖۋىحىڭٕي ئبۈٍىحبٌّبٍطْٗ. ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىؽب جوضۇٌۇ  لبٌؽ



لبٍؽۇرِىؽىٓ. چۈٔىي ئۇالر ِٗٔىۋى جٗھٗجحىٓ گبضالرصۇر ۋٖ ئ ٌۈوٍٗرصۇر. ئۇالر ضېٕىڭ ئبٌضىڭضا 

جۇرۇ  ضېٕىڭ ض زٌىرىڭٕي ئبۈٍىّبٍضۇٍۇ، ضٗٔضىٓ ٍۈز ئ رۈۋاجمبْ جۇرۇ  لبٔضالّۇ ض زۈۈٕي 

 ۇْ؟!ئبۈٍىط

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ھىضاٍٗجٕىڭ ٍوٌىٕي و رٌٍّٖٗضىؽبْ لىٍىپ لوٍؽبْ ئبصِٖٕي ضْٗ  42

ئېَحىضىؽبْ ۋٖ ثىسٔىڭ ھىضاٍٗت لىالٌّبٍطْٗ، ضْٗ صٖۋىحىڭٕي پٗلٗت ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسگٗ ئىّبْ 

 ئبۈٍىحبالٍطْٗ.ئِٗرىّىسگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگىال  

ئبجىس ۋٖ ئٗرزىّٗش ِٗٔىَضىٓ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ثبٌىٍىمٕىڭ ئبجىسٌىمىضىٓ  _  ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 43

لېرىٍىمٕىڭ ئبجىسٌىمىؽب  ئبغۇ وۈچٍۈوٍۈوحىٓلىرأٍىمٕىڭ وۈچٍۈن چبؼٍىرىؽب ٍٗجىۈزىضىؽبْ، ئبٔضىٓ 

ٍٗجىۈزىضىؽبْ زاجحۇر. ئبٌالھ وۈچ _  لۇۋۋٖجحىٓ ۋٖ ئبجىسٌىمحىٓ ٔېّىٕي ٍبرىحىػٕي سبٌىطب غۇٔي 

 ۇ، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر.ٍبرىحىض

_  لىَبِٗت وٌٗگْٗ، ئبٌالھ سبالٍىمٕي لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍضۈرۈ  چىمبرؼبْ وۈٔضٖ  44

ۋالىث جۇرؼبٍٔىمىؽب لٗضَٗ لىٍىضۇ، ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئبزؼىٕٗ ِۇغرىىالر صۇَٔبصا پٗلٗت 

ٍبٌؽبْ ئېَحمبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔضٖن لٗضىّىضىّۇ ٍبٌؽبْ 

 ئېَحىضۇ. 

_  ئ زٌىرىگٗ ئىٍىُ ۋٖ ئىّبْ ئبجب لىٍىٕؽبْ پٗرىػحىٍٗر، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر9  45

الھ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ئبٌضىٓ ٍېسىۋٖجىْٗ ثوٍىچٗ، ضىٍٗر ٍبرىحىٍؽبْ وۈٔضىٓ غٗوطىسوي، ئبٌ»

جىرىٍىضىؽبْ وۈٔگٗ لٗصٖر جۇرصۇۈالر، ِبٔب ثۇ جىرىٍىع وۈٔىضۇر، ئِّٗب ضىٍٗر ثۇٔي ثىٍٍّٗححىڭالر، 

 صٍٖضۇ.« غۇۈب ضىٍٗر صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ثۇ وۈٕٔي ئىٕىبر لىٍضىڭالر

پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ، ئۇالرصىٓ ئىّبْ ئېَحىپ،  ئ زرىطىٕىڭرٔىڭ _  لىَبِٗت وۈٔىضٖ زاٌىّال 46

جٌٗٗ  لىٍىّٕبٍضۇ، ثٌٗىي ئۇالر لىٍّىػٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ّۇ جٗۋثٗ لىٍىپ، ئبٌالھٕي رازى لىٍىػ

 .جبزاٌىٕىضۇ

_ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثىس ئىٕطبٔالرٔىڭ ثىٍّىگٗٔحۇق صٖ  ثبھبٔٗ و رضىحىػىٕىڭ  47

ٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالظ ئۈچۈْ، ثۇ لۇرئبٔضا ئۇالرؼب جۈرٌۈن ئىػىىىٕي جبلبظ ۋٖ ئبٌالھ

ِىطبٌالرٔي ثبٍبْ لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئۇ وبپىرالرؼب ضېٕىڭ راضث پٍٗؽِٗجٗر 

ئي »ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ لبٔضالال ثىر صٌٖىً _  پبوىث وٌٗحۈرضٗڭ، ئۇالر ئٌٗۋٖجح9ٗ 

)ٍٗٔي ھٗلىمىحي ٍوق ٔٗرضىٍٗرگٗ   ثبجىٍؽبئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر پٗلٗت  ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ۋٖ ضبۈب

 صٍٖضۇ.« ئٗگىػىۋاجىطىٍٗر



_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٕىڭ لىّّىحىٕي  48 

 ثىٍٍّٗضىؽبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ئبٌالھ ئبغۇٔضاق پېچٗجٍىۋېحىضۇ.

ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋرچبْ ثوٌؽىٓ، چۈٔىي  _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب لٗۋِىڭضىٓ 56

ئبٌالھٕىڭ ضبۈب ٔۇضرٖت ۋٖ وۈچ _  لۇۋۋٖت ئبجب لىٍىع، ضېٕىڭ ئٗجىر _  ضبۋاثىڭٕي و   لىٍىع 

ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ ۋٖصىطي غٗوطىس ھٗلحۇر. ئبسىرٖجىٗ ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ِۇوبپبت ۋٖ جبزاؼب 

 ْ.ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالر ضېٕي صىٕىڭضىٓ ثوغبغحۇرۇ  لوٍّىطۇ



 ضۈرىطى ٌۇلّبْ

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ِىُ_  ئٌٗىؿ، الَ،  1

_  ثۇ ئبٍٗجٍٗر چوۈمۇر ھېىّٗجٍىه لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرىضۇر 1
(73 

. 

_  ثۇ ئبٍٗجٍٗر ئبٌالھ لۇرئبٔضا ٔبزىً لىٍؽبْ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٍرۇؼبْ  2

 غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىؽب ِۇوِّٗٗي ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ھىضاٍٗت ۋٖ  رٖھّٗجحۇر.

_  ئۇالر ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئولۇٍضىؽبْ، ئ زٌىرىگٗ پٗرز ثوٌؽبْ زاوبجٕي جوٌۇق  3

 ېرىضىؽبْ ۋٖ ئبسىرٖجحىىي ِۇوبپبت ثىٍْٗ جبزاؼب جٗزِْٗ ئىػىٕىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر.ث

ئۈضحىضٖ  رٖثجىضىٓ وٌٗگْٗ ھىضاٍٗت ۋٖ ٔۇر_  ٍۇلىرىمي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ وىػىٍٗر  4

 ثوٌؽۇچىالرصۇر، ئٗٔٗ غۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ِٗلطىحىگٗ ٍٗجىۈچىٍٗرصۇر.

ّطىس جۇرۇ  وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرۇظ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ _  ئىٕطبٔالر ئبرىطىضا ئ زى ثىٍى 5

ئبٍٗجٍىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب جبئٗت _  ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

رازىٍىمىؽب ئېرىػىػحىٓ جوضىضىؽبْ ثىھۇصٖ گٗپٍٗرٔي ضېحىۋاٌىضىؽبٔالر ثبر. ئٗٔٗ غۇالرؼب سبر لىٍؽۇچي 

 ئبزاة ثبر.

ِۇٔضاق ثىرىگٗ ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىس ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇ گوٍب ئۇٔىڭ لۇٌىمىضا ئېؽىرٌىك ثوٌۇ  _   6

ھېچ ٔٗرضىٕي ئبۈٍىّىؽبٔضٖن جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ. ئي 

 .پٍٗؽِٗجٗر! ثۇٔضاق ھبٌٗجحىىي ئبصِٖگٗ لىَبِٗت وۈٔىضىىي لبجحىك ئبزاثحىٓ ثېػبرٖت ثٗرگىٓ

_  غۈثھىطىسوي، ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ، ثۇٍرۇٌؽبْ ٍبسػي  7

 ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالرؼب جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍٗر ثبر.

_  ئۇالرٔىڭ ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصىىي ھبٍبجي ِٗۈگۈٌۈن ھبٍبت ثوٌۇ ، ثۇ ھبٍبت ئبسىرالغّبٍضۇ.  8

الھٕىڭ ئۇالرؼب ثٗرگْٗ ھٗق ۋٖصىطىضۇر. ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ، ئۇ ثبرٌىك ثۇ ئبٌ

 ئىػٍىرىضا ؼبٌىجحۇر، جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. 

جٗۋرٖ  وېحىپ جۈۋرۈوطىس ٍبراجحي، زېّىٓ  ثۇ ئبضّبٔالرٔيجۇرۇۋاجمبْ _  ئبٌالھ ضىٍٗر و رۈ   16

صٖ ، ئۇٔىڭضا ِىضىرٌىّبٍضىؽبْ جبؼالرٔي ئورٔبجحي، زېّىٕضا زىَبْ ٍٗجّىطۇْ ضىٍٗرٔىڭ ھبٍبجىڭالرؼب 

                                                             
صىىي ھٗرثىر ھ وۈَ، «لۇرئبْ وٗرىُ»ھېىّٗت  ئبٍٗجحىىيثۇ _ جوؼرا ض ز، جوؼرا ئىع صېّٗوحۇر.  ھېىّٗت  73) 

 ۇرۇٌؽبٍٔىمىٕي ئىپبصىٍٍٗضۇ.حٖ ئورۇٔالغھٗرثىر لىططٗ ۋٖ ھٗرثىر  ٌِٗۇِبجٕىڭ ئٗڭ جوؼرا غٗوىٍض



جۈرٌۈن جبٍٔىمالرٔي جبرلبجحي. ثىس ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ زېّىٕضا ھٗر جۈرٌۈن 

 پبٍضىٍىك ۋٖ چىراٍٍىك ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ئ ضحۈرصۇق.

. ٍبراجمىٕىضۇرڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ _  ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر و رۈ  جۇرۇۋاجمىٕىڭالرٔى 11

ئِٗضى، ِبۈب و رضىحىپ ثېرىڭالرچۇ، ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ِٗثۇصٌىرىڭالر ٔېّىٕي 

  ٍبرىحىپحۇ؟ ثٌٗىي ئۇ ِۇغرىىالر ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىرالالغمبْ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحىضۇر.

_  ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضبٌىھ ثٗٔضىّىس ٌۇلّبٔؽب صىٕٕي جوؼرا چۈغىٕىع، ضبؼالَ ئٗلىً، جوؼرا  11

ئبٌالھٕىڭ ضبۈب ئبجب لىٍؽبْ »گٗ  لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ھېىّٗجٕي ئبجب لىٍضۇق. ثىس ئۇٔىڭؽب9 

ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍؽىٓ، وىّىي ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍطب، ئۇٔىڭ پبٍضىطي غۇ وىػىٕىڭ ئ زىگٗ 

وٌىضۇ. وىّىي ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ جۇزوورٌۇق لىٍىضىىْٗ، غۇٔي ٍبسػي ثىٍطۇٔىي، ئبٌالھ ث

 صېضۇق.« الٍىمحۇرِٗصھىَٗگٗ ئۇٔىڭ غۈوۈر لىٍىػىؽب ِوھحبج ئِٗٗش، ئبٌالھ ھِّٗٗ ھبٌٗجحٗ 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٌۇلّبٕٔىڭ ئ ز ئوؼٍىؽب لىٍؽبْ ٔٗضىھىحىٕي ئٗضٍىگىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئۇ  12

ئوؼٍۇَ! ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرِىگىٓ. ئۇٔضاق لىٍطبڭ ئ زۈۈگٗ زۇٌۇَ  ئي»اق صېگْٗ ئىضى9 ِۇٔض

لىٍؽبْ ثوٌىطْٗ. چۈٔىي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈظ گۇٔبھالرٔىڭ ئٗڭ چوۈىضۇر ۋٖ ئٗڭ لٗثىھ 

 «.ثوٌؽىٕىضۇر

ٍىػمب _  ثىس ئىٕطبٕٔي ئبجب _  ئبٔىطىؽب ٍبسػي سىسِٗت لىٍىػمب ۋٖ ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لى 13

ثۇٍرۇصۇق. ئبٔىطي ئۇٔي لبجّۇلبت ئبجىسٌىك ثىٍْٗ لورضىمىضا  و جۈرصى. ئۇٔىڭ ضۈجحىٓ ئبٍرىٍىػي 

ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍؽىٓ، ئبٔضىٓ ئبجب _  ئبٔبۈؽب غۈوۈر »ئىىىي ٍىً ئىچىضٖ ثوٌضى. غۇۈب ثىس ئۇٔىڭؽب 

ٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبت لىٍؽىٓ، ھِّٗىڭالر ِېٕىڭ صٖرگبھىّؽب لبٍحىطىٍٗر، غۇ چبؼضا ِْٗ ھٗروىّگ

 )صٖ  ثۇٍرۇصۇق  ئبسىر لبٍحىضىؽبْ جبً ِېٕىڭ صٖرگبھىّضۇر.« لىٍؽىٕھ ئبجب _  ئبٔبۈؽب غۈوۈر لىٍؽىٓ ٍبوي جبزا ثېرىّْٗ.

_  ئي ِۇئّىٓ ئوؼۇي! ئٗگٗر ئبجب _  ئبٔبڭ ضېٕي ضېٕىڭ ِبۈب لىٍىضىؽبْ ئىجبصىحىڭضٖ ضْٗ  14

ٗ ٍبوي گۇٔبھ ئىػالرٔي لىٍىػمب زورٌىطب، ضْٗ ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٕي ِبۈب غېرىه وٌٗحۈرۈغى

ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ، چۈٔىي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك ثوٌىضىؽبْ ئىػحب ئىٕطبٔالرؼب ئىحبئٗت لىٍىػمب 

ثوٌّبٍضۇ. ئۇالرؼب صۇَٔبصا گۇٔبھ ثوٌّبٍضىؽبْ ٍبسػي ئىػالرصا ئىحبئٗت لىٍؽىٓ ۋٖ ٍبسػي ھِٗراھ 

ھىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ ِبۈب ٍۈزٌٗٔگْٗ، ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىّگٗ ئىّبْ ثوٌؽىٓ. ئي ِۇئّىٓ ئوؼۇي! گۇٔب

وٌٗحۈرگْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ٍوٌىؽب ئٗگٗغىىٓ، ئبسىرى لبٍحىضىؽبْ جبٍىڭالر ئٌٗۋٖجحٗ ِېٕىڭ 

صٖرگبھىّضۇر، غۇ چبؼضا ِْٗ ضىٍٗرگٗ صۇَٔبصا لىٍؽبْ _  ئٗجىٍٗٔىرىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىّْٗ ۋٖ 

 صېضۇق.« جبزا ثېرىّْٗضىٍٗرگٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي 



ئوؼٍۇَ! ضېٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ٍبوي ٍبِبْ ئٌِٗٗىڭ لىچب  ئي»_  ٌۇلّبْ ئوؼٍىؽب ئېَححي9  15

چبؼٍىك ئىٕحبٍىٓ وىچىه ثوٌۇ ، ئۇ ئۇٍۇي جبغٕىڭ ئىچىضٖ ٍب ئبضّبٔالرٔىڭ لېحىضا ٍبوي زېّىٕٕىڭ 

ئۇٔىڭ ھېطبثىٕي ئبٌىضۇ. چۈٔىي  جېگىضٖ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئۇٔي ئوجحۇرىؽب چىمىرىضۇ ۋٖ

 ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗڭ ئىٕچىىٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، 

 سٗۋٖرصارصۇر.

ئوؼٍۇَ! ٔبِبزٔي ئٗروبٍٔىرىؽب، غٗرجٍىرىگٗ ۋٖ پٗرزٌىرىگٗ جوٌۇق رىئبٍٗ لىٍىپ  _  ئي 16

ضىٍىمٍىك ثىٍْٗ ۋٖ ِېھرىجبٍٔىك ثىٍْٗ ٍبسػي  ِۇوِّٗٗي ئولۇؼىٓ، وىػىٍٗرٔي ھېىّٗت ثىٍْٗ،

، ثۇ ٍوٌضا ضبۈب ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. جوضمىٓئىػالرؼب ثۇٍرىؽىٓ، ٍبِبْ ئىػالرصىٓ 

 ثىٍگىٕىي، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ثۇ ئىػالر ئبالھىضٖ و ۈۈي ث ٌۈغىٗ جېگىػٍىه ِۇھىُ ئىػالرصىٕضۇر.

ر ضبۈب گٗ  لىٍطب، جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ئۇالرصىٓ _  وىػىٍٗرگٗ گٗ  لىٍطبڭ ٍبوي ئۇال 17

ٍۈزۈۈٕي چ رىّىگىٓ، ٍٗر ٍۈزىضٖ وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ؼبصىَىپ ِبۈّىؽىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ  گٗ  

 جۇرۇغىضا ئ زىٕي چوڭ جۇجىضىؽبْ ِبسحبٔچبلٕي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ.–ض زىضٖ ۋٖ ٍۈرۈظ 

ٍحىىٓ. چۈٔىي ئبۋازالرٔىڭ ئٗڭ وِٗحٗر ثوٌؽىٓ، ئبۋازىڭٕي پٗضٗ _  ِېڭىػىڭضا 18

 «.  ئېػٗوٍٗرٔىڭ ئبۋازىضۇر ٍېمىّطىسى، ئٗڭ ٍبِبْ و رىٍىضىؽىٕي غٗوطىسوي

ئي ئىْسبّالر! ئبىالھْىڭ ئبسَبّالردىني مۊُ، ئبً، ثۈىۈت قبتبرىىق  17

دەرەخيەر، سۈ قبتبرىىق  –ّەرسىيەرّىڭ ھەٍَىسىْي ۋە زېَىْذىني جبّيىقالر، دەه 

ّەرسىيەرّىڭ ھەٍَىسىْي سىيەرگە ثوٍسۈّذۇرۇپ ثەرگەّيىنىْي، سبّبقسىس  –سبُ 

سىيەرگە تەُ، ئەزا قبتبرىىق تبضقي ّېَەتيەرّي، ئەقىو ۋە قەىت قبتبرىىق ئىچني 

ّېَەتيەرّي ئبتب قىيغبّيىقىْي، ٍەّە سىيەر ثىيَەٍذىغبُ ّېَەتيەرّي سىيەرگە خبش 

ثەزى مىطىيەر ھېچقبّذاق  قىيغبّيىقىْي مۆرٍىذىڭالرٍۈ؟ ئەھۋاه ضۈّذاق تۈرسىَۈ،

پبمىتسىس، ئبىالھ تەرىپىذىِ ثىرەر ثبٍبّسىس، ئۊزىْىڭ دەۋاسىْي ثبٍبُ قىيىپ  –ئىيَي 

ثېرىذىغبُ  ثىرەر مىتبثسىس تۈرۇقيۈق، ئبىالھْىڭ ثىر ئىنەّيىني ۋە ئىجبدەتْي ئۈّىڭغب 

 خبش قىيىص ٍەسىيىسىذە جېذەىيىطىذۇ.

ئبىالھ ٍۈھەٍَەد ئەىەٍھىسسبالٍغب ّبزىو  سىيەر»_ ئەگەر ئبضۈ جېذەىخورالرغب   12

ٍبق، ثىس ئبىالھقب ضېرىل مەىتۊرۉش »دېَىيسە، ئۈالر  « قىيغبُ ۋەھَىگە ئەگىطىڭالر

دەٍذۇ. « ثوۋىيىرىَىسّىڭ دىْىغب ئەگىطىَىس_ ۋە ثۈتالرغب چوقۈّۈضتىِ ئىجبرەت ئبتب

قىيىطىْي چىراٍيىق ضەٍتبُ ئۈالرغب ئۈالرّىڭ قەثىھ قىيَىطيىرىْي ۋە ئبىالھْي ئىْنبر 

مۆرسىتىپ ئۈالرّي ٍېْىپ تۈرغبُ دوزاخ ئوتىغب چبقىرغبُ تۈرسىَۈ، ئۈالر ئبضۈ 

 ثوۋىيىرىغب ئەگىطەٍذۇ؟_ ئبتب



ض زٌىرىضٖ، ئٌٍِٗٗىرىضٖ ضِٗىّىٌ ثوٌۇ ،  –_  وىّىي ٔىَىحىٕي سبٌىص لىٍىپ، گٗ   11

ڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ جٕٗٔىحىگٗ ئېٍىپ ئبٌالھمب پۈجۈْ ۋۇجۇصى ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىضىىْٗ، ئۇ ئ زىٕي ئبٌالھٕى

ثبرىضىؽبْ ِٗھىَٗ جۇجمىؽب ئېطىٍؽبْ ثوٌىضۇ. ھِّٗٗ ئىع ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ، ئبٌالھ ٍبسػي 

ئِٗٗي لىٍؽبٔالرؼب ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ثېرىضۇ، ٍبِبْ ئىع لىٍؽبٔالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي 

 ثېرىضۇ.

ضٗۋٖثٍىه  وبپىر ثوٌؽبٍٔىمير! ضْٗ ئۇٔىڭ _ وىّىي وبپىر ثوٌىضىىْٗ، ئي پٍٗؽِٗجٗ 12

لبٍؽۇرِىؽىٓ، چۈٔىي ضْٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ۋٖ ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئ ز ۋٖزىپٗۈٕي 

ئبصا لىٍضىڭ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسؼب چىمىرىٍىضۇ. غۇ چبؼضا ئۇالرؼب ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ 

ئبٔضىٓ ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىّىس. غٗوطىسوي،  لٗثىھ لىٍّىػٍىرىٕي ئېَحىپ ثېرىّىس،

 ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبْ وۇـرىٕي ۋٖ غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىع سبھىػىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

_  ثىس ئۇالرٔي ِۇغۇ پبٔىٌ صۇَٔبٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئبز ِۇصصٖت ثٗھرىّْٗ لىٍىّىس، ئبٔضىٓ  13

 ئبزاثىضىٓ ئىجبرٖت ئىٕحبٍىٓ لبجحىك ۋٖ ئٌٍِٗٗىه ئبزاثمب ھٍٗضٍّٖىس. لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي صوزار

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي وىُ »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرصى9ٓ  14

ثېرىضۇ. ئۇالر ضبۈب غۇٔضاق صٖ  جبۋاة صٖ  « ئبٌالھ»صٖ  ضورىطبڭ، ئۇالر چولۇَ « ٍبراجمبْ؟

پبوىث ئ ز  –ٌالھمب غۈورىىي، ضىٍٗرگٗ لبرغي صٌٖىً ئب»جبۋاة ثٗرضٗ، ضْٗ ئۇالرؼب 

صېگىٓ. ئِّٗب ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمىال لىٍىع « ئبؼسىڭالرصىٓ چىمحي

وېرٖوٍىىىٕي ۋٖ ھِٗضۇضبٔبٔىڭ ئبٌالھمىال سبش ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ. غۇۈب ئۇالر ئىجبصٖجحٗ 

 ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضۇ.

ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر، ئۇالرٔىڭ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ _ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ  15

ٍبراجمۇچىطي، جٗلضىر لىٍؽۇچىطي ۋٖ ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچىطي پٗلٗجال ئبٌالھحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 ِٗسٍۇلبجىؽب ِوھحبج ئِٗٗضحۇر، ثبرچٗ ِٗصھىَٗ ۋٖ ِبسحبغالر ئبٌالھمب سبضحۇر. 

صٖرٖسٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي لٌَٗٗ ثوٌؽبْ، صېڭىسالر ضىَبھ  _ ىىي صٖي _  ئٗگٗر ٍٗر ٍۈزىض 16

ثوٌؽبْ، ئۇٔىڭؽب ٍٗٔٗ ٍٗجحٗ صېڭىس ضىَبھ ثوٌۇ  لوغۇٌؽبْ ۋٖ غۇ لٌَٗٗ ثىٍْٗ، غۇ ضىَبھ ثىٍْٗ 

ئبٌالھٕىڭ ض زٌىرىٕي ٍبزؼبْ جٗلضىرصىّۇ، ثۇ لٌٍِٗٗٗر ضۇٔۇ  جۈگٍٗضۇ، ضىَبھالر ئېمىپ جۈگٍٗضۇ، 

زٌىرى جۈگٗ  لبٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ وبپىرالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ ئِّٗب ئبٌالھٕىڭ ض 

لبصىرصۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. )ثۇ ئبٍٗت 

ئبٌالھٕىڭ ض زٌٗظ ضۈپىحىٕي ئىطپبجالٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ض زٌىػي ئ زىگٗ الٍىك ضۈپىحي ثىٍْٗ 

 ثوٌىضۇ .



ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ٍبرىحىٍىػىڭالر ۋٖ لىَبِٗت وۈٔي جىرىٍضۈرۈٌۈغۈۈالر )ئوۈبٍٍىمحب   _ ئي 17

پٗلٗت ثىر ئبصِٖٕىڭ ٍبرىحىٍىػي ۋٖ جىرىٍضۈرۈٌۈغىگٗ ئوسػبغحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ض زٌىرىڭالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر. لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرگٗ 

 ٔىڭؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.غۇ

_  و رِِٗطٗٔىي، ئبٌالھ وېچىٕىڭ ضبئٗجٍىرىضىٓ ثىر لبٔچٗ ضبئٗجٕي ئبٌىضۇ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ  18

وۈٔضۈزٔي ئۇزارجىضۇ، وېچىٕي لىطمبرجىضۇ، وۈٔضۈزٔىڭ ضبئٗجٍىرىضىٓ ثىر لبٔچٗ ضبئٗجٕي ئبٌىضۇ، ئۇٔىڭ 

برجىضۇ. ئبٌالھ وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕىّۇ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثىٍْٗ وېچىٕي ئۇزارجىضۇ، وۈٔضۈزٔي لىطم

ثٗرگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى ِۇئٍَْٗٗ ِۇصصٖجىىچٗ ئ ز ئورثىحىطىضا ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ. 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر،  –غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ٍبسػي 

 بٍضۇ.ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ لبٌّ

_ ثۈالرّىڭ ھەٍَىسي ئبىالھْىڭ چەمسىس قۈدرىتي ثىيەُ ئەٍەىگە ئبضقبُ ئىطالر  97

ھەرىنەتيىرىذە ھەق  _ ثوىۈپ، ثۈ ئبىالھْىڭ زاتىذا، سۊپەتيىرىذە ۋە ئىص 

ئىنەّيىنىْي، ٍۈضرىنالرّىڭ ئبىالھْي قوٍۈپ چوقۈّغبُ ّەرسىيىرىْىڭ ثبتىو 

ىِ ئەڭ ئۊستۊُ، ھەٍَىذىِ مبتتب ئىنەّيىنىْي، ئىنەّيىنىْي، ئبىالھْىڭ ثبرچە ٍەخيۈقبتت

ھەٍَە ٍەۋجۈداتْىڭ ئبىالھقب ٍوھتبج ئىنەّيىنىْي ۋە ئبىالھْىڭ ئىجبدەت قىيىْىطقب 

 توىىَۈ ھەقيىق زات ئىنەّيىنىْي ثىيىطىڭالر ئۊچۊّذۇر.

 _  ئي ئىٕطبْ! و رِِٗطٗٔىي، وېّىٍٗرٔىڭ ئىٕطبٔالرؼب ئبٌالھحىٓ ثىر ٔېّٗت ثوٌؽبْ ھبٌضا 21

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ صېڭىسصا ٍۈرۈغي، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئ ز لۇصرىحىٕىڭ ثىر لىطىُ صٌٖىٍٍىرىٕي 

و رضىحىػي ئۈچۈٔضۇر. وېّىٍٗرٔىڭ صېڭىسالرصا ٍۈرۈغىضٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىضاٍِىك ثوٌؽبْ 

 ۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ و   غۈوۈر لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ ٔ

_  ِۇغرىىالر وېّىٍٗرگٗ چىممبْ ۋٖ ئۇالرٔي جبؼضٖن صوٌمۇٔالر ئورىۋاٌؽبْ چبؼضا، ئۇالر  21

صېڭىسصا ؼٗرق ثوٌۇ  وېحىػحىٓ لبجحىك لورلۇ  ضٗراضىّگٗ چۈغىضۇ ۋٖ چىٓ ئىشالضي ثىٍْٗ 

لۇرۇلٍۇلمب چىمبرؼبْ ئبٌالھمىال ئىٍحىجب لىٍىپ صۇئب لىٍىضۇ. ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي لۇجۇٌضۇرۇ  

چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ئوجحۇرىضا جۇرۇۋېٍىپ ئبٌالھمب الٍىمىضا غۈوۈر لىٍّبٍضۇ، ثٗزىطي ثوٌطب 

ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ. ئېٕىمىي، ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسٔي، چٗوطىس لۇصرىحىّىسٔي ۋٖ ٍېگبٔٗ 

ىّىسٔي پٗلٗت ۋٖصىطىگٗ ۋاپب لىٍّبٍضىؽبْ،  پبوىحٍىر –ئىالھ ئىىٍٗٔىىىّىسٔي و رضىحىضىؽبْ صٌٖىً 

 ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ جۇزوور ئىٕطبٔالرال ئىٕىبر لىٍىضۇ.



ئىٕطبٔالر! رٖثجىڭالرصىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ  _  ئي 22

ٗضمبجّبٍضىؽبْ، ثبٌىّۇ ئبجىطىؽب ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئبجب ثبٌىطىؽب ئ

ئٗضمبجّبٍضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػحىٓ لورلۇۈالر. ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطي ھٗلىمٗجْٗ 

راضححۇر. غۇۈب ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبٔىڭ ۋالىحٍىك ِٗٔپٗئٗجٍىرىگٗ ئبٌضأّبۈالر، ئبسىرٖجٕي ئۇٔحۇِبۈالروي، 

ئبٌالھٕىڭ ِٗؼپىرىحي وٗڭ، گۇٔبھ لىٍطبۈّۇ »ي ئىٕطبْ ۋٖ جىٕضىٓ ثوٌؽبْ غٍٗحبٔالرٔىڭ ضىٍٗرٔ

 صٖ  ئبٌضىػىؽب ٍوي لوٍّبۈالر.« ئبٌالھ ِٗؼپىرٖت لىٍىۋېرىضۇ

_  غۇ ثىر ھٗلىمٗجىي، لىَبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئبٌالھ ئ زىال ثىٍىضۇ. ئبٌالھ  23

، ئبٌالھ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرىضىؽبْ زاجحۇر، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطي ثۇٔي لىالٌّبٍضۇ

ثىٍىضۇ. ھېچىىُ ئٗجٗ ٔېّىٍٗرٔي لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ، ھېچىىُ ئ زىٕىڭ ثبٌىَبجمۇالرصىىىٍٗرٔي 

ثىٍٍّٗضۇ. ئِّٗب ئبٌالھ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوٌۇق ثىٍىضۇ. غٗوطىسوي،  ئ ٌىضىؽبٍٔىمىٕىّۇلٍٗٗرصٖ 

ئبٌالھ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، 

 ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.



 ضٗجذٖ ضۈرىطى

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ . ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ

 )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ِىُ_  ئٌٗىؿ، الَ،  1

_  ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ  1

 ھېچمبٔضاق غٗن ٍولحۇر. ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمىضائبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

صېَىػِٗضۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔضاق « لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىمحي»_  ِۇغرىىالر9  2

ئِٗٗش، ئۇالر ٍبٌؽبْ ئېَحىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٌٗىي ثۇ لۇرئبْ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ھېچمبٔضاق ثىر 

ۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ، ھىضاٍٗت جبپطۇْ صٖ ، ئۇالرٔي ئبگبھالٔضلٗۋِٕي پٍٗؽِٗجٗر وٌّٗىگْٗ ثىر 

 رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر.

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ،  3

صېگْٗ ئِٗرى « ثوي!»ئبٔضىٓ ئٗرغىٗ ئ رٌىگْٗ زاجحۇر. ئبٌالھ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئ زىٕىڭ 

رضىّۇ، ئ زىگىال ٌِٗۇَ ھېىّٗجىٗ ئبضبضْٗ ئۇالرٔي غۇٔضاق ثىٍْٗ ٍبرىحىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر جۇ

ٍبراجمبْ. ئبٌالھٕىڭ ئٗرغىٗ ئ رٌىگٍٗٔىىي ئ زىگٗ الٍىك رٖۋىػحٗ ثوٌؽبْ ثوٌۇ  ِٗسٍۇلبجٕىڭ 

ھٗرىىىحىگٗ ئوسػىّبٍضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍۇظ ئۈچۈْ 

ٍبوي ثىرٖر ِٗصٖجىبر ٍولحۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئوٍال  ضىٍٗرگٗ ثىرٖر غبپبئٗت لىٍؽۇچي 

 ٔٗضىھٗت ئبٌّبِطىٍٗر؟ _ و رِِٗطىٍٗر؟ ۋٖز

_  ئبٌالھ ئبضّبٔضىٓ زېّىٕؽىچٗ ثوٌؽبْ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئىػٕي ثبغمۇرۇ  جۇرىضۇ،  4

ْ لىَبِٗت ئبٔضىٓ ئبغۇ ئىع ۋٖ ثبغمۇرۇظ ئۇزۇٍٔۇلي صۇَٔبٔىڭ وۈٍٔىرىضىٓ ِىڭ ٍىٍؽب جٗڭ وېٍىضىؽب

 وۈٔىضٖ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب ئ رٌٍٗضۇ.

_  ِٗۋجۇصاجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرۇۋاجمبْ ئبغۇ ٍبراجمۇچي و زٌٗر و رٌٍّٖٗضىؽبْ،  5

صىٍالرصا ضبلالٔؽبْ ٍوغۇرۇْ ٔٗرضىٍٗرٔي، غۇٔضالال و زٌٗر ثىٍْٗ و رگىٍي ثوٌىضىؽبْ ئبغىبرا 

ٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ، ِۇئّىٓ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئۇ ھِّٗىگ

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ئبٌالھحۇر.

، ئۇ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىٕي ِۇوِّٗٗي ٍبراجمبْ زاجحۇر_   6

 ٍبرىحىػٕي الٍضىٓ ثبغٍىؽبْ.



ئبصصىٌ ِٗٔىَضىٓ  _ ئبٔضىٓ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٔٗضٍىٕي غۇ ئٗرزىّٗش، جوٌىّۇ 7

 ٍبراجحي.

ئۇٔىڭؽب  لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٍبرىحىٍىػىٕي ِۇوِّٗٗي لىٍضى، ئبٔضىٓ_  ئبٔضىٓ ئىٕطبٕٔي راۋۇرۇش  8

پٗرىػحىٕي ئٗۋٖجىپ جبْ وىرگۈزصى. ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبۈالظ، و رۈظ ۋٖ ثىٍىع 

ثىرىضىٓ _ بۋازالرٔي، غٗسطٍٗرٔي ثىرلبجبرٌىك ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍضى، ضىٍٗر ثۇ ٔېّٗجٍٗر ئبرلىٍىك ئ

ئبٍرىۋاالالٍطىٍٗر، ٍبسػي ثىٍْٗ ٍبِبٕٔىڭ، پبٍضا ثىٍْٗ زىَبٕٔىڭ پٗرلىٕي ثىٌٍٍٗٗطىٍٗر. ضىٍٗر 

 ئبٌالھٕىڭ ثۇ ٔېّٗجٍىرىگٗ جوٌىّۇ ئبز غۈوۈر لىٍىطىٍٗر.

حىضا ٍٗرٔىڭ ئبض»_  ئبٌالھمب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، لىَبِٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ِۇغرىىالر9  16

« ٍېڭىضىٓ ٍبرىحىالِضۇق؟راضححىٕال ثىسٔىڭ جېٕىّىس چىرىپ جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ثىس 

صٍٖضۇ. ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىػٕي ِۇِىىٓ 

ٕىڭ ئبٌضىؽب ئِٗٗش صٖ  ضبٔىؽبٍٔىمحىٓ، غۇٔضاق ضوئبي ضوراٍضۇ. چۈٔىي ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي رٖثجى

 ثېرىػٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ.

ضىٍٗرٔىڭ ئٗجىٍىڭالر جۈگىگْٗ چبؼضا، »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  11

ضىٍٗرگٗ ِٗضئۇي لىٍىٕؽبْ ئ ٌۈَ پٗرىػحىطي صٖرھبي جېٕىڭالرٔي ئبٌىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر 

 –ضىٍٗرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. غۇ چبؼضا رٖثجىڭالر  رٖثجىڭالرٔىڭ

 «.ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرؼب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ

_ ئي ئىٕطبْ! ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ گۇٔبھىبرالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىٕىڭ  11

ھۇزۇرىضا سىجبٌٗجچىٍىىحىٓ، سبرٌىمحىٓ ۋٖ ٔوِۇضحىٓ ثبغٍىرىٕي ضبۈگىٍىحىپ جۇرؼبْ 

ئي رٖثجىّىس! ثىس ئ زىّىسٔىڭ لٗثىھ لىٍّىػٍىرىٕي و رصۇق، »ھبٌىحىٕي ثىر و رضٗڭ! ئۇالر9 

ٗرٌىرىڭٕىڭ صۇَٔبصا ثىسٔي ثۇٍرۇؼبْ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ئبۈٍىضۇق. ضٗٔضىٓ پٍٗؽِٗج

ثىس گۇٔبھٍىرىّىسؼب جٗۋثٗ لىٍىپ ضبۈب لبٍححۇق، ثىسٔي صۇَٔبؼب لبٍحۇرؼىٓ، ثىس ضبۈب ئىحبئٗت 

لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىالٍٍي، غٗوطىسوي، ھبزىر ثىس ضېٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ 

ٍٔىمي لبجبرٌىك ثىس صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىّىسصا ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىىٍٗٔىىىڭ، لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽب

صٍٖضۇ. ئي ئىٕطبْ! ئٗگٗر « ھٗلىمٗجٍٗرٔىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىگٗ جٗزِْٗ ئىػٗٔضۇق

ضْٗ ثۇ گۇٔبھىبرالرٔىڭ ئبغۇ ھبٌىحىٕي ثىر و رضٗڭ، ئٌٗۋٖجحٗ  ئبجبٍىپ لورلۇٔچٍۇق 

 ھبٌٗجٕي  و رگْٗ ثوالجحىڭ.

ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي ھىضاٍٗجىٗ ٔېطىپ _  ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق،  12

ِْٗ جٗھِٕٕٗٔٗي جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضىىي گۇٔبھىبرالرٔىڭ »لىالجحۇق، ٌېىىٓ ِېٕىڭ 



صېگْٗ  ھ وّۈَ ثېىىحىٍىپ ثوٌضى ۋٖ ئبزاة ئۇالرؼب « ھِّٗىطي ثىٍْٗ چولۇَ جوٌضۇرىّْٗ

 ٕي لوٍۇ  ئبزؼۇٍٔۇلٕي جبٌٍىؽبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر.جېگىػٍىه ثوٌضى. ثۇ ئۇالرٔىڭ ھىضاٍٗج

ئبسىرٖجٕي ئۇٔحۇ ، »_ ئبغۇ ِۇغرىىالر صوزاسمب جبغالٔؽبْ چبؼضا ئۇالرؼب ِۇٔضاق صېَىٍىضۇ9  13

صۇَٔبٔىڭ ٌٗززٖجٍىرىگٗ ثېرىٍىپ وٗجىٍٗٔىىىڭالرٔىڭ جبزاضىٕي جېحىڭالر. چۈٔىي ثۈگۈْ ثىس ضىٍٗرٔي 

الحىڭالرصا ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك ئبزاثحب جٗرن ئېحىّىس، صۇَٔبصىىي ۋ

 «.لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت لىٍّىػىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ صوزاسٕىڭ ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثىٕي جېحىڭالر

_  لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىگٗ غۇٔضاق وىػىٍٗرال ئىّبْ ئېَحىپ ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي  14

ۋٖزا ٔٗضىھٗت لىٍىٕطب، رٖثجىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ  لىٍىضۇوي، ئۇالرؼب ئبغۇ ئبٍٗجٍٗر ثىٍْٗ

ئۇٔىڭضىٓ ئٍّٗٗٔگْٗ ھبٌضا صٖرھبي ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىضۇ، ضٗجضىضٖ رٖثجىٕي ِٗصھىٌَٗٗ  

جٗضجىھ ئېَحىضۇ. ئۇالر ئبٌالھ جبئبالؼب ضٗجضٖ لىٍىػحىٓ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ۋٖ سبٌىص 

 ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ھٗرگىس ثبظ جبرجّبٍضۇ.

_  ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ئبغۇ وىػىٍٗر وېچىٍىرى جٗھٗججۇص ٔبِىسىؽب  15

جۇرؼبٍٔىمحىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍبٍٔىرى ئورۇْ _ و رپىضىٓ ٍىراق جۇرىضۇ، ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ ، 

ھ ثۇٍرۇؼبْ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبٌالجٕٗٔٗجٕي ئۈِىض لىٍىپ رٖثجىگٗ صۇئب لىٍىضۇ، ئۇالر ثىس 

 ضٗر  لىٍىضۇ. ئىػالرؼب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب

_  ئبغۇ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ صۇَٔب ھبٍبجىضا لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ٍۈزىطىضىٓ ئۇالرٔي  16

ئبٌالھ ئۇالرؼب جٍَٗبرٌىؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔي ۋٖ ئۇالرٔي سۇغبي لىٍىضىؽبْ وبجحب  ،ِۇوبپبجالظ ئۈچۈْ

 ِۇوبپبجٕي ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ.

بٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىٍىرىگٗ ۋٖ _  ئ 17

ئبصَٖ ئبٌالھٕي، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ۋٖ ئبسىرٖت ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىؽب چىٓ ئىػٗٔگْٗ ِ ِىٓ 

 وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىر ئبصِٖگٗ ئوسػبِضۇ؟ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ھٗرگىس ثبراۋٖر ئِٗٗش.

ھمب ئىّبْ ئېَحىپ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ _  ئبٌال 18

وٌٗطٗن، ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبجي جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىپ ئورۇٍٔىػىػحۇر. ئۇالر صۇَٔبصا ئبٌالھمب ئىحبئٗت 

 لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٍٔىمي ٍۈزىطىضىٓ جٕٗٔٗجٕىڭ ٔېّٗجٍىرى ثىٍْٗ وۈجۈٌىضۇ.

ٍەئسىَەتيەرّي  –قب ئىتبئەت قىيىطتىِ ثبش تبرتقبُ ۋە گۈّبھ _ ئەٍذى ئبىالھ 17

قبچبُ ىڭ جبٍي دوزاخ ثوىىذۇ. ئۈالر ھەرسبدىر قىيغبّالرغب مەىسەك، ئۈالرّ

ئۈالرغب قبتتىق مبٍىپ   ئۈالر دوزاخقب قبٍتۈرۇىىذۇ ۋە ،دوزاختىِ چىقَبقچي ثوىسب



« ئبزاثىْي تېتىڭالرسىيەر دۇَّبدىني چبغيىرىڭالردا ئىْنبر قىيغبُ دوزاخْىڭ »

 دېَىيىذۇ.

_  ثىس ئبغۇ پبضىك وبپىرالرٔي گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئبٌالھ جٗرٖپىٗ لبٍحطۇْ صٖ ،  11

ئۇالرؼب ئبسىرٖجٕىڭ ئٗڭ چوڭ ئبزاثىٕي جېحىحىػحىٓ ثۇرۇْ، جۈرٌۈن ِۇضىجٗجٍٗر ۋٖ ثبالالر ثىٍْٗ ثۇ 

 صۇَٔبٔىڭ ئبزاثٍىرىٕي جېحىحىّىس. 

پبوىحٍىرى ثىٍْٗ ۋٖز _  ٔٗضىھٗت لىٍىٕؽبْ جۇرۇلٍۇق،  _ ٍٗجٍىرى ۋٖ صٌٖىً ئب رٖثجىٕىڭ_   11

ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ۋٖ چوۈچىٍىك لىٍىپ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ئبصِٖضىٓ 

 –ثٗن ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ئبصَٖ ٍولحۇر. غٗوطىسوي، ثىس ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىضىٓ، صٌٖىً 

 ئ رۈگْٗ ۋٖ ئبٍٗجٍٗرگٗ ئِٗٗي لىٍّىؽبْ گۇٔبھىبرالرٔي چولۇَ جبزاالٍّىس.پبوىحٍىرىضىٓ ٍۈز 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗن  _  غۈثھىطىسوي، ثىس ئىٍگىرى ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍؽبٔضٖن،  12

ِىراج وېچىطىضٖ ئۇچراغمبٍٔىمىڭضىٓ لىٍچٗ  –ضبۈب لۇرئبٕٔي ئبجب لىٍضۇق. ضْٗ ِۇضب ثىٍْٗ ئىطرا 

ثىس جٗۋراجٕي ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ٍېحٗوچي لىٍضۇق، ثىس ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىطرائىً غٗوٍّٗٔىگىٓ، 

 ئٗۋالصىٕي جوؼرا ٍوٌؽب صٖۋٖت لىٍىّىس.

_ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصى ئىچىضىٓ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب ۋٖ  13

ب صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ لىٍىػمب، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػم

ٍبسػي ئىػالرؼب ثۇٍرۇ ، ئۇالرٔي ئ زٌىرىگٗ ئٗگٗغحۈرىضىؽبْ پېػۋاالرٔي ۋٖ صٖۋٖجچىٍٗرٔي 

پٗرِبٍٔىرىٕي جوٌۇق ئورۇٔضاظ،  _ چىمبرصۇق. ئۇالر ثۇ ئبٌىٌ صٖرىجىگٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئِٗر

ڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىع، صٖۋٖت ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرصىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍېٕىع، وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕى

ٍوٌىضا جبرجمبْ جبپب ۋٖ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍىع ئبرلىٍىمال ئېرىػحي. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ 

 پبوىحٍىرىؽب چىٓ صىٍىضىٓ ئىػىٕىضىؽبْ وىػىٍٗر ئىضى. _ ۋٖ صٌٖىً

غمب لٗۋٍِٗر _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئىطرائىً ئٗۋالصى ۋٖ ثب 14

ئىچىضىىي ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وبپىرالر ئبرىطىضا ئۇالر ئىشحىال  لىٍىػمبْ صىٕىٌ ئىػالر ئۈضحىضٖ 

ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ الٍىك ثوٌؽبٔالرٔي جٕٗٔٗجىٗ، صوزاسمب ِٗٔطۇ  

ٕي ٍبوي جبزاضىٕي ٌىٕىڭ ِۇوبپبجىٗثوٌؽبٔالرٔي صوزاسمب وىرگۈزۈظ ئبرلىٍىك ھٗرثىر ئىٕطبٔؽب ئِٗ

 ثېرىضۇ.

_ پٍٗؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ لبٔچىٍىؽبْ  15

ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي ثىٍِّٗضۇ؟ ئۇالر ھۇص، ضبٌىھ ۋٖ ٌۇت لبجبرٌىك 

ٗر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ لٗۋٍِىرىگٗ ئوسػبظ ھبالن لىٍىٕؽبْ و پٍىگْٗ لٗۋٍِٗرٔىڭ غٗھ



سبراثىٍىرىضىٓ ئ جۈ  جۇرىضۇ، ثۇ سبراثىالرٔي ئ ز و زٌىرى ثىٍْٗ و رۈ  جۇرىضۇ. غٗوطىسوي، ثۇ 

ۋٖلٌٗٗرصٖ ئبغۇ لٗۋٍِٗرگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ راضحچىً ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ 

ئبٌالھٕىڭ  ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر، ٔۇرؼۇْ ئىجرٖجٍٗر ثبر.

پبوىحٍىرىؽب لۇالق  –پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ٔٗضىھٗجٍىرىگٗ ۋٖ صٌٖىً 

 ضېٍىپ ئىجرٖت ئبٌطب ثوٌّبِضۇ؟

_ ئبسىرٖجحٗ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر و رِِٗضۇوي، ثىس ھېچجىر ئ ضۈٍِۈن  16

صٖ، ئبغۇ ضۇ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ  —ۇٔي ھٍٗضٖ  ئېٍىپ ثبرىّىسٍوق، لبجحىك ۋٖ لۇپمۇرۇق زېّىٕؽب ض

چىمىرىّىس. ئۇالر ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئ ز و زٌىرى ھبٍۋأٍىرى ۋٖ ئ زٌىرى ٍٍٗضىؽبْ زىرائٗجٍٗرٔي ئۈٔضۈرۈ  

ثىٍْٗ و رۈ  جۇرىضۇ ئِٗٗضّۇ؟ ئۇالر ثۇٔي و رگْٗ ئىىْٗ، ئبٌالھٕىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئ ٌۈوٍٗرٔي 

 رۈ  چىمىرىػمب لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِّٗضۇ؟لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍضۈ

_ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثمب ئبٌضىرا 9  17

ئٗگٗر ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ئېَحىڭالرچۇ، ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا چىمىرىٍىضىؽبْ »

 صٍٖضۇ.« بْ ئبغۇ ھ وۈَ لبچبْ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ؟ۋٖ ثىسٔي ئبزاثمب ِٗھىۇَ لىٍىضىؽ

ضىٍٗرگٗ ئبزاة چۈغىضىؽبْ ھ وۈَ وۈٔىضٖ ۋٖ ضىٍٗر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  18

ضٗوراجمب چۈغىٗٔضٖ، وبپىرالرٔىڭ ئېَحمبْ ئىّبٔىٕىڭ لىٍچٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ، ئۇالرؼب جٗۋثٗ 

 «.لىٍىع ئۈچۈْ ِ ھٍٗجّۇ ثېرىٍٍّٗضۇ

ي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ ِۇغرىىالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالرٔىڭ ئىٕىبرٌىرى ضٗۋٖثٍىه _ ئ 26

ضىٍٗرگٗ ثىرٖر ٍبِبٍٔىمٕىڭ ثىئبراَ ثوٌّىؽىٓ، ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي جبزاٌىػىٕي وۈجىىٓ، ئۇالرِۇ 

 . ئبٌالھ ئۇالرٔي سبر لىٍىضۇ ۋٖ ضبۈب ئۇالرؼب لبرغي ٍبرصَٖ لىٍىضۇ. وېٍىػىٕي وۈجۈ  جۇرىضۇ



 ئٗھساة ضۈرىطى

  

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع  _  ئي 1

ئبرلىٍىك ، جٗلۋاٌىمٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ. ِۇئّىٍٕٗرِۇ غۇٔضاق لىٍطۇْ، چۈٔىي ئۇالر جٗلۋاٌىممب 

ضٗٔضىٓ ثٗورٖن ِوھحبجضۇر.  وبپىرالرؼب ۋٖ ِۇٔبپىمالرؼب ثوٍطۇّٔىؽىٓ.  غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 –ىپ جۇرؼۇچىضۇر ۋٖ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب، ثبرٌىك ئِٗر ھِّٗىٕي ثىٍ

 پٗرِبٍٔىرىضا ۋٖ جٗصثىرٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

لىٍىٕىۋاجمبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ ضۈٕٔٗجىٗ ئٗگٗغىىٓ. ۋٖھَي _  ضبۈب رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ  1

رىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ضىٍٗرگٗ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ثبرٌىك ئىػٍى

 غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ، ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_  ضْٗ ئبٌالھمب جبٍبٔؽىٓ، ثبرٌىك ئىػٍىرىڭٕي ئۇٔىڭؽب جبپػۇرؼىٓ، ئبٌالھمب جبٍبٔؽبْ ۋٖ  2

 بٌالھ ئ زى ٍېحٗرٌىىحۇر.ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا ِبۈؽبْ وىػىٍٗرگٗ ھبِىٌ ثوٌۇغمب ئ

زىھبر، ضىٍٗر ٍبراجمبْ ئِٗٗش_  ئبٌالھ ھېچمبٔضاق ئبصِٖٕىڭ ئىچىضٖ ئىىىي ٍۈرٖن  3
(74 

 

لىٍؽبْ ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي ھبراٍِىمحب ئبٔبۈالرؼب ئوسػبظ لىٍؽبّٔۇ ئِٗٗش، ضىٍٗر ثبال لىٍىۋاٌؽبٔالرٔي 

بي ئېرىگٗ ھبراٍِىمحب، ئۇ ئٗرٔىڭ . زىھبر لىٍىٕؽبْ ئبٍئ ز ثبالۈالرؼب ئوسػبظ لىٍؽبّٔۇ ئِٗٗش

ئبٔىطىؽب ئوسػبظ ثوٌّبٍضۇ، ثېمىۋېٍىٕؽبْ ثبٌىّۇ ثېمىۋاٌؽبْ ئبصِٖٕىڭ ٔٗضىجىگٗ لوغۇٌۇ  

صېگىٕىڭالر ئبؼسىڭالرصىىي لۇرۇق گٗپحۇر، غٗرىئٗجحٗ « ثۇ ِېٕىڭ ثبالِضۇر»وېحٌٍّٗٗضۇ. ضىٍٗرٔىڭ 

جٕي ئېَحىضۇ ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئۇٔي ثبٍبْ لىٍىپ ضىٍٗرٔىڭ ئ ز ثبالۈالر ھېطبثالّٔبٍضۇ.  ئبٌالھ ھٗلىمٗ

 ثېرىضۇ، ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍضۇ.

_ ضىٍٗر ثېمىۋاٌؽبْ ثبٌىالرٔي ئۇالرٔىڭ ئ ز ئبجىٍىرىٕىڭ ئىطىٍّىرى ثىٍْٗ چبلىرىڭالر، ثۇٔضاق  4

ئبجىطىٕي لىٍىع ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗڭ جوؼرا ۋٖ ئٗڭ ئبصاٌٗجٍىىحۇر، ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ئ ز 

                                                             
ِبۈب ضْٗ »جبالق لىٍّبلچي ثوٌطب  بر ئىضى. ثىرى ئ زىٕىڭ ئبٍبٌىٕيصٍٖضىؽبْ ثىر ئبصٖت ث« زىھبر»ئٗرٖثٍٗرصٖ   74)

صېگْٗ ھبِبْ ثۇ ئبٍبي ئېرىگٗ ھبراَ ثوٌۇ  صٍٖححي ۋٖ غۇٔضاق « ئبٔبِٕىڭ ئۇچىطىؽب ئوسػبٍطْٗ ٔىطجٗجْٗ

ۋٖ ثۇٔضاق ض زٔي لىٍؽبْ ئٗرٌٗرگٗ جبزا ھبرَا لىٍىٕؽبْ  صىٕي وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٓ، ثۇ ئبصٖتوېحٗجحي. ئىطالَ 

 گْٗ.ٗٔثٌٗگىٍ



ثىٍّىطٗۈالر، ئۇ چبؼضا ئۇالرٔي صىٕىٌ لېرىٕضاغٍىك ٔبِي ثىٍْٗ چبلىرىڭالر، چۈٔىي ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ 

صىٕىٌ لېرىٕضاغٍىرىڭالر ۋٖ ضىٍٗر ئىگىضارچىٍىك لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ضىٍٗرٔىڭ ضٗۋٍٖٔىىحىٓ 

جۇرۇ  ضبصىر لىٍؽبْ  لىٍىپ ضبٌؽبْ سبجبٌىمىڭالرصا ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، ٌېىىٓ ثىٍىپ

سبجبٌىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھ ضىٍٗرٔي جبزاالٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ سبجبالغمبٔالرٔي ِٗؼپىرٖت 

 لىٍؽۇچىضۇر، گۇٔبھىؽب جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

يەر ئۊچۊُ ئۈالرّىڭ ئۆز جېْىذىَْۈ ئبرتۈقتۈر، ٍۈئَىْ_ ٍۈھەٍَەد ئەىەٍھىسسبالً  1

ئۈ ئۈالرّىڭ دىِ ۋە دۇَّبىىق ئىطيىرىذا ئۈالرغب ئۆز جبّيىرىذىَْۈ ٍېقىْذۇر. 

پەٍغەٍجەر ٍۈئَىْيەرّىڭ ئبتىسىغب ئوخطبش ثوىغبّيىقتىِ، ئۈّىڭ ئبٍبىيىرى ئۈالرّىڭ 

ئۆتنەّذىِ مېَىِ، ئبّىيىرىغب ئوخطبضتۈر. ضۈڭب، پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىسسبالً ئبىەٍذىِ 

ئۈّىڭ ئبٍبىيىرىْي ئېيىص ٍۈئَىْيەرگە ھبراٍذۇر. ئبىالھْىڭ ضەرىئىتىذە ئۈرۇق _ 

يەردىِ ۋە ٍۈھبجىرالردىِ ٍۈئَىْتۈغقبّالر ٍىراش ئېيىطتب ثىر _ ثىرىگە ثبضقب 

ٍېقىْذۇر )ئىسالٍْىڭ دەسيەپني چبغيىرىذا ٍۈئَىْيەر ئىسالٍىٌ قېرىْذاضيىق ۋە 

ثىرىذىِ ٍىراش ئبالتتي. مېَىِ ئبىالھ ٍىراش _ ەۋەثيىل ثىرھىارەت قىيغبّيىق س

ىېنىِ  ئي ٍۈئَىْيەر!  ئبٍىتىْي ّبزىو قىيىص ثىيەُ ثۈ ھۆمۊٍْي ئەٍەىذىِ قبىذۇرغبُ(.

ۋارىسالرّىڭ سىرتىذىني ٍېقىْيىرىڭالرغب ٍبردەً قىيىص، تۈغقبّيىرىڭالرغب 

سىَەت قىيىص سىيەرّىڭ تۈغقبّذارچىيىق قىيىص، ئۈالرغب ثىرەر ّەرسە ثېرىطْي ۋە

قىيىطقب تېگىطيىل ئىطىڭالردۇر. ثۈ ئەھنبٍالر ىەۋھۈىَەھپۈزدا ٍېسىيغبُ 

ئَىْيەر ئۊچۊُ ئۆز پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ ٍو ثەىگىيىَىيەردۇر. )ثۈ ئبٍەت

مي ۊجېْىذىَْۈ ئەۋزەه ۋە سۆٍۊٍيۊك ئىنەّيىني، ئۈّىڭغب ئىتبئەت قىيىطْىڭ زۆرۉرى

ي ئۆز ئبّىيىرىغب ئوخطبش مۆرۉپ ھۆرٍەتيەضْىڭ پەرزىىنىگە ۋە ئۈّىڭ ئبٍبىيىرىْ

 ئىطبرەت قىيغبُ(.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ  6

، ئىجراھىّضىٓ، ِۇضبصىٓ، ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ٔۇھحىٓ، جۈٍِىضىٓ ضٗٔضىٓ، ئبٌؽبْ ئىضۇقجوؼرۇٌۇق ۋٖصٖ 

ثىرىٕي ئېحىرا  لىٍىع _ جوٌۇق ٍٗجىۈزۈظ، صىٕىٌ ئبِبٔٗجٕي ئبصا لىٍىع ۋٖ ثىر ئىَطبصىٓ صىٕٕي

 .ئبٌضۇقجوؼرۇٌۇق ِٗھىَٗ ۋٖصٖ 

_ ئبٌالھ ثۇ ۋٖصىٕي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ئۈِّٗجٍىرى ئۇالرٔىڭ صٖۋىحىگٗ لبٔضاق جبۋاة ثٗرصى  7

وبپىرالرؼب لبجحىك صٖ  ضوراظ ئۈچۈْ ئبٌضى. ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرٔي جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ، 

 ئبزاة جٍَٗبرٌىضى، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗضٖ ئبزاثٍىٕىضۇ.

ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ِٗصىٕىضٖ سٗٔضٖن ئۇرۇغي ثوٌؽبْ وۈٔىضٖ ئبجب  _  ئي 8

لىٍؽبْ ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗۈالر، ئ ز ۋالحىضا ِۇغرىىالر ِٗصىٕىٕىڭ ضىرجىضىٓ، ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ 



ۋٖ ضىٍٗرٔي  لىٍىپ وٌٗگِْٗۇٔبپىمالر ِٗصىٕىٕىڭ ئىچىضىٓ لوغۇْ جبرجىپ ضىٍٗرگٗ ھۇجۇَ 

ئىضى. ثىس ئۇالرؼب لبجحىك ثوراْ ۋٖ ضىٍٗرگٗ و رۈٍّٔٗضىؽبْ لوغۇْ ئٗۋٖجحۇق، لبجحىك  لورغىۋاٌؽبْ

ثوراْ ئۇالرٔىڭ چېضىرٌىرىٕي ۋٖ لبزأٍىرىٕي ئ رۈ  جبغٍىضى، پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لورلۇٔچ 

ىٌ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپضبٌضى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  

 لبٌّبٍضۇ.

ئٍٕٗي ۋالىححب صۈغٍّٗٔٗر غٗرق جٗرٖپحىٓ، ٍٗٔي ضىٍٗرٔىڭ ٍۇلىرى جٗرىپىڭالرصىّٕۇ، _  16

ؼٗرة جٗرٖپحىٓ، ٍٗٔي ضىٍٗرٔىڭ ج ۋْٖ جٗرىپىڭالرصىّٕۇ ھۇجۇَ لىٍىپ وٌٗگْٗ ئىضى. ثۇ چبؼضا 

ٗر ئبٌالھ لورلمبٍٔىمحىٓ و زۈۈالر چٗوچىَىپ، ٍۈرىىىڭالر ئبؼسىڭالرؼب وٗپٍىػىپ لبٌؽبْ، ضىٍ

صېگٗٔضٖن جۈرٌۈن گۇِبٔالرصا ثوٌؽبْ « ئبٌالھ ثۇ صىٕؽب ٍبرصَٖ لىٍّبٍضىؽبْ ئوسػبٍضۇ»جوؼرۇٌۇق 

 ئىضىڭالر.

ضىٕبٌؽبْ، ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔىمبثي ِ ِىٍٕٗرٔىڭ ئىّبٔي _ ئٗٔٗ ئبغۇٔضاق لىَىٓ غبرائىححب  11

ضىٍىىٕىع ثىٍْٗ ىٓ لبجحىك ثىر ئېچىٍىپ، ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالر ئبٍرىٍؽبْ ۋٖ ئۇالر لورلۇٔچح

ئىضى. ثۇ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئىّبٔىٕي وۈچٍٗحىع ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّىگٗ ثوٌؽبْ  ضىٍىىٕگْٗ

 ئىػٗٔچىطىٕي ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ غۇٔضاق ثوٌضى.

ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى »_ ئٍٕٗي ۋالىححب ِۇٔبپىمالر ثىٍْٗ ئىّبٔي ئبجىس وىػىٍٗر9  11

صٖ  لۇرۇق ۋٖصىٍٗرٔي ثېرىپحىىْٗ، « ٍبرصَٖ لىٍىضۇ، ؼٌٗىجٗ لىٍىطىٍٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ»ثىسٌٗرگٗ 

 صېَىػىْٗ ئىضى.« ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔٗۈالر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىر جۈروۈَ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئ ز ۋالحىضىىي ض زٌىرىٕي ئٗضٍىگىٕىي، ئۇالر  12

ٍٗضرىجٍىىٍٗر! ئي»ِٗصىٕىٍىه ِۇئّىٍٕٗرٔي چبلىرىپ9 
(75 

َٗجٍىه ئۇرۇغٕي ضىٍٗر ثۇ ِٗؼٍۇثى 

صېَىػىْٗ، ِۇٔبپىمالرصىٓ ٍٗٔٗ ثىر « صاۋاِالغحۇرىّىس صېّٗۈالر، صٖرھبي ِٗصىٕىگٗ لبٍحىڭالر!

دېَىطىپ،  «ئۆٍيىرىَىس ھەقىقەتەُ ئۈچۈقچىيىقتب )ٍەّي ثىخەتەر ئەٍەش(»جۈروۈِي9 

ئِٗٗش،  ئۇالر صېگٗٔضٖنپٍٗؽِٗجٗرصىٓ رۇسطٗت ضورىؽبْ ئىضى، ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇالرٔىڭ ئ ٍٍىرى 

 ئۇالر  ثۇ ٍبٌؽبْ ثىٍْٗ پٗلٗت ئۇرۇغحىٓ لېچىػٕىال ئوٍالٍححي.

_ ثىرٌٗغىْٗ صۈغّْٗ لوغۇٔي ئٗگٗر ِٗصىٕىگٗ ج ت جٗرٖپحىٓ ھۇجۇَ لىٍىپ وىرضٗ،  13

ئبٔضىٓ ئۇ ِۇٔبپىمالرصىٓ ئىّبٔضىٓ ٍېٕىپ ِۇغرىه ثوٌۇظ جٌٗٗ  لىٍىٕطب، ئۇالر ثۇٔي صٖرھبي 

 وبپىر ثوٌۇغحىٓ وېچىىىپ لبٌّبٍححي.لوثۇي لىالجحي، ئۇالر ھٗرگىس 

                                                             
 _ ِٗصىٕىٕىڭ ثۇرۇٔمي ئىطىٍّىرىضىٓ ثىرىضۇر. ٍٗضرىپ  75)



ئۇرۇغحىٓ لبچّبضٍىك ۋٖ _ ھبٌجۇوي، ئۇ ِۇٔبپىمالر سٗٔضٖن ئۇرۇغي ثوٌۇغحىٓ ئىٍگىرى  14

پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھۇزۇرىضا ئبٌالھمب ۋٖصٖ ثٗرگْٗ ئىضى،  ئۇرۇغمب چبلىرىٍؽبْ ھبِبْ چىمىع ھٗلمىضٖ

ۇ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه چولۇَ جبزاالٍضۇ، ئِّٗب ئۇالر ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍضى. ئبٌالھ ئۇالرٔي ث

ثېرىٍگْٗ ۋٖصٖ ئٌٗۋٖجحٗ ضۈرۈغحٗ  مبثۇ ۋٖصٖ ھٗلمىضٖ ئۇالرٔي ضورالمب جبرجىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ

 لىٍىٕىضۇ.

 ٍبوي ئ ٌحۈرۈٌۈغحىٓ ضىٍٗرٔىڭ ئ ٌۈِضىٓ»_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب ئېَحمىٕىي،  15

پبٍضىطي ٍولحۇر، ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗرٔىڭ  لىٍچٗگٗ لورلۇ  جىھبصجىٓ لبچمىٕىڭالرٔىڭ ضىٍٗر

ٍبغبظ ئۈچۈْ ضىٍٗر جىھبصجىٓ لبچطبۈالرِۇ، ثۇ صۇَٔبصا ئٗگٗر . ئٗجىٍىڭالرٔي وېچىىحۈرٌٍّٖٗضۇ

صۇَٔب ھبٍبجي ئبسىرٖجىٗ ٔىطجٗجْٗ ئىٕحبٍىٓ . ئٗجىٍىڭالرصىٓ ئبرجۇق ٍبغىَبٌّبٍطىٍٗر ثٌٗگىٍٗٔگْٗ

 «.ث ثٗھرىّْٗ ثوالالٍطىٍٗرٌۈِضىٓ ٍب ئ ٌحۈرۈٌۈغحىٓ لبچطبۈالر، لېچىػٕىڭ ضىٍٗرگٗ ھېچمبٔضاق پبٍضىطي ٍوق، لبچمبْ جٗلضىرصىّۇ )ثۇ ھبٍبجحىٓ  پٗلٗت ئبزؼىٕب ۋالىۇپئٗگٗر ضىٍٗر ئ  .«ۋالىححۇر ئبز

ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثىرٖر ٍبِبٍٔىمٕي ئىراصٖ لىٍطب، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي9  16

حىٓ وىُ لوؼضا  لبالالٍضۇ، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ وىُ ضبلال  لبالالٍضۇ؟ ٍبوي ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبٌالھ

چۈٔىي ثېرىع ٍبوي جوضۇ  « ؟جوضۇ  لبالالٍضۇضىٍٗرگٗ ثىر رٖھّٗجٕي جٗلضىر لىٍطب، ئۇٔي وىُ 

لېٍىع، پبٍضا ٍٗجىۈزۈظ ٍبوي زىَبْ ٍٗجىۈزۈظ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ئۇ ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرى 

 الھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىگٗ ۋٖ ھېچجىر ٍبرصِٖچي جبپبٌّبٍضۇ.ئۈچۈْ ئبٌ

_ ئبىالھ سىيەرّىڭ ئبراڭالردىني ثبضقىالرّي جىھبدتىِ توسقۈچىالرّي ۋە  28

مېيىڭالر، ثىسگە قوضۈىۈڭالر، ٍۈھەٍَەدّي ٍبىغۈز »ئۆزىىرىْىڭ قېرىْذاضيىرىغب 

ثىس سىيەرّىڭ ھبالك  تەرك ئېتىڭالر، ئۈّىڭ ثىيەُ ثىييە ئۈرۇضقب چىقَبڭالر، چۊّني

دېگۊچىيەرّي ئوثذاُ ثىيىذۇ. ئۈ ٍۈّبپىقالر « ثوىۈضۈڭالردىِ ئەّسىرەٍَىس

ثبضقىالرّي ضۈّذاق قورقۈتۈپ تۈرۇقيۈق، ثىر تەرەپتىِ ٍۈسۈىَبّالر ئبرىسىذا 

توال _ رەسۋا ثوىۈضتىِ قورقۈپ، ٍەّە ثىر تەرەپتىِ رىَب قىيىپ، ئۈرۇضقب ئبز

 قبتْىطىپ قوٍىذۇ.

ٍۈئَىْيەر! ئۈ ٍۈّبپىقالر سىيەرگە قبرىتب  دۉضَەّيىني مۊچيۊك _ ئي  23

پ ئۆىۊٍْي قبتتىق ٍبٍبُ مۆرگەّيىني ۉثوىغبّيىقي، ھبٍبتيىقْي ثەك ٍبخطي مۆر

پ سىيەر ثىيەُ ثىر سەپتە جىھبد قىيىطقب قىيىپ ٍېيىْي سەر ْي، پۈه _ئۊچۊُ، جېْى

رّىڭ ئۆىۊٍذىِ قورقۈپ سبڭب چىذىَبٍذۇ. ئەگەر ئۈالر ئۈرۇضقب قبتْىطىپ قبىسب، ئۈال

سەمراتقب چۊضۊپ قبىغبُ ئبدەٍذەك مۆزىىرىْي پىيذىرىىتىپ قبراۋاتقبّيىقىْي 

مۆرىسەُ. ئۈرۇش تۊگىگەّذىِ مېَىِ، ئۈالر پۈه _ ٍبىغب قبرىتب ئبچنۆزىۊك قىيىپ 

سىيەرّي ئۆتنۊر ۋە زەھەرىىل تىيالر ثىيەُ رەّاىتىذۇ. غەّىََەتيەر تەقسىٌ قىيىْغبُ 



ا ئۈالرّىڭ ّەقەدەر ئبچنۆز ئىنەّيىنىْي مۆرىسەُ. ئەّە ضۈالر دىيىذىِ چبغالرد

ئىَبُ ئېَتقبُ ئەٍەش. ضۈڭب ئبىالھ ئۈالرّىڭ ئەٍەىيىرىْي ثىنبر قىيىۋەتتي، ثۈ ئبىالھ 

 ئۊچۊُ ئبسبّذۇر.

_ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھ ئٗڭ لبجحىك ِٗؼٍۇثىَٗجىٗ ئۇچراجمبْ ئىححىپبلضاظ لوغۇٕٔي  16

ٍالٍضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئىٕحبٍىٓ لورلۇٔچبق ۋٖ ٔبِٗرص لٗۋَ ئىىٍٗٔىىي صىٕضۇر. چېىىّٕىضى صٖ  ئو

ئٗگٗر ئىححىپبلضاظ لوغۇْ ِٗصىٕىگٗ لبٍحب وٌٗطٗ، ئۇ ِۇٔبپىمالر ِٗصىٕىضٖ جۇرِبً، ضٗھراٌىك 

ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ٍېٕىضا جۇرۇ ، ضىٍٗرٔىڭ سٗۋٖرٌىرىڭالرٔي ٍىرالحىٓ جىڭحىڭال  جىٕچ ٍېحىػىٕي ئبرزۇ 

ئۇالر ئۇرۇظ ۋالحىضا ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئ زٌىرىٕىڭ لورلۇٔچبلٍىمي ۋٖ لىٍىضۇ. 

 ؼٌٗىجىگٗ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىىضىٓ جٗۈگٗ ثٗن ئبز لبجٕىػىپ لوٍبجحي.

 –ض زٌىرىضٖ، ئىع  –_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ  رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ گٗ   11

ٗڭ ٍبسػي ئۈٌگٗ ثبرصۇر. غۇۈب ضىٍٗر ئۇٔىڭ ضۈٕٔىحىٕي چىڭ پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئٗھۋاٌىضا ئ

جۇجۇۈالر. پٗلٗت ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئۈِىض ثبؼٍىؽبْ، ئبٌالھٕي و   ٍبص ئېحىضىؽبْ ۋٖ 

ھِّٗٗ ھبٌٗجحٗ ئۇٔىڭؽب غۈوۈر لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرال رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍوٌىضا ِبۈىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

 ئٗگىػىضۇ.

ئىححىپبلضاظ لوغۇٕٔي و رگْٗ صىٕىٕىڭ ئٗجراپىضا جوپٍىٕىپ ئۇٔي لورغىۋاٌؽبْ ِ ِىٍٕٗر ِٗ_  11

ثۇ  ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثىسگٗ ۋٖصٖ »چبؼضا، ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّىگٗ ئىػٗٔچ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، 

لىٍؽبْ ضىٕبق ۋٖ ؼٌٗىجىضۇر. ئبٌالھ ۋٖصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرصى، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى راضث 

صېَىػحي. ئۇالرٔىڭ ئىححىپبلضاظ لوغۇٕٔي و رگٍٗٔىىي ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ « ئىىْٗئېَحمبْ 

 جېشىّۇ وۈچٍٗحىۋٖجحي.ئىحبئٗجٍّٗٔىىٕي ئىّبٔىٕي ۋٖ 

ئىچىضٖ ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىٕي ئىػمب ئبغۇرؼبْ، لىَىٕچىٍىممب ۋٖ ِ ِىٍٕٗرٔىڭ _  12

ر. ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ۋٖصىطىگٗ ۋاپب لىٍىپ ئبٌالھ ضىاللمب ضٗۋر لىٍؽبْ ٔۇرؼۇْ ئٗرٌٗر ثب _ ئبؼرىك

ثوٌۇظ ٍبوي ؼٌٗىجٗ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت غېھىث ٍوٌىضا جىھبص لىٍىپ غېھىث ثوٌضى، ثٗزىطي 

ئىىىي ٍبسػىٍىمٕىڭ ثىرىٕي وۈجّٗوحٗ. ِۇٔبپىمالر ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍؽبْ ثىٍْٗ، ئۇالر 

 ئ زگٗرجّىضى. ۋٖصىطىگٗ لىٍچٗ سىالپٍىك لىٍّىضى ۋٖ ئۇٔي لٗجئىٌ

_  ئبٌالھ راضحچىً ِۇئّىٍٕٗرٔي راضحچىٍٍىمي ۋٖ ضىٕبلالرصىٓ ئ جىٍٗٔىىي ٍۈزىطىضىٓ  13

ِۇوبپبجالظ، ِۇٔبپىمالرٔي جبزاالغٕي سبٌىطب ئۇالرٔي ئ ٌۈغحىٓ ئىٍگىرى جٗۋثٗ لىٍىػمب 

ِۇٍٗضطٗر لىٍّبً، صوزار ئٗھٍي لىٍىع ئبرلىٍىك صوزاسحب ئبزاثالظ ٍبوي جٗۋثٗ لىٍىػمب 

ِۇٍٗضطٗر لىٍىپ، جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىع ئۈچۈْ غۇٔضاق لىٍضى. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ 



لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، 

 چۈٔىي ئۇالرٔي ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىػمب ِۇٍٗضطٗر لىٍضى.

ئەىەٍذىِ ئۆز گۆضىْي ئۆزى  _ ردەدىْىذىِ دە_ ئبىالھ مبپىرالر قوضۈّىْي ٍ 15

ھبىذا قبٍتىطقب ٍەججۈر قىيذى. ۋە زىَبُ تبرتقبُ  ھەٍَىذىِ ئۊٍىذ ئۊزگەُ ٍېگەُ،

َىْيەرّي ۈئئۈالر دۇَّب ۋە ئبخىرەتيىل ھېچقبّذاق ٍبخطىيىققب ئېرىطەىَىذى. ئبىالھ ٍ

تۊرىۊك سەۋەثيەر ثىيەُ مۊچيەّذۉرۉش ئبرقىيىق ئۈرۇضسىس غەىىجىگە 

 ئېرىطتۊردى. ئبىالھ ھەٍَىذىِ مۊچيۊمتۈر، ھەٍَىگە غبىىجتۈر.

_ ثٗٔي لۇرٍٖسٖ ٍٗھۇصىٍَىرى ِۇضۇٌّبٔالرؼب لبرغي جوپالٔؽبْ ئىححىپبلضاظ لوغۇٔؽب ٍبرصَٖ  15

ثٗرگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ئۇالرٔي لورؼبٍٔىرىضىٓ چۈغۈرصى، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لورلۇٔچ ضبٌضى، 

ۋٖ ثىر الر ئ ٌحۈرصۈۈغۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ٍېڭىٍضى. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ثىر ث ٌۈوىٕي  

 ئٗضىر ئبٌضىڭالر. ث ٌۈوىٕي

، لورۇ  _  جبٍٍىرىؽب، ئبٌحۇْ، زېّىٍٕىرىؽب_  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ٍٗر _  16

ثوضحبْ، ِۇضحٗھىَٗ لٌٗئٗ لبجبرٌىك ِبي  _  ِۈٌۈوىگٗ ۋٖ ئبھبٌىطىٕىڭ  _ وۈِۈظ، لوراي، ثبغ

لىٍضى. ئبٌالھ ھٗر  ئىگٗثبلّىؽبْ جبٍالرؼب  وۈچٍۈوٍۈوي ضٗۋٖثٍىه ضىٍٗر ثۇرۇْ لٗصَٖ ثېطىپ

 ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇٔي ھېچ ٔٗرضٗ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! و پرٖن ٔٗپىمٗ جٌٗٗ  لىٍىپ ئبٌضىڭؽب جوپٍىػىپ وٌٗگْٗ ئبٍبٌٍىرىڭؽب  17

وېٍىڭالر، زىٕٕىحىٕي جىٍىطٗۈالر، _ ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبٌىك ھبٍبجٕي  ۋٖ ئۇٔىڭ زىجۇ»صېگىٕىي، 

ضىٍٗرگٗ ثىر ئبز ٔٗرضٗ ثېرىپ، لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزِٗضحىٓ ٍبوي ئٗزىَٗت ثٗرِٗضحىٓ ضىٍٗرٔي 

 چىراٍٍىمچٗ لوٍۇ  ثېرًٖ.

_ ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ رازىٍىمىٕي، ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھ  18

ۇۈالرؼب غۈوۈر لىٍىڭالر، ئبٌالھمب ۋٖ ضىٍٗرگٗ جٍَٗبرٌىؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔي جىٍىطٗۈالر، ِۇغۇ جۇرِۇغ

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئىچىڭالرصىىي ٍبسػي ئىع 

 «.لىٍؽۇچىالرؼب چوڭ ِۇوبپبت جٍَٗبرٌىضى

_ ئي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى! ضىٍٗرصىٓ وىّىي ئبغىبرا لٗثىھ ئىع لىٍىضىىْٗ، ئۇٔىڭؽب  26

ىٕىضۇ. ئۇالرٔىڭ ِٗرجىۋىطي ٍۇلىرى ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرصىٓ ضبصىر ثوٌؽبْ ئىىىي ھٗضطٗ ئبزاة لىٍ

گۇٔبھٕىڭ جبزاضىّۇ ئېؽىر ثوٌىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ِٗرجىۋىطىٕي 

 لوؼضاظ ئۈچۈٔضۇر. ئۇالرٔي جبزاالظ ئبٌالھمب ئبضبٔضۇر.



گٗ ئىحبئٗت لىٍطب ۋٖ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ _  ضىٍٗرصىٓ وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى 21

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍطب، ثىس ئۇٔىڭؽب ثبغمب ئبٍبٌالرؼب ثٗرگْٗ ِۇوبپبجٕىڭ ئىىىي لېحىٕي ثېرىّىس، ئۇٔىڭؽب 

 جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت ئېطىً رىسىك جٍَٗبرٌىضۇق.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى! ضىٍٗر پٗزىٍٗجحٗ ۋٖ ِٗرجىۋىضٖ ثبغمب ئبٍبٌالرٔىڭ  21

چجىرىگٗ ئوسػىّبٍطىٍٗر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ لورلطبۈالر، ٍبت ئٗرٌٗرگٗ ض ز لىٍؽبٔضا ھې

ٔبزٌىٕىپ گٗ  لىٍّبۈالر، ئۇٔضاق لىٍطبۈالر، و ۈٍىضٖ ثۇزۇلٍۇق ثبر ئبصَٖ ضىٍٗرگٗ لبرىحب جِٗٗصٖ 

ؽبْ صىٕىٌ ثوٌۇ  لبٌىضۇ. ثۇ ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ھٗرثىر ئبٍبٌؽب لبرىحىٍ

ِٗججۇرىَٗت ۋٖ ئىطالِىٌ ئٗساللحۇر. غۇۈب گٗ  لىٍؽبٔضا گۇِبٔضىٓ سبٌىٌ، صىٕىّىس ٍبِبْ 

 و رٍِٗضىؽبْ گٗپٍٗرٔي لىٍىڭالر. 

_ ضىٍٗر ئ ٍۈۈالرصا ئوٌحۇرۇۈالر، ثىرٖر ھبجىحىڭالر ثوٌّىطب ضىرجمب چىمّبۈالر.  ئىٍگىرىىي  22

رىُ ٍبٌىڭبچ ئبٍبٌالرصٖن زىٕٕىحىڭالرٔي ٍبجالرؼب جبھىٍىَٗت صٖۋرىضىىي ۋٖ ھبزىرلي ئٗضىرصىىي ٍې

و رضٗجّٗۈالر، ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئولۇۈالر، زاوبجٕي ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ثوٍىچٗ ثېرىڭالر، 

ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍىع، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئىحبئٗت 

ئبئىٍىطىضىىىٍٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇ جٗۋضىٌَٗٗرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك  لىٍىڭالر. ئي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ

ضىٍٗرٔي گۇٔبھالرصىٓ پبن لىٍىػٕي، ضىٍٗرصىٓ ئٗزىَٗجٕي ۋٖ ھٗر جۈرٌۈن ٍبِبٍٔىمٕي ٍىراق لىٍىػٕي 

 ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ٔٗپطىڭالرٔي پبن _ پبوىس لىٍىػٕي سبالٍضۇ.

ئٗضحٗ جۇجۇۈالر ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي  _ ئ ٍۈۈالرصا ئولۇٌۇۋاجمبْ ئبٍٗت ۋٖ ھٗصىطٍٗرٔي 23

لىٍىڭالر، ئۇٔي ئۇٌۇؼالۈالر. چۈٔىي ئۇ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ٔېّىحىضۇر. غٗوطىسوي، 

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرٔي لۇرئبْ ۋٖ ھٗصىص ئولۇٌۇ  جۇرىضىؽبْ 

ضىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىڭالرٔي ٔبھبٍىحي ئېٕىك  پٍٗؽِٗجٗر ئبئىٍىطىگٗ ِٗٔطۇ  لىٍضى، ئبٌالھ

 ثىٍگۈچىضۇر، چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرٔي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى لىٍىپ جبٌٍىضى.

پٗرِبٍٔىرىؽب ثوٍطۇٔؽۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ ثوٍطۇٔؽۇچي ئبٍبٌالر،  –_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئِٗر 24

حبئٗت لىٍؽۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٌالھمب چىٓ ئىػٗٔگۈچي ئٗرٌٗر ۋٖ ئىػٗٔگۈچي ئبٍبٌالر، ئبٌالھمب ئى

 –ض زٌىرىضٖ راضحچىً ئٗرٌٗر ۋٖ راضحچىً ئبٍبٌالر، جبئٗت  _ ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ئبٍبٌالر، گٗ  

ئىجبصٖجحٗ، گۇٔبھحىٓ ٍىراق جۇرۇغحب، لىَىٕچىٍىمالرٔي ٍېڭىػحب چىضاٍِىك ئٗرٌٗر ۋٖ چىضاٍِىك ئبٍبٌالر، 

ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ ئبٍبٌالر، زاوبت ۋٖ ضٗصىمٗ ثٗرگۈچي ئٗرٌٗر 

ضٗصىمٗ ثٗرگۈچي ئبٍبٌالر، پٗرز ۋٖ ٔٗپٍي روزىالرٔي جۇجمۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ پٗرز ۋٖ ٔٗپٍي  ۋٖ زاوبت ۋٖ

روزىالرٔي جۇجمۇچي ئبٍبٌالر، ئ زىٕي زىٕب ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇلٗصصىّىٍىرىضىٓ، ئٗۋرٖت جبٍٍىرىٕي ئېچىٍىپ 



بص لېٍىػحىٓ ضبلٍىؽۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ ضبلٍىؽۇچي ئبٍبٌالر، ئبٌالھٕي جىٍي ۋٖ صىٍي ثىٍْٗ و   ٍ

ئٗٔٗ غۇالرؼب ئبٌالھ گۇٔبھٍىرى ئۈچۈْ ِٗؼپىرٖت ۋٖ ئ زٌىرى  —لىٍؽۇچي ئٗرٌٗر ۋٖ ئبٍبٌالر 

 ئۈچۈْ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت جٍَٗبرٌىضى.

ئبٍبي ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ئۇالر ھٗلمىضٖ ثىرٖر  _ _ ثبرٌىك ئٗر  25

ضىٓ ثبغمىطىٕي جبٌال  ئبٌالھٕىڭ ھ وّىگٗ ِۇسبٌىپٗجچىٍىه ھ وۈَ چىمبرؼبْ چبؼضا، ثۇ ھ وۈِ

لىٍطب ثوٌّبٍضۇ. وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىضىىْٗ، ئۇ جوؼرا ٍوٌضىٓ 

 لبجحىك ئېسىپ وٗجىْٗ ثوٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ ز ۋالحىضا ضْٗ ئبٌالھ ئىطالَ ثىٍْٗ غٗرٖپٍٗٔضۈرگْٗ ۋٖ ضْٗ ثبال  26

ئبٍبٌىڭ زٍٖٕٗثٕي جبالق لىٍّىؽىٓ، ئي »ىۋېٍىپ لۇٌٍۇلحىٓ ئبزاص لىٍؽبْ زٍٖض ئىجٕي ھبرىطٗگ9ٗ لىٍ

صېگْٗ ئىضىڭ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ زٍٖضٔىڭ زٍٖٕٗثٕي جبالق « زٍٖض! ئبٌالھحىٓ لورلمىٓ

ضٖ لىٍىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئۇ ئبٍبٌٕي ٔىىبھىڭؽب ئبٌىضىؽبٍٔىمىڭ ھٗلمىضىىي ئبٌالھٕىڭ ۋٖھَىطىٕي و ۈٍۈۈ

ٍوغۇرصۇڭ، ئِّٗب ضْٗ ٍوغۇرؼبْ ئىػٕي ئبٌالھ ئبغىبرىٍىؽۇچىضۇر. ضْٗ ِۇٔبپىمالرٔىڭ 

صٖ  جٗٔٗ لىٍىػىضىٓ « ِۇھِّٗٗص ئ زىٕىڭ ثېمىۋاٌؽبْ ثبٌىطىٕىڭ لوٍۇ  ثٗرگْٗ ئبٍبٌىٕي ئبٌضى»

لورلبجحىڭ. ھبٌجۇوي، ئبٌالھحىٓ لورلۇغۇڭ ئٗڭ ھٗلٍىك ئىضى. ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ثبال 

ٌؽبْ ئوؼۇٌٍىرىٕىڭ لوٍۇ  ثٗرگْٗ ئبٍبٌٍىرىٕي ٔىىبھال  ئبٌطب، ھېچجىر گۇٔبھ لىٍىۋا

ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍضۈرۈظ ۋٖ جبھىٍىَٗجٕىڭ ثۇ ئبصىحىٕي ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرۇظ ئۈچۈْ، زٍٖض 

ئبٍبٌىٕي لوٍۇۋٖجىْٗ ۋٖ ئۇ ئبٍبي ئىضصىحىٕي جوغمۇزؼبٔضىٓ وېَىٓ، ثىس ئۇٔي ضېٕىڭ ٔىىبھىڭؽب 

 بٌالھٕىڭ ئِٗرى ھېچجىر جوضبٌؽۇضىس ئورۇٔضاٌؽۇچىضۇر.ئ جىۈزصۇق. ئ

_ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ زىٕىڭ ثېمىۋاٌؽبْ ثبٌىطي لوٍۇ   27

ثٗرگْٗ ئبٍبٌٕي ئىضصىحي جوغمبٔضىٓ وېَىٓ ئېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھ ھبالي لىٍؽبْ ئىػحب، ئۇٔىڭؽب 

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگىّۇ غۇٔضاق ھبالي لىٍىٕؽبْ ئىضى.  ثۇ ئبٌالھٕىڭ  ھېچجىر گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئىٍگىرىىي

ثۇرۇٔمىالرؼب جۇجمبْ ٍوٌىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ئٗزٌٖضىٕال ثېىىحىٍىپ وٗجىْٗ ھ وۈِضۇر، غۇۈب 

 ئۇٔىڭ ئٌِٗٗگٗ ئېػىػىضا غٗن ٍوق.

لورلىضىؽبْ، _  ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىٕي ٍٗجىۈزىضىؽبْ، ئبٌالھحىٓ  28

ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىّضىٓ لورلّبٍضىؽبْ وىػىٍٗر ئىضى. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ 

 ھېطبة ئېٍىػمب ۋٖ ئۇالرٔي و زىحىپ جۇرۇغمب ٍېحٗرٌىىحۇر.

_   ِۇھِّٗٗص ئبراۈالرصىىي ئٗرٌٗرصىٓ ھېچجىرىٕىڭ ئبجىطي ئِٗٗش، ٌېىىٓ ئۇ ئبٌالھٕىڭ  36

ٗرٌٗرٔىڭ ئبسىرلىطىضۇر. ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ جب لىَبِٗجىٗ لٗصٖر پٍٗؽِٗجٗر پٍٗؽِٗجىرى ۋٖ پٍٗؽِٗج



وٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرٔي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ 

 ئِٗٗضحۇر.

_  ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر!  ئبٌالھٕي  31_  31

 –الر ثىٍْٗ، صىٍىڭالر ثىٍْٗ ۋٖ ئٌِٗٗىٌ ھٗرىىىحىڭالر ثىٍْٗ و   ٍبص ئېحىڭالر، ئٗجىگْٗ جىٍىڭ

ئبسػبِالرصىىي ۋالحىڭالرٔي ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب زىىرى ئېَحىع ثىٍْٗ ئ جىۈزۈۈالر، 

صٖجٍٗرصۇر. ھٗرثىر پٗرز ٔبِبزصىٓ وېَىٓ ئبٌالھمب زىىىر ئېَحىڭالر. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ثۇٍرۇٌؽبْ ئىجب

ض زٌٗرٔي  –ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ِۇھٗثجىحىگٗ ئېرىػحۈرىضۇ، جىٍىڭالرٔي ثىھۇصٖ گٗ  

 لىٍىپ گۇٔبھ ضبصىر لىٍىػحىٓ ضبلالٍضۇ ۋٖ ثبرچٗ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرگٗ جۈرجىٗ ثوٌىضۇ.

ىؽب _  ئبٌالھ ضىٍٗرٔي جبھبٌٗجٕىڭ ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىطالِٕىڭ ٔۇر 32

چىمىرىع ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ رٖھّىحىٕي ثېؽىػال  جۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ئۇٔىڭ پٗرىػحىٍىرى ضىٍٗرگٗ 

ٍبسػىٍىك ۋٖ ِٗؼپىرٖت جىٍٗ  صۇئب لىٍىپ جۇرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۇَٔب ۋٖ 

ىٍىپال ئبسىرٖجحٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ئۇالر ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئىشالش ثىٍْٗ ئِٗٗي ل

 جۇرىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇالرٔي ھٗرگىس ئبزاثٍىّبٍضۇ.

« سبالً» ئبىالھ تەرىپىذىِ ،مۊّذەقب ئۈچراضقبُ _ ئۈ ٍۈئَىْيەر جەّْەتتە ئبىالھ 11

 ئۈالر ئبىالھْىڭ ئبزاثىذىِ ئبٍبّيىق ئىچىذە ثوىىذۇ، دېگەُ سۆز ثىيەُ قبرضي ئېيىْىذۇ،

 سىو ٍۈمبپبت تەٍَبرىىذى.ئې جەّْەتتىِ ئىجبرەت توىىَۈئبىالھ ئۈالرغب 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٌٗۋٖجحٗ ثىس ضېٕي ئۈِّىحىڭگٗ ئىطالَ صٖۋىحىٕي  35_  34

ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھچي، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ۋٖ جٕٗٔىحي ثىٍْٗ سۇظ ثېػبرٖت 

ٔي ئبٌالھمب ثٗرگۈچي، وبپىرالرٔي ۋٖ گۇٔبھىبرالرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي، وىػىٍٗر

ئىّبْ وٌٗحۈرۈغىٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽۇچي ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ لٌٗجىٕي 

ٍورۇجىضىؽبْ ٔۇرٌۇق چىراق لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىي سۇصصى 

بر لۇٍبغٕىڭ ٔۇرىضٖن ئبغىبرىضۇر، ئۇٔي پٗلٗت ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصىٓ ثبغمىطي ئىٕى

 لىٍّبٍضۇ.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ جٕٗٔٗت ثبؼچىٍىرىضىٓ ئىجبرٖت  36

 وبجحب ِۇوبپبجمب ئېرىػىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

_ ئي پەٍغەٍجەر! مبپىرالرّىڭ ۋە ٍۈّبپىقالرّىڭ سۆزىىرىگە ئىتبئەت قىيَىغىِ،  18

پەرۋا قىيَىغىِ، ئۈالرّىڭ ئەزىَەتيىرى سېْي دىْْي ئۈالرّىڭ ئەزىَەتيىرىگە 

ٍەتنۊزۉضتىِ توسۈپ قبىَىسۈُ. ثبرىىق ئىطىڭذا ئبىالھقب ئىطەّچ قىيغىِ ۋە ئۈّىڭغب 



تبٍبّغىِ. چۊّني ئبىالھ سېْي دۇَّب ۋە ئبخىرەتيىل غەٍيىرىڭذىِ خبالش قىيىطقب 

 ٍېتەرىىنتۈر.

ّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _  ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئى 38

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ئبٍبٌالرٔي ٔىىبھىڭالرؼب ئېٍىپ، ئۇالرؼب ٍېمىٕچىٍىك لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ 

ئۇالرٔي جبالق لىٍىۋٖجىْٗ ثوٌطبۈالر، ثۇ چبؼضا ئۇالرٔي ئىضصٖت جۇجمۇزۇظ ھٗلمىڭالر ٍولحۇر، 

ٕىڭ ِىمضارى ثٌٗگىٍّٗٔىگْٗ ثوٌطب سبٌىؽىٕىڭالرٔي  صٖرھبي ئۇالرؼب )ِٗھرىٕىڭ ٍېرىّىٕي، ِٗھرى

 ثېرىپ، ئۇالرٔىڭ ئٍٗىجىٕي ئبچّبً، ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزًِٗ چىراٍٍىمچٗ لوٍۇ  ثېرىڭالر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ِٗھرىٕي ثېرىپ ئبٌؽبْ ئبٍبٌٍىرىڭٕي، ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحي ثىٍْٗ  46

ؼٗٔىَّٗت ئېٍىٕؽبْ ئبٍبٌالرصىٓ ئىٍىىڭگٗ ئ جىْٗ چ رىٍٗرٔي ثىس ضبۈب ھبالي لىٍضۇق، ضْٗ ثىٍْٗ 

ب _  ثىٍٍٗ ھىجرٖت لىٍىپ وٌٗگْٗ ئبجب جٗرٖ  جبؼب _  ئبچىٍىرىڭٕىڭ لىسٌىرىٕي ۋٖ ئبٔب جٗرٖ  جبؼ

ئبچىٍىرىڭٕىڭ لىسٌىرىٕىّۇ ضبۈب ھبالي لىٍضۇق. ئٗگٗر ثىر ِۇئّىٓ ئبٍبي ِٗھرى جٌٗٗ  لىٍّبً 

ئ زىٕي ضبۈب جٗلضىُ لىٍطب، ضْٗ ئۇٔي ئېٍىػىٕي سبٌىطبڭ، ثۇٔي ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئِٗٗش، ٍبٌؽۇز 

ب ضبۈىال سبش لىٍضۇق. ضٗٔضىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ثىر ئبصِٖٕىڭ ِٗھرى ثٗرًِٗ سوجۇْ ئېٍىػىؽ

ٍوي ٍولحۇر. غٗوطىسوي، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرى ۋٖ چ رىٍىرى جوؼرۇٌۇق ئۇ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثىسٔىڭ 

ٔېّىٕي پٗرز لىٍؽبٍٔىمىّىس ثىسگٗ ٌِٗۇِضۇر )ٍٗٔي ج جحىٓ ئبرجۇق ئبٍبٌٕي ٔىىبھىضا جۇجّبضٍىك، 

ٌىك ٔىىبھحب ۋٌٖي ھبزىر ثوٌۇغي، ِٗھرى ثٌٗگىٍىٕىػي ۋٖ گۇۋاھچىالر ھبزىر ثوٌۇغي لبجبر

غٗرجٍٗرٔي ثٌٗگىٍىضۇق . ٌېىىٓ ثىس ضْٗ ٔىىبھىڭؽب ئبٌؽبْ ئبٍبٌالر جوؼرۇٌۇق لىَىٕچىٍىمحب 

لبٌّبضٍىمىڭ ئۈچۈْ، ضبۈب ج جحىٓ ئبرجۇق ئبٍبٌٕي ٔىىبھحب ضبلالغمب رۇسطٗت لىٍضۇق ۋٖ 

ثبغمىالرؼب لىٍّىؽبْ وٗۈچىٍىىٍٗرٔي ضبۈب لىٍضۇق. ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 بھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.ٔ

_ ئبٍبٌٍىرىڭضىٓ ئ زۈڭ سبٌىؽبْ ثىرىٕىڭ ضْٗ ثىٍْٗ ٍېحىع ٔ ۋىحىٕي ئبرلىؽب ضۈرضٗۈّۇ،  41

سبٌىؽىٕىڭضىٓ ثىرى ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌطبۈّۇ، ضْٗ ٔ ۋىحىٕي وېچىىحۈرگْٗ ئبٍبٌٍىرىڭضىٓ سبٌىؽبْ 

لىٍطبۈّۇ ضبۈب گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ثۇٔضاق لىٍىع ئۇالرٔىڭ سۇغبي ثوٌۇغىؽب، ثىرىٕي لبٍحىضىٓ جٌٗٗ  

لبٍؽۇرِبضٍىمىؽب، ضېٕىڭ جٗلطىّبجىڭؽب ھِّٗىطىٕىڭ رازى ثوٌۇغىؽب ئٗڭ ٍېمىٕضۇر، ئبٌالھ 

ئٗرٌٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىضىٓ لبٍطىطىؽب و ۈٍىٕىڭ ٍٍِٗي ثبرٌىمىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئبٌالھ صىٍالرصىىىٕي 

 ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر. گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ثىٍگۈچىضۇر، ئۇ

سبڭب ئەٍرىڭذىني ئبٍبىالردىِ ثبضقب خوتۈُ ئېيىص ٍبمي ثبضقب ئبٍبىالرّىڭ _   41

ىرىڭْي تبالق قىيىپ ھۆسْي _ جبٍبىي سېْي قىسىقتۈرغبُ تەقذىردىَۈ،  ئبٍبىي



 نىڭذە ثوىغبُ چۆرىيەرپەقەت  ئىي ّىغب  ثبضقىسىْي ئېيىص ھباله ئەٍەش.ئۈالرّىڭ ئور

ثوّىڭذىِ ٍۈستەسْب، ئۈالر سبڭب  ھبالىذۇر. ئبىالھ ھەٍَە ّەرسىْي مۆزىتىپ 

 تۈرغۈچىذۇر، ئبىالھ ثىيَەً قبىىذىغبُ ھېچقبّذاق ئىص ٍوقتۈر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  42

ٗ ئىجبزٖت ثېرىٍّىگۈچٗ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئ ٍٍىرىگٗ وىرِٗۈالر، جبِبلمب لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗرگ

چبلىرىٍؽبْ ۋالحىڭالرصا ثۇرۇْ وېٍىپ، جبِبلٕىڭ پىػىػىٕي وۈجۈ  ئوٌحۇرِبۈالر، ٌېىىٓ لبچبْ 

پ ئوٌحۇرِبً جبرلب  ػىچبلىرىٍطبۈالر، غۇ چبؼضا وىرىپ جبِبق ٍٗ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، پبراڭ ضېٍى

ٍٗرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئ ٍىگٗ جبِبق پىػىػحىٓ ثۇرۇْ وېٍىپ ئوٌحۇرۇغۇۈالر ۋٖ وېحىڭالر. چۈٔىي ضى

جبِبلحىٓ وېَىٓ پبراڭ ضېٍىپ ئوٌحۇرۇغۇۈالر ئۇٔي رٖٔجىحىپ لوٍىضۇ، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ضىٍٗرٔي 

صېَىػىٗ ھٗلمي ثبر جۇرۇلٍۇق، ضىٍٗرگٗ ثۇٔضاق صېَىػحىٓ جبرجىٕىضۇ، ئِّٗب « چىمىپ وېحىڭالر»

 –ي ثبٍبْ لىٍىػحىٓ جبرجىّٕبٍضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗر پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىضىٓ لبچب ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕ

لۇچب صېگٗٔضٖن ثىر ٔٗرضٗ ضورا  ئبٌّبلچي ثوٌطبۈالر، پٗرصٖ ئبرلىطىضىٓ ضورا  ئېٍىڭالر، ِۇٔضاق 

ثىرىڭالرؼب ثوٌّىؽۇر سىَبٌالرصا  _ لىٍىع ضىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرىڭالرٔىّۇ، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕىّۇ ثىر

ثىرىڭالرؼب لبراظ پىحٕىگٗ ضٗۋٖة ثوٌىضۇ. ضىٍٗرٔىڭ  _ وٌۇغحىٓ ئٗڭ پبن جۇجىضۇ. چۈٔىي ثىرث

رٖضۇٌۇٌالھٕي رٖٔجىحىپ لوٍۇغۇۈالر صۇرۇش ئِٗٗش، رٖضۇٌۇٌالھحىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئبٍبٌٍىرىٕي 

 ئېٍىػىڭالرِۇ ِٗۈگۈ صۇرۇش ئِٗٗش. چۈٔىي ثۇٔضاق لىٍىع  ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا چوڭ گۇٔبھحۇر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗزىَٗت ثوٌىضىؽبْ لبٔضالال ثىر گٗپٕي  43

ئبغىبرا ئېَحطبۈالرِۇ ٍبوي ئۇٔي صىٍىڭالرصا ٍوغۇرضبۈالرِۇ، ئبٌالھ ضىٍٗر ئبغىبرا لىٍؽبْ ۋٖ 

 ٍوغۇرؼبْ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىضۇ، ضىٍٗرٔي غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ جبزاالٍضۇ.

ؼب ئ ز ئبجىٍىرى ثىٍْٗ، ئوؼۇٌٍىرى ثىٍْٗ، لېرىٕضاغٍىرى ثىٍْٗ، لېرىٕضاغٍىرىٕىڭ _ ئبٍبٌالر 44

ئوؼۇٌٍىرى ثىٍْٗ، ھِٗػىرىٍىرىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرى ثىٍْٗ، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ثىٍْٗ، لۇي  _  چ رىٍىرى 

ثىٍْٗ ٍۈز و رۈغۈغحٗ ھېچجىر گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ئي ئبٍبٌالر! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، غٗرىئٗجٕىڭ 

گىٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ  ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي و زىحىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثٌٗ

ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي و رۈ  جۇرىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ 

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

ېمىٓ پٗرىػحىٍىرىٕىڭ _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئ زىٕىڭ ئٗڭ ٍ 45

ٍېٕىضا ِبسحبٍضۇ، پٗرىػحىٍٗرِۇ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِٗصھىَٗ ئولۇٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب صۇئب 

لىٍىضۇ. ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي 



ٔي ئۇٌۇؼال  ضبالَ لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب صۇرۇت ئېَحىڭالر، ئۇ

اٌٍَََُُّّٙ صًَِّ عٍَىَ ُِحََّّذٍ َٚعٍََى آيِ ُِحََّّذٍ، وََّب صٍََّيْثَ »ٍوٌالۈالر. ئٗڭ ٍبسػي صۇرۇت ِۇٔۇ صۇرۇجحۇر9 

ذٍ، وََّب بَبرَوْثَ عٍََى عٍَىَ إبرَاِ٘يَُ َٚعٍََى آيِ إبرَاِ٘يَُْ إَّٔهَ حَِّيْذٌ َِجِيْذٌ. اٌٍَََُُّّٙ بَبرِنَ عٍََى ُِحََّّذٍ َٚعٍََى آيِ ُِحََّّ

 «.إبرَاِ٘يَُ َٚعٍََى آي إبراَِ٘يَُْ إَّٔه َحَِّيذٌ ِجَيِذٌ

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕي ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ٍبوي گۇٔبھ ضبصىر لىٍىپ  46

ض زٌىرى ۋٖ لىٍىمٍىرى ثىٍْٗ  –رٖٔجىحىضىؽبٔالرٔي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي گٗ  

صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثبرٌىك ٍبسػىٍىمحىٓ ٍىراق لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب سبر رٖٔجىحىضىؽبٔالرٔي ئبٌالھ 

 لىٍؽۇچي ئبزاثٕي جٍَٗبرالٍضۇ.

_ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرگٗ ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرؼب ئۇالر لىٍّىؽبْ ئىػالرٔي چبپال  ئٗزىَٗت  47

ثىؽب ئېٍىپ ٍٗجىۈزىضىؽبٔالر ئٗڭ لٗثىھ  ج ھّٗجٕي، ئوپئوچۇق ٍبٌؽبٕٔي ۋٖ ئ زىٕي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزا

 ثبرىضىؽبْ ئٗڭ چوڭ گۇٔبھٕي ضبصىر لىٍؽبْ ثوٌىضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٍبٌٍىرىڭؽب، لىسٌىرىڭؽب ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىؽب ئېَحمىٕىي، ئۇالر  48

ضىرجمب چىممبْ چبؼضا، )ثېػىٕي، ٍۈزىٕي، و وطىٕي ٍېپىپ جۇرىضىؽبْ وٗڭ ٍبؼٍىك ئبرجطۇْ ، 

وىَىٍّىرىٕي وىَطۇْ، ثۇٔضاق لىٍؽبٔضا، ئۇالرٔىڭ )جٗلۋاصار ِۇئّىٓ ثٗصىٕىٕي ٍ گٗ  جۇرىضىؽبْ 

ئبٍبٌالر ئىىٍٗٔىىي  ئوۈبٍال ثىٍىٕىضۇ _  صٖ، جۈرٌۈن ئٗزىَٗجحىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌىضۇ. ئبٌالھ ٔبھبٍىحي 

ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرٔىڭ ثۇرۇٔمي گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍضى، ٔبھبٍىحي 

 ھبراَ ِٗضىٍىطىٕي ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرصى. –ر، چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرگٗ ھبالي ِېھرىجبٔضۇ

_ صىٍىضا وۇـرىٕي ٍوغۇرۇ ، جىٍىضا ئىّبْ ئېَحىپ لوٍىضىؽبْ ِۇٔبپىمالر، صىٍىضا غٗن  51_  56

وېطىٍي ثبرالر، ِٗصىٕىضٖ ِۇضۇٌّبٔالر جوؼرۇٌۇق ٍبٌؽبْ سٗۋٖر جبرلبجمۇچىالر ئٗگٗر لىٍّىػٍىرىضىٓ 

، ثىس ضېٕي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ غۇٔضاق ثىر ضبٌىّىسوي، ئبٔضىٓ ئۇالر ئبزؼىٕٗ ثىر ِۇصصٖجٕي ٍبّٔىطب

ضٖ ضبۈب لوغٕب ثوٌۇپّۇ جۇراٌّبٍضۇ. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ىھېطبثمب ئبٌّىؽبٔضا، ِٗصىٕ

ۇ. ثۇ لوؼالٔؽبْ ۋٖ ٌٗٔٗجىٗ ئۇچرىؽبْ ھبٌضا ٔٗصٖ لوٌؽب چۈغطٗ، غۇ ٍٗرصٖ جۇجۇٌىضۇ ۋٖ ئ ٌحۈرۈٌىض

 ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمي ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبرىطىضا ٍبٌؽبْ سٗۋٖر جبرلبجمبٍٔىمىٕىڭ جبزاضىضۇر.

_ ئبٌالھٕىڭ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضىىي ِۇٔبپىمالر ھٗلمىضٖ جۇجمبْ ٍوٌي ئۇالرٔىڭ  51

وٌىضا جۇجۇٌؽبْ ٍېرىضٖ ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىػي ٍبوي ئ ٌحۈرۈٌۈغىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ٍ

 ھېچمبٔضاق ئ زگىرىع جبپبٌّبٍطْٗ.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وىػىٍٗر لىَبِٗجٕي ٍىراق ضبٔىؽبٍٔىمحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔىگٍٗٔىىحىٓ،  52

لىَبِٗجٕىڭ ۋالحىٕي ئبٌالھ »صٖ  ضوراٍضۇ. ضْٗ ئۇالرؼب9 « لىَبِٗت لبچبْ ثوٌىضۇ؟»ضٗٔضىٓ 

 ىٍىطْٗ؟ ثٌٗىي ئۇٔىڭ ۋالحي ٍېمىٕضۇر.صېگىٓ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لبٔضاق ث« ئ زىال ثىٍىضۇ

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ وبپىرالرٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئ زىٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍضى  55_  53

ۋٖ ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ئىٕحبٍىٓ لبجحىك ھبرارٖجٍىه صوزار ئوجىٕي جٍَٗبرٌىضى. ئۇالر صوزاسحب ِٗۈگۈ 

اٍضىؽبْ ھېچمبٔضاق صوضث ٍبوي ئۇالرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ لبٌىضۇ، ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ئىگٗ ثوٌۇ  لوؼض

لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍضۇ. صوزاسحب وبپىرالرٔىڭ ٍۈزٌىرى جۈرۈٌۈ  

وبغىي، ثىس صۇَٔبصىىي ۋالحىّىسصا ئبٌالھمب ۋٖ »وېحىضىؽبْ وۈٔضٖ، ئۇالر لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىپ9 

لىٍؽبْ ثوٌطبلچۇ! ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍؽبْ ثوٌطبق جٕٗٔٗت ئٗھٍي ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت 

 صېَىػىپ وېحىضۇ.« ثوٌىّىسوٗٔحۇق

ئي رٖثجىّىس! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئبزؼۇْ ٍوٌجبغچىٍىرىّىسؼب، »وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔي9  [57_  56

ر ثىسٔي ضبۈب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ وبجحىجبغٍىرىّىسؼب ئىحبئٗت لىٍضۇق، ٔٗجىجىضٖ، ئۇال

ئىّبْ ۋٖ ھىضاٍٗجٕىڭ ٍوٌىضىٓ چىمبرصى، ئي رٖثجىّىس! ئۇالرؼب ثىسٔي ئبزاثٍىؽبْ ئبزاثٕىڭ ئىىىي 

صٍٖضۇ. )ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھمب « ھٗضطىطىٕي ثٗرگىٓ ۋٖ ئۇالرٔي رٖھّىحىڭضىٓ جبِبِْٗ ٍىراق  لىٍؽىٓ

ىع ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ، ئبزؼۇْ ٍوٌجبغچىالرؼب ئٗگىػ

ئبزاثىؽب ۋٖ ٌٗٔىحىگٗ ئۇچراغمب ضٗۋٖة ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب، ئٗگٗغىۈچي ۋٖ ئٗگٗغحۈرگۈچي ھٗر 

 ئىىىىطىٕىڭ ئبزاثحب ئورجبق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

_ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئبٌالھٕىڭ  58

ض ز ثىٍْٗ ٍبوي لىٍىك ثىٍْٗ لٗجئىٌ ئٗزىَٗت ثٗرِٗۈالر. ضىٍٗر ھٗرگىس  –ٗ  پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٍب گ

ِۇضبؼب ئٗزىَٗت ثٗرگٍٗٔٗرصٖن ثوٌّبۈالر. ئبٌالھ ِۇضبٔي ئۇالرٔىڭ ٍبٌؽبٍٔىرىضىٓ ۋٖ 

 ج ھّٗجٍىرىضىٓ ئبلٍىضى، ئۇ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ِٗرجىۋىٍىه زاجحۇر.

ىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئبٌالھمب _ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھٕ 66

ئبضىٍَىك لىٍىپ ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌۇ  لېٍىػحىٓ لورلۇۈالر، ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرصا ۋٖ 

 ئىػٍىرىڭالرصا ٍبٌؽبٔضىٓ ٍىراق ثوٌؽبْ، ھٗلىمٗجىٗ ئۇٍؽۇْ جوؼرا ض زٔي لىٍىڭالر.

ىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ _ ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ لورلطبۈالر ۋٖ جوؼرا ض زٔي ل 61

ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي جۈزٍٖضۇ ۋٖ گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. وىّىي ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗر _ پٗرِبٍٔىرىؽب ئىحبئٗت لىٍطب، ئۇ وىػي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زور ِۇۋٖپپٗلىَٗت 

 لبزأؽبْ ثوٌىضۇ.



ثۈٍرۇغبّيىرىْي ئورۇّذاپ، ئۈّىڭ  ضۊثھىسىسمي، ثىس )ئبىالھْىڭ_  61

توسقبّيىرىذىِ ٍېْىص ئبرقىيىق دىْىٌ ٍەججۈرىَەتيەرّي ئبدا قىيىطتىِ ئىجبرەت( 

ئبٍبّەتْي ئبسَبّالرغب، زېَىْغب ۋە تبغالرغب تەڭيىۋىذۇق، ئۈالر ئۈّي ئۊستىگە 

ثوىسب  ئبىَىذى، ئۈّىڭ ٍەسئۈىىَىتىْي ئبدا قىيىپ ثوىۈضْىڭ قىَىْيىقىذىِ قورقتي. ئىْسبُ

ئۆزى ئبجىس تۈرۇقيۈق ثۈ ئبٍبّەتْي ئۊستىگە ئبىذى. ضەمسىسمي، ئىْسبُ ئۆزىگە 

 ّبھبٍىتي ثەك زۇىۈً قىيغۈچي ۋە ئىْتبٍىِ ّبداّذۇر.

_  )ئىٕطبٕٔىڭ ثۇ ئبِبٔٗجٕي ئۈضحىگٗ ئبٌؽبٍٔىمي  ئبٌالھٕىڭ جىٍىضا ئىّبْ ئېَحىپ لوٍۇ ،  62

ثىٍْٗ ِۇٔبپىك ئبٍبٌالرٔي، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحب ئۇٔىڭؽب صىٍىضا ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗر  

ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ ِۇغرىه ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ِۇغرىه ئبٍبٌالرٔي ئبزاثٍىػي، ِۇئّىٓ 

ئٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىپ جبزاٌىّبضٍىمي ئۈچۈٔضۇر. ئبٌالھ 

ٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ جٗۋثٗ لى

 ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

  



 ضٗبٗئ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .

_  ئٗڭ گۈزٖي ِٗصھىَٗ ۋٖ ِۇوِّٗٗي غۈوۈر ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ  1

ثوٌؽبْ ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبسىرٖجحىّۇ ئٗڭ گۈزٖي ِٗصھىَٗ ئۇٔىڭؽب سبضحۇر، ئۇ ٔٗرضىٕىڭ ئىگىطي 

 ھٗرثىر ئىػٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ لىٍؽۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر.

_ ئبٌالھ زېّىٕٕىڭ لوٍٕىؽب وىرىپ وېحىضىؽبْ ضۇ لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي، زېّىٕضىٓ چىمىضىؽبْ  1

ۋٖ ضۇ لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي، ئبضّبٔضىٓ چۈغىضىؽبْ ٍبِؽۇر، پٗرىػحٗ ۋٖ وىحبة  ئ ضۈٍِۈن، ِٗصْٖ

لبجبرٌىمالرٔي، ئبضّبٔؽب ئ رٌٍٗضىؽبْ پٗرىػحٗ، ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى لبجبرٌىمالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، 

ضۇ، ئۇ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، غۇۈب ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗ

 جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر.

صٍٖضۇ. « ثىسگٗ لىَبِٗت وٌٍّٗٗضۇ»_ ئبسىرٖجحٗ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر9  3_  2

ئٌِٗٗىَٗت ضىٍٗر صېگٗٔضٖن ئِٗٗش، رٖثجىّٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ّٗٔىي، لىَبِٗت ضىٍٗرگٗ چولۇَ وېٍىضۇ، ئِّٗب ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثبرٌىك لٗضَٗ لىٍى

ؼٍٗىجٍٗرٔي ثىٍگۈچي ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ. ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي زٖررٖ 

چبؼٍىك ٔٗرضىّۇ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىٕىڭ ضىرجىضا ئِٗٗضحۇر، ٍٍِٗي زٖررىضىّٕۇ  وىچىه ٍبوي 

ھِّٗٗ «. ۈراق ٔٗرضٗ ثوٌطۇْ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ٍېسىٍؽبْئۇٔىڭضىٓ چو

ٔٗرضىٕىڭ ِۇٔضاق سبجىرىٍىٕىػي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ۋٖ  

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ِۇوبپبجالظ ئۈچۈٔضۇر. ئٗٔٗ غۇالرؼب ِٗؼپىرٖت  ۋٖ 

 رىسىمالر ثبر.جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئېطىً 

ثىسّي ئۆزىىرىگە ئبزاة چۊضۊرۉضتىِ ئبجىس دەپ گۈٍبُ قىيىپ، مىطىيەرّي _  4

ئبىالھْىڭ پەٍغەٍجەرىىرىْي ئىْنبر قىيىطتب ۋە قۈرئبُ  ،ئبىالھْىڭ ٍوىىذىِ توسۈضتب

ئبٍەتيىرىْي ٍوققب چىقىرىطتب قوىىذىِ مەىگەُ ٍبٍبّيىقالرّي قىيىۋاتقبُ مبپىرالرغب 

 ثۈىىذۇ. الر ئەڭ ئەىەٍيىل ۋە ئەڭ قبتتىق ئبزاثقب دۇچبرضۈ مەىسەك، ئەّە

_  ئىٍىُ ثېرىٍگٍٗٔٗر رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٕٔىڭ غٗوطىس ھٗلىمٗت  5

پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ  –ئىىٍٗٔىىىٕي، ئۇٔىڭ ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، ھِّٗىگٗ لبصىر، ض زٌىرىضٖ، ئىع 

 بٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب ثبغالٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىضۇ.ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ِٗصھىَٗگٗ الٍىك ئ



ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ئ ٌۈ ، لٗثرىٍٗرصٖ چىرىپ جىحّب »_  وبپىرالر ِٗضشىرٖ لىٍىپ ثىر _  ثىرىگ9ٗ  6

_  جىحّب ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ٍېڭىضىٓ ٍبرىحىٍىضىؽبٍٔىمىڭالرصىٓ سٗۋٖر ثېرىضىؽبْ ثىر ئبصَٖ 

 ضىحىپ لوٍبٍٍىّۇ؟)ٍٗٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔي و ر

_ ئٗجىجب، ثۇ ئبصَٖ ئبٌالھمب ٍبٌؽبٕٔي جولۇصىّۇ؟ ٍبوي ئېٍىػىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ غۇٔضاق ئ زى  7

صٍٖضۇ. ئىع ھٗرگىس ئۇ وبپىرالر صېگٗٔضٖن ئِٗٗش، « ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ض زٌِٗضۇ؟

ۋٖ  ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئٗڭ راضحچىً پٍٗؽِٗجٗرصۇر. ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ

ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ وبپىرالر ئبسىرٖجحٗ ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ، ئۇالر ثۇ 

 صۇَٔبصا ھٗلىمٗجحىٓ ئىٕحبٍىٓ ٍىرالالغمبْ ئٗڭ ئبزؼۇٍٔۇق ئىچىضىضۇر. 

_  ئبسىرٖجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالر، ئۇالرٔي ئبٌضىضىٓ ۋٖ ئبرلىطىضىٓ لورغب   8

زېّىٕضىىي ئٗلىٍٕي الي لىٍىضىؽبْ ئىالھىٌ لۇصرٖجىٗ لبرا  ثبلّىضىّۇ؟ ئٗگٗر  _ ّبْ جۇرؼبْ ئبض

سبٌىطبق ئۇ وبپىرالرٔي ٍٗرگٗ ٍۇجمۇزىّىس ٍبوي ئبضّبٕٔي غۇئٍٗت ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِىگٗ 

چۈغۈرگٗٔضٖن ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ پبرچٗ _ پبرچٗ لىٍىپ چۈغۈرىّىس. ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ئبضّبٔضىٓ 

ۈغۈ  ئۇالرٔي و ٍضۈرۈ  ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ ئىضى. غٗوطىسوي، ثۇ ثبٍبٔالرصا ئبٌالھمب ئوت چ

ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىمرار لىٍؽۇچي، ئىجبصٖجٕي  –جٗۋثٗ ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔگۈچي، ئۇٔىڭ ٍٗوىٗ

 ئبٌالھمىال لىٍؽۇچي ھٗرثىر ثٗٔضٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئوپئوچۇق صٌٖىً ثبر.

ۇصلب پٍٗؽِٗجٗرٌىه، وىحبة ۋٖ ئىٍىُ ئبجب لىٍضۇق، جبؼالرؼب ۋٖ _  غٗوطىسوي، ثىس صاۋ 16

صېضۇق. صاۋۇصلب ج ِۈرٔي ٍۇِػىحىپ ثٗرصۇق، « صاۋۇت ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ جٗضجىھ ئېَحىڭالر»لۇغالرؼب9 

 ج ِۈر ئۇٔىڭ ئبٌضىضا سېّىرصٖن ثوالجحي، ئۇٔي سبٌىؽبٔچٗ ئىػٍىحٗجحي.

رٔي ٍبضىؽىٓ، ضبۋۇجالرٔي ٍبضبغحب ئۇٔىڭ ِۇوِّٗٗي ۋٖ وٗڭ ضبۋۇجال»_  ثىس صاۋۇصلب  11

ھبٌمىٍىرىٕي جٗوػي لىٍؽىٓ، ھبٌمىٍىرى ثٗن وىچىىّۇ ثوٌّىطۇْ، ثٗن چوۈّۇ ثوٌّىطۇْ. ئي 

ئىجبصٖجٕي ٍبسػي لىٍىڭالر. چۈٔىي ِْٗ _ صاۋۇص! ضْٗ ۋٖ ئبئىٍٗۈضىىىٍٗر ئبٌالھمب جبئٗت 

صٖ  ۋٖھَي « ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗشضىٍٗرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي و رۈ  جۇرىّْٗ، ِبۈب ھېچمبٔضاق 

 لىٍضۇق.

_  ثىس ضۇٌٍّٗبٔؽب غبِبٌٕي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، ئۇ غبِبي چۈغحىٓ ئىٍگىرى ثىر ئبٍٍىك  11

ِۇضبپىٕي، چۈغحىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ ثىر ئبٍٍىك ِۇضبپىٕي ثبضبجحي، ثىس ٍٗٔٗ ئۇٔىڭؽب ئېرىحىٍگْٗ ِىص 

ٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، ئۇالرٔىڭ ثىر لىطّي ثۇٌىمىٕي ضٌٗضٖن ئبلمۇزۇ  ثٗرصۇق، جىٕالرٔي ثوٍطۇ

رٖثجىٕىڭ ئِٗرى ثوٍىچٗ ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ ئبٌضىضا ئىػٍٍٗححي، جىٕالرصىٓ وىّىي ثىسٔىڭ ئِٗرىّىسگٗ 

 سىالپٍىك لىٍىضىىْٗ، ئۇٔىڭؽب ثىس لىسىحىٍؽبْ صوزار ئبزاثىٕي جېحىحىّىس.



و ٌضٖن چوڭ _ جىٕالر ضۇٌٍّٗبٔؽب ئۇ سبٌىؽبْ وبجحب ِٗضجىضٌٗرٔي، ھٍٗىٌٍٗٗرٔي،  12

ئي صاۋۇص »ٌېگٍٗٔٗرٔي، )چوۈٍىمىضىٓ  ِىضىرٌىّبٍضىؽبْ لبزأالرٔي ٍبضب  ثېرٖجحي، ثىس ئېَححۇلىي، 

ئبئىٍىطىضىىىٍٗر! ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ۋٖ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ 

بٌالھمب و پٍٗ  غۈوۈر لىٍؽۇچىالر ، ثٗٔضىٍىرىُ ئىچىضٖ ئ«ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىڭال

 ثٗوّۇ ئبز. صاۋۇص ئبئىٍىطي ئبغۇ ئبز وىػىٍٗرٔىڭ لبجبرىضىٕضۇر.

_ ضۇٌٍّٗبٔؽب ئ ٌۈِٕي ھ وۈَ لىٍؽىٕىّىسصا، ئۇٔىڭ ئ ٌگٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ جىٕالرٔي پٗلٗت  13

لۇرۇت  ئۇٔىڭ جبٍىٕىپ ئوٌحۇرؼبْ ھبضىطىٕي ٍېگْٗ لۇرۇجال سٗۋٖرصار لىٍضى. ضۇٌٍّٗبْ ھبضىطىٕي

ٍٗ  ٍىمىٍؽبْ چبؼضا، جىٕالرؼب ئبٍبْ ثوٌضىىي، ئٗگٗر ئۇالر ؼٍٗىجٕي ثىٍىضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، 

ضۇٌٍّٗبٕٔي ھبٍبت صٖ  ئوٍال ، ئۇٔىڭؽب ئىػٍٗظ ٍوٌىضا ثۇٔضاق سبر لىٍؽۇچي ئبزاة ۋٖ جبپبٌىك 

ٍؽۇچىالرؼب ئِٗگٗن ئىچىضٖ جۇرِىؽبْ ثوالجحي. )ثۇ ئبٍٗت جىٕالر ؼٍٗىجٕي ثىٍىضۇ صٖ  گۇِبْ لى

لبرىحىٍؽبْ رٖصصىَٗٔىّۇ ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ. چۈٔىي ئٗگٗر جىٕالر ؼٍٗىجٕي ثىٍطٗ ئىضى، ضۇٌٍّٗبْ 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئ ٌگٍٗٔىىىٕي صٖرھبي ثىٍگْٗ ثوالجحي ۋٖ ئېؽىر ئِٗگٗوٕي صاۋاِالغحۇرِىؽبْ 

 ثوالجحي .

جۇرىضىؽبْ جبٍٍىرىضا، _ غۈثھىطىسوي، ٍِٗٗٔضىىي ضٗثٗئ لٗثىٍىطي ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ  14

ثىسٔىڭ چٗوطىس لۇصرىحىّىسٔي و رضىحىضىؽبْ وبجحب ثىر صٌٖىً ثبر ئىضى. ئۇ جبٍٕىڭ ئوڭ ۋٖ ضوي 

رٖثجىڭالر ثٗرگْٗ رىسىمحىٓ ٍٗۈالر ۋٖ ئۇٔىڭ »جٗرىپىضٖ ئىىىي ثبغ ثبر ئىضى. )ئۇالرؼب 9 

ِۇٔجٗت، ھبۋاضي ٍبسػي ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىڭالر. غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ ٍۇرجۇۈالر جۇپرىمي 

 جبٍضۇر، رٖثجىڭالر گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ٔبھبٍىحي ثٗن ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر )صېگْٗ ئىضۇق .

_ ئِّٗب ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر  16_  15

ٍْٗ ثىس ئۇالرؼب لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثى

وۈچٍۈن وٌٗىۈٕٔي ئٗۋٖجىپ، ئۇالرٔىڭ جوضّىٍىرىٕي ۋٖ غۇ ئىىىي ثېؽىٕي ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجحۇق، 

ئۇالرٔىڭ ِېۋىٍىه ئىىىي ثېؽىٕي ئبچچىك ِېۋىٍىه، ٍۇٌؽۇٍٔۇق، ئبز _ جوال ٍبۋا چىالٍٔىك ثبؼالرؼب 

ّبغحۇرۇ  ثٗرگٍٗٔىىىّىس ئبٍالٔضۇرۇ  لوٍضۇق. ثىسٔىڭ ئۇالرؼب ٍبسػىطىٕىڭ ئورٔىؽب ٔبچبرٔي ئبٌ

ئۇالرٔىڭ جۇزوورٌۇق لىٍؽبٍٔىمي، ٔېّٗجىٗ غۈوۈر لىٍّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثىضىٕضۇر. ثىس ثۇٔضاق ئبزاة ثىٍْٗ 

پٗلٗت ثىسٔىڭ ٔېّٗجٍىرىّىسگٗ جۇزوورٌۇق لىٍؽبْ ۋٖ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ 

 وبپىرالرٔىال جبزاالٍّىس. 

ىٍىطىٕىڭ ٍۇرجي ثىٍْٗ ثىس ثٗرىىٗجٍىه لىٍؽبْ غبَ ئبرىطىضا، _ ٍِٗٗٔضىىي ضٗثٗئ لٗث 17

و رۈٔۈ  جۇرىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ غٗھٗرٌٗرٔي ثٗرپب لىٍضۇق، ئۇالر ئبرىطىضىىي لبجٕبغٕي ئ ٌچٍِٗىه ۋٖ 



وۈٔضۈز ئ زۈۈالر سبٌىؽبْ  –ثۇ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئبرىطىضا وېچٗ » ،ئوۈبً لىٍضۇق، ئۇالرؼب ئېَححۇلىي

رلّىؽبْ ٍبوي ئبچٍىمحىٓ ۋٖ ٍبوي ئۇضطۇزٌۇلحىٓ ئٗٔطىرىّىگْٗ ھبٌضا جىٕچ  ۋالىححب، صۈغّٗٔضىٓ لو

 «._  ئبِبْ ِېڭىڭالر!

_ ئۇالر ئبزؼۇٍٔۇلحب ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمحىٓ، ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ راھٗجٍىه، سبجىرجٍِٗىه ۋٖ  18

ٕي غٗھٗرٌٗر ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ ضٗپٗر ِٗٔسىٍٍىرىّىسٔىڭ ئبرىطى»وٗۈحبغب جۇرِۇغحىٓ زېرىىىپ 9 

صېضى، وۇـرىٍىك لىٍىپ ئ زٌىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍضى. « جېپىٍّبٍضىؽبْ غٗوىٍضٖ ٍىراق لىٍىپ ثٗرگىٓ

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس ئۇالرٔي )ٍٗٔي ئۇالرٔىڭ لىططىطىٕي وېَىٕىىٍٗرگٗ  ئىجرٖجٍىه چ چٗن لىٍىپ 

ٗ ئبٍالٔضۇرۇۋٖجحۇق. لبٌضۇرصۇق. ئۇالرٔي جىحّب _ جىحّب لىٍىپ پبرچىٍىۋٖجحۇق، غٗھٗرٌىرىٕي سبراثىگ

ِۇغٗلمٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽۇچي ۋٖ  _ غٗوطىسوي، ضٗثٗئ لٗثىٍىطىگٗ وٌٗگْٗ ئبزاثحب جبپب

 ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچي ھٗرثىر ثٗٔضٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.

لىٍىپ _ ئىجٍىص ئ زىٕىڭ ئىٕطبٔالرٔي ئبزصۇرۇ  وېحٌٗىػىٕي، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك  16

جوال جٗسّىٓ لىٍؽبْ ئىضى، ئِّٗب ئۇ ثۇ ھٗلحىىي جٗسّىٕىٕي –ئ زىگٗ ئٗگىػىػىٕي ئبز

ھٗلىمٗجْٗ راضحمب چىمبرصى. چۈٔىي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب چىڭ جۇرؼبْ ثىر جۈروۈَ 

 ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ ئىجٍىطمب ئىحبئٗت لىٍضى.

ھېچقبّذاق  زۇرىىغۈدەك رىيىققبفئىجيىسْىڭ ئۈ مبپىرالرّي مۈ ھبىجۈمي،_  11

ئبخىرەتنە ئىَبُ ئېَتقۈچىالر ثىيەُ ئۈّىڭغب ضەك  ٍوق ئىذى. ىېنىِھۆمۊٍراّيىقي 

مەىتۊرگۊچىيەرّي ثىيىۋېيىطي )ٍەّي ئوتتۈرىغب چىقىرىطي( ئۊچۊُ ئبىالھْىڭ 

ەقەززا قىيذى. ْي تىً ئەۋالتيىرىْي ۋەسۋەسە قىيطەھېىنَىتي ضەٍتبّْىڭ ئبد

ضەمسىسمي، سېْىڭ رەثجىڭ ھەٍَە ّەرسىْي مۆزىتىپ ۋە خبتىرىەپ تۈرغۈچىذۇر. 

 ھەرثىر ئبدەٍگە ضۈّىڭغب ئبسبسەُ ٍۈمبپبت ٍبمي جبزا ثېرىذۇ.

ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي جٗرن ئېحىپ، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  11

لىٍىپ چولۇٔؽبْ ثۇت، پٗرىػحٗ ۋٖ ئىٕطبْ لبجبرٌىك ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ  گۇِبْ 

ِٗثۇصٌىرىڭالرٔي چبلىرىڭالر، لېٕي ھبجٗجٍىرىڭالرٔي ئۇالرصىٓ جىٍٗ  ثېمىڭالر. غٗوطىسوي، ئۇالر 

ضىٍٗرٔىڭ جٌٗىپىڭالرٔي ھٗرگىسِۇ ئورۇٔضا  ثېرٌٍّٖٗضۇ. چۈٔىي ئۇالر ئبضّبٔالرصا ٍبوي زېّىٕضا 

زېّىٕٕىڭ ٍبرىحىٍىػىضا ھېچجىر  –ٌّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ئبضّبْ زٖررٖ چبؼٍىك ٔٗرضىگٗ ئىگٗ ثوال

غېرىىچىٍىىي ٍوق، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئبٌالھٕىڭ ٍبرىحىع ئىػٍىرىؽب ٍبرصٍِٖىػىضىؽبْ ھېچجىر 

ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچي ثوٌۇ ، ئۇ ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب  –ٍبرصِٖچىّۇ ٍولحۇر. چۈٔىي ئبٌالھ ٍٗوىٗ 

 غمب ھېچىىُ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ئِٗٗضحۇر.الٍىمحۇر، ئبٌالھحىٓ ثب



_ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئبٌالھ ئ زى رۇسطٗت ثٗرگْٗ ئبصِٖضىٓ ثبغمب ھېچىىّٕىڭ  12

غبپبئىحي پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ. ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ئبٌالھ ض ز 

ئبۈالٍضۇ ۋٖ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ھٍٗۋىحىضىٓ لورلۇ  لىٍطب، ثۇ ض زٔي ئبضّبٔالرصىىي پٗرىػحىٍٗر ئېٕىك 

جىحرٖ  وېحىضۇ، ھٗجحب ھۇغطىسٌىٕىع صٖرىجىطىگٗ ٍېحىپ لبٌىضۇ، صىٍٍىرىضىٓ لورلۇٔچٍىرى 

ئبٌالھ ھٗلٕي »صٍٖضۇ. ئۇالر9 « رٖثجىڭالر ٔېّٗ صېضى؟»و جۈرۈٌگْٗ چبؼضا، ئۇالر ثىر _ ثىرىگٗ 9 

« ٌىجحۇر، ئبٌىٌ ِٗرجىۋىٍىىحۇر ۋٖ ھِّٗىضىٓ وبجحىضۇرصېضى، ئۇ ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ھِّٗىگٗ ؼب

 صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. 

ضىٍٗرگٗ ئبضّبٔالرصىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىپ، »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرصى9ٓ  13

صٖ  ضورىؽىٓ، ئۇالر « زېّىٕضىٓ زىرائٗجٍٗرٔي ۋٖ ِٗصٍٖٔٗرٔي چىمىرىپ ثېرىپ رىسىك ثېرىۋاجمبْ وىُ؟

  جبۋاة ثېرىضۇ. ئٗگٗر ئۇالر غۇٔضاق جبۋاة ثٗرِىطٗ، ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، صٖ« ئبٌالھ»چولۇَ 

رىسىك ثٗرگۈچي ئبٌالھحۇر. غٗوطىسوي، ثىس ثىٍْٗ ضىٍٗرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ثىرى ٍب »

 «.چولۇَ ھىضاٍٗت ئۈضحىضٖ، ٍبوي ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحىضۇر

ۈْ ضىٍٗر ضورالمب جبرجىٍّبٍطىٍٗر، ضىٍٗرٔىڭ ثىسٔىڭ لىٍؽبْ گۇٔبھىّىس ئۈچ»_ ئېَحمىٕىي،  14

لىٍّىػىڭالر ئۈچۈْ ثىسِۇ ضورالمب جبرجىٍّبٍّىس. چۈٔىي ثىس ضىٍٗرصىٓ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ 

 «.وبپىرٌىمىڭالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍىرالّىس

رٖثجىّىس ثىسٔي لىَبِٗت وۈٔي ثىر ئبرىؽب جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئبرىّىسصا ھٗق ۋٖ »_ ئېَحمىٕىي،  15

ٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا ئٗڭ ئبصاٌٗجٍىه ھ وۈَ لىٍؽۇچىضۇر، ئبصاٌٗت ثى

ئۇ لبٔضاق ھ وۈَ لىٍىػٕي ۋٖ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ٔبھبٍىحي ٍبسػي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچجىر 

 «.ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر

ٌالھمب غېرىه لىٍؽبْ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ غېرىىٍىرى صٖ ، ئىجبصٖجحٗ ئب»_ ئېَحمىٕىي،  16

ٔٗرضىٍىرىڭالرٔي ِبۈب ثىر و رضىحىپ ثېمىڭالرچۇ! ئۇالر ثىر ٔٗرضىٕي ٍبرىحىپحىّۇ؟ ئىع ئۇالر 

ئېَحمبٔضٖن ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھ ٍېگبٔٗ ِٗثۇص ثوٌۇ ، ئىجبصٖت ئبٌالھمىال لىٍىٕىضۇ، ئبٌالھ 

حٗ لبصىرصۇر، ئبٌالھ ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕي ئ زىگٗ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ِۇغرىىالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖج

ھٗرىىٗجٍىرىضٖ، ض زٌىرىضٖ، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع  _ ئىع

 «.لىٍؽۇچىضۇر

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕي پۈجىۈي ئىٕطبٔالرؼب پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجي ثىٍْٗ سۇظ  17

ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپال ئٗۋٖجحۇق. ئِّٗب سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ.



ئٗگٗر ضىٍٗر گېپىڭالرصا راضحچىً »_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ9  18

ئبرىّىسصا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ  ثوٌطبۈالر، ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗىّىسٔي ثىر ٍٗرگٗ جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ

 صٍٖضۇ .« ھ وۈَ لىٍىضۇ، صېگْٗ ۋٖصٖۈالر لبچبْ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ؟

ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ثىر وۈْ ثبروي، ئۇ غٗوطىس »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  26

وېٍىضۇ، ئۇ لىَبِٗت وۈٔىضۇر. ضىٍٗر جٗۋثٗ لىٍىۋېٍىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭضىٓ ثىرصِّٖۇ وېچىىىپ 

ٌّبٍطىٍٗر ۋٖ ئبزاثحىٓ ثىرصِّٖۇ ئىٍگىرى وېحٌٍّٗٗطىٍٗر. غۇۈب ثۇ وۈٔضىٓ لورلۇۈالر ۋٖ ئۇٔىڭؽب لبال

 «.جٍَٗبرٌىك لىٍىڭالر

ثۇ لۇرئبٔؽىّۇ، ئۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرىىي جٗۋرات، ئىٕجىً ۋٖ زٖثۇر لبجبرٌىك »_ وبپىرالر9  21

ٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئىٕىبر صٍٖضۇ. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ وىحبث« وىحبثالرؼىّۇ لٗجئىٌ ئىػٍّّٗٔٗىس

لىٍضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ زاٌىّالرٔىڭ رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضا ئۇٔىڭؽب ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ 

جوسحىحىپ لوٍۇٌؽبْ چبؼضىىي، ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ جېضٌٍٖىػىۋاجمبْ ھبٌىٕي ثىر و رضٗڭ، ئٌٗۋٖجحٗ 

ىٕؽبٔالر ئ زٌىرىٕي ئٗگٗغحۈرگْٗ ئبجبٍىپ لورلۇٔچٍۇق ثىر ھبٌٗجٕي و رگْٗ ثوالجحىڭ. ثوزٖن لىٍ

ئٗگٗر ضىٍٗر ثىسٔي ھىضاٍٗجحىٓ ئبزصۇرِىؽبْ ثوٌطبۈالر، ثىس چولۇَ »ِۇجٗوٗثجىر ٍوٌجبغچىالرؼب9 

 صٖ  ِبالِٗت لىٍىػىضۇ.« ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحبجحۇق

وېَىٓ ثىس ضىٍٗرٔي ضىٍٗرگٗ ھىضاٍٗت وٌٗگٗٔضىٓ »_  ٍوٌجبغچىالر ثوزٖن لىٍىٕؽبٔالرؼب9  21

ئۇٔىڭضىٓ جوضحۇلّۇ؟ ئٗوطىچٗ، ضىٍٗر گۇٔبھىبر ئبصٍِٖٗر ئىضىڭالر، چۈٔىي ضىٍٗر وبپىرٌىمٕي ئ ز 

 صٍٖضۇ.« ئىشحىَبرىڭالر ثىٍْٗ جبٌٍىضىڭالر

ٍبق! ضىٍٗرٔىڭ ثىسگٗ لبرغي وېچٗ  _  »_  ثوزٖن لىٍىٕؽبٔالر ئبزؼۇْ ٍوٌجبغچىٍىرىؽب9  22

رىڭالر ثىسٔي ثۇ ھبٌؽب وٌٗحۈرۈ  لوٍضى. چۈٔىي ضىٍٗر ھِٗىػٗ ثىسصىٓ وۈٔضۈز لىٍؽبْ ھىٍَٗ ا ِىىى

« ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػىّىسٔي ۋٖ ئىجبصٖجحٗ ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈغىّىسٔي جٌٗٗ  لىالجحىڭالر

صٍٖضۇ. ھٗر ئىىىي پىرلٗ  ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا، پۇغبٍّبٍٔىرىٕي 

وبپىرالرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرىؽب جبلبلالرٔي ضبٌىّىس، ئۇالرٔىڭ ثۇٔضاق لبجحىك  ٍوغۇرۇغمب جىرىػىضۇ.

جبزاٌىٕىػي پٗلٗجال صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ لىٍؽبْ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى 

 ضٗۋٖثىضىٕضۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبزؼۇٔالرؼب ئٗگىػىػٕىڭ سٗجىرىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ .

غٗھٗرگٗ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ، ئىجبصٖجٕي _ لبٔضالال ثىر  23

 ئۇٔىڭ ئ زىگىال لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىع ئۈچۈْ ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجطٗن، ئۇ غٗھٗرٔىڭ راھٗت

ئي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر! »ئىػرٖجىٗ چ وۈ  وٗجىْٗ صۆٌٗجّْٗ ئبصٍِٖىرى9 _  پبراؼٗت ۋٖ ئٍٗػي _

 صېضى.« لىٍؽبْ صىٕٕي لٗجئىٌ ئىٕىبر لىٍىّىسثىس ضىٍٗر صٖۋٖت 



ضىٍٗرگٗ لبرىؽبٔضا ثىسٔىڭ پۇي  _  ِېٍىّىس  ۋٖ ثبٌىٍىرىّىس و  ، ئبٌالھ ثىسگٗ »_ ئۇالر 9ٍٗٔٗ  24

ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ثىسصىٓ رازى ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال ثٗرگْٗ. )غۇۈب  ثىس ٍب صۇَٔبصا ٍبوي ئبسىرٖجحٗ ئبزاثمب 

 صٍٖححي.« ئۇچرىّبٍّىس

غٗوطىسوي، رٖثجىُ ثۇ صۇَٔبصا سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  25

رىسلىٕي وٗڭ لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ثۇٔضاق لىٍىػي ئۇالرٔي 

ۈچۈْ ٍبسػي و رگٍٗٔىىحىٓ ٍبوي ؼٗزٖپٍٗٔگٍٗٔىىحىٓ ئِٗٗش. ٌېىىٓ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ضىٕبظ ئ

غۇٔضاق لىٍىضۇ، وىػىٍٗرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔىڭ ضىٕبق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ ۋٖ ثۇ جوؼرىضا ئوٍالپّۇ 

 «.لوٍّبٍضۇ

_ ضىٍٗرٔي ثىسگٗ ٍېمىٕالغحۇرىضىؽبْ ۋٖ ِٗرجىۋٖۈالرٔي و جۈرىضىؽبْ ٔٗرضٗ ضىٍٗرٔىڭ پۇي _   26

بسػي ئِٗٗي لىٍؽبٔالرؼب ِېٍىڭالر ٍبوي ثبٌىٍىرىڭالر ئِٗٗش، ٌېىىٓ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ ٍ

لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرى ئۈچۈْ ھٗضطىٍٗ  ِۇوبپبت ثېرىٍىضۇ، ثىر ٍبسػي ئٌِٗٗگٗ ئوْ ھٗضطٗ ۋٖ 

ئۇٔىڭضىّٕۇ ئبرجۇق ضبۋاة ثېرىٍىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجٕىڭ ئېطىً ضبراٍٍىرىضا ئبزاثحىٓ، ئ ٌۈِضىٓ ۋٖ 

 ھٗرلبٔضاق ثىر و ۈۈٌطىسٌىىحىٓ سبجىرجَٗ ھبٌضا جۇرىضۇ.

پبوىحٍىرىّىسٔي ثىىبر لىٍىع ئۈچۈْ جېٕىٕىڭ ثبرىچٗ ئۇرۇٔؽبْ ۋٖ  –_ ثىسٔىڭ صٌٖىً  27

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ِۇسبٌىپٗجچىٍىه لىٍىپ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضىضىؽبٔالرؼب 

وٌٗطٗن، ئۇالر صوزاسمب وىرىضۇ، ئۇالرٔي صوزاسمب لبجحىك لوي پٗرىػحىٍٗر ھبزىر لىٍىضۇ، ئۇالر 

 ىٓ لٗجئىٌ چىمبٌّبٍضۇ. صوزاسح

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! پۇي _ ِېٍي ثىٍْٗ ۋٖ پٗرزٖٔحٍىرى ثىٍْٗ پٗسىرٌىٕىضىؽبْ ئبغۇ  28

غۈثھىطىسوي، رٖثجىُ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ »وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ٍىضىؽبْ ھېىّٗجىٗ ئبضبضْٗ لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىضۇ، رٖثجىُ ثۇٔي ئ زىال ثى

لىٍىضۇ. ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ ٔېّىٕي ضٗر  لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ئۇٔىڭ ئورٔىٕي 

ِبي ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ ِۇوبپبت ثىٍْٗ جوٌضۇرۇ  ثېرىضۇ، ئبٌالھ رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ  –صۇَٔبصا پۇي 

ٌٗٗ  لىٍىڭالر ۋٖ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر. غۇۈب ضىٍٗر رىسىمٕي ئبٌالھحىٕال ج

 «.ضٗۋٖثٍٗرٔي لىٍىپ رىسىك ٍوٌىضا ئىػٍٗۈالر

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔي، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ   36

چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرىٕي ۋٖ ئۇالر چولۇٔؽبْ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ 

 صٍٖضۇ.« ئبغۇالر ضىٍٗرگٗ چولۇٔؽبّٔىضى؟»ھبٌضا پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ ِۇغرىىالرؼب وبٍىؽبْ 



ئي ئبٌالھ! ثىس ضېٕي غېرىىي ثوٌۇغحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبن صٖ  »پٗرىػحىٍٗر9 _   31

ئېحىمبص لىٍىّىس، ضْٗ ثىسٔىڭ ئىگىّىس، ثىس ضبۈب ئىحبئٗت لىٍىّىس ۋٖ ضبۈىال ئىجبصٖت 

بجحي، ئۇالرٔىڭ جوٌىطي غٍٗحبٔالرؼب لىٍىّىس. ثٌٗىي ئۇ ِۇغرىىالر غٍٗحبٔالرؼب چولۇٔ

 صٍٖضۇ.« ئىػىٕٗجحي ۋٖ ئىحبئٗت لىالجحي

_  ئىٕطبٔالر ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپالٔؽبْ وۈٔضٖ، ِٗثۇصالر ئ زٌىرىگٗ چولۇٔؽبْ  31

ِۇغرىىالرؼب لىٍچٗ پبٍضا ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، زىَبّٔۇ ضبالٌّبٍضۇ. ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب غېرىه 

ضىٍٗر ئىٕىبر »لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ ِۇغرىىالرؼب9  وٌٗحۈرۈظ ۋٖ گۇٔبھ ضبصىر

 صٍّٖىس.« لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ صوزار ئبزاثىٕي جېحىڭالر

_  ِٗوىىٍىه وبپىرالرؼب ئبٌالھٕىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍگٗٔضٖ، ئۇالر9  32

رگٗ چولۇٔۇغحىٓ جوضّبلچي ثوۋىٍىرىڭالر چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍٗ_ ِۇھِّٗٗص پٗلٗجال ضىٍٗرٔي ئبجب»

ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ثىسگٗ ئولۇ  ثېرىۋاجمبْ ثۇ لۇرئبْ »صېضى، ئۇالر 9ٍٗٔٗ « ثوٌؽبْ ئبصِٖضۇر

« ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئ زۈڭ جولۇ  چىممبْ ٍبٌؽبْ ض زصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش

لٗت ئوپئوچۇق ثىر ثۇ پٗ»صېضى. ثۇ وبپىرالر ئ زٌىرىگٗ ٍېحىپ وٌٗگْٗ لۇرئبْ جوؼرۇٌۇق9 

 صېضى.« ضېھىرصۇر

_  ثىس ئۇ وبپىرالرؼب ِۇغۇ لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ئۇالر ئولۇٍضىؽبْ ھېچمبٔضاق وىحبة ٔبزىً  33

لىٍّىضۇق، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئۇالرؼب ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ 

 ئبضبضٍىٕىپ ثۇ لۇرئبٕٔي ضېھىر صٍٖضۇ؟ ھېچمبٔضاق پٍٗؽِٗجٗرِۇ ئٗۋٖجّىگْٗ ئىضۇق. ئۇالر ٔېّىگٗ

_ ثۇ وبپىرالرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ئبص، ضِٗۇص لٗۋٍِىرىّۇ ثىسٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي  34

ئىٕىبر لىٍؽبْ. ِٗوىىٍىىٍٗر ئىٍگىرىىىٍٗر ئېرىػىْٗ وۈچ _  لۇۋۋٖت، ثبٍٍىك ۋٖ ئۇزۇْ ئ ِۈر 

. ئىٍگىرىىىٍٗر ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّٕي لبجبرٌىك ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ئؤضىٓ ثىرىگىّۇ ئېرىػىىٕي ٍوق

ئىٕىبر لىٍىۋىضى، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِېٕىڭ ئۇالرٔي لبٔضاق جبزاٌىؽبٍٔىمىّؽب 

 لبرىؽىٓ.

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثىر سىطٍٗجٕي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕىبرچي وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  35

ۈْ ئىىىي _  ئىىىىضىٓ، ٍبوي ثىر _  ثىرصىٓ جۇرۇۈالر، ئبٔضىٓ جٗۋضىَٗ لىٍى9ّْٗ ضىٍٗر ئبٌالھ ئۈچ

ھِٗراھىڭالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭؽب لىٍىٕؽبْ ج ھّٗجٍٗر ھٗلمىضٖ پىىىر 

ئۇٔىڭضا ھېچمبٔضاق ِٗجٕۇٍٔۇق ٍولحۇر، ئۇ پٗلٗت ضىٍٗر لبجحىك ئبزاثمب لېٍىػحىٓ «. ٍۈرگۈزۈۈالر

 ىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرصۇر. ئىٍگىرى ضىٍٗرٔي صوزاسٕىڭ ئبزاث



ِْٗ صىٕؽب صٖۋٖت لىٍؽبٍٔىمىّؽب ضىٍٗرصىٓ »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  36

ھېچمبٔضاق ھٗق جٌٗٗ  لىٍؽىٕىُ ٍوق، ِْٗ ئٗجىرىّٕي پٗلٗت ئبٌالھحىٓ جىٍٍّْٗٗ، ئبٌالھ 

 زىحىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ِېٕىڭ ئٌِٗٗىّٕي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرٔي و

 «.ئِٗٗضحۇر، ئۇ ھٗروىّٕىڭ ئٌِٗٗىگٗ جېگىػٍىه ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ۋٖ ئىطالَ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب  37

پبوىحٍىرى ثىٍْٗ ئېحىپ جبغالٍضۇ،  –غٗوطىسوي، رٖثجىُ ثبجىٍٕي ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىً »ئېَحمىٕىي، 

زېّىٕضا  –ئۇٔي رٖضۋا لىٍىضۇ ۋٖ ٍوق لىٍىۋېحىضۇ. ئبٌالھ ؼٍٗىجٍٗرٔي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، ئبضّبْ 

 «.ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ئۇٔىڭؽب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر

ئبٌالھحىٓ ھٗلىمٗت وٌٗضى، ئۇٌۇغ غٗرىئٗت وٌٗضى، »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  38

، ئۇٔىڭ لٌٗجٍٗرگٗ ثوٌؽبْ ھبوىّىَىحي جۈگٗغحي. ئِٗضى ثبجىً ھېچمبٔضاق ٔٗرضىٕي ثبجىً ٍولبٌضى

 «.پٍٗضا لىالٌّبٍضۇ ۋٖ لبٍحۇرۇپّۇ ئٗوىٌٍٍّٗٗضۇ

ئٗگٗر ِْٗ ھٗلىمٗجحىٓ ئېسىپ وٗجطَٗ ئبزؼبٍٔىمىّٕىڭ زىَىٕي ئ زۈِگىضۇر، »_  ئېَحمىٕىي،  46

ثجىُ ِبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ لۇرئبٕٔىڭ ئٗگٗر ِْٗ ھٗلىمٗت ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جۇرضبَ، ثۇ رٖ

ضٗۋٖثىضىٕضۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ ئېَحمبٍٔىرىّٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، صۇئب لىٍىپ 

 «.ھبجٗجٍىرىٕي جىٍىگْٗ ثٗٔضىطىگٗ ٍېمىٕضۇر

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ وبپىرالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي و رۈ  لبجحىك  لورلۇ   41

لبچىضىؽبْ ٍٗر جبپبٌّبٍۋاجمبْ چبؼضىىي ھبٌىٕي ثىر  و رضٗڭ، ئبجبٍىپ لورلۇٔچٍۇق وٗجىٍٗٔىىحىٓ 

ئٗھۋإٌي و رگْٗ ثوالجحىڭ. وبپىرالرؼب صوزاسحىٓ لېچىع ٍوق ۋٖ لۇجۇٌۇظ ٍوق، ئۇالر جۇجمىٍي 

 ثوٌىضىؽبْ ٍېمىٓ جبٍضا صوزاسمب ئېٍىپ ثېرىٍىضۇ. 

ثىس ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ وىحبثٍىرىؽب، »ىضا9 _  وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔي ئبزاثٕي و رگْٗ ۋالح 41

صٍٖضۇ. ئِّٗب ئبسىرٖجحٗ ئۇالر ئۈچۈْ ثۇٔچٗ ٍىراق ِۇضبپىضىٓ « پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَححۇق

ئبضبٔال ٔىجبجٍىممب ئېرىػىع لبٔضالّۇ ِۇِىىٓ ثوٌطۇْ! ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئىّبْ ئېَحّبً 

 ېَحمبْ ئىّبٔىٕىڭ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ.وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرصى، ئِٗضى ئۇالرٔىڭ ئ

_  ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ،  42

ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىراق ھبٌضا گۇِبْ ثىٍْٗ ئىع لىٍؽبْ ئىضى. ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ گۇِبٔىٕي 

ى ٔبھبٍىحي ٍىراق جبٍضىٓ ئوق ئبجمبْ ئبصَٖ وۈچىٗ ئىگٗ لىٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق پبوىث ٍوق، سۇصص

ئولٕي جٗوىۈزٌّٖىگٗٔضٖن، ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرالحب جۇرۇ  ئۇٔىڭؽب گۇِبْ ثىٍْٗ ٍېحىػىٗ ھېچجىر ٍوي 

 ٍولحۇر. 



_  وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىع ۋٖ صۇَٔبؼب لبٍحىپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇ   43

ى ئىٍگىرىىي وبپىر لٗۋٍِٗرگٗ لىٍىٕؽبٔؽب ئوسػبظ جوضبٌؽۇ وېٍىع ئىطحىىي ئوجحۇرىطىؽب، سۇصص

پٍٗضا لىٍىٕضى. چۈٔىي ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ، ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕىڭ ۋٖ 

ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ثېرىػٕىڭ راضحٍىمىضىٓ چوۈمۇر غٗوحٗ ئىضى. غۇ ضٗۋٖثحىٓ ئۇالر ئىّبْ 

 ئېَحّىؽبْ.

  



 فبجىر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ)ثبغالٍّْٗ .

_  ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ ِٗصھىَٗ ۋٖ ِبسحبغالر ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ،  1

پٗرِبٔالرٔي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ ئٌٗچي _ پٗرىػحىٍٗرٔي ئ زى سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ سبٌىؽبْ ئِٗر

ھمب سبضحۇر! ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى، لىٍىپ ئٗۋٖجىضىؽبْ ئبٌال

پٗرىػحىٍٗرٔي ئىىىي لبٔبجٍىك، ئۈچ لبٔبجٍىك، ج ت لبٔبجٍىك لىٍىپ ٍبراجمبٍٔىمىضۇر، ئبٌالھ سبٌىطب 

ئۇٔىڭضىّٕۇ زىَبصٖ لىٍىپ ٍبرىحىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇٔىڭؽب 

 ِٗٗضحۇر.ھېچمبٔضاق ئىع لىَىٓ ئ

ئبىالھ ئىْسبّالرغب رىسىق، ٍبٍغۈر، تەُ سبقيىقي ۋە ئىيىٌ قبتبرىىق _   1

ّېَەتيەردىِ قبّذاقال ثىر ّېَەتْي ئبتب قىيسب، ثۈ رەھَەتْي ھېچنىٌ توسۈۋاالىَبٍذۇ، 

ئبىالھ رەھَىتىذىِ ّېَىْي توسۈپ قبىسب، ھېچنىٌ ئبىالھ توسۈپ قبىغبُ ثۈ ّېَەتْي 

ىجتۈر ھەر ّەرسىْي تىسگىْيەپ تۈرغۈچىذۇر ، ّېَەت ئبتب ئبالىَبٍذۇ. ئبىالھ غبى

 قىيىص ۋە ئۈّي توسۈپ قېيىطتب ھېنَەت ثىيەُ ئىص قىيغۈچىذۇر.

رىگە  تىيىڭالر، دىيىڭالر ىئي ئىْسبّالر! ئبىالھْىڭ سىيەرگە ئبتب قىيغبُ ّېَەتي_   2

سىيەرگە  ھەرىنىتىڭالر ثىيەُ ضۊمۊر قىيىڭالر، ئبىالھتىِ ثبضقب –ۋە ثبرىىق ئىص 

ئبسَبّذىِ ٍبٍغۈر ٍبغذۇرۇپ ثېرىپ، زېَىْذىِ سۈ، ٍەدەُ قبتبرىىقالرّي چىقىرىپ 

ثېرىپ رىسىق ئبتب قىيىذىغبُ ھېچقبّذاق ٍبراتقۈچي ٍوقتۈر. ئبىالھتىِ ثبضقب ھېچقبّذاق 

ئىالھ ٍوقتۈر، ئۈّىڭ ھېچجىر ضېرىني ٍوقتۈر. ئەھۋاه ضۈّذاق تۈرسب، سىيەر 

 بُ ئېَتىطتىِ ۋە ئىجبدەت قىيىطتىِ ثبش تبرتىسىيەر؟قبّذاقالرچە ئۈّىڭغب ئىَ

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر لٗۋِىڭ ضېٕي ٍبٌؽبٔچي صېطٗ، ئۇٔحۇِىؽىٕىي، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي  3

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرِۇ ٍبٌؽبٔچي صېَىٍگْٗ ئىضى. ئبسىرٖجحٗ ھِّٗٗ ئىع ئبٌالھمب لبٍحۇرۇٌىضۇ، ئبٌالھ 

ِۇوبپبت ٍبوي جبزأي ثېرىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ھِّٗٗ وىػىگٗ ئ زىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىٍگْٗ .

_  ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ئبسىرٖت، جٕٗٔٗت، صوزار ھٗلمىضىىي ۋٖصىطي ئٌٗۋٖجحٗ  5_  4

ھٗلحۇر، صۇَٔب ھبٍبجي ضىٍٗرٔي غٗھۋٖجٍىرى ۋٖ ئىطحٗوٍىرى ثىٍْٗ ئبٌضا  لوٍّىطۇْ، ئبٌضاِچي 

حبْ ضىٍٗرٔي ئبٌالھ جوؼرۇٌۇق سبجب چۈغٗٔچىٍٗر ثىٍْٗ ئبٌضا  وٗجّىطۇْ. چۈٔىي غٍٗحبْ غٍٗ



ئبصَٖ ثبٌىطىؽب صۈغّٗٔضۇر، ضىٍٗرِۇ ئۇٔي صۈغّْٗ جۇجۇۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍّبۈالر. 

 غٗوطىسوي، غٍٗحبْ ئ ز جٗۋٌٖىرىٕي صوزار ئٗھٍىضىٓ ثوٌطۇْ صٖ  ئبزؼۇٍٔۇلمب صٖۋٖت لىٍىضۇ. 

الھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر _  ئبٌ 6

لىٍؽبٔالرؼب ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة ثبر. ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي 

ِۇوبپبجمب ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھٍىرى ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىضۇ ۋٖ ئۇالر جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب 

 ئېرىػىضۇ.

_  غٍٗحبْ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىع، ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىع ۋٖ ثۇجالرؼب چولۇٔۇظ لبجبرٌىك  7

ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕي چىراٍٍىك و رضٗجىْٗ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇٔي چىراٍٍىك ھېطبثٍىؽبْ ئبصَٖ، ئبٌالھ 

ٍگْٗ ئبصَٖ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت لىٍؽبْ، ٍبسػىٍىمٕي ٍبسػىٍىك، ٍبِبٍٔىمٕي ٍبِبٍٔىك صٖ  ثى

ئوسػبغّۇ؟ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ وىػىٕي ئبزصۇرىضۇ، سبٌىؽبْ وىػىگٗ 

ھىضاٍٗت ئبجب لىٍىضۇ. )ئي پٍٗؽِٗجٗر!  غۇۈب، ضْٗ ئۇ ئبزؼۇٔالرٔىڭ ئىّبْ ئېَحّىؽبٍٔىمىؽب لبٍؽۇرۇ  

وثضاْ ثىٍىضۇ، غۇٔىڭؽب ئ زۈۈٕي ھبالن لىٍىۋٖجّىگىٓ، چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئ

 ئبضبضْٗ ئۇالرؼب ئٗڭ ئېؽىر جبزأي ثېرىضۇ.

