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 لىرىط سۆز

 

بىسيى لۇفرىًىڭ قاراڭغۇلىقىدىٌ ئىهايًىڭ يْرۇقلىقىغا چىقارعاى نېُرىباى 

! ئالالَىهىسيىڭ صەيىگە اليىق نەدَىيەلەر بْلسۇى

َاياتىًى ئىسالم يۇرى بىلەى ئەڭ گۈزەل صەلىلدە ياصاپ،بىسلەرگە دىًىهىسيى 

يەتمۈزۈصتە ۋاستە بْلغاى پەيغەنبىرىهىس نۇَەنهەد سەللەلالَۇ ئەلەيُى ۋەسسەللەنگە 

! ساالنالر بْلسۇى-،ئۇيىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىغا ۋە ساَابىلىرىگە دۇرۇد

! ئەسساالنۇئەلەيمۇم ۋەرەَهەتۇلالَى ۋەبارەلەتۇَۇ 

نەرَابا،عۇبارسىس لۆڭۈل دۇييايىڭًى يەيىهۇ گۈزەل تەسەۋۋۇرالرعا تْلسۇى دەپ تاتلىق 

چۆچەللەر دۇيياسىغا خۇش لەلدىڭ سۆيۈنلۈك -ئۈنۈدلەر ئىچىدە ساڭا سۇيۇلغاى َېمايە

!  باالم 

چۆچەللەرگە صۇيچىلىن ئانراق سەبىي -نەيهۇ بىر چاعالردا خۇددى سېًىڭدەك َېمايە

ئەندىلىمتە چْڭ بْلۇپ صۇ گۈزەل ۋەقەلىملەر بىلەى تْلغاى سېُىرلىن .باال ئىدىو

ئىستەللەرگە -چۆچەك،َېمايىلەريىڭ ئىًساى قەلبىًى يەيىهۇ گۈزەل ئارزۇ

تْلدۇرۇش،تەربىيەلەش،تەپەلمۇرىًى ئېچىضتا يەقەدەر زّر رّل ئْيًايدىغايلىقىًى َېس 

قىلىضقا باصلىغىًىهدا بْلسا،ساڭا پەقەت َېمايە سۆزلەپ بېرىضًىال ئەنەس،بەلمى صۇ 

ئەخالقلىرىًى،ئالالٍ ۋە -چۆچەللەر ئارقىلىق دىًىهىسيىڭ گۈزەل ئەدەپ-َېمايە

يەسىُەتلىرىًى پاك رَّىڭغا،قەلىب دۇييايىڭغا ئاصۇ -پەيغەنبەريىڭ بىسگە قىلغاى بۇيرۇق

چۆچەللەر ۋاستىسى بىلەى سىڭدۈرۈصتەك گۈزەل يىيەتلەريى نەقسەت قىلىپ بۇ -َېمايە

ئىستەللەر بىلەى باصلىغاى -ئەيە صۇ ئارزۇ.ئاددى سْۋعىتىهًى تەييارلىدىو،ئەلُەندۇلىلالٍ



ئىضىو نايا ئەندى تۇيجى گۈللىرىًى ئېچىلدۇرۇپ خۇصپۇراقلىرىدىٌ َْزۇر ئېلىضىڭًى 

ساياقسىس يۇلتۇزالر يۇر چاچقاى -تىًىق لېچە  ئاسهىًىدا  ئاي پارلىغاى،ساى.لۈتهەلتە

چۆچەك سۆزلەپ -ئاياڭًىڭ بىرەر َېمايە-لەچلىرى ئۇخالش ئۈچۈى ياتقىًىڭدا،ئاتا

بەرنەستىٌ سېًى ئۇخلىتىضىغا ئۇيىهىغاى،تاناقلىرىڭًى َېمايە ئاڭلىهاي تۇرۇپ يېگۈڭ 

چۆچەللەر ئىچىدە صېرىٌ ئۇيقۇعا عەرق -لەلهىگەى ۋاقىتلىرىڭدا بۇ ئاددىيغىًا َېمايە

ئەڭ نۇَىهى ! بْلغىًىڭًى،َْزۇر بىلەى تاناقلىًىۋاتقايلىقىڭًى لۆرۈش يەقەدەر بەخىت َە 

چۆچەللەر ئەسًاسىدا پەيغەنبىرىهىسيىڭ سۈيًەتلىرى،نۇسۇلهايلىق -ئۇ َېمايە

ئازدىٌ سېًىڭ عۇبارسىس قەلىب -قائىدىلىرى لىچىممىًە ۋاقتىڭدىٌ تارتىپ ئاز-ئەدەپ

گەرچە .دۇييايىڭغا لۆچۈرىلىۋاتقايلىقىًى سېسىضتىًهۇ خْصاللىق ئىط بْلهىسا لېرەك

لىچىممىًە،تىلغا ئالغۇسىس بىر خىسنەت بْلسىهۇ، ئەنها سەى ۋە سېًىڭ پەرۋىضمارلىرىڭ ۋە 

ئاخىرەتتە نېُرىباى ئالالَىهىسيىڭ -َەنهىهىسيىڭ بۇالر سەۋەبى بىلەى دۇييا

رەَهەتلىرى،نەعفىرەتلىرى،جەيًىتى ۋە جانالىغا نۇصەررەپ بْاللىضىهىسيى ئۈنۈد -سۆيگۈ

! قىلىهەى،ئىًضائالالٍ 

َاياتىڭ ئىسالم ۋە ئىهاى بىلەى ! قەلبىڭ ئالالٍ ۋە پەيغەنبەر سۆيگۈسى بىلەى تْلسۇى

سۈزۈك ۋە خۇصپۇراق قەلىب ! ئىممى دۇييادا ئەزىس ۋە بەختىيار ياصىغىٌ!ياصىسۇى

: باعچىلىرىڭغا  تىمهەلچى بْلغاى بۇ گۈللىرىو بىلەى سېًى عايىبايە سۆيۈپ،ساالم بىلەى

                                                                      ياۋال 

            ئەسساالنۇئەلەيمۇم ۋەرەَهەتۇلالَى ۋەبارەلەتۇَۇ 

 



 

 

ئاپتْردىٌ پەرۋىضمارالرعا 
 

 
صۈبُىسىسلى، َەربىر نۇسۇلهاى ئالالًَىڭ ئۇالرعا قىلغاى ئانايىتى ۋە رەَهىتى 

بْلغاى پەرزەيتلىرىًىڭ ئالالٍ ۋە پەيغەنبەرگە ئىتائەتهەى،ئىسالنًى 

سۆيىدىغاى،تەقۋاردار،سالىِ پەرزەيتلەردىٌ بْلۇصىًى ئارزۇ قىلىدۇ ۋە صۇيىڭ ئۈچۈى 

َالبۇلى، لۈيىهىسدىمىدەك دۇييا ، يەپسىهىس ۋە .لۈچىًىڭ بارىچە تىرىضچايلىق لۆرسىتىدۇ

تاپهاي بىسيى ئازدۇرۇپ تۇرعاى، َەرقاچاى ئېسىپ لېتىط خەۋپىدە -صەيتاى  تىًىو

ئەخالق سۇسالصقاى،ئىلىو ئەَلىلىرى ئاز بْلغاى ۋە -ئېتىقاد،ئەدەپ-تۇرىۋاتقاى، ئىهاى

ئىلىهسىسلىق،دىًسىسلىق جاَالەتلىرى قەلبىهىسيى خۇيۇللەصتۈرگەى بۇ دەۋردە  بالىالريى 

َەقىقىي سالىِ نۆئهىًلەردىٌ قىلىپ چىقىط تْلىهۇ تەس ،ئەنها تەخىرسىس بىر ئىط 

دۇييا قايچىلىن قىسىقتۇرۇصالرعا تْلسۇى،َەقًى ياپقۇچىالر ۋە تْسقۇچىالر .َېسابلىًىدۇ

َەيۋە بىلەى بېسىو قىلسۇى،بىسدىمى بىلىو ۋە صارائىت قايچىلىن يېتەرسىس  -قايچىلىن لۈچ

بْلسۇى،ئالالًَىڭ ئانايەتلىرى بْلغاى بالىالرعا لىچىمىدىٌ َەقًى تْيۇتۇش ،بۇالر نەيلى 

قايچىلىن نۈصمۈل بىر ئىط بْلىضىدىٌ قەتئىيًەزەر صۇ يْلدا تىرىضچايلىق لۆرسىتىط 



 بۈيۈك ئالىو .َەربىرىهىسيىڭ باش تارتىپ بْلهايدىغاى نەسئۇلىيىتى ۋە نەجبۇرىيىتىدۇر

بالىالر لۆڭۈللىرىهىسيىڭ »: ئەًَەف ئىبًى قەيسًىڭ بالىالر َەققىدىمى نۇيۇ سۆزى ياَايىتى نۇَىو

بىس بالىالر ئۈچۈى ئاستىغا تۆصەك بْلىدىغاى لەنتەر، پاك . نېۋىسى، بەدىًىهىسيىڭ ئْنۇرتقىسىدۇر

َەر ئائىلە « .بالىالر ئۈچۈى چْڭ ئىضالرعا ئۇرۇيىهىس. تۇپراق ۋە ئۈستىدىمى سايىۋەى ئاسهايغا ئْخضايهىس

ۋە صۇ ئائىلىدىمى پەرۋىضمار بْلغۇچى بالىلىرىًىڭ ياخضى لىضىلەر بْلۇپ يېتىضىپ چىقىضى ئۈچۈى ئەڭ 

ئىسالم دىًىهىسدا تەلىو ـ تەربىيەيىڭ ئەڭ ئاخىرقى عايىسى . چْڭ عەيرەت ۋە ئەَهىيەت لۆرسىتىضى الزىو

صۇيداق بْلغاچقا تەلىو ـ تەربىيە ئاساسلىرى پۈتمۈل ئىًسايىيەتًى . ياخضى لىضىلەر يېتىضتۈرۈصتۇر

 . بەختلىن قىلىدىغاى ئۇلۇعلۇقتىدۇر

 

چۈيمى ئۇالر سىلەر ياصاۋاتقاى . سىلەر بالىلىرىڭالريى ئۇالر ياصايدىغاى زانايغا لۆرە يېتضتۈرۈڭالر"

دېگەى َېمهەتلىن سۆز، بالىالريىڭ تەلىو ـ تەربىيىسى ." زانايدىٌ باصقا بىر زاناى ئۈچۈى يارىتىلغايدۇر

ياخضى بْلغاى َەر يەرسىدىٌ پايدىلىًىط لېرەللىمىًى . ئۈچۈى نۇَىو بىر ئاساسًى بىلدۈرىدۇ

ئەۋالدالرعا ›َاپىسيىڭ . ئا).بۇيىڭ صەرتى ئۇ يەرسىًىڭ صەرىئەتمە زىت لەلهەسلىمىدۇر. ئەسلىتىدۇ

دېهەك،نۇئەييەى بېسىو  (قالىسىدىٌيانلىق نا ‹ياخضى نۇئانىلە قىلىط ئاتا ـ ئايىًىڭ ۋەزىپىسى

ئارقىلىق تەربىيە قىلىضقا تېخى بالدۇرلۇق قىلىدىغاى سەبىي بالىغا يىسبەتەى پەقەت ئۈيۈنىال بْلىدىمەى 

يْسۇيلىرىًى ئۆگىتىپ،َېس -ۋە صەرىئەتمە زىت بْلهىغاى،ئىسالم ئەخالقلىرى ۋە قائىدە

قىلدۇرااليدىغاى،ئۇيىڭ بالىلىقىًى رەڭدارلىققا ۋە گۈزەللىملەرگە تْلدۇرااليدىغايال بْلسا بۇ بىسيىڭ 

صۇڭا،  .دىققەت قىلىضىهىس ۋە ئەَهىيەت بېرىضىهىسگە تْلىهۇ تېگىضلىن بْلغاى ئىط بْلىدۇ

َەربىرەيلەيًىڭ صۇ نەسئۇلىيەتلەريى ئادا قىلىط ئۈچۈى قىلىۋاتقاى خىسنەتلىرى چْڭ يالى 

لىچىن بْلسۇى ئالالٍ رازىلىقىًى لۆزلەپ قىلغاى قىچا چاعلىق ئەنەل بْلسىهۇ ئۇيىڭدا 

ئاخىرەتتە -ئىخالسال بْلىدىمەى ئۇ لىچىممىًە ئەجىرلەرنۇ ئالالٍ يەزىرىدە نەقبۇل ۋە دۇييا

. يەتىجىلىن ئەنگەك بْلسا ئەجەپ ئەنەس،ئىًضائالالٍ

          ئەندىال تىلى چىقىپ،تەپەلمۇرى يېتىلىۋاتقاى سەبىي بالىالريىڭ عۇبارسىس رَّىي 

دۇيياسى،صەيئىلەرگە بْلغاى تىًىهسىس قىسىقىضى،َەربىر يېڭى يەرسىلەريى صۇيچىلىن تېس 
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ئايا بْلغۇچىًىڭ قەلبىًى ئېيتقۇسىس صادلىقالعا -قْبۇل قىلىضى ۋە ئۆگۈيۈصمە ئىًتىلىضى ئاتا

ئېرىضتۈرىدۇ،بۇ ۋاقىتًىڭ ئىًتايىٌ زىل ۋە تەربىيەلەصتە چىڭ تۇتۇصقا تېگىضلىن بىر پەيتلەر 

چۈيمى بىسدە بۇ َەقتە نۇلەنهەل .ئىمەيلىمىًى َېس قىلغايدا بْلسا  بېسىههۇ َېس قىلىدۇ

بْلغاى ئىسالنىي تەربىيەلەش دەرسلىملىرى،لىتاپالر،ئْقۇصلۇقالر  دېگەيدەك صارائىتالر 

زەى سېلىپ لۆزىتىدىغاى بْلساق َەيرايلىق ئىچىدە .ئىًتايىٌ لەنچىل ۋە يْقًىڭ ئْريىدا

ئۈچ ياصالرعا لىرىپ قالغاى بالىًىڭ ئەقلىي -صۇيى بايقايهىسلى،ئىممى

ئىقتىدارى،تەپەلمۇرى،تەسەۋۋۇرى،سىرتقى نۇَىتًىڭ تەسىرىًى قْبۇل قىلىضىًىڭ ۋە 

ئۆگۈيۈش سۈرئىتىًىڭ صۇيچىلىن تېسلىقى بىس ئْيلىغايدىًهۇ يەچچە َەسسە ئارتۇق 

سىس ئۇيىڭغا سۆزلەپ بەرگەى ...بىر قېتىو،ئىممى قېتىو،ئۈچ قېتىو.بْلىدۇ

چۆچەللەريى يەيە بىر قېتىو ئېيتقاى ۋاقتىڭىسدا،ئالدىًقى قېتىهقىغا -َېمايە

ئْخضىهايدىغايراق سۆزلەپ سالغاى يالى ئۇيتۇعاى جايالريى ئۇ سىسگە ئەسمەرتىپ 

لېيىًمى لۈيلەردە ئۇ سىسيىڭ َېمايە ئْقۇپ بېرىضىڭىسيى لۈتهەيال ئۆزى رەسىهلىن !قْيىدۇ

