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 فىرلەت ئۇٍغۇر:ئبپتۇرى
 
 
 
 

ضەۋەبٍىه  ئۈرۈِچىذىٓ بۇ غەھەرگە  ِبٔب خبٌىٕۇرٔىڭ خىسِىتىٕىڭ  تەڭػىٍىػي
دەضٍەپىي ۋالىتالردا ٍېڭىچە ِۇھىت،  .ٍۆتىىٍىپ وەٌگىٕىگىّۇ  ئىىىي ئبٍچە بۇٌۇپ لبٌذى

لبتبرٌىك تۈرٌۈن ضەۋەپٍەر  ٔبتۇٔۇغالر   ئبدەٍِەر ئبرضىذىىي ٍبتطىراظ



. زىىرىىىۀذەن زىرىىىپ وەتتي تۈپەٍٍىذىٓ   لىطمىغٕب بىر ئبً ئىچىذە بۇ ٍەردىٓ ئىتتىٓ
تىسراق ئۈرۈِچىگە ٍۆتىەپ  ھەر وۈٔي دىگۈدەن دادىطىغب تىٍفۇْ لىٍىپ  خىسِىتٕي

ئۈتىػىگە ئەگىػىپ بۇ  لۇٍۇظ  لۇٍۇظ توغۇرٌۇق بېػىٕي ئبغىرىتمبْ بوٌطب  وۈٍٔەرٔىڭ
وۈٔۈپ وىتىػىگە  ئەڭ  ئۇٔىڭ بۇ ٍەرگە بۇٔچە تىس.  ئبضتب وۈٔۈپ وەتتي-ٍەرگىّۇ  ئبضتب

 تۈرتىىٍىه روي ئوٍٕىغىٕي  خىسِەت ئورٔىغب  ٍېمىٕال ٍەردىىي، بۇ
  تەرىپىذىٓ ئېمىپ ئۈتىذىغبْ  ،ئەتراپي ٍېػىٍىممالر بىٍەْ توٌغبْ دوالْغەرىپغەھەرٔىڭ 

  .دەرٍبضي بوٌذى
بۆٌىىي غەھەردىىي ئەڭ چوڭ  دوالْ دەرٍبضي  غەھەرٔىڭ غەرىپ تەرىپىذە بۇٌۇپ  بىر      

دەضٍەپىي بىر . ئۈتەتتي ببغچىالرٔىڭ بىرى بوٌغبْ دوالْ ببغچىطىٕىڭ ئىچىذىٓ ئېمىپ
غەھەر ئىچىٕىّۇ تۈزۈن  تىػٕىڭال غېّىذە ٍۈرگەچىەېئبٍذا  بۇ ٍەرگە  وۈٔۈپ بۇالٌّبً ن

وەٌّەٍذىغبْ دائىرە ئىچىذە  ئبٍالّٔىغبْ بوٌغبچمب  خىسِەً ئورٔۇِغب بىر وىٍوِىتىرِۇ
بۇ گۈزەي جبٍٕي .  ببلّىغبْ ئىذى بۇٔذاق گۈزەي بىر دەرٍبٔىڭ ببرٌىمىٕي زادىال ئوٍالپ
دەرٍبٔىڭ . وىٍىپ ئبٍٍىٕذىغبْ بوٌذى ببٍمىغبٔذىٓ وىَىٓ وۈٔذە ئىػتىٓ چۈغۈپال بۇ ٍەرگە

وەچٍىگي  دەرٍبٔىڭ . ضبپ  ئىذى ئىىىي لىرىغىمي غۇٔچىىي گۈزەي، ھبۋاضي  غۇٔچىٍىه
ضبٌمىٕذاغمب، ئبٍٍىٕىػمب چىممبْ ئبدەٍِەر بىٍەْ  ئىىىي لىرغىمىغب تىسۋېتىٍگەْ ئۇرۇٔذۇلالر

 بەزى وۈٔي ئۇ.  ئبدەٍِەرٔىڭ بىرى ئىذى ئەٌۋەتتە خبٌىٕۇرِۇ ئۀە غۇ. تۇٌۇپ وىتەتتي
ضبئەتٍەپ وىتبپ وۈرۈپ وۆزٌىرى تېٍىپ .  وىٍەتتي ِەخطۇش وىتبپ ئولۇغىٍي  بۇ ٍەرگە

تىٕىچ ئېمۋاتمبْ دەرٍب ضۈٍىگە لبراپ ھبردۇلىٕي  وەتىۀذە بوٌطب بىر خىً رەۋىػتە
ِۇغۇٔذاق  بىر خىً، خۇددى ِۇغۇ دوالْ دەرٍبضىٕىڭ ضۈٍىذەن  وۈٍٔىرى ِبٔب.چىمىراتتي

ئەِذىٍىىتە بوٌطب . پەظ دىگۈچە ٍېرىُ ٍىٍّۇ ئۈتۈپ وەتتي-ھەظ تىٕىچ ھبٌەتتە ئۈتۈپ
دادىطي .ٍۆتىەپ بىرىڭ دەپ ئۇغػۇلٍۇق لىٍّبٍذىغبْ بوٌذى دادىطىغىّۇ خىسِىتىٕي

بوٌطىّۇ  خبٌىٕۇرٔي ٍۆتىەپ  وىتىػٕىڭ وۇٍىذا  گەرچە  بىر ٔىّە دىّىگەْ
ھەرگىس  خبٌىٕۇردەن ٍبٌغۇز بىر لىسىٕىڭ ئۆٍذىٓ  ئۇالر. ئىىۀٍىىي  ئۇٔىڭغب  ئبٍبْ ئىذى
 .خبٌىّبٍتي ٍىراق غەھەردە خىسِەت لىٍىػىٕي

داۋاِىٕي  بۈگۈّٔۇ  خبٌىٕۇر وۈٔذىٍىه ئبدىتي بۇٍىچە ئػتىٓ چۈغۈپال تېخي ئۇلۇپ
وەٌذى ۋە  لىطّىٕي ئېٍىپ دەرٍب بۇٍىغب- 2روِبٔىٕىڭ  "  جبٌالت خېٕىُ" چمبرِىغبْ

ئولۇغمب  ئۈضىتىگە ِەجٕۇٔتبٌالر ضبٍە تبغالپ تۇرغبْ بىر ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرۇپ وىتبپ
لىالتتي،  ئۇ خۇددى وىتبپتىىي ۋەلەٌىه ئىچىگە وىرىپ وەتىۀذەوال. وىرىػىپ وەتتي

بىر چبغالردا ئۇ  .وىتبپ ئولۇۋىتىپ بىردە لۇغۇِىٍىرىٕي تۈرضە، بىردە ِىَمىذا وۈٌۈپ لۇٍبتتي
لىٍىپ  وىتبپٕي ٍېٕىىىي  وۈزىٕىڭ تبٌغبٍٔىمىٕي، دوٌىطىٕىڭ ئۇٍۇغۇپ ئبغىرۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص

ھەروەتٍۀذۈرۈظ ئۈچۈْ  لوٌٍىرىٕي  بوظ ئۇرۇٔغب لۇٍۇپ بېػىٕي وۆتۈردى ۋە دوٌىطىٕي
لبرىذىَۇ ئۈزىگە . تەرەپىە لبرىذى گىرەٌەغتۈرۈپ  چېٕىمۋاتمبٔذەن ھەروەت لىٍغبچ ٍبْ

ٍىگىتىە وۈزۈى چۈغۈپ ئۈزىچە چۈچۈپ  بەظ ِېتىرچە ٔېرىذوي ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغبْ  بىر
ئوٌتۇرغبٔذۇ؟ ھەجەپ ضەزِەً لبپتىّەْ دەپ  توۋا بۇ ببال لبچبٔالردا وىٍىپ بۇ ٍەردە. وەتتي

چۈٔىي ئۇ ٍىگىت ٍېٕىذا خبٌىٕۇردەن  بىر . ضېٍىػمب  ببغٍىذى ئۇ ببٌىغب ٍېڭىۋاغتىٓ ٔەزەر



. لبرىغبٔچە جىّجىتال ئوٌتۇراتتي خەۋەرضىسدەن  ئبٌذىغب لىٍچە لىسٔىڭ  ئوٌتۇرغبٍٔىمىذىٓ
چبچٍىرى ٍبرىػىٍّىك لىٍىپ ٍبضىتىٍغبْ، .  وۈرۈٔەتتي لبرىّبلمب ئۇ ٔبھبٍتي غەِىىٕذەن
وەٌگەْ ٍۇِراْ بۇرۇتٍىرى ئۈزىگە ٍبراغمبْ خېٍي  چىراٍي بۇغذاً ئۆڭ،  ضۇٍۇلراق

ببغمىالرغب دىممەت لىٍغبٔذا  وۈزىگە ئبالھىذا دىممەت لىٍذىغبْ  .وىٍىػىەْ ببٌىذەن لىالتتي
ئوٌتۇرۇپ ئۇٔىڭ وۈزىٕي وۈرەٌّىگەْ بوٌطىّۇ بىراق ئۇ  خبٌىٕۇر  ٍبْ تەرەپتە

. چوڭٍىمىٕي، بۇرٔىٕىڭ لبڭػبرٌىك ئىىۀٍىىىٕي بىٍىپ ئۈٌگۈردى ٍىگىتٕىڭ  وۆزىٕىڭ خېٍي
خبٌىٕۇر ئۈزىّۇ تۇٍّىغبْ ھبٌەتتە ٔبتۇٔۇظ بىر .  وىَٕۋاٌغبْ ئىذى ٍىگىت تۇٌىّۇ ئبددى

وۈزىتىپ وەتىۀٍىىىٕي ھىص لىٍىپ  خىجىً بۇٌۇپ وەتتي ۋە  ببٌىٕي بۇٔچە
خبٌىٕۇر تىٕىچ ئېمۋاتمبْ دەرٍب ضۈٍىگە بىردەَ  لبراپ  .دەرھبي  ئبٌذىغب لبرىۋاٌذى
ئۇ ٍۀە . داۋاٍِىك  وىتبۋىٕي ئۇلۇغمب وىرىػىپ وەتتي ئوٌتۇرغبٔذىٓ  وىَىٓ ٍۀە

. ئولۇغبٔذىٓ وىَٓ بېػىٕي وۆتۈرۈپ ئەتراپمب لبرىذى تەخّىٕەْ بىر ضبئەتىچە وىتبپ
گۇگۇَ  پەردىطي ٍېَىٍىپ بوٌغبْ بۇٌۇپ ووچب چىرالٍىرى  ئەتراپمب ئبٌٍىبۇرۇْ

ئۇ . دەرھبي وىتبپٕي ئېٍىپ ضوِىىغب ضېٍىپ  لبٍتىػمب تەِػەٌذى ئۇ. ٍبٔذۇرۋېتىٍگەْ ئىذى 
تەِػەٌذىَۇ ئۈزىّۇ ھېص لىٍّىغبْ ھبٌذا ببٍبِمي ئۇرۇٔذۇلمب  ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ِېڭىػمب

وەٌگۀذىّۇ تىۋىع چىمبرِبً وىٍىپ، . " ببٍبِمي ٍىگىت وۈرۈّٔەٍتي ئۇرۇٔذۇلتب. لبرىذى
ئۇ . دەپ ئوٍٍىذى ئۇ" چىمبرِبً وىتىپ لبپتۇٍب ئەرۋاھتەن  وەتىۀذىّۇ تىۋىع

ئۈزىّۇ ضەزِىگەْ ھبٌذا ئۇ ٍىگىتٕىڭ ببٍبِمي ِىطىىٓ ھبٌىتىٕي  ٍبتبلمب  لبٍتىپ وىٍۋېتىپ
  .ئوٍالپ لبٌذى

 
. بۇٌۇپ لبٌذى غۇ وۈٔذىٓ وىَىٓ خبٌىٕۇر ئۇ ٍىگىتٕي دەرٍب بۇٍىذا توال ئۇچىرتىذىغبْ    

ِىطىىٓ ھبٌەتتە  ٍىگىت ھەر وۈٔي غۇ ئۇرۇٔذۇلتب، غۇ تەرىسدە، بۇ تۇٔجي وۈٔي وۆرگەْ
دەرٍبغب لبراپ  ئەزەٌذىٓ  ئەتراپمب لبراپ ببلّبٍتي، ھبِبْ غۇ ئبٌذىغب،.ئوٌتۇراتتي

وەتّەً ئۆز ئىػي بىٍەْ  خبٌىٕۇر دەضٍەپتە بەن دىممەت لىٍىپ. ئوٌتۇرغىٕي ئوٌتۇرغبْ ئىذى
ھبٌەتتە خبِۇظ  ِەغغۇي بوٌغبْ بوٌطب وىَٕىي وۈٍٔەردە ٍىگىتٕىڭ وۈٔذە  ئوخػبظ

بىرەر دەردى  بۇ ٍىگىتٕىڭ." ئوٌتۇرغبْ تۇرلىغب لبراپ ئۇٔىڭغب ئۈزىچە لىسىمىپ لبٌذى
دەپ " ئەِەضّىذۇ ؟ ببرِىذۇ؟ ٍبوي بىرەر چوڭ وىٍىػّەضٍىىىە ئۇچراپ وەٍپىَبتي ٍبخػي

دىممەت لىٍذىغبْ بۇٌۇپ  ئۈزى بىٍىپّۇ بىٍّەً ٍىگىتىە. ھەر خىً خىَبٌالرٔي لىٍىپ ببلبتتي
لىسٔىڭ ئوٌتۇرغبٍٔىمىذىٓ  ۋاھبٌۀىىي ٍىگىت ئەزەٌذىٓ ٍېٕىذا خبٌىٕۇردەن بىر. لبٌذى

خبٌىٕۇر ئۇٔي . ببلّبٍتي تېسىپ خبٌىٕۇر تەرەپىە لبراپ-ئېسىپ. بىخەۋەردەن ئىذى
بىر ٔەچچە لېتىُ ئبضتب  ئۇدۇٌىذىٓ وۈرۈپ بېمىع،ئۇٔىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ لىٍىع ئۈچۈْ

ھەر لېتىُ ٍىگىتىە  بىراق. لەدەٍِەر بىٍەْ ئۇٔىڭ ئبٌذىذىٓ ئۈتۈپ ببلمبْ بوٌذى
ئۇدۇي لبراغمب . پېتىٕبٌّبٍتي ٍېمىٍٕىػىپ ئۇٔىڭ ئۇدۇٌىغب وېٍىپ لبٌغبٔذا ئۇٔىڭغب لبراغمب

ٍىگىتٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئۆتطىّۇ ئۇٔىڭ  غۇڭالغمب ئۇ. ئۇٔىڭ لىسٌىك ٔۇِۇضي ٍوي لوٍّبٍتي
غۇٔذاق بوٌغبٔطىرى ئۇٔىڭ ئىچي پۇغۇپ .بىٍەٌّەٍتي ئۈزىگە دىممەت لىٍغبْ لىٍّىغبٍٔىمىٕي

ٍىگىتٕىڭ لىَبپىتىذە  ھېچمبٔذاق ئۆزگىرىػٕي  ٔەچچە ۋالىتتىٓ بىرى ئۇ.  وىتەتتي



ٍىگىتٕىڭ وەٍپىَبتىذىىي ئۆزگىرىع ئەِەش بەٌىي  بىر ببٍمبظ بوٌطب-بىردىٓ.ببٍمىَبٌّىذى
بىراق ئۇٔي لبٔذالّۇ ئۆزگىرىع ، ببٍمبظ  .ئۇٔىڭ وىَّىذىىي ئۆزگىرىع ئىذى خبالش

 .ئبٌّبغتۇرىذۇدە وىَىُ دىگۀٕي ھەِّە ئبدەَ. دىگىٍي بوٌطۇْ
ئۇٔىڭغب چۇلۇَ گەپ لىٍىپ  خبٌىٕۇر بۈگۈْ ئۇ ٍىگىت ٍۀە دەرٍب بۇٍىغب چىمىپال لبٌطب       

ئۇ . ئۇ دەرٍب  بۇٍىذا ٍوق ئىذى بىراق بۇ بۈگۈْ. بېمىع ٔىَتىگە وېٍىپ دەرٍب بۇٍىغب وەٌذى
تبختب ووِپىَۇتۇرٔي چىمىرىپ  بەٌىىُ ھېٍىغىچە وىٍىپ لبالر دەپ ئوٍالپ ضوِىىطىذىٓ

تەخّىٕەْ . تبٌالپ ئولۇغمب ببغٍىذى ئۇٔىڭ ئىچىگە ضبلالپ بوٌغبْ ئەٌىىتبپالردىٓ بىرىٕي
ٍىگىتٕي وەٌگۀّىذۇ دەپ ئوٍالپ ٍبٔغب  ٍېرىُ ضبئەتٍەر ئۆتتي بوٌغبْ بىر چبغذا ئۇ

ھەً، ٍۀە جىّجىتال وېٍىپ  " .ٍىگىت ئبٌٍىمبچبْ وېٍىپ بوٌغبْ ئىذى. لبرىذى
ھبزىرغىچە  ئۇ ٍىگىتٕي جىك وۆرگەْ  چۈٔىي ئۇ" ئوٌتۇرۋاپتىغۇ دەپ ئوٍٍىذى ئۇ ئىچىذە

. وۆرگەْ، ِبڭغىٕىٕي وۈرۈپ ببلّىغبْ ئىذى بوٌطىّۇ ٍىگىتٕىڭ پەلەت ئوٌتۇرغبْ ھبٌىتىٕىال
ٍىگىت ٍۀە غۇ بۇۇرۇٔمىذەن تۇٌىّۇ . بىٍّەٍتي تۇرلىٕىڭ لبٔذالٍىمىٕي-ٍىگىتٕىڭ بوً

ئۇ ٍىگىتٕي وۈرۈپ  ببٍب بۇٍبلمب وېٍىػتىٓ . ئوٌتۇراتتي پەرىػبْ لىَبپەتتە ئبٌذىغب لبراپ
. گەپ لىٍىّەْ دىگەْ پىالٍٔىرى ئبٌٍىمبٍبلالرغب ئۇچۇپ وەتتي بۇرۇْ بۈگۈْ ئۇٔىڭغب چۇلۇَ

ٔەچچە لېتىُ وۆڭٍىذە ئۇٔىڭغب گەپ لىٍىّەْ دەپ . جىذدىٍَىػپ  لبٌغبْ ئىذى ئۇ ئۈزىچە
ٍېٕىذىىي بۇ ٔبتۇٔۇظ ٍىگىت غۇ . تۇرۇغمب تەِػەٌذىَۇ ٍۀە جۈرئەت لىالٌّىذى ئورٔىذىٓ

 ئۇٔىڭغب ٍەغىىٍي بوٌّبٍذىغبْ چوڭ ضىردەن ،ئۇٔىڭ بېرىپ غۇ غىرٔي ئېچىػىٕي تبپتب
تۇٍۇلطىس  ئۇ ئۇٍبْ ئوٍال بۇٍبْ ئوٍال. ئىچىذىٓ تىتىٍذاپ وىتىپ ببراتتي-وۈتۋاتمبٔذەن ئىچ

 وۆڭٍىذىٓ وەچىەْ بىر خىَبٌذىٓ ئۈزىچە ضۈٍۈٔۈپ وەتتتىذە  لۇٌىذىىي تبختب
 ووِپىَۇتۇرٔي ئېٍىپ ئۇٔىڭ ضۈرەتىە  تبرتىذىغبْ ٍېرىگە ئەوىٍىپ ئبضتب ٍىگىتىە

ئۇ  ئۇٔىڭ خىَبٌىذا ضۈرەتىە  تبرتىطىّۇ ئبٌذىغىال  بۇتتەن لبراپ ئوٌتۇردىغبْ. توغىرٌىذى
وبِىرأي  ئۇ. ٍىگىت ئۇٔىڭغب لبراپ ضبٌّبٍتي، ئۇٔىڭ ضۈرەتىە  تبرتىمىٕىٕي ضەزِەٍتي

ئبۋاز  لىٍغبْ" چبرىص"ٍىگىتىە توغىرالپ ضۈرەتىە تبرتىع ئۈچۈْ غۇٔذالال بېطىػىغب 
خبٌىٕۇر  بۇٔذاق بۇٌۇغٕي ئوٍٍىّىغبْ. بىٍەْ تەڭ ٍىگىت بۇرۇٌۇپ خبٌىٕۇرغب لبرىذى

خىجىٍچىٍىمتىٓ  ٍىگىتٕىڭ تۇٍۇلطىس ئۈزىگە لبٍرىٍىپ لبرىغىٕىٕي وۈرۈپ ھەَ چۈچۈظ ھەَ
ٍەرگە چۈغۈپ  جىذدىَچٍىىتە لۇٌىذىىي ووِپىَۇتۇرى. ئۈزىٕي ٍولىتىپ لۇٍبٍال دېىذى

ئېٍىپ لبرىۋىذى  ئۇ ووِپپىَۇتۇرٔي. ئۇ بۇٔىڭذىٓ تېخىّۇ ئوڭبٍطىسٌىٕىپ وەتتي . وەتتي
چېمىٍىپ وەتىەْ  ٍەر ضىّىٕۇت لىٍۋېتىٍگەْ لبتتىك بوٌغبچمب ووِپىَۇتۇرٔىڭ ئەٍٕىىي

دەپ ئوٍٍىذى " بوٌذىذە  بۇ ببغمىالرٔي ئوغىرٌىمچە ضۈرەتىە تبرتىمىّٕىڭ جبزاضي. " ئىذى
ئەٍٕىىي چېمىٍغبْ . ئېچىٍذى غۇٔذالتىّۇ ئۇ ووِپىَۇتۇرٔي ئېچىپ لبرىۋىذى. ئۇ ئىچىذە

ووِپىَۇتۇرٔي تەوػۈرۈظ بىٍەْ بۇٌۇپ  غۇ تبپتب ئۇ. بىٍەْ ببغمب ٍەرٌىرى ضبلتەن لىالتتي
ٍبق راضتىٕي دىگۀذە ئۇٔتۇپ . ئىذى وىتىپ ٍېٕىذىىي ٍىگىتٕي ۋالىتٍىك ئۇٔتۇپ لبٌغبْ
ئۇ . ئۇٔتۇپ لبٌغبٕٔي دورىۋاٌغبْ ئىذى لبٌّىغبْ بەٌىي ئوڭبٍطىسٌىمتىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ

بۇزۇٌغبْ ٍەرٌىرى ببرِۇ ٍوق تەوػۈرۋاتمبْ  ھبزىر پۈتۈْ دىممىتي بىٍەْ ووِپىَۇتۇرٔىڭ
وۆڭٍىذە  بۇ ببال ئوغۇرٌىمچە ضۈرەتىە تبرتمىٕىّٕي  لىَبپەتتە تۇرغبٔذەن لىٍغبْ بىٍەْ



تبزىّۇ بىر بەتمىٍىك لىسوەْ دەپ ئوٍٍىغبّٔىذۇ  وۈرۈپ  ٔىّە دەپ ئوٍالپ لبٌغبٔذۇ؟
ئەِىٍَەتتە ئۇٔىڭ بۇ خىً ئۀطىرغي ئبتۇلچىال  .دىگۀٍەرٔي وبٌٍىطذىٓ ئۆتىۈزۋاتبتتي

ئبڭالپ بىر لېتىُ ئۇ تەرەپىە لبراپ لوٍغبٕٔي  چۈٔىي ٍىگىت  وبِىرا ئبۋازىٕي. ئىذى
خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ٍەردىٓ . لبراپ بۇرۇٔمىذەن ئوٌتۇراتتي ھېطبپمب  ئبٌّىغبٔذا ٍۀىىال ئبٌذىغب

ببٍبِمي خىجىٍچىمتب بۇ ٍەردە ٍۀە داۋاٍِىك ئوٌتۇرۇغٕي  ببٌذۇر وەتىۈضي بوٌّىطىّۇ بىراق
وەٍٕىگە  لبرىّبً ٍبتبق تەرەپىە -دەضطىذە تۇردىذە ئبٌذى الٍىك  وۆررِەً ئورٔىذىٓ

 .تىىۋەتتي لبراپ
 

ِىٕي ِۇغۇٔذاق  ئۇف، بۈگۈْ ھەجەپ ضەت ئىع لىٍذىَّب، ئەگەر بىرەر ٍىگىت        
بىرەر ئىذىُ، ھېٍىّۇ  ئوغۇرٌىمچە ضۈرەت تبرتمىٕىٕي بىٍىپ لبٌغبْ بوٌطبَ بېرىپال دەوىىطىىٕي

لىالر ئىذىُ، زادى وبٌالَ  ِۀّۇ ضۈرەتىە تبرتىّەْ دەپ ٔىّە. بۇ ببال ِبڭب ھىچٕىّە دىّىذى
ووِپىَۇتۇرِٕىّۇ  ٔبتۇٔۇۇظ بىرضىٕي ضۈرەتىە تبرتىّەْ دەپ.  ئىػػىپ لبپتۇ

ئۈزىگە ِۇغۇالرٔي دىگەْ -ٍبتبلمب  وىٍىپ  ئۆز ئۇ. چېمىپ  لوٍذۇَ ، ئىطىت ووِپىَۇتۇرۇَ
ئۇ ووِپىَۇتۇرٔي . چۆرۈپ لبراغمب چۈغتي-ئۆرۈپ ضوِىىطىذىٓ ووِپىَۇتۇرٔي چىمىرىپ

 رەضىٍّەر تبرتمبٍٔىمي خىَبٌىغب وەٌذىذە دەرھبي تەوػۈرۋىتىپ تۇٍۇلطىس ببٍب ضۈرەت
 ضۈرەتىە ٍىگىتٕىڭ دەي بۇرۇٌۇپ. ئبِبىرىغب وىرىپ ببٍب ٍېڭي تبرتىٍغبْ ضۈرەتىە لبرىذى

بۇٌۇپ  خبٌىٕۇرغب لبرىغبْ ۋالتي تبرتىٍغبْ بۇٌۇپ  بۇ ضۈرەت خبٌىٕۇرٔىڭ ئۇ ٍىگىتٕي تۇٔجي
ٌىىىٓ  ٍىگىتٕىڭ وۆزى خبٌىٕۇر ئوٍٍىغبٔذەن چوڭ بوٌطىّۇ. ئۇدۇٌذىٓ وۈرۈغي بۇٌۇپ لبٌذى
وۆڭٍىذە  ئۇ خېٍىال ٍبخػي  تبرتىٍغبْ بۇ ضۈرەتىە لبراپ. غۇٔچىٍٍىه غەِىىٓ وۈرۈٔەتتي

ٍبتبلتىىي  ئۇ. ووِپىَۇتۇر ئەٍٕىىىٕىڭ چېمىٍىپ وەتىىٕىٕي ئەرزىپتۇ دەپ ئوٍالپ لبٌذى
 .ٍۆتىىٍۋاٌذى ضىّطىس تور ئېمىّىذىٓ پبٍذىٍٕىپ ضۈرەتٕي ووِپىَۇتۇردىٓ تىٍفۇٔىغب

ئىع  غۇ ٍىگىت بۇٌۇپ  بىر دىممىتىٕي تبرتىذىغبْ-ِۇغۇ وۈٍٔەردە  ئۇٔىڭ بىردىٓ          
ئۇٔىڭ ٔىّىػمب . وۆرەتتي وۆڭٍىذە ئۇ ٍىگىت توغۇرٌۇق ھەرخىً خىَبٌالرٔي لىٍىپ. لبٌذى

. بوٌّبٍذىغبْ ضىر  بۇٌۇپ لبٌذى ھەر وۈٔي ئوخػبغال  ئوٌتۇرىػي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍەغىىٍي
ھەر لبٔچە ئېغىر وۈٌپەتىە ٍۇٌۇلطىّۇ  ".بىر ئوٍٍىطب خبٌىٕۇرٔىڭ ئىچي ضىمىٍىپّۇ لبالتتي

ٍۈرۈغٕىڭ ھبجىتي ٍولمۇ؟ ٍىگىت بوٌغبٔذىٓ  بۇٔچە ئۇزۇْ ئۈزىٕي تبغٍىۋېىتىپ ئۇٔذاق
بەزىذە ٍۀە . ئۈزىگە وبٍىپّۇ لۇٍبتتي-ئۆز دەپ."وىَٓ تىسراق لەددىٕي رۇضٍىػي وېرەوتە

ِۇغۇٔذداق چىگىع . وبرى ٍوق ٍۈرەتتي بوٌذىال ٔىّە وبرىُ، ِىٕىڭ ٔىّەِتي ئۇ دەپ
ئۈزىّۇ ئوٍالپ ببلّىغبْ بىر پۇرضەتتە  خىَبٌالرٔي لىٍىپ ٍۈرگەْ وۈٍٔەررٔىڭ بىرىذە ئۇ

غۀبە وۈٍٔىىي ئۇ ئبدىتي  بىر. ٍىگىتٕي ببغمب بىر جبٍذا ئۇچۇرتۇپ لبٌذى
وىٍىع ئۈچۈْ وىتبپٍىرىٕي  بۇٍىچە  وىتبپتىٓ  بىرٔي ئېٍىپ دەرٍب بۇٍىغب بېرىپ ئۇلۇپ

ٍېٕىذا ببر وىتبپالرٔىڭ  ئۇ. ئبختۇرۋىذى ئۇلۇِىغبْ بىرەر وىتبپ لۇٌىغب ئۇچۇرِىذى
ببِبٍّۇ -دەرٍب بۇٍىغب ببراٍّۇ  ئۇ لبٔذاق لىٍىػىٕي بىٍّەً. ھەِّىطىٕي ئۇلۇپ بوٌغبْ ئىذى

خىسِەتذىػي  ضۈبىٕۇر ٍبتبلمب وىرىپ وەٌذى  دەپ ئىىىىٍىىٕىپ تۇرىػىىغب  ٍبتبلذىػي ھەَ
 :ۋە ئۇٔىڭغب



ئبٍٍىٕىپ وىٍەٍٍي، غۀبە وۈٔىّۇ ٍبتبلتب ئوٌتۇراِذۇق دېۋىذى بۇ تەوٍىپ  ٍۈرىڭە ببزار-    
 .ِبٍذەوال خۇغتبلتي خبٌىٕۇرغب

. وىتبپخبٔىغب ببراٍٍي ئۇٔذاق بوٌطب ئبۋاي. بۇٌىذۇ دېىذى خبٌىٕۇر جبۋابەْ -   
 .لۇٍبً وىتبپٍىرىّٕي ئبضبضەْ ئۇلۇپ بوپتىّەْ، ٍۀە بىر لبٔچىٕي ئېٍىپ

لىٍغبْ، بەن ٍبخػي  بۇٌىذۇ ٍېمىٕال ٍەردە  وچىىىٕٕە بىر غەخطي وىتبپخبٔب ببردەن  -   
 غۇ ٍەرگىال بېرىپ ببلّبِذۇق؟. وىتبپالر ببر

. بوٌطب ٍوي ببغالڭ خېٕىُ، وەتتۇق دېذى خبٌىٕۇر جبۋابەْ چبلچبق ئبرىالظ ئۇٔذاق -   
دىّىطىىّۇ ضۈبىٕۇرٔىڭ . ئۇالر لوٌتۇلالغمىٕىچە ٍبتبلتىٓ چىمىػتي غۇٔذاق لىٍىپ

ئۇالر بىرٔىڭ . دەپ بىر وىتبپخبٔب ببر ئىذى" ئۈِىذ وىتبپخبٔىطي"ٍەردە  دىگىٕىذەن  ٍېمىٕال
دىگۈدەن وىتبپخبٔىغب وىرىپ  وىٍىػتي، وىتبپخبٔب ئىچي وىچه بوٌطىّۇ  وەٍٕىذىٓ بىرى

خبٌىٕۇر . وۈرۈٔەتتي،وىتبپالردىّۇ خېٍي ٍبخػي وىتبپالر ببردەن لىالتتي پبوىس ھەَ ئبزادە
بۇ وىتبپخبٔىذا ئۇ خېٍىذىٓ . وىرىپال  وىتبپالرغب بىرِۇ بىر وۆز ٍۈگىرتىپ چىمتي وىتبپخبٔىغب

 خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ وىتبپالرٔي وۈرۈپ. تبپبٌّبً ٍۈرگەْ بىر لىطىُ وىتبپالرِۇ ببر ئىذى بىرى
 .ٔۇرٌىٕىپ وەتتي وۆزٌىرى ببغمىچە

 
بىر لبٔچە        ئۇ   وىتبپالرٔي بىر لۇر تەپطىٍي وۈرۈپ چىممبٔذىٓ وىَىٓ ئۈزىگە ٍبرىغبْ
ئبٌذىغب  وىتبپالرٔي ئېٍىپ پۇي تۆٌەٍذىغبْ ٍەرگە وېٍىپ وىتبپٕي پووەٍگە لوٍذى ۋە

ئۇ . ئوٌتۇراتتي چۈٔىي ئۇٔىڭ ئبٌذىذا  ھېٍمي  ٍىگىت. لبرىذى، لبرىذىَۇ چۈچۈپ وەتتي
چۈغىگىّۇ  بۇٔذاق ئەھۋاٌذا ، بۇٔذاق ٍەردە ئۇ ٍىگىتٕي ئۇچىرىتپ خېٍىػي ئۇخالپ

ٔەزىرىذە  ئۇ بىردىٕال جىذدىٍَىػپ لبٌذى، ٍىگىتٕىڭ ئۇٔىڭغب ضۇئبي. وىرِىگەْ ئىذى
دەرھبي ضۈبىٕۇرٔي  ئۇ ٔىّە لىٍىػىٕي  بىٍەٌّەً.تىىىٍىػي ئۇٔي تېخىّۇ جىذدىٍَەغتۈرۋەتتي

 :چبلىردى
خبٌىٕۇرٔىڭ چبلىرغبْ ئبۋازىٕي . وىتىّىس ضۈبىٕۇر، وىتبپالرٔي تبٌالپ بوٌذۇَ، جۈرىڭە -

ۋارالالپ وۈرۋاتمبْ وىتبۋىٕي جبٍىغب  ئبڭالپ ضۈبىٕۇرِۇ ئۇ ٍەردىٓ بۇ ٍەردىٓ
 :جىممىذە وىتبپالرٔي وۈرۈپ لۇٍۇپ  ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وەٌذى ۋە خبٌىٕۇر تبٌٍىغبْ

جىمٍىغىٕي، وىتبپ ئولۇپال جبْ ببلبً  ۋۇً خېٕىُ ِب ئبٌغبْ وىتبپٍىرىڭىسٔىڭ-ۋاً -   
ضۈبىٕۇرٔىڭ  بۇ گېپىذىٓ خبٌىٕۇر ئۇ ٍىگىتٕىڭ .  ئبرىالظ دېىذى چبلچبق.  دىّىگۀطىس  ھە

چۈٔىي ٍىگىت ببٍبتىٓ بۇٍبْ ئۇٔىڭغب لبراپ . وەتتي ئبٌذىذا ئۈزىچە خىجىً بۇٌۇپ
 .تۇراتتي

خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ وىتبپالرٔي لۇٌي بىٍەْ ئىتتىرىپ ٍىگىت . ئبالً بۇ وىتبپالرٔي -    
ٍىگىت گەپ لىٍّبضتىٓ وىتبپالرٔي لۇٌىغب ئېٍىپ   ببھبضىٕي ..لوٍذى تەرەپىىراق ضۈرۈپ
 :ۋە تىسال ھېطبپالپ چىمىرىپ  ببھبضىٕي خبٌىٕۇرغب ئېَتىپ بەردى ھېطبپالغمب وىرىػتي

خبٌىٕۇر بىر خىً جىىذىذٍٍىػىع ئىٍىىذە .  ٍۈە380ْجەِي  ضەوىىس وىتبپ -  
چىمىرىپ ئىچىذىٓ ٍۈز ٍۈۀٍىه پۇٌذىٓ تۆتٕي چىمىرىپ ئۇٔىڭغب  ضوِىىطىذىٓ  پورتىّبٌٕي

ئۇ پۇٌٕي ئېٍىپ .  ٍۈەْ لبٍتۇرۇپ بەردى20بوٌّبٍال ئۇٔىڭغب  ٍىگىت ھبٍبي. ضۇٔذى



ٍىگىتٕىڭ وىتبۋىڭىسٔي  خبٌتىغب ئوراپ بىراً دىگەْ گېپىگە پەرۋا  وىتبپالرٔي ئېٍىپال
ضۈبىٕۇر خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ھەروىتىگە ئەجەبٍىٕىپ بىر . ئىػىىتىٓ ضىرتمب ئبتتي لىٍّبضتىٓ ئۈزىٕي

" ھەً ٔىّىگە ئبٌذىراٍذىىىٕە بۇ خېٕىُ" تۇرۋەتىۀذىٓ وىَٓ  ھبزا لبراپ
 .چىمىپ وەتتي دىگىٕىچە  ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ

ئۇ ھېٍىمي وۈٔي  .غۇ تبپتب خبٌىٕۇرٔىڭ ٍۈزى خىجىٍىمىتىٓ ئوت بۇٌۇپ ٍېٕىپ وىتۋاتبتتي
ٍىگىت چۇلۇَ ئۈزىٕي  ئۈزىٕىڭ ٍىگىتٕي ضۈرەتىە تبرتمبٍٔىمىٕي  ئوٍالپ ھەَ غۇٔذالال ھبزىر

 تۇٔۇپ لبٌذى دەپ ئوٍالپ  خىجىٍٍىمتب ئۈزىٕي لۇٍذىغبْ ٍەر
ببرغبْ  ضۈبىٕىۇر  بېػىٕي ئىچىگە تىممىٕىچە ئبٌذىذا ئبٌذىراظ وىتىپ.   تبپبٌّبٍۋاتبتتي

 :.خبٌىٕۇرٔي چبلىرىپ توختبتتي
ِبڭّبِطس، وىتبپخبٔىغب ئەوىٍىپ لوٍطبَ  ھەً خبٌىٕۇر توختبڭ، ئبٌذىرِبً -    

 ئبٌذىغىٕىڭىسٔي ئېٍىپال لبچىطسغۇ؟
 .بىٍەٌّەً ئۇٔذاق ئەِەش دېىذى خبٌىٕۇر  ضۈبىٕۇرغب ٔىّە دەپ ببھبٔە وۆرضىتىػٕي -    
لوغالۋاتمبٔذەن، بىرەر تبي  ئەِىطە ٔىّبٔچە تىس ِبڭىطس، خۇددى وەٍٕىڭىذىٓ بىرى -    

غۇٔذالتىّۇ ئۀطىرِەڭ  ئۇ ببال  .وىتبپٕىىڭ پۇٌىطىٕي بەرِەً ئوغۇرالپ ِبڭذىڭىسِۇ ٍە
 .ئبرىالظ ضىسٔي لوغالپ تۇتبٌّبٍذۇ دېىذى ضۈبىٕۇر چبلچبق

ِەْ وىتبپ . تبتىرىپ بىر-بۇ ٔىّە دېگىٕىڭىس دېذى خبٌىٕۇر ئۇٔىڭغب لبراپ  بىر لىسىرىپ  -  
 تەگّەڭە توال چىػىّغب. ئوغىرٌىّىطبَ ئۇ ٔىّە دەپ ِىٕي لوغٍىغۇدەن

ببال وىتبۋىڭىسٔي  ئەِىطە ٔىّىػمب بۇٔچە تىس لبچىطس؟، بۇ. ۋاً چبلچبق لىٍىپ لوٍذۇَ -   
تۇٔۇغبِتىڭىس ٍب  بۇٔچىٍىه  ئۇ ببال بىٍەْ. ئوراپ بىرەً دىطىّۇ پەرۋا لىٍىپ لوٍّىذىڭىس

 .جىذدىٍَىػىپ وەتىىٕىڭىسگە لبرىغبٔذا
ِىٕىڭ بۇ ٍەرگە وەٌگۀذىٓ بۇٍبْ لبٔذاق .  ٔەدە ٍۈرۈپ تۇٔبً ِەْ ئۇٔي -    

 بىٍّەٍذىغبٔذەن گەپ لىٍىطسغۇ؟ ٍۈرگۀٍىىىّٕي ضىس
ضۈبىٕۇر ئۇٔىڭذىٓ گەپ ئبٌّبلچي  ھە ئەِىطە ٔىّىگە غۇٔچە ئبٌذىراٍطس دېىذى  -   

 .بوٌغبٔذەن ئۇٔىڭغب تىىىٍىپ
ئبٌذىراپتۇ، وىتبپٕي ئېٍىپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ وەتّەً ئۇٔىڭغب لبراپ تۇرضبَ  وىُ -    

 .وچىىىىىٕە وىتبپخبٔىذا بۇالِتي
ِېَىپ ٍىگىت دەپ لبرىغۇڭىس  ئەجىبب. لبراپ لوٍطڭىسِۇ ھىچمطي ٍوق ضبۋاپ بۇٌىذۇ -    

 .وەٌّەٍۋاتبِذا؟ بوٌّىطب خېٍي چىراٍٍىك ببٌىىەْ
 ؟ وىُ ِېَىپ  ٍىگىتىەْ؟ دەپ لبٍتب لبٍتب ضورىذى خبٌىٕۇرزٔىّە؟ ٔىّە دېذىڭي -    

 .ضۈبىٕۇردىٓ
ئۇٔىڭ چبلٍىك  ببٍبِمي وىتبپخبٔىٕىڭ ئىگىطىچۇ؟ ضىس وىتبپ بىٍەْ بۇٌۇپ وىتىپ -    

 ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغىٕىغب دىممەت لىٍّبپطسدە؟
ئۇرۇٔذۇق؟  بۇ گەپٕي ئبڭالپ خبٌىٕۇرٔىڭ  بېػىذا چبچّبق چبلمبٔذەن  ٔىّە ؟ چبلٍىك -    

 ئۇٔىڭ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغىٕىغب جەزىُ لىالالِطىس؟ .چۈچۈپ وەتتي
ببٍب ئۇ ضىسٔي چبلىرغبْ . ٍبٌغبْ ئېَىتمۇدەن ئىػّىتي؟ دېىذى ضۈبىٕۇر ئەٌۋەتتە، بۇ -    



. پەرۋا لىٍّبً چىمىپ وەتتىڭىس ، ِەْ چىمىپ وىتىػتىٓ بۇرۇْ ئۇٔىڭغب لبرىغبْ چېغىذا ضىس
 لبرىطبَ ئوٌتۇرغىٕي چبلٍىك. تۇرِبلچي بوٌغبٔذەن لىٍذى  ٌىىىٓ تۇرِىذى ئورٔىذىٓ

 .ئۇرۇٔذۇلىەْ
ٌەضطىذە بۇٌۇپ  بۇ گەپٍەرٔي ئبڭالپ خبٌىٕۇرٔىڭ خۇددى روھي چىمىپ وەتىۀذەن  

ئۆتّۈغي، ھبزىرى  ئۇ  ئۇ ٍىگىت توغىرىطذا  ٔۇرغۇْ خىَبٌالرٔي لىٍغبْ، ئۇٔىڭ. لبٌذى
. ئوٍالپ ببلّىغبْ ئىذى توغىرضىذا خېٍي لىَبضالٔي  لىٍىپ ببلمبْ، بىراق زادى بۇ ٔولتىذىٓ

ئىچىذىٓ -بىٍگۀذەن ئىچ ئۇ خۇددى غۇٔذاق ٍېمىٓ بىر وىػىطي ٍۇٌۇلمبْ وىٍىػّەضٍىىٕي
لۇٍۇپ ئۇدۇي ٍبتبلمب لبٍتىپ  ضۈبىٕۇر بىٍەْ ببزار ئبٍٍىذىٕغبْ ئىػىٕىّۇ. ئبزاپٍىٕىپ وەتتي

وىتبپ جبزىطغب تىسىپ لۇٍۇغّۇ  ئۇ ٍبتبلمب لبٍتىپ وىٍىپ ئبٌغبْ وىتبپالرٔي. وەٌذى
." ۋە ئۈزىٕي وبرۋاتمب ئبتتي خۇغَبلّبً ٍبتبلتىىي ئۇدۇي وەٌگەْ ٍەرگە تبغالپ لوٍذى

بوٌطۇْ، گەرچە پبراڭالغّىطبلّۇ ِەْ  ضۈبىٕۇر خبتب وۈرۈپ لبٌّىغبّٔىذۇ؟ ئۇ لبٔذالّۇ ِېَىپ
ئۇ ِېَىپ بوٌطب دەرٍب بۇٍىغب . وېٍۋاتىّەْ ئۇٔي خېٍىذىٓ بۇٍبْ تۇٔۇٍّەْ ھەَ وۈزىىتپ

ٍېٕىذا  چبلٍىك ئۇرۇٔذۇق وۆرِىذىّغۇ، بۇ زادى ٔىّە  لبٔذاق وەٌذى؟ ئەجىبب ِەْ ئۇٔىڭ
ئۇ وۆڭٍىذە ھەرخىً " ھبدىطىگە ئۇچىرىغبّٔىذۇ؟ ئىع؟ ٍبوي  بۇ ٍېمىٕذىٓ بۇٍبْ

. خىَبٌٍىرىٕىڭ ئۇرۇٔطىس ئىىۀٍىىي ئۈزىگە ئبٍبْ ئىذى بىراق.خىَبٌالرٔي لٍىپ ببلتي
بۇ خىَبٌالرٔي لىٍغبْ بىٍەْ ئۇ پەلەت خىَبي ئىذى -ئۇ چۈٔىي ئۇ بۇ ٍەردە ئوٌتۇرۇپ
ئۇ ضوِىىطىذىٓ . بوٌغبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەبىٕي بىٍەٌّەٍتي خبالش، ھەرگىس ئۇ ببٌىغب ٔىّە

ضۈرەتتە ببٍبِمي . تبرتىۋاٌغبْ ضۈرەتىە لبرىذى تىٍفۇٕٔي چىمىرىپ  ھېٍىمي چبغذا
. تۇٌىّۇ غەِىىٓ وۆزٌىرى بىٍەْ خبٌىٕۇرغب لبراپ تۇراتتي ٍىگىت  ضەي ھەٍراْ لبٌغبْ بىراق

ٍىگىتٕىڭ بىر ِېَىپ ئىىۀٍىىىگە زادى ئىػۀگۈضي وەٌّەٍال  ئۇ ضۈرەتىە لبرىغبٔطىرى ئۇ
 .لبٌذى

وېچىچە ئۇ ٍىگىت ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىپ . خبٌىٕۇرٔىڭ ئۇٍمۇضي ھبراَ بوٌذى غۇ ئبخػىّي     
ئۇٔىڭ خېٍىمىغچە بىر . ئەتىطي تۇٌىّۇ ضۇٌغۇْ ھبٌەتتە ئىػمب ببردى. ببرِىذى وۈزى ئۇٍمۇغب

 بىر ٍېرىڭىس" تىىىٍىپ خبِۇظ ئوٌتۇرغبْ تۇرلىٕي وۈرۈپ خىسِەتذاغٍىرى  ٔولتىغب
 بىراق خبٌىٕۇر ھېچٕىّە دىّەً ضۇش. دەپ وۆڭۈي بۈٌۈپ ضوراغمبّٔۇ بوٌذى"ئبغىرۋاتبِذۇ؟

 ئبدەتتە  چىراٍىذىٓ وۈٌگە وەتّەٍذىغبْ،. وۈٌۈِطىرەظ بىٍەْ ئۇالرغب جبۋاپ لبٍتۇردى
 وۆزٌىرى بۇاللتەن بۇ چىراٍٍىك لىسٔىڭ بۈگۈْ بۆٌەوچىال ضۇٌىػىپ ئوٌتۇرغىغىٕي وۆرگەْ

 بۈٌۈَ ببغٍىمي ئبٍبي ئۇٔي بۈگۈٔچە  لبٍتىپ ئبراپ ئېٍىڭ دەپ ئۇٔىڭغب رۇخطەت
 غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ خىسِەت ئورٔىذىٓ ئۇدۇي ٍبتبلمب  لبٍتىپ وەٌذىذە وبرۋاتمب.  بەردى

ئىع  بىر چبغالردا ئۇ خۇددى بىر. ئۈزىٕي تبغالپ ٍوتمبٔغب  بۈروىٕىپ بىر ھبزاغىچە ٍبتتي
وىَىپ  ئېطىگە وەٌگۀذەن تۇٍۇلطىس ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وەتتىذە تىسٌىه بىٍەْ ئبٍبغٍىرىٕي

ِبڭغبْ  ئۇ غۇ تبپتب ئۇدۇي وىتبپخبٔىغب لبراپ.ضوِىطىٕي ئبرتمىٕىچە ٍبتبلتىٓ چىمتي
. ئىذى ئۇ وىتبپخبٔىغب بېرىپال  ٍىگىتٕىڭ ئۈزدىٓ ضوراپ بېمىع ٔىَتىگە وەٌگەْ.ئىذى

ئۈزىذىٓ  چۈٔىي ئۇ ٍىگىتىە زادى ٔىّە ئىع بۇٌۇپ بۇٔذاق بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔىڭ
وەٌگۀذە  ئۇ وىتبپخبٔىغب. ضوراپ بىٍّىگىچە وۆڭٍي ئبراَ تبپّبٍذىغبٔذەن لىالتتي



ٍىگىتٕىڭ ئۈزىٕىڭ  ئۇ. ٍىگىت  وىتبپ وۈرۈپ ئوٌتۇرغبْ بۇٌۇپ  ئۇٔىڭ وىرگىٕىٕي ضەزِىذى
ٍىگىت تىسال . لىرىپ لوٍذى وىتبپخبٔىغب وىرگىٕىٕي ضەزِىگىٕىٕي بىٍىپ ٍىٕىه گېٍىٕي ٍىٕىه

ٍىگىتٕىڭ وۈزى . ئۇچۇرغۇپ لبٌذى ئىىىىطىٕىڭ وۆزٌىرى. بېػىٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭغب لبرىذى
خبٌىٕۇر . بىردىٕال لبتتىك ضۇلۇپ وەتتي بىٍەْ ئۇچىرغىػي بىٍەْ تەڭ خبٌىٕۇرٔىڭ ٍۈرىىي

لبٌذىغبٔذەن ئۇٔىڭذىٓ وۈزىٕي ئەپمېچىپ  خۇددى ئۈزىٕىڭ ٍۈرەن ضۇلۇغىٕي ئۇ ئبڭالپ
غەٌىتە ئىع، ." بۇٌۇپ ٔېرىطىغب وەتتي تىسال ببغمب ٍبلمب لبرىۋاٌذى ۋە وىتبپ وۆرگەْ

دەپ " ٍۈرىىُ ببغمىچە ضېٍىپ وەتتىَب ئبضبٍٔىمىچە جىذدىٍَەغّەٍذىغبْ ِەْ ببٍب ھەجەپ
وەٌگۈچە بوٌغبْ ئبرٌىمتب چۇلۇَ ئۇٔىڭذىٓ  ئۇٔىڭ ببٍبِمي وىتبپخبٔىغب. ئوٍٍىذى ئۇ ئىچىذە

غۇ تبپتب ئۇ ٍىگىتىە . بىر ٍبلالرغب ئۇچۇپ وەتتي ضوراٍّەْ دەپ ضولمبْ چوتٍىرى ئبٌٍىبۇرۇْ
جۈرئەت لىٍىپ ضورىغبْ تەلذىردىّۇ ٍب ئۇ . لىالٌّبٍتي بىرەر ئېغىس گەپ لىٍىػمب جۈرئەت

ئىػتىٓ ھىچ ئىع ٍوق  ئۇ ئىػٕي ضورىطبَ لبتتىك -بوٌّىطب  ھىچ ئىىىىطي ٍبخػي تۇٔۇظ
ٍبرىطىٕي تبتالپ لوٍطبَ لبٔذاق لىٍغۇٌۇق دىگۀٍەرٔىّۇ خىَبٌىذىٓ  تەگطە ٍبوي وؤب

 ٍبق، وىتبپ. وىتبپخبٔىٕىڭ ئەڭ ئىچىگە وىرىپ وىتبپ وۈرۈغىە ببغٍىذى ئۇ. ئۆتىۈزدى
خبٌىٕۇر  دەرۋەلە. وۈرۋاتمبٔذەن  لىٍغبْ بىٍەْ وۈزىٕىڭ لۇٍرۇلىذا ٍىگىتٕي وۈزىتۋاتبتتي

ئوٌتۇراتتىىي  ئۇ غۇٔچىٍىه جىّجىت.  دىگۀذەن ٍىگىت چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇراتتي
. وەتىۀذەن لىالتتي ئبٌذىذىىي وىتبپمب غۇٔچٍىه بىرىٍىپ.. ئبزرالّۇ ِىذىرالپ لوٍّبٍتي

ئبرضىذىٓ ٍەتىۈچە  بۇ پۇرضەتٕي غۀىّەت بىٍگەْ خبٌىٕۇر ئۇٔي وىتبپ جبزىٍىرى
ٍولتەن،خبٌىٕۇرٔىڭ  لىسزىك ٍېرى ٍىگىت خۇددى وىتبپخبٔىذا ئبدەَ. وۈزىتۋاٌذى

وىتبپالرٔي تۈٔۈگۈْ ئېٍىپ  خبٌىٕۇر ئبٌذىغبْ. ِەۋجۇتٍىمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبٔذەن ئىذى
تبپبٌّىذى ئەِەش، وىتبپخبٔىذىىي  .بوٌغبچمب دەِبٌٍىممب  ئبٌغۇٔذەن وىتبپ تبپبٌّىذى

ضەئەتچە وىتبپخبٔب ئىچىذە ئبٍالٔغبٔذىٓ وىَٓ  ئۇ ٍېرىُ.وىتبپالرغب ٔەزەر تبغالپّۇ لوٍّىذى
ئبٌذىذە پووەً ئبٌذىغب وىٍىپ وىتبپٕي  ٍىگىتٕىڭ  لۇٌىغب چىممبْ خبٌىغبْ بىر وىتبپٕي

ٍىگىت  خبٌىٕۇرٔىڭ  تبٌٍىغبْ وىتبۋىٕي وۈرۈپ  ئەجەپٍۀگەْ  ھبٌذا  . ئبٌذىغب لوٍذى
  .بۇ چبغذا خبٌىٕۇر لۇٌىذىىي تىٍفۇٕٔي ئوٍٕىغبْ بۇٌۇپ تۇرۋاٌذى.لوٍذى خبٌىٕۇرغب لبراپ

 خبٌىٕۇر دەرھبي لۇٌىذىىي تىٍفۇٕٔي ئبٌذىذىىي پووەٍگە لۇٍۇپ پورتىّبٌٕي. ووً  18 -   
 ئبختۇرۇپ ئۇٔىڭغب پۇي ضۇٔذى ۋە وىتبپٕي ئېٍىپ ئۇٔىڭغب بېػىٕي ٍىٕىه ٌىڭػتىپ لۇٍۇپ

لبرىذىَۇ  ئۇ وىتبپخبٔىذىٓ چىمىپ ببٍب ئبٌغبْ وىتبۋىغب لبرىذى،. وىتبپخبٔىذىٓ ئبٍرىٍذى
 تۇراتتي؛ دەپ ٍېسىمٍىك" ٍىگىتٍەر دەضتۇرى" وىتبپ ضىرتىذا. چۈچۈپ وەتتي

ئولۇٍذىغبْ  بۇ ِەخطۇش ئوغۇٌالر. دەپ ۋارلىرۋەتتي ئۇ.ِب ئىػٕي. ۋاً ٔۇِۇضۇَ -
ٔىّە دەپّۇ ئوٍالپ  وىتبپىۀغۇ؟  وىتبپ تبٌٍىغبٔذا وبٌالَ ٔەگە وەتىۀذۇ؟  ئۇ ببال ِىٕي

-خبٌىٕۇر غۇٔذاق ئۆز وەتىۀذۇ؟ تبزا بىر لېٍىٓ لىس ببٌىىەْ دەپ ئوٍالپ لبٌغبّٔىذۇ؟
ئبٌذىٕمي لېتىُ . ببراتتي ئۈزىگە ضۆزٌىگىٕىچە ئۆز گۈغىٕي ئۈزى ٍىگۈدەن بۇٌۇپ وىتىپ

ئەِذى بۇ لېتىُ ئوغۇٌالر  ئوغۇٌىمچە ضۈرەت تبرتىپ تۇتۇٌۇپ لبٌغىٕىُ ٍەتّىگۀذەن
وەتىەْ لېٍىٓ، تېتىمطىس لىس  ئولۇٍذىغبْ وىتبپٕي ئېٍىپ چىمطبَ بۇببال ئەِذى ِىٕي ئۈتۈپ

وبٌالِذىٓ چبتبق چىمتىّۇ ٔىّە  ھەَ ِىٕىڭ. ببٌىىەْ دەپ ئوٍالپ لبٌذىغبْ بوٌذىذە



ٍۈزۈَ بىٍەْ وىرىّەْ ئەِذى دەپ  ؟  ئەِذى ئۇ وىتبپخبٔىغب ئىىىىٕچي وىرِەً، لبٍطي
 .بېػىغب ٍىٕىه ئۇرۇپ لوٍذى ئۇ

 
 غۇ ئەضٕبدا. ٍبتبلمب لبٍتىپ وىٍىپ ببٍبِمي وىتبپٕي ئېٍىپ وبرۋاتمب تبغالپ لوٍذى ئۇ      

 :ضىرتتىٓ ضۈبىٕۇر وىرىپ وەٌذى ۋە خبٌىٕۇرغب لبراپ
 
 :.ٍبخػي  بۇٌۇپ لبٌغبٔذەوّۇ ٍب  دەپ ضورىذى لبٔذالراق؟ خېٍي -

 
ضۈبىٕۇر وبرۋات ئۈضتىذىىي وىتبپٕي . خوغَبلّىغبٔذەن ھىچ ئىع ٍوق دېذى خبٌىٕۇر -

 :خبٌىٕۇرغب دېىذى وۈرۈپ وىتبپٕي لۇٌىغب ئبٌغبچ
 
بۇ ئبٌغىٕىڭىس لبٔذاق وىتبپ  "ٍىگىتٍەر دەضتۇرى" ۋوً . ٍۀە وىتبپخبٔىغب بېرىپطىسدە -

. لىَبپەتتە خبٌىٕۇرغب لبراپ دېىذى ئۇ وۆزٌىرىٕي چەوچەٍتىىۀچە ھەٍراْ لبٌغبْ
 .ٍىگىتٍەرٔي بىر چۈغىٕەً دەپطىسدە

 
دەٍذىغبٔطىس؟ وىتبپٕي خبتب ئېٍىپ لبپتىّەْ غۇ دېذى خبٌىٕۇر تۇِػۇلىٕي  ٔىّىٍەرٔي -  

 :.ھېٍىّۇ ببٍىمي ضەتچىٍىه تۈپەٍٍي ٍىغالغمب ئبرأال لبٌٍغبْ ئىذى ئۇ. ئۇچالپ
 
 ببغمب ٔەرضىٕي خبتب.ئېٍىپ لبپتىّەْ؟ ٍبٔذۇرۇپ ضورىذى ضۈبىٕۇر ئىػۀّىگۀذەن  خبتب -

 ئبٌطىڭىسغۇ ِەٍٍي، ئەِذۇ ِۇغۇ وىتبپٕىّۇ خبتب ئبٌغبْ ببِۇ؟  ئەجىبب ئۇلۇپ بېمىپ
 ئبٌّىغبّٔب؟  ئۇ غۇٔذاق دىگەچ  وىتبپٕي ئېچىپ ِۇٔذەرىجىطىٕي ئۈٍٔۈن لىٍىپ ئۇلۇغمب

 ئولۇغىٕي ضبپال  ٍىگىتٍەرال ئۈضۈپ ٍېتىٍىع جەرٍبٔىذا بىٍىػىە تىگىػٍىه. ببغٍىذى
بەوّۇ  بۇ وىتبپالرٔي بىر لىس ببال ئولۇٍّەْ دەپ ئبٌطب دىّىطىّۇ. ِەضىٍٍەردەن لىالتتي

ۋە  ضۈبىٕۇرٔىڭ بۇ ئىػي خبٌىٕۇرٔىڭ تېخّۇ جېٕىغب تەگذى. بىٕۇرِبٌٍىمتەن تۇٍۇالتتي
 :ضۈبىٕۇرٔىڭ لۇٌىذىٓ وىتبپٕي ئېٍىپال ٍەرگە تبغٍىۋەتتي

ئۇ غۇٔذاق دەپ بۇٌۇپال ئۈزىٕي وبرۋاتمب تبغالپ . لىٍىطڭىسچۇ چىػىّغب تەگّەً بوٌذى  _   
 .ٍىغالغمب چۈغتي ِىػىٍذاپ

خبٌىٕۇرٔي بەزٌەغىە  ۋاً ٔىّە بوٌذى؟ ِەْ پەلەت چبلچبق لىٍىپ لوٍذۇَ دىگەچ  -
ضۈبىىٕۇرٔىڭ تىٍفۇٔي  غۇ ئبرٌىمتب تۇٍۇلطىس.  چۈغتي ضۈبىٕۇر ئۇٔىڭ ٍىغٍىغىٕي وۈرۈپ

ئېٍىپ لبرىذىَۇ ھەٍراْ  ئۇ خبٌىٕۇرٔي بەزٌەغتىٓ توختبپ تىفۇٕٔي لۇٌىغب. جىرىڭالپ لبٌذى
 :لبٌذى ۋە خبٌىٕۇرٔي تبرتمۇغٍىذى

ٍىغٍىطىٍىّۇ ِەٍٍي، بىراق ئبۋۇ ئبضتىٍىرىغب بېطۋاٌغبْ تىٍفۇٕٔي  ھەً خېٕىُ -   
خبٌىىٕۇر . ٍىغٍىطىال، ئۇٔي بېطىپ ٍىغٍىغبٔغب ئىىىي بۇٌۇپ لبٌّبٍذۇ ئېٍۋىتىپراق
گېپىٕي  ئبڭمىراٌّبً وۆز ٍېػىٕي ضۈرتىىىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە ضۈبىٕۇرغب  ضۈبىٕۇرٔىڭ

 :.ٔەزىرىذە تىىىٍذى ضۇئبي



غۇٔذاق دىگەچ تىٍفۇٔىٕىڭ  ضبق ِبڭب تىٍفۇْ لىٍىپ ٔىّە لىٍىطىس؟  ئۇربىر ٍەردە تۇ  -
وەٌگەْ ٔۇِۇرٔىڭ ئۆز تىٍفۇٔىذىٓ  خبٌىٕۇر ضۈبىٕۇرٔىڭ تىٍفۇٔىغب. ئىرأىٕي خبٌىٕۇرغب لبراتتي

ٔەتىجىذە تىٍفۇْ . ئىسدەغىە وىرىػتي وەٌگۀٍىىىٕي وۈرۈپ چۈچۈپ وەتتي ۋە تىٍفۇٕٔي
ببٍب خبٌىٕۇر .ضبٍراۋاتمبْ تىٍفۇّٔۇ توختبپ لبٌذى غۇ ئبرٌىمتب.ٍبتبلتب ٍوق بۇٌۇپ چىمتي

وەتىەْ ئوخػبٍذۇ دەپ چبلچبق لىٍغبْ ضۈبىٕۇر  تىٍفۇٕٔي بېطىپ ٍېتىپ ِبڭب ئۇرۇٌۇپ
وۈرۈپ ببٍبِمي تىٍفۇٕٔي چۇلۇَ تىٍفۇٕٔي تېپٍۋاٌغبْ  ٍبتبق ئىچىذىٓ تىىٍفۇٕٔىڭ تېپىٍّىغٕٕي

ئوٍالپ دەرھبي ٍبٔذۇرۇپ تىٍفۇْ لىٍۋىذى ھبٍبي  ئبدەَ لىٍغبْ بۇٌۇغي ِۇِىىٓ دەپ
 :ٍىگىتٕىڭ ئبۋازى ئىذى بۇ بىر. ئۆتّەٍال تىٍفۇٕٔي بىرى ئبٌذى

 
 .ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ-

بۇ چبغذا . ضىس وىُ بۇٌىطىس دەپ جبۋاپ لبٍتۇردى ضۈبىٕۇر دەرھبي ۋۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ -
 .ضۈبىٕۇرٔىڭ لېػىغب وىٍىپ لۇالق ٍېمىپ ئوٌتۇرغبْ ئىذى خبٌىٕۇرِۇ ئبٌٍىمبچبْ

تىٍفۇٔىٕي وىتبپخبٔىغب ئۇٔتۇپ لبپتىىەْ ، ئېچىپ لبرىطبَ ِۇغۇ ٔۇِۇر  ِەْ ئببٍىس، بىرضي-
 پبراڭالغمبٔىەْ غۇڭب ئىگىطي بىٍەْ تۇٔۇظ ھەلىچبْ دەپ ئوٍالپ تىٍفۇْ بىٍەْ ئەڭ وۆپ

 .لىٍىػىُ
تىٍفۇٔي ئىذى، ھبزىر  ئۇ ِىٕىڭ دوضتۇِٕىڭ. غۇٔذاق، غۇٔذاق دېىذى خبٌىٕۇر جبۋابەْ -

ضىسٕٔىڭ ئورٔىڭىس ٔەدە؟ بىس  .ٍېٕىّذا تىٍفۇٔىٕي تبپبٌّبً جىذدىٍَىػىپ ئوٌتۇرغبْ تېخي
 .بېرىپ ئېٍۋاالٍٍي

 .وىتبپخبٔىطي ئۈِىت- ؛
وىتبپخبٔىڭىسغب ببرغبْ  ھە ، ٔەدىىىٕي بىٍىّەْ، ٍېمىٕال ٍەردىىۀطىس، تېخي تۈٔۈگۈْ -

 .وۆپ رەھھّەت ضىسگە وۆپتىٓ. بىس ھبٍبي ئۆتّەٍال بېرىپ ئېٍۋاٌىّىس . ئىذۇق
. دەپ تىٍفۇٕٔي لوٍذى ٍىگىت غۇٔذاق. ئەرزىّەٍذۇ، بۇ ِىٕىڭ لىٍىػمب تىگىػٍىه ئىػىُ -

گەپٍىرىٕي ئبڭالپ  ببٍبتىٓ بۇٍبْ ضۈبىٕۇرٔىڭ ٍېٕىذا تۇرۇپ ئۇٔىڭ لىٍىػمبْ
تٍفۇْ لىٍغبْ  چۈٔىي ئۇ ئبٌٍىبۇرۇْ. خبٌىٕۇر  ھۇغىذىٓ وىتەً دەپال لبٌغبْ ئىذى

ئۀطىرەۋاتمىٕي تىٍفۇْ  خبٌىٕۇرٔىڭ ھبزىر. ئبدەِٕىڭ وىٍّىىىٕي بىٍىپ بوٌغبْ ئىذى
ئۇ ئبدەتتە . ئىذى بەٌىىي تىٍفۇْ ئىچىذىىي ئۇ ٍىگىتٕىڭ ضۈرىتي. ئەِەش ئىذى

  تىٍفۇٔىٕىڭ ئىىرأىغب ِەخىپي ٔۇِۇر بېىىتىپ
ٔۇِۇرٔي  ئۇٔىڭ خَبٌىذە ضۈبىٕۇرٔىڭ تىٍفۇْ. لوٍّىغبچمب  وىّال  بوٌطب ئېچىپ وۈرەٌەٍتي

ضۈرىتىٕي  تېپىپ  ئۇٔىڭغب تىٍفۇْ لىٍغبْ ئبدەَ ئبٌٍىبۇرۇْ تىٍفۇْ ئىچىذىىي ئۈزىٕىڭ
 وۈرۈپ بوٌغبْ ئىذى

 :ئۇٔي ٔۇلۇغٍىذى ضۈبىٕۇر خبٌىٕۇرٔىڭ ھبڭۋېمىپ ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ
خبٌىٕۇر . . تىٍفۇٕٔي ئبٌغىٍي ۋۇٍىت خبٔمىس ئوٌتۇرۇغٍىرى ٔىّىذىٓ؟ بوٌطىال ِبڭطىال -  

ئۇ ئەِذى لبٔذالّۇ . تۇرۋاٌذى بىردىٕال  بوٌذى ببرِبٍّەْ، ضىس ئەوىٍىپ بىرىڭ دەپ
ضۈبىٕۇر ئۇٔي .  ضوراپ ببراٌىطۇْ ٍۈزىٕي پوٌودەن لىٍىپ  ئۇ ٍىگىتٕىڭ لېػىغب تىٍفۇٔىٕي

ئەوىٍىپ بىرەً دەپ چىمىپ  گەپ لىٍىپ ئۇٔىتبٌّىغبٔذىٓ وىَىٓ  بوٌذى ِەْ بېرىپ



 .بوٌطب  ٍبتبلتب  لبٌذى خبٌىٕۇر. وەتتي
 : .وۈرۈپ ئوتۇراتتي ضۈبىٕۇر  وىتبپخبٔىغب وىرىپ وەٌگۀذە ئۇ  ٍىگىت وىتبپ  

وۆتۈرۈپ ضۈبىٕۇرغب  ٍىگىت دەرھبي بېػىٕي. ِەْ تىٍفۇٕٔي ئبٌغىٍي وەٌگەْ ئىذىُ  -
ضۈبىٕۇر .  ئۇٔىڭغب بەردى لبرىذى ۋە ضۇش وۈٌۈِطىرەپ تبرتّىغب ضېٍىپ لوٍغبْ تىٍفۇٕٔي

 :وىَٓ چۆرغپ لبرىغبٔذىٓ-تىٍفۇٕٔي لۇٌىغب ئېٍىپ ئۆرۈپ
 .ئوٌتۇرىذۇ وۆپ رەھّەت جۇِۇ، دوضتۇَ  ِۇغۇ تبپتب ٍىغالپ-ضىسگە وۆپتىٓ  -  
 .ٍىگىت ھەٍراْ بۇٌۇپ ٔىّە ؟  تىٍفۇٔىٕي ٍولىتىپ لوٍغبٔغب ٍىغالپ ئوٌتۇراِذا  دېىذى _  
ببراٍٍي دىطەَ  ٍبلەً ،ئۇٔذاق ئەِەش، ئۇ ببٍب تېخي تىٍفۇٕٔي ئەوەٌگىٍي -  

خبپب لىٍىپ  ئەوەٌّەٍّەْ دەپ ئۇّٔىغبْ،  بۈگۈْ ِىجەزى ٍوق ئىذى،  ھەَ ِەْ ئبزراق
ئۀطىرەظ  بىٍىّٕەش-ِىجەزى ٍوق دىگۀٕي ئبڭالپ ٍىگىتٕىڭ چىراٍذا بىٍىٕەر. لوٍغبْ

 .ئىپبدىطي غەوىٍٍۀذىَۇ  بۇٔي ضۈبىٕۇر ضەزِىذى
 ھە راش وىتبپٕي ئبٌّبغتۇرۇغمب بۇالِذۇ؟. وۆپتىٓ وۆپ رەھّەت ئۇٔذاق بوٌطب ضىسگە  -  
ٍىرتىٍىپ وەتّىگەْ بوٌطىال ئبٌّبغتۇرۇپ بىرىّەْ، لبٔذاق؟  ئەٌۋەتتە، پەلەت  _

 ببرِىذى؟ ئبٌّبغتۇرىغبْ وىتبپ
دوضتۇَ  بىر  ِۇغۇ تىٍفۇٕٔۇ ٍولىتىپ لوٍغبْ. ٍبلەً ِىٕىڭ ٍوق دىېىذى ضۈبىٕۇر وۈٌۈپ -

 وىتبپ ئەوەپتىىەْ، لىسالر ئولۇٍذىغبٕٔي ئبٌّبً، ٍىگىتٍەر ئولۇغٍۇلٕي
 ئېٍىپ  لۇٍۇپتىىەْ  زاڭٍىك لىٍطبَ ٍىغالپ ئوٌتۇرىذۇ، ھەلىچبْ ِۇغۇ ٍەرگىّۇ خىجىً

  .بۇٌۇپ وەٌّىذى ئۇ خېٕىُ
بىرىّەْ دېىذى ئۇ  ھە ِۇٔذاق دەڭ، لبچبٔال بوٌطب ئەوەٌطۇْ ئبٌّبغتۇرۇپ -

ئببٍىس  ضىسدىٓ ٍۀە بىر    .ئەِىطە ضىسگە ٍۀە بىر لېتىُ وۆپتىٓ وۆپ رەھّەت. وۈٌۈِطىرەپ
   .بوٌّبٍطىس غەخطي ضۇئبي ضورىطبَ بۇالِذۇ دېىذى غۈبىٕۇر، بىراق خبپب

 چبلىرغىغب ئەجەپٍىٕىپ ئەٌۋەتتە بۇٌىذۇ دېىذى  ٍىگىت  ضۈبىٕۇرٔىڭ  ئۈزىٕىڭ ئىطّىٕي -
 بوٌغبّٔۇ ؟ ضىسٔىڭ پۇتىڭىس تۇغّب غۇٔذالّۇ ٍبوي  ھبدىطىذە  غۇٔذاق -

ئببٍىس  ضۈبىٕۇرٔىڭ  پەلەتال ئوٍالپ ببلّىغبٔال بىر ضۇئبٌٕي ضورىغىٕىٕي وۈرۈپ
تۇرۇپ  ضۈبىٕۇر  ئببٍىسىڭ جىُ. جبۋاپ  بىرەٍّۇ بەرِەٍّۇ دەپ ضەي ئىىىىٍىٕىپ لبٌذى

وىتىع  لبٌغىٕىٕي وۈرۈپ ئۈزىٕىڭ ئبرتۇلچە ضۇئبي ضوراپ لوٍغىٕىٕي ھېص لىٍىذە ۋە چىمىپ
ئببٍىسٔىڭ  ئۇ ئىػىىىە ٍېمىٓ وىٍىػىگە وەٍٕىذىٓ. ئۈچۈْ ئىػىه تەرەپىە  لبراپ  ِبڭذى

 :ئبۋازى ئبڭالٔذى
ضۈبىٕۇر . تۇغّب  وېطەي ئەِەش تۇغۇٌۇغۇِذىٓ غۇٔذاق تۇغۇٌۇپتىىۀّەْ، بىراق بۇ -

تۇغۇٌىػىذىٓ غۇٔذاق . چۈغىٕەٌّىذى ئببٍىسٔىڭ  بۇ ِۈجّەي جبۋابىذىٓ بىر ٔەرضىٕي
ئۇ  وۆڭٍىذە غۇالرٔي ئوٍٍىغبچ . دىگىٕىذۇ تۇغۇٌغبْ بوٌطب تۇغّب وېطەي بۇالر، بۇٔىّە

 :ئببٍىسغب لبرىذى ۋە
ضۈبىٕۇر . ئبٌالھتىٓ ضىسگە غىپبٌىك بېرىىػىٕي تىٍەٍّەْ،رەھّەت لبٔذالال بوٌّىطۇْ   -

ئۇ ٍوٌذا وىتۋېتىپ خبٌىٕۇرٔىڭ تىٍفۇٔىٕي ئبچتي ۋە . بىٍەْ خوغالغتي غۇٔذاق دەپ ئببٍىس
ئۇ رەضىٍّەر ضبٌۇٔىٕي وۈرۋېتىپ  ئببٍىسٔىڭ  ضۈرىتىٕي وۈرۈپ . وۆردى ئۇ ٍەر بۇ ٍېرىٕي



. لبرىّبلمب ضۈرەت وىتبپخبٔىذا تبرتٍغبٔذەن لىٍّبٍتي. ھەٍراْ لبٌذى لبٌذى ھەَ لبتتىك
تۇّٔبٍذىغبْ ئبدەَ ضۈرىتىٕي ضبلالپ ٔىّە . دەٍذۇٍب ِبۋۇ جۇۋإٍىّەن تېخي تۇٔۇغّبٍّەْ

ئۇ وۆڭٍىذە . تۇرضىال ٍبتبلمب بېرىپ ِەضىٍىڭىسٔي ئېٕىمٍىّبٍذىغبْ بوٌطبَ لىٍىذۇ؟ لبراپ
 .ئوٍٍىغبچ  ِىَمىذا ِىَمىذا وۈٌۈپ  لوٍذى ِۇغەِبەرٌىه بىٍەْ غۇالرٔي

 ضۈبىٕۇر ٍبتبلمب  وەٌگۀذە  خبٌىٕۇر  تېخىچە ببٍبِمي ھبٌىتىذە  دوِطىَىپ 
خۇددى  خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ ئۈزىگە ضىرٌىك  ھبٌذا وۈٌۈِطىرەپ  لبرىغىٕىٕي وۈرۈپ.  ئوٌتۇراتتي

 .ئۇ بىرەر ئىػٕي بىٍىپ لبٌغبٔذەن ئۈزىچە ھۇدۇلۇپ وەتتي
 ِەضىٍىڭىسٔي  تبپػۇراِطىس ٍب ؟ لبٔذاق خېٕىُ  -

چبلچىمىڭىسٔي لۇٍۇپ تىٍفۇٔۇِٕي ئەوىٍىڭە  ِىٕىڭ تبپػۇرغىذەن ٔىّە ِەضىٍەَ بوٌطۇْ؟ --
. تىٍفۇٕٔي ئېٍۋاٌّبلچي بوٌذى ئۇ غۇٔذاق دەپ ضۈبىٕۇرٔىڭ لۇٌىذىٓ.بىر

 .لېٍىػىٕي  خبٌىّبٍتي ضۈبىٕۇرٔىڭّۇ  تىٍفۇٔذىىي ضۈرەتٕي وۈرۈپ
ئببٍىسٔىڭ ضۈرىتىٕي ئىىرأىغب چوڭ  ِبۋۇ ضۈرەتتىىي وىّۇ ؟ ضۈبىٕۇر غۇٔذاق دىگىٕىچە  -

خبٌىٕۇر . تۇٔۇغال وۈرۈٔذا  بۇ ببال  ھەجەپ. لىٍىپ چىمبردى ۋە خبٌىٕۇرغب وۆرضەتتي
بوٌغبٍٔىمىٕي بىٍذى ۋە دەِبٌٍىممب  ئۇٔىڭغب لبٔذاق  ضۈبىٕۇرٔىڭ ئبٌٍىبۇرۇْ ضۈرەتٕي وۈرۈپ

ضۈبىٕۇر  خبٌىٕۇرٔىڭ   بىر ٔىّە دىّەً جىّّىذە .  لبٌذى چۈغۀذۈرۈغٕي  بىٍّەً
 .گېپىٕي داۋاَ لىٍىذى تۇرۋاٌغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ

ضوراٍّەْ جۇِۇ ، ضۈبىٕۇر  ئەگەر وىٍّىىىٕي دىّىطىڭىس بۇ  ئبپىرىپ ئىگىطىذىٓ -     
خبٌىٕۇر ئۇٔي راضتىٕال ِبڭغبْ    .غۇٔذاق  دىگىٕىچە ئبضتب ئىػىه تەرەپىە لبراپ  ِبڭذى

 :ٍبٌۋۇرۇغمب چۈغتي ئوخػبٍذۇ دەپ ئوٍالپ چۈچۈپ وەتتي ئۇ ئۇٔىڭغب
ضۈبىٕۇر ئۇٔىڭ لېػىغب وېٍىپ  ..بۇٌىذۇ، بۇٌىذۇ دەپ بىرەً، ئبۋاي تىٍفۇٔۇِٕي بىرىڭ  -

ئۇچراتمبْ ۋالمىتتىٓ ببغالپ بۈگۈْ  غۇٔذاق لىٍىپ خبٌىٕۇر  ئببٍىسٔي  تۇٔجي. ئوٌتۇردى
ھەِّىطىبي ٍىپىذىٓ ٍىڭٕىطىغىچە دەپ  وىتبپ ئبٌغۇچە بوٌغبْ  ئبرٌىمتىىي ئىػالرٔىڭ

ئۈزىٕي تۇتۋاالٌّبً بىر ھبزاغىچە  ضۈبىٕۇر ئۇٔىڭ گەپٍىرىٕي ئبڭالپ بۇٌۇپ. بەردى
 :خبٌىٕۇرغب لبراپ وۈٌگۀذىٓ وىَٓ ئۈزىٕي تەضٍىىتە توختىتۋېٍىپ

وۈرۈپ لبٌذىُ دەڭ  غۇٔذاق لىٍىپ  ئۇ ببٌىٕي جىّجىت وۈزىتىپ ئوٌتۇرۇپ ٍبخػي _
 :.دېىذى ضۈبىٕۇر  ھەِّىٕي ئبڭالپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ

 :.لبٌذىُ  دەپ وىُ دەٍذۇ ،ٔىٍّەرٔي دەپ ٍۈرىطىس دىذى  تىرىىىپ ٍبخػي وۈرۈپ -
ٔىّىگە ضەورەٍطىس ئەِىطە، بۇ ئىػىڭىس تېخىّۇ گۇِبٍٔىك جۇِۇ دېىذى  راىطت بوٌّىطب -

ئۇ ببال . توال پبراڭالغتىُ- ھە راش  ِەْ ببٍب ئۇ ببال بىٍەْ ئبز. بىٍەْ ضۈبىٕۇر ٍېػىمٍىك
ضۈبىٕۇرٔىڭ .  تبرتىپال ِۇغۇٔذالىەْ، ِەْ ئۇٔىڭذىٓ ٔېرىٕي ضورىَبٌّىذىُ تۇغۇٌغبٔذىٓ

  . ئبڭالپ خبٌىٕۇر تېخّۇ ئبزاپٍىٕىپ وەتتي گېپىٕي
 

بوٌغبٔذا  ئۇ ببال تۇغۇٌغبٔذىٓ تبرتىپ ھبزىرغىچە   ھبزىرلىذەن  ضۈبىٕۇرٔىڭ دىگىٕي بۇٍىچە
ئۇٔىڭ بۇٔچىٍىه ضۇٌغۇْ، غەِىىٓ ٍۈرۈزغىّۇ . ٍبغبپ وەٌگەْ ئىذى چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب
خبٌىٕۇر ئەِذىٍىىتە ئۇ ٍىگىتٕىڭ غۇٔچە پەرىػبْ، غەِىىٓ ٍۈرۈغىٕي  ..بىىبر ئەِەضىۀذە



بۇرۇْ وۆڭٍىذە ئۇٔي  لبچبٔال لبرىطب ِۇردىذەن ئوٌتۇرىذۇ دەپ  .چۈغۀگۀذەن بوٌذى
ببٍبتىٓ بۇٍبْ   ئۇ ٍىگىتٕىڭ ئبٌذىذا لىٍىپ لوٍغبْ . لىٍذى ئوٍٍىغىٕىغب  پۇغبٍّبْ

لىٍىمٍىرىٕي ئۇٔتۇپ، ئەِذى ئىىىىٕچي ئۇ وىتبپخبٔىغب ببرِبٍّەْ دىگەْ  "لبِالغّىغبْ"
ھېطَبدى  ئببٍىسدىال -غۇ تبپتب ئۇٔىڭ پۈتۈْ ئەش.ئبٌٍىمبٍبلالرغب ئۇچۇ پ وەتتي خىَبٌٍىرى

 .ئىذى لبٌغبْ
ضوِىىطىغب  ئەتىطي  خبٌىٕۇر ئىػتىٓ چۈغۈپال ٍۀە لبٍطي  وۈٔي ئبٌغبْ وىتبپتىٓ بىرٔي  

ئۇٔىڭ . ئوٌتۇردى ضېٍىپ دەرٍب بۇٍىغب وەٌذى ۋە   دائىُ ئوٌتۇردىغبْ ئۇرۇٔذۇلمب وېٍىپ
ئېٍىپ وىتبپ  غۇٔذالتىّۇ ئۇ وىتبپٕي لۇٌىغب. بۈگۈْ وىتبپ ئولۇظ خىَبٌي ٍوق ئىذى

وىتبپمب بېرىٍىپ  ئۇ ٍۀە.  ئولۇغبْ لىَبپەتتە ئوٌتۇرۇپ ئببٍىسٔىڭ وېٍىػىٕي وۈتتي
ئۇٔىڭ .ئوٌتۇردى وىتىپ  ئببٍىسٔي  غەپە چىمبرِبً وېٍىپ ئوٌتۇرۋاٌّىطۇْ دەپ ضۈزگۈر

بىراق بىرەر ضبئەتتىٓ  .ئببٍىسٔىڭ دەرٍب بۇٍىغب لبٔذاق وېٍذىغبٍٔىمىٕي بىٍگۈضي ببر ئىذى
ضبلال   ئىچي پۇغۇپ وىتبپٕي -ضبلال ئۇٔىڭ.  ئبرتۇق ضبلٍىغبْ بوٌطىّۇ ئببٍىس وەٌّىذى

. ۋە   ضۇغب  لبراپ زوڭسىَىپ ئوٌتۇردى ئۇرۇٔذۇلتب لۇٍۇپ لۇٍۇپ    دەرٍب گىرۋىگىگە وەٌذى
ئۇ لبچبٍٔىرىغىچە ئوٌتۇردىىىٕتبڭ  بىر . ئىذى دەرٍب ضۈٍي بىر خىً رەۋىػتە تىٕىچ ئبلّبلتب

ئبغىرىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وەتّەوچي  چبغالردا تىسىٍىرىٕىڭ وۈٍۈغۈپ
 ئۇ پ. تۇراٌّبً لبٌذى بوٌذىَۇ دەِبٌٍىمب ئورٔىذىٓ

وېٍۋاٌغبٔذىٓ وىَٓ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ  ئوٌتۇرۇپ پۇتٍىرىٕي بىر ھبزاغىچە تۇتۇپ ئەضٍىگە 
. ئوٌتۇرۇپ  ئەتراپىغب  لبرىذى  ئببٍىس تېخىغىچە وەٌّىگەْ ئىذى .جبٍىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

 دىٓ ئبغمبٍٔىمىٕي ، لورضىمىٕىڭّۇ ئېچۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص 7ضبئەتٕىڭ  ئۇ ضبئىتىگە لبراپ
ئۇ لبٍتىػتىٓ بۇرۇْ وەٍٕىگە لبٍرىٍىپ .  ئۈچۈْ ئورٔىذىٓ تۇردى لىٍىپ     لبٍتىع

ئوٌتۇردىغبْ ئۇرۇٔذۇلمب  بىر ھبزاغىچە  لىَبٌّبضٍىك  ٔەزىرى بىٍەْ  ئببٍىس  دائىُ
 .وىَٓ دەرٍب بۇٍىذىٓ ئبٍرىٍذى لبرىۋەتىۀذىٓ

ئۇٔي ئىسچىً . ئۆگىٕىّۇ  دەرٍب  بۇٍىذا وۆرِىذى غۇٔذاق لىٍىپ خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي ئەتىطىّۇ،
وىتبپخبٔىغب . . خبٌىٕۇرٔىڭ وۆڭٍىگە وەچّىگەْ خىَبٌالر وەچتي دەرٍب بۇٍىذا ئۇچىرتبٌّىغبْ

بۇ جەرٍبٔىذا خبٌىٕۇرٔىڭ ئىػي .  ئوٍٍىذىَۇ  ٔىّىػمىذۇر ببرِبً لوٍذى بېرىپ بېمىػٕىّۇ
خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ھبٌىتىٕي وۆرگەْ ضۈبىٕۇر . ئۇٍمۇضي ئۇٍمۇ بوٌّبً لبٌذى ئىع بوٌّبً،

ضۈبىٕۇرٔىڭ خىَبٌىچە بوٌطب خبٌىٕۇر ئۇٔي ئبٌٍىبۇرۇْ . ئىچىذە وۈٌەتتي ئۇٔىڭغب لبراپ
غۇڭب ئۇ دائىُ خبٌىٕۇرٔىڭ ئبٌذىذا ئببٍىسٔىڭ گېپىٕي ..  لبٌغبْ ئىذى ٍبخػي وۈرۈپ
خبٌىٕۇر دەضٍەپ ضۈبىٕۇرٔىڭ چبلچبلىرىغب .  جىٍە لىالتتي چمىرىپ ئۇٔي

ئۇٔىڭ خىَبٌىذا ئۇ ھەرگىس . وىَىٕچە پەرۋا لىٍّبش بوٌذى چېچىٍىپ،  تىرىىىەْ بوٌطب
لبٌّىغبْ  بۇ پەلەت ئۇٔىڭغب بوٌغبْ لىسىمىع ٍۀە ھېطذاغٍىك  ئببٍىسٔي ٍبخػي وۈرۈپ

تېخىچە بىرەر لېتىّّۇ پبراڭٍىػىپ ببلّىغبْ، لبرغي تەرەپ وىُ؟  ئۇالر.  ٍۈزضىذىٓ ئىذى
بۇٔىّۇ بىٍىػّەٍذىغبْ تۇرضب ٍبخػي وۈرۈغتىٓ ئېغىس ئېچىع ِۇِىىّٕۇ ؟    ِىجەزى لبٔذاق

پەلەت لسىىمىػال خبالش، وىُ ئۇٔي ئۇٔذاق ضىرٌىك لىَبپەتتە ئبٌذىّذا  بۇ پەلەت   ۋە
ئۇٔىڭچە  بوٌغبٔذا بۇ . ئۆزىگە ئۀە غۇٔذاق دەٍتي-دەپتۇ؟   خبٌىٕۇر  ئۆز پەٍذا بوٌطۇْ



 ..ِۇِىىٓ ئەِەش ئىع ئىذى زادىال
لبٌطب لبٌّبِذۇ  بەرىبىر خبتب چۈغىٕىپ  ئەتىطي  خبٌىٕۇر بوٌذىال  لبٔذاق ئوٍالپ   ..       