_  ئبٌالھ غبِبٌالرٔي ئٗۋٖجىضىؽبْ زاجحۇر. غبِبٌالر ثۇٌۇجٕي لوزؼبٍضۇ، ثۇٌۇت ضۇضىسٌىمحىٓ  8

ئ ٌگْٗ لبلبش ٍٗرگٗ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرىضۇ، غۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ لبلبش زېّىٓ جىرىٍىضۇ. ٔٗجىجىضٖ ئبغۇ 

ئٗت ثىٍْٗ ٍېػىٍٍىممب ئبٍٍىٕىضۇ. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئ ٌۈوٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق لبلبش زېّىٓ زىرا

 جىرىٍضۈرىضۇ.

لۇصرٖت ئىسصٍٖضىىْٗ، ئۇٔي  _ غٗۋوٗت ۋٖ وۈچ  _ _  وىّىي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ غبْ  16

غبْ _ ئۇٔىڭؽب پٗلٗت ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ثىٍْٗ ئېرىػىىٍي ثوٌىضۇ. ئبٌالھحىٓ جىٍىطۇْ. 

لۇصرٖجىٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ثىٍْٗ ئېرىػىىٍي ثوٌىضۇ، ثۇ ئبٌالھٕىڭ  –غٗۋوٗت ثىٍْٗ وۈچ 

ئبىالھ ئۈّي  خبر قىيىذۇ، مىَني    ،مىَني ئۈّي ٍەخيۈقبتتىِ ئىسدەٍذىگەُئىٍىىضىضۇر. 

ئبىالھ ئۈّي  ئەزىس قىيىذۇ. ٍبخطي سۆز ئبىالھْىڭ   ،ئۈّي ئبىالھتىِ تىيەٍذىنەُ

ىغب ئۆرىەٍذۇ، ٍبخطي ئەٍەه ئۈّي مۆتۊرىذۇ. ٍبٍبُ ئىطالرّي قىيغبّالرغب دەرگبھ

ٍىنىرىىرى ثەرثبت ثوىىذۇ ۋە –مەىسەك، ئۈالرغب قبتتىق ئبزاة ثبر. ئۈالرّىڭ ھىَيە 

 ئۈالرغب قىيچە پبٍذىسي ثوىَبٍذۇ.

ٓ ٍبراجحي. _ ئبٌالھ ئبجبۈالر ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي جۇپرالحىٓ، ئۇٔىڭ ٔٗضٍىٕي ئبثىّٗٔىَضى 11

ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي ئٗر ۋٖ ئبٍبٌضىٓ ئىجبرٖت جۈپٍٗر لىٍضى، ھېچمبٔضاق ثىر چىػىٕىڭ ھبِىٍىضار ثوٌۇغي 

ۋٖ جۇؼۇغي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىٕىڭ ضىرجىضا ئِٗٗش، ھٗر لبٔضاق ئبصِٖٕىڭ ئ ِرىٕىڭ ئۇزۇْ ٍبوي 



ٍېسىٍىپ ثوٌؽبْ،  ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ئبٌضىٕئبال —لىطمب ثوٌۇغي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي وىحبة 

ئبٌالھ ثۇالرٔي ٍبرىحىػحىٓ ثۇرۇْ ثىٍىپ ۋٖ ھېطبثال  چىممبْ ثوٌۇ ، ئبٌالھٕىڭ ٍبزؼىٕىضىٓ زىَبصٖ 

ٍبوي وَٗ ثوٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔي ٍبرىحىع، ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرٔي ثىٍىع ۋٖ ئۇٔي 

 ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ٍېسىع ئبٌالھمب ئبضبٔضۇر.

ِٗش. ثىرىٕىڭ ضۈٍي جبجٍىك، جٍِٗىه، گبٌضىٓ جېس ئ جىضىؽبْ، _ ئىىىي صېڭىس ئوسػبظ ئٗ 11

ئۇضطۇٌۇلٕي لبٔضۇرىضىؽبْ ۋٖ ئىچىػٍىىحۇر، ٍٗٔٗ ثىرىٕىڭ ضۈٍي ٔبھبٍىحي ئبچچىك ۋٖ جۇزٌۇلحۇر. 

ضىٍٗر ھٗر ئىىىي سىً صېڭىسصىٓ ٍېڭي _ ٍېڭي ثېٍىك گ غٍىرىٕي چىمىرىپ  ٍٍٗطىٍٗر، ٍٗٔٗ ئۇ 

ئۈٔچٗ _  ِبرجبْ لبجبرٌىك زىٕٕٗت ثۇٍۇٍِىرىٕي چىمىرىطىٍٗر. ضْٗ  صېڭىسالرصىٓ ضىٍٗر جبلبٍضىؽبْ

ضېحىك لبجبرٌىك ئىػالر  –وېّىٍٗرٔىڭ صېڭىسصا صوٌمۇْ ٍېرىپ وېحىۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ. ثۇ ضوصا 

ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ رىسلىڭالرٔي ئىسصىػىڭالر ۋٖ ثۇ ٔېّٗجٕي ئبجب لىٍؽبْ ئبٌالھمب غۈوۈر 

 ۈٔضۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖىً ثبر .لىٍىػىڭالر ئۈچ

ئبىالھ مېچىْىڭ ۋاقتىذىِ ثىر قىسَىْي مۊّذۉزگە مىرگۊزىذۇ، ضۈّىڭ ثىيەُ _  12

مۊّذۉزّىڭ ۋاقتي مېچىذىِ قبّچىيىل قىسقبرغبُ ثوىسب ضۈّچىيىل ئۈزىراٍذۇ. ئبىالھ 

قىسَىْي مېچىگە مىرگۊزىذۇ، ضۈّىڭ ثىيەُ مېچىْىڭ ۋاقتي مۊّذۉزّىڭ ۋاقتىذىِ ثىر 

مۊّذۉزدىِ قبّچىيىل قىسقبرغبُ ثوىسب ضۈّچىيىل ئۈزىراٍذۇ. ئبىالھ مۊُ ثىيەُ ئبٍْي 

ٍۈئەٍَەُ  ئىننىسي  )ثەّذىيىرىْىڭ ٍەّپەئىتىگە( ثوٍسۈّذۇرۇپ ثەردى. ھەر

قىيغبُ زات  ٍۈددەتنىچە ئۆز ئورثىتىسىذا ئبٍيىْىپ تۈرىذۇ، ثۈالرّي ضۈّذاق

سىيەرّىڭ رەثجىڭالر ئبىالھتۈر، پبدىطبھيىق ئۈّىڭغب خبستۈر. سىيەرّىڭ ئبىالھْي 

 قوٍۈپ چوقۈّۈۋاتقبُ ّەرسىيىرىڭالر قىيچىيىل ّەرسىگە ئىگە ئەٍەش.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثۇ ضبسحب ِٗثۇصالرٔي چبلىرضبۈالر، ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ چبلىرؼىٕىڭالرٔي  13

ٍضۇ صٖ  پٗرٖز لىٍؽبْ جٗلضىرصىّۇ ضىٍٗرگٗ جبۋاة لبٍحۇراٌّبٍضۇ، لىَبِٗت ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇالرٔي ئبۈال

وۈٔي ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ئۇالرٔي غېرىه لىٍؽبٍٔىمىڭالرٔي ئىٕىبر لىٍىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھېچىىُ 

ضبۈب ھِّٗىٕي ثىٍىضىؽبْ ۋٖ ھِّٗىضىٓ سٗۋٖرصار ثوٌۇ  جۇرىضىؽبْ ئبٌالھمب ئوسػبظ راضحچىٍٍىك 

 حىپ ثېرٌٍّٖٗضۇ.ثىٍْٗ ئېَ

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌالھمب ِوھحبجطىٍٗر، ضىٍٗر ئۇٔىڭضىٓ و زٔي  14

ٍۇِۇ  ئبچمۇچىٍىىّۇ ثىھبجٗت ثوالٌّبٍطىٍٗر. ئبٌالھ ھِّٗٗ وىػىضىٓ ۋٖ ھِّٗٗ ٔٗرضىضىٓ 

 پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ضۈپٗجٍىرىضٖ ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر.  –ثىھبجٗجحۇر، زاجىضا، ئىع 



_ ئي ئىٕطبٔالر! ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىپ، ئورٔۇۈالرؼب ضىٍٗرصىٓ  15

 ثٗورٖن ئىحبئٗجّْٗ ثىر لٗۋِٕي پٍٗضا لىٍىضۇ.

_ ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىع ۋٖ ثبغمب ثىر لٗۋِٕي وٌٗحۈرۈظ ئبٌالھمب لىَىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي  16

 ثٗوّۇ ئبضبٔضۇر.

مب ثىر گۇٔبھىبرٔىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئبالٌّبٍضۇ، گۇٔبھي _ ھېچجىر گۇٔبھىبر ئبصَٖ ثبغ 17

ئېؽىر ثىر ئبصَٖ ثبغمب ثىر ئبصِٖٕي ئ ز گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئېٍىۋېٍىػمب چبلىرضىّۇ، ئۇٔي ئۈضحىگٗ 

ئبٌىضىؽبْ ئبصَٖ جبپبٌّبٍضۇ، ھٗجحب ئۇ چبلىرؼبْ ئبصَٖ ئۇٔىڭ ئبجىطي ٍبوي لېرىٕضىػي صېگٗٔضٖن 

ؽبْ جٗلضىرصىّۇ، ئۇٔىڭ گۇٔبھىضىٓ ئبزراق ٔٗرضىٕىّۇ ئۈضحىگٗ ئٗڭ ٍېمىٓ جۇؼمىٕي ثوٌ

ئېٍىۋاالٌّبٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ پٗلٗت رٖثجىٕي و رًِٗ جۇرۇ  ئۇٔىڭضىٓ لورلىضىؽبٔالرٔي، 

ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضىؽبٔالرٔي ئبگبھالٔضۇراالٍطْٗ، وىّىي وۇـرى ۋٖ غېرىه لبجبرٌىك 

ضىىْٗ، ئۇ ئ زىٕىڭ پبٍضىطي ئۈچۈْ پبوالٔؽبْ ثوٌىضۇ. ثبرچٗ سبالٍىمٕىڭ گۇٔبھالرصىٓ ئ زىٕي پبوالٍ

ئبسىر لبٍحىضىؽبْ جبٍي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٌالھ ئبسىرٖجحٗ ھٗرثىر ئبصِٖگٗ لىٍؽبْ ئٌِٗٗىگٗ 

 لبرا  جېگىػٍىه ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

َ ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ھٗق ھٗلىمٗجٕي و رٌٍّٖٗضىؽبْ ِٗٔىۋى وور ئبصٖ [13_   18

ئىىٍٗٔىىىٕي و رگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىْٗ ئبصَٖ، غۇٔضالال وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ ئىّبٕٔىڭ 

ٔۇرى، ضبٍٗ ثىٍْٗ ئبپحب  ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ. ئىّبْ ثىٍْٗ ثېسٌٖگْٗ جىرىه لٌٗجٍٗر ثىٍْٗ وۇـرى 

ٗش. غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ سبٌىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ثىٍْٗ لبرىضا  وٗجىْٗ ئ ٌۈن لٌٗجٍٗر ثبراۋٖر ئِٗ

چۈغىٕىضىؽبْ ۋٖ لوثۇي لىٍىضىؽبْ غٗوىٍضٖ ئبۈٍىحىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لٗثرىٍٗرصىىىٍٗرگٗ 

ئبۈٍىحبٌّبٍطْٗ. ضْٗ لٗثرىٍٗرصىىي ئ ٌۈوٍٗرگٗ ئبۈٍىحبٌّىؽبٔضٖن لٌٗجي ئ ٌگْٗ وبپىرالرؼىّۇ 

الرٔي ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىضىٓ ۋٖ جبزاضىضىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي ئبۈٍىحبٌّبٍطْٗ. ضْٗ پٗلٗجال ئۇ

ئبگبھالٔضۇرؼۇچىطْٗ. ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضېٕي ئىّبْ ۋٖ ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ھٗلىمٗت ثىٍْٗ 

ئٗۋٖجحۇق، ضېٕي ضبۈب ئٗگىػىپ ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ 

الرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىر

ئبگبھالٔضۇرؼۇچي لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. لبٔضالال ثىر ئۈِّٗت ثوٌطۇْ، ئۇالرؼب ئۇالرٔي وبپىرٌىمٕىڭ 

 ٍبِبْ ئبلىۋىحىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗر وٌٗگْٗ.

_ ئۇ ِۇغرىىالر ضېٕي ئىٕىبر لىٍطب، ئۇٔحۇِىؽىٕىي، ئۇالرصىٓ ثۇرۇٔمىالرِۇ ئ زٌىرىٕىڭ ھٗق  14

ِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجال  ئوپئوچۇق ِ جىسىٍٗرٔي، غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي ئ ز ئىچىگٗ پٍٗؽ



ئبٌؽبْ ۋٖ جوؼرا ٍوٌٕي ٍورۇجۇ  ثېرىضىؽبْ ٔۇرٌۇق وىحبثالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر 

 لىٍؽبْ ئىضى.

ٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي لبٔضاق _ ئبٔضىٓ ِْٗ ئۇ وبپىرالرٔي جۈرٌۈن ئبزاثالر ثىٍْٗ جبزاٌىضىُ. ئۇالر 15

 ٍبِبْ و رگٍٗٔىىىّگٗ ۋٖ ئۇالرؼب ئبزاثىّٕىڭ لبٔضاق چۈغىٍٗٔىىىگٗ لبرىؽىٓ.

 –_ و رِِٗطٗٔىي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرصى. ئبغۇ ضۇ ثىٍْٗ صٖي  16

رٖۈگبرٖڭ  صٖرٖر ۋٖ زىرائٗجٍٗرٔي ضۇؼبرصۇق، ئۇ صٖي _ صٖرٖسٍٗرصىٓ لىسىً، لبرا، ضېرىك صېگٗٔضٖن

ِېۋىٍٗرٔي چىمبرصۇق، جبؼالرصىٓ ئبق، لىسىً ۋٖ ھٗر سىً رٖۈٍىه ٍوٌالرٔي، لبپمبرا جبؼالرٔي 

 ٍبراجحۇق.

_ ئىٕطبٔالرٔي، ھبٍۋأالرٔي ۋٖ ج گٗ، وبال، لوً، ئ چىٗ لبجبرٌىك چبرۋىالرٔي لىسىً، ئبق،  17

ىضٖ ئبٌالھٕي ثبرچٗ ضۈپٗجٍىرى لبرا صېگٗٔضٖن رٖۈگبرٖڭ لىٍىپ ٍبراجحۇق. ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ئىچ

ثىٍْٗ ٍبسػي جؤۇؼبْ، ئۇٔىڭ صىٕىٕي ئوثضاْ ثىٍگْٗ، لۇصرىحىگٗ ئىػٗٔگْٗ ئبٌىُ وىػىٍٗرال 

لورلىضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ  ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٍٗٗضۇ. 

ىجحۇر، ئىحبئٗت لىٍؽبْ غٗوطىسوي، ئبٌالھ چٗوطىس لۇصرٖجٍىه زات ثوٌۇ ، ئۇ ھِّٗىگٗ ؼبٌ

 ثٗٔضىٍىرىٕي ِۇوبپبجٍىؽۇچي ۋٖ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر.

_ غۈثھىطىسوي، لۇرئبٕٔي ئولۇ  جۇرىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي  26_  18

ئبغىبرا  لىٍىضىؽبْ، ٔبِبزٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىضىؽبْ، ثىس ثٗرگْٗ رىسىمحىٓ ٍوغۇرۇْ ۋٖ

ھبٌضا زاوبت، ضٗصىمىٍٗرٔي ثېرىضىؽبْ وىػىٍٗر ِٗۈگۈ وبضبت ثوٌّبٍضىؽبْ جىجبرٖجٕي ئۈِىض لىٍىضۇ. 

ئۇ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىؽب ئېرىػىػحۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبجٍىرىٕي 

، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي جوٌۇق ثېرىضۇ ۋٖ ِٗرھِٗىحىضىٓ ئۇالرؼب ئبغۇرۇ  ثېرىضۇ، غٗوطىسوي

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ثٗرگۈچىضۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبْ ئبٌالھ ضٗٔضىٓ ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ  21

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئېحىرا  لىٍؽبْ ھبٌضا وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحۇر. 

ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ئٌٗۋٖجحٗ جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، ئۇالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ھېچ 

 ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

ثىس ثۈرۇّقي ئۊٍَەتيەرّي ھبالك قىيغبّذىِ مېَىِ، قۈرئبّْي ٍۈھەٍَەد _  21

گە ثەردۇق. ئۈالرّىڭ ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ ئۊٍَىتي ئىچىذىِ ئۆزىَىس تبىيىغبُ مىطىيەر

ٍەئسىَەت سبدىر قىيىپ ئۆزىگە زۇىۈً قىيغۈچىذۇر، ثەزىسي  –ثەزىسي گۈّبھ 

پەرزىەرّي ئورۇّذاپ، گۈّبھ ئىطالردىِ ٍىراق تۈرۇپ ئوتتۈراھبىيىقتب 



تۈرغۈچىذۇر، ٍەّە ثەزىسي ئبىالھْىڭ ئىرادىسي ثىيەُ پەرز، ۋاجىپ قبتبرىىق 

ىذىرىغۈچىذۇر. ئىسالً ئۊٍَىتىگە قۈرئبّْي ئبتب ثبرىىق ٍبخطي ئەٍەەللرّي قىيىطقب ئب

ىنە تبىالش ئبىالھْىڭ مبتتب ۋر ئىچىذىِ( ئۈالرّي  ثو ٍەرتىەٍَەتيۊقىيىص ۋە )ثبرىىق ئ

 ئىْئبٍىذۇر.

_ ِٗۈگۈ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗر ئبٌالھ وىحبثىٕي ئبجب لىٍىػمب جبٌٍىؽبْ وىػىٍٗرگٗ  24_  22

ىٍٗزۈوٍٗرٔي ضبٌىضۇ، ِٗرۋاٍىحالرٔي جبلبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ سبضحۇر. ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئبٌحۇْ ث

ثىسصىٓ ؼَٗ  _  »جٕٗٔٗجحىىي ٔورِبي وىَىّي ٍىپٗوحىٓ ثوٌىضۇ. ئۇالر جٕٗٔٗجىٗ وىرگْٗ چبؼضا9 

لبٍؽۇٔي وٗجىۈزۈۋٖجىْٗ ئبٌالھمب غۈوۈرٌٗر ثوٌطۇْ! ثىسٔىڭ رٖثجىّىس راضححىٕال ٔبھبٍىحي 

ىڭ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍضى، ئۇ ئبز ئٌِٕٗٗىڭ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، چۈٔىي ئۇ ثىسٔ

ِۇوبپبجىٕي ِوي لىٍىپ ثٗرگۈچىضۇر، چۈٔىي ثىسٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىّىسٔي لوثۇي لىٍضى ۋٖ ھٗضطىٍٗ  

ِۇوبپبت ثٗرصى. ئبٌالھ ئ ز ِٗرھِٗىحىضىٓ ثىسٔي جٕٗٔٗجحٗ جۇرؼۇزصى. جٕٗٔٗجحٗ ثىس ھٗرگىس جبپب 

 صٍٖضۇ.« بٍّىسجبرجّبٍّىس، ھٗرگىس چبرچىّ

مبپىرالرغب مەىسەك، ئۈالر قبتتىق مۆٍۊپ تۈرغبُ دوزاخ ئوتىغب تبضيىْىذۇ، _  25

ئۈالرّىڭ ئۆىۊً ثىيەُ ئبراً تېپىپ قبىَبسيىقي ئۊچۊُ جبّيىرى ئېيىَْبٍذۇ، دوزاخ 

ئۈّىڭذا چىڭ تۈرغبُ  ۋە رىغب ئۊزىْي ئبتقبُفئبزاثي ئۈالردىِ ٍېْىنيىتىيَەٍذۇ. مو

 ّي ئەّە ضۈّذاق جبزاالٍَىس.ھەرقبّذاق مبپىر

رٖثجىّىس! ثىسٔي ثۇ صوزاسحىٓ »_ ئۇ وبپىرالر صوزاسحىىي ئبزاثٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ پٗرٍبص لىٍىپ9  26

چىمىرىۋٖجىىٓ، ثىسٔي صۇَٔبؼب لبٍحب ئٗۋٖجىىٓ. ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبڭ، ثىس ثۇرۇْ لىٍؽبْ 

« ىرٌىمٕىڭ ئورٔىؽب ئىّبٕٔي جبٌالٍححۇقلىٍّىػٍىرىّىسٔي لىٍّبً، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىالجحۇق، وبپ

ثىس صۇَٔبصا ضىٍٗرگٗ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌىضىؽبْ ئبصَٖ ۋٖز » 9صٖ  جوۋالٍضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب صېَىٍىضۇ

_ ٔٗضىھٗت ئېٍىػمب ٍٗجىۈصٖن ثىر ئ ِۈر ۋالىث ثٗرِىضۇلّۇ؟ ضىٍٗرگٗ ِۇھِّٗٗص 

ئٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗضىؽۇ؟ غۇٔضاق جۇرضىّۇ ضىٍٗر ئۇٔىڭ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٍىرىٕي لوثۇي لىٍّىضىڭالر، 

 «.ٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزؼۇچي ٍولحۇرئِٗضى صوزار ئبزاثىٕي جېحىڭالر، وبپىرالر

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىجٕي ثىٍگۈچىضۇر. ھٗلىمٗجْٗ ئۇ  27

صىٍالرصىىي ضىرالرٔي ئېٕىك ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، غۇۈب ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىگٗ ٍبوي ِۇھِّٗٗص 

رۈغحىٓ، ٍبِبْ سىَبٌالرصا ثوٌۇغحىٓ ھٗزٖر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ غٗن وٌٗحۈ

 ئٍٍٗٗۈالر.

_  ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔي زېّىٕضا ثىر _ ثىرىڭالرؼب ئورۇٔجبضبر لىٍؽبْ زاجحۇر.  28

ضىٍٗرصىٓ وىّىي ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىضىىْٗ، وبپىرٌىمىٕىڭ زىَىٕي ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ. 



ٔٗپرٖجٕىال ئبغۇرىضۇ، وبپىرالرٔىڭ  _ ھىضا پٗلٗت ؼٗزٖ  وبپىرالرٔىڭ وۇـرىٍىمي رٖثجىٕىڭ صٖرگب

 وۇـرىٍىمي ئۇالرؼب ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ۋٖ ھبالوٗجحىٓ ثبغمىطىٕي و پٍٗحٍّٗضۇ.

ئېَحىپ ثېمىڭالرچۇ، ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  36

ىٕي ٍبرىحبٌىضى؟ ٍب ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ چولۇٔۇۋاجمبْ ئبغۇ ضبسحب ِٗثۇصٌىرىڭالر ٍٗر ٍۈزىضٖ ٔېّ

ضبسحب ِٗثۇصٌىرىڭالر ئبضّبٔالرٔي ئبٌالھ ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ٍبراجحىّۇ؟ ٍبوي ثىس ئۇالرؼب ثىر وىحبة 

ئۇٔضاق ئِٗٗش! ئۇ وبپىرالر ثىر _ ثىرىگٗ « ثٗرگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ئۇٔىڭ صٌٖىٍٍىرىگٗ ئبضبضٍىٕبِضۇ؟

 ٔٗرضىٕي ۋٖصٖ لىٍىػّبٍضۇ. لۇرۇق ئبرزۇ ۋٖ ٍبٌؽبٔضىٓ ثبغمب ثىر

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي چۈغۈ  وېحىػحىٓ، زېّىٕٕي جٗۋرٖ  وېحىػحىٓ جۇجۇ   31

جۇرىضۇ. ئٗگٗر ئبضّبٔالر چۈغۈ  وٗجطٗ، زېّىٓ جٗۋرٖ  وٗجطٗ، ئۇالرٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمب 

جبزاالغمب ئبٌضىرا   ھېچىىُ جۇجۇ  جۇراٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ وبپىرالرٔي ۋٖ گۇٔبھىبرالرٔي

وٗجٍّٗضىؽبْ، جٗۋثٗ لىٍؽبْ وىػىٕىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىپ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضىؽبْ 

 زاجحۇر. 

_ لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئ زٌىرىٕي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ  31

سىرىطحىَبٔالرصىّٕۇ ۋٖ ھٗرلبٔضاق ثىر ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر وٌٗطٗ، ئ زٌىرىٕىڭ ٍٗھۇصىَالرصىّٕۇ، 

ئۈِّٗجحىّٕۇ ثٗن ھىضاٍٗت جبپمۇچي ثوٌىضىؽبٍٔىمي جوؼرۇٌۇق ئبٌالھٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لبجحىك لٗضَٗ 

ئىچىػىْٗ ئىضى. ئِّٗب ئۇالرؼب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىۋىضى، ثۇ ئۇالرؼب ھٗلىمٗجحىٓ 

 ثبغمىطىٕي زىَبصٖ لىٍّىضى. جېشىّۇ ٍىرالٍىػىپ وېحىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ لېچىػحىٓ

ئۇالرٔىڭ ثۇٔضاق لٗضَٗ لىٍىػي ھٗلىمٗجٕي ئىسصٖغحىٓ ئىجبرٖت ٍبسػي ٔىَٗجٕي _   32

و زٌىگٍٗٔىىحىٓ ئِٗٗش، ثٌٗىي ٍٗر ٍۈزىضٖ ئىٕطبٔالرؼب چوۈچىٍىك لىٍىع ئۈچۈٔضۇر. 

ئۇالر ثۇ لٗضىّي ئبرلىٍىك وىػىٍٗرٔي ئبٌضىّبلچي ۋٖ ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجّٗوچي 

وٌىضۇ. ھبٌجۇوي ھىٍَٗ _ ِىىىرٔىڭ ئۇۋاٌي پٗلٗت ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجىْٗ ئبصِٖٕىڭ ث

ِىىىرچي ِۇجٗوٗثجىرٌٗر ئ زٌىرىضىٓ ثۇرۇٔمي وبپىرالرؼب  –ئ زىگىال ثوٌىضۇ. ثۇ ھىٍَٗ 

چۈغىْٗ ئبزاثالرؼب ئوسػبٍضىؽبْ ثىر ئبزاثٕىڭ چۈغۈغىٕىال وۈجىضۇ، ئبٌالھٕىڭ وبپىرالرٔي 

ىحىضٖ ھٗرگىسِۇ ھېچمبٔضاق ئ زگىرىع جبپبٌّبٍطْٗ، ھېچمبٔضاق جبزاالظ لبٔۇٔىَ

ئبزاپٕي ئ زگٗرجٌٍّٗٗضۇ، ھِٗضٖ ئۇٔي   ٍ جىىٍىػٕىّۇ  جبپبٌّبٍطْٗ، صىّٗن  ھېچىىُ غۇ

 زىضىٓ ۋٖ ثبغمىالرصىٓ جۇضۇ  لبالٌّبٍضۇ. ئ

جبرٌىك _ ِٗوىىٍىه وبپىرالر ٍٗر ٍۈزىٕي وېسىپ، ئ زٌىرىضىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ ئبص، ضِٗۇص لب 33

وبپىرالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه 



لبٔضاق ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ صىَبرىٕىڭ لبٔضاق سبراثىگٗ ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبٍٔىمىٕي و رِىضىّۇ؟ 

ٗن لۇصرٖجٍىه ئىضى. ئبضّبٔالرصىىي ثۇرۇٔمي ئبغۇ وبپىرالر ِٗوىىٍىه وبپىرالرصىٓ ثٗن وۈچٍۈن، ث

ۋٖ زېّىٕضىىي ھېچ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕي ئبجىس لىالٌّبٍضۇ، ئىالجىطىس لبٌضۇراٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 وبپىرالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔي ھبالن لىٍىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر.

ْ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجٍىرى ۋٖ لىٍّىػٍىرى _ ئٗگٗر ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي ئۇالر ضبصىر لىٍؽب 34

جۈپٍٍٗىضىٓ صٖرھبي جبزاالٍضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ٍٗر ٍۈزىضٖ ھېچجىر جبْ ئىگىطىٕي لبٌضۇرِىؽبْ 

ثوالجحي. ٌېىىٓ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي ئ زى ثٌٗگىٍىگْٗ ِۇئٍَْٗٗ ِۇصصٖجىىچٗ 

ٔىڭ جبزاضىٕي وېچىىحۈرًِٗ ثېرىضۇ. ئۇالر ،وېچىىحۈرىضۇ. ئۇالرٔي جبزاالظ ۋالحي ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ھېچمبٔضاق ئبصَٖ ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗھۋاٌي ئبٌالھمب 

ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرى ئىچىضٖ ئبٌالھ ثىٍٍّٗضىؽىٕي ٍولحۇر. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

 ثېرىضۇ.ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىگٗ ِۇوبپبت، ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ جبزا 

  



 يبضىٓ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _  ٍب، ضىٓ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . 1

ھېىّٗجٍٗرٔي ۋٖ ھٗلىمٗجٕىڭ  –ئبٌالھ و پٍىگْٗ غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي، ئىٍىُ  _ 3_  1

ئي »پبوىحٍىرىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئۇٌۇغ لۇرئبْ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي،  –صٌٖىً 

پٍٗؽِٗجٗر!  ھٗلىمٗجْٗ ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ۋٖھَي ثىٍْٗ ئىٕطبٔالرؼب ئٗۋٖجىٍگْٗ 

 ضىٓ ئىجبرٖت جوؼرا ٍوٌضىطْٗ.پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٕطْٗ. ضْٗ ئىطالِ

ثۇ لۇرئبْ وبپىرالرٔي ۋٖ گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر، گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ  _ 4

 ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضۇر.

ثوۋىٍىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌّىؽبٍٔىمحىٓ، ؼبپىً _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبٕٔي ثىس ضېٕىڭ ئبجبا  5

لبٌؽبْ ئٗرٖثٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ ٔبزىً لىٍضۇق. ئۇالر ئىّبٔضىٓ ۋٖ جوؼرا ٍوٌضا ِېڭىػحىٓ 

ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبْ لٗۋَ ثوٌۇ ، پٍٗؽِٗجٗر ئۈزۈٌۈ  لبٌؽبْ ھٗرلبٔضاق لٗۋَ ئٗٔٗ غۇٔضاق ؼٗپٍٗجحٗ 

 _ ؼٗپٍٗت ئۇٍمۇضىضىٓ ئوٍؽىحىع ئۈچۈْ ھِٗىػٗ ئۇالرؼب ۋٖز لبٌىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔي

 ٔٗضىھٗت لىٍىپ جۇرۇظ زۆرۈرٌۈوىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

_ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ و پىٕچىطي ئىطالَ صٖۋىحىٕي ئبۈال  جۇرۇ  ئۇٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ  6

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ جبرجمبٍٔىمحىٓ، ئۇالرؼب ئبزاة جېگىػٍىه ثوٌضى. غۇۈب ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖ 

 ئېَحّبٍضۇ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍّبٍضۇ.

_ ثىس ھٗق صىٕؽب صٖۋٖت لىٍطبلّۇ ئۇٔي لوثۇي لىٍّىؽبْ ۋٖ ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجىپ وبپىرٌىمحب  7

چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ ئبغۇ وبپىرالرٔي ثوٍۇٍٔىرىؽب ئېڭٗوٍىرىگىچٗ جبلبلالر ضېٍىٕؽبٍٔىمحىٓ، ثېػىٕي 

گٌّٗىگْٗ ئبصٍِٖٗرگٗ ئوسػبظ لىٍضۇق. غۇۈب، ئۇالر ھٗلىمٗجٕي و رٌٍّٖٗضۇ، جوؼرا ج ۋٖٔگٗ ئې

 ٍوٌٕي جبپبٌّبٍضۇ. 

_ وبپىرالرٔىڭ ئبٌضىضا ثىر جوضۇق، وٍٕٗىضٖ ثىر جوضۇق لىٍضۇق، ئۇالر ئبٌضى ۋٖ وٍٕٗي  8

جٗرىپىضىٓ ٍوٌي جوضۇٌۇ  لبٌؽبْ ئبصٍِٖٗرگٗ ئوسػبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ِۇجٗوٗثجىرٌىىي 

ي ضٗۋٖثٍىه ئۇالرٔىڭ و زٌىرىٕي وور لىٍىپ لوٍضۇق، غۇۈب ئۇالر جوؼرا ٍوٌٕي و رٌٍّٖٗضۇ ۋٖ ئۇٔ



جبپبٌّبٍضۇ. ئىطالَ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ھٗرلبٔضاق ھبوبۋۇر ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاؼب 

 جېگىػٍىه ثوٌىضۇ. 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇ وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇراِطْٗ، ئبگبھالٔضۇرِبِطْٗ، ئۇالر  16

 .ئۈچۈْ ثٗرىجىرصۇر، ئۇالر ئىّبْ ئېَحّبٍضۇ ۋٖ صىٕؽب ئِٗٗي لىٍّبٍضۇ

_  ضېٕىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىڭضىٓ پٗلٗت لۇرئبٔؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ، ئۇٔىڭ  11

و رضٗجّىٍىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ، رٖھّبْ ئبٌالھٕي و رًِٗ جۇرۇ  ئۇٔىڭضىٓ لورلمبْ ۋٖ ھېچىىُ 

ٍوق ٍٗرصىّۇ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىال ِٗٔپٗئٗت ئبٌىضۇ، ضْٗ ئبغۇ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ 

ھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ثېرىپ ئۇالرٔىڭ گۇٔب

 جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضىؽبٍٔىمىضىٓ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ.

_  غۈثھىطىسوي، ثىس لىَبِٗت وۈٔي ئ ٌۈوٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جىرىٍضۈرىّىس، ئۇالرٔىڭ  11

ۋالحىضا لىٍىپ لوٍۇ ، ئ زٌىرى ئ ٌۈ  ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھبٍبت  –ٍبسػي 

وٗجىٗٔضىٓ وېَىّٕۇ صاۋاٍِىػىػىؽب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ ٍبسػي پٗرزٖٔث، ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىٍىُ ۋٖ ضٗصىمٗ 

ِٗئطىَٗت لبجبرٌىك ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي  _ جبرىَٗ لبجبرٌىك ٍبسػي ئىػٍىرىٕي ۋٖ ِۇغرىىٍىه، گۇٔبھ

ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا جوٌۇق سبجىرىٍٗ   —ٍېسىپ جۇرىّىس. ثىس ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي روغْٗ وىحبة 

لوٍؽبّٔىس. غۇۈب ئٗلىً ئىگىطي ثوٌؽبْ ئىٕطبْ ھبٍبجىضا ۋٖ ِبِبجىضا ٍبسػي ئىػالرؼب ئۈٌگٗ 

 ثوٌۇظ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئ زىضىٓ ئ زى ھېطبة ئېٍىپ جۇرۇغي الزىُ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ  13_  12

جمبْ ِۇغرىىالرؼب، غٗھٗر ئبھبٌىطىٕىڭ لىططىطىٕي ِىطبي لىٍىپ وٌٗحۈرگىٓ. ئ ز ۋالحىضا جبر

ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌٗگْٗ ئىضى. چۈٔىي ثىس ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب صٖۋٖت لىٍطۇْ 

ۋٖ ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔۇغٕي جبغٍىطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب ئىىىي پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئِّٗب 

ھٗر ئبھبٌىطي ثۇ ئىىىي پٍٗؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۈچىٕچي پٍٗؽِٗجٗرٔي غٗ

ئي »ئٗۋٖجىع ئبرلىٍىك ئۇ ئىىىىطىٕي وۈچٍٗٔضۈرصۇق. ثۇ ئۈچ پٍٗؽِٗجٗر غٗھٗر ئبھبٌىطىؽب9 

 صېضى.« لٗۋَ! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئٌٗچىٍٗرِىس

ضىٍٗر پٗلٗت ثىسگٗ ئوسػبغال ئىٕطبْ، رٖھّبْ » _ غٗھٗر ئبھبٌىطي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگ9ٗ 14

 صېضى.« ھېچمبٔضاق ۋٖھَي ٔبزىً لىٍؽىٕي ٍوق، ضىٍٗر پٗلٗت ٍبٌؽبْ ئېَحىۋاجىطىٍٗر

رٖثجىّىس ثىٍىضۇوي، ثىس راضححىٕال »[ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئ زىٕىڭ ض زٌىرىٕي جٗوىحٍٗ 9 16_ 15 

س پٗلٗجال صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئٌٗچىٍٗرِىس. ثىسٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىّى



« ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئِّٗب ضىٍٗرٔي ثىس ھىضاٍٗت لىالٌّبٍّىس، چۈٔىي ھىضاٍٗت ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر

 صېضى.

ثىس ضىٍٗرصىٓ غۇٍِۇق ھېص لىٍىۋاجىّىس. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ »_ غٗھٗر ئبھبٌىطي9  17

ېطٗن لىٍىپ ئ ٌحۈرىّىس ۋٖ ثىسٔىڭ صٖۋىحىڭالرصىٓ ۋازوٗچّىطٗۈالر، ضىٍٗرٔي چولۇَ چبٌّب  _  و

 صېضى.« لبجحىك جبزاٍىّىسؼب ئۇچراٍطىٍٗر

ضىٍٗرٔىڭ غۇٍِۇلۇۈالر ئ زۈۈالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئبٌالھمب »_  پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئۇالرؼب9  18

غېرىه وٌٗحۈرۈظ ۋٖ گۇٔبھ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ٍبِبْ ئٌِٗٗىڭالر ئ زۈۈالرؼب ئبئىححۇر، ضىٍٗرگٗ 

ضىطي ئۈچۈْ ۋٖز _  ٔٗضىھٗت لىٍىٕطب، غۇٍِۇق ھېص لىٍىۋاجبِطىٍٗر؟ ثىسگٗ ئ زۈۈالرٔىڭ پبٍ

 –ئ ٌۈَ ۋٖ ئبزاة ثىٍْٗ جٗھضىث ضبالِطىٍٗر؟ ثٌٗىي ضىٍٗر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىػحب ۋٖ گۇٔبھ 

 صېضى.« ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ لٗۋَ ئىىٗٔطىٍٗر 

ئبھبٌىطىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي _ غٗھٗرٔىڭ ٍىراق چېحىضىٓ ثىر ئبصَٖ غٗھٗر  11_  16

ئي لٗۋَ! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ »ئ ٌحۈرِٗوچي ثوٌؽبٍٔىمىٕي ئبۈٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ ٍۈگۈرۈ  وېٍىپ ئېَححي9 

ئٗۋٖجىْٗ ثۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئٗگىػىڭالر، صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىگٗ ضىٍٗرصىٓ ھېچمبٔضاق ثىر 

الر ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت ھٗق جٌٗٗ  لىٍّبٍضىؽبْ ثۇ وىػىٍٗرگٗ ئٗگىػىڭالر، چۈٔىي ئۇ

لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىػحب جوؼرا ٍوٌضىىي وىػىٍٗرصۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ وىػىٍٗرٔي ٍبسػي ئىػالرؼب 

 صٖۋٖت لىٍىپ، ئۇالرٔي ٍبِبْ ئىػالرصىٓ جوضۇغٕىڭ پٗزىٍىحىگٗ ئىػبرٖت لىٍىٕؽبْ . 

مۇٍٔۇق لىٍىضۇ؟ _ ِېٕىڭ ِېٕي ٍبراجمبْ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػىّؽب ٔېّٗ جوض 14_  11

ھبٌجۇوي، ھِّٗىڭالر ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. ِْٗ ئبٌالھٕي لوٍۇ ، لوٌىضىٓ ھېچ ئىع 

وٌٍّٗٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ئىالھ صٖۋاٌطبَ ثوالِضۇ؟ ئٗگٗر رٖھّبْ ئبٌالھ ِبۈب ِۇغۇ ضبسحب 

الر ئۇٔي جوضۇ  ئىالھالر ضٗۋٖثٍىه ثىرٖر زىَبْ  _  زٖسّٗجٕي ئىراصٖ لىٍطب، ثۇ ضبسحب ئىالھ

لبالٌّبٍضۇ، ِېٕي زىَبْ _ زٖسّٗجحىٓ لۇجمۇزاٌّبٍضۇ. ئٗگٗر ِْٗ غۇٔضاق لىٍطبَ، ئۇ چبؼضا 

ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلمب پبجمبْ ثوٌىّْٗ. ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىڭالرؼب ئىّبْ ئېَححىُ، ضىٍٗر ِېٕىڭ 

ۇلىرىمي ض زٌٗرٔي ئۇ ئبصَٖ ٍ«. ض زۈِگٗ لۇالق ضېٍىڭالر، ئىّبْ ئېَحىػحب ِبۈب ئٗگىػىڭالر

 ئېَحمبٔضىٓ وېَىٓ، لٗۋِي ئېحىٍىپ وېٍىپ ئۇٔي ئ ٌحۈرۈۋٖجحي، ئبٌالھ ئۇٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزصى.

 صېَىٍضى.« جٕٗٔٗجىٗ وىرگىٓ»)ئۇ ئ ٌحۈرۈٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭؽب  _  15

مبضني »ئىنراٍْي مۆرۉپ   –ئۈ جەّْەتتە ئۆزىگە قىيىْغبُ مبتتب ئىسزەت _  16

ٍەُ ئبىالھقب ثوىغبُ ئىَبّىَذا چىڭ تۈرۇپ ئۈّىڭغب ئىتبئەت قىيغبّيىقىٌ،  قەۋٍىٌ ٍېْىڭ 

پەٍغەٍجەرىەرگە ئەگەضنەّيىنىٌ، ئبخىردا ھەق ٍوىىذا ضېھىت قىيىْغبّيىقىٌ ئۊچۊُ، 



رەثجىَْىڭ ٍېْىڭ گۈّبھيىرىَْي ٍەغپىرەت قىيغبّيىقىْي ۋە ٍېْي ئبالھىذە ئىسزەت _ 

يغبّيىقىْي ثىيگەُ ثوىسىچۈ! قەۋٍىََۈ ئبىالھقب ئىنراٍغب ئېرىطنەّيەر قبتبرىذىِ قى

 دېذى.« ىەّْەت ئەھيي ثوىۈۋاالر ئىذئىَبُ ئېَتىپ ٍبڭب ئوخطبش ج

ئۈالر ئۆزىىرىگە ّەسىھەت قىيغبُ ٍبخطي ئبدەٍْي ئۆىتۊرگەّذىِ مېَىِ، _   17

ثىس ئۈالرّي جبزاالش ئۊچۊُ، ئۈالرّىڭ ئۊستىگە ئبسَبّذىِ ثىرەر قوضۈُ 

چۊّني ئبدەً ئەۋالدى ّبھبٍىتي ئبجىس ئىذى(. ثىس ھبالك قىيَبقچي )چۊضۊرٍىذۇق 

چي ثۈىَىذۇق، ثەىني ۊگبسَبّذىِ پەرىطتە چۊضۊرثوىغبُ ھەرقبّذاق قەۋٍگە ئ

 ئۈالرّي پۊتۊّيەً ھبالك قىيىۋېتىذىغبُ ئبزاة ئەۋەتتۈق.

ِّىطي _  ئۇالرٔي ھبالن لىٍىع ثىر ئبۋاز ثىٍٗٔال ثوٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ھٗ 18

 ئ ٌۈ  لېحىپال لبٌضى.

 _ _  غۇ ثٗٔضىٍٗرگٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئبزاثٕي و رگْٗ ۋالحىضىىي ھٗضرٖت  26

ٔبصاِىحىگٗ ئٗپطۇضىي، ئۇالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ لبٔضالال ثىر پٍٗؽِٗجٗر وٌٗطٗ، ئۇالر ئۇٔي 

 ِٗضشىرٖ لىٍىػحي.

الر ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ٔۇرؼۇْ _  پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ثۇ ئىٕطبٔ 21

 ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍؽبٍٔىمىّىسٔي و رِىضىّۇ؟ ئۇالر ثۇ صۇَٔبؼب لبٍحىپ وٌٍّٗٗضۇ.

_  ثىس ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ غٗھٗر ئبھبٌىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي لىَبِٗت وۈٔي لىٍّىػٍىرىضىٓ  21

 ىّىسؼب ھبزىر لىٍىٕىضۇ.ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه جبزاضىٕي جبرجىع ئۈچۈْ ثىسٔىڭ ھۇزۇر

_  ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ  22

ثىرى غۇوي، ِۇغۇ زېّىٓ لۇرؼبلچىٍىمحىٓ ئ ٌگْٗ ۋٖ ھېچمبٔضاق گىَبھطىس لبلبش ثوٌۇ  

رۈ  ٍبپَېػىً لىٍىۋٖجحۇق، وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ثىس ئۇٔىڭؽب ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇظ ئبرلىٍىك ئۇٔي جىرىٍضۈ

 ئۇٔىڭضىٓ ئىٕطبٔالر ۋٖ ھبٍۋأالر ٍٍٗضىؽبْ جۈرٌۈن ئ ضۈٍِۈن ۋٖ ئبغٍىمٕي چىمىرىپ ثٗرصۇق.

ئىٕطبٔالر ِېۋىطىٕي ٍېطۇْ صٖ ، ثىس ٍٗر ٍۈزىضٖ ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ سورِىٍىك ۋٖ ئۈزۈٍِۈن  [24_  23

ىڭ ھِّٗىطي ئۇالرٔىڭ ثبؼالرٔي ثٗرپب لىٍضۇق، ئۇٔىڭضىٓ ثۇاللالرٔي چىمبرصۇق. ثۇالرٔ

لۇصرىحي ثىٍْٗ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ثىٍْٗ ثوٌۇۋاجمبْ  _ جىرىػچبٍٔىمي ۋٖ وۈچ 

 ئىػالرصۇر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ِۇغۇ ضبٔطىس ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍّبِضۇ؟ 

  _ ثبرٌىك غٍٗئىٍٗرٔي جۈ  ٍبراجمبْ ئبٌالھ ثبرچٗ ٔۇلطبٔالرصىٓ پبوحۇر. زېّىٕضىٓ ئۈٔۈ 25

چىمىضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ھٗر جۈرٌۈن لىٍضى، ئىٕطبٔالرصىٓ ئٗروٗن، چىػىٕي لىٍضى ۋٖ ئۇالر 



ثىٍٍّٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جۈ  ٍبراجحي. ئبٌالھ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچىضۇر، ئۇٔىڭ ھېچجىر 

 غېرىىي ٍولحۇر.

وېچىضۇر. ثىس وېچىضىٓ _  ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔىڭ ثىرى  26

 وۈٔضۈزٔي ئبٍرىۋٖجىىٕىّىسصٖ، ئۇالر غۇ ھبِبْ لبراۈؽۇصا لبٌىضۇ.

ئۆز ئورثىتىسىذا ئبٍيىْىپ تۈرۇضىَۈ  ،مۊّْىڭ ثەىگىيەّگەُ جبٍىغب قبراپ_  27

ئۈالرغب ئبىالھْىڭ قۈدرىتىْي مۆرسىتىذىغبُ دەىىييەرّىڭ ثىرىذۇر، ثۈ ھەٍَىگە 

 .ئبىالھْىڭ ئبىذىْئبال ثەىگىيىۋەتنەُ ئىطىذۇرغبىىت، ھەٍَىْي ثىيىپ تۈرغۈچي 

_  ئبً ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبالِٗجٍٗرصىٓ ثىرى ثوٌۇ ، ثىس ئبً  28

ئۈچۈْ ھٗر وېچٗ چىمىضىؽبْ ِٗٔسىٍٍٗرٔي ثٌٗگىٍىضۇق، ئۇ وىچىه ثبغٍىٕىضۇ، ئبٔضىٓ جٗصرىجي 

 ڭ لۇرۇ  لبٌؽبْ غېشىؽب ئوسػب  لبٌىضۇ.ِۇوٌٍِّٗٗىػىضۇ، ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ وىچىىٍىػىپ سورِىٕى

_ وۈْ، ئبً، وېچٗ، وۈٔضۈز لبجبرٌىمالرصىٓ ھٗرثىرى ئۈچۈْ ئبٌالھ ثٌٗگىٍىۋٖجىْٗ ٌِٗۇَ  36

ۋالىث ثبر، ئۇالر غۇ ۋالىححىٓ ئ جۈ  وٗجٍّٗضۇ، وۈٕٔىڭ ئبٍؽب ٍېحىۋېٍىػي، وېچىٕىڭ وۈٔضۈزصىٓ 

ىڭ ھِّٗىطي ئ ز ئورثىحىطىضا ئبٍٍىٕىپ ئېػىپ وېحىػي ِۇِىىٓ ئِٗٗش، وۈْ، ئبً، ٍۇٌحۇزالرٔ

 جۇرىضۇ.

_ ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي ۋٖ  31

ثىرصىٕجىر ٔېّٗت ئىگىطي ئىىٍٗٔىىىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕىڭ ثىرى غۇوي، ثىس جوپبٔضىٓ وېَىٓ ٍٗر ٍۈزىضٖ 

ِٕىڭ ئٗۋالصى ئىچىضىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػي ھبٍبت صاۋاِالغطۇْ صٖ ، ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبال

 پۈجۈٌگْٗ وىػىٍٗرٔي، ٔۇھٕىڭ ئىٕطبٔالر ۋٖ جۈرٌۈن جبٍٔىمالر ثىٍْٗ جوٌؽبْ وېّىطىگٗ چىمبرصۇق.

_ ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ۋٖ ثبغمىالرؼب ٔۇھٕىڭ وېّىطىگٗ ئوسػبظ وبجحب لبجٕبظ  31

 ئبرلىٍىك سبٌىؽبْ جبٍٍىرىؽب ثبرىضۇ.لوراٌٍىرىٕي ٍبرىحىپ ثٗرصۇق. ئۇالر ثۇ لبجٕبظ ۋاضىحىٍىرى 

_  ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق ئۇالرٔي ؼٗرق لىٍىۋېحىّىس، ئۇ چبؼضا ئ زٌىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىپ  32

 ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر جبپبٌّبٍضۇ.

ِۇئٍَْٗٗ  _ پٗلٗت ثىس ئۇالرؼب رٖھىُ لىٍؽبٍٔىمحىٓ ئۇالرٔي ھبالوٗجحىٓ ضبلال  لبٌىّىس ۋٖ 33

ِۇصصٖجىىچٗ ھبٍبجحىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍىّىس. ئۇالرٔي ھبالوٗجحىٓ ضبلال  لېٍىػىّىس پٗلٗت ئۇالرٔىڭ 

 ثۇ ئٗھۋاٌضىٓ ئىجرٖت ئېٍىپ ئ زىٕي ئ زگٗرجىػي ئۈچۈْ ثېرىٍگْٗ پۇرضٗجحۇر.



ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ، ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجىپ »_  ِۇغرىىالرؼب9  34

صېَىٍطٗ، « ػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، صۇَٔبٌىممب ئبٌضىٕىپ وېحىپ ئۇٔىڭ ۋاثبٌىؽب لېٍىػحىٓ لورلۇۈالرلېٍى

 ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضۇ ۋٖ ثۇ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ.

_  ئۇ ِۇغرىىالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئۇالرٔي ھٗلىمٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ  35

لىٍىپ ثېرىضىؽبْ ثىرٖر ئوچۇق ئبالِٗت وٌٗطىال، ئۇالر ثۇٔىڭضىٓ ٍۈز  ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍبْ

 ئ رۈٍضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ثۇ ئبالِٗجٍٗرصىٓ لىٍچٗ ٔٗ  ئبالٌّىضى.

« ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ رىسىمحىٓ ٍولطۇٌالرؼب ضٗصىمٗ لىٍىڭالر»_  وبپىرالرؼب9  36

ئبٌالھ سبٌىطب ئ زى رىسىمالٔضۇرىضىؽبْ ئبصِٖٕي ثىس  ئٗگٗر»صېَىٍطٗ، ئۇالر ِۇئّىٍٕٗرگٗ لبرىحىپ9 

ثبلبِضۇق؟ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ثىسٔي ِۇغۇٔضاق ئىػمب ثۇٍرۇغحب ھٗلىمٗجحىٓ ٍىرالٍىػىپ 

 صٍٖضۇ.« ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب جۇرۇۋاجىطىٍٗر

َبِٗت ئٗگٗر ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، لى»_  ئۇ وبپىرالر ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىپ9  37

 صٍٖضۇ .« لبچبْ ثوٌىضۇ؟

_  ئبٌالھ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثمب ئبٌضىرا  وٗجىْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالر لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ  38

چبؼضىىي ثىر ئبۋازٔىال وۈجىضۇ. ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثي ئۇالرؼب ئۇالر ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ جبۈجبي لىٍىػىپ 

 جۇرؼبٔضا جۇٍۇلطىس وېٍىضۇ. 

گْٗ چبؼضا ئبغۇ ِۇغرىىالر ثىر _ ثىرىگٗ ۋٖضىَٗت لبٌضۇرۇغمىّۇ، _  ضۇرؼب پۈۋٌٗٔ 46

 ئبئىٍىطىگٗ لبٍحىػمىّۇ ئۈٌگۈرٌٍّٖٗضۇ، ئۇالر جۇرؼبْ ٍېرىضىال ئ ٌىضۇ.

_  ضۇرؼب ئىىىىٕچي لېحىُ پۈۋٌٗٔگْٗ چبؼضا ئۇالرٔىڭ جبٍٔىرى ثٗصٍٖٔىرىگٗ لبٍحۇرۇٌىضۇ،  41

 ىضۇ.ئۇالر لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىپ رٖثجي جٗرٖپىٗ ٍۈگۈر

ۋاً ئىطىث! ثىسٔي »_  ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالر پۇغبٍّبْ لىٍىپ9  41

رٖھّبْ ئبٌالھ ۋٖصٖ لىٍؽبْ لىَبِٗت »صٍٖضۇ. ئۇالرؼب جبۋاة ثېرىپ9 « لٗثرىّىسصىٓ وىُ چىمبرصى؟

 صېَىٍىضۇ.« ِۇغۇصۇر، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر راضث ئېَحمبْ

ت ثىر ئبۋاز ثىٍٗٔال ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ، غۇ چبؼضا _  لٗثرىٍٗرصىٓ جىرىٍىپ چىمىع پٗلٗ 42

 ثبرٌىك سبالٍىك صۇَٔبصىىي ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ ثىسٔىڭ ھۇزۇرىّىسؼب ھبزىر لىٍىٕىضۇ.

_  غۇ وۈٔضٖ ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھېطبة ئېٍىٕىضۇ، ھېچجىر ئىٕطبْ ضبۋاثي ئبزاٍحىٍىع،  43

ئۇچرىّبٍضۇ. ضىٍٗر پٗلٗت صۇَٔبصا لىٍؽبْ  گۇٔبھٍىرى و پٍٗحىٍىع صېگٗٔضٖن ئۇۋاٌچىٍىممب



ئٌِٗٗىڭالرٔىڭال ٔٗجىجىطىٕي و رىطىٍٗر )ٍٗٔي ٍبسػي ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ئبٌىطىٍٗر، 

 ٍبِبْ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ جبزاضىٕي جبرجىطىٍٗر . 

_  غۈثھىطىسوي، جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌؽبْ وىػىٍٗر ئۇ وۈٔضٖ جۈرٌۈن ٔېّٗجٍٗر ئىچىضٖ  44

 ۇ.ھۇزۇرٌىٕىض

_  ئۇالر ۋٖ ئۇالرٔىڭ جۈپٍىرى ضبٍىٍٗرٔىڭ ئبضحىضا جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرۇ   45

 ٔېّٗجٍىٕىضۇ.

 _  جٕٗٔٗجحٗ ئۇالرؼب جۈرٌۈن ٌٗززٖجٍىه ِېۋىٍٗر ثبر، ئۇالرؼب و ۈٍي جبرجمبْ ٔېّٗجٍٗر ثبر. 46

ٗت ئۇالرؼب _  ئۇالرٔىڭ ئٗڭ چوڭ سۇغبٌٍىمي ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ئبجب لىٍىٕؽبْ ئٗڭ وبجحب ٔېّ 47

رٖھىُ _ غٗپمٗجٍىه رٖثجي ض ز لىٍؽبْ ۋٖ ضبالَ ثٗرگْٗ چبؼضىىي سۇغبٌٍىمىضۇر. غۇ چبؼضا ئۇالر 

 ھِّٗٗ جٗرٖپحىٓ ئبِبٍٔىك ۋٖ سبجىرجٍِٗىه ئىچىضٖ ثوٌىضۇ.

ئي گۇٔبھىبرالر! ضىٍٗر ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئبٍرىٍىپ ئبٍرىُ »_  ئبغۇ وۈٔضٖ گۇٔبھىبرالرؼب9  48

 .صېَىٍىضۇ « جۇرۇۈالر

ِْٗ »ئبٌالھ ئۇالرؼب وبٍىپ ۋٖ ئۇالرؼب ثۇرۇْ ئېَحمبْ ض زىٕي ئٗضٍىحىپ9  [51_  56

غٍٗحبٔؽب چولۇّٔبۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍّبۈالر، ›پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔىڭ جىٍي ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ 

چۈٔىي ئۇ ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر، ِبۈىال ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ِبۈب ئىجبصٖت لىٍىع ۋٖ 

صٖ  ‹ ٍٗحبٔؽب ئبٌضأّبضٍىك ِېٕىڭ رازىٍىمىّؽب ۋٖ جٕٗٔىحىّگٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ صاؼضاَ ٍوٌضۇرغ

 جٗۋضىَٗ لىٍّىضىّّۇ؟

_  غۈثھىطىسوي، غٍٗحبْ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىٓ ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرۇ   51

ىٓ جوضۇ  لبٌىضىؽبْ وٗجحي. ئي ِۇغرىىالر؟ غۇ چبؼضا ضىٍٗرصٖ ضىٍٗرٔي غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىػح

 ئٗلىً ثوٌّىضىّۇ؟ ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍٗجّىضىڭالرِۇ؟

_  ِبٔب ثۇ ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ  52

 وبپىرٌىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ صوزاسحۇر. 

جېگىػٍىه ثوٌؽبْ صوزاسمب وىرىڭالر، _  ضىٍٗر ثۈگۈْ ئ زۈۈالرٔىڭ وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه  53

 صېَىٍىضۇ.« ئۇٔىڭ لبجحىك ھبرارٖجٍىه ئبزاثىٕي جېحىڭالر



_  غۇ وۈٔضٖ ِۇغرىىالرٔىڭ ئېؽىسٌىرىٕي پېچٗجٍىۋېحىّىس، غۇٔىڭ ثىٍْٗ گٗ  لىالٌّبً  54

لبٌىضۇ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي غۇ لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍؽبْ لوٌٍىرى ثىسگٗ ض زٌٗ  ثېرىضۇ، 

 ۇٔبھمب ِبۈؽبْ پۇجٍىرى گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ.گ

_  ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق، ئۇالرٔىڭ ئېؽىسٌىرىٕي پېچٗجٍىۋٖجىٗٔضٖن و زٌىرىٕىّۇ ٍوق  55

لىٍىۋېحٗجحۇق _ صٖ،  ئۇالر ئۇ چبؼضا ٍوٌٕي جېپىۋېٍىػمب ئبٌضىراٍححي، ئۇالرٔىڭ و زٌىرى و رِىطٗ ثۇٔي 

 لبٔضاق لىالالٍضۇ؟

ئۇالرٔي جۇرؼبْ ٍېرىضىال ثبغمب ٔٗرضىگٗ ئبٍالٔضۇرۇ  لوٍبجحۇق، _ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق،  56

جۇرؼبْ ٍٗرٌىرىضٖ جۇرؼۇزۇپال لوٍبجحۇق، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئبٌضىؽب ِېڭىػمىّۇ، ئبرلىطىؽب 

 لبٍحىػمىّۇ لبصىر ثوالٌّبٍححي.

ۇٔي _ ثىس وىّٕىڭ ئ ِرىٕي ئۇزۇْ لىٍىپ، ئۇٔي لېرىٍىمٕىڭ ٔبچبر چبؼٍىرىؽب ٍٗجىۈزضٗن، ئ 57

صٖضٍٗپىي ئٗلٍي ۋٖ جېٕي ئبجىس ۋالحىؽب لبٍحۇرۇۋېحىّىس، ئۇالر ِۇغۇٔضاق لىٍىػمب لبصىر ثوٌؽبْ زاجٕىڭ 

 ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئوٍال  ثبلّبِضۇ؟

غېئىر ئ گٗجّىضۇق،  ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِۇھِّٗٗصپٍٗؽِٗجىرىّىس ثىس   _ 66_  58 

ئۇٔىڭ غبئىر ثوٌۇغىّۇ ِۇٔبضىپ ئِٗٗش. ئۇ ئېٍىپ وٌٗگْٗ وىحبة پٗلٗت ئٗلىً 

ئىگىٍىرى جٗپٗوىۇر لىٍىپ چۈغىٕىضىؽبْ، لٌٗجي ئوٍؽبق، ھوغَبر وىػىٍٗرٔي 

ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ، وبپىرالرؼب ئبزاثٕىڭ جېگىػٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي )ثىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ ٔبزىً 

ثبٍبٍٔىرى، ھېىّٗجٍىرى ۋٖ و رضٗجّىٍىرى ٔبھبٍىحي روغْٗ  ىھٗجحۇر ثوٌؽبْ  ۋٖز ا ٔٗض

. وبپىرالرؼب ئبزاة جېگىػٍىه ثوٌضى. چۈٔىي ئبٌالھ لۇرئبْ لۇرئبٔضۇر ۋٖ ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ

 ئبرلىٍىك ئۇالرؼب لبرغي وۈچٍۈن ھ ججٗت جۇرؼۇزصى. 

ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػي ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ _  ئىٕطبٔالر و رِِٗضۇوي، ثىس لۇصرىحىّىس ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ  61

چبرۋىالرٔي ٍبرىحىپ، ثۇ چبرۋىالرٔي ئۇالرؼب ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، ئۇالر ئۇ چبرۋىالرؼب ئىگىضارچىٍىك 

 لىٍؽۇچىالرصۇر.

_  ئۇ چبرۋىالرٔي ئۇالرؼب ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇلىي، ئۇالر ئۇ چبرۋىالرٔىڭ ثٗزىطىٕي  61

ئبرجىع ئۈچۈْ لوٌٍىٕىضۇ، ثٗزىطىٕي ثوؼۇزال  گ غىٕي ضٗپٗرٌٗرصٖ ِىٕىع ۋٖ ئۈضحىگٗ ٍۈوٍىرىٕي 

 ٍٍٗضۇ.



_  ئۇ چبرۋىالرصا ئىٕطبٔالرؼب ٍۇلىرىمىالرصىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ٍۈۈىضىٓ ۋٖ جېرىطىضىٓ پبٍضىٍىٕىػمب  62

ئوسػبظ و پٍىگْٗ ِٗٔپٗئٗجٍٗر ثبر. ئۇالر ثۇ چبرۋىالرٔىڭ ضۈجىٕي ئىچىضۇ. ئۇالر ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي 

 ب غۈوۈر لىٍّبِضۇ؟ ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭؽب سبٌىص لىٍّبِضۇ؟ئبجب لىٍؽبْ ئبٌالھم

_  ِۇغرىىالر ھٗلىمىٌ ِٗثۇص ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ضبسحب ِٗثۇصالرؼب چولۇٔضى. ئۇالر ثۇ  63

« ئۇالر ثىسگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضۇ ۋٖ ثىسٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌىضۇ»ضبسحب ِٗثۇصالرؼب 

 صېگْٗ ئۈِىض ثىٍْٗ چولۇٔىضۇ. 

ئِّٗب ئۇ ضبسحب ِٗثۇصالر ٍب ئ زٌىرىگٗ ٍبوي چولۇٔؽۇچىٍىرىؽب لىٍچٗ ٍبرصَٖ ثېرٌٍّٖٗضۇ. _   64

ثىرىگٗ ٌٗٔٗت ئولۇؼبْ ھبٌضا ھِّٗىطي لىَبِٗت وۈٔي ئبزاثمب _ ِۇغرىىالر ۋٖ ضبسحب ِٗثۇصالر ثىر

 جبغٍىٕىضۇ. 

ي ۋٖ ِٗضشىرٖ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػي، ضېٕي ٍبٌؽبٔچي صېَىػ 65

لىٍىػي ضٗۋٖثٍىه ؼِٗىىٓ ثوٌّىؽىٓ. غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕىّۇ ۋٖ ئبغىبرا 

 لىٍؽبٍٔىرىٕىّۇ ثىٍىپ جۇرىّىس. ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىّىس.

_ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئىٕطبْ ئ زىٕىڭ لبٔضاق ٍبرىحىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضۇوي، ثىس ئۇٔي  66

ثىّٗٔىضىٓ ٍبراجحۇق، ئبٔضىٓ ئۇ ئبٔىطىٕىڭ لبرٔىضا ثىر لبٔچٗ ثبضمۇچٕي ثبغحىٓ وٗچۈرۈظ صاۋاِىضا ئب

 چوڭ ثوٌضى. ِبٔب ئِٗضى ئۇ ئبغىبرا سۇضۇِٗجچي ثوٌۇ  لبٌضى.

_ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئۇ ئىٕطبْ ئ زىٕىڭ ٍبرىحىٍؽبٍٔىمىٕي ئۇٔحۇؼبْ ھبٌضا،  67

ٍۇلبجٕىڭ لۇصرىحىگٗ لىَبش لىٍىپ، ِۇٔبضىپ ثوٌّىؽبْ ثىر ئىػٕي ثىسگٗ ٍبراجمۇچىٕىڭ لۇصرىحىٕي ِٗس

 صېضى.« ثۇ چىرىپ وٗجىْٗ ض ۈٗوٍٗرٔي وىُ جىرىٍضۈرٌٍٖٗضۇ؟»ِىطبي لىٍىپ وٌٗحۈرۈ 9 

ئۇٔي ئٗڭ صٖضٍٗپحٗ ٍبراجمبْ زات جىرىٍضۈرىضۇ، ئۇ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇٔىڭؽب ئېَحمىٕىي،  68

 «.حي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپي لبٌّبٍضۇِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٔبھبٍى

_ ئبٌالھ ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍېػىً ۋٖ ھ ي صٖرٖسحىٓ و ٍضۈرىضىؽبْ ئوت چىمىرىپ ثٗرگْٗ  76

زاجحۇر. ضىٍٗر ٍېػىً صٖرٖسحىٓ ئوت ٍبلىطىٍٗر. ئبٌالھ ھ ي صٖرٖسحىٓ ئوت چىمبرؼبٔضٖن، زىث 

مىرىػمب لبصىرصۇر. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ، ثىرىگٗ زىث ٔٗرضىٕي چى_ ٔٗرضىضىٓ ٍٗٔٗ ثىر

چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضۇ، غۇٔىڭضٖن، ئبٌالھٕىڭ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئ ٌۈوٍٗرٔي 

 لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍضۈرۈ  چىمىرىضىؽبٍٔىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضۇ.

ت ئۇالرٔىڭ _ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبراجمبْ زا 71

ئوسػىػىٕي ٍبرىحىػمب، ئۇالرٔي صٖضٍٗپحٗ لبٔضاق پٍٗضا لىٍؽبْ ثوٌطب غۇ ھبٌىحىگٗ لبٍحۇرۇغمب لبصىر 



ئِٗٗضّۇ؟ ئۇ ئٌٗۋٖجحٗ ثۇٔىڭؽب لبصىرصۇر، ئۇ ثبرٌىك ِٗۋجۇصاجٕي ٍولحىٓ پٍٗضا لىٍؽبْ ِبھىر 

ىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ٍبراجمۇچىضۇر، ٍبراجمبْ ۋٖ ٍبرىحىضىؽبٕٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔ

 ئِٗٗضحۇر.

صٍٖضۇ _  صٖ، ئۇ صٖرھبي « ثوي!»_ ئبٌالھ ثىرٖر غٍٗئىٕي ٍبرىحىػٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔىڭؽب  71

ثوٌىضۇ. جىرىٍضۈرۈظ، ئ ٌحۈرۈظ، ئبسىرٖجحٗ ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپالظ لبجبرٌىك ئىػالرٔىڭ 

 ئبغىضۇ.ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئبغۇ ثىر ئېؽىس ض زى ثىٍٗٔال ئٌِٗٗگٗ 

_ ئبٌالھ ئبجىسٌىمحىٓ ۋٖ غېرىىىٗ ِوھحبج ثوٌۇغحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبن ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر. ئبٌالھ  72

ھِّٗىٕىڭ ئىگىطىضۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭ لۇصرىحىٕىڭ 

ئبسىر ئۇٔىڭ صٌٖىٍٍىرى، ٔېّٗجٍىرىٕىڭ ِۇوٌٍِّٗٗىىي ٔبِبٍبْ ثوٌۇ  جۇرِبلحب. ھِّٗىڭالر 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة  –صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر، ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 

 ثېرىطىٍٗر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

 



 ضبففبت ضۈرىطى

 

 ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي 

ئبٌالھ جبئبال ئىجبصٖجحٗ ضٗ   _  ضٗ  ثوٌۇ  جۇرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ،   [3_  1

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ثۇٌۇجالرٔي ئىراصٖ لىٍىٕؽبْ جبٍالرؼب لوزؼىحىپ جۇرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر 

لٗضَٗ لىٍىپ  ثىٍْٗ ۋٖ لۇرئبْ ئولۇ ، ئبٌالھمب زىىىر ئېَحىپ جۇرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ

صٍٖضۇوي، ئي ئىٕطبٔالر! غۈثھىطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ ئىالھىڭالر پٗلٗت ثىر ئىالھحۇر، غۇۈب ئىجبصٖجٕي 

ئۇٔىڭؽىال لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر. )ئبٌالھ ئ زى سبٌىؽبْ ِٗسٍۇلبجي ثىٍْٗ 

الٍضۇ. چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ لٗضَٗ لىٍىضۇ، ئِّٗب ئىٕطبٔالر ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍٗٔال لٗضَٗ لىال

 ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىع ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىحۇر .

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ رٖثجىضۇر، لۇٍبغٕىڭ  4

 چىمىضىؽبْ ۋٖ پبجىضىؽبْ ٍٗرٌىرىٕي ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگۈچىضۇر.

 ، ثىس ئٗڭ ٍېمىٓ ئبضّبٕٔي ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ زىٕٕٗجٍىضۇق._  غٗوطىسوي 5

گۇٔبھىبر غٍٗحبٔضىٓ و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ  –_ ئبضّبٕٔي ھٗرلبٔضاق ئبضىٌ  6

 لوؼضىضۇق.

غٍٗحبٔالر ٍۇلىرى ئۇپۇلالرؼب ٍېحٌٍّٗٗضۇ، ئۇ جبٍالرصىىي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىٕي  _ 8_  7

ػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈالغمب ئۇرۇٔطب، ئۇالر ھٗر جٗرٖپحىٓ ئبۈٍىَبٌّبٍضۇ، غٍٗحبٔالر پٗرى

 و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ ئېحىٍىپ لوؼٍىٕىضۇ. ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ صائىٍّىك ئبزاة ثبر.

_ ٌېىىٓ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىضىٓ ئوؼرىٍىمچٗ ثىرٖر ٔٗرضٗ ئبۈٍىۋاٌؽبْ غٍٗحبٕٔي  16

 بغالٍضۇ.و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇز لوؼال  و ٍضۈرۈ  ج

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبسىرٖجحٗ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرصىٓ ضورىؽىٕىي، ئۇالرٔي  11

زېّىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي چوڭ ِٗسٍۇلبجٕي  _ ٍبرىحىع لىَىّٕۇ؟ ٍبوي ثىس ٍبراجمبْ ئبضّبْ 

 ٍبرىحىػّۇ؟ غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرٔىڭ ئبجىطي ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٍېپىػمبق الٍضىٓ ٍبراجحۇق.



_ ثٌٗىىُ ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىضىٓ ھٍٗراْ لبٌؽبٔطْٗ،  11

، ئۇالر ضېٕي ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ، ضېٕىڭ ض زٌىرىڭٕي ثۇٔىڭضىّٕۇ ثٗن ھٍٗراْ لبالرٌىمي غۇوي

 ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ. 

_ ئۇالرؼب ئۇٔحۇ  لبٌؽبْ ٍبوي ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبْ ئىػٍىرىٕي سبجىرىٍىحىپ ۋٖز _  ٔٗضىھٗت  12

 لىٍىٕطب، ئۇالر ثۇٔي ئوٍال  ثبلّبٍضۇ، ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ.

لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ِ جىسىٕي و رضىال ئۇٔي  _ ئۇالر ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىڭگٗ صاالٌٗت 13

 ِٗضشىرٖ لىٍىػىضۇ.

ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ٔٗرضٗ ئوپئوچۇق ضېھىرصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش، »ئۇالر9  _16_  14

ثىس ئ ٌۈ  جوپىؽب ۋٖ لۇرۇق ض ۈٗوىٗ ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ راضححىٕال جىرىٍىپ لٗثرىّىسصىٓ 

 صٍٖضۇ.« رىّىسِۇ جىرىٍِٗضۇ؟چىمبِضۇق؟ ثىسٔىڭ ثۇرۇٔمي ئٗجضاصٌى

ھٗئٗ، ضىٍٗر سبر ۋٖ رٖضۋا ثوٌؽبْ ھبٌٗجحٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  17

 «جىرىٍىطىٍٗر

_ ئۇ جىرىٍىع لبجحىك ثىر ئبۋاز ثىٍٗٔال ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. ئۇ چبؼضا ئۇالر لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىپ  18

 ّٗ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب لبرىػىپ جۇرىضۇ.ھېطبة ٍِٗضأىؽب ھبزىر لىٍىٕىضۇ ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ٔې

 صٍٖضۇ.« ۋاً ثىسٔىڭ ھبٌىّىسؼب! ِبٔب ثۇ لىَبِٗت وۈٔىضۇر»_  ئۇالر9  16

ِبٔب ثۇ ضىٍٗر صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ئىٕىبر لىٍؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضۇر، »_ ئۇالرؼب9  11

 . صېَىٍىضۇ« ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىٍىضىؽبْ وۈٔضۇر

ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔي »)ئبٌالھ پٗرىػحىٍىرىگٗ ِۇٔضاق ئِٗر لىٍىضۇ9   [12_  11 

ۋٖ ئۇالرؼب ئوسػبظ ثبغمب وبپىرالرٔي ئۇالر چولۇٔؽبْ ضبسحب ِٗثۇصٌىرى ثىٍْٗ ثىرگٗ جوپالۈالر، 

 ئبٔضىٓ ئۇالرٔي صوزاسمب لبجحىك ھٍٗضٖ  ِېڭىڭالر. 

ئېٍىپ ثېرىػحىٓ ثۇرۇْ جوسحىحىپ جۇرۇۈالر، چۈٔىي ئۇالر صۇَٔبصا _ ئۇالرٔي جٗھِٕٗٔٗگٗ  13

ض زٌىرى ئۈضحىضٖ ضوراق لىٍىٕىضۇ، ثۇ ضوراق ئۇالرٔي پۇغبٍّبْ  –لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرى ۋٖ گٗ  

 «.لىٍضۇرۇظ ۋٖ ئۇالرؼب وبٍىع ئۈچۈْ لىٍىٕىضۇ

« ػّبٍطىٍٗرؼۇ؟ثىرىڭالرؼب ٍبرصَٖ لىٍى _ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌضى؟ ثىر»_ ئۇالرؼب وبٍىپ9  14

 صېَىٍىضۇ.

_  ثٌٗىي ئۇالر ثۇ وۈٔضٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔؽۇچىضۇر، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك  15

 لىٍّبٍضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ٍىراق وېحٌٍّٗٗضۇ، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ.



 ثىرىگٗ لبرىػىپ ِبالِٗت لىٍىػىضۇ ۋٖ جېضٌٍٖىػىضۇ. _ _ وبپىرالر ثىر 16

ضىٍٗر ثىسٔي صىٓ ۋٖ ھٗلىمٗت ٔبِىضىٓ »ٗغىۈچىٍٗر ئٗگٗغحۈرگۈچىٍٗرگ9ٗ _ ئٗگ 17

ئبزصۇراجحىڭالر، غٗرىئٗجٕي ئبصصىٌ لىٍىپ و رضىحٗجحىڭالر، ثىسگٗ ئۇٔي ٍبِبْ و رضىحٗجحىڭالر، 

 صٍٖضۇ.« ئبزؼۇٍٔۇلٕي چىراٍٍىك و رضىحٗجحىڭالر

ٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئٌِٗٗىَٗت ضى»_  ئٗگٗغحۈرگۈچىٍٗر ئٗگٗغىۈچىٍٗرگٗ ئېَحىضۇ9  18

 ئِٗٗش، ثٌٗىي ضىٍٗرٔىڭ لٌٗجىڭالر ئىّبٔؽب وٌٍّٗٗححي، وۇـرى ۋٖ ئبضىٍَىممب ِبٍىً ئىضى.

پبوىحىّىس ٍبوي وۈچىّىس  –_ ئي ِۇغرىىالر! ثىسٔىڭ ضىٍٗرٔي ئىّبٔضىٓ جوضمۇصٖن صٌٖىً  26

ْ ثىر لٗۋَ چېگرىطىضىٓ ئېػىپ وٗجىْٗ ئبزؼۇ–ٍوق ئىضى، ثٌٗىي ئ زۈۈالر ھٗلىمٗجٕىڭ چٗن 

 ئىضىڭالر.

_ غۇٔىڭ ئۈچۈْ ھِّٗىّىس رٖثجىّىس ثىسٔي ئبٌضىٕئبال ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثمب جېگىػٍىه  21

 ِٗئطىَٗجٍىرىّىس ضٗۋٖثٍىه ھِّٗىّىس ئبزاثٕي جېحىؽۇچىّىس. –ثوٌضۇق. صۇَٔبصا لىٍؽبْ گۇٔبھ 

صۇرصۇق، چۈٔىي ئ زىّىسِۇ _ ثىس ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ئبز 21

 «.راضححىٕال ئبزؼبْ ئىضۇق. ثىس وبپىرٌىمىّىس ضٗۋٖثٍىه ھبالن ثوٌضۇق، ضىٍٗرٔىّۇ ھبالن لىٍضۇق

_ غٗوطىسوي، ئٗگٗغىۈچىٍٗر ثىٍْٗ ئٗگٗغحۈرگۈچىٍٗر صۇَٔبصىىي ۋالحىضا گۇٔبھحب ئورجبق  22

 ثوٌؽبٔضٖن لىَبِٗت وۈٔي ئبزاثحب ئورجبلحۇر.

ھٗلىمٗجْٗ صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػٕي ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت _  ثىس   23

 لىٍىػحىٓ ئٗۋزٖي و رگْٗ گۇٔبھىبرالرٔي ِۇغۇٔضاق لىٍىّىس، ئۇالرؼب ئبزاثٕي ِۇغۇٔضاق جېحىحىّىس.

« ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىالھ ٍوق»_ چۈٔىي ئۇ ِۇغرىىالرؼب صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا9  24

ىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍىٕطب ۋٖ ِۇغرىىٍىىحىٓ ٍېٕىػمب ثۇٍرۇٌطب، چوۈچىٍىك لىٍىپ صېَىٍطٗ، ئۇالر ئ

 ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجبجحي، صٖۋٖت لىٍؽبْ وىػىٕي و زگٗ ئىٍّبٍححي.

صٍٖححي. ئۇالر ثۇ « ثىس ثىر ِٗجٕۇْ غبئىرٔي صٖ  ئىالھٍىرىّىسٔي جبغٍىۋېحِٗضۇق؟»_  ۋٖ  25

 ت لىالجحي.ض زى ثىٍْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِٗلطٗ

_ ئۇالر ٍبٌؽبٔچىالرصۇر. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن غبئىر ٍبوي  26

ِٗجٕۇْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇ لۇرئبٕٔي، جٗۋھىض ئٗلىضىطىٕي ئېٍىپ وٌٗضى ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ 

 ئ زى جوؼرۇٌۇق ثٗرگْٗ ثېػبرٖجٍىرىٕىڭ ھٗلٍىمىٕي ئىطپبجٍىضى.

ر! ٍبٌؽبْ ض زۈۈالر ۋٖ وبپىرٌىمىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ چولۇَ لبجحىك ۋٖ _ ضىٍٗر ئي ِۇغرىىال 27

 ئٌٍِٗٗىه ئبزاثٕي جېحىَطىٍٗر.  

_  ضىٍٗر ئبسىرٖجحٗ پٗلٗجال ِۇغۇ صۇَٔبصا ضبصىر لىٍؽبْ لىٍّىػىڭالرؼب ٍبرىػب  28

 جبزاٌىٕىطىٍٗر.



ّىحىگٗ صاسىً _ پٗلٗت ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھّۇ ئ ز رٖھ 36

 لىٍؽبْ وىػىٍٗرال ثۇ لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لبٌىضۇ.

ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىشالضّْٗ ثٗٔضىٍىرى ثوٌۇ ، ئۇالر ٔېّٗجٍىرى ئۈزۈٌۈ   _  31

 لبٌّبٍضىؽبْ ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِۇئٍَْٗٗ رىسىمالر ثىٍْٗ ٔېّٗجٍىٕىضۇ. 

ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىسزٖجٍىػي ثىٍْٗ ئبالھىضٖ  ئۇ رىسىمالر جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر ثوٌۇ ، [32_  31

 ھ رِٗجىٗ ئېرىػىضۇ. 

ئىىراَ  _ ثىرىگٗ ئىسزٖت  _ ئىىراَ لىٍىٕىع ۋٖ ثىر –_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئىسزٖت  33

 لىٍىػىع ئبرلىٍىك ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرصٖ، جٗسحٍٗرٔىڭ ئۈضحىضٖ ثىرا ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌحۇرىضۇ.

الرؼب جٕٗٔٗجٕىڭ ئ ضحٗۈٍىرىضٖ ئېمىپ جۇرؼبْ، رٖۈگي ئبپئبق، ئىچىۈچىٍٗرگٗ ئۇ _ 36_  34

ٌٗززٖت ثېؽىػالٍضىؽبْ، ئٗلىٍگٗ ٍبوي ثٗصٖٔگٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٍِٗضىؽبْ غبراثالرصىٓ جوٌضۇرۇٌؽبْ 

 جبِالر ئبٍالٔضۇرۇ  جۇرۇٌىضۇ.

ْ، ئٗجىۋارال  ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضا ئٗرٌىرىضىٓ ثبغمىالرؼب و ز لىرىٕي ضبٌّبٍضىؽب [38_  37 

 ضبلالٔؽبْ ۋٖ ھېچىىُ جۇجۇ  ثبلّىؽبْ جۇسۇِضٖن، غٗھال و زٌۈن ئىپپٗجٍىه ئبٍبٌالر ثوٌىضۇ.

_ ئۇالر ثىر _ ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌحۇرۇ ، صۇَٔبصىىي ئٗھۋاٌي، جبرجمبْ جبپبٌىرى ۋٖ  46

ض ھجٗت ۋٖ جٕٗٔٗجحىىي راھٗجٍىه جۇرِۇغي ھٗلمىضٖ پبراڭ ضېٍىػىضۇ. ِبٔب ثۇ ئٗڭ و ۈۈٌٍۈن 

 ھبالۋٖجحۇر. _ ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ ھۇزۇر

 ِېٕىڭ صۇَٔبصا ثىر ٍېمىٕىُ ثبر ئىضى،»_ جٕٗٔٗت ئٗھٍىضىٓ ثىرٍٍْٖٗ ئېَحىضۇ9  41

راضححىٕال ضْٗ ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىطىٍٗر صېگْٗ گٗپىٗ ›ئۇ9 ِبۈب  [42_  41 

ىپ جوپىؽب ۋٖ لۇرۇق ئىػىِٕٗطْٗ؟ ثۇ ئبجبٍىپ گٗ  ئِٗٗضّۇ؟ ثىس ئ ٌۈ ، ثٗصىٕىّىس جىحىٍ

ض ۈٗوىٗ ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىپ، صۇَٔبصىىي ئٌٍِٗٗىرىّىس ھٗلمىضٖ ھېطبة 

 «.صٍٖححي‹ ثېرِٖضۇق؟

ضىٍٗر ِېٕىڭ ئبغۇ ٍېمىٕىّٕي »_  جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈٌگْٗ ثۇ ِۇئّىٓ ئبصَٖ ھِٗراھٍىرىؽب9  43

 صٍٖضۇ.« و رۈۋاجبِطىٍٗر؟

 وزاسٕىڭ ئوجحۇرىطىضا و رىضۇ._ ئۇ لبراپال ئۇ ٍېمىٕىٕي ص 44

ئبٌالھٕىڭ ٔبِي »_ ئۇ ِۇئّىٓ ئبصَٖ صوزاسمب جبغالٔؽبْ ھېٍىمي ٍېمىٕىؽب ئېَحىضۇ9  46_  45

ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي،  ضْٗ ِېٕي ئبزصۇرۇ  ھبالن لىٍؽىٍي جبش لبپحىىٗٔطْٗ. ئٗگٗر رٖثجىُ 

ٗھىَٗ جۇرؼۇزِىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ِبۈب رٖھىُ لىٍىپ ئىّبْ ئبجب لىٍّىؽبْ ۋٖ ِېٕي ئىّبٔضا ِۇضح

 ئٌٗۋٖجحٗ ِّٗٔۇ ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ صوزاسمب ھبزىر لىٍىٕؽبٔالرصىٓ ثوالجحىُ.

_  ثىس ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗت ئىچىضٖ ثوٌىّىس، صۇَٔبصىىي ئ ٌۈِىّىسصىٓ ثبغمب   56_  47



ٗوطىسوي، ئ ٌٍّّٗىس، ثىس ئِٗضى جٕٗٔٗجىٗ وىرگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبزاثمب صۇچبر ثوٌّبٍّىس ئِٗٗضّۇ؟ غ

 ثىس ٔېّٗجٍىٕىۋاجمبْ ثۇ جٕٗٔٗت ھٗلىمٗجْٗ وبجحب ئۇجۇلحۇر.

_ ئىػٍىگۈچىٍٗر ِۇغۇٔضاق زور ئۇجۇلمب ئېرىػىع ۋٖ جٕٗٔٗجحٗ ِٗۈگۈ لېٍىع ٍوٌىضا  51

 «. ئىػٍىطۇْ، صۇَٔبصا ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئىػٍىطۇْ، ئبسىرٖجحٗ ئۇٔىڭ ٔٗجىجىطىٕي و رضۇْ

ٗت ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبجب _  ٍۇلىرىضا ضۈپٗجٍٗٔگْٗ جٕٗٔ 51

 —لىٍؽبْ ثۇ زىَبپىحي ٍبسػىّۇ؟ ٍبوي صوزار ئٗھٍىٕىڭ جبِىمي ثوٌؽبْ ٌٗٔٗجٍىه پبضىىٕب صٖرٖر 

 زٖلمۇَ صٖرىشىّۇ؟

ِٗئطىَٗت ثىٍْٗ ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ  –_  ثىس زٖلمۇَ صٖرىشىٕي وۇـرىٍىك ۋٖ گۇٔبھ  52

 ئولۇثٗت لىٍضۇق. _ ئبزاة وبپىرالر ئۈچۈْ 

_ غۈثھىطىسوي، زٖلمۇَ صٖرىشي جٗھِٕٕٗٔٗىڭ چوۈمۇر ٍېرىضٖ ئ ضىضىؽبْ صٖرٖسحۇر.  57_  53

ئۇٔىڭ ِېۋىطي ئىٕحبٍىٓ و رۈِطىس ثوٌۇ ، گوٍب غٍٗحبٔالرٔىڭ ثبغٍىرىؽب ئوسػبٍضۇ. ئۇٔىڭ و رۈٔۈغي 

ىىالر ِۇغۇ صٖرٖسٕىڭ غۇٔضاق ثوٌؽبْ ٍٗرصٖ ئۇٔىڭ جِٗىٕي ضوراغٕىڭ ھبجىحي ٍوق. ِۇغر

ِېۋىطىٕي ٍٗ  لورضبلٍىرىٕي جوٌضۇرىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالر ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئبرىالغّب لبٍٕبق ضۇٔي 

 ئىچىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ لبٍحىضىؽبْ جبٍي ئٌٗۋٖجحٗ صوزار ثوٌىضۇ.

چۈٔىي ئۇالر صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ئبجب _ ثوۋىٍىرىٕىڭ ثۇجالرؼب چولۇٔۇۋاجمبٍٔىمىٕي  _66_  58

  رگْٗ ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگىػىپ، ئۇالرٔىڭ ئىسىٕي ثېطىپ ِبۈؽبْ ئىضى.و

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ثۇرۇْ، ئىٍگىرى ئ جىْٗ لٗۋٍِٗرٔىڭ جوٌىطي  61

 ھٗلىمٗجحىٓ ئېسىپ وٗجىْٗ ئىضى.

_  ثىس  ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئۇالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي  61

 ٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئِّٗب ئۇالر ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍضى ۋٖ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجحي.ئ

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زٌىرىگٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌٗگْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ  62

ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ جۇرۇلٍۇق، ئىّبْ ئېَحّىؽبْ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ لٗۋٍِٗرٔىڭ 

لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب لبرىؽىٓ. ئۇالرٔىڭ وېَىٕىىٍٗرگٗ لبٔضاق ئىجرٖت ثوٌۇ  لبٌؽبٍٔىمي  ئبلىۋىحي

 ھٗلمىضٖ ئوٍالٔؽىٓ.

_  پٗلٗت ئ زٌىرىٕىڭ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئىشالضي ٍۈزىطىضىٓ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىگٗ ٔبئىً  63

 ثوٌؽبْ ئىشالضّْٗ ثٗٔضىٍٗرال ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر.

ۇھ )لٗۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَحىػىضىٓ ئۈِىضى ئۈزۈٌگٗٔضىٓ وېَىٓ  ثىسگٗ _  پٍٗؽِٗجىرىّىس ٔ 64

ئىٍحىجب لىٍىپ، لٗۋِىگٗ لبرغي ثىسصىٓ ٍبرصَٖ جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئىضى. )ثىس ئۇٔىڭ جٌٗىپىٕي لوثۇي 

 لىٍضۇق   ثىس ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي لوثۇي لىٍؽۇچي!

وىػىٍٗرٔي ِۇغرىىالرٔىڭ  _  ثىس ئۇٔي، ئبئىٍىطىضىىىٍٗرٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئىّبْ ئېَحمبْ 65



 ئٗزىَٗجٍىرىضىٓ ۋٖ چوڭ جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق ثوٌۇغحىٓ لۇجمۇزصۇق.

_  ٔۇھٕىڭ لٗۋِي جوپبْ ضۈٍىضٖ ؼٗرق لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ٔۇھٕىڭ ٔٗضٍىٕي ٍٗر ٍۈزىضٖ  66

 صاۋاٍِىػىضىؽبْ لىٍضۇق.

ئۇالرٔىڭ ئىچىضٖ ئۇٔىڭ _  ٔۇھحىٓ وېَىٓ وٌٗگٍٗٔٗرٔىڭ ئۇٔي ئٗضٍٗ  جۇرۇغي ئۈچۈْ،  67

 ٍبسػي ٔبِىٕي لبٌضۇرصۇق.

_  ٔۇھمب ئبِبٍٔىك ۋٖ ضبالِٗجٍىه ئبجب لىٍضۇلىي، ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ وٌٗگٍٗٔٗر ئۇٔي ٍبِبْ  68

ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ ئٗضٍىٍّٗضۇ، ثٌٗىي ثبرٌىك گۈزٖي ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ ئٗضٍٍٗضۇ ۋٖ ئۇٔي 

 ِٗصھىٌٍَٗٗضۇ. 

 ِّٗٗي لىٍؽۇچىالرٔي ٔۇھٕي ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن ِۇوبپبجالٍّىس.ئىجبصٖجٕي ِۇو –_  ثىس ئِٗٗي  76

 _  غٗوطىسوي، ٔۇھ ثىسٔىڭ ِۇئّىٓ، ِۇسٍىص ثٗٔضىٍىرىّىس لبجبرىضىٕضۇر. 71

_  ئبٔضىٓ ثىس ٔۇھ لٗۋِىٕىڭ وبپىرٌىرىٕي جوپبْ ثبالضىضا ؼٗرق لىٍضۇق، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ  71

 ھېچىىُ ھبٍبت لبٌّىضى.

ٔۇھٕىڭ صىٕىؽب ۋٖ ٍوٌىؽب جٗۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ ثىرى ئىجراھىُ ئىضى. ئۇ ئ ز ۋالحىضا  _ 76_ 72 

رٖثجىگٗ ثۇزۇق ئېحىمبصجىٓ ۋٖ ٔبچبر ئٗساللحىٓ پبن ۋٖ ضبؼالَ صىً ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔگْٗ ئىضى. ئۇ 

ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ٔېّىگٗ چولۇٔۇۋاجىطىٍٗر؟  ضىٍٗر » چبؼضا ئۇ ئبجىطىؽب ۋٖ لٗۋِىگٗ وبٍىپ9 

بصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ٍبٌؽبْ ئىالھالرؼب چولۇٔبِطىٍٗر؟ ئىج

ضىٍٗر ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ھٗلمىضٖ ٔېّٗ صٍٖطىٍٗر؟ ضىٍٗر ثۇجالرؼب چولۇٔۇ  ئۇ ثۇجالرٔي ئبٌالھمب 

 صېگْٗ ئىضى.« غېرىه لىٍىۋاٌطبۈالر، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي جبزاٌىػىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟

ئىجراھىُ لٗۋِىٕىڭ ثبٍراَ ِۇراضىّىؽب چىمّبضٍىك ئۈچۈْ ثىرٖر ثبھبٔٗ ئىسصٖ   _ 78_  77

صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ لٗۋِي ئۇٔي « ِْٗ وېطٗي ثوٌۇ  لبٌضىُ»ٍۇٌحۇزالرؼب ثىر لبرىۋېحىپ9 

 چىمىػمب زورٌىّبً، ئ زٌىرى چىمىپ وٗجحي.

ئبٌضىڭالرؼب لوٍۇٌؽبْ ثۇ »ىپ9 ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ ثۇجٍىرىٕىڭ ٍېٕىؽب ٍۈگرٖ  ثېر _81_  81 

« جبِبلالرصىٓ ٍېِّٗطىٍٗر؟ ٔېّىػمب گٗ  لىٍّبٍطىٍٗر؟ ٔېّىػمب ضوئبٌؽب جبۋاة ثٗرٍِٗطىٍٗر؟

 صېضى.

_  ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ٍېمىٕال  وېٍىپ، ثۇجالرؼب چولۇٔۇغٕىڭ سبجب ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىع  82

 ئۈچۈْ، ثبر وۈچي ثىٍْٗ ئۇالرٔي چېمىػمب ثبغٍىضى.

 ئىجراھىّٕىڭ لٗۋِي ئۇٔىڭ ٍېٕىؽب ؼٗزٖپٍٗٔگْٗ ھبٌضا ئبٌضىرا  وېٍىػحي. _   83

ضىٍٗر »_ ئىجراھىُ ئۇالرؼب ئ زىٕىڭ ِۇضحٗھىَٗ ئىراصىطي ثىٍْٗ ٍۈزٌىٕىپ9  85_  84

لبٔضالالرچٗ ضىٍٗرٔي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك ئىػٍىرىڭالرٔي ٍبراجمبْ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي جٗرن 



 صېضى.« ثىٍْٗ ئوٍۇ  ٍبضىؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔىطىٍٗر؟ ئېحىپ، ئ ز لوٌۇۈالر

پبوىث ئوجحۇرىؽب چىممبٔضىٓ وېَىٓ، ئىجراھىّؽب لبرغي  –_  ئۇالر )ئ زٌىرىگٗ لبرغي صٌٖىً  86

ئىجراھىُ ئۈچۈْ ثىر لورۇ ٍبضبۈالر، ئۇٔي ئوجۇْ ثىٍْٗ جوٌضۇرۇۈالر، »وۈچ ئىػٍىحىػىٗ ئ جۈ  9 

 صېضى.« مب جبغالۈالرئبٔضىٓ ئىجراھىّٕي ئۇٔىڭضىىي ئوج

_  ئىجراھىّٕىڭ لٗۋِي ئۇٔي ٍوق لىٍىع ئۈچۈْ ضۇٍىمٗضث پىالٍٔىۋىضى،  ثىس ئۇالرٔىڭ  87

پبوىحي  –ضۇٍىمٗضحىٕي ثٗرثبت لىٍىپ، ئۇالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍضۇق. ثۇ ئىػحب ئىجراھىّٕىڭ صٌٖىً 

 ِىىىرٌىرى ثىحچىث ثوٌضى.–وۈچٍۈن وېٍىپ، ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ 

ِْٗ لٗۋِىّٕىڭ ٍۇرجىٕي جبغال  رٖثجىُ جٗرٖپىٗ، ٍٗٔي رٖثجىّگٗ »اھى9ُ _ ئىجر 166_   88

ئبزاصٖ ئىجبصٖت لىالالٍضىؽبْ ٍٗرگٗ ھىجرٖت لىٍىّْٗ، ئۇ ِېٕي صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ثبرٌىك ئىػٍىرىّضا 

 صېضى.« ٍبسػىٍىممب ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ئي رٖثجىُ! ِبۈب ثىر ٍبسػي پٗرزٖٔث ئبجب لىٍؽىٓ

ىٕي ئىجبثٗت لىٍضۇق ۋٖ ئۇٔىڭؽب چوڭ ثوٌؽبٔضا ٔبھبٍىحي ِۇالٍىُ _  ثىس ئۇٔىڭ صۇئبض 161

 ثوٌىضىؽبْ ثىر ئوؼۇي ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرصۇق. ئۇ ئىطّبئىً ئىضى.

وۈغٍىرىگٗ ٍبرىؽۇصٖن ثوٌؽبْ چبؼضا،  _ _ ئىطّبئىً چوڭ ثوٌۇ  ئىجراھىّٕىڭ ئىع  161

ْٗ، ئوٍال  ثبلمىٕب! لبٔضاق ئي ئوؼٍۇَ! ِْٗ ضېٕي ثوؼۇزال  چۈغٗپحىّ»ئىجراھىُ ئۇٔىڭؽب9 

صېضى. ئىطّبئىً ئبٌالھٕي رازى لىٍؽبْ، ئبجىطىؽب رازىٍىك ثىٍضۈرگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب « لبراٍطْٗ؟

ئي ئبجب! ئبٌالھ ضېٕي ٔېّىگٗ ثۇٍرۇؼبْ ثوٌطب غۇٔي ئىجرا لىٍؽىٓ، ئبٌالھ »ِبضالغمبْ ھبٌضا9 

 صېضى.« پىطْٗسبٌىطب ِېٕي چىضاِچبْ، ئىحبئٗجّْٗ ۋٖ ضبۋاثٕي و زٌىگۈچي جب

ھٗر ئىىىىطي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔۇ ، ئىجراھىُ ئۇٔي ثوؼۇزالظ ئۈچۈْ  _165_  162

ئي ئىجراھىُ! ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ثۇٍرۇٌؽبْ ئىػٕي »ٍېٕىچٗ ٍبجمۇزؼبْ ۋالىححب، ثىس ئۇٔىڭؽب9 

 ئورۇٔضىضىڭ، چۈغۈۈٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرصۇڭ. ثىس ھٗلىمٗجْٗ  ٍبسػي ئىع لىٍؽۇچىالرٔي ضېٕي

ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن ِۇوبپبجالٍّىس، ئۇالرٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ لىَىٕچىٍىمٍىرىضىٓ لۇجمۇزىّىس. 

غٗوطىسوي، ئوؼٍۇۈٕي ثوؼۇزالغحىٓ ئىجبرٖت ثۇ ضىٕبق ھٗلىمٗجْٗ زور ثىر ضىٕبق ئىضى، ثۇٔىڭ 

 صٖ  ٔىضا لىٍضۇق.« ثىٍْٗ ضْٗ ئبٌالھمب ثوٌؽبْ ئىّبٔىڭٕي ۋٖ ضبصالىحىڭٕي ئىطپبجٍىضىڭ

_  ثىس ئىطّبئىٍٕي ثوؼۇزٌىٕىػحىٓ لۇجمۇزۇۋاٌضۇق، ئۇٔىڭ ئورٔىؽب چوڭ ثىر لۇرثبٍٔىمٕي  166

 ثٗرصۇق.

 _  ئىجراھىّضىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضٖ ئۇٔىڭ ٍبسػي ٔبِىٕي لبٌضۇرصۇق. 167

 _  ئىجراھىّؽب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ضبالَ ۋٖ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ! 168

ئۇٔىڭ ثىسگٗ ثوٌؽبْ ئىشالضي ۋٖ ئىحبئىحي ٍۈزىطىضىٓ ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن، _  ثىس  ئىجراھىّٕي  116 

 ئىجبصٖجٕي ِۇوِّٗٗي لىٍؽۇچىالرٔىّۇ غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس.–جبئٗت 

_  ئىجراھىُ ثٗٔضىچىٍىىٕىڭ ھٗلمىٕي جوٌۇق ئبصا لىٍؽبْ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّىسٔىڭ  111



 لبجبرىضىٕضۇر.

ىضىٓ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  چىمىضىؽبْ ثىر ئوؼٍي ئىطھبق _  ثىس ئىجراھىّؽب ٍبسػىالر ئىچ 111

ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرصۇق. ثۇ ئۇٔىڭ ضٗۋرچبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ رازىٍىك ثىٍضۈرگٍٗٔىىي 

 ھَٗ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبٍٔىمي ٍۈزىطىضىٕضۇر.

رٖثجىگٗ _  ئىجراھىّؽب ۋٖ ئىطھبلمب ثٗرىىٗت ئبجب لىٍضۇق، ھٗر ئىىىىطىٕىڭ ٔٗضٍىضىٓ  112

ِٗئطىَٗت ثىٍْٗ ئ زىگٗ _ ئىحبئٗت لىٍىپ ئ زىگٗ ٍبسػىٍىك لىٍؽۇچىالرِۇ، وۇـرىٍىك ۋٖ گۇٔبھ 

 ئبغىبرا زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرِۇ چىمىضۇ.

_ غٗوطىسوي، ثىس ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٔؽب پٍٗؽِٗجٗرٌىه ئبجب لىٍضۇق. ئۇالرٔي ۋٖ  114_   113

 ىٓ ۋٖ سبرٌىمحىٓ لۇجمۇزصۇق.ئۇالرٔىڭ لٗۋِىٕي ضۇصا ؼٗرق ثوٌۇغحىٓ، لۇٌٍۇلح

_  ثىس ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ثٗرصۇق، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرى ئۈضحىضىٓ  115

 ؼٌٗىجٗ لىٍضى.

_  ِۇضب ثىٍْٗ ھبرۇٔؽب جٗۋراجحىٓ ئىجبرٖت روغْٗ ثىر وىحبثٕي ٔبزىً لىٍضۇق.  118_  116

ؽبْ ئىطالَ صىٕىضىٓ ئىجبرٖت لىٍچٗ لىڭؽىرٌىك ئۇالرٔي ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئورجبق صىٕي ثوٌ

ثوٌّىؽبْ جوپحوؼرا ٍوٌؽب ثبغٍىضۇق. ئۇالرصىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضٖ ئۇالرٔىڭ ٍبسػي 

 ٔبِىٕي ۋٖ گۈزٖي سبجىرىطىٕي لبٌضۇرصۇق.

_ ِۇضبؼب ۋٖ ھبرۇٔؽب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ضبالَ ۋٖ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ! ثىس ِۇضب  111_   116

ثىٍْٗ ھبرۇٕٔي ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبجٍىؽبٔضٖن ئىّبٔىضا راضحچىً ثوٌۇ ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ 

ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّىسٔىّۇ غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس. ھٗلىمٗجْٗ ئۇ ئىىىىٍَْٗ ثىسٔىڭ ئىّبٔي 

 ِۇضحٗھىَٗ ثٗٔضىٍىرىّىس لبجبرىضىٕضۇر.

ْٗ ئىٕئبَ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىّىسٔىڭ ھٗلىمٗجْٗ ئىٍَبش ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌىه ثىٍ _115_  112

ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭؽب »ثىرىضۇر. ئ ز ۋالحىضا ئۇ ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ئىجبرٖت ئ ز لٗۋِىگ9ٗ 

ئىجبصٖت لىٍىػحب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋاٌّبۈالر. ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جبِبِْٗ 

ۋىٍىرىڭالرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ، ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ٍبراجمۇچي ثو –ھٗلٍىك ثوٌؽبْ، ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ ئبجب 

 ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػٕي لوٍۇ ، لوٌىضىٓ ھېچ ئىع وٌٍّٗٗضىؽبْ ثۇجالرؼب چولۇٔىطىٍٗر؟

_ ئىٍَبضٕىڭ لٗۋِي ئۇٔي ٍبٌؽبٔچي صېضى. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔي  117_  116

جبغال  جبزاالظ ئۈچۈْ جوپالٍضۇ. پٗلٗت لىٍّىػٍىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىع، ئبٔضىٓ صوزاسمب 

 ئبٌالھٕىڭ ئىشالضّْٗ ثٗٔضىٍىرىال ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لبٌىضۇ.

_ وېَىٕىي ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضٖ  ئىٍَبضٕىڭ ٍبسػي ٔبِىٕي لبٌضۇرصۇق. ئبٌالھحىٓ  121_  118

ئىجبصىحي ئۈچۈْ ٍبسػي  –ئىٍَبضمب ضبالَ ۋٖ ِٗصھىَٗ ثوٌطۇْ! ثىس ئىٍَبضٕي جبئٗت 

پبجٍىؽبٔضٖن ثىسٔىڭ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىّىسٔىّۇ غۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس. ھٗلىمٗجْٗ ئىٍَبش ِۇوب

 ئبٌالھٕىڭ ئىشالضّْٗ، ئىّبٔىضا راضحچىً ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرى لبجبرىضىٕضۇر.



_ ثٗٔضىّىس ٌۇجٕي جبٌال  چىمىپ، ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ لىٍضۇق. ئ ز ۋالحىضا ئۇٔي 124_  122

اٌىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ئبزاثحىٓ لۇجمۇزصۇق. پٗلٗت ٌۇجٕىڭ لېرى سوجۇٔىال ۋٖ ئۇٔىڭ ئبئىٍٗ ئٗز

 وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه، ھبالن لىٍىٕؽبْ لٗۋِي ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ھبالن لىٍىٕضى.

 _  ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ لٗۋِي ئىچىضىىي لبٌؽبْ وبپىرالرٔي ھبالن لىٍضۇق 125

ٔىضا ٌۇت لٗۋِىٕىڭ ئي ِٗوىىٍىىٍٗر! ضىٍٗر ضٗپٗرٌىرىڭالر جٗرٍب _ 127_  126

ئبسػبِضا ئ جۈ  جۇرىطىٍٗر، ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍٗجِّٗطىٍٗر؟ ضىٍٗرگىّۇ  _ سبراثىٍىرىضىٓ ئٗجىگْٗ

 ئبغۇ ئبزاثٕىڭ وېٍىػىضىٓ لورلّبِطىٍٗر؟

_ ثٗٔضىّىس ٍۇٔۇضٕي جبٌال  چىمىپ، ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ لىٍضۇق. ئ ز ۋالحىضا ئۇ 136_  128

جبلالر ثىٍْٗ  _ ۇرجىٕي جبغال  لېچىپ وٗجىْٗ، ئبصٍِٖٗر ۋٖ ٍۈن ئبٌالھٕىڭ رۇسطىحىطىس ئ ز ٍ

 ٌىك جوٌؽبْ ثىر وېّىگٗ چىمىۋاٌؽبْ ئىضى.

_  وېّىٕي لبجحىك صوٌمۇٔالر لورغىۋاٌؽبْ چبؼضا، وېّىضىىي ٍوٌۇچىالر ؼٗرق ثوٌۇ   131

ٌۇ ، وٗجّٗضٍىه ئۈچۈْ وېّىٕي ٍٗۈگىٍٍىحىع ٔىَىحي ثىٍْٗ ئ ز ئبرىطىضا چٗن جبغالغمبْ ثو

 چٗن ٍۇٔۇضمب چىممبْ ئىضى. 

_  غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٍۇٔۇش صېڭىسؼب جبغالٔضى، ئۇ ئ زىگٗ ِبالِٗت لىٍىپ جۇرؼبْ ھبٌىحىضٖ،  131

 ئۇٔي چوڭ ثىر ثېٍىك ٍۇجۇۋٖجحي.

ئٗگٗر ئۇ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىؽب وىرىپ لېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئىجبصٖجٕي ۋٖ ٍبسػي  _133_  132

َٓ  »ڭ لبرٔىضا جۇرۇ  ئٌٍِٗٗٗرٔي و   لىٍّىؽبْ ۋٖ ثېٍىمٕى ِي ٕتث   ٔ يٌ و  َه إي َٔ َذب جت ٔتَث ض  ب أَ َ ٌ َٗ إي ٌَ ب إي ٌَ

 َٓ َ ّي ٌي ب و   جٗضجىھ ئېَحّىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ئۇ ثېٍىمٕىڭ لبرٔىضا لىَبِٗجىىچٗ لبٌؽبْ  صٖ « اٌظ َ

 ثوالجحي.

ؽب ئىّبرٖجطىس لبلبش ثىر جبٍ –صٖرٖسطىس ۋٖ ئ ً  –_  ثىس ئۇٔي ثېٍىمٕىڭ لبرٔىضىٓ صٖي  134

 ئبجحۇق. ئۇ چبؼضا ئۇٔىڭ ثٗصىٕي ئبجىسٌىػىپ وٗجىْٗ ئىضى.

 _  ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ضبٍٗ جبغال  جۇرضۇْ صٖ ، ثىر جۈ  لبپبق ئ ضحۈرۈ  ثٗرصۇق. 135

_  ثىس ئۇٔي ئ ز لٗۋِىضىٓ ثوٌؽبْ ٍۈز ِىڭ، ثٌٗىي ئۇٔىڭضىّٕۇ و   وىػىگٗ پٍٗؽِٗجٗر  136

حي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئٗجىٍي جوغمبٔؽب لٗصٖر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. ئۇالر ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَح

 ٍبغبجحۇق.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرصىٓ ضورا  ثبلمىٕىي، ئۇالر لبٔضالالرچٗ ئ زٌىرى ٍبِبْ  138

 و رىضىؽبْ لىسالرٔي ئبٌالھمب، ئ زٌىرى ٍبلحۇرىضىؽبْ ئوؼۇٌالرٔي ئ زٌىرىگٗ ِٗٔطۇ  لىٍىۋاٌىضۇ؟

ىي، ثىس پٗرىػحىٍٗرٔي چىػي ٍبراجمبْ ثوٌۇ ، ئۇالر ئۇٔي _  ئۇالرصىٓ ضورا  ثبلمىٕ 146

 و رۈپحىىّٗٔۇ؟



صٍٖضۇ. « ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر»ثىٍىڭالروي، ئۇالر ئوپئوچۇق ٍبٌؽبٕٔي جولۇ 9  _141_  141

 ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ٍبٌؽبٔچىالرصۇر، چۈٔىي ئۇالر ئ زٌىرى ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٕي ض زٌٍٗضۇ.

 ۈْ ئوؼۇٌالرٔي جبٌٍىّبً، لىسالرٔي جبٌالٍضۇ؟_  ئبٌالھ لبٍطي ئىع ئۈچ 142

ھٗ! ضىٍٗر لىسالرٔي ٍبِبْ  –_  ئي لٗۋَ! ضىٍٗر چىمبرؼبْ ھ وۈَ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ 143

 و رۈ  جۇرۇ  ئۇالرٔي ئبٌالھمب، ئوؼۇٌالرٔي ئ زۈۈالرؼب ِٗٔطۇ  لىالِطىٍٗر؟

ئِٗٗضٍىىي ھٗلمىضٖ _  ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ٍولٍۇلي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ثبٌىٕىڭ الٍىك  144

 ئوٍال  ثبلّبِطىٍٗر؟ ئبٌالھ ضىٍٗر ِٗٔطۇ  لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

 _  ضىٍٗرٔىڭ ثۇ ض زۈۈالرؼب ۋٖ ثۇ ثوھحبٔىڭالرؼب ئېٕىك پبوىحىڭالر ثبرِۇ؟ 145

ٗر _  ئٗگٗر ئبٌالھٕىڭ وىحبثىضا ثىرٖر صٌٖىٍىڭالر ثوٌطب، لېٕي ئۇٔي وٌٗحۈرۈ  ثېمىڭالر. ئٗگ 146

 ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر صېگْٗ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر غۇٔي لىٍىپ ثبلّبِطىٍٗر؟

ئبٌالھ ثىٍْٗ جىٕالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا جۇؼمبٔچىٍىك ۋٖ ٔٗضٗة »_  ِۇغرىىالر9  147

صٖ  ج ٍٍۈصى. پٗرىػحىٍٗر ِۇغرىىالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي جٗھَٕٗٔٗ « جٗھٗجحىٓ ٍېمىٍٕىك ثبر

 ىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي غٗوطىس ثىٍىضۇ.ئبزاثىؽب ھبزىر ل

 _  ئبٌالھ وبپىرالر ضۈپٗجٍىگْٗ ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. 148

_  ٌېىىٓ ئبٌالھٕىڭ ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ ثٗٔضىٍىرى ئبٌالھٕي پٗلٗت  156

 ئۇٔىڭؽب الٍىك وېٍىضىؽبْ ضۈپٗجٍٗر ثىٍٗٔال ضۈپٗجٍٍٗضۇ.

ئي ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋاٌؽبْ ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ۋٖ چولۇٔۇۋاجمبْ  _152_  151

ٔٗرضىٍىرىڭالر، ئبٌالھ وبپىرٌىمي ۋٖ زاٌىٍّىمي ضٗۋٖثٍىه صوزاسمب وىرىضىؽبٍٔىمىٕي جٗلضىر لىٍؽبْ 

 وىػىضىٓ ثبغمب ھېچىىّٕي ئبزصۇراٌّبٍطىٍٗر. 

ّىسٔىڭ ِۇئٍَْٗٗ ئورٔي ثبر، ئبضّبٔضا ھٗرثىرى»_ پٗرىػحىٍٗر صېضىىي9  155_  153

ئىجبصٖت لىٍىع ئۈچۈْ ضٗ  جبرجىپ جۇرؼۇچىالرِىس، ثىس –غٗوطىسوي، ثىس ئبٌالھمب جبئٗت 

 «.ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھٕي ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍؽۇچىالرِىس

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِٗوىىٍىه وبپىرالر ضْٗ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  ئٗۋٖجىٍىػحىٓ  _158_  156

ئٗگٗر ثىسگىّۇ ثۇرۇٔمىالرؼب وٌٗگٗٔضٖن پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ وىحبثالر وٌٗگْٗ ثوٌطب ئىضى، »گىرى9 ئىٍ

 صٍٖححي.« ئٌٗۋٖجحٗ، ئبٌالھمب ئىّبٔىضا راضحچىً، ئىجبصٖجٍٗرصٖ ئىشالضّْٗ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ثوالجحۇق

ٗڭ _ ئۇالرؼب ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ثبٍبٔي، وېَىٕىىٍٗرٔي ئىٍىّي، ضبِبۋى وىحبثالرٔىڭ ئ 166

ِۇوِّٗىٍي ثوٌؽبْ لۇرئبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ وېٍىۋىضى، 

ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىػحي، ئِّٗب ئۇالر ثۇ لىٍّىػي جۈپٍٍٗىضىٓ ئ زٌىرىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ 

 ئبزاثٕي ئبسىرٖجحٗ ثىٍىپ لبٌىضۇ.



ّىسگٗ ئبٌضىٕئبال ثٗرگْٗ ۋٖ ھېچىىُ _ غٗوطىسوي، ثىسٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر ثٗٔضىٍىرى 162_  161

–پبوىث ۋٖ وۈچ  –لبٍحۇراٌّبٍضىؽبْ ثىر ض زىّىس ثبر ثوٌۇ ، ئۇالر صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي صٌٖىً 

لۇۋۋٖت جٗھٗجحٗ چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍؽۇچىالرصۇر. ثىسٔىڭ ٍوٌىّىسصا جىھبص لىٍىضىؽبْ لوغۇٔىّىس 

 ضبھٗصٖ چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍؽۇچىالرصۇر.ئبلىۋٖت ئېحىجبرى ثىٍْٗ صۈغٍّٗٔىرى ئۈضحىضىٓ ھِّٗٗ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىّبْ ئېَحّبضٍىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبْ ۋٖ ھٗق صىٕٕي لوثۇي  164_   163

لىٍّىؽبْ وبپىرالرٔي ِْٗ ِ ھٍٗت ثٗرگْٗ ۋالىث جوغمبٔؽب لٗصٖر لوٍۇ  جۇرؼىٓ. ئبٌالھٕىڭ 

ضبۈب لبرغي چىممبْ ثۇ ئۇالرؼب ئبزاة چۈغۈرۈظ ھٗلمىضىىي پٗرِبٔي چولۇَ وېٍىضۇ. ضْٗ 

وبپىرالرؼب لبٔضاق ئبزاثالرٔىڭ چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي و زىحىپ جۇرؼىٓ، ئۇالر ئۇزالمب لبٌّبً ئ زٌىرىگٗ 

 لبٔضاق ئبزاثالرٔىڭ چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي و رىضۇ.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالر ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔىڭ جېسرٖن چۈغۈغىگٗ ئبٌضىرا  166_  165

ثىسٔىڭ ئبزاثىّىس چۈغىْٗ چبؼضا ئۇالرٔىڭ ئٗجىگىٕي جوٌىّۇ ٍبِبْ ئٗجىگْٗ وېحىۋاجبِضۇ؟ ئۇالرؼب 

 ثوٌىضۇ.

_  ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغىٗٔگٗ لٗصٖر ضْٗ ئۇالرصىٓ ۋالىحٍىك ٍۈز ئ رۈ   167

جۇرؼىٓ. ضْٗ ئۇالرؼب لبرا  جۇرؼىٓ، ئۇالر ئۇزالمب لبٌّبً ئ زٌىرىگٗ لبٔضاق ئبزاثالرٔىڭ 

 و رىضۇ.چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي 

لۇصرٖت ئىگىطي ثوٌؽبْ رٖثجىڭ ٍبٌؽبٔچي وبپىرالرٔىڭ  _ _  ٍېگبٔٗ وۈچ  176

 ضۈپٗجٍىگٍٗٔىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر.

 _  ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ضبالَ، ئبِبٍٔىك ۋٖ ِٗصھىٌَٗٗر ثوٌطۇْ! 171

ھِٗضۇضبٔب ئېَحىّىس. ئبٌالھ _  ثبغحىٓ ئبسىر ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھمب  171

 ھِٗضۇضبٔبؼب جوٌىّۇ الٍىك زاجحۇر، ئۇٔىڭ ھېچجىر غېرىىي ٍولحۇر.

 



 ضبد ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ا ئ جحي . ئبٌالھ ئىٕطبٔالر ضبص )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٕىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىض _1_  1

ؼٗپٍٗجحٗ لبٌؽبْ ئىػالرٔي ئۇالرؼب ئٗضٍىحىػٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ غبٍٔىك لۇرئبْ ثىٍْٗ لٗضَٗ 

لىٍىضۇ،  ئِّٗب وبپىرالر ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمۇچىضۇر ۋٖ ئۇٔىڭؽب ِۇسبٌىپٗجچىٍىه 

 لىٍؽۇچىضۇر. 

رؼۇْ ئۈِّٗجٍٗرٔي ھبالن لىٍضۇق. ئۇالرؼب ئبزاة _  ثىس ئبغۇ ِۇغرىىالرصىٓ ئىٍگىرى ٔۇ 2

وٌٗگْٗ ۋالىححب پٗرٍبص لىٍىػحي، جٗۋثٗ لىٍىػحي. ئِّٗب ئۇ جٗۋثٗ لىٍىػٕىڭ ٍبوي ئبزاثحىٓ 

 لۇجۇٌۇغٕىڭ ۋالحي ئِٗٗش ئىضى.

_ ئۇ وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىٕىڭ ئبرىطىضىٓ ثىر ئىٕطبٕٔي ئۇالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ  4_   3

ٖۋٖت لىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىٍٗٔىىىگٗ ئېَحىػمب ص

ثۇ ئۇچىؽب چىممبْ ٍبٌؽبٔچي ضېھىرگٗرصۇر. ئۇ ٔۇرؼۇْ ئىالھالرٔي لبٔضالالرچٗ »ھٍٗراْ لېٍىػحي ۋٖ 

ثىر ئىالھ لىٍّبلچي ئىىْٗ؟ ئۇٔىڭ ئېٍىپ وٌٗگىٕي ۋٖ صٖۋٖت لىٍىۋاجمىٕي ھٗلىمٗجْٗ ؼٌٗىحٗ 

 صېضى.« ئىع

_ ئۇالرٔىڭ وبجحىجبغٍىرى ئوجحۇرىؽب چىمىپ ئۇالرٔي وبپىرٌىمحب ۋٖ ضبسحب ئىالھالرؼب  6_  5

ثۇ ِۇھِّٗٗصٔىڭ » 9چولۇٔۇغحب چىڭ جۇرۇغمب لىسىمحۇرۇ ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صٖۋىحىٕي

ِٗٔطٗ  ۋٖ ٔوپۇزؼب ئېرىػىع ئۈچۈْ ئبٌضىٓ پىالٔال  لىٍىۋاجمبْ ئىػىضۇر، ئۇ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ 

ثوۋىٍىرىّىسصىٓ ٍبوي سىرىطحىَبْ صىٕىضىّٕۇ ئبۈال  ثبلّىضۇق، ثۇ پٗلٗجال ثىر  –صىٕٕي ثىس ئبجب 

 صٖ  ئىٕىبر لىٍضى.« ئوٍضۇرِىضۇر

صېَىػحي. ئي پٍٗؽِٗجٗر! « بْ ِۇھِّٗٗصوٗ ٔبزىً لىٍىٕىپحۇِۇ؟_  ثىس جۇرؼبْ ٍٗرصٖ ثۇ لۇرئ 7 

ئٌِٗٗىَٗجحٗ، ئۇ وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ضېٕي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ 

ئٗۋٖجىٍٗٔىىي جوؼرۇٌۇق غٗوحىضۇر. ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي جېحىپ ثبلّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ غۇٔضاق 

 ئبزاثىٕي جېحىپ ثبلمبْ ثوٌطب ِۇٔضاق صېَىػىٗ ھٗرگىس پېحىٕبٌّبٍححي.صٍٖضۇ. ئٗگٗر ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

_  ٍبوي ئۇالرصا ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، ٔبھبٍىحي وٗرٍِٖىه، ئ زى سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ سبٌىؽبٔچٗ  8

 رىسىك ۋٖ ئىٕئبَ ئبجب لىٍىضىؽبْ رٖثجىڭٕىڭ رٖھّٗت سٗزىٕىٍىرى ثبرِىىْٗ؟

، زېّىٕؽب ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرگٗ _  ٍبوي ئۇ ِۇغرىىالر ئبضّبٔالرؼب 16

ئىگىضارچىٍىك لىالِضىىْٗ؟  ئبجب لىٍىع ۋٖ جوضۇ  لېٍىع ئۇالرٔىڭ ئىٍىىضىّىىْٗ؟  ئٗگٗر 

غۇٔضاق ثوٌطب ئۇالر لېٕي ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ئبضّبٔؽب چىمىپ پٗرىػحىٍٗرٔي ِۇھِّٗٗص 



 ْ.ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖھَي ئېٍىپ چۈغۈغحىٓ جوضۇ  ثبلطۇ

ئبغۇ ئىٕىبرچي لوغۇْ ِٗؼٍۇثىَٗجىٗ ِٗھىۇَ ثوٌؽبْ ثىر لوغۇٔضۇر. ئۇالرِۇ  _ 13_  11

ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرىىي ثىرٌٗغّٗ لوغۇْ سٗٔضٖن ئۇرۇغىضا ِٗؼٍۇ  ثوٌؽبٔضٖن چولۇَ ِٗؼٍۇ  

ثوٌىضۇ. ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى ٔۇھ لٗۋِي، ئبص لٗۋِي ۋٖ وۈچٍۈن ضٌٗحٗٔٗت ئىگىطي ثوٌؽبْ پىرئٗۋْ، 

ص لٗۋِي، ٌۇت لٗۋِي ۋٖ ٍبپَېػىً ثوضحبٍٔىمالرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ غۇئٍٗت لٗۋِي ضِٗۇ

لبجبرٌىمالرٔىڭ ھِّٗىطي وبپىرٌىمٕي ثېػىضىٓ ئ جىۈزۈ  و رصى، وۇـرىضا ثىرٌٗغحي، 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب جېگىػٍىه ثوٌضى ۋٖ 

 ثىٍْٗ ھبالن ثوٌضى.  ئۈضحىگٗ چۈغىْٗ ئبزاة

_  ئبغۇ ِۇغرىىالر وبپىر پېحي لبٌؽبْ ھبٌىحىضٖ ئ زٌىرىگٗ ئبزاثٕىڭ چۈغۈغي ئۈچۈْ ثىر  14

 ئبۋازٔىال وۈجىضۇ. 

ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ ئبزاثحىٓ ثوٌؽبْ  ٔېطىۋىّىسٔي لىَبِٗت وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ »_  ئۇالر9  15

 صٖ  ِٗضشىرٖ لىٍىػحي.« ِۇغۇ صۇَٔبصىال ثٗرگىٓ

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ضْٗ ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ ض زٌٗرٔي لىٍىػىؽب ضٗۋر لىٍؽىٓ ۋٖ  16

ئىجبصٖجىٗ چىضاٍِىك ثٗٔضىّىس صاۋۇصٔي  –ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرىحب وۈچٍۈن، جبئٗت 

ئٗضٍىگىٓ. چۈٔىي ئۇ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچي، و   جٗۋثٗ لىٍؽۇچي، ئبٌالھ رازى ثوٌىضىؽبْ 

لىٍىػمب ئبٌضىرىؽۇچي ثٗٔضٖ ئىضى. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ئىػالرٔي 

 ثېرىٍگْٗ .

غٗوطىسوي، ثىس صاۋۇصلب جبؼالرٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق. جبؼالر صاۋۇص ثىٍْٗ ثىٍٍٗ _  18_  17

ۇ )جٗرٖ  ئبسػبِضا جٗضجىھ ئېَحبجحي. لۇغالرٔىّۇ ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، ئۇالرِ –ئٗجىگْٗ 

_ جٗرٖپحىٓ  جوپٍىٕىپ، صاۋۇص ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٗضجىھ ئېَحبجحي، )جبؼالرٔىڭ، لۇغالرٔىڭ  ھِّٗىطي 

 ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىضۇر.

لۇۋۋٖت، ؼٌٗىجٗ ۋٖ ھٍٗۋٖت ثىٍْٗ وۈچٍٗححۇق، ئۇٔىڭؽب  –_  ثىس ئۇٔىڭ ضٌٗحٗٔىحىٕي وۈچ  16

ھېىّٗت ۋٖ )ھٗق _  ٔبھٗلٕي  ئبٍرىپ پٍٗؽِٗجٗرٌىه، )ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىضىؽبْ  

 ض زٌٗظ ئىمحىضارىٕي ئبجب لىٍضۇق.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! صٖۋا لىٍؽۇچىالرٔىڭ لىططىطي ضبۈب ٍٗجحىّۇ؟ ئ ز ۋالحىضا ئۇالر   _ 11_  11

ئىجبصٖجگبھٕىڭ جېّىضىٓ ئبرجىٍىپ چۈغۈ ، صاۋۇصٔىڭ ئىجبصٖت لىٍىۋاجمبْ ٍېرىگٗ وىرىۋىضى، صاۋۇص 

 لورلّىؽىٓ، ثىس ثىر _ ثىرىّىسگٗ ٍوٌطىسٌىك لىٍؽبْ ئىىىي»ئۇالرصىٓ لورلۇ  وٗجحي. ئۇالر ئۇٔىڭؽب9 

صٖۋاگٗرِىس، ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍؽىٓ، ثىسگٗ ٔبھٗق ھ وۈَ چىمبرِىؽىٓ، ثىسٔي 

 صېضى.« جوؼرا ٍوٌؽب ثبغٍىؽىٓ

غۈثھىطىسوي، ِېٕىڭ ثۇ لېرىٕضىػىّٕىڭ جولطبْ جولمۇز ضبؼٍىمي ثبر، »_  ئۇالرٔىڭ ثىرى9  12

ۇ ِٗٔضىىىطىٕي جِٗٗ لىٍىپ، ئبغۇ ثىرال ِېٕىڭ ثىرال ضبؼٍىمىُ ثبر، ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئ



« ضبؼٍىمٕىّۇ ِبۈب ثٗرگىٓ صٖۋاجىضۇ، ئۇ ِبۈب لبجحىك گٗ  لىٍضى ۋٖ ِېٕي ض زصٖ ٍېڭىپ لوٍضى

 صېضى.

ثۇ لېرىٕضىػىڭ ضېٕىڭ ضبؼٍىمىڭٕي ئ زىٕىڭ ضبؼٍىمٍىرىؽب لوغۇۋېٍىػٕي »_  صاۋۇص ئېَححي9  13

ى غېرىىٍٗرٔىڭ جوٌىطي ثىر  _  ثىرىگٗ لبرىحب جٌٗٗ  لىٍىپ راضححىٕال ضبۈب ئۇۋاي لىپحۇ. زاص

ٍوٌطىسٌىك لىٍىضۇ، ھٗلمىٕي ٍٗۋېٍىپ زۇٌۇَ لىٍىضۇ، پٗلٗت ٍبسػي ِۇئّىٍٕٗرال ثۇٔىڭضىٓ 

صاۋۇص ثىسٔىڭ ئۇٔي «. ثىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍّبٍضۇ. ثۇٔضاق وىػىٍٗر ثٗن ئبز جېپىٍىضۇ_ ِۇضحٗضٕب، ئۇالر ثىر

ٍىپ، رٖثجىضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىضى، ضٗجضىگٗ ثبظ لوٍضى ۋٖ ِۇغۇ پىحٕٗ ثىٍْٗ ضىٕىؽبٍٔىمىّىسٔي ثى

 ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍضى.

_  ثىسِۇ ئۇٔىڭ سبجبٌىمىٕي ئٗپۇ لىٍضۇق، ئۇٔي صٖرگبھىّىسصا ثىسگٗ ئٗڭ ٍېمىٓ وىػىٍٗرصىٓ  14

 لىٍضۇق ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئۇٔىڭؽب ٍبسػي ئبلىۋٖجٕي جٍَٗبرٌىضۇق.  

ٗر ٍۈزىضٖ سٌٗىپٗ لىٍضۇق، ضېٕي پبصىػبھ لىٍضۇق. _  ئي صاۋۇص! غٗوطىسوي، ثىس ضېٕي ٍ 15

غۇۈب ضْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ۋٖ ئىٕطب  ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمبرؼىٓ، ھ وۈَ ئىػٍىرىضا 

ٔٗپطي سبھىػىڭؽب ئٗگٗغّىگىٓ، چۈٔىي ٔٗپطي سبھىع ضېٕي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ۋٖ 

ضىٓ ئبزؼبٔالر ھېطبة وۈٔىٕي ئۇٔحۇؼبٍٔىمي غٗرىئىحىضىٓ ئبزصۇرۇۋېحىضۇ. غۇ ئېٕىمىي، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌى

ثۇ ئبٍٗت ِۇضۇٌّبْ ئىع ثبغمۇرؼۇچىالرٔي ئبٌالھ (ئۈچۈْ، ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضۇ. 

چۈغۈرگْٗ غٗرىئٗت لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ئىع و رۈغىٗ ۋٖ ثبرٌىك صٖۋا ئىػٍىرىٕي غٗرىئٗجٕىڭ 

 ىػمب چبلىرىضۇ .و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ ئبصاٌٗت ۋٖ ئىٕطب  ثىٍْٗ ئېٍىپ ثېر

_ ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي غٍٗئىٍٗرٔي ثىىبر ٍبراجّىضۇق، ثۇالرٔي ثىىبر  16

ٍبرىحىٍضى صٖ  ئوٍالظ وبپىرالرٔىڭ گۇِبٔىضۇر، ثۇ وبپىرالر ٍبِبْ گۇِبٍٔىرى ۋٖ ئبٌالھٕي ئىٕىبر 

 ! لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي صوزاسحىىي ھبٌىؽب ۋاً

_  ثىس ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرٔي ٍٗر ٍۈزىضٖ ثۇزؼۇٔچىٍىك لىٍؽبٔالر  17

ثىٍْٗ ئوسػبظ لىالِضۇق؟ ٍبوي جٗلۋاصار ِۇئّىٍٕٗرٔي گۇٔبھىبر وبپىرالر ثىٍْٗ ئوسػبظ 

 لىالِضۇق؟ ئبٌالھٕىڭ ھېىّىحي ثۇٔضاق ثبراۋٖرٌىىٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ، چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ ٔٗزىرىضٖ

ئۇالر ئوسػبظ ئِٗٗش. ثٌٗىي ئبٌالھ جٗلۋاصار ِۇئّىٍٕٗرٔي جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ، 

 گۇٔبھىبر وبپىرالرٔي صوزار ئبزاثي ثىٍْٗ ئبزاثالٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ۋٖھَي ئبرلىٍىك ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثۇ وىحبة ئۇالر ئبٍٗجٍىرىٕي جٗپٗوىۇر  18

لىٍطۇْ ۋٖ ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىٍىرى ئ زٌىرىگٗ ئبٌالھٕىڭ لىٍطۇْ، و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي 

 صٖ  ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ِۇثبرٖن وىحبثحۇر. ّەسىھەت ئبىسۈُ _ ۋەز رىضىٓ ثۇٍرۇؼبٍٔى

_  ثىس صاۋۇصلب ئوؼٍي ضۇٌٍّٗبٕٔي ٔېّٗت لىٍىپ ئبجب لىٍضۇق، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ و ۈٍىٕي سۇظ  26

ئۇ ئبٌالھمب ثٗوّۇ ئىحبئٗت لىٍؽۇچي ۋٖ  لىٍضۇق، ضۇٌٍّٗبْ ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ثٗٔضٖ! چۈٔىي

 و   جٗۋثٗ لىٍؽۇچي ئىضى.



ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا وٗچمۇرۇٍٔۇلي ٍبسػي ٍۈگۈرۈن _  21_   21

ئبجالر ئۇٔىڭ ئبٌضىضىٓ ئ جىۈزۈٌگْٗ ئىضى. ئۇ ئبجالر چبلمبٍٔىمىضىٓ ئۈچ پۇجىٕي ثېطىپ، ثىر پۇجىٕي 

ٍّٗبْ ئبجالرؼب لبرا  جۇرۇظ جٗرٍبٔىضا وۈْ پېحىپ وٗجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ9 و جۈرۈ  جۇراجحي. ضۇٌ

صۇَٔبٔي رٖثجىّٕي ٍبص ئېحىػحىٓ ئٗۋزٖي و رۈ  لبپحىّْٗ. ِبۈب و رضىحىٍگْٗ  _ ِْٗ ِبي »

ئبٌالھ ٍوٌىضا  الرٔيئۇ ئبجصېضى. ئبجالر ئېٍىپ وېٍىٕىۋىضى، « ئبجالرٔي لبٍحب ئبٌضىّؽب ئٗوېٍىڭالر

)چۈٔىي ثۇ ئبجالر ئۇٔىڭ  ڭ پبچبلٍىرىٕي، ثوٍۇٍٔىرىٕي چېپېػمب ثبغٍىضى.پ، ئۇالرٔىلۇرثبْ لىٍى

ٔبِبزٔي وېچىىحۈرۈ  لوٍۇغىؽب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ئبت لۇرثبٍٔىك لىٍىع ضۇٌٍّٗبْ 

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ غٗرىئىحىضٖ ثبر ئىضى . 

ي ئۈضحىگٗ ثىر جٗضٗجٕي _ ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضۇٌٍّٗبٕٔي ضىٕىضۇق، ئۇٔىڭ جٗسح 25_  23

ِْٗ ثبرٌىك ئبٍبٌٍىرىُ ثىٍْٗ ٍېحىپ چىمىّْٗ، ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى »جبغال  لوٍضۇق. ضۇٌٍّٗب9ْ 

ئبٌالھ »صٖ  لٗضَٗ لىٍىپ، « ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىضىؽبْ ثىرصىٓ ِۇجبھىض جۇؼۇ  ثېرىضۇ

بٍطىطي ئېؽىر ئبٍبق صېّىگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ثىر ئبٍبٌىضىٓ ثبغمب ئبٍبٌٍىرىٕىڭ ھېچم« سبٌىطب

ثوٌّىؽبْ ۋٖ ئېؽىر ئبٍبق ثوٌؽبْ ئبغۇ ئبٍبٌضىٓ ثٗصىٕىٕىڭ ٍېرىّي ٍوق ثىر ثوۋاق جۇؼۇٌؽبْ ثوٌۇ ، 

ضۇٌٍّٗبٕٔىڭ جٗسحىگٗ جبغال  لوٍۇٌؽبْ جٗضٗت ئبغۇ ثوۋاق ئىضى. ضۇٌٍّٗبْ غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ، 

جىُ! گۇٔبھىّٕي ِٗؼپىرٖت رٖث»ئ زىٕىڭ لىٍّىػىؽب لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍضى ۋٖ  جٗۋثٗ لىٍىپ9 

لىٍؽىٓ، ِبۈب ِٗٔضىٓ وېَىٓ ھېچىىّگٗ ٔېطىپ ثوٌّبٍضىؽبْ ثىر پبصىػبھٍىك ئبجب لىٍؽىٓ، چۈٔىي 

صېضى. ثىس ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضۇق، ئۇٔىڭؽب « ئېھطبْ لىٍؽۇچىطْٗ _ ضْٗ و   ئبجب

ۇلٍۇق، ئۇٔىڭ ثۇٍرۇلي غبِبٌٕي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق، غبِبي غۇٔچٗ وۈچٍۈن ۋٖ غىضٖجٍىه جۇر

 ثوٍىچٗ ئۇ سبٌىؽبْ جٗرٖپىٗ ٌٗرزاْ ِبۈبجحي.

ھِٗضٖ ئۇٔىڭؽب غٍٗحبٔالرٔي ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصۇق. غٍٗحبٔالرٔىڭ ئىچىضٖ ئۇضحب  _ 28_  26

ثىٕبوبرالر ۋٖ ؼٗۋۋاضالر، ٍٗٔٗ ثبغمىالر ثوٌۇ ، ئۇالر غٍٗحبٔالرٔىڭ لوؼالٔضىٍىرى ئىضى، ئۇالرٔىڭ  

ئي ضۇٌٍّٗبْ! »ٔجىرٌٗر ثىٍْٗ ثبؼاللٍىك ئىضى. ثىس ضۇٌٍّٗبٔؽب ئېَححۇلىي، پۇت _  لوٌٍىرى زٖ

ضبۈب ثېرىٍگْٗ ثۇ پبصىػبھٍىك ۋٖ ثوٍطۇٔضۇرۇظ ثىسٔىڭ ئىٕئبِىّىسصۇر، سبٌىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ثٗرگىٓ 

 «.ٍبوي ثٗرِىگىٓ، ضٗٔضىٓ ھېطبة ئېٍىّٕبٍضۇ

 ۋٖ ٍبسػي ئبلىۋٖجىٗ ئىگٗ ثوٌىضۇ. _  ئٌٗۋٖجحٗ ضۇٌٍّٗبْ ئبسىرٖجحٗ ثىسٔىڭ ٍېمىٍٕىمىّىسؼب 36

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىّىس ئٍَٗۇثٕي ئٗضٍىگىٓ، ئۇ ئ ز ۋالحىضا رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ9  31

ِۇغٗلمٗت جبرجىػىّؽب، وېطٗي ثوٌۇغۇِؽب، پۇي ِېٍىّضىٓ ۋٖ  _ غٍٗحبْ ِېٕىڭ و   جبپب»

 ئىضى. صٖ  صۇئب لىٍؽبْ« ئبئىٍِٗضىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىّؽب ضٗۋٖة ثوٌضى

پۇجۇڭ ثىٍْٗ ٍٗرٔي جٗپىىٓ، ئۇ ٍٗرصىٓ ضبۈب ضوؼۇق ضۇ چىمىضۇ، »_  ثىس ئۇٔىڭؽب9  31

 صېضۇق. « ئۇٔىڭضىٓ ئىچىىٓ ۋٖ ئۇٔىڭضا ٍۇٍۇٔؽىٓ. غۇٔضاق لىٍطبڭ، ضْٗ وېطٌٗضىٓ ضبلىَىطْٗ

 _ _  ثىس ئۇٔي لىَىٕچىٍىمحىٓ چىمبرصۇق، ئۇٔي ھ رِٗجٍىضۇق، ئۇٔىڭؽب ئۇٔىڭ ئٗھٍي 32

غٗپمٗت لىٍؽبٍٔىمىّىسصىٓ لىٍضۇق. ثۇٔىڭضا _ ئٗۋالصىٕي و پٍٗحىپ ثٗرصۇق. ثۇٔي ئۇٔىڭؽب رٖھىُ



ھٗرثىر ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىطي ئۈچۈْ ضٗۋرچبٍٔىمٕىڭ ئبسىرىٕىڭ سۇغبٌٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي 

 و رضىحىضىؽبْ ئىجرٖت ۋٖ ضبۋاق ثبر.

ثىر ثبؼالَ چىۋىمٕي ئېٍىپ، لٗضىّىڭگٗ ئِٗٗي لىٍىع ئۈچۈْ، لوٌۇۈؽب »_  ثىس ئۇٔىڭؽب9  33

صېضۇق. چۈٔىي ئٍَٗۇة ئٌٍٗٗھىططبالَ « ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٍبٌىڭٕي  ئۇرؼىٓ، لٗضىّىڭٕي ثۇزِىؽىٓ

وېطٗي ۋالحىضا، ئبٍبٌىضىٓ ضبصىر ثوٌؽبْ ثىر سبجبٌىك ضٗۋٖثٍىه، ضبلبٍؽبٔضا ئۇٔي ٍۈز لبِچب ئۇرۇغمب 

ضٗۋرچبْ ئىىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىضۇق، ئۇ  لٗضَٗ لىٍؽبْ ئىضى. ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئٍَٗۇثٕىڭ ئىٕحبٍىٓ

 ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي ثٗٔضٖ! ئۇ ئبٌالھمب ٔبھبٍىحي ئىحبئٗت لىٍؽۇچىضۇر.

مۇثٕي ٗئ_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىٍىرىّىس ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىس ئىجراھىُ، ئىطھبق ۋٖ ٍ 34

را ئېحىمبص ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىػحب وۈچٍۈن، صىٕضا جوؼ –ئٗضٍىگىٓ. ئۇالر ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھمب جبئٗت 

 جوؼرا پىىىرٌىه زاجالر ئىضى. 

_ ثىس ئۇالرؼب ئبالھىضٖ سۇضۇضىَٗت ئبجب لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ لٌٗجىٕي ئبسىرٖجٕي  36_  35

ئٗضٍٗ  جۇرىضىؽبْ، ئۇالرٔي ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت 

ئۈالر ثىسّىڭ غٗوطىسوي، ئۇالر  لىٍىضىؽبْ، ئۇالرؼب ئبسىرٖجٕي ئٗضٍىحىضىؽبْ لىٍضۇق.

ئىجبصٖت لىٍىػمب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌالٔؽبْ  –ثىسگٗ جبئٗت دەرگبھىَىسدا ھەقىقەتەُ 

 وىػىٍٗرصۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗٔضىٍىرىّىس ئىطّبئىٍٕي، ئٌَٗٗضٗٔي ۋٖ زۇٌىىفٍٕي ئٗڭ ٍبسػي  37

ضىٍىرى ئبرىطىضىٓ جبٌال  چىممبْ ئۇضۇٌضا ئٗضٍىگىٓ. غٗوطىسوي، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھ ثٗٔ

 وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ۋٖ ئٗڭ ئېطىً ضۈپٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبْ ضبۈب ۋٖ لٗۋِىڭگٗ غٗرٖپحۇر. غٗوطىسوي، جٗلۋاصارالر  41_  38

جۇرىضۇ، ئۇ ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ئۈچۈْ صٖرگبھىّىسصا گۈزٖي ئبلىۋٖت ثبر، ئۇالر ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

صٖرۋازىٍىرى ئۇالرؼب ھِٗىػٗ ئوچۇق جۇرىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرۇ ، 

 و ۈٍي جبرجمبْ ٔۇرؼۇْ ِېۋىٍٗرٔي ۋٖ ٔۇرؼۇْ غٗرثٗجٍٗرٔي ئٗوٌٗضۈرۈ  ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ.

ي ضبٌّبٍضىؽبْ، ٍبظ لۇراِي _  ئۇالرٔىڭ ٍبٍٔىرىضا ئٗرٌىرىضىٓ ثبغمىطىؽب و ز لىرىٕ 41

 ئوسػبظ جۈپٍىرى ثوٌىضۇ.

_ ئي جٗلۋاصارالر! ثۇالر لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍىع ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ  43_  42

 ٔېّٗجٍٗرصۇر. غٗوطىسوي، ثۇالر ثىسٔىڭ ھٗرگىس جۈگٗ  لبٌّبٍضىؽبْ ئىٕئبِىّىسصۇر.

ّٗجٍٗرصۇر، ئِّٗب وۇـرىٍىمحب ۋٖ ٍۇلىرىمىالر جٗلۋاصارالرؼب ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ٔې _ 45_  44 

گۇٔبھىبرٌىمحب ھٗصصىضىٓ ئبغمۇچىالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي ھٗلىمٗجْٗ ئٗڭ ٍبِبْ جبً ثوٌۇ ، ئۇ 

جٗھِٕٗٔٗضۇر، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗضٖ ئبزاثٍىٕىضۇ، ئبزاة ئۇالرٔي ھِّٗٗ جٗرىپىضىٓ ئورىۋاٌىضۇ، صوزار 

 ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!



لىسىك ضۇ ۋٖ صوزار ئٗھٍىٕىڭ ثٗصىٕىضىٓ ئبلىضىؽبْ  لبْ  _   _  ئۇ ئبزاة ٔبھبٍىحي 47_ 46

ٍىرىڭضۇر، ئۇالر ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ئىچىع ثىٍْٗ ئبزاثٍىٕىضۇ. ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ِۇغۇ سىٍضىىي جۈرٌۈن _  

 جۈرٌۈن ئبزاثالر ثبر.

ئبھبٔٗت  –ثىرىگٗ جىً _ _  وبپىرالر گۇرۇھي صوزاسمب وٌٗحۈرۈٌگْٗ چبؼضا، ئۇالر ثىر 48

صېَىٍگٗٔضٖ، ئۇالر ثۇٔىڭؽب « ثۇ گۇرۇھّۇ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىرگٗ صوزاسمب وىرگۈچىضۇر»ۇ 9 ٍبؼضۇر

« ئۇالرٔىڭ صوزاسحىىي ئورٔي جبر ثوٌطۇْ، صوزار ئبزاثىٕي ئۇالرِۇ ثىس جبرجمبٔضٖن جبرجطۇْ»جبۋاث9ْٗ 

 صٍٖضۇ.

چۈٔىي  ثٌٗىي ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇۈالر جبر ثوٌطۇْ،»_  ئۇالرٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرى ئۇالرؼب9  56

ضىٍٗر صۇَٔبصا ثىسٔي ئبزصۇرۇ  ثىسٔىڭ ِۇغۇ صوزاسمب وىرىػىّىسگٗ ضٗۋٖة ثوٌضۇۈالر. صوزار 

 صٍٖضۇ.« ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

ئي رٖثجىّىس! ثىسٔي جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزصۇرؼبٔالرٔىڭ صوزاسحىىي ئبزاثىٕي »_  ئۇالر 9ٍٗٔٗ  51

 صٍٖضۇ.« ئىىىي ھٗضطٗ ئبغۇرؼىٓ

ثىس صۇَٔبصىىي چبؼضا ٍبِبْ ئبصٍِٖٗر صٖ  لبرىؽبْ »ى صٍٖضۇوي9 _ ثبغالِچىٍىر 52_  51

ئبصٍِٖٗرٔي صوزاسحب و رٍِّٗىسؼۇ؟ ئۇالرٔي ج ۋْٖ و رگٍٗٔىىىّىس ۋٖ ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمىّىس سبجب 

 «.ثوٌؽبّٔۇ ٍبوي ئۇالر صوزاسحب ثىس ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌطىّۇ ثىس ئۇالرٔي و رًٌّٖٗ لبٌضۇلّۇ؟

ڭ ئ زئبرا لىٍىػىضىؽبْ جېضٌٍٖىرى ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ صوزاسحب ِۇغۇٔضاق _  ثۇ صوزار ئٗھٍىٕى 53

 جېضٌٍٖىػىضىؽبٍٔىمي ِۇلٗررٖرصۇر. 

ِْٗ پٗلٗجال ضىٍٗرٔي ضىٍٗرٔىڭ وبپىرٌىمىڭالر »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ ئېَحمىٕىي،  54

ر ئبٌالھحىٓ ضٗۋٖثٍىه ثېػىڭالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وېٍىپ لېٍىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ، ثى

ٍېگبٔٗ ئىالھحۇر، ھٗر  –ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئۇ ٍٗوىٗ

 ٔٗرضىگٗ وۈچي ٍېحىضىؽبْ ۋٖ ھِّٗىگٗ ؼبٌىت زاجحۇر.

_  ئۇ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ ئىگىطىضۇر، وبپىرالرٔي  55

صۇر، گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ھٗلىمٗجىٗ لبٍحمبْ ثٗٔضىٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت جبزاالغمب لبصىر

 «.لىٍؽۇچىضۇر

ثۇ لۇرئبْ ئىٕحبٍىٓ ِٗٔپٗئٗجٍىه ثوٌؽبْ »ئېَحمىٕىي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ  _ 57_  56

ۇٔىڭؽب ئِٗٗي ثىر سٗۋٖرصۇر. ھبٌجۇوي، ضىٍٗر ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈۋاجىطىٍٗر، ؼٗپٍٗجحٗ لېٍىۋاجىطىٍٗر، ئ

 لىٍّبٍۋاجىطىٍٗر.

_  ئبٌالھ ِبۈب سٗۋٖر ثٗرِىگْٗ ثوٌطب، پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  58

 ٍبرىحىٍىػي جوؼرۇٌۇق لىٍىػمبْ ِۇٔبزىرىٍىرىضىٓ سٗۋٖرضىس ئىضىُ. 

_  ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي پٍٗؽِٗجٗر ثوٌؽبٍٔىمىُ ئۈچۈٔال، ِبۈب  66



 «.ْٗ ثىٍّىگْٗ ئىػالر ۋٖھَي لىٍىٕىضۇِ

ِْٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئٗضٍٗجىىٕىي، ئ ز ۋالحىضا رٖثجىڭ پٗرىػحىٍٗرگ9ٗ  61_  61

چولۇَ الٍضىٓ ثىر ئبصَٖ ٍبرىحىّْٗ. ئۇٔىڭ ثٗصىٕىٕي ٍبرىحىػٕي جبِبِال ، ئۇٔىڭؽب جبْ وىرگۈزگْٗ 

صېضى. )ثۇ ٍٗرصىىي ضٗجضٖ ئىجبصٖت « رۋالحىّضا، صٖرھبي ئۇٔىڭؽب ھ رِٗت ضٗجضىطي لىٍىڭال

لىٍىع ئۈچۈْ ئِٗٗش، پٗلٗجال ھ رِٗت ۋٖ ئىسزٖت لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ لىٍىٕىضىؽبْ ھ رِٗت 

 ضٗجضىطي ثوٌۇ ، ئىطالَ صىٕىضا ھ رِٗت ضٗجضىطي ھبراَ لىٍىٕؽبْ .

_  غۇٔىڭ ثىٍْٗ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ 63_  62

ئبصِٖگٗ ھ رِٗت ضٗجضىطي لىٍضى. پٗلٗت ئىجٍىطال ِۇجٗوٗثجىرٌىه لىٍىپ ضٗجضٖ لىٍّىضى، ئۇ 

 ئبٌالھٕىڭ ئىٍىّىضٖ وبپىرالرصىٓ ئىضى.

ِْٗ ئ ز لوٌۇَ ثىٍْٗ ٍبراجمبْ ۋٖ ِْٗ ئىسزٖجٍىگْٗ ئىٕطبٔؽب »_  ئبٌالھ ئىجٍىطمب ئېَححي9  64

ٕي و زگٗ ئىٍّبً غۇٔضاق لىٍضىڭّۇ ٍبوي ضېٕي ضٗجضٖ لىٍىػحىٓ جوضمبْ ٔٗرضٗ ٔېّٗ؟ ضْٗ ئبصِٖ

 «.رٖثجىڭگٗ چوۈچىٍىك لىٍىۋاجبِطْٗ؟

ِْٗ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍّبٍّْٗ، چۈٔىي ِْٗ »_  ئىجٍىص رٖثجىگٗ ٔبرازىٍىك ثىٍضۈرۇ 9  65

 صېضى.« ئۇٔىڭضىٓ ئبرجۇق. ِېٕي ئوجحىٓ ٍبراجحىڭ، ئۇٔي الٍضىٓ ٍبراجحىڭ )ئوت جۇپرالحىٓ ٍبسػىضۇر 

جٕٗٔٗجحىٓ ٍولبي! چۈٔىي ضْٗ لوؼالٔضى ثوٌضۇڭ، ِېٕىڭ »الھ ئۇٔىڭؽب9 ئبٌ _67_  66

 صېضى.« رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔضىڭ، ٌٗٔىحىُ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ضبۈب ٍېؽىپ جۇرىضۇ

ئي رٖثجىُ! ِېٕىڭ ئٗجىٍىّٕي وېچىىحۈرگىٓ، سبالٍىك لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍىپ »_  ئىجٍىص9  68

 صېضى.« بۈب ِ ھٍٗت ثٗرگىٓچىمىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ِ

ئٌٗۋٖجحٗ ضبۈب ٌِٗۇَ ۋالىحمىچٗ ِ ھٍٗت ثېرىٍىضۇ، ئۇ ثىرىٕچي »ئبٌالھ ئىجٍىطمب9  _ 71_  76

 صېضى.« لېحىٍّىك ضۇرؼب پۈۋٌٗٔگٗٔضٖ ثبرٌىك سبالٍىك ئ ٌىضىؽبْ ۋالىححۇر

لىٍىّٗٔىي،  ضېٕىڭ ئىسزىحىڭ ۋٖ ئۇٌۇؼٍۇلۇڭ ثىٍْٗ لٗضَٗ »_ ئىجٍىص ئېَححي9  72_   71

ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي چولۇَ ئبزصۇرىّْٗ. پٗلٗجال ضْٗ ضبۈب ئىجبصٖت لىٍىػي ئۈچۈْ 

 جبٌٍىؽبْ، ِېٕىڭ ئبزصۇرۇ  وېحىػىّضىٓ ضبلال  لبٌؽبْ ثٗٔضىٍىرىڭٕىال ئبزصۇراٌّبٍّْٗ.

ھٗلىمٗت ِٗٔضىٕضۇر، ِْٗ پٗلٗت ھٗلىمٗجٕىال ئېَحى9ّْٗ »_ ئبٌالھ ئېَححىىي9  74_  73

جحٗ ضْٗ ثىٍْٗ، ضېٕىڭ ئٗۋالصٌىرىڭ ثىٍْٗ ۋٖ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىچىضىٓ ضبۈب ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔىڭ ئٌٗۋٖ

 «.ھِّٗىطي ثىٍْٗ چولۇَ جٗھِٕٕٗٔٗي جوغمۇزىّْٗ



ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٕٕي »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  75

ؽب  ضىٍٗرصىٓ لىٍچٗ ھٗق جٌٗٗ  ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىّگٗ ۋٖ ضىٍٗرٔي ھىضاٍٗجىٗ ثبغٍىؽبٍٔىمىّ

ِگٗ ۈِبۈب ِٗٔطۇة ثوٌّىؽبْ ثىر  ئىػٕي ئ زلىٍّبٍّْٗ ٍبوي ِۇوبپبت جىٍىٍّّْٗٗ، 

ِْٗ ئبٌالھ . ِْٗ پٗلٗجال ِبۈب لىٍىٕؽبْ ۋٖھَىگٗ ئٗگىػىّْٗ. ّبٌٍِّْٗٗٔطۇة لىٍىۋا

 .ئېَحّىؽبٕٔي ئوٍضۇرۇ  چىمبرؼۇچىالرصىٓ ئِٗٗضّْٗ

ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالر ئۈچۈْ ٔٗضىھٗجحۇر. ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ صىٓ ۋٖ _  ثۇ لۇرئبْ پٗلٗجال  76

 صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىضا ئۇٔىڭضىٓ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضۇ.

_  ئي ِۇغرىىالر! ثۇ لۇرئبْ ثٗرگْٗ سٗۋٖرٔىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطالَ ؼٌٗىجٗ  77

چۈغىْٗ، جو  ثوٌۇ  وىرگْٗ چبؼضا ۋٖ ئ زۈۈالرؼب ئبزاة  –لىٍؽبْ، وىػىٍٗر ئىطالِؽب جو 

 «.ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ صۇَٔبٔىڭ ضٗۋٖثٍىرى جۈگىگْٗ چبؼضا چولۇَ ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر



 زۇِٗر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ) ثبغالٍّْٗ .

ر، ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، _  ثۇ لۇرئبْ چٗوطىس لۇصرٖجٍىه، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب لبصى 1

جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً 

 لىٍىٕؽبْ وىحبثحۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضبۈب ثىس ھٗلىمٗجىٗ ۋٖ ئبصاٌٗجىٗ ثۇٍرۇٍضىؽبْ ثۇ لۇرئبٕٔي   1

 ؽىٓ ۋٖ صىٕىڭٕي ئبٌالھمىال سبش لىٍؽىٓ.ٔبزىً لىٍضۇق، غۇۈب ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍ

ئىجبصٖت ئبٌالھمب سبضحۇر.  _  _  ثىٍىڭالروي، غېرىىحىٓ سبٌىٌ ثوٌؽبْ. ھٗلىمىٌ جبئٗت  2

ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرىضىؽبْ، ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثبغمب ھىّبٍىچىٍٗرٔي ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ 

ئبٌالھمب ٍېمىٕالغحۇرضۇْ ۋٖ ئۇٔىڭ صٖرگبھىضا ثىسگٗ ثىس ثۇ ئىالھالرؼب پٗلٗت ثىسٔي »ِۇغرىىالر9 

صٍٖضۇ. ئۇ ثۇ ض زٌىرى ثىٍْٗ وبپىر ثوٌضى. چۈٔىي ئىجبصٖت « غبپبئٗت لىٍطۇْ صٖپال چولۇٔىّىس

ئبٌالھمىال لىٍىٕىضۇ، غبپبئٗت ئبٌالھحىٕال جىٍىٕىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئىشالضّْٗ 

وٌٗحۈرگْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ ئوجحۇرىطىضا،  ئۇالر ئىجبصٖت لىٍىػحب  ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ئبٌالھمب غېرىه

ئىشحىال  لىٍىػمبْ ئىع جوؼرۇٌۇق ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ئبٔضىٓ ثۇ ئىىىي پىرلىٕىڭ ھٗرثىرىگٗ ئ زى 

جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ِۇوبپبت ۋٖ جبزأي ثېرىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ض زٌىگْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

 ىٍؽبْ وبپىرالرٔي ئبٌالھ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ.ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر ل

_  ئٗگٗر ئبٌالھ ثبال جۇجۇغٕي سبٌىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، ِٗسٍۇلبجي ئىچىضىٓ ئ زى سبٌىؽبٕٔي   3

جبٌٍىۋاالجحي. ئبٌالھ ثبٌىطي ثوٌۇغحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، ئىالھٍىمىضا، ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك 

، چۈٔىي ئۇ ٍېگبٔٗ ئىالھحۇر، ثٗٔضىٍىرىٕي ئ ز لۇصرىحي ثىٍْٗ ئىػٍىرىضا ھېچىىّگٗ ئوسػىّبٍضۇ

 ثوٍطۇٔضۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔىضۇ. 

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ھٗق ۋٖ ھېىّٗت  4

وۈٔضۈزٔي ئېٍىپ وېٍىپ ثىٍْٗ ٍبراجحي. ئبٌالھ وېچىٕي ئېٍىپ وېٍىپ، وۈٔضۈزٔي ئېٍىپ وېحىضۇ ۋٖ 

وېچىٕي ئېٍىپ وېحىضۇ. وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕي ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ئىٕحىساٍِىك 

ھٗرىىٗت لىٍىضىؽبْ لىٍضى. ثۇالرٔىڭ ھٗرثىرى لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ئ ز ئورثىحىطىضا ئبٍٍىٕىپ 

ثٗٔضىٍىرىگٗ ثۇالرٔي ئىٕئبَ لىٍضى.  جۇرىضۇ. ثىٍىڭالروي، ثۇ ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبٌالھ لىٍضى ۋٖ

ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئۈضحىضىٓ ؼبٌىت، جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

 لىٍىضىؽبْ زاجحۇر.

_  ئي ئىٕطبٔالر! رٖثجىڭالر ضىٍٗرٔي ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ٍبراجحي، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭضىٓ  5



رگٗ ھبٍۋأالرصىٓ ج گٗ، وبال، لوً ۋٖ ئ چىٗ لبجبرٌىك ضٗوىىس ئۇٔىڭ جۈپحي ھٗۋۋأي ٍبراجحي، ضىٍٗ

جۈرٌۈن ئٗروٗن _  چىػي ھبٍۋإٔي ٍبرىحىپ ثٗرصى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئبٔبۈالرٔىڭ لبرٔىضا ثىر 

ھبٌٗجحىٓ ٍٗٔٗ ثىر ھبٌٗجىٗ جٗرٖلمىٌ لىٍضۇرۇ ، لورضبق، ثبٌىَبجمۇ ۋٖ ثبال ھِٗرىَي لبجبرٌىك ئۈچ 

ىحىضۇ. ثۇالرٔي ٍبراجمبْ زات ٍېگبٔٗ پبصىػبھ، ٍبٌؽۇز ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب لبراۈؽۇٌۇق ئىچىضٖ ٍبر

ھٗلٍىك ثوٌؽبْ رٖثجىڭالرصۇر. ئٌِٗٗىَٗت غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت 

 لىٍىػحىٓ ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔۇغمب ثۇرۇٌۇ  وېحىطىٍٗر؟

لىٍطبۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّىطبۈالر، _ ئي ئىٕطبٔالر! ئٗگٗر ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔي ئىٕىبر  6

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئٗگٗغّىطٗۈالر، ثىٍىڭالروي، ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ھبجىحي ٍولحۇر، ئۇ 

ھِّٗىضىٓ ثىھبجٗجحۇر، ئِّٗب ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ِوھحبجطىٍٗر. ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ وبپىر ثوٌۇغىؽب رازى 

ضۇ. ئبٌالھ پٗلٗجال ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ئبجب لىٍىٕؽبْ ثوٌّبٍضۇ، ئۇالرٔي وبپىر ثوٌۇغمىّۇ ثۇٍرۇِبٍ

ٔېّٗجٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍىػىؽب رازى ثوٌىضۇ. صېّٗن، ضىٍٗر غۈوۈر لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ رازى 

ثوٌىضۇ، ھېچجىر گۇٔبھىبر ثبغمب ثىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌّبٍضۇ. ئبٔضىٓ ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ 

ر، غۇ چبؼضا ئۇ ضىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ئٌِٗٗىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ صٖرگبھىؽب لبٍحىطىٍٗ

 ضىٍٗرصىٓ ھېطبة ئبٌىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ صىٍالرصىىي ضىرالرٔي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر.

