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 ايرهد رىب لوم ىيۇس ىتىياھان ادىترىس ڭىنىللهھهم ۇب ادرالناماز ىقنۇرۇب هچىشىرېب پهد ڭىنرالڭوچ
 نىتشىقېئ ايرهد لوم ىنىقېئ ۇب نهلىب ىشىتۆئ ڭىنرالناماز ،ىشىيىپۆك ڭىنرهلمهدائ .نهكىئ ناغلوب
 ۇب ناغرۇدلاق زىئ كهدناغناغلوت نالىي ىددۇخ هچرهلرىتىمولېك زۇي .ۇتپىتېك پۇرۇق اتسائ-اتسائ ،پاتخوت
 پاشاي پۇتۇت ناكام الشاشخوئ اغىرىلىۋوب-اتائ ىنىرىليوب ايرهد ،نۈچۈئ ىقىلناغىملوب ۇس ادايرهد مىزهئ
 ادىتقاۋ تاياھ ايرهد قۇرۇق ۇب .ۇتپىلىتائ پهد »ايرهد قۇرۇق« نىدىپىرهت رالدالۋهئ ىكنىيىك نهگلهك
 ىنىشېق ايرهد نهلىب ىشۈرۈچۆك پۇترۇچۇئ ڭىنراللاماش رالىقتال-يال نهكتهك پۇرۇدلاق اغىقىنساق ىككىئ
 ڭىنىرىلترۇي زۆئ لهئ نهگلهك پاشاي ادىشېق ايرهد ۇب .ۇتپۇلوب اديهپ رهلڭۆد كىچىك-ڭوچ پاليوب
 پهد »شاق ايرهد كىچىك« هۋ »شاق ايرهد اتروئ« ،»شاق ايرهد ڭوچ« نۇرۇب ىنىرىلمان
 ـ اتسائ ۇمىرىلمىسىئ ڭىنرالترۇي نىيېك نىدنهكتهك پۇرۇق ايرهد ،اسلوب نهگلهك پاتائ پۈرۈدنهلقرهپ
 پىرىگزۆئ هگرهل »هللهھهم ڭود كىچىك« هۋ »هللهھهم ڭود اتروئ« ،»هللهھهم ڭود ڭوچ« اتسائ
.ىدىئ نهگرهبزۈي ادىسىزېي »هللهھهم ڭود كىچىك« ۇشۇم انام هياكېھ ۇب ناقتاۋۇقوئ زىس .ۇتپىتېك

 ناھاج قاسىملهئ ىقلهخ ڭىنترۇي ۇب نهگلهك پۈرۈچهك تاياھ پىقېب اۋراچ ـ لام ،پالۋوئ ۋوئ نىدلهزهئ
 نۈك پىلىق پىسهك هچمۇشوق قىلىچىۋراچ ،ساسائ ىنىقىلىچناقھېد ،هدنهگلهك هگنۈگۈب پىنىليائ
 كىچىك« ،ىكىلتهززىئ ڭهئ ،ىقىللىقهئ ڭهئ ڭىنرالىلاب ىكىدىسىللهھهم ڭود كىچىك .ىتتهرۈچهك
 ڭىنمامىئ نامسوئ قۇليوربائ ـ زۇي ىكىدىللهھهم ۇشۇم -اسلوب مىراق رىداق نهگلهك پىلىتائ پهد »ماللوم
 ىسىراق كىچىك ڭىنزىمىللهھهم »ىراق رىداق« ىنۇئ رهلىشىك هممهھ ،پۇلوب ىلغوئ ىجنهك قىلراۋىتهئ
 نۈچۈئ شىلىق ىرىپهس جهھ هگمهرهكۇم هككهم مىتېق هچناق رىب مامىئ نامسوئ .ىتتاشىلىق ىنىپىرهت پهد
 ۇب ىكىرۈي ڭىنمامىئ نامسوئ .ىدىئ ناغلاق ادنامرائ ياملالائ تروپساپ اممهئ ۇمىسلوب ناغلىق قىلراييهت
 ،رادنىد« ىنىمامىئ زۆئ ىلھهئ هللهھهم يامىراق اغىشىلوب قادنۇش .ىتتيىرغائ ىنۈك رهھ نۈچۈئ شىئ
 ادۇخ ،ناغىديامقۇروق نىتشهلزۆس ىنقهھ ،ناغىدياملاس ىنىرىق زۆك هگىققهھ ڭىنىشىك ،راداۋقهت
 ىككىئ هدىرمۆئ مامىئ نامسوئ .ىتتهشرۇدلىب تهمرۆھ پىلىق ىنىپىرهت پهد »مهدائ راداۋقهت ىكىدىلوي
 .لۇغوئ ىچۇئ ،زىق ىسىككىئ ڭىنىرىلىلاب ،پۇلوب نهگرۆك تنهزرهپ شهب ىئمهج ،نهگنهليۆئ مىتېق
.ىدىئ ناغلۇغۇت نىدىۋۇب اسىنىريهخ ىلايائ شاي نهگنهليۆئ مىتېق ىچنىككىئ ڭىنمامىئ اسلوب ىراق رىداق

 پۇلوب ڭوچ الڭهت نهلىب راللىي هچۈگېد شهپ - شهھ ىلغوئ كىچىك قىلراۋىتهئ ۇب ڭىنمامىئ نامسوئ
 يىنىد نهلىب ىشىلىيىبرهت قۇللوق رىب ڭىنىسىتائ مىراق رىداق .ىتتارۇت ادىدلائ شىنىليائ هكتىگىي
 ڭىنىرىلتهيائ رىسنهپ هدنهگرىك اقشاي 8 ۇئ .ىدىئ نهگلىتىگۆئ اتخۇپ الپىترات نىدىتقاۋ الاب ىنرهلمىلىب
 ،ناغىديالايۇقوئ اداي ىن »نىساي هرۈس« هدنهگرىك اقشاي 12 ،ناغىديالايۇقوئ اداي ىنىسىممهھ
 نائرۇق ۇئ .ىدىئ نهكتهي هگىيىۋهس ناغىديالالىق تهئارىق لالامىب ىنىرۈس رىب ناغىلاخ ىكىدنائرۇق
 ھاپ« ىشىك هممهھ ادراليوك - هللهھهم نهلىب ىقىلقۇلڭۇم ،ىقىلقىلمىقېي ڭىنىزاۋائ اتشىلىق تهئارىق
 ىكىتپهتكهم يىننهپ ماللوم كىچىك هزاممهئ .ىتتهشىرېئ اقشىقلائ پهد »!ۇتپارود ىنىسىتائ ماللوم كىچىك
 ىنىزىمان همۈج ىنىلغوئ ىنۈك همۈج ادلاھ هچنىپۆك مامىئ نامسوئ .ىدىئ ناغىملايۇقوئ ىشخاي ىنىشۇقوئ
 پىترات نىدىدالۋهئ چۇئ ىتهمهج ڭىنمامىئ نامسوئ .ىتيهمتهۋهئ هكپهتكهم پهد ۇدىيوق پىلىق كرهت
 ڭىنمامىئ نامسوئ .نهگلهك پىلىق ىنىكىلىچتهمامىئ هگىتىچسهم ڭىنىسىللهھهم ڭود كىچىك ۇشۇم



 هگىيىھان نۈتۈپ سهمهئ الىگىسىللهھهم ڭود كىچىك اسلوب مىجاھ اللوماد تهمھهر ىسىتائ كىلتهمھهر
 اغىرىلنىغىي شهڭېك يىسايىس مىتېق هچچهن ۇئ ،پۇلوب تاز يىنىد »رهۋرهپنهتهۋ« رۇھشهم ىمان
.ىدىئ ناقشانتاق

 نىدناغلوب تاپاۋ ىسىتائ ،ادىشېي 20 ۇئ پۇلوب ىلغوئ ىجنهك ڭىنمىجاھ اللوماد تهمھهر مامىئ نامسوئ
 اتترۇي مامىئ نامسوئ هدرهلنۈك ۇب ۇمنۈچۈئ ڭىنۇش .ناغلوب مامىئ پۇلوب ىسىراۋ ڭىنىپسهك اتائ نىيېك
 اللوم كىچىك مامىئ نامسوئ .ىتتياملانىتېپ اقشىلىق اپاخ ىنۇئ مىك چىھ اقچاغلوب قۇليوربائ نىدىممهھ
 قىلراۋىتهئ ۇب اتائ .ىتتياملالىق هتشۈرۈس رهلمىللهئۇم هسىمتهۋهئ هكپهتكهم ىرىلنۈك همۈج ىنىلغوئ
 …ىسارىم اتائ ڭىنزىمىلىئائ قىلمامىئ« هگىزۆئ - زۆئ هۋ ىتتهرېب رابىتېئ ۇمىلوت اغىيار ڭىنىلغوئ
 مامىئ ۇمقادناق پۇقوئ هتپهتكهم يىننهپ مۇلغوئ .يازوم ىسىلاب ڭىنىلاك …ۇدىلوب اللوم ىسىلاب ڭىنىللوم
 پىلىق قادنۇش .ىتتانۇرۇئ هكشهلھرهش ىنىقىلناقتاۋىلىق ارغوت ڭىنىزۆئ هۋ ڭىنىلغوئ پهد »…نۇسىلالوب
 ڭهئ ،پىرېب هچنۈيۆس الوت - زائ اغىرىلرىدۇم پهتكهم ىكىدىزېي هۋ هللهھهم هدرهلتهقاشۇم رىب ڭىم
 ارۇتتوئ اليهمترۇگلۇئ اغىشىلېئ ىنىسىراق ڭىنشاي شهب نوئ ىنىلغوئ ،پۇروي پىلىق ىنرهلپهگ ىشخاي
 هگلهمهئ ڭىنىرىلنامرائ - ۇزرائ اتتاك ڭهئ ڭىنمامىئ نامسوئ ىدمهئ .ىدىئ ناغلاۋىرىقىچ نىتپهتكهم
 ڭىنىلاب« ادىرىلغاچ ناغلاق زۇغلاي هگىزۆئ - زۆئ ۇئ .ىتتالىق كهدناغىملاق تىقاۋ قازۇئ هچنائ اغىشىشېئ
.ىتتيالرىچىپ راركهت نهلىب تهھار ىنزۆس نهگېد »سارىم اغىتائ ىسىجنهك

* * * * * *

 اقشۇيوق پهليۆئ قارزىت ىنىلغوئ ىجنهك ىلايىخ - يوئ قىلراب ىكىدرهلنۈك - يائ ۇب ڭىنمامىئ نامسوئ
 پىلىق ىنرهلپهگ ىشخاي هدىققهھ ادۇخ اغىرىللۇئسهم تنهك الىدىدلائ ڭىنلىي ىككىئ ۇئ .نهكشهلزهكرهم
 -غاب ،شىلېس يوئ پاتائ اغىراق رىداق ىلغوئ ىجنهك هگرهي وم تۆت نىقېي اغىياج ۇروق زۆئ ،پۇروي
 ڭىنىتىئاماج هللهھهم ۇمىرىلشىئ تائاشنىئ ۇب انام .ىدىئ نهكتهۋىلشاب ىنىرىلشىئ شىلىق اپرهب ناراۋ
 رهلېك تهۋۆن ىكىدمهئ .ىدىئ نهكتۈپ هدىلهرهق زۆئ هچىيوب ىرهچلۆم ڭىنمامىئ نهلىب ىمىدراي سىلاخ
 ىنىسىراق ڭىنشاي 13 ڭىنمامىئ اللۇتهيادىھ ىكىدىسىللهھهم ڭود ڭوچ ياملاق نىيېك نىدىنۈك همۈج
 هۋ شىلېئ ىنىقۇللۇقام ڭىنىسىنائ -اتائ ،پۇزۈگرىك ىچلهئ اغناخهلىھار ىزىق ىجنهك ناغلائ ىدمهئ
 سام اغالات مهچلۆئ ىكىديۆئ« اممهئ .ىدىئ شىتىكېب ىنىتقاۋ يوت هدىسىتپهھ ىكنىيېك نىدڭىنۇئ
 ناۋار رهدهق ۇئ كهدناغىليوئ ىزۆئ مامىئ ىرىلشىئ يوت ڭىنىلغوئ ىجنهك كهدنهگېد »ۇتپهملهك
.ىتتاتاۋيهمشۈرۈي

 رىداق ىلغوئ نىيېك نىدناغۇقوئ نهللىب نهلىب تهئاماج ىنىزىمان تادماب رهھهس نۈگۈب مامىئ نامسوئ
 نازۇت - ڭاچ كىنېي نىدىرىلغايائ نهگيىك هسهم ادىرىللوي اپوت ،رات ڭىنىللهھهم نهلىب ىراق
.ىتتياق هگىيۆئ پىشىرىقىچ