َېمايە لىتاپالردىمى نەزنۇيغا نۇياسىۋەتلىن سۈرەتلەرگە قاراپ ئېسىدە قالغاى َېمايىلەريى 

ئۇ يەر بۇيەردىٌ يادا ئْقۇصقا باصاليدۇ ۋە يەيە بىر قېتىهدا بْلسا ئۇ َېمايىلەريى تانانەى 

ئەيە صۇ َالەتتە ئۇ ئۈزلۈلسىس يېڭى صەيئىلەرگە،يەيىهۇ لۆپ ! يادلىۋالغاى بْلىدۇ 

يەرسىلەرگە قىسىقىدۇ ۋە ئۆگۈيۈصمە ئىًتىلىدۇ،َېمايىدىمى َايۋايالريىڭ،ئادەنلەريىڭ 

َەرلەتلىرىًى دّرايدۇ،ئْيۇى جەريايىدا ئْيًىغاچ ئۇالريى -سۆزلىرىًى،ئىط

پىمىرلىرىگە -َەرىمەت ۋە ئْي-بارا ئۇالريىڭ ئىط-تەلراراليدۇ،بۇالر بارا

َەرىمەت ئاخىرى ئىدىيەگە ئايلىًىدۇ،نايا بۇ دەل بىس -ئايلىًىدۇ،تەلرار داۋانالصقاى ئىط

! لۈتمەى ۋە يەتهەلچى بْلغاى يىضاى ئەنەسهۇ؟

ئەيە صۇ ئْيالر ،ئالالٍ ئۈچۈى ئىخالس  ۋە گۈزەل يىيەتلەر بىلەى قىلغاى َەربىر ئىط 

رەَهىتىًى ئۈنۈد -يەتىجىسىس بْلهاس ئىًضائالالٍ ،دېگەى نەقسەتلەر ۋە ئالالًَىڭ لۇتفى

. قىلغاى َالدا بۇ ئاددىيغىًە لىتاپچە تەيياراليدى

لىتاپتىمى َەربىر تېهىدىمى ۋەقەلىملەرگە نۇياسىۋەتلىن صېئىرالر،قۇرئاى ئايەتلىرى 



يْسۇيلىرى ئارقىلىق بالىالريى تەربىيلەش -ۋەَەدىسلەر،دىًىهىسيىڭ گۈزەل ئەخالق

. نەقسەت قىلىًدى

 ۋەقەلىملەرگە ناس َالدا بالىالريىڭ ياقتۇرىدىغايلىقى ۋە بىلىو دائىرىسىًىڭ 

. لېڭىيىضى  يەزەردە تۇتۇلۇپ سۈرەتلەر لىرىضتۈرىلدى

ئەسەر بىسگە بۇرۇيدىٌ تْيۇش بْلغاى بىرقايچە  َېمايىلەر،لارتْى فىلىهلەريى 

ئىسالنىي تەربىيە تۈسىدىمى ئەسەر قىلىپ ئۆزلەصتۈرۈش،ئۆزگەرتىط ۋە ئىجادىي 

. ئەسەرلەردىٌ تەرلىپ تاپتى

بۇ لىتاپ بۇ نەقسەتتە تۈزۈلگەى تۇيجى ئەسىرىو بْلغىًى ۋە بۇ َەقتە تۈزۈلگەى 

لىتاپالردىٌ لۆرگىًىو ۋە بىسدە بْلغايلىرى يْق دېيەرلىمال بْلغىًى ئۈچۈى لىتاپ َەرخىل 

َەنهىهىسگە نەلۇم بْلغىًىدەك بۇخىل . يۇقساى،تۈرلۈك لەنچىلىملەردىٌ خالىي ئەنەس

ئْقۇصلۇقالر سالىِ ۋە ئىهايلىق پەرزەيتلەريى تەربىيلەش ئۈنۈدىدىمى نۇسۇلهايالرعا 

باصقا نىللەتلەردە بالىالر َېمايىلىرى،چۆچەللىرىدىٌ .يىسبەتەى َەقىقەتەى بىر بْصلۇق

تۈزۈلگەى لىتاپالر لۆپ بْلۇپال قالهاي بەلمى،ئىممى ياصلىق،ئۈچ ياصلىق،تۆت 

ياصلىق،بەش ياصلىق دەپ ياش تۈرلۈنلىرىگە ئايرىلغاى َالدا َەربىر ياصتىمىلەريىڭ ئەقلى 

ئاللىقاچاى نۇيتىسىو بىر َالغا ‹ ئۇخالش ئالدىدىمى َېمايىلەر›سەۋىيەسىگە ئۇيغۇى بْلغاى

لېلىپ بْلغاى ۋە ئاۋازلىق ئەسەر،ئاۋاز،سۈرەت بىرلەصتۈرىلگەى سىٌ ئەسەرلىرى،لارتْى 

چۆچەلمە -ئەگەر بىسلەر َەم بالىالريىڭ پىسخىمىسىدىمى َېمايە.فىلىهلەر ئىضلەيگەى

ئانراق بْلۇصتەك بۇ ئاالَىدىلىمًى چىڭ تۇتۇپ،ئۇالريى لىچىن ۋاقىتىدىٌ تارتىپال ئىسالم 

ئەخالقلىرى،پەيغەنبەريىڭ سۈيًەتلىرى بىلەى تەربىيەلەيدىغاى -ئەدەپ

چۆچەللەريى نەيدايغا لەلتۈرۈپ ۋە ئاۋازلىق ئەسەر قىلىپ ئىضلەپ،ئۇالريى -َېمايە

لۆڭۈل ئېچىط،ئْيۇى ئْيًاش خارالتېرىدىمى ۋاستىلەر ئارقىلىق تەبىئىي،بالىالرعا بېسىو 

بْلهىغاى ۋە َْزۇرلۇق َالدا سالىِ پەرزەيت تەربىيلەش،ئەقلىي تەپەلمۇرىًى 

ئېچىط،تەسەۋۋۇرلىرىًى بېيىتىط ۋە قەلبىًى ئىسالنًىڭ گۈزەل يۇرلىرى بىلەى يۇراليدۇرۇش 

چۈيمى .ئۈچۈى لۈچىسەك،بۇيىڭ ئۈيۈنىًى سەل چاعلىغىلى بْلهاس دەپ قارايهەى



ئىممى،ئۈچ،تۆت ياش ئەتراپىدىمى بالىالرعا نەلۇم يەرسىلەريى ئۆگىتىط ئۈچۈى جىق 

بېسىو قىلغىلى بْلهايدۇ،ئەلسىچە َالدا ئۇالردا بىسارلىق تۇيغۇلىرىًى 

صۇڭا .صەلىللەيدۈرۈپ،يەتهەلچى بْلغاى يىضايدىٌ يىراقالپ لېتىضىهىسنۇ نۈنمىٌ

ئىهمايىهىسيىڭ بارىچە بۇ ياصتىمى بالىالريى تەربىيەلەش ۋە ئۇالرعا ئىسالم رَّىًى 

سىڭدۈرۈپ نېڭىط ئۈچۈى قايداق ئۇسۇلالريى قْللىًىط َەققىدە ئىسدىًىضىهىس تْلىهۇ 

ئەسلى ئەسەريى باصالصتىٌ بۇرۇى ۋە  دەسلەپ تۇتۇش قىلغاى ۋاقىتالردا َەربىر .زۆرۈر

تەپەلمۇرى قْبۇل -چۆچەلًى ياصقا لىچىن سەبىي بالىالريىڭ ئەقلى-َېمايە

قىاللىغۇدەك،ئۇالرعا َەم َېمايە سۆزلەپ ئىستىتىن زّق بەرگۈدەك َەم ئىسالنىي 

ئەخالق ئۆگىتەلىگۈدەك بىر ئەسەر قىلىپ چىقىضًى نەقسەت -تەربىيە،ئەدەپ

بارا ناتىرىيال لۆرۈپ،ئىسدىًىط،يېسىط داۋانىدا -قىلغايىدىو،ئەنها ئىط باصاليغاى ۋە بارا

بۇيىڭ ئۇيچىلىن ئاساى ئىط ئەنەسلىمى،قىلغايلىرىهًىڭ بالىالريىڭ تەبىئىتىگە ئۇيچىلىن 

يېقىٌ لەلهەيدىغايلىقى،نۇَىهى َېمايىلەر ئارقىلىق ئىسالم رَّىًى بالىالر قْبۇل 

قىاللىغۇدەك قىلىپ سىڭدۈرۈصًىڭ تەس بىر ئىط ئىمەيلىمىًى َېس قىلدىو،صۇيداقال 

چۆچەللەردىٌ َېچبىر پەرقى يْق َالدا بْلىضى -يازعايلىرىو ئادەتتىمى َېمايە

پىمىرلەر بىلەى -ئىًضائالالٍ، لېيىًمى قىسىهلىرىدا قىههەتلىن  تەللىپ.نۈنمىٌ

لەنچىلىملەر تْلۇقلىًىپ ۋە تەجرىبىلەر تْپلىًىپ يەيىهۇ يەتىجىلىن ئەسەرلەر نەيدايغا 

بىلىهىهًىڭ لەنلىمى،تەجرىبىسىسلىمىو،يېسىقچىلىق ئىقتىدارىهًىڭ .لەلسە ئەجەپ ئەنەس

ئۇيچىلىن لۈچلۈك ئەنەسلىمىدەك يېتەرسىسلىملەر سەۋەبىدىٌ ئەسەريى َەرجەَەتتىٌ بالىالر 

تەپەلمۇرىغا يېقىٌ قىلىپ،نۇۋەپپىقىيەتلىن تۈزۈپ چىقالهىغايلىقىو -تەبىئىتى ۋە ئەقلى

. ئۈچۈى تْلىهۇ ئۆزۈرلۈلهەى

 ئۇيداقتا بالىالرعا َېمايە سۆزلەپ بېرىضتە يېهىلەرگە دىققەت قىلىط لېرەك؟

 

بۇ ئەڭ نۇَىو يۇقتا،يەيى نەيلى قايداقال بىر َېمايە ،صېئىر،چۆچەك 

قْيۇق َالدىال بالىغا سۆزلەپ -بْلسۇى،نەسئۇلىيەتچاى بىر پەرۋىضمار ئۇيى قارا



چۈيمى ئەندىال تەپەلمۇرى يېتىلىضمە باصلىغاى لىچىن .بەرنەسلىمًى بىلىضى لېرەك

بالىالريىڭ رَّىي دۇيياسى تْلىهۇ يازۇك ۋە سەزگۈر بْلىدۇ،ئەگەر بۇ ۋاقىتتا 

يېهىًى،قايداق سۆزلەپ بېرىضمە دىققەت قىلهىغاى چاعدا بالىًىڭ صۇ يازۇك رَّىي 

صۇڭا بۇ يۇقتىغا دىققەت قىلىط بەك .دۇيياسىًى زەخهىلەيدۈرۈپ قْيۇصىهىس نۈنمىٌ

ئىهماى بار َەربىر َېمايە بالىدا گۈزەل تەسەۋۋۇرالر ئْيغاتسا،ئۇيىڭغا ئىستىتىن .نۇَىو

