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 بىرىنچى باب

 ئەنسىزچىلىك

 

 ئدمې   د، يى  -1226

ىدم ا ھەربىي ۈەۈقىقدت –كى اۋ ن ھەربىي ئىشااالر ۈەۈقىقدت بد  ناا 

ئورگىڭ  بولادن بى ەن ئەمەلىژەۈتە ئدمې   د ھەربىي ۈەرەپ ئەدلىژىنااا  

ي ھەربىي ۈۇرمە بولۇپ بىۋاسااااىتە ۈىز ى ى ىگە كى مىگەن بىي رەسااااىى

گە «ئدالھى ە ئىشاااالر مەھ ىىىنااا »دۆلەت مۇداپىئە مىڭىناااتى لى ڭى  

يى  ىق ىدم چوۈ  يەۈتە مى ىژدرد دولالرد ن ئدشااااى  ادن بۇ . قادرايتت 

ئدالھى ە ئىشاااالر مەھ ىىىناااىڭى  ۈترلتك ىىزمەۈ ەرد    ىەۈىجىنااا  

ى  ڭىۇ ئېشااااى  بە  ا ە مەركىز  ئادىبدرات ئى ار نااااىڭى  ىەۈىجىناااا

 . چتشەۈت 

« مەھ ىىە»ئادمې   ىڭىا  كو    ئورگادى ى    ن بى   بولادن بۇ 

ز ئدمې   د دېڭى -گە قدراش ىق كى اۋ ن ھەربىي ئىشالر ۈەۈقىقدت بد  ن  

ۈەۋەلى ىا     قۇرمق ۇققاد ئادىچە يېقىن بولىىاادن جاديا     ئۆ  ڭى  

ڭ  كت  مۇھىتىڭىا  يېقىشااااچادى ىق  بى ەن كىشااااىڭى  ، يېشااااى  ىق 

بۇ . كى اۋ ن ئدر  ىاد جديالشاااقدن ئى  —قدمدشااتۇر   ادن يېگدىە ئدرال

يى   پې  زد ڭىاا  ئېز ڭۋاادۋ  ىىاا  -1211ھەربىي ۈەۈقىقاادت بااد  ناااا  

ۈەسااتىق ىشاا  بى ەن ىېۋادا ئۇران ۈەۈقىقدت ۈەج  بىۋدىىنااىڭى  ۈدرمدق 

 شۈەج  بىۋدىىناا  ىدمى ا يەرلى  ئدھدلى ى  گە ىدھديىت   ور ۈۆلەم ۈتلە
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بۇ ، ئاادرقى ىق باادشااااقااد جاادياااد كۆچترقلتش بەد  ىگە قۇرملااادن ئىاا  

ۈەۈقىقدت بد  نا  ھەربىي ۈەرەپ ۈەۋەلى ى     ئۇران ۈەۈقىقدت بد  ن  

پەن سدھەسى     -بولناىىۇ ئەمەلىژەۈتە شاۇ دەۋ  د    ئدمې   د ئې ىم

ۈېۋڭى ااد سااااادھەسااااىاا     ۈەۈقىقاادت -بولۇپىۇ ھەربىي ئىشااااالر پەن

ئ ۈەج  بە  ەىاپىااژەۈ ى ىڭ  ساااااادق ىژاادلىىااادنىەۈىاجىا ىا  اڭىاا  م

مۇۈەىەساااىنااا ەرى  مە گتلتك ىە ەر بەى  قى ىش –ۈەۈقىقدۈى     ئدلىم

 . مەىنىتى ە قۇرملادن ۈۇىج  ۈترمە ئى  

كېژىڭچە بۇ ۈترمىگە ئدمې   د ھۆكتمىتىڭى  ئىۋتىناااادساااا ىقالرى  

ئۆ  گە جەلا  قى ىش پىالىىااد ئدۋا  قوشااااۇشااااڭ  ىدلىىىادن بدشااااقد 

ئىڭنااادىىژەۈڭى  دقشاااىىڭ  بولادن ىەۈەرلى  »رد    ىوپۇ لۇق ئەل ە

ئىچى     مەركىز  ئدىبدرات ئى ار نىڭى  قەۈ   « جدھىل شاەىن ى  

قىا ىڭىش پىالىىاااد كى مىگەن ئەمىااد ۈۇۈۇپ ئەكې ىڭىش ۈىز ى ى ىگە 

كى گت قلگەن بى  ۈتركتم مۇھىم شااااەىناااا ى   مەىپىي ىە ەر بەىاا  

 .  قى ىڭى  ادن بولادن ئى  

بۇ ۈترمىڭىا  ئدالھى   ى   شااااۇك  مەھبۇسااااالرىى  ۈۇرالاۇجد  

سدرايالرد ن  –شادرائىت  ىدھديىت  يدىش  بولۇپ ئدل  دەر جى ى  ىدن 

ھەر بى  ، ئىچىەك جەھەۈتە قىنااااى ىااديتت –يېىەك ، قې ىشااااىااديتت 

ئاددەمڭىا  بى د ن سااااۇ ئت قش كۆلچى   ۋە ىىزمەۈ در  بولىىاىڭىڭ  

  دمىژدد    ئەڭ ھەشەمەۈ ى  داچىڭى  ئۆ   ھىندپقد ئدلىىادى ا بۇ جد

ئۇالر ۈې ېۋ زمر ئدرقى ىق سى  تق  دمىژدد    ئىشالرد ن . ھېنادب ىڭدۈت 

ئى ى تى لەشاا ەن شااەىناا  كتۈتپۋدىىناا  بدر ئى   ، ىەۋەر ۈدپداليتت 

ەۈقىقدت ۈ، يېز قچى ىق، ىدلىادن مدۈى يدلالرى  كومپىژۇۈې دا كۆرەلەيتت 

 گتل تك ە مېڭى  ۈدمدقتىن كېژىن. ڭداليتت ئىشاااا ى   بى ەن شااااۇ ۇل ى

سەگى ەلەيتت  بى اق بۇ جدي     مەھبۇسالرىى  سى  تق  دمىژد بى ەن 

  بى  ڭ-بولادن ئدالقىنااا  پتۈتى ە  ئت قلگەىڭى  ئتساااتىگە قەۈئ  بى 

ئۆ  گە ۈوىۇش ، كترەلىەيتت  پەقەت بى  ئۆمترۈى ەى ەك يدلاۇ  يدشاادش

يدك  مەلۇم بى ىىل ۈەۈقىقدت بى ەن  بولاادن ۈېىد ئتسااااتى ە ئىزد ڭىش
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شااااۇ ۇل ىڭىشااااقااد مەجبۇرلىڭىش بۇالر ااد بې   گەن ئەڭ ئېاى  جااد ا 

 .  ھېندب ىڭدۈت 

كى اۋ ن ئاادر  ىڭىاا  ۈۆت ئەۈ اپىاا     ئون ئىڭگ ىز مى   دائى ە 

ئىچى     ۈەۋەلى تە مەي   ساۇ ئدستى  ن بولنۇن مەي   ھدۋا يت    ن 

ك  كىچىا  بې ىجدىىۇ ئى ادر رادار بولنااااۇن بى  ۈادل ئۇچادر قادىادت ياد

سېنتىىىنى  ن قېچى  قۇۈۇاللىديتت  ھەم  ۆرقر بولادى ا بى ال كۇىۇپ د 

بى ەن بۇ ۈەۋەلى  ە كى    قدلادن بدشىدلتدق چو  ۇقى     ھەرقدى اق 

جادىنااااىز جىنااااىم ۋەي ان قى ىش كتچ   ور بولادن ئى ادر –جادى ىق 

 .  دۈت قۇرالالر ۈەر پى  ن كۇكۇم ۈدلقدن قى ىڭ

قدت ھەربىي مۇھدسى  ئىچى     بۇ ئدالھى ە ۈترمە -شۇى اقال قدۈىۇ

مەھبۇساا ى  ڭى  بۇ يەرد ن قېچى  كېتەلىشاا  يدك  سااى ۈتى ى ەرىى  

بۇالرى  ئې ى  چىقى  كېتەلىشاا  ئەسااال مۇم ىن بولىدي  ادن بى  ئىش 

 .  ئى  

 زۈتن يې  م بولادى ا مۇئدۋ ن ۈترمە بدشا ىقىڭى  ۈې ېۇۇى  ۈۇيۇقنى

 : جى  ڭ ى  

مەن جەىڭەت رايۇىى     يەۈتىڭچ  ىۇمۇرلۇق مەھبۇس ، كدپىتدن -

 . . . سىز بى ەن كۆرقشىەكچ  ئى  م، بولىىەن

مۇئدۋ ن ۈترمە بدشا ىق  كدپىتدن جوىنۇن ۈې ېۇون ۈۇرمپ ىنى  ن 

چتى   ىاادۈۇىۇش بۇ ئاادۋا  ، كەلگەن بۇ ئاادۋا د ن بەكال چۇچۇپ كەۈت 

ئىقتى ار   ن قدلادن ئىزچىل ۈى نااىز دەپ ئتچ يى   ن بى   سااۆ لەش 

ئۇ ئۇيقۇلۇق ھدلىتىڭ  دەرھدل . قدرالادن بى  مەھبۇساااتىن كەلگەن ئى  

ئو شاااادپ ۈې ېۇون ۈورمپ ىنااااىڭ  ئورىىاد قوي   دە كەلگەن ۈې ېۇون 

ىومۇر اد قديتى  ن سىڭچىالپ قدراپ چىقت  ئدى  ن قدۈتىق جى د  ىشى  

د ئىچى  ن جەىڭەت رايوى  ھەربىي سااول ۈەر پى     بى  قدىچە كۇىۇپ 

قدراۋمل ۇق بتلتمىڭى  جى د  ئدالقى ىشااااىش كوىۇپ ىنااااىڭ  ئدل   اپ 

 :بدست 
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 .  دەقىقە ئىچ ە قدراۋمل  ن جدۋاب قديتت  –، دوكالت كدپىتدن! -

كادپىتادن ئدل   اپ  -، رايوىىڭالر جىا د ي ھادلەۈ ە ئۆۈنااااتن! -

ڭ  ىنااىڭى  كوىۇپ ىنااىھەربىي فورمىنااىڭ  كىژگەچ ئدرىى  بۆلتم لىڭىژ

جەىڭەت يەۈتىڭى  يد مد ئدرىىپىڭ  دەرھدل سااااۇراق  –بېنااااى  ئىژتت  

 !ئتيىگە ئەكى ى 

ئاادر اا  ن ئون ىەچچە مىڭۇت ئۆۈتپ سااااۇراق ئۆيىڭىاا  چى  ق  

، يۇمىالق ئتسااتەل ە مۇئدۋ ن ۈترمە بدش ىق ، كتى ق دەك يۇرمپ كەۈت 

ىڭى  مەساااائۇل  سااااد الم ىق مەركىز  ۋە جەىڭەت رايۇى، ئدرىى  بۆلتم

بولۇپ جەمئىي ۈۆت ئددەم جى د  ۈتستە ئۆ  قول ى       مدۈى يدلالرى  

ۋاراق ىادچ يې  م كېچى     ۈۇيۇقناااىز ئې ى  بې   ىۋاۈقدن بۇ ساااۇراققد 

ئدل   بى ەن مۇئدۋ ن ۈترمە بدشاا ىق  جوىنااۇن ، ۈەيژدرلىق قى ىۋاۈدۈت 

 : سۆ  قى   

در ۋى     ئەڭ ئدالھى ە جەىڭەت يەۈتە ۈترمىىىز ۈ، ئەپەىا   ەر -

ئۇىىاا  ۈترمىگە كى  ش رەسااااىىژىتىگە دۆلەت ، مېھىاادىالرىىاا  بى  

مۇداپىئە مىڭىناتى لى   شۇى اقال مەركىز  ئدىبدرات ئى ار ن  بىۋاسىتە 

 مى  ىت  يدك ، دۆلەت ۈەۋەلى  ، ئدرىىپى ا ئۇىى  ئىنى ، قول ۈىققدن

ىگەن پەقەت شااااۇ ۇل ىڭى  ادن كەسااااپ  جەھەۈ ەردە ھېچڭىىە دېژى ى

بۇ كىشاااا  ىدۈى سااااىڭ  يۇقىتىش بى ەن بى گە »ئى    قۇر ئىزاھادت 

بى  قىنىم مەىپىژەۈ ى  ەرى  ، مە گتلتك سۆ لەش ئىقتى ار   ن قدلادن

ئتچتن ئدمې   د ھۆكتمىتىگە  چەۈئەل ەرگە سااااېتىۋەۈىەكچ  بولادى ىق 

دەپ ۈول مرملادن مەىناەۈ ە كەلنەك ئەپەى   ەر بديدم « ۈدپشاۇرملادن

بۇ ئەقى گە ، جەىاڭەت يەۈاتىاگە ۈۇيۇقنااااىز  مۋان كى  اا  قاادلاا  

ساىز قولىڭىزد    سد الم ىق ئدرىىپىاد قدراپ ، ساىاىدي  ادن بى  ئىش

كدپىتدن شااااۇى اق د گەچ سااااد الم ىق مەركىز ڭى  مەساااائۇل -بېقى ؟

 .  دوىتۇر اد قدراپ قوي  
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 نئدرىىپتد د ژى ىشااىچە جەىڭەت يەۈتە ۈترمىگە ئې ىڭاد، كدپىتدن -

ۋاقتى  ال چوڭ مېڭە قدىتومۇر ئۆسىىن  سەۋەپ ى  ىدۈى سىڭ  يوقدۈقدن 

 DNA ھتجەي ە. ھەم ساااۆ لەش ئىقتى ار   ن مە گتلتك قدلادن ئى ەن

كتى  ۈۇ ۇلادى ىق  -71ئديڭى -2 يى  -1231ۈەكشااااترقشااااى ە ئۇىى  

بى  ئد  ئدل       يى  ىق سادالمەۈ ى  ۈەكشاترۈتشتىىۇ . ئىناپدۈالىادن

 -بۇ  اد  ىېىە گەپ ئەم  ؟. ەھۋالى ا ئۆ گترقش بولىىادنكىنااەل ى  ئ

ساد الم ىق مەركىز      مەسائۇل دوىتۇر گېپىڭ  ۈتگىتى  ۈدمدكىنىڭ  

 .  قدۈتىق بى  شوراپ قوي  

 -بدشقد بديدى ى  ڭىز بدرمۇ ؟ ، لژتىڭدى  ساىز شاۇ رايۇىاد مەسئۇل -

 . دې   كدپىتدن جوىنۇن ئۇىىڭاد مەىى ى  قدراپ

بۇ مىڭىاا  -، دېاا   لژتىڭاادىاا  سااااەل دمدمقالپ -، كاادپىتاادن -

ۈترمىگە ، رايوىۇماا     ئەڭ يۇۋاش مۇسااااۇلىاادن مەھبۇسااااڭىاا  بى  

كى گەن ئتچ يى   ن بۇيدن ئۇىى  ىدمد  ئوقۇش ۋە كىتدب كترقشااااتىن 

يېقىڭ  ن بى  ىۇ ئۇىى  ھەركىتى ە يدك  ، بدشاقد ھېچقدى اق ئىش  يوق

قۇلۇم     كت  تىش . پىنااااۋى ىنااااىا ا بى ە  ەي   ىا  سااااە مى مق

 .  ىدۈى سى  ىۇ شۇى اق ئى ەن

 -، ئەمىناااە بدشاااقد گەپ بولىىناااد جەىڭەت يەۈتە كى ساااۇىىۇ؟ -

 .ئۇالر بى دەك بېشااىڭ  لىڭىشااتت ، كدپىتدن قدلادن ئتچەي ەىگە قدر   

ئىشااااىاا  ئېچى ىاا  يەۈتىڭچ  ىۇمۇرلۇق مەھبۇس ئى    قاادراۋملڭىاا  

 .  ھەم الىقى ا كى    كەل  

، را بو  ئەمىااد متر ناااا  ىاادھااديىت  كە   مەھاباۇس ئاوۈاتاۇ

بى ەك ى  ڭى  بۇلجۇڭ گۆشاااا ى   ىۇدد  ۈې  نااااىگە پدۈىد  ئېتى ى  

بورى  ، سااادقدل ى   شااادالڭ، يت لى   ئدق، چېچ  قدرا، كىتى  ادى ەك

چى اي ىق قو  كت لى    ن مۇاليىى ىق  ، ئېاىز  كىچى ، سااااەل چوڭ
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ۈەىھەر  ەۈچىگە ئوىشدپ چىقى  ۈۇرمد ادن ئوۈتۇ  يدشالر ئەۈ اپى     

ئۇ بى  . كىتىا  اادن ىدھديىتىىۇ كې ىشاااا ەن ئدق ۈەى ى  يىگى  ئى  

قدر ىدققد گې مدىىژى ى  ە ئوىشاااادپ قدلنااااد يەىە بى  قدر ىدققد ئدمې   د 

ئۇ ئۇرمىا مققاد ئادسااااتاد كى ى  ، ھىڭا  ئادى ى  ااد ئوىشاااادپ قادالۈت 

ھەركىتى  ن  ئۇىى  ئولتۇرمشاتى   بۇ سااىپديە، مۆۈىۋەرلەرچە ئولتۇرد 

ئۇىى  ىدھديىتىىۇ پدراسااەۈ ى  ھەم پىشااقدن بى  ئەر ئى ەى ى   چىقى  

ئى    قدراۋمل قدئى ە بويىچە بۇ مەھبۇسقد ھۆرمەت بى  قرقپ ، ۈۇراۈت 

 .  ئىشى ڭ  ئدستد ىڭد يېپى  چىقى  كىتىشت 

كدپىتدن ئورىى  ن ۈۇرمپ ئدالھى ە يدساااادلادن ئەيڭەك ۈدماد يېقىن 

د ىۇدد  دا  ىق رەسندمالرىى  سىزمد پورۈى  ت ى  اد كى ى  بۇ مەھبۇسق

 :  ەن سدلادى ەك قديتى  ن بى  قدراپ چىقى  ئدى  ن ئېاىز ئدچت 

كى اۋ ن ھەربىي ۈترمىنىڭى  ، مەن كدپىتدن جوىنۇن، ئەپەى  م -

بۇ ئەسااتديى  ل ئېژتى ادن  –، قېڭ  قۇلىقىم سااىزدە، مۇئدۋ ن بدشاا ىق 

مەھبۇس گەرچە . ئۆ  پېت  ئاد الى   سااااۆ لەر مەھبۇس ۈۇر ادن ئۆيگە

ئدل       ۈۇرسااااۇق ئەيڭەك ۈدم  ن ئۆ  ڭى  ئەكنااااى  ن بدشااااقىڭ  

كۆرەلىىناااىىۇ لې ىن ئۇ ىۇدد  كدپىتدىڭ  ئۆ  كت   بى ەن كۆرگەى ەك 

بېشاىڭ  كتۈترقپ ئەيڭەك ە قدراپ ۈۇرمپ پىشاشىق ئدمې   د ۈەلەپپۇ   ا 

 :ئدل   مد  سۆ  قى   

ئەۈە ئدمې   ىڭى  ،  ىڭ  مدرشدلاد يەۈ ت قڭبۇ ساۆ لى ، كدپىتدن -

سااىتى ت كوچىنااى ا قەساات ە  –بى  يۇقى   دەر جى ى  ئەمەل ار  ۋال 

ۋاقت  بەل ىم چتش سااااادئەت ئون ئى    يې  م ، ئۇچ  شاااا  مۇم ىن

 !ئەۈ اپى ا بولند كې ەك

كاادپىتاادن جوىنااااۇن داڭ قاادۈقىڭىچە  -سااااىز كىم ؟، ئەپەىاا   -

چتى   ، ۈدپتد سۇ ۇق ۈەر بدسقدن ئى  ئۇى  مۇشۇ ، ھۇدمقۇپ سور   
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بۇ ۈترمىا     مەھبۇسااااالر ئاددەۈتىن ۈادشااااقى   ئەۈىۋارلىڭى  دۆلەت 

شاااۇىى  ئتچتن ئۇالرىى  ساااۆ لى  ڭ  ئددد  ، گۆھى   ەك قو   الۈت 

ئۇ قۇلىاا     ۈېۋ  ۈتگىىىگەن سااااىگاادرۈىڭ  . قاادراشااااقااد بولىااديتت 

ڭ  ساااترۈ ەچ يدى   ى ەرگە ساااۇىۇپ بى    قول يد  ىقى ا پىشااادىىناااى

 . مەھبۇستىن كت  ڭ  ئت مى  

ىدۈى ەم ۈېۋ  ۈولۇق ئەس ىگە ، كىى ىگىىڭ  بى ىەيىەن كدپىتدن -

 .  ئېاى  ئدلىىنىڭىز مەن قديتندم، كەلىىگەن چېا 

مەن ھد   ال سۆ  ڭىزى  ، سىزگە كۆپ رەھىەت، بولى م ئەپەى  م -

شااۇى اق  كدپىتدن-يەىە بدشااقد سااۆ  ڭىز بدرمۇ؟، مدرشاادلاد يەۈ ت  ىەن

 .  د گەچ يېڭى   ى ەرگە ئىشدرەت قى   

باۇ كېچىاا ە ۈۆۈىڭالرى  ئاادۋارە ، ھااد  ا چە ياوق كاادپىاتاادن -

 .  قى اىڭىى  ن ۈۇلىىۇ ىىجى ىەن

دې   كدپىتدن  –يدىشاا  ئدرام ئې ى  ، مدقۇل ئەمىنااە ئەپەى   -

 . ۈتپتكىڭ   ۇرۈتى ە يۇۈۇپ

 .  ئى    قدراۋمل مەھبۇسڭ  ئې ى  چىقى  كەۈت 

كدپىتدن ئوڭ قۇلى ا قدس ، دن جوىنااااۇن جىا د ژ ەشاااات كادپىتا

چىقى  ۋ ا   داڭ قېتىا  قادلاادن ئتچەي ەن دەرھدل ھەركەۈ ە كى ى  

جەىڭەت يەۈتىڭ  سۇراق قى ادن چد      بدرلىق سىن كۆرقىتش ەرىى  

 .  كومپىژۇۈې لىق ۈەكشترقشڭ  بدش ىۋەۈت 

جەىڭەت يەۈتىڭىاا  باادياادمق  سااااۆ  قى ااادىاا     ، كاادپىتاادن -

 . .  .مپىژۇۈې لىق پىنۋى د ئدىدلىز   ن قدر ادى ا يدلادن ئېژتىدپتۇكو

ئۇىى  مېڭە ۈوقۇلىد ساااى دىى   ا چوڭ مېڭىناااى     ، كدپىتدن -

قادىتومۇر ئۆسااااىىناااا  ئادلا  ڭق  ئادي   ىگە قدر ادى ا ۈەڭ يې  ى ەك 

ىاادۈى ساااا  ۈولۇق ئەساااا ىگە كەلىىگىڭ  راسااااتتەك . . . كىچى  ەپتۇ
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 . . . قى ى م

ۈترقش ھەركىتىڭىاا  –يېقىڭق  مە گى  ىاا  يترقش  ئاۇىىاا  -

كومپىژۇۈې لىق ئادىادلىز ا  ن قادر ادى  ىۇ بى ە روھىي كىنااااەل ى ڭى  

   . . .ئدالمىت  يدك  يدلاۇ لۇقتىن پەي ا بولادن ىدمۇش ۇق ئدالمىت  يوق

 :كدپىتدن ۈېۋىىۇ جى د ژ ەشت 

 ىن ۈەجى ب« يې  م ئۇيقۇ»دېىەك ئۇىىڭاد ھد   چە ، ئەپەى   ەر -

 ئىش ىگەىڭى  پدي  ن  يوق ەى ە ؟

 ،مېڭىنى     ئۆسىە ۈېۋ  ۈولۇق يوقدلىدپتۇ، شاۇى اق كدپىتدن -

« يې  م ئۇيقۇ »ىاادۋادا ئۇىىڭاا  ن ۈېۋىىۇ كۆپ گەپ كوچىاليىىز دەپ 

ۇ ئ. . . ۈەجى بىنى ە كەۈ ت قپ قويندق ئۇىى  مېڭىن  كدرد ن چىقى م

 .  ىتدي مچد  ا يۇقى  اد جدۋاب بى  شىىىز ۈەس ە ۈو

كادپىتادن ئتسااااتەل ئتسااااتىا     بديدم چى ى  بۇاللىىادن يې  م 

سااىگدر تىڭ  قۇلىاد ئې ى  ئوت يدقت  ئدى  ن ۈد ا بى  شااور ۋەۈ ەى  ن 

 :كېژىن ئدل   مد  ئېژتت 

بىزىى  بۇ يەرد    ئددد  بى  ، سااااى ەرگە ئديدن، ئەپەىا   ەر -

  ئەڭ چوڭ بدياد ئدشاااپە مۇ ىەچچە ئدي ىق ۈەمىڭدۈ  بى ەن ىىژۇيۇركتى 

-ىادۋادا بۇ قېتىىق  ئىشااااىىىزد ن چدۈدق چىقنااااد ىدن، ئادي ىڭاداليا م

ساادراي ى  ىىزى  قو  اپ قې ىش ئەمەس جېڭىىىزى  ساادقالپ قې ىشااڭى  

بۇپتۇ ئۇى  ئەق ى  ن ئد د ىۇ دەي   لې ىن ئۇ بىزىى  ، ئۆ  ىۇ بى  گەپ

ە گدچد ۈۆت ئاددەم ئى ەى ى ىىىزى  قادىا اق بى   ؟ مې  تنااااىڭد ئى ىى 

  دەپ قدرالادن ئددەم  اد  قدى اق بولۇپ گەپ قى ى  قدل  ؟

بەل ىم ئۇ ئەمەل ارالرىى  پدئدلىژىتىڭ  ، گەپ مۇشۇ يەردە كدپىتدن -

ۈې ېۋ زورد ن ئااد  ىااادىاا م بى اق بىزىىاا  مۇ اكى  گۇرمپپىىىزد    

ئى    ئاددەمڭى  يوق ىقىڭ  قدى اق بى گەى م؟ يدك  بولىىنااااد ئۇىىڭ ا 

 كۆرقش ئىقتى ار  بدرمى م؟ئدل  ن 
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كدپىتدن ئېاى  بى  ىۇرسااااىڭادى  ن كېژىن ئتى تك ئدۋا دا بۇي مق 

 :قى   

ۈترقشااىگە -سااى ەر ھد   د ن بدشااالپ جەىڭەت يەۈتىڭى  يترقش -

 ،مۇىدسىۋەۈ ى  بدرلىق يۇشۇرمن سىن كۆرقىتش ى  ڭ  كۆرقپ چىقىڭالر

ۈ ىگىڭ  ئۇىىاا  يى  ىق ساااااادالمە، يېڭى ىق بولنااااااد ىەۋە قى ىڭالر

بول   ، ۈەكشاترگەن دوىتۇرىى  شاەىن  ئدرىىپىڭ  مد د يەۈ ت ق الر

  !بدشال الر

كدپىتدن جوىنااااۇن ئۇيقۇسااااىزلىقتىن چدرچدپ كەۈ ەن بولنااااىىۇ 

ھەربىژ ەرگە ىادس جادساااادر ت  بى ەن سااااوراقۋادىى  ن مە  مر ھدل ا 

-چىقى  كدر  ور بى ەن ئدىچە يى اق بولىىادن جدي     يدۈىقىاد كى د 

قۇلىاد ۈې ېۇوىڭى  ۈورمپ ىنىڭ  ئې ى  ھدۋاياد دەم ئدلاى   كەۈ ەن دە 

ۈترمە بدشااا ىق  مدرشااادل ھدي ى  د ۈې ېۇون ئۇرمدقچ  بۇل   بى اق يەىە 

مدرشاااادلاد ، قدى اق قى ىش كې ەك». ۈورمپ ىڭ  ئورىىاد قۇيۇپ قوي  

ىدۋادا ئىشااااالر بۇ . . دوكالت قى ىىناااادمچۇ؟،  اد  ىېىە د نااااەم بۇالر

كدپىتدن ئوي ىڭى  « . . .ى  دېگىڭى ەك چىقى  قدلناااد ئۇچد  اساادرا ڭ

ئۇ  ەي ەۈ ە ، مۇشاااۇ يەرگە كەلگەى ە ئۇى  قدرا ۈەر بدساااقدى ەك بول  

دە ۈترمە بادشاااا ىق  مادرشاااادل ھدي ى ىى  -كى ىا  ۈورمپ ىڭ  ئادلا  

 .  ىۇمۇر ڭ  بېنىشقد بدش ى  

 

*      *      *      *      * 

 

 .ىن  ئددەۈتىن ۈدشقى   قىز   كەۈت سىت    كوچ –بتگتن ۋال 

رە گدرەڭ كىژىى ەرى  كېژگەن كىشى ەر سەل ەك مەي ان ۈەرەپ ە قدراپ 

كويالردا يت لى  ڭ  ھەرىىل رە  ە بويىۋالادن -كۇچاد، ئادقىادقتاد ئىا  
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، ھەرىىل ھديۋاىالر سااااىژدقىاد كى  ۋالادن قىز قچىالر، ھە    ەشاااا ەر

ۋاۈقدن ئېگىز پدچدقالر كىشى ەرىى  چەمبى ەك ەرى  پۇال  ىتى-قۇلى ا گتل

 .د ققىتىڭ  ۈدرۈى  بتگتى   يىاى ىشااقد ۈېۋىىۇ ىۇشاادل ىق قدۈقدن ئى  

-كەپنىز بدلىالرىى  ئۇيدن، ساۇىد  ئدۋا  ، دممبدق-داقد، ئىناقى ۈىش

ساااىت     –بۇيدن قو  ىشاااى  ۈوۋالشااا ى   ھەمىىنااا  بى  بولۇپ ۋال 

ز كىشى ەر ۈۇپ  ئىچى ە قۇم ەك سادىدقناى. كوچىناىڭ  بى  ئدلادن ئى  

-قدى اقتۇر بى كىى ەر قول ى   ا پىالكدۈالرى  كۆۈترۋې ىشااااى  ھديۋاىدت

ئۆسااتم تك ەرى  ئدساا اش ۈو  مرلۇق ھەدەپ ىۇۈۇق سااۆ لەۋاۈنااد يەىە 

قادىا اقتۇر بى  كىى ەر قول ى  اد كىچى  بدي اقالرى  كۆۈترۋې ىشااااىقدن 

يىىقاادىاا ەك بتگتى   بۇ يېاى ىش قاادر ىاادققااد شااااۇىاا اق قاادال .ئىاا  

كۆرقىنااااىىۇ ئەمەلىژەۈتە كىشااااى ەر ۈۇپ  ىۇدد  يى اقتىن ۈېزگىڭەكتە 

 .  بدشقۇرملىۋاۈقدى ەك يەىىال ىدھديىت  ۈەرۈىپ ى  ھەم رايىش ئى  

بىۋەۈەرلى  »مۇشااااۇ ۈدپڭى  ئۆ   ە بەش بۇرجەك ى  بىڭدد    

 ،دۆلەت مۇداپىئە مىڭىنتى لى  ، دا دۆلەت ئىشالر كدۈىپ « ئىشۋدىىن 

ز  ئدىبدرات ئى ار ناااى     مۇھىم شاااەىىنااا ەرد ن بولۇپ ئون مەركى

ىەچچە كىشااااى ى  جى د  مۇ اكى ە گۇرمپىناااا  ۋال كوچىنااااى     

ئۇالرىى  قىز ىن مۇ اكى  ناا  . مەي اى  ڭىۇ بەك قىز    كەۈ ەن ئى  

ئىچى ە كى اۋ ن ھەربىي ۈترمىنىڭى  بدش ىق  مدرشدل ھدي ى  ئەپەى  ىۇ 

 . . . ن ئولتۇراۈت بېش  چتش ەن ھدل ا ئدرا

بۇى  قۇيۇپ ۈۇراي   ئەپەىاا   ەر ھااد   ق  مەسااااى ە ، بۇپتۇ -

قېڭ  مۇۈەىەسىن ى  ڭىزىى  يېڭ  ، مەي اىڭى  بىۋەۈەرلى  مەسى ىن 

مۇداپىئە مىڭىنااااتى   ىدك ى  ساااادلىدق ھدل ا –پى ى  ڭ  ئد الپ بدقد  

 بىۋەۈەرلى  ئىشاااۋدىىناااىڭى  مەسااائۇل  مديۇر مىۋدئى اد قدراپ بۇي مق

 .  قى   
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بۇ قېتىم پى  زد ڭىا  ۋە ئۇىىا  ىادىىى  بى ال ۋاقىتتاد مەي اىاد  -

ئۇىى  ئتسااااتىگە مەي اىاد يىاى ى  ادن ئددەم ەرىى  ساااادى  ، چىقى م

بىۋەۈەرلىاا  ، ئەۈا اپاتىا ا  ئاوچاۇقاچى ىق دائى ە بەك چوڭ، كاۆپ

شااااۇىىاا  ئتچتن بىز ئەڭ  ور ۈى  شااااچاادى ىقڭ  ، دەر جىناااا  ۈۆۋەن

  ن ۋول كوچىنااااىاد ۈەۋە بدرلىق يەرئدساااات  بى  ڭچىا. كۆرسااااەۈتۇق

گد  يول ى  اد بولادن ۈەكشااترقش ، ئەۋرە ، ھەرىىل ۈوىى الر، يول ى  

 ،قدراۋمل ۇق كتچەيتى ى  يەر ئدسااااتى  ن بۇلى  ادن ىەۋپ يوقىتى   

مەياا اىاااد -ئى  ىڭچىاا  ن يەر يت  گە ىىناااابەۈەن ئەساااا ىاا ە كۇچااد

ە ىدد م بى مى  بەش يت  ئورمىالشااااتۇر دن پۇق اچە كىژىڭگەن ئدالھى 

مدرشادلڭى  ئدىشدمق  ىەۋ   گە ئدسدسەن يەىە بى  يې  م مىڭڭ  ، ئى  

كوچىالرد     –پەمىىچە ھااد   ىىاا  ئۆ  اا  ال مەياا ان ، كۆپەيتتۇق

بادرلىق كىشااااى ەر ھاد    قولىىىزدا بادر بولادن ئەڭ ئى ادر رېڭتېگېڭ ىق 

كىشااى ەرىى  بۇ ىىل سااى دىى الشااتد ، سااى دىى الشااتىن ئۆۈتپ بول  

يۇشااااۇرمن ئې ىاا  مااد ااادن يىڭڭە چو  ۇقىاا     ھەرقاادىاا اق مېتاادل 

جىنىىڭ  بى گى   بولى م دېىەك مەي ان ئىچى  ن يدك  كوچد ئىچى  ن 

ئتچىڭچىاا  ن ، قاادۈى ڭىاا  قول سااااې ىش مۇم ىڭچى ى   ۈتگىتى ىاا م

 «قو   ڭىش سااىنتېىىن »مەي ان ھدۋا بوشا ۇق  كىچى  كۆلەم     

ۇ ىىل ساىنتېىى ا مەي ان يت   ھدۋا بوش ىقى ا ئدۋا  ب،  د كى گت قل  

ساااترئىتى  ن ۈىز يتر ۋاۈقدن يدك  ئۇىىڭ  ن ۈۆۋەن ۈېزلى تى   ۈۇىۇم 

چو  ۇقى     ھەرقدى اق جىناىم رادار ساېناتىىىنااىاد چتشتش بى ەن 

ىڭچى  ن ۈۆۈ. بى گە قو   ڭىش سىنتېىىن  ۈەر پى  ن ۋەي ان قى ىڭى م

 ىقڭ  يۇقى   بولاادن ئەۈ اپتى   جاديالر د ىەۋ پڭىا  كې ىش ئىھتىىادل

قىز ىن  –بىزگە بېناااىم ئەكەلگىڭ  دەل مۇشاااۇ بىڭدالر ، قدراپ بدقدي  

سااااۆ لەۋاۈقدن قى  ق يدشااااالر چدمىنااااى     بۇ ۋ جى  ئددەم ئدمې   د 

دم دەپ ى« د  و ئدىدلىز ئدۈىن » ۈې ورلۇققد قدرشا  ئىچ   قدۈ ىىى    
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ئدمدى ىق »مىۋدئىل بولۇپ گەرچە ئۇ ئادلاادن ۈادالىت ىق شااااەى  مديۇر 

 -ىى  ئددد  بى  ئە اس  بولنىىۇ بى اق ئۇىى  ۈې ورلۇق « ئىشۋدىىن 

كىتدپ ى   -قادۈى  ىق را ۋېت ىناااا  ۈو   نااااىا ا ياد  ادن بە   مادقادال

يدۋروپدد    دا  ىق ساادقچ  ئۇىىۋې سااىتېت ى   ا ھې ىھەم دەر ناا ى  

ھۆكتمىتىڭى  ئەۈىۋارلىق شااااۇ اد ئۇ ئادمې   د ، قى ىڭىا  ئۆۈتلتۋاۈادۈت 

گۆھى   ھېندب ىڭدۈت  ھەۈتد پې  زد ڭى  ىى نوىىۇ بۇ كىشىگە ئدالھى ە 

ئۇ گەپ قى ىۋاۈقدى ا مۇ اكى د    بدرلىق ىدد ىالر ، ھۆرمەت بى  قرەۈت 

مىۋدئىل كىچى  ئى  اى     ئدساااىدن ، بدشاااقىچە  ەن قۇيۇپ ئد  ى  

 –مالشااااتۇرد  پەلەك بىڭاادالرى  كۆرسااااىتىاا  ۈۇرمپ ساااات  ڭ  داۋا

پى  زد ڭى  ساۆ  قى ى  ادن سەھڭىڭى  كەيڭ  ئى    ۈەر پ  شۇى اقال 

 ،ئتسات  ئوق ئۆۈىەس ئەيڭەكتىن يدسدلادن يۆۈ ىىە ۈدم بى ەن بېزەل  

ئدل   ۈەرەپتىن كې ى  ادن ، شاااۇى اقتىىۇ ساااەھڭە يت   ئدالھى ە چوڭ

ى اق ىەۋ پڭ  ئااد ايتىش ئتچتن بىزدە ھااد    باادر بولااادن ئەڭ ئى ااادر ي

مۇساااادپى ىق قۇرال ئوقىڭىا  ئەڭ يى اققاد بې  ش ئادر  ىق  ئى    مى  

مېتى  د يىتىش ئۆلچىىىگە ئدسادسەن شۇى اقال بتگتى   شدمدل كتچ  ۋە 

يۆىى ىشاااىڭ  كۆ دە ۈۇۈۇپ مۇشاااۇ دائى د    بدرلىق بىڭدالرى  ىىشااادىاد 

ۈىڭتىش -ساااادئەت ئوىااد يېقىن  ور كۆلەم ىا  ئدىتۇرمش، كى گت دمق

  ۈاادماادم بولىاا م مۇىاا اقچە ئېژتقاادىاا ا بۇ بىڭاادالرىىاا  ھەر بى  ىىزمىت

 قم سۆ، دەر ز نىگە بى د ن ئدالھى ە قىنىم ئەس ى   ئورمىالشتۇرمل  

 . ۈدمدم ئەپەى   ەر

 ھە راس ، سىزى  قولاليىەن، ىدھديىت  يدىشا  قىپنىز مىۋدئىل -

ھې ىق  ۈىجىىەل ئەپەىاا  ڭىزگە ئاادپى  اا  ، ۈترمە باادشاااا ىق  ھاادي ى 

 -ەرگەن مەي اىاد مۇىدسااااىۋەۈ ى  مدۈې  ژدلالرد ن جدۋاب كەلىىگەى م؟ب

 . دې   دۆلەت مۇداپىئە مىڭىنتى   ىدك ې  جى    ي ۈەلەپپۇ دا

مدرشااادل  -. . . ، ۈېۋىچە جدۋاب يوق، يدق مىڭىناااتى  ئەپەى   -
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ھاادي ى  چتشااااتپ كەۈ ەن بېشااااىڭ  كتۈترقپ دمدمق ىاىڭىچە جاادۋاب 

 .  بەرد 

مىڭىنااتى  ساادلىدق ىق ئورىى  ن ۈۇرمپ  –، يوقبۇپتۇ ھېچقىناا  -

يېڭى     مديۇر مىۋدئى ڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈت  ئدى  ن سااااەمىىى ى  بى ەن 

بۇ ئادمې   اد ۈادر ۋىا     ئەڭ  ور قو  اش ھەر  ىت  ھەم  –، ئېژتت 

ھەمىە ، بىزىىا  ۋەۈەن ئادل       بدش ۈدرۈى  بولىدي  ادن بۇرچىىىز

سااااىزىى   ەلىبىڭىز بىزىى  ، ىالھىمئىشااااالر ئېژتقىڭىڭىزدەك بولاد  ئ

 ەلىبىىىز شااااۇىا اقال ئدمې   د ىەلقىڭى   ەلىبىناااا  قەد  لى  مديۇر! 

ۈە   م ئاادمې   ىڭ  ئۆ  ، ۋەۈەىڭىاا  كى ەچى   سااااىزىىاا  قولىڭىزدا

مۇداپىئە  –پادىادھىا ا ساااادقاليا م! سااااىز بىزىىا  پەى  ىىز مىۋدئىل! 

ڭ  ۋدئى ڭى  مۆر نىمىڭىنتى   ىدك ې  ۈۇلۇپ ۈدشقدن ئىشەىچ بى ەن مى

قاوش قاولاالپ ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ئۇىىڭاااد مەدەت بەرد  ۋە سااااورمىڭ  

 .  ئدىى الشتۇرد 

 

*      *      *      *      * 

 

چتشاا ە يېقىن كىشااى ەر بدر دىنااې   كۆپىژىشاا ە بدشااالپ مەي ان 

مۇ   د -سااااەھڭىا ە ئورمىا   ىۋاۈقادن ىادىشااااد، ۈېۋىىۇ ئادۋاۈالشاااات 

كتي ى   پتۈتن مەي ان ئەھ ىڭ  ئۆ  گە يېقىى ىق  -ئەۈ  تىڭى  شااااو 

رام قى ىۋې ى  چو ى  ن كىچى  ىچە ھەمىىن  مۇ   د دمىژدسىاد  ەر ق 

-ۈەرەپتىن كەلگەن مۇىبى الر الققۇ-بولۇپ كەۈ ەن ئى   پەقەت ۈەرەپ

  ۈۇپۇل مېڭىشى-لۇقى ى  ڭ  كۆۈترقشاتپ ىۇۈۇق ساەھڭىن  ۈەرەپتە ئدال

 . . . اقىتىۇ بۇال  دەپ قدل  پې  زد ڭى  كې ى  ادن ۋ. يتر شەۈت 

 .  پى  زد ڭ  ئدىى   كەل   
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ئىچىاا  ن -مۇ   ىڭىاا  ئورىىڭ  ىەچچە مىاا  ئاادمىىڭىاا  ئىچ  

–ئدسااىدن ، يد  مر دن قىز ىن گتل قراس ئدلقىش سااددالى   بى  ئدل  

ە ۋە  پىگ پې  زد ڭى ،  ېىىن ئادلقىش ئىنااااقى ۈىشااااالرد ن ۈىتى    

مې   د جەمئىژىتى ە ئىشاااانااااىزلىق ئولتۇر ادن ىەچچە يى ا  ن بى   ئاد

يدشاااادىادىالرىى  ، بولۇپىۇ مادل بادھدساااا  مۇقىم بۇل  ، ئاد ايتى ا  

 ەھەر ئەۈ ەسااچى ى  ە ، بېقى ىش مەسااى ىناا  ئتىتم تك ھەل قى ىڭ  

قادرشاااا  ۈۇرمش ھەركىت  ۈدر ۋتىن بۇيدىق  ئەڭ يۇقى   سااااەۋ ژى ە 

شااقد كتىتپ ئۆ  ىەلقىڭ  ئۆ   قدى ىق بدسااتۇرم»ىەلقئدراد    ، بول  

كتر شااااىگە ئدمې   د ئۆ   بدش بولۇپ « كەۈ ەن جدلالۈالرى  ۈد  الش

ئۇرمش چىقىى  كۆرقىەرلى  ، قادۈڭدشاااات  ھەم  ور  ەلبىگە ئى  شاااات 

ئااد ايتى ىاا  ئۇرمشااااتااد قۇرباادن بولااادن ھەربىژ ەرىىاا  ىەپىقە پۇلىڭ  

كۆپەيتىش ئۇالرىى  ئدئى ە ۈدۋابىئدۈ ى  ڭى  ۈۇرمۇشاااا  كدپدلەۈ ە ئىگە 

 .  . . ىڭىش جەھەۈ ەرد    بى  قدۈدر مەسى  ەر يدىش  ھەل قې ىڭ  قى

ئدلقىش سدداس  ، ىدىىى  بى ەن مدشاىڭى  ن چتشات  پې  زد ڭى 

ئۇالر مەياا اىاا     ئاادۋاماااد ىۇدد  يى اق ، ۈېۋىىۇ ئەۋجىگە چىقت 

سااااەپەرد ن قاديتىا  كەلگەن ئادۈاد ئۆ  بدل ى   بى ەن قۇچدق ىشااااى  

ەك يېقىى ىق كتلتمنااى ەپ ئدۋاماد قدىىد  كۆرقشااتشاا ە ۈەشااڭد بولادى 

ئۇالر ، قادىىد  قول پۇال  ىتدۈت ، قادىىاد  كتلتمنااااى ەيتت ، قادرايتت 

ىوۈۇىالردەك قول ۈۇۈۇشااااقىڭىچە ىۇۈۇق -ياېاڭا  ۈاو  قىا اااادن ئەر

، چدۋاك ۈوىتدي  ادى ەك ئەمەس ئى  ، سااااەھڭىنااااىگە قادراپ مد   

ى  وفوىڭىاا  پې  زد ڭىاا  كې ىڭچەكڭىاا  قۇلىڭ  قويۇۋەۈىەسااااتىن م

ئادلا  ااد كەل   ۋە قولىڭ  ئېگىز پۇال  ىتى  مەي اى   ى ەرگە ھۆرمەت 

دىىم ى. بى  قرگەى  ن كېژىن ىدىىىىڭى  پىشاادىىنااىگە سااۆيتپ قۇي  

پې  زد ڭى  مەي ان ، كتلتمناااى  گىڭىچە كەيڭىگە ساااەل يېڭى  ۈۇرد 

 :ئەھ ىگە قدراپ ست  ڭ  بدش ى  
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! قىىىەۈ ى    بولنااااۇنچتشاااا ى ىڭالر ىەي   ىا، ئە  زلى  م -

يەىە قىز ىن گۇل قراس  –ۋاقتىڭالرى  ئادلاىڭىى  ن ۈۇلىىۇ ىىجى ىەن! 

ئۇ بۇ قېتىم . پې  زد ڭى  كتلتپ كەۈت ، ئادلقىش سااااددالى   يد     

دېگەن سااۆ ى  « ئەپەى   ەر-ھۆرمەۈ ى  ىدىىىالر»سااۆ  ڭى  بېشااى ا 

شااەك تر ڭ  ئۇ ئى    قۇلىڭ  ئدسااتد چىقى    ئۇالر د ۈە، ئىشاا ەۈىى  

ئاادىاا  ن ساااات  ڭ  ، بى اا قرگەىاا ەك ئۇالر ااد قاادر تىاا  پۇال الۈت 

بتگتن ھەرقاادينااااىڭىزالر بى ەن قۇياادش كەب   –، داۋامالشااااتۇرد 

قەد  لى  ھەم ساااۆيتم تك بولادن ئدمې   ىڭى  ئۇلۇغ بدي  ق  ئدساااتى ا 

ئوىشاادش بى  مەي اى ا ئوىشاادش بى  ھدۋاد ن ىەپەس ئې ىۋاۈقىڭىى  ن 

ئاادلقىش چاادۋاكالر ۈەدر جىي  –ىۇ بەىاا  ھې  قى ىىەن ئۆ ەمڭ  ۈۇلى

ئوىىىڭ ىااادن ۈەشااااڭااد كۆ لەر  –بېنااااىقىاا  مەياا اىاا     مىڭ ىااادن 

 . . .پې  زد ڭ  ست  ڭ  داۋامالشتۇرمۋاۈدۈت . پې  زد ڭىتقد ۈى ى   

داىە ئېژتى ادن دەب ەبى ى  سااااۆ لەر كىشااااى ەرىى  يترەك -داىە 

جدىاد سااااې ىۋاۈقدن پەيتتە ۈادر نااااىڭ  چى ى  ئۇالرى  چەكنااااىز ھديد

ىى  «ئدمدى ىقڭ  قو  اش ئىشااااۋدىىناااا »مەيا اىااد يېقىن جدي     

قۇمادى اى ىق مدشااااىڭىنااااى     ئون ىەچچە ىدد م ىۇدد  ھد   ىى  

ئۆ  ا ە ئادۈوم بومبىناااا  پادرۈاليا  اادىا ەك جى د ي ھدلەۈتە ىىزمەت 

ن ستىئۇالر ئتچتن ئەڭ مۇھىى  بۇ ىۇۈۇقڭى  مە مۇى  بولىد. قى ىۋاۈدۈت 

بەل   ىۇۈۇقڭىاا  باادلاا مرراق ۈتگەپ پې  زد ڭىتڭ  بەش بۇرجەك ىاا  

كوىت ول ساااۇپىناااى ا قۇلىقىاد . ئىناااەن قديتۇرمش ئى  -بىڭد د ئدمدن

ۈىڭشااااىاۇچ ۈاادقىۋالااادن ئاادالھىاا ە ىاادد ىالر ئاادلاا  اا     كومپژۇۈې  

ئى  اىىاا  ن كۆ  ڭ  ئت مە  ئەۈ اپقااد ئورمىالشااااتۇرملااادن مەىپىي ھەم 

مدشىڭد ئىچ  ىۇدد  . ملالر بى ەن ۈوىتىىد  ئدالقى ىشدۈت ئدشا درا قدراۋ

ئتچىڭچ  ىۇمۇرلۇق »پااديچىاا  بااد    اا ەك قىز  اا  كەۈ ەن بولۇپ 

يەۈتىڭچىنااىگە ، سااتىئىي ھەم اھتىن كەلگەن سااىگڭدل يدىشاا  ئەمەس
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، ھە يدىشاا ، ئون سااەك ىز ڭچ  بىڭد جدۋاب قديتۇرمڭ، ئدلىدشااتۇرمڭ

جدۋاب . . . يدىشاااا ،. . . ىشاااا ئادلتىڭچ  بىڭاد جادۋاب قاديتۇرمڭ ياد

د گەى ەك ئدۋا الر مدشىڭد ئىچىڭ  بى  ئدلادن « . . . يدىش . . . قديتۇرمڭ

پەقەت بۇ قېتىىق  ، ھەر كىم ئۆ  ئىشاااا  بى ەن ئدل   اش ئى  . ئى  

قو  اش ۋە  پىناىگە مەسئۇل بولادن مديۇر مىۋدئىل قۇلى     قەلەمڭ  

قدراپ مدشاااىڭد ئىچى     ۈدر پدت قول سااادئىتىگە  –چىشااا ىگىڭىچە پدت 

ئىشااالر ىورمدل كىتىۋاۈقدن بولنااىىۇ لې ىن ، بۇيدن مد دۈت -يول ا ئۇيدن

ڭاد ۋاقى  ئۇىى. . . مديۇر يەىىال جى د ژ ەشا ىڭى  ن سدئىتىگە قدرايتت 

 . . . ئۆم   ە ۈۇىج  قېتىم كەيڭىگە مېڭىۋاۈقدى ەك بى ىڭ  

ژىش ئېھتىىدل ىق  كتچى، ۈۆت بدل شاەرق شدمى  ، دوكالت مديۇر -

 .  دې   ھدۋا رايىاد مەسئۇل ىدد م گەپڭ  قىنقدرۈى  – ور! 

 بديدم ۈېۋ  ئى    بدل ئى  اۇ ؟ -

 .لې ىن شادمدل كتچ  بدر دىنې   كتچىژىۋاۈى م، شاۇى اق مديۇر -

 . ھد    بەش بدل ا ۈۇراقالشت 

 ئۇ ىدن قېپىالرىى  ھدۋاراي  مۆلچى   قدى اقت ؟ -

  ئى ار ناااا  ۈەمىڭ ىگەن ئەڭ يېڭ  مۆلچەر دۆلەۈ ىا  ھادۋاراي -

 .  ئى    بدل شەرق شدمى   ئى   مديۇر

 .  مديۇر جى د ژ ەشت  

 ىۇۈۇق ۈتگەش ە يەىە قدىچى ى  قدل  ؟. . . ، ئدىد ڭ  -

 . ۈەىىىڭەن بى  يې  م مىڭۇت -

ماديۇر مىۋادئىال يادى     دمربۇىڭ  ئې ى  دەرھدل مدشااااىڭى  ن  

ڭ  ئااد ىز اا ا ھۆلاا ەپ قۇلىڭ  ئېگىز دە چىىچىالق باادرمىقى–چتشاااات  

ئدى  ن شاادمدل كې ىۋاۈقدن ۈەرەپتى   بىڭدالر د دمربۇن بى ەن . كۆۈترد 
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ئۇ دمربۇىڭ  . ئىشاااالر ئۇىىڭاد ىورمدل ەك بى ىڭ  ، قدراشاااقد بدشااا ى  

بى اق كۆ    بى  ، كۆ  ا  ن ئې ى  مدشااااىڭىاد چىقىشااااقد ۈەمشااااەل  

ىڭىچە دمربۇىڭ  ىدھديىت  ىەرسااىڭ  سااە گەى ەك بولۇپ كەيڭىگە ئۆرقلگ

. ۈىزلى تە كۆ  گە ئەكى ىاا  باادياادم قاادر ااادن ۈەرەپ ە قااديتااد قاادر اا  

دمربۇىڭى  پدرقى اق بى  جۇپ كت   شاااادمدل كى ىۋاۈقدن ۈەرەپتى   بى  

بۇ بى  جۇپ قوشىدق بىڭد مەي اىاد ئەڭ ، جۇپ قوشاىدق بىڭد د ۈى ى   

د مى  مېتى  يى اق ىقت يى اق بىڭادالرد ن بولۇپ بى   مەيا اىاد بى  يې  م

كۆ  ، بولنااااد يەىە بى   مەياا اىاااد ئى    مىاا  مېتى  يى اق ىقتااد ئىاا  

بى ەن قدر ادى ا ئى    بىڭد ىۇدد  قوشاااىدق بىڭددەك يدك  بى  پتۈتن 

دمربۇن بى ەن سااىڭچىالپ قدر ادى ا ئدى  ن . سااېپىل ۈدم ەك كۆرقىەۈت 

لىقىڭ  كۆرگى   ئى    بىڭاادىىاا  ئاادرلىقىاا ا بى  مېتى چە بوشاااا ۇق باادر

ئەمىد مديۇرىى  د ققىت  بۇ ئى    بىڭد د ئەمەس بەل   ئى    . بۇالۈت 

بىڭدىى  ئدرلىقى     بوشاااا ۇقتد يەر يت    ن ئدران كۆۈترقلتپ ۈۇر دن 

بى  مۇىدر د يەى  ئى    بىڭدد ن سەل يى اق جدي     قەد ىىي چې كدۋ 

  قدل   گەرچە بۇ قى ى« قدرۈتى ە»ئۇىى  يتر گ  . . . مۇىدر  ا ئى  

چې كاادۋ مۇىاادر  بۇ قېتىىق  قاادراۋمل ئۇرمىالشااااتۇرمش پىالىىاا  ن 

چىقى  ۋېتى گەن بولنااىىۇ ئەمىد ھد   ق  شاادمدل يۆىى ىشاا  ھەم شاادمدل 

ئۇ جى د  بۇي مق . كتچ  ماديۇرىىا  پىالىىاد پدي  نااااىزدەك بى ىڭ  

يەر يت   ھەم ھدۋاد ن دەرھدل ، ىىشاااادن بى نااااۇن چې كدۋ »قى    

 !«كەۈ ە كەلنۇنھەر

بۇي مق ۈتگىىەساااتە بوشااا ۇقتد ۋە  پە ئتۈتۋاۈقدن بى  قدىچە ۈى  

ئاادلەم . ئۇچاادر ئاادي وپىالن يۆىتلتشااااىڭ  چې كاادۋ ۈەرەپ ە ئۆ گەرۈت 

بوشاا ۇقى     سااتىئىي ھەم اھالرمۇ سااى ڭۇت ئىچى ە ىىشاادىڭ  چې كدۋ 

 چى كدۋ د ئەڭ يېقىن جدي     ئدالھى ە. مۇىدر اد قدر تىشاااقد بدشااا ى  

 . . . قىنىم چدقىدق ۈىزلى ى ە ھەركەۈ ە كەل  
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 . . . پې  زد ڭ  ھې ىھەم ىۇۈۇقىڭ  داۋامالشتۇرمۋاۈدۈت  

مىڭ ىاادن بادلىالر بىزگە ۈەلىترمەكتە ئۇالر ۈوياۇدەك ۈادمدققد -»...

 ،ئىناااتىب اۈالر ۈېۋ  يوقىتى اىڭ  يوق، شاااۇى اق. . . موھتدج بولىدقتد

ۈالرىى   ملىى  ۈتپەي   كېچىن  ۈېۋ  مىڭ ىادن ئدىىالر ئەشۇ ئىنتىب ا

، ئۇالرىى  كۆ  يېشاااا  دەريد بولۇپ ئدقىدقتد، ئادرامىا ا ئۇى ىاىڭ  يوق

ىدم اۈ ىققد قدرشااا  ۈۇرمش بىزىى  ، ئددالەۈناااىزلى  ە قدرشااا  ۈۇرمش

مە گتلتك شااااۇئاادر ىىز ! بىز كۆ  يېشااااىىىز بى ەن ئەمەس ئەمەلىي 

بىز  مادىااد بۇ ۈە   ڭىاا .  . .ھەر  ىتىىىز بى ەن كترەش قى اۇچىالرمىز

ىۇۈۇق مۇشاااۇ يەرگە كەلگەى ە « . . .ئدمې   ى ىقالر د بەرگەن ھۇقۇق !

 .  مەي اى ا گتل مراس ئدلقىش كتۈترقل  

پې  زد ڭاا  ىى نااااون ئاادلاا   ، ىۇۈۇق ۈېۋ  ۈتگىىىگەن ئىاا   

. ۈەرەپتىن كەلگەن ئى  ىق شاااادمدل  ن چو قۇر ىەپەس ئدلىدقچ  بول  

  قدى اقتۇ بى ىىل ىۇشااااپۇراقڭ  ۈدپقدى ەك ئۇ بۇ شاااادمادلا  ن ىۇدد

چتى   ، كت  ڭ  يې  م يۇمۇپ ئدسااااىدىاد قدراپ ئى  ىق كتلتمنااااى    

ئاادلاا   ۈەرەپتىن كەلگەن بۇ شااااادماادل مەياا اىاا     ئاادۋامڭىاا  ۈەر 

بۇ ىىاال پۇراق پې  زد ڭتقااد . پۇراق ى  ڭ  ئۆ  پېت  ئەكەلگەن ئىاا  

ۇر قى ەك يدك  ئۆ  ڭى  ىۇدد  ئۆ  ئدىىنى  ن كەلگەن مە    ى  ۈەر پ

. .  .بوۋاق بدلىناااى  ن كەلگەن ۈدۈ ىق ساااتت پۇر قى ەك بى ىڭىۋاۈدۈت 

ئۆ  ىەلقىڭى  ئدچچىق ۈەر پۇر قىڭ  ئۆ  گە ىۇشااپۇراق  -مدىد بۇ كىشاا  

ئدمې   ى ىقالر د بەرگەن كدۈتد بى  مۇكدپدۈ   بى گەن بۇ ئددەم ۈە   ڭى 

پ قدىاى   بولىدي  ادن ئەپناااۇس بۇ ئى  ىق مەيىن شااادمدل پۇرا. ئى  

ۈاادۈ ىق پۇراقڭ  ئەكى ىش بى ەن بى گە يەىە بى  شااااۇم ىەرسااااىڭىىۇ 

 . . . ئەكى ىۋاۈقدن ئى  

پې  زد ڭ  كتلتمناااى  گىڭىچە ساااۆ  قى ىشاااقد ۈەمشاااى ى  ئى     

 .قۇلىڭ  شاۇى اق كۆۈترقش  سول كۆك  گ  چىىىى ە قى ادى ەك بۇل  

ى  ن قىپقىز ل قدن سااول متر نااىڭى  ئدسااتى  ن يەى  سااول مەي  ناا

 . . . بول مقشى  ئېتى ى  چىقت 
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 . . . پې  زد ڭ  يېقى    

 ىدىىم، ئۇىى  يېڭىاد ئەڭ دەس ەپ كەلگىڭ  ئۇىى  ىدىىى  بول  

شااااۇىا اق ھەساااا ەت بى ەن قدۈتىق بى  چىقى د    بۇ ھەساااا ەۈ ى  

 . . . ئدۋا د ن پتۈتن ئدمې   د ۈىتى ەپ كەۈت 

 

    *      *      *      *  * 

 

  بدشتد ئۇىى. پې  زد ڭ  يېقى ادى ا ھېچقدى اق ئد   قڭ  سە مى  

كۆ  ئدل   قدرا اۇلىشااااى  بى  ىەرسااااىڭ  كۆرەلىى   كېژىن ىى ە بى  

پې  زد ڭى  ، يورمق ۇق بادر ادىنااااې   كتچەي  ، يورمق ۇقڭ  كۆرد 

كت  ڭ  ۈەسااتە ئېچىۋ    ئدىىنااىڭى  يېڭى ا كتلتمنااى ەپ ۈۇر دى ىقىڭ  

 : كۆرد 

. داد ڭىزىىاا  كې ىاا  ااادن چېا  بولاا  ، باادالم ئوياىڭىاا  -

ئدىد مېھى  بدى ىق  -. . . ۈۇ ۇلادن كتىىڭىزگە كۆپ سوۋ دت ئەكى ى   ەن

بى ەن ئۇىى  پىشاادىىنااىگە سااۆيتپ قۇيۇپ كىچى  ھۇج    ن يىڭى  

 . دەسنەپ چىقى  كەۈت 

ئورىى  ن ئەسااڭەپ ئويادى   ئدى  ن پى تىڭالپ  ئتچ يدشاا ىق بدال

ەپ چىقىاا  ۈاادماادققااد ۈۇۈۇش قى ىۋاۈقاادن ئاادىىنااااىڭىاا  پۇۈىڭ  يتگ 

قۇچادق ىۋې ىا  بى دەم ئەركى ىۋالاادىا  ن كېژىن داد نااااىڭى  ۈىزراق 

كې ىشااااىگە ۈەقە  ا بولۇپ ئۆيىڭىا  ئادلا  ا     كىچى  يولاد چىقى  

شاااۇ ئەساااڭددا بى  كىچى  قدرا مدشاااىڭد يولڭى  بۇيى ا . سااادقالپ ۈۇرد 

مدشاااىڭىاد  م چتشااا ىڭىچە كىچى  بدلىڭ ۈوىتدپ ئىچى  ن ئى    ئددە

بدال شااااۇىچە ۋاقى  نااااىىۇ بۇى  ھېچ ىم . سااااۆرەپ ۈادرۈىا  ئدچىقت 

ئۇالر بدلىڭ  . . . ۈېپىچەك ىا  ، يىا ىا  ، ئۇ ۈوۋلىا  ، ئاد  ىىىا  
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. باد ار سااااى ۈىا     بى  ىادرابى ى تى   ۈدشااااالى مق ئۆيگە ئەكەل  

الر بدلىڭ  ئتسااتەلگە ئۇ. ئۆيڭى  ئوۈتۇر نااى ا چوڭ بى  ئتسااتەل ۈۇراۈت 

پىچادقالرى  ئې ىا  بادلىڭىاا  ، يادۈقۇ د  ئادىا  ن قۇل ى  ااد ئۇسااااتى ا

بۇ بۇرى  پدىدق كەلگەن ئى    پدكدر . يتر گىڭ  سااۇ درمدقچ  بولۇشاات 

ئددەم ئەساا ى ە ئددەم ئە الى   سااود ناا  قى ى  ادن سااود گەرلەرىى  

« ت ھدمىژناااا ئددالە»يادلالىىد ىىى درلى   بولۇپ بۇالر يى اق ئەل     

پاادد شااااادھ ىق . دېگەن دۆلەۈتىن كەلگەن ئاادققۇن مۇىاادپىقالر ئىاا  

بولنااااىىۇ «ئددالەت ھدمىژناااا »ۈت قمى     بۇ دۆلەۈڭى  ىدم  گەرچە 

بۇ  .بى اق بۇ ئەل ە ىە قدىۇى  ن ىە ئددالەۈتىن ئېاىز ئدچقى   بولىديتت 

كىى   »ئەل شااااۇىا اق بى  ئىنااااتىبىا اۈڭىا  قولى ا قدلادن ئى     

 ىقڭى  ئددالەۈناىزلى   ۈو   نى ا بى  ئېاىز گەپ قى ند ئۇىى  ئتچ ىدى

ئى    ئېاىز گەپ قى ناااااد ئۇىىاا  يەۈتە ئەۋالد  قى   ىاا  ، ئەۋالد 

پتۈتن دمىژاادد    ئە ا  .دەياا  ااادن قاادىۇن باادر ئىاا  «ۈاادشاااا ىڭىاا م

كۆچترقش ئوپې اۈنااااىژى ەردە ئىشاااا ىتى گەن ئون ئددەم ئە اسااااىڭى  

 .  د ن كى ەۈت « ھدمىژن ئددالەت »ۈوققۇ   مۇشۇ 

قۇل  ۈۆت ۈەرەپتىن -بدال ئتساااتەل ە ئو   ناااىاد يدۈقۇ ملۇپ پۇت 

ئۇالر بدلىڭى  . دەپ ۋاقى ايتت « ئدىد ! ئدىد » بد الى   بدال ۈوىتىىد  

ئۇالر  .بۇرىىاد بى ىىىىڭ  پۇر تىۋ    بدال شاۇك بولۇپ ھۇشى  ن كەۈت 

بى ەن كېنااااىاا  ااادن باادلىڭىاا  كۆيڭى ىڭ  يى ۈىاا  كۆك   ىگە قەلەم 

قى ادن ئدۋا  « قۇرمس  -قدرس» ئورىىااد بەلگە سااااىز ۋاۈقادن پەيتتە 

ئشااااى ڭى  . چدڭ كتۈترقل  –بى ەن ئىشااااىا  ئۆرقلتپ ئۆيا  ن ۈۇپد 

ئادلا  ا ا ئادۈ ىق بى  ئددەم قۇلى ا بىناااا  ۋالى  اپ ۈۇر   ادن بى  ئد  

ن ۋائى    ۋ جى  قد. ۈۇراۈت   ە ەپ بى ەن قادراپ پادلتىڭ  ۈۇۈقىڭىچە

الغ ۈىت  گىڭىچە قول ى       -ۈۇپۇر بولۇشااااۇپ قورققىڭىا  ن الغ-ئادال

 .  پىچدقالرى  ۈدشالپ ئدۈ ىق ئددەمڭى  ئدل   ا ۈىزالى  –ئۇستى ا 



21 

 . دې   ئدۈ ىق ئددەم  ە ەپ بى ەن -سەى ەر كىم ؟  -

دې    - بىز پدد شدھىىىز ئتچتن بدي ىق ۈوپ ىاۇچىالرمىز. . . بىز -

 . تپ ۈۇرمپئۇالر يەر سۆيتش

قدلادن سوۋ ىڭ  ، ھد   چە ئدچ ۆ  شادھىڭاد ئى    بدش بې ە  -

ئدۈ ىق ئددەم ئدۈتىن ساااەك ەپ چتشاااتپ ئى     -ئو  ۇم  ن ئدلناااۇن! 

ئدى  ن بدلىڭ  كتۈترقپ . قادۋاىڭىا  كدل ىنااااىڭ  ۈىڭى  ن جۇدا قى   

داد ناااىڭى  ، بد   اد بدسااات  بدال ھۇشاااىاد كى ى  كۆ  ڭ  ئېچىۋ   

 .  لتمنى ەپ ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرد يېڭى ا كت

بديدمق  ئىشالر . مۇشۇ چد ڭى  ئۆ   ە پې  زد ڭى  ھۇشىاد كەل   

بەىىت ە يدر شاااد بۇ ، ئۇىى  بىھوش ھدلەۈتى   كۆرگەن چتشااا  ئى  

قېتىىق  قەسااااىت ەشااااتە چې كاادۋ مۇىاادر اا  ن ئېتى ااادن ئۇق ئۇىىاا  

ىەچچە سااااادئەۈ ىاا  جىاا د ي . ئەجەل ىاا  يې  گە ۈەگىىگەن ئىاا  

قۇۈقۇ مش ئاادرقى ىق ئۆپ ە ۋ ڭاادسااااىاااد كې ىاا  ۈوىتاادپ قاادلااادن ئۇق 

شااااۇى اقتىىۇ ئۇ بەكال قدىنااااى اپ كەۈ ەى ى تىن ئى    . ئې ىۋېتى   

 .  كتى  ن بى   بىھوش يدۈدۈت 

يېڭىا ا قىز  ۋە ئديدل  ، پې  زد ڭىا  كت  ڭ  ۈەساااا ى تە ئادچت  

يتپ گە سااۆئۇ قىز ڭ  يېڭىاد چدقى    پىشاادىىنااى. كتلتمنااى ەپ ۈۇراۈت 

ىدىىىڭى  كۆ    ن . قويا   ئادىا  ن ئاديادلىڭىا  قۇلىڭ  چىا  ۈۇۈت 

بى دەم ى  سااتكتۈتىن كېژىن . ىۇشاادل ىق يېشاا  ۈوىتىىد  دومىاليتت 

 : ىدىىم ئى  ىق كتلتمنى ەپ ئدستد ىڭد ئېاىز ئدچت 

ىدىىم دۆلەت  -قەد  ل ىم ئە  ز مېھىدى ى  ڭىز سااادقالپ قدل  ؟  -

بى ى  ادن ئدق كۆ تل ئې  ڭى  كۆ  ىڭ  ئوب ان ئىشىڭ  ھەمىى  ن ئەال 

 . چتشىڭەۈت 

 دەساا ەپتە مۇئدۋ ن پى  زد ڭى . پې  زد ڭى  بېشااىڭ  لىڭىشااىتت 
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ئدى  ن دۆلەت مۇداپىئە مىڭىنااتى   ، كەيڭ  ن دۆلەت ئىشاا ى   كدۈىپ 

قاادۈاادرلىقالر ىۆۋەت بى ەن ئۇىىاا  يېڭىاااد كى  اا  ھەقىژق  دوساااات ۇق 

  كى اۋ ن ۈترمىناى     ئىشالرد ن بدشالپ پې  زد ڭى. يېشاىڭ  ۈۆكت 

بې نۇن چې كدۋ      قدۈى ڭى  يوقدپ كەۈ ىڭىگىچە بولادن ئىشالرىى  

ئدىى   ا ئۇ دۆلەت ئىشاا ى   كدۈىپ  بى ەن . ھەمىىنااى  ن ىەۋەر ۈدپت 

 : مۇداپىئە مىڭىنتى  ڭ  قديتد چدقى    بى  ئىش ئتستى ە ۈوىتدل  

پې  زد ڭىتڭى   -ل  قدى اق اق؟ ىى  ئەھۋا «ئددالەت ھدمىژناا » -

بۇ سااوئدلى  ن دۆلەت ئىشاا ى   كدۈىپ  بى  ىەرسااىڭ  چتشااەىگەى ەك 

 .  بول  

ئۇ ىۇن ، سااااتت بى ەن كى گەن ىۇ  جادن بى ەن چىقى   ەن -

ئاادساااادالر ئۆ  ىەلقىڭ  ئاادچ ىقتىن ئۆلتترقپ ئۇالرىىاا  ىۇن بەد  ىگە 

، دق بولىدقتدئدشااا ىق ۈوپالپ بدشاااقد ئەل ەرگە يدردەم قى ى  يدىشاااىچ

ۋەسااا ى  ن كىچى  موسااا وۋا د ىۇشااادمەت قى ى  ئۆ  ڭى  –ئەسااا   

 . ب د ت دا بۇ ۈو    ىق ئىۋتىالپ كۆپ، ئورىىڭ  سدق ىىدقتد

 .ب د ت ىى  بۇ مەسااى ىگە بولادن قدراشاا ى   يېتەرلى  ئەمەس -

كوچى ى    -ىى  مەي ان« ئددالەت ھدمىژناا »ئۇالر د ۈدشااالپ قويناادق 

 مۇس ىۋامۇ.   دەرد  ە سادراڭ بولادن ئدىىالر د ۈۇلى ميتۈ ەن بدلىناىڭى

ئەم   قدراپ ۈۇرمۋەرسااااەك  .ئۆ  بى گىڭىچە پۇرمقشااااىا  قاديڭىۋاۈى م

مۇۋاپىق كۆرساااىڭىز ئىشاااڭ  بدشااا ىنااادق ، يت  كى ەلىەيىىز ئۆ  ىىزگە

دې   پې  زد ڭى  ئدبديدمق  چتشااىگە ۈەبى  بەرگەى ەك ئۇ   –بۇالۈت ! 

 .  ۈدرۈى 

مىڭىناااتى  ئەپەى  ڭى  ىدگدى ى   ، تۈتۋاۈدۈتۇقبىزمۇ شاااۇى  ك -

ئەما   شاااادمادلا اي  ادن چد  ى   ،  ى ىپىا ا قىز  ا  كەۈ ى   ىەۋاق

دېا   بادش كادۈىا  مۇداپىئە مىڭىنااااتى  ااد قدراپ  –بولا  اۇ دەيىەن
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 .  چدقچدق ئدر الش سۆ  قى ى 

راس گەپڭ  د نااەم مۇشااۇ ئىش سااەۋەبى  ن سااىگدر تىىاد پۇل  -

دې    –ئەم   ىۇمدرد ن چىقى  ادى ەك ۈۇر ىەن! ، ۈدشااىىىادن ئى  

 .  مۇداپىئە مىڭىنتى   بدشقىچە روھ ىڭى 

ئۆ  ئىچى  ن يىىى   ىش ئدساااادس ، ئەمىنااااە ئۆ ە الر بى ىڭالر -

دېا   پې  زد ڭى  –بولنااااۇن لې ىن پەيت  كەلگەىا ە ئادۋاي ىىاد الر! 

 .  مەىى ى  قى ى 

 .  ىڭىشتى دې   بدش كدۈى  بېشىڭ  ل –ىدۈى جەم بۇلۇڭ  -

. قەد ڭدسااااالرىى  سااااۆھبىت  پدت ۈتگەي  ادى ەك ئەمەس ئى   

پې  زد ڭىا  ئادلا   ۈەرەپتى   ۈادم ساااادئىتى  ن چىققدن داڭ ئدۋا  ڭ  

  :ئد الپ بدش كدۈىپقد قدراپ سۆ  قى   

ە ھ. ھې ىق  مېھىىڭىڭىزىىا  كې ى  ادن چېا  بول  اۇ دەيىەن -

دئى ڭى  ئىنااتىپدىدمىنااىڭ  ئدمدى ىق ئىشااۋدىىنااى     مديۇر مىۋ، راساا 

مىڭ  بدل مرراق ساااادقدينااااۇن د نااااە ، ئۇىىڭاد دەڭ، قديتۇرمۋېتىڭالر

 .  دې   پې  زد ڭى  بۇي مق قى ى –دەرھدل ئۆ  ئورىىاد كەلنۇن! 

مااديۇر ااد ساااادلىىىڭىزى  ئۆ قم ، باادش ئتسااااتىگە پې  زد ڭىاا  -

دۆلەت ئىش ى   كدۈىپ  ئىشى ڭ   - ئەم   ئۇ كى ساۇىىۇ؟، يەۈ ت  ىەن

 .  ئېچى  سى  تتد ئولتۇر دن مەھبۇسقد ئىشدرەت قى   

-يې  م ئېچى ادن ئىشى تىن ئتستىگە يدر شىى ىق كتل ەڭ كدستىۇم 

ن كې ىش ە، پىشادىىنا  شاەبڭەم ەك يدلتى اپ ۈۇر دن، بۇرمل د كېژگەن

ئۇ ئۇدمل پې  زد ڭى  يدۈقدن . بى  يىگىا  ئەدەپ بى ەن كى    كەل  

ىزد ڭى  پې»    ىدھديىت  مۇاليىى ىق بى ەن كدرۋاۈڭى  يېڭىاد يېقىن بې

. دەپ ھۆرمەت بى  قرد « ساىزى  كۆرگىڭىى  ن ىۇشدلىەن ، ئەپەى  

پې  زد ڭىتىۇ جادۋابەن ئۇىىڭاد ئى  ىق كتلتمنااااى ەپ ئۇى  ئۆ  گە ئەڭ 
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يېقىن كى  ناااا ودا ئولتۇرمشااااقد ۈەك ى  قى    ئدى  ن يېڭى   ى ەرگە 

 .  بدرلىقىڭ  ئېژتت ئۇىى  بى ەن يدلاۇ  پدرا الشقۇس  

بەش بۇرجەك ىاا  بىڭاادىىاا  گتل ەرگە ۈولااادن ئااد ادە يورمق  

 ئى  ىژ ەىال قدلادن« مەھبۇس»ئدي  ىۋدىىنى ا پې  زد ڭى  ۋە ھې ىق  

 .  ئى  

بى  دەم ىاا  جىىجىت ىقتىن كېژىن پې  زد ڭىاا  بۇ ىاادۈۇىۇش  

ئادىا  ن ئۇىى  قۇلىڭ  چى  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ . يىگىتڭ  يېڭىااد چادقى د 

 !«ئادل  ڭ ا ىىجى ىەن ، قىژڭادپ قويا مق سااااېڭ ، رەھىەت ئو  ۇم»

پې  زد ڭىتڭى  ھد   ق  . دەپ ئۇىىڭااد ئۆ  سااااەمىىىژىتىڭ  بى ا قرد 

مۇئدمى ىناى  ن ىۇدد  ئدۈىڭى  ئو    بى ەن كۆرقش ەى     ھەقىژق  

پې  زد ڭى  يىگىتڭى  قۇلىڭ  بوش ۈۇۈۇپ . قىز ىڭ ىق  چىقى  ۈۇراۈت 

ئدى  ن ھەساا ەت .  ۈى     گتل تك ە ىە ەر ساادل  ۈۇرمپ دې  زە سااى

 كۆ ، ئۇىى  بۇ ۈىڭىقى     ئېاى  ھەساااا ەت. بى ەن ئۇلۇغ بى  ۈىڭا  

ىدۋادا بۇ ، يەۈ تسااااىز ئدرمدن يدش يىگىتڭى  قەلبىڭ  لەر  گە ساااادل  

ئد اپ ىق ۈىڭىق گتلۋدىاد ئديالىادن بولنااى   پتۈتن دمىژدى  كۆي قرقپ 

 . . . كتل قى ادن بۇالۈت 

ساەن قدين  بد ڭى  گتل ؟ ىېىە ۋەجى  ن گتلزارلىقىڭڭ  ، بدالم -

، ۈاادشااااالپ ۈااد ڭ  ماادكاادن ۈۇۈتۇڭ؟ ىاادلىناااادڭ مااد ااد ئېژتىاا  بەرگىن

پې  زد ڭى  ئدۈى ىق سدالپەت  –ھې ديە ڭ  ئد الشاقد بەكىۇ ۈەشڭدمەن ! 

بى ەن ئۇىىا  قول بادرمادق ى  ڭ  ئدلقىڭىاد ئې ى  ئۆۈتىتش ۈەلەپپۇ   ا 

 .  ۆ لى  گە ۈى ى   ئۇىى  قو  ك

يىگىاا  ئۇىىاا  كۆ لى  اا  ن ئىڭنااااادىالردا بۇلىاا  ااادن ھەقىژق  

ئۇىى  يۇم ان ئىناانااىق قۇلى  ن ، سااەمىىىژ ى ڭ  كۆرگەى ەك بول  

ئۇ بى ىېىىاا  ن ئىزا . بى ىىاال ئاادۈى ىق مىھ  ڭ  سااااە گەىاا ەك بولاا  
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كىچى  . ۈدرۈقدى ەك ئدساااتد ىڭد ئورىى  ن ۈۇرمپ دې  زە ۈتۋ گە كەل  

 ۇ ۇل اپ ئۇچۇۋاۈقدن ھەسااەل ، تكتى   ئۇچۇۋاۈقدن كېپىڭەك ەرگەگتل 

، ھەر  ى  گە قاادراپ بى دەم ۈۇر اادىاا  ن كېژىن چو قۇر بى  ئۇ  ۈىڭاا  

 : ئدى  ن روھ ۇق ھدل ا كدرۋاۈڭى  يېڭىاد كى ى  ئېاىز ئدچت 

ئىڭناااادن ىادۈدلىقىڭ  ، مۇكەمىەلىا  بىزگە ىادس ئەمەساااا ەن -

، ۆۈ ت قشاااا ە مەجبۇر  بولىاا   ەنۈت  تىش ئتچتن يەىە ىاادۈاادلىق ئ

ئۇ بى  ئۆمتر ، پې  زد ڭى  ئەپەى  ، قدراڭ ئدۋم ھەسااااەل ھەر نااااىگە

ئددەم ەر ئەكنىچە ئۆ  ڭى  ، بى  ئۆمتر كۆىەك يدسى  ، ھەساەل يېاى 

ئىھتىژاادج  ئتچتن ھەسااااەل ھەر نااااىڭىاا  مەۋجۇۈ ىق  بى ەن كاادر  

ئدقىۋەۈتە  ،بولىىا   ! ئۇالرىىا  ئۆيىڭ  بۇ مپ ھەسااااى ىڭ  ئې ىۋال  

ھەسااااەل ھەرە ھەمىە ىېىىنااااى  ن ئدي     ! شااااۇى اقتىىۇ ھەسااااەل 

ھەر ا ىا   ئاۆ  اگە كاېا ىاا  اااادن ۈاادالپەۈڭ  بى ىاا  ۈۇرمپ يەىىال 

كۆىەك يدسدشڭ  ۈوىتدۈىى  ! ، مە گت ھەسەل يېاىشڭ ، بوشادشاىى  

لې ىن ئې  شاااا ەى ى  ىىزد ن . بىز ھەمىىگە ئې  شااااتۇق، شااااۇىاا اق

ۋەھىىى  ن قۇۈۇاللىى مق! ، قادياۇد ن- ەم .يۇقادۈقىڭىىىز كۆپ بولا  

ىدلىادن يې  گە . ھەساااەل ھەر نااا  بولناااد ىدلىادن يەرگە ئۇچدلى  

دەپ كەلنااااەم . . . يەىىال قدياۇ ۋەھىىى  ن ىدلىي ئۆۈت !، قۇىادلى  

 بىاۇبدر، ئەشۇ ھەسەل ھەر نى ەك  ەمنىز، مىڭىڭىۇ ئەشاۇ كىپىڭەكتەك

، ىتنااااىز كت  شاااادمى ى ا ۈو مپلې ىن گتل تكتم ۋاق، چد  ى  م بولادن

دەھشااااەۈ ىاا  بوران بېاىىڭ  ىااد ان قى ىاا  مېڭ  قاادرا اۇ  ملىەۈ ە 

بى  ئۆمتر ، شااااۇى اقتىىۇ پەرۋاىى ەك ئتمى ۋار يدشااااى  م. ۈدشاااا ى  

يۇرمق ۇق ئىزد اا  م! ئەشااااۇ ئتمتۈۋارلىق ئاادلاا  ىاا     قاادرا اۇلۇقڭ  

 مرد ! گىژدھنااااىز چۆل تكڭ  يېشااااىل چىىەى ى  ە ئديالى، يۇرمق ۇققد

رەڭ كۆرسااااەۈ ىڭ  كۆ  ئەمەس –ھااد    ئوي ىنااااادم دمىژاادى  رە گااد 

كاۆ اتل قاادىچە كى لەشاااا ەىنااااى   دمىژااد شااااۇىچە . كاۆ اتلا ەن
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رە نااىزلىشااى   ەن! ئەكنااىچە كۆ  تڭ قدىچە پدكىزالىادىنااى   دمىژد 

ھەساااەل ھەر ناااىڭى  گتل شاااى ىىنااا   شاااۇىچە رە گە ۈولى   ەن!

شدم يدلقۇىىاد ئۆ  ڭ  ئدۈقدى     يىاقدى     ھۇ مر  بى ەن پەرۋاىىڭى  

 -. . .ئەكنااااىچە بىزگە يى اق، ھۇ مر  پەقەت ۋە پەقەت ئۆ  گە ئاديدن

 . يىگى  سۆ لەپ مۇشۇ يەرگە كەلگەى ە جىىى  كەۈت 

دېا   پې  زد ڭى   –، قۇلۇقۇم سااااەىا ە، ، ئو  ۇم، سااااۆ لە -

 .  بېشىڭ  لىڭىشتقىڭىچە يىگىت ە ئى ھدم بى   

گتلزارلىقىىڭى  ھى ديىناااا  ،   ئەپەى  قەد  لىا  پې  زد ڭىا -

 !بى ىى  م سەي ە قى ىشقد راستىڭال ۈدۋ ڭىز بدرمى م؟. بەك يى اقتد

  !يول بدش ىشىڭاد ئىڭتىزارمەن، مەرھدبد ئو  ۇم -

 ۋاقى  ۈۇلپى  ، شاادش ئدۈالر قدمچىالىىدسااتىال يترمپ كەۈ ەى ەك 

  يې  م ئەسىبۇ ئى    ئددەمڭ  ئې ى  ئۇچقدى ەك چدپقىڭىچە بۇىىڭ  ن 

 .  بۇرمىق  چد الر د ئې ى  مد   
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 ئىككىنچى باب

 بىر مەيدان چېلىش

 

 . ۈتركىەىىنتدن، يى  ى  -1246

ئەسااى ىى  ئوۈتۇ  ڭچ  يى ى ى   ا ۈتركىەىىنااتدىڭى  ھد   ق  -12

چدپقۇى ى  اد بەرداش ىق -ئدشۋدبددۈد ىەچچە ئەسى لى  ۈدر ۋڭى  بوران

 ،ى ى ىڭ  سادقالپ كەلگەن ئدساىىڭ  ست قكبى    ئۆ  ڭى   ېىىن پتۈت

چ  قى  قىڭ. ۈۇپ  ق  يېشااىل كىچى  بى  ۈتركىەن ىدى اى ىق  بدر ئى  

يى الر د كى  ش ئدل       بۇ پدد شاااادھ ىق ۈت قم     دۆلەت گەرچە 

يادۋروپاد ساااادىادئەت ئىڭقىالبىڭىا  گتدقك ئدۋا  ڭ  كىچى ى  ئد  ىادن 

  ىىڭىڭى  ، تيىڭى  مول ىق ساااا، بولنااااىىۇ ئەمىاد ئۆ  ڭى  ئدد   ىق 

ىاادىاا اى ىقالرد ن ئاادالھىاا ە  -ماۇىبەۈ ى   بى ەن باادشااااقااد دۆلەت

 .  پدد شد  ىەلقى  ن را   ئى  ، ىەلق پدد شدھتىن. پەر ق ىڭەۈت 

مۇشااااۇىا اق ئدسااااديىشاااا ىق كتى ەرىى  بى   ە ۈترك ىەلقىڭى  

ئدۋام . ىەۋرم  يېتىا  كەل   -ئاديەم ى  ا  ن بى   بولاادن يېڭ  يىال 

بەگ  .شدل ىققد ۈۇلۇپ بۇ يېڭ  يى ىڭ  يدىش  كتۈتۋالىدقچ  بولۇشت ىۇ

ۈوشااااقدى ى  ڭ  -يوقنااااۇلالرمۇ ۈۇىاد، كادال سااااويا   -ۈۆر  ەر قو –

ىە     -مەي اىالردا داش قد ان ئېناااى  ىەۈىە -ئۇالر مەي ان. ئديىىى  

 ،ئۇالر ىۇداد ن بۇ بى  يى  ا كدۈتد مولچى ىقڭى . قى ىشاااڭ  بدشااا ى  

، ياادماۇرىىاا  كۆپ بولىشااااىڭ  -سااااۇ،   بۇلۇشااااڭ ۈاوقاچى ىقڭىاا

 .  ۈىالۋەت قى ىشت -ىدى اى ىقىڭى  ئەمىن بۇلۇشڭ  ۈى ەپ دمئد
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يۇرۈالرد ن كەلگەن -ئەىائەىىۋ  ئااددەت بويىچە ئەۈىناااا  يۇرت

ئوقژدچ  ، چې ىشاااچ  مەرۈ ەر، بدۈۇر چەۋەى ا الر، كتچتت گتر پدلۋاىالر

اااد يېاى ىاا  ئۆ  مەرگەى ەر ھەمىىناااا  بى  بولۇپ ىاادى ىق مەياا اىى

 ەپەر قوچقۇچىالر ىدى ىق ، كدرامەۈ ى  ڭ  كۆرساااىتى  بەسااا ىشاااەۈت 

 .  ۈەر پى  ن ئدالھى ە ۈدرۈۇق ىڭدۈت 

 –يى اق ، بتگتن چې ىش مەي اى  ئدالھى ە قىز    كەۈ ەن ئى  

 .بەسااتە مەي اىاد چتشااتشاات -يېقىڭ  ن كەلگەن يۇرت پدلۋاى ى   بەس

 ى   مەياا اىاا ا قو مقتەك ۈۇرمپ بە   ى   ئتجىىاا ەك ۈۆكتلنااااە بە  

بولىد  ىدۈۇىۇش بى   ە گ  پدلۋان –چتش بۇال ، ئدسااااىدىاد ۈۇپد ئدۈت 

ئدرقى  ن رەقىب ى  ڭ  يېقىتى  مەي اىڭ  بى  ئدل   قىنااااقىناااا  -ئدرقد

 . . . ئۇىىڭاد ئددەم ۈوشىىى  

قەلەماا ارلى  ڭ  ئې ىاا  ىەۋرم دا بەك اق -پاادد شاااااد  ئەلەماا ار

  ئۇسااتىۋىڭ. مەي اىىاد كى ى  ئتلگترگەن ئى   قىز ژ  ادن بۇ چې ىش

كى ە نااااىز بۇ  ە گ  پاادلۋاىڭىاا  ىاادن ئاادلاا  اا ا ئۆ  گە ھېچ ىىڭىاا  

ئۆ  كىبى  ڭ  ،. چىقاادلىىااادى ىقىڭ  كۆرقپ ۈېۋىىۇ د ىىا  ئاادشاااات 

كۆرساىتى  يولۋاساتەك ھۆكى گىڭىچە مەي  نااىگە ۈۇپد ستركەپ ئدشقدن 

ىدىىۇ . پى  ڭالرى  ئۇقۇشااات ئدۋام ئۇىىڭاد ئد. ۈوپىڭ  ھدۋا د ساااور   

 .  بېشىڭ  لىڭىشتى  ئۇىى  پدلۋاى ىقىاد قديىل بول  

 ە گ  پدلۋان ىدىڭى  ئۆ  گە د ققەت قى ادى ىقىڭ  كۆرقپ ۈېۋىىۇ 

ھديدجدىالى   ۋە ھەدد   ن ئېشاااى  ئۆ  ڭ  ۈۇۈدلىد  ئەق ى  ن ئېز   

ى  ئدساااتدىىڭ، ۈۇپد ساااورمپ قۇلۇم ۈدل  »ئدۋاماد قدراپ ھۆركى     : 

ىدن يېڭى     ئوردا . بۇ سااااۆ  ىدىاد يدقىى  « ئەركەك ى   قېڭ ؟! 

ئااددەۈتە ئاادۋام ئىچىاا     بۇىاا اق . پاادلۋاى ى  اااد ئىشااااادرەت قى اا  

كتچتت گترلەر مۇسااااادبىقىنااااىگە ىاادن ئۆ   ياادرلىق بەرمىنااااە ئوردا 

 .  ئىچى     پدلۋاىالر قدۈڭىشدلىديتت 
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 ىش ئىاا ااگى     چې، ئاوردا پاادلاۋ اڭا  مەياا اىااااد چاتشااااتاا 

مۇساادبىقى ى   ە ئۆ    ن ىەچچە ھەساانااە قدۋمل بولادن پدلۋاىالرى  يەر 

چىشاااا ەۈ ەن ئوردا پدلۋېڭ  بۇ قېتىم  ە گ  پدلۋان بى ەن بى  ئد  ھەرە 

ىن لې ، ئىش ىتى  بدقت  ئوردا پدلۋېڭ  ھەرىىل ئدمدل. ۈدرۈىشى  قدل  

قد ئوردا پادلۋ ڭ  بى ەن ئەمەس بدشاااا، ئەگەر  ە گ . ئتىىى  بولىىا  

ڭ  ۈۆۈ-ئدۋام ئىچى   ى ەر بى ەن ۈۇۈۇشقدن بولند بۇ ۋاققىچە كدمى ا ئتچ

پەن ئىشاا ىتىش ىۆۋ ت  ئەم    ە گىگە ، يولاد سااې ى  بولادن بۇالۈت 

بۇيدن قى ى  شااااۇى اق بى  كتچ بى ەن ئوردا  –ئۇ يدن قى ى   .كەل  

 امەي اى . پادلۋېڭىڭ  يەرد ن يۇلۇپ ئې ىا  چادلىاد ئدۈقدى ەك ئېتىۋەۈت 

 .  چۇقدن كۆۈترقلتپ  ە گىگە ئدپى  ن ئۇقۇل  -قىقدس

 ە گ  پدلۋان بۇ ىدى اى ىقڭى  ، چتى   .بۇ ئىش ىدىاد ھدر كەل  

ئاادد ى  بولىاادسااااتىن بەل   باادشااااقااد ئەلاا  ن كەلگەن ئۆۈ تىچ  

ئۇالر سااودا سااەپى   ە بۇ يەرد ن ، سااود گەرلەرىى  ىىزمەۈ در  ئى  

 .ە ۈدسادد پ  قدۈڭىشى  قدلادن ئى  ئۆۈتپ قې ى  بۇ ىەۋرم  پدئدلىژىتىگ

ىدن . ىادن ئادچچىق بى ەن يېڭىا     بادش ساااادىاۇىااد قدراپ قوي  

جەمەۈى  ن بولادن بدش ساادىاۇن ئوۈتۇ  يدشااالرىى  قدر نااىڭ  ئدلادن 

ياادۋروپاادد ا   دا  ىق ھەربىي مەكتەپ ەردە مۇىتىز م ۈەربىژى ەىگەن 

شااااىا  چىققدن قەلەما  ىۇ يېتى-ئەلەما  ىۇ، ئادالھىا ە پادراسااااەۈ ىا 

–يېقىڭاا     دۆلەت  –ۈە اا اشاااانااااىز باادۈۇر يىگىاا  بولۇپ يى اق 

ىدى اى ىقالرىى  ھېچقدينااىنااى ا بۇى اق يدشااتى   ئددەم بدش ساادىاۇن 

ئۇىى  جە گدھتى   كدرامىت  ىەلق ئدر نااااى ا . بولۇپ بدقىىادن ئى  

ق بۇ ىدى اى ىقڭ  ىدى اى ى، قىنقىن . داستدن بولۇپ ۈدرقى ى  يترەۈت 

قوشااڭد ئۇلۇسااالرىى  يدمدن كۆ    ن ساادقالپ ۈۇر دن ئددەم دەل  قى ى 

 .  پدششدىدن ئى  -مۇشۇ بدش سدىاۇن

بدش سااادىاۇن پدشاااشااادىدن مۇشاااۇ ۈدپتد شااادھتىڭىۇ بەك ۈدۈى    
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ئۇىى   ۇرمر  ىورلۇقتىن ئېچىشاااى  مۇشاااتۇم  ئىۋتىژدرساااىز . كەۈت 

ئۇى   قدى اق قى ىش كې ەك؟ ئۆ قم مەي اىاد چتشنەم». ۈتگتلتپ كەۈت 

ۈدش يۇرۈتىن كەلگەن بى  پدلۋاىاد ئددەم ، بى اق. يېڭىشاااىى ا گەپ يوق

دېژىشنە قدى اق ، چىقىد  ىدى اى ىقڭى  بدش سادىاۇى  ئۆ   چتشتپتۇ

ھە  بوپتىال . . . قى اۇلۇق؟ چتشاااىە  دېناااەم  ە گىڭى  ئەپت  يدمدن

 ىېىە دېنە دېىەم م ؟ ئىشقى ى   ە گىڭ   ە گ  بولاىڭىاد ۈوياۇ مىندم

ىدگدى ى  ڭ  بى  -بدش ساااادىاۇن  ە ەپتىن كەمەر« ئەر بولىد  كېتە !؟

 . يدىاد چۆرقپ ۈدشالپ ىدىاد ئۆۈتىتش كت   بى ەن قدر   

 .  بۇ ئىش ىدىاد يدقت 

. دەل شااااۇ پەيتتە ئادۋام ئادر نااااى  ن بى  يىگى  مەي اىاد چىقت 

يېشاااا  بدش ساااادىاۇىاد يدى اش بولۇپ كىژىىىڭى  ، يىگىتڭى  قدمىت 

ژ ىقىڭ  ھىناااادپقاد ئدلىىادى ا ئۇىى  قدۋمل بەد ڭ  ۋە ىۇر يېاى  ئاددد 

ۈاۇر اادن چىا ايىااااد قاادراپ كىشااااى ەر ئۇى  بى ە ىاادىاا اى ىقڭىاا  

يىگى  ئوۋد ن قديتقدن ۈديادى ەك . شاااادھزاد نااااىىى ىن دەپ قدالۈت 

چتى   ئۇ ئادلا    ال چەۋەى ا لىق . ۈوىتىىاد  ىەپەس ئې ىا  ۈۇراۈت 

ى ەن ئو الق ۈدرۈىشاااىش ئويۇىى ا كدرامەت مدھدر تىڭى  ئتساااتتى ى   ب

كۆرسااااىتىا   ەلبە ىۇشاااادل ىق  سااااترقۋاۈقدى ا بى  ۈوپ بدلىالر ئۇى  

 .  ئداليىتەن بۇ يەرگە بدشالپ ئەكەلگەن ئى  

چاېا ىاش باادشااااقۇر ۇچ  ىۇشاااااادل ىق بى ەن ئتى تك ئاادۋا دا 

ئەيژۇھدىڭدس ! شااااەرقىي ىدى ىقتىن كەلگەن  ە گ  پدلۋان »ۈوۋلى  :

 !«ىەن ىدى اى ىقىىىزىى  پدلۋېڭ  ئې ىشى  ادن بول  بى ەن ۈترك

بدلىالر بۇ يىگىتڭى  ئەۈ اپىاد . ئدلقش يد  اۈت  –كىشاااى ەر ھۇررا  

 ،ئدلال كدرامەت بدشااالى  . يىگى  مەي اىاد چتشاات . ئولىشااىۋې ىشاات 

قدر ىدققد يىگىتڭى  جۇ    ە گىڭىڭ ى  ن كىچى  كۆرقىنااااىىۇ لې ىن 

ەس ھەركىت  بەئەيڭ  يتگ ەۋاۈقاادن ئۇىىاا  چې ىشااااقاادىاا     چەباا 
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 ە گ  كۆپ ىىاال ھۇجۇمالرى  . يى پىزىىاا  ھەر  ىتىگە ئوىشااااديتت 

كتچەپ باادقت  يىگىاا  ۈۇۈۇق ، قى ىاا  باادقت  ىەۈىجىناااا  بولىىاا  

 ە گ  باادر كتچ  بى ەن ئۇى  يەرد ن يۇلۇپ ئاادسااااتىاااد . بەرمىاا  

بۇ چااد اا ا ئۇ ىۇدد  بو ىااد يىالىاا ەك ئۇىىڭاااد . باادسااااىاادقچ  بولاا  

 ە گ  ئەم   ئۇى  يدىپدشاااقد ئې ى  سااادال  د گەى ە ، ېپىشاااىۋاالۈت ي

ھەر  ەۈچادن بى ىڭ  بەئەيڭ  ئاد ىىۋادىڭى  بې ى ەك ھەركەۈ ەى قرقپ 

ئى    ۈەرەپ قدۈتىق . چەبا ەساااا ىا  بى ەن ئۇىىڭا  ن ئادج  ۋاالۈت 

پتۈتن مەي اى   ى ەر ئۆ  ىدى اى ىقڭى  يىگىتىگە يدن . ۈۇۈۇشۇپ كەۈت 

ر كۆ  ى ە ئۆ  يىگىتڭى  ئۇ  ەىگىڭ  ئدساااتىاد بېناااى  ئۇال، بدسااادۈت 

دەل مۇشااۇ پەيتتە ئدۋامڭى  ۈى ىگ  . قوپدلىدس قى ىۋېتىشااىڭ  ىداليتت 

 ئىجدبەت بول  ىۇ يىگىت ە شااااۇى اق بى  كتچ كەل     ئۆ    ن ىې ىال

دە -ئېاى  بولااادن  ە گىڭ  يەرد ن چاادماۇر يۇلااادىاا ەك يۇلۇپ ئاادلاا  

ئدۋا    قى ادن ئىڭ اش« ئد ! »، چەپ ئدۈت يادىپادشااااقد ئدلاىڭىچە كت

ئۇ يدۈقدن يى    ن قوپقى   ، بى ەن بىچدرە  ە گ  پدلۋاىڭ  ىۇدا ئورد 

ۈەمشااەلگەى ە ئدى  ن مەي  نااىگە ئۇرمپ ۈۇپد سااور ادن ئوڭ قۇلىڭى  

ئدۋام يىگىتڭى  يېڭىاد . سااااۇىۇپ كادر اد كەلىىگەى ى ىڭ  ھې  قى ا  

ئې ىۋال   ھەم ە ئۇى  ئدسىدىاد ئېتى  گترر  ە يېاى ى  ئۇى  ئدر نىاد 

ىدن بى ەن بدش ساادىاۇىىۇ ىۇشاادل ىقتد .  ەلبە ۈدمدشاادساا  قى ىشاات 

ىەلق بۇ ئەھۋالڭ  كۆرقپ ئۆ  پاادلۋاىىڭ  ، ئاورىىاا  ن ۈۇرمپ كەۈت 

كۆۈترقش ىڭىچە ىدىڭى  ئدل  اد ئەكەل   چتى   ئۇالر ىدىڭى  بۇى اق 

ۈدرۈۇقالي  ادى ىقىڭ  ىۇشاااادل ىق ئىچىا ە بۇ پدلۋان يىگىتڭ  يدىشاااا  

 .  ئوب ان بى ەۈت 

  : ىدن كتلتپ سور   

 ىدم شەر پى  ىېىە؟، قدين  ئدۈىڭى  گۆھى  نەن بدالم -

جدالل شااااەيۋڭى  يدلاۇ  ئو    –گتلنااااتادىىڭىزد    كىتدبچ   -
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 !يدۋم بەگ بولىىەن شدھىم

ساىڭ  بدققدن ئدۈد اد سدالمالر بولنۇن ئو  ۇم! ىدلىندڭ ئىشى ىم  -

مدقۇل كۆرساااەڭ پەى  م ۋە كى ىچىگىم بۇ سااادىاۇىۇماد ، چۇقساااد د ئۇ

  !قې  ڭ اش بول

ىادن ئۆ  ڭىا  ئو  ى ەك كۆرقىى  ادن بدش ساااادىاۇىاد مەىى ى  

بدش ساااادىاۇىاد بۇ گەپ بەك يدقت  ھەم ىدىڭى  سااااۆ    ن . قدر   

ستيتىتپ ىۇشدل ىقى ا يېڭى     يدقۇت كۆ  قۇيۇلادن ئدلتۇن دەستى ى  

بۇ قىىىەت بدھدلىق ، ەرھدل ىدىاد قوش قولالپ سااۇى  قەلەمتۇراچڭ  د

قەلەمتۇراچ ئەم   ى تە جدالل شااەيىۋڭى  ئو    يدۋم بەگڭى  مۇكدپدۈ  

ىاادن ئۆ  قۇل  بى ەن قەلەمتۇراچڭ  يىگىت ە . بولۇش ئاادلا  اا ا ۈۇراۈت 

. بۇ سااااۆيتىچىڭ  قوش قولالپ ئدل   يىگىا  رەھىەت ئېژتى ، بەرد 

جدىدب مەردلى ىگە -ۋە بدش ساادىاۇىڭى  ئدل ئەۈ اپتى   ىەلق ىدىڭى  

ئدلقىش ساااددالى   ىدى ىق  –ھۇررا ، ئىچى  ن ئدپى  ن ئۇقۇشااات -ئىچ

 .  مەي اىڭ  بى  ئدل  

شااۇ چد  ا بى  ۈوپ ئۇشااشاادق بدلىالر بى  ىىىىڭ  كۆۈترقشاا ىڭىچە 

يدۋم بەگ ! يدۋم  »يى اقتىن يتگترقشااتپ كى ى  ۋارقى اشااقى   ۈۇرد  

ئەما   ئۇ يەرگە بدرمىناااادق مۇكدپدۈڭ  ، ئەكەلا مقبەگ ! ئوقژاديىڭڭ  

  !«ۈىز بول، بدشقىالر ئې ى  كىتى م

ىدن ىدھديىت  ىۇشدل ىق ، يىگى  بېشاىڭ  كتۈترقپ ىدىاد قدر   

ئو  ۇم ! ، باادر ىن»بى ەن ئۇىىاا  مۆر نااااىگە ئۇرمپ ۈۇرمپ ئېژتت  : 

 ەلبە   ن ىەۋرم  كتلنااااۇن! ىدى ىقىم ، كى  چىڭڭ  بۇلىشااااىااد ۈدرت

يىگى  ئورىى  ن ۈۇرمپ ىدىاد « . . . لناۇن ! سەن بىزىى  بدلىىىز !كت

 ،ۋە بدش سدىاۇىاد قدراپ ئى  ىق كتلتمنى     ۋە رەھىىتىڭ  بى  قرد 

ئادىا  ن باديادمق  چەۋەىا ا لىق بەيگىنااااىا ە مۇكدپدت ئدلادن ئدالھى ە 

كەشتى ى  ۈى ال قدچىالىادن ھەمژدىىڭ  يېڭى  ن چىقى    ىدن بەرگەن 
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ھەمژدىڭى  ئد ىز ڭ  . دەسااتى ى  قەلەمتۇراچڭ  ئىچىگە ساادل   ئدلتۇن

چىاا  باۇ اۇپ بىا ىگە مەھ ەم ۈااد ااادىاا  ن كېژىن باادلىالر بى ەن 

 .  يتگترقشتپ مەرگەى ەر مەي اىىاد كەۈت 

ىدن يى اقتىن ئۇىىڭاد ىە ەر ساادل   ئدى  ن بدش ساادىاۇىاد قدراپ 

 ،ساااادل   ئۇ يدشاااا ىقىىڭ  ئىنااااىىگە»كىچى  ۈىڭى  ئېژتت  : -ئۇلۇق

سااااەىىۇ ئۇى  ئە  ز بى ىاا  ئۆ قڭ ئەۈىۋارالياا  ااادن گۆھەرى  ئۇىىڭاااد 

 ېىىن ۈېۋ  ئى  ىاىڭ  ، ئىنااىڭ ە بولنااۇى  ، پدشااشاادىدن. بەرد  

بېشااىى     بۇ ۈدجاد ۈىڭىم ، كتى ەر ئدل  ىىزدا چدپقۇى ۇق-بوران ،يوق

ئەم   ساااادىاۇى ۇق كەمى  ڭڭ  ۈدشااااالپ مېڭ  . ئادجىزلىق قى ىۋاۈىا م

مەرۋايىتڭى  -بى نااااەڭ ئتىچە. ىتىا  اادن چېاىا  بۇال  دېا  يېڭى  

ۈېشى  جدۋاھى  د -قىىىىت  پەقەت جدۋاھى ىدىى ا ئو  ۇم! بدر ىن! ئىچ 

 !«ۈولنۇن
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 ئۈچىنچى باب

 ئاشىق

 

بدش ساادىاۇن پدشااشاادىدن بى ەن  شااۇ قېتىى ىق چې ىشااتىن كېژىن

بولۇپ  كىتادبچىڭىا  ئو    يادۋم بەگ ىادھاديىت  ئىجىل دوسااااتالرد ن

پدشااشاادىدن ئۇالرىى  ئدئى ىنااىگە ئورد   ن مۇقىم ۈەمىڭدت ۋە . قدل  

 .  ئۆ  ىىزمەۈچىن  ئورمىالشتۇرمپ بەرد 

جدالل شااەيىۋڭى  ئەساا   ئىنااى  جداللى  ن پەۈتدر بولۇپ يى اق  

ىن كېژ، شااەر قتىن ئى ىم ۈەھنااىل قى ىش ئدر مسااى ا بۇ يۇرۈقد كەلگەن

د پېتى  قدلادى ىق  سااااەۋەب ى  ئۆ  ئادىاد يۇرۈ  ئۇرمش مادلىىدىچى ىقىا

ئۇچدق ىق بولۇپ ئورد  ا ىدى ىقڭى  -ۋەۈىڭىگە قاديتادلىد  بۇ يەردە ئۆ 

د ن ئىشاا ى   ىىزمىت  بى ەن شااۇ ۇلالىادن ئۇقۇمۇشاا ۇق كدۈتد ئۆلىىد 

كېژىن ئديدل  يدش ۈۇرمپال كېناەل ساەۋەپ ى  ئتچ يدش ىق . ئددەم ئى  

الپ قۇيۇپ دمىژاادد ن كېتىاا  ياادلاۇ  ئو    ياادۋم بەگڭ  ئې  گە ۈاادشاااا

   مېھ، مۇسااادپى چى ىقتد بېشاااىڭ  ساااى ىادن، ئە  ز ۋەۈىڭى  ن. قدل  

ئىناااانااااىق ئاديادلىا  ن ئادي   ىا  قادلاادن جادالل پەۈتادر ئورد      

ىىزمىتى  ن ئىنتېپد بى    شەھەر سى ۈى     ئديدل  يدۈقدن مد ارلىقڭ  

ۆ   بى  قول ۇق مدكدن ۈۇۈۇپ شۇ يەردە شەيۋ ىق قى    ھەم ئو  ىڭ  ئ

قەلەم  ىۇ بدر پدلۋان يىگى  قى ى  يىتىشااتترقپ -ۈەربىژەلەپ ئەلەم  ىۇ

جدالل پەۈتدرىى  يېاى  سادق ىادن كىتدپ ى  ڭى  سدى  ھەدد  . چىقت 

بىنااادۈ   -ئۆ  كىتدبى  ن بدشاااقد مدل–ھىنااادپناااىز بولۇپ ئۇىى  ئۆ  
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 دەپ« كىتدبچ  جدالل شااااەي »بولىىادى ىق  ئتچتن كىشااااى ەر ئۇى  

 .  ئدۈديتت 

يدۋم  بەگ چى اي ا ئدىىناااىڭ  ۈدرۈقدى ىق  ئتچتن ئدپتدپتەك يېڭى  

ئدق يت   بى ەن چدقڭدپ ۈۇر   ادن بى  ، ۈۇر   ادن كەڭ پېشاااادىى ى 

ىۇلق  . جۇپ قو  كۆ   ھەرقدى اق كىشااىڭى  ئدم اق ىقىڭ  كەلتترەۈت 

  نئددەۈتىن ۈدشقى   كىتدب مەستدىى، داد ناىڭ  ۈدرۈقدن بولناد كې ەك

شاۇ ساەۋەبتىڭىۇ ئوردا كتۈتپۋدىىن  ئۇى  ئۆ  گە . بولۇپ چىققدن ئى  

بدش ساادىاۇن دوسااتىڭى  بۇ قىز قىشااىڭ  بى ى  . بەكال رام قى ىۋال  

يادۋم بەگڭىا  قۇلىااد ئوردا كۇۈۇپۋادىىنااااىااد ىادلىادن ۋاقىتتد كى    

چىقادالي  ادن ىدن يدرلىقىڭ  ۈۇۈقۇ مپ ئۇى  ئوردا كۇۈۇپۋدىىنااااىڭى  

بولۇپىۇ ھەر جتمە كتى  . ىاق ئە  ز مېھىىڭىاااد ئااديالىاا مرد دائىاىا 

 ئۆلىىدالرىى  –چتشااتىن كېژىن ئوردا كتۈتپۋدىىنااى ا بۇلى  ادن ئدلىم 

مۇىد   ە يىاى ىشااااىاد ئۇ ئەڭ بۇرمن كى ى   –ۈەھنااااىل بەس –ئې ىم 

  ۋم رالى  –بۇ ىىل يىاى ىشقد ىدن ۋە ئۇىى  ۋە    . ئىشتى اك بۇالۈت 

دىاا  ن سااااى  اا  ىاادى ىق ئوىىۋې سااااىتېتڭىاا  ۈولۇق قاادۈڭاادشااااقاا

-ئوقۇ ۇچى ى    ن بدشااااالپ ئەل ئىچى     كۆ گە كۆرقىگەن شاااادئى 

بۇ كتى  مەي   شد  بولنۇن . ىۇر ۇن ئددەم قدۈڭىشدۈت  مەددھ ى  اىچە

مەي   گددا  بولنااۇن ئى ىم ۈەھنااىل يت  نااى  ن ھەرقدى اق پى ى  ڭ  

مۇىد   ە شاااۇى اق  –ى   بەس بە   كتى . بىىدالل ئوۈتۇر اد قۇيداليتت 

قىز ژتتى   چتشااااتە بادشااااالىاادن مۇۈدلىئە ۈوىتىىدسااااتىن كېچىڭى  

 .  يې  ىىاىچە سو مالۈت 

بتگتى   مۇۈدلىئەگە قدۈڭدشااااقدن كىشااااى ەرمۇ ئددەۈتى ى  ن كۆپ 

بۇى اق بۇلۇشتى   سەۋەب ىدى ىق ئوىۋې سىىتى  ۈەك ى  . بۇلۇۋاۈدۈت 

 سااااىتېتالرد ن كەلگەن بى  قدىچە قى اادن يادۋروپدد    دا  ىق ئۇىىۋې

 .ئۇستد الرىى  بۇ يىاى ىشقد ئىشتى اك بولادى ىقى  ن ئى   -پەيالسوپ
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بدشتد ىدى ىق ، كىچى  ھەمىەي ەن كتۈتبۋدىد  الىاد يېاى   -چوڭ

 ئۇسااتد   سااۆ  قى ى  ئوىىۋې سااىتېتڭى  ئەىئەىىۋ  ۈېبدبەت ئى ىىڭى 

دېگەن ۈېىى     « ئەىئەىىۋ  ۈىبادبەۈتى   كېنااااەل ىڭىش جەريدى »

مادقادال شااااۇى اق مۇكەمىەل ئەۈ اپ ىق ، مادقادلىنااااىڭ  ئۇقۇپ ۈتگەۈت 

د يېقىڭا-يى اق ئۇىى  ئتسااتىگە مۇئەل ى  شااۇ  امدىڭى . يېز  ادن ئى  

ۈېبدبەت ىە ەر ژە ئەلالمىن  بولۇپ ئۇىى  ۈېبدبەت  ىدم  مەشھۇر بولادن

ى  ئدل   اپ ب ۈو   نااااىا     ئېژتقادى ى  اد ئددەۈتى   ئى ىم ئىگى ى  

-ئۇسااااتد  ئولتۇر دىالرىى  ئوىشااااىىىادن پى ى . ىەرسااااە دېژەلىەيتت 

سااورمى  ن ، قدراشاا ى   بولنااد ئوۈتۇر اد قۇيۇشااىڭ  كتۈتپ ئولتۇرد 

يېاىن بدشااقۇر ۇچ  ئتى تك قى ى  بدشااقد . ھېچقدى اق سااددا چىقىى  

ا  شاااۇ چد . پى ى  بولىىناااد يەىە بى  ۈىىاد ئۆۈى  ادى ىقىڭ  جدكدرلى  

سااااورمن ئەھ ىاا  ن ۈۆۋەىاا ە ئولتۇر اادن بى  ياادش ئورىىاا  ن ۈۇرمپ 

 :ىدھديىت  ىىجىل بولادن قىژدپەۈتە پى ى  قى   

كەمىڭە شدگى ۈىڭىزىى  بۇ ۈو    ىق ئد راق ، ھۆرمەۈ ى  ئۇستد  -

 رمىنەۈىى م؟، ئۇيۇم بدر ئى  

ئەڭ ئدرقد ساااەپتى   ئولتۇر دىالر ئدر ناااى  ن چىققدن بۇ ئدۋا د ن 

چتى   ئااددەۈتە مۇىااد    گە . ەىاا   ىاا  گترر اا ە قاادراشاااات سااااەل ئ

قاادۈڭاادشااااقۇچىالر ياادك  پى ى  بەرگتچى ەر ياادش ۋە ھۆرمەۈتە چوڭ 

 .  ئۇستد الرد ن بۇالۈت 

دې   يېاىن بدشقۇر ۇچ  ۈېبدبەت ئۇستد  ڭى  كۆ  –روىناەت!  -

 .  ئىشدرەت مدقۇل ىقىڭ  ئدلادى  ن كېژىن بېشىڭ  لىڭشىتى 

قىز تىد يدى مرمشاااڭى  »بديدم مدقدلىڭىزد    ، رەھىەت ئۇساااتد  -

دېگەن ئىبدر  ە قىز تىد كېنااەل ى  ەرى  ۈەرلىتىش يدك  بدشااقد « رمل 

ئۇسااااۇلالر ئادرقى ىق قىز تىاد يدى مرمپ بەدەىڭ  ۈۇراقالشااااتۇرمشااااڭ  
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ۈەكىت ەپنااااىز مېڭىڭچە بۇ مەن ۈەھنااااىاال قى ااادن ۋە ئااد  ىااادن 

پەساااناااەل ئەڭ يدىشااا   امدىىىىزد    قىز تىد ۈو   ناااى     ئەڭ مۇ

ئەج  ڭىزگە ئدلال  كۆپ ، شااااەرھى ەىگەن بى  مدقدال بۇلۇشاااا  مۇم ىن

رەھىەت قى اد  ئۇستد ! شۇى اقتىىۇ سىز ۈەكىت ىگەن بۇ ئۇسۇل بدرلىق 

ستد  ئۇ، قىز تىد كېنەل ى  ەرگە مۇۋاپىق كى ىش  ىدۈديىن دەپ قدرايىەن

ڭى  ئۆ   ە سااى ىگە ئديدى   كېنااەل ەىگەن بەدەىڭى  قىز  شاا  بەدەى

بەدەن بۇ جەريدن ، ئت  ڭ  قو ا اش جەريادى -ۈەبىئ  بادر بولاادن ئۆ 

ئاادرقى ىق ئۆ  اا     شااااۇ ىىاال كېنااااەل ى  ە قاادرشاااا  ئىىىۇىېاا  

 .ساېنتىىىنىڭ  قو  ىتى م ھەم ئىىىۇىې  ھتجەي   ى  ڭ  پەي ا قى ى م

گ ادمس  42گ ادمس بى ەن  42ئۇىى  ئتساتىگە بەدەن ۈىىپى اۈۇر ن  

بەدەى     كىنەل ى  بى ەن ئې ىشقۇچ  ئدق قدن ھتجەي  ن  ئدرلىقى ا 

شااااۇىىڭاا ەك ، ئەڭ ئاادكتىاا  ئەڭ جە گىۋار ھاادلەۈ ە ئۆۈ ەن بولىاا م

جىگەرىىاا   ەھەرسااااىزلەىاا قرقش رملىىۇ كتچىژىاا  بەدەىڭىاا  ماادددا 

ىدۋادا بىز بەدەى     بۇ قىز  ش جەريدىىڭ  . ئدلىىشاىش  ۈېزلەشتتر  م

ىم بىىدرىى  كېناەل ى  ئدالمىت  ۋاقىت ىق ۋاقىت ىق ئت قپ قوينادق بەل 

يدىشاى ىڭىش  مۇم ىن لې ىن كېنەل ى ڭى  سدقىژىش جەريدى  ئۇ   اپ 

شااۇىى  ئتچتن . كىتىشاا  يدك  ئت قل كېنااىل ساادقديىدساا ىق  ۈەبىئ 

كىنااااەلڭىا  ۈتر  ۋە قىز تىىڭىا  يۇقى   ۈۆۋەى ى ىگە قادراپ ئدى  ن 

 . . .د دېىەكچىىەنقىز تىد قديتۇرمش ۈەشەببۇس قى ىڭادن بولن

يىگىتڭىا  سااااۆ   ۈتگىىەسااااتە سااااورمن ئەھ   ىادرا   بولادن 

يىگى  ئۇالرىى  ، قىژدپەۈتە  ۇدم شااااى  يىگىت ە سااااۇ ۇق قدراشاااات 

مەسۋى ە قدراش ى    ن ىىجىل بولۇپ ئۆپ ى ەك قىزار ىڭىچە سۆ    ن 

بۇى  سااااە گەن ۈېباادبەت پاادكاادلتۇت ئۇسااااتااد   . ۈوىتاادپ قاادلاا  

شااااىڭ  لىڭىشااااىتى  يىگىت ە مەدەت بەرگەى ەك كتلتمنااااى  گىڭىچە بې

 :قى ى  ئتى تك ئېژتت 
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 !قېڭ  يىگى  سۆ  ڭىزى  داۋامالشتۇرمڭ -

يىگى  يەىە ئورىى  ن ۈۇرمپ سۆ لى  ڭى  ئدىى  ڭ  بديدن قى ىشقد 

 :بدش ى  

دېگەن ئىبدر  ە « دورا ۈەسااى  »ئۇسااتد  ، ئى  ىڭچ  پى ى  م -

يدك   ەرب ۈىبدبىتى ە بولنۇن دورا مەي   ئەىئەىىۋ  ۈىبدبەۈتە بولنۇن 

بى  شااااتىن ئى گى   بىىاادرىىاا  پىنااااۋى ااد ۈە پۇ  ىقىڭ  ئەساااا ىگە 

ۈەج  بى ەرد ن ئاادياادى   ، كەلتترقش دېگتدەك ئىتىۋار ااد ئې ىڭىىااادن

قو  قۇۈىڭىااد بۆر ڭ  يېقىڭا  ن بد الپ قويادى ا بۆر نااااىز قوۈدى     

  قويالر اد قدر ادى ا قويالرىىا  ۈۆل ىڭىش ئەھۋال  بۆرە بادر قوۈادىا   

ئۇىى  ئتسااااتىگە بۆرە بدر قوۈدى     ، كترقىەرلىا  يادىشاااا  بولادن

، قويالرىىاا  كىنااااەل ىاا  بى ەن ئااد   ش ىىناااابىت  يۇقى   بۇلااادن

شااااۇىىڭا ەك قەر زگە پادۈقادن بىىادرىى  قەر   يوق بىىدر د قدر ادى ا 

ن جتم ى  ، قدن بېنااىى  يۇقى   بولادن، ئوۈتۇر چە يترەك رېتىى  ۈىز

 امدى     ۈەسى  ىۇ ئوىشدش -ئوىشادش دور ڭى  ئوىشاىىىادن مدكدن

بولىدساا ىق پى  ڭنااىپىاد ئدساادسااەن مېڭىڭچە دورا بى  شااتىن ئى گى   

بىىدرىى  پىناۋى د ھدلىتىڭ  ۈۇراقالشاتۇرمش دور ڭى  ۈەسى  قى ىشى ا 

د اىەكچىىەى   بۇ جەھەۈتى   ، ماۇھىام رول ئاوياڭىشاااا  ماۇما ىان

ناااااد ىاادى ىق ئوىۋې سااااىتىاا  باادش بولۇپ ئىزد ڭىشااااڭ  مۇم ىن بول

 . . . قەد  لى  ئۇستد ، چو قۇرالشتۇر دن بولند

مەي ان ئەھ   ۈىىتدس ستكتت ئىچى ە ، يىگى  سات  ڭ  ۈتگەۈت 

شۇ چد  ا ىدىڭى  ئوڭ يېڭى ا ئولتۇر دن ئدق ئتجىى ەك جۇالالپ . قدل  

لادن اۈۇر دن چى ايى  ن بدشقد پتۈتن بەد ڭ  قىپقىز ل شدي  بى ەن ئور

، پەر زات كەب  شااااۇىا اق ئۇ  بى  قىز ئورىىا  ن ۈۇرمپ سااااۆ  قى   

ئۇىىاا  چى ايىڭىاا  ئۇ لىقىاااد ئاادۋا  ڭىاا  ئىڭچى ە ھەم     ىق  بەكىۇ 

ماادسااااالشااااقاادن بولۇپ بەئەيڭ  ۈۇىۇماا  ن يېڭ  چىققاادن چتجىڭىاا  
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چۇكۇلاا  ااادن ئاادۋا  اا ەك بى ىىاال يېقىى ىق سااااەبىي ئاادۋا  پتۈتن 

 : گىڭ  ئېزەۈت مەي اى     كىشىڭى  يتر

 لې ىن قىز تىىڭى  يدمدن، قې  ڭ  شااىىڭى  ئېژتقدى ى   بەرھەق -

بىىادر قىز اادى ا ئۇىى  ىې ۋا سااااېنااااتىىىنااااىڭى  ، ۈەرەپ ى  ىۇ بادر

گى ادمسااااقد  31گى ادمسااااتىن  36 ىا  ق ىڭىشاااا  كتچىژى م بولۇپىۇ 

ىىژاادلىي سااااېز م بولۇش قاادۈاادرلىق ئاادالمەۈ ەر ، يەۈ ەىاا ە جۆي تش

لىالرىى  مەركىز  ىې ۋا سااااىنااااتېىىناااا  ۈولۇق پىشااااى  كۆر  ى م بد

چوڭ ئددەم ەرىى  قىز تىىن  ، يېتى ىىگەچ ە ئدسادىال ۈدرۈىشى  قدلى م

ئوۈتۇر چە ھىنااااادپتااد ھەر بى  گ ادمس يۇقى   ىااادىاا ا يترەك رېتىى  

باادلىالرىىاا  يترەك قېتىم ساااادى  ، ى  ئاادرۈۇق ساااادلىاا م 11مىڭۇۈىاااد 

رېتىىىڭىاا  ھەدد اا  ن ئاادرۈۇق يترەك ، بۇىىڭاا  ڭىۇ كۆپ بولىاا م

ۈىزلىشاى  كىتىشا  يترەك كىنى   يدك  قدن ئد لىق بدرالرىى  يترەك ە 

كې ى  ادن بېناااىىىڭ  كتچەيتىۋېتى م ھەۈتد يترەك  ەئىپ ىشاااىشاااڭىىۇ 

 . . .كەلتترقپ چىقى   م

قىازچاادقاڭىاا  يىگىتڭىاا  ئى    ىىاال پى ى  ڭ  رەت قى ىش  

ىقى  ۈۇر   ادن بديدى ى    ال يولى     يېقىى ىق ئەمىد كەس ىڭ ى  چ

ئاادىاا  ن يىگىتىۇ بوش كەلىە  . بوشاااا ىقىاا ا ۈوىتىىااد  جاادرا اليتت 

ئۆ  ڭى  ئدساااادساااا ى  ڭ  ۈەم ىڭ ى  بى ەن ئەڭ ئۇقۇم ۇق ۈى  ا بديدن 

بى  گە قديىل -ئى    ۈەرەپ بى ، مۇىد   ە داۋام ىشااااىۋاۈدۈت . قىالۈت 

 . . . بولىى  

قى ىڭادن يدش ۋە ھۆرمەۈتە ئەڭ ئادىى  ا ا يى اق ئەلا  ن ۈەك ى  

چوڭ ئۇسااااتاد  سااااۆ  قى ىا  يادش يىگىتڭى  قىز تىد ۈو   نااااى     

داۋاالشااااتىن ئى گى     ، باديادى ى  ڭىا  ىادھديىت  ۈو  ا ئى ەى ى ىڭ 

پىناااۋى د ۈۇراقالشاااتۇرمش گەرچە بەرھەق بولناااىىۇ ئەمەلىي داۋاالش 

ەن لالر بى جەريدىى ا قول ىڭىشاااڭى  بەكال متشااا تل ى ىڭ  ئەمى   مىناااد
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 .  قديىل قىالرلىق سۆ لەپ پتۈتن مەي ان ئەھ ىڭ  قديىل قى   

ىدىڭى  يېڭى ا ، مۇۈادلىئە ئادىى لىشااااىا  ھەمىەي ەن ۈدرقدشاااات 

 :ئد ىز ڭ  پترقشتترقپ سور    ئولتۇر دن ھې ىق  قىز ىدىاد ئەركى ەپ

ىادن ئادۈاد ! مەن بى ەن جاد جدل ىشااااىشااااقد پېتىڭادن بديدمق   - 

 ؟سەھ الىق كىم ئۇ

مەلى ىڭى   دې   ىدن كتلگىڭىچە –، يدۋم بەگ دېگەن شۇ قىز م -

 . پىشدىىنىگە سۆيتپ

، چۆرە قىزالر ۈوال گېپىڭ  قى ىاا  ااادن ياادۋم بەگ شااااۇكەىاا ە -

 .  دې   مەلى ە ىدن ئدۈىنىاد ئەركى ەپ-ئەدەپنىز!

شااااۇ ۈادپڭىا  ئۆ  ا  ىۇ يادۋم بەگ يېڭى   ى ەرد ن ئۇ قىزچدقڭ  

 :ن ئى  سترقشتە قى ى  ئتلگترگە

 ئۇ قىز كىم ؟ گەپ ى   ىىىدىچە قدۈتىق ئۇىى ؟ - 

 !كتىچىچەكقۇ شۇ -ىدىڭى  ئەۈىۋارلىق مەلى ىن ، كىم بۇالۈت  - 

 - . . .مەلى ە بولنااااد ىېىە بۇپتۇ؟ ئەپتىڭى  يدمدى ىقىڭ  ۈېۋ  - 

يدۋم بەگ ئدچچىق  بى ەن كەيڭىگە ئۆرقلتپ مەلى ىگە سۇ ۇق قدر ىدقچ  

د نىڭى  مۆر نىگە ئېنى ادچ ئۆم   ە ئۆ  گە ۈۇىج  مەلى ىىۇ دا. بول  

. . . بولۇپ گەپ ياادىاا مر اادن يىگىت ە ھومىژىاا  قاادر ىاادقچ  بولاا  

بدشتد ئۇالرىى  كۆ لى   ە ئى ىم ئەھ ى ى   ە . ئى  ىژ ەن ۈە ال قدراشت 

، بۇلىا  اادن بى  ىىال ۈۇ ىاد قىز ىڭىش ھەسااااەۈۋورلۇق ئىپدد  ەى  

. قااديى  ىق ۋە ھۆرمەت ئەك  ئەۈت  بى  گە بولااادن-ئاادرقىاا  ن بى 

ئدىى   ا بۇ بى  جۇپ يدشڭى  كۆ   ە ئېاىزدا ئىپدد  ەش قىژىن بولادن 

مەلى ە كت  ڭ  دەرھدل ئې ى  . شاۇى اق ۈدۈ ىق بى  سېز م پەي ا بول  

يىگىتڭى  كۆ  ىۇ مەلى ىڭى  ئوۈقدشااااتەك چدقڭدپ ۈۇر   ادن . قادچت 

 . . . كۆ    ن كۆيگەى ەك بول  
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ئۇىى  مەھەل ى ە ، چىناااا  يدۋم بەگ  اد  ئۇى ىژدلىى  شااااۇ كې

لې ىن ھېچقدى اق قىز بدلىڭى  . ئو ۇل دوساات ى   بدر ئى  -ىۇر ۇن قىز

ۈدۈ ىق ىۇرى  ، كۆ  ا ە مەلى ىڭىا  كۆ  ا ە كۆرگەن ئۇىا اق شااااى  ن

 ،ئۇىى  كدل ىنااا  قداليىىقدن ىىژدلالر د ۈول  . كۆرقپ بدقىىادن ئى  

ماادىااد ئۇ ئۆم  اا ە ۈۇىج  قېتىم . ئۆرقلاا  بۇياادن ، ئۇياادن ئۆرقلاا  

 .  ئېژتقۇسىز بى ىىل قىژىن ئد ابتد يدۈت 

. پدد شااادھڭى  مەلى ە كتىچىچەكتىن بدشاااقد پەر ەىت  يوق ئى   

ىدى ىقڭى  ئەىئەىىۋ  ۈت  ى  بويىچە شاادھڭى  ۈەى  ۋار ناا  بولادن 

مەلى ە جە مەن ىدن جەمەۈى  ن بولادن كىشااااىگە يدۈ ىق قى ىڭىشاااا  

مەلى ە بى ەن ۈەڭ د ىەۈ ىاا  بولااادن باادش ساااادىاۇن . ئىاا  كې ەك 

پدشااااشاااادىدن بولنااااد دەل ىدن جەمەۈى  ن بولۇپ بۇ ىدى اى ىقتى   

ئەمەلىژەۈتە ئەىالق پە   ەۈتە . بى د ن بى  مۇۋاپىق ىدمزات ھېندب ىڭدۈت 

بولىىنااااۇن ئەلەم ە يدك  قەلەم ە بولىىنااااۇن ىدى اى ىق ۈەۋەلىگى ە 

  ئۇىى  ئتستىگە شد  ئۇى. يىگىتىۇ ۈېپى ىديتت پدششدىدى ەك يەىە بى  

. قەد  لەيتت ، كىچىگىاا  ن باادشااااالپ ئۆ  ئو  ىاا ەك ئەۈىۋاراليتت 

. قىناااقىنااا  ئۇى  ئۆ  گە بەكال ئو ۇل قى ىۋې ىش ئدر مسااا  بدر ئى  

مەلى ىىۇ بدش سدىاۇن پدششدىدىڭى  ھەر جەھەۈتىن كې ىش ەن يىگى  

ت ئىشاااا ى   ا ىدن ئدۈىنااااىاد ئۇىى  دۆلە، ئى ەى ى ىگە قاديىل ئى  

ئۇىىڭاد چىن . ئدسااادسااا ىق يدردەمچ  بولادى ىقى  ن بەكال ساااۆيىڭەۈت 

 . د  ى  ن ھۆرمەت قىالۈت 

ىاادن . لاېا ىان كتۈتلىىگەن بۇ ئىش مەلى ىڭ  بىئاادرام قى اا  

ئدۈناىڭى  مۆر نىگە ئېنى ى  ۈۇر دى ا يدۋم بەگڭى  كۆ    ن ئدجديى  

شااۇى اق ، ز م شااۇى اق ئوۈ ۇقبۇ سااې، بى  شااى  ن سااىز ىڭ  سااە د 

ئۇ . كتن چىچەكىۇ بۇ كېچىناااا  يدىشاااا  ئۇى ىژدلىى  . قىز ق ئى  

ۈدۈ ىق بى  ئوت ئۇىى  ، چەكنااااىز ىىژدلالر دمىژدسااااىاد  ەر ق بول  
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ئۇ مەي   ىدى ىق ئۇىىۋې سىتىتتد بولنۇن . يتر  ىگە كى ى  قدد  ىۋال  

ن يىگىت ەر بى ەن مەي   يادۋرمپاددا ئۇقۇۋاۈقدن ۋاقتى ا بولنااااۇن ىۇر ۇ

 ،لې ىن ھېچقاادىاا اق بى  يىگىت ە بۇىاا اق قىز قىىااادن، يېقىن ئۆۈ ەن

مەلى ە يادلاۇ  قادلادى ا مە گتلتك  ەمگت ار  بولۇش ئدل       يىگىت  

دالىالردا  -ئۆ  چە ىىژدلى ا ئۇىى  بى ەن ۈدغ، پدشاااشااادىدىڭ  ئوي ىادن

ەسااى  بولۇپ شااى  ن ىىژدلالرد ن م، كۆل ەردە ئت گەن–چېپى  دەريد 

لې ىن مۇشاااۇى اق چد   ىۇ ئۇ . مۇھەببەۈ ە ۈەشاااڭد قەلبىڭ  ئى  ىتقدن

 .  بۇىىل ئوۈ ۇق سىز ىاد كى ەلىىگەن ئى  

مدىد ئەم   ى تە ئۇىى  ئدل   ا ۈۇيۇقناااىز بى  يدۋاي  يىگى  پەي ا 

بولۇپ ئەركەك ەرچە قۇپدل ىق بى ەن ئۇىى  كۆكنىڭ  مۇجۇپ يتر  ىگە 

 ،مەلى ە ئۇيدن يېتى  بدقت . چى  ۈۇر ۋال  ئوۈ ۇق ىەشاااتى  ڭ  سااادى

ئۆ  گە  اد  ىېىە بولاىڭىڭ  ، قى  ەك ۈولادى  ، بۇيادن يېتىا  بادقت 

ئەماىااد ياتر ا ىگە قااددالااادن ئوۈ ۇق ىەشااااتەر پاادت . بىا ەلاىىاا  

 .  سۇ ۇر  ى  ادى ەك ئەمەس ئى  

 

*      *      *      *      * 

 

ئەۈى  ن ، قدل  يادۋم بەگ شااااۇىا  ن بدشااااالپ جىىىاۇر بولۇپ 

بدشاقىالر گەپ سااور ىىند ، كەچ ىچە بېشاىڭ  كىتدپتىن كۆۈترمەي  ادن

يدشاااادىادن جدالل . بى  ئېاىزمۇ ئدرۈۇق گەپ قى ىدي  ادن بولۇپ قدل  

شاااەيىۋڭى  كۆ   كۆرمەس بولۇپ قدلادن بولناااىىۇ ئدر ملۇق ئو  ىڭى  

 بى  كتى . ۈىڭىق ۈاادۋمشاااا ى   كۆ تل كۆ  اا  ن قېچىاا  قۇۈۇاللىىاا  

 : جدالل شەي  ئو  ىڭ  چدقى    بېشىڭ  سى ى  

ەن سااا. بدالم، ئېاى  ۈىڭىقىڭ  ن ۈەساااۋ ژ  ىڭ  ساااىژ  ژدلىى  م -
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، يترقكتم چىا  ىادي   ەن ! يدۋم مم، مېڭىا  قۇچىقىىا ا چوڭ بولاادن

 سد د  اد  ىېىە بول  ؟

 ىېىە بولاىڭىىڭ  بى ەلىى  م، ئۆ لى  گە ئېژتىشاااقد ۈى ىم كتيى م -

 . . . دادا

ئۇ ئو  ىڭى  ئدلقىڭىڭ  ، جدالل شااەيىۋڭى  ئوي ىاىڭ  ۈو  ا چىقت 

 :ئدلقىڭىاد ئې ى  يېڭى ا ئولتۇر ۇ د  ئدى  ن كتلتپ سور   

ۈدڭ ساااادبدسااااى ا ، بۇلبۇلڭىا  ىۇشاااادل ىق  گتلزارلىقتد ئو  ۇم -

بۇلبۇلۇ ڭ  ، ھېچ بى ەلىى  م، ساااادي  ىىادن بولنااااد ئۇ بۇلبۇل ئەمەس

 ن قدين  بد ڭى  گتل ىگى م ئۇ ؟ىەى ان ئۇرمپ سدي اۈقۇ  د

ئەم   سااااى ىگە بديدن .  ار ئدىدم بولنااااد ئدلالھڭى  يېڭى ا-مۇڭ -

يېشااااىل دالى  ن سااااتيتىتپ كۆك ، قى ىادقتىن ئۆ گە چادرەم يوق ئادۈد

بى  كتى   ېىىڭ     . ئدسااااىدى ا پەرۋا  قى ىۋاۈقدن ئەركىن قۇش ئى  م

ى  ئې  ق ى       بد ڭ، ئەڭ ھەشااااەمەۈ ى  بى  بد قد قۇىۇپ قدپتىىەن

، يېشااااىل چىىەى ەر، ۈترلتك مىۋ  ەر، شااااى    الپ ئېقىۋاۈقدن سااااۇالر

–بۇالر د قدراپ ئدلال د شاااتك   ، رە گدرەڭ گتل ەر ئەق ىىڭ  الل قى   

بد ڭى  گت ەل ى ى  ن ھو مرلىڭى  ، ھەما مساااادىاد ئېژتىد  ۈۇرالىى  م

ېچى ادن يترگەن كتى ى  ىا ە ىد مك چىىەى ەر ئدر نااااى  ن پورەك ەپ ئ

ئۇىى  ىۇشاااابۇ  ھى   د ىىاىىاد ، بى  گتل كت قمگە چې ىقى  قدل  

ساااادي ا  د نااااەمىۇ ، ۈوىتىىد  ئۇرملۇپ ىۇش ئدۋا  ىڭ  مەس قى   

 ،ئېژتناااىال ئدۈد. پەرۋا  قىال  د ناااەم قدىىتىم بو ۇلادى ەك، ئتىتم يوق

پۇالۈتەك يدۋم بەگ ئې  تى گەن ۈۆمتردەك  -ئەما   مەن قدى اق قىال ؟!

ئۇىى  كۆ    ن ئدققدن ، ۋ شااى  داد نااىڭى  ۈىز اد بېشااىڭ  قوي  يد

ئى    ۈادمچە يادش كتيتپ ئادققادن شاااادما ەك داد نااااىڭى  يتر  ىگە 

ئۇ بەكىۇ ئېاى  ۈىڭااادىاا  ن كېژىن ، ئاادۈااد چىاا  ىىاا  . ۈاادمچى ىاا  

 :يدشد اى  ادن ىۇرسىز كت  ڭ  ئو  ىاد ۈى ت 
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     چتشاااا ەن پەر زاۈالرىى  ىە-ئو  ۇم ئۇ بدغ ئەساااا ى ە ھۆر -

ئۇىى  ئىشااااىگ  بىزگە ئەمەس ئۇلۇ الر د ئېچى ادن ، ئۇلۇغ جاد  ئى  

گتلڭى  ۈەبىئىتىال بۇلبۇلڭ  ئۆ  گە ئدشااىق ، بى ىە  قۇىۇپنااەن، ئى  

ئۇىى  ، ساااەن يۇلۇقتۇر دن ئۇ گتل بدرچە گتل ەرىى    ڭڭىت . قى ىش

ق بولاۇلۇ. ىۇش ھى   يدر تى ىشاااى  ڭال سااادمدۋ  بۇلبۇلاد ۈەۋە ئى  

بۇى  سااااەىاا  ن ، ئاادلال  ئىگەم ھەمىىڭ  ئورمىالشااااتۇر ۇچ ، بۇپتۇ

ىۇشااپۇراقڭ  سااد د بى  قرگەن ، ئورىۇ   ن ۈۇر ىن، كۆرگى   بولىدس

 . . . بدر ىن بدالم، ئىگەم گتلڭىىۇ سەى  ن ئديىىدس

يدۋم بەگڭى  كۆ    ئدۈىنااىڭى  سااۆ    ن بى  ئد  ئدرام ۈدپقدى ەك 

ى  ۈۇۈۇپ ئتچ يدشاااا ىق چېاى     ئۇ ئدۈىنااااىڭى  قۇلىڭ  چ. بول  

 ئاادۈااد، سااااەبىژ ى ىگە قااديتىاا  داد نااااىڭىاا  قۇلىڭ  ئىڭى ىگە ياادقت 

بدلىناىڭى  بۇ ىىل بدلى ىقى  ن ساتيتىتپ كۆ  گە ئىننىق يدش ئې ى  

ىۇشاادل ىقى  ن ئدلال د شااتك   ھەم مساادىد ئوقۇد  ئدى  ن ئىناانااىق 

 .  ىەپەس ى   بى ەن ئدلالھتىن ئى تىجد قى   

سااااى  تتىن ئدۈالرىى  دقپترلەپ كىشااااڭىگەن ئدۋا    شااااۇ چد  ا 

ئاد  ىڭىا  ھاديدل ئۆۈىە  ىىزمەۈچ  بدش ساااادىاۇىڭى  كەلگەى ى ىڭ  

يدۋم بەگ بدش ساادىاۇن پدشااشاادىدىڭى  ئۆ  ڭ  يوقالپ . ئۇالر د ئېژتت 

ئورىى  ن دەرھدل  ئۇ. كەلگەى ى ىڭ  بى ى  كۆ    بدشاااقىچە ئېچى   

ئىشاى  ۈتۋ  ە يدر شىى ىق ھەربىي  .ۈۇرمپ دوساتىڭى  ئدل  اد چىقىت 

فورمىنااااىڭ  كېژگەن پادشااااشاااادىدن جدب مق ۇق ئدر ىىدققد مىڭگىڭىچە 

 .  قۇيدشتەك كتلتپ ۈۇراۈت 

ساااىڭدپ ، مدۋم ئدۈڭ  ساااد د ئەكەل  م، ئەسااانااادالم يدۋم  بەگ - 

دېا   پادشااااشاااادىدن يېڭى     يىگىت ى   ۈۇۈۇپ ۈۇر دن  –بادققىن! 

ۈۇرالىىادن -ن بىزەلگەن ئورىى ا ۈۇپھەشەمەۈ ى  ئىگەر جدب مقالر بى ە

 .  بى  شدش ئدر ىىدقڭ  كۆرسىتى 
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ياادۋم بەگ ىۇشاااادل ىقىاا  ن بې  اا  –، ىىىاادىچە ھەيۋەت!، ۋا  -

 ،كۆ  تمڭ  سااەىال ىوش قى ىنااەن مېڭى –، ئدۈڭى  چولۋ   ڭ  ۈۇۈت 

ئۇ شااااۇىا اق دېگىڭىچە شاااادش ئادۈقاد ھەۋەس بى ەن قدراپ ئدۈڭى   –

 .  يدي ىنىڭ  سى ى  

مەىز  گە كىم بۇرمن يىتى  ، كوىد ئورمدى ىقتد كۆرقشەي  ،  قېڭ -

پدشااشاادىدن شااۇى اق دېگىڭىچە ئېتىاد قدمچد  –، بدرسااد شااۇ ئۇۈنااۇن!

ئدلتە ئدۈ ىق يىگىتىۇ ساااادىاۇىاد ئەگىشااااى  ئدۈ ى  ڭ  -بەش. ساااادل  

يدۋم بەگ چدققدى ىق ، قۇيۇى ەك چدپتۇرمپ ئورمدى ىققد قدراپ چېپىشااات 

 .  ئۇالرىى  كەيڭ  ن قو  ى  بى ەن ئېتىاد مېڭى  

يادۋم بەگ ئورمادى ىقڭى  ئدل  اد كەلگەى ە پدشااااشاااادىدن ئەم  ال 

ئۇ  .ئت ەىگتد ن پۇۈىڭ  ئې ى  قدمچىنااىڭ  يېڭى   ى ەرگە سااۇىۇۋاۈدۈت 

 :ئدۈتىن چتشىۋاۈقدن يدۋم بەگ  ن كتلتپ سور   

 قدى اق بولى  ادى ەكىۇ؟ - 

 كدسدپەت ئۇچى   ەىاۇ! ىەد ن ئدل   ؟ -

   .سد د گې ىم سىقى   ، قوشڭد ئەل   ى ەرىى  سوۋ ىن  ئى ەن -

 . سد د قەر دار ۇ مەن، سد د ىېىە دەپ رەھىەت ئېژتندم بۇال -

 .  شەي  ئدۈد ڭى  دمئدس  مد د كۇپديە، قوياىن ئۇ گەپڭ  -

ئۇالر شااۇ ۈەرەققى ە قىز ىن پدرا  ىشااى  ئورمدى ىقڭى  يېڭى      

-پدشااشاادىدن كەمەر قدۈدرلىق الققۇ، يېشااىل چىى ىققد كى ى  ۈوىتى  

لۇقى ى   بى ەن چادپىڭىڭ  سااااې ى  ىىزمەۈچىگە ۈۇۈقۇ  دى  ن كېژىن 

ئى    قۇلىڭ  كتۈترقپ ساااادپ ھدۋاد ن چو قۇر ىەپەس ئدل   ئدى  ن 

قو  ىشى  ئويڭدپ ھې    كەۈ ەن بدلى ەك چىى ىققد ئۆ  ڭ  ئو   نىاد 

بدش سدىاۇى  ئەمەس  يدۋم بەگىۇ پدشاشادىدىڭى  بى  دۆلەۈڭى ، ئدۈت 

دە -ۈديتد الپ يترگەن بدلىاد ئوىشدپ قدلادى ىقىڭ  كۆرقپ كتلتپ كەۈت 
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كۆك ئدسااىدى ا ئدق ، كى ى  پدشااشاادىدىاد يدى  شااى  ئو   نااىاد يدۈت 

كاۆكاتىا ا  بىا  الچىاان بااۇلۇۈالر بى ەن ، باۇلاۇۈاالر لەيا ىشااااەۈاتا 

ئۇالر ىې   ، بۇياادن ئۇچۇپ يترەۈت -بەساااا ىشااااىۋاۈقاادىاا ەك ئۇياادن

پدشااشاادىدن ئدر      جىىجىت ىقڭ  ، جىم دېژىشااىى  -مىاىچە المئۇ 

 :ۈتگىتى  سۆ  ئدچت 

قۇش بولۇشااڭى  ئۆ  ىۇ ىېىە ، قدر اىڭد ئدۋم الچىڭاد، يدۋم بەگ - 

ئەشااۇ الچىڭ ەك ھەمىىڭ  ، بە   ە ئويالپ قدلىىەن، دېگەن يدىشاا  ھە

. . . ەندەريدالرد ن ئدشندم دەيى-ۈدغ، يى اقالر د ئۇچنادم-ئۇىتۇپ يى اق

بە   ئىشااااالرد ن قدچد  . . . لې ىن پدسااااىل ئددەم ەرگە ىدس ئى ەن

، د نااە ىۇ ئۇ ىۇدد  بەد ڭىڭ     ىدل ەك سااد د يېپىشااىۋالى   ەن

بە   ئىشاالرى  قو الشاندڭ ئۇ ىۇدد  ئدسىدى     قۇيدشتەك سەى  ن 

ئۇى  قو الپ يىتەلىە  ئەم   ئتمى  ڭڭ  ئت ە  د ناااەڭ ، قدچى   ەن

. . . شااەر قتىن كۆۈترقلتپ سااد د يەىە كتلتپ قدراي   ەن ئەۈىناا  يەىە

دائىم مۇشااااۇى اق يىڭى  يترسااااەم ، قادر اىڭاد كۆيڭەكچادن ھادلىتىىگە

 . . .دەيىەن لې ىن بۇ مۇم ىڭىۇ؟

ھەربىي . ئىشالر كۆپىڭچە بىزگە بدقىدي   ەن، شاۇى اق دوستۇم - 

 ورمدڭئەمىد ف، فورماد ڭىا  قادىچى ىا  ئېاى لىقىڭ  بى ىا  ۈۇرمپتىىەن

مىا ال ى  ڭ  ن قديتقدن -مەيا ە ا     گى بە، قادمىتىڭگە يادراشااااقادن

قومۇش كەپىناااى ە . قۇيدش ىۇر  ىدم اۈڭى   ې  بۋدىىناااىڭ  ئى  ىتت 

ئاو  ىڭىاا  ئېتىزد ن كى ىشااااىڭ  كتۈتپ ئۇىالپ قاادلااادن ئاادىىاااد 

ئېژتقىڭاد ئاددەمگە بۇىىڭا  ن ئادرۈۇق بەى  ، ىادۈى جەم ىا  ئەكەلا  

ئادۈدم  ن پەىى لىڭەۈتىم ئەم   ى تە ، ۋەۈىڭىىا  نئى گى    بۇالما م!؟

 . . . سەن قېتى     ئەمەسىۇ

ئاادياادلالر ۋە باادلىالرى  ئۆ  ، ئېژتقاادى ى  اا  بەل ىم ۈو   اا م - 

ۋەۈىڭىا ە ىادۈى جەم قى ىش ئەساااا ىا  ال ئەرلەرىى  مەجبۇر ژىت  ھەم 
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رلىق بد، بۇالرى  ئوي ىناادم ىې ىال يىڭى  ەپ قدلىىەن. ىۇشاادل ىق  ئى  

. . . ھەم مساادىد سااېڭ  مد د مۇكدپدت قى ى  بەرگەن ئدلالھىىاد بولنااۇن

 يدۋم بەگ قدر اىڭد ئدسىدىڭى  بۇىچە ئوچۇق ۇقىڭ  كۆرگەىىۇ سەن؟

 . . . د ققەت قى ىدپتىىەن، يدق - 

ھدۋاىى  بۇىچە ئۇچۇق بولۇپ كىتىشاا  ، سااد د د نااەم يدۋم بەگ -

ر ىدۈى جەم كتى ە-ڭچۈى، يدماۇرىى  يېاىشى  ن دې ەك بې  ش  مۇم ىن

. ئدرۈۇق ئۇىالش ۈەىگە   ژدى ىق ئى  ، بەك ئۇ مىاد سااااۇ ملۇپ كەۈت 

الر د بدشااقىالر يى اق، ئدۈ ىقالر پىژدد  ى  ەرگە قدر ادى ا مەىز  گە يېقىن

بىز ۈېۋىچە مەسااااچىت ەرگە ئۇال اا  ن كىچىاا  پىژااددە ، ئت قپ كەۈت 

 . . . ەمەسكۆ  تم ۈد ا ىدۈى جەم ئ، بې  شڭ  ۈەكىت ەۋاۈىىىز

گە پەى-ئى ىم، قۇرئدىڭ  يدد الشڭ  ۈەكىت ەپ بىز، ۈو  ا دې    - 

. ۈدالق سۆ   ئەرلەرىى  ھۇقۇق  ۋە  ۇرمر اد ئديالى  ،. ساەل قدر  مق

سااۆ لىنااەك ىەلق بۇالرى  قوبۇل ، بىز بۇالر ۈو    ىق گەپ قىاللىديىىز

درلىق    ببىز ئەمەس دمىژد مىقژدسى  . قى ىدي م ھەم ۈى ىىىزى  كىنى م

ئدچ بۆر  ەر ، ئەۈ اپ ۈىڭچ ئەمەس. مۇساۇلىدىالر مۇشاۇ يولڭ  ۈدلالۋاۈى م

  !ئدۈالر بەك ئۇرمق پدششدىدن، قو  پدد نى  ن كەچ ىڭ  يوق

لې ىن . كتمتش بى ەن ۈولۇپتۇ- ە  ڭىىىز ئاادلتۇن، شااااۇىاا اق - 

 .ۈدى د د گەى ەرى  ئدۈتەك چدپتۇرمپ يتر ۋاۈى م، بدشااااقىالر ئدي وپىالن

ئۆ ەمڭى  ئدۈىن  بولادن ،  ىق كېڭىشى ە بۇالرى  ئوۈتۇر اد قوي ممىدى

ۋم   االر بۇى  چتشىڭەمت ؟ -ئددەم مىڭ  چتشەىىىگەن يەردە بدشقد ۋە   

ىدىىقدالرىى  ۈېىىڭ  -ئۇالر ىدى اى ىق ۈەۋەلى ى     بدرلىق مەسااااچى 

مەر ۈادشااااتىن قى ىا  قاديتى  ن قۇرمپ چىقىشااااڭ  ئۆ  گە ۋە  پە -مەر

 . . . يدۋم بەگ، مەن ئۇالرىى  ىە     ە ۈېۋ  بدال ئى ەىىەن،   قى ىۋال

بدر . بۇالرى  سااەى  ن كۆرگى   بولىدس، ئە  ئدلالھڭى  ئە  ز  -
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. ھەمىە ئددەم ئۆ  بېشاااىاد كەلگەى ە بى ى م، كتچتڭ بى ەن ۈى  شاااتى 

لې ىن بۇالرى  چتشاااەىگەى ە ئۆ لى  ڭى  بەكال كېچى  ەى ى ىڭ  ھې  

قەدر ڭ  پىژ ى  م ئدپتدپتى   چد قىادن يترەك ھې   سااااۇىى ، قى ى م

 . . . ىەلق ۈېۋ  ئۇسنىىى  . قى ى م

ساااەن بى ەن پدرا الشااانااادم بدشاااقىچە ، ۈو  ا دې    يدۋم بەگ -

 پدشااشاادىدن–سااەن راسااتىڭال مىڭى  ىۇشاادل ىقىم ! ، يىڭى  ەپ قدلىىەن

مەلى ىڭىاا  ، ھە راسااااا  -، شااااۇىاا اق د گىڭىچە ئورىىاا  ن ۈۇرد 

 !يترگىن ئدل  اد بدراي  ، دن چېا  بۇال  دې  كې ى  ا

ئۇ . دېگەن سااۆ ى  ئد الپ ئەى   ى  كەۈت « مەلى ە»يدۋم بەگ  

دەرھدل ئورىى  ن ۈۇرمپ چدپىڭىڭ  كىژىۋاۈقدن پدشااااشاااادىدىڭى  يېڭىاد 

پدششدىدن يدۋم بەگڭى  ، بې    ساوئدل ىە     بى ەن ئۇىىڭاد قدر   

 :بۇ ھدلىتىڭ  كۆرقپ كتلتپ ئېژتت 

سااااىڭى  بۇى اق سااااورمىاد ىۇشااااۇڭ يوق ىقىڭ  بى ى  سااااد د  -

 .بتگتن مەلى ىڭ  ئورمدن ساەي ىنىگە ۈەك ى  قى ادن ئى  م، د ىىگەن

بۇلە ۈىز كىژىىىڭڭ  ، ئۇ ھااد    ئوردا قىزلى  ڭ  باادشااااالپ كى ىۋاۈىاا م

 .  سد د ئدۈدپ بۇ كىژىىڭ  بۇي مۈتۇم، ئدلىدشتۇر

 سەن مەلى ە كتىچېچەكڭ  د ىەكچىىۇ؟ -

 .  دۋم  بەگڭى  يتر گ  قدرۈتى ە قى   ي

ئۇىىاا  بى ەن كىچىگىىىزد ن بى  ە ئويڭاادپ چوڭ ، شااااۇىاا اق -

شاااۇى  ن بى   . ۈوققۇ  يېشاااىىىزد ال بىزگە چد  ئىچترقل  ، بولادن

بى  ىىزى  -سااااىڭى الردەك ئۆۈى  ادن كتىىىىز ئدىى لىشااااى  بى -ئادكد

پە   ەۈتە  ئۇ ئەىالق. كۆرسااااەك يەرگە قدر شااااى  مد ى  ادن بول مق

ئۇىىڭ ەك قىز ، ئى پدىڭى  ئدشاااىق -ئې ىم، بدرچە قىزالرىى  ئۆلگىنااا 

 . . . ئۇىىڭ  ن قۇيدش ھەم ئد  ىىجىل، پتۈتن ئىق ىى  ن ۈېپى ىدس
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پدشاشدىدن مەلى ە كتىچېچەكڭ  ىەقەدەر يدىش  كۆر   ادى ىقىڭ  

 يدۋم بەگڭى  قۇلىقىاد ئدىى ق  گەپ ەر. ئۆ  بديدى ى    ن ئدشاا در  ى  

ئۇىى  بېشا    ڭى  اپ ىەپنا  كەپ ىشى  قدلادى ەك بولۇپ ، كى مى  

ئاادلال  يولىاا     ، مىڭىاا  كۆيگىڭىم، جادھادن ىىىادىچە ۈادر» قادلا   

ۈۇۈقادن دوسااااتۇمڭى  مەشااااۇق  ئى ەىاۇ؟! ئدۈدمڭى  ئېژتقدى ى   ىېىە 

يدۋم بەگ ئويالپ مۇشااۇ يەرگە كەلگەى ە ئۇىىڭاد « . . . دېگەن بەرھەق

ئەم   ئۇىى  مەلى ىڭ  كۆرگتساا  . يەر قدۈتىق بى ىڭ   ئدسااىدن يى اق

پدشااااشاااادىدى  ن ، ئۇ مەلى ى  ن ىەپ ەۈ ەىىەكچ  بول  ، يوق ئى  

لې ىن ئۇ ئاادىى   ئۆ  ڭىاا  ۈەقاا    اا  ن . ىەپ ەۈ ەىىەكچ  بولاا  

بۇ ىىاال ىەپ ەۈ ىڭىش ئەمەلىژەۈتە ۈو  ا بولىىنااااىىۇ . ىەپ ەۈ ەىاا  

شااااۇ ۈاادپتااد ، ەپ كۆرسااااىتەۈت ئىڭناااادىڭىاا  ئاادجىزلىق  بۇى  ۈو  ا د

پدشاشادىدىڭى  پەۈڭۇساتى   كىژىىڭ  ئۇىىڭاد ئۆ  قۇل  بى ەن سۇىىش  

 : ئۇىى  ئدد ىى ى ىڭ  ئويادۈت 

قىزالرىىاا  كى ىاا  ااادى ىقىڭ  ، قاادر اىڭااد ئەپتىڭگە، ياادۋم بەگ -

 -بولە كىژىىىڭڭ  ئدلىدشااااتۇر!، ئاد الپ بى  قىنااااىىال بولۇپ قدل  ڭاۇ

 .  ئۇىى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ مپ دې   پدششدىدن پەۈڭۇسڭ 

ىىزمەۈچ  يادۋم بەگڭىا  يېڭى  ن ۈدرۈى  چې    د ئې ى  كى    

بى دەم  ن كېژىن يدۋم بەگ يېڭ  كىژىىىڭ  كىژى  چې   د ن . كەۈت 

چتى   . ۈدڭ قدل  -ئەۈ اپتد ۈۇر دن يىگىت ەر ئۇى  كۆرقپ ھدڭ، چىقت 

كېژىى  ئۇىى  كېژگەن كېژىى  بدش ساادىاۇن پدشااشاادىدىڭى  ھەربىي 

بى ەن ئوىشاااادش بولۇپ ئۇالرىىا  بى  ڭىا  بدش ساااادىاۇن بى  ڭى  

يدۋم بەگ ىگىڭ  پەقەت پدگۇن بى ەن ئدلتۇن دەسااااتى ى  ىدگدىاد قدراپ 

 ،ئدي  ىىنااد بى گى   بولىدي  ادن دەر جى ە ئوىشااىشااى  قدلادن ئى  

پدششدىدن يدۋم بەگڭى  بۇىچە قدمالشقدن يىگىت ى ىڭ  كۆرقپ ئۆ  ڭى  

 ،ئدلالھڭى  قۇدر ت  ىېىە دېگەن چەكنىز». ئىشىڭەلىە  قدل  كۆ  گە 
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« . . . ئۇ ۇ يتسااتپڭى  ئەۋالد   ن بولىىاىژ  ؟! ئدلال د مى  شااتك  

پدشاااشااادىدن دەقىقە ئىچى ە شاااۇك بولۇپ قې ى  يەىە دەقىقە ئىچى ە 

 .  ىۇشدل ھدلىتىگە قديتت 

چى ى  ئددەم بدلىناا  بولنااد سااەى، ۋا  قدر اىڭد ئۆ ق گە. . . ۋا  -

دې   چىن كۆ  ى  ن ستيتىگەن پدششدىدن  –الچىڭىىاۇ سەن! ، بۇالر

 . يدۋم بەگڭى  دولىنىاد مۇشتالپ

يادۋم بەگ ئۇچىنااااىا     كىژىىىڭ  سااااې ىۋېتى  يېڭ  كىژىىڭ  

 ،ئۇىىا  كدل ىنااااىڭ  ۈتگىىەس، قادىا اق كىژگەى ىگىڭىىۇ بى ەلىىا  

  كۆ    ئددەم شااااۇ ۈدپتد ئۇىى. گىا   مادچ ىىژادلالر قدپ ىۋالادن ئى  

بولناااد ئۇىى  بۇ ساااورمى  ن ئدي   ى  ىدھديىتىىۇ پىڭھدن . ىدلىىديتت 

 .  جدي ا بى دەم يدلاۇ  ۈۇر ۇس  بدر ئى  

يى   ئاادمې   ىاا ا ئىشاااا ەىگەن -1241پەسااااتى   چوڭ يولاا ا 

مدركى ىق ئتسات  ئۇچۇق مدشىڭىنى  ن ئى  ىن  ىدھديىت  « مې كۇر »

مدشااااىڭىالر ئورمدى ىققد .  ىۋاۈدۈت ئدسااااتد سااااترئەۈتە قدۈدر ۈىز  ى  كى

 ،يېقىڭالشاااقدى ا يول ئەپناااىز بولادى ىق ساااەۋەب ى  ئدساااتد ۈوىتى  

چدقچدق قى ىشااااقىڭىچە مدشااااىڭىالرد ن -ئادىا  ن بى  ۈوپ قىزالر كتل ە

پدششدىدن قدۈدرلىق يىگىت ەر ئۇالرى  قدرش  ئدلاى   پەس ە . چتشتشت 

مەلى ە . لىى  قى   چتشااتپ مەلى ە كتىچېچەك ە چو قۇر ھۆرمەت سااد

چدقچدق ى  ڭ  ۈوىتىتىشاااى  بدش سااادىاۇىاد -بدشااا ىق قىزالرمۇ كۆل ە

مەلى ە يت   ۈۆۋەى ىاا  بى ەن . باولااادن ھۆرمىتىڭ  بى اا قرقشاااات 

ئدى  ن پدشااشدىدىاد ، پدشاشادىدن قدۈدرلىق يىگىت ەرگە سادالم قديتۇرد 

   ليېڭى  بى  قدراپ قۇيۇپ يېڭى     يىگىت ەرگە سەپ سې ىشتىن ئۇيد

يدۋم بەگىۇ شاااۇ . ھەم يدۋم بەگڭى  بۇ يەردە بدرلىقىاد د ققەت قى ىى  

ۈدپتد مەلى ىگە قدراشااقد جترئەت قىاللىد  چەكنااىز ىىجى چى ىق ئىچى ە 

 .  يىگىت ەرىى  كەيڭىگە ئۆۈتۋالادن ئى  
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ئدر   ن گت ەل ى  ھەم الۈدپەۈتە كتن چېچەكتىن قې ىشااىدي  ادن 

سااىڭ ىناا  ئديچېچەك شااوى ۇقىڭ   پدشااشاادىدىڭى  كتلگتىچەك ىەۋرە

 :چىقى    سۆ  قى   

پەر  ەرىى  ىە     بتگتن سااى ەرگە -ھۆر، قدر اىڭد، ئدكىجدىىم -

ئۇالرى  قدچۇرمپ . ئۇالرىى  ھەمىىناااىڭ  بدشاااالپ كەل  م، چتشاااتپتۇ

 قويىد الر يەىە؟

پەر زاۈ ى  اا  ئەماا   ئۆ  ، قاادر اىڭااد قول  گتل يىگىت ى  ىگە -

-بۇ ئورمدى ىقڭ  مدكدن ۈۇۈىىنااااد مەي   ئى  اۇ؟! گتلزارلىقڭ  ۈدشااااالپ

 .  دې   پدششدىدىىۇ بوش كەلىە 

ھەمىىڭالر قويڭۇ الر ااد بى د ن قااديچااد ۈىقىۋې ىاا  قاادىىتىىزى  - 

 قى قىۋالىدي  ادىنى ەر؟

 ! يدق بويڭۇ الرى  قى  ا بد اليىىز ۇ بتگتن -

بتگتى   بۇ . ساااورمن ئەھ   بۇ چدقچدقتىن كتلتشاااتپ كىتىشااات 

 ۋم راالرىى –يىگىت ەرىى  ئدل   ۋە    - ىشااااقد داىىل بولادن قىزيىاى

-ئەۈىۋارلىق كۆ  قاادر چۇق ى   بولناااااد كەيڭ  يۇرۈتى   كاادۈتااد بەگ

گەرچە يادۋم بەگڭىا  كى ى  . ئەمەلا ارالرىىا  يترەك پادر  ى   ئىا  

چىقىشا  ئددد  بولناىىۇ پدشاشدىدن ئۇى  بدرچە يىگىت ەرد ن ئتستتن 

تى   ساااورمى ا ىەساااەب ساااەۋەب ى  قىناااى ى  ئۇىى  بتگ. كۆرەۈت 

شااااۇىى  ئتچتن ئۇ يدۋم بەگڭ  ئۆ   . قې ىشااااىڭ  قەۈئىي ىدلىىديتت 

بى ەن ئوىشاااادش كىژىڭا قرقپ ئۇىىا  ىادىا اى ىق ئىچىا ە قدىچى ى  

قدىچى ى  يت   بدر ئددەم ى ىڭ  بدشقىالر د بى  قرقپ قويىدقچ  ، مۇھىم

 ىناااا  ئد  چېچەكڭ  ئۇىى  ئتسااااتىگە ئۇ ىەۋرە سااااىڭ. بولادن ئى  

 .مۇشاۇى اق بى  يىگىت ە ۈداللىق قى ىشڭ  چىن كۆ  ى  ن ئدر م قىالۈت 

شاااۇىى  ئتچتن پدشاااشااادىدن مۇشاااۇ پۇرساااەۈتە يدۋم بەگڭ  ئۇالر د 

 :ۈوىۇشتۇرمدقچ  بول  
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ئدرا ۈوىۇشاناى ەر شاۇى اقتىىۇ سى ەرگە بى  ئە  ز -ھەمىىڭالر ئۆ  -

 ،ىدى اى ىقىىىزىى  پەى  ئۇ بولنااىىۇ ، مېھىدىڭ  ۈۇىۇشااتۇرمپ ئۆۈە 

دې   پدششدىدن  -جىگەر قې  ڭ  شاىم يدۋم بەگ!-ئدلال  يولى     جدن

 .  قىزالر د يدۋم بەگڭ  كۆرسىتى 

يىگىت ەر دەرھادل كەيڭىگە ئۆۈتپ قادلادن يدۋم بەگ ە يول بى     

ئوچۇقچى ىقتااد قاادلااادن ياادۋم بەگ ىېىە قى ىشااااىڭ  ، ئاادر  ىقڭ  ئاادچت 

ار ىڭىچە يەرگە كى  اا  كەۈ تدەك بولۇپ مەلى ە بى ەلىە  يت لى   قىز

مەلى ە كتن چېچەك يادۋم بەگڭى  . قادۈادرلىق قىزالر اد ساااادالم قى ا  

. ئىناااىىڭ  ئد الپ شاااۇئدن بېشاااىڭ  كتۈترقپ ئۇىىڭاد الپپى ە قدر   

بۇ قېتىىق  دەقىقە . يادۋم بەگىۇ ئۇدملال كتن چېچەك ە قدراپ ساااادل  

ۈ ەن قېتىىقى  ڭىۇ بەك ئوۈ ۇق ئىچى     كۆ لەرىى  ئۇچ  شااىشاا  ئۆ

ە بى  گ-بولۇپ بۇ قېتىىق  قادر شااااىشااااتاد ئى  ەي ەىڭى  كۆ    ن بى 

مەن دەپ  بولادن  ديىبدىە ئدشاااىق ىق ۋە ئېژتقۇساااىز ۈە  ى  ئد اب  مدىد

 .  چىقى  ۈۇراۈت 

شااۇىچە قدمالشااقدن يىگىت ى ىگە ، قىزالر يدۋم بەگڭى  بۇىچە پو مر

ەرىى  شااادھزاد ناااىىى ىن دەپ ھەي ان قدراپ ئۇى  بدشاااقد ۈترك  ئەل 

مۇشااۇ ۈدپڭى  ئۆ   ە ئۇالرىىڭىۇ قۇلىاد ، گەپڭى  قىنااقىناا . قې ىشاات 

پىژد  بى ەن پىچدق ۈۇۈقۇ ملادن بولنااد ئۇالرمۇ پىژد ى  ئەمەس قۇلىڭ  »

 . «ۈو   ادن بۇالۈت 

سااورمن ئورمدى ىقىڭى  ئىچ ى  نااى     سااۇلى   شاادقى اپ ئېقى  

داسااااتىۋدىالر ،   يېڭىااد ئورمىالشااااتۇرملا  ۈۇر ا  اادن بى  ئېقىڭڭىا

ا ئورد، ىېىەۈ ى   ۈىز  اا  -ۈاادرۈى ىاا  پتۈتن ئىق ىىڭىاا  ۈترلتك ىااد م

پادت ھەيژدرلىق -قىز قچىالر پادت، سااااد ەىا   ى   كتي ى  ڭ  ياد  اۈت 

 يىگىت ەرىى ، قى ى  سورمن ئەھ ىڭ  ئتچىژ  ئت قلگتدەك كتل قرەۈت 

  كت   ئاادسااااتى ۈىن يىگىت ەرى  قىزالرىىاا، كت   قىزالرى  ئىزدەيتت 
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مەلى ە كتن چېچەك قادۈتىق ئەركە قىز بولنااااىىۇ ئۆ  ڭى  . مادر اليتت 

ئىنااااالم  ئەىالق  ۋە ىوپۇ   ئۇى  بە مىاا ە يت   ۈۆۋەى ىاا  بى ەن 

پدششدىدىڭى  ىەۋرە سىڭ ىن  ئد  چېچەك . ئولتۇرمشاقد دەۋەت قىالۈت 

 . بەگ ە قدراپ قۇيدۈت بولند ھەر قېتىم ىد  ىۇلق  بى ەن كتلگەى ە يدۋم

لې ىن ياادۋم بەگ ئۆ  ڭ  شااااۇىچە ئەۈىۋارالپ ئېز زلىااادن دوساااات  

پادشااااشاااادىادىاد يت  كې ەلىىگەى ەك ھى  قى ى  قىزالر ۈەرەپ ە  اد  

ئۇ گەرچە ساورمى ا ئولتۇرمشاتىن بىئدرام بولادن بولنىىۇ . قدر ژدلىديتت 

 ئتچتن شااۇىى . پدشااشاادىدىڭى  كۆ  ىڭ  دەپ بۇ يەرد ن كېتەلىەيتت 

ئۇ پدشاااشااادىدىڭى  قۇلىقىاد ئۆ  ڭ  ۈە شاااەپ كى    ادى ىقىڭ  ئېژتى  

كۆ تل ئېچىش ساااورمىى  ن ئدساااتد ساااۇ ۇرلۇپ قويۇق ئورمدىزارلىقڭى  

ئۇ شااااۇ . ۈېۋىىۇ ئىچ ى  نااااىا     ئېقىڭڭىا  بېشااااىاد قدراپ مد   

مد اىڭىچە بە مى     چدلاۇ ئدۋا   قۇالققد ئد الىىىاۇدەك يەرگە بې    

دى  ن كېژىن ھەربىژچە چدپىڭىڭ  ساااې ى  چوڭ بى  قدر اديڭى  ۈوىتىا

يدن شااېۋىاد ئى    ئدى  ن ھەربىي ئۆۈتكىڭ  سااې ىۋېتى  شااى    الپ 

ئېقىۋاۈقدن ئېقىن بۇيى     سااااۇ يت  گە چىقى  قدلادن چوڭ بى  قۇرام 

پىژ ى  م . ۈاادشااااقااد چىقىاا  پۇۈىڭ  سااااۇ ااد سااااد گى ىتىاا  ئولتۇرد 

سۇ يدۋم بەگڭى  پۇت بدرمدق ى   ئدرقى ىق ئىناناىقتى   مۇ دەك ئېقىن 

ئۇ ھااد    ، ئوۈتەك قىز  اا  كەۈ ەن يتر  ىگە بى  ئااد  ئاادرام ئەكەلاا  

ھېچڭىىىڭ  ئوي ىىدسااااتىن كت  ڭ  يۇماىڭىچە ئدسااااىدى     پدرالۋاۈقدن 

 .ئۇىى  كۆ  ئدل   قىپقىز ل دمىژد د ئديالى  . قۇيدشااااقد يت  ڭ  قى   

-ر دەسااااتى ى   كۆ  ئدل   ا ئۇيدنھەرىىل شااااەكى      رە گدرەڭ ىۇ

 . . . بۇيدن ئۇچۇشۇپ يترەۈت 

ھېچڭىىى  ن  ەمنااىز شااو  يترقي  ادن مەلى ە ھد    د كەلگەى ە 

پدشااااشاااادىدن . ئېاى  بېنااااىق ۈېۋىىۇ ىىجى چدن بولۇپ قدلادن ئى  

مەلىا ىاا  ا ا  باۇ ئۆ گترقشااااڭ  ئۆ لى  گە يېقىڭالپ قاادلااادن ۈو  



54 

شااااۇ د پدشااااشاااادىدن . قدرايتت ئىشاااا ى    ن بولادن قورمىۇش دەپ 

مەلى ە ، مەلى ىڭىاا  كۆ  گە بۇرمىقىاا ەك ئۇىاا اق كى  شااااىۋالىىاا  

يىگىت ەر ئولتۇر اادن ۈەرەپ ە ئاادىچە قاادر ژاادلىىااادچقااد ياادۋم بەگڭىاا  

ئۇ چې ىڭىۋاۈقدن . سااااورمىا  ن چىقى  كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرمىگەن ئى  

قىزى  كت  ئادىى الشااااقادى ا يېڭى     ئد  چېچەك قدۈدرلىق بى  قدىچە 

پىشىن ۋاقت  بولۇپ قدلادچقد پدششدىدن ئۇالرى  . ئې ى  سى  تقد مد   

 .  ىدمد  ۈەيژدرلىقىاد مد ادن بولند كې ەك دەپ ئويالپ قدل  

 ئۇالر، مەلى ىىۇ قىزالرى  بدشاااالپ ئېقىڭڭى  يۇقى  ناااىاد مد    

پادرا الشااااقادچ مېڭىۋاۈقادى ا مەلى ىڭى  كت   يى اق جدي     قدر اد  

ئېنااىا ىق ۈۇر دن ھەربىي چدپدىاد چتشاات  ھەم قدراپال ئۇىى  شااېۋى ا 

مەلى ە يد ئدل  اد يد . يادۋم بەگڭىا  چدپىڭ  ئى ەى ى ىگە كۆ    ۈۇي  

كەيڭىگە يېڭىشىڭ  بى ەلىە  ۈىڭى قدپ ۈۇر دى ا يدۋم بەگڭى  چى اي ىق 

ساااىىدسااا  ئۇىى  كۆ  ئدل   ا ۈۇر ۋې ى  ئۇى  دەرە  ۈتۋ گە بې  شاااقد 

مەلى ە يېڭىاا     قىزالر ااد مۇشااااۇ يەردە ئۆ  ڭ  كتۈتپ . مەجبۇرلىاا  

ۈۇر شااااىڭ  جې ى ەپ ئىتتىا  قەدەم بى ەن چادپدن ئېنااااى ادن دەرە  

 . ۈتۋ گە كەۈت 

. يدۋم بەگ قۇرام ۈدش ئتسااتى ە ئولتۇرمپ ىۇر ۇن ىىژدلالر د پدۈت 

« بى  كۆرقپ ئادشااااىق بىقدرار بول مم»ئۇ كوىىالرىىا  شااااېئى  ا     

د ئدىچە ئىشاااەىىەيتت  لې ىن بۇ قېتىم ئىش ئۇىى  دېگەن مىنااا اساااىا

ئەكنااااىچە ئۇ مەلى ىڭ  بى  كۆرقپال ئۇىىڭاااد ، ئوي ىاىڭىاا ەك بولىىاا  

ئۇ ھەر قېتىم مەلى ە . ھەقىاقەۈەن ئاادشااااىق بولۇپ قاادلااادن ئىاا  

. كتىچېچەكڭ  ئوي ىااادىاا ا چەكنااااىز شااااى  ن ىىژاادلالر ااد پاادۈاادۈت 

 ميۇ-اپتىن يتر    يۇمئدرقىنااى  ن دوساات  پدشااشاادىدىڭ  ئوي ىنااد ئد 

ياادۋم بەگڭىاا  پۇۈ  چىالىااادن مۇ دەك ئېقىن سااااۇ ئۇىىاا  . يىااليتت 

ئۇ ئەۈ اپقد بى  قدر ۋەۈ ەى  ن كېژىن يېقىن . يتر گىڭ  سااااۇۋمۈدلىى  
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ئەۈ اپتاد ھېچبى  ئاددەم يوق ىقىڭ  بى ى  ئدق كۆيڭىگ  بى ەن ھەربىژچە 

قدپ قۇيۇپ ئۆ  ڭ   دە ئۇالرى  قۇرام ۈدشڭى  ئتستى ە–ۈدمبدلڭ  سدل   

مۇ دەك راھەت سااۇ يدۋم بەگڭى  ، ئېقىۋاۈقدن سااتپناات قك سااۇ د ئدۈت 

ۈومۇرلى  اد ۈدر    ئدى  ن ئدشىق ىقتىن كدۋاپ -قۇلىقى  ن كى    ۈومۇر

يتر گى     ، ئۇ من شۇ اى  -ئۇ سۇ د ئۇ من. بولادن يتر  ىگە ئدقت 

بى  ئد  ئدرامىاد قىز ق ىق پەسااااەيگەى ەك بولۇپ يىاد ۈۇۈۇۋالادن كۆ    

 . . . چتشت 

ئدى  ن . ئۇ ئېقىن سااۇد ن چىقىد  ۈۇرمپ  ۇساا   ۈدھدرەت ئدل   

ئېقىن بۇيى     چدۈقدل ىقڭى  ئىچىگە كى    ۈۇرمپ كدلتە ئىشااااتىڭىڭ  

سااۇيىڭ  چىقى  ۋەۈ ەى  ن كېژىن ىدھديىت  ۈىزال  سااې ى  ئۇى  سااىقى 

بولۇپ قۇرام ئاادىاا  ن ھەربىژچە ۈاادمبى ىڭ  كىژىەكچ  ، كىژىۋالاا  

كدلتە ئىشااتدن ۈېۋ  ىەم ھدلىتى ە . ۈدشااڭى  ئتسااتىگە سااەك ەپ چىقت 

ئدق ، بولاادچقد يدۋم بەگ ئۇى  بى  ئد  شاااادمدل  تى  كىژىەكچ  بول  

كاادلتە ئىشااااتاادن ھۆل ۋاقتىاا ا ئااددەم بەد ڭىگە چىاا  چاادپ ىشااااىاا  

ۈۇر اا  ااادى ىقتىن يى اقتىن قاادر ااادن ئااددەمڭ  بەئەيڭ  ياادلىڭاادچتەك 

 .   كۆرسىتەۈت

مەلى ە كتن چېچەك دەل مۇشااااۇ ۋاقىتتاد چوڭ قدر اديڭى  ۈتۋ گە 

چتى    ،ئۇىى  كت   ۈوىتىىد  يدۋم بەگڭ  ئىزدەيتت  .كى ى  قدل  

ئۇ  .مەلى ىڭىا  يتر گى     ئوت يدۋم بەگڭىڭ ى  ن كەم ئەمەس ئى  

بەد ڭ  ، قادرا د گەىا ەك بولۇپ قۇرام ۈادشااااتى   ئاددەمگە قادر ۋ اا  

 قۇۋۋ ت -ن ۈولادن متر ناا  كەڭ بې   ئىڭچى ە كتچبولجۇڭ گۆش بى ە

ئۇر ۇپ ۈۇر دن بى  ئەركەك يې  م يدلىڭدچ ھدل ا ئۇىىڭاد كەيڭىڭ  قى ى  

ئۇ ئۆم   ە ۈۇىج  قېتىم ئەر  اۈىڭى  يدلىڭدچ ھدلىتىڭ  كتر ش  . ۈۇراۈت 

ئۇ . مەلى ىڭىاا  يتر    دقپتلاا ەپ كۆ  ڭ  چىاا  يۇمۇۋالاا  . ئىاا  

ئۇىىۋې سااااىتېتالردا ئۇقۇۋاۈقدن چېاى  ىۇ دا  ىق يدۋروپدد    دا  ىق 
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ھەي ەلتدراشااالرىى  يدلىڭدچ ىق ۈەسااۋ  لەىگەن ھەرقدى اق -رەسااناادم

كتچ تك د ڭىي ئېتىقدد  سااەۋەب ى  . ئەسااى  گە قدراشااڭ  ىدلىىديتت 

ئۇ ىىجىل بولاىڭى  ن يىاالپ سااادال  دەپ  .ئۆ  ڭ  قدۈتىق چەك ەيتت 

ۈتى ە  يدلىڭدچ ئەمەساااا ى ىڭ  ھې  لې ىن ئۇ يدۋم بەگڭى  پت، قدل  

راسااااتىڭ  ئېژتقدى ا مەلى ىڭى  ئۇىى  يې  م يدلىڭدچ بەد ڭىڭ  . قى   

ئۇ كت  ڭ  يې  م ئېچىاا  ياادۋم بەگ ە  .يەىە كۆرگتساااا  باادر ئىاا  

ئۇىى  يتر گ  ۈېۋىىۇ دقپتل ەپ سااااوقۇپ ، يۇشااااۇرمىچە قادر ۋالا  

ى  كەۈ ەى ەك بەد ڭ  ئوت ئې ، كېتىا  ئاد ىز  ا ىەم د  ار  قدلىى  

 يدۋم بەگ ۈدمبى ىڭ . بولۇپ بدشااقىچە بى ىىل ھىنااىژدۈقد كى ى  قدل  

ئۇ ئدۋا  ڭى  چىقى  . مەلى ە بۇ ئىشاااالرد ن كتلتپ كەۈت . كىژىۋاۈدۈت 

كەۈىەساااا ى   ئتچتن ئاد ىز ڭ  ئى    قول  بى ەن ۈۇۈۇۋې ى  دەرە  

 ياادۋم بەگ. ۈتۋ اا ە ئتن چىقاادرمااد  ئۇىىاا  كى ىشااااىڭ  كتۈتپ ۈۇرد 

كىژىى ى  ڭ  كىژى  بولۇپ چدپىڭىڭى  يېڭىاد كەلىە  يەىە قدى اقتۇ بى  

 .  ىىل ىىژدل بى ەن قۇرام ۈدش ئتستى ە ۈۇر ۋەرد 

مەلى ە ئۇىىاا  كىژىڭىاا  بولنااااىىۇ بۇ ۈەرەپ ە كەلىىگەى ى ىڭ  

يدۋم بەگ ئديدل كىشاااىڭى  ئدۋا  ڭ  ئد الپ . كۆرقپ يدلادى  ن يۆۈەل  

دقالپ ساااەك  گىڭىچە چدپىڭ  ئېناااى ادن دە ۈ-دەرھدل ئىناااىڭ  يىا  

ئۇ مەلى ە كتن چېچەكڭىا  يەرگە قدراپ . قادر ااديڭىا  ۈتۋ گە كەلا  

ۈۇر ىڭىڭ  كۆرقپ ئۆ  ڭىا  باديدۈتىن بى   قى ادن ئەدەپنااااىزلىگى  ن 

باۇى  سااااە گەن مەلى ە ئۇى  . يەرگە كىا  اا  كەۈا اتدەك باولاا  

 :ۈە قىنچى ىقتد قدل مرمدس ىق ئتچتن ئېاىز ئدچت 

سااااىزىى  بۇ . مەن ھد   ال كەلگەن، مېڭ  كەچترقڭ، دۋم بەگي -

 يەردە ئى ەى ى ىڭىزى  بى ىەپتىىەن؟

 . . . مەن، يدق مەلى ەم -
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يدۋم بەگ ئۇ مى  ن بى   كۆرقشااتشاا ە ۈەشڭد بولادن كۆ  ى     

مەشاااۇقىڭى  ئۆ    ن بى  قدىچە قەدەم ىې  ناااى ا ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرقپ 

گە بى سااااى -  ىژ ەن ۈۇىج  قېتىم بى ئى. ىەپناااا  يتر  ىگە ۈىقى   

ئدشااااىق كۆ لەر ئۆم   ە ۈۇىج  قېتىم . قادىاۇدەك ۈى ى ىا  قدراشاااات 

ئۇالر ئەم   ى تە . ىۇمدرلىشااى  ھۇشاانااىز ھدلەۈ ە ئتۈتشاا ە بدشاا ى  

بى ساااىگە قۇيۇپ قويادى ەك ئوىشااادي  ادى ىقىڭ  -كۆ لى  ڭى  بى سااا 

  دلىىادن كۆ  ىڭىئۇالرىى  ئېاىز  ا ئېژتىشاااقد پېتىڭ. ھې  قى ىشااات 

ئەلەم ىاا  مۇھەببەت باادياادى ى  ڭ  كۆ لى   -چو قۇر قېتىاا     دەرد

مەلى ى  ن كى ىۋاۈقدن شۇى اق . . . ئدلالقدچدن ئدشا در الشاقد بدشا ى  

ۈدۈ ىق بى ىىل ىۇشااااپۇراق يدۋم بەگڭ  مەسااااى  قى ى  ئۇى  ئۆ  گە 

ىەس بى ىڭ-ئۇىىاا  چاادپاادن كۆۈتر ۋالااادن قۇل  بى ىڭەر. ۈاادرۈىۋاۈاادۈت 

ئۇ يىاالپ ، ياادۋم بەگ بۇاللىااد  دەرەى ە يۆلىڭىۋالاا  . ۈىاتى  اا  

 .  سدلى  ادى ەك ئى  

سااادۈدرىى  بدش ۈدر ناااىڭ  چەك ەى ە چىققدن مۇڭ ئدۋا  ئۆ  ڭى  

يېڭىا     يادىا اشااااىد ۈدر ڭى  ئىچى      -كۆرقىىەس ئادۋا  دولقۇى 

 گى  نپەقەت ئۆ  ڭى  ئدۋا  اد مۇىدسااى  كې ى  ادن شااۇ ۈدر ڭىال ئۆ لى

بدشاااقد يدى اشاااىد ، ۈىتى ۈى م ھەم ئۇىىڭ  ن مۇىدساااى  ئدۋا  چىقى   م

ۈدر الر بولند قەۈئىي ۈىتى مەي م ھەم ئدۋا  چىقدرمدي م ئەمىد بۇ ۈدر الرمۇ 

ئۆ  گە مادس ئادۋا  دولقۇىىااد ئۇچ  اادىا ا ئدى  ن ئۆ لىگى  ن ۈىتى ەپ 

. ۇسااااۇسااااىژىت مدىد بۇ ۈدر  ىق چدلاۇالرىى  ئورۈدق ى، ئدۋا  چىقى   م

ئىڭناااادى     سااااى لىق ىەرسااااى ەرىى  بى   بولادن كۆ مۇ بۇىىڭ  ن 

ئددەم مۇھەببەۈ ىشاااىش جەريدىى ا بە   ە ، مۇساااتەساااڭد ئەمەس ئى  

، مەي   ئۇ قدىچى ى  كې ىشاااا ەن، شااااۇىا اق بى  كۆ لەرگە ئۇچ اي م

، قدىچى ى  جە بى ار بولناااۇن كىشاااى ە چو قۇر ۈەساااى  قدل مرالىدي م

ئددەم بە   ە يەىە شۇى اق بى  كۆ لەرگە ، ئويالى مرمدي م كىشىڭ  ئدىچە
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ئۇچ اي     ئۇ مەي   قدرا كۆ  بولىىنااااۇن يدك  ىۇمد كۆ  بولىىنااااۇن 

ئددەمڭ  چەكناااىز ىىژدلالر د ، كىشاااىڭ  ئۆ  گە ئدجديى  جەل  قى ى م

بدشاااالي م ھەۈتد ۋاقت  كەلگەى ە كىشاااىڭ  يىا ىتى  پەرۋاىى ەك ئوۈقد 

 .  ئدۈقۇ   م

، كىچى ەپ كۆرقشااتشااڭ  ئدر م قى ادن- ىىۇ مۇشااۇ ۈدپتد كېچەمەلى

قديڭدق ھىناااىژدۈقد ۈولادن يتر گىڭ  مۇجۇپ ئدرام بەرمىگەن كۆ  ى     

ئدشاىقىڭى  ئۆ  گە شاۇىچە يېقىن يەردە ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرقپ ھۇشى  ن 

ئۇ ، ئۇمۇ بۇ قاادر ااادياااد ئاادران يۆلىڭىۋالاا  ، كەۈ ى   ئااد  قې ىۋاۈاادۈت 

ڭى  ۈۇر دن قدر اد  دەر ۋىڭى  دەرە  ئەمەس يدۋم بەگ ئۆ  ڭىا  يۆلى

ھد   ىى  ئۆ   ە يدۋم بەگڭى  ئۆ  ڭى  كەيڭ  ن كى ى  ، بولۇشااااىڭ 

ىدھديىتىىۇ چى  قۇچدقالپ ۈۇر شاااىڭ  بەكىۇ بەكىۇ ئدر م قىالۈت  ئەمىد 

 . . . ئۇىى  بۇ ئدر مس  پەقەت ئۆ  گە مە گتلتك سى  ئى  

ھەم قۇچدققد پدۈىدي  ادن قدر اد  مەشۇق ھې ى-بۇ بى  جتپ ئدشاىق

دەر ۋىگە يۆلىڭى  ئدساىدىاد قدراشقىڭىچە ھەس ەۈ ى  ۈىڭىق ى   بى ەن 

شااااۇ چااد اا ا مەلى ە كتن چېچەكڭىاا  ، ئتىنااااىز پاادرا  ىشااااىۋاۈاادۈت 

ىدى اى ىقڭى  مەلى ىنا  بولۇش سدالھىژىت  ئتستتن كەل   ئۇ قەۈئىي 

، ئۆرقلتپ قدر   ىىژەۈ ە كى ىا  يادۋم بەگ ە سااااوئدل ىە     بى ەن 

يادۋم بەگ مەلى ىڭى  كۆ    ن بى ىىل ھەقىقىي ئدشااااىق ىقىڭ  كۆرد  

ئدى  ن مەلى ىگە ىدس ھېچڭىىى  ن قورقىدي  ادن قدرام ىقڭ  ئدرقى  ن 

ئۇ مەلى ىڭى  كۆ    ن ھەمىىڭ  . ىۇالسااااىڭ  كۆرد –بى ىىل ھۆكتم 

 ىۇئۇىى  ئەم   مەلى ىگە بولادن ئدشاااىق ىق  ۈېۋى، چتشاااتىتپ يەۈت 

 . . . كتچەي  

لې ىن ئۇىىاا  ئەركەك ى   يەىىال ھەمىىاا  ن ئتسااااتتن كى ىاا  

 :كۆ لى   ە يدش لىاى لى   ئۇ ىدھديىت  پەس ئدۋا دا مەلى ىگە ئېژتت 
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.  . .قۇرئدن ۈۇۈۇشااقدن دوسااتۇم  ن كەچ ىڭىم ئدلالھتىن ۈدىاىڭىم-

 قىز ق، ئدلالھنااااىز ۈى  گ ى ىى  ن ۈۇر ۇن ۈدش بولاىڭىم مى  ئەۋ ەل

چو ڭ  يۇۈىۋې ىا  گتلۋدن دەساااانااااەپ يترگەن بىچدرە ھدلىىڭ  ئدۈدم 

بۇ   ىىڭ ا يدشاااادش ئەم   مد د ھدرام ، ئەلۋ ا ا مەلى ەم، كۆرمىنااااۇن

ئدلالھىم ئتچتن ۋەۈىڭىى  ن ، دوسااااتۇم ئتچتن، ساااىز ئتچتن، بول  

 ادرالرى  مادكادن قى ىا   اھى لىق ، يى اقالر اد كىتىىەن-كىچىا  يى اق

 . . . ەنكەمەر ىڭ  بد اليى

يادۋم بەگ گىپىڭ  ۈتگىتىا  مەلى ىا  ن كت  ڭ  ئت گەىا ە ئۇىى  

ئااد اب ۋە ھەساااا ەۈ ە ۈولااادن كۆ  اا  ن ئى    ۈاادمچە ياادش دومىالپ 

ىۇر ۇن گەپ ى   –مەلى ىڭى  يدۋم بەگ ە دەي  ادن ىۇر ۇن ، چتشاات 

ئۇىى  ئىچى     ، لې ىن مەلى ە بۇ گەپ ەرى  ئېژتادلىى  ، بادر ئىا  

ھەسااا ەت يىپناااىز بى  ۈىز ق مدرجدىاد ئدي ىڭى  ئۇىى  – بدرلىق ئد اب

ياادۋم بەگ ئۇىىاا  بۇ ھاادلىڭ  كۆرقپ ، كۆ  اا  ن مۆلاا قرلەپ ۈۆكتلاا  

دەپ  !«يېڭىڭاد مىڭ  ئې ى  كەۈنااە چۇ، ئد  ىۇدا»ئۇ ، چى  ژدلىى  

قې   ، ئاادلال ااد ئتى تك ئى تىجااد قى ىاا  دەرەىڭ  چىاا  قۇچاادق ىاا  

تك بدرمدق ى   ئدر ناااى ا قدراساااالپ دەرەىڭى  قدۋ اق ى   ئۇىى  كتچ 

ئۇمۇ ياادۋم بەگ ، مەلى ىڭىاا  يېشاااا  ئتىچىاا ەك قۇيۇلاا  . ئىز  اا  

ۋ ناادل شااەربىتىگە ۈەشااڭد قولالر . قۇچدق ىادن دەرەىڭ  بد   اد بدساات 

ئەمىد قې   قدر ديڭى  ھەد   ن . ۈىگىشااااە  دەپ قدل   -ۈىگىشااااە 

 ىڭالشااتۇرمدي  ادى ەكبى  گە يېق-  ژددە ۈوم  ۇل  بۇ ئدجىز قولالرى  بى 

 .  ئى  

 ،يدۋم بەگ چدپىڭىڭ  دولىنااىاد سااې ى  دەرە  ۈتۋ   ن ئدي     

مد ار ، چوڭ قەدەم ەر بى ەن سورمن ۈەرەپ ە ئەمەس-ئۇ مە مۇت ۋە چوڭ

 . . . ۈەرەپتى   ئتيىگە قدراپ مد ادن ئى  
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 تۆتىنچى باب

 يامان چۈش

 

 ىڭىاا  شااااۇ كتى  كەچتە جاادالل شااااەي  ىۇپتەن ىاادمىز اا ا ئو 

ئۇ ىدمد ى  ۈتگىتى  ئۆ  ىىزمەۈچىنىڭى  . مەسچىتتە يوق ىقىڭ  سە د 

ىىزمەۈچ  يدۋم بەگڭى  ئۆ  ڭى  ، ھەم الىقىا ا ئتيىگە ئدل   اپ قديتت 

ھوج  نااى ا جەيڭدمد  ئتسااتى ە قۇرئدن ۈۇۈقىڭىچە ئۇىالپ قدلادى ىقىڭ  

 .  ئېژتت 

ئدىشدم ى   جدالل شەي  بىچدرە ئو  ىڭى  كىچى  چد  ى   ا دائىم 

ئۆي ە يدلاۇ  قدلادى ا ئۇىى  ئەشاااۇى اق جەيڭدمد  ئتساااتىگە چىقىۋې ى  

قۇرئادن ۈۇۈىۋې ىا  ئولتۇر ا  ادن بدلى ىق ئومدق چد  ى  ڭ  ئەساااا ەپ 

ھوج  اد ئدسااااتد كى    ئو  ىڭ   ئۇ. كۆ  گە ئىناااانااااىق يدش ئدل  

يدۋم بەگ . ئوياىتىۋەۈىەساااا ى  ئتچتن ئۇىى  يېڭىاد بې    ئولتۇرد 

د ئۇ مۇشاااۇ ۈدپت. ئۇىالۋاۈدۈت  ئدىڭ  قۇچدق ىادن پېت  يېڭى  ۈىڭى قۇر

چتشااااىا ە يادۋم بەگ ىۇر ۇن ئددەم ەر بى ەن بى  ، چتش كۆر ۋاۈادۈت 

-ئۇالرىى  ئدر ناى ا پدد شد  ۋە ئۇىى  ۋە   . بد  ا ساەي ە قى ىۋاۈدۈت 

بى  چد  ا ىدن ئدق ئتجىە ئۇسااااۇلادن بى  ئدلتۇن . ۋم رالى   بدر ئى  

پدششدىدن ۈد  م قى ى  ،   بدش سادىاۇن پدشاشدىدىاد سۇىاۇدەكقدچىڭ

سااوۋ ىڭ  ئدلادى  ن كېژىن ئەم   يە  دەپ ۈۇر شااىاد ئدسااىدىڭ  قدرا 

شاۇ ئەساڭددا بد ڭى  شىىدلىي . بۇلۇت قدپالپ   ىىڭڭ  ۈۇمدن بدساقۇدەك

ئىشااااى ىاا  ن بى  سااااې  ق قاادۋان بويڭىاا     ئت قلگەن  ەىجى  ڭ  
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ن ئېتى ىاا  كى  اا  پاادشااااشاااادىاادىڭ  سااااۆر گىڭىچە شااااىاا دەت بى ە

پدششدىدن يدۋم بەگ ە ئدلتۇن قدچىڭ  سۇىۇپ بى    ، چىشا ىۋالاۇدەك

قدۋاىڭى  يت       ۈتك ەر ئۇىى  قدن . قدۋان بى ەن ئې ىشااااىۋاۈقۇدەك

ۈېىى  ۈۇر دن ئد ىز ڭ  يېپىۋالادن بولۇپ ھىڭگد  چىشااا ى   مدىد مەن 

ىد  ئۇچقدى ەك سې  ق يدۋم بەگ ئدچچىققد چى  . دەپ چىقى  ۈۇرارمىش

كدل ىنااااىڭى  يې  ىىڭ  قۇۈۇر ، قادۋاىڭىا  ئەد پىڭ  بەرگى   بادرسااااد

يدۋم بەگ . . . بدسااقدن ئۇ اللىد ئى  پدشااشاادىدىڭ  سااۆرەپ مېڭىۋاۈقۇدەك

 . . . دوستىڭى  بۇى اق ھدلىتىڭ  كۆرقپ چى  ىد  ۋارقى  ۇدەك

دەپ « . . . پدشااشاادىدن. . پدشااشاادىدن»مۇشااۇ چد  ا يدۋم بەگ 

چى ىق قدرا ۈەر -جادالل شااااەي  چى ىق. ى  اىڭىچە ئوياىڭىا  كەۈت ۋاق

بدساااقدن ئو  ىڭى  پىشااادىىناااىڭ  ساااترۈتۋ    ئۇىى  قىز تىىناااىڭى  

 .  يۇقى  الپ كدۋاپتەك بولۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  بى   

 –سااد د دورا ۈە شااەپ بې ە  ، ىېىە بولادىنااەن جىگى  م بدالم -

 . ى دې   جدالل شەي  ئورىى  ن ۈۇرمشقد ۈەمشى 

چتشااااتە ئېقىن سااااۇدا ئۇ من ۈۇرمپ ، ھېچقىناااا  يوق ئاادۈااد - 

دې   يدۋم  بەگ  -، ئد راق ساۇ ۇق ئۆۈتپ قدلادن ئوىشدي م. قدپتىىەن

ئۆ لى  گە دەيا  اادن گېپىم بدر  –، ئادۈنااااىڭىا  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

 .  ئى  

دې   جدالل شااااەي  ئى    قۇل  بى ەن  –بدالم ، قېڭ  ئېژتقىن -

 . ىنىڭ  سترۈتپئو  ىڭى  پىشدى

مەن بااد قااد ىاادۈااد قۇىۇپ ، سااااى   ۈو  ا دەپتى ەىال ئاادۈااد - 

 . . . قدپتىىەن

 . . . دېىەكچ  بولاىڭى ؟ - 

بادغ بىڭاد بۇلۇشااااتىن ئى گى   ئادلال  ئىگەم ئۇ گتلڭ  پەرۋ ش  - 
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 . قى ىشڭ  دوستۇم پدششدىدىاد پتۈتپتى ەن

ئدر ملۇق چتى   ئۇ ، جدالل شەي  بۇ گەپڭ  ئد الپ جىىى  كەۈت  

ئۆ    ن ۋە پدششدىدى  ن بۆلەك يېقىڭىڭى  ، ئو  ىڭى  ئۇلۇغ ئدلالھتىن

شااااۇىا اقال ئو  ىڭىا  ىدراكتى  ڭ  بەش ، يوق ىقىڭ  ئوبا ان بى ەۈت 

 . قول ەك چتشىڭەۈت 

 : يدۋم بەگ ئېاى  بى  ئۇ  ۈدرۈقدى  ن كېژىن ست  ڭ  داۋام قى    

ژتىد  د نەم ئۇ چتش ساى ىگە ئې. بديدم مېڭ  قدرا بېناى  قدپتۇ - 

 قدى اق قىال  ئدۈد؟، يتر گىى ە ۈۇر ۋال  

   .ئېژتىۋەرگىن بدالم، يدىشىالرى  ئدلال  ئۆ  پدىدھى ا سدقالي م -

يدۋم بەگ ئدبديدم كۆرگەن چتشااااىڭ  داد نااااىاد ئۆ  ئەيڭ  بديدن  

. سااااۆ  قى ىد  ئۇ من ئولتۇرمپ كەۈت  –جدالل شااااەي  گەپ . قى ا  

 :ڭ  ۈۇۈۇپ ئۇىى  كۆ  گە قدر   ئدى  ن ئو  ىڭى  قۇلى

، يدىشاااا  چتش ئدلالھتىن، ئو  ۇم يادمدن چتش شااااەيتدى  ن -

ئۇلۇغ ئدلال  پتۈتن ىەلىققە ىدۈى جەم ى  ئدۈد . ىادۈى جەم ئادرام ئدلاىن

ىىزمەۈچى  ن ، ئدساديىشا ىق كتى ەر ئۇ مىاد داۋامالشقۇدەك، قى اۇدەك

 .  بدالم، ەي  قدلادن گەپڭ  ئەۈە د ژىش، دورا ۈە شەپ كى گت ە 

جاادالل شااااەي  ئو  ىڭىاا  ھوج  نااااىاا  ن چىققاادىاا  ن كېژىن  

ئاادىاا  ن ۈاادھاادر تىڭ  . ىىزمەۈچىڭ  چاادقى  اا  ئو  ىاااد دورا كى گت د 

ئۇ من دمئدد ن كېژىن ئوڭ . يە گتشاااا ەپ ئى    رەكەت ىدمد  ئوقۇد 

ئۇ كېچىچە ئو  ىڭى  دېگەن . يېڭىڭ  بېناااى  ئۇىالشاااقد ۈەمشاااەل  

 .  يدىش  ئۇى ىژدلىى  گەپ ى  ڭ  ئويالپ 

ئەۈىن  جدالل شەي  ئددەۈتى ى  ن بۇرمن ئوياۇىۇپ ىدمد  بدم اۈقد 

 .ۈەيژادرلىق قى ىۋاۈقادىا ا ئو  ىڭىڭىۇ ئورىىا  ن ۈۇر دى ىقىڭ  سااااە د 

ئو  ىڭىاا  ئۆ  گە قى ااادن سااااادالم ئاادۋا  اا  ن ئۇىىاا  سااااەل ىىااد ا 
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ە ئۇالر مەسااااچىت . ساااادقديادى ىقىڭ  بى ى  ىدھديىت  ىۇشاااادل بول  

 : چىقىشڭى  ئدل   ا يدۋم بەگ داد نىاد بى  گەپڭ  دې  

 دېنەم رمىنەت قىاللىىۇ؟، بى  ۈەلىپىم بدر ئى  ، ئدۈد - 

 !قۇلىقىم سەى ە ئو  ۇم - 

ئۇ  ،ئۇ مى  ن بى   سااى ىگە ئېژتىىادن بى  ئىنااتى ىم بدر ئى   - 

. بولنااااىىۇ جادھادىڭىا  ئۇ قېتىاد بې    ىە ەر كۆ قمڭ  ئېچى  بېقىش

قدۈدر -ئۇالرىى  قدۈدر.  ىندم يدۋرمپدلىقالر ئدياد چىقىدقچ  بۇلىۋېتىپتۇئد 

يەرلىاا  اا  اان ئوقۇ ۇچ  -ئاۇىىاۋېا سااااىاتاېاتا ىا   دمىااژاادىىاا  يەر

ىاادلىنااااىال مەىىۇ شااااۇ ئۇىىۋې سااااىتېتالر ااد بې  اا  ، ئې ىۋېتىپتىىىش

 ! ئدۈد، ۈەشڭدلىقىىڭ  قدى مرسدم دەيىەن

 ەپ مااد ااادن جاادالل شااااەي  قەد ىىڭ  ۈوىتىتىاا  ئۆ  ڭ  يىتى 

 :ئو  ىڭى  قۇلىڭ  ئى    ئدلقىڭىڭى  ئدر نىاد ئدل   ئدى  ن

لې ىن سااەن . سااەن ئوي ىادىڭ  مەىىۇ بۇرمىال ئوي ىادن، ئو  ۇم- 

سااااىڭ  مۇشااااۇ كەمگىچە ، يترەك پدرەم  ن ئدي   ىشااااقد كت قم قىژىد 

ئى ىم ئىگى ەش بىز . ھېچژەرگە ئىۋەۈىە  يېڭىىاا ا ساااادق ىااادن ئىاا  م

ئدىشااادم ئېژتقدن ساااۆ لى    كېچىچە كدلالم  ن . د پەر زمۇساااۇلىدىالر 

ئۇىى  ئتستىگە ، بۇى  ھد   چە د ژىشىە  ۈۇراي  . . . ھە !. كەۈىى  

بىزىى  ۈومۇر ىىزدا . پادشااااشاااادىادن سااااىڭ  جېڭىا  ن ئە  ز كۆر  م

 .مەىىۇ بتگتن سااد د ئېژتد  دەپ ۈۇر دن. ئېقىۋاۈقىڭ  ۈترك ەرىى  قېڭ 

 ،ى اۇچىالرى  ئۇلۇغ ئدلال  ئۆ  پدىدھى ا سدقالي مئدلال  يۇلى ا ھىج ەت ق

قدىچە ۈىز بولنااااد شااااۇىچە يدىشاااا ! ئى ىم دېڭىز   ن ، بادر ىن بدالم

مەىاا  اان  ،ئااۇىاا  ىەلااقىااڭااگە سااااۇىاااىاان ئااتىااچىاا ەرىاا  ساااات قپ

 . . . ئەىنى  ىىگىن

يدۋم بەگ داد نااىڭى  بۇ ئىشااقد شااۇىچە ۈىز مدقۇل بولادى ىقىڭ   -
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 .  ئىشڭى  ۈېگىگە يېتەلىى   كۆرقپ ھەي ان قدل   ھەم بۇ

ئۇالر مەسااااچىتتىن قاديتىا  كى گەى ە ىىزمەۈچ  ئدد ت  بويىچە  

 راق يدۋم بەگ ئد. مەساچىتتىن بدل مرال كى    ىدشتى ىق ۈەيژدرلىۋاۈدۈت 

. ىەرسااااە يەپال ھوج  نااااىاد كى    بى دەم يېتىۋالىدقچ  بولۇپ مد   

ىڭ  جاادالل شااااەيا  ئاو ا ىاڭىاا  ھوج  نااااىاااد كى  اا  كەۈ ەى ى 

جە م ەشااااتترقپ بولادى  ن كېژىن ىىزمەۈچىڭ  يېڭىاد چدقى    پەس 

 :ئدۋا دا گەپ قى   

مىڭىاا  ، ئو  ۇم بى  ئااد  ياادماادن چتش كۆرقپ قاادپتۇ، بۇرادەر -

يېقىڭ  ن بى   قدپىقىم ۈوال . كۆرگەن چتشاااتمىۇ ئدىچە يدىشااا  ئەمەس

قر پادت ئادر ا ا چدقىدق چېقى  مۆل ، ۈادرۈىا  كۆ  تم ئادرامىا ا ئەمەس

ياد ىا  اادىا ەكال بى ىڭى  قدل   شااااۇ د جۇدمن ئۆرلىىەسااااتە بدلىڭ  

ئدىىنااا  رەھىەۈ ى ىۇ ھديدت چېاى ا بدلىڭى  ، ئدرم مساااىاد قدى مراي  

ئۇىى  يدۋرمپددا ئى ىم ، ئۇقۇش  ۈو    ىق شى  ن ئدر مالرى  قى ى  ادن

ئدۋم سدى مقتد ئد راق بى  ىەرسە بدر شۇى  . ۈەھنىل قى اۇس  بدر ئى ەن

، ھااد    بې  اا  باادش سااااادىاۇىڭ  ئىزدەپ باادقاادي  . ۈەيژاادر قى اىن

  !چىگى    ن چىقىش ىېتىاد ئۇ مېڭى  قدلند ئەجەب ئەمەس

شااۇى اق قى ى  ئۇالر ئدت ھدرۋ ناا  بى ەن سااەھەردە شااەھەرگە  

قۇيدش ئۆرلىىەسااااتە جدالل شااااەي  ئورد ڭى  ئدل   ا ، قادراپ ماد   

 .  د پدششدىدىڭى  ئىشقد كى ىشىڭ  كتۈتپ ۈۇر

ئۇ اق ئۆۈىە  باادش ساااادىاۇىڭىاا  مەىنااااۇس كىچىاا  ھەربىي  

مدشاىڭىنا  ىدن ئورد ن  ئدل       چوڭ سەيڭددا ۈوىتدپ مدشىڭى  ن 

بى  قۇلى ا ھدسد ۈۇۈقدن ، بى  قولى ا ۈەسۋ  . پدششدىدن چتشتپ كەل  

جدالل شااەي  ىىزمەۈچىنااىڭى  يول بدشاا ىشاا  بى ەن مدشااىڭد ۈەرەپ ە 

ئۆ  ڭ  ئە ەل  ن ئىزدەپ بدقىىادن جدالل  پدشااااشاااادىدن. قدراپ مد   

ئۇ . شااەيۋڭ  كۆرقپ ىۇدد  ئۆ  ئدۈىنااىڭ  كۆرگەى ەك ىۇشاادل بول  
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ۈىڭەپ ئۇدمل ئۇالرىى  ئدل  اد بدرد  ۋە جدالل شەي  بى ەن –ئدل   اپ 

 .  قۇچدق ىشى  كۆرقشت 

ياادۋم بەگ ە بى ە ئىش ، مۇباادرەك قەدەم ى   يىتىاا  قاادپتۇ ئاادۈااد-

 .   پدششدىدن يدۋم بەگ  ن ئەىنى ەپدې  -بولىىادى م؟

ئەساااا ىا ە يدۋم بەگ مەلى ە كتن چېچەكڭى  يېڭى  ن ئدي   ى   

پدشااشاادىدن يدۋم بەگڭى  . بە مىگە بدرمد  ئۇدمل ئۆيىگە كەۈ ەن ئى  

بىا  كەۈا ىاڭىچە كەلىىگەى ى ىڭ  بى ىاا  ىىزمەۈ اادرد ن ىېىە ئىش 

ەپ ۈدپدلىد  ىىزمەۈ در ئۇى  ئىزد، بولاادى ىقىڭ  سااااترقشااااتە قى اادن

ئۇىى  ئۆي  ۈەرەپ ە كەۈ ەى ى ىڭ  ئد الپ پدشاااشااادىدىاد ئېڭىق جدۋاب 

بى  ش مەىنااااىتىاا ە ھې ىق  جەڭ ئېتىڭ  جاادالل شااااەيۋڭىاا  ئتيىگە 

ئۇىىاا  ، ئاادپىا  اا  بەرگەچ ياادۋم بەگڭىاا  مىجە  ڭىاا  يوق ىقىڭ 

پدشاشدىدىڭى  كەيپىژدۈىڭ  بۇ مپ قويىدس ىق  ئتچتن پدششدىدىاد دەپ 

گە كەۈ ەى ى ىڭ  بى گەن ھەم بۇ ىەۋەرى  پدشااااشاااادىدىاد قويىد  ئتيى

 .  يەۈ ت گەن ئى  

ئۇلۇغ ئدلال  سااااىزى  . ئو  ۇم، يدۋم بەگ ئۇ ساااادقىژى  كەۈت  - 

بىزىىا  بوسااااۇ ىىىز اد قەدەم ۈادشااااالۈقۇ  ادى  ن بى   ئدئى ىىىزد ن 

دې   جدالل شاااەي  پدشاااشااادىدى  ن  –!بدالم ، ىۇشااادل ىق كەۈىى  

لې ىن ساىزگە دەي  ادن جى د  بى  ئىشىم چىقى   -، مىڭڭەۈ ار بولۇپ

 . شۇ سەۋەپتىن يولىڭىز د قدراپ ۈۇر دن ئى  م، قدل  

 ىېىە ئىشت ؟، قېڭ  ئېژتى  ئدۈد -

ئدىىناااى  ن كىچى   يدۋم بەگ، دەپ كەلناااەم گەپ ئۇ من بدالم -

رەھىەۈ ىاا  ، ئۇ بىچاادر ڭىاا . كۆ    يې  م چوڭ بولاا  ، قاادلااادن

. دلىڭ  ىدھديىت  يدىشاااا  ۈەربىژەلەش ئى  ئدىىنااااىڭى  ئدر مسااااىىۇ ب

 .بى ىم يىڭى ىڭىا  مە   ا  ۋە مەشاااا  ق جدى ىڭىپتۇ-ئەما   ى تە ئى ىم



66 

ئۇىىا  يدۋروپدد    ئدل  مەكتەپ ەردە ئى ىم ۈەھنااااىل قى اۇساااا  بدر 

ئو  ىڭى  ئدر مساا  سااەۋەب ى  ، شااۇ ئدىىناا  رەھىەۈ ى ڭى . ئى ەن

  بۇ ئىشااىڭ  سااىزى  ھەل شااۇ د ئۇىى. روھ  قۇۋمىۇپ قدلىىنااد بۇالۈت 

دېاا    -، باادالم، دەپ ھو مر ڭىز ااد كې ىۋ اا  م، قى ىاا  بې ەرمى ىن

 .  جدالل شەي  كۆ  گە يدش ئې ى 

ئۇىىڭاد ئۆ لى  ڭ  ئدۋارە قى ىش بىھدجەۈقۇ؟! ، شاۇ ئىشىى   ئدۈد -

ئۇىى  پۇۈىاد ۈى ەن كى سااااە ئەلۋەۈتە . يدۋم بەگ ئۆ ەمڭى  ئىڭىناااا 

ئۇى  ھەپتە . ئۇىى  ئدر مساا  مىڭى  ئدر ميۇم ،مىڭى  پۇۈۇمىۇ ئد   ژ م

كۆرمىنااەم يترقگتمڭى  قدىچى ى  ئېچىشااى  ادى ىقىڭ  ئەشااۇ دوساات ۇق 

مەىچە بولنااااد ئۇى  ھېچژەرگە . مىھ  ڭ  ساااادلااادن بى  ئاادلال  بى ىاا م

ڭ  ئۇىى  يول ۈەيژدرلىقى، سى   ئېاىز ئېچىپال ئدۈد، بۇپتۇ. بدر ۇ مديتتىم

 ئۇىى  يول، ە پتۈتن ئىشااالرى  پتۈ ت  ىەنھەپتە ئدىى  اىچ. قى نااىال

چىقىىى  ن بدشااالپ مەكتەپ ۋە ۈۇرمۇش چىقىى ى  اىچە ھەمىىڭ  ئۆ قم 

قەيەرگە چىققۇساااا  باادرلىقىڭ  . بىا  قاولا اۇق ئاورمىاالشااااتۇر ىەن

مەن ئۆي ى  گە ىدى ىق ئۇىىۋې سىتېتتىن ، مەسا ىھەۈ ەش ەچ ۈۇرمشنىال

 !شۇ مەس ىھەت بى   م مۇىدسىۋەۈ ى  ئددەم ئىۋەۈىىەن قدلاىڭىاد

 !ئدلال  رەھىەت قى نۇن بدالم - 

مىڭىڭىۇ سااى ى  ن ئۆۈتىى  ادن بى  ۈەلىپىم بدر ، ھە راساا  ئدۈد -

 . . . ئېژتىشتىن ئۇيۇلىىەن، ئى  

 .  ۈدرۈىڭىد  ئژتىۋ    ، سىزمۇ ئۆ ەمڭى  ئو    بدالم -

ئېڭىقىڭ  دېنااااەم . بى  قادىچە قېتىم يدۋم بەگ ە پۇر تى  بدقتىم-

. ئدۈد، دىا اى ىقڭىا  ھەربىي كتچ  ىادھديىت  ك  ز   ئىچى ە قدل  ىا

  بىز بدل ى  ىىزى. ۋەۈەن ئىۋتىنادس ىق ھەربىژ ەرگە موھتدج بۇلىۋاۈى م

ى ادر يۇ بى اق ئ-د ڭىي ئۇىىۋې ساىتېتالر د ۈتركتم ەپ يولاد سې ىۋاۈىىىز
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بۇىاا اق . ئتگىڭىاا  ااادىاااد باادلىىىزى  بەرمەيۋاۈىىىز ۈاېاۋاڭىا ىالرى 

بولناااد بىزمۇ بدل ى  ىىزى  . ىۋەرسااەك ئدقىۋ تىىىز يدىشاا  بولىدي مكېت

ھەربىي ئوىىۋې سااىتېتقد ئېۋەۈى  ئى ادر ھەربىي ۈېۋڭى ى ى  ڭ  ىدى ىق 

مۇشاۇ ئىش سەۋەپ ى  ئۇيقۇ مد د . ئىچى ە ۈەرەقق  قى  مرسادق بۇالۈت 

ئاادۈىڭىاا  . . . ئەگەر بۇ گېپىم كۆ تل ى  اا  ن ئۆۈنااااە، ھاادرام بولاا  

دې   ئۆۈتىتش  -، ؟. . . سى ىڭىڭچە، ئد  ىىدي  ادن بدال يوقسات  ڭ  

  .ۈەلەپپۇ   بى ەن پدششدىدن جدالل شەيىۋڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

 »پەياەمبى  ىىزىى ، كۆ  تم     گەپڭ  قى ىۋاۈىنااااىز ئو  ۇم -

دېگەن «جەىڭەت قې ىچڭىا  ئدسااااتى ا، ۋەۈەن ئىىادن جتم ىنااااىا  ن

اد مەن ئۇىىڭ، بۇپتۇ. چىڭ  يوقدۈقىڭ  يوقسۆ لى   ھې ىىۇ ئدر ىىزدا كت

 . دې   جدالل شەي  ئىشەىچ بى ەن ئى  ىق كتلتمنى ەپ –دەپ بدقد ! 