:ىدلىق پهگ ادزاۋائ قۇغوب اغىلغوئ مامىئ نامسوئ نىيېك نىدناغڭام زىسنىت - نۈئ لهھهم رىب رالۇئ

؟هھ نهكىديهمرهب ىتېخ ھاكىن اقشىمىن الۇئ ؟ىدېد همېن هگرهلىس ىداز رىداك ىكىدېشڭۇگ ۇئ ،مۇلغوئ -



 ھاكىن ادغاچ ۇش ،رالڭىلېك هدنهگلهك اقشاي زىككهس نوئ .نهكىديامشوت اغىشېي شىنىلھاكىن رالڭىشېي -
.پۇرۇت پىلېس نهۋۆت ىنىشېب هتتهلاجىخ ىراق رىداق ىدېد - ،ۇديهد زىمىرېب ىتېخ
 اي ىننهگېد ىتىئىرهش مالسىئ قهخ ۇب .… ىدمهئ هھ ۇدىراب پىتېك پۇلوب همېن ناھاج ۇب …پهخ -
 هدىتسۈئ تائ نهگېد الاب لۇغوئ .هھ نۇسلوب رهلپهگ قادنۇئ هدهن ادزىمىناماز ڭىنزىب نۇرۇب .… هسىملىب
 قىلتاي الىسىملىقېي اسيوق ىنرىب اغىشېب نهلىب قامۇت الاب زىق ،ىتتالائ نۇتوخ الىسلوب كهدۇغىلارۇتلوئ
 مامىئ ىدىروس پهد - ؟نهكىمېن ىمسىئ ڭىنرىداك ناغلىق ىنپهگ ۇش اڭاس انىقتيېئ .ىتتانىلىق
.نهلىب كىلزىسرىخهت

.ۇديهد رىداك قىداس كهب هكتهمۈكۆھ ىنۇئ مهدائ هممهھ .ۇديهد ناجقىداس -

 نۈگۈب نهم .يهرۆك رىب نهم ىنىكىلسهمهئ كۈشۆت ڭىنىلېگ ۇمىسلوب قىداس هچناق رهھ ىمسىئ ڭىنۇئ -
 هگىيۆئ ڭىنقاچرىداك ۇئ نهلىب يوك زۈي ىككىئ ،قالغوئ رىب ىنڭاجيۈداد ڭىنىللهھهم پالىرغوت هكچهك
 ،مىدلىق ائۇد نۇچۇئ رالڭىتخهب ادمىزىمان تادماب نۈگۈب نهم .رالىق ناسائ ىنرالڭىشىئ ادۇخ .يهتهۋهئ
.هتتهپايىق رىب كىلدىمۈئ نهگنهشىئ هگىزۆئ مامىئ ىدېد -

 قادنۇش .ىتتهلېك ادىپارىتهئ مىرىقاچ رىب ىقىلىرائ ڭىنىيۆئ ڭىنمامىئ نامسوئ نهلىب ىتىچسهم هللهھهم
 ىكىدىللهھهم ۇب .ىتتانىلباسېھ شۇروي لوي لۈكشۇم ىلىخ نۈچۈئ رالۇئ هپاسۇم ۇب يامىراق اغىشىلوب
 ،اغرالزىتېئ رالناقھېد هدرهللىگزهم نهگلهك ۇس ادزايىتهئ اققىرېئ ۇمپۇلوب ،اقچاغىمنىلېس كۈرۋۆك اغرالقىرېئ
 .ىتتهشۈچ هكسهت ىشىڭېم ادلوي ڭىنرهلمهدائ پىتېك پىسېب ۇس ىنراللوي ،اسىلشاب ۇس اغىرىلناراۋ -غاب
 پالياۋائ ىنرهلرهي ۇش اسلوب قاغرۇق رهيهق ،ىنىرىلرىق زىتېئ ،ىنىرىلرىق ڭهتسۆئ لۇغوئ نهلىب مامىئ
 پۇلۇغۇب قىچچائ - قىچچائ كهدناغلوب اپاخ رۇدنىدرهلمىك ادانسهئ ۇش مامىئ .ىتشالنىقېي هگىيۆئ پىڭېم
.ىتتيهلزۆس

 ىليالاس كۈرۋۈك ،ۇدىلوب باۋاس ،ىليهرېب تاكاز هرشۆئ .هھ هققهخ ۇب نهميهد ادزامان ىنۈك رهھ نهم -
 لوي .ۇدياملاس كۈرۋۈك .ۇديامقروق نىدادۇخ رالۇئ ،ۇديامىلڭائ ىنمىپېگ رالۇئ اممهئ ،پهد ۇدىلوب باۋاس
 ،كىلتهبرۇغ ۇشۇم پىقېب اغازىمىلابقىئ - تهيىن ڭىنزىب ادۇخ اڭۇش .ۇديهمرهب تاكاز ،ۇديامىسساي
 ىچۇقتاراي اسىمرىدىم نۈچۈئ ىلاھ زۆئ هدنهب .…نهكىئ ناغلىق پىسېن ىنرهلنۈك قىلجاتھۇم
.…ۇديامىلرىدىم نۈچۈئ زىب زىمىراگىدرهۋرهپ

 ھاكىن ىرىخائ نهلىب ىقىلناچشىرىت ڭىنڭاجيۈداد ،هچىيوب ىسىمتهسرۆك قۇللوق رىب ڭىنمامىئ نامسوئ
 ڭىنيوت ۇب .ىدنىلىق پىلكهت اغيوت ىلھهئ ڭىنترۇي ىككىئ .ىدلوب لهھ ۇمىسىلىسهم شىلېئ ىنىتېخ
 پىلىق قادنۇش .ىدلىرېب پىلېئ هچىيوب ىسىدىئاق تهئىرهش قۇلوت يامرڭاي يانۇس - ارغان ىرىلمىسارۇم
 ڭود ڭوچ نهلىب مىراق رىداق ىلغوئ ىجنهك ڭىنمامىئ نامسوئ ىكىدىسىللهھهم ڭود كىچىك نۈگۈب
.ىديوق شاب هگيىكهت رىب ىنىرىلشاب ناخهلىھار ىزىق ىجنهك ڭىنمامىئ اللۇتهيادىھ ىكىدىسىللهھهم

* * * * * *

 .ىدىلشاب اقشۇلوب اديهپ رهلشۈرۈگزۆئ اتسائ - اتسائ ۇمىدىزېي ۇب .ىدرهۋۈتۆئ پالغوق ىنراللىي راليائ



-نۈئ رهلنهگرۆك لۇپ ىلۇق پىرېت زهۋېك ،ناغىدىتىلشىئ ىقىرىچ رىتكېلېئ رىزاھ رالناقھېد هدىللهھهم
 ،ىدىئ نهگىمرهگزۆئ هسرهن الىككىئ هدىللهھهم ۇب اممهئ .ىدلوب ناغىديالالائ پىتېس روزىۋېلېت ،ۇغلائ
 ىسىۋراھ كهشېئ ىرىب هنهي ،ىتىچسهم قىسيىق ڭىنىللهھهم ناغىدىلىق كىلىچتهمامىئ مامىئ نامسوئ ىرىب
.راللوي اپوت ناغىدىرۇت پۇزوت ڭاچ - اپوت ۇمىسڭام

 ھاللىلۇسهر مىشېي ڭىنېم انام .نهكيىخېس ىسىۋىسېن نهگرهب هگرهلىدنهب زىب ڭىنادۇخ رىداق هگىممهھ«
 ڭىننۈك ،ھاللۇدمهھىلهئ .ىدلوب راللىي هلېخ ىلىكتهك پۈتۆئ نىدىشېي ڭىنمالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ
 هگيىكهت اتتاك ىكىدىتسائ ناۋياشېپ مامىئ ىتتيهد » .…نهمىتپىتېۋىلېك پاشاي پۈرۆك ىنىقىرېس
.پىتىرىقرىپ ادىسىرائ ىرىلقامراب ىنىيىۋسهت ادىلوق چاقتاي پىنىلشاپناي

 .ىدىئ نهگرۆك هرۋهن 12 ىئمهج ادناقشوق ىنىسىلاب ناغلۇغوت ادنىقېي ڭىنىلغوئ ىجنهك مامىئ نامسوئ
 سارىم نىدىرىلتاسىب - كۈلۈم ،پىرېب پۈلۆب رهي ناغىدىلىق قىلىچقىرېت مىريائ اغىلغوئ ىجنهك مامىئ
 - لاھ ۇمڭىنىرىلىلاب اقشاب ڭىنمامىئ .ىدلوب راللىي هلېخ ۇمىلىكتهۋرىقىچ مىريائ پىرېب پىريائ ادىراتاق
 چۈئ پىلىق هيائىر هگىرىلمۈزۈت تۇغۇت قىلنالىپ ناخهلىھار نهلىب مىراق رىداق .ىدىئ سهمهئ ناماي ىنۈك
 پهد »ماداس« اغڭىنۇئ ،پۇلوب لۇغوئ ىتنهزرهپ ىجنۇت .لۇغوئ ىسىككىئ ،زىق ىرىب ،ىدلوب كىلتنهزرهپ
 اسلوب اغىلغوئ ىجنهك .ىديوق مىسىئ پهد »هيىبار« اغڭىنۇئ پۇلوب زىق ىسىچنارۇتتوئ .ىديوق مىسىئ
.ىديوق مىسىئ پهد »تاپارائ«

 هچىگزۆئ هچىيوب ازېي لۈكتۈپ اتتهھ ،هللهھهم ۇمىرىلمىسىئ ڭىنىرىللىرۋهن ڭىنمامىئ نامسوئ ،هتتهۋلهئ
 رالمىسىئ ۇب .ىدىئ رالمىسىئ ناغىملاق پۇلۇيوق ،پىلىپېت النىدىكۈلزۆئ رۇتقادناق رالمىسىئ ۇب ،پۇلوب
 قىلقاتائ ناغلاس هگلىز -لىز ىنرالقارپۇت ناغىشاي رۇغيۇئ هۋ ىنناھاج ىكىدراللىي ۇش ىكيىئىبهت
.ىدىئ ىرىلپىرهش - مان ڭىنرهلىسخهش

 ۇب اممهئ ۇمىسلوب ناغۇقوئ هچىقچۇغنالشاب ناخهلىئار ،نهكتهگۈت ىنپهتكهم ارۇتتوئ مىراق رىداق هچرهگ
 هللهھهم رالۇئ .ىدىئ نهشور هلېخ ىڭېئ ىشىلىب ىناينۇد هۋ ىنتهلۆد ناقتاۋاشاي ىزۆئ ڭىنىلىئائ شاي
 ۇش هنهئ ۇمنۈچۈئ ىقىلناغلائ پىتېس روزىۋېلېت پۇلوب ىجنۇت ادىسىرائ ىرىلشۇت ڭهت -زۆئ هچىيوب
.ىتتيالالوب هگىئ هگرهلمىلىب پۆك قادنۇش نىدرهلرهۋهخ ىكىدروزىۋېلېت

 ،ىكىللۇڭۆك قائ ،ىقىلقاشمۇي ڭىنىزهجىم ،قىلىياپىس - قىلىس ناغلوب ساخ اغىرىلىراق اچۇك
 نىدرهلتىگىي رهۋازاس هكتهمرۆھ هدىللهھهم ىراق رىداق نهلىب ىرىلىلىمائۇم ىشخاي ناغىدىلىق هگرهلىشىك
 ناغىدىلىق شىلېك - شىرېب ۇمپۇلوب .ىدىئ پۆك ۇمىرىلتسود هدىللهھهم ڭىنۇئ ۇمنۈچۈئ ڭىنۇش .ىدىئ
 چۈئ - ىككىئ رهھ ىرىلتسود ڭىنمىراق .ىدىلشاب هكشىيىپۆك نىيېك نىدناغلائ روزىۋېلېت رالۇئ ىرىلتسود
 ۇب .ىتتهتېك پۈرۆك روزىۋېلېت پۇرۇتلوئ پهلتهئاس ىككىئ -رىب هدىيۆئ ڭىنرالۇئ پىلېك كهدىگېد هدنۈك
 ،ىشىلىق مۇجۇھ هكتىيهۋۈك ڭىننىيهسۆھ ماداس ىقىلشاب تهلۆد ڭىنقارىئ ادروزىۋېلېت هدرهلنۈك ۇب - يائ
 ناغناليائ هگرىلرهۋهخ اينۇد قىزىق ڭهئ ىرىلشۇرۇئ شىلىق نامىدرابموب ىنقارىئ ڭىنىكىرېمائ نىدىقرائ
 ۇش ،پۇلوب تهلۆد رىب قۇلشۇنوت هلېخ اغرالرۇغيۇئ نۇرۇب راللىي هچچهن نىتشۇرۇئ ۇب قارىئ .ىدىئ
 نىيهسۆھ ماداس پىرېب هكتهرايىز اققارىئ نهلىب ىكىمۆئ تهمۈكۆھ ڭىنتهماۋاد رۈمۆت سىئهر ىكىدراللىي
 اكىرېمائ - قارىئ ناغلۇزوس اغلىي رىب نىيېك .ىدىئ ناغنىلىق رهۋهخ هدىھالائ ىكىلنهكشۈرۆك نهلىب
 .ىدغۇت لۇغوئ ۇئ .ىدىگڭهي پۇشوت ىنۈك يائ ڭىنناخهلىئار هدرهلنۈك ۇش .ىدىچنىت رىخائ ۇمىرىلشۇرۇئ



