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 رۇتاب رۈمۆت نىچ

 

 ىككىئ ڭىنھاشىداپ ۇئ .نهكىنهكتۆئ ھاشىداپ رىب ڭوچ ادىمىلقىئ ىلىئ ادناماز ىكمىدهق  

 ۇئ .نهكىئ مارائىب ىلڭۆك ڭىنۇئ اڭۇش ،نهكىنهگىمرۆك ىزۈي تنهزرهپ اممهئ ۇمىسلوب ىنۇتوخ

 .نهكىدىرۆك ىشخاي ىنشىلىق اشامات پىقىچ اغراكىش مىئاد رهھ هدىتىسقهم شىسېب ىنىقىلىپاخ

 ھاشىداپ ناغىلڭائ ىنۇب .ۇتپۇلوب رادلىماھ ىنۇتوخ كىچىك ڭىنھاشىداپ ،پۈتۆئ راليائ ،رهلنۈك

 .ۇتپىتېك پۇلوب قارمائ ۇمىخېت اغراكىش

 

 لۇغوئ رىب ىنۇتوخ كىچىك ،هدنهكتهك پىقىچ اغراكىش نهلىب ىرىلرىزهۋ ھاشىداپ ىنۈك رىب  

 اغىنروئ ،پىتېۋىلشات هگلۆك ىنىلاب ،پىلىق قىلرات ىچىئ ىنۇتوخ ڭوچ ڭىنھاشىداپ قارىب .ۇتپۇغۇت

 .ۇتپۇيوق پىلىكهئ ىنىكۈچۈك ڭىنتىئ

 

 كىچىك ،مىھاشىداپ ىئ - :پىقىچ اغىدلائ ىنۇتوخ ڭوچ هدنهگلهك پىنېي نىدراكىش ھاشىداپ  

 ىنىنۇتوخ كىچىك ھاشىداپ ناغلوب پهزهغ رهد .ۇتپىلىق رهۋهخ پهد - ،ىدغۇت كۈچۈك ىرىلنۇتوخ

 .ۇتپۇلوب ىچكهمرۈتلۆئ

 

 تهۋۆن ۇب .مهلائ ىھاشىداپ ،هلىسىمرۈتلۆئ - :نهلىب كىلرهگىليىھ ىنۇتوخ ڭوچ ادغاچ ۇش  

 كىچىك ھاشىداپ نهلىب ڭىنۇش .ۇتپۇلوب ناغرۇۋلاي پهد - ،يالاۋىلىت ىنىنېق قۇشوق رىب نهم

 .ۇتپۇرۇدلاق نامائ اغمىتېق رىب ىنىنۇتوخ

 

 .ۇتپۇلوب رادلىماھ هنهي ىنۇتوخ كىچىك ڭىنھاشىداپ .ۇتپۈتۆئ تقاۋ هچناق رىب هنهي نىدىرائ  

 زىق ىنۇتوخ كىچىك مىتېق ۇب ،نهكىنهكتهك پىقىچ اغراكىش هچىيوب ىتىدائ ىقنۇرۇب هنهي ھاشىداپ

 .ۇتپۇيوق پىلىكهئ ىنىسىلاب كۈشۈم اغىنروئ ،پىتېۋىلشات هگلۆك ۇمىنۇب ىنۇتوخ ڭوچ .ۇتپۇغۇت

 ىنىسىلاب كۈشۈم اغىدلائ ڭىنھاشىداپ ىنۇتوخ ڭوچ ،هدنهگلهك پىتياق نىدراكىش ھاشىداپ

 هدىچىئ ترۇي ،ىدغۇت كۈشۈم ىرىلنۇتوخ كىچىك مىتېق ۇب ،مهلائ ىھاشىداپ ىئ - :پىقىچ پۈرۈتۆك
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 اغىشېب ىنىدروئ پالغىي نىدناغلاي پهد ،قىلىچاۋسهر نهگېد همېن ۇب ،ىتتهۋىلىق رهي ىنزىمىزۈي

 ىنپهگ ىدمهئ.ۇتپۇريۇب ىنشىرېب ازاج رىغېئ اغىنۇتوخ كىچىك ھاشىداپ ناغنالقىچچائ .ۇتپىيىك

 قىيېئ رىب ىنرالىلاب ىقىلېھ نهكتهۋىلشات هگلۆك ىنۇتوخ ڭوچ :ىليالڭائ نىدىلاۋھهئ ڭىنرالىلاب

 هدنهگلهك هگىلقهئ .ۇتپوب ڭوچ پۈسۆئ رالىلاب .ۇتپىقېب پىتېك پىلېئ اغلاگڭاج ،پىقىچائ نىدۇس

 .ۇتپوب الۇسمۇتخهم ىتېئ ڭىنزىق ،رۈمۆت نىچ ىتېئ ڭىنلۇغوئ .ۇتپاۋۇشۇيوق تائ هگىرىب - رىب رالۇئ

 هچنىيېك .ۇتپۈسۆئ پۇلوب قىليارىچ كهب مهھ كۈلچۈك ،مالغاس ادىساۋاھ پاس ڭىنارھهس رالىلاب ۇب

 نىچ .ۇتپالشاب اقشاشاي هديۆئ ۇش ،پاساي يۆئ هگىتېچ رىب ڭىنلاگڭاج ،پىلىريائ نىتقىيېئ رالۇئ

 ناغىدىتۇت ىنرالراۋىناج - ناج كۈلرۈت ،هكچهگنهگۆئ ىنشىلىق ۋوئ الىدىغېچ كىچىك رۇتاب رۈمۆت

 .نهكىديالۋوئ ۋوئ نۈك هتتهي ادناققىچ اغۋوئ مىتېق رهھ ۇئ .ۇتپىنىليائ هكتىگىي رۇتاب پىياجائ

 ىكۈچۈك پاك - پاك ،نىدىتسائ ىتېئ قامىغرائ ،نىدىلوق ىتۈكرۈب رۇغلائ ،نىدىلېب ىچىلىق نارسىم

 .نهكىدياملىريائ نىدىنېي

 