جدالل شااەي  . ئۇالر ئوردا ئدل    ال ئىشااىڭ  ۈتگتۈتپ ىوشااالشاات 

بادش ساااادىاۇىڭىا  پەر ەىت ەرچە قى اادن مۇئادمى ىنااااىا  ن ئدپدر دن 

ىدى  ن چەكنااىز ىوش ىەرسااى ى  ڭ  قەۈئىي چىقى الىى   ھەم پدشااشااد

 .  بولۇپ يول بۇي  ئۇىىڭاد دمئد قى   
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 بەشىنچى باب

  رئوچۇق كەتكەن كۆزلە

 

دېگەى ەك ھەپتە ئدىى  اد قدلىديال يدۋم بەگڭى  چەۈئەل ە ئوقۇش 

رەسىىژىت  ىدى ىقڭى  جى د  ئىش  ستپىتى ە ىدھديىت  ۈىز بېجى   ى  

  ىەۈ ى  ەر ئۇىى  ىى اجەت قادۈدرلىق ال، مۇىادسااااىۋەۈ ىا  يول ىېت 

ئۇىىاا  گەرچە ھەربىي مەكتەپتە ئوقۇ ۇساااا  . قۇلىاااد ۈىگىاا  بولاا  

بولىىناىىۇ داد ناىڭى  ۈەلىۋ  شاۇى اقال دوست  پدششدىدىڭى  يت  ڭ  

دەپ يادۋروپاادد    بى  دا  ىق ھەربىي ئۇىىۋې سااااىتىتتاد ئوقۇيا  ااادن 

 .  بول  

ي ان جدالل شااەي  بۇ ئىشااڭى  شااۇىچە ۈىز ھەل بولادى ىقى  ن ھە

ئۇىى  بۇىچە ۈىز بۇىچە بدل مر يولاد . قدل   ھەم چەكنىز ىوش بول  

چىقىشااىڭ  بدش ساادىاۇن پدشااشاادىدن ئۆ   ئدالھى ە ۈەكىت ىگەى ى تىن 

ئۇالرىى  . ئۇالر ئۇى  ئەۈە ساااەھەرد ال يولاد ساااې ى  قويىدقچ  بول  

. ئۆي  يادۋم بەگڭىا  ئادىاد ۈەرەپ جەمەۈىڭى  ۈۇققدى ى   بى ەن ۈول  

ئۇالر . ل شەي  داش قد ان ئىنى  مەسچى  جدمدئىتىگە ىە    بەرد جدال

 .  ئۇ اق يدۋم بەگ ە ئدق يول ۈى ەپ دمئد قى ىشت -ئۇ اقتىن

ئەۈىنااا  ئەۈتىگەى ە پدشاااشااادىدن بى ەن ىوشااا ىشاااىش ئتچتن 

شااااەھەرگە كى  ا  كەۈ ەن يدۋم بەگ پېشااااىڭگە يېقىن ئۆيگە قديتى  

جدالل شەي  . كۆ    ىدپد ئى  ئۇىى  قدپىق  سې ىڭادن بولۇپ . كەل  
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  :ئو  ىڭى  قديتى  كەلگەى ى ىڭ  بى ى  ئۇىىڭ  ن گەپ سور   

 سدىاۇن بى ەن كۆرقشتت ىۇ؟ -

 . . . يدق -

 يد؟ -ئدل   اشىى ەن -

 .  چىگى ا د ىىزمەت ۈەكشترگى   كىتىپتۇ -

 چەكىۇ قدل مرمدپتىىۇ؟ –ئۇى اقتد ىوش ىشدلىدپنەى ە؟ بى ە ىەت  -

ئۇ ھەرقدىچە ئدل   اش بولناااىىۇ بۇى اقال ، ەن ئدۈدشاااۇى  دەيى -

 . . . ئۇىىڭاد بى ە ئىش بۇپتۇ يدك  مەى  ن ئد   ڭىپتۇ، كەۈىەيتت 

 ،جدالل شەي  ئو  ىڭى  پدششدىدىاد ىەقەدەر ئدم اق ىقىڭ  بى ەۈت 

   .شۇ سەۋەپتىن ئو  ىڭى  قدىچى ى  بىئدرام بولادى ىقىڭ  ھې  قى   

بولىىناااد ئۇ بۇ ئىشاااالرى  بۇىچە ۈىز ، مئۇى اقىۇ ئەمەساااتۇ بدال -

پتۈ ت قپ بەرمەسات ؟ سېڭ  چېگ ا ئېاىز اىچە ئدپى    ادىاد مەىنۇس 

ئدلال  ئۇى  ئۆ  پدىدھى ا  مدشاىڭد ئورمىالشاتۇر ىڭىڭ  د ىەمنىڭد ئۇىى ؟!

دې   جدالل شەي  ئو  ىاد ۈەسەل    –، سدقالي م! بدشقىچە ئوي ىىىاىن

 .  بى   

ئۇ . ۈەساااەل ىي ۈدپقدى ەك بولۇپ ئېاى اد مد    يدۋم بەگ بى  ئد  

ئېاى اد كى    پدشاشادىدن سوۋ د قى ادن جەڭ ئېتىڭى  بېشىڭ  سىالپ 

ئدى  ن مەلى ە كتىچېچەكڭ  ، دوساااات  پدشااااشاااادىدىڭ  ىىژدل قى   

مۇشاۇ ۈدپتد شاادش جەڭ ئېت  ئۇىى  كۆ  ىڭ  چتشااەىگەى ەك . ئوي ى  

 بەگ ە يېقىڭچى ىق باېشااااىاڭ  مۇاليىى ىق بى ەن لىڭشااااىتىاا  ياادۋم

 .  قى ىۋاۈدۈت 

ئەۈىناااا  ئەۈتىگەى ە . يادۋم بەگڭىا  مد ى  ادن كتى  ۈوشاااات  

. ى   ق يدۋم بەگ مەسچىتتىن يېڭى  ئدىىنىڭى  قەب  نىگە بې    دمئد
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ئادىا  ن ئۆيگە كى  ا  داد ناااا  ۋە ىىزمەۈچ  بى ەن قۇچادق ىشااااى  

ڭ  سدقالپ قدرا مدشاىڭد ئۇىى  ئۆي  ئدل   ا ئۇىى  چىقىشى. ىوشاالشات 

ساااوم ىالرى  مدشاااىڭىاد  -ىىزمەۈچ  بى ەن شاااوپۇر چدمددان. ۈۇراۈت 

 .  شۇى اق قى ى  يدۋم بەگ يولاد ئدۈالى  . ئورمىالشتۇرد 

گاادھىاا ا مەلى ە كتن . ئۇ يول بۇي  شااااوپۇر ااد گەپ قى ىىاا  

 ى  ئىشقى. چېچەكڭ  ىىژدل قى ناد گدھى ا پدشاشدىدىڭ  ىىژدل قىالۈت 

چتى   ئۇ ھەر ئى    يېقىن ئدد ى  . س ئى  ئۇىى  كۆ    ىوش ئەمە

بولۇپىۇ پدشااشاادىدىڭى  ئۆ  گە ىوش . بى ەن ىوشاا ىشاادلىىادن ئى  

د ىە  يوقادپ كىتىشاااا  ھەما ە پادشااااشاااادىدىڭى  ئۆ  ڭ  بۇىچە ۈىز 

قى  ق يدشااااالرىى  . ماد ا مر شاااا  ئۇى  گاد گى  تىپال قوياادن ئى  

بولۇپ ھەرىىل  قدر ناىڭ  ئدلادن ئدق چدچ شاوپۇر ئۇستدم گەپچ  ئددەم

، قىز ق پاادرا الرى  قى ىاا  ياادۋم بەگڭىاا  كۆ  ىڭ  ئۇۈىاادقچ  بولاا  

شااااوپۇر ئۇسااااتادم كۆ  ى ە بۇىچە ئىىتىژد  د ئې  شاااا ەن يدۋم بەگڭ  

ىادىا اى ىقڭى  كدۈتد مۇھىم ئدد ى  بولنااااد كې ەك دەپ ئويالپ قدلادن 

 .  ئى  

چ ن ئتشەھەر بى ەن چېگ ا ئېاىز اىچە بولادن ئدر  ىق مدشىڭد بى ە 

ۈۆت كتى تك يول بولۇپ مدشاىڭد مد ى  ادن چوڭ يول دېگتدەك يدىش  –

ئۇالر  .بولىىادى ىقتىن سااەپەردە كىچىناا  قۇىۇپ مېڭىشااقد ۈو  ا كى ەۈت 

ئى  ىڭچ  كتى  شاااادماد يېقىن بى  ئۆۈە گە كى ى  ۈوىتدپ شااااۇ يەردە 

 نئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە ىدمد  بدم اۈتى.  ىزالىڭى  شااۇ يەردە قۇىۇپ قدل  

بت كتى  ياادۋم بەگڭىاا  كۆ    ئاادلاا  ڭق  . كېژىن يەىە يولاااد چىقت 

-كتىىا   ىگە قادر اادىا ا بى  ئاد  كۆۈترقلتپ قادلاادن بولۇپ ئۇالر ئۇيدق

چتشااا ە يېقىن ئۇالر سااادي ىقتد ۈوىتدپ . بۇيدقتىن ئد  ۈوال پدرا الشااات 

 ىزالىڭىۋاۈقدن . چتشاا تك ۈدمدق يىىەكچ  بولۇپ مدشااىڭ  ن چتشااتشاات 

 :شوپۇر ئۇستدم يدۋم بەگ ە يەىە گەپ ئدچت  ۋاقىتتد
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ئااد  ىناااااادم ئۆ لى  ڭ  ھەربىي مەكتەپتە ، ياادۋم بەگ ئۇكاادم - 

  ئوقۇي   ەن دېژىشى  اۇ؟

شۇپۇر ۈتىتگتى  ن بى   يدۋم بەگڭى  شەىن  ئىش ى   ۈو    ىق 

 .  شۇ د ئۇ بۇ پۇرسەۈتە قىز قنىڭى  سور   ، گەپ ئدچدلىىادن ئى  

 ،ى     بى  ھەربىي ئوىىۋې سااىتېتقد مد   مگې مدىىژ، شااۇى اق - 

 .  كىچى  ۈىڭى -دې   يدۋم  بەگ بى  ئۇلۇغ –

ئۇالر سااااى ىڭ  ئوقۇش ، بادشااااقىالرىى  ئېژتقىڭ  راساااات ەى ە -

پتۈتترقپ كەلگەى  ن كېژىن بدش ساااادىاۇن پدشااااشاااادىدىڭى  ئورىى ا 

 بۇالر راستىۇ ئۇكدم؟، ئولتۇر    ەن د ژىشى م

ىڭى  ئىنااااىىڭ  ئد الپ يتر گ  يدۋم بەگ دوساااات  پدشااااشاااادىد 

ئەمىد  .ئېچىشقدى ەك بولۇپ ئېاىز      چديڭدۋاۈقدن ىدىڭ  ۈەستە يۇۈت 

 .  ئۇ بۇ گەپ ە ئېڭىق جدۋاب بەرمى  

دې    -پدشاااشااادىدن ئۇ  اد  ىەلەرد  مر؟ . . . پدشاااشااادىدن -

 . يدۋم بەگ ئدم اق دوستىڭ  ئويالپ ىىژدلاد پدۈقىڭىچە

بدش سدىاۇن شۇ . ئىش چىقىپتۇمىش ئد  ىنادم شىىدلىي چېگ ادا -

 . . . ئۇكدم، يەرگە كەۈ ەن ئوىشدي م

 شىىدلىي چېگ ادا ىېىە بۇپتۇ؟، ىېىە -

پدشاااشااادىدن قۇلى     ىدن ۋە ساااۇى  ۈدشاااالپ قۇيۇپ ئىڭتديىن  

دېگەن ئىباادر ڭ  ئۇ ئى    « شااااىىاادل»چتى   ئۇ . جىاا د ژ ەشاااات 

 . كتىڭى  ئدل    ال چتشى ە كۆرگەن ئى  

 . . . ىزىى  شىىدلىي چېگ اسى ا ۈوقۇىۇش بوپتۇمىشدۆلىتىى -

 ئۇستدم؟ ىېىە ۈوقۇىۇش ەن -

  . . .لې ىن ئەھۋال ئېاى دەك قى ى م، مەىىۇ ئېڭىقىڭ  بى ىى  م -
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 .ئۇىى  يتر گ  قدرۈتى ە قى ى  چەكنىز ئوي ىڭىش ئىچى ە قدل   

پدشاااشااادىدىڭى  مىڭ  ئدل   اپ مېڭىشاااقد  ورلىشااا  مۇشاااۇ ئىشاااتىن »

ئۇ شااااۇ الشااااقااد مەن بى ەن . . . ئەسااااتەىپۇرملال . ژتت باولاىىاى

ئۇ مىڭى  بۇ ئىشاڭ  بى نەم مېڭى  ۈەلەپ قى ى  ، دە -ىوشا ىشادلىدپتۇ

ئد  دوساااتۇم! . ئدل  ڭق  ساااەپ ە بې  ۋې ىشاااىى  ن ئەىناااى گەن گەپ

ئۇ بۇالرى  ئويالپ كۆ  گە يدش « دە ! -ئەسااا ى ە مىڭ  ئدۋايالپناااى ەن

 :مپ شوپۇر د جى د  بۇي مق قى   ئورىى  ن دەرھدل ۈۇر. ئدل  

 !ئۆيگە قديتىىىز، مدشىڭىڭ  كەيڭىگە يدى مرمڭ - 

دې   شوپۇر ئۇستدم  -بۇ ئەم   قدى اق بولاىڭ  ئۇكدم؟ . . . بۇ - 

 .  ىېىە بولاىڭىڭ  بى ەلىە  گد گى اپ

 !ۈىز بۇلۇڭ ؟ قدىچە ۈىز بولند شۇىچە يدىش  -

ئدل مرمپ كەيڭىگە  شاااوپۇر ئىتدئەۈىەى ى  بى ەن مدشاااىڭىڭ  ئوت 

 .  يدى مرد 

ئۇالر شااااۇ ماد اىڭىچە كىچىنااااىىۇ ئادرام ئادلىىاادىچى ىا  قى ى  

يېقىن مد ارلىقڭى  يېڭى     يدۋم بەگڭى   ئى  ىڭچ  كتى  ۈادڭ ئدۈدر د

 .  ئۆيىڭى  ئدل  اد كى ى  ۈوىتى  

جدالل شەي  ئوياۇىۇپ بولاىچە . يدۋم بەگ ئىشى ڭ  يېڭى  قدقت  

ئۇ ياادۋم بەگڭىاا  قااديتىاا  . شااااى ڭ  ئاادچت ىىزمەۈچ  چىقىاا  ئى

 .كەلگەى ى ىڭ  كۆرقپ داڭ قېتىاا  ىېىە ئىش بولاادى ىقىڭ  سااااور اا  

-ماادشااااىڭىاا     يتك، ياادۋم بەگ ئۇىىڭاااد ھېچ ئىش بولىىااادى ىقىڭ 

 .  ۈدقىالرى  چتشتر ۋېتى  دەرھدل ئدۈڭ  ۈەيژدر قى ىشڭ  بۇي    

ئاادۈىناااا   ئۇ ىىزمەۈچىڭىاا  قۇلىاا     چى اقڭ  كتۈترقپ ئۇدمل 

ئد اىچە جدالل ، يادۈقادن ھوج  ڭىا  ئادلا  ااد كى ىا  يىڭىا  يۆۈەل  

 .  شەي  ئورىى  ن ۈۇرمپ ئىشى ڭى  ئدل  اد كى ى  بولادن ئى  
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دې   جدالل -بى ە چادۈدق چىقتىىۇ؟، ئو  ۇم بۇ  اد  ىېىە ئىش - 

 .  شەي  جى د  ىشى 

ئد  ىنااادم شاااىىدلىي . چوڭ ئىش يوق، يدق ئدۈد ئەىناااى مىناااى ە -

پاادشااااشاااادىاادىڭىاا  مەن بى ەن . چېگ ادا ئىش چىققاادن ئوىشاااادياا م

 . . . ىوشالشىىاىڭ  مۇشۇىىڭ  ن ئى ەن

 ئەم   ىېىە قىال  دەينەن بدالم؟ -

بتگتن مد ىىنااادم ، ئۇىى  بى ەن مەن قىژدمەۈ ى  دوساااتالرد ن -

 ،روىنەت قى نىال شۇ دوستۇمڭ  بى  كۆرقۋالادن بولندم. ئەۈە مد درمەن

 !مد د دمئد قى ادن بولنىال ئدۈد. ۇقڭ  ۈۇيۇپ ۈۇر  مكۆ  تم بى  شۇم 

ئۇ . جدالل شااااەيىۋڭى  ئەىنااااى گەن ئىشاااا  ئدىى   يت  بەرد  

ئو  ىڭىا  ۋەۈەن ئتچتن يتر گىڭ  سااااۇ ۇرمپ بې ەلەيا  ادن ۋ ج ان 

مدىد ئەم   بۇى اق چد  ا جدالل . ئىگىناا  ئى ەى ى ىڭ  ئوب ان بى ەۈت 

  يولاد ساادلىدقتىن بدشااقد چدر ناا  شااەيىۋڭى  ئو  ىاد دمئد قى ى  ئۇى

 .  يوق ئى  

، سااىڭ  ئۇلۇغ ئدلالھقد ۈدپشااۇردمم، كۆ قمڭى  ىۇر  ئو  ۇم-ئە »

ىدۋادا يدىشااا  ، مەجبۇر ژىتىڭڭ  ئددا قىل، بې    دوساااتۇ ڭ  ۈدپقىن

مەن سااەى  ن مى  مەرۈىۋە را   ئو  ۇم! ، كتىڭى  يدمىڭ  بولۇپ قدلنااد

قې  ڭ اش ى    ئدل       ، ئدىد-ئدۈد، ۋەۈەن، مى  ەت، سەن دوست ۇق

قەر  ڭڭ  ئددا قىل! سااەن ئدلال  ۈدپشااۇر دن مۇقەددەس ۋە  پىڭ  يەى  

دقشااااىەىگە قى چە ، سااااىڭى  ى  ڭڭ  قو  ا-ئدچد ، مى  ەۈڭ ، ۋەۈەىڭ 

رەھىم قى ىاد! ئۆلنااااەڭ شااااېھى  قدلناااادڭ  د   ئو  ۇم! ئدمىن ئدلالھۇ 

. رمد  ئو  ىاد دمئد قى   ئدۈد كۆ    ن بى  ۈدمچىىۇ يدش چىقد !«ئەكبەر

ئدۈىنىڭى  بۇى اق قەينەرلى ىڭ  ئو    ۈۇىج  قېتىم كۆر ۋاۈدۈت  مۇشۇ 

   .يدۋم بەگ ە داد نىڭى  متكچەيگەن ۈېڭ  ۈېۋىىۇ ئۇلۇغ كۆرقى   ۈدپتد
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ئىگىنااااىڭ  ۈوىىاادن جەڭ ئېت  ھوي ىڭى  ئدل       چوڭ يول ا 

دە -ۈقد مىڭ  يادۋم بەگ بې  ا  ئد. كىشااااڭەپ ۈۇرالىاد  قادلاادن ئىا  

  .شەھەرىى  شىىدلىي ۈەر پىگە ۈۇۈىشى  ادن يولاد قدراپ چېپى  كەۈت 

ئۇ ئاادلەم ساااات قلە  د گەىاا ە شااااەھەرد ن ىې   يى اقالپ ۈاادغ  

 ىدمد  ۋاقت  بولادى ىقىڭ  .باد   ا     چېاى  يول ا چېپى  كېتىۋاۈدۈت 

پ البى ى  ۈەرلەپ كەۈ ەن ئدۈڭ  ئې  ق بۇيى     بى  ۈتپ ئتجىىگە بد 

دە ئۇچىنااااى     چدپدىڭ  يول بۇيىاد سااااې ى  -قۇيۇپ ۈدھدرەت ئدل  

ئۇ دمئد د قول كۆۈترگەى ە ئدلەم سااات قلگەن . ىدمد  ئۇقۇشاااقد بدشااا ى  

-بولۇپ ئادلا   ۈەرەپتى   چېاى  يولا  ن بى  ۈوپ جادمادئەۈڭى  ئوپتر

ئۇ ىېىە بولادى ىقىڭ  بى ىش ئتچتن . ۈوپتر چىقىشااىۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرد 

  . اپ دمئدى  ۈتگەۈت  ئدى  ن ئۇالرىى  ئدل  اد بې    سدالم قى   ئدل  

. . . شاۇىچە ئدل   اش مېڭىشىپال، ئەسانادالمۇئەلەي ۇم جدمدئەت - 

 . دې   يدۋم بەگ سوئدل ىە     بى ەن ئۇالر د قدراپ-؟

ئۇرمش بۇلىاا  ااادن ، ۋەئەلەي ۇم ئەسااااناااادالم قې  ڭاا  شااااىم -

دې    -. . . ەساااچىتتە ئد  ى مقبىزمۇ بۇ گەپڭ  ھد    م، ئوىشااادي م

 .  جدمدئەت ئدر نى     يدشتد چوڭ بى  كىش  جدۋابەن

ىاادۈىاپىاىىازىىاا  ئاېاژاتىشااااىاچە چاېاگا ادا قاادۈتىق ئۇرمش  -

 . دې   يەىە بى ەي ەن گەپ قىنتۇرمپ -. . . بۇلىۋېتىپتىىىش

ئۇ چدپىڭىڭ  . يادۋم بەگ بۇالرى  ئاد الپ ۈېۋىىۇ جى د ژ ەشاااات  

ئۇ يولڭ  . دە ئېتىااد قدمچد ساااادل   -ژا  سااااى  ىپال ئۇچىنااااىااد كى

 چو قۇر-گاادھ  ئوياا اڭ، قىنااااقاادرۈىش ئتچتن گاادھ  چېاى  يولالردا

ئۇىىاا  ئاادت ئتسااااتىاا     . ئېاا   الردا چېپىشااااقااد مەجبۇر  بولاا  

چەۋەى ا لىق مدھدر ت  ئتستتن بولادى ىق  ئتچتن ئى    كتى تك يولڭ  

شااااقد ئدۈالرد ن ئۇىى  ىەسااااى  ى  جەڭ ئېتىىۇ بد. بى  كتى ە بدساااات 
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ۈدل  م د ىە  -پەر ق ىق بولاادچقاد شااااۇىچە ئۇ من مۇساااادپىڭ  ھدرد م

 .شااااۇى اق قى ى  ئۇ قدش قدرايادى ا بى  كەىتىگە يېقىڭالشاااات . چدپت 

 .  چىگ  اد يەىە ئدۈ ىق بى  كتى تك ئدر  ىق قدلادن ئى  

يدۋم بەگ ئۇيقۇسىزلىقتىن شۇى اقال ئدت ئتستى     يول ئد ابى  ن 

ئۇ . چدرچدپ كەۈ ەچ ە ئۇىى  بدشااا ى     ڭى  اپ ئد   ۋاۈدۈت قدۈتىق 

. مەھەل ە دوقىۇشااااىا     ىادۈۇىۇش بى  ئۆيڭى  دەرۋا  نااااىڭ  قدقت 

ئىچى  ن ئون ىەچچە يدشاالر چدمىنى     بى  ئو ۇل چىقى  دەرۋا  ڭ  

 . ئدچقدى  ن كېژىن يدشتد چوڭ بى  بۇۋا  ئۇىى  ئدل  اد چىقت 

ئد  . يول  ن ئۆۈتۋاۈقدن يولۇچ  ئى  م، دۈدئەسندالمۇ ئەلەي ۇم ئ -

دې    -. . . شااۇ الشااقد، قدرا اۇسااى ا يول مېڭىش ئەپنااىزدەك ۈۇر  م

 .  يدۋم بەگ ئدۈڭى  چۇلۋمر ڭ  قۇلى ا ۈۇۈۇپ ۈۆۋەىچى ى  بى ەن

 ې  بۋادىەمڭ  كۆ  ىڭىز ۈادرۈقادن بولنااااد بۇ بىزىى  بەىتىىىز  -

 .اقال بىزىى  مېھىىڭىىىزسااااىز دېگەن ئدلالھڭى  مېھىىڭ  شااااۇى ، بدالم

دېاا   گەپڭىاا  ئاادىى  ڭ   –قېڭ  ئۆ  ئىچىگە مەرھەمەت ئو  ۇم! 

 .  چتشەىگەن بۇۋا  ئۇىىڭاد قىز ىن مۇئدمى ە قى ى 

يىگى  چىقى  يدۋم بەگ بى ەن -ئۆ  ئىچىا  ن يەىە بى  جۇپ قىز 

سااادالمالشااات  ئدى  ن ھې ىق  يىگى  ئدۈڭ  ساااۇۋمۈقى   ئې ى  چىقى  

 . كەۈت 

ئدى  ن ئدل  اد داسااااتىۋدن ، يدۋم بەگڭ  ئۆيگە بدشاااا ى   بۇۋا 

. سااااې ى  ئدش كۆك  پۇراپ ۈۇر دن بى  قدچد ئتگ  ڭ  ئدل  اد ئەكەل  

يدۋم بەگ ئىشتدھد بى ەن ۈدمدقڭ  يەپ بولادى  ن كېژىن بۇۋا  يەىە بى  

ۈاادۋم  ئەكى ىاا  ئۇىىاا  –ۈاادۋاقتااد ۈەكشاااا  ۈى ىڭااادن مۇ دەك قو ۇن 

يدۋم بەگ ئۆ  ئىگىنااى  ن مىڭڭەۈ ار بولۇپ . ئۇساانااۇلۇقىڭ  قدى مرد 

دمئااد قى ىاا  بۇۋايڭىاا  ئاادئى ىنااااىگە مىڭالپ . رەھىىتىڭ  بى اا قرد 

 .  بەر  ەت ۈى ى  



76 

 .  ۈدمدقتىن كېژىن بۇۋا  يدۋم بەگ ە پدراڭ قى ى  بەرد  

باادالم ۈەقق  ۈۇرقىڭىز ااد قاادر ااادىاا ا ىاادى ىقڭىاا  ئاادد ىىاا ەك  -

دې   بۇۋا  ئويچدن  -منااااىز؟ئادل  ڭق  سااااەپ ە مېڭىۋاۈد، ۈۇر نااااىز

 . كۆ لى  ڭ  ئۇىىڭاد ۈى ى 

ئد  ىناااادم چېگ   ا ۈوقۇىۇش بولۇپتۇ ، ئۇىا اقىۇ ئەمەس ئادۈاد -

دېا   يدۋم بەگ بوۋاي  ن يدى مرمپ  -بۇ  اد  راسااااتىىا مر؟، دەيا م

 .  سوراپ

ۈېۋ  ۈتىتگتىال ، ئۇرمش بولاىڭ  راسااااا  باادالم، شااااۇىاا اق - 

ەربىي مادرشااااىڭ  ياد   تىا  مد ادن بۇيەرد ن ىۇر ۇن يىگىت ى  ىىز ھ

. مەن ئۇالرد ن ھدل ساااور ادچ بۇ ئىشاااڭى  راسااات ىقىڭ  بى   م. ئى  

جەڭ ، باادسااااتۇرمپ كې ىۋېتىپتۇدەك ئااد  ىناااادق رمس ئەساااا ەرلى  

ە يەى. مەياا اىىاا ا يىگىت ى  ىىز ىىاا  قېڭ  دەريااد بولۇپ ئېقىپتىىىش

لىقىڭ  بدۈۇر بدشقىالرىى  د ژىشىچە بدش سدىاۇىىىىز بۇ قېتىىق  جە  ە

. كۆرسااااىتىا  دقشااااىەىڭ  بى  قەدەم ئادلا  ااد مد اى   قويىدپتىىىش

 . . . يىگىت ى  ىىز قدلتى  كدرامىتىڭ  كۆرسىتىپتۇدەك

 قدى اق، قوشااڭد ئەل   ى ەر بىزىى  قې  ڭ اشاا ى  ىىزد ن ئى   -

 بولۇپ رمسالر پەي ا بولۇپ قدلادى م؟

دېگەن شۇئدرى  « ىەلىقڭ  ئد اد قى ىش»ئد  ىشىىچە سىتدلىن  - 

ئەم   . كتۈترقپ چىقىا  ئۇالرىىا  دۆلىتىگە بدسااااتۇرمپ كى  پتۇدەك

 . . . ئد  ىندق بىز ۈتركىەى ەرى  ئد اد قى ىدقچىىىش

بدي ىقىىىز د . كت   ئەس ى  ال بىزدە ئى   رمسالرىى ، شاۇى اق -

يدۋم بەگڭى   ە ەپتىن مۇشتۇم   -. . . كت   چتشا ەن گەپ ئۇالرىى !

 . ەۈت ۈتگتلتپ ك

ئد  ىناادق قوشااڭد . ھەربىي كتچ  ئدجديى   ورمىش رمسااالرىى  - 
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دۆلەۈاڭا  بىا  كتن ئىچىاا  ال ۈت لەپ ىەلىقڭىاا  بېشااااىاا ا مۇىاادر 

 . . . يدسدپتىىىش

 بىزىى  ئەھۋالىىىز ھد    قدى اق بولۇپ كەۈ ەى م؟ - 

ئااد  ىنااااادق يىگىت ى  ىىز جەڭ مەياا اىىاا ا قاادۈتىق باادۈۇرلۇق  - 

ەرىى  د ژىشااىچە بى  ۈترقكىەن ئەساا ەرگە يەۈىىش بە   . كۆرساىتىپتۇ

شااااۇى اقتىىۇ بدش ساااادىاۇن ئۆ  كدرامىتىڭ  . ئۇرمس يدمىشااااىپتۇدەك

  بە   ەر ئدلال، كۆرساىتى  ئۇالرى  بى  قەدەم ئدل  اد سى جىتىدپتىىىش

ۈىغ ۈەگىەي  ادن بى ىىل ، ۈادئادال پادشااااشاااادىادىاد ئوق ئۆۈىەي  ادن

غ ئىگىىىز ئۇ  اۈڭ  ئۆ  پادىدھى ا ئۇلۇ. ىىناااابەۈڭ  بى  پتۇ د ژىشااااىا م

 . . . سدق ىاد 

ھەمىىگە قدد   ئىگىىىز چوقۇم پدشاااشااادىدىاد شاااۇ ىىنااابەۈڭ   -

 . . . بى   م

مىڭىڭىۇ چوڭ ئو  ۇم يېشااااىڭىاا  چو  ۇقىاااد قاادر ىااد  ئى     -

رە بديدمق  ىەۋ. ئىڭىنااىڭ  ئې ى  ئدل  ڭق  سااەپ ە پى ائ  بولۇپ كەۈت 

. بدر ىەن دەپ بېشاااىىڭ  ئوچدق قى   ئۇمۇ . ئو  ۇم شاااۇىى  بدلىنااا 

 . . . داد نى  ن جدۋاب كەلىىگىچە ئۇى  يولاد سداللىى  م

 !ئدلال  سىزى  دمىژد ئدىى ەۈتە ئە  ز قى اد ، رەھىەت ئدۈد - 

بىزىىاا  ۈومۇر ىىزدا ئۆركەشاااا ىگىڭ  ۈترقك ەرىىاا  ، ئو  ۇم - 

،  نااااىزئەۈە ۈادڭ يۇرم ادى ا ھەمىىڭ  كۆر بادۈۇرالرىىا  روھ !!، قېڭ 

ئو ۇل ھەمىىناااا  جە گە ۈەيژاادر  -قىز، ياادش–كەىتىىىزد    قې   

 دەپ، ئۇالر ئەۈە ئەۈتىگەى ە يېاى ى  ئدل  ڭق  سااەپ ە مد ىىىز. بول  

 .  ۈۇر شى م

كۆ  گە . يدۋم بەگ بۇ سااااۆ لەرى  ئد الپ شااااۇى اق ھديدجدىالى  

ئدلالھتىن ىۇشااادل ، ئىناااناااىق يدش ئې ى  ئۆ  ىەلقى  ن پەىى لەى  
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ئۇالر  .پ ئدلالھقد ۈەسبىھ ئېژتى  ئدلالھقد سېاىڭى  كۆ  يېش  قى   بولۇ

 .  شۇ ۈەر دە پدرا  ىشى  ئۇىالپ قدل  

ئەۈىن  ىدمد  بدم اۈتىن كېژىن يدۋم بەگ بۇۋا  بى ەن ىوش ىشى  

 .  چېگ ا ۈەرەپ ە قدراپ ئېتىاد قدمچد سدل  

 پئۇ شاااۇ چدپقىڭىچە ىدمد شااادماد يېقىن ئدل  ڭق  ساااەپ ە يېقىڭال 

يى اقتىن قادر اادى ا جە گد  مەي اى  پتۈتى ە  ئى  ۈتۈەك ە . قادلا  

ۈاۇلاۇپ كەۈ ەن بولۇپ ئااد گاادل ۋە دۆ  ەرى  ئېڭىق پەرق ئەۈ ى   

يادۋم بەگ ئېتىڭى  شااااۇىچە چدپقىڭىاد قدر ىد  يەىە قدمچد . بولىاديتت 

بىچدرە جدىىۋار ئۇىى  كۆ  ىڭ  چتشەىگەى ەك بدر كتچ  بى ەن . سدل  

 .  ۈىزلىتى  ۈېۋىىۇ ئىتتى  چدپت  سترئىتىڭ 

ئۇ جەڭ مەي اىىاد يېقىڭ ىادىناااې   كۆ  گە چتمتلى ەك سااادىناااىز 

قۇلى ا ئدپتومدت كۆۈى  ۋالادن ۈترك . ئددەم ەر ۈۇپ  كۆرقىىش ە بدش ى  

 ،ئد گدلالرى  قو  اۋاۈناااد-ۈوپ بولۇشاااۇپ ئىناااتىھ دم-يىگىت ى   ۈوپ

 .ىىى ەرى  كوالۋاۈدۈت لە-چى ىق ۈەر ئىچىا ە ئاد گادل-بە   ى   چى ىق

بۇيدن يتگترقشاااتپ -دوىتۇرالر ئۇيدن-قدۈدر چې   الردا ساااېنااات ا-قدۈدر

 .  يترەۈت 

يدۋم بەگ ئدۈتىن . ىادھاديىت  ۈىزال   ىىڭڭ  قادرا اۇلۇق بادساااات  

. چتشاتپ ئەسا ەرلەرد ن بدش سادىاۇن پدشاشادىدىڭ  سترقشتە قى   

ى ىق ئىشااتدبى ا ئۇالر بى دەك پدشااشاادىدىڭ  ئدل  ڭق  سااەپتى   قۇمدى ا

ئۇىىا  باديدم كۆرگىڭ  ۈېۋ  رەسااااىىي ئدل  ڭق  . ئى ەى ى ىڭ  ئېژتت 

 .سەپ ئەمەس ئى  

ياادۋم بەگ يى اقتى   يۇلتۇ دەك چاادقڭاادپ ۈۇر اادن ھىناااادپنااااىز 

ئۇ . گتلۋادىالرى  ىىشاااادن قى ىا  ئادۈڭ  يىتى ەپ يەىە ئادلا  اد مد   

شااااۇى اقال ئادلا  ااد مد ادىنااااې   بۇ يەرىى  ىدھديىت  جىىجىت ىقىڭ  
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ياادلقۇى ى  ڭىاا  جەڭ مەياا اىىاا     -گتلۋاادن بولۇپ كۆرقىگەن ئوت

چۆپ ەر دۆۋ نىڭى  كتيتپ ۈتگىىىگەن ئوت -ئوت، دەرە -دەل، چدۈقدل

شااااۇ چاد ا  ال ئۇ بۇىىڭ  ن ، قادلا مق ى   ئى ەى ى ىڭ  ھې  قى ا  

دەھشااااەۈ ىا  كتى ق لتك جە ڭى  ۈېۋ  ئەم  ال ئدىى الشااااقدى ىقىڭ  

 .  بى   

ا ياادۋم بەگ قەيەرگە ماېاڭىشااااىاڭا  بى ەلىە  يولڭ  قاادرا اااۇد

ۈوسدۈتىن يدن ۈەرەپتىن . ساىالشاتۇرمپ پەرە  بى ەن ئدل  اد مېڭىۋەرد 

 :بى  ئددەم ئۇىى  ئدل  ڭ  ۈۇسۇپ پەس ئدۋا دا سور   

  سى   يدۋم بەگىۇ؟ - 

 ! مەن شۇ - 

ياادۋم بەگ قاادرا اااااۇد اا اا  يااۇچااۇن ئااددەمااڭىاا  چىاا ايىااڭاا   

 .  ئد  جى د ژ ەشت  كۆرەلىىگەى ى تىن بى 

 . مىڭ  بدش سدىاۇن ئدل   ى  اد ئىۋەۈ ەن. . . ئدىى   كەل   ە -

 پدششدىدن ئۇ قەيەردە؟ -

ئۇىى  ھدل  ، ئۇ سى ىڭ  كتۈتپ ۈۇر ۋاۈى م. . . بدش سدىاۇن ئۇ -

 .كتى ق  بول   -مەن سااى ىڭ  ساادقالۋاۈقى   ئۇدا بى  كېچە. بەك ىدراب

 . . .  مەن يول بدشال، ئەكەلنى ە ئدۈڭ 

قادرا اۇد    يىگىا  يادۋم بەگڭىا  قۇلا  ن ئدۈڭى  چولۋ   ڭ   

ئۇىى  يىاالمناااى اپ ئېژتقدن . ئې ى  ئۆ   ئدل   ا يول بدشاااالپ مد   

 .  سۆ    ن يدۋم بەگڭى  يتر    ۈېۋىىۇ سىقى اپ كەۈت 

دې   يدۋم بەگ  -؟. . . ئۇىىڭاد  اد  ىېىە بول  ؟ پدششدىدن ئۇ -

 .  ېژتدلىد گېپىڭى  ئديىاىڭ  ئ

 ،ئۇىى  يدر ن  بەكال ئېاى . بدش سادىاۇن ئۇ قدۈتىق يدر الى   -
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ئۇ ۈتىتگتىال بۇاللىد  . ئۇىىا  قىز تىىناااا  بادر دىنااااې   ئۆرلىۋاۈى م

. .  .دوىتۇرىى  د ژىشىچە بتگتن ۈد ڭ  ئدۈقۇ الىدي   ەن. قدلادن ئى  

 .  ئۇ بەل ىم سى ىگە سدق ىۋاۈند كې ەك. . . ئۇ

ئۇىى  بۇقۇل اپ . ەپ بولۇپ پاد ڭى ە يىا ىۋەۈت يىگىا  بۇى  د 

يىاااالپ كەۈا ەى ى ىڭ  كۆرقپ ياادۋم بەگڭىاا  كۆ  ئاادلاا   ۈېۋىىۇ 

ىەپنا  قىنتى ى  بۇ ۇ  اد بى ىەرسە كەپ ىشىۋالادى ەك . قدرا اۇالشات 

 .  بولۇپ قدل  

دېاا   ياادۋم بەگ ئاۆ  اڭ  ئاادراىال  -ئاۇ قەيەردە؟، ۈىاز باول -

 .  ۈۇۈىۋې ى 

ۈتىتگتىال ئۇ سااااى ىڭى  ئدۈ ىق . . . ۈۇيۇپتى ەنئۇىى  كۆ     -

مىڭى  ئدل   ى  اد چىقىشااااىىڭ  ، مۇشااااۇ ۈەرەپ ە كې ىۋاۈقدى ىق ى  ڭ 

يىگى  ئىنااەى ى ەپ  -. . . سااى   ئدىى   كەل   ە. . . ۈدپى ىادن ئى  

 .  يىاالپ كەۈ ەى ى تىن گېپىڭى  ئديىاىڭ  ئېژتدلىى  

بتگ   ئد گدلالرىى  -  ئۇالر چو قۇر ئې  ققاد ئوىشاااادي  ادن ئەگ

ئىچى ە بى دەم مد ادى  ن كېژىن ئدجىز چى اغ ىۇر  يېڭى  ۈۇر دن چوڭ 

چې    ئەۈ اپى ا ئون ىەچچە . بى  چېا   ىى  ئدل  اد كى ى  ۈوىتى  

ئەساا ەر قدراۋمل ۇق قى ىۋاۈقدن بولۇپ يېقىن كى ى  قدر ىىنااد ئۇالرىى  

ۇالرىى  ىە ئددەم ىە سااااىا    قى ىد  ئترە ۈۇر دن ھدلىتى  ن ئ–مىا    

 .  ھەي ەل ى ىڭ  بى گى   بولىديتت 

يىگى  قدراۋملالر بى ەن پدرولالشااااقدى  ن كېژىن ئدۈڭ  بى سااااىگە 

 .  ۈۇۈقۇ مپ قۇيۇپ يدۋم بەگڭ  چى    د بدشالپ ئەكى د 

ئدلتە ئددەم  ۇجىەك  - ۇۋا يور ادن چې   ىى  ئوۈتۇر نااى ا بەش 

يول بدشااااالپ . شااااىۋالادن ئى  بولۇپ بى  كادر ۋاۈڭىا  ئەۈ اپىاد ئولى

كى گەن يىگىاا  كاادرۋاۈڭىاا  ئەۈ اپىاا     دوىتۇر ااد بى ىىىى ەرى  
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ئدى  ن ، د گەى  ن كېژىن ئۇالر بى دەك يدۋم بەگ ە ئۆرقلتپ قدراشااات 

 .  ئدستد ئى    يدىاد بۆلتىتپ ئۇىىڭاد يول بەرد 

كاادر ۋاۈتااد  ئااد  ىۇدا!. ياادۋم بەگ كاادرۋاۈتى   ئااددەمگە قاادر اا   

پدشااشاادىدىڭى  بدش قىنااى  بى ەن . ن ئۇىىڭاد قدراپ يدۈدۈت پدشااشاادىد

ئوڭ . كۆك     داكد بى ەن ۈېڭى ادن بولۇپ يت  ال ئۇچۇق قدلادن ئى  

بى ى   كادرۋاۈقاد ۈېڭى اادن بولۇپ ئادسااااىاد ئوكۇل مۇشااااۇ بى ى ى  ن 

ئد اىچە . ئۇ يدۋم بەگ ە قدراپ ئى  ىق كتلتمنااااى    . چتشااااىۋاۈدۈت 

ئۇ ئۆ  كۆ  گە . ياادشااااالر ۈاادرامالپ ئاادقت ياادۋم بەگڭىاا  كۆ  اا  ن 

ئىشااىڭەلىە  كدرۋاۈڭى  يېڭىاد يتگترقپ بې    پدشااشاادىدىڭى  سااول 

  :قۇلىڭ  ئى    قولالپ ۈۇۈت 

 . .  .! بۇ سەىىۇ دوستۇم. . . پدششدىدن ! -

 . . . يدۋم بەگ ئدىى   كەل    -

ئدران -پدشااشاادىدىڭى  ئدۋا   ئىڭتديىن پەس بولۇپ ئېاىز ڭ  ئدران

 .  ى   لىتدۈت م

 . . . مەن يېڭىڭ ا. . . شۇى اق مەن كەل  م پدششدىدن! - 

ياادۋم بەگ ئتىنااااىز يىا ىاىڭىچە ئۇىىاا  قۇلىڭىاا  دقمبىنااااىگە  

پادشااااشاااادىدىىۇ ىۇدد  يتۈتترقپ قوياىڭىاد ئۇ من . ئىڭى ىڭ  يادقت 

 .  بولادن ئىڭىنىڭ  قديتد ۈدپقدى ەك كۆ  گە ئىننىق يدش ئدل  

ساااد د . . . بۇ ئىشاااالرى  ساااد د. . . چترگىنيدۋم بەگ مىڭ  كە - 

سۆ  ڭى  ھەر بى  ، پدشاشدىدن ھدسى ايتت  -. . . بى  قرگتم يوق ئى  

 ا ئەۈ اپى. بۇ ۇم  ئادرلىقىا ا بى  قېتىم ۈەسااااتە ۈىڭاادىچى ىا  قىالۈت 

قادراپ ۈۇر ادن ئى    سااااېناااات ا قىز ئۇىىا  بۇ ھادلىاد قدراپ چى اپ 

دەي  ادن ىۇر ۇن گەپ ى  م بدر سااااد د  -، ۈۇرالىد  يىاالپ ۈدشاااا ى  

مەن ئىشاااالرىى  بۇى اق بولۇپ . . . ئەھۋالىم ئت قمگە ئديدن. . . ئى  
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ەن م. . . ئۇالر بىزى  ئدل اپتۇ. . . كىتىشااىڭ  ىىژدلىىاد كەلتترمەپتىىەن

ئاادرماادىاا ا . . . ۈېۋ  ئوۈتۇر ىىزدا كې ىشااااىم باادر دەپ ئويالپتىىەن

 . . . كىتى  ادن بول مم يدۋم بەگ

قۇرئدن . . . بىز ئدلال  ئدل   ا ىېىە د ژىش ەن. . . يدق پدششدىدن -

 . . . بىزىى  ۋەد ىىز بدر پدششدىدن. . . ۈۇۈقدن قۇلۇڭ مۇشۇ ۇ

ئوۋ د . . . ھې ىق  كتى . . . ۋاقى  قىنتدپ قدل  . . . يدۋم بەگ - 

سەن ئۇيەرى  پىچدق بى ەن . . . چديدن پۇۈۇمڭ  چېقىۋال  . . . چىققدى ا

لې ىن سەن . . . مەن سدق قدل  م. . .  ەھەرى  شاۇر ۋەۈتى . . .  ى ۈى

مىڭى  يېڭىىاد . . . شااۇى  ن بى  . . . ىەچچە كتن ھۇشاانااىز يدۈتى 

. .  .ئەم   گىپىىگە قۇالق سدل. . . سىڭ  ئدلال  ئىۋەۈت  دەپ ئوياليتتىم

سااااەن ئەم   . . . سااااەن يەىە كەل   . . . ئوي ىادى ى  م ۈو    ەن

 . . . ىنقديتق

يدۋم بەگ پدششدىدىڭى  بۇىچە ۈەس ى  ۈدرۈى  كەۈ ىڭىگە چى اپ 

 :ۈۇرالىد  بۇ ۇلۇپ يىا ىاىڭىچە ئۇىى  ست  ڭ  بۆل  

يد ئۇالر . . . قدراپ ۈۇر پدشاااشااادىدن. . . يدق مەن قديتدلىديىەن - 

 . . . يد مەن يدشديىەن. . . يدشدي م

پەرق . . . بواللىى مقبىز . . . گىپىىگە قۇالق سدل. . . يدۋم بەگ - 

ىادى اى ىقىىىزد ن ئوى  بى  . . . سااااد اد د نااااەم. . . بەك چو  ەن

يىگىت ى  ىىزىى  جەڭ . . . ئۇالر د ۈەڭ كې ەلىەي   ەن. . . بولناااىىۇ

ئۇالر ۈىزلىق يدساااى   . . . مەي اىى ا ىېىە يدساااىادى ىقىڭ  بى ەمناااەن

.  . .رمپ كەلگەى ەدقشىەى ەر ۈدى د بى ەن بدستۇ. . . ۈىزلىق!، يدۋم بەگ

ئەشااۇ ۈىزلىقالرى  . . . يىگىت ى  ىىز كەيڭىگە قدراپ ساادلىدساا ىق ئتچتن

. . . ئۇالر ۈدى ىڭى  ئدساااتىاد شاااۇ پېت  كى    كەۈت . . . ساااې ىۋال  

. . . ئۇالرىىا  ھېچقدينااااىناااا  كەيڭىگە بى   ې  چ چى ىڭى  قدلىى  
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ىوشااالشقدن بى  گە قدرشااى  كتلتشااتپ -ئۇالرىى  ئۆلتم ئدل       بى 

ماادىااد بۇ بىزىىاا  . . . قىژاادپىت  ھااد   مۇ ئىنااااىىاا  ن كەۈىەياا م

 . . . يىگىت ى  ىىز

پادشااااشاااادىادن بۇالرى  ئېژتىۋاۈقادىا ا چېا    ئىچى   ى ەرىى   

 :پدششدىدن ست  ڭ  داۋامالشتۇرمۋاۈدۈت . ھەمىىن  كۆ  يېش  قى   

يىگىت ەر پىاا ائ  بولۇپ -ئااد  ىناااادم يۇرۈالرد ن مىڭ ىااادن قىز -

ئدۋۋال . . . ساااەن دەرھدل قديتى  ىدىاد مەلۇم قى اىن. . . ى ىۋېتىپتۇك

. . . ئىش ئۇالر ئوي ىااادىاا ەك ئەمەس. . . ئۇالرى  ياادىاا مرۋەۈنااااۇن

 ىە  ڭى    . . . ئدى  ن. . . ئۆ  ىىزى  بى ى  ۈۇرمپ ئوۈقد ۈدشاا ىىدي  

 ئدىى   ا يۇرت. . . كتمتش ەرى  ىەلىققە ۈدرقىتىۋەۈنۇن -پتۈتن ئدلتۇن

بىناااادۈىڭىا  قول  ئى گەىڭ  ئې ى  يى اقالر د . . . بادي ى  ااد ئېژتقىن

 . . . قدىچە يى اققد كەۈنە شۇىچە يدىش . . . كەۈنۇن

پدشااااشاااادىدن پتۈتى ە  ئتسااااتىگە ۈىڭى  سااااۆ  ڭى  ئدىى  ڭ  

كاادر ۋات يېڭىاا     دوىتۇر يىگىاا  . د ژەلىە  شااااۇك بولۇپ قاادلاا  

قىقە ئىچى ە ئوڭ بى ى ى     دەرھدل ئۇىى  ۈومۇر ڭ  ۈۇۈۇپ كۆرقپ دە

سااااې ىڭىۋاۈقدن ئدسااااىد سااااۇيۇق ۇقڭى  شااااىالى ىنااااىاد بى ىىل دورا 

 .  سۇيۇق ىاىڭ  كى گت قپ مد  مرمۋەۈت 

يدۋم بەگڭى  . پدشاشدىدىڭى  يۇمۇلادن كت   يەىە ئدستد ئېچى    

 .  كۆ    ن بولند ۈوىتىىد  يدش ۈدراماليتت 

دىدن ىدھديىت  دې   پدشااااشاااا-؟. . . يدۋم بەگ سااااەن بدرمۇ - 

 .  ۈەس ى تە بەكىۇ پەس ئدۋا  بى ەن

دې   يدۋم بەگ بېشااىڭ  پدشااشاادىدىڭى   -. . . مەن بدر دوسااتۇم -

 .  بېشىڭى  يېڭىاد يېقىڭالشتۇرمپ

ھد    ىچە جدۋاب . . . ىدىاد يۇقى  ق  گەپڭ  ئىۋەۈ ەن ئى  م - 
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ۋە   لەر ئىشااااەىىىاا   ، ئۇ مااد ااد ئىشااااەىگەن ۈەقاا   د ىۇ. . . يوق

ئۇالر د بۇى  . . . مدۋم شااەمشااى  م بى ەن ىدگدىىىڭ  ئې ىۋال. . . د بولا

ئدىدماد -ئدۈد. . . پدي  ناا  بولۇپ قدلنااد ئەجەب ئەمەس. . . كۆرسااەۈ ىن

. . . مىڭىڭىۇ كىتى  ادن چېاىم بوال  دې   يدۋم بەگ. . . قادراپ قو 

يىگىت ى  ىڭى  روھ  . . . مەن شااېھىت ى  ىڭى  يىڭ ا ۈۇرمشااۇم كې ەك

بولىىناااد كىچى ى  . . . ساااەن ھد   ال مد اىن. . . ىڭ  چدقى  ۋاۈى مم

مەن ھەمىىڭ  . . . مەن بىا ەن كاادر اا  بولىىنااااۇن. . . قاادلىاىىاز

 . . . ئورمىالشتۇرمپ قوي مم

 .   . .!يدق ئۇى اق دېىىگىن پدششدىدن -

 . . .ئۇى  سد د ۈدپشۇردمم. . . ساەى  ن يەىە بى  ئىشڭ  ئۆۈىڭە  -

 . . . چېچىگىم ئۇ. . .  اققد كەتئۇى  ئې ى  يى

 . . . پدششدىدن، ئۇى  ئۆ قمگە مە گتلتك سىڭىل قى ىۋالىىەن -

ئدلالھڭى  ىدمى ا قەسااەم . . . مد د قەسااەم قى اىن. . . يدۋم بەگ -

 . . . قى اىن

 . . . مدقۇل مەن قەسەم قىال  دوستۇم -

 . . . يدلاۇ  ۈدشالپ قويىىاىن. . . ئۇى  -

 . . . جېڭىم دوستۇم. . . مدقۇل -

 . . . ئۇى  ئەم  ڭگە ئدلاىن. . . ئۇى  -

 . . . بۇ. . . دوستۇم -

 . . . مەن بواللىى  م يدۋم بەگ. . . قەسەم قى اىن، يدق -

 . . . مدقۇل پدششدىدن -

 .  دوستۇم. . . مد اىن ئەمىنە -
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 . . . مەن. . . جېڭىم دوستۇم -

 !ۋەۈەن ئتچتن مد اىن. . . يدۋم بەگ -

پدشااشاادىدن ئەڭ ئدىى ق  بۇ بى  جتم ە سااۆ  ڭ  بدر كتچ  بى ەن  

 .لې ىن ئۇىى  ئدۋا   ئتى تك چىقدلىى  ، ئتى تك ۈوۋالشاااقد ۈى  شااات 

ئۇ دوساااتىڭى  ، يدۋم بەگ دوساااتىڭى  كۆ  ىڭ  ئوب ان چتشاااىڭەۈت 

ئۇىى  پدشااشاادىدىاد دەي  ادن . قۇلىڭ  ئەڭ ئدىى ق  قېتىم چى  ۈۇۈت 

ئەپنااۇس ئۇ دوسااتىڭى  ئۇ مىاد ،   بدر ئى  ىۇر ۇن سااۆ لى -ىۇر ۇن

  ئۇ كۆ  ى     گەپ ى  ڭى  ھېچقدينىنىڭ. بدرالىدي  ادى ىقىڭ  بى ەۈت 

ئۇ ئورىى  ن دەس ۈۇرد  ئدى  ن پدششدىدىاد . پدشاشادىدىاد ئېژتدلىى  

 .  ھەربىژچە چدس بى    سدالم قى   

مدىد مۇشاااۇ ۈتركچە ھەربىژچە سااادالم  ن پدشاااشااادىدن ھەمىىڭ  

ئۇ ساااول قۇلىڭ  ھەر  ەۈ ەى قرمەكچ  بولادى ەك ساااول . ەى  چتشااا

پدششدىدن دوىتۇر د ، سول قۇل  كدر د كەلىى  ، قۇلىاد كتچەپ بدقت 

دوىتۇر بى  ىىىىڭ  چتشااااەىگەى ەك بولۇپ . ۈەلىترقپ قادر اادن ئى  

ئۇىى  بىھوش چېاى ا قۇلىڭ  قداليىىقدن ھەركەۈ ەى قرقپ قۇيۇشااااتىن 

   .ۈېڭى  قۇيۇلادن ئوڭ بى ى ىڭ  يېشىۋەۈت  سدقالش ئتچتن كدرۋاۈقد

ئۇ ئوڭ قۇلىڭ  ، پدشااااشاااادىدىڭى  چى ايى ا كتل ە جى ۋە قى    

ىادھاديىت  ۈەساااا ى تە ھەركەۈ ەى قرقپ يدۋم بەگ ە ھەربىژچە ساااادالم 

چې   د    ھەمىەي ەن . يدۋم بەگ ئى  ىق كتلتمنااااى    . قاديتۇرد 

ن ھەربىژچە سدالم بى ە كۆ       يدشاالرى  ئدلقىڭ  بى ەن سترۈىۋېتى 

 .  بدش سدىاۇن پدششدىدىاد بولادن ھۆرمىتىڭ  بى  قرد 

يدۋم بەگڭ  ئۇلۇغ ئدلال  راساتڭال پدشاشدىدىاد ئىۋەۈ ەن ، شاۇى اق

ئەگەر يدۋم بەگ ئدل  ڭق  ساااەپتى   ئوت يدلقۇىىڭى  ئدر ناااىاد . ئى  

كى ى  بۇ ۈتركچە ھەربىي سادالمڭ  بەرمىگەن بولنااد پدشااشاادىدن مە گت 
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 .  درمدى ا كەۈ ەن بوالۈت ئ

ياادۋم بەگ ھې ىق  يىگىاا  بى ەن چېاا   د ن چىقىاا  كەۈىەكچ   

ئەڭ ئدىى ق  قېتىم جدن جىگەر دوساات  پدشااشاادىدىاد ئۆرقلتپ  بولادى ا

 .  قدر   

پدشاشدىدن ھې ىھەم ئى  ىق كتلتمنى  گىڭىچە ئۇىىڭاد سدالم بى    

ۇىى  يدۋم بەگ ە ئۇىى  بۇ يېقىى ىق ھەربىژچە ساااادلىىى  ن ئ. ۈۇراۈت 

ئىشااەىچىناا  ۋە ئدىى ق  ئتمى   چىقى  ، بولادن چەكنااىز دوساات ۇق 

 .  ۈۇراۈت 

 .  يدۋم بەگ چې   د ن چىقى  كەۈت  

ياادۋم بەگ بى ەن يول باادشاااا ىاۇچ  يىگىتڭىاا  ئاادياادق ۈىۋ شاااا  

يى اقالپ كەۈ ەى  ن كېژىن پدشااشاادىدىڭى  كت   ۈەدر جىي يۇمۇلۇشااقد 

 . تپ كەۈت بدشالپ قۇل  پەس ە ئدستد چتش

 .   ار كتۈترقل  –چې   ىى  ئىچى ە يىاد 

 

*      *      *      *      * 

 

يدۋم بەگ يول بدشاا ىاۇچىڭى  ھەم الىقى ا پدشااشاادىدىڭى  ھەربىي 

 چەۈئەل ە. قۇمدى اى ىق مدشاىڭىنى ا ئولتۇرمپ ئۇچقدى ەك مېڭى  كەۈت 

ئىشاااا ەىگەن بۇ داال ماادشااااىڭىناااا  مەىنااااۇس جەڭ مەياا اى ى  اااد 

الشاااتۇرملۇپ ئىشااا ەىگەن بولۇپ شاااۇ دەۋ  لەرد    ئەڭ ئى ادر مدسااا

ئۇ مەي   قۇم ۇقتد يدك  پدۈقدق سااد لىقتد . مدشااىڭىالرد ن ھېناادب ىڭدۈت 

 . بولىىنۇن بەئەيڭ  يى پىزدەك يترقپ كىتەۈت 

ئۇالر شااۇ مد اىڭىچە ئەۈىناا  ئېاى  ئەل يدۈقۇدا شااەھەرگە كى    
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  بولۇپ ئددەم ەر ىۇدد  شااااەھەرىى  ئىچ  ىدھديىت  جىىجى، كەل  

ئۇىالپ قدلنااااد ھەمىىڭ  ئۇىتۇپ كىتى  ادى ەك چى اق ى  ڭ  ئۆچترقپ 

مدشااااىڭد ىدن ئورد نااااىڭى  ئدل   ا . بادلا مرال يېتىۋې ىشااااقادن ئى  

يدۋم بەگ مدشاااىڭى  ن ئدل   اپ چتشاااتپ يول بدشااا ىاۇچ  . ۈوىتى  

 . ۈىز قەدەم ئې ى  ىدن قەسى  گە كى    كەۈت -بى ەن ۈىز

ۈدپڭى  ئۆ   ە ىدن ۈۇرمشاا ۇق قەسااى  بەس مۇىد      ن  مۇشااۇ

ۋم راالرىىاا  چى اي  –ئوۈتەك قىز  اا  كەۈ ەن بولۇپ پتۈتن ۋە    

ىدن ۈەى  ئتسااتى ە بېشاا  چتشاا ەن . ئۆ تپ كەيپ  بۇ ملادن ئى  

 چوڭ ئىشااى  ئېچى ى . ھدل ا بى ىىىىڭ  ئېاى  ىىژدل قى ى  ئولتۇراۈت 

-ئۇالرىى  ۋاراڭ.   كى  ا  كەلا  يادۋم بەگ بى ەن يول بادشاااا ىاۇچ

چۇرم   ىۇدد  قديڭىادن قد اىاد سااۇ ۇق سااۇ قۇيادى ەك ۈوىتدپ گويد 

بى ساا  ىوشااۋەۋەر ئەكى ى  ادى ەك بېشااىڭ  كۆۈترقشااتپ يدۋم بەگ ە 

ىادن ئۆ  ڭىا  يتر گ  ھەم قدىىت  بولادن بدش . ۈەلىترقپ قادراشاااات 

شدل ىقى  ن ىۇ، سادىاۇن پدششدىدىڭ  كۆرگەى ەك ھەي ان ھەس قدل  

 .  ئورىى  ن ۈۇرمپ يدۋم بەگ ە قۇچدق ئدچت 

ىدن ئۆ  ڭ  ۈۇۈدلىد  كۆ  يېشااا  ، ئۇالر قۇچدق ىشاااى  كۆرقشااات 

چتى   ىادن پادشااااشاااادىدىڭى  ئدل  ڭق  سااااەپتە شااااېھى  . قى ا  

 .بولادى ىقىڭ  يدۋم بەگ ەر يىتى  كەلىەستە ىەۋەر ۈېپى  بولادن ئى  

ب ى  ئورد    ى ەرىى  ئەمىاد ىادن بدش ساااادىاۇىڭى  ئۆلتم  سااااەۋە

قاداليىىقاادن ئىش چىقى  اا  قويىاادساااا ىقىڭ  كۆ دە ۈۇۈۇپ بۇ ىەۋەرى  

 .  ۈېۋ  ئدش در  ىىىادن ئى  

دەپ سور     -ئدل  ڭق  ساەپڭى  ئەھۋال  قدى اق بولىۋاۈى م؟  - 

 .  ىدن ۈەقە  الىق بى ەن يدۋم بەگڭ  ئولتۇرمشقد ۈەك ى  قى ادچ

گىت ى   ئۆ    ن ىەچچە ىادن ئادلىژ ى  ! پدشااااشاااادىدىڭى  يى -
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گەرچە . ھەساانااە كتچ تك دقشااىەى ەر بى ەن بدۈۇرالرچە ئې ىشااىۋاۈى م

دقشاااىەى ەر ئىپالس قەد ىىڭ   ېىىڭىىىز د ئداللىىادن بولناااىىۇ لې ىن 

پدشدىدىڭى  د ژىشىچە دقشىەى ەر ۈېۋ  . . . ئەھۋالىىىز يدىشا  ئەمەس

 زىى  قدۈتىقيىگىت ى  ىى. رەساااىىي ھەربىي كۇچىڭ  ئىشاااقد سااادلىدپتۇ

مەرگەى ى   ۋە ئتلتماا  ن قورقىاادياا  ااادن باادۈۇرلىق  ھااد   چە ئۇالرى  

ئەمىد بىزد ن بولادن ىۇن چىقىى  ھەدد  . ئادلا  ااد سااااى ىجىتىادپتۇ

بدۈۇرلى  ىىز پەقەت ئۆ  ڭى  قېڭ  ۋە ۈېڭ  بى ەىال . ھىنااادپناااىز ئى ەن

 . . . ۈد  ەك ئىنتىھ دم يدسدپتۇ

ئۇالر ئدىى   . ئى   ېنااىۋې ىشرمسااالرىى  مەقنااىت  بىزى  ب - 

دې   ىدن  -ئۇ ىىىى ەرى  ۈدپى ى  ؟، پدششدىدن. ئۆ  ڭ  ئدش در  ى  

 . مەىنەۈ ى  ھدل ا بدشقىالر د بۇى  ئېڭىق ئد  ىتىش ئتچتن

يۇرۈالرد ن پى ائ  -ئۇ ئدل   بى ەن يۇرت. . . پادشااااشاااادىادن  -

  ڭى     ئو ۇل ى  ىىزى  دەرھدل يدى مرمپ ىدى ىق ىە-بولىۋاۈقادن قىز

–يۇرت بەگ ، كتمتشاااا ەرى  ىەلققە ۈدرقىتىۋېتىشااااڭ -بادرلىق ئدلتۇن

ئەمەلاا ارلى   بىناااادۈىڭىاا  قۇل  ئى گەىڭ  ئې ىاا  يى اقالر ااد چىقىاا  

 . . . كىتىشىڭ  ۈدپى ى  

ۋم   االر بۇ گەپڭ  ئااد الپ ئۇۋ ناااا  بۇ ملااادن ھەر اا ەك -ۋە   

 : و ۇل  اىڭىچە  ۇلاۇال قى ىشى  كىتىشت 

ىەلقڭ  ئۇرمشااقد سااەپەرۋەر قى ىش يوق ، پ بۇ ئەم  ىېىە گە - 

 !ۈېۋ  ئەكنىچە بۇ ئىشڭ  قىالم مق؟

ىدى ىق ۈەىىتڭ  ئۇ ۈدجدۋم چىالر د قوش قولالپ سااااۇىناااادق  - 

 !بولى   ەى ە؟

ىاادى ىقڭ  ىاادى ىق قى ااادن ىە  ڭىىىزد    باادي ىققۇ! قاادراپ  - 

 !؟چدچندق ئۇىى  گۇىدھى  ن قدچدن چىقىىىز-ۈۇرمپ ئۇى  بۇ مپ
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 . . . ئدىى  ىچە ئې ىشىىىز، ئۇ ئىش بىزگە ىدس ئەمەس - 

 . . . ۈو  ا ئې ىشقىڭىىىز ئې ىشقدن -

 !ئدىى ق  ۈىڭىقىىىز ىچە كترەش قى ىىىز -

 .   ۇلاۇال ئىنژدىاد ئدي ىڭد  دەپ قې ىۋاۈدۈت  

سورمن . دەپ ۋارقى د « ىەپ شاتك »ىدن قدۈتىق  ە ەپ بى ەن 

ەىگىڭىڭ  ئە ەلاا  ن كۆرقپ باادقىىااادن ئەھ   ىاادىڭىاا  بۇىاا اق  ە ەپ 

ىدىىۇ مۇشۇ ۈدپتد ئۆ  ڭى  بۇرمىق  يدۋاش سىپديى ىقىڭ  ۈدشالپ ، ئى  

چتى   بدش سااادىاۇن . ھەقىق   ە ەپ قى ىچىڭ  كۆۈترگەى ەك قىالۈت 

پدشااشاادىدىڭى  ئۆلتم  ىدىاد قدۈتىق ۈەسااى  قى ادن بولۇپ ئۇى  ئېاى  

 كۆپچى ى . ئديالى مر دن ئى  ئۇيقۇد ن سى  ى  بدشقىچە بى  ئددەمگە 

ىدىڭى   ە  پى  ن قورقۇپ ساااەل ەك ئدققۇ  دن  ۇلاۇلىناااىڭ  دەرھدل 

 .  ۈوىتدۈت 

، دې   ىدن ئورىى  ن دەس ۈۇرمپ-پدشاشدىدن ۈو  ا ئېژتىپتۇ! - 

ئۇىىاا  سااااۆ   ، بىز ئۆ ۋاقتىاا ا ئۇىىاا  گىپىگە قۇالق ساااادلىىاا مق -

ھد    ئۇىى  پى ى  گە  يەىە. بۇلى  ادن ئىش بول  ، ئدل  ىىز د كەل  

قېڭ  قدينااىڭالر بدلى ى  ڭالرى  ئدل  ڭق  سااەپ ە . ھۆرمەت قى ىديۋاۈىىىز

يولاد ساااداللى  ڭالر؟ قديناااىڭالر جە گە بې    قدن كىچى  بدقتىڭالر؟ 

ئويالپ ، بىزگە ئەسااقدۈقىڭ  يەىىال ىەلق ! ىوش، ئە  قې  ڭ اشاا ى  م

تە بىزد ن قدىچى ى  قوشااااڭىىىز بولاادن دۆلەت ھەربىي كتچ، بېقىڭالر

كتچ تكت ؟ ئۇالرىى  ئەھۋال  قدى اق بول   ؟ يدمىڭ  كەلنااااە مىڭىڭاۇ 

لې ىن ئىش بۇىىڭ ىق بى ەن ئدىى لىشدم م؟! ئەمەلىژەۈتە ، كدلالم ئې ىڭدر

دقشىەى ەرىى  مەقنىت  ىېىە؟ ئۇالرىى  مەقنىت  بىزىى  بدي ىقىىىزى  

ئۇالر  ،  ىىڭىاد بدشااالش بدي ىق ى  ىىزى  ئۆ  ڭى ، بۇالن ۈدراج قى ىش

 -بەگ، كىشااااى ى  ىىزى  بۇىىا  ئتچتن ئدل   بى ەن بىزىى  بىگۇىد 
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  ئديدل ى  ىىزى-قىز ئادىا  ن ۈەدر جىي، ۈۆر  ى  ىىزى  قى  ىن قى ىا م

. .  .ىې ىال كېچى تۇق. . . بىز ئەم   بەكال كېچى تۇق. دەپنەى ە قى ى م

ىە قى ىشااااىىىز كې ەك؟ ئەماا     مەجبۇر ژىتىىىز ىېىە؟ بىز ئەماا   ىې

 ،ئەم     مەجبۇر ژىتىىىز قدى اقال بولىىنااااۇن ىەلقڭ  قو  اپ قې ىش

 .  . .!بىھۇدە قدن ۈۆكتلتشڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش

ىاادن بۇ سااااۆ لەرى  ئېژتىۋاۈقاادىاا ا ئوردا ئەھ   بېشااااىڭ  ۈۆۋەن 

ساې ى  ئى گى   ئۆ لى  ڭى  بدش سادىاۇىاد قى ادن مۇئدمى ىنىڭ  قديتد 

دۆلەت مۇداپىئە ئىشاااا ى  اااد بولااادن . دشاااا ىاا  ئاوي ىڭىشااااقااد باا

 .  پەرۋاسىزلىقى  ن قدۈتىق پۇشديىدن قى ىشت 

ىدن -، شاۇى اق مەن بدشاتىن ئدىى   سى ەرگە ھۆرمەت قى   م -

ىدى ىقڭى  ئەىئەىىناااىڭ   -،  ە ەپ بى ەن ساااۆ  ڭ  داۋام قى ىۋاۈدۈت 

. ساادقالپ قې ىش ئتچتن بدرچە ئىشااالرى  سااى ەرگە مەساا ىھەت ساادل  م

ئوت ياادلقۇىجاادپ . . . ئاادىى   ىېىە بولاا  ؟، پى   ڭالرى  ئااد  ىاا  م

د مدى. . . قدرا الر يدۋم بەگ بىزگە ىېىە ئەكەپتۇ. . . ئۆگز ىىزگە ۈۇۈدشت 

بدش سااادىاۇىىىىز پدشاااشااادىدىڭى  شاااەمشاااى   ۋە ىدگدى  ، قدرا الر

بۇ ىىىىڭ  چتشاەى قر  م؟! شۇىى  ئتچتن مەن . . . ئدل  ىىزدا ۈۇرمپتۇ

ۋەۈەن قو اا اش ئۇرمشااااىاااد ، ىاادمىم بى ەن ياادرلىق چتشااااتر ىەنئۆ  

ئو ۇل پى ائىژ ى  ىىز ئدل  ڭق  سااەپ ە بې  شااتىن -ئدۈالىادن بدرلىق قىز

–ۈاادڭ ئاادۈقۇچە ىە  ڭىاا     باادرلىق ئاادلتۇن  دەرھاادل ۈوىتىنااااۇن!

كتمتشاا ەر ىەلىقڭى  ئۆ  گە ۈدرقىتىۋېتى نااۇن ! ۈەىنااىىدت جەريدىى ا 

دۋابادۈ ى  ااد بى   ىا  ادن ىەپىقە ىە  ڭى     ھەربىژ ەرىىا  ئادئى ە ۈا

ز بۇ سى، مدلىژە ۋە     بدي ىقڭى  ئتچتىن ئى  ىناى  ن ئد  بولىىناۇن!

ۈدڭ ئدۈقۇچە پتۈتن ىەلق بۇىىڭ  ن ، ئىشااااقد ئۆ  ڭىز قول ۈىققدينااااىز

ىەۋەر ۈدپنااۇن ! ۈدشااق  ئىشااالر ۋە     سااىز قوشااڭد ئەل   ى ەر بى ەن 

دەماا ىاا  ااىىاازىاا  ئااۇالر ۈەرەپاا ە دەرھاادل ئاادالقىاا ىشااااىاا  بە   ئااد
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ئدمدل بدر . كىشاا  بېشااىاد ھەق ئدلىىىز دېنااىۇ مەي  ، ئۆۈ ت  ۋېتەي  !

 ئدى  ن قدلناااد يۇرت. ھەربىژ ەر ۈدۋابىئدۈ ى  ڭ  بدشاااتد چىقى  ۋېتەي  

ئېناىڭالردا بولنااۇن دقشىەن شۇ دەر جى ە ، بدي ى  ڭ  چىقى  ۋېتەي  

ى  بېشااااىڭ  كېنااااىشااااتىن قەبىھ   بى  ۈادل ۈى ال ئتچتن يت  ئاددەمڭ

ھۆرمەۈ ى  ئە  زلى  م ھد   د ن بدشاالپ ھەرقدينىڭالر ئۇلۇغ . يدىىدي م

ئادلالھڭىا  ئادل       ۋە ىەلقىىىزىى  ئدل       مەجبۇر ژىتىڭالرى  

ىدۋادا ئدر ىىزد ن ىدن يدرلىقىاد . ئۇىتۇپ قدلىدساا ىقىڭالرى  سااورايىەن

قدلناااد ىدى ىقڭى  بۇيناااۇىىد  ئىشاااڭ  كەيڭىگە ساااۆر گتچى ەر چىقى  

قاادىۇى  بويىچە قاادۈتىق بى  ۈەرەپ قى ىڭىاا م! بۇ ئىشااااالر ئۇ ۇشاااا ۇق 

ئورمى الادى  ن كېژىن چېگى د ن چىقى  كىتىشاڭ  ىدالي  ادىالر بولند 

ئااد اىچى ىاا  كىىاا  ن . بىز ئۇالرى  دېگەن يى  گە يەۈ ت قپ قۇيىىىز

ى  دىڭبدش سدىاۇن پدششدى، كىم بۇ ىىزمەۈ ە پۇۈ ى دشادڭ بۇلى   ەن

  !ئىز بدسدر  يدۋم بەگ ئۇىى  كدل ىنىڭ  ئې ىشقد ۈدمدمەن ھۇقۇق ۇق

. ىاادن بۇالرى  د گەىاا  ن كېژىن بۇرملۇپ ياادۋم بەگ ە قاادر اا   

يدۋم بەگ چېچەن يىگى  بولادچقد ىدىڭى  كۆ  ىڭ  چتشااتىتپ دەرھدل 

ىدن قدئى ە بويىچە سااااول قۇل  بى ەن . ىادىڭىا  ئادلا  ا ا ۈىزالىا  

نااااىگە ۈېڭى  ۈۇرمپ ئوڭ قۇل  بى ەن شااااەمشااااى  ڭ  قۇرئدىڭ  مەي  

دە ياادۋم بەگڭىاا  ئوڭ دولىنااااىاااد قۇيۇپ ۈۇرمپ ئتى تك -سااااۇ اادرد 

 : جدكدرلى  

جدالل ، ىدن بولۇش سااادالھىژىتىم بى ەن شاااۇى  جدكدراليىەى  - 

ساااىز ھد   د ن بدشاااالپ ىدى ىقڭى  ھەربىي ئىشاااالر ، ئو    يدۋم بەگ

ئدداققىچە ساااادد ق بولۇپ ئدلال  ۋە ىدى ىققد ، بدش ۋە     بولادينااااىز

 !ىەلقڭى  ئدل       بۇرچىڭىزى  ئددا قى ادينىز

ىادن ساااات  ڭ  ۈتگىتىا  قۇلىا     قۇرئادىڭ  ئدل   ا ۈىزلىڭى   
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يدۋم بەگ قۇرئدىڭ  ئې ى  مەي  نااااىگە . ۈۇر دن يدۋم بەگ ە سااااۇى  

ىدن يەىە پدشاااشااادىدىڭى  شاااەمشاااى  ڭ  يدۋم بەگ ە . ۈېڭى  ۈۇرد 

م بەگ ئوڭ قۇلى ا شەمشەرى  ئېگىز كتۈترقپ ۈۇرمپ قەسەم يدۋ، سۇى  

 :سۆ   قى   

شااااۇى اق قەسااااەم قى ىىەى   ، مەى   جادالل ئو    يدۋم بەگ -

ىادى ىققاد ئادداققىچە ساااادد ق بولۇپ ئادلال  ئادل       بۇرچۇمڭ  ئددا 

  !قى ىشقد بدر كتچتم بى ەن ۈى  شىىەن

ۈتگىگەى  ن يادۋم بەگڭى  ۋە  پىگە ئولتۇرمش قەسااااەم سااااۆ   

كېژىن ئاادلاا   بى ەن ىاادىڭىاا  يېڭىاا     ىاادس ىىزمەۈچ  ۈىزلىڭىاا  

-ئادرقىا  ن ئوردا ئىچىا     بدرلىق ۋە   ، ىادىااد ھۆرمەت بى ا قرد 

ۋم   االر  اد  ىېىە ئىش بولىۋاۈقادى ىقىڭ  بى ەلىە  گد گى اشااااقىڭىچە 

 .  كەيڭى  ن ۈىزلىڭى  ىدىڭى  قدرار اد ھۆرمەت بى  قرقشت -كەيڭ 

يدۋم بەگ ئورىى  ن . يدۋم بەگڭى  ۈۇر شااىاد ئىجد ەت قى   ىدن 

ۋم   االرمۇ ئورىى  ن ۈۇرمشاااۇپ قدئى ە -ۈۇرد  ئدرقى  ن بدشاااقد ۋە   

بدش ساااادىاۇن يدۋم بەگ ە مۇبدرەك بولاد ! بدش ساااادىاۇن » بويىچە 

دەپ ئتى تك ۈوۋلىشااااىاا  ئۇى   !«ياادۋم بەگا ە ماۇباادرەك باولاااد 

 .  ۈەب    ەشت 

 : گە قدراپ ئتى تك بۇي مق قى   ىدن ھەمىەي ەى 

 !قېڭ  ئە  زلى  م ئدۈ ىڭىڭالر -

ۋم   االر دەرھادل ۈادرقى ىشااااى  ھەمىىناااا  ئۆ  ئىشااااىاد -ۋە    

يدۋم بەگ شااااۇى اقال ، كىڭەش  الى ا پەقەت ىدن، مېڭىشااااىا  كەۈت 

ىدن ىىزمەۈچىگە . ىدىڭى  ىدس ىىزمەۈچىن  ئتچەي ەىال قدلادن ئى  

ىاادن ۈەىىتتە . دەرھاادل چىقىاا  كەۈت  قاادراپ قويااادن ئىاا   ئۇمۇ

چې ىناااىڭ  ئى    قولالپ ۈۇۈقىڭىچە بېشاااىڭ  ساااد گى ىتى  ئولتۇرمپ 
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 . ئدى  ن قدۈتىق بى  ئۇ  ۈدرۈت . كەۈت 

دې   ىدن -يەىە قدىچى ى  بەرداشاااا ىق بې ەلەيىىز؟ ، يدۋم بەگ-

 .  يەرد ن بېشىڭ  كۆۈترمەستىن

دىشاااااادمڭ  ئەۈى   ئاا، ئۇ مىاااد قاادلىىاا   ىاادن ئاادلىژ ى   -

 . . . ئۆۈ ت ەلىنەك چوڭ ئىش بۇالۈت 

 پەرق شۇىچە  ورمى ەن؟ -

 !بىزىى  ئوي ىاىڭىىىزد ڭىۇ  ور ئدلىژ ى   -

 . . . ىدى اى ىقڭى  بتگتى   ھدلىاد مەن سەۋەپچ  يدۋم بەگ -

ساااى   ۈى  شاااى  بدقتىال ئەمىد  امدن ساااى ىگە ، يدق ئدلىژ ى   -

 . . . بدقىى  

ئەساا ى ە بە   ئىشااالرى  ، قى ى  بدقتىممەن قدىچە ، شااۇى اق -

بۇى  بەك كىچى ى  ھې  . . . شاەمشەر ئدرقى ىق ھەل قى ندم بوپتى ەن

 .  قىپتىىەن

ھەدد ا  ن ۈادشااااقى   سااااەمىىىژ ى  ئددەمڭ  ، ۈو  ا ئېژتتىال -

 . . . بە   ە پۇشديىدىاد قدل مر    ەن

، بىز كى ەكنااااىز ۈدشااااقد گۆھەر پورمشااااڭى  كۆ   ە قدراپتىىىز -

ۆھەرى  ۈدشااااقد ئۇرساااادق گۆھەرىى  چېقى ى  ادى ىقىڭ  ئۇىتۇپتىىىز گ

 . . . يدۋم بەگ

گۆھەر دېگەن گۆھەر ئدلىژ ى   شۇ د ئۇ ئەۈىۋارلىڭى  ۈدجالرىى   -

ۈدش بولند ئۇ ھدمدن ۈدش ئۇىى  ئورى  ئەۋرە  ، يت    ن ئورمن ئدلى م

 .  ھەمىىڭ  ۋاقى  ھەل قى ى م ئدلىژ ى  ، يۇلى ا

 قىال  دەينەن يدۋم بەگ؟ ئەم   ىېىە -

دوساتۇم پدشاشادىدىاد قەسەم قى ادن ئىش ى  ىڭى  بى  قىنىىڭ   -
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 . . . ئورمى    م ئەم  

ىدن پدشااااشاااادىدىڭى  . يادۋم بەگ گېپىڭىا  ئديىاىڭ  يۇۈۇۋەۈت 

بېشىڭ  كتۈترقپ  الڭى  ، ئىناىىڭ  ئد الپ كۆ  گە ئىننىق يدش ئدل  

ئۇىى  قورمق بدساااقدن كۆ  يدش ۈدمچى ى   ، ۈۇرمساااىاد ئۇ من قدر   

 . جىژى ى  ن ئېقى  قۇالق يۇمشىقىڭ  ىەم  ۋەۈ ەن ئى  

. . . ئو  ۇم پدشااشاادىدن ئۇ مد ىىۇ ىوش د ژەلىە  كېتى  قدپتۇ -

 . . . مەن ئۇىىڭاد يت  كى ەلىەيىەن

يدۋم بەگ ، ىدن ىۇدد  كىچى  بدلى ەك ئۆكناااتپ يىاالپ كەۈت 

شى  ن سۇ ۇق سۇ قۇيادى ەك پدشاشدىدىڭى  ئۆلتم ىەۋ   ڭ  ئد الپ بې

بۇ گەپ ئۇىىڭااد گۇياد ئادسااااىادىا ا چادقىدق چېقى ادى ەك ، ئەىا   ت 

ئااد  »قۇل  سااااىقى اپ ۈېڭىاا ە كتچ قاادلىااد  -ئۇىىاا  پۇت، ئااد الىاا  

د گىڭىچە ئولتۇرمپ پدشااشاادىدىڭى  شااەمشااى  ڭ   !«. . . قې  ڭ  شااىم

  ىادن ئورىى  ن ۈۇرمپ ۈىزلىڭى  ئولتۇرمپ كۆ  يېشاااا. يت  گە يادقت 

ئدى  ن ئۇىى  بېشااااىڭ  ، قى ىۋاۈقادن يادۋم بەگڭىا  قېشااااىااد بادرد 

 :ئدۈىالرچە سىالپ ۈۇرمپ ئۇىىڭاد سۆ  قى   

كۆ  يېشاااا  بى ەن ھەمىىڭ  ئەساااا ىگە ئەكەلگى   ، ئاو ا ۇم -

ىەچچە كتىاا  ن بى   ، ئەماا   ئورىۇ اا  ن ۈۇر ىن، بولىاادياا   ەن

 يەىە بەرداش ىق شۇى اق بولنىىۇ، قدىچى ى  جدپد ۈدرۈقىڭى  مد د ئديدن

پدشاااشااادىدىاد ھېچڭىىە ، بې    ىىزمەۈ ەرى  ىد ارەت قى اىن، بەرگىن

ۈۇر ىن ، ئۇىى  ئدر مساااىڭ  بولناااىىۇ ئورمى اي  ، قى ى  بى ەلىى مق

ئىشااڭ  بدل مر ، ئو  ۇم بۇ ئىشااالر ۈتگىگەى ە سااد د دەي  ادن گېپىم بدر

ديدپ ئۇى  ئ، كىى   بۇ ئىشااااقاد پۇۈ ى ادشاااادڭ بۇلى   ەن، ۈتگەۈ ىن

 !ئولتۇرمد! ئىشالر ۈتگىگىچە سىڭ  مۇشۇ يەردە كتۈىىەن

، يدۋم بەگ قدياۇى  جدسدرەۈ ە ئديالى مرمپ ئورى  ن دەس ۈۇرد 
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ئۇ بدرچە  ە  پىڭ  پۇۈىاد يېاى  ، ىدن بى ەن قۇچدق ىشى  ىوشالشت 

 . ئەركەك ەرچە مە مۇت قەدەم بى ەن  ال  ن چىقى  كەۈت 

كېژىن ئۆ  ڭى  ئورىىاد چىقى   ىدن يدۋم بەگ چىقى  كەۈ ەى  ن

ۈەىتڭىاا  ئاادلتۇن بى ەن بىزەلگەن ، ىاادھااديىت  ئۇ من ئولتۇرمپ كەۈت 

ئويىااد ىەقىشاااا ى  ڭ  ىۇدد  ۈۇىج  كۆرگەىاا ەك بى مۇ بى  سااااىالپ 

ھەشەمەۈ ى  ىدن ئوردا  الىڭى  قۇچدق قۇچدق كې ى  ادن  ور ، چىقت 

سااااىپتااد ۈورمسااااالرد    ، ئاادسااااىاادن پەلەك گتمبە ، ۈتۋرقك ى  گە

ىەقىشااا ەرگە ۈەپناااى   بى ەن قدراپ چىقت  ئدى  ن قدۈتىق ئۇ  ۈدرۈى  

ىاادس ىىزمەۈچ  . كەيڭىگە يۆلىڭىاا  كت  ڭ  يۇمۇپ ئولتۇرمپ كەۈت 

ىدن كت  ڭ  ئدساااتد ئېچى  بتگتن ، ئۇىى  قېىشاااىاد كى ى  قدر ۋ   

ئدىشاادم مۇشااۇ يەردە ئۆ  ڭى  يدلاۇ  ۈۇر ۇساا  بدرلىقىڭ  ئېژتى  ئۇى  

 .   ىشقد بۇي    ئدرام ئې

ئەۈىنااا  قۇيدش ىەيزە بۇي  ئۆرلىگەى ە مەلى ە كتن چېچەك ىدن 

ىاادن كېچىچە ، ئاادۈىنااااىاڭ  ئىزدەپ ئوردا  الىاااد كى  اا  كەلاا  

ئۇى ىىىااادى ىقتىن ئۇىىاا  كۆ لى   قىز   اا  قاادپاادق ى   سااااد گىالپ 

مەلى ە ھېچقدچدن ئدۈىنااىڭى  بۇى اق ھدر ىن ھدلىتىڭ  ، كەۈ ەن ئى  

ادچقد ئدۈىنااىڭى  بۇ ھدلىاد قدراپ ئۇىى  ئىچ  سااىژ   ى  كۆرقپ بدقىى

 .  كۆ    ىدھديىت  يې  م بول  

دې   مەلى ە ئدۈىنىڭى   -. . . ئد راق ىەرسە يەۋالنىال، ىدن ئدۈد -

 . قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

دېاا   ىاادن قىز اااد -كۆ  تم ھېچڭەرسااااىڭ  ۈاادرۈىاادياا م قىز م -

 .  قدىىدس ىق بى ەن قدراپ

چتى   ، د بدشاااقد گەپ قى ىشاااڭ  ىۇپ كۆرمى  مەلى ە ئدۈىناااىا

بۇى اق چد  ا ھەرقدىچە ۈەساااەل   بى    ادن ساااۆ لەرمۇ ىدىاد ۈەساااى  
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 .ۈىڭنىز ئۇىى  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ يېڭى ا ئترە ۈۇرد -مەلى ە ئتن. قى ىديتت 

ئۇىى  كىچى  ى ى     ئومدق ، ىدن قىز اد قديتى  ن سااااەپ ساااادل  

 . . . كەل قرد بدلى ىق چد  ى  ڭ  كۆ  ئدل  اد ئە

مەلى ە پدششدىدىڭى  جە  ە شېھى  بولادى ىقىڭ  ئد الپ ئۆ  ڭى  

بۇ دمىژدد    ئەڭ يېقىن سااى داش دوسااتى  ن ئدي   ى  قدلادى ىقى  ن 

ئۇىى  ئتسااااتىگە ىدى ىقڭى  ئد  مرملۇپ . ئىڭتاديىن ئاد اپالىادن ئى  

. ئى   قۋەۈىڭىڭى  مۇىقەر ز بۇلۇشااا  ئىھتىىدل ىقڭ  ئۇىىڭاد بەكىۇ ئېڭى

كەيڭىگە قدر ىد  ئدل  ڭق  -مۇشاۇ ۈدپتد ئدۈىن  رمىنەت قى ند ئۇ ئدل  

 .  سەپ ە كىتەۈت 

ىاادن مەلى ىڭىاا  قاادر  ىق كىژىىىگە قاادراپ ئۇىىڭاااد بەكال ئىچ  

ئۇ پدششدىدىڭ  قىز ڭى  بۇ دمىژدد    بى د ن بى  جتپت  ، ساىژ     

ڭ  ئويالپ ئەماا   قىز ڭىاا  ۈى ەىاا ەك ياادلاۇ  قې ىشااااى، دەپ بى ەۈت 

 .  ئۇ قىز ڭى  مىن ىن چى ايىاد قدراپ چى  ىى  ، كۆ  گە يدش ئدل  

-. . . ھەمىە ئىشااالر ئدۈد ڭى  بولۇمنااىزلىقى  ن بول  ، قىز م -

 .  دې   ىدن ىدھديىت  ۈەس ى تە

دې   مەلى ە -. . . ھەرگىز ئۇى اق د ىىنااااى ە، يادق ىدن ئدۈد -

  ئدلقىڭ  بى ەن سااترۈتپ ئدۈىنااىڭى  كت       ۈدرامالپ ئدققدن يدشااڭ

 .  ۈۇرمپ

ساااىڭى  قدر  ىق كۆ  يېشاااى  ، ساااد د دەي  ادن بى  گېپىم بدر -

لې ىن ۋاقى  بدر دىنې   ، قۇرممدساتد بۇ گەپڭ  د ىىنەم بۇالۈت  قىز م

 . . . قىنتىۋاۈى م

 . . . ئېژتنىال ئدۈد -

بوۋام ئەسى لەپ يدشىادن بۇ ىدى ىق ئوردا ئەلىھدل بۇ كتىگە -ئدۈد -

ئۇلۇغ ئدلال  ئىگەم پەقەت سەن ، لگەى ە مىڭى  قۇلۇم ا ىد ان بول  كە
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ئەجا ادلى  ىڭىا  ئدل   ا مە گت ، بى ال كۆ  ىۇرممڭ  ماد اد بى  پتى ەن

ئدساىي بولۇپ كەۈىەس ى ىم ئتچتن سەن بولند ىۇ ھديدت يدشدپ ئۇرمق 

 . . . ئەۋالد ىىزى  ئت قپ قويىدس ىقىڭڭ  ئتمى  قىالۈتىم قىز م

، باد   ڭىزدا ئتسااااتپ چوڭ بول مم. . . ىا  ىادن ئادۈادقەد  ل -

گەرچە قىز بولۇپ ، يتر  ىىاا ە ئۆركەشاااا ىگىڭ  سااااىزىىاا  قېڭىڭىز

، ۈۆرەلگەن بولنااادمىۇ كىچىگىى  ن شاااەمشاااەر ئويڭدپ چوڭ بولادىىەن

يدۈالرى  قدراپ ۈۇرمپ   ىىڭىىاد دەساانااەۈ ەى  ن كترە شااەمشااى  ىڭ  

 ،ڭى  ىدمىز ىڭ  ئتۈىۋەۈنااى ەىدلىنااىال مى، بويڭۇماد ساادلاىڭىم ئەۋ ەل

 . . . يدۋىى  كدل ىنىڭ  ئدلىىاىچە شەمشى  م  ىالۋ ىاد كى مەس ئدۈد

. . . مەن سەى  ن مى  مەرۈىۋە را  . . . جېڭىم يترەك پدرەم قىز م -

مىڭ  ىاادۈى جەم ، ئۇلۇغ ئاادلالھڭىاا  ىاادم  بى ەن سااااەىاا  ن ئۆۈىڭە 

.  . . قم بى ەن قدرايىەنبوۋاماد ھې ىىۇ قدين  يت-ئدۈد، كەۈ ى   قوياىن

 . . . سىڭ  ئۇ مۈۇپ قۇيد  يى اقالر د كەۈ ىن

ىاادن ئاادم اق قىز ڭىاا  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ياادماۇر كەب  ياادش 

مەلى ە ئدۈنىڭى  ئۆم   ە كۆ    ن يدش چىقدرمدي  ادن جەسۇر . ۈۆكت 

 ئۇ ئدۈىناااىڭى ، ۈەم ىن ىدىاد اليىق دادا ئى ەى ى ىڭ  ئوب ان بى ەۈت 

ىناااا ىن بۇىچە  ې  ااپ بولۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرقپ  اد  باۇىاچە م

ئدۈىنااىڭى  مۆر نااى ە بېشااىڭ  قۇيۇپ ۈۇرمپ كو    ن ، چى  ژدلىى  

ئتىچى ەك يدش ۈۆكت  ئدى  ن ئۆ  ڭى  بەكال ئد اپ ىڭى  كەۈ ەى ى ىڭ  

ئادۈىنااااىااد بى  قرمەساااا ى  ئتچتن ئدۈىنااااىڭى  يېڭى  ن يېشااااىڭ  

 . سترۈ ىڭىچە يتگترقپ چىقى  كەۈت 

ۈۇپىالڭ بولۇپ كىشااااى ەر ئۇرمش -شااااۇ كتى  شااااەھەر ئىچ  ئدال

، قادچىا  اادىالر قدچت ، ۋەھىىىنااااىا  ن ئادالقزادە بولۇپ كىتىشاااات 

ئۇرمسالر پتۈتن ھەربىي كتچىڭ  ئىشقد سې ى  قدرا ، قدلى  ادىالر قدل  
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 .  بوراى ەك ۈدپ بدستۇرمپ كى ىۋاۈقدن ئى  

ۈىناااى  ن قدلادن ىدن ھې ىىۇ ۈەى  ئتساااتى ە كى پى  قدقىد  ئد

شاادماد يېقىن ، يدلتى اق شااەمشااەرى  ۈۇۈۇپ سااتكتت ئىچى ە ئولتۇراۈت 

بدش ساااادىاۇن يدۋم بەگ قدۈدرلىق بى مۇىچە ۋە   لەر ئورد اد ئدل   اپ 

كى    كەل   ئدى  ن ىدىاد سدالم قى ى  ىىزمەۈ ەرى  دوكالت قى ىشقد 

قمى ە بادشااااتد يدۋم بەگ ئېاىز ئدچت  چتى   ىدى ىق ۈت . بادشاااا ىا  

شااااۇ ااد ، ھەربىي ۋە    ۋە باادش ساااادىاۇى ۇقڭ  بى ال ئااددەم ئۆۈەيتت 

 .  يدۋم بەگ بدرچە ۋە   لەرد ن ئتستتن ۈۇراۈت 

ىىزمەۈ ەر ئدسادساەن ئۇ ۇش ۇق ، ىدن ئدلىژ ى  اد مەلۇم بولاد  -

 ،دۆلەۈڭى  ھەربىي، بۇ قېتىىق  ۈەىنااااىىدت ۈىز ى ى  ، ئورمى ال  

ۈەبىئ  بدي ىق قدۈدرلىق ، ېزا ئىگى ى ي، ساااادىدئەت، ئىقتىناااادد -مدلىژە

مۇھىم سادھەلەرىى  شاۇى اقال مۇىدسىۋەۈ ى  بدشقد سدھەلەرىى  بدرلىق 

كۆي قرقشاا ە مەن ۋە بدش ، مدۈى يدل ى   بى دەك كۆي قرقپ ۈدشااالى  

 .  ۋە    ئۆ  ىىز قدۈڭدشتۇق

ساۆ  بدشا ى   ۈدشاق  ئىشالر ۋە     ىدىاد  –، ىدن ئدلىژ ى  ! -

ئۇالر ، قوشاااڭد دۆلەۈ ەر بى ەن ئدالقىالشاااتۇق -،   قرقپھۆرمىتىڭ  بى

لې ىن ئۇالرمۇ قورقۇپ ، بىزد ن بدر دىالر د ئىشىگىڭ  ئدچى  ادن بول  

ساادىد  ىق ھەربىژ ەرىى  ، ىدھديىت  ئد  ساادى     يۇرت بدي ى  ، قدپتۇ

ئۇالرى  يولاااد ، ئاادئى ە ۈاادۋابىئاادۈ ى  ال چى ىتىشااااڭ  ىاادالياا   ەن

ۋاراى ى  اااد -ڭچە يۇرت باادي ى   قەسااااى  ھەم ماادلكۆپى، سااااې ىۋەۈتۇق

ئۇالر بىزىى  ساااۆ  ىىزگە قدر ادى ا ، پدي ىىد  چى ىتىشاااڭ  ىدلىىى  

 . . . كۆمتشىگە بەك اق ئىشەى   بولاد  ئدلىژ ى  -يىاقدن ئدلتۇن

دەپ سااااۆ  بدشاااا ى   شااااەھەر  –، ئدلىژ ى  اد مەلۇم بولادي   -

ۇق قورال ىڭىاا  شااااەھەر ئەساااا ەرلى  ىىز ۈول –قو اا اش قۇماادىاا اى  
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يىگىت ى  ىىزىىاا  ئى اد ناااا  بەك ، ئەۈ اپىاااد ئورمى ىشااااىاا  بولاا  

 . . . ئۇالر دقشىەن كدل ىنى  ن دو ۈى ىشىۋاۈى م، مۇستەھ ەم

ىاادىڭىاا  كۆ    ئۇالرىىاا  ساااات  ڭ  ئااد الپ بى ئااد  ئاادرامىاااد 

 :ئو ئورىى  ن ۈۇرمپ ۋە   لى  گە سۆ  قى   ، چتش ەى ەك بول  

ھەرقدينااىڭالر ، ەرى  مە گت ئۆ  پدىدھى ا ساادق ىاد ئدلال  سااى  -

ھەرقديناااىڭالر د ئدۈدپ ىە  ڭى ە ئد راق بى  ، كۆپ ئەر  ژەت چەكتىڭالر

ئاادلىاا  اىڭىڭالرى  ئې ىاا  دەرھاادل ئورد اا  ن ، ىەرسااااە قاادلاا مردمم

شااەھەر ، قدىچە يى اققد كەۈنااە الر شااۇىچە يدىشاا ، ئدي   ادينااى ەر

،  ڭىزى  دەرھاادل ۈاادرقىتىۋېتىاا قو اا اش قۇماادىاا اى  سااااىز يىگىت ى 

 . . . ئورد ڭى  پتۈتن ئىشىگ  ۈولۇق ئېچىۋېتى نۇن

ۋە   لەر ىاادىڭىاا  بۇ سااااۆ  اا  ن ھەي ان قاادلاا   ھەم قاادۈتىق 

ئۇالر كۆ لى  گە ئىناانااىق يدش ئې ىشااى  ىدىاد بولادن ، ۈەسااى لەى  

بدش ۋە    ئەۈ اپى     ۋە   لەرگە ۈد ا بى  . ساادداقىتىڭ  بى  قرقشاات 

 :الادى  ن كېژىن سۆ  بدش ى  قدر ۋ

بااديااد بىز ھو مرلى  اااد كى گتچە ئاادلاا  ڭئاادال ، ىاادن ئاادلىژ ى   -

ئۇلۇغ ئدلالھڭى  قۇل  بولۇش سااااتپىتىىىز بى ەن ، د ژىشااااىا  بولادن

ۈۇ  ڭ  -ىدىڭى  ئدش، ىادىا اى ىققد بى  ئۆمتر ساااادد ق بولۇپ كەل مق

د بېشىا ئەم   ىدى ىقڭى ، يەپ ۋەۈەىڭى  ساتيڭ  ئىچى  چوڭ بول مق

كتن كەلگەى ە پىشىىىزى  قېقى  كىتىش بىز ئەرلەرگە قى ىڭى  ادن  ور 

بېشااااىىىزىى  چېپى ىشااااىاد را     ۈېڭىىىزىى  ۋەۈەى  ن ، ھادقادرەت

. . . ئاادي   ىاا  ئۆ گە يۇرۈالردا يتر شااااىگە ئەسااااال را   ئەمەسااااىىز

ئدۈىىىزىى  ئو    بولۇش سااااتپىتىىىز بى ەن بىزىى  قېڭىىىزى  ۋەۈەن 

قىااد ئادققۇ مشااااتىن ئۆ گە ىۇشاااادل ىقىىىز يوق ئادلىژ ى   بىزى  ۈۇپ  

 .  !كەچترگەيال
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ىدن ۋە   لى  ڭى  بۇى اق ىۇالسااە چىقى  شااىڭ  ئويالپ بدقىىادن 

شااااتك   ئىي » ئۇ ۋە   لى  گە قديتى  ن قدراشااااقد بدشاااا ى   ، ئى  

، مد د بى  پناااەن، ئدلال  ! مىڭ  شاااۇىچە ئە  زلىاىڭىڭاد مى  شاااتك  

. .  .ې ىژا ەك بدۈۇر ۋە   لى  م بدرلىاىڭ  بى ىە  يترقپتىىەنھە ر ت  ئ

ىدن بۇالرد ن قدۈتىق ۈەساى لەى   شۇى اقتىىۇ ئۇ ست  ڭ  كەس ىن « 

 :داۋامالشتۇرد 

لې ىن مەن سااااى ەرىىاا  ، ئاېاژاتقىڭىڭالر بەرھەق ۋە   لى  م -

مىڭىاا  سااااى ەرگە ئېژتقاادى ى  م ، مىڭىڭىۇ ئوي ىاىڭىم باادر، شاااادھىڭالر

مەىىۇ سااااى ەرد ن مى  ، يدرلىق! مەى  ن را   بولادينااااى ەر پتۈتى ە 

كاۆ قماڭ  ئۇچۇق كەۈىىنااااۇن دېنااااە  ەر دەرھاادل ، مەرۈىاۋە را  

 !يدرلىق ۈدمدم، دېگەى ى  ىڭ  بىجد كەلتترق الر

، ىادن ساااات  ڭ  ۈتگىتىش بى ەن ئوردا ئىچىڭ  يىااد  ار قدپ ى  

، يوق ئى   چتى   ىادى ىقڭىا  يادرلىقىاد بوينااااۇىىدقتىن ئۆ گە چدرە

ئۇالرىىا  ىە     ە ىدن يدرلىقىاد بوينااااۇىىدساااا ىق ئدلال  ئدل       

ۋە   لەر ىدىڭى  ئدل  اد ىۆۋەت بى ەن ، ئدسااااىژ ىقتىن دې ەك بى ەۈت 

ئدى  ن ئېاى  قەدەم ەر بى ەن ىدىاد . كى ى  قۇچدق ىشااى  ىوشااالشاات 

 . قىژدلىىادن ھدل ا ئوردا  الى  ن چىقى  كىتىشت 

بى دەم ىاا  .  ەن ياادۋم بەگ ئى  ىژ ەىال قاادلاا   الاا ا ىاادن بى

 .  ستكتۈتىن كېژىن ىدن يدۋم بەگڭ  ئدل  اد چدقى د 

رەت ، ساااااد ااد دەياا  ااادن بى  گېپىم باادر ئىاا  ، ياادۋم بەگ -

 .  قى ىدس ىقىڭڭ  ئتمى  قى ىىەن

 . . . دەۋەرسى ە ئدلىژ ى   -

قىز م كتن چېچەك ۈۇ ۇلادى ا ئدىىنااا  ئۇىى  يت  ڭ  كترەلىە   -

ئۇى  ھد   ق  ئىڭى  ئدىىنا  بېقى  چوڭ ، بۇ دمىژد بى ەن ۋ  االشاقدن
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مەن دۆلەت ئىشااا ى   بى ەن ئدل   اش بولۇپ ئۇىىڭاد ئدۈى ىق ، قى   

ئەم   ى تە پدششدىدىىۇ ئۇى  ۈدشالپ ، مېھ  ىڭ  ۈد ا جديى ا بى ەلىى  م

بىچاادرە قىز ىڭىاا  ياادلاۇ  ۈى ەىاا ەك قې ىشااااىڭ   اد  ، قۇيۇپ كەۈت 

ئۇى  ساااادقالپ ، ئۇ ىدى ىقڭى  بى د ن بى  مى اسااااۋور ، ديىەنىدلىى

شۇ الشقد ئۇى  ئدۋۋال ، قې ىش ىدى ىقڭ  سادقالپ قې ىش بى ەن بدراۋەر

 . . . ئۇلۇغ ئدلالھقد ئۇى  ن قدلند سد د ۈدپشۇرمدقچىىەن

يدۋم بەگ ئدل  ڭق  ىۆۋەت ىدن بى ەن كۆرقشاا ەى ە پدشااشاادىدىاد 

، ېاىز اا  ن چىقى الىىااادن ئىاا  بەرگەن قەسااااىىىاا     بۇ گەپڭ  ئ

شاۇ الشاقد ئۇ بدشاقد ئدرۈۇق گەپ قى ىى   ئۇىى  ئتسااتىگە دقشىەى ەر 

 .  شەھەرگە بدر دىنې   يېقىڭ ىشىۋاۈدۈت 

ىادن ىادس ىىزمەۈچىنااااىڭ  چادقى  ا  مەلى ە ۋە ئۇىى  ئىڭى  

ھديدل ئۆۈىە  مەلى ە كتن چېچەك ، ئدىىنىڭ  ۈېپى  كى ىشڭ  بۇي    

مەلى ە ىدى ىقڭى  قدياۇسااااىڭ  .  الاد كى    كەل   بى ەن ئىڭى  ئدىد

ئۆ  قدياۇسا  دەپ بى گەچ ە ىدىڭى  ئدل   ا بېشااىڭ  يەرد ن ئتستتن 

كۆۈترمەسااااتىن ئاد اپالىاادن پېت  ۈۇراۈت  شااااۇىا اقال ىادىڭى  يېڭى ا 

 .  يدۋم بەگڭى  بدرلىقىڭىىۇ بى ىەيتت 

ق  ئەڭ ئدىى »ىدن ئورىى  ن ۈۇرمپ شاااەمشاااى  ڭ  قۇلىاد ئې ى  

ىدس ىىزمەۈچ  دەرھدل قۇرئدىڭ  ، دەپ ئتى تك جادكدرلى   !«يادرلىق

 :ىدىڭى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ د 

 ! ىدى ىقڭى  ئدىى ق  مەلى ىن  كتن چېچەك -

   .مەلى ە ئدۈنىڭى  ئدل  اد كى ى  قدئى ە بويىچە ۈىزلىڭى  ۈۇرد 

مەن ىدى ىقڭى  ئەڭ ئدلىي ھۆكتم اى  بولۇش سدالھىژىتىم بى ەن  -

كدراليىەى   سااااىز ىدى اى ىقىىىزىى  ۋار ناااا ىق ۈت  ىىگە شااااۇى  جد

ئدسدسەن ھد   د ن بدشالپ ىدى ىقڭى  شدھ ىقىاد ۈەيىڭ ەى  ڭىز! ئدلال  
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ئدل       بۇرچىڭىزى  ھەم ىدى اى ىق ئدل       ۋە  پىڭىزى  يدىش  

ئورمى  ادينااااىز! ھەربىي ۋە    يدۋم بەگڭ  سااااىزىى  ئۆمترلتك ھدالل 

د اليىق دەپ بى ىاا  ئۇى  ئو ۇل ۇققااد ۈاادل ىاا  م جتپتىڭىز بۇلۇشااااقاا

 ! يدرلىقىىڭ  قوبۇل قى ادينىز

مەلى ە بۇىاا اق چااد اا ا ئاادرۈۇق گەپ قى نااااد بولىاادياا  ااادى ىقىڭ  

شاۇ الشاقد ئۇ بېشىڭ  ۈۆۋەن سې ى  ئوڭ قۇل  بى ەن ئدۈىن  ، بى ەۈت 

بەرگەن قۇرئاادىڭ  مەياا  نااااىگە ۈېڭىاا  ۈۇرمپ ئىڭچى ە ئاادۋا   بى ەن 

 :   قەسەم قى

ئۇلۇغ ئدلالھڭى  قۇرئدى  بى ەن قەساااەم قى ىىەى   شاااد  ئدۈدم  -

ىادى ىققد ئدداققىچە ساااادد ق بولۇپ ، بەرگەن ھۇقۇقڭ  قوبۇل قى ىىەن

 !ئدلال  ۋە ىەلقىم ئدل       بۇرچۇمڭ  جدن د ل بى ەن ئددا قى ىىەن

ىادن بېشااااىا     قىز ل گۆھەر قۇيۇلادن ئدلتۇن ۈدجڭ  ئدۋايالپ 

ڭى  بېشاااىاد كېژگت قپ قوي   ئدى  ن ئۇىى  ۈۇر شاااىاد ئې ى  مەلى ى

ئىڭى  ئدىد ۋە يدۋم بەگ ، ىدىڭى  ىدس ىىزمەۈچىناا . ئىجد ەت قى   

. مەلى ە كتن چېچەك ە ھۆرمەت بى اا قرقپ ئۇىىڭاااد ۈااد  م قى اا  

يدۋم بەگ دەقىقە ئىچى ە يت بەرگەن بۇ ئىشالرد ن ھەي اىۇ ھەس قې ى  

 .  بى ەلىەيال قدل   اد  ىېىە ئىش بولادى ىقىڭ  

ىادن يادۋم بەگڭ  ئادلا  ااد چادقى  ا  ئۇىى  قۇلىڭ  چى  ۈۇۈت  

ئاادىاا  ن مەلى ىڭىاا  قۇلىڭ  ئۇىىاا  قۇلىاااد ۈۇۈقۇ  اادىاا  ن كېژىن ھەر 

ئى  ى ىنااىڭى  پىشاادىىنااىگە سااۆيتپ قۇيۇپ ئۇالر بى ەن قۇچدق ىشااى  

ئدۈنااىڭى  بۇ ھەركىتى  ن مەلى ە ئدۈىنااىڭى  بۇ يەرد ن . ىوشااالشاات 

 .  ەي  ادى ىقىڭ  بى ى  قدل  كەۈى

سااااى ى  ن ، ئۇى اقتد بىز بى ەن بى گە كەۈنااااى ە، ىادن ئادۈاد -

   .دې   مەلى ە ئۆكنتپ يىا ىاىڭىچە ئدۈىنىڭ  قۇچدقالپ –ئۆۈىڭە ! 
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ئە  يترەك پدرەم قىز م ! شاد  ئدۈدم قدل مر دن قەسى ى  ۈدشالپ  -

مىڭ  ، گەنكىڭ    قېڭىم مۇشااۇ قەسااى گە ۈتكتل، قەيەرگىىۇ بدرارمەن

 ،مىڭى  قىىىىتىم مۇشۇ ۈۇپ اقتد قىز م، يەىە مۇشاۇ  ېىىن چدقى  ۋاۈى م

مەىاا  ن ، دەرھاادل مېڭىڭالر، مااد ىاا  ااادن چېاىڭالر بولۇپ قاادلاا  

 !ۈىز بۇلۇ الر، سى ەرى  ئدلالھقد ۈدپشۇردمم، ئەىنى مە الر بدلى ى  م

يدۋم بەگ ىدىڭى  ، ىدن يدۋم بەگ ە ئى  ىق كتلتمناااى ەپ قدر   

ۆ  ىڭ  چتشااااەى   ئۇىى  ئتسااااتىگە ۋاقى  بدر دىنااااې   قىنااااتدپ ك

كى ىۋاۈادۈت  شااااۇ اد ئۇ مەلى ىڭىا  قۇلىڭ  ىادھديىت  ئدۋايالپ ىدىڭى  

مەلى ە ، مۆر نااااىا  ن ئادج اۈت  ئادىا  ن ئۇى  ۈادرۈىا  ئې ى  مد   

شااااۇى اق ، ئدۈىنااااىاد قدىىد  قدرايتت ، ماد اادچ ۈوىتىىاد  يىااليتت 

شااۇ الشااقد ئدۈىناا  ، ا   قى ىشااڭ  ىدلىىى  بولنااىىۇ ئۇ ئدۈىنااىڭ  ىدر

 .  ۈىڭنىز كۆ  يېش  ئدرقى ىق ۋ  االشت -بى ەن ئتن

ئۇالر ىدن قەسااى    ن چىققدى  ن كېژىن مەلى ە ئىڭى  ئدىىنااىڭ  

سااااەپەرىىاا  بە   ال  ىەۈ ى  ى  ڭ  ، بى گە ئې ىۋالىاا  ااادن بۇلاا  

 گە ەسى ۈەيژدرلىۋې ىش ئتچتن مەلى ە ئىڭى  ئدىىنا  بى ەن ئۆ  ڭى  ق

ئدىىناااا  بى ەن -ئاد اىچە يادۋم بەگ پادشااااشاااادىادىڭىا  ئدۈد، كەۈت 

كۆرقشااااىۋالىادقچ  بولۇپ ئادلا   اپ ئۇالرىىا  ئوردا ئىچى     ئتيىگە 

 .  مد   

يادۋم بەگ پدشااااشاااادىدىڭى  ئتيىگە بدر دى ا ئۇالرىى  ئۆيى ە بى  

يدۋم بەگ چو الرى  ، قدىچە ىىزمەۈچى  ن بدشااقد ھېچ ىم كۆرقىىەيتت 

ئۆ  ىىزمەۈچى ى   ئۇالرىى  ئى    كتن ، ە قى ادن ئى  سااااترقشاااات

ئدل   ا پدشااشاادىدىڭى  ئدل  ڭق  سااەپتە شااېھى  بولادى ىق ىەۋ   ڭ  

ئاد الپ شااااۇ ۋاقىتڭى  ئۆ    ال ئدمى اق ئو  ىڭى  مېژىتىڭ  بولنااااىىۇ 

كاۆرقۋېا ىشااااڭا  ئويالپ شااااىىاادلىي چېگ ا ۈەرەپ ە يولاااد چىقىاا  
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 .  كەۈ ەى ى ىڭ  ئېژتت 

مەيتسااا ەىگەن ھدل ا پدشاااشااادىدىڭى  ئۆيى  ن چىقى   يدۋم بەگ

ئدى  ن پدششدىدىڭى  ھەربىي مدشىڭىنىاد ، مەلى ىڭى  قەسى  گە بدرد 

ئۇالرى  سااااې ى  مدشااااىڭىڭ  ئۆ   ھەي  گىڭىچە مد ارلىق ۈەرەپ ە يول 

 .  ئدل  

ئۇالر جادالل شااااەيىۋڭىا  ئۆيىڭىا  ئادلا  ااد كى ىا  ۈوىتىادى ا 

ئۆ  ، يدۋم بەگ ئىشااااى ڭ  قدقت . ئى   ىۇپتەن ۋاقت  بولۇپ قادلادن

ىىزمەۈچىناا  ئىشااى ڭ  ئېچى  ئۇىى  بى ەن ئەھۋالالشااقدى  ن كېژىن 

جدالل شااااەيىۋڭى  جديڭدمد دا ئى ەى ى ىڭ  ئېژتى  ئۇى  بدشااااالپ ئۆ  

 . ئىچىگە كى    كەۈت 

يدۋم بەگ ئۆ  ئىچىگە كى گەى ە جدالل شەي  جەيڭدمد دا ئولتۇرمپ 

ساااادالمەت كەلگەى ى ىڭ  بى ى  -ئو  ىڭى  ساااادق ئۇ، دمئد قى ىۋاۈدۈت 

ئۇالر قۇچدق ىشااااى  ، دەرھدل دمئدى  ۈتگىتى  ئو  ىڭى  ئدل  اد بدرد 

ئدمدى ىق سااوراشاااقدى  ن كېژىن يدۋم بەگ پتۈتن ئەھۋالالرى  ئدۈىناااىاد 

بى  باادياادن قى اا   ئاادىاا  ن ۋاقىتڭىاا  قىنااااتاادپ قاادلااادى ىقىڭ  -بى مۇ

ۆ   بى ەن بى گە مېڭىشاااىڭ  ۈەلەپ ئدۈىناااىڭى  دەرھدل ۈەيژدر بولۇپ ئ

 .  قى   

 ،جدالل شااەي  ئو  ىڭى  بۇ ۈەلىپى  ن بى  ئد  شااۇك بولۇپ قدل  

ئۇ ئو  ىڭ  يېڭىا ا ئولتۇر ۇ مپ ئۇىىا  قۇلىڭىا  بدرمدق ى  ڭ  ئۆ  ڭى  

ئدى  ن كۆ  گە يدش ئې ى  ، قۇلىڭىا  بادرمادق ى   ئادر نااااىااد ئادل  

 : ئو  ىاد سۆ لى  

ئدلال  ، يتد كۆرگىڭىى  ن بەكىۇ ىۇشاااادلىەنسااااىڭ  قد، ئو  ۇم -

ئەھۋال  ن قدر ادى ا ساااىڭى  ئدلال  ئدل       ، بىزى  يەىە جەم قىپتۇ

پىشاااادىىا   ى  ن ھېچ ىم ، بۇپتۇ ئو  ۇم، ۋە  پەڭ ۈېۋىىۇ ئېاى الپتۇ
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ىەلقڭىڭىۇ -ساااەن مىڭى  ئو  ۇم شاااۇى اقال ۋەۈەن، قېچى  قۇۈۇاللىدس

ئېتىقااددى  قو اا اش بى ەن -نئاادد اال شاااادھڭ  قو اا اش ئىىااد، ئو   

ئدىدڭ رەھىىت  ئۆ  ۋاقتى     ، دەپ كەلنااەم گەپ ئۇ من بدالم، بدراۋەر

گت ەل ى  الۈدپەۈتە ، ىادى ىق مەدر نااااڭىا  ئەڭ چى اي ىق گتل  ئى  

شااااۇ چااد اا ا ئۇ باادي ىق ۋە ئىڭاادۋەۈتە ، گتل ئۇىىڭاا  ن ىىجىاال ئىاا  

د  مەى ەك بى  ھەمىى  ن ئتسااتتن ۈۇر   ادن ۋە   ىى  ئو  ىڭ  ۈدل ىى

مۇسااادپى ى  ۈدلالپ مەن بى ەن بى  ئۆمتر ئددد  ۈۇرمۇش كەچترقشااا ە 

مەن  ،مىڭ  ئۆ  قېتىاد ئې ى  مۇسدپى لىقىىڭ  بى  قرمى  ، را   بول  

ئادىادڭ رەھىەۈ ى ڭ  بۇ يەردە يدلاۇ  قۇيۇشااااڭ  ىدلىىد  بۇ مد ارلىقڭ  

ن قدىنااۇن ىدۋادا يدشاادىادن جېڭىىڭ  راھەت سااتي  بى ە، مدكدن ۈۇۈتۇم

د نااەڭ مىڭ  بۇ ئدىد ڭى  ۈۇپ اق بېشااى  ن ئې ى  كەۈىىگەن بولناادڭ 

 . . . بدالم

يدۋم بەگ ، جدالل شاەي  سات  ڭ  ۈتگتۈتپ ئو  ىڭ  بد   اد بدست 

ئۇ ئدۈنااىڭى  كۆ يېشااىڭ  قۇل  ، ئدۈىنااىڭى  مىجە  ڭ  ئوب ان بى ەۈت 

 : بى ەن سترۈتپ ئدۈىنىاد ئېژتت 

ئىشااااالر ۈېۋ  ، الھقااد ۈاادپشااااۇردممسااااى ىڭ  ئاادل، بوپتۇ ئاادۈااد -

 !بىزگە دمئد قى اديال، ئدل  ىىزدا

جدالل شەي  ئۆ  گە ، يدۋم بەگ ئدۈىناى  ن دمئد ئې ى  ىوشالشت 

ۈوىۇش بولادن كوىد يد دچ ساادى مقڭ  سااىالشااتۇرمپ ئىچى  ن يد  ىققد 

ئورالاادن بى  ىەرسااااىڭ  قۇلىااد ئدل   ئدى  ن ئو    بى ەن سااااى  تقد 

ىشى  ۈتۋ گە چىققدى ا مەلى ە كتن چېچەكىۇ مدشىڭى  ن ئۇالر ئ، مد   

مەلى ە جدالل . چتشااااتپ ئىشااااى ڭىا  ئادلا  ااد كى ىا  ۈۇر دن ئى  

شااااەيىۋڭىا  كۆ  ڭىا  كۆرمەيا  ادى ىقىڭ  بى گەچ ە ئدل  ن ساااادالم 

 .  قى   
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دې   مەلى ە ئىڭتديىن ىىجىل بولادن ھدل ا  -ئەسااانااادالم ئدۈد ! -

 . چو قۇر ۈد  م قى ى 

شااااەي  مەلى ىڭىاا  سااااادالم ئاادۋا  اا  ن ئۇىىاا  ىەقەدەر جاادالل 

ىەقەدەر ۈەربىژە كۆرگەى ى ىڭ  بى ى  چەكنااىز ىۇشاادل ىققد ، چى اي ىق

 .  پدۈت 

دې   جدالل شەي  چى ايىاد ئى  ىق  -ۋەئەلەي ۇم ئەسندالم قىز م -

سااااى ەرىىاا  كې ىاا  ااادى ىقىڭالرد ن ىەۋەرسااااىز  -كتل ە يتگترۈتپ

ۇ ب، ەك ۈت قك بى ە ىەرساااەم يوق بدلى ى  مسااى ەرگە ۈۇۈقۇد، قدپتىىەن

ياد  ىققاد ئۇرالاىڭ  يادۋم بەگڭىا  ئدىىناااا  رەھىەۈ ى  ھديدت چېاى ا 

ئۇ مد در چېاى ا بۇ ىەرسااى ەرى  ، ئىشاا ەۈ ەن   ڭڭەت بۇيۇم ى   ئى  

ئۇىى  روھىڭدۈ  ئەم   ئدرام ، قىز ىىز د ۈدپشااۇرمشااڭ  ۋەسااىژەۈ ىگەن

 . . . بۇى  ئې ى  قىز مئددد  بولنىىۇ ، ۈدپى  ادن بول  

جدالل ، مەلى ە كتن چېچەكڭىا  باد    ئىڭتاديىن سااااۇىۇق ئىا  

شااااەيىۋڭىاا  ئاادۈىالرچە قى ااادن قىز ىن مۇئاادمى ىنااااىاا  ن ئۇ قاادۈتىق 

ئدى  ن ، ۈەسااااى لىڭى  يدلاۇ  قدلادن ىدن ئدۈىنااااىڭ  ئىنااااىگە ئدل  

كاۆ  گە كەلگەن ئىناااانااااىق ياادشااااڭ  كۆرسااااەۈىەسااااتىن ئى  ىق 

 .  وۋ ىڭ  قوبۇل قى   كۆلتمنى  گىڭىچە س

، ۋاقىاا  قى ، مەىز اال يى اق، باادلىا ىا  ام ۈىاز باۇلاۇ االر -

اد سى ەرمۇ ئىڭندى، سەپى  ڭالرىى  قديدققد ئى ەى ى ىڭ  مەىىۇ سور ىد 

 ،يول ا پەىەس بۇلۇ الر، ۈادڭ ئدۈقۇچە بۇ يەرد ن كىتىڭالر، ۈىڭىاد الر

 !الرقېڭ  يولاد چىقىڭ. . . سى ەرى  ئۇلۇغ ئدلال د ۈدپشۇردمم

ئدى  ن ئۆ  ڭى  ، جادالل شااااەي  قۇلىڭ  كتۈترقپ دمئاد قى ا   -

بويڭى  ن دائىم چتشترمە  ئېنىۋالى  ادن كىچى  بى داىە قدرا ۈۇمدرى  

بۇ  ئو  ۇم !»يىشااى  ئې ى  ئو  ىڭى  بويڭىاد ئىنااى  قۇيۇپ ئېژتت : 
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ۈۇمادرى  ئۆ  ۋاقتىاا ا مەن سااااەپەرگە ماد ااادىاا ا ئاادۈادم ئۆ  قۇل  بى ەن 

مەن بۇى  ئىزچىل يېڭىى  ن ئدي  ىىادن ، د ئېنى  قويادن ئى  بويڭۇما

بادال   ن ، بۇى  يتۈتترقپ قويىىاىن، ئەما   سااااد اد بەرد م، ئىا  م

 !«بدال اد قدلنۇن

يدۋم بەگ ئدي   ىشااااقد كت   قىژىىادن ھدل ا ئدۈىناااا  بى ەن ئەڭ 

ئدى  ن مدشىڭىڭ  ئۇچقدى ەك ، ئدىى ق  قېتىم قۇچدق ىشاى  ىوشالشت 

 . پ مد ارلىقتىن چىقى  كەۈت ھەي ە

ئۇالر شااۇ مد اىڭىچە ئەۈىناا  ۈدڭ يۇرم دى ا شااەھەرد ن ىې ىۋەك 

يى اق جاديا     ئادچاد يول ئېاىز ااد كى ىا  ۈوىتدپ ۈو  ا ئې ىۋالادن 

 اپاادس مااديڭ  ماادشااااىڭىڭىاا  مااد  باادكىاااد قۇيۇپ يول ۈەيژاادرلىقىڭ  

ېاىز اااد بۇ ئاادچااد يول ئېاىز ڭىاا  بى   جەىۇبىي چېگ ا ئ، قى ىۋالاا  

ئورماادى ىققااد -باادر اا  ااادن يول ئېاىز  يەىە بى    ەرب ۈەرەپتى   ۈاادغ

يدۋم بەگ بى ەن مەلى ە ىدى اى ىقتد ، ۈۇۈىشااااى  ادن يول ئېاىز  ئى  

يت  بى  ۋاۈقدن بۇ بى  قدۈدر ئىشااالر ۈتپەي ى  ن يول بۇي  ئىچ  پۇشااۇق 

ۇ ىىىەگە بدر   ادى ىقىڭ، ۈدرۈىشااااى  ۈت قك پدراڭ قى ىشااااىىادن ئى  

يدۋم بەگ كۆ  ى ە چىگ    ن ، ۈېۋ  ئېڭىق بى ىىىە دېژىشىىگەن ئى  

چىقى  كىتىش ئەڭ ئدقىالىە ئۇساۇل دەپ ئوياليتت  شااۇ د ئۇ سور ىديال 

 .  چېگ ا ئېاىز اد ۈۇۈىشى  ادن يول ئېاىز اد مېڭىشقد ۈەمشەل  

  دەپ يىڭى -يدۋم بەگ ! چىگ    ن چىقى  كىتىشڭ  ىدالمنىز؟ - 

 .  ى ە بېشىڭ  ۈۆۋەن سې ى سور    مەل

يدۋم بەگ مەلى ىڭى  بۇ ساااات    ن بى  ئد  گد گى اپ مدشااااىڭىڭ  

 .  ئدستد ۈورمۇ لى  

دې   يدۋم بەگىۇ بېشااىڭ   -سااىزىىڭچە قدى اق بۇالر؟ ، مەلى ە -

 .  ئتستتن كۆۈترمە  مەلى ىگە بولادن چەكنىز ھۆرمىتىڭ  بى  قرقپ
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ۈدجڭ  ۈدپشۇرمپ ئدل  م  مەن ئدلالھڭى  ئدل   ا قەسەم بى    بۇ -

بۇى  ، بۇىىاا  قاادىچى ىاا  ئېاى لىق  سااااىزگە ئاادياادن، ياادۋم بەگ

ئەج اۈ ى  ىىز ىەچچە ئەساااى د ن بۇيدن مۇشاااۇ   ىىڭ ا ۈدۋالپ مۇشاااۇ 

، بۇ ۈادجڭى  قىىىىتىىۇ دەل مۇشااااۇ   ىىڭ ا،   ىىڭا ا ۈادقادپ كەلگەن

ە ڭى ئەلىھادل بۇ كتىگە كەلگەىا ە بۇ بىبدھد گۆھەرى  ئۆ گى ەرىى  ۋەۈى

ىدۋادا ىدلىنااااىڭىز ئەج ادلى  ىڭى  روھ  قۇۋمىۇپ ، ىادر قى اۇم يوق

قدلىدس ىق ئتچتن مەن بۇى  ئې ى  قې ى  ۋەۈىڭىىڭى  ۈد  ى  ڭ  مدكدن 

قى ىا  بۇ يەردە قادلناااادم سااااىز ئىڭىا  ئادىدمڭ  ئې ى  چېگ ا د قدراپ 

 .  دې   مەلى ە يدۋم بەگ ە ۈى ى ى  قدراپ -مد نىڭىز قدى اق بۇالر؟!

ۋم بەگ مەلى ىڭى  قدراشااا ى  اد بەرداشااا ىق بې ەلىە  كت  ڭ  يد

، مەلى ەم ۈىڭىقىىال بۇلىاا   ەن»ئۇ كۆ  ىاا ە ، ياادىاااد ئې ىاا  قاادچت 

بۇ مىڭى  ئدلال  ئدل       قەسىىىم ۋە ، سىزد ن مە گت ئدي  اللىديىەن

 ،لې ىن بۇى  ئېاىز اا  ن چىقى الىىاا  ، د گەىڭ  ئوي ىاا   !«بۇرچۇم

مدشااااىڭىڭ  ئوڭ ۈەرەپتى   ۈدغ ،  اق جدۋاب قديتۇرمد يدۋم بەگ ھېچقدى

مەلى ىىۇ يدۋم بەگڭى  . ئورمادى ىققد ۈۇۈىشااااى  ادن چوڭ يولاد بۇر   

ئۆ  ڭ  قەۈئىي ۈادشااااالپ كەۈىەيا  اادى ىقىڭ  بى گەچ ە بدشااااقد گەپ 

بتگ   كەۈ ەن يىالن بد    -ئۇالر شااااۇىا اق قى ى  ئەگ  . قى ىىا  

ى  ھەي  گىڭىچە چەكنىز سۇ ملادن ۈدغ يولالردا مدشاىڭىنىڭ  گترقل  ت

 . ئورمدى ىق ۈەرەپ ە قدراپ مېڭى  كەۈت 

 –ىدن مەلى ە بى ەن ىوشااا ىشاااى  شااادھ ىق ۈەىتى ە ئۇ مى  ن 

، ىدس ىىزمەۈچىىۇ ئۇىىڭ  ن بى  قەدەم ئدي   ىى  ، ئۇ مىاد ئولتۇرد 

ىدن ئۇىى  كىتىشاىڭ  ۈەلەپ قى ادن بولنىىۇ ىىزمەۈچ  ئۇىى  گىپڭ  

ى   ئۇىىىااد  كۆ  يېشاااا  ئاادرقى ىق ئۇىىاا  بۇي  اىڭ  رەت ۈىڭشااااىا

 . . . قى   
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ئەۈىناااا  ۈادڭ ئادۈقدى ا ئدسااااىدىڭ  قدرا بۇلۇت قدپالپ كەۈ ەچ ە 

ىاادن كېچىچە كى پىاا  . قۇياادش ئۆ  ڭ  دالاا  اااد ئاادلااادىاا ەك قىالۈت 

قادقىاد  چىققادى ىقتىن سااااەھەرگە يېقىن كت   ئۇيقىااد كېتى  قدلادن 

-ردمر بى كىى ەر ىدىڭى  ئولتۇر دن  الىاد ئدالۈۇيۇقنااااىز كىى ە، ئى  

ئدى  ن ۈەىىتتە ، ۈد ىل ۈوۋلىشااااى  قۇرال ىق بدسااااتۇرمپ كې ىشاااات 

-ئولتۇر ادن ىادىڭى  ئەۈ اپىاد چىۋ ڭ ەك ئۇلىشااااى  ئۇىىڭاد ۈتشااااىت

ىدن بۇ قداليىىقدن ئدۋا د ن ، ۈۆشاتىن قۇرال ى  ڭى  ئۇچىڭ  ۈە  ەشت 

س ئەساااا ەرلى   ئۆ  ڭ  بى  ۈوپ رم، كات  ڭ  ئېچىاا  قاادر ۋ اا  

 .  قورشىۋاپتۇ

شااااۇ پەيتتە ۈەلەۈىاا  ن شااااۇم ۇق چىقىاا  ۈۇر اا  ااادن رمس 

ئۇ ىدىڭى  ۈى    ، ئەساا ەرلەرىى  ئدل  قۇمدى اى   الاد كى    كەل  

ۇ ئ، قولاد چتشاا ەى ى ى  ن ىوش بولۇپ ىۇد ڭ  يوقدۈقدى ەك قىالۈت 

 .  بول   ئۇدمل ىدىڭى  ئدل  اد كى ى  ئۇىى  بى ەن پدرا الشىدقچ 

ۈېۋ  شەھەرىى  ئىشىگىڭ  ، سەن يەىە ىېىە ئويۇن ئويڭىىدقچ  -

بى ى  قو  مەن سااااەى ەك ەرىى  دېپىاد ، بىزگە ئېچىا  قۇيۇپنااااەن

 !راستىڭڭ  ئېژ ، ئۇسۇل ئويڭدي  ادىالرد ن ئەمەس

ۈەرجىىاادن رمس ئەساااا ى   راۋان ۈترك ۈى ىاا ا ىاادىاااد بۇى  

بۇ سااااې  ق چدشااااقدىاد  ىادن ئدل       گى  ژى  ۈۇر دن. ئۇقتۇرد 

 :ئدى  ن ۈەرجىىدىاد قدراپ. مەىنىتىىگەى ەك قى ى  كتلتپ قوي  

ئۇىىاا  مەن بى ەن ، ئاادلاا  ىاا     بۇ ئاادقالىاا  اااد دەپ قۇيۇڭ -

مەن بى ەن ، مەن بۇ ئەلڭى  ىدى ، سااااۆ لىشااااىش ساااادالھىژىت  يوق

  !سۆ لەش تس  بولند ئۇىىڭىۇ بېش  كەلنۇن

بدش ،   ست  ڭ  بى مۇ بى  دې  ۈەرجىىدن ئدل  قومدى اىاد ىدىڭى

قوماادىاا ان بۇى  ئااد الپ ىاادىڭىاا  ئاادلاا  اااد د ۋەي ەپ بې  اا  ئۇىىاا  
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ياادقىنااااىڭ  ۈۇۈىاادقچ  بولاا  ژۇ لې ىن ئۆ  ڭ  ۈۇۈىۋې ىاا  ىاادىڭىاا  

د گىڭىچە كتچ بى ەن « ۈتفىي »ئدل       ئوۈقدشتەك ئى ان گى ىىىگە 

ەرجىىدىاد ىادن ئۇىىا  بۇ قى ىقىا  ن كتلتپ كېتى  ۈ. بى ى  ۈتكترد 

 :قدراپ ئېژتت 

بۇ ۈەربىژە كۆرمىگەن كىشاااىگە ئېژتى  قۇيۇڭ! ئدۈىنااا  ئۇىىڭاد  -

ئەم   ، يدشااااتد چو الر بى ەن قدى اق كۆرقشااااتشااااڭ  ئتگەۈىەپتى ەن

 !بۇىىڭاد مەن ئتگتۈتپ قۇيد 

ۈەرجىىدن رمس قومدى اىاد گېپىڭ  دەپ ۈتگىتىش  ىدن قۇلى     

ھۇي  د گىچە -    ھديڭ شاااەمشاااەرى  شاااۇى اق كۆۈترگەى ەك قى ىۋ

ىادىڭى  ئدل   ا كۆرە  ەپ چېتىاد پدۈىد  قدلادن ئدل  قومدى ان ئى    

قۇل  بى ەن بۇيۇن ۈومۇر ڭ  ۈۇۈقىڭىچە كت  ڭ  پۇلتااديتىاا  ىاادىڭىاا  

ىدىڭى  ئەۈ اپى     ئەساااا ەرلەر  اد  ىېىە ، ئدل   ا ۈىزلىڭى  قدل  

رمس قومدى اىىڭى  ۈۆپە بولۇشااااۇپ ۈۇر دى ا -بولاىڭىڭ  بى ەلىە  ئترە

بۇيۇن ۈومۇرد ن چىققاادن قاادن ئەۈ اپتى   ئەساااا ەرلەرگە پۇىتاادىاا ەك 

بدلى ىقى  ن بدشالپ شەمشەر ئويڭدپ چوڭ بولادن ، چدچ اشاقد بدشا ى  

ۈتركىەىىنتدن ىدى  ئدۈىنى  ن بۇ ھتىەرى  يدىش  ئتگەىگەن بولادچقد 

 ى  بۇيۇنبديدم چدقىدق ۈىزلى ى ە ئدل       ىىقى اپ ۈۇر دن ۈو گۇ ى

ئەسااا ەرلەر . ۈومۇر ڭ  بى  شاااەمشاااەر بى ەن ئت قپ ئتلگترگەن ئى  

قومدى اىڭى  شاەمشاەر  ەربىناى ە جدن ۈدلىشىۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى  ىدىاد 

ئوق ئدۈىدقچ  بولۇشاااات  لې ىن يەىە دەرھدل ۈوىتدپ قدل   چتى   بۇ 

قېتىى ىق مۇساتەم ى ىچى ى  ئۇرمشاى ا ئددەۈتى   رمس ئەس ەرلەرىى  

مۇشااااۇ ۈادپتد ىدن ، الرى  ئۆ   بى ىا  ئېتىش ھۇقۇق  يوق ئىا  ىادى

، شاااۇى اق چەب ەسااا ى  بى ەن شاااەمشاااى  ڭ  يەىە بى  ئويڭىتىۋ   

 چىژد قى ىشى -ىدىڭى  ئەۈ اپى ا يۇمىالق بولۇپ ۈۇر دن ئەس ەرلەر قىژد

كۆ لى  ا  ن چىققدن قدىڭ  ئدلقىڭ  بى ەن ۈۇۈۇپ -چىقى اشااااقىڭىچە يت 
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د  ا ئدچچىقىاد چى  ىىادن بى  رمس ئەسااا ى   شاااۇ چ، ئتلگترەلىى  

قۇيۇلۇپ كەۈ ەن كۆ  ڭىا  ئېقىا  كەۈ ىڭىگە قادر ىاد  ىدىاد قدر تى  

ئوق ئاادۋا  اا  ن يترەك ە كەلگەن باادشااااقااد ، قاادر نااااىاااد ئوق ئت د 

 .  ئەس ەرلەرمۇ ئدچچىقى ا ۈدۈى   تى  ئوق ئېتىشقد بدش ى  

 ،دقىدقالر چېقى   بۇ چد  ا ئدسىدى     قدرا بۇلۇۈالر ۈوپ ىڭى  چ

 قدرا، ىدن بدۈۇرالرچە شااېھى  بول  ، گتل قرمدمىالر   ىىڭڭ  ۈەۋرەۈت 

يدماۇر شاادقى اپ يدققىڭىچە ىدىڭى  ئۆلتمىگە قدياۇسااىڭ  بى  قرقپ كۆ  

 .  يېش  قى   
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 ئالتىنچى باب

 تىلتۇمار ئېسىلغان بۇۋاق

 

تركىەن رمسااااالرىىاا  ۈ، ئاادر اا  ن بى  يى اا ەك ۋاقىاا  ئۆۈت 

ىدى اى ىقىاد بدساااتۇرمپ كى گەن ۋاقت  دەل ئى  ىڭچ  دمىژد ئۇرمشااا  

پاادرۈ ىااادن ۋاقىتقااد ۈو  ا كەلگەى ى   ئتچتن  اماادن  ورىىاا  بولۇپ 

مادىاد بۇ ئاددالەۈنااااىز  امادى ا كتچ تك ەر ئدجىزالرىى  ، كەۈ ەن ئىا  

 .  ۈەق    ڭ  پتۈىۋاۈدۈت 

بۇ يەرد     رمسااااالر بۇ   ىىڭااد بادسااااتۇرمپ كى گەى  ن كېژىن

ىەلقڭى  ئتلتم  ن ئدىچە قورقۇپ قدلىدي  ادى ىقىڭ  ھە د نە قدرشى ىق 

ئۇالر ئۆ لى  ڭى  بدشااقد ، كۆرسااىتى  چدۈدق چىقى  ۋاۈقدى ىقىڭ  سااە د 

مۇسااااتەم ى ە رايۇىىاا     سااااىژاادسااااەۈ ى  ڭىاا  بۇ يەردە ئاادىچە 

ئادقىاديا  اادى ىقىڭ  بى ىا  قې ىا  دەرھدل بدشااااقىچە بى  يول ۈۇۈۇپ 

 .  ىتىگە يەۈىەكچ  بول  مەىن

ئۇالر ئادل   بى ەن ىدى اى ىق ۈەۋەلى ى     بدرلىق چوڭ بديالرى  

كتمتشاا ى  ڭ  پتۈتى ە  -ئدى  ن ئۇالرىى  ساادپ ئدلتۇن، قەۈ   قى   

،  ېىىن-يەر، ۋاران-ئۆ  ڭى  دۆلەت ىە  ڭىنااااىگە يۆۈ ەپ قدلادن مدل

 ،بتلتپ بەرد داچد د گەى ەرى  شۇ يەرد    ىدم ات كىشى ەرگە -قەسى 

-   چىالر اد ئۆ لى  ڭىا  يېڭى     بۇالڭ-باديالرىىا  ئۆيىا     گى ەم

 ىدىىقدالرىى -ۈدالڭ قى ادن بدي ىقالرد ن ئد راق قېتى  پتۈتن مەسااچى 
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 .  مەي اى ى  اىچە گى ەم سدل  

مەكتەپ ەرد    پەىڭىي دەر ناااا ەرى   ور كتلەما ە قىنااااقادرۈى  

قۇرئادىڭ  يدد الشااااڭ  ئدساااادس ئورىىااد پتۈتى ە  قۇرئادن ئوقۇش ۋە 

 .لې ىن قۇرئدىڭى  مەىىناىڭ  يېشاىشڭ  ئدستى  تتىن چەك ى  ، قى   

يۇرت ئىچى       ژدلىژالرى  شااۇى اقال ئۇقۇمۇشاا ۇق  اۈالرى  ھەرىىل 

   .ىدم بى ەن قەۈ   قى    يدك  ئددەم سېتىۋې ى  يۇشۇرمن ئۆلتترد 

ڭدمالرى  سۇۋاپ مەسچىت ەرىى  ئەس ى     ئىىدم ى  اد ۈترلتك بەۈ

ھەم يۇقى   ، ئۇالرىى  ئورىىاد ۈۆۋەن سااااەۋ ژى ى  مول ىالرى  قوي  

 .  ۈەمىڭدت بى ەن ئۇالرىى  مديى  ىقىڭ  قولاد كەلتترد 

شااااۇىاا اق قى ىاا  بى  يى اااد يەۈىىگەن ۋاقىاا  ئىچىاا ە ىەلقڭ  

قاادر ڭ  چتشااااەىاا قر اا  ااادن باادرلىق -ئۇالر ااد ئاادق، يېتەك ەياا  ااادن

ىەلق . ىەلقڭىاا  ئاادر نااااىاا  ن يۇقاادلاا  ئۇقۇمۇشاااا ۇق كىشااااى ەر 

بۇيدن يترقپ بېقى  -سااااەركىنااااى  ن ئدي   ى  قدلادن پدد  ەك ئۇيدن

بى ىە  كى    -ئدىى   رمسااالرىى  سااىز   بەرگەن سااىز قىاد بى ى 

شاااۇىى  بى ەن ساااىتدلىن بۇ ۋاقىت ىق ۈىڭىچ ىقتىن پدي   ىڭى  . كەۈت 

   .اشقد بدش ى  ئۇالرىى  ۈەبىئ  بدي ىق ى  ڭ  شى دەت بى ەن شۇر

يادۋم بەگ مەلى ە بى ەن ئىڭى  ئدىىڭ  ئې ى  ۈد  ىق ئورمدى ىقڭى  

ئەڭ ئىچ ى  نااااىاا     ئاادد ىىزات ئااديا  باادسااااىىااادن بى  ۈااد اا     

مەلى ە مد در . قادر ااديزارلىقڭ  مادكدن ۈۇۈۇپ شااااۇ يەردە ۈۇرمپ قدل  

بۇ  ئتىچى ەر-گتھەر، ۋاقتىا ا ئې ىۋالاادن قىىىەت بادھادلىق ئدلتۇن ۈى ال

ئتچەي ەىڭى  ئۆمتر بۇي  ھەشاااەمەۈ ى  ۈۇرمۇش ئۆۈ ت قشاااىگە ئد ادە 

لې ىن ئۇالرىىاا  ۈۇر اادن ئورى  ئااددەم ەر ئولتۇراق رايوىىاااد ، يېتەۈت 

بەكال يى اق بولادى ىقتىن يدۋم بەگ ئۇالغ بى ەن ئدي ا بى  قېتىم ۈد   ن 

 . ۈتلتك سېتىۋالاى   چتشەۈت -ئو مق
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بولۇپ ۈىڭىق كۆك ئدسااااىدى ا ئدپئدق  بتگتن ھادۋا ئىڭتديىن ئۇچۇق

يدۋم بەگ ئى    ئدۈڭى  بى  ڭ  ئىگەرلەپ . بۇلۇۈالر ئۇچۇشااۇپ يترەۈت 

مەلى ە ، يەىە بى  ڭ  ئۇىىا  كەيڭىگە چېتىاا  مېڭىشااااقاد ۈەمشااااەلا  

ئدشااۋدىد ئۆيگە يتگ ەپ كى    ئىڭى  ئدىد ھې ىال يد  ىققد ئۇراپ قويادن 

 .   بەگ ە ئدل   اپ سۇى  ئىننىق گۆش ىدىڭ  ئدت ئتستى     يدۋم

دې    -. . . يدماۇر يد ى  ادى ەكال ۈۇر  م، يول ا د ققەت قى ى  -

 . مەلى ە ئۇچۇق ئدسىدىاد ۈد ا بى  قدر ۋېتى 

دې   يدۋم بەگ مەلى ە كتن  -، مەى  ن ئەىنااااى  ىەڭ مەلى ەم -

ئەماا   ئۆيگە ئاادىشااااىى   –چېچەك ە قىژىىااادىاا ەك كتلتپ قاادراپ 

  !ن  ئدل  ىاد چى اغ كتۈترقپ چىقىد الركېچى، قديتىديىەن

دې    –كېچىنا  مد ىد  ئۇى اقتد كتى ق   مد درسىز! ، بى   م -

 . مەلى ە ئۇىىڭاد ئەركى ەپ قۇشۇمىنىڭ  ۈترقپ

يادۋم بەگ ئەۈ اپىااد قادر ۋېتىا  ئىڭىا  ئدىىڭى  ئدرقد ئېاى      

ەپ مدلاد ئوت ساادلاى   چىقى  كەۈ ىڭىڭ  كۆرقپ دەرھدل ئدۈتىن سااەك 

چتشااااتپ مەلى ىڭ  كىچىا  بدلىڭ  كۆۈترگەى ەك كۆۈترگىڭىچە ئتيىگە 

مەلى ىىۇ ، ئەكى  اا  يەردە قاادپ قۇيۇپ بى ىگە گى ە سااااې ىۋالاا  

قورسااااىقى     ۈوققۇ  ئدي ىق بدلىنااااىڭ  ئۇىتۇ دن ھدل ا يدۋم بەگڭى  

يادۋم بەگ ئديدل  كتن چېچەك ە ۈى ى ى  ، بويڭىااد گى ە سااااې ىۋالا  

 : ەپۇ سور ىدقچ  بول  قدراپ ئۇىىڭ  ن ئ

 !بولىىند ئەۈە مد ديچۇ، مىڭىڭىۇ ۈد   ن چتش تم يوق، مەلى ەم -

كىچى  يدۋم بەگڭى  كت   ، ھد   ال مېڭى ، قۇر ۇيۇم. . . يدق -

 . . . ئۇچد  ا سىز بولىىنىڭىز بولىدي م، يۇر ژ  ادىاىىۇ ئد  قدل  

زى  بولىىناااد ساااى، ئەمىناااە بديدمق  گىپىڭىزى  يدى مرمۋې ى  -

 . . . قويىۋەۈىەيىەن
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قويۇۋېتىڭد ، قادر ڭە سااااىزى  ھې   ئىڭىا  ئدىدم كى    قدلى م -

 . . . مىڭ 

 . . . ئەمىنە مىڭ  سۆيتپ قۇيۇڭ -

 .  ئىڭى  ئدىدم كى    قدلى م. . . يدق. . . يدق -

 . . . بولىڭە ۈىز، يدق كى مەي م -

 . . . قورسىقىىڭ  سىقىۋەۈتىڭىز يدۋم بەگ -

ئدن مەلى ىڭى  بى ىڭ  قۇيىۋېتى  ىۇشاااادل ىقىڭ  يادۋم بەگ شااااۇ

ئىچىگە سااىا مرالىىادن ھدل ا كۆ  ئدل       دادا بولۇش رېئدل ىقى  ن 

پەىى لەىگەى ەك ئۇىى  قورسىقى     بدلىڭ  سىالشقد بدش ى   ئدى  ن 

مەلى ىڭىا  ئادلا   ا ۈىزلىڭى  ئولتۇرمپ قورساااادقتى   بدلىڭى  يترەك 

 ،ك قۇلىقىڭ  مەلى ىڭى  قورسىقىاد يدقت ساۇقۇشاىڭ  ئد  ىاۇسا  بدردە

مەلى ە مۇشاااۇ ۈدپتد چەكناااىز ئىپتىۋدرلىڭىش ۈۇياۇساااى ا يدۋم بەگڭى  

 . . . بېشىڭ  سىالپ ئۇىىڭاد بولادن ئدم اق ىقىڭ  بى  قرقۋاۈدۈت 

ئىڭىا  ئادىىڭىا  يۆۈەلگەن ئدۋا    ن يدۋم بەگ دەرھدل ئورىى  ن 

دۋم بەگڭى  ۈەلىپىڭ  يەردە مەلى ە ي، ۈۇرمپ مەلى ە بى ەن ىوشاالشت 

قويىدسا ىق ئتچتن ئۇىى  پىشادىىنىگە يىڭى  سۆيتپ قۇيۇپ ئدلالھتىن 

 .  ئۇىىڭاد ئدمدى ىق ۈى ى  

يدۋم بەگ شاۇ ئدۈقد مىڭگىڭىچە ىەۈەرگە ۈولادن ۈدغ يول ى   ا سدق 

ئىا ا ا  كاتىاا ق  يااول ياترقپ كەچا ە ياېاقىاان ال  اىەۈا ىا ا ەرىاا  

بې  م -ئۇ ئدد ت  بويىچە ئې ىم.   سااااېتىۋالىا  ادن بد ار د كى    كەل

قى ى  ادن  ەرگەرىى  ئتيىگە كى ى  يېڭى     يېشىل يدقۇۈڭ  ئۇىىڭاد 

 ەرگەر ئاۇسااااتاادم باۇ قاېتىىق  ماادلڭىاا  ئى گى   ىنااااىگە ، بەرد 

ئوىشاااىىدي  ادن ئدالھى ە قىىىەت بدھدلىق مدل ئى ەى ى ىڭ  بى  قدراپال 

 ەن سودا قى ادى ا قەۈئىي يدۋم بەگ ئددەۈتە بۇ كىش  بى، ۈۇىۇپ قدل  
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بەرگىڭىڭ  ئدالۈت  شۇ الشقد  ەرگەر ئۇستدم بۇ قېتىم ، بدھد ۈدالشاىديتت 

ئۇىىاا  قۇلىاااد ىې ىال جىق قە ە  پۇلڭ  ۈۇۈقۇ مپ ئۇى  ئىتتىاا  يولاااد 

 .  سدل  

كتمتشااااتىن ياادساااادلااادن پۇلالرى  -ىاادىاا اى ىق ئى گى   ئاادلتۇن

كتمتش –   ئدلتۇن ئىشاااا ىتەۈت  يېڭ  رمس ھۆكتمىت  ىەلق ئىچىا  

 شااااۇى اق قى ى ، پۇلالرى  يېاىۋې ى  ئورىىاد قە ە  پۇلالرى  ۈدرقدۈت 

كتمتشااا ەر ئدسااادساااەن -ۈتركىەىىناااتدن ۈەۋەلى ى     بدرلىق ئدلتۇن

 .  رمسالرىى  مەركىز   ە  ڭىنىگە كى    ئېقىۋاۈدۈت 

يدۋم بەگ كەچ قدلاىڭىاد قدر ىد  دمكدى ارالر بى ەن ساااود ناااىڭ  

  ىەۈ ى  ەرى  ۈولۇق ۈەيژادرالپ بولادى  ن كېژىن بد ارد ن ۈتگىتىا  ال

كىچى ەپ چىقى  كېتى  ۈدغ ئېاىز      بىۋەۈەر دەپ قدرالادن كىچى  

ئدى  ن ئەۈىناااا  ئەۈتىگەى ە يەىە ئدل   اپ . ئورمادى ىقتد قۇىۇپ قدل  

 .  ۈد      ئتيىگە راۋان بول  

،   دې  يدۋم بەگڭى  ۈد   ن چتشااتپ كەۈ ىڭىگە ۈۆت كتن بوال

مەلى ە بتگتن ئدىشاادم كتن سدىدپ ، بەىىت ە يدر شاد يدماۇرمۇ يد ىى  

ئۇىى  ھېناادبى ا يدۋم بەگ ئەۈە ئەسااى گە يېقىن ، ۈت قك ئۇى ىژدلىى  

لې ىن مەلى ىگە يدۋم بەگ ھد   ال كې ى  ادى ەك ، كى ىش  كې ەك ئى  

قد شئۇىى  يتر گ  سااې ى  بدر دىنااې   ئۇيقۇس  قېچى، بى ىڭى  قدل  

ئۇ يدسااتۇق ئدسااتى     ئدلتۇى  ن يدساادلادن پوسااپۇرلۇق ، بدشاا ى  

، يدىچۇق ساااادئىتىگە قدراپ ساااادئەۈڭى  ئتچتىن ئدشااااقدى ىقىڭ  بى   

ئىڭى  ، ئورىىا  ن ئادسااااتاد ۈۇرمپ ئەيڭەك ى  ئدسااااىد چى اقڭ  يدقت 

ئدىىناااىڭ  ئوياىتىۋەۈىەسااا ى  ئتچتن چى اقڭ  كۆۈترگىڭىچە پۇۈىڭى  

 .  پ سى ۈقد چىقت ئۇچى ا يىڭى  دەسنە

 ۇ  ۈاادغ شاااادمى   مەلى ىڭىاا  يېپىڭچىنااااىڭ  -كېچىاا      ۇ 
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پۇال  ىتىاا  بوش چىگى گەن يااد  ىقىاا  ن چىقىاا  قاادلااادن سااااۇمبۇل 

ھۇشااژدر يدۈقدن قدرا بويڭدق ئى  ئۇى  . چدچ ى  ڭ  ھەريدىاد سااى  ىژتت 

ا مەلى ە قدر، كۆرقپ قۇي  قىڭ  شااااىپاد الۈقىڭىچە ئۇىىا  يېڭىاد كەل  

بى ەن بى گە ئۇيڭى  ئدل       قويۇق ئوت بدساااقدن دۆ  تك ە  بويڭدق

ئدسااااىدى     ، چىقىا  يادۋم بەگڭىا  كې ىا  اادن يولاد قدراپ ۈۇرد 

ۈولۇن ئااديىۇ ىۇدد  مەلى ىڭىاا  كۆ  ىڭ  چتشااااەىگەىاا ەك پتۈتن 

 .  ئەۈ اپڭ  كتى ق دەك يۇرمۈۇپ ۈۇراۈت 

ۇ ۈېۋىىمەلى ە يورمق ئدي  ڭاد قدر ىدسااااتىن چى اقڭى  پى ى ىڭ  

كتچەيتىاا  ئۇى  بى  قۇلىاا ا كۆۈترگىڭىچە دۆڭ ئتسااااتىاا ە ئۇ مىاا  ن 

ئترە ۈۇرمپ بې   ۈدلادن مەلى ە چى اقڭ  يېڭى     ، ئۇ من ئترە ۈۇرد 

چوڭ قۇرام ۈدشااڭى  ئتسااتىگە مۇقىى اپ قۇيۇپ ئۆ   يدى     كىچى  

قاادرا بويڭاادقىۇ مەلى ە بى ەن ۈەڭ ، قۇرام ۈاادشااااقااد كى ىاا  ئولتۇرد 

ىى  مەلى ە ئۇ،   شاااىپد  ىتى  ئۇىى  يېڭىاد كې ى  ئولتۇرد قۇي  قىڭ

بۇ ىىال ئومدق ھەركىتى  ن  وق ىڭى  ئۇىى  بېشااااىڭ  سااااىالپ ئۇى  

ۈۇيۇقنااىز قدرا بويڭدق ئدل   ۈەرەپ ە بېشااىڭ  سااۇ مپ بى  . ئەركى ەۈت 

مەلى ە قاادرا ، دە ئۇچقاادىاا ەك يتگترقپ كەۈت -ئى  ىڭ  قاادۋاپ قۇياا  

ترقپ كىتىشااااىاا  ن ياادۋم بەگڭىاا  قااديتىاا  بويڭاادقڭىاا  بۇىاا اق يتگ

ئۇ ىۇشاااادل ىقىا  ن قۇرام ۈادش ئتسااااتى     ، كەلگەى ى ىڭ  بى ا  

 .چى اقڭ  قۇلىااد ئې ىا  ئېگىز كتۈترقپ ئى    يادىاد يىڭى  پۇال الۈت 

يدۋم بەگ ئەسا ى ە كېچىنا  يول مد ىدس ىق ىىژىتىگە كەلگەن بولنىىۇ 

  قاادلااادى ىق  ئتچتن ئۇ لې ىن بۇ كېچە يورمق ئاادياا  ڭاااد ۈو  ا كى ىاا

 .  مەشۇقىڭى  يېڭىاد ئدل   اپ بۇ ىەۈەرگە ۈەۋەك تل قى ادن ئى  

يدۋم بەگ يى اقتى   ۈۆپى ى تە مەلى ىڭى  ئۆ  گە ساااادقالپ چى اغ 

ئد اىچە قدرا بويڭدق ، كتۈترقپ ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرقپ ئېتىاد قدمچد سدل  

ئۇ ئدۈتىن ، قۇي  قىڭ  شااااىپاد شااااىتىا  ئۇىىا  ئدل  اد كى ى  بول  
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. سااااەك ەپ چتشااااتپ ئدم اق ئىتىڭ  قۇچىقىاد ئې ى  ئۇى  ئەركى ەۈت 

 .  ئدى  ن يەىە ئېتىاد مېڭى  سترئەۈڭ  ۈىزلەۈت 

يدۋم بەگ بى ەن مەلى ە ىۇدد  كۆرقشىىگى   ىەچچە يىل بولادن 

گ يدۋم بە، مەشۇقتەك ىدھديىت  قىز ىن قۇچدق ىشى  كۆرقشت –ئدشىق 

ك ەرىىىۇ چتشااترمەسااتىن ئدۈڭ  ئۆيڭى  ئدت ئتسااتى     ىەرسااە كى ە

ئادلا  ا     قادر ااديااد بد الپ قۇيۇپ مەلى ىڭ  يەىە ىوشااااالشااااقدن 

، چېاىا   ىگە ئوىشاااادش قۇچىقىااد ئې ى  ۈو   نااااىاد كۆۈترقۋال  

مەلى ىىۇ ئەركى ىگىڭىچە ئى    قۇلىڭ  يەىىال ئۇىىاا  بويڭىاااد گى ە 

يېقىاا  ۈۇرمپ  مەلى ە ئۇىىاا  قۇلىقىاااد ئېاىز ڭ ، سااااې ىۋالاادن ئىاا  

 بۇى  بى گەن، ھۇج  نااااى ا ئىڭى  ئدىىنااااىڭى  بدرلىقىڭ  پىچى لى  

يادۋم بەگ كتچ ە ۈولادن بى  قۇلى ا مەلى ىڭ  قۇچدق ىاىڭىچە كتۈترقپ 

ۈاۇرمپ يەىە بىا  قاۇل  بى ەن كەيڭىگە كى  ۋالااادن قاادرا بويڭاادقڭ  

ى  ڭئدى  ن مەلى ىڭ  كتۈترقپ ئۆيى. ئېڭىشاىپال ئۇۋ نىاد بد الپ قوي  

چۆپ قۇيى  ادن ئۆيگە ئەكى    شاااۇ يەرد    -ىې ىال كەيڭى     ئوت

 . . .يۇمشدق چۆپ دۆۋ نىڭى  ئتستى ە يدۈقۇ د 

ئاادر اا  ان ئىا ا ا  ھەپاتە ئاۆۈااتپ مەلىاا ە كااتن چېچەكڭىاا  

بى  كتى  ئىڭى  ئدىد ، بۇشااااىڭىا  اادن چېاىىۇ يېقىڭ ىشااااىا  قادل  

ىى  بە ەى ى  ڭى  يدۋم بەگڭ  چدقى    ۈۇ ۇۈقد ال  ىەۈ ى  ىەرساااى ەر

ۈتلتكڭ   اپاادس قى ىۋې ىشااااڭىاا   –كەم ئىا ەىا ى ىڭ  يەىە ئو مق 

يدۋم بەگ ۈد   ن چتشااااتپ ئۇالرى  ۈولۇقالي  ادن . ال  ى ىقىڭ  ئېژتت 

 .  بول  

-يدۋم بەگ ۈد   ن چتشاااى  ادن كتىڭى  ئدل  ڭق  ئدىشاااىى  ئەر

ە ىچبى  ا  ن ئدي   ىشااااقد كت   قىژىد  ئۇ مىا-ىوۈۇن ئى  ىژ ەن بى 

بى  چد  ا يدۋم بەگڭى  كت   ئۇيقىاد كېتى  . . . پدرا  ىشااااى  يدۈت 
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چتشى ە يدۋم بەگ ستي  ست قك ، دوسات  پدشاشدىدىڭ  چتشەپ قدل  

سۇ ، بى  دەريددا مەلى ە كتن چېچەك بى ەن سدل ھەي ەپ كېتىۋاۈقۇدەك

بۇ چد  ا ، بدر دىناااې   ئۇلاىژى  ئۇالر ساااادلڭ  ۈوىتىتدلىد  قدلاۇدەك

پدشاشادىدن قى  دقتد پەي ا بولۇپ قۇلىڭ  سۇىۇپال ئى  ەي ەىڭ  دوسات  

 . . . سدالمەت چىقى  ۋالاۇدەك-قى  دققد سدق

ياادۋم بەگ دەل مۇشااااۇ چااد اا ا ئۇيقۇسااااىاا  ن ئوياۇىۇپ كېتىاا  

ئۇىى  دوساات  پدشااشاادىدىڭ  بەك اق ، چتشااىڭى  ئديىاىڭ  كۆرەلىى  

نااىگە بېشااىڭ  ئۇ كت  ڭ  ئدسااتد ئېچى  مەي  ، كۆرقۋالاۇساا  بدر ئى  

قۇيۇپ ئۇىالپ قادلاادن مەلى ىڭىا  چېچىڭ  يىڭى  سااااىالپ دوساااات  

مەلى ە يدۋم بەگڭى  ئۆ  ڭى  . پدشاااشااادىدىڭ  ئويالپ كت  ڭ  يۇمىى  

چېچىڭ  سااااى ىشااااىاا  ن ئوياۇىۇپ ئۇىىاا  ئۇى ىىااد  بى ىىىە ىىژاادل 

 .  قى ىۋاۈقدى ىقىڭ  سە د 

لى ە دېاا   مە -ىىىى ەرى  ىىژاادل قى ىۋاۈىنااااىز ياادۋم بەگ؟ -

 .  يدۋم بەگڭى  مەي  نى  ن بېشىڭ  ئدلىد  ۈۇرمپ

ئى  ىىىز دەريددا سدل ، دوساتۇم پدشاشدىدىڭ  چتشەپ قدپتىىەن -

  ئۇ ئى  ىىىزى، بى ەن كېتى  بې    سدلڭ  ۈوىتىتدلىد  قدلادن ئى مق

دې   دوسااتىڭ  سااېاىڭادن يدۋم بەگ  –قى  دققد ئدچىقى  قوياى ەك ! 

 .  ئېاى  بى  ئو  ۈدرۈى 

ئۇىى  روھ  ، ئۇلۇغ ئادلال  بىزى  ئۆ  پادىادھىا ا ساااادق ىاۇدەك -

 .  بىزگە مەدەت قىپتۇ يدۋم بەگ

، مەن پدشاشادىدى ەك يدىش  يىگىتڭ  ئۆم قم ە ئۇچ اۈىىادىىەن -

   .بە   ە ئۇى  ئىڭندىالر ئدر نىاد چتش ەن ىېز  مى ىن دەپال قدلىىەن

 ئۇىىڭاد، شااااۇىا اق پدشااااشاااادىدن ىدى اى ىقڭى  كت   ئى   -

 . . . يدمدىالرىى  كت   ۈەگ  
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ىاادۋادا مەن جەىڭىت  بولناااادم مەىاا  ن ىېىە ۈەلىپىاا  باادر دەپ  -

 سور ند ىېىە دەي  ادى ىقىىڭ  بى ەمنىز مەلى ەم؟

 دەپ بېقىڭە قېڭ ؟ -

 . . . مەن ئدلالھتىن پدششدىدىڭ  ۈى ەيتتىم -

مەلىا ە ياادۋم بەگڭىاا  بۇ جاادۋابىڭ  ئااد الپ دەرھاادل ئۇىىاا  

بېشااااىڭ  كتۈترقپ ئۇىىڭااد ۈى ى ىا  قدر    ئدى  ن مەيا  نااااىا  ن 

بەگ يدۋم . چى ايىڭ  ئۆمچەيتىا  يدۋم بەگ ە كەيڭىڭ  قى ى  يېتىۋال  

مەلى ىڭىا  بۇ ئومادق قى ىقى  ن كتلتپ كېتى  ئۆرقلگىڭىچە مەلى ىڭى  

 .  ئۇ ۈەر پىگە ئۆۈتپ ئۇى  بد   اد بېنىۋال  

لې ىن سااااىز ئۇ ، ئەلۋەۈتە بېشااااى ا سااااىزى  ۈى ىىەكچ  ئى  م -

 شۇى اققۇ؟، دمىژدد ىۇ مەى  ن ئدي   ىدينىز

 ،مەلى ە يادۋم بەگڭى  ھەقىقەۈەن ۋ ج اى ىق يىگى  ئى ەى ى ىڭ 

ئۇىى  دوسات  پدشاشدىدىڭ  ىەقەدەر يدىش  كۆر   ادى ىقىڭىىۇ ئوب ان 

بى ەۈت  شاۇى اقال مەلى ە يدۋم بەگ بى ەن پدششدىدىڭى  دوست ۇقى  ن 

ق  گەپتىن ئۇ ئەمەلىژەۈتە ۈەسااااى لىڭىاا  ىوش باادياادم، پەىى لىڭەۈت 

بولادن بولنااىىۇ لې ىن يدۋم بەگ بى ەن قەسااتەن ئۆچەكىشااى  ئۇىىڭاد 

شۇ د مەلى ە دەرھدل يدۋم بەگڭى  مەي  نىگە . ئەركى ەپ قويادن ئى  

 .  بېشىڭ  يەىە ئې ىۋې ى  ئۇىىڭاد ئەركى ىگى   ۈۇرد 

دې    -رسااىزمۇ؟ مەلى ەم سااىزگە بى  گەپڭ  د نااەم مدقۇل د ژە -

 .  يدۋم بەگ مەلى ىڭى  چېچىڭ  قۇل بدرمدق ى  اد يۆگەپ ۈۇرمپ

دې   مەلى ە ئۇىى  مەي  نىگە  -. . . ئدل   بى ەن ئد الپ بدقد  -

 .  بېشىڭ  چى  يېقى 

 . . . ىدۋادا بدلىىىز دمىژد د كۆ  ئدچند ئۇىى  ئىنىىڭ  -
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    ىق گەپ ئۆۈ ەى ە بۇ ۈو، ئىناااىىڭ   اد  ىېىە قوياۇ ىز بدر -

 . . . قى ندم كتلتپال ۈۇرمۋال  ڭىز

 . . . ئىنىىڭ  پدششدىدن قوياۇم بدر مەلى ەم سىزىىڭچە -

مەلى ە ئى  ڭىاا  پەر شااااتىاا ەك ياادىشاااا  ئااددەم ى ىاا  ن بەكىۇ 

كتىگە ياادىشاااا  كۆرقپ -ئۇ ياادۋم بەگڭ  كتىاا  ن، ئىپتىۋاادرالىاا  

 .   ىۋال  ئۇ مۇشۇ ۈدپتد ئۇ ئى  ڭ  ۈېۋىىۇ چى  قۇچدق، قې ىۋاۈدۈت 

 ىدۋادا قىز ۈۇ ندمچۇ؟ -

ىدى اى ىقڭى  شدھزاد نىڭ  ۈۇ ىنىز ، يدق ساىز ئو ۇل ۈۇ ىناىز -

 سىزىىڭچە بۇ ئىنىم بۇالم   ەن؟. مەلى ەم

ۈدغ يۇلى ا كېچىن  مد ىدس ىققد ، ئەمىنە مد د ۋەدە بې   ، بۇپتۇ -

 . . . ۋەدە بې   

بولۇپ ئۇى  يدۋم بەگ مەلى ىڭى  بۇ جدۋابى  ن ئدلەمچە ىۇشاااادل 

–ئۇالر يەىە ھەشااااقىپىچەكتەك ئى مدش ، باد   ااد چىا  بېنااااىۋال  

 . . . چى مدش بولۇپ كەۈت 

لې ىن بۇ ، ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە يدۋم بەگ يەىە سااەپەرگە ئدۈالى  

، قېتىم ئۇىىاا  كۆ    ىىىىشااااقىاا مر بى ىىاال ىۇشاااادل ئەمەس ئىاا  

 ن ىن ئۇ ۈد  لې . مەلى ىڭىڭىۇ ئۇىىڭ  ن ئدي   اۇسااا  يوقتەك قىالۈت 

 .  چتشتپ ال  ىەۈ ى  ەرى  ئدچىقىىند بولىديتت 

يدۋم بەگ ئۇالر بى ەن ىوشاا ىشااى  چېاى  يول  ن چتشااتۋاۈقدى ا 

ئۇ ئۆ  ڭىاا  ، مەلىا ىاڭىاا  كۆ  ىڭ  بى ىىاال ۋەھىىە قاادپ ىۋالاا  

ۈۇ ۇۈى  ن ئەىنى ەپ قدل  ىۇ يدك  ۈدغ يۇلىڭى  ىەۈى    ن ئەىنى ەپ 

ڭ  قاديتاد كۆرەلىەيا  ادى ەك بى  ىىل قادلا  ىۇ ئىشااااقى ىا  يادۋم بەگ

ئۇىى  شااااۇ ۈدپتد يدۋم بەگ بى ەن ۈد ا بى  ، سااااىز ىااد كى ىا  قدل  
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شۇ الشقد ئۇ يى اقالپ كەۈ ەن ، قۇچدق ىشى  ىوش ىشىۋالاۇس  كەل  

ياادۋم بەگ بى ەن يەىە بى  قېتىم كۆرقشااااتۋې ىش ئتچتن ئۆيىڭىاا  

 ە مېڭى  چتشتپيېڭى     ساۇ ئې ى  چىقى  ادن چېاى  يول  ن ۈەسات

ئىڭى  ئدىد ئۇىى  مەىنى  ڭ  چتشىڭى  كۆ  گە ئىننىق يدش ، كەۈت 

 . ئدلاىڭىچە ئۇىى  كەيڭى  ن ئەگىشى  چتشت 

چېاى  يولاا ا ئاادۈ ىق چتشااااىۋاۈقاادن ياادۋم بەگ ئېاى  ىىژاادلڭىاا  

ئۇ ىېىە ، ۈەسااااى  اا ە ئېتىڭىاا  ۈوىتاادپ قاادلااادى ىقىڭ  سااااە مىاا  

تۈترقپ قدر ۋ    ئدل   ا مەلى ە بولادى ىقىڭ  بى ىش ئتچتن بېشااىڭ  ك

يدۋم بەگ ئدۈتىن دەرھدل سااااەك ەپ چتشااااتپ ، يىاالمنااااى اپ ۈۇرمپتۇ

مەلى ە كت    ن ، مەلى ىڭىا  ئادل  اد بې    ئۇى  چى  قۇچدق ىۋال  

ۈاادرامالپ ئاادققاادن ياادشااااڭ  ياادۋم بەگ ە كۆرسااااەۈىە  ئاادلقىڭ  بى ەن 

  ڭى     ئدۈىنيدۋم بەگ شۇئدن بوي، سترۈىۋېتى   ور اد كتلتمنى    

بەرگەن ۈۇمدرى  يىشى  ئې ى  مەلى ىڭى  بويڭىاد ئېنى  قۇيۇپ ئۇلۇغ 

ئدلالھڭى  ھەمىە ئىشااڭ  ئدساادن قى ى  ادى ىقىڭ  ئدلال  ىدلىنااد ىەچچە 

كتىگە قدلىديال يەىە قديتى  چىقى  ادى ىقىڭ  ئېژتى  مەلى ىگە ۈەسەل   

 .  بەرد 

قدلادن ھدل ا ئۇىى  شااۇى اق قى ى  يدۋم بەگ بى  كت   مەلى ى ە 

ئۇالر بۇ ىوشاا ىشااىشااڭى  ئۆ لى  ڭى  ھديدۈى     ، بى ەن ىوشااالشاات 

ئەڭ ۈەسااااى لىا  شااااۇى اقال ئەڭ ئدىى ق  قېتىى ىق ىوشاااا ىشااااىش 

 .  ئى ەى ى ىڭ   اد ال بى ىەيتت 

 

*      *      *      *      * 

 

ۈتلتك سااااېتىۋالاى   -ئۆۈ ەن قېتىم ياادۋم بەگ ۈااد تۇراد ن ئو مق
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 ە ئۆ  ڭى  كوىد چۆپقىت  بولادن  ەرگەر ئۇسااااتدماد بى داىە چتشاااا ەى

بۇ  ەرگەر ئۇسااااتااد گەرچە گۆھەر ، يېشااااىاال ياادقۇت بەرگەن ئىاا  

ئتىچى ەرى  ئدىچە ۈۇىۇپ كەۈىىنىىۇ لې ىن بۇى اق چو  ۇقتى   يېشىل 

ۇ د ئۇ ش. گۆھەرىى  ھىنادپناىز پۇلاد يدراي  ادى ىقىڭ  پەرە  قىالاليتت 

قاادپ بۇ گۆھەرى  ۈااد ا پۇل قى ىش ئتچتن ئەۈىناااا  دمكىاڭىڭ  ۈااد

 -ىادىا اى ىقڭى  ئۆ  ۋاقتى     پديتەىت  بولادن ئەڭ چوڭ شااااەھى  

چتى   چوڭ شەھەرد    دا  ىق ، ئدساتدىە شەھ  گە قدراپ يول ئدل  

جدۋاھى  پورمشاااالرال بۇ مدلڭى  قەدر ڭ  بى ەۈت  ھەم ئۇىى  قىىىىتى ە 

 .  پۇل چىقى االيتت 

رگە يىتىاا  كەلگەىاا  ن كېژىن ئاادۋات  ەرگەر ئۇسااااتااد شااااەھە

رەسااااتى     ئۆ  گە ۈوىۇش بولادن چوڭ بى  يېاى  ساااادق ىاۇچىڭى  

 .  دمكىڭىاد ئدل   اپ كى    كەل  

بۇ دمكادىڭىا  ىۇجاديىڭ  گەرچە شااااەھەردە ىادم  ئادۈادلادن بد  

بولىىنىىۇ ئەمىد ئۆ   مەك ە مۇكەررەمگە ىەچچە قېتىم بې    كەھبىڭ  

. گەن يول  راۋان ۈوققۇ   ۈەل ھدج  كىشااا  ئى  ئۆ  كت   بى ەن كۆر

ئۇ ئۆ  دمكىڭىاد جى د ي كى گەن بۇ يى اق سااااەھ الىق كوىد مېھىىڭىڭ  

دە ئۇى  ئۇدمل -كۆرقپ ئۇىى  ىېىە مەقنااااەۈتە كەلگەى ى ىڭ  پەم ى  

ساادئەۈتىن كېژىن  ەرگەر –بى دەم ى  ساادالم ، ئدرقد ھوي ىاد بدشاا ى  

 :ئۇستد ئۆ   ئېاىز ئدچت 

يېقىڭاا ا قۇلۇماااد ۈېپى اۇسااااىز بى  ۈاادل گۆھەر ، دج  ئاادكاادھاا -

 ،كۆ  تم يەىىال سى ىڭ  ۈدرۈى  ئۇدمل يدى ى  اد ئەكى ىشىم، چتشىۋې  

دېاا    ەرگەر ىۇپنااااەى ىاا  بى ەن كتلگىڭىچە قۇلىاا     كىچىاا   –

 . يد  ىققد ئورالادن مدلڭ  ھدج  كىشىگە سۇىۇپ

 اق چد  ا يدىشاااا  قىپنااااىز دوساااات ۇق د گەىڭ  مدىد مۇشااااۇى -
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، جادھادىڭى  قدى اق بولۇپ كەۈ ەى ى   سااااىزگە ئديدن، يەۈ ت گتلتك

قېڭ  مەن كۆرقپ ، د ققەت قى ىىنادق ئدران ۈۇر ىىز قدرا بدال د ئتس ى  

دېاا   ھاادجاا  ۈتگتىچىڭ  يەشاااا ەچ قۇلىاا     ماادلڭ   -باادقااد !