 پهد »ماداس« هچىيوب ىيار ڭىنىلغوئ ىجنهك پالۋوت نازرهئ هگىسىرۋهن نهلىب ىلوق زۆئ مامىئ نامسوئ
.ىدرهب پۇيوق مىسىئ
 نىدرىب اقشاب نىتشىقېب ناۋياھ ،شىلىق قىلىچناقھېد ،شۇقوئ زامان ڭىنىرىلشاي ترۇي ۇب ،هدرهلنۈك ۇب
 قىلىقرائ شۈرۆك روزىۋېلېت ىكنۈچ كهرېك اسلوب شۈرۆك روزىۋېلېت مىكلهب ىتىيىلائاپ يىۋىنهم رىب
 ناقتاۋىلىچېئ هدىپىتكهم تنهك ىكاي نىتشانيوئ پهرشهم ۇئ .ىتتيهلهلىب ىنرالشىئ نۇغرۇن ىكىداينۇد
.ىدىئ شىئ كۈللۈڭۆك ڭىم نىتشىرېب هگىرىلپهتكهم شىتىگۈت تاۋاس

 ،شهلكىت ىكىلىگىئ رازاب ،شىتېۋىچېئ اقتىرىس ىنىكىشىئ« .ىتتهرۆك پۆك ىنروزىۋېلېت رالۇئ ،تىسار
 .ىتتيالڭائ راركهت نىدروزىۋېلېت ىنرهلپهگ زىسكىنىشۈچ رۇتقادناق نهگېد » …شىرېب پىلېئ تاھالسىئ
 نىيېك نىتقامات رالۇئ .ىدىئ ناغنىلىق پىلكهت اققامات كىلچهك هگىيۆئ ڭىنىلغوئ مامىئ نامسوئ ىنۈك رىب
 روزىۋېلېت نىيېك نىدناقتيېئ ىنىقىلناغىدىتياق هگىيۆئ اغىلغوئ ۇئ .ىدرۆك روزىۋېلېت هللىب ىرىلىلاب
:ىدىروس نىدىلغوئ ۇئ ادانسهئ ۇش .ىدلۈرۈچۆئ

 الوت ىنرهلپهگ كهدنهگېد شهلكىت رازاب ،شىچېئ اقتىرىس ىنىكىشىئ هدىكىنيهئ ناھاج ۇشۇم مالاب -
 اسلوب قادنۇش رهگهئ ؟ۇدمالوب ىكىشىئ ناغىدىچائ ،ناغىدياقات ۇمڭىنتهلۆد رىب ؟پهگ قادناق ۇب ،ۇديهد
 الڭهت پالڭائ ىنپهگ ۇب ناخهلىئار ىلايائ هۋ ىراق نامسوئ .ىدېد - ؟هھ ۇدڭوچ كهب رهلكىشىئ ۇش
.ىتشۈلۈك

 رهلرهۋهخ نىدرالروزىۋېلېت هدىققهھ تاھالسىئ ،ىكىلىگىئ رازاب ىكىدلىخ ۇب ۇمىسىمېد هدرهلنۈك ۇب
 ۇب ۇمىرىلمات ىكسهئ ناغلاق زائ هكشۈشۈچ پۇلۇروئ ڭىنرهلتنهك - هللهھهم .ىتتارۇت پىلىرېب يهملۈزۈئ
 ناققىچ نىدىچىئ ىقلهخ رۇغيۇئ« ادروزىۋېلېت ىنۈك رىب .ىدىئ ناغىملاق قۇرۇق نىدرالرائۇش ىكىدلىخ
 ىلىكهۋ قلهخ ڭىنىيىتلۇرۇق قلهخ كىلتهكىلمهم رىداق هيىبار … رىداق هيىبار لايائ رېنويلىم ىجنۇت
 قاپياپ هۋ رىزاگ ىنىتىراجىت ۇئ … ىتشىرېئ اغىشىلىق لۇبوق ڭىننىمېز ڭاج سىئهر … ىدنالياس پۇلوب
 اينۇد اتتهھ ،ڭىنىرىللايائ وگڭۇج نۈتۈپ ،سهمهئ الڭىنىرىللايائ رۇغيۇئ ۇئ …ىدىئ ناغىلشاب نىتشىتېس
 ىنروزىۋېلېت يهملۈزۈئ لىگزهم رىب رهلرهۋهخ نهگېد ».… ۇئ …ىسىگلۈئ شىنگۆئ كىلپهرهش ڭىنىرىلايائ
 هللهھهم ڭود كىچىك ناقتاۋىترات رهدهق هگنۈك ىكنۈگۈب ىنىرىلمهلهئ ڭىنقىلتارمان هتتهۋلهئ .ىدىلپاق رىب
 ناغىدىلىق اتائ چنهشىئ هگىرىلزۆئ ،تىمۈئ هگىسۈگلهك ،ناغىدىلىق شوخ ىنىشىك ۇب نۈچۈئ ىرىلناقھېد
 هگىتنهزرهپ ىچنىككىئ پۇلوت ىنۈك - يائ ڭىنناخهلىئار .ىتتانىلباسېھ پۇلوب رهۋهخ شوخ اتتاك رىب
 شاشخوئ اغرىداق هيىبار ادناغلوب ڭوچ ڭىنىرىلزىق رالۇئ ۇمنۈچۈئ ڭىنۇش .ىدغۇت زىق ۇئ .ىدىروي ىزۆك
 كىلپهرهش ۇب ناغىلڭائ پۆك ڭهئ هدرهلنۈك ۇب ،پهلىت ىنىشۇلوب رېنويلىم ،ياب ،رهۋازاس هكتهمرۆھ
…ىديوق پىلىق ىمىسىئ ڭىنىزىق ىن »هيىبار« مىسىئ

 قىلتازائ نىتسهلهپ نهكتهك پۈنۆك اغىرىلقالۇق پالڭائ ادروزىۋېلېت الشاشخوئ ۇمىغىلغوئ ىجنهك
 ىرىلىرۋهن مامىئ نامسوئ ۇب انام .ىديوق پىلىق مىسىئ ىنىمسىئ ڭىنتاپارائ راساي ىرىبھهر ڭىنىتالىكشهت
 ڭىنۇب ىسىياكېھ شۇيوق مىسىئ ۇب اممهئ ىدىئ هياكېھ ىكىدىققهھ ىقىلناغلۇيوق قادناق ڭىنىرىلمىسىئ
 كىلپهرهش ۇب ،پىشىگهئ هگىشىرىگزۆئ ڭىنناماز هتكهچهلېك رىب مۇلهم ىكيىئىبهت .ىدىمىگۈت النهلىب
 نىتشىرىقىچ نىدىزىغېئ ۇمىرىلارقۇپ اتتهھ ،قۇلچۇنۇقروق ڭهئ هدىرىزهن ڭىنتهمۈكۆھ رىب ڭىنرالمىسىئ
 نامسوئ كىلپهۋهس رالمىسىئ ۇب نىدىلمۈج ،ىنىشىلېق پىنىليائ اغرالمىسىئ راكھانۇگ رىب ناغىدۇقروق
.ىتتياملالىق رۇۋۋهسهت ىشىك رىب چىھ ىنىشىلېك ڭىنرالازاق - الاب ناديهم رىب هگىسىلىئائ مامىئ



* * * * * *

 نامسوئ شىئ رىب چىھ ،نۇسلوب ڭىنىسىلىئائ ىكاي نۇسلوب ڭىنىللهھهم ،نايۇب نىدراللىي ىقنىقېي
 قىلىرېق الىلېخ اغمامىئ هگىتسۇئ ڭىنۇئ .ىتتاتاۋۇزۇب ىنكىلمهجرىتاخ ياملوب اشىراي اغىشاياق ڭىنمامىئ
 ڭىنىرىلتىپىسيوم هللهھهم هۋ ڭىنىرىلقىلشاب ازېي ىرىگلىئ لىي هچناق رىب .ىدىئ ناغلاق پىتېي
 ڭىنىتىچسهم هللهھهم ،پىتىكېب پىلىق سىراۋ هگىزۆئ ىنىلغوئ ىجنهك مامىئ نامسوئ نهلىب ىشۇلۇشوق
 مارائ ىلڭۆك ،پىشېئ هگلهمهئ ىنىمرائ - ۇزرائ قىللىي نۇزۇئ ،پىرېب پۇزۈكتۆئ ىنىسىپىزهۋ قىلمامىئ
 ادىپارىتهئ ،سهمهئ مهجرىتاخ رهدهق ۇئ نايۇب نىدراليائ ىقنىقېي ىلڭۆك ڭىنۇئ اممهئ .ىدىئ ناقپات
 چاچ اغىشېب ،قاتشاب ڭالاي ىكىدىللهھهم هدىزهب ۇئ .ىدىئ ىزاران مامىئ نىدرهلشىرىگزۆئ ناقتاۋۇلوب
 رات ىكاي ىنرالىلاب لۇغوئ ناغىدياملىق مالاس اغرالڭوچ ،ناغىديهمرۈشۈچ تېراگىس نىدىلوق ،ناغلاۋۇيوق
 زىق ناغىديامترائ قىلغاي اغىشېب ،ناغىديوق قۇچوئ چاڭىلاي - مىرېي ىنىلېب ،ناغلاۋىيىك ناتشىئ
 ؟ۇمىتتهك پۇلۇزۇب رهدهق ۇشۇم رالدالۋهئ !ىرىلىلاب ڭىنناملۇسۇم تىسىئ يهھ« هسرۆك ىنرالىلاب
 همېن ۇب ،كهسىملهلىب اي ىنىكىلنهكىئ لۇغوئ ڭىنىسىسياق ،زىق ڭىنىسىسياق نىدىمىيىك ڭىنزىمىرىلىلاب
 -ىروئ لهزۈگ ىكىدزىب ،تهئىرهش ىكىدزىب ،اياھ ىمرهش ،نامىئ ىكىدزىب ؟ىدمهئ ىتتهك پۇلوب شىئ
.ىتتهتېك پهلزۆس پانياق كهدنۇگۇچ ىزۆئ هگىزۆئ ،پىلىچېچ پهد »… ؟ىنېق رالقالخهئ لىسېئ ،تهدائ
 شۇرۇقشاب ىنرالشىئ يىنىد كىلىيىھان ادنىقېي -شىئ ناقتاۋىلىق اپاخ پۆك ڭهئ ىنمامىئ نامسوئ ۇمپۇلوب
 پالاھاب ىنرال »مامىئ ىشخاي هتشهب« ناغلىرېب پىلېئ هچىيوب هيىھان نۈتۈپ نىدىپىرهت ىسىرادىئ
 پۇلوب »مامىئ ىشخاي هتشهب« اتشالاھاب ۇش ،ڭىنىلغوئ نهكتهك پارچۇئ اغىلىماش شىتىكېب
 قىلمامىئ ،يهملىرېب ىسىكشىنېك شىلىق قىلمامىئ ڭىنىلغوئ نىتپهۋهس ۇشۇم .ىدىئ ىقىلناغىملانىلاھاب
.ىتتاتاۋۇرۇت پۈتۈك ىنىپۋهخ شۇلۇرۇدلاق نىدىسىپىزهۋ شىلىق