ئۇ . وىتبپخبٔب ئۇچۇق ئىذى. . وىتبپخبٔىطىغب  ببردى بوٌذى دەپ ئوٍالپ ئۇٔىڭ
ئببٍىسٔي ئەِەش بەٌىي ٍېػي ئۈزىذىٓ بىر  وىتبپخبٔىغب وىرىپ پووەً ئبٌذىذا

بۇ لىس ئۇٔىڭ ٔىّىطىذۇ دەپ ئوٍٍىذى ئۇ  .لبٔچە  ٍبظ چوڭ وۈرۈٔذىغبْ بىر لىسٔي وۆردى
بىراق ئۇ . ئبرىالپ لبراپ لوٍذى-لىسغب ئبرىالپ ئۇ وىتبپالرٔي  ئبرىالپ وۈرۋېتىپ. ئىچىذە

لبرىغۇدەن چوٌىطي ٍوق ھبٌذا   بىر ٔەرضىٍەرٔي  لىسٔىڭ وىتبپخبٔىذا تۇرغبْ  خبٌىٕۇرغب
ئببٍىسٔىڭ ٍولٍىمىغب جەزىُ لىٍغبٔذىٓ وىَٓ  وىتبپخبٔىذىٓ  خبٌىٕۇر.  وەغتىٍەپ ئوٌتۇراتتي

وەٌذىَۇ ئبتبٍىتەْ وەپتىّەْ بىر ضوراپ .  ئىػىه  تۈۋىگە وەٌذى چىمىپ وەتّەوچي بۇٌۇپ
 بېػىٕي وۆتۈرِەً  بىر ٔەرضە وەغتىٍەۋاتمبْ لىسدىٓ ضورىذى وۈرەٍچۇ دەپ ئوٍالپ

 ئىگىطي بىر ٍەرگە وەتتىّۇ بۇ وىتبپخبٔىٕىڭ  -
لىس دەرھبي بېػىٕي وۆتۈرۈپ خبٌىٕۇرغب لبرىذى  :

 ئىگىطي ِەْ غۇغۇ؟ لىس غۇالرٔي دەپ بۇٌۇپ دەرھبي بىر ئىػٕي ئىطىگە ئبٌغبٔذەن -
 : .خبٌىٕۇرغب لبراپ وۈٌۈِطىرەپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى

 ئوخػىّبِطىس؟ بۇ  وىتبپخبٔب ئبضٍي ِىٕىڭ ، بىراق ئىٕىُ   بىىبر ھە ضىس ئىٕىّٕي دەۋاتمبْ -
  .ضىس غۇٔي دەۋاتمبْ ئوخػبٍطىس. چبغٍىرىذا  ٍبردەٍِىػىپ بىرۋاتمبْ

 ِەْ بۇ  بۇ وىتبپخبٔىغب بۇرۇْ ٔەچچە. ِۇٔذاق  دەڭ دېىذى خبٌىٕۇر ئوڭبٍطىسٌىٕىپ ھە  -  
ببٌىٕىڭ  ئىذىُ،  ھەر لېتىُ غۇ ببال بوٌغبچمب ِەْ تېخي غۇ.لېتىُ وېٍىپ وىتبپ ضېتۋاٌغبْ 

 .   دۇوىٕي ئوخػبٍذۇ دەپتىّەْ
ِۀّۇ . وۆپىٕچە ۋالىتالردا ئىٕىُ ئبچىذۇ ھىچمىطي ٍوق،   دۇوبٔغۇ ِىٕىڭ ، بىراق -

، بوٌّىطب  ِىٕىڭ وىتبپخبٔىغب .    ئبچمبْ بۇ  وىتبپخبٔىٕي ئبضبضٍىمي غۇ ئىٕىّٕي دەپ
دەپ  لىٍۋاتمبْ ئىػىٕي لۇٍۇپ خبٌىٕۇرغب گەپ  لىس غۇٔذاق. لبرىغۇدەن ۋالتىّّۇ ٍوق ئىذى

پۇرضەتٕي غۀىّەت بىٍىپ ئۇ ئبٍبي ئبٌذىغب ضۈرۈپ  خبٌىٕۇرِۇ. لىٍىػمب  چۈغۈپ وەتتي
 :.ئوٌتۇردى بەرگەْ ئۇرۇٔذۇلمب وېٍىپ

بۇرۇٔالردا . تۇغۇٌغبْ ضىس بىٍّەٍطىس ،ِىٕىڭ بۇ ئىٕىُ تۇغۇٌىػىذىٕال غور پىػبٔە -    
ھبِىٍذار بوٌطىال  پىالٍٔىك تۇغۇْ دەٍذىغبْ ضىَبضەت بوٌّىغبچمب  ئبٍبٌالر

. ئەڭ وىچىىي بۇٌىذۇ . ئبپبِّۇ ئبٌتىٕي تۇغمبْ،  ضىس وۆرگەْ ئىذىُ.  تۇغۇۋىرەتتىىەْ
وىَٓ  ھۆوىّەت ئبٍبٌالرٔىڭ  ٍىٍي پىالٍٔىك تۇغۇت ضىَبضىتي ٍوٌغب لۇٍۇٌغبٔذىٓ-1986

ئبئىٍىذە ببال ئۈچتٓ ئېػىپ  ھەتتب  بىر. ئبرتۇلچە ھبِىٍذار بۇٌىػغب ٍوي لوٍّىغبْ
ھبِىٍىگىّۇ  ئۇوۇي ئۇرۇپ چۈغۈرۋېتىذىغبْ  وەتطىال  لورضبلتىىي ٔەچچە ئبٍٍىك بوٌغبْ

وىچىه بوٌغبچمب تبزا ئىطىّذە  لبٌّبپتۇ،  ِۀّۇ ئۇ  چبغالردا. ئىػالر وۆپىۀتۇق
ِۇغۇ  پىالٔتٍىك تۇغۇت ٍوٌغب لۇٍۇٌۇپ بىر ٍىالىٓ  بىراق  رەھّەتٍىه ئبپبِٕىڭ دەپ بىرغىچە

دەضٍەپ  ٔەچچە . ئۇوبِغب ھبِىٍذار بۇٌۇپتىىەْ ٍىٍي ئبپبَ ِۇغۇ -1987وىَٓ ٍۀي 
بوپتىىەْ، بىراق بىسٔىڭ ئۆٍذە  ئوغۇي ببٌىذىٓ  ھەپتىٍىه بوٌغبٔذىال چۈغۈرۋېتىذىغبْ

لبٌطب ئبوىطي بىٍەْ جۈپ بۇٌىذۇ دەپ چۈغۈرۋېتىػىە  بىرضىال بوٌغبچمب داداَ  ئۇغۇي ببال



 ئبٍٍىك 7ئبپبِٕي ئۆٍذىٓ چىمبرِبً ٍۈرۈپ لورضىمىغب  غۇٔذاق لىٍىپ. لبرغي تۇرۇپتىىەْ
ھۆوىّەتتىٓ بىٍىپ لېٍىپ ئۆٍگە ضەھىَە ئىذارىطىذىٓ  بوٌغبٔذا لبٔذاق بىٍىپ لبٌذىىىٓ

 ٍۈۋەْ جەرەِبٔە 10000ببٌىٕي چۈغۈرۋەتّىطەڭٍەر  .دەِذۇ بىر ٍەردىٓ ئبدەٍِەر وەپتۇ
بٍىطىس ضىڭٍىُ ئەٍٕي چبغذا بىسدەن بىر دېھمبْ . لورلۇتۇپتۇ تۆٌىَطىٍەر دەپ داداَ ئبپبِٕي

پۇي بوٌّىغبٔذىٓ وىَٓ ئبِبي ٍوق  ئۇالر . ٍۈەْ ئبز گەپّۇ 10000ئبئىٍىطي ئۈچۈْ 
 ئبٍٍىك بۇٌۇپ بوٌغبْ 7ئۇالر . چۈغۈرۋىتىػىە  لۇغۇٌۇپتۇ  ٍىغالپ لبلػبپ تۇرۇپ ببٌىٕي

غۇ . ئبپبِغب ھبِىٍە چۈغۈرۈظ ئۇوۇٌي ئۇرۋېتىپ لبٍتىپ وىتىپتۇ ببٌىغب ئىچىّۇ ئبغىرِبً
ئبپبَ ٔەچچە وۈْ لورضبق ئبغىرىمىٕي تبرتىمبْ بوٌطىّۇ ببال  وۈٔي وەچتىٓ ببغالپ

ئۇالر بۇِۇ ئبٌالھٕىڭ ئىرادىطي، ئبٌالھٕىڭ ببٌىّىسٔي ضبلالپ  غۇٔىڭ بىٍەْ. چۈغّەپتۇ
ئوخػبٍذۇ دەپ ئوٍالپ  ئۇالرغب ببال چۈغۈپ وەتتي دەپ ٍبٌغبْ ضۆزٌەپ  لبٌغۇضي وەٌگەْ

ئۆز لۇٌي بىٍەْ ئۇوۇي ئۇرۋېتىپ وەتىەْ بوٌغبچمب ئىػٕىپ لبٍتب  ئۇالرِۇ. لۇٍۇپتۇ
-ئبپبَ غۇ  وۈٔذىٓ ببغالپ  توال ئبغرىپ لبپتۇ، ببٌىٕىّۇ  ۋالىت بىراق. وەٌّىّىگەْ گەپ

ببال  تۇغۇٌغبٔذا ضەي وىچىىرەن  تۇغۇٌغبْ بوٌطىّۇ . ٍەڭگىپ لۇٍۇپتۇ   ضبئىتي توغّبٍال
بىجىرىُ تۇغۇٌغبْ بوٌغبچمب چوڭالرِۇ ئۇوۇٌٕىڭ تەضىرى بوٌّىغبْ چېغي  بەظ ئبزاٍي ضبق

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ببال دادإِىڭ ئبرزۇضي بۇٍىچە ئوغۇي بوٌغبچمب . بوٌّبپتۇ دەپ ئوٍالپ وبرى
 بىراق وىُ بىٍطۇْ ببال تۆت ٍبغمب وىرگىچە  تۈزۈن. غۇٔذاق خۇغبي بۇٌۇپتىەْ ھەِّەٍٍەْ

بوٌغبچمب  ئبٍىغي  ئىمتىذارى جبٍىذا-ِبڭبٌّبپتۇ،بىراق ببٌىٕىڭ ببغمب جبٍٍىرى،ضبغالَ ،ئەلٍي
 ٍبغمب وىرگىچە 6تبوي  ببال. وىچىىىپ چىمىذىغبْ ئوخػبٍذۇ دەپ  ئېتىببر بىرىپ وەتّەپتۇ

دوختۇرخبٔىغب ئبپىرىپ  ئبپبِالر ئۀطىرەغىە چۈغۈپ-ِبڭّىغبٔذىٓ وىَىٓ داداَ
ببال تۇغّب ِېَىپ  تەوػۈرتۈپتىىەْ ببٌىٕىڭ پۇتي ئبجىسوەْ، دوختۇرالرٔىڭ دىَىػچە

ئبپبَ بۇٔي . تۇغۇٌۇپتۇ ئەِەضىۀذۇق، غۇ ھبِىٍە چۈغۈرۈظ ئۇوۇٌىٕىڭ تەضىرىذىٓ ِېَىپ
گەپٍەرٔي لىٍۋېتىپ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ِۇغۇ.  ئبڭالپ غۇ جبٍىذىال ٍىمىٍىپ لبٌذى

بىٍّەً ضوِىىطىذىٓ  خبٌىٕۇر ئۇٔىڭغب لبٔذاق تەضەٌٍي بىٍىػٕي. وۆزٌىرىگە ٍبظ ئبٌذى
ٍىغٍىۋىتىػىە ئبرأال لبٌغبْ  لوٌَبغٍىمٕي چىمىرىپ ئۇٔىڭغب ضۇٔذى، غۇ تبپتب ئۇ ئۈزىّۇ

ضۈرتىىۀذىٓ وىَٓ گېپىٕي داۋاَ  ئۇ لىس خبٌىٕۇر بەرگەْ لوٌَبغٍىك بىٍەْ ٍېػىٕي.  ئىذى
 :لىٍذى

ِەْ ِۇغۇٔذاق ِېَىپ لىٍىپ لوٍذۇَ،  ئەضٍىذىٓ تىٕي ئبجىس ئبپبَ بۇ ببالِٕي-
غۇٔىڭذىٓ وىَٓ . ئېٍىپپ وىتىپتۇ لورضىمىّذىىي چبغذا لوغذىَبٌّىذىُ دەپ بەن ئىچىگە
بۇ چبغذا بۇ ئىٕىّّۇ . تۈگەپ وەتتي ئبپبَ ئىسچىً ٍبخػىٍىٕىپ بۇالٌّبً بىر ٍىٍذىىٓ وىَىٓ

ئۇ ئۈزى بىٍەْ تەڭ . بۇٌۇپ لبٌغبْ ئىذى لبرىٕي پەرىك لىٍذىغبْ- ٍبغالرغب وىرىپ ئبق 7
وۆڭٍي ٍېرىُ بوٌّبً لبالِذۇ، ھەَ ئۇ  ٍبغتىىىٍەرٔىڭ ٍۈگىرەپ ئوٍٕبپ ٍۈرگىٕٕي وۈرۈپ

ئبٔىطي  تۇلمىطي وەٌّەً چۈغۈرۋېتىػىە  بۇ ببٌىٕي ئبتب"وىّذىٓ ئبڭٍىذىىىٓ بىٍّىذۇق 
" ئۇرغۇزِىغبْ بوٌطب ضبق تۇغۇٌغبْ بۇالتتي  ئۇرۇٔغبْ ببال، ئەگەر لورضبلتىىي چبغذا ئۇوۇي

لەٌبىذە  چوڭالرغب بىرخىً ئۆچّۀٍىه ضبلٍىٕىپ  دىگەْ گەپٍەرٔي ئبڭالپ لېٍىپ ضەبي
بۇرۇْ ِبڭبٌّىطىّۇ غۇٔذاق غوق، . وىَٓ  جىّىپال وەتتي لبٌذىّۇ بىٍّىذۇق غۇٔىڭذىٓ



. بۇرۇٔمىذەن غولٍۇلٍىېي لبٌّىبى، گەپٍىىرىّۇ ئبزىَىپ وەتتي .وەپطىس گەپٍىرىّۇ جىك ئىذى
ببالِٕي ضبلبٍتىّەْ دەپ غەھەردوي چوڭ دوىتۇرخبٔىالرغىچە  داداَ  ھبٍبتال بوٌطبَ

ضبلبٍتبالٍّىس دەپتۇ بىراق ٍۀە بىر ِۇٔچە پۇٌٕىڭ گېپىٕي لىٍغبْ  دوختۇرالر. ئبپبردى
ئوپراضىَەدىٓ وىَٓ ئۇ ئبز توال . پۇٌٕىڭ غەِىٍىگۀّۇ بوٌذۇق وىَٓ. ئوخػبٍذۇ

وىُ بىٍطۇْ ببرغبٔطىرى . بىراق ٍبٔىال ٔۇرِبي ببٌىالردەن ِبڭبٌّبٍتي ِبڭبالٍذىغبّٔۇ بوٌذى،
 .ببٌىٕىڭ ئەھۋاٌي تۇٍۇلطىس ٔبچبرٌىػىپ ٍۀە ئەضٍي ھبٌىتىگە لبٍتىپ لبٌذى ئوڭػىٍۋاتمبْ

 وېطىً-دوختۇرخبٔىغب ئېٍىپ ببرضبق   تەوػۈرۈپ  بېمىپ ئبٌذىٕمي لېتىُ ئۈزۈي
 دادإِىڭّۇ لبٔۇْ ئېڭي. بوٌّبپتىىەْ لبٍتب ئوپراضىَە لىٍّىطبق بوٌّبٍذۇ دىَىػتي

گۇٔبھ  وېطىً لىالٌّىغبْ-تۆۋەْ،  لبٔۇْ ئبرلىٍىك ئۈزىٕي لوغذاغٕي بىٍّىگەچ بۇرۇْ ئۈزۈي 
غۇ چبغذا  لبٍتب ئوپراضىَە لىٍذۇراٍٍي دىطەن پۇي ٍوق،.  ضىٍەردە دەپ بىر ٔىّە دىَەٌّىذى

  ٍبغتىٓ بۇرۇْ ئوپراضىَە لىٍىٕطب تەٌتۈوۈش بۇٌىذۇ، ئۇٔىڭذى14ٓدوختۇرالر 
پۇي  وىچىىتۈرۈٌطە  ئوپراضىَە لىٍغبْ تەلذىردىّۇ ضبلىَىع ٔىطپىتي  دىگەْ بوٌغبچمب وىَٓ

وەتتي،  غۇ لبٍتىپ وەٌگۀچە ِبٔب ھبزىرغىچە ئۈتۈپ. تېپىپ وىٍەرِىس دەپ لبٍتىپ وەپتۇ
بىس  ٔەچچە ٍىً بۇرۇْ داداَ بىٍەْ ئبوبَ لبتٕبظ ھبدىطىذە تۈگەپ وەتىۀذىٓ وىَٓ

داۋاٌىٕىػٕي  ِبٔب ئەِذىٍىىتە پۇٌّّۇ ببر بىراق ئۇ ئۈزى.  ئبچىٍىرى تېخىّۇ ئبپىراٌّىذۇق
لب  ضبلبٍّبٍذۇ دىگەچىە   ٍبغتىٓ وىَى14ٓچۈٔىي غۇ چبغذا  دوختۇرالر .رەت لىٍۋاتىذۇ 

ضىڭىً داۋاٌىتبٍٍي -ئبچب بىس تۆت.  ئۇٔىڭ لەٌبىگە غۇ گەپ ضىڭىپ وەتىەْ ئوخػبٍذۇ
ئىچىذىىي گەپٍەرٔي زادى  ئۇ ئبدەتتە.  دەپ غۇٔچە لىٍذۇ ٌىىىٓ ئۇ ئۈزى ئۇّٔىذى

ئەٍٕي چبغذا . ٔبزۇن دىّەٍذۇ، بەوال جىّغۇر، بىراق ِەْ بىٍىّەْ ئۇٔىڭ وۆڭٍي بەن
 14ضەۋەبىذىٓ داۋاالتّبً  خەلٍەردىٓ ئبڭٍىغبْ گەپىە لۇغۇٌۇپ وىَٓ دادإِىڭ پۇي ٍوق
ئۈزىٕي ئبرتۇلچە تۇغۇٌۇپ  ٍبغتىٓ ئېػىپ وەتىىٕي ئۇٔىڭ ئىچىگە ئۈتۈپ وەتتي، وۆڭٍىذە

ئبپبِال -تۇغۇٌغبٔذا داداَ بىراق زادىال ئۇٔذاق ئەِەش، ئۇ. لبٌغبْ ببال دەپ ئوٍالٍذۇ
ٍبغالردىٓ ئېػىپ  10 ئبوبِّۇ ئۇٔي چوڭ دىّەً. ئەِەش بىسِۇ غۇٔذاق خۇغبي بوٌغبْ

ئۇٔىڭ پۇتي ئبجىس  بوٌغبْ  .لبٌغبٔذىّۇ بىر ٍەرٌەرگە  گەدىٕىگە ئبرتىپ وۆتۈرۈپ ئبپىراتتي
ئۇلۇغٕي ئۆگۀطەن  بىٍەْ زېھٕي غۇٔذاق ئۇچۇق، بىس وىچىىىذە ئۇٔىڭ خەت ٍېسىع

ئبپبِالر -ھېٍىّۇ داداَ .  بېمۋاتىّىس ھبزىر  بىىسِۇ ئۇٔي تبٌىػىپ.   غۇٔذاق تىس ئۆگىٕۋاالتتي
وۈزى ئۇٔىڭ  وىَىٍٕىىىذىٓ ئۀطىرەظ بىٍەْ  پۇي ٍوق ئۇٔىڭ وېطىٍىٕي داۋاٌىتبٌّبً  بىر

لىٍطبق، لبٔچە پۇي وەتطە  داۋاٌىتىّىس  دەپ  بىس بوٌططبلّۇ ئۇٔي لبٔذالال. وىتىپ لبٌذى
تەرەلمي لىٍىپ بىر ٍەرگە ببردى، ئۇ دوختۇرغب ببېرىػمب  ھبزىر ھەَ  ِېذىططٕبِۇ. ئوٌتۇرىّىس

بوٌطىّۇ ِەْ ئبپىرىپ داۋاٌىتىػمب تەٍَبر، بىراق ئۇ  وۆٔطىال  ئىچىىرى ئۆٌىىٍەر
ٍبغمب وىرىپ لبٌذى، ضىسِۇ وۆردىڭىس غۇٔذاق پبوىس،  25ِبٔب ئۇ ھبزىر . ئۇّٔبٍۋاتىذۇ

بوٌغبْ بوٌطب ضىسدەن چىراٍٍىك لسىذىٓ بىرىگە ئۆٍٍەپ  پۇتي ضبق. چىراٍٍىك چوڭ بوٌذى
 .بۇالتتۇق لوٍغبْ بوٌطبق بىسِۇ خبتىرجەَ

ئۈزىٕي  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بۇ گەپٍەرٔىڭ دەۋاتمبٔذا خبٌىٕۇرٔىڭ ٍۈزٌىرى لىسىرىپ
 :.لۇٍذىغبْ ٍەر تبپبٌّبً لبٌغبْ ئىذى



ئبٌذىراپ بىرەضىٕىڭ ئۈٍىگە بېرپ ئېغىس  بىراق ئۇ ِېَىپ بوٌغبچمب بىس -  
دىگۀذىّۇ  ٔبۋادا ِېَىپ ئبدەِگە بىردىغبْ لىسىّىسٍوق  ئبچبٌّبٍذىىۀّىس، ئېغىس ئبچتۇق

ھېٍىّۇ . ِەٍٍي ببر وەٌگۈٌۈن ٍۀە غۇ بىچبرە ئۇوبِغب بۇٌىذۇ دەپ رەت لىٍۋىتىپ لبٌطب بىسغۇ
وەِطىتىپ ٍبغبۋاتطب ببغمىالر تەرىپىذىٓ رەت لىٍىٕطب ئۇٔىڭ  تېخىّۇ  ئۇ وۆڭٍىذە ئۈزىٕي

ئۇ پۇتي ِېَىپ بوٌغبْ بىٍەْ وۆڭٍي، لەٌبي ِېَىپ ئەِەش، ببغمب . وىتىذۇ ئىچىگە ئۈتۈپ
 .ئبرزۇ ئبرِبٍٔىرى ببر، تۇرِۇغتب ئوٍٍىغبٍٔرى ببر ئەٌۋەتتە ٍىگىتٍەردەن

خبٌىٕۇر غۇ تبپتب  ئۇٔىڭ ئبچىطىغب ٔىّە .  غۇٔذاق دەپ گېپىٕي توختبتتي ئببىسٔىڭ ئبچىطي
وېرەوٍىىىٕي،لبٔذاق لىٍطب ئۇٔىڭ وۆڭۈي ٍبرىطىٕي، ٍبق ئببٍىسٔىڭ وۆڭۈي  دىَىع

 ئبٔذىٓ لبٌطب ئۇٔىڭ جىطّبٔي ٍبرىطٕي ضبلبٍىتمىٍي بۇٌذىغبٍٔىمي توغىرضىذا ٍبرىطىٕي،
ئۇٔىڭغب  غۇٔذالتىّۇ ئۇ ئببٍىٕسىڭ ئبچىطي ئبٌذىذا ئۆز خىَبٌي بىٍۀال بۇٌۇپ. ئوٍٍىٕۋاتبتتي

 :ضورىذى ئۇٔىڭغب ئەدەپطىس تەضىر بىرىپ لوٍّبً دەپ خىَبٌٍىرىٕي ٍۇغۇغتۇرۇپ ئۇٔىڭذىٓ
 ئببٍىس ھبزىر ئبزرالّۇ ِبڭبٌّذِذۇ؟-   
تەضتە لىطمب ئبرٌىممىال، ئۇزۇٔراق ِبڭطب ئبغىرىپ وىتىذىىەْ  ِبڭبالٍذۇ، بىراق ٔبھبٍتي -  

ٍوي بوٌطب چبلٍىك ئۇرۇٔذۇق ئىػٍىتىذۇ ٍبوي بوٌّىطب ھبضب  ، غۇڭب ئبدەتتە ئۇزۇْ
 .ئىػٍىتىذۇ

بۇرۇْ ئۇٔي دەرٍب بۇٍىذا وۆپ وۈرەتتىُ، بىراق ئۇٔىڭ ِېَىپٍىمىٕي ئەضال  ھە  ِەْ -  
 .وەٌتۈرِەپتىىۀّەْ خىَبٌىّغب

ئوٌتۇۋېرىپ ئىچي پۇغۇپ  ئۆٍذە.ئۇٔي ِەْ ئەچىمىپ لۇٍۇپ لبٍتىپ وىٍەتتىُ   -   
وىتەتتىُ  دەەضٍەپ ئۇ  وەتّىطۇْ دەپ دەرٍب بۇٍىغب ئەچىمىپ لۇٍۇپ وەچتە ئەوىرىپ

ھبزىر . وۈٔۈپ لبٌذى چىممىٍي ئۇّٔىغبْ ئىذى، ِەْ زورالپ ئەچىمىپ ٍۈرۈپ وىَىٓ ئۈزى
غۇالرٔي دەۋىتىپ ئۈزىٕىڭ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي. ئۈزى دەٍذۇ  دەرٍب بۇٍىغب چىمىّەْ دەپ

 .لىٍغىٕىذىٓ ِەِٕۇْ بوٌغبٔذەن وۈٌۈپ لوٍذى
 خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بىٍەْ خېٍي ئۇزۇٔغىچە پبراڭٍىػىپ ئببٍىس توغىرضىذا  خېٍي

بۇرۇْ  ئۇ .  بوٌذى وۆپ  ئۇچۇرالرغب ئېرىػىپ ئۇٔي ئبز توال بوٌطىّۇ چۈغىٕىپ لبٌغبٔذەن
ٍىٕىىٍەپ لبٌغبٔذەن  توغىرضىذا توال خىَبي لىٍىپ لبپبق بۇٌۇپ وەتىەْ وبٌٍىطي خېٍي

ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕىڭ  ئببٍىسٔىڭ بۇٔذىٓ بۇرۇْ ٔىّىػمب غەِىىٓ، ضۇٌغۇْ ھبٌەتتە. بوٌذى
. ٔىَەتىە وەٌذى، ئۇ ٍبتبلمب لبٍتىپ وەٌگۀذىٓ وىَٓ  وۆڭٍىذە لەتئي. تىگىگە ٍەتتي،

لىٍىع،  ئەِذى بۇٔذىٓ  وىَٓ ئببٍىسٔي وۆرضىال ئۇٔىڭغب ئبوتىپ بۇٌۇپ گەپ
ئبِبي  ئۇٔىڭذىٓ  ئۈزىٕي لبچۇرۇپ ٍۈرِەً ئۇٔىڭغب دوضتٍۇق لۇٌىٕي ضۇٔۇغٕي ،وىَىٕچە

وەٌتۈرۈغٕي  ،  تېپىپ ئۇٔي دوختۇخبٔىغب بېرىپ داۋاٌىٕىػٕي لۇبۇي لىٍىع ئىرادىطىگە
ئۇٔىڭّۇ  ِۇھىّي  ئۇٔىڭغب ئۈزىٕىڭ ئبرتۇلچە ٍبرىٍىپ لبٌغبْ ئبدەَ ئەِەضٍىىىٕي،

 ئبرِبٔالرٔي ، ِۇھبببەت دىگۀٍەرٔي وۆڭٍىگە پۈوۈپ ٍبغبظ-ببغمىالردەن ئبرزۇ
 .ھۇلۇلي  ٍىگىت ئىىەٌٍٕىىىٕي بىٍذۈرۈظ ٔىَتىگە وەٌذى

تۇٌىّۇ ئۇچۇق بۇٌۇپ  خبٌىٕۇر بۈگۈْ ئىػتىٓ چۈغۈپال ئبۋاي  دەرٍب  بۈگۈْ غۀبە ، ھبۋا     
 بېمىػٕي، ئەگەر ئۇ دەرٍب بۇٍىذا بوٌّبً لبٌطب ئۇدۇي وىتبپخبٔىغب بېرىپ ئۇٔي بۇٍىغب بېرىپ



 ٍبزٔىڭ ئىسغىرىٓ غبِبٌٍىرى. ئىسدەغٕي وۆڭٍىگە پۈوۈپ دەرٍب بۇٍٕغب لبراپ ٍوي ئبٌذى
 ئۇٔىڭ  ِۆرىطىگىچە ئەروىٓ لۇٍۋەتىەْ  لبرا چبچٍىرىٕي وەٍٕىگە ٍىٕىه ئۇچۇرۇپ ئۇٔىڭغب

بۇٍىذا  ئۇ دەرٍب بۇٍىغب وېٍىپ بۈگۈْ دەرٍذ.  . ببغمىچە جەزبىذارٌىك ئبتب لىٍغبْ ئىذى
ھېص  ضەٍٍە لىىٍىپ ئبٍٍىٕۋاتمبْ وىػٍەرٔىڭ ئبدەتتىي وۈٍٔەردىىىٓ جىك ئىىۀٍىىىٕي

 ئبراَ ئېٍىع وۈٔي بوٌغبچمب وىػٍەر دەرٍب بۇٍىغب  ضەگىذەغىە چىمۋېٍىػمبْ.  لىٍذى
 دەرٍب بۇٍىٕىڭ ئىىىي تەرىپىذىىي ِەجٕۇٔتبٌالر ئىسغىرىٓ  غبِبٌذا.  ئىذى

 جۈپ بىٍەْ-رەت تىسىٍغبْ ئۇرۇٔذۇلالردا وىػٍەر جۈپ-رەت. ٍىٕىه    ئىرغبڭىػَتي
بىرٔي -خبٌىٕۇر  ئەتراپتىىي ببٌىالرٔىڭ بىر.  ئوٌتۇرۋېٍىػمبْ ئىذى

 ئوٍٕىػۋاتمبٍٔىمىغب زولّۀٍىه بىٍەْ لبراپ ِبڭغبچ ئۈزى دائىُ ئوٌتۇردىغبْ   لوغٍىػىپ
 ئۇ  ئۈزى. بىراق بۈگۈْ ئۇ ئۇرۇّٔۇ بوظ لبٌّىغبْ ئىذى. ئۇرۇٔغب  ٍىتىپ وەٌذى

 ئوٌتۇردىغبْ ئۇېۇٔذىٓ بەظ ِىتىرچە ٔېرىذىىي ئببٍىس ئوٌتۇرغبْ ئۇرۇٔغب  لبرىۋىذى ئۇ
 ٍەردىّۇ ببغمب ئبدەٍِەرٔىڭ ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ  وۆڭٍىذە  بۈگۈّٔۇ

بېرىػمب  چىمّبپتۇدە  دىگۀٍەرٔي ئوٍالپ ٌەضطىذە  بۇٌۇپ لبٌذى ۋە   ئۇدۇي وىتبپخبٔىغب
بوٍالپ  تەِػىٍىپ  وەٍٕىگە ٍبٔذىَۇ خۇددى وۆڭٍي بىر ٔىّىٕي تۇٍغبٔذەن  دەرٍب  بۇٍٕي

جىمىەْ  چۈٔىي ئۇ بۈگۈْ ئبدەٍِەر بەن. ئبزراق  ِېڭىپ  وۈرۈپ بېمىع خىَبٌىغبْ وەٌذى
 ، بەٌىىُ ئۇ  ئبدەَ وۆپ ٍەرٔي خبٌىّبً خبٌىراً ٍەردە ئوٌتۇرغبْ بۇٌۇغي

دەرٍبغب  دەرۋەلە ئۇ ئبزراق ِبڭّبٍال ٔېرىطىذا. ِۇِىىٓ  دىگۀٍەرٔي  ئوٍالپ لبٌغبْ ئىذى
ئورٔىال  بۈگۈْ ئببٍىسٔىڭ پەلەت ئوٌتۇردىغبْ. لبراپ ئوٌتۇرغبْ ئببٍىسٔي وۆردى

بىٍەْ ئوخػبغال  ئۆزگەرگەْ  بىراق دەرٍبغب لبراپ ئوٌرۇغبْ غەِىىٓ ھبٌىتي ئبۋاٌمي وۈٍٔەر
بوٌذىَۇ ٍۀە دەرھبي  ئببٍىسٔىڭ بۇ ھبٌىتىگە لبراپ  خبٌىٕۇرٔىڭ  وۆڭٍي بۇزۇٌغبٔذەن. ئىذى

بىر  ھبزاغىچە  بىر  ئۇ ئببٍىسغب لبراپ  جبٍىذا. وەٍپىَبتىٕي تەڭػىۋاٌذى
بۇٌۇپ ئۇدۇي ئببٍىس  ٔەرضىٍەرٔي  خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزگۀذىٓ وىَٓ بىر لبرارغب وەٌگۀذەن

چوڭمۇر خىَبي لىٍۋاتمبٔذەن  ئببٍىس   دەرٍبغب لبراپ بىر ٔەرضىٍەرٔي. تەرەپىە لبراپ ِبڭذى
. توختىغىٕىٕي ضەزِىگەْ ئىذى ئوٌرۇغبْ بۇٌۇپ ئۇ  بىس لىسٔىڭ ئۈزىٕىڭ  ٍېٕىغب وىٍىپ

ضۆزضىسال ئۇٔىڭ -ضەزِىگىٕىٕي وۈرۈپ گەپ خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئۈزىٕىڭ ٍېٕىغب وەٌگىٕىٕي
ئببٍىس  غۇٔذىال بىراۋٔىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇرغىٕىٕي ضەزدى  .ٍېٕىذىىي بوظ ئۇرۇٔذا ئوٌتۇردى

ئوٌتۇرغبْ خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ ھەَ ھەٍرأٍىك ھەَ چۈچۈظ  بوٌغبً بېػىٕي بۇراپ  ٍېٕىذا
دەرھبي وۈزىٕي ٍۀە ببغمب تەرەپىە ئەپمبچتي، خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ  ئىىٍىىذە ئۇٔىڭغب تىىىٍذىَۇ

لبٌغىٕىٕي  ھېص  لىٍىپ دەرھبي گەپ لىٍىع ئبرلىٍىك ئوتتۇردىىي بۇ  خىً  ئوڭبٍطىسٌىٕىپ
ئەِىٍَەتتە  ئۇ ئۈزىّۇ جىذدىٍَىػىپ ھەَ خىجىً بۇٌۇپ . ٍوق لىٍّبلچي بوٌذى وەٍپىَبتٕي

 چۈٔىي  بۇ خبٌىٕۇرٔىڭ تۇٔجي لېتىُ تەغەببۇضىبر بۇٌۇپ بىر ئوغۇي. ئىذى لبٌغبْ
 ھەَ ئۇٔىڭ ٔەزىرىذە گەپ لىٍّبٍال  لىٍچە ٔبتۇٔۇظ. ببٌىغب  ٍېمىٍٕػىػي ئىذى

چىممبْ  ھېطبپٍىٕذىغبْ بىر ٍىگىتٕىڭ ٍېٕىذا تەوەٌٍۇپطىسال ئوٌتۇرۇۋرٌىع  پەلەت ئۇچىغب
 :.بىسەڭ، لېٍىٓ لىسالرٌٕىڭال لۇٌىذىٓ وىٍذىغبْ ئىع ئىذى

 ئوٌتۇرضبَ بۇالِذۇ؟ ئۇ ِۇغۇ گەپٕي دەپ بۇٌۇپال ئۈززىٕىڭ خبتب گەپ لىٍىپ -        



 چۈٔىي ئۇ ئبٌٍىبۇرۇْ. ضبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ ئۈزىٕي لۇٍذىغبْ ٍەر تبپبٌّبً لبٌذى
 بۇ خۇددى ئىػىىىتىٓ وىرىپ بۇٌۇپ وىرضەَ بۇالِذۇ دەپ. ئوٌتۇرۇپ بوٌغبْ ئىذى

وۈٌىىٍىه  ئببٍىسغب لىسٔىڭ بۇ ئىػي لىسىمبرٌىك بىٍىٕذىّۇ ٍبوي. ضورىغبٔذەوال ئىع ئىذى
خىجىٍچىٍمتب  تۇٍۇٌىذىّۇ ئىػمىٍىپ ِىَمىذا وۈٌۈپ لۇٍۇپ جبۋاپ لبٍتۇرِىذى،  خبٌىٕۇر
ئۇٔىڭ  جبۋاپ  بېػىٕي وۆتۈرِەٍال ئوٌتۇرغبچمب ئببٍىسٔىڭ بۇ وۈٌۈِطىرىػىٕي وۆرِىذى ۋە
دەپ  لبٍتۇرِىغىٕٕي وۈرۈپ   ِىٕي تبزىّۇ غەٌىتە لىسوەْ دەپ ئوٍالپ لبٌذىذە

 :.ئوٍالپ  تېخىّۇ خىجىً بۇٌۇپ وەتتي
. ئىذىُ  دېذى ئۇ ئوڭبٍطىسٌىمٕي ٍوق لىٍىع  ئۈچۈْ  تۈٔۈگۈْ وىتبپخبٔىڭىسغب ببرغبْ -   

بەرِەضتىٓ، ٔىّە ئىع بىٍەْ وەٌگۀتىڭىس  ئببٍىس بوٌطب ئۇٔىڭغب جبۋاپ
 .تىىىٍذى دىگۀذەن  خبٌىٕۇرغب ضۇئبي ٔەزىرى بىىەْ

رەھّەت ئېَتىپ  ئبٌذىٕمي لېتىُ تىٍفۇٔۇِٕي تېپۋېٍىپ لبٍتۇرۇپ بەرگۀٍىىىڭىس ئۈچۈْ -
 .ھەَ ئبٌّبغتۇرىذىغبْ وىتبپّۇ ببر ئىذى ئۇ گەپ تۇلۇپ

ٍوق رەھّەت ئېَتىّىڭطىسِۇ بۇٌىذۇ، ِىٕىڭ ئورٔۇِذا ببغمب ئبدەَ بوٌغبْ  ھىچمىطي _
 ئببٍىس غۇالرٔي. ٍۀە وىٍىپ رەھّەتٕي دوضتىڭىس ئېَتىپ بوٌذى. غۇٔذاق لىالتتي بوٌطىّۇ

 .دەۋىتىپ خبٌىٕۇرغب ِۇٔذالال لبراپ لوٍذى ۋە دەرھبي ئبٌذىغب لبرىۋاٌذى
ِىٕىڭ ئىطّىُ . راضي گەپ بىٍەْ بۇٌۇپ وىتىپ ضىسگە ئۈزەِٕي تۇٔۇغتۇرِبپتىّەْ ھە -   

 .ئۈرۈِچىذىٓ خىسِەت ضەۋەبي بىٍەْ بۇ ٍەرگە وېٍىپ لبٌغبْ خبٌىٕۇر،
غۇٔذاق .  ئۇٔىڭ گېپىٕىڭ تۈگىػىٕي وۈتّەٍال بىٍىّەْ دېىذى ئببٍىس -

. گەپٕي لىٍىپ ضبٌغبٔذەن ببغمب  ٍبلمب لبرىۋاٌذى دىذٍىۇ  خۇددى  لىٍّبضٍىممب تىگىػٍىه
گېپىٕي ئبڭالپ بۇاللتەن وۆزٌىرىٕي ٍوغبْ ئېچىپ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ بىٍىّەْ دىگەْ

بىٍىّەْ دىگىٕي ٔېّىطىذۇ؟ . تىىىٍىػي جبۋاپطىس لبٌذى بىراق ئۇٔىڭ بۇ. ئۇٔىڭغب تىىىٍذى
خبٌىٕۇر غۇالرٔي . پبراڭالغمبْ تۇرضبق، ئبچىطي دەپ بەردىّۇ ٍە بىس تېخي تۇٔجي لېتىُ

تۈٔۈگۈْ ئۇ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بىٍەْ پبراڭالغمبٔذا ئۈزى توغۇرٌۇلّۇ  چۈٔىي. پەرەز لىٍذى
 .بەرگەْ ئىذى توال دەپ-ئبز
پبراڭٍىػػمب پۇرضەت چىممبٔذا  ئۇ وۈٔي تىٍفۇٔۇِٕي  وۆردىڭىسِۇ دېذى خبٌىٕۇر ئبراْ بىر -

 .گەپٕىڭ ئۈزۈٌۈپ لېٍىػىٕي خبٌىّبً
دەِطىس؟  ئببٍىس خۇددى ضۈرىتىُ ضىسدە ٔىّە لىٍىذۇ دىگۀذەن ئۇٔىڭغۇ ضۇئبي  ضۈرەتٕي  -

ئىُ  توٍە  ضۇئبٌىٕىّۇ وبٌالڭٕي ئىػٍىتىپ ضورىّىغبٔغب دەپ . بىٍەْ تىىىٍذى ٔەزىرى
غۇٔذالتىّۇ ئۇ ئببٍىسٔىڭ بۇٔذاق ئۇدۇٌال  ضورىػىٕي زادىال . خبٌىٕۇر ئىچىذە ئوٍٍىذى
 :وەٌتۈرِىگەچىە  دەِبٌٍىممب ٔىّە دەپ  جبۋاپ بىرىٕي بىٍەٌّەً دۇدۇلالپ لبٌذى خىَبٌىغب

 ئۇ گىپىٕىڭ ئبخىرىٕي.... ئۇ وۈٔي   ئىچىُ ضىمىٍىپ ِۇٔذالال... ِەْ -  
 لبٔذاق  ئبخىرالغتۇرۇغٕي بىٍەٌّەً  تەڭمىطٍىمتب لبٌغبٔذەن پىػبٔىطىذىٓ ضوغوق تەر

 بوٌّىطب بۇ لىس. ئىچىُ ضىمىٍىپ ضۈرەتىە تبرتمبْ  دەپ ضبٌّىذىُ ٍۀە. چىمىپ وەتتي
 ٔىّبٔچە تېتىمطىس  ئىچي ضىمىٍىپ لبٌطب ئوغۇٌالرٔي ضۈرەتىە تبرتىپ ئوٍٕبٍذىغبْ

 ئوخػىّبِذۇ دەپ ئوٍالپ لبالر ئىذى ھەلىچبْ، بوٌذى ھىچٕىّە دىّەً جىّال تۇراٍچۇ



 غۇٔذالتىّۇ ئۇ  ئببٍىسٔىڭ لبٔذاق ئىٕىبش. ئىذى.دىگەْ ٔىَەتىە وەٌگەْ 
 بىٍذۈردىٕغبٌىمىٕي  بىٍىپ  بېمىع ئۈچۈْ بېػىٕي وۆتۈرۈپ   ئۇٔىڭغب  غۇٔذاق لبرىػىغب

 بۇٔذاق بۇٌۇغىٕي. ئببٍىس تىٍفۇٔي بىٍەْ چبرىططىذە لىٍىپ ئۇٔي ضۈرەتىە تبرتىۋاٌذى
 .وۈتّىگەْ  خبٌىٕۇر ٔىّە لىٍغىٕڭىس بۇ دىگەْ ِەلطەتتە ئببٍىسغب تىىىٍذى

 خبٌىٕۇر ئبچىطي. ئبٌّبلىٕىڭ بەرِىىي ببر، بۇ لەرىس دېذى ئببٍىس ھېچبىر ئىپبدىطىسال -  
 غۇٔذالتىّۇ ئۇ.  دىگۀذەن جىّغۇرِۇ ئەِەضتەن لىالِذۇ ٔىّە بۇ ببال دەپ ئوٍٍىذى

 ئببٍىسٔىڭ لبٔذاق ِەلطەتتە ضۆرىتىٕي تبرتىۋاٌغبٍٔىمىٕي   ئۇزۇْ ئوٍالپّۇ زادى
 غۇٔذالتىّۇ ئۇ بۈگۈْ ئببٍىسٔىڭ ٍېٕىذىال ئوٌتۇرۇپ ئۇٔىڭ.  تىگىگە  ٍىتەٌّىذى

 ئۇ.بىٍەْ  ئبددىغىٕە  بوٌطىّۇ پبراڭٍىػىپ، ھەِطۆھپەت بوٌغىٕىغب ئىچىذە خوظ ئىذى
تەپطىٍي  ئببٍىسٔىڭ  ببغمب ٍبلمب لبراپ ئوٌتۇرغبْ پۇرضىتىذىٕٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۇٔىڭ پۇتىغب

ِېَىپىەْ دەپ  ئببٍىسىڭ بۇٔذاق ئوٌتۇرغىٕٕي وۆرگەْ  ئبدەَ ئۇٔي ھەرگىسِۇ. لبراپ چىمىتي
ئبدەٍِەرٔىڭىىذەوال ضبق  چۈٔىي ئۇٔىڭ ئىىىي پۇتي لبرىّبلمب ٔۇرِبي. ئوٍالپ لبٌّبٍتي

بىٍەْ ئۇٔىڭ خىَبٌي ٍېٕىذىىي بۇ  ئببٍىس   ببغمب ٍبلمب لبراپ تۇرغبٔذەن لىٍغبْ. وۈرۈٔەتتي
 : بىٍەْ لبراۋاتمبٍٔىمىٕي  ھېص لىٍىپ ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىٕىڭ پۇتىغب  لىسىمىع. لىسدا ئىذى

  -لىسىمۋاتبِطىس دېىذى لبٔذاق، ضىسِۇ ِىٕىڭ  پۇتۇِىغب -
لبرىّبلمب پۇتىڭىس ضبلتەوال  .ٍبلەً دېىذى خبٌىٕۇر ِەلطىتىٕي بىٍذۈرۈغىە  تىرىػىپ -

 :لبٌغبٔذۇ دەپ ھەٍراْ بۇٌۋاتىّەْ وۈرۈٔذىىەْ ،غۇڭب زادى لبٔذاق بۇٌۇپ بۇٔذاق بۇٌۇپ
ٔەرضىٕىڭ  ئەِىٍَەتتە ِۇوەِّەي بۇٌۇپ  ھەٍراْ بوٌّبڭ، وۈرۈٔىػتە ِۇوەِّەي وۈرۈٔگەْ-

 .ئولۇٍذىغبٔالر بۇٔي ٍبخػي بىٍىذۇ وىتػي ٔبتبىٓ، ضىسدەن وىتبپٕي جىك
 دوختۇرخبٔىغب بېرىپ تەوػۈرتۈپ ببلتىڭىسِۇ؟ ئۇالر.  بۇ دىگىٕىڭىسِىغۇ خبتب ئەِەش -       

ضۇئبٌىغب  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ.. ٔىّە دەٍذۇ؟ دېىذى  خبٌىٕىۇر بىٍىّىگەْ لىَبپەتىە ضېٍىپ
وەٌتۈرۈپ  خبٌىٕۇر ٍۀە ووچىالپ ضوراپ ئۇٔىڭ ئبچچىمىٕي. ضۈوۈت بىٍەْ جبۋاپ لبٍتۇردى

خبٌىٕۇر . لبٌذى غۇ ئبرٌىمىتب  خبٌىٕۇرغب تىٍفۇْ وېٍىپ. لۇٍۇغتىٓ ئۀطىرەپ لبٍتب ضورىّىذى
ٍبلّبش -خوغَبلب تىٍفۇٔىٕي لۇٌىغب ئېٍىپ بىر ٔبتۇٔۇظ ٔۇِۇردىٓ وەٌگۀٍىىىٕي بىٍذى ھە

 :ھبٌەتتە تىٍفۇٕٔي ئبٌذى
 :تەوەٌٍۇپطىسال  ِەلطىتىٕي ئېَتتتي لبرىػي تەرەپ ھېچ. ۋەً-
غەھەرٌىه  ئۇزۇْ ٍوٌٍۇق ٍوٌۇچىىالر بېىىتىگە  ضىسگە  ئۈرۈِچىذىٓ  پۇضۇٌىب وەپتىىەْ،  .  

خبٌىٕۇر لبٍطي وۈٔي ئبپىطىٕىڭ  بىر ٔەرضە ضېٍىپ .  ئېٍۋاٌطىڭىس وېٍىپ پۇضۇٌىىڭىسٔي
ئەضىە ئېٍىپ لبرغي تەرەپىە ِبلۇٌٍۇق بىٍذۈرۈپ بوٌغۇچە  لبرغي  بىرىّەْ دىگەْ گېپىٕي

خبٌىٕۇر تىٍفۇٕٔي ضوِىىطىغب ضبٌغبٔذىٓ وىَىٓ بىىەتىە .  لۇٍۋەتتي تەرەپ تىٍفۇٕٔي
 :ئېٍۋېٍىع ئۈچۈْ  ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە ئببٍىسغب لبراپ بېرىپ  پوضۇٌىىٕي

 .وىَىٕچە پبراڭٍىػبِىس. ِەْ بۈگۈٔچە لبٍتبً. لبٌذى وەچۈرۈپ جىذدى ئىػىُ چىمىپ -
  .لىٍىۋېرىڭ دېذى ئببٍىس ئبٔچە ئىرۀىػّىگەْ ھبٌەتتە بۇٌىذۇ ،ئىػىڭىسٔي  -

ئببٍىس بىٍەْ  خوغٍىػىپ چوڭ ٍوٌغب چىمىپال  تبوطىذىٓ بىرٔي توضتي  غۇٔذاق لىٍىپ خبٌىٕۇر
ئببٍىس بوٌطب ببرغبٔطىرى ٍىرالالپ . ئبچمۇچىال وۆزدىٓ غبٍىپ بوٌذى دە وۆزٔي ٍۇِۇپ



ئەضٍىذە ئۇٔىڭ خبٌىٕۇرغب بىر ٔىّىٍەرٔي . لبراپ ئېغىر  ئۇھطىٕىپ لوٍذى وىتۋاتمبْ تبوطىغب
بىراق  بۇ ٍبغمب وىٍىپ ئەزەٌذىٓ لىسالر بىٍەْ .. پبراڭالغمىطي ببر ئىذى دىگۈضي، ٍبخػي

 ببٍب  ئۇ ئەِىٍَەتتە ٍىرالتىٕال. ببلّىغبْ ئببٍىسغب ٔىطپتەتەْ بۇ لىَٕغب چۈغەتتي پبراڭٍىػىپ
 خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىگە لبراپ وېٍۋاتمبٍٔىٕي  وۆرگەْ، بىراق وۆرِەضىە ضېٍىپ ئوٌتۇرۋاٌغبْ

 خبٌىٕۇر ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇرۇپ تبوي لبٍتىع ئۈچۈْ ئورٔىذىٓ لوزغبٌغىچە ئۇ. ئىذى
 ھەتتب.  جىذدىٍَىػىپ ئبرأال لبٌغبْ بوٌطىّۇ بىراق چبٔذۇرِبً  ئوٌتۇرغبْ ئىذى

ئەلىً  ببٍب  خبٌىٕۇرٔي تۇٍۇلطىس  ضۈرەتىە تبرتىۋېٍىػّۇ ئۇٔىڭ وبٌٍىطىغب تۇٍۇلطىس وەٌگەْ
ئەِذىٍىىىتە  ِبٔب. .بۇٌۇپ ھبزىرغىچە ئۈزىٕىڭ ئۇٔذاق لىالٌىغىٕىغب ئىػىٕەٌّّەٍۋاتبتتي

ئۇ  تىٍفۇٕٔي . لبٌذى خبٌىٕۇر تۇٍۇلطىس وىتىپ لېٍۋىذى ئۇ بىر خىً لىَبٌّبضٍىمٕي ھېص لىٍىپ
خبٌىٕۇر ھەَ چۈچۈظ ھەَ  ضۈرەتتە. لۇٌىغب ئېٍىپ ببٍب تبرتىٍۋاٌغبْ ضۈرۈتىە لبرىذى

ئببٍىس خبٌىٕبۇرٔىڭ . تۇراتتي ھۇدۇلمبْ  ھبٌەتتە  بۇاللتەن وۆزٌىرىٕي ٍوغبْ ئېچىپ  لبراپ
   .لوٍذى بۇ ھبٌىتىگە لبراپ وۈٌۈِطىرەپ

. تىٍفۇْ لىٍۋېذى ئببٍىس  دەرٍب بۇٍىذا ٍۀە بىر ضبئەتچە ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ ئبچىطىغب    
تبپتب ئببٍىسٔىڭ  غۇ. ئبچىطي ھبٍبي ئۆتّەٍال ئۇٔي ئېٍىپ وىتىع ئۈچۈْ  ٍىتىپ وەٌذى

ئببٍىسغب ٔىطپەتەْ  ئەِىٍَەتتب. وۆڭٍي چوڭ داۋاٌغۇظ، ھبٍبجبْ ئىچىذە لبٌغبْ ئىذى
لېتىغب ئورٔبپ بوٌغبْ  ٍبق تۇٔۇغال ئەِەش ئۇٔىڭ لەٌىپ. خبٌىٕۇر  بۇرۇٔذىٕال تۇٔۇظ ئىذى

ئبچىطي . ئىذى ، خىَبٌىذا دائىّال ئەضٍەٍذىغبْ  لىس، لەٌبىذىىي ضۆٍگۈضي
ئۇ دەضٍەپ  ئۇٔي  ئىچىڭىس  پۇغۇپ لبٌىذۇ دەپ وۈٔذە دەرٍب بۇٍغب ئەچىمىپ لوٍغبٔذا

ئبغرىتىع  چۈٔىي ئۇ ببغمىالرٔىڭ ئۈزىگە ھېطذاغٍىك، ئىچ. پەلەتال وۈٔەٌّىگەْ ئىذى
ٍەردىٓ بىسار  ئۇٔىڭىطىسِۇ ئۇ جىك ئبدەٍِەر ببر. ٔەزىرى بىٍەْ لبرىػىٕي ٍبلتۇرِبٍتي

ئبچىطىٕىڭ وۆڭٍىٕي  غۇٔذالتىّۇ ئۇ.. ضۈرەْ وۆپ جبٍٕي ٍبلتۇرِبٍتي-غبۋلۇْ .  ئىذى
وۈٔي ئۇ ئۈزى ئوٌتۇرغبْ  بىراق بىر. ٍەردە لوٍّبً ئۈزى خبٌىّىطىّۇ دەرٍب بۇٍىغب چىمبتتي

ببلّىغبْ ئىٕتبٍي  چىراٍٍىك بىس  ئۇرۇٔذىٓ ضەٌال  ٔېرىذا ئۈزى بۇ ٍەردە ئەزەٌذىٓ وۈرۈپ
بىٍّەٍال ئۇ لسىغب دىممەت لىٍىپ  لىسٔىڭ وىتبپ ئولۇپ ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ ئۈزى بىٍىپ

بۇٌۇپ   ٍەٌىىطگىچە لۇٍۋېتىٍگەْ لۇٍۇق  لىس  وىتبپتىٓ بېػىٕي وۆتۈرِەً ئوٌتۇرغبْ. لبٌذى
لىس . چۈغۋېٍىپ لىسٔي جىٍە لىالتتي لبرا چبچٍىرى   بىردەَ بىردەَ ئبٌذىغب

ضەزِىگەْ ھبٌەتتە چېچىٕي لۇٌي  بوٌطب  وىتبپ  ئىچىگە وىرىپال وەتىەچىە   ئۈزى
بۇ  ھەروىتي ئببٍىسغب تۇٌىّۇ ٍېمىٍّىك  لىسٔىڭ.  بىٍەْ   لۇٌىمىٕىڭ وەٍٕىگە لىىٍىپ تۇراتتي

لبراپ ببلّىغبْ بۇ  غۇ وۈٔذىٓ ببغالپ بۇ  ئەزەٌذىٓ لىس زاتىغب بۇٔذاق. تۇٍۇٌۇپ وەتتي
گەرچە وۆڭٍىذە ئۈزىٕىڭ بۇٔذاق چىراٍٍىك لىسغب  .ٔبتۇٔۇظ لىسغب ببغمىال لىسىمىپ لبٌذى

ٍولٍىمىٕي ئېٕىمال بىٍىپ تۇرضىّۇ بىراق تۇغۇٌۇپ  ئىرىػەٌىگۈدەن تەٌىَىٕىڭ ، ھولۇلىٕىڭ
لېتىُ ئۈزىّۇ بىٍّىگەْ ئبضبضتب داۋاٌغۇظ  پەٍذا  ھبزىرغىچە  ٍىگىتٍىه لەٌبىذە تۇٔجي

ئببٍىس دەرٍب بۇٍىغب ئۈزى ئبوتىپ بۇٌۇپ چىمىذىغبْ،  غۇ وۈٔذىٓ وىَىٓ.  بوٌّبلتب ئىذى
ئبچىطىّۇ ئببٍسدىىي بۇ ئۆزگىرىػتىٓ . بوٌغبْ ئىذى ئبچىطىذىٓ بۇرۇْ ئبٌذىراٍذىغبْ

ئۈزى ٍبلتۇردىغبْ ئىػتىٓ بىرىگە ٍۇٌۇلۇپتۇ دەپ ئۇٔي  ئىٕىُ ھە  ٔىُ بوٌطب. خۇغبي ئىذى



بىراق ئۇ ئىٕىطىٕي لىسىمتۇرۋاتمبْ . لوٍغىٕىذىٓ ِەِٕۇْ بۇالتتي دەرٍب بۇٍىغب زورالپ ئەلىٍىپ
بەٌىي دەٍب بۇٍىذىىي بىر لىس ئىىۀٍىىىٕي  ٔەدىّٕۇ خىَبٌىغب  ٔەرضىٕىڭ دەرٍب ئەِەش

غۇٔذالتىّۇ ئۇ   وۈٔذە خۇغبي ھبٌذا ئىٕىطىٕي دەرٍب بۇٍىچب ئەچىمىپ لۇٍۇپ    .وەٌتۇرضۇْ
 .ئببٍىس بوٌطب  دەرٍب بۇٍىذا  ئوٌتۇرۇپ لىسٔىڭ وېٍىػىٕي وۈتەتتي. ئىػىٕي لىالتتي لبٍتىپ

 .بەزى وۈٍٔىرى لىس ئۇٔىڭذىٓ بۇرۇْ وېٍەتتي، بەزى وۈٍٔىرى بوٌطب وىچىىىپ وۈرەتتي
 وۈٔذە. ئببٍىس  ئبِبي ببر لىسغب ئۈزىٕىڭ ِېَىپ ئىىۀٍىىىٕي بىٍذۈرِەضٍىىە تىرىػبتتي

 .ببٌذۇر وەٌگۀذىٓ وىَىٓ ئبچىذىغب  چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي بىٍٍە ئېٍىپ وىتىػٕي ئېَتبتتي
 ئبچىطىّۇ ئۇٔىڭ راٍىغب بېمىپ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي بىٍٍە ئېٍىپ وىتەتتي ھەَ لبٍتىػىذا

ئببٍىس .   ئېَتبتتي ئۇٔىڭغب تىٍفۇٔىٕي لبٌذۇرۇپ   لبٍتمۇضي وەٌگۀذە دۇوبٔغب تىٍفۇْ لىٍىػٕي
لبراپ تىٕىچ  ئوٌتۇرۇپ خىَبي  لىسٔىڭ وۈٔذە وىىٍىپ وىتبپ ئولۇغبٍٔىمىٕي، بەزىذە  دەرٍبغب

ئوٌتۇرغبچمب ٍېٕىذا   بىر ٍىگىتٕىڭ ھەر لبچبْ  لىس وىتبپمب   بېرىٍىپال. ضۈردىغبٍٔىمىٕي  وۈرەتتي
بىراق بىر وۈٔي  ئۇ لىس تۇٍۇلطىس   ئببٍىسغب . بىٍّەٍتي ئۈزىگە بىر خىً لبراپ تۇردىغبٍٔىمىٕي

ئۇ لىسٔىڭ   بۇ ٍەردىٓ وىتىپ . تىسٌىىتە ئبٌذىغب لبرىۋاٌذى ئببٍىسِۇ ٔبھبٍتي. لبرىذى
 .ئەضال  خبٌىّبٍتي  غۇڭب ئۇ ئۈزەٌذىٓ  لىسغب لبرىغبٔذىّۇ ئىٕتبٍىٓ دىممەت لىالتتي لېٍىػىٕي

ٍەردىٓ  ٔبۋادا لىس  ئۇٔىڭ ئۈزىگە لبراۋاتمبٍٔىمىٕي بىٍىپ لبٌطب ئبچچىمي وىٍىىػي، ھەتتب  بۇ
وۈٔذىٓ  غۇڭب ئۇ لىسٔىڭ غۇ. غۇڭب ئۇ پەلەت  چبٔذۇرِبٍتي. وىتىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ ئىذى

 ئىذى، ببغالپ ئىسچىً ئۈزىگە دىممەت لىٍىپ وىٍۋاتمبٍٔىمىٕي  لىٍچىّۇ ھېص لىالٌّىغبْ
ھەر  ئىىىي جۈپ وۆز. بىرٔي لوغٍىػىپ  ئۆتّەوتە ئىذى-وۈٍٔەر ِۇغۇٔذاق بىر       

. وىٍۋاتبتتي بىرٔي ئوغىرٌىمچە  وۈزىتىپ-ۋالىت  ئىٕتبٍىٓ ئېھتىَبت لىٍغبْ ھبٌذا بىر
بوٌّبٍذىغبْ  چۈظ  ئببٍىسٔىڭ خىَبٌىذا  خبٌىٕۇر ئۇٔىڭغب ٔىطپەتەْ ِەڭگۈ تەٌپۈٔۈغىە

ئەِەش ھەر لبٔذاق بىر لىس  ئۇچە بوٌغبٔذا  ئۇٔىڭ  بىر ِېَىپٍىمىٕي بىٍطە خبٌىٕۇرال. ئىذى
ِۇھبببىتىگە ئىرىػػٕي ئەزەٌذىٓ  ئۇِۇ ھەَ بىراۋٔىڭ. ئۇٔىڭغب  لبراپّۇ لوٍّبٍتي

بۇ پەلەتال بىر چۈظ ، ئۇٔذاق  ئببٍىسغب ٔىطپەتە. خىَبي  لىٍىپ ببلمبْ ئەِەش ئىذى
غۇٔذالتىّۇ ئۇ . ئبچىۆزٌۈن ئىذى رىېئبٍٔىمٕي ئوٍالظ ئۇٔىڭغب ٔىطپەتەْ  ئبرتۇلچە

ئبٌذىذا ئوٌتۇرغب بۇ گۈزەي  گەرچە ئۇ. خبٌىٕۇرٔي چىٓ لەٌبىذىٓ ٍبخػي وۈرۈپ لبٌذى
لىٍذىغبٍٔمىٕي بىٍّىطىّۇ بىراق ئۇٔىڭ  لىسٔىڭ  وىٍّىىىٕي، ٔەدىٓ وەٌگۀٍىىىٕي، ٔىّە ئىع

ئۇ  ئۀە غۇٔذاق پەرەز . ِۇوەِّەي ئىذى ٔەزىرىذە بۇ لىس پەرىػتىذەن گۈزەي، وەِىۈتطىس
ئۇ وۈٔذە دەرٍب بۇٍىذا .  ئوٍالٍتي ئۇٔي ٍبخػي وۈرۈظ بىٍۀٍە چەوىٍىٕػٕي.لىالتتي

. بىٍەْ پۈتۈْ ئەضَبدى غۇ لىسدا ئىذى ئبٌذىغىال لبراپ جىّجىت ئوٌتۇرغبٔذەن لىٍغبْ
ئۇٔىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ لىٍىپ  لىسغب  بۇرۇٌۇپ لبرىَبٌّبضٍىمىذىىي ضەۋەپ پەلەت

تەڭ لىسٔىڭّۇ ئۈزىگە  بىراق بىر وۈٔي ئۇ لىسغب لبراظ بىٍەْ.  لوٍّبضٍىك ئىذى
چۈغۈپ وەتىۀٍىىىٕي وۈرۈپ  لبرىغبٍٔىمىٕي، ئبرلىذىٕال لۇٌىىذىىي ووِپىَۇتۇرٔىڭ ٍەرگە

لىس ئۇٔىڭ ئۈزىگە  .بىردىٕال جىذدىٍَىػىپ لبٌذى ۋە دەرھبي ئبٌذىغب لبرىۋاٌذى
ٍەردىٓ وىتىپ لبالِۇ دەپ  ئۇ ئەِذى لىس بۇ.  لبراۋاتمبٍٔىمىٕٕي بىٍىپ لبٌغبٔذەن لىالتتي

ئۇ  لىىسٔي ئەِذى . لبٌذى ئۀطىرەپ تۇرغبٔذا دىگۀذەوال لىس  ئبٌذىراپال وىتىپ



لىسٔىڭ ضەۋەبىٕي  ئۈزىٕىڭ  ئۇ.  وەٌّەٍذىغبْ بوٌذى دەپ  ئۈزىچە ئبزاپٍىٕىپ وەتتي
لىسٔىڭ ئۈزىٕي ئوغۇرٌىمچە ضۈرەتىە  بىراق ئۇ. ئۇٔىڭغب لبرىغبٍٔىمىذىٓ دەپ ئوٍالپ لبٌذى

  .بۇٌۇپ لبچمىٕىٕي ٔەدىٓ بىٍطۇْ تبرتىّەْ دەپ ئۇٔىڭ ئۈزىٕي وۈرۈپ لېٍىپ خىجىً
لبٌغبٍٔىمىٕي  ٔەچچە وۈٔذىٓ وىَىٓ ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ وىتبپخبٔىغب تۇٍۇلطىس پەٍذا بۇٌۇپ   

پەرۋاضىس  وۈرۈپ غۇٔذاق جىذدىٍَىػىپ وەتىەْ بوٌطىّۇ ئۈزىٕي تۇتۋېٍىپ تۇٌىّۇ
. وەٌگىٕىٕي بىٍّەٍتي ئۇ لىسٔىڭ بۇ وىتبپخبٔىذا ئۈزىٕىڭ ببرٌىمىٕي بىٍّەٍال. ھبٌذا  تۇرۋاٌذى

وەتىىچە  جىذدٍٍەغىىٕىذىٓ  ٔىّە لىالرٔي بىٍّەٍال  ئۇ تبوي لىس وىتبپخبٔىذىٓ چىمىپ
وىتىذىغبٔذا بوٌطب لىسٔىڭ وىتبپالرٔي  ئوراپ بىرەً دىگىٕىگىّۇ  پۇي تۆٌەپ چىمىپ.  لبٌذى

چىمىپ وەتىىٕىٕي وۈرۈپ لبٍطي وۈٔي دەرٍب بۇٍىذا لىسٔىڭ تۇٍۇلطىس  لبرىّبً ئبٌذىراپ
غۇ وۈٔي ئببٍىس  وېچىچە . ببغالپ چۈغىٕىپ ئۈزىٕي  ئەٍىپٍەپ وەتتي وىتىپ لبٌغىٕىغب

بىراق وىُ ئوٍٍىطۇْ ئۇ لىس ئەتىطي ٍۀە وەٌذى، بۇ ئەھۋاٌذىٓ . ئۇخٍىَبٌّىذى ئبزاپٍىٕىپ
 ئۇ لىسغب لبراپ ٍۀە ئبچچىمىٕي وەٌتۈرۈپ لوٍّبً دەپ. تېخىّۇ جىذدىٍَىػىپ لبٌذى ئببٍىس

 بىردەِذىٓ وىَىٓ لىسٔىڭ ئبٌذىغب.   ئبٌذىذىىي وىتبپتىٓ بېػىٕي وۆتۈرِەً ئوٌتۇردى
 ئەوەٌگەْ وىتبۋىٕي وۈرۈپ ئۈزىىّۇ ضەزِىگەْ ھبٌذا ھەٍرأٍىك ٔەزىرى بىٍەْ لىسغب

 چۈٔىي لىسٔىڭ. تىىىٍذىَۇ دەرھبي ببغمب ٍبلمب لبرىۋاٌذى
ئولۇغبْ،  ئببٍىس ئۇ وىتبپٕي ٔەچچە لېتىُ.ئىذى.دىگەْ وىتبپ "ٍىگىتٍەردەضتۇرى"تبٌٍىغىٕي

وىتبپٕي  بۇ. "ئىچىذە لبٔذاق ِەزِۇٔالرٔىڭ ببرٌىمىٕي ئۇٔىڭغب بەظ لوٌذە ئبٍبْ ئىذى
دىگۀٍەرٔي  "ئېٍىپ ٔىّە لىٍذىىىٕە ، ئىٕىطي ٍبوي ٍىگىتي بوٌطب ئۇالرغب ئبٌغبّٔىذۇ ٍە

گەپ لىٍّبضتىٓ  غۇٔذالتىّۇ  لىسٔي ضبلٍىتىپ لوٍّبضٍىك ئۈچۈْ. وۆڭٍىذىذىٓ ئۆتىۈزدى ئۇ
ئۇزۇٔغىچە  ئۇٔىڭ وىتبپٕي  ئببٍىس خبٌىٕۇر چىمىپ وىتىپ خېٍي. . وىتبپٕي ئۇٔىڭغب بەردى

ببغمب چىمىراٌّبً تۇرغبٔذا تۇٍۇلطىس  وىّگە ئبٌغبٍٔىمي توغۇرٌۇق خىَبي لىٍىپ خىَبٌىٕي بىر
تىٍفۇٕٔىڭ وىتبپخبٔىذىىي تىٍفۇْ  ئببٍىس  جىرىڭٍىغبْ. تىٍفۇْ جىرىڭالپ لبٌذى

پووەً .   لبرىذى ئەِەضٍىىىٕي ھېص لىٍىپ لبٍطي تىٍفۇٔذۇ دەپ ئەتراپمب
لبرىذى، ئېىرأذا  ئۈضتىذە  وۆرِىگۀال  بىر تىٍفۇْ تۇراتتي، ئۇ تىفۇٕٔي لۇٌىغب ئېٍىپ

خبٌىٕۇرٔىڭ  ئۇ بۇ تىٍفۇٕٔىڭ. دىگەْ ئىطىّذىٓ  تىٍفۇْ وەٌگەْ  ئىذى"ئبپبَ"
غۇڭب ئۇ . ئبٌطببوٌّبٍتي غۇٔذالتىّۇ ئۇ تىٍفۇٕٔي. ئىىۀٍىىىٕي تىسال ھېص لىٍىپ ئۈٌگۈردى

وىَىٓ ئبٔذىٓ  تىٍفۇٕٔىڭ توختىػىٕي وۈتۈپ تىٍفۇْ ضبٍراغتىٓ توختىغبٔذىٓ
ئۇ . لۇٌۇپالّٔىغبْ  ئىذى تىٍفۇٕٔىڭ ئىىرأي. تىٍفۇٕٔي  ئېچىپ وۈرۈپ ببلّبلچي بوٌذى

ئۇ . ٔۇِۇرالر  وۆپ ئەِەش ئىذى .تىٍفۇٕٕٔىڭ تېٍفۇْ دەپتىرىٕي ئېچىپ ٔۇِۇرالرٔي وۆردى
تىٍفۇٕٔىڭ  پبراڭٍىػع خبتىرضىٕي  لبٔذاق لىٍطبَ بۇالر دەپ  بىردەَ ئوٍالٔغبْ وىَىٓ

. ضۈبىٕۇر دىگەْ بىرضىٕىڭ ٔۇِۇرىٕي وۆردى ئېچىپ  تېخي بۈگۈْ ئەتىگٕذىال ئباللە لىٍغبْ
توغرا تۈٔۈگۈْ ئۇ لىس بىٍٍە وەٌگەْ دوضتىٕي . لىٍىذى ئۇ بۇ ئىطىّٕي بىر ٍەردە ئبڭٍىغبٔذەن

، ِۇغۇ ٔۇِۇرغب تىٍفۇْ لىٍىپ ببلبً دەپ ئوٍٍىذى  غۇٔذاق دەپ چبلىرغبٔذەن لىٍغبْ
تىٍفۇٕٔي ئبٌغبْ لىس بىر ئبزدىٓ وىَىٓ وىٍىپ .   ئبٌذى دىگۀذەن تىٍفۇٕٔي بىر لىس.  ئۇ

ئۇ تىٍفۇٕٔي تبرتىّىغب ضېٍىپ .. وېٍىػىپ تىٍفۇٕٔي لوٍذى تىٍفۇٕٔي ئەوىتىذىغبْ بۇٌۇپ



." ئىچىذە ٔىّىٍەرٔىڭ ضبلالٔغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ببلّبلچي بوٌذى بۇٌۇپراق تۇٍمطىس تىٍفۇْ
غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ ئبضتب تىٍفۇٕٔي ئېٍىپ ئۇ . ئوٍٍىذى ئۇ وۆڭٍىذە دەپ" ھىچٕىّە بوٌّبش
. تىٍفۇٔذا لىسٔىڭ ضۈرەتٍىرى ببردەن لىالتتي.  خبٌىغبچە وۈرۈغىە ببغٍىذى ٍەر بۇٍەرٌىرىٕي

 ضۈرەتٍەرٔي وۈرۋېتىپ ئۈزىٕىڭ ضۈرىتىگە  وۈزى چۈغىػي بىٍەْ تەڭ ھەٍرأٍىك ئىچىذە ئۇ
 بۇ ِىٕىڭ ضۈرىتىّغۇ؟ ِىٕىڭ ضۈرىتىّٕي لبچبٔالردا.."  وۆزٌىرى چەوچىَىپ وەتتي

 توغرا، ھېٍىمي وۈٔي ئبٌذىراپال وىتىپ. ئۇ ئىچىذە غۇالرٔي ئوٍٍىذى" تبرتىۋاٌذىىىٕە؟
 ئببٍىس ٔبھبٍتي تىسال. لبٌغىٕي بىىبر ئەِەضىەْ، ئەضٍي غۇ وۈٔي تبرتىٍغبْ ضۈرەتىۀذە

 ھبزىر ئۇٔي ھەِّىذىٓ بەورەن. ضۈرەتٕىڭ لبچبْ تبرتىٍغبٍٔىمىٕي ئىطىگە ئبٌذى
تبرتىۋاٌغىٕي  لسىمتۇرغىٕي  ئۇ لىسٔىڭ لبٔذالالرچە ، ٔىّە ِەلطەت بىٍەْ ئۈزىٕىڭ ضۈرىتىٕي

ضورىطب  ئۈزىٕىڭّۇ ، لىسٔىڭّۇ  .غۇٔذالتىّۇ ئۇ لىسٔىڭ ئۈزىذىٓ  بۇٔي ضورىَبٌّبتي. ئىذى
 ِۇٔذالال، ِەلطەتطىس ال بەٌىىُ. ئوڭبٍطىس ھبالتتە چۈغۈپ لبٌذىغىٕىٕي بىٍەتتي

ئۇٔىڭذىٓ ئبرتۇلىٕي  چۈٔىي. تبرتىٍۋاٌغبٔذۇ دەپ ئوٍالظ ٔىَتىگە وەٌذى ئۇ 
وبٌٍطىىغب ئۇٔذاق خىَبي  .ئوٍالظ  ئببٍىسٔىڭ خىَبٌىٕي ببغمب تەرەپىە ئېٍىپ وىتەتتي

دىگەْ " ِېَىپ تۇرضبَ بۇ لبٔذالّۇ ِۇِىىٓ بوٌطۇْ، ِەْ دىگەْ" وىٍىپ بوٌغۇچە  
زادى ئەلٍىگە  دىّىطىّۇ بۇ. ئۈزىٕي وەِطىتىع تۇٍغۇضي وبٌىطىغب ببٌذۇر وىٍەتتي

. ئبٌغىٕي وەٌذى دىگۀذەن بىردەِذىٓ وىَٓ  بىرضي تىٍفۇٕٔي. ضىغّبٍذىغبْ ئىع ئىذى
ئۇ . ئبٌغبْ  دوضتي ئىذى بىراق وەٌگىٕي ئۇ لىس بوٌّبضتىٓ بەٌىي ئۇٔىڭ ببٍب تىٍفۇٕٔي
دوضتي توغۇرٌۇق بىر ٔىّىٍەرٔي  تىٍفۇٕٔي لىسغب ئېٍىپ بەرگۀذىٓ وىَىٓ  ضۈبىٕۇردىٓ ئۇٔىڭ

لىسٔىڭ ئۈزى توغۇرٌۇق  ضوراٌغبْ  ضوراپ ببلّبلچي بوٌذىَۇ ئۈزىٕي  بېطۋاٌذى، ئەوىطىچە
 .ضۇئبٌىٕغب توِتبلال جبۋاپ بىرىپ لوٍذى

 خبٌىٕۇر ئۇدۇي ِبغىٕب بېىىتىگە بېرىپ ئبپىطي ضبٌغبْ پۇضۇٌىىالرٔي ئېٍىپ ٍبتبلمب       
لبراپ  ئۇ  وىرىپ  ئۆز وبرۋىتىذا ٍېتىپ تىٍفۇْ ئوٍٕبۋاتمبْ ضۈبىٕۇرغب  ِۇٔذالال. وەٌذى

خبٌىٕۇرٔىڭ بىر  ضۈبىٕۇر. لوٍغبٔذىٓ وىَٓ پوضۇٌىىٕي وبرۋىتىغب لۇٍۇپ ئېچىػمب ببغٍىذى
ضەورەپال  ئۇٔىڭ  ٔەرضىٕي ئېچۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ئوٍٕبۋاتمبْ تىٍفۇٕٔي لۇٍۇپ  ئىىىي

 :ٍېٕىغب وەٌذى
ئوخػىّبِذۇ، تىسراق ئېچىڭە  لبٔذاق ٍبخػي  ئۈٍىڭىسدىىىىەر بىر ٔەرضە  ضبٌغبْ -    

وچىىه ببٌىالردەن ضبٔذۇلمب لبراپ ئېغىسىٕي  خبٌىٕۇر ضۈبىٕۇرٔىڭ.  ٔەرضىٍەرٔي ضبٌذىىىٓ
وۈٌگۈضي  وېٍىپ  لبٌذىَۇ، تىسال ضبٔذۇلٕي ئېچىپ ئۇ  تبِىػتىپ تۇرغبْ ھبٌىتىگە  لبراپ

 :تەرەپىە لبرىتىپ وۆرضەتتي
 دىگىٕىچە ضبٔۇق ئىچىذىٓ" ھەجەپ ٍبخػي"ضۈبىٕۇر . ِبٔب لبراڭ خبٌىغبٔچە تبٌالپ ٍەڭ -

 : .ئۈزى ٍبخػي وۈردىغبْ ٔەرضىٍەرٔي ئېٍىپ ئبٌغبٍٔىرىغب تىسىػمب ببغٍىذى
بوٌذى وبۋىتىڭىسغب ئبپىرىپ ضبٔذۇق بىٍۀال ٍەڭە دەپ ضبٔذۇلٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭ  -  

 .تۇتمۇزۇپ لوٍذى ۋە ئۈزىٕي وبرۋاتمب تبغٍىذى لۇٌىغب
ضبٔذۇلتىىي تبتٍىك تۈرۈَ بىٍەْ لبٌغبْ . لبٌغبْ ئىذى غۇ تبپتب ئۇ تۇٌىّۇ خبِۇظ بۇٌۇپ

خبٌىٕۇر  وبرۋىتىذا ٍبتمبٔذىٓ . ھبٌىتىٕي  ضەزِىذى ضۈبىٕۇر  خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ضۇٌغۇْ



ئۇ لبٔذاق لىٍطبَ  بۇ ببٌىغب ٍبردەَ لىالِەْ . تەرەپىە وەتتي وىَىٓ   خَبٌي ٍۀە غۇ ئببىٍس
بىراق ئۈزىٕىڭ ٔىّىػمب ھەر دائىُ ئببٍىسٔىال خىَبي لىٍذىغبٍٔىمىٕي،  .دىگۀٕىال ئوالٍتي

بۇٔي پەلەت ئبددىَال . ئۈچۈْ ببظ لبتۇرىذىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ببلّبٍتي ئۇٔىڭ ئػٍىرى
ھەَ ئەزەٌذىٓ ئببٍىس بىٍەْ ئۈزىٕي بىر ئۇرۇٔذا . وۆڭۈي بۈٌۈظ دەپال ئوٍالٍتي ھېطذاغٍىك،

ئۇٔي وَىٕىي ھبٍبتٍىك ضەپىرىذىىي جۈپتي ھبٌىتىذە وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ  لۇٍۇپ،
 ئەگەر بىرەر لېتىُ غۇٔذاق لىٍىپ ببلمبْ بوٌطىذى بۇ ئەخّەق لىس ئۈزىٕىڭ. ئىذى ببلّىغبْ

 .بۇالتتي ئبٌٍىبۇرۇْ  بۇ ِېَىپ ٍىگىتٕي ٍبخػي وۈرۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ ٍەتىەْ
ئەوىرىپ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ئۇٔىڭ ئۆٍگە ئەوەٌگۀذىٓ وىَٓ  ٍبتبق ئۈٍىگە       

ٍېتىپ  ئببٍىس بوٌطب  وبرۋىتىذا. لوٍغبٔذىٓ وىَىٓ تبِبق ئىتىػىە  وىرىػپ وەتتي
وىتىپ  ٍېسىٕىطىٕىڭ  ئۇ خىَبي بىٍەْ بۇٌۇپ. تىٍفۇٔذىىي خبٌىٕۇرٔىڭ ضۈرىتىگە لبرىذى

بىٍەْ بىٍٍە خبٌىٕۇرٔىڭ  لبچبٔالردا لېػىغب وىرگۀٍىىىٕي ۋە ئۇٔىڭ بېػذا تۇرۇپ ئۇٔىڭ
ئۇ بىرىطٕىڭ لۇٌىذىىي تىٍفۇٕٔي  بىر چبغذا. ضۈرىتىٕي وۈرۋاتمبٍٔىمىٕي  بىٍّەٍال لبٌغبْ ئىذى
وۆتۈردى ۋە  بېػىذا ئۈزىگە لبراپ  تبرتىپال ئېٍۋاٌغبٍٔىمىٕي  وۈرۈپ چۈچۈپال بېػىٕي

ٍېسٔىطي  ئۇٔىڭذىٓ  تۆت ٍبظ چوڭ بۇٌۇپ   ٔبھبٍتي  ئۇٔىڭ.  تۇرغبْ  ٍېسٔىطىٕي وۆردى
ئببٍىسٔي ئبٍبٌىٕىڭ ئىٕطي ئەِەش ئۈزىٕىڭ ئىطٕىي  ئۇ. غوق، ھەَ ئۇچۇق ٍىگىت ئىذى