 . مەىنىتىىگەى ەك قىژدپەۈتە

 رقپ بدشااتدھدج  ۈتگتىچىڭ  يىشااى  ئىچى     يېشااىل مدلڭ  كۆ

كېژىن يدقۇۈڭ  قۇلىاد ئې ى  ، ئۇى  ساااادىتىىى ىن دەپ ئويالپ قادل  

د ئۇىى  راساات ىقىا، كۆ  گە يېقىن ئەكى ى  قۇيدش ىۇر اد ۈۇۈۇپ بدقت 

جە م قى ااادىاا  ن كېژىن ئۆ  ڭىاا  ھەي ان قاادلااادى ىقىڭ   ەرگەرگە 

چاادىاا مرمااد  ئىچ ى   ئتيىگە كى  اا  بى داىە لوپااد ئەيڭەكڭ  كتۈترقپ 

قىاا  ياادقۇۈڭ  يەىە قااديتىاا  ن ئىڭچى ى ىاا  بى ەن كت  تىشاااا ە چى

ئدى  ن قۇلى     بۇ يېشااااىل يدقۇت بى ەن قۇلى     لوپد ، بدشاااا ى  

دەرۋەقە لوپااد ئەيڭەكڭىاا  يت  اا ە ئىڭچى ە ، ئەيڭەكڭ  جىجىالپ باادقت 

دېىەك بۇ يېشااااىل يدقۇت ھەقىژق  ئدلىدس ، بى  سااااىز ق پەي ا بول  

  ە بۇى اق چو  ۇقتى   يېشاااىل ئدلىدساااڭ  ھدج  ئۆم ، بولۇپ چىقت 

ئۇىى  ئتسااتىگە ئۇ بۇى اق يېشااىل ئدلىدسااڭى  ، كۆرقپ بدقىىادن ئى  

كەم ئۇچ اي  ادى ىقىڭ  كىشااااى ەرىى  ئېاىز   ڭال -ىادھاديىت  كەما  ن

ئۇىى  چى ايىاد كتل ە يتگترقپ  ەرگەرىى  دولىناااىاد . ئد  ىادن ئى  

 .  مۇشت ى  

دېاا   ھاادج   -قاادىچىڭ  بې ە ؟مې ىڭاااد ، قېڭ  دوسااااتۇم -

 .  ىۇشدل ىقىڭ  ئىچىگە يۇشۇرمپ

 ەرگەر ئدلىدساااڭى  سااادىتد ئەمەسااا ى ىڭ  ھدجىڭى  ھى ىگەرلى  

چىقىا  ۈۇر ادن كۆ لى  ا  ن ئادلالقدچدن بى ى  قدلادچقد بوش يەرد ن 

 : چتشىى  

بۇى اق مدلڭ  ، ساى   بۇ ىىل سود ڭ  قى ى  كتىتك ھدج  ئدكد -
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ئەمەس پتۈ تل يەۈتە ئىق ىى  ن ئىزدەپ ۈدپىدق  ىدى اى ىق ۈەۋەسى  ن

بدشااقىالر بۇ ئىشااڭ  ، شااۇ د ئۆ لى   بى ى  بى ىىىە دېگەيال، بى  ئىش

 . . . ئد  ىند مد د بى  ئۆمتر قدر ىدي م

دېگەن سااااۆ ى  ئۇر ۇلۇق قى ى  ئېژتقدچقد « بدشااااقىالر» ەرگەر

ەك ئەمەلىژەۈتە ئۆ  اا ، ھاادجىڭىاا  يتر گ  بى  ئااد  جىاى اا اپ قاادلاا  

ھدجى  ن مىڭىڭى  متلتكىڭ  بى  قى ادن ۈەق   د ىۇ بۇ يېشىل ئدلىدسقد 

ئۇ ، ھدجىڭى  ۈۇرمپ كدل ىنااااىاد بى  ىىژدل كەل  ، چىقىشاااادلىاديتت 

دەرھدل  ەرگەرى  ئۆي ە بى دەم ئولتۇرمپ ۈۇرمشىڭ  ئۆ  ڭى  يېڭى     

ىە  پۇلڭ  بدشااقد بى  دوسااتىاد بى    ۈۇر دى ىقىڭ  شااۇ د بۇ گۆھەرى  

ىىڭااد كۆرسااااىتىا  ۈۇرمپ پۇلڭ  ھاد   ال ئەكى ىا  بې    ادى ىقىڭ  ئۇ

 . جې ى ەپ ئۆي  ن چىقى  كەۈت 

ھدج  ىدھديىت  ئدل   اش شااەھەرىى  مەركىز      ئى گى       

ئوردا دەرۋا  ناااا  ئدل   ا . ىدى ىق ئورد ڭى  ئدل  اد كى ى  ۈوىتى  

ىتىڭى  رمس ئەساااا ەرلى   پوسااااتاد ۈۇر ۋاۈقادن بولۇپ رمس ھادكىىىژ

ھەربىي بدش قۇمدى اى  مۇشاااۇ يەرى  ئىش بىجى  ش ئورى  قى ىۋالادن 

 .  ئى  

ھدج  ىۇشاادمەت بى ەن قۇرال ىق پوسااتقد يدىچۇقى     پترلىشااى  

ئۇالر ئۇى  ئورد اد ، كەۈ ەن بى  ۋاراق قە ە ى  ئې ى  كۆرسااااىتىۋې  

ھاادج  قەد ىىڭ  ۈىزلىتىاا  ئۇدمل باادش گىڭې ال ، كىا گات  اۋەۈت 

ق قەسااااى ىى  ئدل  اد كى ى  ۈوىتى   ۋە ئىشااااى  ۈتۋ  ە ۈۇرمشاااا ۇ

ۈۇر ادن قادراۋملااد ئۆ  ڭىا  بدش گېڭى الڭ  مۇھىم ئىش بى ەن ئىزدەپ 

قدراۋمل ئۇىى  ئىنااىىڭ  سااور ۋې ى  قەسااى گە ، كەلگەى ى ىڭ  ئېژتت 

كى    كېتى  ھديدل ئۆۈىە  چىقى  ئۇىىڭاد يول بدشالپ ئۇى  گىڭې ال 

 .  كى د  ۈۇرمش ۇق ئۆيگە بدشالپ
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ىدم ساااىىىز كەلگەن گىڭې ال ىىزمەت ئتساااتى ى ە بدش چۆكترقپ 

ئىشاااا ەۋاۈقدن بولۇپ ئۆ  ئىچ  كتچ تك ۋوۈ د پۇر قىاد ۈۇلۇپ كەۈ ەن 

گىڭې ال ئۇى  ، ھاادج  گېڭې الاااد كتچتك ىڭىاا  ساااادالم قى اا  . ئىاا  

 .  ىوشژدقىىادى ەك كتۈىۋال  

  قۇلۇماد بى، ەئۆ لى  ڭ  ئىزدەپ كې ىشااىى ، گىڭې ال جدىدپ ى   -

ئاۆ لى  ڭىاا  مااد ااد قى ىاا  كەلگەن ، ۈاادل گاۆھەر چاتشااااىاۋېاا  

ئدۈى ارچى ىق ى  ڭ  شاااۇى اقال ئۆ لى  ڭى  يدىشااا  مدل چتشاااناااە مد د 

ئادلا   بى ەن كۆرسااااەت دېگەن سااااۆ لى  ڭ  ئىنااااىى ە ۈۇۈۇپ بۇى  

دېا   ھاادج  –كۆرقپ بادقنااااىال ئادلىژ ى  ! ، ئادلا   ى  ااد ئەكەلا  م

 . گتىچەك ەىگەن يد  ىقىڭ  ئۇىىڭاد سۇىۇپدمدمقالپ قۇلى     ۈت

گىڭې ال ۈتركىەن ۈى ىڭ  بۇ ىدى اى ىققد كى مەساااڭى  ىەچچە يىل 

ئدل   ا يۇقى  ڭى  پىالىىاد ئدسااادساااەن پىشاااشاااىق ئتگەىگەن بولادچقد 

گېڭې الاد ھدجىڭى  بۇ ىەۋ    . ۈتركىەىچىڭ  بىىدالل سااااۆ لىژەلەيتت 

مپ ۈتگتىچىڭ  قۇلىاد ئې ى  ئادالھىا ە بى ىڭىا  ئورىىا  ن دەرھادل ۈۇر

 . يەشت 

ئۇ ، ئۇ يېشاااىل ئدلىدساااڭ  كۆرقپ ئۆ  كۆ  گە ئىشاااىڭەلىە  قدل  

ئادلىادسااااڭ  قۇلىا ا ۈۇۈقىڭىچە دې  زە ۈتۋ گە ئەكى ىا  قۇيادش ىۇر اد 

ئادىا  ن ىۇشاااادل ىقتد قى اى   قى ىق ۈدپدلىد  ھدجىڭ  ، ۈۇۈۇپ بادقت 

 .  بې    قۇچدقالپ ئۇى  ۈەب    ى  

، مدىد ئەم   مىڭى  دوستۇم ەك ئىش قى   ڭىز، ھدج يدرايناىز  -

دېا   گىڭې ال ئادلىدسااااڭ  ۈوىتىىد  كۆ  گە  -دە اد ىېىە ئادلىنااااىز؟

 . سترۈتپ

ئۇىى  بدھدساا  سااەل ، مدلڭى  ئىگىناا  ھد    ساادقالپ ۈۇر  م -

ھدج  گېڭې الڭى  ئدچچىقىڭ  كەلتترقپ  -. . . شاااۇ د، ئتر  ەك قى ى م
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 .  دىى  ڭ  ئېژتدلىى  قويىدس ىق ئتچتن سۆ  ڭى  ئ

ئۇىىا  ئادل   ا بۇ دۆلەۈتە ، گىڭې ال ئۇ گەپ ە قۇالق ساااادلىىا  

-ئىشاااا ىتى ىۋاۈقاادن قە ە  پۇل ھېچڭىىە بولۇپ ئۇىىڭاااد ال  ى  ئاادلتۇن

شاااۇ د ئۇ ھدجىڭى  دولىناااىاد مۇشاااتالپ . يدقۇت ئى  -لەئ  ، كتمتش

  قۇيۇپ ئىچ ى  ا     ئۆيگە كى  ا  كېتىا  ئى    ۈد در پۇل ئدچىقى

ھدج  كۆ  ئدل       بۇىچە جىق پۇلڭ  ، ھادجىڭىا  ئادلا  ا ا قويا  

كۆرقپ چتش كۆر ۋاۈقاادن بولىااد  يەىە دەپ ئۆ  ڭىاا  قۇلىڭ  ئۆ   

 .  چىى اپ بدقت 

، بۇ مىڭىاا  سااااىزگە قى ااادن ئااد راق كۆ  تم، ئې ىاا  بۇرادەر -

دېا   گىڭې ال ھادجىڭىا  ھديدجدى  ن  -سااااىزىىڭچە بۇ پۇل يىتەرمۇ؟ 

 .  ەن كۆ  گە قدراپيو ىڭدپ كەۈ

دې   ھدج  . . . يەۈىەم  ادن گىڭې ال ئدلىژ ى  ، يەۈىەم  ادن -

 .  ئۇىىڭاد ھىجدياىڭىچە ىۇشدمەت قى ى 

 !بۇى  ن كېژىن ھەم درلىقىىىز ۈېۋىىۇ كتچەينۇن -

 . . . ئۇى اق بولند مەن مد د ، چدۈدق يوق ئدلىژ ى   -

ۇ شااا، ىداليتت  گىڭې ال ھدجىڭى  بۇ يەرد ن ۈىزراق يۇقى ىشاااىڭ 

 .ۈدپتد ئۇىى  ىۇشااادل ىقتىن ۈوۋالپ ۋارقى  ۇسااا  كى ى  كەۈ ەن ئى  

شاااۇ د ئۇ ھدجىڭ  ئىتتى  ئۇ مۈۇپ قۇيۇپ يېشاااىل ئدلىدساااقد قديتى  ن 

ساەپ ساې ىشاقد بدشاالپ ئۆ  ڭى  كىتدب جد  نى  ن مەىنۇس ئدلىدسقد 

 .  ئدئى  رمسچە قدمۇسڭ  قۇلىاد ئدل  

ىڭىچە ئورد اا  ن چىقىاا  ئۇدمل ھاادج  ئى    ۈااد اادر پۇلڭ  يتۈ 

دمكىڭىاد كەل   ئدى  ن دمكدن ىىزمەۈچىنىگە دمكدىڭ  ۈدقىۋېتى  دەم 

ىىزمەۈچ  ئىشى ڭ  ۈدقىۋېتى  كەۈ ەى  ن كېژىن ، ئې ىشاىڭ  بۇي    

ئۇ ئى    ۈاد ادر پۇلڭىا  بى  يې  م ۈاد ادر پۇلڭ  ۈىقىا  قۇيۇپ قادلادن 
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قالپ ئولتۇر دن  ەرگەرىى  يې  م ۈد در پۇلڭ  كتۈترقپ ئدرقد ھوي ى ا سد

 .  ئدل  اد قوي  

، ۈدڭ قدل  - ەرگەر ىادلتىڭ  ئېچىا  ئىچىا     پۇلاد قدراپ ھدڭ

كەيڭىگە قادر ۋەۈ ەى  ن كېژىن -ئادىا  ن ئاديالىاادىا ەك بولۇپ ئادلا  

 : ھدجىاد دې  

 ھەمىىنىڭ  ئدالم  م ؟ -

 ،شااااۇىچە يى اقتىن ئد  جدپد بى ەن كەلىى  ڭىز، ئې ى ، ئې ى  -

 . . . قدلاىڭ  كۆ  تم ە بدر، دقىتىڭىزدە بولىى  الي

 ەرگەر شااۇى اق  -سااەت بول  !، يۇقنااۇ ھدجىم ئدكد، يۇقنااۇ -

د گىڭىچە ئااد ىز  قۇلىقىاااد يىتىاا  ۈااد اادرد    پۇلڭ  ىۇدد  ھااد   ال 

 .  بى س  ۈدرۈىۋالى  ادى ەك مەي  نىگە چى  بدست 

ئۇدمل  ،بۇى  ن كېژىن يەىە ئېناااىل مدلالر قولىڭىز د چتشاااناااە -

دېاا   ھاادج   –ئەجى  ڭىزى  ھەرگىز يەردە قويىااديىەن ، مىڭ  ئىزدەڭ

 .   دداياىڭىچە ئۆ  ڭ  كۆرسىتى 

 ەرگەر ىۇشاااادل ىقىاا  ن ھاادجىاااد ۈت قكىۇ ىوش د ىە  چىقىاا  

ھدج  ئۇى  يولاد سااې ى  قۇيۇپ ئىشااى  دەر ز  ەرى  مەھ ەم ، كەۈت 

 .  د بدش ى  ۈدقدپ بديدمق  ۈىقى  قويادن پۇلالرى  ئې ى  سدىدشق

گىڭې ال ھدج  بى ەن ىوشاا ىشااى  ۈوم كىتدپڭ  ئدىتۇرمپ يترقپ 

يېشااااىال ئادلىدسااااڭى  پەقەت ئدفادىىنااااتدن ۈد  ى    ن كەم  ن كەم 

بۇى اق چو  ۇقتى   يېشااااىل ئدلىدسااااڭى  دمىژددا ، چىقىا  ادى ىقىڭ 

لې ىن كىتدپتد بۇ ئدلىدسااااالرىى  ، پەقەت ئى    ۈادلال بدرلىقىڭ  بى   

   . ەرىى  قۇلى ا ئى ەى ى   ۈولۇق قەي  قى ىڭىىادن ئى  كىى، ىەدە

ئدچ ۆ  گىڭې ال كىتدپڭ  دەرھدل يېپى  قۇيۇپ ھەربىي فورمىنىڭ  



129 

چتى   ئۇىى  ۈويىدس ، كېژىا  ئادلا   اپ ھادجىڭىا  دمكىڭىاد مد   

ىەپناىگە بۇ ئدلىدسڭى  يەىە بى  ڭى  ئىزد    ىڭ  قى ى  بېقىش ئۇۈ  

 .  ۈۇۈدشقدن ئى  

ھەربىي مادشااااىڭىناااا  بى ەن ھادجىڭى  دمكىڭ  ئدل   ا  گىڭې ال

ۈوىتدپ شوپۇر اد ئۆ  گە سدقالپ ۈۇرمشڭ  بۇي مپ ىىزمەت سوم ىنىڭ  

كۆۈترگىڭىچە ۈادقدلادن دمكدن ئىشااااىگىڭى  يېڭى     ھەشااااەمەۈ ى  

 .  دەرۋا  ڭ  قدقت 

ئۇ ، ھادج  ئۆيڭى  ئىچى ە پۇلڭ  ئەم   ساااادىدپ بۇلىشاااا  ئى  

سااادل   اپ -شاااى  ئدۋا    ن پۇلالرى  ئدل   اپۈۇيۇقناااىز قېقى ادن ئى

ۈد در د سااااې ى  كدرۋاۈڭى  ئدسااااتىاد يۇشااااۇرمپ قۇيۇپ يتگترگىڭىچە 

 .  چىقى  دەرۋا  ڭ  ئدچت 

ھادج  ئىشااااىا  ۈتۋ  ە كتلتمنااااى ەپ ۈۇر دن گېڭې الڭ  كۆرقپ 

د گەىڭ  ئويالپ « پۇلڭ  يادى مرمۋالاى   كەلىىگەن بولىىنااااۇن يدىد»

 .  ىز ق گە  ئۆرلى  قورقىڭى  ن ئەرۋاي  ق

دېاا   ھاادج   -. . . ئۆ لى  ىىاا   ە. . . بۇ. . . گىڭې ال بۇ -

ئېاىز      ۈتپتكڭ  ئدران يۇۈىۋېتى  جى د  ەش ەى ى ىڭ  بى  قرمە  

 !قېڭ  ئۆيگە كى سى ە –

گاېاڭې ال ئۇىىاا  ئۆ  اا  ن بەك چۇچۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرقپ 

د  ىدۈى جەم بولۇپ ھدج  بى  ئ، ئۇىى  مۆر نااىگە يىڭى  ئۇرمپ قۇي  

 ،گېڭې الڭ  ئۇدمل مېھىدىۋدىىنااىاد بدشااالپ چد  ئەكى گى   مېڭىۋ   

 :گېڭې ال ئۇى  ۈوست 

، كى ىشااتى   مەقنااىتىم مۇى اق، بول   ئدۋارە بولىدڭ، بۇرادەر -

بادياادمق  گۆھى  ڭىزگە قىز قىاا  قې ىاا  ماادۈې  ژاادل ئاادىتۇرمپ باادققاادن 

قىىىىت  ىې   يۇقى    ئەۈىقى ى -قادر ناااادم ئۇىىا  ئدساااادرە، ئىا  م
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شااااۇ د ئۇى  سااااىزگە بەرگەن ئددەم بى ەن كۆرقشااااتپ بدقد  ، ئى ەن

 . . . د ۋ   م

گېڭې ال شااۇى اق د گەچ ىىزمەت سااوم ىنااى  ن بى  قدىچە بد الم 

 ئىشااڭى  ۈېگ . ئدمې   د دول ى  ڭ  چىقى    ھدجىڭى  قۇلىاد سااۇى  

چى ە ىۇدا د ۈەكتىڭ  چتشاەىگەن ھدجىڭى  يتر گ  ئورىىاد چتشتپ ئى

 : ئۇ دولالرى  كۆرقپ ۈېۋىىۇ ھديدجدى ىڭى ، مى  شتك   قى   

، ئاادلىژ ى   بۇىىڭاىىۇ بۇىچى ىاا  كاادياادپ كىتىش كىتەماا م -

دې   ھدج  پۇلڭ   –مىڭ  ئۆ  كۆرمەي   ەىالدە ، قدر نااااىال سااااى ىڭ 

 .  ئدلاى   ئۇىىىد 

، ئۆيىڭىزگە بۇى اق قۇرمق كەلىىنااااەم بۇالۈت ، ئې ى ، ئې ى  -

دېا   گېڭې ال بۇي مق ۈەلەپپۇ دا پۇلڭ  ئۇىى   –بۇمۇ مىڭىا  كۆ  تم 

 .  قۇلىاد مەجبۇر  ۈۇۈقۇ مپ قۇيۇپ

ئتسااااتى ەپ كەلگەن بۇ ئدمەۈ ەرد ن ىوش بولۇپ -ھدج  ئتساااات 

گېڭې الڭىاا  يېڭىاااد يېقىن كى ىاا  ئۇىىاا  قۇلىقىاااد بى  ىىىى ەرى  

ىھەۈ  مەس  گېڭې ال بېشىڭ  لىڭىشتى  ئۇىى  كۆرسەۈ ەن، كۇسۇرلى  

 .  بويىچە ئىش قى ى  ادن بول  

ئەۈىنا  ھدج  يى اق ساەھ اد     ەگەر ئۇستىڭى  يۇرۈىاد قدراپ 

بى  قدىچە كتى تك سەپەرد ن كېژىن ھدج  ھې ىق  ، ساەپەرگە ئدۈالى  

 ەرگەرىىاا  ئتيىگە بې  اا  ئون ىەچچە بااد الم پۇلڭ  ئۇىىاا  ئاادلاا  اااد 

ەگڭىاا  كىى ى ىڭ   ەرگەر ياادۋم ب، قاۇياۇپ مەىنااااىاتىاڭا  ئاېژتت 

شااااۇىاا اقتىىۇ پۇلڭىاا  قىز قتۇر شاااا  بى ەن ياادۋم بەگ ، بى ىەيتت 

كەلگەىاا ە ئۇى  گېڭې الاااد ۈۇۈۇپ بې  اا  ااادىاااد ھاادجىىۇ ئااد اىچە 

 ەرگەرىىا  ئۆيىا ە يادۋم بەگڭىا  كى ىشااااىڭ  ساااادقالپ ۈۇر ا  ادىاد 

 .  مەس ىھەۈ ەشت 
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  قيدۋم بەگ مەلى ە بى ەن ىوش ىشى  ئى    كتى  ن كېژىن ھې ى

ئۇ ئاادد ت  بويىچە كوىااد چۆپقىت  بولااادن ، بااد ار ااد يىتىاا  كەلاا  

 ەرگەر ئىشااااى ڭ  ئېچىاا  .  ەرگەرىىاا  ئىشااااىگىڭ  يىڭىاا  چەكت 

يدۋم بەگڭ  كۆرقپ ئىڭتديىن جى د  ىشاااى  يتر گ  بدشاااقىچە ساااې ى  

 ەرگەر بىا  ۈۇرمپ يەىە كۆ  ىاا ە ئۇىىاا  بۇيەرگە مە گت ، كەۈاتا 

ئەمىد پۇلڭى  شەيتىڭ  ئۇىى  ئىىدىى  ن كەلىەسا ى ىڭ  ئتمى  قىالۈت  

شاۇىى  بى ەن ئۇ ھدجىڭى  كۆرسااەۈ ەن پىالى  بويىچە ،  دلىپ كەل  

ياادۋم بەگ ىاادھااديىت  ئەىالق ىق ، ياادۋم بەگڭ  ئتيىگە چىاا  ۈۇۈت 

كىشااااىڭىا  كۆ  ىڭ  ئادۋاياليا  ادن ئددەم بولادى ىق  ئتچتن بۇ قېتىم 

ىگە كى    دمئد يدى مرمپال  ەرگەرىى  كۆ  ىڭ  رەت قىاللىد  ئۇىى  ئتي

 .  چىقىدقچ  بول  

يدى     ئۆيڭى  دەر ز ناااى  ن ئۇالرىى  ھەركىتىڭ  متشاااتكتەك 

مادر الپ ۈۇر ادن ھدج  ئىشاااا تىن كى گەن بۇ يۇچۇن ئددەمڭى  ۈەقق  

ۈۇرق   ەرگەر ۈەسااااۋ  لەپ بەرگەن يېشااااىاال ياادقۇۈڭىاا  ئىگىنااااىگە 

 ڭى  شۇ ئى ەى ى ىڭ ئوىشادي  ادى ىقىڭ  بى   دەل سدقالۋاۈقدن ئدد ىى

 .  پەرە  قى   

يدۋم بەگ دمئدى  يدى مرمپ قوپۇشاقد ۈەمشەلگەى ە ھدج  ئدل   اپ 

ئۇ يدۋم بەگ بى ەن ئىڭتديىن قىز ىن كۆرقشااتپ ئۆ  ڭ  ، كى    كەل  

 ەرگەرىىا  يى اق ىەمەىگادى     ۈد ىناااا  ئى ەى ى ىڭ  ئدۈىنااااىڭى  

يوقالش ئتچتن  بېشاااىڭى  مۇشاااۇ يۇرۈتد ئى ەى ى ىڭ  قەب ە بېشاااىڭ 

ئاادۈااديىن يى اق يەرد ن بۇ يەرگە كەلگەى ى ىڭ  ئېژتىاا  كۆ  يېشاااا  

 .  قى   

ئادلال  بىزد    بۇ ئدمدىەۈڭىىۇ ، كۆ تل ى  ڭ  بۇ مىنااااىال ئادكاد -

ەۋر ساا، يېقىڭى  ن ئدي   ىىادن كىم بدر، ھدمدن بى  كتى  ئې ى  كىتى م
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ەمەىگدى ىق بۇ دې   يدۋم بەگ يىاالپ ئېقى  كەۈ ەن ى -. . . قى ناااىال

 .  كىشىگە ۈەسەل   بى   

لې ىن ئددەم دېگەن ھۆل ، ئېژتقدى ى   ۈو  ا، شااااۇىا اق ئۇكدم -

يدش چو ديادىناااې   مۇشاااۇى اق بد    ساااۇىۇق بولۇپ ، ىەرساااى ەن

ھدج  شااااۇى اق  –، ئادلا   ى  ا ا سااااەت بولا   ئۇكدم، قادلىا   ەن

  د گىڭىچە كت  ا     يادشااااڭ  قولژاد  ىق بى ەن سااااترۈ ەچ كۆ  ڭى

ئاد اىچە  ەرگەر يدۋم بەگ ە چد  . قۇي  قىا ا  ەرگەرگە قادراپ قويا  

يدۋم بەگ بۇى  كۆرقپ ، دەم ەپ ئەكى مەكچ  بولۇپ سااااى  تقاد مد   

ىەمەىگدى ىق بۇۋا  يدۋم بەگڭى  قۇلىڭ  چى  ، قوپۇشااقد ۈەمشااى ىۋ   

 .  ۈۇۈۇپ ئۇى  ئورىى  ن قوپقى   قويىى  

كت قمگە ، ناااىىۇ ئىچى  مېڭى بى  پىژدلە چد  بول، ۈوۋۋا ئۇكدم -

 ،ئىننىق كۆرقىىۋ   ڭىز ئەۈڭى  يدق  سىزگە دەرد ۈتكتپ يىاالپتىىەن

 –سااااىزگە بى  پىژاادلە بولنااااىىۇ چااد  ۈۇۈااد  ، بى  ئااد  ۈەىى  قى ىاا 

ىەمەىگاادى ىق كىشاااا  ئورىىاا  ن ۈۇرمپ ئاادشااااۋاادىااد ئۆيگە چى ەۈ ەن 

ى  قويادن ئدۋم دەر ز گە ئې ، ھد  ئۇكدم – ەرگەرگە ئتى تك ۈوۋلى   

مىھىدىاد شااااۇى  بى  ، بو چىا ا ىەمەىگادىڭىا  دور  ىق چېژ  بدر ئى  

 !ۈوىتىاىڭد بولىىند ئۆ ەم چىقد . . . دەم ەپ ئدچىققىڭد

ىەمەىگدى ىق كىشااا  ئدل   اپ كدلىچىڭ  ساااېپى  ئۆ   ۈۇر   ادن 

ھوج  اد كى    ساوم ىنى  ن كىچى  بى  شىشە قۇۈىڭ  ئدل   ئدى  ن 

قى  چد  دەم ەي  ادن چەيڭەكڭى  ئىچىگە قۇلى     ئدشۋدىد ئۆيگە چى

ھدجىڭى  بۇ . ئتچ چىى  م ساااادل  -شااااېشااااىا     دور   ن ئى   

 ئۇ، ئىشاااا ى  ڭ  كۆرقپ  ەرگەرىى  قورقىڭى  ن چى ايى ا قدن قدلىى  

 ،قۇل  ۈىتى ەشاا ە بدشاا ى  ، چەيڭەكڭ  پەۈڭۇسااقد سااې ى  مېڭىۋ   

ژى  قۇيۇپ پەۈڭۇسااااڭ  ئۆ   بۇى  كۆرگەن ھادج  ئۇىىڭاد ۈد ا بى  ئدلى
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 .  ئې ى  مد   

ئۇ يادۋم بەگڭىا  ئادلا  ا ا يتكتىتپ ئولتۇرمپ ئتچ پىژادلىگە چد  

 : ئدى  ن يدۋم بەگ ە قدراپ، قۇي  

بىز ۈەرەپ ەرگە بې  ا  قادلنااااىڭىز مەى ەك بى  ، ئې ىا  ئۇكادم -

مەى ەك بى  مۇساادپى ىى  ۈۇۈقدن ،  ې  پ ئدكىڭىزى  يوقالپ ئۆۈەرسااىز

ىەمەىگدى ىق شااۇى اق د گەچ  -. . . تۇپ قدلىدساانااىز ئۇكدمچېژىڭ  ئۇى

 .  يەىە كۆ  گە يدش ئې ى  مىچى  اپ يىاالشقد بدش ى  

بى اق ئادلا  ا     ىدۈۇىۇش ، يادۋم بەگ مېڭىشااااقاد ئادلا   ايتت 

 يدۋم بەگ، ئددەمڭى  يىاىن  ئۇى  چد  ئىچى  مېڭىشقد دەۋەت قىالۈت 

پ پەۈڭۇساااتى   ئۆ  گە ۈەۋە ىدمد  شااادمڭى  قىناااتدپ قدلادى ىقىڭ  كۆرق

 .چديڭ  بى  ئوۈالپال كۆۈترقۋېتى  سدھىبۋدى  ن مېڭىشقد ئۆ رە سور   

 ەرگەر بى  ئد  ۈەكەل ۇپ سااااۆ   قى ادى  ن كېژىن ئۇىى  مېڭىشااااىاد 

يدۋم بەگ ىەمەىگدى ىق بى ەن ىوشااا ىشاااى   ەرگەر ، رمىناااەت قى   

ئاادلتۇن ۈى ال بۇ قېتىم ياادۋم بەگ ، بى ەن دمكاادن ئۆيگە كى  اا  كەۈت 

-ئادلاادچ كەلگەن بولۇپ  ەرگەر ئۇىى  قۇلى     پدرقى اپ ۈۇر دن ۈۆت

ئۇ ، بەش ۈاادل ئاادلتۇن ۈى الى  كۆرقپ كۆ    ئېچى ااادىاا ەك بولاا  

 دەل مۇشاااۇ، ۈە گى ەرى  قۇلىاد ئې ى  بى مۇ بى  پتۋلەپ بدققدن بول  

 پەيتتە يدۋم بەگڭى  ئىچ ەن ئۇيقۇ دور نا  كتچىڭ  كۆرسىتى  ئۇىى 

يدۋم بەگ ىېىە بولاىڭىڭ  بى ەلىە  ، قۇلىڭ  بوشاىتىشاقد بدش ى  -پۇت

ئۇىىاا  ، دمكادن ئۆياا     كاادرۋاۈتااد ئېاى  ۈىڭاىڭىچە ئولتۇرمپ قادلاا  

ئىاچ ىڭ  ئۇيقۇ دور ناااا  ىاادھااديىت  كتچ تك بولۇپ ئۇى  مۇشااااۇ 

يادۋم بەگڭى  بېشاااا  . ئوىالۈقىڭىچە بى  كېچە كتىا ق  ئۇى ىتاداليتت 

ئدىى   كۆ لى   يۇمۇلۇپ ، ەرلەشااا ە بدشااا ى  پىشااادىىنااا  ۈ، قېژى 

 .  كدرۋاۈقد ئۆ  ڭ  قويىۋەۈت 
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 ەرگەرىى  قورققىڭى  ن قۇلى     ئدلتۇن ۈىاللى   يەرگە چتشتپ 

ئۇ يتگترگىڭىچە ھاادجىڭىاا  يېڭىاااد چىقىاا  ئەھۋالڭ  باادياادن ، كەۈت 

ھدج  دمكدن ئۆيگە كى    يدۋم بەگڭى  كۆ  قدپىقىڭ  ئېچى  ، قى ا  

  دور ڭىاا  راسااااتىڭال كاادرامىتىڭ  كۆرسااااەۈ ەى ى ىڭ  قاادراپ بېقىاا

 .  جە  ى ەشتترد 

ئادىا  ن ئۇ دەرھادل ىېپىز چادپىڭىڭ  كىژىا  چدپدىڭى  يدىچۇقىڭ  

ئدىتۇرمپ گېڭې ال يېز   بەرگەن رمساچە ۈۇىۇشتۇرمش ىېتىڭ  قۇلىاد 

ئۇ شااااۇ يتگترگىڭىچە بۇ بد ارىى  ، ئې ى  يتگترگىڭىچە چىقى  كەۈت 

ئۇل ئەسااا ەرلەر ۈۇرمشااا ۇق ئەۈ ەۈڭى  ئدل  اد بې    ئدمدى ىقىاد مەسااا

ر ئەس ە، قدراۋمل ۇق قى ىۋاۈقدن رمس ئەس ى  گە ۈوىۇشتۇرمشڭ  بەرد 

ۈوىۇشتۇرمشڭ  ئۇقۇپ ھدجىڭ  دەرھدل ئىشۋدىىڭى  ئدرقد ھوي ىنى     

بدش ىق  ،بدش ىقىڭى  يدۈىقىاد بدشالپ ئدچىقى  ىەۈڭ  بدش ىقىاد بەرد 

 ،ئوقۇ دى  ن كېژىن دەرھدل پتشااتەك چې ىۋ    ىەۈڭ  چى ا قد ۈۇۈۇپ

قى  قچە قۇرال ىق رمس ئەساااا ى   يەرد ن ئتىگەىاا ەك پەياا ا -ئوۈتۇ 

ھدج  ، بدشاااا ىق ھدجىاد ئىشاااادرەت قى   ، بولۇپ سااااەپ ە ۈىز    

 .  ئۇالرى  بدشالپ  ەرگەرىى  ئتيىگە ئۇچقدى ەك يتگترد 

ەىگەن ھدل ا قۇلىڭى  كىشەى  -يدۋم بەگ ئويادىادى ا ئۆ  ڭى  پۇت

ۈوك ياادىا مرملااادن بى  ئۆيا ە ۈۆمتر ئۇرمىاا مققاد  ەىجى  بى ەن مەھ ەم 

يدۋم بەگ ھەربىي مدشااااىڭد بى ەن ئدسااااتدىىگە . بد الىادى ىقىڭ  كۆرد 

يدالپ ئەكې ىڭىش جەريدىى ا چدۈدق چىقى  قدلىدساااا ىق ئتچتن ھەربىي 

دوىتۇر ئۇىىڭاااد يول بۇي  ئۇيقۇ دور نااااىڭ  ئوكۇل قى ىاا  كەلگەن 

شااااۇ ااد ئۇ ئۇيقۇسااااىاا  ن ئويااادىااادىاا ا ئىنااااىڭ  ئوباا ان ، ئىاا  

 .  يېاى ىديۋاۈدۈت 

 بۇ قەيەر؟ -
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 .  يدۋم بەگ  ە ەپ بى ەن ۋارقى د 

دې    –بۇ دېگەن رمساالرىى  ۈترمىنا  جدىدب  بدش سدىاۇن!  -

ئاۇىىاا  ئوياىڭىشااااىڭ  كتۈتپ ۈۇر اادن گېڭې ال مۇكەمىەل ۈتركىەن 

 . ۈەلەپپۇ   ا

ا ئۆ  ڭى  ھې ىق  ئى    مۇىدپىق ۈەر پى  ن يدۋم بەگ مۇشۇ چد  

ساېتىۋېتى گەى ى ىڭ  ئويالپ يىتى  قى ادن ئىشاى  ن قدۈتىق پۇشديىدن 

مەلى ىڭىا  ھاد    ىېىە ھادلااد چتشااااتپ قادلادى ىقىڭ  ىىژدل ، قى ا  

  : ئۇ ئدچچىقتىن ۋارقى د ، قى ى  كۆ  ئدل  ڭ  قدرا اۇلۇق بدست 

 ! ۋېتىشمىڭ  قۇيى، سەى ەرگە ىېىە ال  م -

بىزگە ال  ى  ىاادىاا اى ىق  ە  ڭىنااااىاا     ئەشااااۇ باادي ىقالر  -

ياادۋم بەگ! ئاادىشااااادمال ئااددەم ى  ڭىاا  سااااىڭ  بىزگە ۈۇىۇپ بى  اا  

ئااد  ىنااااادق ، يىڭڭىنااااىاىچە ئېژتىاا  بەرد –ئەھۋالىڭڭ  يىپىاا  ن 

ەن س،  ە  ڭى     بدي ىقڭ  ۈەقناىى ەش ە سەن ئۆ قڭ بدش بولۇپنەن

ل مرمد  ۈدرقىتىۋەۈ ەىنااااىىۇ؟ بىزى  ىېىە ئت ە گە بى ۈادل ۈە گىىۇ قاد

گېڭې ال سااااې  ق بۇرمۈىڭ   –راسااااتىڭ  ئېژاا ! ، كۆرقپ قاادلاا  اا 

 .  لى ى   تى  ئۇىىڭاد بۇي مق قى   

 !ۈوال جۆي ىىە ! مەن سەى ەك ەردەك پەس ئەمەسىەن -

 ئۇى اق بولند بۇ يېشىل ئدلىدسڭ  ىەد ن ۈدپتى ؟ -

 ،يادى ىقىڭ  ھې  قى   يدۋم بەگ ئۆ  ڭى  قەيەردە كەۈ ت قپ قو

جدۋاھى اۈالرىى  ئدر نااااى ا چوڭ -مەلى ە كىچىگى  ن بدشااااالپ ئدلتۇن

ياادۋم بەگ ، بولااادى ىق  ئتچتن ئۇ ئاادلىاادسااااڭ  ۈاادش ئورىىاا ا كۆرەۈت 

ساادددا يدشاادپ كەلگەچ ە ئدلىدسااڭى  ىېىى ى ىگە –كىچىگى  ن ئددد  

 ىگەنئۇ كېژىن ئدلىدس ۈو    ىق ىې   بى ىەرسااااە ئتگە، قىز قىاديتت 

بولنااااىىۇ لې ىن ئۇى  قۇلىااد ئې ىا  كۆرقپ بادقىىاادچقاد ئۇىى   اد  
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شاۇ د ئۇ ئى  ىن  ھديدۈى     . قدى اق ىەرساە ئى ەى ى ىڭ  بى ىەيتت 

-ئۇىى  ئتستىگە مەلى ىڭى  ئد . بۇ ىدۈد قەدەمڭ  بېنى  قدلادن ئى  

 كتى  يېقىڭالپ قدلادچقد يدۋم بەگ مۇشااااۇ ۈدپتد مەلى ىڭى  ئدمدى ىقى  ن

 .  ۈى  بولۇپ كىتۋاۈدۈت -ئەىنى ەپ شۇى اق ۈى 

ىە  ڭىاا     ، گىپىىگە ئىشااااەىگىن، ئە  رمس ئەمەلاا ار  -

لې ىن قۇلۇم ا ئۇىچە  ور بدي ىق ، بادي ىقڭ  مىڭىا  ۈدرقدۈقىڭىم راساااا 

دېاا    –قۇلۇماا ا باادر ڭ  ساااااد ااد بې ە ! ، مىڭ  قويۇۋەۈ ىن، يوق

م ۇققد ۈولادن چى ايىاد يدۋم بەگ ىدھديىت   ەردە بى ەن گىڭ الڭى  شااااۇ

 .  قدراپ

ئۇى اقتد سااىڭى  قولۇ  ا  اد  ، سااد د ئىشااەىگەىىۇ بۇال ، ھىم -

 ىىىى ەر بدر؟

لې ىن مەىاا ە باادر ڭىاا  ، مىڭىاا  قۇلۇماا ا باادر  كۆپ ئەمەس -

 !مىڭ  ۈىز قويۇۋەۈ ىن، ھەمىىڭ  سد د بې ە 

ئاۇىاا اقتااد سااااەن ئاادلاا   بى ەن ئۇالرى  ىەگە يۇشااااۇرمپ  -

 ەك سەى، ىدۋادا دېگەى ى    راس  بولۇپ چىقند، ئېژ  قويادى ىقىڭڭ 

 قېڭ ، بى  چتپ ەى  ڭى  كدل ىنااىڭ  ئې ىش مد د ئتىچە  ۆرقرمۇ ئەمەس

 !ئېژتە

، مەن ئدلالھڭى  ىدم  بى ەن قەسەم قىال ، ھە  رمس ئەمەل ار  -

 !سد د ال  ىىڭ  مەن ئەكى ى  بې ە ، مىڭ  قويۇۋەۈ ىن

، لادن ئوىشاادينااەن بدش ساادىاۇنمىڭ  كىچى  بدال چد الپ قد -

 !بۇپتۇ ۈې  اىڭىڭڭ  ئور اىن

ئۇالر ، گېڭې ال يېڭى     رمس سااااوراقچى ى  اد ئىشاااادرەت قى   

گۆركى ەپ كۆيىۋاۈقدن چوڭ بى  مەشڭ  كتۈترقپ ئەكى    ئىچىگە چوڭ 

 ۈۆمتر، بى  يدپىالق ۈۆمتر پدرچىناااىڭ  ساااې ى  قىزدمرمشاااقد بدشااا ى  
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 ،دشاااتەك قىپقىز ل بولۇپ كەۈ ەن ئى  پدرچىنااا  قىز  اىڭى  ن ئوۈق

ساوراقچ  ئۇى  ئۇ من بى  الىشىگى  بى ەن قىنى  ئې ى  يدۋم بەگڭى  

مۇشاۇ چد  ا گېڭې ال سوراقچىڭ  ۈوىتىتى  . بەد ڭىگە يدقىدقچ  بول  

 :يدۋم بەگ  ن قديتد سور   

ھەرگىز ، بۇ يەرد ن ئەم   ئۆلتكتڭ چىقناااد چىقى م، يدۋم بەگ -

راسااا  ، گۆشاااتڭ كدۋاپ بولۇپ ئۆلگەى  ن كترە، دي مۈى   ى  چىقدلى

 گىپىڭڭ  د نەڭ بولىدم م؟

ھە  ئەمەلاا ار! سااااەن مااد ااد ، ئاادر ا ىاقىاىىاز يى اق ئى ەن -

قۇلۇ   ن كې ى  ادىڭ  ، بۇپتۇ ۈەق    م شۇى اق ئى ەن، ئىشەىىى   

  ! قىل

سااااوراقچ  گېڭې الڭىاا  بۇي مقىاااد ئاادساااادسااااەن ياادۋم بەگڭىاا  

الپ قىز ق ۈۆمتر پدرچىنااىڭ  ئۇىى  مەي  نااىگە ئتسااتىۋېشااىڭ  يدلىڭدچ

ۋاشااشااى ە قى ادن ئدۋا  بى ەن ئۇىى  مەي  نااى  ن ئدپئدق بۇس . يدقت 

ياادۋم بەگ ، كۆۈترقلتپ چىقىاا  ئۆ  ئىچىڭ  كاادۋاپ ھىاا   قاادپ ىاا  

دەپ ۋاقى  اىڭىچە « ئدلالھۇ ئەكبەر! » دەھشااەۈ ى  ئد   ق ئد ابى  ن 

 .  ھۇشى  ن كەۈت 

د ابىاا  ن قاادۈتىق ۋاقى  اادن شااااۇ دەقىقىاا ە ياادۋم بەگ كتيتك ئاا

يادۋم بەگڭىا  يۇلىااد قادراپ يىاالپ ئې شااااىا  قدال  دېگەن مەلى ىىۇ 

دەپ ۈوۋالپ ئولتۇر دن قۇرام ۈدش « ۋايجادن»قورسااااىقىڭ  ۈۇۈقىڭىچە 

يېڭى     قدرا بويڭدق مەلى ىڭى  ۈۇيۇقناااىز ، ئتساااتى ە يېتىپال قدل  

دىد ئىڭى  ئ. ك قدۋاشااقد بدشاا ى  ئۆ  ڭ  ۈدشاا ىۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرقپ ئتى ت

قادرا بويڭادقڭىا  ھادۋشااااىاىڭى  ن يتگترقپ چىقى  بىچدرە مەلى ىڭى  

دە ئۇى  ىدھديىت  ۈەساااا ى تە -ۈولاادق ئاد اب  ۈادرۈىۋاۈقدى ىقىڭ  بى   

 .  يتلەپ ئۆيگە ئەكى د 
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ساااوراقچىالر بى  چې ەك ساااۇى  ھۇشاااى  ن كەۈ ەن يدۋم بەگڭى  

، گېڭې ال ئۇىىڭ  ن گەپ سور   .  ئۇ ھۇشاىاد كەل ، يت  گە چدچت 

سااااوراقچىالر يەىە قىز ق ۈۆمتر . يادۋم بەگ ھېچقادىا اق گەپ قى ىى  

 . . .ئۇ يەىە ھۇشااى  ن كەۈت ، پدرچىنااىڭ  ئۇىى  بەد ڭىگە چدپ ى  

ئۇىى  ، كتىا ق  قىژڭى  -سااااوراقچىالر ئۇى  مۇشااااۇ ۈەر دە بى  كېچە

ئاادلالھۇ »ىن ئۇ لې . . . بەد ڭىاا ە ۈە گىچى ىاا  ساااادق يەر قاادلىىاا  

 .  د ن بدشقد ھېچقدى اق گەپڭ  قى اى   ئۇىىىى  « ئەكبەر

ئادم اق يۆلەىچتك  يادۋم بەگا  ن ئادي   ادن مەلى ىىۇ ساااادق بى  

ئىڭىاا  ئاادىااد ، كتىاا ق  ۈولااادق ئااد ابىاا  ن قىژڭى ىاا  چىقت -كېچە

ئەۈىااۋارلىااق قىااز ااڭىاا  ئەۈاا اپىاا ا پااديااپىااتەك بااولااۇپ پەرۋاىىاا ەك 

 . كۆ  يېش  قىالۈت  ۈوىتىىد ، چۆرگى ەيتت 

 ،ئەۈىناا  چتشاا ە يېقىن ئدلەمڭ  قدرا اۇلۇق بېنااىشااقد بدشاا ى  

ۈۇيۇقنااااىز ئۆيڭىاا  ئىچ  كېچىاا ەك بولۇپ كېتىاا  ئىڭىاا  ئاادىااد بى  

دەل مۇشۇ ، ىەرساىڭ  ئوب ان كترەلىە  چى اغ يېقىشقد مەجبۇر  بول  

چاد ا ا مەلى ە قادۈتىق بى  ۈولاادق ۈۇۈۇش بى ەن ئادىى   بى  سااااىىىز 

قاادرا اۇلۇقىۇ ، بوۋاق دمىژااد ااد كۆ  ئاادچت ، رمق ئو ۇلڭ  ۈو اا  بۇد

يېڭ  ۈۇ ۇلادن بوۋاقڭى  . ۈەدر جىي يوقى ى  ئدلەم يورمشااقد بدشاا ى  

ۈدغ شاااادمى   بوۋاقڭى  يىاد ، يىاىناااا  پتۈتن ۈادغ ۈوراى  بى  ئادلا  

جى اىالرد ن ئدۈ ىتى  ھۇشاااانااااىز يدۈقدن يدۋم بەگڭى  -ئادۋا  ڭ  قىژد

 .  بى ىڭىەس ئد الۈت -رقۇلىقىاد بى ىڭە

ئدستد -يدۋم بەگ ئو  ىڭى  يىاد ئدۋا  ڭ  ئد  ىادى ەك بولۇپ ئدسااتد

 . . . ئۇ بدلىنىڭى  يىاد ئدۋا    ن كتلتپ كەۈت ، ھۇشىاد كەل  

ئۇ كېچى  ن يدۋم بەگڭ  . گېڭې ال سااااوراقۋادىىااد كى    كەل  

 سااااۇراق قى ىىەن دەپ ۈتن يې  ىاىچە بۇ يەردە ۈۇر اادچقااد كۆ لى  
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ۇ ۈدپتد ش، ئۇيقۇساىزلىقتىن قىز     قدپدق ى   ۈومپىژى  كەۈ ەن ئى  

  .ئۇ بەئەيڭ  بى  كۆ  گە قدن چتش ەن چوشقىاىال ئوىشدپ قدلادن ئى  

كىشااااەى ەر بى ەن -ياادۋم بەگ ھې ىىۇ ۈۆمتر ئۇرمىاا مقتااد  ەىجى 

گېڭې ال شااااۇى اق قدۋمل بەدەى ى  يدۋم بەگڭى  . بد  ىڭىق ىق ۈۇراۈت 

 ال مۇشااۇى اق ئېچىڭىشاا ىق بى  ھدلەۈ ە كى ى  قدلادى ىقىڭ  بى  كېچى 

كۆرقپ ھەي ان قاادلاا   ھەم ئۇىىاا  كتيتپ كاادۋاپ بولۇپ كەۈ ەن 

سااوراقچىالر گېڭې الاد بېشااىڭ  چديقدپ . ۈىڭى  ن يى گەىگەى ەك بول  

 .  ئۇىىڭ  ن ھېچقدى اق جدۋاب چىقىىادى ىقىڭ  ئېژتىشت 

 : ۈۇيۇقنىز بى  گەپڭ  قى    گېڭې ال يدۋم بەگڭى  ئدل  اد كى ى 

مەلى ە كتن چېچەكڭ  سىز بى ەن بى گە بۇلىش  ، بدش سادىاۇن -

مۇم ىن دېگەن ىەۋەر بتگتن سااااەھەردە قۇلىقىىااد كى  ا  قادل   بۇ 

 راستىد؟

ئەماا   ئۇ ، ياادۋم بەگڭىاا  قورققاادن ئىشاااا  ئاادىى   يت  بەرد 

ئىشااااالرمۇ ، مەلى ىڭىا  بىۋەۈەرلى ى  ن ئەىنااااى ەشاااا ە بدشاااا ى  

 .  بدر دىنې   يدمدىاد قدراپ ئۆ گى  ۋاۈدۈت 

دەپ . . . باادي ىقڭ  ىەگە يوشااااۇر اادى ىقىىڭ . . . ئەگەر مەن -

 ؟. . . قۇيۇپ بې ەمنەن. . . مىڭ . . . راستىڭال. . . بەرسەم

ياادۋم بەگڭىاا  ھەر بى  ئېاىز گىپ  ئۇىىاا  لەۋلى  اا  ن ئاادران 

ىڭ  ئوباا ان شااااۇ ااد ئۇ ياادۋم بەگڭىاا  پەس ئاادۋا د    گېپ. چىقاادۈت 

 .  ئد  ىژدلىى  

 ىېىە دې    يەىە بى  د گىڭە؟ -

مىڭ  . . . راسااتىڭال. . . دەپ بەرسااەم. . . ئورىىڭ . . بدي ىقڭى  -

  ؟. . . بې ەمنەن. . . قۇيۇپ
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گېڭې ال ئۇىى  ئدىى   گەپ ە كى گەى ى ى  ن ئىڭتديىن ىۇشاااادل 

نەمىۇ ۋەۈسىڭ  مۇشۇ سېنىادن ۈىڭى  بى ەن قۇيى»ئۇ كۆ  ى ە ، بول  

ھە  بىچدرە ، قۇيىۋەۈىىنااەمىۇ ئەۈىگە قدلىد  بەر بى  ئۆلتپ كېتىنااەن

 . د گەىڭ  ئويالپ ئۇىى  ئدىىدق ىقى  ن كتلتپ كەۈت « بديقۇش

 !قېڭ  ئېژتە، ئەلۋەۈتە قۇيۇپ بى  ىەن -

 ؟. . . راستىۇ. . . گىپى  -

 !راس . . . راس  بولىدم  ادن -

 .  . .سۇ. . . بى  يۇۈۇم. . . مد د -

 !ئۇىىڭاد سۇ بى  ڭالر -

چتى   ئۇىىاا  بويڭىڭ  ، ياادۋم بەگ سااااۇى  ئېاىز اااد ئااداللىىاا  

ئادل  اد ئىگى ەلىگتدەك يدك  ئېاىز ڭ  چو  اق ئدچدلىاۇدەك مد  مر ىۇ 

گېڭې ال سااااوراقچىالر د  ەىجى ى  ئد راق بوشااااۇۈۇپ . قادلىىادن ئى  

 ن ئەم   چتى   گېڭې ال ئۇىى  ئېاىز  ، قۇيۇشاااقد ئىشااادرەت قى   

گەپ ئادال  دەپ ۈۇر ادى ا ئۇىى  ۈۇيۇقنااااىز ىەپەسااااتىن قې ىشااااىڭ  

 .  ىدلىىديتت 

يدۋم بەگ ئەم   ، سااااوراقچىالر ئۇى  ئاد راق بوشااااىتىا  قوي  

بويڭىڭ  بوشاااا اق سااااۇ مپ سااااۇى  ئاد ىز ااد ئې ى  بى  قدىچە يۇۈۇم 

 .  يۇۈدلى  

. . . جەىۇبىي چېگ اد   . . . ئېناىڭالردا ۈۇۈۇ الر. . . ساۆ قمڭ  -

 ؟. . . بى ەمنى ەر. . . ىدن يدي ىقىڭ 

 . يدۋم بەگڭى  ئدۋا   بدر دىنې   چتشتپ كەۈت 

گىڭى ال ئۇى  ئۆلتپ قاادلىاا  ااادن بولاا   دەپ ئويالپ قې ىاا  

 .  جى د ژ ەش ىڭىچە دەرھدل دوىتۇر د ئددم چىقدرۈت 
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 –گېپىڭىزىى  ئدىى  نااااىڭ  دەڭ! ، يادۋم بەگ  ەي ەت قى ى  -

 .  ۋ بەگڭى  ئېاىز اد قۇلىقىڭ  يېقىن ئەكى ى دې   گېڭې ال يد

 . . . مد ار بدر. . . بى  قەد ىىي. . . ىدن يدي ىقى ا -

 . . . كوىد بى  مد ار بدر، شۇى اق، شۇى اق -

 . . . ىې  نى ا. . .  ەربى ە. . . شۇ مد ارىى  -

گېڭې ال ىېىە گەپ ئى ەى ى ىڭ  ئېڭىق ئااد  ىژاادلىااد  قۇلىقىڭ  

 :ېاىز اد چدپ ىادىچى ى  قى   يدۋم بەگڭى  ئ

 مد ارىى   ەربى     قەيەردە؟، بدش سدىاۇن -

دەل مۇشاۇ ۋاقىتتد يدۋم بەگ ۈۇيۇقناىز شۇى اق بى  كتچ ە كى ى  

بېشااىڭ  ئدل  اد سااۇىۇپال ىۇدد  بۆرە ئولجىنااىڭى  ئەجەل ى  بويڭىڭ  

-ئې ىۋالاادىا ەك ۈو اۇ  گېڭې الڭى  گې ىڭ  ئد ىز اد كدپپى ە ئې ىۋال  

 ،دە بدر كتچ  بى ەن قدۈتىق چىش ەپ قدۋاىڭى  پوكىڭىڭ  قويىۋەۈىى  

دەقىقە ئىچىا ە گېڭې الڭىا  قۇلى     ۈدپدىچد يەرگە چتشااااتپ كېتى  

ئى    قۇل  بو ۇ الىااادن كەپتەرىىاا  قاادىىتىاا ەك ھاادۋادا ۈىتى ەپ 

يدۋم بەگ ئەساا ى ە بى  چىشاا ەشتىال گېڭې الڭى  ، لەي ەشا ە بدشا ى  

ژىنااااىڭ  ئۇ  ۋەۈ ەن بولاادچقاد ئادىىدق گېڭې ال يېڭى ا بۇيۇن ئادرۈې  

ئې ى  يترگەن يېشااىل ئدلىدسااقد قدراشااقىىۇ ئتلگترەلىە  جدن ۈەساا ىم 

يدى     سااوراقچىالر ىېىە قى ىشااىڭ  بى ەلىە  يەرد    . قى ادن ئى  

 . . . ۈدپدىچىڭ  ئې ىپال يدۋم بەگڭى  بېشىاد قدر تى  ئوق ئدۈت 

مەلى ە كتن ، چۇچۇپ ياادىاااد قاادر ۋ اا  ياادۋم بەگ ئوق ئاادۋا د ن 

چېچەك ئىشااااىاا  ۈتۋ اا ە ئۇىىڭاااد قاادراپ قۇلىڭ  سااااۇىاىڭىچە كتلتپ 

مەلى ە ، ئو ئورىى  ن ئدساااتد ۈۇرمپ مەلى ىڭى  ئدل  اد بدرد ، ۈۇرمپتۇ

يدۋم بەگ ىۇدد  ئى گى   ىگە ئوىشااادش ، ئۇى  بد   اد چى  بدسااات 

 .  . .يى اقالپ كەۈت مەلى ىڭ  ۈو   نىاد كۆۈترقۋالاىڭىچە بۇيەرد ن 
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يدۋم بەگڭى  چې ىنى  ن شى    اپ چىققدن قىپقىز ل قدن ئۇىى  

قۇالق يۇمشااااىقى  ن ئېقى  شااااېھىتڭى  پتۈتن بەد ڭڭ  يۇيۇپ چىقت  

ئدى  ن پۇت بدرمدق ى   ئدر ناىاد كى ى  بى دەم ۈوىتدپ شېھى  بى ەن 

ۋ  االشااقدى  ن كېژىن ئۇدمل شااېھى  دەساانااىگەن ۈۇپ اققد سااىڭى  

 . ەۈت ك

ئۇىى  ، ئوق يدۋم بەگڭى  چې ىنااااى  ن ۈىشااااى  كى    كەۈت 

چې ىناى  ن بۇقۇل اپ قدن ئېقىشقد بدش ىادن مۇشۇ پەيتتە مەلى ە كتن 

چېچەكىۇ ئۆ    ن ئىناااانااااىق بى  ىەرسااااىڭى  مېڭى  كەۈ ەى ى ىڭ  

 ئىڭى  ئدىد، ئۇىى  يتر گ  ئۆرقلتپ ىەپەساا ىڭىشاا  قىژڭدل  ، سااە د 

-كۆپ ەپ قدن چىقى  كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرقپ ئەسمەلى ى  ن ۈۇيۇقنااىز 

چتى   ۈۇ ۇۈتىن كېژىڭ   بۇىاا اق قاادىاادشااااتااد ، ھۇشااااىڭ  يۇقاادۈت 

مەلى ە ئۆ  ڭىا  بدر دىنااااې   ، ھېچقادىا اق ئادىاد ساااادق قاداللىاديتت 

 :بواللىديۋاۈقدى ىقىڭ  ھې  قى ى  ئىڭى  ئدىىڭ  چدقى د 

 . . .  مەن بواللىى  م. . . ئدىد -

 . يىاالپ كەۈت ئىڭى  ئدىد ھۆ  ەپ 

 . . . جېڭىم قىز م -

 . . . يدۋم بەگ مىڭ  چدقى  ۋاۈى م. . . ئدىد -

 . . . بدالم، ھەئە -

بدلىڭى  ئىنااىىڭ  پدشااشاادىدن قوياۇساا  بدر . . . يدۋم بەگڭى  -

 . . . ئى  

 . . . شۇى اق بدالم -

 .  ئىڭى  ئدىد يدماۇر كەب  يدش ۈۆكەۈت 

 . . .  ن را   بۇلۇڭمەى . . . ئەم   يىا ىىدڭ ئدىد -
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 . . . مەن يىا ىىى  م. . . مى  مەرۈىۋە را   بدالم -

ۈدجڭ  ئەكى ى  . . . ئدۋم يەرد   . . . بېشىى     قۇرئدن بى ەن -

 . . . بې   

ئىڭىاا  ئاادىااد قۇرئاادن بى ەن ىاادى ىق ۈاادجڭ  مەلى ىڭىاا  قۇلىاااد 

مەلى ە بادر دىنااااى   ئتسااااتىگە ۈىڭى  چى اي  سااااتۈتەك ، ۈۇۈقاد د 

ئۇ ىدھديىت  . دقى  شاااقد بدشاااالپ يدۈقدن يى   پتۈتى ە  قدىاد ۈوشااات ئ

ۈەساا ى تە يېڭى     چىۋەك ە ئورالادن بدلىنااىڭى  ئتسااتىگە قۇرئدىڭ  

قۇيۇپ ئۇىىا  ئتسااااتىگە ۈادجڭ  قويا   ئادى  ن ئىڭى  ئدىىنااااى  ن 

 .بويڭى     ۈۇمدرى  ئې ى  ۈدجڭى  ئتسااتى ە قۇيۇپ قۇيۇشااڭ  ئېژتت 

 .  پەس ئدۋا دا گەپ قى ىۋاۈدۈت مەلى ە ىدھديىت  

ساااتپىتىم . . . ۈتركىەن ىدى ىقڭى  پدد شااادھ  بولۇش. . . مەن -

ىدى  . . . ىدى اى ىقڭى . . . پدشاادىدىڭ . . . يدۋم بەگ ئو   . . . بى ەن

 . . . بولۇشىڭ  جدكدراليىەن

مەلى ىڭىا  ئادۋا   بادر ادىنااااې   پەساااا ەپ گېپىڭىا  ئديىاىڭ  

 .  دېژەلىى  

مەلى ە كت  ڭ  ،   ئىشااااى ڭ   ىچى لىتىاا  ئاادچت ۈاادغ شااااادمى 

ۈەسااا ى تە ئېچى  ئىشاااى  ە ئدىى ق  قېتىم قدر ۋ    ئىشاااى  ئدل   ا 

مەلى ە ئورىى  ن ، يادۋم بەگڭىا  ئدپتدپتەك كتلتپ ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرد 

ئدسااتد ۈۇرمپ ئۇىالپ قدلادن ئومدق ئو  ىڭ  ئوياىتىۋەۈىەساا ى  ئتچتن 

يدۋم بەگ ە ئۆ  ڭ  ئېتى  ئۇىى   پۇۈىڭى  ئۇچى ا دەساااانااااەپ بې   

ياادۋم بەگ ئۇى  ىۇدد  بۇرمىقىاا ەك ، بويڭىاااد گى ە سااااې ىۋالاا  

مەلى ە كتلگىڭىچە يادۋم بەگڭىا  قۇلىقىاد ، ۈو   نااااىااد كۆۈترقۋالا  

يادۋم بەگ ئى    يادىاااد ، ئىڭىا  ئادىادم باادر دەپ ئادسااااتاد پىچى لىاا  

 د ئوىشاااادش بى قادر ۋېتى  كەيڭىگە كى  ۋالادن قدرا بويڭدقڭ  بۇرمىقىا
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قاۇلا  بىا ەىاال بااد االپ قاۇياۇپ مەلىا ىاڭا  كۆۈترگىڭىچە ۈااد ڭىاا  

 . . .يۇقى  نى     يېشىل چىىەى ى  ە ئې ى  چىقى  چې ەۈت 
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 يەتتىنچى باب

 ئىنىك ئانا

 

سااااوۋېاا  مۇسااااتەم ى ىنااااىاا      يىا ىاا  ن كېژىڭ  -1231

 ۈتركىەىىنتدن

ۋارلىق ئو    ياادۋم بەگ بى ەن مەلى ە كتىچېچەك ئۆ  ڭىاا  ئەۈى

-دئدۈ، پدشاشادىدىڭ  بۇ ئددالەۈنىز دمىژد د ۈدشالپ قۇيۇپ كېتى  قدل  

كتن بى ەن ئد  بى  يەرگە ، ئدىىنااىڭى  دمىژدد ن ىوشااالشااقدن كتىى ە

كى ى    ىىڭڭ  قدرا اۇلۇق قدپ ىادن يەى  ۈتركىەىىنتدن   ىىڭى ا كتن 

 .  دمىژد د كەل   ۈۇۈۇلادن بۇ كتى ە ۈدغ قدپتى ى     ئورمدى ىقتد بۇ بدال

ئىڭى  ئدىد جېڭى  ن ئېز ز كۆر   ادن قىز  كتىچېچەكڭى  مېژىت  

بى ەن ىوشااالشااقدى  ن كېژىن بۇۋاقڭ  بد   اد چى  بېنااى  ۈتمەىىى  

ئدىىنىڭى  ئىننىق ، جدپدالر بى ەن ۈد   ن چتشاتش ە مەجبۇر  بول  

 تىنئو ۇ  سااااتۈىڭ  ئېاىز اد ئې ىشااااقد ئتلگترەلىىگەن بۇ بوۋاق ئدچ ىق

 ،ئدلال  شاۆبھىنىزك  ىدھديىت  قۇد  ەۈ ى  ئى  . . . ئىڭ اپ يىااليتت 

سااۇسااىز چۆل ە يۇم ان گىژدھڭ  ئتى قرگەن بۇ  ات بۇ يېگدىە بوۋاقڭى  

 . بۇ دمىژدد    ر نىقىڭ  ۈېۋ  ئت مىگەى ەك قىالۈت 

ئىڭى  ئدىد بوۋاقڭى  ئېچىڭىشااا ىق يىاىناااىڭ  ۈوىتىتىش ئتچتن 

د الپ ئۆ  ڭى  كۆكنااااىڭ  بىچدرە بوۋاقڭى  ئد ىز اد ئادلال د  ور ئتمى  ب

 . . . سدل  
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ئۇ بدر كتچ  بى ەن ، بوۋاقڭىا   ېىىڭا  ن كەۈ تساااا  يوق ئى  

ئۇلۇغ ئدلال  بوۋاققد ئى تىپدت ، ئىڭىا  ئادىىڭى  كۆكنااااىڭ  شااااور   

يدشااتد چوڭ ئىڭى  ئدىىڭى  كۆكناا  ۈومۇرلى   سااىژقى  دى ەك ، قى   

گەرچە ئىڭىاا  ئاادىىاا  ن ، ا   پەسااااەياا  بولۇپ بوۋاقڭىاا  يىاااد ئاادۋ

بۇلا مقالپ ئادق سااااتت ئېتى ى  چىقىىادن بولنااااىىۇ لې ىن سااااتۈ ە 

ئوىشااااديا  ادن بى  ىىل ئېقىش سااااۇ ئۇىى  كۆكنااااى  ن بوۋاقڭى  

 . . . بوۋاقڭى  ۈەشڭدلىق  قدى  ، ۋمجۇد اد ئدقت 

ئىڭى  ئدىىڭى  مىڭى  مد اۇدەك ئۇلىا  بولىىادچقد ۈد   ن پىژددە 

ئۇىى  پۇۈ ى   قدپى    ۈدپدى ى   ، مەجبۇر  بولادن ئى   چتشاتش ە

ئۆشااااڭىنااااىگە ئدرۈىۋالادن ئېاى  بوىچد بى ەن قۇچىقى     ، يې     

يېڭ  جدن ئۇىى  يدشااادىادن ۈېڭىڭ  ئىگى  ئدل  اد بى  قەدەم ئداللىدس 

قى ىۋەۈ ەن ئىاا   لې ىن قىز  كتىچېچەكڭىاا  ئۆلتم  ھەم ئۆ  ڭىاا  

ىق مېھ   ئۇىىڭاااد چەكنااااىز كتچ قۇۋۋەت ئاادۈااد بوۋاققااد بولااادن ئاادىى 

جى اىالرد ن ئېشى  -ئۇ لىۋ ڭ  چىشا ەپ ىەۈەرگە ۈولادن قىژد، قى   

قدرا بويڭدق گدھى ا ئۇالرى  قو  اپ گدھى ا ، مېڭىشاااڭ  داۋامالشاااتۇرد 

مدىد مۇشۇى اق ىەچچە كتى تك جدپد . ئۇالر د يول بدشاالپ ئدل   ا مد   

سااەپى    ن كېژىن ئىڭى  ئدىد ئدىى    مۇشاادققەۈ ى  ۈد   ن چتشااتش

 .  ھدلنىزالىادن ھدل ا ھې ىق  بد ار د كى    كەل  

ئۇ  ەرگەرىى  كىى ى ىڭ  ئى گى   يدۋم بەگ  ن ئد  ىادچقد ئۇدمل 

 ەرگەر بى ەن كۆرقشاىەكچ  بول   لې ىن ئىڭى  ئدىد ئىشالرىى  بۇىچە 

ال ىق كتچ ەر ئددد  ئەمەس ى ىڭ  بى ەۈت  چتى   يدۋم بەگڭ  رمس قۇر

قاادراقچىالر ياادك  ىەۈەرلىاا  ۈاادغ يول  ئۇىىڭاااد -ۈۇۈۇۋالىىنااااد ئو   

 .  ھېچڭىىە ئى  

دە  ەر -يدۈدق، شااۇ د ئۇ بى يەرگە چتشااتپ ئدرام ئدلىدقچ  بول  
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چتى   ئۇىى  ئۆشڭىنى     ، ئۇىىڭاد ىىنبەۈەن بىۋەۈەر ئەمەس ئى  

رى  ئۆ  ڭى  ئۇ بۇ بدي ىقال، بوىچى ا ھىنااادپناااىز بدي ىق يۇشاااۇرمىادن

ئېتىقدد  ۋە ئەقى  ناااا  بويىچە قۇچىقى     بوۋاق بدلىاد شااااۇى اقال 

   .سدالمەت ۈدپشۇرمپ بې  ش  كې ەك-ىدى اى ىقڭى  يېڭ  ىدىىاد سدق

ئۇ ھدلناااىز قەد ى  بى ەن بد ارىى  ئىچى     كۆ    ۈدرۈقدن بى  

ئۆ  ئىگىناااا  بد    يۇمشاااادق ئددەم ، ئۆيگە كى  ا  پادىادلىق ۈى ى  

 .  دچقد ئۇالر د ئىچ  ئد     ئېھندن قى   بولا

قۇل  ۈې ىاا  مااد اادلىىاۇدەك -ئەۈىناااا  باادماا ات ۋاقت  بى ەن پۇت

بولۇپ كەۈ ەن ئىڭى  ئدىد ئد   ق ئد ابىاد چى اپ ئۆ  ئىگىناااا  بى ەن 

ىوشاا ىشااى  رەسااتىگە چىقت  ئۇ ئدل   بى ەن يتر  ىگە ۈدشااڭ  قۇيۇپ 

ڭ  كۆ  گە يدش ئدلاىڭىچە ئۆ  گە ئەگىشااىۋالادن ىەسااى  ى  قدرا بويڭدق

ئاادىاا  ن بۇۋاقڭ  قۇچاادق ىاىڭىچە ، ئۆۈ تىچ  بى  ئااددمگە بى  ۋەۈت 

مەساچى  ۈەرەپ ە بې    ىدمد  بدم اۈتىن يدىادن كىشى ەرىى  چىقشىڭ  

 . كتۈتپ ۈۇرد 

كىشااااى ەر مەسااااچىتتىن يادىاادىا ا ئىڭى  ئدىد جدمدئەۈڭ  ئدل  ڭ  

ناااا  ئى ەى ى ىڭ  ۈۇسااااۇپ قۇچىقىاا     بوۋاقڭىاا  ئۆ  ڭىاا  ىەۋر 

ئدىىنىڭى  ۈۇ ۇۈتد ۈتگەپ كېتى  مۇشۇ ھدلاد كى ى  قدلادى ىقىڭ  بولند 

ئېھناااادن قى ىشااااىڭ  -يېڭ  ۈۇ ۇۈ ۇق بى ە ئاادئى ىڭىاا  ئۆ  گە ىەي  

 . ئتۈتى  

جادمادئەۈڭىا  بى دەك ئىڭىا  ئادىىااد ئىچ  ئاد   شاااات  ئۇالرىى  

ۇۈ ۇق   ۈۇ ئىچى     بى  قدىچەي ەن ئۆيى ە قىز  يدك  كې ىڭىڭى  يېڭ

ئىڭى   .ئى ەى ى ىڭ  ئېژتى  ئېڭى  ئدىىڭ  ئۆي ى  گە ۈەك ى  قى ىشاات 

ئدىد ىۇشاادل ىقى  ن كۆ  يېشاا  قى ى  ئۇالر د رەھىىتىڭ  بى  قرگەى  ن 

ۈترقشاااا  پاادكىزە ساااادالپەۈ ىاا  -كېژىن ئۇالرىىاا  ئىچىاا     يترقش
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ئۇالر ئۆيگە يىتى  بدر ۇچە . بى ەي ەىڭى  كەيڭى  ن ئەگىشااااى  مد   

بۇيەرد ن گەپ قى اادن بولۇپ بۇ ئوۈتۇرا يدشااااتىن -ئىڭىا  ئادىاد ئۇيەر

 ،ئدشااقدن كىشااىڭى  ئەھۋالىڭ  قىنااقىچە ئىگى ەپ كۆ    ئەمىن ۈدپت 

چتى   ىدى ىق دەۋر  ە ىدى ىقڭى  شاادھزاد نااىڭ  يدك  مەلى ىنااىڭ  

ئېىىتىەكچ  بولادن ئديدلڭى  يەۈتە ئەج اد ىەسااەب  قدۈتىق سااترقشااتە 

ئاادىىڭىاا  ئاادلىي ىەسااااەب ىاا  بۇلىشااااىڭ  ئاادالھىاا ە قى ىڭىاا  ئىڭىاا  

ئىڭىا  ئادىاد گەرچە ئۇىچى ى  ۈەپنااااى   سااااترقشااااتە ، ۈەكىت ەيتت 

قىاللىىادن بولنىىۇ ئەمىد بۇ كىشڭى  ىەچچە ئەۋالد ۈىۋ   ئدئى ىنى  ن 

كوىاد د ڭا ار ئدئى ى  ن –كى ىا  چىققادى ىقىڭ  ئاديادلىڭىڭىۇ كوىىا  ن 

 .  ىۇشدل بول   كى ى  چىققدى ىقىڭ  بى ى  ئدلەمچە

ئۇالر ئۆيگە كەلگەى ە قۇيدش ئەم   ئۇپۇقتىن بېشااىڭ  كۆۈترگەن 

بولۇپ ئد ادە ھەم پدكىزە ھويال كىشاااىگە بى  ىىل مېھ   ئىناااناااىق ىق 

ۈىۋ   ئىڭى  ئدىىڭ  ئىچ ى       ئۆيگە بدشالپ ، ۈۇياۇسىڭ  بى ەۈت 

 اىەرسااە كې ەك ەر رەۈ ى  قۇيۇلادن ئۆيڭى  ئىچى     سااۇپى ، كى د 

چى اي ىق بى  جۇۋان باادلىنااااىڭ  ئىىىت ىڭىچە يوۈقاادن كۆرپە ئىچىاا ە 

 .  ئۇرمىۇپ ئولتۇراۈت 

سااااد ااد ئاادلالھڭىاا  بى  مېھىىڭىڭ  باادشااااالپ ، قىز م قاادر اىڭااد -

بۇمۇ ئاادلالھڭىاا  بىزگە ، بۇ ئو ۇلڭ  ئو  ۇ اااد جۇپ ىۋالاىن، ئەكەلاا  م

     دېا   ۈىۋ ا  ئىڭىا  ئدىىڭى  قۇچىقى -. . . قى اادن ئى تىپادۈ 

 بۇ بىچدر ڭى  ئدىىن  -بۇۋاقڭ   اكىن  بى ەن كتۈترقپ قىز اد سۇىادچ 

 ئۇى ، ۈېۋ  ئادران يەۈتە كتى تك بوپتى ەن، ۋاقىتنااااىز كېتىا  قادپتۇ

 !ستۈ ە بى  قدى مر ىڭە قىز م

ئۇ كتلتمنى  گىڭىچە بۇۋاقڭ  ، جۇۋان بۇۋاقڭ  قوش قولالپ ئدل  

 : ئەركى ىتى 
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ئو  ۇماا  ن ئاادران ئتچ ، ۇ بۇ باادالقۇر ۇيڭىاا  ئۆ   ەىا، ۋا  -

مەن سااىڭى  ئۆ  ، قېڭ  بدالم ۈوياىچە شااۇر اىن، كتى تك چوڭ ئى ەن

 .  ئدىدڭ

دە ئەمچەك -جۇۋان ئاادۈىنااااىاا  ن ىىجىاال بولۇپ ياادىاااد ئۆرقلاا  

ۈوپچىناىڭ  ئدپئدق بى  مدۈد رەىتتە سترۈىۋېتى  قۇچىقى     بوۋاقڭى  

يېڭ  ئدىىنااااىڭى  ئىشااااتىژدق بى ەن -بوۋاق  وق، ئاد ىز ااد ساااادل  

 .  ئەمچى ىڭ  كتچەپ شۇراشقد بدش ى  

قىزىىاا  ، ۈىۋ اا  قىز ڭىاا  بۇ ئىشااااىاا  ن بەك ىۇشاااادل بولاا  

 .ئدىىنااااىىۇ پەي ا بولۇپ قىز اد مەدەت قى ى  بۇ ئىشااااڭ  ۈەب    ى  

ئىڭى  ئدىد بۇ ئدئى ى     يدىشا  كىشاى ەرد ن ۈەساى لىڭى  كۆ  يېش  

ئۇ من -ئۇالر د ئۇ مى  ن، د ھەم مسااادىد ئۇقۇ-قى ى  ئدلالھقد شاااتك  

 .  دمئد قى   

ئىڭى  ئدىد ۈەربىژە كۆرگەن بى ىى ى  ئديدل بولادىڭى  ئتسااااتىگە 

گەرچە ئۇ يدشاادىادن بولنااىىۇ ، بەكال كې ىشاا ەن چى اي ىق ئديدل ئى  

، ھەر  ەۈتە ىدىىش ئديىىالردەك الۈدپەۈ ى  ئى  –ئىش ، سااااۆ -گەپ

د ققەت قى ى  قدلادى ىقىڭ   پەل-شااۇ د ئۇي     ئديدلڭى  ئۆ  گە سااەل

سااااىز اا  قې ىاا  ئۇالرىىاا  ئۆياا ە ۈۇرمپ قاادلنااااىال دېگەن ۈەلىۋ ڭ  

چى اي ىقچە رەت قى    ھەم بدلىڭ  كتى ە ىەچچە ۋاق ئەكى ى  ئېىىتى  

 . ۈۇر   ادى ىقىڭ  ئېژتى  ئۇالر بى ەن ىوشالشت 

ئىڭىا  ئادىد ئېاى  بوىچىنااااىڭ  ئۆشااااڭىنااااىگە ئدرۈى  بۇۋاقڭ  

دالاا ا بى  يەرگە كى ىاا  بوىچااد ، يەىە كوچىاااد چىقت  كۆۈترگىڭىچە

يادقۇۈالر ئىچى  ن ئى    ۈدل ئدلتۇن ۈى الى  ئې ى  –ئىچىا     ئتىچە 

 .  كىچى  ەك بى   ەرگەرچى ى  دمكىڭى ا ئۇى  قە ە  پۇلاد ئدلىدشتۇرد 

ۈۇققاادى ى   بولنااااىىۇ ئۇ -ئىڭىاا  ئاادىىڭىاا  ئاادسااااتاادىىاا ە ئۇرمغ
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ۈەرلى ىڭ  كۆ دە ۈۇۈۇپ مۇشااۇ يۇرۈتد قۇچىقى     پدشااشاادىدىڭى  بىۋە

ۈۇرمپ قې ى  ئدل   بى ەن بدلىڭ  ئى    يېشااااىاىچە ئىىىتىۋې ىشااااڭ  

ئوي ىا   چتى   ئىڭى  ئدىىڭى  ئور    ا ۈۇر   ادى ىقىڭ  شااااۇى اقال 

ئۇىىاا  مەلى ە كتىچېچەك بى ەن بى ال ۋاقىتتااد يوقاادپ كەۈ ەى ى ىڭ  

 .  پتۈتن ئدستدىە ئەھ   بى ەۈت 

قەرەلىاا ە ئىىىتىش ئىشااااىڭ  ئويالپ –د باادلىڭ  ۋاقت  ئىڭىاا  ئاادىاا

ن لې ى، ۈېۋ پڭىا  ئتيىگە يېقىڭ اق بى  يەرگە ئورمىالشااااىادقچ  بول  

ئۇىى  بوىچىناااى     دمىژد ئىڭى  ئدىىڭ  بەكال بىناااەرەمجدن قى ادن 

ساااادالمەت ئىگىنااااىگە يەۈ ت قش بەس متشاااا تل -بولۇپ ئۇى  ساااادق

 .  بۇلىۋاالۈت 

ى ىش ئدرقى ىق ۈىۋ   ۈۇر   ادن كوچىڭى  ئىڭى  ئدىد سترقشتە ق

ئاديىاىا ا ئولتۇر   ادن كىشااااى ەر ۈەقۋا دەپ قدر ادن بى  كىشااااىڭى  

ئۆ  ئىگىناا  قى  ق يدشااالرىى  قدر نااىڭ  ، ئۆيڭى  ئىشااىگىڭ  چەكت 

ئدلادن كىچى  ۈىجدرەۈچ  بولۇپ يدشدىادن ئىڭى  ئدىىڭى  ھدلىاد ئىچ  

ئىڭى  ئدىد ،   كى    كەۈت ئاد   ا  ئديدل  بى ەن مەساااا ىھەت قى اى 

قۇلىاد بى  ۈۇۈدم پۇلڭ  ئې ى  ئۇالر مەساااا ىھەۈ ىشااااىۋاۈقدن ھۇج  ڭى  

ئىشااااى ىڭ  چەكت  ئدى  ن ئۆي     ئديدلاد ئۆ  ڭى  ئۆ  ئىشاااا ى  ڭ  

ى ا ۋاقت-يدقد يۇرۈتى   ئو  ىڭى  ۋاقت ، يادىشاااا  قىالاليا  اادى ىقىڭ 

ىەۋرساااىڭ  ئىىىتىش  ،ئۆ  گە ۈۇرمۇش پۇل  ئىۋەرۈى  ۈۇر   ادى ىقىڭ 

ئىشاىڭ  ئويالپ بۇ يەردە ۈۇرمپ قدلاۇس  بدرلىقىڭ  ۈۆۋەىچى ى  بى ەن 

 . ئتۈتى  

ۈىجدرەۈچىڭى  ئديدل  كۆ    يدىشا  ئديدل بولنىىۇ ئۆيىڭى  ئدىچە 

چوڭ ئەمەساااا ى ىڭ  ئويالپ ئىڭىا  ئادىىڭ  يولااد سااااې ى  قويىدقچ  

 ۇۈدم پۇلڭ  ئى  لې ىن ئىڭىا  ئدىىڭى  قۇلى     بى  ۈ، بولاادن ئىا  
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كۇچااد ۈوۋالپ يترقپ ئاادران ۈاادپاادي ىاا  ااادى ىقىڭ  -ىەچچە ئااد  كوچىىۇ

، مۇشااااۇ ئۆي ە ۈۇرسااااىال، بۇپتۇ ئدىد» . بى ى  ئۇ بۇ قدرارد ن يدى  

ئديدل « . . . سااااى ىڭ  كۆرقپ ئدىدم رەھىەۈ ى  يدد ىاد كى ى  قدل  

شااااۇىاا اق د گەچ ئىڭىاا  ئاادىىاااد چوڭ ئو ۇل ى   ۈۇر اا  ااادن ئۆيڭ  

 ،بى درلىتى  ئى    ئو  ىڭ  ئۆيڭى  ئتسااااتى     بدلىۋدىىاد يۆۈ ى  

ئىڭى  ئدىىىۇ دەرھدل قۇلى     قە ە  پۇلالرى  ۈىجدرەۈچىڭى  ئدلاۇس  

بولناىىۇ ئەدەپ يت  نى  ن ئدلاى   ئۇىىىدي  ادى ىقىڭ  بى ى  ھوي ى ا 

 .  ئويڭدۋاۈقدن كىچى  بدل ى  ڭى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ مپ ئتلگترد 

ىاد بۇ ئۆيگە ئورمىالشااااقدى  ن كېژىن شااااۇ ئدىشااااىى  ئىڭىا  ئاد

بوىچىنااااىاا     باادي ىقالرد ن ئۆ  گە ال  م دەپ قاادرالااادن ىەۈى   

يوق ى  ڭ  ئى ااادپ ئې ىاا  بى ىگە ۈېڭىۋالااادىاا  ن كېژىن بوىچىاا     

ت قد-قدلادن كۆپ مىق ارد    بدي ىقىڭ  بدشااااقد بى  مدۈد رەىىت ە قدۈىۇ

 .  دىىىاۇدەك قى ى  كۆمتۋەۈت ئۇراپ ئۆ   يدۈى  ادن سۇپىاد چ

بدال ىەچچە كتن يدىشااا  ئو مق ىڭدلىد  ۈۇسااادۈتىن ئدىد ساااتۈىڭ  

باادلىڭ  قۇرمقاا اش . ئەمگەچ ە كېچىچە بىئاادرام بولۇپ يىاالپ چىقت 

ئىشاا ى   بى ەن ئدۋارە بولۇپ ۈت قك ئۇى ىژدلىىادن ئىڭى  ئدىد ئەۈىناا  

ەم ىت ى   ئدپدرد  ھسەھەردە بدلىڭ  ئې ى  ۈېۋ پڭى  ئتيىگە بدلىڭ  ئېى

شااااۇىىاا  بى ەن ئۆ  . ئۇالر ااد پۇل بى ەن ئاادد ىىگەرچى ىاا  قى اا  

ئىچىڭىاا  كەيپىژاادۈ  ۈېۋىىۇ يۇقى   كۆۈترقلتپ ئۇالر ئىڭىاا  ئاادىىاااد 

 .  بولادن ھۆرمىت  ۋە ئدم اق ىق  ھەسنى ەپ ئدشت 

ئىڭىا  ئادىىڭىا  پتۈتن ىىژدل  يدۋم بەگڭى  ئىزد    ىڭ  قى ى  

باادلىڭ  جۇۋاىڭىاا  يېڭىاا ا بى دەم قاادپ قۇيۇپ  بېقىش بولااادچقااد ئۇ

يادۋم بەگ مۇئادمى ە قى ىا  ادن ھې ىق   ەرگەرىى  ئۆي  ۈەرەپ ە قدراپ 

 .  مد   
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–ئۇ ئادلا   بى ەن ئدۋات رەسااااتى     ۈى  تچى ەرىى  شاااادي  

دمردمىالرد ن ۈى  ەن كىژىى ى    ن بدشاتىن ئديدق بى  قۇر سېتىۋال   

يۇيۇىۇپ ۈدراىادى  ن كېژىن سااېتىۋالادن  ئدى  ن ھدمىدماد بې    پدكىزە

ئىڭى  ئدىد ۈد  ا ، كىژىى ى  ڭ  كىژىا  ئۆ  گە ىادس ھادل ا يدساااادى  

يدشدپ ئددد  كىژىى ەر بى ەن يترقپ بۇ بد ار د كەلگەن بولادچقد ئۇىى  

ن  ېىى-مۇشاۇ ۈدپتى   ھدلىت  بى ەن ئدبديدمق  چد      ھدلىت  ئدسىدن

 . پەر ق ىڭەۈت 

 ەرگەر ئۇسااااتدم ، ىق   ەرگەرىىا  دمكىڭىااد بادرد ئۇ ئۇدمل ھې 

قدمىت  كې ىشااا ەن بۇ ئدىد ساااتپەۈ ى  ئديدلڭ  -دمكىڭى ا بولۇپ قەدد 

ئۇ ئىڭى  ئدىىڭى  ، كۆرقپ ئورىى  ن ۈۇرمپ ئۇىىڭاد ھۆرمەت بى  قرد 

ۈدشاااق  كۆرقىىشاااى  ن ئۇى  چوڭ شاااەھەرد ن كەلگەن كدۈتد بديڭى  

   .ۇىىڭاد ىۇشدمەت قى ىشقد بدش ى  ئديدل  بولند كې ەك دەپ ئويالپ ئ

، مۇبدرەك قەدەم ى   دمكىڭىىىز د يىتى  قدپتۇ، كەلناااى ە ھەدە -

دې    ەرگەر شااى  ن ۈى ىڭ  ئىشااقد  -ئۆ لى  گە ىېىە ال  م بولاىژتت ؟ 

 .  سې ى  كتلتمنى  گىڭىچە

كې ىڭىم يېڭ  ، مەن ئدسااااتدىى  ن ۈۇ قدن يوقالپ كەلگەن بدالم -

شاااۇ د      ەك بى  ىەرسااااە ، رۈقد قديتقى ىۋاۈىىەنيۇ، ۈۇ ۇۈ ۇق ئى  

دې   ئىڭى  ئدىد كىبى   ئتسااااتتى تك  –، سااااوقتۇر دچ بدرا  د ۋ   م

 .  بى ەن

د قدلاىڭىا،    ە د گەىڭ  ئدجديى  ۈىز ۋېتىىىز، چدۈدق يوق ھەدە -

 قدىچە گ ام ئەۈ اپى ا قى ندق بۇال؟، پتۈ ەى ە كۆرەال

 !جۇپ بولنۇنجتپت  يىگى مە گ ام  ن ئى     -

 .   ەرگەر بۇ گەپڭ  ئد الپ گتلقەقەلى   ئېچى ى  كەۈت 

ئى    جۇپ ، بديدم كې ىڭىىگە ئدپى  ىەن د گەى ەك قى ىۋ    ە -
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 بولند بۇالۋ  ەم م؟

يەىە بى  ، ئاددەم قې  اادىا ا ئۇىتۇ ادق بولۇپ قدلى   ەن، ھە  -

 .  شۇىىڭاىىۇ ئدلادچ بدرا  ئەم  ، ۈدل ئدر ملۇق قىز ىىۇ بدر

ئاديادل  اۈ  دېگەىڭىا  كۆ    ئادلتۇى ا ، ئوبا ان ئويالپال ھەدە -

 ئېچى ى م ئەمەسىۇ؟

دې   ئىڭى  ئدىد ىدھديىت  ئۇلۇق  -شاااۇى  بى  د ىىناااى ە ئۇكدم -

ئدلال  شۇ قىز ىڭى  چى اي ا  -كىچى  ۈىڭى  ھەسا ەۈ ەىگەن قىژدپەۈتە

 شكتمت-ئاادلتۇن، بەىتىڭ  بەرگىڭ  بى ەن ئەرد ن ۈەلىژىڭ  بەرمىاا  

د گەى ەر ۇ ئدئى ىىىزدە ۈتكتلتپ ۈۇرمپتۇ لې ىن شاااۇ قىز ىڭى  ئدي ەك 

 . . . رمىندر  ۋاقىتنىز ىد اڭ بول   د نى ە ئۇكدم

ئۇ ئىڭىا  ئادىىااد سااااەپ سااااې ى  قدراپ ،  ەرگەر بويتادق ئىا  

ئاادىىناااا  بۇىچە كې ىشاااا ەن يەردە قىز  قاادىچى ىاا  »كاۆ ا ىاا ە

رسااااىز ئىڭىا  ئدىىڭى  بۇ د گەىڭ  ئويالپ ئىۋتىژاد« . . . چى اي ىقتۇ

 .  قىز اد قىز قى  قدل  

دې    ەرگەر  -. . . دە-ۈېۋ  ۈداللىق بولىدپتۇ. . . سااىڭ ىىىز ئۇ -

 . ئىڭى  ئدىىاد ھىن اش ىق قى ادن قىژدپەۈتە

لې ىن كىژئو ۇل قۇالق ، ئۇى  ۈاادال ااد چىقاادر اادن، ياادقە  باادالم -

رمپ يەىە قۇلىا     ىەچچە دمكدىڭ  ئۇۈتۇ، كەساااات  چىقت  د نااااى ە

داد ن  بىچدرە شۇ ئەۈىۋارلىق قىز ڭى  كۆ  ىڭ  دەپ ، بول   قى ىى  

مەي   ئو ۇل بدلى ەن ئويىڭناااد ئويڭىناااۇن دەپ ئدلقىڭىڭ  كەڭ ئېچى  

كتمتشاا ە ۈول مرسااىىۇ بۇ كدساادپەت ئۆيگە كەلگى   -چۆىتى ىڭ  ئدلتۇن

دىد دې   ئىڭى  ئ -. . . قەيەرلەردە يتر    ىن ئۇ قىىدرۋا ، ئۇىىىى  

 . ئېاى  ھەس ەت بى ەن ئۇ  ۈىڭى 

قۇلىاااد ، ھە-شااااۇىاا اقىۇ ئااددەم ەر بۇلىاا   ەن، ۈوۋۋا ىۇدايىم -
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 ! كەلگەن ئدمەۈڭ  بى ىەي  ادن

، دەپ كەلنااااەم قديڭدپ كىتىىەن، ىىىىنااااىڭ  دەي  ادىال بدالم -

-سااااادراي ى  ىىز دوقىۇش-دمكاادن،  ېىىن-شااااەھەر ئىچىاا     ئۆ 

ىۇدايىم مااد ااد پەقەت ئى  ىال باادال  ،دوقىۇشااااالرى  ئىگى ەپ ۈۇرمپتۇ

ئدر ملۇق ئو  ۇم سااااودا قى ىىەن دەپ سااااەئۇد  ۈەرەپ ە ، بى  پتى ەن

ئد  ىناااادق شااااۇ يەرد    كدۈتد بى  ، چى ەۈ ەىچە كى گى   ئۇىىىى  

-دنئەم   ى تە دمك، بديڭى  قىز اد ئۆي ىڭى  بدال چدقى ىق بولۇپتىىىش

بىزمۇ ، ىىىىز يوق بول  ئې ىڭالر اد قادرايا  اادن ئادد -ئېتىز، ساااادرا 

قۇرئدن ئوقۇ ۇدەك –ئۆلتپ كەۈنااەك بېشااىىىزدا ىەۈىە ، قې    قدل مق

كىژئو ۇل دېگەن ۋاپدسااااىز پەي ا بولادن بولنااااد ، ئو  ىىىز ۈېۋ  يوق

باادرلىق بىنااااادۈىىىزى  بۇالر ااد ىەۈ ەپ بى  اا  بىزمۇ مەك ە ۈەرەپ ە 

 . . . چى ەۈ ەن بۇالۈتۇق د نى ە بدالم

ادى  ن كۆ  يېشاااا  قى ى  يد  ىقىڭى  بۇرجىگى ە ئىڭىا  ئادىد يدل

 .  يېشىڭ  سترۈ ەن بولۇپ ئولتۇرد 

ئد اىچە دمكدى     شدگى ت بدال  ەرگەرىى  ئىشدر تىگە ئدسدسەن 

 ەرگەر ، ئدرقد ئۆيگە چىقى  چد  چەيڭى ىڭ  ئەكى    ئتلگترگەن ئى  

ڭاد ىقىز ق چاديا  ن بى  پىژدلىڭ  ئىڭى  ئدىىاد قوش قولالپ ۈۇۈۇپ ئۇى

 .  بولادن ھۆرمەت ۋە مېھىدى وست ۇقىڭ  بى  قرد 

ئىڭىا  ئادىد قۇلى     چديڭ  پتۋلىگەن بولۇپ  ەرگەرگە قىز ققدن 

 ، ەرگەر ھۇشژدر ئددەم ئى  ، قىژدپەۈتە ساەپ سې ى  قدراشقد بدش ى  

ئىڭىا  ئادىىڭىا  ئۆ  گە ئدىىالرچە قدر ادن كۆ  ىۇر   ن ئۇىى  كۆ    

 .    ئويڭدپ كىتىۋاۈدۈ بى ىىىىڭ  ۈۇيۇپ يتر گ

كت   ، قىز م ۈۇققاادىالرىىڭ ىاا ە قې ىۋ اا  ، مەن مااد ااد  باادالم -

بولناااد مۇشاااۇىى  ، مدۋمى  ئدلادچ كې ىۋ   م، يولۇم ا قدل   ھەقىچدن
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ئىڭىا  ئدىد شااااۇى اق د گەچ  –، ئۆ  ا ە سااااۇقۇپ بەرگەن بولنااااىال

سااااەك ىز ۈدل ئدلتۇن ۈى الى  شاااادراق ىتى  ئې ى  -يادىچۇ ى  ن يەۈتە

ھەس - ەرگەر بۇى  كۆرقپ ھەي اىۇ، بوۈ ىڭى  ئتسااتى ە قۇيۇپ قوي  

ئەساااا ىاا ە ئى    جۇپ    ە سااااوقۇش ئتچتن ئەڭ كۆپ ، قاادلاا  

 .  ۈۆت ۈدل ۈى ال بولند يېتەۈت -بولادى  ىۇ ئتچ

ھد    بۇى اق ئەۈىۋا ، ھەدە بۇالرى  ىەد ىۇ سدق ىادن بولاىژتى ە -

ئۇىى  ئتسااااتىگە بۇ جىق ، مدلالرى  ئۇچ اۈىدق بەك ۈەس بولۇپ كەۈت 

دې    ەرگەر  -. . . مۇشاااۇىى  يې  ى  بولناااد كۇپديە، بولۇپ كىتىپتۇ

   .ىدھديىت  مۇاليىى ىق بى ەن ۈى الالرى  ئىڭى  ئدىىڭى  قۇلىاد سۇىۇپ

 ،بۇ بى ىىىى ەر كتۈترقپ يترقپ ىېىە قىالرمەن، ھېچقىنااا  يوق -

يۇڭ ال  ى  بولۇپ ئەپ قۇ، كت قمگە ئىناانااىقال كۆرقىتپ قدل  ڭىز بدالم

   .دې   ئىڭى  ئدىد ئۇ ئدلتۇن ۈى الالر د كۆ  قى  ڭ  سدلىدستىن-، قدلى م

ۈوۋۋا ئاادلال  » ئۇ كۆ  ىاا ە ،  ەرگەرىىا  ئاد ىز  قۇلىقىااد يەۈت 

ئددەمڭى  ، ئدرقى  ن بې  ۋاۈى ميد مد د–ئىگەم مۇشااااۇ كتى ەردە ئادرقاد 

 د گىڭ  ئەجەب ئدمىت  كەلنااە ئىشااى ڭ  ئېتىۋالنااد ۈت  تكتىن چتشااى م

 .  د گەىڭ  ئوي ى  « . . . راس ىڭد

ىاادۋادا مىڭ  ياادت ، ھەدە ئۆ لى   يۇرۈىىىز ااد مېھىاادن ئى ەىال -

 ،كۆرمىناى ە ئۆيتمگە كى ى  بى ە پىژدلە چېژىىاد داىىل بۇلادن بولنىال

چو الرىى  دمئدسىڭ  ، گەرچە مەن بويتدق بولنادمىۇ قۇلۇم گتل مىڭى 

دې    ەرگەر ئىشالرىى   -. . .   ئەۋ ەل ھەدەئدلىدق بۇ ھتىى  ى  ن مى

 . ىدھديىت  ئۇ ۇش ۇق كېتى  بې  ۋاۈقدى ىقىڭ  پەم ەپ

يېقىڭا     ۈۇققدىالر كەلگىڭىىىزى  -ھاد    يى اق، بولىا م بادالم -

بى  كتى  مەن ئااداليىتەن ۋاقىاا  ، بى ىاا  بىزگە ئاادرام بەرمەيۋاۈىاا م

 ا ئولتۇرمپ ئدل   مد  شااۇ چد ، چىقى    قىز ىڭ  بى گە ئې ى  كى ە 
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 . . . مەن قديتد  بدالم، پدرا  ىشدرمىز

ئىڭى  ئدىد ئورىى  ن ۈۇرمپ  ەرگەر بى ەن ىوشاا ىشى  دمكدى  ن 

 ەرگەر ئىڭىا  ئادىىا  ن ئادي   ىشااااقاد قىژىىاادىا ەك ئۇىىڭاااد ، چىقت 

   .ئەگىشى  كوچىڭى  ىې   بى  يې  گىچە بې    ئۇى  ئۇ مۈۇپ قوي  

ى ەن ىوشااالشااقدى  ن كېژىن ئۆ  ڭى  پىالى  ئىڭى  ئدىد  ەرگەر ب

 .  بويىچە رەستى     يەىە بى  ئدۋات كوچىاد ئىتتى  قەدەم بدست 

ئۇ بادشااااقىالر اد ئۆ  ڭىا  قىز ڭى  ئۆي  ن چىقى  كېتى  ئۆيگە  

قىز ڭىا  ئى گى   جەمىژەۈتى   يدمدن ئددەم ەر ، پەيا ا بولىىاادى ىقىڭ 

ئدى  ن ، ۆ  يېشاااا  قى   بى ەن ئادرلىشااااىا  قادلاادى ىقىڭ  ئېژتى  ك

بى ەي ەىڭى  ئدرقد رەسااااتى     ىدم بد     ا كېچىناااا  ئېچى ى  ادن 

بە مىۋاادىىڭىاا  باادرلىقىڭ  بە مىۋاادىىڭ  ئىنااااىااديىاال سااااەۈەڭ دەپ 

ئادۈى ىا  اادن بى سااااىڭىا  ئادچىا  ادى ىقىڭ  بە مىۋدىى     رەققدس 

قىزالرىىاا  ئىچىاا ە ئەشااااۇىاا اق ىاادرەسااااىاا ە قىزالرىىڭىۇ چىقىاا  

 .   ىقىڭ  ئېژتى  بەرد قدلى  ادى

ئۇ ، ئىڭى  ئدىد دەرھدل ئدرقد رەساااتى     ىدم بد    اد ئدل      

كىشااى ەرىى  كۆرسااەۈىىنااىگە ئدساادسااەن قىز ل سااى الىادن چوڭ بى  

 .  دەرۋا   ىق ئۆيڭى  ئىشىگىڭ  قدقت 

ئۆ  ئىچى  ن بى  ىىزمەۈچ  چىقى  ئىڭى  ئدىى  ن ىېىە ئىشاااا  

د ئىناىديىل ساەۈەڭ بى ەن كتر شى  ادن ئىڭى  ئدى. بدرلىقىڭ  ساور   

ىىزمەۈچ  ئۆيگە كى    كېتى  ھديدل . مۇھىم ئىشاااا  بدرلىقىڭ  ئېژتت 

 قدۈدر سې ىڭادن-ئۆۈىە  ئىڭى  ئدىىڭ  چوڭ ھوي ىڭى  كەيڭى     قدۈدر

بۇ ئۆ  ، ئۆي ەرىى  ئەڭ ئدىى  ناااى     بى  ئۆيگە بدشاااالپ ئەكى د 

قدت ساااې ىڭادن -قدت، ولناااد كې ەكمېھىدىالرىى  ئدرام ئدلى  ادن ئۆي  ب

، دمردمىالرد ن ئىتى گەن كۆرپى ەر-   چااد گى ەم ەر ئتسااااتىاا ە ۈاادۋار
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ىڭى  ئ. كەشاتى ەىگەن يدساتۇقالر شاۇى اق رەۈ ى  سې ىڭىا ىق ۈۇراۈت 

ئدىد بۇ ئۆيڭى    ڭڭەۈ ىڭىشاىگە قدراپ ئىناىديىل سەۈە ڭى  بوش ئددەم 

 .  شىق ى  ئەمەس ى ىڭ  بى ى  كۆ  ى     پىالىىڭ  پىش

شاااۇ چد  ا ساااى  تتىن قى  ق يدشاااالر چدمىناااى     ساااىىىز بى  

  ئىڭى. ئەركىشااا  ئدۋا  ڭ  قۇيىۋېتى  كتلگىڭىچە ئۆيگە كى    كەل  

ئدىد ئۇىى  بى ىڭ  ۈولادپ مد اىڭىاد قدراپ ئۇىى  ئىنااااىديىل سااااەۈەڭ 

 .  ئى ەى ى ىڭ  پەم ى  

ىېىە ئىش مىڭ  ، ۋايژە  ! ئۆ لى  ڭ  ساااادق ىتىاا  قۇيۇپتىىىڭااد -

دې   ئىنىديىل سەۈەڭ ئىڭى  ئدىىڭى   -بى ەن ئىزد گەن بولاىژتتىال؟ 

 .  پو مر كې ىش ەن ۈۇرقىاد قدراپ كتلگىڭىچە

ئۆ لى  ڭ  ئىزدەپ كې ىشااااىىا ە ئد راق ھدجىتىم چىقى  قدلادن  -

ئىڭى  ئدىد شۇى اق  -بى ىى  م يدردەم قول ى  ڭ  ساۇىدلىىى ىن؟ ، ئى  

تك بى ەن يدىچۇ ى  ن بەش ۈدل ئدلتۇن ۈى الى  د گەچ ىە     ئتساتتى 

 .  چىقى    ئىنىديىل سەۈە ڭى  ئدل   ا قۇيۇپ قوي  

بۇى  كۆرگەن ئىنااااىااديىاال سااااەۈەڭ قى اى   قى ىق ۈاادپاادلىااد  

 : ھىجدياىڭىچە ئىڭى  ئدىىڭى  ئدل   ا يتكتىتپ ئولتۇرمپ

ىېىە گەپ بولنااااد مد د ، بۇى اق قى ىش كېتەمت  ھەدە، ۋايژە  -

 . . .قېڭ  ىېىە گەپت . . . قۇلۇم  ن كې ىشىچە كتچەيىەن، ساى ەدەۋەر

دې   ئىناىديىل ساەۈەڭ ئى    قۇلىڭ  كۆكنىگە قۇيۇپ قىزالردەك  -؟ 

 .  ىد لىڭى 

ئاادسااااتاادىە شااااەھ  اا ە ، ئۇىاا اقتااد گەپڭ  ئۇچۇقال دە  ئۇكاادم -

ئد  ىناادق يەر ئىشاا ى  اد ، بىجى    ادن ئد راق يەر ئىشااىىىز بدر ئى  

قدر ندق ، س ئەمەل ار ئدستدىى  ن مۇشۇ يۇرۈقد قدراپ مېڭىپتۇمەسئۇل رم

شاااۇ د كىچى ەپ يول يترقپ بۇ يەرگە يتى  ، پەيت  كەلگەى ەك ۈۇر  م
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بدي ىققد ىوشااا  يوق ئى ەن -ئد  ىنااادق ئۇ ھدرامزەد ڭى  پۇل، كەل مق

ىزى  س، لې ىن گت ەل ىد  ڭىڭالرى  كۆرسە شۆلگىژ  ئېقى  ۈۇرالىديىىش

بىزگە ىااد  ىۇلق ىق ھەقىق  ، ى   مەقنااااىتىم ئۇكاادمئىزدەپ كى ىشاااات

ئەڭ يدىشااىناا  يدقد ، ساادھىبجدمدل  ن بى ى  ۈېپى  بەرگەن بولنااىڭىز

 ،يۇرۈ ۇق قىز بولادن بولناااد يدپقدن ۈۇۋاق يدپقدن پېت  قدلناااد بۇالۈت 

بىزىى  بىگىم ئەر كىشااا  بولادچقد ئەپناااىز ھې  قى ى  مىڭ  بۇيەرگە 

ىا  بولنااااد پۇلڭىا  كت   سااااىزگە قاادراپ ئىش مۇۋاپىقىژەۈ ، ئىۋەۈت 

 .  ۈۇرمديتت  ئۇكدم

ئىڭىاا  ئاادىااد بۇ گەپ ەرى  قى ىاا  بولۇپ سااااوئاادل ىە     بى ەن 

ئىناااىديىل ساااەۈەڭ بۇ گەپڭ  ئد الپ ئد ىزى  ۈۇۈۇپ ، ئۇىىڭاد قدر   

 . كتلتپ كەۈت 

ىدۈى جەم بولناااىال ، ئدران مۇشاااۇ ئىشاااىى   ھەدە، ۋا  جېڭىم -

، م ىۇر  ىديڭدق بى ەن د ژىشاااى  قويادنيى اق شاااەھەرد    دوساااتۇ

ئۆگتى تك ە ئۇىىاا  يېڭىاا ا ۈۇر اا  ااادن بى  رەققاادس قىز بۇ يەرگە 

ئد  ىندم كدسدپەۈڭى  ئىچ ەن ستي  بويڭى  ن كۆرقىتپ ، كەلىەكچى  

، ىەي ە  ە شااااەيتدىىۇ ئۇىىڭاد قول بد الپ ۈۇر ۇدەك-ھى ە، ۈۇرارمىش

  شۇىىال ئۇدمل ىىديىۇ؟

ئۇى  ئې ى  كىتىش ە ، ئۇكدم شۇى اق بولنۇن يدىشا  ئېژتتىڭىز -

 ئۆگتى تك ە قدى اق ۋاقىتتد كى ە ؟

ىاادۋادا سااااى  تتااد بى ە ، سااااورمىڭ  بۇ يەردە ۈت مەماا مق ھەدە -

  ۋا. . . كۆ تلنااىزلى  بولۇپ قدلنااد ىۇر  ىديڭدقتىن قۇۈۇلىدق ۈەساات 

 . . . جېڭىم ئەم   قدى اق قىالرمىز

ىڭ  چىش ەپ ئدل       ئدلتۇن ئىنىديىل سەۈەڭ چىىچىالق بدرمىق

ئۇىى  كۆ  ىڭ  چتشااااەىگەن ئىڭى  ئدىد ، ۈى ال د قدراشااااقد بدشاااا ى  
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يادىچۇ ىا  ن يەىە ئى    ۈادل ۈى الى  چىقى  ا  ئدل       ۈى الرىى  

 :ئتستىگە شدراق ىتى  قوشۇپ قويادچ

ئۇى  بۇيەرگە بدشااااالپ ئەكى ىش ، مېھىادن بەك ىاد مكت  ئۇكدم -

كتى ق لتك بى    ۈۇرساااىڭىز –  مد د بى  كېچە شاااۇ د ئۇى، قۇاليناااىز

دې    –ئىش پتۈ ەىا ە ھادردمقىڭىزى  بادشااااقىچە چىقى  ىەن ئۇكادم 

 .  ئىڭى  ئدىد مەى ى  قى ى  ئۇىىڭاد قدراپ

ئۇىى  ، ئۆگتى تك ە چتشااتە بى  كى ىڭە، ۋا  چدۈدق يوق ھەدە -

ئۇ چوشااااقد ھەرقدىچە ، ھۆدد نااااىا  ن ئۆ ەم بى  ىېىە دەپ چىقدرمەن

دې   ئىنىديىل  -. . . ھ . . . ھ . . . لناىىۇ ئۇى  ئۆلتترقپ قويىدسبو

 .  سەۈەڭ ئىڭى  ئدىىڭى  بېقىڭىڭ  چىى اپ

ئۇالر شۇى اق قى ى  ئۆگتى تك ە چتشتە كۆرقشى  ادىاد پتۈتشتپ 

 . ىوشالشت 

ئىڭىا  ئادىاد يولا ا كەلگتچە يادۋم بەگڭ  ىىژادل قى ىا  ئۇىى   -

ن ئىشاااا ى  ڭىاا  بى اادر بولۇپ ئىازد ا   ىڭ  ئې ىش ئتچتن قى اااد

 .  كەۈىەس ى ىڭ  ئدلالھتىن ۈى ى  

   .ئۇىى  ئىنىديىل سەۈەڭ بى ەن د ژىش ەن كتىىۇ يىتى  كەل  

چتشااا ە يېقىن ئىڭى  ئدىد بدلىڭ  ساااتت ئدىىناااىڭى  يېڭى ا قدپ 

قۇيۇپ كىژىم سدلادن بوىچىنىڭ  كۆۈترگىڭىچە رەستىگە چىقت  ئدى  ن 

ۋېشىڭ  ئدلىدشتۇر دى  ن كېژىن ئىنىديىل ىدل  بى  جديڭ  ۈېپى  ئتستى

 .  سەۈە ڭى  قېشىاد ئدل   اپ مد   

ئىنااىديىل سااەۈە ىۇ ئۆ  گە ئدل  ڭ  قى ادن بۇ بدي ىقتىن ىۇشاادل 

 ى  ئىشاااى  قېقى، بولۇپ ئىڭى  ئدىىڭى  يۇلىاد ئىڭتىزار بولۇپ ۈۇراۈت 

ئىناىديىل ساەۈەڭ ئدۋالقى ەكال كدسانىنىڭ  ، ئىڭى  ئدىد كى    كەل  

 .  سى  ى  ئىڭى  ئدىىڭى  ئدل  اد بې    ئىگى ى  سدالم قى   
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، يول ى  اااد قاادراپ ۈۇر ى   ىەۋا ، ۋايژە  ئەماا   كەلاا   ىىۇ -

ئىنااىديىل سااەۈەڭ  -. . . مد نااىال ئۇ قىزى  سااى ىگە بى  كۆرسااىتەيچۇ

شااااۇىاا اق د گىڭىچە ئىڭىاا  ئاادىىڭىاا  قۇلىڭ  يىتى ەپ مېھىاادىۋاادىىاااد 

 .  ئەكى د 

دىۋدىى ا ئد  د نااە ئد  ئەمەس كتن د نااە ئەمەس د گەى ەك مىھى

ئۇ قىز ئىڭىا  ئاادىىڭ  كۆرقپ ئورىىاا  ن ، بى  قىز ىاد  بى ەن ئولتۇراۈت 

ئىڭىاا  ئاادىااد رەققاادس قىزى  كۆرقپ ، ۈۇرمپ ئىگى ىاا  ساااادالم قى اا  

 .  ئىنىديىل سەۈە   ن را   بولۇپ مېژىقى ا كتلتپ قوي  

  پىڭھدن بى  جدياد ئۇالر ئۇ ئۆيا  ن چىقى  بد ارىى  سااااى ۈى   

   .بې    شۇ يەرد    شى    الپ ئېقىۋاۈقدن سۇىى  بۇيى ا پدرا الشت 

بى  ئىشااتد سااىزىى  ، گەپڭ  ئەگىتىە  سااىزگە ئۇدملال دەۋې ە  -

بولناااد مد د بى  يدردەم قى ناااىڭىز ، يدرد ىىڭىزگە موھتدج بولۇپ قدل  م

ون ىەچچە ئىڭىا  ئدىد شااااۇى اق د گەچ يېڭى  ن ئ -، بوپتى ەن قىز م

داىە ئدلتۇن ۈى الى  چىقى    سااااەك ىز ۈدلڭ  قىزىى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ مپ 

 .  قوي  

قىزچادق ئۆم  ا ە بۇىچى ى  جىق ئدلتۇن ۈى الى  ۈۇۈۇپ بدقىىادن 

ئۇ بۇ ۈى الى  قۇلىاا ا سااااىقىىاا اپ ۈۇرمپ ئىڭچى ە ئاادۋا  ڭ  ، ئىاا  

 : ۈىتى  تى  سور   

 شۇىچە سى لىق؟، ىېىە ئىشت  ئدىد ئۇ -

بى  ھىناادپتد بۇ ۇ ئددەۈتى   بى  ئىش ، ى لىقىۇ ئەمەس قىز مساا -

مەن ئدساتدىى     ھدشىم بد  دېگەىڭى  چوڭ ىۇۈۇى  بولىىەن ، ئى  

ئۇى  ، ئۆيىىىزدە ئىش قى ىاا  ااادن بى  يىگىاا  باادر ئىاا  ، باادالم

كوىىالر ئددەم بدلىنااا  ، كىچىگى  ن بدشاااالپ بىز بدلىچىالپ بېقىۋالادن

ئۇىى  قۇل  ، قدن بۇلۇر دەپ ۈو  ا دەپتى ەنبادقناااادڭ ئد ز  بۇرىۇڭ 
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بد  ئدكىڭىز بى سااااىڭى  ئدمدىىتىڭ  مد د ، قېژىق چىقىۋالا   د نااااى ە

كتمتش -سااااادقالپ قوياىن دەپ بى  ۋ اا   مەن ئااددەۈتى   ئاادلتۇن

ئەس ى ە ئۇىى  ئىچى     ، ئوىشدي م دەپ مۇى اقال ۈىقى  قۇيۇپتىىەن

كىم بى نااااۇن ،   ئى ەنپتۈتى ە  قىىىەت باادھاادلىق ئتىچە مەرۋايىاا

 ،ئۆيىىىزد    ھې ىق  يىگىاا  بۇى  كۆرقپ قې ىاا  ئو ۇرالپ كىتىپتۇ

ھد    د كەلگەى ە بد  ئدكىڭىز يدك  ئدمدىەۈڭ  ۈدپىنااەن يدك  بولىىنااد 

ۇ ئ، ئۇ ئو   ڭ  ۈدپىناەن بولىىناد سات قڭ شۇ دەپ ۈدالق قى اى ىۋاۈى م

  د نااەم شااۇىچە بۇپتۇ سااۆ قمڭ  ئدال، ئو    ۈدھد    ىچە ۈېپى ىى  

كتمتشاا ى  م ئەشااۇ ۈوقدل ىوۈۇىالر د -يىاقدن ئدلتۇن، يىل ۈۇۈقدن ئۆيتم

بۇ ، ئاادياادل كىشاااا  دېگەن ئاادجىز ئى ەن باادالم، شااااۇ پېت  قاادلاۇدەك

گەپ ەرى  ئىناىديىل سەۈە گە د ژىش ە بولىديتت  شۇ د مد د بى  يدردەم 

 . . . قى نىڭىز بۇالۈت 

،   كۆ  گە لىق يدش ئدل  ئىڭىا  ئادىاد يادۋم بەگڭ  ىىژادل قى ىا

رەققدس قىز بۇالرى  ئد الپ يتر گ  بى  ئد  جديىاد چتشااا ەى ەك بولۇپ 

 :ئىڭى  ئدىى  ن سور   

 ئېژتنىال ئدىد مەن سى ىگە قدى اق يدردەم قى ىىەن؟ -

ئد  ىناااادق ئۆيىىىزد    ئۇ ئو    مۇشااااۇ ، بۇ ئادساااادن بادالم -

 ەرگەر ،   قىالرمىشكەل -باد ارد    بى   ەرگەر ئۇسااااتد بى ەن بدرد 

بەك چى  ۈۇۈدي   ، بۇسىڭ  چىقدرمى  -ئى ، قدۈتىق قدقۋاش ىىىى ەن

 . . .شۇ د بىز ئدل   بى ەن، رمسالر كتۈ ەن يەرد ن چىقىدي م، دېنەك

ئىڭى  ئدىد قدلادن گەپڭ  قىزىى  قۇلىقىاد پىچى الپ ساااۆ لەشااا ە 

  .پ كەۈت قىزچدق ھەمىە گەپڭ  ئد الپ بولۇپ قدقدىالپ كتلت، بدش ى  

ىدۋادا ، ھې ىاۇ  ەرگەر گدچد ئەمەساا ەن، ىدۈى جەم بولنااىال ئدىد -

ئۇ گادچاد بولاادن ۈەقا   د ىۇ ئۇشااااشاااادق ۈى ىڭ  چىقى  ا  ىدىشااااد 
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 . . . ۈوۋالۈقۇ  ىەن ئۇىىڭاد

ن ئەۈە ئەۈتىگە، ئەمىنە قىز م ئىشالر دېژىش ىڭىىىزدەك بولنۇن -

مى  نىڭىز قدلادن بۇ ئىشاڭ  يدىش  ئور، ىۇش ىەۋ   ڭىزى  كتۈىىەن

  !بۇ ۈە گى ەرىىىۇ سىزگە مۇكدپدت قى ى  بې  ۋېتىىەن قىز م

ئۇالر ئەۈە ئەۈتىگەى ە مۇشااااۇ جدي ا كۆرقشااااى  ادىاد د ژىشااااى  

 .  ھې ىق   ەرگەرىى  دمكىڭ  بدر كوچىاد قدراپ مېڭىشت 

ئەسااااى گە يېقىن  ەرگەر دمكىڭىاا ا ئولتۇرمپ  وق بى ەن ھتىەر 

ئىشى تىن بى  قىز كى      ل ئدۋا  بى ەن پەس ۈۇيۇقناىز ، قى ىۋاۈدۈت 

 ،يۆۈتلتپ قويۇپ ۈىز   قۇيۇلادن   ڭڭەت بۇيۇم ى  اد قدراشقد بدش ى  

 ەرگەر ،  ەرگەر بۇ يېقىى ىق ئدۋا د ن بېشاااىڭ  كتۈترقپ قىزى  كۆرد 

 ،ئۆم   ە بۇىچى ى  كې ىش ەن چى اي ىق قىزى  كۆرقپ بدقىىادن ئى  

پ يتر  ىڭى  ساااادلاىڭ  ئۆ  ڭى  قۇلقىاد ئۇىىا  قۇل  ئىشااااتىن ۈوىتد

ئۇىى  مۇشااۇ ۈدپتد لەۋلى   قۇرمپ ئد ىز  ا ىەم ، ئد  ىڭىشااقد بدشاا ى  

 . . . د  ار  قدلىديۋاۈدۈت 

دې    ەرگەر  -ىېىە ال  م ئى    ؟ . . . ى . . ى . . . ئۆ لى  گە -

 .  ئۇ قىزىى  ىۇمد كۆ لى  گە قدراپ ئەق ى  ن ئد  دى ەك بولۇپ

دې   -. . . ال  م ىەرساى ەر بۇ يەردە يوقتەك قى ى م ئۇستدممد د  -

قىز ىىجىاال بولااادن قىژاادپەۈتە ىااد لىڭىاا  كتلتپ  ەرگەرگە ۈى ى ىاا  

 .  قدراپ

 ەرگەر دەرھاادل شاااادگى ۈىڭ  چااد  دەم ەپ ئەكى  شاااا ە بۇي مپ 

 : قىزچدقڭ  ئولتۇرمشقد ۈەك ى  قى   

ىاا  قاادالر ئۆ لى  گە بۇ يەرد ن ياادر اۇدەك بى ە ىەرسااااە چىق -

 .  دې    ەرگەر ئدران ۈەس ى تە گېپىڭ  ۈېپى  –. سىڭ ىم
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دې   قىزچدق قدش كۆ لى  ڭ   –چدقچدق قى   م  ەرگەر ئۇستدم  -

ئادىادم قديناااا  كتى  ئى    جۇپ    ە بۇي مۈۇپ قويادن  –ئويڭىتىا  

 قدچدىالر د پتۈى   ىن، شۇ يىگىتڭى  قېشىاد بې    ئۇقۇپ كەل، چېا 

 .  دەي م

ساااى   ھې ىق  ئدساااتدىى     ھدج  ىېڭىىڭى  . . . ھە.  . .ھە -

ھااد     –دېاا    ەرگەر ۈېۋىىۇ قىز ىن بولۇپ  -ياادلاااۇ  قىاز ىۇ؟ 

سااى ىگە يدر اۇدەك قى ى  يدسااىىىناادم ۈدشااالپ قويدال ، يدساادۋاۈىىەن

 .  ھې  

قىزچاادق ئاادۋا  ڭ  قۇيىۋېتىاا  قاادقاادىالپ كتلگىڭىچە  ەرگەرگە  -

 :چدقچدق قى   

قدمالشااقدن يىگى  يدسااىادن يەردە كۆ  ىىزد ن ئوت ئۆ لى   ەك  -

 . چىققۇدەك يدسىۋ تەال ئۇى 

كت  ڭ  ئويڭۇۈۇپ گەپ قى ىشاااا ى  اد قدراپ - ەرگەر قىزىى  قدش

 ،ئۇىىا  ئې  ا  ن ئدي   اىڭىاد راسااااتىڭال ئۇ اق بولادى ىقىڭ  پەم ى  

دېگەن ساااۆ  ئۇىى  قۇلىقى  ن كى    « قدمالشاااقدن يىگى »بولۇپىۇ 

 .  ڭ  كۆي قرقپ كتل قى ىۋەۈت يتر گى

ئوت چىقى  ۋېتىىىز . . . يدسااااىىدم  ادن. . . يدسااااىىدم  ادن -

 .  دې    ەرگەر شدلۋمر ڭ  ئېقىتى  -د نى ە

ئااد اىچە شاااااادگى ت باادال چااديڭ  كتۈترقپ كى  اا  ئۆ  ڭىاا  

 ەرگەر ، كىچى  ى ىگە بادقىاد  قىز اد ھاد ۋېقىا  قدراپ كتلتپ ۈۇراۈت 

ې ى  شااادگى ۈىاد ئدلىژى  قۇيۇپ قىزى  گەپ ە چد  چەيڭى ىڭ  قۇلىاد ئ

 : سدل  

ەك مۇبدر، بتگتن سااااى ىڭىا  كې ىا  ادى ىق ى  ڭ  بى ىەپتىىەن -

ئۆيتمگە كى    بى دەم ئولتۇرمپ ، قەدەم ى   دمكىڭىىااد يىتىا  قادپتۇ
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دې    ەرگەر ئد ىز   ن  –قۇرمق چد  بولنىىۇ ۈۇۈد  سىڭ ىم، مد نىال

 .  ەلىە  گد گى اپىېىە گەپ چىققدى ىقىڭ  بى 

، بتگتىچە قۇرمق چاادي ى  ڭ  بولنااااىىۇ ئىچىاا  ۈۇرا ، بۇپتۇ -

 . . . ھەمىىڭ  قى ادن شۇ ئدىدم د نى ە

قىزچدق كتلگىڭىچە ئورىى  ن ۈۇرمپ  ەرگەرىى  يول بدشاا ىشااىڭ  

 ەرگەر كۆ  ئادلا  ا     ئىشااااالر اد ئىشااااەىىىگەى ەك . كتۈتپ ۈۇرد 

كۆرمەيۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى  كادلپۇكىڭ  چىشاااا ەپ بېقى  ئۆ  ڭى  چتش 

 .  دەرھدل يول بدشالپ ئدل   ا مد   

 ەرگەر قىزى  ئىچ ى  اا     مىھىاادىۋاادىااد ئۆيگە باادشااااالپ قۇيۇپ 

شاادگى ت بدلىڭ  دمكدىڭ  ۈدقدپ بد ارد ن ىەرسااە كې ەك سااېتىۋې ىشااقد 

قىزچدق  ەرگەر ، ئادى  ن ئدل   اپ قىزىى  قىشااااىاد كى د . بۇي  ا  

ىڭ  ئې ى  ۈدشااااالپ چى اي ىق ۈى ى گەن كى گتچە بېشااااى     شاااادرپ

كەمزملڭ  سااااې ىۋېتى  ئىچى     ئوۈقدشااااتەك قىز ل دمىدۋا كۆيڭى   

بى ەن ۈوم ئۆرقلگەن سااۇمبۇل چېچىڭ  ۈومپديادن كۆكنااىڭى  ئتسااتىگە 

 ەرگەر ئىۋتىژدرسااااىز قىزىى  دمىدۋا ، ئې ى  قۇلى ا ئويڭدپ ئولتۇراۈت 

دقمبى ەك پدرقى اپ چىقى  كۆيڭى ىڭى  ئدل       يدقد ئويىىنااااى  ن 

شاااۇىى  بى ەن ئۇىى  بەد ڭ  . قدلادن يې  م كۆكناااىگە قدراپ سااادل  

 .  ئوت ئې ى  قەيەرگە دەسنەپ ۈۇر دى ىقىڭ  بى ەلىە  قدل  

قىزچدق ئۇىى  بۇ ھدلىاد قدراپ ئىشاىڭى  ئدسدىاد ۈدرۈىۋاۈقدى ىقىڭ  

 :بى ى   ەرگەرگە سۆ  قى   

  چى ايىاد قدراپ بدقىىاى   قدىچە ئەركەك  اۈىڭى، ۈوۋۋا دەيىەن -

ئۆ ەمچە ئۆي ى  گە ، بتگتن ھەجەپ بى  ئىش بول  ، ئۇ من بول   مد د

 -. . . ساااى ىىۇ بوش ئەمەسااا ەن ئۇساااتدم قدر ادى ا، كى    قدپتىىەن

 .  قىزچدق يەىە ىد لىڭى  كتل  
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 ەرگەر گەپ ساۆ لەرىى  بدشقىچە مېھ   ئىننىق بولىۋاۈقدى ىقىڭ  

 .  قوياىڭىڭ  بى ەلىە  قدل  -بى ى  ۈۇۈقدن

، ئد ادە ئولتۇرسااااىال، بتگتن ۈاد ڭ  بەرگەىا ەك ىوش بول مم -

 .  كەچتە ئۆ ەم ئدپى    قۇيىىەن

دېاا    -. . . ىاادۋادا ئەۈە كېتە  د نااااەم قو  ىاىاا ەكال مىڭ  -

 . قىزچدق كتلگىڭىچە ئتىچى ەك چىشىڭ  چىقى   

دې   -. . . نساااى ى ەك پەر زاۈڭ  قو الم  اد، ۈوۋۋا د ناااى ە -

 .   ەرگەر ئد ىز اد كەلگەن شتلگىژىڭ  يۇۈىۋېتى 

قدقدىالپ كتل   قىزچدق  -؟ . . . كېچىچە ۈو  مرمپ سداللىىۇ يد -

 .  ئوۈ ۇق كت   بى ەن  ەرگەرگە يەىە ۈى ى ى  قدراپ

ئۇ ھد   ىى  ئۆ   ە بۇ ، مۇشااااۇ ۈدپتد  ەرگەر ۈتگەشاااا ەن ئى  

ىنااادۈى  ن كىچىشااا ە را   قىزىى  ۋەسااا ىگە يىتىش ئتچتن پتۈتن ب

 :قىزچدق پۇرسەۈڭ  چى  ۈۇۈۇپ  ەرگەرگە ئېژتت . ئى  

راسااتىڭ  د نااەم ، ئدىدم ئېژتقدى ەك مېھ   ئىناانااىق يىگىت ەىال -

ئاد  ۈوال مۇسااااەل ەس د گەى ەك ، كۆ  تمڭىا  ھەقىقەۈەن ئادرام  يوق

ئدل   ى   ا يترقگتم ساااې ى  ىىجى چى ىقتد بەكال ، بى ىىىە ئەكى ساااى ە

 .  قېڭ  دەرد ىگە دەۋا بۇالالم  ال كۆرقپ بدقد ، رام بولۇپ كەۈتىمبىئد

لې ىن بتگتن مۇسااااەل ەس ،  ەرگەر ئە ەلاا  ن كەياا  قى ىااديتت 

كەيڭىگە -شۇ د ئۇ ئدل  ،  ەھەر بولناىىۇ ئىچىشتىن يدىىديتت ، ئەمەس

 .  قدر ىد  رەستىگە يتگترد 

ىالر ھۇي  د گتچە داساااتىۋد-ھديڭ ،   ىىڭڭ  قدرا اۇلۇق بدسااات 

-كتل ە، سااې ىڭى  ۈوىۇ سااتۈى  ن بدشااقد ھەمىە ىەرسااى ەر ۈىز    

چادقچادق ئىچى ە قىزچدق بى ەن  ەرگەر قەدەھ ى  ڭ  ۈول مرمپ راسااااد 
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ئەمەل ارالرىى  -كتى  مۇسەل ەس ئىچى  بەگ-قىزچدق كتى . ئىچىشات 

ىاادۋا ئىچىاا ە يترگەچ ە بۇىچى ىاا  مە  -قۇچىقىاا ا ئولتۇرمپ ىە ىە

لې ىن  ەرگەرىى  ۈۇىج  ، بى  پىژدلە سااااۇ ئى   ئۇىىڭااد ىىناااابەۈەن

-ئىچىش  بولادچقد شەھۋ ت  بدر دىنې   ئۆرلەپ ئەق ى  ن ئېز   ۈدققۇ

قىزچدق پەيتڭى  يىتى  كەلگەى ى ىڭ  ، ۈۇققۇ ساااۆ لەشااا ە بدشااا ى  

   .بى ى  ئىڭى  ئدىىڭى  كۆرسەۈىىن  بويىچە ئىش كۆرقش ە بدش ى  

شاا ى  م قېژى  يترقگتم ئوت بد، قەيەردە سااىز، ۋايژە  ئۇسااتدم -

 .  دې   قىزچدق يتر گىڭ  چى  بېنى  -. . . ئې ى  كەۈتىژد مىڭى 

راساااا  ، قېڭ  يتر  ىڭىزى  ۈۇۈۇپ باادقااد ، ماادىااد مەن جېڭىم -

 ەرگەر شااااۇى اق د گىڭىچە مەيڭى  كتچ  بى ەن  -. . . قىز ۋاۈادما م

 .  قىزىى  لىاى الپ ۈۇر   ادن كۆكنىڭ  مۇجۇشقد بدش ى  

 . . . چى  ژدلىى  م بوش اق، دن ئۇ  جېڭىمۋايج -

 . قىز ئىڭ اپ كەۈت 

 ، ەرگەر ھدساى  اىڭىچە قىزىى  كىژىىىڭ  ساادل مرمشقد ئۇرمى   -

شااااۇ چااد اا ا قىزچاادق ئى    قۇل  بى ەن  ەرگەرىىاا  بويڭىاااد گى ە 

 ەرگەر ۈېڭىگە ۈۇۈدشااقدن ، سااې ىۋې ى  ئۇى  بد   اد چى  بېنااىۋال  

 .    يوقۇۈديال دەپ قدل  لە  ەۈ ى  ئوۈتىن ھۇشىڭ

دمڭى  ئدى، سااىزىى  بۇىچە ئوۈ ۇق يىگىت ى ىڭىزى  بى ىەپتىىەن -

مەن . . . بىز ئەم   بول   قىالي  ، كت   راسااااتىڭال مدل ۈوىۇي   ەن

 . دې   قىزچدق يىاالمنى  ادن قىژدپەۈتە-. . . قديتد 

مىڭ  مۇشااۇى اق . . . سااىزگە ىېىە بول   ئەم   جېڭىم مەلى ەم -

دې    ەرگەر  -دشااااالپ قۇيۇپ كىتىشاااا ە كۆ  ىڭىز ئۇىادما م  اد ؟ۈا

 . ئدستى ا يدۈقدن پەر زاۈڭ  قۇيۇپ بەرمە 
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ئى گى   ئۆي   ى ەر مىڭ  بى سىگە يدۈ ىق ، سىزگە ئېژتىدپتىىەن -

ئۇ ۋاپدسااااىز قىىدرۋا  چىقى  قې ى  بۇ يول  ن قديتقى   ، قى ادن ئى  

ئې ى  بەرگەن يېشااااىل ئدلىدس ھەۈتد ئۆي   ى ەر ۈويۇم ا ، ئۇىىىىا  

ئد  ىناااادم بۇىچە چو  ۇقتى   ، كۆ لتك  مىڭادر ىڭىىۇ ئو ۇرالپ كەۈت 

ئۇ ئو   ڭ  ، يېشااىل گۆھەرىى  جدھدى ا ئى  ىڭچىنااا  ۈېپى ىدساااىىش

ئۇىى  كتى ەرىى  ، ئاددەم يادلالپ ئۆلتترۋەۈنااااەمىۇ دەرد م چىقىاديا م

، ىىەن دە دبى   ە قديتى  كى ى   وۋ د كۆۈترقشاااى  ن شاااۇى اق قورق

ىىىىشااقىىۇ ىۇدايىم مد د سااىزدەك يدىشاا  يىگىتڭ  ئۇچ اشاااتۇرمىادن 

ئۇ بى  بەدىىژەت ىېىە ساااىزى  كۆرساااە ساااىزگە قەسااا  . . . بولاىژتت 

مىڭى  ھد    سااىزد ن بى  مىڭۇۈىۇ ئدي   اۇم يوق ، قى ىشااتىن يدىىدي م

 . . . دە د

قىازچاادق ياادلاااادىاا  ن يىا ىااادن بولۇپ يىگىتڭ  يەىە چىاا  

 ەرگەرىىا  بېشاااا  پىژقى  ادىا ەك بولۇپ قىزچدقتىن . دق ىۋالا  قۇچا

 :سور   

 مەى  ن  ول ۇقىى  ؟، سىزىى  ئۇ ئې  ڭىز مەى  ن ئېگىز -

يدرد ن ۈېژى ى  . . . كۆرگەىىى  ڭىز ئۇ مۇىدپىقڭ ، ھەئە شۇى اق -

 . . . كېتى  ئۆلگتي   ئۇ ئەب ە 

 .   ەرگەر پتۈتى ە  ئەق ى  ن ئد د 

 .  ئۇ ئەم   قديتد پەي ا بولىدي م، نشۇى اق كۆرگە -

 :قىزچدق بۇ گەپڭ  ئد الپ  ەرگەرىى  لىۋ گە لىۋ ڭ  يېقى  ئېژتت 

ې ىن ل، جېڭىىڭ  د نىڭىزمۇ بى ەۈتىم، گىپىڭىز راسا  بولناىاۇ -

 .  ئۇىىڭاد بدل مر ئۆلتم كەلىەسىى ىن، ئۇ ىدھديىت  ئەس   بەدبە 

ى  ن ھەمىە گەپڭ   ەرگەر كەيپچى ى تە قىزچدقڭى  بۇ مۇئدمى ىنااا
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 .  ئۇىىڭاد دەپ ئۇىى  يتر  ىگە ۈتكترمەكچ  بول  

 ،پدت ئۇى  بۇى  ئەكى ى  ۈۇراۈت -ئۇ ئەب ە  مىڭى  يېڭىىاد پدت -

، بى  كتى  ئۇ سااااىزد گەن ھې ىق  ۈوي ۇق مې ىڭىزى  مااد ااد ئەكەپتۇ

شاۇىى  بى ەن مەن ئۇ يېشاىل گۆھەرى  ئدستدىى     شدكى ىدن ھدج  

شاااادكى ىدن بۇى  ئدسااااتدىى ە ۈۇرمشاااا ۇق ،   بەرد مد گەىگە ئدپى  

كېژىن شاااادكى ىاادن ئۇ ھەربىي ، ھەربىي ئەمەلاا ار ااد سااااو ااد قى ىپتۇ

ئەمەلا ارىى  بۇي مق  بويىچە ئې  ڭىزى  يدق ئۇ ئو   ڭ  ۈۇۈۇپ ئې ى  

 . . . كەۈت 

.  ەرگەر بۇ گەپڭ  پورساااوققى ە دەپ قىزچدقڭى  چى ايىاد قدر   

دن قىژادپەۈتە  ەرگەرىىا  كۆيڭى ىڭى  قىزچادق شااااۇىا اق ىوش بولاا

   .ئىچىگە قۇلىڭ  ۈىقى  دقمبىنىڭ  ئدلقىڭ  بى ەن سىالشقد بدش ى  

 بۇى  ئد الپ، ئىالھىم دېگىڭىڭىزدەك بولاۇيتت ، رەھىەت جېڭىم -

ئۇ ئەب ەىڭى  ۈۇرمى ە قەب  نااااىگە ، يترقگتم بى  ئد  جديىاد چتشاااات 

ى اق د گەچ  ەرگەرىى  قىزچدق شااااۇ -. . . ىاددا ۈى  ەىگە  ئىالھىم

لې ىن ئۇ قدرا يت  يەىە  –كۆيڭى ىڭى  ۈتگىىنااىڭ  ئېچىشااقد بدشاا ى   

 . . . ۈترمى  ن چىقى  قدالم   ىن دەيىەن

 .  قىزچدقڭى  قۇل  ھەركەۈتىن يەىە ۈوىتدپ قدل  

مەن ئتلتشاااا تن رمس ، مااد ااد ئىشااااىڭىاا ، ىاادۈى جەم بۇلۇڭ -

ىى  ئديدلىاد   ڭڭەت ئەسااا ەرلى  ڭى  بۇي  تىىناااىاد ئدسااادساااەن ئۇالر

مەن ئداليىتەن شااۇ ئو   ڭ  سااترقشااتە ، بۇيۇم  ئدپى    بەرگەن ئى  م

چتى   ئۇ مىڭ  ئۆ  گە چېتىۋاالماا   ىن دېگەن ، قىا ىاا  باادقاتىام

ھې ىق  قۇلىق  ئۇ من رمس ئەساااا ى  ڭىاا  ، قورقۇىچاادمىۇ باادر ئىاا  

د ژىشااااىچە ئۇ ئو    ۈۇرمىاا ە ھې ىق  ھەربىي ئەمەلاا ارى  بۇ ۇپ 

شۇىى  بى ەن بدشقىالر ئۇى  ىە  مەي اى ا ئېتى  . . . ترقپ قۇيۇپتۇئۆلت
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ئدلالھڭى  ىدم  بى ەن ، بۇ گەپ راساااات ەن جېڭىم. . . ۈدشااااالپتىىىش

 . . . قەسەم قىال 

 ەرگەر بۇلبۇل ەك سدي اپ قىزچدقڭى  كۆ  ىڭ  ئۆ  گە قدراۈىدقچ  

ڭ  قۇلى قىزچدق بۇ گەپ ەرىى  راسات ىقىاد ئىشەىگەى ەك بولۇپ، بول  

يەىە ھەركەۈ ە كەلتترقپ قولتۇق   ا ۇن پۇراپ ۈۇر ا  ادن  ەرگەرىى  

كىژىى ى  ڭ  سااادل مرمپ بد   اد چى  بدسااات  ھەم ە كې ەرك  ئدي  ال 

 . . . ۈو  قى ى  ادىاد ۋەد  ەشت 

ئەۈىنااا  ئەۈتىگەى ە قىزچدق  ەرگەر بى ەن ىوشااا ىشاااى  ئۇدمل 

ن ھې ىق  كوىد جدي ا ئىڭى  ھادمىدماد بې    يۇيۇىۇپ ۈدراىادى  ن كېژى

ئدىد بى ەن كۆرقشتپ بولادن ئەھۋالالرىى  ھەمىىنىڭ  ئۇىىڭاد يىپى  ن 

ئىڭى  ئدىد ۋەد ن  بويىچە رەققدس قىزى  . يىڭڭىنىاىچە بديدن قى   –

 .  ئوب ان را   قى   

رەققدس بى ەن ىوشاااالشاااقدى  ن كېژىن ئىڭى  ئدىد بۇ گەپ ەرىى  

ئې  ق لېۋ اا ە ۈىز ڭ  قۇچااد الپ ، ۈت راساااات ىقىاااد بى  ئااد  چىن پت

ئۇ من ياادش ۈتكتپ ياادۋم بەگ ە ئىچ  ئااد   تىاا  -ئولتۇرمپ ئۇ مىاا  ن

يىا ى   ئدى  ن بۇ ئىشاااالرى  قدى اقال بولىىناااۇن قە ە گە ۈەپناااى   

 .  پتۈتپ شدھزادە پدششدىدىڭى  ھېندب ئې ىشىاد قدل مرمدقچ  بول  
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 بابسەككىزىنچى 

 ەرمۇدھىش كۈنل

 

ۋاقى  ساااۇدەك ئۆۈتپ كۆ ى  يۇمۇپ ئدچقۇچە پدشاااشااادىدن يەۈتە 

 .  يدشڭى  قدر نىڭ  ئدل  

ئىڭى  ئدىد ۈتركىەن ىدى اى ىقڭى  ئەىئەىىناى     شدھزاد  ەرى  

ۈەربىژەلەش ۈت  ىىگە ئدساادسااەن پدشااشاادىدىاد يەۈتە يدشااقد كى گتچە 

ى  ىڭشۇىى  ئتچتن ئ. بى قدىچە چەۈئەل ۈى ىڭ  ئۆگىتىش  كې ەك ئى  

ئەرەب ۈى   ۋە پدرس ، پدشاااشاااادىدىاد رمس ۈى   –ئدىد بدال پدد شاااد  

ئىڭى  ، ۈى  ى    ن دەسااا ەپ   قەدەم ە ئدسااادس ۈۇر ۇ مدقچ  بول  

شااااۇ د ئۇ بۇ ئى    ، ئدىد پدرس ۈى   بى ەن ئەرەب ۈى ىاد پۇىتد ئى  

رمس ۈى ىاد ئدئى ە ئوقۇۈقۇچىنااا  -ۈى ڭ  ئۆ   بى    ئدل  ڭق  بى  ۈىل

 .    قى   ۈەك ى

ئىڭى  ئدىد كدمىل مۇساۇلىدن بولنىىۇ ئەرەب ۈى ىاد قدر ادى ا رمس 

يادمدى ىق ۋە شااااۇم ۇق »ۈى ىڭ  مۇھىم دەپ بى ەۈت  ئۇىىا  ىە    ا ە 

دوساااتتىن ئەمەس دقشاااىەى  ن كې ى م شاااۇىى  ئتچتن دقشاااىەىڭى  

ۈى ىڭ  پۇىتد بى ى  مۇسااتەم ى ىچ  دقشااىەن مى  ەۈڭ  ئۆ  ۋەۈىڭى  ن 

 .  دەي  ادن ئى  ژە بدر ئى  « ل قو الپ چىقى  ش كې ەككېنى-ئت قل

مەلى ە كتىچېچەكڭىاا  ھاادياادت ۋاقتىاا ا ئىڭىاا  ئاادىىاااد ئېژتقاادن 

ئدر مسااااىىۇ بدلىڭ  يەۈتە يېشااااىاىچە چوقۇم يدۋروپدلىقالرىى  ۈى ى  ن 
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ماۇكەمىەل ساااااادۋات چىقاادر ۇ مش ئىاا   شااااۇىاا اقال بۇ ۈتركىەن 

ربىژەلەشااااتى   ئەىئەىىۋ  مەلى ى ەرى  ۈە-ىادى اى ىقىڭى  شاااادھزادە 

 اق شۇى، ۈت قمىگە قېتى ادن يېڭ  بى  مددد ناا  ھېناادب ىڭدۈت -قدئى ە

قى ى  پدشاااشااادىدن بەش يېشاااىاىچە ھې ىق  بد اردا چوڭ بولۇپ ئدلتە 

ياادشااااقااد قەدەم قويااادن يى   بااد ارد ن ئىڭگ ىز ۈى   ئوقۇۈقۇچىناااا  

ڭى  ئى،   ۈېپى ىدسا ىق سەۋەب ى  بۇ يەرد ن ئدي   ىشقد مەجبۇر  بول

قوشااڭىالر بى ەن ىوشاا ىشااى  -قۇلۇم، يورمق-ئدىد بۇ بد ارد    يېقىن

 . را  الشقدى  ن كېژىن ئدستدىىگە قدراپ يولاد چىقت 

مۇشااادققەۈ ى  مدشاااىڭد ساااەپى    ن كېژىن -ىەچچە كتى تك جدپد

 .ئىڭى  ئدىد ئۆ  ڭى  ۈۇ ۇلۇپ چوڭ بولادن شااااەھ  گە يېقىڭالپ كەل  

ىچە يىال ئىچى ە بدال بېقىش ۋە بدال ۈەربىژەلەش ئىڭىا  ئادىاد بۇ بى  قاد

-ئىشاااا  بى ەن بەكال جتدەپ كەۈ ەن بولااادچقااد شااااەھەرد    ئۇرمق

 -بدال پدد شاااد . ۈۇققدى ى  ىۇ ئۇى  كۆرساااە ۈوىۇمدسااا ىق  ئېڭىق ئى  

پدشاشدىدن ئىڭى  ئدىىڭى  ئددەۈتىن ۈدشقى   بەدەل ۈۆلىگىڭىگە يدر شد 

ئۇ كىچىگى  ن بدشاااالپ ، بولادن ئى  ھەقىقەۈەن بەكىۇ ئەقى  ىق بدال 

مدل ئىگىنااااىڭ  دور ىىنااااد ھدرام ، ئى اد  ى  بدال بول  ، ۈى  شااااچدن

د اگەىاا ەك باۇ باادال ياادۋم بەگ بىا ەن مەلى ىڭىاا  ئەڭ ياادىشاااا  

جەۋھەرلى  ڭ  ئۆ  گە مۇجەساناەم قى ادى ەك مەي   چى اي ا بولىىنۇن 

ڭ  ىڭى   وقىھەر  ەۈ ى   ە بولىىنااۇن كۆرگەى ى   كىشاا-مەي   قى ىق

ئۇ ئىڭى  ئدىىناااىاد شاااۇ دەر جى ە . كەلتترقپ ئدم اق ىقىڭ  كەلتترەۈت 

ئدم اق ئى     ئۇ ۈدك  ۈۆت يېشااااىاىچىىۇ ئىڭى  ئدىىنااااىڭى  ئەمچەك 

ئىڭى  ئدىىىۇ يدشىڭى  قدلادى ا بۇ بدلىاد . ۈوپچىنىڭ  شوراپ ئۇىاليتت 

بدلىڭى  ھە د ناااىال ، ئددەۈتىن ۈدشاااقى   ئدم اق بولۇپ كەۈ ەن ئى  

باادر اادىنااااې   قې  اا  كىتىۋاۈىىەن ىاادۋادا ئاادلال  » اېاىىڭ  يەپ 

ۈۇيۇقناااىزئدمدىەۈڭ  ۈدپشاااۇرۋې ى  بۇ دمىژدد ن كېتى  قدلنااادم يترەك 
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د گەىڭ  ئويالپ  !«پدرەم پدشاااشااادىدن ىەلەردە بويڭىڭ  قىناااى  قدالر؟

بۇى اق چد الردا پدشاشدىدن ئىڭى  . ئۇ مىاد يىاالپ كىتەۈت -ئۇ مى  ن

ئدقدر دن بېشااىڭ  قۇچد الپ ۈۇرمپ ئۇىى  يت  گە يت  ڭ  چى   ئدىىڭى 

ئۇىىاا  بى ەن ۈەڭ يىاالپ ئىڭىاا  ئاادىىڭىاا  يتر  ىڭ  ۈېۋىىۇ ، يېقىاا 

 .  ئىز ۋ تەۈت 

شاەھەرگە ئد  قدلادى ا ئىڭى  ئدىد بوىچىنااىڭ  ئۆشڭىنىگە ئدرۈى  

چتى   شەھەر ، بدال بى ەن قدرا مدشاىڭىڭى  كو مپى  ن چتشااتپ قدل  

د   چە ئىڭى  ئدىىاد ىىنبەۈەن يەىىال ىدۈۇىۇش ىەۈەرلى  جد  ئىچ  ھ

 .  ھېندب ىڭدۈت 

ئۇالر يدۋم بەگڭى  داد نااا  جدالل شاااەيىۋڭى  ئتيىگە بدر   ادن 

پدشااشاادىدن ئىڭى  ئدىىڭى   -بدال پدد شااد ، مد ارلىققد قدراپ يول ئدل  

ئاادلاا  اا ا گاادھ  پى تىڭالپ گاادھ  يتگترقپ مېڭىاا  ئىڭىاا  ئاادىىڭىاا  

ئۇالر چتشا ە يېقىن جدالل شەيىۋڭى  ئۆيڭى  . ىڭ  كەلتترەۈت ىوشا ىق

ئەۈ اپىاااد يىتىاا  كەلاا   لې ىن ئۆي ەر يېقىۋېتى گەن بولۇپ پەقەت 

   .ئۆيڭى  ئەۈ اپى     سوقىد پدكدر ۈدمڭى  بى  قىنىىال قدلادن ئى  

ئىڭىا  ئدىد بى دەم ساااادقالپ ۈۇرمپ مەسااااچىت ە پىشااااىن ىدمد  د 

ل شاەيىۋڭى  ىەگە كەۈ ەى ى ىڭ  سااترقشتە كەلگەن بى ەي ەى  ن جدال

ئۇ كىشاااا  ئېاى  ىورسااااىڭى  رمس ھەربىي ئەمەل ارلى  ڭى  ، قى   

جدالل شەيۋڭ  ئو  ۇڭ بدش سدىاۇن بولۇپتى ەن شۇى  ۈېپى  بەر دەپ 

ئۆيىڭىىۇ يېقىا  ۈت لەپ مۇشااااۇ ، ۈترمىا ە قىژڭادپ ئۆلتترۋەۈ ەى ى ىڭ 

 .   ھدلاد چتشترقپ قويادى ىقىڭ  ئېژتى  بەرد

ئىڭىا  ئادىد بۇ ىەۋەرى  ئد الپ رەھىىنااااىز ۈەق   د ن ئېچىڭى  

ئدلتە ، جادالل شااااەيىۋڭىا  روھىااد يىاالپ ۈۇرمپ ئۇ من دمئاد قى ا  

يدشاا ىق پدشااشاادىدىىۇ ئىڭى  ئدىىنااىڭى  ۈەلىۋ گە ئدساادسااەن سااترە 
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يادسااااىڭڭىا  ئادل  ڭق  بى  مۇبىژىڭىڭ  يېقىى ىق ئدۋا دا قى ائەت قى ى  

 .  د قى   ئۇالر د ئدۈدپ دمئ

ئۇالر بۇ كېچە مۇشاااۇ ئۆيڭى  ئورىى     ساااوقىد ۈدمڭى  بۇلۇ ى ا 

چتى   كىشااااى ەرىى  ۈۇرالاۇساااا  چوڭ ، يېتى  ئۇىالي  ادن بول  

شاااەھەرگە قدىچە يېقىن بولادىناااى   ئۇالرىى  ساااى ۈ  پدرقى اق ئىچ  

بۇالرد ن كې ىا  ادن ىەۋپ ھې ىق  بد ارد    ، كى گە ۈولاادن بۇالۈت 

 .  قدر ادى ا ىې ىال يۇقى   بۇالۈت  كىشى ەرگە

-شەھەر ئدى ا، ئۇالر ئەۈىنا  ئدش ۋاقت  بى ەن شااەھەرگە كى د 

ساادى ا بىڭد ئۆي ەرىى  سااې ىڭادى ىقىڭ  ھىناادپقد ئدلىىادى ا ئدۋۋالقى  ن 

كويالرى  پەقەت رمسااااالر قاادپالپ -كۇچااد، ئاادىچە ئۆ گەرمىگەن ئىاا  

بديالر يدك  بۇ شەھەرى  -كەۈ ەن بولۇپ ئۇالرىى  كۆپىڭچىن  سود گەر

قاادۈاادر ۈىز  ااادن . مۇقىم ماادكاادن ۈۇۈقاادن رمس پۇق الى  اا ەك قىالۈت 

رەسااااتى ەرى  دەم ە بى  ئدي ىڭى  -قۇرال ىق رمس ئەساااا ەرلى   كۇچد

قۇلى ا ۈۆمترىى  سۇىۇق  بولىىادن شەھەر پۇق الى  اد ھەيۋە كۆرسىتى  

 . شەھەرىى  ئدمدى ىقىاد كدپدلەۈ ى  قىالۈت 

ئاادىىڭىاا  يېڭىاا ا ئې ىاا  يترگەن باادي ىق  ئەمەلىژەۈتە ئىڭىاا   

ئۇالر شااااەھەر ، شااااەھەرىى  يې  ىىڭ  سااااېتىۋ  ىشااااقد ئد ادە يېتەۈت 

مەركىز   ن ئوب ان بى  ئۆيڭ  سااېتىۋې ى  ئولتۇرسااىىۇ بۇالۈت  لې ىن 

-بۇى اق قى ىشاااڭى  ىەۈى   بەكال چوڭ بۇالۈت  ئۇىى  ئتساااتىگە ئۆ 

شااااۇ ۋاقىتتى   قورچادق ھدكىىىژەۈڭى   بې  م قى اۇچىالر- ېىىن ئې ىم

ۈترلتك ھۆججەۈ ەرگە ، ئدل  اد بې    ئۆ  ڭ  ۈىز ى ىتى  بدج ۈۆلىشااا 

بۇى اق ئىشاااڭ  ، قول بېناااى  رەساااىىژەۈ ەرى  ئۆۈىشااا  كې ەك ئى  

قى ىا  ادن ئورگدىالر كدلال كېنااااەر مۇىدپىقالر بى ەن رەھىىنااااىز رمس 

  اااد ئىش بىجى  ش ىىزمەۈچى ى  گە ۈۇلۇپ كەۈ ەچ ە رمس پۇق الى
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ۈتركىەن پۇق الى  اااد ئىش بىجى  ش ىاادھااديىت  بەس ، ئۇيۇىچى ىق

شااۇ الشااقد ئىڭى  ئدىد بدلىڭى  ئوقۇش ئىشااىڭ  ئويالپ . متشاا تل ئى  

 .  شەھەرد ن بى  ئۆ  ئىجدرە ئې ىشڭ  ئوي ى  

ئىڭىا  ئادىد كتۈتلىىگەن ھدد نااااى ەرىى  ئدل  ڭ  ئې ىش ئتچتن 

دەپ « قەلەىاا ەر كوچىناااا »ەد ىىڭ  يات  اڭ  يې  م ئور ۋې ىاا  ق

چتى   بۇ يەر كىشاااى ەرىى  ىە     ە ، ئدۈى ى  ادن مەھەل ىگە قدراۈت 

ىدم اۈالرىى  ۈۇرالاۇسااا  دەپ قدرالادچقد مەي   رمس ئەسااا ەرلى  ڭى  

ۈەكشترقش ى    ن –يدك  شۇ چد      قوىچدق ھدكىىىژەۈڭى  چدرالپ 

 .  بى  ئد  ىدلىي ئى  

ئۆ  يترقپ -ڭى  قۇلىڭ  يىتى ەپ ئۆيىۇئىڭىا  ئادىد پدشااااشاااادىدى

  .ئدىى   كىچى  بى  ئۆيڭ  ئىجدرە ئې ى  شۇ يەردە مۇقىم ئولتۇراقالشت 

پەش د گتچە پدششدىدن -يى الر بى  بى  ڭ  قو  ىشااى  ھەش-ئد 

ئىڭى  ئدىىىۇ بدر ئدمدلالر بى ەن بدلىڭ  ، يەۈتە يادشااااقاد كى  ا  قادل  

ئۇىى  . دىشااا  ۈەربىژى ى  مەلى ە كتىچېچەكڭى  ئدر مسااا  بويىچە ي

 .  ىەۈڭىنىڭ  قى  مرمپ ستىڭەۈڭ  ئددا قى   

 ،ئدمدن كتى ى  ىۇ ئۇ مىاد بدرالىى  -لې ىن ئۇالرىى  بۇى اق ۈىڭچ

بۇ كېنااەل بى ەن . مۇشااۇ مە گى  ە بۇ شااەھەردە بى ىىل ۋابد پدرۈ ى  

ئد   اۇچىالرىى  بدشااتد كۆ    ئې ىشااى  ئوڭ بېقىڭ  ۈې ى  ئد   ژتت  

 ن ىەچچە كتن ئۆۈىەيال كۆ  ڭى  ئېق  ساااادر ىژى  كۆپىڭچىناااا  ئدى 

 . بىھوش بولۇپ ئۆلتپ كىتەۈت 

 ار ئىچى ە -شااەھەر ۈۇيۇقنااىز يىاد، بۇ كېنااەل مى  ەت ئدي  ىى  

 -بۇىىڭ  ن رمس ھدكىىىژىتىىۇ جى د  ىشاااى  ئدل  ڭ  ئې ىش ، قدل  

ن  لې ىن بۇ كېنااااەل ، داۋاالش ئىشاااا ى  ڭ  قدۈتىق كتچەيتى  بدقت 

   .يۇقۇم ىڭى  ئۆلگەى ەرىى  سدى  كتىنديىن كۆپىژىش ە بدش ى  
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بى  كتى  ئىڭىا  ئدىىڭى  چتشاااا  بۇ ملۇپ ۈدڭ ساااات قلىەسااااتە 

 .  پدششدىدىڭ  ئويادۈت 

 -ئورىۇ   ن ۈۇر ىن بى  يەرگە بې    كى ەي  ، پدششدىدن بدالم -

 . دې   ئىڭى  ئدىد ئۆشڭىنىگە بوىچىنىڭ  ئدرۈى  ۈۇرمپ

دەپ ساااور    پدشاااشااادىدن كت  ڭ   -ى ەم مق ئدىد؟ يەىە يۆۈ  -

 .  ئۇۋالپ

 . . . چدققدن بولە، يدق بدالم بدر دى ا بى ىنەن -

پدشااااشاااادىدن ئورىى  ن ۈۇرمپ كېژىى ى  ڭ  كىژى  ئدىىنااااىڭى  

ئىڭىاا  ئاادىااد ھوي ىاا     بى  كىچىاا  قۇرمق ، كەيڭىاا  ن ئەگەشاااات 

ڭىچە جادمدئەت ئۇالر شااااۇ ماد اى، كومزەكڭىىۇ قۇلىااد ئې ىۋالاادن ئىا  

مەسااااچىتتىن يدىدر چىاى ا جدالل شااااەيىۋڭى  ئۆيىڭى  ئورىىاد يىتى  

ئىڭىا  ئادىاد قۇلىا     كومزەكڭ  ۈدمڭى  ۈتۋ  ە قدپ قۇيۇپ ، كەلا  

شاااۇ ئەساااڭددا ، مەساااچىتتىن كىشاااى ەرىى  چىقىشاااىڭ  كتۈتپ ۈۇرد 

ئىڭى  ئدىد كىشاااى ەرىى  ، جدمدئەت مەساااچىتتىن چىقىشاااقد بدشااا ى  

قادل ى   ئادقى    قې   ىقتىن ئدران مېڭىۋاۈقدن بى  ئادرسااااىا     سااااد

كىشااىگە ساادالم قى ى  ئۇى  يدىاد ۈدرۈى  جدالل شااەيىۋڭى  ئديدلىڭى  

بۇۋا  جدالل شاااەي  بى ەن ۈەڭ د ىەۈ ى  . قەب ە بېشاااىڭ  ساااور   

شااااۇ اد ئۇ قىژڭدلىديال ئىڭى  ئدىىاد يول ، بولۇپ ئۇى  ئوبا ان بى ەۈت 

 قەب ە يد دچ سدالسۇن.   كۆرسىتى  قوي  بدشاالپ ھې ىق  قەب ە بېشىڭ

 . بى ەن ئورالادن بولۇپ بدشقد قەب   ەرد ن ئدالھى ە پەر ق ىڭەۈت 

ئىڭى  ئدىد پدشااشاادىدىڭ  ھې ىق  قەب ە بېشااىاد يىتى ەپ ئەكى ى  

قۇلى     كۆمزەك ە بوىچىناااى     ئدلتۇن ۈدجى  ن بدشاااالپ بويڭىاد 

ئۇالرىى  كۆپىڭچىن  ، سدل  ئدسى  ادن ۈۇمدر ىچە ھەمىە ىەرسى ەرى  

كىچى  ى   ئوىشاادش بولىىادن ئدلىدسااالر بولۇپ ئدلتۇن ۈى الالر –چوڭ 
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ئۇ بدرلىق ىەرسااااى ەرى  كومزەك ە ، ئى گى   ىا  ن ئاد  قادلاادن ئىا  

 . قدچىالپ ئد ىز ڭ  راسد پۇىتد ئەۈت 

ئىڭى  ئدىد ئەۈ اپقد سااەپنااې ى  ئددەم شااەپىنااىڭ  سااە مىگەى  ن 

ن ۈەساااا ى تە ئدرۈى ى  كى    بوىچىنااااى     كېژىن ساااادالسااااۇى  

ۈەيژادرلىۋالادن ئوۈۇ ۇچ بى ەن قەب  ڭ  ىې   چو قۇر كوالپ كومزەكڭ  

شاااادىالرى  چدى مرمد  ۈدشااااالپ قۇيۇپ -ئتسااااتىگە  د اڭ، كۆمتۋەۈت 

ئۇالرىى  بۇ . ىدھديىت  ئدل   اپال ساااادالسااااۇىڭى  ئىچى  ن چىقىۋال  

ئىڭى  ئدىد ئەۈ اپقد ۈد ا بى  . جىن كۆرمىگەن ئى  -ھەركىتىڭ  ئىڭناااا 

ئدى  ن ئۇ ، قادر ۋېتىا  ىۇدا اد شااااتك   دەپ يىڭىا  ىەپەس ئادلا  

 :پدشدىدىڭ  قۇچدقالپ ۈۇرمپ ئۇىىڭاد ئېژتت 

ئو  ۇم پدشاااشااادىدن مىڭى  بۇ ساااۆ لى  ىڭ  ئىناااىڭ ە مەھ ەم  -

 ار ھەمىە ئۆيڭ  -يىاد–شاااەھەردە كېناااەل ۈدرقدپ مۇساااىبەت ، ۈۇۈقىن

تىگە چتشاااتم بۇ ملۇپ كۆ  تم بى ىىىىڭ  ۈۇيۇپ ئۇىى  ئتسااا، قدپ ى  

بۇ چادققىچە سااااەن كىچىا  بولادچقد بۇ گەپ ەرى  د ىىگەن ، ۈۇر ا م

ئىڭى  ئدىد بۇالرى   -ئەما   دەيا  اادن چاد الر بولۇپ قادلا  ، ئىا  م

مەن سااااىڭىاا  ئۆ  ئاادىاادڭ  -د گەچ كۆ  گە ياادش ئې ىاا  يىاالپ كەۈت 

 ىقڭى  مەلى ىنا  شۇى اقال ساىڭى  ئۆ  ئدىدڭ مۇشاۇ ىدى اى. . . ئەمەس

سااىڭى  ئدۈد ىۇ . . . مەلى ە كتىچېچەك-ىدى اى ىقڭى  ئدىى ق  شاادھ  

، ىدى ىقڭى  ھەربىي بدش ۋە     ھەم بدش ساااادىاۇى  يدۋم بەگ ئى  

ۈەقاا   ىىاا  چاادق  ۈەۈتر چۆرگى ەپ رمسااااالر   ىىڭىىىز ااد . . . باادالم

ادى  ن يدل، بدسااااتۇرمپ كى    ىەلىقڭ  دەھشااااەۈ ى  قى  ىن قى   

–ئددالەت بدي  قىڭ  كۆۈترۋې ى  ئەكناااىچە كىشاااى ەرى  قدۈتىق بۇالڭ 

  ئدىد ڭىڭىۇ قدۈى . . . سىڭى  ئدۈد ڭىڭىۇ. . . ۈدالڭ قى ى  قەۈ   قى   

ئدىدڭ . . . سەن ئددد  كىشى ەرد ن ئەمەس بدالم. . . دەل مۇشاۇ رمساالر

  سااەن بى ەن ۋ  االشااقدن چد  ا سااىڭى  مۇشااۇ ىدى اى ىقڭى  شاادھ
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 -سەن مۇشۇ ئەلڭى  ىدى  ئو  ۇم!. . . بولادى ىقىڭاد يدرلىق چتشترگەن

   .ئىڭى  ئدىد يىاالپ ئېقى  كەۈ ىڭىچە پدششدىدىڭ  بد   اد چى  بدست 

ئۇمۇ ، پدشاااشااادىدن ئدىىناااىڭى  گېپىڭ  قۇالق ساااې ى  ئد  ى  

كۆ  گە يدش ئې ى  ئىڭى  ئدىىڭى  يېشااااىڭ  ئدلقىڭ  بى ەن سااااترۈتپ 

 .  ڭ يىاالشقد بدش ى  ئدۋالقى ەك ۈە

ئىنااااىڭ ە مەھ ەم ، بۇ گەپ ەرى  قەۈئىي كىشااااىگە ۈىڭىد، بدالم -

ئۇ  ،ئادۈد ڭى  قدۈ ىڭىىۇ ھې ىق  ۈۇمدرىى  ئىچىگە پتۈتپ قوي مم، ۈۇت

 ،داداڭ ئۇى  يېڭى  ن ئدي  ىديتت ، ۈۇمدر سد د بوۋا   ن قدلادن ئى ەن

 اا     ئىنااااىڭاا ە بولنااااۇى   يىگى مە ياادشااااقااد كى مىگتچە بۇ قەب 

دې   ئىڭى  ئدىد  -بى   ڭىۇ؟، كومزەكڭىا  ئاد ىز ڭ  ئېچىا  ساااادلىاد

يىاالپ ۈۇر دن پدششدىدىڭى  ئى    قۇلىڭ  چى  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ كۆ  گە 

 .  ۈى ى ى  قدر اىڭىچە

دې   پدشااااشاااادىدىىۇ  –ئىنااااىى ە ساااادقاليىەن ئدىد ! ، مدقۇل -

 .  ئدىىنىڭى  كۆ  گە قدراپ ۈۇرمپ ئىشەىچ بى ەن

دشااااشاااادىدىاد يول بۇي  يەىە ىۇر ۇن ئىشااااالرى  ئىڭىا  ئادىاد پا

 .  ئۇالر شۇى اق قى ى  ئتيىگە قديتت ، ۈدپى ى  

ئادر ا  ن ىەچچە كتن ئۆۈىەيال ئىڭىا  ئدىىڭى  كۆرگەن چتشاااا  

  ئىڭى  ئدىد ئۆ  ڭى، ئدل  اد كى ى  كۆ  ڭى  ئېقىڭ  سااې  ق ىق بدساات 

و    ىڭچە ئۋاباد بى ەن ئاد   ا  قادلادى ىقىڭ  بى ى  ئوڭ بېقىڭىڭ  ۈۇۈق

پدشاااشااادىدن . پدشاااشااادىدىاد ئۆ  ڭ  دوىتۇرىدىىاد ئدپى  شاااڭ  ئېژتت 

ئد اىچە ئىڭى  ئدىد ھۇشااى  ن ، يتگ ەپ چىقى  قوشااڭىالرى  چدقى د 

بۇ ىىاال كېنااااەل بى ەن ، كېتىاا  سااااۇپىاااد يېقى ىاا  بولااادن ئىاا  

ئاد   ادىالر بەك كۆپ بولادچقد دوىتۇرىدىىالر ۈۇشااااۇپ كەۈ ەى ى تىن 

مەھەلا ىاا  ا   ئىش بىجى  ش ئۆي ى  ڭ  ھەۈتااد  ياېاڭا  ھاۆكاتمەت
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د ن بۇى اق ۋابد، مەكتەپ ەرىى  سىڭىپ ى  ڭىىۇ كېنەلۋدىد قى ادن ئى  

ئاد   ادن بىىدرالرىى  ساااادقدياىڭى  ن ئۆلگىڭ  كۆپ بولنااااىىۇ لې ىن 

قۇۈقۇ مش ىىزمەۈ ى  ڭ  –دوىتۇرالر قۇلىاا  ن كې ىشااااىچە داۋاالش 

 .  ئىش ەيتت 

ىا  يادرد ىى ە مەھەل ىگە يېقىن بولادن ئىڭىا  ئادىاد قوشااااڭىالرى

ىد ۈىق-كىچى  يدۈدق ئۆيڭى  ئىچى ە ۈىقىد، مەكتەپ ە يتدقپ ئادپى     

بەش كاادر ۋات قۇيۇلااادن بولۇپ ئىڭىاا  ئاادىااد ياادن ۈەرەپتى   كاادرۋاۈقااد 

پەش د گتچە ئۇىىڭاد ئدسااىد -سااېنااتى االر ھەش-دوىتۇر، يدۈقۇ مل  

ىڭى  ئدىد شااااۇ يدۈقىڭىچە ئ. ئوكۇل ئۇرمپ قۇۈقۇ مشااااڭ  بدشاااا ىۋەۈت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە ئد راق ھۇشااىاد كەلگەى ەك بولۇپ يېڭى ا كېچىچە 

ئدىىناااىاد قدراپ ئولتۇرمپ ئۇىالپ قدلادن پدشااادىدىڭى  قۇلىڭ  ئدساااتد 

 :پدششدىدن ئوياۇىۇپ دەرھدل ئدىىنىڭى  قۇلىقىاد يېقىن كى ى . ۈدرۈت 

ھۇشااااىاد دې   ئۇ ئدىىنااااىڭى   –. . . ساااادقادي  ڭىۇ، ئادىاد -

 . كەلگەى ى ى  ن ىوش بولۇپ يت  ڭ  ئدىىنىڭى  يت  گە يېقى 

ئۇ ، ئىڭىا  ئادىىڭىا  كت  ڭ  ئادچقۇدەكىۇ ماددار  قدلىىادن ئى  

 :بوش مى   لىتى  پدششدىدىاد گەپ قى   -ئد ىز ڭ  بوش

ھې ىق  گەپ . . . مىڭىاا  بولاىچى ى ىم قاادلىىاا  . . . باادالم -

 ؟. . . ئىنىڭ  ىۇ

 . . . ھەمىىن  ئىنىى ە. . . دئىنىى ە ئدى -

ئنااااىڭاا  ن كۆۈترقلتپ . . . پاادت يوقالپ ۈۇر-قەب  ڭ  پاادت -

 . . . قدلىىنۇن

 . . . بې    ۈۇر ىەن. . . مدقۇل ئدىد -

بۇ قېتىم پدشااااشاااادىدىڭى  ، بدال ئى  ىژ ەن ئدي   اى ىۋاۈدۈت -ئدىد
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 ئدىىڭى  بولند كۆ    ن. كۆ    ن ۈوىتىىد  يدش ۈدرامالشاقد بدشا ى  

 .  يدش چىقدرالىاۇدەكىۇ ھدل  قدلىىادن ئى  

 . . . ئدل  اد بې  ۋەۈتىم. . . ئۆيڭى  ئىجدر نىڭ  -

 . . . ئدىد. . . بى   م -

 . . . ئد راق ىەرسە قدل مردمم. . . سۇپىڭى  ئدستى ا -

، ئىڭى  ئدىىڭى  ىەپنااا  جى د  ىشاااى  ئدۋا   چتشاااتپ كەۈت 

،  اى  ئىزدەپ يتگترد يدى     كىنااەلڭى  ئىگىناا  دەرھدل سااېنااتى

رمس دوىتۇر يتگترقپ كى    ئىڭى  ئدىىڭى  مەي  نىگە ۈىڭشىاۇچڭ  

قۇيۇپ  ەن ساااې ى  ۈىڭشاااىادى  ن كېژىن قول بېاىشاااى  ن ۈومۇر ڭ  

ۈۇۈۇپ بېقى  ئوكۇل كتۈترقپ كى گەن سااااېناااات ا د بېشااااىڭ  چديقدپ 

 .  ئوكۇلڭ  ئۇر دىڭى  پدي  ن  يوق ىقىڭ  بى  قرد 

 ق  قېتىم كت  ڭ  كتچەپ ئېچىاا  ئو    ئىاڭىاا  ئاادىااد ئاادىى

لې ىن ئۇ كت  ڭ  ، پاادشااااشاااادىاادىڭ  قاادىاۇدەك كۆرقۋالىاادقچ  بولاا  

دەپ ئتى تك بى ى  ۈوۋالپال « . . . جېڭىم بدالم»ئادچدلىى   ئۇ پەقەت 

 .  شۇك بولۇپ قدل  

دمىتۇر ئۇىى  قۇل بېاىشااىڭ  قۇيۇپ بى    يت  ڭ  ئدسااتد يېپى  

 .  قوي  

يەىە ھۇشااى  ن كەۈت  دەپ ئويالپ قدلادن  پدشااشاادىدن ئدىىنااىڭ 

 ،چېا  ئۇ ئدىىنااىڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈقىڭىچە چو قۇر ئوياد پېتى  ئولتۇرد 

-ئەۈ اپتى   بدشااااقد كىشااااى ەر بدلىڭى  بۇ سااااەبىژ ى ىگە قدراپ ئىچ 

شااۇ چد  ا سااېناات ا قىز پدشااشاادىدىڭى  ، ئىچى  ن يىاالپ كىتىشاات 

 : بېشىڭ  سىالپ ۈۇرمپ سور   

 ا چۇ؟سىڭى  داد -
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 . . . ئۆلتپ كەۈ ەن -

 ئدچى ى    بدرمۇ؟-ئۇى اقتد ئدكد -

 . . . مەن يدلاۇ . . . يدق -

 بدشقد ۈۇققدى ى    بدرمۇ؟ -

 . . . مەن بى ىەيىەن. . . يدق -

 .  سېنت ا قىزىى  كۆ  گە مۆل ى ە يدش كەل  

 . . . ئۇ ئەم   ئدرام ۈدپت . . . ئدىدڭ ئۇ -

ەن سااېناات ا د سااوئدل ىە     ە پدشااشاادىدن سااەبىي كۆ لى   بى 

 .  قدر   

-. . . كەلىەساا ە كەۈت . . . ئۇ ئەڭ گت ەل جدياد كەۈت . . . ئۇ -

 . دې   سېنت ا پدششدىدىڭى  بېشىڭ  سىالپ ۈۇرمپ

سااااىز يدلادن . . . يدق. . . سااااىز جەىڭەۈڭ  د ىەكچىىۇ؟ يدق -

. . . ت پدشااشاادىدن چىقى اپ يىاالپ ئدىىنااىاد ئۆ  ڭ  ئدۈ-. . . ئېژتتىڭىز

 . . . ئۆيڭى  ئىچىڭ  يىاد ئدۋا   قدپ ى  

 . . . بىز كىتەي  . . . ئوياىڭە ئدىد. . . يدق ئدىد -

 ،بدال ئدۋا  ڭ  قۇيىۋېتى  يىاالپ ئدىىنااىڭ  ىې   ئوياۇۈۇپ بدقت 

 . . . ئدىد ئويادىىى  

 بۇ، پدشااشاادىدن شااۇ ۈەر قى ە ئدىىنااىڭ  قۇچد الپ يېتى  كەۈت 

 . . . ئەڭ كۆپ يىا ىادن چېا  بول  ، ڭ بىچدرەئۇىى  ئۆم       ئە

ئۇ يىاى  ن ، شااااۇ چاد ا ا ئۇىى  يېڭىڭ  بى ساااا  يىڭى  ۈدرۈت 

ئتچ يدشااالر ، ئىشااشااى  كەۈ ەن كت  ڭ  ۈەسااتە ئېچى  قدر ادن ئى  

چدمىنى     كى پى  ى   ئۆرقلتپ ۈۇر   ادن ئۇالشىد قدش كىچى  بى  
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. ۈۇر اادى ىقىڭ  كۆرد  قىزچاادقڭىاا  ئۆ  گە بى داىە ئاادلىىڭ  ۈە  ەپ

 قىزچدق. پدشاشدىدن ئدلىىڭ  ئدلىد  يەىە ئدىىنىڭ  قۇچدقالپ دمم يدۈت 

 : يەىە ئۇىى  يېڭىڭ  ۈدرۈى  ۈۇرمپ ئېاىز ئدچت 

دې   قىزچدق -. . . ئەم   يىا ىىىاىن. . . بۇى  ئدلە. . . ئدكد -

 .  چتچتك ئدۋا دا گەپڭ  ئدران قى ى 

دشااشاادىدن بېشااىڭىىۇ كۆۈترمەسااتىن پ -. . . يىااليىەن. . . يدق -

 .  جدۋاب بەرد 

 . . . مىڭى  ئدىدمىۇ ئويادىىى  . . . ئەم   ئدىدڭ ئويادىىدي م -

 .  پدششدىدن بېشىڭ  كتۈترقپ قىزچدققد قدر   

 سىڭى  ئدىد ىۇ شۇ جدياد كەۈ ەىىۇ؟ -

 . . . مىڭى  ئدىدم ئۇ يەرگە كەۈىى   جەىڭەۈ ە كەۈت . . . يدق -

پدشااشاادىدىڭى  ئۇىىڭاد ئىچ  ئد      -، كەۈ ەن؟ ئدىدڭ قدچدن -

 .  قدل  

كەۈ ى   مادىد . . . ئادىادمىۇ مۇشااااۇ يەرد ن جەىڭەۈ ە كەۈ ەن -

قىزچادق شااااۇىا اق د گەچ قدپقدرا بولۇپ  -. . . ، مۇىا اق كتن بولا  

 .  كەۈ ەن بدرمىقى  ن ئتچڭ  چىقى    ئۇىىڭاد كتل  

ىڭ   بى ەن پادشااااشاااادىاادن بۇ قىزچادقڭىاا  ۈەقا    ڭىڭىۇ ئۆ  ڭ

 : ئوىشدش ىقىڭ  پەم ەپ ئۇىىڭ  ن سور   

 سەن كىم بى ەن ۈۇر ۋاۈىنەن؟ -

. . . كىشى ەر ئدىدڭ جەىڭەۈتە ھديدت. . . ئۆ ەم بى ەن ۈۇر ۋاۈىىەن -

بتگتىىۇ مەن ئدىدمڭ  . . . ئۇ ھدمدن ساااىڭ  يوقالپ كې ى م د ژىشاااى م

 . . . ئىزدەپ كەلگەن

ئۇ ، ر گىڭ  ۈېۋىىۇ ئە د قىزچدقڭى  جدۋاب  پدشاااشااادىدىڭى  يت
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قىزچادقڭىا  ۈېۋىچە ئۆ  گە ئدلىىڭ  سااااۇىۇپ ۈۇرمۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرقپ 

 .  ئدلىىڭ  ئۇىى  قۇلى  ن ئدل  

سېنتى االر كى    ئىڭى  ئدىىڭ  بى  -شاۇ چد  ا سى  تتىن دوىتۇر

 .   دلتەك ى  ھدرۋ اد يۆۈ ەش ە بدش ى  

پدشاااشااادىدن دەپ ساااور     -، ئدىدمڭ  قەيەرگە ئدپى  ناااى ەر؟ -

 . ھې ىق  سېنت اىى  يېڭىڭ  ۈدرۈى 

ئۇ گەپ قى ىشااقد ئتلگترمە  ، سااېناات ا قىز قدۈتىق ئدل   اش ئى  

 ئۇ كىشاا . يدى     كدرۋاۈتى   كېنااەلڭى  بدققۇچىنااىاد قدراپ قوي  

سااترقلتپ كى ى  پدشااشاادىدىڭ  ئى    قۇل  بى ەن چى  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ 

 : مۇاليىى ىق بى ەن ئېژتت 

ىىل كېنااەل بى ەن ئۆلتپ كەۈ ەى ەرى  دوىتۇرالر بى   بۇ، بدالم -

بولىىنااااد بۇ ، ىىال دورا بى ەن يۇيۇپ ئادىا  ن يەرلى ى ە قۇيى   ەن

، كېنااااەل يەىە ىۇر ۇن ئددەم ەرگە يۇقۇپ ئۇالرىى  جېڭىڭ  ئدلى   ەن

ئۇىى  ئدىىناىىۇ بۇ كېنەل بى ەن ئۆلتپ . . . قدر اىڭد مدۋم بىچدرە قىز د

دوىتۇرالر ئدىد ڭ  . . .   گېپىىىزگە مادقۇل بول  ئۇمۇ بىزىىا، كەۈت 

ھې ىق  دورا بى ەن پدكىزە يۇيۇپ ئدى  ن بىز بى ىەي  ادن ئدي  م يەرگە 

ئۇالرىىڭىۇ بدل ى   ، بادشااااقىالرىىىۇ شااااۇىا اق قى   ، دەپڭە قى ىا م

 . . . ئەم   ئۇالر د مدسالشقىن بدالم، چى    

ئۇ ھې ىق  ، ئى  پادشااااشاااادىدن ۈوال يىاالپ مددار   ن كەۈ ەن 

ئاددەمڭىا  قۇچىقىا  ن يۇلقۇىۇپ چىقىا   ادلتەك ىا  ھادرۋ ا ا ئې ى  

مېڭى ىۋاۈقدن ئدىىنااااىڭى  بد   اد ئۆ  ڭ  ئدۈىدقچ  بول   ئەمىد ئۇىى  

ئاادۋا  ڭ  قۇيۇۋېتىاا  ۋارقى اپ يىا ىىاادقچ  بولاا   ، كتچ  يەۈىىاا  

- ئۇ ۈى كىشااااى. . . ئەمىاد ئدۋا  ڭ  ۈېشااااىاد چىقى    يىا ىژدلىى  

كىچى  قىزچدقڭى  پدشااشاادىدىڭى  بۇ ھدلىاد ئىچ  ، ۈى مىشااى  بدقت 
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ئۇ يتگترقپ كى ى  پدشااااشاااادىدىڭى  كەيڭى  ن قۇچدقالپ ، ئاد   ا  

 . . . ۈۇرمپ ئۇىى  بى ەن ۈەڭ يىاالشقد بدش ى  

ئۇ ئدىىنااىڭى  ، يەۈتە يدشاا ىق پدشااشاادىدن ۈەق   گە ۈەن بەرد 

 ئۇىى  بېشاااا  قېژى . ىى  قەيەرگە دەپڭە قى ىڭىا  ادى ىقىڭىىۇ بى ەل

ئۇ دوىتۇرىدىى  ن چىقى  ىەگە مېڭىشىڭ  . . . كۆ  ئدل   قدرا اۇالشت 

 .  بى ەلىە  بى دەم ۈۇرمپ قدل   ئدى  ن ئۆي  ۈەرەپ ە قدراپ مد   

ھې ىق  ئتچ ياادشاااا ىق يىتىم قىزمۇ ئۇىىاا  كەيڭىگە كى  ۋالااادن 

لۇپ قدر ادن پدششدىدن كەيڭى     ئديدق ۈىۋ شىڭ  ئد الپ بۇرم، ئى  

پدشااااشاااادىدن ، قىزچدق كتلگىڭىچە ۈدمڭى  كەيڭىگە مۆكتۋال  ، ئى  

 :كەيڭىگە يېڭى  قىزچدقتىن سور   

 سەن ىەدە ۈۇر نەن؟ -

 . . . بى ىەيىەن. . . شۇ -

 سى ەر قەيەرد ن كەلگەن؟ -

 . . . بىز ۈۇرمى  ن كەلگەن -

 !. . . ؟ ۈترمى ە ئۆ  يوق. . . ۈترمى  ن -

. . . بىز دادامڭ  يوقالپ كەلگەن. . . امڭى  ئۆي  بدرداد. . . يدق -

 . . . ئۇالر دادامڭ  ئۆلتپ كەۈت  دې  

 كېژىڭچۇ؟ -

كىشااااى ەر ئدىدمڭ  . . . يىاالپ ئۇىالپ قدل  . . . ئدىدم يىاالپ -

 . . . يتلەپ بديدمق  ئۆيگە ئەكى ى  قويادن

 ئۆيت  ەرىى  ىەد  ى ىڭ  بى ىەمنى ەر؟ -

 . . .  يىىىزىى  كەيڭى ە چوڭ ۈدغ بدرئۆ. . . بى ىىەن -
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ئۇ ىىژدل  ، قىزچدق ئدىىنااى  ن ئدي   ى  قدلادى ەك ئەمەس ئى  

پادشااااشاااادىادىڭى  بۇ يىتىم قىزى  كوچىاد ۈدشااااالپ ، كتلتپ ۈۇراۈت 

چتى   بۇ كىچى  قىزچدق ئتلتمڭى  قدى اق ئىش . قوياۇسااا  كەلىى  

 ە ئۇ ئۆيڭى ئۇىى  ئتسااتىگ، ئى ەى ى ىڭ  ۈېۋ  چتشااىڭەلىىگەن ئى  

 .  ىەد  ى ىڭىىۇ بى ىەيتت 

 . . . مەن بى ەن بىزىى  ئۆيگە كەت -

قىزچدق متكتپ ئولتۇرمۋالادن ، پدششدىدن قۇلىڭ  قىزچدققد سۇى  

 .  يى    ن دەس ۈۇرمپ كتلگىڭىچە پدششدىدىڭى  قۇلىاد ئېنى   

بۇ رەھىىنىز ۋابد يد  چى ىتى  قىش كى ە  د گەى ە ۈدرقى ىشتىن 

بۇ بى  يىال ئىچىا ە بۇ ىىال كېنااااەل ىا  ىەچچە يت مى  ، ۈوىتىا  

ئااددەمڭىاا  جېڭىڭ  ئې ىاا  ىەچچە ئوىىىاا  باادلىالرى  كوچىالردا يىتىم 

مۇسىبەت پتۈتن ئەلڭى  يې  ىىڭ  قدپ ىاى   ۈدس ،  ار-يىاد، قدل مرد 

ئۇىى  ئتسااااتىگە سااااىتدلىن د ھقدىالرىى  قۇلى     ۈې   اۇ . قادلا  

ە ۈې  قچى ىق قى ىاا  ئاادد اال ۈەقنااااىم ئوپچ»يەرلەرى  ۈاادرۈىۋې ىاا  

دېگەن ساىژدساەۈڭ  كتۈترقپ چىقى  بۇ مۇستەم ى ە رايۇىى ا « قى ىش

ئەمەس ئۆ  ڭىا  ئى ىا  ىۇ ئادچدرچى ىقتىن ىەچچە يت مى  كىشااااىڭى  

 .  بىھۇدە ئتلتشىگە سەۋەپچ  بولىۋاۈدۈت 

-ئدچدرچى ىق پتۈتن ئەلڭ  قدپالپ بى  ۈدل ىدن ئتچتن كىشى ەر  ار

بۇ مۇدھىش كتى ەردە بۇ بى  جۇپ . يا  اادن دەۋر بدشااااالى   ار يىاال

يىتىم بدال ئدلالھڭى  ھىىىىت  بى ەن ۋابدد ن ساادق قې ى  ئى    يى ڭ  

 .  ىدۈى جەم ئۆۈ ت د 

قىزچدق بەش يدشااقد كى گەن ئەشااۇ ، پدشااشاادىدن ۈوققۇ  يدشااقد

يى الرىىا  مەلۇم بى  كتى  پادشااااشاااادىادن مەكتەپتىن قاديتى  كى ى  

 : ھوي ىاد ۈدشالپ قۇيۇپ سىڭ ىن  بەرىدىدىڭ  چدقى   بوىچىنىڭ 
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 ! بەرىدىدن -

 .  ئدۋا  چىقىى  

 !بەرىدىدن -

 .  يەىە ئدۋا  چىقىى  

پدششدىدن ئۇىى  داۋام ىق ئىشى ڭى  كەيڭىگە مۆكتۋې ى  ئۆ  ڭ  

شۇ د يتگترقپ كى    ئىشى ڭى  ، ئىزد تى  ادى ىقىڭ  ئوب ان بى ەۈت 

-ئدى  ن يېاى ادن يوۈقدن. ەرد ىۇ يوق ئى  ئۇ بۇ ي. كەيڭىگە قادر   

پدشااشاادىدن . ئۇ يەرد ڭىۇ يوق چىقت ، كۆرپىڭى  كەيڭىگە قدراپ بدقت 

كدل ىنااااىڭ  قدشااااالپ ئۇىى  ئىنااااىىڭ  ۈوۋلىاىڭىچە ھوي ىاد چىقى  

بەرىدىدن ، ئۆگز گە قدراپ بېقىش ئتچتن شۇت بى ەن ئۆگز گە يدمدشت 

ئۇىى  كدل ىنااىاد دەرھدل بى   شااۇىى  بى ەن. ئۇ يەرد ىۇ كۆرقىىەيتت 

ئو  كى ىا  ھوي ىڭىا  بۇرجى ىا     كوىاد ۈۇىۇر اد قادراپ بادقىدقچ  

ئۇ ئۆگز   ن ئدل   اپ چتشتپ كوىد ۈوىۇرىى  ئىچىگە قدر ادن ، بول  

ئى   د گەى ەك ساااىڭ ىنااا  بەرىدىدن ۈوىۇرىى  ئىچى ە ۈتگتلگىڭىچە 

 .  متكتپ ئولتۇراۈت 

 . . . دل  ممدىد كۆرقپ ق. . . بەرىدىدن -

ئەساااا ىاا ە . قىازچاادق ۋ ا ىاقاالپ كاتلگىڭىچە ۈوىۇرد ن چىقت 

پدششدىدن ئۇىى  بۇيەرگە يۇشۇر ڭى  ادى ىقىڭ  ھوي ىاد كى  پال ئۇقۇپ 

لې ىن ئۇ سااااىڭ ىنااااىڭ  ىوش قى ىش ئتچتن بديدمق  ، بولاادن ئى  

 .  ئىزدەپ ۈدپدلىىادن ھەركەۈ ەرى  قەستەن قى ادن ئى  

قدر ڭە ، ىدن بۇ ىەچچىڭچ  قېتىى ىق بەرىاد، ئەسااااتادىپۇرملال -

ئەم   بۇ يەرگە . . . پدساااا ىڭد بولۇپ كەۈ ىڭىڭ . . . كىژىى ى  ڭىزگە

دې   پدشااشاادىدن سااىڭ ىنااىاد يدلادى  ن ئدچچىق ىادن  –مۆكىۋالىدڭ! 