 اغالۇسمۇتخهم ىسىلڭىس پىتېۋىتېك پىقىچ اغۋوئ رۇتاب رۈمۆت نىچ هدىرىب ڭىنرهلنۈك  

 ىنتوئ ،امقىچ هگىزگۆئ ،هچۈگلهك پىتياق نىدۋوئ نهم ،الۇسمۇتخهم مىلڭىس - :ۇتپهد قادنۇم

 نۈتۈت اسلاق پۈچۆئ توئ ،همېد ›شهپ‹ ىنكۈشۈم ،همېد ›خات‹ ىنۇخوت ،همرۈچۆك ىنۇس ،همرۈچۆئ

 .املاق پىتېك پاروس توئ اققاي ناققىچ

 

 ،پىنىم اغىتېئ قامىغرائ ،پىسېئ ىنىچىلىق نارسىم رۇتاب رۈمۆت نىچ نىيېك نىدرهلپهگ ۇش  

 نىدىرائ .ۇتپىڭېم اغۋوئ پۇرۇدنوق اغىلوق ىنىتۈكرۈب رۇغلائ ،پۈرۈتشهگهئ ىنىكۈچۈك پاك - پاك

 ىنىشېب پىقىچ هگىزگۆئ ،پىكىرېز اتقۇلزۇغلاي الۇسمۇتخهم ،نىيېك نىدنهكتۆئ نۈك ىككىئ رىب

 ،پالۋايىم كۈشۈم .ۇتپىقىچ هگىزگۆئ پىشىگهئ اغڭىنۇئ ۇمىسۇخوت نهلىب كۈشۈم .ۇتپۇرۇتلوئ پارات

 ،›شهپ‹ ىنىكۈشۈم الۇسمۇتخهم .ۇتپۇرۇشۇپ ىنىچىئ ڭىنالۇسمۇتخهم پالقاقاق ىسۇخوت

 كۈشۈم .ۇتپىرىك هگيۆئ پۈشۈچ نىدىزگۆئ ىسۇخوت نهلىب ىكۈشۈم .ۇتپالغوق پهد›خات‹ىنىسۇخوت

 ىتوئ ڭىنقاچوئ نهلىب ڭىنۇش ،ۇتپالتات ىنلۈك ۇخوت .ۇتپىتېۋۈرۆئ ىننۈگۆچ پىلېك اغىنېي قاچوئ

 هنهي پۇرۇغياق ىتىياھان ،ۇتپۈرۆك ىنىقىلناغلاق پۈچۆئ ڭىنتوئ پىرىك هگيۆئ الۇسمۇتخهم .ۇتپۈچۆئ
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 ىزاۋائ ڭىنتىئ هدىپىرهت ڭوئ ،اسرۇتلوئ پالغىي پهد ››؟نهمرالىق قادناق ىدمهئ‹‹ :پىقىچ هگىزگۆئ

 همېن‹‹:ۇتپۈشۈچ اغىسۇغياق شىپېت توئ الۇسمۇتخهم .ۇتپۈنۈرۆك نۈتۈت هدىپىرهت لوس .ۇتپىنىلڭائ

 نىدناغڭام نۇزۇئ .ۇتپىڭېم پاراق هكپهرهت ناققىچ سىئ پهد ››يهرۆك نىدمهناشېپ ،نۇسلوب اسلوب

 يۆئ ،اسلوب كهدۇغىراق .ۇتپهك پىتېي هگيۆئ مات ىكسهئ رىب ناقتاۋىقىچ سىئ نىدىسىروم نىيېك

 .ۇتپىرىك اغىشېق ڭىنۇئ پهد ››مالاسسهئ‹‹ الۇسمۇتخهم .كهدۇغرۇتلوئ ياموم ىرېق رىب هدىچىئ

 رىب ىنىممهھ الۇسمۇتخهم .ۇتپاروس ىنىكىلنهگلهك نۈچۈئ همېن ڭىنۇئ ،ىنىكىلمىك نىدڭىنۇئ ياموم

 ۇتپىرېب پىلېس قىرېت نهلىب لۈك اغىلوق ىككىئ ڭىنالۇسمۇتخهم ياموم .ۇتپىرېب پىتيېئ پهلرىب -

 نىدنائ .ۇتپۇيوق پىتىلشىچ اغىزغائ پىجناس اقچاغاي ىنۇئ پۇرۇتشاتۇت ىنكهزېت لات رىب هۋ

 ،نىغراب پىچېچ هچۇغراب هگڭۈيۆئ ىنقىرېت نهلىب لۈك ىكىدڭۇلوق ىككىئ - :اغالۇسمۇسخهم

 ڭىنياموم نىيېك نىدڭىنۇش .ۇتپىلىق ىنىنىگېد ڭىنياموم الۇسمۇتخهم .ۇتپهد - ،نىغىمىراق اغڭاقرائ

 هدىلسهئ ياموم ۇئ .ۇتپاق پۇلوب هگلهب پۈنۈئ رالقىرېت ىقىلېھ هچىگىيۆئ ڭىنالۇسمۇتخهم نىدىيۆئ

 .ۇتپهملىب ىنۇئ الۇسمۇتخهم .نهكىئ زۇۋاملاي قىلشاب هتتهي

 

 .ۇتپالشاب اقشۇرۇشىپ شۆگ نازاق رىب ،پىقېي توئ ۇررهد پىلېك پىلېئ ىنتوئ الۇسمۇتخهم  

 :پىلېك هككىشىئ ياموم زۇۋاملاي قىلشاب هتتهي ىقىلېھ نهلىب ىشىشۈچ ۇغڭاراق ،پۇرۇتلوئ نۈك

 رۇغلائ ؟ۇمراب اتقۇزوق ىچىلىق نارسىم ؟ۇمراب ادلىغېئ ىتېئ قامىغرائ ؟ۇمراب هديۆئ رۇتاب رۈمۆت نىچ

 .ۇتپاروس پهد ؟ۇمراب هتكىشىئ ىكۈچۈك پاك - پاك ؟ۇمراب ادىنروئ ىتۈكرۈب

 

