
 

 

  الي قهلئه پاجىئهسى

  )چۆچهك(

  )مهرۋايىت(مۇھهممهتتۇرسۇن 

  

  زۇلھامىي: ئېلكىتاب ئىشلىگۈچى 

  

الي ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، الي ئۈستهلگه ئېڭىشىۋالغان الي شائىرنىڭ قولىدىكى 

  .....الي قهلهم

الي چىراقنىڭ يورۇقىدا بهتلىرى سانىۋالغۇدهكال ئاز ۋه كونىرىغان بىر الي 

  ...دهپتهر

 دېرىزه تهكچىسىدىن سىرتقا قاراۋاتقان الي مۈشۈك، الي تورۇستىكى الي

  ...باچكىسىغا دان يېگۈزۈۋاتقان الي كهپتهر

الي سېپىل ئۈستىدىن الي قېلىچتا كېسىلگهن الي ئاشىقنىڭ دۇمىالپ چۈشكهن 

  ...الي بېشى

بىزلهرگه الي ئوردىدىن تاراپ، الي پادىشاھنىڭ ئېغىزىدىن الي شهھهرنىڭ الي 

قرالىرىغا يهتكهن بۇ قىسسه، الي ئاشىقنىڭ مهشۈقى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بېشىنى پۇ

  ... الي قېلىچقا تۇتۇپ بهرگهن مۇشۇ سهھهردىن باشالنغان

**********************************  

الي كارىۋاتتا ئۇخالۋاتقان الي ئادهم، ئۇنىڭ ئاجىزغىنه سوقۇۋاتقان الي 

چىلهر ئارىسىدا پهرۋاز ئهيلهۋاتقان الي يۈرىكى، الي گۈلزارلىق ۋه الي تهك



 

 

قاناتلىك كېپىنهك، الي چاڭگىدا تۇخۇم باسقان الي قاغىنىڭ مايماق الي 

سۆگىتى، سۆگهت يېنىدىكى الي ئۆستهڭده ئويناۋاتقان الي باال بۇ سهھهرنىڭ 

شاھىدى ئىدى، يېراقتىن كۆرۈنگهن الي سېپىلدىكى الي قىلىچلىق ياساۋۇلالر 

د كۆتۈرگهن الي تهخىتتىكى الي تاجىلىق پادىشاھ ئۈچۈن الي ئوردىدا قه

تهنلىرىنى پىدا ئهيلهپ ئۈشبۇ اليدىن پۈتكهن شهھهرنىڭ الي قهلئهسىنى -جان

كۈندۈز ئۆزىنى -الي شهھهرنىڭ پۇقرالىرى ئۈچۈن كېچهيۇ. قوغدىماقتا ئىدى

ىقالرنى تاالنتل-قهلهمدارالرنى، قابىل-بېغىشلىغان شاھ بولسا، ئهتراپىغا ئهلهمدار

توپال، ئۆز سهلتهنىتىنىڭ كهلگۈسىنى تېخىمۇ ئىستىقبالغا ئىگه قىلىش ئۈچۈن 

الي ئوردىدىكى اليدىن پۈتكهن گۈلزارلىقتا   .كۈچ چىقىرىپ، تهر تۆكمهكته ئىدى

تا الي قوياش كۆتۈرۈلگهندىن تارتىپ الي ھىالل ئۆزىنى كۆرسهتكۈچه مىھنهت 

ادىتى بويىچه اليدىن پۈتكهن ئهڭ قىلىدىغان الي باغۋهن بۈگۈن سهھهرمۇ ئ

خۇشپۇراق گۈللىرىدىن گۈلدهسته ياساپ، الي ھوجرىدىكى اليدىن پۈتكهن 

تۆشهكته تاتلىق ئۇخالۋاتقان الي مهلىكىنىڭ دىدهكلىرىگه تاپشۇرۇش ئۈچۈن 

  . ئېلىپ ماڭدى

الي شهھهرنىڭ ئادىللىقتا نامى بار الي پادىشاھىنىڭ ئهركه مهلىكىسى الي 

ېرىنىپ تۇردى ۋه الي دېدهكلىرىنىڭ قوللىرىغا سۇ بېرىشى بىلهن تۆشىكىدىن ئ

كۆزلىرىنى يۇيۇپ، الي دېرىزه تۈۋىگه راسالنغان داستىخانغا ئولتۇردى، ئۆز -يۈز

قهلئهسىدىكى اليدىن پۈتكهن مهيدانالرغا، الي سېپىلالردىكى الي قېلىچلىق 

هرى بىلهن گۈللهرنى زهبهردهس ياساۋۇلالرغا، الي گۈلزارلىقتىكى ھهربىرتامچه ت

سۇغۇرۇۋاتقان باغۋهنگه قارىدى، الي دېدهكلهر ھازىرلىغان داستىخانغا 

ئىزىلهڭگۈلۈك بىلهن قول سۇندى، ئهتراپىدا پايپىتهك بولۇۋاتقانالر ۋه الي 

تۆشهك يېنىدىكى الي جاھازىغا قويۇلغان رهڭگارهڭ الي گۈللهر، سهلتهنهتلىك 



 

 

  . گه تېخى كهملىك قىالتتىالي خاندانلىقى مهلىكىنىڭ شۆھرىتى

الي شهھهرنىڭ چىڭقى چۈشى، الي ئۆستهڭنىڭ الي سۇلىرى تېنچلىق ئىلكىده 

ئېقىۋاتىدۇ، الي شهھهرنىڭ الي پۇقرالىرى الي ئىمارهتلهرده، الي كوچىالردا ۋه 

الي خاندانلىقى ۋه . اليدىن پۈتكهن بۇ دۇنياسىدا خاتىرجهم تىرىكلىكى بىلهن

تهر تۆكۈپ ئىشلىگهن الي پادىشاھ ئۆز ئوردىسى ئۈستىگه الي پۇقرالىرى ئۈچۈن 

تىكلهنگهن الي قۇياشنىڭ تهپتىدىن ئىسسىدى ۋه ئارامخانىسغا كىرىپ 

يانپاشلىدى، سالقىن ۋه ئارامبهخىش خانىسىده تاتلىق پۇشۇلداپ ئۇيقۇغا 

الي پادىشاھ شۇنداق چۈش كۆردى، چۈشىده ئۇنىڭ قوينىدىن قىپقىزىل . كهتتى

 سۇغۇرۇلۇپ چىقارمىش، ئاچىماق تىللىرىنى كۇشۇلدىتىپ پادىشاھنىڭ بىر يىالن

بهدىنىگه چىرمىشارمىش، ئاندىن، پادىشاھنىڭ قوينىغا پاتقان بۇ يىالن 

بارا يوغىناپ ۋه ئۇزىراپ شاھ قهسرىنىڭ ئهتراپىنى چۆرىدهپ تۇرغان الي -بارا

پۇقراالرنى قورشارمىش، پۇقراالر ساراسىمىگه چۈشۈپ پادىشاھقا 

! ئىي پۇقرالىرىم، قورقماڭالر: ھهيران قارااشقاندا، پادىشاھ ئېيتتىلهركى-هيرانھ

بۇ يىالن قوينۇمدىن !!! ئالالھ ئۈستۈڭالردىدۇر، شاھىڭالر ھهم سىلهر بىلهندۇر

  ... تهشۋىش ئهيلىمىگهيسىلهر! چۈشكهندۇر، سىلهرگه ھىچ ئازار يهتكۈزمهيدۇ

، قىزىل يىالن ئهمدىلىكته لېكىن پادىشاھنىڭ سۆزى ئېغىزىدا قاالرمىش

ئېغىزلىرىدىن قىپقىزىل قان تامغان قىزىل ئهجدهرھاغا ئايلىنارمىش ۋه بىر 

ھهمله بىلهن پۇقراالرنى بهدىنى بىلهن سىقىشقا باشالرمىش، پادىشاھ قاتتىق 

  !!!پۇقرالىرىم مېنىڭ جېنىمدۇر!!! تارت قولۇڭنى ئىي بهچچىغهر: توۋالرمىش

هجدهرھا شاھنىڭ ئوڭ تهرىپىده قىلىچ تۇتۇپ شاھنىڭ سۆزى بىلهن تهڭ ئ

شاھنى قوغداۋاتقان الي ياساۋۇلنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا ئاتارمىش، كۆك قهھرىگه 