 .  بولۇپ
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دې   قىزچدق كتلگىڭىچە  -ئەم   ئۇى اق قى ىديىەن، مدقۇل ئدكد -

 . ئدكىنىڭى  پۇۈىڭ  قۇچد الپ

دې   –لې ىن ئۇىتۇپ قدلىنااااىز ، دائىم مۇشااااۇى اق دەينااااىز -

گە قدر ڭە سىز -پدشاشادىدن ساىڭ ىناىڭى  بېشاىڭ  سىالپ ئەركى ىتى 

 .  ىېىە ئەكەل  م

پدشاشادىدن بوىچىنااى  ن ۈدش ۋار ق  يى ۈى ى  كەۈ ەن بى  ۈدل 

بەرىدىدن . رەساااىى ى  كىتدپڭ  ساااۇ ۇرمپ ئې ى  ساااىڭ ىناااىاد بەرد 

ئۇمۇ ئۆيگە يتگى ەپ ، شااااۇىا اق ىوش بول   كىتادپڭ  قۇلىااد ئې ىا 

كى  ا  كېتىا  بى  ىەرسااااىڭ  ئدلقىڭى ا چى  ۈۇۈقىڭىچە ئدكىنااااىڭى  

 . ئدل  اد چىقت 

 . . . قدر اىڭە بۇىىڭاد، ئدكد بۇى  سد د سدق ى  م -

 .  بەرىدىدىڭى  قۇلى ا ۈديدق ىق كەمپتۈتىن بى س  ۈۇراۈت 

 ۋا  ىەد ن ۈدپتى ؟ -

 . . . گەن پۇلالرى  يېاى  قويادنسەن بەر، ئدل  م شۇ -

پدشااشاادىدن ىۇشاادل بولۇپ كەمپىتڭى  قە ىز ڭ  ئدل   اپ ئېچى  

بەرىدىدن ئدكىناااىڭ  ىوش قى ادى ىقى  ن چەكناااز ، ئد ىز اد سااادل  

مەمڭۇن بولۇپ ئاادكىنااااىڭىا  كەمپتۈڭ  شااااتمىگىڭىگە قاادراپ ئېاىز ڭ  

ەمپتۈڭ  كپدششدىدن سىڭ ىنىڭى  ، ۈدمشاىتى  لىۋ ڭ  يدالشقد بدش ى  

يېگتساااا  كى ىاا  كەۈ ىڭىڭ  كۆرقپ دەرھاادل ئۇى  ئېاىزد ن ئې ىاا  

شااۇى اق قى ى  ئۇالر كتلتشاا ىڭىچە . سااىڭ ىنااىڭى  ئېاىز اد ساادل  

 .  ئۆيگە كى    كىتىشت 

بى كتى  پدشااااشاااادىدن مەكتەپتىن ، ئادر ا  ن ىەچچە ئاد  ئۆۈت 

قديتى  كى ى  سااااوم ىنااااىڭ  ھوي ىاد ۈدشااااالپ قۇيۇپ سااااىڭ ىناااا  
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 : ىڭ  چدقى د بەرىدىد

 ! بەرىدىدن -

 .  ئدۋا  چىقىى  

 !بەرىدىدن -

بۇيەر -پدشااااشاااادىدن ئدد ت  بويىچە ئۇيەر. يەىە ئادۋا  چىقىىا  

 .  ئىزد گەن بولۇپ ۈوىۇرىى  قېشىاد بدرد 

 . . . مدىد كۆرقپ قدل  م. . . بەرىدىدن -

، لې ىن بۇ قېتىم بەرىاادىاادن ۈوىۇرىىاا  ئىچىاا ە يوق ۈۇراۈت 

ئت يتگترقپ ئۆيگە كى    ، د  جى د  ىشاااى  قدل  پدشاااشااادىدن بى  ئ

ئۆيڭىا  ئىچىگە ۈەپنااااى   قادراپ يەردە چېچى ىا  ۈۇر اادن بى  قاادىچە 

ئددەۈتە بەرىدىدن كىتدپڭ  ھەرگىز يەردە ، رەسااااىى ى  كىتدپڭ  كۆرد 

پدشااااشاااادىدىڭى  يتر گ  ئۆرقلتپ كوچىاد چىقى  . قۇيۇپ قويىاديتت 

چد  ا ئۆيڭى  ئدل        شاااۇ، ئۇىى  ئىناااىىڭ  ۈوۋالشاااقد بدشااا ى  

 : قوشڭىن  ئۇىىڭاد بى  شۇم ىەۋەرى  ئېژتت 

ساااىڭ ىڭىزى  بديدۈتىن بى  ۈوپ رمس سااادقچىالر مدشاااىڭىناااىاد  -

 .  سې ى  ئې ى  كەۈت 

 ىېىە سدقچىالر ۈۇۈۇپ كەۈت ؟ -

 . . . ئۇالر بىزگىىۇ بدشقد گەپ قى ىى  ، شۇى اق -

دقچ  ئى ار ن  پدشاشادىدن ئىشاى ىڭىىۇ ئەۈىەساتىن شەھەرلى  س

ئۇ ئۇدمل سدقچ  ئى ار نىاد . ۈەرەپ ە قدراپ ئۇچقدى ەك يتگترقپ كەۈت 

ئىشى  ئدل       ، بې    ئۇالرىى  ىىزمەت بىڭدسىاد قدراپ مېڭىۋ   

 :قدراۋملالر ئۇىى  ئدل  ڭ  ۈوست 

 ىەگە بدر نەن؟ -
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 !سدقچ  بدش ىقىڭ  ئىزدەيىەن -

 ىېىە ئىشى  بدۈت ؟ -

 !مۇھىم گەپ بدر ئى   ئۆ  گە دەي  ادن -

ئۇ پاادشااااشاااادىادىڭ  ساااادقچ  ، قادراۋمل ۈتركىەن يىگىا  ئىاا  

باادشاااا ىقىڭىاا  باادال قۇالقچىناااا  بولناااااد كې ەك دەپ ئويالپ ئۇى  

پدشااشاادىدن ئىشااى  ئتسااتى     رمسااچە ىەۈ ەرد ن ، كى گت  ۋەۈت 

  شاا ە كى. بدشاا ىقىڭى  ئىشااۋدىىنااىڭ  ۈەسااتە ۈېپى  ئىشااى ڭ  چەكت 

 .  رمىنەت قى ىڭ  

دەپ سور    ىدم سېىىز رمس سدقچ   -ېىە ئىشى  بدر ئى  ؟ ى -

   .بدش ىق  ۈتركىەىچىڭ  بۇ مپ سۆ لەپ ۈدمدكىنىڭ  ۈو  ا چىش ىگىڭىچە

 !ئۇى  ئىزدەپ كې ىۋ   م، سىڭ ىىڭ  ۈۇۈۇپ ئەكى ىۋاپنى ەر -

 -ىېىە؟! بىز سىڭى  سىڭ ىڭڭ  ۈۇۈىۋاپتىىىزمد؟ يوق گەپڭ  قى ىد! -

 .  لەۈىڭ  بۇ مپ ئدچچىق ىڭى دې   سدقچ  بدش ىق  ۈە

 !شۇى اق بديدم قوشڭىىىز ئۆ  كت   بى ەن كۆرقپتۇ -

ساادقچ  بدشاا ىق  پدشااشاادىدىڭى  ئۆ  گە  ە ەپ بى ەن ۈى ى ى  

 .  قدراۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى  كت  ڭ  ئې ى  قدچت 

 سەن قدين  مەكتەپتە ئوقۇينەن ؟ ئىنىى  ىېىە؟ -

 !ئىنىىم پدششدىدن، شەھەرلى  چدھدربدغ مەكتەپتە ئۇقۇيىەن -

كىىڭىا  بادلىناااا  سااااەن يترقگت ڭ  قادپتەك قى ى  ئدل  ىاد  -

 كې ى  ادن؟

 .پدشااشااادىدىڭى  كۆ    ن بى  ىىل قورقىدسااا ىق چىقى  ۈۇراۈت 

لې ىن ئۇ داد نااڭى  ئىنااىىڭ  ھېچ ىىگە ئېژتىدساا ىققد ئدىىنااىاد ۋەدە 

 .  شۇ د بۇ قېتىم ئۇ راس  گەپ قى ىى  ، بەرگەن ئى  
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ئۇىىاا  ئىنااااىىڭ  ، ۈۇ ۇلااادىاا ا ئۆلتپ كىتىپتى ەن دادام مەن -

 !بى ىەيىەن

يوقدل! سااااىڭ ىڭڭ  بىز ، ۋم ھدرام  ن بولادن ئىتڭى  بدلىناااا  -

 !كۆرمى مق

ساادقچ  بدشاا ىق  پدشااشاادىدىاد كۆ  قى  ڭ  ساادلىىادن قىژدپەۈتە 

پدشااشاادىدىىۇ . كەيڭىڭ  قى ى  ۈۇرمپ ۈدمدكىنااىڭ  شااۇراشااقد بدشاا ى  

 :بوش كەلىى  

ئى  بولىىادن بولناادڭ ، بدلىناا  دەپ سااەى ەرى  دەي م ئىتڭى  -

 !يى اق يەرد ن يۇى ە مدراپ كەلىەس ئى   

 ؟. . . ىېىە. . . ىېىە -

سااادقچ  بدشااا ىق  ئدل       ىەچچە يدشااا ىق بى  شاااۇمتەكڭى  

 ،شااۇىچە گەپڭ  قورقىد  د گەى ى ىڭ  ئد الپ  ە ەپتىن يې  ال  دې  

  بېنىۋ    ئى    قۇرال ىق رمس ئۇ ئدل   اپ ئتساتى ى     كوىۇپ ىڭ

 .  ئەس ى   ئۇچقدى ەك كى    بول  

مدۋم ھدرام ىقڭى  ئەد ۋ ڭ  بى    ۈدش ىۋېتىڭالر! ئۇ سىڭ ىنىڭ   -

ھەرقديناااىڭاد شاااۇىچە د ناااەم يەىە ئىز قدل مرمشاااۇپ ، ئىزدەپ كەپتۇ

 !يۇقى ىش، قۇيۇپنەن

 ،سادقچ  بدش ىق  بۇ قېتىم ئەس ەرلەرگە رمس ۈى ى ا گەپ قى   

پادشااااشاااادىادن رمس ۈى ىااد ىې   پۇىتاد بولۇپ قدلادچقد ئۇىى  ىېىە 

ئۇ مۇشاااۇ ۈدپتد ئۆ  ڭى  ساااىڭ ىناااىڭ  . د گەى ى ىڭ  ئېڭىق بى ىۋال  

قۇۈۇلاا مرمپ ئاادچىقاادلىاادياا  ااادى ىقىڭ  بۇالرىىاا  ئاادلاا  اا ا ھېچڭىىە 

 .  يدر ىدي  ادى ىقىڭ  بى ى  قدۈتىق ئد اپالى  

ىقى  ن ۈۇۈقدى ەك يەرد ن ئەسا ەرلەر پدشاشادىدىڭ  ۈوشقدىڭ  قۇل
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يۇلۇپال ئې ىا  ئىشااااۋادىىڭى  ئدل       سااااەيڭد د قۇمچدق ئدۈقدى ەك 

پدشااااشاااادىدن ئۆم   ە بۇى اق ھدقدرەۈ ە ئۇچ  ىىادچقد بۇ ، ئېتىۋەۈت 

ئۇ ئورىى  ن ئەم   ۈۇرا  د ژىشااااىگە ، ئىش بۇىىڭاد بەكال ھدر كەل  

ەك ن ئۇچقدى بديدمق  گەپڭ  ساىڭ قرەلىىگەن سادقچ  بدش ىق  ئىشى تى

چىقى  ئەسااا ەرىى  قۇلى     قۇرالڭ  ۈدرۈى  ئې ى  مى تىقڭى  يد دچ 

پدشااااشاااادىدىڭى  ، پديڭى   بى ەن ئۇىى  يت  گە قدۈتىق بى ى  ئۇرد 

كۆ  ا  ن ئوت چادقڭىاادى ەك بولۇپ  ېىىن پىقى اپ ئدلەمڭ  قدرا اۇلۇق 

 ن  قدپىقى، ئۇ سەىتترقلتپ ئورىى  ن ۈۇرالىد  يېقى ى  قدل  ، بدسات 

 ساادقچ  بدشاا ىق ، ئېتى ى  چىققدن قىپقىز ل قدن سااەيڭدى  بى  ئدل  

بۇىىڭااد قادىىاد  يەىە ئۇرمادقچ  بۇلىۋ اا   ئەساااا ەرلەر بادشاااا ىقىاااد 

ئدى  ن ئەسااا ەرلەر يەردە ۈديدق . يدىشاااىچدق بولۇپ ئۇى  ۈۇساااۇۋال  

ۈۆۈڭ  ۈىپى  ئۇى  - ەربىناااى  ن ئدي ىڭى  يدۈقدن پدشاااشااادىدىڭ  ئتچ

 .  ۋا  ڭى  ئدل  اد ئدچىقى  ۈدش ىۋەۈت سۆر گىڭىچە دەر

ۈديدق  ەربىناااى  ن ئورىى  ن ۈۇرالىىادن پدشاااشااادىدىڭ  يول  ن 

ئۆۈ ەن يادىشاااا  ىىژەۈ ىا  كىشااااى ەر يدۈقدن يى    ن يتلەپ ئتيىگە 

پدشاشدىدن كېچىچە ئد   ق ئد ابى  ن كى پى  قدقىد  ، ئدپى    قوي  

ۈاادياادق  ەربىناااا   ئەمەلىژەۈتە ئۇىىڭاااد ئەڭ ئااد اب بولاىڭ ، چىقت 

بولىدسااتىن بەل   ئومدق سااىڭ ىنااىڭى  ئدلۋاسااتىالر قۇلى ا ىېىە بولۇپ 

 .  كەۈ ەى ى   ئى  

پدشااااشاااادىدن ئدىىنااااى  ن ئدي   ى  قدلادى  ن كېژىن بەرىدىدن 

ئىنااىى ى  بۇ قىزچدقڭ  ئۆ  گە سااىڭىل قى ى  بۇ ئۆي ە ئى    يى   ن 

سىڭى  ەك يېقىن -دكدئۇىى  بى ەن بى  ۈۇ قدن ئ، ئدرۈۇق يدشىادن ئى  

بەرىادىاادىىۇ . ئۆۈتپ ئۇىىڭااد ھەقىژق  ئادكى ىق مىھ  ڭ  بەرگەن ئىا  

بەك ئدق كۆ تل قىز بولادچقد پدشاااشااادىدىڭ  ئۆ  ئدكىناااى ەك يدىشااا  

پدشاشادىدىڭى  پۇۈىاد ۈى ەن كى    كەۈنە بەرىدىدن چىش  ، كۆرەۈت 
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 پدشااااشاااادىدىىۇ بەرىدىدىڭى  پۇۈىاد ۈى ەن، بى ەن چىشاااا ەپ ئدالۈت 

-دكدقىنقىن  بۇ ئ، كى    كەۈنە چىشى ا چىش ەپ ۈى ەىڭ  سۇ ى اۈت 

 . سىڭىل ئددەۈتىن ۈدشقى   ئىجىل ئۆۈەۈت 

ئۇ يەرگە چدپ ىشااى  ، ئەۈىناا  پدشااشاادىدن ئورىى  ن ۈۇرالىى  

، ياادۈقىڭىچە ئۆگتى  ئاادىاا  ن ئورىىاا  ن ۈۇرمپ مەكتەپ ە يول ئاادلاا  

بولۇپ ساااىڭىپىاد ئۇىى  يت   قۇلپى ەك كۆكترقپ ئىشاااشاااى  كەۈ ەن 

پدشااشااادىدن ، كى گەى ە ساادۋاق اشااالر ئۇىى  ئەۈ اپىاد ئۇلىشااىۋال  

مەكتەپتە ئدالھى ە يدىشااا  ئوقۇ دچقد سااادۋاق اشااا ى   ھەم مۇئەل ىى  

 .  ئۇىىڭاد بەكال ئدم اق ئى  

لې ىن مۇئەل ىى  قدپىق  چتشاا ەن ھدل ا پدشااشاادىدىڭ  سااىڭىپتىن 

قې   مۇد   پدشااشاادىدىاد  .چدقى    مۇد  ىى  ئىشااۋدىىنااىاد بدشاا ى  

 :قدراپ ئۇىىڭاد ئىچ  ئد   تقدن ھدل ا ئېژتت 

بىزى  ، ئو  ۇم سااەن ئۇقۇشااڭ  داۋامالشااتۇرالىدي  ادن بول مڭ -

 !كەچترگىن

مەكتەپ مۇد    بۇ گەپڭ  دەپ بولۇپ كت       چىقدلىد  قدلادن 

 .  يدشڭ  قول يد  ىق  بى ەن سترۈت 

دېاا    -ق ئۆۈ ت دقم؟ مەن ىېىە ىاادۈاادلى، ىېىىشااااقااد مۇد   -

 .  پدششدىدن ھەي ان بولۇپ مۇد  ىى  گېپىڭ  چتشىڭەلىە 

ئۇالر سااااەن ، مەىىۇ ئېژتىد ، بدالم بۇى  سااااەن سااااور ىىاىن -

شااااۇ ااد مىڭ  ، سااااەۋەپ ىاا  مەكتەپڭ  ۈاادقااديىىز دەپ قوپۇشاااات 

 . . . چتشەىنەڭ

ئۇ مەكتەپتىن ھەي   ىشااڭى  ، پدشااشاادىدن ھەمىىڭ  چتشااەى  

پدشااشاادىدن ئتچىڭچ  ، ساادقچ  بدشاا ىقى  ن كۆرد سااەۋەبىڭ  ھې ىق  

رومدى ى  ڭ  -يى  ىقتاد ئۇقۇ ادن بى ەن ئۇىىا  ئۇقۇپ ۈتگەۈ ەن ھې ديە
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ئۇ ئورىىاا  ن ۈۇرمپ ، ۈېۋ  چوڭ ئااددەم ەرمۇ ئۇقۇپ بولىىااادن ئىاا  

بوىچىنىڭ  كتۈترقپ ئۇالر بى ەن ىوشالشت  مد در چېاى ا مۇئەل ىى  ن 

داۋامالشااااتۇرسااااد بۇلىاا  ااادن باادشااااقااد مەكتەپ ە بې  اا  ئۇقۇشااااڭ  

مۇئەل ىم بېشىڭ  چديقدپ ئەم   ئۇىى  بۇ ، بولىدي  ادى ىقىڭ  ساور   

ئەلا ە ئۆمتر بۇي  مەكتەپ ە ئې ىڭادلىاديا  ادى ىقىڭ  ئەپنااااۇساااا ىڭى  

 .  ئېژتت 

پدشاااشااادىدن يەرگە قدراپ ئۇ من ساااتكتت قى ى  ۈۇرد  ئدى  ن 

تەپ باېشااااىڭ  كتۈترقپ ئۇ ۇلالر ااد ىاادس جاادساااااادرەت بى ەن مەك

 . دەرۋا  نى  ن چىقى  كەۈت 

مۇسااااتەم ى ە ئدسااااتى     مى  ەۈڭى  ۈەق     مدىد مۇشااااۇى اق 

مۇسااتەبىت ەر مۇسااتەم ى ە رايۇىى ا مەي   ۈد ڭ  ۈدلقدن قى ى  ، بولى م

چۆلڭ  بوساااتدن قى  مق دەپ جدھدن ئەھ ىگە كدرىىژ  يى ۈى اۇچە جدر 

ى   ەمبىاال ساااادلنااااۇن ئۇالرىىاا  بۇ يەردە قاادلاا مر اا  اىڭ  پەقەت ب

ئۇالر قۇرال كتچ  ئدرقى ىق ، گەىا    ن بدشااااقد ھېچ ىەرسااااە ئەمەس

ئۇالر ىەلقڭ  ، يادلادىڭ  ئۇدا ۈەك ارالپ راسااااتقد ئديالى مرمدقچ  بولى م

بېژىتىاا  ۈەرەققىژاادۈڭ  ئى گى   سااااتردمق دېگەن بتيتك شااااۇئاادرى  

ئەمەلىژەۈتە ئۇالرىى  مەقناااىت  پەقەت ئى    ىىل بى   ، كتۈترۋالى م

ۈاادالن قى ىش يەىە بى   يەىىال بۇالرىىاا  -الرىىاا  باادي ىقىڭ  بۇالنبۇ

ئۇالر مدىد مۇشااۇ مەىنااىتىگە يىتىش ، ۈدالن قى ىشااتۇر-بدي ىقىڭ  بۇالن

سااادىناااىز بىگۇىدھالرىى  ىۇن بەد  ىگە ، ئتچتن ۋاساااىتە ۈدل ىىدي م

مدىد ، ئدلتۇن قەدەھ ى  ڭ  ۈول مرمپ  ەلىبىنااا  ئتچتن ھۇررا ۈوۋالي م

قدرا الر مۇشااۇ دۆلەۈڭى  . بىت ەرىى  ئورۈدق ئدالھى   ى ى مربۇ مۇسااتە

قدىۇى ۇق پدد شاااادھ  بولادن پدشااااشاااادىدىىۇ ئددد  بى  بدشااااالىاۇچ 

مەكتەپتى   ئوقۇش پۇرسااااىتىا  ن مەھ مم قدلادن يەردە يەىە بدشااااقد 

 !ئىشالرد ن ئېاىز ئېچىش مۇم ىڭىۇ؟
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*      *      *      *      * 

  

سۇپى ا دمم يدۈقىڭىچە ئدىىنىڭى  چدپىڭىڭ  پدشاشادىدن ئۆيى     

ساااىڭ ىنااا  بەرىدىدىڭى  يوقدپ ، ئۇ من يىا ى  -قۇچد الپ ئۇ مى  ن

رمسااالر سااىڭ ىىڭ  ۈۇۈىۋې ى  »، كىتىشاا  ئۇىىڭاد بەكال ئەلەم بول  

دېگەن سوئدل ئۇىى  كدل ىنىڭ  چى مىۋې ى  «  اد  ىېىە قى ى  ادى م؟

 .  ئۇى  قدۈتىق بىئدرام قى   

ئدرقى  ن كەلگەن كۆ تلنااااىزلى  ەر سااااتت ئۇيقۇدا ئۇىالپ -ئدرقد

يدۈقدن پدشاشدىدىڭى  پىشىىادن يتر گىڭ  ئىز   ئۇى  بدلىالرچە ىىژدل 

ئۇ كۆپ ئوي ىڭىش ئدرقى ىق ئدىى   . دمىژدسىاد  ەر ق قى ىشقد بدش ى  

ئۇ ئدم اق ساااىڭ ىناااىڭ  ۈۇۈقۇن قى ادن سااادقچىالر ، بى  قدرار د كەل  

ئۆ  ڭ  مى تىقڭى  پديڭى   بى ەن ئۇر دن ، چ  بول  بى ەن ئې ىشااااىدق

، ئدۈىنااااىڭ  ئۆلتترگەن، ساااادقچ  بدشاااا ىقى  ن ئۆچ ئدلىدقچ  بول  

 ئۇىى  كۆ ، ئدىىنااىڭ  ئۆلتترگەن قدۈى الرد ن قىناادس ئدلىدقچ  بول  

رومدىالرد    بدۈۇر قەھ  ىدىالر -ئدل   ا ئۇ قىز قى  ئوقۇي  ادن ھې ديە

 . . . ۇپ كۆر ڭىش ە بدش ى  پدششدىدىڭى  ئۆ   بول

ئۇ ىۇدد  پىشااااقدن يىگىت ەردەك ئورىى  ن چدچ اپ ۈۇرمپ يد دچ 

ساااادىا مق ئىچىا     بوىچىااد ۈىقىا  قۇيۇلادن قە ە  پۇلالرد ن بى  

ئۇ شااااۇ مد اىڭىچە ، ۈۇۈادمڭ  سااااۇ ۇرمپ ئې ىا  يادىچۇقىڭ  ۈوم ى  

ماادشااااىڭىچ  ئۇسااااتاادمڭىاا  ئتيىگە بې  اا  كىتاادپتااد كۆرگىڭ  بويىچە 

 يەىە ۈۆمترچ  ئۇستدماىىۇ شۇ،  ىەرساى ەرى  ۈى ى  بى  شڭ  ئېژتت بى

كىتدپڭ  كتۈترقپ ئدپى    ئىچى     رەسااااىىگە ئوىشاااادۈقۇ مپ ئېاى  

يېڭى  ى ىڭ  ۈە شىگى   بۇلى  ادن بى ەك كتچىڭ  ئدشۇرمش مەشىقىگە 
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ل قۇل  گت، ئىشاا ىتى  ادن چېڭىقىش سااديىىڭ  يدساادۈقۇ مدقچ  بول  

كىچى  بدلىڭى  گېپىڭ  ۈىڭشااىىد  بدقت  لې ىن ئۇىى  ھتىەرۋەى ەر بۇ 

قۇلىاا     بى  ۈۇۈاادم پۇل ئۇالرى  بۇ ئىشااااالرى  قى ىاا  بېقىشااااقااد 

 .  قىز قتۇرد 

ئېنااااىاا  قۇيۇپ مۇشااااتالشااااقااد ، قولالر ااد ۈېڭى ىاا  ااادن-پۇت

كىچى  ئىشااااتدى ىالر -چوڭ، ئىشاااا ىتى ىا  اادن ھەرىىل قۇم ىدلتىالر

ن ھې ااديى ەرد    باادش ئۇ ئاادلاا   بى ە، ھەمىىناااا  ۈەق بولاا  

قەھ  ىادىالر اد ئوىشاااادش كتىا   ى  قى ى  ادن ئىشاااا ى  ڭ  ئدل  ن 

 . . . پىالىالپ يېز شقد بدش ى  

ئۇ ئۇ  ڭى  ۈدماد چدپالپ قويادن پىالىىاد ئدساااادسااااەن ھەر كتى  

ئەۈتىگەن ىدمد  بدم اۈتىن كېژىن پۇۈىاد قۇم ىدلتىڭ  ۈېڭىۋې ى  ئۆيڭى  

 ،ى  ن بۇ بېشااااىاد ئتچ قېتىم يتگتر   ئدل       كوچىڭى  ئۇ بېشاااا

ئۆيى ە ىدشااتد قى ى  بولادى  ن كېژىن شااوۈىڭى  ۈۆۈىڭچ  بدل  قى  ن 

سادىدپ ئوۈتۇ ى  پەسا ە سااەك     ئدى  ن ئىڭگ ىز ۈى   مۇئەل ىىىڭى  

ئدلادن سدۋ قىڭ  ۈوال يېز   قۇل  ۈدلادى ا ، قېشىاد بې    سدۋاق ئدل  

ى  ئىشتدى ىالر، تىناىڭ  مۇشات ى  ھوي ىناىاد ئېناى  قويادن قۇم ىدل

كاتۈاترقپ ھاادر اادىاا ا يەىە ۈترلتك ھې ااديە كىتاادپالرى  ئۇقۇشااااڭ  

باادلىالر مەكتەپتىن قااديتقاادىاا ا ئۇالر بى ەن قاادىاۇچە ، داۋامالشااااتۇرد 

يتگترقپ ئويڭاادپ كەچ بولااادىاا ا ئتيىگە كى ىاا  ھېچڭىىىڭ  ۈۇيىااد  

 . . . ئۇى ى  

ئۇ ،  ئددەت قى ىۋال  پدشااشاادىدن بۇ ئىشااالرى  ئۆ  گە راسااتىڭال

ھەمىە ئىشاتد ئۆ  گە ۋە  پە قۇيۇپ شۇ ۋە  پىڭ  ئورمى  ىىاۇچە بول   

ۈۆت ىىال ۈى ا  ن ئادلىا  ادن ، ئۇىىا  مەشااااىق ھەركىت ، قى ىىا  

ئۇىى  ئتساااتىگە ئۇ كىتدب ئۇقۇشاااقد ، سااادۋ ق  بدر دىناااې   كۆپەي  
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ئااددەۈاتىان ۈاادشااااقىا   ھې  نااااىەن بولااادچقااد بى  كتن ئۇىىڭاااد 

ئۇىى  ئىشااااتىھدساااا  بدر دىنااااې   ،   ادى ەك بى ىڭى  قدل  يەۈىەي

 شاااۇىى . . . ئېچى ى  يەپ قۇرساااىق  ۈويىدي  ادن بولۇپ قې ىۋاۈدۈت 

بى ەن سااااۇپاد ئدسااااتىاد كۆمتپ قۇيۇلادن ئدلتۇن ۈى  الرمۇ ئد  ژىشااااقد 

 .  بدش ى  

يۆلەكنااىز قدرا يىتىم -پدشااشاادىدن يدر. ئدر   ن ىەچچە يىل ئۆۈت 

 ىن ئۇ مەھەل ى     ۈە تۇش بدلىالر د قدر ادى اىدھديىت  بدال بولنىىۇ لې

بۇى اق بولىشاى     سەۋەب بى  ڭچى  ن ، قدۋمل چوڭ بول  ، ساد الم

ئۇىىا  ئادۈىناااا  يادۋم بەگىۇ قدۋمل كتچتۆ گترلەرد ن بولادى ىقى  ن 

بولنااد ئى  ىڭچى  ن ئۇ ۈدمدق ىڭىشااقد ئدالھى ە ئەھىىژەت بى ەۈت  يەى  

ەۈتە يېشااااىااد كى گتچە ئورد ڭىاا  ئەىئەىىۋ  باادال ئىڭىا  ئادىااد ئۇى  ي

 ،بېقىش ئدد ت  بويىچە ىدھديىت  يدىشاااا  ئو مقالى مرمپ بدققدن ئى  

ئىڭىا  ئدىىڭى  ۈى  شااااچدى ىق  ھەم ئىقتىناااادد  بدي ىقڭى  يېتەرلى  

بۇلىشاااا  سااااەۋەب ىا  باد ارد ن گۆش ۈادپقى   بولىدي  ادن چد   ىۇ 

بى ەن بى  چىشاااا ەم گۆش ئاۇالرىىاا  ئاۆيىاا  ان بى  لوقىااد دقمبە 

يااد لىقتى   پىژ ى  م ئىناااانااااىقتىىۇ بى  پاادرچە گۆش ، ئت قلىەيتت 

، كېچىنااا  شاااەبڭەمگە ساااې ىڭى  كتى ق   جۇۋا ئدر ناااىاد ئۇرمالۈت 

مۇشااااۇىا اق پىژ ى  ىاا ا يەىە ئۇالرىىاا  ئۆيىاا     سااااۇ قاادچىالىااادن 

، ئى  شااااڭى  ئىچى  ن بى  قدىچە شااااىشااااە يېڭ  سااااتت ئت قلىەيتت 

ئدىىنااى  ن ئدي   ى  قدلادى  ن كېژىڭىۇ ئدىىنااىڭى  ھديدت پدشااشاادىدن 

 ڭ  قديتد ۈدپىالش ى -چېاى     ئۆ  ڭى  ۈدمدق ىڭىشا  جەھەۈتى   قديتد

شاااۇ د ئۇ ، ىۇدد  قۇرئدىڭى  ئديەۈ ى   ەك ئىناااى ە ۈۇۈىۋالادن ئى  

ئى    كتىا ە بى  يۇيۇىى  ادن ئددەت بى ەن يدىشاااا  ۈدمدق ىڭىشااااڭ  

 .  ەش ىدمىز  بى ەن ئوىشدش مۇھىم كۆرەۈت كتى ە ئوقۇي  ادن ب

ئۇ كىچىگىاا  ن باادشااااالپال مۇسااااتەقىاال ۈۇرمۇش كەچترقشاااا ە 
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يى اقتى   بدسىد قۇدمقتىن ئەپ ەش بى ەن ، ئددەۈ ىڭى  كەۈ ەن ئى  

ۈدڭ سااااو ۇقالرد ىۇ -ۈدڭ، سااااۇ ئەكى ىا  ئېا  شاااا ى  ڭ  ۈول مراۈت 

ئۇ گۆش ە  ،ئورىى  ن ساەھەر ۈۇرمپ مەش ە ئوت قدالپ سۇ ئىننىتدۈت 

ئددەۈتىن ۈدشااقى   ئدم اق بولادچقد كتى ە بى  قېتىم ئۆ   ئۆي ە شااورپد 

 . سې ى  يىگەىچى ى  قىالۈت 

سااااەن بى  بدال ۈۇرمپ »قوشااااڭىالر ئۇىىڭاد ھەۋەس بى ەن قدراپ 

دەپ سااور نااد ئۇ ئدىىنااىڭى  ئتگىتى  « بۇىچە پۇلڭ  ىەد ن ۈدپىنااەن

  ۈدشااااالپ قۇيۇپ كىچى  ئۇ بىزى، دادام كادۈتاد بد »قوياىڭ  بويىچە

سااتت پۇلۇمڭ  شااۇ ئىبەرۈى  ، ىۇۈۇى  بى ەن مەك ىگە قېچى  كەۈ ەن

 .  دەپ جدۋاب بى ەۈت « ۈۇر  م

ئۇ ئون ئى    يدشااااقد كى گەن چد  ا ئۇىى  سااااۇپد ئدسااااتى     

شااۇىى  بى ەن ئۇىى   ەمنااىز ، ئدلتۇن ۈى السااىىۇ ۈتگە  دەپ قدل  

 .  ئتستتن بېش  يەرگە سد گىالشقد بدش ى  

ئۇ بۇى  ن كېژىڭ   ۈۇرمۇشااىڭ  قدى اق قدم اش ۈو    ىق ئىڭگ ىز 

ۈى   ئۇسااااتاد   ئەكبەرىدىڭى  ئدل  اد بې    ئۇىىڭ  ن مەساااا ىھەت 

ئەكبەرىاادن ئۆ  ۋاقتىاا     ، ئاادلىاادقچ  بولۇپ ئۇىىاا  ئتيىگە باادرد 

ىدى ىق ئوىۋې ساااىتىتڭى  ئۇقۇ ۇچىنااا  بولۇپ ھد    بى  بدشاااالىاۇچ 

 .  دەر ن  ئوقۇۈقۇچىن  بولۇپ ئىش ەۋاۈدۈت  مەكتەپتە ئەدەبىژدت

، پدشااااشاااادىدن ئۇىى  بى ەن كۆرقشااااتپ ئەھۋالىڭ  بديدن قى   

ئدىىناا  بى ەن ۈۇر   ادن بويتدق -ئوۈتۇ الرد ن ھدلقىادن بولنااىىۇ ئدۈد

 ،ئەكبەرىدن ئۆ  ڭى  بۇ متىەۋۋەر ئۇقۇ ۇچىنى  ن ئدالھى ە  وق ىڭدۈت 

  بېشااا  چىقى  بولاىچە ئۇى  شاااۇ د گەپڭى، ئۇىىڭ  ن پەىى لىڭەۈت 

ھېچقاادىاا اق ئىشااااتىن  ەم ، ئۆ   باادلىچىالپ بېقىۋالىاا  ااادى ىقىڭ 

لې ىن پدشااشاادىدن ئەدەپ يت  نااى  ن بۇى  رەت ، قى ىدساا ىقڭ  ئېژتت 



198 

 ،قى ى  ئۆ  گە مۇۋاپىق بى  ئىش ۈېپى  بې  شاااىڭ  ئۇىىڭ  ن ئتۈتى  

ئۇىى   ئەكبەرىادن ئوقۇ ۇچىنااااىڭىا  ىادراكتى  ڭ  ئوب ان بى گەچ ە

پى ى  گە ھۆرمەت قى ىا  ۈۆمترچى ىا  كدرىدىىنااااى ا ئىشاااا ەي  ادن 

 .  ۈد ىنىاد قوشۇپ قويىدقچ  بول  

پدششدىدن ئۇستد   ئەكبەرىدن بى ەن ىوش ىشى  ئتيىگە ىۇشدل 

ئۇ قديتىش يۇلى ا كۇچد ئد ىز اد كەلگەى ە كوچى ا ئويڭدۋاۈقدن ، قاديتت 

بدلىالر پدشاااشااادىدىڭى  يەۈتە يدشاااالرد    بى  ۈوپ ئۇشاااشااادق -ئدلتە

ئەۈ اپىاااد ئولىشااااىۋې ىاا  ئويڭاادۋاۈقاادن ۈۇپىڭىاا  قاادسااااىم بە گىڭىاا  

ئۆگز ناااىگە چىقى  كەۈ ەى ى ىڭ  ئۆ  ئىگىنااا  بولىىادى ىق  ئتچتن 

ۈوپڭ  ئاداللىىاادى ىقىڭ  ئېژتىا  ئۇىىڭ  ن ۈوپڭ  ئەكى    بى  شااااڭ  

 . ئتۈتى  

 ن كىچى  پدششدىدن يۇلىاد مېڭىۋەرمەكچ  بول   لې ىن ئۇ ئۆ   

 ،بۇ بادلىالر اد قدراپ ۈوپڭ  ئۆگز   ن ئەكى    بى  شااااڭ  مدقۇل ۈدپت 

قدسااىم بە گ  مۇشااۇ مەھەل ى     قول ئى  ى ە بدر شااۇى اقال مۇۈىھەم 

ئااددەم بولااادى ىق  ئتچتن ئۇىىاا  ئېگىز ۈاادم ىق ئۆي  قوشااااڭى ى  ڭىاا  

ۈېىىاا  ن ئاادي   ىاا  شااااۇىچە يولڭ  ئىگى ەپ دوقىۇشااااتااد ياادلاۇ  قەد 

 ، قپ ۈۇراۈت كتۈتر

پدشااشاادىدن يېڭىڭ  ۈتر ۋېتى  ۈدماد يدى اش دەرەى ە مديىۇى ەك 

بدلىالر ىوش ، ۈوپ يەرگە چتشااات ، يدمىشاااىپال ئۆگز گە چىقى  كەۈت 

شاااۇ چد  ا قدساااىم بە گ  ، بولۇپ ۈوۋلىشاااى  ۈوپڭ  قۇلىاد ئې ىشااات 

بدلىالر ئۆگز      پدشااااشاااادىدىاد ، ئۆيڭى  ئدل  اد پەي ا بولۇپ قدل  

 : شى  ۋاقى اشقد بدش ى  چۇقى 

  ! ۈىز قدچ، قدسىم بە گ  كەل   -

قدسااااىم ، مەھەل ى     بدلىالر قدسااااىم بە گى  ن بەكال قورقدۈت 
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بە گىىۇ بادلىالر د ئە ەل  ن چى ايىڭ  ئېچى  قدر ىدي  ادن بد    ۈدش 

ئۇ بدلىالرىى  ۋارقى اشاااا ى    ن ئۆگز   ن چتشاااا ى   ، ئاددەم ئى  

 .  ىدىڭ  كۆرد ۈەمشى ىۋاۈقدن پدششد

كاااتىااا ق دە كەپاااتىااا  اااىاااڭااا  -كاااتپ، ۋم كاااۇسااااااپاااۇرمچ -

قدسااااىم بە گ  ۈەلەۈىڭ  بۇ مپ ۈدم ۈتۋ       -ئو    ىىادقچىىى   ؟

چتشااااە  –ئې  قڭىا  ئىچىا  ن بى  ۈادل ئۇ من ۈاديادقڭ  قۇلىااد ئدل   

 !ئەد پىڭڭ  بى  بەرمىنەم، يەرگە

  دېاا  –ۈوپڭ  ۈادشااااالپ بەرد م! ، مەن كەپتەر ئو    ىىىا  م -

  .پدششدىدن بى  ئد  جى د ژ ەش ەن ھدل ا قدسىم بە گىگە ئۆ  ڭ  ئدقالپ

  ! شۇى اق بولنىىۇ سەن يەىىال ئو    -

قدسىم بە گ  قۇلى     ۈديدقڭ  ۈدشالپ قۇيۇپ ئۆيىڭى  ئىشىگىڭ  

بدلىالر ئۆگز ڭى  لېۋ  ە ، ئېچى  شاااۇت بى ەن دەرھدل ئۆگز گە چىقت 

 .  قى اشقد بدش ى  ۈۇر دن پدششدىدى  ن ئەىنى ەپ ۋا

 !دەرھدل قدچ، قدسىم قې   ئۆگز گە چې ەۈت ، ئدكد -

ئد اىچە قدساىم بە گ  ئۆگز گە چىقى  پدشااشدىدىاد گتلەيگىڭىچە 

 .  ئد ىز ڭ  بۇ مشقد بدش ى  

ىەپ قۇلىقىڭڭ  ، ئىگىناا  يوق ئۆي ە ئدىد ڭى  ھەقق  بدرمى   -

 !كەسىىنەم

لىالرى  ھەرگىز قاادسااااىم بە گ  قوپاادل ئااددەم بولااادن بى ەن بااد

ئۇ پادشااااشاااادىادىڭ  مۇىا اقال قورقىتى  قويىدقچ  بولۇپ ، ئۇرماديتت 

 .  ئۆگز   ن ۈديدقتەك بى  ىەرسە ئىزد گەن بول  

قىز بدلى ەك ، پادشااااشاااادىادن جە گ  جى ەل  ن ىې   بدال ئى  

ۈدرۈىڭچدق بولۇپ ئۆ   بى ە ىدۈدلىق ئۆۈ ت سە يەرگە كى    كەۈ تدەك 
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بە گىگە ئۆ  ڭ  چتشاااەى قرقپ ئولتۇرمد   شاااۇ د ئۇ قدساااىم، بۇالۈت 

دەپ قۇيۇپال  !«ئەماا   ئۇىاا اق قى ىااد »چى اي  قىزار اادن ھاادلاا ا 

بادلىالر ۈوۋلىشااااىا  چۇقدن ، ئۆگز ا  ن پوك ىا ە يەرگە سااااەك  ا  

د گىڭىچە قى اىڭىاد « ھد  ساااەك  ىە! »قدساااىم بە گ  ، ساااې ىشااات 

 .  پۇشديىدن قى ى  ئۆگز   ن پەس ە قدر   

د  پە ە د    كەپتەر دان يېگى   يەرگە پاادشااااشااااادىاادن ىۇد

قى اادن ئادۋا  بى ەن يەردە  وڭ ئولتۇرمپ قادلاا   « پوك»قوىاادىا ەك 

 بدلىالر ئۇىى ، ئدى  ن ئورىى  ن ۈۇرمپ ۈدمبى ىڭ  قېقىشاااقد بدشااا ى  

 ،سدالمەت چتش ەى ى ىڭ  كۆرقپ ئۇىى  ئەۈ اپىاد ئۇالشت -يەرگە سادق

د گىڭىچە ئد ىز ڭ   !«مڭ  قدرامدۋم شااۇ»قدسااىم بە گ  ئۆگز  ە ۈۇرمپ 

 .  ھدڭ ئېچى  قدل  

شاااۇى  ن بدشاااالپ پدشاااشااادىدىڭى  ئۆگز   ن يەرگە ساااەك ەپ 

  بى، چتشااەلەي  ادن ھتىى   مەھەل ى     بدلىالر ئدر نااىاد پۇر كەۈت 

كتى  مەھەل ىاا     پاادشااااشاااادىاادن بى ەن ۈە تۇش باادلىالرد ن ئون 

  ئدل  اد كې ى  ئۇىىەچچىن  مەكتەپتىن يېڭى  پدششدىدىڭى  ئۆيڭى  

چدقى    ئۆگز   ن ساااەك ەي  ادن ھتىى  ڭ  كۆرساااىتى  بې  شاااىڭ  

 .  سور   

پدشااااشاااادىدن ئۆ  ڭى  كتچ مەشااااىقىڭ  بدلىالر د بى  قرقشااااڭ  

شاااۇ د ئۇ بدلىالر بى ەن ئددەۈتە ساااى  تتد ئويڭديتت  لې ىن ، ىدلىىديتت 

قتى ا چتى   ئىڭىا  ئادىاد ھاديدت ۋا، بادلىالرى  ئتيىگە بادشاااا ىىاديتت 

ئۇىىڭاد ئۆيگە قداليىىقدن ئددەم بدشاااا ىىدساااا ىق ۈو   نااااى ا ئدالھى ە 

 .  ۈدپىالشالرى  قى ادن ئى  

پدشاشدىدن ئىچى  ن ۈدقدپ قويادن ئىشى ىڭ  ئېچى  ھوي ىنى  ن 

 :چىقت  ئدى  ن ئىشى ىگە قۇلپد سې ى  قۇيۇپ بدلىالر د ئېژتت 
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  . . .مەن سەك  ىە ، بتگتن بدشقد ئويۇن ئويڭدي   -

ساااىڭ  ئدساااىدى ا ئۇچى   ەن دېگەن گەپ ، يدق پدشاااشااادىدن -

دېاا   باادلىالرىىاا  ئاادر نااااىاا     بى ەي ەن  –، مەكتەپتە بى  بولاا  

قدر اىڭد بىز ھەمىىز سااىڭى  شااۇ كدرامىتىڭڭ   -، ئۇىىڭاد يدلۋمر دى ەك

 . . . كۆرقپ بدقدي   دەپ كەل مق

 -، يەىە بى ەي ەن گەپ قىناااتۇرد  -، شاااۇى اق پدشاااشااادىدن -

مەكتەپتى   بدشاااقد بدلىالر بىزى  قەلەى ەرلەر كوچىناااى  ن دەپ  اد  

ئۇىىڭاد ، مادۋم گاديى  شااااۇ بدلىالرىى  ىوچىناااا ، كۆ  گە ئى ىاديا م

 !كدرامىتىڭڭ  بى  كۆرسىتى  قو 

پدشااشاادىدن بۇ ئد ىڭى ى  ڭى  كۆ  ىڭ  يەردە قۇيۇشااڭ  ىدلىىد  

 ئوي ى   ئۇىى دېگەىڭ  « بۇپتۇ بۇالر د بى  قېتىم سااەك ەپ بى ەيچۇ»

ئتستىگە گديى  دېگەن بدال ۈۇرقى  ن ھدرامزاد  ى   چىقى  ۈۇر   ادن 

ئۆ  ا  ڭىۇ قادۋمل بادال بولاادچقد پدشااااشاااادىدىڭى  ئۇىىڭاد ئۆ  ڭ  بى  

 .  كۆرسىتى  قوياۇس  كەل  

پدشاااشااادىدن شاااۇى اق دەپال  –ئەمىناااە قدراپ ۈۇرم الر ھە !  -

 .  ئىشى ىگە يدمىشى  ئۆگز نىگە چې ەۈت 

لىالر ئۇىىاا  سااااەك  شااااىگە ۈەقە  ا بولۇپ ئۆگز گە قاادراپ بااد

پدشااشاادىدن ئۆگز   ن كوچىاد گتپپى ە قى ى  سااەك ەپ ، ۈۇر شاادۈت 

باادلىالر ۈوۋلىشااااىاا  ئۇىىاا  ياادماادى ىقىڭ  ، ئورىىاا  ن بىىاادالل ۈۇرد 

گديى  دېگەن بدال مەكتەپ بويىچە چې ىشااااچىالرىى  ، ۈەب    ەشاااات 

 .  دىاد ھەسەت قى   ئۇ بۇى  كۆرقپ پدششدى، ئدل   ئى  

 !كى ە ىوچ  بولندڭ چې ىشىىىز، پدششدىدن -

گديى  ئۇىى  مدقۇل ىقىڭ  ئدلىديال چدپىڭىڭ  ساااې ىۋېتى  ئدلقىڭىاد 

بى ى  ۈتكترقپ ۈەيژاادر بولۇپ ئۇىىڭاااد ئۆ  ڭ  ۈۇىۇۈۇپ قويىاادقچ  
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 .  بول  

پدشاشادىدن ئۆ    ن ئى    يدشاچە چوڭ گديى  بى ەن ۈۇۈۇشتىن 

. ئۇىىاا  ئتسااااتىگە ئۇ بەكال  ول ۇق كۆر ڭەۈت ، بىا  ئااد  قاورقات 

چتى   ئۇالر ، مەھەل ىا     بدلىالر بۇ قېتىم شااااۇك بولۇپ قې ىشاااات 

پدشااااشاااادىدن بى ەن ئويڭىادى ا پدشااااشاااادىدن چې ىشااااىش ئويۇىىاد 

بۇى اق  ،پەقەت بدشقد بدلىالرىى  چې ىشقىڭىڭ  كۆرەۈت ، قدۈڭدشاىديتت 

ا پدشااشاادىدن بدلىالر بى ەن بولىشااى     سااەۋەب ئى    يى ڭى  ئدل   

چې ىشاااى  ئويڭدپ قدسااانااادپڭى  ئو  ىڭى  بى ى ىڭ  ساااۇى مرۋەۈ ەن 

ۈى الپ ئۇىى  -قدسانادپ مۇۈىھەم ى  قى ى  پدششدىدىڭ  ئۇرمپ، ئى  

شاااۇ د پدشاااشااادىدن بۇى  ن كېژىن ، كۆ  ىڭ  پدراكەى ە قى ادن ئى  

 .  بدلىالر بى ەن چې ىشى  ئويڭىىدس ىققد ئى ادە قى ادن ئى  

گاديى  ، بۇ قېتىم پادشااااشاااادىادن گاديتڭىا  ۈەلىۋ گە ئۇىىىىا  

 .  ئەۈ اپتى   بدلىالر د قدراپ  دداي  

ئۇ ئۆگز   ن سەك  ژەلىگەن بى ەن مد د ، مەن ىېىە دېگەن بدلال -

گديى  ئۆ    ن كىچى  پدشااااشاااادىدىڭى  ئۆ    ن  –چتشااااەلىەيا م!

ولند شااقدن بىدۋادا چې ى –قورقۇۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى  ۈېۋىىۇ ئە ۋەي ى   

 !ئتچىال مەرۈەم يدىپدشقد ئې ى  ۈد ا سدالۈتىم

، پدشااشاادىدىڭى  ئۇىى  بى ەن شااۇى اق بى  ۈۇۈۇشااقۇساا  كەل  

ئەمىاد ئۇ بى ىىىىڭ  ئويالپ ئۇىى  گېپىڭ  ئد  ىىدسااااقد سااااې ى  ئۆي  

 . ۈەرەپ ە مېڭىشقد ۈەمشەل  

ئدىدڭ سااااىڭ  ئو ۇل بدال دەپ ۈۇ قدىىۇ ھە  قورقۇىچدق؟ ئەم    -

دې   گديى  پدشااااشاااادىدىڭ   ا  ىق قى ادى ەك  -  ئادكاد دېگىن! مىڭ

 . ئتى تك ۈوۋالپ

ئۇ دەرھدل كەيڭىگە يېڭى  ، پدشاااشااادىدن بۇ گەپڭ  كۆۈترەلىى  
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 .  گديىتقد ۈى ى   

ىدۋادا ئتچىال قېتىم سااااىڭ  ، سااااەن بى ەن چې ىشااااد ، بۇپتۇ -

  بدلىالرىى  ئدل   ا مىڭ  ئدكد دېژەلەمنەن؟، يېڭىۋالندم

 .  بۇپتۇ دېگىڭىڭ ەك بولند سىڭ  ئدكد دەيىەن، ە پورم ڭ ئدۈ -

 گىپى  گەپىۇ؟ -

 !گېپىى  ن يدىندم ئو ۇل بولىد  كېتە ، مدىد بدلىالر ۈۇرمپتۇ -

ئى  ىژ ەن قاادئىاا ە بويىچە ئەسااااناااادالمۇ ئەلەي ۇم د ژىشااااىاا  

 ،كۆرقشاا ەى  ن كېژىن ئۆيڭى  ئدل       كوچى  ال ۈۇۈۇشااۇپ كەۈت 

بى  ڭىاا  -بى   كىچىاا  بولااادى ىق  ئتچتن بى ئۇالرىىاا  بى   چوڭ 

ئەۈ اپتااد قاادراپ ۈۇر اادن باادلىالر ، بى ىڭ  ئوباا ان ۈۇۈىشاااادلىااديۋاۈاادۈت 

پدشاااشااادىدن ئەم   يت قمىزى  ۈۆكى  ادن بول   دەپ جى د  ىشاااى  

، كۆ  ىا ە ىۇدايىى  ن پدشااااشاااادىدىڭى  يېڭىشااااىڭ  ۈى ەپ ۈۇراۈت 

 ، نىاد چتشتپ كەۈت د گەى ەك ئۇالر ۈۇۈىشادر ۈۇۈۇشىد  گديى  ئو  

ئاادرا ىېىە ئىش بولااادى ىقىڭ  -باادلىالر ئۆ  كۆ  گە ئىشااااىڭەلىە  ئۆ 

ساۆرقشتترقپ ۈۇر دى ا گديى  يەىە بى  قېتىم يدىپدشقد ئې ىڭى  چتشتپ 

قى اادن ئدۋا  بى ەن يولڭى  ىې   اق « دقڭ» ئتچىڭچ  قېتىم ، كەۈت 

شااااقاادچ چېتىاا     ئۆرقك تكتە ۋ چى لىشااااىۋاۈقاادن بى  ۈوپ ئاادق قۇ

د بدلىالر بى  گديىتق، ۋ چى الشاااتىن ۈوىتدپ كۇچد ۈىىتدس بولۇپ كەۈت 

گديى  ئورىى  ن ، بى  پدشاااشااادىدىاد قدراپ ئد ىز ڭ  ئېچى  قې ىشااات 

ۈەس ۈۇرمپ چدپىڭىڭىىۇ ئدلىد  كۆ  گە مۆل ى ە يدش ئې ى  پدششدىدىاد 

د گىڭىچە رەسااااتە ۈەرەپ ە قدراپ  !«ىەپ ھادرام ىق»ئادلىژىا  قادراپ 

 . رقپ كەۈت يتگت

بادلىالر كۆ  ئدل   ا بۇلۇۋاۈقدن بۇ ئىشااااالرد ن ھەي ان قدل   ھەم 

ئۇالر پدشااشاادىدىاد قديتى  ن سااەپ سااې ىشااقد ، ئىڭتديىن ىۇشاادل بول  
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بدشااااالپ مەھەل ىڭى  بۇ يېڭ  ىوچىناااا  بى ەن بدل مرراق ئدي   ىدس 

  ئۇالرىى  ئدر نى     بى. دوساتالرد ن بولىىاىڭىاد پۇشديىدن قى ىشت 

 .  بدال بوىچىنى  ن بى  پدرچە ىدۋاۈڭ  ئې ى  پدششدىدىاد ۈە  ى  

ئەم   بىزى  كىم بو ەك قى نااد سااىڭ  ، پدشااشاادىدن ئدلە بۇى  -

 !بۇ سىڭى  مۇكدپدۈى ، بدشالپ ئدپى  ىىز

بدلىالر بوىچى ى  ڭ  ئدساىدىاد ئېتىشااى  پدششدىدىڭى   ەلبىنىڭ  

 . . . ۈەب    ەشت 

ڭ  ئدر نااىاد ئې ى  شااد ۈوپ ئويۇى  ئۇالر شااۇ ۈەر دە پدشااشاادىدى

ئويڭدش ئتچتن قىز ىن ئددەم ئې ىشاااىۋاۈقدى ا يى اقتىن بى  بدال يتگ ەپ 

. دەپ ىەۋەر يەۈ ت د  !«گديى  قدىجۇق ئددەم بدشالپ كەل  »كى ى 

باادلىالر ھەمىىناااا  كەيڭىگە ئۆرقلتپ يى اقتىن بى  ۈوپ باادلىالرىىاا  

 .  قدى ىقىڭ  كۆرد شدمدل ەك ئۆ لى   ۈەرەپ ە قدراپ كې ىۋاۈ

دېا   بوىچىنااااى  ن ىدۋات  -كىىڭ  ئەكەپتۇ ئۇ چىا  ىادس ؟ -

 .  ئدلادن بدال ئۇالرىى  يۇلىاد سىڭچىالپ قدراپ

 -شەھەرد    ۈى ال ۈوىۇرى  ئەكەلگەى م شۇ!، كىىڭ  ئەكى ەۈت  -

 !قورقىديىىز -، دې   يەىە بى  بدال مۇشتۇمىڭ  ۈتگتپ ۈۇرمپ

ەپ د« قدىجۇق»قىڭىڭ  كۆرقپ ئۇىىڭاد بدلىالر گديىتڭى  بديدم قدچ

ئۇالر يە  ى  ڭ  ۈترقشااااتپ ۈەيژاادر ، لەقەم قۇيۇپ ئتلگترگەن ئىاا  

   .پدششدىدن بدلىالرد ن ۈى ال قۇشۇىڭى  كىى ىگىڭ  سور   ، بولۇشت 

ئۇ ھدرام  ن ، ئۇىى  ئەساااا   ئىنااااى  ۈى الىدن، كىم بۇالۈت  -

ئۇىى  مۇقىم ، بولاادچقاد ئادىىناااا  ئۇى  كوچىااد ۈادشاااا ىۋ تىپتى ەن

ئد  ىنااادق ئۇ ۈوىۇردا يېتى  چوڭ بوپتى ەن شاااۇ د ، ۈۇرالاۇسااا  يوق

 ،كتى ق   ئو    ىق قى ى م، ئۇى  كىشاى ەر ۈى ال ۈوىۇر دەپ ئدۈىشى م

ئەشااۇى اق ۈى ەمچ  بدلىالرى  كەيڭىگە سااې ى  قوشااۇن ۈدرۈى  يترقپ 
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 !ئۆۈتپ كەۈ ەن ھدرام ىق ىېىە ئۇ، يدۋاش بدلىالرى  بو ەك قى ى م

ساەك ىز بدلىڭ  بدشالپ بۇالرىى  -شاۇ چد  ا گديى  قدىجۇق يەۈتە

 .  ئدر نىاد كى    كەل  

ئەم   ىوچى ىقىڭ  ، قېڭ  بديدمق  پدشااشاادىدن دېگەن ھدرام ىق -

دېا   گديى  قدىجۇق يېڭى     بۇي  ئۆ    ن  –قى ىا  بادقنااااۇن؟! 

 .  ۋ جى  ەك بى  بدلىڭ  ئدل  اد چىقى   

ال قدر ىدققد يدشتد پدششدىدى  ن كىچى تەك ۈى ال ۈوىۇر دېگەن بۇ بد

كۆرقىناىىۇ لې ىن ئۇىى  قېشىاىچە چتشتپ ۈۇر دن قدپقدرا قۇى م دەك 

چېچىڭى  ئدساااتى     بى  جۇپ ھەركەۈچدن كۆ    ن ئۇىى  ىدھديىت  

 .   ې ەك ھەم چدققدن بدال ئى ەى ى   چىقى  ۈۇراۈت 

دىدن بدلىالرىى  د گىڭىچە پدشش –ۈوال ئددەم ۈى  ىىد! ، مدىد مەن -

 .  ىى  ئدل  اد بدرد « قوشۇن»ئدر نى  ن يۇلقۇىۇپ چىقى  

 -گديىتڭ  ئۇرمپ يىاالۈقدن پدشاااشااادىدن د گىڭ  ساااەىىۇ؟ ، ھە -

دې   ۈى ال ۈوىۇر قۇلى     ۈدمدكىنااىڭ  ۈو  ا چىشاا ەپ پدشااشاادىدىڭ  

 .  مەىنىتىىگەن ھدل ا

  گديىتڭ ھەئە چې ىشاتد يېڭى ى  قدلناد ئددەم بدشالپ كې ى  ادن -

دې   پدششدىدن ۈى ال ۈوىۇرىى   –يەرگە سدلاىڭ  پدششدىدن مەن شۇ! 

 .  ھەيۋ نى  ن قى چە قورقىد  مە  مرلۇق بى ەن

سااااوقىال  كتن -كويالردا قاادقىال -ۈى ال ۈوىۇر بى  ئۆمتر كۇچااد

ۈوقىدق دېگەن ئۇىى  ئتچ -ۈديدق، مدجى ا-كەچترگەى ى   ئتچتن  ەل ە

ئۇ ۈدمدكىنىڭ  ۈد ا بى  شور ۋېتى  ، ىش ئى  ۋاق ىق  ىزاسى ەكال بى  ئ

 .  پدششدىدىڭى  يت  گە پتۋلى  

، اللىد ئى  ! گديى  دېگەن مىڭى  قوشاااۇىۇمڭى  ئە اسااا ، ھۇ -
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ۈى ال ۈوىۇر كەيڭىگە ئۆرقلتپ گديىتقد  -يترقگتڭ قادپتەك ىڭد سااااىڭى ؟ 

قدر ادى ەكال قى ى  ۈۇيۇقنااىز مۇشاات  بى ەن پدشااشاادىدىڭى  بۇرىىاد 

پدشاشادىدن ھېچقدى اق ۈەيژدرلىقنىز ۈۇر دى ىق  ، بى ى  سادل   قدۈتىق

ئتچتن بۇ كتچ تك مۇشااااتڭىا   ەربىنااااىا  ن كۆ  ا  ن ئوت چدقڭدپ 

 ،ئۇىىا  بۇرىى  ن ئوقتەك قدن كەۈت ، كەيڭىگە سااااەىتترقلتپ كەۈت 

پۇرسااەۈڭ   ەىىژىەت بى گەن ۈى ال ۈوىۇر چدقىدق ۈىزلى ى ە بۇرىى     

ۋاۈقدن پدشاااشااادىدىڭى  مەي  ناااىگە كتچتپ قدىڭ  يېڭ  بى ەن ساااترۈت

ئااد اىچە ، پاادشااااشاااادىاادن كەيڭىگە يېقى ىاا  چتشاااات ، بى ى  ۈەپت 

 . . . پدششدىدىڭى  دوست ى   ۈى ال ۈوىۇرى  ۈۇۈىۋال  

ئدى  ن ، پدشاشادىدن ئورىى  ن ۈۇرمپ ئدل   مد  چدپىڭىڭ  سدل  

 .  ۈى ال ۈۇىۇر د قدراپ ۋارقى د 

سەى ەك ىېىى ەرگە ئۆ ەمڭ  ، شەقېڭ  ىوچد بولنادڭ ئەم   كې ى -

پدششدىدن بۇرىى  ن ئېقىۋاۈقدن قدن بى ەن كدر   –بى  كۆرساەۈىىنەم! 

ۈى ال ، بولىاد  يېڭىڭ  شااااىىاديالپ ۈى ال ۈوىۇرىىا  ئادلاا  ااد ئېتى ا  

ئى  ىژ ەن ۈد ا ، ۈوىۇرمۇ بوش كەلىە  ئۆ  ڭ  پادشااااشاااادىادىاد ئدۈت 

، شااااىق ئىاا  ۈى ال ۈوىۇر ۈاادياادققااد بەكال پىشاااا، ۈۇۈۇشااااۇپ كەۈت 

قۇل  ئۆ  ڭى  يېشااىاد بدققدى ا ئدجديى  چدققدن -پدشااشاادىدىڭڭى  پۇت

پدشااااشاااادىدن چدقپەلەكتەك پىقى اپ بى دەمڭى  ئىچى  ال ۈى ال ، ئى  

بى  ە كەلگەن قوشااااۇىىاد ، ۈى ال ۈوىۇر بۇاللىد ، ۈوىۇرى  ىىژۋى اۈت 

 ،بۇى  كۆرقپ پدششدىدىڭى  دوست ى  ىۇ ۈەيژدر بول  ، بۇي مق قى   

 ،سى ەر ئدرالشىد الر» شۇ چد  ا پدششدىدن دوست ى  اد بۇرملۇپ قدراپ 

دەپ ۋارقى اپ ئۇالرى  كەلگى    !«ھەمىىنااااىگە ئۆ ەم ۈاادشااااااديىەن

چتى   پدشاشدىدىڭىڭىۇ مۇشۇى اق جې ەل ئدرقى ىق ئۆ  ڭى  . قويىى  

ئەىالق ىق . قاادىچى ىاا  مەشااااىق قى ااادى ىقىڭ  بى گتساااا  باادر ئىاا  

ۇ شۇ د ئۇ ب، ى ەلڭ  پۇل بى ەىىۇ سېتىۋااللىديتت پدشاشادىدن بۇى اق ج
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 .  جى ەلڭ  بى  پۇرسەت دەپ بى   

قوشۇى     ىدن يېگەن ۈەر  يوق ئدلتە ئۇرمق بدال ۈى ال ۈوىۇرىى  

 لې ىن ۈى ال ۈوىۇرىى  يەپ، سااېپىگە قېتى ى  پدشااشاادىدىڭ  ئۆر ۋال  

ن پدشاااشااادىد، كەۈ ەن ۈديىقىاد قدراپ ھېچقدينااىنااا  قول سااداللىى  

كىتاادپتااد ئۆگەىگىڭ  بويىچە ئۇىىاا  ئىچىاا  ن ئاادجىزراق بى سااااىڭ  

ۈۇۈىۋې ىاا  ئۇىىاا  يتر گىڭ  ئاادىاا  ن يەىە بى ىىاا  يتر گىڭ  ئىز ش 

ئۇ پۇرسااااەۈڭ  چىاا  ۈۇۈۇپ ۈى ال ۈوىۇرى  راسااااد ، قاادرار اااد كەلاا  

بۇ قدچنااد ، ساادلىدقچ  بول   چتى   ئۇ بۇ قۇشااۇىڭى  ئدۈدمدى  ئى  

بى ەن پدشاااشااادىدن ئۇدمل ۈى ال ۈۇىۇر د  شاااۇىى ، ھەمىىنااا  قدچدۈت 

قدلادىالر پدشااشاادىدىاد ، چدپ ىشااىۋې ى  شااۇى  سااې ىشااقد بدشاا ى  

بۇىا اق ئوپچە ئۇرملادن مۇشااااڭى  ۋە ى  ، ۈوىتىىاد  مۇش ساااادلا  

پدشااااشاااادىدن ئۇالر د مۇش يدى مرمد  يەىىال ۈى ال ۈوىۇرى  ، بولىديتت 

ن بولۇپ چى اي  بۇرى  قد-ۈى ال ۈوىۇرىى  ئد ز ، ئۇرمشاااقد بدشااا ى  

بۇى  كۆرگەن قوشااۇن ئە الى  ڭى  يتر گ  ، ۈوىۇ ۇسااىز بولۇپ كەۈت 

بۇى  ساە گەن پدشاشدىدن ، چتشاتپ ھەركىت  بى  ئد  ئدساتىالپ قدل  

ئۆرقلتپال د ققىتىڭ  بۇالرىىاا  ئاادرسااااىاا     جۇ   كىچىاا  ئۇرمق اق 

ئۇ بدال پدشاااشااادىدىڭى  چدقىدقتەك ئېتى ادن ئى    ، بى ساااىگە قدراۈت 

لې ىن پدششدىدن بدشقىالر د بى  ، ۇشاتىاد بۇاللىد  قېچىشاقد بدشا ى  م

مۇشاىۇ ئدۈىد  پەقەت ئۇالرىى  ئدر نى     مۇشۇ ئۇرمق بدلىڭ  قو الپ 

. . . بدال چىقى اپ يى اققد قېچى  كەۈت ، شاااۇىىال ئۇرمشاااقد بدشااا ى  

پدشااااشاااادىدن ، ئەم   ىۆۋەت ھەمىە جى ەلڭ  ۈې  ادن گديىتقد كەل  

قۇلى ا جدن -گديى  قورقۇپ پۇت،   اد شااااۇى اق كې ىۋ   ئۇىىا  ئدل

قادلىىاادن ھادل ا كەيڭى     ھدسااااى اپ ئولتۇر دن ۈى ال ۈۇىۇر د ئتمى  

ۈى ال ۈوىۇر بۇرىىا     قدىڭ  ۈوىتىتى  يېڭى گىڭىگە ، بى ەن قادر ا  

پدشاشادىدن راسد كتچ بى ەن ، ۈەن بې    ئۇيەردە ھدساى اپ ئولتۇراۈت 
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ئۇ سااااەىتترقلتپ كەيڭىگە ،   پەشااااۋا ئېتىۋ اا  گااديىتڭىاا  يت  گە بى

داجىاىڭىچە ئۆ  ڭ  ۈە شااااىژەلىە  ۈى ال ۈوىۇرىىاا  ئاادلاا  اااد بې  اا  

ئۇ قوپقى   ۈە شاااى ىۋاۈقدى ا پدشاااشااادىدن قۇيۇى ەك كى ى  ، يېقى   

ئۇ بۇ قېتىم  وڭ ئولتۇر دن ۈى ال ۈوىۇرىى  ئتسااااتىگە ، يەىە بى  ۈەپت 

ى ەلىىگەن ۈى ال ۈوىۇر يەىە ۈادياادق ىېىە ئىش بولااادى ىقىڭ  ب، يېقى ا  

 !«ئەجەب مەن بى ەىال قدل  ڭد؟، ىەپ ھادرام ىق»يېژىشااااتىن قورقۇپ 

گاديىتىۇ ئورىىا  ن ۈۇرمپ ۈى ال ۈوىۇرىى  ، د گىڭىچە يتگترقپ قادچت 

پدشدىدن ئەم   قدلادن ۈۆۈەي ەىڭى  ئىچى  ن ، كەيڭى  ن بەدەر قدچت 

ۈى ال ۈوىۇرىىا  قېچىاا  ۈۆۈەي ەن ، بى سااااىڭ  ۈاادل ىىادقچ  بۇلىۋ ا  

 كەيڭىگە قدر ىد  ۈى ال-بى ساىگە قدر شى  ئدل  -كەۈ ىڭىڭ  كۆرقپ بى 

 . . . ۈوىۇرىى  كەيڭى  ن يتگترقپ قېچىشقد بدش ى  

-بى  مەي ان بدلىالر ئۇرمشاا  چو الر كى ى  ئدر شاا ىىدسااتد ھديڭ 

ئەۈ اپتد ۈۇر دن بدلىالر بۇ ئىشااااالرد ن . ھۇيا  د گتچە ئادىى الشاااات 

ئۇالر پدششدىدىڭى  بۇ ۈە  اشنىز بدۈۇرلىقىڭ  ، يى  ھەي ان قدل  ئدجد

 شۇى اق قى ى ، چو الر د ئېژتىش ئتچتن ئۆي ى  گە ئدل   اپ مېڭىشت 

بدال پدشاشادىدىڭى  ىدم  بۇ مەھەل ى ە ۋە بدلىالرىى  مەكتىپى ە ئەپندىە 

 .  ئېاىز د ۈدرقى ىشقد بدش ى  –بولۇپ ئېاىزد ن 
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 بابتوققۇزىنچى 

 نا خومداندىن قايتىشكو

 

كەچ كت  شااادمى   بدل مرال يوپۇرمدقالرى  سااادر ديتى  دەرەى ەرى  

ئدسااااتدىە قىشااااڭى  ۈەيژدرلىق  ئتچتن . يادلىڭادچالشااااقاد بادشاااا ى  

 .  ئدل   اۋاۈدۈت 

ۈۆمترچى ى  كدرىدىىناى     بدال ئىشچ  پدششدىدن ئۇستىنىڭى  

 دەم بى در ئۇىى  قۇل  بى، يدىشااا  يدردەمچىنااا  بولۇپ قدلادن ئى  

ئۆ  گە بەلگى ەپ بەرگەن ئىش ۈتگەپ ئااد راق ئاادرام ، ۈاۇرماادياتات 

 ،ئدلى  ادىاد ۋاقى  چىقناااد بې    بدشاااقد ئۇساااتىالر د يدردەم ىشاااەۈت 

ئۇالرىى  ئىچى  ادن سااتيىڭ  ۈۇشااۇپ ئۇشااشاادق ئىشاا ى  ڭ  قى ىشااى  

بى ەۈت  شاااۇ د ئۇىىڭاد ئۇساااتىناااىال ئەمەس كدرىدىى     ھەمىەي ەن 

بتگتن چدرشااااەىبە بولادچقد ئۇسااااتىناااا  ، ۇپ قدلادن ئى  ئدم اق بول

پدشاااشااادىدىڭ  بدل مرراق قديتى  ئەكبەرىدىڭى  يېڭىاد بې    سااادۋاق 

پادشااااشاااادىادن كادرىادىىااد ئدلادچ بدر دن ، ئې ىۋې ىشااااىڭ  بۇي  ا  

بوىچىنااااىڭ  كتۈترقپ ئۇسااااتااد   ئەكبەرىاادىڭىاا  ۈېۋ  ئىشااااتىن 

 .  قدراپ مد    چتشىىگەى ى ىڭ  پەرە  قى ى  ئۇدمل مەكتىۋ گە

پدشاااشااادىدن مەكتەپ ئدل  اد يېقىڭالشاااقدى ا ئەكبەرىدن ئۇساااتد  

بدلىالرى  قۇيىۋېتى  ۋەلىناااپىتىڭ  يېتى ىگىڭىچە دەرۋا ا ئدل  اد چىقى  

ئۇ بتگتن ساااادقدل ى  ڭ  پدكىزە قى    ئۆشااااڭىنااااىگە ، بولاادن ئى  
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بۇرمل د كىژىۋالادچقد ىۇدد  يېڭ  ۈۇي  بولادن -يدر شاااىى ىق كدساااتۇم

پدشااااشاااادىدن ئۇسااااتد       بۇ ، يىگىت ەرگە ئوىشاااادپ قدلادن ئى  

ئۇىى  ئتساااتىگە ئۇ ئە ەل  ن ، ئۆ گترقشااا ەرى  كۆرقپ ھەي ان قدل  

پدشااااشاااادىدن يتگ ەپ بې    . مەكتەپتىن بۇى اق بۇرمن قديتدلىديتت 

 .  ئۇستد  اد كتلتپ سدالم قى   

 !ئەسندالم ئۇستد  -

 –د د سدقالپ ۈۇر دن ئى  م س، ۋەئەلەي ۇم ئەساندالم پدششدىدن -

 ۋەلىنپىتڭ  -، دې   ئۇساتد  گۇيد بدلىنىڭ  كۆرگەى ەك ىۇشدل بولۇپ

 !ئدل   مد  مد دي  ، سەن يېتى ىۋالاىن

ئۇ ىوش بولۇپ دەرھدل ، پدشااشاادىدن ۋەلىنااپىت ە بەك قىز قدۈت 

 .  ۋەلىنپىتڭ  قۇلىاد ئې ى  يىتى ەپ مد   

 قدى اق قى    ؟كدرىدىىاد كتىتپ قدل  ڭىۇ؟ ۈدمدقڭ   -

ئۇالر ھەر ، قوساااۇ ۇمىۇ ئدچ قدلىى  ، ئۇالر بەك يدىشااا ، ھەئە -

دق بە   ە يېگى   قۇساا، قېتىى ىق ۈدمدقتد مد د يەي  اىڭى  ن بى  شااى م

 .  دەپ كتل   پدششدىدن ئۇستد  اد قدراپ -. يوق بولۇپ كىتىىەن

ۈې ىناااات ەرى  ، بۇ كتى ەرمۇ ئۆۈتپ كىتىاا م، ياادىشاااا  بۇپتۇ -

 د ۋاقتى  چىقتىىۇ؟يددالشق

   .ئىشىىڭ  قى ادچ ۈوىتىىد  شۇالرى  يدداليىەن، چىقىدم  ادن -

ئۇالر پادرا الشااااقادن پېت  رەسااااتىڭىا  دوقىۇشااااى     ىدى ىق 

ئەكبەرىادىڭى  بتگتن كەيپىژدۈ  ، مەسااااچىتڭىا  ئادلا  ا ا ۈوىتىا  

ئۇ يېڭى     يدىچۇق ساادئىتىگە قدر ۋەۈ ەى  ن ، ئدالھى ە يدىشاا  ئى  

 .  ڭىڭ  سۇ مپ يولاد قدراشقد بدش ى  كېژىن بوي

دەپ ساااور     -ئۇساااتد  بۇ يەردە بى ەساااىڭ  سااادقالم مق؟  -
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   .پدششدىدن ئۇستد  ڭى  بى سىڭى  يۇلىاد قدراۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى 

ئۇىى  بى ەن مۇشاااۇ يەردە ، بى  مېھىدن كەلىەكچ  ئى  ، ھەئە -

 .  كۆرقشىەكچ  بولادن

. شااااەلپەردەك قىزارد ئەكبەرىاادن شااااۇى  دەپ بولۇپ چى اي  

شاااۇ د ئۇ ، پدشاااشااادىدن ئۇساااتد  ڭى  ۈېۋ  ئۆي ەىىىگىڭىڭ  بى ەۈت 

 : ئۇستد  اد قدراپ كتلتپ ئېژتت 

ساادۋاق ئدلاى   بدشااقد كتى  ، ئۇى اقتد مەن ئۆيگە كەۈ ەچ ۈۇرا  -

 ! كى ە  ئۇستد 

سەن ، پدشاشادىدن ئۇىى  بى ەن ۈۇىج  كۆرقشتشتم، يدق، يدق -

ئەكبەرىاادن  –ماادقۇل دېگىن كەۈىە! ، ىاادياا ميېڭىىاا ا ۈۇرمىناااادڭ بول

 . ىدھديىت  جى د  ىشى  كەۈت 

ئۇ اق ئۆۈىە  رەستە ، پدشاشادىدن ئۇساتد  ڭى  گېپىڭ  يى الىى  

ۈەرەپتىن ئوۈتۇرا يدشاا ىق بى  ئديدل كەيڭىگە بى  قىزى  سااې ى  ئى  ىق 

ئدرا قىز ىن -ئۇالر ئۆ ، كتلتمنااااى ەپ ئەكبەرىادىڭىا  ئادلا  ااد كەل  

قىزچادق يىگى مى ەرىى  قدر نااااىڭ  ئدلادن ىدھديىت  ، شاااات ساااادالمال

ىومۇسااااچاادن قىز بولۇپ ئاادپئاادق چى اي     ۋا بەد ڭىگە چىاا  كەلگەن 

، قىز ال كۆيڭى   بى ەن رەڭ ۈادالشااااقادىا ەك قىز   ا  كەۈ ەن ئى  

ئەكبەرىدن مۇشااۇ ۈدپتد بۇ قىزد ڭىۇ ئۆۈە ىىجىل بولۇپ كەۈ ەن بولۇپ 

  ئتسىتى ە ئى ەى ى ىڭ  بى ەلىە  قدلادن ئۆ  ڭى  يەردە يدك  بۇلۇۈڭى

 .  ئى  

ئوۈتۇرا يدش ىق ئديدل ئۆ  ڭى  مۇھىم ئىش  بدرلىقىڭ  بدھدىە قى ى  

ۈىڭناااىز -ئتچەي ەن مەساااچى  ئدل   ا ئتن، ئۇالر بى ەن ىوشاااالشااات 

بى دەم ۈۇر دى  ن كېژىن  ې ەك پدشااااشاااادىدن ئدر      جىىجىت ىقڭ  

 :م قى   بۇ مپ ئۇستد   ئەكبەرىدىاد يدردە
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پدشااشاادىدن قەسااتەن  -ئد راق بى  ىەرسااە يەي ىىۇ؟ ، ئۇسااتد  -

 .  ئۇستد  اد مەس ىھەت سدلادن بۇل  

 –بۇ گەپ ئەكبەرىادىااد ياد  ەك يدقت   -، شااااۇىا اق قىالي   -

 سىڭى  ىېىە يىگتڭ بدر؟

ئىشااااقى ىا  ئادچادمڭى  يېگتساااا  بدرى  ، ىېىە بولنااااد مەي   -

  چى اي ىق قىز د يەر يت    ن دې   پدشاااشااادىدن يېڭى   -يىىەي ىىۇ!

 .  قدراپ

قىز ئدلىى ەك ۈومپىژى  چىققدن مەي  نااااىڭى  ئتسااااتى ە چوكدن 

ۈدل ەك ئۆ  ڭ  ۈدشاااالپ ۈۇر دن ۈوم چېچىڭ  ئويڭدپ يەرد ن ئتساااتتن 

ئۇ بۇ گەپڭ  ئد الپ ئدۋالقى ەك يەرگە قدراپ كتلتمنااااى ەپ ، قدر ىديتت 

كت   بى ەن  ئاادىاا  ان باېشااااىڭ  كتۈترقپ بى  جۇپ قو ، ۈاۇرد 

ئەكبەرىدن ئۆم   ە بۇى اق چى اي ىق . ئەكبەرىدىاد قدراپ كتلتپ قوي  

ئۇ د ققىتىڭ  ، قىزى  كۆرقپ بادقىىاادى ەك بى  قىنااااىىال بولۇپ قدل  

 :يېاى  قىز د قدراپ ئېژتت 

شااۇ يەرىى  ، ئۇى اقتد قۇربدن ھدجىڭى  ئدشااۋدىىنااىاد بدراي   -

 . ۈدمىق  يدمدن ئەمەس

پدشااشاادىدن ، سااۆ  قى ىشااىى  - ا مد اۇچە گەپئى  ىژ ەن يول

ئۇالر پەقەت ، ۋەلىنااااپىتڭ  يىتى ەپ ئۇالرىىاا  كەيڭىاا  ن ئەگەشاااات 

-قۇربدن ھدجىڭى  ئدشۋدىىنىاد بې     ىزالىڭىش جەريدىى ا ئدى  ن ئد 

ئۇالر ىۇدد  ، بى  گە يېقى  قدل  -ئى  ىژ ەن بى ، ۈوال پدرا الشاااات 

چى ايىاا  ن كتل ە كەۈىىگەن  يىگىتتەك-ۈوي  بولااادن بى  جۇپ قىز

ھدل ا ئدشااااۋدىى  ن چىقت  لې ىن مۇشااااۇ چد  ا كتۈتلىىگەن بى  ئىش 

 .  بۇالرىى  كەيپىڭ  بۇ د 

بى  ڭ  يتلەپ -ئادشااااۋاادىااد ئاادلا  اا     كوچىا ا ئى    رمس بى 
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بۇىى  بى   يدش يىگى  يەىە بى   يدشتد چوڭ يت لى  ڭ  ، مېڭىۋاۈدۈت 

ژىڭىش  قدۈتىق پو مر بى  ئەر كىش  سادقدل قدپ ىادن كى–ساې  ق بۇرمت 

يدشاااتد چو   ئېھتىىدل چوڭ ساااود گەر يدك  كدۈتد بد  بولناااد ، ئى  

-پدت، كې ەك يدش يىگى  بۇ قې   مەسااتڭى  ۈوىتىىد  ۈى الشاا ى  اد

، پدت ۈوىتدپ يت  گە شااادپىالق ساااې ىشااا ى  اد چى اپ مد ىدقتد ئى  

ڭ  بۇالر د كوچىا     كىشااااى ەر بۇ ئى    مەساااا ە يول بې    كۇچى

سااولاد دەساانااەپ ھې   كتلتپ ھې   -ئۇالر ئوڭ، ئو چە قۇيۇپ بەرد 

ۋارقى اپ قۇلى     قۇرمق ۋوۈ د شاااېشاااىناااىڭ  كىشاااى ەرگە ئدۈقى   

قوپقدى ەك قى ىقالرى  قى ى  قۇربدن ھدجىڭى  ئدشاااۋدىىنااا  ئدل    ن 

ئۆۈىۋاۈقدى ا ئەكبەرىدن قدۈدرلىق ئتچەي ەن ئدشۋدىى  ن كوچىاد چىقى  

ئۇالر بۇ ئى    مەساااتڭ  كۆرقپ يدىاد ئۆۈتپ ئۇالر د يول بى    ،  قدل 

شاااۇ ئەساااڭددا قې   مەساااتڭى  كت   ئەكبەرىدىڭى  كەيڭى ە ، ۈۇرد 

ماتكاتپ ۈۇر اادن قىز ااد چتشااااتپ ھىجاادياىڭىچە بى ىىىى ەرى  دەپ 

، ئەكبەرىادىڭىا  ئدل  اد دەل ە شااااى  كى ى  قىز د قۇلىڭ  سااااۇى  

ققى ە بى ى  سااااې ى  ئۇى  كەيڭىگە ئەكبەرىادن مەسااااتڭىا  قۇلىاد ۋا

قې   مەسا  كەيڭىگە بى  قدىچە قەدەم دەل ە شى  يەىە ، ئىتتى  ۋەۈت 

يت  ڭ  قې ىن قى ىا  بۇ يەرد ن كەۈ ى ىۋاۈقادن ئەكبەرىدىڭى  ئدل  اد 

ھىجىژىاا  كى ىاا  ئۇى  كتچەپ ئىتتى  ۋېتىاا  كەيڭىاا     قىزىىاا  

ئەكبەرىدن كۆ  ى ە  ،بى ى ىڭ  ۈۇۈىۋې ى  ئۇى  قۇچدقالشاااقد ئۇرمى  

بۇ قې  ڭ  ھەرقدىچە پەس بولناااىىۇ بۇى اق قى ىقالرى  قى ى  يترمەس 

ئۇ بۇ ئەھۋالڭ  كۆرقپ چدقىدق ۈىزلى ى ە قىزىى  ، دەپ ئوي ىادن ئى  

قۇلى  ن ۈدرۈىپال قې   مەستڭى  سىىىز يت  گە كې ىشتترقپ بى  كدچدت 

گىاا  بى  ياادىاا ا ئويۇن كۆرقپ ۈۇر اادن ياادش مەسااااا  يى، سااااادلاا  

 ،ىوجديىڭىڭى  مۇشااى  يېگەى ى ىڭ  كۆرقپ ئۆ  ڭ  ئەكبەرىدىاد ئدۈت 

ھۇياا  د گتچە -ھااديڭ ، ئەكبەرىاادىىۇ بوش يىگىاا  ئەمەس ئىاا  
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ئەكبەرىدن بۇ ئى    مەساااتڭ  كوچىڭى  بى  يېڭى     يتى ە كدۈى ىاد 

پەشااااۋالى   بى ەن كاادۈەكڭىاا  ئىچىگە -قىنااااتاادپ ئاادپى  اا  مۇشاااا 

اپ ۈۇر ادن ئادمىاد ئەكبەرىدىڭى  قورقىدس ئەۈ اپتاد قادر، چىڭا  ۋەۈت 

 . بدۈۇرلىقىاد ئدپى  ن ئۇقۇپ چدۋاك چې ىشى  كەۈت -بدۈۇر

شاااۇ چد  ا كوچىڭى  ىې  ناااى ا ئدمدى ىق سااادق ىاۇچ  رمساااالر 

ۈاد ىل ۋاقى  اىڭىچە جې ەل چىققدن -پتشااااتەك ەرى  چې ىشااااىا  ئادال

ى  ئەكبەرىدن دەرھدل يېڭى     قىز، ۈەرەپ ە يتگترقشاااتپ كې ىشااات 

بى  قىنااااىم ، ئۇىىا  ئۇىىىادساااا ىقىااد قادر ىد  مەجبۇر  قدچۇرۋەۈت 

ئەسااا ەرلەر يتگترقپ كې ىشااا ىڭىچە يتى ە ئد گى ى  ن چىقدلىديۋاۈقدن 

ئى    مەسااتڭ  ۈەساا ى تە يتلەپ قوپۇرد  يەىە بى  قىنااىم ئەساا ەرلەر 

قېچىشاااقد ئتلگترەلىىگەن ئەكبەرىدىڭ  يدش مەساااتڭى  كدۈەكتە ۈۇرمپ 

 .   ەن ۈۇۈىۋال  كۆرسىتىش  بى

قې   مەساااا  ئورىى  ن ۈۇرمپ دەل ە شااااىگىڭىچە چەمبەرچەس 

ئى    يېڭىاد قدراپ ، بد الىادن ئەكبەرىدىڭى  ئدل  اد د ۋەي ەپ بدرد 

قىزى  كۆرەلىىگەى  ن كېژىن ، يەىە ھې ىق  قىزى  ئىزدەشا ە بدش ى  

 نبى  ىىىى ەرى  دەپ ئدچچىق ىڭى  ئەكبەرىدىڭى  يت  گە شدپىالق بى ە

 !«رمساالر د ۈديدق سدلاىڭىڭاد ۈو » ئەسا ەرلەر ، ساې ىشاقد بدشا ى  

 ،د گەى ەك ئەكبەرىدىڭى  شاادپىالق يېژىشااىگە قدراپ كتلتشااتپ ۈۇرد 

ئەكبەرىدىڭى  كۆ  ئىشاااادر تىگە بوينااااۇىادن پدشااااشاااادىدن بى  يدى ا 

 . مۇشتىڭ  ۈتگتپ ئدچچىقىڭ  يۇۈقدن ھدل ا  ە ەپ بى ەن ۈۇراۈت 

ى  يېڭى ا كتلتپ ۈۇر دن بى  ئەسااا ەرىى  ۈۇيۇقناااىز قې   مەسااا

قۇلىا     مى تىقڭ  ۈادرۈى  ئې ى  ئۇى  بەۈ ەپال ئەكبەرىدىاد قدر تى  

ئد اىچە يدى     پدشااشاادىدن ھۇشااژدر كى ى  قې ى  ، ۈەپ ىڭ  بدساات 

ئېتى اىڭىچە قې   مەسااتڭى  قۇلى     مى تىقڭ  قۇل  بى ەن ئدسااىدىاد 
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ۋا  بى ەن كوچى     كىشااااى ەر قى ادن ئد« پادڭ»كتۈترقپ ئتلگترد  

ئەساا ەرلەر . ئوق ئدسااىدىاد ئېتى ادن ئى  ، پدۈىپدراق بولۇپ كىتىشاات 

قې   مەساات ە يدلۋمر دى ەك ىۇر ۇن گەپ ەرى  قى ى  ئۇىى  قۇلى     

 .  قۇرالڭ  مى  ۈەس ى تە قۇلىاد ئې ىشت 

پدششدىدىڭى  ھەركىتىگە  ەن سې ى  ۈۇر دن ھې ىق  يدش اق چدال 

شدىدىڭى  ئەكبەرىدن بى ەن بى  ە ۈۇر دى ىقىڭ  كۆرگەچ ە مەسا  پدشا

ئەساااا ەرلەر ، ئۇى  ۈۇىىۋې ىاا  ئەساااا ەرلەرگە بى  ىىىى ەرى  دېاا  

يوپۇرملۇپ كى ىا  پدشااااشاااادىدىڭ  ۈۇۈىۋې ى  قۇلىڭ  كەيڭىگە بد الپ 

شاۇ ئەسڭددا قې   مەسى  پدششدىدىڭى  ئىشڭ  بۇ  دى ىقى  ن ، قوي  

ئۇ ، ەپ كەۈ تدەك ئەلپااد دا ۈۇراۈت ىاادرا   باولۇپ ئەكبەرىاادىڭ  ي

پدششدىدىاد بۇرملۇپ قدراپ ئۇىى  ئدل  اد سەىتترقلگىڭىچە بې    ئۇى  

چوڭ ئاددەمڭىا  ۈىپى ىگە بواللىىادن ، ۈىپىا  ئۇرمشااااقاد بادشاااا ىا  

قې   مەسااااى  ئۇى  كتچەپ ، پدشاااشاااادىدن يەرگە يېقى ى  چتشاااات 

 شدىدى  نبۇ قېتىم قې   مەس  ئدچچىاىڭ  پدش، دەسانەش ە بدش ى  

ئەكبەرىدن بۇ ىدھەقچى ىقڭ  كۆرقپ  ە ەپتىن ، چىقدرمدقچ  بولىۋاۈدۈت 

چى  ژدلىد  د ققەۈنااىز ۈۇر دن ئەساا ەرىى  قۇلى  ن يۇلقىڭى  چىقى  

قې   ، قې   مەسااااتڭى  چدۈى  قىاد راسااااد كى ىشااااتترقپ بى ى  ۈەپت 

مەسااااىاا  ىاۇدد  ۈاو اگاۇ دەك چىاقى اپ جاادن يى  ڭ  ۈۇۈقىڭىچە 

ئەساااا ەرلەر ئەكبەرىدىڭ  ۈوپ ىشااااى  ، ېاى ىا  قدل  رە  ڭ ىا ەك ي

ىداليىق بۇ رەھىىنىزلى  ەرد ن يدقىنىڭ  ۈۇۈۇشۇپ ، ئۇرمشاقد بدش ى  

قې   مەسااا  ىدھديىت  ۈەسااا ى تە ئورىى  ن ۈۇرمپ ، ۈۆۋۋە قى ىشااات 

ئەساااا ەرلەر ئدچچىاىڭڭ  چىقى  ۋال ، ئەكبەرىادىڭىا  ئادلا  ااد بدرد 

ې   ق، رلىقىڭ  ئېچى  بى  ۋاۈدۈت د گەى ەك ئۇىىڭاد يول بوشاااۇۈۇپ ئد

مەسااا  ئەكبەرىدىڭى  ئدل  اد بې    ئۇى  ئۇرمشاااقد قۇلىڭ  كتۈترقپ 

د گەىاا ەك بى  ىىىى ەرى  دەپ بېشااااىڭ  « ياادق . . . ياادق» بولۇپ 
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 ،چديقىاىڭىچە كەيڭىگە يېڭى  يەردە يدۈقدن پدششدىدىڭى  يېڭىاد بدرد 

ەپ قدراپ بدشقىچە بى  ئۇ كۆ  ى ە پدشاشدىدىڭ  ئەكبەرىدىڭى  ئو    د

ئۇ ئدل   بى ەن يەردە ، ئۇسااااۇلا ا ئەكبەرىدى  ن ئۆچ ئدلىدقچ  بول  

بد الق ىق يدۈقدن پدشاااشااادىدىڭى  يت  گە كتچەپ بى ى  ۈەپت  ئدى  ن 

ئۇ كوچىڭى  بۇيى     ، ئەۈ اپىاد سااااىڭچىالپ قدراپ بى ىېىە ئىزد   

تە قومۇرمپ ئددەم بېشاا  چو  ۇقى     بى داىە ۈدشااڭ  يەرد ن ۈەساا ى 

ئۇ  ،ئې ى  بۇىى  بى ەن پدشااشاادىدىڭى  بېشااىڭ  يەىچىىەكچ  بول  

ۈدشااااڭ  كتچەپ بېشااااى  ن ئتسااااتتن قى ى  پدشااااشاااادىدن ۈەرەپ ە 

دەپ ۋارقى اپ سدل   ھەم قۇلى      !«ۋايجدن»مېڭىۋاۈقدى ا ۈۇيۇقنىز 

شااااۇ ۈدپتد ئۇىى  ئوڭ كۆ    ن قدن ، يەرگە چتشااااتپ كەۈت  ۈدشااااىۇ

 .  ۈت ۈدمچىالپ ئېقىۋاۈد

ئەسااا ى ە بۇ جې ەلڭى  بدش ئدىى  ڭ  ۈى ال ۈوىۇر كۆرقپ ۈۇر دن 

 ،ئۇ بدشتد پدششدىدىڭى  ۈديدق يىگىڭى  ن قدىاۇچە ىۇش بول  ، ئى  

ئۇ يەردە ، ھەۈتد بد الق ىق پدشااشاادىدىڭ  راسااد بى  ئۇر ۇسااىىۇ كەل  

پدشاشاادىدن ئۇى  ، يدۈقدن پدشاشادىدىڭى  بېشاى ا كتلتپ قدراپ ۈۇراۈت 

ن ئدى  ، ى ال ۈوىۇرىىا  كۆ  گە ئتمىا  بى ەن ۈى ى ى  قدر   كۆرقپ ۈ

دېگەن بى  ئېاىز سااااۆ ى  چىقى  پال « . . . ۈى الىاادن!»پەس ئاادۋا دا

ۈى ال ۈوىۇرىى  ئىناااىىڭ  ئۆم   ە ، كت  ڭ  بدشاااقد يەرگە ئې ى  قدچت 

پدشاااشااادىدىڭى  بۇ ىىل ، ھېچ ىم بۇى اق ۈو  ا ئدۈدپ بدقىىادن ئى  

ۈۇر دن كۆ    ن شااۇى اقال ئۆ  ڭى  ئىنااىىڭ  ئتمى  بىچدر  ى  چىقى  

ى  چتى   ئۇى، بى ەن چدقى  شى  ن ۈى ال ۈوىۇرىى  قېڭ  دولقۇى ى  

ۇ ئۇىى  ئتستىگە ب، ئى   قېڭى ا ئدققىڭىىۇ پدشاشدىدىڭى  مى  ەت قېڭ 

بى  ئۆۈتپ كەۈ ەن ىدھەقچى ىق بولادچقد ۈى ال ۈوىۇر بۇ ۈە نىزلى  ىىۇ 

 ،ىى  يتر گ  سااې ى  ئەركەك ى   ئتسااتتن كەل  ئۇ، چى  ىديۋاۈدۈت 

ئۇ باادياادم قى ااادن قى ىقىاااد ىىجىاال بولۇپ يەرگە كى  اا  كەۈ تدەك 
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شااااۇىى  بى ەن ئۇ كەيڭىگە يېڭى  يدى     دوساااات ى  اد بى  ، بول  

 .  ىىىى ەرى  جې ى ەپ بۇ يەرد ن شۇئدن ئدي     

     ىۈى ال ۈوىۇر پدشاشدىدىڭى  يېڭى  ن ئدي   ى  كوچىڭى  بۇي

ۈۇۈدش دمكدىالرىى  ئۆگز نااىگە يدمشااى  چىقى  پدشااشدىدن بد الىادن 

شاااۇ چد  ا قې   مەساااى  يەرد    چوڭ ۈدشاااڭ  ، يەرگە يېقىڭالشااات 

ئې ى  بېشاااى  ن ئېگىز كتۈترقپ پدشاااشااادىدىڭى  بېشاااىڭ  ىىشااادىالپ 

مېڭىۋاۈقاادىاا ا ۈى ال ۈوىۇر دەرھاادل قۇلىاا     رەگەۈ ە بى ەن قې   

دىالپ يېقىن ئدر  ىقتىن ئتكچى ەك بى  ۈدشاااڭ  مەساااتڭى  يت  ڭ  ىىشااا

شااېۋىل ۈدش ئۇدمل قې   مەسااتڭى  ئوڭ كۆ  گە ، سااۇ مپ قۇيۇۋەۈت 

قې   مەسى  ئۇق ۈەگ ەن اللىد ئىتتەك چىقى اپ قدن ۈەپچى  ، ۈەگ  

ئەساااا ەرلەر پدۈىپدراق ، چىققادن كت  ڭ  ئۇۋ  ىاىڭىچە ئولتۇرمپ قدل  

ادى ىقىڭ  بى ەلىە  پىتى اشاااقد بولۇشاااۇپ رەگەۈ ىڭى  قەيەرد ن ئېتى 

شااااۇ ۋاقىتڭى  ئۆ   ە ئەكبەرىدىڭى  يېڭى ا ۈۇر دن بى  ، بادشاااا ىا  

ئەساا ى ە ، ئەساا ەر ۈوۋلىاىڭىچە يت  ڭ  ۈۇۈۇپ ۋايجدىالشااقد بدشاا ى  

ئۆگز   ن يەىە بى  ۈدل شااااېاىل ۈدش ئۇچۇپ كى ى  بۇ ئەساااا ەرىى  

 .  يت  ڭ  يى ۈىۋاۈقدن ئى  

 ىڭىاا  ئۆگز اا  ن ئېتى ااادى ىقىڭ  ئەساااا ەرلەر بۇ قېتىم رەگەۈ

ئۇالر بد الق ىق ئەكبەرىدن بى ەن پدشاشادىدىڭ  ۈدشالپ قۇيۇپ ، بى   

، ۈەۈتر ۈوۋلىشااااىاا  دمكاادن ئۆگز نااااىگە چىۋ ڭاا ەك ئۇالشاااات -ئوڭ

پادشااااشاااادىدىاد يېقىن يەرد    بى  بدال يتگترقپ كى ى  يەردە يدۈقدن 

ئەس ەرلەر ، پدشاشادىدىڭى  قۇلى     ئدر دمچىڭ  كېناىشا ە بدشا ى  

پدشاااشااادىدىڭ  بدال دەپ قدراپ ئۇىى  قۇلىڭ  ئۇىچە مە مۇت بد  ىىىادن 

پدشاااشااادىدن بد القتىن بوشاااىڭى  ھې ىق  بدال بى ەن ئۇساااتد   ، ئى  

مەن »ئەكبەرىدن ئۇالر د ، ئەكبەرىدىڭى  قۇلىڭ  بوشاااادۈىدقچ  بول  

مەن ، ئادىدمڭ  بوش قويىدي م-قادچقادن ۈەقا   د ىۇ بۇالر مىڭىا  ئادۈاد
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دەپ پەس  !«ۈىز بۇلۇ الر،  ەن كدر ڭالر بولىىنۇن دەرھدل قېچىڭالربى

 .  ئدۋا دا ۋارقى د 

ئد اىچە ئەس ەرلەرىى  بى  قىنى  ئۆگز      كۆلە گىڭ  قو الپ 

يەىە بى  قىنااى  پدشااشاادىدىڭى  ، قداليىىقدن ئۇق ئېتىشااقد بدشاا ى  

، قېچىاا  كەۈ ەى ى ىڭ  ئۇقۇپ دەرھاادل ئورىىاااد يتگترقپ كې ىشاااات 

دشاااشااادىدن بى ەن ھې ىق  بدال كىشاااى ەر ئدر ناااىاد شاااۇ اۇپ كى    پ

 .  كەۈ ىڭىچە بۇ يەرد ن  ديىپ بول  

پدشااشاادىدن شااۇ يتگترگىڭىچە ھې ىق  بدلىاد ئەگىشااى  شااەھەر 

بى  دەم  ن كېژىن ، سااااى ۈىا     كوىاد ىۇم اى ىققد كى ى  ۈوىتى  

، بول  ۈى ال ۈوىۇرمۇ بېشااااى  ن سااااۇ قۇيۇلادن ھدل ا بۇ يەرگە پەي ا 

مدمدۈىاد قدر ىد  قۇۈۇل مرمپ -پادشااااشاااادىادن ئۆ  ڭىا  جېڭىڭ  ھديدت

 . قويادن ۈى ال ۈوىۇر بى ەن قديتى  ن قۇچدق ىشى  كۆرقشت 

 

*      *      *      *      * 

 

پدشااااشاااادىدن بىۋەۈەرلى ڭ  كۆ دە ۈۇۈۇپ ئتچ كتىگىچە ئۆ  ڭى  

الى مق ئۆيى ە ئتيىگە بدرالىد  ۈى ال ۈوىۇرىى  كوىد ىۇم اى     ۈدشاااا

ئادرا سااااى د شااااى  يدىشاااا  -ئۇالر بۇ جەريادىا ا ئۆ ، ۈۇرمپ قادلا  

ۈى ال ۈوىۇرىى  پدشااااشاااادىدىاد ئېژتى  ، دوسااااتالرد ن بولۇپ قادل  

بې  شاااىچە ئۇىى  داد نااا  ئەسااا ى ە ىدى اى ىقڭى  شاااەھەر قو  اش 

رمسااالر بدستۇرمپ كى گەى ە ئۇ ، قىناىىڭى  ئەۈ ەت كومدى     ئى ەن

بۇي مقىاد قدرشاااا  ئەل ى  ىەچچە « ئۇرمشااااىدساااا ىق»ىدى اى ىقڭى  

 ،كىشاىڭ  ۈەشا ى  ەپ رمساالر د قدرشا  پدرۈىزاى ىق ئۇرمش  قو  ىادن

ىدى اى ىق ئد  مرملۇپ بى  يى   ن كېژىن ئۇ رمسالرىى  قۇلىاد چتشتپ 
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ىدئىڭالرىى  »قې ىا  ئېتىا  ۈادشااااالىادى  ن سااااې    رمسااااالرىى  

دېگەن ساىژدساىتىگە ئدساادسەن  «ئەۋالد ڭ  ئىڭىقالپ ۈەرۈىپ ە ساې ىش

مومىنااى  ن بدشااالپ ئدىىنااىاىچە ۈەقىپ ئدسااتىاد ئې ىڭى  -ئۇىى  بوۋا

ۈى الىدن ئۇ چد  ا ، ۈترمىا ە كىنااااەل ى  ھەم ئدچ ىقتد ئۆلتپ كەۈ ەن

ئدران ئى    يدشاتد بولۇپ ئدىىن  ئۇى  يى اق سەھ اد    بى  ۈد ىنىاد 

ھەر ىوۈۇن بولادچقد بۇ لې ىن ۈد ىنااىڭى  ئديدل  ئىچ   ە، بى  ۋەۈ ەن

بدال ھدمدن بېشااىىىز د بدال بولى م دەپ قدراپ ئى    يدشاا ىق ۈى الىدىڭ  

د گەىڭ  بدھدىە قى ى  « بدال يۇۈۇپ كەۈت »شاااەھەرگە ۈدشااا ىۋېتى  

 . ئىشڭ  ۈتگەۈ ەن

كويالردا سااااوقۇلۇپ يترقپ ئدلتە يدشااااقد -كېژىن ۈى الىادن كۇچاد

ىدىڭى  ئىزد    ىڭ  قى ى  كى گەى ە داد ناڭى  كوىد ساەپ  ش  ۈى ال

ئۇى  كوچىا  ن ئتيىگە قاديتۇرمپ ئەكى ىا  ئدئى ە مىھ  ڭ  يەۈ ت گەن 

 ،لې ىن رەھىناىز ۋابد بۇ ئدئى ە كىشى ى  ڭىىۇ دمىژدد ن ئې ى  كەۈ ەن

ۇرمۇ ۈى ال ۈوى. ۈى الىدن يەىىال ئدۋالقى ەك يېتىى ى  كوچىنااىاد قديتقدن

 .  دن ئى ەنبۇ گەپ ەرى  مدىد مۇشۇ كىشى  ن ئد  ىا

پادشااااشاااادىادن ئۇىى  بۇ ئېچىڭىشاااا ىق قىنااااىەۈ ى  ڭ  ئد الپ 

ئۇ مۇشاااۇ ۈدپتد كۆ  ىگە ، رمساااالرىى   وراۋاى ىقىاد قدۈتىق  ە ەپ ەى  

لې ىن ئۇ ۈى ال ۈۇىۇر د بۇ گەپڭ  ھد   چە ، بى  ىىژادلڭ  پتك ەن ئى  

 .  ئېژتىدس ىقڭ  ئوي ى  

 ىىىزى  بۇ كتىگە ھەر ئى  ى، كۆ  ىڭڭ  يې  م قى ىد، ۈى الىادن -

دې   پدشااشاادىدن كۆ لى    ن  ە ەپ  –دمچدر قى اىڭ  مۇشااۇ رمسااالر 

 .  ئۇالر ھدمىڭ  جدجىنىڭ  يەي م، قدراپ ۈۇر –ئۇۈ  چدچ  تى  

مىڭىڭىۇ ، ئدىدم ھديدت بولند-بە   ە ئويالپ قدلىىەن مىڭىڭىۇ ئدۈد -

ئۇالر د  ،مەىىۇ بدشقد بدلىالر د ئوىشدش مەكتەپتە ئوقۇسدم، ئۆيتم بولناد
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. . . ىەت يد الىندم دەيىەن لې ىن، ئوىشادش كىتدب ئۇقۇشاڭ  بى ناەم

مەن ئددەم ەرد ن ، لې ىن بۇالر ھېچقديناااىنااا  مد د ىېناااى  بولىى  

دې   ۈى ال  -. . . مەن ئۇالر د ئۆچ پدشاااشااادىدن، بەكال ىەپ ەۈ ىڭىىەن

 ۈوىۇر قۇلى ا ئويڭدپ ئولتۇر دن رەگت ىناااىڭى  رە  ڭ ىناااىڭ  بدرمىقىاد

 . چى  يۆگەپ ۈۇرمپ

ئەمىد ھەمىە ئددەم ەرگە ئۆچ بولناادڭ ، دېگىڭىڭاۇ ئېژتىدققد ۈو  ا -

ئۇالر ھە د نە ، ھەمىىناىڭى  بدشاالمبېشا  يەىە شاۇ رمساالر، بولىدي م

ۈە نااااىزلى ڭ  ، قول ۇق ۈت قمڭ  يوق قى ى  سااااى ەرى  ئد اد قى  مق

 ى    قديناا  كت، ۈتگىتى  ئددالەۈڭ  ۈى  ى مق دەپ جدر سااې ىشااى م

ئۇالرىىاا  ىە    اا ە رمسااااالرد ن ، ئىشااااڭ  ئۆ  كۆ قڭ بى ەن كۆردقڭ

پەقەت ، ئۇالر بىزى  ھديۋاىڭى  ئورىى ا كتر  م، بدشقىن  ئددەم ئەمەس

 !رمسالرال بىزىى  دقشىىڭىىىز بۇلىش  كې ەك ۈى الىدن

 ،ۈى ال ۈوىۇر بى  ئۆمتر يىتىىچى ى ڭىاا  دەرد ڭ  كۆپ ۈاادرۈقاادن

 ،مناااىتىشاااىگە كۆپ ئۇچۇر دن بدال بولادى ىق كىشاااى ەرىى  ىدرالپ كە

ئدىد ۈەربىژىنىگە ئى  شى  بدقىىادن يدك  مەكتەپ -ئۇىى  ئتساتىگە ئدۈد

قدر نااا  كۆرقپ بدقىىادن بدال بولادى ىق  ئتچتن ئۇ ئەشاااۇ جەمىژەۈتىن 

ئۇىىڭاا ا د ڭىي ئەقىاا ە دېگەن ، ئەشااااۇ ئااددەم ەرد ن ىەپ ەۈ ىڭەۈت 

د  ىىىىڭى  ساادۋاب بۇلى  ادى ىقىڭ  ىىىىڭى  گۇى، ىەرسااىىۇ يوق ئى  

ئۇ پەقەت بى  كتى تك قۇرساادق  ېىىڭ  ھەل قى نااىال بدشااقد ، بى ىەيتت 

شاااۇ د پدشاااشااادىدىڭى  گىپ  ئۇىى  ، ئىشاااالر بى ەن كدر  بولىديتت 

 .  ئى  ژىنى  ن ئدىچە ئۆۈتپ قدلىى  

پدشاااشااادىدن ساااەن ئەجەب مەكتەپتى   مۇئەل ىى ەردەك گەپ  - -

بى  قېتىم مەن سااااىڭىا  ئىشااااىگىڭىا  يوچۇ ى  ن ، قى اى   ۈۇردمڭ

مۇئەل ىىڭى  بدلىالر د مۇشاااۇى اق چتشاااىڭى ناااىز گەپ ەر بى ەن دەرس 
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لې ىن ساااەن بىزى  كېژىن چتشاااتىتپ . . . ئۆۈتۋاۈقىڭىڭ  ئد  ىادىىەن

 . . . قدلىنەن

مەن ئەم   كدرىدىىاد بى  ، بۇالرى  كېژىن د ژىشااااەي  ، بۇپتۇ -

 . . . بې    بدقديىى ىن

ئۇالر ، ئاادلاا    ىىاىن! باادلىالر ئولجااد ئاادلاى   كەۈ ەن، ۈوىتااد -

ئۇالر كەلنااااۇن ، سااااىڭىا  ئۆيت ڭىا  ئەھۋالىڭ  ۈىڭتىڭالپ بدقىدقچ 

 . . ئدى  ن بى  ىېىە دەي  

-ئادلتە بدال بە ەى ى   پۇل-شااااۇىا اق قى ىا  كەچ ە يېقىن بەش

 ۈوىۇ-ۈۇقدچ يەىە بە ەى ى   گۆش-بە ەى ى   يەيا  اادن ىادن، پېچەك

 ۈى ال ۈوىۇر ئدل  ، د گەى ەك ىەرساى ەرى  كۆۈتر شاى  پەي ا بولۇشت 

ئادىا  ن قادلادن ، بى ەن ىە  پۇلالرى  ساااادىادپ يادىچۇقىااد ساااادلا  

ى  قۇرسىق  ئېچ. ئولجىالرى  داستىۋدىاد ۈىز   مە  ە قى ىشقد بدش ى  

كوكى اپ كەۈ ەن پاادشااااشااااادىاادن ئتچ كتىاا  ن بى   بۇالرىىاا  بۇ 

بولۇپ كەلگەچ ە ھېچ ۈدرۈىڭىديال ۈوىىڭى  بى   داسااتىۋدىىنااىاد داىىل

درلىقتد ئ، پدچىق  بى ەن بى  ۈدل ىدىڭ  قۇلىاد ئې ى  يىژىشاا ە بدشاا ى  

ۈى ال ۈوىۇر بدلىالرد ن پدشاااشااادىدىڭى  ئۆيىڭى  ئەھۋالىڭ  ساااترقشاااتە 

ى  بى ەن شۇى، بدلىالر بى ە ىورمدلنىزلىقڭى  يوق ىقىڭ  ئېژتت ، قى   

ن كۆرقشااتپ ۈۇر   ادى ىقىاد ۋەد  ىشااى  قدش پدشااشاادىدن ئۇالر بى ە

 .  قدرايادى ا بۇ شدمدل ئۆۈتشتپ ۈۇر   ادن كوىد ئۆي  ن ئدي     

پدشاشدىدن ئتيىگە بې    ۈد ا بى  يۇيۇىۇۋالادى  ن كېژىن ئدرامى ا 

ئۇىالپ ئەۈىناااا  ئەۈتىگەن جەيڭاادمااد دا ئولتۇرمپ قۇرئاادن ئوقۇش 

ئۇساتىن  ئۇى  ىەچچە ، دل  ىۇمدر ڭ  بدسات  ئدى  ن كدرىدىىاد يول ئ

كتى  ن بى   ئىشااقد كەلىىگەى ى ىڭ  سااور ادى ا ئۆ  ڭى   مكدم بولۇپ 

قدر ادى ا ئۇسااتىناا  ئەكبەرىدن ۈو    ىق . يېتى  قدلادى ىقىڭ  ئېژتت 
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 .  بى ە ىەۋەر ئد  ىىىادى ەك ئى  

، ئۇ ئىشاتىن چتشتپ ئۇدمل ئۇستد   ئەكبەرىدىڭى  ئتيىگە بدرد 

ئدىىناا  ئو  ىڭى  ۈېۋىچە ساادقچ  ئى ار نااى     -ۈدئەكبەرىدىڭى  ئد

سااادقچ  ئى ار ناااى ا ئىشااا ەي  ادن بى  ، ساااوالقۋدىى ا ئى ەى ى ىڭ 

شاااا  يې-ۈۇ قىڭىڭىاا  ھې ىھەم يولىڭ  مېڭىۋاۈقاادى ىقىڭ  ئېژتىاا  كۆ 

پدشااشاادىدن قۇربدن ھدجىڭى  ئدشااۋدىىناا  ئدل   ا بولادن . قى ىشاات 

 .  د ئېژتى  بەرد يىڭڭىنىاىچە ئۇالر –ئىشالرى  يىپى  ن 

ئەكبەرىدىڭى  ئدۈىنااا  ئىچى  ن ، شاااۇ ئەساااڭددا دەرۋا ا قېقى   

ئىتى گەن ئىشاا ىڭ  ئدچقى   مد ادچ ساادقچ  ئى ار نااى ا ئىشاا ەي  ادن 

ۈۇ قىڭىڭى  كەلگەى ى ىڭ  پەم ەپ پدشاشادىدىاد ئىشدرەت قى ى  قۇيۇپ 

 .  دەرۋا  ڭ  ئدچت 

ىەۋرە ۈۇققىڭ  ئەكبەرىدىڭى  ساادقچ  ئى ار نااى ا ئىشاا ەي  ادن 

ئدىىنااااىىۇ -ئەكبەرىادىڭىا  ئادۈد، ئۇدمل ئىچ ى  ا     ئۆيگە ماد ا  

پدششدىدن يدىى     ئۆيڭى  . ئۇىى  كەيڭى  ن ئەگىشى  ئۆيگە كى د 

 .  پەىجى    ن ئۇالرىى  ست  ڭ  ئد الپ ۈۇراۈت 

دې   ساادقچ   -، ئەكبەرىدىڭى  ئەھۋال  ھد   چە يدىشاا  ئدىد -

بۇ ئىش ئەسااا ى ە ئۇىچە  –د ۈەساااەل   بى    يىگى  يىاالۋاۈقدن ئدىىا

، چوڭ ئىش ئەمەساااات  لې ىن ھې ىق  رمس كادۈتاد بد  بى ىېىە ئى ەن

 ئۇ شااۇىى ، ئۇىى  شااۇ كتىى     مدجى ادا بى  كۆ   قۇيۇلۇپ كىتىپتۇ

، ئدچچىقى ا يت   چو الرى  ئىزدەپ ئىشااااڭ  مۇرەك ەپ ەشااااتترقۋەۈت 

ر بى ەن ئېاىز بۇرمن ئۇىى  ئتسااااتىگە ئى ارە بدشاااا ىق  بۇ سااااود گە

ئۇىى  قدرى  ، يدلىشاااى  يترقپ بۇ ئىشاااڭ  ئۆ   بى  قول ۇق ۈۇۈىۋال  

بەرگەن ، بەك چوڭ شااااۇ اد ھااد   چە بۇ ئىشااااقااد كتچىگى   بولىىا  

ۋاقت  كەلگەى ە مەىىۇ ھەرگىز قدراپ ، پۇلۇ الرى  ۈېۋ  ئىشاااا ەۈىى  م
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 .  ۈۇرمديىەن

 ەك ياادش بۇ گەپ ەرى  ئااد الپ ئاادىىڭىاا  كۆ لى  اا  ن ماادرجاادىاا

 .  قۇيۇل  

شاااۇ ئدكد ڭ  ، مەى  ن يدىىىناااد ىۇدايىى  ن يدىدر، جېڭىم بدالم -

 ،كىچىگىڭ ە سااد د ئەمچەك ساادلادىىەن، بى  ىېىە قى ى  ئدچىقىۋالاىن

ھۆرمىت  ئتچتن بولناااىىۇ ئد دكاد يدردەم -بەرگەن ساااتۈىىىڭى  ھەقق 

 !. . . پېچەكڭى  يولىڭ  بىز قى ىىىز بدالم-پۇل، قى اىن

سادقچ  ئۇالر د بى  ھد ا ۈەساەل   سۆ   . ۈوىتىىد  يىااليتت  ئدىد

قى ااادىاا  ن كېژىن يېڭ  ىەۋەر بولنااااد ۋاقتىاا ا يەۈ ت  اا  ااادى ىقىڭ  

پادشااااشاااادىادىىۇ ئۇ اققاد قدلىد  ئۇالر بى ەن ، ئېژتىا  چىقىا  كەۈت 

 . ىوشالشت 

ئۇ يول ا مد اۇچە سااىڭ ىناا  بەرىەىدىڭ  ئو ۇرالپ سااېتىۋەۈ ەن 

  ئويالپ چې ىنااااىا     شااااۇ قېتىى ىق ۈاديدق ساااادقچ  بادشاااا ىقىڭ

ئۇ كۆ  ى ە يەىە ئۇستد   .  ەربىناى  ن قدلادن ۈدرۈۇقڭ  سىالپ قوي  

ئەكبەرىدىاد شااااۇم ۇق قى ىۋاۈقدن ئەشااااۇ ئىپالس ساااادقچ  بدشاااا ىق  

. بولىىاىژا   د گەىڭ  ئويالپ ىۇداد ن ئۇسااااتاد  ااد ئدمدى ىق ۈى ى  

 .  ۇم ان ۈەرەپ ە قدراپ مد   ئدى  ن دوست  ۈى الىدىڭ  ئىزدەپ كوىد ى

 . ئدر   ن ئتچ ھەپتە ئۆۈت 

پدشااشاادىدن بۇ ئدرلىقتد ئۇسااتد   ئەكبەرىدىڭى  ئۆيى   ى ەرد ن 

   .ئىشالردا ھېچبى  ئى گى لەش بولىديۋاۈدۈت ، ئەھۋال ئىگى ەپ ۈۇرد 

بى  كتى  ئەۈتىگەى ە پدشاشادىدن كدرىدىىاد كى ىپال ئۇسااتىنى  ن 

  ئۇ ئۇستىنىڭى  رمىنىت. ەى ى ىڭ  ئد  ى  ئەكبەرىدىڭى  قويۇۋېتى گ

 .  بى ەن دەرھدل ئەكبەرىدىڭى  ئتيىگە ئۇچت 
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پدشااااشاااادىدن يې  م ئۇچۇق دەرۋا  ڭ  چەكىەيال ھوي ىاد كى    

ئىچ ى       ئۆي  ن چىققدن ئدۋا  د ئدساااادسااااەن ئۇدمل شااااۇ يەرگە 

 .  كى د 

زە بۇرمل د سدقدل ى   پدكى-ئۇساتد   ئەكبەرىدن ئۇچىناى ا كدستۇم

 .قى   ادن ھدل ا ساااۇپى ا پۇۈىڭ  ساااد گى ىتى  يەرگە قدراپ ئولتۇراۈت 

 .  پدششدىدن ىوش بولۇپ ئۇستد  اد سدالم قى ى  قۇلىڭ  سۇى  

ئەكبەرىاادن ئۇىىاا  ئاادۋا  ڭ  ئااد  ىىىااادىاا ەك يەرگە قاادراپ 

ئۇسااااتاد  م ئادۋا  ىڭ  ئد  ىىىادن بولنااااد كې ەك دەپ ، ئولتۇر ۋەرد 

ەپ د !«ئەسندالمۇ ئەلەي ۇم ئۇستد »بى  قېتىم ئوي ىادن پدششدىدن يەىە

 .  ئۇىى  د ققىتىڭ  ۈدرۈىدقچ  بول  

پدشااااشاااادىدن ىىجىل ، ئەكبەرىادن يەىىال بېشااااىڭ  كۆۈترمى  

باولااىاڭىاا  ان ھۆپپىاا ە قىز   اا  ئەجەب ەىگىڭىچە ياادىاا ا قاادراپ 

-ئەكبەرىاادىڭىاا  ئىڭ ، ۈۇرمشااااقاادىالرىىاا  چى ايىاااد سااااەپناااادلاا  

 ،ھەسااا ەت چىقى  ۈۇراۈت -بى ىىل قدياۇ ساااىڭى  ى  ڭى  كۆ لى    ن

ئدىىڭى  كت   ، پدشااشاادىدن كت  ڭ  ئەكبەرىدىڭى  ئدىىنااىاد يۆۈ ى  

ئدىد پدشاااشااادىدىڭ  كۆرقپ ئېتى ى  يىاالپ ، لىق يدشاااقد ۈولادن ئى  

 . . . كەۈت 

ئەكبەرىادن ىۇدد  ىادۈى سااااىڭ  يوقدۈقدن ئددەم ەك ھېچ ىىڭ  

پەقەت ئەۈىاا  ن كەچ ىچە بى   ،گەپىۇ قى ىااديتت ، ۈوىىژاادلىااديۋاۈاادۈت 

ىوقتىااد قادراپ كت  ڭ  مىا   الۈىادسااااتىن ئولتۇرمد ادن بولۇپ قدلادن 

 . . . ئى  

پدشااشاادىدن  اد  ىېىە ئىش بولادى ىقىڭ  بى ىش ئتچتن ئدىىڭى  

ئدىد يىا ىاىڭىچە پدشااشاادىدىڭ  ، كۆ  گە سااوئدل ىە     بى ەن قدر   

پ قدلىدس ىق  ئتچتن ئىشى ڭ  يدى     ئۆيگە ۈدرۈى  بدشقىالرىى  ئد ال
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چىا  يېپىۋەۈ ەىا  ن كېژىن ساااادقچ  ئىا ار نااااىا ا ئىشاااا ەي  ادن 

 .  ۈۇ قىڭى  ن ئد  ىادى ى  ڭ  ۈەپنى   ئېژتى  بەرد 

ئەس ى ە بى  كۆ    ن ئدي   ى  قدلادن كدۈتد سود گەر شەھەرلى  

چدپدق بولۇشااۇپ ئۆ  ڭى  -ساادقچ  ئى ار نااىڭى  بدشاا ىق  بى ەن ئدپدق

بولۇپ قادلاادى ىقىااد ئەكبەرىادىا  ن  ور ۈۆلەم ئادلىدقچ   يەكچەشااااىە

لې ىن ئەكبەرىدن سااۇراق قى ىڭىش جەريدىى ا رەگەۈ ە ، بولادن ئى ەن

ىالر سوراقچ، ئدۈقۇچىڭى  كىى ى ىڭ  بى ىىگەچ ە ھېچڭىىە دېژەلىىگەن

ئۆ  ۋاقتىا ا ئۇىى  يېڭى ا ۈۇر دن قىز بى ەن كىچى  بدال ۈو    ىق گەپ 

ئى ارە ، دەپ ۈۇر ۋالادن« مەن ئۇالرى  ۈوىۇماديىەن»سااااور اادىا ا ئۇ 

ىېىە  بى  بدشا ىق  پدششدىدىڭى  ئدئى ىنىڭ  ۈەكشترقپ ئۇالرد ن ۈت قك

 ،ئادلاى   بولىاديا  اادى ىقىاد كت   يىتى  ئۇى  قويۇۋەۈىەكچ  بولادن

لې ىن ئۇى  قۇيۇپ بى    ادن كتىڭى  ئدل  ڭق  ئدىشاااىى  ساااود گەر 

ئى ارە ، ۇلىق  چىالشاااقىچە ۋوۈ د ئىچىشااا ەنبى ەن ئى ارە بدشااا ىق  ق

بادشاااا ىق  كەيپچى ى تە ئەكبەرىادىڭ  سااااود گەرگە ئادچىقى  بى    

شااۇى اق قى ى  يەكچەشااىە ، ئدچچىاىڭ  چىقى  ۋې ىشااقد مدقۇل بولادن

سااااود گەر سااااوراقۋادىىا     بد الق ىق ئەكبەرىدىڭ  رە  ڭ ە كدلتەك 

چتشااااترقپ قويادن  بى ەن قاداليىىقادن ئۇرمپ ئۇى  مۇشااااۇى اق ھدلاد

 .  ئى ەن

بۇ ئىش دەل ئەكبەرىدن ۈۇۈۇلۇپ يەۈتىڭچ  كتى  ئدىشااااىى  يت  

بەرگەن بولۇپ ئەۈىنا  سادقچىالر ھۇشانىز يدۈقدن ئەكبەرىدىڭ  ئۇىى  

ئۇ ۈترمىڭى  داۋاالش ئۆيى ە ئتچ ، ئۆيى   ى ى  گە بۇ پېت  بى ەلىىگەن

ى  ئد  ىى ەر بھەپتىگە يېقىن پەرۋ ش قى ىڭى  بېشى     يې   ادن  ەى

ساااادقاادياادن لې ىن شااااۇ قېتىى ىق كاادلتەك ەشااااتە مېڭىناااا  قاادۈتىق 

 ەىىى ەىگەى ى تىن مدىد مۇشۇى اق ئەق ىي ئىقتى ارد ن قې ى  ئۆ  ڭى  

 .  كىچى  ۈەر تىڭىىۇ ۈۇۈدلىدي  ادن دەر جىگە بې    قدلادن-چوڭ
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ئۇالر ئەكبەرىاادىڭ  ئۆياا   ى ى  ڭىاا  قۇلىاااد بەرگەىاا ە بى مۇىچە 

دھالر بى ەن ئۇىىڭااد سااااىژدساااا  قدر الرى  چدپالپ ئۇالرىى  يوق گۇىا

ئاد ىز ڭ  چى  ۈۇۈۇشااااڭ  بولىىنااااد پتۈتن ئدئى ە ئە الى  ڭى  ۈەقىپ 

ئدسااتىاد ئې ىڭى  ئىشااالرىى  ۈېۋىىۇ مۇرەك ەپ ىشااى  كېتى  ادى ىقىڭ  

 .  ئېژتقدن

پدشاااشااادىدن بۇالرى  ئد  ىادى  ن كېژن ئۇساااتد  ڭى  مە گتلتك 

  ئۇ ئەكبەرىدىڭى، دى ىقىڭ  بى ى  قدۈتىق قدياۇرد مېژىا  بولۇپ قدلا

 .  يېڭى  ن روھ  چتش ەن ھدل ا كدرىدىىاد قديتت 

پدشاااشااادىدن پتۈتن ئدچچىاىڭ  قىز تى ادن ۈۆمترد ن ئې ى  كتچ 

ئەسى گە يېقىن ۈۇيۇقنىز سى  تتىن بى  بدال ، بى ەن بد  دن ئۇرمۋاۈدۈت 

قپ ئۇىى  ۈى ال پدشااااشاااادىدن بېشااااىڭ  كتۈتر، كى    ئۇى  چدقى د 

ۈوىۇرىىا  قوشااااۇىىا     بدال ئى ەى ى ىڭ  بى ى  قۇلى     بد  دىڭ  

 .  ۈدشالپ ئدل   اپ ئۇىى  ئدل  اد بدرد 

 ىېىە ئىش بول  ؟ -

بدال ئىتتى   -. . . سااىڭ  چدقى    كەل دېگەن. . . ۈى الىدن ئۇ -

 !. . . چدۈدق چىقت  –يتگترقپ كەلگەچ ە ۈوىتىىد  ھدسى ايتت  

 ئۇچۇق اق د گىڭە؟، ە چدۈدقىېى -

 ! بدر دى ا بى ىنەن -

بدال شااۇى اق د گىڭىچە پدشااشاادىدىڭ  ئەگەشااتترقپ شااەھەرد    

ئدۋات رەساااتى ەرىى  بى   بولادن كوىناااۇل كوچىنااا  ۈەرەپ ە قدراپ 

 .  يتگترد 

ئۇالر ئۇ جاادياااد يېتىاا  باادر اادىاا ا بى مۇىچە كىشااااى ەر كوچىڭىاا  

ىا  بى  كىى ەرى  ئادر نااااىاد ئوۈتۇر نااااىااد يۇمىالق بولۇپ يىاى ىشاااا
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ئى  ىژ ەن چو الرىى  ئدر ناااى  ن قىناااى ى  ، ئې ىۋې ىشاااقدن ئى  

ئۆۈتپ كوچىاا     داق يەردە ۈى ال ۈوىۇرىىاا  ئتسااااتىۋېشاااا  قاادىاااد 

مى ەىگەن دوساااات  ھەياا ەر ئاادلتە قولڭ  قۇچااد الپ ئولتۇر اادى ىقىڭ  

 .  كۆرد 

ئەڭ يېقىن ھەياا ەر ئاادلتە قولىۇ قاادرا يىتىم بولۇپ ۈى ال ۈوىۇرىىاا  

ئۇىى  قول بدرمىقى  ن بى ساااا  ئدرۈۇق ، ئەڭ يدرام ىق دوساااات  ئى  

ئۇىى  گەرچە ، بولادچقد بدلىالر ئۇى  ھەي ەر ئدلتە قول دەپ ئدۈىشاادۈت 

رەسااااتى ەرد    ھتىى   ىدھديىت  -بى  بدرمىق  ئدرۈۇق بولنااااىىۇ كۇچد

مۇ قوشاااۇن ئىچى ە ئەڭ  ور « ئولجىنااا »قدلتى  بولادچقد ئدلى  ادن 

 .  ئى  

پدشاااشااادىدن يتگترقپ بې    كۆ لى   يۇمۇق ۇق ۈدم ەك ۈدۈى    

يدۈقدن ھەي ەر ئدلتە قولڭى  سااااد گىالپ قدلادن قۇلىڭ  ئدلقىڭىاد ئې ى  

بۇ ئېچىڭىشا ىق پدجىئەىى  ىېىە سەۋەپتىن بولادى ىقىڭ  بى ىش ئتچتن 

 .  ۈى ال ۈۇىۇر د قدر   

ىقىاا ا ئۇ قۇچ، ۈى ال ۈوىۇر پاادشااااشاااااادىاادىاااد گەپ قى ىىاا  

قدىناااى  ىڭى  ن بىھوش يدۈقدن دوساااتىڭى  چى ايىاد قدراپ چې ىتتەك 

ھەياا ەر ئاادلتە قولڭىاا  ئوڭ ۈەرەپ بېقىڭىاا  ن . قېتىاا  قاادلااادن ئىاا  

 .  ئدققدن قدىالر بول مقالپ ئېقىشتىن ۈوىتدپ قې ىۋاۈدۈت 

ئەساااا ىاا ە ھەياا ەر ئاادلتە قول كوىنااااۇل كوچىنااااىاا     رمس 

دن بى  رمس ئديدلڭى  سوم ىنىاد قول ۈدمدقۋدىىناى  ن قديتى  چىقىۋاۈق

ىەچچە قەدەم ىې  نااىاد -سااې ى  پورۈىدلڭ  ئۇ ۇشاا ۇق سااۇ ۇرمپ ئون

بادرماد  كەيڭىا  ن ئۇىىا  ئى   كۆرقپ قې ىا  يېڭىا  ن بى  ۈدل -بادرا

ئوق ئۇىى  ، ىادگادىڭ  چىقى  پال ئۇىىا  كەيڭىا  ن ئوق ئت گەن ئى  

بۇ ، ەۈ ەنبەل قىنااااىىا  ن ۈىشااااىا  كى  ا  ئدل   ۈەر پى  ن چى 
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جەرياادىاا ا ئۇىىاا  جىگى   ئېاى  دەر جىاا ە يې   ىاا  كەۈ ەچ ە ىە  

بۇ ئەركىشاااا  ئەساااا ى ە يۇقى   ، مەيا اى  ال بىھوش بولۇپ يېقى ادن

دەر اجىا ىاا  رمس ھەربىاي ئەمەلاا ار بولۇپ ھەياا ەر ئاادلتە قولڭ  

ئاېتىۋەۈ ەىاا  ن كېژىن ئاادياادلىڭ  بېقىڭىاااد قىنااااتۇرمپ ھېچ ئىش 

 .   ن قديتى  كەۈ ەنبولىىادى ەك بۇ يەرد

دېاا    –ۈىز بولاىن! ، ۈى الىاادن ئۇى  دوىتۇر ااد ئاادپى اي   -

بى ىڭىەس ۈىڭىق -پاادشااااشاااااادىاادن ھەياا ەر ئاادلتە قولڭىاا  بى ىڭەر

 .  ئې ىۋاۈقدى ىقىڭ  ھې  قى ى 

بديدم دوىتۇرد ن بى سااا  ، ھەمىە ئىش ۈتگى  ، پدشاااشااادىدن -

 .   ىى  ۈى ال ۈوىۇر گېپىڭى  ئديىاىڭ  د -. . . كۆرقپ بول  

 دمىتۇر ىېىە دې  ؟. . . دمىتۇر -

دوىتۇر ااد ئاادپاادر اادىڭىاا  ، ئۇق ئۇىىاا  جىگى  ڭ  يې  ۋېتىپتۇ -

ۈى ال ۈوىۇرىى  كت   يەىىال دوسااتىڭى  چى ايى ا  -، پدي  ناا  يوق ەن

 . . . ھەي ەر ئۇيەرگە بدر ى   ئۇىىىى   -، ۈوىتدپ ۈۇراۈت 

،  ەشاا ە بدش ى  قۇل  ۈىتى-شاۇ چد  ا ھەي ەر ئدلتە قولڭى  پۇت

ۈى ال ۈوىۇر ئۇى  ۈېۋىۇ چىاا  ، ئۇ سااااەك ات ئااد اب  ۈاادرۈىۋاۈاادۈت 

 ،ئەۈ اپتد قدراپ ۈۇر دن كىشى ەرىى  كت   يدشقد ۈول  ، قۇچدق ىۋال  

ئۇالرىى  ئدرسااى  ن يدشااتد چو  اق بى   پىژدلى ە سااۇ ئەكى ى  ئديەت 

   .ئۇقۇپ ستف ىگەى  ن كېژىن ئۇىى  ئېاىز اد ۈېىىتىشقد بدش ى  

ۈى ال ۈوىۇر بى ەن ، ئۇ بدرلىق كتچىڭ  يېاى  كت  ڭ  ئدستد ئدچت 

 . ئەڭ ئدىى ق  قېتىم ىوشالشت 

 -. . . كى ىۋاۈى م. . . ئۇيقۇم. . . بەكال. . . مىڭى . . . ۈى الىدن -

دې   ھەي ەر ئدلتە قول ىدھديىت  پەس ئدۋا دا ئۆ  ڭ  قۇچد الپ ۈۇر دن 

 .  اپۈى ال ۈۇىۇر د قدىىىادى ەك قدر
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ۈى ال ۈوىۇرىىاا   -. . . مەن يېڭىڭاا ا، ئۇى ىاىن ھەياا ەربەگ -

 .  كۆ  گە مۆل ى ە يدش كەل  

. . . پۇلالر باادر. . . بتگتى  . . . ياادىچۇقۇماا ا. . . ۈى الىاادن -

. . . بۇىىڭاد. . . ساااى ەرمۇ ۈو  م الر. . . بەك ۈو  مم. . . ئدىشااادم

 . . . ئدالي  . . . كۆمتر

 . . . بتگتن چوقۇم كۆمتر ئدلىىىز. . . ربەگھەي ە. . . مدقۇل -

 . ۈى ال ۈوىۇرىى  كۆ    ن يدش ۈدرامالپ كەۈت 

 كۆمتر سدل  ڭىۇ؟. . . مەش ە. . . كەۈتىم. . . ۈو الپ. . . مەن -

 . . . كۆمتر سدل  م ھەي ەربەگ. . . كۆمتر، شۇى اق -

دىى   بىزىى  ئ. . . كەۈتىم. . . ئىننىقالپ. . . مەن. . . شۇى اق -

 . . . مېشىىىز بدر بول  

كۆ  گە يدش ئې ى  ۈۇر دن پدشاااشااادىدن چدپىڭىڭ  ساااې ى  قدن 

ئىچى ە مى ىڭى  يدۈقدن ھەي ەر ئدلتە قولاد يېپى  قۇيۇپ ئۇىى  قۇلىڭ  

 . چى  سىقت 

 . . . ئېچى  كەۈت . . . بەك. . . قۇسۇ ۇم. . . ۈى الىدن -

  بولۇپ كتچەپ ھەياا ەر ئاادلتە قول گېپىڭىاا  ئااديىاىڭ  دېىەكچ

ئۇ كت  ڭ  راسااااد بى  يۇ دن ، بادقت  ئەمىاد ئېاىز ڭ  مىا   لىتادلىىا  

كەچ كت ىى  سۇ ۇق شدمى   ، دە بېشاىڭ  بى  يدىاد ۈدشا ىۋەۈت -ئدچت 

كوچااد بۇيىاا     قې   دەرەىڭىاا  ئۇچىاا     ئەڭ ئاادىى ق  بى  ۈاادل 

ساې  ق يوپۇرمدقڭ  بېاىشى  ن يىڭى  ئدج  تى  كت   ئۇچۇق كەۈ ەن 

كىشااااى ەر . . . ەيا ەربەگڭىا  يت  گە ئۇچۇرمپ ئەكى ى  قوى مرد ھ

 . . . ھۆ  ەپ يىاالشت 
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*      *      *      *      * 

 

-جادمدئەت ھەي ەربەگڭى  يىتىم بدال ئى ەى ى ىڭ  بى ى  ۈتشااااىت

بە ەى ى   ئۇىى  يەرلى ىڭ  ، ۈۆشااتىن ئۇىىڭاد يدردەم قۇلىڭ  سااۇى  

بە ەى ى   ئۇى  يۇيۇپ ، ۆۈترقشاااات كوالشااااقاد كىتى  ادن چىقىىڭ  ك

شاااۇى اق قى ى  ئەۈىنااا  ، مدۈدالرى  ساااۇى  -بە ەى ى   ىدم، ۈدر   

ىاادمااد  باادماا اۈتىن كېژىن ئۇىىاا  ىاادمىز  ئۇقۇلۇپ مېژىت  مۇساااادپى الر 

 .  مد    اد قۇيۇل  

قەب  گە يەۈتە كەۈىەن ۈۇپد ۈدشاااا ىڭى  بولادى  ن كېژىن چو الر 

ۈۇپ اق بېشااى ا ۈى ال ۈوىۇر قدۈدرلىق بى  . دمئدالرى  قى ىشااى  قديتىشاات 

قاادىچە باادال يتكتىگەن پېت  پاادشااااشاااادىاادىڭىاا  قى ائىتىڭ  ۈىڭشاااادپ 

پدشاااشااادىدن بدلىالرچە   ل ئدۋا   بى ەن ساااترە يدساااىڭڭ  ، ئولتۇراۈت 

شااااۇىاا اق مۇ  ۇق قى ائەت قى اا     قەب ە بېشااااىاا  ن يى اقتى   

ى  يېقىى ىق يۇلاۇى ۇقتد چۇرمق ىشااااى  ساااادي اۋاۈقدن قۇشااااالرمۇ ئۇى

   .ئدۋا    ن ۈەسى لەىگەى ەك ۈىىتدس بولۇشۇپ قى ائەۈڭ  ۈىڭشدۋاۈدۈت 

ئۆم   ە كەلىىە ، رەسااااۇلااد قىز قىادي  ادن-ۈى ال ۈوىۇردەك ىۇدا

بااد    ۈاادش بۇ باادلىىۇ ، ۈەمجىاا ى  ئېاىز اااد ئې ىاا  باادقىىااادن

پدشااشاادىدىڭى  يىاالمنااى اپ ئۇقۇ دن بۇ يېقىى ىق قى ائىتى  ن قەلب  

   .گە كى ى  كۆ    ن ۈوىتىىد  مۇسىبەت يېشىڭ  ئدققۇ مدقتد ئى  لەر  

بدلىالرمۇ ئۇى  دوراپ دمئد د ، پدشااشاادىدن ئۇ من دمئدالرى  قى   

ئۇالر ۈۇپ اق بېشاااى  ن يېڭى  مەيتسااا ەىگەن ھدل ا . قول كتۈترقشاااڭ 

كوىد ىۇم اى ىقتى   شااادمدل ئۆۈتشاااتپ ۈۇر   ادن ۈدشاااالى مق ئۆيگە 

 .  كې ىشت 

ئۆيڭى  ئوۈتۇر نااىاد قۇيۇلادن ، بەك كوىد ھەم چوڭ ئى  بۇ ئۆ  
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ماديىادق مەش قادر ىادققاد بۇالرى  قىشااااتىن چىقى االي  ادى ەك ئەمەس 

لې ىن بدلىالر ىەچچە يى   ن بى   مۇشااۇى اق ۈۇرمۇشااقد كتىتپ ، ئى  

قۇياادش ىەيزە بۇي  . كەۈ ەچ ە بۇ ئۇالرىىاا  ىىژاادلىاااد كى مەيتت 

ۋاقتىىۇ بولۇپ قدلادن «  ار ئويڭدي  ادنباد»بادلىالرىىا  ، كتۈترقلا  

ۈى ال ۈۇىۇر د ، بدلىالر شااااۇك بولۇپ قدلادن ۈى ال ۈۇىۇر د قدر   . ئى  

دوساااات  ھەيا ەربەگڭىا  ئۆلتم  بەكال ئېاى  كەلگەن بولادچقد ئۇىى  

مۇراسىى ى  ڭ  ئوب ان بى ىىگەچ ە -ئتستىگە مېژى  ئۇ  تىشڭى  قدئى ە

دس ىققد بى ىىىە د ژەلىە  يېڭى ا ۈۇر دن چىقى-ئۇ بتگتن بد ار د چىقىش

يوسۇىالر د پىششىق –پدششدىدىىۇ بۇ ىىل قدئى ە . پدشاشادىدىاد قدر   

بولىىادچقد بدشااتد بى دەم جىم بولۇپ قې ى  ئدى  ن ۈى ال ۈۇىۇر د قدراپ 

 :ئېژتت 

مەن سااااد د بى  گەپڭ  ئۇ مى  ن ، بولاۇلۇق بول  ، ۈى الىادن -

بۇ ئىشااااتىن « بد ار ئويڭدي  ادن»بىز ئەم   ، بى   ئېژتدلىد  كەلگەن

-بدلىالر پدشاشدىدىڭى  بۇ سۆ    ن ھەي ان بولۇپ بى  –قول ئت ەي  ! 

 .  بى  گە ئەجەب ىڭى  قدراشت 

ساااات  ڭ  داۋامالشااااتۇرد   -، سااااى ەر ھەمىىڭالر كۆردق الر -

بىزىى  ، كويالردا پادۈىاد  يترقيا م-رمسااااالر كوچاد -پادشااااشاااادىادن

 ،ئەكنىچە ئۆ  مەھەل ىنى ە ئۆ   قىنى ى  يترمەكتەئددەم ى  ىىز بولند 

 بىزىى ، ساادرايالرىى  ھەمىىناا  رمسااالرىى  قۇلىاد ئۆۈتپ بول  -بىڭد

ئااددەم ى  ىىز ئۇالرىىاا  ئۆي ى  ڭ  ۈااد  الياا  ااادن ئىشاااا ەمچى ەرگە 

، بىز يەىە مۇشااااۇ بىچدر  ەرىى  يدىچۇقىاد قول سااااۇىناااادق، ئديالى  

، كويالر اد چىقىا  قدلىدسااااىۇ–كۇچاد ئۇالرىىا  بادل ى   يەىە بىزدەك 

مېڭىڭچە ھەي ەربەگڭى  ئدىى ەۈ ى ىڭ  يدىشااا  بولناااۇن دېناااەك بۇ 

 !ئىشتىن بدل مرراق قول ئت ەي  
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ئۇىىڭاد بەكال ، ۈى ال ۈوىۇر پدشاااشااادىدىاد بدشاااقىچە ئدم اق ئى  

، ئەمىناااە بىز قدى اق جدن بدقىىىز»ئۇ پدشاااشااادىدىاد، ھۆرمەت قىالۈت 

  .د گەى ەك بېشىڭ  كتۈترقپ قدر    !«ېژتقىنيدىش  چدرەڭ بولند ئ

ئۆيتم گەرچە بەك ، بتگتى  ن بدشااااالپ بىزىى  ئۆيگە كىتەي   -

، قىشاااڭ  ۈو ىد  چىقى ۋالىىىز، چوڭ بولىىناااىىۇ بۇ ئۆي  ن يدىشااا 

 .  قدل   گەپڭ  ئۆيگە بدر دى ا د ژىشەي  

چتى   بدلىالر ئۇى  بەك ، پدششدىدىڭى  سۆ   بدلىالر د بەك يدقت 

ئۇىى  ئۆ لى  ڭ  يدىش  بى  يولاد بدشالپ ، قدبى ىژەۈ ى  دەپ بى ەۈت 

شۇ د ئۇالر ئتمى  بى ەن ۈى ال ۈوىۇرىى  ، مد دالي  ادى ىقىاد ئىشاىڭەۈت 

 . كۆ  گە قدر   

ىەرسااى ى  ىىزى  ، پدشااشاادىدىڭى  د گىڭى ەك بولنااۇن، بۇپتۇ -

 دشااشاادىدىاددې   ۈى ال ۈوىۇر پ –يىاىشااتۇرمپ ئۇىى  ئتيىگە بدراي  ! 

 .  ئىشىڭىش ىە     بى ەن قدراپ

ھۇيا  د گتچە يى ۈى ى  مد لى   كۆرقىتپ قدلادن -بادلىالر ھاديڭ 

لۇققۇلى  ڭ  بى  -كۆرپى ى  ڭ  يىاىشااااتۇرمپ باادرچە الققۇ –يۇۈقاادن 

   .چدقىنىڭى  كدمى   يوق كوىد بى  قول ھدرۋ نىاد بېنى  ۈەيژدر بول  

ئۆ  ، تيىگە يىتى  كەل  ئۇالر ئۇ مىاد قدلىد  پدشاااشااادىدىڭى  ئ

جەمئىي ئتچ ئېاىز بولۇپ پدشاااشااادىدن ئۇالرى  ئدۋۋال مېھىدىۋدىىناااىاد 

، ئۇالر بۇ ئتيىگە كى    كۆ لى  گە ئىشااااىڭەلىە  قدل  ، بادشاااا ىا  

ۈادمڭىا  بى  ۈەر پىگە قۇيۇلاادن ئۇ من كىتدب جد  نااااىڭى  ئىچ  لىق 

ى   ەم ەر ئۆيڭگى-سۇپىاد سې ىڭادن    چد، كىتدپالر بى ەن ۈولادن ئى  

-مېھ  ، پادكىزلىقىااد مادساااا ىشااااىا  كىشااااىگە بى ىىال ئد اد  ى ڭ 

بدلىالر بۇالرى  كۆرقپ ئت لى  ڭى  . ئىناااانااااىق ىقڭ  ھې  قى  مراۈت 

بە ەى ى   ئادياىا  ن چىقىا  قادلادن ، ۈۇرقىا  ن ىىجىال بولۇشاااات 
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 ەن بە ەى ى   يى ۈى ى  كەۈ، پۇۈڭى  بدرمدق ى  ڭ  ئدساتد ۈىقىۋې ىشت 

بە ەى ى   ئااد  ى  ڭ  ،  ى  اا  ن چىقىاا  قاادلااادن ۈىزلى  ڭ ۈاادمباادل

 . . . يۆگەشت 

پدشااااشاااادىدن بدلىالرى  بدشااااالپ ئۆ  ڭى  ھۇج  نااااىڭ  ئدى  ن 

ئدشۋدىد بى ەن مۇىچد ئۆ  ئوۈتۇر نى  ن ۈدم . ئدشاۋدىىناىڭ  كۆرسەۈت 

دڭ ۈ-بى ەن ئدي   ادن بولۇپ بدلىالر مۇىچىڭى  ئىشااااىگىڭ  ئېچى  ھدڭ

ۇدد  شەھەرد    چوڭ ھدمىدمالر د ئوىشدش ىدھديىت  مۇىچد ى، قدل  

-پۇر چدق-ئۆلچەم ى  يدساااادلادن بولۇپ چى ىشااااى  يۇيۇىى  ادىاد پدر

چۇق -بۇى اق چدق، چۇقتىن يادساااادلاادن ئى    داس قۇيۇلاادن ئى  

 .داسااااڭ  شااااەھەرد    كادۈتد بديالرىى  ئۆيى  ڭىۇ ۈدپقى   بولىديتت 

 .  قدر    بدلىالر ھەي ان بولۇشۇپ پدششدىدىاد

، بى  ڭ  ئدىدم ئىشاااا ىتەۈت ، بۇالرى  ئادىادم ۈەيژادر قى ا مر دن -

دې   پدشااشاادىدن بدلىالر د  –. . . بى  ڭ  مەىنااۇس مەن ئىشاا ىتەۈتىم

ئەم   ساۇ ئىنانىتى  ھەمىىڭالر ىۆۋەت بى ەن مدۋم بى  داستد  –قدراپ 

 !ئدى  ن بد ار د چىقى  ىەرسە سېتىۋالىىىز، يۇيۇىىڭالر

ھۇ د ژىشى  بى دەم ە مەش ە ئوت قدالپ سۇ ئىننىتى  -بدلىالر ھە

ۈى ال ۈوىۇر پدشاااشااادىدىڭى  بۇ . ىۆۋەت بى ەن يۇيۇىۇشاااقد بدشااا ى  

ھەشااااەمەۈ ىاا  ئتيىگە قاادراپ كۆ  ئاادلاا  اا     بۇ ئىشااااالرى  ۈااد ا 

 .  چتشىڭەلىى  

ئۆيت ڭىاا  بۇىاا اق كاادۈتااد ئى ەى ى ىڭ  ، پاادشااااشاااااادىاادن -

ى  داسااااتىال يۇيۇىىڭالر دېگەن باادياادم باادلىالرى  بۇ ب، ئوي ىىاادپتىىەن

دې   ۈى ال ۈوىۇر پدشاااشااادىدىاد  -ساااەۋەبىڭ  دەپ بەرگىڭە؟، ئى   

 .  چتشەىىەس ى  ىە     بى ەن قدراپ

ئۇ ھەر ، ئدىدم كىچى  چېاىى  ن بدشاااالپ شاااۇى اق ئۆگەۈ ەن -
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قېتىم يۇيۇىى  ادن ساااتيتمگە ئدلتۇن ۈى الد ن بى ى  ۈدشاااالپ قۇيدۈت  

، ساەن ئۆ قڭ ئىش ىتىنەن دەپ ئەركى ىتەۈت  ھەم ە بۇ داساڭ  پەقەت

 . . . ئدىدمڭى  روھ  قورمىىىنۇن دەيىەن

قدر اىڭد ، سااااەن مد د ئۆ قڭ ۈو    ىق ھېچڭىىە دەپ بەرمى    -

 ىىىدىچە سى لىق بدال سەن؟

بۇ مىڭى  ، سااااەن چوڭ بولاادىا ا قادل   گەپڭ  دەپ بى  ىەن -

 . . . مەىىۇ ئېژتىد ، ئد اىچە سەن سور ىىاىن، ئدىدماد بەرگەن ۋەدەم

، ئەم   ىېىە ئىش قى ىىىز، بۇپتۇ پدشاااشااادىدن مەن ساااور ىد  -

 پىالىىڭڭ  د گىڭە؟

 كىچەك ى   بەك-كىژىم، كۆرپى ى  -قدر ناادم بدلىالرىى  يوۈقدن -

 ئدى  ن، ئادلا   بى ەن بۇالرى  ئدلىدشااااتۇر ۋ تەي  ، كوىى اپ كىتىپتۇ

 ق قدى اق بۇالر؟بى ە ۈىجدرەت يولىڭ  ۈۇۈند، ئويالپ قدل  م

ىېىە دەي  ادىناەن پدشاشادىدن! بىزىى  ئتىچى ى  دەسىديىىىز  -

يەىە كى ى  بىزىى  ئو    ىق قى ىشاااتىن بدشاااقد ھۆىى  ىىز ، بولىىناااد

 بولىىند قدى اق ۈىجدرەت قى ىىىز؟

ز بى، پەقەت سى ەر گىپىىگە كى سە الر، دەساىديى  ن  ەم قى ىد -

 !ئىشڭ  قديتى  ن بدش ىژداليىىز

 ال ۈوىۇرىى  كۆ  گە پدشااشاادىدن ۈېۋىىۇ سااى لىق كۆرقىتشاا ە ۈى

 .  بدش ى  

سااەن ، بدلىالر يۇيۇىۇپ بولنااۇن، مۇى اق قىالي   پدشااشاادىدن -

ئۇىى  ئتستىگە سەن ۈوال كىتدب ، يدشاتىىۇ كتچتىىۇ بىزىى  ئدل  ىىزدا

مۇئەل ىى ەكال گەپ قى ى   ەىنااەن شااۇ د سااەن بىزگە ، ئۇقۇينااى ەن

بدلىالر بەكال ، سااااىڭى  سااااىز قى  بويىچە مد دي   بىز، ئادۈادمدن بول
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ئۇالر د مەن دە  بولىىنااد ئى    كتى ە ئۆيت ڭ  ىدرابىگە ، چدپتى ەش

 قدى اق؟، ئديالى مرۋېتى م

پدششدىدن  -مەن ئدۈدمدن بولنادم ساىڭى  ئدچچىاى  كەلىەم م؟  -

 . ۈى ال ۈوىۇرىى  كۆ  گە ۈى ى ى  قدر   

 ى  ن ئېژتىۋاۈقدچقد ئۇىى  چى ايى ا ۈى ال ۈوىۇر بۇ گەپڭ  چىن د 

 .  قى چە ئۆ گى  ش بولىى  

، مد د ىەت ئۇقۇشاااڭ  ئۆگەۈ ىن، مەن ئى  ىڭچ  ئدۈدمدن بۇال  -

 ،ئەۈتىگەن ۈۇپ اق بېشاااى ا ئۇقۇ دن قى ائىتىڭڭ  مد د ئتگىتى  قوياىن

 . . . بەك يېقىى ىق ئى ەن

 . پدششدىدن كتلتپ كەۈت 

قدئى ە بې ىتى  ۈت قم ئىچى ە بىز ، بۇپتۇ شااااۇىا اق بولنااااۇن -

، ئەۈى  ن بدشااالپ مەن سااى ەرگە ىدمد  ئۇقۇشااڭ  ئۆگىتە ، يدشاادي  

 ،كتى ە ۋاقى  چىقى    بدلىالرىى  ھەمىىنااىڭى  ساادۋاد ڭ  چىقى اي  

، كېژىن بدلىالر د كىتدب ئوقۇش ۋە  پىناااا  قۇيدي  ، بۇ ئدساااادن گەپ

، ددەم ئەمەسئاا-مەكتەپ ۈەربىژناااا  ئااداللىىااادن ئااددەم»ئاادىاادم دائىم 

مەكتەپ ە كى ەلىىگەن ئااددەم كىتاادب ئۇقۇشااااڭ  ئۆ  گە ئتچ ۋاق  ىزا 

بولىىناااد ۈى   گەى ە ئدلالھڭى  ، يىگەى ەك ئددەت قى ىۋې ىشااا  كې ەك

دوساااات ى    گەپ ئد المۇ ، دەيتت « ئدل   ا كت   كور بولۇپ قۇپى م

 ۈى الىدن؟

ڭىناااا  شااااۇ ى، بدلىالر گىپىىڭ  ئد الي م، ئۇىىڭا ا چدۈدق يوق -

 بۇالرىى  چىقىىىڭ  قدى اق قى ى  ۈت لەرمىز؟

مەن ئىشااا ىگەن يەردە ئىشاااچ  كەم ، ئەم   بۇى  د ژىشاااەي   -

قدر نادم شەھەردە ئى    ىىل ئىشتد ، ئۇ يەرگە ئددەم ئدلىدي م، ئەمەس

ئااددەم قىناااا ەن بى   گېز اا  ساااادۈىاا  ااادن ئىش يەىە بى   ئاادياادغ 
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چتشااااتىن بۇرمن ، يىڭى  بدلىالرىى  ئديىا ، ماديالي  ادن كەسااااىپتە

كويالردا ۈوۋالپ يترقپ ساادۈدي   چتشااتىن كېژىن مۇقىم -گېز تڭ  كۇچد

پ مەن ھىندپال، بى  يەردە ئولتۇرمپ گېز   سدۈقدچ مديالمچى ىق قىالي  

 سىڭىڭچە قدى اق؟، بىز ھەرگىز   ژدن ۈدرۈىديىىز، بدقتىم

ر مىڭى  ساااد د دەي  ادن يەىە بى  گېپىم بد، ىېىە د ناااەڭ شاااۇ -

 دەيىۇ؟، ئى  

 !ئېژتە -

 .  ۈى ال ۈوىۇر ھۇج  ڭى  ئىشىگىڭ  يېپىۋەۈت 

ن سااە، ئۇكد بولۇشاادي  -گېپىىڭى  بى   ئى  ىىىز ھەقىژق  ئدكد -

 بۇىىڭاد مدقۇل دەمنەن؟، ئۆلنەكىۇ ۈەڭ ئۆلەي  ، مد د ئدكد بول

 ئى  ىڭچىنىچۇ؟ -

 !ئدل   بى ەن گىپىىگە جدۋاب بەر قدلاىڭىڭ  ئدى  ن دەيىەن -

ھااد  ا  ھەر ئى  ى ىىىز يۇيۇىۇپ چىقىاا  قۇرئاادن ، باولىاا م -

ئەم   قدلادن گەپڭ  ، ئۇكد بولۇشاااادي  -ۈۇۈۇشااااۇپ ئدلال  يۇلى ا ئدكد

 !د گىڭە

 . . .يەىە بى  ، گىپىىىزگەپ ئەمىنە -

 !د گىڭە ئددەمڭ  ۈەقە  ا قى ىد  -

  !ھەي ەربەگڭ  ئېتىۋەۈ ەن رمسڭ  ئۆلتترقۋېتە  دەيىەن -

ى  پوچى ىق بى ەن گەپ قى ى  ادى ىقىڭ  بى ەۈت  پدشااشاادىدن ئۇى

بى اق بۇ قېتىم ئۇىىا  ۈەلەپپۇ  ا  ن بى ىىال سااااەمىىىژ ىا  چىقىاا  

پادشااااشاااادىادن ئېھتىژادت قى ادى ەك ئى    يدىاد قدر ۋېتى  ، ۈۇراۈت 

 :بېشىڭ  ئۇىى  يېڭىاد ئەكى ى  پىنى الپ گەپ قى   

دە  دەپ  مەىىۇ شاااۇى ، كۆ  تم     گەپڭ  قى     ۈى الىدن -
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بۇ بەكال ىەۈەرلىاا  ئىش ، بىزىىاا  قولىىىزد ن كې ىاا م، ۈۇر اادن

ھد   چە ئى  ىىىزىى  ئدر نااى     مەىپىژەۈ ى  بولناااۇن ھېچ ىىگە 

بىز چوقۇم ھەياا ەر بەگڭىاا  ، مىڭىاا  ئېاىز ىاااد قاادر اىن، ۈىڭىاادي  

 !قىندسىڭ  ئدلىىىز

 نئدى  ، ئۇالر بۇ گەپ ەرى  د ژىشااى  ىدھديىت  ىۇشاادل بولۇشاات 

يۇيۇىۇپ چىقىشاااى  پدشاااشااادىدىڭى  ھۇج  ناااى ا ئى  ىژ ەن ئدي  م 

-جەيڭدمد دا ئولتۇرمشااااۇپ پەس ئدۋا دا قۇرئدىڭ  قۇچد الپ ۈۇرمپ ئدكد

 .  ئۇكد بولۇشت 

   .ۈى ال ۈوىۇر بدلىالرى  يېاى  مىھىدىۋدىد ئۆي ە قىنقد يېاىن ئدچت 

باادلىالر! بىز بتگتىاا  ن باادشااااالپ باادشااااقىچە ئۇسااااۇلاا ا كتن  -

، ۈت قماا ە ياادشاااااديىىز–بۇىاا  ن كېژىن ھەمىىز قاادئىاا ە ،   ىىزئۆۈ ت

ئۇ بۇى  ن كېژىن بىزىى  بدش ، ۈت قمڭ  ئدكدم پدشاااشااادىدن چىقى   م

، ھەمىەي ەن ئۇىى  گېپىڭ  ئد  ىشااااىىىز كې ەك، ئادۈادمىڭىىىز بولىا م

ئااد  ىىىااادىالرى  ئۆ ەم كوىااد قاادئىاا ە بويىچە جااد االشااااتىن سااااى  اا  

 ئد  ى  ڭالرمۇ؟، نقوشۇى  ن ھەي ەپ چىقى  ىە

 !ئد  ى مق -

 .  بدلىالر ئتى تك ئدۋا دا ۈەڭ ۈوۋالپ جدۋاب بەرد 

دې   ۈى ال ۈوىۇر  –ئەمىنااااە قادلا   گەپڭ  ئادكادم د نااااۇن!  -

 . پدششدىدىاد كتلتپ قدراپ

 ،بىز ئەم   ۈت قمگە كۆىىىىشىز كې ەك، شۇى اق بولنۇن بدلىالر -

مىىىىز بۇىىڭااد كتىتپ كېژىن ھە، بادشااااتاد ھەمىىڭالر ااد ئېاى  كې ىا م

 گېپىىىز گەپىۇ؟، كىتىىىز

 .  دې   بدلىالر جۇشقۇن ئدۋا دا –گېپىىىز گەپ پدششدىدن!  -
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كى ەك ى  ڭ  -بى  ڭچىاا  ن ھەر قاادىاا اق كىشااااىڭىاا  ىەرسااااە -

بىز گەرچە ، بى  ىىزى  لەقەم بى ەن ئاادۈىىااديىىز-بى ، ئو    ىىااديىىز

  ىىزى  ھۆرمەۈ ىشاااىىىز يىتىم بولنااادقىۇ ئددەم بدلىنااا ! بىز ئدۋۋال ئۆ

 ،بىز ھەمىىىىز بتگتى  ن بدشاالپ بى  ئدئى ە كىشى ى   بول مق، كې ەك

چتشااەى  ڭالرمۇ؟ ، شااۇ د ئۆ  ئدل  ىىز د ئىۋتىژدر  ھەر  ەت قى ىديىىز

بدلىالر ىۇدد  كىچى  ئەس ەرلەردەك پدششدىدىڭى  ھەر بى  سۆ  گە  –

 . . .ئى  ىڭچى  ن -بېشىڭ  لىڭىشتى  مدقۇل ىقىڭ  بى  قرقۋاۈدۈت 

پادشااااشاااادىادن بۇ ۈت قم ەرى  ئادل  ن ئدال يېز   يددلىۋالادى ەك 

باادلىالر باادشااااتىن ئاادىى   ۈت قمگە ، بىاىاادالل ئاوۈتۇر اااد قوياا  

ۈى ال ۈوىۇر بى  ڭچ  بولۇپ ، بوينااااۇىىا  اادى ىقىااد ئىپاددە بى  قرد 

يدىچۇقى     يې  م بولادن سااىگدر   قېپىڭ  چىقى    يەرگە ۈدشااالپ 

بدشاااقد بدلىالرىى  يېڭى ا ساااىگدرت بولىىناااىىۇ ، بى ەن يەىچى  پۇۈ  

لې ىن ئۇالر چو الرى  دوراپ ۈدمدكد چې ەۈت  شااۇ د ئۇالرمۇ ئت لى  ڭى  

ۋەد نااىڭ  بى  قرقش ئتچتن ۈى الىدن دەساانااىگەن سااىگدرت قېپىڭ  

 .  ۈەڭ دەسنەش ە بدش ى  

ئۇالر كوىااد قول ، شااااۇىاا اق قى ىاا  كىچىاا  يېاىن ۈتگىاا  

     يوۈقدن كۆرپە قدۈدرلىق ىەرسااى ەرىىىۇ چتشترمە  بد ار د ھدرۋ ناى

پدشااشاادىدن ئۆ    ن بدشااقد ئدلتە بدلىڭى  قىشاا ىق ، ئدل   اپ مېڭىشاات 

 ئادى  ن، قۇالقچىنااااىاىچە يېڭى ىا  -كىچەك ى  ڭ  ئادياىا  ن-كىژىم

ە كۆرپ-كۆرپە سااادۈى  ادن جدياد بې    ئدلتە كىشاااى ى  يوۈقدن-يوۈقدن

بدلىالرىى  ىوش ، يېقىن پتۈتن سااااودا ۈتگى  كەچ ە . سااااېتىۋال  

 . بولاىڭى  ن ئد ىز  قۇلىقىاد يەۈت 

ئۇالر ئۆيگە قديتى  چىقىشاااى  پدشاااشااادىدىڭى  كەيڭى  ن ئۇىى  

ھەركىاتىڭ  دوراپ شاااااادم ۋە ىۇپتەن ىاادمااد لى  ڭ  ئۇقۇپ بولاىچە 
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ئۇالر ، قد اى     ۋاراقشااااى  قديڭدۋاۈقدن گتشااااىۇ پىشااااى  ئتلگترد 

سااااد ۈوياۇ  دى  ن كېژىن ئۆم       ئۇىتۇلاۇسااااىز بۇ قورسااااىقىڭ  را

ىۇشاااادل ىق مىڭۇۈالرد ن ھديدجدى ىڭى  ىې   ئۇ مىاىچە پدرا  ىشااااى  

 .  ئۇى ىىى  

مىھىدىۋدىد ئۆي     قدۈدر سااااې ىڭادن يېڭ  ھەم يۇمشاااادق يوۈقدن 

كۆرپى ەر بادلىالرىىا  ئۇى ىىىاىڭىااد ئۇىىىد  ئۇالرى  شااااى  ن ئۇيقىاد 

پدشااشاادىدن ئۆ  ڭى  ھوج  نااى ا ۈى الىدن بى ەن بدشااالپ كەۈ ەى ە 

 .  ۈېۋىچە پدرا  ىشى  يېتىۋاۈدۈت 

مەن ساااد د ئۆمتر بۇي  قەر  ، ساااىڭ  بەكال چىقىى ار قى ىۋەۈتىم -

دې   ۈى الىدن دەر ز   ن ۈولۇن بولۇپ كۆرقىگەن  –پدشااااشاااادىدن! 

 .  ئدياد قدر اىڭىچە

مىڭ   ھې ىق  كتى  سااااەن جېڭىڭڭ  ۈى ى ، ئۇىا اق دېىىگىن -

ئۇ يەكچەشااىە مىڭ  ئدلالقدچدن ئۆلتترقۋەۈ ەن ، قۇۈۇل مرمىادن بولناادڭ

دې   پدشاااشااادىدىىۇ ۈولۇن ئدياد -. . . مەن ساااد د قەر  ۈېۋ ، بۇالۈت 

 .  قدراپ ئۇلۇق كىچى  ۈىڭاىڭىچە

بۇ كتى ەرى  . . . ياادق ھەياا ەربەگ. . ھەياا ەر ئاادلتە قول ياادق -

ئۇ قديناا  كتى  ئدىشدم ا ، كۆرگەن بولناد قدىچە ىوش بولادن بۇالۈت 

ۈۇ ۇپ كېتىاا   اد  ئۇى ىژاادلىىااادن ئىاا   ئۇ مەىاا  ن بىز قاادچاادىىۇ 

، ئىناااناااىق يوۈقدى ا راھەت بى  يېتى  بدقدرمىز دەپ ساااور ادن ئى  

 . . . ئۇىىڭاد بەك ئىچىم ئد   ژ م. . . بىچدرە

 .  ۈى الىدن سۆ لىۋېتى  كۆ  گە يدش ئدل  

بىز ئەۈتىگەن بى  ، دنئااددەم دېاگەن ھاۆل ىەرسااااە ۈى الىاا -

كەچتە بولنااد يەىە كتلتشااتپ ، قې  ڭ  شااىىىزى  يەرگە كۆمتپ قوي مق

 ،بىز ۈېۋ  ئتلتمڭى  ىېىە ئى ەى ى ىڭ  ئوب ان بى ىەيىىز، ۈدمدق يى مق



240 

 . . . ئىچىڭگە بەك ئې ى  كەۈىىگىن

 ،ۈتىتگتى   مەي اى ا بى  قدىچەي ەن ئۇ ئەب ەىڭ  ۈۇىىۋاپتى ەن -

ۈتركىەىىنااااتدىڭى  ، ھەربىي بدشاااا ىق ئى ەى ى ىڭ  ئۇالر ئۇىى  چوڭ

   .پتۈتن پدىتى ى  ڭ  ئدشۇىى  سېتىۋالى  ادى ىقىڭ  ئېژتىشت 

ئااۇ ھەربىااي ۈااۇرمپ پاادىااتااد بىاا ەن . . . پاادىااتىااالرىاا  -

   .پدششدىدن جى د  بۇرملۇپ ۈى الىدى  ن سور    -ھەپى ىشەم   ەن؟

ى  بولادن ئۇالرىى  د ژىشااىچە پدىتد شااى كىت  ىدم ا ھۆكتمەۈڭ -

، ئۇالر ئۇى  بى ى   ەن، بى ەن ئەمەلىژەۈتە مۇشااااۇ ئەب ەىڭى  ئى ەن

 سىڭىڭچە ئۇى  پدش قى ادىڭى  پدي  ن  بۇالرمۇ؟

ئۇالرىى  ، پادش قى اادىڭىا  پاديا  ناااا  يوق، يادق ۈى الىادن -

ئۇالر ىەقڭ  شااااۇىاا اق دەپ ، راد ئودا ئېژتقاادى ى   پتۈتى ە  ياادلااادن

ىدۋادا ئۇ ھەربىي ، رمساااالرىى  قۇلى اسااادقچ  ئى ار ناااىىۇ ، ئدل اي م

تن ئۇ پتۈ، بولناد ئۇىى  بى  بدلىڭ  ئېتىۋېتىش  ھېچقدىچە ئىش ئەمەس

 . . . شەھەر ىەلقىڭ  ئېتىۋاۈنىىۇ ھېچ ىم ئۇى  سور ىدي م

بۇ بد ار د مەسئۇل سدقچىالرىى  ، د گىڭىڭاۇ راستىى ىن دەيىەن -

دن  ابو  بى  رمس بدشااا ىق  ئەۈى  ن كەچ ىچە ۋوۈ د ئىچى  يترقي  ا

جىق -بەرگىڭىىڭ  ئااد ، ئۇ مەىاا  ن ھەپتىاا ە بى  پۇل ئاادالۈت ، ئىاا  

  بۇ مەىپىژەۈ ى ڭ، د ىە  يدىچۇقىاد ساې ى  بىزى  كۆرمەس ە سدالۈت 

كدلالم ا ئۆچ ، قدى اق قى نااادق بۇالر. . . بتگتن ساااد د دەپ سااادل  م

 . ئې ىشتىن بى ەك ىىژدل يوق

ھد   چە مۇشااااۇى  بولنااااىىۇ قى ى  ، كدلالماد بى  ئدمدل كەل   -

 !بدقدي   ۈى الىدن

قۇرئدىڭى  ئدل   ا يدمدن بولىدم م؟ ، مىڭ  قدچدن ئۇكدم دەرسەن -

 د گىڭە قدى اق ئدمدل ئۇ پدششدىدن؟



241 

، قۇرئادىڭىا  ئادلا  ا ا ئەمەس ئادلالھڭى  ئدل   ا دېگىن ئۇكدم -

 !سەىىۇ پدششدىدن د ىە  ئدكد د گىڭە مۇى اق

قۇالق ى  اد پىناااى لىشاااى  ۈدپقدن ئدمدلى  ن  ئۇالر كتلتشااا ىڭىچە

 .  ىوش بولۇشۇپ ئۇىالپ قې ىشت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەن ىدمد  بدم اۈڭى  بى  ڭچ  ئە اىى ا پدشااشاادىدن 

ئورىىا  ن ۈۇرمپ مېھىاادىۋادىىاا     ۈتىتگتن كەچ قويااادن مەشااااڭىاا  

ۈى ال ۈوىۇر ئۇىى  بۇىچە ، كتلىناااىڭ  ئې ى  ئوت قدالشاااقد بدشااا ى  

ئۇ پدشااشاادىدىڭى  بدلىالر ، كېتى  ادى ىقىڭ  بى ىەيتت سااەھەر ۈۇرمپ 

يدۈقدن ئۆي ە ىېىە ئىش قى ىۋاۈقدى ىقىڭ  بى ىش ئتچتن يېڭ  چدپىڭىڭ  

 . يېپىڭچدق ىاىڭىچە مېھىدىۋدىىاد چىقت 

دې   ۈى الىدن  -بۇىچە سااااەھەردە ىېىە قى ىۋاۈىنااااەن ئدكد؟  -

 .  مەشتى   ئوۈڭ  پتۋلەۋاۈقدن پدششدىدىاد قدراپ

دې   پدششدىدن  –ئۇالر ئوياۇىۇپ كەۈىىنۇن! ، ەس گەپ قىلپ -

 . ئدۋا  ڭ  پەس ەپ

سااااەن ھەركتى  مۇشااااۇىا اق ۋاقىتتد ئورىۇ   ن ، ھە بى ا  م -

دې   ۈى الىدن ئدۋا  ڭ  پەساا ەپ پدشااشاادىدىڭى  يېڭىاد  -ۈۇرامنااەن؟

 .  دو اىژى  كى ى 

تى  مەن ۈۇ ۇلۇشۇم  ال ئدىدم مىڭ  بدش ئە اى ا ئوياى، شاۇى اق -

ئەق ىىگە كەلگەىاا  ن بى   بۇ مااد ااد ئااددەت بولۇپ ، كۆىاا قرقپتى ەن

مەن ئە ەن ئادۋا   چىقىىنااااىىۇ مۇشااااۇ چاد  ا ئوياىڭى  ، كىتىگ ىا 

 .  كىتىىەن

، بىز كتن چىققۇچە ئۇىالپ كتىتپ كىتىپتى ەىىىز. . . ۈاوۋۋا -

بۇى  ن كېژىن ھەركتى  ، مۇسااااۇلىدن بولىدق شااااۇىچە جدپد ئىشاااا ىڭد

  ا ۈۇرام مق؟مۇشۇى اق چد 



242 

كتن چىققۇچە ئۇى ىااادىالر ئۇ دمىژااددا ئاادلالھڭىاا  ، ئەلۋەۈتە -

 سد د ئېاى  كې ەم   ەن؟، ئدىدم شۇى اق دېگەن، جدمدلىڭ  كۆرەلىەي م

 !ئۇيقۇمىزد ن ئويادىىدق ۈەس ەن شۇ. . . شۇ. . . يدق. . . يدق -

كېژىن مەن ئويادۈىىندمىۇ سەن ئۆ قڭ بىزى  ، كتىتپ كېتىناەن -

 !ىتى  ادن بولۇپ كىتىنەن ۈېۋ ئويا

ئۇالر كتلتشاتپ ئولتۇرمپ پدرا  ى  ڭ  قى ىشى  بولاىچە مەشتى   

پدششدىدن ئوۈۇى ا قدلىادن ئوۈڭى  ، ئوت گۆركى ەپ كۆيتش ە بدش ى  

 .  چو   ئتچتپ بولاىچە گترجەكڭ  ئې ى  كۆمترىدىىاد چې ەۈت 

ۈىز چدپناادن ھە  ئورىۇ الرد ن ۈۇرم الر! . . . ھە  بدلال ! ھە  -

دې   ۈى الىدن الي ەك ئۇىالپ يدۈقدن  –ۈۇرم الر! ىدمد  ۋاقت  بول   ! 

 .  بدلىالرى  قۇل  بى ەن ىۇقۇپ ئوياىتى 

بدلىالر ئۇىى  گېپىڭ  ۈىڭشدش ئۇيدقتد ۈۇرسۇن بى  بى  گە پۇۈىڭ  

ۈدالد ن كى گەن پدشااشاادىدن بۇ . ئدرۈىشااى  ۈېۋىىۇ ئۇيقىاد كېتىۋاۈدۈت 

 . كتلتپ كەۈت ئەھۋالڭ  كۆرقپ 

بتگتن دەساااا ەپ   كتى  باادلىالر ، ھە  بولاا   ئويااادۈىىاىڭااد -

پدشااشاادىدن  –ىدمد  ۋاقتىاد يېقىن ئوياىتدي  ! ، قدىاۇچە ئۇى ىۋالنااۇن

 .  شۇى اق د گەچ گترجەكتى   كۆمترى  مەش ە شدرقى  تى  سدل  

ىدمد  ۋاقتىاد يېقىن ۈى الىدن بدلىالرى  شاادپىالق ىادىچى ى  قى ى  

بدلىالر ئەسااڭىشااى  ئورىى  ن ۈۇرمشااۇپ ۈدھدرەت . بى  ئويادۈت -ۇبى م

ئدلاى   مد ادى ا پدشااشاادىدن ئۇالر د ۈدھدرەت ئې ىشااڭى  ئۇسااۇل ى  ڭ  

شااااۇىا اق قى ىا  يەۈتە بدال دەساااا ەپ   كتى  ، ۈەپنااااى   ئتگەۈت 

مەسااااچىت ە چىقىاد  ئۆيا ە ىادماد  ئوقۇي  ادن بولۇپ جەيڭىىد لى  ڭ  

پدشااشادىدن سااتىڭەت ىدمىز ڭ  ئۆ  گە قدراپ ،  ساې ىشاى  ىدمد  د ۈۇرد

-ئۇقۇشااااڭ  بۇي مپ ىادماد  ئۇقۇۋاۈقادىا ا بادلىالر جەيڭدمد دا ۈۇرمپ بى 
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، بى  ڭىاا  ھەركىتىاا  ن كتلتشااااتپ كتل ىنااااىڭ  ۈوىتىتاادلىىاا  

پدششدىدىىۇ ئۇالرىى  كتلگىڭىڭ  ئد الپ كتلتپ سې ى  ىدمىز ڭ  بۇ مپ 

 .  سدل  

ئەستدىپۇرملال  شەيتدن! ، بۇ بولىى  ھد  ! . . . ھە  بدلىالر! ئد -

بۇى اق قى نااادق  -پدشاااشااادىدن بدلىالر د قدراپ ۈەىبىھ بى ەن ئېژتت  –

 !بۇ ئويڭىشى  ادن ئىش ئەمەس، يدمدن بولى م

 ،بدلىالر پدشااشاادىدىڭى  قدپدق ۈترگىڭى  ن كتل ىنااىڭ  ۈوىتدۈت 

ى تك تۈى الىادن ئد ىز اد كەلگەن كتل ىڭ  يۇۈىۋېتى  بدلىالر د ۈېۋىىۇ ئ

 :ۋاقى د 

بدشااااتد كتلگەن قدينااااى ؟ يەىە مۇشااااۇى اق ئىش بولنااااد كوىد  -

 !ىۇم  ڭىڭاد قديتىشىنەن

مۇشااۇ ۈدپتد پدشااشاادىدىڭى  ئۆ  ڭىىۇ كتل ە ، بدلىالر جىم بۇلۇشاات 

 .  ۈۇۈىۋالادن ئى  

بولاا   باادلىالر بتگتن جىم ئولتۇرمپ مىڭىاا  ىاادمااد ئۇقۇ ۇىىىڭ   -

ەۈتىگىڭ  مەسااااچىت ە چىقىد  ئتي ە كترق الر! بىز ئى    ھەپتىگىچە ئ

بۇ ھاادلىڭالر بى ەن مەسااااچىتتە چو الر بىزى  قو  ىاۇدەك ! ، ئۇقۇي  

، ئەۈىا  ن بادشااااالپ بى  ڭچ  ئە اىا ا ۈۇرمپ ىدمد  ئديىتىڭ  ئتگتىىىىز

ۈتىتگتن سااااى ەرگە د گەن ۈت قم بۇيىچە ىتۋەۈ ىشااااىاا  ئورىىىىزد ن 

ۈدمدق ، ام ۈد  الشئدر-ھويال، ساااۇ ئىناااناااىتىش، ئوت قدالش، ۈۇرممىز

 !چدۈدق يوقتۇ؟، ئىتىش د گەى ەرىى  ھەمىىنىڭ  شۇ ىتۋەۈچ  قى ى م

 .  كىچى  ئەس ەرلەر يەىە ۈەڭ ئدۋا دا ۋاقى اشت  –چدۈدق يوق!  -

شۇى اق قى ى  پدششدىدن بتگتى   ىدمد  ۋاقتى ا ئۇالر د      ىە  

لۇق ىدمد ىى  ھەركەۈ ى  ڭ  ۋە ۈدھدرەت ئې ىشااااڭى  ئۇسااااۇل ى  ڭ  ۈۇ

بى  ىدمد  ھەركەۈ ى  ڭ  قى اى   -ئدى  ن ئۇالر د بى مۇ، ئتگىتى  چىقت 
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 . . . سدل  

ئۇ بدلىالر بى ەن ىدشاااتى ىق ، پدشاااشااادىدن بتگتن ئىشاااقد بدرمى  

د قەلەمڭ  ئۇالر –قى ى  بولادى   كېژىن ۈتىتگتن ساااېتىۋالادن دەپتەر 

 . . . ۈدرقىتى  ۈتركىەن ۈى ىڭ  ئتگتۈتش ە بدش ى  

ئۇ ، ەن ۈى ىڭىاا  ھەرپ ى   ئۇىچە مۇرەك ەپ ئەمەس ئىاا  ۈتركى

چوڭ ۋە كىچىا  ھەرپ دەپ ئادي   ادچقد ئۇىى  ئتسااااتىگە بدلىالرىى  

قىز ىڭ ىق  ئادالھى ە يدىشاااا  بولادچقد ئدل  ڭى  ئتچ كتى ە كەيڭىڭى  

ۈى الىدن مۇشۇ بى  كتى  ال ، يەۈتە كتى ە سادۋاد  چىقى  بول  -ئدلتە

 .  ۇقۇيدالي  ادن دەر جىگە بدرد كىتدپالرى  ھېجىالپ ئ

ئۇالر ھەپتىگىچە ھېچژەرگە باادرمااد  ىەت ئۇقۇش ۋە يېز شااااڭ  

ئدىشاااادم ى   ، بدلىالرىى  كۆ    ئدجديى  ىوشاااادل ئى  ، ئتگەىا  

ئۇالرىى  ھەر بى   بى د ن چۆچەك كىتدپڭ  كتۈترۋې ىشااااى  ۈى الىدن 

 .  كى    چى اقڭ  مەجبۇر  ئتچترمىگىچە يدۈقى   ئۇىىىديتت 

ئادر ا  ن ۈۆت ئاد  ئۆۈتپ قەھ  تادن سااااۇ ۇقڭىا  ئورىىااد بدھدر 

ۇ ئ، پدششدىدن ۈۆمترچى ى  كدرىدىىنىاىىۇ بدرمى  ، پەسا   ئدلىدشت 

پتۈتن ۋمجۇد ڭ  بادلىالرىىا  ئۇقۇش ئىشاااا ى  اد بېاىشااااالش بى ەن 

ئۆ  ڭى  كتچ مەشاااىق  ۋە ۈىل دەر نااا ى  ڭ  ۈەك ارالشاااڭ  ئدسااادس 

 ،ھېچقدى اق ۈىجدرەت ئىشااىڭ  بدشاا ىىى  ئۇالر پىالن بۇيىچە ، قى   

   .ئۇىى  كتمتگ تك ئدلتۇن ۈى اللى  ىۇ بدر دىنى   ئد  ژىشقد بدش ى  

يوقالپ  پدشاااشااادىدن ھەپتى ە بى  قېتىم ئۇساااتد   ئەكبەرىدىڭ 

ئەكبەرىادن ۈترمى  ن چىقى  ئۇ من ئۆۈىە  ئد ىز   ن سااااۇ ، ۈۇراۈت 

، بولۇپ قاادلاا  ئاادقىاا  ااادن بى  ىىاال ياادماادن كىنااااەلگە گى  پتاادر 

 –ئەكبەرىدن كتى  ن ، دوىتۇرالرىىا  ئۇىىا  سااااەۋەبىڭ  بى ەلىى  

 .  كتىگە سىز   كىتىۋاۈدۈت 
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ىەۋرم  ئاۆۈتپ شاااااادپتۇل چىچى   ئېچى ااادن كتى ەرىىاا  بى  

ئەۈتىگڭى ە پدشاااشااادىدن قدۈدرلىق يەۈتە بدال مەساااچىت ە بدم ات ىدمىز  

دم مەسااچىتى ە ئۇقۇ ى   چىقى  شااەھەرىى  شااىىدل  قۇۋمقتى   ئدق ۈ

، ئەكبەرىاادىڭىاا  ىاادمىز ڭىاا  چىقى  اا  ااادى ىق ىەۋ   ڭ  ئااد  ىاا  

پدشااااشاااادىدن يتگترگىڭىچە بدلىالرى  بدشااااالپ بې    ئەكبەرىدىڭى  

 .  مېژىتىڭ  ۈۇپ اق بېشىاىچە ئۇ اۈت 

ئۇالر ئۆيگە قااديتىاا  كەلگەىاا  ن كېژىن باادلىالر ئۆ  ڭىاا  ىىزمەت 

بۇالر گىز   سدۈى  ادن ۋە  ،ۈەىنىىدۈ  بۇيىچە ئىشقد مېڭىشى  كەۈت 

مديالمچى ىق قى ى  ادن ۈىجدرەۈڭ  ىەۋرم  كتىى  ن بدشااااالپ قى ىشااااقد 

گېز   ساااادۈى  ادن ئىش بدشااااتد د گتدەك ئېقى  ، بدشاااا ىادن ئى  

ىەۋەرى  كۆپتترقپ ۈەشااۋ قدت »پدشااشاادىدن بۇىىڭاد قدر تد ، كەۈىى  

 ىڭ ئۇسااااۇل« قى ى  كىشااااى ەرىى  د ققىتىڭ  بۇراشااااقد مدھى  بۇلۇش

بدلىالر كىچىگى  ن يىتىىچى ى تە چوڭ بولادچقد ۈەشااااۋ قدت ، قولالى  

گېز   ، د گەىگە ھە  ال گەپ ەرى  ئادرالشااااتۇرمپ چادڭ چىقى  ۋەۈت 

ئۇقۇمدي  ادن كىشاااى ەرمۇ بۇ بدلىالرىى  ۈەشاااۋ قدت سااات  ڭ  ئد  ىناااد 

 .  گېز تڭ  قۇلىاد ئدلاۇس  كى ى  ادن بولۇپ كەۈت 

ۇالرىىاا  كتۈ ىڭىاا  ڭىۇ ياادىشاااا  ئاادياادق مااديالياا  ااادن ئىش ئ

شاااەھەر ىۇپۇسااا  ىەچچە يىل ئىچى  ال شاااى دەت بى ەن ، بۇلىۋاۈدۈت 

« سود گەر چدقى  ش»بۇى اق بۇلىشاى     سەۋەب ھتكتمەت، ئدۋمد 

د اگەن سااااىاژاادسااااەۈاڭ  كتۈترقپ چىقىاا  ئۆ  دۆلىتىاا ە جېڭىڭ  

ساادق ىژدلىىادن رمسااالرى  بۇ يەرگە كى ى  ئىشاا ەشاا ە قىز قتۇرمپ  ور 

بۇ ئدققۇن رمسااااالر . لەم ىا  ىۇپۇس يۆۈ ەش ھەركىتىڭ  قو  ىا  كت

ئتچ يى ااد قدلىديال كدۈتد بد  يدك  كدۈتد ئەمەل ار د ئدي ىڭى  بى  -ئى   

د مادى، ئۆمتر يېتىا  يىنااااىىۇ ۈتگىىەيا  اادن بادي ىقالر اد ئىگە بۇالۈت 

مۇشااۇى اق يېشااىل چى اقڭى  ۈۆرۈ ىنااى ە رمسااالر بۇ ئەلگە سااەل ەك 
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 .  ئدقت 

ەھەر ىۇپۇسااىڭى  يې  ىى  ن كۆپ ەكىڭ  رمسااالر ئىگەل ىگەچ ە شاا

پدشاشادىدن ئديدق مديالي  ادن دمكدىڭ  رمسااالر كۆپ ەك ئولتۇراقالشقدن 

رمسااااالر ھەقىقەۈەن پۇلڭ  ، جاادياا     ئاادۋات رەسااااتى ەرگە قۇر اا  

دمكدن ئورى  ئدىچە چوڭ يەرى  ئىگەل ىىىگەچ ە .  د ا  ەك ىەج ەيتت 

ۈااد   ىق  ، ر ۈەرۈىپىڭ  قو اا اش ئەۈ  ت ئۇىىاا  ئتسااااتىگە شااااەھە

بدجۋدىد قدۈدرلىق ، بد ار ۈەرۈىپىڭ  بدشاااقۇرمش ئىشاااۋدىىنااا ، ئەۈ  ت 

ئۇرمىالرد    ىىزمەۈچى ەرىىا  ئاديىا  كتىا ە يدك  ئى    كتى ە بى  

ھەقنااااىز مدي ىڭى  ۈۇر دى ىق  ئتچتن ئۇالرىى  ئورى  مۇقىم كدپدلەۈ ە 

ھد   چە گېز   ساادۈى  ادن ئىشااڭ  پدشااشاادىدن بدلىالر د . ئىگە بول  

مديالمچى ىقڭى   د گەى ەك. ۈدشاااالپ مۇشاااۇ ئىشاااقد كتچەشاااڭ  ئېژتت 

 .  پدي  ن  بەكال يدىش  بولىۋاۈدۈت 

كۆۋرقك –يول ، يېزا ئىگى ى ، بۇ ئەل     چو  اق  سۇ ئىڭشدئدت

ىىۇى  ۈۇربىنااا  يدۈقۇ مشاااتىن بدشاااالپ كىچىگ ەك  ئەۋرە  ، يدسااادش

ە بولادن بدرلىق قۇرملۇشاااالرى  رمساااالر ئۆ   يول ى  ڭ  ئىشااا ەشااا ىچ

ھۆددە ئې ى  ىدھديىت  ئەر ان ئەمگەك كتچ  بولادن يەرلى  ىەلق ەرى  

 .  ئىش ىتى  ئوۈتۇر   ن  ديەت  ور پدي ا ئدالۈت 

دۆلەت ۈەۋەلىگى     د ھقدىالرىى  مەجبۇر  ئەمگەك ۋە  پىناا  »

ىالر ھەر يى   د گەن ساىژدساەۈ ە ئدسادسەن بۇ ئەل     د ھقد« بولى م

ئۇالر بو  يەرلەرى  ، مەجاباۇر  ئەمگەكتىن كى مىگەىچى ىاا  قىالۈت 

چدقى  قىاد ئدۋا  قۇشۇپ كتچەت سې ى  « ۋەۈەىڭ  كتكەرۈىش»ئېچى  

 ئورمدىالر يدشااى    يەرلەر ۈې   اۇ د كى گەى    ، ئورمدن بىڭد قىالۈت 

ۈاادل ئاادلتە »بى  كېچىاا  ال  بۇ يېشااااىاال جەىڭەۈڭ  رمس ئەمەلاا ارلى  

يەى  رمس مى  ىتىاا  ن بولااادن « ۈەرىەمەك ە ئاادلتە مو يەرى  بى ەۈت 
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 د ئۆۈ ت قپ « ئى ىىي ۈەرەقق  قى  مر شاااا »د ھقادىالرىى  ئدۈدلىىش 

 .  بى ەۈت 

، قى ىشقىىۇ پېتىڭدلىديتت «  ى »بۇى اق ىدھدقچى ىقڭ  كۆرگەى ەر

 رمىادنال قى ى  سدل  ىۇ ئۇىىڭاد ۋەۈەىڭ  پدرچىالشقد ئۇ«  ى »ىدۋادا 

 .  مى  ەۈچ  ئوىنۇر دەپ يەۈتە ئەۋالد  ۈترمىگە سۇلۇىدۈت 

ھۆكتمەۈتى   ھەرقادى اق ۈەشاااا ى   ئورگدىالرىى  چوڭ بېشاااا  

 ئۇالر ئدستىن، ئدستىن قۇل  يەرلى  ۈتركىەى ەرد ن بۇالۈت  رمسالرد ن

ئدل   بى ەن شااااۇ ، قولڭ  ۈادلالشااااتاد مۇىا اق ئۇسااااۇلڭ  قول ىڭادۈت 

ل رمس رەھبەر بى  كېچى ىاا  بە مە ئاورگاادىاا  ا ا  بىا  اڭاچاا  قو

ىىزمەۈچى ەرىى  ئدئى ە ئە الى  ڭ   -ئورمىالشااااتۇرمپ بدرلىق ئىشااااچ 

ۋوۈ ىالر ئىچى ى  ئەرلەر ئەق ى  ن ، ئەكى ى  قدۈڭىشااىشااىڭ  سااۇرايتت 

ئاد  ادىا ا بى  ڭچ  قول رەھبەر قول ئادسااااتى   ى ەرىى  ىۇۈۇى ى  ڭ  

ن ئدل       ئديدلاد ۈادىنااااىاد ۈدرۈى  ۈدىنااااد يې  م بولادى ا قەسااااتە

 ئۇالرىى  ئىچى ە، ھديدسىزلىق قى ادچ ئۇالرىى  ئەرلى  گە سەپ سدالۈت 

قديناىنا  بۇ قى ىقناىزلىقىڭ  كۆرمەسا ە سې ى  چدى مرمد  ئولتۇر دن 

بۇى اق ۈىگ  ، بولنااد شااۇ دەل ئدسااتىن قول ۇقڭى  ىدمىزاۈىاد كى ەۈت 

رقلتپ رمسااالرىى  پەساا ەرد ن كى ى  چىققدن ىدمزاۈالر داۋام ىق ئۆسااتت

بۇ  ئەمى ىژەۈتە. ۋاقىت ىق ئەۈىۋارالپ ئىشاا ىتىشااىگە مۇيەساانااەر بۇالۈت 

الر كتى ق   ئۆ  ىەلقىگە يولۋاسااااتەك «ىدمزات»ئادۈدلىىش سااااەرىىل 

ھۆكى ەپ شاى دەك ھەيۋە قى ناد ئدىشىى  ئۆ    ن بى  دەر جە يۇقى   

 سااااىز»رمسااااالرىىا  ئادلا  ا ا ۈىزلىڭىا  ئۇالرىى  پۇۈىڭ  قۇچد الپ 

 سااااىز بىزىى ، بولىىاادن بولنااااىڭىز ىەلقىىىزىى  بتگتى  بولىديتت 

ئوۈقد كى  ، سااااىز مىڭىا  دادام ! ئۆل د نااااىڭىز ئتلىىەن. . . داھىىىز

دەپ ئۆ  ڭ  ئۆ   كدچدۈالپ كۆ  يېشاااا   !«ئوۈقد كى  ىەن، د نااااىڭىز

 .  قى ى  ئۇالرىى  گەى ە پۇراي  ادن ئديىاىڭ  ۈوىتىىد  يداليتت 
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ۈالر بولنااد رمسااالرىى  بەرگەن ئى    ۈدل پۇلىڭ  د ڭىي  ا-ئدىۇن

ئدب ويىڭ  دەپ ىدىىقد  –دەپ يادك  بولىىنااااد يۇرت مەھەل ىا     يت  

مەك ىگە «»بوينااۇىىدق ۋاجى  پدد شاادھڭى  ئەمى  گە»مەسااچىت ەردە 

 ،ۈەق   سىز قىل ۈەۋر ىەس« »ئتچ ۈدالق« »بې    ھەج قى ىش پەر ز

دى  ن بدشااااقىڭ  ئتگەىگەى ەر قۇرئ« »ھەمىىناااا  ئدلالھڭى  ۈەق    

د اگەن گەپ ەرد ن باادشااااقىڭ  قى ىاى   « جەىاڭەۈا ە كىا ەلاىەس 

بۇىىا  ۈۆرۈ ىنااااىا ە ئد راق قول ئى ى ى ە بدرالر ھەجگە ، ئۇىىىاديتت 

بې  شڭى  يول ىېت  ئتچتن بدرچە بدي ىقىڭى  يې  ىىڭ  رمسالر د ئدرقد 

ە سااەپ ا يوقنااۇ چى ىقڭى  دەرد  ، ئىشااى  قى ى  ھەجگە مېڭىشاادۈت 

ئتچ »بولۇپ قدلادن يدشااالر يۇقىالڭ ئىشااالر ئتچتن ھە د نااە ىوۈڭىڭ 

كويالر د سەرسدن -دەپ ست  ڭ  بى    ئۇششدق بدل ى  ڭ  كۇچد !«ۈدالق

كىى   بۇ ئىشاالرىى  ىدۈدسىڭ  كۆرسەۈنە پتۈتن جدمدئەت . . . قىالۈت 

 . ت تدەپ ئدر نىاد ئدلىدي !«ئىنالمڭى  دقشىىڭ ، مۇىدپىق، كدپى »ئۇى 

قاادراقچ  بى ەن ئەمەس رمسااااالرىىاا  قى ااادن -ۈاترمە ئاو ا  

ئى    ئېاىز گەپ قى ى  ساااادلادىالر بى ەن -ىدھدقچى ىقىاد قدرشاااا  بى 

قدراقچىالر بولناااد سااادقچىالر بى ەن -ئو   . . . ۈۇشاااۇپ كەۈ ەن ئى  

 . ئۆ   ىدن بولۇپ يتر شەۈت -بۇرمن يدلىشى  ئۆ   بەگ-ئېاىز
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 بابئونىنچى 

 ىڭ كارامىتىبىنزىنن

 

پدشااشاادىدن رمسااالرىى  پۇلىڭ  چەى ەپ بۇ مديالمچى ىق دمكىڭىڭ  

ۈۇال -بدلىالرمۇ پدشااشاادىدى  ن ئد ، مەىنااۇس رمسااالر د قدر تى  ئدچت 

كۇلاا مر بى  -رمس ۈى   ئتگتىىۋالااادن بولااادچقااد رمسااااالر ااد كاادلاا مر

 .ىىىى ەرى  دەپ ئۇالرى  قىز قتۇرمپ ئاديادق ى  ڭ  مديالۈقى   ساااادالۈت 

ەمى    ۈىقى ى  كەۈ ەن رمسااالرمۇ بدلىالرىى  ئېاىز   ن چىققىڭىڭ  ساا

 .  بى ەۈت 

-پادشااااشاااادىادن بى ەن ۈى الىادن بۇ جەريادىا ا بى  ۈۇققادن ئدكد

بى   بولىىناااد يەىە بى ىى  گې ى  ن ۈدمدق ، ئۇكىالردەك بولۇپ كەۈت 

ۈى الىاادىڭىاا  كى ىاا  « مۇ  ئى  نااااە سااااۇ بولاىڭىاا ەك»، ئۆۈىەيتت 

زە ئدئى ى  ن بولادچقد ئۇ ىدھديىت  ۈىزال پدشاااشااادىدىاد چىقىشاااىىۇ پدكى

كىتدپقد بولادن ھى  ناااىەى ى   پدشاااشااادىدى  ن ، مدسااا ىشاااى  كەۈت 

   .ئۇىى  ىدمد ىدى ىق  بە   ە پدششدىدىڭ  ستيتى قرەۈت ، قې ىشىديتت 

پدشااااشاااادىدن گەرچە بدال بولنااااىىۇ رمس ۈى ىاد پۇىتد بولادچقد 

ۋەۈ ى  رمسچە كىتدپالرى  ۈۇال كۆرقپ ئەۈىقىگە مۇىدسى-قەد ىىي ئدسادرە

شااااۇ الشااااقااد ئۇ ئەۈتىگەىاا ە ، مۇئەيژەن بى ىىگە ئىگە بولااادن ئىاا  

بادلىالرى  ۈىجادرەۈ ە يولااد سااااې ىۋېتى  بولادى  ن كېژىن ۈى الىدىڭ  

ئەۈىقە -سااەھ االر د چىقى  ئدساادرە-يىزا ئەگەشااتترقپ شااەھەرگە يېقىن
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الرى  كۆرقپ ئۇالرىى  كىشااااى ەرىىا  ئتيىا     كوىد بۇيۇم، يېاادۈت 

 .  ئىچى     قىىىىت  بدرالرى  ئەر ان بدھددا سېتىۋاالۈت 

ئادىا  ن ئۇالرى  ئۇدمل رمسااااالرىىا  يېاىا  ساااادق ىاۇچى ى  اد 

، كۆرسااااىتى  ئدلاىڭى  ن ىەچچە ھەساااانااااە يۇقى   بدھددا ساااادۈدۈت 

كەچ ى   پدشااشاادىدن بى ەن ۈى الىدن بى  كتى تك ۈىجدرەت ئەھۋالىڭ  

ن ۈىجدرەت كتى  ، چىقىىڭ  قى ى  دەپتەرى  بۇ دۈت - مھىناادپالپ كى 

يدىشاى ىڭى  پدشاشادىدىڭى  سۇپد ئدستى     ۈى الس  شۇ پېت   كتىگە

 .  قې ى  قۇلى     قە ە  پۇل  بدر دىنى   كتپىژىش ە بدش ى  

مدىد مۇشاااۇى اق قى ى  پدشاااشااادىدن ئون ئدلتە يدشاااقد كى گتچە 

چ يىل ئىچى  ال شااەھەرد    ۈوىتىىد  ۈىجدرەت بى ەن شااۇ ۇل ىڭى  ئت

ئۇىى  بۇى اق ۈىز ، ۈتركىەن مى  ىتىا  ن بولاادن كادۈتد بدياد ئديالى  

بى  ئىش ئدساادساا ىق  بېژى  كىتىشااى ە ئتچ يى ڭى  ئدل       مۇى اق

 :سەۋەب بولادن ئى  

بى  كتى  كەچتە پدشاااشااادىدن بى ەن ۈى الىدن ىۇفتەن ىدمىز ڭ  

ې  شااااىااد ۈۇلۇن ئد  دەر ز   ن ئۇقۇپ بولۇپ ئەما   كت   ئۇيقىااد ب

پدششدىدن ۈدۋاقتەك يدىادن بۇ يۇرمق ئدياد ، ئۇالرى  مدر الشقد بدش ى  

قادراپ ۈۆت ئاديڭى  ئدل   ا يەى  بۇ ئۆيگە يېڭ  كتچتپ كەلگەن كتى  

ئدىشااىى  ئۇكىناا  ۈى الىدىڭى  قۇلىقىاد كۇسااۇرالپ ئېژتقدن سااۆ لى   

ۈى الىدىىۇ ئوىشدشال ، قدر   ئىنىگە كى ى  ئدستد ئۆرقلتپ ۈى الىدىاد 

ى اق ب، مۇشۇ ئىشڭ  ئويالپ ئدياد قدر اىڭىچە ىىژدل سترقپ يېتىۋاۈدۈت 

ئۇ ئدكىناااا  پدشااااشاااادىدىڭى  ۈىجدرەت ئىشاااا  بى ەن قدىچى ى  جدپد 

ۈاادرۈىۋاۈقاادى ىقىڭ  بى گەچ ە ئۇىىڭاااد بۇ ۈو ۇرلۇق گەپ قى ىشااااتىن 

 .  ئۇيدلادن ئى  

پەس ئدۋا دا كت  ڭ  ئېچى   دې   پدشاشدىدن -ئۇى ىىى  ڭىۇ؟  -
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 .  يدۈقدن ۈى الىدىاد قدراپ

 .  ئۇيقۇم كەلىى  ، يدق ئدكد -

 ىىىىڭ  ىىژدل قى ىۋاۈىنەن؟ -

 .  ھېچڭىىىڭ  ىىژدل قى ىى  م -

 . . . د گىڭە ئۇكدم -

بۇالر مد د ، راسااااتىڭ  د نااااەم بۇ كتى ەرد ن بەك ىۇشاااادلىەن -

  ن ئااوياااااۇىۇپ كىتىشااااىىاا، ىاۇدد  چاتشااااتماا ەكاال بىاا ىااڭىاا م

 . . . ئەىنى ەيىەن

 ئدران مۇشۇلىىد؟ -

 .  سەن ئددد  ئددەم ئەمەس ەن، سد د بەك قديى ىەن -

 يەىىچۇ؟ -

 . . . يەىە -

ىەچچە ئاديڭىا  ئادلا   ا ۈۇلۇن ئد  ، ئەمىنااااە مەن دەپ بى ە  -

دەر ز ا  ن مۇشااااۇىا اق قادراپ ۈۇر ادىا ا مەن سااااد د ىېىە دەپ ۋەدە 

 بەرگەن؟

. گەپڭ  ئەيڭەن ۈېپىۋالادن ئى  پدشاااشااادىدن ئۇىى  كۆ  ى     

 .  ۈى الىدن كتلگىڭىچە ئۆرقلتپ ئدكىن  پدششدىدىاد قدر   

 ھە ىېىە دەينەن ئدكد؟ -

ۈەپنااى   ، ئىشااالر بى  قۇر يترقشاات ، ئەم   پۇرسااەت كەل   -

ئى  ىىىز ، ئەۈە بدلىالر ئۆ  ئىشاااىاد مد ناااۇن، پىالىىڭ  ۈت قپ قوي مم

 قدى اق؟، ھەي ەربەگڭى  قىندسىڭ  ئدلىىىز

 !سىڭى  مۇشۇ يەرلى  ڭڭ  دەيىەن ئەمەسىۇ، ۋا  ئدكد -
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 . ۈى الىدن ىوشدل ىقتد ئدكىن  پدشدىدىڭ  قۇچدقالپ كەۈت 

ئەۈىناااا  باادلىالر ئۆ  ئىشااااىاااد مااد ااادىاا  ن كېژىن ئى  ەي ەن 

شااەھەرد    كدۈتد بد  رمسااالرىى  دائىم كى ى  ۈدمدشااشااد قى ى  ادن 

ئىشااااى  ۈتۋ  ە پو مر ، اد كەل  مۇ   ى ىق بى  ر نااااتۇراىىڭى  ئدل  

-ئىش كىژىى  كېژگەن ئى    رمس يىگى  كەلگەن مىھىدىالرى  كتۈتش

بۇ يەرگە ئااددد  ۈتركىەن پۇق الى   ، ئۇ مۈۇش بى ەن ئاادۋارە ئىاا  

پەقەت ۈتركىەى ەرد ن بولاادن ھۆكتمەت ئەمەل ار  يدك  ، كى ەلىەيتت 

 .  ۈتركىەن بدي ى  ال كى ەلەيتت 

ھۋالالرى  بى گەچ ە ۈى الىدىاد بدلىالر د ئۇب ان پدشااشاادىدن بۇ ئە

قدراپ قۇيۇشااڭ  دەپ قۇيۇپ كىژىى ى  ڭ  ۈت ەشااتترقپ ھې ىق  ئى    

 . رمس يىگىتڭى  ئدل  اد يتگى ەپ كەۈت 

دې   يىگىت ەرىى  بى ساا  رمس  -ھە  ۈوىتد! ىەگە بدر ناەن؟  -

 .  ۈى ى ا مۇشتىىىڭ  پدششدىدىاد چىڭەپ ۈۇرمپ

ئۇىىاا  بى ەن ، ديىڭ  مااد ااد سااااادق ىۋاۈىاا مرېنااااتۇران ىۇجاا -

دې   پدشااشاادىدن ئۆلچەم ى  رمس  –. كۆرقشااى  ادن ئىشااىم بدر ئى  

 .  ۈەلەپپۇ   ا يىگىت ەرگە دەرھدل جدۋاپ قديتۇرمپ

يىگىت ەر بۇ كىچى  ۈتركىەن بدلىنااااىڭى  رمس ۈى ىاد شااااۇى اق 

ئۇالر پادشااااشاااادىدىڭ  ۈتركىەن ، پۇىتى ىقىڭ  بى ىا  ھەي ان قادلا  

لاا ارلىا  اڭىاا  ئاو اا اا  بولنااااااد كى ەك د گەىڭ  ئويالپ ئۇى  ئەمە

 .  كى گت  ۋەۈت 

پدشااااشاااادىدن ھەشااااەمەۈ ى  بىزەلگەن رمس ۈدمدقۋدىىنااااىڭى  

ئوۈتۇر ناااى  ن كىناااى  ئۆۈتپ ھىنااادۋات قى ى  ادن پتكەيگە ئۇدمل 

بې    ئۇ يەرد    سېىىز رمس ئديدل  ن ئۆ  ڭى  ر نتۇران ىۇجديىڭڭ  

 .ى  ادن مۇھىم ئىشااااىڭى  بدرلىقىڭ  ئېژتت ئىزدەي  ادى ىقىڭ  كۆرقشاااا
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سااااېىىز ئاديادل ئۇىىا  رمس ۈى ىا ا راۋان سااااۆ لىۋاۈقادى ىقىڭ  بې ى  

 .  پدششدىدىڭ  ىۇجديىڭڭى  ئىشۋدىىنىاد بدشالپ ئەكى د 

پوركتۈەك رمس بولۇپ مدي ىشاى  كەۈ ەن  ىۇجديىن ئىگىز بوي ۇق

 .  رەھىىنىزلى  چىقى  ۈۇر   ادن كىش  ئى   چى ايى  ن

دەپ سااااور    ىۇجديىن  -ئىشااااى  بدۈت  يىگى ؟  مەى ە ىېىە -

پدششدىدىڭى  چى ايىاىىۇ سەپ سدلىد  ئدل       ھىندۋات ىدۈى سىگە 

 .  بى ىىىى ەرى  يېز ۋاۈقدچ

 –. مىڭىا  ر نااااتۇراىىڭىزدا كتۈ تچ  بولۇپ ئىشاااا ىگتم بدۈت  -

 . دې   پدششدىدن قى چە ھۇدمقىدستىن بېشىڭ  ئېگىز كتۈترقپ

ن رمس بدلى ى   ەك گەپ قى ىۋاۈقدن پدشااشاادىدىاد بېشىڭ  ىۇجديى

كت   بەكال قدمالشقدن بدال -پدشاشادىدىڭى  قدش، كتۈترقپ  ەن سادل  

  .بولادچقد ھەرقدى اق كىشىڭى  بى  كۆرقپال ئدمى اق ىقىڭ  كەلتترەۈت 

 سەن ۈتركىەىىۇ؟ -

 .  ئەلۋەۈتە ۈتركىەن -

 !ەتبۇيەردە ۈترك ەرى  ئىش ەۈىەيىىز چىقى  ك -

 .  ىۇجديىن يەىە ىدۈى سىگە ئېڭىشت 

مەن جەىۇبىي قۇۋمقتى   رمسااااالرىىاا  ۋې تۇر ژە ، ىۇجااديىن -

بى س  مەس بولۇپ قې ى  ، بە مەىدىىناى ا ئەۈىۋارلىق كتۈ تچ  ئى  م

دېاا    -. . . مىاڭا  باوۈاۇل ااد بى ەن ئۇرمپ بۇ يى  ىڭ  يې  ۋەۈت 

شااۇ د  –مپ پدشااشاادىدن چى ىنااىى   رقشااەن ۈدرۈۇقڭ  كۆرسااىتى  ۈۇر

 !مەن ئۇالرىى  يدلۋمر شىاد ئۇىىىد  ئۇيەرد ن چىقى  كەۈ ەن

ىۇجديىن قۇلى     قەلەمڭ  ۈدشالپ قۇيۇپ پدششدىدىاد قديتى  ن 

چتى   ۋ  تۇر ژە بە مەىدىىناااا  بۇ ر نااااتۇراىڭى  ، سااااەپ ساااادل  
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 .  ۈىجدرەۈتى   رەقىب  ئى  

ۇىۇم ئۇالر سااااد د يدلۋمر ى ەك سااااەن ئۇالر د ئدلتۇن ۈ، يىگىا  -

سااااىڭىاا  ىېىە ، قېڭ  ئېژتقىڭە، قاۇياۇپ بەرمىاگەن باولااىااژتتىاا 

  ئدالھى   ىگى  بدر ئى   ئۇىچە قى اۇدەك؟

 مەن ئېڭگى ىز ۈى  ، ئۇ يەرگە يدۋرمپدلىقالر كتى ە بې    ۈۇراۈت  -

د اگەىاڭ  سااااۇيىۋېتىىەن! شااااۇ سااااەۋەپتىن ئۇالر مىڭ  ئەۈىۋارالپ 

 . . . ئىش ىتەۈت 

دەپ كتلتپ كەۈت  ىۇجديىن  –يىگىا !  ئادۈە پۇرم ڭ  ۈتركىەن -

 .  پدششدىدىڭى  ست  ڭ  بتلىۋېتى  ئۇىىڭاد ئىشەىىىگەن ھدل ا

ئىشااااەىىىنااااىڭىز سااااىڭدپ ، مەن ئە ەلا  ن يدلادن ئېژتىديىەن -

  !بېقى 

 قىز  ق گەپ، قدى اق ساىڭديىەن يد مەن ئېڭگى ىزچىڭ  بى ىىنەم -

 ! دە بۇ-بول  

 !ر بولند ئۇقۇپ بى ە  ىۇجديىنئىش دۋ ڭىزدا ئېڭگى ىزچە كىتدپال -

ھد     الاد ، ۈوىتد مۇى اق قىالي  ، مەىا ە ئۇىا اق كىتادپ يوق -

چىقىا  قادراپ بادقادي   بى ە ئېڭگى ىز مىھىادن ۈادمدققد كەلگەن بولنااااد 

راساتىڭال شۇى اق كدرامىتى  بولند بۇ ، شاۇىى  بى ەن پدرا  ىشاى  بدق

 چتشەى  ڭىۇ؟، يەردە قې  قدلىنەن

رىى  ن ۈۇرمپ پدشاشادىدىڭ  ئەگەشتترقپ  الاد قدراپ ىۇجديىن ئو

ۈدمدق  الى ا د گەى ەك ئوۈتۇرا يدشااالرد    ئتچ يدۋرمپدلىق بى  ، مد   

ىۇجديىن ىدھديىت  ۈەكەل ۇپ . ئتسااااتەلا ە ئولتۇرمپ ۈادمادق يەۋاۈدۈت 

ئۇالرىىاا  بى   ، بى ەن ئۇالر ااد رمس ۈى ىاا ا مەىنااااىتىڭ  ئېژتت 

   .ك بېشىڭ  لىڭىشتى  مدقۇل ىقىڭ  بى  قرد ئەلچىۋدىى ا ئىش ىنە كى ە
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پدشاااشااادىدن ئۇالر بى ەن ىې   ئۇ من ئۆلچەم ى  ئېڭگى ىز ۈى ى ا 

ئۇالرىى  پدشااشاادىدىاد ھەۋ ناا  كى ى  ئۇى  ۈېۋ  ۈدمدق ، پدرا الشاات 

، ۈدڭ قدل  -ىۇجديىن بۇالرى  كۆرقپ ھدڭ. يىژىشاااا ە ۈەك ى  قى   

لىق ىۇجديىڭاد رمس ۈى ىڭ  ھې ىق  رمس ۈى ىڭ  چتشااتىى  ادن يدۋرمپد

باۇ  اادن ھاادلاا ا پاادشااااشاااااادىاادىااڭىاا  ئىااڭااگىاا ىزچىڭ  سااااۇدەك 

 شااۇى اق قى ى . سااۆ لىژەلەي  ادى ىقىڭ  ئىڭىق چتشااەى قرقپ ئېژتت 

پوركتۈەك ىۇجااديىڭڭىاا  ئېاىز  قۇلىقىاااد يىتىاا  پاادشااااشااااادىاادىڭ  

 .  كتۈ تچى ى  ە ئې ى  قدل  

  رېنتۇراى   پدششدىدىڭى  ئديىا  ئىتتى  قۇل  چدققدن بولادچقد 

ئۇ بۇ جەريدى ا ، كىچى  ھەمىەي ەن ئۇىىڭاد ئدمى اق بولۇپ قدل  -چوڭ

كتۈ تچ  قىزد ن ھې ىق  ھەربىي ئەمەلا ارىىا  ئەھۋالىڭ  چادى مرمد  

 .  سور   

ھې ىق  ھەربىي ئەمەل ار تاكوف پى ايىۋ چ بۇ يەرگە ئدىچە ، ھەدە -

 كەلىەم م؟

 ىنااااپورت شااااى كىتىڭى  تاكوف پى ايىۋ چ! ھە ھې ىق  پدىتد ئى -

 بدش پديچى ىىۇ؟

 . . .  ۋ  تۇر ژەگە ۈۇال بدراۈت  ئۇ، ھەئە شۇ -

ھەپتىڭىاا  ئاادلاا  اا ا ، كاادۈتااد ىېىە ئۇ، بۇ يەرگىىۇ ۈۇال كى ەۈت  -

بۇ يېقىڭالردا ىىزمەت ئىشاااا  بى ەن ، كتىاا ە كەلگەىچى ىاا  قىالۈت 

بۇ ىەچچە كتىاا ە ئۇى  ، سااااىا  اتاقااد چىا ەۈ ەن بولنااااااد كى ەك

 . . . ۇكۆرمى  ىا

ئۇالر شاااۇ گەپڭ  د ژىشاااى  ۈۇر دى ا ۈدمدق  الىاد كتۈتلىىگەن بى  

پدشااشاادىدىڭى  يتر گ  قدرۈتى ە قى ى  ئۆ  ڭ  . مىھىدن كى    كەل  

قې  شاقدى ەك ھې ىق  يەكچەشىە يدشتد ، ئدساتد دال  اد ئدلىدقچ  بول  
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 بى  يدۋرمپدلىق ئديدلاد ىۇشااادمەت قى ادن پېت  ئۆ    ن كىچى  بولادن

 .  كى    كى ىۋاۈدۈت 

، كتۈ تچ  قىز ئادشااااۋادىىا ا ۈۇر ادن پدشااااشاااادىدىڭ  چدقى د 

كتۈ تچ  پدششدىدىڭى  يېڭىاد ، پدشاشادىدن ئد  ىىدساقد سې ى  ۈۇرد 

كى ىا  ھې ىق  ئى    مىھىادىڭىا  ئدل  اد بې  شااااڭ  ئدالھى ە ۈدپىالپ 

 : ئۇىىڭاد ئېژتت 

ئدۋم  –بۇ پدشااااشاااادىدىڭى  يدلادن ئىنااااى  ئى   -مۇسااااتدفد !  -

 . . . يېڭى ا يدۋرمپدلىق ئديدل ئولتۇر دن، ئەپەى  ڭ  كۆرد ڭىۇ

 . . . كۆردقم -

ئۇ چاادپىڭىڭ  گتشااااتپ ، ئۇ ر نااااتۇراىىىىزىىاا  ئە  ز مىھىىڭ  -

ئۇىى  كۆ  ىڭ  چىگى  ، قوينااااىىۇ ۈۇۈدمالپ پۇل چتشااااى  ادن ئددەم

دىشاا  قى ناادڭ سااىڭى  يى  ىق مۇئدشااىڭڭ  بى    ىىزمىتىڭ  ي، ساادلىد

 !ۈىز بدر ىن، سې ىش  مۇم ىن

پدشااااشاااادىدن بى  ئدل  اد بى  كەيڭىگە دەساااانااااەپ ئۇسااااتد   

ئەكبەرىادىڭىا  ئتلتمىگە سااااەۋەب بولادن بۇ قدۈى ىڭى  ئۆ  ڭ  ۈۇىۇپ 

  ە ەپ ەىگەن ھەم قې ىشى  ن شۇى اقال ئۇىىڭاد بولادن ئۆچىەى ى ى  ن

 .  ۇالرىى  ئدل  اد ۈۇيىد  بې    قدل  قورققدن ھدل ا ئ

دېاا   پاادشااااشاااادىاادن  -كۆ  ىڭىز ىېىە ۈاادرۈىاا   ىن ىاادىىم؟  -

 . ۈەمتى گەن ھدل ا يەكچەشىىگە قدراشتىن ئەىنى ەپ

ئېڭگى ىز ئاديادل ئۆ  ڭىا  ۈى ى ا راۋان گەپ قى ادن بۇ بدلىاد  وق  

  ىيەكچەشىە ئۇ كت. كى ى  ئۇىى  بى ەن بى  ىەچچە ئېاىز پدرا الشات 

بۇ قېتىم ئۇى  ۈۇىىژدلىىادن بولنااااد  قدۈتىق مەساااا  بولۇپ كەۈ ەچ ە

، كى ەك ىاادىىىڭىاا  ىوش بولاىڭىاااد قاادراپ ۈەڭ ھىجىژىاا  ئولتۇراۈت 

پدششدىدن كت  ڭى  قۇي  قى ا يەكچەشىىڭى  ئۆ  ڭ  ۈۇىىژدلىىادى ىقىڭ  
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 . كۆرقپ يتر گ  جديىاد چتشت 

 ى ا ئۇالر د سااۆ  پدشااشاادىدن ھې   رمس ۈى ى ا ھې   ئېڭگى ىز ۈى

ئۇالرىى  بى   بى اى   ، قى ى  ئۇالرىى  قدۈتىق مدىتىشااىاد ئى  شاات 

بولۇپىۇ ىاادىىم  ،يەىە بى   ۋوۈ اد ئىچىاا  ىې ىال قىز  اا  قې ىۋاۈاادۈت 

بەكال  بدل مرال ۈە شاااى ى  قدلادچقد پدشاااشااادىدىڭ  ۈوىتىىد  مدىتدپ

ق  يەكچەشىە ئۇالر ۈدمدقڭ  يەپ بولۇپ مد در چېاى ا ھې ى، ئۇچۇرۋەۈت 

سەىتترقلگەن پېت  پدششدىدىڭ  چدقى    پورۈىدلى  ن بى  ۈۇۈدم پۇلڭ  

 :سۇ ۇرمپ ئۇىى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ مپ ۈۇرمپ كتلتپ ئېژتت 

بۇى  ن كېژىڭ   سودا ئىشىى ا مد د سەى ەك ، يدرايناەن يىگى  -

مااد ااد ، ىاادلىنااااادڭ مەن بى ەن ئىشاااا ە، بى  ياادردەمچ  ال  م بۇالۈت 

مەن ھد    مۇھدجى الر مىھىدىۋدىىنااا ا ،  ى  بى  ناااەنۈەرجىىدى ىق قى

ئىناااىڭ ە ۈۇۈىۋال بۇ يەرد    ، ئىناااىىم ئدىتوىىي يى ى ۋ چ، ۈۇر ىەن

مەن ھەپتىگە ، بى  يى  ىق مۇئادشااااىڭڭ  مەن بى  ئاادياا  ال بى  ۋېتىىەن

 !ۈۆمترى  قىز  اى ا سوقىۋال يىگى ، قدلىد  لېڭىڭگى ادقد قديتىىەن

. ئەپەى   ئەلۋەۈتە سااىزى  ئىزدەپ بدر ىەنھۆرمەۈ ى  ئدىتوىىي  -

، قدراپ ۈۇرمڭ، ئۇىى  ئتسااااتىگە مەن ۈتمترچى ى ىڭ  ئۇب ان بى ىىەن

   د -. . . قىز  ق ۈتمترى  قدى اق بد  دى ىقىىڭ  كۆرقپ قدلىنااىز ۈېۋ 

 .  پدششدىدن ۋە ىى ى  قى ى  جدۋاب قديتۇرمپ

ال ئەس يەكچەشاىە پدشاشادىدىڭى  مەىى ى  قى ى  ئېژتقدن ست  ڭ 

ئۇ پدشااشاادىدىڭى  بۇ جدۋابى  ن ىدھديىت  ىۇرسااەن ، چتشااەىىەيتت 

  .بولۇپ ىدىىىڭى  دملىنى  ن ئدلاىڭىچە دەل ە شى  چىقى  كەۈت 

ر ھۇ قدىۋو». پدشاشدىدىڭى  كۆ لى   ە قىندس ئۇۈ  يدلقۇىجديتت 

 ،ئاددەم ئۆلتترقپ يەىە ۈېۋ  كۇچىا ا ىى امدن مېڭىۋاۈقىڭىڭڭ ، قادۈىال

ۈتن ھىناااادپڭ  ئادلىىناااادم! ۈتركىەى ەرىى  قدى اق ىقىڭ  قادراپ ۈۇر پت
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ئەم   كتر ناەن! ئۆ  ۋەۈىڭىڭ ە يترقشىە  بۇ يەرى  ىدراپ قى ادىڭى  

 !«قدراپ ۈۇر، جدجىنىڭ  ئەم   كتر شىنەن

پاادشااااشاااااادىاادن كتۈ تچ  قىز ااد قۇلىاا     پۇلاا  ن بى ى  

، قىزچدق ئىڭتديىن ىۇشاااادل بول  ، ئدد ىىگەرچى ى  قى ى  سااااۇى  

   .  بۇ پۇلالرىى  ھەر بى  پدرچىنىڭى  قىىىىتىىۇ يۇقى   ئى  چتى 

 -ھەدە ! ۋوۈ ىالرىى  ئىچى ە ئەڭ قىىىەت ئەڭ ئنااى   بدرمى م؟  -

 .  دەپ سور    پدششدىدن كتۈ تچ  قىزد ن

قدر اىڭد ئدۋم ھدراق ئىشاااا دبىڭى  ئەڭ ئتسااااتى ە ، ئەلۋەۈتە بدر -

ىز د   يى  ىق مۇئدشىىئۇىى  بى  شاىشاىناىال بىزىى  بى، ۈىز  اىڭ  شاۇ

 . . . يېقىڭ ىشى م

 قۇلۇم     مدۋم پۇلاد ئۇىىڭ  ن كى ەمۇ؟ -

كتۈ تچ  قىزچادق پادشااااشاااادىادىڭى  قۇلى     پۇلالرى  ئې ى  

 .  سدىدشقد بدش ى  

 ئۇىاا اق قىىىەت ۋوۈ ىڭ  ئې ىاا  ىېىە، ئااد ادە كى ىاا   ەن -

 قىالۈتى ؟

  قى ى  ئۇ مد د بى  ئىشااااڭ، بى سااااىگە سااااوۋ اد قى ىادقچى  م -

 .  بەرمەكچ  بولادن

ئۇى اقتد سد د كى ىش بدھدسى ا بى ى  ئې ى  ، ھە مۇى اق د گىڭە -

 .  بى ە 

كتۈ تچ  قىز پدشاشادىدىڭ  ئەگەشااتترقپ ھدراق سېتىشقد مەسئۇل 

ىىزمەۈچ  بى ەن د ژىشااااىاا  ئۇىىڭاااد ئەڭ دا  ىق ۋوۈ ىاا  ن بى ى  

پدششدىدن . ئدشت پۇل  ئۇىى  قۇلىاد يەىە، ئەر ان بدھددا ئې ى  بەرد 

يېڭىا     پۇلا  ن يەىە بى ى  سااااۇ ۇرمپ ئې ىا  كتۈ تچ  قىزچادققد 
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ىۇجديىن ساور نااد مىڭ  ۈۇيۇقناىز كىنااەل بولۇپ قدپتۇ دەپ »ۈە  ەپ 

د گىڭىچە سااااى  تقد « قۇيۇڭ مەن بې    دادامڭ  بى  ىوش قى ىۋ تە 

 .  يتگى ەپ مد   

 جدياد بې    ئۇ شااااۇ يتگترگىڭىچە بدلىالر مديالمچى ىق قى ى  ادن

ئۇىىا  قۇلىقىااد جى د  بى  ىىىى ەرى  دەپ ئۇى  ، ۈى الىادىڭ  ۈادپت 

 .  ئەگەشتترقپ شەھەرلى  دوىتۇرىدىد ۈەرەپ ە قدراپ يتگترقپ مد   

پدشاااشااادىدن دوىتۇرىدىىڭى  سااادرا الرى  داۋاالي  ادن بتلتمىڭ  

چتى   ئۇستد   ئەكبەرىدىڭ  ئتي   ى ى   بۇ يەرگە ، ئۇب ان بى ەۈت 

پدشاااشااادىدن شاااۇ چد  ا بۇ يەرگە بى  . ەكى ى  داۋاالپىۇ بدققدن ئى  ئ

قېتىم كەلگەن بولااادچقااد ئى  ەي ەن ئۇدمل دوىتۇرىاادىىڭىاا  ئاادرقااد 

پدشاشدىدن ئۇكىنىڭى  . ھوي ىناىاد جديالشاقدن بۇ جدياد يىتى  كەل  

قۇلىقىاد پىچى الپ قۇيۇپ ئۆ   ئدل   اپ دوىتۇر ئىشااۋدىىنااىاد كى    

 . كەۈت 

  ڭ  ئدق قدپ ىادن كت  گە يۇقى   گى ادمس ۇق كۆ  ئەيڭەك چدچ ى

ۈدقىۋالادن رمس ئەر دوىتۇر ئتسااااتەلگە ئېڭىشاااا ىڭىچە بى  ىىىى ەرى  

 .  يېز ۋاۈدۈت 

پدشاااشااادىدن يدلادى  ن  -. . . چدۈدق چىقت  ! ئدكدم ئۇ، دمىتۇر -

  ئۇ كىژىى ى  ڭ –جى د  ىشاى  كەۈ ەن بولۇپ ۈوىتىىد  ھدسى ايتت  

 ئۆيڭ  بېشىاد كىژىۋاۈى م؟يى ۈى  

دوىتۇر دەرھدل بېشااااىڭ   -قديناااا  ئۆي     كىنااااەل؟ ، ىىىە -

 .  كتۈترقپ جى د  ىشى  كەۈ ەن پدششدىدىاد ۈى ى   

بىز ئۇى  ، يادق ئادكدم بۇ يەردە ئەمەس ئۇ بىزىى  ئۆي ە دوىتۇر -

ئتچ كتى ە مدىد مۇشااۇى اق -ئۇ ئى   ، ئۆۈ ەى ە قېشااىڭىز د ئەكەلگەن

ئۇىى  ئۇى ىتى  ادن دمر ناا  ،   ھەمىىىىزى  قو الي مئەسااەبى ىشااى
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دې   پدششدىدن  -. . . شۇ دمر   ن بەرسىڭىز بۇپتى ەن، ۈتگەپتى ەن

 . رمسچە سۆ لەپ بىچدرە بولادن قىژدپەۈتە

دوىتۇر ئورىى  ن ۈۇرمپ كېنااااەل ەرىى  ۈدر ۋ  ساااادق ىڭى  ادن 

 :ئدرىى  ئىش دۋ  ۈەرەپ ە مد ادچ پدششدىدى  ن سور   

 ئدكد ڭ  بۇ يەردە قدچدن داۋالىادن؟ ئىنى  ىېىە؟ -

 . . . ئەستد. . . قدچدن ئەكەلگەن بولاىژتت . . . ئىنى  ئەكبەرىدن -

شااۇ چد  ا ، پدشااشاادىدن بېشااىڭ  قدشااالپ ئويالىادن بولۇپ ۈۇرد 

ۈىز بول! چدۈدق . . . ئدكد. . . ئدكد»ۈۇساااادۈتىن بى  بادال ئىشااااى تىن 

ىاا ا يت  يتەى ىاا  پۇلاا  ن بى ى  دەپ ھاادسااااى  ىڭىچە قۇل !«چىقت 

 .  كتۈترقپ ئىشۋدىىاد كى    كەل  

دەپ سااور    پدشااشاادىدن  -ۋا  يەىە ىېىە ئىش بول   ئۇكدم؟  -

 .  ئتيى     ئىشالرد ن ئەىنى گەن قىژدپەۈتە

ئۇ قۇلىااد پىچادق ئې ى  ئۆي   ى ەرى  ، ئادكادم  اد  بواللىىا   -

ۈى الىدن  -. . . ئدلنااۇن دەي مدورا  ئدىدم بۇ پۇلاد ۈىزراق، قو  ىۋاۈى م

 .  شۇى اق دەپ بولۇپ پۇلڭ  ئدكنىڭى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ د 

ئۇ ۈى الىدىڭى  ساااات  ڭ  ، دوىتۇر ۈتركىەىچىڭ  ئد  ۈۇال بى ەۈت 

چتشاەى   بولاد  ئىشا دپ ئىچى     ئدرىىپالرى  ۈىزد ن ئدىتۇرمشقد 

 .  بدش ى  

ا ئەكەلگەن؟ ئىناااىىڭ  ئەكبەرىدن دې  ڭىۇ؟ بۇ يەرگە قدچدىالرد -

دېا   دوىتۇر ئادرىىپالرىىا  يادن يت       يېز قالر د ئىڭچى ى ى   -

 .  بى ەن قدر ادچ

دمر ڭىزد ن پەقەت بى  ، بىزگە رەھىم قى ى ، ھە  دوىتۇر ئدكد -

ئادلا   بى ەن ئۇى  ئۇى ىتى  ئدى  ن ، قېتىم ئىچ تدەك بى  ا  ۈۇرمڭ
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ۇى اق د گەچ پدشااشاادىدن شاا –ھدرۋ اد بېنااى  بۇ يەرگە ئەكى ەي  ! 