سىالق، ھبدىسە، قىَىْچىيىق ۋە زىَبُ _ زەخَەت _  ئىْسبّْىڭ ثېطىغب ئبغرىق_   7

رھبه رەثجىْي ئېسىگە ئبىىذۇ، ئۈّىڭذىِ ٍبردەً تىيەپ ئىيتىاب دېگەّذەك ثىرەر ثبال مەىسە، ئۈ دە

ضەپقەت قىيىپ ئۈّىڭ تىيىنىْي ئىابثەت قىيسب ۋە ئۈّي  –قىيىذۇ، ئبّذىِ ئبىالھ ئۈّىڭغب رەھىٌ 

ثبالدىِ قۈتقۈزسب، ئۈ ثۈرۇُ ھبجىتىْي تىيەپ رەثجىگە ئىيتىاب قىيغبّيىقىْي ئۈّتۈپ مېتىذۇ، 

ىذىِ ئبزدۇرۇش ئۊچۊُ، ٍەخيۈقبتْي ئۈّىڭغب ضېرىل مەىتۊرىذۇ. ئي ثبضقىالرّي ئبىالھْىڭ ٍوى

مبپىرىىقىڭ ثىيەُ  سەُ ئەجىيىڭ توضقبّغب قەدەر»پەٍغەٍجەر! ئۈّي ئبگبھالّذۇرۇپ ئېَتقىْني، 

ئبزغىْب )ۋاقىت( ٍەّپەئەتيىْىۋاىغىِ، چۊّني سەُ ثەرىجىر دوزاخ ئەھيىذىِ ثوىىسەُ ۋە 

 .دوزاختب ٍەڭگۊ قبىىسەُ

ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي صاۋاِالغحۇرؼبْ ئبصَٖ ٍبسػىّۇ ٍبوي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ ، _   8

رٖثجىٕىڭ رٖھّىحىٕي ئۈِىض لىٍىپ، وېچىٕىڭ ضبئٗجٍىرىٕي ضٗجضٖ لىٍؽبْ ۋٖ لىَبِضا جۇرؼبْ ھبٌضا 

ٕي ئ زىٕىڭ رٖثجىٕي ۋٖ صىٕى» ئىجبصٖت ثىٍْٗ ئ جىۈزگْٗ ئبصِّٖۇ؟  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 

ثىٍىضىؽبٔالر ثىٍْٗ رٖثجي جوؼرۇٌۇق ھېچ ٔٗرضىٕي ثىٍٍّٗضىؽبٔالر ثبراۋٖر ثوالِضۇ؟ ئۇالر ھٗرگىس 

 «.ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ. ثۇٔىڭ پٗرلىٕي پٗلٗت ئٗلىً ئىگىٍىرىال ثىٍىضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ثٗٔضىٍىرىّگٗ ئېَحمىٕىي،  16

ۈالر، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىع ۋٖ ئۇ جوضمبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرۇظ ئبرلىٍىك رٖثجىڭالرصىٓ لورلۇ»

ئۇٔىڭ ئبزاثىؽب ئۇچرا  لېٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ِۇغۇ صۇَٔبصا رٖثجىگٗ ِۇوِّٗٗي ئىجبصٖت لىٍؽبْ 

ْ ۋٖ جوٌۇق ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر، ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت ٍبسػي ئبلىۋٖجىٗ، ثۇ صۇَٔبصا جٗ

ضبلٍىمي، رىسىك، ؼٌٗىجٗ لبجبرٌىك و پٍىگْٗ ٍبسػىٍىمالرؼب ئېرىػىضۇ. ئبٌالھٕىڭ زېّىٕي وٗۈضۇر، 

صىٕىڭالرٔي ثٗرپب لىٍىػمب، ئىجبصٖجٍىرىڭالرٔي ئبزاصٖ لىٍىػمب ثوٌىضىؽبْ جبٍالرؼب ھىجرٖت لىٍىڭالر. 



 «.ىضۇپٗلٗت ضٗۋر لىٍؽۇچىالرؼب ئۇالرٔىڭ ِۇوبپبجي ثىس جٗرٖپحىٓ ھېطبثطىس ثېرىٍ

ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ِېٕي ۋٖ ِبۈب »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  _  11_   11

ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔي ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرىضى، ِېٕي ئۈِّىحىُ ئىچىضٖ ئىّبْ 

)پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ «. ئېَحمبٔالرٔىڭ جۇٔجىطي ثوٌۇغمب ثۇٍرىضى

لىٍىپ ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭ ئ زىگٗ سبٌىص لىٍضى، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍوق ئىحبئٗت 

 صېگْٗ ئېحىمبصجب چىڭ جۇرۇ ، ثبرٌىك ثبجىً ئىالھالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئىٕىبر لىٍضى . 

ئٗگٗر ِْٗ رٖثجىّٕىڭ ئىجبصٖجٕي سبٌىص »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىٕطبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  12

ئورۇٔضاظ صېگْٗ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍطبَ، لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لىٍىع ۋٖ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىي 

 «.لېٍىػحىٓ لورلىّْٗ، لىَبِٗت وۈٔي ھٗلىمٗجْٗ لورلۇٔچٍۇق وۈٔضۇر

ِْٗ ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت ۋٖ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  _   14_  13

ىك زات ٍولحۇر. ئي ِۇغرىىالر! ئىحبئٗت لىٍىّْٗ. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍ

سبٌىؽبْ ٔٗرضىٍىرىڭالرؼب چولۇٔۇۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ثۇ  ؼبثۇجالرٕي لوٍۇ ، ضىٍٗر ئبٌالھ

ثۇ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرؼب چولۇٔؽبْ «. لىٍّىػىڭالر ِبۈب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ

ٔضۇرۇغحۇر. ئي ۋٖ ِٗسٍۇلبجٕي ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ِۇغرىىالرؼب ثېرىٍگْٗ ئبگبھال

ھٗلىمىٌ زىَبْ جبرجمۇچىالر لىَبِٗت وۈٔىضٖ ھَٗ ئ زٌىرىٕي ھَٗ »پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، 

ئبئىٍىطىضىىىٍٗرٔي زىَبٔؽب ئۇچراجمۇچىالرصۇر. ثۇ ئۇالرٔي صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ئىّبٔضىٓ 

ٖ ئبزصۇرؼبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر. ثىٍىڭالروي، ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرىٕي ۋ

 ئبئىٍىطىضىىىٍىرىٕي زىَبٔؽب ئۇچراجمبٍٔىمي ئوپئوچۇق زىَبْ جبرجىػحۇر.

_  لىَبِٗت وۈٔي ئبغۇ زىَبْ جبرجمۇچىالرٔي ئۈضحىضىّٕۇ لبجّۇلبت ئوت، ئبضحىضىّٕۇ  15

لبجّۇلبت ئوت ئورىۋاٌىضۇ، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ِۇغۇٔضاق ئبزاثالر 

. ئي ثٗٔضىٍىرىُ! ِېٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىّٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىّضىٓ ٍېٕىع «ثىٍْٗ لورلۇجىضۇ

 ئبرلىٍىك ِبۈب جٗلۋاٌىك لىٍىڭالر.

_ غٍٗحبٔؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ۋٖ ضبسحب ئىالھالرؼب چولۇٔۇغحىٓ ٍىراق ثوٌؽبْ،  17_  16

الھٕىڭ ئۇالرٔي صۇَٔبصا ئبٌالھمب ٍۈزٌىٕىپ ئىجبصٖجٕي سبٌىص لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئۇالرؼب ئبٌ

ٍبسػي ئىػالرؼب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضىؽبٍٔىمي، ٍبسػي ثٗٔضىٍىرى لبجبرىضا لىٍىضىؽبٍٔىمي، ئبسىرٖجحٗ 

ثوٌطب ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىضىؽبٍٔىمي ۋٖ ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ 

ضىؽبْ ۋٖ ئٗڭ ٍبسػي ض زگٗ سۇظ سٗۋٖر ثبر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗق ض زگٗ لۇالق ضبٌى

ئٗگىػىضىؽبْ ثٗٔضىٍىرىّگٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ. غٗوطىسوي، ھٗق ض ز ۋٖ ئٗڭ 

ٍبسػي ض ز ئبٌالھٕىڭ ض زى، ئبٔضىٓ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ض زىضۇر. ئٗٔٗ ئبغۇالر 

ر ضبؼالَ ئٗلىٍگٗ ئىگٗ ئبٌالھ جوؼرا ٍوٌؽب ۋٖ جوؼرا ئٌِٗٗگٗ ٍېحٗوٍىگْٗ وىػىٍٗرصۇر، ئٗٔٗ غۇال



 وىػىٍٗرصۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلحب چىڭ جۇرۇغي ۋٖ ئىّبْ ئېَحّبضٍىمي ضٗۋٖثٍىه  18

ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ئبصِٖٕي ضْٗ ھىضاٍٗت لىالٌّبٍطْٗ. ضْٗ صوزاسحىىي ئبصِٖٕي 

 لۇجمۇزاالِطْٗ؟ ھٗرگىس لۇجمۇزاٌّبٍطْٗ.

ئٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ جٗلۋاصار _  ئِّٗب رٖثجىگٗ ئىحب 16

وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن، ئۇالرؼب جٕٗٔٗجحٗ لٗۋٖت ا لٗۋٖت ضېٍىٕؽبْ، ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ 

جۇرىضىؽبْ لٗضىرٌٗر ثبر. ثۇٔي ئبٌالھ جٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىگٗ ۋٖصٖ لىٍضى، ثۇ چولۇَ ئٌِٗٗگٗ 

 الھ ۋٖصىطىگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ.ئبغىضىؽبْ راضث ۋٖصىضۇر، ئبٌ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ و رِِٗطٗٔىي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ثۇٌۇجحىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرىضۇ،  11

ئبٔضىٓ ئۇٔي ٍٗرگٗ ضىڭضۈرۈ ، ٍٗرصىٓ ئېحىٍىپ چىمىضىؽبْ ثۇاللالرٔي، ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ضۇالرٔي 

ي ئۈٔضۈرىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇ زىرائٗت ٍبپَېػىً پٍٗضا لىٍىضۇ. ئبٔضىٓ ئبغۇ ضۇ ثىٍْٗ رٖۈگبرٖڭ زىرائٗجٍٗرٔ

ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ لۇرۇ  وېحىضۇ، ضْٗ ئۇٔىڭ رٖۈگىٕىڭ ضبرؼىَىپ وٗجىٍٗٔىىىٕي و رىطْٗ. ئبٔضىٓ 

پبرچٗ غبر  _  غۇِجىؽب ئبٍالٔضۇرىضۇ. ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ثۇ لىٍؽبٍٔىرىضا ضبؼالَ  _  ئۇٔي پبرچٗ

 ثبر. ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت

_  ئبٌالھ لٌٗجىٕي ئىطالَ ئۈچۈْ ئبچمبْ، ئىطالِٕي لوثۇي لىٍىع ۋٖ ئىّبْ ئېَحىع   11

ثىٍْٗ و ۈٍي جوٍۇٔؽبْ، ثۇٔىڭ ضبٍىطىضا رٖثجىٕىڭ ٔۇرى ۋٖ ھىضاٍىحي ئۈضحىضٖ ثوٌؽبْ ئبصَٖ ثۇ 

غٗرٖپىٗ ئېرىػٌّٗىگْٗ ئبصَٖ ثىٍْٗ ئوسػبغّۇ؟ ئۇالر ھٗرگىس ئوسػبظ ئِٗٗش. صىٍٍىرى 

وٗجىْٗ ۋٖ ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىػحىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔٗرٔىڭ ھبٌىؽب ۋاً! ئٗٔٗ غۇالر ھٗلىمٗجحىٓ  لېحىپ

 جوٌىّۇ ٍىراق ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحىضۇر.

_ ئبٌالھ ض زٌٗرٔىڭ ئٗڭ گۈزىٍي ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي ئبٍٗجٍىرى ِۇوٌٍِّٗٗىىحٗ،  12

 _  ى، ئٗھىبٍِىرى ۋٖ صٌٖىً ِ جىسىٍىىحٗ ثىر _ ثىرىگٗ ئوسػىػىپ وېحىضىؽبْ، لىططىٍىر

پبوىحٍىرى جٗورارٌىٕىپ وېٍىضىؽبْ ثىر وىحبة لىٍىپ ٔبزىً لىٍضى. لۇرئبْ ئولۇٌؽبْ چبؼضا 

رٖثجىضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ثٗصٍٖٔىرى ئۇٔىڭضىىي ئبگبھالٔضۇرۇغالرصىٓ لورلۇ  

ٌٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ جىحرٍٖضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٍٕٗرگٗ لىٍؽبْ گۈزٖي ۋٖصىٍىرىضىٓ سۇغب

ثٗصٍٖٔىرى ۋٖ صىٍٍىرى ئبراَ جبپىضۇ. لۇرئبٔضىٓ ثۇٔضاق جٗضىرٌىٕىع ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبجب 

لىٍؽبْ ھىضاٍٗجحۇر. ئبٌالھ ثۇ لۇرئبْ ثىٍْٗ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ، 

راق لىٍؽبْ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھ ثۇلۇرئبٔؽب ئېػىٕىػحىٓ ٍى

 ئبصِٖٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ھېچىىُ چىمّبٍضۇ.

لوٌٍىرى ثبؼالٔؽبْ –_  ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلي ضٗۋٖثٍىه لىَبِٗت وۈٔي پۇت   13

ھبٌضا صوزاسمب جبغٍىٕىضىؽبْ ۋٖ لبجحىك ئبزاثحىٓ ئ زىٕي ٍۈزى ثىٍْٗ ِۇصاپىئٗ لىٍىػمب جىرىػىضىؽبْ 



ي ئبٌالھٕىڭ ٍېحٗوٍىػي ثىٍْٗ جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ھۇزۇرالٔؽبْ ئبصَٖ ٍبسػىّۇ ٍبو

« ِٗئطىَٗجٍىرىڭالرٔىڭ جبزاضىٕي جېحىڭالر–صۇَٔبصا لىٍؽبْ گۇٔبھ »ئبصِّٖۇ؟ ئۇ وۈٔضٖ وبپىرالرؼب9 

 صېَىٍىضۇ.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ئىٍگىرى ئ جىٍٗٔٗرِۇ ئ زٌىرىٕىڭ  _  15_   14

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ثۇ ضٗۋٖثحىٓ ئۇالرؼب ئوٍٍىّىؽبْ ٍٗرصىٓ ئبزاة وٌٗگْٗ ئىضى. 

ئبٌالھ وبپىر لٗۋٍِٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا ئبزاثٕي ۋٖ سبرٌىمٕي جېحىححي، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ثۇٔىڭضىّٕۇ لبجحىك 

رٔي جٍَٗبرٌىضى. ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر ثۇرۇٔمي وبپىرالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر ئبزاثال

 لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه چۈغىْٗ ئبزاثٕي ثىٍطٗ ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ئبٌؽبْ ثوالجحي.

_  غٗوطىسوي، ثىس ِۇغرىىالرٔي ئىجرٖت ئبٌطۇْ ۋٖ وۇـرىٍىمحىٓ ٍبٔطۇْ صٖ ،  17_  16

ظ ئۈچۈْ، ثۇ لۇرئبٔضا ئۇالرؼب ثۇرۇٔمىالرٔىڭ لىططىٍىرىضىٓ جۈرٌۈن ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇ

پٗرِبٍٔىرىٕي ئىجرا لىٍىپ، جوضمبٍٔىرىضىٓ  _  ِىطبٌالرٔي ثبٍبْ لىٍضۇق. ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئِٗر

ٍېٕىپ، جٗلۋاصارٌىك لىٍطۇْ صٖ ، ثۇ لۇرئبٕٔي ِٗٔىطي ئوۈبً، ٌٗۋزى ئبضبْ، ٔبھبٍىحي روغْٗ ۋٖ 

 ٌىٌ ئٗرٖثچٗ لۇرئبْ لىٍىپ ٔبزىً لىٍضۇق.ئٗگرىٍىىحىٓ سب

_  ئبٌالھ ِۇٔضاق ثىر ِىطبٌٕي وٌٗحۈرىضۇ9 ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ جبٌىػىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ  18

سوجبٍىٕالر ئىگىضارچىٍىك لىٍىضىؽبْ ۋٖ لبٍطىطىٕي رازى لىٍىع ھٗلمىضٖ چبرىطىس لبٌؽبْ ثىر لۇي 

وجبٍىٕىٕىڭ ِۇراصىٕي ۋٖ ئۇٔي لبٔضاق رازى ثىٍْٗ، ثىرال سوجبٍىٕٕىڭ ئىگىضارچىٍىمىضا ثوٌؽبْ، س

لىٍىػٕي ثىٍىضىؽبْ لۇي ئوسػبغّۇ؟ ئۇالر ھٗرگىس ئوسػبظ ثوٌّبٍضۇ. ِۇغرىىالرِۇ و پٍىگْٗ 

سوجبٍىٕالرٔىڭ ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ لۇٌؽب ئوسػبظ چبرىطىسٌىىحٗ ۋٖ ئىىىىٍىٕىع ئىچىضىضۇر. ئِّٗب 

ِّٗي ِٗصھىَٗ ثىر ئبٌالھمىال سبضحۇر! ئِّٗب ِۇئّىٍٕٗر جوٌۇق سبجىرجٍِٗىه ئىچىضىضۇر. ئٗڭ ِۇوٗ

 ِۇغرىىالر ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ، غۇۈب ئۇالر ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغٍّٗضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضّٗٔۇ ئ ٌىطْٗ، ئۇالرِۇ چولۇَ ئ ٌىضۇ. ئبٔضىٓ  21_  26

چولۇَ صٖجبالظ وېَىٓ، ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ھِّٗىڭالر لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىڭالرٔىڭ ھۇزۇرىضا 

 لىٍىػىطىٍٗر. ئبٔضىٓ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا ئبصاٌٗت ۋٖ ئىٕطب  ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ.

_  ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر صٖ  ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ٍبوي ئبٌالھ ۋٖھَي لىٍّىؽبْ  21

ضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جۇرۇلٍۇق، ئبٌالھمب ِبۈب ۋٖھَي لىٍضى صٖ  ٍبٌؽبْ ئېَحىع ئبرلىٍىك، ئۇٔىڭ ٔبِى

جولۇؼبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر، غۇٔىڭضٖن ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ 

ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبصِٖضىّٕۇ زاٌىُ ئبصَٖ ٍولحۇر. ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ِۇھِّٗٗص 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىػّٗٔىگْٗ وبپىرالرؼب جٗھِٕٗٔٗضٖ ئورۇْ ٍولّۇ؟ ئٌٗۋٖجحٗ ثبر.

ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئٌِٗٗىَىحىضٖ ھٗلىمٗجٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ، ئۇٔي ئىّبٔي ۋٖ ئٌِٗٗي  –_ گٗ   22

ثىٍْٗ جٗضحىمٍىؽبْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ئ زٌىرىضٖ جٗلۋاصارٌىك 

سىطٍىحىٕي ٍېحىٍضۈرگْٗ وىػىٍٗرصۇر. ئۇالرٔىڭ ثېػىضا پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ جۈگٗٔجىطي ھٗزرىحي 



ّٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ ضبھبثىٍٗر ِۇھِٗ

 ۋٖ جب لىَبِٗجىىچٗ ئۇالرٔىڭ ٍوٌىضا ِبۈؽبْ ِۇئّىٍٕٗر وېٍىضۇ. 

صٖرگبھىضا ئ زٌىرى سبٌىؽبْ ھٗر جۈرٌۈن ٌٗززٖجٍىه ٔبزۇٔېّٗجٍٗر  رٖثجىٕىڭ[ ئۇالرؼب 24_  23

ؽبْ ئٗڭ ٍبِبْ ئىػٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئ چۈرۈۋېحىػىٕي ۋٖ لىٍؽبْ ثبر. ِبٔب ثۇ ثۇرۇْ لىٍىپ لوٍ

ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ثوٍىچٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِۇوبپبجٍىػىٕي و زٌٗ  ئبٌالھمب ھٗلىمىٌ 

 ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ِۇوِّٗٗي ئىجبصٖت لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ ِۇوبپبجىضۇر.

ٍْي ٍۈضرىنالرّىڭ ئبىالھ ثەّذىسي ٍۈھەٍَەد ئەىەٍھىسسبال_  25

سۈٍىقەستيىرىذىِ ۋە ثىرەر ٍبٍبّيىق ٍەتنۊزۉضىذىِ قوغذاضقب ٍېتەرىىل ئەٍەسَۈ؟ 

ئەىۋەتتە ئبىالھ ئۈّي دىِ ۋە دۇَّبىىق ثبرىىق ئىطيىرىذا ھىَبٍە قىيىطقب ۋە ئۈّي 

ثىسّىڭ »ٍبٍبّيىق قىيغۈچىالردىِ قوغذاضقب ٍېتەرىىنتۈر. ئي پەٍغەٍجەر! ئۈالر  

دەپ سېْي سبختب ٍەثۈدىىرى ثىيەُ قورقۈتىذۇ، ئبىالھ « سېْي جبزاالٍذۇئىالھيىرىَىس 

ٍوىذىِ ٍىراق قىيغبُ ئبدەٍْي توغرا ٍوىغب ٍېتەميەٍذىغبُ ھېچقبّذاق ٍېتەمچي  ھەق

 ٍوقتۈر.

_  ئبٌالھ ئىّبْ ئېَحىػمب، لۇرئبٔؽب ئِٗٗي لىٍىػمب ۋٖ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگىػىػىٗ ِۇۋٖپپٗق  26

ٍوٌضىٓ ئبزصۇرىضىؽبْ ھېچجىر ئبزصۇرؼۇچي ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ وبپىرالرٔي ۋٖ  لىٍؽبْ ئبصِٖٕي جوؼرا

 گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب لبصىر ئِٗٗضّۇ؟! _  ئبضىٌ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثۇجالرؼب چولۇٔىضىؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالرصى9ٓ  27

صٖ  « ئبٌالھ ٍبراجمبْ»ۇالر چولۇ9َ صٖ  ضورىطبڭ، ئ« ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي وىُ ٍبراجمبْ»

ِبۈب ئېَحىپ ثېرىڭالرچۇ! »جبۋاة ثېرىضۇ ۋٖ ٍبراجمۇچي ئبٌالھٕي ئېحىرا  لىٍىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئٗگٗر ئبٌالھ ِبۈب ثىرٖر زىَبْ _ زٖسّٗت ٍٗجىۈزۈغٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔي ِٗٔضىٓ ٍىراق لىٍىػمب 

 جۈرۈۋېحىػىٗ ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجٍىرىڭالرٔىڭ وۈچي زٖسّٗجٕي و _  ٍبوي ِبۈب ٍٗجىْٗ زىَبْ 

ٍېحِٗضۇ؟ ئبٌالھ ِبۈب رٖھّٗت لىٍىػٕي ٍبوي ِبۈب ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزۈغٕي ئىراصٖ لىٍطب، 

صٖ  جبۋاة « وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ»ئۇالر چولۇ9َ « ثۇجٍىرىڭالرٔىڭ ئۇٔي جوضۇۋېٍىػمب وۈچي ٍېحِٗضۇ؟

زٖسّٗجحىٓ  –ب ٍېحٗرٌىىحۇر، ئۇ ِبۈب وۇپبٍىضۇر، ئ زىٕي زىَبْ ئبٌالھ ِبۈ»ثېرىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِٗٔپٗئٗت وٌٗحۈرۈغحٗ ِٗصٖجىبر جىٍىگٍٗٔٗر ئبٌالھمب جبٍبٔطۇْ.  –لوؼضاغحب ۋٖ ئ زىگٗ پبٍضا 

چۈٔىي ئبٌالھ ٍبٌؽۇز ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر ۋٖ ھِّٗىگٗ ٍېحٗرٌىىحۇر. ئبٌالھ ِېٕىڭ ثبرٌىك 

 «.ىٗ ٍېحٗرٌىىحۇرئىػٍىرىّٕي ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثېرىػ



ضىٍٗر »ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  _36_  28

ئ زۈۈالر لبٍىً ثوٌۇ  جۇجمبْ ٍوٌۇۈالر ثوٍىچٗ ئىع لىٍىۋېرىڭالر، چۈٔىي ضىٍٗر ئىجبصٖجىٗ الٍىك 

 ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔۇۋاجىطىٍٗر، ئۇالر ضىٍٗرگٗ ھېچ ئىع لىٍىپ ثېرٌٍّٖٗضۇ. ِّٗٔۇ ئبٌالھ

ثۇٍرۇؼبْ جٗۋھىض، ئىّبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌِٗٗضىٓ ئىجبرٖت ئ ز ٍوٌۇَ ثوٍىچٗ ئىع لىٍؽۇچىّْٗ. ثۇ 

صۇَٔبصا رٖضۋا لىٍؽۇچي ئبزاثٕىڭ وىّگٗ وېٍىضىؽبٍٔىمىٕي، ئبسىرٖجحىىي ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثٕىڭ وىّگٗ 

 «.چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر

ىس ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي جبھبْ ئٗھٍىٕي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالظ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ ث 31

ئۈچۈْ ھېىّٗت ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍضۇق، وىّىي ئۇٔىڭ ٔۇرى ثىٍْٗ ھىضاٍٗت جبپىضىىْٗ، ئۇٔىڭ 

پىرىٕطىپٍىرىضا چىڭ جۇرىضىىْٗ، ثۇٔىڭ –و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍىضىىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لبٔۇْ 

ّىي ئ زىگٗ ھٗلىمٗت ئبٍبْ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ئېسىپ پبٍضىطي ئۇ وىػىٕىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ، وى

وېحىضىىْٗ، ثۇٔىڭ زىَىٕىّۇ ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ، ئۇ وبپىرٌىمي ثىٍْٗ ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ 

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي سبجىرىٍٗغىٗ ۋٖ ئۇالرصىٓ ھېطبة 

ؽب ِٗججۇرٌىؽۇچىّۇ ئِٗٗضطْٗ، ضْٗ پٗلٗجال ھٗق ئېٍىػمب ِٗضئۇي ئِٗٗضطْٗ، ئۇالرٔي ئىّبٔ

 صىٕٕي ٍٗجىۈزگۈچىطْٗ.

_  ئىٕطبٔالرٔىڭ ئٗجىٍي جوغمبْ چبؼضا ئۇالرٔىڭ جېٕىٕي ئبٌىضىؽبْ زات ئبٌالھحۇر. ثۇ چوڭ  31

ئ ٌۈَ ثوٌۇ ، ئۇ ئٗجٌٕٗىڭ جوغۇغي ثىٍْٗ ئ ٌىضىؽبْ ھٗلىمىٌ ئ ٌۈِضۇر. ئبٌالھ ٍٗٔٗ ئٗجىٍي 

ٕي ئۇسٍىؽبْ چبؼضا ئبٌىضۇ. ثۇ وىچىه ئ ٌۈِضۇر. ئبٌالھ ثۇ جبٔالرٔىڭ ئىچىضىٓ جوغّىؽبٔالرٔىڭ جېٕى

ئٗجىٍي جوغۇ  لبٌؽبٍٔىرىٕي جۇجۇ  لېٍىپ، ئٗجىٍي جوغّىؽبٍٔىرىٕي ثوٌطب ئٗجىٍي ۋٖ رىسلي 

ثېرىپ، ئۇالرٔي ئ ز ئىگىٍىرىٕىڭ ثٗصٍٖٔىرىگٗ لبٍحۇرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ  لوٍۇ جوغمۇچٗ 

جېٕىٕي ئېٍىپ لېٍىپ، ئۇسٍىؽبٔالرٔىڭ جېٕىٕي ثٗصىٕىگٗ لبٍحۇرۇغىضا پىىىر  ئ ٌگٍٗٔٗرٔىڭ

 ٍۈرگۈزىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىٕي و رضىحىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

، ئ زٌىرى چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجٍىرىٕي غبپبئٗجچي لىٍىۋاٌضىّۇ؟ لوٍۇ _ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي  32

ىڭ ئبٌضىضا غبپبئٗت لىالِضىىْٗ؟  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ثۇجٍىرى ئۇالرؼب ئبٌالھٕ

ضىٍٗر ِٗزوۇر ثۇجٍىرىڭالرٔي غبپبئٗت لىٍىضۇ صٖ  گۇِبْ لىالِطىٍٗر؟ ثۇجٍىرىڭالر ھېچ ٔٗرضىگٗ »

ئىگٗ ثوالٌّبٍضىؽبْ ۋٖ ھېچ ٔٗرضىٕي ضٗزٍِٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗر جۇرضىّۇ، ئۇالرٔي غبپبئٗجچي 

 «.لىٍىۋاالِطىٍٗر؟

غبپبئٗجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  33

ئىٍىىضىضۇر، ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ 



پبصىػبھٍىمي ۋٖ ئىگىضارچىٍىمي ئبٌالھمب سبضحۇر. ھېچىىُ ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ئۇٔىڭ رۇسطىحىطىس 

ٌّبٍضۇ. ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئىگىطي، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئ زى سبٌىؽبْ غبپبئٗت لىال

ثوٍىچٗ ئىع لىٍىضىؽبْ زات ثوٌؽبْ ئىىْٗ، غبپبئٗجٕي ئبٌالھحىٕال جىٍٗظ، ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمىال 

لىٍىع وېرٖن. چۈٔىي ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئىىْٗ، غبپبئٗجّۇ ئۇٔىڭ ئىٍىىضىضۇر. 

ئٗت ھٗرگىسِۇ لوٌىضىٓ ھېچجىر ئىع وٌٍّٗٗضىؽبْ، ھېچىىّگٗ پبٍضا ٍبوي زىَبْ غبپب

ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ضبسحب ئىالھالرصىٓ ضوراٌّبٍضۇ. ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، 

ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئېٍىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب 

 «.لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر

ڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي جىٍؽب ئېٍىٕطب، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػىٗ _ ئبٌالھٕى 34

ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرٔىڭ ئىچي ضىمىٍىپ صىٍٍىرى ٔٗپرٖجٍىٕىپ وېحىضۇ. ِۇغرىىالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئورٔىؽب 

 لوٍۇۋاٌؽبْ ثۇجالر ۋٖ ثبغمب ضبسحب ئىالھالر جىٍؽب ئېٍىٕطب، ئۇالر سۇغبٌٍىمحىٓ ٍبٍرا  وېحىضۇ.

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ، ٍوغۇرۇٕٔي ۋٖ ئبغىبرىٕي  ئي»_ ئېَحمىٕىي،  35

ثىٍگۈچي ئبٌالھ! ضْٗ لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔضىٍىرىڭٕىڭ ئبرىطىضا ئۇالرٔىڭ ضْٗ جوؼرۇٌۇق ئىشحىال  

لىٍىػمبْ ض زٌىرى ئۈضحىضٖ ئٌٗۋٖجحٗ ھ وۈَ چىمىرىطْٗ. ضېٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلۇۈٕي، ٍېگبٔٗ 

ۋٖ ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىڭگٗ ثوٌؽبْ ئىّبٔىّٕي ۋٖضىٍٗ لىٍىپ ضٗٔضىٓ پبصىػبھٍىمىڭٕي، ضبۈب 

جىٍٍّٗٗٔىي، ِېٕي ئ ز پٗزٌىڭ ثىٍْٗ ئىٕطبٔالر ئىشحىال  لىٍىػمبْ ئىػٕىڭ ھٗلىمىحىگٗ 

)ثۇ پٍٗؽِٗجٗر « ٍېحٗوٍىگىٓ، غٗوطىسوي، ضْٗ سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىڭٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗطْٗ

 –ۇ ، ثۇٔىڭضا ئبٌالھ جبئبالؼب صۇئب لىٍىػحب، ئۇٔىڭ ئىطىُ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صۇئبضي ثوٌ

ضۈپٗجٍىرىٕي ۋٖ صۇئب لىٍؽۇچي ئ زىٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي ۋٖضىٍٗ لىٍىپ جۇرۇ  صۇئب 

 لىٍىع الزىٍّىمىٕي ھٗلمىضٖ جٌٗىُ ثېرىٍگْٗ .

  ٔٗرضٗ _  ئٗگٗر ٍٗر ٍۈزىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي، ٍٗٔٗ غۇٔىڭضٖن ثىر ھٗضطٗ و  36

ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئىٍىىضٖ ثوٌطب ئىضى، ئۇالر ئۇٔي لىَبِٗت وۈٔىضىىي لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ 

ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ ـىضٍٗ لىٍىپ ثېرىۋٖجىْٗ ثوالجحي. ٔبۋاصا ئۇالر غۇٔضاق ـىضٍٗ ثٗرگْٗ جٗلضىرصىّۇ، 

لبجحىك ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  ثۇ ئۇالرصىٓ ھٗرگىس لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ، ثۇ ـىضٍٗ ئۇالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ 

ئ زٌىرى صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ثېػىؽب وېٍىضىؽبٍٔىمىٕي  ئۇالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓلبالٌّبٍضۇ. ئۇ وۈٔضٖ 

 سىَبٌىؽىّۇ وٌٗحۈرۈ  ثبلّىؽبْ لبجحىك ئبزاثالر ئبغىبرا ثوٌىضۇ.

ا ثوٌىضۇ. چۈٔىي _ لىَبِٗت وۈٔي ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ ثبرٌىك لىٍّىػٍىرى ئبغىبر 37

ئۇالر ئبٌالھمب الٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ ضۈپٗت ۋٖ ھٗرىىٗجٍٗرٔي ِٗٔطۇ  لىٍضى ۋٖ صۇَٔبصىىي 



ھبٍبجىضا و پٍىگْٗ ٍبِبٍٔىمالرٔي ضبصىر لىٍضى. ئۇ ِۇغرىىالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا پٍٗؽِٗجٗر 

ٍححي. غۇۈب ئۇالرٔي ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕي ِٗضشىرٖ لىالجحي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔٗ

 ئ زٌىرى ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ئبزاة لورغىۋاٌىضۇ.

_ ئىٕطبٕٔىڭ ثېػىؽب ثىرٖر ثبالٍىئبپٗت وٌٗطٗ، رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍىپ ئۇٔىڭضىٓ  38

ثېػىؽب وٌٗگْٗ ثبالٔي و جۈرۈۋېحىػىٕي جٌٗٗ  لىٍىضۇ، ثىس ئۇٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ثبالٔي 

ٓ ثىرٖر ٔېّٗت ئبجب لىٍطبق، ئۇ رٖثجىٕي ئىٕىبر و جۈرۈۋٖجطٗن ۋٖ ئۇٔىڭؽب صٖرگبھىّىسصى

 ز ئبِىحىُ ثۇ )ٔېّٗت  ِبۈب پٗلٗت ئ»وٗرٍِٖىرىگٗ جېٕىۋېٍىپ9   –لىٍىپ، ئۇٔىڭ پٗزي 

ِېٕىڭ ثۇ ٔېّٗجىٗ ھٗلٍىك ئىىٍٗٔىىىّٕي ثىٍگٍٗٔىىي  ئبٌالھٍٗٔي « )صىٓ وٌٗضى

ٍېمىٓ وىػىٍٗرصىٓ  ٔىڭؽبئۇٕىڭ صٖرگبھىضا ئبٌالھئۈچۈْ ئۇٔي ِبۈب ئبجب لىٍضى. ئٗگٗر ِْٗ 

ئۇٔضاق ئِٗٗش،  صٍٖضۇ.    لىٍّىؽبْ ثوالجحيثوٌّىؽبْ ثوٌطبَ، ثۇ ٔېّٗجٕي ِبۈب ئبجب لىٍّب

ثۇ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕي غۈوۈر لىالِضۇ ٍبوي جۇزوورٌۇق لىالِضۇ صٖ  ضىٕبٍضىؽبْ ثىر 

ضىٕبلحۇر. ٌېىىٓ، ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئ زىٕىڭ ٔبصأٍىمي، ئبٌالھ ھٗلمىضٖ ٍبِبْ گۇِبٔضا 

ثوٌؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ. غۇۈب ئۇالر ضىٕبلٕي ٔېّٗت صٖ  

 ۋاٌىضۇ.چۈغىٕى

_  ثۇ وبپىرالر ئېَحمبْ ثۇ ض زٔي ئۇالرصىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ وبپىر لٗۋٍِٗرِۇ ئېَحمبْ.  46

صۇَٔبضي ۋٖ ثبٌىٍىرى ئۇالرؼب ئبزاة وٌٗگْٗ چبؼضا ئۇالرؼب  –ئۇالرٔىڭ صۇَٔبٌىمحىٓ ئېرىػىْٗ ِبي 

 لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى.

_  ثۇ ض زٔي ئېَحمبْ ثۇرۇٔمي وبپىر لٗۋٍِٗر ئ زٌىرى لىٍؽبْ ٍبِبٍٔىمالرٔىڭ جبزاضىٕي  41

جبرجحي. ئۇالر ئبسىرٖجىٗ ثبرِبً جۇرۇ  ِۇغۇ صۇَٔبصىال جبزاالٔضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭ 

ضىٕي ئىچىضىىي ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرِۇ غۇٔضاق ض زٌٗرٔي لىٍضى. ئۇالر لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزا

چولۇَ جبرجىضۇ، ئۇالرِۇ ثۇرۇٔمي وبپىرالر جبزاالٔؽبٔضٖن جبزاٌىٕىضۇ، ئۇالر ٍبوي ئۇالرصىٓ ثۇرۇٔمىالر 

 ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗرگىس لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ.

_ ئۇالر ثىٍِّٗضۇوي، ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔؽب رىسىك ئبجب لىٍؽبٍٔىمي ئۇ ئىٕطبٕٔىڭ ٍبسػي  41

چۈٔىي ئبٌالھ ئ زىٕىڭ چٗوطىس ھېىّىحي ثىٍْٗ ٍٍِٗي جٗلۋاصار  ئىىٍٗٔىىىٕي و رضٗجٍّٗضۇ،

ِۇئّىٓ ثوٌطۇْ ٍبوي گۇٔبھىبر وبپىر ثوٌطۇْ، ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي وٗڭ 

لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىضۇ. غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ 

پٗرِبٍٔىرىؽب _  ا ۋٖ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ رىسلىٕي جبر لىٍىػىضا، ئبٌالھٕىڭ ئِٗررىسلىٕي وٗڭ لىٍىػىض

 ئىػىٕىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ روغْٗ ئىجرٖجٍٗر ثبر.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! و   گۇٔبھ لىٍؽبْ ۋٖ گۇٔبھٕي لىٍىۋېرىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ  42

بھٕي و   لىٍضۇق صٖ  ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ضىٍٗر گۇٔ»ثٗٔضىٍىرىّگٗ ئېَحمىٕىي، 

ئۈِىضضىسٌّٗٔٗۈالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍبٔؽبْ وىػىٕىڭ ھٗرلبٔچٗ 

و   گۇٔبھي ثوٌطىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇٔىڭ جىّي گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. چۈٔىي، ئبٌالھ جٗۋثٗ 

 ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي 

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغۈ ، ئۇٔىڭضىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ  43

ثبغمب ھېچىىّٕىڭ ٍبرصىّىگٗ ئېرىػٌٍّٗٗضىؽبْ وۈْ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، گۇٔبھٍىرىڭالرؼب جٗۋثٗ 

  ٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىڭالر.لىٍىپ رٖثجىڭالر جٗرٖپىٗ ٍۈزٌىٕىڭالر ۋ

ضىٍٗر ؼٗپٍٗجحٗ جۇرؼبْ ۋالىححب ئۇغحۇِحۇت ئبزاة وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، رٖثجىڭالر جٗرىپىضىٓ  _ 44

ٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبثالرٔىڭ ئٗڭ ئٗۋزىٍي ۋٖ ئٗڭ ٍبسػىطي ثوٌؽبْ لۇرئبٔؽب ئٗگىػىڭالر، ئبٌالھ 

 ٍېٕىڭالر. ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي لىٍىڭالر، ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرصىٓ

ئىجبصٖجحٗ  –صۇَٔبصا ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي زاٍٗ لىٍىۋٖجىٍٗٔىىىّگٗ، جبئٗت »_ ثىراۋ9  45 

_  وٗجىۈزۈ  لوٍؽبٍٔىرىّؽب ئىطىث! ِْٗ صۇَٔبصىىي ۋالحىّضا راضححىٕال ئبٌالھٕىڭ ئِٗر

رصىٓ ثوٌؽبْ پٗرِبٍٔىرىٕي، ئۇٔىڭ وىحبثىٕي، پٍٗؽِٗجىرىٕي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٔال

صٖ  لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىضىؽبْ وۈْ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ رٖثجىڭالرؼب ئىحبئٗت لىٍىڭالر « ئىىّْٗٔٗ

 ۋٖ گۇٔبھٍىرىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍىڭالر. 

ئبٌالھ ِېٕي ھٗق صىٕؽب ٍېحٗوٍىگْٗ ثوٌطب ئىضى، ِّٗٔۇ ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھمب »ٍبوي  [47_  46 

صېَىػحىٓ، ٍبوي لىَبِٗت « ضبلالٔؽۇچىالرصىٓ ثوالجحىُ غېرىه وٌٗحۈرۈغحىٓ ۋٖ گۇٔبھ لىٍىػحىٓ

وبغىي صۇَٔبؼب لبٍحىػىّؽب ِۇِىىٓ ثوٌطب ئىضى، »وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي و رگْٗ چبؼضا9 

ئٌٗۋٖجحٗ ِْٗ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچىالرصىٓ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئٗگٗغىۈچىٍٗرصىٓ 

 ٖثجىڭالرؼب ئىحبئٗت لىٍىڭالر.صېَىػحىٓ ثۇرۇْ ر« ثوٌؽبْ ثوالجحىُ

_ ئٌِٗٗىَٗت ضْٗ صېگٗٔضٖن ئِٗٗش. ضبۈب ِېٕىڭ ھٗلىمٗجىٗ ئوپئوچۇق صاالٌٗت  48

لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجٍىرىُ وٌٗگْٗ ئىضى، ئِّٗب ضْٗ ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىضىڭ، ئۇٔي لوثۇي 

ٕىبر لىٍىضىؽبْ لىٍىػحىٓ چوۈچىٍىك لىٍىپ ثبظ جبرجمبْ ۋٖ ئبٌالھٕي، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئى

 وبپىرالصىٓ ثوٌؽبْ ئىضىڭ.

_ لىَبِٗت وۈٔي ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب الٍىك  56

صېگٗٔضٖن « ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر، ئۇٔىڭ غېرىىي ثبر»وٌٍّٗٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ِٗٔطۇ  لىٍىپ، 

جىٍٗٔىىىٕي و رىطْٗ، ئبٌالھمب ض زٌٗرٔي لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕىڭ لبپمبرا ثوٌۇ  وٗ



چوۈچىٍىك لىٍىپ ئۇٔىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍّىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍّىؽبْ 

 ِۇجٗوٗثجىرٌٗر ئۈچۈْ جٗھِٕٗٔٗضٖ ئورۇْ ٍولّىىْٗ؟ ئٌٗۋٖجحٗ ثبر.

_ ئبٌالھ پٗرزٌٗرٔي ئبصا لىٍىپ، ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرۇ  جٗلۋاصارٌىك  51

ىٍؽبٔالرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈ  ِۇراصىؽب ٍٗجىۈزۈظ ئبرلىٍىك، ئۇالرٔي صوزاسحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ل

لۇجمۇزىضۇ، ئۇالر صوزار ئبزاثىؽب ئۇچرىّبٍضۇ. ئۇالر صۇَٔبصا لبٌضۇرۇ  وٌٗگْٗ ٔٗرضىٍىرى ئۈچۈْ 

 ھٗرگىس لبٍؽۇرِبٍضۇ.

ھِّٗىطىٕىڭ رٖثجىضۇر، ھِّٗىطىٕي  _ ئبٌالھ ثبرٌىك ِٗۋجۇصاجٕىڭ ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچىطىضۇر، 51

 ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ ھبِىَضۇر.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ سٗزىٕىٍىرىٕىڭ ئبچمۇچٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. ثٗٔضىٍىرىگٗ  52

پبوىحالرٔي  _  روغْٗ صٌٖىً  ئۇٔىڭضىٓ سبٌىؽبٍٔىرىٕي ثېرىضۇ. لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭضىىي

ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر ثۇ صۇَٔبصا ئىّبٔضىٓ ِٗھرۇَ لېٍىع ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ 

 ثوٌطب صوزاسحب ِٗۈگۈ لېٍىع ثىٍْٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

ئي ئبٌالھٕي جؤۇِىؽبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  53

الر! ِېٕي ئبٌالھٕي لوٍۇ ، ئىجبصٖجىٗ لٗجئىٌ الٍىك ثوٌّىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب ٔبصأ

 «.ثۇٍرۇِطىٍٗر؟

ئٗگٗر »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ۋٖ ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگ9ٗ  _ 55_  54 

ضْٗ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرضٗڭ، ضېٕىڭ ثبرٌىك ٍبسػي ئٌِٗٗىڭ ئٌٗۋٖجحٗ ثىىبر 

ثوٌۇ  وېحىضۇ، ضْٗ ئٌٗۋٖجحٗ صىٕضىٓ چىممبْ ۋٖ ئبسىرٖجحٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصىٓ ثوٌۇ  لبٌىطْٗ. 

غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ئبصِٖٕىڭ ٍبسػي ئٌِٗٗي لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! چۈٔىي ئبٌالھمب 

غۇۈب ضْٗ ئبٌالھمب ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍؽىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرصىٓ 

 صٖ  ۋٖھَي لىٍىٕضى.« ثوٌؽىٓ

ٍىضىؽبْ _ ئۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي الٍىمىضا ئۇٌۇؼٍىّىضى. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھمب لى 56

زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي لوغۇۋاٌضى. ئۇالر  _  ئىجبصٖجىٗ ھېچىىّگٗ پبٍضا 

ئبغۇ ئبجىس ِٗسٍۇلبجٕي ئۇٌۇغ ٍبراجمۇچي ئبٌالھمب جٗڭ لىٍىۋاٌضى. لىَبِٗت وۈٔي زېّىٓ 

پۈجۈًٍٔٗ ئبٌالھٕىڭ چبۈگىٍىضا ثوٌىضۇ، ئبضّبٔالر ئبٌالھٕىڭ ئوڭ لوٌىضا لبجٍىٕىپ جۇرىضۇ، 

 ٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر.ئب



_ ضۇر چېٍىٕؽبْ چبؼضا، ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ئبٌالھ سبٌىؽبٔضىٓ ثبغمب  57

ِٗسٍۇلبجٕىڭ ھِّٗىطي ئ ٌىضۇ، ئبٔضىٓ ثبرٌىك سبالٍىمٕىڭ جىرىٍىپ ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ھېطبة 

اـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىىىٕچي لېحىُ ضۇر چبٌؽبْ ھبِبْ ئۇالر لٗثرىٍىرىضىٓ ثېرىػي ئۈچۈْ، ئىطر

 جۇرۇ ، ئبٌالھ ئِٗضى ثىسٔي لبٔضاق لىالر؟ صٖ  وۈجۈ  جۇرىضۇ.

_  لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ ئۇالرؼب ئ زىٕي  58

ورۇ  وېحىضۇ، پٗرىػحىٍٗر ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ زېّىٓ ئۇٔىڭ ٔۇرى ثىٍْٗ ٍ –و رضٗجىْٗ چبؼضا،  ٍٗر 

ٔبِٗ _ ئِٗبي صٖپحىرىٕي ئېچىپ ئوجحۇرىؽب لوٍىضۇ. ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ  صىٕٕي 

ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ۋٖ لٗۋِىٕىڭ لبٔضاق لىٍؽبٍٔىمي جوؼرۇٌۇق ضورىػي ئۈچۈْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ 

ٗجٍىرىّۇ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗر ئٗگٗر گۇۋاھچىالر وٌٗحۈرۈٌىضۇ. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئۈِّ

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىپ جۇرۇۋاٌطب، ئۇالرؼب لبرغي 

گۇۋاھٍىك ثېرىع ئۈچۈْ ھبزىر لىٍىٕىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئوجحۇرىطىضا ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ ئبصاٌٗت 

ٍّٗحىٍىع ثىٍْٗ ٍبوي گۇٔبھي و پٍٗحىٍىع ثىٍْٗ ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ثىرٖر وىػىٕىڭ ضبۋاثي وې

 ئۇٔىڭؽب ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ.

ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي  _  _ ئبٌالھ ھٗرثىر ئبصِٖٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي  66

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ  _  جوٌۇق ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا لىٍىۋاجمبْ ٍبسػي 

 ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ھِّٗىطىٕي

_ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر جٗھِٕٗٔٗگٗ جو   _  جو   61

ثوٌۇ  ھٍٗضىٍىضۇ، ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ٍېحىپ وٌٗگٗٔضٖ، جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗضئۇي لبجحىك لوي 

ىػمب ئبٌالھمب ٔېّ»پٗرىػحىٍٗر جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ٍٗجحٗ صٖرۋازىطىٕي ئبچىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب وبٍىپ9 

ئبضىٍَىك لىٍضىڭالر، ئۇٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ٔېّىػمب ئىٕىبر لىٍضىڭالر؟ ضىٍٗرگٗ 

رٖثجىڭالرٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثېرىضىؽبْ، ضىٍٗرٔي لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ 

ئٌٗۋٖجحٗ 9 »صٍٖضۇ. ئۇالر ئ ز گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىپ« پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئٗۋٖجىٍّىگّٗٔۇ؟

ئٗۋٖجىٍگْٗ، ثىسگٗ رٖثجىّىسٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى وٌٗگْٗ ۋٖ ثىسٔي ثۇ وۈٕٔىڭ ئبزاثىضىٓ 

ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئىضى. ئِّٗب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وبپىرالرؼب جېگىػٍىه ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي 

 صٍٖضۇ.« ھ وۈَ ئبٌٍىجۇرۇْ چىمىرىٍىپ ثوٌؽبْ

جٗھِٕٕٗٔٗىڭ صٖرۋازىٍىرىضىٓ »لىٍؽبْ ھبٌضا ئۇالرؼب9 _ وبپىرالرٔي سبرٌىؽبْ ۋٖ رٖضۋا  61

وىرىڭالر، جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈ لېٍىڭالر، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ 

 صېَىٍىضۇ.« چوۈچىٍىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ جبٍي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ!



ْ غٗرىئٗت ثوٍىچٗ ئِٗٗي _ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼب 62

لىٍؽبْ جٗلۋاصارالر جٕٗٔٗجىٗ جو  _ جو  ثوٌؽبْ ھبٌضا ِبۈضۇرۇٌىضۇ. ئۇالر جٕٗٔٗجىٗ ٍېحىپ 

وٌٗگْٗ چبؼضا، جٕٗٔٗجٕىڭ صٖرۋازىٍىرى ئېچىٍىپ ثوٌؽبْ ثوٌىضۇ، جٕٗٔٗجىٗ ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر 

ۇالرٔي سۇغبي لىٍىضۇ، ئۇالرٔي لىسؼىٓ لبرغي ئبٌىضۇ، ئۇالرؼب سۇظ سٗۋٖرٌٗرٔي ٍٗجىۈزۈ  ئ

ضىٍٗرگٗ ثبرٌىك »ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٕىڭ ئٗضٗرٌىرىضىٓ پبن ئىىٍٗٔىىىٕي ِبسحبٍضۇ ۋٖ ئۇالرؼب9 

ئبپٗجٍٗرصىٓ ئبِبٍٔىك ثوٌطۇْ، ئٗھۋاٌىڭالر ٍبسػي ۋٖ و ۈۈٌٍۈن ثوٌطۇْ، جٕٗٔٗجىٗ وىرىڭالر ۋٖ 

 صٍٖضۇ.« ِٗۈگۈ جٕٗٔٗجحٗ لېٍىڭالر

ىي، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ جىٍي ئبرلىٍىك ثىسگٗ لىٍؽبْ ئبٌالھمب غۈورى»_ ِۇئّىٍٕٗر9  63

ۋٖصىطىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرصى، ثىسٔي جٕٗٔٗجٕىڭ زېّىٕىؽب ۋارىص لىٍضى، ثىس ئِٗضى جٕٗٔٗجحٗ 

ئ زىّىس سبٌىؽبْ جبٍؽب ثېرىپ جۇرىّىس. جبئٗت _ ئىجبصٖجٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  لىٍؽۇچىالرٔىڭ ِۇوبپبجي 

 صٍٖضۇ.« ٔېّىضېگْٗ ٍبسػي!

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ رٖثجىٕي ثبرٌىك ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبن صٖ   64

ضۈپٗجٍٗ  ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَحمبْ، ئۇٔي ِٗصھىٌَٗٗ  ھِٗضۇضبٔب ئېَحمبْ ھبٌضا، ئٗرغٕىڭ 

ٍىك ئٗجراپىٕي ئورا  جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئوجحۇرىطىضا ئبصاٌٗت ۋٖ ھٗلمبٔىَ

ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ، ئىّبْ ئٗھٍىٕي جٕٗٔٗجٍٗرگٗ، وبپىرالرٔي صوزاسمب وىرگۈزىضۇ. ئبٔضىٓ 

ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب غۈورىىي، ئۇ جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثىٍْٗ صوزار ئٗھٍي »

_  صېَىٍىضۇ. )ثۇ ٍٗرصىىي غۈوۈر ئبٌالھٕىڭ پٗزي« ئوجحۇرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمبرصى

 رٍِٖىرىگٗ، ئۇٔىڭ ئبصاٌىحىگٗ ۋٖ ھېىّىحىگٗ لبرىحىٍؽبْ غۈوۈرصۇر .وٗ



 غبفىر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 بِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي ._ د 1

لۇصرىحي ثىٍْٗ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي ثوٍطۇٔضۇرؼۇچي ۋٖ ھِّٗىٕي  _  ثۇ چٗوطىس وۈچ  [2_  1

ثىٍىپ جۇرؼۇچي، گۇٔبھىبرالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچي، جٗۋثٗ لىٍؽۇچىالرٔىڭ 

جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍؽۇچي، گۇٔبھ لىٍىپ جٗۋثٗ لىٍّىؽبٔالرٔي لبجحىك ئبزاثٍىؽۇچي، ئىحبئٗت 

ئېھطبْ لىٍؽۇچي ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب –ىگٗ ئىٕئبَ ۋٖ پٗزي لىٍؽۇچي ثٗٔضىٍىر

ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبٔضۇر. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، لىَبِٗت 

وۈٔي ھِّٗٗ سبالٍىك ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب جوپٍىٕىضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرىگٗ جېگىػٍىه 

 ٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ.ِۇوبپبجى

_ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىرٌىىىٕي ثبٍبْ لىٍؽبْ صٌٖىٍٍىرى جوؼرىطىضا پٗلٗت  3

ئبٌالھٕىڭ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرال جبالظ _ 

لىمٗجىٗ لبرغي چىمّبلچي ثوٌىضۇ. ئي جبرجىع لىٍىػىضۇ ۋٖ ئ زىٕىڭ ضٗپطٗجىٍىرى ثىٍْٗ ھٗ

ضېحىك ۋٖ ھٗرسىً ضٗۋٖثٍٗر ثىٍْٗ غٗھٗرٌٗرٔي وېسىپ ٍۈرۈغٍىرى، _  پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔىڭ ضوصا

 صۇَٔبٌىمحىٓ ئېرىػىٍٗٔىرى ضېٕي ئبٌضا  لوٍّىطۇْ.

_  ئبغۇ وبپىرالرصىٓ ثۇرۇْ ٔۇھ لٗۋِي ۋٖ ئۇالرصىٓ وېَىٕىي ئبص، ضِٗۇص لبجبرٌىك  4

حب ثىرٌٗغىْٗ لٗۋٍِٗرِۇ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئىضى. ثۇ لٗۋٍِٗرصىٓ ئىٕىبرچىٍىم

ھٗرثىر لٗۋَ ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈغىٗ، ئبزاثالغمب، ھٗجحب ئۇٔي ئ ٌحۈرۈغىٗ 

ئۇرۇٔؽبْ ئىضى. ئۇالر ھٗلٕي ثىىبر لىٍىۋېحىع ئۈچۈْ ئ زىٕىڭ ثبجىً ض زٌىرى ثىٍْٗ ِۇٔبزىرٖ 

ي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي جبزاٌىضىُ. ِېٕىڭ ئبزاثىُ لبٔضاق ئىىْٗ؟ وېَىٕىىٍٗرگٗ لبٔضاق لىٍىػح

 ئىجرٖت ثوٌضى؟

_ ئ زىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗرگٗ ئبزاة جېگىػٍىه  5

ى جېگىػٍىه صېگْٗ ض ز« غٗوطىسوي ئۇالر صوزار ئٗھٍىضۇر»ثوٌؽبٔضٖن، وبپىرالرؼب رٖثجىڭٕىڭ9 

 ثوٌضى.



_ ئٗرغٕي و جۈرۈ  جۇرىضىؽبْ ۋٖ ئٗرغٕىڭ چ رىطىضٖ جۇرىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر رٖثجىٕي الٍىك  6

ٔۇلطبٔضىٓ پبن صٖ  جٗضجىھ ئېَحىضۇ، ئۇٔىڭؽب   –غٗوىٍضٖ ِٗصھىٌَٗٗ ، ئۇٔي ثبرچٗ ئٍٗىت 

ئۇالر ئېَحىضۇوي9 ھٗلىمىٌ رٖۋىػحٗ ئىّبْ ئېَحىضۇ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئۇٔىڭضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٍٗضۇ. 

ئي رٖثجىّىس! ضېٕىڭ رٖھّىحىڭ ۋٖ ئىٍىّىڭ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ، ضبۈب غېرىه »

وٌٗحۈرگٍٗٔىه گۇٔبھىضىٓ ۋٖ ثبغمب گۇٔبھالرصىٓ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ضْٗ 

ٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ثۇٍرۇؼبْ جوؼرا ٍوٌضا ِبۈؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، ئۇالر

 ضبلٍىؽىٓ.

_  ئي رٖثجىّىس! ضْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبجب  _  ثوۋىٍىرى، ئبٍبٌٍىرى ۋٖ ئٗۋالصٌىرى  7

ئىچىضىٓ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرٔي ئۇالرؼب ۋٖصٖ لىٍؽبْ ِٗۈگۈٌۈن جٕٗٔٗجىٗ 

ڭضا، جٗصثىرٌىرىڭضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ وىرگۈزگىٓ. ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجطْٗ، ئىػٍىرى

 ئىع لىٍؽۇچىطْٗ.

_ )ئي رٖثجىّىس!  ضْٗ ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرىٕىڭ ٍبِبْ ئبلىۋىحىضىٓ ضبلٍىؽىٓ، ئۇالرٔي  8

جبزاٌىّىؽىٓ، لىَبِٗت وۈٔىضىىي ھېطبة ٍِٗضأىضا ضْٗ وىّٕىڭ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕي وٗچۈرۈۋٖجطٗڭ، 

لىٍؽبْ ۋٖ ئ ز پٗزٌىڭ ثىٍْٗ ئۇٔي صوزار ئبزاثىضىٓ  غۈثھىطىسوي، ضْٗ ئۇٔىڭؽب وبجحب رٖھّٗت ئبجب

 «.ضبلال  لبٌؽبْ ثوٌىطْٗ. ِبٔب ثۇ جٗۈضاغطىس  وبجحب ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر

_ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ صوزار ئبزاثىٕي و رگٗٔضىٓ  16

ثىرىگٗ ؼٗزٖ  لىٍىضۇ. غۇ چبؼضا جٗھِٕٗٔٗگٗ _  جٗٔٗ لىٍىضۇ ۋٖ ثىر _  وېَىٓ، ئ زىگٗ ئ زى جبپب

_ ثىرىڭالرؼب  ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ ثوٌؽبْ ؼٗزىپي ضىٍٗرٔىڭ ثىر»ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب9 

ثوٌؽبْ ؼٗزىپىڭالرصىٓ ئېػىپ چۈغىضۇ، چۈٔىي صۇَٔبصىىي چېؽىڭالرصا ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىّبٔؽب ۋٖ 

ّۇ، ضىٍٗر ثۇ صٖۋٖجٕي لوثۇي لىٍّىضىڭالر ۋٖ ئىّبْ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگىػىػىٗ صٖۋٖت لىٍؽبْ جۇرضى

 صٖ  ٔىضا لىٍىضۇ.« ئېَحّىضىڭالر

ئي رٖثجىّىس! ثىسٔي ئىىىي لېحىُ ئ ٌحۈرصۈڭ. ثۇٔىڭ ثىرى، ئبٔىّىسٔىڭ لبرٔىضا »_ وبپىرالر9  11

ٗ جبْ وىرىػحىٓ ثۇرۇْ ِٗٔىٍَىه ھبٌىحىّىسصٖ، ٍٗٔٗ ثىرى، ثۇ صۇَٔبصا ئٗجىٍىّىس جوغمبٔضا ئٌِٗٗگ

ئبغحي. ثىسٔي ئىىىي لېحىُ جىرىٍضۈرصۈڭ
.

ثۇٔىڭ ثىرى، ِۇغۇ صۇَٔبؼب و ز ئبچمبْ وۈٔىّىسصٖ، ٍٗٔٗ  

ثىرى، لٗثرىّىسصىٓ جىرىٍىپ چىمىرىٍؽبْ وۈٔىّىسصٖ ثوٌضى. ثىس ھبزىر ثۇرۇٔمي ثبرٌىك گۇٔبھىّىسٔي 

 _  ب جبئٗت ئىمرار لىٍضۇق، ئِٗضى، ثىسگٗ صوزاسحىٓ چىمىع ٍوٌي ثبرِىضۇ؟ ئي رٖثجىّىس! ضبۈ

صٍٖضۇ. ئِّٗب ثۇ ئېحىراپٕىڭ « ئىجبصٖت لىٍىػىّىس ئۈچۈْ، ثىسٔي صۇَٔبؼب لبٍحۇرۇظ ِۇِىىّٕۇ؟

 ئۇالرؼب لىٍچٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ.



_  ئي وبپىرالر! ضىٍٗرگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ثۇ ئبزاة غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثىر  11

ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىٕؽبٔضا، ئۇٔي ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

ئىٕىبر لىٍضىڭالر، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈٌطٗ غۇٔي لوٌٍىضىڭالر ۋٖ غۇ ثوٍىچٗ ئىع لىٍضىڭالر. 

ئبٌالھ جبئبال ثٗٔضىٍىرى ئبرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىضىؽبْ، ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىىّۇ ئۇۋاي 

ھ جبئبال سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي لىٍّبٍضىؽبْ زاجحۇر. ئبٌال

غٗپمٗت لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي جبزاالٍضۇ، ِۇجٍٗق  –ىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ رٖھىُ صۇرئبز

ئۈضحۈٍٔۈن ۋٖ ٍېگبٔٗ ئۇٌۇؼٍۇق ئبٌالھ جبئبالؼب سبضحۇر، ئۇ ھِّٗىضىٓ وبجحىضۇر ۋٖ ھِّٗىضىٓ 

 ئۇٌۇؼضۇر.

_  ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئ رٔٗوطىس ۋٖ جٗۈضاغطىس ٍبراجمۇچي ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت  12

لىٍىضىؽبْ وبئىٕبت ئبالِٗجٍىرى ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي و رضىحىضىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرگٗ 

ٌجي ثىٍْٗ ئبضّبٔضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىع ئبرلىٍىك رىسىك ثېرىضىؽبْ زاجحۇر. پٗلٗت چىٓ لٗ

ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرال ثۇ  _  ئبٌالھمب ٍۈزٌٗٔگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ جبئٗت 

 ٔٗضىھٗت ئبٌىضۇ. –ئبٍٗجٍٗرصىٓ ۋٖز 

_ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئىجبصٖجٕي ۋٖ صۇئبٔي ئبٌالھمب سبٌىص لىٍىڭالر، ِۇغرىىالرٔي  13

 ٍّبۈالر. صورىّبۈالر، ئۇالرٔىڭ ٍبِبْ و رگىٕىگٗ پٗرۋا لى

_ ئبٌالھٕىڭ ِٗرجىۋىطي ۋٖ لٗصرى ٔبھبٍىحي ٍۇلىرىضۇر، ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ئۇ  14

غٗپمٗت لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرٔي ثۇرۇٔمي ۋٖ –ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ ئىگىطىضۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىگٗ رٖھىُ 

جبٌالٔؽبْ وېَىٕىي ھِّٗٗ سبالٍىك ئۇچرىػىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ، 

 ثٗٔضىٍىرىٕي ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىپ ۋٖھَي لىٍىضىؽبْ زاجحۇر.

_  لىَبِٗت وۈٔي سبالٍىك ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب ھبزىر ثوٌىضۇ، ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ ھېچمبٔضاق  15

ثۈگۈْ پبصىػبھٍىك »ثىر ئىػي ۋٖ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ھېچمبٔضاق ئٌِٗٗي ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ. ئبٌالھ  

ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك  –ئٌٗۋٖجحٗ زاجىضا، ئىطىُ »صٍٖضۇ ۋٖ ئ زى جبۋاة ثېرىپ9 « ٗ سبش؟وىّگ

لۇۋۋىحي ثىٍْٗ –ٍېگبٔٗ، چٗوطىس لۇصرىحي ۋٖ وۈچ _  ئىػٍىرىضا ھېچىىّگٗ ئوسػىّبٍضىؽبْ، ٍٗوىٗ

 صٍٖضۇ.« ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي ثوٍطۇٔضۇرؼۇچي لٗھرٌىه ئبٌالھمىال سبضحۇر

ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕىڭ  _  ٔىضٖ ھٗرثىر ئبصَٖ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي_  ئبغۇ لىَبِٗت وۈ 16

ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي و رىضۇ، ئۇ وۈٔضٖ ھېچىىّگٗ لىٍچىٍىىّۇ ئۇۋاي لىٍىّٕبٍضۇ، ھېچىىّٕىڭ 

ٍبسػي ئٌِٗٗي وېٍّٗحىٍىپ، گۇٔبھٍىرى و پٍٗحىٍٍّٗضۇ. ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ جېس ھېطبة 

 بٔىّبۈالر، ئۇ ٍېمىٕضۇر.ئبٌؽۇچىضۇر. ئۇ وۈٕٔي ٍىراق ض



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئىٕطبٔالرٔي ٍېمىٕضا وېٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ.  17

لبٍؽۇصىٓ ٍۈرٖوٍىرى ثوؼۇزٌىرىؽب _  لىَبِٗت ثوٌؽبْ وۈٔضٖ ئىٕطبٔالر لورلمبٍٔىمحىٓ ۋٖ لبجحىك ؼَٗ 

ٍؽبٔالرؼب ھېچجىر ٍېمىٓ صوضث ٍبوي وېٍىپ لبٌىضۇ. ثۇ صۇَٔبصا ئىّبْ ئېَحّبً ئ زىگٗ زۇٌۇَ لى

 غبپبئىحي لوثۇي لىٍىٕىضىؽبْ ھېچجىر غبپبئٗجچي چىمّبٍضۇ.

 _ ئبٌالھ و زٌٗرٔىڭ سىَبٔىحىٕي ۋٖ ئىٕطبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىضا ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ. 18

ۇ، _ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا ئۇالرؼب جېگىػٍىه ھ وۈِٕي ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ چىمىرىض 16

ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ضبسحب ئىالھٍىرى ئ زٌىرىٕىڭ ئبجىسٌىمىضىٓ ھېچ ٔٗرضىگٗ 

ھ وۈَ چىمىراٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئېؽىسىڭالرصىٓ چىممبْ ض زٌٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي 

 ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، لىٍؽبْ ئىػىڭالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر.

ؽِٗجٗر! ضېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئىٕىبر لىٍىۋاجمبْ ئبغۇ وبپىرالر زېّىٕٕي _ ئي پٍٗ 11

وېسىپ، ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ وبپىر لٗۋٍِٗرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي 

و زٖجّىضىّۇ؟ ئۇالر ثوٌطب ٍٗر ٍۈزىضٖ وۈچ  _  لۇۋۋٖت ۋٖ لبٌضۇرؼبْ ئىسٌىرى جٗھٗجحٗ ثۇ 

لۇصرىحي ۋٖ ئۈضحۈٍٔۈوي ئۇالرؼب لىٍچٗ _    ئۈضحۈْ ئىضى. ئۇالرٔىڭ وۈچوبپىرالرصىٓ و 

ئٗضمبجّىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔي گۇٔبھٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ جبزاٌىضى، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ 

 ھېچىىُ لوؼضا  لبالٌّىضى.

_  ثۇرۇْ ئ جىْٗ ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗرگٗ چۈغىْٗ ثۇ ئبزاة غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالرؼب  11

پبوىحالرٔي ئېٍىپ  –ٍؽِٗجٗرٌىرى ئ زٌىرىٕىڭ راضحچىٍٍىمىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً پٗ

وٌٗگْٗ ثوٌطىّۇ، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔچي صېضى، ئۇالر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر 

ۋٖ لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي جبزاٌىضى، ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ وۈچٍۈن، وۇـرىٍىك لىٍؽبْ 

 ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرؼب ئبزاثي جوٌىّۇ لبجحىك زاجحۇر.

غٗوطىسوي، ثىس ِۇضبٔي ئ زى صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ  [13_  12 

 _  ئ زىٕىڭ راضحچىٍٍىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ روغْٗ ِ جىسىٍىرىّىس ثىٍْٗ ۋٖ ئوپئوچۇق صٌٖىً 

ئۇٔىڭ ۋٖزىرى ھبِبٔؽب ۋٖ ئٗڭ وبجحب ثبً لبرۇٔؽب  پبوىحالر ثىٍْٗ ِىطىر پبصىػبھي پىرئٗۋٔگٗ،

ئٗۋٖجحۇق. ئِّٗب ئۇالر ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇٔي لوثۇي لىٍىػحىٓ چوۈچىٍىك 

ئۇ ضېھىرگٗر ۋٖ ٍبٌؽبٔچىضۇر، ئۇ ئ زىٕي لبٔضالالرچٗ ئىٕطبٔالرؼب ئٗۋٖجىٍگْٗ »لىٍضى، ِۇضبٔي 

 حي.صېَىػ« پٍٗؽِٗجٗر صٖ  گۇِبْ لىٍىضۇ؟

_ ِۇضب پىرئٗۋْ، ھبِبْ ۋٖ لبرۇْ لبجبرٌىمالرؼب ثىس جٗرٖپحىٓ ئوپئوچۇق ِ جىسٖ ئېٍىپ  14

ِۇضبؼب »وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ لبرغي چىمىع ثىٍٗٔال لبٌّبضحىٓ، 



« ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔىڭ ئوؼۇٌٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈۈالر، لىسٌىرىٕي سىسِٗجىٗ ضېٍىع ئۈچۈْ جىرىه لبٌضۇرۇۈالر

 ى. وبپىرالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىىرى ئ زٌىرىٕي ھبالن لىٍىػحىٓ ثبغمب ٔٗرضىگٗ ٍبرىّبٍضۇ.صېض

ِېٕي لوٍۇ  ثېرىڭالر ِۇضبٔي ئ ٌحۈرًٖ، ئۇ »_ پىرئٗۋْ ئ ز لٗۋِىٕىڭ وبجحىٍىرىؽب ئېَححي9  15

ئ زىٕي ثىسگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحي صٖ  گۇِبْ لىٍىۋاجمبْ رٖثجىگٗ ٍبٌۋۇرۇ  ثبلطۇْ. چۈٔىي 

ِْٗ ِۇضبٔىڭ صىٕىڭالرٔي ئ زگٗرجىۋېحىػىضىٓ ٍبوي ِىطىر زېّىٕىضا لبالٍّىمبٔچىٍىك جۇؼضۇرۇغىضىٓ 

 «.ئٗٔطىرٖۋاجىّْٗ

ئي لٗۋَ! ِْٗ »_ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرى ثوٌؽبْ وبجحىجبغالرؼب ئېَححي9  16

ىپ، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ھٗلىمٗجْٗ ِېٕىڭّۇ رٖثجىُ، ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ضىؽىٕ

ھېطبة ئبٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ 

ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ھٗرثىر ِۇجٗوٗثجىرٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىضىٓ پبٔبھ 

 «.جىٍٍّْٗٗ

وېٍىۋاجمبْ ثىر ِۇئّىٓ ئبصَٖ ئ ز لٗۋِىگٗ _ پىرئٗۋْ جِٗٗجىضىٓ ثوٌۇ  ئىّبٔىٕي ٍوغۇرۇ   17

صېگٍٗٔىىي ‹ رٖثجىُ ئبٌالھحۇر›ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ گۇٔبھطىس ثىر ئبصِٖٕي پٗلٗت »وبٍىپ ئېَححىىي، 

ئۈچۈٔال ئ ٌحۈرۈغٕي راۋا و رىطىٍٗر؟ ھبٌجۇوي، ئۇ ضىٍٗرگٗ رٖثجىڭالرصىٓ ئ زى صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ 

ٌىٍٍىرىٕي ئېٍىپ وٌٗضى. ئٗگٗر ِۇضب ٍبٌؽبٔچي ثوٌطب، صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ئوپئوچۇق صٖ

ئۇٔىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىٕىڭ زىَىٕىٕي پٗلٗجال ئ زى جبرجىضۇ، ئٗگٗر ئۇ راضحچىً ثوٌطب، ئۇ ضىٍٗرٔي 

ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّي ضىٍٗرگٗ وېٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕي جٗرن ئېحىپ، 

 صىضىٓ ئبغمبْ ٍبٌؽبٔچىٕي ھىضاٍٗت لىٍّبٍضۇ.ثبجىٍؽب ٍۈزٌىٕىع ئبرلىٍىك ھٗص

_ ئي لٗۋِىُ! ثۈگۈٔىي وۈٔضٖ ضىٍٗر ثۇ زېّىٕضا ئىطرائىً ئٗۋالصى ئۈضحىضٖ ؼبٌىجالرچٗ  18

ضٌٗحٗٔٗت ضۈرۈۋاجىطىٍٗر. ئٗگٗر ثىسگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وېٍىپ لبٌطب، ثۇ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ 

ِْٗ پٗلٗت ضىٍٗرگٗ » ز لٗۋِىگٗ ئېَححي9 پىرئٗۋْ ئ«. ئۈچۈْ ثىسگٗ وىُ ٍبرصَٖ لىالالٍضۇ؟

 «.پبٍضىٍىك ثوٌؽبْ ِٗضٍىھٗجٕي ثېرىۋاجىّْٗ ۋٖ ضىٍٗرٔي پٗلٗت جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍّْٗٗ

پىرئٗۋْ جِٗٗجىضىٓ ثوٌؽبْ ِۇئّىٓ ئبصَٖ پىرئٗۋٔگٗ، ئۇٔىڭ ٍېٕىضىىي  [21_  26

ي لٗۋِىُ! ئٗگٗر ضىٍٗر ئ»وبجحىجبغالرؼب ٔٗضىھٗت لىٍىپ ۋٖ ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇ  ئېَححي9 

ِۇضبٔي ئ ٌحۈرضٗۈالر، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ٔۇھ، ئبص، ضِٗۇص لٗۋٍِىرىگٗ ئوسػبظ ۋٖ ئۇالرصىٓ 

وېَىٕىىٍٗرگٗ ئوسػبظ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ لبرغي ثىرٌٗغىْٗ ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىمحىٓ 

ثٗٔضىٍىرىٕي ثىگۇٔبھ ئبٌالھ ھبالن لىٍىۋٖجىٗٔضٖن ھبالن ثوٌۇغۇۈالرصىٓ ئٗٔطىرٍّْٖٗ. ئبٌالھ 



ئبزاثال  ئۇالرؼب ئۇۋاي لىٍىػٕي سبٌىّبٍضۇ. ئبٌالھ زۇٌۇَ لىٍىػحىٓ ۋٖ ثبرچٗ ٔۇلطبٔضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ 

 پبوحۇر.

_ ئي لٗۋِىُ! غٗوطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ وىػىٍٗر ثىر _ ثىرىٕي چبلىرىپ ٔبٌٗ _ پٗرٍبص  21

 رٍّْٖٗ.لىٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػىڭالرصىٓ ئٗٔطى

_  ئۇ وۈٔضٖ ضىٍٗر ئبرلبۈالرؼب ثۇرۇٌۇ  لبچّبلچي ثوٌىطىٍٗر، ئِّٗب ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ  22 

ىضىىْٗ ۋٖ جوؼرا ٍوٌؽب ىٍئبزاثىضىٓ لۇجۇٌضۇرىضىؽبْ ھېچىىُ چىمّبٍضۇ. ئبٌالھ وىّٕي ئبزؼۇْ ل

 «.ٍېحٗوٍىٍّٗضىىْٗ، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ھىضاٍٗت لىٍؽۇچي چىمّبٍضۇ

، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ِۇضبصىٓ ئىٍگىرى ٍۈضۈؾ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئۇٔىڭ _ غٗوطىسوي 23

پبوىحالر ثىٍْٗ ئٗۋٖجىْٗ ئىضى. ٍۈضۈؾ –پٍٗؽِٗجٗرٌىىىگٗ ئوپئوچۇق صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً 

ئٌٍٗٗھىططبالَ ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕي غېرىه 

ضىٍٗر ئۇ ضىٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجحىٓ ھِٗىػٗ وٌٗحۈرِٗضٍىىىٗ ثۇٍرۇؼبْ ئىضى. ئِّٗب 

ئبٌالھ ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ھٗرگىس پٍٗؽِٗجٗر »غٗوٍىٕىع ئىچىضٖ ثوٌضۇۈالر، جبوي ئۇ ۋاپبت ثوٌؽبٔضا، 

ضىضىٓ ئ جۈ  وٗجىْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىر اچېگر–صېضىڭالر. ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕىڭ چٗن « ئٗۋٖجٍّٗضۇ

ۇِبٔشورٔي ِۇغۇٔضاق ئبزصۇرىضۇ، ئۇٔي ھىضاٍٗجىٗ ِۇۋٖپپٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ غٗن لىٍؽبْ ھٗرثىر گ

 لىٍّبٍضۇ.

 _  _ ئ زٌىرىگٗ ھېچمبٔضاق صٌٖىً وٌّٗىگْٗ جۇرۇ ، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ صٌٖىً  24

پبوىحٍىرى ئۈضحىضٖ جبالظ _ جبرجىع لىٍىضىؽبٔالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ٔٗزىرىضٖ 

ٍضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍىٕي ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لىٍؽبٔضٖن، ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ٔٗپرٖجىٗ ئۇچرا

ثىرٌىىىٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ھٗرلبٔضاق ِۇجٗوٗثجىر، زوِىگٗرٔىڭ صىٍىٕي 

 پېچٗجٍىۋېحىضۇ.

پىرئٗۋْ ِۇضبٔىڭ ئبٌالھٕي ئېحىرا  لىٍىػمب چبلىرؼبْ صٖۋىحىگٗ لبرغي چىمىپ9 [ 26_  25 

ضْٗ ِبۈب وبجحب ثىر ثىٕب ٍبضىحىپ ثٗرگىٓ، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ ئبضّبٕٔىڭ ٍوٌٍىرىؽب ئي ھبِبْ! »

ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر ›ئۇٌىػىپ، ِۇضبٔىڭ ئىالھىٕي و رۈغۈَ ِۇِىىٓ. چۈٔىي ِْٗ ِۇضبٔي 

« صېگْٗ ض زىضٖ راضححىٕال ٍبٌؽبٔچي صٖ  ئوٍالۋاجىّْٗ‹ ئبٌالھحۇر، ئۇ ئبضّبٔالرٔىڭ ٍۇلىرىطىضا

ٔگٗ ئۇٔىڭ ٍبِبْ ئٌِٗٗي غۇٔضاق چىراٍٍىك و رضىحىٍضى، ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي ٍوٌٍۇق صېضى. پىرئٗۋ

صٖ  ضبٔىضى. پىرئٗۋْ ثبجىٍٕي ھٗلىمٗت صٖ  و رگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ھىضاٍٗجحىٓ ِٗھرۇَ لبٌضى، 

پىرئٗۋٕٔىڭ وىػىٍٗرگٗ ئ زىٕي ھٗلىمٗت ئۈضحىضٖ، ِۇضبٔي ثوٌطب ئبزؼۇٍٔۇلحب لىٍىپ و رضىحىع 

 ِىىىرٌىرى ۋٖ ئۇٔىڭؽب لۇرؼبْ جۇزالٍىرى جبِبِْٗ ثٗرثبت لىٍىٕضى. _  رٌىك ھىٍٍَٗوٌىضىىي ثب



_ ئىّبْ ئېَحمبْ ھېٍىمي ئبصَٖ ئ ز لٗۋِىگٗ لىٍؽبْ ٔٗضىھىحىٕي لبٍحىال  ِۇٔضاق صېضى9  27

 ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ِبۈب ئٗگىػىڭالر، ِْٗ ضىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍّْٗ.»

بٍبجي پٗلٗجال ۋالىحٍىك ھبٍبت ثوٌۇ ، وىػىٍٗر ئۇٔىڭضا ۋالىحٍىك _ ئي لٗۋِىُ! ثۇ صۇَٔب ھ 28

ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضۇ، ئبٔضىٓ جېسال ئبسىرٌىػىضۇ. غۇۈب صۇَٔب ھبٍبجىؽب ثېرىٍىپ وٗجّٗضٍىه وېرٖن. 

غٗوطىسوي، ئبسىرٖت ۋٖ ئۇٔىڭضىىي جٕٗٔٗت ٔېّٗجٍىرى ھٗلىمىٌ ھبٍبجٍىمحۇر، ئۇ ِٗۈگۈٌۈن 

ىرٖجٍىىٕي ثۇ صۇَٔبٌىمٕىڭ ئبٌضىضا لوٍۇغۇۈالر ۋٖ ئبسىرٖجٍىىىڭالر ئۈچۈْ لبرارگبھحۇر. غۇۈب ضىٍٗر ئبس

 ضىٍٗرٔي ثٗسحٍىه لىٍىضىؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػىڭالر وېرٖن.

_ وىّىي ھبٍبجىضا ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ، جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ وېحىضىىْٗ، ئبسىرٖجحٗ  36

ٍٍٗي ئٗر ثوٌطۇْ ٍبوي ئبٍبي ثوٌطۇْ، وىّىي ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب لىٍّىػىؽب ٍبرىػب جبزا ثېرىٍىضۇ. ِ

ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇٔضاق وىػىٍٗر جٕٗٔٗجىٗ 

وىرىضۇ، جٕٗٔٗجحٗ ئبٌالھ ئۇالرؼب جٕٗٔٗجٕىڭ ِېۋىٍىرىضىٓ، ٔېّٗجٍىرىضىٓ ۋٖ ٌٗززٖجٍىرىضىٓ ھېطبثطىس 

 رىسىك ثېرىضۇ.

ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب، ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب  _ ئي لٗۋِىُ! 31

ئٗگىػىػىٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجطبَ، ثۇ صٖۋٖجٕىڭ ئبسىرى ضىٍٗرٔي جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈ ، صوزاسحىٓ 

ٍىراق لىٍىضىؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر ِېٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب جېگىػٍىه لىٍىضىؽبْ ۋٖ صوزاسمب وىرگۈزىضىؽبْ 

 ٍىػمب صٖۋٖت لىالِطىٍٗر؟ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗٔي لى

_ ضىٍٗر ِېٕي ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػمب، ئۇٔىڭؽب ِْٗ ھٗلىمىحىٕي  ثىٍٍّٗضىؽبْ  31

ٔٗرضىٍٗرٔي غېرىه وٌٗحۈرۈغىٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجىطىٍٗر. ثۇ ئٗڭ چوڭ ۋٖ ئٗڭ لٗثىھ گۇٔبھحۇر. 

ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ  ھبٌجۇوي، ِْٗ ضىٍٗرٔي گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب لٗھرٌىه، جٗۋثٗ لىٍؽۇچىالرؼب

 ئبٌالھمب ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ٍوٌؽب صٖۋٖت لىٍىۋاجىّْٗ.

_ ھٗلىمٗت غۇوي، ضىٍٗر ِېٕي ئېحىمبص لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗر صٖۋٖت  32

لىٍىػمب جېگىػٍىه ٔٗرضىٍٗر ئِٗٗش، ئۇ ٔٗرضىٍٗر ئ زٌىرىٕىڭ ئبجىسٌىمىضىٓ ۋٖ چبرىطىسٌىىىضىٓ 

ىىّٕىڭ ھبجىحىٕي راۋا لىٍىپ ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرصۇر. ثىٍىڭالروي، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھېچ

ثبرٌىك سبالٍىك ئبسىرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحىپ ثبرىضۇ. ئبٌالھ غۇ چبؼضا ھٗرثىر ئبصِٖگٗ 

ِٗئطىَٗت ضبصىر  –ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. گۇٔبھ  –لىٍؽبْ ٍبسػي 

ىٍىگْٗ چٗوحىٓ ئبغمبْ، ثىگۇٔبھ وىػىٍٗرٔىڭ لېٕىٕي ج وىْٗ ۋٖ وۇـرىٍىك لىٍىپ ئبٌالھ ثٌٗگ

 «.لىٍؽبٔالر صوزاسمب وىرىضۇر



_ ِۇئّىٓ ئبصَٖ لٗۋِىگٗ ٔٗضىھٗت لىٍؽبْ ثوٌطىّۇ، ئۇالر ئۇٔىڭ ٔٗضىھىحىگٗ لۇالق  33

رىّٕي ئي لٗۋِىُ! ِېٕىڭ ضىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ثۇ چىراٍٍىك ٔٗضىھٗجٍى»ضبٌّىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرؼب9 

پۇغبٍّبْ پبٍضا ثٗرٍِٗضىؽبْ وۈٔضٖ چولۇَ ئٗضٍٍٗطىٍٗر، ِْٗ ئىػىّٕي ئبٌالھمب جبپػۇرىّْٗ. 

چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ لبٔضاق ِۇوبپبت ٍبوي 

« ِٗٗضحۇرجبزاؼب جېگىػٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئ

 صېضى.

_ ٔىھبٍٗت، ئبٌالھ ئۇ ِۇئّىٓ وىػىٕي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ جٗۋٌٖىرىٕىڭ جبزاضىضىٓ لوؼضا   34

لبٌضى. پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىٕي ثوٌطب ئبزاثٕىڭ ئٗڭ ٍبِىٕي لورغىۋاٌضى، ئۇالر ضۇصا ؼٗرق ثوٌۇ  

 جۈگٗغحي.

ۇالر لٗثرىٍىرىضٖ ئبزاثٍىٕىضۇ. _ ئۇالر ئبۋۋاي ؼٗرق لىٍىٕضى، ئبٔضىٓ پۈجۈًٍٔٗ ھبالن ثوٌضى، ئ 35

ئبسػبَ ئوجمب جوؼرىٍىٕىپ جۇرىضۇ، لىَبِٗت _  چۈٔىي ئۇالر جب لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ھٗر ئٗجىگْٗ

پىرئٗۋْ جٗۋٌٖىرىگٗ لىٍّىػٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي جېحىحىع ئۈچۈْ، ئۇالرٔي »لبٍىُ ثوٌؽبْ وۈٔض9ٖ 

ثۇ ئبٍٗت لٗثرٖ ئبزاثىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي )صېَىٍىضۇ . )« ئبزاثٕىڭ ئٗڭ لبجحىمىؽب وىرگۈزۈۈالر!

 ئىطپبجالٍضۇ .

ثىرىگٗ _  جبرجىع لىٍىػىضۇ ۋٖ ثىر_  ثىرى ثىٍْٗ جبالظ_  _ ئۇ چبؼضا صوزار ئٗھٍي ثىر 36

وبٍىػىضۇ، صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئ زٌىرىٕىڭ ھبوبۋۇر وبجحىجبغٍىرىؽب ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ صوزاسٕىڭ 

ثىس راضححىٕال ضىٍٗرگٗ »ئ زٌىرىٕي ئبزصۇرۇغىؽب ٍوي لوٍؽبٔالر ئۇالرؼب9  ٍوٌىٕي چىراٍٍىك و رضىحىپ

ئٗگٗغىْٗ ئىضۇق، ئِٗضى ثىسصىٓ صوزار ئبزاثىٕىڭ ثىر لىطىّىٕي ثوٌطىّۇ ئېٍىپ 

 صٍٖضۇ.« جبغٍىَبالِطىٍٗر؟

صوزار ئبزاثىضىٓ ھېچ »_ ھبوبۋۇر ٍوٌجبغچىالر ئ زٌىرىٕىڭ ئبجىسٌىمىٕي ئېحىرا  لىٍىپ9  37

ي ضىٍٗرصىٓ و جۈرۈۋېحٌٍّّٗٗىس، ھِّٗىّىس صوزاسحىّىس، ثىس ثۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس لۇجۇالٌّبٍّىس. ٔٗرضىٕ

ھٗرثىرىّىسگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ئبزاثٕي ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئبصاٌٗجٍىه ھ وۈِي ثىٍْٗ ئبرىّىسصا جٗلطىُ 

 صٍٖضۇ.« لىٍىپ ثوٌضى

ئۇي پٗرىػحىٍٗرگٗ ٍبٌۋۇرۇ 9 _ صوزاسحىىي ئٗگٗغىۈچىٍٗر ثىٍْٗ ٍوٌجبغچىالر صوزاسمب ِٗض 38

ضىٍٗر رٖثجىڭالرؼب صۇئب لىٍطبۈالر، ئۇ ثىسصىٓ ئبزاثٕي ثىر وۈٍٔۈن ثوٌطىّۇ ٍېٕىىٍىحىپ ثٗرگْٗ »

 صٍٖضۇ.« ثوٌطب، ثىس ئبزراق ثوٌطىّۇ ئبراَ ئېٍىۋاٌؽبْ ثوٌطبلىْٗ

ضىٍٗرٔىڭ ثۇ جىٍىىىڭالر ئٌِٗٗگٗ »_ صوزاسمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب وبٍىپ9  46

ئبغّبٍضۇ. پٍٗؽِٗجىرىڭالر ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرىٕي ئېٍىپ وٌٗگٗٔضٖ ضىٍٗر 



ھٗئٗ، »صٍٖضۇ. گۇٔبھىبرالر لىٍّىػٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىپ9 « ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئِٗٗضّۇ؟

ثىس »صٍٖضۇ. صوزاسمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرصىٓ ٍىرالٍىػىپ9 « ئٌٗۋٖجحٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئىضى

ضىٍٗر ئۈچۈْ صۇئب لىٍّبٍّىس ۋٖ ضىٍٗرگٗ غبپبئٗجّۇ لىٍّبٍّىس، سبٌىطبۈالر ئ زۈۈالر صۇئب لىٍىڭالر. 

ئِّٗب صۇئبٍىڭالرٔىڭ لىٍچٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ. چۈٔىي ضىٍٗر وبپىر لٗۋِطىٍٗر. غٗوطىسوي، 

 صٍٖضۇ. « وبپىرالرٔىڭ صۇئب لىٍؽىٕي ثىىبرصۇر، لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ

سوي، ثىس پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسگٗ ۋٖ ئۇالرؼب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۇَٔب _ غٗن _ غۈثھىطى 41

ھبٍبجىضا ئۇالرؼب ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزگٍٗٔٗرگٗ لبرغي چولۇَ ٍبرصَٖ ثېرىّىس، لىَبِٗت وۈٔضىّۇ ئٌٗۋٖجحٗ 

ٍبرصَٖ ثېرىّىس. ئۇ وۈٔضٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر، ِۇئّىٍٕٗر ۋٖ پٗرىػحىٍٗر ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ 

لٗۋٍِٗرگٗ لبرغي گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌىه ۋٖزىپىطىٕي جوٌۇق ئبصا لىٍؽبٍٔىمىؽب، 

 ئۈِّٗجٍىرىٕىڭ ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ.

_ ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ چٗوحىٓ ئېػىپ وٗجىْٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ  41

لىٍؽبْ ئ زرىٍىرى لىٍچٗ پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ زاٌىّالرٔىڭ ھېطبة وۈٔىضٖ ثبٍبْ 

 رٖھّىحىضىٓ لوؼٍىٕىضۇ، صوزاسحىٓ ئىجبرٖت ئٗڭ ٍبِبْ جبٍؽب جبغٍىٕىضۇ.

_ غۈثھىطىسوي، ثىس ِۇضبؼب ھٗلىمٗجىٗ ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ جٗۋراجٕي ۋٖ ِ جىسىٍٗرٔي  43_  42

راجمب ۋارىطٍىك لىٍىضىؽبْ لىٍضۇق. جٗۋرات ئبجب لىٍضۇق، ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئٗۋالصجىٓ ئٗۋالصلب جٗۋ

 وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىگۈچي، ضبؼالَ ئٗلىً ئىگىٍىرى ئۈچۈْ ئۈگۈت ئىضى.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. ثىس ضېٕىڭ صىٕىڭٕي  44

ىڭؽب سىالپٍىك لىٍىّٕبٍضۇ. ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىػمب ۋٖصٖ لىٍضۇق، ثىسٔىڭ ۋٖصىّىس ھٗلحۇر، ئۇٔ

ئبسػبٍِىرى رٖثجىڭٕي ثبرچٗ _  گۇٔبھىڭ ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  لىٍؽىٓ، ئٗجىگْٗ

 ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، صٖ  ِٗصھىٌَٗٗ  جٗضجىھ ئېَحمىٓ. 

 _  غۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرى جوؼرىطىضا ئ زىگٗ 45

 _  ھېچمبٔضاق صٌٖىً وٌّٗىگْٗ جۇرۇ ، جبالظ _ جبرجىع لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئوپئوچۇق صٌٖىً 

پبوىحالرٔي ضبسحب گٗپٍٗرگٗ ئبرىالغحۇرۇ  چۈغٗٔضۈرىضىؽبٔالرٔىڭ و ۈٍىضٖ وىجىرصىٓ )ٍٗٔي 

وٗرِٖگٗ ھٗضٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئۈضحۈْ وېٍىع  –ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ پٗزي 

بغمب ٔٗرضٗ ٍولحۇر. ئۇالر ھٗرگىس ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌٍّٗٗضۇ. ضْٗ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ ھٗۋىطىضىٓ  ث

ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ پبٔبھ جىٍىگىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، 

 لىٍّىػٍىرىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر.



رٔىڭ ٍبرىحىٍىػىضىٓ ۋٖ ئۇالرٔي _ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٍبرىحىٍىػي ئٌٗۋٖجحٗ ئىٕطبٔال 46

ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جوپالغحىٓ چوڭ ثىر ئىػحۇر. ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي 

 ٍبرىحىػٕىڭ ئبٌالھمب جوٌىّۇ ئوۈبً ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ.

ىحي _ وور ئبصَٖ ثىٍْٗ و زى و رىضىؽبْ ئبصَٖ ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ. غۇٔىڭضٖن ئبٌالھٕىڭ ھىضاٍ 47

ثىٍْٗ جوؼرا ٍوٌؽب وىرگْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىمرار لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ، ئبٌالھٕىڭ 

پبوىحٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىؽبْ ئبصٍِٖٗر  _  ثىرٌىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ صٌٖىً 

ئۈضحىضٖ ثٗن ئبز جٗپٗوىۇر پبوىحٍىرى  –ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ صٌٖىً 

 لىٍىطىٍٗر، ثٗن ئبز ئىجرٖت ئبٌىطىٍٗر.

_ لىَبِٗت چولۇَ وېٍىضۇ، ثۇٔىڭضا لىٍچٗ غٗن ٍوق، ضىٍٗرِۇ ئۇٔىڭ وېٍىضىؽبٍٔىمىؽب لىٍچٗ  48

غٗن لىٍّبۈالر. ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ، ئبسىرٖجٍىه 

 ّبٍضۇ.ئۈچۈْ ئٌِّٗٗۇ لىٍ

صۇئبٔي ِبۈىال لىٍىڭالر، ئىجبصٖجٕي ِبۈىال سبش »_ ئي ثٗٔضىٍٗر! رٖثجىڭالر ئېَحىضۇ9  56

لىٍىڭالر. ِْٗ صۇئبٍىڭالرٔي ۋٖ ئىجبصٖجٍىرىڭالرٔي لوثۇي لىٍىّْٗ. غٗوطىسوي، ِېٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ 

جبرجىضىؽبٔالر سبر ئىىٍٗٔىىىّٕي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ ۋٖ ِبۈب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ چوۈچىٍىك لىٍىپ ثبظ 

 «.ھبٌضا جٗھِٕٗٔٗگٗ جبغٍىٕىضۇ

_  ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبراَ ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ وېچىٕي لبراۈؽۇ لىٍىپ ثٗرگْٗ،  51

جىرىىچىٍىه لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ وۈٔضۈزٔي ٍورۇق لىٍىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

ِّب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع، وٗرٍِٖىىحۇر. ئٗ _  ئىٕطبٔالرؼب ٔبھبٍىحي پٗزي 

 ئىشالش ثىٍْٗ ئىجبصٖت لىٍىع ئبرلىٍىك غۈوۈر لىٍّبٍضۇ.

_  ضىٍٗرگٗ ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ زات صۇَٔبصىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ٍبراجمبْ ئۇٌۇغ  51

ٍولحۇر. ئبٌالھٕىڭ  رٖثجىڭالر ئبٌالھحۇر. ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ھېچجىر ئىالھ

پبوىحالر ئوپئوچۇق ئبٍبْ ثوٌؽبْ جۇرۇلٍۇق، ضىٍٗر  –ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضىىي صٌٖىً 

 لبٔضالالرچٗ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثۇرۇٌۇ  وېحىپ، ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔىطىٍٗر؟ 

وٗجىٗٔضٖن،  پبوىحٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ئۇٔىڭضىٓ ثۇرۇٌۇ  –_  ضىٍٗر ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىً  52

 ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرِۇ ھٗلىمٗجحىٓ ۋٖ ئىّبٔضىٓ ثۇرۇٌۇ  وېحىضۇ.

_  ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ زېّىٕٕي جۇراٌؽۇ لىٍىپ ثٗرگْٗ، ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ٍبغبغٕي  53

غٍىؽۇچي ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثٗرگْٗ، ئبضّبٕٔي زېّىٓ ئۈچۈْ جورۇش لىٍىپ ثٗرگْٗ، ئۇٔىڭضا ٍوي ثب



ٍۇٌحۇزالرٔي ٍبراجمبْ، ضىٍٗرٔي ِۇوِّٗٗي غٗوىٍضٖ ٍبراجمبْ، جۇرلۇۈالرٔي چىراٍٍىك لىٍؽبْ ۋٖ 

ضىٍٗرٔي پبن ٔٗرضىٍٗرصىٓ رىسىمالٔضۇرؼبْ زاجحۇر. ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ ئبغۇ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ي و پحۇر. ئۇ ئ زىٕىڭ وٗرٍِٖىرى ۋٖ ثٗرىىىح –ئېھطبٍٔىرى، پٗزي _  رٖثجىڭالرصۇر، ئۇٔىڭ ئبجب

ئىالھٍىمىؽب الٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ ثبرٌىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، ئۇ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕىڭ 

 رٖثجىضۇر.

_ ئبٌالھ ِٗۈگۈ ھبٍبجحۇر، ئۇٔىڭ ھبٍبجي ِۇوِّٗٗي ۋٖ جوٌۇق ھبٍبجحۇر، ئۇ ھېچ ئ ٌٍّٗضۇ،  54

صىٕىڭالرٔي ئبٌالھمب سبٌىص لىٍىپ،  ئىجبصٖجٕي ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھېچ ئىالھ ٍولحۇر. غۇۈب ضىٍٗر 

ئۇٔىڭ ئ زىگىال لىٍىڭالر، ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ھِٗضۇضبٔب پۈجىۈي ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب 

 سبضحۇر!

ِبۈب رٖثجىُ جٗرىپىضىٓ »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي9  55

روغْٗ ئبٍٗجٍٗر وېٍىػي ثىٍٗٔال، ِْٗ ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ھٗلىمٗجٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرى ۋٖ 

چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔۇغحىٓ ِٗٔئي لىٍىٕضىُ، ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ۋاٍىؽب 

 «.ئىجبصٖت ثىٍْٗ ثوٍطۇٔۇغمب ثۇٍرۇٌضۇَ–ٍٗجىْٗ جبئٗت 

لحىٓ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي _ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئبجبۈالر ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي جۇپرا 56

ئبثىّٗٔىَضىٓ ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئۇٍۇؼبْ لبٔؽب ئبٍٍىٕىطىٍٗر، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ثوۋاق 

ھبٌىحىڭالرصا صۇَٔبؼب و ز ئېچىػحىٓ ثۇرۇْ ئبٔبۈالرٔىڭ لبرٔىضا  ٍبرىحىٍىع ثبضمۇچٍىرىٕي ثبغحىٓ 

ضىٍٗرصىٓ ثٗزىٍٗر ثۇرۇْ  –ٗر، ئبٔضىٓ لېرىَطىٍٗروٗچۈرىطىٍٗر، ئبٔضىٓ لىراْ ۋالحىڭالرؼب ٍېحىطىٍ

ئبٔضىٓ ضىٍٗر ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔؽب لٗصٖر ٍبغبٍطىٍٗر.  –ۋاپبت ثوٌۇ  وېحىضۇ

ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي جؤۇغمب ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجطۇْ، ئبٍٗجٍٗر 

حىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولٍىمىٕي ۋٖ ئىجبصٖجٕىڭ ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ

 ئۇٔىڭؽىال لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍطۇْ صٖ ،  ئبٍٗجٍٗرٔي ِۇغۇٔضاق ثبٍبْ لىٍضۇق.

_ جىرىٍضۈرۈظ ۋٖ ئ ٌحۈرۈظ ثىر ئبٌالھٕىڭال لوٌىضىٓ وېٍىضۇ. ئبٌالھ لبٔضالال ثىر ئىػٕىڭ  57

_  صٖ، ئۇ غۇ ھبِبْ ثوٌىضۇ. ئبٌالھٕىڭ ئِٗرصٍٖضۇ _ « ثوي!»ثوٌۇغىٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئۇٔىڭؽب 

 پٗرِبٔىٕي چٗوٍىگۈچي ٍولحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر  58

ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ئوپئوچۇق صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ثۇ ئبٍٗجٍٗر ئۈضحىضٖ جبالظ _ 

ٍٔىمىؽب لبرىّبِطْٗ؟ ئۇالر ثۇ روغْٗ ئبٍٗجٍٗرصىٓ لبٔضالالرچٗ ثۇرۇٌۇ  وېحىضۇ؟ جبرجىع لىٍىۋاجمب

 ِۇغۇٔضاق روغْٗ ثبٍبٔالرصىٓ وېَىٓ ئۇالر ٔٗگٗ ثبرِبلچي؟



_ ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔي ھىضاٍٗت جبپطۇْ صٖ  پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبْ  61_  66

رىىالر ئۇزالمب لبٌّبً، ثوٍۇٍٔىرىؽب جبلبلالر، پۇجٍىرىؽب ۋٖ ثبغمب ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ِۇغ

زٖٔجىرٌٗر ضېٍىٕؽبْ چبؼضا ثۇ لىٍّىػىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ. ئۇ چبؼضا ئۇالرٔي صوزاسمب 

ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ٔبھبٍىحي ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۇؼب ض رٖ  وىرگۈزىضۇ، ئبٔضىٓ صوزاسٕىڭ ئوجىضا 

 و ٍضۈرۈ  ئبزاثالٍضۇ.

ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ چولۇٔؽبْ »ئبٔضىٓ ئۇالرؼب وبٍىپ9  [63_  62

ئىالھٍىرىڭالر لېٕي؟ ئۇالر ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍّبِضۇ؟ ئۇالرٔي چبلىرىڭالر، ئٗگٗر لوٌىضىٓ 

صٖ  صۇَٔبصا ثىس ئىالھ »صېَىٍىضۇ، ئۇ ئىٕىبرچىالر9 « وٌٗطٗ ضىٍٗرٔي ثۇ ئبزاثحىٓ لۇجمۇزضۇْ

چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍىرىّىس و زىّىسصىٓ ؼبٍىپ ثوٌضى، ثىسگٗ ئٗضمبجّىضى، ثىس جبھبٌٗجحٗ ۋٖ 

ئبزؼۇٍٔۇلحب ٍبغىؽبٍٔىمحىٓ، ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضىؽبْ ضبسحب ٔٗرضىٍٗرٔي ئىالھ صٖ  چولۇٔؽبْ 

بْ وبپىرالرٔي صٖ  ئ زٌىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىضۇ. ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽ« ئىىّٗٔىس

 ِۇغۇٔضاق ئبزؼۇٍٔۇلحب لبٌضۇرىضۇ.

_ ضىٍٗر ئۇچرىؽبْ ثۇ ئبزاة صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ؼٗپٍٗجحٗ ٍۈرۈ ، لىٍؽبْ ٍبِبْ  64

ئىػٍىرىڭالرؼب ئورۇٔطىس سۇغبي ثوٌؽبٍٔىمىڭالر، ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىٕي و زگٗ ئىٍّبً ئۇالرؼب 

 چوۈچىٍىك لىٍؽبٍٔىمىڭالر جۈپٍٍٗىضىٕضۇر.

_ ضىٍٗر ئِٗضى، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍؽبٍٔىمىڭالر  65

ضٗۋٖثٍىه جٗھِٕٗٔٗگٗ وىرىڭالر ۋٖ ئۇ جبٍضا ِٗۈگۈ لېٍىڭالر. ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ 

 جبرجمبْ ِۇجٗوٗثجىرٌٗرٔىڭ ثبرىضىؽبْ ٍېرى ثوٌؽبْ جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ؟

ٗر! چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ، صٖۋٖت ٍوٌۇۈٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ. غٗوطىسوي، _ ئي پٍٗؽِٗج 66

ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطي ھٗلحۇر، ئبٌالھ ضبۈب لىٍؽبْ ۋٖصىطىٕي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىضۇ. ثىس 

ِۇغرىىالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕىڭ ثىر لىطّىٕي ئۇالرؼب ضْٗ ھبٍبت ۋالحىڭضا و رضٗجطٗوّۇ 

ثۇرۇْ ضېٕي ۋاپبت لىٍضۇرضبلّۇ، ثٗرىجىر ئۇالر ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب  ٍبوي ئۇالرؼب ئبزاة چۈغۈغحىٓ

 لبٍحۇرۇٌىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي لىٍّىػىؽب ٍبرىػب جبزاالٍّىس.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىّۇ ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئ ز  67

ت لىٍطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب ئٗۋٖجىْٗ لٗۋٍِىرىٕىڭ ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍىپ، ئۇالرٔي ئىّبٔؽب صٖۋٖ

ئىضۇق، ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ضبۈب ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٍٗٔىرىّىسِۇ، ثبٍبْ لىٍىپ 

ثٗرِىگٍٗٔىرىّىسِۇ ثبر. ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ئ ز لٗۋِىگٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ٍٗجىۈزۈغىٗ 

ئٗلٍىٌ ٍبوي ثىرٖر ھېططىٌ ثۇٍرۇٌؽبْ. ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصىٓ ھېچمبٍطىطي ئبٌالھٕىڭ ئىراصىطىطىس 



ِ جىسٖ وٌٗحۈرگْٗ ئِٗٗش، ئبٌالھٕىڭ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي ئبزاثالظ ھٗلمىضىىي پٗرِبٔي 

وٌٗگْٗ چبؼضا، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ثىٍْٗ ثۇ ئىٕىبرچي وبپىرالر ئوجحۇرىطىضا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ 

ٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثبظ ھ وۈَ چىمىرىضۇ. ئۇ چبؼضا ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئب

 جبرجىپ ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔؽبْ وبپىرالر زىَبْ جبرجىضۇ.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ چبرۋىالرٔي ئۈضحىگٗ ِىٕىع، گ غىٕي ٍېَىع لبجبرٌىك  76_  68

جبلٍىرىڭالرٔي ئبرجىپ ٍىراق _  ِٗٔپٗئٗجٍٗر ئۈچۈْ ٍبرىحىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر. ضىٍٗر ئۇ چبرۋىالرؼب ٍۈن

ئېٍىپ ثېرىع ئبرلىٍىك و ۈٍۈۈالرصىىي ھبجىحىڭالرٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرىطىٍٗر. ضىٍٗر جبٍالرؼب 

 لۇرۇلٍۇلحب ئبغۇ چبرۋىالرٔىڭ ئۈضحىضٖ، صېڭىسصا وېّىٍٗرصٖ ضٗپٗر لىٍىطىٍٗر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئ زىٕىڭ ِٗسٍۇلبجي ئۈضحىضىىي لۇصرىحىٕىڭ ۋٖ جٗصثىرىٕىڭ ئوپئوچۇق  71

. ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ئىچىضىٓ صٌٖىٍٍىرىٕي و رضىحىپ جۇرىضۇ

 لبٍطىجىر ئبٍٗجٕي ئىٕىبر لىٍىطىٍٗر؟

_ ئبغۇ ئىٕىبرچىالر زېّىٕٕي وېسىپ ئ زٌىرىضىٓ ثۇرۇٔمي ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗرٔىڭ ھبالوىحي  71

ثۇالرؼب ھٗلمىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّىضىّۇ؟ ئۇالرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍّىضىّۇ؟ 

لبرىؽبٔضا ئۇ لٗۋٍِٗرٔىڭ ضبٔي و  ، وۈچ _ لۇۋۋىحي ئبرجۇق ۋٖ ثىٕبوبرٌىك، زىرائٗجچىٍىه لبجبرٌىك 

ٍٗر ٍۈزىضٖ لبٌضۇرؼبْ ئىسٌىرى و   ئىضى. ئۇالرٔىڭ لوٌؽب وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي 

 چۈغىْٗ چبؼضا ئۇالرؼب  ئٗضمبجّىضى.

ٍؽِٗجٗرٌىرى ھٗلىمٗجٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍىرى ثىٍْٗ _ ئبغۇ ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗرگٗ پٗ 72

جوال ثىٍىّىگٗ ئىػىٕىپ ِٗؼرۇرٌىٕىپ وٗجحي. _  وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالر ٔبصأٍىمحىٓ، ئ زٌىرىٕىڭ ئبز

ٔٗجىجىضٖ، ئۇالرٔي ئ زٌىرى ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ئبزاة لورغىضى. چۈٔىي ئۇالرٔي پٍٗؽِٗجٗرٌىرى 

صٖ  ئۇالرٔي ِٗضشىرٖ « ئۇ ئبزاة لبچبْ وېٍىضۇ؟»الر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرضب، ئۇ

لىالجحي. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئىطالِؽب زىث وېٍىضىؽبْ ٍبوي ئۇٔي وِٗطىحىضىؽبْ ۋٖ ٍبوي غٗن پٍٗضا 

 لىٍىضىؽبْ ھٗرلبٔضاق ئىٍىّٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖىً ثبر  .

مب ئىّبْ ئېَححۇق ۋٖ ئىٍگىرى ثىس ثىر ئبٌالھ»_ ئۇالر ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔي و رگْٗ چبؼضا9  73

صٖ  ئىّبْ پبٍضا ثٗرٍِٗضىؽبْ ثىر « ئىجبصٖجحٗ ئبٌالھمب غېرىه لىٍؽبْ ٔٗرضىٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍضۇق

 ۋالىححب ئىّبْ ئېَححي.

_ غۇۈب، ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسٔي و رگْٗ چبؼضا ئېَحمبْ ئىّبْ ئۇالرؼب لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى.  74

ئېَحمبْ ئىّبْ ئِٗٗش، ثٌٗىي ِٗججۇر ثوٌۇ  لبٌؽبٍٔىمحىٓ ئېَحمبْ چۈٔىي ئۇ ئ ز ئىشحىَبرى ثىٍْٗ 

ئىّبْ ئىضى. ئبٌالھٕىڭ ثبرٌىك ئۈِّٗجٍٗر ھٗلمىضٖ ٍۈرگۈزۈ  وٌٗگْٗ لبٔۇٔىَىحي غۇوي، ئبزاثٕي 



و رگْٗ چبؼضا ئېَحمبْ ئىّبٕٔىڭ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وٌٗگْٗ چبؼضا، ثۇرۇْ 

ىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ وبپىرالر زىَبْ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىى

 جبرجحي.

 



 فۇضطىٍٗت ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ئ جحي . _ ھبِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا 1

_ ثۇ لۇرئبْ وٗرىُ ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه، ِېھرىجبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ِۇھِّٗٗص  1

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضبِبۋى وىحبثحۇر.

_ ثۇ ئٗرٖة جىٍىٕي ثىٍىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبٍٗجٍىرى ٔبھبٍىحي روغْٗ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ،  2

ِٗٔىطي ۋٖ ئٗھىبٍِىرى جٗپطىٍىٌ ئوچۇلالٔؽبْ، ئبضبْ چۈغٗٔگىٍي ثوٌىضىؽبْ ۋٖ  ئٗرٖة جىٍىضا 

 ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبٔضۇر. 

ىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ _ ثۇ لۇرئبْ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرى ثوٍ 3

وىػىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ِۇوبپبجالر ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگۈچي ۋٖ ئۇٔي ئىٕىبر 

لىٍؽبْ، ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ وبپىرالرٔي ثۇ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ لبجحىك ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچي 

ئۇالر لۇرئبٔؽب و ۈۈي لوٍۇ  لۇالق وىحبثحۇر. ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈصى ، 

 ضبٌّبٍضۇ.

ثىسٔىڭ صىٍٍىرىّىس »_ لۇرئبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ئبغۇ وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9  4

ضْٗ ثىسٔي صٖۋٖت لىٍؽبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ پٗرصىٍٗٔگْٗ، لۇاللٍىرىّىس ئېؽىر، غۇۈب ض زٌىرىڭٕي 

برىّىسصا ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ئبۈٍىّبٍّىس. ئي ِۇھِّٗٗص! ضْٗ ثىٍْٗ ثىسٔىڭ ئ

جوضۇ  جۇرىضىؽبْ ثىر پٗرصٖ ثبر. غۇۈب ضْٗ ئ ز صىٕىڭ ثوٍىچٗ ئىع لىٍؽىٓ، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ 

 صٍٖضۇ.« ئ زىّىسٔىڭ ئېحىمبصى ثوٍىچٗ ئىع لىٍىۋېرٍٍٖي

ت ضىٍٗرٔىڭ ئىجبصٖ›ِّٗٔۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ ئىٕطبْ، ِبۈب »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب9  [6_  5

صٖ  ۋٖھَي لىٍىٕىضۇ. غۇۈب ضىٍٗر ضىٍٗرٔي ‹ لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌؽبْ ئىالھىڭالر ثىرال ئىالھحۇر

صېگىٓ. ئىجبصٖجىٗ « ئبٌالھمب ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ٍوٌؽب وىرىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗۈالر!

ولۇٔىضىؽبْ، زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ثۇجالرؼب چ –الٍىك ثوٌؽبْ ئبٌالھٕي لوٍۇ ، لىٍچٗ پبٍضا 

رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ۋٖ ئىشالش لىٍىپ لٌٗجىٕي وۇـرىٍىمحىٓ پبوٍىّىؽبْ، ٍولطۇٌالرؼب زاوبت 



ثٗرٍِٗضىؽبْ، ئبٌالھمب ئىشالش لىٍّبٍضىؽبْ، ھېچىىّگٗ ٔٗ  ثٗرٍِٗضىؽبْ ِۇغرىىالرٔىڭ ھبٌىؽب 

 ىىّۇ ئىػٍّٗٔٗضۇ. ۋاً! ئۇالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىىي جىرىٍىػىٗ ئىػٍّٗٔٗضۇ، صوزار ثىٍْٗ جٕٗٔٗج

_  غٗوطىسوي، ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ، وىحبثٍىرىؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھمب  7

 ئىشالش لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئۈزۈٌٍّٗضىؽبْ ِۇوبپبت ثبر.

پ ئېَحمىٕىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب وبٍىپ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ئٗجٗثٍىٕى 8

ضىٍٗر زېّىٕٕي ئىىىي وۈٔضٖ ٍبراجمبْ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍطبۈالر ۋٖ ئىجبصٖت لىٍىػحب ئۇٔىڭؽب »

 «.غېرىىٍٗرٔي لوغطبۈالر ثوالِضۇ؟ ٍبراجمۇچي ئبٌالھ ثبرچٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىضۇر

_  ئبٌالھ جوٌۇق ج ت وۈٔضٖ زېّىٕٕىڭ ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جبؼالرٔي ٍبراجحي، زېّىٕٕي  16

ئىچّٗن لبجبرٌىك رىسلىٕي، –زېّىٓ ئٗھٍي ئۈچۈْ ثٗرىىٗجٍىه لىٍضى، زېّىٓ ئٗھٍىٕىڭ ٍېّٗن 

ئۇالرٔىڭ جۇرِۇغىؽب وېرٖوٍىه ٔٗرضىٍٗرٔي ثٌٗگىٍىضى. ٍٗٔي ئىىىي وۈٔضٖ زېّىٕٕي ٍبراجحي، ٍٗٔٗ 

ىىي وۈٔضٖ زېّىٓ ئۈضحىگٗ جبؼالرٔي ئورٔبجحي ۋٖ زېّىٓ ئٗھٍىٕىڭ رىسلىٕي ثٌٗگىٍىضى. ثۇ ھٗلحٗ ئى

 ضوئبي ضورىّبلچي ثوٌؽبٔالر ثۇٔي ثىٍىۋاٌطب ثوٌىضۇ. 

_ ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئبضّبٕٔي ٍبرىحىػمب ٍۈزٌٗٔضى. ئبضّبْ ثۇرۇْ جۇِبْ ھبٌىحىضٖ ئىضى،  11

« وي ِٗججۇرىٌ ھبٌضا ِېٕىڭ ئِٗرىّگٗ ثوٍطۇٔۇۈالرئىشحىَبرىٌ ٍب»ئبضّبْ ثىٍْٗ زېّىٕؽب9 

« ضبۈب ئىشحىَبرىٌ ھبٌضا وٌٗضۇق، ثىس ضېٕىڭ ئىراصٖۈگٗ سىالپٍىك لىٍّبٍّىس»صېۋىضى، ئىىىىٍىطي9 

 صېضى.

_  ئبٌالھ ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔي ٍبرىحىع ۋٖ ئۇٔي جبِبِالغٕي ئىىىي وۈٔضٖ پۈجحۈرصى. غۇٔىڭ  11

حٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ ثوٌضى. گٗرچٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي ثىر ٌٗھسىٕىڭ زېّىٕٕي ئبٌ–ثىٍْٗ ئبٌالھ ئبضّبْ

ئىچىضٖ ٍبرىحىػمب لبصىر ثوٌطىّۇ،  ئ زىگٗ سبش ٌِٗۇَ ھېىّٗجىٗ ئبضبضْٗ غۇٔضاق لىٍؽبْ. 

ئبٔضىٓ ئبٌالھ ھٗرثىر ئبضّبٔؽب ئ زى ئىراصٖ لىٍؽبْ ۋٖ ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي ثىٍضۈرصى. ئٗڭ ج ۋٖٔىي 

ر ثىٍْٗ زىٕٕٗجٍىضۇق ۋٖ ئۇٔي ئوؼرىٍىمچٗ گٗ  ئبۈٍىۋاٌىضىؽبْ ئبضّبٕٔي ٍورۇق ٍۇٌحۇزال

غٍٗحبٔالرصىٓ لوؼضىضۇق، ثۇ ئ رٔٗوطىس ٍبرىحىع پبصىػبھٍىمىضا ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، ھِّٗىٕي جوٌۇق 

 ثىٍگۈچي ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرىضۇر.

ۈزٖي _  ئٗگٗر ئۇ ِۇغرىىالر ئ زٌىرىگٗ لۇرئبْ وٗرىّٕىڭ ضۈپٗجٍىرى ۋٖ ئۇٌۇغ ئبٌالھٕىڭ گ 12

ضۈپٗجٍىرى جوٌۇق ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ ٍٗٔىال ئىّبٔضىٓ ثبظ جبرجطب، ضْٗ ئۇالرؼب9  –ئىطىُ 

ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرى رٖثجىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئبضىٍَىك »

ػىڭالرؼب وېٍىػىضىٓ لىٍؽبٔضا ئۇالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثمب ئوسػبٍضىؽبْ ئبزاثٕىڭ ضىٍٗرٔىڭّۇ ثې

 صېگىٓ.« ئبگبھالٔضۇرىّْٗ



ئبرلىضىٓ وېٍىپ، ئۇالرٔي ثىر _  _ ِٗزوۇر پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرىگٗ ئبرلب 13

ئٗگٗر »ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍّبضٍىممب صٖۋٖت لىٍؽبْ چبؼضا، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگ9ٗ 

ٍىپ، ئىجبصٖجٍٗرٔي ئۇٔىڭ ئ زىگٗ لىٍىػىّىسٔي ئىراصٖ لىٍؽبْ رٖثجىّىس ثىسٔىڭ ئۇٔي ثىر صٖ  ئېحىمبص لى

ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ثىسٔي ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍىع ئۈچۈْ ئبضّبٔضىٓ پٗرىػحىٍٗرٔي چۈغۈرگْٗ 

ثوالجحي ۋٖ ثىسگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ضىٍٗرصٖن ئىٕطبٔالرٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجّىگْٗ ثوالجحي. 

 صېضى.« ىىىڭالرٔي ۋٖ ضىٍٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر لىٍىّىسغۇۈب ثىس ضىٍٗرٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌ

_ ئبص لٗۋِي ٍٗر ٍۈزىضٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئورۇٔطىس ٍوؼبٔچىٍىك لىٍضى. ئۇالر  14

صېضى. ئۇالر ئ زٌىرىٕي ٍبراجمبْ « وۈچ _ لۇۋۋٖجحٗ ثىسصىٓ ئبرجۇق وىُ ثبر؟»ِٗؼرۇرٌۇق ثى9ٍْٗ 

زٌىرىضىٓ ئۈضحۈْ، جبزاالغحب لۇصرٖجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىضىّۇ؟ ئبٌالھٕىڭ وۈچ _ لۇۋۋٖجحٗ ئ 

 پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍضى. _  ئٗھۋاي غۇٔضاق جۇرضىّۇ، ئۇالر ثىسٔىڭ صٌٖىً 

_ ئۇالرؼب ثۇ صۇَٔبصا سبر لىٍؽۇچي ئبزاثٕي جېحىحىػىّىس ئۈچۈْ، ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ غۇَ  15

ثورإٔي ئٗۋٖجحۇق. ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثي جېشىّۇ سبر  وۈٍٔٗرصٖ ٍۇلىرى ئبۋازٌىك لبجحىك ضوؼۇق

 لىٍؽۇچىضۇر، جېشىّۇ لبجحىمحۇر، ثۇ ئبزاثٕي ئۇالرصىٓ ھېچىىُ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇ.  

_ ئِٗضى ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىگٗ وٌٗطٗن، ئۇالرؼب  16

رٔىؽب وورٌۇلٕي )ئىّبٕٔىڭ جوؼرا ٍوٌٕي و رضٗجىْٗ ئىضۇق، ئِّٗب ئۇالر ھىضاٍٗجٕىڭ ئو

ھٗلىمٗجٍىرىٕي و رِٗضٍىىٕي  جبٌٍىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ 

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ٍبٌؽبٔؽب چىمبرؼبٍٔىمي ئۈچۈْ سبر لىٍؽۇچي چبلّبق ئبزاثي ھبالن 

 لىٍضى.

ڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثحىٓ _ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرىٕى 17

لۇجمۇزصۇق. ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لبٌؽبْ ئبغۇ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ ۋٖ جٗلۋاٌىك لىٍىضىؽبْ 

 وىػىٍٗر ئىضى.

_ ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرى صوزاسمب جبغٍىٕىع ئۈچۈْ جوپٍىٕىضىؽبْ وۈٔضٖ،  16_  18

ٕىپ ثوٌؽۇچٗ جوسحىحىپ جۇرىضۇ. ئۇالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔي ھِّٗىطي جوپٍى

صوزاسٕىڭ ئبٌضىؽب وٌٗگٗٔضٖ، ئ زٌىرىٕىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ جۇرۇۋاٌىضۇ. غۇ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ 

ِٗئطىَٗجٍىرىگٗ  _  لۇاللٍىرى، و زٌىرى ۋٖ جېرىٍىرى ئۇالرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ثبرٌىك گۇٔبھ 

 گۇۋاھٍىك ثېرىضۇ.

ضىٍٗر »ر جېرىٍىرىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ لبرغي گۇۋاھٍىك ثٗرگٍٗٔىىىگٗ وبٍىپ9 _ ئبغۇ گۇٔبھىبرال 11

ھٗر ٔٗرضىٕي »صٍٖضۇ. ئۇالرٔىڭ جېرىٍىرى9 « ٔېّىػمب ثىسگٗ لبرغي گۇۋاھٍىك ثٗرصىڭالر؟



صٍٖضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ ثبر لىٍؽبْ زاجحۇر. ضىٍٗر « ض زٌٗجىْٗ ئبٌالھ ثىسٔىّۇ ض زٌٗجحي

ّىػىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ جبزاضىٕي جبرجىع ئۈچۈْ ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، لىٍ

 «. لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر

_ ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىڭالرصا ٔٗ لۇٌىمىڭالرٔىڭ، ٔٗ و زۈۈالرٔىڭ، ٔٗ  12_  11

_  جېرىٍىرىڭالرٔىڭ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّىػىڭالرؼب گۇۋاھٍىك ثېرىػىضىٓ ضبلالّٔبٍححىڭالر ۋٖ گۇٔبھ

صٖ  لبرىؽبْ ئىضىڭالر. ضىٍٗرٔىڭ رٖثجىڭالر « ئبٌالھ ثىٍٍّٗضۇ»رىڭالرٔىڭ ٔۇرؼۇٍٔىرىٕي ِٗئطىَٗجٍى

ھٗلمىضىىي ئبغۇ لبرىػىڭالر ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍضى ۋٖ ضىٍٗرٔي صوزاسمب ئېٍىپ ثبرصى. ثۈگۈْ 

 ضىٍٗر ئ زىٕي ۋٖ ئبئىٍىطىٕي زىَبٔؽب ئۇچراجمبٔالرصىٓ ثوٌضۇۈالر.

چىضاٍِىك ثوٌۇ  وٗجطۇْ، صوزار ئۇالرٔىڭ جبٍىضۇر. ئٗگٗر ئۇالر _ ئۇالر ئبزاثمب لبٔچىٍىه  13

ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ئۈچۈْ صۇَٔبؼب لبٍحىػٕي جىٍىطىّۇ، ئۇالرٔىڭ جىٍىىي ئٌِٗٗگٗ 

 ئبغّبٍضۇ ۋٖ ئ زرىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. 

ۋٖ _ ثىس ئبغۇ ئىٕىبرچىالرؼب ئىٕطبْ ۋٖ جىٕالرٔىڭ ئبرىطىضىىي غٍٗحبٔالرصىٓ ٍبِبْ  14

ثۇزؼۇٔچي صوضحالرٔي ھِٗراھ لىٍىپ لوٍضۇق _ صٖ، ئۇ غٍٗحبْ صوضحالر ثۇ ئىٕىبرچىالرؼب صۇَٔبٔىڭ 

ٌٗززٖجٍىرىٕي ۋٖ غٗھۋٖجٍىرىٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي، ئۇالرؼب ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئىػٍىّٗضٍىىٕي 

ب وۈغىۈرجحي. ٍوٌٍۇق و رضىحىپ ئبسىرٖجٕي ئۇٔحۇٌضۇرصى، ئبٔضىٓ ئۇالرٔي ئبسىرٖجٕي ئىٕىبر لىٍىػم

غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئ زىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالرصىٓ ثوٌؽبْ گۇٔبھىبرالر 

جبِبئٗضي ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ صوزاسمب وىرىػىٗ جېگىػٍىه ثوٌضى. غٗوطىسوي، ئۇالر صۇَٔبصا ٍبسػي 

ٗھٍي لبجبرىضىٓ ئِٗٗي لىٍّبً زىَبْ جبرجحي، ئبسىرٖجحٗ ثوٌطب ئ زى ۋٖ ئبئىٍىطىضىىىٍٗر صوزار ئ

 ثوٌۇ  زىَبْ جبرجحي. 

ضىٍٗر ثۇ لۇرئبٔؽب لۇالق ضبٌّبۈالر، ئۇٔىڭ »ثىرىگٗ جٗۋضىَٗ لىٍىػىپ9 _  _ وبپىرالر ثىر 15

و رضٗجّىٍىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍّبۈالر، ثۇٍرۇلٍىرىؽب ثوٍطۇّٔبۈالر، ِۇھِّٗٗص لۇرئبْ ئولۇۋاجمبٔضا 

ر، ؼٌٗۋٖ لىٍىپ ئۇٔي ئېٍىػحۇرۇۋېحىڭالر، غۇٔضاق ئبۋازىڭالرٔي چىمىرىپ جوۋالۈالر ۋٖ ئىطمىرجىڭال

 صېضى.« لىٍطبۈالر، لۇرئبٕٔي ئبۈالغحىٓ جوضۇغحب ؼٌٗىجٗ لىٍىػىڭالر ِۇِىىٓ

_  ِۇغۇٔضاق صېگْٗ وبپىرالرؼب صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ چولۇَ لبجحىك ئبزاثٕي جېحىحىّىس. ئٌٗۋٖجحٗ  16

 ثېرىّىس. ثىس ئۇالرٔىڭ ٍبِبْ لىٍّىػٍىرىؽب ئٗڭ لبجحىك جبزا

_  ئبغۇ وبپىرالرؼب ثېرىٍىضىؽبْ ثۇ جبزا ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرىگٗ جېگىػٍىه  جبزا ثوٌۇ ،  17

پبوىحٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي  –ئۇالر صوزاسمب وىرىضۇ. ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ثىسٔىڭ صٌٖىً 

ت وىػىٍٗرٔي لۇرئبٕٔي ئۈچۈْ، صوزار ئۇالرٔىڭ ِٗۈگۈٌۈن جۇرىضىؽبْ جبٍي ثوٌىضۇر. )ثۇ ئبٍٗ



ئبۈالغحىٓ، لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرى ھٗلمىضٖ ئىسصىٕىػحىٓ جوضۇغٕىڭ گۇٔبھىٕىڭ ٔبھبٍىحي ئېؽىر ۋٖ چوڭ 

 ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضۇ .

ئي رٖثجىّىس! »_  ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر صوزاسمب وىرگٗٔض9ٖ  18

ئبرىطىضىىي ثىسٔي ئبزصۇرؼبٔالرٔي ثىسگٗ و رضٗجىىٓ، ئۇالرٔىڭ صوزاسٕىڭ  ئىٕطبٔالرٔىڭ ۋٖ جىٕالرٔىڭ

 صٍٖضۇ.« ئٗڭ ئبضحىٕمي لٗۋىحىضٖ ثوٌۇغي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ئبٍبؼٍىرىّىسٔىڭ ئبضحىضا جۇجبٍٍي

« رٖثجىّىس ثىرال ئبٌالھحۇر، ئۇٔىڭ ھېچمبٔضاق غېرىىي ٍولحۇر»غۈثھىطىسوي،  [21_  26 

غٗرىئىحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ وىػىٍٗر ۋاپبت ثوٌىضىؽبْ چبؼضا، صېگْٗ، ئبٔضىٓ ئبٌالھٕىڭ 

ئ ٌۈِضىٓ ۋٖ ئ ٌۈِضىٓ وېَىٕىي ئىػالرصىٓ ھٗرگىس »ئۇالرٔىڭ ٍېٕىؽب پٗرىػحىٍٗر چۈغۈ 9 

لورلّبۈالر، ضىٍٗر لبٌضۇرۇ  وېحىضىؽبْ صۇَٔب ئىػٍىرىضىٓ ؼَٗ لىٍّبۈالر، ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ 

ر، ثىس صۇَٔبصا ضىٍٗرٔىڭ صوضحۇۈالرِىس، ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىّىس، جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇغبي ثوٌۇۈال

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي لوؼضاٍّىس،  ئبسىرٖجحىّۇ ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىّىس. جٕٗٔٗجحٗ 

ضىٍٗر ئۈچۈْ و ۈٍۈۈالر جبرجمبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ۋٖ جىٍىگْٗ ٔٗرضٗۈالرٔىڭ ھِّٗىطي ثبر. 

ٗ  لىٍطبۈالر، ئۇ صٖرھبي ضىٍٗرگٗ جٗلضىُ لىٍىٕىپ جۇرىضۇ. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ضىٍٗر ٔېّىٕي جٌٗ

گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچي، ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

 صٍٖضۇ.« ضىٍٗرگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ زىَبپٗجحۇر

ىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽبْ، ٍبسػي _ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئېحىمبص لىٍىپ ئىجبصٖت ل 22

پٗرِبٍٔىرىؽب ثوٍطۇٔىضىؽبْ ۋٖ _  ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ئِٗر»ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ۋٖ 

صېگْٗ ئبصِٖضىّٕۇ ٍبسػي ض زٌۈن « غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبجبرىضىٓ

ٖت ئىػٍىرىٕي پٍٗؽِٗجٗر ئبصَٖ ٍولحۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىػٕىڭ ۋٖ صٖۋ

ئٌٍٗٗھىططبالَ و رضٗجىْٗ ثوٍىچٗ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ئ ٌىّبالرٔىڭ پٗزىٍىحي ثبٍبْ 

 لىٍىٕؽبْ .

ٍٗرگٗ _ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، غٗرىئٗجحٗ ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ۋٖ وىػى 24_  23

مي ثىٍْٗ، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئۇٔىڭؽب ىٔىڭ ٍبسػىٍٍبسػىٍىك لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗر

ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ  ٍبِبٍٔىمي ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ. 

ضبۈب ٍبِبٍٔىك لىٍؽبٔالرؼب ئٗپۇچبٍٔىمىڭ، ئېطىً سىطٍىحىڭ ۋٖ ٍبسػىٍىمىڭ ثىٍْٗ جبلبثىً 

جبۋاة ثٗرگىٓ. غۇٔضاق لىٍطبڭ، جۇرؼىٓ. ئۇٔىڭ ٍبِبٍٔىمىؽب ٍبسػىٍىك لىٍىع ثىٍْٗ 

ضبۈب ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ ۋٖ ضْٗ ثىٍْٗ ئ زىٕىڭ ئبرىطىضا ئبصاۋٖت ثبر ئبصَٖ گوٍب ضبۈب 

و ٍۈٔىضىؽبْ ضىرصاظ صوضحۇۈضٖن ثوٌۇ  لبٌىضۇ. ثۇٔضاق گۈزٖي سىطٍٗجىٗ پٗلٗت ئ زىٕي 



رىضىؽبْ و ۈٍي ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ ٍبسػي ئىػالرؼب زورٌىَبالٍضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھ ٍبسػي و 

ئىػٕي لىٍىػمب ٔٗپطىٕي ثوٍطۇٔضۇرۇظ ثىٍْٗ چىضاِچبٍٔىك و رضىحٌٍٗٗضىؽبْ ئبصٍِٖٗرال 

ئېرىػٌٍٗٗضۇ، غۇٔضالال ٍٗٔٗ ثۇ سىطٍٗجىٗ پٗلٗت صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ثۈٍۈن ٔېطىۋىگٗ 

 ئىگٗ ئبصٍِٖٗرال ئېرىػٌٍٗٗضۇ.

ٍؽبْ ئبصِٖگٗ ٍبِبٍٔىك _ ئٗگٗر غٍٗحبٔضىٓ وٌٗگْٗ ثىر ۋٖضۋٖضٗ ضېٕي ضبۈب ٍبِبٍٔىك لى 25

لىٍىػمب ئۈٔضىطٗ، صٖرھبي ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ ثۇ ٍبِبٍٔىمحىٓ پبٔبھ جىٍىگىٓ. چۈٔىي ئبٌالھ ضېٕىڭ 

 پبٔبھ جىٍىگىٕىڭٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، جىّي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ٍىع ئۈچۈْ، ثٗٔضىٍىرىگٗ _ ئبٌالھٕىڭ ئ زىٕىڭ ثىرٌىىي ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىٕي ٔبِبٍبْ لى 26

ثىرى _  پبوىحٍىرىضىٓ ثىرى، وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ، وۈْ ثىٍْٗ ئبٍٕىڭ ثىر _  وٌٗحۈرگْٗ صٌٖىً 

ثىٍْٗ ئبٌّىػىپ جۇرۇغي ۋٖ ثىرىٕىڭ ئبرلىطىضىٓ ثىرىٕىڭ وېٍىػىضۇر. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي 

لىٍّبۈالر، چۈٔىي ثۇالر ئبٌالھٕىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضحىضىضۇر. ضىٍٗر  لۇٍبغمىّۇ، ئبٍؽىّۇ ضٗجضٖ 

ئبٌالھ ٍبراجمبْ ِٗۋجۇصاجحۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال ئبٌالھٕىڭ ئ زىگٗ ئىجبصٖت لىٍّبلچي 

 ثوٌطبۈالر، ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍبراجمبْ ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىڭالر.

_  ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر چوۈچىٍىك لىٍىپ، ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطب،  27

ۇٔىي، رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضىىي پٗرىػحىٍٗر ھٗرگىس چوۈچىٍىك لىٍّبٍضۇ، ئۇالر وېچٗ _ ثىٍىپ لوٍط

وۈٔضۈز صاۋاٍِىك ئبٌالھٕي ثبرچٗ ٔۇلطبْ ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبن صٖ  جٗضجىھ ئېَحىپ، ئۇٔي ئۇٌۇؼال  

 جۇرىضۇ. ئۇالر ھٗرگىس زېرىىىپ لبٌّبٍضۇ، ھېرىپ لبٌّبٍضۇ.

چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى غۇوي، ضْٗ _  ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕىڭ ۋٖ  28

زېّىٕٕي ئ ضۈٍِۈوطىس لبلبش ھبٌٗجحٗ و رىطْٗ، ئبٔضىٓ ثىس ئۇٔىڭؽب ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرضبق، ئۇٔىڭضا 

ھبٍبت پٍٗضا ثوٌىضۇ ۋٖ زىرائٗجٍٗر ثىٍْٗ ھٗرىىٗجٍىٕىپ و پۈغىضۇ. غۈثھىطىسوي، ضۇضىسٌىمحىٓ 

ىمٕي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. ئ ٌگْٗ زېّىٕٕي جىرىٍضۈرگْٗ زات سبالٍ

 چۈٔىي ئبٌالھ  ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

_  غۈثھىطىسوي، ھٗلىمٗجحىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ، لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئۇٔي ثۇرِىال   36

وزاسمب چۈغٗٔضۈرىضىؽبٔالر لىٍّىػٍىرىٕي ثىسصىٓ ٍوغۇراٌّبٍضۇ، چۈٔىي ثىس ئۇالرٔي و رۈ  جۇرىّىس. ص

جبغٍىٕىضىؽبْ ثۇ وبپىر ئبصَٖ ٍبسػىّۇ؟ ٍبوي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٍٔىمي 

ٍۈزىطىضىٓ، لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب ئبزاثحىٓ سبجىرجَٗ ثوٌؽبْ ھبٌضا وېٍىضىؽبْ ۋٖ 

ر، ئبٌالھ ِۇوبپبجمب جېگىػٍىه ثوٌىضىؽبْ ئبصِّٖۇ؟ ئي وبپىرالر! سبٌىؽىٕىڭالرٔي لىٍىڭال



لىٍّىػىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسىٌ ئِٗٗش. ئبٌالھ ضىٍٗرٔي 

 لىٍّىػىڭالرؼب ئبضبضْٗ جبزاالٍضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ وبپىرالرؼب  ئبگبھالٔضۇرۇظ ثېرىٍگْٗ . 

_ غٗوطىسوي، ئ زٌىرىگٗ لۇرئبْ وٌٗگٗٔضٖ، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر ثۇ لىٍّىػىٕىڭ  31_  31

بزاضىٕي چولۇَ جبرجىضۇ، صوزاسحب ئبزاثٍىٕىضۇ. غٗوطىسوي، ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھٕىڭ ئٗزىس لىٍىػي ۋٖ ج

لوؼضىػي ثىٍْٗ ھِّٗىگٗ ؼبٌىت وېٍىضىؽبْ، ھٗرلبٔضاق ثىر ئ زگٗرجىع ۋٖ ثۇرِىالغحىٓ 

 ضبلالٔؽبْ وىحبثحۇر. ئۇٔىڭؽب ھېچمبٍطي جٗرٖپحىٓ ضبسحىٍىك ٍۈزٌٍّٗٔٗضۇ، ئۇٔىڭؽب ھېچىىُ زىَبْ

زىَبصٖ لىٍىٕىػحىٓ ضبلالٔؽبْ وىحبة ثوٌۇ ، ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع –ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئۇ وَٗ 

 لىٍؽۇچي، ِٗصھىَٗگٗ الٍىك ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضۇر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ضبۈب ئېَحمبْ ض زٌىرى ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ  32

ٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئېَحمبْ ض زٌٗرٔىڭ ئ زىضۇر. وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب لٗۋٍِىرى ئىچىضىىي وبپىرالر ئ ز پ

صٖۋٖت لىٍىع ٍوٌىضا ثېػىڭؽب وٌٗگٍٗٔٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، رٖثجىڭ جٗۋثٗ 

لىٍؽۇچىالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، وبپىرٌىمٕي ۋٖ گۇٔبھٕي صاۋاِالغحۇرؼۇچىالرٔي 

 لبجحىك ئبزاثٍىؽۇچىضۇر. 

ٍٗؽِٗجٗر! ِۇثبصا ثىس ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبٕٔي ئٗرٖة جىٍىضىٓ ثبغمب _ ئي پ 33

ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرى ثىس ثىٍىضىؽبْ ۋٖ »جىٍضا ٔبزىً لىٍؽبْ ثوٌطبق، ِۇغرىىالر ئٌٗۋٖجح9ٗ 

چۈغىٕىضىؽبْ جىٍضا ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىٕطب ثوٌّبِحي؟ پٍٗؽِٗجٗر ئٗرٖة جۇرضب، ئۇٔىڭؽب 

صٍٖححي. ئي « ب جىٍضا ثوٌطب لبٔضاق ثوٌىضۇ؟ ثۇ جوؼرا ئِٗٗشٔبزىً لىٍىٕؽبْ وىحبة ثبغم

پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ 

ئېَحمبٔالرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ھىضاٍٗجىٗ چىمىرىضىؽبْ، ئۇالرٔىڭ صىٍىضىىي غٗن لبجبرٌىك 

ؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالرٔىڭ لۇاللٍىرىضا ئۇٔي ئىٍٍٗجٍٗرگٗ غىپب ثوٌىضىؽبْ وىحبثحۇر. لۇرئبٔ

ئبۈالغحىٓ ۋٖ جٗپٗوىۇر لىٍىػحىٓ جوضۇ  جۇرىضىؽبْ ئېؽىرٌىك ثبر، لۇرئبْ ئۇالرٔىڭ 

ھىضاٍٗت جبپبٌّبٍضۇ. ئۇ ِۇغرىىالر ٍىرالحىٓ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ صىٍٍىرىؽب وورٌۇلضۇر. غۇۈب ئۇالر 

مبٍٔىمىٕي ئبۈمىراٌّبٍۋاجمبْ ۋٖ چبلىرىٍىۋاجمبْ ثوٌطىّۇ، ئ زٌىرىٕىڭ ٔېّىگٗ چبلىرىٍىۋاج

 .چبلىرؼۇچىؽب جبۋاة ثېرٌّٖىگْٗ ئبصِٖگٗ ئوسػبغحۇر

_  غٗوطىسوي، ثىس ضبۈب لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبٔضٖن ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق.  34

لٗۋِي ئۇٔىڭضا ئىشحىال  لىٍىػحي، ثٗزىطي ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَححي، ثٗزىطي ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى. 

رٖثجىڭ جٗرىپىضىٓ ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي وېچىىحۈرۈظ جوؼرۇٌۇق ئبٌضىٓ ئېَحىٍؽبْ ثىر ض ز  ئٗگٗر



ثوٌّىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ وبپىرالرٔي صٖرھبي ھبالن لىٍىع ھٗلمىضٖ ھ وۈَ چىمىرىٍؽبْ ثوالجحي. 

 غٗوطىسوي، ِۇغرىىالر لۇرئبْ جوؼرىطىضا چوۈمۇر غٗوحىضۇر.

ِجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىپ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىضىىْٗ، _ وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽٗ 35

لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌِٗٗىٕىڭ پبٍضىطي ئۇٔىڭ ئ زىگىضۇر، وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 

ئبضىٍَىك لىٍىپ ٍبِبْ ئىع لىٍىضىىْٗ، ٍبِبْ ئٌِٗٗىٕىڭ زىَىٕي ئۇٔىڭ ئ زىگىضۇر. رٖثجىڭ 

 ثٗٔضىٍٗرگٗ ئۇۋاي لىٍؽۇچي ئِٗٗضحۇر.

َبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي ئىٍىُ ئبٌالھمب سبضحۇر. چۈٔىي لىَبِٗجٕىڭ _  لى 36

ۋالحىٕي ئبٌالھ جبئبالصىٓ ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ. ِېۋىٍٗرٔىڭ ثوؼۇٍٔىرىضىٓ چىمىػي، ھٗرلبٔضاق 

ثىر چىػىٕىڭ ھبِىٍىضار ثوٌۇغي ۋٖ جۇؼۇغي لبجبرٌىك ئىػالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئبٌالھٕىڭ 

ڭ ضىرجىضا ئِٗٗش. چۈٔىي ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئىٍىّىٕى

ضىٍٗر ئىجبصٖت لىٍىػحب ِبۈب »ِۇغرىىالرؼب وبٍىپ ۋٖ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئبغىبرىال 9 

ضبۈب ٌِٗۇَ لىٍىّىسوي، »صٖ  ٔىضا لىٍىضۇ، ئۇالر9 « لوغۇۋاٌؽبْ ئبجبٌّىع غېرىىٍىرىُ لېٕي؟

 صٍٖضۇ.« ضېٕىڭ غېرىىىڭ ثبر صٖ  گۇۋاھٍىك ثٗرٍِٗضۇ ئبرىّىسصا ھېچىىُ

_ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ صۇَٔبصا چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرصىٓ ؼبٍىت ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب لىٍچٗ  37

ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ. ئۇالر غۇ چبؼضا ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لبچىضىؽبْ جبً ٍوق ئىىٍٗٔىىىٕي 

 ئېٕىك ثىٍىضۇ.

ك ئۈچۈْ رٖثجىضىٓ ئ زىگٗ ٍبسػىٍىك جىٍٗغحىٓ زېرىىٍّٗضۇ، ئٗگٗر _ ئىٕطبْ صۇَٔبٌى 38

ئۇٔىڭؽب ٍولطۇٌٍۇق، لبجحىمچىٍىك صېگٗٔضٖن ثىرٖر وۈٌپٗت ٍېحىپ لبٌطب، ئۇ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ 

 جوٌىّۇ ئۈِىضضىسٌىٕىپ وېحىضۇ، ئبٌالھ ِبۈب ٍبرصَٖ لىٍّبٍضۇ صٖ  ئوٍالٍضۇ.

گْٗ ئېؽىر وۈٌپٗجحىٓ وېَىٓ، صٖرگبھىّىسصىٓ ثىر رٖھّٗت _  ئٗگٗر ثىس ئىٕطبٔؽب ثېػىؽب وٌٗ 46

ثۇ »ئبجب لىٍىپ ٔېّٗجٕي جېحىحطبق، ئۇ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍّبٍضۇ. ئٗوطىچٗ، ھٗصصىضىٓ ئېػىپ9 

ِېٕىڭ ھٗلمىّضۇر، ِْٗ ئۇٔىڭؽب جېگىػٍىه ثوٌؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ِبۈب وٌٗضى. لىَبِٗجٕي ثوٌّبٍضۇ 

وٌۇ  ِْٗ رٖثجىّٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ، صٖ  ئوٍالٍّْٗ، ِۇثبصا لىَبِٗت ث

صٍٖضۇ. لىَبِٗت وۈٔىضٖ وبپىرالرؼب ثۇ صۇَٔبصىىي « غٗوطىسوي، رٖثجىّٕىڭ ٍېٕىضا ِبۈب جٕٗٔٗت ثبر

 ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي ئېَحىپ ثېرىّىس ۋٖ ئۇالرؼب لبجحىك ئبزاثٕي جېحىحىّىس.

سىك صېگٗٔضٖن ٍبسػىٍىك ئبجب لىٍطبق، ئۇ ثۇٔىڭؽب _ ثىس ئىٕطبٔؽب جْٗ ضبلٍىمي ٍبوي وٗڭ رى 41

غۈوۈر لىٍىػحىٓ ۋٖ ھٗلىمٗجىٗ ثوٍطۇٔۇغحىٓ ثبظ جبرجىپ ھبوبۋۇرٌىػىپ وېحىضۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭؽب 

 ثىرٖر وۈٌپٗت ٍٗجطٗ، ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ جوسحىّبً صۇئب لىٍىضۇ. 



ىڭالرچۇ، ثۇ )لۇرئبْ ئبٌالھ صٖ  ثېم»_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ئىٕىبرچىالرؼب ئېَحمىٕىي9  41

جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثوٌطب، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗرصىٓ ئبزؼۇْ 

ئبصَٖ ٍولحۇر. چۈٔىي ضىٍٗر لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىع ثىٍْٗ ھٗلىمٗجحىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍىرالٍىػىپ 

 «.وٗجىْٗ ثوٌضۇۈالر

ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىي  _  ئبغۇ ئىٕىبرچىالرؼب لۇرئبٕٔىڭ 42

غٗن لوثۇي لىٍّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ ئېٕىك ئبٍبْ ثوٌؽبٔؽب لٗصٖر، ثىس ئۇالرؼب ئبضّبْ _ زېّىٓ 

ئٗجراپىضىىي ۋٖ ئ زٌىرىضىىي لۇصرىحىّىسگٗ ۋٖ گۈزٖي ضٗٔئٗجٍىرىّىسگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 

ِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ راضحچىٍٍىمي، ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب ئبالِٗجٍٗرٔي و رضىحىپ جۇرىّىس. ِۇھ

گۇۋاھ ثوٌؽبٍٔىمي لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖىً ثوٌۇغمب ٍېحٗرٌىه ئِٗٗضّۇ؟ غٗوطىسوي، 

ئبٌالھ لۇرئبٕٔىڭ ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھحۇر، ئبٌالھٕىڭ گۇۋاھٍىمىضىٓ چوڭ گۇۋاھٍىك 

 ٍولحۇر.

رالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىع ھٗلمىضٖ غٗن ئىچىضىضۇر، _ ثىٍىڭالروي، ئۇ وبپى 43

ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ئىٍىّي ۋٖ لۇصرىحي ثىٍْٗ لورغب  جۇرؼۇچىضۇر. ئۇٔىڭؽب 

 ئبضّبْ _ زېّىٕضا ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.



 شۇرا ضۈرىطى

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ 

ٍٓ، ضىَٓ، لبؾ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ئٗ ب، ِىُ،[ ھ1_  1

 ثېػىضا ئ جحي .

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍؽبٔضٖن  ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي  2

گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغحب –لىٍؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئبضىٌ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگىّۇ ضبِبۋى وىحبثالرٔي ٔبزىً 

 وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗٗ ئىػٍىرىضا ۋٖ ض زٌىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_  ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي غٍٗئىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر. ئبٌالھ زاجىضا،  3

 لۇصرىحىضٖ ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈْ ۋٖ ھِّٗىضىٓ ئۇٌۇؼضۇر.

ّبٔالرٔىڭ ھٗرثىرى ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىضىٓ ئٍّٗىٕىپ ٍۇلىرى جٗرىپىضىٓ _ ئبض 4

ٍېرىٍىپ وېحىػىٗ جبش لبٌىضۇ، پٗرىػحىٍٗر رٖثجىٕي ِٗصھىٌَٗٗ ، ئۇٔي ثبرچٗ 

ٔىڭ ،  ھِٗضٖ ٍٗر ٍۈزىضىىي ِۇئّىٍٕٗرٔۇلطبٔالرصىٓ پبن صٖ  جٗضجىھ ئېَحىضۇ

روي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىىي گۇٔبھٍىرىٕىڭ ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىػىٕي جىٍٍٗضۇ. ثىٍىڭال

 ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

_ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثبغمىالرٔي ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ ۋٖ ئۇالرؼب چولۇٔؽبٔالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي  5

ىٕي ثېرىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھ و زىحىپ جۇرؼۇچىضۇر، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ جبزاض

ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ِٗضئۇي ئِٗٗضطْٗ. ضْٗ پٗلٗجال ئبگبھالٔضۇرؼۇچىطْٗ. غۇۈب ضْٗ 

 صىٕٕي ٍٗجىۈزىطْٗ، ثىس ئۇالرصىٓ ھېطبة ئبٌىّىس. 

_ ِٗوىٗ ئبھبٌىطىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗجراپىضىىىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرۇغۇڭ ۋٖ وىػىٍٗرٔي  6

غٗن ثوٌّىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇغۇڭ ئۈچۈْ، ضٗٔضىٓ  وېٍىضىؽبٍٔىمىضا لٗجئىٌ

ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھَي لىٍؽىٕىّىسصٖن ضبۈب لۇرئبٕٔي ئٗرٖة جىٍىضا ۋٖھَي لىٍضۇق. ئۇ وۈٔضٖ 

ئىٕطبٔالر ئىىىي پىرلىگٗ ئبٍرىٍىضىؽبْ ثوٌۇ ، ثىر پىرلٗ جٕٗٔٗجحٗ، ٍٗٔٗ ثىر پىرلٗ جٗھِٕٗٔٗضٖ 

جىٗ وىرىضىؽبْ پىرلٗ ئبٌالھمب ئىّبْ وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ثوٌىضۇ. جٕٗٔٗ



وٌٗگْٗ صىٕؽب ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرصۇر، صوزاسمب وىرىضىؽبْ پىرلٗ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ 

 ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب وٌٗگْٗ صىٕؽب لبرغي جۇرؼبْ وبپىرالرصۇر.

ثٗٔضىٍىرىٕي ھىضاٍٗت لىٍىپ ھِّٗىطىٕي ثىر ئۈِّٗت _ ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، جىّي  7

لىالجحي، ٌېىىٓ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي رٖھّىحىگٗ وىرگۈزۈغٕي ئىراصٖ لىٍضى. ئبٌالھمب غېرىه 

وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرؼب لىَبِٗت وۈٔي ھېچمبٔضاق ئىگٗ، ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر 

 زۇ  لوٍىضىؽبْ ثىرٖر ٍبرصِٖچي چىمّبٍضۇ.ٍولحۇر، ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ لۇجمۇ

_  ئۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھٕي لوٍۇ  ثبغمىالرٔي ئ زىگٗ ِٗصٖجىبر لىٍىۋاٌضى. ھبٌجۇوي، ٍېگبٔٗ  8

ئىجبصٖجٍىرى ثىٍْٗ ئبٌالھٕي ئۇٌۇؼالٍضۇ. ئبٌالھّۇ ِۇئّىٓ _  ِٗصٖجىبر ئبٌالھحۇر، ِۇئّىٍٕٗر جبئٗت

لبراۈؽۇٌۇلالرصىٓ ٍورۇلٍۇلمب چىمىرىع ثىٍْٗ ھىّبٍٗ لىٍىضۇ،  ثٗٔضىٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا

ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضۇ، ئۇ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ھېچمبٔضاق ئىػحىٓ ئبجىس 

 وٌٍّٗٗضۇ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر صىٕىڭالرؼب ِۇٔبضىۋٖجٍىه لبٔضالال ثىر ئىػحب ئىشحىالپٍىػىپ  16

ي ھٗي لىٍىػٕىڭ چبرىطي ئبٌالھٕىڭ وىحبثىؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر لبٌطبۈالر، ئۇٔ

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىگٗ ِۇراجىئٗت لىٍىػحۇر. ئٗٔٗ غۇ ئبٌالھ ِېٕىڭّۇ، 

ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىّىسصۇر. ِْٗ ثبرٌىك ئىػٍىرىّضا ئۇٔىڭؽىال جبٍبٔضىُ، ھِّٗٗ ئىػحب ئۇٔىڭ 

 و رضٗجّىٍىرىگىال ِۇراجىئٗت لىٍىّْٗ.

ئبٌالھ جبئبال ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئ ز ئىراصىطي، لۇصرىحي ۋٖ ھېىّىحي ثىٍْٗ ٍبراجمبْ _   11

ئۇٌپٗت ئېٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ئ ز  _  ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچىضۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئۇٔطي

چىػىٍٗرٔي لىٍىپ ثٗرصى  –جىپىڭالرصىٓ جۈپٍٗرٔي لىٍىپ ثٗرصى، ضىٍٗرگٗ ھبٍۋأالرصىّٕۇ ئٗروٗن 

سوجۇٍٔۇق ِۇٔبضىۋىحي ئبرلىٍىك ضىٍٗرٔي و پٍٗحىضۇ، ھېچمبٔضاق ثىر ِٗسٍۇلبت ئبٌالھمب  _  ئٗر ،

ضۈپٗجٍىرىضٖ  _  پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ئىطىُ –ئوسػبظ ئِٗٗضحۇر، چۈٔىي ئبٌالھ زاجىضا، ئىع 

ٍېگبٔٗ زاجحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ئىطىٍّىرىٕىڭ  _  ھېچىىّگٗ ئوسػىّبٍضىؽبْ ٍٗوىٗ 

پبئبٌىَٗجٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي وبجحب ۋٖ _  ّىطي گۈزٖي، ضۈپٗجٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي وبِبٌٗت، ئىعھِٗ

پبئبٌىَٗجٍىرى ئبرلىٍىك ثبرچٗ ِٗۋجۇصاجٕي ئ رٔٗوطىس _  ئۇٌۇغ ئىػالرصۇر. ئبٌالھ ئبغۇ وبجحب ئىع

ٍىرىٕىڭ ٍبراجحي. ئبٌالھ ھِّٗىٕي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھمب ثٗٔضى

ض زٌىرىضىٓ ھېچمبٔضىمي ِٗسپىٌ ئِٗٗش. ئبٌالھ ئۇالرؼب غۇٔىڭؽب  _  ئىػٍىرىضىٓ ۋٖ گٗ 

 ئبضبضْٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثٌٗگىٍٍٗضۇ.



_  ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ئىگىضارچىٍىمي ئبٌالھمب سبضحۇر، رٖھّٗت ۋٖ رىسىمٕىڭ  11

رىسلىٕي وٗڭ لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ  ئبچمۇچٍىرى ئۇٔىڭ لوٌىضىضۇر، ئۇ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ

رىسلىٕي جبر لىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھمب ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 ھېچمبٔضاق ثىر ئىػي ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ زى ۋٖھَي لىٍؽبْ ئىطالَ  12

ٗ صىٓ لىٍىپ ثٌٗگىٍىضى. ئىٍگىرى ثۇ صىٕٕي ٔۇھمب، ئىجراھىّؽب، ِۇضبؼب ۋٖ صىٕىٕي ضىٍٗرگ

صىٕٕي ئبٌالھمب سبٌىص ئىجبصٖت ۋٖ ئىحبئٗت »ئىَطبؼب جٗۋضىَٗ لىٍؽبْ ئىضى. ئۇالرؼب9 

صٖ  « لىٍىع ثىٍْٗ ثٗرپب لىٍىڭالر، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ صىٕضا ئىشحىالپٍىػىپ ث ٌۈّٔٗۈالر

! ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرۈظ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ثۇٍرۇؼبْ ئىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر

سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ضْٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئىطالَ صىٕي ِۇغرىىالرؼب 

ئېؽىر وٌٗضى. ئبٌالھ ثۇ ھٗق صىٕؽب ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ ئ زى سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي جبٌالٍضۇ 

 بصٖجىٗ ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ.ئىج –ۋٖ ئ زى جٗرٖپىٗ ٍوي ئبٌؽبْ ئبصِٖٕي جبئٗت

_  ِۇغرىىالر ئ زٌىرىگٗ ئىٍىُ وٌٗگْٗ ۋٖ ئىطالَ صىٕىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىي جوؼرىطىضا  13

پبوىحالر جوٌۇق ئوجحۇرىؽب لوٍۇٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، پىرلىٍٗرگٗ ۋٖ ِٗزھٗپٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي. _  صٌٖىً

ۋۇرٌۇلي ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ ئۇالرٔىڭ ثۇٔضاق لىٍىػىؽب جۈرجىٗ ثوٌؽبْ ٔٗرضٗ ئۇالرٔىڭ ھبوب

جۇرۇۋېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٍۇٔحبۋٌىمي ئىضى.  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر رٖثجىڭٕىڭ ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي 

لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر وېچىىحۈرۈظ ھٗلمىضىىي ئبٌضىٓ ئېَحمبْ ض زى ثوٌّىطب ئىضى، 

ىمبرؼبْ ثوالجحي. صىٕضا وبپىرالرٔىڭ جبزاضىٕي جېسٌىحىپ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئٌٗۋٖجحٗ ھ وۈَ چ

ئىشحىالپالغمبْ ئبغۇ وىػىٍٗرصىٓ وېَىٓ جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىً لبجبرٌىك ضبِبۋى وىحبثالرؼب ۋارىطٍىك 

 لىٍؽبٔالر صىٕضا چوۈمۇر غٗن ئىچىضٖ ثوٌۇ  وٌٗضى.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھ جىّي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ  14

ِۇضحٗھىَٗ ثوٌؽىٓ، ھٗلىمٗت  جوؼرا ٍوٌضائبٌالھ ضېٕي ثۇٍرۇؼبٔضٖن لىرؼىٓ، ئبغۇ ھٗق صىٕؽب چب

جوؼرۇٌۇق غٗن لىٍىپ، صىٕضىٓ ئېسىپ وٗجىٍٗٔٗرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ئٗگٗغّىگىٓ ۋٖ 

ِْٗ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ وىحبثالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ ئېَححىُ، »ئېَحمى9ٓ 

ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇغمب ثۇٍرىضى، ئبٌالھ ثىسٔىڭّۇ رٖثجىّىسصۇر، ضىٍٗرٔىڭّۇ  رٖثجىُ ِېٕي ئبراۈالرصا

رٖثجىڭالرصۇر، ثىسٔىڭ ٍبسػي  ئٌٍِٗٗىرىّىسٔىڭ ضبۋاثي ئ زىّىس ئۈچۈٔضۇر، ضىٍٗرٔىڭ ٍبِبْ 

ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔىڭ جبزاضىّۇ ئ زۈۈالر ئۈچۈٔضۇر. ھٗلىمٗت ئبٍبْ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ضىٍٗر ثىٍْٗ 

ا ِۇٔبزىرىٍىػىپ ٍۈرۈغىٗ ھبجٗت ٍوق. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ھِّٗىّىسٔي ٍىؽىضۇ ثىسٔىڭ ئبرىّىسص



ۋٖ ثىس ئىشحىالپالغمبْ ِٗضىٍٗ جوؼرىطىضا ئبرىّىسصا ئبصاٌٗت ثىٍْٗ ھ وۈَ چىمىرىضۇ. ھِّٗٗ 

سبالٍىمٕىڭ ئبسىر لبٍحىضىؽبْ جبٍي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر. ئبٌالھ غۇ چبؼضا ھٗرثىر ئبصِٖگٗ 

 «.بپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇجېگىػٍىه ِۇو

_  وىػىٍٗر ئبٌالھٕىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىپ ئىطالِؽب وىرگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبٌالھٕىڭ  15

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗۋٖجىْٗ صىٕي جوؼرۇٌۇق ثٗش _ ِۇٔبزىرٖ لىٍىػىضىؽبٔالرٔىڭ 

ؼٗزىپىگٗ ئۇچراٍضۇ، ئبسىرٖجحٗ صٌٖىٍٍىرى رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا ثىىبرصۇر. ئۇالر صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ 

 ئۇالرؼب صوزار ئبزاثىضىٓ ئىجبرٖت لبجحىك ئبزاة ثبر.