ئۆرلهپ يهرگه قايتا چۈشۈۋاتقان ياساۋۇلنى كۆرگهن شاھ ياساۋۇلنى تۇتۇۋىلىش 



 

 

ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتارمىش، ئهمما ئۈلگۈرهلمهسمىش، يهرگه چۈشۈپ كۇكۇم تالقان 

ان ياساۋۇلدىن چاچرىغان قان پادىشاھنىڭ يۈزىنى بويارمىش، خهلق بولغ

پادىشاھقا غهزهپ كۆزلىرىنى تىكهرمىش، بۇندىن قاتتىن غهزهپكه تولغان شاھ، 

الي زۇلپىقارىنى ئوينىتىپ بىر قېلىچ بىلهن شۇنچه زور ئهجدهرھانىڭ بېشىنى 

هلىكىگه تهندىن جۇدا قىالرمىش، يهرگه يىقىلغان ئهجدهرھا بىردىنال م

  ...ئايلىنارمىش

ھهيھات، چۈش مۇشۇ يهرگه كهلگهنده پادىشاھ چۈچۈپ ئويغاندى، قانداقتۇر 

كۆڭۈلسىزلىك ۋه ناخۇش تۇيغۇالر بىلهن تهخت بارگاھىغا كۆچتى، يهنه شۇ 

كۈن ئۆزىنى الي . اليدىن پۈتكهن شهھهرنىڭ، الي پۇقراالرنىڭ غېمىگه چۆكتى

ۆزىنى كۆرسهتكهنده، ئاندىن ئارام تاپتى ۋه تاغ كهينىگه مۈكتۈرۈپ الي ھىالل ئ

مهلىكىسىنى كۆرگىلى مهلىكىنىڭ خانهسىگه كىردى، ئۇخالپ ياتقان مهلىكىنىڭ 

پىشانىسىدىن سۆيدى، ئهمما كۈندۈزى كۆرگهن چۈشى يادىغا چۈشۈپ، قاتتىق 

  . ئهنسىزلىك ۋه يېقىمسىزلىق ئىچىده ئۆز ھوجرىسى تامان ئهتتى

ىننىڭ الي قۇببه ئۇستىدىن ئاڭالنغان مۇڭلۇق تاڭ سهھهرده الي مۇئهزز

ئهزانلىرى الي شهھهرنىڭ كۆكىنى گۈلگه پۈركىدى، توغرا، قۇياشقا ئهڭ يېقىن 

رىزالىقى، جهننهت -جاي مهسچىتنىڭ قۇببىسى ئىدى، رهببىنىڭ رازى

ئارمانلىرىنى كۆڭلىگه پۈككهن الي پۇقراالر مۇزدهك الي سۇالردا جىسمىنى 

لهر تامان يۈرمهكته ئىدى، تاتلىق ئۇيقۇدا ياتقان مهلىكىنىڭ پاكالپ الي مهسچىت

تارام كۆز ياشالر بىلهن ئۆز -ئاتىسى شۇ چاغدا مۇڭلۇق دۇئاالر ۋه تارام

ئاسمان . پۇقرالىرىغا خاتىرجهملىك، سهلتهنىتىگه ئاسايىشلىق تىلهۋاتاتتى-ئاۋام

 شاھ ھهم ئۆز شاھى قۇياش ئۆز خانهسىدىن چېقىپ كۆك تهختىده قارار تاپقاندا،

  . تهختىده ھازىر بولدى



 

 

الي ساقاللىرى مهيدىسىگه چۈشكهن، الي خاندانلىق ئۈچۈن خىزمهت قىلىپ 

كۆزلىرى تورلىشىپ، بهللىرى ئېگىلگهن باش ۋهزى ئېھتىرام ئىلكىده شاھقا سۆز 

  :باشلىدى

ئالالھتىن ساڭا زىياده سهلتهنهت تىلهيمهن شاھىم، سۆزلىشىمگه -

  ئىجازهتمىكىن؟ 

  ېنى سۆزله خاندانلىقىمنىڭ كۆز نۇرى؟ نېمه ياخشى سۆزلىرىڭ بار؟ق-

ساڭا مهلۇم بولسۇنكى، شهھهرنىڭ الي رهستىسىدىكى تۇل خوتۇننىڭ ئوغلى -

بۈگۈن ساڭا ئۆز ئىختىيار ۋه رازىلىقى بىلهن ياساۋۇل بولغىلى كهپتۇ، سېنىڭ 

تۈپ بوسۇغاڭنى سۆيۈپ، خىزمهت كهمىرىڭنى باغلىماق ئۈچۈن ئىجازهت كۈ

  !تۇرۇپتۇ، لهۋزىڭنى ئايىمىساڭ، يېگىت ھهم خهۋهر ئالسا

ئىجازهت -قېنى ئىجازهت، كىرسۇن شۇ ئاپتاپ يۈز يېگىت، نهزىرىمدىن ئۆتكهي-

بهردى ئهلهم ۋه قهلهمده ماھارهتكه يهتكهنلهرنى ئهل خىزمىتىگه قويۇپ ساۋاب 

  . تېپىشنى كۆزلهيدىغان شاھ

رىدىغان، يۈسۈف تهلئهت بىر يېگىت ئوردا ئول زامان يۈزلىرىدىن نۇر چاقناپ تۇ

بوسۇغىسىنى سۆيدى ۋه تهخىت ئاستىغا كېلىپ، تازىم بهجا كهلتۈرۈپ 

  .سۆزلىدى

  

ئالالھنىڭ ساڭا بهرگهن دۆلىتىنى توغرا تۇتۇپ، بىزلهرگه باشپاناھ ! ئىي شاھىم-

شۇل سهۋهب ساڭا خىزمهت قىلماقنى ! بولۇپ، ئۈشبۇ الي شهھهرنى بهرپا ئهتتىڭ

 تارتىپ بۇيان كهلدىم، بىلمىدىم ئىي خۇش تهلئهت شاھ، خىزمىتىڭگه دىل

  قوبۇل كۆرهرسهنمۇ؟

  قېنى، ئېيتقىن، نېمه ئارتۇقچىلىقىڭ بار؟ -



 

 

لۇتفىي ئهيلىسهڭ ! يا بىلهن ئوق مېنىڭ قېنىمدۇر، شهمشهر مېنىڭ جېنىمدۇر-

گهن ئهي شاھ، ساڭا ماھارىتىمنى كۆرسهتسهم، ئارمىنىم يوق ئىدى، ئالالھ سۆي

  . سهندهك بىر شاھنىڭ دۆلىتى ئاستىدا خهلقىم ئۈچۈن جان بهرسهم

شاھ سورۇن ھازىرالشقا ئىجازهت بهردى، ئهمما يېگىتنى بىر يهرلهرده 

كۆرگهندهك قىالتتى، سورۇن ھازىر بولدى، يېگىت ماھارىتىنى شۇنداق 

اھقا كۆرسهتتىكى، ئالالھ الي شهھهرنى ئاپىرىده قىلىپ، خاندانلىقنى الي پادىش

تۇتقۇزغاندىن تا ھازىرغا قهدهر بۇ كهبىي شىرمهتنى ھىچكىم كۆرمىگهن ئىدى، 

ئۇنىڭ ئاتقان ئوقى قىلنى ئوتتۇرىدىن بۆلهتتى، ئويناتقان شهمشىرى قۇياشنى 

ھهم چۈچىتهتتى، شاھنىڭ خاس ياساۋۇللىرىنى ئاتتىن يۇلۇۋىلىپ ئاتقانلىرىدا 

يېگىت . پ بارمىقىنى چىشلىدىشاھمۇ ھهم ھهيرانلىق چىشلىرى بىلهن تهئهججۇ

ئېتىنى شۇنداق چاپتۇرۇپ، شۇنداق ئىلىشاتتىكى، بۇ ئهگهر ياۋ بىلهن بولغان 

جهڭ بولغان بولسا، بۇ يېگىتنىڭ نهرىسىدىن ياۋ قوشۇنىدا ھۇشىنى يوقاتمىغان 

شۇنداق قىلىپ يېگىت شاھنىڭ خىزمىتىده قالدى، ھهمده . ئهر قالمايتتى

  . ۇن ئېلىپ، شاھنىڭ خاس ياساۋۇللىرىدىن بولدىشاھنىڭ ئوڭ تهرىپىدىن ئور

ئۇل دهقىقىده الي شهھهرنىڭ گۈليۈزلۈكلىرى بۇ سورۇننى تاماشا قىلىۋاتقاندا، 

الي خانىسىدىكى الي دېرىزىدىن قاراۋاتقان مهلىكىمۇ ھهم مۇستهسنا ئهمهس 

ئىدى، ئهمما بۇنچه باھادىرلىق مهلىكىنى ھهيران ئهتمىدى، تهئهججۇپ 

 كۆڭۈل قهسرىده ئۇچۇرالمىدى، چۈنكى مهلىكه ئالدىدا بۇالر قۇشلىرىنى

! مهلىكىنىڭ نهزىرىده بۇ بىر ئهخمهق ياساۋۇل خاالس. ھىچنىمه ئهمهس ئىدى

خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلمىسا نېمه بوالتتى؟ ئهنه، الي شهھهرنىڭ پۇقرالىرى 