 ۇب راللىي ناغىدىنىلباسېھ ىمىچلۆئ ڭىنتىقاۋ رهلمهدائ .سهمهئ ناققاب چىھ هگىليهم مهدائ - راللىي
 رىب ناغىميۇت ۇمىرىلزۆئ ىنرالىلاب خوش ناۋىتان ۇئ .رۇدرىداق اقشىتىرىنوك ىنىسرهن هممهھ ىكىداينۇد
 هۋ ياۋوب هدىچىئ تىقاۋ رىب مۇلهم ىنرهلتىگىي هۋ زىق ۇش هنهي اسرۇدناليائ هكتىگىي - زىق هدىچىئ تىقاۋ
-38 ڭىنتاياھ لىي ۇب مىراق رىداق زىمىمامىئ شاي ۇب ڭىنزىب انام .ۇدىيوق پۇرۇدناليائ اغرالياموم
.ىدىئ هتكهمرۈس ىنىتىززهل ڭىنىراھاب

 ادىتوئ ڭىنىرىلىراپ كهرۈي ۇب نۈچۈئ شۇشوق اغراتاق پلىق ڭوچ ىنىرىلىلاب ناخهلىئار نهلىب مامىئ رىداق
 ىنىرىلىلاب ۇمىسترات اپاج هچناق رهھ ىرىلزۆئ رالۇئ .ىتقائ پۇلوب ۇس هدىيۈس ،ىديۆك پۇلوب توئ
 ىچنارۇتتوئ .ۇتپۇرۇت ادىدلائ شۈرۈتتۈپ ىنپهتكهم ارۇتتوئ قۇلوت ماداس ىلغوئ ڭوچ لىي ۇب انام .ىتتۇقوئ
 زىسقهھ هدىپىتكهم اروتتوئ قۇلوت ىلىت ياتىخ رىب ىكىدىرىكچىئ الپۈرۈتتۈپ ىنپهتكهم ارۇتتوئ هيىبار ىزىق
 لىي ۇب ىنپهتكهم چۇغنالشاب »قىللىت شوق« ىكىدىللهھهم ۇب اسلوب تاپارائ .ىدنىلىق لۇبوق اقشۇقوئ
.ۇدىرۈتتۈپ

 ىنۈك رهھ ۇئ .ىدىئ ناغلاق پۇلوب شارىدلائ الىلېخ مامىئ رىداق نايۇب نىدنهگرىك ىيېئ نازىمار لىي ۇب



 نهتپۇخ هتچهك .ىتتيۇقوئ هتتىچسهم ىنزامان قاۋ شهب پىلىق قىلمامىئ هگىتىئاماج هللهھهم كهدۈگېد
 پىشىلتاۋائ هدىھالائ تىچسهم هنىككىچىك ۇب لىي ۇب .ىتتيۇقوئ ىسىۋهرهت نازىمار نىيېك نىدىزىمان
 ۇمپۇلوب ،ڭىنرهلمهدائ ناغىديۇقوئ زامان پىلېك هكتىچسهم .ىتتيامىشخوئ الىداز اغىقنۇرۇب پۇلوب نهكتهك
 هۋ ىچقاس نهگلهك نىدىزېي اقشۇرۇقشاب ىنتىچسهم ۇب پىشىگهئ هگىشىيىپۆك نىدزىت ڭىنرالشاي
 ڭىنمىك ،پىرىك ڭىنمىك هكتىچسهم نهلىب تهۋۆن رالۇئ .ىدىئ ناقشائ كىلرهنۈرۆك ۇمىناس ڭىنىرىلرىداك
 نامۇگ پهد ىرىلىچۇغۇقوئ پهتكهم ىكاي كهركىچىك ىشېي رالۇئ رهگهئ .ىتتالىق تهرازان ىنىقىلناقتاۋىقىچ
 .ىتتاسوت ىنىشىرىك هكتىچسهم ىكاي ىتتهرۈشكهت ىنىرىلكىلمىك ڭىنرالشاي قادنۇش ناماھ ناغلىق
 ڭىنرالىچۇغلىق تهرازان نىدىدلائ ڭىنتىچسهم هچىغىزىمان نهتپۇخ پىترات نىدىزىمان تادماب پىلىقشىئ
.ىتتيهملهزۈئ ىقىيائ

 نىدنهكتهگۈت پۇقوئ ىنىزىمان ىۋهرهت ۇئ .ىدىئ نهكتهي النادبوئ هلېخ قۇدراھ نۈگۈب اغمامىئ رىداق
 ىنىنمامىئ نامسوئ ىسىتائ هد ىدلىريائ نىدىسىليوھ تىچسهم ،پىشىلشوخ الزىت نهلىب تهئاماج نىيېك
 اتائ .ىدلهك پىتياق هگىيۆئ پىڭېم پالياۋائ پۇرۇدناي ىنىغىرىچ لوق ادلوي اپوت ،رات پهلىتېي نىدىنىقېب
 ،پىلېك اغىدلائ ىسىزاۋرهد ڭىنىيۆئ ڭىنىسىتائ مامىئ رىداق .ىدىئ النىقېي ىقىلىرائ ڭىنىيۆئ ڭىنىلاب -
 نىدناغيوق پىرىكهئ هگىچىئ ىيۆئ تهمالاس - قاس ىنىسىتائ .ىتچائ ىنىكشىئ ناي كىچىك ڭىنىزاۋرهد
.ىدلوب ناۋار هگىيۆئ زۆئ لۇدۇئ هۋ ىتشالشوخ پهلىت كىلنهسېئ - نامائ نىيېك

 اقشۇلوب نۈتۈپ الىدمهئ ،ىكيىئىبهت قادنۇش كىللهزۈگ ۇب .لهزۈگ ۇمىسىچېك سهمهئ الىزۇدنۈك ڭىنارھهس
 اغىرىللوي قۇلپوت ،رات ڭىنىللهھهم ۇب ناغىمقاب پۇرۇي ىقىرىچ اچوك نىدلهزهئ ،يائ نۇلوت ناغىلشاب
 -تائ هدرهلىچېك تىجمىج قادنۇم .ىتتارۇت پۈكۆت نهلىب قىلىخېس ىنىرۇن كهتتۈس ڭىنىزۆئ
 ناقتاۋىلېك هچىغىرىلزاۋائ ڭىنرهلىكتهكېچ پىترات نىدىرىلزاۋائ ڭىنرهلكۈشۈم -تىئ ،ڭىنرهلكهشېئ
 هكسهئ ىنىكىلنهكىئ قاغيوئ ،سهمهئ ادۇقيۇئ ۇمىدىچېك ڭىنترۇي ۇب هگىشىك - رالزاۋائ يئىبهت قىلراب
 رىب ناقتاۋىشىرچۇئ ڭىنتهئىبهت نهلىب رهلمهدائ رىزاھ هگزىب ،ىكىللهزۈگ ڭىنىچېك ۇب مىكلهب .ىتتالاس
 شاب ڭىنقىلتاياھ نهگنۈكۆم هگىچىئ قىلتىجمىج ،كهرېك اسلوب ناقتاۋىلىق نايامان ىنىشىنۈرۆك
 ڭىننىمېز انائ نهگيۆس قۇپۇئ .ىتتاتاۋۇسۆئ زىسمىنىت هدرهلىچېك ڭىديائ كهتتۈس ىرىلخىب ىكىدراھاب
 ڭىنراھاب ادنىقېي تاپ اغىزېي ۇب ىرىلىلىھ راھاب ناقتاۋىلېك ناقتاۋىلېك نىدىرىلتاق رۇقڭوچ
.ىتتهرېب تهراشىب رىب كۈلچۈك نىدىقىلناغىدىلېك

 ۇمىخېت ادىرىليائ نازمار - ازور ۇمپۇلوب ،ۇدىتېك پۈلۈزۈئ الناسائ رالناقھېد ادتىقاۋ زايىتهئ هدنهگېد ازېي
 مىلهس ىكىدىللهھهم انشوق نهلىب تپىسىلېۋ ىنتاپارائ ىلغوئ ىجنهك نۈگۈب ناخهلىھار .ۇدىلوب قادنۇش
 ڭىنمامىئ رىداق نايۇب نىدناغنالشاب نازمار .ىدرۈتلهك رهلىۋېچ - هۋېم پىتهۋهئ هگىيۆئ ڭىنلاققاب
 نىيېك نىدناغناي نىدىۋهرهت كهدۈگېد هدنۈك ىككىئ رهھ ىرىلتسود شۇتڭهت تۆت -چۈئ ىكىدىللهھهم
 ىنرهلمىلىب يىنىد ارائ- زۆئ ،چاغلىق تهدابىئ هللىب تهئاس هچناق رىب ،پىلىغىي هگىيۆئ ڭىنىسرىب
 هچىيوب رهلىدىئاق ۇش انام .ىتتاشۇلوب هتتهبھۆس مهھ پىشىلىق ىنىرىلڭاراپ ڭىناينۇد ،چهگنهگۆئ
 پۇلوب ۇمىتقاۋ ناغىدىلېك ڭىنرالنامھېم .ىتتالوب هدىيۆئ ڭىنمامىئ رىداق تهبھۆس كىلچهك ىكنۈگۈب
 نۈچۈئ شىلېۋۇتۇك ىنىرىلتسود زىزهئ ۇب ڭىنىشىدلوي ناخهلىھار ىرېب نىدزۈدنۈك .ىدلاق
.ىدىئ نهگرۈگلۈئ پىلىق ىنرالقىلراييهت

 مامىئ رىداق .ىدرهب تهراشىب نىدىكىلنهگلهك نامھېم هگيۆئ پاۋاق نهلىب پهزهغ تىئ ىكىتقالغاب



.ىدلاۋۈتۈك ىنىرىلتسود پىقىچ اغىليوھ شارىدلائ

.نىدىقرائ - اقرائ رالنامھېم نهگلهك ىدېد - !مۇكيهلهئ ۇمالاسسهئ -

 هگيۆئ ىنرالنامھېم پهد - !تهمهھرهم ،رالڭىرىك هگيۆئ يامنىترات ،ىنېق ،ىنېق !مالاسسهئ مۇكيهلهئهۋ -
 ىيۇب نىدىممهھ نىدىسىرائ ڭىنرالۇئ ،پۇلوب ىشىك تۆت رالنامھېم نهگلهك نۈگۈب .مامىئ ىدىلشاب
 ،نۇدۇۋايىز ىنىگنۈرۆك كىلتهماق اممهئ سهمهئ ۇمسهپ هچنائ ىيوب ،تازائ ىنىگنۈرۆك هكىچنىئ ،ىزىگېئ
 ڭىنىسرىب هنهي ،تۇۋاس ىمىسىئ ڭىنىسرىب پۇلوب اشخوئ نهساسائ ىقرۇت يوب ڭىنىسىككىئ ناغلاق
 ،پانيوئ هللىب پىترات نىدىرىلتىقاۋ الاب ڭىنمامىئ رىداق ىسىممهھ ڭىنرالۇئ .ىدىئ تۇمھهم ىمىسىئ
 شارىدلائ رالۇئ .ىدىئ نىدىرىلتسود سانىدهق ڭهئ ىكىدىللهھهم ناغلوب ڭوچ پۇقوئ هللىب هتپهتكهم
 لوق الڭهت ىسىممهھ اغائۇد هۋ ىدلائ نۇروئ نىدىسىرۆت ڭىنيۆئ اناخنامھېم پىشىلېس ىنىرىلغايائ
 ىكنۈگۈب رالۇئ ،نىيېك نىدناقشاروس قىلنامائ - چىنىت ارائ - زۆئ نهلىب رالپۇللهكهت .ىتشۈرۈتۆك
.ىدنالرىزاھ اقشالشاب ىنىتىبھۆس

 - هۋېم پىترات نىدرهلشىمېي لهي قۇرۇق قىتتاق ،پۇلوب لوم ناخىتسهد ناغنىلېس اغىدلائ رالنامھېم
 اغىشۇلوب ىيۆئ ناقھېد پىلىقشىئ ،هچىغرالچاقوت - نان پىترات نىدرالىمرۈت قىلتات ،هچىگرهلىۋېچ
 اقشىقېب اغناخىتساد .ىتتۇت ياچ اغرالنامھېم ناخهلىھار .ىدىئ لوب رهلتهمېن ىكىدناخىتساد يامىراق
.ىتتاتاۋىشىلمهدراي پهرگۈي ڭهت نهلىب ىسىپائ ۇمتاپارائ لۇغوئ ىجنهك .ىدىدنۈئ

 نىدىرېي ناغيوق پىتىتخوت مىتېق ىقنىدلائ ڭىن »ايىبنهئ لۇسسسهسىق« زىب نۈگۈب اتقادنۇئ ،شوخ -
 ىكىدىڭۇلۇب رىب ڭىنيۆئ ،پۇرۇت نىدىنروئ مامىئ شاي ىدېد- ؟قۇدمالىق ماۋاد ىنشۇقوئ مهدرىب پالشاب
.پۇتۇزۇئ لوق اغرالباتىك ناغرۇت قىلقىزىت هگىتسۇئ هرىش