_ ئبٌالھ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضا ئىٕطب  ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍطۇْ صٖ ، لۇرئبٕٔي ۋٖ ثبغمب ضبِبۋى  16

وىحبثالرٔي ھٗق ۋٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ٔبزىً لىٍؽبْ، ئبصاٌٗجحىٓ ئىجبرٖت ئ ٌچِٕٗي ثٌٗگىٍىگْٗ 

 . ضْٗ لىَبِٗجٕىڭ ۋالحىٕي ٔٗصىٓ ثىٍىطْٗ؟ ثٌٗىي ئۇ ٍېمىٕضۇر.زاجحۇر

_ لىَبِٗجىٗ ئىػٍّٗٔٗضىؽبٔالر ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇٔىڭ جېس وېٍىػىگٗ ئبٌضىراٍضۇ،  17

ئِّٗب لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئىّبْ وٌٗحۈرگٍٗٔٗر ثوٌطب ئۇٔىڭضىٓ لورلىضۇ، ئۇٔىڭ غٗوطىس 

ي ثىٍىضۇ. ثىٍىڭالروي، لىَبِٗت جوؼرۇٌۇق جېضٌٍٖىػىضىؽبٔالر ئٌٗۋٖجحٗ چوۈمۇر ھٗلىمٗت ئىىٍٗٔىىىٕ

 ئبزؼۇٍٔۇلحىضۇر، ئۇالر ھٗلىمٗجحىٓ جوٌىّۇ ٍىرالحىضۇر.

_ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثٗوّۇ و ٍۈِچبٔضۇر. ئۇ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ وٗڭ رىسىك ئبجب لىٍىضۇ،  18

بضْٗ جبر لىٍىضۇ. ئبٌالھ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ رىسلىٕي ئ ز ھېىّىحىگٗ ئبض

 ثبرچٗ وۈچ ئۇٔىڭضۇر، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر ۋٖ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر.

_ وىّىي لىٍؽبْ ئٌِٗٗي ثىٍْٗ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇوبپبجىٕي و زٌٗ ، ئبٌالھٕىڭ ھٗلٍىرىٕي ئبصا  16

ِبي ضٗر  لىٍطب، ثىس ئۇٔىڭ _  ىع ئىػٍىرىؽب پۇيلىٍطب، وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍ

ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي و پٍٗحىّىس، ئبٌىضىؽبْ ِۇوبپبجىٕي ئوْ ھٗضطىگىچٗ ۋٖ ئبٌالھ سبٌىؽبْ 

ِىمضارؼىچٗ ئبغۇرۇ  ثېرىّىس، وىّىي ئٌِٗٗي ثىٍْٗ صۇَٔبٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىٕىال و زٌىطٗ، ئۇٔىڭؽب ئۇ 

لىطّىٕىال ثېرىّىس. ئِّٗب ئۇٔىڭؽب ئبسىرٖجحٗ ِۇوبپبجحىٓ  و زٌىگْٗ ِٗٔپٗئٗجحىٓ ثىس جٗلضىر لىٍؽبْ

 ھېچجىر ٔېطىۋٖ ٍولحۇر.

_ ئۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه لىٍىۋېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئبٌالھ رۇسطٗت  11

لىٍّىؽبْ ئىػالرٔي صىٓ لىٍىپ ثېىىحىپ ثٗرگْٗ ِٗثۇصٌىرى ثبرِۇ؟ ئٗگٗر ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔىڭ 

ىرٖجىٗ وېچىىحۈرۈظ ۋٖ ئۇالرٔي ثۇ صۇَٔبصا جبزاٌىّبضٍىك ھٗلمىضىىي ھ وّي جبزاضىٕي ئبس

ثوٌّىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرؼب ئبزاة وٌٗحۈرۈٌۈ  ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىٍؽبْ ثوالجحي. 



غٗوطىسوي، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب ئبسىرٖجحٗ ٔبھبٍىحي لبجحىك ۋٖ جوٌىّۇ صٖر جٍىه ئبزاة 

 ثبر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت وۈٔي ئۇ وبپىرالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ صۇَٔبصىىي رٖزىً لىٍّىػٍىرىٕىڭ  11

جبزاضي چۈغىْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇالرٔىڭ لورلۇٔچحىٓ جىحرٖۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ. ئۇالر ئۇ ئبزاثٕي 

ثوٌطب ئبسىرٖجحٗ چولۇَ جبرجىضۇ. ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗر 

جٕٗٔٗجٍٗرٔىڭ ثبؼچىٍىرىضا ۋٖ ئېطىً لٗضىرٌىرىضٖ ٔېّٗجٍىٕىضۇ، ئۇالر رٖثجىٕىڭ ھۇزۇرىضا و ۈٍي 

وٗرٍِٖٗر  –جبرجمبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرؼب ئبجب لىٍىضىؽبْ ثۇ پٗزي

 ھٗلىمٗجْٗ وبجحب ئىٕئبِضۇر.

ئىھحىراَ لبجبرٌىك ِْٗ سٗۋٖر ثٗرگْٗ  –ىسزٖت_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبسىرٖجحىىي ٔېّٗت، ئ 12

ئىٕئبِالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ 

ثٗرگْٗ سۇظ سٗۋىرىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبسىرٖت ھٗلمىضٖ غٗن 

صٖۋٖت لىٍؽبٍٔىمىّؽب ضىٍٗرٔىڭ ِبۈب پۇي _ ِْٗ ضىٍٗرٔي ھٗق صىٕؽب »لىٍىضىؽبٔالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِبي ثېرىػىڭالرٔي جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ، پٗلٗت ئبرىّىسصىىي جۇؼمبٔضارچىٍىمٕىڭ ھٗلمىٕي ئبصا 

وىّىي ثىرٖر ٍبسػي ئىع لىٍطب، ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ئوْ ھٗضطىگىچٗ «. لىٍىػىڭالرٔىال جىٍٍّْٗٗ

گۇٔبھٍىرىٕي ھٗلىمٗجْٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئبغۇرۇ  ثېرىّىس. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 ئۇالرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي جوٌۇق ثٗرگۈچىضۇر.

ِۇھِّٗٗص ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇصى، ئۇ ثىسگٗ ئولۇ  »_ ئبغۇ ِۇغرىىالر  13

ضْٗ  صٖۋاجبِضۇ؟ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر« ثٗرگْٗ لۇرئبْ ئ زى ئوٍضۇرۇ  چىممبْ ض زٌٗرصۇر

غۇٔضاق لىٍؽبْ ثوٌطبڭ، ئبٌالھ سبٌىطب، ضېٕىڭ لٌٗجىڭٕي پېچٗجٍىۋٖجىْٗ ثوالجحي. ھٗلىمٗت 

غۇوي، لۇرئبْ ئبٌالھٕىڭ ض زىضۇر، ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبْ ئېَحّىضىڭ. ئبٌالھ ثبجىٍٕي 

)ٍٗٔي ھٗرلبٔضاق ضبسحىٍىمٕي  ئ چۈرۈ  جبغالٍضۇ، ئ زىٕىڭ ئ زگٗرِٗش ض زٌىرى ۋٖ چولۇَ 

ئٌِٗٗگٗ ئبغىضىؽبْ راضث ۋٖصىٍىرى ئبرلىٍىك ھٗلىمٗجٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 ثٗٔضىٍىرىٕىڭ صىٍٍىرىضىىىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

ب _ ئبٌالھ گۇٔبھىؽب پۇغبٍّبْ لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍىپ، ئۇٔىڭؽ 14

ئىحبئٗت لىٍؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ جٗۋثىطىٕي لوثۇي لىٍىضىؽبْ، ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمٍىرىٕي ئٗپۇ لىٍىضىؽبْ، 

ٍبِبْ ئٌِٗٗىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ضىٍٗرٔىڭ  _  ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ٍبسػي

ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېچجىرى ئبٌالھمب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ 

 ۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.ِ



_ ئبٌالھ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبٔالرٔىڭ  15

صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍىضۇ، ئ زىٕىڭ پٗزي _ وٗرىّىضىٓ ئۇالرؼب ِۇوبپبجٍىرىٕي ئبغۇرۇ  ثېرىضۇ. 

ؼب ئبسىرٖجحٗ ئىٕحبٍىٓ لبجحىك ۋٖ صٖرجٍىه ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر

 ئبزاة ثبر.

_ ئٗگٗر ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ رىسلىٕي ثٗن وٗڭ لىٍىۋٖجطٗ ئىضى، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ٍٗر ٍۈزىضٖ  16

ثىرىٕي ثوزٖن لىٍؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ رىسلىٕي  _  ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وېحٗجحي، ثىر 

صا ئ زى سبٌىؽبٔچٗ چۈغۈرىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ئۇالرؼب ٍېحىضىؽبْ ِىمضار

 ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ئوثضاْ ثىٍگۈچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر.

_ ئبٌالھ ئىٕطبٔالر ٍبِؽۇرصىٓ ئۈِىضضىسٌٗٔگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرؼب ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ   17

ز رٖھّىحىٕي ثٗٔضىٍىرى ئبرىطىؽب وٗڭ جبرلىحىضۇ، ھِّٗىطىٕي ثېرىضىؽبْ ٍېگبٔٗ زاجحۇر. ئبٌالھ ئ 

وٗرِٖي ثىٍْٗ ثٗٔضىٍىرىٕي پٗرۋىع لىٍىضىؽبْ زاجحۇر، _  ٍبِؽۇرصىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍىضۇ. ئبٌالھ پٗزي

 ئۇ ھِّٗٗ ئىػىضا ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر.

ىحىضىؽبْ _ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕي، ئۇٌۇؼٍۇلىٕي ۋٖ ٍېگبٔٗ پبصىػبھٍىمىٕي و رض 18

وبئىٕبت صٌٖىٍٍىرىضىٓ ثىرى، ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ئ رٔٗوطىس ٍبرىحىٍؽبٍٔىمي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇ 

ئىىىىطىضٖ ھٗر سىً جبٍٔىمالرٔي جبرلىحىۋٖجىٍٗٔىىىضۇر. ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ثبرچٗ سبالٍىمٕي 

 ِٗٗش.جىرىٍضۈرۈ  جوپالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ئىع لىَىٓ ئ

_ ئي ئىٕطبٔالر! صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىڭالرصا ثېػىڭالرؼب وٌٗگْٗ ھٗرلبٔضاق ثىر  26 

ِۇضىجٗت ضىٍٗرٔىڭ ئ زۈۈالر ضبصىر لىٍؽبْ گۇٔبھىڭالر جۈپٍٍٗىضىٕضۇر. غۇٔضالحىّۇ رٖثجىڭالر 

 گۇٔبھىڭالرصىٓ ٔۇرؼۇٍٔىرىٕي ئٗپۇ لىٍىۋېحىضۇ ۋٖ ضىٍٗرٔي جبزاٌىّبٍضۇ.

ر! )ئٗگٗر ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍطبۈالر  ٍٗر ٍۈزىضٖ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ _ ئي ئىٕطبٔال 21

لېچىپ لۇجۇالٌّبٍطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ضىٍٗرٔىڭ ئىػىڭالرؼب ئىگٗ ثوٌىضىؽبْ، 

زٖسّٗجحىٓ ضبلال  _  ضىٍٗرگٗ ِٗٔپٗئٗت ٍٗجىۈزىضىؽبْ ھېچجىر ئىگٗ ۋٖ ضىٍٗرٔي زىَبْ

 ر ٍولحۇر.لبٌىضىؽبْ ھېچجىر ِٗصٖجىب

_ ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ ۋٖ جٗۈضاغطىس پبصىػبھٍىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ  22_  21

صٌٖىٍٍىرىٕىڭ ثىرى، جبؼضٖن چوڭ وېّىٍٗرٔىڭ صېڭىسصا لبجٕب  ٍۈرۈغىضۇر. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب، 

رٔىڭ ئبٌالھٕىڭ غبِبٌٕي جوسحىحىۋېحىضۇ _ صٖ، ِېڭىۋاجمبْ وېّىٍٗر صېڭىسصا جوسحب  لبٌىضۇ. وېّىٍٗ

لۇصرىحي ثىٍْٗ صېڭىسصا ِېڭىػىضا ۋٖ جوسحب  لېٍىػىضا، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحب ٔبھبٍىحي 



چىضاِچبْ، ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ و   غۈوۈر لىٍؽۇچي ھٗرثىر ثٗٔضٖ ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ 

 ٔٗضىھٗجٍٗر ثبر._  لۇصرىحىگٗ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر ۋٖ ۋٖز

ىٍٗرٔي ئىچىضىىي ٍوٌۇچىالرٔىڭ گۇٔبھٍىرى ضٗۋٖثٍىه ضۇؼب ؼٗرق _ ٍبوي ئبٌالھ ثۇ وېّ 23

 لىٍىۋېحىضۇ. ٍٗٔٗ ٔۇرؼۇْ گۇٔبھالرٔي ئٗپۇ لىٍىۋېحىضۇ ۋٖ گۇٔبھ لىٍؽۇچىالرٔي جبزاٌىّبٍضۇ.

_ ثىسٔىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىّىسگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبٍٗجٍىرىّىس ئۈضحىضٖ ئورۇٔطىس  24

ي جۈپٍٍٗي جبزاٌىؽبْ چبؼضا ئ زٌىرىگٗ ھٔي گۇٔبصٖجبالظ لىٍىضىؽبٔالر ئبٌالھ ئۇالر

 ضۇ.پ لبٌىلىٕي  ثىٍىۇئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ وېحىضىؽبْ ھېچمبٔضاق جبً ٍولٍ

ِبي ۋٖ ثبٌىچبلب لبجبرٌىك ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ ھٗرلبٔضاق ٔٗرضٗ، _  _ ئي ئىٕطبٔالر! پۇي 25

ٗرضىٍٗر ثوٌۇ ، جېسال ٍولىٍىپ وېحىضۇ. پٗلٗجال ِۇغۇ صۇَٔب ھبٍبجىضا ضىٍٗر ِٗٔپٗئٗجٍىٕىضىؽبْ ٔ

ئِّٗب ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي جٕٗٔٗت ٔېّىحي ثوٌطب ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ 

 وٌٗحۈرگْٗ، ھٗر ئىػحب ئبٌالھمب جبٍىٕىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ھِّٗىضىٓ ٍبسػي ۋٖ ِٗۈگۈٌۈوحۇر. 

رصىٓ ۋٖ ثبرٌىك لٗثىھ لىٍّىػالرصىٓ ئۇالر ئبٌالھ ِٗٔئي لىٍؽبْ چوڭ گۇٔبھال [28_  26 

ضبلٍىٕىضىؽبْ، ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ وىػىگٗ صٖرؼٗزٖ  ثوٌؽبْ چبؼٍىرىضا ئبٌالھ رازىٍىمىٕي 

و زٌٗ  ئۇٔي وٗچۈرٌٍٖٗضىؽبْ، رٖثجىٕىڭ ئىّبٔؽب ۋٖ جٗۋھىضوٗ چبلىرؼبْ صٖۋىحىگٗ ئبۋاز لوغىضىؽبْ، 

لىٍىضىؽبْ، لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ئىػٍىرىٕي  پٗرز ٔبِبزالرٔي ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي ئبصا

ِبٌٕىڭ زاوىحىٕي جېگىػٍىه ثوٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ _  ِٗضٍىھٗت ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، ثىس ئبجب لىٍؽبْ پۇي

ٍٗجىۈزۈ  ثېرىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب ئىشحىَبرىٌ ھبٌضا پۇي ضٗر  لىٍىضىؽبْ، زۇٌۇِؽب 

جۇراالٍضىؽبْ ۋٖ ئۇالرؼب جېگىػٍىه جبزاضىٕي ثېرىػحٗ  ئۇچرىؽبٔضا زۇٌۇَ لىٍؽبٔالرؼب لبرغي

ئبغۇرۇۋٖجٍّٗضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئٗگٗر ئۇالر ثبغمىالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىؽب ضٗۋر لىٍطب، ئۇالر و پٍىگْٗ 

 ضبۋاثمب ئېرىػىضۇ._  ٍبسػىٍىمالرؼب ۋٖ و   ئٗجىر

ٍىمحۇر، لىٍّىػىضىٓ _  ثىر ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ وىػىٕىڭ جبزاضي غۇٔىڭؽب ئوسػبظ ثىر ٍبِبٔ 36

ئبرجۇق جبزاالغمب ثوٌّبٍضۇ. وىّىي ئ زىگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍؽبْ وىػىٕي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ  

ئٗپۇ لىٍطب ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبرىطىٕي جۈزىطٗ، ئۇٔىڭ ئٗجىرىٕي ئبٌالھ ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 جّبٍضۇ.ئىٕطبٔالرؼب ٍبِبٍٔىك لىٍىضىؽبْ زاٌىّالرٔي ھٗرگىس صوضث جۇ

_ وىّىي زۇٌۇِؽب ئۇچرىؽبٔضىٓ وېَىٓ ٍوٌٍۇق ھبٌضا ئىٕحىمبَ ئبٌطب، ثۇٔضاق لىٍؽبْ  31

 وىػىٍٗرٔي ئٍٗىجٍٗغىٗ ثوٌّبٍضۇ.



_ ئٍٗىجٍىٕىضىؽبٔالر پٗلٗت وىػىٍٗرگٗ ئورۇٔطىس ٍبِبٍٔىك لىٍىضىؽبْ ۋٖ زۇٌۇَ لىٍىضىؽبْ، ٍٗر  31

ىٍٗرگٗ زورٌۇق _ زوِجۇٌۇق لىٍىضىؽبٔالرصۇر. ٍۈزىضٖ ئبٌالھ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ چٗوحىٓ ئېػىپ وىػ

 ئٗٔٗ غۇالرؼب لىَبِٗت وۈٔي ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

_ وىّىي ئٗزىَٗجىٗ ضٗۋر لىٍطب ۋٖ ٍبِبٍٔىك لىٍؽۇچىٕي ئٗپۇ لىٍطب، غٗوطىسوي، ثۇ  32

ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ ضبۋاة ثېرىػٕي ۋٖصٖ لىٍؽبْ، ِبسحىٍىػمب ۋٖ رٖھّٗت ئېَحىػمب 

 ػٍىه ئىػالرٔىڭ جۈٍِىطىضىٕضۇر.جېگى

ضب، ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ صۇر_ ئبٌالھ وىّٕي ئ زىٕىڭ ٍبِبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ئبز 33

ھېچمبٔضاق ثىر ٍبرصِٖچي چىمّبٍضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔي 

ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ ضبۈب ئىحبئٗت »ۇرۇ 9 ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا، ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب ٍبٌۋ

 صٖۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ.« لىٍىضىؽبْ ثوٌۇغىّىس ئۈچۈْ صۇَٔبؼب لبٍحىػىّىسؼب ٍوي ثبرِىضۇ؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٍٗٔٗ ضْٗ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ سبرٌىمحىٓ ثېػىٕي ضبۈگىالجمبْ ۋٖ لبجحىك  34

ىؽبْ ھبٌضا صوزاسمب جوؼرىٍىٕىۋاجمبٍٔىمىٕي لورلمبٍٔىمحىٓ و زىٕىڭ لۇٍرۇلي ثىٍْٗ ٍوغۇرۇْ لبر

و رىطْٗ. صۇَٔبصا ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٍٕٗر جٕٗٔٗجحٗ جۇرۇ ، 

غۈثھىطىسوي، ھٗلىمىٌ زىَبْ جبرجمۇچىالر لىَبِٗت »وبپىرالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگٍٗٔٗرٔي و رگٗٔض9ٖ 

صٍٖضۇ، « ٍىطىضىىىٍٗرگٗ زىَبْ ضبٌؽۇچىالرصۇروۈٔي صوزاسمب وىرىع ثىٍْٗ ئ زىگٗ ۋٖ ئبئى

ثىٍىڭالروي، ئىّبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈ  ئ زىگٗ ئۇۋاي لىٍؽبْ زاٌىّالر لىَبِٗت وۈٔي ِٗۈگۈٌۈن ئبزاثمب 

 صۇچبر ثوٌىضۇ، ئۇالر صوزاسحىٓ لٗجئىٌ چىمبٌّبٍضۇ، ئبزاة ئۇالرصىٓ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضۇ. 

اثٍىؽبٔضا ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  _ ئۇ وبپىرالرٔي ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئبز 35

لوٍىضىؽبْ ثىرٖر ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ. ئبٌالھ وىّٕي ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ زاٌىٍّىمي ضٗۋٖثٍىه 

ضب، ئۇٔىڭؽب صۇَٔبصا ئۇٔي ھٗلىمٗجىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ، ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ ٍٗجىۈزىضىؽبْ صۇرئبز

برٌىك ٔىجبجٍىك ٍوٌٍىرى جبلبٌؽبْ ثوٌىضۇ. ھىضاٍٗت لىٍىع ٍبوي ٍوي جېپىٍّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭؽب ث

 ئبزصۇرۇظ ئبٌالھٕىڭ لوٌىضىضۇر.

_ ئي وبپىرالر! لبٍحۇرۇۋٖجىىٍي ثوٌّبٍضىؽبْ لىَبِٗت وۈْ وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ رٖثجىڭالرٔىڭ  36

صٖۋىحىٕي لوثۇي لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىڭالر ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىڭالر. ئۇ وۈٔضٖ ضىٍٗرگٗ ئبزاثحىٓ 

ھېچمبٔضاق  لبچىضىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرٔي ٍوغۇرىضىؽبْ جبً جېپىٍّبً لبٌىضۇ، ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ

 ثىر ِٗصٖجىبر چىمّبٍضۇ. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ئبغۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجطب،  37

ثىٍگىٕىي، ثىس ضېٕي ئۇالرؼب و زٖجچي لىٍىپ ئٗۋٖجّىضۇق، ضْٗ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػي ضٗۋٖثٍىه 



زۈغحۇر. ئٗگٗر ثىس ئىٕطبٔؽب جبۋاثىبرٌىممب جبرجىٍّبٍطْٗ، ضېٕىڭ ۋٖزىپٗڭ پٗلٗجال صىٕٕي ٍٗجىۈ

صٖرگبھىّىسصىٓ ثبٍٍىك، جۇرِۇغحب ثبٍبغبجٍىك صېگٗٔضٖن ثىرٖر رٖھّٗجٕي جېحىحطبق، ئۇ سۇغبي 

ِٗئطىَٗجٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ ٍولطۇٌٍۇق، _  ثوٌۇ  وېحىضۇ، ئٗگٗر ئۇٔىڭؽب ضبصىر لىٍؽبْ گۇٔبھ 

ّۇ جۇزوور ثوٌۇ  وېحىضۇ، وېطٌٍٗىه صېگٗٔضٖن ثىرٖر ِۇضىجٗت ٍٗجطٗ، ئىٕطبْ ئۇ چبؼضا جوٌى

 ِۇضىجٗجٍٗرٔىال ضبٔبٍضۇ، ٔېّٗجٍٗرٔي ئۇٔحۇٍضۇ.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ئىگىضارچىٍىمي  46_  38

ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھ ٔېّىٕي سبٌىطب غۇٔي ٍبرىحىضۇ، ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ئوؼۇٌالرضىس 

ٍٗرٔىال ئبجب لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ لىسالرضىس ئوؼۇي پٗرزٖٔحٍٗرٔىال ئبجب لىٍىضۇ. ئبٌالھ لىس پٗرزٖٔح

سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ لىس ۋٖ ئوؼۇي پٗرزٖٔحٍٗرٔي ئبرىالغحۇرۇ  ثېرىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي پٗرزٖٔث 

ثضاْ و رٍِٗضىؽبْ لىٍىضۇ، ئۇٔىڭ پٗرزٖٔحي ثوٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ٔېّٗ ٍبرىحىػٕي ئو

ثىٍگۈچىضۇر، سبٌىؽبْ ٔٗرضىٕي ٍبرىحىػمب لبصىرصۇر. ئبٌالھ ٔېّىٕي ٍبرىحىػٕي سبٌىطب ئۇٔىڭؽب 

 ھېچىىُ جوضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ثىرٖر ئىٕطبٔؽب گٗ  لىٍىػي پٗلٗت ئىٍھبَ ئبرلىٍىك ٍبوي ِۇضب  41

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ض ز لىٍؽبٔضٖن پٗرصٖ ئبرلىطىضىٓ ۋٖ ٍبوي جىجرىً 

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗۋٖجىٗٔضٖن ثىرٖر پٗرىػحىٕي ئٗۋٖجىپ ئ ز ئىراصىطي ثىٍْٗ ئۇٔىڭؽب سبٌىؽىٕىٕي 

 _  ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ئىع  _  ۋٖھَي لىٍىػي ئبرلىٍىمال ثوٌىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ ز زاجىضا، ئىطىُ 

ْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ھٗلىمٗجْٗ ئۈضحۈٔضۇر، ھېىّٗت ثىٍ

ئ زىگٗ ثوٍطۇٔضۇرؼۇچي لٗھرٌىه زاجحۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىػحب ھېىّٗجٍىه 

ئىع لىٍؽۇچىضۇر. )ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ ئ زىٕىڭ ئىالھٍىمىؽب سبش ضۈپىحي ثىٍْٗ ض زٌىگۈچي 

 ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضۇ . 

ِجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھَي لىٍؽبٔضٖن ضبۈىّۇ [  ئي پٍٗؽ42ٗ_  41

ئ ز جٗرىپىّىسصىٓ لۇرئبٕٔي ۋٖھَي لىٍضۇق، ضْٗ ثۇٔىڭضىٓ ئىٍگىرى ضبِبۋى وىحبثالرٔىڭ، ئىّبٕٔىڭ 

ۋٖ غٗرىئٗت لبٔۇٍٔىرىٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗححىڭ، ٌېىىٓ ثٗٔضىٍىرىّىسٔىڭ ئبرىطىضىٓ 

ي لۇرئبْ ثىٍْٗ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىػىّىس ئۈچۈْ، ثۇ لۇرئبٕٔي ئىٕطبٔالرؼب ٔۇر سبٌىؽبْ وىػىٍٗرٔ

لىٍضۇق. غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ وىػىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ئىطالَ صىٕىضىٓ ئىجبرٖت 

ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئ ز ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ،  —جوؼرا ٍوٌؽب

ي ثوٌّىؽبْ ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىؽب ثبغالٍطْٗ. ئي ئىٕطبٔالر! ئۇٔحۇِبۈالروي، ھېچمبٔضاق غېرىى

ٍبِبْ ھِّٗٗ ئىػىڭالر ئبٌالھمب لبٍحىضۇ. ئبٌالھ ھٗرثىر ئبصِٖگٗ لىٍؽبْ  _  ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي



ئٌِٗٗىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. ٍبسػي ئِٗٗي لىٍؽبْ ثوٌطب ِۇوبپبت، ٍبِبْ ئىع 

 ثېرىضۇ. لىٍؽبْ ثوٌطب جبزا

 



 زۇخرۇف ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ب، ِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي ._ ھ 1

ئبٌالھ ٌٗۋزى ۋٖ ِٗٔىطي ٔبھبٍىحي روغْٗ ئۇٌۇغ لۇرئبْ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي،  [2_  1

پبوىحٍىرىٕي ثىٍىپ جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ صٖ ، ثىس  –ضىٍٗرٔي لۇرئبٕٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىپ، صٌٖىً 

 ئۇٔي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍضۇق.

ىّىسصىىي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصىٓ ئورۇْ ئبٌؽبْ، لىّّىحي _ غٗوطىسوي، لۇرئبْ ثىسٔىڭ صٖرگبھ 3

 ٍۇلىرى، غٗرىپي ئۈضحۈْ،  ئبٍٗجٍىرى ئبرىطىضا لىٍچٗ ئىشحىال  ٍبوي زىحٍىك ثوٌّىؽبْ وىحبثحۇر.

_  ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىپ وبپىرٌىمحب  4

ٍٗرٔي جبغال  لوٍبِضۇق؟ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍىػحىٓ ۋاز ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىمىڭالر ضٗۋٖثٍىه ثىس ضى

 وېچِٗضۇق؟

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ثۇرۇْ ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ لٗۋٍِٗرگٗ ٔۇرؼۇْ  _  7_  5

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئۇ لٗۋٍِٗر ئ زٌىرىگٗ لبٔضالال ثىر پٍٗؽِٗجٗر وٌٗطٗ، ئۇٔي  

ېٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٔضٖن ِٗضشىرٖ لىالجحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس سۇصصى ِٗوىىٍىه ِۇغرىىالر ض

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ لٗۋٍِٗرٔي ھبالن لىٍضۇق. ھبالن لىٍىٕؽبْ ِٗزوۇر لٗۋٍِٗر وۈچ 

_ لۇۋۋٖجحٗ ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئۈضحۈْ ئىضى. ثۇرۇٔمىالرٔىڭ جبزاضي ئ زٌىرىٕىڭ 

ي ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍىػحىٓ وۇـرىٍىمي، ھٗصصىضىٓ ئبغمبٍٔىم

 ئىجبرٖت ثوٌضى. )ثۇٔىڭضا پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثبر .

ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرصى9ٓ  8

ػبھٍىمىضا ٔبھبٍىحي لۇصرٖجٍىه، ھِّٗىگٗ ئۇالرٔي پبصى»صٖ  ضورىطبڭ، ئۇالر9 « وىُ ٍبراجمبْ؟

 صٍٖضۇ.« ؼبٌىت، ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ ئبٌالھ ٍبراجمبْ

ضېحىك ۋٖ ثبغمب  –_  ئبٌالھ ضىٍٗر ئۈچۈْ زېّىٕٕي و رپٗ لىٍىپ ٍېَىپ ثٗرگْٗ، ضوصا  16

ڭالرٔي لوٌؽب وٌٗحۈرۈغۈۈالر ئۈچۈْ، ئىػالرٔي لىٍىپ، ئ زۈۈالرٔىڭ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٍىرى

 زېّىٕضا )ٔۇرؼۇْ  ٍوٌالرٔي لىٍىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر.



_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىڭالر ۋٖ چبرۋىٍىرىڭالرٔىڭ ھبٍبجىٕي ضبلال  لېٍىع ئۈچۈْ  11

ثۇٌۇجحىٓ ثٗن و پّۇ ئِٗٗش، ثٗن ئبزِۇ ئِٗٗش، ئ ٌچٍِٗىه ِىمضارصا ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرگْٗ 

ئبغۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ ضۇضىسٌىمحىٓ ئ ٌگْٗ لبلبش زېّىٕٕي جىرىٍضۈرصۇق، ٍٗٔٗ غۇ ٍبِؽۇر  زاجحۇر.

ثىٍْٗ زېّىٕضىٓ ھٗرسىً ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ۋٖ زىرائٗجٍٗرٔي چىمبرصۇق. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرِۇ 

 ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ لٗثرٖۈٍٗرصىٓ ِۇغۇٔضاق چىمىرىٍىطىٍٗر.

وٍٗرصىٓ پۈجىۈي جۈپٍٗرٔي ٍبراجمبْ، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ چبرۋىالرصىٓ ۋٖ ئ ضۈٍِۈ [13_  11 

صېڭىس ضٗپٗرٌىرىضٖ چىمىػىڭالر ئۈچۈْ وېّىٍٗرٔي ۋٖ لۇرۇلٍۇلحب ِىٕىػڭالر ئۈچۈْ ج گٗ، ئبت ۋٖ 

لېچىر لبجبرٌىك ئۇالؼالرٔي ٍبرىحىپ ثٗرگْٗ زاجحۇر. ثۇ ضىٍٗرٔىڭ وېّىگٗ چىممبٔضا ۋٖ ئۇالؼمب 

ثۇ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىسٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىّىس ئۈچۈْ 9 »ِىٕگٗٔضٖ رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّىحىٕي ئٗضٍٗ 

ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ ئبٌالھمب غۈورىىي، ثىس ئۇٔىڭؽب چىمىػمب ۋٖ ِىٕىػىٗ لبصىر ئِٗٗش ئىضۇق، 

صېَىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر. )ثۇ ئبٍٗت ئبٌالھٕىڭ « ثىس ئٌٗۋٖجحٗ رٖثجىّىسٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحمۇچىالرِىس

رٌۈن ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ زات ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ ھٗرسىً ٍوٌالر ثىٍْٗ جۈ

 ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھِّٗٗ ئٗھۋاٌضا جبِبِْٗ ھٗلٍىك زات ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

صٖ   ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىضىٓ ثىر ‹ پٗرىػحىٍٗر ئبٌالھٕىڭ لىسٌىرىضۇر)›_ ِۇغرىىالر  14

ضى. غٗوطىسوي، ئىٕطبْ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔي لىطّىٕي ئبٌالھٕىڭ ثىر ث ٌىىي لىٍىۋاٌ

ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ، ٔېّٗت ثٗرگۈچىگٗ غۈوۈر لىٍّبٍضىؽبْ ِٗسٍۇلبجحۇر. ئۇٔىڭ جۇزوورٌۇلىٕىڭ 

 ئىپبصىطي غۇوي، ئۇ ِۇضىجٗجٍٗرٔي ضبٔب  و پٍٗحىۋېحىضۇ، ئِّٗب ٔېّٗجٕي ئۇٔحۇ  وېحىضۇ. 

ضىٍىرى ئىچىضىٓ ضىٍٗر ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ لىسالرٔي ئ زى _  ئي ٔبصأالر! ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثٗٔ 15

 ثبال لىٍىۋېٍىپ، ئوؼۇٌالرٔي ضىٍٗرگٗ جبٌال  ثٗرگْٗ صٖ  گۇِبْ لىالِطىٍٗر؟ 

ئۇالرٔىڭ ثىرٖرضىگٗ  ،_ ئۇ ِۇغرىىالر لىسالرٔي ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍىۋاٌؽىٕي ثىٍْٗ 16

ۈزى لبرىضا  وېحىضۇ. )ئۇالر ئ زٌىرى ئبٍبٌىٕىڭ لىس جۇؼمبٍٔىك سٗۋىرى وٌٗطٗ، لبٍؽۇؼب چ ِۈ  ٍ

ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ لىسالرٔي لبٔضالالرچٗ ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍىضۇ؟ ئبٌالھ ئۇ ِۇغرىىالر ِٗٔطۇ  

 لىٍؽبْ ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر .

_ ئۇالر زىجۇزىٕٕٗت ئىچىضٖ چوڭ ثوٌىضىؽبْ، ئبٍبٌٍىمي ضٗۋٖثٍىه ِۇٔبزىرىضٖ ِٗلطىحىٕي  17

 ىالٌّبٍضىؽبْ لىسالرٔي ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىٍىػمب لبٔضاق جۈرئٗت لىٍضى؟ئوچۇق ثبٍبْ ل

_ ئۇالر رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ثوٌؽبْ پٗرىػحىٍٗرٔي لىسالر صٖۋاٌضى. ئۇالر ٔېّىگٗ  18

ئبضبضٍىٕىپ پٗرىػحىٍٗرٔي لىسالر صٖۋاٌىضۇ؟ ئٗجىجب ئۇالر ئبٌالھٕىڭ پٗرىػحىٍٗرٔي لبٔضاق 



گّٗٔىضى؟ ئۇالرٔىڭ صېگٍٗٔىرى ٍېسىپ لوٍۇٌىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ِۇغۇ ٍبٌؽبْ ٍبراجمبٍٔىمىٕي و ر

 ض زٌىرى ئۈچۈْ ضورالمب جبرجىٍىضۇ.

رٖھّبْ ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ثىس »_  لۇرٍٖع لٗثىٍىطي ئىچىضىىي ئبغۇ ِۇغرىىالر9  16

بھبٔىضۇر. ئبٌالھ صېضى. ثۇ ھېچجىر لىّّىحي ٍوق ث« ئۇٔىڭضىٓ ثبغمىطىؽب چولۇّٔىؽبْ ثوالجحۇق

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىع، ئۇالرؼب وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍىع ئبرلىٍىك ئىٕطبٔالرؼب ھٗلىمٗجٕي جوٌۇق 

ٍٗجىۈزصى. ئۇالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍّىؽبٍٔىمىٕي لبزا ۋٖ لٗصٖرگٗ ئبرجىپ لوٍۇغي 

ض زٌٍٗضۇ، ئۇالر پٗلٗت ٍبٌؽبٕٔىال جوٌىّۇ لبِالغّىؽبْ ضٗپطٗجىضۇر. ئۇالر ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍىرىٕي 

پبوىحمب  –ض زٌٍٗضۇ. چۈٔىي ئۇالر ثۇ سۇضۇضحب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ھېچمبٔضاق ئىٍىّگٗ ٍبوي صٌٖىً 

 ئىگٗ ئِٗٗش.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇغرىىالر ئبٌالھ پٗرىػحىٍٗرٔي ٍبراجمبٔضا ئۇ ٍٗرصٖ ثبرِىضى؟  ٍبوي  11

وىحبة ٔبزىً لىٍؽبْ ثوٌۇ ، ئۇالر غۇ وىحبثٕي چىڭ جۇجۇ   ثىس ئۇالرؼب لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ثىرٖر

 ئِٗٗي لىالِضىىْٗ ۋٖ غۇ وىحبة ثىٍْٗ ضبۈب لبرغي جۇراِضىىْٗ؟

ثىس ئبجب  _  ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ثىر سىً صىٕضا  ۋٖ ِۇئٍَْٗٗ ِٗزھٗپحٗ »_  ثٌٗىي ئۇالر9  11

ٖ ئۇالرؼب ئٗگىػىع ئبرلىٍىك جوؼرا ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىّىس، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ئىسىضىٓ ِبۈىّىس ۋ

 صٍٖضۇ.« ٍوٌٕي جبپىّىس

_ غۇٔىڭضٖن )ئي پٍٗؽِٗجٗر!  ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى لبٔضالال ثىر غٗھٗرگٗ ئۇ غٗھٗر  12

ئبھبٌىطىٕي وبپىرالرؼب جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاثىّىسصىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ثىرٖر پٍٗؽِٗجٗر ئٗۋٖجطٗوال، 

ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئبجب  _  ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ ثىر سىً صىٕؽب »رى9 ئۇ غٗھٗرٔىڭ ئىطراپشور وبجحىجبغٍى

ئېحىمبص لىٍىپ وٌٗگٍٗٔىىىٕي ثىٍىّىس، غٗوطىسوي، ثىسِۇ ئۇالرٔىڭ صىٕىؽب ئٗگىػىپ ِېڭىػٕي 

 صېَىػٗجحي.« صاۋاِالغحۇرىّىس

_  _ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ثۇرۇْ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبجب 13

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ثىرصىٕجىر ھٗلىمٗت »ٍوٌىؽب ئٗگىػىّىس صٖ  جۇرۇۋاٌؽبْ وىػىٍٗرگ9ٗ  ثوۋىٍىرىّىسٔىڭ

ثوٌؽبْ ئٗڭ جوؼرا ۋٖ ئٗڭ ِۇوِّٗٗي صىٕٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ جۇرضبِّۇ، ٍٗٔىال ضىٍٗر ئبجب  _  

ثىس ضىٍٗرگٗ »صېطٗ، ئۇالر گٗصٖٔىٗغٍىه لىٍىپ9 « ثوۋاۈالرٔىڭ صىٕىضا چىڭ جۇرۇۋاالِطىٍٗر؟

 صېَىػحي.« ٕؽب ئىػٍّّٗٔٗىسئٗۋٖجىٍگْٗ صى

_ ئ زٌىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ ِٗزوۇر لٗۋٍِٗرٔي ٍٗرگٗ  14

ٍۇجمۇزۇظ، ضۇصا ؼٗرق لىٍىع صېگٗٔضٖن ھٗر سىً ئبزاثالر ثىٍْٗ جبزاٌىضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! 

حىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىؽب ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕىڭ ئبلىۋى



لبرىؽىٓ. لٗۋِىڭ ئىچىضىىي وبپىرالرٔي ثۇرۇٔمىالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثالرؼب ئوسػبظ 

 ئبزاثالرٔىڭ وېٍىػىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼىٓ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗضٍىگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئىجراھىُ ئبجىطىؽب ۋٖ لٗۋِىگٗ ِۇٔضاق  15 

، چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍىرىڭالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٕي لوٍۇ ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھ»صېگْٗ ئىضى9 

 ٍىرالّْٗ،

، ئۇ _ ِْٗ پٗلٗت ِېٕي ٍبراجمبْ ئىگَٗ ئبٌالھمىال ٍېمىّْٕٗ. چۈٔىي ئۇ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر 16

 صېضى.« ِېٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ

صېگْٗ جٗۋھىض وٌٗىّىطىٕي ئ زىضىٓ « الئىالھٗ ئىٌٍٍٗالھۇ»_  ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ  17

ِٗئطىَٗجحىٓ ٍېٕىپ، _  وېَىٕىىٍٗر ئىچىضٖ لبٌضۇرۇ  وٗجحي. ثۇ ئۇالرٔىڭ وۇـرىضىٓ ۋٖ گۇٔبھ

 ئۈچۈٔضۇر.  ئىجبصٖت لىٍىع صائىرىطىگٗ وىرىػي_  ئبٌالھمب جبئٗت

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِْٗ ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي ۋٖ  ئۇالرٔىڭ ئبجب _  18

ثوۋىٍىرىٕي ثبٍبغبت جۇرِۇغحىٓ ثٗھرىّْٗ لىٍضىُ. جبوي ئۇالرؼب لۇرئبْ وٌٗگْٗ ۋٖ ضْٗ ئۇالرؼب 

لىٍىپ جوٌۇق  صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ئىػٍىرىضا ھبجٗت ثوٌىضىؽبْ غٗرىئٗت ِٗضىٍىٍىرىٕي چۈغىٕىػٍىه

 ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگٗٔگٗ لٗصٖر، ئۇالرٔي وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجّىضىُ.

ِۇھِّٗٗص ثىسگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ لۇرئبْ ضېھىرصۇر، »_ ئۇالرؼب لۇرئبْ وېٍىۋىضى، ئۇالر9  26

 صېَىػحي.« ئۇ ئبٌالھٕڭ ض زى ئِٗٗش، ثىس ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىّىس

ثۇ لۇرئبْ راضححىٕال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ »ىٍىطي ئىچىضىىي ئبغۇ ِۇغرىىالر9 _ لۇرٍٖع لٗث 21

وٌٗگْٗ ھٗلىمٗت ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئۇ ِٗوىٗ ۋٖ جبئىؿ لبجبرٌىك ئىىىي غٗھٗرٔىڭ وبجحىٍىرىضىٓ 

 صېَىػحي.« ثىرىگٗ ٔبزىً لىٍىٕطب ثوٌّبِحي؟

ب غۇٔي پٍٗؽِٗجٗر _ پٍٗؽِٗجٗرٌىىٕي ئۇالر ئ زٌىرى جٗلطىُ لىٍىپ، وىّٕي سبٌىط 21

لىالِضىىْٗ؟ ئۇالرٔىڭ ثۇ صۇَٔب ھبٍبجىضىىي رىسلىٕي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ثىس جٗلطىُ لىٍضۇق، 

ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ثٗزىطىٕىڭ ٍېٕىضا ئىػٍٗ  جۇرِۇغىٕي لبِضىػي ئۈچۈْ، ثىرىٕي ثبً، ثىرىٕي 

ىڭ صٖرىجىطىٕي وِٗجٗؼٗي، ثىرىٕي وۈچٍۈن، ثىرىٕي ئبجىس لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔىڭ ثٗزىطىٕ

ثٗزىطىٕىڭىىضىٓ ٍۇلىرى لىٍضۇق. ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕىڭ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈغحىٓ ئىجبرٖت ثۇ 

 وبجحب رٖھّىحي ئۇالر جوپٍىؽبْ صۇَٔب ثبٍٍىمٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر.



_ ئىٕطبٔالر ھِّٗىطي وبپىرٌىمحب ثىر ئۈِّٗت ثوٌۇ  لبٌّبٍضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، رٖھّبْ  22

ٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئ ٍٍىرىٕىڭ ئ گسىٍىرىٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب چىمىضىؽبْ غوجىٍىرىٕي ئبٌالھ

 وۈِۈغحىٓ لىٍىپ ثېرٖجحۇق.

_ ئۇالرٔىڭ ئ ٍٍىرىٕىڭ ئىػىىٍىرىٕي ۋٖ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرىضىؽبْ جٗسحٍىرىٕي وۈِۈغحىٓ  24_  23

جحۇق. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي صۇَٔب لىٍىپ ثېرٖجحۇق، ھِٗضٖ ئۇالرٔىڭ ئ ٍٍىرىٕي ئبٌحۇٔضىٓ ثېسٖ  ثېرٖ

ھبٍبجىٕىڭ ئ جىۈٔچي ِٗٔپٗئٗجٍىرىضىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش. ثۇالر جېس ٍولىٍىپ وېحىضۇ. رٖثجىڭٕىڭ 

 صٖرگبھىضىىي ئبسىرٖت ٔېّٗجٍىرى جٗلۋاصارالرؼب سبش ثوٌۇ ، ئۇالرصىٓ ثبغمىطىؽب ثېرىٍٍّٗضۇ.

ٍۈز ئ رۈٍضىىْٗ، ئبٌالھٕىڭ _ وىّىي رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ زىىرى ثوٌؽبْ لۇرئبٔضىٓ  25

ئبزاثىضىٓ لورلّبٍضىىْٗ، لۇرئبْ ئبرلىٍىك ھىضاٍٗت جېپىػمب ئىٕحىٍٍّٗضىىْٗ، ثىس ئۇٔىڭ ثۇ لىٍّىػي 

ضٗۋٖثٍىه ئۇٔىڭؽب غٍٗحبٕٔي ٍبٔضا  لوٍىّىس _ صٖ، غٍٗحبْ ئۇٔىڭؽب صوضث ۋٖ ھِٗراھ ثوٌۇ ، ئۇٔي 

 ئبزصۇرىضۇ، ھبالٌضىٓ جوضۇ ، ھبراِؽب لىسىمحۇرىضۇ. 

_ غٗن _ غۈثھىطىسوي، غٍٗحبٔالر لۇرئبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ئبغۇ ئبزؼۇٔالرٔي ھٗلىمٗجٕىڭ  26

ٍوٌىضىٓ جوضىضۇ، ئۇالرؼب ئبزؼۇٍٔۇلٕي چىراٍٍىك و رضىحىضۇ، ئىّبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ٍبِبْ 

و رضىحىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئبزؼۇٔالر غٍٗحبٔالرٔىڭ زاالٌٗجٕي ھىضاٍٗت ئورٔىضا چىراٍٍىك 

 و رضىحىػي ٔٗجىجىطىضٖ ئ زٌىرىٕي جوؼرا ٍوٌضا صٖ  ئوٍالٍضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ زىىرىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ئبصَٖ ۋٖ ئۇٔىڭ ھِٗراھي ثوٌؽبْ غٍٗحبْ لىَبِٗت  27

وبغىي ضْٗ ثىٍْٗ »وۈٔي ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇ ئبصَٖ غٍٗحبْ ھِٗراھىؽب9 

ٕىڭ ئبرىطىضٖن ٍىراق ثوٌطىچۇ! ضْٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ ِېٕىڭ ئبراَ وۈٔچىمىع ثىٍْٗ وۈٔپېحىػ

 صٍٖضۇ.« ھِٗراھ! چۈٔىي ضْٗ ِېٕي ئبزصۇرصۇڭ

ئي ئبٌالھٕىڭ زىىرىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ثٗسحطىسٌٗر! ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ »_ )ئۇالرؼب   28

_  )ھٗضرٖت _ ٔبصاِٗت چٗوىٕٗٔىڭ  پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ. چۈٔىي ضىٍٗر صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ثىر

ىڭالرؼب ھِٗراھ ئىضىڭالر. ئِٗضى ضىٍٗر صوزاسحىىي ئبزاثحىّۇ ھِٗراھٍىرىڭالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثىر

 صېَىٍىضۇ.« ثوٌىطىٍٗر، ھٗرثىرىڭالر ئۈچۈْ جېگىػٍىه ئبزاة ثبر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھ ھٗلىمٗجٕي ئبۈالغحىٓ گبش لىٍىپ لوٍؽبْ،  36

لوٍؽبْ ٍبوي ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىٍٍىرىٕي و رٍِٗضىؽبْ وور لىٍىپ 

لبٌؽبْ ئبصِٖٕي ھىضاٍٗت لىالالِطْٗ؟ ضْٗ ئۇالرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٌٍَّٗٗطْٗ، 

ضېٕىڭ ۋٖزىپٗڭ پٗلٗت ئۇالرؼب صىٕٕي جوٌۇق ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئۇالرٔي ھىضاٍٗت لىٍىع 



بْ ضېٕىڭ ئىػىڭ ئِٗٗش، چۈٔىي ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ھىضاٍٗت لىٍىضۇ، سبٌىؽ

 .ئبزؼۇْ لىٍىضۇثٗٔضىطىٕي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئىٕىبرچي وبپىرالرٔي جبزاالغحىٓ ئىٍگىرى  31_  31

ضېٕي ۋاپبت لىٍضۇرضبلّۇ، ئۇالرٔي ئبسىرٖجحٗ جبزاالٍّىس ٍبوي ئۇالرٔي ثٗصرى ئۇرۇغىضا 

وٌٗحۈرۈ  ضبۈب و رضىحىّىس.  جبزاٌىؽىٕىّىسصٖن، ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاثٕي ضْٗ ھبٍبت چبؼضا

چۈٔىي ثىس ئۇالرٔي جبزاالغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر، ضېٕي ئۇالرؼب ؼبٌىت لىٍىّىس، ئۇالرٔي ضېٕىڭ ۋٖ 

 ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لوٌي ثىٍْٗ سبر لىٍىّىس.

پٗرِبٔالرؼب جوٌۇق _  _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ضبۈب ۋٖھَي لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبٔضىىي ئِٗر 32

سوي، ضْٗ ئٌٗۋٖجحٗ جوؼرا ٍوٌضىطْٗ، ئىطالِضىٓ ئىجبرٖت ثۇ صىٓ ئبٌالھ ئِٗٗي لىٍؽىٓ، غٗوطى

ثۇٍرۇؼبْ ھٗق صىٕضۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗضٌٍٗي ثېرىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ 

 ئىراصىطىٕي وۈچٍٗحىع و زصٖ جۇجۇٌؽبْ .

ر. چۈٔىي ثۇ لۇرئبْ _  غٗوطىسوي، ثۇ لۇرئبْ ضبۈب ۋٖ لٗۋِىڭگٗ ئٌٗۋٖجحٗ وبجحب غٗرٖپحۇ 33

ئۇالرٔىڭ جىٍي ثوٌؽبْ ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍىٕؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالر لۇرئبٕٔي ھِّٗىضىٓ ثٗن 

چۈغىٕىضۇ، غۇۈب ئۇالر لۇرئبٔؽب ئِٗٗي لىٍىػحب ئبٌضىٕمىالرصىٓ ثوٌۇغمب ۋٖ ثۇٔىڭضا ثبغمىالرؼب ئۈٌگٗ 

ئبٌالھمب لبٔچىٍىه غۈوۈر ثوٌۇغمب جېگىػٍىىحۇر. ضْٗ ۋٖ ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالر 

 لىٍؽبٍٔىمىڭالر ۋٖ لۇرئبٔؽب لبٔچىٍىه ئِٗٗي لىٍؽبٍٔىمىڭالر ھٗلمىضٖ چولۇَ ضورىٍىطىٍٗر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ئٗۋٖجىْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔىڭ  34

الرٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىضىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىۋاجمبٔالرصىٓ ضورا  ثبلمىٕىي، ئۇ

پٍٗؽِٗجٗرٌىرى وىػىٍٗرٔي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇپحۇِۇ؟ ئۇالر جٗزِْٗ 

صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. چۈٔىي ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وىػىٍٗرٔي ضبۈب ئوسػبظ « ئۇٔضاق ثوٌّىضى»

 ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ جوضمبْ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىسٔي ضېٕي ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئٗۋٖجىٗٔضٖن، ضٗٔضىٓ ئىٍگىرى ِۇضبٔي  35

پبوىحٍىرىّىس ثىٍْٗ ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ِۇضب _  پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب صٌٖىً

 صېضى.« ِْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجىٕىڭ ئٌٗچىطىّْٗ»ئۇالرؼب9 

پبوىحالر –پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ صٌٖىً  _ ِۇضب ئۇالرؼب ئ زىٕىڭ ھٗق 36

ثىٍْٗ وېٍىۋىضى، پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍېٕىضىىي وبجحىجبغالر ِۇضب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ 

 پبوىحالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ وۈٌضى. –صٌٖىً 



ضبٔىڭ ھٗق _ ثىس پىرئٗۋٔگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب ثىر _ ثىرىضىٓ چوڭ ۋٖ ِۇ 37

پبوىحالرٔي و رضٗجحۇق، _  پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئوچۇق صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئٗڭ وۈچٍۈن صٌٖىً

ئۇالرٔي وۇـرىضىٓ ٍېٕىپ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحطۇْ صٖ ،  چىىٗجىٗ، پىث، پبلب ۋٖ جوپبْ لبجبرٌىك 

 ئولۇثٗجٍٗر ثىٍْٗ جبزاٌىضۇق._  جۈرٌۈن ئبزاة

ئي ئبٌىُ! )چۈٔىي ئۇالر »ٕىڭ وبجحىجبغٍىرى ِۇضبؼب9 _ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِى 38

ضېھىرگٗرٌٗرٔي ئبٌىُ صٖ  ئۇٌۇؼالٍححي، ضېھىرٔي ٍبِبْ و رٍِٗححي  ضْٗ رٖثجىڭٕىڭ 

)صۇئبٍىڭٕي ئىجبثٗت لىٍىّْٗ صېگْٗ  ۋٖصىطىگٗ ۋٖ ضبۈب ئبجب لىٍؽبْ ئبرجۇلچىٍىمالرؼب 

رٖثجىڭگٗ صۇئب لىٍؽىٓ. ئٗگٗر ئبضبضْٗ، ثىسصىٓ ثۇ ئبزاثالرٔي و جۈرۈۋېحىػىٕي جىٍٗ  

رٖثجىڭ  ثىسصىٓ ثۇ ئبزاثٕي و جۈرۈۋٖجطٗ، ثىس ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب چولۇَ ئٗگىػىپ 

 صېضى.« ِۇئّىٓ ثوٌىّىس

_ ِۇضب ئۇالرصىٓ ئبزاثٕي و جۈرۈۋېحىع جوؼرۇٌۇق ثىسگٗ صۇئب لىٍضى، ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي  46

ۇق، ئۇالر غۇ ھبِبْ گېپىضىٓ ٍېٕىۋاٌضى ۋٖ ئىجبثٗت لىٍىپ، ئۇالرصىٓ ئبزاثٕي و جۈرۈۋېحىۋىض

 وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌضى.

[ پىرئٗۋْ ئ ز لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرى ئبرىطىضا ٔىضا لىٍىپ، ئ زىٕىڭ پبصىػبھٍىمىضىٓ 41_  41

ئي لٗۋِىُ! ِىطىرٔىڭ پبصىػبھٍىمي ۋٖ ئبضحىّضىٓ ئېمىپ جۇرؼبْ ثۇ »پٗسىرٌٗٔگْٗ ھبٌضا ئېَححي9 

ئِٗٗضّۇ؟ ضىٍٗر ِېٕىڭ لبٔچىٍىه وبجحب پبصىػبھ ئىىٍٗٔىىىّٕي، لۇصرىحىّٕي ۋٖ صٖرٍبالر ِېٕىڭ 

ِۇضبٔىڭ ئبجىس ۋٖ پېمىر ثىرى ئىىٍٗٔىىىٕي و رٍِٗۋاجبِطىٍٗر؟ ثٌٗىي ِْٗ پېمىرٌىمىضىٓ ۋٖ 

ئبجىسٌىمىضىٓ  ئ زىٕىڭ ھبجٗجٍىرىٕي راۋا لىالٌّبً ئ زىٕي سبر لىٍىۋاجمبْ ۋٖ جىٍىضىىي ئىٍٍٗت 

«. پىٕي ئوچۇق لىالٌّبٍضىؽبْ غۇ ئٗرزىّٗش ئبصَٖ )ِۇضب صىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىّْٗضٗۋٖثٍىه گې

پىرئٗۋٕٔىڭ ثۇ ض زٔي لىٍىػىؽب جۈرجىٗ ثوٌؽبْ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭ وبپىرٌىمي، ھٗلىمٗجٕي لوثۇي 

 لىٍّبضٍىمحىىي ثوٍۇٔحبۋٌىمي ۋٖ وىػىٍٗرٔي ھٗلىمٗجحىٓ جوضۇظ سبھىػىضۇر.

ِۇضب راضححىٕال ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٗگٗر »_ پىرئٗۋْ ٍٗٔٗ صېضىىي،  42

ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب ئبٌحۇْ ثىٍٗزۈوٍٗر جبغال  ثېرىٍطٗ ٍبوي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ پٗرىػحىٍٗر 

 «.ثىرىگٗ ھِٗراھ ثوٌۇ  وېٍىپ، ئۇٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب گۇۋاھٍىك ثٗرضٗ ثوٌّبِحي؟_  ثىر

ٗ ئىٍّىضى، ئۇالرٔي ئبزؼۇٍٔۇلمب ثۇٍرىضى. ئۇالرِۇ _  پىرئٗۋْ لٗۋِىٕىڭ ئٗلٍىٕي و زگ 43

ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍضى، ِۇضبٔي ئىٕىبر لىٍضى. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ ۋٖ جوؼرا 

 ٍوٌضىٓ چىممبْ لٗۋَ ئىضى.



_  ئۇالر ثىسگٗ ئبضىٍَىك لىٍىع، ِۇضبٔي ٍبٌؽبٔچي صېَىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ صىٕٕي ئىٕىبر  44

لىٍىك ثىسٔي ؼٗزٖپٍٗٔضۈرۈۋىضى، ثىسِۇ ئبزاثىّىسٔي جېسٌىحىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي لبجحىك لىٍىع ئبر

 جبزاٌىضۇق. ٔٗجىجىضٖ، ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي صېڭىسصا ؼٗرق لىٍضۇق.

مب جىگىػٍىه ثوٌۇغحب، ئۇالرصىٓ ث_ ثىس صېڭىسصا ؼٗرق لىٍىۋٖجىْٗ ئبغۇ وبپىرالرٔي ئبزا 45

ِٔٗۇٔٗ  لىٍضۇق ۋٖ ئۇالرٔي  ؼبرزىضىؽبٔالۈسبجبٌىمٕي ئ جىزگْٗ ۈوېَىٓ وېٍىپ ئبغۇالر ئ جى

 ثبغمىالرؼب ئىجرٖت لىٍضۇق.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالر ضْٗ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍىػىپ، ِٗرٍِٕٗىڭ ئوؼٍي ئىَطبٔي ۋٖ  46

سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ِىطبي وٌٗحۈرضٗ، ضېٕىڭ لٗۋِىڭ غۇ ھبِبْ 

)ئي ِۇغرىىالر!  غٗوطىسوي، ضىٍٗر  حىٓ ضۈرْٖ ضېٍىػىپ وېحىضۇ. ئبٌالھ جبئبال سۇغبٌٍىم

چولۇٔۇۋاجمبْ ٔٗرضٗۈالر ثىٍْٗ صوزاسٕىڭ ٍېمىٍؽۇضي ثوٌىطىٍٗر، ضىٍٗر صوزاسمب  لوٍۇ ئبٌالھٕي 

ثىسٔىڭ ئىالھٍىرىّىس ئىَطب ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ 9»صېگْٗ ئبٍٗجٕي ٔبزىً لىٍؽبٔضا، ِۇغرىىالر  وىرىطىٍٗر

غٗوطىسوي، ثىس صېضى، ئبٔضىٓ ئبٌالھ جبئبال « صوزاسمب وىرىضىؽبْ ثوٌطب، ثىس ثۇٔىڭؽب رازىّىس

صېگْٗ ئبٍٗجٕي  ٍبسػىٍىممب ئېرىػىضىؽبٍٔىمىٕي ئبٌضىٓ ثېىىحىٍٗٔٗر ثوٌطب صوزاسحىٓ ٍىراق لىٍىٕىضۇ

ٔبزىً لىٍىع ئبرلىٍىك صوزاسمب جبغٍىٕىضىؽبٔالرٔىڭ ِۇغرىىالر ئ زىگٗ چولۇٔطب ثۇٔىڭؽب رازى ثوٌۇ  

 جىُ جۇرؼبْ ضبسحب ِٗثۇصالر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍضۈرصى.

ثىس چولۇٔۇۋاجمبْ ئىالھٍىرىّىس »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالر9  47

طحىَبٔالر چولۇٔۇۋاجمبْ ئىَطبِۇ؟ ئٗگٗر ئىَطب صوزاسمب وىرىضىؽبْ ثوٌطب، ثىس ۋٖ ٍبسػىّۇ ٍبوي سىرى

صېضى. ئۇالر ضبۈب ثۇ ِىطبٌٕي پٗلٗت جېضٖي « ئىالھٍىرىّىس صوزاسحب ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌىّىس

 جېرىع ئۈچۈٔال وٌٗحۈرصى. صېّىطىّۇ ئۇالر جېضٌٖشور لٗۋِضۇر.

ه ٔېّىحىّىسگٗ ئېرىػىْٗ ثىر ثٗٔضىضۇر، ثىس ئۇٔي _ ئىَطب پٗلٗت ثىسٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌى 48

 ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب لۇصرىحىّىسٔي و رضىحىضىؽبْ ثىر صٌٖىً لىٍضۇق.

ثىرىٕىڭ ئىسىٕي _  _ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق، ئٌٗۋٖجحٗ زېّىٕضا ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇۈالرؼب ثىر 56

 ثبضىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗرٔي لىالجحۇق.

گىرى ئىَطبٔىڭ ئبضّبٔضىٓ چۈغۈغي ئٌٗۋٖجحٗ لىَبِٗجىٗ _ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇغحىٓ ئىٍ 51

ئبز لبٌؽبٍٔىمىٕىڭ صٌٖىٍىضۇر. لىَبِٗجٕىڭ ثوٌىضىؽبٍٔىمىؽب ھٗرگىس غٗن وٌٗحۈرِٗۈالر، ئۇٔىڭ 

ثوٌىضىؽبٍٔىمىضا لىٍچٗ غٗن ٍولحۇر. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھحىٓ ضىٍٗرگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ 



ٕٔٗجىٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوؼرا ٍوٌضۇر، ئۇٔىڭضا لىٍچٗ لىڭؽىرٌىك صىٕؽب ئٗگىػىڭالر، ثۇ ضىٍٗرٔي جٗ

 ٍولحۇر.

پٗرِبٍٔىرىّٕي ئورۇٔضاغحىٓ جوضۇ  لوٍّىطۇْ، چۈٔىي _  _ غٍٗحبْ ضىٍٗرٔي ِېٕىڭ ئِٗر 51

 غٍٗحبْ ضىٍٗرگٗ ئوپئوچۇق صۈغّٗٔضۇر.

ِْٗ »ېضى9 پبوىحالر ثىٍْٗ وېٍىپ ص _  _ ئىَطب ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ئوپئوچۇق صٌٖىً  52

ضىٍٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  وٌٗضىُ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ صىٓ جوؼرۇٌۇق ضىٍٗر ئىشحىال  لىٍىػىۋاجمبْ 

ٔٗرضٗۈالرٔىڭ ثٗزىطىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ وٌٗضىُ. ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ 

ٓ لورلۇۈالر، ِېٕىڭ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاٌىك لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ ئبزاثىضى

 ئبٌالھحىٓ لورلۇظ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىع ھٗلمىضىىي جٌٗىّبجٍىرىّؽب ئِٗٗي لىٍىڭالر.

_  غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِېٕىڭ رٖثجىّضۇر، ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالرصۇر، غۇۈب ئۇٔىڭؽىال ئىجبصٖت  53

. ِْٗ ضىٍٗرٔي ثۇٍرۇؼبْ لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕي ۋٖ ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر

ئبٌالھحىٓ لورلۇظ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ثۇ جٌٗىّبت جوؼرا ٍوٌضۇر، 

 «.ئبٌالھٕىڭ ھٗق صىٕىضۇر. ئبٌالھ ھېچىىّضىٓ ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب صىٕٕي لوثۇي لىٍّبٍضۇ

ىالپٍىػىپ _ ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي پىرلىٍٗر ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالَ جوؼرىطىضا ئىشح 54

ِٗزھٗپٍٗرگٗ ث ٌۈٔۈ  وٗجحي. ئۇالرٔىڭ ثٗزىطي ئىَطب ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ۋٖ ثٗٔضىطىضۇر، صٖ  

ئىمرار لىٍىضۇ. ثۇ جوؼرا ئېحىمبصجۇر. ٍٗٔٗ ثٗزىطي ئىَطب ئبٌالھٕىڭ ئوؼٍىضۇر، صٖ  گۇِبْ لىٍىضۇ، ٍٗٔٗ 

پٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ثٗزىطي ئىَطب ئبٌالھحۇر، صٍٖضۇ. ئبٌالھ ئۇالر ِٗٔطۇ  لىٍؽبْ ضۈ

ئۈضحۈٔضۇر. ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئبٌالھ ضۈپٗجٍىگْٗ ضۈپٗجٍٗرصىٓ ثبغمب ضۈپٗجٍٗر ثىٍْٗ 

 ضۈپٗجٍىگٍٗٔٗرگٗ لىَبِٗت وۈٔي ھبالوٗت، ۋٍٖرأٍىك ۋٖ لبجحىك ئبزاة ثبر. 

ئ زٌىرىگٗ _ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطب جوؼرۇٌۇق ئىشحىالپالغمبْ ئبغۇ گۇرۇھالر لىَبِٗجٕىڭ  55

 جۇٍضۇرِبً ئۇغحۇِحۇت وېٍىػىٕىال وۈجىضۇ.

_ ثۇ صۇَٔبصا ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىػحب صوضث ثوٌۇغمبٔالر لىَبِٗت وۈٔي ثىر _  ثىرىگٗ  56

صۈغّْٗ ثوٌىضۇ، ئِّٗب ئبٌالھمب جٗلۋاصارٌىك لىٍىػحب صوضحالغمبٔالرٔىڭ صوضحٍۇلي صۇَٔب ۋٖ 

 ئبسىرٖجحٗ ِٗۈگۈٌۈن صاۋاٍِىػىضۇ. 

ئي ثٗٔضىٍىرىُ! ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ ثىسٔي ئبزاثالرِۇ صٖ  »_ ئبغۇ جٗلۋاصار وىػىٍٗرگٗ  57

 صېَىٍىضۇ.« لورلۇظ ٍوق، ضىٍٗر صۇَٔبصا لبٌضۇرۇ  وٌٗگْٗ ٔېّٗجٍٗر ئۈچۈْ لبٍؽۇرِبٍطىٍٗر



_ ئۇالر ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕٕىڭ  58

ٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ، ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب چىٓ لٌٗجي ۋٖ ثبرٌىمي ثىٍْٗ و رضٗجّى

 ثوٍطۇٔؽبْ وىػىٍٗر ئىضى.

ضىٍٗر ۋٖ ضىٍٗرگٗ صوضث ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ سۇغبي  _  سۇراَ »_  ئۇالرؼب9  66

 ضۇ.صېَىٍى« ھبٌضا جٕٗٔٗجىٗ وىرىڭالر ۋٖ جٕٗٔٗجحٗ سبٌىؽبٔچٗ ٔېّٗجٍىٕىڭالر

_ جٕٗٔٗجحٗ ئۇالرؼب ٔبزۇٔېّٗجٍٗر جىسىٍؽبْ ئبٌحۇْ ٌېگٍٗٔٗر ۋٖ غٗرثٗت جوٌضۇرۇٌؽبْ ئبٌحۇْ  61

جبِالر ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ. ئۇالرؼب و ۈۈٌٍىرى جبرجىضىؽبْ، و زٌىرى ٌٗززٖجٍىٕىضىؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ 

 ھِّٗىطي ثبر. ئۇالر ثۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ.

ۋارىص لىٍؽبْ ثۇ جٕٗٔٗت صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىڭالرصا لىٍؽبْ ٍبسػي _  ئبٌالھ ضىٍٗرٔي  61

ئٌٍِٗٗىرىڭالر ۋٖ لىٍؽبْ ٍبسػىٍىمىڭالر ئۈچۈْ ئبٌالھ ئ ز پٗزٌىضىٓ ئبجب لىٍؽبْ رٖھّٗت ۋٖ 

 ِۇوبپبجحۇر.

 «._  جٕٗٔٗجحٗ ضىٍٗر ئۈچۈْ جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر ثبر، ئۇٔىڭضىٓ سبٌىؽبٔچٗ ٍٍٗطىٍٗر 62

 بر وبپىرالر صوزار ئبزاثىضا ِٗۈگۈ لبٌؽۇچىالرصۇر._ غٗوطىسوي، گۇٔبھى 63

_  ئۇالرصىٓ ئبزاة ثىرصِّٖۇ ٍېٕىىٍىحىٍٍّٗضۇ، ئۇالر ئبزاة ئىچىضٖ ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ  64

 ئۈِىضضىسٌٗٔگۈچىٍٗرصۇر.

_ ثىس ئۇ گۇٔبھىبرالرٔي جبزاال  ئۇالرؼب ئۇۋاي لىٍّىضۇق، ئِّٗب ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثىر  65

 ٕىبر لىٍىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍضى.ئىىٍٗٔىىىٕي ئى

_ ئبٌالھ ئۇ گۇٔبھىبرالرٔي صوزاسمب جبغٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر صوزاسمب ِٗضئۇي 67_  66

« ئي ِبٌىه! رٖثجىڭ ثىسٔي ئ ٌحۈرۈۋٖجطۇْ، ثىس ثۇ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  وېحٍٍٗي»پٗرىػحىگٗ ٍبٌۋۇرۇ 9 

ضىٍٗر ثۇ ئبزاثحب غۇٔضاق جۇرۇۋېرىطىٍٗر، ضىٍٗرگٗ ئۇٔىڭضىٓ ». ِبٌىه ئۇالرؼب 9 صٖ  جوۋالٍضۇ

چىمىع ٍوق ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ٍىرالٍىػىػّۇ ٍوق. صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ثىس ضىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجٕي ئېٍىپ 

وٌٗگْٗ ۋٖ ئۇٔي ئوپئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ ئىضۇق، ٌېىىٓ ضىٍٗرٔىڭ و پچىٍىىىڭالر ئۇٔي 

 صٍٖضۇ.« ىضىڭالرٍبلحۇرِ

ِىىىر  –_  ئبغۇ ِۇغرىىالر ثىس ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجىٗ لبرغي ثىرٖر ھىٍَٗ  68

ئىػٍىحىػٕي لبرار لىٍضىّۇ؟ غٗوطىسوي، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ ئۇالرٔىڭ جبزاضىٕي ثېرىػٕي لبرار 

 لىٍؽۇچىّىس.



پىچىرالغٍىرىٕي ئبۈٍىّبٍضۇ، صٖ  _ ئۇ ِۇغرىىالر ثىسٔي ئۇالرٔىڭ ضىرٌىرىٕي ۋٖ ئ ز ئبرىطىضا  76

ئوٍالِضۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش. ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ھِّٗىٕي ئبۈال  ۋٖ و رۈ  جۇرىّىس، ئۇٔىڭ 

 ئۈضحىگٗ ثىسٔىڭ پٗرىػحىٍىرىّىس ئۇالرٔىڭ ٍېٕىضا جۇرۇ  لىٍّىػٍىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ٍېسىپ جۇرىضۇ.

صٖ  گۇِبْ « ھٕىڭ لىسٌىرىضۇرپٗرىػحىٍٗر ئبٌال»_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي  71

ٔبۋاصا ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثوٌطب ئىضى، »لىٍىضىؽبْ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِْٗ ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبْ ئبغۇ ثبٌىؽب ئىجبصٖت لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗۋۋىٍي ثوالجحىُ، ٌېىىٓ ئۇ ئۇٔضاق 

 ٌىطي ثوٌۇغحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر ۋٖ ئۈضحۈٔضۇر .ئِٗٗش ۋٖ ئۇٔضاق ثوٌّبٍضۇ. ئبٌالھ ئبٍبٌي ۋٖ ثب

_ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ رٖثجي، ئۇٌۇغ ئٗرغٕىڭ رٖثجي ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ  71

صېگْٗ ج ھّٗجٍىرىضىٓ ۋٖ ئۇالر ِٗٔطۇ  لىٍؽبْ ثبرچٗ ٔبالٍىك ‹ ئبٌالھٕىڭ ثبٌىطي ثبر›

 «.ضۈپٗرٌٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر

ھمب ج ھّٗت لىٍىضىؽبْ ثۇ ئبزؼۇٔالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالر _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌال 72

ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثمب ئۇچراغمبٔؽب لٗصٖر ئ ز ئبزؼۇٍٔۇلىضا جېڭىرلب  ٍۈرضۇْ، ئ زٌىرىٕىڭ 

ٍبٌؽبٍٔىرى ثىٍْٗ ئوٍٕب  جۇرضۇْ. ئۇالر ٍب ثۇ صۇَٔبصا ٍبوي ئبسىرٖجحٗ ۋٖ ٍبوي ثۇ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ 

 ۇ.چولۇَ جبزاٌىٕىض

_ ئبٌالھ ئبضّبٔضىّۇ، زېّىٕضىّۇ ھٗق ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھحۇر. ئۇ ِٗسٍۇلبجٕي ئٗڭ گۈزٖي  73

غٗوىٍضٖ ٍبراجمبْ، صىٕىٌ ئٗھىبِالرٔي ِۇوِّٗٗي صٖرىجىضٖ ثٌٗگىٍىگْٗ ۋٖ ھٗر ئىػٕي ھېىّٗت 

 ثىٍْٗ لىٍىضىؽبْ، ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ

 ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕىڭ  74

پبصىػبھٍىمي ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ ئبٌالھٕىڭ ثٗرىىىحي، ٍبسػىٍىمٍىرى و پحۇر ۋٖ پبصىػبھٍىمي 

ىضىضۇر. ِۇوٌِّٗٗضۇر. لىَبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمي جوؼرىطىضىىي ثىٍىُ پٗلٗجال ئۇٔىڭ صٖرگبھ

لىَبِٗت وۈٔي ثبرچٗ سبالٍىك لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىپ ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپٍىٕىضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! 

ضىٍٗر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. ئبٌالھ غۇ چبؼضا ضىٍٗرگٗ ثۇ صۇَٔبصا 

 ضۇ.ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرى _  لىٍؽبْ ٍبسػي

_ ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ ٔٗرضىٍىرى ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئۇالرؼب  75

غبپبئٗت لىالٌّبٍضۇ، پٗلٗت ھٗق صىٕؽب ئېحىمبص لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي، 

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ ئىمرار لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب 

 ۋاھٍىك ثٗرگْٗ وىػىٍٗرال غبپبئٗت لىالالٍضۇ.گۇ



_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ضْٗ لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرصىٓ ئ زٌىرىٕي وىّٕىڭ  76

صٖ  جبۋاة ثېرىضۇ. ئٌِٗٗىَٗت « ثىسٔي ئبٌالھ ٍبراجمبْ»ٍبراجمبٍٔىمىٕي ضورىطبڭ، ئۇالر ئٌٗۋٖجح9ٗ 

ىجبصٖت لىٍىػحىٓ ثۇرۇٌۇ  وېحىضۇ؟ لبٔضالالرچٗ غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ئۇالر لبٔضالالرچٗ ئبٌالھمب ئ

 ِٗسٍۇلبجٕي ئۇٔىڭؽب غېرىه لىٍىۋاٌىضۇ؟

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِىٕىڭ ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىضىٓ ئبٌالھمب  77

ئي رٖثجىُ! ثۇ لٗۋَ ضبۈب ئىّبْ ئېَحّبٍضىؽبْ ۋٖ ضْٗ چۈغۈرگْٗ صىٕؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ »زارٌىٕىپ9 

 صېضى. «لٗۋِضۇر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالرٔىڭ ئٗزىَٗجٍىرىضىٓ ٍۈز ئ رۈگىٓ،  78

صېگْٗ ض زٔىال ئېَحمىٓ، ئۇالر ئ ز « سوظ ئِٗىطٗ»ئۇالرؼب ئٗلىً ئىگىٍىرى ٔبصأالرؼب ئېَحىضىؽبْ 

ٗجحٗ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍّىػٍىرىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي پبت ٍېمىٕضا ئبزاثمب ئۇچرىؽبٔضا ثىٍىپ لبٌىضۇ )ثۇ ئبٍ

 لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضىؽبْ گٗصٖٔىٗظ وبپىرالر لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ .

 دۇخبْ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ب، ِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي ._ ھ 1

لۇرئبْ ثىٍْٗ لٗضَٗ  —ٌٗۋزى ۋٖ ِٗٔىطي ٔبھبٍىحي روغْٗ وىحبة ئبٌالھ _ 7_1

لىٍىپ صٍٖضۇوي، ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي و پٍىگْٗ ٍبسػىٍىمالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ِۇثبرٖن 

ضۇ. غٗوطىسوي، ثىس  جىلٗصىر وېچىطىضٖ ٔبزىً لىٍضۇق. ئۇ وىچٗ راِىساْ ئېَىضا ئ

زىَبٍٔىك ئىػالرٔي ثىٍضۈرۈظ ثىٍْٗ ھٗلىمٗجْٗ وىػىٍٗرٔي ئ زٌىرىگٗ پبٍضىٍىك ۋٖ 

ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّىس. ثۇ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىع ۋٖ وىحبثالرٔي ٔبزىً لىٍىع ثىٍْٗ 

ثوٌىضۇ. ثۇ وېچىضٖ ثىر ٍىٍٍىك رىسىك، ئٗجٗي ۋٖ ثوٌىضىؽبْ ھٗرثىر ئىع جٗلضىر لىٍىٕىپ، 

حىٍٗرگٗ چۈغۈرىٍىضۇ. ئِٗبٌٍىرىٕي ٍبزىضىؽبْ پٗرىػ_  ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ ٔبِٗ

ئۇ ھٗرگىس ئ زگٗرجىٍٍّٗضۇ، جٗلضىر لىٍىٕؽبْ ثۇ ئىع ثىس جٗرٖپحىٓ وېٍىضۇ. ثوٌىضىؽبْ 

ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى، ئىسٔي ۋٖ ئىٍىّي ثىٍْٗ ثوٌىضۇ. ثىس ئىٕطبٔالرؼب 

رٖھّٗت لىٍىپ ٔۇرؼۇْ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجحۇق. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِّۇ ئبغۇ 

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ثىرىضۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثبرٌىك ئبۋازالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، 



ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر. ئبٌالھ 

ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبرٌىك غٍٗئىٍٗرٔىڭ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ 

ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ھٗلىمىٌ ئىػٗٔگۈچي ثوٌطبۈالر ثىٍىڭالروي،  رٖثجىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ

ئبٌالھ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕىڭ رٖثجىضۇر ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھٗلىمىٌ ئىالھىضۇر. ئبٌالھحىٓ ثبغمب 

ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ثوٌؽبْ ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھ ثىرصۇر، ئۇٔىڭ ھېچجىر 

ۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالر ۋٖ ثۇرۇٔمي غېرىىي ٍولحۇر، ئۇ جىرىٍضۈرىضۇ ۋٖ ئ ٌحۈرىض

ئٗجضاصٌىرىڭالرٔىڭّۇ رٖثجىضۇر. ئٗھۋاي ثۇٔضاق ئىىْٗ، ئي ئىٕطبٔالر! ھېچ ٔٗرضىگٗ 

زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضىؽبْ ضبسحب ئىالھالرؼب _  ئٗضمبجّبٍضىؽبْ، ھېچىىّگٗ پبٍضا

 .چولۇّٔبً، ھِّٗىٕىڭ ٍېگبٔٗ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىڭالر

غۈثھٗ ئىچىضٖ ئوٍٕب  ٍۈرىضۇ، _  _  ثٌٗىي ِۇغرىىالر ثۇ ھٗلىمٗجٍٗر جوؼرۇٌۇق غٗن 8

 ئۇٔىڭؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئبضّبٕٔي لوٍۇق جۈجۈْ لبپالٍضىؽبْ  _   11_  16

« ٍِٗىه ئبزاثحۇرثۇ ٔبھبٍىحي لبجحىك ۋٖ ئٌٗ»چبؼضا چۈغىضىؽبْ ئبزاثٕي وۈجىىٓ. غۇ چبؼضا ئۇالرؼب9 

ئي رٖثجىّىس! ثىسصىٓ ثۇ ئبزاثٕي »صېَىٍىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالر ثۇ ئبزاثٕي و جۈرۈۋېحىػٕي جىٍٗ 9 

 صٍٖضۇ. « و جۈرۈۋٖجىىٓ، ئٗگٗر ضْٗ ئۇٔي و جۈرۈۋٖجطٗڭ ثىس چولۇَ ئىّبْ ئېَحىّىس

ِۇھِّٗٗص  —ئۇالرؼب ھٗلىمٗجٕي ئوچۇق ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗر [13_  12 

لۇرئبٕٔي ئۇٔىڭؽب ئىٕطبْ ٍبوي جىٓ ۋٖ »ٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗگٗٔضٖ، ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈ 9 ئ

صېگْٗ جۇرضب، ئِٗضى « ٍبوي غٍٗحبٔالر ئ گٗجىْٗ، ئۇ ثوٌطب ِٗجٕۇٔضۇر، ئۇ پٍٗؽِٗجٗر ئِٗٗش

 ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ؟!_  ئبزاة چۈغىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر لبٔضالّۇ ۋٖز

ي ئبزؼىٕٗ ۋالىث و جۈرۈۋېحىّىس، ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔىڭ ثۇرۇٔمي _  ثىس ضىٍٗرصىٓ ئبزاثٕ 14

وبپىرٌىمىڭالرؼب، ئبزؼۇٍٔۇلۇۈالر ۋٖ ئىٕىبرچىٍىمىڭالرؼب لبٍحىۋاٌىضىؽبٍٔىمىڭالرٔي و رىطىٍٗر. ثىس 

 ضىٍٗرٔي غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ جبزالٍّىس

ٔي ثىسٔىڭ _ ثىس وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي چوڭ ئبزاة ثىٍْٗ ئبزاثالٍضىؽبْ لىَبِٗت وۈ 15

 ئۇالرٔي جبزاالٍضىؽبْ وۈٔىّىسصۇر.

_  ثىس ثۇ ِۇغرىىالرصىٓ ئىٍگىرى پىرئٗۋْ لٗۋِىٕي ھٗلىمٗجْٗ ضىٕىؽبْ ئىضۇق. ئۇالرؼب  16

ثىسٔىڭ ئېطىً پٍٗؽِٗجىرىّىس ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ وٌٗگْٗ ئىضى. ئۇالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى، 

غّْٗ ثوٌؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالر ئٗگٗر ئىّبْ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ھبالن ثوٌضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب صۈ

 ئېَحّىطب، ئۇالرٔي پىرئٗۋْ لٗۋِىٕي جبزاٌىؽبٔضٖن جبزاالٍّىس.



ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ثوٌؽبْ ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ِبۈب جبپػۇرۇ  »_ ِۇضب ئۇالرؼب9  17

وي، ِْٗ ثېرىڭالر، ئۇالر ِْٗ ثىٍْٗ وٗجطۇْ، ئۇالر ئبٌالھمب ئبزاصٖ ئىجبصٖت لىٍطۇْ. غٗوطىس

 ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئىػٗٔچٍىه پٍٗؽِٗجٗرِْٗ.

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍىع ثىٍْٗ ئبٌالھمب چوۈچىٍىك لىٍّبۈالر.  _  11_ 18

غٗوطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ِېٕىڭ راضث پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّگٗ ئوپئوچۇق صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ 

ِْٗ ِېٕىڭّۇ رٖثجىُ، ضىٍٗرٔىڭّۇ رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ  روغْٗ ِ جىسٖ ئېٍىپ وٌٗضىُ. غۈثھىطىسوي،

ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ، ضىٍٗرٔىڭ ِېٕي چبٌّب _ وېطٗن لىٍىپ ئ ٌحۈرۈۋېحىػىڭالرصىٓ پبٔبھ جىٍٍّْٗٗ. 

ئٗگٗر ِبۈب ئىّبْ ئېَحّىطبۈالر، ھېچجوٌّىؽبٔضا ِېٕي صٖۋٖت لىٍؽىٍي لوٍۇۈالر، ِبۈب زىَبٔىٗغٍىه 

 «.لىٍّبۈالر

ثۇالر »ئۇٔىڭ لٗۋِي ِۇضبٔي ئىٕىبر لىٍىپ ئىّبْ ئېَحّىؽبٔضىٓ وېَىٓ، ِۇضب9  _ پىرئٗۋْ ۋٖ 11

 صٖ  رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍضى.« ھٗلىمٗجْٗ ئىّبْ ئېَحّبٍضىؽبْ وبپىر لٗۋِضۇر

ئي ِۇضب! ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ثٗٔضىٍىرىّٕي وېچىضٖ »_ ئبٌالھ ئېَححي9  12

ىرئٗۋْ لوغۇٔي ضىٍٗرٔي جۇجۇظ ئۈچۈْ وٍٕٗىڭالرصىٓ لوؼالٍضۇ. ئېٍىپ چىمىپ وٗجىىٓ. چۈٔىي پ

 ضىٍٗر لۇجۇٌۇ  لبٌىطىٍٗر، ئۇالر ؼٗرق ثوٌۇ  جۈگىػىضۇ.

_ صېڭىسٔي ضْٗ ئ جىْٗ چبؼضىىي ٍېرىٍؽبْ ھبٌىحي ثوٍىچٗ لوٍؽىٓ. چۈٔىي پىرئٗۋْ ۋٖ  13

 «.ئۇٔىڭ لوغۇٔي صېڭىسصا ؼٗرق ثوٌىضۇ

ئبٌالھٕىڭ ضۇصا ؼٗرق لىٍىػي ثىٍْٗ ھبالن ثوٌؽبٔضىٓ پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي  [16_  14

وېَىٓ، ٔۇرؼۇْ ٍبپَېػىً ثبؼالرٔي، ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ثۇاللالرٔي، زىرائٗجٍٗرٔي، چىراٍٍىك جبٍالرٔي، 

 ئ زٌىرى ثٗھرىّْٗ ثوٌۇۋاجمبْ ٔېّٗجٍٗرٔي لبٌضۇرۇ  وٗجحي.

ْ ۋٖ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ _ ئبٌالھ ٔېّٗجىٗ غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب جۇزوورٌۇق لىٍؽب 17

وبپىرالرٔي ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاالٍضۇ. پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِي ھبالن ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالر 

لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ ئبغۇ ٔېّٗجٍٗرگٗ ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ وٌٗگْٗ ثبغمب ثىر لٗۋِٕي ۋارىص 

 لىٍضۇق.

ھبالوىحىگٗ لبٍؽۇرۇ  ٍىؽٍىّىضى، ئۇالر _ ئبضّبّٔۇ، زېّىّٕۇ پىرئٗۋٕٔىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ  18

 ئ زٌىرىگٗ چۈغىْٗ ئبزاثٕي جبرجىػمب وېچىىىپّۇ لبٌّىضى.



غٗوطىسوي، ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىٕي ئوؼۇٌٍىرىٕي ئ ٌحۈرۈ ، لىسٌىرىٕي سىسِٗجىٗ  [21_  26

، ئۇ پىرئٗۋٔضىٓ لۇجمۇزصۇق. پىرئٗۋْ ھٗلىمٗجْٗ زاٌىُ ئىضى —ضبٌىضىؽبْ سبر لىٍؽۇچي ئبزاثحىٓ 

 ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ زۇٌۇَ لىٍىػحب ۋٖ چوۈچىٍىك لىٍىػحب ھٗلىمٗجْٗ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ ئىضى.

_ غٗوطىسوي، ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىٕىڭ غۇ چبؼضىىي ئٗھۋاٌىٕي ثىٍىپ، ئۇالرٔي ئ ز  21

 زاِبٔىطىضىىي ئىٕطبٔالرصىٓ ئبرجۇق لىٍىپ جبٌٍىؽبْ ئىضۇق.

لوٌىضا ٔۇرؼۇْ ِ جىسىٍٗرٔي و رضٗجىْٗ ئىضۇق. ثۇ ِ جىسىٍٗر _ ثىس ئۇالرؼب ِۇضبٔىڭ  22

 ئۇالرٔي ئبچٍىك ۋٖ جولٍۇلحب ضىٕبظ لبجبرٌىمالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئىضى.

ثىس پٗلٗت ثىر لېحىّال »ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ئبغۇ ِۇغرىىالر9  [24_  23 

حۇر، ثىس ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍٍّّٗىس. ئ ٌىّىس، ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ جىرىٍىع صٍٖضىؽبْ ٔٗرضٗ ٍول

 صٍٖضۇ.« ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا صېگٍٗٔٗر ٍوق گٗپٍٗرصۇر

ئي ِۇھِّٗٗص! ئٗگٗر ضْٗ ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھ »_ ئۇالر ٍٗٔٗ 9  25

ثىسٔىڭ ئبجب  _   لٗثرىٍٗرصىىىٍٗرٔي جىرىٍضۈرىضۇ، صېگْٗ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر،

 صٍٖضۇ.« ثوۋىٍىرىّىسٔي جىرىٍضۈرۈ  ئٗوېٍىپ ثېمىڭالر

_  ئۇالر وۈچٍۈوّۇ؟ ٍبوي جۇثجٗ 26
(76 

لٗۋِي ۋٖ ئۇالرصىٓ ثۇرۇْ ئ جىْٗ وبپىر لٗۋٍِٗرِۇ؟  

ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي وبپىرٌىمي ۋٖ گۇٔبھٍىرى ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍضۇق. ثۇ ِۇغرىىالر ھبالن 

 رصىٓ وۈچٍۈن ئِٗٗش ٍبوي جبزاصىٓ لۇجۇٌۇ  لبٌؽۇصٖن ٍبسػىّۇ ئِٗٗش.لىٍىٕؽبْ ئبغۇ وبپىرال

ثىىبر  _  _ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ثىىبرصىٓ 28_  27

ٍبراجمىٕىّىس ٍوق. ثىس ئۇالرٔي پٗلٗت ھٗق ۋٖ ھېىّٗت ثىٍٗٔال ٍبراجحۇق، ئِّٗب ئبغۇ 

ضۇ. غۇۈب ئۇالر ثۇ ھٗلحٗ جٗپٗوىۇر لىٍّبٍضۇ. چۈٔىي ئۇالر ِۇغرىىالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔي ثىٍٍّٗ

 جٕٗٔٗجٕي ئۈِىض لىٍّبٍضۇ، صوزاسحىٓ لورلّبٍضۇ.

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى ھٗلمىضٖ ھ وۈَ  _  _ غٗوطىسوي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 36

 ححۇر. چىمىرىٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جوپالغمب ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالى

ثىرىگٗ ٍبرصِّٖۇ _  _ ئۇ وۈٔضٖ صوضث صوضحمب لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ، ئۇالر ثىر 31_  31

لىالٌّبٍضۇ. پٗلٗت ئبٌالھ رٖھىُ لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗرال ئبٌالھٕىڭ رۇسطىحي ثىٍْٗ غبپبئٗت 

                                                             
ِىالصىَٗصىٓ ئىٍگىرى  ھبزىرلي ٍِٗٗٔضٖ لۇرۇٌؽبْ وۈچٍۈن ثىر پبصىػبھٍىمٕىڭ ٔبِي ثوٌۇ ، ئۇالر  -جۇثجٗ  76)

ثبؼٍىؽۇچي  صٖ  ئبجبٌؽبْ. ثۇ صۆٌٗت ِىالصىَٗ ۇثجٗ)ضىىي صۆٌٗجٍٗرٔي ئ زىگٗ ثوٍطۇٔضۇرؼبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه جئٗجراپى

 جٗرىپىضىٓ ئبؼضۇرۇ  جبغالٔؽبْ. )ھٗثٗغىطحبْ  وپىٌَٗىىٍٗرفىئٍىٍىضا ئې -366



ۋٖ لىالالٍضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ صۈغٍّٗٔىرىٕي جبزاالغمب لبصىر ۋٖ ئۇالرؼب ؼبٌىجحۇر، صوضحٍىرىؽب 

 ئىحبئٗجّْٗ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

صوزاسٕىڭ ئٗڭ ئبضحىضىٓ چىمىضىؽبْ زٖلمۇَ صٖرىشي ھٗلىمٗجْٗ گۇٔبھىبرالرٔىڭ  [33_  32

 جبِىمىضۇر. ئٗڭ چوڭ گۇٔبھ ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈغحۇر.

زٖلمۇَ صٖرىشىٕىڭ ِېۋىطي ئېرىحىٍگْٗ ِٗصٍٖٔٗرصٖن ثوٌۇ ، ِۇغرىىالرٔىڭ  [35_  34

 لورضبلٍىرىضا ھبرارىحي ئٗڭ ٍۇلىرى صٖرىجىگٗ ٍٗجىْٗ لبٍٕبق ضۇصٖن لبٍٕبٍضۇ.

ثۇ گۇٔبھىبرٔي جۇجۇ  صوزاسٕىڭ ئوجحۇرىطىؽب »)صوزاسمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗرگٗ   [37_  36

بٔضىٓ ئۇ گۇٔبھىبرٔىڭ ثېػىؽب لبجحىك ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق صۈغىٌٗٗ  ئىححىرىپ ئېٍىپ ثېرىڭالر، ئ

 )صېَىٍىضۇ .« ضۇٔي لۇٍۇ  ئبزاثالۈالر، ئبزاثٕي لٗجئىٌ جوسحىحىپ لوٍّبۈالر

ثۈگۈٔىي ثۇ ئبزاثٕي ئوثضاْ جېحىؽىٓ، چۈٔىي »_  ئبغۇ ثٗججٗسث گۇٔبھىبرؼب وبٍىؽبْ ھبٌضا9  38

 ٗجٍىه ثىرى ئىضىڭ.ضْٗ ئ ز لٗۋِىڭ ئىچىضٖ ثٗوّۇ ئىسزٖجٍىه ۋٖ ھ رِ

_  غٗوطىسوي، ثۈگۈْ ضىٍٗر ئبزاثٍىٕىۋاجمبْ ثۇ ئبزاة صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ضىٍٗر غٗن  46

 صېَىٍىضۇ. « لىٍؽبْ ۋٖ ئىػّٗٔىگْٗ ئبزاثٕىڭ ئ زىضۇر

_ غٗوطىسوي، صۇَٔبصا ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي لىٍىع ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك  41 

جٗلۋاصارٌىك لىٍؽبْ وىػىٍٗر ئبسىرٖجحٗ ثبرٌىك و ۈۈٌطىسٌىىٍٗرصىٓ ۋٖ ثبالٍىئبپٗجٍٗرصىٓ ئۇٔىڭؽب 

 پۈجۈًٍٔٗ ئِٗىٓ جبٍضا ثوٌىضۇ.

 _ ئۇالر ثبؼالرصا، ئېمىپ جۇرؼبْ ثۇاللالرٔىڭ ئبرىطىضا ثوٌىضۇ. 41

غىضۇ. _ ئۇالر لېٍىٓ، ٔېپىس ٍىپٗن وىَىٍّٗرٔي وىَىپ ثىر _ ثىرىٕىڭ ٍۈزىگٗ لبرا  ئوٌحۇرۇ 42

 ئۇالر لبٍطي جٗرٖپىٗ ٍۈزٌٗٔطٗ، ئۇالر ئوٌحۇرؼبْ جٗسحّۇ ثىٍٍٗ ٍۈزٌىٕىضۇ.

_ ثىس ئبغۇ جٗلۋاصارالرٔي ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزگْٗ ۋٖ ٍىپٗن وىَىٍّٗرٔي  43

 وىَگۈزگٗٔضٖن، ئۇالرؼب و زٌىرى ٍوؼبْ، ٔبھبٍىحي چىراٍٍىك ھ رٌٗرٔي جۈ  لىٍىپ ثېرىّىس.

جٕٗٔٗجحٗ و ۈٍي جبرجمبْ ھٗر جۈرٌۈن ِېۋىٍٗرٔي ئٗوٌٗضۈرۈ  جۇرىضۇ، ثۇ _ ئۇ جٗلۋاصارالر  44

 ِېۋىٍٗرٔىڭ جۈگٗ  لېٍىػىضىٓ ئٗٔطىرىٍّٗضۇ.

_ ئۇ جٗلۋاصارالر صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ئ ٌگْٗ ئ ٌۈِىضىٓ ثبغمب ھېچمبٔضاق ثىر ئ ٌۈِٕي  46_  45

ىضىٓ ضبلٍىؽبٔضۇر. جٗلۋاصارالرؼب وٗرِٖي ثىٍْٗ صوزار ئبزاث_  جېحىّبٍضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔي ئ ز پٗزي

 ئبسىرٖجحٗ ئبجب لىٍىٕىضىؽبْ ثۇ وبجحب ِۇوبپبت ھٗلىمٗجْٗ زور ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭٕي ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ ۋٖ وۇـرىٍىمحىٓ ٍبٔطۇْ صٖ ، ثىس ثۇ  47

 ٍالغحۇرۇ  ثٗرصۇق.لۇرئبٕٔي ضېٕىڭ جىٍىڭضا ٔبزىً لىٍىپ، ئۇٔىڭ ٌٗۋزىٕي ۋٖ ِٗٔىطىٕي ئوۈب

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ ئۈضحىضىٓ ؼٌٗىجٗ لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ِْٗ ۋٖصٖ  48

لىٍؽبْ ؼٌٗىجىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثېػىؽب وېٍىضىؽبْ ئبزاثٕي وۈجىىٓ. ئۇالرِۇ ضېٕىڭ ئ ٌۈِىڭٕي وۈجۈ  

گٗ ِٗٔطۇ  ئىىٍٗٔىىىٕي جۇرِبلحب. ئۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ؼٌٗىجىٕىڭ ۋٖ ھٗلىمىٌ زٖپٗرٔىڭ وىّ

 ئۇزالمب لبٌّبً ثىٍىپ لبٌىضۇ. ثۇ ؼٌٗىجٗ ۋٖ زٖپٗر ضبۈب ۋٖ ضبۈب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبضحۇر.

  



 جبضىيٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي .ب، ِىُ )ثۇ سىٍضىىي _ ھ 1

_ ثۇ لۇرئبْ صۈغٍّٗٔىرىٕي جبزاالغحب ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن ۋٖ ؼبٌىت، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي  1

 ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضۇر.

پ چىممبْ زېّىٕضا ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ھٗر سىً ۋٖ _ غٗوطىسوي، ٍٗجحٗ ئبضّبٔضا، ِٗسٍۇلبت وېٍى 2

ھٗر جۈرٌۈن ِٗسٍۇلبجحب ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ )ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ  ٔۇرؼۇْ 

 صٌٖىٍٍٗر ثبر.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ٍبرىحىٍىػىڭالرصا ۋٖ ٍٗر ٍۈزىگٗ جبرلىحىۋېحىٍگْٗ جبٍٔىمالرٔىڭ  3

 ڭ صىٕىؽب چىٓ ئىػىٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.ٍبرىحىٍىػىضا ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔى

_ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ ٔ ۋٖجٍىػىپ جۇرۇغىضا، ئبٌالھٕىڭ ئبضّبٔضىٓ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ ،  4

لۇرۇ  وٗجىْٗ زېّىٕٕي ئۇٔىڭ ثىٍْٗ جىرىٍضۈرۈغىضٖ، زېّىٕٕىڭ ئ ضۈٍِۈن ۋٖ زىرائٗجٍٗر ثىٍْٗ 

ػىٕي ھٗر جٗرٖپحىٓ ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىڭالر ئۈچۈْ ئ زگٗرجىپ و پىػىضٖ ۋٖ غبِبٌالرٔىڭ ٍ ٔىٍى

پبوىحٍىرى ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر  لىٍىضىؽبْ لٗۋَ –جۇرۇغىضا، ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ئبٌالھٕىڭ صٌٖىً 

 ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

  پبوىحالرٔي ھٗلىمىحي ثىٍْٗ ئولۇ_  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔي ۋٖ ثۇ صٌٖىً 5

ثېرىۋاجىّىس. ئۇالر ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىگٗ ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضىؽبْ 

 صٌٖىٍٍىرىگٗ ئىػًّٗٔٗ، لبٔضاق ض زگٗ ئىػىٕىضىؽبٔضۇ؟ لبٔضاق ض زگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبٔضۇ؟

 _ ھٗرثىر گۇٔبھىبر ٍبٌؽبٔچي ھبالن ثوٌۇغمب ِٗھىۇِضۇر. 6

بْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ _ ئۇ ئ زىگٗ ئولۇ  ثېرىٍىۋاجم 7

پٍٗؽِٗجىرىگٗ ثوٍطۇٔۇغحىٓ چوۈچىٍىك لىٍىپ، وۇـرىضا ھٗصصىضىٓ ئېػىپ گوٍب ئولۇ  ثېرىٍىۋاجمبْ 

ئبٍٗجٍٗرٔي ھېچ ئبۈٍىّىؽبٔضٖن وۇـرىضا چىڭ جۇرىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ گۇٔبھىبر وبپىرؼب لىَبِٗت 

 لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ.وۈٔي جٗھِٕٗٔٗضىىي 



_ ئۇ گۇٔبھىبر وبپىر ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىسصىٓ ثىرٖر ٔٗرضىٕي ثىٍگْٗ چبؼضا، ئۇٔي ِٗضشىرٖ  8

ِبۋزۇضي لىٍىۋاٌىضۇ. ئٗٔٗ ئبغۇالرٔىڭ لۇرئبٕٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ جبزاضي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب 

 لىَبِٗت وۈٔي سبر لىٍؽۇچي لبجحىك  ئبزاة ثبر.

_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍىضىؽبْ ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ ئبٌضىضا )ئۇالرٔي وۈجۈۋاجمبْ   16

صۇَٔبضي، ثبٌىٍىرى ۋٖ ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔؽبْ _  جٗھَٕٗٔٗ جۇرىضۇ. ئۇالرٔىڭ ئېرىػىْٗ ِبي

ۇ لبجحىك ثبجىً )ضبسحب  ئىالھٍىرى ئۇالرؼب لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ، ئۇالرؼب ئىٕحبٍىٓ چوڭ ۋٖ ثٗوّ

 ئبزاة ثبر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبْ وىػىٍٗرٔي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ھىضاٍٗجىٗ  11

چىمىرىضىؽبْ ۋٖ ھٗلىمٗجٕىڭ صٌٖىٍي ثوٌؽبْ وىحبثحۇر. ثۇ وىحبة ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ 

ٗجىٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضۇ. ھٗلىم

لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحّىؽبْ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، لىَبِٗت وۈٔي 

 ئۇالرؼب ئٗڭ غىضصٖجٍىه ۋٖ ئٗڭ ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ثبر.

_ ئبٌالھ ئ ز ئِٗرى ثىٍْٗ صېڭىسصا وېّىٍٗرٔىڭ ٍۈرۈغي ئۈچۈْ، ضىٍٗرٔىڭ جۈرٌۈن  11

ٍىپ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىضىٓ رىسلىڭالرٔي جٌٗٗ  لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ جىجبرٖجٍٗرٔي لى

رٖثجىڭالرٔىڭ ثۇ ٔېّٗجٍىرىگٗ غۈوۈر لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىػىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ 

ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىپ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ 

 رۇ  ثٗرگْٗ زاجحۇر.صېڭىسٔي ثوٍطۇٔضۇ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي وۈْ، ئبً، ٍۇٌحۇز لبجبرٌىمالرٔي ۋٖ زېّىٕضىىي جبٍٔىمالر، وېّىٍٗر،  12

صٖي _ صٖرٖر لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئ ز پٗزٌىضىٓ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرصى. ثۇ 

ېھطبٔضۇر. ئٗھۋاي ثۇٔضاق ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ضىٍٗرگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ لىٍىٕؽبْ وبجحب ئ

ئىىْٗ، ضىٍٗر ئبٌالھمب سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىڭالر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضىٕي غېرىه وٌٗحۈرِٗۈالر. 

پبوىحٍىرى _  ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔضۇرۇ  ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرصٖ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرى ۋٖ صٌٖىً

ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي و رضىحىضىؽبْ  ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍىپ ئىجرٖت ئبٌىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ

 ئبالِٗجٍٗر ۋٖ صٌٖىٍٍٗر ثبر.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗرگٗ  13

ئېَحمىٕىي، ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ئۈِىض لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ لورلّبٍضىؽبْ 

ٍبِبٍٔىك ٍٗجطٗ، ئۇالرٔي ئٗپۇ لىٍطۇْ. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئبغۇ ِۇغرىىالرصىٓ ئٗزىَٗت ۋٖ 



ِۇغرىىالرٔي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىع ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزۈظ لبجبرٌىك لىٍّىػٍىرى 

 ضٗۋٖثٍىه جبزاٌىػي ئۈچۈٔضۇر. 

_ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ وىّىي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ ٍبسػي ئِٗٗي  14

ئۇ ئ زىٕىڭ پبٍضىطي ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍؽبْ ثوٌىضۇ، وىّىي ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ  لىٍىضىىْٗ،

ٍبِبْ ئىع لىٍىضىىْٗ، ئۇ ئ زىٕىڭ زىَىٕىؽب گۇٔبھ ضبصىر لىٍؽبْ ثوٌىضۇ. ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئي ئىٕطبٔالر! 

سػىٍىمىؽب ئ ٌگىٕىڭالرصىٓ وېَىٓ رٖثجىڭالرٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر، رٖثجىڭالر ٍبسػىالرٔىڭ ٍب

 ٍبرىػب ِۇوبپبت، ٍبِبٔالرٔىڭ گۇٔبھىؽب جېگىػٍىه جبزا ثېرىضۇ.

_ غٗوطىسوي، ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب جٗۋرات ثىٍْٗ ئىٕجىٍٕي ئبجب لىٍضۇق، ئۇالرٔي ثۇ  15

ئىىىي وىحبثٕىڭ و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىػمب ثۇٍرۇصۇق. پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ و پٍىرىٕي 

مبرصۇق، ئۇالرٔي پبن ٍېّٗوٍىىٍٗر، ِېۋىٍٗر ۋٖ جۈرٌۈن ٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ چى

 رىسىمالٔضۇرصۇق، ئۇالرٔي ئ ز زاِبٔىضىىي جبھبْ ئٗھٍىضىٓ ئۈضحۈْ لىٍضۇق.

ھبراَ ئىػٍىرىضا روغْٗ غٗرىئٗت ۋٖ ھٗلىمٗجٕي  –_ ثىس ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ھبالي  16

رٔي ئبجب لىٍضۇق. ئۇالر پٗلٗت ئ زٌىرىگٗ ئىٍىُ ثبجىٍضىٓ ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗ

وٌٗگٗٔضىٓ وېَىٕال ئىشحىال  لىٍىػحي. ئۇالرٔىڭ ثۇٔضاق لىٍىػىؽب جۈرجىٗ ثوٌؽبْ ٔٗرضٗ ئۇالرٔىڭ 

ثىرىگٗ لبرغي ٍوٌطىسٌىك لىٍىػي ئىضى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، _  چوۈچىٍىك جبٌىػىپ ثىر

ئبرا ئىشحىال  لىٍىػمبْ ئىػالر ئۈضحىضٖ لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىڭ ئىطرائىً ئٗۋالصى ثۇ صۇَٔبصا ئ ز

 ھ وۈَ چىمىرىضۇ. )ثۇ ثبٍبٔالر ئىطالَ ئۈِّىحىٕي ئۇالرؼب ئوسػب  لېٍىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضۇ . 

_ ئبٔضىٓ وېَىٓ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب صىٓ ئىػىضا روغْٗ ثىر غٗرىئٗت ئبجب لىٍضۇق،  17

مٗجٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ غٗرىئىحىضىٓ سٗۋىرى ضْٗ ئبغۇ غٗرىئٗجىٗ ئٗگٗغىىٓ، ھٗلى

ٍوق ٔبصأالرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب ئٗگٗغّىگىٓ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئىطالَ صىٕىٕىڭ ِۇوٌٍِّٗٗىىىگٗ 

ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىػٕىڭ زۆرۈرٌۈوىگٗ، وبپىرالرٔىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب 

 ئٗگٗغّٗضٍىىىٗ ئوچۇق صٌٖىً ثبر .

پٍٗؽِٗجٗر! ٔبۋاصا ضْٗ ضېٕي ئ ز سبھىػٍىرىؽب ئٗگىػىػىٗ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ئبغۇ  _ ئي 18

ِۇغرىىالرؼب ئٗگٗغطٗڭ، ئۇالر ضبۈب ئبٌالھحىٓ وېٍىضىؽبْ ئبزاثحىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي جوضۇ  

لبالٌّبٍضۇ. غٗوطىسوي، ِۇٔبپىمالر، ٍٗھۇصىَالر ۋٖ ِۇغرىىالرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ زاٌىّالر ِۇئّىٍٕٗرگٗ 

ىر _ ثىرىگٗ ٍبرصِٖچىضۇر. ئبٌالھ پٗرز ئٌٍِٗٗٗرٔي ئبصا لىٍىع، ھبراَ ئىػالرصىٓ ٍىراق لبرغي ث

 جۇرۇظ ئبرلىٍىك ئبٌالھمب جٗلۋاٌىك لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ، ئٌٗۋٖجحٗ ٍبرصَٖ ثٗرگۈچىضۇر.



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ٔبزىً لىٍؽبْ ثۇ لۇرئبْ ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ٍوي و رضٗجىۈچىضۇر،  16

ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ھٗلىمٗجٕي ثبجىٍضىٓ ئبٍرىۋاٌىضۇ، جوؼرا ٍوٌٕي جؤۇۋاٌىضۇ. ثۇ لۇرئبْ ئۇٔىڭ  ئىٕطبٔالر

ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئىػىٕىضىؽبْ لٗۋَ ئۈچۈْ ھىضاٍٗت ۋٖ رٖھّٗجحۇر، ئۇ ھِّٗىگٗ 

 ؼبٌىت ۋٖ ھٗر ئىػٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ لىٍؽۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضۇر.

ػالرٔي لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ، رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ _ ٍبِبْ ئى 11

سىالپٍىك لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍّبً ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔؽبٔالر ثىسٔىڭ ئ زٌىرىٕي 

ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي 

ٗ ئوسػبظ لىٍىػىّىسٔي ئوٍالِضۇ؟ ئۇالرٔىڭ  ٍبسػىالر لىٍؽبٔالر ثىٍْٗ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجح

 صٖ  چىمبرؼبْ ثۇ ھ وۈِي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! ،ثىٍْٗ ٍبِبٔالر ثبراۋٖر ثوٌىضۇ

_ ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ھٗق ، ئبصاٌٗت ۋٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجحي. ثۇ ئبسىرٖجحٗ  11

جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىٍىػي ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ _  ھٗر ئىٕطبٕٔىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي

ئۈچۈٔضۇر. لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىػحٗ ئۇالرؼب لىٍچٗ ئۇۋاي 

 لىٍىّٕبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ٔٗپطي سبھىػىٕي ئ زىگٗ ئىالھ لىٍىۋاٌؽبْ، پٗلٗت ئبغۇ ٔٗپطي  12

سبھىػي ثىٍٗٔال ئىع لىٍىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب ئىٍىُ وٌٗگْٗ، ھٗلىمٗت ٍٗجىۈزۈٌگٗٔضىٓ وېَىٓ، 

ٔٗضىھٗجٕي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ، ئىجرٖت ئبٌّبٍضىؽبْ ثوٌۇ   _  ؽبْ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ۋٖزلىٍئبٌالھ ئبزؼۇْ 

ئبٌالھ لٌٗجىٕي پېچٗجٍىۋٖجىٍٗٔىىحىٓ ھٗلىمٗجٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ، و زىٕي  لبٌؽبْ،

ئبٌالھ  پبوىحٍىرىٕي و رٌٍّٖٗضىؽبْ ئبصِٖٕي و رصۈۈّۇ؟_  پٗرصىٍىۋٖجىٍٗٔىىحىٓ ئبٌالھٕىڭ صٌٖىً

ؼبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇٔي وىُ ھىضاٍٗت لىالالٍضۇ؟ وىُ ئۇٔىڭ ھٗلىمٗجٕي جېپىػىؽب ٍبرصَٖ صۇرئبز

ىٕطبٔالر! ضىٍٗر ثۇٔي ئوٍال  ثبلّبِطىٍٗر؟ ئبٌالھ ھىضاٍٗت لىٍّىؽبْ ئبصِٖٕي لىالالٍضۇ؟ ئي ئ

ھېچىىّٕىڭ ھىضاٍٗت لىالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي، ئۇٔضاق ئبصِٖگٗ ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ ثىرٖر 

صوضث چىمّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطىٍٗر؟ )ثۇ ئبٍٗت ِۇئّىٍٕٗرٔي ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػٍىرىؽب 

 ىپ ئىع لىٍىػحىٓ ِٗٔئي لىٍىػٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ .ئٗگىػ

ھبٍبت صېگْٗ پٗلٗت »_ ئۇ ِۇغرىىالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىپ،  13

صۇَٔبصىىي ِۇغۇ ھبٍبجىّىسصۇر، ثۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھبٍبت ٍولحۇر. ثىس پٗلٗت وېچىٍٗرٔىڭ ۋٖ 

صٍٖضۇ. ئۇ ِۇغرىىالر ثۇ «  ٍوق ثوٌىّىسوۈٔضۈزٌٗرٔىڭ ئ جۈغي، ئۇزۇْ ئ ِۈر و رۈظ ثىٍٗٔال

سۇضۇضحب ھېچمبٔضاق ٌِٗۇِبجمب ئىگٗ ئِٗٗش، ئۇالر پٗلٗت گۇِبْ، سىَبي ۋٖ جٗسّىٓ ثىٍٗٔال 

 ض زٌٍٗضۇ.



_ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ثىسٔىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىّىس  14

ئٗگٗر ض زۈۈالرصا راضحچىً »ص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب9 ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇالرٔىڭ پبوىحي ِۇھِّٗٗ

ثوٌطبۈالر، ضْٗ ۋٖ ضېٕىڭ ٍېٕىڭضىىي ِۇئّىٍٕٗر ثىسٔىڭ ئبجب _ ثوۋىٍىرىّىسٔي جىرىٍضۈرۈ  ئٗوىٍىپ 

 صېَىػحىٓ ثبغمىطي ثوٌّىضى.« ثېمىڭالرچۇ

ىي، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕ 15

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ثۇ صۇَٔبصا ئ زى سبٌىؽبٔچٗ ٍبغىحىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔىڭ جېٕىڭالرٔي ئبٌىضۇ، ئبٔضىٓ »

وېٍىضىؽبٍٔىمىضا لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ضىٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈ  ھېطبة ٍِٗضأىؽب 

َىٓ جىرىٍضۈرۈغىٗ ٍىؽىضۇ. ٌېىىٓ ئىٕطبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ۋاپبت لىٍضۇرؼبٔضىٓ وې

 «.لبصىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗضۇ

_ ئبٌالھ ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، ئىگىطي ۋٖ ئىضارٖ لىٍىپ  16

جۇرؼۇچي پبصىػبھىضۇر. ئ ٌۈوٍٗر لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍىپ چىمىضىؽبْ ۋٖ ھېطبثمب 

ٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ جبرجىٍىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔي وٌٗگٗٔضٖ، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئۇ

پبوىحٍىرىٕي ۋٖ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىٕي ٍبٌؽبْ صېگْٗ  –ٔبزىً لىٍؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىً 

 .وبپىرالر زىَبْ جبرجىضۇ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ وۈٔضٖ ھٗرثىر ئۈِّٗجٕي جىسالٔؽبْ ھبٌضا  17

جبپػۇرۇۋېٍىػمب چبلىرىٍىضۇ، ئۇالرؼب9 و رىطْٗ، ھٗرثىر ئۈِّٗت ئ زىٕىڭ ٔبِٗ _ ئِٗبٌىٕي 

ىٕي ِۇوبپبج ٔىڭئٌِٗٗىڭالر ٍؽبْ ٍبسػيثۈگۈْ ضىٍٗر صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا لى»

 صېَىٍىضۇ.« ٔىڭ جبزاضىٕي و رىطىٍٗرٍبِبْ ئٌِٗٗىڭالر ئبٌىطىٍٗر،

_ ثۇ ضىٍٗرگٗ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرٔي وَٗ _ زىَبصٖ لىٍّبً راضحچىٍٍىك ثىٍْٗ ئېَحىپ  18

ؽبْ وىحبثىّىسصۇر. غٗوطىسوي، ثىس سبجىرىٍىگۈچي پٗرىػحىٍٗرگٗ ضىٍٗرٔىڭ ثېرىضى

 ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي ٍېسىپ جۇرۇغمب ثۇٍرۇؼبْ ئىضۇق.

_  صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ  26

رٖثجي ئۇالرٔي ئ ز رٖھّىحي  ئىػالرٔي لىٍىپ، جوضمبْ ئىػالرصىٓ ٍبٔؽبْ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن،

ثىٍْٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ. ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىع ھٗلىمٗجْٗ ئوپئوچۇق ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر، 

 ئۇٔىڭضىٓ وبجحب ِۇۋٖپپٗلىَٗت ٍولحۇر.

_  ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب  21

صۇَٔبصا ِېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىُ ضىٍٗرگٗ ئولۇ  ثېرىٍگْٗ چبؼضا، ضىٍٗر »پ9 وٌٗطٗن، ئۇالرؼب وبٍى



چوۈچىٍىك لىٍىپ ئۇٔىڭؽب لۇالق ضېٍىػحىٓ ۋٖ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ئِٗٗضّىضىڭالر؟ 

ِٗئطىَٗجٍٗرٔي ضبصىر لىٍىضىؽبْ، ئبسىرٖجحىىي ِۇوبپبت ۋٖ جبزاؼب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ  –ضىٍٗر گۇٔبھ 

 ضّۇ؟لٗۋَ ئىضىڭالر ئِٗٗ

ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍضۈرۈ  چىمىرىضىؽبٍٔىمي ›_ ضىٍٗرگ9ٗ  21

‹ ھٗلمىضٖ ثٗرگْٗ ۋٖصىطي ھٗلىمٗجْٗ ھٗلحۇر، لىَبِٗجٕىڭ ثوٌۇغىضا ھېچ غٗن ٍوق

لىَبِٗجٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّّٗىس، پٗلٗت ئۇٔي ثوٌۇغي ›صېَىٍطٗ، ضىٍٗر9 

‹ ىسلىَبِٗجٕىڭ وېٍىضىؽبٍٔىمىؽب ھٗلىمىٌ ئىػٍّّٗٔٗىسِۇِىىٓ صٖ  گۇِبْ لىٍىّىس،  ث

 صېَىٍىضۇ.« صېضىڭالر

_ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا لىٍؽبْ  22

لٗثىھ ئىػٍىرى ئبغىبرا ثوٌىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ئبزاة 

 ۇالرٔي ئورىۋاٌىضۇ.چۈغىضۇ ۋٖ ئ

ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇ وۈٔضىىي ئۇچرىػىع ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍىػٕي »_ ئبغۇ وبپىرالرؼب صېَىٍىضۇ9  23

ۋٖ رٖثجىڭالرؼب ئىّبْ ئېَحىػٕي جٗرن لىٍؽىٕىڭالر ضٗۋٖثٍىه، ثۈگۈْ ثىس ضىٍٗرٔي صوزاسحب جٗرن 

ىٓ لۇجمۇزۇ  لوٍىضىؽبْ ئېحىّىس، ضىٍٗرٔىڭ جبٍىڭالر صوزار ثوٌىضۇ، ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىض

 ھېچمبٔضاق ٍبرصِٖچي چىمّبٍضۇ.

_ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕىڭ چۈغىٍٗٔىىي ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ۋٖ صٌٖىً _  24

پبوىحٍىرىٕي ِٗضشىرٖ ِبۋزۇضي لىٍىۋاٌؽبٍٔىمىڭالر ضٗۋٖثىضىٕضۇر. صۇَٔب جىرىىچىٍىىي ضىٍٗرٔي 

زاسحىٓ چىمىرىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ صۇَٔبؼب لبٍحىپ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ ثۇ وۈٔضٖ ئۇالر صو«. ئبٌضا  لوٍضى

 لىٍىپ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ وېٍىػىگىّۇ رۇسطٗت لىٍىّٕبٍضۇ.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ رٖثجي، غۇٔضالال ثبرچٗ سبالٍىمٕىڭ رٖثجي، ھِّٗىٕىڭ  25

بالٔىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٍبراجمۇچىطي ۋٖ ھِّٗىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچي ئبٌالھ جبئ

 ضبٔطىسٌىؽبْ ٔېّٗجٍىرى ئۈچۈْ، جىّي ھِٗضۇضبٔب ئۇٔىڭؽب سبضحۇر!

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي جٗۈضاغطىس ئۇٌۇؼٍۇق، وبجحىٍىك، ٍېگبٔٗ پبصىػبھٍىك،  26

ر، چٗوطىس لۇصرٖت وبِبي ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، ھِّٗىگٗ وۈچي ٍٗجىۈچىضۇ

پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. ئبٌالھ –ض زٌىرىضٖ، ئىع 

 ھِّٗىضىٓ ئۇٌۇؼضۇر، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر.



 ئٗھمبف ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 ب، ِىُ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي ._ ھ 1

پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ –_ ثۇ لۇرئبْ ئٗڭ وۈچٍۈن، ھِّٗىضىٓ ؼبٌىت، ثبرٌىك جٗصثىرٌىرىضٖ، ئىع  1

 ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبٔضۇر. 

ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي پٗلٗت ھېىّٗت ثىٍْٗ  _  ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ 2

ٍبراجحۇق. ثىس ئۇالرٔي ھٗرگىسِۇ ِٗلطٗجطىس ثىىبرؼب ٍبراجّىضۇق، ثٌٗىي ئىٕطبٔالر ٍبراجمۇچىٕىڭ 

ئۇٌۇؼٍۇلىٕي جؤۇ  ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػي ۋٖ ئۇٔىڭ ئ ٌگٍٗٔٗرٔي ھبٍبجمب لبٍحۇرۇغمب لبصىر 

ر ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ ٌِٗۇَ ِۇصصٖجىىچٗ ئ ز ئبرىطىضا ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىػي، غۇٔضالال ئىٕطبٔال

ئبصاٌٗجٕي ۋٖ ھٗلمبٔىَٗجٕي ثٗرپب لىٍىػي ئۈچۈْ ٍبراجحۇق. ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر 

_  لىٍىضىؽبْ وبپىرالر لۇرئبْ ئ زٌىرىٕي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ٔٗرضىٍٗرصىٓ ٍۈز ئ رۈگۈچىٍٗرصۇر، ئۇالر ۋٖز

 ىۇر لىٍّبٍضۇ.ٔٗضىھٗت ئبٌّبٍضۇ، جٗپٗو

ضىٍٗر ئبٌالھٕي لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ضبسحب »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  3

ئىالھٍىرىڭالرؼب ۋٖ ثۇجٍىرىڭالرؼب لبرا  ثېمىڭالرچۇ، ئۇالر زېّىٕٕىڭ لبٍطي ث ٌىىىٕي ٍبرىحىپحۇ؟ 

ثىرٌىىحٗ ٍبرىحىپحىىّٗٔۇ؟ ئٗگٗر  ئۇٔي ِبۈب و رضىحىپ ثېرىڭالر ٍبوي ئۇالر ئبضّبٔالرٔي ئبٌالھ ثىٍْٗ

ضىٍٗر گۇِبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ثۇ لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ضىٍٗرٔي لوٌال   ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثىرٖر وىحبة ٍبوي ئىٍگىرىىىٍٗرصىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ثىرٖر ئىٍىُ ثوٌطب ِېٕىڭ ئبٌضىّؽب 

 «.ئېٍىپ وېٍىڭالر

ۈگۈگٗ ثىرٖر صۇئبٔي ئىجبثٗت لىالٌّبٍضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضىؽبْ _ ئبٌالھٕي لوٍۇ  ِٗ 4

ئبصِٖضىّٕۇ ئبزؼۇْ ئبصَٖ ٍولحۇر. چۈٔىي، ئۇ ِۇغرىىالر چولۇٔۇۋاجمبْ جبظ، صٖرٖر لبجبرٌىك 

 زىَبْ ٍٗجىۈزۈغىٗ لبصىر ئِٗٗش._  ٔٗرضىٍٗر ئۇالرٔىڭ صۇئب لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضۇ، ئۇالرؼب پبٍضا

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه  _  ۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي_ ئىٕطبٔالر ص 5

ِۇوبپبت ٍبوي جبزأي و رۈظ ئۈچۈْ لىَبِٗت ٍِٗضأىؽب جوپالٔؽبْ چبؼضا، ِۇغرىىالرٔىڭ 

صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا چولۇٔؽبْ ضبسحب ئىالھٍىرى ئۇالرؼب صۈغّْٗ ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب ٌٗٔٗت ئولۇٍضۇ، 

 ۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىگٗ چولۇٔؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ.ئۇالرصىٓ ٍىرالٍىػىض



_ ئۇ ِۇغرىىالرؼب ثىسٔىڭ روغْٗ ئبٍٗجٍىرىّىس ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇالر ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ  6

 صٍٖضۇ.« ثۇ ئوپئوچۇق ضېھىرصۇر»لۇرئبٕٔي 

! _ ھٗجحب ئۇ ِۇغرىىالر لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىمحي صېَىػىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر 7

ئٗگٗر ِْٗ لۇرئبٕٔي ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ جولۇ  چىممبْ ثوٌطبَ، ئبٔضىٓ ئبٌالھ »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ِېٕي جبزاٌىّبلچي ثوٌطب، ئۇ چبؼضا ضىٍٗر ئبٌالھحىٓ وېٍىضىؽبْ ئبزاثٕىڭ ھېچجىرىٕي ِٗٔضىٓ 

ضىىي جوضۇ  لبالٌّبٍطىٍٗر، ئبٌالھ ھِّٗٗ ئىػٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ضىٍٗرٔىڭ لۇرئبْ جوؼرىطى

ج ھّٗجٍىرىڭالرٔىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ِبۈب ۋٖ ضىٍٗرگٗ گۇۋاھ ثوٌۇغمب ئبٌالھ ٍېحٗرٌىىحۇر، ئۇ جٗۋثٗ 

لىٍؽبْ ثٗٔضىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي 

 «.ِېھرىجبٔضۇر

ْٗ ئبٌالھ ئىٕطبٔالرؼب ِ»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  8

ئٗۋٖجىْٗ جۇٔجي پٍٗؽِٗجٗر ئِٗٗش، ئبٌالھٕىڭ صۇَٔبصا ِبۈب ۋٖ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي 

ثىٍٍّّْٗٗ، ِْٗ ضىٍٗرٔي ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ ئ زۈَ لىٍىۋاجمبْ ئىػالرصا پٗلٗت ئبٌالھ ِبۈب لىٍؽبْ 

 «.ۋٖھَىگىال ئٗگىػىّْٗ، ِْٗ پٗلٗت ئوپئوچۇق ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ

ئېَحىڭالرچۇ، ثۇ لۇرئبْ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭ ئىچىضىىي ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  16

ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ جۇرضب، ضىٍٗر ئۇٔىڭؽب ئىػّٗٔىطٗۈالر، ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ئبثضۇٌالھ 

ئىجٕي ضبالِضىٓ ئىجبرٖت ثىر گۇۋاھچي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ھٗلمىضٖ جٗۋراجحب ثېرىٍگْٗ 

ثېػبرٖجىٗ ئبضبضْٗ، لۇرئبٕٔىڭ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھٍىك ثېرىپ ئۇٔىڭؽب ئىّبْ 

ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ و رضٗجّىطي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ئۇٔي 

ۇ؟ ئىٕىبر لىٍطبۈالر صۇَٔبصا ثۇٔىڭضىّٕۇ چوڭ ٔبھٗلچىٍىك ۋٖ ثۇٔىڭضىّٕۇ ٍبِبْ وبپىرٌىك ثبرِ

غٗوطىسوي، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ لٗۋِٕي ئبٌالھ ئىطالِؽب ِۇۋٖپپٗق 

 «.لىٍّبٍضۇ، ئۇٔي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر ئۇٔىڭؽب  11

ِّٗص صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ صىٕؽب وىرگىٕىڭالر ٍبسػي ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ِۇھٗ»ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب9 

« ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ضىٍٗر ثۇ صىٕؽب وىرىػحٗ ثىسٔىڭ ئبٌضىّىسؼب ئ جۈ  وٗجّىگْٗ ثوالجحىڭالر

ثۇ ٍبٌؽبٔضۇر، ثۇ ثۇرۇٔمىالرصىٓ »صېضى. ئۇالر ثۇ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت جبپّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ، 

 .صٍٖضۇ« لبٌؽبْ ئٗپطبٔىضۇر

ثىس ثۇ لۇرئبٔضىٓ ثۇرۇْ ئىطرائىً ئٗۋالصىؽب ٍېحٗوچي ثوٌطۇْ ۋٖ ئىطرائىً ئٗۋالصى _  11

ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍطۇْ صٖ ، ِۇضبؼب جٗۋراجٕي ٔبزىً لىٍؽبْ ئىضۇق. جٗۋرات ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحمبْ 



ۋٖ ئِٗٗي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ رٖھّٗت ئىضى. ثۇ لۇرئبْ ثوٌطب ئ زىضىٓ ئىٍگىرىىي ضبِبۋى 

ِٗئطىَٗجٍٗر ثىٍْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ _  ٔي ئېحىرا  لىٍؽۇچي وىحبثحۇر. وۇـرىٍىك ثىٍْٗ ۋٖ گۇٔبھوىحبثالر

لىٍؽبٔالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇظ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئِٗٗي _ ئىجبصٖجٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  

 لىٍؽۇچىالرؼب سۇظ سٗۋٖر ثېرىع ئۈچۈْ ثۇ لۇرئبٕٔي ئٗرٖة جىٍىضا ٔبزىً لىٍضۇق.

صېگْٗ، ئبٔضىٓ ئىّبٔىضا ِۇضحٗھىَٗ ثوٌؽبٔالرؼب لىَبِٗجٕىڭ « ّىس ئبٌالھحۇررٖثجى_ » 12

صٖھػٗجٍىرىضىٓ ھېچجىر لورلۇٔچ ٍولحۇر، ئۇالر ئ ٌۈظ ثىٍْٗ ئبرلىضا لبٌضۇرۇ  وٗجىْٗ صۇَٔب 

 ٔېّٗجٍىرىگٗ ھٗرگىس لبٍؽۇرِبٍضۇ.

جحٗ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، _ ئٗٔٗ غۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىضۇر، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ثىٍْٗ جٕٗٔٗ 13

 ثۇ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبت ئۈچۈٔضۇر.

_ ثىس ئىٕطبٕٔي ئبجب _ ئبٔىطىؽب لېحىرلىٕىپ سىسِٗت لىٍىػمب، ثۇ صۇَٔبصا ئۇالرؼب ٍبسػي  14

ىمٕي ھِٗراھ ثوٌۇغمب، ئۇالرٔىڭ ۋاپبجىضىٓ وېَىّٕۇ ئۇالرؼب صۇئب لىٍىپ، ئۇالر لىٍىپ وٌٗگْٗ ٍبسػىٍ

صاۋاِالغحۇرۇ  ئۇالرؼب ۋاپب لىٍىػمب ثۇٍرۇصۇق. ئىٕطبْ ج رٌّٖٗ چېؽىضا، ئۇٔي ئبٔىطي ِۇغٗلمٗت 

ثىٍْٗ لورضىمىضا و جۈرۈ ، ِۇغٗلمٗت ثىٍْٗ جۇؼضى. ئۇٔىڭؽب لورضبق و جۈرۈظ ِۇصصىحي ۋٖ ئۇٔي 

جبرجمبٍٔىمىٕي ثبٍبْ  ضۈجحىٓ ئبٍرىع ِۇصصىحي ئوجحۇز ئبٍضۇر. ئبٔىٕىڭ صاصىٕىڭ ٍبرصىّىطىس ثۇ جبپبالرٔي

لىٍىع ئبٔىٕىڭ پٗرزٖٔث ئۈضحىضىىي ھٗلمىٕىڭ صاصىٕىڭ ھٗلمىضىٓ چوڭ ئىىٍٗٔىىىگٗ صٌٖىٍضۇر. ئۇ 

ثوۋاق ئ ضۈ  ٍېحىٍىپ جىطّبٔىٌ ۋٖ ئٗلٍىٌ وۈچ _ لۇۋۋٖجىٗ جوٌۇ ، لىرىك ٍبغمب ٍٗجىٗٔضٖ،  ئۇ 

ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىڭگٗ غۈوۈر ئي رٖثجىُ! ضېٕىڭ ِبۈب ۋٖ ئبجب _ ئبٔبِؽب »رٖثجىگٗ صۇئب لىٍىپ9 

لىٍىػىّٕي ۋٖ ضْٗ رازى ثوٌىضىؽبْ ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػىّٕي ِبۈب ئىٍھبَ لىٍؽىٓ، ِْٗ ئۈچۈْ 

ِېٕىڭ ئٗۋالصٌىرىّٕي ٍبسػي وىػىٍٗر لىٍؽىٓ، ِْٗ ثبرٌىك گۇٔبھٍىرىُ ئۈچۈْ ضبۈب جٗۋثٗ لىٍضىُ، 

بٍٔىرىڭضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ضبۈب غٗوطىسوي، ِْٗ ضېٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىڭٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضم

 صٍٖضۇ.« ئىحبئٗت لىٍؽۇچي، ئِٗرىڭگٗ ثوٍطۇٔؽۇچي، ھ وّىڭگٗ ثبظ ئٗگىۈچىّْٗ

_ ئٗٔٗ غۇٔضاق وىػىٍٗرٔىڭ ِۇوِّٗٗي لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي لوثۇي لىٍىپ، ٍبِبْ  15

ۇالرؼب ثٗرگْٗ راضث ئىػٍىرىٕي وٗچۈرۈَ لىٍىّىس. ئۇالر جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ لبجبرىضا ثوٌىضۇ، ثۇ ثىس ئ

 ۋٖصىضۇر، ثۇٔىڭضا لىٍچٗ غٗن ٍولحۇر.

_ ثٗزىٍٗر ئ زىٕي ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖجىٗ ئىّبْ ئېَحىػمب صٖۋٖت لىٍؽبْ ئبجب _ ئبٔىطىؽب9  16

ۋاً  _  ۋۇً! ضىٍٗر ِېٕي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىپ لٗثرٖۈضىٓ چىمىرىٍىطْٗ صٖ  »

لٗۋٍِٗر ئ جحي، ئۇالر ھِّٗىطي ئ ٌۈ  جۈگىضى،  لورلۇجۇۋاجبِطىٍٗر؟ ِٗٔضىٓ ئىٍگىرى ٔۇرؼۇْ

ئبٔىطي ئبٌالھحىٓ ئۇٔىڭؽب ھىضاٍٗت جىٍٍٗضۇ ۋٖ _  صٍٖضۇ، ئبجب« ئۇالرصىٓ لبٍطىجىرى جىرىٍىپحۇ؟



ئىطىث ضبۈب! ئىّبْ ئېَحمىٓ، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽىٓ، ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي »ثبٌىطىؽب9 

صٍٖضۇ. ثبٌىطي « لحۇر، ثۇٔىڭضا لىٍچٗ غٗن ٍولحۇرجىرىٍضۈرۈظ ھٗلمىضىىي ۋٖصىطي ئٌٗۋٖجحٗ ھٗ

« ضىٍٗرٔىڭ صٖۋاجمىٕىڭالر ثۇرۇٔمىالرٔىڭ وىحبثٍىرىضىٓ و چۈرۈۋاٌؽبْ ئٗپطبٔىضۇر»ئبٔىطىؽب9 _  ئبجب

 صٍٖضۇ.

_  ِۇغۇٔضاق ئىٕطبٔالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ھٗلىمٗجْٗ جېگىػٍىه ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب  17

_  ٔالرٔىڭ ۋٖ جىٕالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وبپىرالرؼب چۈغىْٗ ئبزاةئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى ئ جىْٗ ئىٕطب

ئولۇثٗجٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ چۈغىضۇ. ئۇالر ھىضاٍٗجٕي ئبزؼۇٍٔۇلمب، ٔېّٗجٕي ئبزاثمب جېگىػىع ئبرلىٍىك 

 ھٗلىمٗجْٗ زىَبْ جبرجمۇچىالرصۇر.

ئىىىي _ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ٍبسػىالر ثىٍْٗ ٍبِبٔالرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ  18

پىرلىضىٓ ھٗرثىرىٕىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب صٖرىجىٍىرى ثوٌىضۇ، ھٗرثىرى ئ زىٕىڭ 

ِٗرجىۋىطىگٗ الٍىك ئورۇٔضا ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي جوٌۇق 

ٖن ئۇۋاٌچىٍىممب ثېرىضۇ، ئۇالر گۇٔبھٍىرى و پٍٗحىٍىع ٍبوي ضبۋاثٍىرى ئبزاٍحىٍىع صېگٗٔض

 ئۇچرىّبٍضۇ.

ضىٍٗر »_ وبپىرالر صوزاسمب جوؼرىٍىٕىضىؽبْ وۈٔضٖ، ئۇالرؼب وبٍىپ صېَىٍىضۇوي،  16

ٌٗززٖجٍىرىڭالرٔي صۇَٔبصىىي ھبٍبجىڭالرصا ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۈگىحىپ ثوٌضۇۈالر. ئي وبپىرالر! ضىٍٗر 

ىمىڭالر ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ٍٗر ٍۈزىضٖ ئورۇٔطىس چوۈچىٍىك لىٍؽبٍٔ

 «.ثبظ جبرجمبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ثۈگۈْ سبر لىٍؽۇچي ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىٕىطىٍٗر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبص لٗۋِىٕىڭ ٔٗضٗثحىىي لېرىٕضىػي ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  11

گبھالٔضۇرؼبْ ئىضى. لىططىطىٕي ثبٍبْ لىٍؽىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئۇ ئ ز لٗۋِىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئب

ئۇٔىڭ لٗۋِي ئٗرٖة ٍېرىُ ئبرىٍىٕىڭ جٗٔۇثىضىىي ئٗھمبؾ صېگْٗ جبٍضا ٍبغبٍححي. ھۇص 

ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ثۇرۇْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ و پٍىگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر وٌٗگْٗ ۋٖ ئۇالر ئ ز 

مٗجْٗ ئبٌالھمب لىٍىضىؽبْ ئىجبصٖجىٗ ھېچىىّٕي غېرىه لىٍّبۈالر، ِْٗ ھٗلى»لٗۋٍِىرىٕي9 

صٖ  « ضىٍٗرٔىڭ ٔبھبٍىحي لورلۇٔچٍۇق لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىؽب لېٍىػىڭالرصىٓ لورلىّْٗ

 ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئىضى.

ضْٗ صٖۋىحىڭ ثىٍْٗ ثىسٔي ئىالھٍىرىّىسؼب چولۇٔۇغحىٓ جوضمىٍي وٌٗضىڭّۇ؟ » _ ئۇالر9  11

اجمبْ ئبغۇ ئبزاثٕي ثىر ئٗگٗر ضْٗ ض زۈۈضٖ ۋٖ ۋٖصٖۈضٖ راضحچىٍالرصىٓ ثوٌطبڭ، ثىسٔي لورلۇجۇۋ

 صېضى.« وٌٗحۈرۈ  ثبلمىٕٗ!



ضىٍٗر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕىڭ لبچبْ وېٍىضىؽبٍٔىمي »_ ھۇص ئٌٍٗٗھىططبال9َ  12

ھٗلمىضىىي ئىٍىُ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىضۇر، ِْٗ پٗلٗجال ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ 

ٍٗجىۈزىّْٗ. ئِّٗب ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبزاثمب پٍٗؽِٗجٗرِْٗ، ِْٗ ضىٍٗرگٗ ِبۈب وٌٗگْٗ ۋٖھَىٕىال 

 صېضى.« ئبٌضىراۋاجمبْ ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلّبٍضىؽبْ ٔبصاْ لٗۋَ صٖ  لبراٍّْٗ

_  ئۇالر ئ زٌىرى ئبٌضىراۋاجمبْ ئبزاثٕي ئ زٌىرىٕىڭ ۋاصىطي جٗرٖپىٗ ضۈرۈٌۈۋاجمبْ ھبٌضا  13

صېَىػحي. ھۇص « ٌۇجحۇرِبٔب ثۇ ثىسگٗ ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇظ ئۈچۈْ وٌٗگْٗ ثۇ»و رگْٗ چبؼضا9 

ئۇٔضاق ئِٗٗش، ئۇ ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ثۇٌۇت ۋٖ رٖھّٗت ئِٗٗش، »ئٌٍٗٗھىططبالَ ئېَححي9 

 «.ثٌٗىي ضىٍٗر جېسرٖن وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئبزاثحۇر، ئۇ ئىچىضٖ لبجحىك ئبزاة ثوٌؽبْ ثورأضۇر

ىۋېحىضىؽبْ ئبزاة ئىضى. ئبص _ ئۇ ثوراْ رٖثجىٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ھبالن لىٍ 14

لٗۋِي ھبالن ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئۇ جبٍضا ئۇالرٔىڭ سبراثىگٗ ئبٍالٔؽبْ ئ ً _ ِبوبٍٔىرىضىٓ ثبغمب 

 ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ و رۈٍّٔٗضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌضى. ثىس گۇٔبھىبر لٗۋِٕي ئٗٔٗ غۇٔضاق جبزاالٍّىس.

صۇَٔبصا وۈچٍۈن ثوٌۇ  ٍبغبغٕىڭ  _ ئي لۇرٍٖع وبپىرٌىرى! غٗوطىسوي، ثىس ئبص لٗۋِىٕي 15

ثبرٌىك ضٗۋٖة ۋٖ ئىّىبٔىَٗجٍىرىگٗ ئىگٗ لىٍؽبْ، ضىٍٗرگٗ ثٗرِىگٍٗٔٗرٔي ئۇالرؼب ثٗرگْٗ ئىضۇق. 

ئۇالرؼب ئبۈالٍضىؽبْ لۇاللالرٔي، و رىضىؽبْ و زٌٗرٔي، چۈغىٕىضىؽبْ لٌٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍؽبْ ئىضۇق. 

ؼٗزىپىٕي وٌٗحۈرىضىؽبْ ئىػالرؼب ئىػٍٗجحي، ئۇالرٔىڭ  ئِّٗب ئۇالر ثۇ ئٗزاٌىرىٕي ئبٌالھ جبئبالٔىڭ

لۇاللٍىرى، و زٌىرى ۋٖ صىٍٍىرى ئۇالرؼب لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى، چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي  

ئىٕىبر لىالجحي. ئۇالر ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ ۋٖ جېسرٖن وېٍىػىٕي جىٍىگْٗ ئبزاة وېٍىپ ئۇالرٔي 

 الرؼب ثٗرگْٗ ئبگبھالٔضۇرۇغىضۇر.لورغىۋاٌضى. ثۇ ئبٌالھٕىڭ وبپىر

_ ئي ِٗوىٗ ئبھبٌىطي! ثىس ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئٗجراپىڭالرصىىي ئبص ۋٖ ضِٗۇص  16

لٗۋٍِىرىٕىڭ غٗھٗرٌىرى لبجبرٌىك ٔۇرؼۇْ غٗھٗرٌٗرٔي ۋٍٖراْ لىٍىۋٖجحۇق، ئۇ غٗھٗرٌٗرٔي 

ىٕىبر لىٍىػحىٓ ٍبٔطۇْ صٖ ، سبراثىگٗ ئبٍالٔضۇرۇۋٖجحۇق. ئۇالرٔي ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئ

 پبوىحالرٔي جٗپطىٍىٌ ثبٍبْ لىٍضۇق. _  ئۇالرؼب جۈرٌۈن صٌٖىً

_ ثىس ثۇرۇْ ھبالن لىٍىۋٖجىْٗ لٗۋٍِٗرگٗ ئبزاة وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ئبٌالھمب  17

ٍېمىٍٕىك ئىسصٍّٖىس صېگْٗ گۇِبْ ثىٍْٗ چولۇٔؽبْ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرؼب ٍبرصَٖ لىٍطب 

_  ىچٗ، ئۇالرٔىڭ ِٗثۇصٌىرى ئۇالرصىٓ ؼبٍىت ثوٌضى، ئۇالرٔىڭ ٔبٌٗثوٌّبِحي؟ ئٗوط

ثۇجالر ثىسٔي ئبٌالھمب »پٗرٍبصٌىرىؽب جبۋاة ثېرٌّٖىضى، ئۇالرٔي لوؼضا  لبالٌّىضى. 

ئۇالرٔىڭ ئوٍضۇرِىطىضۇر ۋٖ )ئبٌالھمب  چبپٍىؽبْ  صېگْٗ ض ز « ٍېمىٕالغحۇرىضۇ

 ثوھحبٍٔىرىضۇر.



ضٍىگىٕىي،  ئ ز ۋالحىضا ثىر جۈروۈَ جىٕالرٔي ضېٕىڭ ٍېٕىڭؽب _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇٔي ئٗ 18

لۇرئبْ جىڭػبغمب ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق، ئۇالر وٌٗگٗٔضٖ ضْٗ لۇرئبْ ئولۇۋاجبجحىڭ. غۇ چبؼضا ئۇالر ثىر 

صېَىػحي، ضْٗ لۇرئبْ ئولۇ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، « جىُ جۇرۇۈالر، لۇرئبٕٔي جىڭػبٍٍي»_ ثىرىگ9ٗ 

 —ٗگٗر ئۇالر ئىّبْ ئېَحّىطب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي چۈغىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ئ —ئۇالر ئ ز لٗۋِىگٗ 

 ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼۇچي ثوٌۇ  لبٍحىػمبْ ئىضى.

ئي لٗۋِىّىس! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ِۇضبصىٓ وېَىٓ چۈغىْٗ ئ زىضىٓ »_ ئۇالر ئېَححي9  26

ىٍىضىؽبْ، ھٗق صىٕؽب ۋٖ ئىٍگىرىىي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئېحىرا  ل

 جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍضىؽبْ ثىر وىحبثٕي جىڭػىضۇق.

_ ئي لٗۋِىّىس! ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صٖۋىحىٕي لوثۇي  21

ئبٌالھ گۇٔبھىڭالرٔي  ،لىٍىڭالر، ئۇ ئېٍىپ وٌٗگْٗ صىٕؽب ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر

 ىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجمۇزىضۇ.ئٗپۇ لىٍىضۇ، ض

_ وىّىي ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕي لوثۇي لىٍّبٍضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔي  21

جبزاٌىّبلچي ثوٌطب، ئۇ ٍٗر ٍۈزىضٖ ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضۇ، ئبٌالھحىٓ ثبغمب 

 «.چۇق ئبزؼۇٍٔۇلحىضۇرئۇٔي ئبزاثحىٓ لۇجمۇزؼۇچي ثوٌّبٍضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئوپئو

_ ئۇالر ثىٍِّٗضۇوي، ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئ رٔٗوطىس ٍبراجمبْ، ئۇالرٔي ٍبرىحىػحب ھېچ  22

چبرچب  لبٌّىؽبْ ئۇٌۇغ ٍبراجمۇچي ئبٌالھ صٖضٍٗپحٗ ئ زى ٍولحىٓ ٍبراجمبْ، ئبٔضىٓ ئ زى ۋاپبت 

بصىرصۇر. غٗوطىسوي، ثۇ ئىع لىٍضۇرؼبْ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ لبصىر ئِٗٗضّۇ؟ ئٌٗۋٖجحٗ ل

ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىر ثوٌؽبْ ۋٖ ھېچمبٔضاق ثىر ئىػٕي لىٍىػحىٓ ئبجىس وٌٍّٗٗضىؽبْ ئبٌالھ 

 ئۈچۈْ ٔبھبٍىحي ئوۈبٍضۇر.

ثۇ »_ لىَبِٗت وۈٔي وبپىرالر جبزاٌىٕىع ئۈچۈْ صوزاسٕىڭ ئبٌضىؽب وٌٗحۈرۈٌگٗٔضٖ، ئۇالرؼب9  23

رٖثجىّىسٔىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّىسوي، »ئۇالر9  صېَىٍىضۇ.« ئبزاة راضث ئِٗٗضّىىْٗ؟

ئۇٔضالحب، صۇَٔبصا ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىڭالر جۈپٍٍٗىضىٓ »صٍٖضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 « ئٌٗۋٖجحٗ راضث ئىىْٗ

 صېَىٍىضۇ.« ثۇ ئبزاثٕي ئوثضاْ جېحىڭالر

ئٗزىَٗجٍٗرگٗ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ِۇغرىىالر جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ثبرٌىك  24

ضٗۋر لىٍؽىٓ، ضٗٔضىٓ ثۇرۇٔمي ٔۇھ، ئىجراھىُ، ِۇضب ۋٖ ئىَطب لبجبرٌىك ئىراصىٍىه پٍٗؽِٗجٗرٌٗر 

ضٗۋر لىٍؽبٔضٖن ضٗۋر لىٍؽىٓ. لٗۋِىڭگٗ وېٍىضىؽبْ ئبزاثمب ئبٌضىرا  وٗجّىگىٓ. ئۇالر ئ زٌىرىگٗ 

ىٕي وۈٔضۈزٔىڭ ٌِٗۇَ ثىر ئبزاة چۈغىْٗ ۋٖ ئبزاثٕي ئوچۇق و رگْٗ چبؼضا  صۇَٔبصا ٍبغىؽبْ ۋالح



لىطّىضىال جۇرؼبٔضٖن ھېص لىٍىضۇ. ثۇ ئۇالرؼب ۋٖ ثبغمىالرؼب ھٗلىمٗجٕي ٍٗجىۈزۈغحۇر، ئبٌالھٕىڭ 

 ئبزاثي ثىٍْٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ لٗۋِال ھبالن لىٍىٕىضۇ. 

  



 ِۇھِّٗٗد ضۈرىطى

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ 

_ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضمبٔالرٔىڭ  1

 ئٌٍِٗٗىرىٕي ئبٌالھ ثىىبر لىٍىۋېحىضۇ، ئۇالرٔي غۇ ئٌٍِٗٗىرى ضٗۋٖثٍىه ثٗصثٗسث لىٍىۋېحىضۇ.

ىؽب ئٗگٗغىْٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب رٖثجي _ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭ صىٕ 1

لۇرئبٔؽب چىٓ ئىػٗٔگْٗ وىػىٍٗرگٗ وٌٗطٗن،  —جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ غٗوطىس ھٗلىمٗت 

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٍ گٍٗضۇ، ئۇالرٔي جبزاٌىّبٍضۇ، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ھبٌىٕي 

 ٍبسػىالٍضۇ.

ئبزصۇرۇظ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، وبپىرالر غٍٗحبٔؽب ئٗگٗغحي ۋٖ  ثو ھىضاٍٗت لىٍىع ۋٖ_  2  

ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍضى، ِۇئّىٍٕٗر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖ ئۇٔىڭؽب رٖثجي 

جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ٔۇرؼب ۋٖ ھىضاٍٗجىٗ ئٗگٗغحي. ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وبپىرالرصىٓ 

بٍبْ لىٍىپ، ئىٕطبٔالرؼب ِۇغۇٔضاق ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىٕي لبٔضاق لىٍؽبٍٔىمىٕي ث

 ِىطبٌالرٔي وٌٗحۈرىضۇ.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر جٗڭ ٍِٗضأىضا وبپىرالر ثىٍْٗ ئېٍىػمبْ چېؽىڭالرصا، ئۇالر  5_  3

ثىٍْٗ لبجحىك ئېٍىػىڭالر، ئۇالرٔىڭ گٗصٍٖٔىرىگٗ ئۇرۇۈالر، ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ و پىٕي لىرىپ جبغال ، 

وېَىٓ، لبٌؽبٍٔىرىٕي ِٗھىَٗ ثبؼال  ئٗضىر ئېٍىڭالر. ئبٔضىٓ ئۇالرٔي  ئۇالرٔي ئبجىسالغحۇرؼبٔضىٓ

ٍبسػىٍىك لىٍىع ٍۈزىطىضىٓ لوٍۇ  ثېرىڭالر ٍبوي ـىضٍٗ ئېٍىپ لوٍۇ  ثېرىڭالر ٍبوي ئۇالر لۇي 

لىٍىٕطۇْ ۋٖ ٍبوي ئ ٌحۈرۈٌطۇْ، جبوي ئۇرۇظ جوسحىؽبٔؽب لٗصٖر ئىع ِۇغۇٔضاق ثوٌطۇْ. 

ْٗ ضىٕبظ ۋٖ وۈٍٔٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبٍالٔضۇرۇ  جۇرۇظ ھٗلمىضىىي ِۇئّىٍٕٗرٔي وبپىرالر ثىٍ

ھ وۈَ ِۇغۇصۇر. ئٗگٗر ئبٌالھ سبٌىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئۇرۇغطىسِۇ ٍبرصَٖ لىٍؽبْ 

ثوالجحي. ٌېىىٓ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ثىر _ ثىرىڭالر ثىٍْٗ ضىٕبظ ۋٖ ضىٍٗر ئبرلىٍىك ھٗق صىٕٕي 

لىٍىع ئۈچۈْ، وبپىرالرٔي ضىٍٗرٔىڭ لوٌۇۈالر ثىٍْٗ ِٗؼٍۇ  لىٍضى ۋٖ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ 

ضىٍٗرگٗ جىھبصٔي پٗرز لىٍضى. ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا ئ ٌحۈرۈٌگْٗ ِۇئّىٍٕٗرگٗ وٌٗطٗن، ئبٌالھ 

ئىجبصٖجىٗ ۋٖ ئ زىٕىڭ _  ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ضبۋاثىٕي ھٗرگىس زاٍٗ لىٍىۋٖجٍّٗضۇ. ئۇالرٔي جبئٗت



ٖپپٗق لىٍىضۇ، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ٍبسػىال  ثېرىضۇ، ئۇالرٔي رازىٍىمىؽب ِۇۋ

 ئ زٌىرىگٗ ثىٍضۈرگْٗ ۋٖ جؤۇغحۇرؼبْ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزىضۇ.

_  ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر  6

حبثي ثوٍىچٗ ھ وۈَ لىٍىع، ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ضىٍٗر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىع، ئۇٔىڭ وى

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ صىٕىؽب ٍبرصَٖ ثٗرضٗۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ صۈغٍّٗٔىرىڭالرؼب 

 لبرغي ٍبرصَٖ ثېرىضۇ، جٗڭ ٍِٗضأىضا لٗصىّىڭالرٔي ِۇضحٗھىَٗ لىٍىضۇ.

ٍبسػي صٖ  لىٍؽبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ  _ وبپىرالرٔي ئبٌالھ ھبالن لىٍىضۇ، ئۇالرٔىڭ 8_  7

ئٗجىرىٕي ٍوق لىٍىۋېحىضۇ. ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً 

لىٍؽبْ لۇرئبٕٔي ٍبِبْ و رىضۇ، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ زىٕىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي ثٗرثبت 

 ٍؽبْ ئٌٍِٗٗٗر ئىضى.لىٍىۋېحىضۇ. چۈٔىي ئۇ ئٌٍِٗٗٗر غٍٗحبٔؽب ئٗگىػىپ لى

_ ئۇ وبپىرالر ئىجرٖت ئېٍىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ زېّىٍٕىرىٕي وېسىپ ثۇرۇٔمي وبپىر 16

ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئبلىۋىحىٕىڭ لبٔضاق ثوٌؽبٍٔىمىٕي، ئۇالرؼب لبٔضاق ئبزاثالرٔىڭ چۈغىٍٗٔىىىٕي 

رٔي ھبالن و زٖجّىضىّۇ؟ ئبٌالھ ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ صىَبرىٕي صۈَ و ِحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇال

لىٍىۋٖجىْٗ ئىضى. ثۇ وبپىرالرؼىّۇ ثۇرۇٔمىالرؼب وٌٗگْٗ ٍبِبْ ئبلىۋٖجٕىڭ ئوسػىػي ئٌٗۋٖجحٗ 

 وېٍىضۇ.

_  ِۇئّىٍٕٗر ثىٍْٗ وبپىرالرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىگٗ لىٍؽبٍٔىرىّىس غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي،  11

ىٍىضۇ، وبپىرالرؼب ھېچجىر ِٗصٖجىبر ئبٌالھ ئىّبٔىضا چىڭ جۇرؼبٔالرٔىڭ ِٗصٖجىبرىضۇر، ئۇالرؼب ٍبرصَٖ ل

 ۋٖ ھېچجىر ٍبرصَٖ لىٍؽۇچي ٍولحۇر.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي  11

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ  –لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ِۇوبپبجال ، لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي 

ٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، وبپىرالر صۇَٔبصا سۇصصى ٍېَىػحىٓ ثبغمب ؼېّي ٍوق ھبٍۋأالرصٖن جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍ

 ئىچّٗوحىٓ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ. )ئبسىرٖجحٗ  ئۇالرٔىڭ جبٍي صوزار ثوٌىضۇ. _  ٍېّٗن

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕي ھٍٗضٖ  چىمبرؼبْ ِٗوىٗ غٗھىرىٕىڭ ئبھبٌىطىضىّٕۇ وۈچٍۈن  12

بھبٌىطىٕي ھبالن لىٍضۇق، ئۇالرٔي جۈرٌۈن ئبزاثالر ثىٍْٗ ۋٍٖراْ ثوٌؽبْ ٔۇرؼۇْ غٗھٗرٌٗرٔىڭ ئ

 لىٍىۋٖجحۇق. ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجمۇزۇ  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر چىمّىضى.

_ رٖثجي جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ ئوپئوچۇق صٌٖىٍگٗ، رٖثجىٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ وٌٗگْٗ  13

ٌي چىراٍٍىك و رضىحىٍگْٗ، ٔٗپطي َٗ ثىٍْٗ ئ زىٕىڭ ٍبِبْ ئِٗئىٍىّگٗ ئبضبضالٔؽبْ ئبصٖ



سبھىػىؽب ئٗگىػىپ ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ۋٖ ھېچمبٔضاق صٌٖىٍي ٍوق جۇرۇ  ئبٌالھمب 

 ثبغمىالرٔي غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ئبصَٖ ثبراۋٖر ثوالِضۇ؟ ھٗرگىس ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ.

جٕٗٔٗجٕىڭ ضۈپىحي غۇوي، ئۇٔىڭضا رٖۈگي _ ئبٌالھ جٗلۋاصارالرؼب ۋٖصٖ لىٍؽبْ  14

ئ زگٗرِىگْٗ ضۇصىٓ چوڭ ئ ضحٗۈٍٗر، جِٗي ئ زگٗرِىگْٗ ضۈجحىٓ ئ ضحٗۈٍٗر، ئىچىۈچىٍٗرگٗ 

ٌٗززٖت ثېؽىػالٍضىؽبْ غبراثحىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ۋٖ ضب  ھٗضٌٗضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب 

ٔىڭ ئىچىضىىي ئٗڭ وبجحب ٔېّٗت جٕٗٔٗجحٗ ثٗھرىّْٗ ثوٌىضىؽبْ جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر ثوٌىضۇ. ثۇالر

رٖثجىٕىڭ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىػىضۇر. جٕٗٔٗجىٗ وىرگْٗ ثۇ جٗلۋاصارالر صوزاسحب 

ِٗۈگۈ لبٌىضىؽبْ، لبٍٕبق ضۇ ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىپ  ھبرارىحىضىٓ  ئۈچٍٍٗىرى پبرٖ _ پبرٖ لىٍىٕىضىؽبٔالر 

 ثىٍْٗ ئوسػبغّۇ؟

بپىمالرٔىڭ ئبرىطىضا ضېٕىڭ ض زۈۈٕي و زگٗ ئىٍّىؽبٍٔىمحىٓ، _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇٔ 15

چۈغًّٗٔٗ جۇرۇ  ئۇٔىڭؽب لۇالق ضبٌىضىؽبٍٔىرىّۇ ثبر، ئۇالر ضېٕىڭ ض ھجىحىڭضىٓ چىممبْ چېؽىضا، 

ثبٍب ِۇھِّٗٗص ٔېّٗ »ض ھجىحىڭگٗ لبجٕبغمبْ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرؼب9 

الر ئبٌالھ صىٍٍىرىٕي پېچٗجٍىۋٖجىْٗ ئبصٍِٖٗرصۇر. غۇۈب ئۇالر ھٗلىمٗجٕي صٍٖضۇ. ئٗٔٗ غۇ« صېضى؟

چۈغٍّٗٔٗضۇ، ئۇٔىڭؽب ئېرىػٌٍّٗٗضۇ، ئ زٌىرىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽب ئٗگىػىپ وۇـرىٍىمحب ۋٖ 

 ئبزؼۇٍٔۇلحب چىڭ جۇرىضۇ.

بصٖ _  ھٗلىمٗجىٗ ئٗگىػىػىٗ ِۇۋٖپپٗق ثوٌۇ  ھىضاٍٗت جبپمبٔالرؼب ئبٌالھ ھىضاٍٗجٕي زىَ 16

 لىٍىضۇ، ئۇالرٔي جٗلۋاٌىممب ِۇۋٖپپٗق لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب جٗلۋاٌىمٕي ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثېرىضۇ. 

_ ئبغۇ ئىٕىبرچىالر پٗلٗت ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ لىَبِٗجٕىڭ ئ زىگٗ جۇٍۇلطىس وېٍىػىٕىال وۈجىضۇ.  17

ْٗ چبؼضا لىَبِٗجٕىڭ ئبالِٗجٍىرى و رۈٔضى، ئِّٗب ئۇالر ھېچ ئىجرٖت ئبٌّىضى. لىَبِٗت وٌٗگ

 ئۇالرٔىڭ ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجىٍٗٔىىىٕىڭ ٔېّٗ پبٍضىطي ثوٌطۇْ؟! 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىٍگىٕىي، ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر. گۇٔبھىڭؽب  18

جٗۋثٗ لىٍؽىٓ، ئٗر _ ئبٍبي ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِٗؼپىرٖت جىٍىگىٓ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ وۈٔضۈزصٖ 

ٔي ۋٖ وېچىضٖ ئۇسٍىؽبْ چېؽىڭالرصىىي ئوٍؽبق چېؽىڭالرصىىي ھٗرىىىحىڭالر

 لبرارگبھىڭالٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ.

وبغىي، ئبٌالھحىٓ »_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر9  11_  16

صٍٖضۇ. ئِّٗب پٗرزٌٗر ئېٕىك ثبٍبْ « ثىسٔي جىھبصلب ثۇٍرۇٍضىؽبْ ثىرٖر ضۈرٖ ٔبزىً لىٍىٕطب ئىضى

 ز ئېچىٍؽبْ ثىرٖر ضۈرٖ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ چبؼضا، ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب لبرىحب لىٍىٕؽبْ، جىھبصجىٓ ض



ضبۈب ئ ٌۈِضىٓ لورلۇ   —ئي پٍٗؽِٗجٗر! —صىٍٍىرىضا غٗن ۋٖ ِۇٔبپىمٍىك ثبر وىػىٍٗرٔىڭ 

ھوغىضىٓ وٗجىْٗ ئبصِٖضٖن لبراۋاجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ. صىٍٍىرىضا غٗن ۋٖ ِۇٔبپىمٍىك وېطىٍي ثبر 

بٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػي ۋٖ غٗرىئٗجىٗ ِۇۋاپىك ٍبسػي گٗ  لىٍىػي ئۇالر ئبغۇ وىػىٍٗرٔىڭ ئ

ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػي ئىضى. جىھبص پٗرز لىٍىٕىپ، جىھبص لىٍىڭالر صٖ  ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى 

وٌٗطٗ، ئبغۇ ِۇٔبپىمالر ئۇٔي ٍبِبْ و رىضۇ. ئۇالر ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ 

 رٖ ، ئىّبٔىضا ۋٖ ئٌِٗٗىضٖ ضِٗىّىٌ ثوٌؽبْ ثوٌطب ئۇالر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ سىالپٍىك لىٍؽبٔضىٓ و

 ٍبسػي ثوالجحي.