الي ياشاۋاتمامدۇ؟ الي ئىمارهتلهرده ياشايدۇ، الي كوچىالردا يۈرۈشىدۇ، 

سېتىق قىلىشىدۇ، نه بىر ياساۋۇلغا ئىھتىياجلىق؟ مهلىكىنىڭ -رهستىلهرده سودا



 

 

نهزىرىده بۇنداق كىشىلهر پهقهت شاھتىن نهپ ئېلىش ئۈچۈنال كېلهتتى 

ئۇنداقالرنى قوغالپ -دهيتتى مهلىكه-دادامنىڭ ئورنىدا مهن بولسامچۇ كاشكى«

ېلىپ جاۋاھىرالرنى چىقىراتتىم، ياكى كۈچىگه يارىشا ئېغىر ئىشالرغا س

، شۇنداق، بۇ مهلىكه ئىدى، الي پادىشاھنىڭ سهلتهنهتلىك الي »قازدۇراتىم

خاندانلىقى سايىسىدا چوڭ بولغان مهلىكه ئۈچۈن ھهممه نهرسه تهبىيال بولۇشى 

الي پادىشاھنىڭ سهلتهنىتى مهلىكه ئۈچۈن ئىدى، الي شهھهرنىڭ . كېرهك ئىدى

قىالتتى، الي سېپىلدىكى الي قېلىچلىق پۇقرالىرى مهلىكه ئۈچۈن خىزمهت 

ئهسكهرلهر مهلىكىنى قوغدايتتى، الي شهھهرنىڭ جاۋاھىراتلىرى، 

زىننهتلىرى ھهم مهلىكىنىڭ ئىدى، چۈنكى ئۇ مهلىكه، شۇنچه سهلتهنهت -زىبۇ

سايىسىدا ياشىغانىكهن، ئۇالر بولمىسا قانداق بولىدۇ؟ الي شهھهرنىڭ قۇياشى 

ى، الي شهھهرنىڭ يۇلتۇزلىرى مهلىكه ئۈچۈن كۆز مهلىكه ئۈچۈن نۇر چاچاتت

. تولۇنلىرى مهلىكه ئۈچۈن پاراليتتى-قىساتتى، الي شهھهرنىڭ ھىالل

كهلگۈسىده بۇ سهلتهنهتلهر مهلىكىگه قاالتتى، تېخى بىرهر شاھزادىگه ياتلىق 

بولسا، شاھزادىنىڭ شهھرىنى ھهم الي سهلتهنىتىگه ئۆتكۈزۈۋاالتتى، مانا بۇ الي 

  . ىنىڭ بۈيۈك ئارزۇلىرى ئىدىمهلىك

شۇ كۈنلهرده شاھنىڭ ھوزۇرىغا مهلىكىسىنى ئۆزىنىڭ شاھزادىسىگه سورىتىپ، 

مايمۇنالردىن تۆرهلگهن تائىپىدىن قۇرۇلغان تاش شهھهرنىڭ پادىشاھى ئهلچى 

ئهۋهتتى، بۇالر نه ئهقىده، نه ئىتىقادنى بىلمهيدىغان بولۇپ، ئۇزۇندىن بۇيان 

قورقۇپ ئۆزلىرىنى ناھايىتىمۇ يوغان بىر تاش سىپىل ئىچىگه الي خاندانلىقىدىن 

شاھ بۇنى ئاڭالپ كهسكىن . سوالپ ياشايتتى، ۋه تاش شهھهر دهپ ئاتىالتتى

  :رهت قىلدى ۋه ئېيتتىكى

  



 

 

بولمىغاندا ئىدى، » ئهلچىگه ئۆلۈم يوق«كونىالر ئېيتقانكىم ! ئىي ئهلچىلهر-

تىڭ، شاھىڭىزغا ئىيتىڭ، سىزلهر قاي! باشلىرىڭىز مۆرىلىڭىزده تۇرماس ئىدى

كىم؟ بىزلهرچۇ؟ بىزلهر ئالالھنىڭ بهندىلىرىمىز، ئالالھقا قۇلدۇرمىز، سىزلهر 

ئاسىيدۇرسىز، ئالالھنى تونۇمىغانالدىندۇرسىز، بىزلهر ئالالھقا زارلىنىپ، 

ئالالھتىن تىلهپ، ئالالھنىڭ بهرگهنلىرىگه شۈكرانىلهر ئېيتقۇچىالرمىز، سىزلهر 

شاھىڭىزغا ئېيتىڭ، . نى ۋه ياراتقاننى بىلمهيدىغان غاپىلدۇرسىزلهريارالغىنى

  !!!سىزلهرگه قىز بهرمهك بىزلهرگه نادۇرۇس ھهم ئۆزلىرىمىزگه نۇمۇس

الي ئهلچىلهر شاھ ئوردىسىدىن كهينىچه مېڭىپ چىقىپ كهتتى، ھهمده مايمۇنالر 

ا يهتتى، دىيارىغا قاراپ ئات سالدى، ئهمما بۇ گهپلهر مهلىكىنىڭ قۇلىقىغ

مهلىكىنىڭ بۈيۈك ئارزۇلىرىنىڭ بىرى ئاشۇنداق سهلتهنهت ساھىبىغا ياتلىق 

بولۇش تۇرسا، ئاتىسى نېمىشقا رهت قىلىدۇ؟ مهلىكه تهئهججۇپ ئىلكىگه 

ئاتىسىغا شىكايهت ئهيلهش ئۈچۈن قۇياش كۆك تهختىنى ھىاللغا بوشاتقاندا 

نى زاھىر ئهتتى، بۇ چاغدا خانىسىدىن چىقتى ھهمده ئاتىسىنىڭ ئارامگاھىدا ئۆزى

شاھ بىر كۈنلۈك رىيازهتتىن چارچىغان تهنلىرىگه روخسهت بېرىپ، ھېلىقى 

  :يېگىت بىلهن سۆھبهتته ئىدى، مهلىكه شاھقا ساالم كهلتۈردى ۋه ئېيتتى

  .ئېي ئاتا، شىكايىتىم بار، قوبۇل ئهتسىڭىز-

اڭا شىكايهت يۈرىكىمنىڭ پارچىسى، نهدهرد سىزنى م! قېنى سۆزلهڭ رهيھانىم-

  قىلدۇردى؟

ئارزۇيىڭىز ۋه ھهۋىسىڭىز ئۆز سهلتهنىتىڭىزنى كۈچهيتىش، پۇقراالرغا -

ئهمما نهئۈچۈن سهلتهنهتنى . خاتىرجهملىك ۋه ئاسايىشلىق ياغدۇرۇشتۇر

  كېڭهيتىدىغان پۇرسهتنى قولدىن بېرىسىزكىن؟

  :شاھ مهقسهتنى چۈشهندى ۋه سۆز ئاچتى



 

 