 - ،قۇدىئ ناغلاق پاتخوت پىلېك هگىسهسسىق -5 ڭىنباتىك ۇب ادمىتېق ىقنىدلائ .ىليالىق قادنۇش -
 كۈلنۈئ نۇدۇۋايىز ناغلائ پۈرۈدلىب تهمرۆھ نهلىب ىلوق ىككىئ ىنباتىك نىلېق ناغنۇس مامىئ ىدېد
.ادزاۋائ

.ىدىلشاب اقشۇقوئ كۈلنۈئ ىنباتىك نۇدۇۋايىز

 ىلسهئ ڭىنمالاسسھيهلهئ ھۇن ىتىرزهھ ..…ىناياب ڭىنىرىلهقهۋ مالاسسھيهلهئ ھۇن ىتىرزهھ هسسىق -5«
 چۈئ ىكىدنهۋۆت ىشىلغىي الوت ڭىنۇئ .ناغلاتائ پهد ھۇن نىتپهۋهس ناغىلغىي پۆك ،پۇلوب كهمهل ىتېئ
» ..…ىدرۈدلىب قىلرادتهننىم ۇمكهب اغمالاسيهلهئ ھۇن پىلېك نىئهل ناتيهش ىنۈك رىب .ىدىئ نىتپهۋهس
 ڭىنكىشىئ ،پۇلۇشوق اغىزاۋائ ناغىۋاق نهلىب پهزهغ ىتىياھان ڭىنتىئ ىكىدىليوھ هدرهلىقىقهد ۇش
 اققىلىچقاراپ تاپ ىي -ۆئ ڭىنمامىئ كهدناغلوب مىياق - تهمايىق ىددۇخ ڭهت نهلىب ىشۇلۇرۇئ قىتتاق
.ىدلوت

!!!ىچقاس زىب … شىچېئ ىنكىشىئ لاھرهد -

 هۋ ڭىنقىتلىم ،رهلكىپېت …ىتتيامرۇت پۈتۈك ىنىشىلىچېئ نىدىپىرهت ىرىلىگىئ يوئ ڭىنكىشىئ رالىچقاس



 پالساراق كىشىئ نهلىب ىشىلۇرۇئ نهلىب پهزهغ هككىشىئ ڭىنراللاروق رۇتقادناق هنهي ڭىنرهلكهتلاك
.ىتشىرىك پۈسۆب هگىچىئ يۆئ رالۇئ ،ىدلىرېي

 .ىتشارىقراۋ پهد - !شۈرۈتۆك ىنڭۇلوق ڭىممهھ !امىلرىدىم -

 كوت ،تامۇتپائ ،اچناپات ڭهت نهلىب ىقىرىچ لوق .پىتىلڭالۇپ اداۋاھ ىنىرىلكهتلاك هۋ لارۇق رالۇئ
 ۇب ىچىئ ڭىنيۆئ هنىككىچىك ۇب ،هتتهۋلهئ .ىدىئ كىلكهلڭهت اغىشېب ڭىنمهدائ هممهھ ىكىديۆئ رهلكهتلاك
 نىدىرائ ،پۇلوب ىشىك زىككهس ىئمهج رالۇئ .ناغلوت قىل نهلىب رالنامھېم نهگىملۈتۈك نهگلهك هدىچېك
 چۈئ .ىدىئ نهلىب مىيىك رهكسهئ كىلڭهر قىرېس ىرىلناغلاق ،نهلىب مىيىك هچارقۇپ ىكىتتهدائ ىشىك چۈئ
 رهلتىگىي نىدىلېھ هۋ ىنرالباتىك قىلراب ناغرۇت قىلغىزىت هدىتسۇئ هرىش ىكىدىڭۇلۇب ڭىنيۆئ رهكسهئ
 نىس - نۈئ هچناق رىب ناغرۇت قىلقىزىت هگىچىئ قۇچپاق رىب ىكىدىنېي روزىۋېلېت ،ىنباتىك ناقتاۋۇقوئ
 هممهھ ناققىزىق هكشىتېك پىلېئ ،ناغنالنامۇگ رالىچقاس هدىچىئ يۆئ پىلىقشىئ ،ىنىرىلىكنىتسالپ
 ىنرهلىمېن رىب هچياتىخ هگىرىلرىب - رىب رهلرهكسهئ ۇب … ىتشىلېس اغراغات رىب پىغىي ىنرهلىسرهن
 ۇب ،اقچاغلوب شاشخوئ ىسىممهھ ڭىنىرىلمىيىك ناغلاۋىيىك ڭىنرالۇئ مهھ اقچاغلوب هچېك .ىتتهشىيېد
 ىنىبىكرهت تهللىم ڭىنرالۇئ ،اقچاغلىق پهگ هچرۇغيۇئ الىسىككىئ -رىب نىدىسىرائ رهلرهكسهئ - ىچقاس
 .ىدىئ ناغنىلىق نۇقتۇت نۈگۈب ىرىلتسود ڭىنۇئ هۋ مامىئ رىداق ىسىقسىق .ىدىئ نىيىق شىلىب
 رالۇئ .ىتتيانقاچ پىلىق تلۇي -تلاي ادىسىلوش يائ رالىزيوك ناغنىلېس اغىلوق ڭىنىسىممهھ ڭىنرالۇئ
 .ىدلىرىقىچ پاللاي اغىسۇبوتپائ ىچقاس ڭهت نهلىب ىشۇلۇرۇئ هگىرىلزۆك - زۈي ڭىنرهلكهتلاك هۋ قىتلىم
 رۇدنىدرهيهق .ىتتهرۈي اغىدلائ پىرىقىچ ناروب نىدىسىقرائ ادىرىللوي اپوت ڭىنىزېي ىسۇبوتپائ ىچقاس
 نىدىقاچ تۆت ڭىنىسۇبوتپائ ىددۇخ ىرىلشارڭاھ ڭىنرهلكهشېئ ،ىرىلشاۋاق ڭىنرالتىئ ناقتاۋىلېك
.ىدلوب پىياغ هدىچىئ ىقۇلۇغڭاراق نۈت اليهمتۆئ قازۇئ هچنائ شاشخوئ اغنازوت ڭاچ ناقتاۋىقىچ يهملۈزۈئ

 ىنۈك ىچنىككىئ .ىدزۈكتۆئ هدىمرۈت ىنىچېك نۈگۈنۆت ىرىلتسود ڭىنۇئ نهلىب نهلىب مامىئ رىداق
 هۋ ىتچائ پىتىشقاراش ىنىچۇقچائ ىنرىماك ناغنالوس مامىئ رىداق پىلېك ياپىدنۇگ رىب نىقېي هكشۈچ
.ىدرىكهئ اغناخ رىب اقشاب پاللاي ىنۇئ

؟همېن ڭىمسىئ -
.نامسوئ رىداق -
؟ۇمراب ڭىلايائ -
.راب -
؟راب ڭالاب هچناق -
.چۇئ -
!؟هتيېئ ىنىسىلىماف - مىسىئ قۇلوت ڭىنڭىرىلىلاب -

 نهلىب ىچقاروس شاي ۇب ناغىدىرۇت پۈنۈرۆك قىنېئ ىقىلناقشالوئ اغرالشاي همرىگىي الىدمهئ نىدىيارىچ
 رهي ڭىنرهي ۇب .ىتتاتاۋىشىلماۋاد قادنۇشۇم انام تهبھۆس ىكىدىسرۇتتوئ مامىئ رىداق ىرادنامۇگ تهيانىج
 نۈگۈنۆت .ىتتياملارىقڭائ چىھ مامىئ ىنىكىلنهكىئ رهي رىب قادناق ىكايهۋ ۇمىتسائ رهي ىكاي ۇمىتسۇئ
 راغات اغىشېب نىدنائ ىدلىرىپائ هگرهي رىب مۇلهمان نهلىب ىسىنىشام ىچقاس پىنىلىق نۇقتۇت رالۇئ هدىچېك
 رالۇئ .ىدىئ ناغلىرېب پىلېئ هگرهي مۇلهمان رىب هنهي پۇزۇغرۇتلوئ اغىنىشام رىب اقشاب ،پۇلۇرۇديىك



.ىدىئ نهگىملىرېب هسرهن چىھ ناغىديهي رالۇئ اقشاب نىدۇس ،پۇلوب ناغنالوس اغرالراماك مىريائ-مىريائ
.رىداق هيىبار ىمسىئ ڭىنمىزىق ڭوچ -

 ناغرۇتلوئ ،هد ىتتهك پۇرۇت پارچاچ هدىسسهد نىدىنروئ ىچىقاس ىچقاروس - ؟ڭىدېد همېن -
 هۋ ىدلهك پۈرۈگۈي نهلىب هۋيهھ اغىدلائ ڭىنمامىئ رىداق ۇئ .ىتتهۋۈرۆچ پىپېت نهلىب ىتۇپ ىنقۇدنۇروئ
.ىدىروس پۇرۇت پۇقون هگىسىناشېپ ڭىنۇئ ىنىقىمراب زىگىب

.پۇرۇت پارىقراۋ ىچقاروس ىدېد - ؟ىنىمسىئ ڭىنڭىزىق ڭوچ ،هتيېئ رىب هنهي -

.ىتتاتاۋىقىچ كۈتمهك ىپېگ ،قۇغوب ىزاۋائ ڭىنۇئ .مامىئ رىداق ىدېد - !رىداق هيىبار -

 چىھ ۇمىغىرىلىمسىئ ڭىنڭىرىلىلاب اتتهھ ىكڭىتشىشېئ نىدڭىددهھ رهدهق ۇش رالىللوم نهس -
 ڭىنىرىلشاۋىتاك تسىېرورېت ،ىچنۈگلۆب يىللىم ،ڭىنرهلچۈك لىخ چۈئ ىكىدلهئتهچ نىتسهمنهميهئ
 .ڭىتشىقىچ ىشراق هگىتىللىم اۇخڭۇج غۇلۇئ ،هگىيىتراپ غۇلۇئ رهلنهس !ڭىتشىنىتېپ اقشۇيۇق ىنىرىلمىسىئ
 ،پىتىرچاچ ىنىكۈرۈكۈت ىچقاس ۇب ىدېد - ، ..…زىمىلائ رىب نىدرىب ىنىباۋاج ڭىنۇب نىدرهلنهس زىب
 ىكىدرالشاي ارۇتتوئ ناغرۇتلوئ ادىنېي .ىدراب پىتياق اققۇدنۇروئ هنهي ۇئ .پارىقراۋ هچۇغلاق پۈتۈپ ىزاۋائ
 نىدىسىرائ ىرىلپهگ ڭىنرالۇئ مامىئ رىداق .ىدېد ىنرهلىمىن رىب هچياتىخ قازۇئ هلېخ اغىچقاس ياتىخ
.ىدىلهنۇشۈچ الىنزۆس نهگېد »رېداك ايىبېر« تهقهپ

 تهخ پۇرۇئ پهچۈك ىنىسىكپۇنوك رېتۇيىپموك ڭىنىچقاس قىلناۋۇز رۇغيۇئ ۇب هدىچىئ اناخقاروس
 ادىنېي ىقىلېھ .ىتتيامنالڭائ زاۋائ رىب چىھ اقشاب نىدىزاۋائ »… قۇرۇت ،قارات« ناقتاۋىقىچ ادناقتاۋىزېي
 ،پىرىقىچ سىئ شاشخوئ اقسىئ ناقتاۋىقىچ نىدنۇخرۇت نىدىنرۇب اسلوب ىچقاس ياتىخ ناغرۇتلوئ
.ىتتياروش يامىتخوت ىنىسىكامات

 ماللوم شاشخوئ هگىزۆئ ادمىتقاۋ كىچىك ماتائ ىنېم ؟هھ ناھاج نهگىملهشڭهت نهگېد همېن ناھاج ۇب«
 هدىققهھ مۈزۆئ ڭىنرالياتىخ ۇب اتپات ۇشۇم نهم ،اسلوب ناقتۇقوئ هچىكپهتكهم ىرۇقوي يهمېد نهمىلىق
 ماسلوب نهگلىب ىنشىتىلشىئ رېتويپموك ۇمنهم كهتكهتلوس ۇۋائ ،ماسلوب نهگلىب ىنىغىلاقتاۋىشىيىد همېن
 ىنرىب نىدىسرهن ۇشۇم اڭام هيىبار مىزىق …نهمىتپامقاب ۇمپۇتۇت ىنىسرهن ۇشۇم هدمۈرمۆئ ۇب اۋوت .…هھ
 نهگېد همېن قهخ ناقھېد ناغىمۇقوئ زىب ....يهھ …مىتېق هچچهن ۇغىدلىق ىنىلىدېج پهد ڭىرېب پىلېئ
- زۆئ مامىئ رىداق ىتتيهد - ».… يهھ زىمنهكىدىنىلىق كهزوب ،زىمنهكىدىلىقېق هدرهي رهھ نهلىب
.پىنىسھۇئ هدىچىئ ىقىلتىجمىج اقتاپ هكتۈكۈس ۇب ،هگىزۆئ