ئبچىطي ھەر لبٔچە لىٍىپ وۈٌذۈرەٌّىگەْ ئببٍىسٔي  . ئورٔىذا وۈرۈپ ئۇٔىڭغب وۈٍۈٔەتتي
  بوٌطىال ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وىرىپ ئۇٔىڭغب گەپ لىٍىپ، ئۆٍٕذە. غۇ ٍېسٔىطي وۈٌذۈرەٌەٍتي
غۇڭب ئببٍىسِۇ بۇ ٍېسٔىطىگە بەن . وۆڭٍىٕي وۆتۈرۈپ تۇراتتي چبلچبلالرٔي لىٍىپ ئۇٔىڭ

 . ئبِراق ئىذى
 

 :تۇرۇپ ٍېسىٕىطي تىٍفۇٕٔي لۇٌىغب ئېٍۋاٌغبٔذىٓ وىَىٓ  ضۈرەتٕي ئۇٔىڭغب وۆرضىتىپ
. بىٍەْ  ِىٕىڭ ٍۇۋاظ ئۇوبِٕي وۆٍذۈرۋاٌغبْ بۇ لىسچبق وىُ بۇٌىذۇ دېىذى ٍېػىمٍىك -

 :ئببٍىس ئۇٔىڭ گېپىذىٓ خىجىً بۇٌۇپ دەرھبي چۈغۀذۇرۈغىە ئۆتتي
  ھىچىىُ ئەِەش بۇ دىگەْ ئبچبِٕىڭ تىٍفۇٔي   -   

، وىٍّىىىٕي ئۇ دەپ بەرضۇْ دەپ   ئببٍىسٔىڭ  ئەِىطە چىمىپ ئبچبڭذىٕال ضوراً ھە -  
بۇ چبغذا ئببٍىسٔىڭ . ئبچىطىٕىڭ ٍېٕىغب چىمىپ وەتتي چبلىرغىغب  لبرىّبً تىٍفۇٕٔي وۆتۈرۈپ

 : .بىٍەْ  ئبٌذىراظ ئىذى ئبچىطي  ھەدەپ تبِبق ئىتىع
 بىٍەِطىس؟ ٔۇرٔىطب  ِبۋۇ ضۈرەتتىي وىُ لىس؟ ضىس

وەٍٕىگە  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي وەٍٕىذىٓ چىممبْ ٍوٌذىػىٕىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالپ دەرھبي
 :لبرىذى ۋە ئۇ  وۆرضەتىەْ ضۈرەتىە ٍېمىٓ وىٍىپ لبراپ

 ھە توغرا تۈٔۈگۈْ. تۇٔۇغٍىغۇ، توختبپ تۇرۇڭ ھە ،ِەْ  ئەضٍەپ ببلبً ۋىٌ بۇ لىس -
 وىتبپخبٔىغب  وەٌگەْ لىس غۇ  ئۇٔىڭ بىٍەْ بىردەَ پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ لبٌغبْ

 بىراق بۇ لىسٔىڭ ضۈرىتي ِىٕىڭ تىٍفۇٔۇِذا ٔىّىع لىٍىذۇ دېىذى ئببٍىسٔىڭ.  ئىذىُ
 :ئبچىطي  ٍوٌذىػىغب ضۇئبي لۇٍۇپ

لبارىطبَ ئببٍىس لبراپ ٍېتىپ  ِەْ بىٍّىگەچىە ضىسدىٓ ضورىغبْ گەپتە غۇ، -  



 ضورىغبْ وىتىپتىىەْ، غۇڭب ضىسٔي بىٍەرِىىىٓ دەپ ضىسدىٓ
لۇٍۇپ ئببٍىسٔىڭ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بىر ٔىّىٕي ھېص لىٍغبٔذەن بۇٌۇپ لىٍۋاتمبْ  ئىػىٕي

 :وىردى ٍبتبق ئۈٍىگە وىردىُ، ٍوٌذىػىّۇ ئۇٔىڭغب ٍبٔذىػىپال وەٍٕىذىٓ
 .ئببٍىس بۇ لىسٔي تۇٔۇِطەْ؟  دەپ ضورىذى ئەضتبٍىذىٍٍىك بىٍەْ  -
 تۇّٔبٍّەْ، وىتبپخبٔىغب بىر ٔەچچە لېتىُ وەٌگەْ، دەرٍب بۇٍىذىّۇ بىر ٔەچچە لېتىُ ٍبق -

 دېىذى ئببٍىس ئبچىطىغب لبرىّبً تۇرۇپ. وۆرگەْ غۇ
. لىٍغبْ ھېٍىمي لىسغۇ،  وىتبپخبٔىغب وېٍىپ ضىٕي ضورىغبْ بۇ تۈٔۈگۈْ ِەْ ضبڭب گېپىٕي  -

بىراق بۇ لىسٔىڭ ضۈرىتي ضۀذە ٔىّە ئىع . بەرگەْ ئىذىُ ِەْ ضىٕىڭ گېپىٕي لىٍىپ
 لىٍىذۇ؟

تۈٔۈگۈْ ضىٕي ئىسدەپ وەٌگەْ لىس غۇ دىگەْ گېپىٕي ئبڭالپ دەرھبي  ئببٍىس ئبچىطىٕىڭ
ئبچىطىغب لبرىذٍۇ ئبچىطىٕىڭ ضۇئبي ٔەزىرى بىٍەْ تىىىٍگەْ وۆزٌىرىٕي  بېػىٕي وۆتۈرۈپ
ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي  ضورىغبْ ضۇئبٌىٕىڭ جبۋاپطىس . ئېٍىپ لبچتي وۈرۈپ  وۈزىٕي

. بىردە ئببٍىسغب بىردە  ٍېٕىذا لبراپ تۇرغبْ ئېرىگە لبراپ تۇرۇپ لبٌذى لبٌغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ
ئبٍبٌىٕىڭ ِەڭذەپ تۇرۇپ لبٌغىٕىٕي وۈرۈپ ئۇٔىڭ ئبضتب  تبرتمۇغالپ ضىرتمب  ئېرى

تۈٔۈگۈْ ئبچطي بىر لىسٔىڭ ئۇٔي ئىسدىگۀٍىىىٕي  ئىسدىگۀذە ِىٕي .  وەتتي ئەچىمىپ
وىّذۇ دەپ ئوٍٍىغبْ بۇٌۇپ ئەِذىٍىىتە ئۈزىٕي ئىسدىگەْ ھەْ ئبچطىٕىڭ  ئىسدىگەْ

دىّەن خبٌىٕۇر . گېپىٕي لىٍىپ بەرگەْ لىسٔىڭ خبٌىٕۇر ئىىۀٍىٕي بىٍذى ئۈزى توغۇرٌۇق
ئۇ بۇ لىس ِبڭب ھېطذاغٍىك لىٍغبچمب .ِېَىپ ئىىۀٍىىىٕي بىٍگەْ ئىذى ئۇٔىڭ ٔىّىػمب

 ..تەغەببۇضىبر  بۇٌۇپ ِبڭب گەپ لىٍىپتىىۀذە دەپ ئوٍٍىذى بۈگۈْ
     ئببٍىسٔىڭ ٍېسٔىطي  ئبٍبٌىٕي ضىرتتىىي ئۆٍگە تبرتىپ  ئېٍىپ چىممبٔذىٓ 

 : وىَىٓ  ئۇٔىڭغب
تۇٔىغبٔذىٓ وىَٓ  ضىس ئۇ لىسٔي.  ئببٍىس ئۇ لىسٔي ٍبخػي  وۈردىغبٔذەن تۇرىذۇ -  

 .ضىس  ئبرىغب وىرىپ ٍبردەَ لىٍىڭ ئەِذى
لىٍىّەْ، ئۇ لىس بىٍەْ تۈٔۈگۈْ بىر لېتىّال پبراڭالغمبْ، ئىطّىٕي  ِەْ لبٔذاق ٍبردەَ -

. ٔە تىٍفۇْ ٔۇِۇرى، ٔە ئۈٍٕي بىٍّەٍذىغبْ تۇضبَ بىٍگۀذىٓ ببغمب
 .لىٍىّۀذە دېذى ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ئېرىگە ئىالجطىس لىَبپەتتە بوٌّىطب    ئەٌۋەتتە  ٍبردەَ

ضىسگە وەتتي ئەِىطە، ئىٕىڭىسٔي  ضبلبٍطۇْ، دائىّال ِۇغۇٔذاق  ئىػمىٍىپ بۇ ئىع-
ضىس بۇ ئىػتب چۇلۇَ ٍبردەَ لىٍطىس، ضىس لبچبْ ئۇٔىڭ بىرەر  لىسغب  ئۈتىۋەرِىطۇْ دىطىڭىس

بەٌىىُ بۇ لىس  ئۇٔىڭ ھبٍبتىغب ببغمىچە ئۆزگىرىع ئېٍىپ وېٍىػي . وۆرگەْ لبرىغىٕىٕي
بۇ لىس بەٌىىُ ئۇٔي لبٍتب . داۋاٌىتىّىس دىطەوّۇ ئۇٔىّىذى ضىس بىٍىطىس بىس. ِۇِىىٓ

 ..لۇبۇي لىٍىػمب ٍبردەَ لىالٌىػي ِۇِىىٓ داۋاٌىٕىػٕي
لېٕي ِەْ ئۇ لىسٔىڭ دېرىىىٕي لىٍىپ  .بۇٌىذۇ، ضىسٔىڭ دىگىٕڭىسِۇ ئۇرۇٍٔۇق -

بىراق ضىسچە ئۇ لىس بىر . تېخي ئەتە ئۆگۈْ وىتبپخبٔىغب وېٍىپ لبالِذۇ.وۈرەً 
 ِېَىپ  ببٌىٕي لۇبۇي لىالِۇ؟

 ئۇ ئۈزى ِېَىپ بۇٌىّەْ دەپ ِېَىپ. دىگىٕىڭىس دېىذى ٍوٌذىػي تىرىىىپ بۇ ٔىّە -  



پۇتىال  بۇٌۋاٌغبّٔۇ؟  ِېَىپ بوٌطب  ضۈٍۈظ، ضۈٍۈٌۈظ ھولۇلي بوٌّبِذۇ؟  ئببٍىسٔىڭ پەلەت
ضبپ  ئۇٔىڭ لەٌبي ھەرلبٔذاق ضبق ئبدەٍِەرٔىڭىىذىّٕۇ. ِېَىپ ببغمب ھەِّە ٍېرى ضبق

بىٍىّٕەٍذۇ، ٍۀە  ئۇ لىس ئببٍىسٔي ٍبخػي وۆرضىال بۇ تەرىپي ئۇٔىڭغب وەِچٍىه. ھەَ  پبن
ِۇغۇٔذاق دىطىڭىس  ضىس ئبچىطي تۇرۇپ. وىٍىپ ٍب ئۇٔىڭ وېطىٍي ضبلبٍّبش وېطەي بوٌّىطب

 بۇالِذۇ؟
. ئبچىطي ئۈزىٕي ئبلالغمب تىرىػپ ِەْ ئۇٔي بىر ٔىّە دىّىذىّغۇ دېىذى ئببٍىسٔىڭ -  

بىراق ھەِّىال ئبدەَ ئۇٔذاق  .ِبڭب ٔىطپەتەْ ئەٌۋەتتە  ئۇوبِذىٓ ٍبخػي ئبدەَ ٍوق
ئبٔب ئۆز لىسىٕي بىر ِېَىپ -ئبتب ئۇٔىڭ ِېَىپٍىمي ھەلىمەتەت، لبٍطي بىر.  لبرىّبٍذۇدە

بىراۋٔىڭ ئۈٍىگە ببردۇلّۇ دەٍٍي ، ٔبۋادا  بوپتۇ بىس لىس ضوراپ.   ببٌىغب بىرىػٕي خبالٍذۇ
ھەِّىذىٓ بەن   ئبزار ٍەٍذىغىٕي ٍۀە غۇ  ئببٍىسٔي ِېَىپىەْ دەپ رەت لىٍۋېتىپ لبٌطب

 .ئببٍىس بۇالر
ئۆٍذى  ئبچىطي بىٍەْ ٍېسٔىطٕىڭ لىٍىػمبْ  پبراڭٍىرىٕىڭ ھەِّىطٕي  ئببٍىس ئىچىذە    

گەرچە ئبچىطي دەۋاتمبْ گەپٍەرٔىڭ ھەِّىطي ھەلىمەت، ئببٍىس .  ٍبتبتتي ئبڭالپ
تىگىػٍىه ئىع بوٌطىّۇ، ئۈزىّۇ وۆڭٍىذە  ھەِّىذىٓ ئېٕىك بىٍطىّۇ  ٍۈزٌىٕىػىە

  .ئبچىىطٕىڭ ئېغىسىذىٓ  لبٍتب ئبڭالپ تېخىّۇ ئبزاپٍىٕىپ وەتتي بىراق  گەپٍەرٔىڭ
خبٌىٕۇرِۇ  ئىذارىگە ٍۇلىرىذىٓ تەوػۈرۈظ . تىپتىٕىچال ئۈتۈپ وەتتي بىر ٔەچچە وۈْ    

ِۇٔبضىۋەت بىٍەْ  ٔەچچە وۈْ دەرٍب بۇٍىغىّۇ،  وىتبپخبٔىغىّۇ  وېٍذىىەْ دىگەْ
بۇٔىڭذىٓ خەۋەرضىس ئۇٔي ِۀذىٓ  ئۈزىٕي لبچۇرۋاتطب وېرەن دەپ ئوٍالپ  ئببٍىس. ببرِىذى
ئەٍىپٍەپ ٍۈردى، غۇٔذالتىّۇ ئۇ وۈٔذە دىگۈدەن دەرٍب بۇٍىغب بېرىػىٕي  ئۈزىٕي

خبٌىٕۇرٔي لبٍطي بىر تەرەپٍەردىٓ دەرٍب بۇٍىذوي ِۀسىرٌەرٔي وۈزەتىەْ  ئۇٔۇتىّىذى،
بىراق ئۇٔىڭ وۈتىػي ٔەتىجىطىس . لبالِىىىٓ دەپ  ضبلالپ ئوٌتۇردى ھبٌذا وېٍىپ

ئبچىطي ٔۇرٔىطب بوٌطب  خبٌىٕۇرٔي ٍۀە وىتبپخبٔىغب وىٍىپ لبالِىىىٓ،  ئببٍىسٔىڭ.  چىمتي
. بوٌطب چۇلۇَ ئببٍىس توغۇرٌۇق ئېغىس ئېچىپ ببلىّەْ دەپ وۈتۈپ بوٌتۇردى وېىٍپ لبٌغۇدەن

 وۈٔگىچە خبٌىٕۇرٔىڭ لبرىطىٕي وۆرِىگۀذىٓ وىَىٓ    ئېغىر بىر ئۇفطىٕىپ بىراق ٔەچچە
 ئەِىٍَەتتە. لۇٍۇپ  خۇددى  خبٌىٕۇرٔي ئۇٔتۇپ وەتىۀذەن ئۆز ئىػىٕي لىٍىۋەردى

لېتىٍّىك  خبٌىٕۇرٔىڭ  خىسِىتي ئبٌذىراظ بۇٌۇپ لبٌغبٔذىٓ ضىرىت  ئبپىطىٕىڭ ئۇرغبْ بىر
. ئىذى تېٍفۇٔي ئۇٔىڭ  خىَبٌي دۇَٔبضىذا  ببغمىچە داۋاٌغۇظ ھبضىً لىٍىپ لوٍغبْ

وېٍىپ  ئبپىطىٕىڭ دىَىػىچە  دادىطىٕىڭ ٍېمىٓ بىر ئەِەٌذار تۇٔۇغىٕىڭ ئىچىىرىذە ئولۇپ
لۇغۇٌطب  بۇ توٍغب. خىسِەت لىٍۋاتمبْ  ئوغٍي خبٌىٕۇرغب  داضىتخبْ تبغالپ وىرىپتىّىع

ٍۆتىەپ    خبٌىٕۇرٔي  لىَبٌّبٍال ئۈرۈِچىذىىي  خبٌىٕۇر خبٌىغبْ خىسِەت  ئۇرۇٍٔىرىغب
ئبٔىطي - ئبٔىطىّۇ ھەَ ئۇ ٍىگىتٕىڭ ئبتب-لۇٍىػىذا  چبتبق ٍولّىع، خبٌىٕۇرٔىڭ ئبتب

لۇٍبالٍذىغبْ  بوٌغبچمب  بىٍەْ وؤب تۇٔۇغالردىٓ بوٌغبچمب ھەَ خبٌىٕۇرٔي ئبضبٔال ٍۆتىەپ
ضوراپ وۈرۈظ ئۈچۈْ  ئۈزىذىٓ.بۇ توٍغب لۇغۇٌغۇضي ببروەْ، غۇٔذالتىّۇ خبٌىٕۇرٔىڭ 

بوٌطىّۇبىراق تىٍفۇٕٔي  خبٌىٕۇر تىٍفۇٔذا دەِبٌٍمىممب بىر ٔىّە دىّىگەْ. تىٍفۇْ لىپتىّع
. لىٍغۇدەن ضەۋەپ ٍوق بۇ توٍٕي رەت لىالً دىطە رەت.  لۇٍۇپ بۇٌۇپ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى



ھەَ ئۈزىٕىڭ  ئبٔىطىّۇ ھە ئۇ ببٌىٕي، ئبئىٍطىذىىىٍەرٔي ِبختبپ تۇرىذۇ-ئبتب
لۇغۇٌطىەْ  ئبٔىطٕىڭ  ئۈِىذى ئۇٔي-ٍۆتىىٍػىگىّۇ ٍبردەَ لىالالٍذىىەْ لىطمىطي ئبتب

خىسِىتىٕي  لۇغۇالً دىطە ئۇ ببٌىٕي بىرەر لېتىّّۇ وۈرۈپ ببلّىغبْ، ھەَ. دەٍتي
ئبٔىطىٕىڭّۇ -ئبتب.    ئىذى ٍۆتىىۋېٍىع  ئۈچۈٔال وۆڭٍىّۇ ٍوق ببال بىٍەْ توً لىٍغۇضي ٍوق

پەْ دىَىػّەً ئىٕبق -ضەْ توٍذىٓ بۇرۇْ وۈرۈغۈپ ببلّبٍال توً لىٍىپ  ھبزىرغىچە
ئبرتۇلچە ئىػتەن ئوٍالپ  ئۈتۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ٍۀە  ِۇھەببەتٍىػىپ توً لىٍىػٕىّۇ

  . لبٌذى
ئۈِۈت وۈتۈپ ٍۈرگەْ ٍىگىتٍەرٔي ئوٍالپ  غۇٔذالتىّۇ خبٌىٕۇر  ئەتراپىذىىي   ئۇٔىڭذىٓ

خبٌىٕۇر . ئۈرۈِچىذە خىسِەت لىٍۋاتمبْ لبدىر ئبٌي ِەوتەپتە  بىٍٍە ئولۇپ ھبزىر. چىمتي
چبىي لبدىر ِىجەزى . بوٌطب غۇٔچە تىس چىمىرۋەتتي ئۇٔي لبٔچە تىس خىَبٌىغب وەٌتۈرگەْ

بىٍەْ  چىراٍٍىك لىسالرٔي وۆرضىال چبچراپ ببلمۇضي  ٍبخػي ، لۇٌي ئۇچۇق ٍىگىت بوٌغبْ
ئۇ ببٌىٕىڭغۇ . ھبزىرلي خىسِەت ئورٔىذىىي تۇرغۇْ .وىٍذىغبْ ضۇٍۇق ِىجەزى ببر ئىذى

ٍۈزى تۆۋەْ ٍىگىت بىراق ئەٍٕي چبغذا خبٌىٕۇر بۇ ٍەرگە  چىراٍّۇ ِىجەزىّۇ بۇٌۇپ لۇٍىذۇ،
ئۈرۈِچىگە وىتىٕػٕىڭ خىَبٌىذىال ٍۈرگەچىە  بۇ ٍەرٔىڭ  تەلطىُ لىٍىىٕىپ وەٌگۀذە

ئەگەر ئۇ تۇرغۇْ بىٍەْ توً لىٍطب بۇ ٍەرگە ئۆزٌىػىپ لېٍىػي  ٍىگىتٍىرىٕي ئوٍالغّىغبْ،
ئبضبضٍىمي  تۇرغۇْ ھەِّە جەھەتتىٓ بۇٌذىغبْ ببال بوٌغبْ بىٍەْ  ھەَ. تۇرغبٔال گەپ ئىذى

لىس ٍىگىتٍەر ئبٍرىُ ئوٌتۇرۇپ لبٌغبٔذا .  ٔىطپەتەْ لىٍچە ھېطَبت ٍوق خبٌىٕۇردا ئۇٔىڭغب
 تەرەپىە ٔىطپەتەْ لىسىمىع، ٍبخػي وۈرۈظ دىگۀذەوٍەر بۇٌذىغبْ بوٌطب ئەگەر  لبرغي

 چۇلۇَ  جىذدىٍَىػىپ ئەروىٓ ئوٌتۇراٌّبً لبٌىذۇ، لەٌبي  ئۈزىّۇ چۈغىٕىپ
 .بۇالٌّبٍذىغبْ  تبتٍىك تبۋاٌغۇظ ئىچىذە لذٌىذۇ،، بۇٌۇپّۇ لىسالر غۇٔذاق
 لبرىغبٔذا. بىراق  خبٌىٕۇرغبدا تۇرغۇٔغب لبرىتب زادى بۇٔذاق ھېطَبت بۇٌۇپ ببلّىغبْ

. ِىجەزى ٍبخػي دەپال ٍبخػي وۈردىغبْ ئىع ِەۋجۈت بوٌّىطب وېرەن
دىگەْ گەپ بىىبر  چىمّىغبْ " وۆٍطەڭ ئېغىٍذا ٍبت ئىػەوىە"وؤىالرٔىڭ  

دىگۀٍەر ئۀە غۇٔذاق  ضەۋەپطىس،غەوىٍطىس،  ِۇھبببەت، ٍبخػي وۈرۈظ.  زادى
لبرغي تەرەپٕىڭ غبرائىتىٕي، . بۇٌذىغبْ ئوخػبٍذۇ تەٌەپطىس  ھبٌەتتە پەٍذا بوٌطب  ھەلىمي

ٍبخػىٍىمىٕي وۆزٌەپال ٍبخػي وۈرۈظ ھەلىمي  پۇٌىٕي، چىراٍىٕي ، ٍبوي ِىجەزىٕىڭ
بىرضىٕي ھەلىمي ٍبخػي وۆرگۀذە ئۇٔىڭ  ئەگەر بىراۋ ٍۀە. ِۇھبببەت  ئەِەضىەْ

بوٌطىّۇ گۈزەي، وېٍىػىەْ ،ٍېمىػٍىك  وەِچىٍىىي ئبرتۇلچٍىك بۇٌۇپ وۈرۈٔذىىەْ، ضەت
ِبٔب . ٔىطپەتەْ ِۇوەِّەي وۈرۈٔذىىەْ وۈرۈٔذىىەْ، لىطىمىطي ئۇ ئبدەَ لبرغي تەرەپىە

خبٌىٕۇر  خىَبٌٍىرٔىڭ . بۇٌىذىىەْ ِبٔب بۇ ِۇھبببەت. بۇ ھەلىمي ٍبخػي وۈرۈغىەْ
ئۇ تۇٔۇٍذىغبْ ٍىگىتٍەر  چۈٔىي ئۇٔىڭ خبتىرىطىذە،. ئبخىرىٕي لىٍّبٍال لوٍذى

وۈرۈٔذىىغبْ ٍىگىتتىٓ بىرىطي  ئىچىذە  ئۇٔىڭغب ِۇغۇٔذاق وەِچىىىّۇ ئبرتۇلچىٍىك بۇٌۇپ
 .ٍوق ئىذى

ئبٌذىراظ بۇٌۇپ وىتىپ  دەرٍب بۇٍىغب  خبٌىٕۇر  ٔەچچە وۈٔذىٓ بۇٍبْ ئۈزىٕىڭ
ئۇ ئىػتىٓ .بۇٍىغب ببرغۇضي وېٍىپ وەتتي ببراٌّىغىٕىٕي  ئوٍالپ بىردىٕال بۇٔذاق دەرٍب



وۈتۋاتمبْ بىرى ببردەن تىسٌىه بىٍەْ  دەرٍب  چۈغۈظ بىٍۀال خۇددى دەرٍب بۇٍىذا ئۈزىٕي
بۇٍبْ  ئۈزىٕىڭ دەرٍب بۇٍىغب ئبدەتتىٓ  تبغمىرى  ئۇ ٍېمىٕذىٓ. بۇٍىغب لبراپ ٍۈرۈپ وەتتي

خبالٍذىغبْ بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍغبْ بوٌطىّۇ  وۈٔۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي،دەرٍب بۇٍىٕي
لىسىمتۇرۋاتمىٕي، ضېغىٕذۇرغىٕي دەرٍب بۇٍىذوي جىّجىتٍىمّۇ،  بىراق ئۈزىٕي ھەلىمي

گۈزەي ِۀسىرٌەرِۇ  ۋە ٍبوي دەرٍب بۇٍىذىىي ِېَىپ  ٍىگىت  ٍبوي  دەرٍب بۇٍىذىىي
ھەر لېتىُ خىَبٌىغب ئببٍىس وىرىپ لبٌغبٔذا  دىممىتىٕي . ئېٕىك بىٍّەٍتي ئببٍىسِۇ بۇٔي ئۈزىّۇ

 بىراق ئۇٔىڭ خىَبي ئېىرأىذا ھەر دائىُ. ئىػالرغب چېچىػمب تىرىػبتتي دەرھبي ببغمب
 ئببٍىسٔىڭ  دەرٍب بۇٍىذىىي ئۇرۇٔذۇلتب ضۇغب لبراپ ئوٌتۇرغبْ ضۇٌغۇْ چىراٍي

 غۇ تبپتب ئۇٔىڭ خىَبٌىذا ئىىىي خىً  ھېطَبت بىرى بىرى بىٍەْ ِۇٔبزىرە.  وېٍۋاالتتي
 :بىرى دەٍتي. لىٍۋاتبتتي

. پەلەتال ئىچ ئبغىرتىع، ھېطتبغٍىك خبٌىٕۇر ئبزِىغىٓ، بۇ ضۀذىىي بۇ ِۇھبببەت ئەِەش،
 :ٍۀە بىرى دەٍتي.  ئىتتەرِە ئۀذى بۇ خىَبٌٍىرىڭىٕي ٍىغىػتۇر ، ئۈزەڭٕي ئوتمب

ضەْ  ٍۈرىىىڭىٕي تۇتۇپ وۆر، لبچبْ ئۇٔىڭ  .خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ گېپىگە لۇالق ضبٌّىّىغىٓ -  
ھەر لېتىُ  ئۇٔي خىَبي لىٍغىٕىڭذا، ئۇٔىڭ . ببلمبْ ِېَىپ تەرىپي ضىٕىڭ وۈزۈڭگە وۈرۈٔۈپ

ٍۈرىىىڭٕىڭ بىردىٕال تىس ضۇلۇپ وىتىذىغىٕٕي  وەٌگۈضي توغۇرٌۇق ئوٍالٔغىٕىڭىذا
 ؟ بىٍّەِطەْ، ضۀچە بۇ  ِۇھبببەت ئەِەضّۇ

-بىٍّەً تىت ٔىّە لىالرٔي.. بۇٔذاق چبغالردا خبٌىٕىۇرٔىڭ لەٌبي داۋاٌغۇظ ئىچىذە لبالتتي
ئۀطىرەظ  ،  ِۇھبببەت ووچىطىغب تۇٔجي لەدەَ لوٍغبْ لىسالردا بۇٌذىغبْ.تىت بۇالتتي

بۇ خىَبٌالرٔي  خبٌىٕۇر.   ئبرىالغمبْ بىر خىً ٔبزۇن  ضىسىُ ئۇٔىڭ لەٌبىٕي چىرِىۋاالتتي
ٍىغىػتۇرۇپ   ئۈزى  ئۇ  خىَبٌٍىرىٕي. لىٍىپ بوٌغۇچە  دەرٍب بۇٍىغىّۇ  وېٍىپ لبٌذى

ئۈزىچە جىذدىٍَىػىپ  ٍېمىٕالغمبٔطىرى ئۇ ٍەرگە.  ئوٌتۇردىغبْ وؤب جبٍغب لبراپ ِبڭذى
ئوخػبظ بىر خىً  ئوخػبظ ضىّب،. ئۀە  ئۇٔىڭ لبرىطي وۈرۈٔۈغىە  ببغٍىذى. لبٌذى

ئۇزۇْ  ئۇ. لىَبپەتٕي وۈرۈپ ئۇٔىڭ ٍۈرەوٍىرى بىردىٕال تىس ضۇلۇپ وەتتي
 ۋالىت  وۆرِىگەچىە جىذدىٍَىىػپ لبٌغبْ ئوخػبٍّەْ دەپ ئوٍالپ جبٍىذا بىردەَ

بۇ . ٍېمىٕالغتي تۇرۇپ  ئەضٍىگە وېٍۋاٌغبٔذىٓ وىَىٓ ئبضتب لەدەٍِەر بىٍەْ ئببٍىسغب لبراپ
وېرەن  خبٌىٕۇرٔىڭ وەٌگىٕىٕي  چبغذا ئببٍىس  لبتتىك خىَبٌغب بېرىٍىپ وەتىەْ بوٌطب

لبراپ تۇرغبٔذىٓ وىَىٓ ئبضتب  خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ لېػىغب وېٍىپ ئۇٔىڭغب بىردەَ. تۇٍّىذى
ئبضّبٔذىٓ چۈغىۀذەوال پەٍذا  بۇٌۇپ  ئببٍىس  بېػىٕي وۆتۈرۈپ. وېٍىپ ِۆرىطىٕي  ٔۇلۇدى

وەتتىَۇ دەرھبٌال ئۈزىٕي تۇتۇۋېٍىپ ٍۀە  لبٌغبْ  خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ وۆزٌىرى ٔۇرٌىٕىپ
ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ  خبٌىٕۇر ئبضتب. ئەضٍىذىىي ھبٌىتىگە لبٍىتتي

بىرٔىڭ -جىّجىتٍىمتىٓ ھەتتب بىر.  ضۈردى ئىىىىطٕىڭ ئوتتۇرضىذا بىردەَ جىّجىتٍىك ھۆوۈَ
بۇ جىّجىتٍىمتىٓ   خبٌىٕۇر . ھبٌەت  غەوىٍٍۀذى ٍۈرەن ضۇلۇغىٕي ئبڭٍىغىٍي بوٌغۇدەن

ئۇ خۇددى ئببٍىسٔي ئۈزىٕىڭ ٍۈرەن . ٍۀە  تىسٌىػىپ وەتتي جىذدىٍَىػىپ ٍۈرەن ضۇلۇغي
ئببٍىسٔىڭ تۇٍۇلطىس چىممبْ .   ئبڭالپ  خبٌذىغبٔذەن خىجىً بۇٌۇپ وەتتي تىۋىػىٕي

 :ئبرىذىىي  جىّجىتٍىمٕي بۇزدى ئبۋازى



ھەلىمي  ضبٍە تبغالپ تۇراالٍذىغبْ بىرى،  ضىسٔىڭّۇ ئىٕتىٍذىغىٕىڭىس  وىَىٕىي ھبٍبتىڭىسغب
، جبپبغب لوٍّبً ببلبالٍذىغبْ بىرى ، ھەِّە  ضىسٔي ِەٌىىىٍەردەن ئبرزۇالپ وۈتۈٌەٍذىغبْ

ٍبخػي،ئبئىٍىطىّۇ ٍبخػي، ئۈزىّۇ ضبغالَ لېٍىػىەْ،ھەر  لىسالر ئىٕتىٍذىغبْ  خىسِىتىّٕۇ
 تۇٌٍۇق بوٌغبْ بەرٔب ٍىگىت غۇٔذالّۇ ؟ جەھەتتەتتىٓ غبرائىتٍىرى

 .ٔىّە دىَىػٕي بىٍەٌّەً ِەڭذەپ تۇرۇپ لبٌذى تۇٍۇلطس ضوراٌغبْ بۇ ضۇئبٌذىٓ   خبٌىٕۇر
ئببٍىس .   ضىسِۇ غۇٔذاق بەخىتىە ئېرىػػىە الٍىك لىس ئەٌۋەتتە غۇٔذاق بۇٌىػي وېرەن،-

 .ئۈزىٕىڭ ضۇئبٌىغب ئۈزى جبۋاپ بىرۋەتتي خبٌىٕۇرٔىڭ جبۋابىٕي وۈتّەٍال
ئۇٔىڭ . دەۋاتمبٔذىىي چىراً ئىپبدىطىٕي ئېٕىك وۆردى خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ بۇ گەپٍەرٔي

گەپٍەرٔي دەۋاتمبٍٔىمي ئۇٔىڭ چىراٍذىٓ ِبٔب ِەْ دەپال چىمىپ  لبٔچىٍىه ئبزاپ ئچىذە بۇ
ٍبق ئۇٔذاق ئەِەش، ھەلىمي ِۇھبببەت ئۈچۈْ " ببٍب  ٔىّىػمىّۇ تىسرەن  ئۇ. تۇراتتي

 "ھەِّىطي ئبرتۇلچە، ضىسِۇ بەخىتىە ئېرىػىػىىە تبِبِەْ ھەلٍىك بۇالرٔىڭ
جىّجىتٍىك    ئىىىىطىٕىڭ ئوتتۇرضىذا ٍۀە. دىّىگىٕگە  ئىچىذە  ِىڭ پۇغبٍّبٔالرٔي لىٍذى

بوٌذىَۇ بىراق  خبٌىٕۇر بۇ جىّجىتٍىمٕي  گەپ لىٍىع ئبرلىٍىك ٍوق لىٍّبلچي. غەوىٍٍۀذى
خبتب گەپ لىٍىپ  ئببٍىسٔىڭ ھبزىرال ٍىغٍىۋىتىذىغبٔذەن تۇرغبْ چىراٍىغب لبراپ ئۈزىٕىڭ

. ئوٌتۇردى لۇٍۇپ ئوت ئۈضتىگە ٍبغ چبچمبٔذەن ئىع لىٍىپ لۇٍۇغىذىٓ ئۀطىرەپ جىُ
ھېٍىمي وۈٔي ئبچىطي  .دىّىطىّۇ ئببٍىس ٔىڭ ھبزىرلي وەٍپىَبتىغب بىر ٔىّە توغرا وەٌّەٍتي
بۇٍبْ  بىٍەْ ٍېسٔىطىٕىڭ گېپىٕي ئبڭٍىغبٔتىٓ وىَىٓ ھەَ ٔەچچە وۈٔذىٓ

 خبٌىٕۇرٔىڭ  لبرىطىٕي وۆرِىگۀذىٓ وىَىٓ   ھەِّىٕي ئۈزىگە ئېٍىپ ئىچىگە ئېٍىپ
 ئەِىٍَەتتە. ئۇالر بىر ضبئەتچە غۇٔذاق  گەپ لىٍىػّبً جىُ ئوٌتۇردى.   وەتىەْ ئىذى

 بىراق  ئبِبٌطىس ئىذى،. ئببٍىسٔىڭ  ببٍب غۇ گەپٕي لىٍىپ بۇٌۇپال وەتىۈضي بب ر ئىذى
 ئۈزى ضۆٍگەْ لىسٔىڭ ئبٌذىذا لىَٕىٍىپ.  ئوٌتۇرِبلتىٓ ببغمب  چبرىطي ٍوق ئىذى

وۈرۈٔگىطي  ِبڭغبْ  ھبٌىتىٕي وۆرضەتىىۈضي ، ٍىمىٍغبْ ھبٌىتىٕي وۆرضىتىپ تېخىّۇ بىچبرە
ئببٍىس بىٍەْ  ئئۇ. ِبٔب ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىّۇ وەٌذى. ،ھېطتبغٍىمىغب ئىرىػىۈضي ٍوق ئىذى،

ئىٕىطىٕىڭ چىراٍذىىي  خبٌىٕۇرٔىڭ بىٍٍە ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ  خۇغبي بۇٌۇپ وەتتىَۇ بىراق
چىراٍذىىي وۈٌگە  ئبزاپٕي وۈرۈپ ئىػٕىڭ ئۈزى ئوٍٍىغبٔذەن ئەِەضٍىىىٕي ھېص لىٍىپ

ضوراغمبٔذىٓ وىَىٓ  ئببٍىسٔي  ئۇ خبٌىٕۇر بىٍەْ  لىطمىغىٕب  ئەھۋاي. دەرھبي غبٍىپ بوٌذى
ئوٌتۇرغۇزدى ۋە خبٌىٕۇر بىٍەْ  ٍۆٌەپ ئۈزى بىٍٍە ئېٍىپ وەٌگەْ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب

 :لېػىغب وەٌذى خوغٍىػىپ ِېڭىػمب تەِػىٍىپراق ٍۀە ٍۀە خبٌىٕۇرٔىڭ
 .پبراڭالغطبق تىٍفۇْ ٔۇِۇرىڭىسٔي دەپ بەرضىڭىس بوپتىىەْ، بىرەر وۈٔي وۈرۈغۈپ-  
. دەپ بەردى خبٌىٕۇر غۇٔذەق دەپ تىٍفۇْ ٔۇِۇرىٕي ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب. بۇٌىذۇ-

ئۆِەٌٍىذىَۇ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي خبٌىٕۇرغب ٍۀە بىر ٔىّىٍەرٔي دىّەوچي بۇٌۇپ ئېسىغىٕٕي
ئىتتەرگىٕىچە  وىتىپ  توختبپ لبٌذى ۋە خبٌىٕۇر بىٍەْ خوغٍىػىپ ئببٍىسٔىڭ ھبرۋىطىٕي

ٍىرالٍىػۋاتمبْ  ضىّبٍىغب لبراپ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ  ۋە ئبچىطىٕىڭ ببرغبٔطىرى.  لبٌذى
. دىگەْ گېپي ئۇٔىڭغب تەضىر لىٍۋاتتبتتي غۇ تبپتب ئببٍىسٔىڭ ببٍب ئۇٔىڭغب. ئوٌتۇرۇپ لبٌذى

بوٌغبچمب  ٔىّە دىَىػٕي بىٍّەً تۇرۇپ لبٌغبْ بوٌطب  ئۇ  ببٍبَ تۇٍۇلطىس ضوراٌغبْ ضۇئبي



ٔىّىػمب دىگۀٍىىىٕي، ٔىّە ِەلطەتتە  ئەِذىٍىىتە  ئببٍىسٔىڭ ئۇ گەپٕي
ئەِىٍَەتتە .   لىٍىۋاتبتتي، چۈغىٕىپ ٍىتۋاتبتتي ،لبٔذاق  وەٍپىَبتتە دىگۀٍىىىٕي ھېص

ئەھۋاٌىٕي چىمىع لىٍىپ تۇرۇپ،   ئۈزىٕي بەخىتىە  ئببٍىس بۇ گەپٕي پۈتۈٍٔەً ئۈزىٕىڭ
خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ھبزىر  لبٔچٍىه . ئىذى ئېرىػىع ھولولي ٍوق ھېطبپالپ دىگەْ

ئۇٔىڭچە ھبزىر ئببٍىسٔىڭ ئبزابىغب .ئبرأال لبٌذى ئبزاپٍىٕۋاتمبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ٍىغىٍىۋىتىػىە
ئببٍىسٔىڭ ئبزابىٕي تەڭ تبرتمۇضي، ئۇٔىڭ ھبٌىغب  ئۇٔىڭّۇ. ھېچٕىّە توغرا وەٌّەٍتي

ئۇٔي بەخىتٍىه تۇرِۇغمب ئىرىػتۈرگۈضي  ٍەتىۈضي، لۇٌىذىٓ وېٍذىغبٔال بوٌطب
بىٍەْ  ھبزىر ئۇٔىڭ ئببٍىسٔي غۇٔذاق  ئەخّەق لىس ئۈزى  ھېص لىٍىّىغبْ.  وەٌذى

ئوٍٍىػي، ئبزابىغب تەڭ غېرىه بۇٌىػىٕي  ئوٍٍىػي، ئۇٔىڭ لبٍغۇضىٕي بىٍٍە تبرتىػٕي
ئۇٔىڭ . ِۇھبببەتتىٓ دېرەن بىرەتتي ئوٍٍىػي، ئۇٔىڭ بەخىتٍىه لىٍىػٕي ئوٍٍىػي

خبٌىٕۇر خېٍي ئۇزۇٔغىچە .. بىرەتتي ٍۈرىىىٕىڭ ئببٍىس ئۈچۈْ وۈٍۋاتمبٍٔىمىٕىذىٓ دېرەن
تبظ ئېطىپ لوٍغبٔذدەن ئېغىر ھبٌەتتە  ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَىٓ   بەدىٕىگە بىرى

  .تبِچىٍىرى ٌىغىرالپ لبٌغبْ ئىذى ئورٔىذىٓ تۇردى ، غۇ تبپتب ئۇٔىڭ وۆزٌىرىذە ٍبظ
 بىر ٔەچچە وۈٔذىٓ وىَىٓ راش دىگۀذەن خبٌىٕۇرغب ٔبتۇٔۇظ بىر ٔۇِۇردىٓ

 :خبٌىٕىۇر ئبٔچە ئېرەڭىػّىگەْ  ھبٌذا تېٍفۇٕٔي ئبٌذى. تېٍفۇْ  وەٌذى
 .ئەضطبالِۇئەٌەٍىۇَ -  

خبٌىٕۇر . ئىطىڭىسدىّۇ؟ ِەْ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بۇٌىّەْ،. ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ -
دەپ بەرگۀٍىىىٕي ئېطىگە  دەرھبٌال ھېٍىمي وۈٔي ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب تېٍفۇْ ٔۇِۇرىٕي

 :ئبٌذى ۋە
 .ئبچب ئەٌۋەتتە ئېطىّىذە، تېچٍىك تۇرۇپطىس -  
 تىچٍىك، ئۈزىڭىسچۇ، ھبزىر ئبٌذىراغّۇ ضىس؟ -  
 ئەِەش، ضەي تۇرۇپال ئىػتىٓ چۈغىّەْ دېىذى خبٌىٕۇر ضبئىتىگە بىر ٍبق، ئبٌذىراظ -  

 .لبرىۋىتىپ
 .ئىذى ئۇٔذاق بوٌطب ضەي تۇرۇپ وۈرۈغەِذۇق، ضىسگە دەٍذىغبْ گەپّۇ ببر-  

ٔەدە  ئۇٔذالتب.بۇٌىذۇ دېىذى  خبٌىٕۇر ضەي ئەجەپٍىٕىع ھېص لىٍغبْ بوٌطىّۇ -  
 وۈرىػىّىس؟

ئبچىطىٕىڭ ِىٕي  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ. ِەْ ھبزىر ضىسٔىڭ ئىذارىڭىسٔىڭ ئبٌذىذا -   
بوٌغىَتٌ دەپ ئوٍٍىذىَۇ  ئىذارە ئبٌذىغب ئىسدەپ وەٌگۈدەن  دەٍذىغبْ ٔىّە ِۇھىُ گېپي ببر

 :وۆرِەً بۇٔي ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىذىٓ ضوراپ وۈرۈغٕي الٍىك
. چۈغەً ِەْ ھبزىرال پەضىە.  ِىٕۇتال ضبلالپ تۇرۇڭ 10بۇٌىذۇ ئەِىطە ِىٕي   -  

لوٍذى  ۋە  بىر  خبٌىٕۇر  غۇٔذاق دەپ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بىٍەْ خوغٍىػىپ تىٍفۇٕٔي
تەرەپتە ئۈزىگە  ٔەرضىٍىرىٕي ٍىغػتۇرۇپ ئبٌذىذىىي ووِپىَۇتۇرٔي ئەتتي، ئبٔذىٓ ئبٌذى

 :ئۇدۇي ئوٌتۇرۇپ ئىػٍەۋاتمبْ ضۈبىٕۇرغب لبراپ-ئۇدۇٌّۇ
ضۈبي، ِىٕىڭ ئبزراظ ئىػىُ چىمىپ لبٌذى، بەرىىبىر ئىػتىٓ چۈغىذىغبٔغب ٍېرىُ  ھەً -   

 ئۇ غۇٔذاق دەپ. بۈٌۈَ ببغٍىمي ضوراپ لبٌطب بىر ٔىّە دەپ لۇٍبرضىس ھە. لبٌّبپتۇ ضبئەتّۇ



 ضۈبىٕۇرٔىڭ جبۋابىٕي وۈتّەٍال ضوِىىطىٕي ئېطىپ ئىػخبٔىذىٓ چىمىپ
ئبچىطىٕي  ئۇ  ئىذارىذىٓ چىمىپ  دەرۋازا ئبٌذىذا ئۈزىٕي ضبلالپ تۇرغبْ ئببٍىسٔىڭ.وەتتي

 :وۆردى ۋە ئبٌذىغب بېرىپ ئۇٔىڭ بىٍەْ لىسغىٓ وۈرۈغتي
 ئەضطبالِۇئەٌەٍىۇَ ٔۇرٔىطب ئبچب، ضىسٔي ئۇزۇْ ضبلٍىتۋەتّىگۀذىّەْ دېىذى ئۇ -   

 .ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب لۇٌىٕي ئۇزاتمبچ
ضبلٍىّىذىڭىس، ِۀّۇ  دەرۋازا ئبٌذىغب وېٍىپال  ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ، ٍبلەً ئۇزۇْ -   

ئۇالر غۇٔذاق . ئىػىڭىسدىٓ لوٍّىغبٔذىّەْ ھە تىٍفۇْ لىٍغبْ ئىذىُ، ضىسٔي
 .وۈرۈغىەچ دىَىػىەچ  ئىڭەن ٍېمىػىپ

 .ٍبلەً، ِۀّۇ ئىػتىٓ چەغەً دەپ تۇرغبْ ئىذىُ -  
 .بىرەر ٍەرگە وىرىپ وەچٍىه تبِبق ٍىگەچ پبراڭٍىػبِذۇق ئۇٔذاق بوٌطب-

  .بۇٌىذۇ  -   
 جۈرۈڭ ئەِىطە،  ئبۋۇ  ِەوتەپ ئبٌذىذىىي تـۆت دوخّۇغتىال ئەردەۋىً دەپ بىر تىس-   

 .تبِىمىّۇ بەن ٍبخػي، ِۇھىتىّۇ پبوىس، غۇ ٍەرگىال ببراٍٍي. تبِبلخبٔب ببر
 خبٌىٕۇر ھەر لبٔچە ئوٍالپّۇ. ببغذىٓ پبراڭٍىػىپ ِېڭىػتي-ٍوٌذا ِبڭغىچە تبغذىٓ ئۇالر

 ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ ئۈزىگە ٔىّە دىّەوچي بوٌغبٍٔىمىٕي  تەضەۋۋۇر لىالٌّىذى،
تىس  غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ھبٍبي ئۆتّەٍال. غۇٔذالتىّۇ ئۇ ئبزراق جىذدىٍَىػىپ لبٌغبْ ئىذى

 تبِبلخبٔىغب ٍېتىپ وىٍىػتي ۋە بىرىٕىڭ وەٍٕىذىٓ بىرى  ِېڭىپ تبِبلخبٔىغب
 وەچٍىه تبِبق ۋالتىغب ٍۀە ئبزراق ۋالىت بوٌغبچمىّىىىٓ تبِبلخبٔب ئىچىذە.  وىرىػتي

ئبرلىذىٕال  ئۇالر چەتتىىي خبٌىَراق بىر ئۇرۇٕٔي تېپىپ ئوٌتۇرۇغتي ۋە. ئبدەَ ئبز ئىذى
خېٍىغىچە  خبٌىٕۇر تبِبلخبٔىغب وېٍىپّۇ.ٍىتىپ وەٌگەْ وۈتىۈچي لىسغب تبِبق بۇٍرۇتتي

ٔۇرٔىطب گەرچە  .پبت لبراپ لۇٍبتتي-گەپٕي ببغٍىّبً ئوٌتۇرغبْ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب پبت
وۈرۈغۈپ بوٌغبٔذا  جبٌىٕۇرغب ئىٕىطي ئۈچۈْ گەپ تەغىىٍي وەٌگەْ بوٌطىّۇ ئەِذىٍىىتە

بىٍەٌّەً ئىچي تىتىٍذاپ  ئۇٔىڭغب گەپٕي ٔەدىٓ ببغالغٕي، لبٍطي ئۇضۇي بىٍەْ دىَىػٕي
ئىچىپ ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ گەپ لىٍّبً چبٍال. تۇراتتي

 :وىَىٓ ئۇٔىڭ لۇرۇلذىٍىپ لبٌغبْ پىَبٌىطىگە چبً  لۇٍۇپ بەرگۀذىٓ
 ٔۇرٔىطب ئبچب، لېٕي گەپ بوٌطب تبرتىّٕبً -    

ٔۇرٔىطب ئەِذى دىّىطە . دەٍذىغبْ زادى ٔىّە گەپ ببر ئىذى  دەۋىرىڭ، ِبڭب 
ٍەتىىٕىٕي  ھېص لىٍىپ بوٌذىال گەپٕي ئۇچۇق دەۋەرِەٍّۇ، بەن بوٌطب  بوٌّبٍذىغبْ ٍەرگە

 :دىگۀٍەرٔي وۆڭٍىگە پۈوۈپ رەت لىالر
ِەْ . ئۇچۇلىٕي دەۋىرەً ضىڭٍىُ ئۇٔذاق بوٌطب گەپٕي ئەگىتىپ ٍۈرِەً گەپٕىڭ -     

 .وەٌذىُ ضىسگە  ئىٕىُ ئببٍىس ئۈچۈْ ئەٌچي بۇٌۇپ
ھەَ  خبٌىٕۇر ئۈزى تەضطەۋۋۇر لىٍىپ ئۈٌگۈرەٌّىگەْ بۇگەپتىٓ ھەَ ھەٍرأٍىك 

خبٌىٕۇرٔىڭ بىر  ٔۇرٔىطب. تبضبددىبىٍَىك ھېص لىٍىپ ٔىّە دىَىػٕي بىٍەٌّەً تۇرۇپال لبٌذى
 :لىٍذى ٔىّە ٔىّەً جىُ ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ گېپىٕي داۋاپ

ٍبخػي لىس  بۇٔذاق دىطەَ. ضىسٔىڭ ٔبھبٍتي ٍبخػي بىر لىس ئىىۀٍىىىڭىسٔي بىٍىّەْ  -  



گەپٕي ضىسگە  ِىٕىڭ بۇ. ببال بوٌطىال ِېَىپ ئىٕىطىٕي تبڭبِذىغبٔذۇ دەپ ئوٍالپ لبٌّبڭ
بۇرۇٔذىٓ تبرتىپ  ئۇ ضىسٔي خېٍي. دىَىػىّذە  ئبضبضٍىك تۈرتىىىه روي ئوٍٕىغىٕي غۇ ئببٍىس

 .ھەلىچبْ ٍبخػي وۈرىذۇ، ضىس بۇٔي بىٍّەٍطىس
ئبڭالپ ببٍبَ  خبٌىٕۇر  ٔۇرٔىطبٔىڭ  ئىٕىُ ضىسٔي خېٍىذىٓ بېېي ٍبخػي وۈرىذۇ دېگىٕىٕي
ئبچىطىغب بۇ  ھەٍرأٍىك ئىچىذە  لبٌغبْ وۆڭٍي لبٍتىذىٓ داۋاٌغۇغمب چۈغۈپ ئببٍىسٔىڭ

 .راضىتّۇ دىگەْ ٔەزىرى بىٍەْ تىىىٍذى
ئۇ  وۆڭٍىذە ٔىّىٕي ئوٍالٍذۇ، .بىٍەْ ِەْ ئۇٔىڭ ئبچىطي  ئۇ ِبڭب گېپىٕي دىّىگەْ -   

ئۇ ئەزەٌذىٓ بىرەر لىسغب ببغمىچە .بۇالرٔي ھېص لىالالٍّەْ  ٔىّە ئىػالرٔي لىٍغۇضي ببر
ِەْ ئۇٔي بۇ .  بۇ تۇٔجي لېتىُ ئۇٔىڭ لىس ببٌىغب لىسىمىپ لېٍىػي ٔىَەتتە بۇٌۇپ ببلّىغبْ،

ھېٍىّۇ ئۇ وىچىىىذىٓ ببغالپ ببغمب ببٌىالر ئىرىػىىە . دەپ ئَالٍّەْ ئبرزۇضىغب ٍەتىۈزضەَ
ئۇ ِىٕىڭ ضىسگە بۇ گەپٍەرٔي .ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٔەرضىٍەردىٓ لۇرۇق لبٌذى تىگىػٍىه بوٌغبْ
چۈٔىي . بىٍىّەٍذۇ، ئەگەر بىٍطە ھەرگىس ِىٕىڭ دىَىػىّگە ٍوي لوٍّبٍذۇ دەٍذىغبٍٔىمىّٕي

ئۈزىٕي توً لىٍىػمب ِۇٔبضىپ ئەِەش، لبرغي تەرەپىە ئبرتۇلچە ٍۈن بۇٌۇپ  ئۇ ِېَىپ ،
 غۇڭب. لبراٍذۇ، ِىٕىڭىچە ئۈزى ٍبخىػي وۆرگەْ ئبدەِگە تېىخىّۇ غۇٔذاق لبٌىّەْ دەپ

 چۈٔىي بۇ ئىػتب ئۇٔىڭذىٓ ببغمب ٍۀە. ِەْ  ئۇٔىڭغب  دىّەٍال ضىسٔي ئىسدەپ وەٌذىُ
 ضىسٔىڭ پىىرىڭىسٔي ئبڭالپ بېمىپ ئبٔذىٓ ئۇٔىڭغب دىَىع دىّەضٍىىٕي. ِۇھىُ ئبدەَ ضىس

 ٔبۋادا رەت لىٍىپ لبٌطىڭىس بۇ ئىػٕي ِۀال بىٍىپ لبٌىّەْ، ئۇٔىڭغب رەت. ئوٍٍىػىّەْ
 .لىٍىٕغبٍٔىمىٕي بىٍذۈرۈپ تېخىّۇ تۈگەغرۈرۋەتىۈَ ٍوق

ئۈزىٕىڭ ئببٍىسغب .ئبچىىطٕىڭ دىگۀٍىرىٕي جىّجىت ئوٌتۇرۇپ ئبڭٍىذى خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ  
ٍبخػي وۈرىّۀّىىىٓ دەً دىطە ئەضٍي ٍبخػي .  وۆڭٍىٕي  دەڭطەپ وۆردى بوٌغب

ٍبخػي وۆرگەْ . ئۆز وۆڭٍىٕي ئبٔچە بىٍەٌّەً لبٌذى. دەً دىطە ئەضٍي وۆرِەٍّۀّىىىٓ
. ئبٔىطي بىر ِېَىپ ببٌىغب ئۇٔي بېرىػٕي خبٌىّبٍذىغبٍٔىمي ئبٍبْ ئىذى-ئبتب تەلذىرىذىّۇ

 ٔەچچە وۈٔذىٓ بۇٍبْ ئۇٔىڭ ئببٍىس توغۇرٌۇق ئوٍٍىغبْ خىَبٌٍىرىّۇ غۇ تبپتب ئۇٔىڭغب بىراق
 چۈٔىي تېخي لبٍطي وۈٔىال ئۇ ئببٍىسٔي بەخىتٍىه لىٍىػٕي، ئۇٔىڭ. تەضىر وۆرضىتۋاتبتتي

ھېطذاغٍىك  ئەجىبب غۇ خىَبٌٍىرى پەلەت. ھبٌىغب ٍېتىػٕي،ٍبردەَ لىٍىػٕي وۆڭٍىگە پۈوىەْ
ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي  ٍۈزضىذىٕال وەٌگۀّىذۇ؟ خبٌىٕۇر ئۆز خىَبٌٍىرى بىٍۀال  بۇٌۇپ وىتىپ

ٍۇغۇغتۇردى ۋە ئببٍىسٔىڭ  بىٍەْ وبرى بوٌّبً لبٌغىٕىٕي ھېص لىٍىپ تىسدىٓ خىَبٌٍىرىٕي
 :ئبچىطىذىٓ ضورىذى

 وۈرەِذىىەْ؟ ئببٍىس راضال ِىٕي ٍبخػي -  
خبٌىٕۇرٔىڭ  ئىىىىٍىٕىپ  ٔۇرٔىطب. ئۇٔىڭ ضىسٔي ٍبخػي وۈردىغىٕي ئېٕىك.  غۇٔذاق -  

 :لبٌغبٔذەن تۇرغىٕىٕي وۈرۈپ
ٍىڭٕىطىگىچە تەپطىٍي دەپ -ئەھۋاٌىٕي ضىسگە ٍىپىذىٓ بۇرۇْ ِەْ ئۇٔىڭ -   

تەرەلمىَبتىذا ئۇٔىڭ ضبلىَىپ وىتىػىذە ئۈِۈت  ِېذىططىٕبٔىڭ ھبزىرلي.  بەرگەْ
بوٌّىطب ِەْ ئۇٔىڭ وېطەٌٍىه . خبٌىّبً وەٌذى  پەلەت ئۇ ئۈزىال داۋاٌىٕىػٕي.  چوڭ

تۇٔۇغۇِذىىٓ ضورىغبٔذا ئۇ ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي ئۈرۈِچىذىىي  ئەھۋاٌي توغۇرٌۇق بىر دوىتۇر



ِۇتەخەضطىص بىرضىگە دەپ ببلىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ ئىذى،  ِۇغۇ وېطەٌٍىىٍەر بۇٍىچە
ِۇتەخەضطىٕىڭ دىَىػىچە بۇ وېطەٌٕىڭ ضبلىَىع ٔىطپىتي  ئۇ. وىَىٓ جبۋابىّۇ وەپتىىەْ

چۈٔىي بۇ ئىػتب ضىسٔىڭ . چۇلۇَ ِبلۇي دەپ دىّەٍّەْ ِەْ ضىسٔي. ھبزىر خېٍي چوڭىەْ
ئۇ ضىسٔي ٍبخػي وۆرگەْ بىٍەْ ضىس ٍبخػي . بوٌّبٍذۇ ھېطَبتىڭىسٔي ئوٍالغّىطبلّۇ

داۋاٌىٕىػٕي لۇبۇي لىٍػىمب ضىس ِبلۇي وەٌتۈرەٌىػىڭىس  بىراق ئۇٔي. وۆرِىطىڭىس بىىبر
  .ِۇِىىٓ

لبٔذاق ِبلۇي وەٌتۈرەِەْ، تېخي ئۇٔىڭ بىٍەْ تۈزۈورەن پبراڭٍىػىپّۇ  ِەْ ئۇٔي -    
 ضىسچە ئۇ ِىٕىڭ گېپىّگە وىرەِۇ ؟ ببلّىغبْ تۇرضبَ،

ئىع بوٌطب بۇ ئىػتب ھەرگىس ضىسٔي ئبۋارە  چۇلۇَ وىرىذۇ، ِەْ ِبلۇي وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ -  
  .لىٍّبٍتىُ

ئۇٔىڭطىسِۇ ئۇٔىڭ ئببٍىسغب ٍبردەَ لىٍغۇضي . لەتئي تەٌەپپۇزدا بۇٌىذۇ دېىذى خفٍىٕۇر -  
 .داۋاٌىٕىػمب ِبلۇي وەٌتۈرۈپ لبٌغبْ گەپٕي وىَٓ دىَىػّەِذىُ ببر تۇضب، ئبۋاي ئۇٔي

بىراق ئبٌذىٕمي تەٌىپىڭىس بەن تۇٍۇلطىس . ٍىتىػىچە تىرىػىپ ببلبً ِەْ وۈچۈِٕىڭ -   
ِىٕىڭىچە بۇ ِەْ ِبلۇي ٍبوي ٍبق دىَەٌەٍذىغبْ .  ئوٍٍىٕىپ وۈرەً ئۇٔي. بۇٌۇپ لبٌذى

ئبٔبَ ببر، ئۇالرٔىڭ -چۈٔىي ِىٕىّۇ بېمىپ چوڭ لىٍغبْ ئبتب. لىٍىذۇ ِۀطىٍە ئەِەضتەن
 .بېمىػىُ وېرەن پىىرىٕي ئېٍىپ

ضىسٔىڭ ھبزىرال  ِۀّۇ. ئەٌۋەتتە  بۇٌىذۇ دېذى ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي خۇغبي بۇٌۇپ  -  
ٍبردەَ لىٍىػمب  ضىسٔىڭ ئۇٔىڭغب. بۇٔىڭغب ۋالىت وېرەن.جبۋاپ  بېرىػىڭىسٔي وۈتّەٍّەْ

 .لۇغۇٌغبٍٔىمىڭىسال ٍىتەرٌىه بوٌذى
ببغالپ ئۇٔي وۈٔذە دەرٍب بۇٍىغب ئەچىمىپ لۇٍۇڭ  ئۇٔذاق بوٌطب ئەتىذىٓ -  

چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي بىٍٍە ئېٍىپ وەتّەڭ، ئۇ ئىّي ئېٍىپ  ٌىىىٓ  لبٍتىپ وېتىذىغبْ ۋالىتتب
 .ببغمب ئىػػٕي ِبڭب لۇٍۇپ بىرىڭ. تىٍفۇٕٔي ئبٌّبڭ وەت دەپ تىٍفۇْ لىٍغبٔذىّۇ

 .بوٌطۇْ بۇٌىذۇ، دىگىٕڭىسدەن -  
 خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي بىٍەْ تبِبق ٍىگەچ خېٍي  بىر ۋالالرغىچە

 ئۇ ٍبتبلمب لبٍتىپ  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ. پبراڭالغمبٔذىٓ  خوغٍىػىپ ٍبتبلمب لبٍىتتي
 دىگۀٍىرىٕي خېٍي بىر  ۋالالرغىچە ئوٍالپ چىمىپ ھېٍىمي وۈٔي دەرٍب بۇٍىذا ئببٍىسٔىڭ

 .ٔىّىػمب ئۈزىگە غۇٔذاق گەپٍەرٔي دىگۀٍىىىٕىڭ تىگىگە ٍەتىۀذەن بوٌذى
 خبٌىٕۇر وېچىچە ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ دىگۀٍىرىٕي، ئببٍىسٔىڭ ھېٍىمي وۈٔي دەرٍب

 بۇٍىذا ئۇٔىڭغب دىگۀٍىرىٕي ٔەچچە لېتىُ ئوٍالپ چىمىپ ئببٍىسٔىڭ ئۈزىٕي  ٍبخػي
 ئببٍىسٔىڭ ئۈزىٕي ٍبخػىي وۈردىغىٕي.  وۈردىغبٍٔىمىغب ئبز توال ئىػىٕىپّۇ لبٌذى

 ئۇ ٍۀە ئۈزىٕىڭ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب بەرگەْ. ئوٍٍىغبٔذا  ببغمىچە خۇغبي بۇالتتي
 ۋەدىطي بۇٍىچە ئببٍىسغب لبٍطي ئۇضۇي بىٍەْ ٍېمىٍٕىػىپ ئۇٔىڭ بىٍەْ دوش بۇٌۇظ ۋە

وۆڭٍىٕي  ئببٍىسٔىڭ.  ئۇٔىڭ داۋاٌىٕىػمب لبٔذاق ِبلٍۇي دىگۈزۈظ توغىرضىذا وۆپ ئوىالٔذى
داۋاٌىٕىػٕي لۇبۇي  لۇبۇي لىٍىع لىٍّبضٍىمٕي بوٌطب ئبۋاي ئۇ ضبلبٍغبٔذىٓ وىَىٓ ھېچبوٌّىطب

چۈٔىي ئۇ ئببٍىسٔىڭ . وەٌذى لىٍىػمب لۇغۇٌغبٔذىٓ وىَٓ ئبٔذىٓ  بىر ٔىّە دىَىع لبرارىغب



ئببٍىس  خىسِىتي ٍوق بوٌطۇْ،  .ئبچىطىغب دىگۀذەن بۇ ئػتب ئۈزى لبرار چىمىراٌّبٍتي
. ئبٔىطي لۇبۇي لىالالٍذۇ-وەٌگۀذە  ئبتب وەِبىغەي بوٌطۇْ  بۇ ِۇھىُ ئەِەش، ۋالتي
ئبٔىطىغب -بۇ ِەْ توً لىٍذىغبْ ببال دەپ ئبتب بىراق  ئۇ ِبڭبٌّبٍذىغبْ بىر ِېَىپ ببٌىٕي

غۇڭب خبٌىٕۇرِۇ ھبزىر ئببٍىسٔىڭ . ئىع ئىذى دىطە ئۇالرٔىڭ ضەورەپ لۇپىػي ئېٕىمال
ئبٔىطىٕىڭ لبرغي تۇرۇغي ضەۋەپٍىه -ئبتب ئبچىطىغب  ِبلۇٌٍۇق بىٍذۈرۈپ لۇٍۇپ وىَىٓ

خبٌىّبٍتي، ئۇٔىڭ بۈگۈْ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب  ئببٍىسٔىڭ وۆڭٍىگە ئبزار بېرىپ لۇٍۇغٕي
چۈٔىي . ِەضىٍە ئبضبضي ضەۋەپ بۇٌۇپ لبٌغبْ ئىذى جبۋاپ بەرِىگىٕىگىّۇ ئبضبضٍىمي ِۇغۇ

  .،ئببٍىسٔىّۇ ئۈِۈتطىسٌۀذۈرۈپ لۇٍۇغٕي خبٌىّبٍتي ئبٔىطىٕىّۇ-خبٌىٕىّۇر ئبتب
الر بۇٌۇپ 10ئۇ ئورٔىذىٓ تۇرغبٔذا ضبئەت . ۋالچىراق تۇردى ئەتىطي  خبٌىٕۇر ئورٔىذىذىٓ

ِىٕي ئوٍغىتىپّۇ لوٍّبً ٔەگگ وەتىۀذۇ بۇ . ٍبتبلتب ٍوق ئىذى لبٌغبْ بۇٌۇپ  ضۈبىٕۇر
ئۇ ئىرىٕچەوٍىه بىٍەْ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ . پىچىرالپ لوٍذى ئۇ ئۈزىگە-جىٕتەن دەپ ئۆز

 :.تۇرىػىغب ضۈبىٕۇر لۇٌىذا بىر ٔىّىٍەرٔي وۆتەرگىٕىچە وىرىپ وەٌذى وۆزٌىرىٕي ٍۇٍۇپ-ٍۈز
ئەتىگۀٍىه تبِبى  ئېٍىپ وىردىُ ،ٍەۋاالِال ِەٌىىە ئبٍىُ د ېذى ضۈبىٕۇر  -       

 .ٔەرضىٍەرٔي ئۈضتەٌگە تىسغبچ چبلچبق ئبرىالظ لۇٌىذىىي
 بۇٌۇپ وەتىەْ تۇرضب، 10ئۇ، ھبزىر ضبئەت  ٔەدىىي ئەتىگگٍٕىه تبِبلىەْ -    

دېىذى خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ چبلچىمىغب  ئۆزٌىرىگە ئەِذى ئەتىگەْ بوٌغبْ ئوخػىّبِذۇ
 ئەوەٌگەْ ٔەرضىٍەرٔي ٍىَىػىە ببغٍىذى ئۇالر غۇٔذاق چبلچبلالغمبچ  ضۈبىٕىر. جبۋابەْ

 .بۇالر دېىذى ضۈبىٕۇر بۈگۈْ، ئبراَ ئېٍىع  ٔىّە ئىع لىٍطبق -   
 ضىسٔىڭ ٔىّە ئىع لىٍغۇڭىس ببر؟ -  
وەٌگەْ ئبراَ ئېٍىع وۈٔىٕي ِۀٍىه ئۆتىۈزەرِىس؟  ضىس ٍۀە  ئەِذى ئبراْ -  

ِەْ وىتبپخبٔىغب ببرِبٍّەْ جۇِۇ، ِىٕىڭ وىتبپ .. دىّەٍذىغبْ ضىس ھە وىتبپخبٔىغب ببرىّىس
 . ئۆچٍىىىّٕي بىٍىطىس ئۇلۇغمب

وىتبپخبٔىغب ببرِبلچي،  ئۇٔىڭطىسِۇ ِەْ غۇٔي دەً دەپ تۇرغبْ، ِەْ بۈگۈْ دەي  -  
 .لىٍذىغبْ ِۇھىُ ئىػىُ ببر

؟ ضۈبىٕۇر غۇٔذاق ...ضىسٔىڭ ٔىّە ِۇھىُ ئىػىڭىس بوٌّبلچي، ئەجىبب ٔىّە ؟ وىتبپخبٔىذا  -   
 .ِۀٍىه تىىىٍذى دەپ خبٌىٕۇرغب

ضىسگە دەپ بەردىُ  لبٔذاق ئوٍٍىطىڭىس ئىختىَبر، ِەْ دىَىػىە تىگىػٍىه گەپٍەرٔي-   
 .دېذى خبٌىٕۇر گەپ ئەگىتپ ٍۈرِەً

دىّىذىّغۇ،  لبٔذاق ئوٍٍىطبَ بۇٌىۋىرەِذۇ، ِبلۇي ئۇٔذاق بوٌطب  ِەْ تېخي  بىر ٔىّە -   
ضىس غۇ ئببٍىس بىٍەْ وۈرۈغۈظ ئۈچۈْ ببرِبلچىغۇ ھە،، . ئوٍالۋىرەً ھە ئوٍٍىغىُ وەٌگۀچە

ئۇٔىڭذىٓ ببغمب ضەۋەپ تبپبٌّىذىُ جۇِۇ ِەْ، ضىسٔىڭ ئۇٔي ٍبخػي  ٍۀە ئوٍالپ
 . بۇرۇٔال بىٍگەْ، پەلەت ضىس ئېتراپ لىٍّىذىڭىس خبالش وۈردىغبٍٔىمىڭىسٔي

خبتب، ٍبوي توغرا دەپ بىر ٔىّە دىّەٍّەْ، چۈٔىي ھبزىر ِىٕىڭ  بۇ  گېپىڭىسٔي -     
ضىسِۇ . ٍبخػي وۈرەِذىُ وۆرِەِذىُ ئۈزەِّۇ ئېٕىك بىٍّەٍّەْ وۆڭٍۈَ لبٔذاق،  ئۇٔي
وەٌگۀذىٓ تبرتىپ ئىسچىً ئۈرۈِچىگە  ٍۆتىىٍىپ وىتىػٕىڭ  بىٍىطىس ِەْ  بۇ ٍەرگە



ئەِذىٍىىتە ِەْ . ئبٔبِٕىڭّۇ خىَبٌي-ئەِەش بەٌىي ئبتب بۇ ِىٕىڭال. وۇٍىذىال ٍۈردۈَ
ٍەردە لبٌىّەْ، ضەۋەبي ِەْ ِبڭبٌّبٍذىغبْ بىر ِېَىپ ببٌىٕي  ئۇالرغب ِەْ وەتّەٍّەْ، بۇ

ئۇٔذاق دىطەَ ئبپبَ . دىگۀٕي ئېغىسىّذىٓ چىمىراٌّبٍّەْ ٍبخػي وۈرۈپ لبٌذىُ
ئبٔبَ گەرچە ِېَىپالرٔي تۆۋەْ وۆرِىطىّۇ -ئبتب. تۇرغبٔال گەپ جبٍىذىال ھۇغىذىٓ وىتىػي

بىر ِېَىپ ئبدەَ بىٍەْ بىٍٍە تۇرِۇظ وەچۈرىػىٕي ھەرگىس  بىراق ئۆز پەرزەتٕىڭ
ئبٔب ئبٌذىراپ -ئبٔبِال ئەِەش ھەر لبٔذاق ئبتب-ِىٕىڭ ئبتب ِىٕىڭچە بۇٔي.لوٌٍىّبٍذۇ

ئبٔبِّۇ ئۇٔذاق ٔبچبر ئبدەٍِەردىٓ ئەِەش، -ِىٕىڭ ئبتب بوٌّىطب. لۇبۇي لىالٌّبٍذۇ
بىرەر ٍېرى ئبجىس ئبدەٍِەرٔي وۆرضە ئىچ ئبغىرتپ ٍىغالپ  .بۇٌۇپّۇ ئبپبَ بەن ئبلىۆڭۈي

ھەِّىذىٓ ئبۋاي ِىٕي بېمىپ .  ئۈزەِٕىال ئوٍٍىطبَ بوٌّبٍذۇ غۇڭب ِەْ.   وىتىذىغبٔالردىٓ
غۇڭب  ِەْ ئبۋاي ئببٍىس بىٍەْ دوش . رازىٍىمىٕي ئېٍىػىُ وېرەن ئبٔبِٕىڭ-چوڭ لىٍغبْ ئبتب

ِىٕىڭ دادإِىڭ .  داۋاٌىتىػٕىڭ ئبِبٌىٕي لىٍىپ وۆرِەوچي بۇٌۇپ وۆرِەوچي، ئۇٔىڭ
دوختۇرخبٔىطىذا ئىػٍەٍذۇ دىگىٕىُ ئىطىڭىسدىّۇ ؟  ِەْ ئبۋاي  ئىٕىطي تىىببي ئؤۋېرىطتت

تەوػۈرتىػىە وۆٔذۈرۈپ ئبٔذىٓ ِۇِىىٓ بوٌطب ئۈرۈِچىگە ئۈزەَ  ئببٍىسٔي بىر
 .پەلەت خىَبٌىُ جۇِۇ ، ھبزىرچە بىٍىپ لبٌطىڭىسال بوٌذى ٌىىىٓ بۇ. ئبپبرِبلچي

. پىالٍٔىرىّّۇ ببر دەڭ دېىذى ضۈبىٕۇر ضەي ھەٍراْ بوٌغبْ لىَبپەتتە ۋاً ِۇٔذاق -    
ضىٍەر . ٔىّىال لىٍطىڭس لوٌالٍّەْ جۇِۇ، بۇِۇ ھەَ بىر ٍبخػي ئىػىەْ ئىػمىٍىپ  ِەْ

بۇالِطىٍەر بوٌّبِطىٍەر بۇ ئبٔچە ِۇھىُ ئەِەش، ِىٕىڭچە غۇ ببال ئبٌالھ  وىَىٕچە بىرگە
 .بىرىپ ضبلىَىپ وەتطە بۇالتتي غىپبٌىك
بوٌطب ِىٕي ئۇٍۇٔغب چىٍٍىّبً ئۈزىڭىس بېرىپ  ئۇٔذاق. ِبڭب ِۇغۇ گېپىڭسىال  وۇپبٍە -      

 .جەڭگە تەٍَبرٌىك لىالً ِەْ  بۈگۈٔذىٓ ببغالپ. ئوٍٕبپ وىٍىڭ
لېٕي لۇٌىڭىسدىىي . وۈٌۈپ جەڭگە دەپ وەتىىٕىٕي دېىذى  ضۈبىٕۇر پىخىٍذاپ -     

 ؟ لوراٌٍىرىڭىس، جەڭگىّۇ ِۇغۇٔذاق لۇرۇق لوي  ِبڭغبْ ببرِۇ
 بۇ پەلەت بىر ئوخػىتىع خبالش، ئەِذى راش. ۋاً ِىڭە ئبدەَ زاڭٍىك لىٍّبً -     

. تۇتتي خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ ٍۈرىىىٕي. لوراي چىمبر دەپ تۇرۋاٌطىڭىس لوراٌىُ ِبٔب بۇ ٍەردە
لىٍطبَ،  ئۇٔىڭذەن دىٍي ضۇٔۇق ئبدەِگە  پەلەت چىٓ وۆڭٍۈِذىٓ چىمىرىپ غەِخورٌۇق

 .وۆڭۈي بۆٌطەِال وۇپبٍە، ئۇٔىڭذىٓ ببغمىطي ئەضمبتّبٍذۇ
 ِەْ لىٍغۇدەن ٍبردەَ بوٌطب  ھبٍىت دەۋىتەرضىس. لېٕي تىرىػىپ وۈرۈڭ. غۇٔذاق ئۇغۇ -    

 .ھە
ِبڭبٍٍي ،ئەِذى  ئەِىطە تبِبلٕي تىسراق ٍەپ  تىسراق ئىػىّىسغب. بۇٌىذۇ چبتبق ٍوق -   

 .ئەتىگۀٍىىٕي ٍەپ بوٌغۇچە چۈظ  بۇٌۇپ وەتّىطۇْ
تبِبلتىٓ وىَىٓ . غۇٔذاق پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ ئەتىگۀٍىىٕي ٍىَىػتي ئۇ ئىىىىطي    

 وىتبپخبٔىغب  ِبڭذى، ضۈبىٕۇر بوٌطب  ٍبتبلٕي  ٍۇغۇغتۇرۋەتىۀذىٓ وىَىٓ ئبٔذىٓ خبٌىٕۇر
 .لبٌذى ضىرتمب چىمىذىغبْ بۇٌۇپ ٍبتبلتب

ئۇ . ئوٌتۇراتتي خبٌىٕۇر  وىتبپخبٔىغب  وەٌگۀذە  وىتبپخبٔىذا ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ٍبٌغۇز  
 :.ئۇزاتتي خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ  وۈٌۈِطىرگىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب لوي



 ئەضطبالِۇئەٌەٍىۇَ، خۇغىەپطىس خبٌىٕۇر -    
  ئەضطبالَ ئبچب، ئۈزىڭىسِۇ ٍبخػي تۇرۇپطىس، ئببٍىس وۈرۈّٔەٍذىغۇ؟ ۋەئەٌەٍىۇَ -    
 .ئۇٔىڭغب تبِبق ئىتىپ بىېرىپ بۇٌۇپ ئۆٍذە لۇٍۇپ لَۇپ چىممبْ ئىذىُ ھە ، ببٍب -   
دېىذى خبٌىٕۇر ئۇٔي ئەچىمبِطىس دىگەْ گەپٕي ئېغىسىذىٓ چىمىراٌّبً وىتبپخبٔب  .ھە -    

ٔۇرٔىطب خبٌىٕۇرٔىڭ وىتبپخبٔىغب بىر ٔەرضە ئىسدىگۀذەن .  تەپطٍي لبراپ ئىچىگە
 :وۈرۈپ بىر ٔىّىٕي چۈغۀگۀذەن بوٌذى ۋە خبٌىٕۇرغب لبراپ لبرىغىٕىٕي

جىٕذەن ئوٌتۇرۇپ تۇراِطىس ِەْ ئۆٍگە بېرىپال وىٍەً، ئوْ ِىٕۇت  وىتبپخبٔىذا -      
 .بۇٌىّەْ ئىچىذىال وېٍىپ

 جبۋابەْ وىتبپخبٔىغب ِەْ لبراپ تۇراً دېىذى خبٌىٕۇر. بۇٌىذۇ، بېرىۋېرىڭ  -     
 ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي خبٌىٕۇرٔي وىتبپخبٔىذا  لۇٍۇپ لۇٍۇپ ئبٌذىراظ چىمىپ   

 ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي چىمىپ وەتىۀذىٓ وىَٓ خبٌىٕۇر ضوِىىطىٕي پووەٍذە لۇٍۇپ.  وەتتي
 بۇ وىتبپخبٔىذىىي ھەر بىر ٍەرگە. لۇٍۇپ  وىتبپخبٔب ئىچىٕي ئەروىٓ  وۈرۈغىە ببغٍىذى

وۆرگۀذىٓ  ىچىٕي بىر لۇر.ئۇ وىتبپخبٔب . ئببٍىسٔىڭ لۇٌي تەگىەْ ،ئۇٔىڭ ئىسى ببر ئىذى
ئۈزىچە  بۇرۇْ وىتبپخبٔىغب  ئۇ ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرۇپ.  وىَىٓ  ئۇرۇٔذۇلمب وىٍىپ ئوٌتۇردى

ببغمىچە ئىٍٍىمٍىك ھېص لىٍىپ  وەٌگۀذە ئببٍىسٔىڭ بۇ ٍەردە ئوٌتۇرغىٕىٕي ئەضىە ئېٍىپ
ٔىّىٍەرٔي ئوٍالٍذىغىٕىٕي، لبٔذاق  ئۇٔىڭ  ئببٍىسٔي چۈغۀگۈضي ببر ئىذى، ئۇٔىڭ. لبٌذى

بىراق ئۇ ئۈزىٕي . چۈغۀگۈضي ببر ئىذى لىسىمىػي ببرٌىمىٕي  ھەِّە تەرەپٍىرىٕي، بىٍگۈضي،
خبٌىّىطب ئۇٔىڭ بۇ خىَبٌي  خىَبي پېتىچە  ببغمىالردىٓ  لبچۇرۇپ ٍۈرضە، پبراڭٍىػػٕي

لىٍىپ ئببٍىسٔي ئۈزىذىٓ تۇٌىّۇ ٍىرالتىذەن ھېص  خبٌىٕۇر ِۇغۇالرٔي  خىَبي. لېٍىۋىرەتتي
ئەوىطچە ئببٍىسٔىڭ غۇ غەِىىٓ . ئىرادىطىذىٓ ٍېٕىپ لبٌّبٍتي غۇٔذالتىّۇ ئۇ. لىٍىپ لبٌذى

ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ . وەٌتۈرضىال  بۇ خىً ئىرادىطي تېخىّۇ چىڭىَتي تۇرلىٕي وۆز ئبٌذىغب
ئۇرۇٔذۇلتب ئىتتىرىپ وىرىػي بىٍەْ تەڭ خبٌىٕۇرٔىڭ خىَبٌٍىرى جبٍىذا  ئببٍىسٔي  چبلٍىك

ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ وىتبپخبٔىذا ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ ھەَ چۈچۈظ ھەَ  .توختبپ لبٌذى
ئبچىطىغب تىىىٍذىَۇ دەرھبي بىر ٔەرضىٕي چۈغۀگۀذەن  جىذدىٍَىػىپ  ھەٍرأٍىك ئىٍىىذە

ببٍب ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ ئبٌذىراظ چىمىپ وەتىىٕىذىٕال ئۇٔىڭ ئببٍىسٔي  خبٌىٕۇر. وەتتي
ئۈچۈْ وەتىىٕىٕي پەرەز لىٍغبچمب  بۇرۇٔمىذەن بەن جىذدىٍَىػىّۇ وەتّىذى  ئەوىٍىع

 : ئببٍىس ئبٌذىذا تۇٌىّۇ ضبٌّبق، تەِىىٓ لىَبپەتىە وىرۋاٌذى ئەوىطىچە
خبٌىٕۇر . ئبٍٍىٕىپ وىٍىڭالر، ِەْ وىتبپخبٔىغب لبرىّىطبَ بوٌّبٍذۇ ئەِىطە ضىٍەر -     

ئبٍالٔذۇرۇپ لۇٍۇڭ ھە،  ٔەچچە ۋالىتتىٓ بۇٍبْ ِىٕىڭ ۋالتىُ  ٍبخػىراق ئببٍىسٔي
 .ئوٌتۇرۇپ بەن زىرىىىپ وەتتي ھەلىچبْ ٍەتّىگەچ  ئۇ ئۆٍذىال

تۇٍۇلطىس بۇٔچە ٍېمىٓ بۇٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي وۈرۈپ  ئببٍىس ئبچىطي بىٍەْ خبٌىٕۇرٔىڭ   
ئۈزىٕي خبٌىٕۇرغب تبپػۇرۇپ لوٍغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ٔىّە  ھەٍراْ لبٌذى  ھەَ  ئبچىطىٕىڭ

ئەِذى ئبچىطىغب بىر ٔىّە دەً دەپ  ئوٍالپ بوٌغۇچە  ئۇ. لىٍىػىٕي بىٍەٌّەً لبٌذى
چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي ئىتتىرىپ ضىرتىغب لبراپ ئىتتەرگەچ  خبٌىٕۇر  وېٍىپ ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ

 :لبراپ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب



بەظ  ئۇ غۇٔذاق دەپ. خبتىرجەَ بۇٌۇڭ ئبچب، ئۇٔىڭغب چۇلۇَ ٍبخػي لبراٍّەْ -    
 :لەدەَ ِبڭّبٍال ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ توۋٌىذى

خبٌىٕۇر ضىرتتب بەن ئۇزۇْ تۇرۇپ وەتّەڭالر، ئببٍىسٔي ببٌذۇرراق لبٍتۇرۇپ  ھە راش -      
ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي گېپىٕىڭ  ئبخىرىٕي توختىتۋېٍىپ خبٌىٕۇرٔىڭ ....  بوٌّىطب . ئەوىٍىڭ

 :وەٌذى ۋە ئببٍىسٔي ئبڭالپ لبٌّىطۇْ دىگۀذەن ئۇٔىڭ لۇٌىمىغب پىچىرٌىذى لېػىغب
 ضىس بىٍەْ. ئبدەتتە ئۆٍذىىي چبغذا ئۇٔي ٍېسٔىطي  تبزٌىك ئۈٍىگە ئەوىرىپ لۇٍبتتي -      

 ضىرتمب چىمىپ ئۇزۇْ تۇرۇپ وىتىپ لبٌطبڭالر ئۇ ضىسگە دىَەٌّەً لىَٕىٍىپ وەتّىطۇْ
 خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىٕىڭ گېپىٕي ئبڭالپ ئۈزىچە خىجىً بۇٌۇپ. دەٍّەْ

 ئببٍىس بوٌطب ئبچىطىٕىڭ خبٌىٕۇرٔىڭ لۇٌىمىغب بىر ٔىّىٍەرٔي دىگىٕىٕي ئبڭالپ.  وەتتي
 دىگۀٍەرٔي ئوٍالپ ئىچي تىتىٍذاپ« ئبچبَ ئۇٔىڭغب ٔىّە دىگۀذۇ ِۀذىٓ ٍۇغۇرۇْ »