ئەخالقالريى ئۆگىتەلىسە ۋە -تۇيغۇالر بەخىط ئەتسە،نەلۇم ئىسالنىي تەربىيە،ئەدەپ

َېس قىلدۇرالىسا ئۇ چاعدا سىس َېچقايچە لۈچ سەرىپ قىلهايال لۆپ تەرەپلەپ َْسۇل 

. ئالغاى بْلىسىس

يەيى سىس .بالىغا َېمايە سۆزلەپ بېرىضتە سىسيىڭ ئۆزگىچە ئۇسۇلىڭىس بْلسۇى.1

لىتاپتىٌ قايداقال بىر يەرسىًى سۆزلەپ بەرنەڭ يالى يادا ئْقۇپ بەرنەڭ،ئۆلۈك َالدا 

پۈتۈى َېسياتىڭىس بىلەى ئەسەردىمى دىئالْگالريى ئۆز تىلىڭىسعا .سۆزلەصتىٌ ساقلىًىڭ

ئاياليدۇرۇپ َېسياتلىق، جايلىق،قىسىقارلىق قىلىپ سۆزلەصمە تىرىضىڭ،ئەسەردىمى 

َەربىر ئادەم،َەربىر جايلىققا ئۆزىگە خاس ئاۋازدا ئاۋاز بېرىپ سۆزلەپ،بالىالريى 

خۇددى  لارتْى فىلىو لۆرىۋاتقايدەك َېسياتقا لەلتۈرۈپ ئۇيىڭ دىققىتىًى جەلىپ 

قىلىضقا تىرىضىڭ،بْلهىسا باال ئۇيىڭغا قىسىقهايدۇ،صۇيچە تەسىرلىن،قىسىقارلىق 

. َېمايىهۇ ئۇيى زېرىمتۈرۈپ قْيىدۇ

سىس بالىڭىسعا سۆزلەپ بەرنەلچى بْلغاى نەلۇم َېمايە بەلمى ئاددىيال بْلۇصى .2

نۈنمىٌ،ئەنها سىس ئۇيى چْقۇم َەم قىسىقارلىق،َەم تەربىيىۋى ئەَهىيەتمە ئىگە 

نەسىلەى،ئەسەرگە ئۆزىڭىس ئەقلىڭىسيى .َېمايە قىلىپ بالىڭىسعا زّق،بىلىو بېرەلەيسىس

ئىضقا سېلىپ،قْصۇنچە نەيىلىن صېئىرالريى،قۇرئاى 

نۇتەپپەلمۇرالريىڭ َېمهەتلىن -ئايەتلىرىًى،َەدىسلەريى،ئالىو

يْسۇيلىرىًى -ئەخالقلىرى ۋە قائىدە-ئىسلىرىًى،ئىسالم ئەدەپ-سۆزلىرىًى،ئىط

قاراڭ باالم،ئالالٍ قۇرئايدا نۇيداق دېگەى،نا ».قْصۇپ سۆزلەصمە ئەَهىيەت بېرىسىس

باال يالى ناۋۇ َايۋايات يېهايداق ئەدەپسىسلىن،صْخلۇق قىلىپ ئالالَقا ئىتائەت 



قىلهىغايدۇ؟صۇيداق قىلسا تْعرا بْالندۇ؟بۇ ئېيىقچاق ئەجەپ لەپسىسلەى َە 

باالم،قاراڭ ئۇ باصقىالريىڭ َەسىلىًى سْرىهايال يەۋاپتۇ،صۇڭا َەسەل َەرىلىرى ئۇيى 

باصقىالريىڭ َەققىًى سْرىهاي يېسە قايداق بْلىدىمەى،بىس ! چېقىپ جازاالپتۇ،َە

ۋۇي،نا پاخاليچاق صۇيداق نەيًەتمەى،صۇڭا -قايداق قىلساق بْلىدىمەى باالم؟ ۋاي

نايا « ...ئۇيى َېچمىو ياقتۇرنايدىغاى بْپ قاپتۇ،سىس قايداق قىلىسىس باالم؟

نۇصۇيداق ئۇسۇلالر بىلەى َېمايە سۆزلەش جەريايىدا بالىدىٌ سْراش،چۈصەيدۈرۈش 

 .،َېس قىلدۇرۇش ئارقىلىق بالىالرعا نەلۇم تەربىيە بېرىضمە تىرىضىط لېرەك

بالىًىڭ .قْرقۇيۇچلۇق،ئېچىًىضلىق يەرسىلەريى سۆزلەپ بېرىضتىٌ ساقلىًىڭ.3       

يازۇك،زىل رَّىي دۇيياسى خۇددى ئەيًەلمە ئْخضايدۇ،دىققەت قىلهىسا ئاسايال 

سۇيدۇرۇپ قْيۇصىهىس نۈنمىٌ،صۇڭا َېمايە سۆزلىگەيدە َېمايىلەردىمى 

قْرقۇيۇچلۇق،ئېچىًىضلىق ئىضالريى سۆزلىهەسلىن،ئۇالريى باصقىچە نەزنۇيغا 

نەسىلەى،نەلىمىًىڭ ئاپىسى ئۆلۈپ .ئۆزگەرتىط ۋە ئىپادىلەش لېرەك

دېگەيدەللەريى ئاپىسى يىراق بىريەرگە لېتىپ قايتىپ لەلهەپتۇ،ئْريىغا ...لېتىپتۇ

باصقا خايىط لەپتۇ،  دېيىط،خايىط نەلىمىًى ئۆلتۈرنەلچى بْپتۇ،دېهەي،ئۇيى 

يىراق بىر يەرگە لەتمۈزىۋەتهەلچى بْپتۇ دەپ سۆزلەش، ياۋۇز، ۋەَضىي 

جېدەل نەزنۇيىدىمى -قاراقچى،ئۆچهەيلىن،ئاداۋەت،َەسەت،ئۇرۇش-ئْعرى

يەرسىلەر تْعرىسىدا سۆزلىهەسلىن،ئىهماى بار ياخضىلىقًى تەرعىپ قىلىدىغاى،گۈزەل 

ئەخالقًى،باتۇرلۇقًى،ئىسالم خۇلىقلىرىًى ۋە ئەنىرلىرىًى ئۆگىتىدىغاى 

ساپ،پالىسە،ساعالم نەزنۇيدىمى يەرسىلەريى سۆزلەصمە دىققەت قىلىط 

َەسرەت ۋە باصقا ياچار -بْلهىسا بالىًىڭ عۇبارسىس قەلبىدە قْرقۇيۇچ،قايغۇ.لېرەك

. پىسخىمىالر صەلىللىًىپ قېلىضى نۈنمىٌ

بىرقايچە قېتىو َېمايە .بالىڭىس بىلەى بىللە َېمايە ۋەقەلىمىًى ئْيًاڭ.4     

سۆزلەصتىٌ لېيىٌ،باال ئۇ َېمايىًى ئېسىدە تۇتىۋالغاى بْلىدۇ يالى رەسىهلىن َېمايە 

صۇڭا سىس ئۇيىڭ بىلەى بىللە َېمايىدىمى .لىتابىغا قاراپ َېمايىلەريى سۆزلەپ لېتىدۇ



ئېسىدە .دە،َېمايە  سۆزلەش،ئْيۇى ئْيًاصًى باصلىۋېتىڭ-پىرسْياشالرعا ئايلىًىڭ

قالهىغايلىرىًى تْلۇقالپ بېرىڭ يالى لىتابىًى قْلىغا تۇتقۇزۇپ سۆزلىتىڭ،ئۇ 

بارا َېمايە -صۇيداق قىلىپ بالىڭىس بارا.دېيەلهىگەى يەرلىرىًى سىس دەپ بېرىڭ

سۆزلەصمە ناَىر بْلىدۇ،جۈرئەتلىن،دادىل رَّىي َالەت صەلىللىًىدۇ،تەپەلمۇرى 

يەيىهۇ ئېچىلىدۇ،تىلى پىضضىق بْلهىسا سۆزلەش قابىلىيىتى ئېضىپ بارىدۇ،ئەڭ 

. نۇَىهى ئۆزىگە ئىضەيچ تۇعۇلىدۇ،َېمايە ئْيۇيىدىٌ َەم َْزۇر ئالىدۇ

چۆچەك سۆزلەپ بېرىط جەريايىدا -يۇقىرىقىالر نەى ئەتراپىهدىمى بالىالرعا َېمايە

َېس قىلغاى تەرەپلەر بْلۇپ،بەلمىو سىسيىڭ بۇيىڭدىًهۇ لۆپ ۋە ياخضى تەجرىبىلىرىڭىس 

خەير،َېمايە سۆزلەش ۋاقتى بْپ قاپتۇ ئاصۇ ئْناق،تاتلىق .بْلۇصى نۈنمىٌ

چۆچەللەريىڭ سېُىرلىن قْيًىدا نېُىر بىلەى -ئۇالريىڭ بالىلىقى َېمايە! قْزىچاقلىرىهىسعا 

پەپىلەيسۇى،قەلبى گۈزەل ئەستىلىملەرگە تْلسۇى،لۈيلىرى گۈللەردىًهۇ رەڭدار،َاياتى 

! ئانىٌ  !يۇردەك جۇاللىق بْلسۇى

 
 



 
 

يۇيۇيۇصًى ياقتۇرنايدىغاى قْزىچاق 
 

َەنهەيلەى .بۇرۇيقى زانايدا ياپيېضىل يايالقتا ئْناق بىر ئاق قْزىچاق بار ئىمەى

لۈيلەر ئۆتۈپتۇ،ئۇ چْڭ بْلغايسېرى يېهىضقىدۇر َْرۇيلىقى .ئۇيىڭغا بەك ئانراق ئىمەى

 .تۇتۇپ يۇيۇيۇصًى زادىال ياخضى لۆرنەيدىغاى بْلۇپ قاپتۇ

ئاپىسى َەردائىو ئۇيى نْيچىغا سېلىپ يۇيۇيدۇرىهەى 



دەپ عەلۋە قىلىپ يىغالپ،ئۆيًى بېضىغا !-دېسىال يۇيۇيهايهەى،نەى يۇيۇيۇصقا بەك ئۆچ 

صۇيىڭ بىلەى ئۇ ئاخىر .لىيىدىمەى،َەرقايچە يەسىُەت قىلسىهۇ پەقەت ئاڭلىهايدىمەى

بارا قْزىچاقًىڭ بەدىًى سېسىق پۇرايدىغاى،چىرايلىرى -بارا.يۇيۇيهايدىغاى بْلۇپ قاپتۇ

نەيًەت،بەك سەت بْلۇپ لېتىپتۇ،لېمىٌ ئۇ پەرۋا قىلهاي ئاصۇيداق نەيًەت پېتى -لىر

ئۇيى ياخضى لۆرۈدىغاى لىچىن َايۋايات دّستلىرى ئۇيىڭ نەيًەت َەم .يۈرۈيۋېرىپتۇ

سېسىق پۇرايدىغاى بْلۇپ لەتمىًىدىٌ بىسار بْلۇپ، ئۇيىڭ بىلەى ئْيًىغۇسى لەلهەيدىغاى 

  .بْپ قاپتۇ

     بىر لۈيى يايالقتىمى َايۋاياتالر يىغىلىپ َېمايە سۆزلەش نۇسابقىسى ئۆتمۈزنەلچى 

قْزىچاقهۇ ياَايىتى قىسىقارلىق َېمايىدىٌ بىريى تەييارالپ دّستلىرىغا ئْقۇپ .بْپتۇ

ئۇ بارعايدىٌ لېيىٌ .بەرنەلچى بْلۇپتۇ ۋە يىغىلىط بْلغاى لۈيى ئۇ يەرگە بېرىپتۇ

دّستلىرىغا ساالم قىلسا َېچمىو ئۇيىڭغا جاۋاپ قايتۇرناپتۇ،بىللە ئْيًايلىچۇ،دېسىهۇ 

َېچمىو ئۇيىڭ بىلەى ئْيًىغۇسى لەلهەپتۇ،َەنهىسى ئۇيىڭدىٌ قېچىپ،بىسار بْلغاى 

: َالدا 

تېس لەت،بىسدىٌ يىراق تۇر َۇي سېسىق ....ف...،پۈف!پۈفە ! پۈفە ! ۋايجاى    -

. دەپتۇ!-قْزا 

يېهىضقا َېچمىو .بۇيى ئاڭلىغاى قْزىچاقًىڭ لۆڭلى يېرىو بْلۇپ يىغالپ لېتىپتۇ

دەپ -نەى بىلەى ئْيًاصًى خالىهايدۇ؟ يەيە نېًى سېسىق،دەپ تىلاليدۇ؟ 



  :َايۋاياتالر َەنهىسى ئۇيىڭغا.ئازاپلىًىپتۇ

بۇيىڭ َەنهىسىًى  سەى ئۆزۈڭدىٌ لۆر،لىو سېًى يۇيۇيۇصًى ياقتۇرنايدىغاى بْلسۇى -
پەيغەنبەر .دەپتىمەى؟ نۇسۇلهاى دېگەى َەرۋاقىت پالىسە َەم خۇصپۇراق يۈرىضى لېرەك

ئەلەيُىساالنهۇ پالىسلىققا بەك لۆڭۈل بۆلگەى،َەردائىو خۇصپۇراق يۈرگەى ۋە باصقىالريى 
پالىسلىق » :بىر َەدىسىدە . َەم پالىسە َەم خۇصپۇراق يۈرۈصمە دەۋەت قىلغاى

ئەَهەد،تىرنىسى،ئەبدۇ داۋۇد،ئىبًى «›قىلىڭالر،چۈيمى ئىسالم پالىسدۇر
نەيًەت َەم سېسىق يۈرگەيلەريى  .دېگەى تۇرسا‹ ناجە،َالىو،بەيُەقى

ئالالَهۇ،پەيغەنبىرىهىسنۇ،پەرىضتىلەرنۇ ياخضى لۆرنەيدۇ،بىسنۇ ياخضى لۆرنەيهىس، لىههۇ 
.دەپتۇ!-َەم نەيًەت َەم سېسىق باال بىلەى ئْيًاصًى ياخضى لۆرسۇى  

 

 

دّستلىرىًىڭ سۆزىًى ئاڭلىغاى قْزىچاق بەلهۇ ئْڭايسىسلىًىپتۇ ۋە يۈگۈرۈپ ئۆيىگە 

ئۆيىگە بېرىپال خۇصپۇراق سْپۇى بىلەى ئۇزاق يۇيۇيۇپ،بەدىًىمى لىرالريى .قايتىپ لېتىپتۇ

يېهە ! ۋاٍ .پالىس تازىالپتۇ،يۇيۇيۇپ بْلۇپ بەدىًىگە خۇصبۇي ئەتىرلەريى سېپىپتۇ-پاك

بەدەيلىرىهۇ يەڭگىللەپال قاپتۇ،لەيپىياتىهۇ صۇيداق !دېگەى چىرايلىق بْپ لەتمەى َە 

ئۇ َەتتا ئۆزىهۇ ئۆزىگە زّقلىًىپ قاراپ،پالىسلىقًىڭ صۇيچىلىن ياخضى !ياخضى 

ئۇ صۇيىڭدىٌ لېيىٌ َەرۋاقىت . ئىمەيلىمىًى َېس قىلىپ خۇصال بْلۇپ لېتىپتۇ

. يۇيۇيۇپ،تارىًىپ پالىسە يۈرۈصًى ئۆزىگە ئادەت قىپتۇ



 

قْزىچاق َازىر پالىسە،َەم خۇصپۇراق پۇرايدىغاى يۇرلۇق باال ! نايا قاراڭ 

. َەنهەيلەى ئۇيىڭ بىلەى ئْيًايدىغاى ۋە ئۇيى ياخضى لۆرىدىغاى بْپ لېتىپتۇ.بْپتۇ

 

  

 

 

يگْرۇ  ېئەرلە ك
 



 

ئۇ يەردە ياَايىتىهۇ .چْڭ بىر يايالقتا يۇرعۇى َايۋاياتالر بىرلىمتە ياصايدىمەى

ئۇالريىڭ ئىچىدە بىر  .لۆپ لىًگْرۇالر بار ئىمەى

َەنىضە ئاپىسىًىڭ خالتىسى ئىچىدىٌ .لىچىن لىًگْرۇ بْلۇپ،بەلهۇ ئەرلە ئىمەى

. چۈصهەيدىمەى،تانىقىًىهۇ ئاپىسى يېگۈزۈپ قْيهىسا َەرگىس يېگىلى ئۇيىهايدىمەى

بىر لۈيى يەيە ئاپىسى ئۇيىڭغا تاناق يېگۈزىۋاتقاى چاعدا ئاسالى دّستى 

ئۇالر لىچىن لىًگْرۇعا  ئاپىسىًىڭ .بىلەى لۈچۈك دّستى ئۇيىڭ بىلەى ئْيًىغىلى لەپتۇ

بىرىگە قارىضىپ لۈلۈصۈپ -تاناق يېگۈزۈپ قْيىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپ،َەيراى بْلۇپ،بىر

. لېتىپتۇ

  

 