 لاپوق شاشخوئ ۇش هنهي ۇئ .ىدىتخوت پىزېي ىنرهلىمىن رىب قازۇئ هلېخ هگرېتويپموك ىچقاس ىچقاروس
.ىدىلشاب پهگ نهلىب ىزاۋائ

؟هتيېئ ىنىرىلمىسىئ ڭىنڭالاب ىككىئ ناغلاق ىنېق -

.رىداق تاپارائ ىمسىئ ڭىنكىچىك ڭهئ .رىداق ماداس ىمسىئ ڭىنمۇلغوئ ڭوچ -



 ،ىباھاۋ نىدىپېس ىپۈت ىلسهئ نهس .اراق اغڭىرىلمىسىئ ناغلاۋۇيوق اغڭىرىلىلاب !ھاپ - ھاپ -
 ىنۇب ڭىرىلمىسىئ ناغيوق اغڭىرىلىلاب .نهسنهكىئ ىچرورېت ،لاكىدار ،ىچنۈگلۆب يللىم ،تسىمىرتسكېئ
 ڭىنېس .قۇتتهرۈي ياملاتۇت ىنرالرۇسنۇئ ناغلاۋىنىروئ اغنوت يىنىد كهدنهس زىب .ۇتپۇرۇت پالتاپسىئ قهن
 .زىمىشىلقاروس رىب مىريائ هنهي نهلىب نهس ادىسىرغوت ىرىلمىسىئ ڭىنڭىرىلىلاب .نهكھىبهق ڭىتىيانىج
 ڭىنڭىتىيانىج نهس .لىق رارقىئ نهلىب ىقۇلوت ىنڭىتىيانىج رىغېئ نهگزۈكتۆئ مىتېق ۇب نۈگۈب
 نهس .ىتتاتاۋىلېك پىتىزۆك نايۇب نىتقازۇئ ىنېس زىمىرىلكىچتېۋزار ڭىنزىب ؟نهسمهلىب ىنىكىلىمېن
 تهيىلائاپ يىنىد زىسنۇناق پىغىي ىنرالپىلات هگڭۈيۆئ ىسىچېك ،قۇلقۇرۇت ىمامىئ نهكتىكېب ڭىنىللهھهم
 زىمىتىلۆد ڭىنشىنىللۇغۇش نهلىب تهيىلائاپ يىنىد زىسنۇناق هدنۈك ىكنۈگۈب نهس .ڭىدناللۇغۇش نهلىب
 رىب ىسىچېك قادنۇب ڭىنرهلنهس ؟نهسمهلىب ىنىقىلناغىدىلىترات اقشالازاج ىيانىج قادناق هچىيوب يىنۇناق
 نهس ؟همېن ىداز ڭىتىسقهم ىكىدڭىشىنىللۇغۇش نهلىب تهيىلائاپ يىنىد زىسنۇناق ،پىنىلپوت هگرهي
 ڭىنزىب رهگهئ .نهسىشىرېئ هككىلىچڭهك ڭاسلىق قادنۇش !لىق رارقىئ نهلىب قىللىچتسار ىنىممهھ
؟هتيېئ ىنېق .نهسىنىلازاج قىتتاق ڭاسىملىق كهدزىمىنىگېد

 ناغنالغاب نهلىب ازيوك اغىرىلقادلاب ڭىنقۇدنۇروئ رۇموت ناغرۇتلوئ ،پىلىرياق اغىسىقرائ ىلوق ىككىئ
 قارىچ ىرىلىچمات رهت قىچچائ ناقتاۋىقېئ اغىرىلنۇيوب پىقىچ پىچپهت نىدىسىناشېپ ڭىنمامىئ رىداق
 پهگ ڭىنرالىچاگ - ساگ هگىشىك ،كىلزىسنهئ ناغرۇت پىنىلىب نىدىيارىچ ڭىنۇئ .ىتتيارىتلاي ادىرۇن
.ىتتهتىلسهئ ىنتهلاھ رىب ىكىدرهلىقىقهد ناقتاۋرۇدلىب ىنىتىسقهم زۆئ پىلىق تهراشىئ ياملالىق

 پهرتىت ىزاۋائ ڭىنمامىئ رىداق - !؟.…ماسلىق پهگ زىغېئ رىب نهم ،زىڭىسىملوب اپاخ ،ماكۇئ ىچقاس -
.ىتتاقىچ

؟نهسىۈدنهشۈچ قادناق ىنڭىرىلتهيانىج ۇب ناغلىق ڭهزۆئ ،ىنېق هتيېئ -

 ناغلىزېي هدىققهھ رهلرهبمهغيهپ زىب .مىرىلىنىغائ ڭىنېم ىسىممهھ ڭىنرالۇئ .…ناغىملىق تهدابىئ زىب -
 اۇخنىش ىرىگلىئ يائ رىب نهم ىنباتىك ۇئ .قۇتتاتاۋۇقوئ ىنباتىك رىب نهگېد »ايىبنهئ لۇسهسسىق«
.…مىدىئ ناغلاۋىتېس اغيوك 120 نىدىسىناخباتىك

 الىزۆئ ڭىنۇش ،ڭاسلوب ناغۇقوئ پاتىك هدىققهھ رهبمهغيهپ نهس .انام ۇغڭىدلىق رارقىئ ،ىللهب هھ -
 ىنرالپاتىك يىنىد زىسنۇناق ،پۇنۇللۇغۇش نهلىب تهيىلائاپ يىنىد زىسنۇناق پالپوت مهدائ ڭىنېس
.پۇرۇت پىيىجلىھ نهلىب هيانىك ىچقاس ىچقاروس ىدېد - !ۇدمامرۇت پالتاپسىئ ىنڭىغىلناغۇقوئ

 ساملىتېس هدرهي ۇئ اسلوب پاتىك زىسنۇناق .ناغلائ نىدىسىناخباتىك اۇخنىش ىنباتىك ۇئ نهم ... قارىب -
.پىشىرىت اقشىرىقىچ قاشمۇي راب ناكمىئ ىنىزاۋائ مامىئ ىدېد - ؟ماكۇئ ىدىئ

 ىدېد - ؟نهسمهلىب ىنىكىلنهكىئ رهيهق ڭىنرهي ۇب .نهسماتاۋىشىللاكات نهلىب نهم ىخېت نهس -
 هۋ ىدلهك پىلىتېئ اغىدلائ ڭىنمامىئ رىداق اليهمتهگۈت - هتۈگۈت ىنىپېگ ۇئ .پىيىموھ ىچقاس ىچقاروس
 رىب هگىشىك تهلاھ ۇب .ىدىلشاب هكشىپېت هچۇغلاق پىلېت ىتۇپ ىكات هگىسىديهم ،اغىرىلنىقىب ڭىنۇئ
 ىنىشىنۈرۆك رىب ىكىدناقتاۋهلشىچ نهلىب پهزهغ ىنيوق شاۋۇي رىب ناغنالغاب ىرىلقايۇت ڭىنتىئ رىجلاغ
.ىتتهتىلسهئ



* * * * * *

 نىدناغنىلىق نۇقتۇت نۇرۇشوي نىدىپىرهت رالىچقاس تىگىي شهب هللىب نهلىب مامىئ رىداق هچېك ۇش
 زۇي ىسهقهۋ شىلىق نۇقتۇت ۇش هچرهگ .ىدىئ ناقتاپ هكتۈكۈس رۇقڭوچ ىسىللهھهم ڭود كىچىك ،نىيېك
 ىكىلكىرىت ىكاي كۈلۈئ ڭىنىشىدلوي ناخهلىھار ۇمىسلوب نهكتۆئ تىقاۋ هتپهھ چۈئ نىدىرائ ،پىرېب
 ازېي مىتېق هچچهن پهدزىئ ىنىرېئ ڭىنناخهلىھار .ىدىملالائ رهۋهخ رىب قادناق چىھ هدىققهھ
 هچىگىسىمرۈت »شۈرۈشكهت پىلېۋىغىي« كىلىيىھان اتتهھ اغىسىرادىئ ىچقاس كىلىيىھان ،اغىسىناخىچقاس
 قىلراتاق مامىئ رىداق مهدائ رىب چىھ .ىتقىچ پۇلوب شاشخوئ ىسىجىتهن اممهئ ىدلىق هتشۈرۈس پىرېب
.ىدىمرهب رهۋهخ ادىسىرغوت ىكىلنهكىئ هدرهيهق ڭىنىرىلتىگىي هللهھهم ڭود كىچىك

 رىب نهگىملۈتۈك هدىسىلىئائ مامىئ نامسوئ ناغلاق پىنىشاي هدنهكتۆئ يائ مىرېي رىب نىدىرائ اممهئ
 قۇدلهك نىدىسىرادىئ رالشىئ يىللىم هۋ يىنىد كىلىيىھان ىنىرىلزۆئ .ىدرهب زۈي ىسارجام مىسىئ ناديهم
 نوئ رهلمهدائ پوت رىب ،پۇلۇشوق ىقىلشاب ڭىنىزېي هگرىب نهلىب رالرىداك هچناق رىب ناغرۇتشۇنوت پهد
 نهگلهك نهلىب تهمزىخ هدىھالائ هگىسىلىئائ مامىئ نامسوئ ادىقىلھارمهھ ڭىنرهلرهكسهئ هۋ ىچقاس هچچهن
.ىدىئ

 ىمامىئ ڭىنىللهھهم قىباس ناغلاق پۈشۈچ اققايات اساھ هدىدرهد ڭىنىلغوئ نايۇب نىدرهلنۈك ىقنىقېي
 يامرۇت نىدىنروئ هتپهھ ىككىئ ،نايۇب نىدنهگلىتېك پۇتۇت مامىئ رىداق ىلغوئ ڭىنمامىئ نامسوئ
 نىدىنروئ الوت - زائ نايۇب نىدرهلنۈك هچناق رىب ۇب .ىدىئ ناغلاق پىتېي پۇتۇت نۇروئ ،پىرغائ
 زۆئ ،ىتتياللىت پاغراق رۇدىنرهلمىك ،ىتتيالقىچچائ ناسائ پۇلوب سۇچ ىزهجىم اممهئ ۇمىسرۈي پالرىدىم
.ىتتهتېك پهلزۆس الپۇرۇت - پۇرۇت هگىزۆئ -

 هگىچىئ اليوھ پهد - ؟الماتاۋۇرۇت تهمالاس ىرىلزۆئ قادناق ،مامىئ نامسوئ مۇكيهلهئ ۇمالاسسهئ -
 ڭىنىنيوب نىدىكىلزىمېس ڭىنىزۆك -زۈي ،قارراكاپ ىيوب ،قىلشاب ڭالاي نهگلهك پىرىك پۇلوب ىچنىرىب
 قىرىق ،نهگلهك هنىققامقىد ،ناققىچ پىيىپموپ كهدغات ىقىسروق ،ناغىدياملوب ىلىگلىب ىنىغىلقوي - راب
 ،پهلۆي هيىكهت ناغنىقېب هدىتسۇئ تاك ىكىدىتسائ ناۋياشېپ ىنلوق رىداك ۇب ىكىدىسىرىقۇي ڭىنرالشاي
 ،كۈلشۆگ ،چاغلىق مالاس پۇرۇت پىگېئ ىنىشېب اغمامىئ ناقتاي پۇلۇزوس پىنىلشاپناي هدىتسۇئ هپرۆك
.ىدنۇس هكشۈشۈرۆك ىنىرىللوق قامقىد

 نهكتهك پۇتۇت هلىس ؟ماكۇئ ۇغىلپاق پىلېك اققاي ۇب پالقوي ىنزىب نۈگۈب ،شوخ !مالاس مۇكيهلهئهۋ -
 كهتقىم هگىزۆك ڭىنرىداك مامىئ نامسوئ ىدېد -؟ىرىلىسياق رهھ ۇمىلىدلهك پلېئ ىنىرىۋهخ ڭىنمالاب
.پۇرۇت پىلىكىت