  .لبٌذى
خبٌىٕۇرٔي  غۇٔذاق لىٍىپ ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي ٔۇرٔىطب وىتبپخبٔب ئبٌذىذا ئببٍىس بىٍەْ

ببرغبٔطىرى  ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ ئببٍىسٔىڭ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي ئىتتىىرىپ. ئۇزىتىپ لبٌذى
ٍبخػي وۈرۈپ  ٍىرالالۋاتمبْ گەۋدىطىگە لبراپ وۆڭٍىذە ئبٌالھٕىڭ بۇ لىسٔىڭ  ئىٕىطىٕي

بوٌطب ئببٍىسٔي  خبٌىٕۇر. لېٍػىٕي، بىر ئۆِۈر ئببٍىسٔىڭ ٍېٕىذا بۇٌىػىٕي تىٍەپ لبٌذى
دىگٍٕەرٔي خىَبي  ئىتتەرگەچ بۈگۈْ ئۇٔي ٔەگە ئبپبرضبَ، ٔىّىٍەرٔي لىٍىپ بەرضەَ بۇالر

ٍېمىٕچٍىك لىٍغىٕىٕي ھەَ  ئببٍىس بوٌطب خبٌىٕۇرٔىڭ تۇٍۇلطىس ئۈزىگە. لىٍىپ ِېڭۋاتبتتىي
ئۇالر ئوتتۇرضىذا ئۈزى  ئبچىطي بىٍەْ ئۇٔىڭ تۇٍۇلطىس ٍېمىٓ بۇٌۇپ وەتىىٕىٕي وۈرۈپ

 .بىٍّەٍذىغبْ بىر ضىرٔىڭ ببرٌىمىٕي ھېص لىٍىپ لبٌذى
 خبٌىٕۇر  ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ ئەچىمىػٕي ئەچىمتىَۇ  وىتبپخبٔىىذىٓ ئبزراق

دىطە  دەرٍب بۇٍىغب ئبپىراً.  ِېڭىپال  لبٍبلمب ِېڭىػٕي بىٍەٌّەً بىردەَ  ئوٍٍىٕىپ لبٌذى
ئوٌتۇرۋېٍىػىذىٓ  وۈٔذە ببردىغبْ ٍر، ئببٍىسٔىڭ ٍۀە دەرٍبدىٓ وۈزىٕي ئۈزِەً جىّجىت

ببغمب ٍبلمب وۆپ  ببغمب ٍبلمب ئبپىراً دىطە  بۇ غەھەرگە وەٌگۀذىٓ بۇٍبْ. ئۀطىردى
لبٍٕبق ٍېرىگە  چىمىپ ببلّىغبْ لەٍەرٔىڭ ٍبخػي ئىىۀٍىىىٕي بىٍّەٍذۇ، ببزارٔىڭ

ئببٍىسٔىڭ ئبدەَ وۆپ  چۈٔىي ئۇ. ئبپىراً دىطە ئببٍىسٔىڭ رۀجىپ لېٍىػىذىٓ لورلىذۇ
بۇٍبْ ئوٍال ئبخىرى بىر  خبٌىٕۇر ئۇٍبْ ئوٍال. ٍەردىٓ ئۈزىٕي لبچۇردىغبٍٔىمىٕي بىٍىذۇ

دوالْ .  تەرەپىە لبراپ  ئىتتەردى لبرارغب وەٌذى ۋە  چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلىٕي دوالْ  ببغچىطي
خبٌىٕۇر ھەر وۈٔي ببردىغبْ دوالْ  ببغچىطي ئۇغۇ غەھەر ئىچىذىىي ئەڭ چوڭ  ببغچب بۇٌۇپ

ئببٍىس خبٌىٕۇرغب ٔىّە . ئۈتەتتي دەرٍبضىٕىڭ بىر بۆٌىىي ِۇغۇ  ببغچب  ئىچىذىٓ ئېمىپ
غۇ تبپتب . ئۈٔذىّەً جخُ ئوٌتۇردى دىَىػٕي بىٍّىگەچ  خبٌىٕۇرٔىڭ ببغٍىغىغب بېمىپ

ئۇ بىر . ئېٍۋاٌغبْ ئىذى ئۇٔي   بىر خىً زىذٍەتٍىه خىَبي ئۆز ئىطىۀجىطىگە
بوٌطب ، بىر تەرەپتىٓ   بۇ  تەرەپتىٓ  ئۈزىٕىڭ خبٌىٕۇر بىٍەْ  بىٍٍە ئىىۀٍىىىگە خۇغبي

خىً لۇرۇق ئبرزۇ پەٍذا لىٍىپ  خۇغبٌٍىمىٕىڭ ئۈزىگە  خبٌىٕۇرغب ئېرىػػتىٓ ئىببرەت بىر
خىَبٌىذا ئۈزىذە بىر ئبدەِٕىڭ  چۈٔىي ئۇٔىڭ.  لۇٍۇپ وىَىٓ داغذا لېٍىػىتٓ ئۀطىرەٍتي

. لىٍىع   ضبالھىتي ٍوق ئىذى خبٌىٕۇردەن بىر ٍبخػي لىسغب ئېرىػىع ھولۇلي، خىَبي



خىَبي پەٍذا بۇٌۇپ لېٍىػىٕي  خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ٍېمىٕچىٍىمي تۈپەٍٍىذىٓ  ئۈزىذە خبَ
وىتۋاتمبْ  ئبدەِٕىڭ خبٌىٕۇر  غۇڭب ئۇ وەٍٕىذە ئۈزىٕىڭ ھبرۋىطىٕي ئىتتىرىپ. خبٌىّبٍتي

وۆز ئبٌذىذىىي رىئبٌٍىك ئۇٔي  ئىىۀٍىىىٕي ئوٍٍىغىٕىذا غۇٔچٍىه خۇغبي بوٌطىّۇ بىراق
خبٌىٕۇر ئۈزىٕىڭّۇ  ببٍبتىٓ بۇٍبْ بىر .  ِەجبۇرالٍتي خىَبي لىٍّبضٍىممب، خۇغبي بوٌّبضٍىممب

تٕطىس ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ گەپ -ِبڭغبٍٔىمىٕي، ئببٍىسٔىڭ ئۈْ ئېغىسِۇ گەپ لىٍّبً
وۆڭٍىٕي وۆتۈرۈظ ئۈچۈْ  ئىچىذە ٔىّە دىَىػٕي دەلىمە ئوٍٍىۋەتىۀذىٓ  لىٍىپ ئببٍىسٔىڭ

 :ئبچتي وىَٓ ئېغىس
بىٍەْ ھبزىرغىچە  بۈگۈْ ضىسٔي ببغچىغب ئەوىرىپ چىمبً، ئۈٍىڭىسگە ٍېمىٓ بوٌغبْ  -     

 بىر لېتىّّۇ وىرىپ ببلّىذىڭىس ھەلىچبْ ؟
تۇٍۇلطىس ئۈزىگە گەپ لىٍغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ  چىگىع خىَبٌالر  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ

 :خبٌىٕۇرغب جبۋاپ لبٍتۇردى لوٍٕىذىٓ  ئۈزىٕي تبرتىپ
 .ِۀذەن ئبدەِگە ٍبراغّبٍذۇ غۇٔذاق، وىرىپ ببلّىغبْ، ببغچىغب وىرىپ ئوٍٕبغّۇ-

ئبضبضتب دەۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىَۇ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ بۇ گەپٕي  ئۈزىٕي وەِطىتىەْ
 :لبٍتۇردى بىٍّەضىە ضېٍىپ ئۇٔىڭ جبۋاپ

وېطەٌٍەرٔي  ٍبراغّبٍذۇ  دەپ وىُ دەٍذۇ، لبراڭ ببغچىٕىڭ ئىػىىىذە ِېَىپالرٔي،-
بىٍەْ  ئبٌذىذىىي  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ لۇٌي. وىرگۈزِەٍّىس دەپ ٍېسپ لۇٍۇپتىّۇ؟

  .ببغچب دەرۋازضىٕي وۆرضىتىپ
وىرىپ وىتۋاتّبِذۇ، غۇڭب ئۀطىرِەڭ ضىسگىّۇ  ٍبظ ھەِّىطي-چوڭ ،لېرى-وىچىه  -

 .،ِبڭىّۇ ِبش وىٍىۋىرىذۇ
 ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزٔىڭ وەٍپىَبتىٕي. خبٌىٕۇرٔىڭ گېپىگە جبۋاپ لبٍتۇرِىذى ئببٍىس

خبٌىٕۇر  دەرۋازا  .وۆتۈرۈظ  ئۈچۈْ لەضتەْ گەپتبٍٔىك لىٍۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍغبْ ئىذى
ئىىىي لۇتب ئبٔبر  ئبٌذىغب وېٍىپ دەرۋازە تۈۋىذە ضوغۇق ئىچىٍّىه ئىچۋاتمبْ  ئبٍبٌذىٓ

 :لوٍذى ضۈٍي ئبٌذى ۋە ئببٍىسٔىڭ لېػىغب وېٍىپ ئۇٔىڭ لۇچىمىغب لۇٍۇپ
ئببٍىسغب لبراپ  جبپبٔىّۇ تەڭ تبرتىطب ئبٔذىٓ ٍىگەْ ٔەرضە تەِىٍىه بۇٌىذۇ دېىذى  -

 ئببٍىس خبٌىٕۇرغب لبراپ خبٌىٕۇرٔىڭ   ئۈزىگە لبراپ. چبلچبق ئبرىالظ
 چبلٍىك  ئۇرۇٔذۇلٕىڭ  تۇتمۇچىٕي تۇتۇپ تۇرۇپ لىٍغبْ ئىػبرىتىذىٓ  ِەْ ضىسٔي

 ئىتتىرۋاتمبٔذىٓ وىَىٓ  ئىچىٍّىىٕي ضىس وۆتۈرۈڭ دىگەْ ِۀىٕي چۈغۀذى ۋە گەپ
خبٌىٕۇر  .لىٍّبضتىٓ خبٌىٕۇر ئېٍىپ لۇچىمىغب لۇٍۇپ لوٍغبْ ئىچىٍّىىٕي  تۇتۇپ ئوٌتۇردى

. ئىذى ٔىڭ ئببٍىسٔي گەپ لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ لىٍغبْ بۇ ھەروىتي  ئۇرۇٔطىس بۇٌۇپ لبٌغبْ
ئبدەَ  ئبز  ٍوٌالر بىٍەْ  خبٌىٕۇر ھبرۋىٕي  ضىٍىك ئىتتىرىپ. ئۇالر  ببغىچب ئىچىگە وىردى

لىٍىپ بوٌّىطۇْ  خبٌىٕۇرٔىڭ  لبٔذالال.. ئببٍىسٔي ئبٍالٔذۇرِبلتب ئىذى
ئۇ خېٍي . ببر ئىذى ئببٍىسٔىڭ    وەٍپىَبتٕي، ٔىّىٕي ئوٍالۋاتمبٍٔىمىٕي بىٍىپ ببلمۇضي

وۈرۈپ ضەي ئىچي ضىمىٍىپ  ِېڭىپّۇ ئببٍىسٔىڭ بىر ئېغىس گەپّۇ لىٍّبً جىّجت ئوٌتۇرغىٕىٕي
ٔېرىذىغب ئورٔىتىپ لۇٍۇٌغب ْ  لبٌذى ۋە     چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي  ئۆزٌىرىذىٓ بەظ ِىتىرال

ۋە  ئببٍىسٔي ئۇرۇٔذۇق تەرەپىە  لوظ وىػٍىه وۇرۇٔذۇلٕىڭ ئبٌذىغب ئبپىرىپ توختبتتي



ئببٍىس  خبٌىٕۇرٔىڭ  تۇٍۇلطىس  لىٍغبْ بۇ .  ئوٌتۇردى لبرىتىپ لۇٍۇپ ئۈزى ئبٌذىغب وېٍىپ
لبٌذىَۇ غۇٔذالتىّۇ  ئىػىذىٓ  ضەي جىذدىٍَىػىپ

خبٌىٕۇرٔىڭ لۇغۇِىٍىرى  غۇ تبپتب. چبٔذۇرِبً   ئبٌذىذا  ئوٌتۇرغبْ  خبٌىٕۇرغب تىىىٍذى
ئۈزىگە بۇٔذاق  ئببٍىس لىسٔىڭ. تۈرۈٌگەْ ھبٌذا ئببٍىسغب تىىىٍىپ تۇراتتي

خبٌىٕۇر بوٌطب ببٍبَ دەلىمە  .تىىىٍىپ   لبرىػىغب بەرداغٍىك بىرەٌّەً ببغمب ٍبلمب لبرىۋاٌذى
تۇرغبْ بوٌطىّۇ  خىجىٍىٍٍمٕي بىر  ئىچىذە ئوٍالپ ئۈٌگۈرگەْ پىالٔي بۇٍىچە    خىجىً بۇٌۇپ

 :.لبراتتي ٍبلمب لبٍرىپ لۇٍۇپ ئببٍىسٔي  تبرتىپ ئۈزىگە
ئۇ وۈٔي ضىس بەن  لبٍطي وۈٔي  دەرٍب بۇٍىذا ِۀذىٓ ضورىغبْ ضۇئبٌىڭىس ئېطىڭىسدىّۇ؟  -

جبۋاپٕي ئوٍالپ  ِەْ. تبضبددىبىَال ضورىغبچمب ِەْ دەِبٌٍىممب ٔىّە دىَىػٕي بىٍّىگەْ
ضۇئبٌٕي ِۀذىٓ  ئۇ. ئۈٌگۈرگىچە بوٌغبْ ئبرٌىمىتب ئۈزىڭىس  جبۋاپٕي بېرىپ بوٌذىڭىس

  .ضورىغبٔىۀطىس  جبۋابىٕي  ئەِذى ِەْ ئۈزەَ بىرەً
پوزىتطىَەضىٕىڭ  ئببٍىس  خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىگە  لىسىپ ضۆزٌەۋاتمبٍٔىمىٕي  وۈرۈپ   ئۇزىٕىڭ

خبٌىٕۇرٔىڭ گېپىٕي  ئۇٔي ضەي خبپب لىٍىپ لوٍغبٍٔىمىٕي ضەزدى ۋە جىّّىذە ئوٌتۇرۇپ
 :ئبڭٍىذى

غۇٔذاق،  پۇٌىّۇ ببر، خىسِىتىّۇ ببر،  دىگىٕىڭىس توغرا، لىسالرٔىڭ ھەِّىطي ئبضبضەْ -
جەھەتتىٓ  غبرائىتي  تۇٌٍۇق بوٌغبْ بەرٔب ٍىگىتىە ٍبتٍىك بۇٌۇغٕي  ،ئۈزىّۇ وېٍىػىەْ ھەر

پۇٌىّۇ ببر، خىسِىتىّۇ ببر، ِىجەزىّۇ ٍبخػي، ئۈزى .  جۈٍِىذىٓ ِۀّۇ غۇٔذاق ..خبالٍذۇ
 چۈٔىي ٍبخػي ٔەرضىٍەرگە.  وېٍىػىەْ ٍىگىت  ئۆِۈرٌۈن جۈِتىُ بوٌطب دەٍّەْ ھەَ

 بىراق ضىس بىر ٔولتىغب ضەي. ئىٕتىٍىع  ھەِّە ئبدەِٕىڭ ِىجىسىگە ضىڭىپ وەتىەْ
ببر  پۇٌىّۇ ببر، جىسِىتىّۇ ٍبخػي، ِىجەزىّۇ ٍبخػي، ئۈزىّۇ وېٍىػىەْ ٍىگىت. لبرىذىڭىس

ئۈچۈْ  بىراق غۇ ٍىگىتٕىڭ ٍۈرىىي  ِەْ.  دەٍٍي  ،بىس لىسالر غۇٔىڭغب ئىٕتٍىذۇلّۇ دەٍٍي
دىگۀٍىرىڭىسٔىڭ  ضىسٔىڭ. ضۇلىػي ٔبتبٍىٓ، ِىٕىڭّۇ ھەَ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ضۇلىػي ٔبتبٍىٓ

ۋالتىڭىسدا  غۇ ئبدەِٕىڭ  بىرەضىٕي ھەلىمي ٍبخػي وۆرگەْ. ھەِّىطي ِبددى ٔەرضىٍەر
ھىچىىّگە تەڭ  ھەِّە ٔەرضىطي ضىسگە ئبرتۇلچىٍىك بۇٌۇپ تۇٍۇٌىذۇ، ئۇٔىڭ

ئىچىذە بەخىتٍىه  پبراغەتٕي دەپ ببً ٍىگىتىە ٍبتٍىك بوٌغبٔالرٔىڭ-راھەت.  لىٍّبٍطىس
ِۇھبببەتٕىڭ ئۈضتىگە  بوٌغبٍٔىرى زادى لبٔچٍىه؟ ٔبھبٍتي ئبز، چۈٔىي ئۇالر ٔىىبھٕي

تۇرِۇغتب لەٌىپ  .ئەِەش پۇٌٕىڭ ئۈضتىگە لۇرغبْ، غۇڭب ٔىىبھي ئبضبْ ٍىّىرىٍىذۇ
وەتطۇْ بۇ خىً  بىردەوٍىىي بوٌّىّىطب، لبرغي تەرەپ ِىڭ ببً، ِىڭ وىٍىػىەْ بۇٌۇپ

-ئبدەِٕي لبر ئۆگىسضي ٍوق ئۆً.  ٔىىب خۇددى ئۆگىسىطي ٍوق ئۆٍذە تۇرغبٔغب ئوخػبٍذۇ
چبپمۇٍٔىرىغب ھەرگىس -تۇرِۇغٕىڭ  بوراْ بورأذىٓ ضبلٍىَبٌّىغبٔذەن بۇٔذاق ٔىىبھّۇ

لىسىمىع ۋالىتٍىك ٔەرضە خبالش، ھەِّە  ِبددى  جەھەتتىىي.  بەرداغٍىك بىرەٌّەٍذۇ
ِۀّۇ دەي . تۇٔۇپ ٍېتىذىغبْ ۋالتي بۇٌىذۇ ئبدەِٕىڭ  تۇرِۇغتب  زادى ٔىّىٕىڭ ِۇھىٍّىمىٕي

. ِۇھىُ، بىراق ئەڭ ِۇھىّي ئەِەش ضىس تىٍغب ئبٌغبْ ٔەرضىٍەرِۇ. غۇٔذاق
گېپىٕي تۈگىتىپ ئببٍىسٔىڭ وۈزىگە  بۇجبۋابىّذىٓ  لبٔبئەت ھبضىً لىٍذىڭىسِۇ ؟  خبٌىٕۇر

 :ضبلالۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ دېىذى ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىٕىڭ جبۋابىٕي.  لبرىذى



لىسٔي لوغذاظ ئىمتىذارىّّۇ، بېمىع  بىراق ِەْ ھېچٕىّەَ بوٌّىغبٕٔىڭ ئۈضتىگە بىرەر -
 .ئىمىذارىّّۇ ٍوق  ِېَىپ

جبۋابىذىٓ   ئۆز ِەلطىتىگە ٍېمىٍٕىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي  ھېص لىٍىپ گېپىٕي  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ
 :ئەتتي داۋاپ
بۇرۇْ .  ِېَىپ غۇٔذاق ضىس ِېَىپ، بىراق ضىس ضبلىَىػٕي ئۈزىڭىس رەت لىٍىپ وەٌگەْ  -   

ئۈزىڭىسٔىڭ  ئۇچىرىغبْ وىچىىىىٕە ِەغٍۇبىَەت ئبٌذىذا  ببظ ئەگىەْ ِېَىپ،
ئەۋاٌىڭىسٔىڭ  ئۇٔذاق ئەِەضّۇ ٍب؟ ِەْ ضىسٔىڭ. وېٍەچىىىذىٓ ۋاز وەچىەْ ِېَىپ

ضىسٔىڭ ئۆز لۇٌي  ئۇالر. تەپطھٍي ئۇلۇپ وۆردۈَ، دوختۇرالردىٓ ِەضٍىھەت ضوراپّۇ وۆردۈَ
بىراق  وېطەٌٍىه  بىٍەْ تەوطۈرۈپ وۆرِىگەچىە ئېٕىك بىر ٔەرضە دىّىگەْ بوٌطىّۇ

لەٍەرگىچە  ِۀبەضىٕىڭ ٔىّە ئىىۀٍىىىٕي، ھبزىرلي ئەھۋاٌىڭىسٔىڭ لەٍەردىٓ
لىٍطىڭىسال  ضبلىَىع  ئىىۀٍىىىٕي ئبضبضي جەھەتتىٓ بىٍىپ ضىسٔىڭ داۋاالغٕي لۇبۇي

-ھبزىر ضىسٔىڭ خبالظ گەپ. ئىّىبٔىىَتڭىىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ٍۇلىرى ئىىۀٍىىىٕي ئېَتتي
 .خبٌىّبضٍىمىڭىسدا

وېطىٍي ئۈچۈ ْ دوختۇرالردىٓ ِەضٍىھەت  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ گېپىذىٓ ئۇٔىڭ ئۈزىٕىڭ
خبٌىىٕۇر ئببٍىسٔىڭ .  ھەَ  خۇغبي بوٌذى ضوراپ ٍۈرگۀٍىىىٕي وۈرۈپ ھەٍراْ لبٌذە

چېچىٍىپ لبٌذى ۋە ئببٍىسٔىڭ لۇٌىذىىي خبال  ئۈٔذىّەً ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ   ضەي
ئۇ ببٍبتىٓ بۇٍبْ  لىسىپ .  ئېٍىپ  ئىچّەوچي بوٌذى ئىچىگە ضېٍىٕغبْ ئىچىٍّىىتىٓ بىرٔي

بىراق ئۇ  خېٍي ھەپٍىػىپّۇ ئىچىٍّىه . ئىذى ضۆزٌىگەچىە   تبِىمي لۇرۇپ وەتىەْ
ئۇٔىڭ ئىچىٍّىه لۇتىطىٕىڭ ئېغىسىٕي  ئببٍىس. لۇتىطىٕىڭ ئېغىسىٕي ئبچبٌّّىذى

ئۇٔىڭ لۇٌىذىٓ تبرتىپ ئېٍىپ ئېچىپ  ئبچبٌّبٍۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ   ئىچىٍّىه لۇتىطىٕي
خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ بۇ وىچىىىە . لوٍذى بەردى ۋە گەپ لىٍّبضتىٓ ئۇٔىڭ لۇٌىغب تۇتمۇزۇپ

دەپ "دىگەْ ٍۀىال ئوغۇي ببٌىذە  ئوغۇي ببال. " ئىػىذىٓ ئبٌەِچە خۇغبي بۇٌۇپ وەتتي
 .ئوٍٍىذى ئۇ ئىچىذە

ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ ببغچىٕىڭ ببغمب  ئۇالر غۇ ھبٌەتتە خېٍىغىچە
ببٍبِمي گەپٍەردىٓ ھەر ئىىىىطي ئېغىس ضۈوۈتىە چۆِگەْ . ِبڭذى تەرەپٍىرىگە لبراپ

ئىتتىرىپ وىتۋاتمبٔذا  ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا  وۈپىۈٔذۈزدە ئىچىپ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي. ئىذى
چىىەرِۀٍەردەن وۈرۈٔذىغبْ ئىىىي -تۇرلىذىٓ   ئىچەرِەْ تەڭػىٍۋاٌذىّۇ لبٔذاق

ئىچىذىىي بىرضي ضەي دەٌذەڭىػىپ لبٌغبٔذەن  ئۇالر. ٍىگىت چىمىپ لبٌذى
لېٍىػىٕي خبٌىّىغبٔذەن   تىس ئۈتۈپ وەتىّەوچي  خبٌىٕۇر بىرەر چبتبلىٕىڭ چىمىپ.  لىالتتي

ئۇالر ِېڭىپ ضەي ئۇ ئىىىىطىٕىڭ ئۇدۇٌىغب .ببغٍىذى تىس ئىتتىرىػىە-بۇٌۇپ ئببٍىسٔي تىس
خبٌىٕۇربىٍەْ ئببٍىسٔي وۆرضىتىپ ٍېٕىذىىي ئبغىٕىطىگە ئېغىس  وەٌگۀذە ئبرىذىٓ بىرضي

 :ئبچتي
 ضۈرۈن ئەروەوٍەر تۇضب بىر    ِېَىپٕي-ِبۋۇ تۇِۇچۇلمب،ِب ٍەردە بىسدەن  پۈتۈْ ھېٌ لبرا -

 .تېپۋاٌغىٕىٕي
گېپىگە گەپ لۇغۇپ  ئۇٔىڭ گېپىٕي ئبڭالپ ٍېٕىذىىي دەٌذەڭػىپ لبٌغبْ ئبغىٕىطي ئۇٔىڭ



 :تېخىّۇ ئەزۋەٍٍىگىٍي تۇردى
ِېَىپالرٔي بوزەن لىٍّبً بىسدەن ٍىگىتٍەرگىّۇ لبراپ  غۇٔي دىگىٕە، ھې خبْ ِۇٔذاق-  

 .لبراٍّەْ دەپ  بىھۇدە ئۈتۈپ وەتّىطۇْ لۇٍۇڭ، ٍبغٍىمىڭىس  ئۇ بىچبرىگە
ئببٍىسغب . بەدۀٍىرىگە تىترەن ئوٌىػىپ وەتتي خبٌىٕۇر ئۇ ئىىىىٕىڭ گېپٕي ئبڭالپ

خبٌىٕۇرٔي بىر ٔىّە دىگىٕي بەورەن ئېغىر وېٍىپ  ئۇالرٔىڭ  ئۈزىٕي بىر ٔىّە دىگىٕىذىٓ
ھبزىر ئۇ ضبق بوٌغبْ بوٌطىذى بېرىپ ئۇ ئىىىي  .ئبچچىمىذا ِۇغىتٍىرى تۈگۈٌۈپ وەتتي

لۇٌىمىغب توٍغۇزۋەتىەْ بۇالر -دىگىٕىگە ئۇرۇپ  بۇرۇْ ئىىىىطىٕي   خبٌىٕۇرٔي بىر ٔىّە
ئببٍىس تۇٔجي ھبٍبتىذا تۇٔجي لېتىُ ئبِبٌطىسٌىمىٕي ھېص  .بىراق ئۇ ئبِبٌطىس ئىذى. ئىذى
لبٌغبٍٔىمىغب، ئۈزى ٍبخػي وۆرگەْ لىسٔي ببغمىالرٔىڭ بىر  ئۈزىٕىڭ ِېَىپ بۇٌۇپ. لىٍذى

. ئېچىپال  لبراپ تۇرۇغتىٓ ببغمىٕي لىالٌّىغىٕىغب ئېچىٕذى ٔىّە دېَىػىگە وۆزىٕي
ھبٌىتىٕي ھېص لىٍّبً لبٌّىذى، ئۇ ئۇالرٔىڭ ئېغىسىذىٓ ٍۀّىۇ  خبٌىٕۇر   ئببٍىسٔىڭ بۇ
ئبڭالپ  ئۈزىٕىڭّۇ، ئببٍىسٔىڭّۇ وۆڭٍىٕي غەظ لىٍىپ لۇٍۇغتىٓ  لبِالغّىغبْ گەپٍەرٔي
. تىسرەن وېتىػٕي ئوٍالپ ئۇٔي تېخىّۇ تىس ئىتتىرىپ ِبڭذى ئۀطىرەپ   بۇ ٍەردىٓ

-دىگۀذەن  ئبال" لبچّبڭ دەٍّەْ، ئوبذاْ رازى لىٍىّىس ۋوً خبْ"ئبرلىذىٓ ئۇالرٔىڭ 
خبٌىٕۇر ئۇالرٔىڭ  لبرىطي ٍۈتىىذەن ٍەرگە . تۇراتتي تبغىً جۆٍٍۈغٍىرى ئبڭٍىٕىپ

 :ئبٌذى ۋە ئببٍىسغب لبراپ وەٌگۀذىٓ وىَىٓ   توختبپ دېّىٕي
بىىبر تەٌەتٍەر ئېغىسىغب  ئۇالرٔىڭ گېپىٕي  وۆڭٍىڭىسگە ئېٍىپ وەتّەڭ، ئۇٔذاق -

 .وەٌگۀٕي دەۋىرىذۇ
لۇٌىمىغب  خبٌىٕۇرٔىڭ گېپي وىرِەٍتي، ئۇٔىڭ ھبزىرلي وەٍپىَبتىغب بىر  غۇ تبپتب ئببٍىسٔىڭ

ئۇ وۆز ئبٌذىذىال ئۇالرٔىڭ خبٌىٕۇرغب ئەدەپطىسٌىه لىٍغبٍٔىمىٕي، . وەٌّەٍتي ٔەرضە توغرا
 بوٌطب ئبِبٌطىس لبٌغبٍٔىمىٕي،  بېرىپ ئۇالرٔىڭ خبٌىٕۇرٔي ھبلبرەتٍىگەْ  ئېغىسىٕي ئۈزىٕىڭ

 .ئىتىپ لۇٍبٌّىغبٍٔىمىغب  ئۆوۈٔۋاتبتتي
 .خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي وىتبپخبٔىغب ئەوىٍىپ لوٍغبٔذىٓ وىَىٓ ٍبتىمىغب لبٍتىپ وەتتي

بىىبر  ئببٍىس بوٌطب ببٍبَ  خبٌىٕۇرٔىڭ ببغىچب ئىچىذە لىٍغبْ گەپٍىرى ۋە ھېٍىمي ئىىىي
. لبٌذى ضۆزٌىرىٕي ئوٍالپ ببغمىچىال  بۇٌۇپ-تەٌەتٕىڭ خبٌىٕۇرغب لىٍغبْ بوٌّىغۇر  گەپ

ئۇ  ئۇ  .ئبچىطي ٔۇرٔىطب ئەٌۋەتتە ئببٍىسدىىي بۇ ئۆزگىرىػٍەرٔي ھېص لىٍّبً لبٌّىذى
بۇٌۇپ  ئببٍىسٔىڭ ئبدەتتىىىذىّٕۇ جىّغۇر بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي، چىراٍىٕىڭّۇ ئەِەضال

بەردىّىىىٓ دەپ  لبٌغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ خبٌىٕۇر بىٍەْ ئىىىىطىٕىڭ ئوتتۇرضىذا بىرەر ئىع ٍۈز
ئىرىػەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي  غۇٔذالتىّۇ ئۇ  ئىٕىطىذىٓ ضورىطب  جبۋاپمب. ئوٍالپ لبٌذى

  .بىٍگەچىە ئۇٔىڭذىٓ ضوراپّۇ ٍۈرِىذى
ئۇٔىڭغب خبٌىٕۇرٔىڭ گەپٍىرىذىٓ . ئببٍىسٔىڭ ئۇٍمۇضي ھبراَ بوٌذى بۇ وۈٔي ئبخػىّي

ئەضٍي . ِەضىتٕىڭ گەپٍىرى بەورەن تەضىر لىٍىپ وەتىەْ ئىذى بەورەن ھېٍىمي ئىىىي
ضبق ٔۇرِبٌراق بىر ٍىگىت بوٌطىذىىي ئۇ  ئۇٔىڭ ئورٔىذا  بەظ ئەزاٍي

ئۈچۈْ  ئۇرۇپ ٍىمىتۋىتەٌّىطىّۇ بىراق  ئىىىىطىٕي   خبٌىٕۇرغب ئەدەپطىسٌىه لىٍىغٕي
ئىچىگە ئبچچىك ٍۈتۋاٌّىغبْ بۇالر  بۇٔذاق ئورٔىذىٓ  لىّىرٌىَبٌّبً   ئوٌتۇرۇپ



ِۇغۇ لېتىٍّىك .  وەِطىتىپ وىتەتتي ِۇغۇٔي خىَبي لىٍطىال ئۇ ئۈزىٕي تېخىّۇ.    ئىذى
داۋاٌغۇظ ھبضىً  وىچىىىىٕە ئىع ئۇٔىڭ روھي دۇَٔبضىذا ببغمىچە

ئەتىگەْ  ٔۇرٔىطب ئۇٔىڭ ٍېٕىغب  غۇٔذاق لىٍىپ ئەتىطي. لىٍىپ  ئۇٔي  ھبٌطىرتىپ لوٍذى
تۇتۇپ  چۈچۈپ وەتتي ۋە ئىرىٕي  وىرگۀذە  ئۇٔىڭ ئوتتبق لىسىپ وەتىەْ پىػبٔىطىٕي

 :چبلىردى
 .ئببٍىس ئبغىرىپ لبٌغبٔذەن لىٍىذۇ، لىسىپ وىتىپتۇ ئەورەَ ، ئەورەَ بۇٍبلمب وىرىگە -  

ضىرتتىٓ  ئەورەَ   جىذدىٍَەغىەْ ھبٌذا وىرىپ وەٌذى   ئبٍبٌىغب گەپ  بۇ گەپٕي ئبڭالپ
 :ٍېٕىغب وەٌذى لىٍغبچ ئببٍىسٔىڭ

دىگەچ ئببٍىسٔىڭ  ئۇ غۇٔذاق. ٔىّە بوپتۇ؟ تېخي ئبخػبِال بىر ئوبذاْ تۇرِبِتي  -
 : پىػبٔىطىٕي تۇتتي

 .ئببٍىس وۈزۈڭٕي ئبچە ئۇوبَ ئببٍىس،. ۋوً، بەوال لىسىپ وىتىپتىغۇ -
 .ٍبتبتتي ئببٍىس   ھىچٕىّىٕي ئبڭٍىّىغبٔذەن ئبجىس تىٕىپ

ئببٍىسٔي   ئبضتب ٍۆٌەپ  ئۇ غۇٔذاق  دىگەچ. بۇ بوٌّبپتۇ، ئۇٔۇ دوختۇرخبٔىغب ئبپىراٍٍي،-
ٔۇرٔىطبِۇ ئببٍىسٔىڭ . ِبڭذى ئوٌتۇرغۇزدى ۋە ئبرلىذىٕال دۈِبىطىگە ھبپبظ لىٍىپ ضىرتمب

 .ئەگەغتي لېٍىٕراق چبپىٕىذىٓ بىرٔي ئېٍىپال ئېرىٕىڭ وەٍٕىذىٓ
چبتبق ٍولٍىمىٕي،  دوختۇرخبٔىذا بىر لبتبر تەوػۈرۈغٍەردىٓ وىَىٓ دوختۇر ئۇالرغب چوڭ  

ئبٌطب ٍبخػىٍىٕىپ  پەلەت ئۇٔىڭغب ئىططك ئۈتۈپ لبٌغبٍٔمىٕي، بىر ٔەچچە وۈْ ئۇوۇي
ٍۈرىىي  جبٍىغب  دوختۇرٔىڭ گېپىٕي ئبڭالپ ٔۇرٔىطبٔىڭ.  وېتىذىغبٍٔىمىٕي ئېَىتتي

 :چۈغىۀذەن بوٌذى ۋە ئىرىگە لبراپ
ِەْ ئۇٔىڭ ئوتتەن لىسىپ وەتىىٕىگە لبراپ بىرەر ئىع  ئبدەِٕي ھەجەپ لورلۇتتي،  -

ئەِذى . ئۀطىرگەْ ئىذىُ، ھېٍىّۇ ٍبخػي چوڭ ئىع ٍولىەْ بۇٌۇپ  لبالِىىىٓ دەپ بەن
 .وىچىىىپ لبٌذىڭىس، ئەِذى ئۇٔىڭغب ِەْ لبراً ضىس ئىػمب بېرىۋىرىڭ  ھېٍىّۇ

ِەْ چۈغتە ئىػتىٓ چۈغۈپال وىٍىّەْ ئۇٔىڭغىچە ضىس  ئەِىطە  غۇٔذاق لىالِذۇق، ئۇٔذالتب-
 .دىگەچ ئببٍىسغب بىر لبرىۋىتىپ ضىرتمب ِبڭذى ئەورەَ غۇٔذاق. لبراپ تۇرۇڭ ھە

وىَٓ   ئۇرۇٔذۇلٕي ئببٍىسٔىڭ ببظ تەرىپىگە لۇٍۇپ  ٔۇرٔىطب ئېرىٕي ئۇزىتۋەتىۀذىٓ
وبرىۋاتتب  ٍبتمبْ ئىٕىطىگە لبراپ  وۆزٌىرىگە ٍبظ  ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى ۋە

لىسىپ لېٍىػىٕي  ئۇٔىڭ  تۈٔۈگۈٔىي ٔبچبر وەٍپىَبتىغب  ئۇ ئببٍىسٔىڭ  تۇٍۇلطىسال.ئبٌذى
خىَبٌىچە تۈٔۈگۈْ چۇلۇَ ئببٍىسغب تەضىر لىٍذىغبْ بىر ئىع  ببغالپ چۈغۀذى، ئۇٔىڭ

ئۇ غۇالرٔي . وەتىەچىە بۈگۈْ ئبغىرىپ لبٌغبْ ئىذى بوٌۇپ ئببٍىس ئىچىگە ئېٍىپ
ئىع  بوٌغبٍٔىمىٕي بىٍىپ بېمىع ئۈچۈْ ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە  خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ٔىّە

خبٌىٕۇر ئەتىگۀذىال  ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىذىٓ . تىٍفۇْ لىٍذى وبرىذورغب چىمىپ  خبٌىٕۇرغب
 : تەئەجۈپٍۀگەْ ھبٌذا تىٍفۇٕٔي لوٌغب ئبٌذى وەٌگەْ  تىٍفۇٕٔي وۈرۈپ

 .ھەدە ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ ٔۇرٔىطب -
لىٍىپ  ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ خبٌىٕۇر، ئەتىگۀذىال تىٍفۇْ لىٍىپ ضىسٔي  ِبالي -

 .لۇٍذىغبْ بوٌذۇَ



 .بىىبر ئوٌتۇرغبْ ٍبلەً ھىچمىطي ٍوق، ِۀّۇ  ئىػخبٔىذا لىٍذىغبْ ئىع ٍوق -
ئوتتۇرضىذا بىرەر ئىع  ضىسدىٓ  بىر ئىػٕي ضوراپ ببلبً دىگەْ، تۈٔۈگۈْ ئىىىىڭالرٔىڭ -

ئەتىگىچە  ئوڭػىٍىپ لبالر  بوٌّىغبٔذۇ؟ ئۇ لبٍتىپ وىٍىپال ببغمىچە بۇٌۇپ لبٌغبٔتي، ِۀّۇ
ھۇجىرضىغب وىرضەَ ئوتتەن لىسىپ  بىراق ئەتىگۀذە ئۇٔىڭ. دەپ ضوراپ ٍۈرِىگەْ ئىذىُ،

بوٌغبْ بىٍەْ ئبٌذىراپ  لىسىپ  ئۇٔىڭ پۇتي ئبجىس. وىتىپتۇ، بەوال ئۀطىرەپ وەتتي
بوٌغبْ بوٌطب غۇ ئىع تەضىر لىٍىپ  لبٌّبٍتي،غۇڭب ئىىىىڭالر  ئوتتۇرضىذا بىرەر ئىع

 .ئبغرىپ لبٌغبّٔىىىٓ دەپ لبٌذىُ
 :ئببٍىسٔىڭ ئبغرىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئبڭالپ جبٍىذا تۇراٌّبٍال لبٌذى خبٌىٕۇر

 لىسىپ لبٌذىّب؟ ھبزىر لبٔذالراق ؟ ٍبخػىّۇ ؟ ٔىّە؟ ئۇ -
دوختۇرخبٔىغب ئېٍىپ وەٌگەْ، دوختۇر چوڭ چبتبق ٍوق،  بەن ئۀطىرەپ وەتّەڭ، ئۇٔي -

 .دەٍذۇ غۇ ئىططك ئۈتۈپ لبپتۇ
   ئۇٔي دوختۇرخبٔىذا دىذىڭىسِب؟ لبٍطي دوختۇرخبٔىذا؟-

 .بىرىٕچي دوختۇرخبٔىذا، ھبزىر ئۇخالۋاتىذۇ ۋىالٍەتٍىه -
ئىىۀٍىىىٕي ئبڭالپ وبٌٍىطىغب تۇٍۇلطىس وەٌگەْ  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ دوىتۇرخبٔىذا

 .بوٌذى ۋە ئببٍىسٔىڭ ئبچىطىغب خىَبٌذىٓ وۆڭٍي پبٌٍىذە ٍۇرۇپ وەتىەْ
  .بېرىپ بۇٌىّەْ ئۇٔذالتب ِەْ ھبزىرال ببراً، ئوْ ِىٕۇتتىال -

 :ضۈبىٕۇرغب لبراپ ئۇ غۇٔذاق دەپ  ٔۇرٔىطبٔىڭ جبۋابىٕي وۈتّەٍال تىٍفۇٕٔي لوٍذى ۋە
بۈٌۈَ ببغٍىمي ضوراپ  ضۈبي ِىٕىڭ جىذدى ئىػىُ چىمىپ لبٌذى، ضىرتمب چىمىپ وىرەً، -  

دەپال ضوِىىطىٕي ئېٍىپ ضىرلب  ئۇ غۇٔذاق. لبٌطب   ئۈزىڭىس بىٍىپ بىر ٔىّە دەپ لۇٍبرضىس ھە
 لبراپ ِبڭذى

تېخىچە وۈزىٕي ئبچّىغبْ بۇٌۇپ، ٔۇرٔىطب ئۇٔىڭ ٍېٕىذا  ئۇ دوختۇرخبٔىغب وەٌگۀذە ئببٍىس
ٔۇرٔىطب بىٍەْ لىطمىغىٕە وۈرۈغىۀذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔي  ئۇ. خىَبي ضۈرۈپ ئوٌتۇراتتي

غەرەت بىٍەْ ضىرتمب چبلىردى ۋە ضىرتمب چىممبٔذىٓ  ئوٍغىتۋەتّەضٍىه ئۈچۈْ ئۇٔي
 :وىَىٓ  ٔۇرٔىطبغب لبراپ

 ئبدەتتە ئببٍىس دوىتۇرخبٔىغب وېٍىػىە ئۇّٔبٍذۇ. ئبچب ِىٕىڭ ِۇٔذاق  خىَبٌىُ ببر -  
 ئەِەضّۇ؟ ھبزىر ئۇ دوختۇرخبٔىغب وېٍىپ بوٌذى، ِۇغۇ پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍٕىپ  ئۇٔي
 ئوِۇَِۈزٌۈن تەوػۈرتطەن لبٔذاق؟ ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ وېطىٍىٕىڭ ھبزىر ٔەدىٓ ٔەگىچە

 ئىىۀٍىىىٕي بىٍەٌەٍّىس؟
 .دېذى  ٔۇرٔىطب ئىىىىٍۀگەْ ھبٌذا بىراق ئۇ تەوػۈرۈغٕي لۇبۇي لىٍىػمب ئۇٔبرِۇ -
بۇٔىڭ ئبِبٌىٕي . لىٍىذۇ، لىٍّىطىّۇ لىٍىذۇ ئۇ دوختۇرخبٔىغب وېٍىپ بوٌذى، لۇبۇي لىٍطىّۇ-

 .ئۈزىگە ئىػۀىچ بىٍەْ ِەْ لىالً ضىس خبتىرجەَ بۇٌۇڭ دېىذى ئۇ
تەوػۈرۈغىە  ئۇٔذاق بوٌطب ِەْ ِەضھۇي دوختۇرغب ئەھۋإٌي دەً، ئۇٔىڭ-

 .ئۇرۇٔالغتۇراٍٍي
 ِبلۇي-

ئۇخالۋاتمبْ ۋالتىذىٓ پبٍذىٍٕىپ   تەوػۈرۈظ ۋالىتٍىرىٕي  غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ئببٍىسٔىڭ



ئببٍىس وۈزىٕي ئېچىپ  وۆز ئبٌذىذا . ئببٍىسٔىڭ ئوٍغىٕىػٕي وۈتتي ئۇرۇٔالغتۇرۇپ بوٌذى ۋە
 : لبراپ  ئوٌتۇرغبْ  خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ  چۈچۈپ وەتتي ئۈزىگە

 لىٍىطس؟ ضىس بۇ ٍەردە ٔىّە-
خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ  ئببٍىس. ئۇٔذالتب ضىس بۇ ٍەردە ٔىّە لىٍىطىس؟ ٍبٔذۇرۇپ ضورىذى خبٌىٕۇر -

ئۈٍىذە  ضۇئبٌىذىٓ غەٌىتىٍىه ھېص لىٍىپ ئەتراپغب لبرىذى ۋە ئۈزىٕىڭ ٍبتبق
 ئەِەش  دوختۇرخبٔىذا ئىىۀٍىىىٕي، لۇٌىغب ئبضّب ئۇوۇي ضېٍىمٍىك تۇرغبٍٔىمىٕي

 وۈرۈپ   ئۈزىٕىڭ لبچبٔالردا دوختۇرخبٔىغب ئېٍىپ وىٍىٕگۀٍىىىىٕي بىٍەٌّەً ھەٍراْ
 لبٌذى

ئۇٔىڭ  ھبزىر لبٔذالراق؟ خېٍي ٍبخػي بۇٌۇپ لبٌغبٔذەوّۇ ؟  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ-
 پىػبٔىطىٕي تۇتتي

غۇٔذالّۇ ئبضبْ ئبغىرىپ  خېٍي ٍبخػي بۇٌۇپ لبٌغبٔذەن تۇرىطىس، ئوغۇي ببال تۇرۇپ-
پىػبٔىطىٕي  ئببٍىس خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ. لبٌغبْ ببرِۇ دېىذى چبلچبق ئبرىالظ

ضەي  تۇتمبٔذا  بەدىٕىگە تون ئۆتىۀذەن بىر خىً ئۀذىىىپ وەتتي ۋە  ئۈزىٕي
 .لبچۇرغبٔذەن  لىٍىپ لىّىرالپ لوٍذى

 ئەِذى  ببغمب ئىػٕي ببغالِذۇق؟-
 ٔىّە ئىػٕي ببغالٍّىس؟ ئببٍىس چۈغۀّىگۀذەن  خبٌىٕۇرغب لبرىذى -
تەوػۈرتىذىغبْ ئىػٕىذە، دوختۇرخبٔىغب وەٌگۀىۀطىس ئەِذى ئوِۇَِۈزٌۈن  ضىسٔي-

 .لىٍىپ وېطەٌٍىه ئەھۋاٌىڭىسٔي بىٍىپ لبٍتبٍٍي تەوػۈرۈپ
 :تۈرۈٌذى بۇ گەپٕي ئبڭالپ ئببٍىسٔىڭ لبپىمي

 
 ِەْ تەوػۈرتۈظ لىٍّبٍّەْ، بۇ ئىػٕي دەپ ئبۋارە بوٌّبڭ

 ئۇ ئببٍىس ِىٕي. ئببٍىسٔىڭ گېپىٕي ئبڭالپ دەرھبي خبپب بوٌغبْ لىَبپەتىە وىردى  خبٌىٕۇر
 ٍبخػي وۆرگۀىىەْ  لبتتىك تۇرضبَ چۇلۇَ خبپب بۇٌۇغۇِذىٓ ئۀططىرەپ گېپىّگە وىرىذۇ

 :دەپ ئوٍٍىغبْ ئىذى
 

ببغمىالردە ن بەخىتىە ئىرىػپ  بۇ ٔىّە گەپ؟ ضىسٔىڭ زادى ضبلبٍغۇڭىس ٍوق غۇٔذالّۇ؟-
  ٔۇرِبي تۇرِۇظ وەچۈرگىڭىس ٍولّۇ؟

 ئببٍىسغب تەضىر لىٍۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ تېخىّۇ چېچىٍغبْ لىَبپەتىە ئۇ گېپىٕىڭ
 وىرۋاٌذى؛

لبٌغبٍٔىمىڭىسٔي  تۈٔۈگۈٔىي ئىػالرٔىڭ وبٌٍىڭىسغب تەضىر لىٍىپ  ئبغىرپ -
تەضىر لىٍّىغبٔذەن  بىراق ئەِذى لبرىطبَ ضىسگە ھەلىمىٌ. بىٍىّەْ،وۆڭٍىڭىسٔي چۈغٕىّەْ

ٍۀە غۇٔذاق ئىػمب  ئەگەر تەضىر لىٍغبْ بوٌطب ئورٔىڭىسدىٓ  تەضىر تۇرۇغٕي،. لىٍىذۇ
ئۈزىڭىس ٍبخػي وۆرگەْ  ٍۇٌۇلمبٔذا  ئىالجىطس ھبٌذا جىّجىت ئوٌتۇرۋاٌّبً  ھىچ بوٌّىطب

غۇٔىڭ ئۈچۈْ تىرىػپ  لىسٔي لوغذاظ ئۈچۈْ بوٌطىّۇ ضبلىَػٕي ئطتىگەْ ، ھىچ بوٌّىطب
 .ببلمبْ بۇالتتىڭىس



. ھەراْ لبٌغبْ  ھبٌذا خبٌىٕۇرغب لبرىذى بۇ گەپٕي ئبڭالپ ئببٍىس ھەَ چۈچىگەْ ھەَ
ٍبخػي وۆرگەْ لىسٔي لوغذاظ ئۈچۈْ  چۈٔىي ببٍب خبٌىٕۇرٔىڭ ھىچ بوٌّىطب ئۈزىڭىس

ئۇ . لبرىتىپ دىگۀٍىىىٕي بىٍگەْ ئىذى تىرىػىپ ببلمبْ بۇالتتىڭىس دېگەْ گېپىٕي ئۈزىگە
بوٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ ئۈزىٕي لوٍذىغبْ  خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىٕىڭ وۆڭٍىٕي ئبٌٍىبۇرۇْ بىٍىپ

گەپٍىرىٕىڭ ئۇٔىڭغب خېٍىال تەضىر لىٍغبٍٔىمي ھېص  خبٌىٕۇر  وىَٕىي.  ٍەر تبپبٌّبً لبٌذى
ئۇٔي ٍۆٌەپ  ببٍب ئبٌذىٓ تەٍَبرٌىتىپ لوٍغبْ چبلٍىك  لىٍىپ دەرھبي ھەروەتىە ئۆتتي ۋە

ئببٍىس  ٍۀە ٍبق دىطە خبٌىٕۇرٔىڭ راضال ئبچچىمٍىٕىپ ئۈزىگە  .ئۇرۇٔذۇلمب ئوٌتۇرغۇزدى
ئۇٔي رۀجىتىپ لۇٍۇغتىٓ ئۀطىرەپ  خبٌىّىطىّۇ ئۇٔىڭ دىگىٕىگە  لبرىّبٍال لۇٍۇغىذىٓ،

ئۇرۇٔذۇلمب ئوٌتۇرغۇزغبٔذىٓ وىَٓ ئۇوۇي لۇتىطىٕي ئېٍىپ ئۇرۇٔذۇلمب  خبٌىٕۇر ئۇٔي. وۆٔذى
. ٍەرگە ئبضتي ۋە ئۇٔي ئىتتىرىپ تەوػۈرتۈظ ئۈچۈْ ضىرتمب ئېٍىپ ِبڭذى بېىىتۋىتىٍىگەْ
بۇٍبْ ئىػىه ٍېٕىذا تۇرۇپ ئۇالرٔىڭ پبرىڭىٕي ئبڭالپ تۇرغبْ ۋە  ٔۇرٔىطب ببٍبتىٓ

ِبلۇي وەٌتۈرۈپ ضىرتمب ئېٍىپ چىممىٕىٕي وۈرۈپ خۇغبٌٍىمىتىٓ ئېغىسىٕي  خبٌىٕۇرٔىڭ ئۇٔي
لبٌذى ۋە  ئببٍىسٔىڭ  خبٌىٕۇرٔي چىٓ وۆڭٍىذىٓ ٍبخػي وۈردىغبٍٔىمىٕي ٍۀە بىر  ٍۇِبٌّبٍال

  .جەزىٍّەغتۈردى لېتىُ
ئببٍىسٔىڭ ئۈتۈْ  ئبرلىذىٓ تەوػۈرتىػٍەر ئبرلىٍىك-ئىىىي ضبئەتٍەرچە ئبرلىّۇ
بوٌۇپ بىر وۈْ  تەوػۈرتۈظ ٔەتىجىطي ئەتە چىمىذىغبْ. تەوػۈرتىػٍىرى ئبٍبغالغتي

ٔەتىجىطىٕي  بوٌّبٍال خبٌىٕۇر تەوػۈرۈظ-تېخي بىر ضبئەت بۇال. ضبلالٍذىغبْ بوٌذى
. بىٍگۈضي وېٍىپ تىتىٍذاپ تۇراٌّبً لبٌذى

تەوػۈرۈظ .  دىگۀذەن ئەتىطي ئەتىگۀذە تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي چىمتي
چۈٔىي . خبٌىٕۇر خۇغبٌٍىمىذىٓ ئېغىسىٕي ٍۇِبٌّبٍال لبٌغبٔذى ٔەتىجىطىٕي وۈرۈپ

ٔەتىجىطىذە  ئببٍىسٔىڭ وېطٍىٕىڭ ضبلبٍّبش ئەِەضٍىىىٕي،  ئوپراضىَە لىٍطب  تەوػۈرۈظ
ضبلىَىپ وېتىذىغبٍٔىمىٕي، بۇ خىً ئوپراضىَۀىڭ   خەتىرىٕىڭ بەن چوڭ  تبِبِەْ

خبٌىٕۇر تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطىٕي ئېٍىپ ٍۈگىرەپ . دىَىٍگەْ ئىذى ئەِەضٍىىي
بۇ چبغذا ئببٍىس ئۇخٍىّىغبْ . وېطەن ٍبتىمىغب وىرىپ وەٌذى   دىگۈدەن  ئببٍىسٔىڭ
ئۇ بىرٔىڭ وىرگەْ ئبٍبق . خىَبي لىٍۋاتمبٔذەن وۈزىٕي ٍۇِۇپ ٍبتبتتي بوٌطىّۇ  بىر ٔەرضىٕي

وۆز ئبٌذىذا خبٌىٕۇر  خۇددى  ٍېڭىال بىر خۇظ خەۋەرٔي . وۈزىٕي ئبچتي تىۋىػىٕي ئبڭالپ
 ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ خىً. ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌەتتە ئۇٔىڭغب لبراپ وۈٌۈِطىرەپ تۇراتتي ئبڭالپ

 لبرىػىذىٓ ھەَ ئۇٔىڭ لۇٌىذا تۇتۋاٌغبْ  دوختۇرٔىڭ دىئبگىٕوز لەغىسىٕي وۈرۈپ بىر
ئبچّىطب  خبٌىٕۇر ئۈزى ببغتب ئېغىس. ٔەرضىٕي ضەزگۀذەن بوٌذىَۇ ٍۀىال جىُ  ئوٌتۇرىۋەردى

 :ئبچتي ئببٍىسٔىڭ ضۇئبي ضورىّبٍذىغبٍٔىمىٕي بىٍگەچىە  ٍۀىال ئۈزى ئبۋاي ئېغىس
ضىس  ٔەتىجىطي وۈتىىٕىّذەن ٍبخػي چىمىپتۇ،. ضىسٔىڭ تەوػۈرۈظ ٔەتىجىڭىس چىمتي -

دەرىجىطىّۇ  بۇ ئوپراضىَۀىڭ لىٍَٕىك. ئوپراضىَۀي لۇبۇي لىٍىطڭىسال ضبلىَىپ وەتىۈدەوطىس
 .چوڭ ئەِەضىەْ

لىٍغبٔذىّۇ  دوختۇرالر  داداِغب ئوپراضىَە لىٍطبق ضبلىَىپ  بۇرۇْ تۇٔجي لېتىُ ئوپراضَە  -
 .ٔەتىجىذە تېخىّۇ ئېغىرٌىػىپ وەتتىُ وىتىذۇ دەپتىىەْ، بىراق



چبغ؟  ضىسٔي ئوپراضىَە لىٍغىٍي ئوْ ٔەچچە ٍىً  بۇ دىگەْ لبٍطي چبغ؟ ھبزىر لبٍطي  -
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ضبلبٍّبش وېطەٌٍەر ضبلىَذىغبْ بۇٌۇپ  بۇ ئوْ ٔەچچە ٍىٍذىٓ بۇٍبْ. بوٌذى
غۇڭب بىس ئۀطىرِەً ئۈِۈتۋار .  تەرەلمىَبتىذا ئىٍگىرٌەظ  بەن زور ِېذىططىٕبٔىڭ.  وەتتي

تەوػۈرۈظ ٔەتىجىڭىسٔي ضەي تۇرۇپ ٍۀە بىر ٔۇضمب وۆپەٍتىپ  تبغبِغب  بۇالٍٍي، ِەْ بۇ
گەرچە ئۇ . ئۇ    غىٕجبڭ تىببي ئؤۋېرضطتىت دوختۇرخبٔىطىذا دوختۇر .ئەۋەتىپ بىرىّەْ
دوختۇرى بوٌطىّۇ ئۇٔىڭغب ئەۋەتطەَ ئۇ   ضىسٔىڭ وېطىٍىڭىسدەن  ٍۈرەن وېطەٌٍىىي

داۋاالٍذىغبْ ِەخطۇش ِۇتەخەضص  خىسِەتذاغٍىرىغب وۆرضىتىپ ببلىذىغبْ  وېطەٌٍەرٔي
تىببي . ئۇالرٔىڭّۇ پىىرى ئوخػبظ بوٌطب ئۇدۇي ئۈرۈِچىگە ببراٍٍي ئەگەر. بوٌذى

دوختۇرخبٔىطي ٔىّىال دىگەْ بىٍەْ  ئبپتۇٔۇَ راٍۇٔىّىس ئىچىذىىي ئەڭ  ئؤۋېرىطتت
 ئوپراضىَۀي غۇ ٍەردە لىٍذۇرضبق. دوختۇرخبٔب،  ٔۇرغۇْ ِۇتەخەضطىٍەر ببر ٍبخػي
 .ٍبخػي

ئىچىذە  ئىٕتبٍىٓ خۇغبي  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ گەپٍىرىگە ئۈٔذىّىگەْ بوٌطىّۇ بىراق
خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىگە  غۇٔچە  ئۇ وېطىٍىٕىڭ ضبلىَىذىغبٍٔىمىذىٓ ئەِەش بەٌىي. بوٌذى

ئبدەٍِەر بىٍەْ ئبرٌىػىپ  وىچىىىذىٓ  وۆپ. وۈٍىٕىػىذىٓ  بەورەن خۇغبي بوٌغبْ ئىذى
ٔىطپەتەْ ئۆز ھېطَبتىٕي غۇ پېتي  وۆّٔىگەْ، لىسالر بىٍەْ پبراڭٍىػىپ ببلّىغبْ ئببٍىسغب

بوٌطۇْ، ئبچچىالٔطۇْ  بۇ خىً  غۇڭب ئۇ خۇغبي. ئىپبدىٍەظ  ئبضبْ ئەِەش ئىذى
خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئۈٔذىّەً  .وەٍپىتبتي چىراٍىذا ئبٔچە ئىپبدىٍٕىپ وەتّەٍتي

ۋە تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطىٕي  ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ تۇِػۇلىٕي ئۇچالپ دوِطىَىپ لوٍذى
چىمىپال  ئببٍىسٔىڭ  ئبچىطغب تىٍفۇْ لىٍىپ ئەھۋإٌي  ئۇ ضىرتمب.  وۆتۈرۈپ ضىرتمب ِبڭذى

خۇغبٌٍىمىذىٓ تىٍفۇٕٔي لوٍّبٍال ٍىغالپ وەتتي ۋە    دېۋىذى ئببٍىسٔىڭ ئبچىطي
خبٌىٕۇر تىٍفۇٕٔي لۇٍۇپ  ئبرلىذىٕال تبغىطىغب .  ئېَتىپ وەتتي لبٍتب رەھّەت-خبٌىٕۇرغب  لبٍتب

 :ئۆتّەٍٍە تىٍفۇٕٔي بىر وىػي ئبٌذى تىٍفۇْ لىٍذى، ھبٍبي
  ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ -
تبغىطي دادىطذىٓ ئىىىي ٍبغال وىچىه .  ئبالٍىۇَ ضوٌتبْ دادا ئەضطبالِۇ -

 .دادا دەپ  ئبتبپ وۈٔۈپ لبٌغبْ ئىذى بوٌغبچمب  تبغىطىٕىّۇ
 تىٍفۇْ ئۇرۇپ لبپطۀغۇ؟ ھە  خبٌىٕۇرِۇ ضەْ،  وۈْ لبٍبلتىٓ چىمتي -
ِەْ ضىسگە گېپىٕي لىٍغبْ  ھە غۇٔذاق ِەْ خبٌىٕۇر  ضوٌتبْ دادا، ، ئبٌذىٕمي لېتىُ -

لبٌغبْ ببال ٍبدىڭىسدىّۇ ؟  ھېٍىمي  ھبِىٍە چۈغۈرۈظ ئۇوۇٌي ضەۋەبىذىٓ  ِېَىپ بۇٌۇپ
ٍوٌالپ بېرەڭ وەضىپذاغٍىرىڭىسغب  ھبزىر  ئۇٔىڭ تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي لۇٌۇِذا، ئۇٔي ضىسگە

ٍۇلىرى بوٌطب ئۈرۈِچىگىال  وۆرضىتىپ ببلطىڭىس، ئۇ ٍەردە ضبلىَىع ٔىطپىتي
 .بېرىپ  داۋاالٔطۇْ دىگەْ

تەوػۈرۈظ ٔەتىجىٍىرىٕي  پوچتىذىٓ ئەۋەتىّەْ دىّەً .  ئىطىّذە ھە ھېٍىمي ببٌىّۇ، -
. دوختۇرٔىڭ  لېػىغب وىرىپ ِىٕىڭ  ئىٍخەت ئبدىرىطىّىغب ئەۋەتتىۈزۈپ بەر ِەضھۇي

 .ِەْ بۇ ٍەرردىٓ  چىمىرۋاٌطبَ بۇٌىذۇ. ئەۋەتطە  ۋالىت ضۈرۈٌۈپ وىتىذۇ پوچتىذىٓ
بىراق  ئۇٌتىرا الزىر ٔۇر . بۇٌذىغبْ ئبِبٌىەْ دېىذى خبٌىٕۇر خۇغبي بۇٌۇپ بۇِۇ -



 .تەوػۈرتىىەْ  ئېىىص ٔىگبرتىۋىٕي ئېٍىىتۇٍٔۇق پوچتىذا ٍوٌٍغىٍي بوٌّبش ئبپىراتىذا
ِەضھۇي دوختۇر ِبڭب   ووِپىَۇتۇرى ئىچىذىىي .  ئەخىّەق، بوٌّبٍذىغبْ ٍېرى ٍوق -

ِىٕىڭ دوختۇرٌۇلۇِٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبْ . ٔۇضمىطىٕي ئەۋەتىپ بەرضىال بۇٌىذۇ ئەضٍي
 .ئېىىص ٔىگبرتىۋىٕي ئولۇٍذىغبْ،چىمىرىذىغبْ ئبپىراتالر ِۀذىّۇ ببر .ئوخػىّبِطەْ

. غۇٔذالّۇ ٍب دېىذى خبٌىٕۇر ئەروىٍگۀذەن وۈٌۈپ ھە راضىت -
ِەْ ھبزىرال ضىسگە ٍوٌالپ . ئبدىرىطڭىسٔي ئەۋەتىپ بىرىڭ ئەِىطە  تىٍفۇٔۇِغب  ئىٍخەت

 .بىرەً
ضەي تۇرۇپ ئوپراضىَەگە . ئەِىطە ِەْ تىٍفۇٕٔي لوٍذۇَ ھە   .بۇٌىذۇ -

 .ٔەتىجىطىٕي ضەي تۇرۇپ ئوپراضىَەدىٓ چمىپ ئبٔذىٓ چىمىرۋاالً وېطەٌٍىه.  وىرىّەْ
. ، ئوپراضىَەگە تەٍَبرٌىك لىٍىۋىرىڭ.ضىسٔي گەپىە تۇتّبً بۇٌىذۇ ئەِىطە -

 خۇداٍىّغب  ئبِبٔەت
 .خۇداٍىّغب ئبِبٔەت -

ئىٍخەت ئبدىرضىىٕي  خبٌىٕۇر تىٍفۇٕٔي لۇٍۇپ ِىٕۇت ئۆتّەٍال  تبغىطي ٍوٌٍىغبْ
. ئەھۋإٌي ئېََتتي تبپػۇرۋاٌذى ۋە  ِەضھۇي دوىتۇرٔىڭ ئىػخبٔىطىغب وىرىپ ئۇٔىڭغب

تەٌىۋى بۇٍىچە  ببرٌىك  ِەضھۇي دوختۇرِۇ   لىٍچە ۋالىت  ضەرەپ لىٍّبٍال خبٌىٕۇرٔىڭ
  .ٍوٌٍىۋەتتي تەوػۈرۈظ ٔەتىجىٍىرىٕي ئۇٔىڭ تبغىىطىٕىڭ ئېٍخەت ئبدىرىطغب

دوختۇرٔىڭ  جبۋابىذىٕال  گەرچە تبغىطىذىٓ خەۋەر وەٌّىگەْ بوٌطىّۇ بىراق ِەضھۇي
ٔۇرٔىطب . وەتّىذى ئبٌەِچە خۇغبٌالٔغبْ خبٌىٕۇرٔىڭ چېھرىىذىٓ وەچىىچە تەبەضطۇَ

 خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىذىّٕۇ بەن خۇغبي بۇٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي وۈرۈپ
  ٌەرگە ٍېمىٓ ئۇٔىڭ تبغىطىذىٓ تىٍفۇ6ْدىگۀذەن وەچ ضبئەت .  ئىچىذە  وۈٌۈپ   لوٍذى

 خبٌىٕۇر  تبغىطىذىٓ وەٌگەْ تىٍفۇٕٔي وۈرۈپ  ئبٌذىراغٍىك بىٍەْ.  وەٌذى
 :تىٍفۇٕٔي  ئبٌذى

 ضوٌتبْ دادا لبٔذاق بوٌذى ؟ -
خبٌىٕۇر تبغىطذىٓ ئەھۋاٌّۇ . وەتىىٕىٕي دېىذى تبغىطي وۈٌۈپ ِب ببٌىٕىڭ ئبٌذىراپ  -

ئببٍىسٔىڭ ئىػىٕي ضوراپ وەتىۀٍىىىٕي ئوٍالپ ضبي خىجىً بۇٌۇپ  ضورىّبً ئۇدۇٌال
 :تىٍفۇْ تۇضب دەپ ئوٍالپ تبغىطىٕي تىسراق دەپ بىرىػىە ئبٌذىراتتي لبٌذىَۇ غۇٔذالتّۇ بۇ

 خىسِەتذىػىّغب وۆرضىتىپ ببلتىُ، ئۇٔىڭ دىَىػىچە بۇ  لىٍَٕىك دەرەجىطي ٍوق -
 ئوپراضىَەوەْ،  ھبزىرغىچە بۇ خىً وېطەٌذىٓ خېٍي جىمىٕي ئوپراضىَە لىٍىپ

ئبٌّىغبٔذا،  ببغمىٍىرى  بېمىپتۇ،  ئىچىذە بىر ئىىىي بىّبر ضەٌٍىّبزا بوٌّىغبٕٔي ھېطبپمب
لۇٌي بىٍەْ تەوػۈرۈو بېمىپ  غۇٔذالتىّۇ ئۇ  ئۇ ٍىگىتٕىڭ  ئۆز. ئبضبضەْ ضبلىَىپ چىمىپتۇ

ٍەرٌىه دوختۇرخبٔىالر بىٍەْ بۇ  چۈٔىي. ئبٔذىٓ  ھەلىمي بىر ٔىّە دەٍذىغبٍٔىمىٕي دېىذى
ِۇِىىٓ، بۇرۇّٔۇ بۇٔذاق ئەھۋاٌالر  ٍەردىىي تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي ئوخػىّبً لېٍىػىّۇ

ٔەتىجىطي خبتب چىمىپ لېٍىپ  ٍەرٌىه دوختۇرخبٔىالردىىي تەوػۈرۈظ.  وۈرۈٌگەْ
بەزى بىّبرالر ئۇ ٍەردە تەوػۈرتۈپ .  جىك بىّبرالرغب ئبۋارچىٍىك تۇغذۇرۇپ بەرگەْ ئەھۋاي
تەوػۈرضە ضبق چىمىپ وېٍىپ وەتىۈچە  وېطەي چىمىپ بۇ ٍەرگە ئۀطىرەپ ٍېتىپ وىٍىپ



 .بىر ِۇٔچە چىمىپ تبرتىۋاٌىذۇ
ئۇٔذالتب ِەْ ئۇالرغب دەپ ببلبً، ِۇِىىٓ بوٌطب . دېىذى خبٌىٕۇر  جبۋابەْ ئۇغۇ غۇٔذاق -

 .ئۈرۈِچىگىال ببرضۇْ ئۇالر
ھبزىر  دوختۇرخبٔىالردا . ئىسدىطۇْ بۇٌىذۇ،  تىٍفۇْ ٔۇِۇرۇِٕي ئۇالرغب بەر، وېٍىپال ِىٕي -

لبٌطب  وبرۋات ئبالٌّبً ئۇزۇْ ضبلالپ  وېطەٌٍەر بەن وۆپ،  ببٌٕىطتب ٍېتىع  توغرا وېٍىپ
 .بېرىّەْ ِەْ ئۇالرغب وبرۋات ھەي لىٍىپ. وىتىػي ِۇِىىٓ

 .بۇٌۇپ رەھّەْ ضىسگە ضوٌتبْ دادا دېذى خبٌىٕۇر خۇغبي -
 .ئۇٔذالتب  تىٍفۇٕٔي لوٍذۇَ، ئىع بوٌطب ٍۀە  تىٍفۇْ لىالضەْ-

 .خۇداٍىّغب ئبِبٔەت. بۇٌىذۇ  ضوٌتبْ دادا، ئەِىطە ئىػىڭىسٔي لىٍىۋېرىڭ -
 .ئبِبٔەت خۇداٍّغب-

خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي بىٍەْ تىٍفۇٔذا لىٍىػمبْ پبرىڭىٕي ئبڭالپ ٔۇرٔىطب ئۇٔىڭ 
 :تۇتۇپ  تۇرۇپ رەھّەت ئېَتىپ وەتتي لۇٌىٕي

ئۇٔي دوختۇرخبٔىذا . لبٔذالّۇ لىالر ئىذىُ رەھّەت ضىسگە ضىڭٍىُ، ضىس بوٌّىغبْ بوٌطىڭىس-
 .وەٌتۈردىڭىس ئوِۇَِۈزٌۈن تەوػۈرتىػىىّۇ ضىس ِبلۇي

ئبٌالھ غىپبٌىك بىرىپ  تۈزۈت لىٍّبڭ  ئبچب، ِەْ تېخي  ھىچٕىّە لىٍىپ بىرەٌّىذىُ،  -      
 .ئۇ ضبلىَىپ وەتطىال غۇٔىڭ ئۈزى ٍىتەرٌىه

 .ئۈرۈِچىگە بېرىػمب ئۇٔبرِۇ ؟ دېىذى  ٔۇرٔىطب  ضەي ئىىىىٍىٕىع بىٍەْ بىراق ئۇ -     
چۇلۇَ ئۇٔبٍذۇ، ئۇ بىر ٔىّە دىّىگەْ بىٍەْ ئەِىٍەتتە ضبلىَىع  -       

وۈچٍۈن، پەلەت بۇرۇٔمي ئىػالرٔىڭ تەضىرىذىٓ تېخي  لۇتۇٌۇپ  ئبرزۇضي  ھەِّىذىٓ
  لىٍۋاتىذۇ، بۇالٌّىغبچمب  ِۇغۇٔذاق

بېرىػمىّۇ  تەوػۈرۈغٕي لۇبۇي لىٍىػىغب ضىس ِبلۇي وەٌتۈردىڭىس، ئۈرۈِچىگە -     
 .چۇلۇَ  ِبلۇي وەٌتۈرەٌەٍطىس

خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ ٍبتبلمب لبراپ .. لېٕي ِەْ ئۇٔىڭ بىٍەْ پبراڭٍىػىپ وۈرەً -  
وەٌگۀذە  ئببٍىس  ٍبضتۇلمب ٍۆٌۀگىٕىچە بىر ٔىّىٍەرٔي خىَبي  ئۇ ٍبتبق ئبٌذىغب. ِبڭذى

خبٌىٕۇرٔىڭ وىرىپ وەٌگىٕىٕي وۈرۈپ دەرھبي ئۈزىٕي ئوڭػبپ  ئۇ. لىٍىپ ئوٌتۇراتتي
خبٌىٕۇر  ئۇٔىڭ ئبٌذىغب وىٍىپ  ئۇرۇٔذۇلٕي وبرۋاتمب ٍېمىٓ ضۈردى ۋە  .ئۇٔىڭغب لبرىذى
ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ   ئۈزىگە بىر ٔىّە دىّەوچي . وېٍىپ ئوٌتۇردى ئۇٔىڭ ئبٌذىغب

دىگۀذەن خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ ئبٌذىذا . لىٍىپ ضەي جىذدىٍَىػىپ لبٌذى بۇٌۋاتمبٍٔىمىٕي  ھېص
 :وىَىٓ  گەپ ببغٍىذى ئوٌتۇرغبٔذىٓ

تەوػۈرۈظ ٔەتىجٍىرىڭىسٔي وۈرۈپ    ببٍب تبغبَ بىٍەْ پبراڭالغتىُ، ئۇ ضىسٔىڭ  -      
ئۈزىڭىسِۇ بىٍىطىس ئۈرۈِچي . لىٍذى ضىسٔىڭ  ئۈرۈِچىگە وېٍىپ داۋاٌىٕىػىڭىسٔي تەغەببۇش

غەھەر، غۇٔىڭ  چۇغٍۇق  ئبپتۇٔۇَ راٍۇٔىّىس ئىچىذىىي ئەڭ تەرەلمي لىٍغبْ
ئوپراضىَۀي ئۇ ٍەردە . ٍۇلىرى دوختۇرخبٔىٍىرىٕىڭ داۋاالظ تېخىٕىىىطىّۇ بۇ ٍەردىٓ وۆپ

ئبچىڭىسِۇ، ِۀّۇ ھەَ ضىسٔىڭ . بۇٌىذۇ لىٍطب  تەٌتۈوۈظ ضبلىَىع ٔىطپىتي تېخىّۇ ٍۇلىرى
 .لىٍىّىس ئۈرۈِچىگە بېرىپ داۋاٌىٕىػىڭىسٔي  ئۈِۈت



 .بۇٌىذۇ، ئۈرۈِچىگە بېرپ داۋاٌىٕبً-     
لۇغۇٌّبٍذۇ، لۇغۇٌّبً لبٌطب  بىر ِەٍذاْ  ئىذىَۋى خىسِەت  ئببٍىسغب دىطەَ  چۇلۇَ

وۈرۈپ لوٍغبْ خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ھېچ  ئىػٍەٍّەْ دەپ   تەٍَبرٌىك
ئببٍىس . لۇٌىمىغب ئىػۀّىگۀذەن ئببٍىسغب لبرىذى ئىىىىٍۀّەٍال  لۇغۇٌغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ  ئۆز

 .ئوٌتۇراتتي چىرإٍي  ئۆزگەرتىّەً ببٍبِمىذەوال
خبٌىٕۇر   خۇغبٌٍىممىٕي  ھەجەپ تىسال لۇغۇٌۇپ وەتتىڭسٍب، ئبدەِٕي ئۀطىرتىپ دېىذى -    

 ئىچىگە ٍۇغۇراٌّىغبْ ھبٌذا ئۇٔىڭغب چبلچبق لىٍىپ
 ھەِّەٍٍەْ ِىٕي دەپ پبٍپېتەن بۇٌۋاتطب لۇغۇٌّبضٍىممب ضەۋەپ ببرِۇ، بۇ -     

 لېتىُ  تەۋەوىۈي لىٍىپ  داۋاٌىٕىػٕي لۇبۇي لىٍىپ ببلبً،  گەرچە چوڭ ئۈِۈت وۈتۈپ
 ئوپراضىَەدىٓ.  وەتّىطەِّۇ بىراق بۇ  لبرارىُ  بىٍەْ ئبچبَ خۇغبي بۇٌذىغبْ ئىػىەْ
 ئىػمىٍىپ ببغمىٕي. وىَٓ ضبلىَبٌّىغبْ تەلذىردىّۇ بۇٔىڭذىٓ بەن ئېغىرٌىػىپ وەتّەٍّەْ

  .ئبٌالھمب تبپػۇردۇَ،، ضەٌٍىّبزا ضبلىَػتىّٕۇ چوڭ تبِبٍىُ ٍوق
. ئوٍٍىغبْ بوٌطىڭىسال ٍبخػىغۇ دېذى خبٌىٕۇر ضەي ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌذا ِۇغۇٔذاق -   

دەپ  ِۇغۇٔذاق لىٍۋاتمبٔذىٓ وىَٓ، ضىس ببغمىالٔرى ئوٍٍىّىطىڭىسِۇ  ھەِّىّىس ضىسٔي
ٍۀە تبغبِٕىڭ دىَىػىچە  ھبزىر لي . بوٌطىڭىسِۇ ئوٍالپ  لۇٍىػىڭىس وېرەن ئبچىڭىسٔي
غۇڭب ضىس  چوڭ  .تەرەلمىَبتىذا وېطىٍىڭىسٔي  ضبلبٍتىع چوڭ ِەضىٍە  ئەِەضىەْ  ِېذىططىٕب

 خبٌىٕۇرٔىڭ  بۇ گېپىگە لبرىتب  ئببٍىس بىر ٔىّە.بىٍەْ داۋاالٔطىڭىس بۇٌىذۇ ئىػۀىچ
 .ئىذى خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ھېچ لبرغىٍىمطىسال  لۇغۇٌغبٍٔىمىذىٓ  خۇغبي.  دېّىذى

وىَٕال ٍوٌغب  غۇٔذاق لىٍىپ ئببٍىس ئۈرۈِچىگە بېرىپ داۋاٌىٕذىغبْ ، ئىىىي وۈٔذىٓ     
ئببٍىس  دوختۇرخبٔىذىٓ چىمىپ  .چىمىذىغبْ ، ئببٍىس بىٍەْ ٔۇرٔىطب بىٍەْ ببردىغبْ بوٌذى

چىمّىذى،  وىتبپخبٔىغىّۇ، دەرٍب  ئۈرۈِچىگە  ِبڭغۇچە بوٌغبْ ئبرٌىمتب ئۆٍذىٓ ضىرتمب
ئوپراضىَە لۇغۇٌغبْ بوٌطىّۇ بىراق  وۆڭٍىذە  گەرچە ئۇ داۋاٌىٕىػمب،. بۇٍىغىّۇ ببرِىىذى

ئوڭۇغطىسٌىك، ئوپراضىَەدىٓ وىَىٓ تېخىّۇ  وىچىه ۋالتىذىىي. ئۀطىرەظ چوڭ ئىذى
. ئۀطىرەظ، لورلۇٔۇغٕي ضېٍىپ لوٍغبْ ئىذى ئېغىرٌىػىپ وېتىػي ئۇٔىڭ وۆڭٍىگە ببغمىچە

وېتىطىس دەپ ئىػۀچي ىبٍەْ ئېَىتمبْ ضۈزى  غۇڭب  خبٌىٕۇرٔىڭ ئۇٔىڭغب چۇلۇَ ضبلىَىپ
ئەگەر ئوپراضىَەدىٓ چىمىپ ھبزىرلي ھبٌىذىّٕۇ  ئۇ.  ئۇٔىڭ ئۀطىرىػٕي ٍوق لىالٌّىذى

بۇٔذاق بوٌغبٔذا . بۇٌۇپ لېٍىػىذىٓ ئۀطىرەٍتي بەورەن ئېغىرٌىػىپ وىتىپ  پۈتۈْ ِېَىپ
وىچه بوٌغبْ بوٌطىغۇ  ئبچىٍىرى لبرىطىّۇ  ِەٍٍي  .ئۇ ئبچىٍىرىغب ٍۈن بۇٌۇپ لبالتتي

ٍىگىت بۇٌۇپ لبٌغبْ ئىذى،  ئبچىٍىرىٕي وۈٍۈٔۈپ  بىراق ئۇ ھبزىر چوپچوڭال  بىر. ئىذى
ئۆز ئبچىطي دىگەْ تەلذىردىّۇ  ٍۀىال بەزى  لبرىذى دىگەْ تەلذىردىّۇ ، ئۇالرٔي

ھېٍىّۇ ئۇٔىڭ ٍېسٔىطي بۇٌۇپ لبپتۇ بەزى  ھبزىر.  ئىػالردا  بىئەپ بۇٌۇپ لبالتتي
ٍېسٔىطىٕي ئۈزىگە ھەر لبٔچە ئبِراق ،  بىراق. ئىػالرٔي  غۇ ٍېسٔىطي ٍبردەَ لىالتتي

ئەگەر ھبزىرلىذىّٕۇ بەن ئېغىرٌىػىپ  .وۈٍىٕىذۇ دىگۀذىّۇ ئۇٔىڭ چېىي بۇٌىذۇدە
ئۇ چبغذا ٍېسٔىطىّۇ بىرئبً لبرار،ئىىىي  ئوٌتۇرىػىّۇ لىَٕغب توختبٍذىغبْ ئىع بۇٌۇپ لبٌطب

ئبخىرىذا  ئېىغرچٍىك ھېص لىٍّبضّۇ؟  زىرىىىع،  بېمىپ-ئبً لبرار، ئبچىٍىرىّۇ بېمىپ 



ئوٍٍىغبدا بەدىٕىگە تىترەن ئوٌىػىپ، لورلۇٔۇظ  بىسراٌىك ھېص لىٍّبضّۇ؟ ئۇ ِۇغۇالرٔي
  .ئۇرۇٔطىس  ئەِەش ئىذى دىّىطّۇ  ئۇٔىڭ  ئۀطىرغي.وىرۋاالتتي

ٔەچچە وۈْ ئىچىذىال ئۈرۈِچىگە  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ دوختۇخبٔىذىٓ چىممبٍٔىمىٕي ۋە   
ھەَ خۇغبي بوٌذى ھەَ  بىر خىً  ِبڭىذىغبٍٔىمي  ٔۇرٔىطبدىٓ  تىٍفۇْ ئبرلىٍىك ئبڭالپ

ئببٍىسغب لبرىغبْ ِۇغۇ بىر ٔەچچە وۈٔذىٓ  ئۇ.  لىَبٌّبضٍىك ھېطَبدى  لەٌبىٕي چۇٌغىۋاٌذى
ھېٍىمي چبغذا ئبپىطي . ئوٍٍىٕىػمب ببغٍىغبْ ئىذى بۇٍبْ  ئۈزى بىٍەْ ئببٍىس توغىرضىذا

لىٍغبٔذا ببغمب ٍىگىتٍەرٔي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ  ئببٍىسٔي  تىٍفۇْ لىٍىپ توٍٕىڭ گېپىٕي
وۈٔذە ئۇ تۇ توغۇرٌۇق ئوٍالٍذىغبْ بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمي ھېص  ئوٍالپ، ھبزىر بوٌطب

ھەلىمەتەْ ئببٍىسٔي ٍبخػي وۈردىغبٍٔىمٕي ئۈزىّۇ ئېتراپ  لىٍىپ  ضۈبىٕۇر دىگۀذەن
ئۇ . بىراق ئۇٔىڭ  ئىىىىٍۀذۈرۈپ لۇٍۋاتمبْ  ِەضىٍە ببر ئىذى.  ئىذى لىٍىػمب ببغٍىغبْ

ئۇ ئببٍىسٔىڭ ِېَىپٍىمىٕي چوڭ ِەضىٍە دەپ لبراپ . ئببٍىسٔىڭ ِېَىپٍىمي ئىذى بوٌطىّۇ
. ھەَ بۇرۇٔذىٓ ئببٍىسٔىڭ ھبِبْ بىر وۈٔي ضبلىَىپ وىتىذىغبٍٔىمغب چىڭ پۈتەتتي وەتّەٍتي

 ئۇالرٔىڭ لۇغۇٌّبضٍىمي تۇرغبٔال گەپ ئىذىئ. ئبٔىطىص بىر ِەضىٍە ئىذى-ئۇٔىڭ  ئبتب بىراق
ئۇالرغب  ئبٔىطىٕي گېپىٕي ٍىرِبٍذىغبْ خبٌىٕۇرِۇ  بىر ئوغۇي ببٌىٕي دەپ-ئەزەٌذىٓ ئبتب

 غۇڭب ئۇ ھەِّىذىٓ بەورەن ئببٍىسٔىڭ  تىسرەن.  لبرغي چىمىػمب وۈزى ٍەتّەٍتي
ئبٌذىذا  ئبٔىطٕىڭ-چۈٔىي ئببٍىس ضبلبٍغبٔذىال  ئبٔذىٓ ئۇ ئبتب. ضبلىَىػٕي  ئۈِۈت لىالتتي

خىسِىتي بوٌطۇْ  ئۇٔىڭ.  ھىچٕىّىذىٓ ئۀطىرەپ ٍۈرِەً ئۇدۇٌال ئۇٔىڭ گىپىٕي دىَەٌەٍتي
-ئبتب.  ئىذى بوٌّىطۇْ بۇ چوڭ ِەضىٍە ئەِەش-بوٌّىطۇْ، پۇٌۇ بوٌطۇْ -

 ئبٔىطىّۇ   وۈٍئوغۇي بوٌغۇچىٕىڭ خىسِىتي، ِبي دۇَٔبضىذىٓ بەورەن ئۇٔىڭ
 .ِىجەزىگە  بەورەن لبراٍذىغبٔالردىٓ بوٌغبچمب   بۇ جەھەتتە چوڭ ِەضىٍە ٍوق ئىذى