_  ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ وىحبثىضىٓ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضۈٕٔىحىضىٓ ٍۈز   11

ىٍىك ئ رۈضٗۈالر، ضىٍٗر ئۇ چبؼضا، ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ، ٍٗر ٍۈزىضٖ لبْ ج وىضىؽبْ، ثۇزؼۇٔچ

 لىٍىضىؽبْ ۋٖ جۇؼمبٔضارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي ئۈزۈ  لوٍىضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌّبِطىٍٗر؟

_ ئٗٔٗ غۇٔضاق وىػىٍٗرٔي ئبٌالھ رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍىپ، ئ زٌىرىگٗ ِٗٔپٗئٗجٍىه ثوٌؽبْ  12

_  ٔٗرضىٍٗرٔي ئبۈٍىّبٍضىؽبْ ۋٖ و رٍِٗضىؽبْ لىٍىپ لوٍضى. غۇۈب ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىً

 پبوىحٍىرىٕي پٗرق ئېحٌٍّٗٗضۇ.

پبوىحٍىرى ئۈضحىضٖ پىىىر  _  ٔٗضىھٗجٍىرى ۋٖ صٌٖىً_  ئۇ ِۇٔبپىمالر لۇرئبٕٔىڭ ۋٖز_  13

ٍۈرگۈزِِٗضۇ؟ ثٌٗىي ثۇ ھٗلىمٗجٍٗر ئۇالرٔىڭ پېچٗجٍىٕىپ وٗجىْٗ صىٍٍىرىؽب ٍېحىپ ثبراٌّبٍضۇ، 

 .ۇر لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئىجرٖت ئبٌّبٍضۇٔٗضىھٗجٍىرى ئۈضحىضٖ جٗپٗوى_  غۇۈب ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ۋٖز

_ غٗوطىسوي، ئ زىگٗ جوؼرا ٍوي ئېٕىك ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ ئىّبٔضىٓ ۋٖ ھىضاٍٗجحىٓ  14

ٍېٕىۋاٌؽبٔالرؼب غٍٗحبْ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي چىراٍٍىك و رضٗجحي ۋٖ ئۇالرٔي ئۇزۇْ ئ ِۈر و رۈظ 

 ئبرزۇضي ثىٍْٗ ئبٌضا  ئۇالرٔىڭ و ۈٍىٕي جىٕضۇرصى.

الرٔىڭ غۇٔضاق لۇرۇق ئبرزۇالر ثىٍْٗ وۇـرىضا ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وېحىػىٕىڭ ضٗۋٖثي _ ئۇ 15

ثىس ئبٌالھٕىڭ ۋٖ »غۇوي، ئۇالر ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ٍبِبْ و رىضىؽبْ ٍٗھۇصىَالرؼب9 

صېضى. « ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىال  وېٍىضىؽبْ ثٗزى ئىػالرصا ضىٍٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىّىس

بٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ. ِۇضۇٌّبْ ئبصَٖ ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئ

 ئِٗرىگٗ سىال  ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔي لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗىػي الزىُ.

_ پٗرىػحىٍٗر ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىگٗ ۋٖ ئبرلىٍىرىؽب ئۇرۇ  جبٍٔىرىٕي ئبٌؽبٔضا ئۇالرٔىڭ ھبٌي  16

 ؟لبٔضاق ثوالر



ئۇالرؼب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ثۇ ئبزاثٕىڭ ضٗۋٖثي غۇوي، ئۇالر غٍٗحبٔؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ  _  17

ئىجبرٖت ئبٌالھٕي ؼٗزٖپٍٗٔضۈرىضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرگٗ ئٗگٗغحي ۋٖ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىػمب 

ئوسػبظ ئبٌالھٕي رازى لىٍىضىؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي ٍبِبْ و رصى. غۇۈب ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

جۇؼمبٔالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىع صېگٗٔضٖن ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ  _  ٍولطۇٌالرؼب ضٗصىمٗ ثېرىع، ئۇرۇق

 ضبۋاثىٕي ثىىبر لىٍىۋٖجحي.

_ ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرىٕىڭ ئىطالِؽب ۋٖ ِۇضۇٌّبٔالرؼب ثوٌؽبْ ئ چٍّٗٔىىىٕي، صۈغٍّٗٔىىىٕي  18

راضحچىٍالرٔي ٍبٌؽبٔچىالرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ ئوجحۇرىؽب چىمبرِبٍضۇ صٖ  ئوٍالِضۇ؟ ٍبق، ئبٌالھ 

 ئبٍرىپ چىمىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٗگٗر ثىس سبٌىؽبْ ثوٌطبق، ئۇالرٔىڭ وىٍّٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ضبۈب  26

و رضىحٗجحۇق، ئۇالرٔي ئبغىبرا ئبالِٗجٍىرىضىٓ جؤۇۋاالجحىڭ. غٗوطىسوي، ضْٗ ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇالرٔي 

بٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبٔالر ثىٍْٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔىڭ ض زٌىرىٕىڭ ئۇضٍۇثىضىٓ جؤۇۋاٌىطْٗ، ئ

ئٌٍِٗٗىرى ِٗسپىٌ ئِٗٗش، ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍىضۇ، ئۇالرٔىڭ ھٗر ثىرىگٗ جېگىػٍىه ثوٌؽبْ 

 ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! جبوي ثىس ئبراۈالرصىٓ جىھبصلب چىممۇچىالرٔي ۋٖ ئۇٔىڭؽب ثٗرصاغٍىك  21

_  ۈچىٍٗرٔي ئوجحۇرىؽب چىمبرؼبٔؽب لٗصٖر ضىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ضىٕبٍّىس. ضىٍٗرٔىڭ گٗ ثٗرگ

ھٗرىىىحىڭالرٔي ضىٕبٍّىس، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبراۈالرصىىي راضحچىٍالرصىٓ  _  ض زۈۈالرٔي، ئىع

 ٍبٌؽبٔچىالرٔي ئبٍرىپ چىمىّىس.

ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ  _ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، وىػىٍٗرٔي 21

جوضمبْ، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِۇسبٌىپٗجچىٍىه لىٍؽبْ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىي ئ زٌىرىگٗ ٔبھبٍىحي ئېٕىك ئىطپبجالٔؽبْ جۇرۇلٍۇق، 

ٍٗضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇرۇغمبٔالر ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌّٖ

لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ضبۋاثىٕي ثىىبر لىٍىۋېحىضۇ. چۈٔىي ئۇالر ئۇ ئٌٍِٗٗٗرٔي ئبٌالھٕىڭ 

 رازىٍىمىٕي و زٌٗ  لىٍؽبْ ئِٗٗش.

_ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئبٌالھمب  22

ِجٗرگٗ ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئبٌالھ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثۇٍرۇؼبٕٔي ئىحبئٗت لىٍىڭالر، پٍٗؽٗ

ِٗئطىَٗت ثىٍْٗ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي ثىىبر _  ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىڭالر، وۇـرىٍىك ۋٖ گۇٔبھ 

 لىٍىۋٖجّٗۈالر.



_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ  23

ضمبْ، ئبٔضىٓ ئبغۇ وبپىرٌىمي ثىٍْٗ ئ ٌگٍٗٔٗرٔي ئبٌالھ ھٗرگىس ِٗؼپىرٖت لىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔي جو

 وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه جبزاالٍضۇ، سبالٍىمٕىڭ ئبٌضىضا رٖضۋا لىٍىضۇ.

ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر! ِۇغرىىالرؼب لبرغي  _  24

پ لبٌّبۈالر، ضىٍٗر ئۈضحۈٍٔۈوٕي ئىگىٍىگْٗ جۇرۇ  صۈغّْٗ ثىٍْٗ جىھبص لىٍىػحىٓ ثوغىػى

ئۇرۇغۇغحىٓ لورلّبۈالر، ئۇالرٔي ضۈٌھىگٗ صٖۋٖت لىٍّبۈالر. ئبٌالھ ٍبرصىّي ۋٖ لوٌٍىػي ثىٍْٗ 

ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر. ئبٌالھ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ضبۋاثىٕي ھٗرگىس وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ. )ئبٌالھ جبئبال ثۇ 

 ضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ثېػبرٖت ثٗرگْٗ .ىٌ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔۇضرٖت ئبجب لىٍئبٍٗجحٗ ھٗلىمى

_ صۇَٔب ھبٍبجي پٗلٗجال ئوٍۇْ _ جبِبغب ۋٖ ؼٗپٍٗجحىٓ ئىجبرٖجحۇر. ئٗگٗر  26_  25

ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحطبۈالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي 

رۇ  ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇ

لىٍؽبْ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ثېرىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ پۇي _ ِېٍىڭالرٔىڭ 

ھِّٗىطىٕي زاوبجمب ثېرىػٕي جٌٗٗ  لىٍّبٍضۇ، ثٌٗىي ثىر لىطّىٕي چىمىرىػمب ثۇٍرۇٍضۇ. 

چىڭ جۇرضب، )ھِّٗىٕي  ئبٌالھ ئٗگٗر ضىٍٗرصىٓ پۇي _ ِېٍىڭالرٔي جٌٗٗ  لىٍىػحب

جٌٗٗ  لىٍطب  ضىٍٗر ثېشىٍٍىك لىٍىطىٍٗر ۋٖ ثٗرٍِٗطىٍٗر، ثۇ ثېشىٍٍىك ضىٍٗرٔىڭ 

ضىٍٗر ثېرىػٕي ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ ٔٗرضٗ ضىٍٗرصىٓ جٌٗٗ   —صىٍىڭالرصىىي ئ چٍۈوٕي 

 ئبغىبرىالٍضۇ. —لىٍىٕؽبْ چبؼضىىي ئ چٍۈوۈۈالرٔي

وي، ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىع، ئبٌالھٕىڭ _  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر غۇٔضاق وىػىٍٗر 27

صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ئۈچۈْ پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىػمب چبلىرىٍطبۈالر، ضىٍٗرٔىڭ 

ئبراۈالرصا ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىػمب ثېشىٍٍىك لىٍىضىؽبٔالر ثبر. وىّىي ثېشىٍٍىك 

ٔىڭ ئ زىگىال ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ِوھحبج ئِٗٗش، لىٍىضىىْٗ، ثېشىٍٍىمىٕىڭ زىَىٕي پٗلٗت ئۇ

ئٗوطىچٗ ضىٍٗر ئبٌالھمب ِوھحبجطىٍٗر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت 

لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ھبالن لىٍىۋېحىضۇ، ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇۈالرؼب ثبغمب ثىر 

ر ضىٍٗرصٖن ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي ئورۇٔضاغحىٓ ثبظ جبرجىضىؽبْ لٗۋِٕي وٌٗحۈرىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇال

ثوٌّبٍضۇ، ثٌٗىي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ 

 ٍوٌىضا پۇي _ ِېٍي ثىٍْٗ، جېٕي ثىٍْٗ جىھبص لىٍىضۇ. 

 



 فٗجىھ ضۈرىطى

 غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضېٕىڭ صىٕىڭٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ۋٖ صۈغٍّٗٔىرىڭٕي  1 

ِٗؼٍۇ  لىٍىع ئبرلىٍىك ضبۈب ئوپئۇچۇق ثىر ؼٌٗىجٗ ئبجب لىٍضۇق. ئۇ ثوٌطب ھۇصٍٖجىَٗ وېٍىػىّىضۇر. 

ئىٕطبٔالر ۋالىحٍىك ثوٌطىّۇ ئبِبٍٔىك ئىچىضٖ ٍبغبظ پۇرضىحىگٗ )ثۇ وېٍىػىُ جۈزۈٌگٗٔضىٓ وېَىٓ 

ئېرىػحي، ئىطالَ صٖۋىحىٕىڭ صائىرىطي وېڭٍٗضى، ئىطالِٕىڭ ھٗلىمىحىٕي ثىٍىػٕي سبٌىؽبٔالر ئۇٔىڭ 

جٌٗىّبجىٕي ئٗروىٓ ئ گىٕىع پۇرضىحىگٗ ئىگٗ ثوٌضى، وىػىٍٗر ِۇغۇ وېٍىػىُ ِۇصصىحي ئىچىضٖ 

ئوپئوچۇق »جو  ثوٌۇ  وىرىػىٗ ثبغٍىضى. غۇۈب ئبٌالھ ثۇ ؼٌٗىجىٕي  –ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب جو  

 صٖ  ئبجىضى .« ؼٌٗىجٗ

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ ئىٍگىرىىي ۋٖ وېَىٕىي گۇٔبھٍىرىڭٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىع، ضبۈب 2_  1

ثٗرگْٗ ٔېّٗجٕي ِۇوٌٍِّٗٗٗغحۈرۈظ، ضېٕي ھېچجىر لىڭؽىرٌىك ثوٌّىؽبْ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٗظ، 

صىٕىڭٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ۋٖ صۈغٍّٗٔىرىڭٕي ِٗؼٍۇ  لىٍىع ئبرلىٍىك ضبۈب ضېٕىڭ 

 غبٍٔىك زٖپٗر ثىٍْٗ ٍبرصَٖ ثېرىع ئۈچۈْ، ثىس ضبۈب ثۇ ئوپئوچۇق ؼٌٗىجىٕي ئبجب لىٍضۇق. 

_  ئبٌالھ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئىّبٔىؽب ئىّبْ لوغۇٌۇغي، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىضا  3

غي ئۈچۈْ، ھۇصٍٖجىَٗ وېٍىػىّي ثوٌؽبْ وۈٔي ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب سبجىرجٍِٗىه ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇ

ۋٖ ئىػٗٔچ ضبٌؽبْ زاجحۇر. ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي لوغۇٔالر ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ ثۇ 

لوغۇٔالر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىه 

پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع  –جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ئىع  ئىىٍٗٔىىىٕي

 لىٍؽۇچىضۇر.

_  _ ثۇ ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرٔي ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي 4

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ، ئۇالر ِٗۈگۈ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ 

ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىپ، ئۇالرٔي جبزاٌىّبضٍىمي ئۈچۈٔضۇر. ِبٔب ثۇ وىرگۈزۈغي، 

 ِۇوبپبت ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضىىي ئٗڭ ثۈٍۈن ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر ۋٖ ثبرٌىك ؼِٗضىٓ لۇجۇٌۇغحۇر.

_ غۇٔضالال، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍّبٍضۇ، ئىطالَ صىٕىٕي  5

ئىگٗ لىٍّبٍضۇ صٖ ، ئبٌالھ جوؼرۇٌۇق ٍبِبْ ئوٍالرصا ثوٌؽبْ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗرٔي ۋٖ ئۈضحۈٍٔۈوىٗ 

ِۇٔبپىك ئبٍبٌالرٔي، ِۇغرىه ئٗرٌٗرٔي ۋٖ ِۇغرىه ئبٍبٌالرٔي ئبزاثالظ ئۈچۈٔضۇر. ثبرٌىك ٍبِبْ 

ب ئبلىۋٖت ئۇالرؼب ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب ؼٗزٖ  لىٍضى، ئۇالرٔي رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍضى، ئۇالرؼ

 جٗھِٕٕٗٔٗي جٍَٗبرٌىضى. ئۇالر ثبرىضىؽبْ جبً ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي لوغۇٔالر ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ ئبغۇ لوغۇٔالر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ  6



ثٗٔضىٍىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب 

 ْ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.ھېىّٗت ثىٍٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٌٗۋٖجحٗ، ثىس ضېٕي ئۈِّٗجٍىرىڭگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىڭگٗ گۇۋاھٍىك  7

ثٗرگۈچي، ئۇالرؼب صىٕٕي روغْٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگۈچي، ضبۈب ئىحبئٗت لىٍؽبٔالرؼب سۇظ سٗۋٖر 

ٔضۇرؼۇچي لىٍىپ ثٗرگۈچي ۋٖ  ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھال

 ئٗۋٖجحۇق.

_ ئي ئىٕطبٔالر! ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػىڭالر، ئبٌالھٕىڭ  8

صىٕىؽب ٍبرصَٖ لىٍىػىڭالر، ئبٌالھٕي ئۇٌۇؼٍىػىڭالر ۋٖ ئٗجىگْٗ _  ئبسػبِضا ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ 

 ئېَحىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.

ٍٖجىَٗصٖ جىھبص لىٍىع ئۈچۈْ ضبۈب ثٍٗئٗت لىٍؽبٔالر _ غٗوطىسوي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھۇص 16

ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئبٌالھمب ثٍٗئٗت لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ جٕٗٔىحىٕي، رازىٍىمىٕي جىٍٗ  ئۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ئٗھضىٍٗغىْٗ ثوٌىضۇ، ئبٌالھٕىڭ لوٌي ئۇالرٔىڭ لوٌٍىرىٕىڭ ئۈضحىضىضۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ 

و رۈ  جۇرىضۇ، ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثىٍىپ  ض زٌىرىٕي ئبۈال  جۇرىضۇ، ئورۇٍٔىرىٕي

جۇرىضۇ. وىّىي ئٗھضىطىٕي ثۇزىضىىْٗ، ئۇٔي ثۇزؼبٍٔىمىٕىڭ زىَىٕي ئۇٔىڭ ئ زىگٗ ثوٌىضۇ. وىّىي 

ئبٌالھمب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ ئِٗٗي لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈْ لىٍىع ۋٖ ِۇھِّٗٗص 

ۈْ صۈغٍّٗٔٗر ثىٍْٗ ئېٍىػمبٔضا چىضاِچبٍٔىك و رضىحىضىىْٗ، ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍبرصَٖ لىٍىع ئۈچ

 ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ئبجب لىٍىضۇ.

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِٗوىىگٗ ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثېرىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبْ ضٗھراٌىك  11

چبلىٍىرىّىس ثىٍْٗ ثوٌۇ  ثىس ِبٌٍىرىّىس ۋٖ ثبٌى»ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ثٗزىطىگٗ وبٍىطبڭ، ئۇالر ضبۈب9 

صٍٖضۇ، ئۇالر  ثۇ ض زٔي « لېٍىپ چىمبٌّىضۇق، ضْٗ ثىس ئۈچۈْ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىگىٓ

ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثىرٖر »لٌٗجىضىٓ ئِٗٗش، جىٍىٕىڭ ئۇچىضىال صٖ  لوٍىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

ئىراصىطي ئبٌضىضا ضىٍٗر ئۈچۈْ وىُ ثىرٖر ٍبِبٍٔىمٕي ٍبوي ثىرٖر ٍبسػىٍىمٕي ئىراصٖ لىٍطب، ئبٌالھٕىڭ 

ئىع لىٍىپ ثېرٌٍٖٗضۇ؟ ئۇ ِۇٔبپىمالر صىٍىّىسصىىىٕي ئبٌالھ ثىٍٍّٗضۇ صٖ  گۇِبْ لىٍىػىضۇ، 

ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ 

 ىػٍىرىضىٓ ھېچجىرى ِٗسپىٌ ئِٗٗش.ئىػىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئ

_ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ضىٍٗر صېگٗٔضٖن ِبٌٍىرىڭالر ۋٖ ثبٌىچبلىٍىرىڭالر ثىٍْٗ ثوٌۇ   11

لبٌؽبٍٔىمىڭالر ئِٗٗش، ثٌٗىي ضىٍٗر پٍٗؽِٗجٗر ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر ھبالن ثوٌىضۇ، ئۇالر جىھبصجىٓ 

الرٔي ضىٍٗرگٗ صىٍىڭالرصا چىراٍٍىك ِٗۈگۈ لبٍحىپ وېٌٍٍّٗٗضۇ، صٖ  ئوٍٍىضىڭالر، غٍٗحبْ ثۇ ئوٍۇۈ

و رضٗجحي. ضىٍٗر ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي ٍبرصَٖ ثٗرٍِٗضۇ 

 «.صٖ ، ٍبِبْ ئوٍضا ثوٌضۇۈالر _ صٖ، ھبالن ثوٌؽۇچي لٗۋَ ثوٌۇ  لبٌضىڭالر

ىطالَ غٗرىئىحي _ وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ وٌٗحۈرٍِٗضىىْٗ ۋٖ ئ 12

ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍّبٍضىىْٗ، غٗوطىسوي، ئۇ وبپىرصۇر، ئۇٔىڭؽب ئبزاة جېگىػٍىه ثوٌىضۇ. ثىس 



 وبپىرالرؼب صٖھػٗجٍىه صوزار ئبزاثىٕي جٍَٗبرٌىضۇق.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبٌالھ رٖھّىحي ثىٍْٗ  13

ؼپىرٖت لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ئبزاة لىٍىضۇ، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕىڭ گۇٔبھىٕي ِٗ

 ثٗٔضىطىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ضبھبثىٍىرىڭ ثىٍْٗ سٍٗجٗرگٗ ئبٌالھ ۋٖصٖ لىٍؽبْ ؼٗٔىَّٗجٕي  14

رۇسطٗت لىٍىڭالر، ثىسِۇ ضىٍٗر »لېٍىپ لبٌؽبٔالر9  ئبٌؽىٍي ِبۈؽبٔضا، ئىٍگىرى ِٗوىٗ ضٗپىرىضىٓ

صٍٖضۇ، ئۇالر غۇٔضاق لىٍىپ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ لىٍؽبْ ۋٖصىطىٕي « ثىٍْٗ سٍٗجٗرگٗ چىمبٍٍي

ضىٍٗرٔىڭ ثىس ثىٍْٗ سٍٗجٗرگٗ چىمىػىڭالرؼب لٗجئىٌ »ئ زگٗرجّٗوچي ثوٌىضۇ. ضْٗ ئۇالرؼب9 

سٍٗجٗرٔىڭ ؼٗٔىَّٗجٍىرى ›ػحىٓ ثۇرۇْ ثىسگٗ ثوٌّبٍضۇ، چۈٔىي ئبٌالھ ثىس ِٗصىٕىگٗ لبٍحى

ئىع ضىٍٗر صېگٗٔضٖن »صېطٗڭ، ئۇالر9 « صېگْٗ ئىضى‹ ھۇصٍٖجىَٗگٗ چىممبٔالرؼب سبضحۇر

ئِٗٗش، چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔضاق صٖ  ثۇٍرۇِىؽبْ، ضىٍٗر ثىسگٗ ھٗضٗت لىٍىپ، ثىسٔي ؼٗٔىَّٗت 

صٍٖضۇ. ئٌِٗٗىَٗت ئۇالر « اجىطىٍٗرئبٌّىطۇْ صٖ ، غۇۈب ضىٍٗر ثىٍْٗ چىمىػىّىسؼب ٍوي لوٍّبٍۋ

 گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ئۇالر صىٕٕىڭ ِٗضىٍىٍىرىضىٓ پٗلٗت ئبز لىطّىٕىال چۈغىٕىضۇ.

ضىٍٗر ٍېمىٕضا »_  ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرصىٓ جىھبصلب چىمىػحىٓ لېٍىپ لبٌؽبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  15

. ٍب ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍىطىٍٗر ثٗن وۈچٍۈن ثىر لٗۋِگٗ لبرغي ئۇرۇظ لىٍىػمب چبلىرىٍىطىٍٗر

ٍبوي ئۇالر ئۇرۇغطىس ِۇضۇٌّبْ ثوٌىضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇٍرۇلمب ئىحبئٗت لىٍىپ، ئۇالرؼب لبرغي 

جىھبص لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ جٕٗٔٗجٕي ئبجب لىٍىضۇ. ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇرۇْ پٍٗؽِٗجٗر 

ٍرۇلمب ئىحبئٗت لىٍّىطبۈالر، ئبٌالھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ِٗوىىگٗ ثېرىػحىٓ ثبظ جبرجمبٔضٖن ثۇ

 «.ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثالٍضۇ

_ ئِٗبؼب، جووۇرؼب، وېطٗي وىػىگٗ جىھبصلب چىمّىؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. ثۇ  16

ئۇالرٔىڭ ئبجىسٌىمي ٍۈزىطىضىٕضۇر. وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىىْٗ، 

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ _  ىٕىڭ ۋٖ صٖيئبٌالھ ئۇٔي لٗضىرٌىر

جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍىپ، جىھبصلب 

 چىمىػحىٓ ثبظ جبرجىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔي ئٗڭ صٖرصٌىه ئبزاة ثىٍْٗ جبزاالٍضۇ.

ھۇصٍٖجىَٗصٖ صٖرٖر ئبضحىضا ثٍٗئٗت لىٍىۋاجمبٔضا،  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٍٕٗر ضبۈب [18_  17 

ئبٌالھ ئۇالرصىٓ ھٗلىمٗجْٗ رازى ثوٌؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍىضىىي ئىّبٕٔي، ضِٗىّىٍَىىٕي 

ۋٖ ۋاپبصارٌىمٕي ثىٍىپ، ئۇالرؼب سبجىرجٍِٗىه ئبجب لىٍضى، صىٍٍىرىٕي ِۇضحٗھىَٗ لىٍضى ۋٖ ئۇالرٔي 

ىجبرٖت ٍېمىٕضا لوٌؽب وېٍىضىؽبْ ثىر ؼٌٗىجٗ ثىٍْٗ ۋٖ ئۇالر سٍٗجٗرٌىه سٍٗجٗرٔي ئبزاص لىٍىػحىٓ ئ

ٍٗھۇصىَالرصىٓ ئبٌىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ ؼٗٔىَّٗجٍٗر ثىٍْٗ ِۇوبپبجٍىضى. ئبٌالھ صۈغٍّٗٔىرىٕي جبزاالغحب 

 ؼبٌىجحۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

ٍٗرگٗ ۋالحي وٌٗگٗٔضٖ ئبٌىضىؽبْ ٔۇرؼۇْ ؼٗٔىَّٗجٍٗرٔي ۋٖصٖ لىٍىپ، _ ئبٌالھ ضى 11_  16

سٍٗجٗرٔىڭ ؼٗٔىَّىحىٕي ئبٌضىٓ ئبجب لىٍضى، ضىٍٗرٔي صۈغٍّٗٔٗرٔىڭ لوي ضېٍىػىضىٓ ضبلٍىضى. 



غۇٔىڭ ثىٍْٗ ضىٍٗرگٗ لوي ضېٍىػٕي پىالٍٔىؽبْ صۈغٍّٗٔٗر ِٗلطىحىگٗ ٍېحٌّٗىضى، ضىٍٗرگٗ 

ؼب زىَبْ ٍٗجىۈزٌّٖىضى. صۈغٍّٗٔىرىڭالرٔىڭ ِٗؼٍۇ  ثوٌۇغي ۋٖ ٍبوي ِٗصىٕىضىىي ئبھبٌىالر

ضىٍٗرٔىڭ ؼٌٗىجٗ لىٍىػىڭالر ھَٗ ؼٗٔىَّٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌۇغۇۈالر ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي 

لوؼضاٍضىؽبٍٔىمىٕي، جوؼرا ٍوٌؽب ثبغالٍضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىػىڭالر 

 ز وۈچۈۈالر ثىٍْٗ لوٌؽب وٌٗحۈرٌٍّٖٗضىؽبْ، ٌېىىٓ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ئۈچۈْ ئبالِٗجحۇر. ضىٍٗر ئ

ثوٌۇ  ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍؽبْ ۋٖ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّي ثىٍْٗ چولۇَ  ئېرىػىضىؽبْ ثىر 

ؼٗٔىَّٗت ثبر. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق لىَىٓ ئىع ٍولحۇر. لۇرٍٖع 

ٍٗر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍطب، ئۇالر چولۇَ ٍېڭىٍىضۇ ۋٖ ئٌٗۋٖجحٗ، ئبرلىطىؽب لبرا  وبپىرٌىرى ِٗوىىضٖ ضى

لبچىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالر ضىٍٗرگٗ لبرغي ئۇرۇغحب ئ زٌىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر 

 ٍبوي ٍبرصَٖ لىٍؽۇچي جبپبٌّبٍضۇ.

لىٍىع ۋٖ صۈغٍّٗٔىرى _ ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئ زىٕىڭ جٗرٖپضارى ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍبرصَٖ  12

ثوٌؽبْ ٍبۋۇز وبپىرالرٔي ِٗؼٍۇ  لىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئٗزٌٖضىٓ ثېرى صاۋاَ لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ 

 لبٔۇٔىَىحىضۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئبٌالھٕىڭ لبٔۇٔىَىحىضٖ ھېچمبٔضاق ئ زگىرىع جبپبٌّبٍطْٗ.

گٗ ئېرىػحۈرگٗٔضىٓ وېَىٓ، _ ئبٌالھ ِٗوىٗ ئوٍّبٍٔىمىضا ضىٍٗرٔي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىضىٓ ؼٌٗىجى 13

ئۇالرٔي ضىٍٗرگٗ لوي ضېٍىػحىٓ، ضىٍٗرٔىّۇ ئۇالرؼب لوي ضېٍىػحىٓ جوضمبْ زاجحۇر )ئ ز ۋالحىضا 

ِۇغرىىالرصىٓ ضٗوطٗٔگٗ ٍېمىٓ وىػي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لبرغي ئۇرۇظ لىٍىع 

لوٍۇۋٖجىْٗ . ئبٌالھ  ئۈچۈْ ھۇصٍٖجىَٗگٗ ثبرؼبٔضا، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇالرٔي جۇجۇۋاٌؽبْ ثوٌطىّۇ

 لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

_ لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ضىٍٗرٔي ھۇصٍٖجىَٗصٖ  14

ٍىك ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وىرىػحىٓ جوضمبْ ۋٖ لۇرثبٍٔىك ِبٌٍىرىٕي ھٗرِٖگٗ ئبپىرىپ لۇرثبٔ

لىٍىػحىٓ جوضمبٔالرصۇر. ِٗوىىضٖ وبپىرالرصىٓ لورلۇ  ئىّبٔىٕي ٍوغۇرۇ  وٌٗگْٗ ۋٖ ضىٍٗر 

ثىٍٍّٗضىؽبْ ئٗر _ ئبٍبي ِۇئّىٍٕٗر ثبر ئىضى، ضىٍٗرٔي ثىٍّٗضحىٓ ئۇالرٔي ئ ٌحۈرۈ  لوٍۇ  

گٗ گۇٔبھىبر ثوٌۇ  لبٌّىطۇْ صېّىگْٗ ثوٌطبق، ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗرٔي ِٗوىىضىىي وبپىرالرٔىڭ ئۈضحى

ضبٌؽبْ ثوالجحۇق. ئبٌالھ ثۇٔي سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي رٖھّىحي صائىرىطىگٗ وىرگۈزۈ  ئۇٔىڭؽب وبپىرٌىمحىٓ 

وېَىٓ ئىّبْ ئبجب لىٍىع ئۈچۈْ لىٍضى. ئٗگٗر ِۇئّىٓ ئٗرٌٗر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ِٗوىىٍىه 

ىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، وبپىرالرصىٓ ئبٍرىٍىپ جۇرؼبْ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئبٍرىٍىپ چىممبْ ثوٌطب ئ

 ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وبپىرالرٔي جوٌىّۇ صٖرصٌىه ۋٖ لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ جبزاالٍححۇق.

_ وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ صىٕىٕي ئىٕىبر لىٍىع ئۈچۈْ، ئٗضٗثىٍَىىٕي __  15

ېٍىػىّىضٖ جبھىٍىَٗت صٖۋرىٕىڭ ئٗضٗثىٍَىىىٕي __ صىٍٍىرىؽب پۈوىْٗ چبؼضا، ھٗجحب ھۇصٍٖجىَٗ و

ثۇ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص »صېگْٗ ض زٔي ٍېسىػحىٓ ۋٖ « ثىطّىٍالھىر رٖھّبٔىررٖھىُ»

صٖ  ٍېسىػحىٓ ئ زىٕي لبچۇرؼبْ چبؼضا، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ « وېٍىػىُ جۈزگْٗ ِٗضىٍىضۇر

حىٓ ثبغمب ئىالھ ئبٌالھ»ِۇئّىٍٕٗرگٗ جِٗىىٍٕىىٕي ئبجب لىٍضى، ئۇالرٔي جٗلۋاٌىمٕىڭ ثېػي ثوٌؽبْ 



صېگْٗ وٌٗىّىضٖ چىڭ جۇرىضىؽبْ لىٍضى، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗر « ٍولحۇر

جٗلۋا وٌٗىّىطىگٗ ِۇغرىىالرصىٓ ھٗلٍىمحۇر ۋٖ ثۇ وٌٗىّىگٗ جوٌىّۇ الٍىمحۇر، ئبٌالھ ھِّٗٗ 

 ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

بٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ زى و رضٗجىْٗ چۈغٕي ئٌِٗٗگٗ _  ھٗلىمٗجْٗ ئ 16

ئبغۇرۇ  ثٗرصى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھ سبٌىطب، ضىٍٗر سبجىرجَٗ ثوٌؽبْ، ثٗزىٍىرىڭالر 

چېچىڭالرٔي چۈغۈرگْٗ ۋٖ ثٗزىٍىرىڭالر لىرلىؽبْ ھبٌضا، ِۇغرىىالرصىٓ لورلّبً چولۇَ 

بٌالھ ضىٍٗر ثىٍٍّٗضىؽبٕٔي ثىٍىضۇ )ضىٍٗرٔي ھۇصٍٖجىَٗصىٓ ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وىرىطىٍٗر. ئ

ِٗوىىگٗ وىرگۈزًِٗ لبٍحۇرۇۋېحىع، ئبٔضىٓ وېَىٓ ضىٍٗرٔي ِٗوىىگٗ ـٗجھي ثىٍْٗ وىرگۈزۈظ 

ئبٌالھٕىڭ ئورۇٔالغحۇرۇغي ئىضى . غۇۈب، ئبٌالھ ضىٍٗر ِٗضجىضى ھٗرِٖگٗ وىرىػحىٓ ثۇرۇْ 

 وېٍىػىّىٕي ۋٖ سٍٗجٗرٔي ئبزاص لىٍىػٕي ٔېطىپ لىٍضى.ھۇصٍٖجىَٗ  —ضىٍٗرگٗ ٍېمىٕمي ؼٌٗىجىٕي 

_ ئبٌالھ ھٗق صىٕٕي ثبرٌىك صىٕالرصىٓ ئۈضحۈْ لىٍىع ئۈچۈْ، پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص  17

ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىطالَ صىٕىضىٓ ئىجبرٖت ئوپئوچۇق ھٗلىمٗت ۋٖ روغْٗ ھىضاٍٗت ثىٍْٗ 

ضبۈب ٍبرصَٖ ثٗرگۈچي ۋٖ ئىطالَ صىٕىٕي ثبرٌىك ئٗۋٖجىْٗ زاجحۇر. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھ ئ زىٕىڭ 

 صىٕالرصىٓ ئۈضحۈْ لىٍؽۇچي ئىىٍٗٔىىىگٗ گۇۋاھ ثوٌۇغمب ٍېحٗرٌىىحۇر.

_ ِۇھِّٗٗص ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىضۇر، ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالر وبپىرالرؼب لبجحىك،  18

ْ ۋٖ ضٗجضٖ لىٍؽبْ ھبٌضا ئ زئبرىطىضا ِٗرھِٗٗجٍىىحۇر، ضْٗ ئۇالرٔي ٔبِبزٌىرىضا رۇوۇ لىٍؽب

و رىطْٗ، ئۇالر ئبٌالھحىٓ ئ زٌىرىگٗ غٗپمٗت لىٍىپ جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈغىٕي ۋٖ رازى ثوٌۇغىٕي 

ئىجبصٖجٕىڭ ئبالِٗجٍىرى ثبر. ثۇ _  رىضىٓ جبئٗتىجىٍٍٗضۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىضٖ ضٗجضىٕىڭ ئٗض

وي، ئۇالر ثىز ئۇرۇ  چىمىپ، ئۇالرٔىڭ جٗۋراجحىىي ضۈپىحىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئىٕجىٍضىىي ضۈپىحي غۇ

غبسٍىرى و پٍٗگْٗ، ؼوٌي چوۈبٍؽبْ، ئبٔضىٓ ؼوٌي وۈچٍىٕىپ ئ ز ؼوٌي ثىٍْٗ ئ رٖ جۇرؼبْ، 

ثوٌۇلٍۇلي ۋٖ و روَٗ و رۈٔۈغي ثىٍْٗ صېھمبٔالرٔي ِِٕٗۇْ لىٍؽبْ ثىر زىرائٗجىٗ ئوسػبٍضۇ. 

جىٗ ئوسػىحىع وبپىرالرٔىڭ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ و پٍٗگٍٗٔىىىٕي ۋٖ گۈزٖي ِٗٔسىرىطىٕي ثۇٔضاق زىرائٗ

ئبچچىمىٕي وٌٗحۈرۈظ ئۈچۈٔضۇر. )ثۇ ئبٍٗت ضبھبثىٍٗرٔي ٍبِبْ و رگْٗ ئبصِٖٕىڭ وبپىر 

ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي و رضىحىضۇ . ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ 

ئي لىٍؽبْ ٍبِبْ ئىػالرصىٓ ئېَحىپ، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھ ِٗٔ

ٍىراق جۇرؼبْ وىػىٍٗرگٗ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍىػٕي ۋٖ جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب 

ِۇوبپبجٕي ۋٖصٖ لىٍضى. )ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطي ھٗلحۇر، ئبٌالھ ۋٖصىطىگٗ ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبٍضۇ. 

ىڭ لبجبرىضىٓ ثوٌىضۇ. ضبھبثىٍٗر ئېرىػىْٗ ضبھبثىٍٗرٔىڭ ئىسىضىٓ ِبۈؽبْ ھٗرلبٔضاق ئبصَٖ ئبغۇالرٔ

 پٗزىٍٗجىٗ ۋٖ وبِبٌٗجىٗ ئىطالَ ئۈِّىحىضىٓ ھېچىىُ ٍېحٌٍّٗٗضۇ. ئبٌالھ ئۇالرصىٓ رازى ثوٌطۇْ .



 ھۇجۇرات ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

ئىّبْ ئېَحمبٔالر! صىٕىڭالرٔىڭ ئىػٍىرىضا ئبٌالھٕىڭ ۋٖ _ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ  1

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ و رضٗجّىطي ثوٌّبضحىٓ ھېچجىر ئىػٕي ثٌٗگىٍىۋاٌّبۈالر، ئٗگٗر ئۇٔضاق 

لىٍطبۈالر ثىضئٗت ضبصىر لىٍؽبْ ثوٌىطىٍٗر. ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك 

ٗ  _ ض زۈۈالرصا، ئىع _ ھٗرىىىحىڭالرصا ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، گ

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ض زۈۈالرٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ٔىَىحىڭالرٔي ۋٖ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي ثىٍىپ 

 جۇرؼۇچىضۇر. )ثۇ ئبٍٗت ِۇضۇٌّبٔالرٔي صىٕضا ثىضئٗت پٍٗضا لىٍىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضۇ .

َحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! پٍٗؽِٗجٗرگٗ _  ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئې 1

ض ز لىٍؽبْ چېؽىڭالرصا ئبۋازىڭالرٔي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبۋازىضىٓ ٍۇلىرى لىٍّبۈالر، ثىر _ ثىرىڭالر 

ثىٍْٗ جوۋال  ٍۇلىرى ئبۋازصا ض زٌٗغىٗٔضٖن، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ٍۇلىرى ئبۋازصا ض ز لىٍّبۈالر، 

ىٕي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈْ جبٌالٔؽبْ، ئىّبْ ئېَحىع، ئىحبئٗت لىٍىع، پٍٗؽِٗجٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕ

ض ٍۈظ ۋٖ ئٗگىػىع زۆرۈر ثوٌؽبْ زات ئىىْٗ، ئۇٔىڭؽب ثبغمىالرؼب ِۇئبِىٍٗ لىٍؽبٔضٖن ِۇئبِىٍٗ 

لىٍّبۈالر، ثۇ ضىٍٗر جۇٍّبضحىٓ ۋٖ ھېص لىٍّبضحىٓ ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔىڭ ثىىبر ثوٌۇ  وٗجّٗضٍىىي 

 ئۈچۈٔضۇر.

، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ھۇزۇرىضا پٗش ئبۋازصا گٗ  لىٍىضىؽبٔالر، ئبٌالھ _ غٗوطىسوي 2

صىٍٍىرىٕي ضىٕىؽبْ ۋٖ جٗلۋاٌىممب الٍىك لىٍؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئۇالرؼب ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ِٗؼپىرٖت ۋٖ 

 وبجحب ِۇوبپبت ثبر، ئۇ ثوٌطب جٕٗٔٗجحۇر.

لىطىضا جۇرۇ  ٍۇلىرى ئبۋاز ثىٍْٗ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! غٗوطىسوي، ضېٕي ھۇجرىٍىرىڭٕىڭ ئبر 3

جوۋال  چبلىرىضىؽبٔالرٔىڭ جوٌىطي ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئبٌضىضا ئٗصٖپٍىه ثوٌۇظ ۋٖ ئۇٔي 

 ھ رِٗجٍٗظ جوؼرۇٌۇق ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

_ ئٗگٗر ئۇالر ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب چىممبٔؽب لٗصٖر ضٗۋر لىٍىپ جۇرؼبْ ثوٌطب ئىضى،  4

بٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئۇالر ئۈچۈْ جوٌىّۇ ٍبسػي ثوالجحي. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇالرؼب ضېٕي ئ

 _  ھ رِٗجٍٗغٕي ثۇٍرۇؼبْ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٔبصأٍىمحىٓ لىٍىپ ضبٌؽبْ گۇٔبھٍىرىٕي ۋٖ ئٗصٖ 

ئٗساللمب صٖسٍي ٍٗجىۈزىضىؽبْ لىٍّىػٍىرىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي 

 ھرىجبٔضۇر، غۇۈب ئۇالرٔي لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه جېس جبزاٌىّىضى.ِې

_ ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ  5

ثىر پبضىك ئبصَٖ ثىرٖر سٗۋٖر ئېٍىپ وٌٗطٗ، ئۇ سٗۋٖرگٗ ئىػىٕىػحىٓ ۋٖ ئۇٔي ثبغمىالرؼب 



ېٕىمال  و رۈۈالر. ثۇ  ئىػٕىڭ جېگي _ جٗوحىٕي ثىٍّٗضحىٓ، ٍٗجىۈزۈغحىٓ ثۇرۇْ ئۇٔي چولۇَ ئ

 ثىرٖر لٗۋِگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍىپ لوٍۇ ، لىٍّىػىڭالرؼب پۇغبٍّبْ لىٍىپ لبٌّبضٍىمىڭالر ئۈچۈٔضۇر.

_ ثىٍىڭالروي، ئبراۈالرصا ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ثبر، ئۇٔىڭ ئبٌضىضا ئٗصٖپٍىه ثوٌۇۈالر.  6

جىرى ضىٍٗرگٗ ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىضۇ، ضىٍٗرگٗ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗ

ٍبسػىٍىمٕىال جىٍٍٗضۇ. ضىٍٗر ثٗزىضٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ضىٍٗرگٗ لوغۇٌّبٍضىؽبْ ۋٖ ئ زۈۈالرؼب 

زىَبٍٔىك ثوٌؽبْ ٍبِبْ ئىػٕي سبٌىػىڭالر ِۇِىىٓ. ئٗگٗر پٍٗؽِٗجٗر ضىٍٗر جبٌٍىؽبْ ٔۇرؼۇْ 

ٌىضىؽبْ ثوٌطب ئىضى، ضىٍٗر چولۇَ لىَىٓ ئٗھۋاٌضا لبالجحىڭالر. ٌېىىٓ ئىػالرصا ضىٍٗرگٗ لوغۇ

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئىّبٕٔي لىسؼىٓ ض ٍگۈزصى ۋٖ ئۇٔي صىٍىڭالرصا و روَٗ لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ 

ئىّبْ ئېَححىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ وبپىرٌىمٕي، ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىمىػٕي ۋٖ گۇٔبھ _ 

ٕي ٍبِبْ و رضٗجحي. ئٗٔٗ غۇٔضاق ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ وىػىٍٗر جوؼرا ِٗئطىَٗت ضبصىر لىٍىػ

 ٍوٌضا ثوٌؽۇچىالرصۇر.

_  ضىٍٗرگٗ ٔېطىپ ثوٌؽبْ ثۇ ٍبسػىٍىك ئبٌالھٕىڭ پٗزٌي ۋٖ ٔېّىحي ثىٍْٗ ثوٌضى. ئبٌالھ  7

ثىٍْٗ  ٔېّٗجىٗ غۈوۈر لىٍؽۇچىالرٔي ثىٍگۈچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي جٗلضىر لىٍىػحب ھېىّٗت

 ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_  ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئىىىي گۇرۇھ ئۇرۇغۇ  لبٌطب، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ  8

وىحبثي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ضۈٕٔىحي ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىػمب ۋٖ ئۇٔىڭؽب رازى ثوٌۇغمب صٖۋٖت 

رۇھٕىڭ ثىرى ئىىىىٕچىطىگٗ لىٍىپ، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي جۈزٖ  لوٍۇۈالر، ئٗگٗر ئۇ ئىىىي گۇ

جبجبۋۇز لىٍطب ۋٖ ھ وۈِٕي لوثۇي لىٍّىطب، جبجبۋۇز لىٍؽۇچي جٗرٖ  جبوي ئبٌالھٕىڭ ۋٖ 

پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھ وّىگٗ لبٍحمبٔؽب لٗصٖر ئۇالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇۈالر، ئٗگٗر ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ۋٖ 

ئبصىٍٍىك ثىٍْٗ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ھ وّىگٗ لبٍحطب، ھېچمبٍطي جٗرٖپىٗ ٍبْ ثبضّبً ئۇالرٔي 

ئٗپٍٗغحۈرۈ  لوٍۇۈالر، ھ وۈَ لىٍؽبٔضا ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ 

 و رضٗجّىطىضىٓ چىمىپ وٗجّٗۈالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبصاٌٗجٍىه ثوٌؽبٔالرٔي صوضث جۇجىضۇ.

_  لېرىٕضىػىڭالر ثىر_  ِۇئّىٍٕٗر ھٗلىمٗجْٗ صىٕضا لېرىٕضاغالرصۇر، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىىىي  16

ثىرى ثىٍْٗ ئۇرۇغۇ  لبٌطب، ئۇالرٔىڭ ئبرىطىٕي جۈزٖ  لوٍۇۈالر. رٖھّٗجىٗ ئېرىػىػىڭالر ئۈچۈْ 

 ھِّٗٗ ئىػىڭالرصا ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  11

لٗۋَ ٍٗٔٗ ثىر ِۇئّىٓ لٗۋِٕي ِٗضشىرٖ لىٍّىطۇْ، ثٌٗىي ِٗضشىرٖ لىٍىضىؽبٔالر! ثىر ِۇئّىٓ 

لىٍىٕؽۇچي لٗۋَ ِٗضشىرٖ لىٍؽۇچي لٗۋِضىٓ ٍبسػي ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرِۇ ِۇئّىٓ 

ئبٍبٌالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍّىطۇْ، ِٗضشىرٖ لىٍىٕؽۇچي ئبٍبٌالر ِٗضشىرٖ لىٍؽۇچي ئبٍبٌالرصىٓ 

ثىرىڭالرٔي ئٍٗىجٍىّٗۈالر، ثىر _ ثىرىڭالرٔي ٍبِبْ و رۈٌىضىؽبْ  ٍبسػي ثوٌۇغي ِۇِىىٓ. ثىر _ 

ٌٗلٍِٗٗر ثىٍْٗ چبلىرِبۈالر، ضىٍٗر ئىطالِؽب وىرىپ، ھٗلىمٗجٕي چۈغٗٔگٗٔضىٓ وېَىٓ، 

ِٗضشىرٖ، لىٍىع، ٍبِبْ ٌٗلٍِٗٗر ثىٍْٗ چبلىرىع، ئٍٗىجٍٗظ صېگٗٔضٖن گۇٔبھالر ثىٍْٗ 



ْٗ ٍبِبْ! وىّىي ثۇ گۇٔبھالرٔي لىٍؽبٔضىٓ وېَىٓ جٗۋثٗ ضۈپٗجٍىٕىع ۋٖ غۇٔضاق ئبجىٍىع ٔېّىضېگ

 لىٍّبٍضىىْٗ، ئۇالر ئبٌالھ جوضمبْ ئىػالرٔي لىٍىپ ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ لىٍؽبْ ثوٌىضۇ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  11

گۇِبْ لىٍىػحىٓ ضبلٍىٕىڭالر. چۈٔىي ثٗزى گۇِبٔالر  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ِۇئّىٍٕٗر ھٗلمىضٖ جوال

گۇٔبھحۇر. ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئٍٗىجىٕي ئىسصىّٗۈالر، ثىرا ثىرىڭالرٔىڭ ؼٍٗۋىحىٕي لىٍىػّبۈالر 

ثىراۋ جوؼرۇٌۇق ئۇ ٍبِبْ و رىضىؽبْ گٗپٕي ئۇ ٍوق ٍٗرصٖ ئېَحىػحۇر ، ضىٍٗرٔىڭ  —)ؼٍٗۋٖت 

ېَىػٕي ٍبلحۇراِضۇ؟ ضىٍٗر ئۇٔي ٍبِبْ و رىطىٍٗر. ثىرىڭالر ئ ٌگْٗ لېرىٕضىػىٕىڭ گ غىٕي ٍ

ئۇٔضالحب، ئۇٔىڭ ؼٍٗۋىحىٕي لىٍىػٕىّۇ ٍبِبْ و رۈۈالر. ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ 

ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىڭالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ 

 ب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼ

_ ئي ئىٕطبٔالر! غٗوطىسوي، ثىس ضىٍٗرٔي ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ئىجبرٖت ثىر ئبجىضىٓ  12

ثىرىڭالرصىٓ ئبرجۇق _  ۋٖ ھٗۋۋاصىٓ ئىجبرٖت ثىر ئبٔىضىٓ ٍبراجحۇق، ضىٍٗر ٔٗضٗة جٗھٗجحٗ ثىر

ؽبْ ٔۇرؼۇْ ِىٍٍٗت ۋٖ ئۇرۇق ئِٗٗش. ئ زئبرا جؤۇغۇغۇۈالر ئۈچۈْ ضىٍٗرٔي ٔٗضىٍٍىٕىپ و پىَىضى

لىٍضۇق. غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ئٗڭ ھ رِٗجٍىه ھېطبثٍىٕىضىؽىٕىڭالر ئٗڭ جٗلۋاصار 

 ثوٌؽبٍٔىرىڭالرصۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗلۋاصارالرٔي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇالرٔىڭ ئٗھۋاٌىضىٓ سٗۋٖرصارصۇر.

« ٍؽِٗجىرىگٗ ِۇوِّٗٗي ئىّبْ ئېَححۇقثىس ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٗ»_ ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗر9  13

ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔي ِۇوِّٗٗي ئىّبْ ئېَححۇق »صٍٖضۇ، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 

صٖۈالر، ئىّبْ جېشي صىٍىڭالرؼب وىرِىضى. ئٗگٗر ضىٍٗر « ثوٍطۇٔضۇق»صٖۋاٌّبۈالر، ٌېىىٓ ضىٍٗر 

ٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېچ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍطبۈالر، ئب

ٔٗرضىٕي وېٍّٗحىۋٖجٍّٗضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي 

ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئ زىٕي ِۇئّىٓ لىٍىپ و رضىحىپ 

 بر .ئٌِٗٗىَىحي ثبغمىچٗ ثوٌؽبٔالرؼب ئبگبھالٔضۇرۇظ ث

ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ _ غٗوطىسوي، ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗر  14

، ئبٔضىٓ ئىّبٔىضا لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ، لىّّٗجٍىه ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ

الر پۇي _ ِبٌٍىرى ثىٍْٗ، ئٗزىس جبٍٔىرى ثىٍْٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئٗٔٗ غۇ

 ئىّبٔىضا راضحچىً وىػىٍٗرصۇر.

ضىٍٗر ئبٌالھمب صىٕىڭالرٔي ۋٖ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗرگٗ ئېَحمىٕىي،  15

صىٍىڭالرصىىىٕي ئۇلحۇرۇ  لوٍّبلچىّۇ؟ ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗىٕي ثىٍىپ 

ۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب صىٍىڭالرصىىي جۇرىضۇ ئِٗٗضّۇ؟ ثىٍىڭالروي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي جوٌۇق ثىٍگ

 «.ئىّبْ ٍبوي وۇـرى، ٍبسػىٍىك ٍبوي ٍبِبٍٔىك ھٗرگىس ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر



_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ضٗھراٌىك ئٗرٖثٍٗر ضبۈب ئ زٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ثوٌؽبٍٔىمىٕي، ضبۈب  16

ضىٍٗر ِبۈب »ىٕىي، ئٗگٗغىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ضبۈب ٍبرصَٖ لىٍؽبٍٔىمىٕي ِىٕٕٗت لىٍىۋاجىضۇ. ئۇالرؼب ئېَحم

ئىطالِؽب وىرگٍٗٔىىىڭالرٔي ِىٕٕٗت لىٍّبۈالر، چۈٔىي ئۇٔىڭ پبٍضىطي ئ زۈۈالرؼب ثوٌىضۇ. ئٗگٗر 

ضىٍٗر ئىّبٔىڭالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئىّبٔؽب ھىضاٍٗت لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ 

 «.ضىٍٗرگٗ ِىٕٕٗت لىٍىػمب ھٗلٍىمحۇر

الرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىجٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئۇٔىڭؽب ھېچ _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبضّبٔ 17

ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئٌِٗٗىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٔضىٓ 

غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ، ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ، ئٌِٗٗىڭالر ٍبسػي ثوٌطب ِۇوبپبت، ٍبِبْ 

 ثوٌطب جبزا ثېرىضۇ.



 لبف ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ لبؾ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ئبٌالھ غٗرٖپٍىه  1

 ۋٖ ئۇٌۇغ لۇرئبْ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي،

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر )ئىٕىبر لىٍىع ثىٍٗٔال _ ئبٌالھٕي ۋٖ  1

لبٌّبً  ثٌٗىي ئ زٌىرىگٗ ئ ز ئىچىضىٓ ثىر ئبگبھالٔضۇرؼۇچي وېٍىپ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 ثۇ ئٗجٗثٍىٕٗرٌىه ثىر ئىػحۇر،»ئبگبھالٔضۇرؼبٍٔىمىضىٓ ئٗجٗثٍىٕىپ وٗجحي، ئۇالر9 

ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ لبٔضاق جىرىٍىپ ئٗضٍىّىسگٗ لبٍحىّىس؟ ثۇ ئٌِٗٗگٗ _ ثىس ئ ٌۈ  جوپب  2

 صېَىػحي.« ئېػىػي ثٗوّۇ ٍىراق ثىر لبٍحىػحۇر

_ ثىس زېّىٕٕىڭ ئۇالرٔىڭ جٗضٗجٍىرىضىٓ لبٔچىٍىه ٍٗ  وٗجىٍٗٔىىىٕي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىپ  3

ٍبجىضا ۋٖ ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ جۇرىّىس، ثىسٔىڭ ٍېٕىّىسصا  ئ زگٗرجىٍىػحىٓ ضبلالٔؽبْ، ئۇالرٔىڭ ھب

 ثىر وىحبة ثبر.« ٌٗۋھۇٌّٗھپۇز صٖ  ئبجىٍىضىؽبْ»ثوٌىضىؽبْ ثبرٌىك ئىػالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ  

_ ئبغۇ ِۇغرىىالر ثوٌطب ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍضى، غۇۈب ئۇالر ِٗۋلٗضىس،  4

 لبالٍّىمبْ ھبٌٗجحٗ جۇرۇۋاجىضۇ.

ېَىٕىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىػحب ثۇ ھٗلىمٗجٍٗرٔي ثىٍّىضىّۇ؟ ئۇالر _ ئۇالر ئ ٌگٗٔضىٓ و 5

ئۈضحىضىىي ئبضّبٕٔي و رِىضىّۇ؟ ثىسٔىڭ ئۇٔي لبٔضاق ثٗرپب لىٍؽبٍٔىمىّىسؼب، ئۇٔي ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ 

لبٔضاق ثېسىگٍٗٔىىىّىسگٗ، ئۇٔىڭضا ھېچمبٔضاق ٍوچۇق ٍولٍۇلىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ ثبرٌىك ئٍٗىجٍٗرصىٓ سبٌىٌ، 

 ِّٗي ئىىٍٗٔىىىگٗ لبرىّبِضۇ؟ِۇوٗ

_  ٍٗر ٍۈزىٕي وٗڭ لىٍضۇق، ئۇٔي ئۈضحىضٖ ٍبغىؽىٍي ثوٌىضىؽبْ لىٍضۇق، زېّىٕٕي جٗۋرٖ   6

وٗجّىطۇْ صٖ ، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ِۇضحٗھىَٗ جبؼالرٔي ئورۇٔالغحۇرصۇق ۋٖ زېّىٕضا لبرىؽبٔالرٔي 

 ۈٍِۈوٍٗرٔي ئ ضحۈرصۇق.سۇغبي لىٍىضىؽبْ ھٗر جۈرٌۈن، جوٌىّۇ چىراٍٍىك ۋٖ پبٍضىٍىك ئ ض

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبرچٗ ِٗۋجۇصاجٕي ۋٖ ئ زىٕىڭ  7

چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ گۈزٖي ضٗٔئٗجٍٗرٔي ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب جٗۋثٗ 



ھٗلىمٗجٍٗرٔي و رضۇْ صٖ  لىٍىضىؽبْ ھٗرثىر ثٗٔضٖ ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجطۇْ، جبھبٌٗجحىٓ لۇجۇٌۇ  

 ٍبراجحي.

ثۇٌۇجحىٓ و   ِٗٔپٗئٗجٍىه ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرصۇق. ئبغۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ ٔۇرؼۇْ  – 16_   8

صٖي _ صٖرٖسٍىرى ثوٌؽبْ ثبؼالرٔي ۋٖ ئبغٍىمالرٔي، ئېگىس ئ ضىْٗ، ِېۋىٍىرى ضبٔجبق _ ضبٔجبق 

 ثوٌۇ  وٗجىْٗ سورِب صٖرٖسٍىرىٕي ئ ضحۈرصۇق.

رٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثٗٔضىٍٗرٔىڭ رىسلي ئۈچۈْ زېّىٕضىٓ چىمىرىپ ثٗرصۇق، ئۇالر _  ثۇال 11

ثۇٔىڭضىٓ ئ زٌىرىٕىڭ ئېھحىَبجىؽب لبرا  پبٍضىٍىٕىضۇ. ثىس ثۇٌۇجحىٓ ٍبؼضۇرؼبْ ئبغۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ 

ضۇضىسٌىمحىٓ لۇرۇ  وٗجىْٗ، ھېچجىر ئ ضۈٍِۈن ٍوق ئ ٌۈن زېّىٕٕي جىرىٍضۈرصۇق. ثىس لىَبِٗت 

 وٍٗرٔي ئٗٔٗ غۇ لۇپمۇرۇق زېّىٕٕي جىرىٍضۈرگٗٔضٖن جىرىٍضۈرۈ  لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىرىّىس. وۈٔي ئ ٌۈ

[ لۇرٍٖع ِۇغرىىٍىرىضىٓ ثۇرۇْ ٔۇھ لٗۋِي، رٖش ئبھبٌىطي، ضِٗۇص، ئبص، پىرئٗۋْ، 13_  11

ئبغۇالرٔىڭ ھِّٗىطي پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي  —ٌۇت لٗۋٍِىرى، ئٍٗىٗ ئبھبٌىطي ۋٖ جۇثجٗ لٗۋِي 

ېگْٗ ئىضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبزاة ئۇالرؼب جېگىػٍىه ٍبٌؽبٔچي ص

 ثوٌضى.

_ ثىس ِٗۋجۇصاجٕي ئٗڭ صٖضٍٗ  ٍولحىٓ ثبر لىٍىػحب ئبجىس وٌٗضۇلّۇ؟ ھٗرگىس ئبجىس  14

وٌّٗىضۇق. ئۇٔضالحب، ثىس ِٗسٍۇلبت ئ ٌۈ  جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي لبٍحىضىٓ 

ٍبرىحىپ ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرِىس. ثىسگٗ ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ جوضبٌؽۇ ثوالٌّبٍضۇ، 

ٔېّىٕي سبٌىطبق غۇٔي لىٍىّىس. ئِّٗب ئۇالر لىَبِٗت وۈٔىضىىي جىرىٍىع ۋٖ ھېطبة ٍِٗضأىؽب 

 جوپٍىٕىع جوؼرۇٌۇق گۇِبٔضىضۇر.

ىگٗ وٌٗحۈرگٍٗٔىرىٕي ثىٍىپ جۇرىّىس، _  ھٗلىمٗجْٗ ئىٕطبٕٔي ثىس ٍبراجحۇق، ثىس ئۇٔىڭ و ۈٍ 15

 ثىس ئىٕطبٔؽب ئۇٔىڭ جبْ جوِۇرىضىّٕۇ ٍېمىّٕىس.

_  ئىٕطبٕٔىڭ ئوڭ جٗرىپىضٖ ۋٖ ضوي جٗرىپىضٖ ئوٌحۇرۇ  سبجىرىٍٍٗضىؽبْ ئىىىي پٗرىػحٗ  16

ثوٌۇ ، ئوڭ جٗرٖپحىىىطي ئۇٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي ٍبزىضۇ، ضوي جٗرٖپحىىىطي ئۇٔىڭ ٍبِبْ 

 ي ٍبزىضۇ.ئٌٍِٗٗىرىٕ

_  ئىٕطبْ لبٔضالال ثىر ض زٔي لىٍطۇْ، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔىڭ ٍېٕىضا و زىحىپ جۇرىضىؽبْ ۋٖ  17

 ٍبزىضىؽبْ ِٗسطۇش پٗرىػحٗ ثوٌىضۇ.

_ ئ ٌۈِٕىڭ ضٗوراجي چولۇَ وېٍىضۇ، ئۇٔي لبٍحۇرۇظ ٍبوي ئۇٔىڭضىٓ لېچىپ لۇجۇٌۇظ  18

 اجمبْ ٔٗرضىضۇر.ِۇِىىٓ ئِٗٗش. ئي ئىٕطبْ! ثۇ ضْٗ ئٗزٌٖضىٓ لېچىپ وېٍىۋ



_ سبالٍىمٕي جىرىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ ئىىىىٕچي لېحىُ ضۇر چېٍىٕىضۇ، ئٗٔٗ ئبغۇ چېٍىع ئبٌالھ  16

 وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ وۈٔضٖ ثوٌىضۇ.

_ ھٗرثىر ئىٕطبْ ھېطبة ٍِٗضأىؽب ئىىىي پٗرىػحٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ وېٍىضۇ. ئۇالرٔىڭ ثىرى  11

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ گۇۋاھٍىك _  ىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي ئۇٔي ھٍٗضٖ  ِبۈىضۇ، ٍٗٔٗ ثىرى ئۇٔ

 ثېرىضۇ. 

ئي ئىٕطبْ! ضْٗ ھبزىر و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ِۇغۇ وۈٔضىٓ ؼٗپٍٗجحٗ ئىضىڭ، »_ ئۇٔىڭؽب9  11

ئِٗضى ضېٕىڭ صىٍىڭٕي ٍ گىۋاٌؽبْ پٗرصٖۈٕي ئېٍىپ جبغٍىضۇق، ؼٗپٍٗت ضٗٔضىٓ ٍولىٍىپ وٗجحي. 

 صېَىٍىضۇ.« ھبٍىحي ثٗن ئ جىۈرٌىػىپ وٗجحيغۇۈب ثۈگۈْ و زۈڭ و رۈغحٗ ٔب

ِبٔب ثۇ ئۇٔىڭ ٔبِٗ _ ئِٗبٌىضۇر، ھبزىر ئۇ ِېٕىڭ ئبٌضىّضا »_ ئۇٔىڭؽب گۇۋاھ ثوٌؽبْ پٗرىػح9ٗ  12

 صٍٖضۇ.« جٍَٗبرصۇر

[ ئبٌالھ ئىٕطبٔالر ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، ھٗرثىر ئىٕطبٕٔي 15_  13 

وۇـرىضا چىڭ جۇرؼۇچي، »ھٍٗضٖ  ِبۈؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب گۇۋاھ ثوٌؽبْ ئىىىي پٗرىػحىگٗ ئِٗر لىٍىپ9 

ھولۇلالرٔي ئبصا لىٍىػحىٓ ثبظ  _  ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمۇچي، ئۈضحىضىىي ھٗق

چېگراضىضىٓ چىمىپ وٗجىۈچي، ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ زۇٌۇَ  _  جبرجمۇچي، ئبٌالھٕىڭ چٗن

لىٍىػحب ھٗصصىضىٓ ئبغمۇچي، ئبٌالھٕىڭ ۋٖصىطىگٗ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرؼبٍٔىرىؽب غٗن وٌٗحۈرگۈچي، 

ئبٌالھمب ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرۈ ، ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضبسحب ئىالھالرؼب 

 صٍٖضۇ.« لۇٔؽۇچي ھٗرثىر وبپىرٔي غىضصٖجٍىه صوزار ئبزاثىؽب جبغالۈالرچو

ئي رٖثجىّىس! ِْٗ ئۇٔي ئبزصۇرِىضىُ، ٌېىىٓ ئۇ »_ صۇَٔبصا ئۇٔىڭ ھِٗراھي ثوٌؽبْ غٍٗحب9ْ  16

 صٍٖضۇ.« ئ زى ھٗلىمٗجحىٓ ئىٕحبٍىٓ ٍىراق، چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىضى

ضا ھېطبة ٍِٗضأىضا جۇرۇ  صٖۋاالغّبۈالر، چۈٔىي ضىٍٗر ثۈگۈْ ِېٕىڭ ئبٌضىّ»_ ئبٌالھ9  17 

ثۇٔىڭ ھېچ پبٍضىطي ٍوق. صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ضىٍٗرٔي وىّىي ِېٕي ئىٕىبر لىٍطب ۋٖ ِبۈب 

 ئبضىٍَىك لىٍطب ئۇٔي لبجحىك جبزاالٍّْٗ صٖ  ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئىضىُ.

ٕىڭ گۇٔبھي ضٗۋٖثٍىه ٍٗٔٗ _ ِېٕىڭ صٖرگبھىّضا ض ز ئ زگٗرٍِٗضۇ، ِْٗ ثٗٔضىٍىرىّضىٓ ثىرى 18

پبوىحالر ثىٍْٗ ئىطپبجالٔؽبٔضىٓ  _  ثىرىٕي جبزاٌىّبٍّْٗ، وىّٕي جبزاٌىطبَ ئۇٔي گۇٔبھي صٌٖىً

 صٍٖضۇ.« وېَىٓ جبزاالٍّْٗ، ھېچىىّگٗ ئۇۋاي لىٍؽۇچي ئِٗٗضّْٗ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ غۇٔي ئېَحمىٕىي، لىَبِٗت وۈٔي ثىس جٗھِٕٗٔٗگ9ٗ  26

صٍٖضۇ. « ئىٕطبْ ۋٖ جىٕالرٔىڭ گۇٔبھىبرٌىرىضىٓ ٍٗٔٗ ثبرِۇ؟»صٍّٖىس، جٗھ9َٕٗٔٗ  «جوغحۇۈّۇ؟»



ثوٌضى ِْٗ جوٌۇ  »ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب لٗصىّىٕي لوٍىضۇ. ثۇ چبؼضا جٗھَٕٗٔٗ جبرٌىػىضۇ ۋٖ 

 صٍٖضۇ.« وٗجحىُ، ِٗٔضٖ ئورۇْ لبٌّىضى

رگىس ٍىراق ثوٌّبٍضۇ. ئۇالر _ جٕٗٔٗت جٗلۋاصارالرؼب ٍېمىٕالغحۇرۇٌىضۇ ۋٖ ئۇالرصىٓ ھٗ 21

 جٕٗٔٗجٕي و رۈ  جېشىّۇ سۇغبي ثوٌىضۇ.

ئي جٗلۋاصارالر! ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ »[ جٕٗٔٗت ئٗھٍىگٗ ِۇٔضاق صېَىٍىضۇ9 22_  21

جٕٗٔٗت ِۇغۇصۇر، ثۇ جٕٗٔٗت گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ ئبٌالھمب ٍۈزٌٗٔگْٗ، ثبرٌىك پٗرزٌٗرٔي ئ ز 

، ضبۋاثٍىك ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ، صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ۋالحىضا جوٌۇق ئورۇٔضا 

ئبٌالھحىٓ لورلمبْ ۋٖ ئبٌالھمب گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ پبوالٔؽبْ ئىشالضّْٗ لٌٗت ثىٍْٗ 

 ئۇچراغمبْ وىػىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ سبضحۇر. 

ىمالرصىٓ ئبِبْ ثوٌؽبْ ھبٌضا ثبرٌىك ئبپٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ھٗرلبٔضاق ٍبِبٍٔ» _ ئۇ ِۇئّىٍٕٗرگٗ  23

 صېَىٍىضۇ.« جٕٗٔٗجىٗ وىرىڭالر، ثۇ ِٗۈگۈ لېٍىع وۈٔىضۇر

_ ئۇالرؼب جٕٗٔٗجحٗ ئ زٌىرى سبٌىؽبْ ٔېّٗجٍٗر ثبر ۋٖ ثىسٔىڭ ھۇزۇرىّىسصا ئۇالرؼب ئبجب  24

ي لىٍؽبْ ٔېّٗجٍىرىّىسصىٓ ئبالھىضٖ ثوٌؽبْ وبجحب ثىر ٔېّٗت ثبر. ئۇ ثوٌطىّۇ، ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕ

 و رۈغحۇر. 

_ ثىس لۇرٍٖع ِۇغرىىٍىرىضىٓ ثۇرۇْ و پٍىگْٗ لٗۋٍِٗرٔي ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. ئۇالر ثۇ  25

ِۇغرىىالرؼب لبرىؽبٔضا ثٗن وۈچٍۈن، جبزاٌىػي ثٗن لبجحىك لٗۋٍِٗر ئىضى. ئۇالرؼب ھبالوٗت 

ٍۈزٌٗٔگٗٔضٖ لبچىضىؽبْ جبً ثبرِىضۇ صٖ  ھٗرلبٍطي غٗھٗرٌٗرٔي وېسىپ چىممبْ ئىضى. 

 ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لبچمىٍي ثوالِضۇ؟!

_ غٗوطىسوي، ثۇرۇٔمي لٗۋٍِٗرٔىڭ ھبالن لىٍىٕىػىضا ئٗلٍىٕي ئىػٍىحٌٍٗٗضىؽبْ ٍبوي  26

 و ۈۈي لوٍۇ  ئبۈالٍضىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر.

ي _ غٗوطىسوي، ثىس ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ثبرچٗ ِٗۋجۇصاجٕ 27

ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجحۇق. ئۇالرٔي ٍبرىحىػحب ثىسگٗ ھېچمبٔضاق ھبرصۇق ٍٗجىىٕي ٍوق. )ئبٌالھٕىڭ ثۇ 

 لۇصرىحي ئۇٔىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىضۇ .

ىڭ _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ وبپىرالرٔىڭ ثىھۇصٖ ض زٌىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ، ئبٌالھ ئۇالرٔ 36_  28

لىٍّىػٍىرىٕي و رۈ  جۇرىضۇ. وۈْ چىمىػحىٓ ئىٍگىرى ثبِضات ٔبِىسىٕي، وۈْ پېحىػحىٓ ئىٍگىرى 

ئٗضىر ٔبِىسىٕي ئولۇؼىٓ، ثبغمب ٔبِبزالرٔىّۇ ۋالحىضا ئولۇؼىٓ، وېچىضٖ جٗھٗججۇص ئولۇؼىٓ، ھٗر 

 ٔبِبزصىٓ وېَىٓ رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ  جٗضجىھ ئېَحمىٓ.



راـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ضۇر چېٍىپ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىط 31_  31
(77 

ٍېمىٓ ثىر جبٍضىٓ ٔىضا  

لىٍىضىؽبْ وۈٔضٖ ٔىضاؼب لۇالق ضبٌؽىٓ. ئۇ وۈٔضٖ ثبرٌىك سبالٍىك ضۇرٔىڭ ئبۋازىٕي غٗن _ 

 غۈثھىطىس ئبۈالٍضۇ، ئٗٔٗ غۇ لٗثرىضىىي ئ ٌۈوٍٗرٔىڭ لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىع وۈٔىضۇر.

صۇَٔبصا ٍبغىحىّىس  ۋٖ ۋاپبت لىٍضۇرىّىس. لىَبِٗت وۈٔي _ ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئىٕطبٔالرٔي  33_  32

ثبرٌىك سبالٍىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزاٌىرىٕي ئېٍىع 

ئۈچۈْ ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ ٍٗر ٍېرىٍىپ لٗثرىضىىي ئ ٌۈوٍٗر جىرىٍىپ چبلىرىٍؽبْ 

ىضۇ. ئۇالرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب ثۇٔضاق ٍىؽىع ثىس ئۈچۈْ جوٌىّۇ جٗرٖپىٗ لبرا  جېس چىمىپ وېٍ

 ئبضبٔضۇر.

_ ثىس ِۇغرىىالرٔىڭ ئبٌالھمب ج ھّٗت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىپ صٍٖضىؽبْ  34

ض زٌىرىٕي ئوثضاْ ثىٍىّىس. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔي ئىطالِؽب وىرىػىٗ زورٌىؽۇچي ئِٗٗش، 

ٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ئۈچۈٔال ئٗۋٖجحىُ. غۇۈب، ضْٗ ِېٕىڭ چۈٔىي ِْٗ ضېٕي ھ

ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىّضىٓ لورلىضىؽبٔالرؼب لۇرئبْ ثىٍْٗ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽىٓ. چۈٔىي ِېٕىڭ 

 ٔٗضىھٗجىٗ لۇالق ضبٌّبٍضۇ._  ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىّضىٓ لورلّبٍضىؽبٔالر ۋٖز

 

                                                             
و زصٖ جۇجۇٌىضۇ.  چېٍىػي ٔىڭ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ضۇرثوٌۇ ، ئۇ ئىطراـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ٔىضا لىٍؽۇچي  77)

ھِّٗٗ  ضۇر چېٍىػىضاثىٍْٗ ھِّٗٗ جبٍٔىك ئ ٌىضۇ، ئىىىىٕچي لېحىٍّىك  ضۇر چېٍىػيچۈٔىي ثىرىٕچي لېحىٍّىك 

 جىرىٍىپ لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىضۇ.



 زارىيبت ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئبٌالھ جوپىالرٔي ضورىؽۇچي غبِبٌالر ثىٍْٗ، و   ِىمضارصىىي ٍبِؽۇرٔي و جۈرگۈچي  5_  1

ثۇٌۇجالر ثىٍْٗ، صېڭىسالرصا ٍېٕىه ِبۈؽۇچي وېّىٍٗر ثىٍْٗ، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي ثٗٔضىٍىرى ئبرىطىضا 

لىٍؽۇچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ئي ئىٕطبٔالر! ئبسىرٖجحٗ جىرىٍىع، ثۇ جٗلطىُ 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ثېرىع ھٗلمىضٖ ضىٍٗرگٗ لىٍىٕؽبْ ۋٖصٖ  –صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 

 غٗوطىس راضححۇر، ئۇ چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ.

ضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ئي وبپىرالر! ئبٌالھ چىراٍٍىك ٍبرىحىٍؽبْ ئبضّبْ ثىٍْٗ لٗ [8_  6 

ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔىڭ لۇرئبْ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗىططبالَ ھٗلمىضىىي گېپىڭالرٔىڭ جۇجبِي ٍوق. 

ئىّبٔضىٓ ثۇرىۋېحىٍگْٗ ئبصَٖ لۇرئبٔضىٓ ۋٖ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ثۇرىۋېحىٍىضۇ. ثۇ ئۇٔىڭ 

ٍٗٔىىي ئۈچۈٔضۇر. غۇۈب، ئۇ ٍبسػىٍىممب ٍوي پبوىحٍىرىضىٓ ٍۈز ئ رۈگ_  ئبٌالھٕىڭ ئوپئوچۇق صٌٖىً

 جبپبٌّىؽبْ.

_ ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبززاپالرؼب ٌٗٔٗت ثوٌطۇٔىي، ئۇالر وۇـرى ۋٖ  11_  16

 ئبزؼۇٍٔۇلمب پبجمبْ ؼبپىٍالرصۇر، وۇـرىٍىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌؽۇچىالرصۇر.

ضىٍٗر صېگْٗ »ضشىرٖ لىٍىپ9 _ ئۇ وبززاپالر لىَبِٗت وۈٔىگٗ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىحىٓ ئۇٔي ِٗ 11

 صٖ  ضوراٍضۇ.« ئۇ ھېطبة ثېرىع ۋٖ جبزاٌىٕىع وۈٔي لبچبْ ثوٌىضۇ؟

_ وبپىرالر جبزاٌىٕىضىؽبْ وۈْ ثوٌطب ئۇالر صوزاسحب و ٍضۈرۈٌىضىؽبْ وۈٔضۇر. ئۇالرؼب  13_  12

 ضىٍٗر صۇَٔبصىىي چېؽىڭالرصا جېسرٖن وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئبزاثىڭالرٔي»صېَىٍىضۇوي، 

 «.جېحىڭالر

غٗوطىسوي، ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗر وبجحب جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ۋٖ ئېمىپ جۇرىضىؽبْ  [15_  14 

ثۇاللالرٔىڭ ئبرىطىضا ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب ئۇالر ئبرزۇ لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئبجب لىٍىضۇ. 

ا جبپػۇرۇ  ئبٌىضۇ. چۈٔىي، ئۇالر ئۇالر ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي جبِبِْٗ رازى ثوٌؽبْ ۋٖ جوٌىّۇ سۇغبي ھبٌض

ثۇ ٔېّٗجٍٗرگٗ ئېرىػىػحىٓ ثۇرۇْ صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا جبئٗت _ ئىجبصٖجٕي ِۇوِّٗٗي لىٍىضىؽبْ 

 وىػىٍٗر ئىضى.



_ ئۇالر وېچىطي ئبز ئۇسالٍححي، رٖثجىٕىڭ رازىٍىمي ئۈچۈْ جٗھٗججۇص ٔبِىسى  17_  16

ضات ٔبِىسىضىٓ ثۇرۇْ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىپ، ئولۇٍححي، وېچىٕىڭ ئبسىرلي ۋالىحٍىرىضا ۋٖ ثبِ

 رٖثجىضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٍٗححي. 

_ ئۇالرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرىضا ھبجٗجٍىرىٕي وىػىٍٗرصىٓ جىٍٍٗضىؽبْ ِوھحبجالرٔىڭ ۋٖ ھبٍب  18

 لىٍىپ جىٍىٍّٗضىؽبْ ئېھحىَبج ئىگىٍىرىٕىڭ ھٗلمي ثبر ئىضى.

ھ ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئېحىمبص لىٍىضىؽبْ، زېّىٕضا ئبٌالھٕىڭ ٍٗوىٗ _ ٍېگبٔٗ ئىال _ 16

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ، ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىٕي 

 و رضىحىضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر ۋٖ ئىجرٖجٍٗر ثبر. 

_ ضىٍٗرٔىڭ ئ زۈۈالرصا ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗر ۋٖ  11

ٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئىجبصٖجٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىٕي ضىٍ

و رضىحىضىؽبْ ئىجرٖجٍٗر ثبر. ضىٍٗر ثۇالرصىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضىڭالرِۇ؟ ثۇالرٔي و رٍِٗۋاجبِطىٍٗر؟ 

 ئىجرٖت ئبٌّبِطىٍٗر؟

ػىٍىك، ٍبِبٍٔىك، ِۇوبپبت _ ئبضّبٔضا ضىٍٗرٔىڭ رىسلىڭالر ثبر. ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ٍبس 11

 ۋٖ جبزا لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي جٗلضىر لىٍىٕىپ ٍېسىٍىپ وٗجىْٗ.

_ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ِۇثبرٖن زاجي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ضىٍٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ  12

ىؽبٔضٖن ٔٗرضىٍٗر غٗوطىس راضححۇر. ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔىڭ ئبؼسىڭالرصىٓ چىمىۋاجمبْ گٗپىٗ غٗن لىٍّ

 ئۇٔىڭؽب لٗجئىٌ غٗن لىٍّبۈالر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئىجراھىّٕىڭ ھ رِٗجٍىه ِېھّبٍٔىرى ھٗلمىضىىي سٗۋٖر  14_  13

« ضبالَ»وٌٗضىّۇ؟ ئۇالر پٗرىػحىٍٗر ئىضى. ئۇ پٗرىػحىٍٗر ئىجراھىّٕىڭ ٍېٕىؽب وىرگٗٔضٖ، ئۇٔىڭؽب 

صٖ  ضبالِٕي ئىٍىه « ۇظ ئبصٍِٖٗرؼۇۋٖ ئٌٍٗٗىۇَ ئٗضطبالَ، ضىٍٗر ٔبجؤ»صېضى، ئىجراھىُ 

 ئبٌضى.

[ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ئبضحب ئبئىٍىطىٕىڭ ٍېٕىؽب وىرىپ وېحىپ، ثىر ضېّىس ِوزإٍي 17_  15

ثوؼۇزٌىضى، ئۇٔي وبۋا  لىٍىپ ئېٍىپ چىمىپ، ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب لوٍضى ۋٖ ئۇالرٔي ٍېَىػىٗ جٗوٍىپ 

ېّىگٍٗٔىىىٕي و رۈ ، ئۇالرصىٓ لورلۇغمب صېضى. ئىجراھىُ ئۇالرٔىڭ ٍ« ٍېِّٗطىٍٗر؟»لىٍىپ9 

صېضى ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبٍبٌي ضبرٖٔىڭ ثىر « لورلّىؽىٓ، ثىس ئبٌالھٕىڭ ئٌٗچىٍىرى»ثبغٍىضى، ئۇالر9 

ئوؼۇي جۇؼۇ  ثېرىضىؽبٍٔىمي، وېَىٕچٗ ئۇ ثبٌىٕىڭ ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ صىٕىٕي ثىٍىضىؽبْ ئبٌىُ وىػي 

 ئۇ ئىطھبق ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىضى. ثوٌىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرصى.



_ ئىجراھىّٕىڭ ئبٍبٌي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگْٗ ض زٌىرىٕي ئبۈٍىؽبٔضىٓ  26_  18

ِْٗ ثىر »وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ئبٌضىؽب ۋارلىرا  وېٍىپ، ھٍٗرأٍىمحىٓ ئ زىٕىڭ ٍۈزىٕي وبچبجال 9 

رٖثجىڭ »ػحىٍٗر ئۇٔىڭؽب9 صېضى. پٗرى« جۇؼّبش ِوِبً جۇرضبَ، ئِٗضى لبٔضالّۇ جۇؼىّْٗ؟

غۇٔضاق صېضى. ثىس ئۇٔي ئٍْٕٗٗ ٍٗجىۈزصۇق. رٖثجىڭ ئۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. غۇۈب، ئۇٔىڭ 

لۇصرىحىضىٓ ھٍٗراْ لبٌّىطبۈّۇ ثوٌىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ئىػٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ ئ ز 

 صېضى.« وثضاْ ثىٍىضىؽبْ زاجحۇرٍوٌىضا لىٍىضىؽبْ، ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔېّىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ئ

ئي ئٌٗچىٍٗر! »_ ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھٕىڭ پٗرىػحىٍىرىگ9ٗ  23_  21

غٗوطىسوي، ثىس 9 »صېضى. ئۇالر« ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌضى، ٔېّٗ ئىع ثىٍْٗ ئٗۋٖجىٍضىڭالر

ّىگٍٗٔىىحىٓ   رٖزىً لىٍّىػالرٔي ضبصىر لىٍؽبْ ثىر  لٗۋِگٗ ئبٌالھمب ئىػٗٔ

ئٗۋٖجىٍضۇق، ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضا  گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ 

ر ئۈچۈْ ثٌٗگٗ لوٍۇٌؽبْ ضبپبي جبغالرٔي ٍبؼضۇرۇ  ھبالن ٗئبغمبْ ئبغۇ لٗۋٍِ

 صېضى.« لىٍىػمب ئٗۋٖجىٍضۇق

 _ )ھبالن ثوٌّىطۇْ صٖ   ئۇ غٗھٗرصىىي ِۇئّىٍٕٗرٔي صٖرھبي ضىرجمب چىمىرىۋٖجحۇق. 24

_ ثىس ئۇ غٗھٗرصٖ ِۇضۇٌّبٔالرصىٓ پٗلٗت ثىر ئبئىٍىٕىال جبپحۇق. ئۇ ثوٌطىّۇ ٌۇت  25

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبئىٍىطي ئىضى.

_ ثىس ئۇ غٗھٗرصٖ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحىگٗ ۋٖ وبپىرالرٔي لبٔضاق جبزاٌىؽبٍٔىمىؽب صاالٌٗت  26

لورلىضىؽبٔالرٔىڭ ئىجرٖت ئېٍىػي لىٍىضىؽبْ ئبزاة ئىسٔبٌىرىٕي لبٌضۇرصۇق. ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 

 ئۈچۈٔضۇر.

_ ثىسٔىڭ ِۇضبٔي پىرئٗۋْ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىٕىڭ وبجحىجبغٍىرىؽب ِ جىسىٍٗر ثىٍْٗ ۋٖ  28_  27

پبوىحالر ثىٍْٗ ئٗۋٖجىٍٗٔىىىّىسصٖ، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبٔالر ئۈچۈْ  –ئوپئوچۇق صٌٖىً 

لۇصرىحىگٗ ۋٖ لوغۇٍٔىرىؽب ئىػىٕىپ، ئىّبْ ئېَحىػحىٓ  _  ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ثبر. پىرئٗۋْ ئ زىٕىڭ وۈچ

 صېضى.« ثۇ ثىر ضېھىرگٗر ٍبوي ِٗجٕۇٔضۇر»ثبظ جبرجحي ۋٖ ِۇضبٔي9 

_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىس پىرئٗۋٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ لوغۇٔىٕي جبزاٌىضۇق، ئۇالرٔي صېڭىسؼب جبغٍىضۇق،  36

 ِبالِٗت ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثىرىضۇر.پىرئٗۋْ ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ زاٌىٍّىمي ضٗۋٖثٍىه ئ زىگٗ 

_ ئبص لٗۋِىٕىڭ لىططىطىضٖ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھبالوىحىضٖ پىىىر ٍۈزگۈزىضىؽبْ وىػىٍٗر  31_  31

ئۈچۈْ ئىجرٖت ثبر. ئ ز ۋالحىضا ثىس ئۇالرؼب لىٍچٗ ٍبسػىٍىك ئېٍىپ وٌٍّٗٗضىؽبْ، زىَبٍٔىك ثورإٔي 



ئ جطٗ، ئۇٔي چىرىگْٗ ٔٗرضىگٗ ئوسػبظ  ئٗۋٖجىْٗ ئىضۇق. ئۇ ثوراْ لبٔضالال ٔٗرضىٕىڭ ٍېٕىضىٓ

 لىٍىۋېحٗجحي.

_ ضِٗۇص لٗۋِىٕىڭ لىططىطىضٖ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ھبالوىحىضىّۇ ٔۇرؼۇْ ئىجرٖجٍٗر ثبر. ئ ز  33_  32

ضىٍٗر ئٗجىٍىڭالر جوغمبٔؽب لٗصٖر ئ ٍۈۈالرصا »ۋالحىضا ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجىرى ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبال9َ 

ىضى. ئۇالر رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ صېگْٗ ئ« ئۈچ وۈْ ٍبغىۋېٍىڭالر

 ئۇالرٔي لبرا  جۇرؼبْ ھبٌىحىضٖ لبجحىك چبلّبق ضولحي.

_  ئۇالر ئبزاثحىٓ لېچىپ وېحٌّٗىضى، لۇجۇٌۇپّۇ وېحٌّٗىضى، ھٗجحب ئ زٌىرىٕي لوؼضاغمىّۇ  34

 وۈچي ٍٗجًّٗ لبٌضى.

ىٍؽبْ ئىضۇق. چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ _  ثىس ئۇالرصىٓ ثۇرۇْ ٔۇھ لٗۋِىٕي ھبالن ل 35

 ئبضىٍَىك لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ لٗۋَ ئىضى.

_ ئبضّبٕٔي ِۇوِّٗٗي ٍبراجحۇق، ئۇٔي لۇصرىحىّىس ثىٍْٗ زېّىٕٕىڭ ئ گسىطي لىٍضۇق. ثىس  36

 زېّىٕٕىڭ ئٗجراپىٕي صاۋاٍِىك وېڭٍٗحىپ جۇرىّىس.

ئورۇٍٔىػىػي ئۈچۈْ ضېٍىٕچب لىٍىپ ٍبراجحۇق. ثىس ٔېّىضېگْٗ  _ ثىس زېّىٕٕي ِٗسٍۇلبجٕىڭ 37

 ٍبسػي ئورۇٔالغحۇرؼۇچىّىس!

_ ثىس ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحي ھٗلمىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ ۋٖ ئىجرٖت ئبٌطۇْ صٖ ،  38

 ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗٗ جۈرىٕي جۈ  ٍبراجحۇق. 

ب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھم»_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  46

ئېَحىع، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىپ، رٖھّىحىگٗ 

ٍۈزٌىٕىڭالر. غٗوطىسوي، ِْٗ ضىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ. )پٍٗؽِٗجٗر 

ٔبِبز ئولۇٍححي. ِبٔب ثۇ ئبٌالھٕىڭ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىرٖر لىَىٕچىٍىممب صۇچ وٌٗطٗ، صٖرھبي 

 رٖھّىحىگٗ ٍۈزٌٗٔگٍٗٔىىحۇر .

_ ضىٍٗر ئبٌالھمب ضبسحب ِٗثۇصالرٔي غېرىه لىٍىۋاٌّبۈالر. ِْٗ راضححىٕال ضىٍٗرٔي  41

 «.ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ

بر لىٍؽبْ _ ِٗوىىٍىىٍٗر ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕى 41

صېگٗٔضٖن، ئۇالرصىٓ ئىٍگىرىىي لٗۋٍِٗرِۇ « ِٗجٕۇْ»ۋٖ « ضېھىرگٗر»، «غبئىر»ۋٖ ئۇٔي 

ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ غۇٔضاق لىٍؽبْ ئىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي 

 جېگىػٍىه ثوٌؽبْ.



جٗۋضىَٗ لىٍىػمبّٔۇ؟ _ پٍٗؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر لىٍىػٕي ثۇرۇٔمي ۋٖ وېَىٕىىٍٗر ثىرا ثىرىگٗ  42

ثىرىگٗ ئوسػب  وېحىضىؽبْ _  ثٌٗىي، ئۇالر وبپىرٌىمحب، ھٗصصىضىٓ ئېػىػحب صىٍٍىرى ثىر

گۇٔبھىبرالرصۇر. غۇۈب، ئۇالرٔىڭ ئبۋۋاٌمىٍىرى ثىٍْٗ وېَىٕىىٍىرىٕىڭ ھِّٗىطي ئىٕىبرصا ثىرٌٗغىْٗ 

 ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ثىر سىً گٗپٍٗرٔي لىٍؽبْ.

ۇغرىىالر جوؼرۇٌۇق ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر ضْٗ  ئۇالرٔي _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِ 43

لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ضْٗ ھېچىىُ جٗرٖپحىٓ ئٍٗىجٍٍّٗٔٗطْٗ. چۈٔىي ضْٗ صىٕٕي ئۇالرؼب جوٌۇق 

 ٍٗجىۈزصۈڭ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ِۇغرىىالرٔي لوٍۇ  جۇرۇظ ثىٍْٗ ثىر ۋالىححب وىػىٍٗرٔي  44

ٕي ۋٖ ئۇالرؼب ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ. چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىػ

ٔٗضىھٗت لىٍىع ئۇٔىڭضىٓ  –ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ِۇئّىٍٕٗرگٗ پبٍضىٍىمحۇر، صٖۋٖت لىٍىع ثىٍْٗ ۋٖز 

پبوىث جۇرؼۇزؼبٍٔىمحۇر )چۈٔىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضا ثۇٔي  –ٍۈز ئ رۈگٍٗٔٗرگٗ لبرغي صٌٖىً 

 ئىٕىبر لىالٌّبٍضۇ .

_ ِېٕىڭ جىٕالرٔي، ئىٕطبٔالرٔي ٍبراجمبٍٔىمىُ ۋٖ ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئٗۋٖجىٍٗٔىىىُ  45

 پٗلٗت ثىرال ئۇٌۇغ ؼبٍٗ ئۈچۈْ ثوٌۇ ، ئۇ ِبۈب سبٌىص ئىجبصٖت لىٍىػي ئۈچۈٔضۇر.

_ ِْٗ ئۇالرصىٓ رىسىك جىٍىٍّّْٗٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ِېٕي ئوزۇلالٔضۇرۇغىٕىّۇ سبٌىّبٍّْٗ.  46

ك ثٗرگۈچي ٍېگبٔٗ زاجحۇرِْٗ. ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجمب ِوھحبج ئِٗٗش، ثٌٗىي ثبرچٗ چۈٔىي ِْٗ رىسى

ِٗسٍۇلبت ھِّٗٗ ئىػحب ئبٌالھمب ِوھحبجضۇر. ئبٌالھ ھِّٗىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي، ئىگىطي ۋٖ رىسىك 

 ثٗرگۈچىطىضۇر.

_  غٗوطىسوي، ئبٌالھ جىّي ِٗسٍۇلبجىؽب رىسىك ثٗرگۈچي ۋٖ ئۇالرٔي رىسىمالٔضۇرۇغمب  47

بٌٗت لىٍؽۇچي ٍېگبٔٗ زاجحۇر، چٗوطىس لۇصرٖت ۋٖ وۈچ _  لۇۋۋٖت ئىگىطىضۇر، ئبٌالھٕىڭ وبپ

 جٗۈضىػي ٍولحۇر.

_ غٗوطىسوي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍىع ئبرلىٍىك ئ زىگٗ ئ زى زۇٌۇَ  48

حىٓ ئٌٗۋٖجحٗ لىٍؽبْ ئبغۇ ئىٕىبرچىالرؼب ثۇرۇٔمي ئىٕىبرچي لٗۋٍِٗر ئۇچرىؽبْ ئبزاثمب ئوسػبظ ئبزاث

ٔېطىۋٖ ثبر. غۇۈب ئۇالر ئ زٌىرىگٗ وېٍىضىؽبْ ئبزاثمب ئبٌضىرا  وٗجّىطۇْ، ئبزاة ئۇالرؼب چولۇَ 

 چۈغىضۇ. 

_ ئبٌالھٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئبٌضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ  56

 لىَبِٗت وۈٔىضىىي ھبٌىؽب ۋاً!



 



 جۇر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

[ ئبٌالھ ئ زى ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ض ز لىٍؽبْ جۇر جېؽي ثىٍْٗ، ٍېَىٍؽبْ لٗؼٗزگٗ 16_  1

لىٍىپ جۇرىضىؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ، ئبضّبٔضا پٗرىػحىٍٗر ھِٗىػٗ جبۋا  —پۈجۈٌگْٗ وىحبة 

ثٍٗحۇٌّٗئّۇر ثىٍْٗ، زېّىٕٕىڭ ئ گسىطي ثوٌؽبْ ثىرىٕچي ئبضّبْ ثىٍْٗ، ضۇ ثىٍْٗ جوغۇ  

وٗجىْٗ صېڭىس ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕىڭ ئبزاثي وبپىرالرؼب چولۇَ 

ىك جٗۋرٍٖضۇ، چۈغىۈچىضۇر، ئۇٔي چۈغۈغحىٓ ھېچىىُ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇ، ئۇ وۈٔضٖ ئبضّبْ لبجح

ئۇٔىڭ ٔىساِي ثۇزۇٌىضۇ. ثۇ جٗۋرٖظ صۇَٔب ھبٍبجىٕىڭ ئبسىرٌىػىػي ثوٌۇ ، ئۇ چبؼضا جبؼالر 

 ئورۇٍٔىرىضىٓ ضۈرۈٌۈ  ثۇٌۇجالرصٖن ھٗر جٗرٖپىٗ  ٍۈرۈ  وېحىضۇ.

[ ؼٗپٍٗجىٗ چ ِۈ  ئوٍٕب  ٍۈرىضىؽبْ، صىٕٕي ئوٍۇٔچۇق ئورٔىضا و رىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔي 11_  11

 لىٍىضىؽبْ وبپىرالرٔىڭ ئۇ وۈٔضىىي ھبٌىؽب ۋاً!ِٗضشىرٖ 

[ ئۇ وۈٔضٖ ئبغۇ ئىٕىبرچي وبپىرالر سبرالٔؽبْ ھبٌضا صوزاسمب لبجحىك ئىححىرىٍىضۇ. 15_  12

ِبٔب ثۇ ضىٍٗر ئىٕىبر لىٍؽبْ صوزاسحۇر. ضىٍٗر و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ثۇ ئبزاة ضېھىرِىىْٗ؟ »ئۇالرؼب9 

ضىٍٗر ثۇ صوزار ئوجىٕىڭ ھبرارىحىٕي ۋٖ ئبزاثىٕي جېحىپ ثېمىڭالر، ٍبوي ضىٍٗر ئۇٔي و رٍِٗۋاجبِطىٍٗر؟ 

ئۇٔىڭ ئبزاثىؽب ۋٖ غىضصىحىگٗ ٍٍِٗي چىضاۈالر ٍبوي چىضىّبۈالر، ثٗرىجىر ضىٍٗرگٗ ئوسػبغحۇر، 

ضىٍٗرصىٓ ئبزاة لٗجئىٌ ٍٗۈگىٍٍىحىٍٍّٗضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ھٗرگىس چىمبٌّبٍطىٍٗر. ضىٍٗر پٗلٗت صۇَٔبصا 

 صېَىٍىضۇ.« ىرىڭالرٔىڭ جبزاضىٕىال جبرجىطىٍٗرئٗجىٍٗٔ –لىٍؽبْ 

غٗوطىسوي، جٗلۋاصارالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ وبجحب ٔېّٗت ئىچىضٖ ثوٌۇ ، رٖثجي ئبجب  [17_  16  

 لىٍؽبْ جۈرٌۈن ٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ ھۇزۇرٌىٕىضۇ، رٖثجي ئۇالرٔي صوزار ئبزاثىضىٓ ضبلالٍضۇ.

رىڭالرٔىڭ ِۇوبپبجي ئۈچۈْ جۈرٌۈن صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗى»_ ئۇالرؼب9  16_  18

صېَىٍىضۇ. ئۇالر ثوٌطب لبجبر « جبئبِالرصىٓ ضىڭىػٍىه ٍٗۈالر ۋٖ ٌٗززٖجٍىه غبراثالرصىٓ ئىچىڭالر

جىسىٍؽبْ جٗسحٍٗر ئۈضحىضٖ ٍ ٌٗٔگْٗ ھبٌضا ئوٌحۇرىضۇ، ثىس غٗھال و زٌۈن، ئبپئبق ھ رٌٗرٔي ئۇالرؼب 

 جۈ  لىٍىپ ثېرىّىس.

َحمبْ، ئٗۋالصٌىرىّۇ ئۇالرؼب ئٗگىػىپ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرگٗ _ ئ زٌىرى ئىّبْ ئې 11

ئبٔىطىؽب  _  ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصٌىرىٕي لوغۇ  لوٍىّىس، گٗرچٗ ئٗۋالصٌىرى ٍبسػي ئٌِٗٗضٖ ئبجب



ئبٔىطي ثىٍْٗ ثىر صٖرىجىضٖ لىٍىّىس. ئۇالرٔىڭ  _  ٍېحىػٌّٗىگْٗ ثوٌطىّۇ ئۇالرٔي جٕٗٔٗجحٗ ئبجب

چ ٔٗرضىٕي وېٍّٗحىۋٖجٍّّٗىس، ھٗر ئبصَٖ ئ زىٕىڭ ئٌِٗٗىگٗ ِٗضئۇٌضۇر، ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھې

 ئۇ ھېچىىّٕىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌّبٍضۇ. 

_ ئۇالرؼب ٍٗٔٗ ئ زٌىرى ھۇزۇرٌىٕىۋاجمبْ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ئۈضحىگٗ و ۈٍي جبرجمبْ ِېۋٖ  12_  11

جوٌضۇرۇٌؽبْ جبِالرٔي ثىر _  ۋٖ گ ظ لبجبرٌىمالرٔي زىَبصٖ لىٍىپ ثېرىّىس. ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ غبراة

ثىرىگٗ جۇجۇغىضۇ. جٕٗٔٗجٕىڭ غبراثٍىرى صۇَٔبٔىڭ ھبرالٍىرىؽب ئوسػىّبٍضىؽبْ، ئىچىْٗ وىػىٕىڭ 

ئٗلٍىٕي ٍولبجّبٍضىؽبْ، ئۇٔي ِٗضث لىٍّبٍضىؽبْ، لبالٍّىمبْ ض زٌىحىپ گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجىٗ 

 ضٗۋٖة ثوٌّبٍضىؽبْ ھبالي غبراثالرصۇر. 

ِىحىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ٍبظ ِۇالزىّالر ئۇالرٔي ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ، ئۇ ِۇالزىّالر _ ئۇالرٔىڭ سىس 13

 ئبلٍىمحب، ضۈزۈوٍۈوحٗ ۋٖ ثبراۋٖرٌىىحٗ ضٗصٖپٕىڭ ئىچىضىىي ِٗرۋاٍىحمب ئوسػبٍضۇ.

_ جٕٗٔٗجحىىىٍٗر ثىر _ ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌحۇرۇ  ثۇ چوڭ سۇغبٌٍىك ۋٖ ئۇٔىڭ  17_  14

ثىس صۇَٔبصىىي چبؼضا ئبئىٍىّىسصٖ »ٓ ضورىػىضۇ. ئۇالر ئېَحىضۇ9 ثىرىضى –ضٗۋٖثي ھٗلمىضٖ ثىر 

ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ، لىَبِٗت وۈٔىضىىي جبزاضىضىٓ لورلبجحۇق. ئبٌالھ ثىسگٗ ھىضاٍٗت ۋٖ جٗۋپىك 

ئبجب لىٍضى، جېٕىّىسٔىڭ ئىچىگٗ ئ جۈ  وېحىضىؽبْ جٗھَٕٗٔٗ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىضى. ھٗلىمٗجْٗ ثىس 

ئىٍحىجب لىٍىپ ثىسٔي صوزاسحىٓ ضبلٍىػىٕي ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ ٔېطىپ لىٍىػىٕي  ثۇرۇْ ثىر ئبٌالھمب

جىٍٍٗححۇق. ئبٌالھ ثىسٔىڭ صۇئبٍىّىسٔي ئىجبثٗت لىٍىپ، جىٍىگٍٗٔىرىّىسٔي ثٗرصى. ئبٌالھ 

ھٗلىمٗجْٗ جوٌىّۇ غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ زاجحۇر، ئبٌالھٕىڭ ثىسٔي ئ ز رٖھّىحىگٗ صاسىً 

ِۇٍٗضطٗر لىٍؽبٍٔىمي، صوزاسحىٓ ضبلٍىؽبٍٔىمي ئۇٔىڭ ثىسگٗ لىٍؽبْ وبجحب لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ جٕٗٔٗجىٗ 

 «.غٗپمىحىضۇر _  رٖھىُ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ وىػىٍٗرگٗ لۇرئبْ ثىٍْٗ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽىٓ.  18

ضْٗ رٖثجىڭٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ٔېّىحىگٗ ٔبئىً ثوٌؽبْ ۋٖ ئٗلٍي ئ جىۈر 

 ْٗ، ضْٗ ِۇغرىىالر صېگٗٔضٖن وبھىٓ ئِٗٗش ۋٖ ِٗجٕۇّٔۇ ئِٗٗش.وىػىط

ِۇھِّٗٗص ثوٌطب ثىر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇغرىىالر جېشي ضْٗ جوؼرۇٌۇق  21_  26

ضىٍٗر ِېٕىڭ ئ ٌۈِۈِٕي »صٖۋاجبِضۇ؟ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، « غبئىرصۇر، ثىس ئۇٔىڭ ئ ٌۈِىٕي وۈجىّىس

ْ ئبزاثٕي وۈجىّْٗ. لبراٍّىس لېٕي، ٍبسػي ئبلىۋٖت وىّگٗ وۈجۈۈالر، ِّٗٔۇ ضىٍٗرگٗ چۈغىضىؽب

 «.ِٗٔطۇ  ئىىْٗ؟



ثىرىگٗ زىث ض زٌٗرٔي لىٍىػمب _  _ ئبغۇ ئىٕىبرچىالرٔىڭ ئٗلٍي ئۇالرٔي ِۇغۇٔضاق ثىر 21

ثۇٍرۇِضۇ؟ چۈٔىي، وبھىٍٕىك، غبئىرٌىك ۋٖ ِٗجٕۇٍٔۇق ثىر ئبصِٖضٖ ثىر ۋالىححب لبٔضالّۇ ثىٍٍٗ 

 ئۇالر ئبزؼۇٍٔۇلحب ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجىْٗ لٗۋِضۇر. جېپىٍطۇْ؟! ثٌٗىي

صېَىػِٗضۇ؟ ئٌِٗٗىَٗجحٗ « لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىمحي» _ ئۇ ِۇغرىىالر9  22

 ئۇالر لۇرئبٔؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ. ئٗگٗر ئۇالر لۇرئبٔؽب ئىػٗٔطٗ ئۇٔضاق صېٍّٗححي.

صېگْٗ ض زىضٖ راضحچىً ثوٌطب،  «لۇرئبٕٔي ِۇھِّٗٗص ئ زى جولۇ  چىمحي»_ ئٗگٗر ئۇالر  23

 لۇرئبٔؽب ئوسػبٍضىؽبْ ثىر وىحبثٕي وٌٗحۈرۈ  ثبلطۇْ.

_  ئبغۇ ِۇغرىىالر ٍبراجمۇچىطىس ٍبرىحىٍؽبّٔۇ ٍبوي ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئ زٌىرى ٍبراجمبّٔۇ؟ ھٗر  24

ئىىىىال ئىع ِۇِىىٓ ئِٗٗش. ثۇٔىڭضىٓ ٌِٗۇِىي، ئۇالرٔي ۋٖ جىّي وبئىٕبجٕي ٍبراجمبْ زات 

 ٌالھحۇر، ئبٌالھ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب الٍىك ٍېگبٔٗ ئىالھحۇر.ئب

_ ٍبوي ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ئبغۇ ِۇغرىىالر ٍبراجمبّٔۇ؟ ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش!  25

 ثٌٗىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ.

ررۇ  _  ٍبوي رٖثجىٕىڭ سٗزىٕىٍىرى ئۇالرٔىڭ لوٌىضا ثوٌۇ  ئ زٌىرى سبٌىؽبٔچٗ جٗضٗ 26

 لىالِضىىْٗ ٍبوي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ئۈضحىضٖ ھ وۈِرأٍىك لىالِضىىْٗ؟

_  ٍبوي ئۇالرٔىڭ ۋٖھَىٕي جىڭػبظ ئۈچۈْ ئبضّبٔؽب چىمىضىؽبْ غوجىطي ثبرِۇ؟ غۇۈب  27

ئ زٌىرىٕي ھٗق ئۈضحىضٖ صٖ  گۇِبْ لىالِضىىْٗ؟ ئٗگٗر غۇٔضاق ثوٌطب، ئۇالرٔي ۋٖھَىٕي 

 لىٍؽبْ ئبصَٖ ثۇٔىڭؽب ئوچۇق ثىر پبوىث وٌٗحۈرضۇْ. جىڭػبٍضۇ صٖ  گۇِبْ

_ لىسالر ئبٌالھٕىڭ، ئوؼۇٌالر ضىٍٗرٔىڭّۇ؟ ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇ   28

 ِۇغۇٔضاق صٖ  گۇِبْ لىالِطىٍٗر؟

ۇ ِۇغرىىالرؼب صىٕٕي ٍٗجىۈزگٍٗٔىىىڭ ئۈچۈْ ئۇالرصىٓ ھٗق غ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئب 36

ۇ؟ ئۇالر ضْٗ جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِٗثٍٗؼٕي ثېرىپ ثوالٌّبً جبپب جبرجىپ لبپحۇِۇ، جٌٗٗ  لىٍضىڭّ

 غۇۈب ٍۈوي ئېؽىرٌىػىپ وېحىپحىّۇ؟

_  ٍبوي ئۇالرصا ؼٍٗىجٕىڭ ئىٍىّي ثوٌۇ ، ئۇالر ئۇٔي ٍېسىپ وىػىٍٗرگٗ سٗۋٖر لىالِضۇ؟  31

ٍٗرٔي ئبٌالھحىٓ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش، چۈٔىي ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ؼٍٗىج

 ثبغمب ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ.



ِىىىر ئىػٍٗجّٗوچي _  _ ثٌٗىي ئۇالر ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ھىٍَٗ 31

 ِىىىرٌىرى ئۇالرٔىڭ ئ زىگٗ لبٍحىضۇ._  ثوٌىضۇ. وبپىرالرٔىڭ ھىٍَٗ

ثبرِىىْٗ؟  _ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗلٍىك ثوٌؽبْ ِٗثۇصى 32

ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر. ئبٌالھٕىڭ ھېچجىر غېرىىي 

ھٗرىىٗجٍىرىضٖ ۋٖ ضۈپٗجٍىرىضٖ ٍېگبٔىضۇر، ئىجبصٖت ثىر ئبٌالھمىال  –ٍولحۇر، ئبٌالھ زاجىضا، ئىع 

 لىٍىٕىضۇ. 

جمبْ ثىرٖر پبرچىطىٕي و رضٗ، _ ئۇ ِۇغرىىالر ئبضّبٕٔىڭ ئ زٌىرىگٗ ئبزاة ثوٌۇ  چۈغۈۋا 33

 صٍٖضۇ.« ئۈضحىگٗ جوپالغمبْ ثۇٌۇجحۇر –ثۇ ئۈضحي »وبپىرٌىمحىٓ ٍېٕىع ئۇٍبلحب جۇرضۇ9ْ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇۈب ضْٗ ئۇالرٔي ئ زٌىرى ھبالن ثوٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىگٗ لٗصٖر ئ ز  34

 ٍٍِٗىگٗ لوٍۇ  ثٗرگىٓ.

ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لېٍىع ئۈچۈْ _ ئۇ وۈٔضٖ ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ ِىىرى  35

 لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ، ئۇالرٔي ئبزاثحىٓ لۇجمۇزۇظ ئۈچۈْ ھېچىىُ ٍبرصَٖ لىٍّبٍضۇ.

_ غٗوطىسوي، ئۇ زاٌىُ وبپىرالرؼب ئبسىرٖجحىىي ئبزاثحىٓ ثبغمب ثۇ صۇَٔبصىّۇ  ئ ٌحۈرۈٌۈظ،  36

 الر ثبر. ٌېىىٓ ئۇالرٔىڭ جوٌىطي ثۇٔي ثىٍٍّٗضۇ.ئٗضىرگٗ ئېٍىٕىع ۋٖ لٗثرٖ ئبزاثي صېگٗٔضٖن ئبزاث

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕىڭ ضبۈب جبپػۇرؼبْ پٍٗؽِٗجٗرٌىه ۋٖزىپىطىٕي  38_  37

ئورۇٔضاغحب چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ، لٗۋِىڭضىٓ ٍٗجىْٗ ئٗزىَٗجٍٗرگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ. ضْٗ 

ئولۇظ ئۈچۈْ  ھٗلىمٗجْٗ ثىسٔىڭ و زئبٌضىّىسصا ۋٖ لوؼضىػىّىس ئبضحىضىطْٗ، ٔبِبز

جۇرؼبْ ۋالحىڭضا ۋٖ ئۇٍمۇصىٓ جۇرؼبْ ۋالحىڭضا رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ  جٗضجىھ ئېَحمىٓ، 

وېچىٕىڭ ثىر لىطّىضىّۇ رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ  جٗضجىھ ئېَحمىٓ، ئۇٔي ئۇٌۇؼٍىؽىٓ، 

ئۇٔىڭ رازىٍىمىٕي جىٍٗ  ٔبِبز ئولۇؼىٓ، ضْٗ ثۇٔي ثبِضات ٔبِىسىضا ۋٖ ٍۇٌحۇزالر پبجمبٔضىٓ 

 َىّٕۇ لىٍؽىٓ.وې



 ٔٗجُ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ ئبٌالھ  ضبلىؽبْ ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ غۇٔي جٗوىحٍٍٗضۇوي، ِۇھِّٗٗص 3_  1

سبھىػي ثوٍىچٗ ض زٌىٍّٗضۇ، لۇرئبْ ثىٍْٗ ئٌٍٗٗھىططبالَ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزِىضى، ئىػىضا ئ ز ئ ز 

 ضۈٕٔٗت ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لىٍؽبْ ۋٖھَىطىضۇر.

[ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖھَىٕي ٔبھبٍىحي وۈچٍۈن ۋٖ چىراٍٍىك و رۈٔۈغٍۈن 11_  4

ىٕىڭ جىجرىً ئ گٗجحي. جىجرىً ٍۇلىرى ئۇپۇلحب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئ ز —پٗرىػحٗ 

ٌ غٗوٍىضٖ و رۈٔضى. ئبٔضىٓ ئۇ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍېمىٕالغحي، ىئٗضٍىضىىي ھٗلىم

ھٗجحب ئىىىي ٍبچبق ِىمضارى ٍبوي ئۇٔىڭضىّٕۇ ئبزراق ئبرىٍىك لبٌؽۇچٗ ٍېمىٕالغحي. ئبٌالھ جبئبال 

ٗص ثٗٔضىطي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جىجرىٍٕىڭ ۋاضىحىطي ثىٍْٗ ۋٖھَي لىٍضى. ِۇھِّٗ

 ئٌٍٗٗھىططبالَ و زى ثىٍْٗ و رگٍٗٔىرىٕي ئۇٔىڭ صىٍي ئىٕىبر لىٍّىضى.

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ و رگْٗ ئىالھىٌ ئبالِٗجٍٗر ۋٖ »)ئي ِۇغرىىالر جبِبئٗضي!  

ِ جىسىٍٗر جوؼرىطىضا ئۇٔىڭ ثىٍْٗ جبالظ _ جبرجىع لىٍىػبِطىٍٗر؟ غٗوطىسوي، ِۇھِّٗٗص 

ٌّۇٔحٗھب صٖرىشىٕىڭ ٍېٕىضا ئىىىىٕچي لېحىُ ئٗضٍىضىىي ئٌٍٗٗھىططبالَ جىجرىٍٕي ضىضرٖجۇ

ھٗلىمىٌ ضۈرىحىضٖ و رصى. ضىضرٖجۇٌّۇٔحٗھب ٍٗجحىٕچي ئبضّبٔضا ثوٌۇ ، زېّىٕضىٓ ئ رٌٗ  

چىممبٔالرِۇ ۋٖ ٍۇلىرىضىٓ چۈغىٍٗٔٗرِۇ غۇ ٍٗرصٖ جوسحبٍضۇ، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ 

ۇٌّۇٔحٗھبٔي ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٌالھحىٓ ثبغمب جٕٗٔٗجۇٌّٗئۋا غۇ جبٍضىضۇر. ئۇ چبؼضا ضىضرٖج

ھېچىىُ ثىٍٍّٗضىؽبْ ئبجبٍىپ ثىر سىً ٔٗرضٗ لبپٍىؽبْ ئىضى. پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇ 

ضوٌؽب _  چبؼضىّۇ ِۇضحٗھىَٗ جۇرؼبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضٖ ئىضى. غۇۈب، ئۇٔىڭ و زى ئ ڭ

ىٓ ئ جۈ  وٗجّىضى. غٗوطىسوي، ِۇھِّٗٗص ثۇٍرۇٌؽبْ غٍٗئىٍٗرص  رۈغىٗثۇرۇٌۇ  وٗجّىضى، و

ئٌٍٗٗھىططبالَ ِىراج وېچىطي ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئٗڭ وبجحب 

 ئبالِٗجٍٗرٔي و رصى. ئۇالر ثوٌطب جٕٗٔٗت، صوزار لبجبرٌىمالر ئىضى.

ْ ِبٔبت ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ الت، ئۇززا ۋٖ ئۈچىٕچىطي ثوٌؽب [16_  18  

زىَبْ ٍٗجىۈزٌِٖٗضۇ؟  –صېگْٗ ثۇجالر جوؼرۇٌۇق ئوٍٍىٕىپ ثبلحىڭالرِۇ؟ ئۇالر ثىراۋؼب پبٍضا 

ئۇالرٔىڭ لوٌىضىٓ ھېچ ئىع وٌٍّٗٗضىؽبْ جۇرضب، ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ئۇالرٔي ئبٌالھمب غېرىه 

 لىٍىۋاٌىطىٍٗر؟ 

ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ لىسالرٔي _ ئ زۈۈالر ٍبلحۇرىضىؽبْ ئوؼۇٌالرٔي ضىٍٗرگٗ، ئ زۈۈالر  12_  11

ئبٌالھمب ِٗٔطۇ  لىالِطىٍٗر؟ ئۇٔضالحب ثۇ ئبصاٌٗجطىس جٗلطىّبجحۇر. ثۇ ثۇجالر ضىٍٗر ۋٖ ئبجب _ 



ثوۋىٍىرىڭالر ثبجىً ئېحىمبصىڭالرؼب ئبضبضْٗ ئبجىۋاٌؽبْ لۇرۇق ٔبِالرصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش، 

«. صٌٖىً _ پبوىث چۈغۈرگْٗ ئِٗٗشئبٌالھ ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي جوؼرۇٌۇق ھېچجىر 

ئۇ ِۇغرىىالرؼب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ جىٍي ئبرلىٍىك ئبٌالھحىٓ ھىضاٍٗت وٌٗگْٗ 

جۇرۇلٍۇق، ئۇالر ئۇٔىڭضىٓ پبٍضىٍىٕبٌّىضى. غۇۈب، پٗلٗت گۇِبٔؽىال ۋٖ ئ زىٕىڭ ٔٗپطي سبھىػىؽىال 

 ئٗگىػىضۇ.

غمب ِٗثۇصالر ثىسگٗ غبپبئٗت لىٍىضۇ صٖ  _ ئىٕطبْ ِۇغۇ ضبسحب ِٗثۇصالر ٍبوي ثب 14_  13

ئبرزۇ لىٍؽىٕي ثىٍْٗ، ئۇ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئۇالرؼب لىٍچىٍىىّۇ غبپبئٗت لىالٌّبٍضۇ، صۇَٔب 

 ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ئىػٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر.

 _ ئبضّبٔالرصىىي ٔۇرؼۇْ پٗرىػحىٍٗر غۇٔچىٍىه ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه ثٗٔضىٍٗر جۇرۇلٍۇق، 15

ئبٌالھ رۇسطٗت لىٍّىؽۇچٗ ئۇالرٔىڭ غبپبئىحي ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضۇ، پٗلٗت ئبٌالھ ئ زى 

سبٌىؽبْ ۋٖ رازى ثوٌؽبْ ئبصِٖگٗ غبپبئٗت لىٍىػمب رۇسطٗت لىٍؽبٔضىٓ وېَىٕال ئۇالرٔىڭ غبپبئىحي 

 ئٗضمبجىضۇ.

ْ جٍَٗبرٌىمّۇ _ غٗوطىسوي، ئبسىرٖت ھبٍبجىؽب ئىػٍّٗٔٗضىؽبْ ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈ 17_  16

لىٍّبٍضىؽبْ ئٗرٖة وبپىرٌىرى ئ زٌىرىٕىڭ ٔبصأٍىمىضىٓ پٗرىػحىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ لىسٌىرى صېگْٗ 

ثبجىً ئېحىمبصى ضٗۋٖثٍىه پٗرىػحىٍٗرٔي چىػي جىٕص ٔبِي ثىٍْٗ ئبجبٍضۇ. ئۇالر ِۇٔضاق ئبجبغحب 

ؽبْ گۇِبٔؽىال ھېچمبٔضاق ئىٍىّگٗ ئىگٗ ئِٗٗش، ئۇالر پٗلٗت ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضى

 ئبضبضٍىٕىضۇ، گۇِبٔؽب جبٍىٕىپ ھېچمبٔضاق ھٗلىمٗجٕي ئىطپبجٍىؽىٍي ثوٌّبٍضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىسٔىڭ زىىرىّىس ثوٌؽبْ لۇرئبٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ، پٗلٗت صۇَٔب  26_   18

ٕي جىرىىچىٍىىىٕىال و زٌىگٍٗٔٗر ثىٍْٗ وبرىڭ ثوٌّىطۇْ. ئۇالرٔىڭ ثىٍىضىؽىٕي ۋٖ جٌٗٗ  لىٍىضىؽى

غۇٔچىٍىىحۇر. غٗوطىسوي، رٖثجىڭ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزؼبْ ئبصِٖٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ھىضاٍٗت جېپىپ 

ئىطالَ ٍوٌىؽب وىرگْٗ ئبصِٖٕىّۇ ئوثضاْ ثىٍىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ وىحبثىضىٓ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر 

ي صٖ  ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ، ٔٗپطي سبھىػىٕي ۋٖ صۇَٔب ِٗٔپٗئٗجٍىرىٕ

 ئبسىرٖجٍىىحىٓ ۋاز وٗچىْٗ ئبزؼۇٔالرؼب لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇظ ثبر .

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭضۇر، ئبٌالھ ٍبِبْ  21_  21

ئىجبصٖجٍٗرٔي ِۇوِّٗٗي لىٍؽبٔالرٔي _  ئىع لىٍؽبٔالرٔي لىٍّىػٍىرىؽب لبرا  جبزاالٍضۇ، جبئٗت

ۇوبپبجالٍضۇ. ئۇالر وىچىه گۇٔبھالرصىٓ سبٌىٌ ثوالٌّىطىّۇ، چوڭ گۇٔبھالرصىٓ ۋٖ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ِ

ضبٔضا ضبصىر لىٍىپ _  ئبٔضا —لٗثىھ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. وىچىه گۇٔبھالر

ضبٌىضىؽبْ ۋٖ صاۋاِالغحۇرِبٍضىؽبْ گۇٔبھالرصۇر. ئۇالر پٗرز ئٌٍِٗٗٗرٔي ئورۇٔضاظ ۋٖ ھبراَ 

ٍىراق جۇرۇظ ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ِٗؼپىرىحىگٗ ئېرىػىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي  ئىػالرصىٓ

ئٗپۇ لىٍىضۇ،  وِٗچىٍىىٍىرىٕي ٍ گٍٗضۇ. چۈٔىي، ئبٌالھٕىڭ ِٗؼپىرىحي وٗۈضۇر. ئبٌالھ ئبجبۈالر 

ٔي ئبصِٖٕي جۇپرالحىٓ ٍبراجمبْ چبؼضىّۇ، ضىٍٗر ئبٔبۈالرٔىڭ لورضىمىضىىي ۋالحىڭالرصىّۇ ضىٍٗر

ئوثضاْ ثىٍىضۇ، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىٍٗر ئ زۈۈالرٔي ئبلٍىّبۈالر، ئ زۈۈالرٔي جٗلۋاصار لىٍىپ و رضىحىػىٗ 



ئۇرۇّٔبۈالر. ئبٌالھ ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلۇ  ھبراِضىٓ ٍىراق جۇرؼبْ جٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىٕي 

 ئوثضاْ ثىٍىضۇ.

جبرجمبْ ۋٖ )ئ زى ۋٖصٖ لىٍؽبْ  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ [23_  22 

ٔٗرضىضىٓ  ئبزؼىٕٗ ثىر ٔٗرضٗ ثېرىپ، لبٌؽىٕىٕي ثېرىػٕي جوسحبجمبْ ۋٖ ثٗرٍِٗضىؽبْ ثوٌؽبْ 

 ئبصِٖٕي و رصۈۈّۇ؟

_  _ ثٗرِٗوچي ثوٌؽبٍٔىرىٕي ثېرىػٕي جوسحبجمبْ ئبغۇ ئبصَٖ، ئٗگٗر جوسحىحىۋاٌّىطب ِبي 24

جٕي ثىٍِٗضۇ؟ ئۇ ؼٍٗىجٕي و رۈ  جۇراِضۇ؟ ئٌِٗٗىَٗت ىصۇَٔبضي جۈگٗ  وېحىضىؽبٍٔىمي ھٗلمىضٖ ؼٍٗ

 ھٗرگىس ئۇٔضاق ئِٗٗش، چۈٔىي ئۇ پٗلٗت ثېشىٍٍىك لىٍىپال ثېرىػٕي جوسحبجحي.

ئۇ جٗۋرات جېىىطحٍىرىضىىي ۋٖ ثۇٍرۇٌؽبْ ۋٖزىپىطىٕي جۇٌۇق ئبصا لىٍىپ،  _  26_  25

ۋاپبصارٌىك ئۈٌگىطي ثوٌؽبْ ئىجراھىّٕىڭ ضٗھىپىٍىرىضىىي ِۇٔۇ ض زٌٗرصىٓ سٗۋٖرصار 

 ثوٌّىضىّۇ9

 ثىر گۇٔبھىبر ئبصَٖ ثبغمىطىٕىڭ گۇٔبھىٕي ئۈضحىگٗ ئبٌّبٍضۇ._ » 27

 ىڭال ٔٗجىجىطىٕي و رىضۇ. _ ئىٕطبْ پٗلٗت ئ زى لىٍؽبْ ئٌِٗٗىٕ 28

_ ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ئٌِٗٗي ئبسىرٖجحٗ و رۈٌىضۇ. ٍبسػي ئِٗٗي لىٍؽبٔالرٔي ھ رِٗجٍٗظ ۋٖ  36

 ٍبِبْ ئىع لىٍؽبٔالرؼب وبٍىع ئۈچۈْ، ٍبسػي ئِٗٗي ثىٍْٗ ٍبِبْ ئِٗٗي ئبٍرىٍىضۇ.

ئېرىػىضۇ ٍبوي ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب جوٌۇق ِۇوبپبجمب  –_ ئبٔضىٓ ئىٕطبْ ئ زىٕىڭ ٍبسػي  31

 لىٍّىػىؽب جېگىػٍىه جبزاؼب ئۇچراٍضۇ.

 «._ ئي ئىٕطبْ! ثبرٌىك سبالٍىمٕىڭ ئبسىرى ثبرىضىؽبْ جبٍي رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضۇر 31

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ثۇ صۇَٔبصا سۇغبي لىٍىپ وۈٌضۈرىضۇ، سبٌىؽبْ  32

 ثٗٔضىطىٕي ؼِٗىىٓ لىٍىپ ٍىؽٍىحىضۇ. 

ھ ھٗلىمٗجْٗ ثٗٔضىٍىرىضىٓ وىّٕىڭ ئ ٌۈغىٕي سبٌىطب ئۇٔي ۋاپبت لىٍضۇرىضۇ، وىّٕي _ ئبٌال 33

 ٍبغىحىػٕي سبٌىطب ئۇٔي ٍبغىحىضۇ. ئ ٌحۈرۈظ ۋٖ ٍبغىحىع ثىر ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر. 

 _  ئبٌالھ ئىٕطبْ ۋٖ ھبٍۋإٔىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب ج وۈٌگْٗ ِٗٔىَضىٓ ئٗروٗن [35_  34

 ٕي ٍبراجحي. چىػىضىٓ ئىجبرٖت ثىر جۈپ

 _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ ھبٍبجمب لبٍحۇرۇظ ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھمب سبضحۇر. 36

_  ِبي ئبجب لىٍىپ ئۇٔي ثبً لىٍىضىؽبّٔۇ، ئۇالرٔي ِبي_  _ ئبٌالھ سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ پۇي 37

 صۇَٔبؼب ئىگٗ لىٍىپ سۇغبي لىٍىضىؽبّٔۇ زاجحۇر.
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رٖثجىضۇر. )جبھىٍىَٗجحىىي ثٗزى وىػىٍٗر غىئرا ٍۇٌحۇزىؽب 

 چولۇٔبجحي .

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ئبۋۋاٌمي ئبص  _  43_  46

لٗۋِىٕي ۋٖ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىٕي  ھبالن لىٍضى. 

ى. ئبٌالھ ثۇرۇْ ٔۇھ لٗۋِىٕي ھبالن لىٍؽبْ ئىضى. ئۇالرصىٓ ھېچىىّٕي ھبٍبت لوٍّىض

ئۇالر وېَىٓ وٌٗگٍٗٔٗرگٗ لبرىؽبٔضا جېشىّۇ زاٌىُ جېشىّۇ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ لٗۋَ ئىضى. 

ٕي ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ و ِحۈرصى. ئۇ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِىٕىڭ ٍۇرجىئبٌالھ ٌۇت 

ئبرلىضىٓ جبظ _  برلبجبٍٕىڭ ئبضحىٕي ئۈضحىگٗ لىٍىۋٖجحي. ئۇالرؼب ئبضّبٔضىٓ ئ

 ٍبؼضۇرصى.

 _ ئي ئىٕىبرچي ئىٕطبْ! ضْٗ رٖثجىڭٕىڭ لبٍطىجىر ٔېّىحىگٗ غٗن لىٍىطْٗ؟ 44

_ ثۇ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئبگبھالٔضۇرؼبْ ٔٗرضٗ ثىٍْٗ  45

ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ ھٗق پٍٗؽِٗجٗرصۇر. ئۇٔىڭ ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ صىٕىؽب ئوسػىّبٍضىؽبْ ثىر 

 صىٕٕي ئېٍىپ وٌٗگىٕي ٍوق. 

ئۇٔي ئبٌالھحىٓ  _ لىَبِٗت ٍېمىٕالغحي، ئۇٔىڭ ۋالحي وٌٗگىٍي ئبز لبٌضى. 47_  46

ثبغمب ھېىچ وىُ جۇضۇ  لبالٌّبٍضۇ ، ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ئبٌالھحىٓ ثبغمب 

 ھېچىىُ ثىٍٍّٗضۇ.

ئۇٔىڭ _ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ثۇ لۇرئبٕٔىڭ جوؼرىٍىمىؽب ئٗجٗثٍىٕىۋاجبِطىٍٗر؟  51_  48

ٍىؽالغٕىڭ ئورٔىؽب، ئۇٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ ؼبپىٍالرچٗ  ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىضىٓ لورلۇ 

وۈٌۈۋاجبِطىٍٗر؟ )ۋاً ئىطىث ضىٍٗرگٗ! وېٍىڭالر  ئبٌالھمب ضٗجضٖ لىٍىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىشالش 

 ئِٗرىگٗ جبپػۇرۇۈالر. صٖت لىٍىڭالر، ئىػىڭالرٔي ئۇٔىڭثىٍْٗ ئىجب

                                                             
 ئٗرٖثٍٗرٔىڭ سۇزائٗ لٗثىٍىطي چولۇٔؽبْ ٍۇٌحۇزصۇر._  غىئرا ٍۇٌحۇزى  78) 



 لِٗٗر ضۈرىطى

 

 جٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗ

_ لىَبِٗت ٍېمىٕالغحي، ِٗوىىٍىه وبپىرالر پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِضىٓ ِ جىسٖ جٌٗٗ   1

لىٍؽبٔضا، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھمب صۇئب لىٍىۋىضى، ئبٌالھ ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت 

 حىپ، ئبٍٕي ئىىىىگٗ ٍېرىپ ثٗرصى.لىٍىپ، جٌٗٗ  لىٍؽبْ ِ جىسىٕي و رضى

_ ِۇغرىىالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضىؽبْ  1

پبوىحٕي و رضىال، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجىضۇ، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىضۇ ۋٖ ئۇٔي _  ثىرٖر صٌٖىً

 صېَىػىضۇ.« ثۇ صاۋاٍِىػىپ وېٍىۋاجمبْ ضېھىرصۇر»

_ ئۇالر  پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍضى، ئ زٌىرىٕىڭ ئبزؼۇٍٔۇلىؽب ۋٖ ٔٗپطي  2

ٍبِبْ ھِّٗٗ  –سبھىػٍىرىؽب ئٗگٗغحي. لىَبِٗت وۈٔي ِۇوبپبت ۋٖ جبزا و رۈٌگْٗ چبؼضا، ٍبسػي

 ئىع ئ ز ئىگىطىٕي جبپىضۇ.

ىبر لىٍؽبْ لٗۋٍِٗرٔىڭ _ غٗوطىسوي، ِٗوىىٍىه وبپىرالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي ئىٕ 3

ئولۇثٗجٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ئۇالرٔي وۇـرىٍىمحىٓ ِٗٔئي لىٍىػمب  –سٗۋٖرٌىرى ۋٖ ئۇالرؼب چۈغىْٗ ئبزاة 

 ٍېحٗرٌىه صٖرىجىضٖ وٌٗضى.

_ ئۇالرؼب وٌٗگْٗ ثۇ لۇرئبْ ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ وبجحب ھېىّٗجحۇر. ئۇٔىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ۋٖ ئۇٔي  4

 ضۇرۇغٕىڭ ٔېّٗ پبٍضىطي ثبر؟!ئىٕىبر لىٍؽبْ لٗۋِگٗ ئبگبھالٔ

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔي لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔىضىىي ئٗھۋاٌىٕي  5

وۈجىىٓ. ئۇ چبؼضا ئىطراـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرٔي ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپٍىٕىػحىٓ ئىجبرٖت 

 صٖھػٗجٍىه ئىػمب چبلىرىضۇ.

لبرىَبٌّىؽبْ ھبٌضا، گوٍب جبرىٍىپ وٗجىْٗ چېىٗجىۈصٖن _ ئۇالر لورلۇٔچحىٓ جىىىٍىپ  7_  6

لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىپ وېٍىضۇ ۋٖ چبلىرىٍؽبْ جٗرٖپىٗ ثوٍۇٍٔىرىٕي ضوزؼبْ ھبٌضا جېس ٍۈگۈرىضۇ، 

 صېَىػىپ وېحىضۇ.« ثۇ ھٗلىمٗجْٗ لىَىٓ ثىر وۈٔؽۇ»وبپىرالر9 

ىٍؽبْ ئىضى، ئۇالر _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ لٗۋِىڭضىٓ ثۇرۇْ ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ئىٕىبر ل 8

ثٗٔضىّىس ٔۇھٕي ئىٕىبر لىٍىپ ِٗجٕۇْ صېگْٗ ۋٖ ئۇٔىڭؽب جۈرٌۈن ئٗزىَٗجٍٗر ثىٍْٗ جٗھضىث 

 ضېٍىپ، ئۇٔي صٖۋٖت لىٍىػحىٓ جوضۇغمب ئۇرۇٔؽبْ ئىضى.

ِْٗ راضححىٕال ئۇالرؼب جٗڭ وېٌٍّٗىضىُ، »_ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ٔۇھ رٖثجىگٗ صۇئب لىٍىپ9  16

 صٖ  جىٍىضى.« ٍٔىمي ئۈچۈْ جبزاالظ ئبرلىٍىك ِبۈب ٍبرصَٖ لىٍؽىٓئۇالرٔي ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽب



_ ثىس ئۇٔىڭ صۇئبضىٕي ئىجبثٗت لىٍضۇق، ئبضّبٕٔىڭ صٖرۋازىٍىرىٕي لۇٍۇٌۇ  ٍبؼمۇچي  11_  11

ٍبِؽۇر ثىٍْٗ ئېچىۋٖجحۇق. زېّىٕضىٓ ثۇاللالرٔي ئېحىٍضۇرۇ  چىمبرصۇق، ٔۇھٕىڭ لٗۋِىٕي ھبالن 

ىٍٗٔگْٗ ئىػمب ثىٕبئْٗ، ٍبِؽۇر ضۈٍي ثىٍْٗ ثۇالق ضۈٍي ثىر _ ثىرىگٗ لىٍىع ئۈچۈْ ئبٌضىٓ ثٌٗگ

 لوغۇٌضى. ثۇ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىٕىڭ جبزاضي ئىضى.

_ ٔۇھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبٔالرٔي جبسحب ۋٖ ِىشالر ثىٍْٗ ٍبضبٌؽبْ وېّىگٗ  13_  12

ضىٓ، وېّٗ ثىسٔىڭ  و ز ئبٌضىّىسصا ۋٖ چىمبرصۇق. وبپىرالرٔي جبزاالظ ۋٖ ٔۇھمب ٍبرصَٖ لىٍىع ٍۈزىطى

 ھىّبٍىّىس ئبضحىضا ِبۈبجحي.

_ ٔۇھحىٓ وېَىٕىي لٗۋٍِٗرٔىڭ ئىجرٖت ئېٍىپ جوؼرا ٍوٌؽب وىرىػي ئۈچۈْ، ٔۇھٕىڭ  15_  14

ئ ز لٗۋِي ثىٍْٗ ثوٌؽبْ لىططىطىٕي وبِبٌىٌ لۇصرىحىّىسٔىڭ صٌٖىٍي لىٍىپ لبٌضۇرصۇق، ثۇٔىڭضىٓ 

ٔٗضىھٗجٍٗرٔي _  ېٕي ۋٖ پٍٗؽِٗجىرىّٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ لىٍىٕؽبْ ۋٖزئىجرٖت ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟ ِ

لوثۇي لىٍّىؽبٔالر ئۈچۈْ ِېٕىڭ ئبزاثىُ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىُ لبٔضاق ثوٌضى؟!  ئۇ ھٗلىمٗجْٗ 

 جوٌىّۇ لبجحىك ۋٖ ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ئىضى.

ٌٗۋزىٕي ئولۇظ ۋٖ _  ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئ گىٕىػٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ  16

ٍبصالغمب، ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىع ۋٖ ثىٍىػىٗ ئبضبْ لىٍضۇق، ثۇٔىڭضىٓ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت 

ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟ )ثۇ ئبٍٗجحٗ ۋٖ ثۇ ضۈرىضٖ جٗورارٌىٕىپ وٌٗگْٗ ئبٍٗجٍٗرصٖ لۇرئبْ ئ گىٕىع ۋٖ 

 ئولۇغمب، ئۇٔي ئ گىحىػىٗ لبجحىك جٗغٗثجۇش لىٍىٕؽبْ .

ىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗر ھۇصٔي ئىٕىبر لىٍضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔي _ ئبص لٗۋِي ئ زٌ 17

جبزاٌىضۇق. وۇـرىٍىمي ضٗۋٖثٍىه ئۇالرؼب ثٗرگْٗ ئبزاثىُ ۋٖ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ۋٖ 

ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىمىؽب ثٗرگْٗ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىُ لبٔضاق ثوٌضى؟! ئۇ 

 ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ئىضى. ىّۇ لبجحىك ۋٖھٗلىمٗجْٗ جوٌ

_ غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرؼب غۇٍِۇلي ئۈزۈٌٍّٗضىؽبْ ثىر وۈٔضٖ لبجحىك ضوؼۇق ثورإٔي  16_  18

ئۇ ثوراْ ئىٕطبٔالرٔي ثبغٍىرى ثىٍْٗ ٍٗرگٗ ئبجبجحي، ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ ثوٍۇٍٔىرى  ئٗۋٖجحۇق.

ثوٌطب لوِۇرۇ  جبغالٔؽبْ سورِب  لبجٍىػىپ، ثبغٍىرى جٍٗٔىرىضىٓ ئبجرا  وېحٗجحي. ئۇالر

 .و جٗوٍىرىضٖن ٍبجبجحي

_ ِېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّٕي ٍبٌؽبٔچي صٖ  ج ھّٗت لىٍىپ ئۇالرؼب ئىّبْ  11

ھٗلىمٗجْٗ جوٌىّۇ لبجحىك  ئېَحّىؽبٔالرؼب ِېٕىڭ ئبزاثىُ ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىُ لبٔضاق ثوٌضى؟! ئۇ

 ۋٖ ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ئىضى.

ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئ گىٕىػٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ٌٗۋزىٕي ئولۇظ ۋٖ   _ 11

ٍبصالغمب، ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىع ۋٖ ثىٍىػىٗ ئبضبْ لىٍضۇق، ثۇٔىڭضىٓ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت 

 ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟

_ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِي ئ زٌىرى  13_  12



ثىس غۇٔچٗ و   جبِبئٗت جۇرۇ  ئبرىّىسصىىي »بٍٗجٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍضى. ئۇالر9 ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئ

ثىر ئبصِٖگٗ ئٗگىػِٗضۇق؟ ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبق ثىس ئۇ چبؼضا راضححىٕال جوؼرىٍىمحىٓ ئبزؼبْ 

 ضبراۈالرصىٓ ثوٌؽبْ ثوٌىّىس.

ِۇ؟ ئۇٔضاق _  ئبرىّىسصىىي غۇٔچٗ و   وىػىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئۇٔىڭؽب ۋٖھَي چۈغۈپحۇ 14

 صېضى.« ئِٗٗش، ئۇ و   ٍبٌؽبْ ئېَحىضىؽبْ ِۇجٗوٗثجىر ثىرىضۇر

_ ئۇالرؼب صۇَٔبصا ۋٖ ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة چۈغىْٗ چبؼضا، وىّٕىڭ ٍبٌؽبٔچي ۋٖ  15

 ِۇجٗوٗثجىر ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇ.

 گىٕي جبغحىٓ ئۇالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ، ثىس ئۇالر جٌٗٗ  لىٍؽبْ چىػي ج»_ )ثىس ضبٌىھمب   16

چىمىرىپ ثېرىّىس. ئي ضبٌىھ! ضْٗ ئۇالرؼب چۈغىضىؽبْ ئبزاثٕي وۈجىىٓ، صٖۋٖجٕي صاۋاِالغحۇرۇغحب 

 چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٗزىَٗجٍىرىگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ.

لٗۋِىڭگٗ ئۇالر ثىٍْٗ ج گىٕىڭ ئبرىطىضا ضۇٔىڭ جٗلطىُ لىٍىٕؽبٍٔىمىٕي، لۇصۇلحىٓ ئۇالر _  17

بٌىضىؽبٍٔىمىٕي، ج گٗ ثىر وۈْ ضۇ ئىچىضىؽبٍٔىمىٕي، لبٍطىطىٕىڭ ٔ ۋىحي وٌٗطٗ غۇٔىڭ ثىر وۈْ ضۇ ئ

« ھبزىر ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي، ٔ ۋىحي وٌّٗىگىٕي ھبزىر ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي ئۇالرؼب ئۇلحۇرۇ  لوٍؽىٓ

 )صېضۇق .

وي _ ئۇالر ثىر ثۇراصىرىٕي ج گىٕي ئ ٌحۈرۈغىٗ وۈغىۈرجۈ  چبلىرصى. ئۇ ج گىگٗ ل 26_  18

ضېٍىپ ئۇٔي ثوؼۇزٌىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِْٗ ئۇالرٔي جبزاٌىضىُ. ِېٕىڭ وبپىرالرٔي ئبزاثٍىػىُ ۋٖ 

پٍٗؽِٗجىرىّگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇغۇَ لبٔضاق ثوٌضى؟! ئۇ ھٗلىمٗجْٗ جوٌىّۇ 

 لبجحىك ۋٖ ئٌٍِٗٗىه ئبزاة ئىضى.

جرىً لبجحىك ئبۋاز ثىٍْٗ ثىر جوۋٌىۋىضى، _ غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرؼب جىجرىٍٕي ئٗۋٖجحۇق، جى 21

ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ھبالن ثوٌۇ  وٗجحي، ئۇالر سۇصصى لوجبْ ٍبضىؽۇچىٕىڭ جبغالٔضۇق غبر _ 

 غۇِجىٍىرىضٖن ثوٌۇ  لبٌضى.

_  ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئ گىٕىػٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ٌٗۋزىٕي ئولۇظ ۋٖ  21

ٕىع ۋٖ ثىٍىػىٗ ئبضبْ لىٍضۇق، ثۇٔىڭضىٓ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ٍبصالغمب، ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغى

 ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟

 _ ٌۇجٕىڭ لٗۋِي ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىٕي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍضى.  22

[ ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ جبظ ٍبؼضۇرىضىؽبْ لبجحىك ثورإٔي ئٗۋٖجحۇق. غۇٔىڭ 24_  23

ضىىىٍٗرصىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ھبالن لىٍىۋٖجحۇق. ٌۇجٕىڭ ئبئىٍىطىٕي ثىٍْٗ ٌۇجٕىڭ ئبئىٍىطى

ثوٌطب صٖرگبھىّىسصىٓ ثىر ٔېّٗت ثىٍْٗ وېچىٕىڭ ئبسىرلي ۋالىحٍىرىضا لۇجمۇزصۇق. ثىس ٌۇجمب ۋٖ ئۇٔىڭ 

ٖ ئبئىٍىطىگٗ ئىٕئبَ لىٍىپ، ئۇالرٔي ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ لۇزجمۇزؼىٕىّىسصٖن، ثىسگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋ

 غۈوۈر لىٍؽبْ ثٗٔضىٕي ِۇغۇٔضاق ِۇوبپبجالٍّىس.



_ غٗوطىسوي، ٌۇت ئ ز لٗۋِىٕي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ ۋٖ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرؼبْ  25

ثوٌطىّۇ، ئۇالر ثۇ ئبگبھالٔضۇرۇغالرؼب لۇالق ضبٌّىضى، ثٌٗىي ئۇٔىڭضىٓ غٗوٍٗٔضى ۋٖ ئۇٔي 

 ئىٕىبر لىٍضى.

ٗرصىٓ ثوٌؽبْ ِېھّبٍٔىرى ثىٍْٗ ثٗچچىۋازٌىك لىٍىػىؽب _ ئۇالر ٌۇجحىٓ ئۇٔىڭ پٗرىػحىٍ 26

رۇسطٗت لىٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئىضى. غۇۈب ثىس ئۇالرٔىڭ و زٌىرىٕي وور لىٍىۋٖجحۇق، غۇٔىڭ 

ثۇرۇْ ضىٍٗرٔي ٌۇت »ثىٍْٗ ئۇالر ھېچ ٔٗرضىٕي و رٌٍّٖٗضىؽبْ ثوٌۇ  لبٌضى. ئۇالرؼب 

 صېَىٍضى.« حىڭالرئٌٍٗٗھىططبالَ ئبگبھالٔضۇرؼبْ ثۇ ئبزاثٕي جې

_ ھٗلىمٗجْٗ ئۇالرؼب ئٗجىگٍٗٔىه ۋالحىضا، ئۇالرٔي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىؽب لٗصٖر ئېٍىپ  28_  27

ثبرىضىؽبْ صائىٍّىك ئبزاة چۈغحي. ئۇ ئبزاة ثوٌطب ئۇالرؼب جبظ ٍبؼضۇرۇظ ۋٖ ٍۇرجىٕي ئۇالرٔىڭ 

ڭالر ۋٖ ئىٕىبرىڭالر ضىٍٗرٔىڭ وۇـرىٍىمى»ئۈضحىگٗ و ِحۈرۈغحىٓ ئىجبرٖت ثوٌضى. ئۇالرؼب9 

ضٗۋٖثٍىه ِْٗ ضىٍٗرگٗ چۈغۈرگْٗ، ٌۇت ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇرۇْ ضىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ ثۇ 

 صېَىٍضى.« ئبزاثىّٕي جېحىڭالر

_ ھٗلىمٗجْٗ ثىس ئ گىٕىػٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۈچۈْ ثۇ لۇرئبٕٔىڭ ٌٗۋزىٕي ئولۇظ ۋٖ  36

بْ لىٍضۇق، ثۇٔىڭضىٓ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ٍبصالغمب، ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىع ۋٖ ثىٍىػىٗ ئبض

 ئبٌؽۇچي ثبرِۇ؟

_  غٗوطىسوي، پىرئٗۋٕٔىڭ ئٗگٗغىۈچىٍىرىگٗ ۋٖ ئۇٔىڭ لٗۋِىگٗ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىّىس  31

 ئبزاة ثىٍْٗ وٌٗضى. ثۇ ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىٕىڭ جبزاضي ئىضى.

ئىىٍٗٔىىىگٗ _ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ھٗق  31

پبوىحالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ئىٕىبر لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي _  صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً

 ئ زىٕىڭ ؼبٌىجٍىمىؽب ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ الٍىك ثىر غٗوىٍضٖ جبزاٌىضى.

_ ئي لۇرٍٖع لٗۋِي! ضىٍٗرٔىڭ وبپىرٌىرىڭالر ثۇرۇْ وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍىٕؽبْ  32

ئبغۇ لٗۋٍِٗرصىٓ ٍبسػىّۇ؟ ٍبوي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ وٌٗگْٗ وىحبثالرصا ضىٍٗرٔىڭ ئبزاثحىٓ وٗچۈرۈَ 

 لىٍىٕؽبٍٔىمىڭالرؼب صائىر ٌِٗۇِبت ثبرِۇ؟

ثىس ئىراصىٍىه ۋٖ جوؼرا پىىىرٌىه وىػىٍٗر ثوٌۇ ، ثىرٌىىحٗ ئىع »_ ِٗوىىٍىه وبپىرالر9  33

ثىس ثىٍْٗ ئېٍىػّبلچي ثوٌؽبٔالر ؼٌٗىجٗ  لىٍىّىس. غۇۈب ثىس ؼبٌىت وٌٗگۈچي جبِبئِٗىس،

 صٖۋاجبِضۇ؟« لىالٌّبٍضۇ

_ ئ زٌىرىٕي وۈچٍۈن جبِبئٗ صٖ  و رٖۈٍىگْٗ ِٗوىىٍىه وبپىرالر ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٌضىضا  34

 ئۇزالمب لبٌّبً چولۇَ ٍېڭىٍىضۇ ۋٖ ئبرلىؽب لبرا  لبچىضۇ. )ثۇ ثٗصرى ئۇرۇغىضا ٍۈز ثٗرگْٗ ئىضى .



ئۇالرؼب لىٍّىػٍىرىؽب جېگىػٍىه جبزا ثېرىػٕىڭ ۋالحىضۇر. لىَبِٗت وۈٔي _  لىَبِٗت وۈٔي  35

 ئۇالر جبرجىضىؽبْ ئبزاة ثٗصرى ئۇرۇغىضا جبرجمبْ ئبزاثٍىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ چوڭ ۋٖ لبجحىك ثوٌىضۇ.

_ غٗوطىسوي، گۇٔبھىبرالر ھٗلىمٗجحىٓ جبِبِْٗ ٍىرالالغمبْ چوۈمۇر ئبزؼۇٍٔۇق ۋٖ  37_  36

صوزاسٕىڭ »ئۇالر صوزاسحب صۈَ ٍبجمۇزۇٌۇ  ٍۈزىچٗ ض رىٍىضىؽبْ وۈٔضٖ، ئۇالرؼب9  ئبزاة ئىچىضىضۇر.

 صېَىٍىضۇ.« لبجحىك ئبزاثىٕي جېحىڭالر

_ غٗوطىسوي، ثىس ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ِۇئٍَْٗٗ ِىمضار ثىٍْٗ ئ ٌچٍِٗىه ٍبراجحۇق. ثىس ئۇٔي  38

 غۇٔضاق جٗلضىر لىٍضۇق، ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼىّۇ غۇٔضاق ٍېسىۋٖجحۇق.

صٖ، و زٔي ٍۇِۇ   _  صٍّٖىس« ثوي!»_ ثىس لبٔضالال ثىر ئىػٕي لىٍّبلچي ثوٌطبق، ئۇٔىڭؽب  46

 ئبچمۇچٗ ئورۇٔضىٍىپ ثوٌىضۇ، ھٗرگىس وېچىىىپ لبٌّبٍضۇ. 

_  ثىس ھٗلىمٗجْٗ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضىىي ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ وبپىرالرٔي ھبالن  41

 ٌىضىؽبٔالر ثبرِۇ؟لىٍضۇق. ئۇالرؼب چۈغىْٗ ئبزاثحىٓ ئىجرٖت ئب

_ ثۇرۇْ ئ جىْٗ ئبغۇ ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ھِّٗىطي پٗرىػحىٍٗر  41

 ئِٗبي صٖپحىرىضٖ ِٗۋجۇجحۇر._  سبجىرىٍٗ  ِبۈؽبْ ٔبِٗ

ئِٗٗي صٖپحىرىضٖ _  _ ئۇالرٔىڭ چوڭ _ وىچىه ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ھِّٗىطي ئۇالرٔىڭ ٔبِٗ 42

 غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ِۇوبپبجمب ٍبوي جبزاؼب جېگىػٍىه ثوٌىضۇ.سبجىرىٍٗٔگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر 

[ غٗوطىسوي، لىَبِٗت وۈٔي جٗلۋاصارالر وبجحب جٕٗٔٗجٍٗرصٖ، وٗۈرى وٗجىْٗ 44_  43

ئ ضحٗۈٍٗرٔىڭ ٍېٕىضا، ٍېگبٔٗ ٍبراجمۇچي، ھِّٗىگٗ لبصىر، جٗۈضاغطىس پبصىػبھ  ئبٌالھٕىڭ 

 ٗجحىٓ سبٌىٌ ثوٌؽبْ ھٗق ِٗجٍىطىضٖ ثوٌىضۇ. ِٗئطىَ –صٖرگبھىضىىي ثىھۇصىٍىىحىٓ ۋٖ گۇٔبھ 

 



 رٖھّبْ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

رٖھّبْ ئبٌالھ ئىٕطبٔؽب لۇرئبٕٔي ئ گٗجحي، ئۇٔي ئولۇغٕي، ٍبصالغٕي، ِٗٔىطىٕي  [1_  1

 ثٗرصى.  چۈغىٕىػٕي ئوۈبٍالغحۇرۇ 

_ ئىٕطبٕٔي ٍبراجحي، ئۇٔي ثبغمب ِٗسٍۇلبجحىٓ پٗرلٍىك لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب و ۈٍىضىىىٕي  3_  2

 ئىپبصىٍٗغٕي ئ گٗجحي.

_ وۈْ ثىٍْٗ ئبً ِۇوِّٗٗي ھېطبة ثوٍىچٗ ئبٍٍىٕىپ جۇرىضۇ، سبجبالغّبٍضۇ ۋٖ ئېسىپ  4

 وٗجٍّٗضۇ.

ئوت _ چ پٍٗر ۋٖ ؼوٌٍۇق صٖي _ _ ئبضّبٔضىىي ٍۇٌحۇزالر، زېّىٕضىٓ چىمىضىؽبْ ؼوٌطىس  5

صٖرٖسٍٗرِۇ ئبٌالھٕي ثىٍىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىضۇ، ئۇالر ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػي 

 ئۈچۈْ ثٌٗگىٍىگْٗ ھِّٗٗ ئىػالرصا ئبٌالھمب ثوٍطۇٔىضۇ.

الر زىَبصٖ لىٍّبضٍىمىڭ –ئبٌالھ ئبضّبٕٔي زېّىٕٕىڭ ئۈضحىضٖ ٍبراجحي، ئ ٌچِٗضٖ وَٗ  [7_  6

 ئۈچۈْ، زېّىٕضا ئبصاٌٗجٕي ثٌٗگىٍىضى.

_  ئ ٌچِٗضٖ ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇۈالر، وىػىٍٗرگٗ جبرازىضا ثىر ٔٗرضٗ جبرجىپ ثٗرگٗٔضٖ وَٗ  8

 ثٗرِٗۈالر.

_ ئبٌالھ زېّىٕٕي ِٗسٍۇلبجٕىڭ ِبوبٍٔىػىػي ۋٖ ئۈضحىضٖ ٍبغىػي ئۈچۈْ ضېٍىٕچب  11_  16

سورِب صٖرٖسٍىرى، پوضحي ثبر صأٍىك زىرائٗجٍٗر ثبر. ئبٌالھ  لىٍىپ ٍبراجحي. ئۇٔىڭضا ِېۋىٍٗر، ثوؼۇٍٔۇق

ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ چبرۋىٍىرىڭالرٔىڭ ئوزۇلٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍبراجحي، زېّىٕضا ٍٗٔٗ 

 سۇغجۇً ئ ضۈٍِۈوٍٗر ثبر.

_  ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالر ئبجب لىٍؽبْ صىٓ ۋٖ صۇَٔبٌىك ٔېّٗجٍٗرٔىڭ  12

ٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟ )پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇ ضۈرىٕي جىٕالرؼب ئولۇ  لب

ثىس رٖثجىّىسٔىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ھېچمبٍطىطىٕي »ثٗرگٗٔضٖ، ئۇالر ِۇغۇ ئبٍٗجٕي ھٗرثىر ئبۈٍىؽىٕىضا 

ثۇ  صېگْٗ. ھٗرثىر ِۇضۇٌّبْ ئبصَٖ« ئىٕىبر لىٍّبٍّىس، ئي رٖثجىّىس! ضبۈب ھِٗضۇضبٔب ئېَحىّىس

 ئبٍٗجٕي جىالۋٖت لىٍؽبٔضا ٍبوي ئبۈٍىؽبٔضا غۇٔضاق صېَىػي ۋٖ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍىػي الزىُ .

_ ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبجىطي ئبصِٖٕي چٗوطٗ ئبۋاز چىممۇصٖن لۇرۇؼبْ لبرا الٍضىٓ  14_  13

 ٍبراجحي، ئىجٍىطٕي ۋٖ جىٕالرٔي ئوت ٍبٌمۇٔىضىٓ ٍبراجحي.

ر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕال 15



 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئبٌالھ لىػحب ۋٖ ٍبزصا وۈْ چىمىضىؽبْ ئىىىي وۈٔچىمىػٕىڭ ۋٖ غۇ ئىىىي پٗضىٍضٖ وۈْ  16

 پبجىضىؽبْ ئىىىي وۈٔپېحىػٕىڭ رٖثجىضۇر.

ىرىٕي ئىٕىبر _   ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىج 17

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئبٌالھ ثىرى جبجٍىك، ثىرى ئبچچىك ئىىىي صېڭىسٔىڭ ضۈٍىٕي ٍبٔضاغحۇرۇ   16_  18

ئبلمۇزصى، ئۇالر ئۇچرىػىضۇ. ئِّٗب ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا و ز ثىٍْٗ و رگىٍي ثوٌّبٍضىؽبْ جوضۇق 

رى ئ زىٕىڭ ثوٌؽبچمب، ئىىىي صېڭىسٔىڭ ضۈٍي ثىر _ ثىرىگٗ لوغۇٌۇ  وٗجٍّٗضۇ، ھٗرثى

 سۇضۇضىَىحىٕي ضبلال  لبٌىضۇ، جبجٍىك ضۇ جبجٍىك پېحي، ئبچچىك ضۇ ئبچچىك پېحي لبٌىضۇ.

_  ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  11

 لىالالٍطىٍٗر؟

 چىمىضۇ._ ئبغۇ ئىىىي صېڭىسصىٓ ئبٌالھٕىڭ لۇصرىحي ثىٍْٗ ِٗرۋاٍىث ثىٍْٗ ِبرجبْ  11

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  12

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ صېڭىسالرصا لبجٕبۋاجمبْ جبؼضٖن وېّىٍٗرٔي ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ثوٍطۇٔضۇرۇظ  13

 ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر.

ٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّ 14

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ٍٗرٔىڭ ئۈضحىضىىي ثبرچٗ سبالٍىك ئ ٌىضۇ، وبجحىٍىمٕىڭ، ئۇٌۇؼٍۇلٕىڭ ۋٖ ثبرچٗ  16_  15

 ئېھطبٕٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىگىطي ثوٌؽبْ رٖثجىڭ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ._  وٗرِٖٕىڭ، جىّي ئبجب_  پٗزي

ٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّ 17

 لىالالٍطىٍٗر؟

_  ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ِٗۋجۇصات ئبٌالھحىٓ ھبجٗجٍىرىٕي  26_  18

جىٍٍٗضۇ، ئۇالر ئبٌالھحىٓ ثىھبجٗت ثوالٌّبٍضۇ، ئبٌالھ ھٗر وۈٔي ثىر ئىع ثىٍْٗ ثوٌۇ  جۇرىضۇ. 

سبر لىٍىضۇ، ثىرٌىرىگٗ ثېرىضۇ ۋٖ ثىرٌىرىگٗ  سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي ئٗزىس لىٍىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىٕي

ثٗرٍِٗضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر 

 لىالالٍطىٍٗر؟

ٍبِبْ _  _ ئي ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالر جبِبئٗضي! ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي 21_  21

ىٕىّىس، ٍبسػي ئِٗٗي لىٍؽبٔالرٔي ِۇوبپبجالٍّىس، ئٌٍِٗٗىرىڭالرصىٓ ھېطبة ئېٍىػمب ٍۈزٌ



گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالٍّىس. ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي 

 ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئي جىٕالر ۋٖ ئىٕطبٔالر جبِبئٗضي! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىضىٓ ۋٖ  23_  22

ضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ چېگراٌىرىضىٓ ئ جۈ  وېحٌٗىطٗۈالر، ئ جۈ  ھ وۈِىضىٓ لېچىپ، ئب

وېحىڭالر، ئِّٗب ئبالھىضٖ ثىر وۈچ _ لۇصرٖت، صٌٖىً پبوىث ثوٌّىؽۇچٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى 

وٌّٗىگۈچٗ ضىٍٗر ئ جۈ  وېحٌٍّٗٗطىٍٗر. ضىٍٗر ئ زۈۈالرؼب پبٍضا ٍٗجىۈزۈغىٗ، زىَبٔضىٓ 

ْ جۇرۇلٍۇق، ئۇٔي لبٔضالّۇ لىالالٍطىٍٗر؟ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضبلٍىٕىػمب لبصىر ثوالٌّبٍضىؽب

 ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟

_ ضىٍٗرگٗ لىسىك ئوجٕىڭ ٍبٌمۇٔي ۋٖ ئېرىحىٍىپ ثېػىڭالرؼب لۇٍۇٌىضىؽبْ ِىص  25_  24

طىٍٗر. ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر ثىرىڭالرؼب ٍبرصَٖ لىالٌّبٍ_  ئٗۋٖجىٍىضۇ، ضىٍٗر ثىر

 رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟

_ لىَبِٗت وۈٔي ئبضّبْ ٍېرىٍؽبْ چبؼضا، ئۇ لبٍٕىحىٍؽبْ ِبٍضٖن لىسىرىپ، ئېرىحىٍگْٗ  26

! ضىٍٗر لوؼۇغۇٔضٖن ثوٌۇ  لبٌىضۇ. ثۇ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ صٖھػىحىضىٕضۇر. ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر

 رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟

_ ثۇ وۈٔضٖ پٗرىػحىٍٗر ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالرٔىڭ ئىچىضىىي گۇٔبھىبرالرصىٓ گۇٔبھٍىرى  36_  28

جوؼرىطىضا ضورىّبٍضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر 

 ىٍٗر؟لىالالٍط

_ پٗرىػحىٍٗر گۇٔبھىبرالرٔي ئبالِٗجٍىرىضىٓ جؤۇۋاٌىضۇ. ئۇالرٔي وووۇٌىطىضىٓ ۋٖ پۇجٍىرىضىٓ  31

 جۇجۇ  جٗھِٕٗٔٗگٗ جبغالٍضۇ.