زىڭىزنى چۈشهندىم، بىلىڭكى مهلىكهم، بۇ سۆ! كېلىڭ رهيھانىم، ئولتۇرۇڭ-

سىزنى ۋه مېنى ياراتقان رهببىمىزگه ئاسىي بولۇپ، يات ! خۇدالىق ئالهمدۇر

تائىپىلهرگه سىزنى بېرىش چوڭ گۇناھ ھهمده ئالالھقا ئاسىيلىق، 

. سهلتهنهتىمىزگه نۇمۇس داغدۇر، شۇل سهۋهب ئۇالرنى قوغلىغىنىم دۇرۇستۇر

هرگهن خهلق ۋه زېمىن ئهلۋهتته مۇھىمدۇر، ئهمما ئهڭ ئالالھ بىزگه ئامانهت ب

مۇھىمى ئالالھنىڭ رازىلىقى ۋه ئىتىقادىمىزدۇر، شاھلىق تهختىدىن گادايلىق 

  . رىزامهنكى، ئالالھقا ئاسىي بواللمايمهن قىزىم-كوچىسىغا رازى

لېكىن ئاتا، سهلتهنهت ئالالھ سىزگه سوۋغات قىلغان دۇنيادۇر، ئۇنى -

م مۇھىمدۇر، ئهجهبا ئاشۇ سهلتهنهتنى بىزگه قوشۇۋالساق قهدىرلىمهك ھه

  ياراقۇچىمىز ھهم بىزدىن رازى بوالر ئىدى؟

ياق قىزىم، گېپىم ئوچۇقتۇر، ئهقىده ۋه ئىتىقاددىن كېچىپ ئىرىشكهن -

سهلتهنهت ماڭا بىھاجهتتۇر، ياراتقۇچۇمنىڭ رازىلىقى مېنىڭ نىشانىمدۇر، سهنمۇ 

وتقا تاشلىغان بىلهن باراۋهردۇر، نىيهتتىن چۈشهنگىنكى بۇ ئىش ئۆزۈڭنى ئ

ئىيتقانلىرىمدهك ئالالھ نىسىپ . يان، قهلبىڭنى دۇرۇس قىل، قايتقىن قىزىم

ئهتسه ھهرنه ئامالالر بىلهن ئول مايمۇنالر تائىپىسىنى ھهم ئۆزلىرىمىزگه ئهل 

ئاياللىرىمىز ئارقىلىق دۈشمهننى بېقىندۇرۇش بىزدهك -قىالرمىز، ئهمماكى، قىز

ۇياش سۆيگهن، ئالالھ ئهزىزلىگهن الي شهھهرلىكلهر ئۈچۈن نۇمۇستۇر، ق

  . قىزلىرىمىزنى قوغدىيالمىغىنىمىزدىن ئۆلمىكىمىز دۇرۇستۇر، قايتقىن قىزىم

مهلىكه ئاتىسىنىڭ خانىسىدىن قايتىپتۇ، ئاتىسى ئېيتقان دۇردانىلهرنىڭ 

 مۇشتۇمچىلىك ھهقىقىتى ۋه ۋهزنى ئۇنىڭ قهلبىنى سۈزۈلدۈرۈپتۇ، ئهمما ئاشۇ

گۆشنىڭ بىر يهرلىرىده كىچىكىدىن پاراغهتته ئۆتكۈزگهن سهلتهنهت ئوتلىرى 

  .الۋۇلداشتىن ئۆچمهپتۇ



 

 

  

مايمۇنالر تائىپىسىنىڭ ئهلچىلىرى قۇيرۇقلىرى ئېتىنىڭ ئىگهرلىرىگه 

قىستۇرۇشۇپ، ئاتلىرىنى قۇيۇندهك چاپتۇرۇشۇپ، قورساقلىرى ئاچسا ئاتتىن 

گىزهندىلهر بىلهن -كۇمۇتا، چېۋىن-ىۋاتقان پاشاچۈشمهي تۇرۇپ ئۇچۇپ كېت

قورساقلىرىنى تويدۇرۇشۇپ مېڭىپتۇ، ئۆز شهھرىگه كهلگهنده ئالدىرىغاننىڭ 

دهستىدىن ئىگهرنىڭ ئاستىدىكى قۇيرۇقلىرىنى ئۇنتۇشۇپ ئاتتىن سهكرهپتۇ، 

شۇ زامان ئۇالرنىڭ قۇيرۇقلىرى تۈۋىدىن ئۈزۈلۈپ قاپتۇ، ئۇالر كهشلىرىنىڭ 

لىشىغا قارىماي مايمۇنالر شاھىنىڭ ئوردىسىغا يۈگۈرهپ كىرىپ چۈشۈپ قى

  . سۆزلهرنى يهتكۈزۈپتۇ-بولۇنغان گهپ

  

مايمۇنالر شاھى قۇيرۇقى ئۈزۈلۈپ كهتكهن بۇ ئهلچىلىرىگه قارىغىنىچه ئويغا 

چۆكۈپتۇ، شاھزادىسى بولسا مهلىكه ۋه الي سهلتهنىتىنىڭ مهست قىلىشى بىلهن 

  . ئاتىسى شۇنداق ئېيتىپتۇئاتىسىنى ئالدىرىتىپتۇ، 

  

چاره كېرهكتۇر، الي خاندانلىقى ئهزهلدىن كۈچلۈك -ئىي ئوغلۇم، بۇنىڭغا ئامال-

ۋه سهلتهنهتى ئۇلۇغ بىر خهلقتۇر، ئۇالرغا تهك كهلمهك بىزگه مۈشكۈلدۇر، 

چارىلهر بىلهن مهلىكىگه يېقىنالشساق، ئۇنىڭ كۆڭلىنى -ئېيتىمهنكى، بىر ئامال

 بۇ ئارقىلىق مهقسهتكه يېتىشكه ئۇرۇنۇپ باقساق ئهجهپ ھهم بىلىپ باقساق،

مهلىكىنى قولغا كىرگۈزسهك ۋه ئۇالر ئارىسىغا پىتنه چاچساق بىزنىڭ . ئهمهس

ئهڭ چوڭ ئارزۇيىمىز، يهنى الي خاندانلىقىنى بويسۇندۇرۇشىمىزغا يول 

ئېچىلىدۇ، ئېسىڭده بولسۇن ئوغلۇم، بىزنىڭ مهقسىدىمىز ئۇالر بىلهن 

ش ئهمهستۇر، پهقهت بىزنى ئهندىشىگه سېلىۋاتقان دۈشمهننى قۇدۇلىشى



 

 

  . جىمىقتۇرۇش ۋه ئۇالرنى ئهل قىلىشتۇر

شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئۆز تائىپىسىدىن بىر جادۇگهر چىشى مايمۇننى تېپىپتۇ، 

ئۇنىڭ ھهم قۇيرۇقىنى ئۈزۈپتۇ، الي خاندانلىقىنىڭ پۇقراسى سۈپىتىده ئوردىغا 

خىزمىتىگه قويماقنى ئىستهپتۇ، بۇ جادۇگهر قۇيرۇقى كىرگۈزمهكنى، مهلىكىنىڭ 

ئۈزۈلگهنگه شۇ قهدهر ئېزىلىپ يىغالپتۇكى، ھهتتا الي خاندانلىقىنىڭ 

ئوردىسىنى سۆيۈپ تۇرۇپ قۇيرۇقى ئۈچۈن توختىماي ناله قىپتۇ، ئاقكۆڭۈل شاھ 

  .سوراپتۇ

  

ئىي ئهقرىبالىرىم، بۇ نېمه غهۋغا؟ مېنىڭ سهلتهنىتىمده مۇشۇنداق -

پهرياد بولۇۋاتسا مهن نېمىشقا خاتىرجهم ئولتۇردۇم؟ چىقىڭالر، -لهيۇنا

  . سوراڭالر، نېمه ئهرزى باركىن ئاڭالڭالر

شاھنىڭ مهلۇماتچىلىرى جادۇگهرنى شاھ ھوزۇرىغا باشالپتۇ، جادۇگهر مىڭ 

  .يهردىن تۆكۈلۈپ يىغالپ ئېيتىپتۇ

شاھىم، سېنىڭ دۆلىتىڭده مۇشۇ كۈنلهرگه ئۇالشتۇق، ئاھ سهلتهنهتلىك -

قارىسام يېشىم چوڭىيىپتۇ، لېكىن سېنىڭ ئۈچۈن بىر خىزمهت قىلماپتىمهن، 

مهن ئويلىنىش ئارقىلىق مهلىكهڭگه بىر ئۆمۈر خىزمهت قىلىش مهقسىدىده 

كهلدىم، سهن ئىجازهت بهرسهڭ، مهلىكهڭ توغرا كۆرسه مهلىكهڭ ئۈچۈن ھىچ 

  . ىز ۋه شهرتسىز جېنىمنى پىدا ئهتسهمبىر مىننهتس

شاھ ئويلىنىپ تۇرۇپ قاپتۇ، ئاخىرى ئىختىيارنى مهلىكىگه بهرمهك بولۇپ 

ھوزۇرىغا چىلالپتۇ، مهلىكىنى كۆرگهن جادۇگهر ئاپتاپتهك ئېچىلىپ، قوينىدىن 

تاش شهھهرنىڭ پاسكىنىچىلىقلىرىدىن ئاپىرىده بولغان مهينهت جاۋاھىرالرنى 

 ئېتىپتۇ، الي خاندانلىقنىڭ بىر تال تېشىغا ئهرزىمىگۈدهك بۇ چىقىرىپ ھهدىيه



 