 هديۆئ رۇتاب رۈمۆت نىچ :پۇرۇت يامقىچ نىديۆئ ،پالڭائ ىنىزاۋائ ڭىنياموم الۇسمۇتخهم  

 ادىنروئ ىتۈكرۈب رۇغلائ ،رۇتقوي اتقۇزۇق ىچىلىق نارسىم ،رۇتقوي ادلىغېئ ىتېئ قامىغرائ ،رۇتقوي

 هتتهي ياموم نىيېك نىدنۇش.ۇتپىرېب باۋاج پهد ،رۇتقوي هتكىشىئ ىكۈچۈك پاك - پاك ،رۇتقوي

 نىدنائ ،ۇتپهي ىنىسىممهھ ڭىنشۆگ ىكىدنازاق لاۋۋائ ،پىرىك هگيۆئ هدىتىرۈس زۇۋاملاي قىلشاب

 رهتېك .ۇتپاروش ىنىنېق پىشېت ىنىنىپات ،پۇيوق پىسېئ اقسۇروت نىدىچېچ نۇزۇئ ڭىنالۇسمۇتخهم

 ناغىدىتيېئ رهگهئ ،امتيېئ هگمىكچېھ ىنمىكىلنهگلهك هگرهي ۇب ڭىنېم - :اغالۇسمۇتخهم ادىغېچ
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 همېنچېھ نىدىنىققروق الۇسمۇتخهم .ۇتپىلىق ازوپوپ پهد - ،نهسياملالۇتۇق ىداز نىدڭىنېم ،ڭاسلوب

 .ۇتپۈتۈك نهلىب ىزۆك تۆت ىنىشىلېك ڭىنرۈمۆت نىچ ىسىكائ .ۇتپهملهيېد

 

 راب هديۆئ ،ۇتپهك هنهي ياموم زۇۋاملاي ىقىلېھ ،نهلىب ىشۇلوب چهك نۈك ،ىسىتهئ  

 هچچهن رىب لاۋھهئ ۇب .ۇتپاروش ىنىنېق ڭىنالۇسمۇتخهم كهدىكىرىگلىئ ،پۇلوب پهي ىنرهلىسرهن

 هگنۈك - نىدنۈك الۇسمۇتخهم كهدلۈگ ىنسۆھ ،كهدرانائ ىزڭهم .ۇتپىشىلماۋاد ادلىخ ۇش نۈك

 پىتياق نىدۋوئ رۇتاب رۈمۆت نىچ ىنۈك ىچنىتتهي.ۇتپىتېك پىيىغراس كهدڭهرىپهز ،پىنىلزىسرۇدغام

 ىسىلڭىس ىكنۈچ .ۇتپۇلوت نامۇگ هگىلڭۆك .ۇتپۇلوب ناريهھ نهلىب شۈرۆك ىنىسىلڭىس پىلېك

 .نهكىنهكتهك پىيىغراس كهدمهدائ ناغلوب لهسېك لىي رىب الۇسمۇتخهم

 

 نىدڭىلاھ ،پىيىغراس ،پالقۇروئ هچنۇش هدىچىئ ڭىننۈك هتتهي ،الۇسمۇتخهم يهھ-          

 .رۇتاب رۈمۆت نىچ ۇتپاروس پهد - ؟ىتتهي رازائ اڭاس نىدمىك ؟ڭۇدلوب همېن ،نهسپىتېك

 

 پهلرىب - رىب ىنىرىلنهكتهئ - ناغلىق ڭىنياموم زۇۋاملاي ،پۇرۇت پالغىي الۇسمۇتخهم  

 ۇش نهم رهگهئ‹‹ :پىنىلپهزهغ ىتىياھان رۇتاب رۈمۆت نىچ ناغىلڭائ ىنۇب .ۇتپىلىق ناياب اغىسىكائ

 هۋ ۇتپىچىئ مهسهق پهد ››يهتېك ياملوب رۇتاب رۈمۆت نىچ ،مهسىمرۈتلۆئ ىنزۇۋاملاي قىلشاب هتتهي

 ڭىنكىشىئ نهم .نۇسىملىب ىشىك چېھ ىنمىنىگلهك ڭىنېم ،مىلڭىس يهھ - :پاراق اغالۇسمۇتخهم

 كهدىكىدنۈك ،اسىروس ىنېم پىلېك زۇۋاملاي رهگهئ .نهمىتاي پۈكۆم پالوك اروئ هگىنيهك

 - :پاراق هگىكۈچۈك هۋ هگىتۈكرۈب ،اغىتېئ نىدنائ .ۇتپهد - ،نىگرهب باۋاج پهد ››ىدىملهك‹‹

 ىنۇئ پىلىق لامائ رىب ،رالڭامراقىچ نۈئ ،هسلهك ياموم زۇۋاملاي رهگهئ ،مىرىلراۋناج راداپاۋ ،يهھ

 ،پىلىق قادنۇش .نهكىدىقۇئ ىنىپېگ ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ رالراۋناج ۇب .ۇتپهد - ،ىليهرۈشۈچ اغلوق

 ىنىچىلىق نارسىم ،پىيىك اغلۇبود اغىشېب ،پىڭېت ىنتۇۋاس تاق هتتهي هگىسىديهم رۇتاب رۈمۆت نىچ

 ادىدلائ ڭىنكىشىئ ،پىلېك ياموم زۇۋاملاي نىيېك نىدمهك رىب .ۇتپىتېي پۈنۈكۆم ادىروئ پۇتۇت

 رۇتاب رۈمۆت نىچ نۈگۈب‹‹ :ۇئ .ۇتپىتېك پۈنۈكرۈش ىنىدهب ،پهدلۈپۈد ىكىرۈي ڭىنۇئ .ۇتپاتخوت
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 هكشىتېك پىتياق ىسپهن نىكېل ،ۇتپىنېي پهد ››ساملوب مهسىمتهك پىتياق ،ۇدياشخوئ هگنهگلهك

 .ۇتپاميوق

 

 نهگلهك رهگهئ .يهرۆك پاروس رىب ىنىكىلنهگىملهك - نهگلهك ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ‹‹:ياموم  

 نىقېي هككىشىئ ،پاليوئ پهد ››مىتخهب ڭىنېم اتتىقاۋ ۇئ اسلوب نهگىملهك ،يهتېك پىتياق اسلوب