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  31

 لىالالٍطىٍٗر؟

ِبٔب ثۇ، گۇٔبھىبرالر صۇَٔبصا ئىٕىبر لىٍؽبْ »ي، _ ئبغۇ گۇٔبھىبرالرؼب وبٍىپ ئېَحىٍىضۇو 32

 «.جٗھِٕٗٔٗضۇر

_ ئۇالر ثٗزىضٖ صوزاسحب ئوت ثىٍْٗ، ثٗزىضٖ لبٍٕب  جۇرؼبْ ضۇ ثىٍْٗ ئبزاثٍىٕىضۇ.  33

_  جٗھِٕٕٗٔٗىڭ لبٍٕبق ضۈٍي ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه ضۇ ثوٌۇ ، ئىچىٍٗٔٗرٔىڭ ئۈچٍٍٗىرىٕي پبرچٗ

 پبرچٗ لىٍىۋېحىضۇ.

بٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕط 34

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئىٕطبٔالرصىٓ ۋٖ جىٕالرصىٓ رٖثجىضىٓ لورلۇ ، ئۇٔىڭ ھۇزۇرىضا ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ  35

جۇرۇغحىٓ ئٗٔطىرٖ ، رٖثجىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ گۇٔبھحىٓ ضبلالٔؽبْ ئبصِٖگٗ ئىىىي جٕٗٔٗت 



 ثبر.

ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _  36

 لىالالٍطىٍٗر؟

 _ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗجحٗ جۈرٌۈن ِېۋىٍىه صٖرٖسٍٗر ثبر. 37

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  38

 لىالالٍطىٍٗر؟

 ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ئىىىي ثۇالق ثبر._ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗجحٗ  46

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  41

 لىالالٍطىٍٗر؟

 _ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗجحٗ ثبرٌىك ِېۋىٍٗرصىٓ ئىىىي سىٍضىٓ ثبر. 41

ىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئ 42

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ رٖثجىٕىڭ ھۇزۇرىضا ضوراق لىٍىٕىػحىٓ لورلمبْ وىػىٍٗرگٗ ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر ثوٌۇ ،  43

ئۇالر ئٗضحٗرٌىرى لېٍىٓ جبۋارصىٓ ثوٌؽبْ ج غٗوٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرىضۇ، ئىىىي جٕٗٔٗجٕىڭ 

 ِېۋىطي ئۇالرٔىڭ ئۈزۈغي ئۈچۈْ ٍېمىٓ لىٍىٕىضۇ.

ر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕال 44

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئبغۇ ج غٗوٍٗرصٖ ئٗرٌىرىضىٓ ثبغمىالرؼب لبرىّبٍضىؽبْ، ثۇرۇْ ھېچجىر ئىٕطبْ ۋٖ جىّٕۇ  45

 جۇجۇ  ثبلّىؽبْ ھ رٌٗر ثوٌىضۇ.

ىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئ 46

 لىالالٍطىٍٗر؟

 _ ئۇ ھ رٌٗر ضۈزۈوٍۈوحٗ، گۈزٌٍٖىىحٗ ٍبلۇت ثىٍْٗ ِٗرۋاٍىحمب ئوسػبٍضۇ. 47

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  48

 لىالالٍطىٍٗر؟

طبٔالر! ئىجبصٖجٕي ِۇوِّٗٗي لىٍؽبٕٔىڭ ِۇوبپبجي جٕٗٔٗجحۇر. ئي ئىٕ –_ ئِٗٗي  51_  56

 جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئبٌضىٕمي ئىىىي جٕٗٔٗجحىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ ئىىىي جٕٗٔٗت ثبر. ئي ئىٕطبٔالر!  52_  51

 جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر لىالالٍطىٍٗر؟



ت ٍبپَېػىً جٕٗٔٗجٍٗر ثوٌۇ ، رٖۈگىٕىڭ لوٍۇلٍۇلىضىٓ لبراِحۇي _ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗ 54_  53

ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر و رۈٔىضۇ. 

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئۇ ئىىىي جٕٗٔٗجحٗ ئېحىٍىپ چىمىپ جۇرىضىؽبْ، ھېچ جوسحب  لبٌّبٍضىؽبْ ئىىىي  56_  55

 ثۇالق ثبر.

 ئىىىي جٕٗٔٗجحٗ جۈرٌۈن ِېۋىٍٗر، سورِىالر ۋٖ ئبٔبرالر ثبر. _ ئۇ 57

ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _  58 

 لىالالٍطىٍٗر؟

 _ ئبغۇ ج ت جٕٗٔٗجحٗ ئٗساللي گۈزٖي ۋٖ چىراٍٍىك ھ رٌٗر ثبر. 66

ڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔى 61

 لىالالٍطىٍٗر؟

 _ ئبغۇ ھ رٌٗر چېضىرالرٔىڭ ئىچىضٖ پٗرصىٍٗرٔىڭ ئبرلىطىضا ضبلالٔؽبْ ثوٌىضۇ. 61

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  62

 لىالالٍطىٍٗر؟

 ٍبوي جىٓ جۇجۇ  ثبلّىؽبْ._ ئۇ ھ رٌٗرٔي ثۇرۇْ ھېچمبٔضاق ئىٕطبْ  63

_ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر  64

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ ئۇالر ٍېػىً لبپٍىك ٍبضحۇلالرؼب ۋٖ جوٌىّۇ چىراٍٍىك ٍبضبٌؽبْ ثىطبجالرؼب ٍ ٌٗٔگْٗ  65

 ھبٌضا راھٗجٍىٕىضۇ.

جىڭالرٔىڭ ٔېّٗجٍىرىٕىڭ لبٍطىجىرىٕي ئىٕىبر _ ئي ئىٕطبٔالر! جىٕالر! ضىٍٗر رٖث 66

 لىالالٍطىٍٗر؟

_ رٖثجىڭٕىڭ ئىطّي ٔبھبٍىحي ثٗرىىٗجٍىه ۋٖ ٍبسػىٍىمٍىرى و پحۇر. رٖثجىڭ ٔبھبٍىحي  67

لۇصرٖجٍىىحۇر، ِۇوِّٗٗي ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر، صوضحٍىرىؽب )ٍٗٔي ئىشالضّْٗ ثٗٔضىٍىرىگٗ  و   

 ئېھطبْ لىٍؽۇچىضۇر._  ئبجب

 



 ۋالىئٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ  

لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌؽبْ چبؼضا، ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ھېچىىُ ثوٌّبٍضۇ. ئۇ لىَبِٗت  [2_  1

ۈرگۈچىضۇر، ئبٌالھٕىڭ ِۇئّىٓ ئبٌالھٕىڭ صۈغٍّٗٔىرى ثوٌؽبْ وبپىرالرٔي صوزار چوۈمۇرٌىرىؽب چۈغ

 ثٗٔضىٍىرىٕىڭ جٕٗٔٗجحىىي صٖرىجىٍىرىٕي و جۈرگۈچىضۇر.

زېّىٓ غىضصٖجٍىه جٗۋرىحىٍگْٗ، جبؼالر پبرچىٍىٕىپ جوزأضٖن جوزۇ  وٗجىْٗ ۋٖ ھبۋاصا  [6_  3

 ئۇچۇ  ٍۈرگْٗ چبؼضا، ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ئۈچ پىرلىؽٗ ث ٌۈٔۈضىٍٗر.

ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍىضىؽبْ ئبصٍِٖٗر ثوٌۇ ، ئۇالر ٔېّىضېگْٗ  _ )ثىرىٕچي پىرلٗ  ٔبِٗ _ 7

 ثٗسحٍىه ئبصٍِٖٗر!

_ )ئىىىىٕچي پىرلٗ  ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ضوي لوٌىؽب ثېرىٍىضىؽبْ ئبصٍِٖٗر ثوٌۇ ، ئۇالر  8

 ٔېّىضېگْٗ ثٗسحطىس ئبصٍِٖٗر!

ىضا ثوٌؽۇچىالر )ئۈچىٕچي پىرلٗ  ثۇ صۇَٔبصا ٍبسػي ئىػالرٔي لىٍىػحب ئٗڭ ئبٌض [11_  16

ثوٌۇ ، ئۇالر ئبسىرٖجحٗ ِۇوبپبجٍىرىٕي ئېٍىػحىّۇ ئٗڭ ئبٌضىضا ثوٌؽۇچىالرصۇر. ئۇالر ئبٌالھمب ٍېمىٓ 

 ثوٌؽۇچىالر ثوٌۇ ، ئبٌالھ  ئۇالرٔي ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ.

رصىّٕۇ ثۇالرٔىڭ لبجبرىؽب ئىطالَ ئۈِّىحىضىٓ و   وىػىٍٗر ۋٖ ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗ [15_  12

و   وىػىٍٗر وىرىضۇ. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ ئبسىرلىٍىرىضىٓ ئبز وىػىٍٗر ثوٌىضۇ. ئۇالر 

 ئبٌحۇٔضىٓ جولۇٌؽبْ جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌٗٔگْٗ ھبٌضا ثىر _ ثىرىگٗ لبرىػىپ ئوٌحۇرۇغىضۇ.

اپىضا ھِٗىػٗ ٍبظ جۇرىضىؽبْ، ھېچ ئ ٌٍّٗضىؽبْ ِۇالزىُ ثبٌىالر ئۇالرٔىڭ ئٗجر [18_  16 

ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈ ، جٕٗٔٗجحٗ ئېمىپ جۇرىضىؽبْ غبراثحىٓ جوٌضۇرۇٌؽبْ پىَبٌٗ، چٍٕٗٗن ۋٖ جبِالرٔي 

 ئۇالرؼب ضۇٔۇ  جۇرىضۇ. ئۇ غبراة ئۇالرٔىڭ ثېػىٕي ئبؼرىحّبٍضۇ ۋٖ ِٗضث لىٍّبٍضۇ.

بْ ئۇالرٔىڭ ئٗجراپىضا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرىضىؽبْ ِۇالزىُ ثبٌىالر ئۇالرؼب ئ زٌىرى سبٌىؽ [13_  16

ِېۋىٍٗرٔي ۋٖ و ۈۈٌٍىرى جبرجمبْ لۇظ گ غٍىرىٕي جٗلضىُ لىٍىپ جۇرىضۇ. ئۇالرؼب ضٗصٖپٕىڭ 

ئىچىضىىي گ ھٗرگٗ ئوسػبٍضىؽبْ غٗھال و زٌۈن گۈزٖي ھ رٌٗر ثبر. ثۇ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ 

 ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرى ٍۈزىطىضىٓ ئۇالرٔي ِۇوبپبجالظ ئۈچۈٔضۇر.

صٖ ۋٖ ٍبٌؽبْ ض زٌٗرٔي ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇالر گۇٔبھحىٓ سبٌىٌ ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ ثىھۇ [15_  14

 ثىرىگٗ ضبالَ لىٍىػمبْ ض زٌٗرٔىال ئبۈالٍضۇ. _  ثوٌؽبْ ۋٖ ثىر

ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگٍٗٔٗرٔىڭ ِۇوبپبجي ۋٖ صٖرىجىطي ٔېّىضېگْٗ  [23_  16



وبجحب! ئۇالر جىىٗٔطىس ضٗصرى صٖرىشىٕىڭ، ِېۋىطي ضبٔجبق  _ ضبٔجبق ثوٌۇ  وٗجىْٗ ثبٔبْ 

صٖرىشىٕىڭ ضبٍىطىضا، صائىٍّىك ضبٍىٕىڭ، ئېمىپ جۇرىضىؽبْ ضۇٔىڭ ٍېٕىضا، جۈگىٍّٗضىؽبْ ۋٖ 

 ِېۋىٍٗرٔىڭ ئبرىطىضا ۋٖ )لېٍىٓ، ٍۇِػبق  ج غٗوٍٗرٔىڭ ئۈضحىضٖ ثوٌىضۇ. چٗوٍٍّٗٔٗضىؽبْ ِوي

غٗوطىسوي، ثىس جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌؽبْ ئبٍبٌالرٔي صۇَٔبصا ٍبراجمىٕىّىسؼب  [27_  24

ئوسػىّبٍضىؽبْ غٗوىٍضٖ ِۇوِّٗٗي ٍبراجحۇق. ئۇالر ئ ٌٍّٗضۇ، ئۇالرٔي ھِٗىػٗ لىسٌىك ھبٌىحىضٖ 

–ٔي ئٗرٌىرىگٗ ئبِراق، ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ جٗۈحۇظ لىٍضۇق. ئۇالرٔي ٔبِٗ جۇرىضىؽبْ لىٍضۇق. ئۇالر

 ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگْٗ ثٗسحٍىه وىػىٍٗر ئۈچۈْ ٍبراجحۇق.

 ثۇالر ئىٍگىرىىىٍٗرٔىڭ ئىچىضىّٕۇ و پحۇر، وېَىٕىىٍٗرٔىڭ ئىچىضىّٕۇ و پحۇر. [36_  28

ئٗھۋاٌي ۋٖ جبزاضي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ضوي لوٌىؽب ثېرىٍگٍٗٔٗرٔىڭ  [33_  31

ئۇالر جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوجىضىٓ وٌٗگْٗ لبجحىك ئىططىك غبِبٌٕىڭ، ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۇٔىڭ 

 ۋٖ لبرا جۈجۈٔضىٓ ھبضىً ثوٌؽبْ ضبٌمىّٕۇ ئِٗٗش، و روِّٗۇ ئِٗٗش ضبٍىٕىڭ ئىچىضٖ ثوٌىضۇ.

ت _ پبراؼٗجىٗ چ ِگْٗ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر _ چۈٔىي ئۇالر صۇَٔبصا ھبراِضىٓ ھۇزۇرٌىٕىپ راھٗ 34

 صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ئىضى.

ِٗئطىَٗجٕي  –_ ئۇالر ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرۈغٕي ۋٖ گۇٔبھ  35

 صاۋاِالغحۇرؼبْ، جٗۋثٗ لىٍىػٕي سبٌىّىؽبْ ئىضى.

ثىس ئ ٌۈ  جوپىؽب ۋٖ لۇرۇق ض ۈٗوىٗ »ر لىٍىپ9 ئۇالر ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىب[ 37_  36

ئبٍٍىٕىپ وٗجىٗٔضىٓ وېَىّٕۇ جىرىٍضۈرۈٌِٗضۇق؟ ثىس ۋٖ ثۇرۇْ جۇپرالمب ئبٍٍىٕىپ وٗجىْٗ ئبجب _ 

صٍٖححي. ثۇ ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ٍىراق « ثوۋىٍىرىّىس  راضححىٕال جىرىٍضۈرۈٌِٗضۇق؟

 ىضى.ضبٔىؽبٍٔىمي ۋٖ ئىػّٗٔىگٍٗٔىىىضىٓ ئ

غٗوطىسوي، ئىٕطبْ ئٗۋالصىٕىڭ ثۇرۇٔمىٍىرى »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  [46_  38

ثىٍْٗ وېَىٕىىٍىرى ھِّٗىطي لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئىجبرٖت ٌِٗۇَ وۈٔضىىي ِۇئٍَْٗٗ ۋالىححب 

 ئٌٗۋٖجحٗ جوپٍىٕىضۇ.

ھٕىڭ ۋٖصىٍىرىگٗ ۋٖ ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئي ھىضاٍٗجٕي لوثۇي لىٍّىؽبْ ئبزؼۇٔالر، ئبٌال _ 44_  41

ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىؽب ئىػّٗٔىگْٗ ئىٕىبرچىالر! چولۇَ زٖلمۇَ صٖرىشىضىٓ ٍٍٗطىٍٗر. ئۇ ئٗڭ ٍبِبْ 

صٖرٖر ثوٌۇ ، لبجحىك ئبچٍىك ضٗۋٖثٍىه ئۇٔىڭضىٓ ٍٗ  لورضبلٍىرىڭالرٔي جوٌضۇرىطىٍٗر. ئۇٔىڭ 

ضۇٔي سۇصصى ئۇضطۇزٌۇلحىٓ ئۈضحىگٗ ئۇضطۇزٌۇلٕي لبٔضۇرِبٍضىؽبْ، ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق 

 «.چبۈمب  وٗجىْٗ ج گىٍٗرصٖن ئىچىطىٍٗر

_ ِبٔب ئۇالر ئۇچرىؽبْ ثۇ ئبزاة ئۇالرؼب لىَبِٗت وۈٔىضٖ جٍَٗبرالٔؽبْ زىَبپٗجحۇر. )ثۇ ئبٍٗت  45

 صوزار ئٗھٍىگٗ وبٍىػٕي ۋٖ ئۇالرٔي ِٗٔىۋى جٗھٗجحىٓ ئبزاثالغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ .

ٗرٔي ثىس ٍولحىٓ ٍبراجمبْ جۇرضبق، ضىٍٗر ئِٗضى ئبسىرٖجحىىي _  ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍ 46



 جىرىٍىػىٗ ئىػِّٗٔٗطىٍٗر؟

ضىٍٗر ئبٍبٌىڭالرٔىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب ج وىضىؽبْ ِٗٔىَگٗ لبرا  ثبلّبِطىٍٗر؟  ئۇٔي  [48_  47

 ضىٍٗر ئىٕطبْ لىٍىپ ٍبرىحبِطىٍٗر ٍبوي ٍبراجمۇچي ثىسِۇ؟

ِٕي ثىس جٗلضىر لىٍضۇق، ضىٍٗرٔي لىَبِٗت وۈٔي ثبغمىچٗ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا ئ ٌۈ[ 51_  56 

 لىٍىپ ٍبرىحىػمب ۋٖ ضىٍٗرٔي ئ زۈۈالر ثىٍٍّٗضىؽبْ غٗوىً ۋٖ ضۈپٗجحٗ ٍبرىحىػمب ئبجىس ئِٗٗضّىس.

_  غٗوطىسوي، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي صٖضٍٗپحٗ ٍولحىٓ ثبر لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍضىڭالر.  51

لبٍحب ٍبرىحىػمب لبصىر ئىىٍٗٔىىي ھٗلمىضٖ ئوٍٍىٕىپ  ئِٗضى ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي

 و رِِٗطىٍٗر؟

ضىٍٗر جېرىَضىؽبْ زىرائٗجىٗ لبرا  ثبلحىڭالرِۇ؟ ئۇٔي زېّىٕضىٓ ضىٍٗر [ 56_  52

ئۈٔضۈرِٖطىٍٗر ٍبوي ئۇٔي زېّىٕضا ئورۇٔالغحۇرؼۇچي ۋٖ ئۈٔضۈرگۈچي ثىسِۇ؟ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق 

لۇرۇق چ پىٗ ئبٍالٔضۇرۇۋېحىّىس _ صٖ، ضىٍٗر ئۇ چبؼضا ئٌٗۋٖجحٗ ئبغۇ زىرائٗجٕي صأطىس 

ثىس راضححىٕال زىَبْ »زىرائٗجٍىرىڭالرؼب ٔېّٗ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ثىًٌٍّٗٗ گبۈگىرا  لبالجحىڭالر ۋ9ٖ 

صٖ  « جبرجحۇق، ثۇ زىَبْ ضٗۋٖثٍىه لبجحىك ئبزاثالٔضۇق، ثٌٗىي ثىس رىسىمحىٓ لۇرۇق لبپحۇق

 وېحٗجحىڭالر.

ڭ ھبٍبجىڭالرٔىڭ ِٗٔجٗضي ثوٌؽبْ ضۇؼب لبرا  ثبلحىڭالرِۇ؟ ئۇٔي _ ضىٍٗرٔى 58_  57

 غٗپمٗت لىٍىپ ثىس چۈغۈرصۇلّۇ؟ _  ثۇٌۇجحىٓ زېّىٕؽب ضىٍٗر چۈغۈرصۈۈالرِۇ ٍبوي ضىٍٗرگٗ رٖھىُ

_ ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق ئۇ ضۇٔي ٍب ئىچىػىٗ ٍبوي زىرائٗت ضۇؼىرىػمب ٍبرىّبٍضىؽبْ  66

. ضىٍٗرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجىڭالر ئۈچۈْ ثۇٌۇجحىٓ جبجٍىك ضۇ چۈغۈرۈ  ئىٕحبٍىٓ جۇزٌۇق لىٍىپ لوٍبجحۇق

 ثٗرگْٗ رٖثجىڭالرؼب غۈوۈر لىٍّبِطىٍٗر؟

_ ضىٍٗر ٍبٔضۇرۇۋاجمبْ ئوجمب لبرا  ثبلحىڭالرِۇ؟ ئبغۇ ئوجٕي ٍبٔضۇرۇظ ئۈچۈْ  61_ 61

 و ٍضۈرىضىؽبْ صٖرٖسٕي ضىٍٗر ٍبراجحىڭالرِۇ ٍبوي ٍبراجمۇچي ثىسِۇ؟

بٔضۇرىضىؽبْ ئبغۇ ئوجٕي ضىٍٗرگٗ صوزار ئوجىٕي سبجىرىٍىحىع ۋٖ ٍوٌۇچىالرٔىڭ _  ثىس ضىٍٗر ٍ 62

 پبٍضىٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍبراجحۇق. 

_  _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئىطىٍّىرىضٖ ۋٖ ضۈپٗجٍىرىضٖ وبِبٌٗت ئىگىطي ثوٌؽبْ، ئبجب 63

 ئېھطبٍٔىرى ضبٔطىس ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ رٖثجىڭٕي پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍؽىٓ.

ئبٌالھ ٍۇٌحۇزالرٔىڭ پبجمبْ ۋالحىضىىي ئورۇٍٔىرى ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍضى. ئٗگٗر  [65_  64 

 ثىٍطٗۈالر، ئۇ ئٌٗۋٖجحٗ ثۈٍۈن لٗضِٗضۇر.

غٗوطىسوي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثۇ لۇرئبْ و   پبٍضىٍىك،  [68_  66

ٍبسػىٍىمٍىرى ضبٔطىس، ئىٍىّي ِوي، ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ضبلالٔؽبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٔضۇر. ثۇ لۇرئبْ 



ٔۇلطبٔضىٓ ۋٖ گۇٔبھالرصىٓ پبن  –پٗرىػحىٍٗرٔىڭ لوٌٍىرىضا ثوٌۇ ، ئۇٔي ئبٌالھ ثبرچٗ ئٍٗىت 

ِٗجٍىه پٗرىػحىٍٗرال جۇجىضۇ. غۇۈب ئۇٔي وبپىرٌىمحىٓ، جۇٔۇپٍۇلحىٓ پبن ثوٌؽبْ وىػىٍٗر لىٍؽبْ ھ ر

 جبھبرٖت ثىٍْٗ جۇجىضۇ.

 _  ثۇ لۇرئبْ وٗرىُ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي جٗرىپىضىٓ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ غٗوطىس ھٗق وىحبثحۇر. 76

 _ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ِۇغۇ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىۋاجبِطىٍٗر؟  71

_ ضىٍٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجٍٗرگٗ غۈوۈر لىٍىػٕىڭ ئورٔىؽب ئۇ ٔېّٗجٍٗرٔي  71

ئىٕىبر لىالِطىٍٗر؟ )ئبٌالھ جبئبال ثۇ ئبٍٗجحٗ لۇرئبٕٔي ۋٖ ئۇٔىڭ صٖۋىحىٕي و زگٗ ئىٍّبٍضىؽبٔالرؼب 

 لبجحىك وبٍىؽبْ .

ٌىػىۋاجمبْ ثىرىگٗ ضىٍٗر ضٗوراجمب چۈغۈ  جېٕي ھٌٗمۇِىؽب ٍٗجىْٗ ۋٖ جبْ جب [74_  72

لبرا  جۇرىطىٍٗر. غۇ ھبٌضا ضىٍٗر ئۇٔىڭ جېٕىٕي ثٗصىٕىضٖ جۇجۇ  لبالالِطىٍٗر؟ ھٗرگىس 

لىالٌّبٍطىٍٗر. ثىس ئۇٔىڭؽب پٗرىػحىٍىرىّىس ئبرلىٍىك ضىٍٗرصىٓ ثٗورٖن ٍېمىّٕىس، ٌېىىٓ ضىٍٗر ئۇ 

 پٗرىػحىٍٗرٔي و رٍِٗطىٍٗر.

َٔبصىىي ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة ثٗرٍِٗضىؽبْ، ئٗگٗر ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن صۇ [76_  75

لىٍّىػىڭالرؼب جېگىػٍىه جبزاؼب جبرجىٍّبٍضىؽبْ ثوٌطبۈالر ۋٖ ثۇ ض زۈۈالرصا راضحچىً ثوٌطبۈالر، 

 ئۇ ِېَىحٕىڭ جېٕىٕي جېٕىگٗ لبٍحۇراالِطىٍٗر؟ ھٗرگىس لبٍحۇراٌّبٍطىٍٗر.

، ئ ٌگْٗ چېؽىضا ئۇٔىڭؽب ئٗگٗر ئۇ ِېَىث ئبٌالھمب ٍېمىٓ وىػىٍٗرصىٓ ثوٌطب[ 78_  77 

سۇغبٌٍىك، وٗڭ رٖھّٗت، و ۈٍي راھٗجٍىٕىضىؽبْ ھٗر ٔٗرضٗ ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗت 

 ثبر.

ئٗگٗر ئۇ ِېىَىث ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگٍٗٔٗرصىٓ ثوٌطب، ئۇٔىڭؽب9  [81_  86 

بۈب ئبِبٍٔىك ۋٖ سبجىرجٍِٗىه ٍبر ٔبِٗا ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگٍٗٔٗرصىٓ ثوٌؽبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ ض»

 صېَىٍىضۇ.« ثوٌطۇْ!

ئٗگٗر ئۇ ِېىَىث ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽۇچي ۋٖ ھىضاٍٗجحىٓ [ 83_  81

ئبزؼۇچىالرصىٓ ثوٌطب، ئۇ ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۇ ثىٍْٗ وۈجۈۋېٍىٕىضۇ، جٗھَٕٗٔٗ ئوجىضا 

 و ٍضۈرۈٌىضۇ ۋٖ لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضۇ.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ئېَحىپ ثٗرگٍٗٔٗرٔىڭ ھِّٗىطي غٗن _ غۈثھىطىس   85_  84

ئۇٌۇغ رٖثجىڭٕي ثبرچٗ ٔۇلطبٔالرصىٓ پبن صٖ  ضۈپٗجٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ھٗلىمٗجحۇر. 

 ئېَحمىٓ، وبپىرالرٔىڭ ضۈپٗجٍىگٍٗٔىرىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍؽىٓ.



 ھٗدىذ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئبضّبٔالرصىىي، زېّىٕضىىي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ھِّٗٗ ِٗۋجۇصات ئبٌالھٕي ثبرچٗ  1   

 ٍبِبٍٔىمحىٓ پبن صٖ  ضۈپٗجٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَححي. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ؼبٌىجحۇر، ئۇالرٔىڭ

 ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئبٌالھمب  1

سبضحۇر، ئبٌالھ ِٗسٍۇلبجىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر ۋٖ ھِّٗىٕىڭ 

 ۈرىضۇ، ئۇ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.ئىگىطىضۇر. ئبٌالھ جىرىٍضۈرىضۇ ۋٖ ئ ٌح

_ ئبٌالھ ئبۋۋاٌضۇر، ئبٌالھحىٓ ثۇرۇْ ھېچ ٔٗرضٗ ٍوق ئىضى، ئبٌالھ ئبسىرصۇر، ھِّٗٗ پبٔىٌ  2

ثوٌؽبٔضىٓ وېَىّٕۇ ِٗۋجۇت ثوٌۇ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھ ئبغىبرىضۇر، ئۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ھېچ ٔٗرضٗ 

 حۇر، ئۇ ھٗر ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىضۇر.ٍولحۇر، ئبٌالھ ِٗسپىَضۇر، ئۇٔىڭضىٓ ِٗسپىٌ غٍٗئي ٍول

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي، زېّىٕٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔي ئبٌحٗ وۈٔضٖ ٍبراجمبْ،  3

ئبٔضىٓ ئٗرغىٗ ئ زىگٗ الٍىك ثىر غٗوىٍضٖ ئ رٌىگْٗ زاجحۇر، ئۇ زېّىٕؽب وىرىپ وېحىضىؽبْ ضۇ، صاْ 

ٍِۈن، زىرائٗت، ِېۋٖ لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي، لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي، ئۇٔىڭضىٓ چىمىضىؽبْ ئ ضۈ

ئبضّبٔضىٓ چۈغىضىؽبْ ٍبِؽۇر لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗرٔي، ئبضّبٔؽب ئ رٌٍٗضىؽبْ پٗرىػحٗ ۋٖ ٍبسػي 

ئِٗٗي لبجبرٌىمالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ضىٍٗر لٍٗٗرصٖ ثوٌطبۈالر، ئبٌالھ ئىٍىّي ثىٍْٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ 

و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر ۋٖ غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت  ثىٍٍىضۇر. ئبٌالھ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئبٌالھمب سبضحۇر، ئبسىرٖجحٗ سبالٍىمٕىڭ ثبرىضىؽبْ  4

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ _  جبٍي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي

 ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىضۇ.ِۇوبپبجىٕي 

_ ئبٌالھ وېچىٕىڭ لىطمبرؼبْ ضبئٗجٍىرىٕي وۈٔضۈزگٗ وىرگۈزىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ  5

ۋالحي ئۇزىرىضۇ، ئۇ وۈٔضۈزٔىڭ لىطمبرؼبْ ضبئٗجٍىرىٕي وېچىگٗ وىرگۈزىضۇ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ وېچىٕىڭ 

ىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ۋالحي ئۇزىراٍضۇ. ئبٌالھ ضىرالرٔي ۋٖ صىٍالرٔىڭ ٍوغۇرؼبٍٔىرىٕي ث

 ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.



_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ وٌٗحۈرۈۈالر، ئبٌالھ  6

ِبٌٕىڭ ۋٖ ضىٍٗرٔي ئىگٗ لىٍؽبْ ھٗر ٔٗرضىٕىڭ زاوىحىٕي ثېرىڭالر. ئي  _  ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ پۇي

َحمبٔالر ۋٖ ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍؽبٔالر ئۈچۈْ وبجحب ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرصىٓ ئىّبْ ئې

 ِۇوبپبت ثبر. 

_ پٍٗؽِٗجٗر ضىٍٗرٔي رٖثجىڭالرؼب ئىّبْ ئېَحىػمب صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ، ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ ثۇ  7

ھٗلحٗ ئٗھضٖ ئبٌؽبْ جۇرضب، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحّبضٍىممب، ئۇٔىڭ 

ئِٗٗي لىٍّبضٍىممب لبٔضاق ئ زرٖۈالر ثبر؟ ئٗگٗر ضىٍٗر ٍبراجمۇچي ئىگٗۈالر ئبٌالھمب ئىّبْ  صىٕىؽب

 ئېَحّبلچي ثوٌطبۈالر، ئۇٔىڭؽب ئبٌضىراۈالر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرٔي وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىّبٕٔىڭ ٍورۇلٍۇلىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ،  8

روغْٗ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ٔبزىً لىٍؽبْ ثٗٔضىطي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب جٗپطىٍىٌ ۋٖ 

زاجحۇر. غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي وۇـرىضىٓ ئىّبٔؽب چىمىرىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ صۇَٔب 

ۋٖ ئبسىرٖجٍىىىڭالر ئۈچۈْ وبجحب رٖھّٗت ئبجب لىٍىضىؽبْ، ئبسىرٖجحٗ ضىٍٗرگٗ ئٗڭ ٍبسػي ِۇوبپبت 

 ئبجب لىٍىضىؽبْ ِٗرھِٗٗجٍىه زاجحۇر.

ِبي ضٗر  لىٍىػحىٓ جوضۇ  لوٍؽبْ زاصى ٔېّٗ؟  _  ضىٍٗرٔي ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ 16

زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھمب _  ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ ِىراضي ئبٌالھمب سبضحۇر. ئبضّبْ

لبٌىضۇ، ھېچىىُ ئىگٗ ثوالٌّبٍضۇ. ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىٓ ِٗوىٗ پٗجھي لىٍىٕىػحىٓ ئىٍگىرى پۇي _ 

ٗر  لىٍؽبٔالر ۋٖ وبپىرالر ثىٍْٗ ئۇرۇظ لىٍؽبٔالر ثىٍْٗ ِٗوىٗ پٗجھي لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ ِبي ض

ضبۋاثحب ثبراۋٖر ئِٗٗش، ئٗٔٗ غۇالرٔىڭ  _  پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍؽبٔالر ۋٖ ئۇرۇظ لىٍؽبٔالر ئٗجىر

حۇر، صٖرىجىطي وېَىٓ پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍؽبْ ۋٖ ئۇرۇغمب لبجٕبغمبٔالرٔىڭ صٖرىجىطىضىٓ ئبرجۇل

ھٗر ئىىىي پىرلىگٗ ئبٌالھ جٕٗٔٗجٕي ۋٖصٖ لىٍضى. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ 

 .سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر

_ وىّىي چىٓ لٌٗجىضىٓ ضبۋاثٕي ئۈِىض لىٍىپ، ِىٕٕٗت لىٍّبً، ئٗزىَٗت ثٗرًِٗ، ئبٌالھ  11

ضبۋاثٕي ھٗضطىٍٗ  و پٍٗحىپ  _  ْٗ، ئبٌالھ ئۇ وىػىگٗ ئٗجىرٍوٌىضا پۇي _ ِبي ضٗر  لىٍىضىى

 .ثېرىضۇ، ئۇٔىڭؽب جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ثېرىضۇ

_ ئۇ وۈٔضٖ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرٔي، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي و رىطٗٔىي، ئۇالر ضىرات و ۋرۈوىضىٓ  12

ئوڭ جٗرىپىضٖ چبلٕبٍضۇ، ئۇالرؼب9  ئ جىٗٔضٖ ئۇالرٔىڭ ٔۇرى ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ئۇالرٔىڭ ئبٌضىضا ۋٖ

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ _  ثۈگۈْ ضىٍٗرگٗ لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي»

جٕٗٔٗجٍٗر ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر ثېرىٍىضۇ، ضىٍٗر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىطىٍٗر، ثۇ ئۇٌۇغ 



 صېَىٍىضۇ.« ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر

، ِۇٔبپىك ئبٍبٌالر ضىرات و ۋرۈوىضىٓ ئ جۈۋاجمبْ ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ ئۇ وۈٔضٖ ِۇٔبپىك ئٗرٌٗر_  12

صٍٖضۇ. پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب جٗٔٗ « وۈجۈ  جۇرۇۈالر، ضىٍٗرٔىڭ ٔۇرۇۈالرصىٓ ئبزراق ٔٗ  ئېٍىۋاالٍٍي»

صٍٖضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىؽب ثىر « ئبرلبۈالرؼب لبٍحىپ ٔۇر ئىسصٖ  ثېمىڭالر»لىٍىپ9 

، ضېپىٍٕىڭ صٖرۋازىطي ثوٌىضۇ، صٖرۋازىٕىڭ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٍېمىٓ ثوٌؽبْ ئىچىي ضېپىً ضولۇٌىضۇ

 جٗرىپىضٖ رٖھّٗت، ِۇٔبپىمالرؼب ٍېمىٓ ثوٌؽبْ ضىرجمي جٗرىپىضٖ ئبزاة ثوٌىضۇ.

ثىس ضىٍٗر ثىٍْٗ صۇَٔبصا ثىٍٍٗ ئِٗٗضّىضۇق، »_ ِۇٔبپىمالر ِۇئّىٍٕٗرٔي چبلىرىپ9  13

جوؼرا، و رۈٔۈغحٗ غۇٔضاق »صٖ  جوۋالٍضۇ، ِۇئّىٍٕٗر9 « ؟ئىجبصٖجٍٗرٔي ثىٍٍٗ لىٍّىؽبّٔىضۇق

ئىضىڭالر، ٌېىىٓ ضىٍٗر ِۇٔبپىمٍىك لىٍىپ ئ زۈۈالرٔي ھبالن لىٍضىڭالر، پٍٗؽِٗجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئ ٌۈِىٕي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ثبالٍىئبپٗت وېٍىػىٕي وۈجحۈۈالر، ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ 

ٌىرىڭالر ضىٍٗرٔي ئبٌضىضى. ضىٍٗرگٗ ئ ٌۈَ وٌٗگٗٔگٗ جىرىٍىػحىٓ غٗوٍٗٔضىڭالر، ٍبٌؽبْ ئبرزۇ

 صٍٖضۇ.« لٗصٖر غۇ ئېحىمبصجب ثوٌضۇۈالر. غٍٗحبْ ضىٍٗرٔي ئبٌالھ ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ صٖ  ئبٌضىضى

_ ئي ِۇٔبپىمالر! ثۈگۈْ ضىٍٗرٔىڭ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرصىٓ  14 

ٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرصىّٕۇ ـىضٍٗ ھېچمبٔضاق ـىضٍٗ ئېٍىّٕبٍضۇ، ئبٌالھٕي، ئۇ

ئېٍىّٕبٍضۇ، ھِّٗىڭالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍىڭالر صوزاسحۇر، صوزار ضىٍٗرگٗ ئٗڭ الٍىمحۇر، صوزار 

 ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!.

ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ  _  15

ڭ ئبٌالھٕي ٍبص ئٗجىٗٔضٖ ۋٖ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈٍىؽبٔضا صىٍٍىرى ئېرىَضىؽبْ ۋالىث وىػىٍٗرٔى

ٍېحىپ وٌّٗىضىّۇ؟ ئۇالر ئ زٌىرىضىٓ ئىٍگىرى وىحبة ثېرىٍگْٗ ٍٗھۇصىَالر ۋٖ سىرىطحىَبٔالرصٖن 

ر لٌٗجي لبجحىك ثوٌۇ  لبٌّىطۇْ، زاِبٕٔىڭ ئۇزىرىػي ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرى لېحىپ وٗجحي، ئۇال

ئبٌالھٕىڭ ض زٌىرىٕي ئ زگٗرجىۋٖجحي، ئۇالرٔىڭ و پٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ پبضىمالرصۇر. 

)ثۇ ئبٍٗجحٗ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئبۈٍىؽبٔضا، ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىپ، ئۇٔىڭضىٓ ئٍّٗىٕىػىٗ ۋٖ ٍٗھۇصىٌ، 

 سىرىطحىَبٔالرؼب ئوسػب  لبٌّبضٍىممب جٗغٗثجۇش لىٍىٕؽبْ .

ىڭالروي، ئبٌالھ زېّىٕٕي )ضۇضىسٌىمحىٓ  ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ جىرىٍضۈرىضۇ. _ ثىٍ 16 

غۇ ٍبِؽۇر ثىٍْٗ زېّىٕضىٓ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىضۇ. ئبٌالھ ئ ٌگٍٗٔٗرٔي لىَبِٗت وۈٔي ئٗٔٗ 

غۇٔضاق جىرىٍضۈرىضۇ. ئبٌالھ لبجحىك لٌٗجٍٗرٔي ٍۇِػىحىػمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. ثىس ھٗلىمٗجْٗ 

ٍٗرگٗ ئٗلٍىٕي ئىػٍىحىپ ٍبسػي چۈغٗٔطۇْ ۋٖ ئىجرٖت ئبٌطۇْ صٖ ، لۇصرىحىّىسٔي ضى

 و رضىحىضىؽبْ صٌٖىٍٍٗرٔي ثبٍبْ لىٍضۇق.



ِېٍىضىٓ ضٗصىمٗ ثٗرگۈچي ئٗرٌٗرگٗ، ضٗصىمٗ ثٗرگۈچي ئبٍبٌالرؼب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ  _  _ پۇي 17

ٌٍِٗٗىرىٕىڭ ضبۋاثي ِبي ضٗر  لىٍؽۇچىالرؼب ئ_  رازىٍىمىٕي و زٌٗ  ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي

 ھٗضطىٍٗ  ثېرىٍىضۇ، ئۇالرؼب ھِّٗىضىٓ وبجحب ثىر ِۇوبپبت ثبر ثوٌۇ ، ئۇ ثوٌطب جٕٗٔٗجحۇر.

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ  18

ىضٖ، ض زصٖ ۋٖ ھېچجىرىٕي ئبٍرىۋٖجّٗضحىٓ ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر ئٗلىض

ئٌِٗٗضٖ ئىّبٔي ِۇوٌٍِّٗٗٗغىْٗ وىػىٍٗرصۇر، غېھىحٍٗر رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا وبجحب ِۇوبپبجمب 

پبوىحٍىرىّىسٔي ۋٖ  –ئېرىػىضۇ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالرٔىڭ ٔۇرى وبجحب ثوٌىضۇ. ثىسٔىڭ صٌٖىً 

 ۇ ٍوق، ٔۇرِۇ ٍولحۇر.ئبٍٗجٍىرىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئبسىرٖجحٗ ئۇالرؼب ئٗجىرِ

_  ئي ئىٕطبٔالر! ثىٍىڭالروي، صۇَٔب ھبٍبجي پٗلٗت صىٍالرٔي ؼٗپٍٗجحٗ لوٍىضىؽبْ،  16

ثٗصٍٖٔٗرٔي ئوٍٕىحىضىؽبْ ئوٍۇْ _ جبِبغىضىٓ ۋٖ وىػىٍٗر ئ زٌىرىٕي زىٕٕٗجٍٍٗضىؽبْ، ئ زئبرا 

ْ زىجۇزىٕٗجحىٕال ئىجبرٖجحۇر. پٗسىرٌىٕىضىؽبْ، پۇي _ ِبي ۋٖ پٗرزٖٔحٍٗرٔىڭ و پٍۈوي ثىٍْٗ ِبسحىٕىضىؽب

ثۇ صۇَٔب ھبٍبجي ٍبِؽۇر ٍېؽىع ثىٍْٗ ئۈٔۈ  چىمىپ صېھمبٔالرٔي سۇغبي لىٍىۋٖجىْٗ ئ ضۈٍِۈوىٗ 

ئوسػبٍضۇ، ئبٔضىٓ ئۇ ئ ضۈٍِۈن لۇرۇ  لبٌىضۇ _ صٖ، ئۇٔىڭ ضبرؼىَىپ لبٌؽبٍٔىمىٕي و رىطْٗ، 

ؼب لبجحىك ئبزاة ثبر، ِۇئّىٍٕٗرگٗ ئبٔضىٓ ئۇ ٍبٔچىٍؽبْ چ پىٗ ئبٍٍىٕىضۇ. ئبسىرٖجحٗ وبپىرالر

ئبٌالھٕىڭ ِٗؼپىرىحي ۋٖ رازىٍىمي ثبر، ئبسىرٖجٍىىىٕي ئؤحۇ ، صۇَٔبٌىك ئۈچۈٔال ئىػٍٍٗضىؽبْ 

 وىػىٍٗر ئۈچۈْ ثۇ صۇَٔب ھبٍبجي پٗلٗت ئبٌضىٕىػحىٕال ئىجبرٖجحۇر.

ىڭ ھٗق _ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕ 11 

ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالرؼب جٍَٗبرالٔؽبْ، وٗۈٍىىي ئبضّبْ _ زېّىٕضٖن وېٍىضىؽبْ جٕٗٔٗجىٗ 

ِٗئطىَٗجٍٗرصىٓ ٍىراق جۇرۇظ ۋٖ ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىع ئبرلىٍىك، _  ئېرىػىع ئۈچۈْ، گۇٔبھ

 ، ئبٌالھ ئۇٔي رٖثجىڭالرٔىڭ ِٗؼپىرىحىگٗ ٔبئىً ثوٌۇغمب ئبٌضىراۈالر.  ثۇ ئبٌالھٕىڭ پٗزٌي ثوٌۇ

ثٗٔضىٍىرى ئىچىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ ٔېطىپ لىٍىضۇ. جٕٗٔٗجىٗ پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي، پٗزي 

ئېھطبْ _  وٗرِٖي ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗر ثىٍٗٔال ئېرىػىىٍي ثوٌىضۇ. ئبٌالھ  ھٗلىمٗجْٗ وبجحب ئبجب –

 وٗرَٖ ئىگىطىضۇر. _  ۋٖ پٗزي

ٗرگْٗ ِۇضىجٗجٍٗر ۋٖ ئ زۈۈالر ئۇچرىؽبْ وېطٌٍٗىه، _ ئي ئىٕطبٔالر! ٍٗر ٍۈزىضٖ ٍۈز ث 11

ئبچبرچىٍىك لبجبرٌىك وۈٌپٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثىس ٍبرىحىػحىٓ ثۇرۇٔال ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ٍېسىٍىپ 

 وٗجىْٗ ئىضى، غٗوطىسوي، ثۇ ئبٌالھمب ئبضبٔضۇر. 

ئبٌالھٕىڭ _ ئبٌالھ ثۇٔي لوٌۇۈالرصىٓ وٗجىٗٔگٗ لبٍؽۇرۇ  وٗجّٗضٍىىىڭالر ۋٖ  13_  12

 ثٗرگٍٗٔىرىگٗ و رٖۈٍٗ  وٗجّٗضٍىىىڭالر ئۈچۈْ ثبٍبْ لىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئېرىػىْٗ ِبي



صۇَٔبضي ثىٍْٗ پٗسىرٌىٕىپ ئ زىٕي ثبغمىالرصىٓ چوڭ جۇجىضىؽبْ ۋٖ ثبغمىالرٔىڭ ئبٌضىضا _ 

ٍٍىك لىٍىضىؽبْ، صۇَٔبضىؽب ثېشى _  ِبسحىٕىضىؽبٔالرٔي لٗجئىٌ ٍبلحۇرِبٍضۇ. ئۇ ِۇجٗوٗثجىرٌٗر ِبي

ِبي ضٗر  لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ وىػىٍٗرگٗ ثېشىٍٍىمىٕي چىراٍٍىك و رضىحىپ _  ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي

ئۇالرٔي ثېشىٍٍىك لىٍىػمب ثۇٍرۇٍضىؽبٔالرصۇر. وىّىي ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىضىىْٗ، 

ىۈزٌٍّٖٗضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ثۇٔىڭ زىَىٕىٕي پٗلٗجال ئ زى جبرجىضۇ، ئۇ ئبٌالھمب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗج

ثٗٔضىٍىرىضىٓ ثىھبجٗجحۇر، ئبٌالھ ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ۋٖ ئٗڭ گۈزٖي ضۈپٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ئىگٗ 

 ثوٌۇ ، ئۇ ثبرچٗ گۈزٖي ِٗصھىٌَٗٗرگٗ الٍىمحۇر.

پبوىحالر ثىٍْٗ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ  –_  ثىس ھٗلىمٗجْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي ئوپئوچۇق صٌٖىً  14

ئىٕطبٔالر ئبصاٌٗجٕي ثٗرپب لىٍطۇْ صٖ ، غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرى ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ  ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ،

وىحبثٕي، وىػىٍٗر ئ ز ئبرىطىضا ِۇئبِىٍٗ ئىػٍىرىضا ئىػٍىحىػي ئۈچۈْ جبرازىٕي چۈغۈرصۇق. ثىس وۈچ  

_  لۇۋۋٖجٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ، ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ و   پبٍضىٍىك ثوٌؽبْ ج ِۈرٔىّۇ چۈغۈرصۇق. ثۇ 

ئبٌالھٕىڭ ئبٌالھٕي و رًِٗ جۇرۇ  ئىّبْ ئېَحىپ ئۇٔىڭ صىٕىؽب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ٍبرصَٖ 

ثېرىضىؽبٔالرٔي ئوجحۇرىؽب چىمىرىػي ئۈچۈٔضۇر. غۈثھىطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗىضىٓ وۈچٍۈوحۇر، 

 ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر.

ىٍىپ ئٗۋٖجحۇق، _ ثىس ھٗلىمٗجْٗ ٔۇھٕي ۋٖ ئىجراھىّٕي ئ ز لٗۋٍِىرىگٗ پٍٗؽِٗجٗر ل 15

پٍٗؽِٗجٗرٌىىٕي ۋٖ ضبِبۋى وىحبثالرٔي ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصٌىرىضا لىٍضۇق. ئۇالرٔىڭ ئٗۋالصٌىرى 

ئىچىضىٓ جوؼرا ٍوٌٕي جبپمبٍٔىرىّۇ ثبر، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىٓ و پٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ 

 چىممۇچىالرصۇر. 

غحۈرۈ ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّىسٔي صاۋاٍِىك _ ئبٔضىٓ ثىس ٔۇھ ۋٖ ئىجراھىّضىٓ وېَىٓ، ئۇالرؼب ئٗگٗ 16

ئٗۋٖجىپ جۇرصۇق، ئبرلىضىٓ ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ئىَطبٔي ئٗۋٖجحۇق، ئۇٔىڭؽب ئىٕجىٍٕي ئبجب لىٍضۇق، ئۇٔىڭ 

صىٕىؽب ئٗگٗغىٍٗٔٗرٔىڭ صىٍٍىرىؽب غٗپمٗت ۋٖ ِېھرىجبٍٔىمٕي ضبٌضۇق، ئۇالر ئ ز ئبرىطىضا و ٍۈِچبْ 

ىس پٗرز لىٍّىؽبْ رٖھجبٔىَٗت )جٗروىضۇَٔبٌىك ٔي  ئوجحۇرىؽب ئىضى، ئۇالر ئىجبصٖجحٗ چٗوحىٓ ئېػىپ ث

چىمىرىۋاٌضى. ئۇالر ئۇ ثىضئٗجٕي پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصٖ  پٍٗضا لىٍىۋاٌضى. ئۇالر 

ئۇٔىڭؽىّۇ الٍىك صٖرىجىضٖ ئِٗٗي لىٍّىضى. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔىڭ ئٗجىرىٕي 

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي و پٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ، پٍٗؽِٗجٗر  ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ثٗرصۇق.

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرصۇر.

پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاۈالر، ئبٌالھ جوضمبْ _  _ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ئبٌالھٕىڭ ئِٗر 17 

الر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئىػالرصىٓ ٍىراق جۇرۇۈالر. ئبٌالھىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭ



رٖھّىحىضىٓ ئىىىي ھٗضطٗ ثېرىضۇ ۋٖ ضىٍٗرگٗ ضىٍٗر ٍورۇلىضا ِبۈىضىؽبْ ٔۇر ئبجب لىٍىضۇ، 

گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت 

 لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

سىرىطحىَبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ _ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ  18

_  ئېَحّىؽبٔالرٔىڭ ئبٌالھٕىڭ پٗزي _ وٗرِٖىگٗ لىٍچىٍىه ئىگٗ ثوالٌّبٍضىؽبٍٔىمىٕي، پٗزي

وٗرِٖٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ثوٌۇ ، ئۇٔي ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖگٗ 

ىگٗ لبرىحب وبجحب پٗزي _ وٗرَٖ ۋٖ و   ئبجب _ ئېھطبْ ثېرىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىر

 ئىگىطي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىػي ئۈچۈْ، ئبٌالھ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ضىٍٗرگٗ ثٗرصى.

 

 

 



 ِۇجبدٌٖٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئىجٕي ضبِىث جوؼرىطىضا ضْٗ ثىٍْٗ ِۇٔبزىرىٍٗغىْٗ ضٗئٍٗثٗ ثىحٕي )لىسى  _ ئېرى ئٗۋش  1

سٗۋٌٗٔىڭ ض زىٕي ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ئبۈٍىضى. ئبٌالھ ئٗۋضٕىڭ سٗۋٌٗٔي زىھبر لىٍىپ
(79 

ضْٗ » 

صېگٍٗٔىىىٕي ۋٖ سٗۋٌٗٔىڭ ئبٌالھمب ئىٍحىجب لىٍىپ « ِْٗ ئۈچۈْ ئبٔبِٕىڭ ئۇچىطىؽب ئوسػبظ

حىٓ لۇجۇٌضۇرۇ  لوٍۇغىٕي جىٍىگٍٗٔىىىٕىّۇ ئبۈٍىضى. ئبٌالھ ئىىىىڭالرٔىڭ ئ زىٕي ثۇ لىَىٕچىٍىم

ض زٌٗغىىٕىڭالرٔي ئبۈال  جۇرىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ھِّٗٗ ض زٔي ئبۈال  جۇرؼۇچىضۇر، ھِّٗٗ 

 ٔٗرضىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش.

ضْٗ ِْٗ ئۈچۈْ »الق لىٍىع ئۈچۈْ  _ ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىٓ ئبٍبٌٍىرىٕي )جب 1

صٖ  زىھبر لىٍؽبٔالر ھٗلىمٗجْٗ « چطىؽب ئوسػبظۇ  ئبٔبِٕىڭ ئچۈغّٗضٍىىحٗ )ٔىىبھ

ئبٌالھمب ئبضىٍىك لىٍضى ۋٖ غٗرىئٗجگٗ ِۇسبٌىپٗجچىٍىه لىٍضى ِٗزوۇر ئبٍبٌٍىرى 

رٔي ھٗلىمٗجحٗ ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى ئِٗٗش، )ثٌٗىي ئۇالرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىضۇر  پٗلٗت ئۇال

جۇؼمبْ ئبٍبٌالرال ئۇالرٔىڭ ئبٔىطىضۇر. ئبٍبٌٍىرىٕي زىھبر لىٍؽۇچىالر ئٌٗۋٖجحٗ ٍبِبْ 

ض زٔي، ٍبٌؽبْ ض زٔي لىٍىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثۇٔضاق ض زٌٗرٔي لىٍىپ ثوٌۇ  

ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍؽبٔالرٔي ٔبھبٍىحي ئٗپۇ لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي 

 ر.ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇ

_ ئبٍبٌىٕي زىھبر لىٍىپ ئ زىگٗ ھبراَ لىٍؽبْ، ئبٔضىٓ ئېَحمبْ ض زىگٗ پۇغبٍّبْ لىٍؽبْ ۋٖ  2

ئبٍبٌىٕي ئ زىگٗ لبٍحۇرۇغمب ثٗي ثبؼٍىؽبْ وىػىٍٗر ئبٍبٌي ثىٍْٗ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖت ئ جىۈزۈغحىٓ 

بٌىٕي زىھبر ئىٍگىرى لىٍّىػىٕىڭ وبپبرىحي ئۈچۈْ ثىر ِۇضۇٌّبْ لۇٌٕي ئبزاص لىٍىػي الزىُ. ثۇ ئبٍ

لىٍؽبْ وىػىٍٗر ھٗلمىضىىي ئبٌالھٕىڭ ھ وۈِىضۇر. ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ ِۇغۇٔضاق 

ئىػٕي لبٍحب ضبصىر لىٍّبضٍىمىڭالر ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ ٔٗضىھٗت لىٍىٕىۋاجىضۇ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ِٗش، ضىٍٗرگٗ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئبٌالھمب ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ ئٗ

 ئٌِٗٗىڭالرؼب لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

                                                             
 گٗ ثٗت ئبضحىضا ثېرىٍگْٗ ئىساھبجمب لبراٌطۇْ.ئبٍىحى_  3زىھبر ئۈچۈْ ئٗھساة ضۈرىطىٕىڭ   79)



_ ئبزاص لىٍىػمب لۇي جبپبٌّىؽبْ ئبصَٖ ئبٍبٌي ثىٍْٗ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖت ئ جىۈزۈغحىٓ  3

ئبرلىضىٓ روزا جۇجۇغي الزىُ. ٍېحٗرٌىه ضٗۋٖة ثىٍْٗ ئىىىي ئبً روزا _  ئىٍگىرى، ئىىىي ئبً ئبرلب

بصَٖ ئبجّىع پېمىرٔي جوٍؽۇچٗ ثىر لېحىُ ؼىساالٔضۇرۇغي الزىُ. زىھبر جۇجۇغمب لبصىر ثوالٌّىؽبْ ئ

جوؼرۇٌۇق ثىس ثبٍبْ لىٍؽبْ ثۇ ھ وۈٍِٗر ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػىڭالر، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 

ئٗگىػىػىڭالر، ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىػىڭالر ۋٖ جبھىٍىَٗجٕىڭ ئبصٖجٍىرىٕي جبغٍىػىڭالر 

ىٍىٕؽبْ ثۇ ھ وۈٍِٗر ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضۇر، ئۇٔىڭضىٓ چٗجٕٗ  وٗجّٗۈالر. ئۈچۈٔضۇر. ثبٍبْ ل

 ثۇٔي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرؼب لبجحىك ئبزاة ثبر. 

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ لبرغي چىممبٔالر، ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ  4

ۇْ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالر، ئ زٌىرىضىٓ ثۇر

لبرغي چىممبْ ئۈِّٗجٍٗر رٖضۋا لىٍىٕؽبٔضٖن رٖضۋا لىٍىٕىضۇ، ئۇالر ھبالن لىٍىٕؽبٔضٖن ھبالن 

لىٍىٕىضۇ. ثىس ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ۋٖ ثٌٗگىٍىّىٍىرىٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىگٗ ئوپئوچۇق 

ثۇ ئبٍٗجٍٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽۇچىالرؼب  صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ روغْٗ ئبٍٗجٍٗرٔي ٔبزىً لىٍضۇق.

 جٗھِٕٗٔٗضٖ سبر لىٍؽۇچي ئبزاة ثبر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ئ ٌۈوٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جىرىٍضۈرۈ ، ثۇرۇٔمىٍىرى  5

ٍبِبْ  _  ثىٍْٗ وېَىٕىىٍىرىٕي ثىر ٍٗرگٗ جوپالٍضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي

رىٕي ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب سبجىرىٍٗٔگْٗ ثوٍىچٗ ئېَحىپ ثېرىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىٕي ئٌٍِٗٗى

ٔبِٗ _ ئِٗبي صٖپحىرىگٗ سبجىرىٍٗ  لوٍؽبْ، ئۇالر ثوٌطب ئۇٔي ئۇٔحۇ  لبٌؽبْ. ئبٌالھ ھِّٗٗ 

 ٔٗرضىٕي و رۈ  ۋٖ و زىحىپ جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش.

الھٕىڭ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىپ _ ضْٗ ئبٌ 6

جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗطْٗ؟ ئۈچ ئبصَٖ پىچىرٌىػىضىىْٗ، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئىٍىّي ۋٖ لۇصرىحي 

ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ج جىٕچىطىضۇر. ثٗظ ئبصَٖ پىچىرٌىػىضىىْٗ، ئۇالرٔىڭ ئبٌحىٕچىطي ئٌٗۋٖجحٗ 

ٓ ئبز ئبصَٖ ٍبوي و   ئبصَٖ پىچىرالغطۇْ، ئۇالر لٍٗٗرصٖ ثوٌطۇْ، ئبٌالھحۇر، ٍٍِٗي ئۇٔىڭضى

ئبٌالھ ھبِبْ ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍىضۇر، ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ ھېچمبٔضاق ثىر ئىػي ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي ئېَحىپ ثېرىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب  _  ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ئۇالرؼب ٍبسػي

وبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي جوٌۇق ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇ

 ثىٍگۈچىضۇر، ھېچ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭؽب ِٗسپىٌ ئِٗٗش.

_ )ئي پٍٗؽِٗجٗر!  پىچىرٌىػىػحىٓ ِٗٔئي لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٓ، ئ زٌىرى ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ ثۇ  7

ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىع ئىػمب لبٍحىۋاٌؽبْ، گۇٔبھ لىٍىع، صۈغٍّٗٔىه لىٍىع ۋٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ 



ھٗلمىضٖ پىچىرالغمبْ ٍٗھۇصىَالرٔي و رِىضىڭّۇ؟ ئۇ ٍٗھۇصىَالر ضېٕىڭ ٍېٕىڭؽب وٌٗگٗٔضٖ، ئبٌالھ 

« ئٗضطبِۇ ئٌٍٗٗىۇَ»صېگْٗ ض زٔي ئىػٍٗجًّٗ، « ئٗضطبالِۇ ئٌٍٗٗىۇَ»ضبۈب ضبالَ لىٍؽبْ 

ئٗگٗر »ۇالر ئ ز ئبرىطىضا9 ٍٗٔي )ضىٍٗرگٗ ئ ٌۈَ وٌٗطۇْ  صېگْٗ ض زٌٗر ثىٍْٗ ضبالَ لىٍىضۇ، ئ

ِۇھِّٗٗص راضث پٍٗؽِٗجٗر ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب، ئبٌالھ ثۇ ض زىّىس جۈپٍٍٗىضىٓ ثىسٔي 

صٍٖضۇ، صوزار ئۇالرؼب ٍېحٗرٌىه جبزاصۇر، ئۇالر صوزاسمب وىرىضۇ، ئۇٔىڭ لبجحىك « جبزاٌىّبضّىضى؟

 ھبرارٖجٍىه  ئبزاثىٕي جېحىَضۇ، ئۇ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

الھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ _ ئي ئبٌ 8

وىػىٍٗر! ضىٍٗر ئ ز ئبراۈالرصا پىچىرالغطبۈالر گۇٔبھ ثوٌىضىؽبْ ٍبوي ثبغمىالرؼب صۈغٍّٗٔىه 

لىٍىػٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ض زٌٗر ثىٍْٗ ۋٖ ٍبوي پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىع 

پىچىرالغّبۈالر، ٍبسػىٍىك، جٗلۋاٌىك ھٗلمىضٖ پىچىرٌىػىڭالر، ئبٌالھٕىڭ  جوؼرىطىضا

ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ثىٍْٗ ئۇٔىڭؽب جٗلۋاٌىك لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ 

ض زٌىرىڭالر ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب –ئبزاثىضىٓ لورلۇۈالر. ضىٍٗر ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالر ۋٖ گٗ  

ىٍٗر، ئبٌالھ ثبرچٗ ئٌِٗٗىڭالرٔي ضبٔب  لوٍؽبْ ثوٌۇ ، غۇٔىڭؽب ئبضبضْٗ، ضىٍٗرگٗ لبٍحۇرۇٌىط

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ گۇٔبھ ۋٖ صۈغٍّٗٔىه لىٍىع جوؼرىطىضا پىچىرٌىػىع غٍٗحبٕٔىڭ وۈغىۈرجىػي ثىٍْٗ  16

اق ثوٌىضۇ. چۈٔىي غٍٗحبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي لبٍؽۇؼب ضېٍىع ئۈچۈْ، ثٗزى وىػىٍٗرگٗ ِۇغۇٔض

پىچىرٌىػىػٕي چىراٍٍىك و رضىحىضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب صٖۋٖت لىٍىضۇ. ئۇالر ثۇٔضاق پىچىرٌىػىع ثىٍْٗ 

ِۇئّىٍٕٗرگٗ ھېچمبٔضاق زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗضۇ، پٗلٗجال ئبٌالھ ئىراصٖ لىٍؽبْ ئىع ثوٌىضۇ. غۇۈب، 

 ِۇئّىٍٕٗر ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ئبٌالھمب جبپػۇرضۇْ.

جىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗ 11

« ثىرىڭالرؼب ئورۇْ چىمىرىپ ثېرىڭالر_  ثىر»لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضورۇٔضا ضىٍٗرگ9ٗ 

صېَىٍطٗ، ضىٍٗر صٖرھبي ئورۇْ چىمىرىپ ثېرىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ وٗڭ ئورۇْ 

ئۈچۈْ ٍبسػىٍىك ثوٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ثىر ئىػحب ضىٍٗر9 ثېرىضۇ. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر 

صېَىٍطٗ، ئورٔۇۈالرصىٓ جۇرۇ  ثېرىڭالر، ئبٌالھ ئبراۈالرصىىي « ئورٔۇۈالرصىٓ جۇرۇ  ثېرىڭالر»

ئىشالضّْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ۋٖ ئىٍىُ ئٗھٍىٍىرىٕىڭ جٕٗٔٗجحىىي ِٗرجىۋىطىٕي ثىر لبٔچٗ صٖرىجٗ 

ىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئبٌالھمب ٍۇلىرى و جۈرىضۇ، ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ل

ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرؼب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا 

 ثېرىضۇ.



_ ئي ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  11

ٍبٌؽۇز ِۇۈضاغّبلچي ثوٌطبۈالر، ئبٌضى ثىٍْٗ ٍولطۇٌالرؼب  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! پٍٗؽِٗجٗر ثىٍْٗ

ضٗصىمٗ ثېرىڭالر. ثۇ ضىٍٗرگٗ ضبۋاة ثوٌىضىؽبْ ٍبسػي ئىػحۇر ۋٖ صىٍىڭالرٔي گۇٔبھحىٓ 

پبوالٍضىؽبْ ئٌِٗٗضۇر. ئٗگٗر ضٗصىمٗ لىٍىضىؽبْ ٔٗرضٗ جبپبٌّىطبۈالر، ضىٍٗرگٗ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ. 

ىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ثٗوّۇ چۈٔىي، ئبٌالھ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕ

 ِېھرىجبٔضۇر. 

_ ضىٍٗر رٖضۇٌۇٌالھ ثىٍْٗ ِۇۈضىػىػحىٓ ئىٍگىرى ضٗصىمٗ ثېرىع ثىٍْٗ ٔبِرات ثوٌۇ   12

لېٍىػحىٓ لورلحۇۈالرِۇ؟ ضىٍٗر ضٗصىمٗ ثٗرِىضىڭالر، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئٗپۇ لىٍضى. ضٗصىمٗ 

رۇسطٗت لىٍضى. غۇۈب، ضىٍٗر ٔبِبزٔي ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىػٕي، زاوبت ثٗرِٗضٍىىٕي ضىٍٗرگٗ 

ثېرىػٕي، ھٗر ئىػحب ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرۇۈالر، ثۇٔىڭضا 

چىڭ جۇرۇۈالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، غۇٔىڭؽب لبرا  

 ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت

_ ضْٗ ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرىؽبْ ٍٗھۇصىَالرٔي صوضث جۇجمبْ ِۇٔبپىمالرٔي  13

و رِىضىڭّۇ؟ ِۇٔبپىمالر ئٌِٗٗىَٗجحٗ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبجبرىضىٓ ئِٗٗش، ئۇالر ٍٗھۇصىَالرٔىڭ 

ئي پٍٗؽِٗجٗر!  لبجبرىضىّٕۇ ئِٗٗش. ئۇالر ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ لىٍىپ ئ زٌىرىٕي ِۇضۇٌّبْ صٖۋاٌىضۇ.

ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىطْٗ. ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرىٕىڭ ٍبٌؽبٔچي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ 

 جۇرۇ  لٗضَٗ لىٍىضۇ.

_ ئبٌالھ ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرٌىضى. ئۇالرٔىڭ ِۇٔبپىمٍىمي ۋٖ ٍبٌؽبٔؽب  14 

 ِبْ!لٗضَٗ لىٍىع لبجبرٌىك لىٍّىػٍىرى ٔېّىضېگْٗ ٍب

_ ئۇ ِۇٔبپىمالر ٍبٌؽبْ لٗضٍِٗىرىٕي لبٌمبْ لىٍىۋېٍىپ، ئ زىٕىڭ جېٕىٕي ضبلال  لېٍىػمب  15 

ئۇرۇٔضى ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىػحىٓ جوضحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئ زٌىرىٕي ۋٖ 

ئۇٔىڭ ثبغمىالرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌي ثوٌؽبْ ئىطالِضىٓ جوضحي. غۇۈب ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖ 

پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبٍٔىمي ۋٖ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ جوضمبٍٔىمي 

 ئۈچۈْ، ئبسىرٖجحٗ سبر لىٍؽۇچي ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ.

_ ِۇٔبپىمالرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرى، ثبٌىٍىرى ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لىٍچٗ جوضۇ   16 

ىضۇر، ئۇالر صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ ۋٖ صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ، ھٗرگىس لبالٌّبٍضۇ، ئۇالر صوزار ئٗھٍ

 چىمبٌّبٍضۇ. ثۇ جبزا وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ جوضمبْ وبپىرالرٔىڭ ھِّٗىطىگٗ ثوٌىضۇ.



_ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي جىرىٍضۈرۈ  لٗثرىٍىرىضىٓ چىمىرىضۇ. ئي  17

صٖ  ٍبٌؽبٔضىٓ لٗضَٗ « ثىس ِۇضۇٌّبّٔىس»ر صۇَٔبصىىي ۋالحىضا ضىٍٗرگٗ ِۇئّىٍٕٗر! ئۇ ِۇٔبپىمال

صٖ  لٗضَٗ لىٍىضۇ. « ثىس ِۇضۇٌّبْ ئىضۇق»ئىچىٗٔضٖن، ئبسىرٖجحٗ ئبٌالھٕىڭ ئبٌضىضىّۇ 

ِۇٔبپىمالر ثۇٔضاق  لٗضَٗ لىٍىػٕي ئ زىگٗ پبٍضىٍىك صٖ  ئوٍالٍضۇ، صۇَٔبصا ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٍبٌؽبْ 

ۈرگٗٔضٖن ئبٌالھٕىّۇ ئىػٗٔضۈرىّىس صٖ  سبَ سىَبي لىٍىػىضۇ. ئبگبھ لٗضَٗ ثىٍْٗ ئىػٗٔض

 ثوٌۇۈالروي، ِۇٔبپىمالر ھٗلىمٗجْٗ ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.

_ غٍٗحبْ ئۇالرؼب ؼبٌىت وٌٗضى ۋٖ ئۇالرٔي جىسگىٍٕىۋاٌضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ  18

غٍٗحبٕٔىڭ لوغۇٔىضۇر، غٍٗحبٕٔىڭ  پٗرِبٍٔىرىؽب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ۋاز وٗچحي. غۇۈب ئۇالر_  ئِٗر

ئٗگٗغىۈچىٍىرىضۇر. ثىٍىڭالروي، غٍٗحبٕٔىڭ لوغۇٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ چولۇَ زىَبْ 

 جبرجمۇچىالرصۇر. 

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍؽۇچىالر صۇَٔب ۋٖ  16

 برىضا ثوٌىضۇ.ئبسىرٖجحٗ ئٗڭ سبر ۋٖ ئٗڭ رٖزىً ئىٕطبٔالر لبج

ِْٗ چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍىّْٗ ۋٖ ِېٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىّّۇ »_ ئبٌالھ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب9  11

ؼٌٗىجٗ ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ وىحبثي ثوٌؽبْ لۇرئبٔؽب، »صٖ  ٍېسىۋٖجىْٗ ۋٖ « چولۇَ ؼٌٗىجٗ لىٍىضۇ

بْ. ئبٌالھ صٖ  ھ وۈَ لىٍؽ« ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖ ھٗلىمىٌ ِۇئّىٍٕٗرگٗ سبضحۇر

 ھٗلىمٗجْٗ وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ ئىػىٕىضىؽبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  11

ئۇالر  —لىٍىضىؽبْ ثىر لٗۋِٕىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ صۈغٍّٗٔىه لىٍؽۇچىالرٔي 

بوي لېرىٕضاغٍىرى، ٍبوي ئۇرۇق _ جۇؼمبٍٔىرى ثوٌؽبْ جٗلضىرصىّۇ ئ زٌىرىٕىڭ ئبجىٍىرى، ئوؼۇٌٍىرى، ٍ

صوضث جۇجمبٍٔىمىٕي و رٍِٗطْٗ. ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرىٕي صوضث جۇجىضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ   —

صۈغٍّٗٔىرىگٗ صۈغّْٗ ثوٌىضىؽبْ ئبغۇ وىػىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرىضا ئبٌالھ ئىّبٕٔي ِٗھىَٗ لىٍضى ۋٖ 

ٍْٗ ئۇالرٔي صۈغٍّٗٔىرىگٗ ؼبٌىت لىٍىپ وۈچٍٗٔضۈرصى، ئبٌالھ ئ ز صٖرگبھىضىٓ ثوٌؽبْ ِٗصٖت ثى

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ _  ئۇالرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي

وىرگۈزىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرصىٓ رازى ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب لٗجئىٌ 

رِۇ ئبٌالھ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ِٗرجىۋٖ ۋٖ ئبٌىٌ ِۇوبپبجالرصىٓ ِِٕٗۇْ ثوٌىضۇ. ؼٗزٖ  لىٍّبٍضۇ، ئۇال

ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕىڭ لوغۇٔىضۇر، ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرىضۇر. ئٗٔٗ غۇالر صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ 

 ضبئبصٖجٍىرىگٗ ئېرىػىۈچىٍٗرصۇر.

 



 ھٗشر ضۈرىطى

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕي ثبرچٗ ٔبالٍىك  1

ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبن صٖ  جٗرىپٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَححي. ئبٌالھ ِۇجٍٗق ؼبٌىجحۇر،  ئۇٔىڭؽب 

ىئٗت ثٌٗگىٍٗغحٗ، ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضۇ، ئىػالرٔي جٗلضىر لىٍىػحب، غٗر

 ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغحۇرۇغحب ۋٖ ھ وۈَ لىٍىػحب ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ثٗٔي ٔٗزىر  1

ىرىضىٓ ٍٗھۇصىٍَىرىٕي، ِٗصىٕىٕىڭ ئٗجراپىضىىي ِۇضۇٌّبٔالرؼب لوغٕب ثوٌۇ  ئوٌحۇرؼبْ جبٍٍ

ھٍٗضٖ  چىمبرؼبْ زاجحۇر. ثۇ جۇٔجي لېحىٍّىك ضۈرگۈْ ثوٌۇ ، ٍٗھۇصىَالر ِٗصىٕىضىٓ غبِؽب 

لۇۋۋىحىٕىڭ _  ضۈرگۈْ لىٍىٕؽبْ ئىضى. ئي ِۇضۇٌّبٔالر! ضىٍٗر ئۇ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ وۈچ

ئۈضحۈٍٔۈوىضىٓ ضىٍٗر ئۇالرٔي ٍۇرجٍىرىضىٓ ثۇٔضاق سبر ثوٌۇ  چىمىپ وېحىضۇ، صٖ  ئوٍٍىّىؽبْ 

ضىڭالر، ٍٗھۇصىَالرِۇ لورؼبٍٔىرىّىس ثىسٔي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لوؼضا  لبٌىضۇ، ثىسگٗ ئى

ھېچىىّٕىڭ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ، صٖ  ئوٍٍىؽبْ ئىضى. ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي ئۇالر ئوٍٍىّىؽبْ 

ر ٍٗرصىٓ وٌٗضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لبجحىك لورلۇٔچ ۋٖ ئٗٔضىػٗ ضبٌضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇال

ئ ٍٍىرىٕي ئ ز لوٌٍىرى ثىٍْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ لوٌٍىرى ثىٍْٗ ثۇزۇ  جبغٍىضى. ئي ئٗلٍي ئ جىۈر، 

 پىىرى ضبؼالَ  وىػىٍٗر! ٍٗھۇصىَالرٔىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ثۇ جبزاصىٓ ئىجرٖت ئېٍىڭالر.

_ ئٗگٗر ئبٌالھ ئۇالرؼب ٍۇرجٍىرىضىٓ ھٍٗضىٍىػىٕي پۈجۈۋٖجّىگْٗ جٗلضىرصىّۇ، ئٌٗۋٖجحٗ  2 

ئۇالرٔي ثۇ صۇَٔبصا ئ ٌحۈرۈظ ۋٖ ئٗضىرگٗ ئېٍىع ثىٍْٗ ئبزاثالٍححي. ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ صوزار ئبزاثي 

 ثبر.

اثمب لېٍىػي غۇٔىڭ _ ٍٗھۇصىَالرٔىڭ صۇَٔبصا ئ ز ٍۇرجىضىٓ ضۈرگۈْ لىٍىٕىػي ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئبز 3 

ئۈچۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىٕحبٍىٓ لبجحىك ِۇسبٌىپٗجچىٍىه لىٍضى، 

ئۇالرؼب لبرغي ئۇرۇظ ئبچحي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍضى. وىّىي ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 

 الھ ئۇٔي لبجحىك جبزاالٍضۇ.پٍٗؽِٗجىرىگٗ ِۇسبٌىپٗجچىٍىه لىٍىضىىْٗ، غٗن _ غۈثھىطىسوي، ئبٌ

_ ئي ئىّبْ ئېَحمبٔالر! ضىٍٗر سورِب صٖرٖسٍىرىضىٓ لبٔضالال ثىرىٕي وٗضىْٗ ثوٌۇۈالر ٍبوي  4

ئۇٔىڭؽب چېمىٍّبً ثۇرۇٔمي ھبٌىحي ثوٍىچٗ ئ ز ؼوٌىضا ئ رٖ لبٌضۇرؼبْ ثوٌۇۈالر، ثۇٔىڭ ھِّٗىطي 



 ھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرئبٌالھٕىڭ ئىراصىطي ثىٍْٗ ثوٌؽبٔضۇر. ثۇٔضاق لىٍىع ئبٌال

پٗرِبٍٔىرىؽب سىالپٍىك لىٍؽبٔالرٔي رٖضۋا لىٍىع ئۈچۈٔضۇر. ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئۇالرؼب _ 

صٖ، ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ سورِب صٖرٖسٍىرىٕي وٗضحىڭالر ۋٖ و جٗوٍىرىٕي و ٍضۈرۈ  _  ِۇضٌٍٗٗت لىٍضى

 جبغٍىضىڭالر.

ٔٗزىر ٍٗھۇصىٍَىرىٕىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىضىٓ ئۇرۇغطىس ؼٗٔىَّٗت لىٍىپ  _ ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 5

ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗرٔي ضىٍٗر ئبت _ ج گىٍٗر ثىٍْٗ چېپىپ ٍۈرۈ  لوٌؽب وٌٗحۈرگْٗ ئِٗٗش. ٌېىىٓ، 

صٖ، غۇٔىڭ _  ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕي صۈغٍّٗٔىرىضىٓ ئ زى سبٌىؽبْ ئبصٍِٖٗرٔىڭ ئۈضحىگٗ ضبٌىضۇ

ۈٌۈوىٕي ئۇرۇغطىسال جبپػۇرىضۇ. ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر، ئبٌالھٕي ثىٍْٗ ئۇالر ِبي _ ِ

 ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ئبجىس لىالٌّبٍضۇ.

_ ئبٌالھ غٗھٗر ئٗھٍي ثوٌؽبْ ِۇغرىىالرٔىڭ ِبي _ ِۈٌۈوىضىٓ ضىٍٗرگٗ ئۇرۇغطىس  6

ٗٔىَّٗت ؼٗٔىَّٗت لىٍىپ ثٗرگْٗ ٔٗرضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ھٗلمىضۇر. ئۇ ؼ

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئوِۇِىٌ ِٗٔپٗئٗجي ئۈچۈْ ئىػٍىحىٍىضۇ. ئۇ ٍٗٔٗ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ٍېمىٓ جۇؼمبٍٔىرىؽب )ھبغىُ ۋٖ ِۇجحٌٗىت ئٗۋالصىؽب ، ٍېحىٍّٗرگٗ )ثبالؼٗجىٗ ٍٗجّٗضحىٓ ئبجىطي 

ٍرىٍىپ لبٌؽبْ ئ ٌۈ  وٗجىْٗ ثبٌىالرؼب ، ھېچ ٔٗرضىطي ٍوق ٍولطۇٌالرؼب، ٍوي سىراجىحىضىٓ ئب

ِۇضبپىرالرؼب ثېرىٍىضۇ. ثۇ، پۇي _ ِبٌٕىڭ ثبٍالرٔىڭ ئبرىطىضا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈ ، ٍولطۇٌالرٔىڭ 

ِبٌٕي ئېٍىڭالر،  _  ئۇٔىڭضىٓ ِٗھرۇَ لىٍىّٕبضٍىمي ئۈچۈٔضۇر. پٍٗؽِٗجٗر ضىٍٗرگٗ ثٗرگْٗ پۇي

ىٓ چٗوٍىگْٗ ٔٗرضىضىٓ ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرىٕي لوثۇي لىٍىڭالر، پٍٗؽِٗجٗر ئېٍىػحىٓ ٍبوي لىٍىػح

چٗوٍىٕىڭالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍېٕىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب 

جٗلۋاصارٌىك لىٍىڭالر، ئۇٔىڭ جبزاضىضىٓ لورلۇۈالر. ئۇٔحۇِبۈالروي، ئبضىٍَىك لىٍؽبٔالر ئۈچۈْ 

ھٗرىىٗجحٗ پٍٗؽِٗجٗر  –ض زصٖ ۋٖ ئىع  –ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي لبجحىمحۇر. )ثۇ ئبٍٗت گٗ  

 ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىؽب ئٗگىػىػٕىڭ پٗرز ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضۇ .

_ غۇٔىڭضٖن، ئبٌالھ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئۇرۇغطىس ئبجب لىٍؽبْ ؼٗٔىَّٗجٕىڭ ثىر لىطّي  7

ئولۇثٗجٍىرى جۈپٍٍٗىضىٓ، ٍۇرجىٕي، ِبي _ ِۈٌۈوىٕي جبغال ، ئبٌالھٕىڭ ثۇ _  وبپىرالرٔىڭ ئبزاة

بصا رىسىك ثېرىػىٕي ئۈِىض لىٍىپ، ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجٕي ٔېطىپ لىٍىػىٕي جىٍٗ ، ئبٌالھ ٍوٌىضا صۇَٔ

جىھبص لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٍبرصَٖ لىٍىع ئۈچۈْ 

حي ِٗوىىضىٓ ھىجرٖت لىٍؽبْ ٍولطۇي ِۇھبجىرالرؼب ثېرىٍىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ض زى ثىٍْٗ ئٌِٗٗىَى

 ثىرصٖن ثوٌؽبْ ۋٖ ئىّبٔضا راضحچىً وىػىٍٗرصۇر.



_ ِۇھبجىرالر ھىجرٖت لىٍىػحىٓ ثۇرۇْ ِٗصىٕىضٖ ٍٗرٌىػىپ لبٌؽبْ ئٗٔطبرالر ئ زٌىرىٕىڭ  8

ِبي ٍبرصَٖ لىٍىضۇ، ئۇرۇغطىس لوٌؽب _  ٍېٕىؽب وٌٗگْٗ ِۇھبجىرالرٔي ٍبسػي و رىضۇ، ئۇالرؼب پۇي

ٍِٗرصىٓ ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ ٔٗرضىٍٗر ئۈچۈْ ئىچي جبرٌىك وٌٗگْٗ ؼٗٔىَّٗجٍٗرصىٓ ۋٖ ثبغمب ٍبرصٖ

ِبٌؽب ِوھحبج جۇرۇلٍۇق ئۇالرؼب ٍبرصَٖ لىٍىضۇ. ئ ز ٔٗپطىٕىڭ  –لىٍّبٍضۇ ۋٖ ئ زٌىرى پۇي 

ثېشىٍٍىمىضىٓ ۋٖ ئ زىٕىڭ ھبجىحىضىٓ ئبغمبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍولطۇٌالرؼب ثېرىػىٗ ثېشىٍٍىك لىٍىػحىٓ 

 ىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر.ضبلالٔؽبْ وىػىٍٗر ِۇراصىؽب ٍېح

ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ ۋٖ »_ ِۇھبجىرالرصىٓ ۋٖ ئٗٔطبرالرصىٓ وېَىٓ وٌٗگْٗ ِۇئّىٍٕٗر9  16

ثىسصىٓ ئىٍگىرى ئىّبْ ئېَحمبْ لېرىٕضاغٍىرىّىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، صىٍٍىرىّىسصا 

ئي رٖثجىّىس! ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ثىرٖرضىگٗ لبرغي صۈغٍّٗٔىه ۋٖ ھٗضٗت پٍٗضا لىٍّىؽىٓ، 

غٗوطىسوي، ضْٗ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىڭگٗ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٔبھبٍىحي وٗڭ رٖھّٗت ئبجب 

صٍٖضۇ. )ثۇ ئبٍٗت ِۇئّىٓ ئبصِٖٕىڭ ثۇرۇٔمي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ٍبسػي گېپىٕي « لىٍؽۇچىطْٗ

ؽب لىٍىػي، ئۇالرؼب صۇئب لىٍىػي پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىٕي ض ٍۈغي الزىٍّىمى

 صاالٌٗت لىٍىضۇ .

ئٗگٗر »_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثٗٔي ٔٗزىر لٗثىٍىطىضىىي ٍٗھۇصىٌ صوضحٍىرىؽب9  11

ِۇھِّٗٗص ۋٖ ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرى ضىٍٗرٔي ٍۇرجۇۈالرصىٓ چىمىرىۋٖجطٗ، ثىسِۇ ئٌٗۋٖجحٗ ضىٍٗر ثىٍْٗ 

ب ثىر ئبصِٖگٗ ئىحبئٗت لىٍّبٍّىس. ثىٍٍٗ چىمىپ وېحىّىس، ھٗرگىس ضىٍٗرٔىڭ زىَىٕىڭالر ھېطبثىؽب ثبغم

صېَىػىٍٗٔىىىگٗ « ئٗگٗر ضىٍٗرگٗ ئۇرۇظ ئېچىٍطب، ثىس چولۇَ ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ لىٍىّىس

لبرىّىضىڭّۇ؟ ئبٌالھ گۇۋاھٍىك ثېرىضۇوي، ِۇٔبپىمالر ثٗٔي ٔٗزىر ٍٗھۇصىٍَىرىؽب ثٗرگْٗ ۋٖصىطىضٖ 

 غٗوطىس ٍبٌؽبٔچىالرصۇر.

ِٗصىٕىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمىرىٍطب، ِۇٔبپىمالر ئۇالر ثىٍْٗ  _ غٗوطىسوي، ئٗگٗر ٍٗھۇصىَالر 11

ثىٍٍٗ چىمّبٍضۇ، ئٗگٗر ئۇالر ئۇرۇغمب وىرضٗ، ِۇٔبپىمالر ھٗرگىس ئ زٌىرى ۋٖصٖ لىٍؽبٔضٖن ئۇالر 

ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئۇرۇظ لىٍّبٍضۇ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئۇرۇغمب وىرگْٗ جٗلضىرصىّۇ ٍېڭىٍىپ ئبرلىطىؽب 

 رؼب ھٗرگىس ٍبرصَٖ ثٗرٍِٗضۇ، ثٌٗىي ئۇالرٔي جبغٍىۋېحىضۇ.لبرا  لبچىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇال

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ ِۇٔبپىمالرٔىڭ صىٍٍىرىضىىي ضىٍٗرصىٓ لورلۇظ  12

جۇٍؽۇضي ئبٌالھحىٓ لورلۇغحىّٕۇ چوڭ ۋٖ لبجحىمحۇر. ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

 اثىضىٓ لورلّبٍضىؽبْ لٗۋِضۇر.ئۇٌۇؼٍۇلىٕي چۈغٍّٗٔٗضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ئبز

_ ٍٗھۇصىَالر پٗلٗت لورؼبْ ئىچىضٖ ٍبوي جبِالرٔىڭ ئبرلىطىضا جۇرؼبٔضىال، ئبٔضىٓ ضىٍٗرگٗ  13

لبرغي ثىرٌىػىپ ئۇرۇظ لىالالٍضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ جوسۇ ٍۈرٖوٍىىىضىٓ ۋٖ صىٍٍىرىؽب ضىڭىپ وٗجىْٗ 



ىرى جېشىّۇ لبجحىمحۇر، ضْٗ ئۇالرٔي ئ َ صٖ  لورلۇٔچبلٍىمىضىٕضۇر. ئۇالرٔىڭ ئ ز ئىچىضىىي ئبصاۋٖجٍ

ئوٍال  لبٌىطْٗ، ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرى جبرلبلحۇر، ثۇ غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، ئۇالر ئبٌالھٕىڭ 

ئِٗرى جوؼرۇٌۇق ئٗلٍىٕي ئىػٍٗجٍّٗضىؽبْ، ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرى ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍّبٍضىؽبْ 

 لٗۋِضۇر.

ة  ِۇغرىىالر ثٗصرى ئۇرۇغىضا جېحىؽبْ ۋٖ لٍٕٗۇلب _ ئبغۇ ٍٗھۇصىَالرؼب چۈغىْٗ ئبزا 14

ٍٗھۇصىٍَىرىٕىڭ ثېػىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثالرؼب ئوسػبٍضۇ. چۈٔىي ئۇالر وبپىرٌىمىٕىڭ ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب صۈغٍّٗٔىه لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ جبزاضىٕي ثۇ صۇَٔبصا جېحىضى، ئۇالرؼب ئبسىرٖجحٗ ثٗوّۇ 

 لبجحىك ئبزاة ثبر.

ۇٔبپىمالرٔىڭ ٍٗھۇصىَالرٔي ئۇرۇغمب لىسىمحۇرۇغي ۋٖ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب _ ئبغۇ ِ 15

لبرغي ئۇالرؼب ؼٌٗىجىٕي ۋٖصٖ لىٍىػي سۇصصى ئىٕطبٔؽب وبپىرٌىمٕي چىراٍٍىك و رضىحىپ، ئۇٔي وبپىر 

ِېٕىڭ ضْٗ ثىٍْٗ لىٍچٗ »ثوٌۇغمب صٖۋٖت لىٍىپ، ئبٔضىٓ  ئۇ ئىٕطبْ وبپىر ثوٌؽبْ چبؼضا9 

صېگْٗ غٍٗحبٔؽب « حىُ ٍوق، ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ئبٌالھحىٓ لورلىِّْٗۇٔبضىۋى

 ئوسػبٍضۇ.

_ غٍٗحبْ ثىٍْٗ ئۇ غٍٗحبٔؽب ئىحبئٗت لىٍىپ وبپىر ثوٌؽبْ ئىٕطبْ ھٗر ئىىىىٍىطىٕىڭ  16 

ىڭ ئبلىۋىحي ثىرٌىىحٗ صوزاسمب وىرىع ۋٖ صوزاسحب ِٗۈگۈ لېٍىػحىٓ ئىجبرٖت ثوٌضى. ِبٔب ثۇ ئبٌالھٕ

 ثٌٗگىٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وٗجىۈچىٍٗرٔىڭ جبزاضىضۇر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  17

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ 

ىٍىك ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلٍىٕىڭالر. ھٗروىُ ئ زىٕىڭ لىَبِٗت ٍېٕىپ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىع ئبرل

ئۈچۈْ لبٔضاق ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ جٍَٗبرالٔؽبٍٔىمىٕي ئوٍٍىطۇْ، ضىٍٗر لىٍؽبْ ۋٖ جٗرن ئٗجىْٗ 

ئىػالرٔىڭ ھِّٗىطىضٖ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرصىٓ جوٌۇق 

الرصىٓ ھېچ ٔٗرضٗ ئۇٔىڭؽب ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ سٗۋٖرصارصۇر، ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭ

 ئٌِٗٗىڭالرؼب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. 

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗر ھٗرگىس ئبٌالھٕىڭ ھٗلمىٕي ئبصا لىٍىػٕي جٗرن ئٗجىْٗ، غۇٔىڭ  18

ٌٍٗٗرٔي لىٍىػحىٓ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئ زٌىرىٕي ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ ٍبسػي ئِٗ

ِٗھرۇَ  لىٍؽبْ وىػىٍٗرصٖن ثوٌّبۈالر، ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت 

 لىٍىػحىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ پبضىمالرصۇر.



_ صوزاسحب ئبزاثٍىٕىضىؽبْ صوزار ئٗھٍي ثىٍْٗ جٕٗٔٗجحٗ ٔېّٗجٍىٕىضىؽبْ جٕٗٔٗت ئٗھٍي  16

ي ثوٌطب جىٍىگٍٗٔىرىٕىڭ ھِّٗىطىگٗ ئېرىػىْٗ، ثبرچٗ ثبراۋٖر ثوٌّبٍضۇ، جٕٗٔٗت ئٗھٍ

 ٍبِبٍٔىمالرصىٓ ضبلٍىٕىپ لبٌؽبْ وىػىٍٗرصۇر.

_ ئٗگٗر ثىس ثۇ لۇرئبٕٔي جبؼالرصىٓ ثىرٖر جبؼمب ٔبزىً لىٍؽبْ ثوٌطبق، چولۇَ ضْٗ ئۇ  11

 جبؼٕىڭ لۇرئبٔضىىي ھٗلىمٗجٍٗرٔي چۈغىٕىپ، ئبٌالھحىٓ لورلۇ ، ئ زىٕىڭ غۇٔچٗ ِٗزِۇت ۋٖ

غۇٔچٗ لبجحىك ئىىٍٗٔىىىگٗ لبرىّبً وِٗحٗرٌىه ثىٍْٗ ئبٌالھمب ثبظ ئٗگىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ٍېرىٍىپ 

وٗجىٍٗٔىىىٕي و رٖجحىڭ، ثىس ثۇ ِىطبٌالرٔي ئىٕطبٔالر ئبٌالھٕىڭ چٗوطىس لۇصرىحي ۋٖ ئۇٌۇؼٍۇلي 

ٕي جٗپٗوىۇر ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر لىٍطۇْ صٖ ، ئۇالرؼب ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىۋاجىّىس. )ثۇ ئبٍٗجحٗ لۇرئبٔ

لىٍىپ ئولۇغمب، ئۇٔىڭ ِٗٔىطىٕي چۈغىٕىپ، و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍىػمب جٗغٗثجۇش 

 لىٍىٕؽبْ .

_ ئبٌالھ ھٗلىمىٌ ِٗثۇصجۇر، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھىٌ ِٗثۇص ٍولحۇر. ئبٌالھ  11

ؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ٍوغۇرۇٕٔي، ئبغىبرىٕي ثىٍگۈچىضۇر، و رۈٍّٔٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ۋٖ و رۈٔۈ  جۇرىضى

ثىٍگۈچىضۇر. ئبٌالھ رٖھّىحي ھِّٗىگٗ ئوِۇِىٌ ثوٌؽبْ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبْ ۋٖ ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىگٗ 

 غٗپمٗجٍىه زاجحۇر. –ٔبھبٍىحي رٖھىُ 

_  ئبٌالھ ھٗلىمىٌ ِٗثۇصجۇر، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھىٌ ِٗثۇص ٍولحۇر. ئبٌالھ  12

ر جوضبٌؽۇضىس لىٍىضىؽبْ، ثبرچٗ ئٍٗىت _ ٔۇلطبٔضىٓ ھِّٗىٕىڭ ئىگىطي، ھِّٗٗ ئىػٕي ھېچجى

پبوىحالر ثىٍْٗ ئٗۋٖجىْٗ ثبرٌىك پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕىڭ  –پبن، ئىٕطبٔالرؼب روغْٗ صٌٖىً 

راضحچىٍٍىمىؽب گۇۋاھ ثوٌؽۇچي، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي و زىحىپ جۇرؼۇچي، ھِّٗىگٗ 

جىّي ِٗۋجۇصاجٕي ثوٍطۇٔضۇرؼۇچي، ؼبٌىت وٌٗگۈچي، ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي لٗھر لىٍؽۇچي، 

ھِّٗىضىٓ وبجحب ۋٖ ئٗڭ ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه زاجحۇر. ئبٌالھ ِۇغرىىالر ئىجبصٖجٍىرىضٖ غېرىه 

 وٌٗحۈرگْٗ ٔٗرضىٍٗرصىٓ پۈجۈًٍٔٗ پبوحۇر. 

_ ئبٌالھ ھِّٗىٕي ٍبراجمۇچي، ِٗۋجۇصاجٕي ئ زىٕىڭ ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ پٍٗضا لىٍؽۇچي،  13

ئۇالرٔي ئ زى سبٌىؽبْ ضۈرٖجىٗ وىرگۈزگۈچي زاجحۇر، ئبٌالھٕىڭ ئٗڭ گۈزٖي ئىطىٍّىرى ۋٖ ئٗڭ 

ئېطىً ضۈپٗجٍىرى ثبر. ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕي ثبرٌىك 

بٔالرصىٓ پبوحۇر صٖ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَحىپ جۇرىضۇ، ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، صۈغٍّٗٔىرىٕي ٔۇلط

 جبزاالغمب لبصىرصۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرىٕي ھېىّٗت ثىٍْٗ ئورۇٔالغحۇرؼۇچىضۇر.

 



 ِۇِحٗھىٕٗ ضۈرىطى

 

 ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ 

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  1

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال ِېٕىڭ ٍوٌۇِضا ِۇجبھىض ثوٌۇ  ۋٖ رازىٍىمىّٕي جىٍٗ  

الرٔىڭّۇ صۈغّىٕىڭالر ثوٌؽبْ ھىجرٖت لىٍىپ چىممبْ وىػىٍٗر ثوٌطبۈالر، ِېٕىڭ صۈغّىٕىُ، ئ زۈۈ

وبپىرالرٔي صوضث جۇجۇ ، ئۇالرٔي ِۇھٗثجىحىڭالرٔي ئىسھبر لىٍىضىؽبْ، پٍٗؽِٗجٗر 

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ سٗۋٖرٌىرىٕي، ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ضىرٌىرىٕي ٍٗجىۈزىضىؽبْ وىػىٍىرىڭالرؼب 

پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ۋٖ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ  —ئبٍالٔضۇرۇۋاٌّبۈالر. ئۇالر ضىٍٗرگٗ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٕي 

لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ئىجبرٖت ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ضىٍٗر رٖثجىڭالر ئبٌالھمب ئىّبْ 

ئېَحمىٕىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئېحىمبص لىٍؽبٍٔىمىڭالر ئۈچۈْ، ئۇالر پٍٗؽِٗجٗرٔي ۋٖ 

ٗر ئۇالرؼب ٍوغۇرۇْ ضىٍٗرٔي ِٗوىىضىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرؼبْ ئىضى. )غۇٔضاق جۇرضىّۇ  ضىٍ

صوضحٍۇق ٍٗجىۈزۈۋاجىطىٍٗر، ِْٗ ضىٍٗر ٍوغۇرؼبْ ۋٖ ئبغىبرىٍىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي 

 ثىٍىپ جۇرىّْٗ، ضىٍٗرصىٓ وىّىي غۇٔضاق لىٍىضىىْٗ، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئبزؼبْ ثوٌىضۇ. 

ٍٗۈطٗ، ئۇالر ضىٍٗرگٗ  _ ضىٍٗر ِٗسپىٌ ھبٌضا صوضحٍىػىۋاجمبْ ئبغۇ وىػىٍٗر ئٗگٗر ضىٍٗرٔي 1

صۈغّْٗ ثوٌىضۇ، ضىٍٗرٔي ئ ٌحۈرۈظ ۋٖ ئٗضىرگٗ ئېٍىع ئبرلىٍىك ضىٍٗرگٗ زىَبٔىٗغٍىه لىٍىضۇ، 

 ضىٍٗرٔي ض وىضۇ ۋٖ جىٍالٍضۇ، ضىٍٗرٔىڭ ئ زٌىرىضٖن وبپىر ثوٌۇغۇۈالرٔي ئبرزۇ لىٍىضۇ. 

ي ئۇ وبپىر _ ضىٍٗر ثۇ صۇَٔبصا وبپىرالرٔي صوضث جۇجمىٕىڭالر ثىٍْٗ لىَبِٗت وۈٔ 2

جۇؼمبٍٔىرىڭالر ۋٖ ئٗۋالصٌىرىڭالر ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ، ئبٌالھ ئبراۈالرٔي ئبٍرىۋېحىضۇ، 

ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗر جٕٗٔٗجىٗ، ئبضىٍَىك لىٍؽبْ وبپىرالر صوزاسمب وىرىضۇ. ئبٌالھ 

رٔىڭ گٗ  _ ض زۈۈالرصىٓ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ضىٍٗ

 ئىع _ ھٗرىىىحىڭالرصىٓ ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. 

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئىجراھىُ ئٌٍٗٗھىططبالَ  ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرصٖ ضىٍٗر  3

ئۈچۈْ ھٗلىمٗجْٗ ئوثضاْ ئۈٌگٗ ثبر. ئ ز ۋالحىضا ئۇالر ئ ز لٗۋِي ئىچىضىىي وبپىرالرؼب9 

لىمٗجْٗ ثىس ضىٍٗرصىٓ ۋٖ ضىٍٗر ئبٌالھٕي لبٍرىپ لوٍۇ  چولۇٔۇۋاجمبْ ثۇجٍىرىڭالرصىٓ ھٗ»

ٍىرالّىس، ثىس ضىٍٗرٔي ۋٖ وبپىرٌىمىڭالرٔي لٗجئىٌ ئىٕىبر لىٍضۇق. ضىٍٗر ثىٍْٗ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا 



ىر ئبصاۋٖت ۋٖ ئ چٍّٗٔىه ئوجحۇرىؽب چىمحي، ثۇ ئبصاۋٖت ثىٍْٗ ئ چٍّٗٔىه جبوي ضىٍٗر ٍبٌؽۇز ث

. ٌېىىٓ، ئىجراھىّٕىڭ ئبجىطىؽب ِٗؼپىرٖت صېگْٗ ئىضى «ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبٔؽب لٗصٖر صاۋاَ لىٍىضۇ

جٌٗٗ  لىٍؽبٍٔىمي ئۈٌگٗ لىٍىع صائىرىطىگٗ وىرٍِٗضۇ. چۈٔىي ئۇ ئىع ئىجراھىُ ئبجىطىٕىڭ 

ئبٌالھٕىڭ ئبٌالھٕىڭ صۈغّىٕي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىگْٗ چبؼضا ثوٌؽبْ ئىضى. ئىجراھىُ ئبجىطىٕىڭ 

صۈغّىٕي ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ، ئبجىطىضىٓ ٍىرالالغحي. ئىجراھىُ ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

ئي رٖثجىّىس! ضبۈىال جبٍبٔضۇق، ضبۈىال ٍۈزٌٗٔضۇق، لىَبِٗت »ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗر ِۇٔضاق صۇئب لىٍضى9 

 وۈٔي لبٍحىضىؽبْ جبً ضېٕىڭ صٖرگبھىڭضۇر.

زاالظ ئبرلىٍىك ٍبوي وبپىرالرٔي ئۈضحىّىسگٗ ِۇضٌٍٗٗت لىٍىع ۋٖ _ ئي رٖثجىّىس! ثىسٔي جب 4

ٍبوي ئۇالرٔىڭ ثىسٔي صىٕىّىسصىٓ ٍبٔضۇرۇغىؽب ٍوي لوٍۇظ ئبرلىٍىك ثىسٔي وبپىرالرٔىڭ وۇـرىضا جېشىّۇ 

ئٗگٗر ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ صىٕي ھٗق ثوٌىضىؽبْ ثوٌطب ›چىڭ جۇرۇغىؽب ضٗۋٖثچي لىٍىپ، ئۇالرٔي9 

صېَىع پۇرضىحىگٗ ‹ َٔبصا جبزاالّٔىؽبْ ثوالجحي، وبپىرصىٓ ئۈضحۈْ ثوٌؽبْ ثوالجحيئىضى، ئۇالر ثۇ صۇ

ئىگٗ لىٍّىؽىٓ.  ئي رٖثجىّىس! ثىسٔىڭ گۇٔبھٍىرىّىسٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ. رٖثجىّىس! غٗوطىسوي، 

 «.ضْٗ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجطْٗ، ض زٌىرىڭضٖ ۋٖ ئىػٍىرىڭضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىطْٗ

ر! ئىجراھىُ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗرصٖ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ  ئبٌالھحىٓ _ ئي ِۇئّىٍٕٗ 5

ٍبسػىٍىك و زٌٍٗضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ٍبسػي ئۈٌگٗ ثبر. وىّىي ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئۈٌگٗ 

لىٍىپ، وبپىرالرٔي صۈغّْٗ جۇجۇغمب ثۇٍرۇؼبْ ئِٗرىضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىىْٗ، ثىٍىپ لبٌطۇٔىي، ئبٌالھ 

رىگٗ ِوھحبج ئِٗٗضحۇر، زاجىضا، ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر، ئۇ ثٗٔضىٍى

 ھِّٗٗ ئٗھۋاٌضا ئ زىگٗ ِٗصھىَٗ ئولۇٌىضىؽبْ زاجحۇر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗر ثىٍْٗ ضىٍٗر ئ چ و رىضىؽبْ ِۇغرىه جۇؼمبٍٔىرىڭالر  6

ڭ صىٍٍىرىٕي ئىطالِؽب ئېچىع ئبرلىٍىك صوضحٍۇق ۋٖ ئوجحۇرىطىضا، ثۇ صۈغٍّٗٔىىحىٓ وېَىٓ ئۇالرٔى

ِۇھٗثجٗت پٍٗضا لىٍىػي ِۇِىىٓ. ئبٌالھ ھِّٗىگٗ لبصىرصۇر، ئۇ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ىؽبْ ۋٖ ضىٍٗرٔي _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! وبپىرالرصىٓ ضىٍٗر ثىٍْٗ صىٓ جوؼرىطىضا ئۇرۇظ لىٍّ 7

ٍۇرجۇۈالرصىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرِىؽبٔالرؼب وٌٗطٗن، ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ئۇالرؼب ٍبسػىٍىك لىٍىػحىٓ ۋٖ 

ھٗرىىىحىضٖ  –ض زىضٖ ۋٖ ئىع –ئبصاٌٗجٍىه ثوٌۇغحىٓ جوضّبٍضۇ، غٗوطىسوي، ئبٌالھ گٗ  

 ئبصاٌٗجٍىه ثوٌؽبٔالرٔي صوضث جۇجىضۇ.

ۇرۇغمبْ، ضىٍٗرٔي ٍۇرجۇۈالرصىٓ ھٍٗضٖ  چىمبرؼبْ، _ ئبٌالھ صىٓ سۇضۇضىضا ضىٍٗر ثىٍْٗ ئ 8

ضىٍٗرٔي ھٍٗضٖ  چىمبرِبلچي ثوٌؽبْ وبپىرالرؼب ٍبرصَٖ لىٍؽبْ ۋٖ ئۇالر ثىٍْٗ صوضث ثوٌؽبٔالرٔي 



صوضث جۇجۇغحىٓ ضىٍٗرٔي ِٗٔئي لىٍىضۇ، وىّىي ئۇالرٔي ِۇئّىٍٕٗرگٗ لبرغي ٍبرصِٖچي 

ئۇالر ھٗلىمٗجْٗ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرصۇر،  لىٍىۋاٌىضىىْٗ ۋٖ صوضث جۇجىضىىْٗ، غٗوطىسوي،

 ئبٌالھٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممۇچىالرصۇر.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  16

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر وۇـرى صىَبرىضىٓ ئىطالَ صىَبرىؽب ھىجرٖت لىٍىپ وٌٗطٗ، 

ٔىڭ ئىّبٔىضا راضحچىً ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىع ئۈچۈْ ضىٕب  و رۈۈالر، ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىٕىڭ لبٔضاق ئۇالر

ئىىٍٗٔىىىٕي ئبٌالھ ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ئٗگٗر ئۇالرٔي ثٗرگْٗ ئىپبصىطي ۋٖ ِۇئّىٍٕىه ئبالِٗجٍىرى 

ر. چۈٔىي ئبرلىٍىك ھٗلىمىٌ ِۇئّىٓ صٖ  لبرىطبۈالر، ئۇالرٔي وبپىر ئٗرٌىرىگٗ لبٍحۇرۇ  ثٗرِٗۈال

ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔىڭ وبپىرالرؼب ٍبجٍىك ثوٌۇغي ھبالي ئِٗٗش، وبپىر ئٗرٌٗرٔىڭّۇ ِۇئّىٓ 

ئبٍبٌالرؼب ئ ٍٍىٕىػي ھبالي ئِٗٗش. ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي ٔىىبھىڭالرؼب ئبٌّبلچي ثوٌطبۈالر، 

ىڭالرؼب ئۇالرؼب ئٗرٌىرى ثٗرگْٗ ِٗھرىٕىڭ ئوسػىػىٕي ثېرىڭالر، ئۇالرٔي ِٗھرىٕي ثېرىپ ٔىىبھ

ئبٌطبۈالرِۇ ضىٍٗرگٗ ھېچ گۇٔبھ ثوٌّبٍضۇ، وبپىر ئبٍبٌالرٔي ئِٗرىڭالرصا ضبلٍىّبۈالر، ئىطالِضىٓ 

ٍېٕىپ ِۇرجٗص ثوٌۇ  ِۇغرىىالر جٗرٖپىٗ ئ جۈ  وٗجىْٗ ئبٍبٌٍىرىڭالرؼب ثٗرگْٗ ِٗھرىڭالرٔي 

وٌٗگْٗ ِۇئّىٓ ِۇغرىىالرصىٓ جٌٗٗ  لىٍىڭالر، ئۇ ِۇغرىىالرِۇ ضىٍٗر جٗرٖپىٗ ھىجرٖت لىٍىپ 

ئبٍبٌٍىرىؽب ثٗرگْٗ ِٗھرىٕي جٌٗٗ  لىٍطۇْ، ثۇ ئبٍٗجحىىي ھ وۈَ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثٌٗگىٍٗ  

ثٗرگْٗ ھ وۈِضۇر، ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس سىالپٍىك لىٍّبۈالر. ئبٌالھ ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، 

وٌىّۇ ھېىّٗجٍىه ئۇٔىڭؽب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ئبٌالھ ض زٌىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ج

 زاجحۇر.

_ ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ثٗزى ئبٍبٌٍىرىڭالر ِۇرجٗص ثوٌۇ  وبپىرالر جٗرٖپىٗ ئ جۈ  وٗجطٗ، ئۇ  11

وبپىرالر ِٗزوۇر ئبٍبٌالرؼب ضىٍٗر ثۇرۇْ ثٗرگْٗ ِٗھرىٕي ضىٍٗرگٗ لبٍحۇرۇ  ثٗرِىطٗ، ئبٔضىٓ 

ۈالر، ئبٍبٌي وبپىرالر جٗرٖپىٗ ضىٍٗر ئۇالر ثىٍْٗ ٍبوي ثبغمىالر ثىٍْٗ ئۇرۇغۇ  ؼٗٔىَّٗت ئبٌطب

ئ جۈ  وٗجىْٗ وىػىٍٗرگٗ ؼٗٔىَّٗجحىٓ ئۇالر ثٗرگْٗ ِٗھرىگٗ جٗڭ ِىمضارصا ثىر ٔٗرضٗ ثېرىڭالر. 

 ضىٍٗر ئىّبْ ئېَحمبْ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر.

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇئّىٓ ئبٍبٌالر ضېٕىڭ ئبٌضىڭؽب وېٍىپ، ئىجبصٖجحٗ ئبٌالھمب ھېچ ٔٗرضىٕي  11

ٌحۈرِٗضٍىىىٗ، ئوؼرىٍىك لىٍّبضٍىممب، زىٕب لىٍّبضٍىممب، ثبٌىٍىرىٕي جۇؼۇٌۇغحىٓ ثۇرۇْ غېرىه وٗ

ٍبوي وېَىٓ ئ ٌحۈرِٗضٍىىىٗ، ثبغمىالرصىٓ جۇؼمبْ ثبٌىٕي ٍبٌؽبٔضىٓ ئېرىٕىڭ ثبٌىطي 

صٖۋاٌّبضٍىممب، ضْٗ ثۇٍرۇؼبْ ٍبسػي ئىػالرٔي ئورۇٔضاغحىٓ ثبظ جبرجىپ ضبۈب ِۇسبٌىپٗجچىٍىه 

ب ثٍٗئٗت لىٍطب، ئۇالرٔىڭ ثۇ ثٍٗئىحىٕي لوثۇي لىٍؽىٓ، ئۇالرؼب ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت لىٍّبضٍىمم



جىٍىگىٓ. ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ئۇالرؼب 

 ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر.

ضىٍٗر وبپىرٌىمي _ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر!  12

ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھ ؼٗزٖ  لىٍؽبْ لٗۋِٕي ھٗرگىس صوضث جۇجّبۈالر. ئۇالر لٗثرىٍٗرصىىي وبپىرالر 

لىٕي ثىٍگٗٔضىٓ ۇئىػٕىڭ ھٗلىمىحىٕي و رۈ ، ئ زٌىرىگٗ ئبسىرٖجحٗ ئبزاثحىٓ ثبغمب ھېچ ٔٗرضٗ ٍولٍ

ىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمحىٓ، وېَىٓ، ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحىضىٓ ئۈِىض ئۈزگٗٔضٖن ٍبوي وبپىرالر جىرىٍ

لٗثرىٍٗرگٗ و ِۈٌگْٗ جۇؼمبٍٔىرىٕىڭ جىرىٍىػىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزگٗٔضٖن، ئبٌالھٕىڭ ئبسىرٖجحىىي 

 ِۇوبپبجٍىرىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزگْٗ وىػىٍٗرصۇر.

  



 ضٗف ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

_  ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕي ثبرٌىك ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ  1

پبن صٖ  جٗرىپٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَححي. ئبٌالھ ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىضىٓ ؼبٌىجحۇر، 

 ھېىّٗجٍىه ۋٖ صأب زاجحۇر.  ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئىػٍىرىضا

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  1

 لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗر ٔېّٗ ئۈچۈْ لىٍّبٍضىؽبْ ئىػٕي لىٍىّىس صٖ  ۋٖصٖ لىٍىطىٍٗر؟ 

ٍۇغۇۈالر ئبٌالھٕىڭ _ ضىٍٗرٔىڭ لىٍّبٍضىؽبْ ئىػٕي جىٍىڭالرٔىڭ ئۇچىضا لىٍىّىس صٖ  لو 2

 صٖرگبھىضا ئٗڭ ئ چ و رۈٌىضىؽبْ ئىػحۇر.

ثىرىگٗ وىرىػىپ وٗجىْٗ ِۇضحٗھىَٗ _  _ غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ٍوٌىضا ثىر 3

ثىٕبصٖن ضٗ  ثوٌۇ  جىھبص لىٍؽبٔالرٔي صوضث جۇجىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ جىھبصٔىڭ ۋٖ 

ر ضٗپحٗ جۇرۇ  جىھبص لىٍىضىؽبْ ِۇجبھىضالرٔىڭ پٗزىٍىحي، ئبٌالھٕىڭ صۈغّٗٔگٗ  لبرغي ثى

 ِۇئّىٓ ثٗٔضىٍىرىٕي ٍبسػي و رىضىؽبٍٔىمي ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ .

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ غۇٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھٕىڭ  4

ئي لٗۋِىُ! ضىٍٗر ِېٕىڭ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ »پٍٗؽِٗجىرى ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالَ ئ ز لٗۋِىگ9ٗ 

ٍؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّٕي ثىٍىپ جۇرۇ ، ٔېّىػمب ِبۈب جىٍىڭالر ۋٖ ئىع _ ئٗۋٖجىْٗ پٗ

صېگْٗ ئىضى، ئۇالر ھٗلىمٗجٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئۇٔىڭضىٓ « ھٗرىىىحىڭالر ثىٍْٗ ئبزار ثېرىطىٍٗر؟

ثۇرۇٌۇ  وېحىپ، ئبزؼۇٍٔۇلٕي صاۋاِالغحۇرۇۋىضى، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍٍىرىٕي ھىضاٍٗجٕي لوثۇي 

. ثۇ ئۇالرٔىڭ ھىضاٍٗجٕىڭ ئورٔىؽب ئبزؼۇٍٔۇلٕي جبٌٍىؽبٍٔىمىٕىڭ جبزاضي ئىضى. لىٍىػحىٓ ثۇرىۋٖجحي

ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئىحبئىحىضىٓ چىممبْ ۋٖ ھٗق ٍوٌضىٓ ثۇرۇٌۇ  وٗجىْٗ لٗۋِٕي ھىضاٍٗت 

 لىٍّبٍضۇ. 

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗۋِىڭگٗ غۇٔي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگىٕىي، ئ ز ۋالحىضا ِٗرٍَٗ ئوؼٍي  5

ئي ئىطرائىً ئٗۋالصى! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئٗۋٖجىْٗ، »ِىگ9ٗ ئىَطب ئ ز لٗۋ

ِٗٔضىٓ ثۇرۇْ وٌٗگْٗ جٗۋراجٕي ئېحىرا  لىٍؽۇچي، ِٗٔضىٓ وېَىٓ وېٍىضىؽبْ ئٗھّٗص ئىطىٍّىه 

پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ راضحچىٍٍىمىؽب گۇۋاھ ثوٌؽۇچي ۋٖ ئۇٔي ئېحىرا  لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍؽۇچي 



صېگْٗ « ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِضۇر —ٗزوۇر پٍٗؽِٗجٗر پٍٗؽِٗجٗرِْٗ، وېٍىضىؽبْ ِ

پبوىحالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ _  ئىضى. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب ئوپئوچۇق صٌٖىً

 صېضى.« ضْٗ ثىسگٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ثۇ لۇرئبْ ئوپئوچۇق ضېھىرصۇر»چبؼضا، ئۇالر9 

لىٍىػمب صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ  _  ئ زى ئىطالِؽب وىرىػىٗ ۋٖ ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب سبٌىص 6

جۇرۇلٍۇق، ئبٌالھٕىڭ ٔبِىضىٓ ٍبٌؽبٕٔي جولۇؼبْ، ئىجبصٖجحٗ ئۇٔىڭؽب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ئبصِٖضىّٕۇ 

زاٌىُ ۋٖ صۈغّْٗ ئبصَٖ ٍولحۇر. ئبٌالھ وۇـرىٍىمٕي جبٌال ، ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرۈ  ئ زىگٗ 

 ۋٖپپٗق لىٍّبٍضۇ. زۇٌۇَ لىٍؽبْ لٗۋِٕي ٔىجبجٍىك ٍوٌىؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ ۋٖ ِۇ

لۇرئبٕٔي ٍبٌؽبْ  —_  ئبغۇ زاٌىُ وبپىرالر ئبٌالھ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗۋٖجىْٗ ٔۇر 7

گٗپٍىرى ثىٍْٗ ئٌِٗٗضىٓ لبٌضۇرِبلچي ثوٌىضۇ. ئبٌالھ ثوٌطب ئۇ ئىٕىبرچي وبپىرالرٔىڭ ٍبِبْ 

ھٗلىمٗجٕي ئوجحۇرىؽب و رگىٕىگٗ لبرىّبً، ئ زىٕىڭ صىٕىٕي ِۇوٌٍِّٗٗٗغحۈرۈظ ئبرلىٍىك 

 چىمبرؼۇچىضۇر.

_  ئبٌالھ ِۇغرىىالرٔىڭ ٍبِبْ و رگىٕىگٗ لبرىّبً، ھٗق صىٕٕي ثبرٌىك صىٕالرٔىڭ  8

ئۈضحىضىٓ ؼبٌىت لىٍىع ئۈچۈْ، ض ٍۈٍِۈن پٍٗؽِٗجىرى ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي لۇرئبْ 

 ۋٖ ھٗق صىٓ ثىٍْٗ ئٗۋٖجىْٗ زاجحۇر.

ؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗ 16

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثحىٓ لۇجمۇزىضىؽبْ ٔبھبٍىحي ئۇٌۇغ ثىر جىجبرٖجىٗ ثبغال  

 لوٍبٍّۇ؟

_ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ثوٌؽبْ ئىّبٔىڭالرصا چىڭ جۇرۇۈالر، ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي  11

لىٍىع ئۈچۈْ، ئبٌالھ ٍوٌىضا پۇي _ ِېٍىڭالر ثىٍْٗ، جېٕىڭالر ثىٍْٗ جىھبص ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ 

لىٍىڭالر. ثۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗر ئۈچۈْ صۇَٔبٌىك جىجبرٖجحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. ئٗگٗر ضىٍٗر 

 ٔېّىٕىڭ پبٍضىٍىك ۋٖ ٔېّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍطٗۈالر، ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئِٗرىٕي ئورۇٔضاۈالر.

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىطبۈالر، ئبٌالھ  12_  11

صٖرٖسٍىرىٕىڭ _  ضىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ، ضىٍٗرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي

ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، صائىّىٌ جۇراٌؽۇ ثوٌؽبْ 

گۈزٖي ضبراٍالرصا جۇرؼۇزىضۇ. ثۇ چوڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر. ثۇٔىڭضىٓ وبجحب  جٕٗٔٗجٍٗرصىىي

ِۇۋٖپپٗلىَٗت ٍولحۇر. ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرگٗ ٍٗٔٗ ضىٍٗر ٍبسػي و رىضىؽبْ وبجحب ثىر ٔېّٗت ثبر، 

ئۇ ثوٌطب ئبٌالھحىٓ ضىٍٗرگٗ وېٍىضىؽبْ ٍبرصَٖ ۋٖ ٍېمىٕضا لوٌۇۈالرؼب وېٍىضىؽبْ ؼٌٗىجىضۇر. ئي 



ٗر! ِۇئّىٍٕٗرگٗ صۇَٔبصا ٔۇضرٖت ۋٖ ؼٌٗىجٗ ثىٍْٗ، ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ سۇظ سٗۋٖر پٍٗؽِٗج

 ثٗرگىٓ.

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  13

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئىَطب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗگٗغىْٗ ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ 

ىٍىرى ثوٌؽبٔضٖن، ضىٍٗرِۇ ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ٍبرصِٖچىٍىرى ثوٌۇۈالر. ِٗرٍَٗ ئوؼٍي ٍبرصِٖچ

ِېٕىڭ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب صٖۋٖت لىٍىع ئىػٍىرىّضا »ئىَطب ٍېٕىضىىي ِۇئّىٍٕٗرگ9ٗ 

« سثىس ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕىڭ ٍبرصِٖچىٍىرىّى»صېگٗٔضٖ، ئۇالر9 « ئبراۈالرصىٓ ِبۈب وىٍّٗر ٍبرصٍِٖىػىضۇ؟

صېضى، ئىطرائىً ئٗۋالصىضىٓ ثىر ث ٌۈوي ئىّبْ ئېَححي، ٍٗٔٗ ثىر ث ٌۈوي وبپىر ثوٌضى. ئبٌالھمب ۋٖ 

ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبٔالرٔي لوٌٍىضۇق، ئۇالرٔي سىرىطحىَبْ پىرلىٍىرى ئىچىضىىي 

. ثۇ صۈغٍّٗٔىرىگٗ لبرغي وۈچٍٗٔضۈرصۇق، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر صۈغٍّٗٔىرىگٗ ؼبٌىت وٌٗضى

 ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ وېٍىػي ثىٍْٗ ئٌِٗٗگٗ ئبغحي.

  



 جۇِۇئٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضٗ ئبٌالھٕي ثبرٌىك ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبن  1

صٖ  جٗرىپٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَححي. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ٍېگبٔٗ ئىگىطىضۇر، ھِّٗىٕي 

ئىضارٖ لىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر، ثبرچٗ ٔۇلطبٔضىٓ پبوحۇر، ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، 

 ٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر. ج

_  ئبٌالھ ئولۇغٕي ۋٖ ٍېسىػٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ، ھېچمبٔضاق وىحبثي ثوٌّىؽبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ  1

صىٕىضىٓ ھېچجىر ئٗضٗر لبٌّىؽبْ ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ئۇالرؼب لۇرئبٕٔي ئولۇ  ثېرىضىؽبْ، 

ٗرصىٓ ۋٖ ٔبچبر ئٗساللحىٓ پبوالٍضىؽبْ، ئۇالرؼب لۇرئبْ ۋٖ ضۈٕٔٗجٕي ئۇالرٔي ثۇزۇق ئٗلىضىٍ

ئ گىحىضىؽبْ ثىر پٍٗؽِٗجٗرٔي چىمىرىپ، ئۇٔي ثبرٌىك ئىٕطبٔىَٗجىٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىْٗ 

زاجحۇر. ئۇالر ئۇ پٍٗؽِٗجٗر وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىضى. ئبٌالھ ئۇ پٍٗؽِٗجٗرٔي 

ٓ وېٍىضىؽبْ ئٗرٖة ۋٖ ثبغمب لٗۋٍِٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحي. ئبٌالھ ٔبھبٍىحي ئۇالرصىٓ وېَى

 وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئىػٍىرىضا جوٌىّۇ ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئٗرٖة ۋٖ ئٗجٍِٗٗرگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىٍٗٔىىي  3

وٗرِٖٕي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضىٓ ئ زى _  وٗرِٖي ثوٌۇ ، ئبٌالھ ثۇ پٗزي_  جحب پٗزيئبٌالھٕىڭ وب

 سبٌىؽبْ ثٗٔضىطىگٗ ئبجب لىٍىضۇ. ئبٌالھ وبجحب پٗزي _ وٗرَٖ ئىگىطىضۇر.

_  ئ زٌىرى جٗۋراجمب ئِٗٗي لىٍىػمب ثۇٍرۇٌؽبْ جۇرۇلٍۇق ئۇٔىڭؽب ئِٗٗي لىٍّىؽبْ ٍٗھۇصىَالر  4

ئ زى وىحبة ٍۈصۈۋاٌؽبْ ثوٌۇ ، ئۇ وىحبثٕىڭ ئىچىضٖ ٔېّىٍٗر ٍېسىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍٍّٗضىؽبْ ئېػٗوىٗ 

ۋِٕىڭ ِىطبٌي ئوسػبٍضۇ. ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ پبٍضىٍىٕبٌّىؽبْ لٗ

چېگراصىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ ۋٖ _  ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! ئبٌالھ ئ زى ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ چٗن

 ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ  لٗۋِٕي جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍىٍّٗضۇ.

ئٗگٗر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زگٗرجىۋېحىٍگْٗ ضبسحب ٍٗھۇصىٍَىممب ئېطىٍىۋاٌؽبٔالرؼب ئېَحمىٕىي،  5

ثبرچٗ ِىٍٍٗجٍٗرٔىڭ ئىچىضىٓ ئ زۈۈالرٔىال ئبٌالھٕىڭ صوضحٍىرى صېگْٗ صٖۋاٍىڭالرصا ضىٍٗر 

 «.راضحچىً ثوٌطبۈالر ئ ٌۈِٕي ئبرزۇ لىٍىپ ثېمىڭالرچۇ!



_ ئۇ ٍٗھۇصىَالر ئ زٌىرى ضبصىر لىٍؽبْ جۈرٌۈن ٍبِبٍٔىمالر ۋٖ لٗثىھ گۇٔبھٍىرى ضٗۋٖثٍىه  6

ىٓ ۋٖ ثۇ صۇَٔب ھبٍبجىٕي ئبسىرٖت ھبٍبجىضىٓ ئٗۋزٖي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىؽب ئۇچراغحىٓ لورلمبٍٔىمح

و رگٍٗٔىىحىٓ، ئ ٌۈِٕي ھٗرگىس ئبرزۇ لىٍّبٍضۇ. ئبٌالھ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرٔي ئوثضاْ 

 ثىٍگۈچىضۇر، ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.

ئبغۇ ئ ٌۈَ ئٗجىٍىڭالر وٌٗگٗٔضٖ  ضىٍٗر لېچىپ لۇجۇالٌّبٍضىؽبْ»_ ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  7

چولۇَ ضىٍٗرٔي جبپىضۇ، ئبٔضىٓ ضىٍٗر ئبسىرٖجحٗ جىرىٍگٗٔضىٓ وېَىٓ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ھِّٗىٕي 

 _  ثىٍىپ جۇرىضىؽبْ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحۇرۇٌىطىٍٗر. غۇ چبؼضا ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثبرچٗ ٍبسػي

ٔىڭؽب ئبضبضْٗ ضىٍٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ٍبِبْ ئٌِٗٗىڭالرٔي ئېَحىپ ثېرىضۇ، ئبٔضىٓ غۇ

 «.ثېرىضۇ

_  ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  8

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! جۈِٗ وۈٍٔۈوحٗ ِۇئٗززىٓ جۈِٗ ٔبِىسىؽب ئٗزاْ ئولۇؼبْ چبؼضا، ضىٍٗر ئېٍىُ _ 

ٓ جوضۇ  لوٍىضىؽبْ ثبرٌىك ئىػالرٔي لوٍۇ  جۇرۇ ، جۈِٗ ضېحىّٕي ۋٖ ضىٍٗرٔي ٔبِبزؼب ثېرىػحى

سۇججىطىٕي ئبۈالغمب ۋٖ جۈِٗ ٔبِىسىٕي ئولۇغمب صٖرھبي ثېرىڭالر، ِۇغۇٔضاق لىٍىع ضىٍٗر ئۈچۈْ 

ئٗڭ ٍبسػىضۇر. غۇٔضاق لىٍطبۈالر، گۇٔبھىڭالر ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىضۇ ۋٖ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ و   

ثىٍگْٗ ثوٌطبۈالر، ضىٍٗرگٗ ثۇٍرۇٌؽبْ ثۇ ئٌٍِٗٗٗرٔي  ضبۋاثمب ئېرىػىطىٍٗر. ئٗگٗر ثۇٔي

 ئورۇٔضاۈالر.

_ ضىٍٗر جۈِٗ سۇججىطىٕي ئبۈال  ثوٌؽبْ ۋٖ ٔبِبزٔي ئولۇ  ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، زېّىٕؽب  16

جبرلىٍىپ جىرىىچىٍىه لىٍىع ئبرلىٍىك ئبٌالھحىٓ رىسلىڭالرٔي جٌٗٗ  لىٍىڭالر، صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ 

 رىػىع ئۈچۈْ، پۈجۈْ ھبٍبت ضبھٌٗىرىڭالرصا ئبٌالھٕي و   ٍبص ئېحىڭالر.ٍبسػىٍىمٍىرىؽب ئې

 –ثىرٖر جىجبرٖجٕي ٍبوي صۇَٔبٔىڭ ئوٍۇْ  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثٗزى ِۇضۇٌّبٔالر_  11

جبِبغبٌىرىضىٓ ثىرٖرضىٕي و رۈ  لبٌطب، ضېٕي ِۇٔجٗرصٖ ئ رٖ جۇرۇ  سۇججٗ ئولۇۋاجمبْ ھبٌىحىڭضٖ 

ئبٌالھٕىڭ »رىٍىپ وېحىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، جٗرن ئېحىپ، جبِبئٗجحىٓ ئبٍ

جبِبغىضىٓ ۋٖ جىجبرٖجحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر ۋٖ  _  صٖرگبھىضىىي ِۇوبپبجالر ۋٖ ٔېّٗجٍٗر ئوٍۇْ

پبٍضىٍىمحۇر. ئبٌالھ رىسىك ثٗرگۈچىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطىضۇر. غۇۈب، رىسىمٕي ئبٌالھحىٓ جىٍٗۈالر، 

ٍىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭ صٖرگبھىضىىي ئىىىي ئبٌٍِٗىه ٍبسػىٍىمالرؼب ئبٌالھمب ئىحبئٗت لى

 «.ئېرىػىڭالر



 

 ِۇٔبفىمۇْ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

جىٍٕىڭ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇٔبپىمالر ضېٕىڭ ِٗجٍىطىڭگٗ وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇالر _  1

صٍٖضۇ. « گۇۋاھٍىك ثېرىّىسوي، ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىطْٗ»ئۇچىضا9 

ئبٌالھ ضېٕىڭ ئ زىٕىڭ پٍٗؽِٗجىرى ئىىٍٗٔىىىڭٕي ئٌٗۋٖجحٗ ثىٍىضۇ. ئبٌالھ ِۇٔبپىمالرٔىڭ 

ضبۈب گۇۋاھٍىك ثېرىّىس صېگْٗ ض زىضٖ چولۇَ ٍبٌؽبٔچىالر ئىىٍٗٔىىىگٗ، صىٍىضىىي 

 .ۇ ، جىٍىٕىڭ ئۇچىضا لٗضَٗ لىٍؽبٍٔىمىؽب گۇۋاھحۇروۇـرىٍىمٕي ٍوغۇر

_ ِۇٔبپىمالر ئ زٌىرىٕىڭ ٍبٌؽبْ لٗضٍِٗىرىٕي جبزاالّٔبضٍىمٕىڭ لبٌمىٕي لىٍىۋېٍىپ،  2_  1

ئ زٌىرىٕي ۋٖ ثبغمىالرٔي ئبٌالھٕىڭ جوؼرا ٍوٌىضىٓ جوضحي. ئۇالرٔىڭ لىٍّىػي ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! 

لوٍۇ ، ئٌِٗٗىَٗجحٗ وبپىر ثوٌؽبْ ئبصٍِٖٗرصۇر. ئۇالرٔىڭ  چۈٔىي ئۇالر و رۈٔۈغحٗ ئىّبْ ئېَحىپ

وبپىرٌىمي ضٗۋٖثٍىه ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ صىٍىٕي پېچٗجٍىۋٖجىْٗ. غۇۈب ئۇالر ئ زٌىرىگٗ پبٍضىٍىك 

 ئىػالرٔي چۈغٍّٗٔٗضۇ.

_ ضْٗ ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب لبراٍضىؽبْ ثوٌطبڭ، ئۇالرٔىڭ ثٗصْٖ لۇرۇٌۇغي ۋٖ و رۈٔۈغي ضېٕي  3

ٌضۇرىضۇ. ئۇالر ض زٌىطٗ، ض زٌىرىٕىڭ ئېطىٍٍىىىضىٓ ئۇالرٔىڭ ض زىگٗ لىسىمىپ لبٌىطْٗ، ھٍٗراْ لب

ھبٌجۇوي، ئۇالر صىٍىٕىڭ ئىّبٔضىٓ، ئٗلٍىٕىڭ چۈغىٕىػحىٓ ۋٖ ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىٍىّضىٓ پۈجۈًٍٔٗ 

سبٌىٍَىمىضا، گوٍب جبِؽب ٍ ٌٗ  لوٍۇٌؽبْ ٍبؼبچالرٔىڭ ئ زىضۇر، ئۇالر صىٍىضا ئورٔب  وٗجىْٗ 

رلۇٔچبلٍىمحىٓ ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ ٍبٌؽبٔچىٍىمىٕىڭ ئوجحۇرىؽب چىمىپ لېٍىػىضىٓ ئٗٔطىرىگٍٗٔىىحىٓ لو

ھٗرلبٔضاق ئبۋازٔي ئ زٌىرىگٗ لبرىحىٍؽبْ زىَبٍٔىك ئبۋاز صٖ  ئوٍالٍضۇ. ئۇالر ھٗلىمىٌ صۈغّٗٔضۇر، 

ٍٍىگىٓ، ئبٌالھ ئۇالر ضبۈب ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ٔبھبٍىحي لبجحىك صۈغّٗٔضۇر. غۇۈب، ئۇالرصىٓ ھٗزٖر ئٗ

ئۇالرٔي رٖضۋا لىٍطۇْ! ئ ز رٖھّىحىضىٓ ٍىراق لىٍطۇْ! ئۇالر لبٔضالالرچٗ ھٗلىمٗجحىٓ ئبزؼۇٍٔۇلمب 

 ۋٖ ِۇٔبپىمٍىممب ثۇرۇٌۇ  وېحىضۇ؟

ضىٍٗر ضبصىر لىٍؽبْ گۇٔبھىڭالر ۋٖ ٍبِبْ ض زٌىرىڭالرؼب جٗۋثٗ »_ ئبغۇ ِۇٔبپىمالرؼب9  4

« الر، رٖضۇٌۇٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍىطۇْلىٍىپ، رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ ئبٌضىؽب وېٍىڭ



صېَىٍطٗ، ئۇالر چوۈچىٍىك لىٍىپ ثۇ ض زٔي ِٗضشىرٖ لىٍؽبٍٔىمحىٓ ثبغٍىرىٕي چبٍمبٍضۇ. ئي 

پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇالرٔىڭ ئ زٌىرىضىٓ جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئىػٕي ئورۇٔضاغحىٓ ثبظ جبرجىپ، 

 و رىطْٗ.جٗوٗثجۇرٌۇق ثىٍْٗ ضٗٔضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىىٕي 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ِۇٔبپىمالرؼب ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جٌٗٗ  لىٍطبۈّۇ، لىٍّىطبۈّۇ،  5

ثٗرىجىر ئوسػبظ. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ھٗرگىس وٗچۈرٍِٗضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ وۇـرىؽب 

. ئىچىىرىٍٗ  وىرىپ وٗجىٍٗٔىىي ۋٖ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍّبضٍىمحب چىڭ جۇرؼبٍٔىمي ئۈچۈٔضۇر

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ زىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ وبپىر لٗۋِٕي ئىّبٔؽب ِۇۋٖپپٗق 

 لىٍّبٍضۇ. 

رٖضۇٌۇٌالھٕىڭ ٍېٕىضىىي ِۇھبجىرالرؼب ثىر ٔٗرضٗ ثٗرِٗۈالر، ئۇالر »_ ِٗصىٕىٍىىٍٗرگ9ٗ  6

صٍٖضىؽبْ ِۇٔبپىمالر ئبغۇالرصۇر. غٗوطىسوي، ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ « جبرلىٍىپ وٗجطۇْ

ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ رىسىك سٗزىٕىٍىرى ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضىضۇر، ئبٌالھ سبٌىؽبْ 

ٗٔضىٍىرىگٗ ثېرىضۇ، سبٌىؽبْ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثٗرٍِٗضۇ. ٌېىىٓ ِۇٔبپىمالر ئبٌالھٕي جؤۇِىؽبٍٔىمي ث

 ئۈچۈْ، رىسىمٕىڭ ئبٌالھٕىڭ ئىٍىىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي چۈغٍّٗٔٗضۇ. 

ئٗگٗر ثىس ِٗصىٕىگٗ لبٍحطبق، ثىسٔىڭ ئٗڭ وۈچٍۈن ۋٖ ئٗزىس ثوٌؽبْ »_ ئۇ ِۇٔبپىمالر9  7

صېَىػىضۇ. ئىسزٖت ۋٖ ؼٌٗىجٗ « ؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي ِٗصىٕىضىٓ چىمىرىۋېحىضۇپىرلىّىس ئٗڭ سبر پىرلٗ ثوٌ

پٗلٗجال ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ ِٗٔطۇپحۇر، ٌېىىٓ ِۇٔبپىمالر 

 ئٗلىٍطىسٌىىىضىٓ ثۇ ھٗلىمٗجٕي ثىٍٍّٗضۇ 

رىئىحىگٗ ئِٗٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗ 8

_  لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ضىٍٗرٔىڭ پۇي _ ِبٌٍىرىڭالر ۋٖ ثبٌىٍىرىڭالر ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب جبئٗت

ِېٍي  _  ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ئِٗرىٕي ئورۇٔضاغحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضۇرِىطۇْ، وىّٕىىي پۇي

، ئبٌالھحىٓ وېٍىضىؽبْ ۋٖ ثبٌىٍىرى ئۇٔىڭضىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لوٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇالر ئبٌضىٕىپ وېحىپ

 .ِۇوبپبت ۋٖ رٖھّٗجحىٓ لۇرۇق لېٍىپ، ئ زىٕي زىَبٔؽب ئۇچراجمۇچىالرصۇر

ئي »_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ضىٍٗرگٗ ئ ٌۈَ وېٍىپ، ئۇٔىڭ ئبالِٗجٍىرى و رۈٔگٗٔضٖ 9  16

رٖثجىُ! ٔېّىػمب  ِبۈب ئبزراق ِ ھٍٗت ثٗرِىضىڭ، ئٗجىٍىّٕي ثىرئبز وېچىىحۈرگْٗ 

« ىّضىٓ ضٗصىمٗ لىٍىپ  جٗلۋاصار، ضبٌىھ وىػىٍٗرصىٓ ثوالر ئىضىُثوٌطبڭ، پۇي _ ِېٍ

ِبٌضىٓ ثىر لىطّىٕي ضٗصىمٗ  _  صٖ  لېٍىػحىٓ ثۇرۇْ، ثىس ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ پۇي 

 لىٍىڭالر.



_ ئبٌالھ ئ ِرى ئبسىرٌىػىپ، ئ ٌىضىؽبْ ۋالحي وٌٗگْٗ ئبصِٖٕىڭ ئٗجىٍىٕي ھٗرگىس  11

ٍبِبْ ئىػٍىرىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر ۋٖ  _  ٍىۋاجمبْ ٍبسػيوېچىىحۈرٍِٗضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗر لى

 ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.



 جٗغببۇْ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ئبٌالھٕي ثبرچٗ ٔبالٍىك _ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي  1

ضۈپٗجٍٗرصىٓ پبوحۇر، صٖ  جٗرىپٍٗ ، ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَحىضۇ. ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ِۇجٍٗق 

ھبوىّىَىحي ۋٖ پبصىػبھٍىمي ثىر ئبٌالھمب سبضحۇر، گۈزٖي ِبسحبغالر ۋٖ ئېطىً ِٗصھىٌَٗٗر 

 ئۇٔىڭؽب سبضحۇر، ئۇ ھِّٗٗ ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

بٌالھ ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ ٍبراجمبْ زاجحۇر. غۇٔضاق جۇرۇلٍۇق، ثٗزىٍىرىڭالر ئبٌالھٕىڭ ٍېگبٔٗ _  ئ 1 

ئىالھٍىمىٕي ئىٕىبر لىٍضىڭالر، ثٗزىٍىرىڭالر ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَححىڭالر ۋٖ ئۇٔىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي 

ضاق ثىر لىٍضىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ لىٍىۋاجمبْ ئىػىڭالرٔي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔ

 ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، ضىٍٗرگٗ غۇٔىڭؽب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ. 

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔي ۋٖ زېّىٕٕي ۋاٍىؽب ٍٗجىْٗ ھېىّٗت ثىٍْٗ ٍبراجحي، ضىٍٗرٔي ئٗڭ  2

چىراٍٍىك غٗوىٍگٗ وىرگۈزصى. لىَبِٗت وۈٔي لبٍحىضىؽبْ جبٍىڭالر ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٌالھ 

 ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ._  ر ئبصِٖگٗ ثۇ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػيھٗرثى

_  ئبٌالھ ئبضّبٔالرصىىي ۋٖ زېّىٕضىىي ٔٗرضىٍٗرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىپ جۇرىضۇ، ئي  3 

ئىٕطبٔالر! ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئ ز ئبراۈالرصا ٍوغۇرؼبْ ۋٖ ئبغىبرا لىٍؽبٍٔىرىڭالرٔي ثىٍىپ جۇرىضۇ. 

 ئبٌالھ صىٍالرصىىي ضىرالرٔىّۇ ثىٍگۈچىضۇر.

_ ئي ِۇغرىىالر! ضىٍٗرگٗ ثۇرۇْ ئ جىْٗ وبپىر  ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ سٗۋىرى وٌّٗىضىّۇ؟ ئ ز  4

ۋالحىضا ئۇالرؼب ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمي ۋٖ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى ضٗۋٖثٍىه ئبزاة چۈغىْٗ ئىضى. ئۇالرؼب 

 ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة ثبر.

ۇ صۇَٔبصا جبزاالٔؽبٍٔىمي ۋٖ ئبسىرٖجحىّۇ ئبزاثمب لبٌىضىؽبٍٔىمي غۇٔىڭ ئۈچۈٔىي، _ ئۇالرٔىڭ ث 5

پبوىحالرٔي ئېٍىپ وٌٗگْٗ _  ئۇالرؼب پٍٗؽِٗجٗرٌىرى روغْٗ ِ جىسىٍٗرٔي ۋٖ ئوپئوچۇق صٌٖىً

ثىسگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ئىٕطبْ ثىسگٗ ٍوي »ئىضى. ئۇالر ِٗزوۇر پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍىپ9 

صېضى، ئۇالر ئبٌالھ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى صٖۋٖت لىٍؽبْ صىٕٕي ئىٕىبر « ْٗ؟و رضىحِٗضىى

لىٍضى، ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي. ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ئىّبٔىؽب ۋٖ ئىجبصىحىگٗ ِوھحبج 

ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍضۈرۈ  لوٍضى. ئبٌالھ ھِّٗىضىٓ ثىھبجٗجحۇر، ھېچ ٔٗرضىگٗ ِوھحبج ئِٗٗضحۇر، 



ىك ضۈپٗجٍىرىضٖ، ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئىػٍىرىضا ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ِٗصھىَٗگٗ الٍىمحۇر، ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ثبرٌ

 وبپىر ثوٌۇغي ثىٍْٗ ئبٌالھمب لىٍچىٍىه زىَبْ ٍٗجٍّٗضۇ.

_ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ لٗثرىّىسصىٓ ھٗرگىس جىرىٍىپ چىمّبٍّىس  6

ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن »ٗر! ئۇالرؼب9 صٖ  گۇِبْ لىٍىػحي. ئي پٍٗؽِٗج

ئِٗٗش، رٖثجىّٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ضىٍٗر چولۇَ لٗثرٖۈالرصىٓ جىرىٍىپ 

چىمىرىٍىطىٍٗر، ئبٔضىٓ ضىٍٗرگٗ صۇَٔبصا لىٍؽبْ لىٍّىػىڭالرصىٓ چولۇَ سٗۋٖر ثېرىٍىضۇ، ثۇ ئبٌالھمب 

 صېگىٓ.« ٔبھبٍىحي ئبضبٔضۇر

ي ِۇغرىىالر! ضىٍٗر ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىڭالر، ئبٌالھ _ ئ 7

_  پٍٗؽِٗجىرىگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ لۇرئبْ ثىٍْٗ ھىضاٍٗت جېپىڭالر. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ثبرٌىك گٗ 

ض زۈۈالرصىٓ ۋٖ ئٌِٗٗىڭالرصىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر، 

 ٗت وۈٔي ضىٍٗرگٗ ئٌِٗٗىڭالرؼب ٍبرىػب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.لىَبِ

_ لىَبِٗت وۈٔىضىىي ھېطبة ٍِٗضأىٕي ئٗضٍٗۈالروي، ئبٌالھ ئبۋۋاٌمي ۋٖ وېَىٕىي ثبرٌىك  8

سبالٍىمٕي جوپالٍضىؽبْ ئبغۇ وۈٔضٖ ضىٍٗرٔىّۇ جوپالٍضۇ، ثۇ، ثٗٔضىٍٗر ئبرىطىضىىي ئبٌضأؽبٍٔىك ۋٖ 

چىمىضىؽبْ وۈٔضۇر. ئۇ وۈٔضٖ ِۇئّىٍٕٗر وبپىرالرٔىڭ ۋٖ پبضىمالرٔىڭ ئبٌضأؽبٍٔىمىٕي  پٗرلٍٗر ئوجحۇرىؽب

و رىضۇ. ِۇئّىٍٕٗر ئبٌالھٕىڭ رٖھّىحي ثىٍْٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىضۇ، وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ئبصاٌىحي ثىٍْٗ 

صوزاسمب وىرىضۇ. وىّىي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئِٗٗي لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ 

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ _  ٔبھٍىرىٕي ٍۇٍۇۋېحىضۇ، ئۇٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖيگۇ

جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ثۇ ئٗڭ وبجحب 

 ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر، ئۇٔىڭضىٓ چوڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗت ٍولحۇر.

ىىٕي، ئۇٔىڭ ٍېگبٔٗ ئىالھ ۋٖ ثىرال ِٗثۇص _  ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمىٌ ئىالھ ئىىٍٗٔى 16

پبوىحالرٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر صوزار ئٗھٍىضۇر، ئۇالر _  ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ صٌٖىً

 صوزاسحب ِٗۈگۈ لبٌىضۇ. صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً! 

ٌگىٍىّىطي _ ثىراۋؼب ٍٗجىْٗ ھٗرلبٔضاق ثىر ٍبِبٍٔىك پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرى ۋٖ ثٗ 11

ثىٍٗٔال ٍېحىضۇ، وىّىي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ لٌٗجىٕي ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ 

ثوٍطۇٔۇغمب، ئبٌالھٕىڭ جٗلضىرىگٗ رازى ثوٌۇغمب ٍېحٗوٍٍٗضۇ، ئۇٔي ئٗڭ ٍبسػي ض زٔي لىٍىػمب، 

ي ھىضاٍٗت ئٗڭ ٍبسػي ئٌِٕٗٗي لىٍىػمب ۋٖ ئٗڭ ٍبسػي ھبٌٗجحٗ ثوٌۇغمب ٍېحٗوٍٍٗضۇ. چۈٔى

صىٍٕي ٍورۇجىضۇ، ثٗصٖٔضىىي ئٗزاالر ئۇٔىڭؽب ئٗگىػىضۇ. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثىٍگۈچىضۇر، ئۇٔىڭؽب 

 ھېچمبٔضاق ئىع ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. 



_ ئي ئىٕطبٔالر! ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ ۋٖ جوضمبْ ھِّٗٗ ئىػحب  11

پٗرِبٔالرٔي  _  ئۇٔىڭؽب ثوٍطۇٔۇۈالر، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ رٖثجىضىٓ ٍٗجىۈزگْٗ ئِٗر 

ئورۇٔضاغحب ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت 

لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجطبۈالر، پٍٗؽِٗجىرىّىسگٗ لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٌٍّٖٗطىٍٗر. ئۇٔىڭ ۋٖزىپىطي 

 ضىٍٗرگٗ صىٕٕي چۈغىٕىػٍىه لىٍىپ ٍٗجىۈزۈغحىٕال ئىجبرٖجحۇر.

_ ثىر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھٗلىمىٌ ئىالھ ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئىػٗٔگْٗ  12

 ئبٌالھمب جبٍبٔطۇْ.ِۇئّىٍٕٗر ثبرٌىك ئىػٍىرىضا 

_ ئي ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗر! غٗوطىسوي، ضىٍٗرٔىڭ  13

ئبٍبٌٍىرىڭالر ۋٖ ثبٌىٍىرىڭالر ئىچىضٖ ضىٍٗرگٗ صۈغّْٗ ثوٌىضىؽبٍٔىرىّۇ ثبر ثوٌۇ ، ئۇالر ضىٍٗرٔي 

رۇ  لوٍىضۇ. غۇۈب، ضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ٍوٌىضىٓ جوضىضۇ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ثوغبغحۇ

ئۇالرصىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ئۇالرؼب ئىحبئٗت لىٍّبۈالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ئۇالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىٕي ئٗپۇ 

لىٍطبۈالر، ئٍٗىجٍىرىٕي ٍبپطبۈالر ۋٖ وٗچۈرضٗۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ رٖھىُ لىٍىضۇ، گۇٔبھىڭالرٔي 

 ۇر، رٖھّىحي ٔبھبٍىحي وٗۈضۇر.ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. چۈٔىي، ئبٌالھٕىڭ ِٗؼپىرىحي وبجحىض

_ ضىٍٗرٔىڭ پۇي _  ِبٌٍىرىڭالر، ثبٌىٍىرىڭالر ضىٍٗر ئۈچۈْ پٗلٗجال ضىٕبق ۋٖ ئىّحىھبٔضۇر.  14

ِٗسٍۇلبجمب ئىحبئٗت لىٍّبً ثىر ئبٌالھمىال ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا وبجحب 

 ِۇوبپبت ثبر.

الھمب جوٌۇق ئىحبئٗت لىٍىپ جٗلۋاصار ثوٌۇغمب ثبرچٗ _ ئي ِۇئّىٍٕٗر! غۇۈب ضىٍٗر ئبٌ 15

وۈچۈۈالرٔي ۋٖ جبلىحىڭالرٔي ضٗر  لىٍىڭالر، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٔٗضىھٗجٍىرىٕي 

و ۈۈي لوٍۇ ، صىممىحىڭالرٔي ٍىؽىپ جۇرۇ  ئبۈالۈالر، پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ثۇٍرۇؼبْ 

 _  راق جۇرۇۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبجب لىٍؽبْ پۇيئىػالرٔي ئورۇٔضا ، ئۇ جوضمبْ ئىػالرصىٓ ٍى

ِبٌضىٓ ئۇٔىڭ ٍوٌىؽب ضٗر  لىٍىڭالر. ثۇ ئ زۈۈالر ئۈچۈْ پبٍضىٍىمحۇر. وىّىي ئ ز ٔٗپطىٕىڭ 

صۇَٔبضىضىٓ ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  _  ثېشىٍٍىمىضىٓ ضبلٍىٕىضىىْٗ ۋٖ ھبجىحىضىٓ ئبرجۇق ِبي

ِٗلطٗجٍىرىگٗ ٍٗجىْٗ، ھِّٗٗ ٍبسػىٍىمٕي  –ص لىٍىضىىْٗ، ئٗٔٗ غۇٔضاق وىػىٍٗر ثبرچٗ ِۇرا

 لوٌؽب وٌٗحۈرگْٗ ثوٌىضۇ. 

ِېٍىڭالرٔي ئىشالش ثىٍْٗ ۋٖ ٍبسػي ٔىَٗت ثىٍْٗ ئبٌالھ ٍوٌىضا  _  _ ئٗگٗر ضىٍٗر پۇي 16

ضٗر  لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثۇ ئٌِٗٗىڭالرٔىڭ ضبۋاثىٕي ھٗضطىٍٗ  ثېرىضۇ، گۇٔبھىڭالرٔي 

ِبي ضٗر  لىٍؽۇچىالرؼب ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ئٗڭ _  ٌالھ ٍبسػىٍىك ٍوٌىضا پۇيِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ. ئب

 ٍبسػي ِۇوبپبت ثٗرگۈچىضۇر، گۇٔبھىبرالرٔي جبزاالغمب ئبٌضىرا  وٗجٍّٗضىؽبْ زاجحۇر.



_ ئبٌالھ ٍوغۇرۇٕٔي ۋٖ ئبغىبرىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر، ھِّٗىگٗ  17

 ىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر.ؼبٌىجحۇر، ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئىػٍ



 جٗالق ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي جبالق لىٍّبلچي ثوٌطبۈالر، ئۇالرٔىڭ  1

ئىضصٖت
(80 

جۇجۇغىؽب لوالٍٍىك پٍٗححٗ )ٍٗٔي ھٍٗسصىٓ پبوٍىٕىپ جىٕطىٌ ِۇٔبضىۋٖت  

ئ جىۈزۈٌّىگْٗ ھبٌىحىضٖ  جبالق لىٍىڭالر. ئبٍبٌٍىرىڭالرٔي لبٍحۇرۇۋېٍىع ِۇِىىٕچىٍىىىٕي و زصٖ 

جۇجۇ ، ئۇالرٔىڭ ئىضصىحىٕي ئوثضاْ ھېطبثالۈالر. رٖثجىڭالر ثوٌؽبْ ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر. ئۇالر 

بھىػٗ لىٍّىؽبْ ثوٌطىال، ئۇالرٔي ئىضصىحي جوغّىؽۇچٗ ئوٌحۇرۇۋاجمبْ ئ ٍىضىٓ ئوپئوچۇق پ

چىمىرىۋٖجّٗۈالر، ئۇالرِۇ چىمىپ وٗجّىطۇْ. ئبصٖت و رۈظ ٍېػىؽب ٍٗجّىگْٗ لىسالر، ئبصٖجحىٓ 

جوسحب  لبٌؽبْ چوڭ ئبٍبٌالر ۋٖ ھبِىٍىضار ئبٍبٌالرصىٓ ثبغمب ئبٍبٌالرٔىڭ ئبصىحي ئۈچ لېحىُ ھٍٗس 

ثىٍْٗ جبِبٍِىٕىضۇ. ِبٔب ثۇ ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ ھ وۈٍِٗرصۇر. وىّىي و رۈظ 

ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىٍىرىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىضىىْٗ، ئۇ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ۋٖ ئ زىٕي ھبالوٗجىٗ 

 ئبجمبْ ثوٌىضۇ. ئي جبالق لىٍؽۇچي! ٔٗصىٓ ثىٍىطْٗ؟ ثٌٗىي ئبٌالھ جباللحىٓ وېَىٓ ثىرٖر ئىػٕي

)ٍٗٔي جبالق لىٍؽبٍٔىمىڭؽب پۇغبٍّبْ لىٍىپ، ئبٍبٌىڭٕي لبٍحۇرۇۋېٍىػىڭٕي  ٍِٗضأؽب وٌٗحۈرۈغي 

 ِۇِىىٓ.

[ ئۇالرٔىڭ ئىضصىحي جوغبً صېگٗٔضٖ، ئۇالر ثىٍْٗ چىراٍٍىمچٗ ٍبرىػىپ لېٍىڭالر، 2_  1

وي ئۇالر ثىٍْٗ ئۇالرٔىڭ ئېھحىَبجٍىرىٕي ھٗي لىٍىپ ثېرىڭالر، ئۇالرؼب ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لىٍىڭالر ٍب

ئۇالرٔىڭ ھٗلمىٕي ثېرىپ ۋٖ لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزًِٗ ئبجرىػىپ وېحىڭالر، ٍبرىػىپ لبٌؽىٕىڭالرصا 

ٍبوي ئبجراغمىٕىڭالرصا ئبراۈالرصىٓ ئبصاٌٗجٍىه ئىىىي ئبصِٖٕي گۇۋاھ لىٍىڭالر. ئي گۇۋاھچىالر! 

ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت وۈٔىگٗ  ضىٍٗر ئبٌالھ رازىٍىمىٕي ئىسصىگْٗ ئبضبضحب سبٌىص گۇۋاھ ثوٌۇۈالر.

ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرگٗ ئبٌالھ ثۇٔي ئِٗر لىٍىضۇ ۋٖ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ٔٗضىھٗت لىٍىضۇ. وىّىي 

ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ئبٌالھٕىڭ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇ ، ئبٌالھمب جٗلۋاٌىك 

ىع ٍوٌي ثېرىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئوٍٍىّىؽبْ ۋٖ لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب ھٗرلبٔضاق لىَىٕچىٍىمحىٓ چىم

وۈجۈٌّىگْٗ ٍٗرصىٓ رىسىمٕىڭ ٍوٌٍىرى ۋٖ ضٗۋٖثٍىرىٕي ھبزىر لىٍىپ ثېرىضۇ. وىّىي ئبٌالھمب 

ئىػٗٔچ ثىٍْٗ جبٍىٕىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭؽب وۇپبٍىضۇر، ثبرٌىك ئىػٍىرىضا ئۇٔىڭؽب ٍبرصَٖ لىٍىػمب 

                                                             
 .ِۇصصٖجحۇرئىضصٖت _  ئبٍبٌالرٔىڭ ثبٌىَبجمۇضىٕىڭ پبوٍىٕىػي ئۈچۈْ وۈجىضىؽبْ   80)



ىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرؼۇچىضۇر، لٗجئىٌ ئبجىس وٌٍّٗٗضۇ، ٍېحٗرٌىىحۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئ ز ئىراصىط

 ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ھٗرثىر ٔٗرضٗ ئۈچۈْ ِۇئٍَْٗٗ ِىمضار، ٌِٗۇَ ۋالىث ثٌٗگىٍىضى.

_ ٍبغىٕىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ، ھٍٗس و رۈغحىٓ جوسحب  لبٌؽبْ ئبٍبٌالرٔىڭ ئىضصىحي لبٔضاق ثوالر  3

ر، )ثىٍىڭالروي  ئۇالرٔىڭ ئىضصىحي ئۈچ ئبٍضۇر، صٖ ، ئۇٔىڭ ھ وّي جوؼرۇٌۇق غٗن لىٍىپ لبٌطبۈال

جېشي ھٍٗس و رِىگْٗ وىچىه لىسالرٔىڭّۇ ئۈچ ئبٍضۇر. ھبِىٍىضار ئبٍبٌالرٔىڭ ئىضصىحي ٍٗۈگىگٗٔگٗ 

لٗصٖرصۇر. وىّىي ئبٌالھحىٓ لورلىضىىْٗ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاٍضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ 

 ضبٔالغحۇرۇ  ثېرىضۇ.ئىػىٕي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئب

_ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرگٗ ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ثۇ جبالق، ئىضصٖت لبجبرٌىك ھ وۈٍِٗر ئبٌالھٕىڭ  4

ضىٍٗرگٗ چۈغۈرگْٗ ئِٗرىضۇر. ئبٌالھ ثۇالرٔي ضىٍٗرٔي ثىٍطۇْ ۋٖ ئِٗٗي لىٍطۇْ صٖ  

ٍىراق جۇرۇ ،  چۈغۈرصى. وىّىي ئبٌالھ ثۇٍرۇؼبْ پٗرزٌٗرٔي ئورۇٔضا ، ِٗٔئي لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ

ئۇٔىڭؽب جٗلۋاٌىك لىٍىضىىْٗ، ئبٌالھ ئۇٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٍۇٍۇۋېحىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئبسىرٖجحٗ جٕٗٔٗجحىٓ 

 ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ئبجب لىٍىضۇ.

_ جبالق لىٍىٕؽبْ ئبٍبٌالرٔي ئىضصٖت جۇجۇۋاجمبْ ِۇصصىحي ئىچىضٖ لۇصرىحىڭالرٔىڭ ٍېحىػىچٗ  5

ٖ جۇرؼۇزۇۈالر، ئۇالرٔي جۇرىضىؽبْ جبً ِٗضىٍىطىضٖ جٗۈٍىىحٗ لبٌضۇرۇ ، ئ زۈۈالر جۇرۇۋاجمبْ ئ ٍٍٗرص

وېحىػىٗ ِٗججۇرالظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب زىَبْ ٍٗجىۈزِٗۈالر، ئٗگٗر ئۇالر ھبِىٍىضار ثوٌطب، 

ٍٗۈگىگٗٔگٗ لٗصٖر ئۇالرٔي ٔٗپىمٗ ثىٍْٗ جِٗىٍٕٗۈالر، ئٗگٗر ئۇالر ضىٍٗرصىٓ ثوٌؽبْ ثوۋالٍىرىٕي 

ىپ ئېّىحىپ ثٗرضٗ، ئۇالرٔىڭ ھٗلمىٕي ثېرىڭالر، ثۇ سۇضۇضحب جوؼرا ٍوضۇٔضا ضىٍٗرصىٓ ھٗق ئېٍ

ئ زئبرا ِٗضٍىھٗجٍىػىڭالر، ئٗگٗر ثوۋالٕي ئ ز ئبٔىطي ئېّىحىپ ثېرىع ِٗضىٍىطىضٖ 

 وېٍىػٌّٗىطٗۈالر، ثوۋالٕي ثبغمب ثىر ئبٍبي ئېّىحطىّۇ ثوٌىضۇ.

اجمبْ ۋٖ ئىضصٖت جۇجۇۋاجمبْ ئبٍبٌىٕي _ ِبصصىٌ ئىّىبٔىَىحي ٍبسػي ئبصَٖ ثبٌىطىٕي ئېّىحىۋ 6

غۇ ئىّىبٔىَىحىگٗ ٍبرىػب جِٗىٍٕىطۇْ، رىسلي جبر لىٍىٕؽبْ ٍولطۇي ئبصَٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗرگىٕىگٗ 

ٍبرىػب جِٗىٍٕىطۇْ. ٍولطۇي ئبصَٖ ثبً ئبصِٖگٗ ئوسػبظ جِٗىٍٕٗغىٗ ِٗججۇرالّٔبٍضۇ. ئبٌالھ 

ٌالھ ھٗرلبٔضاق لىَىٕچىٍىمحىٓ وېَىٓ ئبضبٍٔىك ھېچىىّٕي لۇرثي ٍٗجٍّٗضىؽبْ ئىػمب ثۇٍرۇِبٍضۇ. ئب

 ئبجب لىٍىضۇ.

_ ٔۇرؼۇْ غٗھٗر ئبھبٌىٍىرى رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍضى، ئبٌالھٕىڭ  8_  7

ِٗئطىَٗجٕي صاۋاِالغحۇرصى. _  پٍٗؽِٗجىرىٕىڭ ثۇٍرۇلىؽب سىالپٍىك لىٍضى ۋٖ وۇـرىٍىمٕي، گۇٔبھ

ۇٌۇق ِۇغۇ صۇَٔبصا لبجحىك ھېطبة ئبٌضۇق ۋٖ ئۇالرٔي غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالرصىٓ لىٍّىػٍىرى جوؼر

غىضصٖجٍىه ئبزاة ثىٍْٗ جبزاٌىضۇق. ٔٗجىجىضٖ، ئۇالر وۇـرىٍىمىٕىڭ ۋٖ ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕىڭ 



جبزاضىٕي جېحىضى، ئۇالرٔىڭ وبپىرٌىمىٕىڭ ئبلىۋىحي ھبالن ثوٌۇظ ۋٖ زىَبْ جبرجىػحىٕال ئىجبرٖت 

 ثوٌضى.