 

جاۋاھىرالرنىڭ تهكتىنى بىلمىگهن مهلىكىگه بۇالر بهكال چىرايلىق كۆرۈنۈپتۇ ۋه 

  . قوبۇل قىپتۇ، جادۇگهرنى ھهم خىزمىتىگه ئاپتۇ

  

  

  

قهدىرلىك ئوقۇرمهنلىرىم ئهمدى مېنى ئازراق كهينىمگه قايتقىلى قويسا، مۇھىم 

ىالتالرنى تولۇقالش ئۈچۈن الي پادىشاھ قىزى بىلهن سۆھبهتلهشكهن تهپس

  . ئاخشامغا قايتىش ماڭا زۆرۈر

  

  

  

شۇ ئاخشىمى قىز قايتىپتۇ، شاھ خانهسىده ياساۋۇل يېگىت بىلهن قاپتۇ، ئهمما 

مهلىكىنىڭ سۆزلىرى، يېگىت ۋه شاھقا قارىغان كۆزلىرى يېگىتنى قىزنىڭ 

ۋرى بويى، ھهر لهۋزىده شاھقا بولغان ھۆرمىتى ئىشقىغا ساپتۇ، مهلىكىنىڭ سه

ۋه مۇاليىملىقى يېگىتنى ئاشىقلىق ئىسكهنجىسىده قىسىپتۇ، يېگىتنىڭ 

قىزنىڭ كىرپىك كامانى يېگىتنى . يهلكىسىدىن كۆيۈك تاغلىرىدا بېسىپتۇ

ئهقىللىق شاھ يېگىتنىڭ كۆزىگه بىر قاراپ بۇنى . ئاشىقلىق ئوقىدا ئېتىپتۇ

  . تكه چاندۇرماپتۇيۇ، يېگى-سېزىپتۇ

ھېلىقى جادۇگهر مهلىكىنىڭ نهزىرىدىن ئۆتۈۋاتقاندا ياساۋۇل يېگىت يهنه 

مهلىكىنى كۆرۈپتۇ، بىر ئوتى ئون بوپتۇ، بىر غهم يۈز بوپتۇ، مهلىكىگه ئىنتىزار 

كۆزلىرىنى تىكىپتۇ، ئۇنىڭدىن بىر بېقىشالر تىلهپتۇ، يامان مهقسهتلهر ۋه قارا 

جادۇگهر بۇنى دهقىقه ئىچره سېزىپتۇ ۋه خهتهر ھىس نىيهتلهر بىلهن كهلگهن 



 

 

قىپتۇ، جادۇرگهر مهلىكه سۆھبىتى ئۈچۈن شاھ ھوزۇرىدىن ئايرىلىپ مهلىكه 

خانهسىگه يۈرۈپتۇ، مهلىكىنىڭ ئۆز دېدهكلىرى جابدۇغان ساراينى قايتىدىن 

بېزهپتۇ، الي خاندانلىقىنىڭ ئهۋالتدىن داۋاملىشىپ كهلگهن قائىدىسىنى 

ي گۈللهرنى تاشالپ، تاش قهلئهنىڭ سۈنئىي گۈللىرىنى تولدۇرۇپتۇ، بۇزۇپ، ال

جاھازىالرنى يۆتكهپتۇ، ئهمما مهلىكىگه پۇرىقى يوق، رهڭگى يوق ئهمما 

توزۇمايدىغان بۇ گۈللهر يېقىپ قاپتۇ، شۇنداق قىلىپ جادۇگهر بىلهن مهلىكه 

 ۋه جادۇگهر مهلىكىنىڭ قهلبىگه سهلتهنهت، بايلىق. چىقىشىپ كېتىپتۇ

ئۇنىڭغا مايمۇنالرنىڭ . ھۆكۈمرانلىقنىڭ مۇدھىش ئۇرۇقلىرىنى چېچىشقا باشالپتۇ

تاش شهھرىنى قولغا كىرگۈزۈشنىڭ الزىملىقىنى، شاھ ئۆلسه بارلىق 

سهلتهنهتنىڭ شاھزادىگه قالىدىغانلىقى، ئۇ چاغدا ئۇ مهملىكهتنى ھهم ئۆز 

رى، تهسهررۇپىغا ئالىدىغانلىقى، تاش شهھهرنىڭ جاۋاھىراتلى

زىننهتلىرىنىڭ نهقهدهر قىممهتلىك ۋه گۈزهل ئىكهنلىكىنى سۆزلهشكه -زىبۇ

باشالپتۇ، مهلىكىنىڭ يۈرىكىدىكى ئوت ئۇلغۇيۇپتۇ، شهيتان جادۇگهر بىلهن 

ۋه . بىرلىشىپتۇ، نادان مهلىكه جادۇگهرنىڭ چالغان دېپىغا ئۇسۇل باشالپتۇ

  .ئېيتىپتۇ

  

   بۇنىڭ ئۈچۈن نېمه قىلىشىم كېرهك؟ئىي ئايال، ئاتام بۇنىڭغا قوشۇلمايدۇ،-

سېنى بهخىتكه ۋه سهلتهنهتكه . غهم قىلمىغىن قىزىم، بۇنى ئۆزۈم ئوڭشايمهن-

  . چۆمدۈرۈش مېنىڭ قولۇمدىن كېلىدۇ

ئهمما جادۇگهرنىڭ كۆڭلىدىن ھېلىقى ياساۋۇلنىڭ مهلىكىگه قاراشلىرى ۋه 

هپتۇ، كۆڭلىده شاھنىڭ ياساۋۇلغا مهمنۇنىيهت بىلهن بېقىشلىرى پهقهت كهتم

غهم، كۆزلىرىده نهم پهيدا بوپتۇ، ئېنىقكى ياساۋۇلنى يوقاتمىسا مهقسهتكه 



 

 

يهتمهكنىڭ تهسلىكىنى بىلىپتۇ ۋه شاھ قهسرىگه جۆنهپتۇ، شاھنىڭ يالغۇز 

  . قالغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ شاھقا دهرد تۆكۈپتۇ

  

  . هيلىسهمئىي شاھىم، ساڭا بىر سۆزۈم باردۇر، قوبۇل ئهتسهڭ، بايان ئ-

  . قېنى ئېيتقىن، ئاڭالي-

ئاگاھ ۋه دانا بولغىنكى، ھېلىقى ياساۋۇلۇڭ چاتاق، ئۇ سېنىڭ قىزىڭغا كۆيۈپ -

  .قاپتۇ

پادىشاھ قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىپتۇ ۋه بۇ جادۇگهرنىڭ بۇنى بىلىۋالغىنىدىن 

  .چۈچۈپ توختاپتۇ

  