لىًگْرۇ صۇيچە چْڭ بْپ لېتىپهۇ يەيە ئاپىسى ئۇيىڭغا !  قارا،قارا -

ئاساليچاقهۇ ئۇيىڭغا قاراپ نازاق قىلىپ –! تاناق يېگۈزۈپ قْيىدىمەيغۇ

بىراق لىچىن لىًگْرۇ بْلسا .لۈلۈپتۇ،لۈچۈلهۇ ئۇيىڭغا قاراپ نەسخىرە قىپ لۈلۈپتۇ

: ئۇالرعا ئاچچىقالپ 



َْي سىلەريىڭ يېهە لارىڭالر،سىلەرگىهۇ ئاپاڭالر تاناق يېگۈزۈپ قْيسۇى چىدىهىغاى -

.دەپتۇ-بْلساڭالر،    

 

ئارىدىٌ يەچچە لۈى ئۆتۈپ،يايالقتىمى ئېيىقچاق لىچىن 

لىًگْرۇيى،لۈچۈلًى ۋە ئاساليچاقًى ئۆيىگە لېلىپ نېُهاى بْلۇپ لېتىضمە تەللىپ 

لىچىن لىًگْرۇ خۇصال بْلۇپ ئاساليچاق ۋە لۈچۈك بىلەى بىللە ئېيقچاقًىڭ .قىلىپتۇ

يْلبْيى تۈرلۈك َايۋايالريى،قۇصالريى لۆرۈپتۇ ۋە يايالقًىڭ گۈزەل .ئۆيىگە بېرىپتۇ

  .نەيسىرىسىدىٌ قايغۇچە َْزۇرلىًىپتۇ
ئېيقچاق تْلىهۇ نېُهايدّستلۇق بىلەى.ئۇالر تېسال ئېيقچاقًىڭ ئۆيىگە لەپتۇ ئۇالريى نېُهاى  

َەرخىل ئېسىل يېهەللىملەريى،تاناقالريى،صەربەتلەريى داستىخايغا .قىلغىلى تۇرۇپتۇ
يەيە ئاساليچاق ئانراق بېلىق،لۈچۈك ئانراق گۆش ۋە ئۇستىخاى قاتارلىقالرنۇ بار .ئەلەپتۇ
دېيىضىپ بەك خۇصال بْلۇپ لېتىپتۇ ئاساليچاق بىلەى –! يېهايداق ياخضى ! ۋاٍ .ئىمەى

صۇيىڭ بىلەى  ئۇالر دەرَال بېرىپ قْللىرىًى پالىسە يۇيۇپتۇ،ئايدىٌ داستىخايغا . لۈچۈك
ئۇالر َەنهىسى .لېلىپ ئْلتۇرۇپ ئْڭ قْلى بىلەى بىسهىلالٍ دەپ تاناق يېيضمە باصالپتۇ



.لىچىن لىًگْرۇ بْلسا تىتىلداصقا باصالپتۇ.خْرانلىق بىلەى عىسااليغىلى تۇرۇپتۇ-خۇصال  

 

چۈيمى ئۇ ئۆيىدىمى چاعدا َەنىضە ئاپىسىًى ناڭا تاناق يېگۈزۈپ قْي 

َازىر يەيدىغاى يەرسىلەر تېسال يېيىلىپ بْلغىلى تۇردى،ئاپىسىهۇ ! دەپ تۇرىۋاالتتى ئەنەسهۇ

ئْيال،ئۆزى لىچىن -يْق،قايداق قىلىط لېرەك؟صۇيىڭ بىلەى لىچىن لىًگْرۇ ئْيال

ئۇ ئەندىال يەيدىغاى يەرسىگە قْل .تەخسە بىلەى قْصۇقًى ئېلىپ،تاناق يېهەلچى بْپتۇ

  :ئۇزىتىضىغا  لۈچۈك تْۋالپ لېتىپتۇ

لىًگْرۇ،سەى نۇسۇلهايهۇ ئەنەسهۇ؟ تاناق يېيضتىٌ بۇرۇى ! َەي،َەي -

ۋە لېيىٌ قْل يۇيۇش لېرەللىمىًى بىلهەنسەى؟ ئەجىبا ئاپاڭ ساڭا بۇالريى ئۆگەتهىگەيهۇ؟ 

دەپ -بۇيى ئاڭلىغاى لىًگْرۇ خىجىل بْلۇپ لېتىپتۇ ۋە ئۇيتۇپ قاپتىهەى،

ئۇ يەيە ئەندىال تاناققا قْلىًى ئۇزىتىضىغا .پالىسە يۇيۇپ لەپتۇ-بېرىپ قْللىرىًى پاك

: ئاساليچاق تْۋالپتۇ

لىًگْرۇ دّستۇم،سەى نۇسۇلهايهۇ ئەنەسهۇ؟تاناق يېگەيدە ! َەي، َەي -

بىسهىلالٍ دەپ باصالش لېرەللىمىًى ۋە ئْڭ قْلى بىلەى يېيىط لېرەللىمىًى بىلهەنسەى؟ 



 ئاپاڭ ساڭا يېهە ئۆگىتىدىغايدۇ بۇالريى ئۆگەتهەي؟

بۇيى ئاڭلىغاى لىًگْرۇ تېخىهۇ خىجىل بْلۇپ لېتىپتۇ ۋە بىسهىلالٍ دەپ ئْڭ قْلى بىلەى 
ئاستا ئۆزى تاناق يەپتۇ ۋە ئۆزى تاناق يېيىضًىڭ بەك -ئۇ ئاستا.تاناق يېيىضمە باصالپتۇ

ئاپىسى چايًاپ بەرگەيدىٌ ئۆزى چايًاپ يېسە .ياخضى ئىط ئىمەيلىمىًى َېس قىلىپتۇ

.دەپ ئْيالپتۇ-يېهايداق لەززەتلىن َە ؟    

 

ئۆيگە .ئىممى لۈيدىٌ لېيىٌ ئۇ دّستلىرى بىلەى ئۆيىگە قايتىپتۇ

: لەلگەيدىٌ لېيىٌ ئۇ 

ئاپا بۇيدىٌ لېيىٌ َەرگىس سىس يېگۈزۈپ قْيغاى تاناقًى يېهەيهەى،نەى -

: لىًگْرۇ ئاپا  بۇيى ئاڭالپ صۇيداق خۇصال بْلۇپ لېىپتۇ ۋە .دەپتۇ–! ئۆزۈم يەيهەى 

ئالالٍ رەَهەت  ! نېًىڭ قْزام چْڭ بْپتۇ ! ناصائالالٍ -

.دەپتۇ!-قىلسۇى باالم    



 

: لىچىن لىًگْرۇنۇ ئاپىسىغا

نەى بۈگۈى بەك جىق يەرسىلەريى .ئاپا،سىسگىهۇ ئالالٍ رەَهەت قىلسۇى-

نەى تاناقتىٌ بۇرۇى  ۋە لېيىٌ قْل يۇيۇصًىڭ،تاناقتىٌ بۇرۇى بىسهىلالٍ .ئۆگىًىۋالدىو

دەپ ئْڭ قْلىهىس بىلەى،تەخسىًىڭ ئْتتۇرىدىٌ باصالپ يېيضىًىڭ ۋە تاناقتىٌ لېيىٌ 

دەپ ‹ ئەلُەندۇلىلالٍ ۋەجىهى نەدَىيە نېًىڭ ئەجرىهسىس تاناق بەرگەى ئالالَقا خاستۇر ›

صۇيداق تاناق يېيىط تاناق يېيىضًىڭ . دۇئا قىلىضًىڭ سۈيًەت ئىمەيلىمىًى بىلىۋالدىو

بۇرۇى سىس .ئەدەبلىرى ۋە سۈيًەتلىرى ئىمەى َەم ئالالَقا صۈلرى قىلغاى بْلىدىمەيهىس

دېسىڭىس ۋە ئۆگەتسىڭىس پەقەت گەپ ئاڭلىهىغاى ئىمەيهەى،بۈگۈى دّستلىرىهًىڭ ئالدىدا 

لېيىٌ ئېيىق ئاپا بىسگە بۇالريى ئۆگىتىپ قْيدى ۋە َەرگىس .صۇيداق خىجىل بْلدۇم

ئۇيتۇناسلىقىهىسيى ئېيتتى،لەچۈرۈڭ ئاپا،سىس ئۆگەتسىڭىس ئاڭلىهاي سىسيى رەيجىتىپتىهەى 

ئەندى ئۇيداق .،ئاخىرى سىسيىهۇ،ئۆزۈنًىهۇ باصقىالريىڭ ئالدىدا خىجالەتچىلىممە قْيدۇم

دەپتۇ ۋە ئاپىسىغا نۇيۇ صېئىريى .-يايًاق باال بْلهايهەى-گەپ ئاڭلىهايدىغاى ئەرلە

 :ئْقۇپ بېرىپتۇ

 

تاناق يېيضتىٌ بۇرۇى، 

. قْلًى پالىس يۇيىهىس

ئْڭ قْل بىلەى بىسهىلالٍ 



. دەپ يېيىضًى باصاليهىس

صەيتاى يەيدۇ سْل قْلدا، 

نۇسۇلهايالر ئْڭ قْلدا 

يەيهىس؛تاناقتىٌ لېيىٌ 

! دەيهىس ئەلُەندۇلىلالٍ

بۇالر تائام يېيىضًىڭ 

. ئەدەپلىرى،سۈيًىتى

سۆيۈنلۈك پەيغەنبەريىڭ 

. بىسگە قىلغاى ئۆگۈتى

 

 

لىچىن لىًگْرۇيىڭ بۇ گەپلىرىدىٌ ۋە ئْقۇپ بەرگەى صېئىرىدىٌ  تېخىهۇ 

: سۆيۈيگەى لىًگْرۇ ئاپا خۇصاللىقىدىٌ تْختىهاي 

ئالالٍ سېًى ئەزىس قىلسۇى ! نېًىڭ قْزام راستىًال چْڭ بْپتۇ !ناصائالالٍ،ئەلُەندۇلىلالٍ 
.دەپتۇ ۋە لىچىن لىًگْرۇيى باعرىغا بېسىپ،سۆيۈپ لېتىپتۇ-تاتلىقىو،  

 

 



صۇيداق قىلىپ لىچىن لىًگْرۇ ئاخىرى ئۆز ئىضىًى ئۆزى قىلىدىغاى ۋە 

. ئاپىسىًىڭ گېپىًى ئاڭاليدىغاى ،ئەرلىلەپال يۈرنەيدىغاى ياخضى باال بْلۇپ لېتىپتۇ

 

 

 

 

   
 

يىغالڭغۇ نۈصۈلئېيىق 
 

 

باراقساى ئۆسمەى چْڭ بانبۇلسارلىقتا بىر لىچىن -بۇرۇيسىدا بۈك

ئۇ ياَايىتى يىغالڭغۇ ئىمەى،قايداقال بىر ئىضقا ئۇچرىسا .نۈصۈلئېيىق بار ئىمەى

. جارقىراپ يىغالپال تۇرىدىمەى-ۋارقىراپ

بىر لۈيى ئۇ لىچىن نۈصۈلئىيىق لىچىن بىر تاصقا پۇتلىضىپ 

لىچىن .لېتىپتۇ،گەرچە ئۇيىڭ َېچيېرى ئاعرىهىسىهۇ ،بىراق يەيىال قاتتىق يىغالپ لېتىپتۇ



يىغال بارعايسېرى يىغىسى ئەدەپ،ئازاپلىًىضقا -نۈصۈلئېيىق يەردە ئْلتۇرىۋېلىپ يىغال

  .باصالپتۇ،لۆز ياصلىرى يەرگە تانچىالپتۇ

صۇ چاعدا تاش ئۈستىدە بىر چۈنۈلە ئۇخالۋاتقاى ئىمەى،ئۇ تۇيۇقسىس 

: چۈنۈلە  لۆزلىرىًى ئېچىپ. بېضى َۆل بْلغايدەك َېس قىپتۇ -ئۈستى

يېهايچە قاتتىق ياعىدىغايدۇ بۇ ! دە-َْي،يانغۇر يېغىۋېتىپتۇ-

تْعرا .صۇيىڭ بىلەى ئۇ بېضىًى لۆتۈرۈپ قاراپتۇ ۋە يىغا ئاۋازىًى ئاڭالپتۇ .دەپتۇ!-يانغۇر 

!  يانغۇر ياعهاپتۇ،بەلمى لىچىن نۈصۈلئېيىق يىغالۋېتىپتىغۇ! تْعرا ئەنەس ! ئەنەس 

  :صۇيىڭ بىلەى چۈنۈلە سْراپتۇ

ئەسساالنۇئەلەيمۇم لىچىن نۇصۈلئېيىق،سەى يېهىضقا يەردە -

ئْلتۇرىۋېلىپ يىغاليسەى؟ 

:  لىچىن نۈصۈلئېيىق ئازاپاليغاى َالدا

! نەى يىقىلىپ لەتتىو ! َۈ،َۈ،َۈ ....ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم ....َۈ،َۈ َۈ-



  .دەپتۇ–

:   چۈنۈلە ئەجەپلەيگەى َالدا سْراپتۇ

يىقىلىپ لەتتىو؟ئەنىسە سەى يېهىضقا ئْريۇڭدىٌ تۇرنايسەى؟ -

:  لىچىن نۈصۈلئېيىق بىر تەرەپتىٌ يىغالپ،يەيە بىر تەرەپتىٌ جاۋاپ بېرىپتۇ

نەى ئاپانًىڭ لېلىپ نېًى يۆلەپ ئْريۇندىٌ تۇرعۇزۇپ قْيىضىًى ...َۈ،َۈ،َۈ-

! ساقالۋاتىهەى 

لۈلە ئېُتىياتسىسلىقتىٌ تاش -بۇيى ئاڭلىغاى چۈنۈلە قاقاقالپ لۈلىۋېتىپتۇ،لۈلە

! ناۋۇ قىسىقچىلىقًى لۆرۈڭ ! ئەستەعفىرۇلالٍ .ئۈستىدىٌ سېيرىلىپ يەرگە چۈصۈپ لېتىپتۇ

  .دەپتۇ چۈنۈلە لۈلۈصتىٌ ئاراى تْختاپ–

لىچىن نۈصۈلئېيىق چۈنۈلىًىڭ يىقىلىپ چۈصمىًىًى لۆرۈپ چۆچۈپ لېتىپتۇ ۋە 

سۇبُايالالٍ،ئەلُەندۇلىلالٍ ›بىراق چۈنۈلە  .دەرَال چۈنۈلىًى يۆلەپ تۇرعۇزناقچى بْپتۇ