ئبغمبْ ئبغۇ لٗۋَ ئۈچۈْ ئبسىرٖجحٗ لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرٌىضى.  _ ئبٌالھ ھٗصصىضىٓ 11_  16

ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ 

ئٗلٍي ئ جىۈر وىػىٍٗر! ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر، ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

ئېحىجبرىڭالرٔي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت –ئٗضٍىحىضىؽبْ، صىممٗت ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕي 

ٔٗضىھٗجچىٕي ئٗۋٖجحي. ئۇ ثوٌطب _  ضبئبصٖجىٗ لبرىحىضىؽبْ ثىر ۋٖز_  لىٍىػحىٓ وېٍىضىؽبْ ثٗسث

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِضۇر. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ 

حمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي وۇـرىٕىڭ لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىّبْ ئېَ

ئىّبٕٔىڭ ٔۇرىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ھٗلٕي ثبجىٍضىٓ ئبٍرىپ ثېرىضىؽبْ روغْٗ 

ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثېرىضۇ. وىّىي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىضىىْٗ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىضىىْٗ، 

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ  –بٌالھ ئۇٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي ئ

جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ئبٌالھ ضبٌىھ ِۇئّىٍٕٗرگٗ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ 

 ئٗڭ ئېطىً رىسىمٍٗرٔي ثېرىضۇ.

بٌؽۇز ٍبراجمبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ _ ئبٌالھ ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔي ۋٖ ٍٗجحٗ لبت زېّىٕٕي ئ زى ٍ 11

ۋٖھَي لىٍؽبْ ۋٖ ئبضّبٔالر ثىٍْٗ زېّىٓ ئبرىطىضىىي ِٗۋجۇصاجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ئىضارٖ لىٍىع 

پٗرِبٍٔىرىٕي چۈغۈرگْٗ زاجحۇر. ئي ئىٕطبٔالر! ثۇ ئبٌالھٕىڭ ھِّٗىگٗ لبصىر _  ھٗلمىضىىي ئِٗر

ِّٗٗ ٔٗرضىٕي جوٌۇق ثىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئىىٍٗٔىىىٕي، ھېچ ٔٗرضىضىٓ ئبجىس وٌٍّٗٗضىؽبٍٔىمىٕي، ھ

 ھېچ ٔٗرضىٕىڭ ئۇٔىڭ ئىٍىّىضىٓ ۋٖ لۇصرىحىضىٓ جبغمىرى ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىػىڭالر ئۈچۈٔضۇر.



 جٗھرىُ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٍبٌٍىرىڭٕىڭ رازىٍىمىٕي صٖ  ئبٌالھ ضبۈب ھبالي  1

لىٍؽبْ ٔٗرضىضىٓ ئ زۈۈٕي چٗوٍٍٗطْٗ؟ ئبٌالھ ضېٕي ئٌٗۋٖجحٗ وٗچۈرگۈچىضۇر، ضبۈب ٔبھبٍىحي 

 ِېھرىجبٔضۇر. 

_ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ لٗضىّىڭالرصىٓ وبپبرٖت ثېرىپ چىمىپ وېحىػٕي  1

ٌگىٍىضى، لٗضِٕٗىڭ وبپبرىحي9 ئوْ پېمىرٔي ثىر ۋار جوٍؽۇزۇظ ٍبوي ثىر لۇر وىَىٕضۈرۈظ ۋٖ ٍبوي ثٗ

ثىر لۇي ئبزاص لىٍىع، ثۇالرٔي لىالٌّىطب، ئۈچ وۈْ روزا جۇجۇغحۇر. ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ٍبرصَٖ 

ىؽبْ ۋٖ لىٍؽۇچىضۇر، ضىٍٗرٔىڭ ئىگٗۈالرصۇر، ئۇ ضىٍٗرگٗ ٔېّىٕىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىه ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىض

 غۇٔي ثٌٗگىٍٍٗضىؽبْ، ض زٌىرىضٖ ۋٖ ئىػٍىرىضا ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍىضىؽبْ زاجحۇر.

_ ئ ز ۋالحىضا پٍٗؽِٗجٗر ئبٍبٌي ھٗـطٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبؼب ثىر ضىرٔي ئېَحمبْ ئىضى، ئۇ ثۇ  2

ٍىىىٕي ض زٔي ئبئىػٗ رٖزىٌَٗالھۇ ئٗٔھبؼب ئېَحىپ لوٍؽبْ، ئبٌالھ ضىرٔىڭ ئبغىبرىٍىٕىپ وٗجىٗٔ

پٍٗؽِٗجٗرگٗ ثىٍضۈرگْٗ چبؼضا، پٍٗؽِٗجٗر ئۇ ئبغىبرىال  لوٍؽبْ ض زٌٗرٔىڭ ثٗزىطىٕي 

ھٗـطٗٔىڭ ٍۈزىگٗ ضبٌضى، ئۇٔي ئبضرىؽبٍٔىمحىٓ ثٗزىطىٕي ٍۈزىگٗ ضبٌّىضى. پٍٗؽِٗجٗر ئۇٔىڭؽب 

صېضى، « ثۇٔي ضبۈب وىُ سٗۋٖر لىٍضى؟»ئۇٔىڭ ضىرٔي ئبغىبرىال  لوٍؽبٍٔىمىٕي ئېَحمبْ چبؼضا، ئۇ9 

ِبۈب ثۇٔي ھِّٗىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچي، ھِّٗىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصار ثوٌۇ  جۇرؼۇچي، »پٍٗؽِٗجٗر9 

 صېضى.« ئبٌالھ سٗۋٖر لىٍضى —ھِّٗٗ ِٗسپىَٗجٍىىٕي ثىٍىپ جۇرؼۇچي زات 

_ ئٗگٗر ئبئىػٗ ثىٍْٗ ھٗـطٗ ئىىىىڭالر پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ضىرىٕي ئبغىبرىال  ئۇ  3

ٍىمىڭالر ئۈچۈْ ئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍطبۈالر ثۇ ضىٍٗر ئۈچۈْ ٍبسػىضۇر. ٍبلحۇرِبٍضىؽبْ ئىػٕي لىٍؽبٔ

ئٗگٗر ضىٍٗر ثىرٌىػىپ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍطبۈالر، ئۇٔحۇِبۈالروي، ئۇٔىڭ ِٗصٖجىبرى 

ئبٌالھحۇر، جىجرىٍّۇ، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ٍبسػىٍىرىّۇ ئۇٔىڭ ِٗصٖجىبرىضۇر. ئبٌالھٕىڭ ٍبرصىّىضىٓ وېَىٓ، 

ٔىڭ ٍبرصِٖچىطىضۇر، ئۇٔىڭؽب ئٗزىَٗت ثٗرگْٗ ۋٖ صۈغٍّٗٔىه لىٍؽبٔالرؼب لبرغي پٗرىػحىٍٗر ئۇ

 ئۇٔىڭؽب ِٗصٖت ثېرىضۇ.

_ ئي ئبٍبٌالر! ئٗگٗر پٍٗؽِٗجٗر ضىٍٗرٔي لوٍۇۋٖجطٗ، رٖثجي ئۇٔىڭؽب ضىٍٗرٔىڭ ئورٔۇۈالرؼب  4

ٔىڭ ئىجبصٖت ثىٍْٗ ثوٍطۇٔؽۇچي، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇ _  ضىٍٗرصىٓ ٍبسػي، ئبٌالھمب جبئٗت



پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمۇچي، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽۇچي، ئبٌالھ ٍبسػي و رىضىؽبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي 

 لىٍؽۇچي، و   ئىجبصٖت لىٍؽۇچي، روزا جۇجمۇچي چووبٔالرٔي ۋٖ لىسالرٔي ئبجب لىٍىػي ِۇِىىٓ.

ِٗي _ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئٗ 5

لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ ۋٖ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇظ 

ئبرلىٍىك ئ زۈۈالرٔي ۋٖ ثبٌىچبلبۈالرٔي ٍېمىٍؽۇضي ئىٕطبْ ۋٖ جبظ ثوٌىضىؽبْ، صوزار 

ئٗھٍىٕي جبزاالغمب ئۇالرؼب لىٍچٗ رٖھىُ لىٍّبٍضىؽبْ ، ِۇئبِىٍىطي لبجحىك ۋٖ وۈچٍۈن 

ِٗضئۇي ثوٌؽبْ صوزاسحىٓ ضبلالۈالر.  صوزاسمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر پٗرىػحىٍٗر 

 ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇلىضىٓ چىمّبٍضۇ، ئبٌالھ ٔېّىگٗ ثۇٍرۇضب غۇٔي ئىجرا لىٍىضۇ.

_ ئبٌالھٕىڭ ھٗلىمىٌ ئىالھ ئىىٍٗٔىىىٕي ئىٕىبر لىٍىپ، ئۇٔي ئېحىرا  لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ  6

ئي وبپىرالر! ثۈگۈْ ئ زرٖ ئېَحّبۈالر، ضىٍٗر پٗلٗت »ا9 وبپىرالرٔي صوزاسمب جبغالٍضىؽبْ چبؼض

 صېَىٍىضۇ.« صۇَٔبصىىي لىٍّىػىڭالرٔىڭ جبزاضىٕىال جبرجىطىٍٗر

_ ئي ئبٌالھمب، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي  7

ٍحب گۇٔبھ لىٍّبضٍىممب ثٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر! گۇٔبھحىٓ ٍېٕىپ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىڭالر، لب

ثبؼال  ئبٌالھمب ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍىڭالر. ئٗگٗر غۇٔضاق لىٍطبۈالر، رٖثجىڭالر ضىٍٗرٔىڭ ٍبِبْ 

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ _  ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔي ئ چۈرۈۋېحىضۇ، ضىٍٗرٔي لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي

بٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٔي ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرگۈزىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ ئ

ثىٍٍٗ ئىّبْ ئېَحمبْ وىػىٍٗرٔي سبر لىٍّبٍضۇ، ئۇالرٔي ئبزاثٍىّبٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ِٗرجىۋىطىٕي و جۈرىضۇ، 

ئۇالر ضىرات و ۋرۈوىضىٓ ئ جىٗٔضٖ، ئۇالرٔىڭ ٔۇرى ئٌٍِٗٗىرىگٗ ٍبرىػب ئۇالرٔىڭ ئبٌضىضا ۋٖ ئوڭ 

ٖثجىّىس! ضىراجحىٓ ضبالِٗت ئ جۈ  جٕٗٔٗجىٗ ثېرىۋېٍىػىّىس ئي ر»جٗرىپىضٖ چبلٕب  جۇرىضۇ، ئۇالر9 

ئۈچۈْ، ثىسگٗ ٔۇرىّىسٔي ِۇوٌٍِّٗٗٗغحۈرۈ  ثٗرگىٓ، ثىسٔي ئٗپۇ لىٍؽىٓ، گۇٔبھىّىسصىٓ 

 صٍٖضۇ.« ئ جۈۋٖجىىٓ، ئۇٔي ٍ گىگىٓ، غٗوطىسوي، ضْٗ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرضْٗ

لىٍؽبْ وبپىرالرؼب لبرغي لوراي ثىٍْٗ، _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ئبغىبرا ئېالْ  8

_  ئ زىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي ٍوغۇرۇ  ٍبٌؽبٔضىٓ ئ زىٕي ِۇضۇٌّبْ صٖۋاٌؽبْ ِۇٔبپىمالرؼب لبرغي صٌٖىً

پبوىحالرٔي ئوجحۇرىؽب لوٍۇظ، جبزاالرٔي ٍۈرگۈزۈظ، صىٕٕىڭ ھ وۈٍِىرىٕي ئىجرا لىٍىع ثىٍْٗ جىھبص 

لىٍىػحب ئۇالرؼب لبجحىك لوي ثوٌؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ئبسىرٖجحٗ لىٍؽىٓ. ھٗر ئىىىي پىرلىؽب لبرغي جىھبص 

ثبرىضىؽبْ ۋٖ ئورۇْ ئبٌىضىؽبْ جبٍي جٗھِٕٗٔٗضۇر، ئۇالر ثبرىضىؽبْ جٗھَٕٗٔٗ ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ 

 جبً!



_ ئبٌالھ وبپىرالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالر ثىٍْٗ ئبرىٍىػىپ ٍبغبظ ئٗھۋاٌىؽب ۋٖ ئۇ وبپىرالرٔىڭ  16

ٔالر ثىٍْٗ ئبرىٍىػىپ ٍبغىؽبٍٔىمىٕىڭ ھېچ پبٍضىطي ثوٌّبٍضىؽبٍٔىمىؽب، وبپىر جۇرۇلٍۇق، ِۇضۇٌّب

ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرىضىٓ ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبٍبٌىٕي ۋٖ ٌۇت ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ 

ئبٍبٌىٕي ِىطبي لىٍىپ وٌٗحۈرصى، ثۇ ئىىىي ئبٍبي ثىسٔىڭ ثٗٔضىٍىرىّىسصىٓ ئىىىي ٍبسػي ثٗٔضٖ 

ِٗرىضٖ ئىضى، ئۇالرٔىڭ ئىىىىٍىطي ئٗرٌىرىگٗ صىٕضا سىَبٔٗت لىٍضى، ئۇالر )ٔۇھ ثىٍْٗ ٌۇت  ٔىڭ ئ

وبپىر ئبٍبٌالر ئىضى. ئۇ ئىىىي پٍٗؽِٗجٗر ئبٌالھحىٓ ئبٍبٌٍىرىؽب وٌٗگْٗ ئبزاثحىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي 

« صوزاسمب وىرگۈچىٍٗر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ صوزاسمب وىرىڭالر»جوضۇ  لبالٌّىضى ۋٖ ئۇ ئىىىي ئبٍبٌؽب9 

 صېَىٍضى 

_ ئبٌالھ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭؽب سبٌىص ئىجبصٖت لىٍؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ غٗرىئىحىگٗ  11

ئِٗٗي لىٍؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىؽب ۋٖ وبپىرالر ثىٍْٗ ئبرىٍىػىپ ٍبغىؽبٍٔىمىٕىڭ ئۇالرٔىڭ 

بي لىٍىپ ئىّبٔىؽب لىٍچٗ زىَبْ ٍٗجىۈزٍِٗضىؽبٍٔىمىؽب ئٗغٗصصىٌ وبپىر پىرئٗۋٕٔىڭ ئبٍبٌىٕي ِىط

ئي رٖثجىُ! جٕٗٔٗجحٗ »وٌٗحۈرصى. ئۇ ِۇئّىٓ ئبٍبي ئىضى، ئۇ ئ ز ۋالحىضا ئبٌالھمب صۇئب لىٍىپ9 

ضېٕىڭ صٖرگبھىڭضا ِبۈب ثىر ئ ً ثىٕب لىٍىپ ثٗرگىٓ، ِېٕي پىرئٗۋٔضىٓ، ئۇٔىڭ پىحٕىطىضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ 

ئٗگٗغىْٗ لٗۋِضىٓ ۋٖ ٍبِبٍٔىمٍىرىضىٓ لۇجمۇزؼىٓ، ِېٕي زاٌىٍّىمحب، ئبزؼۇٍٔۇلحب پىرئٗۋٔگٗ 

 صېگْٗ ئىضى.« ئۇالرٔىڭ ئبزاثٍىػىضىٓ لۇجمۇزؼىٓ

_ ئبٌالھ ئ زىٕي پبن جۇجمبْ، ئٗزاضىٕي زىٕبصىٓ ضبلٍىؽبْ ئىّراْ لىسى ِٗرٍِٕٗي ِىطبي  11

لىٍىپ وٌٗحۈرصى. ئبٌالھ جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ِٗرٍِٕٗىڭ و ۈٍىىىٕىڭ ٍبٔچۇلىؽب پۈۋٌٗغىٗ 

ۋٌىػي ِٗرٍِٕٗىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب ثېرىپ ٍٗجحي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِٗرٍَٗ ئىَطب ثۇٍرىضى. جىجرىٍٕىڭ پۈ

ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ھبِىٍىضار ثوٌضى. ِٗرٍَٗ رٖثجىٕىڭ ض زٌىرىگٗ، پٍٗؽِٗجٗرٌىرىگٗ ٔبزىً لىٍؽبْ 

وىحبثٍىرىؽب ئىّبْ ئېَححي ۋٖ ثٗٔضىٍىرىگٗ ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ غٗرىئٗجىٗ ئِٗٗي لىٍضى، ئۇ ئبٌالھمب 

 لىٍؽۇچىالرصىٓ ثوٌضى.ئىحبئٗت 

 

 ِۇٌه ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .



_ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ پبصىػبھٍىمي ۋٖ ِۇجٍٗق ھبوىّىَىحي لۇٌىضا ثوٌؽبْ، ئۇ  1

_  پٗرِبٍٔىرى ئىجرا ثوٌۇ  جۇرؼبْ ئبٌالھٕىڭ ئبجب_  ئىىىىطىٕىڭ ئبرىطىضا ئِٗر

 ئېھطبٍٔىرى ۋٖ ثٗرىىىحي و پحۇر. ئبٌالھ ھٗر ٔٗرضىگٗ لبصىرصۇر.

_ ئبٌالھ ضىٍٗرصىٓ لبٍطىڭالرٔىڭ ئٌِٗٗىٕىڭ ئٗڭ ٍبسػي ئىىٍٗٔىىىٕي ضىٕبظ ئۈچۈْ،  1

ئ ٌۈِٕي ۋٖ ھبٍبجٍىمٕي ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئبٌالھ ھِّٗىگٗ ؼبٌىجحۇر، ھېچمبٔضاق ئىػحىٓ ئبجىس 

)ثۇ ئبٍٗت ىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر. وٌٍّٗٗضۇ، جٗۋثٗ لىٍؽبْ ثٗٔضىٍىر

ِٗئطىَٗت ضبصىر _  ئىجبصٖت لىٍىػمب جٗرؼىت لىٍىػٕي ۋٖ گۇٔبھ_  وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب جبئٗت

 لىٍىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇغٕي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌىضۇ .

ضىؽبْ لىٍىپ _ ئبٌالھ ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔي ثىرىٕي ثىرىٕىڭ ئۈضحىضٖ، ثىرى ثىرىگٗ جۇجبغّبٍ 2

زىحٍىك ۋٖ ئىشحىال  ٍبراجمبْ زاجحۇر. ئي لبرىؽۇچي! رٖھّبْ ئبٌالھٕىڭ ٍبراجمبٍٔىرىضىٓ ھېچمبٔضاق 

، ضْٗ ئبضّبٔالرؼب جٗورار لبرا  ثبلمىٕىي، ثىرٖر ٍېرىمٕي ٍبوي ٔۇلطبٕٔي و رٍِٗطْٗ

 و رِٖطٗٔىىٓ؟ 

بٔالرصا ثىرٖر ٔۇلطبٕٔي _ ئبٔضىٓ ضْٗ ئبضّبٔؽب ٍٗٔٗ ئىىىي لېحىُ لبرىؽىٓ. و زۈڭ ئبضّ 3

 جېپىػحىٓ ئۈِىض ئۈزگْٗ، سبرالٔؽبْ ۋٖ جبٌؽبْ ھبٌضا لبٍحىضۇ.

_ و زٌٗر و رۈ  جۇرىضىؽبْ ئٗڭ ٍېمىٓ ئبضّبٕٔي وبجحب ٍورۇق ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ ثېسىضۇق ۋٖ  4

ْ ٍۇٌحۇزالرٔي ٍٗٔٗ پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىٕي ئوؼرىٍىمچٗ جىڭػبغمب ئۇرۇٔؽبْ غٍٗحبٔالرٔي ئبجىضىؽب

 ئوت ئۇچمۇٔي لىٍضۇق، غٍٗحبٔالرؼب ئبسىرٖجحٗ صوزار ئبزاثىٕي جٍَٗبرٌىضۇق.

_ ئ زىٕىڭ ٍبراجمۇچىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب صوزار ئبزاثي ثبر. ئۇالرٔىڭ  5

 ثبرىضىؽبْ جبٍي ثوٌؽبْ صوزار ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ جبً!

لبجحىك لبٍٕب  جۇرؼبْ صوزاسٕىڭ ئىٕحبٍىٓ ٍېمىّطىس _ ئبغۇ وبپىرالر صوزاسمب جبغالٔؽبْ چبؼضا،  6

 ئبۋازىٕي ئبۈالٍضۇ.

وېحىػىٗ جبش  پبرچٗ ثوٌۇ _    پبرچٍٗېرىٍىپ)_ صوزار وبپىرالرؼب ثوٌؽبْ لبجحىك ؼٗزٖپحىٓ  7

لبٌىضۇ. صوزاسمب ھٗرلبچبْ ثىر جو  ئبصَٖ جبغالٔؽبْ چبؼضا، صوزاسمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر ئۇالرؼب 

صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا ضىٍٗرگٗ ضىٍٗرٔي ثۈگۈٔىي ثۇ ئبزاثحىٓ ئبگبھالٔضۇرىضىؽبْ »وبٍىپ9 

 صٖ  ضوراٍضۇ.« پٍٗؽِٗجٗر وٌّٗىگّٗٔىضى؟

جحٗ ثىسگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ پٍٗؽِٗجٗر وٌٗگْٗ ۋٖ ئۇٔضاق ئِٗٗش، ئٌٗۋٖ»_ ئۇالر9  8

ثىسٔي ئبگبھالٔضۇرؼبْ، ئِّٗب ثىس ئۇٔي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ۋٖ ئۇ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ئبٍٗجٍٗر 



ئبٌالھ ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىٓ ھېچىىّگٗ ثىر ٔٗرضٗ ٔبزىً لىٍّىؽبْ، ئي ›جوؼرۇٌۇق 

صېگْٗ ‹ ٍۇلحب جۇرۇۋاجىطىٍٗرپٍٗؽِٗجٗرٌٗر! ضىٍٗر پٗلٗت ھٗلىمٗجحىٓ چوۈمۇر  ئبزؼۇٔ

 صٍٖضۇ.« ئىضۇق

ئٗگٗر ثىس  ھٗلىمٗجٕي ئىسصٖۋاجمبْ وىػي »_ ئۇالر گۇٔبھٍىرىٕي ئېحىرا  لىٍىپ9  16

ق ٍبوي ثىس صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ صىٓ ھٗلمىضٖ ئٗلٍىّىسٔي پىحىضٖ لۇالق ضبٌؽبْ ثوٌطبۈض

 صٍٖضۇ.« ش ئىىّٗٔىسئىػٍىحىپ ئوٍٍىٕىپ و رگْٗ ثوٌطبق، صوزار ئٗھٍىٕىڭ لبجبرىضا ثوٌّب

_ غۇٔضاق لىٍىپ، ئۇالر ئ زٌىرىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئ زٌىرىٕىڭ صوزار  11

ئٗھٍي لبجبرىضىٓ ثوٌۇغىؽب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ وبپىرٌىمىٕي ئېحىرا  لىٍىضۇ. صوزار ئٗھٍي ئبٌالھٕىڭ 

 رٖھّىحىضىٓ ٍىراق ثوٌطۇْ!

ئىجبصٖت لىٍىضىؽبْ ۋٖ وىػىٍٗر و رِىگْٗ جبٍالرصا گۇٔبھ  _ رٖثجىضىٓ لورلىضىؽبْ، ئۇٔىڭؽب 11

لىٍّبٍضىؽبْ، ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىٕي و رًِٗ جۇرۇ  ئۇٔىڭضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ گۇٔبھٍىرىٕي 

 ئبٌالھ ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب جٕٗٔٗجحىٓ ئىجبرٖت وبجحب ِۇوبپبت ئبجب لىٍىضۇ.

ػحب ض زۈۈالرٔي ٍٍِٗي ِٗسپىٌ لىٍىڭالر ٍبوي ئبغىبرا _ ئي ئىٕطبٔالر! لبٔضالال ثىر ئى 12

لىٍىڭالر، ئۇ ئبٌالھمب ٔىطجٗجْٗ ئوسػبغحۇر. چۈٔىي ئبٌالھ صىٍالرصىىي ضىرالرٔي ثىٍگۈچىضۇر. 

ض زۈۈالر ٍبوي ئٌِٗٗىڭالر ئبٌالھمب لبٔضالّۇ ِٗسپىٌ _  ئٗھۋاي ثۇٔضاق جۇرضب، ضىٍٗرٔىڭ گٗ 

 لبٌطۇْ؟! 

ثوٌؽبْ زات ئ زى ٍبراجمبْ ِٗسٍۇلبجٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىػٍىرىٕي _ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي  13

ثىٍِّٗضۇ؟ ئبٌالھ ھِّٗٗ ِٗۋجۇصاجٕي ئٗڭ ِۇوِّٗٗي ۋٖ ئٗڭ گۈزٖي غٗوىٍضٖ ٍبراجمبْ زاجحۇر، ئۇ 

 ثٗٔضىٍىرىگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ئۇالرٔي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىٕي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرؼۇچىضۇر.

ضىٍٗرٔىڭ ِبوبٍٔىػىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ثوٍطۇٔىضىؽبْ لىٍىپ _ ئبٌالھ زېّىٕٕي  14

ثٗرگْٗ زاجحۇر. ضىٍٗر زېّىٕٕىڭ جٗرٖ  _ جٗرٖپٍىرىضٖ ٍۈرۈۈالر ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ زېّىٕضىٓ 

چىمىرىپ ثېرىضىؽبْ رىسلىضىٓ ٍٗۈالر، ضىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي لٗثرٖۈالرصىٓ چىمىپ، ئٌِٗٗىڭالرصىٓ 

ٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزأي ئېٍىع ئۈچۈْ ثبرىضىؽبْ ثىرصىٕجىر ٍېرىڭالر ھېطبة ثېرىع ۋٖ جېگىػ

ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر. )ثۇ ئبٍٗجحٗ جىرىىچىٍىه لىٍىپ رىسىك جٌٗٗ  لىٍىػمب جٗغٗثجۇش لىٍىٕؽبْ، 

ٍېگبٔٗ ئىالھ ئىىٍٗٔىىي، ھېچمبٔضاق غېرىىي ٍولٍىمي ۋٖ _  ئبٍٗجحٗ ٍٗٔٗ ئبٌالھٕىڭ ٍٗوىٗ

صٌٖىٍٍىرى ثبر، ٍٗٔٗ ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىٕي ئٗضٍىحىع، صۇَٔبٌىممب ثېرىٍىپ چٗوطىس لۇصرىحىٕىڭ 

 وېحىػحىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ثبر . 



_ ئي ِٗوىىٍىه وبپىرالر! ضىٍٗر ئبضّبٔضىىي ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرٔي ٍٗرگٗ  16_  15

ٍۇجمۇزۇۋېحىػىضىٓ سبجىرجَٗ ثوالالِطىٍٗر؟ ئۇ چبؼضا زېّىٓ جۇٍۇلطىس لبجحىك جٗۋرٖ  

ٍبوي ئبضّبٔضىىي   جٗۋرٍٖضۇ ًٍٗ ھبالن ثوٌؽبٔؽب لٗصٖرۈجۈٔپ ضىٍٗر)ھٗجحب  وېحىضۇ،

ئبٌالھٕىڭ ضىٍٗرگٗ جبظ ٍبؼضۇرۇغىضىٓ سبجىرجَٗ ثوالالِطىٍٗر؟ ئي وبپىرالر! ضىٍٗر 

ئبزاثٕي و رگْٗ چبؼضا ِېٕىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغۇِٕىڭ راضث ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر. 

 ڭ ضىٍٗرگٗ لىٍچٗ پبٍضىطي ثوٌّبٍضۇ.ئۇ چبؼضا ثىٍگىٕىڭالرٔى

_ غٗوطىسوي، ِٗوىىٍىه وبپىرالرصىٓ ثۇرۇْ ٔۇھ لٗۋِي، ئبص ۋٖ ضِٗۇص لٗۋٍِىرىگٗ  17

ئوسػىؽبْ لٗۋٍِٗر ئ زٌىرىگٗ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔي ٍبٌؽبٔچي صېگْٗ ئىضى. ِېٕىڭ ئۇالرؼب 

ىك ئۇالرصىىي ٔېّٗجٕي لبٔضاق ثٗرگْٗ جبزاٍىُ لبٔضاق ثوٌضى؟ ِْٗ ئۇالرؼب ئبزاة ئٗۋٖجىع ئبرلىٍ

 ھبالوٗجىٗ ئبٍالٔضۇرصۇَ؟

_ ئبغۇ وبپىرالر ثىٍِّٗضۇ؟ لبٔبجٍىرىٕي ثٗزىضٖ ٍبٍؽبْ ۋٖ ثٗزىضٖ ٍىؽمبْ ھبٌضا  11_  18

ئۇالرٔىڭ ئۈضحىضٖ ئۇچۇ  ٍۈرۈۋاجمبْ لۇغالرٔي و رِىضىّۇ؟ ھبۋاصىىي ثۇ لۇغالرٔي چۈغۈ  

ۇ. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي و رۈ  جۇرؼۇچىضۇر، ئۇٔىڭ وېحىػحىٓ پٗلٗت رٖھّبْ ئبٌالھ جۇجۇ  جۇرىض

ٍبراجمبٍٔىرىضا ھېچمبٔضاق ٔۇلطبٕٔي و رگىٍي ثوٌّبٍضۇ. ئي وبپىرالر! ضىٍٗرٔىڭ گۇِبٔىڭالرچٗ ئٗگٗر 

ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثىر ٍبِبٍٔىمٕي ئىراصٖ لىٍطب، ضىٍٗرگٗ رٖھّبْ ئبٌالھحىٓ ثبغمب ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ 

رالر ثۇ گۇِبٍٔىرىضا پٗلٗجال غٍٗحبٔؽب ئبٌضىٕىع ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇق ئىچىضىضۇر. لوغۇٔۇۈالر وىٍّٗر؟ وبپى

ئٗگٗر ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ثېرىپ وېٍىۋاجمبْ رىسلىٕي جوسحىحىپ لوٍطب، ضىٍٗرٔىڭ گۇِبٔىڭالرصىىي 

ضىٍٗرگٗ رىسىك ثېرىضىؽبْ ئبغۇ رىسىك ثٗرگۈچي وىُ؟ وبپىرالر ثۇالرٔي ئوٍالظ ئۇٍبلحب جۇرضۇْ، 

بزؼۇٍٔۇلىضا، جٗوٗثجۇرٌۇلىضا، ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجىػحب جوٌىّۇ ئ زٌىرىٕىڭ ئ

 ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجىْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر ھٗق گٗپٕي ئبۈٍىّبٍضۇ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئٗگٗغٍّٗضۇ.

_ ئ زىٕىڭ ٔٗگٗ ثېرىػىٕي ۋٖ لبٔضاق ثېرىػىٕي ثىًٍّٗ ٍۈزىچٗ ٍىمىٍىپ ٍۈرۈ  ِبۈؽبْ ئبصَٖ  11

ي ئبصِّٖۇ ٍبوي لٗصصىٕي رۇش جۇجۇ ، جوپحوؼرا ٍوٌضا جۈز ِبۈؽبْ ئبصِّٖۇ؟ )ثۇ ئٗڭ جوؼرا ٍوٌضىى

 ئبٍٗجحٗ ئبٌالھ وبپىر ثىٍْٗ ِۇئّىٓ ئۈچۈْ ِىطبي وٌٗحۈرگْٗ .

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍولحىٓ ثبر لىٍؽبْ، ضىٍٗرگٗ »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي،  13_  12

رٔي ۋٖ ئٗلٍىڭالرٔي ئىػٍىحىػىڭالر ئۈچۈْ صىٍالرٔي ئبۈالظ ئۈچۈْ لۇاللٕي، و رۈظ ئۈچۈْ و زٌٗ

ئبجب لىٍؽبْ زاجحۇر. ئي وبپىرالر! ضىٍٗر رٖثجىڭالر ئبجب لىٍؽبْ ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ غۈورأىطىٕي ثٗوّۇ ئبز 

ئبٌالھ ضىٍٗرٔي ٍبراجمبْ ۋٖ ٍٗر ٍۈزىگٗ جبرلبجمبْ زاجحۇر. »ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، «. ئبصا لىٍىطىٍٗر



ىػحىٓ وېَىٓ، لىَبِٗت وۈٔي ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ھېطبة ثېرىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ٍبرىػب ضىٍٗر ِۇغۇ جبرلىٍ

 «.ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ئېٍىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب جوپٍىٕىطىٍٗر

ئي ِۇھِّٗٗص! ھېطبة ٍِٗضأىؽب جوپٍىٕىع لبچبْ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ؟ »_ وبپىرالر9  15_  14

راضحچىً ثوٌطبۈالر ئۇٔىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ثىسگٗ ئي ِۇئّىٍٕٗر! ئٗگٗر ضىٍٗر ثۇ ض زۈۈالرصا 

لىَبِٗجٕىڭ لبچبْ ثوٌىضىؽبٍٔىمي » صٍٖضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب « صٖ  ثېرٌِٖٗطىٍٗر؟

ھٗلمىضىىي ئىٍىُ ئبٌالھمب سبضحۇر، ِْٗ پٗلٗجال ضىٍٗرٔي وبپىرٌىمىڭالرٔىڭ ئبلىۋىحىضىٓ 

ِْٗ ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ٔبھبٍىحي  لورلىحىضىؽبْ ئوپئوچۇق ئبگبھالٔضۇرؼۇچىّْٗ،

 صېگىٓ.« روغْٗ ثبٍبْ لىٍىپ ثېرىّْٗ

_ وبپىرالر ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىٕىڭ ئ زٌىرىگٗ ٍېمىٓ جۇرؼبٍٔىمىٕي ئ ز و زٌىرى ثىٍْٗ و رگْٗ  16

ضىٍٗر  ِبٔب ثۇ»چبؼضا، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرى سبرٌىمحىٓ ۋٖ لبٍؽۇصىٓ لبرىضا  وېحىضۇ ۋٖ ئۇالرؼب وبٍىپ9 

 صېَىٍىضۇ.« صۇَٔبصىىي ۋالحىڭالرصا جېسرٖن وېٍىػىٕي جٌٗٗ  لىٍؽبْ ئبزاثحۇر

ضىٍٗر ئبرزۇ لىٍؽبٔضٖن ئبٌالھ ِېٕي ۋٖ ِْٗ » _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  17

ثىٍْٗ ثوٌؽبْ ِۇئّىٍٕٗرٔي ٍٍِٗي ھبالن لىٍىۋٖجطۇْ ٍبوي ثىسگٗ رٖھىُ لىٍىپ ئٗجىٍىّىس جوغمۇچٗ 

ثىسگٗ ِ ھٍٗت ثٗرضۇْ ۋٖ ثىسٔي ئبزاثحىٓ ضبلال  لبٌطۇْ،  ضىٍٗرٔي لبجحىك ئبزاثحىٓ وىُ لوؼضا  

 «.لبٌىضۇ؟ وىُ لۇجمۇزىضۇ؟

ئۇ ئبٌالھ ٔبھبٍىحي ِېھرىجبٔضۇر، ثىس ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَححۇق، ئۇٔىڭ »_ ئېَحمىٕىي،  18

ىرىّىسصا ٍبٌؽۇز ئۇٔىڭؽىال غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍضۇق، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍضۇق، ثبرٌىك ئىػٍ

جبٍبٔضۇق. ئي وبپىرالر! ئبزاة وٌٗگْٗ چبؼضا، ثىس ثىٍْٗ ضىٍٗرصىٓ ئىجبرٖت ثۇ ئىىىي پىرلىضىٓ 

 «.لبٍطىطىٕىڭ جوؼرا ٍوٌضىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍىرالحب ۋٖ جبِبِْٗ ئبزؼۇٍٔۇلحب ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر

صٖ  ثېمىڭالرچۇ، ئىچىۋاجمبْ ضۈٍۈۈالر »_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  26

ٍٗرگٗ ضىڭىپ وٗجطٗ، ھېچمبٔضاق چبرٖ ثىٍْٗ ئۇٔي لبٍحۇرۇ  وېٌٍّٗىطٗۈالر، ضىٍٗرگٗ ئبٌالھحىٓ 

 «.ثبغمب وىُ زېّىٕضا ئبلىضىؽبْ ضۇٔي وٌٗحۈرۈ  ثېرىضۇ؟



 

 لٌَٗٗ ضۈرىطى

 

 ىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕ

_ ٔۇْ )ثۇ سىٍضىىي ھٗرپٍٗرٔىڭ ثبٍبٔي ثٗلٗرٖ ضۈرىطىٕىڭ ثېػىضا ئ جحي . ئبٌالھ  3_  1

پٗرىػحىٍٗر ۋٖ ئىٕطبٔالر سٗت ٍبزىضىؽبْ لٌَٗٗ ثىٍْٗ ۋٖ ئۇالر ٍبزىضىؽبْ ٍبسػىٍىك، ِٗٔپٗئٗت ۋٖ 

ٍؽِٗجٗر! ضْٗ رٖثجىڭ ئبجب لىٍؽبْ ئىٍىُ لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ئي پٗ

پٍٗؽِٗجٗرٌىه ٔېّىحي ضٗۋٖثٍىه ھٗرگىس ِٗجٕۇْ )وَٗ ئٗلىً ۋٖ ٔبصاْ  ئِٗٗضطْٗ. غٗن _ 

ِۇغٗلمٗجٍىرىڭ ئۈچۈْ، ئٌٗۋٖجحٗ _  غۈثھىطىسوي، ضېٕىڭ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈظ ٍوٌىضا جبرجمبْ جبپب

ھٗلىمٗجْٗ ثۈٍۈن ئٗساللمب ئىگىطْٗ. پۈجّٗش ۋٖ وبجحب ِۇوبپبجالر ثبر. ضْٗ  –ضبۈب جۈگىّٗش 

پٗزىٍٗجٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي ضٗٔضٖ جېپىٍىضۇ. )پٍٗؽِٗجٗر _  لۇرئبْ ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئٗسالق

ئٌٍٗٗھىططبالَ لۇرئبْ ثىٍْٗ ئٗساللٍىٕىپ، لۇرئبٕٔىڭ و رضٗجّىٍىرى ثوٍىچٗ ئىع و رٖجحي، 

 جحي .لۇرئبٔضا ثۇٍرۇٌؽبٕٔي لىٍىپ، ِٗٔئي لىٍىٕؽبٔضىٓ ٍىراق جۇرا

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وىّٕىڭ ِٗجٕۇْ ئىىٍٗٔىىىٕي وٌٗگۈضىضٖ ضّٗٔۇ و رىطْٗ، ئۇالر  5_  4

 وبپىرالرِۇ و رىضۇ. 

_ غٗوطىسوي، ضېٕىڭ رٖثجىڭ ھٗق صىٕٕىڭ ۋٖ ھىضاٍٗجٕىڭ ٍوٌىضىٓ ئبزؼبْ ثٗصثٗسحٍٗرٔي  6 

 ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئوثضاْ ثىٍىضۇ، ھٗق صىٕٕىڭ ٍوٌىؽب وىرىپ ھىضاٍٗت جبپمبْ جٗلۋاصارالرٔىّۇ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗق صىٕٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب لبرغي جۇرۇغحب چىڭ جۇرؼىٓ، ئۇالرؼب  7

 ھٗرگىس ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ. 

_ ئۇالر ضېٕىڭ ِبصارا لىٍىػىڭٕي، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئ زٌىرىٕىڭّۇ ضْٗ ثىٍْٗ ِبصارا لىٍىػىٕي  8

 ئبرزۇ لىٍىضۇ.

ىر لٗضِٗشور، ٍبٌؽبٔچي، پٗضىٗظ، وىػىٍٗرٔىڭ ئبرلىطىضىٓ [ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗرث14_  16 

گٗ  لىٍىضىؽبْ ؼٍٗۋٖجشور، وىػىٍٗرٔىڭ ِۇٔبضىۋىحىٕي ثۇزۇظ ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضا گٗ  

ِبٌؽب ثېشىٍٍىك لىٍؽۇچي، _  جوغۇ  ٍۈرىضىؽبْ ضۇسٗٔچي، ھٗلىمٗجٕىڭ صۈغّىٕي، پۇي



حب ۋٖ ھبراَ ئىػالرٔي لىٍىػحب ھٗصصىضىٓ ٍبسػىٍىمحىٓ جوضمۇچي، وىػىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك لىٍىػ

ئبغمۇچي، ئۇچىؽب چىممبْ گۇٔبھىبر، ئٗغٗصصىٌ وبپىر، ئۇٔىڭ ئۈضحىگٗ ھبراِضىٓ ثوٌؽبْ ئبصِٖگٗ 

ثوٍطۇّٔىؽىٓ. ثىسٔىڭ ئبٍٗجٍىرىّىس ئۇٔىڭؽب ئولۇ  ثېرىٍطٗ، ئۇ ِبي _ ِۈٌۈوي ۋٖ ئوؼۇٌٍىرى و   

ثۇ ثۇرۇٔمىالرٔىڭ »ثبظ جبرجىپ و رٖۈٍٗ 9 ثوٌؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ 

صٍٖضۇ. )ثۇ ئبٍٗجٍٗر گٗرچٗ ۋٌٖىض ئىجٕي ِۇؼىرٖ لبجبرٌىك « ئٗپطبٔىٍىرىضۇر ۋٖ ئۇالرٔىڭ سۇراپبجٍىرىضۇر

ثٗزى ِۇغرىىالر ھٗلمىضٖ ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ثوٌطىّۇ، ِۇضۇٌّبٔالرٔي ِۇغۇ رٖزىً ئبالِٗجٍٗر ثبر 

 الرٔىڭ لىٍّىػٍىرىؽب رازىٍىك ثىٍضۈرۈغحىٓ ئبگبھالٔضۇرؼبْ .وىػىٍٗر ثىٍْٗ صوضث ثوٌۇغحىٓ ۋٖ ئۇ

_ ثىس ٍېمىٕضا ئۇٔىڭ ثۇرٔىؽب ھبٍبجي ثوٍىچٗ لۇجۇالٌّبٍضىؽبْ ثىر ثٌٗگىٕي ضبٌىّىس. ثۇ ئۇٔي  15

 لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه جبزاالظ ۋٖ وىػىٍٗرٔىڭ ئبٌضىضا رٖضۋا لىٍىع ئۈچۈٔضۇر.

سۇصصى ثبغ ئىگىٍىرىٕي ضىٕىؽبٔضٖن لٗھٗجچىٍىه  _ غٗوطىسوي، ثىس ِٗوىىٍىىٍٗرٔي 17_  16

ۋٖ ئبچبرچىٍىك ثىٍْٗ ضىٕىضۇق. ئ ز ۋالحىضا ثبغ ئىگىٍىرى ثېؽىٕىڭ ِېۋىٍىرىٕي وِٗجٗؼٌٍٗٗر 

 صېّىگْٗ ئىضى. « ئبٌالھ سبٌىطب»و رِٗضحىٓ ضٗھٗرصىال ئۈزۈۋېٍىػمب لٗضَٗ ئىچىػىْٗ ۋٖ 

ٍبٔؽىٓ چۈغۈرۈ ، ئۇٔي و ٍضۈرۈۋٖجحي ۋٖ [ ئۇالر ئۇسالۋاجمبٔضا، ئۇ ثبؼمب رٖثجىڭ 16_  18

 ثىرصِٖضىال لبپمبرا وېچىضٖن لىٍىۋٖجحي. 

ئٗگٗر ِېۋىٍٗرٔي ئۈزِٗوچي ثوٌطبۈالر، »ثىرىٕي چبلىرىپ9 _  [ ئۇالر9 ئٗجىگٗٔض9ٖ ثىر11_  11

 صٖ  جوۋالغمبْ ئىضى.« ثبؼمب ضٗھٗرصٖ ثېرىڭالر

 _  صٖ  ثىر« ثبؼمب وىرِىطۇْثۈگۈْ وِٗجٗؼٌٍٗٗرصىٓ ھېچمبٍطىطي »[ ئۇالر9 13_  12

 ثىرى ثىٍْٗ پىچىرٌىػىپ ٔبھبٍىحي جېس ِبۈؽبْ ئىضى.

وِٗجٗؼٌٍٗٗرٔي ثبؼمب وىرىػحىٓ ۋٖ ثبؼٕىڭ ِېۋىطىٕي ئېٍىػحىٓ جوضۇ  لېٍىع »_ ئۇالر9  14

ِٗلطىحي ثىٍْٗ ئٗجىگْٗ ضٗھٗرصٖ ٍوٌؽب چىممبْ. ئۇالر ئ ز گۇِبٔىضا لبرارىٕي ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇغمب 

 ى.لبصىر ئىض

[ ئۇالر ثېؽىٕىڭ و ٍۈ  وۈي ثوٌۇ  وٗجىٍٗٔىىىٕي و رۈ ، ثۇٔي لوثۇي لىالٌّىضى ۋٖ 22_  15

صېَىػحي، ئبٔضىٓ ئۇالر ثۇٔىڭ ئ زٌىرىٕىڭ ثېؽي ئىىٍٗٔىىىٕي « ثىس چولۇَ ٍوٌضا ئېسىپ لبپحۇق9 »

« قثىس وِٗجٗؼٌٍٗٗرٔي ثبؼضىٓ جوضمبٍٔىمىّىس ضٗۋٖثٍىه ثۇ ثبؼضىٓ لۇرۇق لبپحۇ»ثىٍگىٕىضٖ، 

صېطٗۈالرچۇ ‹ ئبٌالھ سبٌىطب›ِْٗ ضىٍٗرگٗ »صېَىػحي. ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي ئٗلىٍٍىمراق ثىرى9 

ثېػىّىسؼب »صېضى. ئۇالر ئ ز سبجبٌىمىٕي جؤۇ ، جوؼرىٍىممب لبٍحمبٔضىٓ وېَى9ٓ « صېّىگّٗٔىضىُ؟

لىٍىػحىٓ ۋٖ  وٌٗگْٗ ثۇ ِۇضىجٗجحٗ رٖثجىّىس ثىسگٗ زۇٌۇَ لىٍضى صېٍّّٗىس، چۈٔىي رٖثجىّىس زۇٌۇَ



ھٗرلبٔضاق وِٗچىٍىىحىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، ئٌِٗٗىَٗجحٗ وِٗجٗؼٌٍٗٗرگٗ ثېشىٍٍىك لىٍىپ، ئ زىّىسگٗ 

صېّىگٍٗٔىىي ۋٖ ٍبِبْ ‹ ئبٌالھ سبٌىطب›صېَىػحي. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر « ئ زىّىس زۇٌۇَ لىٍىپحۇق

ۋاً »ٍىضى. ئبٔضىٓ ئۇالر9 ئىػٕي ٔىَٗت لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ثىر _ ثىرىگٗ ِبالِٗت لىٍىػمب ثبغ

ئىطىث! ثىس راضححىٕال وِٗجٗؼٌٍٗٗرٔي ثبؼضىٓ ِٗٔئي لىٍىپ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍىپ 

ثٗوّۇ ھٗصصىّىسصىٓ ئېػىپحۇق، ئۈِىضىّىس غۇوي، ثىس گۇٔبھىّىسٔي جؤۇؼبْ ۋٖ ئبٌالھمب جٗۋثٗ 

سصىٓ ٍبسػىراق ثىر ثبؼٕي ثٗرگًٗ، ثىس لىٍؽبٍٔىمىّىس ئۈچۈْ، رٖثجىّىس ثىسگٗ و ٍۈ  وٗجىْٗ ثېؽىّى

« ٍبٌؽۇز رٖثجىّىسصىٕال ئۈِىض وۈجىّىس، ئۇٔىڭضىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٍّٗىس، ئۇٔىڭضىٓ ٍبسػىٍىك جىٍٍّٗىس

ِبٌٕىڭ زاوىحىٕي _  صېَىػحي. ثىس رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ سىالپٍىك لىٍؽبْ، رٖثجي ئبجب لىٍؽبْ پۇي

لىٍّىؽبْ ھٗرلبٔضاق گۇٔبھىبرٔي ثۇ صۇَٔبصا سۇصصى  ثېرىػىٗ ثېشىٍٍىك لىٍىپ ئۇٔىڭ ھٗلمىٕي ئبصا

ثبغ ئىگىٍىرىٕي جبزاٌىؽبٔضٖن جبزاالٍّىس. ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثي ثۇ صۇَٔبٔىڭ ئبزاثىضىٓ جېشىّۇ لبجحىمحۇر، 

جېشىّۇ چوۈضۇر. ئٗگٗر ئۇالر ثىٍطٗ ئىضى، ئ زٌىرىٕىڭ جبزاٌىٕىػىؽب ضٗۋٖة ثوٌىضىؽبْ ئىػالرٔي 

 لىٍّىؽبْ ثوالجحي. 

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، ئۇٔىڭ جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇظ  23

ئبرلىٍىك ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلالٔؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗرگٗ ئبسىرٖجحٗ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضا 

 ٔبزۇٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗر ثبر، ئۇالر جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈٌۈن جۇرىضۇ. 

طۇٔۇ ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي وبپىرالر ثىٍْٗ ثبراۋٖر _ ثىس ئبٌالھمب ثوٍ 25_  24

لىالِضۇق؟ ضىٍٗرگٗ ٔېّٗ ثوٌضى؟ ضىٍٗر لبٔضالالرچٗ ثۇٔضاق ئبصاٌٗجطىس ھ وۈِٕي چىمىرىپ 

 ئۇالرٔي ثبراۋٖر ضبٔبٍطىٍٗر؟

 _ ٍبوي ضىٍٗرصٖ ئبٌالھ ٔبزىً لىٍؽبْ ثىرٖر وىحبة ثوٌۇ ، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗجٍّٗٔٗر 27_  26

گۇٔبھىبرالر ثبراۋٖر ثوٌىضۇ صٖ  ٍېسىٍؽبّٔۇ؟ ضىٍٗر ئۇٔي ئولۇ  غۇۈب ثۇٔضاق –ثىٍْٗ ئبضىٌ 

ئبصاٌٗجطىس ھ وۈِٕي چىمىراِطىٍٗر؟ ئۇ وىحبثحب ضىٍٗر و ۈٍۈۈالر جبرجمبٕٔي لىٍطبۈالر ثوٌىضۇ صٖ  

 ثبرِۇ؟ ضىٍٗرگٗ ِۇٔضاق ئىع ٍوق.

« ٔېّىٕي جبرجطب غۇٔي لىٍطبۈالر ثوٌىضۇضىٍٗر ٔېّىٕي سبٌىطبۈالر ۋٖ و ۈٍۈۈالر »_ ٍبوي  28

 صٖ  ئبرىّىسصا جۈزۈٌگْٗ ثىرٖر وېٍىػىُ ثبرِۇ؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرصىٓ ضورىؽىٕىي، ئۇالرٔىڭ لبٍطىطي ثۇ ھ وۈِگٗ  31_ 36

وېپىٍٍىه لىالالٍضۇ؟ ٍبوي ئۇالرٔىڭ وېپىٍٍىه لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي سبٌىؽبْ ئىػٍىرىٕي لىٍىػىؽب 

ٍىضىؽبْ ئىالھٍىرى ثبرِۇ؟ ئٗگٗر ئۇالر ثۇ ض زىضٖ راضحچىً ثوٌطب، ئبغۇ ئىالھٍىرىٕي ٍبرصَٖ لى

 وٌٗحۈرۈ  ثبلطۇْ.



_ لىَبِٗت وۈٔي ئىع لىَىٍٕىػىضۇ، لورلۇٔچ جېشىّۇ ئبغىضۇ. ئبٌالھ ثٗٔضىٍٗر  31

ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىع ئۈچۈْ وېٍىضۇ، ئبٌالھ ِۇثبرٖن پبچىمىٕي ئبچىضۇ، ٌِٗۇِىي، 

ٔضاق ٔٗرضٗ ئبٌالھٕىڭ پبچىمىؽب ئوسػىّبٍضۇ. پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ ِۇٔضاق ھېچمب

رٖثجىّىس پبچىمىٕي ئبچىضۇ، ھٗرثىر ئٗر ۋٖ ئبٍبي ِۇئّىٓ ئۇٔىڭؽب ضٗجضٖ لىٍىضۇ، »صېگ9ْٗ 

صۇَٔبصا ئبٌالھ ئۈچۈْ ئِٗٗش، پٗلٗت وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ ضٗجضٖ لىٍؽبٔالر 

)ئىّبَ ثۇسبرى ۋٖ ِۇضٍىُ « ٍۇ، ضٗجضٖ لىالٌّبٍضۇ _  ضٗجضٖ لىٍّبلچي ثوٌىضۇ

 رىۋاٍىحي .

_ ئۇالر لورلۇ  وٗجىٍٗٔىىحىٓ و زٌىرى چٗوچىَىپ لبٌىضۇ، ثېػىٕي و جۈرۈ  لبرىَبٌّبٍضۇ،  32

ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ثوٌؽبْ لبجحىك سبرٌىك لبپٍىۋاٌىضۇ. ئۇالر صۇَٔبصا ئبٌالھمب ضٗجضٖ 

ب صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ چبؼضا، ئۇالر ضٗجضٖ لىٍىػمب لبصىر، جېٕي ضبق جۇرۇلٍۇق، لىٍىػمب، ئىجبصٖت لىٍىػم

 چوۈچىٍىك لىٍىپ ۋٖ جٗوٗثجۇرٌۇق لىٍىپ ضٗجضىضىٓ ثبظ جبرجمبْ ئىضى. 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثۇ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرٔي ِبۈب لبٌضۇرؼىٓ، ِْٗ ئۇالرٔىڭ  34_  33

ِبي، ئٗۋالص ۋٖ ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍىع ئبرلىٍىك  _  يجبزاضىٕي ثېرىّْٗ. ثىس ئۇ وبپىرالرؼب پۇ

ئۇالرٔي جۇٍضۇرِبضحىٓ ئبضحب _ ئبضحب ھبالوٗجىٗ ٍۈزٌٗٔضۈرىّىس. ئۇالرٔىڭ گۇٔبھمب جېشىّۇ ثٗن 

پېحىػي ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ِ ھٍٗت ثېرىّْٗ، ئۇالرٔىڭ ئ ِرىٕي ئۇزۇْ لىٍىّْٗ. غٗوطىسوي، ِېٕىڭ 

 ىضۇر.وبپىرالرؼب لبرىحب جٗصثىرىُ پۇسح

_ ٍبوي ضْٗ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرٔي صىٕؽب صٖۋٖت لىٍؽبٍٔىمىڭؽب ئۇالرصىٓ  36_  35

ھٗق جٌٗٗ  لىٍؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍۈوي ئېؽىرٌىػىپ لبپحۇِۇ؟ ٍبوي ئۇالرصا ؼٍٗىت ئىٍىّي 

ثىر  ثوٌۇ ، ئ زٌىرىٕي ِۇئّىٍٕٗرصىٓ ئٗۋزٖي صٖ  ھ وۈَ لىٍىػي ئۈچۈْ، ئبغۇ ؼٍٗىت ئىٍىّىضىٓ

 ٔٗرضىٍٗرٔي ٍېسىۋاالِضۇ؟

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕىڭ ھ وۈَ لىٍؽبْ ۋٖ جٗلضىر لىٍؽبْ ئىػٍىرىؽب ضٗۋر لىٍؽىٓ،  46_  37

ئبٌالھٕىڭ وبپىرالرؼب ِ ھٍٗت ثٗرگٍٗٔىىي ۋٖ ضبۈب ٔۇضرٖت ثېرىػٕي وېچىىحۈرگٍٗٔىىي ئۇٔىڭ 

ئبؼرىٕىپ، ئبسىرى ثېٍىمٕىڭ لبرٔىؽب وىرىپ ھ وّىضۇر. ضْٗ ھٗرگىس ضٗۋرضىسٌىه لىٍىپ، لٗۋِىضىٓ 

وٗجىْٗ ٍۇٔۇش ئٌٍٗٗھىططبالِضٖن ثوٌّىؽىٓ. ئ ز ۋالحىضا ئۇ لٗۋِىگٗ جېسرٖن ئبزاة وېٍىػىٕي 

جىٍٗ ، چوۈمۇر ؼِٗگٗ پبجمبْ ھبٌضا رٖثجىگٗ ئىٍحىجب لىٍؽبْ ئىضى. ئٗگٗر ئۇ رٖثجىٕىڭ ٔېّىحىگٗ 

ۇغمب ِۇۋٖپپٗق ثوٌّىطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ، ئۇ ئېرىػىپ جٗۋثٗ لىٍىػمب ۋٖ جٗۋثىطي لوثۇي ثوٌ

ِبالِٗت لىٍىٕؽبْ ھبٌضا ثىر لبلبش صاالؼب جبغالٔؽبْ ثوالجحي. ئۇ ئ زىگٗ ِبالِٗت وٌٗحۈرىضىؽبْ 



_  ئىػٕي لىٍضى. ٌېىىٓ رٖثجي ئۇٔي پٍٗؽِٗجٗر لىٍىػمب جبٌٍىضى ۋٖ ئۇٔي ٔىَىحي، ئٌِٗٗي ۋٖ گٗ 

 لبجبرىضىٓ لىٍضى.ض زٌىرى صۇرۇش ثوٌؽبْ ضبٌىھ ِۇئّىٍٕٗر 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! وبپىرالر ضېٕي ٍبِبْ و رگٍٗٔىىحىٓ، ئۇالر لۇرئبٕٔي ئبۈٍىؽبْ چبؼٍىرىضا،  41

ئبٌالھ ضېٕي ضبلٍىّىطب ۋٖ لوؼضىّىطب ٍبِبْ و زٌىرى ثىٍْٗ ضېٕي ٍىمىحىۋېحىػىٗ جبش لبٌىضۇ. 

 صېَىػىضۇ.« ئۇ چولۇَ ثىر ِٗجٕۇٔضۇر»ئۇالر ئ زٌىرىچٗ ضېٕي 9 

 ٔٗضىھٗت ۋٖ ثبٍبٔضۇر._  رئبْ ئىٕطبٔالر ۋٖ جىٕالر ئۈچۈْ پٗلٗجال پٗٔض_ لۇ 41

 

 

 

  



 ھبلمٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

 _ ۋٖصىٍٗر ۋٖ ئبگبھالٔضۇرۇغالر ئٌِٗٗگٗ ئبغىضىؽبْ لىَبِٗت چولۇَ ثوٌىضۇ. 1

 لىَبِٗجٕىڭ ضۈپىحي ۋٖ ئٗھۋاٌي لبٔضاق؟_ چولۇَ ثوٌىضىؽبْ ئبغۇ  1

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ لىَبِٗجٕىڭ ھٗلىمىحىٕي، لبٔضاق ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ صٖھػىحىٕي  2

 ثىٍِٗطْٗ؟

_ ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ثوٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِي ۋٖ ھۇص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ  3

ۇٔچ ضبٌىضىؽبْ ئبغۇ لىَبِٗجٕي ئىٕىبر لٗۋِي ثوٌؽبْ ئبص لٗۋِي صٖھػىحي ثىٍْٗ صىٍالرؼب لورل

 لىٍضى.

ضِٗۇص ھٗصصىضىٓ زىَبصٖ لبجحىك ۋٖ ئىٕحبٍىٓ ٍۇلىرى ثىر ئبۋاز ثىٍٗٔال ھبالن لىٍىٕضى.  [7_  4

ئبٌالھ ثورإٔي ئۇالرٔىڭ ئبص لٗۋِي ثوٌطب ٔبھبٍىحي لبجحىك ۋٖ ضوؼۇق ثوراْ ثىٍْٗ ھبالن لىٍىٕضى. 

ئۈزۈٌضۈرًِٗ لوٍۇۋٖجحي. ئۇ لٗۋِٕىڭ ئبغۇ وېچٗ _  ئۈضحىگٗ ٍٗجحٗ وېچٗ، ضٗوىىس وۈٔضۈز

ئ ٌۈ  جۈگٗغىٍٗٔىىىٕي ۋٖ سورِب صٖرىشىٕىڭ پور و جٗوٍىرىضٖن ٍبجمبٍٔىمىٕي و رىطْٗ.  وۈٔضۈزٌٗرصٖ

 ئۇالرصىٓ ثىرٖر ئبصِٖٕىڭ ھبالن ثوٌّبً لبٌؽبٍٔىمىٕي و رٌِٖٗطْٗ؟

ي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىر لٗۋٍِٗر ۋٖ _ زاٌىُ پىرئٗۋْ، ئۇٔىڭضىٓ ثۇرۇْ ئ ز پٍٗؽِٗجٗرٌىرىٕ 16_ 8

وبپىرٌىمي، ِۇغرىىٍىىي، لٗثىھ لىٍّىػٍىرى ضٗۋٖثٍىه غٗھٗرٌىرى صۈَ و ِحۈرۈٌگْٗ ٌۇت لٗۋِي 

لبجبرٌىك لٗۋٍِٗرٔىڭ ھٗرثىرى گۇٔبھمب پبجمبْ ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ پٍٗؽِٗجٗرٔي ئىٕىبر 

 ثىٍْٗ جبزاٌىضى. لىٍؽبْ ئىضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ ئۇالرٔي لبجحىك ئبزاة

[ غٗوطىسوي، جوپبْ ثبالضي وېٍىپ، ضۇ و جۈرۈٌگْٗ ۋٖ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ئۈضحىگٗ 11_  11

ئ رٌىگْٗ چبؼضا، ثىس ضىٍٗرٔىڭ ئٗجضاصىڭالرٔي ٔۇھ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ضۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ئۈزۈ  وېحىۋاجمبْ 

ق لىٍىٕؽبْ ثۇ ۋٖلٗٔي وېّىگٗ چىمبرؼبْ ئىضۇق. ثىس ِۇئّىٍٕٗر لۇجمۇزۇٌؽبْ ۋٖ وبپىرالر  ضۇصا ؼٗر

ٔٗضىھٗت لىٍضۇق. ئبٌالھحىٓ ئبۈٍىؽبٍٔىرىٕي ضبلٍىَبالٍضىؽبْ لۇاللالر _  ضىٍٗرگٗ ئىجرٖت ۋٖ ۋٖز

 ئۇٔي ضبلالٍضۇ ۋٖ ثۇ لۇاللالرٔىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئىٕطبٔالر جٗپٗوىۇر لىٍىضۇ.

بالن [ ئىطراـىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىر لېحىُ ضۇر چبٌؽبْ ۋٖ صۇَٔب پۈجۈًٍٔٗ ھ17_  12

ثوٌىضىؽبْ چبؼضا، زېّىٓ ۋٖ جبؼالر ئورۇٍٔىرىضىٓ و جۈرۈٌۈ  ثىر _ ثىرىگٗ ثىرال ئۇرۇٌۇظ ثىٍْٗ 



وۈوۈَ جبٌمبْ ثوٌۇ  وٗجىْٗ چبؼضا، ئٗٔٗ ئبغۇ چبؼضا لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌىضۇ، ئبضّبْ ٍېرىٍىضۇ، ثۇ 

ولىحىضۇ، وۈٔضٖ ئبضّبْ ثوغىػىپ وېحىضۇ، ئ زىٕي جۇجۇ  جۇراٌّبٍضۇ، ِۇضحٗھىٍِٗىىىٕي ٍ

پٗرىػحىٍٗر ئبضّبٕٔىڭ ئٗجراپىضا جۇرىضۇ، ئۇ وۈٔضٖ رٖثجىڭٕىڭ ئٗرغىٕي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ وبجحىٍىرىضىٓ 

ضٗوىىس پٗرىػحٗ ئ ز ئۈضحىضٖ و جۈرۈ  جۇرىضۇ. ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ثۇ وۈٔضٖ ئٌِٗٗىڭالرصىٓ 

ھۇزۇرىؽب ھېطبة ثېرىع ۋٖ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ 

 چىمىرىٍىطىٍٗر، ئبٌالھمب ضىٍٗرٔىڭ ضىرىڭالرصىٓ ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ لبٌّبٍضۇ.

ئېٍىڭالر! ِېٕىڭ »[ ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگْٗ ئبصَٖ لبجحىك سۇغبٌٍىمحى9ٓ 13_  18

بِٗت ٔبِٗ _ ئِٗبٌىّٕي ئولۇ  ثېمىڭالر، ِْٗ صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىّضا ئٌِٗٗىّٕىڭ ِۇوبپبجىٕي لىَ

وۈٔي  چولۇَ و رىضىؽبٍٔىمىّؽب ئىػٗٔگْٗ، غۇۈب ئىّبْ ئېَحىپ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ، 

صٍٖضۇ. ئۇ ِېۋىٍىرى ئ رٖ جۇرؼبْ، ئوٌحۇرؼبْ ۋٖ « ئبسىرٖجٍىىىُ ئۈچۈْ جٍَٗبرٌىك لىٍؽبْ ئىضىُ

جىٍىه ٍبجمبْ ھٗرثىر وىػىٕىڭ ئۈزۈغي ئۈچۈْ ٍېمىٓ لىٍىٕؽبْ، ٍۈوطٗن جبٍالرصىىي ئبٌىٌ صٖرى

ئ جىٗٔىي صۇَٔب ھبٍبجىضا لىٍؽبْ ٍبسػي »جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ثبٍبغبت جۇرِۇغحب ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب9 

لبٍؽۇصىٓ پۈجۈًٍٔٗ ٍىراق ثوٌؽبْ _  ئٌٍِٗٗىرىڭالر ئۈچۈْ، ھٗرلبٔضاق و ۈۈٌطىسٌىىحىٓ ۋٖ ؼَٗ

ٌٗززٖجٍىه ھبٌضا، سۇغبي _ سۇراَ ٍبغبۈالر، جٕٗٔٗجٕىڭ ٔبزۇٔېّٗجٍىرىضىٓ ٍٗۈالر، ئۇٔىڭ 

 صېَىٍىضۇ.« غبراثٍىرىضىٓ ئىچىڭالر

[ ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ضوي لوٌىؽب ثېرىٍگْٗ ئبصَٖ لبجحىك ھٗضرٖت چٗوىْٗ ۋٖ 18_  14

وبغىي، ٔبِٗ _ ئِٗبٌىُ ِبۈب ثېرىٍّىگْٗ ثوٌطىچۇ! جبزاٍىّٕىڭ ٔېّٗ »پۇغبٍّبْ لىٍؽبْ ھبٌضا9 

ۈَ ثىٍْٗ ھِّٗٗ ئىع جۈگىگْٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍّىگْٗ ثوٌطبِچۇ! وبغىي، صۇَٔبصىىي ئ ٌۈِ

ِېٍىُ ِبۈب  _  ثوٌطب ۋٖ غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ھېچ جىرىٍضۈرۈٌّىگْٗ ثوٌطبِچۇ! صۇَٔبصا جوپٍىؽبْ پۇي

 صٖ  وېحىضۇ. « لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى، ِېٕىڭ ھولۇلۇَ  لوٌۇِضىٓ وٗجحي 

ثۇ گۇٔبھىبرٔي جۇجۇۈالر، »جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗرگٗ صېَىٍىضۇ9  _ 23_  26

وٌٍىرىٕي زٖٔجىرٌٗر ثىٍْٗ ثوٍٕىؽب ثبؼالۈالر، ئبٔضىٓ ئۇٔي لبجحىك ئوجحب جبزاالظ ئۈچۈْ صوزاسمب ل

جبغالۈالر، ئبٔضىٓ ئۇٔي ئۇزۇٍٔۇلي ٍٗجّىع گٗز وېٍىضىؽبْ ج ِۈر زٖٔجىر ثىٍْٗ ثبؼالۈالر. چۈٔىي 

ىّبْ ئېَحّىؽبْ، ئۇ گۇٔبھىبر ئبٌالھحىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر، ئۇٔىڭ غېرىىي ٍولحۇر، صٖ  ئ

ٔبٔؽب ِوھحبج پېمىرالرؼب جبِبق ثېرىػٕي جٗرؼىت  _  ئبٌالھٕىڭ صىٕىؽب ئِٗٗي لىٍّىؽبْ ۋٖ ئبظ

 لىٍّىؽبْ ئىضى.

_ ثۇ لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئۇ وبپىرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق ٍېمىٓ  24

 صوضث ٍولحۇر.



ىضىٓ چىمىضىؽبْ ٍىرىڭ _ زٖرصاثحىٓ ثبغمب ئۇٔىڭؽب صوزار ئٗھٍىٕىڭ ثٗصىٕ _ 26_  25

 «.حب چىڭ جۇرؼبْ گۇٔبھىبرالر ٍٍٗضۇجبِبق ٍولحۇر، ئۇٔي پٗلٗت  ئبٌالھٕي ئىٕىبر لىٍىػ

ِْٗ ضىٍٗر و رۈ  جۇرۇۋاجمبْ ٔٗرضىٍٗر ثىٍْٗ ۋٖ ضىٍٗر و رٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗر  _ 32_  27

ئۇٔي ھ رِٗجٍىه ئٌٗچي جىجرىً ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھٕىڭ ض زىضۇر، 

ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئولۇ  ثېرىضۇ. ئۇ ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن غبئىرٔىڭ ض زى ئِٗٗش. 

ضىٍٗر جوٌىّۇ ئبز ئىّبْ ئېَحىطىٍٗر، ئۇ وبھىٕالرٔىڭ لبپىٌَٗىه ض زٌىرىگٗ ئوسػبٍضىؽبْ ض زِۇ 

ثىٍْٗ ئىٕطبْ ض زى ئوجحۇرىطىضىىي ئِٗٗش. ئبراۈالرصا جٗپٗوىۇر لىٍىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ض زى 

پٗرلٍٗرٔي ثىٌٍٍٗٗضىؽبْ وىػىٍٗر ٔبھبٍىحي ئبزصۇر. غٗوطىسوي، لۇرئبْ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ 

 ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ٔبزىً لىٍؽبْ ض زىضۇر.

ْ ئٗگٗر ِۇھِّٗٗص ثىس ئېَحّىؽبْ ض زٌٗرٔي ثىسٔىڭ ٔبِىّىسصىٓ جولۇ  چىممب _ 37_  33

لۇۋۋىحىّىس ثىٍْٗ لبجحىك جبزاٌىؽبْ _  ثوٌطب ئىضى، ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي لۇصرىحىّىس ثىٍْٗ ۋٖ وۈچ

ثوالجحۇق، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ جبْ جوِۇرىٕي وېطىپ جبغالٍححۇق. ئۇ چبؼضا، ئبراۈالرصىٓ ھېچىىُ ئۇٔي 

ثىسٔىڭ ئبزاثىّىسصىٓ لوؼضا  لبالٌّبٍححي. غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثۇ لۇرئبْ ئبٌالھٕىڭ 

 ٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضا ، جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرىضىؽبْ جٗلۋاصار ِۇئّىٍٕٗر ئۈچۈْ ئۈگۈجحۇر.ثۇ

[ غٗوطىسوي، لۇرئبٕٔىڭ ئبٍٗجٍىرى روغْٗ جۇرضىّۇ، ئبراۈالرصا ئۇٔي ئىٕىبر 41_  38

ۈْ لىٍىضىؽبٔالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍىپ جۇرۇۋاجىّىس. ِۇلٗررٖروي، لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىع وبپىرالر ئۈچ

ٔبصاِٗجحۇر. وبپىرالر ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ ئبزاثٕي ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرگٗ _  ھٗلىمٗجْٗ چوۈمۇر ھٗضرٖت

جٍَٗبرالٔؽبْ ٔېّٗجٕي و رگْٗ چبؼضا لبجحىك پۇغبٍّبْ لىٍىضۇ. لۇرئبْ غٗوطىس ھٗلىمٗجحۇر. 

ئۇٌۇغ ئىطىٍّىرى  ئبٌالھٕي ثبرچٗ ٔبالٍىك ضۈپٗجٍٗرصىٓ ئٌٗۋٖجحٗ پبوحۇر، صٖ  ئېحىمبص لىٍؽىٓ، ئۇٔي

 ثىٍْٗ ٍبص ئٗجىىٓ.

 



 ِٗئبرىج ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ِۇغرىىالرصىٓ ثىرٍٍْٖٗ ئ زىگٗ ۋٖ لٗۋِىگٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثي وېٍىػىٕي  _3_  1 

جٌٗٗ  لىٍضى. لىَبِٗت وۈٔي ئۇ ئبزاة ئۇالرؼب چولۇَ چۈغىضۇ، ثۇٔىڭضا لىٍچٗ غٗن 

ٍوق. ٍۈوطٗن ِٗرجىۋىٍىه ئبٌالھحىٓ وېٍىضىؽبْ ثۇ ئبزاثٕي ھېچىىُ جوضۇ  لبالٌّبٍضۇ. 

ئۇزالٍىمي صۇَٔبٔىڭ ٍىٍٍىرىضىٓ ئٌٍٗىه ِىڭ ٍىً پٗرىػحىٍٗر ۋٖ جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالَ 

ٍىً ِۇئّىٓ ئبصِٖگٗ وېٍىضىؽبْ ثىر وۈٔضٖ ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب ئ رٌٍٗضۇ. ثۇ ئٌٍٗىه ِىڭ 

 ز  ٔبِبز ئولۇؼبٔچىٍىه ۋالىححۇر.ٔىطجٗجْٗ پٗر

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالرٔىڭ ِٗضشىرىٍىرىگٗ ۋٖ ئبزاثمب ئبٌضىرا  وٗجىىٕىگٗ لبرىحب  4

 رچبْ ثوٌؽىٓ، ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب صٖرصٌّٗٔىگىٓ، ئ زۈۈٕي ثىئبراَ لىٍّىؽىٓ.ضٗۋ

وبپىرالر ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕي ٍىراق ضبٔبٍضۇ ۋٖ ئۇٔي ئٌِٗٗگٗ ئبغّبٍضۇ،  _6_  5

 صٖ  لبراٍضۇ. ثىس ثوٌطبق ئۇٔي ٍېمىٕضا چولۇَ چۈغىضۇ، صٖ  لبراٍّىس. 

ئۇ وۈٔضٖ ئبضّبْ ئېرىحىٍگْٗ ِىطحٗن ثوٌۇ  لبٌىضۇ.جبؼالر غبِبي ئۇچۇرجمبْ رٖۈٍىه  _8_  7

 ٍۇۈضٖن ثوٌۇ  لبٌىضۇ. 

_ ھېچجىر ٍېمىٓ ئ زىٕىڭ ٍېمىٕىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي ضورىّبٍضۇ، چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ھٗرثىرى  16 

 ئ زىٕىڭ صٖرصى ثىٍْٗ ثٗٔض ثوٌۇ  وېحىضۇ.

ٖ جؤۇٍضۇ، ئِّٗب ھېچجىر ئبصَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئبصِٖگٗ لىٍچٗ ئۇالر ثىر _ ثىرىٕي و رىضۇ ۋ _13_  11

ٍبرصَٖ لىالٌّبٍضۇ. وبپىر ئبصَٖ لىَبِٗجٕىڭ ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىع ئۈچۈْ ئ زىٕىڭ ئوؼۇٌٍىرىٕي، 

ئبٍبٌىٕي، لېرىٕضىػىٕي، ثبرٌىك لٗۋَ _ لېرىٕضاغٍىرىٕي ۋٖ ٍٗر ٍۈزىضىىي ھِّٗٗ ئبصِٖٕي جۇجۇ  

 ٓ لۇجۇٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍىضۇ.ثېرىپ ثوٌطىّۇ، ئبزاثحى

ئي وبپىر! ئىع ھٗرگىس ضْٗ ئبرزۇ لىٍؽبٔضٖن ثوٌّبٍضۇ، ضْٗ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ  _17_  14

ئۈچۈْ ھېچىىّٕي جۇجۇ  ثېرٌٍّٖٗطْٗ. ئۇ صوزار لبجحىك ٍبٌمۇٔجب  و ٍىضىؽبْ ئوجحۇر، ئۇٔىڭ 

ت صۇَٔبصا ھٗلىمٗجٕي لوثۇي ھبرارىحي ثبغٕىڭ جېرىطىٕي ۋٖ پۈجۈْ ثٗصٖٕٔىڭ جېرىطىٕي غىٍىضۇ. ئۇ ئو



لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈگْٗ ۋٖ پۇي _ 

 ِبي ٍىؽىپ ئۇٔىڭ زاوىحىٕي ثٗرًِٗ ضبلٍىؽبْ وىػىٍٗرٔي چبلىرىضۇ. 

ؽب ئىٕطبْ ھٗلىمٗجْٗ چىضاِطىس ۋٖ لبجحىك ھېرىطّْٗ لىٍىپ ٍبرىحىٍضى. ئۇٔىڭ_  26_  18

ثىرٖر و ۈۈٌطىسٌىه ۋٖ لىَىٕچىٍىك ٍٗجطٗ زارٌىٕىپ وېحىضۇ، ثىرٖر ٍبسػىٍىممب ۋٖ ئوۈبٍٍىممب ئېرىػطٗ 

لبجحىك ثېشىٍٍىػىپ وېحىضۇ. ئِّٗب ٔبِبزٔي ثبرٌىك غٗرجٍىرىگٗ رىئبٍٗ لىٍىپ، ئ ز ۋالحىضا ِۇوِّٗٗي 

ىٍٗر ئۇٔضاق ئِٗٗش. ئۇالر ئبصا لىٍىضىؽبْ، جىرىىچىٍىىٕي صٖ  ٔبِبزصىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لبٌّبٍضىؽبْ وىػ

پۇي _ ِېٍىضا ئبٌالھ پٗرز لىٍؽبْ زاوبت ثبرٌىمىٕي، ئۇٔىڭضا جىٍٍٗضىؽبْ ۋٖ ئىپپٗجٍىه ثوٌؽبٍٔىمحىٓ 

جىٍىٍّٗضىؽبْ پېمىر وىػىٍٗرگٗ ثېرىػىٗ جېگىػٍىه ِۇئٍَْٗٗ ھٗق ثبرٌىمىٕي ثىٍىضىؽبْ ۋٖ ئۇٔي 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة  _  جوٌۇق ئبصا لىٍىضىؽبْ، لىَبِٗت وۈٔي ثبرٌىك ٍبسػي

ثېرىضىؽبٍٔىمىٕىڭ ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبجمب ئېرىػىضىؽبٍٔىمىٕىڭ ٍبوي جبزاؼب ئۇچراٍضىؽبٍٔىمىٕىڭ راضث 

ئىىٍٗٔىىىگٗ چىٓ ئىػىٕىپ، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ جٍَٗبرٌىك لىٍىضىؽبْ، 

، ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھېچىىُ سبجىرجَٗ ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. غٗوطىسوي

ثوالٌّبٍضۇ. ئۇالر جىٕطىٌ ئٗزاٌىرىٕي ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئىػالرصىٓ ضبلالٍضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. 

ئ زىٕىڭ ئبٍبٌي ۋٖ چ رىٍىرى ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. چۈٔىي ثۇالر ثىٍْٗ ٍېمىٕچىٍىك لىٍؽبٔالرؼب 

 ِبالِٗت لىٍىّٕبٍضۇ. 

ىٕىڭ ئبٍبٌٍىرى ۋٖ چ رىٍىرىضىٓ ثبغمب ئبٍبٌالر ثىٍْٗ جىٕطىٌ جٌٗىپىٕي وىّىي ئ ز 24_  21

 لبٔضۇرۇغٕي ئىسصٍٖضىىْٗ، ئۇالر ھٗصصىضىٓ ئېػىپ ھبالٌضىٓ ھبراِؽب ئ جۈ  وٗجىٍٗٔٗرصۇر. 

_ ئۇالر ئبٌالھٕىڭ ۋٖ ثٗٔضىٍٗرٔىڭ ئبِبٔٗجٍىرىگٗ، ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ  21

ٗ لىٍىضىؽبْ، گۇۋاھٍىك ثېرىضىؽبْ ئىػالرصا گۇۋاھٍىمٕي ٍوغۇرِبً، ثٗرگْٗ ۋٖصىطىگٗ رىئبٍ

ئ زگٗرجًّٗ ئٍْٕٗٗ ئبصا لىٍىضىؽبْ، ٔبِبزٌىرىٕي ۋٖ ثبرٌىك پٗرزٌٗرٔي ۋالحىضا ئبصا لىٍىضىؽبْ 

وىػىٍٗرصۇر. ٍۇلىرىمي گۈزٖي ضۈپٗجٍٗرگٗ ئىگٗ ثوٌؽبْ وىػىٍٗر  ٔېّٗجٍىه جٕٗٔٗجٍٗرگٗ 

 ئىىراَ لىٍىٕىضۇ. _  ٕٗجٍٗرصٖ جۈرٌۈن ٔبزۇٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ ئىسزٖتئورۇٍٔىػىضۇ، ئۇالر ئۇ جٗٔ

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ وبپىرالرٔىڭ ضْٗ جٗرٖپىٗ ئبٌضىرا  وېٍىػىگٗ جۈرجىٗ ثوٌؽبْ  28_  25 

ٔٗرضٗ زاصى ٔېّىضۇ؟ ئۇالر ضبۈب لبرا  ثوٍۇٍٔىرىٕي ضوزۇ  وېٍىضۇ ۋٖ ئوڭ _ ضوي جٗرىپىڭضٖ 

وبپىرالرٔىڭ ھٗرثىرى جېشي ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىٕي ٔبزۇٔېّٗجٍىه  جوپٍىػىپ ئوٌحۇرۇغىضۇ. ئبغۇ

جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈغىٕي جِٗٗ لىٍىۋاجبِضۇ؟ ئىع ھٗرگىس ئۇالر جِٗٗ لىٍؽبٔضٖن ثوٌّبٍضۇ. ئۇالر 

جٕٗٔٗجىٗ ھٗرگىس وىرٌٍّٖٗضۇ. غٗوطىسوي، ثىس ئۇالرٔي ۋٖ ثبغمىالرٔي ئ زٌىرى ثىٍىضىؽبْ ِٗٔىَضىٓ 

 بْ ئېَحّىضى. ئۇالر لبٔضالالرچٗ جٕٗٔٗجىٗ وىرىػىٗ الٍىك ثوٌطۇْ؟! ٍبراجحۇق. ئۇالر ئىّ



ئبً، وۈْ، ٍۇٌحۇز لبجبرٌىمالرٔىڭ چىمىضىؽبْ ۋٖ پبجىضىؽبْ ئورۇٍٔىرىٕىڭ رٖثجي  _ 31_  36

ثوٌؽبْ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ثىس ئۇالرٔي ٍوق لىٍىۋېحىپ، ئورٔىؽب 

ٖ ئبٌالھمب ثٗورٖن ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ لٗۋِٕي وٌٗحۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرِىس. ئۇالرصىٓ ٍبسػىراق ۋ

ئٗگٗر ثىس غۇٔضاق لىٍىػٕي ئىراصٖ لىٍطبق، ثىسگٗ ھېچىىُ جوضمۇٍٔۇق لىالٌّبٍضۇ ۋٖ ھېچىىُ ثىسٔي 

 ئبجىس لىالٌّبٍضۇ. 

ٌېىىٓ ثىسٔىڭ ئىٍىّىّىسصٖ ۋٖ ئىراصىّىسصٖ وبپىرالرٔي جبزاالغٕي وېچىىحۈرۈظ ۋٖ  _ 33_  31

ئۇالرٔي ثبغمب لٗۋِگٗ ئبٌّبغحۇرِبضٍىك ٍېسىٍىپ وٗجىْٗ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇۈب، ضْٗ ئۇالرٔي 

لوٍۇ  جۇرؼىٓ، ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕي جېحىؽبٔؽب لٗصٖر ثبجىٍؽب 

، ئوٍٕب  جۇرضۇْ. ئۇالر لٗثرىٍىرىضىٓ جىرىٍىپ چىمىضىؽبْ وۈٔي سۇصصى ثۇ صۇَٔبصا ئ زٌىرى چ ِۈ 

زٖثۇٍٔۇق  –جىىٍىۋاٌؽبْ ثۇجٍىرىؽب لبرا  جېس ٍۈگۈرگٗٔضٖن و زٌىرى چٗوچٍٗگْٗ، ئ زٌىرىٕي سبرٌىك

وۈٔي ثوٌۇ ، لبپٍىۋاٌؽبْ ھبٌضا ھېطبة ٍِٗضأىؽب ٍۈگۈرىضۇ. ئٗٔٗ غۇ ئۇالرؼب ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ لىَبِٗت 

 ئۇالر صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئۇ وۈٕٔي ئىٕىبر لىالجحي ۋٖ ِٗضشىرٖ لىالجحي.

  



 

 ٔۇھ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

غٗوطىسوي، ثىس ٔۇھٕي ئ ز لٗۋِىگٗ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق ۋٖ ئۇٔىڭؽب9  _ 3_  1

ئي »صېضۇق. ٔۇھ ئېَححي9 « لٗۋِىڭگٗ لبجحىك ئبزاة وېٍىػحىٓ ثۇرۇْ ئۇالرٔي ئبگبھالٔضۇرؼىٓ»

ضىٍٗرگٗ ئبٌالھٕىڭ  —ئٗگٗر ِبۈب ئبضىٍَىك لىٍطبۈالر —لٗۋِىُ! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ ضىٍٗرٔي 

ضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ وٌٗگْٗ پٍٗؽِٗجٗرِْٗ. ئبٌالھمب سبٌىص ئىجبصٖت ئبزاثي وېٍىضىؽبٍٔىمى

لىٍىڭالر، ئۇٔىڭضىٓ لورلۇۈالر ۋٖ ِْٗ ثۇٍرۇؼبْ ئىػالرٔي ئورۇٔضاظ ۋٖ ِْٗ جوضمبْ ئىػالرصىٓ 

ٍېٕىع ئبرلىٍىك ِبۈب ئىحبئٗت لىٍىڭالر. ئٗگٗر ضىٍٗر ِبۈب ئىحبئٗت لىٍطبۈالر ۋٖ صٖۋىحىّٕي لوثۇي 

، ئبٌالھ گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍىضۇ ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ئ ِرۈۈالرٔي ثٌٗگىٍٗٔگْٗ لىٍطبۈالر

ئٗجىٍىڭالر جوغمۇچٗ ئۇزارجىضۇ. غٗوطىسوي، ئٗجٗي وٌٗگْٗ چبؼضا ئۇ وېچىىحۈرۈٌٍّٗضۇ. ئٗگٗر 

ئىجبصٖجىٗ _  ضىٍٗر ثۇٔي ثىٍگْٗ ثوٌطبۈالر، ئٌٗۋٖجحٗ ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىػمب ۋٖ جبئٗت

 ر. ئبٌضىراٍححىڭال

ئي رٖثجىُ! ِْٗ ھٗلىمٗجْٗ لٗۋِىّٕي ضبۈب ئىّبْ »ٔۇھ ٍٗٔٗ ئېَححي9  _  16_  4

ئېَحىػمب ۋٖ ئىحبئٗت لىٍىػمب وېچٗ _ وۈٔضۈز صٖۋٖت لىٍضىُ. ئِّٗب ِېٕىڭ ثۇ صٖۋىحىُ 

ئۇالرٔي ِٗٔضىٓ جېشىّۇ  لبچىضىؽبْ ۋٖ صٖۋىحىّضىٓ جېشىّۇ ٍۈز ئ رۈٍضىؽبْ لىٍىۋٖجحي. 

ؼپىرىحىڭگٗ ئېرىػطۇْ صٖ ، ھٗرلبچبْ ضبۈب ئىّبْ ئېَحىػمب ِْٗ ئۇالرٔي ضېٕىڭ ِٗ

صٖۋٖت لىٍطبَ، ئۇالر ھٗق صىٕٕىڭ صٖۋىحىٕي ئبۈٍىّبضٍىك ئۈچۈْ، ثبرِبلٍىرىٕي لۇاللٍىرىؽب 

جىمىۋاٌضى، ِېٕي و رِٗضٍىه ئۈچۈْ، وىَىٍّىرى ثىٍْٗ ثبغٍىرىٕي چۈِىىۋاٌضى، ئۇالر 

بْ ئېَحىػحىٓ لبجحىك ثبظ جبرجحي. ئبٔضىٓ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌضى، چوۈچىٍىك لىٍىپ ئىّ

ئبغىبرا ھبٌضا ئىّبٔؽب صٖۋٖت لىٍضىُ، ئبٔضىٓ ئۇالرؼب ثٗزىضٖ  _  ِْٗ ئۇالرٔي ئوچۇق

صٖۋٖجٕي ٍۇلىرى ئبۋازصا ئبغىبرا ئبۈالجحىُ، ثٗزىضٖ ٍوغۇرۇْ صٖۋٖت لىٍضىُ. ِْٗ ئۇالرؼب 

ي جىٍٗۈالر، وبپىرٌىمحىٓ ٍېٕىپ رٖثجىڭالرصىٓ گۇٔبھىڭالرٔىڭ ِٗؼپىرٖت لىٍىٕىػىٕ›ئېَححى9ُ 



، ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ ۋٖ ھٗق ٍوٌؽب لبٍحمبْ ويئبٌالھمب جٗۋثٗ لىٍىڭالر. ئۇٔحۇِبۈالر

 ثٗٔضىٍىرىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍىحي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر.

ئبرلىضىٓ ِوي _  ئٗگٗر ضىٍٗر گۇٔبھىڭالرؼب جٗۋثٗ لىٍطبۈالر، ئبٌالھ ضىٍٗرگٗ ئبرلب _15_  11

ِېٍىڭالرٔي، ثبٌىٍىرىڭالرٔي و پٍٗحىپ ثېرىضۇ، ضىٍٗرگٗ ِېۋىٍىرى –ؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرىضۇ، پۇي ٍبِ

ثىٍْٗ وٗۈحبغب ٔېّٗجٍىٕىضىؽبْ، ِٗٔسىرىطي ثىٍْٗ ھۇزۇرٌىٕىضىؽبْ ثبؼالرٔي ئبجب لىٍىضۇ، ضۈٍي 

ي لٗۋَ! ثىٍْٗ زىرائىحىڭالرٔي ۋٖ چبرۋىٍىرىڭالرٔي ضۇؼىرىضىؽبْ ئ ضحٗۈٍٗرٔي ئېمىحىپ ثېرىضۇ. ئ

ضىٍٗر ٔېّٗ ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىضىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ پبصىػبھٍىمىضىٓ ئٍٍّّٗٗٔٗطىٍٗر؟ ئبٌالھ 

ضىٍٗرٔي ثىر لبٔچٗ ثبضمۇچمب ث ٌۈ  ئبۋۋاي ِٗٔىٌ، ئبٔضىٓ ئٌٗٗق، ئبٔضىٓ گ ظ پبرچىطي لىٍىپ، 

ڭ ٍٗجحٗ ئبٔضىٓ ضىٍٗرگٗ ض ۈٗن لؤضۇرۇ ، ئبٔضىٓ گ ظ لؤضۇرۇ  ٍبراجحي. ضىٍٗر ئبٌالھٕى

ئبضّبٕٔي لبٔضاق ثىر ثىرىٕىڭ ئۈضحىضٖ لىٍىپ ٍبراجمبٍٔىمىٕي، ئبغۇ ئبضّبٔالرصا ئبٍٕي ٔۇر لىٍؽبٍٔىمىٕي، 

 وۈٕٔي زېّىٓ ئٗھٍي ئۈچۈْ ٔۇرٌۇق چىراغ لىٍؽبٍٔىمىٕي و رِىضىڭالرِۇ؟

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ئٗضٍىڭالرٔي زېّىٕضىٓ ٍبراجحي. ئبٔضىٓ ضىٍٗرٔي  _ 16_  16 

ىٓ وېَىٓ ٍٗٔٗ زېّىٕؽب لبٍحۇرىضۇ، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔي زېّىٕضىٓ چىمىرىضۇ. ئ ٌگىٕىڭالرص

ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ ٍٗر ٍۈزىضٖ وٗڭ ٍوٌالرصا ِېڭىػىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍٗرگٗ ٍٗر ٍۈزىٕي ثىپبٍبْ لىٍىپ 

 ‹ «. ثٗرصى

بر لىٍىػحب ئي رٖثجىُ! لٗۋِىُ ِبۈب ئبضىٍَىك لىٍىػحب ۋٖ ِېٕي ئىٕى»[ ٔۇھ ئېَححي9 14_  11

پۇي _ ِېٍي ۋٖ  —ثٗوّۇ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي، ئۇالرٔىڭ ئىچىضىىي ئبجىسالر وۈچٍۈوٍٗرگٗ 

ثبٌىچبلىٍىرى ئ زٌىرىگٗ صۇَٔبصا ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ، ئبسىرٖجحٗ ئبزاثحىٓ ثبغمىطىٕي زىَبصٖ لىٍّبٍضىؽبْ 

ئٗگٗغحي. ئۇ ئبزؼۇْ وبجحىجبغالر ئ زٌىرىگٗ ئٗگٗغىْٗ ئبجىسالرؼب چوڭ ثىر  ؼبئبزؼۇْ وبجحىجبغالر

ضىٍٗر ٔۇھ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ ثىر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ›ھىٍَٗ _ ِىىىر ئىػٍٗجحي ۋٖ ئۇالرؼب9 

ئٗلىضىطىٕي صٖ  ِٗثۇصٌىرىڭالرؼب چولۇٔۇغٕي ھٗرگىس جبغٍىّبۈالر، ثوٌۇپّۇ ۋٖص، ضۇۋائ، ٍٗؼۇش، 

)ۋٖص، ضۇۋائ، ٍٗؼۇش، «. صېضى‹ ٔٗضر لبجبرٌىك ثۇجٍىرىڭالرصىٓ ھٗرگىس ۋاز وٗچّٗۈالر ٍٗئۇق ۋٖ

ٍٗئۇق ۋٖ ٔٗضر لبجبرٌىك ثۇجالر ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي چولۇٔىضىؽبْ ثۇجالرٔىڭ ٔبٍِىرى 

ثوٌۇ ، ئٗضٍىضٖ ثۇالر ٍبسػي وىػىٍٗرٔىڭ ئىطىٍّىرى ئىضى. ئۇالر ۋاپبت ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ، غٍٗحبْ 

ئۇ لٗۋِٕي ئبٌضا ، ۋاپبت ثوٌؽبْ ِٗزوۇر ٍبسػي وىػىٍٗرٔىڭ ھٍٗىٌٍٗىرىٕي ٍبضب  چىمىػمب 

ئىسٌىرىٕي  –لىسىمحۇرىضۇ. ئۇالرٔي ھٍٗىٌٍٗىرى ئبرلىٍىك ئٗضٍٗ  جۇرۇظ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئىع 

صاۋاِالغحۇرۇظ ٔىَىحي ثىٍْٗ ھٍٗىٌٍٗٗرٔي ٍبضب  چىمىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇ لٗۋَ ئبٌِٗضىٓ ئ جۈ ، 

ئٗۋالصٌىرىٕىڭ زاِبٔىؽب وٌٗگٗٔضٖ، ثۇ ئٗۋالصالر ئٗجضاصٌىرىٕىڭ ثۇ ھٍٗىٌٍٗٗرٔي چولۇٔۇظ  ئۇالرٔىڭ



ئۈچۈْ ٍبضىؽبٍٔىمىٕي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ثۇ ھٍٗىٌٍٗٗرٔي ئبٌالھمب ۋٖضىٍٗ لىٍؽبٍٔىمىٕي گۇِبْ لىٍىپ، ثۇ 

ْ لٗۋَ ھٍٗىٌٍٗٗرگٗ رٖضّىٌ چولۇٔۇغٕي ٍوٌؽب لوٍىضۇ. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇالر ثۇجالرؼب چولۇٔىضىؽب

ثوٌۇ  وېحىضۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىطالِضا ھٍٗىٌٍٗٗرٔي ٍبضبظ، جىىٍٗظ ۋٖ لٗثرىٍٗرگٗ گۈِجٗز 

ٍبضبظ ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ. چۈٔىي زاِبٕٔىڭ ئ جۈغي ثىٍْٗ ئىٕطبٔالر ئۇ ٔٗرضىٍٗرگٗ چولۇٔىضىؽبْ 

ٍۇلٕي ثوٌۇ  لبٌىضۇ . ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لٗۋِي ئىچىضىىي ئبغۇ ئبزؼۇْ وبجحىجبغالر ئبزؼۇٔ

جوؼرا ٍوي صٖ  و رضىحىع ئبرلىٍىك ٔۇرؼۇْ وىػىٍٗرٔي ھٗق صىٕضىٓ ئبزصۇرۇ  وٗجحي. ٔۇھ 

ئي رٖثجىُ! وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋېٍىع ۋٖ ئىّبٕٔي لوثۇي لىٍّبضٍىك »ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھمب9 

ۇئب صٖ  ص« ئبرلىٍىك ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽبْ ئبغۇ زاٌىُ لٗۋِٕي جېشىّۇ ئبزؼۇٍٔۇلحىال لبٌضۇرؼىٓ!

لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ، ئۇالر گۇٔبھٍىرى ۋٖ وۇـرىضا چىڭ جۇرۇۋاٌؽبٍٔىمي جۈپٍٍٗىضىٓ جوپبْ ثبالضىضا 

ؼٗرق لىٍىٕضى، ئۇالر ؼٗرق لىٍىٕؽبٔضىٓ وېَىٕال  ٔبھبٍىحي ٍبٌمۇٍٔۇق ۋٖ لبجحىك و ٍضۈرگۈچي ئوجمب 

ٔضاق ِٗصٖجىبر ٍبوي جبغالٔضى، ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ضبلال  لبٌىضىؽبْ ھېچمب

 ئ زٌىرىگٗ ٍبرصَٖ لىٍىضىؽبْ ثىرٖر ٍبرصِٖچي جبپبٌّبٍضۇ. 

ٔۇھ ئٌٍٗٗھىططبالَ لٗۋِىٕىڭ ئىّبْ ئېَحىػىضىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزگٗٔضىٓ وېَىٓ  _ 17_  15

ئي رٖثجىُ! ضېٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرٔىڭ ھېچجىرىٕي ٍٗر ٍۈزىضٖ ھبٍبت »ِۇٔضاق صېضى9 

ٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔي ھبالن لىٍّبً ھبٍبت لبٌضۇرضبڭ، غٗوطىسوي، ئۇالر لبٌضۇرِىؽىٓ. چۈٔىي ئ

ضبۈب ئىّبْ ئېَحمبْ ثٗٔضىٍىرىڭٕي ھٗق ٍوٌضىٓ ئبزصۇرىضۇ، ئۇالرٔىڭ ٔٗضٍىضىٓ پٗلٗت ھٗلىمٗجحىٓ 

ٍۈز ئ رۈٍضىؽبْ، وۇـرىضا چىڭ جۇرىضىؽبْ ۋٖ ضبۈب ئبضىٍَىك لىٍىضىؽبْ گۇٔبھىبر ئٗۋالصالرال چىمىضۇ. 

ِبۈب، ئبجب _ ئبٔبِؽب، ِېٕىڭ ئ ٍۈِگٗ ئىّبْ ئېَحىپ وىرگْٗ ھٗروىّگٗ ۋٖ ثبرٌىك ِۇئّىٓ  ئي رٖثجىُ!

ئٗرٌٗرگٗ، ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرؼب ِٗؼپىرٖت لىٍؽىٓ، وبپىرالرؼب صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھبالوٗت ثىٍْٗ 

 «. زىَبٕٔىال زىَبصٖ لىٍؽىٓ

 

 



 جىٓ ضۈرىطى

 

 غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي 

ئبٌالھ ِبۈب غۇٔضاق ۋٖھَي لىٍضىىي، ثىر لبٔچٗ ٔٗپٗر »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي،  _1_  1 

ثىس ھٗلىمٗجْٗ ›جىٓ ِېٕىڭ لۇرئبْ ئولۇۋاجمبٍٔىمىّٕي ئبۈال ، ئ ز لٗۋِىگٗ ِۇٔضاق صېضى9 

ٍىرىضٖ، ھېىّٗجٍىرىضٖ ۋٖ سٗۋٖرٌىرىضٖ وبِبٌىؽب ٍٗجىْٗ، جوؼرا پبضبھىحىضٖ، ثٗصىئىٍَىىىضٖ، ھ وۈِ

ٍوٌؽب ۋٖ ھىضاٍٗجىٗ صٖۋٖت لىٍىضىؽبْ ئبجبٍىپ لۇرئبٕٔي ئبۈال ، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَححۇق، ئۇٔىڭ 

و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍضۇق. ثىس ثىسٔي ٍبراجمبْ رٖثجىّىسگٗ ئىجبصٖت لىٍىػحب ھېچىىّٕي غېرىه 

 وٌٗحۈرٍِّٗىس.

غٗوطىسوي، رٖثجىّىسٔىڭ ئۇٌۇؼٍۇلي ھِّٗىضىٓ ئۈضحۈٔضۇر، ئۇٔىڭ ئبٍبٌي ٍبوي ثبٌىطي _  2

 ٍولحۇر. 

_ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصىىي ئٗسّٗق ئىجٍىص ئبٌالھٕىڭ ئبٍبٌي ۋٖ ثبٌىطي ثبر، صٖ  ئبٌالھٕىڭ  3

 ئۇٌۇؼٍۇلىؽب الٍىك وٌٍّٗٗضىؽبْ، ھٗلىمٗجحىٓ جوٌىّۇ ٍىراق ض زٌٗرٔي لىٍؽبْ ئىضى.

ٕطبٔالرصىٓ ۋٖ جىٕالرصىٓ ھېچىىُ ئبٌالھ جوؼرۇٌۇق ٍبٌؽبْ گٗپٍٗرٔي جولۇ ، ئۇٔىڭ _ ثىس ئى 4

 ئبٍبٌي ۋٖ ثبٌىطي ثبر صېٍّٗضۇ، صٖ  ئوٍٍىؽبْ ئىضۇق.

_ ئٌِٗٗىَٗجحٗ، ئىٕطبٔالر ئىچىضىىي ثٗزى وىػىٍٗر ثٗزى جىٕالرصىٓ پبٔبھ جىٍٍٗححي،  5

ئبزؼۇٍٔۇلي، لۇرلۇٔچىطي جېشىّۇ ٔىڭ جىٍگٍٗٔىىحىٓ ئۇالر ئىٕطبٔالر جىٕالرصىٓ پبٔبھ

)ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ضىؽىٕىپ پبٔبھ جىٍٗظ جبھىٍىَٗجحىىي . ئېػىپ وٗجحي

سۇراپبجالرصىٓ ثوٌۇ ، ثۇٔضاق لىٍؽبٔالر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگْٗ ثوٌىضۇ. ئۇالر 

ضِٗىّىٌ جٗۋثٗ لىٍّىؽۇچٗ ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ گۇٔبھىٕي ِٗؼپىرٖت لىٍّبٍضۇ. ئبٌالھ ثۇ 

 ٗجحٗ ضېھىرگٗرٌٗرگٗ، رِٖجبٌالرؼب ۋٖ پبٌچىالرؼب ثېرىػحىٓ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرؼبْ .ئبٍ

_ ئي جىٕالر! ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وبپىرالرِۇ ضىٍٗرگٗ ئوسػبظ، ئبٌالھ ھېچىىّٕي  6

 ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرٍِٗضۇ، صٖ  لبراٍححي. 



ىڭػبظ ئۈچۈْ ئبضّبٔؽب چىمىػمب _ ثىس جىٕالر جبئىپىطي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ض زٌىرىٕي ج 7

ئۇرۇٔؽبْ ئىضۇق، ئبضّبٕٔىڭ وۈچٍۈن ِۇھبپىسٖجچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ ۋٖ ٍېمىٕالغمبٔالرؼب 

 ئېحىٍىضىؽبْ و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ جوٌۇ  وٗجىٍٗٔىىىٕي ثبٍمىضۇق. 

ئۈچۈْ  _ ھبٌجۇوي، ثىس ثۇرۇْ ئبضّبٕٔىڭ ئوٌحۇرۇغمب ثوٌىضىؽبْ جبٍٍىرىضا سٗۋٖر جىڭػبظ 8

ئوٌحۇراجحۇق. ئِٗضى وىّىي ئوؼرىٍىمچٗ جىڭػبغمب ئۇرۇٔىضىىْٗ، ئۇ ئ زىٕي و زىحىپ جۇرؼبْ 

و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالرؼب ٍوٌۇلىضۇ، و ٍضۈرگۈچي ٍۇٌحۇزالر ئۇٔي و ٍضۈرۈ  ھبالن لىٍىۋېحىضۇ. 

ڭ ٍبٌؽبْ )ٍۇلىرىمي ئىىىي ئبٍٗت ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ ۋٖ پبٌچىالرٔىڭ ؼٍٗىجٕي ثىٍىّىس صېگْٗ ض زىٕى

 ئىىٍٗٔىىىٕي ئىطپبجالٍضۇ .

_ ثىس جىٕالر جبئىپىطي ئبٌالھ ٍٗر ٍۈزىضىىىٍٗرگٗ ٍبِبٍٔىك چۈغۈرۈغٕي ئىراصٖ لىٍضىّۇ ٍبوي  16

 ئۇالرؼب ٍبسػىٍىمٕي ۋٖ ھىضاٍٗجٕي ئىراصٖ لىٍضىّۇ؟ ثىس ئۇٔي ثىٍٍّّٗىس.

ىٓ ج ۋْٖ جۇرىضىؽبْ _ غٗوطىسوي، ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا جٗلۋاصار ٍبسػي وىػىٍٗرِۇ، ئۇالرص 11

 گۇٔبھىبرالر ۋٖ وبپىرالرِۇ ثبر. ثىس جۈرٌۈن پىرلىٍٗرگٗ ۋٖ ِٗزھٗپٍٗرگٗ ث ٌۈٔضۇق. 

_ ثىس جٗزِْٗ ئىػٗٔضۇلىي، ئبٌالھ ثىسگٗ لبصىرصۇر، ثىس ئۇٔىڭ ھ وۈِرأٍىمي ۋٖ ضٌٗحٗٔىحي  11

ىسٔي ئبزاثٍىّبلچي ثوٌطب، ئبضحىضا جۇرۇۋاجىّىس، ثىس ئۇٔىڭ ھبوىّىَىحىضىٓ چىمىپ وېحٌٍّّٗٗىس، ئٗگٗر ث

 ئۇٔىڭ ئبزاثىضىٓ لېچىپ لۇجۇالٌّبٍّىس ٍبوي ئبضّبٔؽب چىمىپ وېحٌٍّّٗٗىس. 

_ ثىس لۇرئبٕٔي ئبۈٍىؽبْ چېؽىّىسصا ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَححۇق، ئۇٔىڭ ھٗق وىحبة ئىىٍٗٔىىىٕي  12

َىپ وېحىػىضىٓ ئىمرار لىٍضۇق، وىّىي رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَحىضىىْٗ، ئۇ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ وېّى

 ٍبوي گۇٔبھٍىرىٕىڭ و پىَىپ وېحىپ ٔبھٗلچىٍىىىٗ ئۇچرىػىضىٓ ئٗٔطىرىٍّٗضۇ. 

_ ثىسٔىڭ ئبرىّىسصا ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ ثوٍطۇٔؽۇچىالرِۇ ۋٖ جوؼرا ٍوٌضىٓ ئېسىپ  14_  13

را ٍوٌٕي وېحىپ ئ زىگٗ زۇٌۇَ لىٍؽۇچىالرِۇ ثبر. ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇ ، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبٔالر جوؼ

ئىسصىگْٗ، جوؼرا ٍوٌٕي جبٌالغحب جىرىػچبٍٔىك و رضٗجىْٗ، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھٕىڭ ھىضاٍىحىگٗ 

ِۇۋٖپپٗق ثوٌؽبْ وىػىٍٗرصۇر. ئِّٗب ئىطالِٕىڭ ٍوٌىضىٓ چىممۇچىالر جٗھِٕٗٔٗگٗ ئوجۇْ 

 «.ثوٌىضۇ

ئٗگٗر ئىٕطبْ ۋٖ جىٕالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وبپىرالر  ئىطالِٕىڭ جوؼرا ٍوٌىضا ِبۈؽبْ  _16_  15 

ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ ئېسىپ وٗجّىگْٗ ثوٌطب ئىضى، ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ٔېّىحىگٗ لبٔضاق غۈوۈر لىٍىضۇ، صٖ  

ق. ضىٕبظ ئۈچۈْ، ئۇالرؼب ِوي ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثېرٖجحۇق، صۇَٔبصا ئۇالرٔىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىالجحۇ

وىّىي رٖثجىگٗ ئىحبئٗت لىٍىػحىٓ، لۇرئبٕٔي ئبۈالغحىٓ، ئۇٔىڭ ِٗٔىطي ئۈضحىضٖ جٗپٗوىۇر 



لىٍىػحىٓ، ئۇٔىڭ و رضٗجّىٍىرىگٗ ئِٗٗي لىٍىػحىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىىْٗ، رٖثجي ئۇٔي لبجحىك ئبزاثمب 

 وىرگۈزىضۇ. 

ىٕؽبْ _ غٗوطىسوي، ِٗضجىضٌٗر ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال ئىجبصٖت لىٍىع ئۈچۈْ سبش لىٍ 17

ئورۇٔالرصۇر، غۇۈب ضىٍٗر ِٗضجىضٌٗرصٖ ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىؽب ئىجبصٖت لىٍّبۈالر،  ئۇٔىڭضا صۇئبٔي ۋٖ 

ئىجبصٖجٕي ئبٌالھمب سبش لىٍىڭالر. چۈٔىي ِٗضجىضٌٗر پٗلٗت ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىع ئۈچۈٔال 

ضىٍٗرصىٓ جبزىالغٕىڭ ثىٕب لىٍىٕىضۇ. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ِٗضجىضٌٗرٔي ئىشالضمب زىَبْ ٍٗجىۈزىضىؽبْ ٔٗر

 زۆرۈرٌۈوي ئىپبصىٍىٕىضۇ .

_ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍىػمب جۇرؼبْ ۋالحىضا، جىٕالر لۇرئبْ  18

ثىرىٕىڭ ئۈضحىگٗ چىمىپ ئوٌحۇرۇغۇ ، ئۇٔي _  جىالۋىحىٕي ئبۈالظ ئۈچۈْ، ئوٌىػىپ وېٍىپ، ثىر

 ثېطىۋېٍىػمب جبش لبٌىضۇ. 

ِْٗ پٗلٗت رٖثجىّگىال ئىجبصٖت لىٍىّْٗ، »ئبغۇ وبپىرالرؼب ئېَحمىٕىي،  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! 16

 «. ئىجبصٖجحٗ ئۇٔىڭؽب ھېچىىّٕي غېرىه وٌٗحۈرٍِّْٗٗ

ِْٗ ضىٍٗرگٗ پبٍضا ٍٗجىۈزۈغىٗ ٍبوي »[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئېَحمىٕىي، 12_  11

ئٗگٗر ِْٗ ئبٌالھمب »ئېَحمىٕىي،  «.ضىٍٗرٔي زىَبٔضىٓ جوضۇ  لېٍىػمب ئىگٗ ثوالٌّبٍّْٗ

ئبضىٍَىك لىٍطبَ، ِېٕي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ھېچىىُ لۇجمۇزاٌّبٍضۇ، ِْٗ ئبٌالھحىٓ ثبغمب 

ھېچمبٔضاق پبٔبھگبھّۇ جبپبٌّبٍّْٗ. ٌېىىٓ ِْٗ ئبٌالھ ِېٕي ضىٍٗرگٗ ٍٗجىۈزۈغىٗ ثۇٍرۇؼبْ 

مب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىػالرٔي ۋٖ ِبۈب وٌٗگْٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزٌٍّْٖٗٗ، وىّىي ئبٌالھ

ئبضىٍَىك لىٍىپ ئبٌالھٕىڭ صىٕىضىٓ ٍۈز ئ رۈٍضىىْٗ، ئۇٔىڭ جبزاضي جٗھِٕٗٔٗضۇر. ئۇ، 

 جٗھِٕٗٔٗضىٓ ھٗرگىس چىمبٌّبٍضۇ. 

_ ِۇغرىىالر ئ زٌىرى ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕي و رگْٗ ۋٖ ئۇ ئبزاة ئ زٌىرىگٗ چۈغىْٗ  13

 «.ضىٗر ضبٔي ئبز ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ لبٌىضۇچبؼضا، وىّٕىڭ ٍبرصِٖچىطي ئبجىس ۋٖ ئٗ

ضىٍٗر ئبگبھالٔضۇرۇٌؽبْ ئبزاثٕىڭ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب ئېَحمىٕىي،  _  17_  14

ۋالحي ٍېمىّٕۇ ٍبوي رٖثجىُ ئۇٔىڭؽب ئۇزاق ثىر ِۇصصٖجٕي ثٌٗگىٍِٗضۇ، ِْٗ ثۇٔي ئۇلّبٍّْٗ. ئبٌالھ 

چىضۇر، ئبٌالھ ئ زىگٗ سبش ضىرالرٔي ثٗٔضىٍىرىضىٓ و زٌٗر و رٌٍّٖٗضىؽبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ثىٍگۈ

ھېچىىّگٗ ئبغىبرىٍىّبٍضۇ. پٗلٗت ئ زى پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٗ جبٌٍىؽبْ ۋٖ رازى ثوٌؽبْ وىػىگىال 

ثٗزى ؼٍٗىجٍٗرٔي ئبغىبرىالٍضۇ. ئبٌالھ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ئبٌضىؽب ۋٖ ئبرلىطىؽب جىٕالرٔىڭ ئۇٔىڭ 

الرؼب ۋٖ وبھىٕالرؼب ٍٗجىۈزۈغىضىٓ لوؼضاٍضىؽبْ ض زٌىرىٕي ئوؼرىٍىمچٗ ئبۈٍىۋېٍىپ رِٖجبٌ

پٗرىػحىٍٗرٔي ضېٍىپ لوٍىضۇ. ثۇٔضاق لىٍىع ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ثۇرۇٔمي 



پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ۋٖھَىٕي راضحچىٍٍىك ثىٍْٗ جوپحوؼرا ٍٗجىۈزۈغحٗ ئ زىگٗ ئوسػبظ ئىىٍٗٔىىىٕي، 

ٖ ئبٌالھٕىڭ ئۇالرصىىي ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ ئۇٔىڭّۇ ثۇرۇٔمي پٍٗؽِٗجٗرٌٗرصٖن لوؼضاٌؽبٍٔىمىٕي ۋ

ثبرٌىك ِٗضىٍىٍٗرٔي، ھ وۈٍِٗرٔي جوٌۇق ثىٍىپ جۇرؼۇچي، ھِّٗٗ ٔٗرضىٕىڭ ضبٔىٕي جوٌۇق 

 «.ئىگىٍىگۈچي ئىىٍٗٔىىىٕي، ئبٌالھمب ھېچ ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىػي ئۈچۈٔضۇر

  



 ِۇززِّٖىً ضۈرىطى

 

 ي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىح

[ ئي وىَىّىگٗ ٍ گىٕىۋاٌؽۇچي )پٍٗؽِٗجٗر!  وېچىٕىڭ و   لىطّىضا، ٍېرىّىضا ٍبوي 3_  1

ٍېرىّىضىّٕۇ ئبزرالىضا، ٍبوي ٍېرىّىضىٓ و پرٖوىضٖ ٔبِبز ئولۇؼىٍي جۇرؼىٓ، لۇرئبٕٔي ئبٌضىرىّبً، 

 ، صأٗ _ صأٗ ئولۇؼىٓ. ھٗرپٍىرىٕي جوٌۇق چىمىرىپ

پٗرِبٔالرٔي، چٗوٍىّىٍٗرٔي ۋٖ غٗرىئٗت ئٗھىبٍِىرىٕي  _  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ئِٗر 4

 ئ زئىچىگٗ ئبٌؽبْ ئۇٌۇغ لۇرئبٕٔي ٔبزىً لىٍىّىس. 

_ غۈثھىطىسوي، وېچىضٖ جۇرۇ  لىٍؽبْ ئىجبصٖت و ۈۈٌٕي صۇَٔبٌىمٕىڭ ِٗغؽۇالجٍىرىضىٓ ئبزاص  5

 ب لبرىحىػحب، صىٍؽب ئىٕحبٍىٓ جٗضىرچبْ، لىرائىحي ئٗڭ روغْٗ ئٌِٗٗضۇر. لىٍىپ ئبٌالھم

_ ضْٗ ھٗلىمٗجْٗ وۈٔضۈزى جىرىىچىٍىه ئىػٍىرىڭؽب ۋٖ وىػىٍٗرگٗ صىٕٕي ٍٗجىۈزۈغىٗ  6

 و   ۋالحىڭٕي ضٗر  لىٍىطْٗ. غۇۈب، وېچىٍىرى رٖثجىڭگٗ ئىجبصٖت لىٍىع ثىٍْٗ ثوٌؽىٓ.

ڭ ئىطّىٕي ٍبص ئٗجىىٓ، ئۇٔي ۋٖضىٍٗ لىٍىپ صۇئب لىٍؽىٓ، _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭٕى 8_  7

ئۇٔىڭؽب ئىجبصٖت لىٍىػحب پۈجۈْ ۋۇجۇصۇڭ ثىٍْٗ ٍۈزٌٗٔگىٓ، ئۇٔىڭؽب جبٍبٔؽىٓ. ئۇ ِٗغرىمٕىڭّۇ، 

ِٗؼرىجٕىڭّۇ ئىگىطىضۇر، ئۇٔىڭضىٓ ثبغمب ھېچجىر ئىالھ ٍولحۇر. غۇۈب، ئۇٔىڭؽب ئىػٗٔچ لىٍؽىٓ، 

 ػۇرؼىٓ.ثبرٌىك ئىػىڭٕي ئۇٔىڭؽب جبپ

_ ِۇغرىىالرٔىڭ ضْٗ جوؼرۇٌۇق ۋٖ صىٕىڭ جوؼرۇٌۇق ئېَحمبْ ٔبالٍىك ض زٌىرىگٗ ضٗۋر  16

لىٍؽىٓ، ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىؽب لبرغي جۇرؼىٓ، ئۇالرصىٓ ٍۈز ئ رۈگىٓ ۋٖ ئۇالرٔي جبزاالغٕي لوٍۇ  

 جۇرؼىٓ. 

_  ٔېّٗجٍىرىگٗ ۋٖ وٍٗپ_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِېٕىڭ ئبٍٗجٍىرىّٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ثۇ صۇَٔبٔىڭ  11

ضبپبٌىرىؽب چ وۈ  وٗجىْٗ ئبغۇ صۆٌٗجّْٗ وبپىرالرٔي ِبۈب لوٍۇ  ثٗرگىٓ، ئۇالرٔىڭ جبزاٌىٕىع 

 ۋالحي وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر، جبزاضىٕي وېچىىحۈرۈظ ئبرلىٍىك ئۇالرؼب ثىرئبز ِ ھٍٗت ثٗرگىٓ. 

بْ ئېؽىر ئىػىٌٍٗٗر، غۈثھىطىسوي، ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسصا ئۇالر ئۈچۈْ ھبزىرالٔؽ _  12_  11 

 صٖھػٗجٍىه ئوت ئبزاثي، گبٌؽب جۇرۇ  لبٌىضىؽبْ ضېطىك پۇرالٍىك جبِبق ۋٖ لبجحىك ئبزاة ثبر. 



_ ئۇ وۈٔضٖ زېّىٓ ۋٖ جبؼالر لبجحىك جٗۋرٍٖضۇ، جبؼالر جٗۋرىٕىپ ئ زىٕىڭ ِۇضحٗھىَٗ  13

 ھبٌىحىضىٓ ئ زگىرىپ، و چّٗ لۇَ ثبرسبٍٔىرىؽب ئبٍٍىٕىپ لبٌىضۇ. 

_ ئي ِٗوىىٍىىٍٗر! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ زاٌىُ پىرئٗۋٔگٗ ِۇضبٔي  15_  14

پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجىٗٔضٖن، ضىٍٗرگٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ضىٍٗرٔىڭ وبپىرٌىك ۋٖ 

ِٗئطىَٗت لبجبرٌىك لىٍّىػىڭالرؼب گۇۋاھ ثوٌىضىؽبْ پٍٗؽِٗجٗر لىٍىپ ئٗۋٖجحۇق. پىرئٗۋْ _  گۇٔبھ

ئىٕىبر لىٍضى، ئۇٔىڭ صىٕىؽب ئىػّٗٔىضى، ئۇٔىڭ ئِٗرىگٗ ئبضىٍَىك لىٍضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِۇضبٔي 

ثىس ئۇٔي لبجحىك ھبالوٗت ثىٍْٗ جبزاٌىضۇق. )ثۇ ئبٍٗجحٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئبضىٍَىك 

لىٍىػٕىڭ ئېؽىر گۇٔبھ ئىىٍٗٔىىىگٗ ۋٖ ئبضىٍَىك لىٍؽۇچىالرٔىڭ پىرئٗۋٔگٗ ئوسػبظ ھبالوٗجىٗ 

 رىػي ِۇِىىٍٕىىىگٗ ئىػبرٖت لىٍىٕؽبْ .ئۇچ

ئٗگٗر ضىٍٗر ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍطبۈالر، صٖھػىحىضىٓ ۋٖ  _  16

لبجحىمٍىمىضىٓ ثبٌىالرٔىڭ ثېػىؽب ئبق وىرگۈزۈۋېحىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ لبٔضاق 

 ضبلٍىٕىطىٍٗر؟ 

ئبضّبْ ٍېرىٍىضۇ، ئبٌالھٕىڭ ثۇ وۇٕٔىڭ وېٍىضىؽبٍٔىمي  _ ئۇ وۈٔضٖ لىَبِٗجٕىڭ زىٍسىٍىطىضىٓ 17

 ھٗلمىضىىي ۋٖصىطي چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ.

_ لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇغالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ ثۇ ئبٍٗجٍٗر وىػىٍٗرگٗ ھٗلىمٗجْٗ  18

ٔٗضىھٗت ۋٖ ٔٗ  ئېٍىػٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ _  ٔٗضىھٗت ۋٖ ئىجرٖجحۇر. ثۇ ئبٍٗجٍٗرصىٓ پٗٔض

 ئىجبصٖجٕي ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػٕىڭ ٍوٌي لىٍطۇْ._  ۋاصارٌىك ثىٍْٗ جبئٗتجٗل

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئٌٗۋٖجحٗ، رٖثجىڭ ضېٕىڭ ثٗزىضٖ وېچىٕىڭ ئۈچحىٓ ئىىىي لىطّىؽب  16

ٍٗجّىگْٗ ۋالىححب، ثٗزىضٖ ٍېرىّىضا ۋٖ ثٗزىضٖ ئۈچحىٓ ثىر لىطّىضا جٗھٗججۇص ٔبِىسى ئولۇظ 

ٍىمىڭٕي ثىٍىضۇ، ضبھبثىٍىرىڭضىٓ ثىر جو  وىػىّۇ ضْٗ ثىٍْٗ ثىٍٍٗ جٗھٗججۇص ئۈچۈْ جۇرىضىؽبٔ

ٔبِىسىؽب جۇرىضۇ. ئبٌالھ وېچٗ ثىٍْٗ وۈٔضۈزٔىڭ ِىمضارىٕي ثٌٗگىٍٍٗضىؽبْ زاجحۇر، ئبٌالھ ئۇ 

ئىىىىطىٕىڭ ِىمضارىٕي ثىٍىضۇ، لبٔچىٍىه ئ جىْٗ ۋٖ لبٔچىٍىه لبٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىضۇ. ئبٌالھ ضىٍٗرٔىڭ 

ٕىڭ ھِّٗىطىضٖ جۇرۇ  ٔبِبز ئولۇ  ثوالٌّبٍضىؽبٍٔىمىڭالرٔي ثىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ضىٍٗرگٗ وېچى

ٍٗۈگىٍٍىحىپ ثٗرصى. ٔبِبزصا لۇرئبٔضىٓ لبٔچىٍىه ئولۇٍبٌىطبۈالر غۇٔچىٍىه ئولۇۈالر. ئبٌالھ 

ر ثىٍىضۇوي، ئبراۈالرصا ثٗزىٍٗر وېطٌٍٗىه ضٗۋٖثٍىه جٗھٗججۇص ٔبِىسىؽب جۇراٌّبً لبٌىضۇ، ثٗزىٍٗ

ئبٌالھٕىڭ پٗزٌىٕي ئىسصٖ  جىجبرٖت ٍبوي ثبغمب ئىع ثىٍْٗ جىرىىچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ٍٗر ٍۈزىضٖ 

ضٗپٗر لىٍىضۇ، ٍٗٔٗ ثٗزىٍٗر ئبٌالھٕىڭ صىٕىٕي ئۈضحۈٍٔۈوىٗ ئىگٗ لىٍىع ۋٖ جبرلىحىع ئۈچۈْ 

طبۈالر ئبٌالھ ٍوٌىضا جىھبص لىٍىضۇ. غۇٔىڭ ئۈچۈْ، ٔبِىسىڭالرصا لۇرئبٔضىٓ لبٔچىٍىه ئولۇٍبٌى



غۇٔچىٍىه ئولۇۈالر، پٗرز ٔبِبزالرٔي ِۇوِّٗٗي ئولۇۈالر، ضىٍٗرگٗ پٗرز ثوٌؽبْ زاوبجٕي ثېرىڭالر، 

ِېٍىڭالرصىٓ ئبٌالھ ٍوٌىضا ٍبسػي جبٍالرؼب ضٗصىمٗ ۋٖ _  ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي ئىسصٖ  پۇي

ِٗت وۈٔي ئبٌالھٕىڭ ئېھطبْ لىٍىڭالر. ئ زۈۈالر ئۈچۈْ لبٔضالال ثىر ٍبسػي ئىػٕي لىٍطبۈالر، لىَب

صٖرگبھىضا ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ضىٍٗر صۇَٔبصا لىٍؽبْ ۋٖ ثٗرگٍٗٔىرىڭالرصىّٕۇ و   ۋٖ ِۇوِّٗٗي 

صٖرىجىضٖ جبپىطىٍٗر. ثبرٌىك ئٗھۋاٌىڭالرصا ئبٌالھحىٓ ِٗؼپىرٖت جىٍٗۈالر، غٗوطىسوي، ئبٌالھ 

 ٔضۇر.جىّي گۇٔبھىڭالرٔي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ضىٍٗرگٗ ٔبھبٍىحي ِېھرىجب

 

  



 ِۇددٖضطىر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

[ ئي وىَىّىگٗ ٍ گىٕىۋاٌؽۇچي! ئورٔۇۈضىٓ جۇر! ئىٕطبٔالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ 6_  1

ئېَحىع ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئىشالش ثىٍْٗ  ئبگبھالٔضۇرؼىٓ، رٖثجىڭٕي ئۇٔىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ

ئىجبصٖت لىٍىع ئبرلىٍىك ئۇٌۇؼٍىؽىٓ، وىَىّىڭٕي پبضىىٕىچىٍىمالرصىٓ پبن جۇجمىٓ، چۈٔىي جبغمي 

پبوٍىك ئىچىي پبوٍىمٕي جوٌۇلالٍضۇ، ثۇجالرصىٓ ۋٖ غېرىه ئٌٍِٗٗىرىضىٓ )ٍٗٔي ثۇجالرؼب ٍېمىٓ 

جۇرۇغٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ، ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس  وېٍىػحىٓ ۋٖ ِۇغرىىالرٔىڭ لىٍىمىٕي لىٍىػحىٓ  ٍىراق

ٍېمىٕالغّىؽىٓ، وىػىٍٗرگٗ ثىر ٔٗرضٗ ثٗرضٗڭ و پرٖن ئۈٔضۈرۈۋېٍىع ئۈچۈْ ثٗرِىگىٓ، 

 پٗرِبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاغحب چىضاٍِىك ثوٌؽىٓ. _  رٖثجىڭٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىع ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ئِٗر

وبپىرالر ئۈچۈْ ٔبھبٍىحي  —بْ ۋالىث [ ئ ٌگٍٗٔٗرٔي جىرىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ ضۇر چېٍىٕؽ16_  7

ثىرٌٗ  ھېطبة ثېرىع ۋٖ ثبغمب ئىػالر _  لبجحىك ثىر وۈٔضۇر. چۈٔىي ئۇ وۈٔضٖ لىٍّىػٍىرىضىٓ ثىر

 وبپىرالرؼب ھٗرگىس ئبضبْ ئِٗٗضحۇر. 

ِېٍي ٍوق، ثبٌىطىّۇ ٍوق ھبٌضا جٗٔھب لىٍىپ _  ِْٗ ئبٔىطىٕىڭ لبرٔىضا پۇي _  16_  11

ٕي ِبۈب لوٍۇۋٖجىىٍٓبراجمبْ غۇ ئبصِٖ
81
ئۇٔىڭؽب ٔۇرؼۇْ ِبي _ صۇَٔب ئبجب لىٍضىُ،  ئۇٔىڭؽب  ِْٗ .

ِٗوىىضٖ ھِٗىػٗ ٍېٕىضا جۇرىضىؽبْ ئوؼۇٌالرٔي ثٗرصىُ. ئۇٔىڭؽب جىرىىچىٍىه ٍوٌٍىرىٕي 

ِبي ۋٖ ئٗۋالصالرٔي ئبجب لىٍىػىّٕي جِٗٗ _  ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثٗرصىُ. ئۇ ثوٌطب ٍٗٔىّۇ و   پۇي

ھٗرگىس ئۇ گۇٔبھىبر ئبصَٖ گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ثوٌّبٍضۇ، ِْٗ  ئىٕىبر لىٍضى. ئىع ئۇ ِېٕي لىٍىضۇ.

 ئۇٔىڭ جِٗٗ لىٍؽبٍٔىرىٕي ثٗرٍِّْٗٗ. چۈٔىي ئۇ گٗصٖٔىٗغٍىه لىٍىپ لۇرئبٔؽب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ صٌٖىً 

پبوىحٍىرىؽب لبرغي چىمحي ۋٖ ئۇالرٔي ئىٕىبر لىٍضى. غۇۈب ِْٗ ئۇٔي ٍېمىٕضا ھٗرگىس  _ 

ضىؽبْ لبجحىك ئبزاثمب لىطحبٍّْٗ. ثۇ ھٗلىمٗجىٗ لبرغي چىممبْ ھٗرلبٔضاق گۇٔبھىبرٔىڭ لۇجۇالٌّبٍ

 جبزاضىضۇر. 

_ ئۇ ئ زى ٍبٌؽۇز ئوٍالٔضى، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖ لۇرئبْ ھٗلمىضٖ لبٔضاق  17

 ج ھّٗجٍٗرٔي ئوٍضۇرۇ  چىمىع جوؼرۇٌۇق پىالْ جۈزصى. 

                                                             
ئٗرٖثٍٗرٔىڭ ئىچىضٖ ِېٕىڭ جٗۈضىػىُ »ِۇؼىرٖ ئىطىٍّىه وبپىر ثوٌۇ ، ئۇ ئ زىٕي ٕيۋٌٖىض ئىج «ئبصَٖ» ئبٍٗجحىىي 81

 ) جٗپطىرى رازىضىٓ  . جحي.لىالصٖ  جٗوٗثجۇرٌۇق « ٍوق



ئۇٔىڭؽب ٌٗٔٗت لىٍىٕضى، غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ ھبالن ثوٌۇغمب جېگىػٍىه ثوٌضى.  ئۇ  _14_  18

ئىچىضٖ ثۇ ج ھّٗجٕي لبٔضاق ئوٍال  چىمحي؟ ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب ٍٗٔٗ ٌٗٔٗت لىٍىٕضى. ئبٔضىٓ ئۇ 

ئ زىٕىڭ لۇرئبٔؽب لبٔضاق ج ھّٗت جولۇغٕي پىالٍٔىؽبٍٔىمي ئۈضحىضٖ ئوٍال  و رصى، ئبٔضىٓ 

ى ۋٖ لۇرئبْ جوؼرۇٌۇق ج ھّٗت لىٍىػمب ثىر ٔٗرضٗ جبپبٌّبً جىٍٗ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، لوغۇِىطىٕي جۈرص

چىراٍىٕي جېشىّۇ جۈرۈ  پۈرۈغحۈرصى. ئبٔضىٓ ئۇ ھٗلىمٗجٕي لوثۇي لىٍىػحىٓ ثبظ جبرجحي، لۇرئبٕٔي 

ِۇھِّٗٗص ئولۇ  ثېرىۋاجمبْ ثۇ ض زٌٗر »ئېحىرا  لىٍىع ئېؽىر وٌٗگٍٗٔىىحىٓ، لۇرئبْ جوؼرۇٌۇق9 

ىرىىىٍٗرصىٓ لبٌؽبْ ضېھىرصىٓ ثبغمب ٔٗرضٗ ئِٗٗش، ثۇ پٗلٗجال ئىٕطبْ ض زىضۇر، ِۇھِّٗٗص ئىٍگ

 صېضى. « ئۇٔي ئىٕطبٔالرصىٓ ئ گىٕىۋېٍىپ، ئبٔضىٓ ئۇٔي ئبٌالھٕىڭ ض زى صٖۋاجىضۇ

ئۇٔي ِْٗ ٍېمىٕضا ئوجحب و ٍضۈرۈ  لبجحىك جبزاالظ ئۈچۈْ جٗھِٕٗٔٗگٗ  _ 26_  15

ىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ ئۇ جٗھَٕٗٔٗ غۇٔضاق ثىر جبغالٍّْٗ. ضْٗ جٗھِٕٕٗٔٗ

صٖھػٗجٍىه ئوجىي، گ ظ، ض ۈٗن ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لبٌضۇرِبً و ٍضۈرۈ  جبغالٍضۇ، ئىٕطبٔالرٔىڭ 

جېرىطىٕي و ٍضۈرۈ  لبپمبرا لىٍىۋېحىضۇ. جٗھِٕٗٔٗگٗ ۋٖ جٗھَٕٗٔٗ ئٗھٍىٕي ئبزاثالغمب ٔبھبٍىحي 

 ولمۇز پٗرىػحٗ ِٗضئۇٌضۇر.لبجحىك لوي پٗرىػحىٍٗرصىٓ ئوْ ج

_ ثىس جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗرٔي پٗلٗت لبجحىك لوي پٗرىػحىٍٗرصىٓ  21

لىٍضۇق، ثىس ئۇالرٔىڭ ضبٔىٕي پٗلٗت وبپىرالرٔي ضىٕبظ ئۈچۈْ ئوْ جولمۇز لىٍضۇق. 

ثۇٔضاق لىٍىػىّىس )ثۇ ضبْ جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىٍالرصا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ضبٔؽب ِۇۋاپىك 

  ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالرٔىڭ لۇرئبٔضىىي جٗھِٕٗٔٗگٗ ِٗضئۇي وٌٗگٗچىٗ

پٗرىػحىٍٗر جوؼرۇٌۇق وٌٗگْٗ سٗۋٖرٔىڭ ئبٌالھحىٓ وٌٗگْٗ راضث سٗۋٖر ئىىٍٗٔىىىگٗ 

جوٌۇق ئىػٗٔچ ھبضىً لىٍىػي، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ثوٌؽبْ 

ىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىع روھىٕىڭ جېشىّۇ ئىّبٔىٕىڭ جېشىّۇ وۈچىَىػي، ئىطالَ غٗر

وۈچٍىٕىػي، وىحبة ثېرىٍگٍٗٔٗر ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ثۇ ھٗلحٗ غٗوٍّٗٔٗضٍىىي، غۇٔضالال 

ئبٌالھ ثۇ ِىطبي ثىٍْٗ ٔېّىٕي »صىٍىضا ِۇٔبپىمٍىك وېطىٍي ثبرالرٔىڭ ۋٖ وبپىرالرٔىڭ9 

ھ گۇِراھ لىٍىػٕي صٖ  لېٍىػي ئۈچۈٔضۇر. ئبٌالھ ثۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌال« ئىراصٖ لىٍؽبٔضۇ؟

سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي گۇِراھ لىٍىضۇ، ھىضاٍٗت لىٍىػٕي سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي ھىضاٍٗت لىٍىضۇ. 

رٖثجىڭٕىڭ لوغۇٍٔىرىٕىڭ ۋٖ پٗرىػحىٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي رٖثجىڭ ئ زىال ثىٍىضۇ. جٗھَٕٗٔٗ 

 ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحۇر.

بٌالھ ئبً ثىٍْٗ، ئ جۈ  وٗجىْٗ ئٌِٗٗىَٗت وبپىرالر صېگٗٔضٖن ئِٗٗش! ئ_ 26_  21 

وېچٗ ثىٍْٗ، ٍورۇؼبْ ضۈثھي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ھٗلىمٗجْٗ، صوزار ئىٕطبٔالرٔي، 



ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصىىي ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىپ رٖثجىٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىػٕي ٍبوي گۇٔبھ لىٍىپ 

 ىؽبْ چوڭ ثبالالرٔىڭ ثىرىضۇر.ئۇٔىڭضىٓ چېىىٕىػٕي سبٌىؽبْ ئبصٍِٖٗرٔي ئبگبھالٔضۇرىض

ھٗر ئىٕطبْ ئ زى لىٍؽبْ ٍبِبْ ئِٗٗي ثىٍْٗ رٖٔىگٗ ئېٍىٕؽبْ ثوٌۇ ،  _ 36_  27

ھولۇلالرٔي ئبصا لىٍّىؽۇچٗ ۋٖ جبزاضىٕي جبرجّىؽۇچٗ ئۇٔىڭضىٓ سبالش  –ئۈضحىضىىي ھٗق 

ئىجبصٖت ئبرلىٍىك ئ زىٕي –ثوالٌّبٍضۇ، ئِّٗب ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگْٗ، ئِٗٗي 

ٗر ثۇٔىڭضىٓ ِۇضحٗضٕبصۇر. ئۇالر  جٗرىپٍٗ  ثوٌؽۇضىس گۈزٖي لۇجمۇزؼبْ ئىشالضّْٗ ِۇئّىٍٕ

ضىٍٗرٔي صوزاسمب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ٔٗرضٗ »جٕٗٔٗجٍٗرصٖ جۇرۇ ، صوزاسحىىي گۇٔبھىبر وبپىرالرصى9ٓ 

ثىس »صٖ  ضوراٍضۇ. ئۇ گۇٔبھىبرالر9 « ٔېّٗ؟ ثۇ ٍٗرصٖ ئبزاثٍىٕىػىڭالرؼب ٔېّٗ ضٗۋٖة ثوٌضى؟

ز ئولۇٍضىؽبٔالرصىٓ ثوٌّىؽبْ ئىضۇق، پېمىرالرؼب ۋٖ ِىطىىٍٕٗرگٗ صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىّىسصا ٔبِب

ضٗصىمٗ لىٍّبٍححۇق ۋٖ ٍبسػىٍىك لىٍّبٍححۇق، ئبزؼۇٔالر ثىٍْٗ ثبجىً ض زٌٗرٔي و   لىٍىػبجحۇق، 

لىَبِٗت وۈٔىٕي، ئۇ وۈٔضىىي ِۇوبپبت ثىٍْٗ جبزأي ئىٕىبر لىالجحۇق، جبوي ئ ٌۈَ وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر 

 صٍٖضۇ.« بْ ئىضۇقثىس غۇٔضاق لىٍؽ

_ ئۇالرؼب پٗرىػحىٍٗر، پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ۋٖ ثبغمب ثبرٌىك غبپبئٗجچىٍٗرٔىڭ غبپبئىحي لىٍچٗ  37

پبٍضا ثٗرٍِٗضۇ. چۈٔىي غبپبئٗت صېگْٗ ئبٌالھ رازى ثوٌۇ ، غبپبئٗت لىٍىٕىػي ئۈچۈْ ئىجبزٖت 

 ثٗرگْٗ وىػىگىال لىٍىٕىضۇ.

ٔٗضىھٗجٍٗرصىٓ سۇصصى _  ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ۋٖز [ ئۇ ِۇغرىىالر ٔېّىػمب ثۇ لۇرئبٔضى41ٓ_  38

 ٍوٌۋاضحىٓ لبچمبْ ٍبۋاٍي ئېػٗوٍٗرصٖن لېچىػىضۇ؟

[ ئبغۇ ِۇغرىىالرٔىڭ ھٗرثىرى ئ زىگٗ ئبٌالھٕىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب 42_  41

ٔبزىً لىٍؽىٕىضٖن ئبضّبٔضىٓ ئېچىمٍىك وىحبة ٔبزىً لىٍىػىٕي جِٗٗ لىٍىضۇ. ئىع ھٗرگىس ئۇالر 

لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش. ھٗلىمٗت غۇوي، ئۇالر ئبسىرٖجحىٓ لورلّبٍضۇ، ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػىٗ گۇِبْ 

 ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ جٕٗٔٗجىٗ، وبپىرالرٔىڭ صوزاسمب وىرىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػٍّٗٔٗضۇ. 

_  غٗن _ غۈثھىطىسوي، لۇرئبْ ھٗروىّٕىڭ ئۈگۈت ئېٍىػي ۋٖ ۋٖز _45_  43

ٔٗضىھٗجحۇر. ٔٗضىھٗت _  بْ ئۈگۈت ۋٖ ۋٖزٔٗضىھٗت ئېٍىػي ئۈچۈْ ٍېحٗرٌىه ثوٌؽ

ئٌٗىػٕي  سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئۇٔىڭضىىي ٔٗضىھٗجٍٗر صىٓ ٔٗضىھٗت ئبٌىضۇ، ئۇالر ئبٌالھ 

ئبٌالھ لورلۇغمب ۋٖ ئىحبئٗت   ھىضاٍٗت لىٍىػٕي سبٌىؽبٔضىال ۋٖز ا ٔٗضىھٗت ئبالالٍضۇ،

گۇٔبھٍىرىٕي ِٗؼپىرٖت  لىٍىػمب جېگىػٍىه، ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔىڭ

 لىٍىػمب الٍىك زاجحۇر.

 



  



 لىيبِٗت ضۈرىطى

 

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئبٌالھ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ئٌٍِٗٗٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع وۈٔي ثىٍْٗ، جبئٗت  _ 3_  1

_ ئىجبصٖجٕي جٗرن ئٗجىٍٗٔىىىگٗ، گۇٔبھ، ٍبِبْ ئىػالرٔي لىٍؽبٍٔىمىؽب ئ زىٕي ئٍٗىجٍٗ  جۇرىضىؽبْ 

ىر ِۇئّىٓ ئبصِٖٕىڭ ٔٗپطي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صٍٖضۇوي، ئىٕطبٔالر چولۇَ جىرىٍضۈرۈٌىضۇ. ئبغۇ وبپ

ئىٕطبْ ثىسٔي ئ زىٕىڭ چىرىپ ئۇۋۇٌۇ  وٗجىْٗ ض ۈٗوٍىرىٕي ٍىؽبٌّبٍضۇ صٖ  ئوٍالِضۇ؟ ئىع ئۇ 

ثبرِبلٍىرىٕي ۋٖ وبپىر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ثىس ئٌٗۋٖجحٗ ئۇٔي ٍىؽىّىس، ھٗجحب ئۇٔىڭ 

 ئٗضٍىگٗ وٌٗحۈرۈ  ثۇرۇٔمىضٖوال لىٍىػمب لبصىرِىس.  ثبرِبلٍىرىٕىڭ ئۇچٍىرىٕىّۇ

_  ثٌٗىي ثۇ وبپىر ئىٕطبْ لىَبِٗجٕي ئىٕىبر لىٍىضۇ، لېٍىپ لبٌؽبْ ئ ِرىٕي گۇٔبھ _ 5_  4

لىَبِٗت »ِٗئطىَٗجٍٗر ثىٍْٗ ئ جىۈزِٗوچي ثوٌىضۇ، ئۇ وبپىر لىَبِٗجٕي ٍىراق ضبٔىؽبٍٔىمحى9ٓ 

 صٖ  ضوراٍضۇ.« لبچبْ ثوٌىضۇ؟

ۇرى ئ چىْٗ، وۈْ و زٌٗر و رگٍٗٔىرىضىٓ لورلۇ  گبۈگىرا  لبٌىضىؽبْ، ئبٍٕىڭ ٔ _16_  6

ثىٍْٗ ئبً ثىرٌٗغحۈرۈٌۈ  ٍورۇلٍۇق پۈجۈًٍٔٗ وېحىپ لبٌؽبْ ئبغۇ لىَبِٗت وۈٔىضٖ، ئىٕطب9ْ 

 صٖ  وېحىضۇ. « ئبزاثحىٓ لبچىضىؽبْ جبً لٍٗٗرصٖ؟»

ئي ئىٕطبْ! ئىع ھٗرگىس ضْٗ ئبرزۇ لىٍؽبٔضٖن ثوٌّبٍضۇ، ضبۈب لبچىضىؽبْ  _11_  11

ت وۈٔي ثبرچٗ سبالٍىمٕىڭ ثبرىضىؽبْ ۋٖ ئورۇٍٔىػىضىؽبْ ٍېرى ھېچمبٔضاق پبٔبھگبھ ٍولحۇر. لىَبِٗ

ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب –ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضۇر، ئبٌالھ ھٗرثىر ئبصِٖگٗ ئ زىٕىڭ لىٍؽبْ ٍبسػي 

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.

_ ثۇ وۈٔضٖ ئىٕطبٔؽب صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا ئىٍگىرى _ ئبسىر لىٍؽبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرى  12

 لحۇرۇٌىضۇ. ئۇ

ثٌٗىي ئىٕطبْ ئ زىٕىڭ زىَىٕىؽب ئوپئوچۇق صٌٖىٍضۇر. ئۇ ئ زىٕي ئبلالظ ئۈچۈْ  _ 14_  13

 لبٔچٗ ئ زرٖ ئېَحمبْ جٗلضىرصىّۇ، ئ زرىطي ئۇٔىڭؽب لىٍچٗ ئٗضمبجّبٍضۇ.

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ۋٖھَي چۈغۈۋاجمبْ چبؼضا، ئۇٔي ئۇٔحۇ  لېٍىػحىٓ لورلۇ ،  _18_  15

ٍىػمب ئبٌضىرا  جىٍىڭٕي ِىضىرالجّب. غٗوطىسوي، ئۇٔي ضېٕىڭ صىٍىڭؽب جوپالظ ۋٖ ئېطىڭگٗ ئېٍىۋې

ئۇٔي سبٌىؽبْ ۋالحىڭضا ئولۇٍبالٍضىؽبْ لىٍىع ثىسٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىّىسصۇر. غۇۈب، ثىسٔىڭ ئٌٗچىّىس 



جىجرىً ضبۈب ئولۇ  ثٗرگٗٔضٖ، ضْٗ ئۇٔىڭ لىرائىحىٕي جىُ جۇرۇ  ئبۈٍىؽىٓ. ئبٔضىٓ ضبۈب لبٔضاق 

ۇ  ثٗرگْٗ ثوٌطب غۇٔضاق ئولۇؼىٓ. ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ ِٗٔىطي ۋٖ ئٗھىبٍِىرىضىٓ ضْٗ ئول

 چۈغىٌّٕٗىگْٗ ٍٗرٌىرىٕي چۈغٗٔضۈرۈ  ثېرىع ثىسٔىڭ ِٗضئۇٌىَىحىّىسصۇر. 

ئي ِۇغرىىالر! ئٌِٗٗىَٗت ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ئبسىرٖجحىىي  _11_  16

اضىٕي و رۈظ ھٗلحۇر. ثٌٗىي ضىٍٗر ثۇ صۇَٔب جىرىٍىع ۋٖ ئٌٍِٗٗٗرٔىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبز

ھبٍبجىٕي ۋٖ ئۇٔىڭ زىٕٕىحىٕي ثٗن ٍبسػي و رىضىؽبْ، ئِّٗب ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ۋٖ ئبسىرٖت 

 ٔېّٗجٍىرى ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضىؽبْ لٗۋِطىٍٗر. 

 لىَبِٗت وۈٔىضٖ، ضبئبصٖجّْٗ وىػىٍٗرٔىڭ ٍۈزٌىرى ٔۇرٌۇق، پبرلىراق ثوٌىضۇ، ئۇالر _ 12_  11

 ٍبراجمبْ ئۇٌۇغ رٖثجىٕي و رۈ  جېشىّۇ ضبئبصٖجٍىه ثوٌىضۇ.

 لىَبِٗت وۈٔىضٖ، ثٗسحطىسٌٗرٔىڭ ٍۈزٌىرى جۇجۇق ثوٌىضۇ.  _  14_  13

_ ئۇالر ئ زٌىرىگٗ ئوِۇرجمىطىٕي ضۇٔضۇرۇ  جبغالٍضىؽبْ چوڭ ِۇضىجٗت چۈغىضىؽبٍٔىمىٕي  14

 جٗسّىٓ لىٍىضۇ. 

مۇِؽب وٌٗگْٗ چبؼضا، ئۇٔىڭ ٍېٕىضىىي وىػىٍٗر غٗن _ غۈثھىطىسوي، جبْ ھٌٗ _  26_  15 

صٖ  وېحىضۇ. ضٗوراجمب « ثۇٔي صاۋاال  ئٗضٍىگٗ لبٍحۇراالٍضىؽبْ ثىرٖرضي ثبرِىضۇ؟»ثىرىگ9ٗ _  ثىر

چۈغىْٗ ئبصَٖ ئٗزرائىٍٕي و رۈ ، ثۇٔىڭ صۇَٔبصىٓ ئبٍرىٍىع ئىىٍٗٔىىىگٗ جٗزَ لىٍىضۇ. ثۇ ۋالىث 

ٍْٗ ئبسىرٖجٕىڭ ثېػىضىىي لىَىٕچىٍىك جۇجبغمبْ ۋالىححۇر. صۇَٔبٔىڭ ئبسىرىضىىي لىَىٕچىٍىك ثى

لىَبِٗت وۈٔي ثٗٔضىٍٗر ئبٌالھٕىڭ ھۇزۇرىؽب ئېٍىپ ثېرىٍىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇالر ٍب جٕٗٔٗجىٗ ٍبوي صوزاسمب 

 ثبرىضۇ.

وبپىر ئىٕطبْ پٍٗؽِٗجٗرگٗ ۋٖ لۇرئبٔؽب ئىّبْ ئېَحّىضى، ٔبِبز ئولۇ  ئبٌالھٕىڭ  _  24_  21

لىٍّىضى. ئٗوطىچٗ، لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍضى، ئۇٔىڭؽب ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجحي. ھٗلمىٕي ئبصا 

ئبٔضىٓ وېرىٍگْٗ ھبٌضا ِۇجٗوٗثجىرٌىه ثىٍْٗ ِېڭىپ ئ ٍىگٗ لبٍححي. ھبالوٗت ضبۈب جېگىػٍىىحۇر! 

جېگىػٍىه ثوٌؽبٔضىّۇ جبزا جېگىػٍىىحۇر! ٍٗٔٗ ثۇ ھبالوٗت ضبۈب جېگىػٍىىحۇر! جېگىػٍىه 

 ۇ جبزا جېگىػٍىىحۇر!ثوٌؽبٔضىّ

ثىس ئ ز ٍٍِٗىّىسگٗ »ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئبغۇ وبپىر ئىٕطبْ  _  36_  25

لوٍۇۋېحىٍىّىس، ھېچمبٔضاق ئىػمب ثۇٍرۇٌّبٍّىس ۋٖ ھېچمبٔضاق ئىػحىٓ ِٗٔئي لىٍىّٕبٍّىس، ئبسىرٖجحٗ 

صٖ  ئوٍالِضۇ؟ ثۇ وبپىر « ٍٗر ٍوقئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ثېرىع، گۇٔبھٕىڭ جبزاضىٕي جبرجىع صېگٗٔ

ئىٕطبْ ئٗضٍىضٖ ثبٌىَبجمۇؼب ج وۈٌگْٗ ئٗرزىّٗش ضۇصىٓ ئىجبرٖت ئىٕحبٍىٓ ئبجىس ثىر ِٗٔىٌ 

ئِٗٗضّىضى؟ ئبٔضىٓ ئۇ ثىر پبرچٗ ئۇٍۇي لبٔؽب ئبٍالٔؽبٔضىٓ وېَىٓ ئبٌالھ ئۇٔي چىراٍٍىك غٗوىٍضٖ 

ىٓ ئٗروٗن، چىػي لىٍىپ ئىىىي جۈرٔي ئىٕطبْ لىٍىپ ٍبراجمبْ ئِٗٗضّۇ؟  ئبٌالھ ثۇ ئىٕطبٔض



لىٍضى. ثۇالرٔي ٍولحىٓ ٍبراجمبْ ئبٌالھ ئۇالر ئ ٌۈ  جوپب ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ وېَىٓ ئۇالرٔي 

 ئٗضٍىگٗ لبٍحۇرۇغمب لبصىر ئِٗٗضّۇ؟  ئبٌالھ ثۇٔىڭؽب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر. 



 

 ئىٕطبْ ضۈرىطى

 

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ

_ ئىٕطبٔؽب جبْ وىرگۈزۈٌۈغحىٓ ثۇرۇْ، ئۇ ئۇزۇْ ۋالىحٕي ثبغحىٓ وٗچۈرصى، ئۇ ئبغۇ چبؼالرصا  1

 جىٍؽب ئېٍىٕؽۇصٖن ثىر ٔٗرضٗ ئِٗٗش ئىضى، ثبرٌىمىضىٓ ھېچجىر ئٗضٗر ٍوق ئىضى.

ڭ ئبرىالغّب ِٗٔىَطىضىٓ ٍبراجحۇق، ثىس ھٗلىمٗجْٗ، ثىس ئىٕطبٕٔي ئٗر ثىٍْٗ ئبٍبٌٕى _  2_  1

ئۇٔي صىٕىٌ ِٗججۇرىَٗجٍٗر ثىٍْٗ ضىٕبٍّىس، غۇۈب، ثىس ئۇٔي ئبٍٗجٍٗرٔي ئبۈٍىطۇْ، ھٗلىمٗجٕىڭ 

صٌٖىٍٍىرىٕي و رضۇْ صٖ ، ئبۈالٍضىؽبْ ۋٖ و رىضىؽبْ لىٍىپ ٍبراجحۇق. غٗوطىسوي، ثىس ئۇٔىڭؽب 

مٕىڭ ٍوٌىٕي و رضٗجحۇق. ثۇ ئۇٔىڭ ٍب جوؼرا ٍوٌضا ھىضاٍٗت ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلٕىڭ، ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔى

ِېڭىپ غۈوۈر لىٍؽۇچي ِۇئّىٓ ثوٌۇغي ٍبوي سبجب ٍوٌضا ِېڭىپ جۇزوورٌۇق لىٍؽۇچي وبپىر ثوٌۇغي 

 ئۈچۈٔضۇر.

_ غٗوطىسوي، ثىس وبپىرالرؼب ئۇالرٔىڭ پۇجٍىرىؽب ضبٌىضىؽبْ ج ِۈر زٖٔجىرٌٗرٔي، لوٌٍىرىٕي  3

ىؽبْ جبلبلالرٔي ۋٖ ئۇالرٔي و ٍضۈرۈ  جبزاالظ ئۈچۈْ ٍبٌمۇٔجب  جۇرؼبْ ثوٍۇٍٔىرىؽب لٗصٖر ثبؼالٍض

 صوزاسٕي جٍَٗبرٌىضۇق.

_ ئبٌالھٕىڭ ھٗلمىٕي ئبصا لىٍىضىؽبْ ئىحبئٗجّْٗ، ئىشالضّْٗ وىػىٍٗر لىَبِٗت وۈٔي  4

وبـۇر
82
 ئبرىالغحۇرۇٌؽبْ ئٗڭ ئېطىً غبراثالرٔي ئىچىضۇ.  

ۇ غبراة جٕٗٔٗجحىىي ثىر ثۇاللٕىڭ ضۈٍي ثوٌۇ ، وبـۇر ئبرىالغحۇرۇٌؽبْ ئبغ _  16_  5

ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرى ئىچىضۇ ۋٖ ئ زٌىرى سبٌىؽبْ جبٍالرؼب ئېمىحىضۇ. ئۇالر غۇٔضاق وىػىٍٗروي، 

ئۇالر ئبٌالھمب ۋٖصٖ ثېرىپ ئ ز ئۈضحىگٗ ئبٌؽبْ ھٗرلبٔضاق ثىر ئىػٕي ئورۇٔضاٍضۇ، زىَىٕي ۋٖ سٗجىرى 

ٓ ثبغمىالرؼب وٗڭ صائىرىٍىه ثوٌىضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبٌالھ رٖھىُ لىٍؽبْ وىػىٍٗرصى

ِبٌؽب ئېھحىَبجٍىك ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبِراق جۇرۇلٍۇق، ِىطىىٓ )ھبجىحىٕي راۋا  –لورلىضۇ. ئ زى پۇي

لىٍؽۇصٖن ثىر ٔٗرضىطي ثوٌّىؽبْ ۋٖ ئىػٍٗغحىٓ ئبجىس وٌٗگْٗ ٍولطۇي ئبصَٖ  گٗ،  ٍېاحىٍّٗرگٗ 

                                                             
زاِبٔىّىسصا ئىٕطبٔالر ئۇٔي ثٗزى صورىالرٔي ٍبضبغمب ئېػٍىحىضۇ، ِېَىحٕي ثىر سىً سۇغپۇراق ِبصصا ثوٌۇ ،  —وبـۇر 82

 ٍۇٍۇ  جبراظ ئۈچۈّٔۇ ئىػٍىحىضۇ.



ثىس ضىٍٗرگٗ »ىٓ ئٗضىرگٗ چۈغۈ  لبٌؽبْ وىػىٍٗرگٗ جبئبَ ثېرىضۇ. ئۇالر9 ۋٖ وبپىرالر جٗرىپىض

پٗلٗت ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىؽب ئېرىػىع ۋٖ ضبۋاة جېپىع ئۈچۈٔال جبئبَ ثېرىّىس، ثىس ضىٍٗرصىٓ 

ھېچمبٔضاق ھٗق ۋٖ جٗغٗوىۈر جٌٗٗ  لىٍّبٍّىس. غٗوطىسوي، ثىس لورلۇٔچحىٓ ٍۈزٌٗر جۈرۈٌۈ  

 صٍٖضۇ.« ٗجٍىه لىَبِٗت وۈٔىضٖ رٖثجىّىسصىٓ لورلىّىسوېحىضىؽبْ ئبغۇ صٖھػ

ئبٌالھ ئۇالرٔي ئبغۇ وۈٕٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ ضبلالٍضۇ، ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىگٗ ٔۇر،  _  13_  11

صىٍٍىرىؽب سۇغبٌٍىك ئبجب لىٍىضۇ، صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا جبئٗت _ ئىجبصٖجحٗ چىضاٍِىك ثوٌؽبٍٔىمي 

ئۈچۈْ ئۇالرٔي ئ زى سبٌىؽبٔچٗ وٗۈحبغب ٍبغبٍضىؽبْ جٕٗٔٗت ثىٍْٗ ۋٖ جٕٗٔٗجحىىي ٍۇِػبق 

ىٍّٗر ثىٍْٗ ِۇوبپبجالٍضۇ. ئۇالر ئۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ئٗڭ ئېطىً وىَىٍّٗرٔي وىَگْٗ ھبٌضا ٍىپٗن وىَ

جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرىضۇ، ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ لبجحىك ئىططىمٕىّۇ، لبجحىك ضوؼۇلٕىّۇ و رٍِٗضۇ. 

جٕٗٔٗجحىىي صٖرٖسٍٗرٔىڭ ضبٍىٍىرى ئۇالرؼب چۈغۈ  جۇرىضۇ، جٕٗٔٗجٕىڭ ِېۋىٍىه صٖرٖسٍىرى 

 رٔىڭ ِېۋٖ ئۈزۈغي ئۈچۈْ ئېگىٍىپ ثېرىضۇ.ئۇال

ئۇالرؼب جٕٗٔٗجحىىي ِۇالزىُ ثبٌىالر وۈِۈظ لبچىالرٔي ۋٖ ِىمضارىٕي ئ زٌىرى  _  17_  14

ئېھحىَبجىؽب لبرا  ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ غبراة جوٌضۇرۇٌؽبْ غېػىضٖن ضۈزۈن وۈِۈظ جبِالرٔي 

ىۋىً ضۈٍي ئبرىالغحۇرۇٌؽبْ غبراة ئبٍالٔضۇرۇ  جۇرىضۇ. ئبغۇ ٍبسػي وىػىٍٗر جٕٗٔٗجحٗ زٖٔج

 ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىضۇ. ثۇ غبراة جٕٗٔٗجحىىي ضٌٗطٗثىً صٖ  ئبجىٍىضىؽبْ ثىر ثۇاللٕىڭ ضۈٍىضۇر. 

_ ھِٗىػٗ ٍبظ جۇرىضىؽبْ ِۇالزىُ ثبٌىالر ئبغۇ ٍبسػي وىػىٍٗرٔي ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈ   18

زۈوٍۈوىضىٓ، ٍۈزىٕىڭ سىسِٗت لىٍىضۇ، ئٗگٗر ضْٗ ئۇالرٔي و رضٗڭ ئۇالرٔىڭ رٖۈگىٕىڭ ضۈ

 پبراللٍىمىضىٓ چېچىٍىپ وٗجىْٗ ِٗرۋاٍىحّىىىٓ صٖ  لبٌىطْٗ.

_ ضْٗ جٕٗٔٗجحٗ ٔٗگٗ لبرىطبڭ، ئۇ ٍٗرصٖ جٗضۋىرٌٗ  ثوٌؽۇضىس ٔېّٗجٍٗرٔي ۋٖ غبھبٔٗ  16

 جۇرِۇغٕي و رىطْٗ.

_ ئۇالرٔىڭ ئۇچىطىضا ئىچي ٍۇپمب ٍىپٗوحىٓ، جېػي لېٍىٓ ٍىپٗوحىٓ جىىىٍگْٗ ٍېػىً  11

ۈٍىه وىَىٍّٗر ثوٌىضۇ، وۈِۈظ ثىٍٗزۈوٍٗرٔي ضېٍىپ زىٕٕٗجٍىٕىضۇ، ٍۇلىرىمي ٔېّٗجٍٗرصىٓ ثبغمب رٖ

 ٍٗٔٗ رٖثجي ئۇالرٔي پبن _ پبوىس غبراة ثىٍْٗ ضۇؼىرىضۇ.

ِبٔب ثۇ ضىٍٗرٔىڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىڭالرٔىڭ ثٗصىٍىگٗ جٍَٗبرالٔؽبْ »_ ئۇالرؼب ئېَحىٍىضۇوي،  11

صىىي ئٌِٗٗىڭالرصىٓ ئبٌالھ رازى ثوٌؽبْ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىڭالر ئۇٔىڭ ِۇوبپبجحۇر، ضىٍٗرٔىڭ صۇَٔب

 «.صٖرگبھىضا لوثۇي ثوٌؽبْ ئىضى

ٔٗضىھٗت ئبٌطۇْ صٖ   _  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ھٗلىمٗجْٗ ثىس ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي وىػىٍٗر ۋٖز 12

 ئ ز صٖرگبھىّىسصىٓ ث ٌۈ  _ ث ٌۈ  ٔبزىً لىٍضۇق. 



_ ضْٗ رٖثجىڭ جٗلضىر لىٍؽبْ ھ وۈِگٗ ضٗۋر لىٍؽىٓ، ئۇٔي لوثۇي لىٍؽىٓ، صىٕضا  14_  13

ثۇٍرۇؼبْ ھ وّىگٗ ئِٗٗي لىٍؽىٓ، ضْٗ ِۇغرىىالرٔىڭ ئبرىطىضىىي وۇـرىؽب ۋٖ ئبزؼۇٍٔۇلمب پېحىپ 

 وٗجىْٗ گۇٔبھىبر وبپىرالرصىٓ ھېچمبٍطىطىؽب ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ. ئٗجىگْٗ _ ئبسػبِضا رٖثجىڭٕىڭ

 ئىطّىٕي ٍبص ئېحىػٕي ۋٖ ئۇٔىڭؽب صۇئب لىٍىػٕي صاۋاِالغحۇرؼىٓ. 

_ وېچىٕىڭ ثىر لىطّىضا رٖثجىڭگٗ ئىجبصٖت لىٍؽىٓ، ئۇٔىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ  ٔبِبز ئولۇؼىٓ،  15

 وېچىٕىڭ و   لىطّىضا ئۇٔىڭؽب جٗضجىھ ئېَحمىٓ.

ٖجٍىىىٗ ئٗھّىَٗت _ غٗوطىسوي، ئبغۇ ِۇغرىىالر صۇَٔبٌىمٕىال ٍبسػي و رۈ ، ئبسىر 16

ثٗرٍِٗضۇ، ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍضۇ، لىَبِٗت وۈٔىضىٓ ئىجبرٖت ئبغۇ لبجحىك وۈٕٔىڭ 

 ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌۇ  لېٍىػمب جۈرجىٗ ثوٌىضىؽبْ ئٌٍِٗٗٗرگٗ ضٗي لبراٍضۇ. 