، سۆيسه نه ئېيتقىن ئىي ئهرزىمهس، بۇنى قانداق بىلدىڭ؟ ھهم ياخشى كۆرسه-

  قىالي؟ 

  .ئۇنىڭ كۆزلىرىنىڭ يېنىشىدىن، قىزىڭغا بېقىشىدىن بىلدىم-

ئهلۋهتته مانا بۇ ھهقىقىي ئاشىقلىق، ھهقىقىي ئاشىق بولساڭ تىلىڭدا ئهمهس، -

  .ئهنه شۇنداق دىلىڭدا جۇش ئۇرىدۇ

  .ئۇنى ئۆلتۈر، چاپ، جېنىدىن جۇدا قىل-

  هي؟ئېيت ئهرزىمهس، نېمه گۇناھىغا ئۇنى ئۆلتۈر-

  !بىر ياساۋۇل تۇرۇپ، سهندهك شاھنىڭ قىزىغا كۆيۈشنىڭ ئۆزى چوڭ گۇناھ-

دۈشمهنلىرىمنى يامان كۆردى دهپ ئۆلتۈرهي، دوستلىرىمنى ! قوي بهچچىخهر-

ياخشى كۆردى دهپ ئۆلتۈرهي، ئويلىغىن، مۇشۇنداق ئۆلتۈرىۋهرسهم دۇنيادا 

  @.  قىلئادىمىزاتتىن نىشان قاالرمۇ؟ چىق خانهمدىن، خىزمىتىڭنى

. جادۇگهر شاھ قهسرىدىن نائۈمىد قايتىپتۇ، ئهمما يامان نىيهتلىرىنى تاشلىماپتۇ



 

 

شۇ ۋاقىتالردا تاش شهھهرنىڭ مايمۇنلىرى يهنه ئهلچى ئهۋهتىپتۇ، بۇ قېتىم 

مهلىكه ئوچۇق ھالدا ئاتىسىغا قوشۇلۇشنى بۇيرۇپتۇ، ئاتىسى يهنه ئىلگىردهك 

تۇ، شاھ بويىغا يهتكهن قىزنىڭ تويىنى جاۋاب قىپتۇ ۋه ئهلچىلهرنى قايتۇرۇپ

ئوينىماي تۇرۇپ تېنچلىنىدىغانلىقىغا كۆزى يهتمهپتۇ ۋه ۋهزىرىنى چاقىرىپ 

  . ئېيتىپتۇ

ئىي دانايىم، ساڭا بىر مهسلىھهتىم، ئاڭلىساڭ، قىزىمنى ياتلىق قىالي دهيمهن، -

  سېنىڭچه كىمگه بهرسهك بوالر؟

، مېنىڭ مهسلىھهتىم، مېنىڭ ئوغلۇم ئۆزۈڭ ئاقىلدۇرسهن شاھىم، ماڭا ئېيتساڭ-

يوق، ئهمما قارىسام سېنىڭ خاس ياساۋۇلۇڭنىڭ كۆزلىرىده ئوت، يۈرىكىده 

ئوت، جىسمىدا ئوت، ئۇ ئوت خهلقنىڭ ئوتى، رايىمغا باقساڭ شۇ ياساۋۇلۇڭنى 

  . كۆرسىتىمهن

قېنى، چاقىر شۇ . ياشاپ كهت باتۇرۇم، شۇڭا دانايىمسهن، ئويىمىز بىركهن-

  .نىباھادىر

" ئىي ئاتا"ۋهزىر ياساۋۇلنى چاقىرىپتۇ، كۆڭلىدىكىنى ئېيتىپتۇ، ياساۋۇل 

  . دېگىنىچه سۆز باشالپتۇ

  

ئىي ئاتا، شاپائىتىڭگه كۆپ تهشهككۈر، ئالالھتىن ساڭا بهخىتلهر ياغسۇن، -

مهندهك يېتىم ئوغۇلغا بۇقهدهر قىلىش ئارتۇقچىدۇر، خاندانلىقىڭدا مهندىن 

  . دۇر، قىزىڭغا مهن اليىق ئهمهسمهنباھادىر شىرمهتلهر بار

سهن ئوغلۇم بول، . ياق ئوغلۇم، سهن ئالالھ ماڭا ئۇچراشتۇرغان بهندىسهن-

مهندىن كېيىن سهلتهنهتنى ئاۋال ئالالھقا، ئاندىن ۋهزىرىم ۋه ساڭا تاپشۇراي، 

  . شۇندىال مهن خاتىرجهم بولىمهن



 

 

  . پتۇشۇنداق قىلىپ خهۋهر مهلىكىگه ۋه جادۇگهرگه يهتكۈزۈلۈ

  

ئاشۇ ياساۋۇلغا تېگهمدىكهنسىز؟ شاھ -دهپتۇ جادۇگهر-بىر مهلىكه تۇرۇپ-

  ئاتىڭىزنىڭ نېمه ئويى بار؟ نېمىشقا شۇنداق قىلىدۇ؟ 

شۇ ياساۋۇلغا تېگهمدىكهنمهن؟ ئاتام نېمه -دهپتۇ مهلىكه-بىر مهلىكه تۇرۇپ-

  . ئوياليدۇ؟ ياق، بۇنىڭغا مهن ھهرگىز قوشۇلمايمهن

جان كهتسىمۇ قوشۇلماسلىق كېرهك، ئاتىڭىزدىن كېيىن ! رهكقوشۇلماسلىق كې-

دهپ سىزلهرنى ئوردىدىن " بىر ياساۋۇل بىزگه شاھ بولسۇنمۇ"قالسا خهلق 

  . قوغالپ چىقىرىدۇ، شاھزاده بولمىسا ياتلىق بولماسلىق كېرهك

جادۇگهرنىڭ ئهپسۇنلىرى مهلىكىنى ئهقلىدىن ئاداشتۇرۇپتۇ ۋه ئاتىسىغا قارشى 

تارتىشالر - يول قويۇپتۇ، ئاتا ۋه قىز ئوتتۇرىدا سۆھبهتلهر ۋه تاالشئىسيانغا

قاقشاپ خانىسىگه -بوپتۇ، شاھ مهلىكىگه بوي بهرمهپتۇ، مهلىكه يىغالپ

قايتىپتۇ، دىلى سۇنغان شاھ ئىچ پۇشۇقىنى چىقىرىش ئۈچۈن ياساۋۇلنى ۋه 

گهرنىڭ بۇنى كۆرگهن جادۇ. ۋهزىرنى تهختىگه ئولتۇرغۇزۇپ شىكارغا چىقىپتۇ

  . كۈنى تۇغۇلۇپتۇ ۋه مهلىكىنىڭ قۇلىقىغا بىر نهرسىلهرنى دهپ پىچىرالپتۇ

شاھ شىكاردا يۈرگهن كۈنلهرده جادۇگهرنىڭ ئهپسۇنلىرى مهلىكىنى ئهسىر قىپتۇ 

يالغاندىن ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتلهر قىپتۇ، . ۋه ياساۋۇلنى خانهسىگه چاقىرىپتۇ

رده جادۇگهرنىڭ ماڭدۇرغان چاھارباغالردا سهيره ئېتىپتۇ، شۇ كۈنله

ئۇالر . خهۋهرچىلىرى ھهم تاش شهھهرنىڭ پىتنىچىلىرىنى باشالپ قايتىپ كهپتۇ

. ھهم الي خاندانلىقىدا چانماسلىق ئۈچۈن قۇيرۇقلىرىنى تامام قىرقىپ تاشالپتۇ

  .بىر كۈنى مهلىكه شاھ ئورنىدا ئولتۇرغان ۋهزىرگه يالۋۇرۇپتۇ

ىز، كۆپ زېرىكتىم، ياساۋۇل بىلهن بىرلىكته ئېي ئاتىجانىم، ئىجازهت بهرسىڭ-



 

 