   .قۇلى     يت  سوم ۇق پۇلڭ  دوىتۇرىى  يدىچۇقىاد سې ى  قوي  

 .  دوىتۇر ئەۈ اپقد بى  قدر ۋېتى  قۇلى     ئىشڭ  ۈوىتدۈت 

بۇپتۇ سى ەرگە ، ھە  ! ئەس ى ە ئۇكۇلڭى  ئتىتم  يدىش  ئى   -

ئدكد الر ۈىڭىچالىادى ا ئەڭ ، پەقەت بى  قېتىىااد يەۈ تدەكال دورا بى ە 

دوىتۇر شااااۇى اق د گەچ  -ىشااااىناااا  ئۇى  بۇ يەرگە ئەكى ىڭالر! ياد

بەلۋېاى     ئدچقۇچڭ  شااادراق ىتى  ساااۇ ۇرمپ ئې ى  يدى     ئۆيگە 

 .  مد   

پدشاشدىدن بى ەن ۈى الىدن دوىتۇرىى  كەيڭى  ن ۈەڭ ئەگىشى  

دوىتۇر قۇلپد ساااې ىڭادن جدۋەىڭ  ئېچى  ، دورا بدر ئۆيگە بى  ە كى د 

د دمر ڭ  ئې ى  قە ە گە ۈتكىۋاۈقدى ا پدشااااشاااادىدن ئىچىا  ن بى  قۇۈ

دوىتۇر  اد  ىېىە ، ئۆ  ڭ  ئو   ناىاد ۈدشاالپ پۇت ئېتىشااقد بدش ى  

ئىش بولادى ىقىڭ  بى ەلىە  قۇلى     قە ە گە ۈتكتلتپ بولادن ئى    

ۈدل دمر ڭ  ۈتگتپال ۈى الىدىاد سۇى   ئدى  ن قۇلى     دورا قۇۈىنىڭ  

 .    يدىچۇقىاد سدل  ئۇچىنى     ىدلالۈڭى

دېاا   - ئاادلە بۇ دمر ڭ ! ئەماا   بۇ ئاادكااد اااد ىېىە بولااادىاا م؟ -

ئاادلاا  اا ا ۈولاىڭىاا  يېتىۋاۈقاادن پاادشااااشاااادىاادىڭ  ئاادلاا   اپ  دوىتۇر

 .  ۈەكشترمەكچ  بولۇپ

سااااەل ۈۇرمپ ، ئدكدمڭى  مۇشااااۇى اق ۈۇۈقدق ىق كنااااى   بدۈت  -

  !ئو شى ى  كىتى م

دوىتۇرىىاا  ىېىە ۈى الىاادن رمسااااچىڭ  ئۇباا ان بى ىىنااااىىۇ 

شۇ د ئۇ ۈتركىەن ۈى ى ا شۇى اق دەپ ، د گەى ى ىڭ  چتشەىگەن ئى  

جاادۋاپ بەرگەچ دوىتۇر ااد يېقىن كى ىاا  ئاادكىنااااىڭىاا  پۇۈىڭ  چىاا  

 .  ۈۇۈۇشۇپ بەرگەن بول  
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د گەى ەك پدشااااشاااادىدن مىڭۇۈقد قدلىد  كت  ڭ  ئۇۋالپ ئورىى  ن 

ۇرىى  يېڭى  ن دە ۈى الىادن بى ەن ئۇچقادىا ەك يتگى ەپ دوىت-ۈۇرد 

ئۇالر دوىتۇرىادىىڭى  دەرۋا  نااااى  ن چىقى  بولۇپ . چىقىا  كەۈت 

 .  يدى     كۇچىاد كى    ۈوىتدپ بى دەم دېىىڭ  ئدل  

 قدى اق بول   ئۇكدم؟ -

 !ئۇ د گەن مىڭى  كوىد ھتىى  م ۈۇرسد، قدى اق بۇالۈت  ئدكد -

ئىا ا ەي ەن قول ى  اا     بۇ بى  قۇۈىڭىاا  ئىچىاا ە لىق دورا 

ئاادىاا  ن ئۇالر مۇھاادجى الر ، درلىاقىاڭ  كۆرقپ كتلتشااااتپ كەۈت باا

 .  مىھىدىۋدىىن  ۈەرەپ ە قدراپ يول ئدل  

مۇھدجى الر مىھىدىۋدىىنااااىڭى  ئدل   ا ئى    ئەساااا ەر قۇرال ىق 

چتى   بۇ يەرگە رمسالرىى  ئەڭ كدۈتد بدي ى   يدك  ، پوستد ۈۇرۋاۈدۈت 

-ىا  جىنااااىدىىي ۋە مدلئۇالرى، ھەربىي ئەمەلا ارلى  ال چتشااااەلەيتت 

 چىققۇچىالر–متلى ىڭىا  بىۋەۈەرلى   ئتچتن بۇ مىھىادىۋادىىاد كى    

 . ۈىز ى ىڭى  قدۈتىق ۈەكشترقلەۈت 

پاادشااااشااااادىاادن ھې ىق  يەكچەشااااىە سااااود گەرىىاا  ئۆ  ڭ  

چدقى  دى ىقىڭ  ئېژتند قدراۋمل ئەس ەرالر يەكچەشىە بى ەن ئدالقى ىشى  

دشااااشاااادىدن ئىشااااالرىى  كېژىڭ   ئۇى  ئەلۋەۈتە كى گت ەۈت  لې ىن پ

–ئۇالر مىھىدىۋدىىڭى  ئدرقد . ئدقىۋ تىڭ  ئويالپ بدشاااقىچە پىالن ۈت د 

يدن ئەۈ اپىڭ  كت  تى  ئدرقد ۈېىىڭى  كىشاى ەرىى  ئولتۇراق ئۆي ى  گە 

ۈۇۈىشاى  ادى ىقىڭ  بى    شۇىى  بى ەن ئۇالر كەچتە شۇ ئدرقد ۈدم  ن 

ۈدشاااالي  ادن يەرى  ئۇب ان ساااىژ   ى  چتشاااى  ادن بولۇپ ئدر دمچد 

 .  پىالى ىۋې ى  ئتيگە قديتىشت 

ئۇالر ئۆيڭىاا  ئىشااااىگىڭ  ئىچىاا  ن ئىتىۋېتىاا  ۋوۈ ىڭىاا  ھىم 

ئىتى گەن ئېاىز ڭ  ۈىغ بى ەن ۈى  سااىز ق شااەكى  ە كىنااى  ئۇىى  
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ئېاىز      سااااولىژدۋ بى ەن قدپالىادن قىنااااىىڭ  ئۇسااااتى ىق بى ەن 

ئۇالر دمكدى  ن ئدلادچ ، ى ادن ئى  شىشە ئېاىز اد پتگتۈ ە ۈىق، ئدچت 

كەلگەن مەىنااااۇس ۋوۈ ىالرىىا  ئېاىز ڭ  ئادچى  ادن بورمىنااااىىدن 

ئدچىقۇچ بى ەن ۋوۈ ىڭى  ئېاىز      پتگتۈ ىڭ  ئدۋايالپ سااااۇ ۇرمپ 

ئې ى  ھې ىق  كتچ تك ۈىڭىچالى مرمش دمر نااااى  ن يىگى مە ۈدلچىڭ  

ئدى  ن . رد سااۇقۇپ ئۇى ەك قى ى  شااىشااىڭى  ئېاىز   ن قۇيۇپ بە

پتگتۈ ىڭ  قديتى  ن ئورىىاد سااااې ى  ئەساااا   ھدلىتىگە ئەكەلگەى  ن 

كېژىن شاااىشاااە بېشاااىاد ئۇرالادن ساااولىژدۋ ئۇرالىىڭ  يەىە بۇرمىقى ەك 

 .  چدى مرمد  ئورىىاد ئەكى ى  كىنى گەن يەرى  شى ىم بى ەن ئەۈت 

ئۇالر ، قدر ىدققد ۋوۈ ىڭى  ئېاىز  ئېچى ىىادى ەك ھدلەۈ ە كەل  

ۇ ئىشااااڭ  ۈتگەۈ ەى  ن كېژىن رەسااااتىگە چىقى  بەش لىتى لىق بى  ب

ئىگىز ۈدم  ن ئدر دمچىاد ئېنى ى  ، بدكقد بىڭز ن قدچىالپ ۈەيژدر قى   

چىقىا  كىتەر چېاىا ا قىژڭى ىا  قدلىدساااا ىق  ئتچتن ئدر دمچىڭ  ھەر 

ئىشااااالر پۇىتااد ، يې  م مىتى دا بى  ۈتگتىەك قى ىاا  ۈەيژاادر قى اا  

 .  ۈەيژدرالى  

ئېاى  ىدمد شااادم بولادى ا ئى  ەي ەن ھې ىق  ئىگىز ۈدماد يېڭى     

دەرە  ئدرقى ىق يدمىشاااى  چىقى  قۇلى     ئدر دمچىڭى  بى  ئۇچچىڭ  

دەرەى ە مەھ ەم باد  ىا   ئادىا  ن بۇ ئادر دمچد بى ەن مىھىدىۋدىىڭى  

 . ئدرقد ھوي ىن   د سىژ   ى  چتشت 

ۈى الىدن بى ىگە ، ىەيتت مىھىادىۋادىد ھوي ىنااااى ا ئددەم ەر كترقى

ئېنااااى ۋالااادن باادكڭ  قۇلىاااد ئې ىاا  ۈوىتىتىاا  قۇيۇلااادن بى  قاادرا 

مدشاىڭىڭى  ئدساتىاد كى    شاۇ يەردە متك ىڭىچە پدشاشادىدىاد سدقالپ 

پدشااااشاااادىدن كىژىى ى  ڭ  ۈت ەشااااتترقپ قۇلى ا ، ۈۇر ا  ادن بول  

ن ۋوۈ ىڭ  كتۈەرگىڭىچە مىھىاادىۋاادىىڭىاا  ئاادرقااد ھوي ىنااااىاااد ئېچى اااد

 .  كىچى  ئىشى  ئدرقى ىق بىڭد د كى    كەۈت 
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ئاۇ كاتۈ تچ  رمس مۇال  ىالرد ن يەكچەشااااىىڭىاا  ياادۈىاىڭ  

 . قىژڭدلىديال ۈېپى  ئىشى ڭ  يىڭى  چەكت 

  كىم؟ -

ئەسااااڭەپ ئېژتى ادن  ئېاى  ئۇيقۇد ن ئويادىادن يەكچەشااااىىڭى  

 .  ئدۋا  ئد الى  

ى ا سااااىز بى ەن ئادىتوىىي ئەپەىا   بۇ مەن! ئادبىژادم رېنااااتۇرا -

 !كۆرقش ەن كتۈ تچ  مۇستدپد

 !ھە سەىىى    -

 ،كدۈتد بىزەلگەن ئى   ئۆ  ئى    ئېاىز بولۇپ، ئىشى  ئېچى   

يەكچەشاااىە پدشاااشااادىدىڭ  سااادفد د ئولتۇرمشاااقد ۈەك ى  قى ى  ئۆ   

ئۇىالش كىژىى  بى ەن دەلا ە شااااىگىڭىچە كادرۋ تىڭىا  بېشااااى     

ئۇ ئەۈتىگەى  ال ئىچى   ، ى  سااىگدرۈىڭ  ئې ى  ۈۇۈدشااتۇرمشااقد بدشاا

ۈە شااااى ىاا  قاادلااادچقااد كۆ لى   چاادال ئۇيقۇد ن قىز   اا  قاادپاادق ى   

 .  سد گىالپ كەۈ ەن ئى  

دې   يەكچەشىە سىگدر تىڭ   -ھە بۇ كەچتە كى ى  قدپناەىاۇ؟  -

 .  شۇر اىڭىچە ئەسڭەپ ۈۇرمپ ىوشژدقىىادن ھدل ا

 ! ىنەم دەيىەنسىزگە ئىش، سىزگە بۇى  ئدلادچ كەل  م ئەپەى  م -

ماادۋم گىپىاا  جااديىاا ا بولاا   يىگىاا ! ئېڭگى ىز ئەب ەى ەر ھە  -

دەپ يد مد مدۈى يدلالرى  كت قمگە چىژڭدپ ھۆ « پوىتدم-ۈوىتدم»د نااىال 

دې    -ئۇالرى  ساااەن كۆرقپ چتشاااەىەلەي   ەىناااەىاۇ؟، قى ىۋەۈت 

  .يەكچەشىە ئۇىى  قۇلى     ۋوۈ ىڭ  كۆرقپ ىۇشدل ىقى ا ھىجدياىڭىچە

 !ۈىتىۋېتىىەن ئەپەى   ئۇى اق ۈوىتدم د گەىڭ  -

قۇلۇمڭ  سۇ ۇۈندڭ پۇلڭى  كت   سد د قدراپ ، يدرايناەن يىگى  -
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ئۇ شااۇى اق د گىڭىچە پدشااشاادىدىڭى  قۇلى     ۋوۈ ىڭ   -، ۈۇرمدي م

 ە كى -، قۇلىاد ئې ى  مدركىنااىڭ  كۆرقپ ۈېۋىىۇ ىۇشاادل بولۇپ كەۈت 

  !د ن قدقدي  ئى  ىىىزىى  ھەم درلىق  ئتچتن بى ە

يەكچەشاىە ئىشا دۋ   ن بورمىنىىدن ئدچقۇچڭ  ئې ى  ۋوۈ ىڭى  

 .  ئېاىز ڭ  ئى    ۈولادپال ئېچىۋەۈت 

  ئۇىى، پۇلۇ ڭى  ھەمىىڭ  بۇىىڭاد ىەج ەپنە، قدر اىڭد ساىڭ  -

يەكچەشااااىە شااااۇى اق دەپ  -ئتسااااتىگە بۇ مەن ئەڭ ئدمى  ق  ئى ەن!

بى  ڭ  پدششدىدىڭى  ئدل  اد قۇلى     ۋوۈ ىڭ  ئى    روم ىاد قۇيۇپ 

 .  قۇيۇپ قوي  

پدشاشدىدن . ئدى  ن ئۆ   پدشاشادىدىڭى  ئدل  اد كى ى  ئولتۇرد 

ئىچىاا     يەىە بى  ئۆياا ە ئااددەم بولۇپ قاادلىىنااااۇن د گەىڭ  ئويالپ 

 .  ئۇىىڭاد جدۋابەن پدراڭ قى   

 ھې ىق  ىدىىم كترقىىەي  اۇ ىۇجديىن؟ -

ئىشاااا ەياا  ااادن بى  جاادالپ  ھە ئۇمۇ؟ ئۇ د گەن ئەلچىۋاادىىاا ا -

دەپ كتلتپ كەۈت  يەكچەشىە قۇلىاد  -ئۇ ۈېۋ  ھې ىال كەۈت !، ىۇۈۇن

  ! قېڭ  كى ە  ەلبىىىز ئتچتن -روم ىڭ  ئې ى 

پدشااشاادىدن . يەكچەشااىە قۇلى     روم ىڭ  بى دەم ە كتۈى ۋەۈت 

يەكچەشااىە ۋوۈ ىڭ  يۇۈىۋېتى  . ئۇىى  چى ايىاد  ەن سااې ى  ۈۇراۈت 

 .  اق قى د گې ىڭ  ئد ر

ۈەم  ئەجەپ ئادچچىققۇ بۇىىا ! يدك  ئېاىز م بى  قدى اق بولۇپ  -

 قدل  ىۇيد؟

 .  پدششدىدىڭى  سۇقۇپ كەۈ ەن يتر گ  بى  ئد  جديىاد كەل  

 !بەل ىم مىجە  ڭىز بولىىند كى ەك ىۇجديىن -
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 ھە سەن ئىچىەپنەىاۇ؟ -

  سىزىى  بىۋەۈەرلى ىڭىز ئتچتن بۇى، مەن ۈېۋ  بدال ىۇجديىن -

مەن بتگتىاا  ن باادشااااالپ سااااىزىىاا  ، قەۈئىي ئېاىز ىاااد ئاادلىااديىەن

 !قو   اۇچىڭىز ىۇجديىن

كدرامەت ، ھە  سااىڭ ! رمسااچىڭ  ىەد ىۇ ئتگەىگەن بولاىژتتى  -

 !بدلى ەىنەن

دورا ، يەكچەشااااىە ئۇىىاا  ئاادلاا  اا     ۋوۈ ىڭىىۇ كتۈترۋەۈت 

 ەشاۇى اق قى ى  دورا كتچىڭ  كۆرسااىتىش ، ھەقىقەۈەن كتچ تك ئى  

ئەم    يەكچەشااىە قۇلى     روم ىڭ  بى  يدىاد قدپ قۇيۇپ، بدشاا ى  

گەپ بدشاالپ ۈۇر شىاد ئدۋا   چتشتپ كىتى  ئولتۇر دن يى   ە ىۇرەك 

 .  ۈدرۈىشقد بدش ى  

ئۇ ، پدشااشاادىدن ئۇىى  ئىنااىىڭ  ئدۈدپ بى  قدىچە قېتىم چدقى د 

  سې ىئىڭى ىگە شدپالق ، پدشاشادىدن ئۇى  ىۇقۇپ بدقت ، ئويادىىى  

 . بدقت  يەكچەشىە يەىىال ىورەك ە چتشتپ كەۈت 

پدشااااشاااادىدن يدۈدقڭى  ئىشااااىگىڭ  يې  م يېپى  قۇيۇپ دەرھدل 

 .ۈى الىادىڭىا  يېڭىاد يتگى ەپ چىقى  ئۇى  يدۈدققد بدشااااالپ ئەكى د 

ۈىا االىاادىاىاۇ يەكاچەشااااىىاڭىاا  ئاۇىاالپ كەۈا ەىا ىا ىاڭ  كۆرقپ 

شااقى ەك ىدۈى  اپ يەكچەشااىە چو. ئىشااەىىىگەى ەك ئۇى  ىۇقۇپ بدقت 

 .  ئوى ىۋاۈدۈت 

بدكتى   بىڭز ڭڭ  قۇلىاد ئې ى  ئد ىز ڭ  ئېچىشااا   پدشاااشااادىدن

 .  ۈى الىدىڭى  كدل ىنىاد بى  ىىژدل كەل  

ر بۇال، بۇ ۈو اۇ ىى  يېڭىڭ  ئدىتۇراي  ، ئدكد ئدل   مد  ۈۇر ىن -

شااااۇىچە يى اقتىن كى ىاا  بىزى  بۇلىااادن يەردە بىز قاادراپ ۈۇرساااادق 

 بولىدس؟
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 !ئدىتۇراي  ، بۇپتۇ -

ئۇالر يەكچەشاااىىىڭى  ئۇىالش كىژىىىڭ  ئدىتۇرمد  ئۇدمل كىژىم 

ئىشاا دۋ      ئېنااى  قۇيۇلادن كىژىى ەرىى  يدىچۇقىڭ  ئدىتۇرمشااقد 

ۈىىالىدن كۆ ى  ، پدشااااشاااادىدن ئۇىى  پورۈىى ىڭ  ۈدپت ، بدشاااا ى  

ۈۆت ىى مم چاادماادداىالرى  ئاادىتۇرمپ ئىچىڭ  -يۇمۇپ ئاادچقۇچە ئتچ

–كىژىم ، چاادماادداىڭىاا  ئىچىاا ە قە ە  ماادۈى ياادل،  اپ بولاا  قۇرمقاا

يتگى ەپ  شااۇ چد  ا ۈى الىدن، كىچەكتىن بدشااقد ھېچڭەرسااە يوق ئى  

بې  ا  يەكچەشااااىە يدۈى  ادن كدرۋاۈڭى  ئدسااااتىڭ  كۆرقپ بدقىدقچ  

بۇى  ، كادرۋات چوڭ بولاادچقااد ۈى الىادىڭىا  كتچ  يەۈىىا  ، بولا  

ەم ىشااااى  كدرۋاۈڭ  يدىاد ئۆرقپ كۆرقپ پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىاد يدرد

كدرۋاۈڭى  ئدسااااتى ا ھېچڭىىە يوق ئى   لې ىن ، ئو ا  نااااىاد قى   

كدرۋاۈڭى  ئدساات  قىنااىىاد چى اي ىق بى  قدرا ىى وم چدمددان ۈېڭىا ىق 

بى  گە مەى ىا  قدر شااااى  بۇ چدمدداىڭ  ئدج  تى  -ئۇالر بى ، ۈۇراۈت 

ئۇالر چدمدداىڭى  .  كىچى  قۇلپىنااااىڭ  بۇ مپ ئېاىز ڭ  ئدچت ئې ىا 

ۈادڭ قې ى  ئۆ  كۆ لى  گە ئىشااااىڭەلىە  -ئىچىا   ى ەرى  كۆرقپ ھادڭ

. بااد الم پۇلاااد لىق ۈولااادن ئىاا  -چاادماادداىڭىاا  ئىچ  بااد الم، قاادلاا  

 ئۇالر سااەل، قۇل  ۈىتى ەشاا ە بدشاا ى  -ئۇالرىى  يتر گ  سااې ى  پۇت

دىاد يبى   چدمدداىڭى  ئېاىز ڭ  چى  ئىتى  ھۇشااىڭ  يىاقدى  ن كېژىن

 ،قدپ قۇيۇپ بىڭز ڭڭ  يەكچەشاااىىڭى  بېشاااى  ن قۇيۇشاااقد بدشااا ى  

. يەكچەشااااىە بەئەيڭ  ئتلتكتەك ھېچڭىىىڭ  سااااە مە  ئوى ىۋاۈاادۈت 

پدشاشادىدن بدكتى   يې  م بولادن بىڭز ڭڭ  كدرۋات ئىش دپالر د ۈتكتپ 

ۈى الىدىڭى  ساااەرە گە ، بولۇپ ئۇكىنااا  ۈى الىدىاد ئىشااادرەت قى   

بۇى  كۆرگەن پدشااشاادىدن ،   ئد  ۈىتى ەشاا ە بدشاا ى  ۈۇۈقدن قۇل  بى

ۈى الىدىڭى  قۇلى  ن سااەرە گىڭ  ئې ى  ئۆ   يدقىدقچ  بول   لې ىن 

 .  مۇشۇ ۈدپتد پدششدىدىڭىڭىۇ قۇل  ۈت قك قۇالشىديۋاۈدۈت 
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 .  دەپ كۇسۇرلى   ۈى الىدن –ىىىە بول   ئدكد؟ يدقە ۈىز !  -

دىدن سااەرە گە ۈى ىڭ  دې   پدشااشاا –قۇلۇم بدرمديۋاۈى م شااۇ !  -

 .  قدپتىن ىې   ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ئى  ى ەىگەن ھدل ا

 ئەمىنە چدمى اىڭ  ئې ىپال مد ىدي ىىۇ ئدكد؟ -

د    پدشاااشااادىدن -؟. . . شاااۇى اق قى نااادققۇ بۇالۈت  بى اق -

 .  جى د  ىشى  ىېىە قىالر ڭ  بى ەلىە 

بۇ رمس چوشاااقىنااا  شاااۇىچە يى اق جدي  ن بىزىى  يۇرۈىىىز د  -

 -قورقىاد  ئاد ادە يترگەن يەردە بىز ىىىىا  ن قورقادۈتۇق ئدكد! كى ىا 

دەپ يەل سااادل   ۈى الىدن ئۆ  ڭى  قورقۇپ ساااەرە گىڭ  يدقدلىىاىڭ  

 .  يۇشۇرمپ ۈۇرمپ

پدشااشاادىدن بۇ گەپڭ  ئد الپ بى  ئد  يىڭى شااىگەى ەك بۇل   ھەم 

 .  قۇلىاد جدن كى    قەدد ڭ  رمس ىۋال  -پۇت

ڭى  ىۇن قەر  گە ۈولادن بۇ ۈو اۇ ى  ئۇستد  ى، ۈو  ا دې    -

پدشااشاادىدىڭى   ە ەپتىن  -، چديڭدپ پتركىۋەۈنااەمىۇ دەرد م چىقىدي م

ساااىڭى  جدجدڭ مدىد مۇشاااۇ بى  ۈدل  -، چىشااا ى   كى  شاااى  كەۈت 

 !سەرە گە

يدققىڭىچە « ۋاشااااشااااى ە»ئۇ شااااۇى اق دەپ سااااەرە گە ۈى ىڭ  

 .  يەكچەشىىڭى  ئى  بېشىاد ۈدش ى  

 ى  يۇمۇپ ئدچقىچە يەكچەشىىڭ  پتۈتى ە  يدلىدپ ئوت يدلقۇى  كۆ

ىچە ئد ا. ئې ى  چدقىدق ۈىزلى ى ە ئۆيڭى  ئىچىگە ۈۇۈۇشۇشقد بدش ى  

ئى  ەي ەن ھې ىق  چاادماادداىڭ  كتۈترگىڭىچە سااااۆرەپ ئې ىاا  مېڭىاا  

 .  يدۈدقڭى  ئىشىگىڭ  ئىچى ىدسقد ئىتىۋەۈت 

مڭى  ۈتۋ گە ئدى  ن ئۇالر شااۇ يتگترگىڭىچە ئدر دمچد ۈدشااالىادن ۈد
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بدشااتد پدشااشاادىدن ئدر دمچىاد يدمىشااى  ۈدماد چىقى  ئدر دمچد ، بدرد 

ئاادرقى ىق چاادماادداىڭ  ۈاادرۈىاا  ئاادلاا   ئاادىاا  ن ۈى الىاادن ئاادر اادمچىاااد 

سااادالمەت چتشااا ى ىۋاۈقدى ا مىھىدىدىدن -ئۇالر ۈدم  ن سااادق، يدمدشااات 

 . ت ۈۈتپتر بۇلىشى  قېچىشىۋاۈد-چىژژد د ۈۇلۇپ كىشى ەر ئتپتر-ئىچ  قىژد

ئۇالر ىۇپتەىگە يېقىن ئۆيگە ىاادۈى جەم كى ىۋې ىاا  چاادماادداىڭ  

بدلىالر د كۆرساەۈىە  پدشاشادىدىڭى  ھوج  ناى     سۇپىڭى  ئدستىاد 

ئاۇكااد ئى  ەي ەن بۇ قېتىىق  ئۆچ ئې ىش -ئاادكااد، كاۆماتپ قاوياا  

بەكال ىۇشاااادل بولاا   ھەم بۇ ئىشااااڭىاا  پاادش بولۇپ  ھەركىتىاا  ن

ئۇالر بى  كېچە قورققىڭى  ن ، ت قې ىشااااىا  ن ئىڭتديىن ئەىنااااى ەشاااا

ئەۈىناااا  ئۇالر مەسااااچىتتىن يېڭى  قۇيدش ، ۈولاىڭىا  ئۇى ىژدلىى  

ىەيزە بۇي  كتۈترقلگەى ە ئدىشاااادمق  ئىشااااالرى  بى ى  بېقىش ئتچتن 

 .  مۇھدجى الر مىھىدىۋدىىنىڭى  ئدل  اد بې    بدقىدقچ  بول  

  گە ئەساااا ەرلەر گەى-دەرۋەقە مىھىادىۋادىىڭى  ئدل  اد ساااادقچ 

 بۇيدن ۈىپى لىشى -قوىادن چىۋ ڭ ەك يېاى ىشا  كەۈ ەن بولۇپ ئۇيدن

مىھىاادىۋاادىىڭىاا  يول يت  گە قاادراياا  ااادن دەر ز  ى  ڭىاا  . يترەۈت 

مىھىاادىۋاادىااد ياادۈاادق ى  ڭىاا  ، ھەمىىناااا  قاادپقاادرا ئۆ  تردەك ۈۇراۈت 

بىز  ىشاااا  ىادھديىت  كدۈتد بولادچقد ئۇىى  ئتسااااتىگە ئوت ئتچترقش 

 گتدەك يدىشاااا  بولىىادچقد بۇ كدۈتد مىھىدن ساااادرا  ئەساااا ىھەلى   د

ئدىشدمق  يەكچەشىى  ن ۈۇۈدشقدن ئوت يدلقۇىى  ن كتيتپ قۇرمق ۈدمال 

 .  بولۇپ قدلادن ئى  

پدشااشاادىدن بۇ ىدرابى ى ڭ  ۈدمدشااشااد قى ىۋاۈقدن چو الرد ن ىېىە 

اى ادن يې، ئىش بولادى ىقىڭ  بى ىەسا ە سې ى  سترقشتە قى ى  بدقت 

ئدىشااادم بۇ ۈو اۇ الر ئدساااىدىاد »ىى  ئدر ناااى  ن بى ەي ەن كىشاااى ەر

كتۈترقلگەن ئوت يدلقۇىى  ن ىۇدد  چدشاااقدى ەك پىتى اپ قېچىشاااقدن 

شااۇ ىڭىن  ، ىۇدايىم شاۇى اقىۇ جدجىناىڭ  بەرد  بۇ ىەقڭى ، ئى  
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ئەۈاتىگەن بى ەي ەىڭىاا  كتيتپ كەۈ ەن ، ۈات قك ئااددەم ئاۆلاىەپاتاۇ

ر دەپ ىەۋە« . . . تيتشتپ يترەۈت سۇ ى ىڭ  سدقچىالر قۇچدق ىشى  س

 .  بەرد 

ىەچچە كتىگە قادلىاد  گېز ت ە رمسااااىژى ىا  كادۈتد بديڭى  ئتلتم 

سااادقچىالر ىە  مەي اى     كتلڭى  ئدر ناااى  ن ، ىەۋ    بېناااى   

يەكچەشااااىىڭىا  كتيتپ كۆمتر بولۇپ كەۈ ەن سااااۆ ىگىا  ن بدشااااقد 

ماا  ن ئۇىىاا  ئتسااااتىگە ئۇ ئى  ەي ەن ۈااد، ھېچڭىىىڭ  ۈاادپاادلىىاا  

ساااىژ   ى  چتشااا ەى ە ئىز قدل مرمدسااا ىق ئتچتن چوڭ ئددەم ەرىى  

ئەۈىاا  ن كەچ ىچە ۋوۈ ااد ئىچىاا   ،ئااديىااىڭ  كىژىۋالااادن ئىاا  

ۈتۋ      قېپقدلادن ئديدق ئىز اد  يۇرمي  ادن الۈد قدلپدق سااادقچىالر ۈدم

ئدسدسەن د ققەت ىە    ڭ  چو الر د قدر تى  ئىشڭى  ئديىاىڭ  قەۈئىي 

 .  ى  چىقى الى

 ئۇ، پدشاشادىدن بۇ ئىش بولۇپ ئەۈىنااىال ر نااتۇراىاد ئىشقد بدرد 

ىەچچە كتن ئۆۈ ەىا ە ھې ىق  ھەي ەر ئدلتە قولڭ  ئېتىۋەۈ ەن ھەربىي 

كەۈ ەى ى  ىەۋ   ڭ   ئەمەل ارىى  رمساىژىگە ىەچچە ئدي ىق بى  ئىشااقد

شۇىى  بى ەن ئۇ ۈى الىدن ، ۈدمدق يىگى   كەلگەن بى ساى  ن ئد  ى  

ن مەس ىھەۈ ىشى  پىالىڭ  ئۆ گەرۈى  ر نتۇراى     كتۈ تچى ى  بى ە

 .  ىىزمىتى  ن ئىنتىپد بەرد 

ئۇكىالر ئون ئدلتە -پدششدىدن ئدكد يۇقدرق  سەۋەبڭى  ىەۈىجىنى ە

كى مە  قۇلىڭ  قەيەرگە سۇىند سۇىدلىاى ەك  ور بدي ىقڭى  -يدشقد كى ە 

بۇ باادي ىقىڭ  ئىگىناااا  بولۇپ قاادلااادن ئىاا   لې ىن ئۇالر ئۆ  ڭىاا  

يېڭىاا     ىە  پۇلالرى  باادى ىاىىۇ قويىااد  . ھېچ ىىگە بى اا قرمىاا  

ئد د ن بۆلتپ ئې ى  چىقى    ۋچە -ئۇىىا  يې  ىىا  ن كۆپ ەكىڭ  ئاد 

-ئۇالر يەىە ئدسدرە. ئدلتۇىالر د ئدلىدشتۇرمپ سۇپىنىڭى  ئدستىاد كۆم  

ىىاا  باادلىالرمۇ ئۇ، ئەۈىقە ۈىجاادر ت  بى ەن ۈوىتىىااد  شااااۇ ۇلالىاا  
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كتۈ ەن يې    ن چىقى  ئۆ  ڭى  چىقىىىڭ  ئۆ   قدم اشاااتىن ساااى ت 

 .  كتى  ن كتىگە يدىشى ىڭىۋاۈدۈت  ئەھۋال. يەىە پدي ا يدراۈت 

بى  كتى  ئەۈتىگڭ ە پدششدىدن ئۆي ە ئۇكىن  ۈى الىدن بى ەن بى  

 .  ئىش ۈو ۇرلۇق مەس ىھەۈ ەشت 

رەپ ە بى  مەن رمساااىژە ۈە، ساااەن ئۆيگە قدراپ ۈۇرساادڭ، ئۇكدم -

دې   پدشاشدىدن ئۇكىنڭى  كۆ  گە ۈى ى ى  قدراپ  –. بې    كەلناەم

 .  ۈۇرمپ

بى ە چدۈدق چىقىىادى م ، ۈۇيۇقناااىز بدر   ادن بولۇپ قدپناااەن -

 .  دەپ سور    ۈى الىدن ئدكىنىاد قىژىىادن ھدل ا ھەي ان بولۇپ -ئدكد؟

 .  شۇ بې    كى ە  دەيىەن، يدق ھېچقدى اق چدۈدق يوق -

 چدن يولاد چىقد  دەينەن؟قد -

 .  ئەۈىال مد د  -

ئۇىاا اقتااد بتگتن سااااەپەرىىاا  ، بۇپتۇ ئۆياا  ن ئەىنااااى مە -

 !ۈەيژدرلىقىڭ  قى ىۋاالي  

ئۇىىڭاااد بەك ، ۈىا الىاادن ئاادكىنااااىاااد بەكال ھۆرمەت قىالۈت 

 .شاۇ د ئۇ ئىشاالرىى  ۈەپناىالۈىڭ  ئدىچە سۇراپ كەۈىى  ، ئىشاىڭەۈت 

  .   سەپەرىى  ۈەيژدرلىقىڭ  پۇىتد قى ىۋال  ئۇالر بد ار د چىقى  ئەۈى  

، ئەۈىنااا  ئەۈتىگەى ە پدشاااشااادىدن بدلىالر بى ەن ىوشاااالشااات 

ۈىا االىاادىاىاۇ ئاۇىا  بىا ەۈا ىچە ئۇ اۈقى   چىقىاا  ئۇىىاا  بى ەن 

 .  قۇچدق ىشى  ىوشالشت 

، ئۇ بۇى اق  ەلىتە ئەمەسااات ، ۈوۋۋا ئدكدماد  اد  ىېىە بولادى م»

ۈى الىدن ئۆيگە قديتقۇچە  !«ن د گىڭىڭ ؟ۈۇيۇقنااىز مۇسااا ۇۋا د بدر ىە

 .  بۇ سۇئدلاد جدۋاب ۈدپدلىى  
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پدشااشاادىدن ئەساا ى ە ئۇكىناا  ۈى الىدىاد ھې ىق  قدۈىل ھەربىي 

ئەمەل ارد ن ھەي ەربەگڭى  ىۇن قىناادسااىڭ  ئې ى  بى    ادىاد ۋەدە 

قى ادن ئى   بى اق ئىشالر ۈۇيۇقنىز ئۆ گترقپ ئۇستد   ئەكبەرىدىڭى  

 .  بى  قىنى  ئې ىڭى  قدل   قىندسىڭى 

يەكچەشااااىە ئتلتپ ئۇ مىاااد قاادلىااد  ھې ىق  ھەربىي ئەمەلاا ار 

ئدساااتدىىگە كەلگەن بولناااىىۇ پدشاااشااادىدىالر قول سااادلى  ادن مۇۋاپىق 

پۇرسااااەت چىقىىاا   چتى   بۇ ئىاا  ىىزمەت مۇىاادسااااىۋ ت  بى ەن 

 . . . ئۇۋ نى  ن چىقىديۋاۈدۈت 

  كتى  پدششدىدن بدلىالر د كۆ  پەس ىڭى  ئدىى  ق  ئدي ى  ڭى  بى

ھەر بى  گە كتىىگە ئوىاا  ن ۈى  اا  چاادشااااقاادن ۈۇۈۇش ۋە  پىنااااىڭ  

ئتچژت دەك ۈى    -ئى    شااااۇى اق قى ى  بى  ھەپتە ئىچى ە، قۇي  

 . چدشقدن يېاى ى  ئى    سىم ۈور قەپە گە سۇالى  

ئدىشاىى  پدششدىدن بدلىالر د بى  قرمە  ۈى الىدىڭ  ئەگەشتترقپ 

دشااقدىالرى  كتۈەرگىڭىچە شااەھەرىى  سااى ۈى     ھەربىي يېاى ادن چ

   .ئەمەل ارىى  پدىتىنىڭ  سدقالي  ادن چوڭ ئىن ىالۈقد يېقىڭالشت 

پدىتد ئىنااا ىالۈىڭى  كتلىى  ىدھديىت  چوڭ بولۇپ پتۈتن ئەلڭى  

قىشاااالقالرد ن -يېزا، پدىتىنااا  مۇشاااۇ يەرگە يېاى ادىچى ى  قىالۈت 

ې ىڭادن پدىتىالر ئدساادسااەن ھەر قديناا  ئەر ان بدھددا مەجبۇر  سااېتىۋ

ىدھىژەلەرد    پدىتد پىشااااشااااىقالش  اۋمۈ ى   ا چىگىتى  ن ئدي   ى  

پىشااشااىق ىڭى  بوكالىادى  ن كېژىن ھەمىىناا  بۇ ئىناا ىالت مەي اىىاد 

ھد   ق  پەسااااىل دەل پدىتىالرىى  ئەڭ كۆپ يېاى ى  ادن . يېاىالۈت 

ۇ چوڭ مەياا ان بوك ىڭىاا  ۋاقت  بولااادچقااد ىەچچە يت مۇ كى ىاا  ااادن ب

ۈېڭى اادن پدىتىالر بى ەن ۈولۇپ كەۈ ەن بولۇپ پەقەت مەي ان ئىچى ە 

 .  سدى ا يتك مدشىڭى ى   مد اۇدەكال يول قدلادن ئى  -ئدى ا
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ئى  ەي ەن قادرا اۇدا ئىناااا ىالۈڭىا  ۈېىىاد يدمىشااااى  چىققى   

، بۇلى  ادن مۇۋاپىق جديڭ  ۈېپى  مەي ان ئىچىگە ساااەك ەپ چتشااات 

شاشادىدن ئۇكىن  بى ەن چدشقدىالرى  بى  قەپە د ن بتلتشتپ بى س  پد

شاەر ق ۈەرەپ ە بى سا   ەرپ ۈەرەپ ە مەسئۇل بولۇپ ئىش ۈتگىگەى ە 

يدىچۇق سااادئەۈ ى  ڭ   ئۇالر پوساااپۇرلۇق، ئۆي ە كۆرقشاااى  ادن بول  

يەىە بى  قېتىم ئۇدملالپ ئون بەش مىڭۇۈتىن كېژىن ئىش بدشالي  ادىاد 

 .  د ژىشت 

 الىدن مۇشاااۇ يەرگە يېقىن يەردە ئىش بدشاااالي  ادن بولادچقد ۈى

پدشاااشااادىدن بى  بدك ساااەلەركە بى ەن بى  قەپە  چدشاااقدىڭ  كتۈترقپ 

 . شەر ق ۈەرەپ ە ئدل   اپ كەۈت 

ئۇالر قەپە د    ۈى    چدشاااقدىالر د ، ئون بەش مىڭۇت ۈوشااات 

 ،بدكتى   سااەلەركىڭ  ئدل   مد  سااۇ سااەپ ەى ەك چېچىشااقد بدشاا ى  

چتى   چاادشااااقاادىڭىاا  ۈتك ى   بەك   چ بولااادچقااد ئۆ  گە ئاادلاا   اپ 

بىڭز ن سااەلەركىگە قدر ادى ا كتيتشااچدى ىق  ، سااۇيۇ  ۇق يۇقتۇرمديتت 

سااااەلەركىڭىاا  . يۇقى   بولااادچقااد ىاادھااديىت  ۈىز كتيتپ ۈتگەيتت 

كتيتشااااچاادى ىق  يۇقى   بولىىنااااىىۇ لې ىن ئۇ بىڭز ڭاااد قاادر ااادىاا ا 

 سااااىڭىۋاالۈت  ئوت كتچ  كتچ تك بولۇپ چادشااااقادىڭىا  مۇيىاد بەكال

شۇ د بۇى اق ئوت قۇيۇشتد سەلەركە ئەڭ . كتيىش  ئۇ مىاد داۋام ىشدۈت 

 .  يدىش  يېقى اۇ ھىندپ ىڭدۈت 

بدكتى   سااااەلەركە چدشااااقدىالر د سااااىپى ى  يې  م بولادى ا ئۇالر 

الر چدشقدى. ساەلەركىڭى  ھەمىىناىڭ  بۇل مقشاىتى  چدشقدىالر د ۈۆكت 

قەپە ىى  بى  يت   ۈۇلۇق . چى  ھۆل بولۇپ كەۈت -  ن چى سەلەركى

سەرە گە يېقى ى  چدشقدىالرىى  ، ئېچى ى  ادن قى ى  يدسادلادن ئى  

 .  ئتستىگە ۈدشالىادى  ن كېژىن قەپە ىى  ئېاىز  ئېچىۋېتى   



274 

پۇۈ  ۈديادن -چدشااقدىالر كتيتك ئد ابىاد چى  ژدلىد  بېشاا  قديادن

قەپە د ن ئېتى ى  چىققدن ، تگترقپ قدچت ۈەرەپ ە چى    اشااقىڭىچە ي

پەش د گتچە ىۇدد  ئادسااااىادىاااد -بۇ ئوت قوياۇچ  پادرۈىزاىالر ھەش

چىقى  چېچې   كەۈ ەن سادلىژۇۈالردەك پتۈتن مەي ان يت  گە ۈەكش  

 .  ۈدر  ى  ھەمىىن  ئۆ  ڭى  ۋە  پىنىڭ  ئۇ ۇش ۇق ئۇرمى    

دىالر كتيتپ ئددەۈتە بۇى اق ئۇساااۇل ا كتي قرقلگەن ۈى    چدشاااق

ئۇىى  بۇىىل ئوت قۇيۇش ، كتل بولىىاىچە يتگترقشااتىن ۈوىتىىديتت 

كتچ  بە  ا ە ھەربىژ ەرىىا  ئى اادر ئوت قۇيۇش ئتساااا تىى ى    ڭىۇ 

   .بۇىىڭاد ھەۈتد ھەربىژ ەرىى  ئۆ  ىۇ قديىل ئى  . ئېشى  چتشەۈت 

ئوت ئتچترقش ئەساا ىھەلى   ىې    پدىتد ئىناا دالت مەي اىى    

بولنااااىىۇ ئۇ پەقەت بى  ياادك  ئى    ئۇرمىاا ا ئوت كىتىاا  ئى ااادر 

 بۇى اق، قې ىشااااڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ئتچتن ئدل  ن ۈەيژدرالىادن ئى  

كۆپ ئۇرمى ا بى ال ۋاقىتتد ئوۈڭى  كىتىشاااىڭ  ئىنااا ىالت ىۇجديىڭ ى   

كۆ ى  يۇمۇپ ئدچقۇچە پتۈتن ئىناا ىالت . ئەسااال ئويالپ بدقىىادن ئى  

پدشاشدىدن بى ەن ۈى الىدن بۇ . . . ئدي ىڭى  كەۈت   ديەت  ور گۇلۋدىاد

   .قېتىم ۈدم  ن ئەمەس چوڭ دەرۋا    ن ئويڭىادن پېت  چىقى  كەۈت 

ئۇكد بۇ ۈى ورچىالر ھې ىق  ھەربىي ئەمەل ار د ئىۋتىناااادد  -ئادكاد

جەھەۈتە كتۈترقپ قوپقۇسااااىز قدۈتىق   ژدن ساااادلادن بولنااااىىۇ ئەمىد 

   ىڭى  يېاقدن يۇشااااۇرمن بدي ىق  ئۇ  ڭىا  ھەربىي ھۇقۇقىا  ن پادي

بۇ قېتىىق  ئوت كىتىش . ئدل   ا بۇ ئدىچە چوڭ   ژدن ھىنااادپالىىديتت 

تاكوف پى ايىۋ چڭ   -بۇ ھەربىي ئەمەل ار  ۋەقەساااى ە مۇسااا ىۋا ۈەرەپ

 .  رمسىژىگە قديتۇرمپ كەۈت 
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 بابئون بىرىنچى 

 ۋىالدىمىر

 

الي  ادن ئى ىم پدشاااشااادىدىڭى  ئدۈىنااا  يدۋم بەگ ۈىڭىچ ىقڭ  ىد

بۇۋ  ى   -ئدىىنااا  كتىچىچەكڭى  ئدۈد، ساااتيەر پەلىۋان كىشااا  ئى  

ۈوقىدق ئىچى ە قدن كىچى  يدشااىادن جەڭ ىۇمدر -ىەچچە ئەسااى  قې ىچ

شاااۇ ساااەۋەبتىڭىۇ پدشاااشااادىدن ئدىد ۈەرەپڭى  بد    ، ئددەم ەر ئى  

جەڭ ىۇمدر ۈەرەپ ى  ڭ  ئت  گە ئد راق ، قىناااادساااا ادرلىق، قادۈتىق ىق

 .    قدلادن ئى  ۈدرۈى

تاكوف پى ايىۋ چڭىاا  ۈى  اا  يترگىڭىاا  ن -بۇ ھەربىي ئەمەلاا ار

ئدر   ن . ئۇكىالرىى  ۈېۋ  ئدچچىا  چىقىىادن ئى  -پدشااشاادىدن ئدكد

ىەچچە يىل ئۆۈتپ بتگتى   كتىگە كەلگەى ە پدشااشدىدن قۇرسىقى     

ئۇ مى  ن بى   ساادقالپ كەلگەن بۇ  ومڭ  ۈد ا بى  چىقى    ئۇكىنااىاد 

دۋاپ قديتۇرمش ئتچتن مەىنى  ڭ  ھېچ ىىگە بى  قرمە  بۇ قېتىىق  ج

 .  سەپەرگە ئدۈالىادن ئى  

پادشااااشاااادىدن ئدپتۇۋم دا ىەچچە كتن يول يترقپ رمسااااىژەىى  

ئۇ يادۈدققد چتشااااتشااااڭى  ئدل   ا چدچ ، مۇساااا ىۋا اد يىتىا  كەلا  

يادسااااديا  ادن دمكدىاد كى    ئۆ  ڭى  قدرا چېچىڭ  قىز ۇچ سااااې  ق 

يىتى  كىژىم دمكىڭى  ن رمس يىگىت ى  گە ىدس كىژىى ەرى  رە ا ە بۇ

پدشاشدىدن گەرچە ئون ئدلتە يدشقد كى گەن ، ساېتىۋې ى  ئدلىدشاتۇرد 

بدال بولنااىىۇ كتچ مەشااىقىڭ  ۈدھد    ىچە داۋامالشااتۇرمپ كەلگەى ى   
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بەستى ە ئدۈىنىڭ  ۈدرۈقدى ىق سەۋەب ى  بەئەيڭ  -بو  ئۇىى  ئتساتىگە

كۆ  ھەم –قدش، ىگىتڭى  ئۆ   بولۇپ قدلادن ئى  يىگى مە يدشاااا ىق ي

 يىگىتتىن يەىە بى   چى اي ا بۇ ئىق ىى ا بۇى اق كى ىش ەن قۇر ۇي ەك

ئۇ رمسااااالر د مودا . ۈېپى ىادس د نااااە ھەرگىز ئدرۈۇقچى ىق قى ىديتت 

چېچىڭ  سااااې  ق بۇيىتىش بى ەن سااااېپ   بولاادن كىژىى ەرى  كىژى 

رگەن بى  كۆ، رمس يىگىتىگە ئديالى  ئۆ    ن ىدھديىت  كى ىش ەن بى  

 .  كىش  ئۇىى  ۈتركىەن ئى ەى ى ىڭ  قەۈئىي بى ەلىەيتت 

ئۇ قىز ل مەي ان ئەۈ اپى     يدىشااا  بى  مىھىدىۋدىىاد چتشاااتپ 

ئۇ ئادل   بى ەن . ئۆ  ڭىا  پىالى  بۇيىچە ئىشااااقاد كى  شااااىا  كەۈت 

لڭى  ئدسااااتدىى ە قولاد چتشااااترگەن ئدد     بۇيىچە ھەي ەر ئدلتە قو

قدۈى   ھەربىي ئەمەل ار تاكوف پى ايىۋ چڭى  ئەپەى  ڭى  شااااەىناااا  

 بۇ كتى ەردە گېڭى ال تاكوف پى ايىۋ چ. ۈۇرالاۇسااااىڭ  ئىزدەپ ۈاادپت 

مۇسااا ىۋا شاااەھ       مەلۇم بى  ھەربىي قىناااىىڭى  بدش شاااىتدبىاد 

داچىڭى  . يېقىڭ اق جاديا     ھەشااااەمەۈ ىا  بى  داچىا ا ئولتۇراۈت 

سااااتە چوڭ يولااد قادرايا  ادن بولۇپ دەرۋا ا ۈتۋ  ە دەرۋا  ناااا  بىۋا

 .مەىناااۇس بى  ھەربىي قدراۋمل چى ىتتەك مى   لىىد  پوساااتد ۈۇراۈت 

 .  د ىەك گىڭى ال ئددەۈتى   كىشى ەرد ن ئەمەس ئى  

پدشاااشااادىدن ئۇىى  داچىناااىڭى  ئدل       چوڭ يولڭى  بۇيى ا 

 ،ىشااى  قدل  مدروتىد ساادۈى  ادن رمس بۇۋا  بى ەن پدرا  ىشااى  چىق

بۇ ». ئاۇىىاڭاا  ن تاكوف پى ايىۋ چڭىاا  ئەھۋالىڭ  ئىگەل ەپ باادقت 

ئد  ىنااادق ئۇ ساااىتدلىن بى ەن بىۋاساااتە ، گېڭى ال بوش ئددەم ئەمەس

كې  ىىال ساااادر ژىاد ئتيىگە كى گەى ەك كى    ، كۆرقشااااەلەيا   ەن

ئۇ دائىم مدشااااىڭى ا ئولتۇر دچقد بىزمۇ ۈد ھد    ىچە ئۇىى  ، چىقدرمىش

ساااادى ا كۆرقپ -ئۇىىا  ىادىىىىڭ  ئادى ا، ڭ  كۆرقپ بادقىىا مقچى ايى

ۈۇر ىىز ھەر چدرشەىبە كتى  ئۇىى  ىدىىىىڭ  مەىنۇس ھەربىي مدشىڭد 
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ئدم اق ئىتىڭ  سااااەگىتىش  ىادىىم ھەر قېتىم، باد ار اد ئې ىا  چىقىا م

مدشااااىڭد ئۇىى  ، ئتچتن مادشااااىڭىااد چىقىاد  ئىتىڭ  يىتى ەپ ماد ى م

بىز مۇشاااۇ چد  ا ،   يەرلەرگىچە مد ى مكەيڭى  ن ئەگىشاااى  ىې   بى

 !«ئۇى  كترەلەيىىز

پدشاشدىدن ئىشالرىى  بەكال مۇرەك ەپ ىشى  كەۈ ەى ى ىڭ  ھى  

قى ى  ئدستدىى ە ىىىىشقد بدل مرراق قول سدلىىادى ىقىاد پۇشىدن قى    

ئۇكىنااااىڭى  ئدل  اد قۇرمق قول بې  شااااىڭ  ، لې ىن ئۇ جادھىل ئى  

 .كدل ىنىاد يېڭ  بى  پىالىڭ  ۈىز   چىقت  ئۇ شاۇ د. ئەساال ىدلىىديتت 

پدشاشدىدن ئۇدمل ئدۋات كۇچىالرىى  بى  گە بې    گېز   سدۈى  ادن 

ئۇشاااشااادق بدلىالرى  ئىزد    چتى   ئۇ بۇى اق بدلىالرىى  قدىچى ى  

بى  دەمڭىاا  ئىچىاا ە بى  باادال گېز اا  . چاادققاادى ىقىڭ  ئۇباا ان بى ەۈت 

 .  بدش ى   كتۈترقپ كى ى  ۈوۋالپ سېتىشقد

  !گېز   سدۈىىەن گېز  ! گىت ى  يەىە قديتد ۈى   ىپتۇ -

بەكال ھەيژدردەك ، ۈوققۇ  يدشاااالرد    بدال قدر ىدققد بەكال چدققدن

 . كتر ڭەۈت 

د    پدشاااشااادىدن ئتى تك –ھە  گېز تچ  ئەكى ە گېز تىڭڭ !  -

 .  ئدۋا دا بدلىڭى  ھەرراپ ىقىاد قديىل بولادى ەك بولۇپ

دې   بدال يتگى ەپ ئۇىى  ئدل  ادن كى ى   –بد  ئدكد! ھە مادىد  -

 ىەچچە پدرچە ئدلىنىز؟ –

 !ھەمىىڭ  ئدلىىەن -

داد ڭىزىى  پورۈىى ى  ن ئو ۇرلىادن پۇلڭى  ھەمىىناااىگە ، ئدكد -

 .  دې   بدال پدششدىدىاد چدىچدق قى ى  –گېز   ئدلىدقچىىۇ؟ 

   .دې   پدششدىدن سەمىىى ى  بى ەن -سدۈدمنەن يوق؟  -
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داد ڭىز پۇلڭى  ھەمىىڭ  ۈتگتۈتپنااەن دەپ كدسنىڭىزد ن گتل  -

دې   بدال قۇلى     گېز    –چىقى ۋەۈنااە مىڭى  كدر م يوق ئەمىنااە! 

 . سدلادن بوىچىڭ  ئۇىىڭاد ۈە  ەپ

 . پدششدىدن بدلىڭ  كۇچىڭى  بى  چېتىگە ۈدرۈت 

دەپ ساور    پدششدىدن بدلى  ن  -راساتىڭال پۇل ۈدپقۇڭ بدرمۇ؟  -

 .  ەستديى    ىق بى ەنئ

 !پول ۈدپقۇم بدر، ھەئە ئدكد -

 .  بۇ  اكدلەت پۇل ، ئەمىنە بى  ئىش بدر مد د يدردەم قىل -

پدشاشدىدن يدىچۇقى     چوڭ سومىى ىق پۇل  ن بى ى  سۇ ۇرمپ 

باادال قۇلىاا     ھەمىە گېز تڭ  ساااادۈقاادن ، ئې ىاا  باادلىاااد سااااۇىاا  

 لىڭى  كۆ لى   يۇ ۇىدپبد، ۈەقا   د ىۇ بۇىچ ىا  پۇلاد ساااادۈدلىديتت 

 :پۇلڭ  كدپپى ە ئې ى  سور   

 ىىىە ئىشت  ئدكد؟ -

 .  مد ە ىدل  بى  جديڭ  ۈېپى  د ژىشەي   -

پدشاااشااادىدن بدلىڭ  ئەگەشاااتترقپ گېڭى الڭى  داچىنااا  ئدل  اد 

 .  يېقىڭالشت 

 ئدۋم داچىڭ  كۆرد ڭىۇ؟ -

 !گېڭى الڭى  داچىنىاۇ ئۇ؟ -

 ئۇى ، ئەۈىۋارلىق بى  ئىت  بدرئۇىى  ىدىىىىڭى  بى  ، شاااۇى اق -

 كۆرگەىىۇسەن؟

 .  ىەچچە قېتىم كۆرگەن، ئەلۋەۈتە -

بدشقىالر ئو ورالپ بۇ ، ئۇ ئى  ئەسا ى ە ساىڭ ىىڭى  ئىت  ئى   -
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گېڭى ال كادۈتاد ئەمەلا ار بولاادچقد ئېاىز ، گېڭى الااد سااااېتىۋېتىپتى ەن

 ئۇىى  ئىتىڭ  بەكال، سااااىڭ ىم ئېاى  ئاد   ا  قادلا  ، ئادچادلىىا مق

 شۇ ئىتڭ  ئو ۇرالپ بى ەلەمنەن؟، كۆرگتس  بدر

 قدىچە پۇل بى  نەن ؟، شۇ ئىشىى   ئدكد -

پدشاااشااادىدن ئۇىى  . بدال ىدھديىت  ئىشاااەىىچ بى ەن گەپ قى   

 . ست    ن كتلتپ كەۈت 

 قۇلۇ      پول  ن بەش ۈدل بەرسەم قدى اق؟ -

 دې   -قى ناااۇن؟  ساااىزدە ئۇىچى ى  پۇل ىېىە، مىڭ  ئدل  ىدڭ -

 . بدال قدپىقىڭ  ۈترقپ

پدشااااشاااادىدن يدىچۇقى     پۇلڭى   –ئادلا  ىىا  م مادىاد قدرا!  -

 ،ىدۋادا ئىشڭ  ئۇ ۇش ۇق قىاللىندڭ –ھەمىىڭ  ئې ى  بدلىاد كۆرسەۈت  

ئىشااەىىىنااەڭ بۇ ئى    پدرچىنااىڭ  ، يەىە بەش ۈدلڭ  قېتى  بى  ىەن

 !ئدل  ن بى    ۈۇرا 

ل  ن ئى    ۈدلڭ  ئدي    پدشااشاادىدن يدىچۇقى     بى  بد الم پۇ

باادال پولڭ  كتىڭىاا  ىۇر اااد ۈۇۈۇپ بېقىاا  ، ئې ىاا  باادلىاااد سااااۇىاا  

 .  كتلگىڭىچە قويڭىاد سدل  

، ئەۈە چتشااااتە مدلڭ  قۇلىڭىز د يەۈ ت  ىەن، چادۈادق يوق ئادكد -

 قەيەردە كتر شىىىز؟

يدى     كىچى  ، ئدبىژدمق  گېز   سااادۈقدن يەردە كتر شاااەي   -

  ىن بۇ قدۈتىق مەىپىژەۈ ى  بى   ڭىۇ؟كۇچى ا بولنۇن! لې

سااااىم ۈى ەى ەر ، ئۇ داچىڭىاا  ھويال ۈېى  بەك ئىگىز، بى اا  م -

پەقەت گىپىڭىزدە ، لې ىن مىڭىاا  ئاادماادلىم باادر، بى ەن قاادپالىااادن

 !ۈۇرسىڭىزال



280 

گىپىىىز گەپ! يەىە بى  ئىش بدر ئى   ، ۋا  چادۈادق يوق يىگى  -

 سەى  ن سۇراي  ادن؟

 ئدكد؟ ھە ىېىە ئىش بد  -

 ھې ىقى ەك قىزالر بدر كۇچد بۇ يەرگە يى اقىۇ؟ -

 . بدال كتلتپ كەۈت 

 !ئۇ يەر سىز بدر   ادن يەر ئەمەس جۇمۇ، ھە  ئدكد -

ئد  ىندم بە  بى  روھالى مرمش دمر  ى  ڭ  ، يدق مەن بدرمديىەن -

شاااۇ د ، ۈد دماد ال  ى ەن، شاااۇ يەرد ن ۈدپقى   بولى م دەپ ئد  ىادن

 !سور   م

ئااۇىاا اق دورا پەقەت شااااۇىاا اق  ۈااو اا ا!، ە مەن بىا ىااىەنھ -

 ،ىەشاشاى  ن بدشاالپ ئەپىژۇىاىچە ھەمىىن  بدر، كۇچىالرد ن چىقى م

 .  يترقڭ مەن سىزگە كۆرسىتى  قۇيد 

گېز ا  ساااادۈىا  ادن بدال پدشااااشاااادىدىڭ  ئەگەشااااتترقپ ئدۋات 

كۇچىالرىىاا  ئىچىاا     بى  كىچىاا  كۇچىاااد باادشااااالپ بى  دمكاادىڭ  

پدشاشدىدن دمكدى ارد ن ئۇدمل گەپ . يۇپ كىتى  قدل  كۆرساىتى  قۇ

 :سور   

شاااۇىىڭ  ن ، ئد  ىنااادم يېقىڭ ا بى ىىل دورا پەي ا بولۇپتى ەن -

 سىزدە بدرمى م؟

دەپ ساااور     -ساااد د ال  ى  قدى اقت ؟ ، مەى ە ھەرىى   بدر -

كۆ لى  ڭ  ئويڭىتى  پدششدىدىاد ئدچ ۆ لتك -يدشادىادن رمس ئديدل قدش

 . راپبى ەن قد

دېاا    –ئەڭ كتچ تك  كى ەكت ! ، ئاادياادلاالر ئىاچىاا  ااىڭ  -

 .  پدششدىدن دمكدى ارىى  چى ايىاىىۇ قدر ىد 
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بى   دۆلتىىىزدە ئىشاااا ەىگىڭ  يەىە ، مەىاا ە ئى    ىى   باادر -

، بى   ياادۋرمپاادد ن ئەكى گىڭ  بۇ بەك قىىىەت ئەمىااد ئتىتم  كاادرامەت

 !ېچى  كىتى م يىگى قې   مۇىدىالر ئىچى  قدلنىىۇ چى كدۋد ن ق

 .  بۇپتۇ ئەڭ يدىشىنى  ن ئتچ قېتىىاد يەۈ تدەك بى    -

مەشۇ ۇ ڭى  ئىچى  ادن چېژىاد ، بۇ بى  ۈەمناىز پدراشۇك ىەرسە -

پەقەت بەش ، ۋوۈ ىنااىاد ساادلنااد ىۇ قەۈئىي ئۇقدلىدي م، ساادلنااد ىۇ

 !ئۇ سىڭى  ئولجد اد ئدي ىڭى م چى اي ىق يىگى ، ئتۈىە -مىڭۇت ئتۈە

پدششدىدن ،  ار ئديدل ساىگدرۈىڭ  شاۇر اىڭىچە ساەت كتل  دمكدى

ئۇىىا  د گىڭىڭ  بى  ا  ھورمۇى ۇق دمر ڭ  ئادلادى  ن كېژىن دەرھدل 

 . بۇ ئىپالس ىق قديڭىادن كوچى  ن چىقى  كەۈت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە گېڭى ال ئدد ت  بۇيىچە مدشااىڭد بى ەن ئىشااقد 

ېقىڭ اق يەردە ئى    بدال كەۈ ەىا  ن كېژىن داچىڭى  دەرۋا ا ئدل  اد ي

يدشااتد چو  اق بى  بدال ئۆ    ن ، بى  ۈوپڭ  ۈدلىشااى  ئۇرمشااۇپ كەۈت 

 ،كىچىاا  بى  باادلىڭ  بۇ ەك قى ىاا  ئۇىىاا  ۈۇپىڭ  ۈاادرۈىۋالااادن ئىاا  

كىچى  اق باادال يىاالپ كەۈ ىڭىچە بى  دەماا ە ئاادكىنااااىڭ  باادشااااالپ 

-ھديڭ  بۇ ەك بولادن بدلىڭى  ئدكىناااا ، جى ەل چو دي  ، ئەكەل  

ھۇي  د گتچە ئۇكىنااىڭى  ۈۇپىڭ  ئې ىۋالادن بدلىڭ  ئدسااتىاد بېنااى  

ۈاديدق يىگەن بدلىڭى  بۇرىى  ن چىققدن قدن ئۇىى  ، راسااااد ساااادلا  

، يت  ڭى  ھەمىە يى  گە سااااۇۋملۇپ چى اي  ۈۇىۇ ۇسااااىز بولۇپ كەۈت 

ئدىى   كۆرقپ –دەرۋا ا ئدل       ئەۈى  ن بى   بۇ جى ەلڭ  بدشتىن 

دراۋمل ئەساااا ەر ئاادىى   ۈاادقەت قىاللىااد  يتگى ەپ بې  اا  ۈۇر اادن قاا

 .  بدلىالرى  سى  ىش ەپ ئدي  ۋەۈت 

ئەسا ى ە بۇ ئىشاالرىى  ھەمىىنىڭ  گېز تچ  بدال ئۇرمىالشتۇر دن 

گېز تچ   قدراۋمل دەرۋا ا ۈتۋ   ن ئدي   ادن دەل مۇشاااۇ پەيتتە بولۇپ
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پ ىااادن ئۇ يشااااى  ىق قااد. باادال  ىپپىاا ە دەرۋا  اا  ن كى  اا  كەۈت 

گاتلا اتكا ەرىىاا  ئاادر نااااىاا     چېاى  يولالرد ن مېڭىاا  ئۆۈتپ 

ھەشااااەمەۈ ىا  ئۆيڭىا  چوڭ  الىا     ئەيڭەك دەر ز  ەرد ن  الڭىا  

 . ال ا راستىڭال بى  ۈدل پدىپدق كتچتك ئويڭدپ ۈۇراۈت ، ئىچىگە قدر   

ئۇىىڭاااد يېقىڭ اق يەردە بى  ئۆ  ىىزمەۈچىناااا  مېڭىاا  يترقپ بى  

ئۆ  ، باادال بى دەم سااااادقالپ قاادراپ ۈۇرد . اۈاادۈت ئىشااااالرى  قى ىۋ

بدال دەرھدل پۇرسەۈڭ  ، ىىزمەۈچىن  يدى     بى  ئۆيگە كى    كەۈت 

 ەىىىەت بى ىا   الڭىا  ئىشااااىگىڭ  ئېچىا  قۇلىا     بى  پدرچە ىدم 

 .  گۆشڭ  پدىپدق ئىتقد ۈە  ەپ پەس اق ئدۋا دا ئىنقى ۈت 

بدال ئىتڭ  كتۈترقپال ،   ئۇمدق ئى  بدلىڭى  ئدل  اد يتگى ەپ كەل

پاادىپاادق كتچتك بۇ داچىاا  ن چىققىڭىاااد ، دەرۋا ا ۈەرەپ ە يول ئاادلاا  

ىوش بولادى ەك قۇي  قىڭ  شىپد شىتى  ئۇىى  قۇچىاى ا  ى  قى ىد  

دەرۋا ا ئدل       قدراۋمل جى ەلڭ  ئدي  ۋېتى  ئورىىاد كى ى  . يادۈت 

ىۇ دەرھاادل ئتيىگە ھې ىق  باادلىالرد ن بۇرى  قاادىىااادن باادلى، ۈۇرد 

ئۇكد ئى    بدال بولنااااد جى ەل چىقدر دن يەرد ن كەۈىە  -ئدكد، كەۈت 

 . . . ھې ىھەم ۈوپ ئويڭىشىۋاۈدۈت 

مۇشااااۇ ۈاادپتااد ھې ىق  ۈاادياادق يىگەن باادال يولڭىاا  ئۇ چېتىاا     

ئاې  قڭىاا  بۇيىاا ا متكتپ ۈۇرمپ گېز تچ  باادلىڭ   ەن سااااې ىاا  

ۈترقپ چىقى  قدراۋملڭى  كۆرقپ گېز تچ  بدال ئىتڭ  كت، كت  تىۋاۈدۈت 

ھې ىق  بدال ، قدلىدساااا ىق  ئتچتن دەرۋا  اد يېقىن يەردە متكتپ ۈۇرد 

-ئۇىى  چىققدى ىقىڭ  كۆرگەى  ن كېژىن ئورىى  ن دەس ۈۇرمپ ئدل  ن

ئاادال د ژىشااااىۋالاىڭ  بۇيىچە ئۇ من بى  گاادل پىچاادقڭ  كتۈترقپ يەىە 

-كدئد،    ۋاقى اپ كەل  ئى    بدلىڭى  ئدل  اد قديتى  ن جى ەل ەش ى

، قېشااااىاد بې  ۋال   ئۇكاد ئى  ەي ەن پىچادقتىن قورقۇپ قادراۋملڭىا 

ئااۇكااد ئى  ىنااااىڭ  -پىاچاادق كاتۈاتر اۋالاااادن باادال ھااد  ا ال ئاادكااد
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قدراۋمل ئەساااا ەر . ئۆلتترۋ تىا  ادى ەك ئەلپد دا بدلىالر د ئۆ  ڭ  ئدۈت 

دال بۇ گېز   ساااادۈى  ادن ب. . . ئۇالرى  ىادھاديىت  ۈەسااااتە ئدج اۈت 

پۇرسااااەۈتىن پاادياا   ىڭىاا  قۇچىاىاا     ئۇماادق ئىتڭ  كتۈترگىڭىچە 

 .  دەرۋا  ڭى  كىچى  ئىشىگى  ن يەىە بىىدالل چى ىتىۋال  

پدشاااشااادىدن گېز تچ  بدال بى ەن د ژىشااا ەن جدي ا دەل ۋاقتى ا 

 بدال ئۆم   ە، مدلڭ  قۇلىاد ۈدپشااۇرمپ ئې ى  بدلىڭ  ئۇب ان را   قى   

كۆرقپ بدقىىاچقد پدشاااشااادىدىڭى  يېڭىۋې ىشاااى  ن بۇى اق جىق پۇلڭ  

 .  قورقۇپ پۇلڭ  ئې ىپال دەرھدل ۈى ىۋەۈت 

گېڭى الڭى  ىدىىى  قې  ق يدشااالرىى  قدر نااىڭ  ئدلادن چى اي ىق 

، ئۇالرىى  ئى    قىز  بولۇپ چو   ئون يەۈتە يدشاااالردا، ئديدل ئى  

ې   ى     ئۇالرىى  ھەر ئى  ى ىن  ئدم، كىچى   ئون بەش ەردە ئى  

گېڭى ال ئەۈى  ن كەچ ىچە ىىزمەت ، بى  يادۈادق ىق مەكتەپتە ئۇقۇيتت 

ئىشاااا  بى ەن ئادلا   اش يترگەچ ە ىدىىم بۇ پدىپدق ئى  بى ەن كتن 

بۇي  بى گە بۇالۈت  شااااۇ سااااەۋەپتىڭىۇ ئۇ بۇ ئىتڭ  جېڭىاا  ن ئە  ز 

پۇشااااقدق ى  ڭ  -ىىزمەۈچى ەر ئىتڭ  ئىزدەپ داچىڭى  بۇلۇڭ، كترەۈت 

، ىادىىىڭى  گې ى  ن ۈدمدقىۇ ئۆۈىى  ، مرماد  ئادىتۇرمپ بادقت قادلا 

 ،كويالر ىچە ئىزدەپ بدقت -گېڭى ال مەىناۇس ئددەم ۈەش ى  ەپ كوچد

   .ئى  ۈېپى ىى  

ئتچ كتىگىچە ىاادىىم ساااادرا اا ەك بولۇپ ياادسااااتۇقتىن بېشااااىڭ  

ۈۆۈىڭچ  كتى  سااااەھەردە ىاادىىم . كتۈترمە  يىا ىااادىچى ىاا  قى اا  

ئىتىڭ  ئويالپ ئولتۇر اادىاا ا ۈۇيۇقنااااىز ئۆ  ھوج  نااااىاا ا ئۇماادق 

كۆلگىڭىچە يتگترقپ كى    ىدىىىاد ىوشااااۋەۋەر  ىىزمەۈچىنااا  ئديدل

 .  يەۈ ت د 

 !ىدىىم ئدق مدرجدن ئۇ ۈىپى    -
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 ىىىە دې    ئدق مدرجدن ئۇ ھديدۈىى ەن؟ . . .ىىىە -

ىادىىم ىوش بولاىڭىا  ن ئورىا  ن ۈۇرمپ ىىزمەۈچىڭىا  ئدل  اد 

 .  بدرد 

 ئۇ ىەدە؟، مدرجدن قېڭ  ئدق -

دەپ ىىزمەۈچ   -. . . ئۇى  بى  يىگى  گتل تكتە ۈۇۈۇپ ۈۇر  م -

 .  ئدل   اپ ىدىىىڭ  ئې ى  مد   

ىاادىىم گتل تكتە بۇرمۈ  ئەماا   ىەت ۈاادرۈقاادن چى اي ىق بى  

يىگىتڭىاا  ئاادق ماادرجاادىڭ  قۇچىاىاا ا ۈۇۈۇپ ۈۇر اادى ىقىڭ  كۆرقپ 

 ،ىىۇ ىدىىىاد بەكال ئدمى اق ئى  ئدق مدرجد. ىۇشاادل ىقى  ن ۈوۋلىۋەۈت 

ئۇ ىدىىىڭى  ئدۋا  ڭ  ئد الپ پدشاااشااادىدىڭى  قۇچىاى  ن ساااەك ەپ 

ىادىىم كۆ لى  گە يادش ئې ى  ئدق ، چتشااااتپ ئۆ  ڭ  ىادىىىااد ئادۈت 

 . . . مدرجدىڭ  قۇچد الپ ستيتش ە بدش ى  

بدلىڭى  قىز ىن كۆرقشااااىشااااى  ن كېژىن ىدىىم -بى دەم ىا  ئدىد

 .  ڭ  بى  قرقپ ئۇىىڭ  ن ئەھۋال سور   يىگىت ە رەھىىتى

ئدق مدرجدن ، سااااىزگە ىېىە دەپ رەىىەت ئېژتناااادم بۇالر يىگى  -

دې   ىدىىم پدشااااشاااادىدىاد  -سااااىزگە قدى اق بولۇپ ئۇچ اپ قدل  ؟ 

 . قۇلىڭ  سۇىۇپ ئۇىى  بى ەن كۆرقش ەچ

قې   بى  ھدراق ەش بۇى  ئدلاىن ، ۈۆىتگتن كۇچى ا كىتىۋاۈناادم -

قدر ندم بۇ ، پۇلىناىڭ  ساورسدم ئدسىدى ا گەپ قى   ،   دەپ ۈۇر ۋال

ئادق مدرجىڭىڭىز شااااۇى اق ئۇمدق ەن ئۇىىڭاد ئىچىم ئد     يېڭىى ا بدر 

ئەۈتىگەىاا ە بويڭىاااد ، پۇلڭىاا  ھەمىىڭ  چىقى  اا  بۇى  سااااېتىۋالاا  م

ئدق مدرجدن ئۆ   مۇشاااۇ ،  ەىجى  ساااې ى  يول ا يىتى ەپ مېڭىۋاۈنااادم

دې   پدششدىدن  -. . . يەرگە بدشالپ ئەكەل  ۈەرەپ ە مېڭى  مىڭ  بۇ 

 .  ئدپتدپتەك كتلتپ ۈۇرمپ يدلادىڭ  راستەك قى ى 



285 

 ،سااىز مىڭ  ئدجديى  ىوش قى ىۋەۈتىڭىز، يترقڭ ئۆيگە كى ەي   -

ىدىىم پدشاااشااادىدىڭى  قۇلى  ن  -ساااىزى  ىېىە دەپ ئدۈديىەن يىگى ؟ 

 .  ۈدرۈى  ئۇى   الاد بدش ى  

ۋ الد ىى  دەپ ، ژى وۋ چ ىاادىىمئىنااااىىام ۋ االد ىى  سااااى   -

دې   پدشاااشااادىدن  ال     يۇمشااادق سااادفددا ۈدرۈىڭى   –، ئدۈدۋ    

 .  ئولتۇر دن ھدل ا

ئۆ  ىىزمەۈچىنااا  ئديدل ئد اىچە چد  كتۈترقپ چىقى  ئۇالرىى  

 .  يېڭى ا ۈەق بولۇپ ۈۇرد 

سااىز ، قېڭ  مەن سااىزگە ئۆ  قۇلۇم بى ەن چد  ۈۇۈد  ۋ الد ىى  -

ىدىىم پدششدىدىاد ىدھديى   -، نىز؟ ىېىە كەسى  قى ىنىز؟قەيەردە ۈۇر 

 .  قىز ققدن ھدل ا ئۇىىڭاد قىز ىن مۇئدمى ە قى ىۋاۈدۈت 

شاااەھەردە ، مەن يى اق ساااەھ اد ن ئىش ئىزدەپ كەلگەن ىدىىم -

پدشااااشاااادىدن بىچدرە قىژدپەۈتە ىدىىىڭى   دې  - ،بى  ۈد دم بدر ئى  

ئۇ بى  كدۈتد بديڭى  داچىنى ا  –ئۆ  گە ھىن اش ىقىڭ  قو  دش ئتچتن 

مد د ئۆ  ىىزمەۈچى ى ىڭ  ۈېپىپتى ەن لې ىن ئۇ يەردە ئىشاااا ىگتساااا  

-ئۇ يەرگە ۈىز ىالۈقدىالرد ن بەش، بادرالرد ن مەن يدلاۇ  ئەمەساااا ەن

ئەما   ئادلا  ىىزد    ئدي ا ھەمىىىىزد ن ، ئادلتىىىز بادر ئوىشااااديىىز

 .  . . ئەمى ىژەۈتىن ئىىتدھدن ئدلى  ادن ئوىشدي م

ھە  سااااىزدەك بى  يىگى  ئۆ  ىىزمەۈچى ى ىگە  ايد كىتىنااااىز  -

بەساات  ھەم -دې   ىدىىم پدشااشاادىدىڭى  كى ىشاا ەن بو  -ئەمەسااىۇ؟

مەن بۇ يەرگە ئې ى  قدال  د نااااەم  -چى ايىااد قادراپ ئىچ  ئد   تى  

يولاا  شااااىم ھەربىي ئەمەلاا ار بولااادچقااد بىزىىاا  ئۆيگە كى ىاا  ااادن 

،    ۈەكشااترقپ ئۆ   ۈەىنااىى ەي   ەنىىزمەۈچىڭ  بدش شااىتدپ ئۆ

بولىىنااااد يېقىڭ ى  ىاد دەپ سااااىزگە بدشااااقد بى ە ئىش ۈېپى  بى ەيىۇ 
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 ۋ الد ىى  ئەپەى  ؟

ئۇمۇ ئۆ  ىىزمەۈچىن  ، دادام بەكال جديىل ئددەم، رەھىەت ىدىىم -

 . . . مۇشۇ ئىشڭ  قى ىىندڭ بولىدي م دەپ ۈۇر ۋال  ، ئى  

 .     ىدىىم ۈە  ى  ۈدرۈقدن ھدل اد -ئەم   قدى اقىۇ قىالمىز؟ -

ئېژتناااادم ، ىدۋادا ىدىىىاد ئېاى  كەلىىنااااە بى  ۈەلىۋ م بدر ئى   -

 بۇالمۇ؟

دې   ىدىىم كتلتپ ۈۇرمپ پدشااشدىدىڭ   –ھە دەۋ     يىگى !  -

 .  قولالپ

ىدۋادا مدقۇل كۆرسااااىڭىز داچىڭىز د كتى ە ئەۈتىگەن كى ى  ئۆ   -

ۇىالرى  ئتگتىىۋالندم كەچ ە يېقىن يۇس-ىىزمەۈچى ى    ن بە   قدئى ە

ئى    ھەپتە ئىچىاا ە ىۇر ۇن ىەرسااااى ەرى  ، قاادياتىاا  كەۈنااااەم

ئۇچد  ا ئۇالرىى  داچىناااىاد كى    ئىشااا ىشاااىىگە گەپ ، بى ىۋاالۈتىم

 سىزىىڭچە بۇالمۇ ىدىىم؟. كەۈىەيتت 

شۇى اقتىىۇ بۇ ئىشڭ  مەن بىزىى  ، بۇ ۇ ئدسدن گەپ ەن . . .ھە -

ئەۈە ئەۈتىگەى ە ئۇ ئىشااااقد ، ە بى  سااااې ى  قۇيد گىڭى الڭى  سااااەمىگ

سىزگە چۇقۇم يدىش  جدۋاپ ، مېڭىشتىن بۇرمن بۇ يەرگە كى ى  بۇلۇڭ

 !قديتۇر ىەن

ىدىىم ، پدششدىدن ىدىىىاد رەھىىتىڭ  بى  قرقپ ئورىى  ن ۈۇرد 

يادىا     سااااوم ى  ن بى  قىز ل پورۈىدلڭ  ئې ى  ئىچى  ن بى  ۈۇۈدم 

پدشااشاادىدن ئدد ىىگەرچى ى  ، دىاد ۈە  ى  پۇلڭ  سااۇ ۇرمپ پدشااشاادى

ىدىىم جدھى  ىق بى ەن ئۇىى  قۇلىاد ، قى ىا  پۇلڭ  ئادلاى   ئۇىىى  

 ،بۇ پۇلالرى  ۈۇۈقۇ مپ ئادلىىنااااد ىادپاد بولۇپ قدلى  ادى ىقىڭ  ئېژتت 

پدشاااشااادىدن پۇلڭ  ۈەساااتە ئدلادن بولۇپ ىدىىم بى ەن ىوشااا ىشاااى  

 . داچى  ن چىقى  كەۈت 
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پدشااشاادىدن داچىڭى  ئدل  اد كى ى  قدراۋمل  ئەۈىناا  سااەھەردە

 ،قدراۋملڭى  بۇىىڭ  ن ىەۋ    بدر ئى  ، ئەساا ەرگە ئەھۋالڭ  ئېژتت 

پدشااااشاااادىدن گتل تكتە ىدىىىڭى  . ئۇ پدشااااشاااادىدىڭ  كى گت  ۋەۈت 

شاااۇ ۈدپتد ھەيۋەۈ ى  ھەربىي فورمى  ى  ڭ  ، ىەۋ   ڭ  كتۈتپ ۈۇراۈت 

را ئدش د-ۈتركىەىىناتدىڭ  ئۇچۇق، كېژگەن ھەي ەر ئدلتە قولڭى  قدۈى  

ۈادالڭ قى اادن قدراقچىالرىى  بى   بولادن گېڭى ال گى  گى وۋ چ -بۇالڭ

ئۇ ئىشى  ، ىىزمەت ساوم ىنىڭ  كتۈترگڭىچە ئدل   اش چىقى  كەل  

ۈتۋ گە چىقى  گتل تكتە سادقالپ ۈۇر دن پدشااشدىدىڭ  كۆرقپ ىدىىىڭ  

 .  چدقى د 

ىدىىىاد پدشاااشااادىدىڭ   دې   گىڭى ال- ئەشاااۇ يىگى  شاااۇمۇ؟ -

 . مەىنىتىەس ى  بى ەن كۆرسىتى  ۈۇرمپ

 . دې   ىدىىم ئى  گە قدراپ كتلتپ –ھەئە ئەشۇ يىگى  شۇ!  -

دېاا   گېڭى ال مۇ ەمبەرلىاا  بى ەن  –بۇياادققااد كەل يىگىاا !  -

 .  پدشدىدىڭ  يېڭىاد چدقى   

 .  پدششدىدن يتگى ەپ ئۇالرىى  ئدل  اد كەل  

قدئى ە بۇيىچە ، ىىزمەت كۆرسااااەۈتىا  سااااەن ئادئى ىىىزگە  ور -

، بىازىىاا  باۇ ۈاۇرالااۇمىز ااد بىزىىاا  ۈوققاادى ى  ىىزمۇ كى ەلىەيتت 

ىاادىىىىىڭىاا  ھۆرمىت  ئتچتن سااااىڭ  ئى    ھەپتە بۇ يەردە ئې ىاا  

 .  دەپ سۇ ۇق كتل   گېڭى ال مد اىڭىچە -كت ق ڭ  ئېچىۋال!، قدالي  

 . دن قىژدپەۈتەدې   پدششدىدىىۇ ىوش بولا –رەھىەت گېڭى ال!  -

شااۇى اق قى ى  پدشااشاادىدن ئۆ  ىىزمەۈچىنااىگە يدردەم ىشااى  

 ئۇ، قۇلىق  يۇمشاادق پى اكتى د ئۇقۇ ۇچ  بولۇپ ئىشااقد چتشااتپ كەۈت 

 ،ئۆ  ئىشاا ى  ڭ  قى ىش جەريدىى ا ىدىىم بى ەن مۇ   شااى  ئولتۇرد 

گېڭى ال ئۆ   سااااى  تتد ۈۇال ئويڭدپ يترقي  ادن ئەىالقنااااىز كىشاااا  
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ىدىىى  بى ەن بى دەم پدرا  ىشاااى  ئولتۇرمشاااقىىۇ مەي   يوق بولادچقد 

ئۇمۇ ، بىچادرە ىادىىم بدرلىق دەرۈڭ  ئىچى ە ساااادقالپ يترەۈت ، ئىا  

سااااد الم يادش ئاديادل كىشاااا  بولادچقد ئەرلەرىى  يېڭىاد كى ىشااااىڭ  

ئەپنااااۇساااا   بۇ ئدئى ىڭى  ئىڭدۋ ت  ىدھديىت  يۇقى   . . . ىاداليتت 

ىدىىم . . . يت  ڭ  ۈتكتشااااڭ  ىادلىىديتت بولاادچقاد ىادىىم ئى  ڭىا  

پدشااشاادىدن بى ەن پدرا  ىشااىش جەريدىى ا بدر دىنااى   ئۇىىڭاد ئىجىل 

 . . . بولۇپ كەۈت 

چدرشااەىبە كتى  سااەھەردە پدشااشاادىدن گېڭى الڭ  يولاد سااې ى  

قۇيۇپ  الاد ئەم   كى    ئولتۇرمشاااا  ۈۇلۇق قۇرالالىادن بى  ھەربىي 

پدششدىدن ئۇىى  ىدىىىڭ  قو  اپ سى  تقد  .يىگى   الاد كى    كەل  

پدشااشاادىدن . چىقى  ادن ھەربىي شااوپۇر ئى ەى ى ىڭ  ئۇب ان بى ەۈت 

ھەربىي  ئدشاااۋدىد ئۆي  ن بى  ئىناااتدكدن قىز  ق چديڭ  ئې ى  چىقى 

يىگىا  ئوۈتۇ الرىىا  قادر نااااىڭ  ئادلاادن قادر ىادققد ، يىگىت ە ۈۇۈت 

شاادىدىڭى  بەكال قدمالشااقدن ئۇ پدشاا، ىدھديىت  ۈەكەببۇر ھەربىي ئى  

 .  بدال ئى ەى ى ىڭ  كۆرقپ قەستەن ئۇىى  چېژىڭ  ئدلىى  

پادشااااشاااادىدن مېژىاى ا كتلتپ چديڭ  ئۇىى  ئدل   ا قدپ قۇيۇپ 

يدى     بى  ئىنتدكدن ھەسەل ئدرالشتۇرملادن ستۈڭ  ئې ى  ىدىىىڭى  

ىدىىم ئۇىالش كىژىى  بى ەن ، ھوج  نااىڭى  ئىشااى ڭ  يىڭى  چەكت 

، ىادىىم ئۇىىا  كى  شااااىگە رمىنااااەت قى   ، ىڭ  ۈادر ۋاۈادۈت چېچ

پدشااااشاااادىدن كى    پەۈڭۇس بى ەن سااااتۈڭ  ىدىىىاد ۈە  ەپ ۈۇرمپ 

تلتپ ىدىىم پدششدىدىاد ك. شوپۇر يىگىتڭى  سدقالپ قدلادى ىقىڭ  ئېژتت 

پدكىزە ئىچىۋەۈ ەى  ن كېژىن چېچىڭ  ۈت ەشتترقش ە -قدراپ ستۈڭ  پدك

ئۆۈىە  دەرۋەقە سااااتۈ ە -چە مىڭۇت ئۆۈەئاادر اا  ن ىەچ، باادشاااا ىاا  

ئدرالشاااتۇرملادن ھورمۇى ۇق دورا ۈەساااى  ڭ  راساااتىڭال كترساااىتىشااا ە 

ىدىىم ئۆ  چە كتلتپ كت  ڭى  قۇي  قى ا پدشااشاادىدىاد سەپ ، بدشا ى  
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پدشااشاادىدن بۇى  سااىز   چدى مرمد  ئىشااى تىن ، سااې ىشااقد بدشاا ى  

ئۇى  ىدىىىڭى  ساااۇ ۇرملۇپ چىقى  شاااوپۇر يىگىتڭى  ئدل  اد بې    

شااااوپۇر يىگىتىۇ گەۋد  ى  ھەم قدمالشااااقدن ، چادقى  دى ىقىڭ  ئېژتت 

ئۇ ئۇدمل ىدىىىڭى  ھوج  نڭى  ئدل  اد بې    ئىشى ڭ  ، كىش  ئى  

ىدىىم ئد اىچە بى  ، ىدىىم ئۇىى  كى  ىشاىگە رمىنەت بەرد ، چەكت 

د  قىنااىد بولۇپ كت   ىۇمدلىشااى  كدرۋاۈقد ئۆ  ڭ  ۈدشااالپ ئۆ  ڭى   ا

 .  ىېىە بولاىڭىڭ  بى ەلىە  بېش  قديادى ەك بولۇپ يدۈقدن ئى  

شااااوپۇر يىگىا  يادۈدق ئۆيگە كى  پال ىدىىىڭى  ئۇىالش كىژىى  

بى ەن ىد لىڭى  يدۈقدى ىقىڭ  كۆرقپ ساەل جى د  ىشى  قورقۇپ قدل   

لې ىن ىدىىىڭى  ئۇىالش كىژىىى  ن يې  ى  چىقى  ۈۇر دن دقمبى ەك 

ىدىىم ، پەل ئويڭدپ قدل  -كناىگە قدراپ يتر گ  سەلئدپئدق ۈولادن كۆ

ۈۇىج  قېتىم شااااوپۇرىىا  ىەقەدەر قادمالشااااقادن يىگى  ئى ەى ى ىڭ  

د شوپۇر ىدىىىا، بى گەى ەك ئۇىىڭاد قديتى  ن  ەن ساې ىشاقد بدشاا ى  

ئۇ شاااوپۇر يىگىت ە قدراپ ، راساااتىڭال بەك قدمالشاااقدن كترقىتپ كەۈت 

دەس ۈۇرمپ يدۈدقڭى  ئىشااااىگىڭ   ئادىا  ن ئورىى  ن، ئى  ىق كتلا  

  . . .ئۆ   بې    يېپى  قۇيۇپ شوپۇرىى  بويڭىاد گى ە سې ىۋال  

بى ە ساااادئەۈ ەرگە قادلىد  شااااوپۇر يىگى  ھدلنااااىزالىادن ھدل ا 

ىدىىىىۇ بى دەم  ن كېژىن كۆ    ، ىادىىىڭى  ھوج  نااااى  ن چىقت 

 گە كۆ  بى -ئۇالر بى . . . ئىڭتااديىن ىوش ھاادلاا ا  الاااد پەياا ا بولاا  

ئدق  مەشاااۇقتەك-بېقىشاااى  يېڭ  مۇھەببەۈ ەشااا ەن بى  جۇپ ئدشاااىق

ئىشااااالر پدشاااادىدىڭى  . مدرجدىڭ  كتۈترقشااااتپ سااااى ۈقد مېڭىشاااات 

 .  پىالىى   ى ەك ئۇ ۇش ۇق كىتى  بې  ۋاۈدۈت 

بۇ پدششدىدىاد ىىنبەۈەن ئەڭ ، يەىە بى  چدرشاەىبە يىتى  كەل  

 .  ئدىى  ق  ھەم ئەڭ مۇھىم كتن ئى  
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 ال يەىىال ئاددەۈتى ىا ەك ئىشااااقد مد    لې ىن بۇ قېتىم ئۇ گېىڭى

ىىزمەت سااااوم ىنااااىڭىا  ئورىىااد ئتيىا     ۈدماد ئورىۇۈۇلادن چوڭ 

بىۋەۈەر ساااادى مقتىن ۈۆت ئەۈ اپ  ۈۆمترد ن يدساااادلادن كىچى  ۈۆمتر 

ئۇىى  بۇ كىچى  ۈۆمتر چدمى اىڭ  سول ، چدمدداىڭ  ئې ى  مېڭىۋاۈدۈت 

تىۋې ىاا  مااد اىڭىاا  ن قاادر ااادىاا ا چاادمىاا اىاا ا قۇلىاااد كويزا بى ەن چې

ڭ گېڭى ال چو. ئادلتۇى  ڭىۇ ئەۈىۋا قدى اقتۇ بى ە بدي ىق بدردەك قىالۈت 

دەرۋا ا ئدل  اد چىقىشا  ھې ىق  مۇ ەمبەر شوپى  يىگى  گېڭى ال بى ەن 

پدشااشاادىدن يدىچۇق . . . ساادالم ىشااى  گتل ى تىن كى    كى ىۋاۈدۈت 

يې  م سدئەۈتىن كېژىن ئۆ  ڭى  ئىشتدپتى    گېڭى ال، سدئىتىگە قدر   

 . . . ئىشۋدىىنىاد بدرااليتت 

شااااوپى  يىگىاا   الاااد كى  اا  ئۇدمل ىاادىىىڭىاا  ھوج  نااااىاااد 

كى مەكچ  بولاا   چتى   ئۇالر ئاادلاا  ڭق  چاادرشااااەىبە كتى  بااد اردا 

 . . . شۇى اق پتۈتشتپ بولادن ئى  

ن چدقى  دى ا مە، ىدىىم سىزى  بى دەم گتل تكتە ۈۇرمپ ۈۇرسۇن -

دې   پدشااشاادىدن ھوي ى      –ئۇدمل ھوجى اماىال كى سااۇن دەي م! 

 . گتل تكتە شوپۇرىى  ئدل  ڭ  ۈۇسۇپ

د گەن سۆ ى  ئد الپ بۇ گەپڭى   !«ھوجى اماىال كى سۇن»شوپۇر

راساات ىقىاد ئىشااىڭى  قەد ىىڭ  ۈوىتىتى  گتل تكڭ  ۈەقە  الىق بى ەن 

 .  ئدي ىڭىشقد بدش ى  

د ىىڭ  ئىتتى  ئې ى  ئدشۋدىىاد كى گەى  ن كېژىن پدشاشدىدن قە

ن ئدى  ، ئى گى كى ەك ساتت بى ەن ھەسەلڭ  ۈەيژدر قى ى  ۈەق قى   

سادئىتىگە قدراشقد بدش ى   پدششدىدىڭى  يتر گ  مۇشۇ ۈدپتد سدئەۈڭى  

 . . . سى وىى  سىتى    ىنى  ڭىۇ ۈىز سې ىۋاۈدۈت 

گېڭى ال . . . ۇ  مىڭۇتئوۈت. . . يىگى مە مىڭۇت. . . ئاون مىڭۇت
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پدشاشدىدن ىدىىىڭى  ئىشىگىڭ  . ئدالھىزەل ئىشاۋدىىناىاد يىتى  بدرد 

، ى  ىدىىىاد ئەكى    بەرد « ھەساەل ئدرالشتۇرملادن ستت»چى ى  

باتگتن ىاادىىم ئەڭ چى اي ىق ئۇىالش كىژىى  بى ەن ئۆ  گە گى  م 

قىڭ  ئۇ پدشااشاادىدىڭ  كۆرقپ ئۆ  ڭى  ىوشاا ى، قى ى  ئولتۇر دن ئى  

پدششدىدن ئىشالرىى  ، ئۇىىڭاد بى  قرمە  شاوپۇرى  ئدل   اپ سور   

ۈېۋىىۇ ئۇ ۇشااا ۇق بۇلىشاااا  ئتچتن سااااتۈڭ  ىدىىىاد ۈە  ەپ ۈۇرمپ 

ىدىىم سااااتۈڭ  ، شااااوپۇرىى  گتل تكتە ساااادقالپ قدلادى ىقىڭ  ئېژتت 

   .شۇپۇرى  چدقى  ۋېتىشىڭ  ئېژتت  گتپتل  تى  ئىچىۋېتى  ۈۇرمپ

 . .  .دىىىڭى  ئىشىگىڭ  چەكىەيال كى    كەۈت شوپۇر بۇ قېتىم ى

پدشااشاادىدن ىدىىىڭى  ھوج  نااىاد يى اق بولادن  ال     ۈې ۇۇن 

ۈورمپ ىنااااىڭ  قۇلىاد ئې ى  گېڭى الڭى  ئىشااااۋدىىنااااىڭى  ىۇمۇر ڭ  

 .  بۇراشقد بدش ى  

 ۋە ! گېڭى ال تاكوف پى ايىۋ چىد؟ -

 !يدق مەن كدۈىپ  -

چدقى    قويادن ، چ  ئى  مئۇىى  بى ەن جى د  كۆرقشااااىەك -

 . دەپ قەستەن ھدسى اپ سۆ لى   پدششدىدن -!. . بولنىڭىز

 سىز كىم؟ -

ۈىز بۇلۇڭ جى د  ئىش چىقى  ، مەن ئۇىى  ئۆ  ىىزمەۈچىناا  -

 !قدل  

كاادۈىاا  ىېىە ئىش بولااادى ىقىڭ  بى ەلىە  ئىشااااى تىن ئەماا  ال 

 .  كى گەن گېڭى الاد ۈې ىۇۇىڭى  ۈوروپ ىنىڭ  دەرھدل سۇى  

 ىېىە ئىش بول  ؟، مەن پى ايىۋ چ، ۋە  -

دەرھاادل ئۆيگە كى ىاا  مەن . . . گېڭى ال بۇ سااااىزمۇ. . . ۋە   -
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سااااىزىىاا  ھې ىق  مااديۇر شااااوپۇر ڭىز ئۇ قىپقىز اال . . . ۋ الد ىى 

 . . . سدرا  ەن

دەپ قديتىالپ  -بۇپتۇ؟ ئۇ ىېىە. . . شااوپۇر ئۇ، ۋە  ىېىە دې    -

ھۆمى ەپ ئېژتقدن ئدۋا    ن –ى  ھدسى اپ ۋاقى د  گېڭى ال پدششدىدىڭ

 .  جى د  ىشى 

ىدىىىاد ۈدپدىچىنىڭ  . . . ئۇ شوپۇر. . . چدۈدق چىقت . . . گېڭى ال -

 . . . ھوج  نىاد ۈدرۈى  ئەكى    كەۈت . . . ۈە  ەپ

گىڭى ال ئىشاااۋدىىناااىاد ئەم   كى ى  قۇلى     ۈۆمتر چدمدداىڭ  

  ئاد الپ  ە ەپتىن ئىشااااتىڭىاد ئۇ بۇ گەپڭ، ۈېۋ  ئادج اۈىىاادن ئىا  

 ئۇ ۈۆمتر چادمدداىڭ  قۇلى ا ۈۇۈقدن پېت ، چىقى ۋەۈ تدەك بولۇپ كەۈت 

چدقىدق ۈىزلى ى ە مدشااااىڭىنااااىاد چىقى  شااااۇپى  اد داچىاد قدراپ ۈىز 

شوپى  گېڭى الڭى  ئت تپ كەۈ ەن چى ايىاد ، ھەي ەشڭ  بۇي مق قى   

ى ال يېڭىاا     گېڭ، قاادراپ ماادشااااىڭىڭ  ئۇچقاادىاا ەك ۈىز ھەياا  اا  

،  قېتىم سدل  ۈدپدىچىنىڭ  ئتيىگە بدر ۇچە ىەچچە قېتىم ئې ى  ىەچچە

 . .  .گېڭى الڭى  ىە     ە مدشىڭد شۇى اق ئدستد مېڭىۋاۈقدى ەك بى ىڭەۈت 

مدشااااىڭد يىگى مە مىڭۇۈقد قدلىد  داچىڭى  دەرۋا  نااااى  ن كى    

 ە ەپتىن پدشااشاادىدن  الڭى  دەر ز نااى  ن ھويال گتل تكى ە ، كەل  

ئاادلچااد الپ كى ىۋاۈقاادن گېڭى الڭ  كۆرقپ يتگترگىڭىچە ىاادىىىڭىاا  

شااااۇپى  يىگىا  ىادىىىڭى  ۋ ناااادلىاد يىتىش ، ھوج  نااااىااد كى د 

كتيڭەك ى  ڭ  ئىشااى ڭى  ۈتۋ گە يېقىڭ اق –ئىشااتدن  ئدل   اشااچى ىقى ا

، يەرگە سااااې ىاا  قۇيۇپال ىاادىىم بى ەن يۆگىشااااىاا  كەۈ ەن ئىاا  

يەرد    كەمەرگە ئېنااااى ادن ۈدپدىچىڭ   پادشااااشاااادىدن ئدل   بى ەن

 .   ىالبى  ن سۇ ۇرمپ ئې ى  شوپى  يىگىت ە ئتى تك ۋاقى د 

 !ئىش چدۈدق گېڭى ال كەل  . . . ىدىىم! -
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دې   شااااوپۇر بېشااااىڭ  يوۈقدى  ن  -كىم كەلا  ؟ . . . كىم ؟ -

 . چىقى    ئىشەىىىگەى ەك پدششدىدىاد بۇرملۇپ قدراپ

ژقى اپ يوۈقاادىڭىاا  ئىچىگە ۈېۋىۇ ئااد اىچە ىاادىىم قورقۇپ چى

 .  مەھ ەم كى  ۋال  

 –ئۇ قۇلىاا ا ۈاادپاادىچااد كتۈترۋاپتۇ! . . گېڭى ال ئۇ، ئەىە قاادراڭ -

 .  پدششدىدن شۇى اق دەپ يدىاد ۈۇرمپ بەرد 

كى گەن   الڭى  ئىشااااىگى  ن ىادىىىىڭى  ھوج  نااااى ا ۈۇرمپ 

ۇلى ا ق شااوپۇر يىگى  گېڭى الڭى  راسااتىڭال، كۆرگى   بۇالۈت  ئددەمڭ 

ۈادپادىچاد ۈۇۈقادن پېت   الاد كى    كەلگەى ى ىڭ  كۆرقپ ۈىتى ەشاااا ە 

 .  بدش ى  

ۈىز ، ۈادپدىچىڭ  دەرھدل بەۈ ەڭ، ھە  ماديۇر ىېىە ۈىتى ەينااااىز -

پدشاااشااادىدن شاااۇى اق د گەچ  -بولىىناااد ئۆلگترەلىەيناااىز؟ ، بۇلۇڭ

شااااوپۇر د  قۇلىا     ۈادپادىچىڭ  دەرھادل قورقۇپ گاد گى اپ كەۈ ەن

 .  پ قۇي  ۈۇۈقۇ م

 .  شوپۇر يىگىتىۇ دەرھدل ۈدپدىچىنىڭ  بەۈ ەپ ۈەيژدر قى   

كۆيڭەك ەرى  -ئد اىچە پدشااشاادىدن يەرد    شااوپى ىى  ئىشااتدن

يېاىشااااتۇرمپ قۇلىاا ا پومىاا اقالپ ۈۇۈقىڭىچە ئىشااااى ڭ  يېپىۋېتىاا  

گېڭى ال  الڭى  ئوۈتۇر نااااى  ن ، گېڭى الڭىا  ئدل  اد يتگترقپ مد   

پدشاااشااادىدن ،  ناااىاد يېقىڭالپ قدلادن ئى  ئېشاااى  ىدىىىڭى  ھوج 

كىچەك ەرى  -گېڭى الڭىاا  ئاادلاا  اااد يتگى ەپ چىقىاا  قۇلىاا     كىژىم

 .  گېڭى الاد كۆرسەۈت 

ئۇ قۇلىاد ۈدپدىچىڭ  ئې ىۋې ى  ، مديۇر ئۇ بى  سدرا  ەن گېڭى ال! -

پدششدىدن ئوۈڭى   -!. . . بىچدرە ىدىىىڭ  قىژڭدپ ئۆلتترە  دەپ قدل  

 .  غ چېچىۋاۈدۈت ئتستىگە يد



294 

گېڭى ال –، ھۇ ئىتڭى  بدلىنااا ! ساااىڭ  قدى اق قى ى   ەىىەن! -

 .ۈدپدىچىنىڭ  بەۈ ىگەن پېت  ىدىىىڭى  ئىشى ىڭ   ە ەپ بى ەن ۈەپت 

د گەى ەك شاااوپۇر قۇلى ا ۈدپدىچىنااااىڭ  ۈۇۈقدن ھدل ا كدرۋاۈتد يدلىڭدچ 

 ق قى  گېڭى ال بۇى  كۆرقپ ئەرۋاي ، پېت  ۈىتى ەپ ال ى اا اپ ۈۇراۈت 

گېڭى ال ۈدپدىچىنىڭ  شۇى اق كتۈتر شىگە قورققدن ئدۋال ، گە  ئۆرلى  

مۇشاا  كتۈى ەپتۇ د گەى ەك شااوپۇر يىگى  ئدل   بى ەن گېڭى الاد ئوق 

گېڭى ال شااااۇپۇر د ، ئوق جديىاد ۈەگىىگەن ئى  ، ئت قپ ۈادشاااا ىا  

شاااوپۇر يىگىتىۇ ئۆلچەم ى  ھەربىي ، قدر تى  ئوق ئېتىشاااقد بدشااا ى  

 . . . چقد گېڭى الڭ  چەى ەپ قداليىىقدن ئىتىۋەرد بولاد

ئدشااۋدىد ئۆي     ىىزمەۈچى ەر ىدىىىڭى  ھوج  نااى  ن چىققدن 

قاداليىىقادن ئوق ئدۋا    ن يتگترقشااااتپ چىقى  ىە  مەي اىڭ  كۆرقپ 

يەىە بى   چىژقى اپ بې    يوۈقدن ، بى   شااااۇ يەردە ئدي ىڭى  كەۈت 

 ،قدىڭى  سااااى ۈى  ن قۇچدق ىۋال  ئىچى ە متكتپ يدۈقدن ىدىىىڭ  يوۈ

كدرۋاۈتى   . . . جدن ۈدلىشااااىۋاۈدۈت  يەردە گېڭى ال قدن قۇسااااقىڭىچە

مى ىق قدن -شاااوپۇر يىگى  بولناااد ئدلالقدچدن ئدى  ن ۈۇ ىد ھدل ا مى ىق

 .  ئىچى ە كت   ئۇچۇق كىتى  بولادن ئى  

پدشااااشاااادىدن كت   قدىاد ۈولادن ھدل ا ئدشااااۋدىد ئۆي     گتش 

 ادن كىچى  پدلتىڭ  كتۈترقپ ىدىىىڭى  ھوج  نااىاد كى    پدرچىالي 

 ،گېڭى الڭىا  ئاد ىز ا  ن ۈېۋىچە ۈوىتىىاد  قدن كى ىۋاۈدۈت ، كەلا  

، قۇلىڭ  مىاا   لىتاادلىشاااا  مۇم ىن ئەمەس ئىاا  -ئەماا   ئۇىىاا  پۇت

، شااااۇىاا اقتىىۇ ئوق ئۇىىاا  ئەجەل ىاا  يى  گە ۈەگىىگەىاا ەك قىالۈت 

ڭ  پولتديتقىڭىچە پدششدىدىاد ۈى ى ى  گېڭى ال بدر كتچىڭ  يېاى  كت  

 :بى ىىىى ەرى  د ىەكچ  بول  

 ؟. . . سەن. . . سەن -
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 .  ئدران چىقدۈت -گېڭى الڭى  ئدۋا   ئدران

دې   پدششدىدن ۈتركىەن ۈى ى ا  -مەن ھەي ەربەگڭى  دوسات ! -

 . ئدچچىق كتلتپ ۈۇرمپ

 ؟. . . قدين . . . قد. . . قد -

ئۇىى  ئدۋا   چتشااتپ ، شااشااىق بى ەۈت گېڭى ال ۈتركىەىچىڭ  پى

 .  ىەپەس ئې ىش  بدر دىنى   قېژىڭ ىشىشقد بدش ى  

سەن ۈتركىەىىنتدى ا ئى    ۈدل پۇل ئتچتن ئېتىۋەۈ ەن ھې ىق   -

دې   پدشاشدىدن  ە ەپ بى ەن  -، بدلىچۇ؟ ئىناىڭگە كەل  ىۇ گېڭى ال!

! مەن سااااد د ھەمىىڭ  دەپ بى ە  -، ئۇىىا  قۇلىقىاد يېقىڭالپ ۈۇرمپ

پادىتد ، سااااد اد د نااااەم گېڭى ال، ئەشااااۇ ھەيا ەربەگڭىا  دوساااات 

سااىڭ  ھد   ق  ھدلاد چتشااترگىڭىىۇ مدىد ، ئىناا ىالۈىڭاد ئوت قوياىڭىىۇ

 !مەن! بۇى  بى ەمنەن؟

جادھادىا ا ئۆ  ڭ  بى  چاد اليا  ادن گېڭى الاد بۇ گەپ ۈېۋىىۇ ھدر 

ن پدشااااشاااادىد. كەلا   بولاد  ئۇ ئدچچىقتىن كت  ڭ  چى  يۇمىۋال  

مىڭ ىااادن ۈتركىەن ىەلقىڭىاا  ىۇن قەر  گە ۈۇ ۇلااادن بۇ قاادىۋۇر 

، ھەربىي ئەمەل ارىى  بۇى اق ئدساااادن ئتلتشااااىڭ  ئەسااااال ىدلىىديتت 

شاااۇ الشاااقد پدشاااشااادىدن گىڭى الڭى  يۇمۇلادن قىژناااىق كت  ڭ  قول 

ئاادىاا  ن ئۇىىاا  ، باادرماادق ى   بى ەن چىىاا اپ ۈۇرمپ مەجبۇر  ئاادچت 

 : ى  ۈۇرمپ رمسچە كۇسۇرالپ ئېژتت قۇلىقىاد ۈېۋىىۇ يىقىن كى

 !ۈتركىەى ەرىى  قدى اق ىقىڭ  ئەم   كتر نەن، پدلتدماد قدرا -

گېڭى الڭى  كۆ لى   چەكچىژى  پدشااشاادىدىڭى  قۇلى     پدلتىاد 

ۈى ى گىڭىچە ئۇىىڭ  ن ئدىى  ق  قېتىم بى  قۇشااااۇق قېڭىڭ  ۈى ىەكچ  

كەلگەن پدلتد ئۇىى  لې ىن  ە ەپ ە ، بولۇپ بى  ىىىى ەرى  دەپ بادقت 

. . . گدچ»، يادلۋمرمشاااا ى  اد قدر ىد  ھدۋا د ۈېۋىىۇ ئېگىز كتۈترقل  
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قى اادن ئتچ قېتىى ىق ئدۋا د ن كېژىن گېڭى الىڭى  قېڭ  ھوج ا « گادچ

. ۈېىىاااد پوىتاادىاا ەك چاادچ اپ بېشاااا  بى  ۈەرەپ ە دومىالپ كەۈت 

چېپى ااادن پاادلتااد بى ەن  الغ ۈىتى گەن ئاادياادل مۇال  م-قورققىڭاا  ن الغ

بدشااڭ  كۆرقپ كدرۋات ئتسااتى ە يوۈقدىڭى  ئىچىگە متكىۋالادن ىدىىىڭ  

 . دە شۇئدن ھۇشى  ن كەۈت -قۇچدق ىاىڭىچە ئتى تك بى  چىژقى د 

ئەم   ى تە ، پدشااشاادىدىڭى  ئدچچىا  ۈېۋ  يدىىىادى ەك قىالۈت 

 ،ىىشاادىڭ  ئۆ گەرۈى  گېڭى الڭى  قۇلى     كويز اد كتچەپ ئۇرد  ئۇ

قاادراقااچىاالرىىاا  قااۇلىاا  ا اا  -پاادشااااشاااااادىاادن ئااو ا  چاتىاا ا  

 ،الرىى  ىې   يدىش  ىەرسى ىگىڭ  ئۇب ان بى ەۈت «چدمددان»بۇى اق

ئوىشاااادشااااال ئتچ پادلتاد بى ەن گېڭى الڭى  قۇلى  ن  ۈۆمتر چادمادداىىۇ

 .  ئدج    

پدشااشاادىدن قدن ئىچى ە يدۈقدن بدشاانااىز گەۋد گە قدراپ مېژىاى ا 

ئۇچۇق كەۈ ەن گېڭى الڭىا  ئى  كتلتپ قويا   ئادىا  ن ئى    كت   

ئۆ  ۋاقتىاا ا ، بېشااااىاااد ئېڭىشااااىاا  ۈۇرمپ كتچەپ بى ى  ۈتكترد 

ھەياا ەربەگڭىاا  كت   ئۇچۇق كەۈ ەن چااد اا ا بى  ۈاادل ساااادر ااديااادن 

يۇپۇرماادق ھەياا ەربەگڭىاا  يت  ڭ  مىھ  باادى ىق ۋە سااااېۋىژ ىق بى ەن 

يۆگىگەن بولناااااد ئەماا   ى تە ئۆچىەى ىاا  ۋە قىنااااادسااااقااد ۈولااادن 

ىڭى  ۈتپ  گ  بۇ ئىپالس گېڭى الڭى  يت  ڭ  لەىەت ساااتي  پدشاااشااادىد

 .  بى ەن ۈېۋىىۇ سەۈ ەشتترگەن ئى  

پادشااااشاااادىادن ۈۆمتر چادمدداىڭ  ئې ى  داچى  ن بىىدالل چىقى  

كەۈ ەىاا  ن كېژىن پىڭھاادن بى  يەرى  ۈېپىاا  بۇ ۈۆمتر چاادماادداىڭ  

ئۇىىاا  ئىچىاا     پۇل ياادك  ئاادلتۇن ، ىاادھااديىت  ۈەساااا ى تە ئاادچت 

ساااەك ىز ۈدماۇ بېناااى ى  پىچەۈ ەىگەن بى  قە ە  -دساااتىن يەۈتەبولى

پدشااشاادىدن ئۇىىڭىۇ ئىچىڭ  ئېچى  ، ئدرىى  ىدلتىناا  بولۇپ چىقت 
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قادر ۋ ا   ئۇىىا  ئىچىا ە بى  ۈوپ ياد ماد مادۈى يادلالر بولۇپ ىەۈڭى  

ئدۈوم بومبىناااىاد مۇىدساااىۋەۈ ى تەك گەپ ەردەك  مە مۇىى  ن قدر ادى ا

ۇ بى   ور ھەربىي مەىپىژەۈ ى  بولناااد كى ەك پدشاااشااادىدن ب. قىالۈت 

د گەىڭ  ئويالپ مادۈى يادلڭ  ئادرىىا  ىاادلتىناااا  بى ەن بى ىگە چىاا  

شېاىل بى ەن ۈول مرمپ كىچى  -ۈېڭى  ۈۆمتر چدمدداىڭى  ئىچىڭ  ۈدش

ئدى  ن بى  كىچى  چدچ يدساادي  ادن . بى  كۆلگە ۈدشااالپ چۆكتترۋەۈت 

قى    ادن ساااۇپۇى  ن بى  دمكدى  ن مەىناااۇس چدچتى   بۇيدقڭ  چى

قۇۈد ئې ى  بد چى     كىچى  ئېقىڭالرىى  بى   ە چېچى     بۇيدقڭ  

 اقال ئۇ قدى، يۇيۇپ چىقى  ۋېتى  ئەس ى     ۈتركىەن ھدلىتىگە قديتت 

شۇ د ئۇ ئدستدىىگە قديتىشقد ، بولىىناۇن ئىھتىژدت قى ىشا  كى ەك ئى  

 .  قىدقچ  بول  ئدل   مد  ۋە  ژەۈڭى  ئەھۋالىڭ  كت قۈتپ بد

 ۋ الد ىى  ئىنىى ى ، ئەۈىن  مۇس ىۋاىى  ئىچ     ز  ىگە كەل  

-رەسىى  كۇچد سې  ق چدچ رمس يىگىتڭى  قىژدسقد ئدسدسەن سىز  ادن

كۇچىالر د چدپ ىڭى  ۈۇۈۇپ بەرگەى ەرگە بى    ادن مۇكدپدت سومىىن  

،  كىشااىڭ  ھەي ان قدل مر   ادن دەر جى ە ئەڭ يۇقى   پەل ىگە چىقت

 .  مۇس ۇۋا ۈدر ۋتىن بۇيدىق  ئەڭ جى د  ھدلەۈ ە ئۆۈت 

گېڭى الڭى  بى  جېڭ  بۇ شااەھەرى  بۇىچە »پدشااشاادىدن كۆ  ى ە 

گەپ مۇشااااۇ قۇلۇم     مدۈى يدل ا  ،بىنااااەرەمجادن قى ىشاااا  ىدۈديىن

پدل ئويالپ چىقى  مدۈى يدلڭ  بد   اد -د گەىڭ   ىل« بۇلىىنااۇن يەىە؟

كوي ى       سدقچىالرىى  -ىى  كۇچدئۇ شاەھەر، ۈېۋىىۇ چى  بدسات 

رمس يىگىت ى  ڭ  بەك اق ۈەكشااااتر ۋاۈقادى ىقىڭ  بى ى  كۆ    بى  ئد  

شااااۇىى  بى ەن ئۇ چېچىڭ  كەيڭىگە ، ئادرامىااد چتشاااا ەىا ەك بول  

ئااد  ۈۇال قاادۈتۇر اادىاا  ن كېژىن ئتسااااتىۋ شااااىڭ   قاادر تىاا  ۈاادراپ

 .  ۈتركىەى ەرىى  كىژىڭىشگە ۈېۋىىۇ مدسالشتۇرد 
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ھەرد    ئەرمەك ھديۋاىالرى  سدۈى  ادن سودا كۇچىنى  ن ئۇ شاە

ئادساااات  ۈەر پ  يد دچ ۈدىتدي  ن ئتساااات  ۋە ئەۈ اپ  سااااىم ۈورد ن 

ئۇ ، يادساااادلاادن بى داىە قەپە  ۋە بى  پادىپادق كتچتكڭ  سااااېتىۋال  

قەپە ىى  ئدساااتى      كىچى  ى  -يد دچچىالرىى  يېڭىاد بې    چوڭ

د اادچ ۈاادىتاادياا  ن ئتچ پاادرچىڭ  ۈاادىتااد  بى ەن ئوىشاااادش بولااادن ياا

ۈى  مرمپ ىە  مەي اى ا ئۇالر د ئى    پدرچە ۈدىتديڭى  ئوۈتۇر نااااىڭ  

 .  يېڭى     مدۈى يدلڭى  چو  ىقى ا ھەر  ەپ ئۇيۇپ ئې ىۋاۈقۇ د 

پدشاااشااادىدن بۇ ىەرساااى ەرى  كتۈترقپ پىڭھدن بى  جديڭ  ۈېپى  

 ۈىگىاا  بى ىگە ۈااد اادن ماادۈى يادل يېز ق ى  ڭىاا  ھۆل ىەرسااااى ەرىىا 

بۇ ملۇپ كەۈىەساااا ى   ئتچتن قدۈقدت پىالسااااتى  ىدلتد بى ەن مەھ ەم 

ئۇراپ چىقت  ئاادىاا  ن ھې ىق  ئوۈتۇر ناااا  ئۇيۇلااادن ئى    پاادرچە 

ۈادىتىڭ  قەپە ىىا  ئادسااااتى     ۈدىتىڭى  كەيڭ  يت  گە مې  بى ەن 

ئوۈتۇر ناااى     كدۋاك يەرگە قۇلى     مدۈى يدلڭ  ساااې ى  ، چدپ ى  

ىا  ن كېژىن يت  ڭ  يەىە بى  پادرچە ۈادىتد بى ەن يېپى  دەل كەلتترگە

 .  مى  بى ەن مەھ ەم چدپ ىۋەۈت 

شااۇى اق قى ى  ئۇ پدىپدق كتچتكڭ  قەپە گە سااۇالپ شااەھەرىى  

كۇچى ى  ا ا بىىدالل مد اىڭىچە ئدسااااتدىىگە قدۈڭدي  ادن ئۇ من يول ۇق 

-سااادقچ ، ۈۇسااادق-بى ەۈڭى  ئىچ  ۈۇسااادق، يىتى  كەل   بى ەۈ ە

ساادقچىالر پدشااشاادىدىڭى  ، چ  د گەى ەرگە ۈۇشااۇپ كەۈ ەن ئى  ساادق

    قەپە د، يېڭىڭ  ۈەپنااى   ئدىتۇر دى  ن كېژىن ئۇى  ئۆۈ ت  ۋەۈت 

سدقچىالر پەقەت رمس . . . كتچتك بى ەن ئۇالرىى  ئدىچە كدر  بولىى  

   .يىگىت ەرى  يدلىڭدچ ىادىچى ى  قى ى  قدۈتىق ۈەكشترۋاۈدۈت 

ھدل ا قەپە د    كتچىگ  بى ەن ئدپتۇۋم  د  پدشاشدىدن ىدۈى جەم

، چىقى  ۈتركىەىىناااتدىڭى  ئدساااتدىە شاااەھ  گە قدراپ مېڭى  كەۈت 
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يولالرد    -شەھەرلەرد ن ئۆۈ ەى ە يول، ئدپتۇۋم  ھەرقدينا  ۋ اليەت

ۈەكشاااترقش چد   ى       سااادقچىالر يۇلۇچىالرى  مدشاااىڭى  ن قديتد 

دھااديىت  ۈەپنااااى   ىاادلتى ى  ڭ  ئاادچقۇ مپ ىاا-چتشااااترقپ سااااوم ااد

ھەر قېتىى ىق ۈەكشااترقشااتە ئۇمدق پىنااتە ساادقچىالرىى  ، ۈەكشااترەۈت 

 . . . ئۆۈ ى ى  ن بىىدالل ئتۈىۋ  ەۈت 
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 بابئون ئىككىنچى 

 بورھانبەگ

 

ۈى الىاادن ئاادكىناااا  كەۈ ەىاا  ن كېژىن ئۆ  چە جىىاور بولۇپ 

ەچ ىچە ئدكىناا  ك–ئۇ ئەۈى  ن ، ئۆي  ن ۈدال د ئدىچە چىقى  كەۈىى  

پادشااااشاااادىادن بى ەن بى  ە يترقپ كتىتپ قادلاادچقد يدلاۇ  ئولتۇرمش 

ئۇىى  ئتساااتىگە پدشاااشااادىدن ئۇكىنااا  . ىدھديىت  ۈەسااا ە ۈوىتى  

سااااۇ ۇق قىش كتى ى   ە پدشااااشاااادىدن ، ۈى الىدىاد بەكال كتيىڭەۈت 

كېچىناااا  ىەچچە قېتىم ئوياۇىۇپ ۈى الىاادىڭىاا  يوۈقىڭىڭ  يۆگەپ 

يىىەك ى  ەرى  ئۇچ  تىاا  قاادلااادىاا ا ئۇىىڭاااد  ياادىشااااى اق، قۇياادۈت 

 ،ۈى الىدن بۇالرىى  ھەمىىنااىڭ  بى ەۈت . . . ئدالھىتەن ئدلادچ كى ەۈت 

 .  شۇ د ئۇ ئدكىنىاد بەكال ئىجىل بولۇپ كەۈ ەن ئى  

ۈى الىدن بتگتن ئەۈتىگەن ئورىى  ن ۈۇرمپ مەسچىت ە چىقىشڭى  

ئدمدن قديتى  -ڭى  ۈىڭىچئدل   ا ئتي     جەيڭىىد دا ئولتۇرمپ ئدكىنااى

چتشاااا ە يېقىن كۆكتاادت ۋە گۆش . كىا ىشااااىڭ  ىۇداد ن ۈى ىاا  

چتى   ئۆيڭ  ئددەمناااىز ، ساااېتىۋې ىش ئتچتن بد ار د ئدل   اپ چىقت 

 . . . قۇيۇشقد بولىديتت 

ۈى الىدن قدساندپتىن گۆش ئې ىۋېتى  ئۇىى  قۇلى     گېز تتىن 

بى  پدرچە سااترەۈڭ   پدشااشاادىدىڭى  سااتر تىگە ئوىشاادپ اق كىتى  ادن

ئۇ قەىەگە قىنااااتۇرمپ قويۇلادن گېز تڭ  قۇلىاد ئې ى  ، كۆرقپ قدل  
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ۋ الد ىى  ئىنااااىى ىاا  رمس يىگىتىڭىاا  ۈۇۈۇش بۇي  قىڭ  ئۇقۇ اادچ 

   .گېڭى ال گى  گى وۋ چڭى  ئتلتم ىەۋ   ڭ  ۈەپنى   كۆرقپ چىقت 

 ۈى الىدن بۇ گېز تڭ  قدسااانااادپتىن ئۆۈڭە ئې ى  يدىچۇقىاد قدۈالپ

ساااادلاادىا  ن كېژىن چەكنااااىز ىۇشاااادل ىق ئىچى ە گتشااااڭ  ئې ى  

 .  ئىنقى  تقىڭىچە ئۆيگە چدپت 

، ئدكدم ئەساااا ى ە مىڭ  دەپ بۇ ىەۈەرگە ۈەۋەك ۇل قىپتى ەى ە»

ماد اد قى ادى ى  ڭىڭڭ  قدچدىىۇ يدى مرمپ بۇالرمەن! مىڭ  ، جېڭىم ئادكاد

غ ئدلالھىم ئەىناى مىناۇن دەپ مد د ھەقىژق  ئەھۋالڭ  ئېژتىدپنەن! ئۇلۇ

جېڭىم ئاادكااد! قاادچاادىىۇ ، سااااىڭ  مە گت ئۆ  پاادىاادھىاا ا سااااادق ىاااد 

 !«كى ەرسەن؟

ۈى الىدىڭى  ، ۈى الىدن ئۆيگە كەلگەى ە ئىشااااى  ئۇچۇق ۈۇراۈت 

ئۆ  ، يتر گ  قادرۈتىا ە قى ىا  ئۇچقادى ەك يتگترقپ ھوج  اد قدر   

 ئۇىى  يتر گ  بى ، ئىچ  رەۈ ى  سااۇپى     گى ەم شااۇ پېت  ۈۇراۈت 

ھېچ ىم ، ئۇ مىھىادىۋادىىااد چىقىا  قادراپ بدقت ، د  ئورىىااد كەلا  ئا

ئۇ ئدكىنا  پدشاشدىدىڭى  كەلگەى ى ى  ن گۇمدن قى ى  ، كترقىىەيتت 

ئۇ شاۇئدن قۇلى     ىەرسە كى ەك ەرى  ، كتلتپ ئد ىز  قۇلىقىاد يەۈت 

ۈدشااالپ قۇيۇپ ئدكىناا  دائىم متكتۋالى  ادن ئۆگز      كەپتەرىدىىاد 

ئۇ شااۇت بدل اق ى  ڭى  ئى  ىنااىڭ  بى  ئدلادىچى ى  قى ى   ،يتگترد 

ئدكىنا  پدششدىدن كەپتەرىدىد ئدل   ا قۇلى ا بى  ۈدل ، ئۆگز گە چىقت 

كتچتك سااااۇالىادن قەپە ى  ۈۇۈۇپ ئۇكىناااا  ۈى الىدىاد قدراپ ئى  ىق 

، ۈى الىادن يتگى ەپ بې  ا  ئادكىنااااىڭ  قۇچادق ى  ، كتلتپ ۈۇراۈت 

پدششدىدىڭىڭىۇ كت  گە ، د  ئۆكناتپ يىاالپ كەۈت ئدى  ن ئدۋا  چىقدرم

 . . . مۆل ى ە يدش كى ى  ئۇكىنىڭ  بد   اد بدست 

بدلىالر پدشاااشااادىدىڭ  ئۆ  ڭى  ، كەچتە ئۆ  ئىچ  قىز    كەۈت 
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ئۇىىڭاد ، ئۇىىڭاد چەكنااااىز ھۆرمەت قىالۈت ، ھدمىژناااا  دەپ بى ەۈت 

يىتىم  چتى   پدشااااشاااادىدن بۇ، ھەدد ا  ن ۈدشااااقى   ئدمى اق ئى  

بادلىالرىى  سااااتيى ە ئېقى  ئۇۈى ا كتيتپ يترقپ بدلىالرىى  بتگتىىڭ  

، ئۇ ئە ەلا  ن بدلىالر د قدپدق ۈترقپ قدر ىديتت ، بادرپاد قى اادن ئىا  

ياادماادن ئىشاااا ى  ڭ  كۆرگەىاا ە ، ساااادۋاق بەرگەىاا ە ئاادچچىق ىىااديتت 

قىش كتى ى   باادلىالر بە  اا ە ئۆ لى  ڭىاا  ، كۆرمەساااا ە سااااادالۈت 

 ىڭ  ئۇىتۇپ يدك  ئوت قدالشاااقد ھۇرمى ۇق قى ى  يېتىۋالناااد ىتۋەۈچى ى

 . . . پدششدىدن ئۆ   چىقى  ئوت قدالپ بى ەۈت 

ئۇالر بتگتن ، د ىەك باادلىالر بۇ ئاادۈاادماادىىاا  ن بەكال را   ئىاا   

پدشاااشااادىدىڭى  ئۆيگە پەي ا بولادى ىقىڭ  كۆرقپ بدشاااقىچە ىۇشااادل 

يېڭ  ئىشااالرى  -ڭ ىەچچە كتى  ن بى   شااەھەردە بولادن يې، بول  

ئاد ىز ااد ۈەگىە  پادشااااشاااادىادىااد ھديدجدى ىڭى  سااااۆ لەپ -ئاد ىز 

 . . . كىتىشت 

چدرچىادن -ىۇپتەن ىادمىز   ن كېژىن بى  كتن ئىشاااا ەپ ھې   

پادشااااشاااادىادن بى ەن ۈى الىدن ، بادلىالر اليا ەك ئۇيقۇ اد كىتىشاااات 

 .  ھوج  نى ا ئۇى ىىدستىن پدرا  ىشى  يېتىۋاۈدۈت 

دېاا   ۈى الىاادن  –ىڭ  قاادلتى  جااديالپنااااەن! ئاادكااد ئۇ ئەب ە -

 . ئدكىنىاد پەس ئدۋا دا كتلتپ ۈۇرمپ

پادشااااشاااادىادن يادۈقدن يې    ن ئۆرقلتپ  -قادىا اق بى ا  ا ؟ -

 . ئۇكىنىڭى  چى ايىاد قدر   

گېز تتى   ۋېالد ىى  د ۈد ا ئىڭچى ى ەپ ساااەپ سااادلنااادم ساااد د  -

دراپ بدقناااادم ۈۇۈۇش بۇي  قىڭى  مە مۇىىاد ق، ئد راق ئوىشاااادپ قدل  

بۇى  سااەن قدمالشااتۇرمىناادڭ ، ھې ىق  ئەب ەىڭى  ئۆلگەى ى ىڭ  دەپتۇ

 !بدشقىالرىى  قۇلى  ن كى ەمت 
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ۈاۇۈاۇش باۇي  قىاا     سااااترەۈتىن باادشااااقىالر مىڭ  ۈۇىۇپ  -

 قدلى  ادى ەكىۇ؟

مەن سااااە گىڭىىگە بدشااااقىالر ھەرگىز ، يدق مۇم ىن ئەمەس ئدكد -

چىالر ساااې  ق چېچى  بى ەن ئوڭ ۈۇۈۇش بۇي  قى ا سااادق، ۈۇىىژدلىدي م

سااىڭ  سااېپىي ئۆ    ن ، يت ق      چوڭ ىدلىڭڭ  بەك اق ۈەر پ ەپتۇ

ھەۈتد كىچى  بدلىالرى  كۆرسىىۇ ئى    پۇۈىڭ  يى    ، كەسپىي قدۈىل

ىەۋ   ڭ  ، ۈاادشاااا ىۋېتىااادن ۋەھشاااا  ئاادلۋاساااات  دەپ ۈەر پ ەپتۇ

  ! قى اۇچىالر د بى    ادن پۇلڭى  كۆپ ى ىڭ  د ىەمنەن ۈېۋ

بۇى  ن كېژىن ھەرقدى اق ، ئۇكدم مەن بى  ئىشاااڭ  ھى  قى   م -

 !ئىشڭ  كەيڭىگە ۈدرۈىدي  

 . . . د ىەكچ  بولاىڭى  -

ئەۈى  ن بدشالپ بۇرادەرلەر ئديدق مديالي  ادن ئىشڭ  قى ىىنۇن!  -

 !بىز ئەم   ھەركەۈ ىڭەي  

 سىڭىڭچە بىز ۈېۋ  كىچى  ئەمەسىى مق؟، ئدكد -

بىزىى  قۇلىىىزد ن ، ز ئۆ  ىىزى  سااااىڭدپ بدقتۇقبى، يدق ئۇكدم -

جاادن د گەن قاادش بى ەن كى پى ڭىاا  ئاادرلىقىاا     ، كى ىاا   ەن

بىز ئەم   ساااادق ىىدي  ! مەن بۇى  ھې ىق  ئەب ەىڭى  ، ىەرسااااى ەن

 . . . داچىنى ا ھى  قى   م

 . . . قدى اق دەينەن ئدكد -

بى ەن  الاد  ھې ىق  كتى  تاكوف پى ايىۋ چ د گەن ئەب ە   ە ەپ -

كى گەىاا ە ئاادچچىاىاا ا قۇلىاا     ۈاادپاادىچىڭ  مااد ااد ۈە  ەپ بولۇپ 

 . . . قورقۇپ ئەرۋايىم قى  ق گە  ئۆرلى   د گىڭە، چتشتر ۋال  

 ئۇىى  ئېتىۋېتىشى  ن قورقتىڭىۇ؟ -
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ساااىڭ  ، مەن شاااۇچد  ا بى  ڭچ  بولۇپ ساااىڭ  ئوي ى  م، ھەئە -

  كترەلىەساااا ى ىى  ن بدلىالرى، قاديتاد كترەلىەساااا ىگىىا  ن قورقتىم

يەىە قى شقد ۈىگىش ى  ىۇر ۇن ئىش ى  ىڭ  قىاللىدس ىقىى  ن ، قورقتۇم

 . . . قورقتۇم

 ئۇى اقتد بىز بۇرمن د ژىش ەن ئىشڭ  راستىڭال بدشالم مق؟ -

مەن مۇساااا ىۋادا بۇالرىى  بى  ، بىز ئەۈىال ھەركەۈڭ  بدشااااالي   -

ى  مەىىنااااىڭ  كېژىن بە   ئادۈدلاۇالرى، مادۈى  ژادلىڭ  كۆرقپ قادلا  م

ئۇالر بىزىى  بدي ىقىىىزى  بۇالش بى ەىال ، لو ەۈ ە قادراپ چتشااااەى  م

 . . . بول   قى ىدپتۇ

پاادشااااشااااادىاادن ئۆ  اا     ھې ىق  مەىپ  ماادۈى ياادلڭ  بتگتن  

-ساااادمادىۋدىى ا قديتد كۆرقپ چتشااااىڭەلىىگەن ئدۈدلاۇلى  ڭ  رمسااااچە

قىنااااىەن ىەۋەر ۈتركىەىچە لو ەۈ ە قدراپ چىقى  ئۇىى  مە مۇىى  ن 

لې ىن بىۋەۈەرلى ڭ  ئويالپ ماادۈى  ژاادلڭىاا  كې ىش ، ۈاادپقاادن ئىاا  

ئاۇى  قەيەرگە يۇشااااۇرمپ قويااادى ىق ۈو   نااااىاا     ، مەىابىاژا 

 .  ۈەپنىالۈالرى  ئۇكىن  ۈى الىدىاد ئېژتىى  

 . . . د ىەكچ  بولاىڭى  ئدكد -

پدشااشاادىدن ئېاىزى  ۈى الىدىڭى   -، بۇ بى  مەىپىژەۈ ى  ئۇكدم -

ىڭ ە ھې ىق  ۋابد ئىن، ئىڭنادىاد ۈىڭىد -ۇلىقىاد يېقىن ئەكى ى  ئېژتت  ق

 بدرمۇ؟

 ،ھې ىق  قېتىى     كىشى ەر پتۈتى ە  قى   ى  ئتلتپ كەۈ ەن -

 كۆ  ڭ  سې  ق ىق قدپالپ كىتى  ادن ۋابدى  دەمنەن؟

، ساەن بىزى  مۇشاۇى اق قدرا يىتىم قى ادن ئەشاۇ ۋابد شۇ، ھەئە -

 رمسالر ۈدرقىتىپتى ەن ئەمەسىۇ؟بۇ كىنەلڭ  ئەس   
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ۋا  ىاۇدايىام ماۇىاا اقاىاۇ ئىاش باادرمى ەن ۈېۋ ؟! ىىىاادىچە  -

 . . قورقۇىۇش ۇق

بۇالرى  كېژىن ، سااااد ااد دەياا  ااادن ىۇر ۇن گەپ ەر باادر ئۇكاادم -

 . . . ھد    ئەۈى   ئىشڭ  مەس ىھەۈ ىشىۋاالي  ، د ژىشەي  

ىالپ ن پىالئۇالر يې  م كىچىگىچە كۇساۇل  شاى  ئىشالرى  قديتى  

   .چىقىشت  ئدى  ن كۆ    ئدرامىاد چتش ەى ەك بولۇپ ئۇىالپ قې ىشت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە پدشااشاادىدن بدلىالرى  يېاى  بۇى  ن كېژىن 

ئديدغ مديالمچى ىق ۈىجدر تىڭى  ئورىىاد بدشااقد ۈىجدرەت قى ى  ادى ىقىڭ  

قىڭ   ىبدلىالرىى  ئد اىچە بەدەن چېڭىقتۇرمش مەشىق  ئې ى  بدر   ادى

ئېژتى  ئۇالرى  شەھەرد    بى  رمس ۈەىتەربىژە ئۇقۇۈقۇچىن  ئدچقدن 

 .  جدىبد لىق ۈەربىژەلەش كۇر نىاد ئدپى    بەرد 

ئى  ەي ەن ئەم     ىىشاادىىڭ  شااەھەرلى  ساادقچ  ئى ار نااىڭى  

چتى   بۇ مۇۈىھەم رمس اللىىناااا  ئۆ  ڭىاا  ، قاادراۈت  باادشاااا ىقىاااد

ى ەرىى  رمسااااالرىى  ئىنااااتىبى ات ئىىتىژاد    ن پدي   ىڭى  ۈتركىە

ھدكىىىژىتىگە قدرشا  ئەركىڭ ى  ئتچتن ئې ى  بدر دن ۈترلتك ئىنىژدن 

ئۇىى  ئتساااتىگە پدشاااشااادىدن ، بېۋ ى  ڭ  ۈتركتم ەپ قى مدقتد ئى  

سااىڭ ىناا  بەرىدىدىڭى  ئىشااىڭ  شااۇى اقال ئۇسااتد   ئەكبەرىدىڭى  

م چى ىناااى     شاااۇ د ئۇ ھەر قېتى ،ئتلتمىڭ  ۈېۋىچە ئۇىتۇمديۋاۈدۈت 

 .  ۈدرۈۇقڭ  كۆرگەى ە بۇ قې   ئىتڭ  قدى اق جديالشڭ  ئوياليتت 

ئى  ەي ەن بۇ شەھەرلى  سدقچ  ئى ار نىڭى  بدشى ىقىڭ  ئى    

ئۇىى  ئتي  ساااادقچ  ئى ارسااااىڭى  ئىچى ە ، ھەپتىگە يېقىن كت ەۈت 

بولۇپ دەرۋا  ڭ  قادراۋمل ئەساااا ەرلەر بەك چى  ساااادق ىادچقد ئۇىى  

پدششدىدىڭى  بېش  ،     قول سې ىش سەل ىەۈەرلى  ئى  ئتيىگە كى

مۇشااۇ ۈدپتد ئۇ گى  گى وۋ چڭى  داچىنااى     ھې ىق  ، ئىڭتديىن قدۈت 
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ئى    ۈادل ۈادپادىچىا  ن بى  ڭ  بولنااااىىۇ ئې ىۋالىىاادى ىقىااد قدۈتىق 

 .  پۇشديىدن قى   

-ئۇالر ھەرىىال ئۇسااااۇلالر ئدرقى ىق ئى ارە بدشاااا ىقىڭى  يترقش

ۋالىڭ  بۇشاادشااىد  سااترقشااتە قى ى  ئدىى   مۇھىم بولادن ۈترقش ئەھ

ئى ارە بدشااا ىقىڭى  قدرمدق بى ەن بى ىق ، بى  يى  ئۇچچىاد ئى  شااات 

ۈۇۈۇش ھەۋ ناااا  كتچ تك بولۇپ ھەر ھەپتىڭىا  ئدىى   يدك  ئى    

ھەپتى ە بى  قېتىم كۆلگە قدرمدق ۈدشااالش ئتچتن شااەھەرىى  ئەۈ اپىاد 

 ،  ئدستى     چوڭ كۆلگە مدشىڭى ىق بدراۈت جديالشقدن ئېگىز يدرلىقڭى

 ،كتپىڭچە ۋاقىتالردا ئى ار ڭى  ساىژدس  كومىندر ڭ  بى  گە ئې ىۋاالۈت 

سااىژدساا  كومىناادر يدشااتد ئى ارە بدشاا ىقى  ن كىچى  بولنااىىۇ پە  

ئۇىى  ، كىناااەرلى تە ئۇچچىاد چىققدن ۈتركىەن سااادقچ  يىگىت  ئى  

 ى   ئى ارە بدشااا ىقىڭىڭ ى  ن ئدساااتدىە ىەلىقىگە قى ادن ئەسااا ى ى 

شااۇ سااەۋەبتىن ئى ارە بدشاا ىق  بۇ ، ىەچچە ھەساانااە ئدرۈۇق چىقدۈت 

 .  دلچىڭ  ئەۈىۋارالپ يېڭى ا كتۈترقپ يترەۈت 

بتگتن كتىگە شاااەىبە بولۇپ كۆك ئدساااىدى ا بۇلۇۈالر لەي ىشاااى  

 .  قۇيدش كۆ ى  چدقڭىتدۈت 

د رلىقىڭ  پۇىتپدشااشاادىدن بى ەن ۈى الىدن كۆلڭى  ئەۈ اپى ا ۈەيژد

ئدش ۋاقت  بى ەن يى اقتىن بى  كىچى  سادقچ  مدشاىڭىنا  ، قى ىۋال  

گە ۈتۋەى ئۇچقدى ەك ۈۇپد ئۆرلىتى  كى ى  يدرلىقىڭى  ئدل  اد كەلگەى ە

ىق مدشىڭد يدرل. سترئىتىڭ  ئدستىالۈت  چتشى  ادن يولاد كى  ش ئتچتن

  ادى  ن كېژىنئىچى     ۈۇپىالڭ كەلگەن يىالن بد    يول ا بى دەم مد

، كۆلڭىا  بۇيىااد يېقىڭ اق يەرد    سااااتگەۈڭىا  ئدسااااتى ا ۈوىتى  

لې ىن بتگتن كۆل بۇيىاد ، مدشاااىڭد كۆلڭى  بۇيىاد بدرااليتت  ئەسااا ى ە

بادر   ادن كىچى  يول     دو ادق سااااتگەۈتىن ئتچ ۈتپڭ  بى ساااا  

شاااۇىى  بى ەن ، قې  شاااقدى ەك كىناااى  يولاد ۈدشاااالپ قويادن ئى  
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مىناادر بەك   بەد  مدشااىڭىڭ  يول بۇيى     دەرەىڭى  سااىژدساا  كو

 لۇققۇالرى  ئۆشىڭىنىگە ئدرۈى -سديىنى ا ۈوىتۇۈۇپ قۇيۇپ پتۈتن الققۇ

چتش ۋاقت  ، ئى ارە بدشاااا ىقىاد پتك ەىگىڭىچە ئدل   ا يول بدشاااا ى  

بولاادىا ا بەك   بەد  مادشااااىڭىڭىا  يېڭىااد كى ىا  ئۇىىا  ئىچى  ن 

ەرى  ۈەق ەپ ئى ارە بدشاا ىقىڭى  ئدل  اد ئىچى  ادن ىەرسااى -يەي  ادن

 .  ئې ى  مد   

 ،ئەسى گە يېقىن ئۇالرىى  بى ىق ۈۇۈۇش ىۇمدر  بى  ئد  بېنى   

قديتىش  ساااەرەمجدى ى  ڭ  كتۈترقشااتپ-شااۇىى  بى ەن ئۇالر ئەسااۋاپ

ئۇالر مدشىڭىاد چىقى  مدشىڭىڭ  ئوت ، ئتچتن مدشىڭىڭى  يېڭىاد كەل  

بەك   بەد  ، ىڭاد ئۇبا ان ماد دلىى  ئادلا مرمپ قو  ى ىۋ ا   مادشاااا

مادشااااىڭىڭىا  مېڭىشااااىا     ىۇرمدلنااااىزلىقىڭ  ھى  قى ى  دەرھدل 

كەيڭ  چدقالرىى  ھەر -مدشاااىڭى  ن ساااەك ەپ چتشاااتپ بى اقال ئدل  

بى  اا  ن بى د ن بولۇپ ئى    پااد  چاادقىڭىاا  ۈە ال يې   چىقىاا  

 .  كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرد 

، دم ۈېۋ  ساادق ۈۇر ۋ   ئەسااتەىپۇرملال  مدئىشااڭ  ئەم  ! بدي -

دې   بەك   بەد  بېشىڭ  قدشالپ  –بى دەم ە يې   قدلىدپتۇ بۇىى ؟! 

 .  ئى ارە بدش ىقىاد دوكالت قى ى 

دې   ئى ارە  –ئۇى اقتد  اپدس چدقڭ  ۈىز ئدلىدشتۇرمڭ كومىندر!  -

   .بدش ىق  ئۇىى  گىپىڭ  يدىش  ۈىڭشىىد  ئۇىىڭاد بۇي مق قى ى 

ې   د –ى  چىقى  كىتىپتۇ د نااى ە بدشاا ىق! شااۇ ئى  ىال پديڭ  -

سى   ىدپد بولىد  مدشىڭى ا  -بەك   بەد  بدش ىقڭى  ئدل   ا ۈەمتى ەپ

مەن ئى ار اد ئۇچقدى ەك بې    بدشاااقد بى  ، بى دەم ئولتۇرمپ ۈۇرساااىال

بۇى  بىزىىا  بادلىالر بى ىىىە قى ىا  ئې ى  ، مادشااااىڭاد ۈېپىا  كى ە 

 !كەۈنۇن
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 ،قدپىقىڭ  ۈترد  –مىڭ  سدقالۈىدڭ! ، ومىندرئەمىنە ۈىز بۇلۇڭ ك -

 .  ھدرامزادە رمس بدش ىق

سااىژدسااىي كومىناادر بەك   بەد  ئديىاىڭى  چتشااتپ قې ىشااىاد 

ئۇ مۇشااااۇ ، قدر ىد  ئۇچقدى ەك شااااەھەر ۈەرەپ ە قدراپ چېپى  كەۈت 

ئى ارە ، يتگ  شااااى ە بى ە ساااادئەۈ ەردە ئدران شااااەھەرگە كى ەلەيتت 

ەم بولادى ىق  ئتچتن مدشااااىڭىڭى  ئىچى ە بدشاااا ىق  ىدم سااااىىىز ئدد

قىز  شااى  ئولتۇرالىد  يەرگە چتشااتپ يدى     سااتگەۈڭى  سااديىنااىاد 

ئدلەم ۈۇىۇردەك قىز    كەۈ ەچ ە ئۇىى  ئتساااتىگە ، كى ى  ئولتۇرد 

بۇالر ئەكەلگەن ساااتيىڭ  ئىچى  ۈتگىتى  بولادچقد ئى ارە بدشااا ىقىڭ  

  . . .ئۇسنۇلۇق ۈۇۈۇپ كىتى  بې  ۋاۈدۈت 

دەل مۇشااااۇ چاد ا ا يى اقتىن ئون ئادلتە يدشااااالر چدمىنااااى     

ساااەھ الىق بى  بدال ۋەلىناااپىتڭى  كەيڭىگە ئىچىگە لىق مۇ  قدچىالىادن 

 ،بى  پۇلۇقڭ  چى  بد الپ ۋەلىنپىتىڭ  جى  ڭشىتقىڭىچە كى ى  كەل  

ىن پۇلۇقت پۇلۇقتى   مۇ  پدرچى ى   ۈۇمۇ  ئىناانااىقتد ئى    كەۈ ەچ ە

بدال ئۇدمل ئى ارە بدش ىقىڭى  يېڭىاد كى ى  ، ئېقىۋاۈدۈت چدپى  اپ ساۇ 

ئى ارە بدشاااا ىق  پۇلۇقتى   مۇ  پدرچى ى  اد قدراپ قۇرم دن ، ۈوىتى  

بدال بۇى  سىز   ئى ارە بدش ىقىاد ۈتركىەن ۈى ى ا . لەۋلى  ڭ  ۈدمشىتت 

 :گەپ ۈدش ى  

 -بۇىچە ئىناانااىقد بۇ يەردە ئو    ۈۇۈىۋاۈدمنااىز ساادقچ  ۈد د؟  -

 . دې   بدال بدش ىققد كتلتپ قدراپ

دې   بدشاااا ىق ۈتركىەن ۈى ىڭ   –يۇقدل! ھدرام ۈدمدق! ، يۇقادل -

 . بۇ  دن ھدل ا بدلىاد قدراپ قدپىقىڭ  ۈترقپ

پۇلۇقۇم     مۇ  پدرچىناااىڭى  ئىچى ە ئېڭگى ىزالرىى  قۇۈى ىق  -

ز؟ نىجىق پۇلاد سدۈىىەن! ئدالالم، مۇ دەك بولۇپ كەۈت ، ئىچىى ى   بدر
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 .  دې   ھەيژدر بدال قدشد  ىق بى ەن ھىجىژى  -

د گەىڭ  ئد الپ « ئېڭگى ىزالرىى  ئىچىى ى  »ئى ارە بدشاااا ىق  

بادلىڭىا  يېڭىاد سااااەىتترقلتپ بې    قى ىقنااااىزالرچە قۇلىڭ  پۇلۇققد 

-كې ې»بەش قۇۈد -مۇ  پدرچىنااىڭى  ئدر نااى ا راسااتىڭال ۈۆت، ساادل  

 .ە بدشا ىق  ئىۋتىژدرسىز كتلتپ كەۈت ئى ار، ئىچىى ى   ۈۇراۈت « كوال

ئۇ يدىچۇقىڭ  ئدىتۇرمپال بى  ۈۇۈدم پۇلڭ  ئې ى  بدلىاد سااااۇىۇپ بى    

پۇلۇقتى   قۇۈى ىق ئىچىى ى تىن ۈۆت قۇۈىڭ   ئىا ا ا  قاۇلا  بى ەن

 .  قۇلىاد ئدل  

  !ئەجەب يدىش  بول  ! ۈىز يۇقدل ھدر ى  -

ۋ گە بې    بى  ئى ارە بدشااا ىق  بدلىاىىۇ قدر ىد  ساااتگەۈڭى  ۈت

 بدال كتلگىڭىچە ۋەلىنااااپىتىڭ  يىتى ەپ. قۇۈد كې ڭ  كتۈترپال ئىچىۋەۈت 

ئى ارە بدشاااا ىق  قۇرمق ، بدشاااا ىقڭى  ىې  نااااىاد بې    قدراپ ۈۇرد 

  ھې ىق، قۇۈىڭ  چۆر ۋ تىاا  يەىە بى  قۇۈىڭىاا  ئااد ىز ڭ  ئېچىۋ اا  

ە كتل بولۇپ كەۈ ەن يەكچەشااااى-مۇھدجى الر مىھىدىۋدىىنااااى ا كتيتپ

ئۇىى  بېشاا  قېژى  كت   ، سااود گەرىى  كتىىڭ  كۆرقشاا ە بدشاا ى  

قدراپ ۈۇر دن ۋەلىنپىت ى  بدلىاد  ئۇ يدى ا ئۆ  گە، ۈورلىشىشقد بدش ى  

بىا  ىېىە د ىەكچ  بولۇپ ئېاىز ڭ  ئېچىاا  باادقتىژۇ لې ىن ئۇ  ڭ  

قدۈتىق ئۇيقۇ ۈۇۈۇپ كەۈ ەچ ە ساااتگەۈ ە يتلىڭىپال ىورەك ە چتشاااتپ 

 .  دش ى  ئۇىالشقد ب

پدشاشدىدن ئەس ى ە ھې ىق  ئۇلجد ئدلادن ئۇى ىتىش دمر نى  ڭىۇ 

يادمادى اق بى  ىىال دور ڭ  ۈېپىا  ئۇى  سااااۇدا ئى  تى  ئىشااااپى    

ئادرقى ىق قۇۈىڭىا  ئىچىگە ماد ا مر دى  ن كېژىن يىڭڭە ئىز ڭ  شاااادم 

 .  بى ەن ئىتى  بۇ ئىچىى ى ڭ  ۈەيژدر قى ادن ئى  

متكتپ ۈۇر اادن ۈى الىاادن يتگى ەپ بى دەمڭىاا  ئىچىاا ە يى اقتااد 
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پدشاشادىدن ۋەلىنپىتىڭ  يدىاد ۈدشالپ قۇيۇپ ۈى الىدن بى ەن ، كەل  

ھۇ د ژىشاااى  چوشاااقى ەك ساااەمى    كەۈ ەن ئى ارە بدشااا ىقىڭ  -ھە

ئى ارە بدشااا ىق  ، ىدھديىتىىۇ ۈەسااا ى تە مدشاااىڭىاد ئىتتى    چىقدرد 

سااااىڭ  ماادشااااىڭىڭىاا  كەيڭ  ئۇرمىاا مقىاا ا سااااىڭاادياادن بولۇپ ئۇيقۇ

پدشااشاادىدن ئۇىى  يېڭىڭ  ئدىتۇرمپ ۈدپدىچىناا  بى ەن ، ئۇى ىۋاۈدۈت 

ئد اىچە ۈى الىدن ،  ىالبىااد ۈىز  اادن  اپدس ئۇقىڭ  قويڭىاد ساااادل  

 ،يېقىن يەردە يۇشااااۇرمپ قوياادن بى  بدك بىڭز ڭڭ  كتۈترقپ ئەكەل  

جىڭڭ  كۆرمىگەى  ن -ئى  ەي ەن ئەۈ اپقاد ۈاد ا بى  قادر ۋېتى  ئىڭناااا 

ئادى  ن ئى ارە ، ن بادكتى   بىڭز ڭ  ئادۋال مادشااااىڭىڭىا  ئىچىگەكېژى

 بىڭز ن بدكتى  ، بدشا ىقىڭى  بېشىاد بول مقشىتى  ۈتكتش ە بدش ى  

پدشااااشاااادىدن سااااەرە گى  ن بى  ۈدلڭ  ۋاشااااشااااى ە يېقى  ، ۈتگى  

مدشىڭىڭى  ئىچىگە ۈدشالپ قۇيۇپ ۋەلىنپىتىڭ  يىتى ەپ دەرھدل شەھەر 

 اىچە ۈى الىدىىۇ يەرد    ۈۆت ۈدل قۇۈىڭ  ئد، ۈەرەپ ە قادراپ ماد ا  

ئۇمۇ ئدكىنااااڭى  كەيڭى  ن ، ۈى  ۋې ى  ئىز ڭ  ئتچترقپ بولادن ئى  

كۆ ى  يۇمۇپ ئدچقۇچە بۇ ۈدالىت ىق رمس ، كتلگىڭىچە يتگترقپ ماد   

ئى  ەي ەن يدر ئتسااتىگە ، ساادقچ  ئەمەل ار  كتيتپ كتل بولۇپ كەۈت 

قى ااادن قاادۈتىق بى  ئاادۋا  « گتم»ئەماا   چىقىاا  بۇال  د گەىاا ە 

ئۇالر يدر ئتساااتى  ن پەسااا ە بۇرملۇپ قدر ۋ    رەھىەۈ ى  ، ئد الى  

ئى ارە بدشاااا ىق مدشااااىڭىنااااىڭى  ئدسااااىدى ا ساااادلىژوت بولۇپ پەرۋا  

 .  قى ىۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرد 

بى  گە قدرشااااى  مەىى ى  -پادشااااشاااادىادن بى ەن ۈى الىادن بى 

قدى ا ىدھديىت  يى اق جدي ا ئۇالر ئەم   مېڭىشااقد ۈەمشااى ىۋاۈ، كتلتشاات 

شااەھەر ۈەرەپتىن بى  كىچى  ساادقچ  مدشااىڭىنااىڭى  ئۆ لى   ۈەرەپ ە 

پدشاشدىدن يېڭى     ۈدق كۆ لتك ، ئۇچقدى ەك كى ىۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرد 

دمربۇىڭ  ئې ىا  يى اقتاد كى ىۋاۈقدن كىچى  مدشااااىڭىاد  ەن سااااې ى  
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 .  قدراشقد بدش ى  

قدر ناادم يدلاۇ دەك ، ۇىدپىق ەنئۇكدم ھې ىق  بەد ۋدن د گەن م -

پدشااشاادىدن شااۇى اق د گەچ ىەچچە  –پىالىڭ  ئۆ گەرۈەي  ! ، ۈۇر  م

ئاديڭىا  ئادلا  ا ا ۈتركىەن ساااادقچ  يېقىڭ ى    ن ئتگەىگىڭ  بۇيىچە 

قويڭىا     ۈاادپاادىچىڭ  ئوقالپ بەۈ ىگەىاا  ن كېژىن بى ىڭىاا  كەيڭىگە 

ى    بولند مىڭيدلاۇ، مدشىڭىڭ  ۈۇسدي   –، قديتى  ن چى  قىناتۇرد 

 !ىدۋادا ئى    ئددەم بولۇپ قدلند چدى مرمد  كىتىىىز، كت قمگە قدرا

ۈى الىدن پىالن بۇيىچە قۇلىڭ  چىقى    ، مدشااىڭد يېقىڭالپ كەل  

-ۈىز ساترئەۈتى   مدشىڭد ۈۇيۇقنىز ۈوىتىادچقد ۈۇپد. مدشاىڭىڭ  ۈوسات 

 .  چدڭ يولڭ  بى  ئدلادن ئى  

ەك   بەد  چى ايىڭ  پترقشتترقپ دەپ ۈوۋلى   ب -ىىىە گەپ؟  -

 .  ىدھديىت  مۇ ەمبەرلى  بى ەن

پدشاااشااادىدن مدشاااىڭىڭى  يېڭىاد يتگ ەپ كى ى  مدشاااىڭىڭى  يدن 

 .  بەك   بەد  يدلاۇ  ئى  ، ئەيڭى ى  ن ئىچىگە سەپ سدل  

پەستە چدۈدق چىقت ! ، دەرھدل مدشىڭى  ن چتشتڭ، سدقچ  ئدكد -

   .چى ايىڭ  بى  قىنىد قى ى  دې   پدششدىدن جى د  ەش ەن بولۇپ –

دې   بەك   بەد  مدشااىڭى  ن چتشااىە   -ىىىە چدۈدق چىقت ؟  -

 .  ھدكدۋمرلۇق بى ەن ئۇالر د سەپنې ى  قدراپ

ئدۋال چتشاتپ قدراپ بېقى ! مۇشۇى اقال مد نىڭىز ئۇالر سىزىى   -

 . . . مدشىڭىڭىزىىىۇ كۆي قرۋېتى م

ئتچترقپ ىېىە ئىش بەك   بەد  مادشااااىڭىڭى  ئۇۈىڭ   -ىىىە؟  -

 . بولادى ىقىڭ  بى ى  بېقىش ئتچتن يەرگە سەك ەپ چتشت 

بېشااىڭىزى  پەس قى ى  يدرلىقڭى  ئدسااتى     ئدۋم جدياد قدراپ  -
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دې   پدشاااشااادىدن ىۇدد  ئوقتىن  –بېقى  ھەمىىڭ  بى ىناااىز ئدكد! 

 .  ئىھتىژدت قى ىادى ەك بېشىڭ  يەرگە ئىگى 

ى ىقىڭ  بى ەلىە  ياادىاا     بەك   بەد   اد  ىېىە ئىش بولاااد

ۈى الىدىاد قدر ۋ    ئۇمۇ پدشااااشاااادىدىڭ  دورمپ  وڭ بولۇپ ئولتۇرمپ 

ە شۇىى  بى ەن بەك   بەد ىۇ ئېڭىشىش ، بېشىڭ  لىڭىشتىشقد بدش ى  

 .  مەجبۇر  بولۇپ يېڭى     قۇرالىڭ  بەۈ ەپ ۈەيژدر قى   

   پەسبېشىڭىزى، ھەمىىڭ  كترەلەينىز ئدۋم يەرد ن، يترقڭ ئدكد -

پدششدىدن شۇى اق د گىڭىچە يەردە ئىىى ەك ىگەى ەك يدرىى   -قى ى !

ۈى الىدىىۇ ئۇى  دوراپ يەردە ، لىۋ  ۈەرەپ ە قدراپ يول بدشالپ مد   

بەك   بەد  بېشاااىڭ  پەس قى ى  يې  م ئىڭىشااا ەن ، ئۆمى ەپ مد   

بەك   بەد  يادرىى  لىۋ گە ، ھادلا ا ئۇالرىىا  كەيڭىا  ن ئەگەشاااات 

ۆ    ن يى اق ھەم چو قۇر پەسااااتى   مدشااااىڭىڭى  يدلقۇىجدپ كى ى  ئ

 .  كتيىۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرد 

بەك    -ئدپال بۇ ىېىە ئىش ئەم  ؟ ئى ارە بدشاا ىقىڭ  كۆرد ڭىۇ؟ -

 .   دل ۈىتى ەپ بدلىالرد ن سور   -بەد   دل

 –ئەىە ئدۋم يەردە! ، ئۇى  بى  قادىچەي ەن ۈۇۈىۋالاادى ەك قى    -

كۆرقش ۈەس بولادن بى  چدۈقدل ىق يەرى   پادشااااشاااادىدن پەسااااتى  

 .  كۆرسەۈت 

بەك   بەد  پدشااااشاااادىدن كۆرسااااەۈ ەن يەرى  كۆرقش ئتچتن 

ئۇ سااااەل ئدل  اد ، يدرىى  لىۋ گە ۈېۋىۇ يېقىڭ ىشااااىشاااا  كى ەك ئى  

 .  سترقلتپ پەستى   چدۈقدل ىققد  ەن سې ى  قدراشقد بدش ى  

 !ئۇ يەردە ئددەم بدردەك ئەمەسقۇ؟ -

ئدى  ن ، ئدل  ڭىز د سااااەل سااااترقلتڭ ئدكد،  ان قدراڭئەىە ئۇبا -

 !كترەلەينىز
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بەك   بەد  يەىە ئاادلاا  اااد سااااترقلتپ  وڭ ئولتۇرمپ قۇلىڭ  

 ،پىشااادىىناااىگە ئەكى ى  چدۈقدل ىققد ساااىڭچىالپ قدراشاااقد بدشااا ى  

پدشااااشاااادىدن پۇرسااااەۈڭ   ەىىىەت بى ى  ۈى الىدىاد قدراپ شااااۇى اق 

كەيڭى ە ۈەيژدر بولۇپ ۈۇر دن بەك   بەد ڭىا  ، ئىشاااادرەت قى ىۋ ا  

 .  ۈى الىدن ئۇى  كتچىىەيال ئېگىز يدرلىقتىن ھد اد دوم ىتىۋەۈت 

ۋاقى  ىڭىچە قومچدقتەك  بەك   بەد  بۇ ئىگىز يدرلىقتىن پەساااا ە

پدشاشدىدن يدرىى  ۈتۋ گە سىڭچىالپ قدراپ پەستى   ، چتشاتپ كەۈت 

ئۇ  ئىڭىق  ،  جىگ   ى تە ئۇىى  ئتلتك چدشقدى ەك يدۈقدى ىقىڭ  كۆرد

 .  بۇىچە ئىگىزلى تىن ھەرگىزمۇ سدق چتشەلىەيتت 

، ۈى الىاادن قۇلىڭ  قېقىاا  ئاادكىنااااىاااد قاادراپ پۇچى ىق قى اا  

ئۇالر بەك   بەد  . پدشاشدىدن ئۇكىنىڭى  بۇ قى ىقى  ن كتلتپ كەۈت 

د گەن مۇىادپىق ئەب ەىڭى  ۈدساااادد پ  ۈى    قې ى  ئىشااااڭ  بۇ مپ 

ىاا  قۇلىاا     ۈاادپاادىچىڭ  ئولجااد قويىاادساااا ىقىاا  ن شااااۇىاا اقال ئۇى

 . ئې ىۋې ىشڭ  ئويالپ قۇيۇى ەك پەس ە يتگى ەپ چتشتپ كەۈت 

ئەل ىاادئىڭ  بەك   بەد ڭىاا  ئااد ىز اا  ن قاادن ئاادر الش مااد زاپ 

 ،ئۇ كت  ڭ  ئېچىاا  پەس ئاادۋا دا بى ىىىى ەرى  دەيتت ، چىقىۋاۈاادۈت 

  چچە مېتىئۇىىڭاد يترەك بۇلى  ادن ئدمى اق ۈدپدىچىن  بولند ئۇىى  ىە

 «ئەساا ىگە ئۆلتم يوق»كوىىالرىى  ، ۈۇراۈت  ىې  ناا ا ۈۇپىاد مى ىڭى 

دەپ ئېژتقىڭىا ەك يادرىىا  ۈتۋ  يۇمشاااادق ۈۇپد بۇلادچقىىۇ بۇ ئەب ە  

پدشاااشااادىدن ئۇىى  ۈى  گ ى ىڭ  . ۈېۋىچە ىەپەساااتىن قدلىىادن ئى  

كۆرقپ بى ىا     ۈادپادىچىڭ  ئې ىا  ئۇى  ئۇ  تىا  قويىادقچ  بۇل   

 .  ۈى الىدن بۇى  كۆرقپ ئۇى  ۈوست  لې ىن

 -چدر ناااىڭ  مەن قىال !، بۇ مۇىدپىققد ئوق بى در قى ىدي  ، ئدكد -

ۈى الىاادن ياادىچۇقىڭ  ئاادىتۇرمپ دمكاادىاا  ن سااااېتىۋالااادن ۈېۋ  
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 ۈۆۈڭ  قۇلىاد ئې ى  ۈۆت ىدلتىڭ -ئىش ەۈىىگەن پىالستى  ىدلتى  ن ئتچ

  بەد ڭىاا  بېشااااىاااد بى اقال يەردە كت  ڭ  پۇلتااديتىاا  ياادۈقاادن بەك 

د  بەك   بەر، كىژگت قپ بويڭ  ۈەرەپڭ  چترگى ىتى  ھىم چىگىۋەۈت 

ئاادلاا  ڭق  ھەپتە ۈېۋ  سااااىژاادساااا  جىڭااديەۈچى ەرى  قىژڭاادپ ئىق ار 

قى ا مرمشااااتاد ىىزمەت كۆرسااااەۈ ەن ۈتركىەىىنااااتدن ۈەۋەلىگى     

بولۇپ مۇكدپدۈ ىڭى  رمس « بى  ڭچ  دەر جى ى  قەھى مدن ساااادقچ »

ئۇىى  شااااۇ ،   ڭى  قدۈتىق مدىتىشااااىاد ئى  شاااا ەن ئى  ئەمەل ارلى

چاد ا     مە  مر گەۋد ناااا  مادىاد ئەما   ئوۈقاد چتشاااا ەن قى  ەك 

بى دەم  ن كېژىن ئۇ پۇت ئېتىشاااتىن ۈوىتدپ ، ۈولاۇىىشاااقد بدشااا ى  

پدششدىدن ئۇىى  قول بېاىشى  ن ۈۇمۇر ڭ  ۈۇۈۇپ ، شۇك بولۇپ قدل  

ئۇ ئدلالقدچدن بېشاااىاد ، ىتت بىقى  ۈى الىدىاد قدراپ بېشاااىڭ  لىڭىشااا

 .  يۆگەلگەن پىالستى  ىدلتى  ن ۈۇىجۇقۇپ ئۆلگەن ئى  

ۈى الىدن ئۇىى  بېشااااى     قدن يۇق  ىدلتىڭى  ھەمىىڭ  ئې ى  

مىجىقالپ بى  قۇلىااد ۈۇۈىۋالاادىا  ن كېژىن يەرد    ۈادپدىچىڭ  ئې ى  

ڭى   ئەمى ىژەۈتە ۈى الىدىڭى  ۈدپدىچىڭ  ئۆ ، ئدكىنااىاد ئدسااتد سااۇى  

پدشاااشااادىدىىۇ ئۇكىناااىڭى  ئۆ  گە ھۆرمەت ، قى ىۋالاۇسااا  بدر ئى  

يت  ناااى  ن ۈدپدىچىڭ  ساااۇىىۋاۈقدى ىقىڭ  بى ى  ۈدپدىچىڭ  ئۇكىناااىاد 

ئۇالر يى اق . ۈى الىاادىڭىاا  ئااد ىز  قۇلىقىاااد يەۈت ، قااديتۇرمپ بەرد 

جاادياا ا بى  كىى ەرىىاا  بۇياادققااد كى ىۋاۈقاادى ىقىڭ  كۆرقپ دەرھاادل بۇ 

 .  ديى  بول  يەرد ن  

 

*      *      *      *      * 

 

شااەھەرلى  ساادقچ  ئى ار نااى  بدشاا ىق  ۋە سااىژدسااىي كومىناادر 
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-بەك   بەد ڭى  ئېچىڭىشاااا ىق ئتلتم  پتۈ تل ۈتركىەىىنااااتدىڭ    ل

« د اتئ»سوۋ   ئىتتىپدقىڭى  ئدۈدلىىش چتى   بۇ،    ىگە ساې ىۋەۈت 

بۇ رايۇىالرىى  ھدكىىىژەت  قى ىڭادن رايۇى ى   ا يت بەرگەن شااااۇى اقال

قاادۈ ىىىاا     يۇقى   دەر جى ىاا  ئەمەلاا ارالرىىاا  ۈۇىج  قېتىى ىق 

ئۇىى  ئتستىگە ئدستدىە شەھى   . قەسات ەپ ئۆلتترقلتش ۋەقەس  ئى  

   .بۇ ۈتركىەىىنتدىڭى  ئىۋتىندد  مەرگىز  شەھى   ھىندپ ىڭدۈت 

  ۋەۈەن مۇسااااتەقى  ىق  ئتچتن ئااد، ھۆرلتك ئتچتن-ئەركىڭ ىاا 

ساااادىاا     ئويااادىااادن ۈتركىەن ئەركەك ى   ھەر قااديناااا  جااديالردا 

ۈە نااااىزلى ىگە قاادرشاااا  ھەركەۈ ى  ڭ  ، رمسااااالرىىاا   ملاۇمىاااد

رمسااالر قۇلى ا ۈۆمترىى  سااۇىۇق  بولىىادن بۇ ، داۋامالشااتۇرمدقتد ئى  

ئۇالرىى  ئەركىڭى ى  ئتچتن ، مى  ەۈڭ  دەھشاەۈ ى  ھدل ا بدستۇراۈت 

رمسااااالر بۇ   ىىڭ ا  .  ۋەھشااااى ەرچە ۈىڭجىتدۈت قى ادن ھەركەۈ ى  ڭ

بى  گۇىدھ درىى  بېشىڭ  كىنىش ئتچتن »ھېچقدى اق ۈەپ ۈدرۈىدستىن

د گەن شاااۇئدرى   !«مى  گۇىدھناااىزىى  بېشااا  كىناااى ناااىىۇ مەي  

 .  ئوۈتۇر اد قويۇپ بۇى  قدىۇىالشتۇر ۋەۈ ەن ئى  

چچە ىە بى  قېتىم ۈتركىەىىنااااتادىڭى  مەلۇم بى  ۋ اليىتى ە ئوۈتۇ 

يىگىا  ئۇقۇمۇشاااا ۇق بى  د ڭىي  اۈڭى  يىتەكچى ى ى ە رمسااااالرىى  

ھدكىىىژىگە قدرش  ئىڭقىالپ قو  دپ شۇ جدي     رمس ئەس ەرلەرىى  

 رمسااالر بۇى ، قۇرالىڭ  ۈدرۈىۋې ى  ئۇالرىى  ھەيۋ نااىڭ  يەرگە ئۇرد 

بېناااىقتۇرمش ئتچتن ئۆ  ڭى  ساااەرىىل ئى ادر ھەربىي قىناااىى ى  ڭ  

 كتى ق  جەڭ قى ى - ى  ئىڭقىالپچىالر بى ەن ۈد  ا ئتچ كېچەئىشاقد سې

 .  بۇ ئىشڭ  ئدران بېنىقتۇر دن ئى  

بۇ ئىشااااتىن ىەۋەر ۈاادپقاادن ىوشااااڭااد ۋ اليەۈتى   بورھاادىبەگ 

ئىنااااىى ى  بى  ۈتركىەن كدۈتد بد  ئۆ  ڭى  دۆلەت ئىچى     سااااودا 
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ل يۇلىڭ  راۋاىالشاااۇۈۇرمشاااڭ  كۆ دە ۈۇۈۇپ رمس ئەسااا ەرلى    ن ھد

رمس ، قويالرى  سۇيۇپ ئۇالر د سوۋ د قى ادن ئى  -سۇراپ ىۇر ۇن كدال

ۈدراۈقۇلى   بۇى  پتۈتن ۈتركىەىىنااتدىاد جدر سااې ى  ۈەشااۋ قدت قى ى  

 رمس يۇقى   قدۈ ىىى    ، ىەلىقڭى  كدل ىنااااىڭ  قديىىقۇم قى ىۋەۈت 

 ،كىشااى ەر بۇ مەشااھۇر كىشااىڭ  قۇبۇل قى ى  ئۇىى  بى ەن كۆرقشاات 

قى ى  بۇ كدۈتد بديڭى  يۇل  ئېچى ى  بدي ىق  بدر دىنااااى   شااااۇى اق 

تۈتن پ. ئدۋمپ ۈتركىەىىنتدى     ۈە  اشنىز بى  بدياد ئدي ىڭى  كەۈت 

 .  گىز تتە شۇىى  گىپى  ن بتلەك گەپ بولىى  

بى  كتى  ۈى الىدن سى  تتىن بى  پدرچە گېز تڭ  كتۈترقپ كى    

  .يۇپ قدپىقىڭ  ۈترقپ ئولتۇرد ئدكىن  پدششدىدىڭى  ئدل  اد ۈدشالپ قۇ

دې   پدششدىدن گېز تڭ  قۇلىاد ئې ى   -يەىە ىېىە ئىش بۇپتۇ؟  -

 .  قدر ادچ

گېز تتە ، بورھادن د گەن بۇ مۇىادپىق ۈى  نااااىگە پادۈىد  قدپتۇ -

دې   ۈى الىدن ئدچچىق بى ەن يەرگە  –شااۇىىڭ  ن بدشااقد گەپ يوق! 

 . بى ى  ۈتكترقپ

د    پدشااشدىدىىۇ ئۇكىنىاد -اۈدم م؟مۇشاتۇڭ قىچىشاىۋ، قدى اق -

 . مەىى ى  قدراپ ۈۇرمپ

ئۇ ئدكىنااااىاد قدراپ ، ۈى الىدىڭى  چى ايىاد دەررم كتل ە يتگترد 

 :كتلتپ ئېژتت 

 جديالم مق؟  -

بى دەم ، پدشاااشااادىدن ئورىى  ن ۈۇرمپ دەر ز ڭى  ئدل  اد بدرد 

 .  ىتت شستكتۈتە ۈۇر دى  ن كېژىن ئۇكىناد بۇرملۇپ قدراپ بېشىڭ  لىڭى

 !ئەۈە ئەۈتىگەن يولاد چىقدي   -
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ۈى الىدن بۇ گەپڭ  ئد الپ ىوش ىقى ا ئوڭ مۇشتىڭ  سول ئدلقىڭىاد 

 .  دەپ ۈوۋلىۋەۈت  !«يدشدپ كەت ئدكد»ۋاققى ە ئۇر ىڭىچە 

ئەۈىنااا  ئەۈتىگەى ە ئۇالر بدلىالرد ن بى ى  ئۆيگە مۇقىم قدر اى   

 لاد سې ىۋەۈ ەى  ن كېژىنقۇيۇپ قدلادن ۈۆۈىڭ  جدىبد لىق سادر ژىاد يو

سااااەپەر ال  ىەۈ ى  ى  ڭ  كتۈترقشااااتپ ئۇ من يول ۇق بى ەۈ ە قدراپ 

 .  مېڭىشت 

ئې  ق ى   ا ، ئدپتۇۋم  ئۇدا ۈۆت كتن يول يترقپ ھدۋاساااا  ساااادپ

 .سااااۇلى   ئت قلىە  ئېقى  ۈۇر   ادن گت ەل بى  يۇرۈقد يىتى  كەل  

مىھىدىۋدىىنااىاد  ئۇالر ئدۋات شااەھەر ئىچى     بى  ھدجىڭى  شااەىناا 

بۇ بى  ھەپتە ئىچى ە ئۇالر ، چتشااتپ شااۇ يەردە بى ھەپتە ۈۇرمپ قدل  

بورھدىبەگ د گەن بۇ كدۈتد بديڭى  قۇرمساااا  يېڭى ا چۆرگى ەپ يترقپ 

 .  ئۇىى  ئەھۋالىڭ  ئىگەل ى  

بورھدىبەگڭى  ئدۈىناا  ئەساا ى  ال رمسااىژە بى ەن ۈتركىەىىنااتدن  

 ى  ادن رمسااپەرەس كىشاا  بولۇپ ئوۈتۇر نااى ا ئېقى  يترقپ سااودا قى

ئۇ بدشالىاۇچ ۋە ، بورھدىبەگ ئۇىى  ۈۇقدل ىوۈڭى  ن بولادن بدال ئى  

ۈۇلۇقناااىزى  رمساااىژى ە ئۇقۇپ رمساااالرىى  ئدر ناااى ا چوڭ بولادچقد 

ئۇ ئۆ  اا     بۇ ، رمسااااالرىىاا  ۈى   ۋە مەد ڭىژىتىگە پۇىتااد ئىاا  

م قويادى  ن ئدرۈۇقچى ىقالرد ن پدي   ىڭى  ساااودا سااادھەساااىگە قەدە

ئدرقى  ن مۇۋاپىقىژەۈ ە ئى  شااااى  ىەچچە يىل ئىچى  ال -كېژىن ئادرقاد

ئۇ ئىشااااڭ  ، كۆ گە كترقىگەن چوڭ باادياااد ئاادي ىڭىاا  قاادلااادن ئىاا  

دەس ەپتە ۈى ە سود نى  ن بدش ىادن بولند ھد    د كەلگەى ە ھەرىىل 

ە ئدلت-ئۆ  ڭى  شااەىناا  بەش، كدن رود  ى   سااود نااىڭ  قى ىۋاۈدۈت 

ئۇ ئەۈى  ن كەچ ىچە رمسااالرىى  يدلىقىڭ  يدالپ ، كېڭ  بدر ئى  چوڭ 

 ،ۈىجدرەت قى ادچقد يۇرت مەھەل ى   ى ەر ئۇى  ئدىچە يدىش  كۆرمەيتت 



318 

ئۇىىاا  كاادۈتااد قۇرمسااااىاا  ن دائىم رمس ئەمەلاا ارالرىىاا  ئااديىا  

 .  ئت قلىەيتت 

جتمە كتى  ئەۈتىگەى ە قۇيدش ۈېۋ  ئۇپۇقتىن كتۈترقلىەسااتە بى  

ش ئدت قېتى ادن بى  مەپىڭ  ھەي ەپ بورھدىبەگڭى  دەرۋا  ن  جتپ يد

ۈتركىەن يىگىا  مەپىڭ  دەرۋا ا ئادلا       بى  ، ئادلا  ا ا ۈوىتىا  

ھەيۋەۈ ىاا  ، ۈتۋرقك ە بااد الپ قۇيۇپ دەرۋا  ڭ  كتچ بى ەن قاادقت 

يو اادن دەرۋا  ڭىاا  كۆركەم يت  اا ە چاادپالىاىڭىاااد ئتچ كتن بولااادن 

 .  مۇ شۇ پېت  ۈۇراۈت «ي  ق ۋ الد ىى ىى  ۈۇۈۇش بۇ»

ئۆ  ىىزمەۈچىناااا  ئۇالرى  ئادرقاد ھوي ى     ، دەرۋا ا ئېچى ا  

ھەشااااەمەۈ ى  مىھىدىۋدىىاد بدشااااالپ قۇيۇپ بورھدىبەگڭ  ئويادۈقى   

 .  چىقى  كەۈت 

ئاادرقااد ، بى  رمس ئەمەلاا ار ئۆ لى  ڭ  ئىزدەپ كەپتۇ، بىاگىم -

ىزمەۈچىناااا  دېا   يدشاااادىادن ئۆ  ى –ھوي ىا ا ساااادقالپ قادلا  ! 

 .  بورھدىبەگڭى  ھوج  نىڭى  ئدل   ا بېشىڭ  ۈتۋەن قى ى 

دېاا   بورھاادىبەگ  -باۇىاچە ئەۈتىگەن كەلگەن كىى ەن ئۇ؟  -

 .  ىوشژدقىىادن ھدل ا ئەسڭەپ ۈۇرمپ

مۇھىم ئىش  ، مۇسا ىۋا سادقچ  مېڭىناتى لى ى  ن كەل  م دەي م -

 !بدركەن

ز بول كىژىى ى  ڭ  ۈى. . . ىىىە؟ مۇسااا ىۋاد ن كەل  م. . . ىىىە -

بورھادىبەگ ئورىىا  ن ئادل   اپ قۇپۇپ مىھىدى ىق كىژىىىڭ   -ۈەيژادرال!

. . . سااىڭ . . . ىىىىشااقد ۈىزراق د ىەينااەن؟ ھە  -كىژىشاا ە بدشاا ى  

 !مۇس ىۋا د گەىڭ  بى ەمنەن  اد ؟

بورھادىبەگ كىژىى ى  ڭ  كىژىا  بولۇپ مىھىادىۋادىىااد ئۇچقدى ەك 

كى گەى ە كى  ن ودا قدلتى  پو مر بى  رمس  ئۇ مىھىدىۋدىىاد. يتگترد 



319 

   .يىگى  يېڭى     ۈتركىەن يىگى  بى ەن پدرا  ىشى  ئولتۇراۈت 

يۇرۈ  شاااىم كەپتۇ ئەمەساااىۇ؟ ىەۋەر ۈدپقدن . . . ھە . . . ھە  -

دې   ئەل ى   -بولنااادم ئدل  ڭىز د ئت ەم ئدلاى   چىقدۈتىم ئەمەساااىۇ؟ 

چەم ى  رمس ۈى ى ا موسااا ىۋا يدشااالرد    ىدم ساااىىىز بورھدىبەگ ئۆل

ساادقچ  مېڭىنااتى لىگى  ن كەلگەن مىھىدىاد ىۇشاادمەت قى ى  ئۇىىڭاد 

 . قۇلىڭ  سۇىۇپ

مىھىادن ۈەكەببۇرلۇق بى ەن بورھدىبەگ ە قۇلىڭ  ئۇ اۈىد  ئۇدملال 

 .  گەپ قى   

دې   كۆ ئەيڭەك ۈدقىۋالادن يدش  -بورھدىبەگ د گەن ساااىزمۇ؟  -

 .  كت  گە ئى ىىادى ەك قى ى رمس ئەمەل ار بورھدىبەگڭ  

دې   بورھدىبەگ ئۇىى  ۈەلەپپۇ    ن  –ھەئە مەن شۇ بدش ىق!  -

 .  ئۇىى  چوڭ بى  ئەمەل ار ئى ەى ى ىگە گۇمدن قى ى 

ىىازمەۈاچىا ى  ڭىزگە ئېژتىاا  يې  م ساااااادئەۈ ىچە بۇ يەرگە  -

 ،دەرۋا  ڭ  ۈدقدڭ، جىن كى مىنۇن-ھوي ىڭىز ىىۇ ئىڭنا ، يۇلىىىناۇن

 ! ت    ادن جى د  ئىش بدرسىزگە يەۈ

دې   بورھدىبەگ پىشاادىىنااى      –مدقۇل بدشاا ىق! . . . مدقۇل -

ھېچ ىىڭ  ، ئەىىەۈۋدن دەرۋا  ڭ  ۈدقدڭ، ھد  –ۈەرى  سترۈتپ ۈۇرمپ

 !بۇ ئۆيگىىۇ ھېچقدينىڭالر كى مە الر، كى گت مەڭ

رمس . ىىزمەۈچ  ئۆياا  ن چىقىاا  كىتىاا  دەرۋا ا ۈەرەپ ە كەۈت 

ۈتركىەن بدال ، ىا     ۈتركىەن بادلىااد ئىشاااادرەت قى ا  ئەمەلا ار يېڭ

بې    ۈەمتى ەپ قدلادن بورھدىبەگڭ  ئەمەل ارىى  ئدل       ساااادفد د 

ۈەك ىاا  قى ىاا  ئۇى  ئولتۇر ۇ  اادىاا  ن كېژىن بې  اا  دەر ز ڭىاا  

 ،پەرد  ى  ڭ  بى  يدىاد سااترقپ گۇ گد مىھىدىۋدىىڭ  ئدپتدپتەك يۇرمۈت 

ەر ز  ەر   ن ۈىشااى  ئۆۈتپ مىھىدىۋدى     ئەۈىگەى   قۇيدش ىۇر  د
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 .  ئى ان گى ەم ى   ە جۇاللىىدقتد ئى  

قۇلىاا      روس ئەمەلاا ار كات  اا  ا ا  ئەياڭەكڭ  ئې ىۋېتىاا 

ۈتركىەىچە ھەم رمسااااچە گېز تتىن ئى    پاادرچىڭ  بورھاادىبەگڭىاا  

بورھدىبەگ ئۆ  ڭى  رمس ۈى ىاد پۇىتد ئى ەى ى ىڭ  ، ئدل  اد ۈدشاا ى  

 .  ۇيۇش ئتچتن رمسچە گېز تڭ  قۇلىاد ئدل  كۆرسىتى  ق

دې    -گېز تڭىا  بدش بېتىگە قدراڭ ىىىى ەر يېز  ىپتۇ؟ ، قېڭ  -

 .  رمس ئەمەل ار بورھدىبەگ ە بۇي مق قى ى 

 –ۋ الد ىى ىىاا  ۈۇۈۇش بۇي  ق  ئى ەن! ، كۆردقم باادشاااا ىق -

 . دې   بورھدىبەگ گېز تتىن كت  ڭ  ئت مە 

دېاا   ئەمەلاا ار  -ق قاادراينااااىز؟ سااااىز ۋ الد ىى  ااد قاادىاا ا -

 . بورھدىبەگ  ن كت  ڭ  ئت مە 

دې    –، ئۇ ئەب ەىڭى  ئىشااىڭ  بۇرمى  ڭال ئد  ىادىىەن، ھە  -

گىزەك ەر ۈىز  ااادن -بورھاادىبەگ قۇلىاا     گېز تڭ  ئاادلاا  اا     قەن

 -ئتساااتەلگە ۈدشاااالپ قۇيۇپ رمس ئەمەل ار د ىۇشااادمەت قى ادن ھدل ا

ينا  كتى  ئتيتمڭى  دەرۋا  نىاىىۇ چدپالپ ۈۇۈۇش بۇي  قىڭ  ۈېۋ  قد

 ،ھەر قديناىڭالر د مدسا ىشىش ئتچتن ئۇى  ئې ىۋەۈىى  م، قۇيۇپتى ەن

 ئۇچ  تى  قدلندم ئۇ دۆلەت ىدئىڭىڭ  سى ەرگە شەكنىز ۈۇۈۇپ بى  ىەن

 !بدش ىق

 سىز ئۇى  ئۇچ  تى  قدلنىڭىز ۈۇىىژدالمنىز؟ -

 مە ز  ە كىچى ئوڭ ، ئەلۋەۈتە! قادر ڭە ئۇىى  چېچ  سااااې  ق -

ساااتر تىىۇ كت قمگە پىشاااى  كەۈت  دە د ، ىدل  بدر د ژى گەن ۈۇرساااد

بورھاادىبەگڭىاا  يتر گ  بى  ئااد   -گەپ يوق ۈۇىۇۋالىىەن!، باادشاااا ىق

 .  ئدرامىاد چتش ەى ەك بول  
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 ىىىىڭ  ھى  قىاللى  ڭىز؟، ئۇى اقتد مد د قدراپ بېقى  -

 ئۇ،  اپ قدل  ۈۇيۇقناىز سۇرالادن بۇ سۇئدل  ن بورھدىبەگ گد گى

چتى   ، ئاادلاا  اا     رمس ئەمەلاا ار ااد قاادراشااااتىن قورقۇپ قاادلاا  

بورھادىبەگ ە ئادلا  ا     بۇ ئەمەلا ارىىا  ئوڭ يت  ا ە ىادل  بدردەك 

 .  چېچ  سې  قتەك بى ىڭى  قدلادن ئى  

بورھادىبەگ  ەي ەۈ ە كى ى  بېشااااىڭ  كتۈترقپ ئدل       رمس 

   ا ۋەھشااا  قدۈىل ۋ الد ىى  ئۇىى  ئدل، ئد  ىۇدا، ئەمەل ار د قدر   

 . . . بورھدىبەگڭ  ۈىتى ەك بدست . شۇ پېت  ۈۇراۈت 

 -ھۇ بورھاادىبەگ د گەن ئىاا  بەچچە! مىڭ  ۈۇىىىىاا  ڭىااد؟  -

ۋ الد ىى  قاادۈتىق  ە ەپ بى ەن ۋاقى اپ يېڭىاا     ۈاادپاادىچىڭ  قۇلىاااد 

 .  ئدل  

 گبورھدىبە –مد د رەھىم قى ى ! بى  قۇشۇق قېڭىى  ن كىچى  !  -

مد د  ،بدل ى  م كىچى  -سادفدد ن چتشاتپ ۈىزلىڭى  يىاالشاقد بدش ى  

ھۆرمەۈ ى  ۋ الد ىى  . . . ىېىە ال  م بولناد شۇى  بى ە ، رەھىم قى ى 

 !ئەپەى  

ۋ الد ىى   -مەن ۈى ەمچىىااد؟ ، مىڭ  ىېىە چااد الپ قاادلاا  اا  -

ئېژتە ! ھااد     -بورھاادىبەگڭىاا  يت  گە شاااادالققىاا ە بى ى  ۈتكترد  

يدلادن ئېژتنااادڭ ىدگدىىىڭى  كت   ، ۇ  ا ىە  بدر ڭى  گىپىڭ  قىلقۇل

 !يوق مىڭە   ن ۈتشتك ئېچى  قۇيى م بى در

بورھدىبەگ يت        -. . . مەن ئېژتد . . . مدقۇل. . . مدقۇل -

ۈتپتكڭ  يېڭ  بى ەن سااااترۈتپ يېڭىا ا ىە  بادر بادي ىقىڭ  ئېژتىشااااقد 

. . .   چدمددان ىە  پۇلبى، بى  ساااادى مق   ۋچد ئدلتۇن -بادشاااا ى  

 . . . قدلاىڭ  بدى ى ا ھەم، ھد   چە بدر  شۇ كەن ۋ الد ىى  ئەپەى  

، ئىتڭى  بدلىنااا  مەن شاااۇ ئى    ۈدل ىېىە گە قدراشااا ىقىى  م -
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ۋ الد ىى  شااااۇىاا اق د گىڭىچە ئورىىاا  ن ۈۇرمپ  -مەىاا  ن ئااد   ڭىااد!