_ ئۇالرٔي ثىس ٍبراجحۇق، ئۇالرٔىڭ ٍبرىحىٍىػىٕي ِۇوِّٗٗي لىٍضۇق، ئٗگٗر ثىس سبٌىطبق  17

پٗرِبٍٔىرىؽب ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ _  ۇالرٔي ھبالن لىٍىۋېحىپ، ئۇالرٔىڭ ئورٔىؽب ئبٌالھٕىڭ ئِٗرئ

 ئىحبئٗجّْٗ ثىر لٗۋِٕي وٌٗحۈرىّىس. 

_ غٗوطىسوي، ثۇ ضۈرٖ ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ رىؽجٗجٍٗٔضۈرۈظ، ئبگبھالٔضۇرۇظ، ۋٖصٖ  21_  18

بھبْ ئٗھٍىگٗ ئۈگۈجحۇر ۋٖ ٔٗضىھٗجحۇر. لىٍىع ۋٖ لورلىحىع لبجبرٌىك ثبرٌىك ِٗزِۇٍٔىرى ثىٍْٗ ج

صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئ زىگٗ ٍبسػىٍىمٕي سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئىّبْ ۋٖ جٗلۋاٌىك ئبرلىٍىك ئ زىٕي رٖثجىٕىڭ 

ِٗؼپىرىحىگٗ، رازىٍىمىؽب ۋٖ جٕٗٔىحىگٗ ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ ٍوٌٕي جۇجطۇْ. ضىٍٗر لبٔضالال ثىر ئىػٕي 

ٌالھٕىڭ ئىراصىطي ۋٖ سبھىػي ثىٍٗٔال لىالالٍطىٍٗر. لىٍّبلچي ثوٌطبۈالر، ئۇٔي پٗلٗت ئب

غٗوطىسوي، ئبٌالھ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئٗھۋاٌىٕي جوٌۇق ثىٍگۈچىضۇر، جٗصثىرٌىرىضٖ ۋٖ ثبرٌىك ئىػٍىرىضا 

ھېىّٗت ثىٍْٗ ئىع لىٍؽۇچىضۇر، ثٗٔضىٍىرىضىٓ سبٌىؽبْ ئبصِٖٕي رٖھّىحي صائىرىطىگٗ وىرگۈزىضۇ. 

چېگراصىٓ چٗجٕٗ  وٗجىْٗ _  ٌالھ ئ زى ثٌٗگىٍٗ  ثٗرگْٗ چٗنئۇالر ثوٌطب ِۇئّىٍٕٗرصۇر. ئب

 زاٌىّالرؼب لبجحىك ئبزاثٕي جٍَٗبرٌىضى.

 



 ِۇرضٗالت ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئبٌالھ ئۈزۈًٌّٗ چىمىضىؽبْ غبِبٌالر ثىٍْٗ، غىضصٖت ثىٍْٗ چىمىضىؽبْ ھبالن  _  6_  1

لىٍؽۇچي ثورأالر ثىٍْٗ، ثۇٌۇجالرٔي ئبٌالھ ئىراصٖ لىٍؽبْ جبٍالرؼب جبرلىحىػمب ِٗضئۇي پٗرىػحىٍٗر 

ثىٍْٗ، ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي، ھبالي ثىٍْٗ ھبرإِي ئبٍرىؽۇچي ھ وۈٍِٗرٔي ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ئېٍىپ 

چۈغىضىؽبْ پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ، ئىٕطبٔالرٔىڭ ثىسٔىڭ سٗۋىرىّىس ٍوق ئىىْٗ صٖ  ئ زرٖ ئېَحىپ 

جۇرۇۋاٌّبضٍىمي ۋٖ ئۇالرٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈْ، ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ 

پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ۋٖھَىٕي ئېٍىپ چۈغىۈچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ضىٍٗر 

ٔضۇرۇٌؽبْ لىَبِٗت ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ھېطبة ئېٍىع، ئبٔضىٓ ھٗروىّگٗ ئٌِٗٗىگٗ ٍبرىػب ئبگبھال

 ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع لبجبرٌىك ئىػالر چولۇَ ئٌِٗٗگٗ ئبغىضۇ. 

ٍۇٌحۇزالرٔىڭ ٔۇرى ئ چۈرۈٌگْٗ ۋٖ ٍورۇلي وېحىپ لبٌؽبْ، ئبضّبْ ٍېرىٍؽبْ، جبؼالر  _  14_  7

رصٖن جوزۇؼبْ، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرگٗ ئ زٌىرى ثىٍْٗ ئۈِّٗجٍىرى جىحىٍىپ غبِبي ئۇچۇرجمبْ جوزأال

ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىٍىع ئۈچۈْ ۋالىث ثٌٗگىٍٗٔگْٗ چبؼضا، پٍٗؽِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىػي لبٍطي 

ئۇٌۇغ وۈٔگٗ وېچىىحۈرۈٌضى؟ صېَىٍىضۇ. سبالٍىمٕىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىٍىضىؽبْ وۈٔگٗ 

مىرىٍىضىؽبْ وۈٕٔىڭ لبٔضاق وۈْ ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔىڭضىىي وېچىىحۈرۈٌضى. ئي ئىٕطبْ! ھ وۈَ چى

 لىَىٕچىٍىمٕي ثىٍِٗطْٗ؟ ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ِۇغۇ وۈٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب چوڭ ثىر ھبالوٗت ثبر.

ثىس ئ جىٗٔىي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئىچىضىىي ٔۇھٕىڭ لٗۋِي ۋٖ ئبص، ضِٗۇص لٗۋٍِىرى  _  17_  15

ٗرٌىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي ضٗۋٖثٍىه ھبالن لىٍّىضۇلّۇ؟ ئبٔضىٓ لبجبرٌىك وبپىرالرٔي ئ ز پٍٗؽِٗج

وېَىٕىي ئۈِّٗجٍٗرٔىڭ ئبرىطىضىٓ وۇـرىضا ۋٖ ئبضىٍَىمحب ئۇالرؼب ئوسػبظ ثوٌؽبٔالرٔي ھبالن 

لىٍضۇق. ِٗوىىٍىه وبپىرالرٔىّۇ ئۇالرٔىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمي 

 جبزاالٍّىس. ضٗۋٖثٍىه ئٗٔٗ غۇٔضاق لبجحىك

_ ئبٌالھ ھٗلىمىٌ ئىالھحۇر، ئۇٔىڭ ھېچمبٔضاق غېرىىي ٍولحۇر، ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىرى  18

ھٗلحۇر، ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىع ۋٖ صۇَٔبصىىي ئٌٍِٗٗٗرصىٓ ھېطبة ثېرىع ھٗق ۋٖ راضححۇر، صېگْٗ 

 بر ثوٌىضۇ. ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ ھٗرلبٔضاق وبپىر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب صۇچ



ئي وبپىرالر! ثىس ضىٍٗرٔي غۇ ئٗرزىّٗش ۋٖ ئبجىس ِٗٔىَضىٓ ٍبراجّىضۇلّۇ؟ ثىس ئۇ  _  12_  16

ضۇٔي ئبٌالھ ثٌٗگىٍىگْٗ ٌِٗۇَ ۋالىحمىچٗ ئبٍبٌٕىڭ ثبٌىَبجمۇضىضىٓ ئىجبرٖت پۇسحب لبرارگبھحب 

ىٓ چىمىرىػمب لبصىر جۇرؼۇزصۇق. ثىس ئۇٔي ٍبرىحىػمب، غٗوىٍگٗ وىرگۈزۈغىٗ ۋٖ ئبٔىطىٕىڭ لبرٔىض

 ثوٌضۇق. ثىس ٔېّىضېگْٗ لۇصرٖجٍىه!

 _ ثىسٔىڭ ثۇ لۇصرىحىّىسٔي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضۇ.  13

ثىس ضىٍٗر ٍبغب  جۇرۇۋاجمبْ ئبغۇ زېّىٕٕي، ئۈضحىضٖ ئۇالر ھېطبثىٕي ئېٍىپ  _  16_  14

ۈرىضىؽبْ ۋٖ ئۇالر ھېطبثال  ثوالٌّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ ثوالٌّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ و   جىرىىٍٗرٔي و ج

 و   ئ ٌۈوٍٗرٔي ئىچىضٖ ضبلالٍضىؽبْ جبً لىٍّىضۇلّۇ؟ 

_ ثىس ضىٍٗرٔي جٗۋرىحىۋٖجّىطۇْ صٖ ، زېّىٕؽب ئېگىس ۋٖ ِۇضحٗھىَٗ جبؼالرٔي ئورٔبجحۇق،  16

 ضىٍٗرٔي جبجٍىك ضۇ ثىٍْٗ ضۇؼبرصۇق ئِٗٗضّۇ؟

 ٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب لبٌىضۇ. _ ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ئىٕىبر لى 17

ضىٍٗر صۇَٔبصا ٍبٌؽبْ صٖ  وېٍىۋاجمبْ جٗھِٕٗٔٗگٗ »لىَبِٗت وۈٔي وبپىرالرؼب9  _  22_  18

لبرا  ئىٍگىرىٍٗۈالر، ئۈچ جبرِبلمب ئبٍرىٍىپ چىمىضىؽبْ، لٗجئىٌ ضٗگىضٖجٍّٗضىؽبْ، جٗھِٕٕٗٔٗىڭ 

صېَىٍىضۇ. « جۈجۈٔضىٓ ئىجبرٖت ضبٍىگٗ ثېرىپ ضبٍىضاۈالرئوت ٍبٌمۇٔىٕىّۇ جوضبٌّبٍضىؽبْ ئبچچىك 

جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئوت ٍبٌمۇٔي ھٗرثىرى ئېگىس ۋٖ چوڭ ثىٕبصٖن وېٍىضىؽبْ وبجحب ئۇچمۇٔالرٔي 

 چىمىرىضۇ. ئۇ ئۇچمۇٔالر لبراِحۇي ج گىٍٗرگٗ ئوسػب  وېحىضۇ. 

 ٔي لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ. _ ئبٌالھٕىڭ ثۇ ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈ 23

ثۇ، وبپىرالر ئ زٌىرىگٗ پبٍضىٍىك ھېچمبٔضاق گٗ  لىالٌّبٍضىؽبْ، ئ زرٖ ئېَحىػي  _  25_ 24  

ئۈچۈْ گٗ  لىٍىػمىّۇ ئىجبزٖت ثېرىٍٍّٗضىؽبْ لىَبِٗت وۈٔىضۇر. چۈٔىي ثۇ وۈٔضٖ ئۇالرٔىڭ 

 ئ زرىطي لوثۇي لىٍىّٕبٍضۇ. 

 ئبگبھالٔضۇرۇغٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ._ ئبٌالھٕىڭ ثۇ  26

ثۇ. ئبٌالھ سبالٍىك ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىضىؽبْ، ھٗق ثىٍْٗ ثبجىً ئبٍرىٍىضىؽبْ  _  28_  27

وۈٔضۇر. ئي ِۇغۇ ئۈِّٗجٕىڭ ئبرىطىضىىي وبپىرالر! ثىس ضىٍٗرٔي ثۇرۇٔمي ئۈِّٗجٍٗر ئىچىضىىي 

ثىٍْٗ ثىر ٍٗرگٗ جوپٍىضۇق. ئٗگٗر ضىٍٗرٔىڭ ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇغمب ثىرٖر چبرٖۈالر ثوٌطب، لېٕي  وبپىرالر

 لىٍىپ ثېمىڭالر ۋٖ ئ زۈۈالرٔي ئبٌالھٕىڭ جبزاضىضىٓ لۇجمۇزۇ  ثېمىڭالر.

 _ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ. 36



صىىي چبؼٍىرىضا ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضاظ، غٗوطىسوي، صۇَٔب _  34_  3

جوضمبٍٔىرىضىٓ ٍىراق جۇرۇظ ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب جٗلۋاصارٌىك لىٍؽبْ وىػىٍٗر، لىَبِٗت وۈٔي 

صٖرٖسٍٗرٔىڭ ضبٍىٍىرى ئبضحىضا، ئېحىٍىپ جۇرؼبْ ثۇاللالرٔىڭ ۋٖ و پٍىگْٗ ِېۋىٍٗرٔىڭ ٍېٕىضا ثوٌىضۇ، 

صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػي »صىٓ وٗۈحبغب ثٗھرىّْٗ ثوٌىضۇ. ئۇالرؼب9 ئۇالر و ۈٍي جبرجمبْ ِېۋىٍٗر

صېَىٍىضۇ. ثىس جبئٗت _ ئىجبصٖجٕي « ئٌٍِٗٗىرىڭالر ٍۈزىطىضىٓ سۇغبي _ سۇراَ ٍٗۈالر ۋٖ ئىچىڭالر

ِۇوِّٗٗي لىٍؽبْ ۋٖ ثىسگٗ ۋاٍىؽب ٍٗجىۈزۈ  ئىحبئٗت لىٍؽبْ وىػىٍٗرٔي ئٌٗۋٖجحٗ ِۇغۇٔضاق وبجحب 

ِۇوبپبجالٍّىس. لىَبِٗت وۈٔىٕي ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ھېطبة ئېٍىع، ٍبسػىالرؼب  ِۇوبپبجالر ثىٍْٗ

ِۇوبپبت، ٍبِبٔالرؼب جبزا ثېرىع لبجبرٌىك ھٗلىمٗجٍٗرٔي ۋٖ جٕٗٔٗجحىىي ٔېّٗجٍٗرٔي ئىٕىبر 

 لىٍؽبٔالر ئۇ وۈٔضٖ لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ.

صۇَٔبٔىڭ ٌٗززٖجٍىه »صېضى9 _ ئبٔضىٓ ئبٌالھ وبپىرالرٔي لبجحىك ئبگبھالٔضۇرۇ ، ِۇٔضاق  35

ٔېّٗجٍىرىضىٓ ٍٗۈالر ۋٖ ئۇٔىڭ پبٔىٌ ٌٗززٖجٍىرىضىٓ ۋالىحٍىك ثٗھرىّْٗ ثوٌۇ  جۇرۇۈالر، 

 «.غٗوطىسوي، ضىٍٗر ئبٌالھمب غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىىڭالر ئۈچۈْ گۇٔبھىبرضىٍٗر

ٕىبر _ ھېطبة ثېرىضىؽبْ ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىٍىضىؽبْ ئبغۇ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئى 36

 لىٍؽبٔالر ئۇ وۈٔضٖ لبجحىك ئبزاثمب ئۇچراٍضۇ.

« ئبٌالھ رازىٍىمي ئۈچۈْ ٔبِبز ئولۇۈالر، ئبٌالھحىٓ لورلۇۈالر»_ ئبغۇ ِۇغرىىالرؼب9  37

 صېَىٍطٗ، ئۇالر ٔبِبز ئولۇِبٍضۇ ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلّبٍضۇ.

بزاثمب ئۇچراٍضۇ. ئۇالر [ ئبٌالھٕىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي لبجحىك ئ46_  38

ثۇ لۇرئبٔؽب ئىػّٗٔىطٗ، ئۇٔىڭضىٓ وېَىٓ لبٍطي وىحبثمب ۋٖ لبٍطي ض زگٗ ئىػىٕىضۇ؟ ھبٌجۇوي، 

لۇرئبْ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرگْٗ، ھېىّٗجٍىرى، ھ وۈٍِىرى ۋٖ سٗۋٖرٌىرى ٔبھبٍىحي 

 ئېٕىك، ٌٗۋزى ۋٖ ِٗٔىطي ِ جىسٖ ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ وىحبثحۇر.

 

 



 

 ٔٗبٗئ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئ ز ئبرىطىضا ٔېّٗ جوؼرۇٌۇق ضورىػىۋاجىضۇ؟ ئۇالر ئبسىرٖجحىىي 2_  1

_  ھٗلىمٗجحىٓ سٗۋٖر ثٗرگْٗ غبْجىرىٍىػحىٓ ئىجبرٖت ئ زٌىرى غٗن وٌٗحۈرگْٗ ۋٖ ئىٕىبر لىٍؽبْ 

 غٗرٖپٍىه ئۇٌۇغ لۇرئبْ جوؼرۇٌۇق ضورىػىۋاجىضۇ. 

[ ئٌِٗٗىَٗت ئۇ ِۇغرىىالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ئۇ ِۇغرىىالر ثۇ ھٗلىمٗجٕي 4_  3

ئىٕىبر لىٍؽبٍٔىمىٕىڭ ئبلىۋىحىٕي ٍېمىٕضا ثىٍىپ لبٌىضۇ، ئبٌالھ لىَبِٗت وۈٔي ئ زٌىرىٕي جبزاٌىؽبٔضا 

ئىع ئوجحۇرىؽب چىمىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرؼب ثۇ ھٗلىمٗجٕي ٍٗٔٗ جٗوىحٍٍٗضۇ ۋٖ ِۇھِّٗٗص  ھِّٗٗ

ئٌٍٗٗھىططبالَ صٖۋٖت لىٍىۋاجمبْ صىٕٕىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي لبٍحب جٗوىحٍٍٗضۇ. )ثۇ ثبرٌىك 

 وبپىرالرٔي ئبگبھالٔضۇرۇظ ئۈچۈٔضۇر .

 _ ثىس زېّىٕٕي ضىٍٗر ئۈچۈْ ضېٍىٕچىؽب ئوسػبظ ٍبٍّىضۇلّۇ؟  5

 _ زېّىٓ جٗۋرٖ  وٗجّىطۇْ صٖ  جبؼالرٔي لوزۇق لىٍّىضۇلّۇ؟  6

 _ ثىس ضىٍٗرٔي ئٗر _ ئبٍبي لىٍىپ ٍبراجّىضۇلّۇ؟ 7

_ ئۇٍمۇۈالرٔي ثٗصىٕىڭالر ئۈچۈْ راھٗت لىٍىپ ثٗرِىضۇلّۇ؟ ضىٍٗر ئۇٍمۇ ثىٍْٗ  8

 راھٗجٍىٕىطىٍٗر ئِٗٗضّۇ؟

لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ ضىٍٗرٔي ٍ گٗ  _ وېچىٕي سۇصصى وىَىُ ثٗصٖٕٔي ٍ گٗ  جۇرؼبٔضٖن،  16

 جۇرىضىؽبْ وىَىُ لىٍّىضۇلّۇ؟

_ وۈٔضۈزٔي ضىٍٗر جىرىىچىٍىه لىٍىضىؽبْ ۋٖ ِٗٔپٗئٗجىڭالر ئۈچۈْ ئىػٍٍٗضىؽبْ  ۋالىث  11

 لىٍّىضۇلّۇ؟

ٔۇلطبٔضىٓ سبٌىٌ ٍٗجحٗ ئبضّبٕٔي ثىٕب _  _ ئۈضحۈۈالرصا ِۇضحٗھىَٗ ۋٖ ئٍٗىت 11

 لىٍّىضۇلّۇ؟



 ٕىپ جۇرىضىؽبْ ٔۇرٌۇق چىراغ لىٍّىضۇلّۇ؟_ لۇٍبغٕي ٍې 12

 _  [ ئىٕطبٔالر ٍٍٗضىؽبْ ئبغٍىمالرٔي، چبرۋىالر ٍٍٗضىؽبْ ئوت _ چ پٍٗرٔي ۋٖ صٖي 15_  13

 صٖرٖسٍىرى لوٍۇق ثبؼالرٔي ئ ضحۈرۈظ ئۈچۈْ، ثۇٌۇجالرصىٓ ِوي ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرۇ  ثٗرِىضۇلّۇ؟

ىَبِٗت وۈٔي ئبۋۋاٌمىالر ۋٖ ئبسىرلىالر [ سبالٍىك ئبرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىٍىضىؽبْ ل17_  16

ئۈچۈْ ثٌٗگىٍٗٔگْٗ ۋالىححۇر. پٗرىػحٗ لٗثرىضىىىٍٗرٔىڭ جىرىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىپ، ضۇر 

چبٌؽبْ وۈٔضٖ ضىٍٗر ھٗرثىر ئۈِّٗت جو  _ جو  ثوٌۇ ، ھٗرثىرىڭالر ٍوٌجبغچىڭالر ثىٍْٗ ثىٍٍٗ 

 وېٍىطىٍٗر. 

 ڭ چۈغۈغي ئۈچۈْ ٔۇرؼۇْ ئىػىىٍٗر ثوٌىضۇ. _ ئبضّبْ ئېچىٍىپ پٗرىػحىٍٗرٔى 18

 _ ِۇضحٗھىَٗ جبؼالر ئورٔىضىٓ لوزؼىحىٍىپ ضٗراپحٗن ثوٌۇ  لبٌىضۇ.  16

[ غٗوطىسوي، ئۇ وۈٔضٖ جٗھَٕٗٔٗ جٗھَٕٗٔٗ ئٗھٍي ثوٌىضىؽبْ وبپىرالرٔي وۈجۈ  15_  11 

جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. جٗھَٕٗٔٗ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ وبپىرالرٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍىضۇر. ئۇالر 

لبٌىضۇ. ئۇالر جٗھِٕٕٗٔٗىڭ لبجحىك ھبرارىحىضىٓ ثىرٖر ضبٌمىٕؽب ۋٖ لبجحىك ئۇضطۇزٌۇلحىٓ ثىرٖر 

ئىچىٍّىىىٗ ئېرىػىػحىٓ ئۈِىضىٕي ئۈزىضۇ، ئۇالرٔىڭ ئېرىػىضىؽىٕي پٗلٗت ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه 

ٍضۇ. ثۇ ئۇالرؼب ثېرىٍگْٗ ٍىرىڭٍىرىضىٓ  ثبغمىطي ثوٌّب _  لبٍٕبق ضۇ ۋٖ جٗھَٕٗٔٗ ئٗھٍىٕىڭ لبْ

 ِۇۋاپىك جبزا ثوٌۇ ، ئۇالرٔىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبِبٍٔىمٍىرىؽب جېگىػٍىه جبزاصۇر. 

[ چۈٔىي ئۇالر لىٍّىػٍىرى جوؼرۇٌۇق ھېطبة ثېرىػحىٓ لورلّبٍححي، غۇۈب 26_  16 

ٗرٔي ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئِٗٗي لىٍّبٍححي، ئۇالر ٍٗٔٗ پٍٗؽِٗجٗرٌٗر ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٍ

لبجحىك ئىٕىبر لىالجحي. ثىس ھٗرثىر ئىػٕي ثىٍىپ جۇرؼبْ ۋٖ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزؼب ئٍْٕٗٗ سبجىرىٍٗ  

لوٍؽبْ ئىضۇق. ئي وبپىرالر! ثۇ لىٍّىػىڭالرٔىڭ جبزاضىٕي جېحىڭالر، ضىٍٗرگٗ ئبزاثٕىڭ ئۈضحىگٗ 

 ئبزاثٕي و پٍٗحىّىس. 

ٍٗرٔي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗر [ غٗوطىسوي، رٖثجىضىٓ لورلىضىؽبْ ۋٖ ٍبسػي ئ24ٌِٗٗ_  21

ِٗلطٗجٍىرىگٗ ٍېحىضۇ. جٕٗٔٗجحٗ ئۇالرؼب وبجحب ثبؼالر،  –جٕٗٔٗجىٗ وىرىع ثىٍْٗ ثبرچٗ ِۇراص

ئۈزۈٍِٗر، و وطي و جۈرۈٌگْٗ، جٗۈحۇظ ھ رٌٗر، غبراة جوٌضۇرۇٌؽبْ جبِالر ثبر. ئۇالر جٕٗٔٗجحٗ 

 ْ ئېَحّبٍضۇ. ثىرىگٗ ٍبٌؽب_  ثىھۇصٖ ۋٖ ٍبٌؽبْ ض زٌٗرٔي ئبۈٍىّبٍضۇ ۋٖ ثىر

ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطي جٕٗٔٗت ئٗھٍىگٗ ئبٌالھ جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ وبجحب  _   28_  25

ِۇوبپبت ۋٖ ٍېحٗرٌىه ئىٕئبِضۇر. ئبٌالھ ئبضّبٔالرٔىڭ، زېّىٕٕىڭ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبرىطىضىىي 

ئۇ  غٗپمٗجٍىه زاجحۇر._  غٍٗئىٍٗرٔىڭ رٖثجىضۇر. ئبٌالھ صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ٔبھبٍىحي رٖھىُ



اٌّبٍضۇ. جىجرىً ۋٖ ثبغمب ورٕىڭ ضىرجىضا ھېچىىُ گٗ  ضىلوٍؽبْ صائىر وۈٔضٖ ئبٌالھ ٍوي

پٗرىػحىٍٗر ضٗ  ثوٌۇ  جۇرۇ  وېحىضىؽبْ وۈٔضٖ، رٖھّبْ ئبٌالھ غبپبئٗت لىٍىػمب 

ئىجبزٖت ثٗرگْٗ، ھٗق ض زٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرصىٓ ثبغمب ھېچىىُ غبپبئٗت لىالٌّبٍضۇ. 

ىضا لىٍچٗ غٗن ثوٌّىؽبْ ھٗق وۈٔضۇر. وىّىي لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ ئٗٔٗ غۇ وېٍىضىؽبٍٔىم

ئبزاثىضىٓ لۇجۇٌۇغٕي سبٌىطب، ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ئبرلىٍىك رٖثجىگٗ ئېٍىپ 

 ثبرىضىؽبْ ٍوٌٕي جۇجطۇْ.

_ ثىس ضىٍٗرٔي ھٗلىمٗجْٗ ٍېمىٕضا ٍۈز ثېرىضىؽبْ ئبسىرٖت وۈٔىٕىڭ ئبزاثىضىٓ  36

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕي  _  ٗرثىر ئبصَٖ ئ زىٕىڭ صۇَٔبصا لىٍؽبْ ٍبسػيئبگبھالٔضۇرصۇق، ئۇ وۈٔضٖ ھ

وبغىي ِْٗ جوپب ثوٌۇ  وٗجىْٗ ثوٌطبِچۇ، »و رىضۇ، وبپىر ئبصَٖ ھېطبة ثېرىػٕىڭ لىَىٍٕىمىضى9ٓ 

 صٖ  وېحىضۇ.« جىرىٍضۈرۈٌّىگْٗ ثوٌطبِچۇ!

  



 ٔبزىئبت ضۈرىطى

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ

[ ئبٌالھ وبپىرالرٔىڭ جبٍٔىرىٕي لبجحىك جبرجىپ ئبٌؽۇچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ، ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ 6_  1

جبٍٔىرىٕي ضىٍىك ئبٌؽۇچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ، ئبٌالھٕىڭ ئِٗرىٕي ئېٍىپ چۈغۈظ جٗرٍبٔىضا 

ئبضّبٔضىٓ چۈغۈظ ۋٖ چىمىع ثىٍْٗ جېس ھٗرىىٗت لىٍىپ جۇرؼۇچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ، 

ثۇٍرۇلىٕي ئورۇٔضاظ ئۈچۈْ ثىر _ ثىرى ثىٍْٗ ثٗضٍٗغىۈچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ، ئبٌالھٕىڭ 

ئبٌالھٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ وبئىٕبجٕىڭ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرؼۇچي پٗرىػحىٍٗر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ 

صېضىىي، ثىرىٕچي لېحىُ ضۇر چېٍىٕىػي ثىٍْٗ ثبرٌىك غٍٗئىٍٗر جٗۋرٖ  ھبالن ثوٌۇ  وېحىضۇ، 

ي ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈظ ئۈچۈْ ضۇر ئىىىىٕچي لېحىُ چېٍىٕىضىؽبْ وۈٔضٖ ئبٔضىٓ لٗثرىٍٗرصىى

 ئ ٌۈوٍٗرٔىڭ ھِّٗىطي چولۇَ جىرىٍضۈرۈٌىضۇ ۋٖ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىٕىضۇ. 

ئۇالرٔىڭ و زٌىرىضٖ لورلۇٔچ  [ ئۇ وۈٔضٖ وبپىرالرٔىڭ صىٍٍىرى لورلۇٔچحىٓ جىحرٖ  وېحىضۇ،8_  7

 .  رۈٔۈ  جۇرىضۇثىٍْٗ سبرٌىمٕىڭ ئٗضٗرٌىرى و

ثىس ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ راضححىٕال »[ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر9 11_  16 

صۇَٔبصىىي جىرىه ھبٌىحىّىسگٗ لبٍحۇرۇالِضۇق؟ ٍٗٔي ثىس چىرىگْٗ ض ۈٗن ثوٌۇ  وٗجىٗٔضىٓ 

ئۇٔضالحب، ثىسٔىڭ ثۇ »9ٗٔ صېَىػىۋاجىضۇ. ئۇالر ٍٗ« ؟وېَىّٕۇ ئٗضٍىضىىي ھبٌىحىّىسگٗ لبٍحۇرۇالِضۇق

 صېضى. « لبٍحىػىّىس زىَبٍٔىك لبٍحىع ئىىٗٔؽۇ!

[ ئۇ ئىىىىٕچي لېحىٍّىك ضۇرٔىڭ چېٍىٕىػي ثىرال ئبۋاز ثوٌۇ ، ئۇ چبؼضا سبالٍىك 13_  12

 جىرىٍىپ لٗثرىٍىرىضىٓ زېّىٓ ٍۈزىگٗ چىمىپ لبٌىضۇ.

الحىضا رٖثجي ئۇٔىڭؽب جۇۋا [ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ِۇضبٔىڭ سٗۋىرى وٌٗضىّۇ؟ ئ ز ۋ15_  14

 ٔبٍِىك ِۇلٗصصٖش ۋاصىضا ٔىضا لىٍؽبْ ئىضى.

ضْٗ پىرئٗۋٕٔىڭ لېػىؽب ثبرؼىٓ. ئۇ »[ رٖثجي ئۇٔىڭؽب غۇ چبؼضا ِۇٔضاق صېگ9ْٗ 18_  16

ضْٗ ئ زۈۈٕي ٔۇلطبٔالرصىٓ پبن ‹گۇٔبھىبرٌىمحب ھٗلىمٗجْٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىپ وٗجحي. ئۇٔىڭؽب9 

رٖثجىڭگٗ ئىحبئٗت لىٍىضىؽبْ ٍوٌؽب  ىٕٕٗجٍٗغٕي ۋٖ ِېٕىڭ ضېٕي لىٍىػٕي ۋٖ ئىّبْ ثىٍْٗ ز

 «. صېگىٓ‹  ٍېحٗوٍىػىّٕي سبالِطْٗ؟ غۇٔضاق لىٍطبڭ، رٖثجىڭضىٓ لورلىضىؽبْ ثوٌىطْٗ



[ ِۇضب پىرئٗۋٔگٗ ئٗجضىھبؼب ئبٍٍىٕىضىؽبْ ھبضب ثىٍْٗ ئبپئبق ثوٌۇ  ٍبٔىضىؽبْ 11_  16

ئِّٗب پىرئٗۋْ ِۇضبٔي ٍبٌؽبٔچي صېضى ۋٖ ئبٌالھمب  لوٌىضىٓ ئىجبرٖت چوڭ ِ جىسىٕي و رضٗجحي.

 ئبضىٍَىك لىٍضى. ئبٔضىٓ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجىپ، ِۇضبؼب لبرغي جۇرۇغمب وىرىػىپ وٗجحي.

ِْٗ ضىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ئۈضحۈْ »[ پىرئٗۋْ صۆٌىحىٕىڭ پۇلراٌىرىٕي جوپال ، ئۇالرؼب9 15_  12

پىرئٗۋٕٔي صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ ئبزاثىؽب صۇچبر صېضى. غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئبٌالھ « رٖثجىڭالر ثوٌىّْٗ

. ئۇٔي ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ ثبرٌىك زاٌىّالر ئۈچۈْ ئىجرٖت لىٍضى. غٗوطىسوي، پىرئٗۋْ ۋٖ لىٍضى

ۇٔىڭؽب وٌٗگْٗ ئبزاثحب ئىجرٖت ئبٌىضىؽبْ ۋٖ ئبٌالھحىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗر ئۈچۈْ ئٌٗۋٖجحٗ ئىجرٖت ئ

 ۋٖ ضبۋالالر ثبر. 

[ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗرٔىڭ لبرىػىڭالرچٗ ضىٍٗرٔي ئ ٌگىٕىڭالرصىٓ وېَىٓ جىرىٍضۈرۈظ 22_  16

ثىٕبصٖن ٍبراجحي، ئۇٔي ئېگىس ۋٖ  لىَىّٕۇ ٍبوي ئبضّبٕٔي ٍبرىحىػّۇ؟ ئبٌالھ ئبضّبٕٔي ئۈضحۈۈالرؼب

وَٗ _ ووجىطىس لىٍضى، ئۇ ئبضّبٕٔىڭ وېچىطىٕي لۇٍبغٕي پبجمۇزۇظ ئبرلىٍىك لبپمبراۈؽۇ لىٍضى، 

وۈٔضۈزىٕي لۇٍبغٕي چىمىرىع ئبرلىٍىك ٍوپَورۇق لىٍضى، ئبضّبٕٔي ٍبرىحىپ ثوٌؽبٔضىٓ وېَىٓ زېّىٕٕي 

ٗجٍٗرٔي ٍبراجحي، ئۇٔىڭضىٓ ثۇاللالرٔي ئبلحۇرصى، ٍبغبغمب الٍىك لىٍىپ ٍبٍضى، زېّىٕضا ٔۇرؼۇْ ٔېّ

ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ئ ضحۈرصى، جبؼالرٔي ِۇضحٗھىَٗ لىٍىپ ئورٔبجحي. ئبٌالھ ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي 

ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ چبرۋىٍىرىڭالرٔىڭ پبٍضىٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍبراجحي. لىَبِٗت وۈٔي ضىٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈ  

ٔىطجٗجْٗ ِۇغۇ ٔېّٗجٍٗرٔي ٍبراجمبٔضىٓ ئوۈبٍضۇر. ئبٌالھمب  ئٗضٍىڭالرؼب لبٍحۇرۇظ ئبٌالھ جبئبالؼب

 ھِّٗٗ ئىع ئوۈبٍضۇر.

[ لىَبِٗت لبٍىُ ثوٌۇ ، ضۇر ئىىىىٕچي لېحىُ چېٍىٕؽبْ چبؼضا، ئىٕطبٔؽب ثبرٌىك 25_  23

ٍبسػي _ ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرى و رضىحىٍىضۇ. ئىٕطبْ ئۇالرٔي ئېطىگٗ ئبٌىضۇ ۋٖ لىٍّىػٍىرىٕي ئېحىرا  

 و رٌٍٖٗضىؽبْ ھٗرلبٔضاق ئبصَٖ ئۈچۈْ جٗھَٕٗٔٗ ئوچۇق و رضىحىٍىضۇ. لىٍىضۇ، 

پٗرِبٍٔىرىؽب لبرغي چىمىضىىْٗ ۋٖ صۇَٔب جىرىىچىٍىىىٕي _  [ وىّىي ئبٌالھٕىڭ ئِٗر28_  26

 ئبسىرٖجحىٓ ئبرجۇق و رىضىىْٗ، ئۇٔىڭ ثبرىضىؽبْ جبٍي ھٗلىمٗجْٗ جٗھَٕٗٔٗ ثوٌىضۇ. 

ىضا جۇرۇ  ضورالمب جبرجىٍىػحىٓ لورلىضىؽبْ، ئ زىٕي ٔٗپطي [ ئِٗضى، رٖثجىٕىڭ ھۇزۇر31_  36

 سبھىػىؽب ثېرىٍىػحىٓ چٗوٍىگْٗ ئبصِٖگٗ وٌٗطٗن، ھٗلىمٗجْٗ ئۇٔىڭ جبٍي جٕٗٔٗت ثوٌىضۇ.

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ِۇغرىىالر لىَبِٗجٕي ئبصصىٌ ضبٔىؽبٍٔىمحىٓ، ضٗٔضىٓ ئۇٔىڭ لبچبْ 35_  31

الحىٕي ثىٍٍّٗطْٗ، ئۇٔي پٗلٗت ئبٌالھال ثىٍىضۇ. ضېٕىڭ ثۇ ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي ضوراٍضۇ. ضْٗ ئۇٔىڭ ۋ

ئىػحىىي ۋٖزىپٗڭ ئۇٔىڭضىٓ لورلىضىؽبْ وىػىٍٗرٔي ئبگبھالٔضۇرۇغحۇر. ئۇالر لىَبِٗجٕي و رگْٗ 



وۈٔضٖ، ئۇ وۈٕٔىڭ لىَىٍٕىمىضىٓ ئ زىٕي صۇَٔبصا پٗلٗت پېػىٓ ۋالحىضىٓ وۈْ پبجمۇچىٍىه ٍبوي وۈْ 

 ىه جۇرؼبٔضٖوال ھېص لىٍىضۇ.چىممبْ ۋالىححىٓ چۈغىىچىٍ

  



 ئٗبٗضٗ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ لۇرٍٖػٕىڭ وبجحىجبغٍىرىٕي ئىطالِؽب صٖۋٖت لىٍىع ثىٍْٗ 1_  1

ِٗوحۇَ صېگْٗ ئِٗب ئبصَٖ پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ٍېٕىؽب وېٍىپ،  ِٗغؽۇي ئىضى، ئبثضۇٌالھ ئىجٕي ئۇِّۇ

ئۇٔىڭضىٓ ِٗضىٍٗ ضوراغمب ثبغٍىضى. ثۇ ۋالىححب پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالَ چىراٍىٕي ئ زگٗرجحي ۋٖ 

 جۈرصى. 

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ئۇٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي ٔٗصىٓ ثىٍىطْٗ؟ ثٌٗىي ئۇ ضٗٔضىٓ ضورا  3_  2

ٍىػي ٍبوي و پرٖن ئىجرٖت ۋٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت ھبضىً لىٍىػي ئ گىٕىع ئبرلىٍىك ٔٗپطىٕي پبو

 ِۇِىىٓ ئىضى. 

[ ضْٗ ضېٕىڭ صٖۋىحىڭضىٓ ئ زىٕي ثىھبجٗت ضبٔبٍضىؽبْ ئبصِٖگٗ ٍۈزٌىٕىۋاجىطْٗ ۋٖ 6_  4

 ئۇٔىڭ ض زىگٗ لۇالق ضېٍىۋاجىطْٗ. ئۇ ئبصَٖ وۇـرىضىٓ پبوالّٔىطب، ضبۈب ٔېّٗ زىَىٕي ثبر؟

و رۈغىٗ ۋٖ ضېٕىڭ صٖۋىحىڭٕي ئبۈالغمب لىسىمىپ ٍېٕىڭؽب ٍۈگۈرۈ  [ ئِّٗب ضېٕي 15_  7

وٌٗگْٗ ۋٖ ئىٍىُ جٌٗٗ  لىٍىػحب وِٗچىٍىه ضبصىر لىٍىپ لوٍۇ  ئبٌالھٕىڭ ؼٗزىپىگٗ ئۇچرا  

لېٍىػحىٓ لورلىضىؽبْ وىػىگٗ وٌٗطٗن، ضْٗ ئۇٔىڭؽب لبرىّبٍۋاجىطْٗ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ 

ىچىگٗ ئبٌؽبْ ثۇ ضۈرٖ ضبۈب ۋٖ ئىجرٖت ئېٍىػٕي سبٌىؽبْ ئۇٔضاق لىٍّىؽىٓ. ھىضاٍٗجٕي ئ ز ئ

ھٗرلبٔضاق ئبصِٖگٗ ئۈگۈجحۇر. سبٌىؽبْ ئبصَٖ ئبٌالھٕي ٍبص ئٗجطۇْ، ئۇٔىڭ ۋٖھَىگٗ ئٗگٗغطۇْ. 

ئبٌالھٕىڭ ۋٖھَي لۇرئبْ ثوٌۇ ، ئۇ لىّّٗجٍىه، ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه پبن ضٗھىپىٍٗرگٗ 

 لوٌي ثىٍْٗ پۈجۈٌگْٗ وىحبثحۇر.ھ رِٗجٍىه، ٍبسػي پۈجۈوچي پٗرىػحىٍٗرٔىڭ 

[ وبپىر ئىٕطبٔؽب ٌٗٔٗت ثوٌطۇْ، ئۇ ئبزاثمب صۇچبر ثوٌطۇْ، ئۇٔىڭ وبپىرٌىمي 12_  16

ٔېّىضېگْٗ ٍبِبْ! ئبٌالھٕىڭ ئۇٔي صٖضٍٗپحٗ ٔېّىضىٓ ٍبراجمبٍٔىمىٕي و رِىضىّۇ؟ ئبٌالھ ئۇٔي 

ٌۈ  جبوبِۇٌالغحۇرصى ۋٖ ئبثىّٗٔىَضىٓ ٍبراجحي، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭ ئٗزاٌىرىٕي ثبضمۇچالرؼب ث 

ئ ٌچٍِٗىه لىٍضى. ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىك ٍوٌٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىپ ثٗرصى. ئبٔضىٓ 

ئۇٔي ۋاپبت لىٍضۇرۇ  لٗثرىگٗ وىرگۈزصى. ئبٔضىٓ ئبٌالھ ئۇٔىڭضىٓ ھېطبة ئېٍىع ئۈچۈْ ئۇٔي 

ٔضٖن ۋٖ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، سبٌىؽبْ ۋالىححب جىرىٍضۈرىضۇ. ئىع ھٗرگىس ئۇ وبپىر ئىٕطبْ صېگٗ



ھٗلىمٗت غۇوي، ئۇ وبپىر ئىٕطبْ ئبٌالھٕىڭ ثۇٍرۇؼبٍٔىرىٕي ئورۇٔضىّىضى، ئبٌالھمب ئىّبْ 

 ئېَحّىضى، ئۇٔىڭؽب ئىحبئٗت لىٍىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍّىضى. 

 _  [ ئىٕطبْ ئوٍال  ثبلطۇْ، ئبٌالھ ئىٕطبْ ھبٍبجىٕىڭ ئوزۇلي ثوٌؽبْ ٍېّٗن21_  13   

رٔي لبٔضاق ٍبراجحي؟ غٗوطىسوي، ثىس ٍٗر ٍۈزىگٗ زور ِىمضارصا ٍبِؽۇر ٍبؼضۇرصۇق، ئبٔضىٓ ئىچّٗوٍٗ

زېّىٕٕي ئۇٔىڭضىٓ جۈرٌۈن ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىع ثىٍْٗ ٍبرصۇق. زېّىٕضا صأٍىك زىرائٗجٍٗرٔي، 

ن ئۈزۈِٕي، چبرۋىالرٔىڭ ٍېّٗوٍىرىٕي، زٍٖحۇٕٔي، سورِىٕي، صٖرٖسٍىرى لوٍۇق ثبؼالرٔي، جۈرٌۈ

ِېۋىٍٗرٔي، ئوت _ چ پٍٗرٔي ئ ضحۈرۈ  ثٗرصۇق. ثۇالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي ضىٍٗرٔىڭ ۋٖ 

 چبرۋىٍىرىڭالرٔىڭ ِٗٔپٗئٗجٍىٕىػي ئۈچۈْ ٍبراجحۇق. 

[ لىَبِٗجٕىڭ لۇاللالرٔي گبش لىٍىۋېحىضىؽبْ لبجحىك ئبۋازى وٌٗگْٗ چبؼضا، ئٗٔٗ غۇ 26_  22 

ٕىڭ لېرىٕضىػىضىٓ، ئبٔىطىضىٓ، ئبجىطىضىٓ، وۈٔضٖ ئىٕطبْ ئۇ وۈٔضىىي لورلۇٔچ ضٗۋٖثٍىه ئ زى

 ئۇ وۈٔضٖ ھٗروىُ ئ ز ؼېّي ثىٍٗٔال ثوٌۇ  وېحىضۇ. . ئبٍبٌىضىٓ ۋٖ ثبٌىٍىرىضىّٕۇ لبچىضۇ

[ ئۇ وۈٔضٖ جٕٗٔٗت ئٗھٍىٕىڭ ٍۈزٌىرىضىٓ ٔۇر، وۈٌىٗ ۋٖ سۇغبي _ سۇراٍِىك ٍېؽىپ 36_  27 

 جۇرىضۇ، صوزار ئٗھٍىٕىڭ ٍۈزٌىرى چبڭ _ جوزاْ ثبضمبْ ۋٖ لبرىضا  وٗجىْٗ ثوٌىضۇ.

[ ئۇالرٔىڭ ٍۈزٌىرىٕي سبرٌىك لبپٍىۋاٌىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ئبٌالھٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ 31_  31 

ْ، ئۇٔىڭ ئبٍٗجٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھ ھبراَ لىٍؽبْ ئىػالرؼب جۈرئٗت لىٍؽبْ جۇزوورٌۇق لىٍؽب

 گۇٔبھىبر وبپىرالرصۇر.

  



 جٗوۋىر ضۈرىطى

  

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ۇٌحۇزالر ج وۈٌگْٗ ۋٖ ٍورۇلٍۇلي ٍولبٌؽبْ، [ وۈْ ٍ گىٍىپ، ئۇٔىڭ ٔۇرى ئ چىْٗ، 13ٍ_  1

، ثوؼبز ج گىٍٗر لوزؼىٍىپ وٗجىْٗ ٍٗر ٍۈزىضىٓ پبرچىٍىٕىپ جوزأضٖن جوزۇ جبؼالر 

ثىرىضىٓ لىطبش ئېٍىع ئۈچۈْ جوپالٔؽبْ، صېڭىسالر ئوت _  جبغٍىۋېحىٍگْٗ، ٍبۋاٍي ھبٍۋأالر ثىر

لىس ثوۋالالرٔي جىرىه و ِۈۋٖجىْٗ  ثوٌۇ  ٍبٔؽبْ، جبٔالر ئ زىٕىڭ ئوسػبغٍىرىؽب لوغۇٌؽبْ،

ضْٗ لبٍطي گۇٔبھ »زاٌىّالرٔي پۇغبٍّبْ لىٍضۇرۇظ ئۈچۈْ، جىرىه و ِۈۋېحىٍگْٗ لىس ثوۋالحى9ٓ 

صٖ  ضوراٌؽبْ، ٔبِٗ _ ئِٗبٌالر ئېچىٍؽبْ، ئبضّبْ ٍۈزى ئېچىپ « ثىٍْٗ ئ ٌحۈرۈٌگْٗ ئىضىڭ؟

ٕٗت جٕٗٔٗت ئٗھٍي ثوٌؽبْ جٗلۋاصار جبغالٔؽبْ ۋٖ ئورٔىضىٓ ٍولبٌؽبْ، صوزار لىسىحىٍؽبْ، جٗٔ

وىػىٍٗرگٗ ٍېمىٕالغحۇرۇٌؽبْ چبؼضا، ھٗر ئبصَٖ ئ زىٕىڭ ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىمحىٓ ٔېّىٍٗرٔي 

 لىٍؽبٍٔىمىٕي ثىٍىضۇ.

[ ئبٌالھ وۈٔضۈزى و رۈٍّٔٗضىؽبْ ۋٖ پبجىضىؽبْ ۋالحىضا ٍوغۇرۇٔىضىؽبْ ضٍَٗبرٖ 11_  14 

ٍۇٌحۇزالر ثىٍْٗ، لبراۈؽۇٌۇلٕي ئېٍىپ وٌٗگْٗ وېچٗ ثىٍْٗ، ٍورۇغمب ثبغٍىؽبْ ضۈثھي ثىٍْٗ 

لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ثۇ لۇرئبْ ھ رِٗجٍىه، ثۇٍرۇٌؽبْ ئىػٕي ئورۇٔضاغحب وۈچٍۈن، ئبٌالھٕىڭ 

ضبالِٗت ئېٍىپ _  بھىضا ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه، پٗرىػحىٍٗرٔي ثبغمۇرىضىؽبْ، ۋٖھَىٕي ضبقصٖرگ

جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالَ ئبٌالھحىٓ ِۇھِّٗٗص  —چۈغۈغحٗ ٔبھبٍىحي ئىػٗٔچٍىه ئٌٗچي 

 ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئېٍىپ وٌٗگْٗ ۋٖھَىضۇر.

ِّٗص [ ضىٍٗر ثىٍىضىؽبْ ِۇھِّٗٗص ِٗجٕۇْ ئِٗٗش. غٗوطىسوي، ِۇھ14ٗ_  11

ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئ زىگٗ ۋٖھَي ئېٍىپ وېٍىضىؽبْ جىجرىٍٕي، ِٗوىىٕىڭ وۈْ چىمىع جٗرىپىگٗ 

جبٍالغمبْ ھىرا ؼبرىضىىي روغْٗ ئۇپۇلحب، ئ زىٕىڭ ئٗضٍىضىىي غٗوٍي ثىٍْٗ جۇٔجي لېحىُ 

و رگْٗ ئىضى. ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ۋٖھَىٕي ٍٗجىۈزۈغحٗ ثېشىً ئِٗٗضحۇر. ثۇ لۇرئبْ 

ىڭ رٖھّىحىضىٓ لوؼالٔؽبْ ٌٗٔىحي غٍٗحبٕٔىڭ ض زى ئِٗٗش، ثٌٗىي ئبٌالھٕىڭ ض زى ۋٖ ئبٌالھٕ

 ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب لىٍؽبْ ۋٖھَىطىضۇر.



پبوىححىٓ وېَىٓ، لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىػحب ضىٍٗرٔىڭ _  [ ِۇغۇٔضاق وٗضىىٓ صٌٖى18ً_  15 

ٔٗضىھٗجحۇر. _  ىَٗت ئۈچۈْ پٗلٗجال ۋٖزئٗلٍىڭالر ٔٗگٗ وېحىپ ثبرىضۇ؟ ثۇ لۇرئبْ پۈجىۈي ئىٕطبٔ

ضىٍٗرٔىڭ ئبراۈالرصا ھٗلىمٗت ۋٖ ئىّبْ ئۈضحىضٖ ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇغٕي سبالٍضىؽبْ وىػىٍٗر 

ٔٗضىھٗجحۇر. ضىٍٗر ثۇٔضاق ِۇضحٗھىَٗ جۇرۇغمب پٗلٗت ثبرچٗ سبالٍىمٕىڭ رٖثجي _  ئۈچۈّٔۇ ۋٖز

 ئبٌالھ ئىراصٖ لىٍؽبٔضىال لبصىر ثوالالٍطىٍٗر.

  



 ئىٕفىحبر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ ئبضّبْ ٍېرىٍؽبْ، ئۇٔىڭ ٔىساِي ثۇزۇٌؽبْ، ٍۇٌحۇزالر ج وۈٌگْٗ، ئبٌالھ صېڭىسالرٔي ثىر 4_  1

ئ ٌۈوٍٗر جىرىٍضۈرۈٌۈ  _ ثىرىگٗ لوغۇۋٖجىْٗ ۋٖ ضۈٍي جۈگٗ  وٗجىْٗ، لٗثرىٍٗرصىىي 

چىمىرىٍؽبْ چبؼضا، ھٗرثىر ئبصَٖ ئىٍگىرى _ وېَىٓ لىٍؽبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ھِّٗىطىٕي ثىٍىضۇ 

 ۋٖ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي و رىضۇ.

_  [ ئي ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىر ئىٕطبْ! ضېٕىڭ ضبٔطىسٌىؽبْ ئبجب7_  5

ۋٖ ئىجبصٖجىٗ ھٗلٍىك ثوٌؽبْ وٗرٍِٖىه رٖثجىڭگٗ ئبضىٍَىك لىٍىػىڭضا  ئېھطبْ ئىگىطي، غۈوۈرگٗ

ضېٕي ٔېّٗ ئبٌضا  لوٍضى؟ ئبٌالھ ضېٕي ٍبرىحىپ، ئٗزاٌىرىڭٕي ثېجىرىُ، لبِىحىڭٕي جۈز لىٍؽبْ، 

ئٗزاٌىرىڭٕي ۋٖزىپٗۈٕي ئ جٗغىٗ لبصىر لىٍؽبْ ۋٖ ضېٕي ئ زى سبٌىؽبْ غٗوىٍگٗ وىرگۈزگْٗ زات 

 ئِٗٗضّۇ؟!

ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ضىٍٗر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ضىٍٗرٔىڭ ئبٌالھمب  _  11_  8

ئىجبصٖت لىٍىػٕي لوٍۇ ، ِٗسٍۇلبجمب چولۇٔؽبٍٔىمىڭالر ئوپئوچۇق ئبزؼۇٍٔۇلحۇر. ثٌٗىي  

 ضىٍٗر ھېطبة ئېٍىع ۋٖ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع وۈٔي ثوٌؽبْ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئىٕىبر

  ئۈضحۈۈالرصا ضىٍٗرٔي و زىحىپ جۇرؼۇچي، لىٍّىػىڭالرٔي لىٍىۋاجىطىٍٗر. )ئۇٔحۇِبۈالروي

ٍېسىپ جۇرؼۇچي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ھ رِٗجٍىه پٗرىػحىٍٗر ثبر. ئۇالر ضىٍٗرٔىڭ 

ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌِٗٗىڭالرٔي  _  ھٗرلبٔضاق ئٌِٗٗىڭالرٔي جوٌۇق ٍېسىپ جۇرىضۇ، ٍبسػي

 ثىٍىپ جۇرىضۇ.

ھولۇلٍىرىٕي ئبصا _  ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھٗقغۈثھىطىسوي، ئبٌالھٕىڭ ۋٖ _  _ غٗن 12

 لىٍؽبْ جٗلۋاصار وىػىٍٗر چولۇَ جٕٗٔٗجحٗ ثوٌىضۇ. 

ھولۇلٍىرىٕي زاٍٗ  _  ئبٌالھٕىڭ ھٗلٍىرىٕي ۋٖ ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ھٗق  _  15_  13

ب  جۇرؼبْ لىٍىۋٖجىْٗ گۇٔبھىبرالر چولۇَ صوزاسحب ثوٌىضۇ. لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر صوزاسٕىڭ ٍبٌمۇٔج

 ئوت ئبزاثىٕي جېحىَضۇ، ئۇالر صوزاسحىٓ ٍب لېچىپ وېحٌٍّٗٗضۇ  ٍبوي ئ ٌۈ  لۇجۇالٌّبٍضۇ.

ضْٗ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ لبٔضاق وۈْ ئىىٍٗٔىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ راضححىٕال ضْٗ  _  18_  16

ٗ لىَبِٗت وۈٔىٕىڭ لبٔضاق وۈْ ئىىٍٗٔىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ ئۇ ھېچمبٔضاق ثىر ئبصَٖ ٍٗٔٗ ثىر ئبصِٖگ



لىٍچٗ ٍبرصَٖ ثېرٌٍّٖٗضىؽبْ وۈٔضۇر، ئۇ وۈٔضٖ ھ وۈَ لىٍىع ھېچىىُ جٗڭ وېٌٍٍّٗٗضىؽبْ، 

 ھېچىىُ جبالظ _ جبرجىع لىٍّبٍضىؽبْ ۋٖ ھېچىىُ لٗھر لىالٌّبٍضىؽبْ ٍېگبٔٗ ئبٌالھمب سبضحۇر.

  



 ِۇجٗففىفيٓ ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 

ئ ٌچِٗضٖ ۋٖ جبرازىضا وَٗ ثٗرگۈچىٍٗر لبجحىك ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ. ئۇالر وىػىٍٗرصىٓ  _  3_  1

ئ ٌچٗ  ئبٌؽبٔضا جوٌۇق ئبٌىضۇ، وىػىٍٗرگٗ ئ ٌچٗ  ٍبوي جبرجىپ ثٗرگٗٔضٖ ثوٌطب وَٗ ثېرىضۇ. وَٗ 

ٗر لبجحىك ئبزاثمب جېگىػٍىه ثوٌؽبْ ٍٗرصٖ، وىػىٍٗرٔىڭ ھٗلمىٕي ئوؼرىٍىؽبْ، ٍوٌطىسٌىك ثٗرگۈچىٍ

لىٍىپ ٍٗۋاٌؽبْ ۋٖ ئۇالرٔي زىَبْ _ زٖسّٗجٍٗرگٗ ئۇچراجمبٔالرٔىڭ ھبٌي لبٔضاق ثوٌّبلچي؟ ئٌٗۋجحٗ 

وَٗ جبرجىپ  ئۇالر ئبٌضىٕمىالرصىٓ ثٗورٖن لبجحىك ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ. وىػىٍٗرگٗ جبرجىپ ثٗرگٗٔضٖ

ثېرىضىؽبْ ئبغۇ ئىٕطبٔالر ئبٌالھٕىڭ ئۇالرٔي ئبسىرٖجحٗ جىرىٍضۈرىضىؽبٍٔىمىؽب، لىٍّىػٍىرىضىٓ ھېطبة 

 ئبٌىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػِّٗٔٗضۇ؟

ئۇالر لورلۇٔچٍۇق ثۈٍۈن ثىر وۈٔضٖ جىرىٍضۈرىٍىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ ئىٕطبٔالر ئبٌالھٕىڭ  _  5_  4

ھۇزۇرىضا جىه جۇرىضۇ، ئبٌالھ ئۇالرٔىڭ ٍٍِٗي ئبز ثوٌطۇْ ٍبوي و   ثوٌطۇْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىضىٓ 

 ھېطبة ئبٌىضۇ. ئۇالر ئۇ وۈٔضٖ ئبٌٍِٗٗرٔىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب جبِبِْٗ ثوٍطۇٔؽۇچىضۇر. 

ھٗلىمٗت غۇوي، گۇٔبھىبرالرٔىڭ ئبلىۋىحي ۋٖ ثبرىضىؽبْ جبٍي ئىٕحبٍىٓ جبر جبً  _   8_  6

ثوٌىضۇ. ئۇٔىڭ لبٔضاق جبر جبً ئىىٍٗٔىىىٕي ضْٗ ثىٍِٗطْٗ؟ ئۇ ِٗۈگۈٌۈن جۈرِٗ ۋٖ لبجحىك 

 . ئبزاثحۇر. ئۇ گۇٔبھىبرالرؼب ئبٌضىٓ ثٌٗگىٍىٕىپ ثوٌؽبْ جبٍضۇر، ئۇٔىڭؽب وَٗ _ زىَبصٖ لىٍىّٕبٍضۇ

لىَبِٗت وۈٔىٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر ئۇ وۈٔضٖ لبجحىك ئبزاثمب صۇچبر ثوٌىضۇ.  _  16_  16

لىَبِٗت وۈٔىٕي پٗلٗت ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ، گۇٔبھىبر ئبصِٖال ئىٕىبر لىٍىضۇ. ئۇٔىڭؽب لۇرئبْ 

رگىس وبپىرالر صٍٖضۇ. ئٌِٗٗىَٗت ھٗ« ثۇ لٗصىّىىٍٗرٔىڭ ئٗپطبٔىٍىرىضۇر»ئبٍٗجٍىرى ئولۇ  ثېرىٍطٗ، 

گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ثٌٗىي ئۇ ئبٌالھٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ۋٖھَي لىٍؽبْ 

ض زىضۇر. ئۇالر گۇٔبھٕي لىٍىۋېرىپ صىٍٍىرى لبرىَىپ وٗجىٍٗٔىىحىٓ، صىٍٍىرى ثۇ لۇرئبٔؽب ئىّبْ 

ئِٗٗش، ثٌٗىي  وٌٗحۈرۈغحىٓ جوضۇٌۇ  لبٌؽبْ. ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇ وبپىرالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن

ئۇ وبپىرالر لىَبِٗت وۈٔىضٖ ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕي و رۈغحىٓ ِٗھرۇَ لىٍىٕىضۇ. )ثۇ ئبٍٗت 

ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ جٕٗٔٗجحٗ ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕي و رىضىؽبٍٔىمىؽب صاالٌٗت لىٍىضۇ . ئبٔضىٓ ئۇ وبپىرالر 

ضا ئبزاثٍىٕىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرؼب9 ئٌٗۋٖجحٗ صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ ۋٖ صوزاسٕىڭ ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه ئوت ئبزاثى

 صېَىٍىضۇ. « ضىٍٗر ئىٕىبر لىٍؽبْ جبزا ِبٔب ِۇغۇصۇر»



ھٗلىمٗت غۇوي، ٍبسػىالرٔىڭ )ٍٗٔي جٗلۋاصارالرٔىڭ  ٔبِٗ _ ئِٗبٌي  _  11_  17

جٕٗٔٗجحىىي ئبٌىٌ ِٗرجىۋىٍٗرصٖ ثوٌىضۇ.  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ ئبٌىٌ ِٗرجىۋىٍٗرٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي 

زىَبصٖ  –ئِٗبٌي ٍېسىٍىپ ثوٌؽبْ ثوٌۇ ، ئۇٔىڭؽب وَٗ  –ِٗطْٗ؟ ٍبسػىالرٔىڭ ٔبِٗ ضْٗ ثىٍ

 لىٍىّٕبٍضۇ، ئۇٔىڭضىٓ ئبٌالھٕىڭ ھٗرلبٍطي ئبضّبٔالرصىىي ٍېمىٓ پٗرىػحىٍىرى سٗۋٖرصار ثوٌىضۇ. 

غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍؽبْ راضحچىً وىػىٍٗر ئٌٗۋٖجحٗ ئېطىً  _  17_  11

ٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ، ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىؽب ۋٖ ئ زٌىرىگٗ ھبزىرالٔؽبْ ِۇوبپبجالرؼب لبرا  جٕٗٔٗجٍٗرصٖ، ج

ھبالۋٖجٕىڭ ئىپبصىٍىرىٕي و رىطْٗ. ئۇالر  _  ئوٌحۇرۇ  ٔېّٗجٍىٕىضۇ. ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرىضىٓ ھۇزۇر

. ئبؼسى پېچٗجٍٗٔگْٗ، ئٗڭ ئبسىرلي ٍۇجۇِىّۇ ئىپبر پۇراٍضىؽبْ ضب  غبراة ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىضۇ

ثٗضٍٗغّٗوچي ثوٌؽبٔالر ِۇغۇ ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍٗرگٗ ئېرىػىع ٍوٌىضا ثٗضٍٗغطۇْ! ئۇ غبراثمب 

صٖ  ئبجىٍىضىؽبْ ثىر ثۇاللٕىڭ ضۈٍي ئبرىالغحۇرۇٌؽبْ ثوٌىضۇ. ئۇ ثۇالق « جٗضٕىُ»جٕٗٔٗجحىىي 

 ئبٌالھٕىڭ جٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىٕىڭ ئىچىپ ٔېّٗجٍىٕىػي ئۈچۈْ جٍَٗبرالٔؽبْ ثۇاللحۇر. 

غٗوطىسوي، ئۇ گۇٔبھىبر وبپىرالر صۇَٔبصا ِۇئّىٍٕٗرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىپ وۈٌٗجحي،  _  22_  18

ِۇئّىٍٕٗر ئۇالرٔىڭ ئبٌضىضىٓ ئ جطٗ ئۇالرؼب لبرا  ئ زئبرا و ز لىطىػبجحي، ئ ٍٍىرىگٗ لبٍحمبٔضا ئ ً 

ّٗص ئىچىضىىىٍىرى ثىٍْٗ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ؼٍٗۋىحىٕي لىٍىپ ھۇزۇرٌىٕبجحي. ئۇ وبپىرالر ِۇھِٗ

« ثۇالر ِۇھِّٗٗصوٗ ئٗگٗغىْٗ ئبزؼۇٔالرصۇر»ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىٕي و رضٗ، 

صېَىػٗجحي. ھبٌجۇوي، ئۇ گۇٔبھىبر وبپىرالر ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ضبھبثىٍىرىٕي 

 و زىحىػىٗ ئٗۋٖجىٍگْٗ ئِٗٗش. 

ىگٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىح – 23

 ِۇئّىٍٕٗر لىَبِٗت وۈٔي صۇَٔبصا ئ زٌىرىٕي ِٗضشىرٖ لىٍؽبْ وبپىرالرٔي ِٗضشىرٖ لىٍىضۇ.

ِۇئّىٍٕٗر جٕٗٔٗجحٗ ئبٌىٌ جٗسحٍٗرگٗ ٍ ٌىٕىپ ئوٌحۇرۇ ، ئبٌالھ ئ زٌىرىگٗ ئبجب  _25_  24

ئىىراَ ۋٖ ئېطىً ٔېّٗجٍٗرگٗ لبرا  جبِبغب لىٍىضۇ. ثۇ ٔېّٗجٍٗرٔىڭ ئىچىضىىي ئٗڭ –لىٍؽبْ ئىسزٖت 

ي وبجحب ٔېّٗت ئبٌالھٕىڭ جبِبٌىٕي و رۈغحۇر. وبپىرالر صۇَٔبصىىي لىٍّىػٍىرىؽب جېگىػٍىه جبزاضىٕ

جبرجحىّۇ؟ ھٗئٗ، ئۇالر ئٌٗۋٖجحٗ ثبرٌىك ٍبِبٍٔىمٍىرىٕىڭ ۋٖ گۇٔبھٍىرىٕىڭ جبزاضىٕي ئٗڭ ِۇۋاپىك ۋٖ 

 ئٗڭ ئبصاٌٗجٍىه ھبٌضا جبرجىضۇ. 

 

  



 ئىٕشىمبق ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

« ٍېرىٍؽىٓ»وۈٔي ئبضّبْ ٍېرىٍؽبْ، ثۇٌۇجالر ثىٍْٗ پبرچىالٔؽبْ، رٖثجىٕىڭ [ لىَبِٗت 4_  1

صېگْٗ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔۇغمب الٍىك ثوٌؽبْ، زېّىٓ ضوزۇٌؽبْ 

ثىرىگٗ ئۇرۇٌؽبْ، زېّىٓ لوٍٕىضىىي ئ ٌۈوٍٗرٔي ضىرجمب چىمىرىپ _  ۋٖ وېڭٍٗگْٗ، جبؼالر ثىر

بٌؽبْ، رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ ئىحبئٗت لىٍؽبْ ۋٖ رٖثجىٕىڭ ئِٗرىگٗ ثوٍطۇٔۇغمب الٍىك لۇرۇلضىٍىپ ل

 ٍبِبْ ثبرٌىك ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ٔٗجىجىطىٕي و رىضۇ. _  ثوٌؽبْ چبؼضا، ھٗرثىر ئبصَٖ ٍبسػي

ٍبِبْ _  _ ئي ئىٕطبْ! غٗوطىسوي، ضْٗ ئبٌالھ جٗرٖپىٗ ئىٍگىرىٍٗۋاجىطْٗ، ٍبسػي 5

ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىطْٗ، ئبٔضىٓ لىَبِٗت وۈٔي ئبٌالھمب ئۇچرىػىطْٗ. غۇ چبؼضا ئبٌالھ ضېٕىڭ 

 ئٌِٗٗىڭگٗ ئ ز پٗزٌي ثىٍْٗ ٍبوي ئبصاٌىحي ثىٍْٗ ھ وۈَ لىٍىضۇ. 

[ ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئوڭ لوٌىؽب ثېرىٍگْٗ ئبصَٖ رٖثجىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ِۇئّىٓ ئبصَٖ 8_  6

ئبضبْ ھېطبة ئېٍىٕىضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجحىىي ئبئىٍىطىگٗ سۇغبي _ سۇراَ  ثوٌۇ ، ئۇٔىڭضىٓ ٔبھبٍىحي

 لبٍحىضۇ.

[ ٔبِٗ _ ئِٗبٌي ئبرلب جٗرىپىضىٓ ثېرىٍگْٗ ئبصَٖ رٖثجىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىر ئبصَٖ 14_  16 

صٖ  ۋارلىراٍضۇ ۋٖ الۋۇٌضا  جۇرؼبْ صوزار ئوجىؽب وىرىضۇ. « ۋاً ئ ٌۈپال لۇجۇٌطبِچۇ!»ثوٌۇ ، ئۇ 

سوي ئۇ ئبصَٖ صۇَٔبصىىي ئبئىٍىطىضٖ غبص _ سۇراَ ۋٖ ھبوبۋۇر ئىضى، ئبلىۋىحي ھٗلمىضٖ غٗوطى

ئوٍالّٔبٍححي، چۈٔىي ئۇ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىع ئۈچۈْ رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحّبٍّْٗ صٖ  

گۇِبْ لىالجحي. ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇ گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش، ئبٌالھ ئۇٔي جىرىٍضۈرىضۇ ۋٖ 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ئبٌىضۇ، ئبٔضىٓ ئۇٔىڭؽب ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.  _  ؽبْ ٍبسػيلىٍ

ھٗلىمٗجْٗ رٖثجي ئۇٔي ٍبراجمبْ وۈٔىضىٓ جبوي ئبسىرٖجحٗ جىرىٍضۈرگٗٔگٗ لٗصٖر، ئۇٔىڭ ئٗھۋاٌىٕي 

 ثىٍىپ ۋٖ و زىحىپ جۇرؼبْ ئىضى.

ثىٍْٗ، وېچٗ ۋٖ وېچىضٖ جوپالٔؽبْ [ ئبٌالھ وۈْ پېحىع ۋالحىضا لىسارؼبْ غٗپٗق 18_  15

ھبٍۋاْ، ھبغبرت لبجبرٌىك ٔٗرضىٍٗر ثىٍْٗ، جوٌۇْ ئبً ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ئي 

ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر ِٗٔىَضىٓ ٌٗسحٗ لبٔؽب، ئۇٔىڭضىٓ پبرچٗ گ غىٗ، ئبٔضىٓ جبْ وىرگۈزۈٌگْٗ 

_  ؽبْ ھٗرسىً ثبضمۇچالرؼب، ثىرئىٕطبٔؽب، ئبٔضىٓ ئ ٌگٗٔگٗ، ئبٔضىٓ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػىىچٗ ثوٌ



ثىرىگٗ ئوسػىّبٍضىؽبْ ئٗھۋاٌالرؼب ٍ جىىٍىپ جۇرىطىٍٗر. )ئبٌالھ ئ زى سبٌىؽبْ ِٗسٍۇلبجٕىڭ 

ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىضۇ، ئِّٗب ئىٕطبْ ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍطب 

 ثوٌّبٍضۇ .

ىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔي ئبٌالھمب ۋٖ ئبسىرٖت [ ئۇالرؼب ئبٍٗجٍٗر ئېٕىك ثبٍبْ لىٍىٕؽبٔض13_  16

وۈٔىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ جوضمبْ ٔٗرضٗ زاصى ٔېّٗ؟ ئۇالر ئ زٌىرىگٗ لۇرئبْ ئولۇ  ثېرىٍگْٗ 

چبؼضا ٔېّىػمب ضٗجضٖ لىٍّبٍضۇ؟ ٔېّىػمب لۇرئبٔضا وٌٗگْٗ ھٗلىمٗجٍٗرگٗ ئىػٍّٗٔٗضۇ؟ چۈٔىي 

ىڭؽب لبرغي جۇرۇغحۇر. ئبٌالھ ئۇالر صىٍٍىرىضا وبپىرالرٔىڭ لىٍىمي ھٗلىمٗجٕي ئىٕىبر لىٍىع ۋٖ ئۇٔ

ٍوغۇرؼبْ ٔٗرضىٍٗرٔي ۋٖ لۇرئبٕٔىڭ ھٗق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇ  ئۇٔي لوثۇي لىٍّبضٍىمحب چىڭ 

جۇرۇۋاجمبٍٔىمىٕي ئوثضاْ ثىٍىضۇ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇالرؼب ئبٌالھٕىڭ لبجحىك ئبزاة جٍَٗبرٌىؽبٍٔىمي 

 ھٗلمىضٖ سۇظ سٗۋٖر ثٗرگىٓ. 

ئِّٗب ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ئبٌالھ ئ زٌىرىگٗ پٗرز لىٍؽبْ  _ 14

 ئٌٍِٗٗٗرٔي ئورۇٔضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبسىرٖجحٗ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضىؽبْ ۋٖ وېّىَىپ وٗجٍّٗضىؽبْ ئٗجىر

 ِۇوبپبت ثبر. _ 

 



 بۇرۇج ضۈرىطى

 

 ِېھرىجبْ ئبٌالھ ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ 

[ ئبٌالھ وۈْ ثىٍْٗ ئبً ئبٍٍىٕىپ جۇرىضىؽبْ ئورثىحىالرؼب ئىگٗ ئبضّبْ ثىٍْٗ، ئبٌالھ 8_  1

سبالٍىمٕي جوپالٍضىؽبٍٔىمىؽب ۋٖصٖ لىٍؽبْ لىَبِٗت وۈٔي ثىٍْٗ، ئۇ وۈٔضٖ گۇۋاھ ثوٌؽۇچي ۋٖ گۇۋاھ 

ضىىي، ِۇئّىٍٕٗرٔي ئبزاثالظ ئۈچۈْ، چوۈمۇر ئورٖن ووال ، لىٍىٕؽۇچىالر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صې

ئۇٔىڭؽب الۋۇٌضا  و ٍۈ  جۇرؼبْ ئوجٕي ٍبٔضۇرؼبْ، ئ زٌىرى ئورٖوٕىڭ ٌېۋىضٖ ئوٌحۇرۇ ، ئ زٌىرىٕىڭ 

ِۇئّىٍٕٗرٔي ئوجحب و ٍضۈرۈ  لىَٕبۋاجمبٍٔىمىٕي جبِبغب لىٍؽبْ زاٌىّالرؼب ٌٗٔٗت ثوٌطۇْ! ئۇ زاٌىّالر 

لٗت ئۇالرٔىڭ ئٗڭ وۈچٍۈن، ھِّٗىگٗ ؼبٌىت، ض زٌىرىضٖ، ئىػٍىرىضا ۋٖ ِۇئّىٍٕٗرٔي پٗ

ضۈپٗجٍىرىضٖ ِٗصھىَٗگٗ الٍىك، ئبضّبٔالرٔىڭ ۋٖ زېّىٕٕىڭ پبصىػبھٍىمي ئىٍىىضٖ ثوٌؽبْ ئبٌالھمب 

ئىّبْ ئېَحمبٍٔىمي ئۈچۈٔال غۇٔضاق لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ ئبزاثٍىؽبْ ئىضى. ئبٌالھ ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي 

 ىضۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر. و رۈ  جۇرؼۇچ

_ ِۇئّىٓ ئٗرٌٗرٔي ۋٖ ِۇئّىٓ ئبٍبٌالرٔي صىٕىضىٓ ٍبٔضۇرۇظ ئۈچۈْ ئوت ثىٍْٗ و ٍضۈرۈ   16

ئبزاثٍىؽبٔضىٓ وېَىٓ جٗۋثٗ لىٍّىؽبٔالر لىَبِٗت وۈٔي جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئبزاثىؽب صۇچبر ثوٌىضۇ، ئۇالرؼب 

 اثي ثىٍْٗ ئبزاة لىٍىٕىضۇ.الۋۇٌضا  جۇرؼبْ لبجحىك ئوت ئبز

_ ئبٌالھمب، ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ ۋٖ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبٔالرؼب  11

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ  –وٌٗطٗن، غٗوطىسوي، ئۇالر لٗضىرٌىرىٕىڭ ۋٖ صٖي 

 جۇرىضىؽبْ جٕٗٔٗجٍٗرگٗ وىرىضۇ. ثۇ چوڭ ِۇۋٖپپٗلىَٗجحۇر.

ٗوطىسوي، رٖثجىڭٕىڭ صۈغٍّٗٔىرىضىٓ ئبٌىضىؽبْ ئىٕحىمبِي ۋٖ ئۇالرؼب غ _  15_  11

ثېرىضىؽبْ جبزاضي ھٗلىمٗجْٗ لبجحىمحۇر. ئبٌالھ ھٗلىمٗجْٗ ئىٕطبٔالرٔي  ٍولحىٓ ثبر 

لىٍىضىؽبْ، ئۇالرٔي ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ ھبٍبجمب لبٍحۇرىضىؽبْ زاجحۇر. ئبٌالھ جٗۋثٗ لىٍؽبْ 

حي ِٗؼپىرٖت لىٍؽۇچىضۇر، ِۇئّىٓ، جٗلۋاصار ثٗٔضىٍىرىٕي ثٗٔضىطىٕىڭ گۇٔبھٍىرىٕي ٔبھبٍى

وٗرِٖضٖ چېىىگٗ ٍٗجىْٗ _  ئبالھىضٖ صوضث جۇجمۇچي زاجحۇر، ئٗرغٕىڭ ئىگىطىضۇر، پٗزي

ئۇٌۇغ زاجحۇر، سبٌىؽىٕىٕي لىٍؽۇچىضۇر، ئۇٔي لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ئىػىضىٓ جوضۇۋاٌؽۇچي 

 ٍولحۇر.



پىرئٗۋْ  —ىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالر جوپىٕىڭ [ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب پٍٗؽِٗجٗر11ٌ_  16 

ۋٖ ضِٗۇصٔىڭ لبٔضاق ھبالن لىٍىٕؽبٍٔىمي ھٗلمىضىىي سٗۋٖر ٍېحىپ وٌٗضىّۇ؟ وبپىرالر ثۇٔىڭضىٓ 

ئىجرٖت ئبٌّىضى، ئۇالر ثۇرۇٔمىالرؼب ئوسػبظ ئىٕىبرصا ۋٖ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇغٕي صاۋاِالغۇرِبلحب. 

رىحي ثىٍْٗ لورغب  جۇرؼۇچىضۇر، ئبٌالھمب ئۇالرٔىڭ لىٍّىػٍىرىضىٓ ئبٌالھ ئۇالرٔي ئىٍىّي ۋٖ لۇص

ھېچمبٔضاق ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗش. لۇرئبْ ئىٕىبرچىالر ۋٖ ِۇغرىىالر گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن غېئىر 

ٍبوي ضېھىر ئِٗٗش. وبپىرالر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍضى. ئٌِٗٗىَٗجحٗ ئۇ ٌٗۋھۇٌّٗھپۇزصا ضبلالٔؽبْ 

 چىىُ ئ زگٗرجٌٍّٗٗضۇ ۋٖ ثۇرِىٍىَبٌّبٍضۇ.ئۇٌۇغ لۇرئبٔضۇر، ئۇٔي ھې

 

 



 جبرىك ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ ئبٌالھ ئبضّبْ ثىٍْٗ ۋٖ جۈٔضٖ چبلٕىؽۇچي ٍۇٌحۇز ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ثۇ 3_  1

ٍۇٌحۇزٔىڭ لبٔضاق وبجحب ٍۇٌحۇز ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ ئۇ ٍبٔىضىؽبْ ٍورۇق ٍۇٌحۇزصۇر. ھٗرثىر ئبصَٖ 

ب لىَبِٗت وۈٔي ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ثېرىػي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭ ئۈضحىضٖ ئٌٍِٗٗىرىٕي ضبلالغم

 ِٗضئۇي ٔبزارٖجچي پٗرىػحٗ ثبر. 

[ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ ئىٕطبْ ٍولحىٓ ثبر لىٍىػحىٓ ثبرٔي ئٗضٍىگٗ 7_  4

وٌٗحۈرۈغٕىڭ ھٗرگىس لىَىٓ ئِٗٗضٍىىىٕي ثىٍىػي ئۈچۈْ، ئ زىٕىڭ ٔېّىضىٓ ٍبرىحىٍؽبٍٔىمىؽب لبرا  

ٌٕىڭ و ورٖن ض ۈىىىٕىڭ ئبرىطىضىٓ ئېحىٍىپ ثبلطۇْ. ئۇ ئىٕطبْ ئٗرٔىڭ ئوِۇرجمىطي ثىٍْٗ ئبٍب

چىمىپ، ئبٍبٌٕىڭ ثبٌىَبجمۇضىؽب ج وۈٌىضىؽبْ ِٗٔىَضىٓ ٍبرىحىٍؽبْ. ئىٕطبٕٔي ِۇغۇ ضۇصىٓ ٍبراجمبْ 

 زات ئۇٔي ئ ٌگىٕىضىٓ وېَىٓ ھبٍبجمب لبٍحۇرۇغمب ئٌٗۋٖجحٗ لبصىرصۇر.

ٍبِىٕىضىٓ ئبٍرىٍىضىؽبْ [ ضىرالر ٍوغۇرۇٔؽبْ جبٍٍىرىضىٓ چىمىرىٍىضىؽبْ، ٍبسػىطي 16_  8

وۈٔضٖ، ئىٕطبٕٔي ئبٌالھٕىڭ ئبزاثىضىٓ لوؼضا  لبٌىضىؽبْ ھېچمبٔضاق وۈچ ۋٖ ھېچمبٔضاق ِٗصٖجىبر 

 ثوٌّبٍضۇ.

[ ٍبِؽۇر ٍېؽىپ جۇرىضىؽبْ ئبضّبْ ثىٍْٗ، زىرائٗجٍٗرٔي ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمىرىع 13_  11

ئبْ ھٗق ثىٍْٗ ثبجىٍٕي ئبٍرىَضىؽبْ ئبرلىٍىك ٍېرىٍىضىؽبْ زېّىٓ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىّٗٔىي، لۇر

 ض زصۇر، ئۇ ھٗرگىسِۇ چبلچبق لىٍىپ ئېَحىٍؽبْ ض ز ئِٗٗش. 

[ غٗوطىسوي، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ۋٖ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍىضىؽبْ وبپىرالر 16_  14

ِىىىرٌٗرٔي ئىػٍىحىضۇ.  _  ھٗلىمٗجىٗ لبرغي چىمىپ، ثبجىٍٕي وۈچٍٗٔضۈرۈظ ئۈچۈْ، ھىٍَٗ

رالر لبٔچىٍىه ٍبِبْ و رضىّۇ، ھٗلىمٗجٕي ئوجحۇرىؽب چىمىرىع ئۈچۈْ، ِْٗ ئۇالرٔىڭ ھىٍَٗ _ وبپى

ِىىىرٌىرىٕي ثٗرثبت لىٍىّْٗ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! غۇۈب ضْٗ ئۇالرؼب ئبزاة چۈغۈرۈغٕي جٌٗٗ  

لىٍىػحب ئبٌضىرا  وٗجّىگىٓ، ئۇالرؼب ئبزراق ِ ھٍٗت ثٗرگىٓ، ئۇالرٔىڭ ھبالوىحىگٗ ئبٌضىرا  

 ئولۇثٗجٍٗرٔي و رىطْٗ. _  ىگىٓ. ئۇزالمب لبٌّبً ئۇالرؼب چۈغىضىؽبْ ئبزاةوٗجّ

  



 ئٗئال ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ٗ [ ثبرچٗ ِٗسٍۇلبجٕي ٍبراجمبْ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍبرىحىٍىػىٕي ِۇوِّٗٗي لىٍؽبْ، ھ4ِّٗ_  1

جٗلضىرٔي ثٌٗگىٍىگْٗ، ھٗرثىر ِٗۋجۇصاجٕي ئ زىگٗ ِۇٔبضىپ ئىػمب ٍېحٗوٍىگْٗ، ٍېػىً 

ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي چىمبرؼبْ، ئبٔضىٓ ئۇ ئ ضۈٍِۈوٍٗرٔي ٍېػىٍٍىك ھبٌىحىضىٓ لبرىؽب ئ زگىرىپ وٗجىْٗ 

لۇپمۇرۇق ئوت _ چ پىٗ ئبٍالٔضۇرؼبْ ئۇٌۇغ رٖثجىڭٕىڭ ئىطّىٕي غېرىىحىٓ ۋٖ ثبرٌىك 

 صىٓ پبن صٖ  ئېحىمبص لىٍؽىٓ.ٔۇلطبٔالر

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ثۇ لۇرئبٕٔي لىرائٗت لىٍىپ ئولۇجىّىس، ضْٗ ئۇٔي 6_  5 

ئۇٔحۇِبٍطْٗ، پٗلٗت ئبٌالھ ئ ز ھېىّىحىگٗ ئبضبضْٗ ئۇٔحۇٌضۇرۇغٕي ئىراصٖ لىٍطب ثۇ 

ٖ ئٌٍِٗٗٗرٔي ض زٌٗرٔي ۋ _  ِۇضحٗضٕبصۇر. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئبغىبرا ۋٖ ٍوغۇرۇْ لىٍؽبْ گٗ 

 جوٌۇق ثىٍىپ جۇرىضۇ.

_ ضېٕي ثبرٌىك ئىػٍىرىڭضا ئبضبٍٔىممب ِۇۋٖپپٗق لىٍىّىس. پٍٗؽِٗجٗرٌىه ۋٖزىپٗۈٕي ئبصا لىٍىع  7

 ئىػىٕىّۇ ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثېرىّىس. ئبٌالھ ضېٕىڭ صىٕىڭٕي لىَىٕچىٍىمحىٓ سبٌىٌ ئوۈبً صىٓ لىٍضى.

ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثٗرگىٕىّىس ثوٍىچٗ لٗۋِىڭگٗ ۋٖز _ [ ئي پٍٗؽِٗجٗر! صىٕٕي ضبۈب 16_  8

ٔٗضىھٗجٕىڭ پبٍضىطي _  ٔٗضىھٗت لىٍؽىٓ، ئۇالرٔي ئ زٌىرىگٗ پبٍضىٍىك ئىػالرؼب ٍېحٗوٍىگىٓ. ۋٖز

ٔٗضىھٗجٕىڭ پبٍضىطي ثوٌّبٍضىؽبْ _  ثوٌىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئبالھىضٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗت لىٍؽىٓ. ۋٖز

ٔٗضىھٗت لىٍىّْٗ صٖ  ئبۋارٖ ثوٌّىؽىٓ. ئبٌالھحىٓ لورلمبْ  _ ۋٖ ئۇٔىڭضىٓ لبچىضىؽبٔالرؼب ۋٖز

 ئبصَٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجٕي لوثۇي لىٍىضۇ.

[ ئبٌالھحىٓ لورلّبٍضىؽبْ ئٗڭ ثٗسحطىس ئبصَٖ ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحىٓ لبچىضۇ. ئۇ 14_  11

جٗھِٕٕٗٔٗىڭ ئٗڭ چوڭ ئوجىؽب وىرىضۇ، جٗھِٕٕٗٔٗىڭ لبجحىك ھبرارىحىٕي جېحىَضۇ. ئبٔضىٓ ئۇ 

ھِٕٗٔٗضٖ ٍب ئ ٌۈ  راھٗجٍٍّٗٔٗضۇ ٍبوي جىرىىحٗن ٍبغىّبٍضۇ. ئ زىٕي ٔبچبر ئٗساللالرصىٓ جٗ

پبوٍىؽبْ، ئبٌالھٕي ٍبص ئٗجىْٗ، ئبٌالھٕىڭ ثىر ئىىٍٗٔىىىگٗ ئىّبْ ئېَحمبْ، ئۇٔىڭؽب صۇئب لىٍؽبْ، 

ٗ ئىحبئٗت ئۇٔي رازى لىٍىضىؽبْ ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، ئبٌالھٕىڭ رازىٍىمىٕي و زٌٗ ، ئۇٔىڭ ئِٗرىگ

 لىٍىپ، ٔبِبزالرٔي ئ ز ۋالحىضا ئبصا لىٍؽبْ ئبصَٖ ِۇراصىؽب ٍٗجحي.

 _ ئي ئىٕطبٔالر! ضىٍٗر صۇَٔبٌىك ِٗٔپٗئٗجٍٗرٔي ئبسىرٖجٕىڭ ٔېّٗجٍىرىضىٓ ئبرجۇق و رىطىٍٗر. 15



_ ئبسىرٖت ھبٍبجي ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ِٗۈگۈٌۈن ٔېّٗجٍٗر صۇَٔبٌىمحىٓ ٍبسػىضۇر ۋٖ  16

 ِٗۈگۈٌۈوحۇر.

[ غٗوطىسوي، ضىٍٗرگٗ ثۇ ضۈرىضٖ ثىٍضۈرۈٌگْٗ ھٗلىمٗجٍٗر لۇرئبٔضىٓ ئىٍگىرى ٔبزىً 18 _ 17

 لىٍىٕؽبْ ضٗھىپىٍٗرصىٓ _ ئىجراھىُ ۋٖ ِۇضبٔىڭ ضٗھىپىٍىرىضىٓ ئورۇْ ئبٌؽبْ ھٗلىمٗجٍٗرصۇر. 

  



 غبشىيٗ ضۈرىطى

 

 ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ 

_ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئ زىٕىڭ لبجحىك صٖھػىحي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي ئورىۋاٌىضىؽبْ لىَبِٗجٕىڭ  1

 سٗۋىرى وٌٗضىّۇ؟

[ ئۇ وۈٔضٖ وبپىرالرٔىڭ ٍۈزٌىرى ئبزاة ثىٍْٗ سبرالٔؽبْ، جبپبٌىك ئىع ثىٍْٗ چبرچىؽبْ 6_  1

ىضۇ. ئۇالر صوزاسٕىڭ ٍۇلىرى ھبرارٖجٍىه لبٍٕبق ضۈٍي ۋٖ صوزاسٕىڭ لبجحىك ھبرارىحىگٗ جۇجۇٌؽبْ ثوٌ

ثىٍْٗ ضۇؼىرىٍىضۇ، صوزار ئٗھٍىگٗ ٍٗرگٗ چبپٍىػىپ لبٌؽبْ جىىٍٗٔىه ئ ضۈٍِۈوحىٓ ثبغمب جبئبَ 

ٍولحۇر. ئۇ جبئبَ ئٗڭ ٔبچبر ٍېّٗوٍىه ثوٌۇ ، صوزار ئٗھٍىٕىڭ ئورۇق ثٗصىٕىٕي ٍب ضِٗرىحٍّٗضۇ ٍبوي 

 ٌّبٍضۇ. ئۇالرٔىڭ ئبچٍىمىؽب صاي ثوال

[ ئۇ وۈٔضٖ ِۇئّىٍٕٗرٔىڭ ٍۈزٌىرىضىٓ ٔېّٗجٕىڭ ئٗضىرى و رۈٔۈ  جۇرىضۇ. ثۇ ئۇالرٔىڭ 15_  7

ئىجبصٖجٍٗر ثىٍْٗ ثوٌؽبٍٔىمي ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ئېرىػىْٗ ِۇوبپبجٍىرىضىٓ _  صۇَٔبصىىي چبؼٍىرىضا جبئٗت

ي جٕٗٔٗجحٗ جۇرىضۇ، رازى ثوٌؽبٍٔىمي ٍۈزىطىضىٕضۇر. ئۇالر ئبٌىٌ صٖرىجىٍىه ۋٖ ٍۇلىرى جبٍضىى

جٕٗٔٗجحٗ ثىھۇصٖ ض ز ئبۈٍىّبٍضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجحٗ ثۇاللالر ئېمىپ جۇرىضۇ، ئۇ جٕٗٔٗجحٗ ئېگىس جٗسحٍٗر، 

 لبجبر جىسىٍؽبْ لٗصٖھٍٗر، رٖت _ رٖت لوٍۇٌؽبْ ٍبضحۇلالر، ٍٗرگٗ ضېٍىٕؽبْ ٔۇرؼۇْ ثىطبجالر ثبر. 

ِضۇ؟ ثۇ ئبجبٍىپ ِٗسٍۇق لبٔضاق [ ئۇ ئىٕىبرچي وبپىرالر ج گىٍٗرگٗ لبرا  ثبلّب16_  16

ٍبرىحىٍضى؟ ئبضّبٔؽب لبرا  ثبلّبِضۇ؟ ئبضّبْ لبٔضاق ئ رٔٗوطىس و جۈرۈٌضى؟ جبؼالرؼب لبرا  

ثبلّبِضۇ؟ ئۇ جبؼالر لبٔضاق جىىٍٗٔضى؟ جبؼالر زېّىٕٕي جٗۋرٖ  وېحىػحىٓ لبٔضاق جۇجۇ  جۇرىضۇ؟ 

 زېّىٕؽب لبرا  ثبلّبِضۇ؟ ئۇ لبٔضاق ٍېَىحىٍضى؟ 

ٔٗضىھٗت _  [  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ضېٕىڭ صٖۋىحىڭضىٓ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔٗرگٗ ۋٖز11_  11

لىٍؽىٓ، ئۇالرٔىڭ ٍۈز ئ رۈگٍٗٔىىىگٗ ؼِٗىىٓ ثوٌّىؽىٓ. ضْٗ ئۇالرؼب پٗلٗجال ۋٖز _ ٔٗضىھٗت 

 لىٍؽۇچىطْٗ، ضېٕىڭ ئۇالرٔي ئىّبْ ئېَحىػمب ِٗججۇرالظ ۋٖزىپٗڭ ٍوق. 

[ ٌېىىٓ، وىّىي ۋٖز _ ٔٗضىھٗجحىٓ ثبظ جبرجىپ وبپىرٌىمحب چىڭ جۇرۇۋاٌىضىىْٗ، 13_  12

 ئبٌالھ ئۇٔي صوزاسحب ئٗڭ لبجحىك ئبزاة ثىٍْٗ جبزاالٍضۇ. 



[ ئۇالر ئ ٌگٗٔضىٓ وېَىٓ چولۇَ ثىسٔىڭ صٖرگبھىّىسؼب لبٍحىضۇ. ئبٔضىٓ ئۇالرٔىڭ 15_  14

 ڭ ئىػىّىسصۇر. ئٌٍِٗٗىرىضىٓ ھېطبة ئېٍىع ئٌٗۋٖجحٗ ثىسٔى

  



 فٗجر ضۈرىطى

 

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئبٌالھ ضۈثھي ۋالحي ثىٍْٗ، زۇٌھٗججٗ ئېَىٕىڭ ئبۋۋاٌمي ئوْ وېچىطي ثىٍْٗ،  _ 4_  1 

ق ثىٍْٗ، لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ ئ جۈۋاجمبْ ثۇالرٔىڭ پٗزىٍىحي ثىٍْٗ، غٍٗئىٍٗرصىٓ ھٗرثىر جۈ  ۋٖ جب

وېچٗ ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍضى. ٍۇلىرىمىالرصا ئٗلٍي ثبر ئبصِٖٕي لبٔبئٗجٍٗٔضۈرگۈصٖن لٗضَٗ ثبر 

 ئِٗٗضّۇ؟!

لۇۋۋٖجحٗ ۋٖ جْٗ لۇرۇٌۇغىٕىڭ چوۈٍۇلىضا غٗھٗرٌٗرصٖ _  ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ وۈچ _ 7_  5

ىرٍِٖىه ئبص لٗۋِىٕي رٖثجىڭٕىڭ لبٔضاق ئوسػىػي ٍبرىحىٍىپ ثبلّىؽبْ، ئېگىس ثوٍٍۇق ئ

 جبزاٌىؽبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟

_ جبغ جىٍؽىطىضا لوراَ جبغالرٔي ٍؤۇ  ئ ٍٍٗرٔي ضبٌؽبْ ضِٗۇص لٗۋِىٕي لبٔضاق  8

 جبزاٌىؽبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟ 

_ ھبوىّىَىحىٕي لوؼضاٍضىؽبْ، ئِٗرىٕي ئىجرا لىٍىضىؽبْ وۈچٍۈن ٌٗغىٗرٌىرى ثوٌؽبْ ِىطىر  16

 پبصىػبھي پىرئٗۋٕٔي لبٔضاق جبزاٌىؽبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟ 

ئۇالر ِۇضحٗثىحٍىه لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ زېّىٕىضا زۇٌۇِٕي ۋٖ ثۇزؼۇٔچىٍىمٕي و    _13_  11

لىٍىۋىضى، رٖثجىڭ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ لبجحىك ئبزاثٕي چۈغۈرصى. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ رٖثجىڭ 

رىضۇ، ئۇالرؼب ئبزراق ِ ھٍٗت ثېرىضۇ، ئبٔضىٓ لبجحىك ھٗلىمٗجْٗ گۇٔبھىبرالرٔي و زىحىپ جۇ

 جبزاالٍضۇ. 

_ ئىٕطبٕٔي رٖثجي ٔېّٗت ثىٍْٗ ضىٕب ، ئۇٔىڭ رىسلىٕي وٗڭ لىٍطب ۋٖ ئۇٔي و ۈۈٌٍۈن  14

جۇرِۇغحب لىٍطب، ثۇٔي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىضا ٍۇلىرى ِٗرجىۋىٍىه ثوٌؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ غۇٔضاق ثوٌضى 

 صٍٖضۇ. « ُ ِېٕي ئىسزٖجٍىضىرٖثجى»صٖ  گۇِبْ لىٍىپ 9 

_  ئِّٗب رٖثجي ئۇٔي لىطىٕچىٍىك ثىٍْٗ ضىٕب ، ئۇٔىڭ رىسلىٕي جبر لىٍطب، ثۇٔي ئبٌالھٕىڭ  15

رٖثجىُ ِېٕي سبر »صٖرگبھىضا لىّّٗجطىس ثوٌؽبٍٔىمىُ ئۈچۈْ غۇٔضاق ثوٌضى صٖ  گۇِبْ لىٍىپ9 

 صٍٖضۇ. « لىٍضى



ئىىراَ _  لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش. ھٗلىمٗت غۇوي، ئىسزٖت[ ئىع ھٗرگىس ئۇ ئىٕطبْ گۇِبْ 16_  16

ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىع ثىٍْٗ، سبرٌىك ئبٌالھمب ئبضىٍَىك لىٍىع ثىٍْٗ ثوٌىضۇ. ضىٍٗر ٍېحىّٕي 

ھ رِٗت لىٍّبٍطىٍٗر، ئۇٔىڭؽب ٍبسػي ِۇئبِىٍٗ لىٍّبٍطىٍٗر،  ثىر _ ثىرىڭالرٔي ئ زىٕىڭ ھبجىحىٕي 

ّىؽبْ ٍولطۇٌؽب ئبظ، ٔبْ ثېرىػىٗ جٗرؼىت لىٍّبٍطىٍٗر، ِىراضحب راۋا لىٍؽۇصٖن ثىر ٔٗرضىطي ثوٌ

_  11ثبغمىالرٔىڭ ھٗلمىٕي ھبراَ صېًّٗ ٍٗۋاٌىطىٍٗر، ِبي _ صۇَٔبٔي ھٗصصىضىٓ ئبرجۇق ٍبسػي 

ثىرىٕي _  ضىٍٗرٔىڭ ئٗھۋاٌىڭالر ثۇٔضاق ثوٌّبضٍىمي الزىُ. زېّىٓ جٗۋرىحىٍىپ، ثىر _ 11

ضىٍىرىٕىڭ ئبرىطىضا ھ وۈَ لىٍىع ئۈچۈْ وېٍىضۇ، پٗرىػحىٍٗر پبرچىٍىؽبْ چبؼضا، رٖثجىڭ ثٗٔ

 ضٗ  _ ضٗ  ثوٌۇ  ھبزىر ثوٌىضۇ.

[ ئبغۇ ئۇٌۇغ وۈٔضٖ جٗھَٕٗٔٗ وٌٗحۈرۈٌىضۇ. ئۇ وۈٔضٖ وبپىر ئىٕطبْ ئىجرٖت ئبٌىضۇ ۋٖ 13_  12 

ىۈزۈۋٖجىْٗ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍىضۇ. ئۇالر صۇَٔبصا ئىجرٖت ئېٍىع ۋٖ جٗۋثٗ لىٍىػٕىڭ ۋالحىٕي ئ ج

جۇرضب، ئۇ چبؼضا ئىجرٖت ئبٌؽبٕٔىڭ ۋٖ جٗۋثٗ لىٍؽبٕٔىڭ ئۇالرؼب لبٔضاق پبٍضىطي ثوٌطۇْ!؟ ئۇ9 

وبغىي صۇَٔبصىىي ۋالحىّضا ئبسىرٖجحىىي ھبٍبجىُ ئۈچۈْ پبٍضىٍىك ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ »

 صٖ  وېحىضۇ.« ثوٌطبِچۇ!

ٔي ئبٌالھ جبزاٌىؽبٔضٖن گۇٔبھىبرالر _  [ ئبغۇ لبجحىك وۈٔضٖ ھېچىىُ ئبضىٌ 15_  14

جبزاٌىَبٌّبٍضۇ، ھِٗضٖ ھېچىىُ ئبٌالھ ثبؼٍىؽبٔضٖن ثبؼٍىَبٌّبٍضۇ، ھېچىىُ ئبٌالھ لىٍؽبٕٔي 

 لىالٌّبٍضۇ. 

ئي ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىع ثىٍْٗ، ئبٌالھٕي ٍبص ئېحىع ثىٍْٗ ۋٖ ِۇئّىٍٕٗر  _ 26_  16

_  ٖثجىڭٕىڭ ئىسزٖتئۈچۈْ جٍَٗبرالٔؽبْ ٔېّٗجٍٗر ثىٍْٗ ئبراَ جبپمۇچي جبْ! ر

ئىىراٍِىرىضىٓ رازى ثوٌؽبْ ھبٌضا ئۇٔىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحمىٓ، رٖثجىڭ ھٗلىمٗجْٗ ضٗٔضىٓ 

ٕىڭ ٍبسػي ثٗٔضىٍىرىٕىڭ لبجبرىؽب لوغۇٌؽىٓ، ئۇالر ثىٍْٗ ثىرٌىىحٗ ېرازى ثوٌضى. ضْٗ ِ

  جٕٗٔىحىّگٗ وىرگىٓ.

  



 بٌٗٗد ضۈرىطى

 

 غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي 

[ ئبٌالھ ثۇ ِٗوىٗ غٗھىرى ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىىپ صېضىىي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ ثۇ 3_  1 

غٗھٗرصٖ سبٌىؽىٕىڭٕي لىٍطبڭ ثوٌىضۇ. )پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ِٗوىىٕي ـٗجھي لىٍؽبْ 

ۋٖ سبٌىؽىٕىٕي ئٗضىرگٗ ئېٍىػمب وۈٔضۈزصىٓ ئبز ۋالىحال وۈٔي وبپىرالرصىٓ سبٌىؽىٕىٕي ئ ٌحۈرۈظ 

رۇسطٗت لىٍىٕؽبْ. غۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ھېچىىّگٗ ھٗرِٖضٖ ئۇرۇظ لىٍىػمب رۇسطٗت لىٍىّٕىؽبْ. 

ثۇ ئبٍٗجحٗ ِٗوىىٕىڭ پٍٗؽِٗجٗر ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ لوٌىضا ـٗجھي لىٍىٕىضىؽبٍٔىمىؽب ئىػبرٖت 

ئبجىطي ثوٌؽبْ ئبصَٖ ئٌٍٗٗھىططبالَ ثىٍْٗ ۋٖ ئۇٔىڭ  لىٍىٕؽبْ . ئبٌالھ ٍٗٔٗ ئىٕطبٔىَٗجٕىڭ

پۇغحىضىٓ ثوٌؽبْ ثبال ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ثىس ئىٕطبٕٔي صۇَٔبصا ھٗلىمٗجْٗ جبپب _ 

 ِۇغٗلمٗجٍىه ئىػٍٍٗضىؽبْ لىٍىپ ٍبراجحۇق. 

صۇَٔبضىؽب ئىػىٕىپ ئبٌالھٕي ئ زىگٗ وۈچي ٍٗجٍّٗضۇ صٖ  _  _ ئىٕطبْ جوپٍىؽبْ ِبي 4

 ٍالِضۇ؟ ئو

صٍٖضۇ. ئۇ « ِْٗ و   ِبي _ صۇَٔب ضٗر  لىٍضىُ»[ ئۇ ئىٕطبْ ئ زىٕي ِبسحب 9 6_  5  

 وىچىه ھِّٗىضىٓ ھېطبة ئبٌّبٍضۇ صٖ  ئوٍالِضۇ؟ _  لىٍّىػىٕي ئبٌالھ و رٍِٗضۇ ۋٖ چوڭ

[ ثىس ئۇٔىڭؽب و رىضىؽبْ ئىىىي و ز، گٗ  لىٍىضىؽبْ ثىر جىً، ئىىىي وبٌپۇن 16_  7

 ؟ ئۇٔىڭؽب ٍبسػي ٍوي ثىٍْٗ ٍبِبْ ٍوٌٕي و رضٗجّىضۇلّۇ؟ ٍبراجّىضۇلّۇ

ِېٍىٕي ضٗر  لىٍىع ثىٍْٗ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇغٗلمٗجٍىرىٕي ٍېڭىپ سبجىرجَٗ  _  _ ئۇ پۇي 11

 ثوٌطىچۇ،

_ ئبسىرٖجٕىڭ ِۇغٗلمٗجٍىرىٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئۇٔي لبٔضاق ٍٗۈگىٍي ثوٌىضىؽبٍٔىمىٕي  11

 ضْٗ ٔٗصىٓ ثىٍىطْٗ؟ 

 ئۇ ثىرٖر ِۇئّىٓ لۇٌٕي لۇٌٍۇلحىٓ ئبزاص لىٍىػحۇر._  12

جۇؼمبٔالرٔىڭ ٍېحىُ ثبٌىٍىرىؽب جبئبَ _  [ ٍبوي ئبچبرچىٍىك ٍۈز ثٗرگْٗ وۈٍٔٗرصٖ ئۇرۇق15_  13

ثۇٔضاق لىٍىػحب ضٗصىمٗ لىٍؽبٍٔىمٕىڭ ۋٖ جۇؼمبٔضارچىٍىك ِۇٔبضىۋىحىٕي  —ثېرىػحۇر، 

 ھېچمبٔضاق ٔٗرضىطي ٍوق پېمىرؼب جبئبَ ثېرىػحۇر. ٍبوي  —صاۋاِالغحۇرؼبٍٔىمٕىڭ ضبۋاثي ثوٌىضۇ



_ ئبٔضىٓ ٍۇلىرىمي ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىع ثىٍْٗ ثىٍٍٗ ئبٌالھمب ئىّبٔىضا ئىشالضّْٗ  16

ثىرىگٗ جبئٗت _ ئىجبصٖجحٗ، گۇٔبھحىٓ ٍىراق جۇرۇغحب چىضاٍِىك ثوٌۇغٕي جٗۋضىَٗ  _  ثوٌؽبْ، ثىر

ثىرىگٗ جٗۋضىَٗ لىٍىػمبْ  _  ٌۇظ ھٗلمىضٖ ثىرلىٍىػمبْ، ئىٕطبٔالرؼب ِٗرھِٗٗجٍىه ثو

 وىػىٍٗرصىٓ ثوٌۇغحۇر. 

_ ثۇ ئىػالرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗر ضبئبصٖجّْٗ وىػىٍٗر ثوٌۇ ، لىَبِٗت وۈٔي ئۇالر ئوڭ  17

 جٗرىپىضىٓ جۇجۇ  جٕٗٔٗجىٗ وىرگۈزۈٌىضۇ. 

_ لۇرئبٕٔي ئىٕىبر لىٍؽبْ وبپىرالرؼب وٌٗطٗن، ئۇالر لىَبِٗت وۈٔي ضوي جٗرىپىضىٓ ض رٖ   18

 صوزاسمب جبغٍىٕىضۇ. 

 _ ئۇالرٔىڭ جبزاضي ئىػىىٍىرى ِٗھىَٗ جبلبٌؽبْ صوزاسمب ضوٌىٕىػحۇر.  16

  



 شِٗص ضۈرىطى

 مٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . ٔبھبٍىحي غٗپ

ئبٌالھ لۇٍبظ ثىٍْٗ، لۇٍبظ چىممبْ وۈٔضۈز ثىٍْٗ، لۇٍبغٕىڭ چبغگبھ ۋالحىضىىي  _16_  1

ٔۇرى ثىٍْٗ، چىمىػحب ۋٖ پېحىػحب لۇٍبغمب ئٗگٗغىْٗ چبؼضىىي ئبً ثىٍْٗ، لبراۈؽۇٌۇلٕي ٍورۇجمبْ 

چبؼضىىي وۈٔضۈز ثىٍْٗ، ٍٗر ٍۈزىٕي لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ لبپٍىؽبْ چبؼضىىي وېچٗ ثىٍْٗ، ئبضّبْ 

ىڭ ِٗھىَٗ ثىٕبضي ثىٍْٗ، زېّىٓ ۋٖ ئۇٔىڭ ٍېَىٍؽبٍٔىمي ثىٍْٗ، ھٗرثىر جبْ ثىٍْٗ ۋٖ ئۇ ۋٖ ئۇٔ

جبٕٔىڭ ھبٍبجحىىي ۋٖزىپىطىٕي ئبصا لىٍىػي ئۈچۈْ ئبٌالھٕىڭ ِۇوِّٗٗي ٍبراجمبٍٔىمي ثىٍْٗ، 

ئۇٔىڭؽب ٍبسػىٍىك _ ٍبِبٍٔىمٕي ثىٍضۈرگٍٗٔىىي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ٔٗپطىٕي پبن 

ئۇٔي ٍبسػي ئىػالر ثىٍْٗ ثېسىگْٗ ئبصَٖ چولۇَ ِۇراصىؽب ٍېحىضۇ، ئ ز ٔٗپطىٕي گۇٔبھ _  لىٍؽبْ،

 ِٗئطىَٗجىٗ و ِگْٗ ئبصَٖ چولۇَ زىَبْ جبرجىضۇ.

ضِٗۇص لٗۋِي گۇٔبھ _ ِٗئطىَٗجحٗ ھٗصصىضىٓ ئېػىع ثىٍْٗ ئ زٌىرىٕىڭ  _  14 _   11

لحىضا لٗثىٍىضىىىٍٗرٔىڭ ئٗڭ ثٗججٗسث پٍٗؽِٗجىرى ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍضى. ئ ز ۋا

ئبصىّي چىػي ج گىٕي ثوؼۇزٌىّبلچي ثوٌۇ  ئورٔىضىٓ جۇرؼبٔضا، ضبٌىھ ئٌٍٗٗھىططبالَ ئۇالرؼب9 

ثۇ چىػي ج گىگٗ چېمىٍّبۈالر. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇ ج گىٕي ضىٍٗرگٗ ِ جىسٖ لىٍىپ ئٗۋٖجحي، ئۇ ج گٗ »

ضۇ. ئۇٔىڭ لۇصۇق ضۈٍىضىٓ ئىچىػىگٗ لبرغي ِېٕىڭ ھٗق پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىىّگٗ صاالٌٗت لىٍى

چىمىپ، ئۇٔىڭؽب زىَبٔىٗغٍىه لىٍىػحىٓ ھٗزٖر ئٍٍٗٗۈالر، ئۇ ٌِٗۇَ ثىر وۈْ ئىچطۇْ، ضىٍٗرِۇ 

صېضى. ثۇ جٗلطىّبت ئۇالرؼب ئېؽىر وٌٗضى، ئۇالر ضبٌىھ « ٌِٗۇَ ثىر وۈْ ئىچىڭالر

صٖ، ج گىٕي ثوؼۇزٌىضى.  –ى ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ئبگبھالٔضۇرۇغىٕي ٍبٌؽبْ صٖ  ئوٍال  لبٌض

غۇٔىڭ ثىٍْٗ رٖثجي ئۇالرٔىڭ گۇٔبھي جۈپٍٍٗىضىٓ ئۈضحىگٗ ئبزاة چۈغۈرۈ ، ئۇالرٔي ٍٗر ثىٍْٗ 

ٍٗوطبْ لىٍىۋٖجحي، ئبرىطىضىٓ ھېچىىُ لۇجۇٌۇ  لبٌّىضى. ئبٌالھ ئۇالرؼب چۈغۈرگْٗ لبجحىك 

 ئبزاثٕىڭ ئبلىۋىحىضىٓ لورلۇ  لبٌّبٍضۇ.

  



 ٌٗيً ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھ ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

زېّىٕٕي ۋٖ ئۇٔىڭضىىي ھِّٗٗ ٔٗرضىٕي لبپٍىؽبْ چبؼضىىي  _  [ ئبٌالھ لبراۈؽۇٌۇلي ٍٗر 3_  1

ىٍْٗ، ئٗروٗن _ چىػىضىٓ وېچٗ ثىٍْٗ، ٔۇرى ثىٍْٗ لبراۈؽۇٌۇلٕي ٍورۇجمبْ چبؼضىىي وۈٔضۈز ث

ئىجبرٖت جۈپٕىڭ ٍبرىحىٍىػي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ضىٍٗرٔىڭ ئٌِٗٗىڭالر صۇَٔبٌىك ئۈچۈْ 

 ئىػٍٍٗضىؽبٔالر ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ئۈچۈْ ئىػٍٍٗضىؽبٔالر ئوجحۇرىطىضا ھٗلىمٗجْٗ سىٍّۇسىٍضۇر. 

الئىالھٗ »لمبْ، [ پۇي _ ِېٍىٕي ئبٌالھ ٍوٌىضا ضٗر  لىٍؽبْ، ئبٌالھحىٓ لور6_  4

صېگْٗ جٗۋھىض وٌٗىّىطىگٗ، ثۇ وٌٗىّٗ جٌٗٗ  لىٍىضىؽبْ ئىػالرؼب ۋٖ ئۇٔىڭ « ئىٌٍٍٗالھۇ

جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ثېرىٍىضىؽبْ ِۇوبپبجمب چىٓ لٌٗجىضىٓ ئىػٗٔگْٗ 

ٍىرىٕي ئبصِٖٕي ٍبسػي ۋٖ جوؼرا ئىػالرٔي لىٍىػٕىڭ ٍوٌٍىرىؽب ٍېحٗوٍٍّٗىس ۋٖ ئۇٔىڭ ئىػ

 ئبضبٔالغحۇرۇ  ثېرىّىس. 

ِېٍىؽب ثېشىٍٍىك لىٍىپ، ئبٌالھٕىڭ ِۇوبپبجىضىٓ ئ زىٕي ثىھبجٗت ھېطبثٍىؽبْ،   –[ پۇي 11_  7

صېگْٗ جٗۋھىض وٌٗىّىطىٕي، ثۇ وٌٗىّٗ جٌٗٗ  لىٍىضىؽبْ ئىػالرٔي ۋٖ « الئىالھٗ ئىٌٍٍٗالھۇ»

ِۇوبپبجٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب ٍبِبٍٔىمٕىڭ ئۇٔىڭ جٗلٗززاضي ثوٍىچٗ ئِٗٗي لىٍؽبٔالرؼب ثېرىٍىضىؽبْ 

ضٗۋٖثٍىرىٕي ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثېرىّىس. ئۇ صوزاسمب جبغالٔؽبْ چبؼضا، ئۇٔىڭ ثېشىٍٍىك لىٍؽبْ پۇي _ 

 ِېٍي ھېچ ٔٗرضىگٗ ئٗضمبجّبٍضۇ.

[ غٗوطىسوي، ئ ز پٗزٌىّىس ۋٖ ھېىّىحىّىس ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔي ئبٌالھمب ۋٖ ئبٌالھٕىڭ 12_  11

ئېٍىپ ثبرىضىؽبْ جوؼرا ٍوٌٕي ئبزؼۇٍٔۇلحىٓ ئبٍرىپ و رضىحىپ ثېرىع ثىسٔىڭ ئىػىّىسصۇر. جٕٗٔىحىگٗ 

 صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٕىڭ پبصىػبھٍىمي ھٗلىمٗجْٗ ثىسٔىڭ ئىٍىىّىسصىضۇر. 

 _ ئي ئىٕطبٔالر! ِْٗ ضىٍٗرٔي الۋۇٌضا  جۇرؼبْ صوزار ئوجىضىٓ ئبگبھالٔضۇرصۇَ.  13

ھىططبالِٕي ئىٕىبر لىٍؽبْ، ئبٌالھمب ۋٖ ئۇٔىڭ [ ئۇٔىڭؽب ِۇھِّٗٗص ئ15ٌٍٗٗ_  14

 پٍٗؽِٗجىرىگٗ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ، ئىحبئٗت لىٍىػحاىٓ ثبظ جبرجمبْ ثٗصثٗسث ئبصِٖال وىرىضۇ. 

[ و پٍٗ  ضبۋاثمب ئېرىػىع ئۈچۈْ پۇي _ ِېٍىٕي ضٗر  لىٍىضىؽبْ، لىٍؽبْ 11_  16

پٗلٗت ئۇٌۇغ رٖثجىٕىڭ رازىٍىمىؽب ٍبسػىٍىمي ثىراۋٔىڭ ٍبسػىٍىمىٕي ٍبٔضۇرۇظ ئۈچۈْ ئِٗٗش، 

ئېرىػىع ئۈچۈْ ثوٌؽبْ ٔبھبٍىحي جٗلۋاصار ئبصَٖ صوزاسحىٓ ٍىراق لىٍىٕىضۇ. وٌٗگۈضىضٖ ئبٌالھ 

 جٕٗٔٗجحٗ ئۇٔىڭؽب ئۇ رازى ثوٌىضىؽبْ ِۇوبپبجالرٔي ئبجب لىٍىضۇ.



 



 زۇھب ضۈرىطى

 ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ 

[ ئبٌالھ چبغگبھ ۋالحي، ٍٗٔي جوٌۇق ثىر وۈْ ثىٍْٗ، جىّجىحٍىك ھ وۈَ ضۈرگْٗ وېچٗ 2_  1

ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ئي پٍٗؽِٗجٗر! رٖثجىڭ ضېٕي جبغٍىۋٖجّىضى، ئۇٔىڭ ۋٖھَىٕي 

ھ ِٗسٍۇلبجىضىٓ ئ زى سبٌىؽبْ وېچىىحۈرگٍٗٔىىي ضېٕي ٍبِبْ و رۈ  لبٌؽبٍٔىمحىٓ ئِٗٗش. )ئبٌال

ثىرضي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىضۇ، ئِّٗب ئىٕطبٔالرٔىڭ ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ 

لىٍىػي جبئىس ئِٗٗش. چۈٔىي ئبٌالھحىٓ ثبغمىطىٕىڭ ٔبِي ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىع ئبٌالھمب 

 ِٗسٍۇلبجٕي غېرىه وٌٗحۈرگٍٗٔىىحۇر . 

رٖت ھبٍبجي ثۇ صۇَٔب ھبٍبجىضىٓ ئٌٗۋٖجحٗ ٍبسػىضۇر. رٖثجىڭ [ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ئبسى4_  3

 ئبسىرٖجحٗ ضبۈب ضْٗ رازى ثوٌؽۇصٖن صٖرىجىضٖ ھٗر جۈرٌۈن ٔېّٗجٍٗرٔي ئبجب لىٍىضۇ. 

[ ضْٗ ئبٔبۈٕىڭ لبرٔىضىىي چبؼضا ئبجبڭ ئ ٌۈ  وٗجىْٗ ثىر ٍېحىُ ئىضىڭ، ئبٌالھ ضبۈب 7_  5 

ىّۇ؟ وىحبثٕىڭ ۋٖ ئىّبٕٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍٍّٗححىڭ، پبٔبھ ثٗرِىضىّۇ؟ ضېٕي پبٔبھىؽب ئبٌّىض

ئبٌالھ ضبۈب ثىٍّىگٍٗٔىرىڭٕي ئ گٗجّىضىّۇ؟ ضېٕي ئٗڭ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍىػمب ِۇۋٖپپٗق 

لىٍّىضىّۇ؟ ٍولطۇي ئىضىڭ، ئبٌالھ ضبۈب رىسىك ثٗرِىضىّۇ؟ لبٔبئٗت ۋٖ ضٗۋر ئبجب لىٍىپ ٔٗپطىڭٕي 

 ثبً لىٍّىضىّۇ؟

ٍېحىّگٗ ٍبِبْ ِۇئبِىٍٗ لىٍّب، جىٍِٗچىٕي ضىٍىىػٍىّٗ، ئۇٔىڭؽب جىٍىگىٕىٕي [ ضْٗ 11_  8

 ثٗر، ھبجىحىٕي راۋا لىً. رٖثجىڭٕىڭ ضبۈب ئبجب لىٍؽبْ ٔېّىحىٕي ئبؼسىڭضىٓ چۈغۈرِٗ.

  



 شٗرھ ضۈرىطى

 .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ 

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضېٕىڭ و ۈٍي _ و وطۈۈٕي صىٕٕىڭ ئٗھىبٍِىرىٕي لوثۇي لىٍىػمب، ئبٌالھمب صٖۋٖت لىٍىػمب  _ 2_  1

 ۋٖ گۈزٖي ئٗساللالر ثىٍْٗ ضۈپٗجٍىٕىػىٗ ئبچّىضۇلّۇ؟ ثېٍىڭٕي ئېؽىرالغحۇرۇۋٖجىْٗ ٍۈوۈۈٕي ئېٍىۋٖجّىضۇلّۇ؟

 ٍۇلىرى لىٍّىضۇلّۇ؟ _ ثىس ئبجب لىٍؽبْ گۈزٖي ئٗسالق ثىٍْٗ ِٗرجىۋٖۈٕي  3

[  صۈغٍّٗٔىرىڭٕىڭ ئٗزىَٗجٍىرى ضېٕي ھٗق صىٕٕي ٍٗجىۈزۈغحىٓ جوضۇ  لوٍّىطۇْ. ِۇلٗررٖروي، ھٗرثىر لىَىٕچىٍىك 5_  4

 ثىٍْٗ چولۇَ ثىر ئوۈبٍٍىك ثبر. ھٗلىمٗجْٗ ھٗرثىر لىَىٕچىٍىك ثىٍْٗ چولۇَ ثىر ئوۈبٍٍىك ثبر. 

 ْ چېؽىڭضا ئىجبصٖجىٗ لبجحىك ثېرىٍگىٓ، رٖثجىڭٕىڭ صٖرگبھىضىىي ٔېّٗجىىال لىسىممىٓ.[  صۇَٔبٔىڭ ئىػٍىرىضىٓ ثىىبر ثوٌؽب7_  6

  



 جىٓ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

جۇرضىٕب جېؽي [  ئبٌالھ ِٗغھۇر ِېۋىٍٗرصىٓ ئٗٔجۈر ثىٍْٗ، زٍٖحۇْ ثىٍْٗ، ئ زى ِۇضب ئٌٍٗٗھىططبالِؽب گٗ  لىٍؽبْ 5_  1

ثىٍْٗ، ھٗرلبٔضاق لورلۇٔچحىٓ ئِٗىٍٕىه ثوٌؽبْ ۋٖ ۋٖھَىٕىڭ ث غۈوي ثوٌؽبْ ِٗوىٗ غٗھىرى ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ثىس 

ئىٕطبٕٔي ھٗلىمٗجْٗ ئٗڭ چىراٍٍىك غٗوىٍضٖ ٍبراجحۇق، ئبٔضىٓ ئٗگٗر ئۇ ئىٕطبْ ئبٌالھمب ئىحبئٗت لىٍىپ، پٍٗؽِٗجٗرگٗ 

مب لبٍحۇرىّىس. ٌېىىٓ ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ وىػىٍٗرگٗ ئۈزۈٌۈ  لبٌّبٍضىؽبْ ۋٖ ئٗگٗغّىطٗ، ئۇٔي صوزاس

 ِۇوبپبت ثبر. _  وېّىَىپ وٗجٍّٗضىؽبْ ئٗجىر

_ ئي ئىٕطبْ! ئبٌالھٕىڭ ئ ٌۈوٍٗرٔي جىرىٍضۈرۈغىٗ ئٌٗۋٖجحٗ لبصىر ئىىٍٗٔىىىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئوپئوچۇق صٌٖىٍٍٗر جۇرضب،  6

 ضېٕىڭ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي ئىٕىبر لىٍىػىڭؽب ضٗۋٖة ثوٌؽبْ ٔٗرضٗ ٔېّٗ؟ 

ىپ ثٌٗگىٍىگْٗ ئبٌالھ ھِّٗٗ ِٗسٍۇلبت ئۈضحىضىٓ _ لىَبِٗت وۈٔىٕي ئىٕطبٔالر ئوجحۇرىطىضا ھ وۈَ چىمىرىضىؽبْ وۈْ لىٍ 7

ھ وۈَ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئٗڭ ٍبسػىطي ئِٗٗضّۇ؟ ئٗھۋاي ثۇٔضاق ثوٌؽبْ ئىىْٗ، ئىٕطبٔالر ٍبسػىٍىممب ثۇٍرۇٌّبً ٍبوي ٍبِبٍٔىمحىٓ 

ضۇ؟ ثۇٔضاق ثوٌۇغي جوؼرا ِٗٔئي لىٍىّٕبً، لىٍؽبْ ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىگٗ ِۇوبپبت، ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىگٗ جبزا ثېرىًٍّٗ جٗرن ئېحىٍِٗ

 ئِٗٗش ۋٖ ھٗرگىس ِۇٔضاق ثوٌّبٍضۇ.

 

 ئٌٗٗق ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ھِّٗٗ ئىٕطبٕٔي ئۇٍۇٌؽبْ لىسىً لبْ پبرچىطىضىٓ ٍبراجمبْ  _4_  1  

بٔٗ ٍبراجمۇچي رٖثجىڭٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغال  ئولۇؼىٓ. ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب ٔبزىً لىٍىٕؽبْ ئبٍٗجٍٗرٔي ئولۇؼىٓ. ھٗلىمٗجْٗ ٍېگ

ضېٕىڭ رٖثجىڭ ثٗٔضىٍىرىگٗ لٌَٗٗ ثىٍْٗ ٍېسىػٕي ئ گٗجىْٗ، ئىٕطبٔؽب ثىٍّىگْٗ ٔٗرضىٍىرىٕي ثىٍضۈرۈ ، ئۇٔي جبھبٌٗجٕىڭ 

 پبٕٔىڭ ٔۇرىؽب چىمبرؼبْ، ئبجب _ ئېھطبٍٔىرى ٔبھبٍىحي و  ، ئٗڭ وٗرٍِٖىه زاجحۇر. ئىر_  لبراۈؽۇٌۇلٍىرىضىٓ ئىٍىُ

غٗوطىسوي، ثبٍٍىك ئىٕطبٕٔي ھبوبۋۇرالغحۇرؼبْ چبؼضا، ئۇ ھٗلىمٗجْٗ ئبٌالھٕىڭ ثٌٗگىٍىّىطىضىٓ چٗجٕٗ  وېحىضۇ.  _6_  5 

لبٌطۇْ. ئبٌالھ غۇ چبؼضا ھٗرثىر ئبصِٖگٗ لىٍؽبْ ٍبسػي ھٗرثىر ھٗصصىضىٓ ئبغمۇچي ئبٌالھٕىڭ صٖرگبھىؽب لبٍحىضىؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ 

 ٍبِبْ ئٌِٗٗىگٗ لبرا  ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىضۇ.  –

ٔبِبز ئولۇۋاجمبْ ثٗٔضىّىس ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٔبِبز ئولۇغحىٓ جوضمبْ ئٗثۇ جٗھىٍٕىڭ ثۇ  _11_  8 

بۋاصا ٔبِبز ئولۇغحىٓ ِٗٔئي لىٍىٕؽبْ وىػي جوؼرا ٍوٌضا ثوٌۇ ، ھبوبۋۇرٌۇلىضىّٕۇ ئبجبٍىپ ئىػٕي و رصۈۈّۇ؟ صٖ  ثبلمىٕٗ، ٔ

 وىػىٍٗرٔي جٗلۋاصارٌىممب ثۇٍرۇؼبْ ثىرى ثوٌطىچۇ؟ غۇٔضاق ثوٌطىّۇ ئۇٔي جوضبِضۇ؟

[ صٖ  ثبلمىٕٗ، ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِٕي ٔبِبز ئولۇغحىٓ جوضمبْ ئٗثۇ جٗھً ئ زى صٖۋٖت لىٍىٕؽبْ ھٗلىمٗجٕي 18_  12

بْ ۋٖ ئىّبْ ئېَحىػحىٓ ثبظ جبرجمبْ ثىرى ثوٌطىچۇ؟ ئۇ ثبرٌىك لىٍّىػٍىرىٕي ئبٌالھٕىڭ و رۈ  جۇرىضىؽبٍٔىمىٕي ئىٕىبر لىٍؽ

ثىٍّىضىّۇ؟ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇ ئٗثۇ جٗھىً گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش. ئٗگٗر ئۇ ضبۈب صۈغٍّٗٔىه لىٍىػحىٓ ۋٖ ئٗزىَٗت 

برٔي وووۇٌىطىضىٓ لبجحىك جۇجۇ  جٗھِٕٗٔٗگٗ جبغالٍّىس. ثۇ ھٗصصىضىٓ ئبغمبْ لىٍىػحىٓ ٍبّٔىطب، ثىس ثۇٔضاق ٍبٌؽبٔچي گۇٔبھى



گۇٔبھىبر ئبزاثحىٓ لۇجۇٌۇظ ئۈچۈْ ئ زىٕىڭ ضورۇٔضاغٍىرىٕي ٍبرصِٖگٗ چبلىرىپ ثبلطۇْ، ثىس ثوٌطبق صوزاسٕىڭ ئبزاة پٗرىػحىٍىرىٕي 

پٍٗؽِٗجٗر! ئۇ وبپىر ضبۈب لىٍچٗ زىَبٔىٗغٍىه چبلىرىّىس. ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىر ئٗثۇ جٗھىً گۇِبْ لىٍؽبٔضٖن ئِٗٗش. ئي 

_  لىالٌّبٍضۇ، ضْٗ ئۇٔىڭؽب ھٗرگىس ئىحبئٗت لىٍّىؽىٓ، ٔبِبزصىٓ جوضطب ثوٍطۇّٔىؽىٓ، رٖثجىڭگٗ ضٗجضٖ لىٍؽىٓ ۋٖ جبئٗت

 ئىجبصٖجٕي و   لىٍىپ، ئۇٔىڭ ِۇھٗثجىحىگٗ ئېرىػىع ئبرلىٍىك ئۇٔىڭؽب ٍېمىٍٕىك ھبضىً لىٍؽىٓ.

 لٗدر ضۈرىطى

 ٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھ ٔىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھب

 _ غٗن _ غۈثھىطىسوي، ثىس لۇرئبٕٔي راِىساْ وېچىٍىرىٕىڭ ثىرى ثوٌؽبْ ئۇٌۇغ ۋٖ غٗرٖپٍىه لٗصر وېچىطىضٖ ٔبزىً لىٍضۇق. 1

 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! لٗصر وېچىطىٕىڭ لبٔضاق وېچٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟ 1

ئىجبصٖت _  ئىجبصٖت ثبغمب ۋالىحالرصا ِىڭ ئبً ئِٗٗي_  طي ِۇثبرٖن وېچٗ ثوٌۇ ، ئۇ وېچىضٖ لىٍىٕؽبْ ئِٗٗي_ لٗصر وېچى 2

 لىٍؽبٔضىٓ ٍبسػىضۇر. ثۇ ئبٌالھ ئىطالَ ئۈِّىحىگٗ ئبجب لىٍؽبْ وبجحب ئىٕئبِضۇر.

ۇالر رٖثجي غۇ ٍىٍي ثٌٗگىٍىگْٗ _ ئۇ وېچىضٖ پٗرىػحىٍٗر ۋٖ جىجرىً ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ چۈغۈغي ٔبھبٍىحي و   ثوٌىضۇ، ئ 3

 ھٗرثىر ئىع جوؼرۇٌۇق رٖثجىٕىڭ ئِٗرى ثىٍْٗ چۈغىضۇ.

 _ ئۇ وېچٗ جبڭ ٍورۇؼبٔؽب لٗصٖر پۈجۈًٍٔٗ ئبِبٍٔىك ثوٌؽبْ ۋٖ ٍبِبٍٔىك ثوٌّىؽبْ ثىر وېچٗ ثوٌىضۇ. 4

 

 بٗييىٕٗ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

_ ٍٗھۇصىَالر، سىرىطحىَبٔالر ۋٖ ِۇغرىىالرصىٓ ئىجبرٖت وبپىرالر ئ زٌىرىگٗ ثۇرۇٔمي ضبِبۋى وىحبثالرصا ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ ئبالِٗت  1

 وٌٗگٗٔگٗ لٗصٖر، ئ زٌىرىٕىڭ وبپىرٌىمىٕي جبغٍىّىضى.

 ئٌٍٗٗھىططبالِضۇر._ ئۇ ئبالِٗت ئۇالرؼب پبن ضٗھىپىٍٗرصىىي لۇرئبْ ئبٍٗجٍىرىٕي ئولۇ  ثېرىضىؽبْ ِۇھِّٗٗص  1

_ ئۇ ضٗھىپىٍٗر وىػىٍٗرٔي ھٗلىمٗجىٗ ۋٖ جوؼرا ٍوٌؽب ٍېحٗوٍٍٗضىؽبْ راضث سٗۋٖرٌٗرٔي، ئبصاٌٗجٍىه ئٗھىبِالرٔي ئ ز  2

 ئىچىگٗ ئبٌؽبْ.

ططبالَ _ ئ زٌىرىگٗ ضبِبۋى وىحبثالر ٔبزىً ثوٌؽبْ ٍٗھۇصىَالر ثىٍْٗ سىرىطحىَبٔالر ئ زٌىرىٕىڭ وىحبثٍىرىضا ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھى 3

ھٗلمىضىىي ثېػبرٖجٍٗرٔي ئولۇ  ئۇٔىڭ ضۈپٗجٍىرىٕي ثىٍگْٗ ثوٌۇ ، ئۇالر وېٍىضىؽبٍٔىمي جٗۋرات ۋٖ ئىٕجىٍضا ۋٖصٖ لىٍىٕؽبْ 

پٍٗؽِٗجٗرٔىڭ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ ئىىٍٗٔىىىٕي ئېٕىك ۋٖ روغْٗ ثىٍگٗٔضىٓ وېَىٕال ئىشحىالپالغحي. ئۇالر ِۇھِّٗٗص 

پٍٗؽِٗجٗر ئىىٍٗٔىىي جوؼرۇٌۇق ھِّٗٗ ثىرصٖن ئىححىپبق ئىضى، ئِّٗب ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالَ  ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ھٗلىمىٌ

پٍٗؽِٗجٗر ثوٌۇ  وېٍىۋىضى، ئۇالر ئىىىي پىرلىؽب ئبٍرىٍضى، ثىر پىرلٗ ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئىّبْ ئېَححي، ٍٗٔٗ ثىر پىرلٗ 

 ھٗضٗت لىٍىپ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗرٌىىىٕي ئىٕىبر لىٍضى. 

ئىجبصٖجٍٗرٔي ئبٌالھٕىڭ ئ زىگىال لىٍىػمب، ٔبِبزٔي _  _ ئۇالر ثبرچٗ غٗرىئٗجٍٗرصٖ ِۇغرىىٍىىحىٓ ٍىراق جۇرۇ ، ئِٗٗي 4

 ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍىػمب، زاوبجٕي ثېرىػىٗ ثۇٍرۇٌؽبْ ئىضى. ئٗٔٗ غۇ جوؼرا صىٓ ثوٌؽبْ ئىطالِضۇر.



ىىالرصىٓ ئىجبرٖت وبپىرالرٔىڭ جبزاضي جٗھِٕٗٔٗضۇر. ئۇالر _ غٗوطىسوي، ٍٗھۇصىَالرصىٓ، سىرىطحىَبٔالرصىٓ ۋٖ ِۇغر 5

 جٗھِٕٗٔٗضٖ ِٗۈگۈ لبٌىضۇ. ئٗٔٗ غۇالر ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئٗڭ ٍبِىٕىضۇر.

_ غٗوطىسوي، ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحمبْ، پٍٗؽِٗجٗرگٗ ئٗگٗغىْٗ ۋٖ ئىطالَ غٗرىئىحىگٗ ئِٗٗي لىٍىضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ  6

 ٗڭ ٍبسػىطىضۇر.وٌٗطٗن، ئٗٔٗ غۇالر ِٗسٍۇلبجٕىڭ ئ

صٖرٖسٍىرىٕىڭ ئبضحىضىٓ ئ ضحٗۈٍٗر ئېمىپ _  _ ئۇالرٔىڭ لىَبِٗت وۈٔي رٖثجىٕىڭ صٖرگبھىضىىي ِۇوبپبجي لٗضىرٌىرىٕىڭ، صٖي 7

جۇرىضىؽبْ، ِٗۈگۈٌۈن لبرارگبھ ثوٌؽبْ ٔبھبٍىحي ئېطىً جٕٗٔٗجٍٗرصۇر. ئۇالر ثۇ جٕٗٔٗجٍٗرصٖ ِٗۈگۈ جۇرىضۇ. ئبٌالھ ئۇالرصىٓ رازى 

ٍبسػي ئٌٍِٗٗىرىٕي لوثۇي لىٍىضۇ، ئۇالرِۇ ئبٌالھٕىڭ ئ زٌىرىگٗ جٍَٗبرٌىؽبْ وبجحب ئىٕئبٍِىرىضىٓ رازى ثوٌىضۇ. ثۇ ِۇوبپبجمب  ثوٌۇ ،

 رٖثجىضىٓ لورلمبْ ۋٖ ئۇٔىڭؽب ئبضىٍَىك لىٍىػحىٓ ضبلالٔؽبْ ئبصِٖال ئېرىػٌٍٗٗضۇ.

 زٌٖسٌٖٗ ضۈرىطى

 ي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّ

زېّىٓ لبجحىك جٗۋرىحىٍگْٗ، زېّىٓ لوٍٕىضىىي ئ ٌۈوٍٗرٔي ۋٖ سٗزىٕىٍٗرٔي ضىرجمب چىمبرؼبْ چبؼضا، ئىٕطبْ لبجحىك  _2_  1

 صٖ  وېحىضۇ.« ثۇ زېّىٕؽب ٔېّٗ ثوٌؽبٔضۇ؟»لورلمبٍٔىمحى9ٓ 

ٌٍٗٗرصىٓ سٗۋٖر ثېرىضۇ. چۈٔىي ئبٌالھ ئۇٔي ٍبِبْ ئِٗ_  لىَبِٗت وۈٔي زېّىٓ ئ زىٕىڭ ئۈضحىضٖ لىٍىٕؽبْ ٍبسػي _4_  3

 غۇٔضاق سٗۋٖر ثېرىػىٗ ثۇٍرۇٍضۇ. 

ٍبِبْ ئٌٍِٗٗىرىٕىڭ ِۇوبپبجىٕي ٍبوي جبزاضىٕي ثېرىػي ئۈچۈْ، ئۇالر ھېطبة  _  _ ئۇ وۈٔضٖ ئبٌالھٕىڭ ئىٕطبٔالرؼب ٍبسػي 5

 ٍِٗضأىضىٓ ثىر لبٔچٗ جوپمب ث ٌۈٔگْٗ ھبٌضا لبٍحىػىضۇ. 

ٖررىچىٍىه ٍبسػي ئىع لىٍطب، ئبسىرٖجحٗ ئۇٔىڭ ِۇوبپبجىٕي و رىضۇ. وىّىي زٖررىچىٍىه ٍبِبْ ئىع وىّىي ز _ 7_  6

 لىٍىضىىْٗ، ئبسىرٖجحٗ ئۇٔىڭ جبزاضىٕي جبرجىضۇ.

 

 ئبدىيبت ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ ثبغالٍّْٗ.

ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ٍوٌىضا صۈغّْٗ جٗرٖپىٗ لبرا  جېس چبپمۇچي، ٔبھبٍىحي جېس چبپمبٍٔىمحىٓ جىٕىمٍىرىٕىڭ ئبۋازى ئبۈٍىٕىپ  _5_  1

جۇرؼۇچي، جۇٍبلٍىرىضىٓ ئوت چىمبرؼۇچي، ئٗجىگٗٔضٖ صۈغّْٗ ئۈضحىگٗ ثبضحۇرۇ  وىرگۈچي، جېسٌىىىضىٓ جوپب _ چبڭ 

ي ئىچىگٗ وىرىپ وٗجىۈچي ئبجالر ثىٍْٗ لٗضَٗ لىٍىپ صېضىىي، ئىٕطبْ چىمبرؼۇچي، جېس ٍۈگۈرگٗٔچٗ ثېرىپ صۈغّْٗ جوپ

ھٗلىمٗجْٗ رٖثجىٕىڭ ٔېّٗجٍىرىگٗ ثٗوّۇ جۇزوورٌۇق لىٍؽۇچىضۇر. غٗوطىسوي، ئۇ ئ زىٕىڭ جۇزوورٌۇلىٕي ئىمرار لىٍؽۇچىضۇر، ئۇ پۇي _ 

 ِبٌٕي ئىٕحبٍىٓ ٍبسػي و رىضۇ.

ئۇ ئىٕطبْ ئبٌالھ ھېطبة ئېٍىع ۋٖ جېگىػٍىه ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىع ئۈچۈْ، لٗثرىٍٗرصىىي ئ ٌۈوٍٗرٔي ضىرجمب  _11_  8  

چىمبرؼبْ صىٍالرصا ٍوغۇرۇٔؽبْ ٍبسػىٍىك ۋٖ ٍبِبٍٔىك ئوچۇق ئبغىبرا ئوجحۇرىؽب چىممبْ چبؼضا، ئ زىٕي لبٔضاق ئىػالرٔىڭ 

ئىٕطبٔالرٔىڭ رٖثجي ئۇالرٔىڭ ئٌٍِٗٗىرىضىٓ جوٌۇق سٗۋٖرصارصۇر، ئۇٔىڭؽب ھېچمبٔضاق  وۈجۈۋاجمبٍٔىمىٕي ثىٍِّٗضىؽبٔضۇ؟ ئۇ وۈٔضٖ

 ٔٗرضٗ ِٗسپىٌ ئِٗٗضحۇر.



 

 لبرىئٗ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ صٖھػىحي ثىٍْٗ وىػىٍٗرٔىڭ صىٍٍىرىؽب لورلۇٔچ ضبٌؽۇچي.1     

 صٖھػٗت ضبٌؽۇچي ٔېّٗ؟_  ئۇ  1     

 _ ئۇ صٖھػٗت ضبٌؽۇچىٕىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضْٗ ٔٗصىٓ ثىٍىطْٗ؟ 2    

 _ )ئۇ لىَبِٗت وۈٔىضۇر  غۇ وۈٔضٖ ئىٕطبٔالر جبرلىٍىپ وٗجىْٗ پٗرۋأىضٖن ثوٌۇ  وېحىضۇ. 3

 _ جبؼالر ئېحىٍؽبْ ٍۇۈضٖن ثوٌۇ  وېحىضۇ. 4

 ٌطٗن، ئۇ و ۈۈٌٍۈن جۇرِۇغحب ثوٌىضۇ.ٍبسػي ئٌِٗٗي ئېؽىر وٌٗگْٗ ئبصِٖگٗ وٗ_  6_  5

 ٍبسػي ئٌِٗٗي ٍېٕىه وٌٗگْٗ ئبصِٖگٗ وٌٗطٗن، ئۇٔىڭ جبٍي ھبۋىَٗ ثوٌىضۇ._  8_  7

 _ ھبۋىَٗٔىڭ ٔېّٗ ئىىٍٗٔىىىٕي ضْٗ ثىٍِٗطْٗ؟ 16

 _ ئۇ لىسىك ئوجحۇر. 11

 

 جٗوبضۇر ضۈرىطى

 ْٗ .ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّ

ئىجبصٖت _  )ئي ئىٕطبٔالر!  پۇي  _  ِبٌٕىڭ ۋٖ ثبٌىالرٔىڭ و پٍۈوي ثىٍْٗ پٗسىرٌىٕىع ضىٍٗرٔي ئبٌالھمب جبئٗت _1_  1

 لىٍىػحىٓ  ؼٗپٍٗجحٗ لبٌضۇرصى. ضىٍٗرصىىي ثۇ ؼٗپٍٗت ضىٍٗر ئ ٌۈ  لٗثرىگٗ و ِۈٌگٗٔگٗ لٗصٖر صاۋاِالغحي.

 ٔېّٗجٍىرىٕىڭ ضىٍٗر ئۈچۈْ ئٗڭ ٍبسػي ئىىٍٗٔىىىٕي وٌٗگۈضىضٖ ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر._ ثۇٔضاق لىٍىع جوؼرا ئِٗٗش، ئبسىرٖت  2

ئىجبصٖت لىٍىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لېٍىػحٗن ثۇ لىٍّىػىڭالرٔىڭ ٍبِبْ _  _ ئبٔضىٓ ٍٗٔٗ ئبگبھ ثوٌۇۈالروي، ئبٌالھمب جبئٗت 3

 ئبلىۋىحىٕي وٌٗگۈضىضٖ ثىٍىپ لبٌىطىٍٗر.

ت لىٍىػحىٓ ؼٗپٍٗجحٗ لېٍىع لٗجئىٌ جوؼرا صٖئىجب_  ّىسٔي و پٍٗحىّىس صٖ ، ئبٌالھمب جبئٗت[ پۇي _ ِېٍىّىسٔي ۋٖ ثبٌىٍىرى7_  4

ئِٗٗش. ئٗگٗر ضىٍٗر راضححىٕال ثىٍگْٗ ثوٌطبۈالر، ئٌٗۋٖجحٗ ثۇٔضاق لىٍىػحىٓ ٍبٔؽبْ ۋٖ ئ زۈۈالرٔي ھبالوٗجحىٓ لۇجمۇزۇظ ئۈچۈْ 

ٍٗر. و رگٗٔضىّۇ غٗن لىالٌّبٍضىؽبْ صٖرىجىضٖ ئېٕىك و رىطىٍٗر. ئبٔضىٓ ئبٌضىرىؽبْ ثوالجحىڭالر. ضىٍٗر چولۇَ جٗھِٕٕٗٔٗي و رىطى

 لىَبِٗت وۈٔي صۇَٔبصا ضىٍٗرگٗ ثېرىٍگْٗ ٔېّٗجٍٗر جوؼرۇٌۇق ضوراق لىٍىٕىطىٍٗر.

 

 ئٗضر ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ . 



ۋٖ چٗوطىس لۇصرىحىگٗ صاالٌٗت لىٍىضىؽبْ ئبجبٍىپ ئىػالرٔي ئ ز ئىچىگٗ ئبٌؽبْ زاِبْ ثىٍْٗ [ ئبٌالھ ئ زىٕىڭ ئۇٌۇؼٍۇلىؽب 1_  1

 لٗضَٗ لىٍىپ، ئبصَٖ ثبٌىطىٕىڭ ھبالوٗت ئىچىضٖ ئىىٍٗٔىىىٕي جٗوىحٍىضى. 

بئٗت ثىرىگٗ ھٗلىمٗجحٗ چىڭ جۇرۇغٕي، ئبٌالھمب ئىح –_ پٗلٗت ئبٌالھمب ئىّبْ ئېَحىپ ٍبسػي ئٌٍِٗٗٗرٔي لىٍؽبْ، ثىر  2

 لىٍىػٕي ۋٖ ئۇٔىڭضا چىضاٍِىك ثوٌۇغٕي جٗۋضىَٗ لىٍىػمبْ وىػىٍٗرال زىَبْ جبرجّبٍضۇ.

 

 ھۇِٗزٖ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ وىػىٍٗرٔي وِٗطىحىۈچي ۋٖ ئۇالرٔىڭ ؼٍٗۋىحىٕي لىٍؽۇچي ھٗرثىر گۇٔبھىبرٔىڭ ھبٌىؽب ۋاً، 1

 ئۇ پۇي _ ِبي جوپالظ ۋٖ ئۇٔي ضبٔبظ ثىٍٗٔال ثوٌۇ  وٗجحي._  1

_ ئۇ جوپٍىؽبْ پۇي _ ِېٍىٕي ئ زىٕىڭ ثۇ صۇَٔبصا ِٗۈگۈ لېٍىػىؽب ۋٖ ئبسىرٖجحٗ ھېطبة ثېرىػحىٓ لېچىپ لۇجۇٌۇغىؽب وبپبٌٗجٍىه  2

 لىٍىضۇ صٖ  ئوٍالٍضۇ.

 رثىر ئبصِٖٕي پبرچىٍىۋېحىضىؽبْ صوزار ئوجىؽب جبغٍىٕىضۇ._ ئٌِٗٗىَٗت ھٗرگىس ئۇ ئوٍٍىؽبٔضٖن ثوٌّبٍضۇ، ئۇ جبغالٔؽبْ ھٗ 3

 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ صوزاسٕىڭ لبٔضاق ئىىٍٗٔىىىٕي ثىٍِٗطْٗ؟4   

 [ ئۇ ئبٌالھ ٍبٔضۇرؼبْ، ھبرارىحىٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ ثٗصٍٖٔٗرصىٓ ئ جۈ  ٍۈرٖوٍٗرگٗ وىرىپ وېحىضىؽبْ غىضصٖجٍىه ئوجحۇر.6_  5   

 ئۇالر چىمىپ وېحٌّٗٗضٍىىي ئۈچۈْ ئۇزۇْ صٍِٖٗر ثىٍْٗ جبلىٍىضىؽبْ صوزاسمب ضوٌىٕىضۇ. _ 8_  7 

 

 فىً ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

رٖثجىڭٕىڭ  _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئۇٌۇغ وٗئجىٕي ٍىمىحىع ئۈچۈْ ٍِٗٗٔضىٓ ئبجٍىٕىپ وٌٗگْٗ ئٗثرٖھٗٔىڭ پىٍٍىك لوغۇٔىٕي 1

 لبٔضاق ھبالن لىٍؽبٍٔىمىٕي و رِىضىڭّۇ؟

 _ رٖثجىڭ ئۇالرٔىڭ ثۇ رٖزىً پىالٔىٕي ثٗرثبت لىٍىۋٖجّىضىّۇ؟ 1

 رٖثجىڭ ئۇالرٔىڭ ئۈضحىگٗ ضبپبي جبغالرٔي ٍبؼضۇرىضىؽبْ جو  _ جو  لۇغالرٔي ئٗۋٖجحي.  _ 3_  2

 ىٍىۋٖجحي._ غۇٔىڭ ثىٍْٗ ئۇ لۇغالر ئۇالرٔي چبٍٕىۋېحىٍگْٗ ضبِبٔضٖن ل 4

 

 لۇرٖيش ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .



لۇرٍٖػٍٗرگٗ ئوۈبٍٍىك ٍبرىحىپ ثېرىٍگٍٗٔىىي، ئۇالرٔىڭ سبجىرجٍِٗىىي، ِٗٔپٗئٗجٍىرىٕىڭ ئ ز ٍوٌىضا صاۋاٍِىػىۋاجمبٍٔىمي،  _3_  1

رىٕىڭ ِۇٔحىسىُ وېحىۋاجمبٍٔىمي، ئېھحىَبجٍىك ٔٗرضىٍىرىگٗ ئېرىػىع ٍوٌٍىرىٕىڭ لىػحب ٍِٗٗٔگٗ، ٍبزصا غبِؽب لىٍىضىؽبْ ضٗپٗرٌى

ئوۈبٍالغحۇرۇ  ثېرىٍگٍٗٔىىي ئۈچۈْ، ئۇالر ئ زٌىرىٕي ئبچٍىمحىٓ جوٍؽۇزؼبْ، چوڭ لورلۇٔچالرصىٓ سبجىرجَٗ لىٍؽبْ ۋٖ ِۇغۇ ئۇٌۇغ 

  وٗئجىٕىڭ ئىگىطي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب غۈوۈر لىٍطۇْ ۋٖ ئىجبصٖت لىٍطۇْ.

  



 ِبئۇْ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ ئبسىرٖجحىىي جىرىٍىػٕي، ئٌٍِٗٗٗرگٗ ِۇوبپبت ٍبوي جبزا ثېرىٍىضىؽبٍٔىمىٕي ٍبٌؽبْ صېگْٗ ئبصِٖٕىڭ ھبٌىٕي و رصۈۈّۇ؟ 1

[ ئۇ ٍۈرىىىٕىڭ لبجحىمٍىمىضىٓ، ٍېحىّٕىڭ ھٗلمىٕي ثٗرًِٗ، ئۇٔي صۆغىٌٍٗٗضىؽبْ، ھبجىحىٕي راۋا لىٍؽۇصٖن ثىر ٔٗرضىطي 2_  1 

ثوٌّىؽبْ ِوھحبجؽب جبِبق ثېرىػىٗ ثبغمىالرٔي جٗرؼىت لىٍّبٍضىؽبْ ئبصِٖضۇر. ئۇ ثبغمىالرٔي جٗرؼىپ لىٍّىؽبْ ٍٗرصٖ، ئ زى 

 لبٔضالّۇ ثٗرضۇْ؟!

ٔبِبزٔي ثىپٗرۋاٌىك ثىٍْٗ ئولۇٍضىؽبْ، ۋالحىؽب رىئبٍٗ لىٍّبٍضىؽبْ، جٌٗٗ  لىٍىٕؽبْ ثوٍىچٗ ئبصا لىٍّبٍضىؽبْ وىػىٍٗرگٗ [ 4_  3 

 لبجحىك ئبزاة ثبر.

[ ئۇالر ئٌٍِٗٗىرىٕي وىػىٍٗرگٗ و رضىحىع ئۈچۈْ لىٍىضىؽبْ، ئٗڭ ئٗلٌٍٗىٌ ئ جٕٗ _ ٍېرىّٕي لىٍىػٕىّۇ ئ زى لىٍّبٍال 6_  5 

بغمىالرٔىّۇ لىٍىػحىٓ جوضىضىؽبْ، ئبٌالھمب ئىجبصٖجٕىّۇ ِۇوِّٗٗي ئبصا لىٍّبٍضىؽبْ، ئبٌالھٕىڭ ثٗٔضىٍىرىگىّۇ ٍبسػىٍىك لبٌّبً، ث

 لىٍّبٍضىؽبْ وىػىٍٗرصۇر. 

 

 وٗۋضٗر ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

صۇَٔب ۋٖ ئبسىرٖجٍىه ٔۇرؼۇٍٔىؽبْ ٍبسػىٍىمالرٔي ئبجب لىٍضۇق. جٕٗٔٗجحٗ ضبۈب ئبجب _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ثىس ضبۈب ھٗلىمٗجْٗ  1

 لىٍىٕىضىؽبْ، ئىىىي جٗرىپي ِٗرۋاٍىث ثىٍْٗ لبپالٔؽبْ، جېگي ئىپبرصىٓ ثوٌؽبْ ھٗۋزى وٗۋضٗرِۇ ثۇٔىڭ لبجبرىضىٕضۇر.

 بٍٔىمىڭٕي ئۇٔىڭ ئۈچۈٔال لىٍؽىٓ._ غۇۈب، ضْٗ ثبرٌىك ٔبِبزٌىرىڭٕي رٖثجىڭ ئۈچۈْ سبٌىص ئبصا لىٍؽىٓ، لۇرث 1

ئۇ ضْٗ ئېٍىپ وٌٗگْٗ ھىضاٍٗت ثىٍْٗ ٔۇرٔي ٍبِبْ و رىضىؽبْ ۋٖ ضبۈب ئ چٍّٗٔىه  —_ ٔٗضٍي لۇرۇ  وېحىضىؽبْ ئبصَٖ  2

 لىٍىضىؽبْ ئبصِٖٕىڭ ئ زىضۇر.

 

 وبفىرۇْ ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئي وبپىرالر! ضىٍٗر چولۇٔۇۋاجمبْ »[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئبٌالھٕي ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجىرىٕي ئىٕىبر لىٍؽبٔالرؼب ئېَحمىٕىي، 1_  1 

 ثۇجالرؼب ۋٖ ضبسحب ئىالھالرؼب ِْٗ چولۇّٔبٍۋاجىّْٗ.

لٍىك ثوٌؽبْ ٍېگبٔٗ _ ضىٍٗرِۇ ِْٗ ئىجبصٖت لىٍىۋاجمبْ ثىر ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍّبٍۋاجىطىٍٗر. ئۇ ئىجبصٖت لىٍىٕىػمب ھٗ 2

 ئىالھحۇر.

 _ ِْٗ ضىٍٗر چولۇٔؽبْ ثۇجالرؼب ۋٖ ثبجىً ئىالھالرؼب لٗجئىٌ چولۇّٔبٍّْٗ. 3



 _ ضىٍٗرِۇ  ثۇٔىڭضىٓ وېَىٓ ِْٗ ئىجبصٖت لىٍىۋاجمبْ ئبٌالھمب ئىجبصٖت لىٍّبٍطىٍٗر. 4

ئ زۈَ ئۈچۈٔضۇر، ِْٗ ثۇ صىٕضىٓ ثبغمب صىٕٕي _ ضىٍٗر ئٗگىػىػحٗ چىڭ جۇرۇۋاجمبْ صىٕىڭالر ئ زۈۈالر ئۈچۈْ، ِېٕىڭ صىٕىّّۇ  5

 «.جٌٗٗ  لىٍّبٍّْٗ

 

 ٔٗضر ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

[ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضبۈب لۇرٍٖع وبپىرٌىرى ئۈضحىضىٓ ؼٌٗىجٗ ۋٖ ِٗوىىٕىڭ ـٗجھىطي ٔېطىپ ثوٌؽبْ ۋٖ ضْٗ ٔۇرؼۇْ 2_  1 

ئىطالَ صىٕىؽب جو   _  جو  ثوٌۇ  وىرگٍٗٔىىىٕي و رگْٗ چېؽىڭضا، رٖثجىڭٕي ِٗصھىٌَٗٗ  و پٍٗ  جٗضجىھ ئېَحىع ۋٖ  وىػىٍٗرٔىڭ

بر ئېَحىع ئبرلىٍىك، ئۇٔىڭ ھۇزۇرىؽب ثېرىػمب جٍَٗبرٌىك لىٍؽىٓ. غٗوطىسوي، ئبٌالھ ئٗزٌٖضىٓ جٗضجىھ ئېَحمۇچىالرٔىڭ پو پٍٗ  ئىطحىؽ

ىالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي ثٗوّۇ لوثۇي لىٍؽۇچىضۇر. ئبٌالھ ئۇالرؼب رٖھىُ لىٍىضۇ ۋٖ ئۇالرٔىڭ جٗۋثىطىٕي ۋٖ گۇٔبھٍىرىؽب جٗۋثٗ لىٍؽۇچ

 لوثۇي لىٍىضۇ.

 

 ِٗضٗد ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئۇٔىڭ ئىىىي لوٌي لۇرۇ  وٗجطۇْ! ئۇ _ ئٗثۇ ٌٗھٗة ِۇھِّٗٗص ئٌٍٗٗھىططبالِؽب ئٗزىَٗت ٍٗجىۈزگٍٗٔىىي ئۈچۈْ،  1

 ثٗصثٗسث ثوٌۇ  وٗجطۇْ! ئٗثۇ ٌٗھٗثٕىڭ ھبالوىحي ئٌِٗٗگٗ ئبغحي

ِېٍي ۋٖ ثبٌىٍىرى ئۇٔىڭؽب لىٍچٗ ئٗضمبجّىضى، ئبٌالھٕىڭ ئۇٔىڭؽب چۈغىْٗ ئبزاثىضىٓ ھېچ ٔٗرضىٕي  _  _ ئۇٔىڭ پۇي 1

 لبٍحۇراٌّىضى.

ئٌٍٗٗھىططبالِٕىڭ ٍوٌىؽب جىىٍٗٔٗرٔي جبغال  لوٍۇ  ئٗزىَٗت لىٍىضىؽبْ ئبٍبٌي ئۇزالمب [ ئۇ ۋٖ ئۇٔىڭ پٍٗؽِٗجٗر 3_  2

 لبٌّبً الۋۇٌضا  جۇرؼبْ ئوجمب وىرىضۇ.

_ ئبٍبٌىٕىڭ ثوٍٕىضا ِٗھىَٗ ئېػىٍگْٗ لبجحىك ۋٖ لوپبي ئبرؼبِچب ثوٌىضۇ، ئۇ ئبرؼبِچب ثىٍْٗ صوزاسمب ض رىٍىضۇ، ئبٔضىٓ  4 

 جبغٍىٕىضۇ.  صوزاسٕىڭ ئبضحي لٗۋىحىگٗ

 

 ئىخالش ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

 _ ئي پٍٗؽِٗجٗر! ئېَحمىٕىي، ئۇ ئبٌالھ ئىالھٍىمحب ٍٗوىٗ _ ٍېگبٔىضۇر، ئۇٔىڭ ئىالھٍىمىضا ھېچىىُ ئۇٔىڭؽب غېرىه ثوالٌّبٍضۇ. 1



وبجحىٍىك ضۈپٗجٍىرىضٖ وبِبٌىؽب ٍٗجىْٗ زات ثوٌۇ ، سبالٍىك ھبجٗجٍىرىٕي راۋا _ ئبٌالھ ھ رِٗت _ ئىسزٖجحٗ، ئۇٌۇؼٍۇق ۋٖ  1

 لىٍىػحب ئۇٔىڭؽب ٍۈزٌىٕىضۇ، ئۇٔىڭؽب ئىٍحىجب لىٍىضۇ.

 _  ئۇٔىڭ ثبٌىطي ٍوق، ئبجىطىّۇ ٍوق ۋٖ ئبٍبٌىّۇ ٍولحۇر. 2   

 ىڭؽب جٗۈضاظ ٍبوي ئوسػبظ ثوالٌّبٍضۇ.پبئبٌىَٗجٍىرىضٖ ھېچىىُ ئۇٔ –_ ئىطىٍّىرىضٖ ٍبوي ضۈپٗجٍىرىضٖ ۋٖ ٍبوي ئىع  3

 

 فٌٗٗق ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ثبرٌىك ِٗسٍۇلبجٕىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ، زىَبٔىٗغٍىىىضىٓ، لبجحىك لبراۈؽۇٌۇلي ثىٍْٗ وىرگْٗ »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ  _4_  1

ي ٍبِبٍٔىمالرصىٓ ۋٖ زىَبٔىٗغٍىىٍٗرصىٓ، چېگىىٍٗرگٗ صَٖ ضبٌىضىؽبْ ضېھىرگٗرٌٗرٔىڭ وېچىٕىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ، ئۇ وېچىضىى

ٍبِبٍٔىمىضىٓ، ئبٌالھ ئىٕطبٔالرؼب ئبجب لىٍؽبْ ٔېّٗجىٗ چىضىّبً، ئۇٔىڭ ٍولىٍىػىٕي جىٍٍٗضىؽبْ ھٗضٗجشورٔىڭ ھٗضٗت لىٍؽبْ 

 صېگىٓ.« بٔبھ جىٍٍّْٗٗ ۋٖ ئۇٔىڭ ثىٍْٗ لوؼضىٕىّْٗچبؼضىىي ٍبِبٍٔىمىضىٓ، ضۈثھىٕىڭ رٖثجي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ پ

 

 ٔبش ضۈرىطى

 ٔبھبٍىحي غٗپمٗجٍىه ۋٖ ِېھرىجبْ ئبٌالھٕىڭ ئىطّي ثىٍْٗ )ثبغالٍّْٗ .

ئىٕطبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب ٍبِبٍٔىمالرٔي ۋٖضۋٖضٗ لىٍؽۇچىالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ، ئۇالرٔي ضبلالغمب »ئي پٍٗؽِٗجٗر! ضْٗ  _ 5_  1 

لبصىر ثوٌؽبْ رٖثجي، ئىٕطبٔالرٔىڭ ھِّٗٗ ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرۇ  جۇرؼۇچي ۋٖ ئۇالرصىٓ ثىھبجٗت ثوٌؽۇچي پبصىػبھي، ئىٕطبٔالرٔىڭ 

ھي ثوٌؽبْ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ، وىػىٍٗر ؼٗپٍٗجحٗ لبٌطب ئۇالرؼب ٍبِبٍٔىمالرٔي سىَبي لىٍضۇرىضىؽبْ، ھٗلىمىٌ ِٗثۇصى ۋٖ ٍېگبٔٗ ئىال

_  ئۇالر ئبٌالھٕي ٍبص ئٗجطٗ صٖرھبي ٍولىٍىضىؽبْ غٍٗحبٕٔىڭ زىَبٔىٗغٍىىىضىٓ، ئىٕطبٔالرٔىڭ صىٍٍىرىؽب ٍبِبٍٔىمٕي ۋٖ غٗن

غٍٗحبٔالرٔىڭ ٍبِبٍٔىمىضىٓ پبٔبھ جىٍٍّْٗٗ ۋٖ ئبٌالھمب ضىؽىٕىپ غۈثھىٍٗرٔي ضبٌىضىؽبْ جىٓ غٍٗحبٔالرٔىڭ ۋٖ ئبصىّىٌ 

 صېگىٓ.« لوؼضىٕىّْٗ
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