 اتقۇزوق ىچىلىق نارسىم ؟ۇمراب ادلىغېئ ىتېئ قامىغرائ ؟ۇمراب هديۆئ رۇتاب رۈمۆت نىچ :پىلېك

 .ۇتپاروس پهد ؟ۇمراب هتكىشىئ ىكۈچۈك پاك - پاك ؟ۇمراب ادىنروئ ىتۈكرۈب رۇغلائ ؟ۇمراب

 

 ىچىلىق نارسىم ،رۇتقوي ادلىغېئ ىتېئ قامىغرائ ،رۇتقوي هدىيۆئ رۇتاب رۈمۆت نىچ :الۇسمۇتخهم  

 باۋاج پهد ،رۇتقوي هتكىشىئ ىكىچۈك پاك-پاك ،رۇتقوي ادىنروئ ىتۈكرۈب رۇغلائ ،رۇتقوي اتقۇزوق

 اۋاھ ،پىرىقىچ ىنرالاداس كۈلرۈت نىدىرىب رهھ ڭىنىشېب هتتهي ،پاتخوت ىكىرۈي ڭىنياموم.ۇتپىرېب

 ڭاكائ !الۇسمۇتخهم يهھ - :يهمرىك هگيۆئ ىكىرىكچىئ نىكېل .ۇتپهك پىرىك كهدنهگىلرۈدلۈگ

 الۇسمۇتخهم .ۇتپهد - ،ۇغراب ىقىرۇپ ڭىنمهدائ هدڭۈيۆئ ،ۇدياشخوئ نهگلهك رۇتاب رۈمۆت نىچ

 نارسىم ،ادلىغېئ ىتېئ قامىغرائ اسلوب نهگلهك رهگهئ .ىدىملهك ىخېت ماكائ - :نهلىب كىلنىكمهت

 .ۇتپهد - ،ىدىمساملوب هتكىشىئ ىكۈچۈك پاك - پاك ،ادىنروئ ىتۈكرۈب رۇغلائ ،اتقۇزوق ىچىلىق

 

 پىلېك ىقىرۇپ مهدائ ،ۇدياشخوئ هگنهگلهك قىنېئ رۇتاب رۈمۆت نىچ ،نهسىتيېئ ناغلاي نهس-       

 .ياموم زۇۋاملاي ۇتپهد - ،ۇدياشخوئ ناغلاۋۇنۇرۇشوي ۇئ ،ۇدىرۇت

 

 ىقىرۇپ ڭىنۇش ،مىدىنهككۆت هگيۆئ ىنىيۈس ،پۇيۇي ىنىلىبمات ،كهنيۆك ڭىنماكائ نۈگۈب -       

 .ۇتپىرىك هگيۆئ ىكىرىكچىئ ياموم زۇۋاملاي پالڭائ ىنزۆس ۇب .الۇسمۇتخهم ۇتپهد - ،كهرېك اسلوب

 پهد ياروش ىنىنېق ،الىدمهئ ،پىسېئ اقسۇرۇت نىدىچېچ نۇزۇئ ىنالۇسمۇتخهم ،هچىيوب ىتىدائ

 ڭىنياموم زۇۋاملاي ،نهكىئ ناقپاچ رىب نهلىب ىچىلىق نارسىم ،پىقىچ رۇتاب رۈمۆت نىچ اغىشۇرۇت

 .ۇتپۈشۈچ پۈلۈزۈئ ىشېب رىب
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 ،ڭىدلائ ۇغىنمىشېب رىب - :پاراق اغرۇتاب رۈمۆت نىچ ،هد - ۇتپهد ›ھائ‹ ياموم زۇۋاملاي  

 .ۇتپىشىرىك اقشىشىلېئ نهلىب ىرھهق پهد - !؟نهسىرېب باۋاج قادناق اغمىشېب هتلائ ناغلاق

 پىپېچ ىنىشېب رىب هنهي ڭىنزۇۋاملاي رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپىشىلماۋاد زۈدنۈك - هچېك رىب شىشىلېئ

 اغرۇتاب رۈمۆت نىچ ،ياملاپات ىنىسىجالىئ ڭىنشىقىچ پىچېق نىديۆئ ياموم زۇۋاملاي .ۇتپۈرۈشۈچ

 ڭىنياموم زۇۋاملاي مىتېق ۇب رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپىشىلېئ زۈدنۈك - هچېك رىب هنهي ،ۇتپىلىسېئ هنهي

 نهلىب پهزهغ ۇمىخېت زۇۋاملاي ناغلىريائ نىدىشېب چۈئ .ۇتپۈرۈشۈچ پىپېچ ىنىشېب رىب هنهي

 - نىتقايۇئ ياموم زۇۋاملاي .ۇتپۈرۈشۈچ پۈزۈئ ىنىشېب رىب هنهي ڭىنۇئ رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپۇشۇتۇت

 زۇۋاملاي .ۇتپۈرۈشۈچ پىسېك ىنىشېب ىچنىشهب ڭىنۇئ رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپالشاب اقشىچېق اققايۇب

 الۇسمۇتخهم هسېد ياقىچ پىچېق نىتكىشىئ ،ۇتپۇلوب كهدىلايىپ ىرىلزۆك ،پىنىلزىسرۇدغام ياموم

 ۇمىنىشېب ىچنىتلائ ڭىنياموم زۇۋاملاي رۇتاب رۈمۆت نىچ ىرىخائ .ۇتپامراقىچ پىپېچ نهلىب چىلىق

 ،هد - ۇتپىنىليائ اغنۇيۇق نىتقىلزىسلامائ زۇۋاملاي.ۇتپاق ىشېب الرىب ڭىنزۇۋاملاي .ۇتپالشات پىپېچ

 پهد - !اتخوت پهخ !اتخوت پهخ ،الۇسمۇتخهم يهھ - :پىتېۋىتېك پىقىچ نىدىكۈلڭۈت ڭىنيۆئ

 .ۇتپىچېق رهدهب

 