 مىسىئ ڭىنىرىلىلاب هرۋهن ڭىنىلىس قاي… اقشىئ ۇش زىب اممهئ ۇدىلوب ۇمكهسېد قادنۇش هھ ،هھ -
 نهگلهك ىلىگىلشىئ تهمزىخ ىۋىيىدىئ هگىرىلنىلېك ڭىنىلىس ،هگىلىس هۋ ىلىغلىق لهھ ىنىسىلىسهم
.رىداك ىتتاتخوت ىنىپېگ پهد - ، .…قۇدىئ



 نىج اغىمسىئ ڭىنمىرىللىرۋهن ڭىنېم ؟پهگ نهگېد هيىدىپ - هيىدىئ ۇئ شىئ همېن هنهي هھ -
 پهگۆي كهتكهپلهچ ىنىرىلپهگ ماكۇئ .زىمرىزاھ اقشالڭائ قهخ ناقھېد زىب اسلوب پهگ ؟اي ۇتپىشىلپاچ
 ىدېد- !؟هھ نىكىدناغلوب ىمىدائ ڭىنھاشىداپ نهگېد هلىس .ىنېق المهمېد قۇچۇئ - قۇچوئ يامرۇتلوئ
.پىرىقىچ قارىرىقۇي ىنىزاۋائ شالرائ هيانىك مامىئ

 قادنۇم شىئ .يهرۈدنهشۈچ هگىلىس نهم ،الىسىمىياك .الىسىمىياك ،اللاق پىنىشاي ىرىلزۆئ ،مامىئ هھ -
 رىب نىتتهسايىس ىشخاي قادنۇشۇم .ىرڭهك ىتىسايىس يىنىد ڭىنزىمىتىمۈكۆھ هۋ هيىتراپ .ۇدىتاۋۇلوب
 پىرىك اغلوي ناماي پىلېق پىنىدلائ نهلىب ىتاقىۋشهت ڭىن »رهلچۈك لىخ چۇئ« رالشاي نادان مىسىق
 غۇلۇئ …ۇدىتاۋىقىچ ىشراق هگزىمىتىسايىس ڭىنزىب ،پىلېۋىنىروئ اقباقىن يىنىد .ۇدىتاۋىتېك
 نىدىسىرادىئ ىچقاس نۇرۇب نۈك هچناق رىب زىب .ۇدىتاۋىلېس تىدھهت هگىكىلرىب نهتهۋ ڭىنزىمىنىتهۋ
 ناماي ىكىدلهئتهچ زىڭىلغوئ .قۇدلائ پۇرۇشپات تالكود سۇسخهم هدىققهھ مامىئ رىداق زىڭىلغوئ
 نهلىب رهلتهيىلائاپ يىنىد زىسنۇناق پالپوت مهدائ ،پىنىدلائ اغىتاقىۋشهت ڭىنرهلچۈك كىلتهيىن
 ۇشۇم هنهي .ىتتيېئ ىنىغىلناقتاۋىلۈرۈشكهت هچىيوب نۇناق ڭىنولېد هگزىب رالۇئ .ۇتپنىللۇغۇش
 لهھ ىسىلىسهم مىسىئ ۇشۇم .ىدلىق پهلهت ىنشىتېۋىترهگزۆئ لاھرهد ىنىرىلمىسىئ ڭىنزىڭىرىللىرۋهن
…ۇدىلىرېب پۇيوق ادنىقېي تاپ الىسىملوب رىغېئ ىتىيانىج ڭىنزىڭىلغوئ ،اسلوب

 قىسسىئ نۇغرۇن هدمۈرمۆئ قىللىي 80 ۇشۇم نهم ؟هھ رهلپهگ نهگېد »چۈك چۇئ« ۇئ ۇمىن ماكۇئ ياۋ -
 كهدرهلىس هۋ ىنرالىچڭادنىموگ ،ىنىتىمۈكۆھ ڭىنزىمىزۆئ نهم .مۈدزۈكتۆئ نىدمىشېب ىنقۇغوس
 ىسرىب هگىيۆئ ڭىنىسرىب ڭىنتهمۈكۆھ رىب چىھ هچىگنۈگۈب ات اممهئ نهمنهگرۆك الوت ىنرالىچڭادنهسۇگ
 ىنىنىكتهك پىلېئ پىلىق نۇقتۇت پهد ىچتهيانىج ىنناخبىھاس ناغلاۋۈتۈك ىننامھېم ،هسلهك اغنامھېم
.پىنىسھۇئ رىغېئ مامىئ ىدېد - ، … مىدنهپهئ نهمنهكىتپهمرۆك

 قۇروي لوي قىنېئ ۇمنىتتهمۈكۆھ هگزىب .نهگلهك پالقوي ىنىرىلزۆئ نهلىب شىئ مىھۇم ۇشۇم نۈگۈب زىب-
 ىرىللۇغوئ ىچنارۇتتوئ .نهكىئ راب هلىسهم رىغېئ ادىرىلمىسىئ ڭىنىرىللىرۋهن تۆت ىئمهج ڭىنىلىس .راب
 ڭىنىلىس ىرىلشۇتڭهت ىنۇئ هتتهيىئمهج رىزاھ .ۇتپۇيوق مىسىئ پهد نىداللىب اغىلغوئ كىچىك ڭهئ
 نهگېد »نىدالنىب نامسوئ« ،المهلىب هلىس .نهكىدياتائ پهد »نىدالنىب نامسوئ« پۇشوق ىنىرىلمىسىئ
 ڭىنىشېۋىتاك رالتسىرورېت ڭوچ ڭهئ ىكىداينۇد ىنهي ۇدىلوب پهگ نهگېد »نىدالنىب اماسوئ« لهد پهگ
 رىزاھ .رالمىسىئ ناغيوق اغىرىلىلاب ڭىنىرىللۇغوئ كىچىك ڭهئ اسلوب ىنىغلاق .پهگ نهگېد ىمسىئ
 هممهھ پىترات نىدىرىلشادقاۋاس ىنۇئ .نهكىئ هيىبار ىمسىئ ڭىنىرىلزىق هرۋهن ناقتاۋۇقوئ هدىرىكچىئ
 رالتسىرورېت ىچ »ناتسىكرۈت يىقرهش« قادنۇم .نهكىدياتائ پهد »رىداق هيىبار« هتتهيىئمهج مهدائ
 پىلېئ تىدھهت رىغېئ هدىشىرۈك شادغوق ىنىقىلمىقۇم ڭىنڭاجنىش ىرىلمىسىئ ڭىنىرىلشاۋىتاك
 شۇرۇتقۇئ كىلتهخ لىزىق سۇسخهم هدىققهھ رالمىسىئ ۇب ادنىقېي زىمىتىمۈكۆھ ىزىكرهم .ۇدىتاۋىلېك
 ىنشۇيوق پىلىق مىسىئ ادىسىرائ رالرۇغيۇئ ىنىرىلمىسىئ ڭىنىرىلتسىرورېت اينۇد قادنۇشۇم ،پىرىقىچ
 پهد تاپارائ اغىلغوئ ىجنهك ،ماداس اغىلغوئ ىجنۇت رىداق ىرىللۇغوئ ىجنهك ،راب هنهي .ىدىلكهچ يىئتهق
 ۇب - ،رۇدرالمىسىئ ىكىتكىلمىزىت نهگنهلكهچ شۇيوق الشاشخوئ ۇمرالمىسىئ ۇب .ۇتپۇيوق رالمىسىئ
 ىنىپېگ ڭىنرىداك ۇب مامىئ ناغىملارۇت پىلىق رىبهس اقشالڭائ هنهي ،نهكچۆئ ىپيهك پالڭائ ىنرهلپهگ
.ىدىلشاب پهگ الپۈزۈئ

 ڭىنمىرىللىرۋهن كهدنهگىمتهي مىنىقتاۋىترات ىنىدرهد ڭىنمۇلغوئ اغمىنېج يهلۆئ ۇب ڭىنېم ىدمهئ -



.پۇرۇت ىنىقىپاق نهلىب پهزهغ مامىئ ىدېد - ؟ىرىلباناج رىداك ۇمكهرېك مىشىترات ۇمىنىدرهد

 ۇدىلوب نهلىب شهڭېك ،تهھىلسهم ،نهلىب ىھلۈس -الاس شىئ هممهھ .سهمهئ قادنۇئ پهگ ۇب ،قوي -
!مۇنۇخائمامىئ الىسىمىياك … ىھ ىھ ،هد

؟هلىس ىچكهمېد لىق همېن ىنېم پىلىق ىنرهلپهگ ۇب اڭام هسىمهئ -

 نىدىلىس ڭىنزىب .ۇدىلىق قۇلروخمهغ اغرالتاز - يىنىد رهۋرهپنهتهۋ تىقاۋ رهھ زىمىتىمۈكۆھ -
 هكتهئاماج زىغېئ ىككىئ رىب ادىزىمان همۈج ىكىدىتپهھ ۇب - يىددائ ىتىياھان زىمىپىلهت ناغىدىتۈك
 كهدنهگېد »نىدالنىب نامسوئ« ،»ماداس« ،»تاپارائ« ،»رىداق هيىبار« قادنۇشۇم پىلىق هيىبرهت
 پىلىق مىسىئ اغىرىلىلاب ناغلۇغوت ىڭېي ،ىنىشىتائ ىنىرىلمىسىئ ڭىنرالتسىرورېت ىكىدىرهللهئتهچ
 زاۋائ پىتكائ اغىقىرىقاچ ڭىنتهمۈكۆھ ڭىنىرىلزۆئ هنهي .… الىسلوب ناغلىق تهۋهد اقشۇسوت ىنشۇيوق
 تىچسهم ىنىرىلكىلنهكتهۋىكتۆي اغرالمىسىئ اقشاب ىنىرىلمىسىئ قادنۇشۇم ڭىنىرىللىرۋهن زۆئ ،پۇشوق
 ناماي قادنۇشۇم اغىرىلىلاب هدزىمىيهۋهت هيىھان ڭىنزىب رىزاھ .زىمىچكهمېد الىسلوب ناقتيېئ هگىتىئاماج
 پىلېئ ىنرالقىلزىسمىقۇم روز هگزىمىتىيىزهۋ ڭىنزىب ۇب .ۇدىراب پىتېك پىيىپۆك رالناغىدىيوق ىنرالمىسىئ
 رالمىسىئ نهگنهلكهچ قادنۇشۇم ىرىلرىداك ڭىنىسىپپۇرۇگ تهمزىخ نهكشۈچ اغرالىزېي رىزاھ .ىدلهك
 ىنرالمىسىئ ناماي قادنۇشۇم ...ۇدىتاۋىلىق قىۋشهت پىرىك هگيۆئ - ۇميۆئ ىنىتاقىۋشهت ىكىلمىزىت
 ڭىنشۇيوق ىنرالمىسىئ قادنۇم اغىرىلىلاب ڭىنناملۇسۇم نىمۆم ،ىشخاي هتتىچسهم هلىس .ۇدىتاۋىترهگزۆئ
 ڭىنىلىس تهئاماج .ۇديالڭائ مهدائ هممهھ ىنىرىلپهگ ڭىنىلېس ،هلىسىلزۆس ىنىكىلسهمهئ پىجاۋ
 قادنۇشۇم هچىيوب زىمىپىلهت ڭىنزىب .ۇدىلىب پهد ارغوت ىنپهگ قادناق رهھ ناققىچ نىدىرىلزىغېئ
 نىدنائ ،قاسلىق مۇلهم هكتهمۈكۆھ ىنىرىلتهمزىخ كىلرهۋرهپنهتهۋ نهكتهسرۆك ڭىنىلىس زىب ،الىسلىق
 - ،.…هھ هھ مۇنۇخائ مامىئ مىدلاق هگىرىلزۆئ شىئ ىدلاق .ىتتالوب لامائ هكشىرېب پۇيوق ىنىرىللۇغوئ
.رىداك ىتتهگۈت ىنىپېگ پهد

 كىتامولپېد رىب پهككهرۇم اممهئ ۇمىسلوب ناقتاۋىنۇلوب هدىيۆئ ڭىنناقھېد رىب رهلزۆس پهگ ۇب اققامىراق
 ماۋاد تۈكۈس كىلمهد رىب ادىقىلىرائ رالىچۇقشانتاق هكتهبھۆس ۇب .ىدىئ ناغلائ نهشور ىنىسۈت
 ۇب ناقتاۋۈزۈكتۆئ پاناس زىت ىتىياھان ادىسىرائ ىرىلقامراب ىنىيىۋسهت ىكىدىلوق ،نىيېك نىدناغلىق
.ىدزۇب ىنقىلتىجمىج ناقتاۋۈرۈس مۈكۆھ پىتېۋىراق رىب ىشكهت اغىپارىتهئ مامىئ تىپىسيوم