دېگىًىچە ئۆزى ‹ قۇۋۋەت ئېگىسى يْقتۇر-ۋەلالَۇ ئەلبەر،ئالالَتىٌ باصقا َېچبىر لۈچ

: ئْريىدىٌ تۇرۇپتۇ ۋە 

بىس چۈنۈلىلەر يىقىلىپ لەتسەك َەرگىس باصقىالريىڭ يۆلەپ قْيۇصىًى لېرەك -



: دەپتۇ ۋە.-قىلهايهىس،ئۆزىهىس ئْريىهىسدىٌ تۇرىهىس

 

ئالالٍ ناڭا لۈچ بەردى، 

. قْلۇنهۇ َەم  ساعالم-پۇت

گەر يىقىلىپ چۈصمەيدە 

. دەس تۇرىهەى نەى صۇئاى

ئالالَىهغا تەصەلمۈر، 

نەى بْلهىدىو ياصۈلۈر، 

يىغلىهايهەى،خۇصالهەى، 

. ئۇيى قىلىپ لۆپ زىمىر

  

 .دەپ صېئىر ئْقۇپتۇ

 .بۇالريى ئاڭلىغاى لىچىن نۈصۈلئېيىق بەك ئْڭايسىسلىًىپ،يۈزلىرى قىسىرىپ لېتىپتۇ



دەپال ئْريىدىٌ دەس تۇرۇپتۇ ، ...ئۇنۇ ئالالَۇ ئەلبەر

: ئۇ ئۆزىچە.بېضىدىمى تْپىالريى قېقىپتۇ ۋە لۆزلىرىدىمى ياصالريى  سۈرتۈپتۇ-ئۈستى

نېًىڭ لىچىن چۈنۈلە دّستۇم چېغىدا يىقىلىپ لەتسە يىغلىهايدىمەى ۋە ئۆزى -

ئۇ .ئْريىدىٌ تۇرىدىمەى،َەرگىس ئاپىسىًى ئْريىدىٌ تۇرعۇزۇپ قْيۇصقا چاقىرنايدىمەى

نەيهۇ بۇيدىٌ لېيىٌ ئۇيىڭدەك باتۇر باال ! يېهايچە باتۇر 

بْلۇپ يىغلىهايهەى ۋە َەرقايداق ئىضقا ئۇچرىسام ئاپانًى ياردەنگە چاقىرىپ 

دەپتۇ ۋە صۇيدىٌ لېيىٌ يىغلىهايدىغاى،بەك –ئالالٍ ناڭا ياردەم قىلىدۇ .تۇرىۋالهايهەى

. باتۇر باال بْپتۇ

 



 
 

 

نايهۇيچاقًىڭ  لىيىو لىيىضًى ئۆگىًىضى 
 

 

ئۇ َەنىضە ئاپىسىغا .ياپيېضىل تاعدا بىر ئالتۇيرەڭلىن ئْناق نايهۇيچاق بار ئىمەى

 .ئەرلىلەپ لىيىهلىرىًى ئۆزى لىيهەي ئاپىسىًى لىيگۈزۈپ قْيغىلى سالىدىمەى

  
چىرايلىق ياز لۈيلىرى لەپتۇ،نايهۇيچاق ئْرنايلىقتىمى نْنىسىًىڭ ئۆيىگە ئْيًىغىلى 

خْرام -بىر لۈيى نايهۇيچاق دّستلىرى بىلەى دەرەختىٌ دەرەخمە سەلرەپ خْصال.بېرىپتۇ

ئْيًاۋېتىپ،تۇيۇقسىسال قۇرۇق دەرەخ صېخىغا لىيىهى ئىلىًىپ قاپتۇ ۋە يىقىلىپ پاتقاق يەرگە 



ئۇ ئْريىدىٌ تۇرۇپ  قارىسا نايمىسى يىرتىلىپ لەتمەى،ئىضتىًى ۋە .چۈصۈپ لېتىپتۇ

صۇيىڭ بىلەى ئۇ . پاتقاقتا بۇلغىًىپ نەيًەت بْپ لەتمەى  ئىمەى-ئايىغىهۇ الي

 .نْنىسىًىڭ ئۆيىگە قايتىپ لىيىو يەڭگۈصلىهەلچى بْپتۇ

ئۇ لىيىو ئىضماپىًى ئېچىپ سۇلياۋ خالتا ئىچىدىٌ ئاپىسى يېڭىال ئېلىپ بېرىپ تېخى لىيىپ 

باقهىغاى يېضىل رەڭلىن نايمىسى،لۈلرەڭلىن ئىضتىًى،ۋە لۈى تْسۇيدىغاى َاۋارەڭ 

بىراق بۇ يەردە .دە،صۇالريى لىيهەلچى بْپتۇ-صەپمىسى،تْپچىالر ئايىغىًى لۆرۈپتۇ

صۇيىڭ .لىيىهىًى لەيگۈزۈپ قْيىدىغاى ئاپىسى  يْق،نْنىسى بْلسا ئۇخالپ قالغاى ئىمەى

. بىلەى ئۇ لىيىهلىرىًى ئۆزى لىيهەلچى بْپتۇ

ئۇ لىيىهلىرىًى ئېلىپ لەيهەلچى بْلۇپ تۇرۇپال ئاپىسىًىڭ لىيىو لەيگەيدە 

بىسهىلالٍ دەپ باصاليدىغايلىقىًى ۋە يېڭى لىيىو لەيگەيدە قايداقتۇر بىر دۇئاالريى 

ئۇ بىسهىلالٍ دەپتۇ،ئەنها قايداق دۇئا قىلىضًى .ئْقۇيدىغايلىقىًى ئېسىگە ئاپتۇ

 .بىلهەپتۇ،بْلدىال لىيىۋېرەيچۇ،دەپ ئۆزى لىيىو لىيىضًى باصلىۋېتىپتۇ

 
ئۇ نايمىًى ئېلىپ پۇتىغا سېپىپ بېقىپتۇ،لىيگىًىو تْعرىهۇ؟ خاتا،نايما دېگەيًى 



ئايدىٌ ئۇ قىسقا لۈلرەڭ .ئاپىسى صۇيداق لەيگۈزەتتىغۇ!چْقۇم ئۇچىسىغا لىيىدۇ ئەنەسهۇ

ئىضتايًى ئاپتۇ ۋە ئىضتايًى بْيًىغا يۆگەپ بېقىپتۇ،تْعرىهۇ؟خاتا،ئىضتاى دېگەيًى پۇتىغا 

ئايدىٌ ئۇ لۈى تْسۇيدىغاى صەپمىسىًى ئاپتۇ ۋە پۇتىغا سېپىپ ! لىيىدۇ ئەنەسهۇ

بۇ پايپاق ئەنەس،صەپمە تۇرسا،ئەلۋەتتە ئۇيى ...َا،َا،َا!بېقىپتۇ،يەيە بىر پاي قېًى؟

! ۋاٍ .نايهۇيچاق ئايدىٌ ئاياعًى ئېلىپ نىڭ تەستە پۇتىغا لىيىپتۇ! بېضىهغا لىيىضىو لېرەك 

نايهۇيچاق بەلهۇ خۇصال ...َا،َا،َا ! ئۆزۈم لىيەلىدىو !لىيىهلىرىهًى لىيىپ بْلدۇم 

بىر لۆزەيًەلًى .بْلۇپ ئەيًەك ئالدىدا ئۆزىگە زّقلىًىپ قاراپ قاقاقالپ لۈلۈپ لېتىپتۇ

  !ئېلىپ تاقىۋاپتۇ تېخى 

چۆچۈپ لەتمەى .تۇيۇقسىس يەيە باصقا لۈلمە ئاۋازىهۇ ئاڭلىًىپتۇ...َى،َى،َى-

نايهۇيچاق صۇيداق لەيًىگە بۇرۇلۇپ قاراپ،نْنىسىًىڭ ئۆزىگە قاراپ لۈلىۋاتقايلىقىًى 

. لۆرۈپتۇ

ئۆزۈڭًىڭ لىيىهىًى ئۆزۈڭ لىيەلەيدىغاى ! ناصائالالٍ ئْناق يەۋرەم -

يېڭى لەيگىٌ،ياخضى ›!بْپسەيدە؟يېڭى لىيىهىڭ خْيهۇ يارىضىپتۇ،نۇبارەك بْلسۇى 

. دەپتۇ نْنىسى–باالم ‹ياصىغىٌ،صېُىت بْلۇپ لەتمىٌ 

رەَهەت نْنا،بىراق نەى يېڭى لىيىو لەيگەيدە قايداق دۇئا قىلىضًى -

 .دەپتۇ نايهۇيچاق ئەرلىلەپ تۇرۇپ- بىلهەيدىمەيهەى،ئاراى بىسهىلالَال دېيەلىدىو،



 

ئالالَقا صۈلرى،ئەقىللىق باالم،بارعايسېرى ياخضى باال بْلۇپ -

تۇرۇصىڭدا،لىيىو -نۇصۇيداق َەربىر يۈرۈش.لېتىۋاتىسەى

ئىچهىمىڭدە سۈيًەتمە رىئايە قىلساڭ ئالالٍ سېًى بەك ياخضى -لىيىضىڭدە،يېهەك

يېڭى لىيىو لەيگەى ۋاقتىڭدا ئاۋال .لۆرىدۇ،َەنهىهىس ساڭا تېخىهۇ ئانراق بْلۇپ لېتىهىس

سايا نېًىڭ -جىهى َەندۇ» :بىسهىلالٍ دەپ ئْڭ تەرىپىڭدىٌ باصاليسەى ۋە  

قۇۋۋىتىهسىس ناڭا نۇصۇ رىسىقًى بەرگەى،نۇصۇ لىيىهًى بەرگەى ئالالَقا -لۈچ

دەيسەى باالم،ئايدىٌ ئاياظ لەيگەى چاعدا ئْڭ پۇتۇڭغا ئاۋال لىيىسەى،ئايدىٌ «خاستۇر

سْل پۇتۇڭغا لىيىسەى؛ئاياعًى سالغايدا بْلسا سْل پۇتۇڭغا لەيگەى ئاياعًى ئاۋال 

نايا بۇالر لىيىًىضتىمى سۈيًەتلەر ۋە .سالىسەى،ئْڭ پۇتۇڭًىڭمىًى ئاخىرىدا سالىسەى

ئەدەپلەردۇر جېًىو باالم،پەيغەنبىرىهىس بىسگە صۇيداق ئۆگەتمەى،بۇالريى َېچ ئۇيۇتها 

 .دەپتۇ نْنىسى نايهۇيچاقًىڭ بېضىًى سىيالپ تۇرۇپ-قْزام،

صۇيداق قىلىپ نايهۇيچاق ئاخىرى ئۆزى لىيىو لىيەلەيدىغاى بْپتۇ ۋە لىيىو 

: َەنهەيلەى نايهۇيچاقًى . لىيىضًىڭ سۈيًەتلىرى،ئەدەبلىرىًىهۇ ئۆگىًىۋاپتۇ



قاراڭالر،نايهۇيچاق  يېهە دېگەى ئەقىللىق،رەتلىن،ئْڭلۇق باال  بْپ لەتمەى -

. دەپ ناخىتىضىدىغاى بْپتۇ!-َە

 

 

 
 

 

ۋاپادار چۈجىلەر 
 

 

ئۇيىڭ ئۈچ چۈجىسى بار .بۇرۇيقى زانايدا ئاپئاق بىر نىمىياى ئاپا بْلغاى ئىمەى

بىرىدىٌ ئْناق،ئەقىللىق ۋە -تەڭ تۇخۇندىٌ چىققاى بۇ ئْناق چۈجىلەر بىر.ئىمەى

  .لۆيۈنچاى چْڭ بْپتۇ



بىر سىًىپًىڭ دېرىسىسىدىٌ .ئْيًاپ نەلتەپمە بېرىپ قاپتۇ-بىر لۈيى ئۇالر ئْيًاپ

قارىسا،بىر خْراز نۇئەللىو سىًىپتىمى بالىالرعا ئاپىسىغا لۆيۈيىدىغاى ۋاپادار باال  تْعۇرلۇق 

: َېمايە تۈگىگەيدە خْراز نۇئەللىو ئْقۇعۇچىالرعا.َېمايە  سۆزلەپ بېرىۋاتقاى ئىمەى

ئْناق بالىلىرىو،ئاپاڭالر سىلەريى جاپا تارتىپ بېقىپ چْڭ قىلدى،ئاپاڭالرعا -
صۇيداق قىلساڭالر .لۆيۈيىڭالر،لۈچۈڭالر يەتمەى ئىضًى قىلىپ ئۇيىڭغا ياردەنلىضىڭالر

ئاپاڭالرنۇ بەك خۇش بْلىدۇ،ئاپاڭالر .ئاپاڭالريىڭ ئەجرىگە رەَهەت ئېيتقاى بْلىسىلەر
پەيغەنبەر .خۇصال بْلسا ئالالَهۇ سىلەردىٌ خۇصال بْلىدۇ ۋە سىلەريى ياخضى لۆرىدۇ

دەپ ‹َەنهەيلەيگە ئايىسىًىڭ خىسنىتىًى قىلىضًى تەۋسىيە قىلىهەى›ئەلەيُىساالنهۇ 
ئاپىسىغا .بالىالريى ئاپىسىغا لۆيۈيۈش ۋە ئاپىسىًى ياخضى لۈتۈصمە دەۋەت قىلغاى

ۋاپادار،لۆيۈنچاى،ئاپىسىًىڭ گېپىًى ئاڭاليدىغاى  بالىالريى َەنهىال ئادەم ياخضى 
.دەپتۇ -لۆرىدۇ،ئاخىرەتتە ئالالٍ خالىسا َەتتا جەيًەت بىلەى نۇلاپاتاليدۇ،  

 

  

لىچىن چۈجىلەر گەرچە نۇئەللىهًىڭ سۆزلىرىًى تازا چۈصەيهىگەى بْلسىهۇ،بىراق 

ئاپاڭالرعا ياردەنلەصسەڭالر،ئۇيىڭغا لۆيۈيۈپ ياخضى باال بْلساڭالر،ئاياڭالريى رازىهەى 

قىلساڭالر ئالالٍ جەيًەتمە ئەلىرىدۇ،دېگەيًى چۈصىًىپتۇ ۋە بەك خۇصال بْلۇصۇپ 

ئۇالر ئۆيگە لەلگۈچە قايداق قىلساق ئاپىهىسعا ياردەم قىلىپ،ئۇيىڭ .چۇلۇلدىضىپ لېتىپتۇ