 نىدىسىقرائ ڭىنياموم زۇۋاملاي ناغلاق ىشېب رىب پىنىم اغىتېئ قامىغرائ رۇتاب رۈمۆت نىچ  

 زۇۋاملاي رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپىتېۋۇيوق ىنىكۈچۈك پاك - پاك قىلقالغاب الۇسمۇتخهم .ۇتپالغوق

 هچۈگرىك چهك رالۇئ .ۇتپىلىسېئ اغرۇتاب رۈمۆت نىچ جالىئان ياموم زۇۋاملاي .ۇتپىشىتېي اغياموم

 ڭىنياموم زۇۋاملاي ،پىلېك پىتېي ىكۈچۈك پاك - پاك ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ هچىغڭائ .ۇتپىشىلېئ

 - پاك .ۇتپىلىقىي پىىنىلزىسلاھ ياموم زۇۋاملاي نىيېك نىدزائ رىب .ۇتپىترات پهلشىچ نىدىكىچلاقاپ

 ،پىسېك ىنىشېب ىچنىتتهي ڭىنياموم زۇۋاملاي رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپۈرۈتلۆئ پالات ىنۇئ كۇچۇك پاك

 .ۇتپۈتۆئ ماروخ - لاھشۇخ تقاۋ هچچهن رىب هنهي رالۇئ ،پىلىق قادنۇش.ۇتپىتياق لاھشۇخ هگيۆئ

 ،كۈلزۈي يائ ۇئ .ۇتپهك هگىتىلاھ ىقلاۋائ ،پىنىلڭوئ اتسائ - اتسائ ىيورىگڭهر ڭىنالۇسمۇتخهم

 ،ىكۇتپوب لهزۈگ رىب نهدهب كۇزان ،قىلشاق اراق ،قىلچاچ لۇبمۇس ،كۈلزۆس نىرېش ،كۈلزۆك رامۇخ

 نىچ ىنۈك رىب نىدرهلنۈك.نهكىدىلاق يهملىب ىنىشۇھ - ىلقهئ ىشىك قادناق رهھ نهگرۆك ىنۇئ

 هنهي نهم ،مىلڭىس يهھ - :اغالۇسمۇتخهم هۋ ۇتپۇلوب ىچقامقىچ اغۋوئ هنهي ،پىكىرېز رۇتاب رۈمۆت
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 - ،نىغىمىرات ىنڭىشېب پۇرۇتلوئ ادىيوب ۇس ،نىغىمقىچ اغالات نىديۆئ زىگرهھ نهس .نهمىقىچ اغۋوئ

 .ۇتپهد

 

 ڭىنىسىكائ الۇسمۇتخهم .ۇتپىتېك پىقىچ اغۋوئ پىشىلشوخ نهلىب ىسىلڭىس رۇتاب رۈمۆت نىچ  

 ىرېسنهكتۆئ رهلنۈك نىكېل .ۇتپامقىچ اغالات نىديۆئ هچىگنۈك هچچهن رىب پۇتۇت ادىداي ىنىتىھىسهن

 اغىشىقېئ ڭىنۇس كۈزۈس ادىيوب ڭىنقىرېئ ىكىدىدلائ كىشىئ ،پىقىچ اغالات تهۋىقائ .ۇتپىكىرېز

 اغۇس ىلېت هچچهن رىب نىدرىلچاچ لۇبمۇس ،نۇزۇئ ڭىنۇئ .ۇتپالشاب اقشارات ىنىچېچ پىقىزىق

 نهلىب ىرىلرهكۋهن خۇمزوئ ىلغوئ ڭىنىھاشىداپ ۇجناس پىرېب پىقېئ رالچاچ ۇب .ۇتپىتېك پۈشۈچ

 ۇب .ۇتپىقىچ پىنىلىئ رالچاچ ىقىلېھ اغىلوق ڭىنۇئ ،استاۋۇيۇي ىنىزۆك - شاب پىلېك اغىيوب لۆك

 .ۇتپۇرۇدلاق ناريهھ ىنىدازھاش ىقۇللۇبمۇس هۋ نۇزۇئ ڭىنرالچاچ

 

 .ۇتپاروس پهد - ؟ىچېچ ڭىنمىك ؟چاچ نۇزۇئ نهگېد همېن ۇب - :نىدىرىلرهكۋهن خۇمزوئ  

 .ۇدياشخوئ اغىچېچ ڭىنالۇسمۇتخهم ىلىزۈگ ڭىنىمىلقىئ ىلىئ ۇب ،هدازھاش يهھ - :رهلرهكۋهن

 - ،قوي ىنىققىچ ىخېت رهئ ناغىدىلېك ڭهت اغڭىنۇئ ،راب ىىسكائ نهگېد رۇتاب رۈمۆت نىچ ڭىنۇئ

 .ۇتپىرېب باۋاج پهد

 

 .ۇتپۈشۈچ هگىسهۋ - سهۋ ،پۇلوب قىشائ اغڭىنۇئ الپۇرۇت يهمرۆك ىنالۇسمۇتخهم خۇمزوئ  

 ىنالۇسمۇتخهم ،پالپوت رهكشهل نۇغرۇن .ۇتپائ تهھىلسهم پىغىي ىنىرىلگهب ىكىدىتسائ لوق لاھرهد

 ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ نىيېك نىدرهلنۈك هچچهن رىب رالۇئ .ۇتپوب ناۋار اغلوي نۈچۈئ شىتياق پىلېئ

 .ۇتپاۋىشروق ىنپارتهئ پىلېك پىتېي هگىيۆئ

 

 يهھ - :ۇتپهد قادنۇم پىقىچ هگىزگۆئ ،پىتىسرۆك قىلىشراق اغرالۇب الۇسمۇتخهم  

 ىشىلېك ڭىنرهلرهكشهل هچنۇش اغزىق زىجائ رىب زۇغلاي !قىلزىستايۇئ نهگېد همېن ۇب ،رهلرهكشهل

 پۈرۆك ىنالۇسمۇتخهم خۇمزوئ!؟رهلىسىرېب باۋاج قادناق هسلهك رۈمۆت نىچ ماكائ !كىلدرهمان
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 اسىملوب ،لىق ڭاسلىق لۇبوق اڭام ىنڭۈزۆئ ،الۇسمۇتخهم يهھ - :ۇتپهد قادنۇم ،پۈيۆك كهتتوئ