 پالۋوت نازرهئ ماتائ كىلتهمھهر ڭىنېم ادرالناماز رىب .ىدلوب نهشور اڭام رهلتهيىن هۋ تهسقهم ،شوخ -
 ناغىملۇغۇت ادغاچ ۇئ هلزۆئ مىكلهب .هدمىسېئ قىنېئ ىكىلنهگلهك پىلېئ الاب اغمىشېب ڭىنمىمسىئ ناغيوق
 ،ىچبالىقنىئ لىسكهئ ڭىمسىئ ڭىنېس رالىچبالىقنىئ الاب ناغلاۋىقات هگلهب لىزىق هگىرىلكهلىب .الىدىغوب
 ىددۇخ .نهكشاشخوئ نهلىب ىنىمسىئ ڭىن »تىدناب نامسوئ« تسىكرۈت ناپ ىچناتسىكرۈت يىقرهش
 پىلىق قىلشادسېھ اق »تىدناب نامسوئ« تسىكرۈت ناپ ڭىنڭىمسىئ كهدنهگېد اڭام رىزاھ هلىس
 ۇب نۈك هچچهن ،پۈرۈديهك قاپلاق زهغهق اغمىشېب ،پهد همېن ڭىتىسقهم نۇرۇشوي ىكىدىشۇلۇيوق
 ناغلىق ىيازاس پۇرۇدڭام پىلېس اغىدلائ ىنېم ادرىلناماخ ،قىلزىتېئ ،ادىرىليوك -اچوك ڭىنزىمىللهھهم
 ڭىنرهلىس ىددۇخ ،ناغيوق اڭام ماتائ ىنمىسىئ ۇب« پىشىچىق مىزغائ اغرالىلاب ىرىخائ .ىدىئ
 قادنۇشۇم اڭام ،سهمهئ ىنېم رهلىس اڭۇش ،كهدناغيوق رالڭاتائ زۆئ ،سهمهئ ىشۇجۋام ىنرالڭىمسىئ
 »…اتقىلرازام هللهھهم ۇۋائ ىرۆگ ڭىنۇئ .رالڭىلىق ىيازاس پىپېت ىنماتائ ناغيوق پۇيوق مىسىئ ىكسهئ



 هكخهرهد نۈك رىب ىنېم ،پالغاب ىنمۇلوق ڭىنېم رالىلاب ىچبالىقنىئ نهلىب ڭىنۇش .نهمىتپاس پهد
 -رۇئ پهد »ىتشۇپ ڭىنرۇسنۇئ ىچبالىقنىئ لىسكهئ« ،»كىچشېموپ« ،»تسىكرۈت ناپ« پۇيوق پىسېئ
 هدىققهھ ىرىلمىسىئ ڭىنمىرىللىرۋهن ڭىنېم نىتاياب ڭىنرهلىس ۇش يهھ .ىدىئ ناغىنيىق پىلىق قامقوت
 ڭىنزىب هنهي پهلىگۆچ »بالىقنىئ تهنيهم« ىكىدىسىناماز ڭىنڭودېزۋام ،پالڭائ ىنرالڭىرىلپهگ ناقتيېئ
 - رهنىلىب ىنىشېب مامىئ ىدېد - ، …مىدلاق پاليوئ پهد ۇدىمنهگلهك پىتېي اتياق هگزىمىللهھهم
.هتتهپايىق رىب نىكمهت پۇرۇت پىتىشڭىل اغىدلائ سهمنىلىب

 ىتىيانىج نهگزۈكتۆئ ىرىللۇغوئ .ۇديامشاراي اغناماز ىرىلپهگ هيانىك ۇب ڭىنىلىس ،مۇنۇخائ مامىئ -
 نازرهئ هلىس ىنىرىلمىسىئ ناماي ۇش ڭىنىرىلىرۋهن .الىستۇت نادبوئ هدىرىلسهئ ىنۇب ،هدىمرۈت نۈچۈئ
 ناغىدياملوب پىترات شاب هدىلىسهم ۇب ڭىنىلىس .الىسىمراقىچ نىدىرىللىسېئ مهھ ىنىرىلقىلناغيوق پالۋوت
 مهدراي هگىلىس زىب .هلىسهم رىغېئ ىتىياھان هلىسهم ۇب ىكىدىلىئائ ڭىنرهلىس .راب ىرىلتهيىلۇئسهم
 اغىنۇقلود شۇرۇق ازېي ىڭېي ،ىلىكترهگزۆئ ىنرالڭىرىلشاراق زۆك انوك ،اتاخ ڭىنرهلىس ،ىلىغلىق
 زىمىشىتىسرۆك ڭىنزىب .اليامترات نايىز الىسلىق لۇبوق ىنزىمىپىلكهت ڭىنزىب .قۇدلهك ىلىغرۇتشالسام
 ىنقىلمامىئ ۇمىرىللۇغوئ .زىمىلىق كىلتهلاپاك زىب هگشىلىرېب پۇلۇيوق ڭىنىرىللۇغوئ الىسلىق هچىيوب
 پىشىليوئ قارىشخاي ىنزىمىپىلكهت .قۇدلهك پالقوي ىنىلىس نهتىيالائ زىب اڭۇش .ۇديالالاق پالقاس
 ڭىنزىب هدىچىئ تهلھۆم ۇش رهگهئ .زىمىرېب تهلھۆم هتپهھ رىب نۈچۈئ شىلىق ىنشىئ ۇب هگىلىس .الراقاب
 نىدزىب .زىمياملاشىلرائ اغىرىلشىئ ڭىنىلىس زىب ادغاچ ۇئ ،النهكىدياملىق شىئ هچىيوب زىمىپىلكهت
 ڭىنىرىلنۇروئ شىلىق ارجىئ ىننۇناق ىرىلرىدقهت ڭىنىلىس اسلوب قادنۇش رهگهئ ،اليهگىمىجنهر
 ىنىپېگ رىداك ىدېد - ،زىمىپېگ ىقرىخائ ڭهئ ناقتيېئ هگىلىس ڭىنزىب ۇب .ۇدىتېك پۈتۆئ اغىشۇرۇقشاب
.پىشىرىت اقشىلىق نىكسهك راب ناكمىئ

 نامسوئ الپۈسۈئ ىرىلزۆئ رالنامھېم نهگىملۈتۈك ۇب .ىدىملوب ۇمرالشىشىلشوخ هۋ رالپۇللهكهت هدرهي ۇب
.ىتشىتېك پىتياق قادنۇش هنهي اسلوب نهگلهك قادناق هگىيۆئ ڭىنمامىئ

.ىدلهك پىقىچ نىدىچىئ يۆئ مىۋۈب اسىنىريهخ ىلايائ ڭىنمامىئ نامسوئ

 مىتتاتاۋالرىزاھ قامات اغرالۇئ نهلىب رهلنىلېك نهم ؟ۇغىتپىتياق الزىت هچنۇش رالنامھېم نهگلهك ياۋ -
.اليامرۇشوي ىنىقىلناريهھ ىدېد - ،ۇمسهمهئ

 اسلوب زىت هچناق نىدزىمىغۇسوب لالاھ ۇب ڭىنرالقۇلخهم ىكىدىتىپايىق ناملۇسۇم ،ڭىنرهلمهدائ قادنۇب -
 پۇرۇت پالىس ىنىلىقاس مامىئ ىدېد - !مىچانشۇق شىئ قىلباۋاس هگزىب ىنىغلاقوي زىت هچنۇش
.نهلىب كىلنىكمهت

 ادزاۋائ سهپ هگىزۆئ - زۆئ چهگزۈكتۆئ نىدىسىرائ ىرىلقامراب يامىتخوت ىنىيىۋسهت مامىئ نامسوئ
…ىتتيالرىچىپ

 ۇب !نهسياغلىق تازائ ىنرلناملۇسۇم زىب نىدىمۇلۇز ڭىنرالرىپاك ۇشۇم !مىراگىدرهۋرهپ ىچۇقتاراي ھېئ«
 هۋ نهتهۋ ىشراق اغىمۇلۇز ڭىنرالرىپاك …نهسياغىلقاس نىدىقىلىچناريهۋ ڭىنرالرىپاك ىنىنىتهۋ ناملۇسۇم
 ىنىلېم هۋ ناج نۈچۇئ لهئ !نهسياغلىق تهننهج ىنىھور ڭىنزىمىرىلنالغوئ ناغلوب تىھېش ادىلوي نامىئ



 سۋهدرىف اغىقىلاينۇد ۇئ ڭىنرۇتاب نامسوئ ىقىلېھ هنهي ،ڭىنزىمىرىلقۇلۇئ قىلراب ناغلىق مىدقهت
 ناغلىق پهلىت مهدراي نىدنهس ڭىنرالمۇلزهم زىجائ ،ڭىنرهلنىمىئوم ۇش !نهسياغلىق اتائ ناكام تهننهج
 كىلپهرهش ۇب ناقتاۋۇروق ۇمنىتشاتائ ىنىمسىئ رالرىپاك ..…نهسياغلىق لۇبوق ىنىرىلاجىتلىئ - ائۇد
 .نهسياغرۇدلۇتۇق نىدىمۇلۇز ڭىنرالرىپاك ۇب ىنمۇلغوئ …نهسياغلىق نامائ ىن »رىداق هيىبار« مىسىئ
 …اللۇرۇپغهتسهئ …نىمائ !نهسياغىلقاس ادىھاناپ زۆئ ىنىرىلمىسىئ ناملۇسۇم ڭىنمىرىللىرۋهن
» …اللۇرۇپغهتسهئ

 رىب هلېخ پهد ۇدىنرهلىمېن هنهي هگىزۆئ -زۆئ پۇرۇت پىتىشڭىل اغىدلائ ىنىشېب يامىتخوت مامىئ
 ىنىشىشېئ هگلهمهئ ڭىنىرىلنامرائ - ۇزرائ قىلراب ىكىدىتاياھ مىكلهب مامىئ .ىتتهتېك پالرىچىپ هچىقتىقاۋ
 اغىتسائ ىنىۋياشېپ ڭىنىليوھ .كهرېك استاۋۇقوئ رهلتهيائ پهلىت نىدھاللائ قىلىقرائ ىرىلائۇد ۇشۇم
 شهكڭهت اغىرىلائۇد ناقتاۋۇقوئ پىشڭىغ ڭىنمامىئ ىددۇخ چاغىلراق پۈج رىب ناغىساي اۋۇئ نىدىڭېي
.ىتتيارياس قۇلڭۇم ادمىتىر لىخ رىب كهدناغلىق

 نىدنهكتهك پىتياق پىلىق تهرايىز هدىھالائ ىنمامىئ نامسوئ رالرىداك نهگلهك نىدىزېي هۋ هيىھان
 رىب ادلوي اپوت ڭىنىسىللهھهم ڭود كىچىك هتشۈچ ىنۈك رىب نهكتۆئ هتپهھ رىب لهد نىدىرائ ،نىيېك
 اغىدلائ ىسىليوھ ڭىنمامىئ لۇدۇئ هۋ ىدلهك نهلىب هۋيهھ پىرىقىچ ناروب نىدىسىقرائ ىسىنىشام ىچقاس
 لوي رالنازوت - ڭاچ نهگلۈرۈتۆك ىخېت يهمتۆئ تىقاۋ پۆك هچنائ نىدىرائ .ىدىتخوت پىلېك
 هكشىتېك پىشىڭىس يهلنۈتۈپ اغىسرائ ىرىلقامرۇپوي ڭىنىرىلخهرهد همجۈئ هۋ كهرېت ىكىدىرىليوب
 ىكىدىللهھهم پىرىقىچ رالنازوت ڭاچ شاشخوئ نىدىسىقرائ هنهي انىشام ىقىلېھ هتتىيهپ رىب نهگىمرۈگلۈئ
 ،پىلېك كهدناروب ۇشهئ رهلمهدائ نۇغرۇن ىكىدىللهھهم اممهئ .ىدلوب پىياغ الزىت نىدىزۆك ڭىنرهلىشىك
 - ىزهۋ ،ناغىدىتۇقوئ زامان ىنۈك رهھ هگىرىلزۆئ هدىچىئ ڭىنىسىنىشام ىچقاس ناقتياق كهدنۇيۇق
 هگىمرۈت لۇدۇئ ادلاھ ناغنىلېس ازيوك اغىلۇق ڭىنمامىئ كىلتهنايىد ،كىلتهمرۆھ ناغىدىلىق تهھىسهن
.ىتتيهمرۈتلهك ۇمىغىلايىخ ىنىغىلناقتاۋىلىتېك پىلېئ
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