.ئىضلىرىًى قىلىضىپ بېرەلەيهىس،دېگەيلەريى سۆزلىضىپتۇ

لىچىن .ئۇالر ئۆيىگە لېلىپ قارىسا ئاپىسى يْق ئىمەى 



چۈجىلەر بىس بۇ پۇرسەتتىٌ پايدىلىًىپ ئاپىهىسعا ئازراق ئىط قىلىضپ 

بىرى ئۆيدىمى .صۇيىڭ بىلەى ئۆيدە ئۇالر قىالاليدىغاى ئىط ئىسدەپتۇ.بېرەيلى،دېيضىپتۇ

قااليهاقاى تاصاليغاى يەرسىلەريى يىغۇصتۇرۇپتۇ،يەيە بىرى سۈپۈرۈپتۇ،يەيە بىرى 

دېرىسىلىرىًى ئېچىپ َاۋا -پالىسە سۈرتۈپتۇ،ئۆيلەريىڭ ئىضىن-تەلچە،دېرىسىلەريى پاك

پالىسە،رەتلىن ۋە ساپ َاۋا بىلەى صۇيچىلىن -ۋاٍ،ئۆيًىڭ ئىچى پاك.ئالهاصتۇرۇپتۇ

ئۇالر ئاصخايىدىمى ئۈستەل .ئۇالر ئايدىٌ ئاصخايا ئۆيگە لىرىپتۇ.يېقىهلىق بْلۇپ لېتىپتۇ

. ئۈستىدە َەرخىل لۆلتاتالر تۇرعايلىقىًى لۆرۈپتۇ

چانغۇر،چانغۇر،گەپ ئاڭال،نەى سېًىڭ » : بىر چۈجە چانغۇريى ئېلىپ دەپتۇ

 «يۈزۈڭًى يۇيۇپ قْياي

سەۋزە،سەۋزە،گەپ ئاڭال،نەى سېًىڭ »:يەيە بىر چۈجە سەۋزىًى ئېلىپ دەپتۇ

 «بېضىڭًى يۇيۇپ قْياي

پەنىدۇر،پەنىدۇر،گەپ ئاڭال،نەى سېًى » :يەيە بىر چۈجە پەنىدۇريى ئېلىپ دەپتۇ

 «يۇيۇيدۇرۇپ قْياي



ئۇ ئۈستەل ئۈستىدە بىرنۇيچە .بىر دەندىٌ لېيىٌ نىمىياى ئاپا ئۆيىگە قايتىپ لەپتۇ

چۈجىلەر تېخىچە .پالىسە يۇيۇلغاى لۆلتاتالر تۇرعايلىقىًى لۆرۈپتۇ

نىمىياى ئاپا ئۇالرعا قاراپ .تەپچىرەپ لۆلتات يۇيۇش بىلەى ئالدىراش ئىمەى-تەرلەپ

: َەنهىًى چۈصىًىپتۇ ،ئۇالريى باعرىغا بېسىپ،سۆيۈپ لېتىپتۇ ۋە خۇصاللىق بىلەى

ناصائالالٍ ،ئْناق چۈجىلىرىو،ئاپاڭالريىڭ لىچىن ياردەنچىسى بْلۇپسىلەر، ئىط -

. دەپتۇ!-قىلىضىپ بەرگىًىڭالردىٌ بەك خۇش بْلدۇم، سىلەرگە ئالالٍ رەَهەت قىلسۇى

: چۈجىلەر ئاپىسىًىڭ خۇش بْلغايلىقىًى لۆرۈپ تېخىهۇ خۇش بْپتۇ ۋە

ئاپا سىس خۇش بْلسىڭىس ئالالَهۇ بىسدىٌ خۇش بْلىدىمەى،صۇڭا بىس بۇيدىٌ -

.دەپتۇ-لېيىٌ سىسگە تېخىهۇ لۆپ ياردەنلىضىپ ئىط قىلىضىپ بېرىهىس

 

لىچىن چۈجىلەر َەقىقەتەى صۇيدىٌ لېيىٌ َەردائىو ئاپىسىغا 

. ياردەنلىضىدىغاى،تېخىهۇ لۆيۈيىدىغاى،ۋاپادار چۈجىلەر بْپتۇ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ئۈچ لېپىًەك
 

چېچەللەر َۈپپىدە پْرەللەپ ئېچىلىپ لەتمەى -بۇرۇيقى زانايدا رەڭدار گۈل
ئۇالريىڭ بىرى قىسىل،بىرى سېرىق ۋە .بىرگۈزەل باعچىدا ئۈچ لېپىًەك دّست ئۆتمەيىمەى

. يەيە بىرى ئاق رەڭلىن ئىمەى

بىرى بىلەى ياَايىتى يېقىٌ دّست بْلغاچقا،َەرلۈيى بىللە -           بۇ ئۈچ لېپىًەك بىر
يۈرىدىمەى،بىللە نەسچىتمە بېرىپ ياناز ئْقۇيدىمەى،بىللە قۇرئاى ئۆگىًىدىمەى،قۇرئاى 



بىرى بىلەى بەسلىضىپ ياخضى ئىضالريى قىلىدىمەى،باصقىالرعا ياردەم -ياداليدىمەى،بىر
بىمار بْلغاى ۋاقىتلىرىدا باعچىدا ياخضا ئېيتىدىمەى،ئۇسسۇل ئْيًايدىمەى ۋە .قىلىدىمەى

. َەرخىل ئْيۇيالريى ئْيًايدىمەى

 
 

خْرام -          بىر لۈيى ئۇالر نەسچىتتىٌ ياناز ئْقۇپ چىقىپ،باعچىدا خْصال
ئۆيى يىراق بْلغاچقا يانغۇردا قايتىپ .ئْيًاۋاتقايدا تۇيۇقسىس يانغۇر يېغىپ لېتىپتۇ

صۇيىڭ بىلەى ئۇالر  ۋاي،تېسرەك بىر يەرگە بېرىپ يانغۇر تْختىغىچە پاياَلىًىپ .لېتەلهەپتۇ
. تۇرايلى،دېيضىپ بىرلىمتە  باعچا ئىچىگە قاراپ ئۇچۇپتۇ

 
ئاقگۈلًىڭ .باراقساى ئۆسۈپ لەتمەى بىر تۈپ ئاقگۈلًىڭ يېًىغا ئۇچۇپ بېرىپتۇ -ئۇالر بۈك

لېيىٌ لېپىًەللەر ئەدەپ بىلەى ئاقگۈلگە ساالم قىلىپ ئۇيىڭدىٌ ئۆتۈيگەى  يېًىغا بارعايدىٌ
: َالدا نۇيداق دەپتۇ

 
 

ئەسساالنۇئەلەيمۇم  ئاقگۈل َەدە،يانغۇر بىسيىڭ قاياتلىرىهىسيى َۆل قىلىۋەتتى،بىس -
يانغۇر تْختىغىچە سىسيىڭ بەرگىلىرىڭىس ئاستىدا يانغۇردىٌ پاياَلىًىۋالساق بْالندۇ؟ 

 

: ئاقگۈل ئۇالرعا



ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم،ئاق لېپىًەلًىڭ رەڭگى نېًىڭمىگە ئْخضايدىمەى،ئۇ - 
. دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ-لىرسۇى،قالغايلىرىڭالر لىرنەڭالر

 
: ئاقگۈلًىڭ بۇ گېپىًى ئاڭلىغاى لېپىًەللەر تەڭال ئۇيىڭغا

بىس دېگەى ئالالٍ يْلىدا دّست بْلۇصقاى ئايرىلهاس جايجىگەر دّستالر،پاياَلىًىضقا -
. دەپتۇ-لىرسەك تەڭ لىرىهىس،لىرنىسەك تەڭال لىرنەيهىس

صۇيىڭ بىلەى لېپىًەللەر ئاقگۈلًىڭ يېًىدىٌ ئايرىلىپ باعچىًىڭ ئىچىگە قاراپ 
يانغۇر تېخىهۇ لۈچىيىپ لېتىپتۇ،ئۇالريىڭ  قاياتلىرى َۆل بْلۇپ ئۇچۇصى .ئۇچۇپتۇ

لېپىًەللەر ئۇچۇپ لېتىۋېتىپ بىر تۈپ يْپۇرناقلىرى چْڭ،ئېگىس .تېخىهۇ تەسلىضىپتۇ
: ئۆسمەى سېرىق گۈلًى لۆرۈپ ئۇيىڭ يېًىغا بېرىپ تەڭال ئۇيىڭغا نۇيداق دەپ ئىلتىجا قىپتۇ

 
ئەسساالنۇئەلەيمۇم،سېرىق گۈل َەدە،يانغۇر يېغىپ بەك تْڭالپ لەتتۇق َەم -

قاياتلىرىهىس َۆل بْلۇپ ئۇچالهاي قالدۇق،يانغۇر تْختىغىچە يْپۇرناقلىرىڭىسيىڭ ئاستىغا 
لىرىپ بىردەم يانغۇردىٌ دالدىلىًىۋالساق بْالندۇ؟ 

: سېرىق گۈل ئۇالرعا

ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم،سېرىق لېپىًەلًىڭ رەڭگى نېًىڭمىگە ئْخضايدىمەى،ئۇ -
. دەپتۇ-لىرسۇى،قالغاى ئىممىڭالر لىرنەڭالر

 
: بۇيى ئاڭلىغاى لېپىًەللەر تەڭال ئۇيىڭغا



بىس دېگەى ئالالٍ يْلىدا دّست بْلۇصقاى ئايرىلهاس جايجىگەر دّستالر، يېهىضقا         -
بىر بىرىهىسيى تاصالپ قْيغۇدەلهىس؟ئۆزىهىس راَەتمە ئېرىضىپ،دّستىهىسيىڭ قىيىًچىلىق 

. ئىچىدە قېلىضىًى بىس َەرگىس ياقتۇرنايهىس، ئالالَهۇ َەم بۇيداق قىلىضىهىسيى ياقتۇرنايدۇ
دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ ۋە سېرىق -پاياَلىًىضقا لىرسەك تەڭ لىرىهىس،لىرنىسەك تەڭال لىرنەيهىس

. گۈلًىڭ يېًىدىٌ ئۇچۇپ لېتىپ قاپتۇ

ئۇالر تەسلىمتە ئۇچۇپ يۈرۈپ .يانغۇر ئەندى صارقىراپ تېخىهۇ ئىتتىن يېغىضقا باصالپتۇ
ئۇالر قىسىلگۈلگە ئىلتىجا قىلىپ .بىر تۈپ قىسىلگۈلًى لۆرۈپ قاپتۇ ۋە ئۇيىڭ يېًىغا لەپتۇ

: نۇيداق دەپتۇ

 
ئەسساالنۇئەلەيمۇم قىسىلگۈل َەدە،يانغۇر سۈيى لۈچ بىلەى ئۇرۇلۇپ قاياتلىرىهىسيى -

بىس يانغۇر .ئاعرىتىۋەتتى،ئۇچۇصتىٌ بەك قىيًىلىپ قېلىۋاتىهىس َەم صۇيداق تْڭالپ لەتتۇق
تْختىغىچە يْپۇرناقلىرىڭىسيىڭ ئاستىدا يانغۇردىٌ پاياَلىًىۋالساق بْالندۇ؟ 

: قىسىلگۈل ئۇالرعا 

ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم،قىسىل لېپىًەلًىڭ رەڭگى نېًىڭمىگە ئْخضاش قىسىلمەى،ئۇ -
. دەپ جاۋاپ بېرىپتۇ-لىرسۇى،قالغاى ئىممىڭالر لىرسەڭالر بْلهايدۇ

 
: ئۈچ لېپىًەك بۇيى ئاڭالپ تەڭال بېضىًى چايقاپ

بىس دېگەى جاپادىهۇ،َاالۋەتتىهۇ بىرگە بْلىدىغاى، ئالالٍ ئۈچۈى ! ياق،ياق 
قىيىًچىلىققا ئۇچرىغايدا بْلسۇى يالى بەخىتلىن ياصاۋاتقايدا .دّستالصقاى يېقىٌ دّستالر

يانغۇردىٌ پاياَلىًىضقا لىرسەك تەڭ .بىرىهىسدىٌ ئايرىلهايهىس-بْلسۇى َەرگىس بىر
. دەپتۇ-لىرىهىس،لىرنىسەك تەڭال لىرنەيهىس،

صۇيىڭ بىلەى بۇ ئۈچ لېپىًەك يانغۇردا قېلىپ باعچىدا ئۇياقتىٌ بۇياققا ئۇچۇپ 
. بىر بىرىدىٌ زادىال ئايرىلهاپتۇ.يۈرۈپتۇ



 
بۇ چاعدا قۇياش بۇلۇتالر ئارىسىدا تۇرۇپ بۇ ئۈچ لېپىًەلًى لۆرۈپ تۇرعاى 

ئىًاقلىقىغا نەستلىمى لەلگەى قۇياش لۈلۈنسىرەپ -ئۇالريىڭ دّستلۇقىغا ۋە ئىجىل.ئىمەى
يانغۇر تْختاپ،قۇياش يۇر .چىقىپتىمەى،بۇلۇتالر قْرققىًىدىٌ يىراقالرعا قېچىپ لېتىپتۇ

قۇياصًىڭ ئىللىق َارارىتىدىٌ ئۈچ لېپىًەلًىڭ قاياتلىرىدىمى يانغۇر .چېچىضقا باصالپتۇ
: بۇ ئۈچ لېپىًەك.سۇلىرى قۇرۇپ لېتىپتۇ

دەپ صادلىًىپ، يەيە -ئالالًَىڭ رەَهىتى بىلەى يانغۇر تْختىدى! ئەلُەندۇلىالٍ - 
: ئۇالر خْصاللىقىدا.خْرام ئْيًاصقا باصالپتۇ-ئىللىق قۇياش يۇرىغا چۆنگەى باعچىدا خْصال

بىس ئۈچىهىس ئالالٍ دەپ 

. دّست بْلۇصقاى قېرىًداش

ئايرىلهايهىس َېچقاچاى 

. يانغۇر ياعسىهۇ ئْخضاش

خۇصپۇرىغاى باعچىدا، 

نەيىٌ ئۇچقاى صانالدا، 

ئالالَىهًىڭ رەَهىتى 

. باردۇر َەرچاظ،َەرجايدا

لۆلتە قۇياش پاراليدۇ، 

. دّستلۇق لۈيى ياڭرايدۇ

 