 !نهمىلائ نهلىب قۇلروز ىنېس

 

 رۇتاب رۈمۆت نىچ ىسىكائ .ۇتپۈشۈچ هگرهي نهلىب پهزهغ پالڭائ ىنرهلپهگ ۇب الۇسمۇتخهم  

 هدرهيهق نهم ،نىكتهۋۇيوق ىنشۇق ۇب ،هسشۈچ نۈك اغڭىشېب اداۋان‹‹ ادىدلائ ڭىنشىتېك اغۋوئ

 .نهكىنهكتهك پۇيوق ىنىتۈكرۈب رۇغلائ ،پالىپات پهد ››ۇدىراب پۈزۈكتهي رهۋهخ هگرهي ۇش ،ماسلوب

 ىزۆئ .ۇتپىتېۋۇيۇق ىنشۇق پۈرۆك ىنرهلرهكشهل ناقتاۋىلېك پاشروق كهدىلۈمۈچ الۇسمۇتخهم

 .ۇتپىتىقوي ىنىرىلرهكشهل نۇغرۇن ڭىنرالۇئ .ۇتپۇشۇرۇئ نهلىب رالىچڭالۇب ،پىلېئ اغىلوق ىنچىلىق

 ىزۆئ رىب ،پىتىنيوئ ىنىچىلىق نارسىم ۇئ .ۇتپهك پىتېي پىپېت رهۋهخ رۇتاب رۈمۆت نىچ هچىغڭائ

 هگىشىلىرىت - رهلۆئ رهلرهكشهل نهگىملهلېك ڭهت .ۇتپىشىلېئ قىتتاق نهلىب رهكشهل ڭىم هچچهن

 .ۇتپالشاب اقشىچېق يامقاب

 

 ؟رهلىسماچاق هچنۇش نىدىشىك ىككىئ رهلىس - :هگىرىلرهكشهل ناقتاۋىتېك پىچېق خۇمزوئ  

 پالشاب ىزۆئ ىنىرىلرهكشهل نهكتهك پارىتىپ پهد - !رهلىسيهمرۆك قىلىشخاي نىدنهم رالڭاسچاق

 .ۇتپىچېئ شۇرۇئ هنهي

 

 - هزيهن .ۇتپىلىق مۇجۇھ القارىب نهلىب ىرىلناۋلاپ نوئ هچناق رىب اغرۇتاب رۈمۆت نىچ خۇمزوئ  

 ىككىئ رهھ ،قارىب .ۇتپانقاچ رالتوئ كهدناققاچ قامقاچ نىدىشۇلۇرۇئ هگىرىب - رىب ڭىنرالچىلىق

 اغماكائ‹‹ :ۇئ .ۇتپۈشۈچ هگىشىدنهئ پۈرۆك ىنلاھ ۇب الۇسمۇتخهم .ۇتپهملهڭېي ىنىرىب - رىب پهرهت

 اغىسىكائ ،پاليوئ پهد ››ىشخاي مىنىغلوب قوي ڭىنېم نىدىنىغلوب پىيېم ڭىنۇئ ،ىدىگىمتهي مىخهز

 نىدڭهج زىس اڭۇش .زىسمىھهر مهھ زىسقاناس - ناس رهلنهمشۈد ،اكائ مىنېج - :ۇتپهد قادنۇم

 !ڭىلېق نامائ زىس ،يهلۆئ نهم مهسلۆئ ،ڭىنېي
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 نىچ .املىق شىۋشهت نىدڭىنېم ،مىلڭىس - :پاراق اغالۇسمۇتخهم رۇتاب رۈمۆت نىچ ادغاچ ۇش  

 رهگىج - ناج نهس .ڭهت نهلىب مۈلۆئ شىگېئ شاب ادىدلائ نهمشۈد اڭام ،راب مىتېئ پهد رۈمۆت

 .ۇتپۇرۇتشالماۋاد ىنڭهج پهد - !نهميامناي نىدڭهج اڭۇش .نهمياملالىريائ نىدمىلڭىس

 

 ۇجناس نهگلىتهۋهئ هگمهدراي ،ادناغلاق زائ هكشهگۈت پۈلۆئ ىرىلرهكشهل ڭىنخۇمزوئ  

 ىنىرىلايقوئ ،پالچاڭىلاي ىنىرىلىزيهن - چىلىق رالۇئ .ۇتپهك پىتېي پىترات هرهن ىرىلرهكشهل

 ،پىلىب تهميىنهغ ىنتهسرۇپ خۇمزوئ .ۇتپىشىپېي كهدىغاق اراق اغرۇتاب رۈمۆت نىچ ،پهللهچ

 - رھهق رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپىچېق پىلېئ پالغاب مهكھهم ىنىلوق - تۇپ ،پىلېۋۇتۇت ىنالۇسمۇتخهم

 ادۇج نىدىنېت ىنىسىللاك ڭىنىچڭالۇب هممهھ پىشىلېئ زۈدنۈك - هچېك هتتهي ،پۇلوت هكپهزهغ

 ۇمىخېت رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپهمنۈرۆك هدرهي چېھ الۇسمۇتخهم اسلوب كهدۇغىراق نىيېك .ۇتپىلىق

 سىكېت ،پىزېك ىنرهللۆچ - ىتشهد پهلزىئ ىنالۇسمۇتخهم ،پىنىم اغىتېئ قامىغرائ ،پىنىلپهزهغ

 لاھشۇخ ىتىياھان ىنرۇتاب ۇب ناتساد ىقڭاد رهلىشىك .ۇتپهك هگىرېي نهگېد هپۆت كۆك ڭىنىغېت

 پۈرۈي پىلىق قىلىچىۋراچ .ۇتپاق پىشىلياج هگرهي ۇئ رۇتاب رۈمۆت نىچ نهلىب ڭىنۇش .ۇتپائ ىشراق