 ئۇٔىڭ. چۈٔىي خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ  ٔبھبٍتي ئبلىۆڭۈي ٍبخػي ببال ئىىۀٍىىىٕي بىٍەتتي
ئۇڭب ئۇ  .ضبلىَىپال وەتطە ئۆز وۈچىگە تبٍٕىپ خېٍي ئىػالرٔي لىالالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەتتي

 ئببٍىس بىٍەْ بوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ  بىر ببغمب چىمىع چىمّبضٍىمىٕي پۈتۈٍٔەً
 ئەگەر ئۇ ضبلبٍطب وۆڭٍىذىىىذەن. ضبلبٍّبضٍىمىغب ببغالپ لوٍغبْ ئىذى-ئۇٔىڭ  ضبلىَع

 ئىع بۇٌىذۇ، ئەگەر ضبلبٍّبً لبٌطب  ئۇ ئىىىىطٕىڭ ئىػي بىر ببغمب چىمّبً
ئۇٔىڭ . ِەٍٍي  ئىذى خبٌىٕۇرغۇ  ٔبۋادا   ئببٍىس بۇ پبت ٍېمىٕذا ضبلبٍّبً لبٌطىّۇ.  لبالتتي

ضبلىٍىطىّۇ ضبلٍىَبالٍتي،  ھبٌىذىٓ خەۋەر ئبالالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەتتي، ٍۀە ٔەچچە ٍىً
وىرىپ  بىر ببغمب چىمّبً لېٍىػىذىٓ  ئبٔىطي ئبرىغب-بىراق ۋالتي وەٌگۀذە ٍۀىال غۇ ئبتب

بوٌطب  ئۈزىغۇ ئەِذى  خبٌىّىطّۇ ببغمب ئبدەَ  ئەگەر  راضال غۇٔذاق بۇٌذىغبْ. ئۀطىرەٍتي
ئببٍىس لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ئۇ ِۇغۇالرٔي  بىٍەْ تۇرِۇظ لۇرار، بىراق ئۇ چبغذا

غۇڭب خبٌىٕۇرغب ھبزىرلي بىردىٓ بىر  .ئوٍٍىغبٔذا   ٔېرۋىطي چىڭمىٍىپ ئبغرىپ وىتەتتي
  .ئۈِۈت ئببٍىسٔىڭ ضبلىَىػي ئىذى

پوٍىسدا ئۇزۇْ ِېڭىپ لىَٕىٍىپ .  ئببٍىسٔىڭ ِبڭىذىغبْ وۈٔىّۇ وېٍىپ لبٌذى ِبٔب      
ِباغىٕب وەچ ضبئەت تۆتٕىڭ . ئۈچۈْ ئۇالر ِبغٕىذا ِبڭىذىغبْ بوٌغبْ ئىذى لبٌّبضٍىك
بۇٌۇپ   ئببٍىس،خبٌىٕۇر، ٔۇرٔىطب ٍۀە ئۇٔىڭ ٍوٌذىػي ئەورەَ   تۆتەٍٍەْ  ِبغىٕىطي



تبلىالرٔي ۋە ئببٍىسٔىڭ چبلٍىك -ئەورەَ ٔۇرٔىطبٔىڭ لۇٌىذىىي ٍۈن. ئىذى چىممبْ
ِبغىٕىٕىڭ وەٍٕىگە ضېٍۋىتىپ وەٌگگٕذىٓ وىَٓ ئۇالر وۈتۈظ زاٌىغب وىرىپ  ئۇرۇٔذۇلىٕي

 :ئوٌتۇرۇغتي ئۇرۇْ ضبلالپ
ٍەردە وىّىه  ئۇٔتۇپ لبٌغبْ ٔەرضىٍەر ٍولتۇ ھە؟ ٍوٌذا ببرغۇچە  ٔەچچە -          

 :ئەورەَ تەوػۈردىغبْ ئىع ببر، وىٍّىىٕي ئېٍۋاٌغبٔطىٍەر دېىذى
ضوِىبِذا خبتىجەَ  ھە ،ئېٍۋاٌذۇق  ئببٍىس بىٍەْ ئىىىىّىسٔىڭ ھەِّىطي ِىٕىڭ -          

 .بۇٌۇڭ
ئەضٍي . لبٌطب ِەْ ضېٍىپ بىرىّەْ پۇي وەٍِەپ.. بېرپال تىٍغۇْ لىٍۋېتىڭ  ئەِىطە -       

بىراق . ئىػٍىرىغب ضىس ٍبردەَ لىالٌّبٍطىس ئۇٔىڭ بەزى.  ِەْ بىٍٍە ببرضبَ ٍبخػي بۇالتتي
داۋاٍِىك ضوراپ ببلىّەْ رۇخطەت  ِەْ ٍۀە. ئىذارىذىٓ ِبڭب رۇخطەت بەرِىذى

 .ضورىَبٌىطبِال ئبرلبڭالردىٓ ببرىّەْ
ضىس . خېٍي جىك  پۇي ئېٍۋاٌذىّغۇ، ِىٕىڭىچە ِۇغۇ پۇي ٍىتىپ ئبغىذۇ. بۇٌىذۇ -       

ِەْ ئەوىطىچە ضىسدىٓ ئۀطىرەپ .  ئۀطىرِەً  خىسِىتىڭىسٔي لىٍىۋىرىڭ بىسدىٓ
ئەزەٌذىٓ تبِبق ٍىَػىە ئبٌذىرِبٍطىس، ئەِذى ضىسگە تبِبق ئىتىپ بىردىغبْ   . لبٌذىُ
 .ٍوق  ِەْ وەٌگۈچە جبپب تبرتىذىغبْ بوٌذىڭىس ئبدەَ
ِەْ وىچىه ببال بوٌّىطبَ، ئۈزەَ لىالٌّىطبَ ضىرتمب  ٔەدىىي  گەپٕي لىٍذىىۀطىس، -    

بۇٌۇپ ضىس وەٌگۈچە ئۇرۇلالپ وەتّەٍّەْ دېىذى  خبتىرجىُ. چىمىپ ٍەپ تۇرِبِذىُ
 چۇلۇَ ٍبخػي  لبراڭ جۇِۇ بىراق ئببٍىسغب.  ئەورەَ  چبلچبق لىٍىپ

ضىسٔىڭ ئەِەش، ببغمىالر ئبڭٍىطب  ھەجەپ دەپ وەتتىڭىسغۇ، بۇ ِىٕىڭ ئۇوبَ  جۇِۇ -       
 .گېپىڭىسدىٓ ضىسٔىڭ ئۇوىڭىس ئوخػبٍذۇ دەپال لبٌىذۇ  بۇ

ئەورەَ غۇٔذاق دىگەچ  .ِەٍٍغۇ، دىّىطىّۇ ِىٕىڭ ئۇوبَ بۇ، غۇٔذالّۇ  ئببٍىس -        
ئۇٔىڭ بېػىٕي ضىالپ  خۇددى  ئببٍىسدىٕىڭ  خېٍىال چوڭ ئبدەِذەن  ِېھىرببٍٔىك بىٍەْ

ئەورەَ ضبئىتىگە  .ئۇالرٔىڭ گېپىگە ئببٍىس وۈٌۈپ لۇٍۇپ جبۋاپ لبٍتۇرِىذى. لوٍذى
 :  لبراپ

لبپتۇ، جۈرۈڭال ضىٍەرٔي ئبپتۇبطٕىڭ  ۋوً، بىردەِال  ِبڭىذىغبْ ۋالتىڭال بۇٌۇپ -         
دىگەچ ئببٍىسٔي ھبپبظ  ئۇ غۇٔذاق. ئىچىگە تىمۋېتىپال ئبٔذىٓ لبٍتبً

بىٍەْ   خبٌىٕۇر ئۇالرٔىڭ  ٔۇرٔىطب. لىٍىپ  ئبپتۇبۇضٕىڭ  ببر تەرەپىە لبراپ  ِبڭذى
 :وەٍٕىذىٓ ئەگىػپ  ِبڭذى

 ئۈزىّۇ وچىىىىذە دادىطي ٍوق.  ھېٍىّۇ  ئۇٔىڭغب  ئۆز ئىٕىطذەوال وۈٍۈٔىذۇ ئەورەَ -        
 ٍىتىّچىٍىىتە چوڭ بوٌغبْ غۇڭب ئببٍىسدىٓ  ٔەچچە ٍبغال چوڭ بوٌغبْ

 ئۇ ئببٍىسٔىڭ ھەَ دادىطي، ھەَ ئبوىطي ھەَ بىردىٓ بىر. بىٍەْ  ئۇٔىڭ  دادىطذەوال 
 ببغمب ھەدىٍىرىّىٕىڭ  ٍوٌذىػي ئۇٔىڭغب تبزا ٍبخػي ِۇئبِىٍە. ضىردىػي بۇٌۇپ لبٌذى

ِەْ  ھېٍىّۇ ئەورەَ بۇٌۇپ لبپتىىەْ، بوٌّطب. لىٍّبٍذۇ،غۇڭب ئۇ ِىٕىڭىىذە تۇرۇغمب ئبِراق
بىٍەْ  ئۇ  چۈٔىي ِەْ  ئۇٔىڭ ئبچىطي بىٍەْ. ئۈزەَ ٍبٌغۇز ئۇٔىڭغب لبراپ بۇالٌّبٍتىُ

. بوٌّبٍذىىەْ بەزى ئىػالردا ٍۀىال ئەر وىػي بوٌّىطب. ئوغۇي ببال، ِەْ لىس ببال 



دەپ  داداَ بىٍەْ "ئبٍرىّبپتۇ وۈزىذىٓ ئبرىغبٕٔي ھبضطىذىٓ"خۇدإٍّىڭّۇ وۈزى ببروەْ
ئۇ ئەگەر . ئبوب  لىٍىپ ئەۋەتتي ئبوبَ  تۈگەپ وەتىەْ بىٍەْ ئەورەِذەن بىرضىٕي ئۇٔىڭغب

بوٌطب ٍبوي ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍّىطىّۇ  ِبڭب ٍبخػي ِّۇئبِىٍە لىٍىپ ئببٍىسغب لبرىّىغبْ
غۇڭب . ئببٍىسٔي بېمىع ِەجبۇرٍىتي ئەضال ٍوق چۈٔىي ئۇٔىڭ. ِەْ ھىچٕىّە دىَەٌّەٍتىُ

 .ِەْ ئۇٔىڭذىٓ بەن ِىٕٕەتتبر
 ئەورەَ ئبوبَ.ِەْ لبرىطبِّۇ غۇٔذالىەْ دېذى خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ گېپىٕي تەضتىمالپ -     

 ئببٍىسغب بەن وۈٍىٕىذىىەْ، ئۆز لېرىٕىذىػي بوٌطىّۇ ئۇٔذاق لىالالغي
 .بىٍّەٍذىغبٔالر بوٌطب چۇلۇَ ئۇٔي ئبوىطي ضىسٔي ٍەڭگىطي دەپ لبٌغۇدەن.ٔبتبٍىٓ

 غۇ ئبرٌىمتب ئەورەَ  ئببٍىسٔي.   خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ گېپىذىٓ  ھەر ئىىىىطي وۈٌۈغۈپ وەتتي
 ئەضٍي خبٌىٕۇرٔىڭ. ِبغىٕغب ئىچىگە ئەوىرىپ ئورٔىغب ٍبتمۇزۇپ لۇٍۇپ ٍېٕىپ چۈغتي

 ئببٍىسٔي ئۇزىتىپ لوٍغبچ ئۇٔي رىغبەتٍۀذۈردىغبْ ئىىىي ئېغىس گەپ لىٍىپ لوٍغۇضي،
 بىراق  ئەورەَ بىٍەْ  ٔۇرٔىطب بوٌغبچمب ئۇالرغب. ئۇٔي ئۇزۇٔراق وۆرۋاٌغۇضي ببر ئىذى

  .گەپٍەغىۈدەەن پۇرضەت چىمّىغبْ ئىذى
ٍۇٌۇچىالر ئبٌٍىبۇرۇْ ئۇرۇٍٔىػىپ بوپتۇ دېىذى  ئۇٔذاق بوٌطب ضىسِۇ چىمىڭ، ببغمب -       

 .چۈغۈپال ئەورەَ ِبغٕذىىٓ
خوظ ئەورەَ  .بۇٌىذۇ ئەِىطە، ِۀّۇ چىمىپ وىتەً، ھەر ئىىىىٍىڭالرغب خوظ  -      

غۇٔذاق دەپ  ئۇ.ضىسگىّۇ خوظ خبٌىٕۇر، وەٌگۀذە وۈرۈغەِىس.  ،تبِبلٕي ۋالتىذا ٍەڭ
ِىٕۇت  دىگۀذەن  ٔۇرٔىطب ِبغىٕىغب چمىپ  بەظ. خوغٍىػىپ ِبغىٕىغب چىمىپ وەتتي

خبٌىٕۇر  .ئۆتّەٍال ِبغىٕب ئورٔىذىٓ لوزغىٍىپ بىىىەتٕىڭ چىمىع ئىػىىىگە لبراپ  ِبڭذى
غۇٔچب لبرىغبْ  ئبخىرلي لېتىُ ئببٍىسٔي وۈرۋېٍىع ئۈچۈْ  ِبغىٕب ئىچىگە  بوٍٕىٕي ضۇزۇپ

لبراِتۇي  بوٌغبچمب  ِبغىٕىٕىڭ دېرىسىطىٕىڭ ئەٍٕەوٍىرى.  بوٌطىّّۇ ئببٍىسٔي وۈرەٌّىذى
لبٍططي ئۇرۇٔذا  خبٌىٕۇر ھەتتب ئببٍىسٔىڭ. ئىچىذوي ئبدەٍِەر ئېٕىك وۈرۈّٔەٍتي

 .ٍبٔذى ٍبتمبٍٔىمىٕىّۇ وۈرەٌّەً  لىَبٌّبضٍىك ئىچىذە وەٍٕىگە
لىسغۇچ تبغالر بىٍەْ لورغبٌغبْ تۈزٌەڭٍىىتە ضۇزۇٌۇپ ٍبتمبْ بۇ غەھەرٔىڭ 

غەربي دىَبرٔىڭ ِەروىسى، . بٍەْ توٌغبْ بىر وۈٔي ببغٍىٕىع ئبٌذىذا تۇراتتي جىذدىٍَىه
 ضېتىك بىٍەْ-ٍۇٌىٕىڭ تۈگىٕي  بوٌغبْ ئۈرۈِچي تېخي تبڭ ٍۇرۇِبضتىٕال ضود ٍىپەن

 ٍبزٔىڭ ھبرارەتٍىه لۇٍبغي غەرىك.    غوغۇٌالٔذىغبٔالر تەرىپىذىٓ ئبۋاتٍىػىپ وىتەتتي
 تەرەپتىىي وۆوىە تبلبغمبْ ئېگىس بىٕبالرٔىڭ  وەٍٕىذىٓ ئۈتۈظ بىٍەْ ئبۋارە

 ،وېچىذىىي.ووچىالر ضوغۇق وۈٌرەڭ  تۇِبْ ٍېَىٍغبٔذەن تۇِبٍٔىػىپ وەتىەْ بۇٌۇپ.ئىذى  
 تىّتبضٍىك، جىّجىتٍىك  تۇرِۇظ ھەٌەوچىٍىىىذە ئبٌذىراظ ٍۈرگەْ ئبدەٍِەر، ببرغبٔطىرى

 وۆپىَۋاتمبْ ِبغٕىالردىٓ جبٔىٍىٕىپ ببغمىچە تۈضىە وىرگەْ، لبٍٕبق ھبٍبت  ٍېڭي بىر
 غەربي دىَبردىىي ئەڭ تەرەلمي لىٍغبْ  چوڭ غەھەر ھەَ. ئەتىذىٓ لبٍتب ببغالٔغبْ ئىذى

 ِەروەز  بۇٌۇظ ضۈپىتي بىٍەْ ببرچە ٍېڭىٍىك،تەرەلمىَبت ئبۋاي ِۇغۇ غەھەردە بۇٌۇپ
 تىجبرەت لىٍذىغبٔالرغىّۇ،.  ئبٔذىٓ ببغمب غەھەرٌەرگە تبرىالتتي

 ئۇلۇٍذىغبٔالرغىّۇ  ئىػمىٍىپ ھەر لبٔذاق ضبھەدىٍىىەرگە ٔىطپەتەْ  بۇ غەھەر ئەڭ



 غۇڭالغمب غەربي دىَبرٔىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرىذىٓ.  ٍبخػي تبٌالظ، چىمىع ٍۇٌي ئىذى
 وىػٍەر بۇ ٍەرگە تۇرِۇغٕي لبِذاظ، ئۇلۇظ، تىجبرەت لىٍىع دىگۀٍەرٔي وۆڭىٍٍىرىگە

 ببرچە ئبتۇلچىٍىك،ئەۋزەٌٍىىٍەرٔي ئۈزىگە. ئبرِبٔالر بىٍەْ وىٍىػەتتي-پۈوۈپ ئبرزۇ
ِۇجەضطەٍِىگەْ  بۇ گۈزەي غەھەر وىػٍەرٔىڭ ئۈِۈدى، چىمىع ٍۇٌي، تىرىىچىٍه ٍۇٌي 

 ٍبخػي ٍوي بىٍەْ. بىٍەْ تەڭ ٍۀە ٍبِبْ ئىػالرٔىڭ ِۀبەضي دىَىػىىّۇ بۇالتتي بۇٌۇظ
. لبالتتي تىرىىچىٍه لىٍىع ٍۇٌىٕي ئوٍالپ وەٌگۀٍەر ِۇغۇ ٍەردە ٍبِبْ ئىػالرٔي ئۆگىٕىپ

بوٌطب  ٍۀە بەزىٍەر بۇ  بەزىٍەر بۇ ٍەردە وۈتىىٕىگە ئېرىػىپ ئبٌالھمب ھەِذۇضبٔب تىٍىگەْ
غەھەرگە، بۇ غەھەردىىي  ٍەرگە وەٌگىٕىگە پۇغبٍّبْ لىٍىپ ئۈرۈِچي ئىطىٍّىه بۇ

. بىٍەْ وىتىپ لبالتتي ٍېػي-ئبٌٍىمبٔذاق ئەضىي ئبدەٍِەرگە ٌۀەتٍەرٔي ئۇلۇغۇپ وۆز
 ئەِىٍَەتتە بۇ غەھەردىىي ٍبِبْ ئىػالر ٍۀىال غۇ ئبدەٍِەرٔڭ

تەرەلمىَبتٕي،  ئىػمىٍىپ.  ئبچىۆزٌىىي،ٔەپطبٔىَەتچىٍىىىذىٓ بۇٌۋاتمبٍٔىمىٕي ئوٍالغّبٍتي
بۇ زاِبٔىۋى  ِەدىَٕەتٕي ئۆزىگە ِۇجەضطەٍِىگەْ  ئۇزۇْ تبرىخٕىڭ ٔبِبٍۀذىطي بوٌغبْ

  .غەھەرٔي غەربي دىَبر خەٌمىٕىڭ پەخىرى دىَىػىە بۇالتتي
 ضەھەر   بەظ ٍېرىّالر ئەتراپي بىٍەْ ئببٍىسالر چىممبْ  ئۇزۇْ ٍوٌٍۇق ٍۇٌۇچىالر تبڭ     

 ئبپتۇبۇضي   ھۇرۇٍٔۇق بىٍەْ ئېغىر گەۋدىطىٕي ضۆرىگىٕىچە  ئۈچ تبظ بېىىتىگە وىىرپ
 غوپۇر  بىىەتىە تېخي وىرىپ ئۆٌگۈرِەٍال   ئۇٍمۇدىٓ تېخي ببظ وۆتۈرِىگەْ. توختي

 :ٍوٌۇچىالرٔي ئوٍغىتىػمب چۈغتي
وېرەوٍىرىڭىالرٔي ٍىغىػتۇرۇپ ئبپتۇبۇضتىٓ  ئۈرۈِچىگە وەٌذۇق،  ٔەرضە  -      

ئۆرۈٌۈپ .  بىرٌەپ ئوٍغىٕىػمب چۈغتي-ٍوٌۇچىالر بىر غوپۇرٔىڭ  توۋٌىػي بىٍەْ.  چۈغۈڭالر
وبرۋاتتب  ئۇخٍىَبٌّبً تبڭ ئبتبرغب ٍېمىٓ ئۇخالپ لبٌغبْ  ٍېتىػّۇ تەضىە چۈغىذىغبْ تبر

ئبۋازىذىٓ  وۈزىٕي ئبھچتي ۋە ٍېٕىذىىي وبرۋاتتب ٍبتمبْ ئبچىطي  ئببٍىسِۇ غوپۇرٔىڭ
ٔەرضىٍەرٔي ٍۇغۇغتۇرۇظ بىٍەْ ئبۋارە بۇٌۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ جەٍٕىىي  ٔۇرٔىطبٔىڭ ھەدەپ

. تۇرۇپ  ئۈزىٕي رۇضالپ  ٍبتمبْ ٍېرىذىٓ لوزغىٍىپ  ئۈزىٕي ئوڭىػىذى بىٍەْ تبٍٕىپ
 ِىٕۇتمب  ببرِىغبْ ۋالىت ئىچىذە  ئبپتۇبۇش ئىچىذىىي ٍوٌۇچىالر پۈتۈٍٔەً چۈغۈپ ٔەچچە
 ٔەرضىٍەرٔي ٍۇغۇغتۇرۇپ پەضىە ئېٍىپ چۈغۋېتىپ چىممبْ ٔۇرٔىطب  ئبپتۇبۇضمب. بوٌذى

 : چىمىپ  ئببٍىسٔىڭ ٍېٕىغب وەٌذى
بىر ٍبلتىٓ غۇٔذاق دىگەچ ئببٍىسٔي  ئۇ. تۇرە، ئۈرۈِچىگە وېٍىپ بوٌذۇق  -       

ئ بىراق ئىىىي .ئبپتۇبۇضتىٓ چۈغّەوچي بوٌذى لوٌتۇلىذىٓ ٍۆٌەپ ئورٔىذىٓ تۇرغۇزدى ۋە
ٔۇرٔىطب لبٔذاق لىٍىػىٕي . ئەپٍەغّەً لبٌذى وبرۋات ئبرضىذىىي ٍوي بەن تبر  بوٌغبچمب
ٍوٌۇچىالرٔي چۈغۈرۈپ بۇٌۇپ بۇ ئىىىىطىٕىڭ  بىٍەٌّەً تۇرغبٔذا ببٍبتىٓ بۇٍبْ  ھەِّە

ٔۇرٔىطبٔىڭ  لىَٕىٍۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ئۇالرٔىڭ لېػىغب    چۈغىػىٕىال ضبلالپ تۇرغبْ  غوپۇر
 :وەٌذى ۋە

 ئۇوىّىس ِېَىپ ئوخػّبِذۇ؟  بۇ تبر ٍوٌذا ئۇٔي  لوٌتۇلالپ ِبڭطىڭىس ئىىىىڭالر بۇ  -    
زوڭسىَىپ  ئۇ غۇٔذاق دەپ ئببٍىسٔىڭ ئبٌذىذا. ِەْ ٍبرداَ لىالً.  ئەٌۋەتتە پبتّبٍطىٍەردە

ئىىىىٍىٕىپ لېٍىپ  ئببٍىس ضەي. ئوٌتۇردى ۋە ھبپبظ بوي دىگەەْ ِۀىذە ئۇٔىڭغب لبرىذى



ٌىڭىػتىغب لبراپ  ئبچىطىغب لبرىذى  ۋە ئبچىطىٕىڭ  ھىچمىطي ٍوق دىگگٓ ِۀىذە  ببظ
چۈغۈرۈپ لوٍغبٔذْ  غوپۇر ئۇٔي ئبپتۇبۇضتىٓ. گەپ لىٍّبضتىٓ غوپۇرغب ھبپبظ بوٌذى

ٍۆٌەپ  چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب  ٔۇرٔىطب   ئببٍىسٔي.  وىَٓ   ئبپتۇبۇضمب چىمىپ وەتتي
ئەتراپتب بىرِۇ  تبوطي . لبرىذى ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَىٓ   تبوطي ببرِىىىٓ دەپ ئەتراپمب

ٍۀە بىر لۇٌىذا ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ  تبلىالرٔي وۆتۈرگەچ-ئۇ بىر لۇٌىذا ٍۈن. وۈرۈّٔەٍتي
بىٍەْ تەڭ بىر   ضەھەرٔىڭ ضوغۇق  بىىەْ ضىرتىغب چىمىع. بىېىەت ضىرتىغب چىمتي

ئۈرۈِچىٕىڭ  ضەھىرىٕىڭ  ئۇ. غبِىٍي  ٍۈزىگە ئۇرۇٌۇپ ضەي ئۀذىىىۀذەن بوٌذى
ضولۇق  ئۈتۈڭ  ئبلطۇٔىڭىىذىٓ ضەي ضوزۇق ئىىۀٍىىىىٕي ھېص لىٍذى ۋە ئببٍىسغب

لوٍغبْ  ٔىپىس ئەدىَبٌٕي  لبٌّىطۇْ دەپ ئوٍالپ ضوِىىطىذىٓ   تۈٔۈگۈْ ِبڭبغىذا ئېٍىپ
تۇلمبٍٔىرى بوٌّىغبچ ٔۇرٔىطب دەرۋەلە  ئۇالرٔىڭ ئۈرۈِچىذە.   ئېٍىپ ئۇٔىڭغب ٍېپىپ لوٍذى 

تۇرۋەتىۀذىٓ وىَىٓ    ضەھەر بوٌطىّۇ  ئۇدۇي  لبٍبلمب ِېڭىػىٕي بىٍەٌّەً بىر ھبزاغىچە
دوختۇرخبٔىغب ئبٌذۇرۋېتىپ ئبٔذىٓ ببغمب ئىػالرٔي  دوختۇرخبٔىغىال بېرىپ  ئببٍىسٔي

ئۇ ٍوٌغب چىمىپ خېٍي  ضبلٍىغبٔذىٓ وىَىٓ ئبراْ . چىمتي ئوٍالظ ٔىَىتگە وېٍىپ چوڭ ٍوٌغب
ٔۇرٔىطب لۇٌىذىىي .  تەٌىَىگە تبوطي غوپۇرى ئۇٍغۇر ئىذى .بىر تبوطىٕي توختبتتي

ضبٔذۇلىغب جبٍالغتۇرۇپ بوٌغۇچە  غوپۇر ٍىگىت  ضوِىىالرٔي  تبوطىٕىڭ وەٍٕي
ٍۆٌەپ  ِبغىٕٕىڭ وەٍٕىگە ئوٌتۇرغۇزدى ۋە  چبلٍىك  ِبغىٕىطىذىٓ  چۈغۈپ  ئببٍىسٔي

ٔۇرٔىطب غوپۇرغب رەھّەت ئېَىتمبٔذىٓ . وەٍٕىگە تىمتي ئۇرۇٔذۇلٕي لبتالپ ِبغىٕٕىڭ
 .ئوٌتۇردى وىَىٓ  تبوطىٕىڭ ئبٌذىغب چىمىپ

 :ضورىذى غوپۇر ِبغىٕىٕي ئورٔىذىٓ لوزغبپ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ  ٔۇرٔىطبدىٓ    
 ٔەگە ئبپىرىپ لۇٍىّەْ؟ -        
 .دوىتۇرخبٔىطىغب ئبپىرىپ لوٍطىڭىس بوپتىىەْ ئۇوبَ تىببي ئؤۋېرىطتت -        

 غوپۇر    ٍىگىت  ئەٍٕەوتىٓ  وەٍٕىذە  ضىرتىمب لبراپ ئوٌتۇرغبْ ئببٍىسغب ِۇٔذالال
 : لبرىۋەتىۀذىٓ وىَٓ  ٔۇرٔىطبغب لبراپ

 ئوخػىّبِطىٍەر ؟ ضىٍەر وېطەي داۋاالتمىٍي وەٌگەْ -       
ئۈرۈِچىگە تۇٔجي وېٍىػىّىس  .ئىٕىّٕي داۋاالتمىٍي وەٌگەْ. غۇٔذاق دېىذى ٔۇرٔىطب -      

 .تۇرضبَ ضىس ئۇچراپ لبٌذىڭىس بىىەتتىٓ چىمىپال لبٔذاق   لىٍىػىّٕي بىٍّەً. ئىذى
 :ٍىگىت  لىسىمىپ لبٍطي  ٍۇرتتىٓ وەٌذىڭالر دەپ ضورىذى  -       
 .ئبلطۇدىٓ وەٌذۇق  -       

 3ئۈرۈِچىذە تبوطي ھەٍذەۋاتمىٍي . ٍۇرتٍۇلىىۀّىسغۇ، ِەْ ئبلطۇ ببٍذىٓ ۋوً، بىر -     
 .لبٌذى ٍىً بۇٌۇپ

 ھە ِۇٔذاق دەڭ،  لبٔچە ٍبغمب وىردىڭىس ئۇوبَ ؟ -     
 .وىردىُ وە 25 -     

وەٍٕىذە ئوٌتۇرغبْ  ٔۇرٔىطب غۇالرٔي دىگەچ. ھە، ِىٕىڭ ئىٕىُ بىٍەْ تەڭىۀطىس -      
ئۈزى بىٍەْ لىٍچە  بۇ چبغذا ئببٍىس خۇددى ئۇالرٔىڭ پبرىڭي. ئببٍىسغب لبراپ لوٍذى

لبرىّبلمب ضىرتىتىىي  ئۇ. ِۇٔبضىۋەتطىسدەن پەرۋاضىس لىَبپەتتە ضىرتمب لبراپ ئوٌتۇراتتىي



. خىَبي لىٍىپ ئوٌتۇراتتي ِۀسىرٌەرٔي وۈرۈپ ِبڭغبٔذەن لىٍطىّۇ بىراق  ببغمب  ئىػالرٔي
ضىرتىذىىي    بۇگۈزەي  ئۈرۈِچىگە تۇٔجي وېٍىػي بوٌطىّۇ  ِبغىٕب دېرىسىطي

 20تبوطي . ئىذى غەھەرٔىڭ  ھەٍۋەت وۈرۈٔۈغٍىرى ئۇٔىڭ دىممىتىٕي تبرتبٌّىغبْ
. ئبٌذىغب وېٍىپ توختىذى ِىٕۇتالرچە  ِبڭغبٔذىٓ وىَىٓ  تىببي ئؤۋېرىطتت دوىتۇرخبٔىطي

ِبغىٕىذىٓ چۈغۈپ بوٌذى ۋە وەٍٕىگە  ٔۇرٔىطب ِبغىٕىذىٓ چۈغىىچە بوٌغبْ ئبرٌىمىتب غوپۇر
ئبٔذىٓ   ِبغىٕٕىڭ وەٍٕىذە ئوٌتۇرغبْ  تىمۋەتىەْ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلٕي  ئېٍىپ تۈزٌىذى

بۇ ئبرٌىمتب . ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغۇزدى ئببٍىسٔي ٍۆٌەپ ِبغىٕىذىٓ چۈغۈرۈپ چبلٍىك
 :تەڭٍىذى ٔۇرٔىطبِۇ ضوِىىطىذىٓ پۇي ئېٍىپ غوپۇرغب

 رەھّەت ئۇوبَ، ضىسٔي ئبۋارە لىٍۋەتتىُ-       
ٍىىگىت غۇالرٔي دىگەچ   ٔۇرٔىطب . ِىٕىڭ لىٍىػمب تىگىػٍىه ئىػىُ ٍبلەً، بۇ -      

تەوەٌٍۇپ بىٍەْ ئبٌذى ۋە ئبغمبْ پۇٌٕي ئۇٔىڭغب لبٍتۇرۇپ بېرىپ ئۇالر  تەڭٍىگەْ پۇٌٕي
. ِبغىٕىطٕي ھەٍذەپ بىردەِذىال وۆزدىٓ غبٍىپ بوٌذى بىٍەْ خوغٍىػىپ

ئببٍىسِۇ ضبلىَىپ ِۇغۇ ببٌىذەن " وىتۋاتمبْ  ِبغىٕىغب لبراپ ٔۇرٔىطب  ببرغبٔچە ٍىرالالپه
دىگۀٍەرٔي  ئوٍٍىذى ۋە ئببٍىسٔي ئىتتتىرىپ دوختۇرخبٔب  "تېّەْ بۇٌۇپ وەتطىىەْ

 .ِبڭذى ئىچىگە لبراپ
توختىغبٔذىٓ  ٔۇرٔىطب  دوختۇرخبٔب ئىچىگە وىرىپ   خبٌىراق بىر جبٍذا -          

تبپتي ۋە تتىٍفۇْ  وىَىٓ  تىٍفۇٔىٕي ئېٍىپ خبٌىٕۇر بەرگەْ  ئۇٔىڭ تبغىطىٕىڭ ٔۇِۇرىٕي
 6:22ئەِذى  چۈٔىي بۇ چبغذا تىٍفۇْ ضبئىتي. ٔۇِۇرىٕي بېطىپراق توختبپ لبٌذى

ئەپ وۆرِەً  ئۇ بۇٔچە ئەتىگۀذە تىٍفۇْ لىٍىپ ئىسدەغٕي. دىگۀٕي وۆرضىتىپ تۇراتتي
دوختۇرخبٔب  ٔۇرِبي ئىػمب چۈغۈظ ۋالتي بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ تىٍفۇْ لىٍىػٕي الٍىك  وۈرۈپ

بېرىپ  ئببٍىسٔىڭ ھبرۋىطىٕي  وبرىذۇرىغب تىسىپ لۇٍۇٌغبْ لبتبر ئۇرۇٕٔذۇلالرٔىڭ بىرىگە
 :ئوٌتۇردى ئۇرۇٔذۇلٕىڭ ٍېٕىذا توختبتتي ۋە ئۈزى ئۇرۇٔذۇلتب

 
 لورضىمىڭ ئبچتىّۇ؟ -       

 .بېػىٕي  چبٍمىذى ئببٍىس ٍبق دىگەْ  ِۀىذە
. ٍەرگە چىمىپ تبِبق ٍەٍٍي لورضىمىڭ ئبچمبٔذا دېگىٓ، ضىرتتب ئبغخبٔب ببروەْ غۇ -     

وېٍەغىذە ضوِىىطىغب  ضېٍۋاٌغبْ  ئۇ غۇٔذاق دەپ بۇٌۇپ ۋالىتٕىڭ  تىسراق ئۈتىػي ئۈچۈْ
 .وەتتي وىتبپتىٓ بىرٔي ئبٌذىذە ئۇلۇغمب وىرىػىپ

غۇ تبپتب . لوٍذى ئبچىطىغب ِۇٔذالال لبراپ ئببٍىس ٍېٕىذا ئوٌتۇرۇپ وىتبپ ئولۇۋاتمبْ      
ئۈزى ئبپتۇبۇضمب  ئۇ تۈٔۈگۈْ وەچ   خبٌىٕۇرٔىڭ. ئۇٔىڭ خىَبٌي تۇٌىّۇ چېچىالڭغۇ ئىذى

ئىسدىگۀٍىىىٕي وۆرگەْ  چىمىپ  بوٌغبٔذىٓ وىَٓ   ئۇٔىڭ ئبپتۇبۇش ئىچىگە لبراپ ئۈزىٕي
 ۋە ئۇٔىڭ خوظ دىّەوچي بۇٌۇپ  لوي  ئىػبرىتي لىٍّبلچي بوٌغبْ

 بىراق  ضىرتتىىىٍەرٔىڭ  ئبپتۇبۇش ئىچىذىىىٍەرٔي وۈرەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ
 ئۇ  ئبپتۇبۇش لبٍرىٍىپ بىىەتتىٓ چىمىع ئىػىىىگە لبراپ ِبڭغبٔغب. توختبپ لبٌغبْ ئىذى

 ئبپتۇبۇش ٍوٌغب چىمىپ  خبٌىٕۇر وۈرۈّٔىگگٕذىٓ. لەدەر  خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ تۇرغبْ ئىذى



خبٌىٕۇر  وىَٓ وىَىٓ ئۇ خبٌىٕۇرغب دەٍذىغبْ گەپٍىرىٕىڭ جىمٍىمىٕي، ھبزىرغب لەدەر ئۈزىٕىڭ
لبچۇرۇپال  بىٍەْ  بىرەر لېتىُ تۈزۈورەن پبراڭٍىػىػمب تىرىػىپ ببلّبً، ئۈزىٕي

ضېغىٕغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ  ئۇ بىردىٕال خبٌىٕۇرٔي لبتتىك. وەٌگۀٍىىىٕي ھېص لىٍغبْ ئىذى
ٔۇرٔىطب  .ئىچي تىتىٍذاپ وەتتي ۋە ئورٔىذىٓ ضەي لىّىرالپ لوٍذى

ئۇٔىڭغب  ئببٍىسٔىڭ  لىّىرٌىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ وىتبپتىٓ دەرھبي بېػىٕي وۆتۈردى ۋە
 :لبراپ

 ؟ ٔىّە بوٌذى؟ لورضىمىڭ ئبچتىّۇ؟ ٍبوي ئۇبىرٔىغب ببراِطەْ -       
 ئببٍىس ٔۇرٔىطبٔىڭ ضورىغبْ ضۇئبٌٍىرىٕىڭ ھەِّىطىگە  ٍبق دىگەْ ِۀىذە   بېػىٕي

 ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔىڭ وەٍپىَبتىٕىڭ ئبٔچە ٍبخػي. چبٍمبظ بىٍەْ جبۋاپ لبٍتۇردى
 :ئەِەضٍىىىٕي ھېص لىٍىپ ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە

 ِۇ بۇٌۇپ لبپتۇ ِەْ ضىرتتىىي ئبغخبٔىغب چىمىپ 8ضبئەت  ،  بىردەَ ئوٌتۇرۇپ تۇر -       
بىردەَ تۇرۇپ دوختۇرالر ئىػمب چۈغىۀذە ئبٌذىراظ بۇٌۇپ  .ضبِطب بوٌطىّۇ ئبٌغبچ وىرەً

ٔۇرٔىطب ضىرتمب .  ئۇ غۇٔذاق دەپ ضىرتمب ِبڭذى. لبٌّبٍٍي ٍۀە وىتىپ بىر ٔەرضە ٍىَەٌّەً
ئەوىرگىچە بوٌغب ئبرٌىمتب خېٍي ۋالىت ئۆتىەْ بۇٌۇپ ئۇ لبٍتىپ  چىمىپ بىر ٔەرضە

ئۇ . خېٍىال تىٕىچە دوختۇرخبٔب ئبدەَ دېڭىسىغب ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ ئىذى وىرگۀذە  ببٍبتىٓ
 ٔەرضىٍەرٔي ئببٍىسٔىڭ لۇٌىغب تۇتمۇزغبچ لۇٌىغب تىٍفۇٕٔي ئبٌذى ۋە خبٌىٕۇرٔىڭ ئەوىرگەْ

گەپ  تبغىطىغب تىٍفۇْ لىٍذى ۋە لبرغي تەرەپ تىٍغۇٕٔي ئېٍىپ بىر ٔەرضە دىگۈچە ئۇ ئبۋاي
 :ببغٍىذى

دوختۇرخبٔىغب بېرىال ِۇغۇ  ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ ئبوب، بىسئبلطۇدىٓ وەٌگەْ، خبٌىٕۇر-      
 ٔۇِۇرغب تىٍفۇْ لىٍىػىّىسٔي ئېَىتمبْ ئىذى

 وېٍىپ بوٌذۇڭالرِۇ؟  ئۇٔذالتب ھبزىر ضىٍەر ٔەدە ؟ ھە، -      
 بىٕبضىٕىڭ بىرىٕچي لەۋىتىذە بىس ئبِبوالتۇرىَە -     
خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي .  پەضىە چۈغەً ھە، ئۇٔذاق بوٌطب ضەي ضبلالپ تۇرۇڭالر، ِەْ -     

  .غۇٔذاق دەپ تىٍفۇٕٔي لوٍذى
 :ئۆتّەٍال ٔۇرٔىطبغب  ببٍبِمي ٔۇِۇردىٓ تىٍفۇْ وەٌذى دىگۀذەن ھبٍبي

 ۋەً؟ -      
 چۈغۈپ بوٌذۇَ، ضىٍەر ٔەدىراق؟ ِەْ _     

ئەتراپتىٓ  ئىسدەغىە ببغٍىذى ۋە  ٔۇرٔىطب  خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطىغب ئورٔىٕي دەپ بەرگەچ
ئبٌذىذا  لۇٌىمىغب تىٍفۇٕٔي تۇتۇپ تۇرغبْ  ئبٌتە ِىتىرچە ٔېرىذىىي ٌىفىت-ئۈزىذىٓ  بەظ

ئەتراپتىىىٍەرگە وۆز ٍۈگىرتىۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ئۇ  بىر دوختۇرٔي وۆردى ۋە  ئۇ ئبدەِٕىڭّۇ
ئىىۀٍىىىٕي جەزىٍّەغتۈردى ۋە تىٍفۇٕٔي لۇٍۇپ ئۇ  ئبدەِٕىڭ خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي

 :ئبدەِٕىڭ لېػىغب ببردى
 ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۈَ ، ضىس ضوٌتبْ ئبوبَ بۇالِطىس؟  ئۇ ئبدەَ وەٍٕىگە وۆرۈٌۈپ -       

 :ٔۇرٔىطبٔي وۆردى  ۋە وۈٌۈِطرەپ تۇرۇپ
وەٌگىچە جبپب تبرتّىغبٔطىٍەر؟ ئىٕىڭىس . غۇ غۇٔذاق ِەْ. ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ -      



 لېٕي؟
خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي . بەرگەچ    ئببٍىسٔىڭ لېػىغب لبراپ ِبڭذى ٔۇرٔىطب  ئۇٔىڭغب جبۋاپ

 :وەٌگۀذىٓ وىَىٓ  ئۇٔىڭغب   وۈٌۈِطىرەپ تۇرۇپ لوي ئۇزاتتي ئببٍىسٔىڭ لېػىغب
 .ِەْ خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي. ٍىگىت ٍبخػىّۇضەْ -      

جىذدىٍَىػىپ وەتتىۋە ببٍب ئبچىطي لۇٌىغب  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطىٕي وۈرۈپ بىردىٕال
ۋە ٍەر ئبضتىذىٓ ئۇٔىڭغب .ئۇٔىغب لوي ئۇزاتتي تۇتمۇزۇپ لوٍغبْ ٔەرضىٍەرٔي ٍەرگە لۇٍۇپ

ٍبغالردا ببر بۇٌۇپ  ئىٍٍىك چىراۇ ئبدەدەن  40 خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي لبرىّبلمب. لبرىذى
 .وۈرۈٔەتتي

ئەتىگۀذىٓ ببغالپ تەوػۈرۈغٕي ببغٍىۋىتەِذۇق  دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ  ئەِىطە-      
 :لبراپ تبغىطي ٔۇرٔىطبغب

 .بۇٌىذۇ، ضىسٔىڭ دىگىٕىڭىسچە بوٌطۇْ  -      
وۆزٔەوىە بېرىپ  ئىٕىڭىسٔىڭ وىٍّىىىگە بىر داۋاٌىٕىع وبرتىطي  ئبۋاي ضىس ئبۋۇ -      

ِەْ ئۇٔي ئۈضتىگە ئەچىممبچ . ئىچىگە ئبزراق پۇي ضېٍىپ لۇٍۇڭ   بىجىرىڭ، ئبٔذىٓ
ٔۇِۇرٌۇق ئۆٍذىٓ -12بوٌغبٔذىٓ وىَٓ بىسٔي تۆتىٕچي لەۋەت  بىجىراىپ. تۇراً

 .ئىسدىطىڭىس بۇٌىذۇ
 غۇٔذاق دىگەچ ئببٍىسٔي ئىتىتىرىپ  ٌىفىتمب لبراپ  ِبڭذى، ٔۇرٔىطب بوٌطب وبرتب ئۇ

 ٔۇرٔىطب وبرتب بىجىرىپ  ئۈضتىگە. بىجىرىع ئۈچۈْ وۆزٔەوىە  لبراپ ِبڭذى
ئببٍىس  پبراڭٍىػىپ  چىممبٔذا  ضوٌتبْ دوختۇر   ئىػخبٔىذا ٍۀە بىر خۀسۇ دوختۇر بىٍەْ

 :ئۇ ٔۇرٔىطبٔي وۈرۈپال ئورٔىذىٓ تۇردى. ئوٌتۇراتتي
 ئوپراضىَەضىّٕۇ ِۇغۇ دوختۇر. ئىٕىڭىسٔىڭ وېطىٍىٕي ِۇغۇ دوختۇر داۋاالٍذۇ -        

 ضىس ئبۋاي ِبۋۇ لەغەزٌەردە وۆرضىتٍىگەْ تەوػۈرۈغٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي لىٍىپ.  لىٍىذۇ
 ِەْ ببغمب. بوٌغبٔذىٓ وىَٓ   ئبٔذىٓ ِۇغۇ ئىػخبٔىغب وىرىپ  ِۇغۇ دوىتۇرٔي ئىسدەڭ

 تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي چىمىپ بوٌغبٔذا  ِبڭب. بۈٌۈِذە بوٌغبچ چوڭ ٍبردەِّّۇ لىالٌّبٍّبْ
  .تىٍفۇْ لىٍىڭ  ئبٔذىٓ ئىٕىڭىسٔي ببٌٕىطمب ئۇرۇٔالغتۇرىّىس

بىٍذۈرۈپ   ٔەرضىٍەرٔي وۆتۈرۈپ ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ ئۇٔي تەوػۈرتىع  ٔۇرٔىطب  ِبلۇٌٍۇق
 ضوٌتبْ دوختۇر ئىػىه  لېػىغب  بېرىپ بوٌغبْ ٔۇرٔىطبٔي چبلىرىپ.  ضىرتمب  ِبڭذى ئۈچۈْ

 :توختبتتي
ِىٕىڭ لېػىّذا  ٍۈن تبلىٍىرىڭىسٔي وۈتۈرۈپال ٍۈرِەً لۇٍۇپ لۇٍۇڭ، ۋالتىٕىچە -       

  .ئېۋېٍىڭ ببٌٕىطمب ئۇرۇٍٔىػىپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ ئىػخبٔبِغب بېرىپ. تۇرۇپ تۇرضۇْ
خۇغَبلتي  ٔەرضىٍەرٔي وۆتۈرۈپ ٍۈرۈپ  لۇٌي تېٍىپ وەتىەْ ٔۇرٔىطغب بۇگەپ ِبٍذەن

 :بەردى ۋە  ضوٌتبْ دوختۇرغب رەھّەت ئېَىتمبچ  ٔەرضىٍەرٔىڭ ئۇٔىڭغب
چوڭ  ضىسگە وۆپتىٓ وۆپ رەھّەت، ضىس  ٍبردەَ لىٍّىغبْ بوٌطىڭىس بۇ -          

 دوختۇرخبٔىغب ٔەگە وىرىپ، ٔەگە بېرىػٕي بىٍّەً  ٍۈرەر ئىذىُ
ضىٍەرٔي خبٌىٕۇر تۇٔۇغتۇرغب ْ ،ھەَ بۇ ٍەرگە وېٍىپ داۋاٌىٕىع . لىٍّبڭ تۈزۈت -       

بەرگەْ ئىىۀّەْ گەرچە ِەضھۇي دوىتۇر ِەْ  تەوٍىپىٕي ِەْ



 .چىممىچە  ِەْ ئىگە بۇٌىّەْ بوٌّىطبِّۇ  ضىٍەردوختۇرخبٔىذىٓ
ئۇ . ئېَىتمبٔذىٓ وىَىٓ    ضىرتمب ِبڭذى لبٍتب رەھّەت-ٔۇرٔىطب  ضوٌتبْ دوختۇغب لبٍتب

ئبرلىذىٓ ضەوىىس خىً تەوػۈرۈغٕي -بۇٍىچە  ئبرلب  ضوٌتبْ دوختۇرٔىڭ ٍېسىپ بەرگىٕي
.  ٌەر بۇٌۇپ لبٌغبْ ئىذى12ضبئەت . ضبئىتىگە لبرىذى لىٍىپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ ئۇف دەپ

ٔەتىجىطي دەي ۋالتىذا چىمىپ بەزىٍىرى چۈغتىٓ وىَٓ  تەوػۈرۈغٍەرٔىڭ بەزٌىرىٕىڭ
ٔۇرٔىطب . ئببٍىسِۇ ،ٔۇرٔىطبِۇ چبرچبپ وەتىەْ ئىذى بۇ چبغذا.  چىمىذىغبْ بوٌغبْ ئىذى

ٍەۋىٍىػٕي ئوٍالپ  ضىرتمب لبراپ ِېڭۋىذى تۇٍۇلطىس تىٍفۇٔي  چۈغتىٓ وىَىٓ بوٌغۇچە تبِبق
تىٍفۇٕٔي ئېٍىپ لبراپ ٍوٌذىػىذىٓ وەٌگۀٍىىىٕي بىٍذى ۋە ئۇٔىڭ  ئۇ. .جىرىڭالپ وەتتي 

تىٍفۇْ لىٍۋېتىڭ دىگەْ گېپىٕي ٍبدىغب ئېٍىپ تىٍفۇْ لىٍىػٕي ئۇٔتۇپ  ئۈرۈِچىگگ بېرىپال
 ئەٌەٍىۇَ؟.ئەضطبالِۇ :- لىٍىپ دەرھبي تىٍفۇٕٔي لۇٌىغب ئبٌذى لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص

ِەْ بېرىپال تىٍفۇْ لىٍۋېتىڭ دىّىگۀّۇ ؟ . ئەضطبالَ، ھە  ٍبغبچ لۇالق ۋەئەٌەٍىۇَ -      
 لبٔچە بوٌذى ھبزىر ضبئەت

تەوػۈرۈغٕي لىٍىپ بۇٌۇپ  ھبزىر تېخي  ھەِّە. خبپب بوٌّبڭ،  ئۇٔتۇپ لبپتىّەْ، -        
 ٔەتىجىطىٕي ضبلالۋاتىّىس ؟

ٔۇرِبي ۋالىت بۇٍىچە ھېطبپٍىغبٔذە ئەتىگۀذىال بېرىپ  .خبپب بوٌّىّىذىُ -        
غۇٔچە تىس . چۈغىىچە  تىٍفۇْ وەٌّىگەچ ئۀطىرەپ لبٌذىُ غۇ  .بۇٌۇغۇڭال وېرەن ئىذى

 خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي بىٍەْ وۈرۈغتىڭىسِۇ ؟ تەوػۈرتۈپ بوٌذىڭىسِب؟
ھەِّە  تەوػۈرۈغٍەرٔي غۇ ئبدەَ . تىٍفۇْ لىٍغبٔتىُ دوختۇخبٔىغب وېٍىپال. غۇٔذاق -       

 .بۇٔچە تىس تەوػۈرتۈپ بۇٌۇغۇَ ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى بوٌّىطب. ئۇرۇٔالغتۇرۇپ بەردى
بىّبرالر وۆپ بوٌغبچ .  لىٍىپ رەھّەت دەپ لۇٍۇغٕي ئۇٔۇتّبڭ خبٌىٕۇرغب تىٍفۇْ -       

 دەۋاتمبْ ، لبٔذاق بۇالر ھە؟ ببٌٕىػمب ئېٍىع تەش
. ئبدەَ دوىتۇرخبٔىغب وېٍۋاٌغبٔذەن بىّبرالرغۇ ھەلىمەتەْ وۆپىەْ، خۇددى ھەِّە -       

چىمطىال ِىٕي ئىسدەڭ، ئۈزەَ  بىراق خبٌىٕۇرٔىڭ تبغىطي، تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي
 .بۇٌۇپ لبالر غۇڭب ئۇٔىڭّۇ ئبِبٌي. ئۇرۇٔالغتۇرۇپ لۇٍىّەْ دىگەْ ئىذى

بىرەر . ئىػىّٕي لىٍىۋىرەً ئۇٔذاق بوٌطب ِەْ. ھە ئۇٔذاق بوٌطب خبتىرجەَ بوٌذۇَ -      
 .ئەِىطە خوظ. ئىع بوٌطب تىٍفۇْ لىٍىػٕي ئۇٔۇتّبڭ

 .خوظ ، ئبٌالغب  ئبِبٔەت، تبِبلٕي ۋالتىذا ٍەرضىس -      
بىٍەْ خوغالغمبٔذىٓ وىَٓ  خبٌىٕۇرغب تىٍفۇْ لىٍىپ بۇ ٍەردوي ئەھۋاٌالرٔي بىرەر  ئۇ ئىرى

 ئببٍىس  ئبچىطىٕىڭ. دېذى ۋە ئۇٔىڭغب رەھّەت ئېَىتمبٔذىٓ وىَٓ تىٍفۇٕٔي لوٍذى لۇر
داۋاٌغۇظ  خبٌىٕۇر بىٍەْ پبراڭٍىػۋاتمبٍٔىمىٕي بىٍىپ   لەٌبي لبٔذالتۇر ھبٍبخبْ ئىٍىىذە

بىراق  ئۇٔىڭ خبٌىٕۇر بىٍەْ پبراڭالغمۇضي، ئبۋاغىٕي ئبڭٍىغۇضي بوٌطىّۇ. ھېص لىٍذى
ٍەر  ئۇالر ضىرتمب چىمىپ چۈغٍۈن تبِبق. ئبچىطىغب دىَەٌّىگەچ ئىالجىطس جىُ ئوٌتۇردى

لۇٍۇپ ببٍب  ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔي پەضتە لۇٍۇپ.   ٌەر بۇٌۇپ لبٌغبْ  ئىذى2وىرگۈچە ضبئەتّۇ 
ٔەتىجىٍىرىٕي  بىرٌەپ بېرىپ تەوػۈرۈظ-ئۆزى  تەوػۈرتۈظ ئېٍىپ ببرغبْ بۈٌۈِگە  بىر

ئىػخبٔىغب لبراپ  ۋە ئۇٔي ئىتتىرىپ ببٍبِمي.ئبٌغبٔذىٓ وىَىٓ  ئببٍىسٔىڭ لېػىغب وەٌذى



ئېٍىپ  بوٌغبٍٔىمىٕي  ِبڭغبچ  ضوٌتبْ دوختۇرغب تىٍفۇْ لىٍىپ تەوػۈرۈظ ٔەتىجىٍرىىٕي
ئبۋاي ئىػخبٔىغب چىمىپ  ضوٌتبْ دوختۇر  بىردەِذىٓ وىَٓ ببردىغبٍٔىمىٕي..  ئېَىتتي

تىٍفۇٕٔي  تەوػۈرۈظ ٔەتىجىٍىرىٕي ِەضھۇي دوختۇرغب بىرىپ تۇرۇغٕي ئېَتىپ
ئىػخبٔىطغب  ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔي ئېٍىپ ئۈضتىگە چىمتي ۋە  ِەضھۇي دوختۇرٔىڭ.   لوٍذى

-ٔەتىجىٍرىٕي  بىر دوختۇر تەوػۈرۈظ. وىرىپ تەوػۈرۈغ ٔەتىجىٍىرىٕي ئۇٔىڭغب بەردى
بۇٌۇپ تۇرۋىذى ضوٌتبْ  بىرٌەپ تەپطىٍي وۈرۈپ چىممبٔذىٓ وىَٓ ئۇرٔىطبغب گەپ لىٍّبلچي

 :.دوختۇر وىرىپ وەٌذى
ئىسدەً دەپ تۇرغبْ دېىذى دوختۇر خۀسۇ تىٍىذا  ٍبخػي وەٌذىڭ، ِۀّۇ ضىٕي -     

 ضوٌتبْ دوختۇرغب
ٔۇرٔىطىغب لبراپ ضۇش وۈٌۈِطىرەپ لوٍغبٔذىٓ وىَٓ خۀسۇ دوختۇرغب  ضوٌتبْ دوختۇر

 :لبراپ
 .لبٔذاق؟ بۇرۇٔمي تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطي بىٍەْ ئوخػبغّىىەْ دېىذى خۀسۇچە -      
ٔۇرٔىطب گەرچە خۀسۇچە بىٍطىّۇ . تەرىمىذە بىر ھبزەغىچە خۀسۇچە پبراڭالغتي ئۇالر غۇ

ئبٔچە ٍبخػي بوٌّىغبچ ، ھەَ دوختۇرالرٔىڭ وېطەٌٍىه توغىرضىذا دىَىػىەْ  ضەۋىَەضي
 ئببٍىسِۇ. پبراڭالر بوٌغبچ  تبزا چۈغىٕىپ ٍىتەٌّىگەچ بىر ٍبلتب ئۇالرغب لبراپ تۇردى وەضىپي

 خۀسۇچىٕي تېخي بىٍّىگەچ  جىىّّىذە ئوٌتۇرۇپ ئۇالرٔىڭ پبرىڭىٕىڭ تۈگىػٕي وۈتۈپ
 :بىر ھبزادىٓ وىَٓ ضوٌتبْ دوختۇر  پبراڭٕي تۈگىتىپ ئۇالرغب لبرىذى. تۇردى

بۇ لېتىٍّىك تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطىّۇ لىطّەْ جبٍٍىرىٕي ھېطبپمب  -       
ئىٕڭىسٔىڭ پۇتىذىٓ .  بۇرۇٔمىغب ئوخػبظ چىمتي ئبٌّىغبٔذا  ئبضبضەْ

ٔۇرِبٌطىس ئەھۋاي ٍولىەْ، لبْ تەوػۈرۈظ ٔەتىجىطىّۇ  ببغمب   ئەزاٌىرىذا  ھېچمبٔذاق
لۇغۇٌطبڭالرال ببٌٕىطتب ٍېتىپ ئۈچ  وىَٓ ئوپراضىَە لىٍطب  دىّەن ضىٍەر. غۇٔذاق ٍبخػي

گەپ  گەرچە بۇ ئوپراضىَە لىٍَٕىك دەرىجىطي  ٍۇلىرى ئوپراضىَە  ٍۀە بىر. بۇٌذىىەْ
دوختۇرالر . ٍٕىٕىه ھەر لبٔذاق ئوپراضىَۀىڭ  خەتىرى بۇٌىذۇ-ئېغىر بوٌّىطىّۇ بىراق

. ضەۋەپچىطي ٍۀىال ئبٌالھ.  بىٍەْ ضبلبٍتىػمب تىرىػىذۇ پەلەت پۈتۈْ وۈچي
 .دوختۇرالر ٔىّىال لىٍطبق بەرىبىر ئبٌالھ  غىپبٌىك بەرِىطە بىس

ئوپراضىَۀىڭ ئۇتۇلٍۇق بۇٌۇظ ٔىطپىتي زادى  .بۇالرٔي چۈغىٕىّەْ دېىذى  ٔۇرٔىطب  -      
ئەھۋاٌذا ئىٕىّٕىڭ ئەھۋاٌي ٍۀە لبٔذاق بۇٌىذۇ؟  لبٔچىىٍىه؟ ئوپراضىَە ئۇتۇلٍۇق بوٌّىغبْ

 .ٔۇرٔىطب  غۇالرٔي دىگەچ ئببٍىسغب لبراپ لوٍذى . ِۇغۇالرٔي بىٍگۈَ ببر
ئوپراضىَە %.90ئوپراضىَۀىڭ ئۇتۇلٍۇق بۇٌۇظ ٔىطپىتي بۇ. ضىسدىٓ ٍۇغۇرِبٍّەْ -      

ئىٕىڭىس  ئوپراضىَەدىٓ وىَٕىي بىر ئبً ئىچىذە تبِەِەْ ٔۇرِبي  ئۇتۇلٍۇق بوٌغبْ  ھبٌەتتە
ئوپراضىَە ئۇتۇلٍۇق بوٌّىّىذى دىگەْ  تەلذىرىذىّۇ ئىٕىڭىسٔىڭ  .ئبدەِذەن ِبڭبالٍذۇ
 ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ئوپراضىَەگە. ٔبچبرٌىػىپ وەتّەٍذۇ ئەھۋاٌي ھبزىرلىذىٓ

 .ئۇرۇٔالغتۇرىذۇ
 ئوپراضىَە ئۇتۇلٍۇق بوٌّىطىّۇ ھبزرىمي ھبٌىتىذىٓ ٔبچبرٌىػىپ    

 وەتّەٍذىغبٍٔىمىٕي  ئبڭالپ ئببٍىسٔىڭ بۇ ٍەرگە وەٌگىچە لىٍغبْ ئۀطىرەغٍىرى



 .ضەي  ئبزٌىغبٔذەن بوٌذى
 .بۇٌىذۇ ئۇٔذالتب لبچبٔذىٓ ببغالپ ببٌٕىطتب ٍبتمۇزضبق -      
وىَىٓ  ئوپراضىَەگىچە بوٌغبْ  ببٌىٕىطمب وىرگۀذىٓ. بوٌطب ھبزىردىٓ ببغالپ  -     

ئبٌذىغبْ ئۇوۇٌالرٔىّۇ ئېٍىػي  ٍبٌٍۇغٍىٕىػٕىڭ. ئبرٌىمتب ٍۀە وىچىه تەوػۈرۈغٍەر ببر
  .ِۇِىىٓ
وەچتە .   ھبزىرال ببٌٕىطمب ئبٌغۇزۋىتەً. لەٍەردە ئبٌىذۇ ئۇٔذالتب ببٌٕىطمب. ھە بىٍذىُ -      

   .ٍەردە ببغمب   تۇلمبٔالرِۇ ٍوق بۇ. دوختۇرخبٔىذىال ٍبتبٍٍي
. ضىٍەرگە لۇٍۇپ بەرضەَ. ئبٌغۇزۇپ لۇٍبً ئۇٔذالتب جۈرۈڭ ِۀال بېرىپ ببٌٕىطمب-      

دوختۇرخبٔىغب وىرگۈچە . ضبلٍىػىڭىالر ِۇِىىٓ ٔەچچە وۈْ، ھەتتب ئۇٔىڭذىّٕۇ ئۇزۇْ
غۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ضىٍەردە ن ٍىراق . ئۇخالۋاتمبٔالرٔي وۆرگۀطىس چىٍّىك ئۈضتىذە

دوختۇرخبٔىذا وبرۋات ٍىتىػّىگەچ   ببٌٕىطمب ئبٌذۇراٌّبً ِۇغۇ  .ٍۇرتىالردىٓ وەٌگەْ
 ِېھّبٔخبٔىذا ٍبتبً دىطە لىّّەت، دوختۇرخبٔىغب ئبتبپ ئەوەٌگەْ .ٍەردە ٍېتۋاتىذۇ

 .بۇالرغىّۇ ئبِبي ٍوق. پۇٌٍىرىٕي  تۈگىتۋىتىػىە  چىذىّبٍذۇ
دەپ ئۇالرٔي ببغالپ ببٌٕىع بىٕبضىغب لبراپ  ضوٌتبْ دوختۇر غۇٔذاق

بىٕبضىغب  وىرىپ وىتۋېتىپ راضتىٕال  جىك وىػٍەرٔىڭ   بىٕب  ٔۇرٔىطب  ببٌبىطت.  ِبڭذى
چىٍّىمتب  ٍېتۋاٌغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ئىچي ضىَرىٍىپ وەتتي ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ  ئبٌذىذىىي

ۋالىتتىٓ بۇٍبْ وبرۋات ٍوى ضىرتتب ٍېتۋاتمبْ ئبغۇ  وىػٍەردىٓ بىرى  وېٍىپال  ٔەچچە
 .تىگىػٍىه  وبرىۋاتتب ٍبتىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ وىڭٍي بىر لىطّب بۇٌۇپ لبٌذى ئېٍىػمب

لېتىُ  غۇٔذالتىّۇ ئۇ ئببٍىسٔىڭ  ٍىٍذىٓ بۇٍبْ تبرتمبْ ئبزاپٍىرىٕي ئوٍالپ  وۆڭٍىذە بىر
 دىگۀذەن ضوٌتبْ دوختۇر وىرىپال  ئۇزۇْ. غەخطىَەتٍىه لىالً دەپ ئوٍٍىذى

 ئۆتّەً  بۈگۈْ دوختۇرخبٔىذىٓ چىمىذىغبٔالرٔىڭ وبرۋىتىٕي ئۇالرغب ئبٌذۇرۇپ بېرىپ
 ٔۇرٔىطب  ئۇالر ٔەرضە وېرەوىٍىرىٕي ٍۇغۇغتۇرۇپ چىمىپ وەتىۈچە بوٌغبْ. لبٍتىپ وەتتي

بۇٌۇپ  ٍبتبلتب ئىىىىال وبرۋات. ئبرٌىمتب  وبرىذوردا ضبلالپ تۇرغبٔذىٓ وىَٓ ٍبتبلمب وىردى
ٍېڭىذىٓ  لبرىّبلمب ئۇ ببال.  ٍبغالردىىي  بىر ببال ئۇخالۋاتبتتي18ٍۀە بىر وبۋاتتب 

ئەوىرگۀذىٓ وىَىٓ  ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ ٍبتبلمب. ئوپراضىَەدىٓ چىممبٔذەن لىالتتي
غۇ ئبرىذا   ببٌٕىص  .لۇٌىذىىي ٔەرضىٍەرٔي ئۆزٌىرىگە تەۋە  ئىػىبپمب رەتٍەغىە ببغٍىذى

ٍبتىذىغب وبرۋاتٕىڭ  بۈٌۈِىٕىڭ تبزٌىك ئىػٍىرىغب ِەضھۇي بىر ئبٍبي وىرىپ ئببٍىس
 .وىرٌىروٍىرىٕي ئبٌّبغتۇرۇغمب وىرىػتي

 ئببٍىسٔي ببٌٕىطمب ئبٌذۇرۇپ ئىىىي وۈْ ئىچىذە ٔۇرٔىطبغب دوختۇرخبٔىٕڭ ِۇھىتي،
 دوختۇرخبٔىٕىڭ لبٍطي تەرىپىذە ئبغخبٔب ببر،.  ضىرتي خېٍىال تۇٔۇظ بۇٌۇپ لبٌذى-ئىچي

وۈٔذىىىذەن  ببرىذىغبْ  لبٍطي تەرىپىذە دۇوبٔالر ببر خېٍىال ئېٕىك بىٍىپ دەضٍەپ وەٌگەْ
ئببٍىس بۇ ئىىىي . وۈرۈٌّەٍذىغبْ  بوٌذى ٍەرٌەرٔي ئىسدەپ تبپبٌّبً لبٌذىغبْ ئىػالر

ئبٌغبٕٔي، ضېطتىراالرٔىڭ  وۈٔذە ئىىىي لېتىُ  وۈٔذىٓ بۇٍبْ    وۈٔذە بىر لېتىُ ئۇوۇي
ببرغبٕٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا   ضىرتمب بىرەر لېتىّّۇ  وىرىپ وىچىه تەوػۈرۈغٍەرٔي ئېٍىپ

ئۇ ۋالىتٕىڭ ٍېمىٕالپ . وۈْ ئۆتطىال ئوپراضىَەگە وىرەتتي ِبٔب ئەتە بىر. چىمىپ لوٍّىذى



ببرغبٔىطىرى جىذدٍىٍىػۋاتمبْ، ئۀطىرەۋاتمبْ بوٌطىّۇ بىراق بۇٔي  لېٍىػىغب ئەگىػىپ
ئۇٔىڭطىسِۇ ٔۇرٔىطب گەرچە دوختۇر چوڭ چبتبق . بىٍىٕذۈرۈپ ٍۈرِىذى ئبچىطي ٔۇرٔىطبغب
ئۇ  ئوپراضىَەگە . بوٌطىّۇ ئۀطىرەپ، ئىچي تىتىٍذاپ لبٌغبْ ئىذى چىمّبٍذۇ دىگەْ

وۆڭٍىٕي ئبزادە لىٍىع، ئۀطىرەغٍىرىٕي  ئبزٌىتىع  ئۈچۈْ ئۇٔي  وىرگۈچە ئببٍىسٔىڭ
ئۈرۈِچىٕي بىر ئبٍالٔذۇرۇپ وىرىػىە  ئۇرۇٔۇپب ببلمبْ  بوٌطىّۇ بىراق  ضىرتالرغب ئەچىمىپ

ئۇ ٍبتمبْ ببٌٕىص بۈٌۈِىذىىي بىّبرالر ئبضبضەْ .  لوٍذى ئببٍىس ئۇٔىّبً
ئببٍىسٔىڭ وېطىٍي بىٍەْ ئوخػبظ بوٌطىّىطىّۇ بىراق بىر  دىگۈدەن  غەوىٍٍىٕىع ضەۋەبي

ئببٍىس  ئۈزى بىٍەْ بىر . دىگۈدەن ئوخػبظ وېطەٌٍەر  ئىذى بۈٌۈِٕىڭ بوٌغبچمب ئبضبضەْ
وىرگەْ  وۈٔىال ٍېڭىذىٓ ئوپراضىَەدىٓ چىممبْ وىچىه  ٍبتبلتب ٍبتمبْ   تېخي ئۈزى
لىٍىٕغبٍٔىمىٕي بىٍگەْ، ھەَ ئۇ ببٌىٕىڭ ئوپراضىَەضىٕىڭ  ببٌىٕىڭّۇ پۇتىٕىڭ ئوپراضىَە

بوٌغبٍٔىمىٕي  بىٍىپ وىڭٍي خېٍي ئەِىٓ تېپىپ لبٌغبْ  ئۇتۇلٍۇق
ِۇِىىٕچىٍىىٍەردىٓ  ِۇِىىٕچىٍىىٍەردىٓ وۆڭٍي جبٍىذا  بوٌطىّۇ  بىراق    ئبٌٍىمبٔذاق

 .ئەِەش ئىذى
ئۇْ ٔبرووز لىٍىػمب . ئوپراضىَە لىٍذىغبْ وۈٔىّۇ  وېٍىپ لبٌغبْ ئىذى ِبٔب ئۇٔي      

ئوپراضىَە لىٍىذۇ دىگەْ وۈٔي ئەتىگۀذە وىرىپ ئۇٔىڭغب ئوپراضىَە دىٓ    ِەضھۇي  ئۇٔي
 ئوپراضىَە.   ٔەرضە ٍىّەضٍىىٕي،  ضۇ ئىچّەضٍىىٕي تبپىالپ لۇٍۇپ چىمىپ وەتتي بۇرۇْ بىر

لبٌغبٔطىرى  ئوپراضىَە ۋالتىغب لبٔچە ئبز. لىٍذىغبْ ۋالىتمب ٔەچچە ضبئەتٍە ۋالىت لبٌذى
ئوپراضىَەدىٓ .  لبٌذى ئۇٔىڭ ئىچي تىتىٍذاپ، لبٔذالتۇر  ئۀطىرەغٍەردىٓ  ئوٌتۇراٌّبً

لبٌذى ۋە ٔۇرٔىطبغب ئۈزىٕي  بۇرۇْ ئۇٔىڭ بىردىٕال ضىرتمب چىمىپ بىردەَ ئوٌتۇرغۇضي وېٍىپ
جىذدىٍَىػۋاتمبٍٔىمىٕي، ئۀطىرەۋاتمبٍٔىمىٕي  ٔۇرٔىطبِۇ ئۇٔىڭ. ضىرتمب ئەچىمىػٕي دېذى

وۆتۈرۈٌۈپ لبالر دىگەْ ِەلطەتتە ئۇٔي چبلٍىك  بىٍگەچ ضىرتمب چمىطب  بەٌىىُ  وۆڭٍي
تېخي ئەتىگەْ بوٌغبچ ضىرتٕىڭ ھبۋاضي بىر . چىمتي ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغۇزۇپ ضىرتمب ئېٍىپ

ئۇرۇٌغبْ ضوغۇق ھبۋاغب  ِبضٍىػبٌّبً ئۀذىىىپ  ئببٍىس تۇٍۇلىطس. ئبز ضوغۇق ئىذى
وىَٕال وۈٔۈپ لبٌذى، ئەوىطچە  ئەتىگۀٕىڭ ضبپ  وەتىەْ بوٌطىّۇ بىراق بىر ھبزدىٓ

ٔۇرٔىطب تىٍفۇٕٔي .  راھەت ھېص لىٍىپ لبٌذى ھبۋاضىذا ٔەپەش ئېٍىپ ئۈزىٕي ببغمىچە
تىٍفۇْ لىٍذىغبٍٔىمىٕي دەپ ئۇٔي لۇٍۇپ لۇٍۇپ ٍبتبق  ٍبتبلتب ئۇٔتۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ، ئېرىگە

-ئببٍىس  ٍىرالتىٓ وۈرۈٔۋاتمبْ دوختۇرخبٔب دەرۋازىطىذىٓ وىرىپ  .ئىچىگە وىرىپ وەتتي
دەپ ئوٍٍىذى ۋە ٍىٕىه ئۇف " ئبغىرىمالر ٔىّبٔچە وۆپتۇ" وۆڭٍىذە چىمۋاتمبٔالرغب لبراپ

ئەتىگەْ بۇٌۇغىغب لبرىّبً دوختۇرخبٔب دەرۋازىطىذىٓ وىرىپ چىمۋاتمبٔالر  .تبرتىپ لوٍذى
 بەزىٍىرى دوختۇر، بەزىٍىرى بىّبالرالر، ٍۀە بەزىٍىرى بوٌطب بىّبالرٔىڭ. ئىذى بەوّۇ وۆپ

 ئببٍىس  دەرۋازىذىٓ وىرىپ چىمۋاتمبٔالرغب لبراپ ئوٌتۇرۇپ. ئبئىٍە تبۋاببتٍىرى ئىذى
 دىگۀٍەرٔي" بۇ ِۇِىىّٕۇ؟" تۇٍۇلطىس تۇٔۇظ بىر ضىّبٔي وۆرگۀذەن بوٌذىَۇ بىراق  

 بىراق ئۇٔىڭ وۆرگىىٕي خبتب. بىٍىّٕەش وۈٌۈِطىرەپ لوٍذى- خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزۈپ  بىٍىٕە
 ئۇ ئۈزىگە  لبراپ ببرغبٔطىرى ٍېمىٕالپ. ئەِەش، وۈزىگە وۈرۈٔۈپ وەتىۀّۇ ئەِەش ئىذى

 وېٍۋاتمبْ  خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ  چوڭ وۆزٌىرى  ھەٍرأٍىمتىٓ ھەَ تبضبددىبٍىمتىٓ تېخىّۇ



 خبٌىٕۇر غۇ تبپتب  دەرۋازىذىٓ. چۈٔىي ببٍب وۆرگىٕي خبٌىٕۇر ئىذى. ٍوغىٕبپ وەتتي
 خبٌىٕۇرٔىڭ تۇٍۇلطىس. وىرگىٕىچە ئۇدۇي ئۇٔىڭغب لبراپ وۈٌۈِطىرگىٕىچە وىٍۋاتبتتي

 ئبضّبٔذىٓ چۈغىۀذەوال وۆز ئبٌذىذا پەٍذا بۇٌۇپ لېٍىػىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرِىگەْ
 ئببٍىس خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ  توختىغبٔذىّۇ ھەٍرأٍىمىٕي ٍۇغۇراٌّىغبْ ھبٌذا

ٔەرضە  خبٌىٕۇرٔىڭ لۇٌىذا وىچىىىىٕە بىر ضوِىىذىٓ ببغمب ئبرتۇق. ئۇٔىڭغب لبراپ تۇراتتي
 :.ٍوق ئىذى

 ضىس بۇ ٍەردە ٔىّە لىٍىطىس؟..... ضىس -       
 .جىذدىٍَىػىپ غۇ گەپٕي ئبرأال دىَەٌىذى ئببٍىس

بۇٌۇپ ِبڭب ئبۋاي گەپ لىٍغىٕىڭىس ِۇغۇ ضۇئبٌىڭىس  ضىسٔىڭ تۇٔجي لېتىُ ئبوتىپ -        
ٔۇرٔىطب ئبچبِذىٓ ضىسٔىڭ . خبٌىٕۇر وۈٌۈپ تۇرۇپ بۇٌۇپ لبٌذىغبْ بوٌذى ھە دېىذى

ئبڭٍىغبْ،غۇڭب  ئىذارىذىٓ بىر ھەپتىٍىه رۇخطەت  بۈگۈْ ئوپراضىَە لىٍىٕذىغبٍٔىمىڭىسٔي
ئبپتۇبۇضتىٓ چۈغۈپ ئۇدۇٌال دوختۇرخبٔىغب . ئىذىُ ئبخػبَ ٍوٌغب چىممبْ. ضوراپ وېٍىػىُ

 لبٔذالراق؟ ئەھۋاٌىڭىس. وەٌذىّغۇ
ھەَ ھەٍرأٍىك، ھەَ  ئببٍىس  وۆز ئبٌذىذا تۇٍۇلطىس پەٍذا بۇٌۇپ لبٌغبْ خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ

ئىچىذە ئۇٔىڭغب بىر  خۇغبٌٍىك، ھەَ جىذدٍٍىػىع ئبرٌىػىپ وەتىەْ ِۇرەوىەپ ھېطَبت
 :ھبزا لبرىۋەتىۀذىٓ  وىَٓ  جبۋاپ لبٍتۇردى

 .ضىسٔىڭ وۆرگىٕىڭىسدەوال تۇرۇپتىّەْ ِبٔب -       
ٔەچچە وۈْ ئىچىذە لبٔذاق ئۆزگىرىع بوٌذى  لېٕي تەپطٍي لبراپ ببلبٍچۇ، بۇ -       

ئببٍىسٔي تەپطىٍي وۈزىتۋاتمبٔذەن ئۇٔىڭ ئەتراپىذا  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ خۇددى. ضىسدە
ببٍب . خبٌىٕۇرٔىڭ بۇ ھەروىتىذىٓ ضەي خىجىً بۇٌۇپ لبٌذى ئببٍىس. ئبٍٍىٕىػمب ببغٍىذى

بېػىُ رەتطىس بۇٌۇپ لبٌّطب دىگۀٍەرٔي -چىممبْ  بوٌغبچ ئۈضتي ئورٔىذىٓ تۇرۇپال ئۇدۇي
خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي بىر ئبٍٍىٕىپ چىممبٔذىٓ وىَٓ . لىّىرالپ لوٍذى ئوٍالپ ئورٔىذىٓ ضەي
 :توختىذى ۋە ئۇٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ

  .دەرۋەلە  ئۆزگىرىع بوپتۇ دېىذى گېٍىٕي لىرىپ تۇرۇپ -      
ھبٌذا  ئببٍىس ئۇٔىڭ گېپىذىٓ ببٍبِمي  خىَبٌىٕي جەزىٍّەغتۈردى ۋە ئۈزىّۇ ضەزِىگەْ

بوٌطب  ئۇ خىَبٌىذا چبچىٍىرى رەتطىس پبخپىَىپ لبٌغبْ. دەرھبي چبچٍىرىٕي ضالپ ببلتي
تۇتۋاالٌّبً وۈٌۈپ  ئببٍىسٔىڭ بۇ ھەروىتىذىٓ خبٌىٕۇر ئۈزىٕي. وېرەن دەپ ئوٍٍىغبْ ئىذى

 :تبغٍىذى
ضبلبٌٍىرىڭىس ضەي ئۈضۈپ . لوٍذۇَ جىذدىٍَىػىپ وەتىىٕىٕي، چبلچبق لىٍىپ -      

 .تۇرۇپططس لبٌغبٕٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا غۇ پېتي
بۇٍبْ بۇرۇت  ئببٍىسٔىڭ ئۇٔىڭ گەېپىٕي ئبڭالپ دەرۋەلە ئۈزىٕىڭ ئۈرۈِچىگە وەٌگۀذىٓ

 ضبلبٌٍىرىٕي ئېٍىپ ببلّىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى
 وۈرۈّٔەٍذىغۇ؟ ٔۇرٔىطب ھەدەِچۇ، -    

تىٍفۇْ لىٍّەْ دىگۀذەن  ئەورەَ ئبوبِغب.ٍبتبلمب تىٍفۇٕٔي ئبٌغىٍي وىرىپ وەتتي -     
 .لىٍۋاتمبْ



ھبۋا ضوغۇلىەْ،ئەِذى ئوپراضىَە لىٍىػتىٓ  ئۇٔذالتب بىسِۇ وىرىپ وىتەِذۇق، -       
 .بۇرۇْ زۇوبَ بۇٌۇپ لبٌّبڭ

خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ وەٍٕىذىٓ ئىتتىرىپ . دىگەْ  ِۀىذە بېػىٕي ٌىڭىػتتي ئببٍىس ِبلۇي
ئۇالر ٍبتبق ئىػىىي ئبٌذىغبْ وەٌگۀذە  ٔۇرٔىطب  ئببٍىسٔىڭ . ِبڭذى ٍبتبلمب لبراپ

ئۈچۈْ  تەِػىٍۋاتمبْ بۇٌۇپ ئۇ ئببٍىسٔىڭ خبٌىٕۇر بىٍەْ وىرگىٕىٕي وۈرۈپ  لېػىغب  ِېڭىع
 : لبٌذى ھەٍراْ
ئبۋارە بۇٌۇپ وىتىپطىس  ۋوً، ضىسِۇ وېٍىپ بوپطىسغۇ، ئبتبٍىتەْ ٍىرالتىٓ وېٍىپ بەن -      

 :ٍېمىػىپ وۈرۈغتي دىگىٕىچە خبٌىٕۇر بىٍەْ ئبۋاي لوي ئېٍىػىپ ئبٔذىٓ ئىڭەن
. ۋالتىُ بۇٌۇپ لبٌغبْ ئۈزەِٕىڭّۇ وېٍذىغبْ. ٍبلەً ئبۋارە  بوٌغۇدەن ئىع ٍوق -      

-داداَ. ببلّىذىُ خىسِىتىُ ئۇ ٍەرگە تەڭػەٌگۀذىٓ وىَٓ ئىسچىً ئۆٍگە وېٍىپ
ئوپراضىَە لىٍىذۇ ،غۇڭب  ئۇٔىڭ ئۈضتىگە  ئببٍىسٔي. ئبپبِالرٔىّۇ وۆرگۈَ وىٍىپ تۇرغبْ

 .ئىىىي ئىػمب بىرالال ضوراپ وەٌذىّغۇ
 ئبٔىڭىس بىٍەْ وۈرۈغتىڭىسِۇ ؟-ئبتب. بوپتۇ دېىذى ٔۇرٔىطب ھە ٍبخػي -     
بىىەتتىٓ ئۇدۇٌال بۇ ٍەرگە .  ئۇالر بىٍەْ وۈرۈغىىچي بوٌّّىذىُ ٍبلەً، تېخي -     
ئبٔذىٓ دوختۇرخبٔىغب وېٍەٍّۇ دىگەْ بىراق ئۆٍگە ببرضبَ ھېٍىغىچە  ئۆٍگە بېرپ. وېٍىػىُ

ئبپبِالر بىٍەْ -چۈٔىي داداَ. ئۈٌگۈرۈپ وېىٍىپ بۇالٌّبضٍىمىّذىٓ ئۀطىردىُ ئوپراضىَەگە
 ئۇزۇٔذا بىر وۈرۈغىۀذە  بېرىپال ئىػىُ ببر دەپ ضىرتمب ِبڭطبَ  ٍبخػي غۇٔچە

   .بوٌّىغۇدەن
بىٍّەٍذىغبْ تۇرضب،  ٍۀە وىٍىپ ئۇالر ئببٍىسٔىّۇ. بۇ دىگىٕىڭسىّۇ توغرا -     

ھېٍي  ئببٍىس ئوپراضىَەگە  .دوختۇرخبٔىغب ببرىّەْ دىطىڭىسِۇ ووچىالپ ضورىػي ِۇِىىٓ
 .ضبئەت ئەتراپىذا بۇٌىذىىەْ ئۇٔىڭ  ئوپرەضىَە ۋالتي ئبٌتە. وىرىپ وەتىۀذە ببراضىس

. لبٔغۇدەن ئەھۋاٌٍىػىػمب تبِبِەْ ٍىتىذۇ ئبٌتە ضبئەت  ئۇالر بىٍەْ. ئۇِۇ بوٌغۇدەن -     
ٍىّىگۀطىٍەر، جۈرۈڭالر چىمىپ تبِبق ٍەپ وىرەٍٍي،  ھە راش تېخي ئەتىگۀٍىً تبِبق

 .ِەْ ِېھّبْ لىالً
 

ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دەپ ضىرتمب ِېڭىػمب تەِػىٍىپراق . ۋوً ٍبخػغۇ، جۈرۈڭ ئەِىطە -      
 :لبٌذى توختبپ

ئۇ تبِبق  .ۋوً راش، ئببٍىسٔي ئوپراضىَذىٓ  بۇرۇْ تبِبق ٍىّىطۇْ دىگەْ ئىذى-     
ئۇالر ئببٍىسٔي  .ٍىگىٍي چىمبٌّبٍذۇ ئىىىىّىسال ٍەپ وىرەٍٍي، ئۇ  ئبراَ ئبٌغبچ تۇرضۇْ

بوٌطب  ٍبتبلتب ٍېتىپ  ئببٍىس. چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتىٓ وبرۋاتمب ئېٍىپ لۇٍۇپ ضىرتمب چىمتي
وۆڭٍي خبٌىٕۇرٔىڭ وېٍىػي  ئۇٔىڭ تېخي ھېٍىغىچە  ئۀطىرەظ ۋا غەغٍىىتە لبٌغبْ. لبٌذى

خبٌىٕۇرٔىڭ غۇٔچە ٍىرالتىٓ ئۈزىذىٓ  ئۇ.بىٍەْ  ۋاٌٍىذە ٍۇرۇپ وەتىۀذەن بۇٌۇپ  لبٌذى
ئوپراضىَەدىٓ ئوڭۇغٍۇق . بوٌذى ئۀطىرەپ وۆرگىٍي وەٌگۀٍىٕي ئوٍالپ وۆڭٍي خۇغبي