: قۇياصًىڭ ئۇالرعا تېخىهۇ ئانراقلىقى لېلىپ.دەپ ياخضا ئېيتىضقا باصالپتۇ

صۇيداق ئىًاق،ئايرىلهاس . ئالالٍ سىلەرگە رەَهەت قىلسۇى! ناصائالالٍ، بالىلىرىو 
. دەپتۇ-نەڭگۈ نۇصۇيداق ئۆتۈڭالر،.دّستلىقىڭالرعا قاراپ بەلهۇ خۇصال بْلىۋاتىهەى



 
: بەس بىلەى-لېپىًەللەر لۈلۈنسىرەپ تۇرۇپ بەس

ئايىهىس بىسگە -ئۇستازىهىس ۋە ئاتا.رەَهەت سىسگە،ئالالٍ َەنهىهىسگە رەَهەت قىلسۇى
بىرىڭالر بىلەى ئىًاق ئۆتۈڭالر ۋە َەرقايداق ۋاقىتتا -بالىلىرىو،بىر» : داۋانلىق

بىرىڭالردىٌ -بىر»:بىرىڭالردىٌ ئايرىلهاڭالر،  پەيغەنبەر ئەلەيُىساالنًىڭ  -بىر
 (يەسائىي رىۋايىتى)«.ئايرىلهاڭالر،چۈيمى پادىدىٌ ئايرىلىپ قالغاى قْي بۆرىگە يەم بْلىدۇ

بىرىڭالرعا َەرۋاقىت ياخضىلىق -بىر. دېگەى َەدىسىًى َېچقاچاى ئۇيۇتهاڭالر
بىرىڭالرعا چْڭ ياخضىلىق -قىلىڭالر،قېرىًدىضىڭالريى تاصالپ قْيهىغايلىقىڭالر بىر

دەپ « صۇيداق قىلساڭالر ئالالَهۇ سىلەرگە ياخضىلىق ئاتا قىلىدۇ.قىلغايلىقىڭالردۇر
بىرىهىسدىٌ -صۇڭا بىس ئۇالريىڭ يەسىُىتىًى قۇلىقىهىسدا چىڭ تۇتۇپ،بىر.يەسىُەت قىالتتى

. دېيىضىپتۇ-َەرگىس ئايرىلهاي ئىًاق ئۆتىهىس،

 
قۇياش ئۇالريىڭ گەپلىرىًى ئاڭالپ ئۇالرعا تېخىهۇ نەستلىمى لەپتۇ ۋە ئالتۇى يۇرلىرىًى 

ئىللىق قۇياش .َۈسەى لۆپمۆك ئاسهايدا جۇالالپتۇ-َەسەى.ئايىهاي چېچىضقا باصالپتۇ
. خْرام ئْيًاصقا باصالپتۇ-يۇرىغا چۆنگەى باعچا ئىچىدە لېپىًەللەر يەيىهۇ خۇصال

 

 

 



 
 

 

  گۈل قىس بىلەى لۈل قىس     
 

بۇرۇيقى زانايدا ،قۇصالر،َايۋايالر ئادەنلەردەك     
چېچەللەر تۆلۈلىدىغاى گۈزەل بىر جايدا گۈل قىس ۋە ئايقىس -سۆزلەيدىغاى،ئاسهايدىٌ گۈل

گۈل قىس لىچىمىدىًال قەلبى ئالالَقا . دەپ ئىممى قىسچاق ياصايدىمەى
َەردائىو چىرايلىق لۆڭلەك .باعاليغاى،صۇيچىلىن ئْناق،ئەدەبلىن بىر قىسچاق ئىمەى

ياناز ۋە باصقا .پالىسە يۈرىدىمەى-لىيىپ،بېضىغا ياعلىق ئارتىپ، تاَارىتى بىلەى پاك
صۇڭا ئۇيىڭ يۈزلىرىدىٌ يۇر .ئىبادەتلەريى صۇيچىلىن ئىضتىياق بىلەى ئۆتەيدىمەى

ئۇيىڭغا ئادەنلەرال .يېغىپ،ئْناق چېُرىدىٌ َەردائىو ئىهاى يۇرلىرى پارالپ تۇرىدىمەى
ئۇ ياناز ئْقىۋاتقايدا ئۇيىڭ بەدىًىدىٌ .ئەنەس،قۇصالرنۇ،َايۋايالرنۇ ئانراق ئىمەى

صۇيداق خۇصپۇراقالر تارايدىمەيمى،ئۇيىڭغا نەسلىمى لەلگەى  قۇصالر ئۇيىڭ ئەتراپىدا 
ۋىچىرالپ ئۇچۇپ،باصلىرىغا گۈل تاصاليدىمەى،رەڭدار لېپىًەللەر ئۇچۇپ لېلىپ 

گۈلقىس ياناز ئْقۇپ بْلغايدا ئۇالر .قۇياش ئىللىق يۇرلىرىًى چاچىدىمەى.قْيىۋالىدىمەى
بىلەى بىللە ئْيًايدىمەى ۋە ئۇالرعا يېقىهلىق ياخضىالريى ئېيتىپ 
 :بېرىدىمەى،ياخضىلىرىدىًهۇ ئالالَقا بْلغاى سۆيگۈسى ياڭرايدىمەى

 



نەى نۇسۇلهاى قىسىهەى، 

. بېضىهدا بار ياعلىقىو

لىيىپ چىرايلىق لۆڭلەك، 

. ياناز ئْقۇش صاتلىقىو

دىلىو نېًىڭ تەلپۈيەر، 

. ئالالَىهغا صۇقەدەر

زىمىر قىلسام نەى ئۇيى 

. ئۇ نېًىڭدىٌ سۆيۈيەر

يۈرىمىهدە بىر ئالالٍ 

.... ال ئىالَە ئىللەلالٍ

 

 

 
 

گۈل قىس تۇرىدىغاى نەَەللىگە يېقىٌ بىر جايدا ئاي قىس ئىسىهلىن يەيە بىر قىس بار 
گەرچە .ئۇيىڭ َېچ ياناز بىلەى خۇصى يْق ئىمەى،بېضىغا ياعلىقهۇ ئارتهايدىمەى.ئىمەى

ئۇنۇ صۇيداق ئْناق بىر قىس بْلسىهۇ لېمىٌ َېچبىر نۇسۇلهاى قىسعا خاس 
خۇلقى بْلهىغاچقا باصقىالر ئۇيى -تۇرقى،ئەدەب

قۇصالر،لېپىًەللەر،َايۋايالر ئۇيىڭدىٌ يىراق قاچىدىمەى،لېمىٌ ئايقىس .ياقتۇرنايدىمەى
بۇيىڭ يېهە ئۈچۈيلىمىًى بىلهەستىٌ قۇصالريىڭ،لېپىًەللەريىڭ،َايۋاياتالريىڭ لەيًىدىٌ 

قْعالپ ئۇالريى تېخىهۇ بىسار قىلىدىمەى،َەسەل َەرىلىرىًىڭ لۆيىمىگە تاش 
يْپۇرناقلىرىًى سۇيدۇرىدىمەى،قۇصالريىڭ -ئاتىدىمەى،دەرەخلەرگە يانىضىپ چىقىپ،صاخ



 .ئۇۋىسىدىٌ تۇخۇنلىرىًى، بالىلىرىًى ئْعۇرالپ قۇصالريى خاپا قىلىدىمەى

 
نەيًەت يۈرگەچمە قۇصالر،َايۋايالر ئايقىسيى -دائىو صْخلۇق،لەپسىسلىن قىلىپ لىر

لۈل قىس ! ئايقىسيى يىراقتىٌ لۆرسىال،ۋاي، تېس قېچىڭالر .دەپ چاقىرىدىمەى« لۈل قىس»
. بىرىگە خەۋەر قىلىپ يىراقالرعا قېچىپ لېتىدىمەى ۋە نۆلىۋالىدىمەى-دەپ بىر! -لەلدى

لۈيلەر ئۆتۈپتۇ،ئايالر ئۆتۈپتۇ، گۈل قىس بىلەى لۈلقىس ياصايدىغاى جايدا ئالتۇيرەڭ لۈز 
سْعۇق ... لۈتە-تاقەتسىسلىن بىلەى لۈتە.دىٌ لېيىٌ،ئاپئاق قار تْلغاى قىط باصلىًىپتۇ

قۇياش ئىللىق يۇر .قىط ئايلىرىهۇ  ئاخىرلىضىپ ئىللىق ۋە گۈزەل باَار لۈيلىرى لەپتۇ
چېچەللەر پْرەللەپ ئېچىلغاى،لېپىًەللەر،َەسەل َەرىلىرى گۈللەر -چاچقاى،گۈل

تۈنەى قۇصالر ۋىچىرالپ سايرىضىۋاتقاى چىرايلىق -ئۈستىدە ئۇچۇصۇپ يۈرگەى،تۈرلۈك
. باَار لۈيلىرىًىڭ بىرىدە  گۈل قىس بىلەى لۈلقىس تەڭال ئْرنايلىققا ئْيًىغىلى بېرىپتۇ

 

 

 

بىلەى تەڭ  گۈل قىس ئْرنايلىققا لېلىضى
قۇصالر،لېپىًەللەر،َايۋاياتالر َەنهىسى ئۇيىڭ ئەتراپىغا ئْلىضىپتۇ ۋە ئەسساالنۇئەلەيمۇم 

گۈللەر ئۇيىڭغا ئېگىلىپ .بەستە ساالم قىلىضىپتۇ-دەپ بەس-گۈلقىس،خۇش لەلدىڭىس،



ئاعسىغا تەگهەي نېًى -چۈچۈك بۆلجۈرگەيلەر ئاعسى-قىسىرىپ پىضقاى ئاچچىق.تەزىو قىپتۇ
ئۇ ئْرنايلىقتىمى .دەپ ئۇيىڭغا تەلهۈرۈپ قاراپتۇ...نەى ئەڭ تاتلىق...ئۈزۈڭ نېًى

دەپ چىرايلىق ...َەربىرەيلەيگە ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم،ئالالٍ رەَهەت قىلسۇى سىلەرگە
لىيىملەر،تْصقايالر گۈلقىسيىڭ سىۋىتىگە قىپقىسىل .گەپ قىلغاچ َۆرنەت بىلدۈرۈپتۇ

 .چېچەللەريى ئۈزۈپ لېلىپ  تْلدۇرىۋېتىپتۇ-بۆلجۈرگەيلەريى،گۈل

لېپىًەللەر ئۇيىڭ باش ئۈستىلىرىگە قْيۇصۇپ،َايۋايالر 
گۈل قىس ئۇالريى قْللىرىغا ئېلىپ نېُىر بىلەى .     ئۇيىڭغا ئەرلىلەپ ئېسىلىپتۇ

  ،ئۇالرعا .                   لۆزلىرىًى سىيالپتۇ-باش
ياخضا ۋەلۈلمە سادالىرى .قىسىقارلىق چۆچەللەريى،يېقىهلىق ياخضىالريى ئېيتىپ بېرىپتۇ

خْرانلىققا -ئْرنايلىقًى چاڭ لەلتۈرۈپ،َەنهەيلەى خۇددى َېيت بْلغايدەك خْصال
. چۆنۈپ لېتىپتۇ

نۇ َەدەپ صۇ « لۈلقىس»گۈلقىسعا ئايچە يىراق بْلهىغاى جايدىمى ئْرنايلىقتا 
پېتەك بْلۇپ -قۇصالر،َايۋايالر،لېپىًەللەر بىلەى ئْيًاش ئۈچۈى پاي

َالبۇلى،ئۇ قۇصالريىڭ يېًىغا لەلسىهۇ .يۈرگەيىمەى
يېًىغا لەلسىهۇ ...قاچىدىمەى،لىيىملەريىڭ،تْصقايالريىڭ،تىيىًالريىڭ 

پْرەللەپ .قاچىدىمەى،لېپىًەللەرنۇ گۈللەر ئارىسىغا ئۆزىًى ئېلىپ ئۇيىڭغا قارىهايدىمەى
نەيىٌ صانالالر .ئېچىلغاى رەڭدار گۈللەر قاپىقىًى تۈرۈپ،ئۇيى لۆرسىال يۇنۇلىۋالىدىمەى

گۈللەريىڭ خۇش َىدىًى لۈلقىسدىٌ ئېلىپ قېچىپ،گۈلقىسيىڭ دىهاقلىرىغا 
بۇيى لۆرگەى لۈلقىسيىڭ لۆڭلى صۇيچىلىن يېرىو بْلۇپ لېتىپتۇ،ئۇالر .ئۇرىدىمەى

يېهىضقا صۇيداق قىلىدۇ؟يېهىضقا نەيدىٌ ئۆزىًى قاچۇرىدۇ؟دەپ ئْيالپ يىغالپ   
. لېتىپتۇ

ئاستا -ئۇيىڭ يىغا ئاۋازىًى ئاڭالپ ئىچى ئاعرىغاى ئاقمۆڭۈل قۇصالر،َايۋايالر ئاستا
لۈلقىس ئۇالريى قْعلىهاستىٌ .ئۇيىڭ يېًىغا لېلىپتۇ ۋە سەل يېرىدا ئۇيىڭغا قاراپ تۇرۇپتۇ



ئْناق لەپتەر بىلەى .ئۇالرعا قاراپ جىهجىت ئْلتۇرۇپتۇ،بىر ئېغىسنۇ گەپ قىلهاپتۇ
. دەپ سْراپتۇ-ئاساليچاق ئۇيىڭ يېًىغا لەپتۇ ۋە ئۇيىڭدىٌ يېهىضقا يىغاليسىس؟

: لۈلقىس

دەپ -سىلەر يېهىضقا نەيدىٌ ئۆزۈڭالريى قاچۇرىسىلەر؟سىلەر ناڭا صۇيداق ئۆچهۇ؟-
. سْراپتۇ ئاعسىًى ئۆنچەيتىپ تۇرۇپ

: لەپتەر ئۇيىڭغا

دەپ -ئەگەر سىسنۇ گۈلقىسدەك بْلسىڭىس ئىدى،سىسگىهۇ صۇيداق ئانراق بْالتتۇق،-
. جاۋاپ بېرىپتۇ

  .دەپتۇ لۈلقىس َەيراى بْلۇپ-گۈلقىس دېگەى لىهۇ؟-
صۇيىڭ بىلەى لەپتەر بىلەى نۈصۈك ئۇيىڭغا گۈلقىسيىڭ يانازلىرى،ئېسىل 