ادن ۈادپادىچىنااااىڭ  بەۈ ەپ بورھادن بەگڭىا  ئادلتۇن چىش بى ەن ۈول

 .  ئد ىز اد كەپ ى  

بورھادن بەگڭىا  يتر گ  قېپى  ن چى ىتى  ۈدمبى ىاد شاااادرر  ە 

دەپ « . . مەن دە . . مەن دە »ئدى  ن يىا ىاىڭىچە ، سااااىژىۋەۈت 

ۈى الىادن چادىا مرمد  ، ۈى الىادىڭ  كتل ە ۈۇۈىۋالا  ، ۋاقى اپ كەۈت 

 :گەپ قىنتۇرد 

تيت ىزدە ىېىە ھە  بورھادىبەگ! ۋ الد ىى  ئەپەى   سااااىزىى  ئ -

بدرلىاىڭ  بى ىە  كەلگەىىى م؟ساااىزگە جدن ال  ىىۇ يدك  يېڭىڭىزد    

بادي ىقىۇ؟ سااااىزگە شااااۇىىىۇ دەپ قۇيااد  ۋ الد ىى  ئەپەىا  گە ئااددەم 

مەن بۇى  ، ئۆلتترقش قۇشاااقدچڭى  بويڭىڭ  ئت گەى ەكال بى  ئىشااا ەن

 ! ئۆ  كت قم بى ەن كترگەن

 . . . مد د رەھىم قى ىڭالردە  ! . . . مەن. . . دە . . . مەن -

مىڭى  ۋاقتىم قى  ئىتڭى  ، ئەمىنااااە بى  ڭ  قادلا مرماد  ئېژ  -

دېاا   ۋ الد ىى  قۇلىاا     ۈاادپاادىچىڭ  بورھاادىبەگڭىاا   –باادلىناااا ! 

 .  ئېاىز   ن سۇ ۇرمپ ئې ى  ئورىىاد بې    ئولتۇرمپ

، ىە  پۇل ئتچ چدمددان، ئۆي ە بدر   ۋچد ئدلتۇن ئى    سدى مق -

 . . . راق ئدلىدس بدريەىە ئد 

ۋ الد ىى  ئۇىىڭاد ، بۇ قېتىم بورھدىبەگ راساا  گەپ قى ادن ئى  

 :بۇي مق قى   

 ھد    ئتيت  ە بدر ىىزمەۈچى  قدىچە؟ -

 . . . ئتچ  بدر ئەپەى   -

ساەن مۇشۇ يەردە ۈۇرمپ ئۇالر د ئېژ  مد د ال  ى ىقالرى  ئۆيڭى   -
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پ قدلناااد ئى  كدلال ڭ  بى   كەم بولۇ، ئدل       مەپىگە بدساااناااۇن

 بى   ڭىد؟، يەىچىژىەن

 –مەن چتشااااەى  م ۋ الد ىى  ئەپەى  ! . . . مدقۇل. . . مدقۇل -

بورھدىبەگ كت       يدشاالرى  ئدلقىڭى ا سترۈتپ دەسنىگەن گى ەمگە 

پۇۈالشاااقىڭىچە دەر زە ۈتۋ گە بې    دەرۋا ا ۈتۋ      ىىزمەۈچى ەرگە 

 !ئەىىەۈۋدن. . . ھد . . . ۈۋدن!ئەىىە. . . ئە. . . ئە -ۋاقى د 

ئۆ  ىىزمەۈچى ى   مىھىادىۋادىىا     كادۈتاد مىھىادىالر اد قادى اق 

ۈەيژدرلىق قى ىش ۈو   ناااى ا ئتچ  بى  يەرگە كى ى  گودم شاااىشاااى  

يدشتد چوڭ ئەىىەۈۋدن بورھدىبەگڭى  ئۆ  ڭ  چدقى  دى ىقىڭ  ، ۈۇراۈت 

 .  ئد الپ يتگترقپ كەل  

ھوج ام     . . . دچۇقۇشااااۇمڭ  ئې ى مدۋم ئ. . . ئەىىەۈۋادن -

. . . ىەرساااى ەرىى  ھەمىىناااىڭ . . . ۈۆمتر كدرۋ تىىىڭى  ئدساااتى    

ۈۇلۇق بېنااااى  بى   ! بدشااااقىالر . . . ئىشااااىا  ئادل       مەپىگە

 !يدردەم ەشنۇن

ۈى الىاادن ، ئەىىەۈۋاادن ئاادچىقۇشااااڭ  ئې ىاا  چىقىاا  كەۈت 

دىبەگڭى  كدرۋ ت  د گەى ەك بورھ. ئەىىەۈۋدىڭى  كەيڭى  ن ئەگەشت 

، ىادھديىت  چوڭ پۇىتد يدساااادلادن بى  ۈۆمتر ساااادى مقڭى  ئۆ   ئى  

ئەىىەۈۋاادن كاادرۋاۈڭىاا  يت  اا     گى ەمڭ  ئۆرقپ ياادىاا     قۇلپىڭ  

دەرۋەقە كدرۋاۈڭى  ئىچى ە ، ئېچى  كدرۋاۈڭى  ئتساااتىن يت  ڭ  ئدچت 

 ىې مم چدمدداى  ن ئتچ  ئدى  ن كىچى ، يد دچ ساادى مقتىن ئى  ىناا 

ۈى الىاادن ئۆ  ىىزمەۈچىنااااىڭ  سااااى ۈقااد . بى  ساااادىاا مقچە ۈۇراۈت 

چىقى  ۋېتىاا  ىى وم چاادماادداىڭىاا  ئااد ىز ڭ  ئېچىاا  ئىچىاا   ىڭ  

 ۈىزا يېڭ  پۇل بى ەن-چدمدداىڭى  ئىچ  راستىڭال ۈىزا، ۈەكشترقپ بدقت 

ۈى الىدن بى ەن ئۆ  ىىزمەۈچىناااا  يد دچ ساااادى مقڭ  ، ۈولادن ئى  
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 ەن ۈى الىدن چىقى  دەرۋا  ڭ  ئدچتۇرمپ شااااۇىى  بى، كتۈى ەلىىا  

مەپىڭ  ھوي ىاااد ئەكى گەچ قاادلااادن ئى    ياادش ىىزمەۈچىڭ  ئۆيگە 

بۇ قېتىم ۈۆۈ  بى  بولۇپ يد دچ سدى مقڭ  كدرۋاۈڭى  ، بدشالپ ئەكى د 

ھەمىە ىەرسى ەرى  ، ئىچى  ن ئدران ۈەسا ى تە كتۈترقپ مەپىگە بدسات 

ىدن يتگ ەپ كى    ۋ الد ىى  د ۈۇلۇق بېناااى  بولادى  ن كېژىن ۈى ال

 .  بېشىڭ  لىڭىشتت 

ۋ الد ىى  ئورىىاا  ن ۈۇرمپ  -بورھاادىبەگ د گەن قۇۈۇر ئىاا ! -

قاېاڭىاڭاا  اان كەچنااااەم كىچە  لې ىن  -باورھاادىابەگا ە ۋاقىا د  

تە ھەپ ئتيت  ە، ىىزمەۈچى ى  ڭگە ئېژ  ھەپتىگىچە ئۆيگە يۇلىىىنااون

 ھد   ال يۇقدلنۇن! چتشەى  ڭىد؟، پدىدلىڭىىەن

د گىڭىڭىزدەك ، مدقۇل ھۆرمەۈ ى  ۋ الد ىى  ئەپەى  . . . مدقۇل -

 –بورھدىبەگ جېڭىڭى  سدق قدلاىڭىاد ىۇشدل بولۇپ  د   –بولناۇن! 

 !ئەىىەۈۋدن بۇ يدققد كەل. . . ھد 

 .  ئەىىەۈۋدن ئىگى گىڭىچە مىھىدىۋدىىاد كى    كەل  

 ،ھەپاتىاگىاچە ھەماىىاڭاالر ئاتيات االردا دەم ئاې ىاا  ۈۇرم الر -

ئدل  اد ئت ەم ، ىېڭىىاىىۇ ئېژتى  قو  ئدۈىنااىڭىڭ ى ە ۈۇرمپ ۈۇرسااۇن

بورھدىبەگ ئۆ  ڭى  چى اي ىق ئديدلىڭى   –بادر ىەن! ھاد   ال كىتىڭالر! 

ۋە ئۇمدق بدل ى  ڭى  بۇ ۋەھشاااا  قدۈى ڭى  يېڭى ا ۈۇرمشااااىڭ  ئەسااااال 

 .  ىدلىىديتت 

ادن ئەىىەۈۋدن ئدچىقۇشاڭ  بورھدىبەگ ە سۇىۇپ بى    ۈد  م قى 

ھاادلاا ا مىھىاادىۋاادىىاا  ن چىقىاا  كىتىاا  ھوي ىاا ا ئىش قى ىۋاۈقاادن 

ئۇالرمۇ ىېىە ئىش . ئى  ەي ەىگە بورھاادىبەگڭىاا  بۇي  قىڭ  يەۈ ت د 

بولااادى ىقىڭ  بى ەلىە  ئەىىەۈۋاادىڭىاا  د گىڭىاا ەك قۇراد ن دەرھاادل 

 .  ئدي   ىشت 
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. بورھدىبەگڭى  ھەشااەمەۈ ى  ساادر ژى ا پەقەت ئتچەي ەىال قدل  

 : ىى  قورقۇپ چى ايى ا جدن قدلىىادن بورھدىبەگ ە ۋاقى د ۋ الد

 !بې    دمىژدر ڭڭ  يۇشۇر دن يەرى  مد د كۆرسەت ئى  بەچچە -

د   ۈىتى گىڭىچە ئۇالرى  ئەگەشتترقپ ھوج  نىاد -بورھدىبەگ د  

ۋ الد ىى  . ۈۆمتر كدرۋاۈڭى  ئىچ  قۇپقۇرمق ۈۇراۈت . بدشاااالپ ئدچىقت 

ۈى الىدن بدشاااتد د ژىشاااىۋالاىڭ  بۇيىچە ، ى   ۈى الىدىاد ئىشااادرەت ق

 .قۇلىڭ  چى  بد  ى  -ۈەيژدرلىۋالادن ئدر دمچىناااا  بى ەن ئۇىى  پۇت

-دمردمىاا  ن ئىتى گەن يوۈقاادن-ۋ الد ىى  ياادىاا     يېاى ااادن ۈاادۋار

 ن ئدى ، ئى  ىڭ  كدرۋاۈڭى  سادى مقىاد يېژى  سدل  –كۆرپى  ن بى  

،   چوڭ ساااادىاا مقىاااد ياادۈقۇ د بورھاادىبەگڭ  ئىتتى گڭىچە كاادۋاۈڭىاا

بورھدىبەگ سااادى مقڭى  ئىچى ە ساااىڭديدن يېتى  يىاالپ يدلۋمرمشاااقد 

 :بدش ى  

مىڭىاا  ، مەن ىوش بولۇپ قاادال ، جېڭىم ۋ الد ىى  ئەپەىاا   -

 مەن، مىڭى  بى  قۇشاااۇق قېڭىى  ن كەچناااىڭىز، كىچى  بدل ى  م بدر

ھەمىىڭ  ۈەيژاادر ىەچچە كتىگە قاادلىااد  . . . يەىە كېىىڭ  ۈەيژاادر قىال 

 . . . قى ىىەن

بۇ قېتىم ۋ الد ىى  ئۆلچەم ىاا  ۈتركىەن ۈى ىاا ا  –بورھاادىبەگ!  -

 الىم رمساااالرىى  ، ساااەن ۈتركىەى ەرىى  يت  ڭ  ۈۆكتتڭ -، ۋاقى د 

 ۇرمرم ڭ  بى  -چدۈى قى  ن چىقىد  ئت ە ڭى  ىەپنااا  ئتچتن ۋ ج ان

د ڭى  ، تچتنمى  ىتى  ئ، يادققاد قادي  ا  ا ! ئېژتقىڭاد ۋەۈەن ئتچتن

-ئتچتن كترەش قى ادىالرىى  ئۇششدق بدلىن  يوقىى  ؟ ئۇالرىى  ئدۈد

ساااىڭى  ى   يوقىى  ؟ ئۇالرىى  ئىناااناااىق ئتي  –ىۇۈۇن ، ئدىىنااا 

يوقىىا  ؟ئۇالر كىىڭ  دەپ جەڭ قى    بورھدىبەگ؟! يىگىت ى  ىىزد ن 

ىن سۇ ۇقت، ئوۈتۇ  ىەچچىنا   الىم رمسالرىى  قۇلى ا ۈد  ا ئدچ ىقىتىن



326 

ئەكنااىچە سااەن بى  ۈترقكىەن ۈۇرمپ ىىىى ەرى  ، قىژدىدپ ئۆلتترقل  

بۇ بدي ىقىڭڭ  ، قى    ؟! سااااىڭى  بۇ بدي ىقىڭڭ  سااااد د كىم بەرگەن

مۇشاۇ ىەلقى  بەرمىگەن بولىىناد رمساالر سد د ئدسىدى  ن پۇل ۈدشالپ 

ىەلقىڭگە يت  كى ەلەمنااەن؟ شااېھى  ، بى ەمت ؟ ئېژتقىڭد قې   مۇىدپىق

ۇ قې  ڭ اشااا ى  ڭاد يت  كى ەلەمناااەن؟! كۇچد كويالرد    بولادن ئەشااا

 !يىتىم بولادن ئەشۇ بدلىالر د يت  كى ەلەمنەن؟

 . . . مىڭ  شەيتدن ئد دمرمپتۇ، مەن ئېز پتىىەن. . . مەن. . . مەن -

 . . . ئد ز ڭڭ  يۇم ئىپالس مۇىدپىق ! سد د ئتلتمىۇ ئد لىق قى ى م -

ق  ە ەپ ىڭى  يدى     پادشااااشاااادىدن شااااۇى اق د گىڭىچە قدۈتى

ياادسااااتۇقتىن بى ى  ئې ىاا  بورھاادىبەگڭىاا  يت  گە بېنااااىاا  ۈۇرمپ 

ۈدپدىچىڭى  ئۇچچىڭ  يدسااتۇقڭى  ئىچىگە مېۋتىاىڭىچە ۈدپدىچى  ن بى  

ۈادپدىچد مەىىەل يدسااااتۇققد قدد  ى  ئېتى ادچقد ئوق . پاد  ئوق ئت د 

قىۇ ئو، ئادۋا  ىۇ بۇ ھوج ا ئۆيڭىا  سااااى ۈىااد ۈت قك چىقىىاادن ئىا  

بورھدىبەگڭى  ئېاىز   ن كى    ئۇدمل مىڭىنااى  ن چى ەۈ ەچ ە بى  

 .  پد  بى ەىال  ى  قى ىشقىىۇ ئتلگترمە  جدن ۈەس ىم قى ادن ئى  

ئەم   بۇىى  بدي ىق  بىزىى  ، ئادكاد ىويىۇ يادىشاااا  قى     -

كېژىڭ   قەدەمڭ  قاادىاا اق ، ئوي ىاىڭىىىزد ڭىۇ جىق چىقىاا  قاادلاا  

ىدن ئدكىنىاد ۈەسەل   بى    گەپڭى  ۈىىىنىڭ  دې   ۈى ال -بدسىىىز؟

 . يۆۈ ەپ

ئەساا   بۇ ئىتڭى  ئۇشااشاادق بدل ى  ڭ  ئويالپ قېڭى  ن كىچەيىۇ  -

تن بتگ، قدر نادم شېھىت ى  ىىز د يت  كى ەلىەي   ەىىىز، دەپ ئوي ىادن

بۇى  قۇيىۋەۈنەك ئەۈە رمسالرىى  كەۈىىڭىڭ  چدپى  ادن مۇىدپىقالرد ن 

شااااۇ ااد بۇى  ىەلىققە ئىب ەت قى ىش ، ققۇدەكيەىە ىەچچىناااا  چى

 . . . كى ەك ەن
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 . . .  ئەم  ، بۇمۇ بول   ئدكد -

يتر! قاادلااادن گەپڭ  يولاا ا ، ئەماا   بىز ھەپتىگىچە ىاادۈى جەم -

 !د ژىشىىىز

ئۇالر كدرۋاۈڭى  يت  ڭ  ئەساااا ى   ى ەك ھدلەۈ ە ئەكى ى  يېپى  

   ڭى  ۈېشاااى  نقۇيۇپ بدي ىق بېناااى ادن مەپىڭ  ھەي  گىڭىچە دەرۋا

 .  قۇلۇپالپ بورھدىبەگڭى  قۇراسى  ن ئدي   ىشت 

ئۇالر شااۇ مد اىڭىچە ئدلتۇىالرىى  ئېاى لىقىڭ  كتۈترەلىە  كدمى   

، ئېتى ااادن مەپىڭ  ھەياا ەپ بى  ئۆسااااتە ڭىاا  بۇيىاااد يىتىاا  باادرد 

ۋ الد ىى  چېچى     سااې  ق بۇيدقڭ  ئېقىن سااۇدا يۇيۇپ چىقى ۋېتى  

ئدى  ن ئۇالر شااەھەرگە ، ى ىق ھدلىتىگە قديتت ئەساا ى     پدشااشاادىد

يېقىن بى  مۇسااادپى الر مد    ڭ  ساااترقشاااتە قى ى  شاااۇ يەرد    گۆر 

ئوران شاادماد ، كولۇ ۇچىالر د يۇقى   ھەق بې    بى  ئۇراى ىق كوالۈت 

-ئۇالر كەچتە ئدسىد چى اقتىن پدي   ىڭى  ئىڭن ، قدلىد  پتۈتپ بول  

   ساااادىاا مق   ۋچااد ئاادلتۇىڭ  ىاادھااديىت  جىن يوق بۇ مااد ارلىققااد ئى 

ئدى  ن ، ئاد د ن يۆۈ ەپ ھې ىق  ئۇراىاد دەپڭە قى   -ۈەساااا ى تە ئاد 

ئدۈدم ئەل  »ىادرەۈ ەرگە ئادۈادپ يادساااادۈقدن ساااادالسااااۇىاد ۈتركىەىچە

د گەن جتم ىڭ  پىچدقتد  !«شااااەيىۋڭى  يدۈقدن يې   جەىڭەۈتە بولاد 

قويادى  ن كېژىن  ساادالسااۇىڭ  قەب  گە مدسااالشااتۇرمپ، ئۇيۇپ چىقت 

 .  ئۇالر بۇ مد ارلىقتىن ئدي     

ئەۈىنااا  ئەۈتىگەى ە ئۇالر قديتىش يول ا كتۈتلىىگەن ئىشاااالرىى  

-يت  بې    قې ىشاااڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ئتچتن شاااەھەرد    كوىد ئۆ 

جدب مق ى  ڭ  سااادۈى  ادن دمكدى  ن چوڭ بى  كوىد يد دچ سااادى مقڭ  

دى مقڭى  ئىچ  يت  گە مدس ىدرەت ئۇسااااتدماد دەپ ساااا، سااااېتىۋال  

كى ى  ادن بى  يد دچ ۈدىتديڭ  يدساااادۈقۇ مپ چدمدداى     پۇلالر بى ەن 
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ئادلىدسااااالرىى  ھەمىىنااااىڭ  ساااادى مقڭى  ئدسااااتىاد رەۈ ى  ۈىز   

چىققادى  ن كېژىن ھې ىق  ۈدىتديڭ  ۈىز  ادن پۇلالرىى  يت  گە يېپى  

-د ارد ن  ېاىيب ئدى  ن سدى مقڭى  بوش يى  گە، يدى  ن مېۋ ىۋەۈت 

 .   ا ۇن سېتىۋې ى  سدى مقڭ  لىق ى  

ئدپتۇۋم  بى ەن بۇ  مدىد مۇشااااۇى اق قى ى  ئۇالر چتشاااا ە قدلىد 

ۈۆت كتى ە ئۆ  يۇرۈ  ئدسااتدىىگە بىۋەۈەر يىتى   شااەھەرد ن ئدي   ى 

 .  كەل  

مۇىاادپىق بورھاادىبەگ ئۆلتترقلتپ ھەپتىاا  ن كېژىن ئۇىىاا  ئتيىگە 

ئۇالر ھوي ى     ، ىزمەۈچى ى   پەي ا بول  ىۇۈۇن بدلى ى   ۋە ئۆ  ى

ساااېناااىاچى ىقتىن ۈىڭدلىد  ئدىى   بورھدىبەگڭى  ساااېناااى  كەۈ ەن 

مەھەل ە بۇ -يۇرت، جەسااااىتىڭ  ۈۆمتر كاادرۋاۈڭىاا  ئىچىاا  ن ۈاادپت 

پتۈتن ۈتركىەىىنااتدن بۇ ، قۇالققد يەۈ ت د –ىوشااۋەۋەرى  قۇالقتىن 

 ەرمسالر لىۋ ڭ  لىۋ گ، ىۇشادل ىقتىن ئېاىز ڭ  يۆگەپ ۈۇرمپ كتلتشت 

 . چىش ەپ ۋ الد ىى  د گەن ئەب ەىڭ  ئىزدەشڭ  ۈېۋىىۇ كتچەيتت 

 

*      *      *      *      * 

 

ئۇالر ئدساااتدىىگە يىتى  كەلگەى ە شاااەھەرىى  ۋە  ژىت  ئىڭتديىن 

جى د  ىشااااى  كەۈ ەن بولۇپ ئۇالربۇ پۇلالرى  كوىد يد دچ ساااادى مققد 

چتى   يول ، چىالپ يدىشااا  قى ادن ئى   ا ۇىڭى  ئدساااتىاد قد- ېاىي

بۇي  ۈەكشاترقلىىگەن سادى مق شەھەرگە كى گەى ە ىدھديىت  ۈەپنى   

پدشاااشااادىدن شاااەھەردە ۋە  ژەۈڭى  بۇى اق چى  . ۈەكشاااترقلىۋاۈدۈت 

بولۇپ كىتىشااااىڭىا  سااااەۋەبىڭ  بى ەۈتە بى سااااى  ن ئد الپ ئدى  ن 

 . چتشەى  
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 ن بى   بولادن ئەساااا ى ە شااااەھەرىى  ئدۋات گت ەل كۇچى ى   

 د ئتچ كتىڭى  ئدل   ا ئوت كىتى  ئوت ۋاقتى ا «روسااااالر كۇچىناااا »

. ئتچترقلىە  پتۈتن كۇچااد كتيتپ ىاادرابىگە ئاادي ىڭىاا  كەۈ ەن ئىاا  

ھىندپنىز بولۇپ ىەچچە يت لىگەن –متلتك ھەدد  -كتيتپ كەۈ ەن مدل

ىەچچە يت لىگەن دمكدىالر بۇ قېتىى ىق ، كادۈتاد ھەشااااەمەۈ ىا  ئۆي ەر

. ھىىنااااىز ئوت يدلقۇىىڭى  ئىچى ە كتيتپ كتل بولۇپ كەۈ ەن ئى  رە

سااااادقچ  ۈەرەپ بۇىىاا  سااااەۋەبىڭ  دەساااا ەپ ە قەدەماا ە ئىڭىقالپ 

« ۋەۈەىڭىاا  بى لى ىگە قاادرشاااا  ۈۇر ۇچ  مى  ەۈچ  رە  اال كتچ ەر»

شاۇ ساەۋەپ ى  شەھەرد    ، قى ادن د گەن ىۇالساىگە كەلگەن ئى  

رە  اال »ىىاا  ىە    اا     باادرلىق ۈتركىەن ئاادمىىناااا  سااااادقچىالر

 .  گە ئدي ىڭى  قې ىۋاۈدۈت «كتچ ەر

بدلىالر ، سااادالمەت يىتى  كەل  -ئۇالر كەچ ە يېقىن ئۆيگە سااادق

ئى    كتىا  ن بى   مەشااااىق مەيا اىىااد بادرالىد  ئۆي ە قدپنااااى ى  

ئۇالر پادشااااشاااادىادن بى ەن ، ئولتۇرمپ      ىا  قاادلاادىا ەك قىالۈت 

لې ىن    ەك پدشااشاادىدن ، ل بول  ۈى الىدىڭ  كۆرقپ بدشااقىچە ىۇشااد

 ،بادلىالرىىا  كۆ لى    ن ئد راق بى  ىۇرمدلنااااىزلىقڭ  سااااىز   قدل  

   .بدلىالر ئۆ لى  ڭى  ئدۈدمدى ى    ن بى  ئىشڭ  يۇشۇرۋاۈقدى ەك قىالۈت 

ئدىشااىى  يدۈدر چد  ا پدشااشاادىدن ئۇكىناا  بى ەن پدرا  ىشااى  

 :ئۇىىڭاد يېڭ  بى  گەپڭ  ئېژتت 

    ڭىۇ؟سەن ھى  قى -

 ىىىىڭ  دەينەن ئدكد؟ -

 بدلىالرىى  كت لى    ن بى  ىىىىڭ  بديقىىى  ڭىۇ؟ -

دېاا   ۈى الىاادن  –مەن د ققەت قى ىىاا  ىىۇ يااد! . . . ياادق -

 .  ئدكىنىڭى  سۇئدلى  ن ئەجەپ ىڭى 
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دې   پدششدىدن ئۇلۇق كىچى  ۈىڭىۋېتى  ۈى الىدىاد  -، قدر ندم -

ڭ  مەىاا  ن ئې ىاا  قېچىۋاۈقاادىاا ەك باادلىالر كۆ لى   –ئۆرقلتپ قاادراپ 

مەى  ن بى   ئۇالر ئىشاااقى ى ، گەپ ى  ىۇ ۈد ا قۇالشاااىىادى ەك، قى ى م

  يدك  ئۇالرىى، مەن ھېچڭىىىنااىڭ  بى ەلىى  م، ىىىىڭ  يۇشااۇرۋاۈى م

چېڭىقىش مەياا اىىاااد باادر ۇساااا  يوقىىاا م ياادك  مەىاا  ن ىاادرا   

 !بۇلىۋاۈدم  ادى م؟

دې   ۈى الىدن ئدكىنىاد ۈەسەل    –ئدكد ئۇى اق ئويالپ كەۈىە!  -

ئۇالرىىاا  ھەر  مەن ىەچچە قېتىم، ئۇالر سااااەىاا  ن بەك را   -بى  ا 

 ،قېتىى ىق دمئدساى ا سىڭى  ئىنىىڭڭ  ئدۈدي  ادى ىقىڭ  ئد الپ قدل  م

 ،بەك ئەقى  ىق، بۇ بادلىالر يىتىم بولاىڭ  بى ەن بد ى   بەك يۇمشاااادق

 !ھەرگىز ئۇى اق ئوي ىىد ،قدر ڭ  مەى  ن بەك پەر ق ئىتى م-ئدق

بادلىالرىىا     ەك ى ىڭ  ئۇب ان ، ئېژتقادى ى  ڭاۇ ۈو  ا، ئۇكادم -

ئىشاااقى ى  كۆ  تم ، لې ىن ساااەن بۇالرد ن گەپ ئې ى  بدق، بى ىىەن

 . . . بى  ىىىىڭ  ۈۇيۇپ ۈۇر  م

يدك  بولىىند مەن ھد    چىقى  ئۇالرىى  ئدر نى     . . . ۈوىتد -

 !يد؟-ن ئەھۋال ئىگى ەپ بدقديىۇكتلگتىچەك ئەيندبەگ  

بولىىند كېچىژچە ئۇيقۇم قدچى  ادى ەك ، مەي   شاۇى اق قى اىن -

 ئۇالرىى  ئۇيقۇسىڭ  بۇ ارمىزمۇ ئەم  ؟، ۈۇر  م

 !مەن ھد   ال كى  ىەن، ھېچقىن  يوق ئدكد -

ۈى الىدن ئۇىالش كىژىى  بى ەن يوۈقدى  ن سااااۇ ۇرملۇپ چىقى  

بدلىالر ،  ىۋاۈقدن ئەيناااادبەگڭ  چدقى د ئۇ مىھىادىۋادىىا ا ئۇى، كەۈت 

ئەيناااادبەگ ئورىىاا  ن ۈۇرمپ ۈى الىاادىاااد ، ۈېۋ  ئۇى ىىىااادن ئىاا  

 .  ئەگىشى  ھوي ىاد چىقت 

دې   ۈى الىدن ئدل   ا  –ئەيندبەگ يترە كەپتەرىدىىاد چىقىىىز!  -
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 .  شوۈڭى  بدل  قىاد دەسنەپ

قد قۇيۇپ ئۇالر كەپتەرىدىىڭى  ئدل       كت دە ئدپتدپ ئىنااىڭىشاا

بۇلۇۈنىز ئدسىدى     يۇلتۇ الر ، قويادن چوڭ كدرۋاۈقد كى ى  ئولتۇرد 

 .  بى    ن بەس ۈدالشقدى ەك جى ۋە قى ىشدۈت -بى 

د اا   ۈى الىاادن ئۇىىاا  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ –، ئۇكاادم ئەينااااادبەگ -

ئۇ ھې ىال ، ئادكادم ئۇ سااااى ەرد ن ئاد   ڭى  قدلادى ەك ۈۇر  م -ۈۇرمپ

رگە ئۇ سى ە، ى ى  شاۇى اق ئد اب ىڭى  كەۈت ساى ەرىى  گىپىڭالرى  ق

ئۇىى  د ژىشىچە سى ەر ، بۇى  سى ەر ئۇب ان بى ىنى ەر، بەكال ئدمى اق

مد د راس  گىپىڭڭ  ، بى  ئىشاڭ  ئۇىىڭ  ن قدچۇرۋاۈقدن ئوىشاديناى ەر

  اد  ئدرا الردا ىېىە ئىش بول  ؟، ئېژتقىاد

گ ۈتپتكىڭ  يۇۈۇپ ئەينااااد بە -. . . بدلىالر ئۇ. . . بۇ. . . ئدكد -

 لې ىن، مەن سىزد ن گەپ يۇشۇرمديىەن ئدكد -گدچى ىشاىشاقد بدشا ى  

 !بۇى  ھېچقدينىىىز د ىەس بولادن شۇ. . . بدلىالر ئۇالر

د    ۈى الىدن ئۇىى  گىپىڭ  ئد الپ كتلتپ –ھە  ئەيند بەگ!  -

ئۇ بۇ ، ئۇ قدچدن سااى ەرگە ئدچچىقالىادن، ئدكدمڭ  ئويالپ قو  -كىتى 

ئەۈى ى  ە ئد     قدلنااااد بىز قدى اق ، يدىشاااا  ئۇى ىژدلىىنااااد كىچە

 د ىىگتدەك ىېىە ئىشت  ئۇ؟ بىزگە، ئەم   راستىڭ  ئېژتە، قى ىىىز

 –بدلىالر د ئت ەڭ بى  ىېىە دەرساااەن! ، ئەمىناااە ساااد د دە  ئدكد -

قديناا  كتى  مەشااىق  –دې   ئەيناادبەگ كدل ىنااىڭ  قدشااالپ ۈۇرمپ 

 ،بدلىالرى  ئۆ  ئدرا مۇساادبىقىگە سدلادن ئى  مەي اىى     مۇئەل ىم بىز 

بۇياادن بولۇپ ئاادىى   رمس باادلىالر بى ەن ھەل قى اۇچ -بىز ئۇياادن

ئۇ رمس ھدر ىىڭى  ھەقىقەۈەن كدرامىت  ، مۇساادبىقىگە چتشااتپ قدل مق

، ئۇ ھەمىىىىزى  يىڭى  بىزى  يەرگە قدر تىشااااقد بدشاااا ى  ، بادركەن

كەلگەىاا ە بىز كت  ىىزى   ىتۋەت بىزىىاا  ئاادر ىىزد    ھەسااااەىباادياااد
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ئۇ ئددەۈتە ، چتى   ھەسااەىبديڭ  سااەىىۇ بى ىنااەن، يۇمۇپ ئولتۇردمق

يۇۋاشااااڭى  مت گت   ئىچى   ەن ، كىم بى نااااۇن، بەك يۇۋاش ئىا  

ھۇيا  د گتچە ھې ىق  رمس ئىتىڭ  يەرگە چدپالپ -ھاديڭ ، ئەمەسااااىۇ

 ا ىااھەمىىىىز بۇ  ەلبىڭ  ۈەب    ەپ ئۆيگە مېڭىش يۇل، قوياا   د گىڭە

بۇ رمس ئىت  ، رمسااااالر كۇچىنااااىڭى  ئدل    ن ئۆۈتپ كىتىۋاۈناااادق

يىڭى گىڭىگە ۈەن بەرمە  بى  مۇىچە رمس بادلىالرى  يېاىا  ئدل  ىىزى  

، شااااۇىى  بى ەن ئى    ۈەرەپ بولۇپ ۈۇۈۇشااااۇپ كەۈتۇق، ۈوساااات 

 ،كۇرمسقد كەلگەن ۈتركىەن بدلىالرد ن بى  مۇىچىن  بىز ۈەرەپتە ۈۇرد 

ۈۇيۇقناااىز بۇ ئىتڭى  بدل ى   ئدۋمپ ، ساااد ساااې ىۋاۈدۈتۇقبىز ئۇالرى  را

قدر ناادق ئۇالرىى  ئدكى ى    ن بدشااالپ داد نااىاىچە مەي اىاد ، كەۈت 

يۇمۇپ ئدچقىچە ئۇالر -كۆ ى ، ھەمىىناااىڭى  قۇلى ا كدلتەك، چتشاااتپتۇ

بى  چااد اا ا ، بىزى  كاادلتەك بى ەن دممباادلالپ قۇپاادلىاادس قى ىۋەۈت 

ئۇالر كاادلتەك ، ن ىىىى ەر كەپتى ەنئاادماادى ىق ساااااادق ىاۇچ  د گە

ۈېۋ  ئۇالر د يدن بېنى  بىزىى  ، ۈۇۈقدىالرى  ۈۇۈۇش ئۇيدقتد ۈۇرساۇن

گىپىىىزى  ، ئەھۋالڭ  چتشاااەى قرساااەك، قۇلىىىز د كويزا ساااې ىۋاۈى م

 ساااادقچ ، ئاد  ىىاد  ئد ز ىىز د مى تىقىڭى  پەيڭىگ  بى ەن ئۇر ۋاۈى م

ئۇالر بىزى  ئدپى    ، ىى ەركەند گەن ىىىى ەر ئۇالرد ن ئتۈە ئۇسدل ىى

يىگەن ۈديىقىىىز ، يەىە بول   د گتچە ئترقپ ئدى  ن يولاد سااې ىۋەۈت 

، كەچتە ئۆيگە كى ىا  بۇ ئادچچىقڭ  يۇۈادلىى مق، ئۆ  ىىزىىا  بولا  

 . . . شۇىى  بى ەن ئەۈىن 

دې   ۈى الىدن ئىشااااڭى   -ھە د گىڭە ئەۈىناااا  ىېىە بول  ؟  -

 .   ئديىاىڭ  ئد  ىاۇس  كى ى

دېاا   ئەيناااادبەگ گىپىڭىاا  ئاادياىڭ  كتلتپ  -. . . ئەۈىناااا  -

ئەۈىناااا  كتى ق   بىز كدلتەكڭى  ئد   قىاد چى اپ  -داۋامالشااااتۇرمپ

، سدرايالرى -ئۇ يەرد    دمكدن، رمساالر كۇچىناىڭ  ئۇب ان كت ەۈتۇق
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ئۇالرىىاا  بىزد ن ، بى  كۆرقپ چىقتۇق-ھەشااااەمەت داچىالرى  بى مۇ

 ،ق  ئتچتن بىز بى  ھەپتىڭ  چى اپ ئۆۈ ت دمقگۇمدن قى ى  سادلىدس ى

ئتچ كتىڭى  ئدل   ا ۈتن يې  م بولادى ا بەشاااىىىز رمساااالر كۇچىناااىاد 

 ،ئدل   بى ەن ئۇالرىى  ساۇ ۈۇربىنڭى  مەىبىژىڭ  ئىتىۋەۈتۇق، بدردمق

ئۇالرىى  بدش ۈۇربىڭ  يەىە ئېچى  سادلىدسا ىق  ئتچتن ۈۆمتر كىنىش 

ۆرقي  ادن يۇمىالق قۇلىقىڭ  ۈتۋ   ن بدش ۈۇربىڭى  چ ھەر ن  بى ەن

 ،شاااۇىى  بى ەن بۇ كۇچىڭى  بدرلىق ساااتي  ئىتى   ، كىناااىۋەۈتۇق

ئدى  ن شەھەرلى  ئوت ئتچترقش مدشىڭىنىڭى  بۇ كۇچىاد كى  شىڭى  

ئاادلاا  ڭ  ئې ىش ئتچتن بۇ كۇچىالرد    ۈې ىۇۇن سااااىىىڭىاا  باادش 

  ساااىى ى  ڭىدمكدىالرد ن چىققدن ۈې ىۇۇن –ئۆ  ، كدل ىناااىڭ  ۈدپتۇق

 ،ھەمىىنا  يېاى ى  كۇچڭى  شااىىدلى     بى  ۈتۋرقك ە يېاى ى   ەن

بى  ىىز شااااۇ ۈتۋرقك ە يدمىشااااى  چىقى  ئدل  ن ۈەيژدرلىۋالادن ۈتمتر 

 ،كىناااى  ادن قديچد بى ەن ساااىىالرىى  ھەمىىناااىڭ  كىناااى  چىقتۇق

شۇىى  بى ەن بۇالر ئوت ئتچترقش ئى ار ن  بى ەن ئدالقى ىشدلىدي  ادن 

ئى  ىڭچىنااا  ئىشاااڭ  ۈېۋىىۇ پۇىتد قى ىش ئتچتن كۇچىڭى  ، ل  بۇ

كى  ش ئېاىز اا     قاادۈاادر كەۈ ەن سااااتگەۈ ى ڭ  كىنااااىاا  يولاااد 

ئۇ چوڭ سااتگەۈ ەرى  كىنااىشااتە مديالمچى ىق ۈىجدرەت ، يدۈقۇ  ۋەۈتۇق

دچ ئۇىىڭاد مۇۈۇرلۇق يد ، قى ادى     ئدي ىقىىىز شۇى اقال بدۈت  د گىڭە

يې  م سااادئەۈ ە ،  ىڭ  ساااېتىۋالادن ئى مقكىناااىش ھەر ناااى  ن ئى 

ولاد ئدلتىڭ  ي-قدلىد  ئۇىىڭ  ن پدي   ىڭى  بى ىى ەك سااتگەۈتىن بەش

ئدمدى ىق ساادق ىاۇچ  د گەن ىىىى ەرمۇ شااەكى گە شااەھەر ، ئتر ۋەۈتتك

كېچىن  شۇىچە ئدۋا  چىق    دەرە  كەسنەك بى سىىۇ ، ئدي ىڭى   ەن

ئې ى  قويادن بى  ۈۇڭ  شااااۇىىا  بى ەن كتىا ق  ، كى ىا  قويىىا  

بىڭز ڭڭ  قول ھدرۋ نااىاد بېنااى  رمسااالر كۇچىنااىڭى  ئوۈتۇر نااىاد 

ئەكى  ا  بەشااااىىىز بەش چى ەكتە دمكادىالرىىا  ئادل  اد بتلتشااااتپ 
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ئدسااااىدن پەلەك ئوت ، سااااەرە گىڭ  يادققادىا ەك قى ىۋ  مق، ۈۆكتۇق

بى دەمڭىا  ئىچى ە كۇچىڭى  بۇ بېشااااى  ن ئۇ بېشااااىاىچە گۆركى ەپ 

بىزمۇ ئوۈڭى  ئىچى ە قې ى  ئدران جېڭىىىز ئې ى  ، كەۈت  ۈۇۈۇشااااۇپ

بىز ، كىم بى نااااۇن بۇ ئوت د گەن ىەرسااااىڭى  يدمدى ىقىڭ ، قادچتۇق

ئەۈىنااا  كى ى  قدر نااادق بۇ ، دمكدىالر د ئوت قوي مق دەپ ئويالپتۇق

ئوت دمكدىالر د ۈۇۈدش بولادن كەيڭى     رمسالرىى  ۈۇرالاۇ ئۆي ى  گە 

ئااد  ىناااادق بۇ كۇچىاااد يېقىن يەرد    ، تىپتۇبەك اق ۈۇۈۇشااااۇپ كى

ئدھدلى ەر بۇ ئوت يدلقۇىىڭ  كۆرقپ ئوت ئتچترقش ئى ار نااااىاد ۈې ۇۇن 

ئۇالر بۇ ۈې ۇۇىڭ  ىاادھااديىت  كىچىاا  ئااد  ىااادچقااد بۇ يەرگە ، قىپتى ەن

 ،كى ى  ستگەت دەرەى ى  ڭ  يۆۈ ەپ بولاىچە ئوت بۇىىڭاد سدق ىىدپتۇ

 . . . بولادن ئىش مۇشۇ ئدكد

شااااۇىا اقىۇ ۈەۋەك ۇلچى ى  قى ادن بدرمۇ ، ۋا  ىۇدايىم ئۇكادم -

دې   ۈى الىدن پىشاادىىنااىڭ  ۈۇۈۇپ بۇ كەپنااىز بدلىالرىى   -ئەم  ؟!

 -ۈدڭ قې ى  بېشااااىڭ  ئى    يدىاد چديقدپ -قى اادن ئىشااااىا  ن ھادڭ

 سدقچىالر سى ەرى  ئىزد ىىگەى م؟

مىىزى  ھە، ئۇالر جادىباد لىق ساااادر ژىااد بې  پتى ەن، ئىزد ا   -

يېاى  بۇ ئوت قۇيۇش ئىشااىڭى  شاادمىنااىڭ  ئد الپ قدلنااد الر بىزگە 

 !ىدھديىت  كدۈتد ستيتىچە بى  ىىز دې   شۇ، ىەۋەر قى ىڭالر

 شۇى اق قى ى  سى ەر بۇ ئىشڭ  بىزد ن يۇشۇرمدقچ  بولادىىۇ؟ -

ىدۋادا بۇ گەپ ، بىز بۇ گەپڭ  ئى  ىڭالر د د ىەس بولادن، ھەئە -

 ،شۇ ۈو اۇ  بۇلى  ادن بولادن، ىز   ن چىقى  قدلندقديناىىىزىى  ئېا

 مدىد چدۈدقڭى  چو   چىقت  ئدكد! ئەم   بدلىالر د ىېىە دەرمەن؟

چوڭ چدۈدقڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ، بۇى  د گىڭى  يدىشااا  بول   -

، ئتچتن ھەرقادى اق ئىشااااڭ  ئدكىىىزد ن يۇشااااۇرمدساااا ىقىىىز كى ەك



335 

 سد د ۈەگ ەن، تۈتكتە ئۇكدمئىناىڭ ە بولنۇن يەۈتىىىزىى  پۇۈ  بى  ئ

ھەمىە ئىشااتد ئدكدم پدشااشاادىدىڭى  ئد ىز اد ، ۈديدق ھەمىىىىزگە ۈىگى م

 بى   ڭىۇ؟، ئۇ بوش ئددەم ئەمەس، قدراي  

ئەيناادبەگ يدۈىقىاد ، ئۇالر شااۇى اق د ژىشااى  ئۆگز   ن چتشاات 

ۈى الىدن كتلتپ پىشادىىنااىڭ  ۈۇۈقىڭىچە پدششدىدىڭى  ، كى    كەۈت 

 .   كەۈت يېڭىاد كى  

دې   پدشااااشاااادىدن چى اقڭ   -، يىڭى ىق بدرمۇ؟، ھە قادىا اق -

 .  يدى مرمپ ئۇكىنىڭى  كتلتپ كى گىڭىڭ  كۆرقپ

 .  گەپڭى  قىز  ق  ئەم   چىقت ، ئدۋال چى اقڭ  ئتچترە ئدكد -

ۈى الىدن ئدكىنااااىڭى  قۇلىقىاد . پدشااااشاااادىدن ۈوكڭ  ئتچترد 

 :ئېاىز ڭ  يېقى  ئېژتت 

القتىن كىژىن چىققدن مت گت  ئېشااااى  كىتىپتۇ بۇرمن چىققدن قۇ -

 –دې   ۈى الىدن پىۋى  اپ كتلتپ  –د گەىا ەك بى  ئىش بۇپتۇ ئادكد 

 !رمسالر كۇچىنى     ئوۈڭ  بۇ كدسدپەۈ ەر قۇيۇپتى ەن ئەمەسىۇ؟

دې   پدشااشاادىدىىۇ ئدلقىڭ  بى ەن  -، ئدپال مدۋم ئىشااڭ  ئەم  ! -

ۆ  تمگە شۇى اق بى  كى ىۋ    ك –، پىشدىىنىگە ۋاققى ە بى ى  قويادچ

لې ىن بۇىاا اق چوڭ ئىش بۇالرىىاا  قۇلىاا  ن ھەرگىز كەلىەس دەپ 

 !ئويالپتىىەن

 «قد شادى  يې  پتۇ كۆ گە ئى ىىادن چۇمدق»ىىىىناىڭ  دەرساەن -

 . . . دەپ ۈېۋ  ھەمىىڭ  ئد  ىىى   

ۈى الىدن ئەيناادبەگ  ن ئد  ىادن پتۈتن ۈەپنااىالۈالرى  ئدكىنااىاد 

بۇ گەپ ەرى  ئد  ىادن پدشااشاادىدن ئدىى   ا ، ئېژتى  بەرد بى  -بى مۇ

 : كتلتپ كىتى 
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 ،ئۇقۇ دن كىتدپ ى   بى در د كەۈىەپتۇ، بۇپتۇ بۇالرمۇ چوڭ بۇپتۇ -

، ئەماا   بۇىاا  ن كېژىڭ   ھەركىتىىىزگە بۇالرىىىۇ قاادۈڭاادشااااتۇراي  

 !ھد   د ن بدشالپ يتر گ  قدۈنۇن

تىى ىق ئوت قۇيۇش ئۇكااد ئى  ەي ەن باادلىالرىىاا  بۇ قې-ئاادكااد

ھەركىاتىاا  ا ا     ەك ھەم باادۈۇرلىقىاااد قااديىاال بولۇپ ئۇ مىاىچە 

ھاديادجدى ىڭى  ئۇى ىژدلىى   ۈتن يې  ى  ن ئدشااااقدى ا ئدى  ن كۆ    

 .  ىوش ھدل ا ئۇىالپ قې ىشت 
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 بابئون ئۈچىنچى 

 تۈركلەر ئىتتىپاقى

 

ئەۈىناا  سااەھەردە پدشااشاادىدن بدلىالر بى ەن مەسااچىتتىن يېڭى  

باادلىالر ئاادىشااااادم ئەينااااادبەگاا  ن ، ھىاادىۋاادىااد ئتيگە يېاى اا  مى

مەىپىژەۈ ى ڭى  ئدشااا در  ىڭى  قدلادى ىقىڭ  بى گەچ ە پدشاااشااادىدن 

 .  ئەم   بىزى  ۈەىقى  قى ى  ادن بول   دەپ ئويالپ قدلادن ئى  

دېا   پادشااااشاااادىادن ىادھديىت  كتۈى ە گت ھدل ا  –يىگىت ەر!  -

ڭ  بۇيىچە باادلىالر ااد قاادراپ ۈى الىاادن بى ەن ئاادىشاااادم د ژىشااااىۋالاى

يدراينااى ەر! ، ئىشاا ى  ڭالرى  ھەمىىڭ  ئد  ى  م -كتلتمنااى ەپ ۈۇرمپ 

بدلىالر  –ئەما   مادىاد ھەقىژق  ۈتركىەن يىگىت ى  گە ئوىشااااى  ڭالر! 

پادشااااشاااادىادىڭىا  ئۆ لى  ڭ  مادىتىۋاۈقادى ىقىڭ  بى ىاا  ئۆ  قۇلىقىاااد 

ىق  بۇ قېتى –ت  بى  گە قدر شاى  كتلتمنى ەپ ۈۇرمش-ئىشاىڭەلىە  بى 

 ،ھەركىتىڭالر سااى ەرىى  پىشااى  يىتى گەى ى ىڭالرى  چتشااەى قر  م

شااااۇ ، ئۇىىاا  ئتسااااتىگە پىالىىڭالر ىاادھااديىتىىۇ مۇكەمىەل ۈت قلتپتۇ

سااااى ەرگە ئاادياادن ، سااااەۋەپتىن ھەركىتىڭالر  ور  ەلبىگە ئى  شاااات 

  بدي ىق ى  ىىزى، رمسااالرىى    ىىڭىىىزدا قى ىىادن ئەساا ى   قدلىى  

بۇپتۇ بىز ئۇىىڭاىىۇ ، ۈادالڭ قى ىشااااڭ  بدر دىنااااى   كتچەيتت -الڭبۇ

، ئەماىااد ئاۇالر بۇىىڭ ىق بى ەن بولاا   قى ىىاا  ، مەيا ا  د اا مق

 ،ئەم   ى تە بىز ۈتركىەى ەرى  ھديۋاىڭى  ئورىى ا كۆرقشاا ە بدشاا ى  
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ئاادد تىىىزگە بۇ  ۇىچى ىق –ئۆرقپ ، ئاۇالر بىزىىاا  مەد ڭىژىتىىىزگە

د گەن « ۈتركىەىىنااااتدىڭ  ئېچىش»ى  ۋەۈىڭى ە ئۇالر ئۆ  ڭ، قى   

 ور كتلەم ى  رمس ىۇپۇساااا ى  ڭ   قۇرمق شااااۇئدرى  كتۈترقپ چىقى 

-شااااۇ سااااەۋەپ ى  بىزىى  ئدىد، يۆۈ ەش قىز ىڭ ىقىڭ  پەيا ا قى   

ئەركەك ى  ىىز ئۇالرىى  -يىگى ، سااااىڭى  ى  ىىز ئۇالرىىا  دېا   ىگە

   قدىچە يدىش  مەكتەپ ەردە بىزىى  ئددەم ى  ىىز مەي، قۇلىاد ئديالى  

ئەكنااىچە ئۇالرىى  پوقڭ  ، ئۇقۇپ كەلنااۇن ئىشاانااىز پېت  قې ىۋەرد 

ئى  ىگە بتلەلىەي  ادن ىدن قېپى    ھەرقدچدن ئەۈىۋارلىڭى  يدىشاااا  

ىاادھاادقچى ىققااد چىاا  ىىااادن ئۇقۇمۇشاااا ۇق ، ىىزمەۈ ەرگە قۇيۇلاا  

ھەرىىل  ئۇالرى  ئى    ئېاىز ھەق گەپ قى اىڭاد–كىشااااى ى  ىىز بى  

ئۇالر بىز ، بەۈڭادم بى ەن ۈترمىگە ئادل   يدك  ىىزمەۈ ەرد ن ھەي    

ۈتركىەى ەرى  ۈادر ۋتد مىناااا   كترقلىىگەن دەر جى ە ىدرلى   بىزگە 

 «ۋەۈەىڭى  بى لى ىگە قدرشاا  چىققدن مى  ەۈچ  ئوىناااۇر»ھەد نااىال 

 ىچەىدلىاد، د گەن قدلپدقڭ  كىژگت قپ بىزى  ىدلىادىچە ۈۇۈقۇن قى   

ىەلق ئۇ من ، ىدلىادىچد ۈترمى ەرگە مە گتلتك قدمىۋەۈت ، دار د ئدساات 

مۇددەت ىادداى ىقتاد قادلاادچقد ىىىىڭى  ئدق ىىىىڭى  قدر  ىقىڭ  ئۇب ان 

پەر ق ئەۈ ەن ۈەق   د ىۇ رمسااالرىى  دەھشەۈ ى  ، پەر ق ئىتەلىى  

ئەم   ى تە بىز ۈتركىەن ، ۈۆمتر ۈدپىڭ  ئدسااتى ا بېشااىڭ  كتۈترەلىى  

ئۇلۇغ ئاادلال  بىزى  بۇ   ىىڭاااد ، ەركەك ى   بۇىىڭاااد قاادراپ ۈۇراماا مقئ

ئىچنۇن دەپىۇ؟ بىزى  ھديۋاى ەك -ىىىىشقد ئدپى   ە قى ادن؟ بىزى  يەپ

يدق ھەرگىز ئۇى اق . . . يدق كەچ ىچە ئۇى ىنااااۇن دەپىۇ؟-ئەۈىا  ن

، قاۇد ا ەۈ ىاا  ئاادلال  بىزى  د ڭىىىزى  قو اا اش ئتچتن، ئەمەس

ئاادياادل ى  ىىزى  قو اا اش ئتچتن -قىز، و اا اش ئتچتنۋەۈىڭىىىزى  ق

بىز ئەماا   ى تە ئۆ  ىىزى  ئەركەك د ژەلەماا مق؟ بىچاادرە ، ياادراۈقاادن

ئاادىى ى  ىىز بى  ىاادن ئتچتن رەسااااتى ەردە ياادال ئاادياادق ۈى ەمچى ىاا  
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-كۇچد سااااىڭى  ى  ىىز بى  ۈدل يېپىڭچد ئتچتن-يۇۋاش قىز ، قى ىادقتاد

ە قدرا الر بىز ئۇالر د ىېى،   قى ىدقتدكويالردا ۈىڭىڭ  سااېتى  پدھىشااى ى

بىز ئۆلنااەك ئدلال د ىېىە دەپ جدۋاب بى  ىىز؟! دەپ ، قى ى  بى ەلى مق

يى  ڭاااد ۈۇلۇپ -كەلنااااەم باۇلىۋاۈقاادن ىاادھاادقچى ىقتىن ئىچىم قاادن

ئۇالرىى  بىزگە ساااادلادن  ملۇمىڭ  سااااۆ لەپىۇ ۈتگەۈ ى   ، كىتىگ ى 

  پەقەت بى ال چىقىش يۇلىىىز بدلىالر سااى ەرگە د نااەم بىزىى، بولىدي م

كىنااااىل مۇسااااتەقى  ىق ! -بدر ئۇ بولنااااىىۇ ۈتركىەىىنااااتدىڭى  ئت قل

ۈتركىەن ىەلقىڭىاا  ھەقىژق  ئەركىڭ ى  ! بىز مۇسااااتەقى  ىق ئتچتن 

بىز پەقەت مۇسااتەقىل بولادى  ال ، ئدداققىچە كترەش قى ىشااىىىز كى ەك

  !قىىىىتىىىزى  ۈدپداليىىز-ئدى  ن ئىڭندىىي قەد   

ھۆر بۇلىشااااىىىز ئتچتن ىىىى ەرى  ، ئۇىاا اقتااد بىز مۇسااااتەقىاال

قى ىشاااىىىز كى ەك؟ بۇىى  ۈو  ا جدۋاب  شاااۇك  بىز ۈتركىەى ەر جېڭ  

كتچ  باادرلى  ىىز ، پۇل  باادرلى  ىىز پۇلىڭ ، باادرلى  ىىز جېڭىىىزى 

ئۇالر د ، كتچىىىزى  چىق    رمساااالر بى ەن قدرشاااى ىشاااىشاااىىىز ال  م

كىناااىل قو الپ -  ئۇالرى    ىىڭىىىزد ن ئت قلقدىشااادۈقۇچ  ەربە بى  

ھۆرلتك يۇلى ا بى  ۈدل ساااتپتركىڭ  ، چىقى  شاااىىىز ال  م! ئەركىڭى ى 

بولنىىۇ قۇلىىىز د ئې ى  جىھددقد چىقىشىىىز ال  م! مدىد مۇشۇىى  ئۆ   

مدىد مۇشااااۇىى  ئۆ   ھەقىق  ، ئادلالھڭى  ىە         ھەقىژق  جىھدد

بىز ۈتركىەن مۇسۇلىدى ى  ڭى  ئدلال د قى ادن   مدىد مۇشۇىى  ئۆ ، ىدمد 

 !ھەقىژق  ئىبدد تىىىز ھىندپ ىڭى م

بدلىالر پدشااشاادىدىڭى  سااۆ لى    ن ۈەسااى لىڭى  كۆ لى  گە يدش 

ئەۈىىشااا ى  گە  ە ەپ ىڭى  مۇشااات ى  ڭ  -ئې ى  رمساااالرىى  قى ىىش

 .  پدششدىدن ست  ڭ  داۋام قى   ، ۈتگتشىەكتە ئى  

چوڭ ، بۇ ھىنااادپڭ  ئې ىشاااڭ  سااادق ى مق بىز ئىزچىل، ىوش -
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لې ىن قدينااا  كتى   ھەركىتىڭالر بىزىى  ، بۇلىشاااىىىزى  سااادق ى مق

بىزمۇ ئەم   بۇىىڭ  ن ، ئدلالقدچدن چوڭ بولادى ىقىىىزى  ئىناااپدۈ ى  

بىز بى  ، بىز بتگتىڭ  قەد  لىشااااىىىز كى ەك، ئاادرۈۇق چوڭ بولىااديىىز

بىژگتىااد  ۈتركىەن  مىاڭاۇت باۇرمن ھەركەۈا ە كەلنااااەك بى  ىەپەر

پۇق اساااىڭ  بى  مىڭۇت بۇرمن قۇۈقۇ  دن بۇلىىىز! بىز بى  دەقىقە بۇرمن 

قۇلىىىز د قۇرال ئدلنااادق بى  دەقىقە بۇرمن مۇساااتەقى  ىققە ئى  شااا ەن 

بۇلىىىز! بدلىالر ئىناڭالردا بولنۇى   سى ەر ھەرگىز ئددد  ئددەم ەرد ن 

ڭى  ۈەق     بىزىى  مۇى اقچە ئېژتنادق ۈتركىەىىنتدن ىەلقى، ئەمەس

مۇشۇ يەردە ۈۇر دن يەۈتىىىزىى  قۇلى ا! شۇىى  ئتچتن بىز ، قۇلىىىزدا

بۇىاا  ن كېژىڭ   ھەرقاادىاا اق ھەركەۈڭ  ىاادلىااادىچە ئۆ  ئاادلاا  ىىز ااد 

يەۈتىىىزىى  جېڭ  ئىزچىل بى  يىپقد بد  ىڭى  ، قى ىادساااا ىقىىىز ال  م

 ن ىدۋادا بى  ىىزد، بۇىا  ن كېژىڭىۇ يەىە بى  يىپقد بد  ىڭىىىز، كەلا  

، چاادۈاادق چىقنااااد قاادلااادن ھەمىىىىزد ن چاادۈاادق چىقىاا م د گەن گەپ

، د ىەكچىىەى   قەۈئىي ىاادلىااادىچە ھەركەت قى ىشااااقااد بولىاادياا م

يترقگت الر ھەرقدىچە قىز    كەۈنااىىۇ قى ىدقچ  بولادن ئىشااڭالرد ن 

بى  ۈۇۈاادش ، مەن ياادك  ۈى الىاادن ئاادلاا  ن ىەۋەر ۈېپىشااااىىىز كى ەك

بوينۇىىشىڭالر كى ەك! ىدۋادا گىپىىگە قديىل بولادن بولند الر  بۇي مققد

  !مد د ھد    ۋەدە بى  ڭالر

 –، بىز ئەم   ىدلىادىچە ئىش قى ىديىىز!، ئدكد ىدۈى جەم بۇلۇڭ -

 .  د ژىشت  بدلىالر د ژىشىۋالادى ەك ۈە ال جدۋاب بى   

 -، ھد    سااى ەرگە بى  ئىشااڭ  ئۇقتۇر ىەن، يدىشاا  بۇرادەرلەر -

ۈى الىدن ھەر ، پدشاشدىدن ئۇكىنىاد بۇرملۇپ قدراپ ئىشدرەت قى ىۋ   

ئەۈە  –بى  بادلىااد ئتچ بو ىدقتىن پۇل ۈەقنااااىم قى ىشااااقد بدشاااا ى   

، بى  ىىزد ن ئاادي   ىىىز-ئەۈتىگەىاا  ن باادشااااالپ بىز ھەمىىىىز بى 

ر ھە، قۇلۇ الرد    پۇل سااى ەرىى  چىقىىىڭالر د ئد ادە يىتى  ئدشااى م
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ئەۈىاا  ن باادشااااالپ ، د بى د ن ۋ اليەت ۈەقنااااىم قى ىڭاا  بى  ڭالر اا

سى ەرىى  ، ئت ە الر د ۈەۋە رايۇىاد بې    ىەلق ئدر نااىاد چتكتسااى ەر

ئەماا   ئۇالرى  ، ئاۇقاۇ اادن كىاتاادۋ اڭاالر ھەقىقەۈەىىۇ كۆپ ئىاا  

بۇ  ،ۋاقتىڭالر پەقەت بى  يىل، ئەمى ىژەۈ ە ۈەۈبىقالي  ادن چدغ كەل  

 الر بولناااد ئت ە  ەرگە ۈەۋە رايۇى     رمس بى  يىل ئىچى     ۋە  پە

كتچ ى  ڭىاا  ئەمى ىي ئەھۋالىڭ  شااااۇىاا اقال رمسااااالر ااد قاادرشاااا  

 ئۇى  ن بدشقد، كتچ ى  ىىزىى  ئەمى ىي ئەھۋالىڭ  يۇشۇرمن ئىگەل ەش

بولناااد مدشاااىڭد ، شااادرائىت  بدرالر چەۋەى ا لىق مدھدر تىڭ  پۇىتىال الر

 ا ئىگەل ىگەن ئەھۋالڭ  قەۈئىي بۇ جەريدى، ھەي ەشاااڭ  ئتگتىىۋې ىڭالر

ىدۈى لىگەن ۈەق    ڭالرد ىۇ چۇقۇم ، يېز قچە ىدۈى لەشاااا ە بولىدي م

كدلال الر د ۈىز ۋالادى  ن كېژىن ئەسا ىناىڭ  كۆي قرۋېتىڭالر! رمسالر د 

سى ەر پەقەت ۈىجدرەۈچ  ، قدرش  ھەرقدى اق ھەركەۈ ە قدۈڭدشىدينى ەر

ساااادالھىژىتىڭالرى  قەۈئىي ،  ەرىدمى ا يۇقدرق  ۋە  پىڭ  ئۇرمى اينااااى

كى ەر يى   مۇشااااۇ چد  ا مۇشااااۇ ئۆي ە ، ئادشاااا ادر الشااااقد بولىدي م

ئىشالردا ئدالھى ە ئۆ گترقش بولۇپ قدلند بىز سى ەر بى ەن ، كتر شىىىز

بۇ ۋە  پە قدر ىدققد ئددد  ، ئنااىڭالردا بولنااۇن بدلىالر، ئدالقى ىشااىىىز

ۋە  پىڭ  ئۇ ۇشاااا ۇق  ،باولااىڭ  بى ەن ئەمى ىژەۈتە ئااددد  ئەمەس

پۇلڭى   ېىىڭ  ، ئۇرمىا اش ئتچتن قەۈئىي پۇلڭىا  كت  گە قادر ىد الر

-بۇىاا  ن كېژىڭ   ھەركىتىىىزىىاا  ئۇ ۇشاااا ۇق بۇلۇش، بىز قى ىىز

-بولىدساا ىق  سااى ەرىى  مۇشااۇ قېتىى ىق ۋە  پىڭ  يدىشاا  ئۇرمى اش

 قدى اق بدلىالر؟، ئۇرمى  ىدس ىقىڭالر د بد  ىق

د ژىشاات  بدلىالر ۈۇلۇپ  –گتل چىقى  ۋېتىىىز! ، چدۈدق يوق ئدكد -

 .  بى  گە قدر شى -ۈدشقدن ئىشەىچ بى ەن بى 

 بدلىالر بۇ، شاااۇى اق قى ى  ئۇالرىى  قىناااقد يېاىڭ  ئدىى الشااات 

 ئۇالر ئۆ لى  ڭ ، ۋە  پىگە ئادۈالىاىڭىا  ن قدۈتىق ىۇشاااادل بولىۋاۈدۈت 
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شااااى  پۇلالرى  رومادىالرد    بدش قەھى مدىالردەك ھى  قى ى-ھى اديە

يدىچۇقىاد ساې ىشقىڭىچە ئەۈى   سەپەرىى  ۈەيژدرلىق  ئتچتن رەستىگە 

 .  مېڭىشت 

ئەۈىنا  ئەۈتىگەى ە پدششدىدن بى ەن ۈى الىدن بى ەۈ ە بدلىالرى  

ئدى  ن ئۇالر ، ئۇالر بى ەن قۇچدق ىشااى  ىوشااالشاات  ئۇ اۈقى   چىقى 

ە ال  م دمىژاادىىاا  ئۆ  گ-ئۆيگە ئاادلاا   اپ قااديتىاا  ئتياا     ماادل

قدلادن قىنااىىڭ  شااەھەرگە يېقىن جدي      بۇلى  ادىڭ  ئې ى  قې ى 

چوڭ مد ارلىققد يەى  بۇۋ نااا  جداللى  ن شاااەيۋڭى  ئتي  بدر مد ارلىققد 

 . بۇرمىق  ئۇسۇل  بۇيىچە كتمتپ چىقت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە ئۇالر يېڭ  پىالى  بۇيىچە پويىز ئىنااتدىنااىاد 

 پۇيىزد ن، دن ئددەمڭ  ئىزدەش ە بدش ى  چىقى  ئۆ  گە ال  م بۇلى  ا

بۇيدققد -ئەم   چتشا ەن بى  رمس يىگى  ساوم ىنىڭ  كتۈترقپ ئۇيدق

شااۇ چد  ا بېشااىاد قىز ل شااەپ ە كېژگەن ، قدر اىڭىچە كىتى  بدراۈت 

كت  گە ئەيڭەك ۈاادقىۋالااادن بى  ۈتركىەن يىگىاا  پويىزد ن ئەماا   

ز ىن ساااادالم قى ى  چتشاااا ەن بۇ رمس يىگىتىڭىا  ئادل  اد كى ى  قى

 .  قۇلىڭ  ئۇ اۈت 

دې   قىز ل شااەپ ى ى  كۆ  ئەيڭەك  -يدىشااىىۇ سااىز يىگى ؟  -

 .  ۈتركىەن يىگى  راۋان رمس ۈى ى ا

دېا   جدۋابەن رمس يىگىتىۇ بۇ  -يادىشااااىىۇ سااااىز؟ . . . ھە -

 . ىدۈۇىۇش يىگى  بى ەن قول ئې ىشى  كۆرقشتپ

 مۇس ىۋاد ن كەل  ڭىزمۇ؟ -

 . . .سىز،  ادۈىن كى ىشىميدقە  لېڭىڭگى -

مد د سااااىزىى  يدرد ىىڭىز ، ھە مەن بى  يەرلىا  مۇىپى  يىگى  -

 بى ىى  م يدردەم قۇلىڭىزى  سۇىدرسىزمۇ؟، كى ەكت 
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 سىزگە قدى اق يدرد ىىم كى ەكت ؟ -

گېز تۋدىد بدشاا ىق  مد د بى  متشاا تل ، سااىزگە ئۇدملال دەۋ  ە  -

ىزدە قەد ىىي ھەم چوڭ بى  شااااەھى  ى، ۋە  پىڭ  ئاادرۈىا  قويىۋاۈىاا م

-ئۇالر مد د شااااۇ مەسااااچىتڭى  پتۈتن ىەقىش، مەسااااچىا  بادر ئىا  

بدشاا ىقىىىز ئۇ بى  رمس ، ئويىى ى  ڭ  رەسااىىگە ۈدرۈى  چىق دەۋاۈى م

ئاادد تىڭ  ۈااد ا بى ىاا  -بىز ۈتركىەى ەرىىاا  ئۆرقپ، مى  ىتىاا  ن ئىاا  

تم شۇ ئۇىى  ئتسااتىگە ئتي، مەن مۇشاۇ شاەھەردە ۈۇ ۇلادن، كەۈىەي م

مەن ئۇيەردە بۇ ئدپى اۈڭ  كتۈترقپ يترسەم ، مەسچىت ە ىدھديىت  يېقىن

 ،بۇ ئىشااڭ  بدش ىققد ئېژتدلىى  م، ۈد ا بى  قدمالشاىىادن ئىش بۇلاى ەك

، ۋاقتىا ا ئۇرمىا  ىىناااادم يەيا  ادن ىېڭىى  ن ئدي   ى  قدلىىەن دە د

ىز قى نىڭ شۇ د بۇ پۇلڭ  سىزگە بەرسەم مىڭى  ئورىۇم ا مد د بى  يدردەم

 قدى اق؟

ۈتركىەن يىگى  يېڭى  ن ىې ىال جىق بى  ۈۇۈدم پۇلڭ  ساااۇ ۇرمپ 

ۈتركىەىىنتدىاد پۇل ۈدپقى   كەلگەن ، رمس يىگىتڭى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ د 

بۇ رمس يىگى  قۇلى     بۇىچە جىق پۇلڭ  كۆرقپ بۇ ئىشااااقد قىز    

 .  قدل  

 كىتەم م؟ بۇىىڭاىىۇ شۇىچە ۈت قت قى ىش، ئددد  بى  ئىش ەىاۇ -

 .  دې   رمس يىگى  ھەي ان قدلادن ھدل ا -

 -دې   ۈتركىەن يىگى  چى ايىڭ  پترقشااتترقپ –ھە  بۇرادەر!  -

بۇيەرد    يدشااالر بۇ ئدپى اۈڭ  ئىشاا ىتىشااڭ  ئۇب ان ، سااىز بى ىەينااىز

ۈدرۈقدن ساترەت يدىشاا  چىقىىند بدش ىققد ىېىە دەپ ، بى ى  كەۈىەي م

ڭ  ئىشااا ىتەلەي  ادن ئددەمڭ  ۈدپىدق بەك شاااۇ د بۇ بى ىىىى، قدرايىەن

 !ۈەس بول   دە د

 ھې ىق  مەسچىتڭ ، مىڭى  بۇيەرگە ۈۇىج  كى ىشىم، چدۈدق يوق -
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ماد د كۆرسااااىتى  قۇيۇڭ مەن قۇلىڭىزد    بۇ ىىىىڭى  ۈى ىڭ  ئۇب ان 

دېا   رمس يىگىا  ۈترك يىگىتڭىا  قۇلى     ئدپپى اۈڭ   -، بى ىىەن

 .  قۇلىاد ئې ى 

ى اق قى ى  ئۇدمل ئدۋات رەستى     ىدى ىق مەسچىتڭى  ئۇالر شۇ

 .  ئدل  اد يىتى  بدرد 

دېا   مۇىپى  يىگى  ئدپپى ات كتۈتر ۋالادن  –يىتىا  كەلا مق  -

ھەر بى  ىەقىشااااڭ  ئتچ  –رمس يىگىت ە قدراپ ىۇشاااادل بولادن ھدل ا 

پۇلڭ  ئد  كۆرسااىڭىز ئىش ، بى  ىۇ كەم بولىىنااۇن، پدرچى  ن ۈدرۈى 

ھە راساااى  ، مۇىۇ ىدلتى ا  اپدس ىىگدۈى  بدر، ە يەىە قدۈىىەنپتۈ ەى 

  مۇسۇلىدىالر بدشتدق ئددەمڭ، بېشىڭىز د بۇ قىز ل شەپ ىڭ  كىژىۋې ى 

 گىپىىڭ  چتشەى  ڭىزمۇ؟، ئدىچە يدقتۇرمپ كەۈىەي م

مۇىپى  يىگى  بېشى     قىز ل شەپ ىڭ  رمس يىگىتڭى  بېشىاد 

رمس يىگىا  ئدپپى اۈڭ  ، قادلا  كىژگت قپ قويۇپ بۇ يەرد ن كىتىا  

-بويڭىااد ئېنااااىا  مەسااااچىتڭىا  ئىچىگە كى  ا  مەسااااچىتڭىا  ۈدم

گتل ەرى  ۋاسااااى   تى  -ۈۇرمساااا ى  ا     ھەرىىال رە  ى  ىەقىش

بۇ ۋاقى  دەل كىشى ەر پىشىن ىدمىز   ن يېڭىۋاۈقدن ، ۈدرۈىشقد بدش ى  

 مەساااچىتتىن يېڭىۋاۈقدن كىشاااى ەر بېشاااىاد قدمالشاااىىادن، چدغ ئى  

رە ا     شااااەپ ە كېژگەن بۇ رمس يىگىت ە ئەجەب ىڭىا  قدر شااااى  

 .  ئىچى ە بى  ىىىى ەرى  د ژىشىۋاۈدۈت 

ئديدل كىشى ەك قىز ل ، ۈوۋۋا بۇ رمساڭى  كېژگەن شاەپ ىناىڭ  -

 !بى  ىىىىڭ  كىژىۋاپتۇ ۇ بۇ

بىزىىا  مەسااااچىتىىىزى  رەسااااىىگە ۈادرۈى  ىېىە قى ى  ادى م  -

 ئەم   بۇ؟

مەسااااچىتىىىزى  يېقىۋېتىشااااڭى  كۇيى ا ، ۇ ىەقىىىە قىالۈت  ب -
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 !شۇ-بۇلىۋاۈقدى م

مۇىپى  د گەن ۈتركىەىچىڭ  ، ھاد  ئەۈ اپقد قدراپ گەپ قى ىڭالر -

 !ئېاىز ىىزد ن بدال د قدلىدي   يەىە، ئۇب ان بى ى   ەن

كىشاى ەر ئۆ  ڭى  رەساىم ۈدرۈىش ئىش  بى ەن مەشاۇل بۇلىۋاۈقدن 

ىتتى   مەسچ، ڭىچە چى ىتى  قې ىشت رمس يىگىت ە كەيڭى  ن قدراشقى

رمس يىگىا  ىادھاديىت  ئۇ من ۋاقىتتد بۇ ، ئويىىالر كۆپ ئىا  -ىەقىش

ھې ىق  ۈتركىەن مۇىپى  ، ئىشااڭ  ۈدمدمالپ مەسااچىتڭى  ئدل  اد چىقت 

ئۇ يېڭى  ن يەىە ، يىگى  مەسااااچى  ئدل   ا ئۇىىڭاد ساااادقالپ ۈۇراۈت 

  بى  قرقپ ئۇىى  بى ەن ئاد راق پۇل چىقى    رمس يىگىت ە رەھىىتىڭ

 . ىوشالشت 

كەچتە ىادى ىق مەسااااچىت ە كى ىا  ىۇپتەن ىادمىز  ئۇقۇي  ادن 

ئىىدم قى ائەۈڭ  ۈتگىتى  ساااەجى  گە ، كىشاااى ەر ئىڭتديىن كۆپ ئى  

 .  ۋمررم ئدۋا  ئد  ىڭى  كەۈت -بدر دى ا مەسچىتڭى  ھوي ىنى ا ۋاررم

چىتڭى  مۇشااااۇ ۈدپتد بى  قىز ل شااااەپ ى ى  يۇچۇن ئددەم مەساااا

، ھوي ىنااااىاا     گى ەمگە بىڭز ن چېچىاا  ئوت قۇيىۋاۈقاادن ئىاا  

سااااى ۈتىن ىادماد  اد كىچى ىا  كەلگەن بى  قدىچەي ەن بۇ ساااادرا ڭى  

قىز ل شااەپ ى ى  ، قى ىىشااىڭ  كۆرقپ ئۇىىڭاد ۋاقى اپ ئېتى ادن ئى  

يۇچۇن ئااددەم رمسااااچە بى  ىىىى ەرى  دەپ ۋاقى  ىڭىچە ئۇچقاادىاا ەك 

ئۇىىڭاد ئېتى ادن بۇ ، رىى  چد گى ى  ن قۇۈۇل  يتگى ەپ قېچى  ئۇال

ئااددەم ەر ئوت ياادلقۇىىڭىاا  ياادمى اپ كەۈىەساااا ىگ  ئتچتن بۇ يۇچۇن 

ئددەمڭ  قو الشااااتىن ۋا  كىچى  كتيىۋاۈقدن گى ەم ەرى  سااااۆر گىڭىچە 

ئد اىچە قې   ، مەسااچى  ھوي ىنااىاد ئدچىقى  ئتچترقشاا ە بدشاا ى  

الىد  ئى    يدىاد ئدل   اپ ساااادالم ئىىدمىۇ ئەۈتەھە يدۈۇدا ئۇ من ئولتۇر

 .  قى ى  جدمدئەۈڭ  بدشالپ ھۇي ىاد چىقى  ئتلگترد 
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قديناا  مۇرۈەد دەۋ  ۋىڭى  ئىشاا  بۇ؟ ئدلالھڭى  ئتيىگىىۇ ئوت  -

 . دې   ئىىدم  ە ەپتىن ۈىتى ەپ -قويادن بدرمۇ؟! 

ئوۈڭ  ئتچتر ۋاۈقدن ھې ىق  بى  قدىچە كىش  ئىىدمڭى  ئدل  اد بى  

بەستە ئەھۋالڭ  دوكالت قى ىشقد -پ ىڭ  كتۈترقپ كى ى  بەسقىز ل شە

   :بدش ى  

بى  ساااااادراڭ بۇ گى ەم ەرگە ئوت ، سااااىا ۈتىن كى  شااااىىىز -

، ئۇ كاادپى  ئاادجااديىاا  چاادققاادى ەن، ۈۇۈىۋاالي   د نااااەم، قۇيىۋېتىپتۇ

ۈېۋ  رمس ۈى ى ا ، قدر ناادق سااېپ  ئۆ    ن رمساا ەن، قېچى  كەۈت 

ئاادلاا   اشااااچى ىقتااد بېشااااىاا     ، اۈىاا مبىزى  بى  ىېىە دەپ ۈى الۋ

بىزمۇ ئوت ئدپىتىڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ، شااەپ ىنااىڭ  چتشااترقپ قوي  

بۇلادن ئەھۋال مۇشااااۇ د نااااى ە ، ئتچتن ئۇى  بەك قو الپ كەۈىى مق

 !ئدىۇىۇم

بۇ ، چۇقۇم ئەشااۇ چتشااتى   قىز ل شااەپ ى ىل رمسااڭى  ئىشاا  -

ڭى  ئدر نى     دې   جدمدئەۈ –شەپ ىڭ  مەن ئۇىى  بېشى ا كۆرگەن 

 .  ۈى الىدن گەپڭ  ئۇلاديتى 

شاااۇىى  بېشاااى  ىۇ مۇشاااۇى اق شاااەپ ە ، ۈو  ا مەىىۇ كۆرگەن -

  .دې   يەىە بى ەي ەن –چۇقۇم ئەشۇ رمس مۇىپى ىى  ئىش ! ، ۈۇراۈت 

د گەىڭ  ئااد الپ  ولاۇال « روسااااڭىاا  ئىشاااا »ئىىاادم ئاادىۇىۇم 

 .  قى ىشىۋاۈقدن جدمدئەۈڭ  بېنىقتۇرد 

ھەر ىېىە بولند  ،گۇمدن ئىىدىڭ  قدچۇرا دەپتى ەن، تھد  جدمدئە -

، قاادلااادن گەپڭ  ئەۈە د ژىشااااەي  ، ئوۈڭ  ۋاقتىاا ا ئتچتر ۋالاا مق

 !ھەمىىڭالر ۈدرقى ىڭالر

جدمدئەت ، ئىىادمڭىا  جدمدئەت ئدر نااااى     ئىڭدۋ ت  چوڭ ئى  

ئىاىاادماڭىاا  گىاپىڭ  بتلىۋ تەلىە  گۇدم شااااىاىڭىچە مەسااااچىتتىن 
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 .  ئدي   ىشت 

ە بۇ قىز ل شەپ ى ى  ئددەم پدششدىدىڭى  ئۆ   بولۇپ ئۇ ئەسا ى 

چتى   ۈتركىەىىنتدى ا ، بۇ ئوۈڭ  مەلۇم مەىناەت بى ەن قويادن ئى  

 ملۇم ، مۇىا اق بى  ئىش ئۇمۇم  يت لتك ئاددەۈ ە ئادي ىڭى  قې ىۋاۈدۈت 

شااۇىچە كتچىژى  ئددالەۈنااىزلى    ىىڭڭ  بى  ئدلادن بولنااىىۇ مىھ اپتد 

پدد شاااادھڭى  ئەمى  گە »كدلتە مول ىالر ىەلىققە ئىزچىل  ئولتۇرمۋالادن

ھەمىە ئىش لەۋھۇلىەھپۇ  ااد مۇشااااۇىاا اق «»بوينااااۇىىاادق ۋاجىپتۇر

روسااااالر مەسااااچىت ى  ىىزى  يىڭىالپ    چااد گى ەمگە «»پاتۈاتلگەن

د گەى ەك ۈەشاۋ قدۈالرى  كتچەيتى  جەمىژەۈڭى  ىىنبىي « ۈول مرد 

ىەلق ئۆ  كت   بى ەن كۆرگەن  ،مۇقىى ىقىااد كادپادلەۈ ى  قى ىۋاۈدۈت 

ىدھدقچى ىققد ىىناااابەۈەن  ۇلاۇال قى شااااىقدى ا ئۇالر ۈەپ ۈدرۈىدسااااتىن 

د گەن ئااديەۈڭ  بورمىالپ « ئاادلال  سااااەۋ   قى اۇچىالر بى ەن بى  ە»

مدىد مۇشاۇى اق مىھ اپ ۈەشۋ قدۈىڭى  ۈەسى   ە بۇ ، مىنادل كەلتترەۈت 

 ناااى ەك يۇۋاشااا ىشاااى   ىىڭ     كتپتىچە مۇسااۇلىدىالر قويڭى  قۇ  

ھەمىە ئىشااااڭ  ئاادلال ااد قۇيىاا  ااادن دەر جىگە بې  اا  ۋەۈەىڭىاا  

-مى  ەۈڭىاا  ئااد اۈ ىق  ۈو ۇرلۇق ھېچقاادىاا اق پى ى ، مۇسااااتەقى  ىق 

 ملۇماد قدرشااا  ھەركەت قى ىشاااڭ  ىىژدلىاىىۇ ، ۈەپەك ۇر قى ىدي  ادن

ھەۈتد ئد  ساااادى     ، كەلتترمەيا  اادن دەر جىگە بې  ا  قې ىۋاۈدۈت 

ۇماد قدرش  چىققۇچىالر رمسالرىى  قو الپ  ەربە بى  شى  ن قېچى   مل

ئۆگز  ى   ە پدىدلىڭى  قۇىۇپ قدلادن چد الرد ىۇ  -مەسااااچىتڭى  ھويال

جدمدئەت بۇالرى  قۇرشااادپ ۈۇۈىۋې ى  سااادقچىالر د ۈدپشاااۇرمپ بەرگەن 

شااااۇىى  ئتچتن پدشااااشاااادىدن بۇ  ەمنااااىز ، ئەھۋالالرمۇ بۇلىۋاۈدۈت 

سااالرىى   اد  قدى اق ئددەم ئى ەى ى ىڭ  ئەمى ىژەۈتە مۇسااۇلىدىالر د رم

-بى  بى اا قرقپ قۇيۇش ھەماا ە بۇالرىىاا  ئۇىالپ ياادۈقاادن ۋ جاا ان

 ۇرمر ڭ   ىاا  قالش ئتچتن بۇ مەسااااچىت ە ئوت قۇيۇش ھەركىتىڭ  



348 

   .رمسال كۇچىنى     ئوت كىتىش ۋەقەسىگە ئۇالپ پىالى ىادن ئى  

ى ى  پتۈتن شااااەھەردە ئېاىز د ۈدرق-ئەۈىناااا  بۇ گەپ ئېاىزد ن

مۇشااۇ ئىشااڭى  ۈەسااى    ن بولنااد كى ەك بتگتى   ،  ۇلاۇال قو  ى  

جتمە ىدمىز  ئۇقۇ ى   كەلگەن جدمدئەت ئددەۈتى    ىدى ىق مەساااچىت ە

  ئدرا قۇالق ى  ڭ-كىشى ەر ئۆ . چد    ى  ڭىۇ كۆپ يېاى ادى ەك ۈۇراۈت 

دىدلىز يېقى  كۇسااااۇرلىشااااى  بۇ ئوت قۇيۇش ۋەقەسااااىڭ  ۈوىتىىد  ئ

ئىىدم كتۈتلىىگەن بى ە ئىشاااڭى  يت  بى    قې شاااى  ن ، قى ىشااادۈت 

ىەسااااىھەۈڭ  قىنااااقدرۈى  ىۇۈبىگە بدل مرال -ئەىنااااى ەپ بتگتى   ۋە 

دەل مۇشااااۇ پەيتتە ، ىاادمااد  ئۇقۇلۇپ دمئااد ياادىاا مرملاا  ، چىقىۋالاا  

مەسااچى  ھوي ىناا ا كۆ  ئەيڭەك ۈدقىۋالادن پىشاادىىنااى  ن ىۇر يېاى  

اد چى اي ىق ساااەل ە ئۇر ۋالادن يدش بى  قدر  يىگى  ۈۇر   ادن بېشاااى

 .  جدمدئەۈ ە بى  ئىشڭ  ئتى تك مۇراجەت قى ىۋاۈدۈت 

 -جادھدن  اد  ىېىە بولۇپ كەۈت ؟!، ھە  ئە  ز مۇسااااۇلىادىالر -

دې   قدر  يىگى  ئتى تك ئدۋا   بى ەن ئتيىگە مېڭىشاقد ۈەمشى ىۋاۈقدن 

مسااااالر بىزىىاا  بۇ ئاادىشااااادم بۇ ر -پتۈتن جاادماادئەۈڭ  ۈوىتۇۈۇپ 

 ،ئەۈە يەىە ىېىە ئىشالر يت  بى ە، مەساچىتىىىزگە ئوت قۇيۇشقد پېتىڭ  

ھۆكتمەت رمسااااالر كۇچىنااااىاا     ئوت كىتىش ۋەقەسااااىڭ  بىزد ن 

شااااۇ د ، ئۇالر پتۈتن ۈەكشااااترقشااااڭ  بىزگە قدر تىۋاۈى م، كتر ۋاۈى م

ھۆكتمەت رمساااالر كۇچىناااى     ئوت ، رمساااالر بىزد ن ئۆچ ئدلىدقچ 

ۇچىالرى  ۈىزد ن ۈېپىاا  چىقىاا  بۇ   اا د ژەۈڭ  ھەل قى ىشاااا  قويا

  !قدرا ال بۇ گى ەمگە، كى ەك

ئااد اىچە ۈى الىاادن ۈاادھاادرەت ئې ىش ئتيڭىاا  بۇلىڭىاااد ۈىقىاا  

قۇيۇلادن يې  ى  كتيتپ كەۈ ەن گى ەمڭ  سۆرەپ ئدچىقى  جدمدئەۈڭى  

 :ئدل  اد ۈدشالپ قدر  يىگىتڭى  ست  گە لوقىد سدل  
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بتگتن بىز ، ماادئەت ئۇالر بىزى  ىېىە كتر ۋاۈىاا مشااااۇىاا اق جااد -

ئەۈە ئۇالر بىزىىاا  ، مەسااااچىتىىىزىىاا  كتيىشااااىگە قاادراپ ۈۇرساااادق

ساااېڭى  ى  ىىزى  –ئۇىى  ئەۈىنااا  ىۇۈۇن ، قۇرئدىىىىزى  كۆي قر  م

بىز ۈتركىەن مۇسااااۇلىدى ى   ئدىى ەۈتە ئدلالھاد ىېىە دەپ ، كۆي قر  م

 !جدۋاپ قديتۇر ىىز؟

   . ڭ  لىڭىشتى  قدۈتىق  ۇلاۇال قى ىشقد بدش ى  جدمدئەت بدش ى 

 !بۇ يىگى  ۈو  ا دەي م -

بىزى  مۇساااۇلىدن د گى   ، شاااۇى اق بىز ئەم   قدراپ ۈۇرسااادق -

 !بولىدس

 !ھۆكتمەت ئوت قوياۇچىڭ  ۈېپىش  كى ەك -

كىنااااەك قى ىشااااىىىز -ئادلالھڭى  ئتيىگە ئوت قوياۇچىڭ  چدلىد -

 !كى ەك

- . . .  

 ۇال -     جدمدئەت بدر دىنااى   كتپىژى   ۇلمەسااچى  ھوي ىنااى

شااااۇ چد  ا ئىىدم ئدىۇىۇم يتگترقپ چىقى  ،  ور ژىشااااقاد بادشاااا ى  

 ،جدمدئەۈ ە گەپ قى ى  ئۇالرىى  مۇ اكى سىڭ  ۈوىتدۈىدقچ  بۇلىۋ   

پدششدىدن بۇى  ھى  قى ى  ۈى الىدىاد ئىشدرەت قى ى  قۇيۇپ ئتى تك 

جدمدئەۈڭى  د ققىتىڭ  ئۆ  گە ئدۋا   بى ەن ساااات  ڭ  داۋامالشااااتۇرمپ 

 :ۈدرۈت 

بىز ، ھە  مۇسااااۇلىاادىالر! بىزىىاا  ۈاادقىتىىىزىىڭىۇ چې   باادر -

ھەرقدىچە پەرۋاسىز بولادن ۈەق   د ىۇ مەسچىتىىىز بى ەن قۇرئدىىىىزى  

ئۆ  ڭ  ھەقىژق  مۇسااااۇلىدن ئەركەك د گتچى ەر ، قو   شااااىىىز كى ەك

ۆكتمەۈ ە بې  اا  بۇ بولنااااد مەن بى ەن مېڭىڭالر! بىز شااااەھەرلىاا  ھ
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  . . .!ئۇالر بىزگە بۇى  چتشەى قرسۇن، ئەھۋالڭ  مەلۇم قىالي  

بۇ چاد ا ا ۈى الىادن ئىىادم ئادىۇىۇمڭىا  يېڭىااد ئادل   اپ بې    

 .  يېڭى  ن بى  بد الم پۇلڭ  ئې ى  ئۇىى  قۇلىاد سۇى  

بۇى  مەك ى     ئدۈدم سى ىگە ، ئىىدم ئدىۇىۇم بۇ يدققد كەلناى ە -

يېقىڭ ا ئدۈدم سااااى ىڭ  چتشااااى ە ۈۇال كۆرقپ ، ىۋەۈ ەن ئى ەنئدۈدپ ئ

ئدل  ىىزد    ئدي ا ، ساااى ىڭى  سااادالمەۈ ى  ى    ن ئەىناااى ەپ قدپتۇ

، سااااى ىڭى  ھەجگە بدر   ادن ئىشاااا ى  ڭ  ئدۈدم ئۆ   ھەل قى اۇدەك

دې   ۈى الىدن ئىىدم  –پتۈتن چىقىىڭ  ئدۈدم ئت ەم كتۈتر ىەن دەي م! 

 .  ن ۈدرۈقىڭىچە مەسچى  ئىچىگە ئەكى   ئدىۇىۇمڭى  يېڭى  

ئىىدم ئدىۇىۇم بۇىچە جىق پۇلڭ  كۆرقپ ئۇىى  ئتسااااتىگە ھەجگە 

چۇرمڭ بى ەن -بدر   ادن گەپڭ  ئد الپ مەسااچى  ھوي ىنااى     ۋاراڭ

 .  كدر  بولىد  ۈى الىدىڭى  كەيڭى  ن ھىجىژى  مد   

بەش  ئەس   بۇ پۇل  ن، ئدىۇىۇم بۇ يەردە مى  قى ىد  ۈۇرساىال -

قدلادن ۈۆت بد المڭ  ئدكدم يېڭىاد ، ئدۈدم سى ىگە ئىۋەۈىپتى ەن بو ىدقڭ 

ئدمدىەۈڭ  ۋاقتى ا ، جىڭا ەك ۈۇرمپ ۈۇرمپنااااىال، سااااې ىۋالاادن ئىا  

ۈى الىدن شاااۇى اق دەپ قۇيۇپ مەساااچىتڭى  ھوي ىناااىاد  -بى  ۋەۈە !

 .  يتگترد 

 ئىىادم ئادىۇىۇم ئادسااااىدى  ن يد قدن بۇ بدي ىقڭى  ىۇشاااادل ىقى ا

ئاد اىچە ھوي ىا     جادمدئەت . ۈۇر ادن يى  ا ە چى ىتتەك ۈۇر ۋەرد 

 !«ال ئىالھە ئى  ەھۇ مۇھەمىى  ن رەساااۇلىال »كىچى  ىچە  -چو ى  ن

 ،د ژىشاا ىڭىچە يدش قدر  يىگى  پدشااشاادىدىڭى  كەيڭى  ن ئەگەشاات 

شااەھەرلى  ھۆكتمەت بى ەن ىدى ىق مەسااچىتڭى  ئدرلىق  پىژددە يې  م 

ئدلالھۇ »جدمدئەت يولبۇي  ئدۋا  ڭ  قۇيىۋېتى  ،  ساااادئەۈ ى  يول ئى 

د گەن كەلىىىڭ  شااااۇئادر قى ىا  ۈوۋالپ ماد اادچقد بدشااااقد  !«ئەكبەر
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مەسااااچىت ەرد    جاادماادئەۈىۇ سااااەپ ە قېتى ىاا  چوڭ يولاااد پاادۈىااد  

 ،كىشاى ەر شەھەرلى  ھۆكتمەۈ ە سەل ەك ئېقىشقد بدش ى  ، قې ىشات 

قدىچە يدش ھې ىق  يې  ى  سااەپڭى  بېشااى ا پدشااشاادىدن قدۈدرلىق بى  

كتيتپ كەۈ ەن گى ەم بى ەن قىز ل شاااەپ ىڭ  ئېگىز كتۈترقۋې ىشاااقدن 

شااەھەرىى  ئدمدى ىق ساادق ىاۇچ  كۇچد چدرالش قىنااىى ى   بۇ ، ئى  

  ىىڭ ا ئە ەل  ن بۇى اق كۆپ ىدمديىشاااچ  قۇشاااۇىڭ  كۆرقپ بدقىىادن 

بدش شىتدبىاد ئۇالر بۇى  كۆرقپ ئدالقزادە بولاىڭ  ن قورقۇشۇپ ، ئى  

كويالرد    رمسااااالر –كۇچااد ، ۈاېا اۇۇن قى ىاا  قى ىاا  ئۆلگترد 

دمكدى ى  ڭ  ۈدقىشاى  ئۆي ى  گە متكتشتپ جېڭىڭ  سدقالشڭى  كۇيى ا 

 .  ئدالقزادە بۇلۇشت 

يولڭىا  يې  ىىا  ن ئادشااااقادىا ا ۈى الىدن ئدل   ا يول بدشااااالپ 

لىد  ئدىدم بۇال»مېڭىۋاۈقادن پادشااااشاااادىادىڭىا  يېڭىاد يتگ ەپ بې    

دەپ « چو الر سااااىڭ  ئدىدم بى ەن را   ىشااااىۋالنااااۇن دەي م، قدل  

شۇى اق قى ى  ىدمديىشىچ  قۇشۇىڭ  ، ئدكىناىڭ  سەپتىن ئې ى  قدل  

 .  قېڭ  قىز  قالرد ن بى  قدىچىن  بدشالپ مېڭىۋەرد 

ئۇالر شااەھەرلى  ھتكتمەۈڭى  ئدل  اد بدر دى ا ساادىنااىز قۇرال ىق 

بى دەم ى  . ۇالرىى  ئدل  ڭ  ۈوساااات رمس ئەساااا ەرلەر ۈەق بولۇپ ئ

ساۆھبەۈتىن كېژىن شاەھەر بدشا ىق  ئىالىۇن ھدج  چوڭ كدرىدي ا سۆ  

قى ى  مەسااچىت ە ئوت قويادن جىڭديەۈچىڭ  ئەۈە ئەۈتىگەىگىچە ۈۇۈۇپ 

ئىڭىق جاادۋابىڭ  بى  اا  ااادى ىقىڭ  جاادماادئەۈڭىاا  ىاادۈى جەم ئۆيگە 

ت  رمسااالر د بەكال ئدق ۆ تل شااەھەر جدمدئى، قديتىشااىڭ  ۈەلەپ قى   

 ەلبىنااى  ن ىۇشاادل  شااۇى اق قى ى  ئۇالر ئۆ لى  ڭى  بۇ، ئىشااىڭەۈت 

 .  بۇلۇشۇپ دەرھدل ئۆي ى  گە بىۋى امدن قديتىشت 

قى  قتەك ھەربىي  -كەچ بولۇپ ىادمد  شاااادم  ن ئدشااااقدى ا ئوۈتۇ 
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 مدشااااىڭد ىدى ىق مەسااااچى  ئەۈ اپىاد يېاى ى  مۇشااااۇ مەھەل ىگە ۈەۋە

قۇر  ئدۈىىش يدشاااتىن ۈتۋەن ئەرلەرىى  ھەمىىڭ  ئوىبەش يدشاااتىن يۇ

مدشااىڭىاد ۈۇىۇ بدسااقدى ەك بېنااى  ساادقچ  ئى ار ناا  ۈەرەپ ە ئې ى  

شاااەھەر ئىچىڭى  يول ى   ا سااادقچ  مدشاااىڭى ى  ڭى  ئديىا  ، مد   

كەيڭ  بولۇپ بۇ قېتىى ىق ئەر ز -رمسااااالر ئدل  ، كېچىژچە ئت قلىىا  

بى  يې  م مىڭاد يېقىن ئددەمڭ   قى ىش ىدمديىشاااقد قدۈڭدشاااقدن ئدمىى  ن

ۈترمە ئااددەم ەرگە ۈۇشااااۇپ ، ۈاۇۈاۇپ ھەپاتىگىچە سااااۇراق قى اا  

سۇراق شۇى اق ۈىز -سۇئدل، پدۈىىادى ى   ھەربىي گد ارمىالر د سۇالى  

شااۇى اق قورقۇىۇشاا ۇق بول     بى  ھەپتى  ن كېژىن بۇ ئددەم ەرىى  

 گەن ۈديدقڭى ھەمىىنا  ئدسادسا  جەھەۈتىن قۇيۇۋېتى گەن بولنىىۇ يى

 .بى  ڭ  ۈۇىىژدلىىاۇدەك بولۇپ كىتىش ەن ئى  - ەربىناى  ن ئۇالر بى 

د ن را   بولۇپ كى ىۋاۈقدن ىەلق « ئدد ل ساااىژدساااىت »رمساااالرىى  

دڭ ۈ-ئدمىىنا  ۈۇيۇقنىز ئۆ  گە قى ىڭادن بۇ ئددالەۈنىز مۇئدمى   ن ھدڭ

 وي ىڭى ئدىى   قديتى  ن پى ى  قى ى  ئ، ئۇالرد ن ئد   ڭ  ، قادلا  

 ،ئۆ لى  ڭى  رمسااالرىى  ئدل ام ىدلتىنااىاد چتشاا ەى ى ىڭ  بى ىشاات 

مەسااچىتڭى  ئۆگز نااگە پدىدالىاى   كەلگەن سااىژدساا  جىڭديەۈچى ەرى  

رمسااالر د ۈۇۈۇپ بەرگەن ھې ىق  بى  ۈوپ جدمدئەت بۇ قېتىم ھەربىي ۋە 

، ۈوۋۋا ىۇدايىم» ساااادقچىالرىىاا  ۈااديىقىڭ  ئۆلگىاا ەك يەپ كۆ  ىاا ە

بىاز ۈاۇۈۇپ بەرگەن جىڭااديەۈچى ەرى  بۇالر مۇشااااۇىاا اق  ھاېا ىاقا 

ئۇر دىىى م؟ بۇى اق ىقىڭ  بى گەن بولنااادق ھەرگىزمۇ ۈۇۈۇپ بەرمىگەن 

ئەمى ىژەۈتە ئۇ ساااىژدسااا  ، دەپ يدقىناااىڭ  ۈۇۈۇشااات « بۇالركەىىىز

ۈۇۈقۇىالر شااۇ كېچىنااى     سااۇراقتىال ۈديدق  ەربىنااى  ن ئدلالقدچدن 

ىىنااااد مە گتلتك مەج م  بولۇپ قدلادن ئتلتپ قادلاادن ئىا   يدك  بول

 .  بۇالۈت 

پدشااشاادىدن بى ەن ۈى الىدن ئوۈتۇرا يول ا سااەپتىن ئدي   ادى  ن 
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 كېژىن شااااۇ ۋاقىتڭىا  ئۆ  ا  ال شااااەھەرد ن ئادي   ىا  قوشااااڭد بى 

ئۇالر . ىاادھىژىڭىاا  ۈااد  ىق يېز نااااىاا ا ھەپتە ۈۇرمپ قااديتىاا  كەلاا  

ە بى  ھەپت ۈترمىناى ەشاەھەرگە قديتى  كەلگەى  ن كېژىن رمساالرىى  

ۈديدق بى ەن سااادۋ    ى  چىققدن ھۆكتمەۈڭى  ئدد ل ساااىژدساااىتىڭى  

لى    ن بولادن مۇسۇلىدن جدمدئىتىڭى  رمسالر د ىىنبەۈەن «را  ىەن»

مسالر د ىەك ر. بدشقىچە بى  پى ى دە بولۇپ قدلادى ىقىڭ  ھى  قى ىشت 

ىي  ىڭ  ئەمى بۇ قېتىم ئت لى  ڭىا  ۈى   بى ەن د  ىڭى  بى  ئەمەساااا ى

ستت ئتيقۇد    ىەچچە  ھەركىت  ئدرقى ىق شاەھەر ىەلقىگە ئىناپدۈالپ

 .  مى  ئددەمڭ  بى  ھەپتى  ال ئوياۇۈۇپ چىققدن ئى  

 

*      *      *      *      * 

 

ئدر   ن بى  يىل ئۆۈتپ ھەرقدين  ۋ اليەۈ ەرگە ۋە  پىگە كەۈ ەن 

ەن پدشااشاادىدن بى ، دل  بدلىالرىى  يېاى ى  ادن ۋاقت  يېقىڭ ىشااى  ق

ۈى الىدن بۇ بى  يىل ئىچى ە شەھەرلى  سدقچ  ئى ار نڭى  ئدل       

دوقىۇشااتىن بى ال يەرد    ئون ئدئى ى  شااەىناا  ۈۇرالاۇى  قىىىەت 

يدغ پىشاااشاااىقالپ ئىشااا ەي  ادن بى  -بدھددا ساااېتىۋې ى  ئورىىاد ئۇن

ى  كى ەك   اۋمۈقد، كىچىا   اۋمۈڭى  جى د  ۈەيژدرلىقىڭ  قى ىۋاۈدۈت 

، ئۆي ەر پتۈتپ مدشااااىڭد ئەساااا ىھەلەر قۇراشااااتۇرملۇش ئدل   ا ۈۇراۈت 

كەيڭ  بولۇپ ئى    كتن ئىچى ە -بدلىالرمۇ د ژىشااى  قويادى ەك ئدل  

 قەلەىا ەرلەر كۇچىنااااى     بۇ كوىد ئۆ  قديتى  ن، يېاى ىا  بولا  

بدلىالر كىچىگى  ن بى  ئۆي ە ، ۈدشااااقىڭ ىققد ۈول  -جادى ىڭىا  قاديڭدم

بۇ بى  يى اا ا ، بى  ڭ  بەكال سااااېاىڭااادن ئىاا  -چوڭ بولااادچقااد بى 

كەيڭىىۇ ئون يەۈتى ەرگە كى     بادلىالرىىا  ئادلا   ئون سااااەك ىزگە
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سااااادقاادلالر -قاادلااادن بولااادچقااد ئەماا  ال ىەت ۈاادرۈقاادن يۇم ان بۇرمت

ئۇالر كېچىژچە ، بادلىالرىىا  چى ايىڭ  ھەقىقەۈەن ئۆ گەرۈىۋاۈقدن ئى  

ىز  ق ئىشاااالرى  د ژىشاااى  قىز ىن پدراڭ ئىچى ە بېشاااى  ن ئۆۈ ەن ق

ئدى  ن ئەۈىناااا  ئەۈتىگەى ە پدشااااشاااادىدىڭى  ، ۈت قك ئۇى ىژدلىى  

ھوج  نىاد كى    بى  يى  ىق قى ادن ىىزمەۈ ى    ن قىنقىچە دوكالت 

 ،بدلىالر بۇ قېتىم ھەقىقەۈەن  ەلبە بى ەن قديتى  كەلگەن ئى  . بەرد 

ىالرىى  ۋە پىڭ  ئۇرمى اش ئەھۋالىڭ  پدشاااشااادىدن بى ەن ۈى الىدن بدل

پدشاشدىدن بدلىالرى  ، ئد  ىادى  ن كېژىن بدلىالرد ن بەكال را   بول  

يېڭ   اۋمۈقد بدشااااالپ ئدپى     اۋمت ھوي ىنااااىڭى  كەيڭىگە ھەر بى  

ەپ بى ل-بدلىاد ئدۈدپ ساااې ىڭادن مۇىچى ىق ئۆي ەرىى  ئدچىقۇشاااىڭ  بى 

ئۆ  جدھد   ى    ن بدشالپ يوۈقدن يدۈدق ئىچى     ، ۈدرقىتى  بەرد 

كۆرپى ەرگىچە يېڭىاا  ن بى  ۈۇۈاادش سااااېتىۋې ىڭااادن بولۇپ باادلىالر 

شااااۇىا اق قى ى  كەچتە بۇ يېڭ  ، بۇىىڭا  ن بەكال ىۇشاااادل بولا  

 .  ۈۇرالاۇدا قىنقد يېاىن ئېچى   

يىگىت ەر! بتگتى  ن بدشااااالپ بۇ  اۋمت بىزىى  يېڭ  ۈۇرالاۇمىز  -

 اۋمت مۇشااۇ  –دىدن بدلىالر د ئتى تك جدكدرالپدې   پدشااشاا -، بولى م

 اۋمۈتد ئىش ەي  ادىالر پەقەت ، ئى    كتن ئىچى ە ئىشاقد چتشى م-بى 

، ھااد   چە بىز ئۇن ۈاادرۈىش  اۋمۈىڭىال مااد اا مر ىىز، مۇشااااۇ يەۈتىىىز

ئەمى ىژەۈتە بىزىى  قى ى  ادن ئىشىىىز بدشقد بى  ، ئىناىڭالردا بولناۇن

درقى ىا  ئت ە الرىىا  يادۈىاىا     مۇىچىاد ھاد    ھەمىىڭالر ۈا، ئىش

ساااى ەرگە دەي  ادن مۇھىم ، كى     ۇسااا   ۈدھدرەت ئې ى  چىقىڭالر

 !گەپ بدر

باادلىالر يەىە ىېىە ىۇشااااادل ىق ئىش بۇالر د گەىاا ەك ئاادلاا   اپ 

بى  دەماا  ن كېژىن باادلىالر ، ئۆ لى  ڭىاا  ياادۈىقىاااد كى  اا  كىتىشاااات 

 .  نىاد يېاى ىشت ئىشالرى  ۈتگتۈتپ پدششدىدىڭى  ھوج  
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 -بتگتن بىز بۇ يەردە مۇھىم بى  ئىشااڭ  قدرار قى ىىىز!، يىگىت ەر -

ۋەۈەن مۇسااتەقى  ىق   –دې   پدشااشاادىدن بدلىالر د كەساا ىن قى ى  

ھۆرلتك ئتچتن ، ئەركىڭى ى ، ئتچتن كترەش قى ىشااااڭ  ىدالي  ادىالر

 –جېڭىڭ  پىاا ا قى ىشااااڭ  ىاادالياا  ااادىالر ئورىۇ الرد ن ۈۇرم الر! 

پدشاااشااادىدىڭى  سااات   ۈتگىىەساااتە بدلىالر ئورىى  ن بى دەك چدچ اپ 

ىدھديىت  يدىشااا ! ۈى الىدن يىگىت ى  ىىزىى  ، يدىشااا  –ۈۇرمشااات  

ۈى الىادن دەرھدل ئدل  ن ۈەيژدرالپ قويادن  -قۇلىااد قۇرئادىڭ  بى  ا !

 قۇلىىىزد    –قۇرئاادىالرى  يىگىت ەرىىاا  قۇلىاااد بى مۇ بى  ۈۇۈقااد د  

  ىىڭڭى  -ئدسااااىدن، زە قۇرئدن بى ەن قەسااااەم قى ىىىزك ئىالھ  مۆجى

ن بىز بتگتى  ، ئىگىن  بولادن ئۇلۇغ ئدلالھڭى  ىدم  قەسەم قى ىىىزك 

 پدششدىدن –ئىڭى ەرد ن بۇل مق! -بدشالپ ئدلال  يۇلى     ھەقىق  ئدكد

ۈى الىدن ئدكىن  پدششدىدىڭى  ست  ڭى  ، ئۇكىنا  ۈى الىدىاد قدر   

يىگىت ەرمۇ ، ۇق قى ىا  ۈەك ارالپ يىگىت ەرگە قدر   ئادىى  ڭ  ئۇر ۇل

بىز بتگتى  ن بدشاااالپ ئدلال  يۇلى     »ۈى الىدىڭى  ئېژتقىڭ  بۇيىچە

دەپ پدشاشدىدىڭى  قەسەم ست  ڭ   !«ئىڭى ەرد ن بۇل مق-ھەقىق  ئدكد

 –پدشااشااادىدن سااات  ڭ  داۋام قى    ، ئتى تك قى ى  ۈەڭ ۈەك ارلى  

يىگىت ەرمۇ  –لى ا ئدىى  ىچە كترەش قى ىىىز! ۋەۈەن يۇ، ئادلال  يۇلىا ا

ۋەۈەن يۇلىاا ا ئاادىى  ىچە كترەش ، ئاادلال  يۇلىاا ا» ۈەڭ ئېژتىشاااات  

ۈەشاا ىالۈىىىزىى  ىدم  ۈترك ەر ئىتتىپدق ! ۈەشاا ىالۈڭى   - !«قى ىىىز

بۇي  قىاد قەۈئىي بۇينااۇىىىىز! ۋەۈەن مۇسااتەقىل بولىىاىچە كترەشااڭ  

 ەر ھديدجدىالىاىڭى  ن پەس ئدۋا دا ۈەڭ يىگىت –قەۈئىي ۈوىتادۈىديىىز! 

ۈەشاا ىالۈىىىزىى  ىدم  ۈترك ەر ئىتتىپدق ! ۈەشاا ىالۈڭى  » ۈوۋالشاات 

بۇي  قىاد قەۈئىي بۇينااۇىىىىز! ۋەۈەن مۇسااتەقىل بولىىاىچە كترەشااڭ  

ۋەۈەن ، قۇرئدن بى ەن قەسااەم   ئدلال  يۇلى ا- !«قەۈئىي ۈوىتدۈىديىىز

قۇرئدن بى ەن قەسەم   »  -ىز پى ا  !ۈەشا ىالت يۇلى ا جېڭىى، يۇلى ا
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 !« ۈەش ىالت يۇلى ا جېڭىىىز پى ا ، ۋەۈەن يۇلى ا، ئدلال  يۇلى ا

قۇلى     قۇرئدىڭ  مەي  نىگە  پدششدىدن، قەسەم ست   ۈتگى  

 ،چى  بېناى  ۈۇرمپ يىگىت ەر بى ەن قديتى  ن قۇچدق ىشى  كۆرقشت 

  بېناااى  ۈۇرمپ يەىە يىگىت ەرمۇ بى  قۇلى ا قۇرئدىڭ  مەي  ناااىگە چى

بى  قۇل  بى ەن پادشااااشاااادىدن ۋە ۈى الىدىڭ  ىتۋەت بى ەن قۇچدقالپ 

بۇ كىچە يىگىت ەر ئۆ لى  ڭى  بى  ۈەشاا ىالۈىڭى  بولادى ىق  ن . چىقت 

قدۈتىق پەىى لىڭى  كەلگتساااى     قديڭدق كترەشااا ەرى  ىىژدل قى ى  

 .  ھديدجدىالىاىڭى  ن قى  ەك ۈولاىڭى  چىقت 

كى  شتترقلتپ يىگىت ەر رمس ۈېۋڭى ڭى  ئتگەۈ ىڭ    اۋمت ئىشاقد

ئدل       بى  ئدي ا يىگىت ەر بېشااىڭ  ، بۇيىچە ئىشااقد چتشااتپ كەۈت 

يەرلى تى   مۇىدسااىۋەۈ ى  ئەمەل ارالر بۇالرىى  ، كتۈترمە  ئىشاا ى  

- اۋمۈىاڭا  ۈەبا  ا  ەپ بۇ يەرى  ئى ىناااا ۇرسااااىژە قى ىاا  لەۋھە

كېژىڭچە يىگىت ەر كتى ق   ئد راق ، بېاىشااا ىىىالرى  ۈەق  م قى ىشااات 

ئىش ەپ قۇيۇپ كەچ ى   يەر ئدست  ئتيگە كى    ۈەش ىالۈڭى  ۈۇىج  

 .  بەرگەن ۋە  پىنىڭ  ئۇرمى اشقد بدش ى  

دەپ « ۈترك ەر ئىتتىپدق »پدشاااشااادىدن ۈەشااا ىالت ىدمى ا يەى  

ئاادۈىا ىاا  اااادن بى  ئاادي ىق گېز اا  چىقى  اا  بۇ گېز تڭ  پتۈتن 

ئۇالر ، ۇىى ا  ور كتلەم ە ۈدرقدۈىدقچ  بولادن ئى  ۈتركىەىىنااااتدن راي

بى  قدىچە ۈتركىەىچە ، ۈۆت شااىپىگى اف-مەىپ  يەر ئدساات  ئتيىگە ئتچ

قدۈدرلىق ال  ىەۈ ى  ەرى  قۇيۇپ  ھەم رمسااچە ىەت ئۇرمش مدشااىڭىناا 

كى  ش ئېاىز ڭ  ىادھاديىت  مەىپ  ھادلا ا ئتن ساااادقالي  ادن ئدمبدر د 

 .  ۇرد ئۇرمىالشت ئۇستى ىق بى ەن

ۈۇىج  قدرارلىق گېز   پتۈتن ۈتركىەىىنااااتدن رايۇىىاد يەۈ تدەك 

ئۇىى  سااىتوى  ، ۈى اتدا ئى    ئد  ۋاقى  ئىچى ە بېنااى ى  چىقى   
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ئادساااادسااااەن مۇىا اق ئى    مە مۇىڭ  ئۆ  ئىچىگە ئدلادن بولۇپ بى   

بۇىىڭاا ا رمس ، د اگەن مە ماۇىاا ا ئىاا  « ۈاتركاىەىا ەرگە ىەت»

،  ممبۇلى  -ركىەىىنااااتادن رايۇىى      ورلۇقۈادجادۋم چى ى  ڭىا  ۈت

ۈادراج ى   ئاددد  مىناااادلالر ئادرقى ىق پاادش قى ىڭىا  ۈتركىەن -بۇالن

ۈوقىدق ئې ى  بولناااىىۇ مۇساااتەقى  ىق كتر شااا  -ىەلقىڭى  قۇلىاد ئدرا

بۇ گېز تڭ  كترگەن ، قى ىشااااڭى   قرقرلى   ئوۈتۇر اد قۇيۇلادن ئى  

كاادل ىنااااىاا ا رمسااااالرىىاا  ھەرقاادىاا اق بى  ۈتركىەن پوق اسااااىڭىاا  

ئەۈىىشاااا ى  گە قدر تد  ە ەپ ىڭىش -ئددالەۈنااااىزلى  ە ۈولادن قى ىىش

ۈۇياۇسااا  ۋە ئۇالرىى   ملىىىاد قدرشااا  دەسااا ەپ   قەدەم ە كترەش 

 .  ئېڭ  پەي ا بۇالۈت 

د گەن مە مۇن بولۇپ بۇ « روسااالر د ىەت»ئى  ىڭچىناا  بولنااد 

 ا ئدساادساا ىق  رمس بۇىىڭ، رمس ۋە ۈتركىەن ۈى ى ا بېنااى ادن ئى  

رمس  ،پۇق الى  ڭى  ۈتركىەىىنتدى  ن چىقى  كىتىشىڭى   قرقرلى ىڭ 

ھاادكىىىژىتىڭاا  بۇ   ىىڭاا ا پاادت ئاادر اا ا ئۇرمش پاادۈقىقىاااد پېتىاا  

بىگۇىااد  رمس پۇق الى  ڭىاا  بۇيەرد ن باادلاا مرراق ، قاادلىاا  ااادى ىقىڭ 

  ن ىۈەر پ« ۈترك ەر ئىتتىپدق »كەۈىىنە بۇ ئۇرمشڭى  قۇربدى  بولۇپ 

رمس ھاادكىىىژىتىڭىاا  ھەرگىزمۇ رمس ، بىھۇدە ئۆلتترقلىاا  ااادى ىقڭ 

متلتك -پۇق الى  ڭىا  ۈتركىەىىنااااتدن   ىىڭى     جىنااااىدىىي ۋە مدل

ۈترك ەر »، بىاۋەۈەرلىا ىاگە كاادپاادلەۈا ىاا  قىااللاىاادياا  ااادى ىقىڭ 

ئە الىا  ڭىاا  پتۈتن ۈتركىەىىنااااتاادن رايۇىىاااد كەڭ «ئىاتاتىاپاادقا 

ھۆكتمەۈ ە  ن ئى گى     بولۇپ ئۆۈ ەنبۇىىڭاا  ، ۈاادرقاادلااادى ىقىڭ 

ۈەر پى  ن « ۈترك ەر ئىتتىپدق »قدرشاا  ھەركەۈ ەرىى  ھەمىىنااىڭى  

رمس ھدكىىىژىتىڭى  ۈدھد    ىچە ، ۈەشاااا ى  ىا  ئې ىا  بې   ادى ىق 

 مىناااادلالر-بۇىىڭاااد ئىڭىق بى  جاادۋاپ بى ەلىىگەى ى   ئەمى ىي پاادكىاا 

ى  كترگەن ھەرقدى اق بۇ، ئدرقى ىق ۈەپنااى   چتشاااەى قرقلگەن ئى  
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بى  رمس پۇق اساااا  ئەۈىال ئۇرمش پدرۈالي  ادى ەك بى ىىل سااااىز ىاد 

  ىىڭ ى  ڭ  سېتى  ئۆ  ۋەۈىڭىگە بدل مرراق كىتىش -كى ى  قې ى  ئۆ 

 .  ىىژدلىاد كى ى  قدالۈت 

پدشااشاادىدن ، گېز ت ەر دەساا ەپ   قەدەم ە ئدلتە رايۇىاد بتلتى  

قدلادن بەش ، تدىىگە ئې ى  قدل  بى ەن ۈى الىادن بى  بتلەكڭ  ئادساااا

بتلى ىڭ  بەش يىگىاا  ئۆ   بۇرمن مەساااائۇل بولااادن بەش ۋ اليەۈ ە 

ھەر بى  ۋ اليەۈڭى  گېز ت  ىەچچە يت مىڭ  ن مى ىژۇن . ئې ى  مد   

پاادرچىاىچە بولۇپ ھەر بى  ۋ اليەۈ ە ۈەقنااااىم بولااادن گېز اا  قاادرا 

ئۇالر بۇ ،  ماادشااااىڭىڭىاا  ۈوچىژىاا ە بى  ۈوچە  ئەۈ اپىاا ا كى ەۈت

-گېز ت ەرى  ۈتپ ەپ ياادىشاااا  ۈااد ااادىاا  ن كېژىن ئەۈ اپىڭ  يوۈقاادن

كۆرپى ەر بى ەن پۇىتااد ئۇراپ پاادىتااد بى ەن يت  ڭ  يېپىاا  بوكالت 

قى ىڭىادن پدىتىاد ئوىشاااىتى  يتك ۈۇشاااۇي  ادن قدرا مدشاااىڭد بى ەن 

 .  ھەرقدين  ۋ اليەۈ ەرگە مەىپىي يۆۈ ى  

ىاا  ن كېژىن بۇىىڭاااد مەساااائۇل گېز ت ەر مەىز  گە يىتىاا  باادر ااد

يىگىاا  ئاادلاا   بى ەن گېز ت ەرى  ئۆ   بۇرمن ئىجاادرە ئاادلااادن ئۆيگە 

ئۇالر ئاادلاا  ڭق  بى  يى اا ا ۋە  پە ئتۈەش جەرياادىاا ا ، چتشااااترد 

ئۆ لى  ڭى  ۋە  پىناااىگە ئدسااادساااەن شاااۇ ۋ اليەۈ ە ۈەۋە ھەرقدينااا  

 ەىدھىژى ەرگە بې    سااىژدساا  جىڭديەۈچ  دەپ رمسااالرىى  ۈترمىنااى 

ۈۇال ھەركەت قى ادن -يدۈقدن يدك  يترۈتد رمسالرىى   ملىىىاد قدرش  ئد 

ۈەربىژە ئې ى  -ۋە يدك  كىشاااى ەرى  ئوياۇۈۇش ۈەرەپ ار  ا ۈەشاااۋ ق 

بدر دن ئى ادر پى ى د    د ڭىي  اۈالرى  سااترقشااتە قى ى  ئۇالر بى ەن 

بۇىاا اق ھەقىژق  ، كۆرقشااااتپ دوساااات ۇق ئورىىتىاا  قويااادن ئىاا  

 .  يۇرۈالرد ن ۈېپىالۈت -كىشى ەر يۇرت مۇسۇلىدن

بۇ قېتىم يىگىت ەر ۈەشاا ىالۈڭى  بى  ۈۇۈدش ئۇرمىالشااتۇرم شااىاد  
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ئدساادسااەن گېز ت ەرى  ھەرقديناا  ىدھىژى ەرگە ۈەقنااىى ەپ ۈىگىشاا ى  

ئدىشااىى  ئەل يدۈقۇ بولادى ا شااۇ ىدھىژى     مۇىدسااىۋەۈ ى   گېز تڭ 

ىگىت ەر بېشىاد كىژىە چدچ ي، كىشى ەرىى  ۈۇرالاۇس  ئدل  اد چتشترد 

. ۋە كت  گە ئەيڭەك ۈاادقىۋالااادىاا  ن كېژىن دەرۋا  ڭ  يىڭىاا  چەكت 

 .  ئىشى  ئېچى   

دې   يىگى  ئىشااى ڭ  ئدچقدن ۈۇىۇش  –ئەسااناادالمۇ ئەلەي ۇم!  -

 . ئددەمگە قۇلىڭ  ئۇ  تى 

دې    –قېڭ  ئۆيگە كى ەي  ! ، ۋە ئەلەي ۇم ئەسااانااادالم مىھىدن -

     بۇ كىشىڭ  ۈۇىىژدلىد  ئۇى  ئىچ ى     ئتيىگە ئۆ  ئىگىن  ئدل  

 . بدشالپ

بۇ ، ئۆ لى  گە دەيا  ادن جى د  ھەم مەىپىي بى  گەپ بدرئى   -

 گەپڭ  ئد الشقد ۈدۋ  ى   بدرمى ىن قې  ڭ  شىم؟

 !قېڭ  ئېژتى ، ئدلال  ئتچتن يترقگتم پى ا قې  ڭ  شىم -

ۈتركىەن ، ئتچتنۋەۈەىڭى  مۇستەقى  ىق  ، مەن د ڭىىىز ئتچتن -

ۈترك ەر »مىا ا ىاتىاىىازىىاا  ھاۆرلى   ئتچتن يېڭىاا  ن قۇرملااادن 

، ۈەشاااا ىالۈىڭىاا  مۇشااااۇ رايۇىىاا     ۋەكى   بۇلىىەن« ئىتتىپاادق 

قۇلۇم ا ۈەش ىالۈىىىزىى  چىقدر دن ، ھد   چە ئىناىىىڭ  د ىە  ۈۇرا 

ئدل   بى ەن بۇ بى  پدرچىنااااىڭ  ئۇقۇپ ، مۇھىم بى  گېز ت  بادر ئى  

 !بېقى 

ئۆ  ئىگىنااا  ئىشاااى ڭ  ئىچى  ن ۈدقىۋېتى  گېز تڭ  ۈەپناااى   

 .  كۆرقش ە بدش ى  

بىزىى  ىەلق مەىىۋ  جەھەۈتىن ، بەكىۇ يادىشاااا  ئىش بۇپتۇ  -

دې   ئۆ  ئىگىناااا  گېز تڭ  ۈۇلۇق  –يىتەك ىڭىشاااا ە مۇھتادج ئى   

 .  كۆرقپ بولۇپ ھديدجدىالىادن ھدل ا
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قىگە ئوىشاااادش بى  بىز بۇ گېز تڭ  پتۈتن ۈتركىەىىنااااتدن ىەل -

ئدلال  يۇلى ا بۇ ئىشااقد ، كتى ە بى ال ۋاقىتتد ۈدرقىتىشااىىىز كى ەك ئى  

يدردەم قۇلىڭىزى  ساۇىدرساىزمۇ؟ قدىچى ى  چىقىم كەۈناە ۈەش ىالۈىىىز 

 !بۇى  كتۈتر  م

دې   ئۆ  ئىگىناااا   -بۇىىڭااد مىڭى  ئدمدلىم بدر، چادۈادق يوق -

بۇ ھەمىىىىزىى   –پ ىادۈۇىۇش ئاددەمڭىا  قۇلىڭ  چى  سااااىقى  ۈۇرم

 . . . ىدلىند الر ۈەش ىالۈىڭالر د مەىىۇ ئە ا بولندم، مەجبۇر ژىت 

شااااۇىاا اقتىىۇ بۇ پۇلڭ  قۇبۇل ، بۇى  مەن يۇقى  اااد يەۈ ت ە  -

دېاا   يىگىاا  بى  بااد الم پۇلڭ  ياادىچۇقىاا  ن ئې ىاا  ئۆ   –قى ىاا  

 دھدمىڭ  بۇ ئىشاا ى  ىىز ، بۇ يۇقى  ڭى  ۈەلىۋ  –ئىگىنااىگە سااۇىادچ 

 راستىڭال قۇلىڭىزد ن كى ەم م؟. ال  م بولى م

مىڭىڭىۇ يترقگتم ۋەۈەن ئىشااقى ا ، ىدۈى جەم بۇلۇڭ قې  ڭ  شااىم -

ۈەشا ىالۈىڭالرىى  ۈەلىۋ   ھەر ڭى  كتىى   بولۇپ كەۈ ەن ئددەمىەن!

، بۇ بى  ئوت پۇل، شاااۇى اق بولادن بولناااد مەن بۇ پۇلڭ  ئې ى  قدال 

قديناااا  ، ئېژتىڭە قدچدن،   قدلى مئىشاااا ىتىا  ادن يەر ھدمىڭ  چىقى

 ۋاقىتتد ۈدرقىتىىىز؟

ۇ ب، ئادل  ىىزد    جتمەد ن كېژىڭ   يەىە بى  جتمە كتى ى ى ە -

كتى  بد ار كتىىاۇ؟ جتمە ىدمىز   ن كېژىڭال ۈدرقىتىشاڭ  بدش ىۋ تەي  ! 

 سىزىىڭچە چدۈدق يوقتۇ؟

ل   ئۆ  ئىگىن  بى دەم ئوي ىڭى  قد -. . . جتمە كتى ى ى ە دەڭ -

ۋە  پىڭ  ، ىدۈى جەم بۇلۇڭ، ئەمىنااە شااۇى اق بولنااۇن، چدۈدق يوق –

 !ئۇ ۇش ۇق ئۇرمى ايىەن

ئدالھى ە ، بۇ رايۇىڭى  ئىشاااا  سااااىزگە كەۈت ، مدقۇل ئەمىنااااە -

 .  ئۆ گترقش بولۇپ قدلند سىزگە ۋاقتى ا ئۇقتۇر ىەن
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يىگىا  بى ەن ئۆ  ئىگناااا  بد الىادن گېز ت ەرى  قد  ڭدق ئۆيگە 

 . بى ىى  قۇلىڭ  چى  سىقشى  ۈۇرمپ ىوشالشت -يۆۈ ەپ بى 

بدشاقد ۋ اليەۈ ەرگە مەسائۇل بولادن يىگىت ەرمۇ يۇقدرد    ئۇسۇل 

بۇيىچە ئىش كۆرقپ پىالىڭى  بى  ڭچ  قەد ىىڭ  ىدھديىت  ئۇ ۇشااا ۇق 

جتمە ، گېز تڭ  ۈادرقىتىا  اادن جتمە كتىىىۇ يىتى  كەل  ، بادساااات 

 شەھەرلى   ە چوڭ-دين  ىدھىژەكتى ى   پتۈتن ۈتركىەىىنتدىڭى  ھەرق

كىشااااى ەر ھەپتى ە بى  كى ى  ادن بۇ چوڭ بد ار كتىىڭ  ، بد ار بۇالۈت 

ئۇششدق ھەمىەي ەىڭ  ھدرۋ اد -قول  ن بى    قويىد  ئدئى ى     ئۇلۇغ

 . بېنى  بد ار د ئەكى گەىچى ى  قىالۈت 

جتمە ىدمىز  ئۇقۇلۇپ كىشاى ەر مەسااچىتتىن چىققدى ا مەسچىتڭى  

  گېز تڭى،       يولالر بۇ گېز ت ەر بى ەن ۈۇلۇپ كەۈ ەن ئى  ئادلا 

مۇھەمىىاا  ن ، الئىاالھە ئىا ا ەلا ەھۇ»چاۆگىا سااااىاا  ا ا  ئەرەپاچە

د گەن كەلىىە ىدھديىت  چوڭ قى ى  بېنااى ادن بولادچقد « رەسااۇلى ال 

  چتى   بۇ كەلىىىڭ، بۇ گېز تڭ  كترگەى ى   ئاددەم قۇلىاد ئې ىۋاالۈت 

شۇ سەۋەپتىن كىشى ەر ، يىت  چوڭ گۇىد  بۇالۈت دەساناەپ سدلند ىدھد

لى   سدۋاد  بدر، ئىڭىش ىڭىچە بۇ گېز تڭ  ۈدلىشى  يەرد ن ۈى  ۋال  

ساااادۋاد  يوق ى   ، شااااۇ مەيا اىا  ال ئۇقۇپ يدىچۇقىاد مەھ ەم ۈىقت 

بۇ بى  كتىاا ە ، مەكتەپتى   باادل ى  اااد ئۇقۇۈۇش ئتچتن قويڭىاااد ۈىقت 

پە  ساادۈى  ادن بد ار ىچە -بدشااالپ رە ئدشاا ىق ساادۈى  ادن بد ارد ن 

ىدۋايالرىى  ئدل  اىچە بۇ گېز   -ۋاران بد      ن بدشاالپ ئدشۋدىد-مدل

بااۇ گااېااز اا  بااۇ بى  كتىاا ە پتۈتن ،  ور كاتلەماا ە ۈاادرقىاتىا اا  

سااەھ الى  اىچە ۈۇلۇق -ۈتركىەىىنااتدىڭى  شااەھەرلى    ن بدشااالپ يېزا

 بى  -ز تڭ  ئۇقۇپ بى ئدۋام پۇق االر گې، يىتىا  بادر ادىچى ىا  قى ا  

 ،بى ەن پىناى لىشاى  بى ىىىى ەرى  د ژىشى  بدش ى  ڭ  لىڭىشتىشدۈت 

دوقىىشااااالردا بۇلىاا  ااادن قىز  ق پاادرا ڭىاا  -كەچ ى  ى   دوقىىش
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 .  ۈېىىن  مۇشۇ گېز تتىن بدش ىڭى  ادن بول  

روس پۇق الى   بۇ گېز تڭ  كتۈترقشااااتپ ئۆ لى   ۈۇرمشاااا ۇق 

مەت دەرۋا  ناااىڭى  ئدل  اد يېاى ىشاااى  شاااەھەرلەرىى  ھۆكت-ىدھىژە

 ،ھۆكتمەۈڭى  بۇ گېز ت ە قدر تد چتشەى قرقش بى  شىڭ  ۈەلەپ قى   

ھەر قااديناااا  سااااادقچ  ئىاا ار  ى  اااد يۇقى  اا  ن كەلگەن بۇي مق 

ىۇر ۇن ساااادقچ  ئىا ار  ى  ڭىاا  ، ۈې ۇۇى ى  ڭىا  ئااديىا  ئت قلىىاا  

 دۆلەت بىاۋەۈەرلىاا  ىىازمىاتىاگە مەساااائااۇل ۈااتركااىەن ساااااادقااچ 

بۇ قېتىى ىق گېز تڭى  . ئەمەل ارلى  ڭى  ۋە  پناااا  ئې ى  ۈدشااااالى  

پدش قى ىڭادن رمسااااالرىى  ، قۇۈى اۈقۇلۇق ىادراكتى   ئىڭتاديىن ئېاى 

ە ئۇىى  ئتسااتىگ، ئەۈىىشااى ى   ئەمى ىژەۈ ە ىدھديىت  ئۇياۇن-قى ىىش

گېز تڭى  قدپ ىڭىش دائى سا  ئددەۈتىن ۈدشقى   كە    بولادچقد رمس 

ساااادقچ  ۈەرەپ بۇ ، ئۆ  ڭ  قۇياى   يەر ۈاادپاادلىااد  قاادلاا   ھۆكتمىت 

ۈو ورلۇقىۇ ھېچقاادىاا اق يىاا  ئۇچچىاااد « ۈاتركا ەر ئىاتاتىاپاادق »

ساااادقچىالر كېژىن بى  ئى    ىاادھىژىاا     گېز اا  ، ئى  شااااەلىىاا  

ۈدرقدۈقۇچىالرى  پدش قى ى  ۈۇۈىۋالادن بولنااااىىۇ لې ىن ۈۇۈۇلاۇچىالر 

 گە يىتەكچى ىاا  قى ااادى ىقىڭ  بۇ قېتىىق  ھەركەۈتە كىىڭىاا  ئۆ لى 

ئۇالر ، ئۇب ان بى ىىگەچ ە سااادقچ  ۈەرەپ ھەقىقەۈەن ئدمدلناااىز قدل  

ۈىڭىتىش ىىزمەۈ ى  ڭ  پتۈتن مەم ى ەت ىاادراكتى لىاا  -ۈەكشااااترقش

 ،ئې ى  بدر دن بولناىىۇ بۇ ۈەش ىالۈڭى  بدش ئىشتدبىڭى  ىەد  ى ىڭ 

ېز ت ەرى  قەيەردە گ، قاادىچە ئااددەم ئى ەى ى ىڭ ، ئە الى  ڭىاا  كىى ەر

ئىشااپىژۇىالر د -رمس ۈەرەپ ىدئىن، بدسااى  ادى ىقىڭ   اد  بى ەلىى  

ئادج  تىا  ادن چىقىىڭ  ھەساااانااااى ەپ كتپەيت ەن بولنااااىىۇ يەىىال 

 .  ھېچقدى اق ىەۈىجىگە ئى  شەلىەيۋاۈدۈت 

ماۇشااااۇ قاېاتىاى ىق گېز اا  ۈاادرقىتىش ۋەقەسااااىاا  ن كېژىن 

يۇرۈالردا -يۇرت، رەپ قدل  ۈتركىەىىنااااتادىڭى  مۇقىى ىق  بى  ئد  ۈەۋ
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، ئەساا ەرلەرگە ھۇجۇم قى ىش-ساادقچ ، ساادقچىۋدىىالر د ئوت قۇيۇش

مى    مۇىدپىقالرى  قەسااااىت ەش قدۈدرلىق ، رمس پۇق الى  ڭ  ئۆلتترقش

، بى  قادۈادر رمس ھادكىىىژىگە قادرشاااا  ھەركەۈ ەر پەي ا بولۇپ قدل  

چىالر ئۆ لى  ڭ  ئۇىى  ئتسااتىگە بۇ بى  قدۈدر ھەركەۈ ەرى  ئې ى  بدر ۇ

ىىاا  ئە الى   دەۋالااادچقااد ھۆكتمەت قاادۈتىق «ۈترك ەر ئىتتىپاادق »

ىد ارەۈڭ  -سااادرساااىىىگە چتشاااتپ ۈتركىەن پۇق الى  اد بولادن بېناااىم

ئدر دمچىڭ  ۈولادۋەرساااە ئت قلگىڭى ەك ۈىڭىچ ، ھەساااناااى ەپ كتپەيتت 

ئادرقىا  ن ئۆ  گە بۇلىۋاۈقدن بېنااااىم -ئۇىالپ يادۈقادن بۇ ىەلق ئادرقاد

پەي ى  ن ئۆ لىگى  ن ئوياۇىۇشاااقد بدشاااالپ قدرشاااى ىق ھەركەۈ ى   ۈت

 .  بدر دىنى   كۆپىژىش ە بدش ى  

بۇجەريادى ا ، كۆ ى  يۇمۇپ ئادچقىچە ئادر ا  ن ئى    يىال ئۆۈت 

ۈتركىەىىناتدىڭى  مۇستەقى  ىق  ئتچتن ىۇر ۇن « ۈترك ەر ئىتتىپدق »

ئد اۈ ىق  بۇ ۈەشاااا ىالت ۈتركىەىىنااااتدن، ھەركەۈ ەرى  ئې ىا  بدرد 

ھەركىتىڭى  بدشااااالمچ  كۆ ىەك ۈەشاااا ىالۈ  بۇلۇش سااااتپىت  بى ەن 

قەرەل ى  گېز   چىقى  ش ئىشااا ى  ڭ  ، ۈەشاااۋ قدت ۋار ق  ۈدرقىتىش

رمسااالر د قدرشاا  ھەرقدى اق كدل ىناا  جديى ا بى   ،قەۈئ  ۈوىتدۈىى  

ىىاا  ھەركىتىڭ  قۇلىاا  ن كى ىشااااىچە «ۈترك ەر ئىتتىپاادق »ئااددەم 

ئە ەلاا  ڭال مول « باادي ىق »ەشاااا ىالۈڭىاا  ۈوپ ىااادن بۇ ۈ، قول ىاا  

 بولادچقد ۈەش ىالت پەردە ئدرقىنى ا ئۆ  ڭى  كىى ىگىڭ  بى  قرمەستىن

رمساااالر د قدرشااا  ھەركەت قى اۇچىالرى  ئىقتىنااادد  جەھەۈتىن  ور 

شااااۇىى  بى ەن ۈەشاااا ىالۈڭى  ھەرقديناااا  . يدردەم بى ەن ۈەمىڭ ى  

   .  بدر دىنى    ور ژىشقد بدش ى  رايۇىالرد    ھەركىت  ۋە ئىڭدۋ ت

-ىى  ئە ا ۈەرەقق  قى  مرمشااتى   بى د ن« ۈترك ەر ئىتتىپدق »

ۈەشاااا ىالت ئە الى   ئۆ  گە باادش بولاىچىڭىاا   -بى  ئاادالھىاا   ى   

ىدۋادا بۇ ۈەشاا ىالۈڭى  ئە اساا  يەىە بى  ئە ا ، كىى ىگىڭ  بى ەلىەيتت 
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ئدساادسااەن ۈەشاا ىالۈقد  بۇقۇل قى ىدقچ  بولنااد ۈەشاا ىالۈڭى  ۈت  ىىگە

ۈەكت  يدىشاا  سااترقشتترقلگەى  ن -كى مەكچ  بولادن ئددەمڭى  ۈىگ 

كېژىن ئە ا قۇبۇل قى اۇچ  ئۆ  ڭى  سادالھىژىتىڭ  يۇشاۇر دن ئدساادستد 

ئۇىىڭاد يېڭ  ۋە  پە ۈدپشاااۇراۈت  يدك  ئۇىى  ھەركىتىگە يىتەكچى ى  

دسدسەن ئۇىى  ئدى  ن ئۇىى  ۋە  پىڭ  ئۇرمى اش ئەھۋالىاد ئ، قىالۈت 

يېڭ  ئە االرىى  يې  م يى اىچە ئە ا . ئە الىق سااادالھىژىتىڭ  بى ىتەۈت 

ۈەشاا ىالۈڭى  رەسااىىي ئە اساا  ، قۇبۇل قى ىش ساادالھىژىت  بولىديتت 

 .  ئەڭ كۆپ بولادى ا ئتچتىن بەش ە قەدەر ئە ا ۈەرەقق  قى  مرااليتت 

ن ئە اسىڭ  مدىد مۇشۇى اق كوىد ئە االر پەقەت ئۆ  ڭى  يىتىشتترگە

بىا ىاا  اااادن لاېا ىان ئە الى  ڭىاا  يېڭ  يىتىشااااتترگەن ئە الى ى  

بى  ئە ا ئۆ  ڭى  ىىزمەۈ ى  گە يىتەكچى ى  قى ىۋاۈقدن ، بى ىەيا  اادن

ۈت قم ئدساااتى ا -مەسااائۇلىڭى  كىى ىگىڭ  بى ىەي  ادن ئدالھى ە قدئى ە

ھۆكتمەت ۈەرەپ ، ۈەشاااا ىالۈڭى  مۇكەمىەل ىگ  بدر دىنااااى   ئدشاااات 

ىىاا  ئتسااااتىاا  ن ھېچقاادىاا اق يىاا  ئۇچچىاااد « ەر ئىتتىپاادق ۈترك»

 .  ئى  شەلىى  

بۇ ۈەشاا ىالۈڭى  يەىە بى  ئدالھى   ى   شااۇك  ۈەشاا ىالت ئە اى  

ئە ا قۇبۇل قى ىڭاادىا  ن كېژىن ىدۋادا بۇ ، ئادلا   اپ قۇبۇل قى ىاديتت 

ئە ا ۋە  پە ئۇرمى اش جەريدىى ا ساادقچالرىى  قۇلىاد چتشااتپ قې ىپىۇ 

ئۇ من مۇددەۈ ى  كىنااى ى  ، ۈ ى ڭ  ئدشاا در  ىىىادن بولناادمەىپىژە

، رمساااالر ۈەر پى  ن ئتلتمگە ھۆكتم قى ىڭادن بولناااد، كەۈ ەن بولناااد

ۋە  پە ئۇرمىا اش جەريادىى ا كتۈتلىىگەن ھدد نااااىگە ئۇچ اپ قۇربدن 

 «ۈترك ەر ئىتتىپدق »بولادن ۋە يدك  ئېاى  مېژى  بولۇپ قدلادن بولند 

ۈەشاااا ىالت ئە الى ىىا  ئادئى ە ۈادۋابادۈ ى  ااد  ور  ۈەر پىا  ن بۇىا اق

ۈەشاااا ىالت ئە الى   يۇقى   ، سااااومىىاا     ىەپىقە پۇل بى   ەۈت 

ۈۇۈۇلۇپ قدلادىالرمۇ ، ۈدپشۇر دن ۋە  پىڭ  جدن د ل بى ەن ئۇرمىاليتت 
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ئدلال  يۇلى ا شااااېھى  بۇلۇش شااااەر پ  ئتچتن ئىىدن ۋ ج اى  بى ەن 

وقىدقتد ئتلتش ە را   ئى     مۇىدپىق ۈ-ۈديدق، قدرشاى ىق كۆرساىتەۈت 

 .  ىدئىن بولۇپ يدشدشڭ  ىدلىىديتت 

ئەلۋەۈتە بۇ ىىل ىەپىقىڭى  ھەمىە قىنااىىڭ  پتۈتى ە  ۈەشاا ىالت 

ۈترك ەر »بۇىىڭاااد ىىناااابەۈەن ، ئۆ  ئتسااااتىگە ئې ىاا  بۇاللىااديتت 

مۇىاا اق چاادرە قولالىااادن ئىاا   يەى  بۇىاا اق ئتلتپ « ئىتتىپاادق 

كىنااااى ى  كەۈ تچى ەرىى  يۇرۈى     كدۈتد بد  ۋە كەۈ تچى ەر يدك  

كۆپ ى ىگە -دمىژاادسااااىڭىاا  ئااد -ئوۈتۇرا دەر جىاا     بااديالرىىاا  ماادل

 . ئدسدسەن مۇۋاپىق ىىنبەۈتە ئىئدىە ۈوپاليتت 

بدشااااتد ئد  ساااادى     بديالر بۇ ىىل ىەپىقە يېاىشااااڭ  ئىڭتديىن 

ۈۇلۇپ د ڭناااىزالرىى  بدشاااقۇرمشاااى  ن قۇ»ئۇالر ىە     ە ، قول ى  

ۋەۈەن مۇسااتەقى  ىقىڭ  قولاد كەلتترقش ھەر بى  مۇسااۇلىدىڭى  قېچى  

ئەركىڭى ىا  ئتچتن ئدلال  يۇلى ا جەڭ -ھۆرلتك، بولىاديا  اادن بۇرچ 

ئدلال  ئتچتن ، قى اۇچىالر بىزىى  ئەڭ مۇكەمىەل مۇساااۇلىدى ى  ىىزدمر

گە ىجېڭىڭ  پىا ا قى ادىالر ئدل   ا بىزىى  چىقدر دن بۇ پۇلىىىز ھېچڭىى

شااااۇىى  ئتچتن بىز چۇقۇم ئۇالرىى  ئدئى ە ۈدۋابدۈ ى  ڭ  ، ئەر  ىەي م

ئۆ  ىىزىى  بى  ۈۇ قدن قې  ڭ  شااااى  ئورىى ا كۆرقپ ئۇالرد ن ىەۋەر 

 .  دەپ ئوياليتت « ئې ىشىىىز كى ەك

بىزىى  بۇ كتىگە »ئەكنااااىچە كۆپ ساااادىا     يۇرت كدۈتى ى   

 اق پتۈتلگەى ى ى  ن قې ىشااىىىزىى  ھەمىىناا  لەۋھۇلىەھپۇ  د مۇشااۇى

بىزىى  مۇشۇى اق بۇلىشىىىزىى  ، ۈەق   سىز قىل ۈەۋر ىەس، بولادن

پدد شاااادھڭى  ئەمى  گە ، ھەمىىناااا  ئۇلۇغ ئادلال  ۈەر پىا  ن بولاادن

كتچ  يەۈىەي  ادن ئىشااااالر د سااااەۋر  قى ىدق ، بوينااااۇىىدق ۋاجى 

 ە ئدئى ئۇالر ئۆ لى  ڭى ، ئدلال  سەۋر  قى اۇچىالر بى ەن بى  ە، كى ەك

ئە الى  ڭىا  قادىا اق كتىگە قادلى  ادى ىقىڭ  ئويالشااااىىادن يەردە بىز 
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دەپ ئىئدىە ۈدپشااااۇرمشااااتىن بدش « ئۇالرىى   ېىىڭ  يەپ بۇالالم مق

 .  ۈدرۈىشدۈت 

بى  قېتىم مەلۇم بى  ىدھىژەىى  يى اق بى  بد     ا ساادقچىالر رمس 

ى ىش سااااود گەر بى ەن جى ەل ىشااااى  قدلادن بى  بۇۋايڭ  سااااۇراق ق

بۇۋايڭى  پەر ەىىت ى   ئددەۈتىن ، جەريادىىا ا ئۇرمپ ئۆلتترقپ قويا  

ۈدشااقى   يۇۋاش ئددەم ەرد ن بولادچقد يۇرۈتى   چو الرىى  ساات  ڭ  

لې ىن بۇ بۇۋايڭىاا  چوڭ . د ن كۆرد «قااد اي  ۈەقاا   »ئااد الپ بۇى 

ىى  ئە اس  بولۇپ ئۇ بۇ ىدھدقچى ىقڭ  « ۈترك ەر ئىتتىپدق »ىەۋر ن  

رەلىە  بۇۋ نااىڭى  قىناادسااىڭ  ئې ىش ئتچتن ئۆ  ڭى  مەساائۇل  كتۈت

. بى ەن جىاا د ي كۆرقشااااتپ بۇ ۈو ۇرلۇق يولژۇرمق ئاادلىاادقچ  بولاا  

چتى   ۈەشاااا ىالۈڭى  ۈت  ىى ە ھەرقدى اق ۈەشاااا ىالت ئە اساااا  ئۆ  

 .  ئدل  اد ھەركەت قى ىشقد بولىديتت 

ۈەشاااا ىاالت ئە الىا   ئاۆ  اا  ان يااۇقۇر اا   ى ەرى  جىاا د  

 . ىەكچ  بولناااد بدشاااتد كۆرقشاااتش ئۇساااۇل ى  ڭ  د ژىشاااىۋاالۈت ئىزد

ئتيڭى  ئدل  اد بى ىەرسااااە قدچىالىادن ۈد دردەك ىەرسااااى ەرى  قۇيۇپ 

قۇياادۈت  ياادك  ئتيىڭىاا  ئاادلاا  اا     دەرەى ە قىز اال رەىتەك بى  

 .  ىىىى ەرى  بد الپ قۇيدۈت 

ىدۋادا جى د ي كۆرقشاىەكچ  بولناد ۈۇرمش ۇق بد ارلىق ۈەشۋ قدت 

ئىشاۋدىىنى     راد ئۇ پوى ىتىاد چىقى  ئد راق ھەق ۈتلەش ئدرقى ىق 

ئتيى     بى ە چدرۋ نااىڭى  يۇۈۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  چوڭ كدرىدي ا ئىالن 

مۇشاۇىىڭاد ئدسادساەن ۈەش ىالۈڭى  يۇقى   قدۈ ىىى     ، قى  مراۈت 

. ئە ا دەرھادل ئۆ  ڭىا  قول ئادسااااتىا     ئە ا بى ەن ئدالقى ىشاااادۈت 

كىچى  اق ھەركەۈ ەرگە ۈەشاااا ىالۈڭى  شااااۇ ۋ اليەۈتى    ئاددەۈتى  

  .ۈۇرمش ۇق بدش ئە اس  يەى  پدششدىدىڭى  يىگىت ى   قدرار چىقى اۈت 
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بۇ قېتىم ۈەشاا ىالت ئە اساا  شااى مۇھەمىەدىى  كتچ تك ۈەلىۋ گە 

ئدسااادساااەن ئۇىى  بۇۋ ناااىڭى  ئتچىڭ  ئې ىش ۈەك ىپ  ۈەشااا ىالت 

ن قدر يد قدن بى  ئدىشاااىى  شاااى  شاااۇىى  بى ە. ۈەر پى  ن مدقۇلالى  

مۇھەمىەد ئاديادل  ۋە ئى    بادلىناااا  ئۇىالپ قادلادى ا ئۆي  ن مەىپ  

بۇ قېتىىق  ئۆچ ئې ىش . چىقى  بد ارلىق ساادقچىۋدىد ۈەرەپ ە يول ئدل  

پىالىىڭ  ۈەش ىالت ۈت قپ بەرگەن بولۇپ شى مۇھەمىەد يدلاۇ  ھەركەت 

 .  قى ىش  كى ەك ئى  

بۇيىچە ۈتن يې  ىا  ن ئدشااااقدى ا بد ارلىق شااااى مۇھەمىەد پىالن 

ساااادقچىۋاادىىڭىا  ئادرقااد ۈېىىاا  ن ئادرۈى ىاا  چتشااااتپ د جترىى ىاا  

ئىشااااۋدىى ا ئى    ، قى ىۋاۈقادن ئىشااااۋدىىڭى  كەيڭ  ۈەر پىگە ئۆۈت 

ۈتركىەن بى   رمس بولۇپ جەمئىي ئتچ ساادقچ  مەشاا ە كۆمترى  راسااد 

بى ە سدئەۈ ەرد ن كتمتر . چىڭقدپ قۇيۇپ الي ەك ئۇىالپ كەۈ ەن ئى  

كېژىن كتيتپ پەساىژىشا ە بدش ىادى ا شى مۇھەمىەد ھەركەۈڭى  قەدەم 

بدسااااقۇچىاد ئدساااادسااااەن ئدۋال ئىشااااۋدىىڭى  كەيڭى     دەر ز   ن 

-ئد  مەشااتىن، پۇۈىڭ  ۈىقت -چىقى   ادن مەشااڭى  كدرىىژىاد بى  ئد الۈد

قدن چىقبۇ چد  ا سدقچىالر كۆمتر چۇ ى  ن ، ۈۇال ئى  يېڭىشقد بدش ى  

 ەھەرلى  گد د ن قىناىەن  ەھەرلىڭىشا ە بدشالپ ئېاى  ئۇيقىاد  ەر ق 

يەىە يې  م ساادئەۈ ەرد ن كېژىن ۈوك سااىى  ئدمبۇر بى ەن ، بۇلىۋاۈدۈت 

 بۇ ۋاقىتتد ئتچ، كىناااى  ۈدشااا ىڭى  كدرىديڭى  ئېاىز  ۈۇلۇق ئىتى   

ىەپەر ساااادقچ  گد د ن رەسااااىىي  ەھەرلىڭى  ھۇشااااى  ن كىتىشاااا ە 

بى   جدن ھەلپۇ   ا ئورىى  ن دەل ە شااى  ۈۇرمپ بېقى  ، بدشاا ى  

قدرا اۇدا ئىشااااى ڭ  سااااىالپ ۈېپى  بولاىچە يەرگە يېقى ى  ئورىى  ن 

قدلادن ئى  ىنا  بولند پتۈتى ە  ھۇشى  ن كىتى  بولادن ، ۈۇرالىى  

 .  ئى  

 شى مۇھەمىەد ۈدمڭى  كەيڭى ە ۈد ڭى  ست قلىشىڭ  كتۈتپ ۈۇرمپ
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قۇلادى ا دەر ز ڭى  ئەيڭى ىڭ  چېقى  د جترىى ى  ئى  ىڭچ  ئە ەن ئۇ

ئۇ بۇرىىڭ  ھۆل لت گە بى ەن ، قى ى  ادن ئىشاۋدىىاد ساەك ەپ چتشت 

ۈۇساااۇپ ۈۇرمپ قول چى اق بى ەن ئۇالرىى  يېڭىڭ  ئدىتۇرمپ ئتچ داىە 

ۈاادپاادىچااد بى ەن ئوۈتۇ  پااد  ئوقڭ   ەىىىەت ئاادلااادىاا  ن كېژىن بۇ 

ن ۈەرەپتى   ئدلتە ئېاىز ىىزمەت د جترىى ى  ئىشااااۋدىىناااا  بى ەن يد

ئىشااااۋادىىنااااىااد بىڭز ن چېچىا  ئوت قۇيىۋ تىا  ئدى  ن بۇ يەرد ن 

 .  ئدي     

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە ساادقچىالر ئىشااقد كەلگەى ە ساادقچىۋدىىڭى  

پتۈتى ە  كتيتپ كتل بولۇپ ىاادرابە ئىچىاا ە ئتچ جاادىڭىاا  قاادرا كۆمتر 

ەھ ىل قى ى  گۇمدى ىق ئۇالر بۇ ئىشاااڭ  ۈ. بولۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرد 

ئاددەم ەرى  ۈەكشااااترقپ بدقىدقچ  بولۇپ مۇىدسااااىۋەۈ ى  ئددەم ەرى  

 .  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ۈەكشترقش ە بدش ى  

يىگە ۈۆت ىەپەر ۆمۇشاااۇ مۇىدساااىۋەت بى ەن شاااى مۇھەمىەدىى  ئ

ئەس ى ە شى مۇھەمىەد ئۇ ، سدقچ  كىچى  مدشىڭد بى ەن يىتى  كەل  

  ااادى ىقىڭ  ئېژتىاا  ۈۇر ۋالااادن كتى   ئوت قۇيۇش ئىشااااىڭ  بى ىەياا

 چتى   سدقچىالر بۇ ئىشڭ  مۇىتىز م، بولند سدقچىالر ئۇى  قۇيىۋ تەۈت 

ۈەربىژە كۆرگەن كىشااى ەر قى ادن بۇلىشاا  مۇم ىن شااى مۇھەمىەدىى  

 .  قۇلى  ن كى ىشىىۇ ىدۈديىن دەپ قدرايتت 

لې ىن شااى مۇھەمىەد ساادقچىالر مەن ئى ەى ى ىىڭ  بى ىۋاپتۇ دەپ 

الپ ھوي ىنااىاد كى گەن ساادقچىالر د ئولجد ئدلادن ۈدپدىچىناا  بى ەن ئوي

يەىە بى   ئېاى  ، بى  ساادقچ  ىە  مەي اىاد ئۆل  ، ئدۋال قول ساادل  

ئۇىى  ۈۇىج  قېتىم ۈدپدىچد ئىشاااا ىتىشاااا  بولادچقد ئۇىى  ، يدرالى  

ئتستىگە ۈېۋڭى ىنڭى  يدىش  بولىدس ىقى  ن سدقچىالرىى  يەىە بى   

شۇى اق قى ى  بۇ ئو الن بۇۋ نىڭى  قىندسىڭ  .   ۈدش ى  ئۇى  ئېتى

 .  ئې ىش يۇلى ا بدۈۇرالرچە شەھى  بول  
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ۈاادۋاباادۈ ى  اااد -بۇ يىگىتڭىاا  ئاادئى ە« ۈاتركا ەر ئىاتتىپاادق »

بى   ىا  اادن ىەپىقىڭىا  ئاد  بى  قىنااااىىڭ  ئۆ  ڭىا  مدلىژەسااااى  ن 

  يېاىدقچ ئادج  تىا  قادلاىڭىڭ  قادئى ە بۇيىچە بۇ يۇرۈتى   بديالرد ن

كۆپ سااادى     ، دە يۇرت بدي ى  ڭ  مەىپىي ساااەپەرۋەر قى   -بول  

لې ىن ئد  سااادى     يۇرت بدي ى  اد ، بديالر ئۆ  ڭى  ئدۈىاىڭىڭ  بەرد 

ۈوپدق سود ن  -بۇ يۇرۈتد مەىنۇس كدال .بۇ گەپ ئدىچە ىوش يدقىى  

 قى ى  ادن چوڭ بى  بد  كىشاااا  بولۇپ ىەپىقە يېاىش ىەۋ ت  ئۇىىڭاد

ىىاا  بۇ ۈەلىۋ  چى اي ىقچە رەت «ۈاترك ەر ئىتتىپاادق »كەلاگەىاا ە 

 .  قى ىڭ  

پدشاشدىدن كتلتپ ، بۇ گەپ پدشاشادىدىڭى  قۇلىقىاد يىتى  بدرد 

 .  كىتى  يىگىتىگە بى  چدر ڭ  ئتگەۈت 

بى  كېچىنا  شۇ رايۇى     ۈەش ىالت ئە الى   ھەركەۈ ە كى ى  

 ا سااااەمى گەن ۈوپدقتىن ۈد ئۇ باديڭىا  بادقىىچى ىق مەيا اىىااد بې  ا 

-ئوۈتۇ ى  ئو ۇرالپ قۇم ۇقڭىا  ئوۈتۇر نااااىااد يىتى ەپ ئەكى ى  ۈۆت

گتلۋدن راسااد كتيتپ قۇم چو قد ۈولادى ا ، بەش يەرگە گتلۋدن ساادل  

ھەر -يىگىت ەر ھەر بى  گۇلۋاادىڭىاا  ئورىىاا     قىز  ق قۇماااد ھەر

ى ە كدۋا قوقدس ئوۈڭى  دەپت، ئوىڭ  كۆم  -قادپادقتەك كادۋ   ن بەش

يىگىت ەر چو اا ەك قىز  ق . بى  دەماا ە كاادۋاپ بولۇپ پىشااااىاا  كەۈت 

كدۋ ڭ  قوقدساااڭى  ئدرساااى  ن ئې ى  شاااۇ پېت  ۈوپدقڭى  مت گت  گە 

بى  دەما  ن كېژىن ۈوپادقڭى  ، ساااادىچىا  ئې ىۋاۈىاد  قۇيۇپ قويا  

 ،پۇالۈتەك مت گت لى   قىز  ق كدۋ ڭى  دەپتى ە يۇمشاادشااقد بدشاا ى  

ەيال ۈوپدقڭى  مت گت  ڭى  ئۇچچ  ئدل  اد بولادن يىگىت ەر ھېچ كتچىى

 ،يدىاد قدر ادن بولناااد ئدل  اد قدي    ، بولناااد ئۇى  كەيڭىگە قدي    

شۇى اق قى ى  ۈوپدقالرىى  ئەس ى     مت گت  ڭى  شەك   پتۈتى ە  

 . ئۆ گى    كەۈت 
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يىگىت ەر ئەۈىناااا  ئەۈتىگەى  ال بۇ ۈوپدقالرى  ىدۈى جەم يىتى ەپ 

بىچدرە بد  قول ئدسااتى   ى ەرى  ، ۈۇرمشاا ۇق بد ار د ئدپدرد شااۇ بد  

كەيڭىگە سااااې ىا  ۈوپادق ى  ڭ  ئىزدەپ باد ار اد بادر دى ا بۇ ۈوپدقالى  

باۇ ۈااوپاادقالرىىاا  ھەمىە يى   مىڭىاا  ، ۈاوۋۋا ىاۇدايىام»كاۆرقپ 

پەقەت مت گت  ال ، ۈوپادق ى  ىىااد قۇيۇپ قوياادىا ەك ئوىشاااادي   ەن

ۈوپدقالرىى  مت گت  گە ، ەي ان قدل  دەپ ھ !«ئوىشااااىىاديا   ەىاۇ؟

، قاادراپ ئەسااااال ئۆ  ڭىاا  ۈوپىق  ئى ەى ى ىاا  ن گۇماادن قىاللىىاا  

يىگىت ەر بديڭ  يېڭىاد چدقى    ۈۇپدقالرىى  ھەمىىڭ  ئداللىنااااد ئەر ان 

بى    ادى ىقىڭ  ئېژتى  ئوۈتۇ  داىە ۈوپدقڭ  ىە  مەي اى ا بدياد سېتى  

ئوۈتۇ  ۈوپدقڭى  ئورىىاد بۇ ئەر ان  ئو    ئدلادن»بد  بولناااد ، بەرد 

دەپ  !«ىۇدايىىاااد قى اىڭىم باادر ئى ەن، ئوۈتۇ  ۈوپاادقڭ  ئاادلاا  م

 .  قدياۇسىڭ  ىۇشدل ىققد ئديالى مرمپ ئتيىگە قديتت 

شااااى مۇھەمىەدىى  ئدئى ىنااااى     ئتچ جدىڭى  ۈۇرمىشااااىىۇ بۇ 

 .  ئدرقى ىق ۋاقىت ىق كدپدلەۈ ە ئىگە قى ىڭ  

اۈقد يېقىن پدشااشاادىدن ئدىىناا  ئىڭى  ئدىىناا   بى  كتى  ىدمد  بدم 

مەريەم ىېڭىىڭى  ىدى ىق ۈدجڭ  ئۆ  ڭى  بېشااىاد كىژگت قپ قۇيادى ىقىڭ  

بۇ كتن دەل پدشااشاادىدىڭى  ۈۇ ۇلادن كتىىگە . چتشااەپ ئوياىڭى  كەۈت 

ئۇ  يەى  ئۇىىاا  يىگى مە ياادشااااقااد ۈوشااااقاادن كتىىگە ۈو  ا كەلگەچ ە

ئىڭى  ئدىىنااا  ، ىد دا ئۇ من ئولتۇرد دائىىقى  ن بۇرمى اق ۈۇرمپ جەيڭى

ىدمد  بدم اۈڭ  ، ئدىىنااىڭى  روھىڭدۈىاد ئۇ من دمئد قى   -ۋە ئۆ  ڭى  ئدۈد

ئۇقۇپ بولۇپ مەساچىتتىن يېڭىشاى ا ئۇكىن  ۈى الىدىڭ  ئې ى  شەھەرگە 

 .  يېقىن جدي     چوڭ قەب  نتدى ىقد قدراپ مد   

  بېشااااىڭ  كتۈەرگەن ئۇالر مد ارلىققد يىتى  بدر دى ا قۇيدش ئەم 

ئۇ ئۆ  گە ۈۇىۇشااا ۇق بولادن مومىناااىڭى  قەب  ناااىگە بې    ، ئى  
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ئۇالر پۇرسااەت كتۈتپ مد ارلىقتىن كىشااى ەرىى  ، ئۇ من قى ائەت قى   

ئااديىا  ئت قلگەىاا ە قەب  گە كتمتلگەن ھې ىق  كۆمزەكڭ  ئىزدەشاااا ە 

 ى  ساادالمەت كوالپ ئې-ئۇالر ھديدل ئۆۈىە  كۆمزەكڭ  ساادق، بدشاا ى  

 .  شەھەر ۈەرەپ ە ئدل   اپ مد   

ئۇالر  اۋمت كتۈتپۋدىىنااىاد كى گەى  ن كېژىن ئىشااى ىڭ  مەھ ەم 

ۈدقدپ ئۇكىن  ۈى الىدن بى ەن كۇ  ڭى  ئىچى     ىەرسى ەرى  ئې ىشقد 

-كوىد يد  ىقڭى  ئىچ  كۆ ى  قدمدشااتۇرمپ ۈۇر   ادن داىە، بدشاا ى  

رىىاا  ئاادر نااااىاا ا كەپتەر داىە ئاادلىاادسااااالر بى ەن ۈولااادن بولۇپ ئۇال

ۈۇىۇمى ەك چو  ىقتى   يېشااااىل ئدلىدس قۇيۇلادن ىدىتدج  مىڭ  مەن 

 . دەپ كترقىتپ ۈۇراۈت 

ۈى الىادن ۋالى ا اپ چادقڭادپ ۈۇر ادن ئدلىدسااااالرى  قۇلىاد ئې ى  

ئۇ ئۆم   ە بۇى اق ساادى  جىق ھەم چوڭ ئدلىدسااالرى  ، سااىالپ كۆرد 

ساادلادن شاادھ ىق ۈدجڭ  قۇلىاد ئۇ ئدلتۇى  ن يد، كۆرقپ بدقىىادن ئى  

ئې ىاا  كۆ  ئاادلاا  اا     بۇ باادي ىقالر ااد قاادراپ ھەي ان قاادلاىڭىاا  ن 

 . جى د  ىشى  كەۈت 

دې   ۈى الىدن قۇلى     ۈدجڭ   -ئدكد بۇ ىېىە كدرامەت ئەم  ؟  -

 . ئدكىنىاد كۆرسىتى  ۈۇرمپ

دې    –، ئەم   ھەمىىڭ  سااااد د دەي  ادن ۋاقى  بول   ئۇكدم -

ئاادىاادم مااد ااد -بۇ ۈاادجڭ  ئاادۈااد –ئېاى  بى  ئۇ  ۈىڭىاا  پاادشااااشاااادىاادن

ساد د ئەم   بى گەى ى  ىڭ  دەپ بى ە  قۇالق سې ى  ، قدل مرمپتى ەن

  . . .!ئد  ىاىن

، پدشااشاادىدن شااۇى اق قى ى  ئۆ  ڭى  شااەىناا  ۈەرجىىىھدلىڭ 

ئدىىناااى  ن ئد  ىادن ئىشاااالرى  ئۇكىنااا  ۈى الىدىاد ۈەپناااى   بديدن 

 .  قى ىشقد بدش ى  
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 الىاادن ئاادكىنااااىڭىاا  ئېژتقاادى ى  ڭ  ئاادىى  ىچە ئااد الپ ئېاى  ۈى

ساااتكتت ئىچى ە بى دەم ئولتۇر دى  ن كېژىن ئدكىناااىڭى  قۇلىڭ  چى  

 :ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ئېژتت 

بىز سەى  ن ، سىڭى  ئددد  ئددەم ئەمەس ى ىڭڭ  بى ەۈتىم، ئدكد -

ئەم   ، سااااەن ئتچتن ئتلتپ كەۈنااااەم مەن را  ، پەىى لىڭىىىز ئادكد

ۈى الىدن گىپىڭى  ئدىى سااىڭ  يتۈىۋېتى  شااۇك  -. . .  ن كېژىنبۇى 

 .  بولۇپ قدل  

 .  دەپ كتلتمنى     پدششدىدن-ھە ىېىە بۇى  ن كېژىن؟  -

سااەن ئەساا   ، بۇى  ن كېژىن سااىڭ  ىېىە دەپ چدقى  ىەن ئدكد -

مەن بى ىە  ساااد د ئۇكد ، بۇ ئەلڭى  قدىۇى ۇق پدد شااادھ  ئى ەىناااەن

 .  دې   ۈى الىدن يەرگە قدراپ ىىجىل بولادن ھدل ا -. . . بۇلىۋاپتىىەن

شااۇمۇ گەپىۇ؟ سااەن مىڭى  ئدلال  يۇلى     قۇرئدن ۈۇۈۇشااقدن  -

جىگى  م ئۇكادمنااااەن! بى ىا  قوياىن ۈدج  ن كەچنااااەم كىچىىەى   

 .  دې   پدششدىدن ئۇكىنىاد ۈەسەل   بى    -سەى  ن كەچىەيىەن! 

كت  گە مۆل ى ە يدش ۈى الىدن ئدكىناىڭى  سات    ن ۈەسى لىڭى  

 .  ئې ى  پدششدىدىڭى  قۇلىڭ  چى  سىقت 

ئۆ  ڭى  يدۈقى ا يدلاۇ  قدلادن پدشااشاادىدن  ئدىشااىى  ئەل يدۈقۇدا

يااد  ىقتى   ۈۇماادرى  قۇلىاااد ئې ىاا  يېڭىاا     قەلەمتۇراچ بى ەن ھىم 

ۈۇمدرىى  ئىچى  ن ىى مم ، ۈى ى گەن ئېاىز ڭ  سااتكتشاا ە بدشاا ى  

ئۇىى  بى   پدشااشدىدىڭ  ، پدرچە قە ە  چىقت  بى ەن قدپالىادن ئى   

بېقىا  چوڭ قى اادن مەريەم ىېڭىم ۈەر پىا  ن قادلا مرملاادن ۈتركىەن 

يدۋم بەگ بى ەن كتن چىچەكڭى  ئتلتپ كىتىشااااڭى   -ۈى ى ا يېز  ادن

ئۇالرىىاا  ۈااد اا     مەىپىي پاادىاادالىااادن جااديڭىاا  ئورى  ، سااااەۋەب 

ىدھديىتىىۇ  ەىە بى  پدرچىناااا ي، قادۈدرلىقالر بدر بولادن پتۈتكچە ئى  
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كوىد بى  ىىل ساااادمدن قە ە گە سااااىز  ادن ىەر تى ەك بى ىىىە بولۇپ 

ئدساااتى ا ئەرەپ يېز قىاد ئوىشااادي  ادن يېز ق بى ەن چتشاااەى قرقش 

 .  بى   گەن ئى  

ئدىىناااىاد   ژدى ەشااا ى  -پدشاااشااادىدن ۈتركىەىچە پتۈتكتىن ئدۈد

  ەىە بى  ىىل يېز قتى قى اۇچ  ىادئىڭالرىىا  كىى ىگىڭ  بى ىۋالا   ي

پاتۈاتكاڭىاا  ئىاچىاا  ا ىاڭىاا  ىاېىە مە مۇن ئى ەى ى ىڭ  بى ەلىە  

ئۇ بۇ كېچىڭ  ىدھديىت  ۈەسااتە . بدشااقىالرد ن سااۇراپ بى ىەكچ  بول  

 .  يۇرمۈت 

ئەۈىنا  ئۇ ۈۇمدرد    پتۈتلگىڭ  بۇيىچە شدكى ىدن ھدج  د گەن 

بدل مرال شاااادكى ىدن ھدج  ، مۇىادپىقڭ  ئىزدەپ ئۇىىا  ئتيىگە بادرد 

ئتلتپ كەۈ ەن بولۇپ ئادق ئىڭەكڭىا  بدلىناااا  چدال ئىڭەك بولاىڭى ەك 

ھې ىق  يدرلىقتد بويڭ  قدۈ ىشى  ۈۇىجۇقۇپ ئۆلگەن سدقچ  ئى ار نڭى  

ساىژدسا  كومىندر  بەك   بەد  دەل مۇشۇ شدكى ىدن ھدجىڭى  چوڭ 

د گەن لەقەم شاااادكى ىاادن ھاادجىڭىاا  « بەد ». ئو    بولۇپ چىقت 

ۈڭىڭى  يدش چېاى     لەقىى  بولۇپ كىشااى ەر بۇ بەك   ھديدسااىز ىو

   .د گەن مۇىدپىقڭ   ا  ىق قى ى  مۇشۇى اق دەپ ئدۈىۋې ىشقدن ئى  

ۈترمە سااااۇراقۋدىنااااى ا  ەىجى گە بد الىادن يدۋم بەگ  ئۆ ۋاقتى ا

ۈەر اپىاا  ان باۇياۇن ۈاۇماۇر  ئات قلتپ ئۆلگەن ھەرب  گېڭى الڭىاا  

بادشااااقد ، ىال ئادلىادس بادر ئىا  يادىچۇ ىا ا ھې ىق  ئەۈىۋارلىق يېشاااا

مۇىاادسااااىۋەۈ ىاا  ھەربىي ئەمەلاا ارالر ئۇىىاا  ياادىچۇ ىڭ  ئاادىتۇرمش 

جەريدىى ا بۇ ئدلىدساقد كت   چتشاتپ قې ى  سترقشتە قى ىش ئدرقى ىق 

 .بۇ ئىشااڭى  شاادكى ىدن ھدج  بى ەن ئدالقىناا  بدرلىقىڭ  بى ى  قدلى م

  يەىە بى  جتپتىڭشۇىى  بى ەن بۇ ئدچ ۆ  رمسالر بۇ يېشىل ئدلىدسڭى  

، ۈېپىش ئتچتن شااااادكى ىاادن ھاادجىڭ  قاادۈتىق سااااۇراققااد ۈاادرۈىاا م
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ئەمى ىژەۈتىىۇ شاااادكى ىاادن ھاادج  كتىچىچەك مەلى ىڭىاا  ىەد  ى ىڭ  

بى ىىگەچ ە ئدىى   ساااۇراق جەريدىى ا يدۋم بەگ ە ئوىشااادش قىز  ق 

 شاااۇىى  بى ەن. قىناااتدقتىن ئۆلتپ كىتى م-ۈۆمترگە بېناااى ى  قىژىن

ۋەۈەن » ىدن ھدجىڭى  ئۆلتمىڭ  ئۆ  ۋاقتى     ئدۈدلىىشرمسالر شدكى 

 .  بولادن ۈتركىەى ەرگە دۆ گەپ قۇيۇپ ئىشڭ  ۈتگىتى م«ىدئىڭ ى  

پدشاشادىدن بۇ مۇىدپىق ھدجىڭى  ئۆلتپ كەۈ ىڭ  ئد الپ السنى ە 

ھەپتىاا  ن كېژىن ياادۋم بەگڭ  سااااېتىۋەۈ ەن ھې ىق  . بولۇپ قااديتت 

ۈى الىدىڭى  د ژىشىچە ئۇ  ەرگەر ،  ەرگەرىىڭىۇ ىەۋ    يىتى  كەل  

يىگى مە يى ڭى  ئدل   ا بى  ىىل يدمدن كېنااااەل بى ەن ئۆلتپ كەۈ ەن 

 .  ئى ەن

ئۆ  ۋاقتى ا ئىنااىديىل سااەۈە ڭى  بە مەىدىىنااى     رەققدس قىز 

 ەرگەرىى  ئتيى ە بى  ئدىشاااادم قوىۇپ  ئىڭىا  ئدىىڭى  پىالى  بۇيىچە

گەرىىا  يدمدن يى  گە بى ىىل كېژىن ئۇ مىااد قادلىاد   ەر چىققادىا  ن

بۇ ىىل سااۆگەل بدر دىنااى   ، يۇقۇم ۇق سااتگەل ۈدراپ كەۈ ەن ئى  

ئەۋ ج ئې ىا   ەرگەر ئادىى   كىچىا  ۈەرەت قىاللىادي  ادن دەر جىگە 

 .  بې    ستي قك ۈىڭىگە ۈدراپ كىتىشتىن ئۆلتپ كەۈ ەن ئى  

پدشاااشااادىدن بى  كتى  ئۇكىنااا  ۈى الىدىڭ  يېڭىاد چدقى    ۈدج 

 .  بى ەن ئدلىدس سې ىڭادن كۇ  ڭ  ئۇىىڭاد سۇى  

دې    -، بۇالرى  ئى  ىىىز بى ىا  اادن بى  يەرگە يۇشااااۇراي   -

ەن م -پدشاشدىدن قۇلى     كۇ  ڭ  ئۇكىنىاد ۈە  ەپ قەۈئى ى  بى ەن

 ،ئۆيڭى  ئىشىگ  سد د قدل  ، ساەپەرگە مد ى  ادى ەك ۈۇر ىەن ئۇكدم

ىىنەم ئىشالرى  سەن داۋامالشتۇر شى  ىدۋادا مەن ۋاقتى ا قديتى  كى ەل

 !كى ەك

ئۇلۇغ ئاادلال  مااد ااد ئۇ كتىڭ  ، ئېاىز ڭڭ  ئتشااااشااااتۈىە ئاادكااد -
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دېا   ۈى الىدن ئدكىنااااىڭى  قۇلى     كۆمزەكڭ   –كۆرسااااەۈىەيا م!

 سەن ئەم   ىەگە بدرا  دەينەن؟ –ئې ىشڭ  رەت قى ى  

 ساااد د قدينااا  كتى  ۈۇمدرىى  ئىچى     بى  پدرچە ىەر تىڭى  -

دېاا   پاادشااااشاااادىاادن  -، ىېىە ئى ەى ى ىڭ  دەپ بى ەلىىگەن ئىاا  م

ئۇ چد د  ۈى ى ا پتۈتلگەن ىەر تە  -ئۇكىنااااىااد ۈى ى ى  قدراپ ۈۇرمپ

ئۇىىڭا ا چىڭ  مادچىن د گەن دۆلەۈتى   بى  جادياد دمىژدىى  ، ئى ەن

د گەن بى  « ئاادلەم ۋە ئااددەم» اادرايىباادۈ ى   پتۈتلگەن –ئاادجااديىاا  

بۇ كىتدپچىڭى  دمىژددا پەقەت بى ال ، ىادى ىقىڭ قولژاد مىڭى  يۇشااااۇرم

ىەچچە كتىاا  ن بى   چتشااااتمگە ئاادىاادم ۈۇال ، ئى ەى ى ىڭ  ئېژتىپتۇ

ئدىدم چتشاااتم ە داۋام ىق بى  قې ىن كىتدپڭ  مد د ساااۇىۇپ ، كى  ۋال  

مەن شااااۇ د ئۇ يەرگە ، ئادىدمڭى  روھ  قۇرمىۇپ قدلىىنااااۇن، ۈۇر ا م

 سىڭىڭچە قدى اق؟، د  د گەن ئى  مقولژد مىڭ  ئىزدەپ بدق بې    ئۇ

 ،ئدىىىىز چتشت  ە بۇ كىتدپڭ  سد د ۈە  ىگەن بولند بدر ىن ئدكد -

 ىەر تىاا ە قولژااد مىڭىاا ، بەل ىم بۇ چتشاااات اا ە بى ە سااااى  باادردم

 قەيەرد  ى ىڭ  ئىڭىق د ىەپتىىۇ؟

لې ىن ئۇ چىڭ  ، قولژااد مىڭىاا  ئورى  ئىڭىق ئى ەن، شااااۇىاا اق -

،  ق  جۇ گۇىىا   ەربىگە ۈو  ا كى ى   ەنمادچىن د گەن يۇرت ھاد  

، قدچدن كى ىشااااىىڭ  بى ىەيىەن، چىگى د ن چىقىىناااادم بولىىاىا ەك

 .  شۇ د بۇالرى  سەن بى ى  ادن بى  يەرگە يۇشۇراي   د گەن

سااااەن ، ئۇلۇغ ئدلال  سااااەن بى ەن بى گە، ىادۈى جەم بول ئدكد -

گە يۇشااۇرمپ بۇپتۇ بۇالرى  بى  يەر، چۇقۇم ساادالمەت قديتى  كى ىنااەن

 چىگى د ن چىقىش رەسىىژەۈ ى    قدى اق بول  ؟، قۇيدي  

سااادقچ  ئى ار نااا  بدشاااتد بۇ ئىشاااڭى  ، بۇ ئدسااادىاد ۈوىتى   -

قۇلۇماا     پۇلڭ  كۆرقپ ، ىاادھااديىت  قىژىڭ ىقىڭ  ئېژتقاادن ئىاا  



376 

، ئۇالرىى  بدشاااا ىقىڭى  يتر گ  ئويڭدپ ئۆ   مۇساااا ۇۋا د يول ئدل  

 .  ىتىىدي م ئۇكدممىڭىڭچە بۇ ئىش ۈەس ە ۈو

چدۈدق يى   مەن بۇ ۈەشااا ىالۈڭى  ئىشاااىاد قدى اق ، بۇپتۇ ئدكد -

 قىالرمەن؟ يىتەكچى ى 

 ،سىڭى  قۇلۇ   ن كى ى م، بۇ ۈو ۇرلۇق بېشاىڭڭ  قدۈتۇرمىاىن -

قدلادن  ،يدمىڭ  كەلناە گېز   چىقى  ش ئىشىڭ  ۋاقىت ىق ۈوىتىتىنەن

چدۈدق  ،ەۈ ىشى  قى ىۋەرئىشاالرى  بەش داىە يىگىتىىىز بى ەن مەسا ىھ

 .  چىقىدي م

ئۇالر ۈەشاا ىالۈڭى  بە   ئىشاا ى  ڭ  مۇ اكى  قى ىشااقدى  ن كېژىن 

 .  كۆمزەكڭ  ئۆ لى   بى ىشى  ادن بى  يەرگە يۇشۇرمپ قۇيۇشت 
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 بابئون تۆتىنچى 

 سىرلىق پۈتۈك

 

ئدر   ن ىەچچە ھەپتە ئۆۈىەيال پۇل ئۆ  ڭى  كتچىڭ  كۆرساااىتى  

ى    ن چىقىش رەسىىژەۈ ى   ئۇىى  قۇلىاد ۈىگى  پدشاشدىدىڭى  چىگ

 .  بول  

شاۇى اق قى ى  پدششدىدن يىگىت ەر بى ەن ىوش ىشى  مۇس ىۋا د 

ئۇ بى  ئدي ەك ۋاقى  ئىچى ە مۇساااا ۇۋا ئدرقى ىق جۇ گۇىى  ، ماد ا  

بېژجىڭااد يىتى  بې    بېژجىڭ  ن شااااىڭجد ڭى  جەىۇپ ۈەر پى     

تى   ىەر تىاا     چىن ماادچىن چ. ىوۈەن رايۇىىاااد يىتىاا  كەلاا  

 .  ھد   ق  ىوۈەىڭى  قدراقدش رايۇىىڭ  كۆرسىتەۈت 

پدشااشاادىدن ىوۈەىگە كى ى  ئۇرمىالشااقدى  ن كېژىن بۇ يەرد    

چتى   ئۇياۇرالر بى ەن ، ئۇياۇرالر بى ەن بىىدالل پى ى  ئدلىدشتۇرالى  

ۈتركىەى ەر بى  قەۋ ىاا  ن بولۇپ ئۇالرىىاا  ئىشاااا ەۈ ەن ۈى   ۈترك 

ۈتركىەى ەرمۇ ، ئۇياۇرالرمۇ. ىا ىااااد ۈاادماادمەن ئوىشاااااادپ كىتەۈت ۈ

دن شۇ د پدششدى، ئەمى ىژەۈتە شاەكناىز بى  ۈترك ەرد ن ھىناادپ ىڭدۈت 

ئۇىى  ئتسااتىگە پدشااشاادىدىڭى  بۇۋ ناا  ، ۈى  ا قىژىڭچى ىق ۈدرۈىى  

جەالل شااەيىۋڭى  ئۆ  ىۇ ىوۈەىڭى  قدراقدش د گەن يۇرۈتىن بولادچقد 

 .  ى  كت  گە بدشقىچە ئى  ىق ۈۇيۇل  بۇ جد  پدششدىدىڭ

قدراقدش دەريد ئېقىڭ   -ىەر تىا     كىتادپ يۇشااااۇرملاادن جد 
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بى ەن يۇرم قدش دەريد ئېقىڭىڭى  ۈەك ىىدكدن قوم ىقى     بى لەش ەن 

جاديا  ن ئەل ىا  كى ۇمېتى چە ئادياىا     مد ار ۈدغ د گەن بى  جدي ا 

 .  ئى  

ە بى  يول بدشاا ىاۇچىڭ  پدشااشاادىدن بۇۋ نااىڭى  يۇرۈى  ن ئۆ  گ 

يول بادشاااا ىاۇچ  ئەل ى  ەرىىا  قادر نااااىڭ  ئدلادن ، ئىزدەپ ۈادپت 

ئۇالر ئى    ۈتگىگە سااااۇ قدچىالىادن  ۈەجى بى ى  بى  كىشاااا  بولۇپ

ىەچچە كتى تك جادپدلىق سااااەپەرد ن  ۈۇلۇم ۋە ئۇ مق ۇقالرى  ئادرۈىا 

 .  كېژىن مد ار ۈدغ رايۇىىاد يىتى  كەل  

 ،ەساىگە يىتى  كەلگتچە سۇى  ئد ادە ئىش ەۈت ئۇالر مد ارۈدغ قەلئ

چتى   ئۇالر قدراقدش دەريد قېڭىڭ  بويالپ مد ادچقد بۇ پەسى  ى  دەريد 

ئۇالر مد ار ۈدغ قەلئەسىگە . ستي  ئۇالر د يدىش  ئىچىى ى  بولادن ئى  

يىتىا  كەلگەىا  ن كېژىن ۈۇلۇمالرى  سااااۇ اد ۈولا مرمپ ىەر تى     

ۈد ڭ  بويالپ  ەر   ۈەرەپ ە قدراپ يول كۆرساااەۈىىگە ئدسااادساااەن بۇ 

بۇ ۈادغ دمىژادد    ئادجاديىا  ۈاد الرىى  بى   بولۇپ گەرچە ، ئادلا  

بولناااىىۇ ئەمى ىژەۈتە ئۇ بدشاااقد ۈد الر د ئوىشااادش « ۈدغ»ئۇىى  ىدم  

ۈاد ڭى  كە  ى ىىۇ ئۇى اق كە    ئەمەس . ئۇىچە ئىگىز ئەمەس ئىا  

  ئوۈتۇر نااااىاد سااااې ىڭادن بۇ ۈدغ گويد ۈەك ىىدكدن قوم ىقىڭى ،ئى  

 ەر ااپ ۈەر پىاا     قۇم  ئېتىز قى  اااد ئوىشااااادش ۈەك ىىاادكاادىڭىاا 

ىۇدد  سااااېپى  ەك ۈت  پېت  كى    كەۈ ەن  بادرىدى ى  ڭى  ئىچىگە

بۇلۇپ قوم ۇقڭىا  ئوۈتۇر نااااىا     بۇ ۈادغ يى اقتىن قادر ىادققد ۈد قد 

لې ىن يېقىن كى ىاا  قاادر ااادىاا ا ئاادىاا  ن ئۇىىاا  ، ئوىشااااىىااديتت 

ىۋ ڭىاا  ۈاادغ جىڭىناااا ى  اا  ن ۈەركىاا  ۈاادپقاادن ۈەبىئ  بى  ۈاادغ ۈەرك

ۈااد ڭىاا  بى  ئۇچچ  ئى    دەرياادىىاا  ، ئى ەى ى ىڭ  بى گى   بۇالۈت 

بى لەشاااا ەن دەريااد قېڭىاا ا ئاادىى الشاااانااااد يەىە بى  ئۇچچ  ىۇدد  

ئدر دمچىاد ئوىشاادش  ەر پ ە سااۇ ملۇپ ۈەك ىىدكدىڭى   ەربىگە ىەچچە 
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ئۇىىا  ئتسااااتىگە بۇ ۈدغ قدر ىدققد . تەۈت يت  كى ومېتى الپ كى  ا  كى

 .  قوش بولۇپ بى   قىز ل رە گە يەىە بى   ئدق رە گە مديىل ئى  

يول بدشاااا ىاۇچىڭى  ئېژتى  بى  شااااىچە يەرلى  ەر قىز ل ۈد ڭ  

بۇىى  ئۇى اق دەپ ، ئدق ۈد ڭ  ئۇن ۈدغ دەپ ئدۈىشى   ەن، گۆش ۈدغ

 ى   ئىنااااالم د ڭىاد ئدۈى ىشااااى ا ئى گى      امدى ا ىوۈەن بۇدد ناااات

كى مەساا ى  ئتچتن ئىنااالم قۇشااۇىىاد قدرشاا  جەڭ ۈەيژدرلىق  قى ى  

شااااۇىىاا  بى ەن ئاادلال  بۇ ،  اپاادس ئۇن ۋە گۆش ۈەيژاادرلىااادن ئى ەن

ۈتلتكىڭ  بى  مۆجىزە بى ەن ۈاادشااااقااد -كاادپى الرىىاا  بۇ  اپاادس ئۇ مق

 ئېق  بولنااد ئۇن، گۆش ۈدغ -شااۇ سااەۋەپتىن قىز   ، ئديالى مرۋېتىپتۇ

 .  ۈدغ دەپ ئدۈدلادن ئى ەن

مۇشاااادقەت بى ەن ۈد ڭ  بويالپ ۈۆت كتن يول -ئۇالر مى  بى  جدپد

يترقپ ئدىى   چتشاا ە يېقىن بەئەيڭ  يىالىڭى  بېشااىاد ئوىشاادي  ادن 

قد يى اقتىن قدر ىدق، ۈتگە چو  ىقى     پدكدر بى  ۈدغ ۈېشىاد ئۇچى    

اد ڭ  يىالىڭى  بېشىشادمدل يەپ ەۈ ەن بۇ ۈدغ ۈېشاىڭى  پدرچىن  بەئەي

مد ار ۈدغ قەلئەسى  ن  ەر پ ە ۈۆت كتى تك »ىەر تى  ىۇ ، ئوىشاديتت 

ۈدھدرەۈڭ  كدمىل ، ۈتگە ساااەپى   قى ادى ا يىالن بېشاااىاد ئۇچ ايناااىز

ئې ى  شاۇ يىالن بېشاىڭى  ئدستى ا ئولتۇرمپ كىتدبۇل قۇرئدى  ن قەمەر 

راۋەر كتن چىققدن ساادن بى ەن بد، سااۆ  ڭ  ۈۇلۇق ساادىدپ چىققدينااىز

شااۇى ا ئدل  ڭىز      ۈى نااىىالر ، پېتىشااقد شااۇىچە قەدەم ئدلنااىڭىز

ئېچى ى  ۈدغ بد        كىچى  ئۆ  تردە ئۇشبۇ قولژد مد پتۈتك سىزگە 

 . دەپ پتۈتلگەن ئى   !« اھى  بولاد 

 بۇلىش « يىالن بېشا »پدشاشادىدن بۇ يەرى  ىەر ت ە پتۈتلگەن 

ئۇالر بۇ يەرگە يىتى  كەلگەى ە  ئەپنۇس  ، مۇم ىن دەپ پەرە  قى   

بۇران ئاادلەمڭ  ، ۈۇ ان كتۈترقلتشاااا ە باادشاااا ىا  -بۇران چىقىا  قۇم
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ئەۈىنااا  پدشاااشااادىدن ىدمد  . قدرا اۇلۇق بدساااقدى ا ئدى  ن ۈوىتى  

بادما اۈتىن كېژىن قۇلىااد قۇرئدىڭ  ئدال  د ژىشاااا  يەىە بۇران چىقى  

ۇراىىۇ كەچ ە شاااۇى اق قى ى  بۇ كتى     ب، كۆ ى  ئدچقى   بولىى  

بۇراى ىق ھدۋاد ن -ئۇ مىااد سااااۇ ملاادن بۇى اق قۇم، يېقىن ۈوىتىا  

 ،پدشااشاادىدىڭى  ئۆپ ىناا  سااىقى ى  ۈىڭىق  يىتىشااەلىە  قې ىۋاۈدۈت 

ۈۇلۇم     ساۇىى  ئد  ژىشاىاد بدشااالپ يول بدشاا ىاۇچىىۇ پدششدىدىاد 

 .  قديتىش ۈەك ىپىڭ  قۇيۇشقد بدش ى  

ئۇ ئدىشىى  ۋاقىت ىق ، قىل كەل  پدشاشدىدىڭى  كدل ىنىاد بى  ئە

ۈى  ەىگەن چېا   ىى  ئىچى ە ئې ىۋالادن شاااادمڭ  يدى مرمپ قۇرئدىڭ  

 بى  ىدۈى لەپ-ست  ڭ  بى مۇ« قەمەر»بدشاتىن بدشالپ ئۇقۇشقد بدشالپ 

شااااۇىا اق قى ىا  ۈادڭ ئادۈدر د يېقىن قۇرئدن بى  قېتىم ۈدمدم ، ماد ا  

قەمەر سااۆ   جەمئىي  پدشااشاادىدن يدى     قە ە گە قدر ۋ   ، بول  

ئدجديى  يى   شااۇك  بۇ كتى  ۈدڭ ، يىگى مە يەۈتە يەردە بولۇپ چىقت 

 چاادپقۇن-ساااات قلگەىاا ە ئاادلاا  ڭق  كتىىاا   ىگە ئوىشااااادش بۇران

 .  كتۈترقلىى  

پدشاشادىدن ئۇيقۇسىز كۆ لى  ڭ  راسد بى  ئۇۋلىۋېتى  كتن پېتىش 

ى  ن قۇلىاد ئد، ۈەرەپ ە قادراپ يىگى مە يەۈتە قەدەم مېڭىا  ۈوىتىا  

يەرىى  ، كەۈىەىڭ  ئې ى  دەساانااەپ ۈۇر دن يەرى  كوالشااقد بدشاا ى  

پدت ۈدشاااقد -كەۈىەىڭى  بېنااا  پدت بى  ۈەر پ  راساااتىڭال ۈدغ بولادچقد

كەچ ە يېقىن كوالىااادن يەرىىاا  ۈاادغ ۈەرەپ يت  اا ە ، ۈىگىاا  كىتەۈت 

د گەى ەك سىاىز ۈۇپد بى ەن ۈولادن ھدرۋا چدق  چو  ىقى     كىچى  

پدشاشدىدىڭى  چى ايىاد كتل ە  ى  ئۆ  ترىى  ئېاىز  بديقدل   شاۇئدنب

ئۇ ھې  ا  كەۈ ىڭىگە قادر ىادسااااتىن جادساااادرەۈ ە كى ى  ، يتگترد 

ئۆ  ترىىاا  ئېاىز اا     سااااېاىز ۈۇپىڭ  كەۈىەن بى ەن كوالشااااقااد 

، ئۆ  ترىى  ئېاىز  ئېچى ى  ئۇىى  ئىچ  ئديدن بول  ، بادشاااا ىا  
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د گەىاا ەك ئۇىىاا  ىەچچە مېتى  ، ئىاا  ئۆ  تر ئۇىچە چو قۇر ئەمەس 

دن پدششدى، ئىچى ە يد دچتىن يدسدلادن ىەقىش ى  بى  سدى مق ۈۇراۈت 

بۇ يەرى  كواليىەن دەپ بەك ھې  اا  كەۈ ەچ ە يول باادشاااا ىاۇچ  

ئۇىىڭاد يدردەم ىشااااى  ساااادى مقڭ  ۈدرۈى  ئدلىدقچ  بول   لې ىن ئۇ 

   .  ۈدرۈىۋال  بولۇپ يەىە دەرھدل بېشىڭ بېشىڭ  ئۆ  ترگە ۈىقى 

دەپ ساااور    يول بدشااا ىاۇچىڭى   -، ىىىە ئىش بول   ئدكد؟ -

ھەركىتىا  ن ئەجەب ەىگەن پادشااااشاااادىدن ھدسااااى  ىڭىچە قۇلى     

 .  كەۈىەىڭ  بى  يدىاد ۈدشالپ قۇيۇپ ئۆ  ترگە قدر اىڭىچە

ئۇكدم قدر ڭە ئدۋم چديدىالر د! ساااادى مق ئتسااااتى ە چديدىالر ئۇۋا  -

ىۇدا ۈوۋۋا ، مىغ چاادياادى ەىاۇ بۇىىاا  ئىچ -مىغ، ساااادپتۇ ئەمەسااااىۇ

  .دې   يول بدش ىاۇچ  قورققىڭى  ن ۈدۈى    ۈىتى ەپ –، قى ىى  م!

پدشاااشااادىدن پتۈتن كتچىڭ  يېاى  ئۆ  ترىى  بېشاااىڭ  ۈىقى  

، كاادماادرىىاا  ئىچىاا ە بى مۇ چاادياادن كترقىىەيتت ، ئىچىگە قاادر اا  

 .  ھەي ان قدل   پدششدىدن بۇىىڭ  ن

دې   پدشاااشااادىدن  -، ئدكد ! مەن كۆرمى  ىاۇ؟قېڭ  ئۇ چديدن  -

 .  ھەي ان بولۇپ

، ساااادىا مقڭىا  ئتسااااتىگە قاادر ڭە، ئەىە ئۇكادم كترمىا  ڭىزمۇ -

دې   يول بدش ىاۇچ  قۇل  بى ەن يد دچ  –ئۆمى ىشى  يۇرگىڭ  شۇ ۇ! 