بوٌغبْ وۆڭٍي بۇرۇٔمىغب لبرىغبدا  چىمىذىغبٍٔىمغب بوٌغبْ ئىػۀچىّۇ وۆتۈرۈپ   خبٌىٕۇرغب
خبٌىٕۇرغب الٍىك وەٌّەٍّەْ، ئۇٔىڭغب  بۇرۇْ ئۈزىٕي. ضەي ئەروىٓ لبٔبت لېمىػمب ببغٍىذى



ئەِذىٍىىتە ئۇٔىڭ وۆڭٍىذە بۇرۇْ  ئۇٔىڭ  ِۇٔبضىپ وەٌّەٍّەْ دەپال وەٌگەْ بوٌطب ِبٔب
ببرا -لبرىػي ببرا-ئبچىۆزٌۈن دەپ لبراٍذىغبْ وۆز ِۇھبببىتىگە ئېرىػػٕي ئوٍالظ ئبتۇلچە

بوٌغبْ، وىَٕىي تۇرِۇغمب، وەٌگۈضىگە بوٌغبْ  ھبٍبتمب. ضۇضٍىػىپ ببرِبلتب ئىذى
-ئۇ  لەٌبىذە توضبتتىٓ غەٌَبْ وۆتۈرۋاتمبْ بۇ ھېص .ئىػۀچىطي پەٍذا بوٌّبلتب ئىذى
ئۇٔىڭ ِۇغۇٔذاق خىَبٌىغب وېٍەٌىػىگە ضەۋەپچي .  لبٌذى تۇٍغۇالردىٓ ئۈزىّۇ ضەي ھەٍراْ

بوٌغبْ ٍبخػي ِۇئبِىٍىطىّۇ، وۈٍىٕىػىّۇ ۋە ٍبوي ئۈزىذىىي  بوٌغبْ خبٌىٕىۇرٔىڭ ئۈزىگە
ئىػۀچىتىٓ وەٌگەْ جۈرئەتّۇ بۇٔي ئۈزى ئېٕىك بىٍّىطىّۇ بىراق  بۇرۇٔمي  ضبلىَػمب بوٌغبْ

 .بىردىٕال ٍەڭگىٍٍەپ ئۈزىٕي ٍىٕىىٍەپ لبٌغبٔذەن ھېص لىٍذى بېطىٍّىرى
ٔۇرٔىطب تبِبلتىٓ لبٍتىپ وىرگۀذە ئببٍىس تېخي ببٍبِمي خىَبٌٍىرىٕىڭ  خبٌىٕۇر بىٍەْ    

بۇالٌّّىغبْ بۇٌۇپ ئبچىطي بىٍەْ خبٌىٕۇرٔىڭ ٍبتبلمب لبٍتىپ  لوٍٕىذىٓ چىمىپ
دەرھبي خىَبٌٍىرىٕي ٍۇغۇغتۇرۇپ گەۋدىطىٕي رۇضالپ ٍبضتۇلمب  وىرگۀٍىىىٕي وۈرۈپ

 :ٔۇرٔىطب ٍبتبلمب وىرگۀذىٓ وىَٓ ضبئىتىگە لبرىۋىتىپ. ئوٌتۇردى ٍۆٌىٕىپ ٍېرىُ ٍبتب
.  بۇٌۇپ لبپتۇ 10 دا ببغالٍّىس دىگەْ ئىذى ھبزىر ضبئەت 11ئوپراضىَۀي  ۋوً،-     

 ئۇ غۇٔذاق دەپ   چبِذإٔي ئبختۇرۇپ  تېخي پىچىتي. لىٍغبچ تۇرضبق بوٌغۇدەن تەٍَبرٌىك
 :بۇزۇٌّىغبْ بىر وىىَّٕي ئېٍىپ ئببٍىسغب تەڭٍىگەچ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى

 دوختۇر ئوپراضىَە لىٍغبدا وىَىػي ئۈچۈْ ٍېڭي بىر ئۇخالظ وىَّي ٍبوي ئىچ وىَىُ-       
غۇڭب  ھبزىرلي بىّبرالر وىَّىٕي وىَىػىە بوٌّبٍذىىەْ،.   تەٍَبرالپ لۇٍۇڭال دىگەْ ئىذى

غۇالرٔي  ٔۇرٔىطب  ىر تەرەپتىٓ. بۇٔي ئېٍىپ لوٍغبْ ئىذىُ ، ھبزىر ٍەڭگۈغٍىۋاٌطۇّٔىىىٓ
ئببٍىسغب  دىگەچ  بىر تەرەپتىٓ ئبٌغبْ وىَّٕي ئورالٍىك خبٌتىذىٓ چىمبرغبٔذىٓ وىَٓ

 :تەڭٍىذى
غۇٔذاق دەپ خبٌىٕۇرغب غەرەت  ئۇ. بۇ وىَّٕي ٍەڭگۈغٍىۋاٌغىٓ، بىس چىمىپ تۇراٍٍي -        

 :لىٍىپ ضىرتمب ِبڭذى
 لىٍّىططىڭىس وىَەٌەِذۇ دېذى ئۀطىرگەْ لىَبپەتتە ضىس ٍبردەَ -       
ئۇٔچىٍىه ئىػالرٔي ئۈزى . ٔۇرٔىطب وۈٌۈپ تۇرۇپ ئۀطىرِەڭ دېىذى -       
وىَٓ چوڭ بوٌغبٔذىٓ . ۋالىتٍىرىغىچە بىس وەٍذۈرۈپ لۇٍبتتۇق  ٔەچچە ٍبظ10.  لىالالٍذۇ

  .بىسٔي ٍېمىٓ وەٌتۈرِەٍذىغبْ بوٌغبْ وىَٓ ئۈزەَ وىَىّەْ دەپ
 :ضىرتمب چىمتي ٔۇرٔىطب غۇالرٔي دىگەچ خبٌىٕۇر بىٍەْ

. ئىػتبٕٔي  وىَەٌّەٍتي دەضٍەپ ئۈزى وىَەٌّەً بەن لىَٕىالتتي،  بۇٌۇپّۇ  -      
بۇٌۇپ لبٌغبٔذىٓ وىَٓ  بەٌىىُ  ٍېػي چوڭىَىپ ٍىگىت. ببرا وۈٔۈپ وەتتي-وىَٓ   ببرا

ئوغۇي ببال ئەِەضّۇ خىجىً  بىس ئۆز ئبچىطي بوٌغبْ بىٍەْ ئۇ ٍۀىال. خىجىً بۇٌذىغبٔذۇ
بىر . چبغالردا ئۈزى لىٍىذۇ غۇڭب ئۇ بەزى ئىػالرٔي لىَٕبٌطىّۇ   ئەورەَ ٍوق. بۇٌذىىەْ

ئەگەر ئۇ ِەٍٍي . چېٕىمىػتە بۇٔىڭ ئۈزىّۇ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ بىر.  ھېطبپتب بۇِۇ ٍبخػىىەْ
وىچىه ئىػىٍىرىغىّۇ بىس لوي  دەپ تۇرىۋەرضە ھبزىرغىچە بىس وَىٍّىرىٕي وەٍذۈرۈپ چوڭ

ئۇ چبغذا ئۇٔىڭغب . ئۆگىٕەٌّىگەْ بۇالتتي تىمىپ ٍۈرضەن  ھبزىررغىچە ھىچ ئىػٕي لىٍىػٕي
دىطەَ ئۇوىطىغب لبراغٕي ئېغىر وۈردىىەْ  بۇٔذاق. لبراظ ِبڭىّۇ تەش وەٌگەْ بۇالتتي



ئۇ ٔبرضىذە ببال بوٌغبْ بوٌطب . گەپ ئەِەش ھەرگىس ئۇٔذاق ِەلطەتتە دىگەْ. دەپ لبٌّبڭ
بىراق ئۇ ھبزىر پۇتىٕىڭ  ئبجىسٌىمٕي ھېطبپمب  .ِەٍٍىتي ھەِّە ئىػىٕي ِەْ لىٍىپ بەرضەَ

ئىٕي بوٌغبْ تەلذىرىذىّۇ ئبرىذا -ئۆز ئبچب .ئبٌّىغبٔذا چوپچوڭال ٔۇرِبي بىر ٍىگىت
ئۇِۇ غۇ  تەرىپىٕي ئوٍٍىغبچ، ِۀذىٓ . وىتىذۇ پەردىػەپ بوٌّىّىطب ھبٍب وۆتىرىٍىپ
ئبٍبٌي بوٌغبْ بوٌطب ٍۀە ئۇ .   ٍېمىٓ وەٌتۈرِەٍذۇ خىجىً بوٌغبچ بۇٔذاق ئىػالرغب ِىٕي

لبرغي تەرەپ  لبتتىك . ئوتتۇرضىذا  بۇٔذاق پەردە ٍوق خۇتۇْ-ئەر. ببغمب گەپ ئىذى
ٍىٕىه ئىػٍىرىٕىڭ -ئۇٔىڭ ھەر لبٔذاق ئېغىر ئبغىرىپ لبٌذى دىگۀذىّۇ ٍۀىال

 .ھۆددىطىذىٓ چىمبالٍذۇ
بەظ لىسى ببر، بىرِۇ ئوغٍي . بۇرۇْ  بىر خوغٕىّىس بۇٌىذىغبْ. دىگىٕىڭىسِۇ توغرا ئۇ  -     

 "ِەْ ئبپبِغب. وىَٓ لىسٌىرى دادىطىغب ببظ بۇٌۇپ ئۆٍٍەپ لۇٍۇپتىىەْ. ئبدەَ ئىذى ٍوق
 دىطەَ ئبپبَ" ِبۋۇالر بەظ لىس تۇرۇپ  بىر دادىطىٕي ببلبٌّبً خۇتۇْ ئېٍىپ بەرگىٕىٕي 

 لىسٌىرى  دادىطىٕي ِىڭ ٍبخػي ببلتي دىگەْ بىٍەْ. لىسىُ ضىس بىٍّەٍطىس" وۈٌۈپ وىتىپ
 ضىالق بۇٌۇپ  لبٌطب دادىطٕىڭ چوڭ وىچىه ھبجىتىذىٓ چىمىپ-وۈٍٔەرٔىڭ بىرىذە ئبغىرىك

وىَٓ  بۇٔي. بېمىع بىئەپ بۇٌۇپ لبٌىذۇ ،  بۇٔذاق چبغذا  ٍۀىال ئبٍبٌي بوٌّىطب بوٌّبٍذۇ
گېپي  بۇ گېپىڭسىٕي ئبڭالپ ئبپبِٕىڭ  غۇ. دىگەْ ئىذى" چوڭ بوٌغبٔذا بىٍىپ لبٌىطىس

 .ٍبدىّغب وېٍىپ لبٌذى
ٍبخػي ببلتۇق دىگۀذىّۇ غۇٔذاق  بىس ببٌىالر ِىڭ. ئبپىڭىسٔىڭ دىگىٕي توغرا -      

چۈٔىي  چوڭالرٔىڭّۇ ئۈزىگە چۇغٍۇق وۆڭٍي  .وۈٍٔەر وېٍىپ لبٌطب ٍۀىال  ئبِبٌطىس لبٌىّىس
. وۆرضىتىػٕي خبٌىّبٍذىغبْ تەرەپٍىرى بۇٌىذۇ ببر،ببٌٍىرىغب دىَەٌّەٍذىغبْ ئىػٍىرى،
بىس ببٌىالرِۇ . چۈپتي ئەڭ ٍبخػي لبرىَبالٍذۇ بۇٔذاق چبغذا ٍۀىال غۇ ئبٌالھ  بەرگەْ

بوٌطبلّۇ ٍۀىال  وۈٍٔەرٔىڭ برىىرىذە غۇٔذاق وىٍىػّەضٍىه  غۇٔذالمۇ؟  لىس بوٌطبلّۇ  ئوغۇي
ئبٔىّىس لبرىذى دىگۀذىّۇ بەزى ئىػالر -ئۇوبِذەن ھبٌەتتە بوٌطب ئبتب بۇٌۇپ لبٌطب،  ِۇغۇ

گەرچە ببٌىطي بوٌطبلّۇ   بۇٍىغب ٍىتىپ لبٌغبْ لىس، لوراِىغب ٍىتىپ .وىٍىذۇ ئۇالرغىّۇ ئېغىر
  .ٍىگىت بۇٌۇپ لبٌغبْ چبغالردا ٍبخػي بوٌّبٍذۇ لبٌغبْ

بۇٌۇپ  ئىػىه ئەٍٕىىىذىٓ ٍبتبق ئىچىگە ِۇٔذالال وۆز ٍۈگىرتىپ  ٔۇرٔىطب گېپىٕي تۈگىتىپ
 :وىَٓ ببلمبٔذىٓ
 .ٍەڭگۈغٍەپ بوپتۇ، ٍبتبلمب وىرىپ وىتەِذۇق -       

بۇ . وەٍٕىذىٓ برى ٍبتبلمب وىرىپ وېٍىغػتي- ئۇالر غۇٔذاق دەپ بىرىٕىڭ .بۇٌىذۇ -     
 .وىَىٍّىرىٕي ئبٌّبغتۇرۇپ بۇٌۇپ ٍبتمبْ ئىذى چبغذا ئببٍىس

ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دىگەچ ئببٍىس ئبٌّبغتۇرۇپ بىر ٍبلمب  لۇٍۇپ  .ٍەڭگۈغٍەپ بوپطۀذە-        
ئۇالر . ئىػىبپ ئىچىگە تىمۋېتىپ وبرۋات  لېػىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى لوٍغبْ وىٍَّەرٔي ئېٍىپ

 ِىٕۇتالردىٓ وىَٓ  ِەضھۇي دوختۇر، 15پبراڭٍىػىپ  ئوٌتۇرۇپ تەخىّىٕەْ  غۇ تەرىمىذە
 :لىٍىػمب ِەضھۇي دوختۇر ۋە بىر لبٔچە ضېطتىرا ٍبتبلمب وىرىپ وەٌذى ٔبرووز

  .بۇ  وبرۋاتمب چمىڭ. ئوپراضىَە لىٍذىغبْ ۋالىت توغتي -       
لىس  غۇٔذاق دەپ ئۆزٌىرى بىٍٍە ئېٍىپ وىرگەْ چبلي ببر وبرۋاتٕي ئىّب  بىر ئۇٍغۇر ضېطتىرا



خبٌىٕۇر بىٍەْ ٔۇرٔىطب دەرھبي ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئببىٍسٔي ئىىىي لوٌتۇلىذىٓ  .لىٍىذى
 : دوختۇر ٔۇرٔىطبغب لبراپ.  تۇرغۇزۇپ ئۇٔي ٍۀە بىر وبرۋاتتب ٍبتمۇزدى ٍىٍەپ
 ئوپراضىَە ۋالتي تەخّىٕەْ ئبٌتە ضبئەت ئەتراپىذا، غۇڭب ضىٍەر  ھبزىردىٓ ببغالپ -     

 ئۇٔىڭغىچە. ئبٌتە ضبئەتتىٓ وىَىٓ ئوپراضطىَە ئۈٍي ئبٌذىغب بېرىپ ضبلٍىطبڭال  بۇٌىذۇ
 .ببغمب لىٍذىغبْ ئىػىڭالر بوٌطب لىٍۋېٍىڭالر دېذى خۀسۇچە

بىٍذۈرگۀذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔي ئىتتىرىپ چىمىپ وىتۋاتمبْ دوختۇر  ٔۇرٔىطب ِبلۇٌٍۇق
بۇٔي وۆرگەْ خبٌىٕۇرِۇ ٔۇرٔىطبٔىڭ . وەٍٕىذىٓ ئەگىػىپ ضىرتمب ِبڭذى ضېطتىراالرٔىڭ

 .ئەگەغتي وەٍٕىذىٓ
 .ئوپراضىَە ئۈٍىگە ٍېمىٕالغمبٔطىرى ئببٍىس ضەي  جىذدىٍَىػىپ لېٍۋاتبتتي

ئۈٍىگە  ٔۇرٔىطب بىٍەْ خبٌىٕۇر تبوي ئۇ ئوپراضىَە. غۇٔذالتىّۇ  بۇرۇٔمىذەن  لورلۇپ ٍۈرِىذى
بىر خىً  ئەوىرىپ وىتىٍىپ ئىػي ٍېپىٍغىچە لبراپ تۇرغبٔذىٓ وىَٓ بىر خىً ئۀطىرەظ ھەَ

ئببٍىس بىر خىً  ئوپراضىَە ئۈٍىگە وىىرىپال.  بىرىگە لبراپ لۇٍۇغتي-ئۈِىت ئىٍىىىذە بىر
ٍبٌٍۇغٍىٕىػٕىڭ ، وىطەٌٍىه  ئوپراضىَە ئۈٍىٕىڭ ھبۋاضي.  ضوغۇق ھبۋادىٓ تىتىرەپ وەتتي

وىػىگە بىر خىً ضوغۇق .  ئىذى ۋىروضىٕىڭ تبرلىٍىػٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئبالھىذە ضوغۇق
لېتىُ وىرىپ تەِىٕي تېتىغبْ ئببٍىس بەن  ۋەھىّە ئبتب لىٍذىغبْ بۇٔذاق ئۆٍگە ببال ۋالتىذا بىر

ھەدەپ ئۇٔىڭ ئوپراضىَەضىٕىڭ تەٍَبرٌىمىذا  دوختۇر ضېطتىراالر. ئۀذىىىپّۇ وەتّىذى
 :دوختۇر ئۇٔىڭ بېػىغب وىٍىپ ئۇٔي ٔبرووز لىٍذىغبْ. ئبٌذىراظ ئىذى

ٔبرووز لىٍغبٔذا . لىٍىػٕي ببغالٍّەْ تەٍَبرٌىمىڭىس پۈتىەْ بوٌطب ئەِىطە ٔبرووز-        
 .وىتىطس ئبضتب ئۇٍمۇغب-ئبغىرىّبٍذۇ ، ئبضتب

. ٌىڭىػتتي دىگەْ ِۀىذە بېػىٕي" ِبلۇي " ئببٍىس چوڭمۇر بىر تىٕۋەتىۀذىٓ وىَٓ
بۇرٔىغب -ئېغىس دوختۇر  ٔبرووز لىٍذىغبْ گبز ٔەٍىچىطىٕي  ٍېمىٓ ئەوىٍىپ ئبضتب ئۇٔىڭ

بېػي لبٍغبٔذە  ٔبرووز لىٍىع گبزى ئۇٔىڭ بۇرٔىغب وىرىع بىٍەْ تەڭ  ئببٍىس ضەي. تۇتتي
لىٍغبٔذا گبز بىٍەْ  ئىېطىذە لېٍىػچە ئۇٔي وىچي ۋالتىذا ئوپراضىَە. ھېص لىٍىػمب ببغٍىذى

ئببٍىسٔىڭ لبپبلٍىرى  ھبٍبي ئۆتّەً. ئەِەش ئۇوۇي ئۇرۇظ ئبرلىٍىك ٔبرووز لىٍغبْ ئىذى
ئبچىطىٕىڭ، خبٌىٕۇرٔىڭ ببٍب ئۈزى  ئۇ.  ئېغىرالغمبٔذەن بۇٌۇپ وۆزٌىرى ٍۇِۇٌۇغمب ببغٍىذى

ئۈِىت بىٍەْ تىىىٍگەْ  چىراٍىٕي غۇۋا  ئوپراضىَە ئۈٍىگە وىرىپ وىتىع ئبٌذىذا ئۆزىگە
 .ئۇٍمۇغب وەتتي ئەضىە ئبٌذى ۋە ضۇش وۈٌۈِطىرەظ بىٍەْ تەڭ

 خبٌىٕۇر  ، ٔۇرٔىطبالر ئببٍىس وىرىپ وىتىپ خېٍىغىچە گەپّۇ لىٍىػّبً ئوپراضىَە    
 :.ٍبْ ئوٌتۇرۇغتي-ئۈٍي   ئبٌذىغب تىسىپ لۇٍۇٌغبْ ئئۇرۇٔذۇلتب ٍبّٔۇ

بەرىبىس ئببٍىس بىر ئىىىي . ئەِذى ضىس ئۈٍىڭىسگە بېرىپ وەٌطىڭىس  بۇالِىىىٓ -       
 .ئىچىذە چىمىپ بۇالٌّبٍذۇ ضبئەت
 .خبٌىٕۇر ِەْ بىٍەْ بىٍٍە بىسٔىڭ ئۆٍگە ببراِطىس دېىذى -      
پۇرضەت  وىَىٕچە. -  ۋاً بوٌذى ِەْ ببرِەً دېذى ٔۇرٔىطب تەوەٌٍۇپ بىٍەْ  -     

بۇٌۇپ وەتتي  ئبٔىڭىسٔىڭ ضىسٔي ضبلالپ بىر-ضىس تىسدىٓ ئۆٍگە لبٍتىڭ ئبتب. چىمىپ لبالر
 .ھەلىچبْ



دىّىگەْ ، تۇٍۇلطىس ھەراْ لبٌذۇراً  ٍبلەً، ئۇالرغب  ئۈرۈِچىگە وىٍذىغبٍٔىمىّٕي -      
 .ِىٕي ضبلىٍىغبْ بۇالتتي دىگەْ بوٌطبَ ئۇالر ئەتىگەْ بىىەتىە چىمىپ.. دەپ

 .ٌىڭىػتىپ ھە ِۇٔذاق دەڭ دېىذى  ٔۇرٔىطب بېػىٕي  -     
ئوپراضىَەضي تۈگەٍذىغبْ  ئۇٔذاق بوٌطب ِەْ ئۆٍگە ببراً،، ئبِبي ببر ئببٍىسٔىڭ -      

 .وىٍەرِەْ بوٌّىطب ئەتە ئەتىگەْ. ۋالىتمب ئۈٌگۈرۈپ  وېٍىپ بۇٌىّەْ
بۇ .وەٌّىطىڭىسِۇ بۇٌىذۇ بۈگۈْ. ھە ئبراْ بىر لبٍىتمبٔذا ئۇالر بىٍەْ ئۇزۇْ تۇرۋېٍىڭ -     

 .ٍەردە ِەْ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ بەن ئۀطىرەپ وەتّەڭ
 .بۇٌىذۇ  -     

 خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە ٔۇرٔىطب بىٍەْ خوغٍىػىپ چىمىپ
 ٔۇرٔىطب خبٌىٕۇر بىٍەْ ئۀذى خوغٍىىػپ  ئەِذى ٔىّە لىٍطبَ بۇالر دەپ.  وەتتي

 ئۇ تىٍفۇٕٔي لۇٌىغب ئېٍىپ   ئەورەِذىٓ. ئوٍٍىٕىپ تۇرۇغىغب تىٍفۇٔي جىرىڭالپ لبٌذى
 :ٍۈگىردى وەٌگۀٍىىىٕي بىٍذى ۋە  بىردەِذىال چىراٍىغب وۈٌۆە

 ۋەً-      
 ؟ ھە، ئببٍىسٔي ئوراضىَەگە ئېٍىپ وىرىپ وەتتىّۇ -       
ٍۀە  ئەتىگەْ  پبراڭالغمبْ تۇرضبق. غۇٔذاق تېخي ببٍىال ئېٍىپ وىرىپ وەتتي -       

 .تىٍفۇْ لىٍىپ لبپطىسغۇ
 ھبزىر؟ تىٍفۇْ لىٍطبَ  بوٌّبِذىىەْ، ضىس ٔەدە -       
 ئبٌذىذا ِەْ غۇ ئببٍىسٔىڭ ئەوىرىپ وەتىەْ ئوپراضىَە ئۈٍٕىڭ -       

 .ئۇٔذاق بوٌطب دوختۇرخبٔب ئبٌذىغب تىس چىمىڭە-       
 .؟ دوختۇرخبٔب ئبٌذىذا ٔىّە ببر ِبڭب ٔىّە -        
 .چىمّبِطىس ۋاً ئبۋاي بىر -        

  .ھە، بۇٌىذۇ-       
ئۇ بىٕبدىٓ ضىرلب . لىٍغبچ ضىرتمب  لبراپ ِبڭذى ٔۇرٔىطب  تىٍفۇٕٔي لوٍّبً  ئەورەِگە گەپ

ِبڭذىَۇ،  ٍىرالتىٕال دەرۋازا تۈۋىذە تۇرغبْ ئەورەِٕي وۈرۈپ  چىمىپ دەرۋازا تەرەپىە لبراپ
  :تىٍفۇٔذىال توۋٌىۋەتتي

 ۋوً ضىس بۇ ٍەردە ٔىّە لىٍىطىس؟  -      
وۈٌۋەتتي ۋە تىٍفۇٕٔي لۇٍۇپ ٔۇرٔىطب تەرەپىە لبراپ  ئۇٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭالپ ئەورەَ

  .وۆرگەْ ئىذى چۈٔىي ئۇِۇ ٔۇرٔىطبٔي. ِبڭذى 
 :لبٍتب ضورىذى ٔۇرٔىطب  ئەورەَ ٍېٕىغب وەٌگۀذىٓ وىَٓ ھەٍرأٍىمىٕي ٍۇغۇراٌّبً

 بۇ ٍەردە ٔىّىە ئىع لىٍىطىس؟ -        
ضىس بىٍەْ ئببٍىسٔي ٍولالپ وەٌذىُ دېىذى ئەورەَ ٍۀە چبلچبق  وۆرِىذىڭىسِۇ؟-        
 .لىٍىپ

 ئىذارىذىٓ رۇخطەت بەردىّب؟ -        
 وۈٍٔۈن رۇخطەت ئبٌذىُ؟ لبٍتب دەپ ٍۈرۈپ ئبراْ ئىىىي-لبٍتب   -         
  ِبڭىطىس دىگەْ گەپّۇ؟ دىّەن بۈگۈْ وەچتە ٍۀە. ئىىىي وۈْ؟ ۋاً توۋا-         



بۈگۈْ . ِبڭطبَ  ئەتە ببرىّەْ بۈگۈْ وەچٕىڭ ئبپتۇبۇضىذا. غۇٔذاق بوٌذى غۇ -         
چىمطبَ  ئەتە  وەچٍەردە بېرىپ  بوٌّىطب ئەتە  بىرىٕچي لېتىُ ِبڭىذىغبْ ئبپتۇبۇضمب

  .بۇالرِەْ
وۈْ ضوراپ بۇ ئىىىي وۈْ ٍوٌذىال  ئۈتۈپ  ئىىىي. ٔىّە جبپب بۇ  ضىسگە -       

 .وەتىۈدەلمۇ
 .ٍوق ھىچمىطي -       
ٔۇرٔىطب ئېرىگە  ئبپتۇبۇضتب  وەٌگۈچە  بىر ٔەرضىّۇ ٍىّىذىڭىس ھەلىچبْ ھە دېىذى -       

 .وۈٍۈٔگەْ لىَبپەتتە
ئېٍۋاٌّبپتىىۀّەْ، بىراق  ئبپتۇبۇش ئبرٌىمتب  ٍبلەً، ٍوٌذا ٍىگۈدەلمۇ بىر ٔەرضە -       

 .ھە راش ئببٍىسٔىڭ ئەھۋاٌي لبٔذالراق. ٍىذىُ بىر ٍەردە توختىغبْ ، غۇ ٍەردە تبِبق
ئەِذى لبٌغىٕىٕي . ئەھۋاٌىّۇ، وەٍپىَبتىّۇ  ٍبخػي ئىذى ئوپراضىَەدىٓ بۇرۇٔغۇ -      

 .بىٍىّىسغۇ ئوپراضىَەدىٓ وىَىٓ
  .ھىُ-     

 .ضىرتمب چمىپ  ئېٍىپ بىرەً ضىسگە ھبزىر لورضىمىڭىس ٍۀە ئبچ ھەلىچبْ،  جۈرۈڭ -     
 .ئۇالر پبراڭالغمبچ ضىرتمب ِېڭىػتي

 ئۇ ئىػىه. خبٌىٕۇر   دختۇرخبٔب ضىرتىغب چىمىپال تبوطىذىٓ بىرٔي تۇضۇپ ئۆٍگە وەٌذى     
بېطىػي  ٍېرىُ ٍىٍذىٓ بۇٍبْ ئۈٍىگە تۇٔجي لېتىُ لەدەَ. ئبٌذىغب وېٍىپ بىردەَ  تۇرۋەتتي

. ببضتي ئۇ بىردەَ تۇرۋەتىۀذىٓ ئىػىه لوڭغۇرىمىٕي. بوٌغبچ ضەي ھبٍبجبٍٔىٕىپ تۇراتتي
 :ھبٍبي ئۆتّەٍال ئىػىىىٕي  بىر ئبٍبي ئبچتي

  .ضەْ ۋاً، خبٌىٕۇرِۇ -        
 ئبپىطي غۇٔذاق دەپال خبٌىٕۇرٔي لۇچبغالپ وەتتي

تۇٍۇلطىس وەپ لبپطۀغۇ لىسىُ، دىگەْ بوٌطبڭ داداڭ بىٍەْ  خەۋەرِۇ لىٍّبً -       
 .ئىذۇق ضىرتمب چىمبر

تۇرضب ھەجەپ  ئبٌذىّغب  چىمّىطبڭٍىّۇ ِبٔب ِەْ وەٌذىّغۇ؟ بۇ ئۈزەِٕىڭ ئۈٍي -       
  .وۈٌۈپ لوٍذى خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ ئبپىطىغب لبراپ. تەوەٌٍۇپ لىٍىپ وىتىذىىۀطەْ

تۇرضب  غۇٔذالتىّۇ  ضەْ   بىر وەتىۀچە بۇ تۇٔجي لېتىُ وىٍىػىڭ -       
 .ئەٌۋەتتە  ِېھّبٔذەن وۈتۋاٌىّىسدە

داداِچۇ؟ ئىػٍەۋاتمبْ ئوخػىّبِذۇ؟  ٔەدىىي گەپٕي لىٍذىىۀطەْ، -        
ئۆً ئىچي ٍېرىُ .  بىر لبراپ چىمتي خبٌىٕۇر  ئبپىطىغب غۇٔذاق دىگەچ ئۆً ئىچىگە تەوػي

   .ئۆزگەرِىگەْ ئىذى ٍىً بۇرۇْ ئۈزى وەتىەْ پېتىچە  ھېچمبٔذاق
ضىٕىڭ . ببٍب ئىػمب وەتىەْ ھە، داداڭ  چۈغتە ئۆٍگە وېٍىپ تبِبق ٍەپ تېخي -        

ِەْ  تىٍفۇْ لىالً ٍېٕىپ  بوٌّىطب. وېٍذىغبٍٔىمىڭىٕي بىٍگەْ بوٌطب ئىػمب ببرِبضىەْ
 .وەٌطۇْ

. ئىػتىٓ چۈغۈپ بىرالال وەٌطۇْ ئەِذى. بۇٌىذۇ ۋاً بوٌذى ئبپب،  ھېٍىال وەچ -         
 .تۇراٍٍي داداَ وەٌگۈچە بىس وەچٍىه تبِبق ئەتىەچ



 .تەٍَبرٌىك لىالً ئەِطە دىگىٕىڭىذەن بوٌطۇْ، ِەْ وىرىپ وەچٍىه تبِبلمب -        
لۇٌۇَ بىٍەْ ئىتىپ  بۈگۈْ تبِبلٕي ِەْ ئۆز. بوٌذى ئبپب ، ضەْ جىُ ئوٌتۇر -        

  .ِەْ ئبۋاي ٍبتبق ئۈٍۈِگە وىرىپ چىمبً.   بىرەً
 .غۇٔذاق دەپ ٍبتبق ئۈٍىگە ِبڭذى خبٌىٕۇر

؟ .ئىتىذىغبْ بۇٌۇپ لبٌذىڭ ۋوً،  ضەْ لبچبٔذىٓ بۇٍبْ تبِبق -        
 .ئەتىىٕىڭىٕي وۆرِىگۀغۇ ِەْ بۇرۇْ  ئولۇۋاتمبٍٔىرىڭذا ھەجەو بىرەر لېتىّّۇ تبِبق

ئىتىّۀال دىطەَ ِەْ ئىتەٌّەٍذىغبْ ٔىّە  بۇرۇْ  ِەْ ئەتّىگەْ خبالش، بىراق -        
 .ئبرىالظ ھەَ ئىػۀچ بىٍەْ دېذى خبٌىٕۇر ھەَ چبلچبق. تبِبق ببر
ئبۋاي ئبزراق ئبرىّىڭىٕي . ببلبٍٍي ھە بۇٌىذۇ، لېٕي بۈگۈْ بىر تبِىمىڭىٕي ٍەپ -        

 .ئىتىذىغبٔغب ببٌذۇر ھبزىر بەرىبىر وەچٍىه تبِبق. ئېٍۋاٌغىٓ
ئىػىىٕي  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ ٍبتبق ئۈٍىگە وىردى ۋە. ھە   -       

بىر خىً  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ٍبتبق ئۆً ئىچىگە وىرىپ وىتۋاتمبْ لىسىغب لبراپ.  ٍبپتي
 .رازىّۀٍىه ھەَ ِېھىرببٍٔىك ئبرىالظ لبراپ لبٌذى

ٍبتّىغىٍي ھەجەپ ئۇزۇْ بوٌذى "  وىرىپال ئۈزىٕي وبرۋىتىغب ئبتمبچ خبٌىٕۇر ٍبتبق ئۈٍىگە
ئۇ وبرىۋاتتب ٍبتمبچ ٍبتبق ئۈٍي ئىچىگە . ئۈزىگە ضۆزٌەپ لوٍذى ئۆز" ھە وبرۋىتىُ 

ٍىٍذىٓ بۇٍبْ ئۆً ئىچىذىىي ھەِّە ٔەرضە خۇددى خبٌىٕۇر وەتىەْ  ٍېرىُ. ضەپطبٌذى
غۇٔذالتىّۇ ھەِّە ٍەرٌەر پبوپبوىسە، ئبزرالّۇ چبڭ .  ئۆز  جبٍىذا تۇراتتي چبغذىىىذەن

خبٌىٕۇر ٍوق ِەزگىٍىذە ئبپىطىٕىڭ وۈٔذە دىگۈدەن وىرىپ بۇ ئۆٍٕي . ئىذى لؤّىغبْ
خبٌىٕۇر   ٍبتبق ئىچىگە بىرەر لۇر وۆز ٍۈگىرتىۀذىٓ . تۇرغبٍٔىمي ئېٕىمال ئىذى تبزىالپ

 ئۇ ئبپىطىغب ئببٍىسٔىڭ ئىػىٕي. خىَبٌىٕي ٍۀە ئببٍىسٔىڭ ئىػىغب ِەروەزٌەغتۈردى وىَىٓ
 ھبزىر  گەپٕي ئېٕىك دىّىطىّۇ ھېچبوٌّىطب غۇٔذاق بىر. لبٔذاق دىَىػٕي ئوٍٍىػۋاتبتتي

 ئۇ ئۇٍبْ ئوٍال بۇٍبْ ئوٍال ٍۀىال.  ببٌىٕىڭ ببرٌىمىٕي دەپ لۇٍۇغٕي  ئوٍٍىغبْ ئىذى
گەپ  بوٌذىال ۋالتي وەٌگۀذە  توً توغۇٌۇق" ئبپىطىغب لبٔذاق تەرىمىذە دىَىػٕي بىٍەٌّەً

 دىگەٌەرٔي بېػىذىٓ ئۆتىۈزۈپ" ئۆزٌىىىذىٓ چىممبٔذا ئبٔذىٓ بىر ٔىّە دىّەٍّۇ
پىططىڭىذە وۈٌۈپ لوٍذى ۋە ئورٔىذىٓ تۇرۇپ تبِبق ئىتىع ئۈچۈْ   ٍبتبق ئۈٍىذىٓ 

 ئۇ ِېھّبٔخبٔب ئۆٍگە چىممبٔذا ئبپىطي  وىرىطٍودا  ئوٌتۇرۇپ دادىطىٕىڭ ئىػىتىغب .چىمتي
 .دەضّبي ضېٍىپ ئوٌتۇراتتي

 .ھە ئەِىطە ِەْ تبِبق ئەتىىٍي وىرىپ وەتتىُ ئبپب -        
 :ئبپىطي دەپ ضورىذى.  بىراق ٔىّە تبِبق ئەتّەوچىطەْ لىسىُ.. ِبلۇي -    

 :خبٌىٕۇر بىردەَ ئوٍٍىٕىپ تۇرۋەتىۀذىٓ وىَىٓ
 .ٍبخػي وۈردىغبْ چۈچۈر ئىتەٍّىىىٓ داداَ ئەڭ -       
چۈچۈر  دىگەْ ئىتىع .- وۈٌۈپ تبغٍىذى ٔىّە؟ ضەْ چۈچۈر ئەتّەوچىّب؟ ئبپىطي -        

ٍۇغۇرۇغۇڭ وېرەن، پىٍتىطىٕىّۇ ٔىپىس لىٍىپ  خېّىرىٕي جبٍىذا. تەش تبِبلىٕىڭ بىرى جۇِۇ
 .وېرەن ٍېَىػىپ وېرەن، لَىّىطىٕىّۇ ئوخػىتىػىڭ

ئبپىطىغب  ٔىّە ؟ ِىٕي ئىتەٌّەٍذۇ دىّەوچىّۇ ضەْ؟ دېىذى خفٍىٕۇر -         



وەتىۀذىٓ  ِەْ. لبراپ تۇر ھە ھېٍي ٍىگۀذە بىٍىطەْ. ئەروىٍگۀذەن ئبھبڭذا ضۆزٌەپ
 .بىٍىذۇ وىَٓ  ِەْ ئەتىەْ چۈچۈرىٕي ضېغىٕذىغبْ  بۇٌۇپ لبالِطەْ تېخي وىُ

  .لوٍذى ئبپىطي دەپ وۈٌۈپ.ھە لېٕي ئبۋاي بىر ئەتىىٕە  ئبٔذىٓ بىر ٔىّە دەً -        
ئۆٍگە وىرگۀذىٓ  ئۇ ئبغخبٔب. خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ ئبغخبٔىغب ِبڭذى. ھە -        

تۇرۋەتىۀذىٓ وىَٓ   لبٍطي  وىَىٓ  ئبۋاي لبٍطي ئىػٕي لىٍىع توغۇرٌۇق بىردەَ ئوٍٍىٕىپ
توڭالتمۇٔي ئبچتي ۋە توڭالتمۇدىٓ لىَّب  ئىػٕي  ئبۋاي لىٍىػٕي ِۇلىّالغتۇرغبٔذەن بېرىپ

ئۇ ٍېرىُ ضبئەتتىٓ  ئبرتۇق .   ٔەرضىٍەرٔي ئبٌذى لىٍىػمب الزىّەتٍىه پىَبز، گۆز دىگۀذەن
پىَبزٔي  چبٔبپ   ٍۇِىػتىپ ئبرىالغتۇردى ئبٔذىٓ  ۋالىت ضەرىپ لىٍىپ گۆز بىٍەْ

ئبزدىٓ ضېٍىپ -لبتبرٌىمالرٔي تۈجۈپٍەپ  تۇرۇپ ئبز ئۈضتىگە زىرە دىگۀذەن تېتىتمۇ، تۇز
ئىىىي لېتىُ وىرىپ -ئبرىٍىمتب خبٌىٕۇرٔىڭ  ئبپىطي بىر بۇ. لىَّٕىڭ تەِىٕي تەڭػىذى

ئۇ ئبغخبٔب ئىچىگە وىرِەً ضىرتىذا .  ضەپطبٌغبْ بوٌذى خبٌىٕۇرٔىڭ لىٍۋاتمبْ ئىػىغب
 ئۇ لىسىٕىڭ  لىَّىٕي لىٍچە تەِتىرِەضتىٓ.   ئىػىٕي وۈزىتۋاتبتتي تۇرۇپال  لىسىٕىڭ لىٍۋاتمبْ

 چۈٔىي ئۇ بىٍذىغبْ لىسى بۇرۇْ. ٍبخىػي  لىٍۋاتمبٍٔىمىٕي  وۈرۈپ ھەي ضەٍراْ لبٌذى
 بىسدىٓ.."  ئبغخبٔب ئۆٍگە تۈزۈن وىرىپ ببلّىغبْ، ئبدەتتە تبِبلٕي ئۈزىال ئىتەتتي

لوٍذى  ئۇ  دەپ ئوٍالپ ئىچىذە وۈٌۈپ" ئبٍرىٍىپ خىسِەت لىٍىپ تبزا پىػىپتۇدە بۇ تۀتەن
ئبدەِگە  خبٌىٕۇر  ئۇٕٔىّۇ ئۈچ. ۋە خبتىرجەَ بۇٌۇپ  ِېھّبٔخبٔب ئۆٍگە چىمىپ وەتتي

 ...وەتتي ِۆٌچەرٌەپ ئبٌغبٔذىٓ وىَىٓ    خېّىر ٍۇغۇرۇغمب  وىرىػىپ
بۇ  خبٌىٕۇر. ئىىىي ضب ئەتٍەردىٓ وىَىٓ ئىػىه لوڭغىرىمي چىىىٍذى         

ئۇ  .چبغذا  لېپمبٌغبْ ئەڭ ئبخىرىمي بىر ٔەچچە تبي چۈچۈرىٕي تۈگۈظ بىٍەْ ئبۋارە ئىذى
 ئىػىه لوڭغىرىمىٕىڭ چىىىٍگىٕىٕي ئبڭالپ  ئىػىىٕي ئېچىع ئۈچۈْ دەرھبي  ئىػىرلب

 :ٍۈگىردى
  .بوٌذى ئبپب ِەْ ئبچبً، بۇ چۇلۇَ داداَ -       

دەپ  ئىػىه ئېچىع ئۈچۈْ ِبڭغبْ ئبپىطىٕي توختىتىپ  خبٌىٕۇر  غۇٔذاق
 :ئىػىه چەوىىٕي دەرۋەلە دادىطي ئىذى .لۇٍۇپ    ئىػىه ئېچىػمب  ِبڭذى

 ..دادا،  وەٌذىڭىّۇ -      
لىسىٕىڭ  ئۆٍذە بۇٌۇغٕي . غۇٔذاق دەپ داىططىٕىڭ لوٍٕىغب ئۈزىٕي ئبتتي خبٌىٕۇر

وەٌتۈرِىگەْ پەرھبت ئبوب دەضٍەپ ھەراْ لبٌذى ئبرلىذىٕال  خۇغبي بۇٌۇپ  خىَبٌىغىّۇ
 :لۇچبلٍىذى لىسىٕي

ببرىّەْ دىّەٍال  لبچبْ وەٌذىڭ؟ ھەجەپ. لىسىُ وېٍىپ لبپتىغۇ. ۋاً  بۇ وىّۇ -        
غۇٔذاق دىگەچ  ئۆٍگە  پەرھبت ئبوب. بوٌّىطب ئبٌذىڭىىسغب چىمبر  ئىذىُ. وىٍىپ لبپطۀغۇ

 :وىرىپ ئىػىىٕي ٍبپتي
ببٍب ِۀّۇ ئۇٔي ئىػىه ضىرتىذا . خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي غۇٔي دىّەِطىس دېذى -       

تۇٍۇلطىس خۇغبي لىٍىع ئۈچۈْ دىّەٍال وەٌگەْ چېػي بۇ  بىسٔي.  وۈرۈپ ھەٍراْ لبٌذىُ
 .جىٕتەن
 ھبزىر ئبراَ ئېٍىػمب لۇٍۇپ بىردىغبْ ۋالىت. وەٌگەْ ئوخػىّبِطىس لىسىُ ضوراپ -      



 ئەِەضمۇ؟
ضىٍەرٔي  غۇ. غۇٔذاق دېىذى خبٌىٕۇر دادىطىٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَىٓ -      

بۈگۈْ  وۆرگۈَ  وىٍىپ ھەَ ئۇ ٍەردىىي بىر دوضتۇَ بۇ ٍەرگە داۋاٌىٕىع ئۈچۈْ وەٌگەْ،
 .ئوپراضىَە لىٍّبلچي ئىىۀذۇق، ئۇٔىّۇ ٍولالپ ئۆتىەچ وەٌذىُ

 :دوضتۇڭ ئۇ دېذى ئبپىطي ھەٍراْ بۇٌۇپ لبٍطي -     
 .تۇٔۇغمبْ دوضتۇَ ضىٍەر تۇّٔبٍطىٍەر، غۇ ٍەردە -     
ئبوب  وۆڭۈي بۆٌگەْ  ٔىّە وېطەي بۇٌۇپ لبپتىىەْ ،ئېغىرِۇ؟ دېذى  پەرھبت -      

 .لىَبپەتتە
ئۇٔىڭذىٓ . دوختۇرخبٔىذا داۋاٌىٕۋاتىذۇ ضوٌتبْ داداَ ببر. ئېغىر ئەِەش دادا-      

بوٌذىال ضىٍەر تۇّٔبٍذىغبْ . ضبلىَىپ وەتىۈدەن ضورىطبَ ئوپراضىَەدىٓ چىمطىال ضەٌٍىّبزا
خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ . ئۈزىّىسٔىڭ گېپىٕي لىٍىػبٍٍي ٔبتۇٔۇظ ئبدەِٕىڭ گېپىٕي لىٍّبً

ئبپىطي داۋاٍِىك -ئەگەر دادىطي. ٍۆتىىّەوچي بوٌذى گەپٕىڭ  تېّىطىٕي ببغمب ٍبلمب
تەپطىٍي ضورىغىٍي تۇرضب  ٍب راش گەپٕي دىَىع  ئوغۇٌّۇ لىسِۇ؟ ٔىّە وېطەي دەپ

 .ٍوق  ئىذى ٍبوي  ٍبٌغبْ ضىسٌەغتىٓ ببغمب ئبِبي
لبٔذاق ؟ . خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي بۇٌىذۇ، ئبٌالھ ئۇ دوضتىڭىسغب غىپبٌىك بەرضۇْ دېذى -      

ٍۆتىەپ ئەوىٍىع ئبٔذىٓ بىر تەش  ئۇ ٍەردىىي خىسِىتىڭىس ٍبخػي وىتىپ ببراِذۇ ؟ ضىسٔي
 .وە چۈغتي

ئۇ ٍەرگىّۇ ھەَ وۈٔۈپ . ٍبخػي وىتىپ ببرىذۇ دادا ئۇ ٍەردىىي خىسِىتىُ ٔبھبٍتي -      
 .وەتتىُ

تىسراق توً لىٍىپ ئۈرۈِچىگە لبٍتىپ وىٍىػىڭىٕي ئۈِۈت لىالتتۇق    بىسغۇ ضىٕىڭ -       
  .دەپ لىطتبردى ئبپىطي

 :ۋە خبٌىٕۇر ئبپىطىٕىڭ ٔىّىٕي وۆزدە تۇتۇپ بۇ گەپٍەرٔي لىٍۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى
ٍبخػي  ِەْ ضىسگە ئەڭ. ھە را ش دادا، ضىسٔىڭ لورضىمىڭىس ئبچتي ھەلىچبْ -         

  .ئەچىمىّەْ ضەٌال ضبلالپ تۇرۇڭالر ھبززىرال. وۈردىغبْ چۈچۈر ئېتىپ تەٍَبر لىٍىپ لوٍغبْ
 .وەتتي خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ تىسال ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئبغخبٔب ئۆٍگە وىرىپ

 .غۇدۇڭػۇپ لوٍذى ئبپىطي غۇٔذاق دەپ. توٍٕىڭ گېپي چىمطىال ئۈزىٕي لبچۇرغبْ -        
لىَبپەتتە ئبٍبٌىذىٓ  چۈچۈر؟ ئۇ چۈچۈر ئىتەٌەِذىىەْ؟ داىذى ھەتراْ لبٌغبْ-        

 :ضورىذى
ئىتىپ بىرەً دەپ ِىٕي ئبغخبٔىغب  ۋاً تبڭ، لبٍتىپ وېٍىپال ضىٍەرگە تبِبق -         

 .لبپتۇ غۇڭب ئبرىالغّبً ٍېٕىپ چىممبْ لبرىطبَ خېٍي لۇٌي وېٍىپ. ٍېمىٕالغمىٍىّۇ لوٍّىذى
غۇٔذاق دەپ . پەرھبت ئبوب.  ٍەٍىۀّۀذە بۈگۈْ لىسىُ ئەتىەْ تبِبلٕي -         

 .وۈٌۈپ لوٍذى
خبٌىٕۇر پەتٕۇضمب تىسىٍغبْ ئۈچ چىٕە چۈچۈرىٕي وۆتۈرۈپ  دىگۀذەن ھبٍبي ئۆتّەٍال

 .لبرىّبلمب خېٍي ئوخػىغبٔذەن لىالتتي تبِبق. چىمىپ ئۈضتەٌگە لوٍذى
ٔىّە ؟ لېٕي تېتىپ ببلبٍچۇ؟ پەرھبت ئبوب  ۋوً خېٍي ئوخػىغبٔذەن لىالِذۇ -         



چۈچۈرىذىٓ بىرتبي ئېٍىپ پۈۋٌەپ تۇرۇپ ئېغىسىغب  غۇٔذاق دەپ لۇٌىغب لۇغۇلٕي ئبٌذى  ۋە
 ضبٌذى

 .ئىتىپطىسغۇ، ئبپىطىڭىسدىّٕۇ بەن ئوخػىتىپطىس راضال ئوخػىتىپ-         
ئۀذى تبِبلىٕي ضىسگە . خػىتىپتىّب؟ ِب ئبدەِٕىڭ ٍۈزضىسٌىىىٕي ِۀذىّٕۇ  ئو -        

خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي غۇٔذاق . ِىٕىڭ ئوخػىّىغبٔذىٓ وىَىٓ لىسىڭىس ئىتىپ بەرضۇْ
 :لوٍذى ۋە دىگەچ  تۇِػۇلىٕي  ئۇچالپ

تبي ٍىگۀذىٓ  ئۇِۇ بىر. لېٕي ئبۋاي ٍەپ ببلبً دەپ چۈچۈرىگە ئېغىس تەگذى -        
 :وىَٓ ھەي ھەراْ لبٌغبْ لىَبپەتتە

ئبغپەزٌىىٕي ئۆگۀّىگۀطەْ، راضال ئوخػىتىپ ئىتىپطۀغۇ  ضەْ ئۇ ٍەردە -        
 .دېىذى

ئبٔىطىغب تېتىغىٕٕي -ئۇ دېىذى خبٌىٕۇر تبِبلٕىڭ ئبتب.ئبغپەزٌىىىەْ  ٔەدىىي -        
 غۇ بۇرۇْ ضىٕىڭ. بىسٔىڭ ٍبتبق ئىچىذىّۇ تبِبق ئەتىىٍي  بوٌّبٍذۇ. بۇٌۇپ وۈرۈپ خۇغبي

 تبِبق ئىتىع تەش. غۇڭب ئىتىپ ببلمبْ.  ئەتىىٕىڭٕي  جىك وۈرۈپ وەتىەْ ئەِەضّۇ ِەْ
 .بىٍەْ لىٍىّەْ دەپ ٔىَەت لىٍطىال لىٍغىٍي بۇٌىذۇ دېذى ئىػۀچ.  ئىع بوٌّىطب ٍە

ئىتىػىٕىّۇ  ئۆگۀّىذى، وىَىٓ ٍبتٍىك  بۇ خبٌىٕۇر تبِبق" ئبپىڭىس .  ٍبراٍطىس لىسىُ -       
ئەِذى . دەپ ٍۈرگەْ"تۈوىذىغبْ بوٌذى  لىٍىپ لبٌطبق  ئېرىٕىڭ ئبٌذىذا ِىٕىڭ ٍۈزۈِٕي

ئبرىالظ ۋە ئبٍبٌىغب لبراپ وۈٌۈپ  ئۀطىىرِەً ٍبتٍىك لىٍطبق بوٌغۇدەن دېذى چبلچبق
 ..لوٍذى

تۇٍۇلطىس  لۇچىالرٔي ٍۇٍۇپ  ئبغخبٔب ئۆٍٕي ٍۇغۇغتۇرۇپ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ-خبٌىٕۇر لبچب     
ئوپراضىَەدىٓ  ۋوً ، ئببٍىسٔىڭ." بىر ئىػي ئېطىگە وەٌگۀذەن ضبئىتىگە لبرىذى

پەغتبِىٕي ئېٍىپ  ئۇ غۇٔذاق دەپ ئبٌذىغب تبرتىۋاٌغب ْ"چىمىذىغبْ ۋالتي بۇٌۇپ لبپتىغۇ
دادىىطي ئۆٍذە ٍوق  بۇ چبغذا. ئىٍغۇچىمب ئىٍىپ لوٍغبٔذىٓ وىَٓ ِېھّبٔخبٔب ئۆٍگە چىمتي

 :وۈرۋاتبتتي بۇٌۇپ ئبپىطي وىرىطٍودا ئوٌتۇرۇپ تېٍۋۇزۇر
 داداَ ٔەگە وەتتي-         
 .ھېٍىغىچە وېٍىپ لبالِىىىٓ.دەپ چىمىپ وەتتىغۇ ئىذارىگە بىر بېرىپ وىٍەً-          

بېرىپ وىٍەً ئبپب، بىرەر ضبئەتىىچە وېٍىپ  ِەْ  دوىتۇرخبٔىغب  -          
  .جبۋابىٕي وۈتّەٍال ئىػىىتىٓ چىمتي خبٌىٕۇر  غۇٔذاق دەپ  ئبپىطىٕىڭ.  بۇٌىّەْ

بىٍەْ ئەورەَ ئوپراضىَە ئۈٍي ئبٌذىذا  ئۇ دوختۇرخبٔىغب ٍېتىپ وەٌگۀذە ٔۇرٔىطب   
 :ئورٔىذىٓ تۇردى ئۇالر خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ. پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇراتتي

بۇٌۇپ دېىذى  ٔۇرٔىطب  ئبراَ ئېٍىپ ئەتە وېٍىڭ دىطەَ ٍۀە وەپطىسغۇ ئبۋارە  -       
 .تەوەٌٍۇپ بىٍەْ

ئببٍىسٔىڭ چىمىذىغبْ ۋالتي بۇٌۇپ . بوٌغۇدەن ئىع ٍوق ئۆً ٍېمىٕال ٍەردە، ئبۋارە -      
 لبٌغبٔذۇ؟

 .،ئبزال لبٌذى غۇٔذاق -     
  .ۋوً ضىس لبچبْ وەٌذىڭىس ؟ دېىذى ئەورەَ خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ



 :خبٌىٕۇر جبۋاة بېرىپ بوٌغۇچە ٔۇرٔىطب ئبۋاي ئېغىس ئبچتي
ئەتىگەْ وەپتىىەْ،  تېخي ببٍب ئببٍىس ئوپراضىَەگە وىرىپ وەتىۈچە ِۇغۇ  ئۇ -        
 .ضىسگە وەٌگۀٍىىىٕي دېَىػٕي ئۇٔتۇپ لبپتىّەْ. ئىذى ٍەردە ببر

وېٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي بىٍگەْ بوٌطبَ بىٍٍە وىٍەروۀّىس، ِەْ چۈغتە  ھە،  ضىسٔىڭ -         
 ئىذىُ وەٌگەْ
ضەي خىجىً  ِۀّۇ ضىسٔىڭ وېٍذىغبٍٔىمىڭىسٔي بىٍّەپتىّەْ دېىذى خبٌىٕۇر. ھە-        

 .بوٌغبْ ھبٌذا
ببغذىٓ پبراڭٍىػىپ -تبغذىٓ ئۈچەٍٍەْ وبرىذوردىىي ئۇرۇٔذۇلتب لبتبر ئوٌتۇرۇپ  

لۇٍۇٌغبْ  لىسىً چىراق ٍۇرۇپ  ئوٌتۇرغبٔذا  ئوپراضىَە ئۈٍي ئىػىىىٕىڭ ئۈضتىگە بېىىتىٍىپ
خبٌىٕۇر تۇٔجي بۇٌۇپ لىسىً .  ئىذى بۇ ئوپراضىَۀىڭ ئبٍبغالغمبٍٔىمىٕىڭ بەٌگىطي. وەتتي

 :ۋە  ئورٔىذىٓ  تۇرۇپ وەتتي چىرالٕىڭ ٍۇرۇغبٍٔىمىٕي وۆردى
 .ئوپراضىَە ئبخىرٌىػىپتۇ -      

ئبۋازىٕي ئبڭالپ ئەورەَ بىٍەْ ٔۇرٔىطب تەڭال بېػىٕي وۆتۈرۈپ ئىػىه  خبٌىٕۇرٔىڭ
غۇ .  ۋە  چىرالٕي وۈرۈپ  ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌذا ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وىتىػتي تەرەپىە لبرىذى

 ئوپراضىَە  ئۈٍٕىڭ  خوظ لبٔبتٍىك ئىػىىي ئبضتب ئېچىٍىپ دوختۇرٔىڭ چىراٍي ئەضٕبدا
 وۈرۈٔذى  ۋە ئبرلىذىٕال  ئوپراضىَە وبرۋىتىتىٕي ئىتىتىرىپ چىمۋاتمبْ ئىىىي ضېطتىرا

 :بېرىػىتي ئۈچەٍٍەْ تەڭال  دوختۇرٔىڭ ئبٌذىغب ٍۈگۈرۈپ دىگۀذەن. وۈرۈٔذى
ئۆٌچەٍِىه خۀسۇچە  دوختۇر ئوپراضىَە لبٔذاق بوٌذى؟ دەپ ضورىذى ئەورەَ -        

 تەٌەپپۇزدا
 :ئېٍۋەتىۀذىٓ وىَىٓ دوختۇر ئېغىس بۇرٔىغب تبلىۋاٌغبْ ِبضىىٕي

بىّبر ھۇغىطىس ھبالتتە بوٌغبچمب  بىراق ھبزىر. ئوپراضىَە ٔبھبٍتي ئۇتۇلٍۇق بوٌذى -        
وەٌگۀذىٓ وىَٓ ئبٔذىٓ ئېٕىك بىر ٔىّە  ئۇ ھۇغىغب. ئېٕىك بىر ٔىّە دىگىٍي بوٌّبٍذۇ

  .دىَەٌەٍّىس
. بىٍەْ خوغٍىػىپ  ئػخبٔىطغب  لبراپ وىتىپ لبٌذى دوختۇر غۇٔذاق دەپ ئۇالر

دوختۇرٔىڭ جبۋابىٕي . خېٍىال چبرچىتىپ لوٍغبٔذەن لىالتتي ئبٌتە  ضبئەتٍىه ئوپراضىَە ئۇٔي
جبٍىغب چۈغىۀذەن بوٌذى ۋە ئوپراضىَە ئۈٍىذىٓ تبِبِەْ  ئبڭالپ ئۈچەٍٍۀٕىڭ وۆڭٍي
بۇرٔىغب   ضۈٔئي .  ٍبتمبْ ئببٍىسٔىڭ لېػىغب وەٌذى ئەچىمىپ بۇٌۇٔغبْ وبرۋاتتب

ئورٔىتىٍىغبْ ئببٍىسٔىڭ چىراٍي  تبِذەن ئبلىرىپ وەتىەْ  ٔەپەضٍۀذۈرۈظ ئۈضىىٕىطي
لىٍۋىتىٍگەْ بوٌطىّۇ  ئبٌتە ضبئەتٍىه ئوپراضىَە ئۇٔي  ئۇزۇْ ٍىً  بۇٌۇپ  گەرچە ٔبرووز

چىراٍىّۇ ئوپراضَەدىٓ بۇرۇٔمىغب . تبرتىمبْ ئبدەِذەن لىٍىپ لوٍغبْ ئىذى وېطەي ئبزابىٕي
 .خىېٍىال چۈدەپ لبٌغبٔذەن وۈرۈٔەتتي لبرىغبٔذا

ئبٔذىٓ ضېطتىراالرٔىڭ . ِېىڭپ ٍبتبلمب وىردى ئۇالر  ضېطتىراالرٔىڭ وەٍٕىذىٓ ئەگىػىپ
ٔۇرٔىطب .   وبرۋىتىذىٓ    بىّبرالر وبرۋىتىغب ٍۆتىىذى ٍبردىّىذە ئببٍىسٔي ئوپراضىَە
ئىچىذىال ببغمىچە جۈدەپ، تبتىرىپ وەتىەْ چىراٍىغب لبراپ  ئىٕىطىٕىڭ  بىر ٔەچچە ضبئەت

وەٌگەْ بوٌطىّۇ ئوپراضىَۀىڭ ئوڭۇغٍۇق بوٌغبٍٔىمىذىٓ  ئىچي ئبغىرىپ  وۈزىگە ٍىغب



. خبٌىٕۇرال بوٌغبچمب   ٍىغالغتىٓ ئۈزىٕي تۇتۋاٌذى خۇغبي بوٌغبچمب  ھەَ ٍېٕىذا
ضېٍىٕغبْ لۇٌىذىٓ ببغمب ٍەرٌىرىٕي ٍوتمبْ بىٍەْ  ِەھىەَ  ئۇ   ئببٍىسٔىڭ ئبضّب ئۇوۇَ

ئۇالرغب  ئببٍىسٔىڭ ئوٍغىٕىػٕي وۈتّەوتىٓ ببغػب ئىع ٍوق  ئەِذى. لىٍىپ ٍېپىپ لوٍذى
بېػىذا ئۇٔىڭغب لبراپ بىردەَ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ  ئەورەَ بىر  ئۈچي ئببٍىسٔىڭ. ئىذى

ٔۇرٔىطبغب لبراپ ئۇٔي ضىرتمب چىمىغب غەرەت لىٍذى ھەَ ئۈزى  ئىػٕي ئىطىگە ئبٌغبٔذەن
ٔۇرٔىطب ئېرىٕىڭ  ئىػبرىتىذىٓ ئۇٔىڭ ضىرىتمب چىمىڭ دىگۀٍىىىٕي  .ئبۋاي ضىرتمب ِبڭذى

 :ۋە  خبٌىٕۇرغب  لبراپ چۈغۀذى
 .وىرىّەْ ِەْ ضىرىتمب چىمىپ وىرەً، بىردەِذىال -           
 .وىَٓ بۇٌىذۇ ئۀطىرِەً چىمىۋىرىڭ ِەْ بوٌغبٔذىٓ -          

 :ئۇٔىڭغب لبرىذى ٔۇرٔىطبغب ضىرتمب چىمىپ ئېرىٕىڭ لېػىغب وەٌذى ۋە ٔىّە ئىع دىگۀذەن
ِەْ ِبڭبٍّىىىٓ،  ضبئەت ئبٌتە بۇٌۇپ لبپتۇ،  ئببٍىسٔىّۇ وۆردۈَ ئەِذى -         

 .بوٌّىطب  ئبپتۇبۇش لبٌّبٍذۇ
ئۇٔذالتب ھبزىرال  ٍوٌغب . بۇٌۇپ  وىتىپ ئۇٔتۇپ لبپتىّەْ ئببٍىس بىٍەْ. ھە راش-         

 .لبٌطىڭىس بېرىپ  بوٌغۇچە ٍېرىُ وېچە  بۇٌۇپ وىتىذۇ ئەتە ئەتىگۀگە. چىمىڭ
. ِبڭبً، خبٌىٕۇرغب ضىس خوظ دەپ لۇٍبرضس ئۇٔذالتب ِەْ -          

ئەورەَ غۇٔذاق دەپ لبٍتىع . لىٍۋىتەرضىس ھە ئببٍىس  ئوٍغبٔغبٔذىٓ  وىَٓ ِبڭب تىٍفۇْ
 .ئۈچۈْ ضىرتمب ِبڭذى

 .بۇٌىذۇ ئەِىطە ئبٌالھمب ئبِبٔەت، ضىسٔي ئۇزاتمىٍي چىمّىذىُ -         
 ئەورەَ ِېڭۋىتىپ غۇالرٔي دىذى. ٍوق، ئببٍىسٔىڭ لېػىغب وىرىپ وىتىڭ ھىچمىطي -        

 .ۋە  لبٍرىٍىپ  پەضىە چۈغۈپ وەتتي
بۇ چبغذا . ٍېٕىغب وىردى ٔۇرٔىطب ئىرىٕي ئۇزىتۋەتىۀذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔىڭ
 :.ئوٌتۇراتتي خبٌىٕۇر  ئببٍىسٔىڭ پىػبٔىطذىىي تەرٔي ضۈتۈپ

 :لبرىغبچ ئۇ لبٔذالراق دېذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسغب -        
ضبئەتتىٓ وىَٓ ئوٍغىٕىذۇ  تېخي غۇ پېتىال، ضېطتىرادىٓ ضورىطبَ ببٌذىۇر بوٌطب تۆت -        

 .دەٍذۇ
بوٌّىطب چوڭالر . وىتەِطىس ئەِذى ضىسِۇ لبٍتىپ. ھە ئەِىطە خېٍي ببروەْ -        

 .ئۀطىرەپ لبٌّىطۇْ
ئۇٔىڭ ئوٍغىٕىػىٕي ضبلالپ ئوٌتۇرضبَ ٍېرىُ وېچە . بوٌغۇدەن غۇٔذاق لىٍطبَ -         

خبٌىٕۇر .  چىمبغىّذا بىر ضبئەتتە وېٍىپ بۇٌىّەْ دىگەْ ئىذىُ ئۆٍذىٓ. بۇٌۇپ وەتىىذەن
ٔۇرٔىطبِۇ خبٌىٕۇرٔي ئۇزىتىپ لۇٍۇظ ئۈچۈْ بىٍٍە . تۇرۇغمب  تەِػەٌذى غۇٔذاق ئورٔىذىٓ

 :.تۇردى ئورٔىذىٓ
 .وىتىۋىرەً ِەْ ئۈزەَ. بوٌذى ضىس چىمّبڭ، ئۇ ٍبٌغۇز لبٌّىطۇْ -         
 ئۇخالۋاتىذۇ ئەِەضّۇ ؟ غۇٔذاق بوٌطىّۇ ئىػىه ئبٌذىغب بىٍٍە چىمبً، بەرىبىر ئۇ -         
ئبٌذىغب وەٌذى ۋە وەٍٕىگە  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ ئىػىه. ِەٍٍي ئەِىطە -       

بوٌغبٔذا بۇٔذاق ۋالىتتب ئۇٔىڭ  ئۇٔىڭچە. بۇرۇٌۇپ  وبرۋاتتب ٍبتمبْ ئببٍىسغب لبرىذى



ئوٍغىٕىپ وۈزىٕي ئبچمبٔذىىي ھبٌىتىٕي  ئۇٔىڭ.ئببٍىسٔىڭ لېػىذىٓ ئبٍرىٍغۇضي ٍوق ئىذى
ئۇ . تىگىػٍىه ئىػي ئۆٍگە لبٍتىع ئىذى بىراق ھبزىر ئۇٔىڭ لىٍػمب. وۆرگىطي ببر ئىذى

 .لبرىۋەتىۀذىٓ وىَٓ  ئىػىىتىٓ چىمتي ئببٍىسغب وۈزە لىَّىغبْ ھبٌەتتە ئبخىرلي لېتىُ
ئىذارىذىىي ئىػىٕي تۈگىتىپ لبٍتىپ وەٌگەْ  خبٌىٕۇر ئۆٍگە وەٌگۀذا دادىطىّۇ       

 :وۈرۈپ ضورىذى بۇٌۇپ  ئۇ ئىػىىتىٓ وىرگەْ خبٌىٕۇرٔي
 تۇرۇپتۇ؟ دوضتىڭىسٔىڭ لېػىغب بېرىپ وەٌذىڭىسِۇ؟ لبٔذالراق -           
دىَىػىچە  دوخختۇرٔىڭ. ِەْ بېرىپ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ئوپراضىَەدىٓ چىممبْ -          

 بىراق خېٍىغىچە ھۇغىطىس ٍبتىذىغبْ چېغي،. ئوپراضىَە ئوڭۇغٍۇق بوٌذى دەٍذۇ
 ِەْ  لبٍتىذىغبْ چبغذىّۇ ئۇ وۈزىٕي ئبچّىغبْ

 .دېىذى  خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي. بەرضۇْ ئبٌالھ ئۇٔىڭغب غىپبٌىك -         
ضەْ لبٍتىپ .  چبلىرىپ لوٍطبق بۇالِىىىٓ ضەي ٍبخػي بوٌغبٔذا ئۆٍگە -          

 :لىٍۋاالٍٍي دوضتۇڭ  بوٌغبٔذىٓ وىَٓ دېىذى ئبپىطي وەتىۈچە ئۆٍگە بىر چبلىرغىٓ ِېھّبْ
وەتىۈچە ِبڭبٌىغۇدەن بۇالٌّبٍذۇ ئبپب، ٍۀە وىٍىپ ئۇٔي ئۆٍگە  ِەْ   لبٍتىپ -         

 .ٔبتبٍىٓ چبلىرضبِّۇ وىٍىػي
ٔىّە . بۇٌىذىغۇ ئبدەتتە ئوپراضىَەدىٓ وىَٕىي بىر ھەپتىٍەردە خېٍي ِبڭبالٍذىغبْ -      

 وېطەٌتي ئۇ  دوضتۇڭ؟
بوٌذىال بەرىبىر  دىَىػىە " ٍولٍىمىٕي ھېص لىٍىپ خبٌىٕۇر  ئەِذى راضتىٕي دىّەً ئبِبي

 :ئوٍٍىذى ۋە ئبپىطىغب لبراپ دەپ"تىگىػٍىه گەپ ئىذى دەۋىرەً 
ھەپتىٕىڭ ئىچىذە ِېڭىپ بۇالٌّبٍذۇ  ئۇٔىڭ غۇ پۇتىٕي ئوپراضىَە لىٍغبْ، غۇڭب بىر -      

 .ئەضٍىذىٕال پۇتي ئبجىس ئىذى
خبٌىٕۇرٔىڭ داىطىىّۇ . ئبجىس؟ لبٍتىالپ ضورىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي پۇتي-         

ِۇٔذالال دەپ بىرىپ ٍبتبق ئۈٍىگە وىرىپ وېتىػٕي . ئېغىسىغب لبراپ تۇراتتي خبٌىٕۇرٔىڭ
 :خبٌىٕۇر   دادىطىٕىڭ ٍېٕىغب وېىٍپ ئوٌتۇردى ۋە گەپ ببغٍىذى ئوٍٍىغبْ

ئبپىطىٕىڭ . ئۇٔىڭ  وېطىٍي ئېغىر  ئەِەش، ٍىٕىه دىطە ٍىٕىه ئەِەش -         
ھۆوىّەت پىالٔطىس تۇغذى دەپ ضەوىىس ئبٍٍىك بوٌغب چبغٍىرىذاا ھبِىٍە  لورضىمىذىىي چبغذا

بۇرۇٔالردا . غۇٔىڭ تەضىرىذىٓ پۇتي ئبجىس تۇغۇٌۇپ لبپتۇ. ئۇرۋېتىپتىىەْ چۈغۈرۈظ ئۇوىٍي
بىراق ھبزىر . تەرەلمي لىٍّىغبچمب ئوپراضىََە لىٍطىّۇ ئەضٍىگە وەٌّەپتىىەْ ِېذىططىٕب

ٔىطپىتي چوڭىەْ ،غۇڭب ِەْ ضوٌتبْ داداِغب ئۇٔىڭ وېطەٌٍىه تبرىخىٕي ٍوٌالپ  ضبلىَىع
. ضوٌتبْ داداَ وۈرۈپ بۇ ٍەرگە ئەوىٍىپ ئوپراضىَە لىٍىذۇرۇڭالر دىگەْ ئىذى بەرگەْ،

 .ئۇالر ضوٌتبْ داداَ ببر دوختۇرخبٔىذا ئوپراضىَە لىٍذۇردى غۇڭب
 ئىػٍەۋاتمبْ دوختۇرخبٔىذىّۇ؟ دەپ ضورىذى دادىطي ھەراْ بۇٌۇپ ضوٌتبْ-          
دوختۇرٔىڭ دېَىػىچە ئۇ  بىرەر .  دېىذى خبٌىٕۇر گېپىٕي داۋاَ لىٍىپ غۇٔذاق-         

ضەْ دىگۀذەن ئۇٔي  ئۆٍگە چبلىرىذىغبْ ئىع . ٔۇرِبي ِبڭبالٍذىىەْ ئبٍذىٓ وىَٓ
چبلٍىك .. وبرۋاتتىٓ چۈغۈپ ِبڭبٌىغۇدەن ھبٌەتىە وېٍەٌّەٍذۇ بوٌطب ِەْ وەتىۈچە

 .تەضّىىىٓ ھبزىر ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرىػىّۇ



 ئۇ ھبزىر لبٔچە ٍبغمب وىردى؟-        
 .ِۀذىٓ ئىىىي ٍبظ چوڭىەْ .ِىىىٓ 25-        

ئۇ ِېَىپ بوٌغبٔذىٓ . بوٌغىَتىڭ لىسىُ ضەْ ئۇ لىس بىٍەْ لبٔذاق تۇٔۇغۇپ لبٌغبْ -       
 .وىَٓ ئىػٍىّەٍذۇ ھەلىچبْ

ئبپىطىٕىڭ ئببٍىسٔي لىس ببال دەپ ئوٍالپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ دەرھبي  خبٌىٕۇر
 ئۇرۇٔذى تۈزىتىػىە

ببال  بىسٔىڭ ئىذارىگە  لىس؟ ِەْ ضبڭب لبچبْ ئۇٔي لىس ببال دىذىُ ئبپب؟ ئۇ ئوغۇي-       
ببراتتىُ غۇ جەرٍبٔذا تۇٔۇغۇپ  ِەْ دائىّال وىتبپ ئبغىٍي. ٍېمىٕال  ٍەردە وىتبپخبٔب ئبچىذۇ

تۇٔۇغمبٍٔىمىٕي دىطە ئبپىطىٕىڭ ئبچچىمي  خبٌىٕۇر  ئببٍىس بىٍەْ دەرٍب بۇٍىذا. لبٌغبْ
 .ئىػالرٔي ٍۇغۇرۇپ لبٌذى وېٍذىغبٍٔىمىٕي بىٍگەچىە دەرٍذ بۇٍىذىىي

ھبزرىغچە دوضتۇَ، دوضتۇَ دەپال  ضەْ. ئوغۇي ببال؟ ٍبٔذۇرۇپ ضورىذى ئبپىطي -       
ببال ٔەدە ئوغۇي ببال بىٍەْ دوش  لىس. وەٌگۀذىٓ وىَىٓ لىس ببال ئوخػبٍذۇ دېىذىّغۇ غۇ

 .بۇٌذىغبْ ئىع ببر
ضەْ . ِۇٔذالال تۇٔۇظ، ٍبوي خوغٕب دەپ ئوٍٍىغىٓ ئبپب ئەِىطە دوش ئەِەش، -       

  .ِۇغۇٔذاق  ئەزۋەٍٍەپ ضورىػىڭىٕي بىٍىپ ضورىغبچمب ِەْ دوضىت دەپ لوٍغبْ
گەپٍىرىذىٓ ئۇٔىڭ بىر ٔىّىٍەرٔي ٍۇغۇرۋاتمبٍٔىمىٕي  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي لىسٔىڭ لىٍۋاتمبْ

 :.ئبٌذىذا ئۇٔىڭذىٓ ووچىالپ ضوراغٕي الٍىك وۆرِەً ھېص لىٍىغبْ بوٌطىّۇ دادىطي
بىرەر وۈٔي ٍبخػي . بەرىبىر ِەْ ئۆٍذە بىىبر. ٍولالپ ببرضبق بۇالر ئۇ وىٍەٌّىطە بىس -      

 ضوٌتبْ داداڭٕىڭ دوختۇرخبٔىطىذا دېذىڭ ھە؟. ٍولالپ لۇٍبً تبِبق ئىتپ  بېرىپ
ئبپب ٍۀىال ببرِىغىٕىڭ ٍبخػي دېىذى خبٌىٕۇر ئبپىطىٕڭ ئببٍىسٔي  غۇٔذاق ٌىىىٓ-        

 :تۇضۇغمب ئۇرۇٔۇپ ٍولالپ بېرىػىذىٓ
ئۇچىرغبْ، غۇ  ئۇ بەن ئىچىي ِىجەز، وېطٍي تۈپەٍٍي جىك وەِطىتىٍىػىە -       

ببر ئبدەَ ببر ٍەردىٓ  تۈپەٍىٍي ئۈزىٕىّۇ ئۈزى وەِطىتىپ ببغمىالر بىٍەْ ئبرىالغّبً  ئبِبي
 .لبالِىىىٓ ضەْ ببرضبڭ ئۇ خىجىً بۇٌۇپ. ئۈزىٕي لبچۇرۇپ ٍۈرىذۇ

ئۇٔىڭغب وىُ  ھبزىر. ِەْ ئبپىطىذەن ئبدەَ تۇرضبَ. ٔىّىذىٓ خىجىً بۇٌىذۇ -       
 لبراۋاتىذۇ؟

. وەتىەْ تۆت ئبچىطي ببروەْ ئبٔىطي تۈگەپ-ئۇٔىڭ ئبتب. ئبچىطي لبراۋاتىذۇ -       
ٍوٌذىػىّۇ ئۈزىٕىڭ  ئۇ ئبچىىطٕىڭ.بىراق ئبضبضەْ وچىىه ئبچىطىال لبراٍذىىەْ

 .ئىٕىطىذەوال ببلىذىىەْ
غۇ تبپتب ئۇٔىڭ . ئبٌذى خبٌىٕۇرٔىڭ  ئبپىطي ۋاً خۇداٍىُ دەپ وۈزىگە ٍبظ -       

لبٍبلالرغىذۇر ئۇچۇپ وەتىەْ بۇٌۇپ ئببٍىسغب  ببغمىچال  خبٌىٕۇردىٓ ببٍبِمي ئۀطىرەغٍىرى
 :.ئىذى ئىچ ئبغىرىتىپ وەتىەْ

. ٍولىەْ  ئبٔىطي-تۇٌىّۇ بىتەٌەً ببٌىىۀغۇ،  ِېَىپٍىمىٕي ئبز دەپ ئبتب -      
 .خۇداٍىُ  وېطىٍىگە غىپبٌىك بەرضۇْ

. ئوٌتۇرۇپ ئۇ ئىىىىطٕىڭ پبرىڭىغب لۇالق ضېٍىپ ئوٌتۇراتتي خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي بىر چەتتە



 :ئىچ  ئبغىرىتىپ ٍىغالۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ چبلچبق  ئبرىالظ ئۇ ئبٍبٌىٕىڭ
 ئبغىرىتمبْ ئبدەَ بىسال بېمۋېٍىپ ببال لىٍۋاٌّبٍٍىّۇ؟ بۇٔذاق ئىچ -      
وىچىه ببال بوٌغبْ بوٌطب . لىٍۋاتبِطىس دېذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئبدەِٕي زاڭٍىك -      

بىراق ئۇ ھبزلر ئبٌٍىبۇرۇْ چوڭ ٍىگىت بۇٌۇپ . ئېٕىمال بېمۋاٌغبْ بۇالتتىُ ضىس دىّىطىڭىسِۇ
 ئبڭٍىّىذىڭىسِۇ  ِېَىپ  بوٌغبْ بىٍەْ. بېمٍۋاٌّىطبلّۇ ئۈزىٕي ببلبالٍذىىەْ بىس. لبپتۇ

 .وىتبپخبٔب ئبچىذىۇ دەۋاتّبِذۇ  دىگەچ  ٍبغٍىرىٕي ضۈرىتتي ئبپىطي
 وىتبپخبٔب ئبچبِذا لىسىُ دەپ  ضورىذى پەرھبت ئبوب ئۇ راش-      

ئۇ ئۆٍذىٓ ضىرتمب چىممىٍي . ئبچىطي ئېچىپ بەرگەْ غۇٔذاق وىتبپخبٔىٕي -     
وەتىىٍي  تۇرغبٔذا ئبچىطي وىتبپخبٔىغب لبرىغبچ  وىرىپ چىممبْ  ئۇّٔبً  بەن تۈگىػىپ

ئۇچىرغىپ، وىتبپ ئۇلۇپ دىگۀذەن   وەٍپىَبتٕي تەڭػەپ خۇغبي ٍۈرضۇْ  وىػٍەر بىٍەْ
ھبزىر ِىجەزى خېٍي ئوڭػىٍىپ  گەپ لىٍىپ .ئېچىپ بەرگەْ ئىىەْ دىگەْ ِەلطەتتە

 .ئېَتتي خبٌىٕۇر ئبخىرىمي گېپىٕي ئۇرغىٍىك لىٍىپ. ٍبخػي ببال ٌىىىٓ ئۈزى بەن. ٍۈرۈٍذۇ
دەپ ٍبتمبٔذا  ئۇخالٍذىغبْ ۋالىت بۇٌۇپ خبٌىٕۇر ٍبتبق ئۈٍىذە ئەِذى ئۇخالً          

 :ئبپىطي تۇٍۇلطىس ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وىرىذى
 بىرەر گەپ ببرِىذى .تېخي ئۇخٍىّىذىُ -       

ئۇ . وۈرەً دىگەْ ئىذىُ ضەْ بىٍەْ ئۇ ببال توغۇرٌۇق پبراڭٍىػىپ. غۇٔذاق-        
 ببٌىٕىڭ ئىطّي ٔىّە؟

 لبپطۀغۇ؟ لبٔذاق ضوراپ. ئببٍىس-       
ئوٍٍىطبَ ئۇٔىڭ  ِەْ لبٔذالال. ِۀذىٓ ٍۇغۇرِبً راضت گەپٕي لىٍغىٓ خبٌىٕۇر -       

دەپ بىرەر ئوغۇي  بۇرۇْ ضىٕىڭ ئېغىسىڭىذىٓ دوضتۇَ. بىٍەْ پەلەت دوضتتەوال لىٍّبٍطەْ
ھېطذاغٍىك  ٍبوي ئۇٔي ِېَىپ  دەپ. ببٌىٕىڭ ئىطّىٕي ئبڭالپ ببلمبْ ئەِەضّەْ

 .لىٍىپ  ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍۋاتبِطەْ
دەپ بىرىپ ئۇٔىڭ چۈغىٕىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرِەوچي  خبٌىٕۇر  ئبپىطىغب ھەِّە گەپٍەرٔي

ئىػالرٔي ٍبخػي چۈغۀذۈرضىال   ببغمىچە . چۈغىٕەتتي چۈٔىي ئۇ ئبپىطىٕي ٍبخػي. بوٌذى
ھەَ خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ضبلىَىپ وىتىذىغبٍٔىمىغب . ئىذى لبرغي تۇرۇپ وىتىػي ٔبتبٍىٓ

ئبپىطىغب  ھەِّىٕي ٍۇغۇرِبً دىَىػٕي الٍىك وۆردى ۋە ئبپىطىٕي  غۇڭب ئۇ. ئىػىٕەتتي
ئببٍىس بىٍەْ تۇٔجي ئۇچراغمبْ چبغذىٓ تبرتىپ تبوي ببٍبَ  ٍېٕىغب ئوٌتۇرغۇزۇپ

خبٌىٕۇرٔىڭ  ئبپىطي ئۇٔىڭ . بوٌغبْ ھەِّە ئىػالرٔي دەپ بەردى ئوپراضىَەدىٓ چىممۇچە
ئبڭالپ ئۇزۇْ بىر ھېىبٍە ئبڭٍىغبٔذەن ئۇٌۇغ وىچه تىٕۋەتتي ۋە  دەپ بەرگۀٍىرىٕي
 :ئۇٔىڭذىٓ ضورىذى بىردەِذىٓ وىَىٓ

 غۇ غۇٔذالّۇ؟ دىّەن ھبزىر ئۇ ببىٕىڭ ضبڭب  وۆڭٍي ببر ، ضىٕىڭّۇ ھەَ -     
لبراپ ھەئە دىگەْ  خبٌىٕۇر جبۋاپ بېرىػٕىڭ ئورٔىغب  خىجىً بوٌغبْ ھبٌذا ئبپىطىغب

 .ِۀىذە بېػىٕي ٌىڭىػتىپ لوٍذى
بوٌطىغۇ، وەِبىغەًٌ بۇالِذۇ،ببً بۇالِذۇ داداڭ ئىىىىّىس لبرغي  ئۈزى ٍبخػي ببال -       
ئوپراضىَەدىٓ وىَىٓ ضبلىَىپ وەتطىغۇ تەٌىَىڭ ، ٔبۋادا . ببال  ِېَىپىەْ بىراق ئۇ. ئەِەش



لبٌطىچۇ؟ ئۇ چبغذا لبٔذاق لىٍىطەْ؟  ِۇھبببەت دىگەْ  تۇرِۇغٕىڭ ئۈزى  ضبلبٍّبً
. ٍبخػي وۈرۈغتۇق دەپ وەٍٕىڭغب لبراپ لوٍّبً ئبٌذىڭغىال ِبڭبرضەْ ھبزىرغۇ. ئەِەش

لۇرغبٔذىٓ وىَٓ  بىر ئبئىٍىٕىڭ ٍۈوي ضبڭب ٍۈوٍۀطە، ئۇ ضبڭب  ِۇھبببەتتىٓ  وىَىٓ تۇرِۇظ
ھىچٕىّە بىرەٌّىطە ٍۀە ئۇٔي ٍبخػي وۈرەٌەِطەْ؟ وۈٍٔەرٔىڭ بىرىذە ئۇ وۈزىڭگە  ببغمب
 وۈرۈٔۈپ لبٌّبضّۇ؟ ضەت

ِەْ ئۇٔىڭ ضبلىَىپ  بىراق. بۇ دىگۀٍىرىڭىٕي ِۀّۇ وۆپ ئوٍالٔغبْ ئبپب -       
وىَىٕىي لېتىُ ضبلبٍّىطب  وىتىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّەْ، بۇ لېتىُ ضبلبٍّىطب وىَىٕىي  لېتىُ،