 ىلايىخ - يوئ نۈتۈپ .ۇتپهمنۈرۆك ىداز هگىزۆك ڭىنۇئ اينۇد - لام ۇب ۇمىتقادنۇش .ۇتپوب ياب الزېت

 نىچ ،پىلىق قادنۇش .ۇتپامۇرۇق نىتشاي زۈدنۈك - هچېك ىزۆك .ۇتپاق الىدالۇسمۇتخهم ىسىلڭىس

 .ۇتپاق پۇلوب ۇغىراق ىزۆك ىككىئ ڭىنۇئ رىخائ ،پۈرۈي پالغىي الوت رۇتاب رۈمۆت

 

 اغلوق ىنالۇسمۇتخهم لاماجبىھاس خۇمزوئ :ىليالڭائ نىدالۇسمۇتخهم ىنپهگ ىدمهئ  

 يىرۇبجهم ىنۇئ ،پۈزۈكتۆئ يوت زۈدنۈك - هچېك قىرىق ،پىرىپائ اغىسىدروئ نىيېك نىدنهگرۈشۈچ

 .ۇتپۇغۇت لۇغوئ ىككىئ نىدىچڭالۇب الۇسمۇتخهم پۈتۆئ راللىي هچچهن نىدىرائ .ۇتپائ اققۇلنۇتوخ

 نۇسىملوب القادناق ،پىلىق لايىخ ىنشۈرۆك ىنىسىكائ زۈدنۈك - هچېك هنهي ۇئ ۇمىتقادنۇش

 الۇسمۇتخهم هدىرىب ڭىنرهلنۈك.ۇتپهلزىئ ىنىسىراچ ڭىنشۇلۇتۇق نىدىلوق ڭىنرالىچڭالۇب

 ھاشىداپ .ۇتپاروس تهزاجىئ هكشىلېك پىلىق هليهس پىرېب اغىيوب ايرهد ،پىرىك اغىدلائ ڭىنھاشىداپ

 تهسخۇر ،پاليوئ پهد ››ىدلوب مار هگزىب اقچاغلوب قىلىلاب ىككىئ ىدمهئ ،هھ‹‹ :هدىلڭۆك زۆئ

 اقشاب نىدىزۆئ ڭىنھاشىداپ اغراپلۇت ۇئ ،پۇلوب ىراپلۇت رىب ڭىنىقىلھاشىداپ ۇجناس .ۇتپىلىق
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 مهھ كهزىنېك قىرىق ،پىنىم اغراپلۇت ۇش هنهئ الۇسمۇتخهم .نهكىناغنىلىق يىئنهم ىشىنىم ڭىنىشىك

 پىلېك اغىيوب ىسايرهد ىلىئ رالۇب .ۇتپائ لوي پاراق اغىيوب ايرهد هدىتىزىپاھۇم ڭىنرهكۋهن قىرىق

 نىتتۈس .ۇتپۇرۇشىپ ىنرالمائات لىخ رهھ ،پىكىت ىنرالھاگراب - رىدېچ راتاق - راتاق .ۇتپۈشۈچ

 الۇسمۇتخهم .ۇتپىنىلشاب تهپايىز ڭوچ .ۇتپۇيوق پهلكىت نهلىب ىمۇلوت مۇلوت ىنرالباراش ناغنىلىق

 پهلرىب - رىب هگرهلرهكۋهن ،كهزىنېك ،پۇرۇدلوت ىنىقىراھ تۈس اغرالقايائ چاغاي نهلىب ىلوق زۆئ

 نىدىكىلتسهم ڭىنرالۇئ الۇسمۇتخهم .ۇتپىتېۋىلىق تسهم ىنىسىممهھ هدمهدرىب ،پۇنۇس

 .ۇتپاۋۈتۆئ اقتاق ۇئ پىچېك ىنىسايرهد ىلىئ ،هد - ۇتپىنىم اغراپلۇت نهلىب قىلناققاچ ،پىنىلىدياپ

 .ۇتپهك هگىۋېل ايرهد پالغوق نىدىقرائ لاھرهد رهلرهكۋهن ناققروق نىتشىتېك ىشېب ادىدلائ ھاشىداپ

 رهھ اقشاب نىدىراپلۇت ڭىنھاشىداپ هدىلسهئ .ۇتپهملهرىك اغايرهد ىتېئ ڭىنىسىسياقچېھ قارىب

 .نهكىديهملهتۆئ پۈزۈئ نىدايرهد ۇب راۋىناج قادناق

 

 مىتېي ىنڭالاب ىككىئ !الۇسمۇتخهم يهھ - :پاراق اغالۇسمۇتخهم رهلرهكۋهن ناغلاق زىسلامائ  

 .ۇتپهد - ،نىغناي هگڭىنيهك ،ياملىق

 

 هگرهلرهكۋهن .ۇتپهد - ،نهمىتۆئ پىنېي رالڭهسلهك پىلېئ ىنمۇلغوئ ىككىئ - :الۇسمۇتخهم  

 ڭىنڭوچ ڭىنلۇغوئ ىككىئ ۇب .ۇتپهك پىلېئ ىنىلغوئ ىككىئ پىرېب اغىسىدروئ ڭىنھاشىداپ لاھرهد

 .نهكىئ ›رهكۆچ‹ ىتېئ ڭىنىكىچىك ›راقائ‹ ىتېئ

 

 يامىدىچ اغىقارىپ ڭىنۇئ ،رالڭالشات اغايرهد ىنمالاب ڭوچ - :پاراق هگرهلرهكۋهن الۇسمۇتخهم  

 .ۇتپهد - ،نهمرالاق پۈتۆئ اققايۇئ

 

 .ۇتپاملىق اۋرهپ اغڭىنۇئ الۇسمۇتخهم قارىب ،ۇتپۇزۇققائ اغايرهد ىن ›راقائ‹ رهلرهكۋهن  

 ىنىلغوئ ،قاسىلشات اغايرهد ىنۇش .ۇدىرۆك نادبوئ ىنىلغوئ كىچىك الۇسمۇتخهم‹‹ :رهلرهكۋهن