 .  سدى مقڭ  ئىشدرەت قى ى 

، پدشااشاادىدن بۇرملۇپ يول بدشاا ىاۇچىاد ۈى ى ى  سااەپ ساادل  

بادشاااا ىاۇچىڭىا  چى ايىا  ن قى چە يادلادن ئېژتىىادى ىق   لې ىن يول

 .  چىقى  ۈۇراۈت 

يول ، پدشاااشااادىدن ئۆ  ترىى  ئىچىگە كى  شااا ە ۈەمشاااى ىۋ   

 .  بدش ىاۇچ  ئۇى  ۈوست 
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 ،بدي ىق د گەىڭ  ۈدپقى   بولى م، ئۇكدم ئۇى اق قدرام ىق قى ىدڭ -

  يول دېاا  –، بۇ قى ىقىڭىز بولىىاا  !، جاادىڭ  ۈاادپقى   بولىاادياا م

 .  بدش ىاۇچ  پدششدىدىاد قدراپ ئۇىىڭاد كتيتىگەن ھدل ا

پدشااشاادىدن گەپ قى ىد  ئۆمى ىگىڭىچە ئۆ  ترىى  ئىچىگە كى    

يول بدشا ىاۇچ  قورققىڭى  ن پدششدىدىڭى  يېڭى  ن چدچ اپ ، كەۈت 

پدشااشاادىدن ساادى مقڭ  بىىدالل . ىې  نااىاد بې    ئديەت ئۇقۇپ ۈۇرد 

يول بادشاااا ىاۇچ  ئۇىى  بۇ ھەركىتى  ن ، ۈادرۈىا  چىقادر ادن ئىا  

 .  ھەس قدل  -ھەي اىۇ

، پدشااشاادىدن شااۇ مەي اىڭى  ئۆ   ە ساادى مقڭى  ئېاىز ڭ  ئدچت 

-ساادى مقڭى  ئىچى   ىڭ  ئدلتۇن چتى   يول بدشاا ىاۇچ  مۇشااۇ ۈدپتد

ئۆ  گە بى ە ئدپەت يېتى  ، جدۋاھى مى   دەپ ئويالپ قدلى  ادن بولناااد

ىژەۈتىىۇ يول بدشااا ىاۇچىڭى  سااادى مقڭ  ئەمى . قې ىشااا  ئىڭىق ئى  

ئۇىى  سادى مق ئتستى ە قىىى الپ ، كۆرگەى  ال ىىژىت  بۇ ملادن ئى  

لې ىن پدشاااشااادىدىڭى  ، يەرگەن چديدىالرى  كۆرگىڭىىۇ راسااا  ئى  

بۇىى   اد  ، كت  گە بۇ چاديادىالرىى  كترقىىىگىڭىىۇ ئەمى ىژەت ئى  

يول بدشاااا ىاۇچ  . ديدن ئى  ىېىە ئىش ئى ەى ى   پەقەت بى  ئدلال د ئ

-ساااادق مىاى ا اپ ۈۇر دن چديدىالرىى  ئدر نااااىاد كى    كىتى  يەىە

سادالمەت چىققدن پدشاشدىدىڭ  كۆرقپ ئۆ  ڭى  يدمدن ىىژىتى  ن يېڭى  

 .  ئىنتىاپدر ئۇقۇپ ئدلالھقد شتكى   قى   -ئىچى ە ۈۆۋۋە

بى  پدرچە پدرچە كىتدپ  ساااادىا مقڭىا  ئىچىا ە ىادھاديىت  قې ىن

قولژد مىڭى  بەۈ ى   شاااۇى اق ىەپى  ،       قولژد مد ۈۇراۈت شاااەكى

بەت يت  ڭى  ئىچى     مە مۇىالرىى  ۈۆت ئەۈ اپى ا شااااۇى اق  بولۇپ

قولژد مىڭى  قە ىز  پدشااااشاااادىدىاد ، چى اي ىق ىەقىشاااا ەر بادر ئى  

ۈۇىۇشاااا ۇق بولادن ىوۈەن قە ىز   ن ئىشاااا ەىگەن بولۇپ ئىچى     
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   . ەن چد دۈد  يېز قى ا يېز  ادى ەك ۈۇراۈت يېز قالر قۇمۇش قەلەم بى

پدشاااشااادىدن كىتدپڭى  مۇقدۋ ناااى     چد دۈديچە ىەۈڭىال ئۇقۇپ 

« ئااددەم ۋە ئاادلەم ھەققىاا ە»ئۇىىڭاا ا، مۇىچە چتشااااىڭەلىاا  -ئاادىچە

لې ىن ئىچى     قۇرالر د ، د گەىا ەك بى ىىل مە مۇن چىقى  ۈۇراۈت 

چتى   پدشاااشااادىدن ، كۆ  يتگترۈتپ ئۇىى  مە مۇىىڭ  چتشاااىڭەلىى  

 .  چد دۈد  ۈى ىاد ۈېۋ  ىدم ئى  

ئۇ بۇ قولژااد مىڭ  ۈاادپقاادى ىقىاا  ن ئىڭتااديىن ىۇشاااادل بولۇپ يول 

ئۇالر قديتقۇچە ، بدشاا ىاۇچ  بى ەن دەرھدل قديتىشااقد ۈەيژدرلىق قى   

كتى تك يول قدلادى ا  مد ار ۈدغ قەلئەسااااىگە بى ، بەك اق جادپاد ۈادرۈت 

ئدران مد ار ۈدغ -ى  مى  بى  بدالدا ئدرانئىچىا  ادن سااااتي  ۈتگەپ كىت

 .  قەلئەسىگە يىتى  كى ىۋال  

سااادالمەت قديتى  -شاااۇى اق قى ى  پدشاااشااادىدن ىوۈەىگە سااادق

كېژىن يۇرۈڭىاا  ئەلالمى ى  ڭ  ئىزدەپ بۇ يۇرۈتااد يې  م  كەلگەىاا  ن

ئۇ ، يى ا  ن ئدرۈۇق مەىنااااۇس چد دۈد  ۈى ىڭ  قېتى قىڭى  ئتگەى  

ىاا     سااااۆ  بېشااااىڭ  ئۇقۇپ بېقىاا  ئۇىىاا  قولژااد مىڭىاا  باادش بېت

كىتاادپڭىاا  مۇئەل ىپ  ، ھەس قاادلاا  -ئىچىاا     مە مۇىالرد ن ھەي اىۇ

ئىنىىڭ  ئدش در  ىىىادن بى  كىش  بولۇپ سۆ  بېش  مۇى اق بدشالىادن 

 :ئى  

يەۈتە ، مەى   ۈترك ئۇلۇساااا ى  ڭىاا  بى  شااااادھزاد نااااىىەن»

ىى ا يىگى مە يېش،  ميېشاىى  ن قى  ق يېشاىىاىچە ئى ىم ۈەھناىل قى  

شۇ ، ئەس االر كۆ  ئدل  ى ا ئديدن بولۇشقد بدش ى  -ۈتمەن ساى -ۈترلتك

باادل ى  ىاا  ن -ۈەىىاا  ۋەۈەن-سااااەۋەپ ىاا  مەجڭۇن ئاادۈى ىاا  ۈاادجۇ

ئەۋالد م . . .  اھى لىق يۇلىڭ  ۈدلالپ  درى  مدكدن ۈۇۈتۇم، ئادي   ا  م

  ىىڭاد بى  ۈتن ۈۇۈۇلادن كتى ە -كتن، ئىچىا  ن بۇرمجالر ئادي   اادن
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مەن ئۇشاااابۇ كىتدپڭ  دمىژدد    ئەڭ ، بۆرە سااااتپەت ئۇ ۇل ۈۇ ۇلاد 

ئۇ ، رەھىى  ل ۋە ئەڭ رەھىىنااااىز بولادن شااااۇل ئۇ ۇل ئتچتن پتۈتتم

شااااۇىاا اق بى  ھتكتمى ان ئۇ ۇلاا مرك  ئاادلال  ىاادلىنااااد پتۈتن ۈترك 

مەش  ققە ئددالەت ىۇر ڭ  -ئۇلۇس ى  ڭ  بى  ۈۇغ ئدستىاد يېاى  مە   ب 

 !«قد چدچ

پادشااااشاااادىدن يۇقدرق  قۇرالرى  ئۇقۇۋېتى  ئۆ  ڭى  يەۈتە يدش 

ئو  ۇم! ساااەن بۇرمجالر » ۋاقتى     ئدىىنااا  بتۋ  مەريەم ىېڭىىڭى 

كتن بى ەن ئااد  بى  يەرگە كى ىاا  كتىاا ق     ىىڭڭ  ، ئاادي   ااادن

د گەن ۋەسىژەت « . . . قدرا اۇلۇق قدپ ىادن بى  كتى ە دمىژد د كەلگەن

شااااۇىى  بى ەن ئۇ بۇ كىتدپقد ىدھديىت  ، ىگە ئدل  سااااۆ لى  ڭ  ئىناااا

قىز قى  قدل   بەۈ ى  ڭ  ئېچى  ساااۆ  بېشاااىڭى  داۋامىڭ  ئۇقۇشاااقد 

 .  بدش ى  

ئو  ۇم! ئدلەم ئە ەل  ڭال يۇمىالق شاااادرسااااىىدى ىقڭ  ىدالي  ادن »

بۇىىا  جدۋاب    ىىڭڭى  شاااادرسااااىىدن ، چەكنااااىز بوشاااا ۇق ئىا  

 ئۇىىڭ  ن ۈۇ ۇلادن -شااادرساااىىدى ىق   ىىڭڭى  يۇمىالق ، بولادى ىقى ا

قۇلۇ ڭ  سااااۇ د ئۇر دن ، ۈادمادم  ىەرسااااى ەرىى  يۇمىالق بولادى ىقى ا

  ىىڭىاا  ن ئتىگەن ، چېاىڭاا ا چاادچ اپ چىققاادن ئتىچى ەرگە قاادر اىن

  ا ائەۈا ەرگە قاادر ااىن ماادىااد بۇالرىىاا  ھەمىىناااا  يۇمىالق -مىاۋە

ئدىىنااىڭى  -دئىڭناادن ئدۈ، شاادرسااىىدى ىقڭ  ىدالي  ادن ىەرسااى ەردمر

شاااەك ىڭ  ئدلاىڭى ەك   ىىڭ  ن ۈۇ ۇلادن ىەرساااى ەرمۇ شاااەكناااىزك  

 !  ىىىڭى  شەك ىڭ  ئۆ  گە مۇجەسنەم قى اۇچى مر

ئىڭناادن ۈوپ اقتىن يدر تى ادى ىق  ئتچتن ئۇ   ىىڭڭى  بى  قىنااى  

  ىىن بولنااد ۈەبىئى   چەكنااىز ئدلەمڭى  بى  قىنااى  ، بولۇپ كەل  

ئدىدسااااۇرد ن ۈەشاااا ىل ۈدپقدن بۇ ئدجىز  د ىەك ئىڭناااادن ۈۆت، ئى  

ئۇى  ن قدلنااااد بدشااااقد ، مەى ۇقدت ئت لى نااااىز   ىىڭڭى  ۈەسااااى  گە
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يۇلتۇ الرىىاا  ۈەسااااى  گە ھەۈتاادك  ئاادلەمڭىاا  ۈەسااااى  گە -كەۋاكىاا 

 . ئۇچ  اۇچ  جدى ىقتۇر

ئدلەم سااى لىقىۇ يدك  ئددەم سااى لىقىۇ؟ د گەن سااۇئدل قەد ى  ن 

بۇ قولژد مد مدىد مۇشااۇ ، ى  شااى  كەل  بدشااالپ كۆمتەكال بى  جدۋابقد ئ

، ئو  ۇم كىتدپچىڭ  يدىشاااا  ئۇقۇ ىن، سااااۇئادلڭ  چۆر  ەپ پتۈتل  

 ،بۇىىڭاد مەن ئۆمتر بۇي  ئتگەىگەى ى  ىڭى  ھەمىىڭ  مۇجەسنەم ى  م

ئەساا االر -ۈترلتك سااى ، ئدلەم ۋە ئددەم ۈو   نااى     يېڭ  كۆ  قدراش

ى ىڭادىالرىى  بە ەى ى  ڭ  بۇىى  ئىچى ە بديدن ق. ۈەپنااااى   پتۈتل  

سااەن ، ئىنااىڭ ە بولنااۇن، ئىڭناادىالر يەىە مى  يى   ىۇ يىشااەلىەس

كىتادپڭ  ۈۇلۇق كۆرقپ چىقىا  ئۇىى  ئىچى   ى ەرى  يدىشاااا  ھە  م 

  بە ەى ى  ڭ، بە ەى ى  ڭ  قۇلۇ ااد قەلەم ئې ىا  ۈەھ ىل قىل، قى اىن

ۇق ھەمىىڭ  ۈۇل، ۈىڭىاا  ۋە روھىاا  بى ەن ئەمى ىي مەشااااىق قىاال

ئتگەىگەن چېاىڭ ا ئت ە ڭى  بدشاااقىچە بى  ئددەم بولۇپ قدلادى ىقىڭڭ  

ىادۋادا كىتادپچىا     ھەرىىل ۈەن مەشااااىق ى  ڭ  ، ھى  قى ىنااااەن

ماادقاادمىااااد يەۈا ت ەلىنااااەڭ ئۇچااد اا ا ئەۈ اپىڭاا ا ئۇچۇپ يترگەن 

ىەچچە قەدەم ىې  نااااى     ، ھادشاااادرەۈ ەرىىا  قدىدت قدققدن ئدۋا  

كتى ق  ىۇ ،   كۆ  ئادلا  ڭا ا  اھى  بولىا مچتمتلىڭىا  ھەركەت ھادلىت

يەۈتە كەۋاكىپڭى  ، كېچىناى   ىگە ئوىشدش يۇلتۇ الرى  كترەلەينەن

ھەرقااديناااا  بۇرجالرد    ئورى  كت ق گە ھەر  اماادن  اھى  بولۇپ 

مدىد بۇالر ئتچتن سەن ئېژتقۇسىز جدپدالرد ن قورقىدس ىقى   ،ۈۇر ۇسا 

كېژىن جىناااىى  ۋە روھىڭڭ  ھەمىىڭ  ئتگتىتپ بولاىڭىڭ  ن ، كى ەك

د بولىىنااا، ئەبەد ي پدكىزە ۈۇت! بۇ ساااى الرى  ھېچ بى  ئىڭنااادىاد ۈىڭىد

بۇ كىتاادپ ، ئت ە گە دقشااااىەى ەرى  كتپەيتىۋالاۇچىالرد ن بۇلىنااااەن

ئدلالھڭى  قۇد   ت  بى ەن بى  سەن ئتچتىال پتۈتلگەن ئو  ۇم! كىتدپڭ  

پدرچە قى ى  -پدرچە ئتگتىتپ بولاىڭىڭا  ن كېژىن بۇ كىتادپڭ  دەرھدل
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قدراقدش دەريدسااا  بى ەن يۇرم قدش دەريدساااىڭى  بى لەشااا ەن قېڭىاد 

جتمە يۇرم كېچىناااا  ئادققۇ  ۋەت ! ىادۋادا بۇ كىتادپ يادمادن ىىژەۈ ى  

كىشاااى ەرىى  قۇلىاد چتشاااتپ قدلناااد ئۇىى  ئدقىۋ تىڭ  ىىژدل قى ىدق 

 !«بەس متش تل مر

 ، قىز    كەۈت پدشااشاادىدن كىتدپڭ  ئۇقۇ دىنااى   ئۇىىڭاد بەكال

ئەساااا الى    ن ۈدرۈى  ئددەمڭى  پىنااااۋى د -كىتادپتد ئدلەمڭى  سااااى 

مەسااى ەن ئدستى وىومىژە ، ھدلىتىگىچە ىۇر ۇن ئەھۋالالر يېز  ادن ئى  

ئۇىى  ھەرقدين  بۇرمجالرد    ، قىناىى ا يەۈتە كەۋاكىبڭى  ھەركىت 

ئد   ،كتى   ى  ئورىىڭ  بى ىتىشاتى   ئەمى ىي ھىنادبالش ئۇسۇل ى  

قادىۇىىژەۈ ىا  ھەركەۈ ى   ئدرقى ىق كتن ۈۇۈۇلۇش ئد   ۋە   ىىڭڭىا 

ۈۇۈۇلۇشااڭ  ئدل  ن ھىناادپالش ئۇسااۇل ى   ۈەپنااى   ۈۇىۇشااتۇرملادن 

 .  ئى  

ئەساا الى   ئتسااتى  ىۇ ئدجديى  يدىشاا  يېڭى ىقالر -ئىڭناادن سااى 

پتۈتلگەن بولۇپ ئاددەم ەرد    ئدالھى ە ئىقتى ار ۋە ئۇى  يىتى  قرقش 

ن ئىڭنااد، ئىڭناادىالرد    ئدل  ن بىشاادرەت بى  ش ئىقتى ار ، ىق مەشاا

ئىڭناااااادن بەد ڭ  بى ەن ، ۈىاڭىاا     ۈترلتك ۈەبىئ  دەۋر ژ ى  ەر

ئااد  ھەركىتىڭىاا  ئىڭناااااادن ۋە ، كەۋاكىاباالرىىاا  مۇىاادسااااىۋ ت 

ئتسااااتم تك ەرگە بولاادن ۈەسااااى   قدۈدرلىق ىۇر ۇن يېڭىچە بى ىى ەر 

 .  ۈۇىۇشتۇرملادن ئى  

بۇ قولژد مىڭ  ئۇقۇپ ۈتگتۈتپ يدىشاا  ھە  م قى ىش پدشااشاادىدن 

، ئتچتن بۇ يۇرۈتد يەىە ئى    يى   ن ئدرۈۇق ۈۇرمشااااقد مەجبۇر بول  

ئتگتىىاا  ااادن ىەرسااااى ەر ، چتى   قولژااد مىڭىاا  مە مۇى  بەكال مول

ئۇىى  ئتسااااتىگە قولژد مىڭ  چىگى د ن ئې ى  ، ئادجاديىا  جىق ئى  

رىىاا  يت  بې  اا  قې ىش چىاقىش جەرياادىىاا ا كتۈتلىىگەن ئىشااااال

 . ئىھتىىدل ىق  بۇالۈت 



387 

شاۇ ساەۋەپ ى  پدشاشادىدن قدراقدشتى   بى  دامول ىڭى  يدرد ى  

بى ەن ىدھىژە بد    اد يېقىڭ اق بى  مەد   نااا ە جدي ىشاااى  قۇلى     

كتىاا ق  ۈەساااا ىااھ قى ىاا  ئى    يى اا  ن -قولژااد مااد كىتاادپچىڭ  كېچە

ىڭىا  مە مۇىىڭ  پتۈتى ە  يددقد ئادرۈۇق اق ۋاقىتتاد ئادىا  ن بۇ قولژاد م

كىتادپتى   ئتگتىتشاااا ە ۈىگىشاااا ى  ، ئې ىا  مېڭىنااااىگە ۈۇر ۇ د 

بە   ، بى ىى ەرىىاا  ئااد  بى قىنااااىىڭ  ياادىشاااا  ھە  م قىاللىاا  

مادھادرەۈ ەرىىا  بى  قادىچىنااااىڭ  ئەمى ىي مەشااااىق ئادرقى ىق ئۆ   ە 

ەكچ  يەىە بە   بى  ئدالھى ە مدھدرەۈ ەرى  ئتگەىى. يىتى  قرقپ چىقت 

ۇ شۇ د ئۇ ب. بولناد يەىە بى  قدىچ  يىل مەشاىق قى ىشاقد ۈو  ا كى ەۈت 

 .  مدھدرەۈ ەرى  كېژىڭچە ئۆ  يۇرۈى ا يىت  قرقش ە قۇيۇپ قوي  

د گەىا ەك پادشااااشاااادىادن قولژاد مىڭ  ئۇقۇپ ۈتگتۈتپ بولادى ا 

 ،ئاد  ئوىشااااىىد  قدلادى ىقىڭ  ھى  قى   -ئۆ  ڭىا  ئى گى كىگە بى  

ساە گتلى   شاۇى اقال ھەر  ەت ئىڭ دس  ئى گى كى  ن بولۇپىۇ ئۇىى  

 ئدرقى  ن ئۇ قۇلىاد قەلەم، ىەچچە ھەسنە ئېشى  كەۈ ەى ى ىڭ  بى   

ئاې ىاا  كىتاادپچىاا  ن ئتگەىگىڭ  بۇيىچە ئۆ   ۈۇرمشاااا ۇق ئۇرمن 

كتن ۈۇۈۇلۇش  ىاوۈەىاڭىاا  ئاۆۈاتپ كەۈ ەن ئون يىاال ئىچىاا    

ېژىن ك ھىندپالشتىن ىەچچە سدئەۈ ى ، ھدد ناىناىڭ  ھىندپالپ بدقت 

يى اا  ن -1213ىوۈەىاا ە بۇ ئون يىاال ئىچىاا ە يەى  ئۆۈتپ كەۈ ەن 

 ،جەمئىي يەۈتە قېتىم كتن ۈۇۈى ااادى ىقىڭ  يى اىچە-1203ھااد   ق  

ئاادىى  ق  ، كتى -46ئااديڭىاا -0 يى  -1213بى  ڭچ  قېتىى ىقىڭىاا  

كتى  يت  بەرگەى ى ىڭ  -11ئااديڭىاا  -7يى   -1201قاېتىى ىقىڭىاا  

ئدساااتى وىۇمىژە »پدشاااشااادىدن مەد   ناااتى   ، پ چىقدرد ھىنااادپال

گە قدر ۋ    راسااتىڭال ىوۈەن د ژدر  ا بۇ « ھدد نااى ى   ۈە كى  ناا 

ئون يى ا ا جەمئىي يەۈتە قېتىم كتن ۈۇۈۇلۇش ھاادد نااااىنااااىڭىا  يت  

كتى  ساادئەت -11ئديڭى  -7يى   -1201بەرگەى ى ىڭ  ئدىى قىنااىڭى  
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ۈۆۈتىن يىگى مە مىڭۇت ئۆۈ ەى ە  ئى  ى  ن چدرەك ئۆۈ ەى ە بدشاا ىڭى 

قدلادن ئدلتە يى ىۇ ھەۈتد كتن سدئەۈ ەرگىچە ، ئدىى الشقدى ىقىڭ  كۆرد 

د ىەك پدشاشادىدىڭى  بۇ يۇرۈتى   ئى ىم ۈەس ىھ قى ىش . ئۇدمل چىقت 

 .  ۋە  پىن  ئدسدسەن ۈدمدم بولادن ئى  

پدراسااااىتىڭى  ئەمگى   -پادشااااشاااادىدىڭى  ئىڭناااادىىژەت ئەقىل

 ،ن بۇ قولژد مىڭ  ساۇدا ئدققۇ  ۋېتىش ە  اد  قۇل  بدرمى  ھىنادپالىاد

   ئۇ ئدىى، كىتدپچىڭ  قۇلىاد ىەچچە قېتىم ئې ى  ىەچچە قېتىم قوي  

بۇۋ نىڭى  ۋەسىژىت  بۇيىچە كت  گە يدش -لىۋ گە چىش ەپ ئدۈد-لىۋ ڭ 

ئدلاىڭىچە كىتدپڭ  جتمە ۈدڭ ئدۈدر كېچىناا  ئى    دەريدىى  بى لەشااىە 

ئدى  ن بۇ يۇرۈتى   ئى    ، ۈىتىاد قى ىا  ئادققۇ  ۋەۈت -ىادقېڭىااد ۈىت

دوس بۇرادەرلى   ۋە  -يى ا  ن بى   ئۆ  گە ئدۈى ارچى ىق قى ادن يدرم

 .  ئۇستد لى   بى ەن را   ىش  ئۆ  يۇرۈ  ۈتركىەىىنتدىاد يول ئدل  

 

*      *      *      *      * 

 

،   د گەن ئى  پدشااشاادىدن ۋەۈەى  ن ئدي   اىڭىاد ئتچ يىل بۇال

 ،ئۇ بۇ جەريدى ا ئۆ  ۋەۈىڭ  ۈتركىەىىنتدىڭى  قەد   گە بدشقىچە يەۈت 

دمىژاادد    ئەڭ ئۇلۇغ مۇھەببەۈڭىاا  ۋەۈەن مۇھەببىت  ئى ەى ى ىڭ  

ئۇ بۇ ئتچ يىل ئىچى ە ئى ىم ۈەساا ىھ ، يەىىىۇ چو قۇر چتشااتىتپ يەۈت 

ك ەر ۈتر»قى ىش بى ەن مەشااااۇل بولادن بولناااىىۇ پتۈتن ئەس يدد  

قۇلىق  يۇمشاااادق يىگىت ى   ە ، ئۇكىناااا  ۈى الىادى ا، دا« ئىتتىپادق 

ئۇ ۈتركىەىىنااااتدن   ىىڭىاد قەدەم قۇيۇپ چو قۇر بى  ىەپەس ، بول  

چتى   ئۇ ، ئادلادى  ن كېژىن يۇرۈ  ئدسااااتدىىگە شااااۇى اق ئدل      

قدىدت بۇلى  ادن ئۇكىنااا  ۈى الىدن ۋە ئدلال  يۇلى      يەردە ئۇىىڭاد
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ۈۇۈۇشاقدن قې  ڭ اش ى   بولادن بەش داىە  ەبەردەس  يىگى   قۇرئدن

 . ئۇى  كتۈتپ ۈۇراۈت 

پدشاااشااادىدىاد ئۆم   ە ئەڭ ئۇ من بى ىڭگەن ساااەپەر دەل مۇشاااۇ 

   .ۋەۈىڭىگە قديتىش سەپى   يەى  ئدستدىىگە قديتىش سەپى   بول  

، يۇلۇچىالر ئدپتۇۋم   چتشاااا ە يېقىن ئدسااااتدىىگە يېتى  كەل  

 اۋمۈتد ،  ەن پدشاشدىدن ئۇچقدى ەك  اۋمۈقد يېتى  كەل  ئدل   اپ كەۈ

ۈى الىاادن قاادۈاادرلىق ، ىاادۈۇىۇش ئون ىەچچە ئااددەم ئىشاااا ەۋاۈاادۈت 

پدشااااشاااادىدن دەرھدل ، يىگىت ەرىىا  ھېچقادينااااىناااا  كترقىىەيتت 

ئىشاا ەۋاۈقدىالر ۈى الىدىڭ  . ئىشااچىالرد ن ۈى الىدىڭ  سااترقشااتە قى   

 ۈتى   ۈېۋڭى  يىگىت ەرى  بدشالپ اۋم، ۈېۋ  ئەۈتىگەن كۆرگەى ى ىڭ 

د پدشااشاادىدىڭى  يتر گ  ئورىىا، سااى  تقد چىقى  كەۈ ەى ى ىڭ  ئېژتت 

چتشااااتپ قۇلىا     چادمادداىالرى  يادۈىقىاد ۈدشااااالپ قۇيۇپ دېىىڭ  

ئۇ  اۋمۈڭى  ئدل  اد ، ئدلىدساااتىن يىگىت ەرى  ئىزدەپ ساااى  تقد مد   

 ،ى دەم ۈۇرمپ قدل  چىققدى  ن كېژىن قەيەرگە مېڭىشاااىڭ  بى ەلىە  ب

ئادىا  ن كۆ  ىگە بى  ئىشااااڭ  ئەكى ىا  بۇرمىق  ۈۇرالاۇساااا  بولادن 

 .   د بې    بدققۇس  كەل  « قەلەى ەرلەر كۇچىن »

پدشااشاادىدن بدلى ىقى ا چوڭ بولادن قەلەى ەرلەر كۇچىنااى     بۇ 

لې ىن ئۇالر ، ئۆيڭىىۇ يۇقى   بادھددا ئىگىنااااى  ن سااااېتىۋالادن ئى  

پدشااااشاااادىدن ، ەۈ ەچ ە بۇ ئۆي ە ئددەم ئولتۇرمديتت  اۋمۈقد كتچتپ ك

بۇى اق چد  ا ، پدت بۇ ئۆيڭ  سااااېاىڭى  قدالۈت -بى ەن ۈى الىادن پدت

ئۇالر بۇ كوىاد ئۆيگە كى ىا  بى ە ئدىشاااادم قۇىۇپ ئۆ لى  ڭى  بۇ ئۆيگە 

 .  بولادن ئدمى اق ىق ىۇمدر ڭ  بدسدۈت 

  ئۇچۇق پدشاشادىدن ئۆيڭى  ئدل  اد كى ى  قوش قدىدت ئىشى ڭى

پاادشااااشاااادىاادىڭىاا  ، ۈۇر اادى ىقىڭ  كۆرقپ ئاادلاا   اپ ھوي ىاااد كى د 
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، ھوج  ناااا  ۋە مىھىاادىاادىاادىىڭىاا  ئىشااااىگ  يې  م ئېچى ىاا  ۈۇراۈت 

ئۆ  ئىچ  بۇرمىقىاد ئوىشدش ، كى    قدر    پدشاشادىدن ھوج  نىاد

-يېاى ادن يوۈقدن، قديتد بىزەلگەن بولۇپ سااااۇپىاد سااااې ىڭادن گى ەم

پدشااشاادىدن ، كوىد ساادى مقىۇ شااۇ ئى  ، ۇراۈت كۆرپى ەر شااۇ پېت  ۈ

مىھىاادىۋاادىىاا  ىۇ بۇرمىق  گى ەم ، ھەي ان بولۇپ مىھىاادىۋاادىىاااد چىقت 

كۆرپە يېاىق ىق -سااااې ىا ىق بولۇپ ئتسااااتى ە بەش كىشاااا ى  يوۈقدن

ڭ  بدل ىقى پدشاشدىدن بۇ مەىز   ڭ  كۆرقپ كت  گە يدش ئې ى . ۈۇراۈت 

ئۇ بۇ ،   كۆرگەى ەك بول  ئدىىناااا  مەريەم ىېڭىىڭ، ئىنااااىگە ئدل  

ئىشااالرىى  ھەمىىنااىڭ  ئۇكىناا  ۈى الىدن قدۈدرلىقالرىى  قى ادى ىقىڭ  

 .  بى ى  ئۇالرى  ئىزدەش ە بدش ى  

 ! ۈى الىدن -

 .  جدۋاپ چىقىى  

پدكىزە ساااتپترقلگەن ، پدشاااشااادىدن ھويال ئىچىگە ساااەپ سااادل  

چوڭ ،  ئۇ ئادشااااۋدىد ئۆيگە كى    بدقت، ھوي ىا ا ئاددەم كترقىىەيتت 

پدشاشادىدن گۆش ە قدراپ لىۋ ڭ  ، قد اى ا ۋاراقشاى  گۆش قديڭىۋاۈدۈت 

بى  يدلىۋەۈ ەى  ن كېژىن ئۇكىنااىڭى  بدلى ىق چېاى ا ئۆ    ن قېژ اپ 

قادلنااااد كەپتەرىادىىاد چىقىۋالى  ادى ىقىڭ  ئويالپ دەرھدل ھوي ى     

 . شوت بى ەن ئۆگز گە چىقت 

ىىڭى  ئدل       ئدپتدپ د گەى ەك ئۇكىناااا  ۈى الىدن كەپتەرىد

 .  ئىنىڭى  ادن كوىد كدرۋاۈتد كەيڭىڭ  قى ى  ئولتۇراۈت 

دې   پدشااااشاااادىدن كت    ن  –ۈى الىدن ئۇكدم ! مەن كەل  م!  -

 . ۈدرامالپ ئدققدن يدشڭ  سترۈتپ ۈۇرمپ

ئد اىچە ۈى الىدىڭى  كت    ن ئدققدن سااااېاىڭىش يېشاااا  ئۇىى  

ۆۈتپ كىژىى ى  ڭ  ھۆل پاادكىزە قى   ااادن سااااادقى ىاا  ن سااااى  ىاا  ئ
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   .شۇى اقتىىۇ ۈى الىدن قىىى لىىدستىن ئولتۇراۈت ، قى ىۋەۈ ەن ئى  

 ،پدشااشاادىدن يتگى ەپ كى ى  ئۇكىنااىڭى  كەيڭى  ن قۇچدق ى  

ئۇىىا  كت  ا  ن ئادققادن يدش ئۇكىنااااىڭى  مۆر نااااىگە يدماۇر كەب  

 .  ۈدمچىاليتت 

دا دېا   پادشااااشاااادىادن پەس ئدۋا  –ئۇكادم مىڭ  كەچترگىن!  -

 . ئىڭى ىڭ  ئۇكىنڭى  دقمبىنىگە يېقى  ۈۇرمپ

دې   ۈى الىدن كت لى    ن ئدققدن يدشااااڭ   -ئدكد بۇ سااااەىىۇ؟  -

م بۇ چتشت –يېڭ  بى ەن ساترقۈ ەچ ئدكىناىڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ 

 ئەمەستۇ ئدكد؟

 !بۇ چتشتڭ ئەمەس! مد د قدر اىڭد ۈى الىدن، يدق ئۇكدم -

مى   لىنااادمال چتشاااتم  ن ، دكدساااد د قدراشاااتىن قورقىىەن ئ  -

 !ئوياۇىۇپ كىتىادى ەك! سەن راس  قديتى  كەل  ڭىۇ ئدكد؟

مد د قدر اىن ، ئەما   ھېچژەرگە بادرماديىەن، شااااۇىا اق ئۇكادم -

دې   پدشااشاادىدن كۆ لى    ن ئدققدن يدشڭ   –چى ايىڭڭ  بى  كترە ! 

 . سترۈتپ ۈۇرمپ

 !ئەمىنە مد د ۋەدە بەرگىن -

 !د ۋەدە بى ە سد ، مدقۇل ئۇكدم -

 . ۈى الىدن ئۆرقلتپ ئدكىنىڭ  قۇچدقالپ يىاالپ كەۈت 

باۇ كتى ەرمۇ كى ىاا   ەن ئاادكااد ! ئەماا   بىزى  ۈاادشااااالپ  -

 . . . كەۈىىگىن

 .  ئەم   ىەگە بدرسدم سىڭ  بى  ە ئې ى  مد ىىەن، بۇلى م ئۇكدم -

ئۇالر ئۆگز  ە ، پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىڭ  بەكال ساااېاىڭادن ئى  

 .  دق ىشى  كۆ  يېش  قى ىشت ئۇ مىاىچە قۇچ
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 ،ھىندپنىز ئى  -ئۇلۇغ ئدلالھڭى  ئىڭندىالر د بەرگەى ى   ھەدد 

بۇ كدۈتد ئىھناادىالر ئىچى ە د    پدكىزە ئىڭناادىالر ئتچتن قې  ڭ اشاا ىق 

دوست ىق مىھ  ىۇ ئدلالھڭى  ئۇالر د بەرگەن كدۈتد مۇكدپدۈ ى  ڭى  بى   

ىڭى  مۇشااااۇ ۋاقىتتى   پدشااااشاااادىدن بى ەن ۈى الىد، ھىناااادپ ىڭدۈت 

   ئۇالرىى  بۇ چد   . ىۇشدل ىقىڭ  ھېچڭىىىگە ۈەڭ قى اى   بولىديتت 

 .  ئۇكى ىق مىھ  ڭ  سۆ  بى ەن ۈەسۋ  لەش مۇم ىن ئەمەس ئى  -ئدكد

دەپ سااااور     -يىگىت ى  ىىز قەيەردە؟ ، قېڭ  ئېژتە ۈى الىدن -

ن پدشااشاادىدن شااوۈتىن چتشاا ەچ ئۆگز   ن چتشااتشاا ە ۈەمشااى ىۋاۈقد

 .  ۈى الىدى  ن

سااەن كىتى  ئى  ىڭچ  يى ىال ئۇالر ، ئۇالر ساىڭ  بەك ساېاىڭ   -

ىدن دې   ۈى ال -ساااىڭى  گىپىڭڭ  ۈۇال قى ى  بېشاااىىڭ  ئد   تىۋەۈت 

ىىۇ ئۆيڭ -شااوۈڭى  بدل  قىاد پۇۈىڭ  ئې ى  ۈۇرمپ يى اققد ىە ەر ساادلادچ

مە ھەر جت، بادلىالرىىا  پى ى   بۇيىچە مۇشااااۇىا اق جادب مپ چىقتۇق

ئدىشدم بدشقىچە بى  ، كتى  بۇ ئۆي ە سد د ئدۈدپ ىەۈىە قۇرئدن قى  مق

د ژىشىۋالادى ەك بدلىالرمۇ ئەۈتىگەى ە ، يدىشا  چتش كۆرقپ قدپتىىەن

پدشاشادىدن ئدكىىىزى  ھەر قېتىم سېاىڭندق »ساىڭى  گىپىڭڭ  قى ى  

بتگتن ئەشااااۇ ئۆياا ە بى  ياادغ ، كوىااد ئتيىىىزگە بې  اا  كى ەۈتۇق

ئەۈتىگەى ە بدلىالر بى ەن قەب  نتدى ىققد ، دەپ قۇپۇشاۇپتۇ «پۇر تدي  

ئدر ىىزد ن بى ەي ەن ، بې  ا  مۇمىىىزىىا  بېشااااىڭ  يوق ىادن ئى مق

ئدىىنااڭى  قەب  نااىڭ  -ئدۈد ئددەمڭى  بېشااىاد ئېاى  كتن چتشاا ەى ە»

يەۈتە ئااديالىناااااد ھاادجىت  راۋا بولىاا م دەپتى ەن شااااۇ ااد بىزىىاا  

مۇشااااۇ پادشااااشاااادىادن ئدكىىىزىى  ، قچۆرگى ەيا  اادن قەب  ىىز يو

،  د ژىشاات !«مۇمىىىنااىڭى  قەب  نااىڭ  بولنااىىۇ چۆرگى ەپ چىقدي  

شااااۇىىاا  بى ەن بىز ۈاادھاادرەت ئې ىاا  قەب ە بېشااااىاا ا قۇرئاادن ۈاادماادم 

ەن م، بى  قاد د بېشااااىىىز د كى ى  ۈۇال قدقى  اپ كەۈت ، قى ىۋاۈادۈتۇق
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ى ى  گتشااااىڭ  بدلىالر د دەپ قۇيۇپ بد ارد ن بى  قو  ئەكى ى  قدن ق

ئادىا  ن باد ارد ن گۆش ئەكى ىا  قاد اىاااد ، ىادم اۈالر اد ۈادرقىتىۋەۈتىم

كۆ  تمگە ىۇدد  سەن ، سې ىۋېتى  بولۇپ سىڭ  ىىژدل قى ى  قدل  م

يولاد چىقى  يى اققد قدراپ ، كى ىا  قادلىا  اادىا ەكال بى ىڭى  قدل   

، ۈۇرسااادم ساااد د ئوىشااادش بى سااا  كى ىۋاۈى م كت قمگە ئىشاااەىىى  م

 ،قىڭالپ كەلگەن چېاىڭ ا سااااەى ى ىڭڭ  بى ى  ھەي اىال قدل  م ئدكديې

 ساااىڭ ، ئۇالرىى  قېشاااىاد ۈىز بدراي  ، بدلىالر ھد   مۇ قەب ە بېشاااى ا

  !كۆرسە يتر گ  يې   ى  كىتى م ئۇ بىچدر  ەرىى 

، ئۇالر كۇچىاا  ن چىقىاا  بى  مەپىڭ  مااد ارلىققااد كى ا قى اا  

ىڭ  چتشەىگەى ەك يۇر ى ىاىڭىچە مەپى     ئدۈىۇ پدشاشادىدىڭى  كۆ  

ئۇالر مد ارلىققد يىتى  بى    ، ئۇالرى  ماد ارلىققاد ئادپى  ا  ۈادشاااا ى  

ئاادلاا   بى ەن دمئااد ااد قول كتۈترد  ئاادىاا  ن ئاادلاا   اپ يىگىت ەرىىاا  

يىگىت ەر يى اقتىن پدشاااشااادىدىڭى  كى ىۋاۈقدى ىقىڭ  . قېشاااىاد مد   

رىى  كۆ لى    ن يدشااالر ئۇال، كۆرقپ ئدل   اپ دمئد د قول كتۈترقشاات 

بۇ يدش ۈدمچى ى   بدشااتد ىۇشاادل ىقتىن ئدققدن ، ۈدمچىالشااقد بدشاا ى  

الرىى  ئۇ، كى ىۋاۈدۈت  بولند كېژىن ئدلال د ئېژتى ادن شتكى   سدىدد ن

پدششدىدن قەب ە بېشىاد كى ى  بولاىچە ، دمئدسا  بەكىۇ قىناقد بول  

پ پدشااااشاااادىدىڭى  يى پىزدەك بەش يىگىا  ئورىىا  ن ئدل   اپ ۈۇرم

بەسااتە پدشااشاادىدىڭى  قۇچدقالپ -ئۇالر بەس، ئدل  اد يتگى ەپ بدرد 

يدى ا ۈۇر دن ۈى الىدن بۇ ۈەسااى لى  كترقىتشااتىن ،  ار قى ىشاات -يىاد

 .  يەىە كت  گە يدش ئدل  

ساااەن بدشاااتىىۇ ئدكدم ، ئە  ئۇلۇغ ئدلال ! ساااەن بىزگە بەرد  »

ەىە بى  قېتىم ئدكدمڭ  ھد   مۇ ي، پدشاااشااادىدىڭ  بىزگە بەرگەن ئى   

سااد د ، بىزگە قديتۇردمڭ! بدرلىق ھەم مساادىد سااد د ىدسااتۇر ئە  ئىگەم

ىېىە دەپ رەھىەت ئېژتىشااااىىڭ  بى ەلىەيىەن! مۇسااااۇلىاادى ىقىىاا  ن 
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پەىى لىڭىىەن ئە  ئدلالھىم! ساەن بىزگە ۋەدە قى ادن جەىڭىتى  مۇشۇ 

 ات  شااااۇمىاا م! بىزگە قۇرئاادن بى ەن ىوشااااۋەۋەر بەرگەن ئە  ئۇلۇغ

ئەماا   ئاادكاادمڭ  بىزد ن ئې ىاا  ، سااااەىاا  ن يەىە شااااۇى  ۈى ەيىىز

 !«كەۈىىگىن

پدششدىدن ، ئۇالر ئى  ەي ەن ئدىشىى  بۇ كوىد ئۆي ە قۇىۇپ قدل  

  .بى ەن ۈى الىدن بۇرمىقىاد ئوىشدش ئۇ مىاىچە پدرا  ىشى  ئۇى ىىى  

دەپ سااااور ا   پدشااااشاااادىدن  -ئىشااااالر قادىا اق اق ئۇكادم؟  -

 .  ى  يېقىڭق  ئەھۋالىڭ  بى ىش ە ۈەقە  ا بولۇپۈتركىەىىنتدىڭ

  دې  -سەن كەۈ ەى  ن بى   ۋە  ژەت كتىنى   كەس ىڭ ەشت  -

مۇسااااتەقى  ىق ھەركەۈ ى  ىۇ  -ۈى الىاادن چو قۇر بى  ئۇ  ۈاادرۈىاا 

رمسااااالر بدر دىنااااى    دلجى لىشااااى  ھەركەۈ ى  ىىزى  بدر ، كتپەي  

 ا بدشاااقد مۇساااتەم ى ە ئد الشاااالر د قدر ادى، كتچ  بى ەن بدساااتۇرد 

، رايۇىالرد    قدرشااى ىق ھەركەۈ ەرمۇ بىزىىڭ ى ەك ئېاى  ئەمەساا ەن

ھد    ۈتركىەىىناتدىاد يۆۈ ەلگەن رمس ئدرمىژىناىڭى  سادى  ھىندپنىز 

كتى ق لتك -كېچە، ئۇالر پتۈتن كتچىڭ  بىزگە قادر تىۋاۈى م، كتپەيا  

 ،تپەيتت ۈىڭىتىش ھەركەۈ ى  ڭ  ك-چادرالشااااڭ  كتچەيتى  ئدىتۇرمش

ۈتركىەى ەرد ن بولادن ئدققۇن ىۇپۇسااالرى  بدشااقۇرمشااڭ  بەكال چى  

شااااۇىىاا  بى ەن باادلىالرىىاا  مەساااائۇل رايۇى ى     ، ۈاۇۈىۋالاا  

پادئادلىژەۈ ى   ۈوسااااقۇى ۇققاد ئۇچ اپ سااااەن كىتىا  ئۇ مىااد قدلىد  

 .  ھەمىىىىز ئدئى ىگە يېاى  مق

  اۈى م؟ئۇى اقتد ۈەش ىالۈىىىزىى  ئەھۋال  قدى اق بۇلىۋ -

ئۇالرىى  ، ھەر قديناااا  جديالرد    ئە الى  ىىز يەىە شااااۇ پېت  -

باادلىالرى  ۈۇۈۇپ ۈۇرماادق ۈەس ، جە اگىاۋارلىاقا  ياۇقاادلااىڭ  يوق

 ھدي ، ئۇالر پەقەت ساد د سادقالپ لىۋ ڭ  چىش ەپ ۈۇر  م، بولىۋاۈى م
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سااەن كەۈ ەى  ن كېژىن ، دەي  ادىال بولناادق ئدسااتدىىگە ۈېتىژ م بۇالر

شااااۇ سااااەۋەپ ىاا  ، قىى ىق ئىشااااىاااد بەك كتچەپ كەۈت رمسااااالر مۇ

ز بى، ۈەشااا ىالۈىىىزىى  پدئدلىژىت  بى  ئد  پدلەچ ھدلاد چتشاااتپ قدل  

يېڭ  ئە ا ۈەرەقق  قى اا مرمشااااڭ  ۈوىتىتىاا  كوىااد ئە االر ااد ۋاقتىڭچە 

ۋە  ژەت بىزگە ئىزچىل پدي  نىز . ۈۇرمشاڭ  ئۇقتۇردمق ساتكتت قى ى 

كتچىڭى  بدرچە بىزى  ۈدرمدر قى  مق دەپ  رمسالرمۇ، بولۇپ كى ىۋاۈى م

ھد    ، ىەلق بۇ ئىاۋا د ئد راق ئىشااىڭى  قدل  ، جدر سااې ى  يترقي م

 . ۋە  ژەت ىىنبىي ۈىڭىچ ۈۇرمدقتد

 ىەلقىىىزىى  ئەھۋال  قدى اق اق؟ -

قدرشاااى ىق ھەركەۈ ەرى  پتۈتى ە  ئۇقۇمۇشااا ۇق يدشاااالر ئې ى   -

 ىقالر قۇرسىق  ۈويادىاد شتكى   شاەھەرد    ئوۈتۇرا يدشا، بې  ۋاۈى م

 د ڭڭ  ھەقىق . قى ى  مەسچى  بى ەن ئۆ  ئدرلىقى ا مى   الپ يترقي م

قدىۇىنىز يەر ئدست  د ڭىي مەكتەپ »ئۇلىىدلى  ىىز -چتشتىى  ادن مولال

د گەن ۈترلتك بەۈڭادمالر بى ەن ۈترمى ەرگە قادمدلىدقتد يدك  « ئادچقادن 

سااااەھ االرد    -يېزا، رملىدقتدمەسااااچىت ەرد    ۋە  پىنااااى  ن قدل م

ر ئۇال ،د ھقدىالر د كەلناااەك ئۇالرى  كدلتە مول ىالر ئۆ  قۇلىاد ئې ىۋال  

پ مولال بتگتى  قۇپۇ، ۈېىىتىاد  قى ى م-مول ىڭىا  د گىڭىڭ  ئېىىتىاد 

قدر ڭ  -ئۇالر ئدق، ئۆ  ئدۈد الرى  ۈتۋرقك ە بد الپ راساد سې ىڭالر د نە

ئى    ۈدل ، ر   ادن دەر جىگە بدرد سااترقشااتترمە  ئۆ  ئدۈىنااىڭ  ئۇ

سااااىتدلىن بى ەن  پۇلااد سااااېتى اادن كادلتە مول ىالر مىھ اپتاد ئولتۇرمپ

 . . . ىى  شوۋالر د مەىپىي دمئد قى ى  يترقشىەكتە

ھېچقىناااا  يوق ، دە-د ىەك مۇساااا ىۋا كت  ڭ  بىزگە ۈى ىۋاپتۇ -

ەسااا ى ىىىز چىقدر دن قدرار ڭالر ۈو  ا بۇپتۇ بىھۇدە بەدەل ۈتلىى، ئۇكدم

ئدل  ىىزد    ھەپتە يېاىن ئېچى  بە   ئىشااااالرى  قديتى  ن  ،كى ەك

 !بدشالي  
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قول ى  م قىچىشااى  ىەىجى  ىڭ  ، بولنااد شااۇى اق قىالي   ئدكد -

 !دات بېنى  كەۈت 

چو ال ئددەم بولۇپ -قدر ناااادم يىگىت ەرچوپ، ھە راساااا  ئۇكدم -

ى  ئۇالرى، بدققىن كۆ  ى ە بدشاقىچە ىىژدل ى   بولناد ئۇقۇشۇپ، قدپتۇ

 .  يېشىىۇ بى  يەرگە بې    قدل  

 . ۈى الىدن ئدكىنىڭى  گىپى  ن ىىجىل بولۇپ كەۈت 

بۇ گەپڭ  بىز سااااەن يوق چېاىڭ ا ئدلالقدچدن د ژىشااااى  ، ئدكد -

دەپ كتلا   ۈى الىادن ئادكىنااااىڭى  گىپى  ن ىىجىل  -. . . بولاادن

 .  بۇلادن ھدل ا

ل   پدشااشاادىدن ئۇكىنااىاد دەپ كت -كۆ  ى ە ساادن بدرمى ەن؟  -

 .  ئۆرقلتپ قدراپ

ئۇ ۈو ۇرلۇق  ەم ، بىز ئى    يولڭىاا  بى  ڭ  ۈاادلالپ بولاا مق -

 . . يىىىگىن

 . . . د ىەكچ  بولاىڭى  -

ڭى  بۇ يول، بىزىى  بۇ ۈو ۇرد    پى ى  ىىز بى  يەرد ن چىقت  -

بىز گەرچە ، ھۆرلتك يۇل -بى   مۇھەببەت يۇل  يەىە بى   ئەركىڭ ىاا 

ا قې ىن قدرد، تىم بولناادقىۇ ئدلالھڭى  قۇد   ت  ئەر بولۇپ ۈترەل مقيى

يادال ئاديادق ۈىتى ەپ ماد ادن كتى ى  ىىزدە ئۇلۇغ ئدلال  سااااىڭ  بىزگە 

ھدال بتگتى   يدىش  كتىڭ  بەرگەن ئدلالھڭى  يۇلىڭ  ، ئۇچ اشاتۇرد 

سااااىڭى  ى مىزى  -ئۆ  ىىزىىاا  ئەرلى ىاا  ن ۈېڭىاا  ئاادىااد، ۈاادشااااالپ

ۋەۈەىڭ  يدۈالر د ۈدشااااالپ بى  ش سااااىڭى  ،   كىچىشقو  اشااااتىن ۋا

بىز ۋەۈەىڭى  ، قۇرئادن ۈۇۈقادن ئەركەك ئىڭى ى  ڭااد ىدس ئەمەس ئدكد

 !بدي  قىڭ  كۆرمىگىچە ۈو  قى ىدي  ادىاد قەسەم ئىچىشتۇق
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 . . . بۇ بولىدپتۇ ئۇكدم -

قەپە دە  ،بىز ئدلالقدچدن ۈدلالپ بول مق، بىزى  ئەپۇ قى اىن ئدكد -

پەسااڭى  قۇلى  ن ىدن ، يىگەن گۆشااتڭ ھېچڭىىە ۈېتىىدي   ەن ۈۇرمپ

بىزىى   ئې ىا  يىگتچە ئادچ ىقتاد ئۆلگىڭىا  مى  ئەۋ ەل ئەمەسااااىۇ؟!

-ئدىد، ھەقىق  ىۇشاااادل ىقىىىز جەيڭىىاد  بى ەن قې ىچڭىا  ئتسااااتىا ە

 !قۇلى     كىشەى ەرى  پدچدقالپ ۈدشالشتد ئدكد-سېڭى  ى  ىىزىى  پۇت

-ۋەۈەن ئىشااااقىاا ا يترەك ەر قاادن، ئۇكاادمد گەى ى  ڭاۇ ۈو  ا  -

جادراھەۈڭ  ئېاىز ئادل مرمىاىچە ئد   ق ئد اب  پتۈتن ، يى  ڭااد ۈولا  

ۈىگ  پەساااا ەرىى  ، بۇپتۇ سااااى ەرى  قولاليىەن، ئە ايىڭڭ  قىژڭدي م

ئدل   ا مۇرۈەد بولۇپ مە لۇمالرچە مى  يىل يدشاااىادى  ن كترە ئەركەك 

ساااى ەرد ن پەىى لىڭىىەن ، ەلبولۇپ بى  كتن يدشاااىاىڭىىىز كۆپ ئەۋ 

 !ئۇكدم

 .  ئى  ەي ەن ئۇ من پدرا  ىشى  ئدى  ن ئۇىالپ قې ىشت 

-ئەۈىناااا  ئەۈتىگەى  ن بدشااااالپ پدشااااشاااادىدن  اۋمۈڭى  ئىش

يىگىت ەرگە ۈدپشاااۇرمپ قۇيۇپ ۈى الىدىڭ  ئەگەشاااتترقپ  كتشااا ى  ڭ 

قۇلىق  ئۇ من ، شاااەھەر ئىچى     مۇىدساااىۋەۈ ى  ئۇقۇمۇشااا ۇق  ات

ساااادقچ  ئۇرمى ى       ۈۇىۇش بى ىشاااا ەرىى  –ھەربىي ، كىشااااى ەر

 ،پدشاشدىدىڭى  ئدستدىى     ئىڭدۋ ت   ور ئى  ، ئدل  اد سادالم بدرد 

بولۇپىۇ ئۇىىا  يادىچۇقى     پۇل  رمس ھدكىىىژەت قدۈ ىىى ا ئۇىىڭاد 

ۈتۋ ڭ  ساادقچ  ئى ار نااىڭى  . ئىڭدۋەت ئدۈد قى ادن ئى  -بدشااقىچە يت 

قى سا  شاەھەر بدشا ىقىاىچە ئۇىىڭاد ىۇشدمەت بدشا ىقى  ن ۈدرۈى  يۇ

پادشااااشاااادىادن بۇ ئادچ ۆ  ئەمەلا ارالرى  ئۇب ان بى گەچ ە ، قىالۈت 

 ،ئۇالر ئەمى ىژەۈتە دۆت، بۇى  ۈىقىاا  ۈۇراۈت -ئۇالرىىاا  قاادىىاااد ئۇى 

 ۇرمرسااااىز ئددەم ەر بولادى ىق  ئتچتن ئد راق بدي ىق ئتچتن -ۋ ج ان 
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ۈ ى  ەرى  پدشااشاادىدىاد قدل مرمد  ھدكىىىژەت ئىچى     بە   مەىپىژە

 .  دەپ بى ەۈت 

پدشااشاادىدن شااۇى اق قى ى  بى  ھەپتە يۇقى   ۋە ۈتۋەن قدۈالم ا 

ھەپتى  ن كېژىن . ئې ى  بدرد « ساااادئەت   ژادر ت -ساااادالم»يترقپ 

 اۋمۈتى   مەىپىي يەر ئدساااات  ئۆي ە ۈەشاااا ىالۈڭى  جى د ي يېاىڭ  

ەۈتە ئددەم  ەبەردەساااا  يۇمىالق ئتسااااتەلڭىا  ئەۈ اپىا ا ي، ئېچى ا  

پدشاشادىدن ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  ئدۈدمدى ىق ستپىت  بى ەن . ئولتۇراۈت 

 :سۆ  بدش ى  

دې   پدشااااشاااادىدن جى د ي ۈتسااااتە قدلادن ئدلتە  –يىگىت ەر!  -

بىز بتگتن ۈتركىەىىنااتدى     رمس  –يىگىت ە بى مۇبى  قدراپ چىقى  

ن ۇلۇش ستپىتىىىز بى ەمۇساتەم ى ىناىگە قدرش  بدشالمچ  ۈەش ىالت ب

مۇس ىۋا ۈتركىەىىنتدىڭى  مۇقى ىقىاد بدشقىچە ، بۇ يېاىڭڭ  ئېچىۋاۈىىىز

ئۇالرىىاا  ىە    اا ە ۈتركىەىىنااااتاادىڭىاا  ، كۆ  بى ەن قاادراپ كەلاا  

مۇقىى ىق  باادرلىق سااااوۋ اا  مۇسااااتەم ى ە رايۇى ى  ڭىاا  مۇقىى ىقىڭ  

 ور مەب ە  شااۇ سااەۋەپتىن ئۇالر مەركە  مدلىژىنااى  ن  ،بەلگى ەي   ەن

يەىە بى  ، ئاادج  تىاا  ھەربىي ۋە ساااااادقچ  كتچ ى  ڭ  كتپەيتىپتۇ

مۇ ۈتركىەىىنااااتاادن «ك گ ب»ئىشااااەىچى ىاا  ىەۋەرگە قاادر ااادىاا ا

 ،ۋە  ژەت ىدھديىت  كەس ىن، مەساى ىناىگە جى د  قول ۈىقىدقچىىىش

لې ىن چديدىڭى  ، ىى  شااااوۋ ۈەىىتتىن چتشااااتش ئدل   ا ۈۇر ۋاۈى م

رمسالر ئە ەل  ن دمىژد ۈترك ى  گە   ژدى ەش ى  ، بدلىن  يەىىال چديدن

مدىد ، بىزمۇ ھەم ئۇالرد ن يادىشااااى ىق ۈادمد قى ىديىىز، قى ىا  كەلا  

مۇشااۇى اق جى د ي ۋە  ژەۈتە ۈترك ەر ئىتتىپدق  ىېىە قى ىشاا  كى ەك؟ 

بۇىى  جدۋاب  شاۇك  قدىۋور ئىنتىبى اۈالر بى ەن بولادن كترەشڭ  بى  

بىز ۈتركىەىىنااااتدن مۇسااااتەقى  ىق ، كى ەكمىڭۇۈىۇ ۈوىتدۈىدساااا ىق  

ھەركىتىڭ  پتۈتن سااوۋ   مۇسااتەم ى ە رايۇى ى  اد ئدى  ن ىەلىقئدرا د 
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بۇىىاا  ئتچتن ۈەشاااا ىالۈىىىز بۇىاا  ن كېژىن ، ۈۇىىتىشااااىىىز كى ەك

بى  ڭچىناااا  ، مۇىاا اق ئتچ ئىشااااڭ  مەرگە  قى ىاا  ھەركەت قى ىاا م

-ورىىاد قەرەل ى گېز تڭىا  ئ، ۈەشااااۋ قادت پادئادلىژىتىڭ  كتچەيتىىىز

ن  ئى  ىڭچى، قەرەلناىز ۈەشاۋ قدت ۋار ق  ۈدرقىتىشاڭ  ئدسدس قى ىىىز

 ،يىتىشااااتترقش ىىزمىتىڭ  چى  ۈتۈىىىز-ئىزبدساااادرالرى  ۈەربىژەلەش

باۇىىاڭاا ا ئاوۈاتاۇرا مەكاتەپ ئاۇقاۇ اۇچىا ىا   ۋە ئاوىۋ  سااااىتىاا  

  ئتچىڭچىناا، ۈەشااۋ قدۈڭ  كتچەيتىىىز-ئۇقۇ ۇچى ى  اد بولادن ۈەربىژە

ىىىز   ىىڭىاد دەساانااەپ ۈۇر دن ھەرقدى اق رمس پۇق اسااىڭ  ئۆ  ۋەۈىڭ

 .  ۋەۈىڭىگە قديتۇرمشقد ۈى  شىىىز

ې ىن ل، بىز بۇ ۈو   نااى ا بۇرمىىۇ بى  قېتىم بديدىدت ئىالن قى ادن

ىن  قىنق، ئۇالرىى  پۇق الى  اد قول سې ىشقد د گتدەك رايىىىز بدرمى  

، كتشااااڭ  ىاادلىىىاا مقبىھۇدە قاادن ۈت، بىز يۇمشاااادق قول ۇق قى اا مق

د گەن قادلپدقڭ  « ۈى ورچ »ئەكنااااىچە مۇساااا ىۋا بىز ۈتركىەى ەرگە

 ،ىدلىادىچە قى    ۈدشااا ى  ، كىژگت قپ ىدلىادىچە ۈترمى ەرگە ئدل  

، ئەمى ىژەۈتە ھەقىق  ۈى مرچىالر دەل مۇساااا ىۋا ھتكتمىتىڭىاا  ئۆ  

  قادرايا  اادن بولناااادق بىزىىا  ۈەق    ىىزى  ئۇلۇغ ئدلال  پتۈىە  بى

ىەلقىىىزىى  بد    يۇمشااادق ىق  ئدىى   . قدىچە قدىۋۇر بەلگى ىۋېتىپتۇ

 چىش ىگەىڭ ، ھدلاد ئەكى ى  ۈدشا ى   ۈترمەىىناتدىڭ  مدىد مۇشاۇى اق

ئەم   ھەمىىڭ  ئدلالھقد ، ۈەپ ەىڭ  ۈىپىش كى ەك، چىشاااا ەش كى ەك

 . . . سەۋ  ىىڭىۇ چې   بدر، قويىديىىز

ئدساادساا ىق  ەربىڭ  ئۇالرىى  بۇىى  ئتچتن دەساا ەپ   بى  يى  ا 

سادقچ  قىنىى ى  اد قدر تىىىز شۇى اقال رمس پۇق الى  ڭى  بۇ -ھەربىي

 ،بى  يىل ئىچى ە ئۆ  ۋەۈىڭىگە قديتى  كىتىشاااىڭ  ۈەشاااەببۇس قى ىىىز

ئۇىا  ن كېژىڭىۇ ئۆ  ۋەۈىڭىڭ  ۈادپادلىىادن ھەرقدى اق رمس پۇق اساااا  

نااااۇن ئون سااااەك ىز مەي   ئۇ ھەربىي ۋە ياادك  ئااددەۈتى   پۇق ا بول
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يدشااتىن يۇقۇرالرىى  ھەمىىناا  ۈتركىەىىنااتدن   ىىڭىاد قدى ىق بەدەل 

  . . .!ۈتلىش  كى ەك

پدششدىدىڭى  يېڭى  ۈۇر دن كت    ن ئدجديى  بى ىىل قەۈئى ى  

يىگىت ەر ئە ەل  ن پدشاااشااادىدىڭى  ، ھەم ۋەھشاااى ى  چىقى  ۈۇراۈت 

 .  بۇى اق  ە ەپ ە كەلگىڭىڭ  كۆرقپ بدقىىادن ئى  

يېاىن ئى    سادئەت ئەۈ اپى ا داۋام ىشاى  ۈەش ىالۈڭى  بۇى  ن 

كاېاژىڭ   ىىزمەت ىىشاااااادى  ۋە بە   يېڭ  ھەركەۈ ەرىىاا  قەدەم 

 .  بدسقۇچ ى   ئوۈتۇر اد قۇيۇل  

شاۇى اق قى ى  ئۇالر يېاىڭ ا مۇ اكى لەشا ىڭ  بۇيىچە ئەۈىنى  ن 

قىڭ  ئى    بدشاااتد ئۇالر ۈەشاااۋ قدت ۋار ، بدشاااالپ ھەركەۈ ە ئدۈالى  

ئۇىىا  بى   كەڭ ىەلققە ئې ىاا  بې   ااادن ، ىىال مە مۇىاا ا ۈادرقاادۈت 

ىى  بدشااالمچ  بولۇپ «ۈترك ەر ئىتتىپدق »ۈەشااۋ قدت بولۇپ ئۇىىڭ ا 

رمس ئىناااتىبى اۈ ى  ڭى   ملىىىاد قدرشااا  ئد اۈ ىق ھەركىتىڭ  قەۈئىي 

ۈتركىەىىنااااتدن ىەلىقىڭى  ئۆ  گە يېقىڭ  ن ، ۈوىتادۈىادي  ادى ىقىڭ 

يەىە بى  ۈەشاااۋ قدت بولناااد . مدسااا ىشاااىشااا  مۇراجەت قى ىڭادن ئى  

پاتۈاتىا ە  ئاوۈاتاۇرا مەكتەپ ئۇقۇ ۇچى ى   بى ەن ئوىۋې سااااىتىاا  

ئۇقۇ ۇچى ى  اااد قاادر تى ااادن بولۇپ ئۇىىڭاا ا ئاادساااادسااااەن ۈتركىەن 

يدشاا ى  ڭى  ھد   د ن بدشااالپ ھەرىىل ۈەشاا ىالت ۋە ئۇيۇشااىىالرى  

ئددالەۈنااىز ھدكىىىژىتىگە قدرشاا   قۇرمپ رمس مۇسااتەم ى ىچى ى  ڭى 

ئىناااژدى درلىق روھىڭ  يىتى  قرقشاااڭى   ۆرقرلى   ئوۈتۇر اد قۇيۇلادن 

 .  ئى  

بۇ ئى    ىىال ۈەشااااۋ قادۈڭى  ئىچى ە كېژىڭ ىنااااىڭى  ئتىتم  

ئۇقۇ ۇچىالر مەي   ئۇالر يدشااااتد كىچى  ، ھەقىقەۈەن  ور بولادن ئى  

  ئۆ  ئدل  اد ىۇر ۇن يدك  چوڭ بولنااااۇن ئۆ لىگى  ن ھەركەۈ ە كى ى
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ۈەشاااا ىالۈىڭى  بەدەل پۇلىڭ  ، كىچىا  ۈەشاااا ىالۈالرى  قۇرمشاااات 

مەكتەپ ەرىىا  ۈدم ى  اد ۈترلتك ۈەشااااۋ قدت ۋاراق ى  ڭ  ، يېاىشااااىت 

سااااادقچ  ۈەرەپىۇ ىۇر ۇن ئۇقۇ ۇچىالرى  ۈۇۈقۇن قى ىاا  ، چاادپ ىاا  

مەكتەپتىن ئاادي   ااادىالر يەىە ، كتپتىچىنااااىڭ  مەكتەپتىن قو  ىاا  

   .لىشى  رمس ھدكىىىژتىگە قدرش  پدئدلىژەۈ ى  ڭ  ۈوىتدۈىى  بى 

، بۇ ىىال ئاد اۈ ىق ھەركىتىا ە قىزالرىىڭىۇ رول  بەك چوڭ بول  

مۇسااا ىۋا ىەلق ئۇىۋ  ساااىتى ا ئۇقۇي  ادن ىدلى ە ئىناااىى ى  بى  قىز 

ئدستدىىگە قديتى  كى ى  يىگدىە  ئۇقۇ ۇچ  ئۆ  ڭى  ئۇقۇشاىڭ  ۈدشالپ

ۈەىەل ۇساااا  بى ەن ئۆ  ئادلا  اد ىۇر ۇن « ىناااا ئۆلتم ئەلچ»ھادلا ا 

ىدھىژى ەرگە بې    –ھەۈتد يى اق ۋ اليەت ، ۈەشااۋ قدت ۋار ق  ۈدرقدۈت 

شااااۇ يەرد ا ا  ھەدد اا  ان ئېشااااىاا  كەۈ ەن رمس ۋە ۈتركىەن 

گېز ت ەرىى  بدش سىتۇى  -گېز  ، ئەمەل ارلى  ڭ  ئۆلتترقپ ۈدش ى  

ۈدمالر د -ۈادم، لا  ىىا  ۈۇۈۇش بۇي  ق  بى ەن ۈو«ئتلتم ئەلچىناااا »

ئۇى  ۈۇۈۇپ بەرگتچى ەرگە يدك  ىەۋ   ڭ  ، ئۇىى  سااتر ت  چدپالى  

 ڭىۇ ىىڭ ى «ۋ الد ىى »قى اۇچىالر د بى   ى  ادن مۇكدپدت ئى گى     

-ىەلق ئىچى ە بۇ قىز ۈو   نااااى ا ۈترلتك ئەپناااادىە، ئېشااااى  كەۈت 

 . . . ر ۋايەۈ ەر ۈدرقى ىشقد بدش ى  

ۈترك ەر »لىاۇچ  ئەسااا ەرلەرى  كتپەيتى  روساااالر قديتى  ن چدر

ئى گى   ئدساااتدىە ،  د بولادن ھۇشاااژدرلىقىڭ  ئۆساااتترد « ئىتتىپدق 

كۇچىنى ا يىگى مى  ن ئوۈتۇ  د قەدەر قۇرال ىق ئەس ەر سەپ ە ۈىز  ى  

ئەم   ى تە ، كويالرى  ئدي ىڭدۈت -پىژاددە ھدل ا كتى ە ئى    ۋاق كۇچد

ئەل ى تىن -شاااىڭد ھەر بى  گە قى  قساااەك ىز ھەربىي مد-بولناااد يەۈتە

كويالرى  كتىاا ە ئتچ قېتىم -قۇرال ىق ئەساااا ەرلەرى  سااااې ىاا  كۇچااد

بۇ چدرلىاۇچ  مدشاااىڭىالر يول ا مد ادى ا يول     . ئدي ىڭى  ادن بول  

ئۇال الر چۇقۇم يولڭى  چېتىگە چىقى  -ھەرقادىا اق ئاددەم يادك  ھادرۋا
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بى  قېتىم .  شاا  كى ەك ئى  ئۇالر كەۈ تچە جىم ۈۇرمپ ئۇالر د يول بى 

يەۈتە ياادشاااا ىق بى  كىچاا  باادال بى ىەسااااتىن يەرد ن بى ۈاادل قۇىاادق 

مدشىڭ     ، مەد  ىڭ  ئې ى  ئەسا ەرلەرىى  مدشاىڭىنااد ئدۈقدن ئى  

رمس ئەساااا ەرلەر بۇ كىچىا  بادلىاد ئوق چىقى    ىە  مەي اى ا ئۇى  

 . . . ئېتى  ۈدش ى  

 .  ج ئدل  ۈە نىزلى  بدر دىنى   ئەۋ ،  ملۇم

ئدلەم ۈۇىۇردەك ئىناناىادن بى  كتى  ئدساتدىە كۇچىنىڭى  شىىدل 

ى  كىژىىىڭ، ۈەر پى     قدر دي ىق بى  يول ا ئوىشااادش كىژىم كېژگەن

دەپ ىەت بېنى ادن بى  « ۈد   ىق ئىشاچىنا »كەيڭىگە رمس يېز قى ا 

قدىچە ئددەم رمسااااىژى ە ئىشاااا ەىگەن كىچى  ۈىپتى   ئوت ئتچترقش 

ن يەۈتىڭ  يولڭى  گى ۋ گى ە ۈوىتۇۈۇپ قۇيۇپ يولڭى  مدشاااىڭىناااى  

 ئى    چېتىا     قادر اد  دەرەى ى  گە بېنااااىم بى ەن سااااۇ چېچى 

قىز  ق يى   بۇ مادشااااىڭىالرىىاا  شااااوپى   يول . ئۇالرى  يۇيىۋاۈادۈت 

، يادقىنااااى       ڭڭەت دەرەى ى  گە ئۆ   چىقى  سااااۇ چېچىۋاۈدۈت 

ۇىى  ئتسااتىگە ئۇالرىى  چدچ ئ. مدشااىڭى ا بدشااقد ىىزمەۈچ  يوق ئى  

پدسۇىىىۇ  ەلىتە بولۇپ چى ايى  ن ۈتركىەن يدك  رمس ىقىڭ  بى گى ىىۇ 

 .  بولىديتت 

شاۇ چد  ا قدۈدر ۈىز  ادن ساەك ىزداىە چدرلىاۇچ  ھەربىي مدشىڭد 

ۈد   ىقچ  مدشااىڭىالرمۇ ، ھەيۋەت بى ەن ىدھديىت  ئدسااتد مېڭى  كەل  

  ئەسااا ەر مدشاااىڭى ى ىى  ئۆۈتپ قدر ديالر د ساااۇ پتركتشاااڭ  ۈوىتىتى

لې ىن چاادرلىاۇچ  ماادشااااىڭااد ۈااد   ىقچ  ، كىتىشااااىڭ  كتۈتپ ۈۇرد 

چتى   ئدل   ۈەرەپتە ، مادشااااىڭىالرىىا  يېڭىااد كى ى  ۈوىتدپ قدل  

مۇس ىۋا شەھ  ڭى  مدشىڭد ىۇمۇر      چوڭ ۈىپ ىق بى  يتك مدشىڭىن  

لىاۇچ  يولڭىا  ئوۈتۇر نااااىا ا سااااىڭاديدن ۈوىتدپ قدلادن بولۇپ چدر

 .  ھەربىي مدشىڭىالر يولڭى  قدلادن بوش يەرد ن پدۈىديتت 



403 

ئدل       ھەربىي مدشىڭى  ن ئدچچىق  يدمدن بى  ئەس ەر چتشتپ 

ئۇ  ،مدشااىڭى ا شااوپۇر كترقىىەيتت ، يتك مدشااىڭىنااڭى  ئىچىگە قدر   

بى  ىىىى ەرى  دەپ كورو شااااىاا  ماادشااااىڭىڭ  ئوت ئاادلاا مرمپ ياادىاااد 

ئااد اىچە شااااەھەر ، ڭااد ئوت ئاادلىىاا  ماادشااااى، ۈاادرۈىاادقچ  بولاا  

ۈد   ىقچى ى  ڭى  سااۇ پتركەي  ادن مدشااىڭىناا  گترقل ەپ ئوت ئې ى  

قو اۇ دەك قىىى الشاااقد بدشاااالپ چدرلىاۇچ  ھەربىي مدشاااىڭىالر بى ەن 

 . . . روبى م ئۇدمل ىشى  ۈەيژدر بول  

ھې ىق  ۈد   ىقچىالرىى  ، بى  پتشااااتەك چې ىڭاادىا ەك قى ىۋ   

  ئوت ئتچترقش مدشڭىنى     سۇ پتركەي  ادن ئى    كىچى  ۈىپتى 

ۇدمل ئ مىتى چە ئۇ مى ۇقتى   ۈۆمتر ۈۇربى  ن بىڭز ن پتركتلتپ چىقى 

 ،چدرلىاۇچ  ھەربىي مدشاااىڭىالرىى  ئتساااتىگە چېچى ىشاااقد بدشااا ى  

-سااااى ىڭۇت ئىچى ە بۇ بىڭز ڭڭى  ئورىىڭ  ئوت يدلقۇى  ئىگەل ەپ ئون

كۆ ى  يۇمۇپ ، پتركتلتشااا ە بدشااا ى  يىگى مە مېتى  ىې  ناااىاد ئوت 

ئدچقۇچە بى ال ۋاقىتتد ساااەك ىز ھەربىي مدشاااىڭىناااڭى  ئتساااتى     

-قىژد، قۇيۇق ئوت ۈۇۈۇشااۇپ كەۈت  ئەساا ەرلەرىى  ھەمىىنااىگە ۈەڭ

چىژد بدشا ىڭى  پتۈتن بەد ڭىگە ئوت ۈۇۈىشى  كەۈ ەن ئەس ەرلەرىى  

مد ىد  -دىەچچە قەدەم مد ، مدشاااىڭى  ن ساااەك ەپ بدقت  بى  قىناااى 

ئتلتك ئەساااا ەرلەرىىاا  -يەردە يۇمى ىڭىاا  كادۋاپ بولۇپ كەۈ ەن چاادال

 مدشاااڭىالر ھەربىي، بەد ڭىگە قۇيۇق بىڭز ن ئتساااتى ەپ چېچى ىۋەرد 

بى ەن رمس ئەساااا ەرلەر ئوۈقد چتشاااا ەن رە  ڭ ە ئديد  ەك پۇرقى اپ 

 . . . كتيتش ە بدش ى  

   ئوت ئەساا ى ە پدشااشاادىدن مۇساا ۇۋا د بې    بۇ كىچى  ۈىپتى

ئوت ، ئتچترقش مدشاااىڭىنااا  بى ەن يتك مدشاااىڭناااىڭ  ساااېتىۋې ى 

يەى  سااۇ ، ئتچترقش مدشااىڭىناااد ئد راق ئۆ گەرۈىش كى گت گەن ئى  

 يې  ىىاد بىڭز ن قدچىالپ بىڭز ن، ۈۇ ىڭ  ئى  ىگە ئدي    يې  ىىاد سۇ



404 

پتركتيا  اادن ۈۇربىڭ  ئۇ من ۈۆمتردە يدساااادۈقۇ مش ئدرقى ىق ئوۈڭى  

ت چاادچقۇچىڭىاا  ئۆ  گە ۈۇۈۇشااااۇپ كىتىش ىەۈى  ڭىاا  ۈو اااد ۋە ئو

 .  ئدل  ڭ  ئدلادن ئى  

بۇى اق كتچ تك بېنااااىم بى ەن چېچى ادن بېڭىز ڭاد ئوت يدققدى ا 

چېچى ادن ، ئوت ئادلا   اپ بىڭز ن چېچى اادن مەىبەگە ۈۇۈادشااااىديتت 

بىڭز ڭڭىاا  مىقاا ار  بەك كۆپ بولااادچقااد بۇ ىىاال ئوت پتركەلگەى ى   

 . . . سە شۇ ھدمدن كتيتپ كتل بولۇپ كىتەۈت ھەرقدى اق ىەر

مىڭۇۈقد بدرمىادن ۋاقى  ئىچى ە سەك ىز مدشىڭى     ۈەيژدرلىقىنىز 

، ۈۇر دن ۈۆۈژت د ن ئدرۈۇق رمس ئەساااا ى   كتيتپ كتل بولۇپ كەۈت 

ھې ىق  يتك مدشىڭنى     رمس ئەس ەر بۇ كدرامەۈڭ  كۆرقپ مدشىڭ  ن 

ۈدمدششدى  كۆرقپ ۈۇر دن كىشى ەر لې ىن بۇ ، ئدل   اپ چتشاتپ قدچت 

ۈۇپ  ئدر نااى  ن ئدپئدق ساادقدل بى  بۇۋا  ھدسااىناا  بى ەن كتچىڭى  

ئەس ەر ئى    يۇمى ىڭى  يەىە ، بدر چە قېچىۋاۈقدن ئەس ەرى  پۇۈ ى  

يدى     قەىەىى  يېڭى ا ۈۇر دن ىدم ، ئورىى  ن ۈۇرمشقد ۈەمشى ىۋ   

دلتىڭ  كتۈترقپ يتگترقپ سىىىز قدسندپ گۆش پدرچىالي  ادن كىچى  پ

دەپ ۈوۋلىاىڭىچە قاادچقۇن ئەساااا ەرىىاا  « ئاادلالھۇ ئەكبەر»كى ىاا  

 . . . بېشىڭ  ۈىڭى  ن جۇدا قى   

ھۇياا  د گتچە يەۈتە ۈااد   ىقچ  شااااەھەرىىاا  شااااەر ق -ھااديڭ 

باادشااااتااد بىڭز ڭ  ۈۇلۇق ، ۈەرەپىگە قېچىاا  كۆ د ن  ااديىاا  بولاا  

رقى  ن گۆمبترلەپ ئاد-ۈتگىىىگەن ئوت ئتچترقش مادشااااىڭى ى   ئادرقاد

پادرۈ ىا   ئادرقىا  ن ھەربىي چادرالش مدشااااىڭى ى  ڭى  بى  قىنااااى  

ئەۈ اپتاد ۈۇر ادن ىەلق بۇ يەۈتە يىگىتڭىاا  ، پادرۈالشااااقاد بادشاااا ىا  

 . . . بدۈۇرلىقىاد ئدپى  ن ئۇقۇشت 

پدشاشدىدن قدۈدرلىق يەۈتە ۈد   ىقچ  شۇ يتگترگىڭىچە شەھەرىى  

     بېشى، بې    دېىىڭ  ئدل   سى ۈى     ھې ىق  كوىد ىوم اى ىققد
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ياادلااادن كېژىە چاادچڭ  ئې ىاا  ۈاادشااااالپ ئاادلاا  ڭئاادال ۈەيژاادرلىۋالااادن 

كىژىى ەرى  كىژى  ئتسااتىۋېشااىڭ  ئو شااىۋالادى  ن كېژىن يدلادن چدچ 

بى ەن ۈد   ىق ئىشااچى ىق كىژىىىڭ  كۆي قرقپ ۈدشااالپ دەرھدل  اۋمۈقد 

 .  يول ئدل  

پتۈتن سااوۋ   ، ىەىىنااتدنپتۈتن ۈترك، ئەۈىناا  پتۈتن ئدسااتدىە

ئەڭ ، ۈدر ۋتى   ئەڭ  ور ئدىتۇرمش. . . ئىتتىپادق     ز  ىگە كەلا  

شااااۇىاا اق قى ىاا  .  ور ۈۇۈقۇن قى ىش ھەركىت  باادشاااا ىڭىاا  كەۈت 

مۇسااا ىۋاىى  ۈتركىەىىناااتدىاد ۈۇۈقدن پۇ مۈناااىژىنااا  ۈېۋىىۇ يدمدىاد 

سااااادقچ  . . . ئەساااا ى  ي كتچ ەر يەىىىۇ كتپەيتى اا  ، ئۆ گەرد 

ئى لى   پتۈتن كتچىڭ  بۇ قېتىىق  ۋەقەگە قدراۈقدن بولنااىىۇ ھې ىق  دا

قادسااااناااادپڭ  قەۈ   قى ىشااااتىن بادشااااقد ھېچقدى اق يېڭ  ىەۈىجىگە 

 .  ئى  شەلىى  

پدشاشادىدن ئۆل ى ى  سدقچ  ىد ار تىڭى  رمس ئەمەل ار ڭىىۇ ئۆ  

سااادقىچ  ىد ار تىڭى  ىد   دەك ، چۆىتى ىگە ساااې ى  ئتلگترگەن ئى  

ەلاا ار پاادشااااشاااادىاادىڭىاا    ۋچە ئاادلتۇى ى  ڭ  دەپ ئۇىىڭاااد چوڭ ئەم

يېقىڭچى ىق قى ى  يترگەن يەردە بدشاااقىالر ئۇىى   اۋمۈىاد قدراشاااقىىۇ 

ىىاا  بۇ قېتىىق  « ۈترك ەر ئىتتىپاادق ». پاېاتىڭاادلىااديتت  ئەلۋەۈتە

 .  ھەركىتىىۇ ىدھديىت   ەلبى ى  بول  

ا قى ىۋاۈقدى  ئەما   ئۇالر ئى  ىڭچ  قېتىى ىق ھەركەۈ ە ۈەيژدرلىق

 :پدششدىدىڭ  مۇى اق بى  ئىش ئۆ  گە جەلى  قى ىۋال  

ياد  چى ىتىا  كت  كى  ش ئادل   ا ۈتركىەىىنااااتدىڭى  مەلۇم بى  

ۈد  ىق يېز نااى ا بى  ىىل ۋابد كىنااەلڭى  يەى  ىۇلى ا كىنااى   بى ەن 

ئااد   ااادن بى  قاادىچە كىنااااەلڭىاا  بااديقاادلااادى ىق  گېز ت ەردە ىەۋەر 

ە ۈدرمدق ى   كەڭ ىەلق ئدمىىنىاد بۇ ىىل كىنەلڭى  ساەھىژ، قى ىڭ  
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چتى   ، ئاادلاا  ڭ  ئې ىش بې ىى ى  ڭ   ور كتلەماا ە ۈەشااااۋ ق قى اا  

ىولى ا بى  ىىل جى د  ىدراكتى ى  يۇقۇم ۇق كېناااەل بولۇپ بۇ ىىل 

ۋابد بى ەن يۇقۇمالىاۇچىالرىى  بدشااااتد ئىچ  سااااترقلتپ چوڭ ۈەر ت  

ئدى  ن ىەچچە ساااادئەۈ ە قدلىد  گترقچ يۇ ادن سااااۇدەك ئدق كى ەۈت  

بۇ كېنااەل ئېاىزد ن يۇقى  ادن بولۇپ ، سااوسااىزلىڭى  ئۆلتپ كىتەۈت 

بۇ  ،ۈەركىۋ  ە مۇشۇ ىىل بدكتى  ژە بولادن ئىچىى ى  سۇالرى  ئىچىش

ىىاال باادكتى  ژە بى ەن بۇلااادىااادن يىىەك ى  ەرى  يىژىش ئاادرقى ىق 

 ئد   اۇچىڭى  چوڭىولى ا بدكتى يىن  بۇ ىىل كېنەل بى ەن . يۇقدۈت 

ۈەر ت  ئدرقى ىق ساااە  كۆكتدۈالر د يدك  ئىچىى ى  ساااۇالر د ۈدرقى ى  

 بۇ دەۋ  د   . ىەچچە كتى  ن ىەچچە ھەپتىگىچە ۈى    يدشااىژداليتت 

سوۋ   ئىتتىپدقىڭى  سەھىژە ئىش ى   ىې   ۈەرەقق  قى ادن بولۇپ بۇ 

 . ىىل ۋابدىى  ئدل  ڭ  ئې ىشقد ۈدمدمەن قۇربىت  يىتەۈت 

پادشااااشاااادىادن بۇ ىىل ۋابدىى  ئۆ    ىىڭى ا پەي ا بولادى ىقىڭ  

دە دەرھدل كىنااەل چىققدن ۈد  ىق -ئد الپ ئۆ  ڭى  پىالىىڭ  ئۆ گەرۈت 

 .  كەىتىگە قدراپ يول ئدل  

ئۇ ۈاد  ىق كەىتىڭىا  دوىتۇرىدىىنااااىاد يېتى  بدر دى  ن كېژىن 

قى  ن ئۆ  ڭىا  ئادسااااتادىىا     كىنااااەل ى ڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ۈدرمى

كەلگەى ى ىڭ  ئېژتىاا  بۇ كېنااااەل بى ەن ئااد   ااادن بىىاادرىىاا  چوڭ 

   .ۈەر تىڭ  بى  شىشىگە قدچىالپ كېچى ەپ ئدستدىىگە قديتى  كەل  

ئۇ كىتادپتد كۆرگىڭ  بۇيىچە چوڭ بى  داش قد اىاد گۆش سااااې ى  

شاااورپد ، شاااورپىنااا  چىققدى  ن كېژىن گتشاااىڭ  سااات قپ ئې ىۋەۈت 

ئتسااتىگە ىەچچە چى ەك كدال سااتۈ  قۇيۇپ  سااۇ ىادى  ن كېژىن ئۇىى 

ىدم ۈۇىۇم  ن ىەچچە يت ى  چىقى  ھەمىىنااىڭ  ۈد ا ئدرالشااتۇر دى  ن 

كېژىن ھې ىق  ۋابد بى ەن ئد   ادن كېناااەلڭى  شاااىشاااىگە قدچىالىادن 
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ئدى  ن يېگىت ەر ، چوڭ ۈەر تىڭ  داش قاد اىا     ئدرالشااااىىاد ۈۆكت 

ە يۆۈ ەپ ۈوۋ قىڭ  مەھ ەم بى ەن داش قاد اىڭ  قدرا اۇ سااااۇ ۇق ئۆيگ

 .  كتى ق  قۇيۇپ قوي  -يېپى  بى  كېچە

شاۇى اق قى ى  بى  شاىشە ىولى ا بدكتى  ژىن  كتپىژى  بى  داش 

ىاادۋادا بۇ بى  داش قااد ان ، قااد ان ىولى ا باادكتى  ژىنااااىگە ئااديالىاا  

بادكتى  ژە ۈۇپ  ئادسااااتادىە شااااەھى  ڭىا  ئىچىى ى  سااااۇ مەىبىژىگە 

ن شااااەھەر ىەلقىڭىا  بۇ ىىال ۋابد بى ەن ۈتكتلىا  اادن بولنااااد پتۈت

ئاادقىۋ ت  بەكىۇ ئېچىڭىشاااا ىق ، يۇقۇم ىڭىشااااىڭ  كەلتترقپ چىقى اۈت 

 .  بۇالۈت 

ئەمى ىژەۈتە ۈترك ەر ئىتتىپاادقىڭىاا  مەىنااااىت  ۈتركىەىىنااااتاادن 

  ىىڭىا     ھەربىي كتچ ەرگە قادر تى اادن بولاادچقاد پدشااااشاااادىدن 

ڭ ەي  ادن د ۋدىچى ىق كۆكتدت بى ەن ۈەمى–ھەربىژ ەر الگى  ڭ  ساااە  

بااد  نااااىڭىاا  رمس ىۇجااديىڭ  بى ەن ئاادلاا  ن ۈۇىۇشااااۇپ يېقىن 

بۇ رمس ىۇجديىڭىۇ پدشاشدىدىڭى  ، بۇرادەرلەرد ن بولۇپ قدلادن ئى  

سااااې  ق چېچ  بى ەن مۇكەمىەل رمس ۈەلەپپۇ م ااد قاادراپ ئۇى  رمس 

 .  يىگىت  دەپ قدرايتت 

د چى ىڭى  ھې ىق  داش قد اى     شاااورپىا بى  كتى  ساااەھەردە

ۈەيژدر بولادن ئى    مدشاىڭد يۇقى   ستپەۈ ى  ۈەرىەمەك د ۋدىچى ىق 

 .  مەي اىىڭى  ئدل   ا ۈوىتدپ رمس ىۇجديىڭاد ئۆۈ ت قپ بى     

دېاا    -قاادچى ىاا  ڭىزمۇ؟–باۇرادەر مەن د اگەىاا ەك ئۇراپ  -

د اۋاادىاچىا ىاق مەياا اىىڭىاا  ىۇجااديىڭ  بۇ ئەر ان سااااېتىۋالااادن 

 .  ۇشدل بولادن ھدل اۈەرىەمەك ەرگە قدراپ ى

 ،سىز ۈدپى ىادى  ڭىۇ بەك اق يۇيۇپ ۈد   ى  م، ىدۈى جەم بۇلۇڭ -

رگىز چدۈدق ھە، ئېژتقىڭىڭىز بۇيىچە دېز ڭۇى نىژە سۇيۇق ىقىاد چى ى  م
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 . دې   رمس يىگى  ئىشەىىچ بى ەن –چىقىدي م! 

ھەربىژ ەرىىاا  يىىەك ىاا  ۈااد   ىق ئۆلچىى  ، ياادىشاااا  بۇپتۇ -

بى  قېتىم چدۈدق چىقى  قدلند ھەمىىزىى  ئىش  ، ىق دە دىدھديىت  قدۈت

 مدقۇل ئەمىنە پۇلىڭ  كى ەر ئدي ا ئې ىۋې ى  بۇالم م؟، سۇ د چى ىشى م

بۇى  ن كېژىن مد د يت  بەرسااااىڭىزال بول   ، پۇلا ا چادۈدق يوق -

 !ىۇجديىن

بۇ كۆكتاادۈالرى  ھەربىي ، مەىاپىژەۈ ى ڭ  قاادۈتىق ساااااادقالڭ -

ىدۋادا بۇ ، ىا  مەيا اىىىا  ن چىقت  دەپ قادرايا مگاد ارمىا   ى ەر مىڭ

ئىشالر ۈېشىاد چىقى  قدلند ھەر ئى  ى ىىىزىى  ئدىى ق  ئۆم   ۈترمى ە 

 .  . .!ئتۈى م جۇمۇ

مەي ان ىۇجديىڭ  ئەر ان ئې ى  . ئۇالر شۇى اق قى ى  ىوشالشت 

قىىىەت ساااادۈى  ادن بۇ سااااود   ن ىۇشاااادل بولۇپ ۈەرىەمەك ەرى  

 .  ش ە بدش ى  ئدمبى  اد يۆۈ ە

پدشااشاادىدن  اۋمۈقد يىتى  بدر ۇچە قدل   يىگىت ەر جى د  يېڭ  

ئۇالر بىىدرالر د ئدسااااىد . ىىزمەت مەشااااۇالۈىاد چتشاااتپ بولادن ئى  

قى ىڭى  ساااې ىڭى  ادن شاااىشاااى ى  ساااۇيۇ  ۇقتىن ىەچچە مى  داىە 

سااااۇيۇ  ۇقڭ  ھۆكتمەت ئى ى ىا     دورا ساااادۈىا  اادن ۈدرمدقالرد ن 

ەر بى  شاىشە سۇيۇ  ۇقڭى  ئىچىگە ئىشپى    بى ەن بى  ساېتىۋې ى  ھ

 .  ىىل  ەھەرلى  سۇيۇ  ۇق دورا مد  مرۋاۈدۈت 

بۇ ىىال سااااۇيۇ  ۇق دورا ئېڭگى ىزچە ر نااااىن دەپ ئدۈى ى  ادن 

ئااددەۈتە ، بولۇپ ۈتركىەىچە ئاادباا  ىى ىاا  ئاادقنااااى   دەپىۇ ئاادۈىالۈت 

دلاا مق ئاادباا  ىى ىاا  ئۇرم ىاا  ن مااد  ۈاادرۈقاادىاا ا ئۇىىاا  قاادلااادن قاا

بۇ ىىل  ەھەرلى  مدددا ر نااااىن بەش پى سااااەىىتڭ   كتىجى سااااىا ە

مۇىدساااىۋەۈ ى  ۈېۋڭى الر بۇى  پىشاااشاااىقالپ ئىشااا ەش . ئىگى ەيتت 
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بۇ . ر ناااىڭگە ئى  شاااەۈت -ئدرقى ىق سااادپ بولادن ئدب  ىى ى   ەھى  

مى  ىگى ام ئددەمڭى  قېڭىاد ئۆۈتپ كەۈنااە ىەچچە  7. 6ىىل  ەھەرد ن 

ددەم بەد ڭ  قىز  شى  كىتەۈت  ئدى  ن ئددەمڭ  ۈەر سادئەۈتىن كېژىن ئ

 ئدى  ن ئددەمڭى  ئۆپ ىن  ئېاى ، بېناى  ىەپەس ئې ىش قىژىڭ ىشدۈت 

دە ئتلتپ -دەر جى ە سااۇلۇق ئىشااشااى  قدن بېنااىى  چتشااتپ كىتەۈت 

ساااوۋ   ئىتتىپدق  بىۋەۈەرلى  كومتىت  يەى  جدساااۇسااا ۇق . كىتەۈت 

سااااىت ەپ ئۆلتترقشاااا ەردە ھەرىىاال قە« ك گ ب»ئورگىڭ  بولااادن 

 .  كتپتىچە مۇشۇ ىىل كتچ تك  ەھەرلى  دمر ڭ  ئىش ىتەۈت 

بۇ قېتىم پدشااشاادىدن ىۇر ۇن پۇل ىەج ەش ئدرقى ىق مۇساا ىۋا د 

، بې    بۇ ىىل دورا ئدب  ىى ى   ەھى  ڭ  كۆپ ەپ قولاد چتشااااترد 

بۇ دورا ئەساا   پدراشااۇكنااىىدن بولۇپ پدشااشاادىدىالر بۇ دمر ڭ  سااۇدا 

ى  ن كېژىن ئىشااااپى    ئدرقى ىق داۋاالشااااقد ئىشاااا ىتى  ادن ئى  ت ە

ساۇيۇ  ۇق شاىشاىنىڭى  پىچەۈ ەىگەن ئېاىز   ن يىڭڭە ئدرقى ىق ھەر 

 .  مى  ىگى ام  ن مد  مرۋەۈ ەن ئى   3-4بى  شىشىگە 

ئدستدىە ۈتركىەىىنتدن ئۆل ىنىڭى  مەركىز  بولادچقد بۇ يەرد    

ڭ  سااادقالش شاااۇى اقال  اپدس ھەربىي گد ارمى ا شاااەھەرىى  ئدمدى ىقى

قىناااىم ساااتپىتى ە ۈۆت بەش مى  رمس ئەسااا ى   قى اى   ئىش يوق 

 .  بى در يېتى  سەمى    كەۈ ەن ئى  

باۇ قاېتىم مۇساااا ىۋا ۈتركىەىىنااااتاادىاا     دۆلەت باادي ام ىق 

ۈەب    ەشاڭ  ىدھديىت  دا  م ى ىق ئۆۈ ت قپ ئىشاادلىژەت ئدسااتى     

 .  ۇۈ ىقىڭ  بى  قرمەكچ  ئى  ۈتركىەى ەرگە ئۆ  ڭى  ۈېۋ  مەۋج

كتى  سااااوۋ   ئىتتىپدقىڭى  دۆلەت بدي  ى  كتى  -2ئاديڭىا -11

بۇ كتى  ۈتركىەىىنااتدىڭى  ئدسااتدىە شااەھ       بدش ھەربىي ، ئى  

ئۆۈ ت قلگەن دۆلەت بدي  ىىڭ  ۈەب    ەش مۇراساااىىىىۇ  گد ارمىناااى ا
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تەل ئتساااا-كەچ ى    ژدپەۈتە ئتسااااتەل، ىادھاديىت  كادۈتد ئۆۈ ت قل  

 اكۇساااا ىالر ئىچى ە ھې ىق  ىولى ا بىىدر ڭى  گەى  نااااىگە چىالىادن 

 . . . ۈەرىەمەكىۇ ىدم سە  ستپىتى ە ۈۆرد ن ئۇرمن ئدلادن ئى  

ئەۈىن  بى ال ۋاقىتتد ئى    مىڭ  ن ئدرۈۇق رمس ئەس ى   ىۇلى ا 

بۇ سااوۋ   ۈدر ۋ     ئەقى گە سااىاىدي  ادن بى  ، بى ەن يۇقۇمالى  

مۇساا ىۋا  اد  ىېىە بولادى ىقىڭ  بى ەلىە  ئد ىز ڭ  ۈۇۈۇپ ۋەقە بولۇپ 

ىەلىق دوىتۇرىدىى ى   يىتىشىە  ، ھەربىي دوىتۇرىدىالر، ھدڭ قدل  

 ،ئوۈتۇرا مەكتەپ ەرمۇ دوىتۇرىدىىالر د ئۆ گەرۈى   –ھەۈتد بدشااالىاۇچ 

ئاادلاا   ئې ىڭىش بى ەن بى گە  ۋاباادىىاا  سااااى ۈقااد ۈاادرقى ىشااااڭىاا 

لې ىن ، ىناااابىت   ور دەر جى ە ۈتۋەى ىتى   ئەساااا ەرلەرىى  ئتلتم ى

ئى    كتىا  ن كېژىن پتۈتن ىولى ا بى ەن يۇقۇمالىادن كېنااااەل ئتچ 

 ،مىڭ  ن ئېشااى  بۇ كېنااەل بى ەن ئۆلگىڭ  ئتچژت د ن ئېشااى  كەۈت 

ۈۆۈىڭچ  كتىىگە بدر دى ا پدشاااشااادىدىڭى   اۋمۈى ا مەىپىي يدسااادلادن 

يەشاااى  ەپ ىۇلى اى  -شاااى ساااۇيۇ  ۇقالر ۈترلتك ئۇساااۇلالر بى ەن يە

ئەۈىنىال ئۆلگەن ، داۋاالش ىوقتى ى  اد  ور كتلەم ە كى  شا ە بدش ى  

 . . . ئۇىى  ئەۈىن  يەىە ئۆل  ، رمس ئەس ى   ئى    مىڭ  ن ئدشت 

مۇساا ىۋا گەرچە ساادىتد سااۇيۇ  ۇق شااىشااىنااى     دەھشااەۈ ى  

قاادۈىاال ئاادباا  ىى ىاا   ەھى  ڭ  بااديقىااادن بولنااااىىۇ ئااد اىچە ىەچچە 

يت لىگەن ھەربىي ئەمەلا ارالرىى  بېشاااا  كىنااااى ى  ىى  شااااوۋىى  

 .  ۈەىىتتىن چتشىش  ۈىزلشىشىتىن بدشقد ئىش بولىى  

ۈتركىەى ەر ئىتتىپدق  ئدرقى  ڭال بۇ قېتىىق  دەھشااەۈ ى  قى  ىڭاد 

رمسااالر يەىە بى  قېتىم ىەلىقڭ  ، مەساائۇل بۇلى  ادى ىقىڭ  جدكدرلى  

، سااااۇراق ھەركىتىڭ  بدشاااا ىۋەۈت -قديتى  ن ۈۇۈقۇن قى ى  سااااۇئدل

،  ارىى  ئىچى ە قدل  -ئدھۇ، ۈوقىدق–ۈتركىەىىنااااتادن ىەلق  ۈاديدق 
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ئېاى  ئۇيقۇد    سادىنىزلىادن ىەلق يەىە بى  قېتىم ۈديدق  ەربىنى  ن 

 . . . كت  ڭ  ئۇۋالپ ئوياىڭىشقد بدش ى  

 

*      *      *      *      * 

 

 .  سۇ ۇق قىش يىتى  كەل  

ى ۈى     قەب  نتدى ىق ئدپئدق قدر ئىچى ە ۈۇلىىۇ گت ەل شەھەر س

پدشااشاادىدىڭى  يېقىى ىق قى ائىت  بۇۋ  مەريەم ، بولۇپ كەۈ ەن ئى  

ىېڭىىڭىا  قەب  نااااىا  ن ھادلقىا  پتۈتن ماد ارلىقڭىا  جىىجىت ىقىاد 

 ەم كەب  -چد قىادن ۈەشااااڭد يترەك ەرگە  ەم. ھتسااااتن قادۈقدن ئى  

ڭڭىاا  مۇ  ۇق قى ائىتىڭ  يېڭ  راھەت بى  اا  ااادن سااااترە ياادساااانااااى

 .  كتۈترقلگەن قۇيدشىۇ  ەن سې ى  ۈىڭشىۋاۈدۈت 

يى اقتىن جى د   دچى  اپ چىققدن قەدەم ئدۋا   پدشااشاادىدىڭى  

ئدىى  ق  مۇبىژىن ۈدمدم بولۇپ دمئد ، يېڭىااد يېقىڭالپ كى ىا  ۈوىتى  

 .  ئدىى الشت 

جى د ي دې   ۈى الىدن  –يېڭ  بى  گەپ چىقى  قدل  ! ، ئادكد -

 .  ھدل ا دمئدد ن يېڭىپال

دەپ  -شااااۇىچە جىاا د  ەشاااا تدەك ىېىە ئىش بولاا   ئۇكاادم؟ -

 .  يدى مرمپ سور    پدششدىدن ئۇكىنىاد ئۆرقلتپ قدراپ

 –دې   ۈى الىدن بېشااااىڭ  لىڭىشااااتى   -، چوڭ ئىشااااقۇ يوق -

ۈتىتگتن ىەلق مەيا اى  ئدل       چوڭ يول ا قدر ۈد  الشااااقد چىققدن 

تك مدشىڭن  بى ەن بدستۇرمپ ئۆلتترگەن قەھى مدىىىىزى  ھەربىژ ەرى  ي

 . . . كېچى  ن ۈۇۈىۋاپتۇ
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جى د  ىشاى  سور    پدششدىدن ئۇكىنىڭى  گىپى  ن  -ىىىە؟  -

 . . . ئۆلگەن ئى  قدىچى ەن؟ ۈۇۈۇلاىڭ  ئۇ -جى د  ىشى 

ئېاى   ەىىى ەىگىڭ  ن ، يەۈتىناااا  ئتلتپتۇ ىە  مەي اى ا قى  ق -

بۇالر سااادقديادن ۈەق   د ىۇ مە گتلتك ، بدر ئى ەنئوۈتۇ  ىەچچىنااا  

بۇ بدۈۇر ىىز يەىىال .  ەىىىن  بەكال ئېاى كەن، مېژى  بولۇپ قدلاۇدەك

 .  ئى ەن« ئۆلتم ئەلچىن » شۇ

جىق ئددەم ئۆلىەيتتىاۇ؟ ئۇ  يتك مدشااىڭىناا ا بدسااتۇر دى ا بۇىچە -

 قدى اق بولۇپ ۈۇۈۇلۇپ قدپتۇ؟

ىدلى ە ئۇ مدشىڭىڭى   ،ۈدشا ەن مدشاىڭىاد بېناى اىڭ  پتۈتى ە  -

ۈەگ ى ىگە ىەچچە مېتى  ئۇ مى ۇقتى   ئۇ من لوم ۈۆمترى  ۈو   نااااىاد 

مۇقىىا  ادى  ن كېژىن مدشااااىڭىڭ  ئۇچقدى ەك ھەي ەپ  كەپشااااەرلەپ

سەپتە ۈىز  ى  مېڭىۋاۈقدن ئەس ەرلەرىى  كەيڭى  ن بدستۇرمپ مېڭىپتۇ 

ئۇ ، يېقىتىپتۇ مۇشاااۇ بى  بدساااتۇرمشاااتىال ھەمىىنااا  يولاد، ئەمەساااىۇ

ستپتركى  ن بدشقد ھېچقدى اق ىەرسىن  -بديقۇشالرىى  قۇلى ا گترجەك

ىى  يتر گ  يەۈ تچە بدر «شااوپۇر ئۇسااتدم»ئۇىى  ئتسااتىگە ، يوق ەن

ئۇ بۇىىڭااد قادىىد  مدشااااىڭىنااااىڭ  كەيڭىگە يدى مرمپ يەردە ، ئى ەن

پ اپدالقالپ يدۈقدن ئەسا ەرلەرى  يەىە قديتى  ن بدستۇرمپ يەرگە چىڭ 

قدينا  مى   لىناد مدشاىڭىڭى  چدق  شۇىى  ئتستى ە ۈۇر دن ، چىقىپتۇ

ئۇ ھوشااىاد ، ئەمىد بۇالرىى  بدشاا ىقى ا قۇرال بدر ئى ەن. . . ئوىشاادي م

كى ى  مدشاىڭد چدق  ئۆ  ڭى  بېشاىاد كى ى  بولاىچە شوپۇر د قدر تى  

 ۇمدشااىڭد بۇ ئىتڭ  يدىچى  ئۆلتترگەن بولنااىى، قداليىىقدن ئوق ئت قپتۇ

 ئۇ ئەساا ى ە ىە ، سااول بى ى ىگە ئوق ۈىگىپتىىىش لې ىن ىدلى ەىى 

لې ىن ئدىشاااادم ىوپتەن ۋاقتى ا ، مەيا اى  ن بىۋەۈەر كەۈ ەن ئى ەن

شاەھەر ئىچى     شەىن  بى  دوىتۇرىى  ئتيىگە كى    بى ى ى     
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بىچادرە ىدلى ە بەك كۆپ ، ئوقڭ  ئې ىۋېتىشااااڭ  ۈەلەپ قى اادن ئى ەن

دوىتۇر ساااېپ  ،  ە شاااۇ يەرد ال ئدي ىڭى  كىتىپتۇقدىناااى اپ كەۈ ەچ

بولادن ئەھۋال ، ساااادقچىالر د دەپ قۇيۇپتۇ، ئۆ  ا  ن مۇىادپىق ئى ەن

 .  مۇشۇ ئدكد

 بۇ گەپ ەر ئىشەىچى ى ىۇ ئۇكدم؟ -

كوىااد چوپقىتىىىز ئۆ  ئېاىز  بى ەن ، ئەلۋەۈتە ئىشااااەىچى ىاا  -

ىالر ئۆ   ئۇىىا  ئتسااااتىگە ىەلق مەي اىى     ۋەقەى  بدل، يەۈ ت د 

 !بې    ئىڭىق ى   ئەمەسىۇ؟

 -، سااااىىڭى  د ىەكچ  بولاىڭى  ىدلى ەى  ئې ى  چىقىشااااقۇ؟ -

پدشااااشاااادىدن ئويچدن كۆ لى  ڭ  ئۇكىنااااىڭى  يېڭى  ۈۇر دن كت  گە 

 .  قدراۈت 

، رمسااالر ئۇى  شااەكنااىز بىزىى  ئددەم دەپ قدراي م، شااۇى اق -

 دې   –الي   ئدكد! ئۇى  قىژڭدپ ئۆلتترقپ بولاىچە بىز ئدل  ن قول ساااد

 .  ئتمى  بى ەن قدراپ ۈى الىدن ئدكىنىاد

، بى  قدىچە كتىگىچە ئۇ شااااۇيەردە داۋالىڭى  ۈۇرسااااۇن، بۇپتۇ -

، رمساااالر ئۇىى  جدراھىتىڭ  سااادقديتىىاۇچە ئۇىىڭاد قول ساااداللىدي م

ئەسا   ھەپتىگىچە ساادق ىناادقىۇ ، بى  ئتمى  -ىدلى ە ئۇالرىى  بى د ن

ئۇى  مۇس ىۋا د يۆۈ ەپ كەۈ تچە بىز ئدل  ن قول  لې ىن ئۇالر، بۇالۈت 

 !سې ىشىىىز كى ەك

 قدى اق قى ىىىز؟، قۇرال كتچىىىز ئدجىز ئدكد -

 !بۇىىڭ  ن ئەىنى مە -

پاادشااااشاااادىاادن ئۇكىنااااىڭىاا  قۇلىقىاااد بى  ىىىى ەرى  پىچى الپ 

 .  ھەركەۈڭى  قەدەم بدسقۇچ ى  ڭ  مەس ىھەۈ ىشىۋال  
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 بابئون بەشىنچى 

 سىئۆلۈم ئەلچى

 

كەچ ى   شااەھەرلى  ساادقچ  ئى ار نااى   ى ەر سااىىىڭد قوشااۇپ 

پدشااشاادىدن ئۇدمل ئى ارە بدشاا ىقىڭى  ئىشااۋدىىنااىاىال ، ئىشاا ەۋاۈدۈت 

 .  كى د 

 –، قدينا  شادمدل ئەكەل   سىز بديۋەچچىڭ !. . . ۋو . . . ۋو  -

دەپ ئورىى  ن ھىجىژى  ۈۇرد  رمس ئەمەل ار پدشااشاادىدىاد ىۇشاادمەت 

 ! قېڭ  ئولتۇرمڭ، قېڭ  -، قى ى 

بدشااا ىقڭى  يېڭى     ئتچ ىەپەر سااادقچ  بۇالرىى  ساااۆھبىتىگە 

 .  دەى   قى ىدس ىق ئتچتن ئىشى ڭ  يېپى  قۇيۇپ چى ىتىشت 

دې   پدشااشااادىدن مۇ ەمبەرلى   -، قديناا  شااادمدل ئەكى ەۈت  -

سااااىز  –، بىا ەن كىا  ناااا اودا پاۇۈىاڭ  مىڭگەشااااتترقپ ئولتۇرمپ

 ! بۇراد   ىڭى  ئوۈ  بولىدم م

ئى ارە بدش ىق  كتلگىڭىچە پدششدىدىڭى  ئدل       يۆلەىچتك تك 

 .  ئۇرمى مققد كى ى  ئولتۇرد 

 -، ساودا ئىش ى  ڭىز قدى اق اق؟، ئۇ من بول   كۆرقشاەلىى مق -

 . دەپ سور    ئى ارە بدش ىق  پدششدىدىاد چد  ۈۇۈقدچ

دې   پدشااااشاااادىدن بى  ئۇلۇغ  –، ئىشاااا ى  ىاۇ يدمدن ئەمەس -

لې ىن مۇشااااۇ بۆلگتىچ   –، تىاا  ھەساااا ەۈ ەىگەن قىژاادپەۈتەۈىڭىۋې
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ۈوال ۈەساااى  -ئوىناااۇرالرىى  يدمدن ئىشااا ى   ساااودا ئىشااا ى  ىاد ئد 

ئۇىىاا  ئتسااااتىگە مىڭىاا  قى ىۋاۈقاادن ۈىجاادر تىم ، قى ىۋاۈىاا م دە ااد

رمس چۆپقەۈ ى  م بۇ يەرگە كې ىشااتىن ۈېۋ  ، ئدساادساا ىق  موساا ىۋادا

 !شۇ سەل كتچەپ قې ىۋاۈىىەن، قورقى م

دې   ئى ارە بدش ىق  ۈدمدكىنىڭ  ۈد ا بى   -، ىىىىناىڭ  دەرسىز -

ۈترك ەر ئىتتىپدق  دېگەن بۇ بى   -، شاااور ۋېتى  ئىچ  پۇشاااقدن ھدل ا

بىز ساااادقچىالر ، ىېىە پتۈتن ۈتركىەىىنااااتاادىڭ  قااداليىىقاادن قى ىۋەۈت 

ىد ارەۈڭى  بېنااااىى  ، ۈت قكىۇ بى  ئۇى ىژدلىى مق، ىەچچە ئد  بول  

د بۇ ي، بۇ ئۇرمى مقتد ئولتۇرمدقىۇ بەك ۈەس ىشى  كەۈت ، يۇقى  ۈېۋ  

مەىىۇ ۈوياا مم بۇ ، ئىش چىقىۋەرگەن، مۇىاادپىقالرى  ۈۇۈقى   بولىىاا  

 !ىىزمەۈتىن پدششدىدن

بادلا مرراق دەم ئې ىشااااقد چىققدن ، شااااۇى  بى  د ىەڭ بۇرادەر -

 ۇب، موساا ىۋادا ۈۇرمپ ئىشاا ى  ىىز د يدردەم ىشااەركەىنااىز، بولنااىڭىز

 !يەرد ن ئدلى  ادن يى  ىق مۇئدشىڭىزى  بىزد ن بى  ئدي  ال ئدالۈتىڭىز

ئېاى  ىۇرسااىڭ   ئى ارە بدشاا ىق  بېشااىڭ   –، ھە !. . . ھە  -

 !ئۇ كتى ەرمۇ كى ى  قدالر بۇرادەر –، ئى    يدىاد چديقدپ

ساااىزى  ئىزدەپ كې ىشاااىى ە يېقىڭ ا يېڭ  بى  ئىشاااڭى  يول   -

شاااۇىى  ، دي  نااا  ىې   ۈت قكتەك قى ى مقدر نااادم پ، چىقى  قدل  

ۈى ىڭىڭىز -بۇ يەردە ۈادپقدن، بى ەن سااااىز يادد ىااد كى ىا  قادلا  ڭىز

ۈوال بى  -ئد ، بادلىڭىزىى  ىەچچە ئدي ىق ئوقۇش راسااااۋۇۈىاد يەۈىەي م

 . . . سىزىىڭچە، ىېىە ۈېپىۋالنۇن دەپ ئوي ىۋ   م

ۇ گەپڭ  دې   ئى ارە بدشااا ىق  ب –، ۋا  بولىدم  ادن. . . ۋا  -

   .سىز ىېىە د نىڭىز شۇ بۇراد   م –، ئد الپ ئد ىز  قۇلىقىاد يىتى 

دەپ ئورىى  ن  –، يترقڭ ھدمىدماد بې    مەسااا ىھەۈ ىشاااىىىز! -
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 .  ۈۇرد  پدششدىدن بېش  بى ەن سى ۈڭ  ئىشدرەت قى ى 

دې   ئى ارە بدشااا ىق   -. . . ، شاااۇ. . . ھد    بولىدساااىى ىن -

 . ئىتىگە قدراپئدر ندل   بولاىڭىچە سد

ۈدم يېقى نااااد ، ىىزمەت ۈتگىىەي م، بۇرادەر ىىىدىچە قى ىنااااىز -

ىەچچە يىل جدپدلىق ئىشاااا ەپ ، ھۆكتمەۈتە يت  يوق، ۈتۋ گە يېقى ىا م

سااىزى  بۇ ئۇرمى مقتد بى  مىڭۇۈىۇ ، بى ە ئىشااڭ  ىدۈد قى ى  قدلنااىڭىز

پ ھەمىە ئىشااڭ  سااى ەرگە ۈدشااال، قدر ڭە بدشااقىالر د، ئولتۇر ۇ مدي م

، يترقڭ، قۇيۇپ ھەمىىناااا  ئۆ  ڭىا  يادىچۇقىڭ  ۈومالش بى ەن ئدۋارە

 !يترقڭ

 –، ىىىدىچە قىالرمىڭد!، بدرسااادق بدراي  ، بوپتىال، ئۇ ۇ راسااا  -

 .  دې   ئى ارە بدش ىق  ئورىى  ن ۈۇرمپ جۇۋا چدپىڭىڭ  كىژگەچ

ئۇالر ئدستدىە شەھەر ئىچى     دا  ىق بى  ھدمىدماد يىتى  بې    

ئۇالر ، ۈۆر  ەر يۇيۇىى  ادن ئدي  ىۋدىىاد كى د  -ئەمەل ارمەىنااااۇس 

سودا ۈو    ىق قىز ىن پدرا  ىشىۋاۈقدى ا ھدمىدم ىۇجديىڭ  بى  يىگىتڭ  

 .  بدشالپ كى د 

ئادكاد !  اۋمۈقاد موساااا ۋالىق بى  ىۇجاديىن بى  ىەرسااااە ئې ى   -

ئۆ  گە دەي  ادن ، سااااىزىى  ئۆ  قولىڭىز د ۈدپشااااۇر ىەن، كەپتى ەن

شااااۇ ااد بۇ كېچىاا ە ئۇى  بۇ يەرگە ، م باادر ئىاا   دەپ ۈۇر ۋالاا  گېپى

 –، ئۇ ھد    ھدمىدمڭى  ئدل   ا مدشىڭى ا سدق ىۋاۈى م، بدشاالپ كەل  م

 . دې   يىگى  پدششدىدىاد قول بد الپ ۈۇرمپ

دەپ سااور    پدشااشاادىدن  -، ئەكەلگىڭ  ئۇ ىېىە ىەرسااى ەن؟ -

 .  ىوش ئې  ڭچەك ى  بى ەن

 ! م ئدكدىە  پۇل ەك قى ى -
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قدپىقىڭ  ئدچىد  ساااور    پدشاااشااادىدن  -، قدچدىق  پۇل ەن؟ -

 .  ىوشژدقىىادى ەك

 .  بى ە چدمددان چىققۇدەك، ئۆۈ ەى   ئدي     مدلڭى  پۇلى ەن -

 . . . ئددەمڭ  ئدرامى ا قويىىادن، ھە  -

شاۇ چد  ا ئى ارە بدشا ىقىڭى  گتلقەقەلى   ئېچى ى  پدشااشدىدىاد 

 .    ىۇشدمەت قى ىشقد بدش ى

ۈۇرمڭ بۇرادەر ۈۇرمڭ! پۇل سىزى  ئىزدەپ ئىشىگىڭىزگە كەلنىىۇ  -

دې   ئى ارە  –، مەن سدقالپ ۈۇرا !، بې    كې ى ، ىوش بولىدمنىز

 .  بدش ىق  شدلۋمر ڭ  ئېقىتى 

  !ھد   ال كى  ىەن، جىڭ ەك سدقالپ ۈۇرمڭ -

شااااۇىا اق د گەچ پادشااااشاااادىادن كىچى  كۆلچەكڭى  ئىچى  ن 

 .  كىژىم ئدلىدشتۇرمش ئتيىگە مد    سۇ ۇرملۇپ چىقى 

ئتچ مىڭۇۈالرد ن كېژىن كىچىاا  كۆلچەكتى   -ئاادالھىزەل ئى   

ئىناااناااىق ساااۇدا كت  ڭ  يۇمۇپ  ىڭشاااى  ىدىشاااد ئېژتىۋاۈقدن ئى ارە 

ئى ارە بدش ىق  چۇچۇپ . بدش ىقىڭى  بېشىاد سۇ ۇق بى  ىەرسە قددال  

دپدىچد دن بى سىڭى  ۈكت  ڭ  ئېچى  ئۆ  ڭى  بېشىاد يت  ڭ  ىىقدب ىۋالا

پ  دل ۈىتى ە-ئۇ شاااۇ ۈدپتد قورققىڭى  ن  دل، ۈە  ەۋاۈقدى ىقىڭ  كۆرد 

 .  كۆلچەكتى   سۇ د سىژى  ئتلگترگەن ئى  

دې   ئى ارە بدشاا ىق  رمس  -، سااەى ەر ىېىە ئددەم؟. . . سااەن -

 .  ۈى ى ا كې ەچ ەپ

دەپ بۇي مق قى اا    –، گەپڭ  ئااد  قى ىاا  ئاادۋم ئۆيگە ماادڭ ! -

 . ركىەن يىگى  ئۇىىڭاد ئەد ژدلڭ  سۇىۇپ بەرگەچۈت

ئى ارە بدشااا ىق  ساااۇد ن چىقى  ئەد ژدلڭ  ئۆشاااڭىناااىگە ئۇراپ 
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 .  دەرھدل يدى     ئدرام ئې ىش ئتيىگە كى د 

دېا   يىگى  ۈتركىەن ۈى ى ا  –، بۇيەردە ئولتۇرمڭ ئەپەىا  ! -

 .  ئۇىىڭاد ھۆرمەت بى  قرگەن بولۇپ

دې   ئى ارە  -، ىال  دەيناااەن؟ساااەن  اد  ىېىە ق. . . ساااەن -

بدشاا ىق  ۈتركىەن ۈى ىڭ  بۇ مپ سااۆ لەپ پېشاادىىنااى     پۇرقى اپ 

 .  چىققدن ۈەرى  ئدلقىڭ  بى ەن سترۈ ەچ

مەن ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  بدش ، گەپڭ  قىنااااقادرۈد  ئەپەى   -

دېاا   يىگىاا  ئۇىىاا  ئاادلاا  اا     يۇمشاااادق  –ئاادۈاادماادى  بولىىەن! 

دىچىنااىڭ  قولژد  ىق بى ەن سااترۈ ەچ ئۇىىڭاد ئۇرمى مقتد ئولتۇرمپ ۈدپ

ئدل  ڭىزدا ئى    يول ، مەقنااااەت ىادھاديىتىىۇ ئاددد  -ھەيۋە قى ىا 

بۇ ئاادرقى ىق بى  ئۆمتر ، ۈۇرمپتۇ بى   ىاادلىاا ەى  بىزگە قااديتۇر نااااىز

يەىە بى   ىادلى ەى  ، ىەج ەپ بواللىىاۇدەك بادي ىققاد ئې  شااااىنااااىز

بدال چدقى ى  ڭىزى  -ەن ىوۈۇنمۇسا ۋا د ئۆۈ ت قپ بى  نىز شۇىى  بى 

، ساااىزد ن بۇرمن ئۇ دمىژد د ئۇ  تىىىز ئدى  ن ساااىزى  يولاد سااادلىىىز

 بۇىىڭاد ئىشىڭى  ادىنىز؟

ئى ارە بدش ىق  ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  گېپىڭ  ئد الپ قورققىڭى  ن 

 «ۈترك ەر ئىتتىپدق »چتى   ئۇ ، جېڭ  چىقى  كەۈ ى   ۈدساااال قدل  

قۇلىاا  ن ھەر باادال ، ئاادجااديىاا  مۇكەمىەل دېگەن بۇ ۈەشاااا ىالۈڭ 

شۇ د ئۇ بۇ يىگىتڭى  سۆ  گە . كې ى  ادن بى  ۈەشا ىالت دەپ بى ەۈت 

 .  ئىشىڭىش ە مەجبۇر بول  

ئۇى  . . . ئىشىڭىىەن لې ىن ىدلى ە ئۇى ، شۇى اق. . . شاۇى اق -

دې   ۈىتى ەپ كەۈ ەن  –، قۇيۇپ بى  ش مىڭىا  قۇلۇما  ن كەلىەي م

  .  يىگىتڭى  قۇلى     ۈدپدىچىاد سەپنې ى  قدراپئى ارە بدش ىق

دېاا   يىگىاا   –، ماادۋمى  ئې ىاا ، مىڭىاا  ۋاقتىم بەكىۇ قى  -
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يادىچۇقىا  ن چوڭ كادراۈ ىق بى  ۈادل ئادلىدسااااڭ  ئې ى  ئۇىى  قۇلىاد 

سىز پەقەت ىدلى ەى  شەھەرلى  دوىتۇرىدىىاد يدر نىڭ   –، ۈۇۈقۇ مپ

 ،دن ئىشڭ  بىز ئۆ  ىىز جۆى ەيىىزقدلا، ۈد اى   چىقدرۈناىڭىزال بولى م

ۇشۇ م، ئىش پتۈ ەى ە قولىڭىزد    ئدلىدساتىن يەىە ئى    ۈدل ئدلىنىز

چدقى ى  ڭىز بى ەن مەي   -بادي ىق بى ەىال ىىزمىتىڭىزى  ۈادشااااالپ بدال

بى  ئۆمتر باادياادشاااادت ۈۇرمۇش ، مۇساااا ۋا ااد ياادك  ياادۋروپااد ااد بې  اا 

 !كەچترەلەينىز ئەپەى  

دەم قۇلى     ئدلىدسااااقد بى دەم يىگىتڭى  ئىا ارە بادشاااا ىق  بى 

 .  قۇلى     ۈدپدىچىاد قدراپ ئدىى   بى  قدرار د كەل  

 گىپىڭىز گەپىۇ؟، بۇپتۇ -

 !چدۈدق يوق -

ئۇى  شااااەھەرلىاا  ىەلق دوىتۇرىاادىىنااااىاااد ، ئەۈە كەچتە -

لې ىن ئۇى  يدالپ ئدپى    ادىالرىى  سدى  كۆپى ەك ھەم ، ئدپدر ۇ  ىەن

ۆگتى تك ە ئەۈتىگەن قۇرال ىق ئەس ەرلەر ئۇى  مۇس ۋا د ئ، بۇ بى  ۈت قم

 !ئد اىچە ئىشڭ  پتۈ ت ق الر، ئې ى  مد ىدقچ 

 !ئەمىنە گەپ ئەشۇى اق بولنۇن -

شۇ چد  ا سى ۈتىن پدششدىدن قۇلى ا يد  ىققد ئورالادن بى  ىىىىڭ  

كتۈترقپ كى  اا  كىچىاا  كۆلچەكڭىاا  يېڭىاا ا ئىاا ارە باادشاااا ىقىڭىاا  

ئى ارە بدش ىق  ھې ىق  يىگىت ە بۇ . ۈوۋالشقد بدش ى   ئىناىىڭ  ئتى تك

يەرد ن ساەل ۈۇرمپ شاەپىنىز چى ىتىشڭ  قۇل  بى ەن ئىشدرەت قى ى  

 .  ئۆ   ئدرام ئې ىش ئۆيى  ن چىقت 

دې   ئى ارە بدشا ىق  سەل  -، ھە پدشاشادىدن ئىشاالر پتۈتىىۇ؟ -

 .  ھۇدمقۇپ پدششدىدىڭى  يېڭىاد بدر دچ
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دېاا    –، ى  يە گىىىزگە ئاادلااادچ بې  اا !ماادۋم، ھەئە پتۈت  -

پادشااااشاااادىادن قۇلىا     ياد  ىققاد ئورالادن بى  كدل ەك پۇلڭ  ئى ارە 

 . بدش ىقىڭى  قۇلىاد ۈۇۈقۇ مپ ۈۇرمپ

مىڭ  بەكال قەر زدار ، ۋا  بۇىاا اق قى ىش كېتەمت . . . ۋا  -

   .دې   ئى ارە بدش ىق  ىۇش بولاىڭىڭ  چدى مرمد  -، قى ىۋەۈتىڭىز

قى ىاا  ئۇالر كىچىا  كۆلچەك ە قااديتىاا  ن چتشااااتپ  شااااۇىا اق

ئادلەمڭىا  پادرا  ى  ڭ  قى ىشااااى  ۈتن يې  م بولادى ا ىۇشاااادل ھدل ا 

 .  ئۆي ى  گە قديتىشت 

ئەۈىناااا  ئەۈتىگەىا ە ئىا ارە بادشاااا ىق  قادمدقۋدىىڭى  داۋاالش 

ئۆيىا     كادرۋاۈتاد يادۈقدن ىدلى ەىى  ئدلقىڭىاد بى  ۈدل بد دقچىڭ  ئۆ  

ىدلى ەىى  سااول بى ى ىگە ۈەگ ەن ئوق . ۈۇۈقۇ مپ قوي  قۇل  بى ەن 

ئې ىۋېتى گەى  ن كېژىن ئۇىى  سااادالمەۈ ىگ  راساااتىڭال ۈىز ئەسااا ىگە 

ىادلىا ە باد ادقچىڭىا  مە مۇىىڭ  ۈد   ىق ئتيىگە كى    ، كى ىۋاۈادۈت 

ئوقۇ دى  ن كېژىن ئەسااااى گە يېقىن كىنااااى   ئۆ گترقپ ھۇشااااى  ن 

 .  كەۈ ەن بول  

ىڭى  قۇشاۇلىش  بى ەن ىدلى ە بى  ۈوپ سدقچىڭى  ئى ارە بدشا ىق

ھەم الىقى ا شااااەھەرلى  دوىتۇرىدىىڭى  جى د ي قۇۈقۇ مش بۆلتمىگە 

دوىتۇرالر ئۇىى  ئەۈ اپى ا پديپىتەك بولۇشۇپ ئۇىىڭاد  اد  . يۆۈ ەل  

 . ىېىە بولادى ىقىڭ  بى ەلىە  چۆرگى ىشى  يترەۈت 

جى  ڭالپ ىۆۋەۈچ   ىۇپتەى  ن ئدشااااقدى ا كدر  ورد    ۈې ېۇون

، مەن دوىتۇرىدىد بدشاااا ىق  ئىۋاىوۋ چ»سااااېناااات ا د بۇي مق كەل   

 ئىشاااۋدىدم    ، ھې ىق  جىڭديەۈچىڭى  ئەھۋالىڭ  يدىشااا  كۆ  تىڭالر

قدراۋمل ۇق قى ىۋاۈقدن ساادقچىالر د ، قەھۋەر ىڭ  ۈد   ىقچى  ن ئىۋەۈتىم

الپ ھېچقدينااااىڭالر ئۇى، قەۈئىي چدۈدق چىقىىنااااۇن، دەم ەپ بې   
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 !«بۇ يۇقى  ڭى  بۇي مق ، قدلىد الر

ساېنات ا دوىتۇرىدىد بدشا ىقىڭى  ئىناىىڭ  ئد الپ جى د  ىشاى  

ۈورمپ ىڭ  قۇيۇپ ۈۇر شااااىاد يت  گە مدساااا د ۈدقىۋالادن ۈد   ىقچ  بى  

سااااېناااات ا ئۇىى  . بۇالق قەھۋەى  كتۈترقپ ساااى ۈتىن كى    كەل  

ئې ىش ئتيىگە قۇلىاا     قەھۋەى  ۈاادپشااااۇرمپ ئې ىاا  ياادىاا     دەم 

 .  ئەكى    ۈە شەش ە بدش ى  

سااېناات ا بى  پەۈڭۇسااقد ئدلتە ئىنااتدكدن قىز ق قەھۋەى  كتۈترقپ 

ىدلى ە يدۈقدن كىناااەلۋدىىڭى  ئىشاااى  ۈتۋ  ە پوساااتد ۈۇر دن ئى    

 .  سدقچىاد قەھۋەى  سۇى  

، بىزىىا  دوىتۇرىادىاد بادشاااا ىقىااد يۇقۇر   ن بۇي مق كەپتۇ -

د چدۈدق چىقن، سى ەرى  قەۈئىي ئوى ىىىنۇن بدشا ىقىڭالر بتگتن كېچە

بۇ بىزىى  دوىتۇرىدىد ، بېشاا  بى ەن جدۋاب قى ى م دېگەن ئوىشاادي م

دې   ساېنت ا  -. . . ، بدشا ىقىڭى  ساى ەرگە قى ادن ساوۋ ىت  ئى ەن

 .  قىز مەسئۇلىژەۈڭ  سدقچىالر د ئىتتى    ھى ىگەرلى  بى ەن

ىچى  ساااادقچ  ھادردمقتىن ئۇيقۇساااا  كى ى  كەۈ ەن يدشااااتد ك

ىۇشااااادل ىقتااد ھور چىقىاا  ۈۇر اادن قەھۋەى  پەۈڭۇس بى ەن ئې ىاا  

 ،بى لەپ ۈۇۈۇشقد بدش ى  -ۈېشى     سدقچىالر د بى -كېناەلۋدىد ئىچ 

ئۆۈىە  ساااادقچىالر ئولتۇر اادن يى  اا ە ىورەك ە -يې  م ساااادئەت ئۆۈە

 . چتشتپ ئۇىالپ كىتىشت 

ۈتىق ئۇىالپ كادرۋاۈتاد يدۈقدن ىدلى ە يېڭى     ساااادقچىالرىى  قد

، كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرقپ پۇرسااااەۈتىن پاديا   ىڭىا  قادچىادقچ  بول  

ئوكۇل ئوڭ بى ى ىگە سااې ىڭادن بولادچقد ئۇىى  ئتسااتىگە سااول قۇل  

قدۈتىق  ەىىى ەىگەى ى تىن ئوكۇل يىڭڭىنااااىڭ  سااااۇ ۇرمپ ئې ىشااااقد 

شااااۇىى  بى ەن ئۇ كدرۋاۈتىن چتشااااىەكچ  بولۇپ ، ئدمدلنااااىز قدل  
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قۇل  سااااىز ىڭ  يوقاادۈقاادىاا ەك -ئۇىىاا  پۇت، دقت ھەر  ەت قى ىاا  باا

ئۇ يەىە ۈى مىشااااى  بېشااااىڭ  ، ھېچقادىا اق ھەركەۈ ە كەلىەيۋاۈادۈت 

كتۈترقپ باادققاادن بولنااااىىۇ ۈېڭ  ئااددەۈتىن ۈاادشااااقى   ئاادجىزالپ 

كەۈ ەى ى تىن ۈۇيۇقنااااىز ھۇشااااى  ن كېتى  كدرۋ تىاد ئو   نااااىاد 

ىتۇرالر ئىشى تىن شاۇ چد  ا بى  قدىچە ئدق ىدالت كېژگەن دو. يېقى   

ئۇچقادىا ەك كى  ا  ئۇى  ئىتتەرمە ھادرۋ ااد يۆۈ ەپ سااااى  تقاد ئې ى  

 .  مد   

ىدلى ەى  ئۇ ۇشاا ۇق ھدل ا « ۈترك ەر ئىتتىپدق »شاۇى اق قى ى  

 .   اۋمۈڭى  يەر ئدست  ئتيىگە بىۋەۈەر يۆۈ ىۋال  

 ۈۇيۇقنىز ئىشى ، پدشاشدىدن يدۈىقى ا كى پى  قدقىد  ئولتۇراۈت 

 .  ى الىدن كى    كەل  چى ى ى  ۈ

دەپ ساور    پدشاشادىدن ئۇكىنىڭى   -، قدى اق بول   ئۇكدم؟ -

 .   ەلبە ىەۋ   گە ئىڭتىزار بولۇپ

ىدلى ە ئۇ ھد    يەر ئدست  ، ھەمىە ئىش ئۇ ۇشا ۇق بول   ئدكد -

 ! ئۆيىىىزدە

دې   پدششدىدن ئۇىى  مۆر نىگە يىڭى   –، يدىشا  ۈى الىدن! -

 در ن  ئېاى مى ەن؟ئۇىى  ي –شدپىالقالپ 

ھد    ىچە كت  ڭ  ئدچدلىد  ، ئەھۋال  دېگتدەك يدىشاا  ئەمەس -

 .  يدۈى م

 .  ئۇالر دەرھدل يەر ئدست  ئۆيگە ئدل      

پادشااااشاااادىدن يەر ئدساااات  ئتيىگە كى گەى ە كدرۋاۈتى   ئدپئدق 

پدشااشاادىدن ۈد ا ، يوۈقدىڭى  ئتسااتى ە بى  ۈدل قىز ل ئەۈى گتل ۈۇراۈت 

گتل ئەمەس بەل   گتل  ڭىۇ چى اي ىق بولادن  سااااەپنااااې ىا  ئۇىىا 
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قىزىى  قدرا ، ىادھاديىت  ىد مك بى  قىز ئى ەى ى ىڭ  جە  ى ەشااااتترد 

چاادچ ى   ياادسااااتۇقڭىاا  بى  ۈەر پىڭ  شااااۇ پېت  يۆگىۋالااادن بولۇپ 

قىژدقتەك ئۇالشااىد قدشاا ى   ئدسااتى     ۈتكتلتپ ۈۇر دن كى پى  ى   

پدشااشاادىدن ئە ەل  ن ، دن ئى  بو  ا  ئۆڭ يت  گە ىدھديىتىىۇ يدراشااق

ئۇشااااتۇمتۇت ئۇىى  ، بۇىا اق چى اي ىق قىزى  كۆرقپ بادقىىادن ئى  

 .  يتر گ  سې ى  قەدەم رېتىى  بۇ مال  دەپ قدل  

 .  !«ئدلالھڭى  قۇدر ت  ىىىدىچە چەكنىز. . . ئد »

قىز ھې ىھەم كت  ڭ  ئدچىدساتىن شۇى اق بى  ۈدۈ ىق سېز م بى ەن 

ىى  « ئۆلتم ئەلچىناااا »پدشااااشاااادىدن ، ۆر ڭەۈت ئۇىالۋاۈقدى ەكال ك

 ،بۇىا اق چى اي ىق بۇى اق بى  ىد مك قىز ئى ەى ى ى  ن ھەي ان قدل  

پدششدىدن چى ايىڭى  بى ىىل ئوت ئدلادى ەك بولۇپ قدلادى ىقىڭ  ھې  

 .  قى ى  كت  ڭ  ىدلى ەىى  چى ايى  ن ئې ى  قدچت 

پدشاااشااادىدىڭى   كدرۋاۈڭى  بى  ۈەر پى ە ئولتۇرمشاااقدن يىگىت ەر

كىاا گىااڭىااڭاا  كااۆرقپ ئااورىىاا  اان ۈااۇرمشااااۇپ ئااۇىىااڭاااااد ھااۆرمەت 

پدشااشاادىدن بى ىەسااتىن ئۆ  ڭى  ىدلى  گە بۇىچە . بى  قر شااىۋاۈدۈت 

ئۇ  ،سەپ سدلادى ىقى  ن يىگىت ەرىى  ئدل   ا ئۆلگى ەك ىىجىل بول  

ئۆ  ڭى  ىىجى  ىقىڭ  يۇشۇرمش ئتچتن يىگىت ەرى  بدل مرراق ئۇىالپ 

 .  د بۇي    دەم ئې ىشق

قىز يەىىال ، كدرۋاۈڭى  يېڭى ا پدشاااشااادىدن بى ەن ۈى الىدن قدل  

پادشااااشاااادىدن ۈىڭادن ۈىڭىقىڭىىۇ بى گى   . ھۇشااااىااد كەلىەيۋاۈادۈت 

بولىدي  ادن بۇ ىد مك قىزىى  قول بېاىشىاد يدىچۇقى     قولژد  ىقىڭ  

ۈى الىدن ئدكىناااىڭى  . چى اي ىق قۇيۇپ ئۇىى  ۈومۇر ڭ  ۈۇۈۇپ بدقت 

ۈومۇر ۈۇۈدالي  ادى ىقىڭ  بى گەچ ە سااوئدل ىە     بى ەن پدشااشاادىدىاد 

 .  قدر   
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دې   پدشااشاادىدن ئۇكىنااىڭى   -، اااااا ھد   چە چوڭ چدۈدق يوق

ساااەن چىقى  بۇ ئۆيگە ئى    كىشاااى ى  يدۈدق ۈەيژدر  -كۆ  گە قدراپ

ىاادلىاا ە بتگتن ، بتگتن كېچە ئى  ىىىز بۇ يەردە ۈۇراي  ، قى اىن

 !ت قۋالند ئەۈە چوقۇم يدىش  بولۇپ كىتى مئدىشدمڭ  ئۆۈ 

ۈى الىدن بېشىڭ  لىڭىشتقىڭىچە چىقى  يىاىد كدر ۋات ۋە ال  ى ىق 

ساااەن بدل مرراق »پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىاد ، ىەرساااى ەرى  ئەكى د 

دەپ ئۇى  يۆگەپ  !«ئەۈى   ئىشااااقااد دەى   يەۈىىنااااۇن ، ئۇى ىاىن

 .  لتۇرد قويۇپ ئۆ   ىدلى ەىى  كدرۋ تىڭى  يېڭى ا ئترە ئو

ن ئۇىى  پىشاادىىنااى  ،  ۇۋا المپد يۇر قى ا ىدلى ە ۈىپتىڭچ يدۈدۈت 

گاادھىاا ا لەۋلى  ڭ  مىاا   لىتىاا  بى  ، گاادھىاا ا ۈەر پۇرقى اپ چىقاادۈت 

پدششدىدن ۈوىتىىد  ئۇىى  پىشدىىنىڭ  ، ىىىى ەرى  دېىەكچ  بۇالۈت 

پدشااشاادىدن ئدل       بۇ . سااترۈ ەچ مەشاا ە كۆمتر سااې ى  ۈۇراۈت 

، ئۆ  ڭى  مى  ىت ، ئۆ  ڭى  ىەلق » مادن قىز اد قادراپ ئىچى ە قەھى 

  ىىڭىڭ  قو  اش -ئۆ  ڭىا  ئادلالھ  ئتچتن قۇلىااد ۈىغ ئې ىا  ۋەۈەن

ئەساااا   بىز ئەركەك ەرىى  مەجبۇر ت  ۈۇرسااااد بۇ كىچى  يۇم ان قىز 

شااتك  ! ، مۇشااۇ ۈەرمەچتەك قول ى  اد شااەمشااەر ئدلاىڭىڭى  ىىىىناا 

دەپ  !«ىز ئەركەك ەرى  يۇۈۇپ كەۈىەپتۇ ؟ھاېا ىىۇ  ېىىن ۈەۋرەپ ب

 .  ئوياليتت 

ئدالھىزەل بى ە سادئەۈ ەرد ن كېژىن ىدلى ە پىشادىىنىگە قۇيۇلادن 

ى  كدرۋاۈڭ، ئىناانااىق لۆ گىڭى   ى  ق ىشااى  ن كت  ڭ  ۈەسااتە ئدچت 

يېڭىا ا ىادھاديىتىىۇ كې ىشاااا ەن چى ايى  ن ىۇر يېاى  ۈۇر   ادن بى  

يىگىتڭىاا  چى اي ىق قو  كۆ  اا  ن ، ۈت يىگىاا  ئۆ  گە قاادراپ ئولتۇرا

ەمۇ ىدلى ، بى ىىل كۆيتمچدى ىق بى ىىل جە  بى ارلىق چىقى  ۈۇراۈت 

كۆ    ن بۇى اق ئوت چىقى  ، بەسات  قدمالشقدن-ئۆم   ە بۇى اق بو 
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ئۇ بۇ ىۇرلۇق ، ۈۇر ا  اادن بى ە ئەركەكڭ  ئۇچ  تىا  بادقىىاادن ئى  

 ڭ  ئۆ  ئىچىا     بدشااااقد ھەم ئوۈ ۇق كۆ لەرد ن ىىجىال بولۇپ كت 

ئۇ يدۈقدن يى  ڭى  دوىتۇرىدىد يدك  ۈترمە ، ىەرسااى ەرگە ئې ى  قدچت 

ئۇ ئېاىز ڭ  ۈەستە ئېچى  پدششدىدى  ن ، ئەمەسا ى ىڭ  قىژدس قى   

 :سور   

 بۇ قەيەر؟ -

قىزىى  ئدۋا   شاااۇى اقىۇ مىنااا ىن شاااۇى اقىۇ ىد مك ئى     بۇ 

ەىھد  اھىتىۇ ۈەسااۋ  ى  سىژ  شتىن يېقىى ىق ئدۋا د ن  دردا يدشاىادن ۈ

بۇ مۇ  ۇق ئاادۋا د ن كاادلال كىنااااەر جاادلالۈڭىڭىۇ ، ئېز اا  كىتەر ئىاا  

 .  قى ىچ  ھدۋادا لەي ەپ قدالر ئى  

دې   پدشااااشاااادىدن ئۇىىڭاد ئىچ   -، بۇ بىۋەۈەر جد  ىدلى ە -

، ھەمىە ئىشااالر ئۆۈتپ كەۈت ، ىدۈى جەم يېتى  ئدرام ئې ى  -ئد   تى 

 !ىۋەۈەرئەم   سىز ب

 . . . سى ەرگە ىېىە دەپ رەھىەت ئېژتىشىىڭ  بى ەلىى  م -

 . ىدلى ە شۇى اق د ۋېتى  ئىنەى ى ەپ يىاالپ كەۈت 

دې   پدششدىدن قۇلى     ھەسەل  -، ھەرگىز ئۇى اق ئوي ىىدڭ -

بىزىى  مەقناىتىىىزمۇ سىزدەك  -ساتيىڭ  ىدلى ەگە ئىچترمەكچ  بولۇپ

  ۈترمىنىگە كى    قې ىشڭى  ئدل  ڭ  قىز سىڭى  ى  ىىزىى  رمسالرىى

پدشااشاادىدن شااۇى اق د گەچ ىدلى ەىى  دقمبىنااى  ن  -، ئې ىش ئى  

 .  قېڭ  بۇى  ئىچىۋې ى  -يتلەپ ئۇى  ئدستد ئولتۇر ۇ د 

ىدلى ە ئىنتدكدى     ھەسەل ستيىڭ  ئىچى  ۈۇر شىاد ۈى الىدىىۇ 

 .   ئۇيقۇسى  ن ئوياىڭى  ئەسڭىگىڭىچە كدرۋاۈڭى  يېڭىاد كەل 

دەپ ۈۇىۇشااااتۇرد   -، بۇ مىڭىاا  ئۇكاادم ۈى الىاادن بولىاا م -

 . پدششدىدن ئۇكىنىڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ
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دې   ۈى الىدن ئەدەپ  –، ئەساندالمۇ ئەلەي ۇم ىدلى ە سىڭ ىم! -

 .  بى ەن سدالم قى ى 

دې    –، ساااى ەرگە كۆپ قەر زمەن، ۋە ئەلەي ۇم ئەسااانااادالم -

 . ىدلى ە يت   ۈۆۋەى ى  بى ەن

 –، سااااىزى  ئۇالرىى  قۇلى ا قىژڭدپ قوي مق!، اق د ىەڭئۇىا  -

 .  دې   جدۋابەن ۈى الىدن

ىدلى ەىى  ساادالمەۈ ىگ  ، ئۇالر شااۇ ۈەر قى ە بى  ئد  پدرا الشاات 

ۈېۋ  ۈولۇق ئەسااا ىگە كەلىىگەچ ە پدشاااشااادىدن ىدلى ەى  چدرچىتى  

 قويىدسا ىقڭ  ئويالپ ئۇكىنىاد بدل مرراق يېتى  ئدرام ئې ىشىڭ  بۇي مپ

 .  ئۆ   مەشڭى  ۈتۋ  ە ئولتۇرمپ كىتدب كۆرقش ە بدش ى  

ئۇىى  كدل ىنى ا ، مۇشۇ ۈدپتد ىدلى ەىىڭىۇ ئۇيقۇس  قدچقدن ئى  

ئۇ ئۆ  ڭ  دقشااااىەى ەرىىا  چد گى ى  ن ، ىۇر ۇن ىىژادلالر بادرئىا  

پ يېڭىا ا پديپىتەك بولۇ، قۇۈقۇ  ادن بۇ بادۈۇر يىگىت ەرىىا  كىى ى ىڭ 

ئاادلااادن بۇ يىگىتڭىاا   ادە كىى ى ىڭ  بەكىۇ  ئۆ  ڭىاا  ھاادلاا  ن ىەۋەر

ئۇ مۇشاۇ ۈدپتد ئەدەپ يت  نى  ن ئۇى ىادن بولۇپ . بى گتسا  بدر ئى  

 .  كت  ڭ  چى  يۇمىۋالادن ئى  

پدت -پادشااااشاااادىادن قۇلىا     كىتادپڭ  يدىاد ئې ى  قۇيۇپ پدت

ىادلىا ەىىا  كدرۋ تىڭى  يېڭىاد كى ى  ئۇىى  پىشاااادىىنااااىڭ  ۈۇۈۇپ 

ىدن ىېىە ساااەۋەپتىن ىدلى ەگە بۇى اق مىھ  بدى ىق پدشاااشاااد. بدقدۈت 

شۇى اق قى ى  پدششدىدن بى  . كۆرسەۈ ەى ى ىڭ  ئۆ  ىۇ چتشەىىەيتت 

كېچە كى پىا  قادقىاد  ىادلىا ەىىا  ھدلى  ن ىەۋەر ئې ى  ئەۈىناااا  

ئەۈتىگەىا ە ىادلى ەىى  كدرۋ تىڭى  ئديىاىاد بېشااااىڭ  قۇيۇپ ئۇىالپ 

 . . . قدل  

دا ئوياۇىۇپ ساااادئىتىگە قدراپ ىدمد  ۋاقتىڭى  ۈى الىدن بى  چد الر
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چتى   ئە ەن ئدۋا   بۇ يەر ئدست  ئۆيگە ، ئۆۈتپ كەۈ ەى ى ىڭ  بى   

ئۇ ئورىى  ن ۈۇرمپ ئدكىنااىاد ئۆ  ڭى  جۇۋ نااىڭ  يېپى  . ئد الىىديتت 

قويۇپ پۇۈىڭى  ئۇچى ا دەساااانااااەپ مەشااااڭى  كتلىڭ  ئدۋا  چىقدرمد  

 .    ئې ى  ئوت قدالشقد بدش ىادن ئى

ىادلىا ە ۈى الىادن ئوياادىىادسااااتاد ئدلالقدچدن ئوياىڭى  كەۈ ەن 

لې ىن ئۇ كدرۋ تىڭى  ئدياى ا بېشىڭ  قۇيۇپ ئۇىالپ قدلادن بى  ، ئى  

كېچە ئۆ  ڭىا  ئەۈ اپىا ا پەرۋاىىا ەك چۆرگى ەپ كېنااااى ى  ن ىەۋەر 

ئدلادن بۇ مېھ  بدن يىگىتڭ  ئوياىتىۋەۈىەساا ى  ئتچتن كت  ڭ  ئېچى  

ئۇ ئدىشاااادم  ن بى   بولادن ،    قى ىاد  يادۈقدن ئى  سااااىا -مىا   

بى  گە بولااادن -ئۇكىڭىاا  بى -ئىشااااالر ااد قاادراپ بۇ بى  ۈو قاادن ئاادكااد

ئدىشاااىى  پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىڭى  ، مېھ  بدى ىقى  ن ۈەساااى لەى  

يوۈقىڭىڭ  يۆگەپ چىققاادىچى ىاا  قى ااادن ئىاا   چتى   ۈى الىاادن 

يوۈقدىڭ  ئدسااااتىاد بېنااااى   ئە ەلا  ن چدال ئۇيقۇچى ىقتد يېپىڭى  ادن

پدشااشاادىدن ئۇكىنااىڭ  ئوياىتىۋەۈىەساا ى  ئتچتن يدى     ، يدۈدۈت 

ۈى الىاادن ، كاادرۋاۈتى   ئۆ  ڭىاا  يوۈقىڭىڭ  ئۇىىڭاااد يېپىاا  قوياا  

بۇ چد  ا پدشااشدىدن ، بى دەم  ن كېژىن ئۇىىىۇ ئدساتىاد بېناى  يدۈت 

ىدلى ە ، ئۆ  ڭىا  قىىىەت بدھدلىق جۇۋ نااااىڭ  ئۇىىڭاد يېپى  قوي  

بۇالرىى  ھەمىىڭ  كۆرقپ يدۈقدن بولادچقد پدشاااشااادىدىڭى  ئۇكىناااىاد 

 .  بولادن ئدم اق ىقى  ن ھەي ان قدلادن ئى  

بى دەماا  ن كېژىن بى  قاادىچە يىگىاا  قۇلىاا ا ئااد ىز  يېپى ااادن 

بى  قدچى ا ، قدچىالرى  كۆۈترقشاااتپ يەر ئدسااات  ئۆيگە كى    كەل  

ى  قدچى ا ھور چىقى  ۈۇر دن ب، شااااورپد گۆش بى  قدچى ا شااااۆلە ئدش

ىدلى ە بۇ قى قىادى ەك يدش يىگىت ەرگە قدراپ يەر ۈتۋ   ن . . . سااتت

يىگىت ەرمۇ قىزىى  بتگتن ئەۈتىگەن بدشااااقىچە . ئۇالر د ساااادالم قى   

بى  گە قادر شااااى  ھەي ان -چى اي ىق بولۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرقپ بى 
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 .  قې ىشت 

پەس ئدۋا دا ئدكىناااىڭ  دې   ۈى الىدن  -، پدشاااشااادىدن ئدكد -

 .  ئەم   ىدشتد قىالي  ، ئوياىڭىڭە –، ئوياىتى 

ىاادلىاا ە بۇ ئىنااااىىڭ  ئااد الپ بۇ ئىنااااىىىڭ  ىەد اا م بى  يەردە 

 .ئاد  ىادى ەك قدينااااى م بى  كىتدپتىن كۆرگەى ەك ئوياد كى ى  قدل  

پادشااااشاااادىدن ئۇكىنااااىڭى  يىڭى  ىۇقىشااااى  ن ئوياىڭى  ئۆ  ڭى  

دياى ا ئۇىالپ قدلادى ىقى  ن ىدھديىتىىۇ بەك ىادلىا ەىى  كدرۋ تىڭى  ئ

 .  ىىجىل بولۇپ ئۆ  ڭ  قوياى   يەر ۈدپدلىد  قدل  

ى ە بۇ ىدل، ئۇالر ئەۈتىگەى ى  ىدشتىڭ  ىدھديىت  قىز ىن قى ىشت 

بى  گە ۈدمدق -بى ، بى  گە ۈادمادق سااااۇىۇشاااا ى  ڭ -يىگىت ەرىىا  بى 

بۇى  -ئۇى  ورالشاااا ىا  اڭ  ئاادىاا  ن ئۇالرىىاا  ئۆ  گە ۈوىتىىااد  

بۇالرىى  يدىشااى ىقى  ن ، ۈە  ەشاا ى  ڭ  كۆرقپ بۇالرىى  ئۆم ى ى  ن

 .  شۇى اق ۈەسى لەى  

ھۇيا  د گتچە ئادر ا  ن ىەچچە ھەپتە ئۆۈتپ ىدلى ەىى  -ھاديڭ 

شاااەھەر ۋە  ژىت  يەىە ، سااادالمەۈ ى ىىۇ ساااەل ىىد ا ئەسااا ىگە كەل  

ۋمت قوراسااا  بۇرمىقى ەك جى د ي ھدلەۈتە بولناااىىۇ ئەمىد بۇالرىى   ا

ۈىڭتىشالرد ن يەىىال ىدل  -ۈترلتك ئدىتۇرمش، ىدھديىت  جىىجى  ئى  

ىادلىا ە  اۋمت كەيڭىا     ئادرقاد ھوي ىا ا قادمى  ن . كېتىا  بادراۈت 

ۈى ى گەن قې ىن جۇۋ ڭ  يېپىڭااادچ ۈېۋ  ۈولۇق ئى  اا  بۇاللىىااادن 

قدرىى  ئتساااتى ە كۆك ئدساااىدى     قۇيدش بى ەن بەس ۈدالشاااقدى ەك 

ئۇ كىشاااىڭى  يتر گىڭ  جىاى تى  ادن ئەشاااۇ شاااەھال . ە ۈۇراۈت يېگدى

پدت ئىچ  يدىچۇقى     ساااادئىتىگە قدراپ -ىۇرلۇق كۆ لى   بى ەن پادت

 . . . قۇيدۈت 

ئادرقاد ھوي ىڭى  يد دچ ئىشااااىگ  ئېچى ى  پدشااااشاااادىدن بى ەن 
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 .  ىدلى ە ئۇالرى  كۆرقپ گتل ەك ئېچى   ، ۈى الىدن كى    كەل  

دېا   ىادلىا ە قويۇق كى پى  ى  ڭى   -، الر!ئادىى   كەلا  ڭ -

چتشاا تك ۈدمدق سااۇۋمپ قدال   -ئدر نااى  ن پدشااشاادىدىاد كتلتپ قدراپ

 .  دې  

بىزمۇ ساىزىى  ئوىشىادن ۈدمىقىڭىزى  دەپ ئدكدم بى ەن شۇىچە  -

  .دې   ۈى الىدن ئدكىنىاد مەىى ى  قدراپ قۇيۇپ –، ىې    ن كەل مق

ئۇ ، ھديىت  ۈدرۈىڭچدق ئى  پادشااااشاااادىادن قىزالرىىا  ئدل   ا ىد

ىادلىا ەىى  سااااىى ەك بەد ڭىڭى  قدمد جۇۋا بى ەن ۈېۋىىۇ الۈدپەۈ ى  

ى  قدرى، بولۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  ھې  قى ى  ئۇىى  كۆ  گە قدر ژدلىى  

 ،سااو ىق  سااۆ ەكتىن ئۆۈنااىىۇ ىدلى ەىى  ئددەۈتىن ۈدشااقى   ئۇ لىق 

ادن كتل ىناااا  ئادالھىا ە ىاد اكەۈ ى  ىۇلق  شااااۇى اقال جدىڭ  ئدلى  

 .  پدششدىدىڭى  چې ىنى  ن ۈوىتىىد  ۈەر ئې ىۋاۈدۈت 

پدشااشاادىدن يدۈىقىڭ  ىدلى ەگە بوشااۇۈۇپ بى    ئۆ   ئىشااۋدىى ا 

ئۇالر ئۇدمل ىدلى ە ۈۇر ۋاۈقدن ئۆيگە كى    شۇ ، ۋاقىت ىق ۈۇر ۋاۈدۈت 

يەرد    مەرمەر ۈدشاااتىن يدسااادلادن يۇمىالق شاااى ەدە ئولتۇرمپ ۈدمدق 

لى ە ۈدمدققد بەكال ئۇسااتد بولادچقد يىگىت ەرىى  ھەمىىناا  ىد، يېژىشاات 

بتگتى    ەيتۇن . ئۇىىا  ئەۈ ەن ۈادمىقىااد ئدم اق بولۇپ قدلادن ئى  

يېاى ا ئىتى گەن پولومۇ ىدھديىت  ئوىشاىادن بۇلادچقد پدشااشدىدن ئۆ   

–پدشااااشاااادىدىڭى  قدۋمل بو  ، يدلاۇ ال بى  ۈدۋاق پولۇى  بى درلى  

شااۇ الشااقد ئۇىى  ، دسااتدىى ە بى  د ژىشاا ە بۇالۈت بەسااتىڭ  پتۈتن ئ

 .  ئددەۈتى   ئىشتىھدسىىۇ يەۈ تچە بدر ئى  

ىدلى ە بدشاقد يىگىت ەرد ن پدششدىدىڭى  بى  ئولتۇرمشى ا كىچى  

ۇ د شاا، بى  پدقالىڭى  گۆشااىڭ  يەپ بوالالي  ادى ىقىڭ  ئد  ىادن ئى  

لىقالپ ئۆ  ڭى   ئۇ پدشااشاادىدىڭى  ئدل       ۈدۋاقڭ  يەىە ئدش بى ەن
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   .قدچىنى     گۆش بى ەن بىژىڭ  ئۇىى  ئېشىڭى  ئتستىگە بدست 

ساۆ  قى ىد  ئدشاڭى  گۆشڭ  ئۇششدق پدرچىالپ -پدشاشادىدن گەپ

پولوى  قۇ ا كدل ىناااا  قى ى  ئىشااااتدھد بى ەن مە  ە قى ى  يىژىشاااا ە 

شااااو  بى ەن يەىە ۈدمدق -ۈى الىادن ئادكىنااااىڭىا   وق، بادشاااا ىا  

   چتى. كۆرقپ ئۇىى  پۇۈىاد ئدسااتد دەساانااەپ قوي   يېژىۋاۈقدى ىقىڭ 

قىزالرىىا  ئادلا  ا ا جىق ۈادمدق يىژىش ۈى الىدىڭى  ىە     ە بى ىىل 

بۇ چد  ا پدشااااشاااادىدن . ىىجى چى ىقتد قدلى  ادن ئىشااااتەك بى ىڭەۈت 

ئۇكىنااىڭى  مەىنااى  ڭ  چتشااىڭى  ئدل       يې  م بولادن ۈدۋاقتىن 

ىاادلىاا ە بولناااااد ئىزچىاال ، د قۇلىڭ  ئاادسااااتااد يېاىاا  جىم ئولتۇر

 .  پدششدىدىڭى  ۈدمدق يېگەن ھدلىتى  ن ھەۋەس ىڭى  ئولتۇراۈت 

ۈدال  -، دې   ىدلى ە پىژدلى ەرگە چد  ۈول مر دچ -، ئدكد ئې ىڭە -

 .  سىڭى  كىتى م، بەك سۇ ۇق

دې   پدشاااشااادىدن كۆ  ڭى   -، ئوب ان بدقتىم، يدق ساااىڭ ىم -

 .  بولۇپ قۇي  قى ا ئۇكىنىاد قدر ادچ ىىجىل

ۈى الىدن ئدكىنااىڭى  ئۆ  ئىشااتىھدسااى  ن ىىجىل بولىۋاۈقدى ىقىڭ  

 :ھې  قى ى  سۆ  قىنتۇرد 

ئەم   بىز ، ۈدمىقىڭىز بەك ئوىشااىادچقد ئدكدم راسااد يەپ قوي   -

 .  مد دي   سىڭ ىم

ىدلى ە ئۇالر د ، ئۇالر دمئد يدى مرمشاااۇپ ئۆي  ن ۈدال د چىقىشااات 

وساۇ ىنى ا ئۇالرىى  مد اىڭىاد بى دەم قىژىىادى ەك يدۈدقڭى  ئىشاى  ب

ئدرقد ھوي ىڭى  ، قادراپ ۈۇرمپ ئادى  ن ئدشااااۋدىد ئۆيگە كى    كەۈت 

ئىشاى ى  ن پۇۈىڭ  ئې ى  بولادن پدشااشدىدىڭى  ئىنىگە ۈۇيۇقنىز بى  

 ،ئىش كى ى  ئۇكىنىاد ھد   ال كى ى  ادى ىقىڭ  ئېژتى  كەيڭىگە يدى  

قۇچىالرى  -ۋاادىىاا ا قاادچاادىاادلىاا ە ئۇالرى  ئۇ مۈۇپ قۇيۇپ ئاادشاااا
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پدشاااشااادىدن ئدشاااۋدىد ئۆيگە كى    جۇۋ ناااىڭى  ئىچ ، يۇيۇۋاۈدۈت 

 . يدىچۇ ى  ن ئى    قۇۈد دور ڭ  چىقى    ىدلى ەگە سۇى  

دې   پدشااشاادىدن ئۇىى  ئىنااىىڭ  ۈەسااتە ئېاىزد ن  -، ىدلى ە -

بۇ دور ڭى  بەدەىڭ  قۇۋۋەۈ ەش رول  ئدالھى ە يدىشاااا   -، چىقى   

كتى ە ، بديدم ئۇىتۇپ قدپتىىەن، پ سااااىزگە ئەكەلگەن ئى  مدەپ ئد ال

   .سدالمەۈ ىگىڭىز ۈېۋ  ۈولۇق ئەس ىگە كەلگىڭ  يوق، ئىچى  بې   

پدشاااشااادىدن بۇالرى  د گەى ە ئۇىى  يت   شاااەلپەردەك قىز     

پدشاااشااادىدن مەي   ۈدمدق يىگەى ە ، يتر گ  رېتىىناااىز ساااوقۇۋاۈدۈت 

لنااااۇن يەىىال ىدلى ەىى  ئوۈ ۇق بولنااااۇن يادك  ھد   ىى  ئۆ   ە بو

ىدلى ە بۇ پۇرسااەۈتە پدشااشاادىدىاد ، كۆ  گە قدراشااقد پېتىڭدلىديۋاۈدۈت 

مۇشااااۇ ۈاادپتااد ىاادلىاا ەىىاا  يتر گىىۇ رېتىىىڭ  ، قاادىاۇچە قاادر ۋالاا  

 . . . يوقۇۈۇپ ئېاىز  قۇرمشقد بدش ىۋاۈدۈت 

دېاا   ىاادلىاا ە ئوماادق كتل ىناااا  بى ەن  -، رەھىەت ئاادكااد -

مىڭ  دەپ كۆپ جدپد  -، لى  ن دور ڭ  ئې ى  ۈۇرمپپدشااشاادىدىڭى  قۇ

 . . . ۈدرۈتىڭىز

 . . . كۆپ ەك ئدرام ئې ى ، ىەد  ىڭ  -

دې   ىدلى ە  -، د نااااەم بۇالرمۇ؟، بى  گەپ بادر ئى  ، ئادكاد -

 .  پدششدىدىڭى  كۆ  گە ۈى ى ى  قدراپ

دې   پدششدىدىىۇ ئدىى   چى  ژدلىد  ئۇىى  -، قېڭ  دەۋ     -

 .  گە سىڭچىالپ ۈۇرمپىۇمد كۆ  

ىدلى ە  اۋمت قوراسىاد كەلگەن ۈۇىج  ئدىشىىىال پدششدىدىڭ  بى  

پدششدىدىىۇ شۇ چد ڭى  ، كۆرقپ ئۇىىڭاد كۆ    چتشاتپ قدلادن ئى  

ئۆ   ە كدرۋاۈتد بىھوش يدۈقدن ىدلى ەى  بى  كۆرقش بى ەن ئۇىىڭاد رام 

 ۇچە ئديدل  اۈىڭ بولۇپ قدلادن بولنااىىۇ كۆ  ى ە ۋەۈىڭىڭ  ئد اد قى ىىا
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ئوي ىىادساااا ىققاد بەل باد  ىاادن بولاادچقاد ئۆ  ڭ  ئىزچىال ىدلى ەد ن 

شااااۇ سااااەۋەپتىن ئۇ ىاادلىاا ەگە بى  قېتىىىۇ ، قاادچۇرمپ كى ىۋاۈاادۈت 

بۇ ىۆۋەت ئت ئۆ  ئى اد نااااىگە ىىالپ . ۈى ى ىا  قادراپ بدقىىادن ئى  

 ى ھدل ا ىدلى ەىى  كۆ  گە ۈى ى ى  قدراپ ئۇىى  شەھال كۆ    ن ئۇى

يتر  ىڭىاا  چو قۇر قاادۈ ىىىاا     ئاادجااديىاا  بى  ئوۈڭىاا  الۋملاا اپ 

 ،كۆيگىڭىچە ئۆ   ۈەرەپ ە قادراپ ئېقىا  كې ىۋاۈقدى ىقىڭ  ھې  قى   

د گەىا ەك مۇشااااۇ ۈادپڭى  ئۆ   ە ىدلى ەىى  كۆ  ىۇر   ن بى  پدرچە 

ئوت چدچ اپ چىقى  پدشااشاادىدىڭى  يتر گى     الۋمل اپ كۆيىۋاۈقدن 

، دە ئوۈڭ  ۈېۋىۇ ئەۋجىگە چىقى ۋەۈت -ە ۈدشااااالى  ئوۈڭى  ئتسااااتىگ

گتلۋدىڭى  دەپت  ۈد ا كتچەيگەى ە بۇ قىز ق ھدرارەت ئىچى  ن بى  ۈدل 

 ،چوغ قې  شاقدى ەك يەىىال ئۇدمل ىدلى ەىى  يتر  ىگە چتشتپ كەۈت 

ئۇ بى  ئدجىزە بولادى ىق  ، ىادلىا ەىىا  يتر گ  ئەم   بۇاللىد  قدل  

ىادلىناااا  ئۇلۇغ ئدلالھڭى  ھو ور اد -  ئاد ابئتچتن ئۇىىا  يتر  ىڭىا

ىاادلىاا ەىىاا  كۆيگەن ، ئاادلال  ئۇىىڭاااد ياادردەم قى اا  ، كتۈترقلاا  

يتر  ى  ن يەىە بى  پدرچە قى  ەك ئوت ئېقى  چىقى  پدشاااشااادىدىڭى  

ىدلى ەد ن چدچ اپ چىققدن بۇ بى  پدرچە ئوۈڭ  ، گتلۋدىاىال چتشاااات 

ۇ بى  پدرچە ئوت پدشاادىدىڭى  مدىد ئەم   ب، ئددد  چد الشااقد بولىديتت 

 . .  .يتر  ىڭىال ئەمەس ئۇىى  پتۈتن جىنىىڭ  كۆي قرقش ە بدش ىۋاالۈت 

ىىاا  ئااددەم ى   « ۈترك ەر ئىتتىپاادق »مەن سااااىا ەرىىاا   -

 -، دېاا   ىاادلىاا ە سااااەمىىىژ ىاا  بى ەن -، ئى ەى ى ىڭالرى  بى ىەن

چتى   دقشااااىەى ەرىىاا  قۇلىاا  ن مىڭ  قۇۈۇلاا مرمپ چىقىش پەقەت 

لې ىن سااى ەر ئۆ ە الر ۈو    ىق مد د . سااى ەرىىڭال قولۇ الرد ن كې ى م

سااااى ەر  -، ىدلى ە كۆ  گە مۆل ى ە يدش ئدل  -، ھېچڭىىە دېىى  ڭالر

ۈەشاااا ىاالۈىاڭاالرىىاا  باادرلىق پاادئاادلىژىتىڭ  مەىاا  ن يۇشااااۇرمپ 

مەن ئەم   ، مىڭىڭىۇ ئۆ  ئدل  ىاد يدشاااادش يولۇم بدر، كې ىۋاۈىنااااى ەر
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 . . .  قديتد  دەيىەن

دې   پدشااااشاااادىدن ئۇىىڭاد  -، ئېژتقادى ى  ڭىز ۈو  ا ىادلى ە -

بۇ بىزىى  ساىزگە ئىشاەىىەس ى ىىىزد ن ئەمەس  –، ۈەساەل ىي بى   

بەل   ساااىزىى  سااادالمەۈ ى ىڭىزىى  بدل مرراق ئەسااا ىگە كى ىشاااىڭ  

ساىز بى ىنااىز رمسالر بىزى  ھەر ۈەرەپتىن ، ئوي ىادى ىقىىىزد ن بولادن

 ،بىزىى  ھەر  ەۈ ى  ىىزى  بدر كتچ  بى ەن چەك ىۋاۈى م ،ئىزدەۋاۈى م

شااۇى اقتىىۇ ۈەش ىالۈىىىز ، ۋە  ژەت بىزگە ىدھديىت  پدي  ناىز ھدلەۈتە

يىگىت ى  ىىز باادر كتچ  بى ەن ، ئااد ادلىق ھەركىتىڭ  ۈوىتاادۈقىڭ  يوق

مۇشااااەققەۈ ەرى  بېشااااى  ن -ئويالپ يەۈ تسااااىز جدپد، ۈى  شااااىادقتد

  ساااىزگە بېناااىم بولۇپ قدلىدسااا ىقىڭ  ئويالپ بۇالرىى، ئۆۈ ت مەكتە

 .  سىزگە بدشقد گەپ قى ىىادن ىدلى ە

دې   ىدلى ە  -، د گەى ى  ڭىز ۇ بى  ۈەرەپتىن ۈو  ا پدششدىدن -

مەن ئۆ ەم بۇ ئۆي ە بولاىڭىم  -، كۆ    ن ئدققدن يدشڭ  سترۈتپ ۈۇرمپ

بۇ  كۆ  تم دەپنااااەى ە بولادن، بى ەن كۆ  تم يەىىال ئەشااااۇ ىەلقىى ە

كۆ  تم مىناااا   كترقلىىگەن دەر جىاا ە ئىز  گەن بۇ ، ۋەۈىاڭىاىاا ە

مەن ھەر بى  ۈىڭىقىىڭ  ئدلال د ئدۈىۋەۈ ەن بى  مۇسۇلىدن . . . مى  ىتىى ە

مەن دقشىىڭىىڭى  ، ساىزگە د نەم پدششدىدن ئدكد، ۈتركىەن قىز ىەن

قېڭىڭ  دەريااد قى ىاا  جىگى  ڭ    ۋقااد ئۆۈ ت مىگىچە ھەرگىز بولاا   

 !شۇ د قديتى  ئىشىىڭ  بدش ىندم دەيىەن، ىەنقى ىدي

پدشااااشاااادىدىاد ، ىادلى ەىى  كۆ    ن  ە ەپ ئۇۈ  يدلقۇىجديتت 

 .  ىدلى ە بدر دىنې   مە مۇت بدر دىنې    ور كۆر ڭىش ە بدش ى  

 -، دې   پدشااااشاااادىدن كەساااا ىن ھدل ا -، ىدلى ە سااااىڭ ىم -

ىزگە ئاادرماادىىڭىز شااااۇ بولنااااد بۇپتۇ بتگتىاا  ن باادشااااالپ ھەر  ىتىى

ۈىڭىىىز ۋە جېڭىىىز پەقەت ، ھەمىىز بى  يولا     ئددەم، قادۈڭىشااااىا 

 !ۈتركىەن ىەلق  ئتچتى مر، ۋەۈەن ئتچتن، ئدلال  ئتچتن
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ئۇىى  ، بۇ گەپڭ  ئاد الپ ىدلى ەىى  كۆ    بدشااااقىچە ئېچى   

مۇشااااۇ ۈاادپتى   ىۇشااااادل ىق  ئېژتىاا  ۈتگەۈ تسااااىز بولۇپ ئۇىىاا  

، تىق ۋارقى  ۇساااا  بدر ئى  پدشااااشاااادىدىڭى  بويڭىاد ئېنااااى ى  قدۈ

پدشااشاادىدىڭىڭىۇ ھد   ىى  ئۆ   ە ئۇىى  ىۇشاادل بولادن ھدلىتى     

ىد اكىتىگە قدراپ -گت ەل ەرگە ىدس كتل ە، قىزالر اد ىادس ئۇمادق ىقىاد

 . . . ئۇى  قدۈتىق بد   اد بدسقۇس  كى ىۋاۈدۈت 

 

*      *      *      *      * 

 

ىا  ن ياد  پەساااا   ئۆ  ڭى  ئادرق، قىش چى ىتىا  ىورم  كەلا  

رە گدرەڭ پورەك ەپ ئېچى ادن گتل ى   بى ەن ھەقىقەت يۇلى ا شااەھى  

بولاادن جە چى ى   ئتچتن ئۇ مىا  ن بى   مادۈەم لىبادسااااىڭ  كىژى  

ۈىڭناااىز يدش ۈۆكتۋاۈقدن بد    ساااۇىۇق ۈتركىەىىناااتدن   ىىڭىاد -ئتن

 .  ۈەسەل ىي بەرمەكچ  بۇلۇۋاۈدۈت 

ەر ئدسااات  ئۆيى     يۇمىالق ئتساااتەل ە مۇشاااۇ ۈدپتد  اۋمۈڭى  ي

 .  پدششدىدن قدۈدرلىق سەك ىز ئددەم جى د  يېاىن ئېچىۋاۈدۈت 

دې    –، ھەرقادينااااىڭالرىى  پى ى   ىدھديىت  ئۇرمى ۇق. .  .-

 - ،پدشاااشااادىدن ۈەشااا ىالت ئە الى  ڭى  پى ى  ڭ  ئد  ىادى  ن كېژىن

سااااىتېتى     گەپڭ  ىۇالسااااى ىادى ا موساااا ىۋا يېزا ئىگى ى  ئوىىۋې 

ۈتركىەن ئۇقۇ ۇچ  قىز رمس لتكچەك ى   ۈەر پىاا  ن ىۆۋەت بى ەن 

رمس دائى   ى   ، بدسااقۇىچى ىققد ئۇچ اپ ئدىى   ئۆ  ڭ  ئۆلتترقۋال  

ئۇىى  سدۋاق اش ى   ، يەىىال بۇ ئىشاقد ئىزچىل پەرۋاساىز قدراپ كەل  

 ھەقىقەۈڭ  يدقىالپ يۇقى  اد بۇ ئىشااااڭ  دوكالت قى نااااد ئەكنااااىچە ئۇ

 ۈوپ ىشى  بۆلگتىچى ى »رمسالر بىزىى  ۈتركىەن ئوقۇ ۇچى ى  ىىزى  
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، ۈوقىدق ئدسااااتىاد ئدل  -ۈديدق، قىنااااتدق-دەپ قىژىن« پەي ا قى   

ۈتركىەىىنااااتاادن ىەلق  بۇ . . . ىۇر ۇى ى  ڭ  مەكتەپتىن ھەياا  اا  

ئېچىڭىشا ىق پدجىئەد ن ىەۋەر ۈدپقدن بولنىىۇ رمسالرىى  دەھشەۈ ى  

 پدششدىدن  ە ەپ -، سى    قىاللىديۋاۈى م-دساتى ا مى   ۈۆمتر ۈدپىڭ  ئ

ۈترك ەر -، بى ەن ئتسااااتەلگە بى ى  ئۇرمپ گېپىڭ  داۋامالشااااتۇرد 

رمساااالر بۇىى  ئتچتن  ور ، ئىتتىپدق  ئەم   بۇىىڭاد قدراپ ۈۇرالىدي م

 !بەدەل ۈۆلىش  كې ەك

 !ۈو  ا ئېژتتىڭىز ئدكد -

 !ئدي  م ھېندب ئې ىشىىىز كې ەك -

كەيڭى  ن ساۆ  قى ى  ئۆ  ئى اد نىڭ  -الت ئە الى   كەيڭ ۈەشا ى

 .  بى  قرقشت 

دې   پدشااشاادىدن ۈى الىدىاد قدراپ بۇي مق  -، شااۇىى  ئتچتن -

ھد   چە كىچى  ەك ، سىز بتگتىال مۇس ۋا د قدراپ يول ئې ى  -، بى ەن

بۇ ئىشاااقد مۇىدساااىۋەۈ ى  ئۇ ، كىتدپڭ  بۇ ىۋېتى -بولناااىىۇ ھېنااادب

بى  ىۇ كەم قاادلىىنااااۇن! كې ەرك  ھەپتە موساااا ىۋادا مەلئۇىالرد ن 

چتن بۇ بىز ئت، ىەلقئاادرالىق مۇىبى الر يېاىڭ  ئېچى ىاادقچ  بۇلىۋېتىپتۇ

بىز بۇ ئىشاااڭ  دەساااتەك قى ى  پتۈتن جدھدن ، يدىشااا  بى  پۇرساااەت

بەشى سىڭ  ئدش در  ىشىىىز كې ەك! -ئەھ ىگە رمسالرىى  ھەقىق  ئەپت 

دلىدس ىق ىە     بى ەن ئۇىىڭاد ۈى ى ى  پدششدىدن قىژ -، ىدلى ە سىز

ئدستدىە ىەلق ئۇىىۋې سىتېتى     ئوقۇ ۇچىالرى  بى   -، ۈۇرمپ ئېژتت 

قاادلااادن يىگىت ى  ىىز سااااىزگە ، قېتىى ىق ىاادمااديىشااااقااد ۈەشاااا ى  ەڭ

ئۇالر بۇ قېتىم بىزى  ، ئى  ھدمدن ئىت ىقىڭ  قى ى م، يدردەم ەشاااناااۇن

ئەۋالد كىشاااى ەرىى  قدى ىق  لې ىن بۇ بى ، قى    ۈدشااا ىشااا  مۇم ىن

بەد    يەىە بى  ئەۋالد كىشااااى ەرىىاا  ھۆرلتك ە چىقىشااااىاااد يول 
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 !ىەي   ئدمدن بۇلۇ الر، ئدچقۇس 

يەر ئدسااات  ئۆي ە ، يېاىن ئدىى لىشاااى  ھەمىەي ەن ۈدرقى ىشااات 

ىڭى  ي، پدششدىدن يدلاۇ  چې ىتتەك بى  ىوقتىاد قدر اىڭىچە ئولتۇراۈت 

ىدلى ە ئۇىىڭاد ئى  ىق ، ڭىگە بۇرملۇپ قدر   ئديدق ۈىۋ شااى  ن ئۇ كەي

 .  مېھ   بى ەن قدراپ ۈۇراۈت 

دې   ىدلى ە پەس  -، ىىىىڭ  ىىژدل قى ىۋاۈىنااىز پدشااشاادىدن؟ -

 .  ئدۋا دا ئۇىىڭاد يېقىڭ ىشى 

دې    -، بۇ قېتىم ئدستدىە  ور بەدەل ۈۆلەي  ادن بول   ىدلى ە -

كىچى  -  ۈۇرمپ ئۇلۇقپدشاااشااادىدن كت  ڭ  ئەۋۋەلق  ىوقتى  ن ئت مە

ئد  ساادى     كدلال كېنااەر يدلىدۋم الرىى  بى دەم ى   -، ۈىڭادن ھدل ا

ىدۈدلىق  ساادىنااىز بىگۇىد  پۇق االرى  ئۇ اق مۇددەۈ ى  ئۇرمش ئۇۈىاد 

ئۇالرىى  ئددالەۈناااىزلى   ىەلىقڭى  بېشاااىاد بدال ، ساااۆرەپ ئەكى د 

ىاد چىقى  ھادكىىىژەۈڭىا  ئىقتىا ارسااااىزلىق  ئۆ  ڭى  بېشاااا، بولا  

بولاىچە ساااادىنااااىز بىگۇىاادھالرىىاا  قېڭ  دەريااد بولۇپ ئاادقىاا  ااادن 

 . . . بول  

بىز ۈتركىەى ەر ۈەق   گە بەكال ئىشىڭى  ، شاۇى اق پدشاشادىدن -

ھەركىتىڭ  ئاادلالھڭىاا  كاادالمىاااد –ئاۆ  اىىازىىاا  ئىاش ، كەۈاتاۇق

بوينااااۇىاا مرمااد  ئەكنااااىچە ئاادلالھڭىاا  كاادالمىڭ  ئۆ  ھەر  ىتىىىزگە 

ئادل  ڭقىالرىى  ىدۈد ئدلادن بى  قەد ى  ، دقچ  بولا مقبوينااااۇىا مرما

كېژىڭ ى ەرىىا  ىەچچە يت  مى  قەدەمڭ  ىدۈد ئې ىشااااىاد سااااەۋەبچ  

 ۇرمر ىىز ئتچتن كترەش قى ىشڭى  ئۆ  ال بىز ، ھېچقىن  يوق، بول  

بىزىىا  ىۇشاااادل ىقىىىز جاديڭادمد ىى  ، ۈتركىەى ەرىىا  ىۇشاااادل ىق 

ى  ىىزىى  ئۆۈ تر بىنى ابۇلىش  كې ەك ئتستى  ال ئەمەس بەل   قى ىچ 

 !پدششدىدن
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ئۇ ئورىى  ن ۈۇرمپ ، ىدلى ەىى  سااۆ   پدشااشاادىدىاد بەكال يدقت 

 .  ىدلى ەگە را  ىەى ى  بى ەن قدراپ ئى  ىق كتلتمنى    

دې   پدشااااشاااادىدن ئۇىىڭاد  -، ۈەيژدرلىقىڭىز پتۈتىىۇ ىدلى ە؟ -

 .  ئوۈ ۇق كت   بى ەن ۈى ى ى 

ڭ  ىەچچە يى ڭىاا  ئاادلاا  اا  ال ئۇقۇۋەۈ ەن مىڭىاا  ىاادمىز ى -

دەپ كتلا   ىادلى ە ھېچڭىىى  ن قورقىدي  ادن  -، پادشااااشاااادىادن!

 .  بدۈۇرلىق  بى ەن

ۈتركىەىىنتدىڭى  ۈەق     بتگتى  ن بدشالپ ، ئۇى اقتد يدىشا  -

دې   پدشااشاادىدن ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  بدش  –، سااىزىى  قولىڭىزدا!

 .  ەن ئۇىىڭاد بۇي مق قى ى ئدۈدمدى  بولۇش سدالھىژىت  بى 

دې   ىدلى  ىۇ  –، ئدلال  بى  پدششدىدن!، سۆ  بى ، چدۈدق يوق -

 .  قەۈئىژ ى  بى ەن ھەربىژچە چدس بى   

شااااۇى اق قى ى  ۈەشاااا ىالت ئە الى   پىالن بويىچە ھەمىىناااا  

ئاادر اا  ن يەۈتە كتن ئۆۈ ەىاا ە ، ئۆ  ڭىاا  ئىشااااىاااد چتشااااتپ كەۈت 

ل   يەى  موسااا ىۋاد    ۈتركىەن قىز ۈى الىدن ىوشاااۋەۋەر ئې ى  كە

ئۇقۇ ۇچىاد بدساااقۇىچى ىق قى ادن ئدلتە ىەپەر رمس لتكچى ڭى  بېشااا  

مەكتەپ مۇد   ڭىاا  بېشاااا  بى ەن قېتى ىاا  قىز اال مەياا اىاا     

 .  بى  ئېنى ادن ئى  -ۈتۋرقك ەرىى  ئۇچچىاد بى د ن

ىدلى ەىى  ئدالھى ە ۈەشاااا ى  ىشاااا  ۋە كتچ چىقى  شاااا  بى ەن 

   ئۇىىۋې سااااىتې  ئوقۇ ۇچى ى  ڭى  ىدمديىش ھەركىتىىۇ ئدسااااتدىى  

ئەۈتىگەى ە ئدستدىە شەھ  ڭى  ىەلق ، ئۇ ۇشا ۇق ئې ى  بې   ىۋاۈدۈت 

پىالكاادۈالرى  كتۈترقپ -مەياا اىىااااد ىەچاچە يات  ئوقۇ ۇچ  لو مى ااد

يىاى ىشااااىاا  ھۆكتمەت دائى   ى  اا  ن ۈتركىەن قىز  رەھىىەىىاا  

تشاااەى قرقش بې  شاااىڭ  ۈەلەپ موسااا ىۋاد    ئۆلتم پدجىئەساااىگە چ
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ئۇقۇ ۇچىالرىىاا  كۆپ ساااادى ىق  قىز ئۇقۇ ۇچىالر بولااادچقااد ، قى اا  

كويالرد    -ئۇالرىىا    اال ئادۋا   ىەلق مەيا اىىاا  ن ھادلقىاا  كۇچااد

شۇ چد ڭى  ئۆ   ە بى  ، ئەركەك ەرىى   ۇرمر ڭ   ى  قالشاقد بدش ى  

  ۈىپى-چە ئۇرمپۈوپ سدقچىالر پەي ا بولۇپ قىز ئوقۇ ۇچىالرى  ىدلىادى

ئەۈ اپتد ، ئۇالرىى  چېچى  ن ساااۆرەپ مەي اى  ن قو الشاااقد بدشااا ى  

قدراپ ۈۇر دن پدشاااشااادىدن قدۈدرلىق يىگىت ەر بۇ ىدھەقچى ىقڭ  كۆرقپ 

ھۇياا  د گتچە -ۈۆشااااتىن كۆك ەك كى  اا  ھااديڭ -مەياا اىاااد ۈتشااااىت

بۇى  كۆرگەن بدشااقد ئەركەك ەر ، ساادقچىالرى  يەرگە چدپالپ ئتلگترد 

 . .   .كۆيڭى ىڭ  سې ىۋېتى  ۈەكبى  ئوقۇ ىڭىچە سەپ ە قېتى   -نچدپد

ىدلى ە قۇلىاد كدىديڭ  ، ئەسا ەرلەر كۆپىژىشا ە بدش ى  -سادقچ 

رەھىىەىىاا  ، قېڭ  مۇسااااۇلىاادن ۈتركىەن ئەركى   بولناااادڭ»ئې ىا  

دەپ ئتى تك ۈوۋلىاىڭىچە ساااادقچىالر د  !«ئدلالھۇ ئەكبەر، ئتچىڭ  ئادل

ڭىا  ئىچىا ە مەي اى     ىەلق كۆپىژىشاااا ە بى دەم، قادراپ ئېتى ا  

ئەسااا ەرلەر قداليىىقدن ئوق ئت قشاااتپ پىتى اپ –سااادقچ  ، بدشااا ى  

ئوقتىن يدر الىادىالرىى  سدى  ئد  بولنىىۇ ىەلقڭى  ، قېچىشقد بدش ى  

ىدمديىشااااچ  قوشااااۇن قېچى  كەۈ ەن ،  ە  پ  سااااەلا ەك ۈادشاااات 

 ،رمسااالر د قدراۈت كويالرد    -ئەساا ەرلەرى  ۈدپدلىد  ىىشاادىىڭ  كۇچد

 ،دەر ز  ى   چېقى   -رمساااالرىى  دمكدى ى  اد ئوت قۇيۇلۇپ ئىشاااى 

ۈوقىدقتىن -قۇشااااۇىڭىا  ئادلا  اد ئۇچ  ادى ى   رمس پۇق الى   ۈديدق

پتۈتن ئدسااتدىە ئوت . . . قدچ-قدچە، ئۇر-ئۇرە، قېچى  قۇۈۇاللىديۋاۈدۈت 

 . . . دېڭىز اد ئديالى  

ئۆل ىناااىڭى  ساااې   تدر  پىتى   مۇشاااۇ پەيتڭى  ئت   ە ۈتركىەن

ئتچ -پېت وۋ چ ھەشاااەمەۈ ى  داچىناااى     ئدي  م ىدىىناااى ا ئى   

ى  ۈۇيۇقنىز ئىش، قىزىى  ھەم الىقى ا ۋوۈ د ئىچى  پەيز  قى ىۋاۈدۈت 

 .  چى ى ى  ئۇىى  كدۈىپ  رمىنەۈنىزال ئتستپ كى د 
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دې   كدۈى  ئدل   اپ دوكالت  –، سااااې   تادر چادۈادق چىقت ! -

 !ۈتركىەى ەر ئىنىژدن كۆۈترقپتۇ -، قى ى 

دېاا   پىتى  پېت وۋ چ سااااېىىز  -، ئىنااااىژاادن كۆۈترقپتىىااد؟ -

  ۈېۋ -، گەۋد نااىگە يېپىشااىۋالادن قىزالرىى  يت  ڭ  سااىالپ ۈۇرمپ

 !مۇشۇ يدۋاي  ۈتركىەى ەر

شاااۇى اق ساااې   تدر! ئدساااتدىە ئۇالرىى  قۇلىاد ئۆۈتپ كەۈ ەن  -

 . . . ئوىشدي م

مەىىۇ مۇشااااۇى  ، الر قى اۇلۇقىڭ  قى ىۋالنااااۇنئۇ، ئادلا    ىد -

 ،مىڭى  ئەسا ەرلى  م ئە ەل  ن گۆشنىز  ىزا يىىەي م، كتۈ ى   ىەۋا 

دې   پىتى  پېت وۋ چ  -، راسااااد بى  پۇىادد ن چىقىۋالىا  ادن بول مق

 .  قۇلى     ۋوۈ ىڭ  كۆۈترقۋېتى  چدال مەست ى تە

 . . .  ئەمىنە -

دې   سې   تدر  -، ە دېژىشىىىز!ئەۈە بى  ىېى، كدر   بولىىنۇن -

يېڭىاا     ىااد  ڭىڭالرد ن ئاادي   ىشااااقااد كت   قىژىااد  سااااورمىىڭ  

 .  داۋامالشتۇرمپ

 . . . ئەۈىن  ىدمديىشچ  قوشۇن ۈېۋىىۇ كۆپەي  

ئۆل ە سااااې   تادر  ئدش ۋاقت  بى ەن مەساااات ى تىن يېشااااى ى  

 لې ىن موسااا ىۋا ۈەرەپتىن جى د . . . ئىشاااڭى  چدۈدق ىقىڭ  پەم ى  

ھەرقدين  ئەل مۇىبى لى   د ققىتىڭ  ۈتركىەىىنتدىاد »بۇي مق كەل  : 

 !«ۋاقتىڭچە ۈوپىال چىالر د ئوق ئېتىشقد بولىدي م، قدراۈت 

پىتى  پېت وۋ چڭى  ھىناادپنااىز بدي ىق  ۋە ھوقۇق ئىىتىژد   ئۇى  

ئۇىى  ، ۈتركىەىىنتدىڭى  ئەركە پدد شدھىاد ئديالى مرمپ قويادن ئى  

ىەىىنااااتدى     كۆچىەن رمسااااالرىى  كۆپتىچىناااا  ئتسااااتىگە ۈترك

ئۇك ائىڭدد ن كتچتپ كى ىڭگەى ەر بولۇپ ھەۈتد بۇ يەرد    ۈۇرمشاا ۇق 
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ھەربىي قىنااىىىۇ ئۇك ائىڭدد    چوڭ ھەربىي قىنااىى  ن ۈەلەپ بى ەن 

بۇ قېتىم ئۇ موساااا ىۋاىىاا  بۇ بۇي مققااد . يۆۈ ەپ كى ىڭگەى ەر ئىاا  

ۇك ائىڭاادد ن ئەكەلگەن مەىنااااۇس مېژىقىاا ا كتلتپ قۇيۇپ ئۆ  يۇرۈ  ئ

 :ھەربىژ ى  گە بۇي مق قى   

ئۇلۇغ رمساااالرىى   ۇرمر  ئتچتن پۇق اچە ، قېڭ  شااادشااا ى  م -

يادسااااىڭىا  ۈتركىەن ئىنااااژدى درلى  ڭى  قېڭىڭ  ئىچى  كۆ  ت الرى  

 !قدىاۇچە ئېچىۋې ىڭالر

ىەچچە مى  ىى الىادن ئۇك ائىڭدلىق رمس ئەسااا ەرلەر بۇ يېشاااىل 

لوم ۈۆمترلەرى  -رھادل پۇق اچە يادسااااىڭىا  قۇلىااد كدلتەكچى اقتىن دە

ئاادلاىڭىچە بوشااااادىااادن قاادۋاىاا ەك كوچىالرد    ۈترك پۇق الى  اااد 

پۇق اچە . . . ئۆلتترقش بدشاا ىڭى  كەۈت ، ئۆ  ئدرا ئۇرمش. . . ئېتى   

يدساااادىادن رمس ئەساااا ەرلى   ىەچچە يى  ىق مەشااااىقڭ  بېشااااى  ن 

 ،ركىەن يىگىت ى  ڭ  يېقىتااداليتت ئۆۈ ت گەچ ە بى  ۈىپىاا  بى ەن ۈت

لې ىن ۈتركىەن يىگىت ى  ىۇ شاااەھىت ىق يولىڭ  ۈدل ىادچقد كەيڭىگە بى  

ئۇىى  ئتساتىگە بۇ قېتىىق  ىدمديىشتد ۈتركىەن ، قەدەمىۇ چې ىڭىەيتت 

قىزلى   ئاددەۈتىن ۈدشااااقى   بدۈۇرلۇق كۆرسااااىتىۋاۈقدچقد پتۈتن جەڭ 

 . .  .مەي اى  ئدجديى  قىز    كەۈ ەن ئى  

بى   بى ەن -پدشاااشااادىدن يىگىت ى   بى ەن ساااەپڭى  ئدل   ا بى 

بەساااا ىشااااى  رمس ئەساااا ەرلى  ڭى  سااااىنااااىق بېشااااى  ن مۇىدر 

 . . . يدسدۋاۈدۈت 

ۈتركىەى ەر شاۇى اق قى ى  ئدلالھڭى  ھىىىىت  بى ەن رمسالرد ن 

 . . .  دلىپ كەل  

 ى  نئۆل ە سااااې   تادر  پىتى  پېت وۋ چ ئەمى ي ئەھۋالڭ  ئد  ىاد

ئۇ شااااوم ۇققااد ۈولااادن كت  ڭ  ، كېژىن ئاادچچىاىاا  ن يې  ال  دېاا  
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 :قىنى  ۈۇرمپ قول ئدستى   ى ەرگە دەرھدل بۇي مق قى   

كەچ كى گەن ھادمدن شااااەھەرد    پتۈتن چى ا الر ئۆچترقلتپ  -

كويالرد    ۈتركىەن ئەۋالد   ن بولادن ھەرقدى اق جدن قى    -كۇچد

 !ۈدشالىنۇن

ڭ  قاادرا اۇلۇق قاادپ ىااادىاا ا يول چى اق ى   كەچ كى  اا    ىىڭ

ۈۇيۇقنااااىز كۆ  گە كېچىاا ە كۆرقش ئەيڭى   ، پتۈتى ە  ئۆچترقلاا  

ۈاادقىۋالااادن ىەچچە مىاا  ئۇك ائىڭاادد ن يۆۈ ەپ كى ىڭگەن ياادلالىىااد 

ئاادالھىاا ە ئەساااا ەرلەر ئاادسااااىاادىاا  ن چتشاااا ەىاا ەك پەياا ا بولۇپ 

ادىچە لقڭ  ىدلىپى ىىوۈ ى    ن ۈدۈى   تى  ئوق ئت گىڭىچە بىگۇىد  ىە

 . . . ئوققد ۈۇۈت 

روسااااالرىى  بۇ قۇرال ىق قى  ىن قى ىش ھەركىتى ە ىە  مەي اى ا 

 . . . قىزلى   ئېتى  ئۆلتترقل  -يەۈتە مىڭ  ن ئدرۈۇق ۈتركىەن ئو ۇل

 ،ئدلالھڭى  ئى تىپدۈ  بى ەن ۈترك ەر ئىتتىپدقى  ن پدشااااشاااادىدن

ۈەي ەن ئېاى  يدر الىادن ۈى الىدن ۋە يەىە بى  يىگى  بولۇپ ۈۆ، ىدلى ە

بدشاااقد . . .  اۋمت قۇرمساااىاد مى  ۈەسااا ى تە يىتى  كې ىۋال   ھدل ا

   .ۈى    ى ىڭ  ۈېۋىچە بى گى   بولىديتت -يىگىت ەرىى  ئۆلتك
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 ئون ئالتىنچى باب

 تەقدىرنىڭ چاقچىقى

 

ۈدڭ ئدۈدر د يېقىن رمس ئەسا ەرلى   پتۈتن جەسەۈ ەرى  گترجەك 

ۈااد  الپ مۇىبى الر ااد ھېچ ئىش -ولاالرى  يۇيۇپ بىا ەن قىا  اا  يا

ھوش  -لې ىن ئەق  ، بولىىادى ەك قى ى  كۆرساەۈىەكچ  بولادن ئى  

   .جديى ا مۇىبى الر بۇالرىى  قويىۋاۈقدن ئويۇى ى  ڭ  بى ى  ئتلگترد 

ئەۈىن  پدششدىدن قدۈدرلىقالر بى  كتن  اۋمۈتىن ۈدال د چىقىد  يەر 

ئۇالر بۇ قېتىىق  قۇچدقالشااىد ، ۇر  بول  ئدساات  ئۆي ە ۈۇرمشااقد مەجب

جە  ە قدۈتىق بدۈۇرلۇق كۆرسااااەۈ ەچ ە ئۆ  ڭى  قدىچى ى  دەر جى ە 

 .   ەىىى ەىگەى ى ىڭىىۇ ئۇىتۇپ قې ىشقدن ئى  

-ىدلى ە پۇۈ ى  ڭ  ئېاى  سااااۆر گىڭىچە ئۇالرىى  يدر نااااىڭ  بى 

ژپدل ىپدششدىدىڭى  ئوڭ بى ى ى     ۈۆمتر ق، بى لەپ ۈېڭىشقد بدش ى  

بەكال چو قۇر كى  اا  كەۈ ەچ ە ۈى الىاادن ئۇىىاا  ئااد ىز اااد بى  ۈاادل 

 ،ئدر دمچىڭ  چىشا ىتى  قۇيۇپ ئۇىى  بى ى ىگە چى  ئېنى ى  ۈۇرد 

ىاادلىاا ە چوڭ قىنااااقۇچ بى ەن يىگى مە ساااااادىتىىېتى د ن ئاادرۈۇق 

ئۇ مى ۇقتى   بدرمدق ۈوم ۇقى     ۈۆمتر قىژپدلڭ  ۈەساا ى تە سااۇ ۇرمپ 

چىا  ىىادن پدشااااشاااادىدن پتۈتن دەرد ڭ   ئاد ابىااد ئاد   ق، ئادلا  

ىدلى ە ىۆۋەت بى ەن . . . ئد ز      ئدر دمچى  ن چىشاا ەپ ئې ىۋاۈدۈت 

 . بدشقىالرىى  يدر نىڭ  ۈېڭى  چىقت 
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كەچ ە يېقىن پدشااااشاااادىدن قدۈدرلىق ۈترك ەر ئىتتىپدقى     ئتچ 

ئۇ ،  ىدلى ە ۈېۋىچە ئۇى ىىىادن ئى ، يىگىا  بدل مرال ئۇىالپ قدل  

يدىچۇق سااادئىتىگە قدراپ قۇيۇپ پدشاااشااادىدن يدۈقدن كدرۋاۈڭى  يېڭىاد 

 .  ئدستد بدرد 

پادشااااشاااادىدن كتلتمنااااى  گەن ھدل ا ئۇىالۋاۈقدن بولۇپ قدۋمل 

گەۋد ناااىگە مدساااالشاااقدن ۈوم بى ەك ى   بى ەن بى  ۈدل يدسااااتۇقڭ  

پدشااااشاااادىدىڭى  بۇلجۇڭ گۆشاااا ەرگە ۈولادن ، قۇچادق ىۋالادن ئى  

قېتىى ىق ۈىڭىقىڭى  ۈەسى   ە ئدل   ئۇچۇق كۆيڭىگى  ن  كۆك  گ  ھەر

 .  كۆۈترقلتپ پەسىژى  بەئەيڭ  ئۇىالۋاۈقدن شى ى  ئەس ىتەۈت 

ئۇ ، ىادلىا ە پدشااااشاااادىدىڭى  كدرۋ تىاد يېقىن كى ى  ئولتۇرد 

يۇم ان قۇل  بى ەن پدشاشادىدىڭى  پىشاادىىنااىڭ  سىالپ ئدى  ن ئۇىى  

ىى  كۆكنىگە يدققىڭىچە كۆ  گە كۆك   ى ە بېشاىڭ  قۇيۇپ مە ز ڭ  ئۇ

پدششدىدن بولند ھېچڭىىىڭ  ۈۇيىدستىن قويڭى  ، ئىناناىق يدش ئدل  

ىدلى ە پدشاااشااادىدىاد . قو  ناااى ەك پىۋى  اپ ۈىڭاىڭىچە ئۇى ىۋاالۈت 

پدشاشدىدن مۇشۇ ۈدپتد شى  ن بى  چتش ، يت  ڭ  ۈېۋىىۇ مەھ ەم يدقت 

 . . . كۆر ۋاۈدۈت 

بى  كتى  پدشااااشاااادىدن ، ى  پدشااااشاااادىدىڭى  بدلى ىق چېا  ئ

مەكتەپتىن قديتى  كى ى  بوىچىنااااىڭ  ھوي ىنااااىاد ۈدشااااالپ قۇيۇپ 

 : سىڭ ىن  بەرىدىدىڭ  چدقى  

 ! بەرىدىدن -

 .  ئدۋا  چىقىى  

 !بەرىدىدن -

 .  يەىە ئدۋا  چىقىى  
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پدششدىدن ئۇىى  داۋام ىق ئىشى ڭى  كەيڭىگە مۆكتۋې ى  ئۆ  ڭ  

شۇ د يتگترقپ كى    ئىشى ڭى  ، ەۈت ئىزد تى  ادى ىقىڭ  ئوب ان بى 

-ئدى  ن يېاى ادن يوۈقدن. ئۇ بۇ يەرد ىۇ يوق ئى  . كەيڭىگە قادر   

پدشااشاادىدن . ئۇ يەرد ڭىۇ يوق چىقت ، كۆرپىڭى  كەيڭىگە قدراپ بدقت 

كدل ىناىڭ  قدشالپ ھوي ىاد چىقى  ئۆگز گە قدراپ بېقىش ئتچتن شۇت 

شااااۇىى  بى ەن ئۇىى  ، لىى  بى ەن ئۆگز گە چىقى  ئۇ يەرد ڭىۇ ۈدپد

كادل ىنااااىااد دەرھادل بى  ئو  كى ىا  ھوي ىڭىا  بۇرجى ىا     كوىد 

ئۇ ئۆگز   ن ئدل   اپ چتشااتپ ، ۈۇىۇر د قدراپ بېقىش ىىژىتىگە كەل  

كوىد ۈۇىۇر د قدر ادن ئى   د گەى ەك سااىڭ ىناا  بەرىدىدن ۈوىۇرىى  

 .  ئىچى ە ۈتگتلگىڭىچە متكتپ ئولتۇراۈت 

 . . . مدىد كۆرقپ قدل  م. . . بەرىدىدن -

ئەساااا ىاا ە . قىازچاادق ۋ ا ىاقاالپ كاتلگىڭىچە ۈوىۇرد ن چىقت 

پدششدىدن ئۇىى  بۇيەرگە يوشۇر ڭى  ادى ىقىڭ  ھوي ىاد كى  پال ئۇقۇپ 

لې ىن ئۇ سااااىڭ ىنااااىڭ  ىوش قى ىش ئتچتن بديدمق  ، بولاادن ئى  

   .ۈدپدلىىادى ەك ھەركەۈ ەرى  دوراپ ئەۈە  شۇى اق قى ادن ئى  

قاادر ڭە ، ئەسااااتەىپۇرملال بەرىاادىاادن بۇ ىەچچىڭچ  قېتىى ىق  -

ئەم   بۇ يەرگە . . . پدساااا ىڭد بولۇپ كەۈ ىڭىڭ . . . كىژىى ى  ڭىزگە

دې   پدشااشاادىدن سااىڭ ىنااىاد يدلادى  ن ئدچچىق ىادن  –، مۆكىۋالىدڭ!