. ئىػۀچىّٕي ئۈزۈپ لوٍغىٕىُ ٍوق بۇ ئىػمب. ئۇٔىڭذىٓ وىَٕىي لېتىُ چۇلۇَ ضبلىَىپ وىتىذۇ
ئۇ تەضٍىىتە ئۈزىٕي . ٍىغالپ ضبٌذى خبٌىٕۇر غۇالرٔي دەۋىتىپ ئۈزىّۇ بىٍّىگەْ ھبٌذا

 :ٍىغىذىٓ توختىتىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى
 ِەْ بىٍەْ  تۇٔۇغمبٔذىٓ وىَٓ   وىَٓ ئۇٔىڭ روھي. ئەڭ ِۇھىّي  بۇ ئەِەش ئبپب -       

ِبلۇي  ھەتتب بۇ لېتىٍّىك  داۋاٌىٕىػٕي لۇبۇي لىٍىػمىّۇ ِەْ. وەٍپىَبتىذا ئۆزگىرىع چوڭ
ببلتي،  ئۇ ھبٍبتىذا تۇٔجي لېتىُ لەٌىپ دەرۋازىطىٕي ئېچىپ ضىرتمب چىمىپ. وەٌتۈردۈَ

ھەِّىطي ِىٕىڭ  بۇٔىڭ.تۇٔجي لېتىُ ببغمىالرغب، ضىرتمي ِۇھىتمب، ٍبغبغمب لىسىمىپ ببلتي
پۇتي ئەِەش  ضەۋەبىّذىٓ ئۇٔي ِېَىپ دېَىػىە توغرا وەٌطە ھەلىمي ِېَىپ ٍېرى ئۇٔىڭ

ٍبوي  ئوٍالپ ببق ٔبۋادا ِەْ ئۇٔي ِېَىپىەْ دەپ ۋە. بەٌىي ئبزار ٍىگەْ  لەٌبي
لۇرۇپ  ضبلبٍّىذى دەپ تبغالپ وىتىپ ئۈزۈِٕىڭ بەخىتىٕي دەپ ببغمب بىرى بىٍەْ تۇرِۇظ

لېٍىػي ھەتتب  بىراق ئۇ لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ئۇ ٍۀە  بۇرۇٔمي ھبٌىتىگە لبٍتىپ. بەخىتٍىه ٍبغبً
ھبٍبتمب ٔىطپەتەْ  ھبزىر ھىچبوٌّىطب ئۇٔىڭذا. ئۇٔىڭذىّٕۇ بەتتەر بۇٌۇپ وىتىػي ِۇِىىٓ

وەتطەَ ئۇٔىڭ  ٔبۋادا ِەْ ئۇٔي ِېَىپٍىمي تۈپەٍٍي تبغالپ. ئىػۀىچ تۇغۇٌذى
لۇٌۇَ بىٍەْ  ئىػۀچىطىٕي ٍوق لىٍغبْ ئۇٔىڭ ئەِذى ٍۇرۇۋاتمبْ لەٌىپ غبِىٕي ئۆز

بوٌغبْ بوٌطب ِەْ  ئبدەتتىىي ٔۇرِبي ٍىگىت. ئۈچۈرۋەتىەْ، دەپٕە لىٍۋەتىەْ بوٌّبِذىُ
وەتطەِّۇ  ئۇ ٍۀە  چۈٔىي ِەْ ئبٍرىٍىپ. ضىٍەر بوٌّبٍذۇ دىطەڭالر  ئبٍرىٍىپ وىتەتتىُ
ئۇٔذاق لىالالِبٍذۇ؟ئۇۇٔىڭغب  بىراق ئببٍىس. ببغمب لىسالر بىٍەْ ئۇچىرغبالٍتۇ، توً لىالالٍذۇ

ئبزار ٍىگەْ  وۆڭٍي  لۇبۇي  ِۀذەن بىرى ئۇچىرِبٍذۇ، ئۇچىرىذى دىگۀذىّۇ ِۀذىٓ
لىٍغغبْ بۇٌىّەْ، ئۇٔي بىر ئۆِۈر  لىالالِذۇ؟  ِەْ ئۇٔي تبغٍىۋەتطەَ ئۇٔىڭغب زىَبٔىەغٍىه

ِەْ چوڭمۇرالغتۇرۋەتطەَ ئۇ لبٔذاق  ئۇٔىڭ لەٌىبذىىي ِېَىپٍىمىٕي. ِېَىپ لىٍىپ لۇٍىّەْ
ببغمىالر بىٍەْ لبٔچىٍىه بەخىتٍىه  ٍبغبٍذۇ؟ ئۇٔي غۇٔذاق ھبٌەتتتە تبغالپ وىتىپ ِەْ

 ئبخىرالغتۇردى خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ گېپىٕي. ٍبغبپ وىتەرِەْ ضۀچە
ئۈٌگۈرِىگەْ  ِەْ ئوٍٍىغبٕٔىڭ ھەِّىطٕي ضەْ ئوٍالپ بوپطەْ، ِەْ ئوٍالپ -       

ضبڭب  .ضبڭب دەٍذىغبْ ببغمب  گېپىُ ٍوق. ِۇِىىٕچىٍىىەرٔىّۇ ضەْ ئوٍالپ بوپطەْ
 ٔەضىھەت لىٍىپ ٔىَتىڭذىٓ ٍبٔذۇراً دىطەَ ضەْ دىگەْ گەپٍەرٔىڭ توغىرٌىمىغب گەپ

 بىس ضىٕي بىر ببال. غۇڭب  ضىٕي راٍىڭىذىٓ ٍبٔذۇرىّەْ دەپ ئبۋارە بوٌّبً.  وەتّەٍذۇ
 ئەِذى چوڭ بوٌذۇق. دەپ  ٍىّىگۀٕٕي ٍىذۈرۈپ، لىٍّىغبٕٔي لىٍىپ بىرىپ چوڭ لىٍذۇق

 ضبڭىال دەٍذىغبْ بىرال ئېغىس. ئۈزەڭٕىڭ  تۇرِۇغىٕي بېىىتىع ، تبٌالظ ھولۇلۇڭ بىر



 گېپىُ  لبٔذالال  تبٌالغمب دۇچ وەٌّىگىٓ  بۈگۈٔىي تبٌٍىػىڭ ئۈچۈْ  وىَٓ پۇغبٍّبْ
 لىٍذىغبْ ئىػٕي لىٍّب ، ئۈزەڭگە ٍۈز وىٍەٌّەٍذىغبْ، ۋىجذاْ ئبزابي تبرتىذىغبْ ئىع

 .بۇٌۇپ لبٌّىطۇْ
ئەروىٍگۀذەن  خبٌىٕۇر غۇٔذاق ئبپىطىغب. چۈغۀگىٕىڭىگە رەھّەت ئبپب -        

 .لىٍىپ  لوٍذى
راضىتٕال ضەْ .   ببٌىٕي وۈرۈپ وېٍەً ِەْ ئەتە ئۆگۈٔگىچە بېرىپ ٍولٍىغبچ ئۇ -       

 .بىٍۈْ وۈرۈپ وىٍەً دىگۀذەن ئبلىۆڭۈي، ٍبخػي ببٌىّۇ ئۆز وۈزۈَ
ببرضبڭ ئۇ خىجىً  ضەْ.  ٍۀە ببرىّەْ دەٍطۀغۇ دېذى خبٌىٕۇر دوِطىَىپ-        

تىٍفۇٕٔي ٍېٕىذىٓ  خبٌىٕۇر غۇٔذاق دىگەچ. بۇٌىػي، بېطىُ ھېص لىٍىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ
 .چىمبردى
وۈرۈپ  تۇرغىٓ ئۇ غۇٔذاق دەپ  دوختۇرخبٔىغب ببرىّەْ دىّەً ئبۋاي ضۈرىتىٕي-         

 وۆرضەتتي تىٍفۇٕٔي ئېچىپ ئببٍىسٔىڭ ضۈرىتىٕي  ئبپىطىغب
دېىذى  لبرىّبلمىغۇ  چىراٍٍىك، پبوىس وۈرۈٔذىغبْ ببال ئىىەْ بوٌّىطب -        

 غۇٔذالتىّۇ ئەِىٍَەتتە وۆرگۀگە. ئبپىطي  ئببٍىسٔىڭ ضۈرىتىگە ضىٕچىالپ لبراپ
 .ٍەتّەٍذۇدە

ئۇرۇٔالغتۇرۇپ ضىٕي  ئۇٔذالتب زادى ببرىّەْ دىطەڭ ضبلالپ تۇر، ِەْ بىر وۈٕٔي -        
  .بىٍٍە ئبپىراً

 .گېپىڭ گەپ ھە-        
 بىراق ئبپب دادإِي لبٔذاق لىالرِەْ ضوراپ لبٌطب؟. ئەٌۋەتتە -         
بىراق . ئۇٔىڭذىٓ خبتىرخەَ بوي ِۇۋاپىك پەٍتٕي تېپىپ ِەْ ئۇٔىڭغب ئۈزەَ دەً -          
 پەلەت ھبزىرچە ئۇ ببٌىٕىڭ ھبٌىذىٓ خەۋەر ئېٍىپ. تۇٍۇڭغب لۇغۇٌّىذىُ جۇِۇ ِەْ تېخي

 .تۇرۇغىڭغىال لۇغۇٌذۇَ
 .خبٌىٕۇر وۈٌۈپ ٔەدىىي توٍىەْ تېخي ئۇ دېىذى. ۋاً بىٍىّەْ -          
 ئەِىطە ِەْ چىمىپ وەتتىُ ئۇخٍىغىٓ-         
 .ِبلۇي  ضۀّۇ چىمىپ ئبراَ ئبي ئەِىطە، خۇداٍىّغب ئبِبٔەت -        

وەتىۀذىٓ وىَٓ  ٍىٕىه تىٓ ئبٌذىئ ئۇٔىڭ بۇرۇْ ئببٍىسٔىڭ  خبٌىٕۇر ئبپىطي چىمىپ
چبغذىٍي لىَبضىٕىڭ ئەوىطىچە ئبپىطىي چبٌۋالبپّۇ، ئبٍٍىٕىّپّۇ  گەېپىٕي ئبپىطي بىٍگەْ

-ئببٍىسٔىڭ بۇ لېتىُ ئۈرۈِچىگە داۋاٌىٕىػمب وېٍىػي، ئبتب .وەتّىگەْ ئىذى
ئبٔىطٕىڭ ئببٍىسٔي تەبىال -ضورىػي لبتبرٌىك ئىػالر  ئبتب ئبٔىطىٕىڭ  ئۇٔىڭ ئەھۋاٌىٕي

ئىػالرٔىڭ ئۈزى ئوٍٍىغبٔذىٓ ئبضبْ . ھبزىرالپ بەرگەْ ئىذى بىٍىپ وىتىػىگە غبرائىت
غۇ تبپتب ئۇ ئوٍغبٔغبّٔىذۇ؟ ." خبٌىٕۇر  ببغمىچە خۇغبي بۇٌۇپ لبٌذى ٍۈرۈغىىٕىگە لبراپ

تبزا . ٔبرووزٔىڭ تەضىرى ٍولىٍىپ ئبغرىمٕي  ئبٔذىٓ ھېص لىٍىػمب ببغالٍتي ئوٍغبٔغبْ بوٌغب
خبٌىٕۇر ئورٔىذا ٍبتمبچ " بوٌذىذە، ٍېٕىذا بوٌغبْ بوٌطبِغۇ ٍبخػي بۇالتتي لىَٕىٍذىغبْ

خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزدى ۋە ئەتە ئەتىگۀذىال دوختۇرخبٔىغب بېرىػٕي  خىَبٌىغب  غۇالرٔي
 ٍبضتۇلمب بېػىٕي لوٍذى پۈوۈپ



 ئۇ.     ئەتىطي  ئەتىگەْ خبٌىٕۇر دادىطىٕي ئىػمب ئۇزىتۋېتىپال دوختۇرخبٔىغب وەٌذى   
 دوختۇرخبٔىغب وەٌگۀذە ئببٍىس تېخىچە ئۇخٍىغبٔذەن ٍېتۋاتمبْ بۇٌۇپ ٍېٕىذا ٔۇرٔىطب

بۇٌۇپ  ئۇ ئببٍىسٔىڭ  ٔبرووز وۈچىٕي ٍولىتىپ وېچىذاىٓ بۇٍبْ ھۇغىغب وېٍىپ. وۈرۈّٔەٍتي
 لبٍتب ئۇخالپ لبٌغبٍٔىمىٕي ٍبوي  ئوپراضىَەدىٓ چىممبْ پېتىُ ھبزىرغىچە وۈزىٕي

 ئۇ ٔۇرٔىطبٔي بەٌىىُ ئەتىگۀٍىه تبِبْ ٍىگىٍي چىمىپ. ئبچّىغبٍٔىمىٕي بىٍەٌّىذى
 ئببٍىسٔىڭ چىراٍي  تۈٔۈگۈٔىىذىّٕۇ بەورەن. وەتىەْ بۇٌىػي ِۇِىىٓ دەپ لىَبش لىٍىذى

 ئۇ ٔېرالتب تۇرغبْ ئۇرۇٔذۇلٕي تبرتىپ ئەوىٍىپ. جۈدەپ وەتىۀذەن لىالتتي
 ئببٍىس ٍىٕىه چەَ ئبجىس بىر خىً ٍېرىّذا تىٕىپ. ئببٍىسٔىڭ  بېػىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

 ئۇ. غۇ ئبرٌىمتب تبِبق لبچىطىٕي وۈتۈرگەْ ٔۇرٔىطب ضىرتتىٓ وىرىپ وەٌذى. ٍبتبتتي
 :ٍۈگۈردى ئببٍىسٔىڭ ٍېٕىذا لبراپ ئوٌتۇرغبْ خبٌىٕۇرٔي وۈرۈپ  بىردىٕال چىراٍىغب وۈٌگە

 وەٌذىڭىسِۇ ؟ -     
 ئوٍغبّٔىذىۇ؟ ئببٍىس تېخىچە. غۇٔذاق دېىذى خبٌىٕۇر-       

بىردەِذىُ وىَٓ ٍۀە  وېچىذىٓ بىر لېتىُ ئوٍغبٔغبٔذەوّۇ لىٍغبْ، بىراق. غۇٔذاق -       
. ٍەپ ببلّىذى ئەِەضّۇ تۈٔۈگۈْ ئەتىگۀذىٓ ببغالپ  ئبزرالّۇ بىر ٔەرضە. جىّىپ لبٌذى

-غۇڭب ضىرتمب چىمىپ ضۇٍۇق ھېٍي  ئوٍغىٕىپ لبٌطب لورضىمي  ئېچىپال ئوٍغىٕىذۇ ھەلىچبْ،
ئەِذى ئوٍغبٔغبٔذا  .ضەٌەڭ بىرٔەرضە ئەتىۈزۈپ ئەوىرەً دەپ چىمىپ وەتىەْ ئىذىُ

 .ٍىطۇْ
وۈچي ئبٌٍىبۇرۇْ ٍولبپ بوٌذى  بۇ  بوٌّىطب ئوٍغىتىپ ببلبِذۇق ٍب،  ٔبرووزٔىڭ -         

بوٌّىطب دوىتۇردىٓ . دەپ لبٌذىُ چبغمىچە،  ئبجىسالپ وەتىەچىە ئۇخالۋىرۋاتبِذىىىٓ
 .ضوراپ وۈرەٍٍي

ئوٍغىتىپ ببلبٍٍي، ئوٍغىٕىپ لبٌطب بىر ٔەرضە ٍەر بوٌّىطب  بوٌّىطب ضىس دىگۀذەن -       
 . ،دوختۇردىٓ ضوراپ ببلبِىس

ئۈچۈْ  خبٌىٕۇر ِبلۇي دىگەْ ِەلطەتتە بېػىٕي ٌىڭىػتىمبٔذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔي ئوٍغىتىع
 :ئۇٔي ئبضتب چبلىردى

 ........ئببٍىس، ئببٍىس -      
ھىچمبٔذاق ضبدا وەٌّّىگۀذىٓ وىَىٓ خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ  بىٍىىىٕي تۇتۇپ ئۇٔي  ئببٍىسدىٓ

 :تۈرىتتي ئبضتب
 ..ئببٍىس... ئببٍىس-     

دىٓ وىَٓ  خبٌىٕۇر ئۇٔي داۋاٍِىك تۈرتۈپ  ئببٍىس ضەي لىّىرالپ  ٍۀە جىّىپ لبٌغبْ
ئۈٔۈِىٕي وۆرضىتىپ ئببٍىس دەضٍەپ ئبزراق  بۇ لېتىُ خبٌىٕۇرٔىڭ چبلىرىػي. چبلىرىۋەردى

ئببٍىس وۈزىٕي ئېچىپ   دەضٍەپ بېػىذا  .ِىذىرغبٔذىٓ وىَٓ وۈزىٕي تەضٍىىتە ئبچتي
غۇۋا ھبٌەتتە وۆردى، وىَىٓ    ئۈزىگە لبراپ تۇرغبْ خبٌىٕۇر بىٍەْ ئبچىطىٕي

ئۈزىگە ھەٍرأٍىك ھەَ غەِخورٌۇق  ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ. ببرغبٔطىرى  ئېٕىك وۈرۈغىە ببغٍىذى
غۇ تبپتب  پۇتىٕىڭ . لبٍتىذىٓ ٍۇِۋاٌذى چىمىپ تۇرغبْ وۆزٌىرىذىٓ ئۈزىٕي لبچۇرۇپ وۈزىٕي

ئۇ . بەدىٕي تېڭىسىپ لبتتىك ئبغىرۋاتبتتي ئوپراضىَە لىٍغبْ لىطّي، ٍبق  ئبضتىٕمي



چۈٔىي ئۇ . چىػىٕي چىػٍەپ جىّّىذە تۇرۋاٌذى ئبغىرىمتىٓ ئبرأال تۇرغبْ بوٌطىّۇ ئ
  .لبخػبپ  ئۈزىٕي ئبجىس وۆرضىتىػٕي خبٌىّبٍتي خبٌىٕۇرٔىڭ ئبٌذىذا توۋالپ،

 .ئۇوبَ، تۇرۇپ ئورٔۇڭذىٓ بىر ٔەرضە ٍەۋاٌغىٓ ئببٍىس ، وۈزۈڭٕي ئبچە -      
غەٍرەتىە وېٍىپ وۈزىٕي ئبچتي ۋە ئۈزىگە لبراپ تۇرغبْ  ئۇ ئبچىطىٕىڭ چبلىرىػي بىٍەْ

خبٌىٕۇر  ئببٍىسٔىڭ ٌەۋٌىرىٕىڭ .  بىٍىّٕەش وۈٌۈِطىرەپ لوٍذى-بىٍىٕەر خبٌىٕۇرغب لبراپ
ببغالپ وەتىىٕىٕي وۈرۈپ   ئۇٔىڭغب چبً لۇٍۇپ بېرىع ئۈچۈْ  تەوچە ئۈضتىگە  لۇرۇپ، گەز

 ئۇ  ئىطتبوبٔغب ئبزراچ چبً لۇٍغبٔذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔىڭ. چبٍذإٔىڭ لېػىغب ببردى لۇٍۇٌغبْ
 ئۇٔىڭغىچە ٔۇرٔىطب. لېغػغب وەٌذى  ۋە ئوٌتۇرۇپ چبٍٕي پۈۋٌەپ ضوۋۇتۇغمب ببغٍىذى

ھەٌەتىە  توال ئوٌتۇرغبٔذەن-وبرۋاتٕىڭ ئببٍىسٔىڭ بېػي  ببر تەرىپىٕي وۈتۈرۈپ ئۇٔي ئبز
ئبغرىمٕي  وبراۋاتٕىڭ وىچىىىىٕە ٌىڭػىپ وېىتىػىّۇ ئببٍىسٔىڭ پۇتىذىىي. ئېٍىپ وەٌذى

خبٌىٕۇر . ئوٌتۇردى غۇٔذالتىّۇ ئۇ بىٍىٕذۈرِەً  چىذاپ. ھەضىىٍەپ وۈچەٍتىۋېتىپ ببراتتي
دەرۋە . تۇتمۇزدى پۈۋٌەپ ضوۋۇتۇپ ئىچىۈدەن بوٌغبْ چبٍٕي ئببٍىسٔىڭ لۇٌىغب

. ئبرأال لبٌغبْ ئىذى ئببٍىس  تۈٔۈگٕذىٓ بۇٍبْ بىرەر ٔەرضە ٍەپ،ئىچىپ ببلّىغبچ ئۇضطبپ
  .لوٍذى ئۇ خبٌىٕۇر بەرگەْ چبٍٕي  بىر وۆتۈرۈپال ئىچىپ لۇرۇغذاپ

ھە . ئىچىػىگە لبراپ ئۇضطبپ وىتىپتىىۀطۀذە دەپ وۈٌذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔىڭ چبً-      
 ئبغىرۋاتبِذۇ؟ راش  ھبزىر لبٔذاق ھېص لىٍۋاتىطەْ؟ ئوپراضىَە لىٍغبْ ٍەر

 .لوٍذى ئببٍىس ٍبق دىگەْ ِۀىذە بېػىٕي ٍىٕىه چبٍمبپ -      
دوختۇر . ھەلىچبْ ئۇٔذالتب تبِبق ٍەۋاٌغىٓ، لورضىمىڭّۇ ئېچىپ بىر بۇٌۇپ وەتتي -       

. ئەوىرىذىُ وۈچٍۈن تبِبق بەرِەڭال دىگەچىە  گۆغّۇ ضبٌذۇرِبً ضۇٍۇلئبظ ئەتىۈزۈپ
  .لېٕي ئىططىمىذە ئىچۋاي

لبچىطىذىىي  ضۇٍۇلئبغٕي وىچىه بىر چىٕىگە بۆٌذى  ٔۇرٔىطب  غۇٔذاق دىگەچ تبِبق
ئببٍىس  لبچىٕي لوٌغب ئبٌغبٔذىٓ وىَٓ ئېغىسىغب بىر . لوٍذى ئبٔذىٓ  ئۇٔىڭ لۇٌىغب تۇتمۇزۇپ

لۇٌىذىىي تبِبلّۇ ئبٌذىغب ئبزراق . ٍبٔذۇرۋەتىىٍي تبضال لبٌذى لۇغۇق ضېٍىپال ھۆ لىٍىپ
خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ لۇٌىذىىي چىٕىٕىڭ   لۇٌىذىٓ چۈغۈپ وىتەً دىگۀٍىىىٕي  .تۈوۈٌۈپ وەتتي
ئببٍىس تۈٔۈگۈْ ئەتىگۀذىٓ بۇٍبْ  ھىچٕەرضە ٍىّەً .    لۇٌىغب ئېٍۋاٌذى وۈرۈپ دەرۋاٌال

 لۇپمۇرۇق بۇٌۇپ لبٌغبچمب  دەِبٌىممب لۇبۇي لىالٌّبً  ھۆ بۇٌۋاتمبْ ئبغمبزىٕي
 .غۇٔذالتىّۇ ئۇٔىڭ ئبغمبزىٕي لۇرۇق بوٌغبچمىّىىىٓ لۇرۇق ھۆ لىٍىپ ٍبٔذۇرِىذى.  ئىذى

 بىراق چبتبق ٍېرى ئۇ ھۆ لىٍغبٔذا بەدىٕي ِىذىراپ وىتىپ   ئوپراضىَە لىٍغبْ
لىٍال  ئببٍىس  لبتتىك ئبغىرىمتىٓ توۋٌىۋەتىىٍي. ئۇرۇٔغب  لبتتىك ئبغىرىك وىرىپ وەتتي

خبٌىٕۇر  ئەٌۋەتتە ئببٍىسغىال لبراپ تۇرغبْ. لبٌذىَۇ  چىذاپ تۇرۇپ ئۈزىٕي تۇتۋاٌذى
ئببٍىس جىُ  چۈٔىي ببٍب. ئببٍىسٔىڭ چىراٍىذىىي بۇ ئۆزگىرىػٍەرٔي ھېص لىٍّبً لبٌّىذى
 .ئىذى تۇرۋېٍىپ چىذىغبْ بىٍەْ  چىراٍي ببغمىچىال تبتىرىپ وەتىەْ

غۇٔذاق دەپ  خبٌىٕۇر. بوٌذى ِەْ ٍىگۈزۈپ لۇٍبً، بوٌّىطب لىَٕىٍىپ وەتىۈدەن-      
ئبزراق تبِبق ئېٍىپ  ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئببٍىسغب تېخىّۇ ٍېمىٓ ضۈرۈٌۈپ ئوٌتۇردى ۋە لۇغۇلمب

ئبغرىك لىَٕبپ تۇرضىّۇ  ئببٍىسٔي گەرچە چىذىغۇضىس. ئببٍىسغب ئېغىسىغب ٍېمىٓ ئەوەٌذى



ھەروىتي ئۇٔىڭ بەدىٕىىي  بىراق خبٌىٕۇرٔىڭ ئۇٔىڭغب تبِبق ٍىگۈزۈپ لۇٍىّەْ دەپ لىٍغبْ
خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىگە تبِبق ٍىگۈزِەوچي  غۇ تبپتب ئۇ. ئبغىرلالرٔي  پۈتۈٍٔەً ئۇٔتۇٌذۇرۋەتتي

غۇٔذالتىّۇ ئۇ .ھەَ  خىجىً بۇٌۇپ لبٌغبْ ئىذى بۇٌۋاتمبٍٔىمىذىٓ ھەَ خۇغبي بۇٌۋاتبتتي
دىگۀذەن   دىگۀذەن " لېٕي ٍەڭ"خبٌىٕۇرٔىڭ  ئۈزىگە   لۇغۇلٕي  ئۈزىگە تەڭالپ تۇرغبْ

بۇ لېتىُ ئۇ ٍۀە ھۆ لىٍغبْ بوٌطىّۇ . وۈرۈپ  ئبضتب ئېغىسىٕي ئبچتي لبراپ تۇرغبٍٔىمىٕي
غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ دەضٍەپ ٍىگۀذە ھۆ لىٍغبْ . ٍۇتىۋەتتي چىذاپ تۇرۇپ

ئۇٔىڭ ئبغمبزىٕي ئەِذى . وىَٓ  ئوڭػىٍىپ لبٌذى، تبِبلىٕىّۇ ٍىذى بوٌطىّۇ   بىردەِذىٓ
ئببٍىس تبِبلٕي ٍەپ بۇٌۇپ بىردىٕال  لبتتىك ھبرغىٍٕىك  ھېص . لىالتتي وۈٔۈپ لبٌغبٔذەن

 ئۇٔىڭغىچە ٔۇرٔىطبِۇ  بەدىٕٕىڭ ئۈضتي تەرىپي ئېگىس تۇرضب ئېغىرٌىك  پۇت.  لبٌذى لىٍىپ
 لىطّىغىال چۈغۈپ ئۇٔي ئبغىرتىۋەتّىطۇْ  دەپ ئوٍالپ وبرۋاتٕي تۈز ھبٌەتىە ئەوىٍىپ

 .ئببٍىس ٍېتىپ بىردەَ ئۆتّەٍال ٍۀە ئۇٍمۇغب وەتتي. لوٍذى
ببرا -ئببٍىسٔىڭ   ئەھۋاٌىّۇ ببرا. وۈّٔۇ ئۈتۈپ وەتتي غۇ تەرىمىذە ٔەچچە  

دوختۇر ِۇغۇ تەرىمىذە .  ئوڭػىٍىپ خېٍي روھٍۇق بۇٌۇپ لبٌذى ئەضٍىگە  وېٍىپ، چىراٍىّۇ
ئوپراضىَە لىٍغبْ ئۇرۇْ   ئەضٍىگە وېٍىپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ ٍەرگە  ٍبخػىٍىٕىپ ِبڭطب

ببلطب بۇٌذىغبٍٔىمىٕي، بىراق دەضٍەپتە بەن وۈچەپ وەتّەضٍىىىٕي،  چۈغۈپ ِېڭىپ ضىٕبپ
ئبضتب ئۇزارتطب بۇٌذىغبٍٔىمىٕي، ئۇٔىڭغىچە ئۈزىٕىڭ وۈٔذە وىرىپ -ئبضتب ِېڭىع ۋالىتىٕي

 ئببٍىس گەرچە  ھبزىر پۇتٕىڭ ئوپراضىَە لىٍىػتىٓ بۇرۇٔمي. تۇردىغبٍٔىمىٕي ئېَىتتي تەوػۈرۈپ
 ۋالىت بىٍەْ ئوخػبغال ئبٔچە ضىسىُ ٍولتەن  ھېص لىٍغبْ بوٌطىّۇ دوختۇرٔىڭ گېپىذىٓ

 .ئۈِىذٌىٕىپ لبٌذى
ِەٍٍىچە بوٌغبٔذا ئۇ ئببٍىس  خبٌىٕۇرٔىڭ. خبٌىٕۇرٔىڭ لبٍتىػىغب بىر وۈٔال لبٌغبْ ئىذى  

بىراق ئۇ . لبٍتىع ئىذى دوىتۇرخبٔىذىٓ چىممۇچە ئۇٔىڭغب لبراپ ئبٔذىٓ بىٍٍە
غۇڭب ئۇ . وەتىەْ ئىذى رۇخطەت  ضورىغبْ بىر ھەپتە  ِبٔب وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمۇچە ئۈتۈپ

خبٌىٕۇرٔىڭ . ئەِەش ئىذى جىذدىٍَىػىپ لبٌغبْ ٍبٌغۇز خبٌىٕۇرال. جىذىذٍٍىػىپ لبٌذى
چۈٔىي خبٌىٕۇر لبٍتىذىغبْ .  ببراتتي ئبپىطي ئۇٔىڭذىّٕۇ بەورەن جىذدىٍَىػىپ وىتىپ

. ئبپىرىذىغبْ بوٌغبْ بىراق جىّجىتال ٍۈرۋاتبتتي ۋالىت توغمىچە ئۇٔي ئببٍىسٔىڭ لېػىغب بىر
ئۈزى بېرىپ وىٍىع ئۈچۈْ  ئەتىگۀذە خبٌىٕۇرٔي  غۇڭب ئۇ بۈگۈْ خبٌىٕۇرغب دىّەٍال

ئۇ  گۆغٕىڭ . ضېٍۋىتىپال  تەٍَبرٌىك لىٍىػمب چۈغۈپ وەتىەْ ئىذى دوختۇخبٔىغب ٍوٌغب
ئبٔذىٓ ئۇٔي ئىططىك . . تبٌالپ ئبٌغبٔذىٓ وىَٓ ئوخػىتىپ پوٌو ئەتتي ِبٍطىس ٍېرىذىٓ

تبِبق لبچىطغب پوٌوضىٕي ئبٍرىُ، گۈغىٕي ئبٍرىُ لىٍىپ ئبٌغبٔذىٓ  ضبلالٍذىغبْ
بۇ چبغذا خبٌىٕۇر  ئبپىطىٕىڭ . تبِبق لبچىطىٕي وۆتۈرۈپ ئۆٍذىٓ چىمتي ئبٌغبٔذىٓ وىَٓ

 .خەۋەرضىس ھبٌەتتە ٔۇرٔىطبٔي ببزا ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ تبٍَبرٌىك لىٍۋاتبتتي وېٍىػىذىٓ
 .دېذى خبٌىٕۇر. ئەِىطە ِبڭبِذۇق ئبچب -     
بىراق ئببٍىس ٍبٌغۇز .  بىر ئوٍٕىۋاٌذىغبْ بوٌذۇِذە ضىس وەتىۈچە ئۈرۈِچىٕي. بۇٌىذۇ -     

 ئۆزٌىرىگە لبراپ ئوٌتۇرغبْ ئببٍىسغب لبراپ لبٌطب بۇالرِۇ دېىذى ئۇ
ئەِذى لېػىّذىال . ھبزىر خېٍي ٍبخػي بۇٌۇپ لبٌذىُ .ھىچمىطي ٍوق،، بېرىۋېرىڭالر -     



 .بۇٌىذۇ لبراپ ئوٌتۇرِىطبڭالرِۇ
. لوٍذۇَ چۈغٍۈن تبِبلٕي ضېطتىرا ئەوىىرپ بەرەوچي بوٌذى ئۇٔىڭغب دەپ -      

دەرھبي لبٍتىپ  بىرەر  ھبجىتىڭ بوٌطب ضېطتىرأي چبلىر ٍبوي بوٌّىطب بىسگىال تىٍفۇْ لىً،
 .وېٍىّىس
 .،بېرىۋېرىڭالر بۇٌىذۇ، ِۀذىٓ ئۀطىرِەً -      

. ئببٍىس ٍبٌغۇزال لبٌذى ٍبتبلتب بوٌطب. خبٌىٕۇر بىٍەْ ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دەپ چىمىپ وىتىػتي
ئولۇغبچ ئوٌتۇراٍچۇ دىگەْ  ئۇ   بىردەَ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ ئىچي پۇغۇپ وىتبپ بوٌطىّۇ
ئىىىي وىتبپتىٓ بىرٔي  لۇٌىغب  ِەلطەتتە  ئبچىطي  ٍېٕىذىىي جوزىذىال لبٌذۇرۇپ وەتىەْ

 .وەتتي ئبٌذى ۋە ٍېتىپ وىتبپ ئولۇغمب وىرىػىپ
ئۇدۇي  دوختۇرخبٔىغب  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئۆٍذىٓ چمىپال تبوطىذىٓ بىرىگە ئوٌتۇرۇپ        

لبٌغبٔذىٓ وىَٓ تىٍفۇٕٔي  ئۇ دوختۇرخبٔب ئىػىگە وىٍىپ بىر ئبز تېڭىرلبپ تۇرۇپ. وەٌذى
خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ . لبٌذى لۇٌىغب ئېٍىپ خبٌىٕۇرغب تىٍفۇْ لىٍىػٕي ئوٍالپراق توختبپ

غۇڭب . وۈرۈغتۈرِەضٍىىي ِۇِىىٓ ئىذى دوختۇرخبٔىغب وەٌگۀٍىىىٕي بىٍطە بەٌىىُ  ٍۀىال
 :.تىٍفۇْ لىٍذى ئۇ خبٌىٕۇرغب تىٍفگۇْ لىٍّبً   ضوٌتبْ دوختۇرغب

 .ئبچىڭىس ِەْ ِەرىَەَ. ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ ئۇوبَ -      
 . ۋەئەٌەٍىۇَ  ئەضطبالَ ِەرٍەَ ئبچب، تىچٍىمّۇ-      
ِەْ دوختۇرخبٔىغب وەٌگەْ ئىذىُ خبٌىٕۇرٔىڭ تۇٔۇغي ببرغۇ . ئىػتي ئۇوبَ ِۇٔذاق-      

 .بوپتىىەْ غۇ ببٌىٕىڭ ببٌىٕىص ٔۇِۇرىٕي دەپ بەرضىڭىس. داۋاالٔغىٍي وەٌگەْ ئبلطۇدىٓ
ِەْ چۈغۈپ ضىسٔي  ھە ئببٍىسٔي دەِطىس؟ ئبوبِّۇ بىٍٍە وەٌذىّۇ؟  ضىس ٔەدە ھبزىر؟-      

 .ببغالپ چىمبً
. ئبوىڭىس وەٌّىذى.ِەْ ٍبٌغۇزال وەٌذىُ  .ٍبق ئۇوبَ، ضىس ئبٌذىراظ ئبۋارە بوٌّبڭ -      

 .ئىىبٍٔىىىٕىال د دەپ بىرىڭ ئۈزەَ تېپىپ چىمبً ِبڭب  لبٍطي بىٕب، لبٔچىٕچي ٍبتبلتب
دوختۇر غۇٔذاق دەپ ئۇٔىڭغب ئببٍىسٔىڭ تۇرۋاتمبْ ٍبتبق  ضوٌتبْ. ِبلۇي ئەِىطە-      

ضوٌتبْ دوختۇرٔىڭ دەپ بەرگەْ ئبدىرضي بۇٍىچە ئببٍىسٔىڭ  ئۇ. ٔۇِۇرىٕي دەپ بەردى
ٍبتبق ئىػىىىٕڭ ئوتتۇرضىغب .  ئۇٔىڭ ٍبتىمي ئبٌذىغب وەٌذى ٍبتبق بىٕبضىٕي ئىسدەپ تېپىپ

. ضىرتىذىٓ لبرىطب ٍبتبق ئىچىذىىي ئبدەٍِەرٔي وىرگىٍي بۇالتتي ئەٍٕەن لۇٍۇٌغبْ بۇٌۇپ
ٍبتبلتب ئىىىي وبرىۋات . لبراپ  ئىچىذە خبٌىٕۇرٔىڭ ٍولٍىمىٕي ببٍمىذى ئۇ ٍبتبى ئىچىگە

ئۇ لبٔچە . وبرىۋات بوظ ،ٍۀە بىر وبرىۋاتتب بىر ببال وىتبپ وۈرۈپ ٍبتبتتي بۇٌۇپ بىر
 چۈٔىي ئۇ ٍېتىپ وۈراتمبْ بوٌغبچمب. وىتبپ وۈرۋاتمبْ ببٌىٕىڭ ٍۈزىٕي وۈرەٌّىذى لبراپّۇ

 ِەرٍەَ ئبٔب ئىػىه ضىرتىذا بىردەَ تۇرۋاتمبٔذىٓ. وىتبۋى ٍۈز لىطّىٕي تۇضۋاٌغبْ ئىذى
 دىگۀٍەرٔي" ئبۋاي وىرىپ ببلّبٍّۇ، ئەِەش بۇٌۇپ لبٌطب چىمىپ وىتەرِەْ" وىَٓ

 ئببٍىس ئىػىىٕىڭ. خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزۈپ  ئىػىىٕي ئبضتب ئېچىپ ٍبتبق ئىچىگە وىردى
 ئىػىه ئبٌذىذا چىراٍي.   ئېچىٍغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ وىتبپٕي لۇٍۇپ ئىػىىىە لبرىذى

ئبٔب  ِەرٍەَ. ٔەچچە ٍبغالر ئەتراپىذا وۈرۈٔذىغبْ، ِەرى ئىططىك بىر ئبٍبي تۇراتتي  40
ئۈزىگە  ئۇ. ئببٍىس وىتبپٕي ٍېٕىغب لۇٍۇپ لوٍغبٔذىٓ وىَٓ ئۇٔىڭ چىرإٍي ئېٕىك وۆردى



ئۇ . لبٌذى ئەجەپٍىٕىع ھەَ ضۇئبي ٔەزىرىذە تىىىٍگەْ  ئببٍىسٔي وۈرۈپ دەلىمە تۇرۇپ
دەڭطەپ  خىَبٌىىذا وۆز ئبٌذىذىىي ئببٍىسٔي خبٌىٕۇر وۆرضەتىەْ  ضۈرەتىە ضېٍىػتۇرۇپ

لىٍغبٔذىٓ وىَٓ  ئۇ  وبرۋاتتب ٍبتمبْ ببٌىٕىڭ  ئببٍىس ئىىۀٍىىىگە جەزىُّ. بېمۋاتبتتي
تۇٔۇظ ھېص لىٍذى ھەَ  ئببٍىس بۇ ئبٍبٌٕي ٔبھبٍتي. وۈٌۈِطىرەىٕىچە ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وەٌذى

 .ئبالٌّىذى بىر لبٔذالتۇر بىرىگە ئوخػبتتىَۇ  دەِبٌٍىمممب ئېطىگە
 ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ ببالَ، ٍبخػي تۇردىڭىسِۇ ؟-

ئۈزىذىٓ ئەھۋاي ضوراۋاتمبٍٔىمىغب لبراپ چۇلۇَ ببٌٕىطمب خبتب  ئببٍىس ٔبتۇٔۇغال بۇ ئبٍبٌٕىڭ
 ئوخػبٍذۇ دەپ ئوٍالپ لبٌذى وىرىپ لبٌغبْ بىرى

 ؟........ئۆزٌىرى .ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ -       
ِەْ . لبرىّبِذىغبْ ئۈزەِٕي تۇٔۇغتۇرِبٍال ئەھۋاي ضوراپ وەتىىٕىّٕي -        

 ِەرٍەَ ئىطىّىُ.خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي بۇٌىّەْ ببالَ
وۆرِىگەْ ھەَ  ئببٍىس  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ دوختۇرخبٔىغب وېٍىػىٕي ئۇخالپ چۈغىذىّۇ

. گبڭگىراپ لبٌذى خبٌىٕۇرِۇ بۇ ھەلتە بىر ٔىّە دېّىگەْ بوٌغبچ بۇ تۇٍۇلطىس ئەھۋاٌذىٓ
تۇٍۇٌغىٕىذىٓ  ئۇٔىڭ ئۇٔىڭ ئەضٍىذە  ببٍب  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕي تۇٔجي وۆرگۀذە  تۇٔۇظ

 .لىٍۋاتبتتي خبٌىٕۇرغب ئوخػبٍذىغبٍٔىمىٕي ئەِذىٍىىتە ھېص
 .ئوٌتۇرضىال ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ، تىٕچٍىك تۇرۇپال، لېٕي بۇ ٍەردە-         

ضوراپ وەتتي ۋە  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ ئبٌذىذا جىذدىٍَىػىپ لبٍتىذىٓ ئەھۋاي
خبٌىٕۇرٔىڭ .  لىٍذى ئۇٔىڭغب وبرۋات ٍېٕىذىىي ئۇرۇٔذۇلٕي وۆرضىتىپ ئوٌتۇرۇغمب تەوٍىپ

لىٍىپ ئۇ  ئبپىطي ئببٍىسٔىڭ جىذدىٍَىػىپ ھەَ خىجىً بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص
  :وۆرضەتىەْ ئۇرۇٔغب بېرىپ ئوٌتۇردى

 .ٍېتىۋىرىڭ ببالَ  ئبغرىك بوٌغبٔذىٓ وىَٓ بوٌذى ضىس ِىذىرِبً -         
لوٍغبٔذىٓ وىَٓ ببظ لىطّىٕي ببٍبِمىذىٓ ئىگىسراق  ئببٍىس  ٍبضتۇلٕي ٍبٔتو لىٍىپ وەٍٕىگە

لىَىٓ بىر ئەھۋاٌذا لبٌغبٔذەن جىذدىٍَىػىپ وىتىپ  غۇ تبپتب  ئۇ خۇددى. لىٍىپ ٍبتتي
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍەر بىٍەْ وۈرۈغۈپ لېٍىػٕي زادى  ئۇ  بۇٔذاق ھبٌەتتە.ببراتتي

ضبلبٌٍىرٔي -ٍۇرتتىٓ وەٌگۀذىٓ بۇٍبْ  بۇرۇت.  ئىذى خىَبٌىغب وەٌتۈرۈپ ببلّىغبْ
غۇڭب .بۇٌۇپ ھبزىر خېٍىال ئۈضۈپ وەتىەْ ئىذى ئېٍىػمىّۇ غبرائىت ٍبر بەرِىگەْ

 .بۇٌۇپ لبٌذى ئۇ  ئۈزىٕىڭ بۇ ھبٌىتىذىٓ ضەي  خىجىٍّۇ
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي وۈٌۈپ  ھبزىر خېٍي ٍبخػي بۇٌۇپ لبٌذىڭىسِۇ ببالَ دېذى -         

 .تۇرۇپ
 .لورۇٔۇپ  غۇ گەپٕي ئبرأال دىَەٌىذى ئببٍىس. ھبزىر خېٍي ٍبخػي بۇٌۇپ لبٌذىُ-        

ٔەچچە وۈٔذىٓ بۇٍبْ . گەپٍىرىڭىسٔي ئبڭٍىذىُ خبٌىٕۇردىٓ ضىسٔىڭ ھەِّە -        
 خبٌىٕۇر لېٕي. ِبٔب بۈگۈْ   ئبراْ وېٍەٌەپتىّەْ ٍولالپ وىٍەً دەپ ھېچ وېٍىپ بۇالٌّىغبْ،

 وۈرۈّٔەٍذىغۇ؟
ئببٍىس . لبالِىىىٓ ئۇ  ئبچبَ بىٍەْ ببزارغب چىمىپ وەتىەْ، ھېٍىغىچە وېٍىپ-        

لبرىغبٔذا ضەي ئېچىٍىپ  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ خۇغچىراً ِۇئبِىٍىطىذىٓ ببٍبِمىغب



 .لبٌغبٔذەن بوٌذى
دوختۇر ٔىّە دەٍذۇ؟  ئەِذى . خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ھە ِۇٔذاق دەڭ دېىذى -       
 ِبڭبالِذىىۀطىس؟ ضەٌٍىّبزا

. دىگەْ ئىذى  دوختۇرغۇ   ئوپراضىَە ئوڭۇغٍۇق بوٌذى ِەضىٍە ٍوق-        
ِېڭىػىُ ئۈچۈْ  غۇٔذالتىّۇ  پۇتۇَ ئۇزۇْ ِۇددەت ھەروەت لىٍّىغبْ بوٌغبچ  ٔۇرِبي

ِېڭىػٕي ِەغىك  ئبزدىٓ-ئوپراضىَە لىٍىٕىغبْ ئۇرۇْ ئەضٍىگە وېٍىپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ ئبز
 .ئىذى بىر ئبٍذا تبِبِەْ ئەضىٍىگە وېٍىپ بۇٌىذۇ دىگەْ.لىٍىػىُ وېرەوىەْ

بوٌطىڭىس ٍبخػي  بوٌطب دوختۇرٔىڭ دىگىٕىذەن بۇٌۇپ ضەٌٍىّبزا ضبلىَىپ وەتىەْ  -       
ئوپراضىَەدىٓ ئىٍگىروىگە  ھبزىر پۇتىڭىسدا. ئبٌالھ ضىسگە غىپبٌىك بەرضۇْ. بۇالتتي ببالَ

 ؟ لبرىغبٔذا  ئبز توال  ضىسىُ ٍبوي ئۆزگىرىع ھېص لىٍذىڭىسِۇ
لبرىغبٔذا  چوڭ ئۆزگىرىػمۇ  ھېص لىٍّىذىُ  بىراق ئوپراضىَەدىٓ بۇرۇٔمىغب-        

 ٍىٕىىٍەپ لبٌغبٔذەن بۇٌۇپ لبٌذى، بۇرۇْ ئۇٍۇغۇپ وەتىۀٕي ھېص لىٍّبٍتىُ
 .توال ئبغرىمٕي ھېص لىٍۋاتىّەْ-ھبزىر  ئۇٍۇغۇپ وەتىۀٕي، ئبز

. پۇتىڭىسدا ضېىسىُ پەٍذا بۇٌۋېتىپتۇ، بۇ ٍبخػىٍىٕىػٕىڭ ئبالِىتي ببالَ دىّەن، -         
بوٌّىطب خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈِىذىٕي ٍەردە لوٍغبْ . ئىػۀچىڭىسٔي ٍولىتىپ لوٍّبڭ غۇڭب ضىسِۇ

  .بۇٌىطىس
ئۇ . لبرىذى ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ بۇ گېپىذىٓ دەرھبي  بېىػٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭغب

 .ئىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ بۇ گېپي ئۇٔىڭغب ببغمىچە تەضىر لىٍىپ لبٌغبْ
وېطٍىڭىسٔىال  خبٌىٕۇر ضىسٔىڭ. بۇٔذاق دىطەَ گېپىٕي خبتب چۈغۀّەڭ ببالَ -         

خەۋىرىُ  ِىٕىڭ ھەِّىذىٓ. ئەِەش ئىىىىالر ئوتتۇرضىذىىي ئىػالرٔىّۇ دەپ بەرگەْ
 .غۇڭب ضىسگىّۇ گەپٕي ئۇدۇٌال دەۋەردىُ.ببر

ئىػي؟  ئەِذى ئببٍىسٔىڭ وبٌٍىطي بىردىٕال لبالٍىّمبْ بۇٌۇپ  ئىىىىّىسٔىڭ-         
ئىػي دەپ لبٍطي ئىػٕي دەۋاتمبٔذۇ؟ ِەْ تېخي خبٌىٕۇرغب  ئىىىىّىسٔىڭ." وەتتي

" دىگەْ تەلذىردىّۇ ئۇٔىڭ ِىٕي لۇبۇي لىٍىػي ِۇِىىّٕۇ؟ وۆڭٍۈِٕي بىٍذۈرِىگەْ تۇرضبَ،
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ  زادى ٔىّىٕي وۆزدە تۇتۇپ  ئببٍىس ئىچىذە غۇالرٔي ئوٍالپ

 .لبٌذى دەۋاتمبٍٔىمىٕي  بىٍەٌّەً
ببر، ئۇٔىڭ ضىسگە  ضىسٔىڭ ئۇٔىڭغب وۆڭٍىڭىس.  غۇٔذاق دېذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي -         

بىراق . ھەِّىطٕي  دەپ بەرگەْ ئۇ ئوتتۇراڭالردىىي ئىػالرٔىڭ. وۆڭٍي ببر بۇٔي بىٍىّەْ
ئۇ ضىس بىٍەْ ِەْ . بىٍّەٍطىس ھەلىچبْ ضىس ئۇٔىڭ ھبزىر بەن ئەرضبٌذى بۇٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي

غۇڭب . ٔىّە لىالرىٕي بىٍّەً ٍۈرۈٍذۇ ھەَ داىطي ئۈچىّىس ئوتتۇرضىذا ئبرضبٌذى بۇٌۇپ
دادىطي . ِۀّۇ ھەَ غۇٔذاق. ئوٌتۇردى ببرٌىك ئۈِۈتٕي ضىسٔىڭ ضبلىَىػىڭىسغب ببغالپ

بىراق ئۇٔىڭ تبٌٍىغىٕي . لبرارىغب ھۆرِەت لىٍىّىس بىٍەْ ئىىىىّىس بىىبھ ئىػىذا لىسىّىسٔىڭ
ئۆچ وۆرِەٍّەْ ببالَ، لبرىطبِّۇ غۇٔذاق  ِىجەززىڭىس  ِەْ ضىسٔي.  ضىس بۇٌۇپ چىمتىڭىس

ضىس ضبلال بوٌغبْ بوٌطىڭىس بىىس ئىىىىٍۀّەٍال ضىٍەرٔىڭ .  ببٌىىۀطىس ٍبخػي،ٍېمىػٍىك
بىراق ضىس ِېَىپ، غۇڭب بۇ تەرىپي بىسٔىڭ بېػىّىسٔي . لۇغۇٌغبْ بۇالتتۇق ئىػىڭىالرغب



ٍبق دەٍٍي دىطەن لىسىّىسٔىڭ تبٌٍىػي، ِبلۇي دەٍٍي دىطەن لىسىّىس وىَٓ  .لبتۇرۋاتىذۇ
ئەگەر ضىس  ۋالىتٍىك ِېَىپ بوغبْ .جبپبالر وۈزىّىسگە وۈرۈٔۈپ وىتۋاتىذۇ تبرتىذىغبْ

ئىىىىٍۀّەً ِەٍٍي دەر ئىذۇق، بىراق ئۆِۈرٌۈن ِېَىپ بۇٌٍذىغبْ ئىع بوٌطب  بوٌطىڭىس
 ئبٔب بوٌغۇچي ببٌىّىسٔىڭ بەختىٕي دەپ بۇ ئىػتب غەخطىَەتچىٍىك لىٍىپ-ئبتب بىس

 ببالَ ِٓ بۇ گەپٕي ضىٕي ٍبت وىرضەَ ٍبوي ٍبِبْ وۆرضەَ زادى دىّەش. ضبٌغۇدەوّىس
ٔىّىذىٓ  ئبٔب بوٌغۇچىٕىڭ  وۆڭٍىٕي چۈغىٕىطس، بىسٔڭ-ِىٕىڭچە ضىسِۇ بىسدەن ئبتب. ئىذىُ

ضبلىَىپ  غۇڭب خبٌىٕۇرِۇ، ِۀّۇ ضىسٔىڭ.ئۀطىرەۋاتمبٍٔىمىّىي بىٍىىس دەپ ئوٍالٍّەْ
 وەٌّىگۀذۇ ببالَ؟ بۇ گەپٍىرىُ وۆڭٍىڭىسگە.وىتىىڭىسٔي ئبٌالھتىٓ تىٍەپال ئوٌتۇرۋاتىّىس

گەپٍىرىذىٓ  لبٔذىمىٕىڭ لبٔذاق بوٌغبٍٔىمىٕي،  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ تۇٍۇلطىس لىٍغبْ بۇ
ٍەرٌەرگىچە وېٍىپ بوٌغبٍٔىمىٕي ھەزىُ لىٍىپ ئۈٌگۈرتۈپ  ئىػالرٔىڭ تەرەلمي لىٍىپ بۇ

ئبخىردا  ِەرٍەَ ئبٔىٕىڭ  ئۈزىذىٓ ضورىغبْ ضۇئبٌىٕي ئبڭالپ  بۇالٌّبٍۋاتمبْ ئببٍىس
 :بۇالٌّىغبْ خىَبٌىٕي ٍىغىػتۇپ  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىغب لبرىذى تېخي  ئبٍىغىٕي چىمىرىپ

. ِەْ ھەرگىس ئۇٔذاق ئوٍٍىّىذىُ ، وۆڭٍۈِگە وەٌگەْ ٍېرىّۇ ٍوق ٍبق ئبچب، -        
ِۀّۇ پەلەت وۆڭٍۈِذە خىَبٌال لىٍغبْ ،ئەِىٍَەتتە ئۇٔذاق . دىذىٍە ضىٍي ٔبھبٍتي توغرا

ئسۈِٕىڭ بەخىتطىسٌىىي ئبز وەٌگۀذەن ئۇٔي .لىٍىپ ببلمبْ ئەِەش بۇٌۇغىٕي خىَبي
ئەگەر ِەْ ضبلىَبٌّىطبَ بۇ ٍۀىال ئەْ ئۈچۈْ پەلەت .ئوٍالپ ببلّىذىُ بەخىتطىس لىٍىػٕي

 .ضىٍي ئۀطىرگەْ ئىع ھەرگىس ٍۈز بەرِەٍذۇ. لېٍىۋىرىذۇ چۈظ بۇٌۇپ
چىٓ وۆڭٍىذىٓ چىمىرىپ دەۋاتمبْ بوٌطىّۇ بىراق وۆڭٍي ٍېرىُ  ئببٍىس گەرچە بۇ گەپٍەرٔي

ھەِّىطي ئۇ ٍۈزٌىٕىػىە تىگىػٍىه ئەِىٍَەت بوٌطىّۇ ئەِذى  بۇالرٔىڭ. بۇٌۇپ لبٌذى
بىراق ئۇ ٍۀە بىر تەرەپتىٓ . وۆڭٍي ببغمىچە ٍېرىُ بۇٌۋاتبتتي راضتىٕال بېػىغب وەٌگۀذە

چۈٔىي خبٌىٕۇرغب ھىچٕىّە دىّىگەْ بوٌطىّۇ ئۇ ھەِّىٕي چۈغىٕىپ  .خۇغبي بۇٌۇپ لبٌذى
ھەَ ئببٍىس ِەرٍەَ . تەرەپٍىرىٕي ھېص لىٍىپ ٍەتىەْ ئىذى ٍبِبْ-ٍەتىەْ، ٍبخػي

ئۈزىٕي . خبٌىٕۇرٔىڭّۇ ئۈزىٕي ٍبخػي  وۈردىغبٍٔىمىٕي بىٍۋاٌغبْ ئىذى ئبٔىٕىڭ بۇ گېپىذىٓ
 ئبٔىطىغب  بۇ گەپٍەرگىچە دەپ ٍۈرۈغٕىڭ زۈرۈرٍىتي ٍوق ئىذى-ئبتب ٍبخػي وۆرِىطە

 .ئەٌۋەتتە
وبٌٍىڭىسدا ھەرگىسِۇ  بىراق ِىٕىڭ بۇ گېپىُ.چۈغۀگىٕىڭىسگە رەھّەت ببالَ -           

غىپبٌىك بېرىپ بۇ لېتىُ  ئبٌالھ. ضبلىَػمب بوٌغبْ ئىػۀچىٕي ٍولىتىپ لوٍّىطۇْ جۇِۇ
لبٌطىڭىس ٍۀە پۇرضەت  ضبلىَىپ لبٌطىڭىس تېخي ٍبخػي، ٔبۋادا بۇ لېتىُ ضبلىَبٌّبً

تەلذىردىّۇ  ئىىىىالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتي  دىگەْ  وۆپ، ھەَ ضىس بۇ لېتىُ ضبلىَبٌّبً لبٌغبْ
تەرەپتىٓ بەن ئۀذىػە لىٍىپ  وۆپ  غۇڭببۇ. بىر تەرەپ بۇٌۇپ وىتىذىغبْ ئىع ٍوق

ئىىەْ  ِۀّۇ ضىسٔىڭ تىسرەن بىسگە وۈٍئوغۇي  خبٌىٕۇر ضىسٔي تبٌىغبْ.  ئوٍالپ وەتّەڭ
ھبزىرلي لىٍذىغبْ تۇٔجي ئىػىڭىس ببر  غۇڭب ضىسٔىڭ. بۇٌۇغىڭىسٔي ئۈِۈت لىٍىّەْ

بىٍەْ بۇٌۇپ وىتىپ ئۇٔتۇپ لبپتىّەْ،  ۋوً گەپ. زېھٕىڭىسٔي ضبالِەتٍىىىڭىسگە لبرىتي
دوختۇرخبٔىذا ضىرتٕىڭ تبِىمىٕي ٍەۋىرىپ ئۆً  ضىسگە پوٌو ئىتىپ ئەوەٌگەْ ببالَ ،

ِەرٍەَ ئبٔب غۇالرٔي دەپ .ئىططمىذە ٍەۋېٍىڭ ھە  .تبِىمىٕىّۇ ضېغىٕىپ لبٌذىڭىس ھەلىچبْ



وۈتّەضتىٓ تبِبق لبچىطىذىىي پوٌۇٔي بىٍٍە ئەوەٌگەْ  بۇٌۇپال ئببٍىسٔىڭ  جبۋابىٕي
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ ئبخىرلي لىٍغبْ گىپىذىٓ وۆڭٍي  ئببٍىس. تەخطىگە بۈٌۈغىە ببغٍىذى

ھبٍبتىذا تۇٔجي لېتىُ وۈٍئوغۇي ضۈزىٕي ئبڭٍىػي بوٌغبچمىّىىىٓ  بۇ. ببغمىچە ٍبٍراپ وەتتي
وۆرگەْ لىسٔىڭ ئبپىطىٕىڭ ببغمىچە  ٍبخػي ِۇئبِىٍە لىٍىپ  ٍبوي ئۈزى ٍبخػي

ئۇ بۈگۈٕٔي ھبٍبتىذىىي ئەڭ خۇغبي بوٌغبْ . خۇغبي بۇٌۇپ لبٌذى وۈٍٕىػىذىّٕۇ ئەٍتبۋۇر
چۈٔىي خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىٕي ٍبخػي وۆردىغبٍٔىمىٕي بىٍذى .  ھېطبپٍىذى وۈٕٔىڭ بىرضي دەپ

گەرچە وىَٓ راضتىٕال غۇٔذاق . ئبپىىطىّۇ ئۇٔي وۈٍئوغۇي دەپ چبلىردى ھەَ ئۇٔىڭ
 بۇالالِذۇ، بۇالٌّبِذۇ بۇٔطي ئېٕىك بوٌّىطىّۇ خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىىٕىڭ گەپٍىرى ئۇٔي وۈٍئوغۇي

 .ببغمىچە خۇغبي لىٍغبْ ئىذى
ٍىّەً  لورضىمىڭىسِۇ ئېچىپ تۇرغبٔذۇ  چۈغٍۈوٕي. لېىٕي ببالَ تبِبق ٍەۋېٍىڭ -        
ئببٍىس . بۆٌگەْ پوٌؤي ئۇٔىڭغب  ضۇٔذى ِەرٍەَ ئبٔب غۇٔذاق دىگەچ تەخطىگە. ھەلىچبْ

ٍىغىپ ئۇٔىڭغب تەوەٌٍۇپ لىٍغبچ تبِبلٕي  ِەرٍەَ ئبٔىٕىڭ تبِبق ضۇٔىػىذىٓ خىَبٌىٕي
 :لۇٌىغب ئبٌذى

  -.ضىٍىّۇ ٍىطىٍە، ئبچب
 .ِەْ ئۆٍذە ٍەپ وەپتىىۀّەْ ببالَ ضىس ٍەۋىرىڭ-        

ِەرٍەَ ئبٔب . ئببٍىس تبرتىٕىع ئىچىذە پوٌؤي ٍىَىػىە ببغٍىذى. ئەِىطە ِبلۇي -        
. بۇ ھبي ئببٍىسٔي خىجىً لىٍىپ لۇٍۋاتبتتي. تبِبق ٍىَىػىگە لبراپ ئوٌتۇراتتي ئببٍىسٔىڭ

 ئبٔب بوٌطب ببٍبتىٓ بۇٍبْ  گگپ بىٍەْ بۇٌۇپ ئببٍىسغب تبزا دىممەت لىٍىپو لبرىّىغبْ ِەرٍەَ
جۈدەپ  دوختۇرخبٔىذا  ٍبتمبٔذىٓ بۇٍبْ خېٍىال.  بوٌغبچ ھبزىر ئۇٔىڭغب لبراپ ئوٌتۇراتتي

ٍبراغمبْ  لبٌغبْ ئببٍىسٔىڭ ٍوغبْ وۆزٌىرى ضەي ئوٌتۇرغۇپ لبٌغبْ ، بۇغذاً ئۆڭ چىراٍغب
بۇرۇتٍىرى،  توال ئۈضۈپ لبٌغبْ ضبلبي-لبڭػبرٌىك بۇرٔي ئۈزىگە خوٍّۇ ٍبراغمبْ، ئبز

بۇٌۇپ ئۇٔىڭ بۇ  لوالٍطىسٌىك ضەۋەبىذىٓ ٍۇٍبٌّىغبْ چبچٍىرى ضەي رەتطىس بۇٌۇپ لبٌغبْ
ئۇٔىڭ . وەتتي لىَبپىتي ِەرٍەَ ئبٔىٕڭ وۈزىگە ببغمىچە ٍېمىٍّىك، ئىٍٍىك وۈرۈٔۈپ

 ئببٍىسٔىڭ لورۇٔۇپ  تۇۇرپ تبِبق.ئببٍىسٔىڭ ئۆتّۈغىگە ئىچي ئبغرىَتي
 ئببٍىس لورۇٔۇپ. ٍەۋاتمبْ  لىَبپىتىگە ئۈزىچە ِەضٍىىي وېٍىپ لبٌذى

 .ئوٌتۇرۇپ  تەخطىذىىي تبِبلٕي تەضتە ٍەپ بوٌذى
 .جىك ئەوەپتىىۀّەْ، ٍۀە بىر ِۇٔچە تۇرىذۇ ٍۀە ٍەِطىس ببالَ، خېٍي-        

. لورضىمىّّۇ تبزا ئبچّبپتىىەْ. جىك ٍەۋەتتىُ بوٌذى ئەِذى ٍىّەً، ھېٍىّۇ-         
 .ٍەۋاٌذىُ تبِبلٍىرى ئوخػىغبْ بوٌغبچمب جىمال

. ٍەۋاالِطىس بوٌّىطب تبِبق ٍىّىطىڭىس ئەِىطە ِبۋۇ وۆغتىٓ بوٌطىّۇ بىرەر پبرچە-          
ضۇٔۇغمب تەِػىٍۋېذى  ِەرٍەَ ئبٔب غۇٔذاق دەپ لۇٌىغب بىر پبرچە  گۆظ ئېٍىپ ئۇٔىڭغب

 ئببٍىس ئۇٔي تۇضۇپ لوٍذى
 .تۇرۇپ ٍەً، ھبزىر  لورضىمىُ راضال بەن تۇٍۇپ وەتتي بوٌذى ئەِىطە بىردەَ -          
بۈگۈْ ضىس بىٍەْ وۈرۈغۈپ  وۆڭٍۈِذىىي . بىردەَ تۇرۇپ ٍەرضىس ِبلۇي ئەِىطە -         

ٍۀە بىر گەپ ببالَ دېىذى ِەرٍەَ ئبٔب خىَبٌىغب بىر .   بوٌذى ببالَ تۈگۈّٔۇ ٍىػىٍگۀذەن



 :بۇٌۇپ ئىع وەٌگۀذەن
ئۇ  ئبرتۇلچە ئوٍالپ  بوٌّىطب. بۈگۈْ ِىٕىڭ وەٌگىٕىّٕي خبٌىٕۇرغب دىّەً تۇرۇڭ -        

 .ئۈزۈَ دەً وىَىٓ پەٍتي وەٌگۀذە. ضىسدىٓ ئۇٔي بۇٔي ضوراپ خبپب لىٍىذۇ
 .بۇٌىذۇ، دىگۀٍىرىذەن بوٌطۇْ دېذى ئببٍىس -       

 ئبٌالھ خبٌىطب ضىس. ۋالىتّۇ بىر ٍەرگە بېرىپ لبپتۇ. ئۇٔذاق بوٌطب ِەْ ِبڭبً ببالَ -      
 .دوختۇرخبٔىذىٓ چىممۇچە ٍۀە وىٍىّەْ

 .ئبۋارە بۇٌۇپ وەتتىٍە ِبلۇي،ِىٕي ٍولالپ وىٍىّەْ دەپ -      
ئۇ غۇٔذاق . ئۆٍذىّۇ بىىبر ئبدەَ ِەْ بەرىبىر. ٔەدىىي ئبۋارچىٍمىىەْ ئۇ ببالَ-       

ِىذىرِبً  ٍېتىڭ، ِىٕي ئۇزىتىپ لوٍّىذى دەپ  بوٌذى ضىس.   - دىگەچ ئورٔىذىٓ تۇردى
دىگەچ   تبِبق لبچىىطذىىي تبِبلالرٔي ئببٍىسٔىڭ  ِەرٍەَ ئبٔب غۇٔذاق.  رۀجىّەٍّەْ

 :ئببٍىسغب لبراپ تبِبق لبچىطىغب بۆٌذى ئبٔذىٓ
جۇِۇ، بوٌّىطب بىٍىپ لبٌىذۇ  ئۇالر وەٌگۈچە ھەِّىٕي ٍەپ بۇٌۇغٕي ئۇٔتۇپ لبٌّبڭ -       

 .دەپ وۈٌۈپ لوٍذى
ِەرٍەَ ئبٔب ئىػىه .   ئببٍىس  ِەرٍەَ  ئبٔىٕىڭ بۇ گېپىذىٓ  وۈٌۈپ ِبلۇي دېىذى-       
بېرىپراق  وەٍٕىگە ئۆر ۈٌۈپ ئببٍىسغب لبرىذى ۋە ٍېٕىپ وىٍىپ لۇٌىذىىي  تۈۋىگە

 لبٍتىذىٓ ئۈضتەي ئۈضتىگە لۇٍۇپ لوٍغبٔذىٓ وىَٓ ئببٍىسغب لبراپ؛ ٔەرضىٍەرٔي
 ئبغرىك بوٌغبچ جىك ئىػالردا لىَٕىٍىپ، لوالٍطىسٌىك ھېص لىٍىپ لبٌذىڭىس پۇتىڭىس-        

 .ِەْ چېچىڭىسٔي ٍۇٍۇپ لۇٍبً.  ھەلىچبْ
 :ئۆرزە ئېَتىپ ئببٍىس ِەرٍەَ ئبٔىٕىڭ بۇ گېپىذىٓ  دەرھبي

  .ھېٍىغىچە  ئبچبَ ٍبردەَ لىال بەن بوٌّىطب. بوٌذى ، ئۇٔذاق لىٍّىطىٍىّۇۇ بۇٌىذۇ -      
چېچىڭىسٔي .  ئورٔىذا وۆرضىڭىس بۇٌىذۇ ھىچمىطي ٍوق ببالَ، ِىٕي ئبپىڭىسٔىڭ -       

ٔەچچە لېتىُ ٍۇٍغۇضي وېٍىپ ئىچىڭىس  پۇغۇپ  ئۈزىڭىسٔىڭ. ٍۇٍۋاٌطىڭىس ٍىٕىىٍەپ لبٌىطىس
دەپ  ٍبتبلٕىڭ ئىچىگە ئۇرۇٍٔػتۇرۇٌغبْ تبزٌىك  ِەرٍەَ ئبٔب غۇٔذاق. تۇرغبٔذۇ ھەلىچبْ

ضۇ ئەچىمتي ئبٔذىٓ ئببٍىسٔي ئبضتب ضۈرۈپ  ئۈٍىگە وىرىپ وچىىه تبضمب ٍېرىُ لىٍىپ
ئۇ ئەچىممبْ ضۇٔي ئۇرۇٔذۇق ئۈضىتگە لۇٍۇپ  .ئۇٔىڭ بېػىٕي وبرۋاتٕىڭ بىر ٍېمىغب ضۈردى

لبٍتىذىٓ تبزٌىك ئۈٍىگە وىرىپ چبچ ضۇپۇٕٔي  ئببٍىسٔىڭ بېػىغب ٍېمىٓ لٍغبٔذىٓ وىَٓ
ئىىػىغب بىر ٔەرضە دىَەٌّەً ئۇٔىڭ خبئىػىغب  ئببٍىس ِەرٍەَ ئبٔىٕىڭ بۇ.ئېٍىپ چىمتي

ئببٍىسٔىڭ لبپمبرا، لۇٍۇق چبچٍىرىٕي تۇتۇپ  ِەرٍەَ ئبٔب. لۇٍۇپ بىىپ جىّّىذە تۇردى
بىچبرە ببال، چېچي وىر " لىٍذى ۋە ئىچىذە چېچىٕىڭ ضەي  ِبٍٍىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص
دىگۀٍەرٔي " دىَەٌّەً لبٔچە لىَٕبٌغبٔذۇ؟ بۇٌۇپ وەتطىّۇ ئۈزى ٍۇٍبٌّبً ٍب ئبچىطىغب

ئبۋاٍالپ  تۇرۇپ ھۆي لىٍغبٔذىٓ وىَٓ ضۇپۇْ  ئۇ ئببٍىسٔىڭ چېىچىٕي. بېػىذىٓ ئۆتىۈزدى
ِەرٍەَ ئبٔىٕىڭ ئببٍىسٔىڭ چبچٍىرىٕي ٍىٕىه  .ضۈروەپ ئۇٔىڭ چېچىٕي ٍۇٍۇغمب ببغٍىذى
بوٌغبْ ئبٔىٍىك ِېھرىٕي ھېص لىٍذۇرۇپ وۆڭٍي  ضىٍىػي ئۇٔىڭغب ئۇٔتۇٌۇپ وەتىىٍي ئۇزۇْ

ئۇٔىڭ چېچىٕي ٍۇٍۇپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ ئۇٔىڭ  ِەرٍەَ ئبٔب. ضەي بۇزۇٌغبٔذەن بوٌذى
 ببغٍىذى چېچىٕي ٌۆڭگە بىٍەْ لۇرۇتۇغمب



غۇٔذاق دەپ  ئببٍىس. بوٌذى ئەِذى ئۈزەَ لۇرۇتبً، بۇٔي ئۈزەَ لىالالٍّەْ -          
 .ئۇٔىڭ لۇٌىذىٓ ٌۆڭگىٕي ئېٍىػمب ئۇرۇٔذى

ٍوق ببالَ، ِەْ لىٍىپ لۇٍبً، بۇٔذاق ٍېتىپ لبچبٔغىچە  بوٌذى ھىچمىطي -          
دەپ بىردەِذىال ئۇٔىڭ چېچىٕي لۇرۇتۇپ بوٌذى ۋە ئببٍىسٔي  ئۇ غۇٔذاق. لۇرۇتۇپ بۇٌىطىس

ئبٔذىٓ داضتىىي  چبچ ٍۇٍغبْ ضۇٔي تبزٌىك ئۈٍىگە ئەوىرىپ  .تۈزٌەپ ٍبتمۇزۇپ لوٍذى
 :ئۈچۈْ  تەِػەٌذى تۈوۋەتىۀذىٓ وىَٓ لبٍتىع

ئەتە،ئۆگۈٔگىچە . لبٍتبً ئەِىطە ِەْ.ئەِذى خېٍي ٍٕىىٍەپ لبٌغبٔطىس ببالَ -          
 .بۇٌىذۇ ئۇ چبغذا خبٌىٕۇرِۇ وىتىپ. ٍۀە وىٍىّەْ

لىالال، ئبٌالھمب  ئەِىطە ٍوٌذا دىممەت. ِبلۇي، ضىٍىٕي بەن ئبۋارە لىٍۋەتتىُ-         
 .ئبِبٔەت
ِەرٍەَ ئبٔب غۇٔذاق دەپ . وۆپ ئبضىراڭ ئۈزىڭىسٔي. ِبلۇي ئبٌالھمب ئبِبٔەت ببالَ-         

وىتۋاتمبْ  ِەرٍەَ ئبٔىغب ئبٍٔىك ِېھردىٓ  ئۇزۇْ  ئببٍىس چىمىپ. ٍبتبق ئىػىىىذىٓ چىمتي
   ببٌىذەن بىرخىً ِىٕٕەتتبرٌىك ئىٍىىذە لبراپ لبٌذى ٍىً ِەھرۇَ لېٍىپ لبٍتب ئېرىػىەْ

ئۇ .   بۈگۈْ خبٌىٕۇرٔىڭ رۇخطەت ضورىغبْ ۋالتي تۇغۇپ لبٍتىػمب تەٍَبرٌىك لىٍذى
بۇرۇْ ئببٍىسٔي بىر لېتىُ وۈرۈپ وېٍىع ئۈچۈْ ئەتىگۀذىال دوختۇرخبٔىغب لبراپ  وېتػتىٓ
چۈٔىي ھېٍي ِبڭىذىغبْ بوٌغبچ ھبزىر ببرِىطب بېرىػمب پۇرضەت ٍوق . چۈٔىي .ِبڭذى

ئبٔىطي ئۇٔي ئۇزىتىپ بىىەتىىچە ببردىغبْ بوٌغبچمب دوختۇرخبٔىغب وىرىپ -ئبتب .ئىذى
 ئۇ ٍبتبلمب وىرىپ ئببٍىسٔىڭ ئۇخالۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ. خىَبٌىّۇ ٍولمب چىممبْ ئىذى ئۈتۈظ

 .ٍبتبلتب ٔۇرٔىطب ٍوق ئىذى. دوختۇرخبٔىغب بەن ئەتىگەْ وېٍۋاٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى
 خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي.بەٌىىُ تبِبلمب چىمىپ وەتىەْ بوٌطب وېرەن دەپ ئوٍٍىذى 

 ئوٍغىتۋەتّەضٍىه ئۈچۈْ ئبضتب وېىٍىپ   وبرۋاتٕىڭ ئبضتي تەرىپىگە لۇٍۇپ لۇٍۇٌغبْ
 ئببٍىس بىر خىً ٍٕىه تىٕىپ. ئۇرۇٔذۇلٕي ضۈردى ۋە ئببٍىسٔىڭ ببظ تەرىپىذە ئوٌتۇردى

ئۇٔىڭغب  ئۇ بۈگۈْ لبٍىتطب بىرەر ئبٍغىچە ئۇٔي وۆرەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ. ئۇخالۋاتبتتي
ئببٍىسٔىڭ  تۆٔۈگۈْ ببزاردىٓ وەٌگۀذىٓ بۇٍبْ.  ئۇزۇٔذىٓ ئۇزۇٔغب لبراپ وەتتي

لىٍىپ ٍەتىەْ  وىَپىَبتىٕىڭ ببغمىچە ٍبخػي بۇٌۇپ لٍغبٍٔىمىٕي خبٌىٕۇر ئبٌٍىبۇرۇْ ھېص
 بوٌطىّۇ براق ئۇٔىڭ بۇٔذاق روھٍۇق بۇٌۇپ وېتىػىگە ٔىّىٕىڭ ضەۋەپ

ئۇٔىڭ  چۈٔىي. غۇٔذالتىّۇ ئۇ ئببٍىس ئۈچۈْ خۇغبي ئىذى. بوٌغبٍٔىمىٕي  بىٍەٌّىگەْ ئىذى
ٍبضتۇلٕىڭ بىر  ئۇ ئببٍىسٔڭ. وېطىٍىٕي ضبلىَىػىغب ئۇٔىڭ وەٍپىَبتىّۇ چوڭ تەضىر وۆرضىتەتتي

. بىرق توختبپ لٍذى تەرىپىگە ضەي ضىڭبٍبْ بۇٌۇپ لبٌغبْ بېػىٕي ئوڭػبپ لوٍّبق بوٌذىَۇ
ئۇخالۋاتمبْ لىَبپىىگە  ئۇ ئببٍىسٔىڭ.چۈٔىي ئۇ ئببٍىسٔي ئوٍغىتۋېتىػٕي خبٌىّىغبْ ئىذى

بىرگە ئببٍىسٔڭ جۈدەپ  لبراپ لەٌبىٕي بر خىً ئىٍٍىك ضىىسىُ چۇٌغىۋاٌذى، غۇٔىڭ بىٍەْ
. ئبغىرغبٔذەوّۇ بوٌذى لبٌغبْ چىراٍي،ئۈضۈپ وەتىەْ ضبلبي بۇۇتٍىرىغب لبراپ ئىچي

وۈتۈپ ئوٌتۇرار ئىذى  ٔۇرٔىطب تۇٍۇلي وىىپ وىرِىگەْ بوضب ئۇ ئببٍىسٔىڭ ئوٍغىٕىػٕي
ئببٍىس .ئوٍغىٕىپ وەتتي ٔۇرٔطبٔىڭ تۇٍۇلطىس وىرىپ وېٍىػي بىٍەْ تەڭ ئببٍىسِۇ. بەٌىىُ

ئۇ . خۇغبي بۇٌۇپ وەتتي وۈىٕي ئچىپال  وبرۋاتٕىڭ ٍېٕذا ئوٌتۇرغبْ خبٌىٕۇرى وۈرۈپ



چۇلۇَ دوختۇرخبٔغب وېٍىپ  خبٌىٕۇرٔىڭ بۈگۈْ لبٍىتىذىغبٍٔىمىٕي بىٍەتتي ھە ئۇٔي بۈگۈْ
ئبپىطىٕڭ تەٌىۋى بۇٍىچە ئۇٔىڭ  دەرۋەلە ئۇ خبٌىٕۇرٔڭ. بۇالٌّبٍذۇ دپ ئوٍٍىغبْ ئىذى

خبٌىٕۇر ٔۇرٔىطبٔىڭ وىرگۀٍىىىٕي .  دېّىذى دوختۇرخبٔىغب وەٌگەْ ئىػىٕي  خبٌىٕۇرغب
 :ٍېمىػىپ وۈرۈغتي وۈرۈپ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئۇٔىڭىڭ بىٍەْ ٍۈز

ئوٍٍىغبْ ئىذىُ دېىذى  ِەْ تېخي ضىسٔي بۈگۈْ وېٍىپ بۇالٌّبٍذۇ دەپ -               
 .ٔۇرٔىطب وېٍىپ تۇرۇپ

ئەضٍي  بىىەتىە ِبڭبغىّذا بىر وىرىپ ئۈتۈپ .ئوٍٍىغبْ ِۀّۇ غۇٔذاق -               
ئبپبِالر بېىەتىىچە ئبپىرىپ لۇٍىّىس -بىراق داداَ. ئىذىُ وېتىػٕي خىَبي لىٍىپ ئوٌتۇرغبْ

بۈگۈْ وەتطەَ . ئەتىگۀذىال بىر بېرىپ وىٍەً دەپ وېٍىػىُ غۇڭب. پ چىك تۇرۋاٌذى[دە
 . وۈرۈغەٌّەٍّىس ئەِەضّۇ تبوي ضىٍەر لبٍىتّىغۇچە

ِېڭىػمب تەٍَبرٌىك لىٍىطىس تېخي . بوپطىس غۇٔذالتىّۇ ئەتىگۀذە وېٍىپ ئبۋارە-             
 .ھەلىچبْ

غۇ تبپتب ئبپبَ . تەٍَبرٌىمىٕي ئبخػبِال لىٍىپ پۈتىۈزۈپ بوٌغبْ ئىذىُ ٍبلەً، -             
 ٍەپ ِبڭغىٓ دەپ تبِبق ئىتىپ لبٌذىئ ِبڭغۇچە تبِبق

بوٌغۇدەن، بىىبر ئبپىڭىس تبِبلٕي ئىتىپ بۇٌۇپ ضبلالپ  ھە ئۇٔذالتب لبٍتىطڭىس -            
 .وەتّىطۇْ

 .غۇ ئببٍىس ئوٍغبٔطب خوظ دەۋىتىپ ئبٔذىٓ لبٍتبً دەپ تۇرغبْ ِۀّۇ-          
ئۇِۇ ئوٍغىٕىپ بوپتۇ دېذى ٔۇرٔىطب ئەِذى ئوٍغىٕىپ ئۇ ئىىىىطىگە  ئۀە -             
   .ئببٍىسغب لبراپ لبراپ ٍبتمبْ

 :وەٌذى ۋە خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ ئوٍغبٔغبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ئببٍىسٔىڭ لېػبغب
ئۈزىڭىسگە بېطىُ  جىك ئىػالرٔي ئوٍالپ. ئەِىطە ِەْ لبٍتىذىغبْ بوٌذۇَ -            

 .لىٍۋاٌّبً ٍبىػي داۋاٌىٕىڭ، ئبراِىٕىّۇ ٍبخػي ئېٍىپ
 ئۈزىڭىسِۇ وۈرۈپ تۇرۇپطىس، ھبزىر ِىٕىڭ وۈٔذە لىٍذىغبْ ئىػىُ ٍىَىع، ٍېتىع، -        

  ضبئەت ئبراَ ئېٍۋاتىّەْ دېىذى ئببٍىس وۈٌۈپ24ھېٍىّۇ .ئۇخالغتىٓ ببغمب ٔەرضە ئەِەش
 .تۇرۇپ

ھەٍرأٍىك ھېص  ئببٍىسٔىڭ بۇٔچە ئۇچۇق گەپ لىٍغىٕىذىٓ ٔۇرٔىطبِۇ ، خبٌىٕۇرِۇ ضەي
دەپ ئوٍالپّۇ « ٍىگىت ِىٕىڭ لبٍتىذىغىّٕٕي بىٍىپ خۇظ بۇٌۇپ وەتتىّۇ بۇ» . لىٍىپ لبٌذى

لىَبٌّبضٍىك دىگۀذەن  دىّىطىّۇ ئببٍىسٔىڭ چىراٍىذىٓ ئبزرالّۇ. لبٌذى خبٌىٕۇر ئىچىذە
بىٍەْ وۈرۈغۈپ دىگەْ  خبٌىٕۇر ئبپىطىٕڭ ئببٍىس. ئبالِەتٍەرٔي ھېص لىٍغىٍي بوٌّبٍتي

خبتىرجەَ، وۆڭٍي توق ھبٌەتتي  گەپٍىرىٕي بىٍطە ئىذى بەٌىىُ ئببٍىسٔىڭ ٔىّىػمب بۇٔذاق
 .بەٌىىُ ئوٌتۇرغبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەبىٕي بىٍەر ئىذى

ضبلىَبٌّبضّۀّىىىٓ  غۇٔذالتىّۇ. ئۇغۇ غۇ دېىذى خبٌىٕۇر خىَبٌٍىرىٕي ٍىغىپ -            
 دەٍّۀغۇ؟ دىگۀذەن خىَبٌالرٔي لىٍىپ ئۈزىگە بېطىُ لىٍۋاالرِىىىٓ

بۈٌۈپ  ِەدەت بېرىۋاتطب  ِبڭب غۇٔچە جىك ئبدەَ  وۆڭۈي.ئۇٔذاق بوٌّبٍذۇ -            
 .بۇٌۇڭ ِەْ ئۇٔذاق خىَبٌذا بوٌطبِّۇ بوٌّبش، بۇ تەرىپىذىٓ خبتىرجەَ



 
ِەْ ِبڭبً،  ئۇٔذاق بوٌطب. غۇٔذاق بوٌطىال ٍبخػىغۇ دېذى خبٌىٕۇر -             

 .ئۈزىڭىسٔي وۆپ ئبضىراڭ
 .لىالرضىس ضىسِۇ غۇ، ٍوٌذا دىممەت -             

وىَىٓ  ٔۇرٔطبغب  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔي گېپىگە ٍىٕىه وۈٌۈِطىرەظ بىٍەْ جبۋاپ لبٍتۇرغبٔذىٓ
 :لبراپ

ضىسِۇ بىرەر ئىع . تىٍفۇْ لىٍىّەْ بېرىپال. ئەِىطە خوظ ئبچب، ِەْ ِبڭبً -             
 .تۇراضىس بوٌطب تىٍفۇْ لىٍىپ ِىٕي خەۋەرٌۀذۈرۈپ

وۈٔذىٓ بۇٍبْ ضىسٔي  ھېٍىّۇ بۇ ٔەچچە. بۇٌىذۇ خبتىرجەَ بۇٌۇپ ِېڭىۋىرىڭ -             
 .بەن ئبۋارە لىٍۋەتتۇق

 .لىٍذىىۀطىس دېذى خبٌىٕۇر تەوەٌٍۇپ لىٍىپ ٔەدىىي گەپٍەرٔي -            
خبٌىٕۇر غۇٔذاق دەپ . ئبٌالغب ئبِبٔەت. ئىىىىڭىالرغب خوظ ئەِىطە ھەر -            

 .ِبڭذى ئىػىىىە لبراپ
 . خوظ ئبٌالغب ئبِبٔەت دېذى ٔۇرٔىطب بىٍەْ ئببٍىس تەڭال -            

لىَبٌّبضٍىك  خبٌىٕۇر ئبخىرلي لېتىُ ئببٍىسغب لبراپ ضۇش وۈٌۈِىطرگۀذىٓ وىَٓ لبٔذالتۇر
 .ئىٍىىذە  ضىرتمب چىمتي