سېپىلغا چىقسام، بارلىق پۇقراالرنى يىغسىڭىز، ئاتامنىڭ بۇ پاراۋان پۇقرالىرىنى 

  . كۆرۈپ كۆڭلۈمنى ئازاده ئهتسهم

ۋهزىر ھهم مهلىكىدىكى ئۆزگىرىشتىن خۇشال بولۇپ ئهمىر قىپتۇ، چىڭقى چۈشته 

، مهلىكه ياساۋۇل بىلهن بىلله سېپىلغا بارلىق پۇقراالر سېپىل تۈۋىگه يېغىلىپتۇ

  .چىقىپتۇ، ھهمده پۇقراالرغا جاكارالپتۇ

  ئىي پۇقرالىرىم، مهن كىمدۇرمهن؟-

ئالالھنىڭ بىزگه بهرگهن يىگانه -دهپتۇ خهلق-سىز بىزنىڭ مهلىكىمىزسىز-

  . كهۋسهرىسىز-تۇپراقىمىزنىڭ سۇ. يۇلتۇزىسىز-سهلتهنىتىمىزنىڭ ئاي. گۈلىسىز

 مهلىكىنى جادۇگهرنىڭ ئهپسۇنلىرىدىن ئۆته مهست قىپتۇ ۋه قارا بۇ ماختاشالر

  . نىيهتلىرىنىڭ پىالنلىرىنى باشالپتۇ

تهشهككۈر خهلقىم، پات ئارىدا تويۇم بولىدۇ، مهن مونۇ باھادىرغا ياتلىق -

بولىمهن، ئهمما كۆڭلۈمده بىر تهشۋىش بار، سىلهر مېنىڭ ئاتامسىلهر، 

  ، دهردىمنى سىلهرگه ئېيتماي كىمگه ئېيتاي؟ئانامسىلهر، قىرىندىشىم سىلهر

دهردىڭىزگه دهرمان بواللمىغان بۇ جان بىزگه -دهپتۇ خهلق-ئېيتىڭ مهلىكهم-

  . بىھاجهت

ئهمما بۇ ياساۋۇلنىڭ نىيىتى . ئاتام ماڭا بۇ ياساۋۇلنى چېتىپ قويماقچى-

  سىلهرگه ئايانمۇ؟

سىز مايمۇنلىرىدىن ئهمما تاش شهھهرنىڭ قۇيرۇق. خهلق توپى جاۋاب بهرمهپتۇ

  .بىرى گهپ قىستۇرۇپتۇ

  .بۇ يېگىتنىڭ نېيىتى سهلتهنهتته بولمىسىال باشقىسى مهيلى ئىدىغۇ-

شۇڭالشقا بۈگۈن مهن خهلق ئالدىدا بۇ يېگىتنى -دهپتۇ مهلىكه-شۇنداق-

مهن ئالالھتىن تىلىدىم، ئهگهر بۇ يېگىت ھهقىقىي ئاشىق ۋه . سىنىماقچىمهن



 

 

 بولماقچى بولسا شهرتىمگه قوشۇلىدۇ، بولمىسا مۇشۇ سهلتهنهتىمىزگه زىننهت

  . يهرنىڭ ئۆزىدىال يۈزىگه قارا سۈركهپ، شهھهردىن قوغالپ چىقىرىمهن

  .باھادىر تۇرۇپال قاپتۇ، ۋه دهپتۇ

  . شهرتىڭىزنى دهڭ مهلىكهم، ئورۇنداشقا تهييارمهن-

 تىلىدىم، مۇشۇ سىپىلدا بوينىڭىزنى قىلىچىمغا تۇتۇپ بېرىسىز، مهن ئالالھتىن-

ھهقىقىي ئاشىق بولسىڭىز، سهلتهنهتىمىزگه زىننهت بولۇشنى ئويلىسىڭىز قىلىچ 

سىزگه ئۆتمىسۇن، ئهگهر نىيهتلىرىڭىز ساختا بولسا بوپتۇ، كهڭچىلىك قىالي، 

  . بۇيهردىن ھازىرال كېتىۋىلىڭ

ئهمما . ماڭا كۆرسهتكىنىڭ شۇ بولسا كۆرهي! ئىي پهلهك-دهپتۇ ياساۋۇل-ۋادهرىخ-

  . ىكهمنىڭ نېمىشقا بۇ خىيالغا كهلگهنلىكىنى بىلهيمهل

شۇنىمۇ دېيىش كىتهمدۇ؟ بۇ سهلتهنهتكه كۆزى قىزىرىۋاتقانالر يوق ئهمهس، -

شۇڭالشقا خهلقنى توپلىدىم، ئالالھتىن تىلىدىم، ئهگهر چىن ئاشىق ۋه ئالالھ 

 رىزالىقى ئۈچۈن سهلتهنهتكه زىننهت بولۇشنى ئويلىسىڭىز بېشىڭىزنى تۇتۇڭ،

  . بولمىسا يولىڭىز ئوچۇقتۇر

سىزمۇ ھهم مېنى سىناپ -دهپتۇ يېگىت-بوپتۇ دهپتۇ يېگىت، تۇتسام تۇتاي-

خهلق ئالدىدا يا يالغانچى ! ئۆلۈمۈمگه ئالالھ گۇۋاھتۇر. ئارمانىڭىزغا يېتىڭ

بولۇش، يا ئۆلۈشتىن ئىبارهت بۇ يولدىن بىرنى تالالتسىڭىز پاكتۇرمهن، نىيىتىم 

مېنىڭ قانداقلىقىم . الغانچى ئاتالماقتىن ئۆلۈم ئهۋزهلدۇردۇرۇستۇر، ماڭا ي

  . بهندىگه ئهمهس، ئالالھقا ئاياندۇر

ياساۋۇل سۆزىنى تۈگىتىپ سېپىل لېۋىگه كهپتۇ ۋه بېشىنى سوزۇپ ئېڭىشىپتۇ، 

مهلىكه قېلىچنى ئېگىز كۆتۈرۈپتۇ، دهل شۇ چاغدا شىكاردا يۈرگهن پادىشاھ 

 زامان كۆرگهن قىزىل يىالندىن ئۆزگهرگهن چۈشلۈك ئۇيقۇدا بولۇپ ئاۋۇ بىر



 

 

ئهجدهرھا، ياساۋۇلالرنى قايتا كۆرۈپتۇ ۋه چۈچۈپ ئويغۇنۇپتۇ، ئويغۇنۇپ 

ئېسىگه ئاپتۇكى ھازىرقى ۋه بۇرۇنقى چۈشىده زاھىر بولغان يېگىت ئوخشاشال 

شاھ دهرھال يارهنلىرىنى چاقىرىپ شهھهرگه ئات . شاھنىڭ ياساۋۇلى ئىكهن

. ڭ قېلىچى زهرپ بىلهن ياساۋۇلنىڭ گهجگىسىگه چۈشۈپتۇساپتۇ، مهلىكىنى

ياساۋۇلنىڭ بېشى سىپىلدىن دۇمىالپ چۈشۈپتۇ، ئۇنىڭدىن ئاققان قان سىپىلنى 

بوياپتۇ، خهلق توپى تهئهججۇپ ئىلكىده ئاتىسىنى تاپالمىغان كېچىك بالىدهك 

ۇرۇپ تهمتىرهپ ئهتراپىغا قاراپ شاھىنى ئىزدهپتۇ، شۇ مهھهل شاھ ئېتىنى چاپت

كىرىپ كهپتۇ ۋه ئاتتىن ئۆزىنى يهرگه تاشالپ ياساۋۇلنىڭ بېشىنى قولىغا ئاپتۇ، 

  . تهنسىز باش لىپپىده كۆزىنى ئېچىپتۇ ۋه شاھقا دهپتۇ

ئىي ئاتا، سهلتهنىتىڭىز زىياده ئىدى، ئالالھ سىزنى سۆيگهن ئىدى، ئهپسۇس، -

 قۇرۇق قالدىڭىز، بار يوق بىر پهرزهنتىڭىزنى ياخشى تهربىيلىيهلمهي ھهممىدىن

پهرزهنتىڭىزنى ياخشى تهربىيلىگهن بولسىڭىز ئىدى، سهلتهنهتىڭىز تېخىمۇ 

خهير ئالال . گۈللىگهن بوالتتى، چۈنكى پهرزهنتىمىز بىزنىڭ كهلگۈسىمىزدۇر

  . سىزنىمۇ ئامان قىلسۇن

شۇ دهقىق سېپىل ئۈستىدىكى باشسىز تهن شاھ يېنىغا كهپتۇ، شاھنىڭ قولىدىن 

نى ئېلىپ قولتۇقىغا قىستۇرۇپ شهھهردىن چىقىپ كېتىپتۇ، نهق ئۆز كاللىسى

  .مهيداندا تۇرغان ياساۋۇلنىڭ ئانىسى شاھقا شۇنداق بهددۇئا قىپتۇ

ئىي شاھ، ئالالھ بهرگهن شۇنچه سهلتهنهتنى جايىدا باشقۇردۇڭيۇ بىر قىزىڭنى -

م باشقۇرالمىدىڭ، شۇل سهۋهب مهن ئوغلۇمدىن ئايرىلدىم، ئالالھ ساڭىمۇ ھه

  . جۇدالىق تهمىنى تېتىتقاي

ئهل ئىچىده تۇرغان مايمۇنالر تائىپىسىنىڭ پىتنىچىلىرى شۇئان خهلق ئارىسىغا 

بىرى شاھنىڭ غهيۋىتىنى قىلسا بىرى مهلىكىنىڭ قىلغىنى توغرا . پىتنه تىرىپتۇ



 