 .  بولۇپ

دېاا   قىزچاادق  -، ئەماا   ئۇىاا اق قى ىااديىەن، ماادقۇل ئاادكااد -

 .  نىڭى  پۇۈىڭ  قۇچد الپ ئەركى ەپكتلگىڭىچە ئدكى

دې   –، لې ىن ئۇىتۇپ قدلىناااىز، دائىم مۇشاااۇى اق دەيناااىز -

ىزگە قدر ڭە س -، پدشاشادىدن سىڭ ىنىڭى  بېشىڭ  سىالپ ئەركى ىتى 

 ىېىە ئەكەل  م؟
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پدشاشادىدن بوىچىنااى  ن ۈدش ۋار ق  يى ۈى ى  كەۈ ەن بى  ۈدل 

 بەرىدىدن. اد سۇى  رەساىى ى  كىتدپچىڭ  ساۇ ۇرمپ ئې ى  ساىڭ ىنى

ئۇمۇ ئۆيگە يتگترقپ ، كىتادپڭ  قۇلىااد ئې ىا  شااااۇى اق ىوش بول  

كى  ا  كېتىا  بى  ىەرسااااىڭ  ئدلقىڭى ا چى  ۈۇۈقىڭىچە ئدكىنااااىڭى  

 . ئدل  اد چىقت 

 . . . قدر اىڭە بۇىىڭاد، ئدكد بۇى  سد د سدق ى  م -

 .  بەرىدىدىڭى  قۇلى ا ۈديدق ىق كەمپتۈتىن بى س  ۈۇراۈت 

 ۋا  ىەد ن ۈدپتى ؟ -

 . . . سەن بەرگەن پۇلالرى  يېاى  قويادن، ئدل  م شۇ -

پدشااشاادىدن ىۇشاادل بولۇپ كەمپتۈڭى  قە ىز ڭ  ئدل   اپ ئېچى  

بەرىدىدن ئدكىناااىڭ  ىوش قى ادى ىقى  ن چەكناااز ، ئد ىز اد سااادل  

مەمڭۇن بولۇپ ئاادكىنااااىڭىا  كەمپتۈڭ  شااااتمىگىڭىگە قاادراپ ئېاىز ڭ  

  پدششدىدن سىڭ ىنىڭى  كەمپتۈڭ،   يدالشقد بدش ى  ۈدمشاىتى  لىۋ ڭ

يېگتساااا  كى ىاا  كەۈ ىڭىڭ  كۆرقپ دەرھاادل ئۇى  ئېاىزد ن ئې ىاا  

 :سىڭ ىنىڭى  ئېاىز اد ۈە  ى  

 !ئەم   سەن شتمىگىن بەرىدىدن -

 !بۇى  سد د ئدلادن، يدق ئدكد -

 !بەرىدىدن. . . بەرىدىدن! -

ېگىڭىچە ئتى تك ۈوۋالپ د !«بەرىدىدن. . . بەرىدىدن»پدشااشاادىدن 

ىادلى ە ئۇىى  كۆك   ى  ن بېشااااىڭ  كتۈترقپ ئۇىى  يت  گە ، كەۈت 

مۇشاااۇ ۈدپتد ئى    ۈدمچە يدش ئۇىالۋاۈقدن پدشاااشااادىدىڭى  ، قدر   

 . . . كۆ    ن ۈدرامالپ يدستۇققد ۈدمچى ىۋاۈدۈت 

ئۇ ، دېگەن ئاادۋا د ن چۇچۇپ كەۈت « بەرىاادىاادن»ىاادلىاا ە 
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دلىتىگە قدراپ بدلى ىق چد  ى  ڭ  ئىنىگە ئې ىشقد پدششدىدىڭى  يدۈقدن ھ

ئۇ پدشااااشاااادىدن دېگەن ئىنااااىىڭ  قدچدىالردا بى  يەردە ، بدشاااا ى  

» . . . ئۇ قاادۈتىق ئوي ىڭىشااااقااد باادشاااا ىاا  ، ئااد  ىااادىاا ەك قىالۈت 

ۈو  ا بۇ مىڭىاا  كىچى  ى ىىاا     . . . بەرىاادىاادن. . . بەرىاادىاادن

، ىدھديىت  ۈوىۇش پدشااااشاااادىدن دېگەن بۇ ئىنااااىم مد د، ئىنااااىىىاۇ

بدلى ىق چېاىى ا مىڭى  بى  ئدكدم ، ئىناااىىگە كى ىۋاۈى م. . . شاااۇى اق

مەن بۇالرى  ئىزچىل چتشتم ، بۇلى  ادن ئىنى  پدششدىدن ئەمەسىى  

مەن بۇران چىققاادن ياادك  چاادقىاادق ، ۈو  ا، دەپ ئويالپ كەپتىىەن

 ،ۈتىمچېق ىادن ئدىشاااادم ى   قورقۇپ كىتى  ئدكدمڭى  جديىاد كى  ۋاال

مەن ئۇىى  ، ئدكدمڭى  دقمبىنااى ە بى  ۈدل قوىدقچى ى  گۆش بدر ئى  

چتش ى  ى ە . . . ئەشاۇ مۇىچدق گۆشىڭ  سىالپ ئويڭدپ ئۇىالپ قدالۈتىم

مەن بى  ئۆمتر ئىزدەپ كەلگەن ئدكدم پدشاشدىدن مۇشۇ بولۇپ قدلىىنۇن 

ئۇ دەرھاادل ئۇىالپ ياادۈقاادن ، ىاادلىاا ەى  ۈىتى ەك باادساااات  !«يەىە؟

  . . .ىدىڭى  كۆيڭى ىڭ  ئۆرقپ ئۇىى  دقمبىنىگە سەپ سدل  پدششد

د گەى ەك پدشااشاادىدىڭى  دقمبىنااى ە ئتكچى ەك بى  ۈدل يۇمىالق 

. . . ىدلى ە بۇى  كۆرقپ داڭ قېتى  قدل  ، گۆش ساااد گىالپ ۈۇراۈت 

ئۇ ئورىى  ن . . . ئۇىى  كۆ    ن ۈوىتىىد  يدش ۈدرامالشااقد بدشاا ى  

  ئۆيا  ن چىقىا  ئۇدمل ئۆ  ڭىا  يدۈىقىاد دەرھادل ۈۇرمپ يەر ئادساااات

چىقت  ئدى  ن گى  م بۇيۇم ى   ساااادى مقىڭى  ئدسااااتى  ن بى ىىىىڭ  

 . . . ئدل  

ئدۋا  ىەچچە « د  . . . د  » اۋمت قورمسااى  ن چىققدن مەىپ  

كى ومېتى  ىې  نااااى     مىھىدىۋدىى ا ۈۇر ۋاۈقدن رمس سااااود گەرىى  

  ۈدپشاااۇرمپ ئې ى  مە مۇىىڭ  كۆرقپ ئۇ ۈې گ امىىڭ، د ققىتىڭ  ۈدرۈت 

بولاادى  ن كېژىن قۇلىاد ۈې ېۇون ۈوروپ ىنااااىڭ  ئې ى  كىى م بى  گە 

قۇش ئۇۋ نىاد ، ھەر  ەت ئەۈە ئەۈىگەىگە ئۆ گەرد »بۇي مق قى   : 
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 !«بۇي مقىىىڭ  كتۈت الر، قديتىدپتۇ

ىادلىا ە ۈې گ امىىڭ  ئۇر ۋەۈ ەىا  ن كېژىن دەرھدل يەر ئدساااات  

  ا  اليا ەك ئۇىالپ يادۈقادىالرىىا  يىڭىڭ  ئدل   اپ ۈترقپئتيىگە كى 

بى ى ىڭى  ۈى ە ئدساااتىاد يدۈىقى  ن بى گە ئەكى گەن بى  ىىل ئوكۇلڭ  

بۇ ئوكۇل بديدمق  ئتچەي ەىگە يۇشۇرمىچە بې   گەن . ئۇرمشاقد بدش ى  

ئۇيقۇ دور ناىڭى   ەھى  ڭ  قديتۇرمشقد ئىش ىتى ى  ادن دورا بولۇپ بۇ 

 .  تم  ئۇالرىى  ئۇيقۇد ن ئۇياۇىىشىڭ  ۈېزلىتەۈت دور ڭى  ئتى

ىاادلىاا ە ئۇالر ااد ئوكۇلڭ  ئۇرمپ بولااادىاا  ن كېژىن يەر ئاادساااات  

ئۆي  ن ئدل   اپ چىقى   اۋمت قۇرمسااااىڭى  ئدل       شااااەھەرلى  

ئۇ قدراۋملالر بى ەن بى  ىىىى ەرى  د ژشى  ، سادقچ  ئى ار نىاد كى د 

ىاد كى د  ئدى  ن يېڭى  ن بى  ۈدل ئۇدمل ئى ارە بدش ىقىڭى  ئىشۋدىىن

 ،كىڭىشاا ىڭ  چىقى    ئدل   اش ىىزمەت قى ىۋاۈقدن بدشاا ىققد سااۇى  

 ۈۇپۇل-ئىاا ارە باادشاااا ىق  كىڭىشاااا ىڭ  قۇلىاااد ئې ىاا  كۆرقپ ئۇپۇل

ىادلىا ەگە ھەربىژچە چادس بى  ا  ئۇىىا  ئادل   ا بدال ئەساااا ەردەك 

 .  ھۆرمەت بى  قرقپ ۈۇرد 

 .    ىدلى ە جى د ي بۇي مق قى ى دې  –، مەن بى ەن مېڭى ! -

دې   ئى ارە بدشااا ىق  يېڭ  ئەسااا ەردەك  –، ىوپ بدشااا ىق! -

 .  ىدلى ەگە بېشىڭ  ئىگى 

ئۇالر ساادقچ  ئى ار نااىڭى  كىچى  مدشااىڭىناا  بى ەن بى  قدىچە 

ۈەكشاترقش چد  نى  ن ئۆۈتپ شەھەر سى ۈى     ھەربىي گد ارمىڭى  

 ە مدشااىڭى  ن چتشااتش ئدل   ا ىدلى. دەرۋا ا ئدل  اد كى ى  ۈوىتى  

 .  مدشىڭد ھەي ەپ كەلگەن ئى ارە بدش ىقىاد يەىە بۇي مق قى   

 مىڭ  كۆرد ڭىزمۇ؟، ئى ارە بدش ىق  -

 !كۆرمى  م. . . يدق. . . يدق -
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بۇىاا  ن كېژىڭ   ، مۇساااا ۋا ااد ئەھۋالىڭىزى  دوكالت قى ىىەن -

ھەمىى  ن  بۇىىا  ئتچتن ئىپدد ڭىز، ۈەقا    ڭىزى  مەن بەلگى ەيىەن

 گىپىىڭ  چتشەى  ڭىزمۇ؟، مۇھىم

 !بولند ئدۈى ارچى ىق قى ى  قۇيۇڭ، چتشەى  م بدش ىق -

 !بول   ئورىىڭىز د قديتى  -

دې   ئى ارە بدشاااا ىق  ىدلى ەگە يەىە بى   –، ىوپ بدشاااا ىق! -

 . قېتىم پتك ىڭى  چدس بى   

پ ىادلىا ە ھەربىي گاد ارمىڭىا  قادراۋملىاد يەىە بى  ىېىى ەرى  دە

دەرۋا    ن كى    كېتى  ھديدل ئۆۈىە  كىچى  بى  ھەربىي مدشىڭىڭ  

قدت -باديدۈتىن كەلگتچە يولالرد    قدت. ئۆ   ھەيا ەپ ئې ىا  چىقت 

ۈوسادقالرد ن سادقچ  ئى ار ناىڭى  بدشا ىق مدشىڭن  ۈەس ەك ئۆۈ ەن 

بولناااااد بۇ قېتىم ئاادالھىاا ە ىۇمۇرلۇق بۇ ھەربىي كىچىاا  ماادشااااىڭااد 

لاۇساااىز ئۆۈتپ بى دەم  ال  اۋمت دەرۋا  ناااىڭى  ۈوسااادقالرد ن ۈۇساااد

 .  ئدل  اد كى ى  ۈوىتى  

ىدلى ە مدشااىڭى  ن ئدل   اپ چتشااتپ چوڭ دەرۋا  ڭ  ئدچقدى  ن 

 ،كېژىن مدشاىڭىڭ   اۋمت ھوي ىناىڭى  ئىچ ى  نىگە ھەي ەپ ئەكى د 

يەر ئاادساااات  ئۆياا     ئتچ ئااددەم ھې ىھەم ئۇيقۇسااااىڭ  ئاادچاادلىااد  

ې ىىۇ ھ،  ە بې    پدششدىدىڭ  سى  ىش ە بدش ى  ىدلى، ئۇى ىۋاالۈت 

يدىشااا  پدشاااشااادىدن ئۆ  گە ئۇرملادن  ەھەر قديتۇرمش دور ناااىڭى  

 ،پۇال ئويادى  -ۈەسااااى   ە ئېاى  ئۇيقۇد ن كت  ڭ  يې  م ئېچى  چدال

 .  لې ىن ئۇىى  بېش  قېژى  ئورىى  ن ۈۇرالىديۋاۈدۈت 

يت  گە  دې   ىدلى ە ئۇىى  –پدشاااشااادىدن! ، پدشاااشااادىدن! -

ۈىز ، ئوياىڭى  -، ئىنااااتادكدى     سااااۇ ۇق سااااۇى  چېچى  ۈۇرمپ

 !ئوياىڭى 
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دەپ سۇ مپ سور    پدششدىدن  -، ىدلى ە؟، ىېىە ئىش بول   -

 .  كت  ڭ  يې  م يۇمۇپ ۈۇرمپ

دېاا   ىاادلىاا ە ئۇى   -، قاادلااادن گەپڭ  كېژىن د ژىشااااەي   -

، قدپتۇئۇالر بىزى  سااااىز    –، كادرۋاۈتىن يتلەپ يەرگە چتشااااترگەچ

 !دەرھدل يۆۈ ەلىىنەك ئىش چدۈدق

 مد د  اد  ىېىە بول  ؟ -

 !ۈىز بۇلۇڭ، كېژىن ھەمىىڭ  دەپ بى  ىەن -

ىدلى ە پدششدىدىڭى  قولتىقى  ن يتلەپ ۈۇر ۇ مپ ئۇى  ىدھديىت  

ۈەساا ى تە يەر ئدساات  ئۆي  ن  اۋمت قوراسااىاد ئې ى  چىقى  ھەربىي 

ئدى  ن ىۆۋەت ، ۇر ۇ د كىچىا  مادشااااىڭىڭىا  ئادل  اد چىقى    ئولت

شاااۇ ، بى ەن قدلادن ئى  ەي ەىڭ  يتلەپ ۈۇر ۇ مپ مدشاااىڭىاد سااادل  

چد  ا پدشااشاادىدن بى  ئد  ھۇشااىاد كەلگەى ەك بولۇپ مدشااىڭىڭ  ئوت 

 : ئدل مرمۋاۈقدن ىدلى ەگە ۈەس ى تە ئېژتت 

شااااۇى  ، سااااىز يدۈقدن يدۈدقتد بى  ىەرسااااە بدر ئى  ، ىادلى ە -

 ! ئې ىۋې ىشڭ  ئۇىتۇمدڭ

دې   ىدلى ە ئى  ىق مېھ   بى ەن بۇرملۇپ  -، پادشااااشاااادىدن -

 ئۇ ىەرسە قەيەردە؟ -، قدراپ

 ،قۇلۇمڭ   اد  مى   لىتدلىى  م-ئۆ ەم ئې ى  چىقد  د نەم پۇت -

سىز يدۈقدن  –، دې   پدشاشدىدن ئتمى  كت   بى ەن ىدلى ەگە قدراپ -

 تىاا  شااااۇى  ئاادج ، كادرۋاۈڭىاا  بى  ۈاادل ۈاادىتىژ  ئاادالھىا ە چو  اق

 . . . ئۇ بەك مۇھىم، ئې ىۋې ى 

ىدلى ە مدشااىڭىڭى  ئۇۈىڭ  ئۆچترمەسااتىن دەرھدل ئۆ   يدۈى  ادن 

ئۇ چى اقڭ  يدى مرمپ كدرۋاۈتى   ھې ىق  ، يادۈادق ئۆيگە كى    كەۈت 

 .  چوڭ ۈدىتديڭ  ئىزدەپ ۈېپى  ئۇى  ۈەس ى تە ئدج اۈت 
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دراپ شااااۇى اق قى ى  مدشااااىڭد قدرا اۇدا شااااەھەرىى  جەىۇبىاد ق

يولالرد    ئۆمتچتك ۈور اا ەك ۈوساااااادقالرد ن -يول، ياترقپ كەۈت 

ھەربىي مدشااىڭد بىىدالل ئۆۈتپ شااەھەرد ن چى ىتە  دەپ قدلادن چد  ا 

 .  چوڭ ۈوسدقتد ۈوىتدپ قدل  

دەپ سور     -، يول ىېتىڭىزى  كۆرقپ بدقنادم بۇالم م ىدىىم؟ -

شاااا ەن چى ايىاد ھەربىي ئەمەل ار مۇ ەمبەرلى  بى ەن ىدلى ەىى  كې ى

 . قدراپ ئدچ ۆ لتك بى ەن

ىدلى ە ھېچ ئىش  –، قېڭ  مەرھەمەت!، بولىدم  ادن لېژتىڭدى  -

بولىىادى ەك ئدۋا  ڭ  قۇيىۋېتى  كتلگەچ يېڭى  ن بى  ۈدل كىڭىشااا ىڭ  

 .  ئۇىىڭاد سوى  

ئاادىاا  ن ، ھەربىي ئەمەلاا ار كېڭىشاااا ىڭ  كۆرقپ چتچتپ كەۈت 

  :ە ھۆرمەت بى  قرد ھەربىژچە سدالم بى    ىدلى ەگ

قېڭ  ، ىىزمىتىڭىزگە پۇۈ ى دشاااادڭ بوپتىىەن، كەچترقڭ ىدىىم -

ھەربىي ئەمەل ار قى ادى ى    ن ، بۇي مق قى   –، يولڭ  ئېچىۋېتىڭالر!

 . ۈەمتى ەپ

پدشااااشاااادىدن ئەۈ اپى ا يت  ، مادشااااىڭاد قۇيۇى ەك يترقپ كەۈت 

 ە بى ەن بى  ۋاۈقدن ئىشااااالرد ن بى ىىىىڭ  سااااە گەى ەك بولۇپ ىدلى

  چتى ، پدرا الشاااىدقچ  بول  ژۇ لې ىن ئېاىز ئېچىشاااقد ۈى   بدرمى  

مدمدۈ  ىدلى ەىى  قۇلى ا -مۇشااۇ ۈدپڭى  ئۆ   ە بۇ ئتچەي ەىڭى  ھديدت

 .  قدلادن ئى  

ۈدڭ ئدۈدر د ، ھەربىي مادشااااىڭىڭى  سااااترئىت  ىدھديىت  ۈىز ئى  

يېقىن بى  يېقىن ئۇالر شااااەھەرد ن ىې ىال يى اقالپ ىاادمااد  ۋاقتىاااد 

ئد اىچە الي ەك ، دەريادىىا  لېۋ ا     ئورمادى ىققاد كى ىا  ۈوىتىا  

ئۇىالپ كەۈ ەن ئتچەي ەن كت  ڭ  ئوۋلىشااااىاا  ئەسااااڭەشاااا ىڭىچە 
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مدشااىڭى  ن يەرگە چتشااتپ ئدىشاادم بولۇپ ئۆۈ ەن ئىشااالرى  چتشااى ە 

پدشااااشاااادىدن ئىنااااىڭ  ئوب ان يېاى  ، كۆرگەى ەك يدد اد ئې ىشاااات 

ىش بولااادى ىقىڭ  بى ىاا  باادقىاادقچ  بولۇپ ىاادلىاا ەد ن  اد  ىېىە ئ

مدشااااىڭىڭى  ئىشااااىگىڭ  ئېچىۋ    ىدلى ەىى  رولاد بېشااااىڭ  قۇيۇپ 

ئۇى  د ىىنااااىىۇ ىاادلىاا ە . . . قاادۈتىق ئۇىالپ كەۈ ەى ى ىڭ  كۆرد 

قۇچدقالشااااىد جە  ە كىشااااىڭ  ھەي ان قدل مر   ادن بدۈۇرلۇق بى ەن 

ئۇىى  جەڭ ،   بى لەپ يەر چىشاا ەۈ ەن ئى-رمس ئەساا ەرلى  ڭ  بى 

كتچتت گترلى   پادشااااشاااادىاادىاا  ن ، مەيا اىىاا     چەباا ەساااا ى  

قې ىشااااىىاادن بولىىادچقد پدشااااشاااادىدن يېڭى     ىدلى ەىى  بۇىچە 

 . . . ھەس قدلادن ئى  -پدلۋاى ىقىاد ھەي اىۇ

ئۇىى  ئتستىگە ئۇ كېچىچە كى پى  قدقىد  مدشىڭد ھەي  گەى ى   

ئۇى  ئەل ەي ەپ مۇشۇى اق  چدرچدش-ئتچتن ئددەۈتىن ۈدشاقى   ھې   

 .  ئۇى ىتى  قويادن ئى  

 ،ۈى الىدن بى ەن يىگى  پدششدىدىاد سوئدل ىە     بى ەن قدر   

پدشااشاادىدن ئۇكىنااىاد قدراپ بېشااىڭ  چديقىاىڭىچە ئۇالرى  ئې ى  دەريد 

 . . . بۇيىاد ۈدھدرەت ئدلاى   مد   

سااەيتىش ئد   ق پە»ئۇالر ئۆ لى  ڭى  ئدىشاادم ىدلى ە ۈەر پى  ن 

ئىچ ەى ى ىڭ  ئۇب ان بى ىشاااەۈت  لې ىن ئۇيقۇ دور نااا  « دمر نااا 

-ھاد   ىى  ئت   ە ئۇالرىى  ئەس، ئىچىا  ساااادلاادى ىقىڭ  بى ىەيتت 

ىدلى ە ۈو    ىق  ھۇشااا  ۈېۋ  ۈۇلۇق ئەسااا ىگە كەلىىگڭ ى   ئتچتن

ىدمد  ئۇقۇلۇپ دمئدد ن كېژىن ۈى الىدن ، ھېچقدى اق پدراڭ قى ىشااىى  

ب  شااىڭ  ئې ى  يېقىن ئەۈ اپڭ  كت قۈتپ بېقىش ئتچتن يېڭى     سااە

 . . . كېتى  قدل  

پدشااشاادىدن يتكتىتپ ئولتۇر ىڭىچە قۇچدقالشااىد جە  ە ئۆ  كت   



452 

قې  ڭ اش ى  ڭ  -كۆرگەن شەھى  بولۇپ كەۈ ەن مىڭالرچە قەۋم  بى ەن

 . . . ئويالپ كۆ  گە مۆل ى ە يدش ئې ى  ئىنەى ى ەپ يىاالپ كەۈت 

قېتىم كۆ    يې  م بولناااد ساااترە يدساااىڭڭ  ىدھديىت   ئۇىى  ھەر

ئۇىىاا  كىشااااىڭىاا  يتر گىڭ  ئىز اا  ااادن ، ئتى تك قى ائەت قىالۈت 

دەريدىى  ئېقىۋاۈقدن سااااتيى ە ، ئددەۈتىن ۈدشااااقى   مۇ  ۇق قى ائىت 

سااااد لىڭى  ئەۈتىگەى ە ساااادي  شااااىۋاۈقدن قدرلىادچڭ  ۋ چى الشااااتىن 

ىڭى  يېقىى ىق قى ائىتى  ن پتۈتن ئورمدن پدشااااشاااادىد، ۈوىتىتىۋەۈت 

 . . . لەر  گە كەلگەن ئى  

ساااتت ئۇيقۇدا ئۇىالپ يدۈقدن ىدلى ە بدال ۋاقتى ا ئىناااى ە قدلادن 

ئۇ يېڭى ا ، ۈۇىۇش قى ائەۈڭى  ئدۋا    ن ئوياۇىۇپ بېشااااىڭ  كۆۈترد 

ھېچ ىىڭى  يوق ىقىڭ  كۆرقپ پدشااشاادىدىڭى  قى ائەت ئدۋا  ڭ  بويالپ 

پاادشااااشاااااادىاادن ھاېا ىاھەم قىا ائىاتىڭ  . دەريااد باۇيىااااد مااد اا  

ىدلى ە ئۇىى  كەيڭىگە كى ى  سااترە يدسااىڭڭى  ، داۋامالشااتۇرمۋاۈدۈت 

 . ئدىى لىشىشىڭ  كتۈتپ ۈۇرد 

 . . . قى ائەت ئدىى الشت 

 . . . دمئد د قول كتۈترقل  

ئۇ ، ىدلى ەىى  يترەك ساااوقۇشااا  ئۆ  گە ئد  ىڭىشاااقد بدشااا ى  

 . .  . ەلىە  گد گى اپ قې ىۋاۈدۈت ئەم   پدششدىدىاد ىېىە د ژىشىڭ  بى

پادشااااشاااادىادن دمئادد ن يادىاد  د گەى ە ىدلى ە يىاالپ كى ى  

ۈىزالىاىڭىچە ئۇىى  دقمبىنىگە بېشىڭ  قۇيۇپ پدششدىدىڭى  كەيڭى  ن 

 . . . قۇچدق ىۋال  

ئۇ ىېىە قى ىشااىڭ  ، پدشااشاادىدىڭى  ىەپەس ئې ىشاا  قىژىڭالشاات 

ۇچدق ىۋالادن قىز ق يدلقۇى  ن بى ەلىە  ۈۇر ادىا ا ئۇ  ڭ  كەيڭىا  ن ق

 :سددا چىقت 
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يىاالپ كەۈت  ىاادلىاا ە  -، سااااىزى  ئاادىى   ۈاادپتىم، ئاادكااد -

 !مەن بەرىدىدن –، ھۇقۇل اپ

بۇ ئادۋا د ن ئادسااااىادىا ا چادقىادق چېقى ى   ېىىن ۈىت  گەى ەك 

ئۇ بۇ ، پدشاااشااادىدىڭى  يتر گ  ىۇشااادل ىقتىن لەر  گە كەل  ، بول  

ئۆمتر كۆرقشاا ە ۈەشڭد بولادن سىڭ ىنىڭى  بى  ، جدۋابقد ئىشاىڭەلىى  

 . . . يېڭى ا ئى ەى ى ىگە  اد  ئىشىڭەلىى  

دې   پدشااااشاااادىدن  -، مىڭ  ئدل  ىىاىن ىدلى ە، يادق، يادق -

سىڭى  كىى ى ى  مد د  -، كۆ    ن ۈدمچى ىادن يدشاڭ  سترۈتپ ۈۇرمپ

ساااەن ھەرگىز ، ساااەن رمساااالرىى  ئدد ى  ئى ەىناااەن، ئديدن بول  

 !ئەمەس بەرىدىدن

ىدلى ە شاااۇئدن ساااول يېڭىڭ  يى ۈى  جەيڭىگىڭى  ئدساااتى     

ۈە گە چو  ۇقى     قدرا مە ڭ  ئۇىى  دقمبىنااى  ن ئدج  ىد  ۈۇرمپ 

 .  سو  ىڭىچە ئۇىىڭاد كۆرسەۈت 

مدىد بۇ كىچى  چېاىى ا سااااەن ئىنااااىىڭ  قۇيۇپ ، جېڭىم ئدكد -

«ىدىىش ىق مېڭ »قويادن  . .  . 

 . . .  ىدلى ە ئۆكنتپ يىا ىۋەۈت

پادشااااشاااادىادن بۇ قېتىم راسااااتال ئۇىىا  بەرىادىادن ئى ەى ى ىگە 

چتى   بەرىدىدىڭى  سول قۇلىڭى  جەيڭى ى ە ئەشۇى اق بى  ، ئىشەى  

پدشاااشااادىدن ، ھدمى ە مېڭىڭى  بدرلىقىڭ  پدشاااشااادىدن ئوب ان بى ەۈت 

 ،سەن چوڭ بولادى ا ىدىىش بولىنەن»ھەمىشە سىڭ ىنىڭ  ئەركى ىتى  

يۇۈۇپ كەۈناااەڭ مۇشاااۇ ، ۇ مەڭ دەل ىدىىشااا ىق مېڭ جەيڭى ىڭ     ب

بەرىاادىاادىىۇ دائىم ، دەپ ئەركى ىتەۈت « مە اا  ن سااااىڭ  ۈېپىۋالىىەن

بۇ دېگەن مىڭىا  ىدىىشاااا ىق ، مەن چوڭ بولاادىا ا ىادىىش بولىىەن»

 .  دەپ ئدكىنىڭى  ئدل   ا ئۇششۇق ۇق قىالۈت  !«مېڭىم
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ۇدەك ىۇشدل پدشاشدىدن كت  ئدل       بۇ ئىشتىن يتر گ  يې   ا

بولناااد يەىە بى  ۈەرەپتىن ساااىڭ ىناااىڭى   ادە ىېىە بولۇپ رمساااالر د 

سىڭى  ىق مېھ   -ئدىى   ئدكد. . . ساېتى ى  كەۈ ەى ى ى  ن قدياۇرد 

-ئۇ قۇلىڭ  ئېگىز كتۈترقپ ئدلال د شتكتر . . . ھەمىى  ن  دلىپ كەل  

پدشاااشااادىدىڭى  كۆ    ن ىۇشااادل ىق يېشااا  . . . ھەم مسااادىد ئوقى  

 . . . درامالپ ئېقىشقد بدش ى  ۈ

پدششدىدن بۇرملۇپ ىدلى ەىى   -، بەرىدىدن ! بۇ راس  سەىىۇ؟ -

 .  كۆ  گە ۈى ى   

ىدلى ە ۈوىتىىد  يىاالشاااقد  –، مەن بەرىدىدن!، شاااۇى اق ئدكد -

 .  بدش ى  

 ! بەرىدىدن -

پدشاشادىدن بى  ئۆمتر كۆرقش ە ۈەشڭد بولادن سىڭ ىنىڭ  ئدىى   

شى    الپ ئېقىۋاۈقدن دەريد ستي  بۇ كۆرقىتشتىن . ست بد   اد چى  بد

 ،ۈەسااى لىڭى  دەريد قېڭىڭ  قۇچد الپ سااۆيگىڭىچە ئېقىشااقد بدشاا ى  

سااىڭى ڭى  ھىج ان ئد ابى  ن كېژىڭ   -مەيىن شاادمدل بۇ بى  جتپ ئدكد

ىۇشااااادل ىقىڭ  ۈەب    ىگەىاا ەك يېقىن ئەۈ اپتى   گتل تك بااد ڭىاا  

 . . .   د ىىقىاد ئۇرمۋاۈدۈت ىۇشبۇ  گتل ھى  ڭ  ئۇالرىى

دې   ىدلى ە ئدكىناااىڭى   -، ئدكد ئەم   ساااۆ قمڭ  ئد  ىاىن! -

 مىڭ  شااااۇ –، قۇلىڭ  چى  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ئۇىى  كۆ  گە ۈى ى گىڭىچە

قېتىم ۈۇۈۇپ ئې ىاا  كەۈ ەىاا  ن كېژىن ئۇدمل موساااا ىۋاد    بى  

ىڭ ەك ېڭشۇ قېتىى ىق ۈۇۈقۇى ا م، ۈەربىژەلەش مەكتىپىگە ئې ى  بدرد 

ئۇالر ، ۈترك قىز اا  ن ئەل ى تىن ئاادرۈۇق باادال بۇ مەكتەپ ە يىاى اا مق

ىدۋادا ، ھەرىىل ۈى الرى  ئتگەۈت ، بىزى  ۈترلتك مەشااىق ەرگە ساادل  

ئۇالرىى  ئتگەۈ ىڭ  يدىشاا  قىاللىىناادق شااۇ مەي اى  ال بىزى  قدۈتىق 
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ىز بۇ بشۇى اق قى ى  ، ھەۈتد بە   ى  ىىزى  ئېتى  ۈدشاليتت ، ئۇراۈت 

ئەل ى  ىەچچە قىز بدلى  ن ئون ساااەك ىز يدشاااقد كى گتچە پەقەت ئون 

كېژىن بى ناااەك بۇ ساااوۋې  ئىتتىپدقى     ، ىەچچىىىز ھديدت قدل مق

جدساااۇسااا ۇق ئورگىڭ  ك گ ب ىى  ئددەم يىتىشاااتتر   ادن بد  نااا  

شااۇى اق قى ى  مەن ك گ ب ىى  رەسااىىي ئە اسااىاد ئديالى  م ، ئى ەن

مەن چەۈئەل ەردە ، چى     ىوپۇ لۇق بى  گە ئديالى  مھەم ئۇالرىى  ئى

د  م ئىىتىژ، مىڭى  ۈەمىڭدۈىم، موس ىۋا ئتچتن ىۇر ۇن ئىشالرى  قى   م

شااااۇى اق قى ى  مەن ، بادشااااقىالرىىڭ ىا  ن ئادالھىا ە يۇقى   ئى  

مەن ئۆلتترگەن ، بادر ادىنااااې   مادشااااىڭاد ئاددەمگە ئادي ىڭىا  قادل  م

 ،ئۇالرى  سدىدپىۇ ۈتگىتەلىەيىەن، ىەيىەنئددەم ەرىى  كىى ى ىڭىىۇ بى 

لې ىن ، مەن ئۆ ەمڭ  ئىزچىاال رمس مى  ىتىاا  ن دەپ قاادراپ كەلاا  م

 ئەمىد مەن، يترقگىىڭىا  بى  يى  ا ە بادلى ىقىم يادد ىاد كى ى  قدالۈت 

مەن  ،ۈتركىەن مى  ىتى  ن ئى ەى ى ىىڭ  قىژدس قى ىشقد پېتىڭدلىديتتىم

 ،ۈەشاا ىالۈىڭالر د سااۇقۇىۇپ كى د ميۇقى  ڭى  بۇي مقىاد ئدساادسااەن 

مىڭىاا  ۋە  پەم سااااى ەرىىاا  ئىچ   ئەھۋالىڭالرى  ئىگى ەپ پتۈتن 

لې ىن يۇقى  ڭى  بۇي مق  ، ئە الى  ڭالر بى ەن قولاد چتشااترقش ئى  

 . . . ۈۇيۇقنىز ئۆ گەرد 

ساااور    پدشاااشااادىدن ىدلى ەىى   -، دېىەكچ  بولاىڭىڭىز؟ -

 . ئى    قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

يوق ىقىڭ  -موسااا ىۋا ساااى ەرىى  كەيڭىڭالردا ئدقنااادرايڭى  بدر -

شاۇ الشقد سى ەرى  ۈۇۈۇش كەيڭىگە كېچى تترقلتپ ، بى ىەكچ  ئى ەن

ئدىشاادم ، ئتلتشاا تن سااى ەرى  ۈۇۈۇش بۇي مق  چتشااترقل  ، كەل  

 اۋمۈتااد سااااى ەرى  دورا بى ەن ئۇى ىتىۋېتىاا  ئۇالر ااد سااااى ەرىىاا  

لې ىن ، ئىچىا ە كى ىشااااىڭ  دېا  م ئورىۇ الرى  ئېژتىا  بى  ساااادئەت

سااااىز بى ەن ، كۆ  تمڭىاا  بى  يى   بۇىىڭاااد يول قويىااديۋاۈاادۈت 



456 

ىوشاا ىشااىۋې ىش ئتچتن كدرۋ تىڭىزىى  يېڭىاد كەلنااەم سااىز مىڭى  

بۇ ئىنااااىم مىڭ  يى اق ، بدلى ىقىى     ئىنااااىىىڭ  ۈوۋالپ ساااادل  ڭىز

گە ئۆۈىتشاااا ە قاديتىا  ن بدشااااالپ ىدۈى ەمڭ  ۈېۋىىۇ ۈۇلۇق ئەساااا ى

كىچى  ى ىى     پدشاااشااادىدن ئدكدمڭ  . . . ئەكى ىشااا ە يدردەم قى   

دقمبىڭىزد    مەن ئويڭدي  ادن مۇىچدق گۆش . . . يادد ىااد ساااادل  

سىزگە  ،سىزىى  پدششدىدن ئى ەى ى ىڭىزى  يەىە بى  قېتىم دەلى  ى  

بولادن مىھ  م ك گ ب ىى  ئون ىەچچە يى  ىق ۈەربىژىنااااى  ن  دلىپ 

  بى ەن قۇلۇماد سىىنىز ۈې گ امىىڭ  ئې ى  ۋاقىتڭ  بى  شۇىى، كەل  

مەن سى ەرى  پدش ، ئىناىڭىزدە بولناۇن ئدكد، كتن كەيڭىگە ساور   م

قى ىشااااتىن بدشااااقد سااااى ەرگە يت  كى ەلىەي  ادن ھېچقدى اق ئىشااااڭ  

قى ادى ى  م ئتچتن ، شااااۇى اقتىىۇ يەىىال ئتلتمگە اليىقىەن، قى ىىا  م

ھد   ىى  ئۆ   ە مىڭ  ئېتى  ۈدشاااا ىنااااىڭىز مادىاد بۇ قۇرالڭ  ئې ىا  

 !مەن ئۆلتمگە اليىق ئدكد، بولى م

 -، ىدمديىش بۇلى  ادن ئىشااااتىن ئۇالرى  ىەۋەرلەى قرمىگەىىۇ؟ -

 .  دەپ سور    پدششدىدن ئەجەب ىڭى 

لې ىن ، ك گ ب بۇىا اق ئىشااااالر اد ئادىچە قىز قىا  كەۈىەيا م -

قااد قول ۈىققاادن ئۇالرىىاا  پتۈتن مەقنااااىت  ئاادمې   ىڭىاا  بۇ ئىشاااا

جدسۇس ى  ڭى  سدالھىتىڭ  بى ىش ھەم ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  ۈەش ى   

 !ئدكد ئەم   مد د قول سدلنىڭىز بولى م، قۇرملىىنىڭ  ۈولۇق ئىگى ەش

ىدلى ە يىاى  ن قىزار دن كت  ڭ  يۇمۇپ ئتلتمگە ۈەيژدرلىق قى ى  

 .  ۈۇراۈت 

قۇرالڭ  ، پادشااااشاااادىادن ئۇىىا  قۇلى     قۇرالڭ  قۇلىاد ئدل  

ۈىڭنىز كۆ   ى    ن -بەۈ ەپ ىدلى ەىى  بېشاىاد ۈە  ى   ئدى  ن ئتن

 :يدش ۈۆك ىڭىچە قۇرالڭ  يدىاد ۈدش ىۋېتى  ىدلى ەى  چى  قۇچدق ى  
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 !جېڭىم سىڭ ىم. . . بەرىدىدن -

 . . . جېڭىم ئدكد، ئدكد -

ىدلى ە بۇ قېتىم ئتن سااې ى  يىا ىاىڭىچە پدشااشاادىدىڭى  بويڭىاد 

 .  ېنى   مەھ ەم ئ

قېڭ  ئېژتىڭااد ئەماا   ئى  ىڭچ  ، ئۇ گەپڭ  قۇيۇڭ بەرىاادىاادن -

دې   پدششدىدن سىڭ ىنىڭى  مۆر نىڭ   -، قەدەمڭ  قدى اق بدساىىىز؟

 . قوش قولالپ ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

دې   ىدلى ە يۇمۇلادن  -، مىڭ  كەچترەمنااااىز پدشااااشاااادىدن؟ -

 .  كۆ لى  ڭ  ئېچى  ئۇىىڭاد ئوۈ ۇق كت   بى ەن ۈى ى ى 

دەپ  –، ئەماا   سااااىزى  يتۈتترقپ قوياۇم يوق بەرىاادىاادن! -

 .  كەس ىن جدۋاب بەرد  پدششدىدن سدلىدق ىق بى ەن

 – ،دې   ىدلى ە بېشااىڭ  لىڭشااىتى  ۈەم ىن ھدل ا -، مېڭىڭچە -

ئۇالر بتگتن كەچ  اۋمۈقااد يىتىاا  كى ىاا  ئەھۋالڭ  بى گەىاا  ن كېژىن 

ڭ  ئۆلتترقش يەىە بۇىى  بى   مى، دەرھادل ئى    ئىشااااقاد ئادۈ ىڭىا م

ك گ ب ئە ەلاا  ن دۆلەت ، بى   سااااىزى  ۈى  اا  قولاااد چتشااااترقش

ئىچى     شاەىىنا ەرى  ۈۇۈقۇن قى ىشتد ئت  ئەس ەرلى  ڭى  ھديدۈىڭ  

مەن مدشاىڭد بى ەن بدستۇرمپ ئۆلتترگەن ، بۇى اق كۆپ چىقىم قى ىىادن

بۇالرىىاا  ھەمىىنااااىڭ  ك گ ب ، ئەساااا ەرلەر ماادىااد بۇىىاا  مىناااادل 

 ،شۇىىڭاد قدر ادى ا سىز ئۇالر ئتچتن بەكال مۇھىم شەىى ، ادنپىالى ى

ئۇالر مىڭ  ىدھديىت  ، ئەما   بىز مۇشااااۇ يەردە ئادي   ىشااااىىىز كې ەك

 .  ئدسدىال ۈېپىۋالى م

 . . . دېىەكچ  بولاىڭىڭىز -

پەر ز ىچە ئۇالر ئى گى   مىڭى  بەد ڭىىگە سىگڭدل ۈدرقىتى  ادن  -
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قەيەرد  ى ىڭ  مەىىۇ ، بولاااد بى ە ىەرسااااىڭ  يۇشااااۇرمپ قوياا   

شۇىى  ئتچتن مەن ، بۇرمن ئۇالر مىڭ  ئدسادىال ۈېپىۋاالۈت ، بى ىەيىەن

  !بىز بۇ جدي ا ئدي  الي   پدششدىدن، بېشىڭالر د بدال بولندم بولىدي م

 ،مەن بى  قېتىم سىزى  ئۇالر د ۈدرۈقۇ مپ قويادن، يدق بەرىدىدن -

 !ىڭ  ىدلىىديىەنئەم   بۇ ئىشڭى  قديتد ۈەك ارلىڭىش

ئۇالر قى ىىەن د گىڭىڭ  ھاادماادن ، بىز ئۇالر ااد ۈەڭ كى ەلىەيىىز -

بۇالرى  بى ىاا  ۈۇرمپ سااااى ەرى  ئتلتمگە ۈۇۈۇپ ، قى ىااد  قاادلىاادياا م

 !سۆ قمڭ  ئد الڭ پدششدىدن، بەرگتم يوق

مەن ۈېۋ  ھديدت بەرىدىدن! ئۆلنااااەمىۇ ئەم   سااااىزى  ، يادق -

 !يتۈتترقپ قويىديىەن

، بى  ڭ  يدىشاااا  كۆرقپ قې ىشااااقدن ئى  -ىژەۈتە بى ئۇالر ئەمەل

پدشااشاادىدىڭى  بۇ سااۆ    ن بەرىدىدىڭى  چى اي  قىز     ئىچ  ئوت 

-ئۇىى  ئتسااتىگە پدشااشاادىدن بى ى ، ئې ى  كەۈ ەى ەك بولۇپ قدل  

بەرىدىدن ، بى ىە  بەرىدىدىاد يېقىڭ ىشااااى  ئۇى  قۇچدق ىۋالادن ئى  

ى ىق  ئتچتن ئەرلەر بى ەن ك گ ب ىىا  ىوپۇ لۇق جادسااااۇساااا  بولاد

ۈەربىژەى  ئدلالقدچدن پۇىتد ئىگى ىگەن -بولادن مۇىدسىۋەۈ ە دائى  ۈەلىم

لې ىن بۇ قېتىم ئۇ ، ھەم ئەمى ىژەت جەريدىى ا ئىشاا ىتى  كەلگەن ئى  

ئۆم  ا ە ھېچقدى اق ئەر  اۈى  ن ئدلىىادن ئېژتقۇسااااىز ئوۈ ۇق بى ىىل 

  شاااادماا ەك ئى  اا  بەرىاادىاادىڭىاا  يتر گ، سااااىز ىڭ  ھې  قى اا  

ئدى  ن كۆ لى    ن يەىە ۈدرام ىتى  . . . پدشااشاادىدىاد چى  يېپىشاات 

 . . . يدش ئدققۇ مشقد بدش ى  

، مەن بى  ئىپالس قىز، مەن بۇىىڭاد ئەر  ىەيىەن، پدشااشاادىدن -

 . . . سىزىى  ىى ىڭىز ئەمەسىەن

 . . . مەن بەك چدرچدپ كەۈتىم، مەن سىزگە موھتدج، بەرىدىدن -
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 . . . بى  جدسۇس مەن -

 . . . بى ىىەن -

 . . . مەن ىۇن قەر  گە بۇ ۇلادن بى  قدۈىل -

ھەمىىنااىگە مەن ، بۇ سااىزد    گۇىد  ئەمەس، بۇىىىۇ بى ىىەن -

 . . . سەۋەبچ 

 !پدششدىدن -

 !بەرىدىدن -

پاادشااااشااااادىاادن بەرىاادىاادىڭ  ىۇدد  ھااد   ال يەىە يتۈتترقپ 

بەرىدىدىىۇ گۇيد ، ادن ئى  قۇيى  ادى ەك بد   اد بەكىۇ چى  بېنااىۋال

ى  ب، پدشاشدىدىڭ  قديتد كۆرەلىەي  ادى ەك ئۇ  ڭ  ئۇىى  بد   اد ئدۈت 

بى  گە يدمىشى  قۇچدق ىشى  -مەشۇق ھەشقىپىچەكتەك بى -جتپ ئدشىق

 ،ۈۇر ادى ا يى اقتىن ۈى الىدن قدۈدرلىقالرىى  ئديدق ۈېۋ شاااا  ئد الى  

   قىزار دن ھدل ا پادشااااشاااادىادن دەرھادل بەرىادىادىڭ  قۇيىۋېتى  يت

 .  ئۇكىنىڭى  ئدل  اد قدراپ مد   

، سااادالمەت چىقدلى مق-بىز قدى اق بۇلۇپ بۇ يەرگە سااادق، ئدكد -

دەپ ساور    ۈى الىدن ئدكىنىڭ   -، قدى اق؟–ئىشاالر ساەل  ەلىتىىۇ 

يادىااد ۈادرۈىا  دەرياد بۇيىا ا ئېقىن سااااۇ اد قادراپ ۈۇر ادن ىادلى ەى  

 .  كۆرسىتى 

دې   پدشاااشااادىدن ئۇىى  مۆر ناااىڭ  قوش  -، ۈى الىدن ئۇكدم -

، مەن ھەمىىڭ  كېژىن سااد د چتشااەى قر ىەن –، قولالپ ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

ۈىز ، ئۇى  ئۆ  سااااىڭ ى  ئورىى ا كۆرگىن، بۇىىڭااد ھاد    ۋاقى  يوق

 !بول يولاد چىقدي  

دې   ۈى الىدن ئدكىنااااىڭى   -، ئادكاد بۇ  اد  قادىا اق ئىش؟ -

 .  لادى ىقىڭ  بى ەلىە گىپى  ن گد گى اپ ىېىە ئىش بو
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دې   پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىاد  –، مد د ئىشاااەىگىن ۈى الىدن! -

 .  سەمىىىژ ى  بى ەن ۈى ى ى 

مدشااااىڭىڭ  ، شااااۇى اق قى ى  ئۇالر يەىە يولىاد راۋان بولۇشاااات 

ۈى الىادن ھەي  گەن بولۇپ ىدلى ە كېچىچە مدشااااىڭد ھەي  گەى ى تىن 

كەيڭ  ئۇرمىاا مقتااد ، دۈت كەيڭ  ۈەرەپتى   ئۇرمىاا ا ۈتگتلتپ ئۇىالۋاۈاا

ئولتۇر دن يىگىتىۇ ىدلى ەىى  قىناااى ى  قدلىدسااا ىق  ئتچتن ئىشاااى  

ۈەرەپ ە قىناااى ى  ئولتۇرمپ ئۇىى  ىدۈى جەم ئۇى ىشاااىاد شااادرائى  

ئۇ اق ئۆۈىە  مادشااااىڭاد ھې ىق  ئدچىىدق يولاد ، ھاد   الپ بې  ۋاۈادۈت 

د ۈۇرا -بۇىىا  بى   پادشااااشاااادىادن ۈۇ ۇلادن ۈدغ، كى ىا  ۈوىتىا  

ۈۇۈىشى  ادن يول بولند يەىە بى   ئى ان چېگ  نىاد ۈۇۈىشى  ادن يول 

 .  ئى  

د گەى ەك قى ى  پدشااااشاااادىدىاد « قاديدققد مد ىىىز؟»ۈى الىادن 

پدشااشاادىدن بى دەم ئوي ىڭىۋالادى  ن كېژىن سااول ۈەرەپتى   . قدر   

مدشااااىڭد ۈۇپد ئۆرلىتى  . چېگ ا ۈەرەپ ە ماد ى  ادن يولڭ  كۆرسااااەۈت 

ئۇالر كەچ ە يېقىن بى  ئۆۈە گە چتشتپ شۇ ، ەك يترقپ كەۈت ئۇچقدى 

پدشاشادىدن مدشاىڭىڭى  مېژىڭ   اپدس ىۋې ىش ئتچتن . يەردە  ىزاالى  

 . بەرىدىدىڭ  ئې ى  كېچى  بد ار د مدشىڭد بى ەن كى    كەۈت 

پدشااشاادىدن بد ار د كى گى   ئد  قدلادى ا مدشااىڭىڭ  يدن ۈەرەپتى   

ئۇ مدشااااىڭىڭى  ، الا   اق بى  يەردە ۈوىتادۈت چېاى  يولااد ۈادرۈىا  د

ئەۈى كى ەر ئدرقى ىق شاادلڭ  -كەيڭى     ھې ىق  ۈدىتديڭ  ئې ى  ئدمبۇر

ئوۈتۇر نااااىا  ن ئادج  تىا  ئۇىى  ئىچى     يد مد مدۈې  ژدلڭ  ئې ى  

 .  مدشىڭىڭى  ئىچ ە ئولتۇر دن بەرىدىدىاد سۇى  

ئىچى      بۇىى  –، دې   پدشااشاادىدن -، بۇى  كۆرقپ بېقى  -

لې ىن بۇىى  ، بە   مە مۇىڭ  ۈدھد    ىچە يدىشاااا  چتشااااىڭەلىى  م

 .  ئددەۈتىن ۈدشقى   مۇھىم مدۈې  ژدل ىقىاد كۆ قم ئى ى م
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ىادلىا ە مادشااااىڭىڭىا  ئىچىا     چى اقڭ  يادى مرمپ قۇلى     

بەۈ ەر ئدلىدشااقدىنااى   ، مدۈې  ژدلالرى  ۈەپنااى   كۆرقشاا ە بدشاا ى  

 . پ پىشدىىنى  ن ۈەر چىقىۋاۈدۈت ئۇىى  قوشۇمىن  ۈترقلت

دې   بەرىدىدن بېشااااىڭ  قە ە  يت    ن  -، پادشااااشاااادىدن! -

قولىڭىزد    بۇ مدۈې  ژدل سوۋې  ھدكىىىژىتىڭى  ئەڭ  ور  -، كۆۈترقپ

 !مەىپىژەۈ ى   ھىندپ ىڭى م

 ىېىە؟-

 !بۇ ئددد  ىەرسە ئەمەس-

 ئۇىىڭ ا  اد  ىىىى ەر بدر ئى ەن بەرىدىدن؟ -

. دساااادساااا ىق  ئتچ ىىاال مەىپىژەۈ ىاا  باادر ئى ەنبۇىىڭاا ا ئاا -

 ،ىىاا  ئەمى   ئەھۋال «كاادۈىن قاادى ىق قى  ىڭچى ىق »بى  ڭچىناااا 

ئى  ىڭچىناا  سااوۋې  ئدرمىژىنااىڭى  ۈۇىج  قېتىى ىق يدد  و سااىڭىق  

يى   يااد دا ئې ىاا  بې   ااادن ئاادۈوم -1236يەى  ۈتركىەىىنااااتاادىاا ا 

ىق  يدد  م سااىڭىق  يدد  مسااىڭىقىڭى  ئەمى   ئەھۋال  ھەم ە شااۇ قېتى

ۈەسااى   ە پەي ا بولادن  ەي   ۈىپ ىق جىگەر يدل ۇ ى ا ئۆلگەن ىەچچە 

ئتچىڭچىن  ئدۈوم قۇيۇل مرمش ، يت مى  ئددەمڭى  ساىتدۈىن د ئەھۋال 

 . . . ۈېۋڭى ىنىاد مۇىدسىۋەۈ ى  مۇھىم مدۈې  ژدل

يى   ۈۇىج  قېتىم سااااىڭدق -1232ئۇالرىى  ئدۈوم بومبىنااااىڭ   -

 دە؟-ىڭ  يدلادى ەنقى  مق د گ

 . . . يدلادى ەن، شۇى اق -

 ،ى  گى مدىىژە كەلتترمەپتى ەىىۇ؟«كدۈىن قدى ىق قى  ىڭچى ىق » -

مەن ئەجەب بۇ  -، دەپ ساااور    پدشاااشااادىدن ۈېۋىىۇ ئەجەب ىڭى  -

 !مدۈې  ژدلاد د ققەت قى ىدپتىىىڭد
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بەرىدىدن قە ە  يت        -، قادراڭ مدۋم قۇرالر د، شااااۇىا اق -

ھەرپ ەرى  ۈتركىەن ۈى ىاد ئديالى مرمپ قىنااقىچە ىۇالسااى ەپ  رمسااچە

ساااوۋې  ، ئى  ىڭچ  دمىژد ئۇرمشااا  مە گى ى ە-، ئۇقۇشاااقد بدشااا ى  

ھدكىىىژىت  ئدساااتى     پولشاااد   ىىڭى ا پۇى االرىى  ئۆلگەن سااادى  

 17666-16666، يىاال مە گى اا ە-1231-1236. گە يەۈ ەن 116666

د رايۇىىاد   ھد   ق  رمسااااىژەىى   ىچە پولشااااى ىق ئەسااااى لەر كولىژى

ئددەم ھديدت  164بۇىى  ئىچى ە ، پدالىادن (Kolyma سااىبى يە رايۇىى ا

 . . . قدلادن

سوۋې  مەركىز  سىژدس  بىژ مىى  ئدسدس ىق ئە الى    ن بولادن 

، (Vyacheslav Molotov)ۋ چىنااااىالف مولوۈوف، (Stalin)سااااىتاادلىن

ئاادىاادسااااىتاادس ، (Kliment Voroshilov)كىا ىىىئېڭاا  ۋې  شااااوۋوف

قادۈادرلىق ۈۆت ىەپەر يۇقى   دەر جى ى   (Anastas Mikoyan)مى وين

ئەمەلا ارالر قول قۇيۇپ  ەربىي ئوك ائىڭد ۋە  ەربىي بى وروسااااىژەد    

پولشد ئەسى  ڭ  بۇالرىى  ھەمىىن  71266ئەساى لەر الگى  اد قدمدلادن 

قدرشاااا   سااااوۋېا  سااااوراقچى ى   ۈەر پى  ن مى  ەۈچ  ۋە ئىڭقىالپقد

 . .  .ۈۇر ۇچىالر دەپ بې ىتى گەن  بى  ۈەرەپ قى ىۋېتىشڭ  قدرار قى ادن

كتىىگىچەبولادن -12ئديڭى  -1كتىى  ن -4ئديڭى  -3 يى  -1236

ىەپەر پولشااااى ىق ئەسااااى   71612، بى  ئدي  ن كۆپ ەك ۋاقى  ئىچى ە

ئەسى   13117، ئوىشاىىىادن جد ا مەي اىى ا ئېتى  ئۆلتترقلگەن بولۇپ

ئەسااااى   2461 ،ىژەىىا  ئتچ چوڭ جد ا الگې    ن ئەكى ىڭگەنرمساااا

بى وروسااااىژە ۋە ئوك ائىڭاادىىاا   ەربىي رايۇىىاا     جااد ا الگې  اا  ن 

 3371الگې    ن  (Kozelsk)بۇىىا  ئىچى ە كېزې ىناااا . ئەكى ىڭگەن

، ئەسااااى  4676الگې    ن  (starobelsk) سااااىتدروبې ناااا ، ئەسااااى 

بى وروسااىژە ۋە ، ئەسااى  0411الگې    ن  (Ostashkov)ئدسااتدشاا ې 

سوۋې  . ئەسى  بدر 2461ئوك ائىڭدىى  بدشاقد ۈۇۈۇپ ۈۇرمش ئورىى  ن 
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ئىچ   ئىشاااالر كومىتېتى     ئەساااى لەر بدشاااقۇرمش ئى ار ناااىڭى  

. كاادربااوۋ ااچ. بىاا  ااڭااچاا  قااول رەھاابىاا   مااديااۇر گااېااڭاا ال پىااتىاا 

كدۈىژىن ۋە بدشااقد  (Maj. General P. K. Soprunenko)سااېپ  ژوىىڭ ې

 . . .  ئې ى  بدر دن«ۈد  الش»ديالردا پولشد ئوفېتنې لى  اد قدر تد ج

كادۈىژىڭ ا   ژدى ەشاااا ى  ە ئۇچى  ادىالر ئىچى ە بى  ىەپەر دېڭىز 

ىەپەر  73، ىەپەر قۇرمق ۇق ئاادرمىژە گېڭ ال  7، ئاادرمىاژە گاېاڭا ال 

ىەپەر قاۇرمقا اۇق ئاادرمىژە  22، قاۇرمقا اۇق ئاادرمىاژە پاولا اوۋىىاا 

ىەپەر  013، ىەپەر قۇرمق ۇق ئاادرمىژە مااديور 716، پاودپول وۋىىاا 

ىەپەر دېڭىز ئدرمىژە سىتدرش   12، قۇرمق ۇق ئدرمىژە ساىتدرش  لېژتڭدت

ىەپەر  4، ىەپەر ھەربىي پوپ 2، ىەپەر كەسپىي ئەس ەر 4376، لېژتڭدت

ىەپەر  61، ىەپەر ھۆكتمەت ئەمەل ار  34، بى  ىەپەر كىڭە ، پومېشچى 

ئۇىىڭ  ن بدشاااقد   ژدى ەشااا ى  ە .   بدرىەپەر مۇسااادپى 141، ئەسااا ەر

 Stefan) كەرچىااد ش. ئۇچ  اۇچىالر ئىچىاا ە ماادۈېىاادۈىاا  سااااىتەفىن

Kaczmarz)  ىەپەر ئدلىي مەكتەپ پ وفېنانور76ى  ئۆ  ئىچىگە ئدلادن ،

، ئوقۇۈقۇچ ، ئىڭژېڭې ، ىەچچە يۇ  ئااددۋمكاادت، ىەپەر دوىتۇر 466

يې  ى  ن . ۇچقۇچ  بدرىەپەر ئ766يۇ د ن كۆپ ەك يد  ۇچ  مۇىپى  ۋە 

كۆپ ەك ھۆكتمەت ئەمەلاا ار ڭ  ئىچ   ئىشااااالر كومىتىت  بى  ۈەرەپ 

 .  قى ىۋەۈ ەن

، سااااوۋېاا  دائى لى   لېئون بى ەۋ چ، قى  ىڭچى ىق مە گى ىاا ە

، ې سىتەىىنۋاف ىدل ، كىنندۋې چې ىىتىن  ، بى اىىناالف بوىەۈ ەۋ چ

   ىىئېشى  ئدرلىكدت، ىېڭ    مىڭ ېۋ چ، ئدلې ندى ې  كوۋالېۋ  ىن  

ې فى ەىچىش، رودالى  پى   ، كوىىناتەىت  پ ىنااوۋ ناا  ، ۋوۋكدسا  

ۋ مىچىزۋا، پىئدۈۇر سااى ۇراۈدۋ چ، لېئوىدرد سااى ې  ناا  ، چى ور ناا  

ىەپەر پولشد گېڭى الڭ   13ئدال   ۋې  كوۋىدس قدۈدرلىق ، سىىدراۋ ڭىن  

 . . . ئۆلتترقۋەۈ ەن
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 شااۇ كتى ، ش بدشااالىادنكتى  ئۆلتترق -3ئديڭى  -3يى   -1236

ئىج اچ  ىدد م بى  ، پولشااااى ىق ئەسااااى  ئې ى  كى ىڭگەن بولۇپ426

كېچىا ە بۇىچە كۆپ ئەسااااى ى  ئېتىا  ئۆلتترقشااااڭىا  ئدساااادن ئىش 

ۈىن 716ھەر كتى ۇك بى  ۈەرەپ قى ىش ساادىىڭ  ، ئەمەساا ى ىڭ  بديقدپ

بى  ۈەرەپ قى ىش موسااا ىۋا ۈەرەپ . ئدشاااۇرمۋەۈىەسااا ى ڭ  بې ىت ەن

 ىگەن گى مادىىژەدە يدساااادلادن ۋالتې  ۈىپ ىق ۈدپدىچد بى ەن ئىج ا ۈەمىڭ

ئۇىىڭ  ن بدشاااقد ساااوۋې  ئۆ   ئىشااا ەپ چىقدر دن ىدگدن ، قى ىڭادن

ئىج اچ  ىدد م ئەسااى لەرى  . ۈىپ ىق رېۋولۋې  ۈدپدىچىڭىىۇ ئىشاا ەۈ ەن

بى  ۈەرەپ قى ىشاتد ئدسادسا ىق  گې مدىىژە ئىش ەپ چىقدر دن ۈدپدىچىڭ  

سااەۋەب  سااوۋې  يدسااىادن رېۋولۋې  ۈدپدىچىڭى  ئدرقىاد ، ئىشاا ەۈ ەن

 .ئدۈقۇچىڭى  بى ى   ئد     كەۈ ەن، ۈىپىش كتچ  كۇچ ۇك بولادچقد

 Vasiliئىچ   ئىشااااالر كومىتىت  بدش ئىج اچ  ۋاساااانااااى   بېالكۋىن

Blokhi)) 4-     كتن ئىچى  ال كدلىژڭىن 76ئدي(Kalinin) ۈترمىنااا  ۋە

ئەسااااى ى  ئېتىاا   2666 ى  اا    الگ (Ostashkov)ئاادسااااتاادشاااا ې 

، گە كى گەن 16بۇىى  ئىچى ە بە   ى  ڭى  يېش  ئەم  ال ، ئۆلتۇرگەن

ە   ژدى ەشاااا ى  . قى  ىڭچى ىق ىادھاديىت  ۈەرۈىپ ى  ئې ى  بې   ادن

ئۇچى  اۇچىڭى  شاااەىنااا  ئۇچۇر  ۈەكشاااترقلگەى  ن كېژىن ھەمىە 

ىچە كېچ، ۈەر اپا  ھىام ئىتى گەن كىچىاا  ئۆيگە ئې ىاا  كى   گەن

شاادۋقۇن چىقى    ادن ئتساا ىڭىڭ  ۈوىتدۈىد  مد  مرمپ ئوق ئدۋا  ڭ  

  ژدى ەشاااا ى  ە ئۇچۇر ۇچ  كىچى  ئۆيگە ئې ى  كى   گەن . يادپقدن

جەسااااەت . ھدمدن ئدرقد مېڭە ۈەرەپتىن ۈدپدىچد ئوق  بى ەن ئۆلتترقلگەن

دەرھدل ئۇدمل ئىشااى  بى ەن ئې ى  چىقى ى  سااى ۈتد ساادقالپ ۈۇر دن 

شۇىى  بى ەن كىژىڭ     ژدى ەش ى  ە . مدشاىڭىاد ۈدشالىادن كو مپ ۇق

ئۇچۇر ۇچ  كىچىا  ئۆيگە ئې ى  كى   ى  ئدل  ڭقىنااااىاد ئوىشاااادش 

ئېتىاا  ئۆلتۇرمش مااد  باادي ام ىق دەم ئې ىش ، ئېتىاا  ئۆلتترقلگەن



465 

 . . .ھەر كتى  كەچتە دېگتدەك ئې ى  بې   ادن، كتىى  ن بدشقد

-4يىل-1212شااااې ىپىن  ك گ ب ىىا  بدشاااا ىا  ئدلى ناااادى ې 

كتى  ساوۋې  كومپدرۈىژىناا  مەركىز  كومىتىتڭى  شااتجىن  -4ئديڭى 

قد سااااۇىادن دوكالۈى ا ئېتى  (Nikita Khrushchev)ىى ىتد ىى مشااااې 

، ئى ەى ى ىڭ  ئېڭىق جە  ى ەشتترگەن 71612ئۆلتترقلگەن ئددەم سدى 

ل ھەم ە   ژدى ەشا ى  ە ئۇچۇر ۇچىالرىى  شااەىنىي ئدرىىپىڭ  دەرھد

-1233ئۇرمش مە گى   ۋە . . . ياوق قى ىۋېتىش ۈەك ىپىڭ  بەرگەن

پولشااااااد پۇق اساااا  سااااوۋېاا   126462جەمئىي، يىا ىاا  ن كېژىن

ھدكىىىژىتىڭى  ئوىشااىىىادن شااەكى      سااىژدساا    ژدى ەشاا ى ىگە 

 . . . ئۇچ  ادن

ساىژدسا  ۈدالىت  بدر كىشى ەرى  -ساىتدلىڭڭى  مەقناىت  ھەربىي -

لشاااىڭى  كەلگتسااا  ھەربىي كتچىڭ  ئدجىزلىتى  يوقۇۈۇش ئدرقى ىق پو

دېاا    –، پولشااااادى  مە گت ئۆ  گە بېقىڭاا   قى ىۋې ىش ئى ەىاا ە؟!

بۇ ئىىزالىق  -، پدشااشاادىدن بېشااىڭ  لىڭىشااتى  ئەپنااۇسااالىادن ھدل ا

 ھۆججەۈتى   مە مۇىچۇ؟

بۇ بەۈتى   مە مۇن بولند سوۋې  ئىتتىپدق  ئىچ   ئىشالر ىەلق  -

ۋەۈەرلى   بدش كومىنندر  الۋرېڭنىي پدۋلوۋ چ دولەت بى، كومىنندر 

-1ئاديڭى  -4يى   -1236ىىا   (Lavrentiy Pavlovich Beria)بې  ژاد

ىەپەر پولشاااد ئەساااى  ڭ  بى  ۈەرەپ  71266كتى  ساااىتدلىڭاد ساااۇىادن 

قى ىۋېتىش الھىژەسااا  بولۇپ ئتساااتى     ئىىزاالر بولناااد ساااىتدلىن 

اشاااا ى  ڭى  قول قۇيۇپ قادۈادرلىق سااااوۋې  مەركىز  ھۆكتمەت كدۈتىۋ

 . . . ۈەستىق ىادى     شەىن  ئىىزالى   ئى ەن

دېىەك كادۈىڭ     چوڭ قى  ىڭچى ىقڭ  ىدۈنااااىنااااتالر ئەمەس  -

 !ئىچ   ئىشالر ىەلق كومتىت  كەلتترقپ چىقى  پتى ەى ە
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بەرىدىدن بېشااااىڭ  مدۈې  ژدلى  ن  -، بۇىىڭااد گەپ كەۈىەيا م -

ك گ ب بۇ مدۈى يدلڭ   -، قدل  كۆۈترقپ پدشاااشااادىدىاد قدراپ ھەي ان 

ئىازچىاال چەۈائەلا ەرد ان بولۇپىۇ ئاادمې   ااد ۈەرەپتىن ئىزدەشااااڭ  

كىم بى نااااۇن بۇ مادۈې  ژدل ۈترك ەر ئىتتىپدقىڭى  ، كتچەيت ەن ئىا  

 ،بەرىدىدن شۇى اق د گىڭىچە كتلتپ كەۈت  -، قۇلى ا ئى ەن ئەمەسىۇ؟

 !دىدنسىز موس ۇۋاى  بەكال چىقىى ار قى ىۋەۈتىڭىز پدشش -

 بۇ راستىڭال مۇھىم مدۈې  ژدلىى م؟ -

بۇ بى  ھىنااادپتد ساااوۋې  ، مدۈى  ژدلڭى  مۇھىى ىقى ا گەپ يوق -

ئىتتىپاادقىڭىاا  بۇىاا  ن كېژىڭ   ۈەقاا    ڭ  بەلگى ەياا  ااادن كو    ااد 

ۈتركىەىىنااااتادن   ىىڭى     ئدۈوم سااااىڭىقى ا ، ئادي ىڭىشاااا  مۇم ىن

روھ  چوقۇم ئۇالرى  مە گتلتك ئۇيقىاااد كەۈ ەن ئەجاا اۈ ى  ىىزىىاا  

 ،ئدىدمڭى  قدۈى ىڭى  كىى ىگىڭ  ئەم   بى ىۋاۈىىەن-مەن ئدۈد، ئۇر ا م

ىدلى ە پدششدىدىڭى  كۆ  گە قدىىدس ىق  -، مۇى اق قىالي   پدشاشدىدن

بىز قديناااىىىز ھديدت بولىدي   بۇ مدۈې  ژدلڭ   -، ىە     بى ەن قدر   

 چتشەى  ڭىزمۇ؟، چوقۇم ئدمې   ىڭى  قۇلىاد ۈدپشۇرمشىىىز كې ەك

 ئدمې   د شۇىچە مۇھىىىۇ؟ -

بۇى اق چوڭ ھىنااادپڭ  ئې ىشاااتد ئدمې   د ئۆ   بدش ، شاااۇى اق -

 . . . بولىىند بدشقىالر كتچىژەلىە  قدلى م

 !ئۇى اقتد بۇ مدۈې  ژدلڭ  سىزگە ۈدپشۇرا ، چتشەى  م بەرىدىدن -

 بۇى  سااىز چوقۇم ئۆ  قۇلىڭىز بى ەن ئدمې   د، يدق پدشااشاادىدن -

 ئۇى  ھد   د ن بدشالپ يېڭىڭىزد ن، پې  زد ڭتىاد ۈدپشۇر شىڭىز كې ەك

ئۇالر ئەۈە چتشاااا ىچە بىزگە ، بىز ھەركەۈڭ  ۈىزلىتەي  ، ئاادي  ىاادڭ

 ! بىز ئد اىچە چىگى    ن چىقى  كىتىشىىىز كې ەك، يېتىشى  بولى م

  قدت پىالستى-ئۇ مدۈې  ژدلڭ  قدت، پدششدىدن بدشقد گەپ قى ىى  



467 

يدماۇر ئۆۈىىگتدەك قى ى  يدىشااا  ئور ادى  ن كېژىن بەل -بى ەن ساااۇ

ئادى  ن مدشااااىڭىڭ  ئوت ئدل مرمپ بد ار ، قىنااااىىااد چىا  ۈېڭىۋەۈت 

 . ۈەرەپ ە يترقپ كەۈت 

ئەۈىناا  ئەۈتىگەى ە ئۇالر چىگ  اد يېقىڭالپ مدشااىڭد مد دلىدي  ادن 

بەرىدىدن مدشااااىڭىاد يۇشااااۇرمپ قويادن يدن ، يەرگىچە يىتىا  بدرد 

ل  ن ئى  ىڭ  ئۆ  ڭى  بى ىگە قىنتۇرۋالادى  ن كېژىن قدلادن ئتچ قورا

ۈدل ۈدپدىچىڭ  ھەر بى ەي ەىگە بى د ن ۈدرقىتى  مدشااااىڭىڭ  يېقىڭ     

شااااۇىا اق قى ىا  بەرىدىدن ئۇالر د ، چو قۇر بى  كۆلگە چۆكتتر ۋەۈت 

يول بدشاااالپ ئى ان ۈەۋەلى ىگە ئۆۈ ى   بۇلى  ادن مەىپ  جدياد قدراپ 

چتى   بۇىاا اق مەىپ  چىگى  اا  ن چىقىش ئېاىزلى   ، لاا  يول ئااد

ئديدن  بەرىدىدى ەك ك گ ب ىى  مەىناااۇس ىدد ى ى  اد بەش قول ەك

 .  ئى  

ۈااد اا     چېاى  يولالردا مېڭىش ىاادھااديىت  ۈەس بولۇپ بى دەم 

 ،ۈد قد يدمىشااىشااقد ۈو  ا كەلنااە بى دەم ئۆمى ەپ مېڭىشااقد ۈو  ا كى ەۈت 

مىا  بى  جادپددا ئۇالرى  ئى ان ۈەۋەلى ىگە  بەرىادىادن چتشاااا ە يېقىن

ئۇالر . ئۆۈ ى   بۇلىا  اادن بىۋەۈەر ۈادغ قادپتى ىااد بدشااااالپ ئەكەل  

چدرچدپ كەۈ ەى ى تىن قدپتدل     بى  سااااديە جدياد –قادۈتىق ھې  ا  

 . . . كى ى  ئۆ  ڭ  ۈدشالشت 

قى ادن ئدۋا  بى ەن قۇرام ۈدشااااتد ئولتۇرمشااااقد « پدڭ»ۈۇيۇقنااااىز

ۈقادن يىگىا  سااااىڭديدن بولاىڭىچە يېڭى     ۈى الىدىڭى  ۈەمشااااى ىۋا

ئۇالر ىېىە ئىش بولااادى ىقىڭ  بى ىاا  بولاىچە ، قۇچىقىاااد يېقى اا  

ئى  ىڭچ  پاد  ئوق ۈى الىادىڭىا  بى ى ىگە ۈىگىا  ئتلگترد  ئد اىچە 

پدشااشاادىدن بى ەن بەرىدىدن چەب ەساا ى  بى ەن يۇمىالىاىڭىچە قۇرام 

 الىدىڭى  قۇچىقى     يىگىتڭ  ۈدرۈى  ۈدشاااڭى  دال  ناااىاد ئۆۈتپ ۈى

 . . .  ئەكى ىشت 
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سااور    پدشااشاادىدن ئوق ئېتى ادن  -، ئۇىى  ئەھۋال  قدى اق؟ -

ۈەرەپ ە جى د ي قدر اىڭىچە ۈى الىدى  ن يىگىتڭى  ئەھۋالىڭ  بى ىش ە 

 .  ۈەقە  ا بولۇپ

دەپ جدۋاب  -، ئوق ئۇىى  بېشااااىاىال ۈىگىپتۇ!، ئۇ بۇاللىىا   -

پ ەىگەن ۈى الىدن قې  ڭ  شاااىڭى  يت  ڭ  ئىڭى ىگە يېقى  بەرد   ە ە

 .  ۈۇرمپ  ە ەپتىن ۈىتى گىڭىچە

 بىز بى  ئدمدل قى ى ، رمسالر بىزگە ئدالھى ە قىنىىڭ  ئىۋەرۈىپتۇ -

پەقەت ىەچچە يت  مېتى ال ، ئى ان ۈەۋەلى ىگە ئۆۈۇۋالناااااادق بۇالۈت 

بى ى ىڭ  دېا   بەرىادىادن ۈى الىادىڭىا  قادن چىقىۋاۈقدن  -، قادلا  

 .  يۇقى   ۈەرەپتىن چى  بد  ىۋاۈقدچ

سااور    ۈى الىدن قۇچىقى      -، قديناا  ئدالھى ە قىنااىم ئۇ؟ -

يىگىتڭى  بېشاىڭ  يەردە ئدساتد قدپ قۇيۇپ سدق قۇل  بى ەن بى ى     

 .  ۈدپدىچىڭ  قۇلىاد ئې ى 

ئۇالر ھەقىچدن بۇ يەرگە ، ك گ ب  د قدراشااا ىق ئدالھى ە قىنااام -

دي وپىالن بى ەن يېقىڭ ىشى  ئدى  ن كەيڭىىىزگە چتش ەن ۈى  ئۇچدر ئ

بەرىدىدن شااااۇى اق د گەچ ۈى الىدىڭى  قۇلى     ۈدپدىچىڭ   -، گەپ

ئۇالر ااد ۈەڭ  -، بەۈ ەپ ئاادىاا  ن ئۇىىاا  قۇلىاااد ۈۇۈقۇ مپ قوياا  

ز قدلاىڭىىى، ئدر ىىزد ن بى ەي ەن ئى ان ۈەرەپ ە ئۆۈنااتن، كى ەلىەيىىز

 !ئۇى  قو  اي  

ە يېقىن ئەۈ اپتى   قۇرام ۈادشااااڭىا  كەيڭىا  ن كادرىدي ا ئاد اىچ

ۈەس ىم ، ساى ەر قورشدۋدا قدل  ڭالر»رمساچە ۋاقى  دن ئدۋا  ئد الى  : 

 !«بۇلۇ الر

ئاادچچىقالىاا    -، جېڭىىڭ  ۈى ىاا  قوياا مم، ئىتڭىاا  باادل ى   -

 . ۈى الىدن يەرگە بى ى  ۈتكترقپ چىشىڭ   ۇچۇرالۈقىڭىچە
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ھەرگىز  -، رىاادىاادن ئۇىىڭاااد قاادراپدېاا   بە –، ۈى الىاادن ! -

بېشااىڭىزى  كتۈترقپ ساادلىدڭ ! بديدم ئېژتقىڭىى ەك پدشااشاادىدن سااىز 

  !دەرھدل كتن پېتىش ۈەرەپ ە قدراپ قېچى 

دەپ  –، بىز سااىزى  قو  ايىىز!، يدق سااىز ئدل   بى ەن مېڭى  -

 .  كەس ىن جدۋاب قديتۇرد  ئدچچىقالىادن پدششدىدن

وق يېاىشااااقاد بدشااااالپ ئۇالرى  قۇرام ئاد اىچە يەىە يادماۇردەك ئ

 .  ۈدشڭى  كەيڭى  ن ھېچ يدىاد مى   لىاى   قويىى  

دەپ  -، گەپ ۈدلىشااى  ئولتۇر   ادىاد ۋاقى  يوق پدشااشاادىدن -

ئېتى ادن ئوقتىن قدر ادى ا ئۇالرىى   –، قۇشاۇمىنىڭ  ۈترد  بەرىدىدن

 ،ەكىىزئدر ىىزد ن بى ەي ەىىۇ سدق قدلىىاۇد، سدى  ىې ىال جىق ئى ەن

بىز مدۈې  ژدلڭ  دەسااااتەك قى ى  ۈۇرمپ سااااىزى  ، ئەمىاد بى  ئدمدل بدر

شاااۇىى  بى ەن ئۇالر ھېچقديناااىىىز د قداليىىقدن ئوق ، قدچچۇرۋ تەي  

 قوشۇالمنىز؟، بىزىىىۇ ۈى    قولاد چتشترقش ە ئۇر ڭى م، ئدۈدلىدي م

دې   پدششدىدن ئى  ى ەىگەن  -، بۇى اق قى ندق قدى اق بۇالر؟ -

 .  ل اھد

ڭ  بۇسى-پەقەت ئى ، بىز مدۈې  ژدلڭ  ئۇالرىى  قۇلىاد بەرمەيىىز -

لې ىن سااااىزىىاا  بۇىاا  ن كېژىڭ   ھاادياادۈىڭىز پتۈتى ە  ، چىقى  ىىز

ئۇالر سااىزى  ۈى    قولاد چتشااترقش ئتچتن ، ىەۈەرگە ۈۇلادن بولى م

ئىنااااىڭىزدە ، سااااىزى  يەرشاااادر ا  ن يىڭڭە ئىزد گەىاا ەك ئىزدەيا م

كەلگەىا ە ك گ ب ىىا  ئەمى   كتچ  ئادمې   ىڭى  ۋاقت  ، بولنااااۇن

مەركىز  ئدىبدرات ئى ار ناى  ڭىۇ كتچ تك! ئۇالر سىزى  ۈېپىش ئتچتن 

 چتشەى  ڭىزمۇ؟، ۋاسىتە ۈدل ىىدي م

بول   ۈى الىدن بى ەن ئى  ىڭالر ، ساااى ەر قدى اق قى ىناااى ەر -

   .پدې   پدششدىدن ئدچچىقى ا بۇ ۇلۇ –، مېڭىڭالر بۇ دېگەن بۇي مق !
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يىگىت ى  ىىز كىم ئتچتن جېڭىڭ  ، قۇرمق گەپڭ  قو ، ئاادكااد -

ۈىز بول ىدلى ەىى  د گىڭى ەك ، ۈى  ەن؟ ئۇالر د يت  كې ىشىىىز كې ەك

 .  دې   ۈى الىدن ئدكىنى  ن ئتۈتىگەن ھدل ا -، قىالي  !

مەن بى  ئدمدل قى ى  ئۆ ەمڭ  ، بىزد ن ئەىناى  ىەڭ پدشاشدىدن -

بۇىى  ئتچتن ، ىا  چد گى ى  ن قۇۈۇل مر ىەنھەم ۈى الىادىڭ  ئۇالرى

 ! سىز ئدر ىىزد ن ۈى    كېتىشىڭىز شەرت

ئەڭ قىژىن بولادن بى  ، پدششدىدن مۇشۇ ۈدپتد ئۆم       ئەڭ  ور

 . . . پدششدىدن ئدىى   بى  قدرار د كەل  ، ۈدلالشقد دمچ كى ىۋاۈدۈت 

ئدلال   ،نئېژتقدى ى  م ئېنىڭىزدە بولنۇ، بۇپتۇ شاۇى اق قىالي   -

ئۇالرىىاا  قۇلىاا  ن قېچىاا  كەۈ ەن ، ىاادلىنااااد ھاادماادن كتر شااااىىىز

ئىى اادن ، ۈۇرادا پاادىاادھ ىڭىڭالر-چېاىڭالردا چۇقۇم مەن ۈۇ ۇلااادن ۈاادغ

 شااۇ بى ى ىڭىز، بولنااد سااىز سااول بى ى ىڭىزى  ۈەكشااترقۈتپ بېقى 

  چتشەى  ڭىزمۇ؟، ىورمدل ئەمەس

دېگەن « مەسىورمدل ئە»ۋە « مادۈې  ژادل»ۈى الىادن ئۇالرىىا  

سااۆ لى  ڭ  ئد الپ ىېىە ئىش ئى ەى ى ىڭ  سااورا  دەۋاۈقدى ا بەرىدىدن 

ئدلقىڭىڭ  كدرىد  شەكى  ە قى ى  يېقىن ۈەرەپتى   قۇرام ۈدش ۈەرەپ ە 

 :قدراپ ئتى تك ۋارقى اپ گەپ قى   

سااااىا ەرگە ال  اىا  بىازىىاا  جېڭىىىزمۇ ياادك  قۇلىىىزد     -

 ش ە چتشترگەن ۈەستىق قە ىز ىۇ؟سىتدلىڭڭى  پولشدلىقالرى  ئۆلتترق

 . دەپ ۋاقى     كدىد -، ىېىە دې   ؟. . . ىېىە -

سااااد د كدۈىن قدى ىق قى  ىڭچى ىق  يدك  ۈتركىەىىنااااتدن يددرو  -

دەپ ۋاقى     بەرىدىدن -، ساىڭىقىڭى  ئەمى   ئەھۋال  ال  م ئەمەسىۇ؟

 . ۈد ا كتچەپ
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يۇقى  اااد  ئۇالر بۇ دوكالۈڭ ، ئاادالھىاا ە قىنااااىم جىىىاا  كەۈت 

يۇقى  اا  ن جىاا د ي بۇي مق ، ۈى گى امىااد ئاادرقى ىق مەلۇم قى ىۋاۈاادۈت 

 :كەل  

-مدۈې  ژدل قولاد سدق، قدىچى ى  بەدەل ۈتلەشتىن قەۈئىي ىە ەر»

 !«سدالمەت چتشترقلنۇن

 ،ھديدۈىڭالر د كېپى  ى  قى ىىىز، سى ەر مدۈى يدلڭ  ۈدپشۇرسد الر -

 كدىد  يەىە يد  اشقد –،  ىڭىنى ەر!ھەمىىڭالر قى    ۈدش، بولىدي   ەن

 .  بدش ى  

 ،مدۈې  ژدلىۇ يوق، ىدۋادا بى  پد  ئوقڭ  بىزگە ئدۈى   ەىناااى ەر -

بەرىدىدن شااۇى اق د گىڭىچە يدى     شااېھى   –، بىزمۇ يوق بولىىىز!

يىگىتڭى  بى  جۇپ ئديىاىڭ  قۇرسااااىق  ۈەرەپ ە ۈېڭى  ئورىى  ن ئترە 

 .  بولۇپ ۈۇرد 

دەپ سااااور    ئدالھى ە قىنااااىىڭى  مەرگىڭ   -، ئادۈادم مق؟ -

 .  بەرىدىدىڭى  بېشىڭ  ىىشدىاد ئې ى  ۈۇرمپ

پاوق يىىە ! كۆرمىاا  ڭىۇ ئۇىىاا  قورسااااىقىاااد ۈېڭىۋالااادن  -

ىدلى ە دېگەن  -، دەپ ۋاقى     بدشااا ىق مەرگەىگە -، بومبىناااىڭ !

ئۇىى  قۇلى  ن ھەر ، ئۇىىڭ  ن ئېھتىژدت قى ىڭالر، مۇىدپىق ئەشااۇ شااۇ

 !ەنبۇى  بى ەمن،  كې ى م! ۋاقت  كەلنە ئۇ يدلاۇ  بىزگە ۈېتىژدالي مبدال

 :بەرىدىدن يدى   ى ەرگە ئدستد گەپ قى   

ۈى الىدن ، ئۇالر ئەم   ھېچقديناىىىز د ئدل   اپ قول سداللىدي م -

ساااىز بۇ قې  ڭ  شاااىىىزىى  كىژىى ى  ڭ  سااادل مرمپ قورساااىقىڭىز د 

 ە سااااىز ئدل   ۈەرەپ ە بدر ۈېڭىۋې ى ! پدشااااشاااادىدن مەن ھە د گەى

، ئاادلاا  ڭىزدا ۈىاا  كەۈ ەن بى  ياادرلىق باادر، كتچىڭىز بى ەن قېچىاا 

ئۇدملال ئى ان ۈەۋەلى ىاا     ، ئۆ  ڭىزى  شااااۇ يەرد ن ھااد اااد ئېتىاا 
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ۈۇرادا سااىزى  كتۈىىىز -ئدمدن بولناادق ۈدغ، چو قۇر كۆلگە چتشااىنااىز

بۇى  ، پدشاااشااادىدن! ئەڭ مۇھىى  مدۈې  ژدلڭ  ئىگىناااىگە ۈدپشاااۇرمش

 !ئۇىتۇمدڭ

شااااۇ چاد ا ا يۇقى    ن يەىە يېڭ  بۇي مق ئدلادن كدرىد  ئتى تك 

 :يد  اشقد بدش ى  

ىدلى ە! سااەن قدراپ ۈۇرمپ بىزگە ىدئىڭ ىق قىالمنااەن؟ سااەن  -

 ،ساااى ەرى  بۇىچە ۈىز ۈېپىۋاالالم مق، بىزگە ئىز قدل مرمىادن بولنااادڭ

دەرھدل ھوشۇ ڭ   سەن ىەگىال بدرمىاىن بىزد ن قېچى  قۇۈۇاللىدينەن!

 !ك گ ب سىڭى  ئدئى ەڭ ىدلى ە! بىز سىڭ  قدرش  ئدلىىىز، ۈدپ

قەسااااتەن ئىچ   مادج ا پەيا ا قى ىادقچ  بولاادن كدرىدي     بۇ 

ئۇىى  ئەرۋاي  قى  ق گە  ، رمسچە ئدۋا ى  ۈى الىدن ئد الپ چتشەى  

 .  ئۆرلەپ قۇيقد چېچ  ۈى  ۈۇرد 

ن بىىدالل ئۆۈ ىڭىىىز شاااۇىچە ۈۇسااادقالرد ، ھۇ ئىپالس ىوۈۇن -

كەى ە؟ ئەسااا   قې  ڭ  شاااىىڭى  جېڭىاد  امىن بولاىڭ  -بى در ئەمەس

ۈى الىدىڭى  ئدچچىقتىن كەلگەن شاااەيتىڭ   –، ساااەى ەن ئەمەساااىۇ؟!

ئۇ شاااۇى اق د گىڭىچە ۈدپدىچىڭ  ىدلى ەگە ، بدرمىقىاد كى ى  ۈوىتى  

 . . . قدر تىپال ۈەپ ىڭ  ئدل   اپ بېنىۋەۈت 

د گىڭىچە چدقىدق « يدق»الىدىڭى  چى ايىاد قدراپال پدششدىدن ۈى 

ئوق پدشاااشااادىدىڭى  ئوڭ ۈەرەپ ، ۈىزلى ى ە بەرىدىدىڭ  قۇچدق ىۋال  

پدشاشدىدن بەرىدىدىڭ  قۇچدق ىاىڭىچە . . . دۆمبىناى  ن كى    كەۈت 

شاااۇئدن پدشاااشااادىدىڭى  ئد ىز   ن ، قۇرام ۈدشاااڭى  كەيڭىگە يېقى   

 .    بۇل مقشۇپ قدن ئېقىشقد بدش ى

ۈى الىدن قۇلى     ۈدپدىچىڭ  ۈدشااا ىۋېتى   –. . . ، مەن، ئدكد -

 .  ۋاقى  اىڭىچە ئۆ  ڭ  ئدكىنىاد ئدۈت 
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پدشااشاادىدىڭى  ئېاىز   ن چىققدن قدن  -. . . ، ۈى الىدن ئۇكدم -

بەرىدىدن ئۆكنااااتپ يىا ىاىڭىچە ئۇىى  ، ئۇى  سااااۆ  قى  مرمديۋاۈدۈت 

ئۇ مەن . . . ىدلى ە ئۇ -، اۈدۈت لەۋلى    ن ئېقىۋاۈقدن قدىڭ  ساااترۈتۋ

 . . . ھې ىق  بەرىدىدن شۇ. . . سد د گېپىڭ  قى ى  بەرگەن

ۈىا الىاادن ھۆ  ەپ يىا ىاىڭىچە  -. . . باۇ. . . مەن، ئاادكااد -

 .  پدششدىدىڭ  قۇچدق ىۋال  

 ،لې ىن سى ەرى  قو   ژداليىەن. . . مەن بۇاللىد  قدل  م، ئۇكدم -

 !الربۇ يەرد ن دەرھدل ئدي   ىڭ

ۈى الىدن ئدكىناااا  پدشااااشاااادىدىڭى  قدۈتىق جدن ۈدلىشااااىۋاۈقدن 

ھدلىتىڭ  كۆرقپ ئۇىى  بېشىڭ  قۇچىقىاد ئې ى  مە ز ڭ  ئۇىى  يت  گە 

 . . . ئدى  ن ئۆ  چە جىم بولۇپ قدل  ، يېقى  چىقى اپ يىاالپ كەۈت 

دەپ چدقى د  پدشاااشااادىدن ۈەسااا ى تە كت  ڭ   –، ۈى الىدن! -

 . لۇپ قدلادن ۈى الىدىاد قدراپئېچى  ئت  چە شۇك بو

ئۇ پدشااااشاااادىدىاىىۇ ، ۈى الىادن ئورىىا ا داڭ قېتىا  ئولتۇراۈت 

بەرىادىدىاىىۇ قدر ىدسااااتىن ئدلقىڭى     قدن يوقىاد قدراپ پىنااااى الپ 

 . . . بى ىىىى ەرى  د ژىش ە بدش ى  

كتچەپ ۋاقى     پدشااشاادىدن ئۇكىنااىڭى  –، ئۇكدم ۈى الىدن! -

 . در چۇقىاد قدراپ ئۇىىڭ  ن ئەىنى ەپيو ىڭدپ كەۈ ەن كۆ  ق

ۇ ئ، ۈى الىدن ئەم   ى تە يىاالشااتىن ۈوىتدپ كتلتشاا ە بدشاا ى  

قۇچىقىا ا يدۈقدن ئدكىنااااىڭ  يدىاد ئىتتى  ۋېتى  بىۋى امدن ھدل ا قۇرام 

ۈدشااڭى  كەيڭىگە بې    ۈىز ڭ  قۇچدقالپ ئولتۇرمپ كدل ىنااىڭ  يەرگە 

 . .  .رى  جىجىالشقد بدش ى  سد گىالۈقىڭىچە بى  ىىىى ەرى  دەپ يە

بەرىادىدن پدشااااشاااادىدىڭى  ئوق ۈەگ ەن يى  ڭ  ۈېڭىش ئتچتن 
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ئۇ  ،يدى     شااەھى  يىگىتڭى  كۆيڭى ىڭ  چىشاا  بى ەن يى ۈىۋاۈدۈت 

ۈى الىاادىڭىاا  ىۇرماادلنااااىز ئەھۋالڭ  كۆرقپ قۇلىاا     پاادرچە رەىتڭ  

 ئت  گە گەپ قى ىۋاۈقاادن ۈى الىاادىڭىاا  يېڭىاااد-ۈاادشااااالپ قۇيۇپ ئۆ 

دە ئۇىىاا  يې  م يۇمۇلااادن كۆ  ڭىاا  قاادپىقىڭ  قۇل  -يتگترقپ باادرد 

بى ەن كەر   ۈۇرمپ ئۇىى  كۆ  قدر چۇقى  ن بى ىىىىڭ  ساااە گەى ەك 

 .  بول  

دې   بەرىدىدن كۆ  گە مۆل ى ە يدش  -. . . ، پدشاااشااادىدن ئۇ -

ئۇىى  ىې ۋ نااا  بۇ بېناااىىاد بەرداشااا ىق  -، ئې ى  بېشاااىڭ  چديقدپ

 . . . ۇ سىزى  ھەقىقەۈەىىۇ يدىش  كۆر    ەنبى ەلىەپتۇ! ئ

پدشااشاادىدن يدۈقدن يى    ن  –، جېڭىم ئۇكدم!. . . ۋا  ئىنااى  -

ۈەس ى تە ئۆمى ەپ ۈى الىدىڭى  ئولتۇر دن يى  گە كى ى  ئۇىى  قۇلىڭ  

دې   ئتمى   -، ئەم   قدى اق قى ىىىز بەرىدىدن؟ -، چىا  ۈۇۈقىڭىچە

 . بى ەن بەرىدىدىاد قدراپ

ىادن ئادالھى ە ۈەربىژە كۆرگەن ك گ ب ىى  متىەۋۋەر ئديدل بەرىاد

ىدد ى  بولادى ىق  ئتچتن بۇى اق ئىشالرى  ىەچچە قېتىم ئۆ  بېشى  ن 

ئۇ بۇىا اق ھادلقى ىق پەيتتە ھۇدمقۇپ قدلىدسااااتىن ، ئۆۈ ت گەن ئىا  

 .  سدلىدق ىق بى ەن قدرار چىقدرد 

الىدن ۈى  -، دې   بەرىدىدن كەسااا ىن ھدل ا–، پدشاااشااادىدن! -

، گەرچە مۇشاااۇ ھدلەۈ ە كى ى  قدلادن بولناااىىۇ لې ىن ئۇ ۈېۋ  ھديدت

سااىز ھد   ىى  ئۆ   ە ، ئوقىۇ سااىزىى  ئەجەل ى  يې  ڭىزگە ۈەگىەپتۇ

 ،مەىىۇ ھديدت قدلىىەن، قېچى  كىتەلىناااىڭىز ۈى الىدىىۇ ھديدت قدلى م

ىدۋادا قېچى  كىتىش قولىڭىزد ن كەلىىنااااە ئتچى ىىىزىى  ھديدۈى  ن 

 !قدرار قى ى  پدششدىدن، مى  يوقئت

، بۇ قېتىم بەرىاادىاادىڭىاا  كۆ  اا  ن قەۈئىژ ىاا  چىقىاا  ۈۇراۈت 
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پدشااشاادىدن بدشااقد گەپ قى ىد  بېشااىڭ  لىڭىشااتى  ئورىى  ن ۈۇرمشااقد 

بەرىدىدن دەرھدل كى ى  پدشااشاادىدىڭ  يتلەپ ۈى الىدىڭى  . ۈەمشااەل  

ئې ىا  ئۇىىاا  يېڭىا ا ئولتۇر ۇ د  ئاادىا  ن يەرد    يى ۈىق الۈىالرى  

 . دقمبىنىڭ  ىدھديىت  ئۇستى ىق بى ەن ۈېڭى  چىقت 

سااااى ەرى  ئادۋۋال ئادلال د . . . بەرىادىادن مەن قادچاد ، بۇپتۇ -

دې   پدشااشاادىدن بەرىدىدىڭى  قۇلىڭ  چى  ۈۇۈۇپ -. . . ، ۈدپشااۇردمم

 .  ۈۇرمپ ھدسى  اىڭىچە

ىدلى ە كۆ  گە يدش ئې ى   -، قولىڭىزد ن كې ى م پدشااشاادىدن -

 ىز   ن قدن ئېقىۋاۈقدن پدشاااشااادىدىڭى  يت  ڭ  كۆكناااىگە مەھ ەم ئد

سااىزى  كتۈىىەن ۈدك  سااىز قديتى  كى ى  مىڭ  بد   ڭىز د  -، بدساات 

 !بدسقۇچە پدششدىدن

 !مىڭ  سدقالڭ، مەن چوقۇم قديتى  كې ىىەن بەرىدىدن -

پدشاشدىدن بېشىڭ  ۈەس ى تە كتۈترقپ بەرىدىدىڭ  بد   اد بېنى  

ىوشااالشاات  ئدى  ن ئۇكىناا  ۈى الىدىڭى  پىشاادىىنااىگە ئۇىى  بى ەن 

قديتىالپ سااۆيتپ كۆ  يېشاا  قى ادى  ن كېژىن داق يەردە كت   ئۇچۇق 

ياادۈقاادن شااااەھىاا  يىگىتڭىاا  يت  گە يت  ڭ  يېقىاا  ئۇىىاا  بى ەن 

 . ىوشالشت 

ئۇالر مەساااا ىھەۈ ىشااااىۋالاادىا  ن كېژىن بەرىادىدن ۈى الىدىڭى  

ەرەپتى   قۇرال ىق ئدالھى ە قىنااااىم قولتىقى  ن يتلەپ ئۇى  قدرشاااا  ۈ

 .  يۇشۇرمىادن ۈەر پىگە ئې ى  مد   

ئدالھى ە قىنااااىىڭى  بدشاااا ىق  بۇ ئى  ەي ەىڭ  كۆرقپ ئۇالرىى  

ئدرساااى ا  اد  ىېىە ئىشاااالرىى  بۇلۇپ كەۈ ەى ى ىڭ  بى ەلىە  بى  ئد  

چتى   يۇقى    ن كەلگەن بۇي مقتد ىدلى ەىى  ، جى د  ىشااى  قدل  

ئى ەى ى ىڭ  ىدۋادا قى   ن قىژىق سااااەۋەى ى  « جدسااااۇس ئدالھى ە»
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ئۆۈتلناە بۇ قىنىىڭى  ىدلى ەىى  قۇلى ا ھدالك بولى  ادى ىق  ئدالھى ە 

 .  ئەس ەرۈى گەن ئى  

بى  ئدد ىىڭاۇ –، دەپ كدرىدي ا ۋاقى     بدشااا ىق –، ىدلى ە ! -

 يدرالىادن يەىە بى   قېڭ ؟، بديدم ئۆل  

ۇ ئ، ئۇق ئۇىى  جىگى  ڭ  يې  ۋېتىپتۇ ،بديدم ھەمىىڭ  كۆرد   -

 !بۇاللىى  

 بىزگە ال  ى ىق مدۈې  ژدل قېڭ ؟ -

ئاۇ قاورسااااىاقىاىاا     پاادرۈالۈقۇچڭىاا  كەيڭىگە ۈېڭىق ىق!  -

ئتى تك –مدۈې  ژدلڭى  قدلادن يې  ى  يېڭىى     بۇ يىگىتڭى  قويڭى ا! 

 .  ۋاقى     بەرىدىدن قۇلىڭ  كدرىد  قى ى  ۈۇرمپ

 :يەىە ۋاقى    قىنىم بدش ىق  

 !قولۇ      قۇرالڭ  ۈدش ىۋەت -

  !مدىد كۆرد ڭىۇ ھەمىىن  مدىد مۇشۇ -

بەرىادىادن بى ىا     قىنااااتۇرملادن ۈدپدىچىالرد ن جەمئىي ۈۆت 

داىىڭ  قۇلىاا ا ئېگىز كتۈترقپ ۈۇرمپ ئۇالر ااد كۆرسااااەۈ ەىاا  ن كېژىن 

 .  يەرگە بى بى لەپ قۇيۇشقد بدش ى  

ئۇ ، ڭ  ئېڭىق كۆرقپ ۈۇر ۋاۈاادۈت باادشاااا ىق دمربۇن بى ەن ھەمىى

بەرىدىدىڭى  يەرگە قۇيادن ۈدپدىچىالرىى  ساادىىاد قدراپ كۆ    بى  ئد  

شۇى اقتىىۇ ئۇ يەىە ۈەشۋ ش ئىچى ە قۇلى     ، ئدرام ۈدپقدى ەك بول  

 :سدئەۈ ە قدراپ قۇيۇپ يېڭى     يدردەمچىنىگە ئېژتت 

ەلىى  ژد؟ يۇقى  ا  ن كې ىا  اادن يادردەمچ  قىنااااىم ئەجەب ك -

 .  . .!ھە . . . ھەمىى  ن چدۈىق  مدۋم ىدلى ە د گەن ىېىە

 لې ىن، ۈى  ئۇچدرىى  كې ى  ادن ۋاقتىىۇ بۇال  دې   بدش ىق -
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ئۇ ئى  ىنااا  ئدساااىدى ا ئۇچناااىىۇ بىزگە ۈېتىژدلىدس ، بىز ئدلتە ئددەم

 !بدش ىق

بدش  -، دېا   بدشاااا ىق قدپىقىڭ  ۈترقپ -، ئۇ گىپىڭڭ  قو  -

 ،ئدۋم ئديدل  ن ئەىنى ەيىەن، ر د يدردەمچ  قىنىم ئىۋەۈەمت شتدب بى د

 بى ەمنەن؟

ئاد اىچە بەرىادىادن بى ەن ۈى الىادن ئۇالر ۈۇر ادن قۇرام ۈادشااااقد 

ۈى الىدن قۇلىق  يۇمشاادق كىچى  بدلى ەك بەىى امدن ، يېقىڭالپ كەل  

 ئۇالر قۇرام. ھدل ا بەرىدىدىڭى  قۇلى  ن ۈۇۈۇپ ئەگىشاااى  كى ىۋاۈدۈت 

ى  يېڭىاد كى ىشاااا  ۈدشااااڭى  كەيڭى  ن ئدلتە قۇرال ىق ىدد م ۈدشااااڭ

 .  چدقىدقتەك ئېتى ى  چىقى  ئۇالرى  ئدر نىاد ئې ىۋال  

بۇي مق قى    بدشاا ىق –، قۇلۇ ڭ  بېشااىڭاد ئې ى  يەردە يدت! -

 . ئى  ىنىڭى  بېشىاد ئدپتومدۈڭ  ۈە  ەپ ۈۇرمپ

د شااااۇ ئەسااااڭاددا بەرىادىدن قىنااااىم بدشاااا ىقىڭى  قەدەمڭ  ىدۈ

ڭ  ئۇ قۇلى، بدساقدى ىقىڭ  سىز   كۆ  ى ە چوۈڭ  سۇقۇپ بولادن ئى  

بېشىاد قويىدقچ  بولۇپ ئى    قۇلىڭ  كۆۈترگەى ەك بى  قى ىپال كۆ ى  

يۇمۇپ ئدچقۇچە ۈى الىدىڭى  بەل قىناىىاد يۇشۇرمپ قويادن ۈدپدىچىڭ  

ئې ىا  چادقىدق ۈىزلى ى ە قىنااااىم بدشاااا ىقىڭى  مېڭىنااااىگە بەۈ ەپ 

 .  ئتلگترد 

ھەمىى  قۇرالڭ  ۈدشاالش! بولىىناد بۇىى  كدل ىناى  ن ۈۆشتك  -

 ە ەپ بى ەن ۋاقى  اا   بەرىاادىاادن قاادلااادن بەش  –، ئېچىۋېتىىەن!

 .  ىدد ىاد

قدلادن مەرگەى ەر كۆ  ئدل       بۇ ئىشااالر د ئىشىڭەلىە  گد گى اپ 

قى ااادن بى  ئاادۋا  بى ەن بەرىاادىاادىڭىاا  قۇلىاا     « پاادڭ »ۈۇر اادىاا ا 

  ن بى  پد  ئوق ئېتى ى  چىقى  ئۇالرىى  ئىچى     بدشاااا ىققد ۈادپدىچى
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درە بىچ، يى اق اق ۈۇر دن بى سااىڭى  پىشاادىىنااى  ن ۈۆشااتك ئېچىۋەۈت 

ىدد م قۇلى     قۇرالڭ  ۈدشااالشااقىىۇ ئتلگترەلىە  ۈىزالىادن ھدل ا جدن 

 .  ۈەس ىم قى   

ە چئد اىچە پدشااشاادىدن بەرىدىدن بى ەن ئدل  ن دېژىشااىۋالاىڭ  بويى

ئوق ئادۋا  ڭ  ئاد الپال قۇرام ۈدشااااڭى  كەيڭى  ن جېڭىڭى  بدر چە چېگ ا 

ە لىۋ گ-ئۇ بدر كتچىڭ  ئىشااقد سااې ى  لىۋ ڭ . . . يتگترد  ۈەرەپ ە قدراپ

 . . .  چىش ەپ يتگترقۋاۈدۈت 

ئت  ىدد ىىڭى  پېشاادىىنااىڭى  ئوۈتۇرسااى  ن شااۇرقى اپ چىقىۋاۈقدن 

 ىتى ەپ ئدپتومدۈ  ئىۋتىژدرسااىزقدىڭ  كۆرگەن قىنااىم بدشاا ىقىڭى  قۇل  ۈ

ئۇ كې ەچ ەپ قول ئدسااااتى   ى ەرگە بۇي مق ، بەرىادىادىاد ئۆۈتپ كەۈت 

 : قى   

 !دەرھدل ئۇىى  د گىڭى ەك قى ىڭالر -

قدلادىالر شاۇئدن بدش ىقىڭى  د گىڭ  بويىچە قۇلى     ئدپتومدۈالرى  

يەرگە قۇيۇپ ئى    قۇلىڭ  بېشااااىڭىا  ئتسااااتىگە ئې ىشاااا  بەرىادىدن 

قى ىپال قۇلىاا     ئاادپتوماادت بى ەن كەيڭىگە « . . . ۈاادت. . . ۈاادت»

 .  پدكىزە قى  ۋەۈت -كى  ۋالادن بۇ ئدالھى ە قىنىىڭ  دمىژدد ن پدك

بەرىدىدن ئىشااڭ  ۈتگىتى  دەرھدل پدشااشاادىدىڭى  كەيڭى  ن چېگ ا 

ۈەرەپ ە مېڭىشاااقد ۈەمشاااى ىۋاۈقدى ا ئدساااىدى ا بى  ۈى  ئۇچدر ئدي وپىالن 

بەرىدىدن ئدمدلنااىز ئدىى   ، پ ئۇالرى  مۇھدسااى  گە ئې ىۋال  پەي ا بولۇ

 . . .  قۇرال ۈدپشۇرمشقد مەجبۇر  بول  

قدىنااى اپ كەۈ ەن پدشااشاادىدن شااۇ يتگترگىڭىچە بەرىدىدن ئېژتى  

شااااۇىا اق قى ى  ئۇ ، بەرگەن ھې ىق  ۈىا  يادر اد ئادران يىتىا  بادرد 

ۈەۋەلى ى     كۆلگە  كەيڭىگە قدراشااااقىىۇ مددار  يوق ھدل ا ئۆ  ڭ  ئى ان

 . . .  ئدۈت 
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 ئون يەتتىنىچى باب

 سۆرە ياسىن

 

جەىڭەت يەۈتىڭىاا  پى  زد ڭىتقااد ئېژتىاا  بەرگەن گتلزارلىقڭىاا  

ھى ديىناا  ئدىى الشااقدى ا كەچ   قۇيدشااىۇ بەش بۇرجەك ى  بىڭدىى  

دەر ز  ى    ن ئۆ  ڭى  ىۇر دەساااتى ى  ڭ  ئەگەشاااتترقپ   ىىڭڭى  ئۇ 

 .  ۈەمشى ىۋاۈدۈت  قېتىاد ئدۈ ىڭىشقد

پې  زد ڭى  ئۇىى  قۇلىڭ  يەىە بى   –، پدشااااشاااادىدن ئو  ۇم! -

 !كۆپ جدپد ۈدرۈىپنىز -، قېتىم مەھ ەم ۈۇۈۇپ ئېژتت 

سااەمىىىي ، پدشااشاادىدن پې  زد ڭىتڭى  ئدۈىالرچە قدراشاا ى    ن

 .  سۆ لى    ن كۆ  گە يدش ئدل  

ن شااتقددې   پدشااشاادىدن بېشااىڭ  لىڭى -، پې  زد ڭى  ئەپەى   -

سىزى   -، ھدل ا كۆ    ن ساى  ىادن يدش ۈدمچىناىڭ  ساترۈتپ ۈۇرمپ

ئۇ ئدساادى ىقچە بول   ، ئۆلتترمەكچ  بولادن قدۈىل ئددد  ئددەم ئەمەس

 !قى ىدي م

دەپ سور    پې  زد ڭى   -، ئۇ كىم؟، قېڭ  پدششدىدن ئېژتىڭە -

 .  ھەس قدلادن ھدل ا ئد الشقد ۈەقە  ا بولۇپ-بۇ گەپتىن ھەي اىۇ

 . . . ئېژتىشقد ۈى ىم كتيى م ئدلژى ى   -

بىزگە ھااد    ىچە ۈۇۈۇق بەرمىگەن  اد  قاادىاا اق ئااددەم ئۇ  -

 پدششدىدن؟
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ئۇ دەل ساااىزىى  مۇشاااۇ  ېىىڭ     ئەڭ يېقىن دوساااتىڭىزىى   -

 !داد ن 

-. . . ، ئەڭ يېقىن دوسااااتۇم. . . مىڭى  ئەڭ يېقىن دوسااااتۇم -

ساااىز ، ھە-، شاااقد بدشااا ى  پې  زد ڭى  بدرمىقىڭ  چىشااا ەپ ئوي ىڭى

پې  زد ڭىاا  كتلتپ  -، مۇئاادۋ ن پې  زد ڭىتڭ  دېىەكچ  ئەمەسااااتۇ؟

 !چدقچىقىڭىز ئېاى  كەۈت  پدششدىدن -، كەۈت 

 –، بۇ ھەرگىز چاادقچاادق ئەمەس پې  زد ڭىاا  ئاادلىژ ى  !، ياادق -

بۇ ئىشااتىن دوسااتىڭىزىى   -، دې   پدشااشاادىدن سااەمىىىژ ى  بى ەن

ىد بۇ ئىشاااڭ  پەردە ئدرقىناااى ا پىالى ىاۇچ  پتۈتى ە  ىەۋ    يوق ئەم

 !دەل ئەشۇ مۇئدۋ ن پې  زد ڭىتڭى  داد ن 

بۇى اق د ژىشاا ە ىېىە ئدساادسااىڭىز بدر؟ ئۇىى  داد ناا  مىڭى   -

ئوىىۋې سااااىتېتتى   مەن ئەڭ يدىشاااا  كۆر   ادن ئۇسااااتد  م بولى م 

دې   پې  زد ڭى  پدشااشاادىدىاد قديتى  ن سااىڭچىالپ  -، پدشااشاادىدن؟

   .قدراپ

مەن شااۇ قېتىم ۈتركىەىىنااتدن چېگى  نااى  ن ئى اى     كۆلگە  -

ئۆ ەمڭ  ئدۈقدى  ن كېژىن شۇ ئى اى ىقالر ۈەر پى  ن قۇۈقۇ ملۇپ ئدىى   

 ،بى  قدىچە يى  ا مى  بى  مۇشەققەت بى ەن دۆلىتىڭىزگە يىتى  كەل  م

 ئادىا  ن ھې ىق  مادۈې  ژدلڭ  ئدل  ڭق  ىۆۋەۈ ى  پې  زد ڭىتقد ئۆ  قۇلۇم

 -، كىچى  ۈىڭادن ھدل ا-دې   پدشاشدىدن ئۇلۇق -، بى ەن ۈدپشاۇردمم

شااااۇ چااد اا ا ك گ ب مىڭ  ھەر ، بەرىاادىاادىڭىاا  ئېژتقىڭ  ۈو  ا ئى ەن

مەن ئىا اىاا     ۋاقتىىاا ا رمس ، ۈەرەپاتىان ئىازدەپ قاېاز اۋەۈاتا 

ئادمې   د ، جادسااااۇساااا ى   ۈەر پىا  ن ئۆلتپ كەۈ ى   ۈادس قادلا  م

نااااى   كۆرقپ مەىا  ن ىېىە ۈەلىپى  بدر پې  زد ڭىت  مادۈې  ژادلڭ  ۈەپ

شااۇ چد  ا ك گ ب ، دەپ سااور ادى ا مەن ئدرۈۇقچە شااەرت قۇيدلىى  م
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د ان ۋاقىت ىق ئۆ ەمڭ  قو اا اپ ۈۇرمش ئتچتن مااد ااد ىىناااابەۈەن 

دە يۇشااۇرمىۇپ ۈۇرمشااڭى  « كى اۋ ن ھەربىي ۈترمىناا »سااى ەرىى 

ىىڭ  مدقۇل ئت   ئەڭ ئدقىالىە چدرە ئى   شااااۇ د پې  زد ڭى  بۇ ۈەك ىپ

شۇىى  بى ەن مەن يەىە ئتچ ، كۆرقپ ئۆ   شەىنەن بۇى  ۈەستىق ى  

 . . . يى ڭ  ئەشۇ جدي ا بىۋەۈەر ئۆۈ ت دقم

بى  كتى  سااىزىى  ۋال سااىتى    كوچىنااى     يىاى ىشااتد سااۆ  

ناا  لې ىن شااۇ كېچى، قى ى  ادى ىقىڭىزى  ۈې ېۋ زورد ن ئد الپ قدل  م

ن  كدلالماد سىز ۈو    ىق بى  ىىل ئەۈى، ساىزى  چتشاەپ چىقىپتىىەن

ساااىزىى  ۈۇ ۇلادن كتىىڭىزى  ئوي ىڭىۋېتى  ساااىز ، ىىژدل كې ىۋال  

ىۇۈۇق سااۆ لەي  ادن ئەشااۇ كتى  سااىزد    ئتچ ىىل بىئولوگىژى ى  

ھادلەۈڭىا  بى ال ۋاقىتتد ئەڭ ۈۆۋەن ىوقتىاد چتشااااى  ادى ىقىڭ  بديقدپ 

 . . . قدل  م

سااااور     -،   ھدلەت بدالم؟قاديناااا  ئتچ ىىل بىئولوگىژى ى -

 . پې  زد ڭى  ئۇىى  سۆ  گە قىز قى 

مەن سااىزگە سااۆ لەپ بەرگەن چىڭ  مدچىڭ     ھې ىق  قولژد مد  -

ئۇىىڭ ا ئىڭناااادن ، ۈو  سااااىا     گەپ ئىنااااىڭىزگە بدردم ھەقىچدن

، كتىاا ە 44پاادراسااااىتىڭىاا  -ۈۇ ۇلااادىاا  ن باادشااااالپ ئۇىىاا  ئەقىاال

كتىاا ە بى  دەۋر  74ىڭىاا  ۈەن قۇۋۋ ت، كتىاا ە 76كەيپىژاادۈڭىاا  

 -بۇ ىىاال ىە ەر ژەىىاا  ئۆ  ڭ ، قى ىاا  ااادى ىقىڭ  كۆرگەن ئىاا  م

يى الرد ال ئوۈتۇر اااد قويااادن -1246ھااد   ق   اماادن ئاادلىى ى   ۈېۋ  

يى   ئدى  ن رەسىىي -1206ئى   ئدمې   ى ا بولناد بۇ ۈېىد ۈو   ناى ا 

دن بۇ سااااىزىىا  ىۇۈۇق سااااۆ لەيا  اا، ىەلىقئادرالىق يېاىن ئېچى ا  

كتىىڭىزدە ماادىااد بۇ ئتچ ىىاال دەۋر ژ ى ڭىاا  بى ال ۋاقىتتااد ئەڭ ۈۆۋەن 

ئدى  ن ئۆ ەمچە بۇ ، ىوقتىااد چتشااااتپ قادلى  ادى ىقىڭ  بديقدپ قدل  م
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ئىشااااقد قىز قى  قې ى  سااااىزىى  ۈۇ ۇلادى     يۇلتۇ  ۈتركتمىڭىزگە 

سااااىز مەي    ەرب ئدساااات ولوگىژىناااا  يدك  شااااەرق ، قادراپ بادقتىم

ژىناااا  ۈەرەپتىن بولىىنااااۇن ۈۇ ۇلااادن ۋاقتىڭىزد    ئاادساااات ولوگى

ھې ىق  قول يااد مااد ، يۇلتۇ  ڭىز ۈۇپ اق يۇلتۇ  ااد ۈەۋە ھىناااادپ ىڭىاا م

ۈۇپ اق يۇلتۇ لۇق بۇرجالر اد شاااادمدلاد ۈەئەل ۇق كەۋاكىپالر » پتۈتكتە 

 ،ۈۇپد كۆۈترقلتش ھدد نىن  يت  بى   م-ئېقى  كى سە ۈەبىئەۈتە بوران

ل ا ۈوپ اق يۇلتۇ لۇق ئددەمڭى  بەد ڭى     ھەما ە شااااۇىىڭاد مدس ھد

ىى ىتالر ئدر ناااى ا يەى  ۈۇپ اققد ۋەكى  ى  قى ى  ادن ساااەۋدا ىى ىت  

بى ەن قادن ىى ىت  ئوۈتۇر نااااىا ا مۇىادسااااى  ئۆ گترقشاااا ەر كى ى  

ئىڭناااادن »ئدى  ن ، دېگەن ۈەلىىدۈالرىىىۇ ئوۈتۇر اد قويادن« چىقى م

دس ۈەبىئەۈ ىاا  كەۋاكىپڭىاا  بەد ڭ  ئۆ  يۇلتۇ  ڭىاا  ۈەبىئىتىگە ىاا

ۈترلتك ئىشاا ى   ئوڭ كې ى م ، ۈەسااى  گە ئۇچ  نااد قۇۋۋ ت  ئېشااى 

ئەكنااااىچە ئۆ  يۇلتۇ  ڭىاا  ، ھەۈتااد د ڭىي ئىباادد ت  مەقبۇل بولىاا م

ۈەبىئىتىڭ  ئدجىزالشااااتۇر ۇچ  كەۋاكىپالرىى  ۈەسااااى  گە ئۇچ  نااااد 

ەي م ىبەدەىڭى  ۈە پۇ  ۇق  قداليىىقدى ىشااى  ۈترلتك ئىشاا ى   يترقشاا

د گەىاا ەك بە   ىۇراپىي « ھەۈاتااد ئىاباادد اتا  مەقبۇل بولىاادياا م

ئەمى ىژەۈتىىۇ يدۋرمپدد    ھد   ق  ، ۈەلىىادۈالرىىىۇ ئوۈتۇر ااد قويادن

 امدن  ەرب ئدسااتى ولۇگىژىناا  مدىد مۇشااۇ ىىل ۈەلىىدت ئدساادسااى     

 .  قەد ى  ئدست ولوگىژەى  ۈۇۈقد قى ى  كېڭەيگەن

ە قدراي  ادن بولنااادق بۇ كتى  دەل ساااىزىى  ۈۇ ۇلادن كتىىڭىزگ

ساادئەت ئون ئى    يې  ى ا ئدساات ولۇگالر ىە         ئدۈدلىىش شااۇم 

يۇلتۇ  ڭىز يەى  ساىزگە پدي  ناىز بولادن كەۋاكى  سىزىى  بېشىڭىز د 

ئەمىا ىژەۈتىىۇ ھااد   ق   اماادن . ئەڭ ۈىاا  ئاۇدملاالىاااادن باولىاا م

سدئەت ئون ئى  ى  ن ئدساتى وىومىژىنىگە قدراي  ادن بولندق بۇ كتى  

-ئوۈتۇ  مىڭۇت ئۆۈ ەى ە قۇيدش ساېنتىىىنى     بى  سەيژدرە دەل ۋال
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سااااىتى ت كوچىنااااىڭى  جۇ  اپىژى ى  ئورىىاد ىىناااابەۈەن ئەڭ ۈى  

 .  ھدلەۈتە ئۇدمل كەلگەن بولى م

ئەم   شاۇ كتى     شادمدلڭى  ۈۇيۇقنىز كتچىژىشىگە كەلنەك بۇ 

دن جۇ  اپىژى ى  ئۇرمىاد ساادئەۈتە ئد  شاادر ىۇ سااىز دەساانااەپ ۈۇر 

شدمدل كتچىڭ  كتچەيتى  ادن مۇىدسىۋەۈ ى  بى  »ىىنبەۈەن ئدۈدلىىش 

بەلىم بۇ ىىاال ۈەلىىاادۈڭ  پتۈتى ە  يوققااد « بۇرچقااد كى گەن بولىاا م

بۇ ۈو   نااااىاا     گەپ ەر يى اق قەد ىىي ، چىقى  شااااقىىۇ بولىاادس

  ىۇ ئد شاەر قتى   ئۇرمش ئدلىى  ساۇىز ڭى  ھەربىي ئىشالر دەستۇر  

بۇ كتىاا     ۈۇيۇقنااااىز »دېىەك ئاادسااااتى ولوگالر . ۈوال ئۇچ اياا م

ئۆ گەرگەن شدمدل كتچىڭى  يۆىتلىش  ئوقڭى  ۈېۋىىۇ يى اققد بې  شىاد 

ساااىزمۇ بى ىناااىز قدۈى ڭى  ، دەپ قدر ادن« ۈترۈ ە بولىشااا  مۇم ىن

 .  مەرگەى ى ى ە شدمدل كتچ  ئەڭ مۇھىم ئدمى ڭ  ئىگەل ەي م

شاااۇ ىىل پدي  ناااىز ئدمى الر ئىچى ە ساااىزگە قول ئددەۈتە مدىد مۇ

ساې ىش دەل ئدۈدلىىش ئدسات ولۇگالرىى  كۆرسەۈىىن  بۇيۇىچە بولادن 

مەن ۈۆىتگتن بۇي مققاد ئادساااادسااااەن ئادقناااادرا  ئىچى     ، بولىا م

مۇىدساىۋەۈ ى  دەپ قدرالادن مۇھىم شەىىن ەرىى  ئدرىىپىڭ  ۈەپنى   

ق پاادئاادلىژىتىڭىزىىاا  كتن سااااىزىىاا  بۇ قېتىىق  ىۇۈۇ، كۆرقپ چىقتىم

ى الر ئدق، ۈەرۈىپىڭ  سااىزىى  ئدقى الر گۇرپىڭىز ئورمىالشااتۇر دن بولى م

گۇرپىڭىزىىا  مەساااائۇل  بولادن ئۇالرىى  ئىچى     مۇھىم شااااەى  

سااااىتېۋ ن بولناااااد دەل مۇئاادۋ ن پې  زد ڭىتڭىاا  داد ناااا  دوكتور 

 ،ۇچىن كدل  ژدىى  ىدر ۋارد ئوىىۋې ساىتېتى     ئەڭ مۇىەۋۋەر ئوقۇ 

بدلى ىق مۇىدسىۋەۈتىڭىۇ يېقىن بولۇپ ئددەۈتە -ئۇالرىى  مۇىدساىۋ ت  ئدۈد

سااىتېۋ ن ھەرقدى اق ئىشااڭ  ئۇسااتد   كدل  ژد د مەساا ىھەت ساادلىد  

دوكتور كدل  ژدىى  ئەسا   كەساپ  جەمئىژەۈشاۇىدس ىق ، قى ىدي   ەن

بولنااااىىۇ ئەمىد ئۇىى  ئدساااات وىومىژە ۋە ئدساااات ولوگىژە جەھەۈتى   
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دۆلەت ئىچى     بە   ىوپۇ لۇق ئدساات ولوگىژە ، ى  ۈە  اشاانااىزبې ى

پاادت دەرس سااااۆ لەشاااا ە ۈەك ىاا  -ۈەۈقىقاادت ئورمى ى   ئۇى  پاادت

شااااەكنااااىزك  بۇ ئىشااااڭ  دوكتور كادلا  ژد بى  قول ۇق ، قى ىا   ەن

 .  پىالى ىادن

پې  زد ڭى  پدشااشاادىدىڭى  بديدى ى  ڭ  ئد الپ ئولتۇر دن يې   ە 

ئۇ ئدىى   ئورىى  ن ۈۇرمپ پدشااشاادىدىاد ، ەۈت ئۇ مىاىچە ئولتۇرمپ ك

 :ئېژتت 

مەن دوكتور كدل  ژدىى  ئدل   ا ، سااىز بى ىەينااىز پدشااشاادىدن -

مىڭى  بتگتى   كتىگە ئې  شااىشااىىڭ  ئۇسااتد  م كدل  ژد ، چوڭ بولادن

ئۇ ئاادجااديىاا  ، ئەپەىاا  ڭىاا  ئەج  اا  ن ئاادي  اا  قاادر اى   بولىاادياا م

ئەم   قدى اق ، بى  ئۇساااتد  ئى   مەسااائۇلىژەۈچدن، كۆيتمچدن بى  ئدۈد

 !بولۇپ بۇ ئىشقد قول ۈىققدى م؟  اد  ئىشەىگتم كەلىەي م دە د

ئىشااااالرىىا  يەىە يدمدىاد ، ئادلا  ااد ئىگى ىەيا  اادن قول يوق -

ئۆ گترقشاڭى  ئدل  ڭ  ئې ىش ئتچتن ئەڭ يدىشاىن  ھد   ىى  ئۆ   ە 

 !ئەپەى  ئۇى  ۈېپى  بۇ ئىشالرى  ئدىى الشتۇرۋېتى  پې  زد ڭى  

بېش  قدۈقدن پې  زد ڭى  پدششدىدىاد ئتمى   -، ؟. . . سىزىىڭچە -

 . بى ەن قدر   

، مېڭىڭچە مۇئدۋ ن پې  زد ڭى  بۇ ئىشاااتىن ئەساااال ىەۋەرساااىز -

بۇ ئىشاڭ  سىز ، دوكتور كدل  ژدمۇ ىوپۇ لۇق ئدلىم ھەم مۇىەۋۋەر بى  ئدۈد

 !ئۇ ۇش ۇق ھەل قىالالينىز پې  زد ڭى 

-دې   پې  زد ڭى  بېشااااىڭ  ئدرقد -، چتشااااەى  مگىپىڭىزى   -

ئۇى اقتد ئېاى  كۆرمىناااىڭىز مەن ئۇساااتد  ىڭى   -ئدرقى  ن لىڭىشاااتى 

مد د دەي  ادن گەپ ى  ڭىز ۈېۋ  ۈتگىىى  اۇ ، ئتيىگە بى  بې    كى ە 

 . پ  زد ڭى  پدششدىدىاد قدراپ مەىى ى  كتلتمنى     -، دەيىەن؟
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-بۇ كتىڭ  كتۈ ى   مد د سدپىۇ، شاۇى اق ھۆرمەۈ ى  پې  زد   -

 - ، ەلبە بى ەن قديتى  كې ىشىڭىزى  كتۈىىەن!، سادق ئتچ يىل بول  

 .  پدششدىدىىۇ پې  زد ڭتقد جدۋابەن ئى  ىق كتلتمنى    

پاېا  زد ڭتڭىاا  ساااااادالمەۈ ى   ۈېۋ  سااااەل ىىااد ا ئەساااا ىگە 

كى ەلىىگەى ى   ئتچتن ئۇ پدششدىدىڭى  يدرد ىى ە ىدھديىت  ۈەس ى تە 

ئۇ بدشااااقىالر د ئۆ  ڭى  قەيەرگە بدر   ادى ىقىڭىىۇ ، رىىا  ن ۈۇرد ئو

ئېژتىد  شاااەىنااا  قو   اۇچىنااا  بى ەن بەش بۇرجەك ى  بىڭدد ن 

ئىشااى  ، ئدي   ى  ئۇدمل دوكتۇر كدل  ژدىى  داچىنااىاد يىتى  كەل  

بدققۇچ  پې  زد ڭىتڭى  مدشااىڭىنااىڭ  كۆرقپ دەرھدل دەرۋا  ڭ  ئۇلۇغ 

 .  مەت بى  قرد ئېچى  ئۇىىڭاد ھۆر

پې  زد ڭىا  قو   اۇچىنااااىڭ  گتل تك ھوي ى ا قدل مرمپ قۇيۇپ 

قۇلىا     ھدسااااىنااااىڭ  ۈديدىاىڭىچە ھدسااااى اپ ۈۇرمپ ئىشااااى ڭى  

ھاادياادل ئۆۈىە  ىىزمەۈچ  ئىشااااى ڭ  ئېچىاا  ، قو اى  قىڭ  باادساااات 

پې  زد ڭىتڭىاا  ۈەلىۋ گە ئاادسااااادسااااەن ئۇى  دوكتور كاادلاا  ژاادىىاا  

 .  شالپ ئەكى د كۇۈۇپۋدىىنىاد ئۇدملال بد

 .  ئىشى  يىڭى  چې ى   

  !كى    -

يېقىى ىق ھەم ۈوىۇش رمىنااااەت ئاادۋا  اا  ن كېژىن پې  زد ڭىاا  

ئىشااااى ڭ  ئېچىا  ك  ناااا ودا ئولتۇرمپ مدۈې  ژدل كۆر ۋاۈقدن دوكتور 

يەۈىىش ەرگە يېقىڭالپ قدلادن ، كدل  ژدىى  ئدل  اد ئدستد مېڭى  كەل  

قدلادن يۇقى   گى ادمسااا ۇق كۆ  دوكتور بۇرىىڭى  ئۇچچىاد چتشاااتپ 

ئەيڭەكڭ  بى  قۇل  بى ەن ئو شدپ ۈۇرمپ بېشىڭ  كتۈترقپ پ  زد ڭىتقد 

 .  قدر   

دې   پې  زد ڭى   –، كەچ ى ىڭىز ىەي   ى  بولناۇن ئۇستد ! -
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 .  مۇاليىى ىق بى ەن بېشىڭ  ئىگى  كتلتمنى ەپ

،   دوكتور كدل  ژد ۈۇرمۇشاتد پىشاقدن ۈەج  بى ى  بى  ئۇستد  ئى

ئۇ ئۆ  ڭىا  ئادم اق ئوقۇ ۇچىنااااىڭى  ئتلتم  ن ساااادق قې ى  ئدل   ا 

ئى  ىق كتلتمنااااى ەپ ۈۇر ادى ىقىڭ  كۆرقپ ىادھديىت  ىۇشاااادل بول   

شااااۇى اقال بۇ ھۆرمەۈ ە اليىق پې  زد ڭىتڭى  ئدل  ن ىەۋەرلەى قرقش 

   .قى ىد  ۈۇيۇقنىز ئتيىگە يدلاۇ  كى ى  قدلادى ىقى  ن ھەي ان قدل  

دې   دوكتور ىۇشااااچى ا  ھدل ا ئورىى  ن -، ئو  ۇم !كې ىا   -

 قدى اق شدمدل ئەكەل   ئەم   سىزى  بۇ يەرگە؟ -، ۈۇرمشقد ۈەمشى ى 

 -، ساااىز بى ەن ىوشااا ىشاااد  دەپ ۈۇيۇقناااىز كەل  م ئۇساااتد  -

پې  زد ڭىا  ئورىىا  ن ۈۇر ى ىۋاۈقادن دوكتۇرىىا  مۆر نااااىڭ  يىڭى  

 .  ۈۇۈۇپ ئۇىىڭاد يېقىن ئولتۇرد 

دېاا   دوكتور پې  زد ڭىتڭىاا   -، ؟. . . ەكچ  بولاىڭىڭىزدېى -

 .  سۆ    ن ئەجەب ىڭى 

بەل ىم بۇ بىزىى  ئەڭ ، مەن ئۇ من سااااەپەرگە ئدۈ ىڭد  دېگەن -

مەن ئەم   ئدمې   د ، ئدىى ق  قېتىى ىق كۆرقشااااتشااااىىىز بولۇپ قدالر

 !  ىىڭىاد قديتد قەدەم بدسىدس ىقىم مۇم ىن ئۇستد 

دېاا   دوكتور كۆ  ئەيڭىگىڭ   -، ىز ئو  ۇم؟بۇ ىېىە د گىڭىڭ -

 .  ئې ىۋېتى  پې  زد ڭىتقد بۇي ملۇپ قدراپ

ئدرقى  ن -ئدرقد، سۆيتم تك ۋەۈىڭىم مد د قۇچدق ئدچىى   ئۇستد  -

بۇ يەردە ۈۇرمۋەرسااااەم بدلى ى  م ، ئو ۇشاااانااااىزلىقالر د ئۇچ اۋاۈىىەن

ر بى ەن ئەما   ئدىى ق  ئۆم قمڭ  ئدئى ەم   ى ە، ئادۈىنااااىز قادلاۇدەك

 ىدۈى جەم ئۆۈ ت سەم دەيىەن؟

دې   دوكتور كۆ  ئەيڭىگىڭ   -، بۇ سااااەۋەب ئەمەسااااقۇ بدالم؟ -

 . سترۈىۋېتى  بولادى  ن كۆ  گە ئۇى  قديتد ۈدقدپ ۈۇرمپ
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پې  زد ڭى  گېپىڭى   -. ،  . .ئەمىد، شۇى اق بۇ سەۋەب ئەمەس -

 .  ئديىاىڭ  ئېژتدلىى  

دەپ ساااور    دوكتور  -، ئېژتىڭە  اد  ىېىە ساااەۋەب بول  ؟ -

 .  پې  زد ڭىتڭى  قۇلىڭ  چى  ۈۇرمپ ۈۇرمپ

ئەمىد مىڭى  ۈەلە  يۇلتۇ مم مد د ئدل  ڭ  قى ىديۋاۈى م . . . ئەمىد -

پې  زد ڭىا  بۇ گەپڭ  دەپ بولۇپ كۆ  گە مۆل ى ە يدش  –، ئۇسااااتاد !

 .  ئدل  

دېگەن بۇ سۆ ى  ئد الپ ھەمىە « ۈەلە  يۇلتۇ  »دوكتور كدل  ژد 

ئو ئورىى ا ئۇ من ئولتۇرمپ ھېچقدى اق گەپ ، شااااڭىا  ۈېگىگە يەۈت ئى

ئدى  ن يېڭى     پ  زد ڭىتڭى  مۆر نااااىڭ  ئى    قولالپ ، قى ىىا  

 . ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ ئۇى  بد   اد چى  بېنى  ئۆكنتپ يىاالپ كەۈت 

دې   دوكتور كۆ    ن مدرجدى ەك  –، ئو  ۇم مىڭ  ئەپۇ قى ى ! -

 !تى  ادن ئددەم سىز ئەمەس مەن بدالمكى -، يدش ۈتكتپ ۈۇرمپ

 .  . .!يدق ئۇستد  -

ۈىڭنااااىز قۇچدق ىشااااى  كۆ لى    ن ئدققدن يدشاااا ى   -ئۇالر ئتن

بى  ھااد اد ن كېژىن . بى  اا  ن ئەپۇ سااااۇر شااااىۋاۈاادۈت -ئاادرقى ىق بى 

 . پې  زد ڭى  مېڭىشقد ۈەمشەل  

كتور دې   دو -. . . ، بدالم سىزگە دەي  ادن بى  گېپىم بدر ئى   -

   .كدل  ژد ئىشى  يېڭىاد بې    قدلادن پې  زد ڭىتڭ  ۈوىتىتى 

دې   پې  زد ڭى  كەيڭىگە بۇي ملۇپ  -، قۇلىقىم ساىزدە ئۇستد  -

 .  قدراپ

دې   دوكتور  -، ئو  ۇماد بۇ ئىشااااالرى  ئېژتىىادن بولنااااىڭىز -

ىم ئدل -، پۇشديىدن يدش ى  اد ۈۇلۇپ كەۈ ەن كۆ لى  ڭ  سترۈتپ ۈۇرمپ
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 .  . .قتىن ئددەم بۇلىشڭى  ۈەس ى ىڭ  ئەم   ھې  قى ىۋاۈىىەنبولىد

، ئۇ مىڭى  دمىژدد    ئەڭ يېقىن دوسااتۇم. . . ىدۈى جەم بۇلۇڭ -

دەپ كتل   پې  زد ڭى   -، ئۇىىا  ھاديادۈ  مىڭى  بدرلىقىم ئۇسااااتد !

 .  دوكتور د ئىشەىچ بى ەن ۈى ى ى  قدراپ

ە دوكتور كدل  ژد شااۇى اق قى ى  پې  زد ڭى  يې  م ساادئەت ئىچى 

كىتدپڭ  بۇ ۇپ كۆ    ىدھديىت  ىۇشااادل ھدل ا -بى ەن بولادن ھېنااادب

يدۈدقتد ساادقالپ ۈۇر دن پدشااشاادىدن پې  زد ڭىتڭى  ، ئدقناادراياد قديتت 

ئۇچۇق چى ايىاد قدراپ ئىشالرىى  ئۇ ۇش ۇق بولادى ىقىڭ  ھې  قى ى  

 .  ئىچى ە ىۇدا د مى  شتكتر  قى   

دەپ سااااور اا    -، زد ڭىاا  ئەپەىاا  ؟قاادىاا اق بولاا   پې   -

پدشااشاادىدن ئۇساانااۇلۇق ئىچىۋاۈقدن پې  زد ڭىتتىن ئەھۋالڭ  بى گتساا  

 .  كى ى 

دەپ كتلتپ كەۈت  پې  زد ڭىاا   -، قاادىاا اق بۇالۈت  ئو  ۇم -

قۇلىا     ئىنااااتادكادىڭ  ئويڭادپ ئولتۇرمپ ئۆ  ڭىا  يادر الىادى ىقىڭ  

، ك بولۇپ چىقت ئىشااااالر سااااىزىى  دېگىڭىڭىزدە -، ئۇىۇۈقادن ھادل ا

 ئېژتىڭد ئەم   مەن سىزگە ىېىە قى ى  بى  ىەن پدششدىدن؟

   چتى. پې  زد ڭىتڭى  مۇشاۇ ۈدپتد كۆ    ىدھديىت  ىۇشدل ئى  

ئۇ ئۆ  ڭى  يېقىن دوسااتى  ن شااۇى اقال بۇ يېقىن دوسااتىڭى  داد ناا  

شااااۇ د . بولاادن كدل  ژد دوكتورد ڭىۇ ئدي   ى  قدلاۇساااا  يوق ئى  

رسااەۈڭى  يىتى  كەلگەى ى ىڭ  بى ى  گەپڭ  ئەگىتىە  پدشااشاادىدن پۇ

 : ئۇدملال ئېژتىۋەرد 

ئدلال  ىدلىند مىڭى  ۋەۈىڭىىڭ  ، قەد  لى  پې  زد ڭى  ئەپەى   -

 !رمسالرىى  ۈۆمتر ۈدپىڭ  ئدستى  ن ۈدرۈى  چىقى  ۋې ى 

پې  زد ڭىتڭىاا  ىۇشاااادل كتل ىناااا  يۇقۇلۇپ چى ايىڭ  بى   ەم 
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دەم  ن كېژىن چى ايىاد ئدۋالقى ەك ىۇشاادل ىق بى  ، بدسااقدى ەك بول  

 .  يتگترۈتپ پدششدىدىاد ۈى ى ى  قدر   

دې   پې  زد ڭى  ئۇىى  قۇلىڭ  چى  ۈۇۈۇپ  -، بولىا م بادالم -

بۇ ئىشااقد بى  ئد  ۋاقى  ، مەن بدر كتچتم بى ەن ۈى  شااىىەن –، ۈۇرمپ

! ۇيىىەنمەن ۈەلىۋ ڭىزى  ھەمىە كتن ۈەرۈىپڭى  ئەڭ ئدل  اد ق، كىتى م

 !بۇ مىڭى  سىزگە قى ادن رەھىىتىم بولۇپ قدلنۇن

رەھىەت پې  زد ڭىاا  ئەپەىاا  ! ئۇلۇغ ئاادلالھىىاا  ن سااااىزگە  -

دې   پدشاااشااادىدن ئدلقىڭ   –، سااادئددەت ۈى ەيىەن!-ئۆمترلتك بەى 

 -، بىا ەن ۈاادرامالپ ۈتكتلگەن كۆ  ياادشاااا ى  ڭ  سااااترۈتپ ۈۇرمپ

 !ۈتركىەىىنتدن سىزى  مە گت ئۇىۇۈىدي م

- ،پې  زد ڭى  بېشىڭ  لىڭىشتى  ۈۇرمپ ئېژتت  -، پدشاشدىدن -

سىزىى  بۇى  ن كېژىڭ   ھديدۈ  بىۋەۈەرلى ىڭىز دۆلىتىىىز ۈەر پى  ن 

بې  اا  ، سااااىزى  پادت ئادر اا ا ۋەۈىڭىڭىزگە قاديتۇر ىەن، قو ا   ىاا م

ھەرقدى اق ، دوسااااتىڭىز ۈى الىادن بى ەن بەرىادىادىڭ  ئىزدەپ ۈېپىا 

ۋاد    ئەلچىۋاادىىىىز ااد كى  اا  ئەھۋالڭ  ۈەلىپىڭىز بولناااااد موساااا ى

مەن ھەرقاادىاا اق ۋاقىتتااد سااااىزى  قوبۇل قى ىىەن! پتۈتن ، ئېژتىاا 

ھەرقدى اق ، رەسااااىىژەۈ ى  ڭىزى  ئۆ ەم بى  قول ۇق بىجى    بى  ىەن

ۋاقىتتد ئدمى   ىاد بىىدالل كى    چىقداليناىز شاۇى اقال ساىز ۈدپشۇر دن 

شااۇىى  بى ەن ك گ ، د جدكدرلىۋاۈىىىزمدۈى يدلالرى  ئەۈىال پتۈتن دمىژد 

ۋەۈىڭىڭىزگە قاديتىا  بې    ، ب مۇ سااااىزى  ئىزدەشااااتىن ۈوىتاديا م

ۋەۈىڭىڭالرى  مۇسااتەقىل قى ىشااتد ئەڭ ، ئىشاا ى  ڭىزى  داۋامالشااتۇرمڭ

مۇھىى  ۈتركىەى ەرىىا  ئۆ  ئىچىا  ن بىزگە مدساااا ىشااااى  ھەر  ەت 

 !بىزىى  ىوشۋەۋ   ىىزى  كتۈتڭ پدششدىدن، قى ىش 

گەپ ەرى  ئد الپ ۋەۈەن ئىشاااقى ا يتر گ  ساااۇ بولۇپ كەۈ ەن  بۇ
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پدشاااشااادىدىڭى  كۆ لى    ن ىۇشااادل ىق يدشااا ى   ئېتى ى  چىقىشاااقد 

ئۇ پې  زد ڭىتڭى  قۇلىڭ  چى  ساىقى  ۈۇرمپ ئىنەى ى ەپ ، بدشا ى  

پې  زد ڭىتىۇ ۈتركىەىىنااااتاادىڭىاا  بۇ قاادىۇى ۇق ، يىاااالپ كەۈاتا 

 . . . كۆ  گە يدش ئدل   پدد شدھىڭ  بد   اد مەھ ەم بېنى 

ئدمې   د پې  ز ڭتى ەك بۇى اق ئۇلۇغ ئەربدب ئۆ  ڭى  ، شااااۇىا اق

ئۆ  ڭىا  ىەلق  ئتچتن باادرلىاىاا  ن ، ۋەۈىڭ  ئتچتن ياادش ۈتكەلىگەن

 ،كىچەلىگەن بۇى اق ئەركەك ەرى  ئۆ  ئو  ى  ڭىۇ ئتۈە ئەۈىۋارلىژداليتت 

-در ۋاقىتتد يىتىمئە  كەرەم ى  شااد  ! ۈدجى  بېشااىڭ ا ب. قەد  لەيتت 

ئىگە چدقىنااىزالر د ئېھناادن قى اىن! مەي   ئۇ قديناا  ، مىناا ىڭ ەرگە

قديناا  د ڭ ا بولىىنااۇن ئۇىى  يدراۈقۇچىناا  ، قديناا  ئى  ق، مى  ەت

ئدلتۇن كۇرسااااالردا ، بى ەن سااااىڭى  يدراۈقۇچى  پەقەت ۋە پەقەت بى 

ى   ى  شاااادھالرىى  ئت  ىەلقىگە قى ادن  ملۇم -جادھدىاد پدۈىىادن ى 

ساااەۋەب ى  بى  قەدەم ئې ىشاااقىىۇ قۇرب  يەۈىەي  ادن قۇرساااىق  ئدچ 

كىنااااەك بولۇپ -ئدجىز گددايالر ۈەر پى  ن قۇالق ى   سااااۇ ملۇپ چدلىد

 ،ھەققدىىژەت ئتچتن، ئۆلتترقلگەى ى ىڭ  ئۇىتۇمىاىن ! ئاددالەت ئتچتن

ئۆ  ڭى  ىۇداسااى  ن بدشااقد ھېچڭىىىناا  يوق ئېز  گەن بىچدر  ەرىى  

  ئتچتن شااااەمشااااى  ڭڭ  ئېگىز كۆۈترگىن ! دەھشااااەۈ ىاا   ار-ئاادھۇ

قىزلى  ڭىاا  قىز تى ااادن ۈۆمترلەر –  ڭاا اىالر ئاادلاا  اا ا ئۆ  ئو ۇل 

ىدلىنااااى  ن يترقگىڭ  مۇجۇپ يىاالپ -ئد ابى  ن چىقى اپ قى ادن يىاد

، ئولتۇر اادن بىچاادرە ئاادىىالرىىاا  شااااى ەسااااتى ەىگەن يتر گ  ئتچتن

ۈوقىدق ئدستى     كۆ  –ۈديدق ، تدققىن-جەيڭدمد الردا ئولتۇرمپ قىژىن

قادر چۇق ى   ئتچتن يادش ۈۆك ەن دەرمدىنااااىز ئدۈىالرىى  دمئدساااا  

ئتچتن ئددالەت قى ىچىڭڭ   ى ىپىڭ  ن سااۇ در ىن ! شااۇى  ال سااەن بۇ 

مە گت قەد  لىڭىنااااەن ئە  ئاادمىت  ، دمىژااددا مە گت ياادد ئېتى ىنااااەن

 !ئو   ن كەلگەن ئۇلۇغ ئىڭندن
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  *      *      *    *      * 

 

ۋاشاىڭگتوىڭى  كىڭڭى   ئدي مرممىاد پدشااشدىدن مەىنۇس مدشىڭد 

ئۇ ھەشااااەمەۈ ى  مدشااااىڭىڭى  كەيڭى ە ، بى ەن ئې ىا  كې ىڭىۋاۈدۈت 

-ئولتۇرمپ قۇلى     ئدمې   د پۇق الىق ساااادالھىژەۈڭدمىناااااد ئۇ مى  ن

ۋ ز  ى  اد سااىڭچىالپ قدراشااقد -ئدى  ن پدسااپورت، ئۇ من قدراپ كەۈت 

يېڭى ا ئولتۇر دن ۈترمە بدش ىق  مدرشدل ھدي ى  پدششدىدىڭى  .  ى  بدش

 :ھەركەۈ ى  گە  ەن سدلادچ ئۇىىڭ  ن بى  گەپڭ  سور   

مۇئدۋ ن ۈترمە بدشاا ىق  كدپىتدن جوىنااۇن سااىزگە ، پدشااشاادىدن -

، ئۇىى  ساااىزد ن ساااوراي  ادن بى  ئىشااا  بدر ئى ەن، سااادالم ئېژتت 

 بى ىى  م ئېژتندم بۇالرمۇ؟

دې   پدشااااشاااادىدن  -، ۇلىقىم سااااىزدە ھۆرمەۈ ى  مدرشاااادلق -

 .  كىڭىش ى ەرى  مەي ە يدىچۇقىاد سدلادچ ئۇىىڭاد قدراپ

دەپ كتلتپ كەۈت   -، ئۇىى  بى  ئىشاااڭ  بى گتسااا  بدر ئى ەن -

ۈترمى ە بىز  -، مدرشااادل يول بۇيى     ئېگىز بىڭدالر د ساااەپ سااادلادچ

ۈ ەىاا ە مېڭە سااااىزىىاا  ساااااادالمەۈ ىگىڭىزى  ھەر قېتىم ۈەكشااااتر

لې ىن قدى اق ، قادىتۇمۇر ڭىزدا ىادھاديىت  كېچىا  ئۆسااااىە كۆر ڭەۈت 

 بولۇپ ھد    د كەلگەى ە يوقدپ كەۈت ؟

پادشااااشاااادىادن ئەساااا ى ە چىن مدچىڭ     سااااى لىق كىتدپتىن 

ئادبا  ىى ىا   ەھى  ڭى  ئىشااااىڭ  بى ىش بى ەن بى گە يەىە بى  ىىل 

ىق قدىتۇمۇر كتپتشااتشڭ  ئتساتم تك ئۇرم ىڭى  مېڭە قدىتۇمۇر  ا ۋاقىت 

ا ئۇ ئى اى     چېاى ، كەلتترقپ چىقى    ادى ىقىڭىىۇ بى ىۋالادن ئى  

بۇ ىىل ئتساااتم تك ئۇرمقىڭ  قولاد چتشاااترقپ ئۆ  گە ساااىڭدپ بېقى  
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مۇۋەپپەقىژەت قااد اىااادىاا  ن كېژىن ئاادمې   ىاا     كى اۋ ن ھەربىي 

ئۇرمقىڭ   ۈترمىنااىگە قدمى ىشااتىن بۇرمن بۇ ىىل  ەھەرلى  ئتسااتم تك

. يۇمشااادق كدۋچۇك پىالساااتى  بى ەن ئۇراپ شاااۇ پېت  يۇۈىۋالادن ئى  

كېژىن ۈترمى ە ئۇى  يدىشاا  يۇشااۇرمپ ساادقالپ ھەر قېتىم پەسااى  ى  

يدك  يى  ىق سدالمەۈ ى  ۈەكشترۈ ەى ە ئۇ بۇ ىىل ئتستم تك ئۇرمقىڭ  

ئتچ كتىاا ە يېڭىاا  -ئۇرمقڭىاا  بۇ ىىاال ۈەسااااى   ئى   ، يەۋاالۈت 

 .  كىتەۈت 

، ۈترمە بدشا ىقىڭى  بۇ ساۇئدلىاد پدششدىدن ئەيڭەن جدۋاب بەرد 

لې ىن ئۇ ىىاال  ەھەرلىاا  ئۆسااااتم تكڭىاا  ئىنااااىىڭ  ئېڭىق ئېژتىاا  

 .  بەرمى  

مدرشادلىۇ ئدل  جدىدبالر بى ەن سۆھبەۈ ىشى  كتىتپ كەۈ ەچ ە بۇ 

مدشااىڭد . ۈو    ىق پدشااشاادىدى  ن بەك ئىڭچى ى ەپ گەپ سااۇرالىى  

بى  قدۈدر رەسااااىىژەۈ ەر بېجى   گەى  ن ، تىا  كەلا  ئاديا مرممااد يى

كېژىن پادشااااشاااادىادن ئادي مپىالىااد چىقىش ئادل   ا مدرشاااادل بى ەن 

شۇ چد  ا مدرشدل يەىە بى  ئىشڭى  ئۇىتۇلۇپ ، قۇچدق ىشى  ىوشالشت 

 :قدلادى ىقىڭ  ھې  قى ى  پدششدىدى  ن چدقچدق ئدر الش سور   

بې    بولىىند يەىە مىڭى   مد د ئەم   بى  ئىشڭ  دەپ، دوستۇم -

 ئۇيقۇمڭ  قدچۇر نىز؟

دەپ كتلتپ سور    -، قدينا  ئىشاڭ  دەيناىز ۈترمە بدشا ىق ؟ -

 .  پدششدىدن

سااااىز ھې ىق  كتى  ئادىشااااىى  سااااۇراق قى ىڭادن ۋاقتىڭىزدا  -

كۆرقىىەس ئەيڭەك ۈدمڭى  ئدرقىنااى     ئددەم ى  ىىزىى  جەمئىي ۈۆت 

 ن ئى  ڭىز؟ىەپەر ئى ەى ى ىڭ  قدى اق بى گە

 :پدششدىدن بۇ سوئدل  ن كتلتپ كەۈت 
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ساىزمۇ بى ىناىز مەن ئىنالم د ڭىاد ئېتىقدد ، ئۇ بى  پەرە  ىدالس -

ئدلال  مد د ، قدر نااادم چتشااا ى  م شاااۇى اق يدىشااا ، قى ى  ادن ئددەم

بىزىى  يدراۈقۇچىىىزمۇ ، ىۇدد  يادىشااااى ىق ئى تىپادت قى ىۋاۈقادى ەك

ئىباددەت ئەھ ادم ى  ا  ىۇ ۈدق ساااادن  د ڭىىىزىىا ، پەقەت بى  ئادلال 

شاااۇ د مەن ئۇ كتى  ساااوراقۋدىى     ئددەم ەرىى  ، ئدسااادس قى ىڭى م

شااااۇىى  بى ەن ئۇ ۈۆت ، ساااادى  ۈدق بۇلۇشاااا  مۇم ىن دەپ ئوي ى  م

ئۇىى  ئتسااااتىگە مىڭى  . ئاددەمگە مىڭ  قادۈقدى ا ئدى  ن بەش بۇالۈت 

پىڭچە ۈو  ا كىچىا  چېاىىاا  ن بادشااااالپ قى ااادن بە   پەرە لى  م كۆ

سەن ئد  بى ەن كتن بى  »ئدىدم بۇى  كۆرقپ ھەمىشاە ، چىقى  قدالۈت 

بۇىا اق كتىا ە ۈۇ ۇلاادن كىشااااى ەرىى  ، يەرگە كەلگەىا ە ۈۇ ۇلاادن

 سااەن، ئويڭىشااى  مۇى اقال دەپ قويادن گىپىىۇ راسااتقد چىقى  قدلى م

 دئۇكتى  مەن ئېتىقد. دەپ ئەركى ىتەۈت  !«بى  ۈۇ ىد بىشااادرەۈچ  بدالم

قى ادن د ڭىىاد ئددەۈتىن ۈدشاااقى   ئىشاااەىگەى ى ىى  ن مەن ئۇ ئۇلۇغ 

 .   اۈقد ۈەۋەك تل قى ى  ئۇالرىى  ۈۆت ئى ەى ى ىڭ  ئېژتقدن

 ئۇ  ات كىم ئى  ؟ -

 !ئەلۋەۈتە سىز بىزى  يدراۈقدن بى  ئدلال  -

ئدى  ن ئدىى ق  ، مدرشااادل بۇ جدۋابتىن را   بولۇپ كتلتپ كەۈت 

 :  بى  سوئدلىڭ  سور 

 قدۈى ڭ  بى ەمنىز؟ -

ئۇ مدرشااادلاد ، بۇ ساااۇئدلاد پدشاااشااادىدن ئېاىزاك  جدۋاب بەرمى  

ئدىى ق  قېتىم بېشااىڭ  لىڭىشااتى  بى ى  ادى ىقىڭ  ئىشاادرەت قى   ژۇ 

 .  ئدى  ن يەىە بېشىڭ  چديقدپ قوي  

ۈترمە بدشاا ىق  مدرشاادل ھدي ى  پدشااشاادىدىڭى  بدش ئىشاادر تى  ن 

      بۇ ۈتركىەن يىگىت ە چەكنااااىز ئۇ ئادل ، ھەمىىڭ  چتشااااەىا  
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ئىپتىۋدرلىق ىە     بى ەن قدراپ ھەربىژچە سدالم قى ى  ئۇىىڭاد بولادن 

پدشااشاادىدىىۇ ۈتركىەىچە ھەربىي ساادالم . چەكنااىز ھۆرمىتىڭ  بى  قرد 

 . قى ى  مدرشدل بى ەن ئدىى ق  قېتىم ىوشالشت 

 

*      *      *      *      * 

 

    ستر تى  ن بدشقد ھېچقدى اق شەىن  موسا ىۋادا ئۇىى  ۈەسۋ

ئۇچۇر  بولىىادى ىق  ئتچتن پدشااااشاااادىدن ۈتركىەىىنااااتدن   ىىڭىاد 

ئۇىىاا  ئتسااااتىگە ئاادمې   ااد ھۆكتمىت  ، ىاادۈى جەم قەدەم باادساااات 

ى  قى « رودا سود گى  -ئدمې   د ۈۆمتر»پدشاشادىدىڭى  سدالھىژىتىڭ  

ر چۇق رە گىڭ  ئۆ گەرۈىشااتىن بدشااقد ئدمې   د جدسااۇساا ى  ڭى  كۆ  قد

ئۆ گەرۈىشااااتىن ئىبدرەت ئەڭ يېڭ  ئۇسااااۇلڭ  ئۇىىڭاد ھەد ژە قى ادن 

-قو  كت لتك ھدلىتى  ن سااې  ق سدقدل، ئۇ بۇرمىق  سادقدلناىز، ئى  

چدچ ىق ھەم كۆك كۆ  ھدلەۈ ە ئۆ گەرگەچ ە ئۇىىڭ  ن موس ىۋا ۈەرەپ 

 .  ھېچقدى اق گۇمدى ىڭىشتد بولىىادن ئى  

ىچىا ە ئادسااااتادىىڭىا  بۇرمىقىا  ن ئدىچە ئۇ بۇ بى  قادىچە يىال ئ

كويالرد    بىڭاادالردا يوق -كۇچااد، ئۆ گەرمىگەى ى ىڭ  ھې  قى اا  

د ژەرلى  ئۆ گترقشاااتىن بدشاااقد شاااەھەر ئىچى     ئدۋات جديالرىى  

ئەساااا ى ە ھې ىق  ، بۇرمىقى ەك قىز    كەۈىىگەى ى ىڭ  ھې  قى   

دسااااتاادىىاا     ئۇقۇ ۇچىالر ىاادمااديىش ھەركىتىاا  ن كېژىن ھۆكتمەت ئاا

شااااەھەرلەرد ن -كاۆچىەن ۈتركىەى ەرى  يەى  ھەرقااديناااا  ۋ اليەت

ئادسااااتادىىگە ۈترلتك ۈىجدرەت ئىشاااا ى   يدك  ئىشاااا ەمچى ى  بى ەن 

شااااۇ ۇل ىڭىا  ادن ۈتركىەى ەرى  ۈترلتك بدھدىى ەر بى ەن قولاد ئې ى  

قدلادى ى  ڭ  ئۆ  يۇرۈىاد قو الشااڭ  كتچەيت ەن بولادچقد شااەھەرد    
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ر ىوپۇسااا  ھەساااناااى ەپ ئد  ژى  شاااەھەرىى  ئدۋاۈ ىقىىۇ ۈتركىەى ە

 .  بۇرمىقى  ن ىې ىال چۆل ەرەپ قدلادن ئى  

پدشاااشااادىدن شاااەھەرلى  سااادقچ  ئى ار ناااىڭى  ئۇدملى     

 اۋمۈىڭى  ئورىىڭ  رمسااااالرىى  مىھىدىۋدىد بىڭدساااا  ئىگى ىگەى ى ىڭ  

ئادى  ن شااااۇ مېھىدىۋدىىاد چتشااااتپ . كۆرقپ مېژىقىا ا كتلتپ قويا  

ۈىنا  ئەۈتىگەن ئدىىن  ۋە مومىنىڭى  قەب  نىڭ  يوقالپ بولادى  ن ئە

كېژىن ئۇكىناااا  ۈى الىدن بى ەن مەشااااۇق  بەرىدىدىڭى  ئىزد    ىڭ  

پدشااشاادىدن ھەپتىگىچە ئۇالر ۈو    ىق ھېچقدى اق ، قى ىشااقد بدشاا ى  

 .  يى  ئۇچچىاد ئې  شەلىى  

 پدشااااشاااادىدىڭى  كۆ    بىئدرام بولۇپ ئدىشااااىى  يۇشااااۇرمىچە

و ب، د    بۇرمىق  كوىد ئتيىگە بې    بدقت « قەلەى ەرلەر كوچىناا »

ئۆ  شااۇ پېت  ۈۇر دن بولنااىىۇ لې ىن ئۆ  ئىچى     سااەرەمجدىالرد ن 

ۈو ان قدپ ىادن –دەر ز  ەرى  ۈۇغ -ئىشاااى ، ئەساااەرمۇ قدلىىادن ئى  

بولۇپ بۇ ىەچچە يىل ئىچى ە بۇ ئۆيگە ئدد ىىزات ئديىاىڭ  بدسىىادى ەك 

 . ت قىالۈ

ئەۈىنا  پدشاشدىدن ئدىى ق  ئتمتد ڭ  ئۆ   ۈۇ ۇلادن ھې ىق  ۈدغ 

چتى   پادشااااشاااادىادن ئۇالرد ن ئادي   ىش ۋاقتى ا ، ۈۇرا اد باد  ىا  

بەرىدىدىاد بۇ جديڭى  يوشااۇرمىۇشااقد ئەپ ى  جد  ئى ەى ى ىڭ  ىەچچە 

ۈۇرا د چىقىشااڭى  -شااۇ الشااقد پدشااشاادىدن ۈدغ، قېتىم ۈدپى ىادن ئى  

 . . . ى ىدقچ  بولۇپ رەستىگە قدراپ مد   ۈەيژدرلىقىڭ  ق

ۈومۇ  ئىناااانااااىق بولاادى ىق  ئۇ ئادر دمچد بد      ن قديتىۋېتى  

ئۆسااااتەڭ بۇيى     سااااتگەۈڭى  سااااديىنااااى ا بى دەم ئدرام ئدلىدقچ  

بولۇۋاۈقدى ا بى  ۈوپ بدلىالر ئۆسااتە گە ساادم  شااى  مد ى  ادن كىچى  

 پدشاااشااادىدن،   كې ىشااات ۈۇپىالڭ ۋاقى  شاااى-بى  ئې  قڭ  بويالپ ئدال
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كۆ  ى ە كىچى  بدلىالرد ن بى ەسااا  ئې  ققد چتشاااتپ كەۈ ەن بولناااد 

كې ەك دەپ ئويالپ ئورىى  ن دەس ۈۇرمپ ئې  ق بۇيىاد بې    قدر ادن 

كىناااەك ئېتى  -بدلىالرىى  ئې  ق ئىچى     بى  سااادرا اد چدلىد، ئى  

ىۋاۈقدى ىقىڭ  دەپ ئويۇن قى ىشاا« . . . ئدكدم كەل  . . . ئدكدم كەل  »

كىژىى ى   ، ساااادقدل ى   پدىپديادن-پادشااااشاااادىادىڭى  چدچ، كۆرد 

يت  ڭ  پتۈتى ە  قدرا بدساااقدن بۇ سااادرا اد ، ھەدد   ن ئدرۈۇق يى ۈىق

د ساادراڭ ۈىز ا، ئىچ  ئد     بدلىالر د ئدچچىق ىڭى  ئۇالرى  قو  ىۋەۈت 

 كې ىا  اادن ئېقىن سااااۇىىا  ئىچىا ە ۈۇرمپ باديادم بدلىالر ۈدش ئېتى 

ياېا  اۋەۈ ەن جەيڭى ىاا     قاادىڭ  ئاادلقىڭ  بى ەن سااااترۈتشاااا ە 

ئدكدم »شاااۇ ئەساااڭددا بدلىالر يەىە يتگترقپ كى ىشاااى  . . . بدشااا ى  

دەپ يەىە ئۇ سااادرا ڭ  جى ە قى ىشاااقد « . . .ئدكدم كەل  . . . كەل  

بادشاااا ىا   لې ىن بۇ قېتىم بادلىالر پدشااااشاااادىدىڭى  ئې  ق لىۋ   ن 

ە قېچىشااااىاا  ىې  اااد بې  شااااىاا  قاادراپ كەۈىىگەى ى ىڭ  كۆرقپ يەى

 .  ۈۇرمشت 

پدشااشاادىدن بدلىالر د ساادرا ڭ  بو ەك قى نااد يدمدن بولى  ادى ىق  

 :ۈو    ىق ۈەربىژە قى ىدقچ  بولۇپ ئۇالر د ئتى تك گەپ قى   

قادرا الر ئۇىى  ، بۇ ئاددەمگە ئىچىڭالر ئاد   نااااۇن، ئۇكى ى  م -

 ، الم بولاۇساا  بدرئۇىىڭىۇ سااى ى ەك سااد، جەيڭى ى         نااىگە

 !ئدىى ەۈتە يدمدن بولى م، ئەم   ئۇى  بو ەك قى ىد الر

 !يدق ئۇ بى  سدراڭ -

 !ئۇ بى  ئې  ق سدر ڭ  -

 !دەپ ئدۈديىىز« ئدكدم كەل  »ئۇى  بىز  -

ئۇ ئەۈتىگەىاا  ن كەچ ىچە مەيڭەت كىژىى  بى ەن ئې  قتى    -

ەپ ئددەمڭ  ھۆ د« . . . ئدكدم كەل  . . . ئدكدم كەل  »ساااۇدا يترقپ 
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 !ئېقىن سۇى  بولادي م، قى ى م

 پدششدىدن يەىە، ۈۆشاتىن پدششدىدىاد چۇرقى اشت -بدلىالر ۈۆشاىۇ

 ې   ىە  بدلىالر د ساااادرا ڭ  بت ەك قى نااااد دمىژد ۋە ئدىى ەۈتە يدمدن 

بدلىالر د پدشاشدىدىڭى  گىپ  يدقىى   . بۇلى  ادى ىقىڭ  چتشاەى قرد 

 .  ۇ د چۆمتلگى   كېتى  قې ىشت بولاد  گەپ ۈتگىىەستە ئۇالر س

ئدكدم . . . ئادكادم كەل  »پادشااااشاااادىادن ئې  ق ئىچىا ە گادھ  

« . . . ھ . . . ھ »دەپ بى ىىىى ەرى  دەۋاۈقدن گدھ  « . . . كەل  

دەپ ھىجىژى  ۈۇر دن بۇ ساادرا اد قدراپ ئۆ  ڭى  ئۇكىناا  ۈى الىدىڭ  

 .  ئىنىگە ئدل  

ې ىشااااى  قې ىشااااىاىىۇ مەن ئۇلۇغ ئدلالھىم ئۇكدم ۈى الىدىڭى  ئ»

ئۇالرىى  دقشاىەن قۇلىاد چتشتپ قې ىشىاىىۇ مەن ، ساەۋەپچ  بولادن

گۇىدھىىڭ  مە پى ەت قى اىن ! مەى  ن ئېھندىىڭڭ  ، ساەۋەپچ  بولادن

ئاديىىىاىن ! ئۇالرىىا  بادر يى  ڭ  ماد د بى  قرگىن! دقشااااىەن قۇلى ا 

يى  ڭ  د  ىىاد  بولنااد يدك  بى ە جدي ا يترگەن بولنااد ئۇالرىى  ۈۇر دن

ساادلاىن! مىڭ  ئەم   قىژڭىىىاىن! مىڭى  سااىڭى  ئىشااى ىڭگە بې    

 «!ئېنى ى  يىاالشتىن بدشقد ئىالجىم يوق! مەن بى  ئدجىز بەى  ىەن

ئدكدم »ئۇ ساااادرا ڭى  ، پادشااااشاااادىدن د  ى ا ئدلالھتىن ۈى ى  

ۈوۋۋا ىۇدايىم مۇشاااۇ »دېگەن ساااۆ    ن ۈەساااى لىڭى  « . . . كەل  

ئۇ مىڭ  كۆرقپ ئدكدم ، كادم ۈى الىادن بولۇپ قادلاادن بولناااادمىڭىا  ئۇ

دەپ ئويالپ  !«كەل   دەپ ۋاقى  دن بولند ىېىە دېگەن يدىش  بۇالۈت 

 .  كۆ  گە ئىننىق يدش ئدل  

پدشااشاادىدن ئديىاىڭ  سااې ىۋېتى  شااىىىڭ  ۈىز اىچە ۈترقپ ئې  ق 

 ئدى  ن، ئىچىا ە كتلتپ ۈۇر دن ساااادرا ڭى  قېشااااىاد يېقىڭالپ بدرد 

پدششدىدىڭى  يتر گ  ، سدرا ڭى  بىچدرە چى ايىاد سەپ سې ى  قدر   
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 «ئې  ق ساااادر ڭ »چتى   كتلتپ ۈۇر دن بۇ ، قادرۈتى ە قى ى  قدل  

. ىىاا  كت   ئۇكىناااا  ۈى الىاادىڭىاا  كۆ  گە ئوىشااااادپ قې ىۋاۈاادۈت 

پدشاااشااادىدن دەررم ئدلقىڭ  بى ەن ئې  قتى   ساااۇى  ئۇچۇمالپ ئې ى  

 اپ كەۈ ەن يت  گە چېچى  ئۇىى  يت  ڭ  ساااادرا ڭىا  كى د ن قادر ا

 .  يۇيۇپ كۆرقپ بدقىدقچ  بول  

ساادرا ىۇ ئەكنااىچە كتلتپ ھىجىژى  پدشااشاادىدىاد قدر تى  سااۇ 

پدشاشدىدىڭى  سدرا ڭى  يت  ڭ  بەكىۇ كۆرگتس  ، چېچىشاقد بدشا ى  

قې  شقدى ەك سدراڭ ئې  ققد ئىڭىشى  ۈوىتىىد  ، كى ى  كەۈ ەن ئى  

چە ئد اى.   سۇ چېچى  چى ايىڭ  كۆرسەۈىەيۋاۈدۈت پدشاشدىدىاد قدر تى

ساادرا ڭى  يت       كى  مەيڭەۈ ەر سااۇىى  چدچ  شاا  بى ەن يۇيۇلۇپ 

 .  بدرا ئېڭىق كۆرقىتش ە بدش ى  -ئۇىى  چى اي  بدرا

پدشاااشااادىدىڭى  « ئۇكدم ۈى الىدىڭى  ئۆ  اۇ بۇ!. . . ئد  ىۇدا»

ن ئدى  ، ۈىۋال  كۆ    ن يدش ئېتى ى  چىقى  ساااادرا ڭى  قۇلىڭ  ۈۇ

. . . ئۇىى  چى ايىاد ۈېۋىىۇ ئىڭچى ى ەپ  ەن سااااې ىشااااقد بدشاااا ى  

 !«بىچدرە جېڭىم ئۇكدم ، شااااۇىا اق بۇ دەل ۈى الىدن ئۇكدمڭى  ئۆ  »

پدشاشادىدن سادرا ڭ  بد   اد بېنى  ئۇى  چى  قۇچدقالپ ئىنەى ى ەپ 

 . . . يىاالپ كەۈت 

ۇسااتىۋدن بولۇپ شااۇى اق قى ى  پدشااشاادىدن يدداپ بى  ۈى ە بى  ئ

كەۈ ەن ئۇكىناا  ۈى الىدىڭ  ساادۈى اشااۋدىىاد يىتى ەپ ئدپى    ئۇىى  

  ن ئدى، ساادقدل ى  ڭ  قى    چدچ ى  ڭ  چى اي ىق قى ى  يدساادۈقۇ د 

باادشااااتىن ئاادياادغ كىژىى ى  ڭ  يە گتشاااا ەپ ئەساااا ىاا     چى اي ىق 

 لې ىن ۈى الىدن، كې ىشاااا ەن ۈى الىادى ىق ھدلىتىگە يېقىڭالشااااتۇرد 

. . . ھ . . . ئدكدم كەل  »تشاااتە ىۇرمدل ەك كترقىناااىىۇ يەىىالكترقى

 . دەپ ئد ىز ڭ  چوڭ ئېچى  كتلتپال ۈۇراۈت « . . . ھ 
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پدشااشاادىدن ئۇكىنااىڭ  دوىتۇرىدىىاد ئدپى    ىې ۋا كىنااەل ى  ەر 

بۆلتمىگە كۆرسااااىتى  بدققدن بولنااااىىۇ دوىتۇرالر ئۇىى  كېنااااى ىڭ  

بەل ىم كتى ەرىىا  بى   ە ، ىڭ داۋاالپ ساااادقاديتقى   بولىاديا  اادى ىق

ئۆ لىگىا  ن ئو شااااى ىا  قې ىش ئىھتىىادل ىقىڭىڭىۇ بادرلىقىڭ  ئېژتى  

 .  ئۇالرى  قۇرمق يولاد سدل  

پدشاشدىدن ئۇكىن  بى ەن يدۈدقتد بى  قدىچە كتن بى  ە ۈۇر دى  ن 

كېژىن بەرىادىادىڭى  ئىزد    ىڭ  قى ش ئتچتن ئۆ   يدلاۇ  ۈدغ ۈۇرا د 

چتى   ئۇ بەرىدىدىڭى  دقشىەى ەرىى  ، قىدقچ  بول  چىقى  قدراپ بد

قۇلىا  ن ك گ ب ىىا  چاد گى ىااد ئۆۈتپ بولاىچە ئۇىىا  ئادلالقادچدن 

مېڭىش ئاادلاا  اا ا ئۇ . قېچىاا  كېتىاا  ااادى ىقىاااد چىن پتۈ ەن ئىاا  

ۈى الىدىڭ  قەلەى ەرلەر كوچىنااى     كوىد ئۆي ە قدل مرمپ بى ەسااىڭ  

–شاۇىى  بى ەن پدششدىدن بى  ، ل  ئۇىىڭاد قدراۈقۇ مپ قويىدقچ  بو

بۇيدن چېپى  يترقپ قەلەى ەرلەر كوچىنااااى     -ئى    ھەپتە ئۇيادن

كوىد ئۆيىڭ  بۇرمىق  ھدلىتىگە ئوىشااادش قى ى  ساااەرەمجدىالشاااتۇرد  

پدشاشدىدن بۇى اق قى ىش ئدرقى ىق ئۆ  ڭى  قەلبى     شەھى  بولۇپ 

   .لۇۋاۈدۈت كەۈ ەن يىگىت ى  ڭى  سېاىڭىش ئۇۈىڭ  بدسىدقچ  بۇ

شاااۇى اق قى ى  پدشاااشااادىدىالرىى  بۇرمىق  ئدئى ىنااا  پتۈتى ە  

شاااۇ ، شاااۇ چد    ىگە ئوىشااادي  ادن    چد گى ەم، ئەسااا ىگە كەل  

شااااۇ ، كۆرپە–چاد ا   ىگە ئوىشااااديا  ادن يەۈتە كىشاااا ى  يوۈقدن 

چد    ىگە ئوىشدي  ادن ئۆ  سەرەمجدىالر پدششدىدىڭ  ىەچچە يى ڭى  

ھەۈتد ھوي ىاد قۇيۇلادن ، دىا ەك بولىۋاۈادۈت ئادلا  ااد بادشااااالپ بادر ا

ئۆگز اا     ، شااااۇۈىاا  ن باادشااااالپ ئۆ  ئورىىاااد سااااې ىڭااادن ۈوىۇر

كەپتەرىاادىىاىچە ھەمىىناااا  ئۆچ يى ڭىاا  ئاادلاا  اا   ىگە ئۆ  ئەيڭ  

 .  ئوىشىتى  يدسدل  
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ھې   بۇ ئۆيگە ھې   ئۇ ، پدشااشاادىدن كوىد ئتيىگە قدىىد  قدرايتت 

ىۋدىى     بەش كىشاا ى  يوۈقدن كۆرپىگە مېھىد، ئۆيگە كى    بدقدۈت 

 . . . قدراپ يىگىت ەرى  يدد اد ئې ى  ۈوىتىىد  كۆ  گە يدش ئدالۈت 

شاۇى اقتىىۇ پدشاشدىدن بەرىدىدىڭى  ئىزد    ىڭ  قى ىش ئتچتن 

 ،قەۈئىي ىىژەۈ ە كى ى  ئۇكىن  ۈى الىدىڭ  بۇ ئۆيگە بدشالپ ئەكەل  

ىڭاد ىدھديىت  يۇقى   ھەق ئۆيگە قادرايا  اادن ئددەمڭ  ئۇقۇشااااۇپ ئۇى

ۇرا د ۈ-بى    ئۇكىن  ۈى الىدىڭ  ئۇىىڭاد ۈدپشۇرد  ھەم شۇ كتىىال ۈدغ

چىقى  ادىاد يدىشاا  بى  ئۇالغ ۈېپىش ئتچتن شاااەھەرگە يېقىن بولادن 

 . بى  ۈد  ىق سەھ ا د ئدت ئىزدەپ چىقى  كەۈت 

قادۈتىق يادماۇر ياد قادى ىق سااااەۋەبىا  ن ۈاد  ىق سااااەھ ا يۇلى ا 

شاۇ ساەۋەپتىن پدشااشدىدن ئۇ ،   يول مېڭىش ىەۈەرلى  ئى  ئدىشاىى

قديتىشااااقد ، يەردە بى  كتن قۇىۇپ قې ىشااااقاد مەجبۇر  بولۇپ قادلا  

ئىڭتىزار بولادن پدشاشادىدن ئەۈىنا  ساەھەرد ال سېتىۋالادن ىەسى  ى  

 .  ئېتىڭ  يور ىالۈقىڭىچە يدماۇر د قدر ىدستىن شەھەرگە يول ئدل  

دشاقدى ا قەلەى ەرلەر كوچىنى     پدشاشادىدن چىڭق  چتشاتىن ئ

ئۇ ئۆيڭىا  ئادلا  ااد كى ىا  يور د ئدۈڭ  ھويال ، ئتيىگە يىتىا  كەلا  

ئىشااااى   ئادلا  ا     كوىد سااااۆگەۈ ە بد الپ قۇيۇپ يې  م يېپى ادن 

ئىشااى  قدىىتىڭ  ئدچقىڭىچە ئۇكىناا  ۈى الىدىڭ  كۆرقشاا ە ئدل       

 .  ئى  چتى   ئۇ كېچىچە ۈى الىدىڭ  چتشەپ يدۈدلىىادن 

پدشاااشااادىدن ھوج  ناااىاد كى    ۈى الىدىڭى  يوق ىقىڭ  كۆرقپ 

، ۈى الىاادن ئۇيەرد ىۇ كۆرقىىەيتت ، دەرھاادل مېھىاادىۋاادىىاااد چىقت 

ئدشااااۋدىى ا ىەچچە يى ڭى  ، ئادىا  ن ئادشااااۋادىاد ئۆيگە قادراپ بدقت 

 .  ئدل     ىگە ئوىشدش بى  قد ان گۆش پۇرمقشۇپ قديڭدپ ۈۇراۈت 

 ادن ئددەمڭىڭىۇ يوق ىقىڭ  بى ى  بەل ىم پدشااشاادىدن ئۆيگە قدراي 
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ئۇالر سااااى ۈقد چى ەۈ ەن بولنااااد كې ەك دەپ ئويالپ ھويال ئدل       

 .  كوچىاد چىقى  قدراپ بدقت 

ئۇالر ساااى  تقد چىقناااد ئىشاااى ڭ  بۇى اق ئۇچۇق قويىدس ، يدق»

ئۇىى  ئتساتىگە مەن ئۇالرىى  ساى  تقد چىقىدس ىقىڭ  ىدھديىت  ، ئى  

ئدرام ھد   ال  -ھويال، ئۆ  ئىچ . . . ۈوىتد، ن ۈۇرسااادمبەك جې ى ىگە

دەرمەكڭ  -قد اى     شااورپىاد ساادلى  ادن دورا، ۈد  الىادى ەك ۈۇر  م

 «!ۈى الىدى  ن بدشاقد ئۆيگە قدراي  ادن كىشىىۇ بى   ادن بولىىاىژتت 

شاااۇ چد  ا ، پدشاااشااادىدن بۇالرى  ئويالۋېتى  يتر گ  قدرۈتى ە قى   

ھدل ئۆگز      كەپتەرىدىىاد قدراپ بدققۇساااا  پادشااااشاااادىدىڭى  دەر

چتى   ۈى الىادن بدلى ىق چد  ى   ا ئدكىنااااىاد قېژ  ۋالادى ا ، كەلا  

كەپتەرىادىىڭىا  ئادلا  ا     كوىاد كدرۋاۈتد كەيڭىڭ  قى اىڭىچە يەرگە 

 .  قدراپ ئولتۇرمۋاالۈت 

پدشااشاادىدىڭى  يدد  ا بۇىىڭ  ن ىەچچە يىل ئدل       ئۆ  ڭى  

يتىا  كەلگەىا ە ئۇكىناااا  ۈى الىدىڭى  قېژ  ۋالادى ىق جۇ گود ن قاد

شاااۇ چد      ۈى الىدن بى ەن . ھدلىت  شاااۇ پېت  سااادق ىڭىا ىق ئى  

   .سۆ لەرمۇ ئۇىى  قۇلىقىڭى  ۈتۋ  ە يد  اپ ۈۇراۈت -د ژىش ەن گەپ

پدشاااشااادىدن چەكناااىز ھديدجدى ىڭىش ئىچى ە شاااۇۈڭى  بدل  قىاد 

، ئۆ   ە ئۆگزە شااۇى اق ئېگىزپدشااشاادىدىاد ھد   ىى  ، پۇۈىڭ  ئدل  

 . . . شۇۈڭى  بدل  ق  ۈتگىىەس بى ىڭىۋاۈدۈت 

پدششدىدن ئۆگز گە چىقى  كۆ  ئدل       مەىز   گە ئىشىڭەلىە  

د گەىاا ەك ۈى الىاادن كەپتەرىاادىااد ئاادلاا  اا     ئاادپتاادپ ، قاادلاا  

ئىناااانااااىڭىاا  ااادن كوىااد كاادرۋاۈتااد كەيڭىڭ  قى ىاا  بېشااااىڭ  يەرگە 

 . . . سد گى ىتى  ئولتۇراۈت 

پدششدىدن ئىۋتىژدرسىز كۆ  گە مۆل ى ە يدش ئې ى  شۇ ۋاقىتتى   
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 :ئېژتقدن سۆ لى  ڭ  قديتد ۈەك ارالپ سدل  

دې   پدشاااشااادىدن كۆ    ن  –ۈى الىدن ئۇكدم ! مەن كەل  م!  -

 . ۈدرامالپ ئدققدن يدشڭ  سترۈتپ ۈۇرمپ

ئد اىچە ۈى الىدىڭى  كۆ    ن ئدققدن سااااېاىڭىش يېشاااا  ئۇىى  

ىزە قى   ااادن سااااادقى ىاا  ن سااااى  ىاا  ئۆۈتپ كىژىى ى  ڭ  ھۆل پاادك

   .شۇى اقتىىۇ ۈى الىدن قىىى لىىدستىن ئولتۇراۈت ، قى ىۋەۈ ەن ئى  

 ،پدشااشاادىدن يتگترقپ كى ى  ئۇكىنااىڭى  كەيڭى  ن قۇچدق ى  

ئۇىىا  كۆ  ا  ن ئادققادن يدش ئۇكىنااااىڭى  مۆر نااااىگە يدماۇر كەب  

 .  ۈدمچىاليتت 

دېا   پادشااااشاااادىدن پەس ئدۋا دا  –رگىن! ئۇكادم مىڭ  كەچت -

 . ئىڭى ىڭ  ئۇكىنىڭى  دقمبىنىگە يېقى  ۈۇرمپ

دې   ۈى الىدن كت لى    ن ئدققدن يدشاااڭ   -ئدكد بۇ ساااەىىۇ؟  -

م بۇ چتشت –، يېڭ  بى ەن ساترۈ ەچ ئدكىناىڭى  قۇلىڭ  ۈۇۈۇپ ۈۇرمپ

 ئەمەستۇ ئدكد؟

 !ىدنبۇ چتشتڭ ئەمەس! مد د قدر اىڭد ۈى ال، يدق ئۇكدم -

مى   لىنااادمال چتشاااتم  ن ، ساااد د قدراشاااتىن قورقىىەن ئدكد -

 !ئوياۇىۇپ كىتى  ادى ەك! سەن راس  قديتى  كەل  ڭىۇ ئدكد؟

مد د قدر اىن ، ئەما   ھېچژەرگە بادرمديىەن، شااااۇىا اق ئۇكادم -

دې   پدششدىدن كۆ لى    ن ئدققدن يدشڭ   –، چى ايىڭڭ  بى  كترە !

 . سترۈتپ ۈۇرمپ

 ! د ۋەدە بەرگىنئەمىنە مد -

 !سد د ۋەدە بې ە ، مدقۇل ئۇكدم -

 . ۈى الىدن ئۆرقلتپ ئدكىنىڭ  قۇچدقالپ يىاالپ كەۈت 
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بۇ كتى ەرمۇ كى ىاا   ەن ئاادكااد ! ئەماا   بىزى  ۈاادشااااالپ  -

 . . . كەۈىىگىن

 .  ئەم   ىەگە بدرسدم سىڭ  بى  ە ئې ى  مد ىىەن، بولى م ئۇكدم -

ئۇالر ئۆگز  ە ، ئى   پدشاااشااادىدن ئۇكىناااىڭ  بەكال ساااېاىڭادن

 .  ئۇ مىاىچە قۇچدق ىشى  كۆ  يېش  قى ىشت 

پدشاشادىدن ئۇكىناىڭى  پتۈتى ە  ئەس   ھدلىتىگە كەلگەى ى ىڭ  

ئۇالر ئۆگز اا ە ، كۆرقپ يتر گ  يې   اۇدەك ىۇشااااادل بولۇپ كەۈت 

 .  ئۇ مىاىچە قۇچدق ىشى  كۆ  يېش  قى ىشت 

 د «ئۇكد بولۇشااااقدىالر-دئدلال  يۇلى ا ئدك»مدىد بۇ ئۇلۇغ ئدلالھڭى  

بەرگەن يەىە بى  قېتىى ىق كاادۈتااد سااااوۋ ىت  ھەم بۇ ىىاال مېھى لىاا  

كۆرقشااتشااڭى  كىشاا  ھەي ان قدلاۇدەك دەر جى ە قديتد ۈەك ارلىڭىشاا  

 .  ئى  

ئدىشىى  ئۇالر ئۇ مىاىچە ئۇى ىىد  چەكنىز ىۇشدل ىق ئىچى     

پدرا  ىشااى  بۇ ھديدجدى ىق مىڭۇۈالردا ئۆۈ ەن ئىشااالرى  ئەساا ىشااى  

ىاىچە يىڭڭىن-پدشاشدىدىىۇ بېشى  ن ئۆۈ ەن ئىشالرى  يىپى  ن، يدۈت 

 .  ئېژتى  بەرد 

شااااۇ قېتىم ۈادپادىچادم  ن قدى اق بولۇپ ئوق چى ەۈ ەى ى ىڭ   -

قدر ناادم ئېاىز ڭ  ن  -دې   ۈى الىدن ئېاى  ئۇ  ۈدرۈى  -، بى ىەيىەن

ىڭ  ئۆلتپ بۇ ھدلىڭڭ  كۆرقپ بدشااااتد ساااا، ۈوىتىىاد  قدن چىقىۋاۈى م

ئۇ  مەن، كىتى  ادن بول   دەپ ئويالپ ئۆ ەمڭ  ئېتىۋې ىشااڭ  ئوي ى  م

كېژىن ىېىە ئىش بولادى ىقىڭ  ، ئىشااالر د  اد  بەرداشاا ىق بې ەلىى  م

-كېچىچە پەقەت چتشتم ە مۇشۇ ئۆيڭ  كۆرقپ سىڭ  ئۆيىۇ، بى ىەيىەن

، ئۆ  ئىزدەپ چىقتىم ئەۈتىگەن ئويادىناااادم مۇشااااۇ ئۆي ە ۈۇرمپتىىەن

دەرھدل ئۆي     ىدۈۇىۇش ، لې ىن ئىشااالر بى  ىىل ىورمدل ئەمەسااتەك
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كىشاااى  ن بۇ قدينااا  چدغ دەپ ساااور نااادم ئۇ بدشاااقىچە گەپ قى ى  

شاۇىى  بى ەن سى  تقد چىقى  بدشقىالرد ن ئۇقۇشۇپ ىەچچە ، يترقي م

بۇ ، يىا اڭىاا  بىا  مىاڭاۇۈاتەك ئاۆۈتپ كەۈ ەى ى ىڭ  ھې  قى اا  م

 ! ىۇ ئىنىى ە يوق ئدكدجەريدى     ئىشالرد ن بى 

بۇ جەريدى     ئىشالرى  ، سەن ىدۈى ە ڭ  يۇقدۈتى ، شۇى اق -

 ،ئېناىڭگە ئې ىشىڭڭ  مەىىۇ ىدلىىديىەن ئۇكدم، ئېناىڭگە ئداللىديناەن

بۇ يەردە ئۇ من ۈۇرمش بىزگە ىەۈەر ، ئەم   بىز ۋاقىتڭ  چى  ۈۇۈدي  

سااىڭ  ھەرۋاقى  ئۇالر گەرچە مىڭ  ۈوىىژدلىىادن بى ەن ، ئې ى  كې ى م

 ،شااااۇ د ئەۈىال ئى  ىىىز ئى    يولاد مد دي  ، ۈوىۇۋې ىشاااا  مۇم ىن

ھې ىق  بورھادىبەگڭىا  يۇرۈى     مد ارلىققد كتمتلگەن ئتچ ساااادى مق 

 ئدلتۇن ئىنىڭ ە بدرمۇ؟

 ۈۇغ قددالادن قەب ە ئدستى  اۇ؟، ھەئە ئىنىى ە بدر -

ئەم   ، دەپ ئۇيۇلادن« ئەل  شەي »سادالسۇىاد، ۈو  ا دې    -

ئدر   ن ئۇ من يىل ئۆۈتپ ، ئۇى  ئىشاا ىتى  ادن ۋاقىتىۇ كى ى  قدل  

مەن ئەۈىال ، يوق ىقىڭ  ئۇققىن-شاااۇ د ساااەن بې    ئۇىى  بدر، كەۈت 

بەرىدىدن مد د شااۇ يەردە بدردەكال بى ىڭى م ، ۈدغ ۈەرەپ ە چىقى  بدقد 

 !ئۇكدم

ئويالپ ، كۆ  تڭ بۇى  ۈۇيادن بولنااد دەرھدل يولاد چىققىن ئدكد -

 سىڭى ، بدقنادم بەرىدىدىڭى  بىزگە قى ادن يدىشاى ىق  ئد  ئەمەسا ەن

مېڭىڭچە بەرىاادىاادن چوقۇم ، ۈۇياۇڭ ئە ەلاا  ن ىاادۈااد چىققاادن ئەمەس

 !ئۇ سىڭ  شۇ يەردە سدق ىۋاۈى م ئدكد، ھديدت

شااااۇىاا اق قى ىاا  ئۇالر يې  م كېچىاا  ن ئاادشااااقاادىاا ا ئاادىاا  ن 

   .پدرا  ىشىشتىن ۈوىتدپ ئۇىالپ قې ىشت 
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*      *      *      *      * 

 

ۈۇراد    بۇ كوىد ۈۇرالاۇسى ا ئۇيدن -بەرىدىدن بتگتن ئدىشدم ۈدغ

پدشااشاادىدن گەرچە بۇ ، بۇيدن ئۆرقلتپ ۈت قك ئۇى ىژدلىى  –ئۆرقلتپ 

 ېىىڭاا  ن كەۈ ىڭىگە بى  قاادىچە يى اا  ن ئاادشااااقاادن بولنااااىىۇ لې ىن 

 ، ىڭى  قې ىۋاۈدۈت بەرىدىدىاد پدشااااشاااادىدن ھد   ال كې ى  ادى ەك بى

ۇ ئ، ئۇىى  يتر گ  سااې ى  بدر دىنااې   ئۇيقۇساا  قېچىشااقد بدشاا ى  

يدسااتۇق ئدسااتى     پوسااۇۇرلۇق يدىچۇق ساادئىتىگە قدراپ ساادئەۈڭى  

ئتچتىن ئدشااقدى ىقىڭ  بى ى  ئورىى  ن ئدسااتد ۈۇرمپ ئەيڭەك ى  ئدسااىد 

ئدى  ن كۆ  ى     ۈۇياۇساااىاد ئدسااادساااەن چى اقڭ  ، چى اقڭ  يدقت 

 .  كۆۈترگىڭىچە پۇۈىڭى  ئۇچى ا يىڭى  دەسنەپ سى ۈقد چىقت 

 ۇ  ۈدغ شاااادمى   بەرىدىدىڭى  يېپىڭچىنااااىڭ  -كېچى      ۇ »

سااااى  ىاا  بوش چىگى گەن يااد  ىقىاا  ن چىقىاا  قاادلااادن سااااۇمبۇل 

ھۇشژدر يدۈقدن ئدال بويڭدق ئى  ئۇى  . چدچ ى  ڭ  ھەريدىاد پۇال  ىتدۈت 

دال بەرىدىدن ئ، ە ئۇىى  يېڭىاد كەل  كۆرقپ قۇي  قىڭ  شااىپد الۈقىڭىچ

بويڭدق بى ەن بى گە ئۇيڭى  ئدل       قويۇق ئوت بدساااقدن دۆ  تك ە 

ئدساااىدى     ، چىقى  پدشاااشااادىدىڭى  كې ى  ادن يولاد قدراپ ۈۇرد 

ۈولۇن ئااديىۇ ىۇدد  بەرىاادىاادىڭىاا  كۆ  ىڭ  چتشااااەىگەىاا ەك پتۈتن 

 .  ئەۈ اپڭ  كتى ق دەك يۇرمۈۇپ ۈۇراۈت 

ن يورمق ئدي  ڭاد قدر ىدستىن چى اقڭى  پى ى ىڭ  ۈېۋىىۇ بەرىدىد

چىقى    ئۇى  بى  قۇلى ا كۆۈترگىڭىچە دۆڭ ئتسااتى ە ئۇ مى  ن ئۇ من 

بەرىاادىاادىڭىاا  چى اغ كۆۈتر ۋالااادن بى ى ىاا     ئىز ، ئترە ۈۇرد 

قو  ىاۇچڭ  ئتچ يى ڭىا  ئادل   ا ئوپ اۈنااااىژە قى ى  ئې ىۋەۈ ەى ى   

ئۇ ،   ئادساااادىال ۈدلى  ادن بولۇپ قدلادن ئى  ئتچتن ئۇىىا  بۇ بى ى 
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چى اقڭ  يېڭى     چوڭ قۇرام ۈدشڭى  ئتستىگە مۇقىى اپ قۇيۇپ ئۆ   

ئدال بويڭدقىۇ بەرىدىدن ، يدى     كىچى  قۇرام ۈدشااقد كى ى  ئولتۇرد 

 ،بى ەن ۈەڭ قۇي  قىڭ  شااااىپاد  ىتىا  ئۇىى  يېڭىاد كې ى  ئولتۇرد 

ھەركىتى  ن  وق ىڭى  ئۇىى  بېشاااىڭ   بەرىدىدن ئۇىى  بۇ ىىل ئومدق

ۈۇيۇقنااىز ئدال بويڭدق ئدل   ۈەرەپ ە بېشااىڭ  . ساىالپ ئۇى  ئەركى ەۈت 

، دە ئۇچقدى ەك يتگترقپ كەۈت -سااااۇ مپ بى  ئى  ىڭ  قادۋاپ قۇيا  

بەرىدىدن ئدال بويڭدقڭى  بۇى اق يتگترقپ كىتىشاااى  ن پدشاااشااادىدىڭ  

   ئۇىى  ىەچچە يى   ن چتى، قديتى  كەل  ىى ىن دەپ ئويالپ قدل  

بى   پادشااااشاااادىادىاد ساااادقالۋاۈقدن يتر گ  ئى    ھەپتى  ن بۇيدن 

ئۇ ىۇشااادل ىقى  ن قۇرام ۈدش ، مۇشاااۇى اق رېتىىناااىز ساااوقۇۋاۈدۈت 

ئتساااتى     چى اقڭ  قۇلىاد ئې ى  ئېگىز كتۈترقپ ئى    يدىاد يىڭى  

 .  پۇال الۈت 

گە سااادقالپ پدشاااشااادىدن يى اقتى   ۈتپى ى تە بەرىدىدىڭى  ئۆ  

، چى اغ كتۈترقپ ۈۇر دى ىقىڭ  جە م ەشااااتترقپ ئېتىاد قدمچد ساااادل  

ئاد اىچە ئدال بويڭدق قۇي  قىڭ  شااااىپد شااااىتى  ئۇىى  ئدل  اد كى ى  

ئااددەم ، ئاادلالھڭىاا  قۇدر ت  ھەقىقەۈەن چەكنااااىز ئىاا  »، بولاا  

پدشاااشااادىدن ئدۈتىن ساااەك ەپ  !«ۈۇۈىىادىڭ  ئى  ۈۇىۇي م ئەمەساااىۇ؟

 ئۆ  ۋاقتى    . يڭدقڭ  قۇچىقىاد ئې ى  ئۇى  ئەركى ەۈت چتشتپ ئدال بو

ئىڭىا  ئادىاد سااااېتىۋەۈ ەن قدرا بويڭدقڭى  ىەساااا ى  ن بولادن بۇ ئدال 

بويڭدق گەرچە پدشااااشاااادىدىڭ  ۈۇىج  قېتىم كۆرگەن بولنااااىىۇ لې ىن 

 ،ئۇىىڭاد قۇي  قىڭ  شاااىپد شاااىتى  يېقىڭچى ىق قى ى  ئەركى ىۋاۈدۈت 

 .  ڭى  سترئەۈڭ  ۈىزلەۈت پدششدىدن يەىە ئېتىاد مې

ساااادقى   پادكىزە قى   اادن ئەساااا   ھادلەۈتى   پادشااااشاااادىدن 

كۆرقشىىگى   ىەچچە يىل بولادن مەشۇق  بەرىدىدىڭ  يى اقتىن كۆرقپ 

ئدشااااىقىڭى  دەرد  ە ، ئدۈتىن سااااەك  گىڭىچە ئۇىى  ئدل  اد يتگترد 
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ۈوال يىاالپ كۆ  ا  ن ئادي  ال  دەپ قادلاادن بەرىادىدىىۇ يدشاااا ى  ڭ  

 . . .درجدى ەك ئدققۇ مپ ئۆ  ڭ  پدشدىدىڭى  بد   اد ئدۈت م

 ،پدشاشادىدن بەرىدىدىڭ  قۇچىقىاد ئې ى  ۈو   نىاد كۆۈترقۋال  

بەرىدىدىىۇ ئەركى ىگىڭى  ن ئى    قۇلىڭ  پدشااشدىدىڭى  بويڭىاد گى ە 

بەرىدىدن ئۇىى  قۇلىقىاد ئېاىز ڭ  يېقى  ۈۇرمپ ، سااااې ىۋالاادن ئى  

لۇپ قاادلااادى ىقىڭ  ئۆ  ڭىاا  سااااترە ياادسااااىڭڭىاا  ىاادمااد  ۋاقتىڭىاا  بو

ن بۇى  بى گە، قى ائىتىڭىا  بەكال ئاد  ىاۇساااا  بادرلىقىڭ  پىچى لى  

پادشااااشاااادىادن كتچ ە ۈولاادن بى  قۇلى ا بەرىدىدىڭ  قۇچدق ىاىڭىچە 

يەرد ن دەس كتۈترقپ ئې ى  يەىە بى  قۇل  بى ەن كەيڭىگە كى  ۋالادن 

ئدى  ن بەرىدىدىڭ  . د الپ قوي  ئدال بويڭدقڭ  ئېڭىشاااىپال ئۇۋ ناااىاد ب

 .  . .كۆۈترگىڭىچە ىۇشپۇراق ۈدرقى ى  ۈۇر دن ئۆيڭى  ئىچىگە ئەكى د 

پدششدىدن بد ى  اد چى  بېنىۋالادن بەرىدىدىڭ  سۇپد ئتستى     

ۈوال ىاادمااد  ئۇقۇلۇپ ئۇپى  ىڭىاا  ن يى ۈى ىاا  كېتە  دەپ قاادلااادن 

ەيڭاادمااد دا يتكتىتپ جااديڭاادمااد ىىاا  يېڭىاا ا ئولتۇر ۇ مپ قۇيۇپ ئۆ   ج

-ئادىا  ن قۇرئادىڭ  مەي  نااااىگە ۈېڭى  قۇرئدىڭ  ئدرقد. . . ئولتۇرد 

 . . .  ئدرقى  ن سۆيتپ كەۈت 

، بى  گە بولادن مۇھەببىت -مەشاااۇقڭى  بى -بۇ بى  جۇپ ئدشاااىق

شاتكتر  يت  ناى  ن ئدلالھقد يىا ىادن كۆ  يدشا ى   سدمدۋ   -رەھىەت

-بەس ئۇالر، د ققىتىڭ  ۈدرۈىۋاۈدۈت ئدلەم ە يتر ۋاۈقدن پەر شتى ەرىى  

بۇ جدي ا بۇرمىىۇ »بى    ن سوراشت  : -بەساتە مۇىد    گە چتشتپ بى 

-بۇالرىى  گەپ، بى  جۇپ يدش مدىد مۇشااۇى اق ئۇسااۇل ا كتر شااەۈت 

بۇالر  اد  ، ھەركىتىىۇ شاااۇالرىىڭ ىگە ئوىشااادپ قې ىۋاۈى م، سااات  ىۇ

ۋى اا اپ كتلگىڭىچە بۇ چااد اا ا يەىە بى  پەر شااااتە پى« كىى ەردمر؟

ۈتركىەىىنااتدن ىدى اى ىقىڭى  بدش ، كىم بۇالۈت » چد ى  اپ كەۈت : 
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يدۋم بەگ  -ئدلالھڭى  ئە  ز  ئەشۇ پدششدىدىڭى  دوست ى  ، سادىاۇى 

 «بى ەن مەلى ە كتن چېچەكڭى  پەر ەىت ى   ئەمەسىۇ!؟

ئۇالر شاۇئدن بۇ ىۇشۋەۋەرى  بىھىشبد  ا سەي ە قى ىۋاۈقدن ئى    

مەشاااۇققد يەى  يدۋم بەگ بى ەن مەلى ە كتىچىچەكڭى  روھىاد -ئدشاااىق

مەشااااۇق روھالر بۇى  ئااد الپ دەرھاادل قول -ئاادشااااىق، يەۈ ت قشاااات 

 .  . .ۈۇۈۇشقىڭىچە ئۆ لى  ڭى  يترەك پدر  ى  ڭ  كۆرقش ە ئدل      

ئۇالر پدششدىدن بى ەن بەرىدىدىڭى  جەيڭدمد دا ئولتۇرمپ ئدلالھڭ  

ئادى  ن ، كۆرقشااااتپ كۆ لى  گە يادش ئادلا         قى ىۋاۈقادى ىقىڭ 

ئۇالر بىزىى  پەر ەىت ى  ىىز »ئۆ لى  ڭ  ئور ۋې ىشااقدن پەر شااتى ەرگە 

شاااۇ چد  ا ئىڭى  ، ئتى تك ئېژتىشااات  دەپ پەىى لەىگىڭىچە !«بولى م

 «!ئۇالر مىڭىڭاۇ ، يدق»ئدىىڭى  روھ  قديدقتىڭ مر پەي ا بولۇپ كى ى  

 . . . ەكڭى  پىشدىىنىگە سۆي  دەپ كتلگىڭىچە مەلى ە كتن چىچ

مۇشاااۇ ۈدپڭى  ئۆ   ە پدشاااشااادىدىڭى  كىشاااىڭى  يترەك ۈدر ڭ  

دالىالرد ن ئېشااى  -چې ى  ادن سااترە يدسااىڭڭى  مۇ  ۇق قى ائىت  ۈدغ

 . . . پتۈتن ۈتركىەىىنتدن   ىىڭىڭ  ھەي ەۈتە قدل مرمۋاۈدۈت 

ئاېااىا  ئاۇياقاۇد    يترەك ى   شااااى ەسااااتى ەىگەن بۇ ىەلق 

ڭى  قەلب ەرگە راھەت بى    ادن قى ائىتىڭ  ۈىڭشدپ  ملىەت پدشاشدىدى

ئدسااتد سااې ىشااتۇرمشااقد -قدرا اۇدا يەىە بى  قېتىم چى اق ى  ڭ  ئدسااتد

 . . . بدش ى  
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 خاتىمە

شااۇى  ن ئىتىبدرەن دمىژدد    ئەڭ رەھىى  ل ۋە ئەڭ رەھىىنااىز 

 «ۈترك ەر ئىتتىپدق »بۆرە يترەك يىگى  پدشااشاادىدن بدشااچى ىقى     

 ملىەت بدسااقدن ۈتركىەىىنااتدن   ىىڭى     مۇسااتەقى  ىق ھەركىتىڭ  

 . . . بى  مىڭۇۈىۇ ۈوىتدۈىى  

كۇي ى   ئۆ  يۇرۈىاد كىتىشاااڭ  ىدلىىد  -ۈتركىەىىناااتدىڭى  كوچد

ۈتركىەىىناااتدىڭ  ئە ەل  ن رمساااىژەىى  ئۆ    ىىڭ  دېگەن شاااۇئدر د 

   ەۈچى ى  ئىشااىڭى  كەۈ ەن ئەىىەق رمس پۇق الى  ڭى  شااۇى اقال مى

 . . . ھەربىژ ى  ڭى  قېڭىاد بويدل  -چې ى  ن ئدشقدن رمس ئەمەل ار

 . . . شەھى لەرىى  قېڭ  دەريد بولۇپ ئدقت 

ۈېۋ  ۈتگىىىاا   يەىە ئۇىىاا  يېز شااااقااد «  ملىەۈ ىاا  ۈۇپ اق»

پدشااشاادىدىڭى  ئى ان . . . ىۇر ۇن ھې ديى ى   بدر–ۈېگىشاا ى  ىۇر ۇن 

كى اۋ ن »ئۇىى  ، يىا  ھې ديى ى  پەھ ەۋ  ىادىا اى ىقىا     ئادجاد

گە كى    پدىدالىاۇچە بولادن ئدرلىقتى   ئدمې   د « ھەربىي ۈترمىنااا 

ئدىى   ا دمىژدى  ، قدرا جەمىئىژىتى     ىەۈەرلى  سااەرگت ەشااتى ى  

ل چى ىوبى»   ىگە ساادلادن سااوۋې  ئىتتىپدقىڭى  ئۇك ائىڭدد    -  ل

ە ش جىڭديەۈچىن  يەى  يەۈتۋەقەسىڭى  بد« يدد  و ئې ى تى  ئىنتدىن 

مىڭ  ن كۆپ ەك ئۇك ائىڭدلىق رمس پۇق اسااااىڭى  ئۆلتمىگە سااااەۋەپچ  

بولادن دمىژدد    ئەڭ رەھىىناىز ئددەم پدشاشادىدىڭى  ىەلىقئدرا سوت 

ۈەر پى  ن سااوۈ ىڭى  ئۆلتمگە ھۆكتم قى ىڭىشاا  ۋە ئۇىى  يەىە ھديدت 

 . . . ۋاھدكد االر. . . قې ىش 
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 اشاااناااىز چد الپ بدشاااقد مى  ەۈ ەرى  ئۆ  گە ئت  ڭ  دمىژددا ۈە 

بېقىڭا   قى ىشااااڭ  مەقنااااەت قى اادن بۇ ۈەكەببۇر رمس ھدكىىىژىت  

مۇساااتەم ى ە رايۇىالرد    ئۆ لتكناااىز ئې ى  بې   ىۋاۈقدن پدرۈىزاى ىق 

كتىگە ھدلنااى اشااقد بدشالپ بۇاللىد  -ئۇرمشاالرىى   ەربىناى ە كتى  ن

 . . . قدل  

بىگۇىدھالرىى  ىۇن قەر  گە بۇ ۇلادن ئۇىى  ئتسااتىگە ساادىنااىز 

ساوۋې  ھدكىىىژىت  ئدمې   ىڭى  ىدھديىت  ئۇستدۈ ىق بى ەن بدش ىادن 

يى   -1226ھەربىاي ھااد  ا لىاقاالر جاېاڭىگە بەرداشاااا ىق بې ەلىە  

 . . .كېنىل مە  ۇپ بول  –پدرچى ىڭى  ئدىى   ئت قل 

شااااۇىاا  ن كېژىن ساااادبىق سااااوۋېاا  ئىتتىپاادق  مۇسااااتەم ى ە 

بى لەپ مۇسااااتەقى  ىق ئېالن قى ىاا  - ڭىاا  ھەمىىناااا  بى رايوى ى 

 . . . ئىڭندىىي يدشدش ھۇقۇقىڭ  قولاد كەلتترد 
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