   
خبٌىٕۇر دەضٍىپىذە ئببٍىسدىٓ . ئبچمۇچە ئۈتۈپ وەتتي ِبٔب بىر ئبٍّۇ وۆزٔي            

بۇالٌّىغبْ بوٌطىّۇ بىراق ٔۇرٔىطبٔىڭ وۈٔذە  ئۀطىرەپ خىسِەتىە ئبٔچە وىرىػپ
خەۋەردار لىٍىپ تۇرىػي بىٍەْ وۆڭٍي خېٍي ئەِىٓ  دىگۈدەن تىٍفۇْ لىٍىپ ئەھۋاٌذىٓ

ئببٍىسغىّۇ ، خبٌىٕۇرغىّۇ بىر ٍىٍذەن ئۇزۇْ تۇٍۇٌۇپ  بۇ لىطمىغىٕە بىر ئبً. تېىپىپ لبٌذى
دىگۈدەن  دەرٍب بۇٍىغب بېرىپ ئببٍىس ئوٌتۇرغبْ ئۇرۇٔذۇلتب ئۇزۇٔذىٓ  خبٌىٕۇر وغٕذە. وەتتي

 ئببٍىس بىٍەْ دەرٍب بۇٍىذا تۇٔجي ئۇچراغمبْ وۈٍٔەر ۋە وىَٕىي ئىػالرغب. ئوٌتۇراتتي ئۇزۇٔغب
 تېخي ئۇٔچە ئۇزۇْ ۋالىت بوٌّىغبْ بوٌىطّۇ خبٌىٕۇرغب خۇددى ٔەچچە ٍىً بۇرۇْ ٍۈز

 وۈٔگە- ٔۇ تىٍفۇٔذا ٔۇرٔىطبٔىڭ ئببٍىسٔىڭ وۈٔذىٓ . بەرگەْ ئىػالردەن تۇٍۇالتتي
ببغالپ  ٍبخػىٍٕىۋاتمبٍٔىمىٕي، ئوپراضىَە لىٍىٕغبْ ئۇرۇْ ئەضٍىگە وېٍىٓ بوٌغبْ وۈٔذىٓ

تىٍفۇٔىىي  خبٌىٕۇر ئببٍىسٔىڭ. ِېڭىػٕي ِەغىك لىٍغبٔمبٍٔىمىٕي تىٍفۇٔذا دەپ تۇراتتي
ئۇٔىڭ ِېڭىػٕي  .ٔۇرٔىطبٔىڭ گېپىٕي ئبڭالپ ھبٍبخبٍٔىٕبتتي، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ خۇغبي بۇالتتي

ئىىۀٍىىىٕي بىٍىپ  ئۇ ئببٍىسٔىڭ ٍوق. ِەغك لىٍۋاتمبْ ۋالىتٕي خىَبٌىذا تەضەۋۋۇر لىالتتي
وىتبپخبٔب ئبٌذى ئۇزۇْ ۋالىت  .تۇرۇپ ھەتتب بىر ٔەچچە لېتىُ وىتبپخبٔب ئبٌذىغىّۇ ببردى

دېرىسىٍىرىٕي تۇپب بېطىپ وەتىەْ  تبزىالّٔبً ضەي ِەٍٕەت بۇٌۇپ لبٌغبْ، وىتبپخبٔب
  .ئىذى
ئببٍىس خېٍي . وىَىٓ  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي بىر ٔەچچە لېتىُ وەٌذى خبٌىٕۇر وەتىۀذىٓ     

ِبڭبٌىغۇدەن بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىٕىڭ زورى بىٍەْ  توال-ئوڭػىٍىپ ئبز
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي خبٌىٕۇر وىتىپ ٔەچچە وۈٔذىٓ . ببرغبْ بوٌذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈٍىگە



ئىػىٕي ٍوٌذىػىغب دىگەْ بۇٌۇپ ئۆٍگە تەوٍىپ لىٍىػتب خبٌىٕۇرٔىڭ  وىَىٕال ئببٍىسٔىڭ
خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي ئببٍىسٔي وۆرگۀذىٓ وىَىٓ . ِبلۇٌٍىمي ببر ئىذى دادىطىڭىّۇ

. ئېغىر بېطىك، ٍۈزى تۆۋەْ ِىجەزى ئۇٔىڭغىّۇ ٍېمىپ لبٌغبْ ئىذى ئببٍىسٔىڭ وەِطۆز،
ئبٔىطىٕىڭ ئبٌذىذا تبرتىٕىپ وۆپ گەپ لىالالِىغبْ، گەپٕىڭ -ئبتب ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ

 ئەٌۋەتتە ئببٍىسٔىڭ خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈٍىگە ببرغبْ. لىٍىپ ئوٌتۇرغبْ ئىذى ھەِّىطٕي ئبچىطي
  .ئىػىٕي  خبٌىٕۇر بىٍّەً لبٌذى

وەٌگەْ وۈٔذىٓ تبرتىپ ِېڭىػٕي ئەغىك  ئببٍىس ئوپراضىَە لىٍىٕغبْ ئۇرۇْ ئەضٍىگە   
پۇتىٕىڭ لبتتىك ئبغىرىػي،ھەَ ئۇزۇْ ٍىً  .دەضٍىپىذە ئۇ خېٍي لىَٕبٌذى. لىٍىػمب ببغٍىذى

پۇتي ئبغىرىطىّۇ چىذاپ دضەٌەپىي وۈٍٔەردە  ئۇ. ِبڭّىغبٍٔىمتىٓ پۇتي لوالغّبٍۋاتبتتي
ئىىىي ضبئەتٍەردىٓ -ئەگىػىپ بوٌطب بىرەر ٔەچچە ئوْ ِىتۇتتىٓ  ۋالىتىٕىڭ ئۈتىػىگە

لۇٌي بىٍەْ بىر ٔەرضىگە تبٍٕىپ تۇرۇپ  دەضٍەپ ِەغىك لىٍغىٕىذا ئىىىي. ِەغىك لىٍذى
وۈٍٔەردە بىر ٔەرضىگە تبٍبّٔبً تۇرۇپّۇ  پۇتىغب بەن وۈچ چۈغۈرِەً ِبڭغبْ بوٌطب وىَىٕىي

ٍبخػىٍٕىۋاتمبٍٔىمىٕي وۈرۈپ ٔۇرٔىطب  ئببٍىسٔىڭ وۈٔذىٓ وۈٔگە. ِبڭبالٍذىغبْ بوٌذى
ٍبخػىٍىٕىع ئەھۋاٌىٕىڭ تىسٌىىىٕي وۈرۈپ  دوختۇرِۇ ئببٍىسٔىڭ. ٔبھبٍتي خۇغبي بۇالتتي

ئببٍىس ِبٔب . ئۇضۇٌٍىرٔي ئۆزگەرتىػٕي دەپ تۇراتتي ۋالتىذا  ِەغىك لىٍىع-ئۇٔىغب ۋالت
ئۇ خۇددى ٍېڭي ئبٍىغي چىممبْ . چىمبالٍذىغبْ بوٌذى ئەِذىٍىىتە ٍبتبلتىٓ ضىرتالرغىّۇ

بىرەر ئىىىي ٍغس ِېتىر ِبڭطب پۇتٍىرى تېٍىپ ئبغرىپ  غۇٔذالتىّۇ.ببٌىالردەن خۇغبي ئىذى
ئوپراضىَە لىٍىٕىپ . ئوٌتۇرۋېٍىپ ئبٔذىٓ ٍۀە ِبڭبتتي بۇٔذاق چبغذا ئۇ بىردەَ. وىتەتتي

ئببٍىسٔىڭ ئەِذى دوختۇرخبٔىذىٓ چىمطب   وۈْ بوٌغبٔذا دوختۇر24ضبق 
ئۇ ٍۀە . داۋاٍِىك داۋاِالغتۇرۇغٕي ئېَىتتي بۇٌذىغبٍٔىمىٕي،بىراق ِەغىك لىٍىػٕي ئۆٍذە

دوختۇرخبٔىغب بېرىپ تەوػۈرۈغٕي لۇبۇي لېٍىػٕي،  ئببٍىسٔىڭ لەرەٌٍىه ھبٌذا غۇ ٍەردىىي
ھەَ ئۇزۇْ ِېڭىپ وەتّەضٍىىىٕي تبپٍىذى غۇٔذالال  بەن ئېغىر ٔەرضىٍەرٔي وۆتەرِەضٍىىٕي

لبٍتب بىر لېتىٍّىك ئوِۇَِۈزٌۈن تەوػۈرۈظ لىٍىػٕي  ئۈچ ئبٍذىٓ وىَىٓ بۇ ٍەرگە وېٍىپ
دوىتۇرٔىڭ ئۇٔي . گېپىٕي ئبڭالپ ٔبھبىَتي خۇغبي بوٌذى ئببٍىس دوختۇرٔىڭ بۇ. ئېَىتتي

دېگىٕي ئبالھىذە ئەھۋاي بوٌّىطىال ضبلىَىپ وەتتىڭ دىگىٕىذىٓ  ببٌٕىطتىٓ چىمطبڭ بۇٌىذۇ
لىٍىپ ٔۇرٔىطب بىٍەْ ئببٍىس دوختۇرٔىڭ غۇ گەپٕي دىگەْ وۈٕٔىڭ  غۇٔذاق. دېرەن بىرەتتي

 ..چىمىع رەضّىَتٕي بىجىردى ئەتىطي دوختۇرخبٔىذىٓ
 

وەٍپىَبتي  ئۈرۈِچىگە داۋاٌىٕىع ئۈچۈْ وەٌگەْ تۇٔجي  غۇ تبپتب ئببٍىسٔىڭ               
ئۇ تۇٔجي وۈٔي ئۈرۈِچىذىٓ ئىببرەت بۇ . پەرىك لىالتتي زىّىٓ-وۈٔىگە لبرىغبٔذا ئبضّبْ

بىٕبالر بىٍەْ لورغبٌغبْ بۇ غەھەر ئۇٔىڭغب تۇٌىّۇ ضوغۇق  غەھەرگە لەدەَ ببضمبٔذا  ئىگىس
چبغذا ئۇ چبلٍىك ئۇرۇٔذۇلتب ئىذى، ِبٔب ئەِذىٍىىتە ئۇ  ئۇ. تەضىر بەرگەْ ئىذى

ٔۇرٔىطب ئببٍىسغب ئېغىر . بىٍەْ ٍەرگە دەضطەپ تۇراتتي دوختۇرخبٔب ئبٌذىذا ئۆز پۇتي
ئببٍىس . وېرەوٍەرٔىڭ ھەِّىطٕي ئۈزى وىتۈرۋاٌغبْ ئىذى وېٍىػىذىٓ ئۀطىرەپ ٔەرضە

بۇرۇْ ئۈزىگە ضوغۇق . چىمىپال غۇٔذاق خۇغبي بۇٌۇپ وەتتي دوختۇرخبٔب ئىػىذىىىٓ ضىرتمب



ٔۇرٔىطب . ئەِذىٍىىتە غۇٔچە گۈزەي،لبٍٕبق تۇٍۇٌۋاتبتتي بىٍىٕگەْ بۇ ئۈرۈِچي
. دەرھبي بېٍەت ئېٍىپ ئۆٍگە لبٍتىػٕىّۇ ئوٍٍىغبْ ئىذى دوىتۇرخبٔىذىٓ چىممبْ وۈٔىال

پۇتي بىٍەْ ِبڭغىٕىٕي وۈرۈغٕي ضبلالپ ئوٌتۇرغبْ  ٍوٌذىػي  چۈٔىي ئۆٍذە ئببٍىسٔىڭ ئۆز
ٔىَتىذىٓ ٍېٕىپ ئۈرۈِچىذى بىر ئىىىي وۈْ تۇرۇپ لبٍتىػٕي  بىراق ئۇ بۇ. ببر ئىذى
چبٕىي غۇٔچە . خىَبٌغب وېٍىػىگە ئببٍىس ضەۋەپچي بوٌغبْ ئىذى ئۇٔىڭ بۇٔذاق. ئوٍٍىذى

ضىرتمب چىمّبً ئوٌتۇرغبْ ئىٕىطىگە ِۇغۇ پۇرضەت بىٍەْ ئۈرۈِچىٕي  ٍىٍذىٓ بۇٍبْ ئۆٍذىٓ
غۇڭب ئۇ دوىتۇرخبٔىذىٓ چوڭ . وۆڭٍىٕي وۆتۈرۈپ لوٍغىطي ببر ئىذى ٍبخػىراق وۆرضىتىپ

ئببٍىسٔىڭ . تبوطىذىٓ بىرٔي توضتي ۋە ئببٍىس بىٍەْ  بىٍٍە ِبغىٕىغب چىمتي ٍوٌغب چىمىپال
ٔەرضىٍەرٔي وۈرۈظ بىٍەْ بۇٌۇپ ئبچىطىذىٓ ٔەگە ببردىغبٍٔىمىٕىّۇ ضوراپ  ضىرتتىي
تبوطي غوپۇرى ٔۇرٔىطبٔىڭ تەٌىۋى بۇٍىچە ئۇالرٔي خەٌىمبرا چوڭ ببزارغب لبراپ  .ٍۈرِىذى

ئببٍىس خۇددى وىچىه ببٌىالردە ضىرتتىىي ٔەرضىٍەردىٓ وۈزىٕي ئۈزِەً . ِبڭذى ئېٍىپ
 ئببٍىسٔىڭ بۇ ھبٌىتىگە لبراپ ٔۇرٔىطبٔىڭّۇ وىڭٍي ببغمىچە وۆتۈرٌۈپ. ببراتتي وىتىپ
 ِبغىٕب ضۈبي ِېھّبٔخبٔىىطٕىڭ ئبدىذىٓ ئۆتىۀذە ٔۇرٔىطب غوپۇرغب ِۇغۇ ٍەردە.  لبٌذى

 چۈٔىي ئۇ ئبۋاي ٍۈن تبلىالرٔي ِېھّبٔخبٔىذىٓ  ٍبتبق ئېٍىپ. چۈغۈپ لۇٍۇغٕي ئېَتتي
 ئۇالر تبوىطىذىٓ. لۇٍۇپ لوٍغبٔذىٓ وىَىٓ ئبٔذىٓ ببزار ئبٍٍىٕىػٕي الٍىك تبپمبْ ئىذى

 ئببٍىس ٍبتبلمب وىرىپ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ. چۈغۈپ ئۇدۇي ِېھّبٔخبٔىذىٓ بىر ٍبتبق ئبٌذى
 :ضورىذى

 ئۆٍگە بۈگۈْ لبٍىتّبِذۇق؟-             
ٔەچچە ۋالىتىٓ بۇٍبْ . وەتطەن ٍۀە لبچبْ وېٍىپ بۇالالٍّىس ئەِذى. ٍبق-             

زىروىپ وەتىۀطەْ، غۇڭب وەتىۈچە ئۈرۈِچىٕي ىر ئىىىي  دوختۇرخبٔىذىال ٍېتىپ
 .لبٍتبٍٍي ئبٍٍىٕىپ بىرالال

ٍبتبلٕىڭ ئىچي  .ئببٍىس ئبچىطىٕىڭ گېپىگە ئۈٔذدىّەضتىٓ ٍبتبق ئىچىگە لبراغمب ببغٍىذى
  .تبغب بۇٌۇپ ئىچىذە ئىىىي وبرىۋات ببر ئىذى-خېٍي وەڭ
 ٔەچچە ۋالىتتىٓ بۇٍبْ ٍۇٍۇٔبٌّبً بەن ئىچىڭ ضىمىٍذى ھەلىچبْ،ئبۋاي-            

 ٍۇٍۇٔۋاالِطەْ؟ئبٔذىٓ چىمىپ تبِبق ٍىگەچ ببزار ئبٍٍىٕبٍٍي دېذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسغب
 لبراپ

بۇٌۇپ  ٔۇرٔىطبٔىڭ گېپي بىٍەْ ئببٍىس دېّىطىّۇ ئۈزىٕىڭ  ٍۇٍۇّٔىغىٍي خېٍي ۋالىت
ھەپتىگىچە ئۇ  ئوپراضىَە لىٍٕىىپ ئىىىي. لبٌغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ ِۇٔچب ئىچىگە لبراپ ِبڭذى

ضۇ  ئورٔىذىٓ تۈزۈن ِىذىرٌىَبٌّىغبچ ٍۇٍۇٔبٌّىغبْ،دوختۇر ھەَ پۇتىغب وىپ
بۇٌۇپ  وىَىٓ بىر لېتىُ ٍۇٍۇٔغبّٔۇ بوٌذى بىراق ئەپطىس. تەوىۈزِەضٍىىٕي ئېَىتمبْ ئىذى

وەٌگۈدەن  ئۇ ِۇٔچىغب وىرىپال وۈزى ئۇدۇي تبِغب بىر.لبٌغبچ تۈزۈن ٍۇٍۇٔبٌّىغبْ ئىذى
ضبلبٌٍىرى  ئۈزىٕىڭ ئەٍٕەوتىىي بۇرۇت.لىٍىپ ئۇرۇٔالغتۇرۋېتىٍگەْ ئەٍٕەوىە وۈزى چۈغتي

چبغٍىرىذىّۇ بۇرۇْ  ئۇ بۇرۇْ ِبڭبٌّبٍذىغبْ. ئۈضۈپ وەتىەْ تۇرلىغب لبراپ وۈٌۈپ لوٍذى
ٍبتبلمب  چىمىپ چبِذأذىٓ  ئۇ لبٍتىذىٓ. ضبلبٌٍىرىٕي ۋالىتىذا ئېٍىپ تۇرۇغٕي ئۇٔۇتّبٍتي-

ئۇ ِۇِچىغب وىرگۀذىٓ . وىردى ئبٌّبغتۇردىغبْ ئىچ وىَىٍّىرىٕي ئېٍىپ لبٍىتىذىٓ ِۇٔچىغب



 .وىَىٓ ئبضتب وىَىٍّىرىٕي ضبٌذى
چېچي بۇ بىر ئبً جەرٍبٔىذا . ٍۇٍۇٔۇپ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ چبچٍىرىٕي لۇرۇتتي ئببٍىس          

 ِۇ ھېٍىرالتىٓ ضىرتمب چىمىمبٔذا چېچىٕي ٍبضىتىۋېتىػٕي.ئۈضۈپ لبٌغبْ ئىذى خېٍىال
 ئببٍىس ِېھّبٔخبٔب وۈتىۈچىٍىرى ِۇٔچىغب ئبٌذىٓ تەٍَبرالپ لوٍغبْ ضبلبي.  ئوٍٍىذى

. چىمتي ئبٌغۇچ بىٍەْ بۇرۇْ ضبلبٌٍىرىٕي پبوىسە ئبٌغبٔذىٓ وىَىٓ وىَىٍّىرىٕي وىَىپ ضىرتمب
ئۇ ِۇچب . وۈرۋاتبتتي بۇ چبغذا ٔۇرٔىطب وبرۋاتٕىڭ بىرىذە ٍېتىپ تىٍفۇٔذا بىر ٔىّىٍەرٔي

ئبٌذىذا تۇرغبْ  ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍغبْ ئبۋازىٕي ئبڭالپ بېػىٕي وۆتۈردى ۋە ئىػىه
 ئببٍىسٔي وۈرۈپ؛

وىرىپال بىر وىٍىػىەْ ٍىگىت بۇٌۇپ  ۋوً، ِىٕىڭ ئۇوبَ ِۇٔچىغب -               
وۈزى چۈغۈپ لبٌطب لبٔذاق لىالرِەْ  چىمىپتىغۇ،ضەي تۇرۇپ ضىرتمب چىمطبق لىسالرٔىڭ

بۇرۇتٍىرىٕي ئېٍىپ -ٍۇٍۇٔۇپ ضبلبي  دىّىطىّۇ ئببٍىس. ئەِذى دېىذى چبلچبق ئبرىالظ
ِۇھىّي ئۇٔىڭ بۇرۇٔمي چبلٍىك  .تبِبِەْ ببغمىچە ئبدەِگە ئۆزەىرىپ لبٌغبْ ئىذى

لبٌّىغبْ، ھبزىر بوٌطب پۈتۈْ  ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغبْ چبغذىىي ِىطىىٓ ھبٌىتىذىٓ ئەضەر
ئىػۀچي ئۇرغۇپ تۇراتتي،  چەراٍىذىٓ بىر خىً خۇغخۇٍٍۇق،چوڭ وۆزٌىرىذىٓ بىر خىً

 .لبرىّبلمب روھي ٔبھبٍتي وۆتۈرەڭگۈ ئىذى
 .ٔەدىىي گەپٕي لىٍذىىۀطەْ دېىذى ئببٍىس خىجىً بۇٌۇپ-             
دەۋاتىّەْ، بىرالسە ھبزىر وىٍىػىەْ بۇ تۇرلۇڭغب ِبۋۇ وىَىٍّىرىڭ  راضىت-            

بۇٔذىٓ وىَىٓ ئەِذى ضەي وىَٕىػىە دىممەت لىٍىپ ٍۈرۈغٕي  .ٍبراغّبً لبپتۇ
جۈر، ضىرىتمب چىمىّىس ئەڭ ئبۋاي ضبڭب بىر لبٔچە لۇر وىَىُ  ِبڭە. ئۆگۀّىطەڭ بوٌّبٍذۇ

غۇٔذاق دەپ ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە ئببٍىسٔىڭ لۇٌىذىٓ تۇتۇپ خۇددى  ٔۇرٔىطب. ضېتۋاالٍٍي
  .ٍېتىٍگۀذەن ئۇٔي ضىرتمب تبرتتي وىچىه ببٌىٕي

           
. چىممبٔذىٓ وىَىٓ ئبۋاي  بىر ئبغخبٔىغب وىرىپ تبِبق ٍىذى ئۇالر ضىرتمب                

ٔۇرٔىطب . تەٌۋى بۇٍىچە  ضبتراچخبٔىغب وىرىپ چېچىٕي ٍبضبتتي ئبٔذىٓ وىَٓ ئببٍىسٔىڭ
ئۇّٔبً ئۇٔىڭ چېىچىٕي ھبزىرلي ٍبظ ٍىگىتٍەر وۆپ ٍبضىتىذىغبْ  ئببٍىسٔىڭ ئۇّٔىغىٕىغب

بۇٔىڭ بىٍەْ تەڭ ئببٍىسببغمىچە وېٍىػىەْ ھەَ . ٍبضبتمۇزدى ِودا چبچ غەوٍي بۇٍىچە
ئۇالر ضىرتىمب چىممبٔذىٓ وىَىٓ ضودا ضبراٍغب وىرىپ ئببٍىسغب .بوٌذى جۇغمۇْ وۈرىٕذىغبْ

بۇرۇْ ئببٍىس ضىرتمب چىمّىغبْ ئۇٔىڭ وىَىٍّىرىٕي ئبضبضەْ دىگۈضەن  .وىَُ تبٌٍىذى
ِباْ ئەِذىىتە ئۇ دۇوبٔغب وىرىپ ئۆز لۇٌي بىٍەْ وىَىُ . ئەوىٍىپ بىرەتتي ٔۇرٔىطب ئېٍىپ

ِۇغۇالرٔىڭ ئۈزىّۇ . ئبچىطىٕىڭ زورى بىٍەْ وىَىٍّەرٔي وىَىپ ضىٕبپ ببلتي تبٌالپ ھەَ
ئۈچۈْ بىر ٍېڭىٍىك بۇٌۇپ ئۇ ضىرتىذا بىٍٕذۈرِىگىٕي بىٍەْ ئىچىذە ببغمىە خۇغبي  ئببٍىس
 ئببٍىس ھبزىرلي ئۈزى دېّەتٍىه ٍىگىتٍەرٔىڭ  لبٔذاق وىٍَّەرٔي وىَذىغبٍٔىمىٕي .ئىذى

 ٔۇرٔىطب ضبپال.بىٍّىگەچ ئۇٔىڭ وىَىٍّرىىٕىڭ ھەِّىطٕي دېگٕذەن ٔۇرٔىطب تبٌالپ بەردى
 .ھبرىمي ٍبظ ٍىگىتٍەر ٍبلتۇرۇپ وىَذىغبْ پبضۇٔذىىي وىَىٍّەرٔي تبٌالپ ئېٍىپ بىرەتتي

 تبوي. ئۇ ئبٌغبٔذىّۇ ٍبخػىػىٕي تبٌالپ ئېٍىپ بەردى، پۇٌٕىڭ وۈزىگە لبراپ ئوٌتۇرِىذى



پۇتىغىچە ٔەچچە لۇر -ئببٍىس بوٌذى ئەِذى ئبٌّبٍّەْ دىگەْ لەدەر ئۇٔىڭ بېػىذىٓ
 ئەٌۋەتتە ئۇ ئببٍىسغب وىَىُ ئبٌغبچ ئېرىگىّۇ بىر ٔەچچە لۇر. بىرالال ئېٍۋەتتي وىَّٕي

ٍەرگە  ئۇالر وىَىُ ئېٍىپ دۇوبٔذىٓ ضىرتمب چىممبٔذا  ۋالىتّۇ بىر. ضېتۋېٍىػٕي ئۇٔۇتّىذى
بوٌغۇچە پۇتٍىرى  ئببٍىس ٍبتبلمب بېرىپ. بېرىپ لبٌغبْ بۇٌۇپ ئۇالر ئۇدۇٌال ٍبتبلمب لبٍىتتي

ئەڭ وۆپ ٍوي  تۇغۇٌۇپ ھبزىرغىچە بۈگۈْ ئۇٔىڭ.  ئبغىرىپ بىر ٍەرگە ببرغبْ ئىذى
وەٍٕىگە ضېٍىپ  ٔۇرٔىطبِۇ ھەَ بەن خۇغبي بوٌغبچ ئببٍىسٔي. ِبڭغبْ ۋالتي بۇٌۇپ لبٌذى

لبٍتىپ  غۇڭب ئۇِۇ ٍبتبلمب. جىك ٍوي ِېڭىپ وەتىۀٍىىىٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبْ ئىذى
ئببٍىس  دىگىٕىچە  ئۈزىٕي وبرۋاتمب ئبتتىَۇ« ئۇف ھەجەپ ھبردىُ»وەٌگۀذىٓ وىَىٓ 

 :ئېطىگە وېٍىپ ئۇٔىڭغب لبرىذى
جىك ٍوي ِبڭطبڭ بوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ئۇٔتۇپال  ۋوً بۈگۈْ خۇغبٌٍىمتب ضىٕىڭ -             

 ئبغىرِىغبٔذۇ؟ وېتىپتىّۀغۇ، پۇتۇپ
دۇوبْ ئىچىذىال ٍۈردۇق  ئۇٔىڭ ئۈضتىگە بىس ئبضبضەْ. ٍبلبً ئبغرىپ وەتّىذى-            

 .ئەِەضّۇ دېىذى ئببٍىس جبۋابەْ
ھە راش ضۀچە  ئەتە لبٍىتطبق بۇالرِۇ ٍبوي . ٍبخػي ئۇٔذاق بوٌطب-            

 ئۆگۈٍٔىىىىّۇ؟
ِىٕىڭ ئەتە لبٍىتمۇَ ببر،ئۈرۈِچىگە  ٍۀە وېٍذىغبْ ئىع ،غۇڭب ئبٍٍىذٔىغبْ  -            
 .ِەْ ئۆٍٕي ضېغىٕذىُ بەوال. وىَٕچە وەٌگۀذە ئبٍالٔطبلّىىىٓ ئىع بوٌطب

 خبٌىٕۇرٔي وۈرۈغىە ئبٌذىراۋاتمبٍٔىمىٕي بىٍىپ ئىچىذە وۈٌۈپ لوٍذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔىڭ
بۈگۈْ دوختۇرخبٔىذىٓ . ئۇٔذاق بوٌطب دىگىٕىڭذەن بوٌطۇْ ،ئەتە لبٍتبٍٍي-           

ئۇ ئبدەَ بىسگە بەن وىپ . ضوٌتبْ دوختۇرغب رەھّەت دىَىػٕي ئۇٔتۇپ لبپتىّىس چىممبٔذا
-ٍۀە خبٌىٕۇرٔىڭ ئبتب. لىٍذى ئەِەضّۇ ، بۇٔذالال لبٍىتطبق ٍبخػي بوٌّبٍذۇ ٍبردەَ

 .بوٌّىطب ھبزىرال لىٍىپ ببلبً. ببر ئۇالرغىّۇ ھىچ بوٌّىطب تىٍفۇْ لىٍىپ لۇٍبٍٍي ئبٔىطىّۇ
 :لىٍذى ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دېذىذە تىٍفۇٕٔي لوٌغب ئېٍىپ خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطىغب تىٍفۇْ

 
ئبپىطىٕىڭ ئبۋازى  لبرغي تەرەپتىٓ خبٌىٕۇرٔىڭ... ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ -            

 .ئبڭالٔذى
  ٔۇرٔىطب ِەْ. ۋەئەٌەٍىۇَ ئەضطبالَ ِەرٍەَ ئبچب-            

 ،ئببٍىسچۇ؟ تۇرۋاتبِطىس ھە ضىسِۇ لسىُ، ٍبخػي -            
دوختۇرخبٔىذىٓ چىممبْ  ئبٌالھمب غۈورى ھەر ئىىىىٍىّىس ٍبخػي، بۈگۈْ-            

لۇٍىٍي دەىپ تىٍفۇْ لىٍغبْ  ئەتە ٍۇرتمب لبٍىتّبلچي بۇٌۋاتىّىس، غۇڭب خوغٍىػىپ.ئىذۇق
 .ئىذۇق

دوختۇرخبٔىذىٓ چىممىٕىڭالرغب لبرىغبٔذا ئببٍىس  .ۋاً ِۇببرەن بوٌطۇْ لىسىُ-             
 ؟ ضەٌٍىّبزا ضبلىَىپ وەتىەْ ئوخػىّبِذۇ

چوڭ ئىع  غۇٔذاق ئبچب، دوختۇرالر ئەِذى وۈٔذىٍىه تۇرِۇغتب دىممەت لىٍىطىال-            
 چىمّبٍذۇ،غۇڭب چىمىپ وەتطەڭالر بۇٌىذۇ دىگەْ ئىذى،



 ئۇٔذالتب ضىٍەر ھبزىر ٔەدە ؟. ٍبخػي بوپتۇ لىسىُ ھەجەپ-            
 .ِېھّبٔخبٔىذا بىس ھبزىر-            
ِېھّبٔخبٔىذا ٍبتمىٕىڭالر  بۇ ٍەردە تەٍَبر ئۆً تۇرضب. ھەً بۇ بوٌّبپتۇ لىسىُ-            

بەرىبىر دادىطي بىٍەْ  .ٔېّىطي؟ دوختۇرخبٔىذىٓ چىمىپ ئۇدۇٌال ئۆٍگە وەٌّەً
ئەتە . وۆتۈرۈپ  ئۆٍگىالپ وېٍىڭالر بوٌذى ٔەرضە وېرەوٕي. ئىىىىّىسدىٓ ببغمب ئبدەَ ٍوق

 .لۇٍبٍٍي ضىٍەرٔي بىس ٍوٌغب ضېٍىپ
 لىٍۋەتتۇق؟ ئۇٔذاق لىٍطبق لبٔذاق بۇالر ھېٍىّۇ ضىٍەرٔي وۆپ ئبۋارە -              

بوٌّىطبق بۇٔذاق تۈزۈت  بىس ٍب ٍبت ئبدەَ. ٔەدىىي گەپٕي لىٍذىىۀطىس لىسىُ-             
  .ٍبلمب وېٍىڭالر بوٌذى وېرەوٍەرٔي وۆتۈرۈپ غبلمىذە بۇ-ٔەرضە .لىٍىػٕىڭ ئورٔي ٍوق

 .ببراٍٍي بىر ٍبتبلٕي لبٍتۇرۇپ. ِبلۇي  ئەِىطە-              
 .تۇتۇظ لىىٍىپ تۇراً ئەِىطە غۇٔذاق بوٌطۇْ لىسىُ، ئۇٔىڭچە ِەْ تبِبلمب -                
 ئبۋارە بوٌّىطىال ٍب بوٌذى  بۇ وەچتە تبِبق ئىتىّەْ دەپ-               
 .ضىٍەرٔي ئۆٍذە ضبلالٍّىس ئەِىطە. ئبۋارە بوٌغۇدەن ئىع ٍوق لىسىُ-               

 .وۈرۈغەٍٍي بۇٌىذۇ ئبچب ئەِىطب ضەي تۇرۇپ-              
 .بۇٌىذۇ لىسىُ وەٌگىچە دىممەت لىالرضىٍەر-               

 ئببٍىس ئبچىطي بىٍەْ خبٌىٕۇرٔىڭ. تىٍفۇٕٔىي لوٍغبٔذىٓ وىَىٓ ئببٍىسغب لبرىذى ٔۇٔىطب
 دىگەْ« راضىتىٕال ببراِذۇق »ئبپىطىٕىڭ لىٍىػمبْ پبراڭٍىرىٕي ئبڭالپ تۇرغبْ بۇٌۇپ 

 ِەلطەتتە ئبچىطغب لبرىذى
ببرىّەْ دەپ لۇٍۇپ ببرِىطبق  .جۈرە، ئەِذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈٍىگە ببراٍٍي -             
 .ضەت تۇرىذۇ

 .ٍۇغۇغتۇرۇپ ِېڭىػمب  تەِػەٌذى غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ٔەرضە وېرەوٍەرٔي
بۇ وَىىّٕي ضېٍىپ ِبۋۇ ٍېڭي وىَّٕي . ضبٌّب ِبۋۇ بىر لۇر لَىّٕي. تۇرۇپ تۇرە -           

ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا ٍبخػىراق وۈرۈّٔىطەن بوٌّبٍذۇ .وۈرىٕىطەْ وىَۋاٌغىٓ، ببغمىچە روھٍۇق
 لبراپ دېىذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسغب

 ئببٍىس ٔۇرٔىطبٔىڭ گېپىٕي ِۀىطىٕي چۈغىٕىپ
 .بۇٌىذىغۇ،ٍبِبْ ئەِەش تۇرِبِذۇ؟دېىذى ٔبرازى بوٌغبْ لىَبپەتتە ِۇغۇ وَىّّۇ -          
ٍبِبْ ئەِەش، لبرىغىٕب ِب ئىػتبٍٔىرىڭىٕي توال وىَىپ پېتىذىّٕۇ چۈچۈپ  ٔەرى-         

 ضەْ وىَىُ ئبٌّبغتۇرغىچە ِەْ تبزٌىك ئۈٍىگە وىرىپ. بوال تىس ئبٌّبغتۇر .وەتىەْ تۇرضب
 .چىمبً

وىرىپ  ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دەپ ئببٍىسٔىڭ وىَىُ ئبٌّبغتۇرۋېٍىػي ئۈچۈْ تبزٌىك ئۈٍىگە
. وىَذى ئببٍىس ئبچىىطٕىڭ دىگىٕي بۇٍىچە ئۇ تبٌالپ لوٍغبْ ئىػتبْ بىٍەْ ِبٍىىٕي.وەتتي

ببغمىچە  ئۇ ئببٍىسٔىڭ بۇ وىَىٍّەر بىٍەْ. ئۇٔىڭغىچە ٔۇرٔىطبِّۇ تبزٌىك ئۈٍىذىٓ چىمتي
 :ئېچىٍىپ وەتىىٕىٕي وۈرۈپ

جۈرە .- بۇٌۇپ وەتتىڭ دېىذى چبلچبق لىٍىپ ِبٔب بوٌّىذىّۇ، ٍېڭي وۈٍئوغۇٌذەن-        
 .ئەِىطە وەتتۇق



بۇ . ٔەرضە وېرەوٍەرٔي ٍۇغۇغتۇرۇپ  ٍبتبلٕي لبٍتۇرۇپ ضىرتمب چىمتي غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ؛الر
ئۇالر چوڭ ٍوٌغب چىمىپال تبوطىذىٓ بىرٔي .لبراڭغۇ چۈغۈپ بوٌغبْ ئىذى چبغذا ئبٌٍىبۇرۇْ

 .خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈٍىگە لبراپ ِبڭذى توضتي ۋە
ئۇ . بوٌغۇچە  تبِبق ئىتىػىە چۈغىەْ ئىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئۇالر وېٍىپ           

ئبٌذىٓ تۈگۈپ توالتمۇغب ضېٍىپ لوٍغبْ  بۇرۇْ تۇٍۇلطىس ِېھّبْ وىٍىپ وبٌطب دەپ
ۋە تبِبلمب . ئۈچۈْ ئبغخبٔب ئۆٍگە وىردى چۈچۈرٌەرٔي ضېٍىپ ئۇالرغب تبِبق لىٍىپ بېرىع

دىگۀذەن وۆوتبتالرٔي ضبٌغبٔذىٓ وىَٓ  ئۇ ضۇٔي لبٍٕىتىپ چبٔغۇر. تۇتۇظ لىٍذى
ئەِذى ئۇالر وەٌطە . لۇٍۇپ  تۇۋالٕي ٍبپتي چۈچۈرٔي ضبٌطىال بۇٌذىغبْ ھبٌەتىە ئەوىٍىپ

دادىطّۇ ئۇالرٔىڭ وېٍذىغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر تېپىپ  خبٌىٕۇرٔىڭ. چىپٕي ضبٌطىال بۇالتتي
دىگۀذەن ئۇزۇْ ۋالىت . ئۆٍگە چىمىپ ئوٌتۇراتي لىٍۋاتمبْ ئىػىٕي تبغالپ ِېھّبٔخبٔب

. ئبپىطي ٍۈگىرەپ دىگۈدەن بېرىپ ئىػىىىٕي ئبچتي  خبٌىٕۇرٔىڭ. ئۆتّەً ئىػي چىىىٍذى
 :تۇراتتي دىگۀذەن ئىػه ئبٌذىذا ئۇٌذر

 ئەھۋاي ضوراپ خۇظ وەپطىٍەر ببٌٍىرىُ دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئبۋاي -          
 .لىٍىپ لوٍذۇق تىچ تۇرۇپال ئبچب، بۇ وەچتە وېٍىپ ضىٍىٕي ئبۋارە -            
لېٕي ببال ضىسِۇ وىرىڭ  .ٔەدىىي گگپٕي لىٍذىىۀطىس، لېٕي ئۆٍگە وىرىڭالر -            

 .ببغٍىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي غۇٔذاق دەپ ئۇالرٔي ئۆٍگە. لبراپ تۇرِبً
ئوٌتۇرغبْ خبٌىٕۇرٔىڭ  وىرىطٍودا. ئببٍىس بىٍەْ ٔۇرٔىطب  لورۇٔغبْ ھبٌەتتە ئۆٍگە وىردى

بىٍەْ وۈرۈغۈظ ئۈٔىڭ  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ داىطي. داىطي ئۇالرٔي وۈرۈپ ئورٔىذىٓ تۇردى
خبٌىٕۇرٔىڭ داضىذى  .ئبٌذغب ببردى ۋە ئۇٔىڭغب لوي ضۇٔۇپ تۇرۇپ ئەھۋاي ضورىذى

 :ئببٍىسٔىڭ ضەٌٍىّبزا بۇٌۇپ وەتىىٕىٕي وۈرۈپ
 ِبٔب ضبپطبلال تېّەْ ٍىگىت بۇٌۇپ وىتىپطسغۇ، ئبٌذدىٕمي لېتىُ وۆرگىٕىُ بىٍەْ -              

. وىتىپتۇ ببغمىال بىر ئبدەَ بۇٌۇپ وىتىپطىس، روضي وەٍپىَبتىڭىسِۇ ببغمىچە ٍبخػي بۇٌۇپ
 دېذى خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي.ضبغالَ بۇٌۇپ ببالَ

 .ئببٍىس ببغمب گەپ لىالٌّبً رەھّەت دېىذى -          
دېىذى . لىٍىپراق گەپ لىالِال ٍب ۋوً داىطي، بۇالرٔي ئوٌتۇرۇغمب تەوٍىپ-          

 خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي وۈٌۈپ
ئببٍىسٔىڭ وۆز ئبٌذىّذا ضبپطبلال تۇرغىٕىٕي وۈرۈپ ئوٌتۇرۇغمب تەوٍىپ  ۋوً،-          
ئۇ غۇٔذاق دەپ ئببٍىس بىٍەْ . لېٕي ئوٌتۇرۇڭال ببٌٍىرىُ. ئۇٔتۇپ لبپتىّەْ لىٍىػٕىّۇ

 .ئۇالر تبِەِەْ ئوٌتۇرۇپ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ. وىرىطٍوغب ببغٍىذى ٔۇرٔىطبٔي
 .لىَبپەتتە ئەِذى تبِبِەْ ضبلىَىپ بوٌذىڭىسِۇ ببالَ دېىذى وۈٍۈٔگەْ-             
ئەھۋاي بوٌّىطىال ئوغىٍىپ  دوختۇرٔىڭ دىَىػچە ئبالھىذە. غۇٔذاق دېذى ئببٍىس-             

 .وىتىذىىۀّەْ
 .ببالَ ئبٌالھ غىپبٌىك بەرضۇْ-            
 رەھّەت-           

ئبغخبٔب ئۆٍذىٓ پەتٕۇضتب چبً وۆتۈرگىٕىچە  ئۇالر پبراڭٍىػۋاتمبٔذا خبٌىٕۇرٔىڭ  ئبپىطي



 :.لۇٍغبچ ئۇ پىَبٌىٍەرگە چبً. چىمىپ وەٌذى
تبِبق ھبزىرال تەٍَبر  ئبۋاي لۇرۇق بوٌطىّۇ چبً ئىچىەچ ئوٌتۇرۇپ تۇرۇڭالر،-             

وىَٓ  ئبغخبٔب ئۆٍگە لبراپ  ئۇ غۇٔذاق دەپ ئۈچىگە چبً لۇٍۇپ بوٌغبٔذىٓ. بۇٌىذۇ
 ِبڭذى

 .لىپتۇق ضىٍىٕي بۇٔچە وەچتە تبِبق ئەتىۈزۈپ ئبۋارە -          
خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي . تبِبلتي ٍبلەً ، بىسِۇ ٍىّىگەْ تېخي، تەٍَبرال بۇٌۇپ لبٌغبْ -        

بوٌّبٍال پەتٕۇضمب لۇٍۇٌغبْ ئۈچ  غۇٔذاق دىگەچ ئبغخبٔب ئۆٍگە وىرىپ وەتتي ۋە ھبٍبي
خبٌىٕۇرٔىڭ داىطي پەتٕۇضتىٓ تبِبلٕي  .چىٕە چۈچۈرٔي ئېٍىپ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب وەٌذى

 :وىَىٓ ئېٍىپ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب تىسغبدىٓ
 ئەِىطە تبِبلمب بېمىڭالر ببٌٍىرىُ-         
تبرتىّٕىذۇق دېىذى ٔۇرٔىطب ۋە لۇغۇلٕي ئېٍىپ تبِبق ٍىَىػىە  ِبلۇي ئەِىطە،-         

 .تەِػەٌذى
 

 ئۇالر تبِبلتىٓ وىَىٓ ئۇ بۇ. ضۆز لىٍىّٕبً ٔبھبٍتي تىسال ٍېَىٍىپ بوٌذى-وۆپ گەپ تبِبق
 :تەِػەٌذى ئىػالر توغىرضىذا  پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَىٓ ئۇخالغمب

ئەتە ٍوٌغب . ئبپىطي ضىٍەرِۇ ھېرىپ وەتتىڭالر ھەلىچبْ دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ -             
لىسىُ ضىس ِبۋۇ ئۆٍذە ٍېتىڭ،  ٔۇرٔىطب. چمىذىغبْ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ ببٌذۇرراق ئبراَ ئېٍىڭالر

ئۆٍذە ٍېتىڭ ، ئۇرۇٔالرٔي ضېٍىپ  ئۇ خبٌىٕۇرٔىڭ ٍبتبق ئۈٍي ئىذى، ئببٍىس ببالَ ضىس ِبۋۇ
 .لوٍذۇَ

 .ببٌذۇرراق  ئبراَ ئبٌطىال ِبلۇي ئەِىطە، ضىٍىّۇ-             
 .وىتىػتي ئۇالر غۇٔذاق دەپ ٍبتىذىغبْ ئۆٍٍىرىگە وىرىپ

 :ئېرىگە لبراپ خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ٍبتبق ئۆٍگە وىرگۀذىٓ وىَىٓ ٍېتىػمب تەِػەٌگەْ
ئبٌذىٕمي لېتىُ . بۇٌۇپ وىتىپتۇ ئببٍىس ضبلىَىپ ببغمىچە ئبدەَ. دادىطي لبرىطىال-             

 .بۇالر ِەْ دىگەْ ئىػٕي ئەِذى ئوٍالغّىطبلّۇ
تەرىپي ضەي  بۇ ببال ِبڭب بۇرۇٔال ٍېمىپ لبٌغبْ، غۇ ِېَىپ. ِۀّۇ وۆردۈَ-            

تۇرلىّذىّٕۇ -تەلي .بۈگۈْ لبرىطبَ ببغمىچىال بۇٌۇپ وىتىپتۇ. ئوٍالٔذۇرۇپ لوٍغبْ ئىذى
غۇٔىڭغب لبراپ بىر ٔىّە  ئەِذى گەپ لىسىڭىسدا ئۇ لبٔذاق لبرار چمىرىذۇ. ئېۋەت تبپمىطىسال

 .دەٍٍي
ِېَىپ چبغذا ِېَىپٍىمي وۆزگە وۈرۈّٔىگەْ تۇرضب  .ئۇ ٍۀە لبٔذاق لبرار چىمىراتتي-           

ضبلىَىپ وەتىۀٍىىىٕي وۆرضە ئۇٔىڭذا ٍۀە ئىىىىٍىٕىع  ئببٍىسٔىڭ ھبزىر تبِبِەْ. ئۇٔىڭ
ِىٕىڭچە ِۇغۇ ببال بىسگە وۈٍئوغۇي . ئبپىطي وۈٌۈپ تۇرۇپ لبٌطۇّٔۇ دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ

 .تۇٍۇپال تۇرىذۇ وۆڭٍۈپ. بۇٌۇپ لبٌىذۇ
خىسِتي بوٌّىطب . ٍوق ِىٕىڭ ببغمب پىىرىُ.لىسىّىس ٍبخػي وۆرضىال ِەٍٍىغۇ -           

وىتبپخبٔىطۇ ببر ئەِەضّۇ  .ئوغۇي ببال بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ بىر ٔىّە لىٍىپ جېٕىٕي ببلبالر
 .ببغمىطىغب خۇداٍىُ ببر .ئۇالرٔىڭ وىَىٍٕىىىذىٓ ئۀطىرەپ وەتّەٍّەْ. ئۇٔىڭ



 .لېٍىػتي ئۇالر غۇٔذاق پبراڭٍىػىپ ٍېتىپ ئۇخالپ
بۇٌۇپ خېٍي  ئببٍىس خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈٍىگە وېٍىپ لۇٔۇپ لېٍىػىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرِىگەْ

. وېٍۋاٌغبْ ئىذى غۇ تبپتب ئۇٔىڭ خىَبٌىغب خبٌىٕۇر. چبغالرغىچە وۈزىگە ئۇٍمۇ وەٌّىذى
. وۆرضىتىٕىػٕي ئبرزۇ لىالتتي ئۇٔي تىسراق وۈرۈغٕي، ئۇٔىڭغب ھبزىرلي ضبق ھبٌىتىٕي تىسراق

تۈزۈن گەپ لىٍىپ ببلىٕىٕي  ئوٍالپ ببلطب خبٌىٕۇر بىٍەْ تۇٔۇغۇپ ھبزىرغىچە ئۇٔىڭغب
خبٌىٕۇرغب دەٍذىغبْ ٔۇرغۇْ  ئۇ بىردىٕال خبٌىٕۇرٔي لبتتىك ضېغىٕغبٍٔىمىٕي ،.بىٍّەٍتي

خبٌىٕۇر بىٍەْ وۈرۈغىۀذىىي  ئۇ غۇٔذاق. گەپٍىرىٕىڭ ٍىغىٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى
 .ٍېمىٓ ئۇٍمۇغب وەتتي ِۀسىرىٕي خىَبي لىٍغىٕىچە ٍېتىپ تۈْ تەڭذىٓ ئبغمبٔغب

         
بىر ۋالىت بۇٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ  ئەتىطي ئببٍىس ئوٍغبٔغبٔذا خىېٍي          

ئۇٔىڭذىٓ ببغمب ھەِّىطي ئوٍغىٕىپ بوٌغبْ ،  چۈٔىي بۇ چبغذا. خىجىً بۇٌۇپ وەتتي
ئۇ تۈٔۈگۈْ جىك ٍوي ِېڭىپ ھبرغبٍٔىمتىٓ . ئىذى خبٌىٕۇرٔىڭ دادىطي ئىػمب وىتىپ بوٌغبْ

ئببٍىسٔىڭ . بۈگۈْ ۋالچە تۇرۇپ لبٌغبْ ئىذى ھەَ ئبخػبَ بەن وەچ ئۇخٍىغبٍٔىمتىٓ
 :وۆرگەْ ٔۇرٔىطب ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ضىرتمب چىممبٍٔىمىٕي

 ٔبغتب لىٍۋاٌغىٓ وۆزٌىرىڭىٕي ٍۇٍۇپ چىمىپ-تۇردۇڭّۇ؟ ئەِىطە ٍۈ -            
ئۇ ئەِذى . ئۆٍگە چىمتي وۆزٌىرىٕي ٍۇٍۇپ  ِېھّبٔخبٔب-ئببٍىس گەپ لىٍّبضتىٓ چىمىپ ٍۈز

تۈرۈٍِەر -ئۆٍذىٓ تبتٍىك وىرىطٍودا ئوٌتۇرۇپ تۇرىػىغب خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئبغخبٔب
 لبراپ ۋاچبً لبتبرٌىمالرٔي وۆتۈرۈپ چىمىپ وەٌذى ۋە ئببٍىسغب

ئبچىڭىس بىٍەْ  ھبزىر. تۈرۈٍِەر بىٍەْ ٔبغتب لىٍىپ تۇرۇڭ ببالَ-ِبۋۇ تبتٍىك -           
 تبِبق ٍەپ ئبٔذىٓ ِېڭىڭالر. تبِبلمب تۇتۇظ لىٍۋاتىّىس

ئەِذى بىر ٔەرضە دەً دەپ تۇرىػىغب خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئبغخبٔب ئۆٍگە وىرىپ  ئببٍىس
 .بوٌذى وىرىپ

لۇٍۇپ  بۇٔىڭذىٓ ئبزراق ٍىگۀذىٓ وىَٓ-ئببٍىس ئبٌذىذىىي ٔەرضىٍەردىٓ ئۇٔىڭذىٓ
ئۇرۇٔذۇلتب  ئۇ ببٌىؤغب لۇٍۇپ لۇٍۇٌغبْ. لۇٍۇپ ئورٔىذىٓ تۇردى ۋە ببٌىؤغب چىمتي

 .ئوٌتۇرۇپ ضىرىتمب  ٔەزەر تبغٍىذى
 :ئۆتتىىىٓ بىر ۋالىتتب ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔي توۋٌىذى ئبرٌىمتىٓ لبٔچىٍىه ۋالىت   

ئببٍىس ئبچىطىٕىڭ چبلىرغىٕىٕي ئبڭالپ . وىرە ئۇوبَ، تبِبق پىػتي ئببٍىس  بۇ ٍبلمب-             
 دەرۋەلە تبِبق پىػىپ بوٌغبْ بۇٌۇپ ٔۇرٔىطب ئبٌٍىبۇرۇْ بي ٌېگەْ.  وىردى ئىچىگە

 ئۇٔىڭغىچە خبٌىٕىڭرٔىڭ ئبپىطىّۇ. پوٌؤي  تبِبق ئۈضتىگە تىسىپ چبً لۇٍۋاتبتتي
 ئىچىذىٓ بىر تەخطىگە ضوغۇق ضەً ئېٍىپ چىمتي

ئەضٍي  ضىٍەرٔي بىىەتىىچە ئۇزۇتۇپ . بېمىالر ببٌٍىرىُ لېٕي ئەِىطە تبِبلمب -          
. ئبدەَ بۈگۈْ خىسِەت بىٍەْ ضبٔجىغب ببردىغبْ بۇٌۇپ لبپتۇ لۇٍۇغٕي ئوٍٍىغبْ بىراق ِبۋۇ

 .وىٍەٌّىذى غۇڭب چۈغٍۈن تبِبلمىّۇ
تۇضۇپ وەتطەن  خىسِەت ِۇھىُ، بىس تبوطي. ھىچمىطي ٍوق دېىذى ٔۇرٔىطب -           

 .بۇٌىۋېرىذۇ ھېٍىّۇ وۆپ ئبۋارە لىٍۋەتتۇ ضىٍەرٔي



ٍبلەً، بۇ ئبۋارە بوٌغۇدەن ئىع ئەِەش، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئببٍىسِۇ ٍېڭي  -          
 چىمتي ئەِەضّۇ؟ بىراق  ھبزىر پوٍىس بېٍىتىّۇ، ِبغىٕب بېٍىتىّۇ بەن لىص دەپ دوختۇرخبٔىذىٓ

  بۈگۈٕٔىڭ بېٍىتىٕي ئبالالرضىٍەرِۇ دېىذى خبٌىٕۇرٔڭ ئبپىطي. ئبڭٍىذىُ
 ئبالرِىس بەن بوٌّىطب ئەتە ئەتىگۀٕىڭىىىٕي. ئبٌغىٍي بۇالرِىىىٓ-          
ضوۋۇپ لبٌّىطۇْ  ۋوً ضىٍەرٔي گەپىە تۇتۇپ تبِبق. غۇٔذاق لىالرضىٍەر بوٌّىطب-          
 .لېٕي ئىططمىذە ٍەۋېٍىڭالر دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي. ئەِذى

 .ببغذىٓ پبراڭٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ تبِبق ٍىَىػتي-تبغذىٓ ئۇالر
 

 ئەِذى وەتطەڭالر لبچبْ وېٍىپ. بىردەِذە  ِبڭىذىغبْ ۋالتىڭالر بوٌذى ھە -           
 .وۈرۈپ بۇالرضىٍەر  دېىذى خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي ئۇالرٔىڭ ِېڭىػمب تەِػەٌگىٕىٕي

تەوػۈرتۈغٕي لۇبۇي  دوختۇر ئۈچ ئبٍذىٓ وىَىٓ لبٍتب وېٍىپ ئوِۇَِۈزٌۈن -            
ئىع چىمىپ لېٍىػّۇ  ببغمب  وېٍذىغبْ. ئەِػي غۇ چبغذا وېٍەِىطس. لىٍىطٍەر دىگەْ ئىذى

 .وۆرگەچ ضىٍىّۇ بوٌطب ٍۇرتىالرغب بىر ببرضىال خبٌىٕۇرٔي. ِۇِىىٓ
غۇ ِۇغۇ ئبدەِٕىڭ  ِىٕىڭغۇ ۋالتىُ وۆپ،. پۇرضەت بوٌطب غۇٔذاق لىالرِىس لىسىُ -            

 .خىسِىتي ئبٌذىراظ بوٌغبچ ۋالىت ٍبر بەرِەٍذىىەْ
 بوٌّىطب ئبٌذىّىسدىىي دۆٌەت ببٍرىّىٍىك ئبراَ ئېٍىػتب ببرارضىٍەر، خېٍي ئۇزۇْ-           

 .لۇٍۇپ بېرىذىغبْ بوٌغبٔذىٓ وىَىٓ
ٍۀە بىر ئىىىي وۈْ تۇرۇپ ِبڭغبْ بوٌطبڭالر  ئەضٍي. غۇٔذاق لىالرِىس لىسىُ-             

 ٍبخػي بۇالتتي،
ٔۇرٔىطب غۇٔذاق دىگەچ  ٔەرضىٍەرٔي . وەٌگۀذە ئۇزاق تۇرارِىس ئبچب وىَٓ-            

 .ئببٍىسِۇ ٔۇرٔىطبٔىڭ وەٍٕىذىٕال ضىرتمب چىمتي. چىمتي وۆتۈرۈپ ضىرتمب
بۇٌۇپّۇ ضىس بەورەن دىممەت لىٍىڭ . ئۈزەڭٍەرٔي ئبضىراڭالر ببٌٍىرىُ ئەِىطە ٍوٌذا-          

ٍېڭىال دوختۇرخبٔىذىٓ چىمتىڭىس، ھبۋاِۇ ضوۋۇپ - ئۇ ببٌىسغب لبراپ  ببالَ جۇِۇ دېىذى
 .پۇتىڭىسغب ضوغۇق ئۆتىۈزۋاٌّبڭ .لېٍۋاتىذۇ
ضىٍىّۇ . دېىذى ئببٍىس تەوەٌٍۇپ بىٍەْ ِبلۇي، چۇلۇَ ٍبخػي دىممەت لىٍىّەْ -        

 .دەپ  خبٌىٕۇرٔىڭ ئبپىطي بىٍەْ خوغالغتي ئۇالر غۇٔذاق. ئۆزٌىرىٕي ئبضىرىطىال
 

وەٌگۀذە ضبئەت بىرٌەر بۇٌۇپ لبٌغبْ بۇٌۇپ تەٌىَىگە ٍبرىػب  ئۇالر بىىەتىە              
ئۇالر ِبغىٕب ضبلالظ ئۈٍىگە وىرىپ بىردەَ . بېٍىتىٕي ئبٌذى وەچ ضبئەت بەغٕىڭ

 ٔۇرٔىطبٔىڭ ئىچي پۇغۇپ لبٌذى بوٌغبً ئببٍىسغب لبراپ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وىَٓ
لبرىغىٕب ٍۀە ئۈچ ضبئەتتىٓ ئبرتۇق . ئوٌتۇرضبق ۋالىت ئۆتّىگۈدەن  بۇٔذاق -           

بۇ ٍەردە ئوٌتۇرغۇچە غۇ ٍەرگە . ئبۋۇ بىىەتٕىڭ ئبٌذىذىال بىر چوڭ ببغچب ببر .ۋالىت ببروەْ
 .ئبٍٍىٕىپ چىمبٍٍي وىرىپ

 .ئببٍىس ِبلۇي دىگەْ ِۀىذە بېػىٕي ٌىڭىػتتي
ئببٍىس ببغىچغب وىرىع . ببغچىغب وىرىپ  ئبٍٍىٕىپ ۋالىت ئۆتىۈزۈغىە ببغٍىذى ئۇالر     



 .ئبٌذىٕمي لېتىُ خبٌىٕۇر بىٍەْ ببغچىغب وىرگەْ ۋالىتٕي ئەضىە ئبٌذى بىٍەْ تەڭ
 ٍېٕىذا خىَبٌەْ وېتۋاتمبْ ئببٍىسغب لبراپ تۇٍۇلطىس بىر ئىػٕي وۆڭٍىگە پۈوتي ۋە ٔۇرٔىطب    

 :ئۇٔىڭ لبراپ
ٍەرگە بېرىپ تۇرە ضېٕي  غۇ. ئببٍىس لبرا، ئبۋۇ ٍەرٔىڭ ِۀسىرىطي بۇٌذىىەْ-            

 .ضۈرەتىە تبرتىپ لۇٍبً
 .خۇغَبلّىغبٔذەن بوٌذىال دېذى ئببٍىس -            
ٔۇرٔىطب لۇٌىذىٕي ٔەرضىٍەرٔي  .بۇ ٍەرگە ئەِذى لبچبْ وېٍىپ بۇٌىّىس. بۇٌە -           

ئبپىرىپ تۇرغۇزدى ۋە ئۇٔي  ٍەرگە لۇٍۇپ ئببٍىسٔي تبرتىپ دىگۈدەن ئۈزى دىگەْ ٍەرگە
 ضۈرەتىە تبرتّبق بوٌذى

ٍبغبچتەن تۇرِبً  دېىذى ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔىڭ لىَبپىتىگە  وۈٌۈپراق تۇرِبِطەْ، -         
 .لبراپ

ضۈرەتىە چۈغۈپ ببلّىغبْ ضەي وۆٔەٌەِەً لبٌذىّۇ ئىػمىٍىپ  لبٔذاق  ئببٍىس ئەزەٌذىٓ
ٔۇرٔىطب ئببٍىسٔي بىر لبٔچە پبرچە . تۇرۇغٕي بىٍەٌّەً تەِتىرەپ لبٌذى وۈٌۈغٕي، لبٔذاق

تبرتىمبٔذىٓ وىَٓ ئىچىذىٓ ئۈزى ٍبلتۇرغبْ بىر پبرچىٕي تبٌالپ ببغمب غەٌىتە  ضۈرەتمە
 لبٌغبْ ضۈرەتٍەرٔي ئۈچۈرۋەتتي ۋە تبٌالپ ئېٍىپ لبٌغبْ بىر پبرچە رەضىّٕي غۇ چىمىپ

ئۇالرغب  ئببٍىس بوٌطب ضۈرىتىٕىڭ. ۋالىتٕىڭ ئۈزىذە ئەورەَ بىٍەْ خبٌىٕۇرغب ٍوٌٍىۋەتتي
ئىػٍەۋاتمبْ بۇٌۇپ  بۇ چبغذا خبٌىٕۇرِۇ، ئەورەِّۇ. ٍوٌٍۋېتىٍگۀٍىىىىٓ خەۋەرضىس لبٌذى

تىٍفۇٔىغب ئۇچۇر وەٌگۀٍىىىٕي  ئۇ. خبٌىٕۇر ووِپىَۇتۇر ئبٌذىذا بىر ٔەرضە ٍېسۋاتمبْ ئىذى
ۋە ٔۇرٔىطب ئەۋەتىەْ ضۈرەتٕي  وۈرۈپ لىٍۋاتمبْ ئىػىٕي لۇٍۇپ تىٍفۇٕٔي لۇٌىغب ئبٌذى

ضۈرەتتىىىطي ٔبھبٍتي . لبٌذى ئۇ ضۈرەتٕي ئېچىپ وۆردىَۇ وۆزٌىرىگە ئىػۀّەً. ئبچىتي
ضۈرەتتىي ئببٍىس زاِبٔىۋى . ئىذى تېّەْ ضبغالَ ھبٌەتتتىىي ئببٍىسٔىڭ ھبزىرلي لىَبپىتي

ٍبضىتىٍغبْ بۇٌۇپ ضۇش وۈٌۈِطىرەپ  وىَىٕۋاٌغبْ ، چېچىّۇ ھبزرىمي زاِبٔغب الٍىك لىٍىپ
وۈرۈپ ببلّىغبْ خبٌىٕۇرغب ئببٍىس  ئۇٔىڭ ئەزەٌذىٓ ئۆرە تۇرغبٔذىىي ھبٌىتىٕي. تۇراتتي

ٍبخػىالٔغبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ بىراق بۇٔچە  ئۇ ئببٍىسٔىڭ. خېٍىال ئېگىس وۈرۈٔۈپ وەتتي
ئۇ ئۆز وۈزىگە ئىػۀّىگۀذەن . ئىذى ئۆزگىرىپ وەتىۀٍىىىٕي ئوٍالپّۇ ببلّىغبْ

ئوٌتۇرغبْ ضۈبىٕۇر خبٌىٕۇرٔىڭ تىٍفۇٔغب  ئۇٔىڭ ئبٌذىذا. ضۈرەتىە ٍېٕىػالپ لبراپ وەتتي
ئىىىي تبلىالپال ئۇٔىڭ لېػىغب وەٌذى ۋە تىسٌىه  لبراپ ئەخّەلٍەردەن ئوٌتۇرغىٕىٕي وۈرۈپ

ئۇ ضۈرەتىە بەن . تبرتۋېٍىپ ئىىرأىغب لبرىذى  بىٍەْ  خبٌىٕۇرٔىڭ لۇٌىذىىي تىٍفۇٕٔي
چىرأي ئۇٔتۇپ لبٌذىّۇ ئىػمىٍىپ ضۈرەتىە  لبراپال  دىممەت لىٍّىذىّۇ ٍبوي ئببٍىسٔي

 :خبٌىٕۇرغب
خېٕىُ چبلمبٔغۇ، ئبۋۇ ئببٍىسٔي بىر ٍبلتب لۇٍۇپ ئەِذى ِبۋۇ  ئبلطب ٍىگىتٕي  ۋۇٍت -         

 .چبلمبْ ھە بەن. تبپتۇق ٔەدىٓ
ببغمب خىسِەتذاغٍىرىٕىڭ ئبڭالپ  ٔىّىٍەرٔي دەپ ٍۈرۈٍطىس وبٌۋا دېىذى خبٌىٕۇر -         

 .ئبلطب ٍىگىت ئبغۇ ئببٍىس غۇ بۇ. لېٍىػىذىٓ ئۀطىرگۀذەن ئەتراپمب لبرىۋىتىپ
  ٔىّە؟ -           



 .ئىػۀّىگۀذەن ضۈرەتىە لبٍتب بىر  تەپطٍي لبراپ چىمتي ضۈبىٕۇر غۇٔذاق دەپ خۇددى
وىتبپخبٔىذا .  لبرىطبَ غۇدەوّۇ لىٍىذۇ، بىر لبرىطبَ ئەِەضتەوّۇ لىٍىذۇ بىر -               

ئەِذى لبرىطبَ تۇپب ئبضتىغب وۈِۈٌگەْ ئبٌتۇٔىەْ . ئبددىَال وۈرۈٔگەْ وۆرگۀذە
 .ضۈبىٕۇر چبلچبق ئبرىالظ ئەِەضّۇ دېىذى

وىٍىػىەْ ببٌىتي ِبلۇٌّب، بىرال ٍېرى  بۇرۇٔذىٕال. بىر وۆپتۈرِەً گەپ لىٍىڭىگە -             
 .ببر غۇ ئۈزىگە ئەھّىَەت بەرِىگەْ ٍېرى

ئۈزەَ داۋاٌىتىپ  ئىطىت بىٍگەْ بوٌطبَ وۈٌمىسٔىڭ روٌىٕي ئۈزەَ ئېٍىپ ئۇٔي -                
 .بۇٌۇپ وىٍەروۀّەْ دېذى ضۈبىٕۇر لەضتەْ خبٌىٕۇرٔىڭ چىػىغب تەگّەن

ضىٍىٕىڭ غۆھرەت  ئبۋۇ. ٍبئبٌال دىّەٍذىغبْ گېپىڭىس ٍوق ھە ضۈبي خېٕىُ -             
 .ٍۀە بۇ گەپٍىرىٕي ٍەروۈزۈپ لوٍّبً.  لبرىّّۇ ضەت ببال ئەِەضتي

ئۇٔتۇپ  دىّىگەْ بوٌطىڭىس. ئۇِۇ ببتي ھە دېىذى ضۈبىٕۇر . ھە راش  -             
 ئوخػىّبِذۇ؟ ئببٍىس پۈتۈٍٔەً ضبلىَىپ بوٌغبْ..  لبالروۀّەْ ئۇٔي ھې ھې

 .ضۈرەتىە لبٍتب لبرىغبچ ضۈرەتىە لبرىطبَ  غۇٔذالتەن لىٍىذۇ دېىذى خبٌىٕۇر -           
تىٍفۇٔىغب ئۇچۇر وەٌگۀٍىىىٕي بىٍىپ  ئەورەَ بۇ چبغذا ضىرتتب خىسِەت لىٍۋاتمبْ بۇٌۇپ   

ئببٍىسٔىڭ ضۈرىتىٕي وۈرۈپ  ٍبٔچۇلىذىٓ تىٍفۇٕٔي ئبٌذى ۋە ٔۇرٔىطب ئەۋەتىەْ
ضبلىَىپ لبٌّبضتىٓ تبغمي  ئۇِۇ ئببٍىسٔىڭ پۇتىٕىڭال. دەۋەتتي « ئوھوً»ئىختىَبرضىس

ئۇٔىڭ بۇ . لبٌغبْ ئىذى لىَبپىتىٕىڭّۇ بۇٔچٍىه ئۆزگىرىپ وەتىۀٍىٍىىگە ھەٍراْ
ٔىّىىەْ ئۇ غۇٔچە ھەٍراْ  »لىَبپىتىٕي وۈرۈپ ئۇٔىڭ بىٍەْ بىٍٍە ِېڭۋاتمبْ خىسِەتذىػي

 :وۈرۈپ دەپ ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وەٌذى ۋە ضۈرەتٕي« لبٌغۇدەن
ببٌىىۀغۇ، بۇٔىڭ ھەٍراْ  تېخي بىرەر لىس ببٌىٕىڭ ضۈرىتىّىىىٓ دېطەَ، ئوغۇي -           

 لىٍغبٔذەن لبٌغۇدەن ٍېرى ببرِۇ دېىذى ئەورەِگە دوق
بۇ ِىٕىڭ . بىٍذۈرۈپ ضەْ ٔېّىٕي بىٍەتتىڭ دېىذى ئەورەَ ئبغىٕىطىگە ئېتراز -         

ئبً ئبٌذىذا چبلٍىك  ِېَىپ ئىذى ئۈرۈِچىگە داۋأغىٍي وەتىەْ لبرىّبِطە  برى. ئۇوبَ
 .وەتىىٕىٕي ئۇرۇٔذۇلتب ئوٌتۇرغبْ ببٌىٕىڭ ضەٌٍىّبزا بۇٌۇپ

 ھە ِۇٔذاق دىگىٕە-        
 .ٔۇرٔىطبغب تىٍفۇْ لىٍّبق بۇٌۇپ ٔۇِۇرٔي ببضتي ئەورەَ ئبغىٕىطىگە جبۋاپ بېرۋىتىپال

ئبپتۇبۇش ٍوٌغب چىمىپ بىرەر ٍېرىُ ضبئەتٍەردىٓ وىَٓ ئەتراپمب  ئببىسالر چىممبْ            
ئبپتۇبۇش تىس ضۈرەتٍىه تبغَوٌذا بىر خىً رېتىُ بىٍەْ .  ٍېَىٍىػمب ببغٍىذى گۇگۇَ پەردىطي

 ئببٍىس ئبپتۇبۇضتب ٍېتىپ  دېرىسىذىٓ ببرغبٔطىرى ئېٕىك. لبراپ ِبڭّبلتب ئىذى ئبلطۇغب
 ئبپتۇبۇش  تۇلطۇٔغب وەٌگۀذە غوپۇر.  وۈرۈٔۈغىە ببغٍىغبْ ٍۇٌتۇزالرغب لبراپ ٍبتبتتي

 بىراق ئببٍىسٔىڭ ٔىّىػمىذۇر تبِبق ٍىَىػىە. وەچٍىه تبِبق ئۈچۈْ ِبغىٕىٕي توختبتتي
 ٔۇرٔىطب بوٌطب بىردەَ ضىرتتب ھبۋا ٍەپ. غۇڭب ئۇ ئبپتۇبۇضتىٓ چۈغّىذى. راٍي ببرِىذى

 ئببٍىس ئبپتۇبۇش  تىسراق ٍوٌغب چىمىػٕي ئبرزۇ لىٍىپ. تۇراً دەپ پەضىە چۈغۈپ وەتتي
بۇ  لېرىػمبٔذەن  ئبپتۇبۇش. بۈگۈْ وېچە ئۆتطىال  ئۇٔي وۈرىّەْ دەپ ئوٍالٍتي ئۇ. ٍبتبتتي

 ئببٍىس بوٌطب ئبپتۇبۇش  ئۈزى بىٍەْ. ئۆتەڭذە ئىىىي ضبئەتتەن توختبپ لبٌذى



 .لېرىػمبٔذەن تىس لوزغبٌّبٍۋاتمبٍٔىمب رۀجىپ ٍېتىپ ئۇخالپ لبٌذى
.  الر بىٍەْ  ئبپتۇبۇش ئبلطۇ ٍوٌۇچىالر بېىىتىگە وىرىپ وەٌذى9ضبئەت  ئەتىگەْ      

ئىػىىىذىٓ وىرىپ بۇٌىػي بىٍەْ تەڭال غوپۇر ٍوٌۇچىالرغب لبراپ ئۈٍٔۈن  ئبپتۇبۇش بىىەت
 :توۋٌىذى ئبۋازدا

ئبپتۇبۇضتىٓ  ئبلطۇغب وەٌذۇق، ٔەرضە وېرەوٍىرىڭالرٔي تۇٌٍۇق ئېٍىپ  -             
 .چۈغۈغىە تەٍَبرٌىك لىٍىڭالر

تەڭ  ئۇخالۋاتمبْ ٍوٌۇچىالرِۇ ئوٍغىٕىػىپ ئبپتۇبۇضتىٓ  غوپۇرٔىڭ توۋٌىػي بىٍەْ
ئبپتۇبۇش توختىػي بىٍەْ تەڭ ھەِّە ٍوٌۇچىالر . وەتتي چۈغۈغٕىڭ تەٍَبرٌىمغب چۈغۈپ

ئببٍىس ِىڭ ئبٌذىطرِۇ بەرىبىر . لبراپ ِېڭىػتي چۈغۈغىە ئبٌذىراپ ئىػىه تۈۋىگە
. ھەِّەٍٍۀٕىڭ چۈغۈپ بۇٌىػىٕي ضبلالپ ئوٌتۇردى ئۆچرەت ضبلالٍذىغبٍٔىمىٕي بىٍىپ

ٔۇرٔىطب بىٍەْ ئببٍىس ٔەرضىٍەرٔي ئېٍىپ ئبپتۇبۇضتىٓ  ھەِّەٍٍەْ چػۈپ بوٌغبٔذىٓ وىَٓ
ئەورەَ ئببٍىسٔي وۈرۈپال ٍۈگرەپ . چۈغۈپال ٍېسٔىطىٕي وۆردى ئببٍىس ئبپتۇبۇضتىٓ. چۈغتي

 :وۆتۈرۈپ وەتتي وېٍىپ ئۇٔي لۇچبلالپ
 .بوٌذۇَ بەن خوظ. ھە ٔىُ بوٌطب ضبلىَىپطەْ ئۇوبَ -             

 :بۇٌۇپ لبٌذى ۋە ئببٍىس ئەتراپتىىىٍەرٔىڭ ئۆزٌىرىگە لبراۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىپ خىجىً
ئەتراپتىىىٍەر . وۆتۈرگىذەن ِەْ وىچىه ببال بوٌّىطبَ. ۋاً ئبوب بوٌذى -               

 .لبراپ وەتتي
. ضەْ ِەْ ئۈچۈْ وىچىه ببال بىٍەْ ئوخػبظ. وبرىىُ لبرىطب لبرىّبِذۇ ٔىّە -             

  ٍەرگە لوٍذى ئەورەَ غۇٔذاق دىگەچ ئببٍىسٔي
ئببٍىسٔىغب تەپطٍي  ئۇ غۇٔذاق دەپ. ِبڭب لبرىغىٕىە ضىٕي ٍبخػىراق وۈرەً -           

 لبراغمب ببغٍىذى
بۇ . ئۈزەڭّۇ بۆٌەوچىال روھٍۇق بۇٌۇپ وىتىپطەْ پۇتۇڭال ئوغىٍىپ لبٌّبضتىٓ -            

 .ئۇوبَ ھبٌىتىڭىٕي وۈرۈپ بەن خۇظ بوٌذۇَ
. ِبۋۇٔي وۆتۈرۈڭ لۇچبغىٍىػىپ، ٍىغٍىػىپ بوٌذۇڭالرِۇ؟ ئۇٔذاق بوٌطب ئېٍىگە -          

دەپ چبچبق  ئبپتۇبۇضتىٓ ئەِذى چۈغىەْ ٔۇرٔىطب ئۇالرٔىڭ لېػىغب وەٌگەچ غۇٔذاق
 لىٍذى ۋە لۇٌىذىىي ٔەرضىٍەرٔي ئەورەِگە تەڭٍىذى

دېىذى ئەورەَ ٔۇرٔىطبغب لبراپ چبلچبق . ئەوىطىچە ئۇرۇلالپ لبپٍىغۇ ئۆزٌىرى -            
 ئبً وۆرِىگۀگە غۇٔذاق ئۇرۇلالپ وەتىەْ ببرِۇ؟ ِېٕي بىر. لىٍغبچ

ضىسِۇ دوختۇرخبٔىذا بىر ئبً تۇرۇپ بېمىڭە لبٔذاق  .ۋاً ٔېرى بېرىگە-           
ئۈزىڭسىچۇ؟ ئەپتىڭىسگە لبراڭە دېىذى جۈدەپ لبٌغبْ ئەورەِگە  ِىٕي لۇٍۇپ. بۇٌذىىۀطىس

غۇ تبِبلٕي خبٌىغذأذا ٍەپ خبٌىغبٔذا ٍىّەً ئوٌتۇرغبْ  لبرىغبٔذا ٍۀە. لبراپ
 .ئوخػبٍطىس
تبِبق ئېتىپ بىردىغبْ خۇتۇْ ٍوق، ضىرتٕىڭ تبِىمي ٍب . ئبِبي ٍوق ئەِذى -         
 .دېىذى ئەورەَ  وۈٌۈپ تۇرۇپ تېتىّىغبْ

 .بىرٔي توضتي ئۇالر غۇٔذاق دىَىػىەچ ضىرتىمب چىمتي ۋە تبوطىذىٓ



 
      
 
      

 
 خبتىّە                                                     

 
خبٌىٕۇر ئۇٔىڭ . ِبڭذى وەچ ضبئەت ئبٌتىٍەرگە ٍېمىٓ ئببٍىس دەرٍب بۇٍىغب لبراپ          

دەرٍب بۇٍىذا ئۈزىٕي  بۈگۈْ لبٍتىپ وېٍذىغبٍٔىمىٕي بىٍّىطىّۇ بىراق ئۇ خبٌىٕۇرٔي
ضەي جىذدىٍَىػىىىە  ئۇ دەرٍب بۇٍىغب ٍېمىٕالغمبٔطىرى. ضبلالۋاتمبٔذەن ھېص لىالتتي

ئۇ جبٍىذا بىردەَ  .ٍۈرىىىٕىڭ ضۇلۇغىّۇ ببررغبٔطىرى تىسٌىػىپ وېتۋاتبتتي. ببغٍىذى
ِەغرۇر لەدەٍِەر بىٍەْ  تۇرۋېٍىپ جىذدىٍَىىٕي  پەضەٍتىىۀذىٓ وىَىٓ چوڭ بىر تىٕىۋېتىپ

 .ٍۈرۈپ وەتتي
بۈگۈْ ٔىّىػمىٓ  دەرٍب بۇٍىذا . بۇٍىغب وەٌگەْ ئىذى خبٌىٕۇر   دەرۋەلە بۈگۈّٔۇ دەرٍب       

خبٌىٕىۇر  ضوِىىطىذىٓ بىر وىتبپٕي ئېٍىپ . لبرىغبٔذا ئبز ئىذى ئبدٍِەر ئبدەتىىي وۈٍٔەرگە
ئۇ وىتبپٕي ٍېٕىذىىي . بۇٌۇپراق  ٔېّىٕىذۇر ئەضىە ئبٌغبٔذەن توختبپ لبٌذى ئولۇِبلچي
لۇٍۇپ لۇٍۇپ ضوِىىطىذىٓ تېٍفۇٕٔي ئېٍىپ ئببٍىسٔىڭ تۆٔۈگۈْ ٔۇرٔىطب  ئۇرۇٔذۇلمب

ضۈرەتتىىي . ئۇ ضۈرەتىە ئۇزالتىٓ ئۇزاق لبراپ ئوٌتۇردى.ضۆرىتٕي ئبٌذى ئەۋەتىپ بەرگەْ
. تۇٔجي لېتىُ ھەَ ئەڭ ئبخىرلي لېتىُ  وۆرگەْ ئببٍىسغب زادىال ئوخػىّبٍتي ئببٍىس ئۇ
 ِۇھىّي بۇرۇٔمي.ئببٍىس  ئبدەتتىىي ٔۇرِبي ئبدەٍِەردەن تېّەْ،ضبغالَ وۈرۈٔەتتي ھبزىرلي

،تۇرِۇغمب  ئببٍىسٔىڭ  غەَ،ضۇٌغۇٍٔۇق چىمىپ تۇرغبْ بىر جۈپ وۆزٌىرىٕىڭ ئورٔىغب ھبٍبتمب
ئبٌغبْ  ۋە وەٌگۈضىگە بوٌغبْ ئىػۀىچ ٔۇرى چبلٕبپ تۇرغبْ تۇرغبْ بىر جۈپ وۆز

تەرەپىە  خبٌىٕۇر تىٍفۇٔىغب لبراپ ئوٌتۇرۇپ خۇددى بىرى لبرا دىگۀذەن  ٍبْ.   ئىذى
دەضٍەپ بەن  خبٌىٕىۇر. لبرىذى، ٍىرالتىٓ بىراۋ ئۇٔىڭغب  لبراپ وېٍۋاتمبٔذەن لىالتتي

چۈچۈپ  ٍۀە غۇ ئبدەَ  ئىرەڭػىپ وەتّەً  لبٍتىذىٓ  تىٍفۇٔىغب لبرىذىَۇ ٍۀە تۇٍۇلطىس
. ئەِەش ئببٍىس ئىذى ٍىرالتىٓ وېٍۋاتمىٕي ببغمب بىرى.  وېٍۋاتمبْ تەرەپىە لبرىذى

خبٌىٕۇر وۆزٌىرىگە  ئببٍىسٔىڭ  بۈگۈْ وېٍذىغبٍٔىمىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈپ ببلّىغبْ
بىٍەْ بوٌغبچمب  بۈگۈْ ئببٍىس تۆٔۈگۈْ ضۈرەتىە چۈغىەْ وىَىُ.   ئىػۀّەً لبٌذى

ببرغبٔطىرى ٍېمىٕالپ  خبٌىٕۇر. خبٌىٕىۇرٔىڭ دەضٍەپ تۇٔىغىٕىّۇ دەي غۇ  وىَىُ بوٌذى
ئببٍىسِۇ ٍىرالتىٕال .وەتتي وېٍۋاتمبْ ئببٍىسٔي لبراپ ئىختىَبرضىسال ئورٔىذىٓ تۇرۇپ

لەٌبىگە ھېص لىٍىپ بوٌّبٍذىغبْ  خبٌىٕۇرٔي وۆرگەْ بۇٌۇپ    خبٌىٕۇرغب ٍېمىٕالغمبٔطىرى
ئۇ خبٌىٕۇرغب ٔەچچە لەدەِال . ببغٍىذى بىر خىً ھبٍبجبْ ئىٍىىذە ئىٍٍىك ضىىسىُ تبرلىىػمب

خبٌىٕۇرٔىڭ ئۈزىٕي ٍبخػي . تىىىٍذى لبٌغبٔذا ئورٔىذا توختبپ  ئۇٔىڭ وۆزٌىرىگە
ھەَ ئۈزىگە بوٌغبْ ئىػۀچىطىّۇ  وۈردىغبٍٔىمىغب ئبٌٍىبۇرۇْ ئىػۀچ لىٍىپ بوٌغبْ ،

. وېٍىپ  خبٌىٕۇرٔىڭ وۆزٌىرىگە تىىىٍذى تىىٍۀگەْ ئببٍىس تۇٔجي لېتىُ جۈرئەتىە



وەِذىٓ وەَ ھېص لىٍغبْ وۈٌۈِطىرەغٕي  خبٌىٕۇر  ئببٍىسٔىڭ چىراٍىذىٓ  بۇرۇْ ٔبھبٍتي
ئۇ ئببٍىسٔىڭ . ئۇٔىڭ  لەٌبٕي ھېص لىٍذى وۆردى، ئۇٔىڭ  ئۈزىگە ئوتٍۇق لبراغٍىرىذىٓ

جبۋاپمب  تبپمبٔذەن بۇٌۇپ ئببٍىسغب لبراپ ئىٍٍىك  وۆزٌىرىذىٓ ئۆزى ئىسدىگەْ
بىرىگە تىىىٍگەْ -ئىىىىطىٕىڭ ئېغىسٌىرى ضۆزٌىّىطىّۇ  بىر غۇ تبپتب  بۇ.  وۈٌۈِطىردى
وۈٍۋاتمبْ ٍۈرەوٍىرى ضۆزٌىّەوتە، لەٌىپ تىۋىػٍىرىٕي لبرغي  بىرى ئۈچۈْ-وۆزٌىرى،بىر

 بىرىگە-ئبضتب بىر-ئىىىي ٍبظ ئبضتب.  ئىذى تەرەپىە ببٍبْ لىٍّبلتب
 ئببٍىس  خبٌىٕىۇرٔىڭ  خبٌىٕىۇرٔىڭ ھبٍبجبْ  ھەَ لىسٌىك ٔۇِۇضىتىٓ تىترەپ.ٍېمىٕالغتي

 ٍىگىتٕىڭ لۇٌىذىٓ چىممبْ.  تۇرغبْ لوٌٍىرىٕي تۇتۇپ ئىططىك ئبٌمبٍٔىرى ئىچىگە  ئبٌذى
 ھبرارەت ئۇدۇي بېرىپ لىسٔىڭ ٍۈرەن بېغىػىغب تېگىپ  ئۇٔىڭ ئەوطي  خىجىً بۇٌۇ تۇرغبْ

   .لىسٔىڭ  بىرجۈپ ِەڭسىٕي ئبٔبردەن لىسارتتي
ضبٍبھىتىٕي ئبخىرالغتۇرۇپ ئەتراپمب بۈگۈٔىي ئەڭ ئبخىرلي  لىسغۇچ         لۇٍبظ  بىر وۈٍٔۈن 

ئۇ خۇددى  بۇ . ئبضتب پبتّبلتب ئىذى-ٔۇرٌىرىٕي  چبچمبچ تبغ وەٍٕىگە ئبضتب وەچىي غەپەق
بەختىذىٓ خۇغبي بوٌغبٔذەن ٔۇرٌىرىٕي وۈچەپ چېچىپ  پۈتۈْ جبھبٕٔي  ئىىىىىطٕىڭ

 .چۆِذۈرِەوتە ئىذى لىسىً غەپەق ٔۇرىغب
 
 

 
  

 