 اغۇس ناماز ۇش الاب ،ۇتپالشات اغايرهد ىن ›رهكۆچ‹ ،پىشىيېد ››رهشۈچ اغايرهد پهد نهمىلاۋۇتۇت
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 نىچ ىسىكائ كۈلمۈيۆس ۇئ ۇمىسلوب قادنۇش .ۇتپهك رىغېئ ىتىياھان ۇب اغالۇسمۇتخهم .ۇتپۇلوب قرهغ

 .ۇتپامناي نىدىسۇزرائ شىپېت ىنرۇتاب رۈمۆت

 

 ،مىدىمرۇدلاق ۇمىنمىلسهن هگرهلىس !رالىچڭالۇب زىسباسنىئ يهھ - :پاراق هگرهلرهكۋهن ۇئ  

 نىدايرهد رالىچڭالۇب .ۇتپىتېك پۇرۇتپاچ ىنتائ ،هد - ۇتپهد - ،ىدلوب لىساھ مىدارۇم ىدمهئ

 رىب ،پىشېئ نىدرالغات ،پىزېك ىنرهلىتشهد هچىنىگرۈي ۇش الۇسمۇتخهم .ۇتپىتياق زىسلامائ يهملهتۆئ

 .كهدۈگرۈي پالتوئ رهلىگۆت نۇغرۇن اسلوب كهدۇغىراق .ۇتپهك پىتېي اققالياي لهزۈگ

 

 .ۇتپاروس پهد - ؟ىرىلىگۆت ڭىنمىك ۇب - :نىدرهلىچىگۆت الۇسمۇتخهم  

 

 .ۇتپىرېب باۋاج پهد - ،ىرىلىگۆت ڭىنۇغىراق رۈمۆت نىچ - :رهلىچىگۆت  

 رىب ڭىنۇئ -:رهلىچىگۆت.الۇسمۇتخهم ۇتپاروس پهد - ؟ىدلوب ۇغىراق پۇلوب همېن ۇب-         

 - ،ىدلاق پۇلوب ۇغىراق پالغىي الوت هدىدرهد ڭىنۇش ،نهكىنهكتهك پالۇب رالىچڭالۇب ىنىسىلڭىس

 .ۇتپهد

 

 .ۇتپاروس پهد - ؟هدرهيهق ۇئ رىزاھ - :هنهي الۇسمۇتخهم  

 

 .ۇتپهد - ،زىميهملىب ىنىكىلنهكىئ هدرهيهق - :رهلىچىگۆت  

 

 .ۇتپارچۇئ رالىقلىي نۇغرۇن نىيېك نىدناغڭام زائ رىب .ۇتپىڭېم هنهي الۇسمۇتخهم  

 نۇغرۇن نىيېك نىدناغڭام زائ رىب هنهي .ۇتپىرېب باۋاج قادنۇش ۇمرالۇئ ،نهكىتپاروس نىدرالىچىقلىي

 باۋاج الشاشخوئ ۇمرالۇئ ،نهكىتپاروس نىدرالىچيوق .ۇتپۈرۆك ىنىرىلىداپ يوق ،الاك

 ،ماكۇئ مىنېج - :نىدىلاب ىچىداپ رىب ناقتاۋىقېب يازوم هتتهچ ڭهئ الۇسمۇتخهم ادىرىخائ.ۇتپىرېب

 .ۇتپاروس پىنىلېي پهد - ،ڭهسرهب پىتيېئ ؟هدرهيهق رىزاھ رۇتاب رۈمۆت نىچ
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 .ۇتپهد - ،هدرهي نهگېد ڭاشرائ نۇتلائ رىزاھ ۇغىراق رۈمۆت نىچ - :هتكىلسهت الاب ىچىداپ  

 

 ىنېم ،نهمىلوب ىسىلڭىس ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ نهم - :پۇرۇۋلاي اغڭىنۇئ الۇسمۇتخهم  

 .ۇتپهد - ،ڭاسراب پالشاب اغىشېق ڭىنماكائ

 

 پهد - ؟نهمىلىق قادناق هستهك پۈتۈي راليازوم ،نهمياملالىريائ نىدىداپ - :الاب ىچىداپ  

 .ۇتپامىنۇئ

 

 رهگهئ ،لائ ىنىملائ ۇنۇم اغڭۇلوق .يارۇت پاراق نهم اغڭىرىلىداپ اسلوب قادنۇئ - :الۇسمۇتخهم  

 اغىلوق پهد - ،ۇدىلىچېئ ىزۆك ،ڭهسترۈس هگىزۆك ىنىملائ ،هسىمنهشىئ هگڭۈزۆس رۇتاب رۈمۆت نىچ

 پىرېب اغرۇتاب رۈمۆت نىچ ۇئ .ۇتپۇلوب ناۋار اغلوي پىلېئ ىنىملائ الاب ىچىداپ پىرېب ىنىملائ

 .ۇتپهملهك ىسۈگنهشىئ چېھ ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ ،نهكىناقتيېئ ىنىرىۋهخ ڭىنالۇسمۇتخهم

 

 الۇسمۇتخهم .ىسىتلاخ ڭىنرالۇسمۇتخهم ،ىسىملائ ڭىنرايىتۇملائ - :الاب ىچىداپ ناماھ ۇش  

 ،نهكىنهگىكرۈس هگىزۆك ڭىنرۇتاب رۈمۆت نىچ ىنىملائ پهد !؟ىسىتلاخ رۇلېك نىدياق ،اسىملوب

 ۇتپىتيېئ ىنرهلتهمھهر ڭوچ اغىلاب ىچىداپ رۇتاب رۈمۆت نىچ .ۇتپىلىچېئ ناماز ۇش ىرىلزۆك ڭىنۇئ

 ىنىرىب - رىب رالشادنىرېق لىڭىس - اكائ .ۇتپهك اغىشېق ڭىنالۇسمۇتخهم هللىب نهلىب ڭىنۇئ مهھ

 ،ماروخ - لاھشۇخ رالۇئ نىيېك نىدڭىنۇش .ۇتپىشىدڭۇم پاروس لاۋھهئ - لاھ ،ۇتپىشىلغىي پۈرۆك

 .ۇتپۈرۈچهك رۈمۆئ چنېت

 

 