 

دهپتۇ، بىرى يېگىتنى ئاقلىسا بىرى جادۇگهرنى ماختاپتۇ، شاھ شۇ ئاچچىقىدا 

تۈرۈپ بېرىپ جادۇگهرنىڭ بېشىنى تېنىدىن جۇدا قىپتۇ ۋه زۇلپىقارىنى كۆ

قىزىنىڭ بېشىنى ھهم ئالماق ئۈچۈن ئهتراپىغا قاراپتۇ، ئهمما مهلىكه 

چۈنكى تهنسىز باشنىڭ ئۆز كاللىسىنى قولتۇقىغا . كۆكتىمۇ كۆرۈنمهپتۇ-ئاقتىمۇ

. قىستۇرۇپ ماڭغانلىقىنى كۆرگهن مهلىكه قورقۇنۇچتىن ئۆزىنى چهتكه ئاپتۇ

  .پادىشاھ خهلقكه قاراپ شۇنداق دهپتۇ

نادان شاھىڭالرنى كهچۈرۈڭالر، ئهمدى ماڭا شاھلىق يولى ! ئىي پۇقرالىرىم-

ئهگهرده بىرهرسى بۇرۇنقى خانىڭالر قانداق ئىدى دېسه . جايىز ئهمهستۇر

لهكمىڭ لهكمىڭ تۈتۈنلۈك سهلتهنهتنى جايىدا تۇتۇپ، بىر قىزىنى «

دهپتۇ ۋه شاھلىقنى ۋهزىرگه تاشالپ، -دهڭالر» دىباشقۇرالمىغان ناباب شاھ ئى

  . گادايلىق يولىغا قهدهم تاشالپتۇ

شۇ كۈندىن ئىتىبارهت قۇياش سۆيگهن بۇ خاندانلىق تىنجىماپتۇ، چۈنكى 

مايمۇنالر تائىپىسىدىن كهلگهن پىتنىچىلهر خهلق ئارىلىرىغا پىتنىلهر تېرىپتۇ، 

 تهرىپىدىن نهچچىگه بۆلۈنۈپتۇ، ئهزهلدىن ئۆم ۋه ئىناق خهلق بۇ پىتنىچىلهر

ھهركىم ئۆزىنى قوللىغان پىتنىچى مايمۇنالر بىلهن بىرلىشىپ ئۆز قىرىنداشلىرىغا 

سىپىلسىز بولسىمۇ تىل ۋه دىل بىرلىكى -قورغان. زهرهر يهتكۈزۈشنى باشالپتۇ

بىلهن مۇستهھكهم تۇرغان بۇ خهلق توپى يىمرىلىشقا باشالپتۇ، ئارىدىن ئۇزۇن 

شۆھرهت تاماسى قىزىقتۇرغان بهزى كىشىلهر قىزلىرىنى -تهنهت ۋه نامئۆتمهي سهل

شۇنداق قىلىپ مهلىكىنىڭ . تاش شهھرىنىڭ شاھزادىسىگه ياتلىق قىلىشىپتۇ

سهلتهنهت چۈشى بىلهن قىلغان خاتا ھهركىتى تهرىپىدىن بۇلغانغان بۇ خهلق 

  . ناھايىتى تىزال تاش شهھهرنىڭ بېقىندىسىغا ئايلىنىپتۇ

ى ئۆتكۈزۈۋالغان ۋهزىر بولسا شۇ زامانالردا ھهرخىل پىتنىلهرنىڭ شاھلىقن



 

 

دېسه، » قىرىپ قالدى، قانداق شاھلىق قىلىدۇ«ئارىسىدا قاپتۇ، بىرى ئۇنى 

دېسه » بويى ئېگىزكهن«دهپتۇ، يهنه بىرى » ساقىلى ئۇزۇنكهن«يهنه بىرى 

ېپىغا دهپتۇ، شۇنداق قىلىپ مايمۇنالرنىڭ د» مۈكچىيىپ قاپتۇ«يهنه بىرى 

ئۇسۇل ئويناشنى باشلىغان خهلق ئۆز ئۈستىگه ئاشۇ مايمۇنالر تائىپىسىدىن 

  . بولغان بىرىنى شاھلىققا قويۇپتۇ

ھېلىقى ياساۋۇل ھازىرغىچه بېشىنى قولتۇقىغا قىستۇرۇپ، ئالدىغا ئۇچرىغان ئهر 

دهپ » دۇنيا ۋاپا قىلمايدۇ، قىزىڭنى ياخشى تهربىيله ئىي ئاتا«زاتىغا 

ھېلىقى مهلىكه بولسا شۇ قاچقانچه قېچىپ خۇدانىڭ لهنهتلىرى يۈرگۈدهك، 

كهينىمدىن يېتىۋالمىسۇن دهپ توختىيالماي يۈرگۈدهك، ھېلىقى شاھ بولسا 

ھېلىقى دهيۈز قىزىمنى سهن «زۇلپىقارىنى ئويناتقىنىچه ئۇچرىغانكى كىشىدىن 

ىز ئهر كۆرسهڭمۇ چېپىۋهت، مهن كۆرسهممۇ چېپىۋىتهي، خهلقىمىز ۋه رهببىمىز ب

دهپ تىلهپ يۈرگۈدهك، شهھهرنى بېسىۋالغان مايمۇنالر » زاتىغا لهنهت قىلمىغاي

بۇالر مايمۇنلىقىمىزنى بېلىپ قالسا قوزغىلىپ بۇ دىيارنى «بولسا 

دهپ ھازىرغا قهدهر قۇيرۇقلىرىنى كېسىشىپ، ئادهم سىياقىدا » تارتىۋالمىسۇن

ي رهستىدىكى الي تام ئۆيىده ھېلىقى يېگىتنىڭ تۇل ئانىسى بولسا ال. يۈرۈشهرمىز

ئىي ئالالھ، قىزلىرىمىزغا ئىنساپ ھىدايهت، «دۇئاغا قول كۆتۈرگهن پېتى 

سهلتهنهتلىك . دهپ تىلۋاتقۇدهك» دىيانهت بهرگهيسهن-ئوغۇللىرىمىزغا ئىمان

الي خاندانلىقىنىڭ پۇقرالىرى بولسا ھېلىھهم مايمۇنالرنىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئويناپ 

بىرىنى يالماۋۇزنىڭ ئالدىغا ئىتتىرىشقان -دهپ بىر» رۇقسهن سىمىز مهن ئو«

. بىرىنىڭ ئهيبىنى مايمۇنالرغا چىقىشتۇرۇپ يۈرگۈدهكمىش-كىشىلهردهك بىر

ئاكاڭ كىمنى ئالسا يهڭگهڭ «سىپىل ئۈستىدىكى الي قېلىچلىق ياساۋۇلالر بولسا 

  . دېگهن كهلىمىنى يادالپ ئولتۇرامىش» شۇ



 

 

 ياكى يالغاندۇر، لېكىن الي شائىرنىڭ ئۆز كۆز بهلكىم، بۇ رىۋايهت راستتۇر

ياشلىرىغا چىلىنىپ ئولتۇرۇپ الي شاھنىڭ تهخىتكه قايتىشىنى، الي مهلىكىنى 

ياخشى تهربىيلهپ، الي ياساۋۇلغا ياتلىق قىلىشىنى، تاش شهھهرنىڭ 

مايمۇنلىرىنى سېپىلنىڭ ئېچىگه تېخىمۇ چوڭقۇر تىقىۋىتىشىنى، الي قىلىچلىق 

ىڭ سېپىل ئۈستىدىكى بهھهيۋهت تۇرقىنى كۆرۈشنى تېلىگىنى ياساۋۇلالرن

  . ھهقىقهت

  

  

بۇ دىئالۇگالر ئىسكهندهر زۇلقهرنهيىن ۋه بىر ۋهزىرىنىڭ ئوتتۇرىدا ئېلىپ -@

دېگهن كىتابتىن قىسقارتىلىپ » ھېكايهتلهر«بېرىلغان ۋهقهلىك بولۇپ 

  .قىستۇرۇلدى
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