ئادەتلىرى،لىيىًىضلىرى،ئىهاى يۇرى پارالپ تۇرعاى يۇرلۇق ، گۈزەل چېُرى -خۇلقى
َەققىدە سۆيۈيۈش بىلەى سۆزلەپ لېتىپتۇ ۋە ياۋادا سىسنۇ صۇيداق قىس بْلسىڭىس سىسيى 
ئالالٍ ياخضى لۆرىدۇ،ئالالٍ ياخضى لۆرگەيًى َەنهە ياخضى لۆرىدۇ بىسنۇ َەم سىسگە 

بۇيى ئاڭلىغاى لۈلقىس گۈلقىسعا بەلهۇ َەۋەس قىپتۇ،نېًى .دەپتۇ-ئانراق بْلىهىس
دەپ -گۈلقىسيىڭ يېًىغا ئاپىرىڭالرچۇ،ئۇيىڭ بىلەى دّست بْالي ۋە ئۇيىڭدەك قىس بْالي،

صۇيىڭ بىلەى ئۇالر لۈلقىسيى گۈلقىسيىڭ يېًىغا باصالپ بېرىپ،ئۇالريى .ئۇالردىٌ ئۆتۈيۈپتۇ

گۈلقىس لۈلقىسعا ئالالًَى ياخضى . دّستالصتۇرۇپ قْيۇپتۇ
لۆرۈصًى ،ئۇ بۇيرىغاى ۋە ئۇ ياخضى لۆرۈدىغاى ياخضى ئىضالريى قىلىضًى،پەزىلەتلىن 
بْلۇصًى ،صۇيدىال ئالالَهۇ ۋە باصقىالرنۇ ئۇ لىضىًى ياخضى لۆرىدىغايلىقىًى َەندە 

ئاخىرەتتە لاتتا نۇلاپاتاليدىغايلىقىًى سۆزلەپ بېرىپتۇ،لۈلقىسعا ئۆزىًىڭ چىرايلىق -دۇييا
لۆڭلەك ۋە ياعلىقلىرىًى بېرىپ،ئالالًَىڭ نۇسۇلهاى قىسلىرىغا صۇيداق لىيىًىضًى 



بۇيرىغايلىقىًى ۋە بۇ لىيىو بىلەى تېخىهۇ گۈزەل ۋە ئْناق قىس بْلىدىغايلىقىًى،ئالالًَىڭ 
رەَهىتىگە ،َەنهەيلەيًىڭ َۆرنىتى ۋە ئانراقلىقىغا ئېرىضىدىغايلىقىًى -نۇَەببىتى

. چۈصەيدۈرۈپتۇ

گۈلقىسيىڭ سۆزلىرىدىٌ لۆڭلى يْرۇپ،ئالالٍ ۋە ئىهايغا تەلپۈيگەى لۈلقىس  چىرايلىق 
ياعلىق ۋە لۆڭلەللەريى لىيىپ گۈلدەك ئېچىلىپ،ئىسهىدەك يۇرلۇق ۋە گۈزەل ئايغىال 

ئۇيى لۆرگەى ! ئۇ ئەندى ئىسهى جىسهىغا اليىق َەقىقىي ئايقىس بْپتۇ .ئْخضاپ قاپتۇ
يېهە دېگەى ئْناق قىس  ! گىياَالر،َايۋاياتالر،لىضىلەر َەنهىسى ناصائالالٍ -قۇصالر،گۈل

 يۈزلىرىدىٌ يۇرتۆلىلىدىغاى،تىلىدىٌ ئالالٍ .دەپ سۆيۈيۈپ لېتىپتۇ! -بۇ 
چۈصهەيدىغاى،دىلى ئالالًَىال ياد ئېتىدىغاى گۈزەل بىر نۇسۇلهاى قىسى بْپ 

. َەنهەيلەى ئانراق بْپ لېتىپتۇ ئۆزگەرگەى ئايقىسعا
چېچەللەر،َايۋاياتالر ئۇيىڭ دّستىغا،سىردىضىغا -قۇصالر،گۈل

ئايلىًىپتۇ،نەيىٌ صانال خۇصپۇراقالريى ئۇچۇرۇپ لېلىپ ئۇيىڭ ئەتراپىدا 
ئۇچۇپتۇ،لۈلسە لەۋلىرىدىٌ گۈللەر ئېچىلىپ،يىغلىسا لۆزلىرىدىٌ ئۈيچىلەر 

گىياَالر ئۈيۈپ -تۆلۈلۈپتۇ،ناڭغاى يْللىرىدىٌ خۇصبۇي گۈل
بەستە ئالالًَى سۆيگەى ۋە ئالالٍ ياقتۇرىدىغاى -َەنهەيلەى بەس.چىقىپتۇ

نايا، قاراڭالر بالىلىرىو !ئىضالريى قىلغاى سالىِ  بەيدە بْلسا يەقەدەر ياخضى 
دەپ ئۇالريىڭ گۈزەل -ئايقىس بىلەى گۈلقىسعا،سىلەرنۇ ئۇالردەك بْلۇڭالر،

ئىضلىرىًى،ئەخالقلىرىًى بالىلىرىغا سۆزلەپ بېرىپ ئۇالرعا تەربىيە قىلىدىغاى 
 .بْپتۇ

 

 

گۈلقىس بىلەى ئايقىس بىللە ياناز ئْقۇپ،بىللە ئالالٍ ياخضى لۆرىدىغاى 
بىرىًى ياخضىلىقالرعا دەۋەت قىلىدىغاى َەقىقىي يېقىٌ -ئىضالريى قىلىپ،بىر

 .خْرام ،بەختىيار ياصاپتۇ-دّستالردىٌ بْلۇپ قاپتۇ ۋە خْصال



 

 

 

 
 

ئاساليچاقًىڭ بېلىق تۇتۇصى 

 
 

دەريا سۈيى .بۇرۇيقى زانايدا سۇلىرى سۈپسۈزۈك ئاقىدىغاى بىر لىچىن دەريا بار ئىمەى
صىرلدىرالپ ئېقىپ تۇرىدىمەى،بېلىقالر دەريادا ئۇياقتىٌ بۇياققا پىلتىڭالپ ئۈزۈصۈپ 

. ئْيًايدىمەى

 
ئۇ ئاساليچاق بېلىق يېيىضمە .ئاصۇ دەريا بْيىدا  ئْناق بىر ئاساليچاق ياصايدىمەى

بىر لۈيى ئۇ ئاساليچاقًىڭ صۇيداق بېلىق يېگۈسى لەپ لېتىپتۇ ۋە .بەلهۇ ئانراق ئىمەى
دەريا بْيىدا  بىر ئېيق دادا قارنىقىًى سۇعا .بېلىق تۇتهاقچى بْلۇپ دەريا بْيىغا بېرىپتۇ

تاصالپ قْيۇپ،لۆزلىرىًى يۇنغىًىچە ئاسهايغا قاراپ عىڭضىپ  ياخضا ئېيتىپ ياتقاى 
: ئۇ ئېيىقًىڭ يېًىغا بېرىپ ئەدەپ بىلەى ساالم قىپتۇ.ئىمەى



 
ئەسساالنۇئەلەيمۇم ئېيىق دادا بېلىق تۇتىۋاتانسىس؟ -

ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم ئاساليچاق باالم ،َەئە بېلىق تۇتىۋاتىهەى،لەل يېًىهدا -
. دەپتۇ ئېيىق دادا ئْريىدىٌ تۇرۇپ-ئْلتۇرعىٌ،

صۇيىڭ بىلەى ئاساليچاق ئېيىق دادىًىڭ قايداق بېلىق تۇتۇصىغا قاراپ 
ئارىدىٌ ئۇزۇى ئۆتهەيال ئېيىق دادىًىڭ بېلىق تۇتۇش ئۈچۈى تاصلىغاى قارنىقىغا .ئْلتۇرۇپتۇ

بۇيى لۆرگەى ئاساليچاق َەم َەيراى بْلغاى، َەم خۇصال .بىر يْعاى بېلىق ئىلىًىپتۇ
: بْلغاى َالدا

. دەپتۇ– ! َە- بېلىق تۇتۇش يېهىدېگەى ئاساى ! ۋۇي، قالتىسقۇ- ۋاي - 

دەپتۇئېيىق – ئاساى دەنسەى؟ ئۇيداق بْلسا، سەيهۇ بىريى تۇتۇپ باققىًچۇ، قېًى 
. دادا

دە، ئاساليچاق - دەپتۇ ! - قايچىلىن ئىط ئىدى ئۇ، قاراپ تۇرۇڭ َە ئەنىسە- 
بىر ئازدىٌ لېيىٌ، يْعاى بىر . دەريايىڭ قىرعىقىغا لېلىپ قۇيرۇقىًى سۇعا چىالپ ئْلتۇرۇپتۇ

لارىپ بېلىقى ئاساليچاقًىڭ قۇيرۇقىًى لۆرۈپ، بۇ لېپىًەك قۇرتى ئْخضايدۇ، دەپ ئْيالپتۇ 
. دە، ئۇيى قاتتىق چىضلىۋاپتۇ- 

ئەي، بۇ چْقۇم لارىپ : - ئاساليچاق قۇيرۇقىًى بىر يەرسە تارتىۋاتقايلىقىًى تۇيۇپ
دەپ خۇصاللىقىدىٌ تْۋالپ لېتىپتۇ، بىراق ئۇ قۇيرۇقىًىڭ قاتتىق ! - بېلىقىغۇ

ئۇ پۈتۈى لۈچى . ئاعرىۋاتقايلىقىًى َەم ياَايىتى ئېغىرلىضىپ لەتمەيلىمىًى َېس قىپتۇ
ئۇ ئۆزىًى . بىلەى ئۆزىًى تارتقايىمەى، قۇيرۇقى تېخىهۇ بەك ئاعرىپ لېتىپتۇ
 .قْيۇۋەتمەيىمەى، لارىپ بېلىقى ئۇيى سۇعا تارتىپ چۈصۈرۈپتۇ

بېلىق : - ئېيىق دادا دەرَال ئاساليچاقًى سۇدىٌ قۇتۇلدۇرۇۋاپتۇ ۋە لۈلۈپ تۇرۇپ
. دەپتۇ- تۇتۇصًىڭ ئايچە ئاساى ئىط ئەنەسلىمىًى ئەندىغۇبىلگەيسەى؟ 



 
ئاساليچاق ناختايچاقلىق قىلىپ يْعاى سۆزلەپ جېًىدىٌ ئايرىلغىلى تاس 

 تۇتالهايال قالهاستىٌ ئىساعا  ئۇ بېلىق.قاپتۇ،قْرققىًىدىٌ سۇدىٌ چىقىپ يىغالپ لېتىپتۇ
لېمىٌ يەيىال تەلەببۇرلىقى تۇتۇپ َېچ ئىط .قالغىًى ئۈچۈى صۇيداق ئاچچىقى لەپتۇ

: بْلهىغايدەك ئېيىق دادىغا قاراپ

َىو،نەى ئۆيگە بېرىپ ئاپاندىٌ قايداق بېلىق تۇتۇصًى سْراپ ئۆگىًىۋېلىپ ئەتە -
. دەپتۇ-چْقۇم جىق بېلىق تۇتىۋالىهەى،قاراپ تۇرۇڭ،

ئېيىق دادا يېڭىلگىًىگە ئاسايلىقچە تەى بەرنەيدىغاى ئاساليچاقًىڭ بۇ ئْناق گەپلىرىًى 
.  ئاڭالپ قاقاقالپ لۈلۈپ لېتىپتۇ ۋەلۈلۈپ تېلىقىپ يېتىپ قاپتۇ

 
َا،َا ئاسالى باالم بْپتۇ، صۇيداق قىل،ئەنها ئەتە چْقۇم بېلىق تۇتىهەى -

سەى »ئالالٍ قۇرئاى لەرىهدە .ئالالٍ خالىسا بېلىق تۇتىهەى دېگىٌ-دېهەي،ئىًضائالالٍ
« خۇدا خالىسا»دېهەي،« ئەتە صۇ ئىضًى چْقۇم قىلىهەى»بىرەر ئىضًى قىلهاقچى بْلساڭ، 

خۇدا خالىسا دېگەى )، (يەيى خۇدا خالىسا قىلىهەى دېگىٌ)دېگەى سۆزيى قْصۇپ دېگىٌ 
يى ئېسىڭگە « خۇدا خالىسا»يەيى )سۆزيى ئۇيتۇپ قالساڭ، پەرۋەردىگارىڭًى تىلغا ئالغىٌ 

پەرۋەردىگارىهًىڭ نېًى بۇيىڭدىًهۇ يېقىٌ تْعرا يْلغا » :َەندە (لەلگەيدە ئېيتقىٌ
ئۈنىد  (يەيى دىًىو، دۇييايىهدا نېًى ئەڭ تۈزۈك ئىضالرعا نۇۋەپپەق قىلىضىًى)باصلىضىًى 

‹ ئالالٍ خالىسا›بىرەر ئىضًى قىلهاقچى بْلغايدا .دەپ بۇيرىغاى« .دېگىٌ «قىلىهەى
. دەپتۇ ئېيىق دادا ئۇيىڭغا چۈصەيدۈرۈپ-دېيىضىهىس سۈيًەتتۇر، باالم

:    ئاساليچاق ئېيىق دادىًىڭ گېپىگە قۇالق سالهاستىٌ بېضىًى ئۆرۈپال 

. دە،لېتىپ قاپتۇ-دەپتۇ-خْش ئېيىق دادا نەى لەتتىو،ئالالَقا ئانايەت-



ئاساليچاق ئۆيىگە قايتىپ بْلغاى ئىضالريى ئاپىسىغا سۆزلەپ بېرىپتۇ ۋە  ئاپىسدىٌ 
دەپ -قايداق بېلىق تۇتۇصًى دەپ بېرىڭ،نەى ئۆگىًىۋېلىپ جىق بېلىق تۇتۇپ لېلىهەى

باالم دەپ بەرگەيگىال بېلىق تۇتۇصًى ئۆگىًىۋالغىلى : ئاپىسىًىڭ.عەلۋە قىپتۇ
دېگەى گېپىًى ئاڭالپ ئاپىسىًى ئەتىسى -بْلهايدۇ،ئۇيى ئەنىلىيەتتىٌ ئۆگىًىضىڭ لېرەك

. بىللە بېرىپ بېلىق تۇتۇصقا لۆيدۈرۈپتۇ

 
لېچىچە جىق بېلىق تۇتۇصًى ئْيالپ تەسلىمتە تاڭ ئاتقۇزعاى ئاساليچاق  ئەتىسى 

نۈصۈك ئاپا ئاساليًى باصالپ دەريا بْيىغا بېلىق تۇتقىلى .سەَەردىال ئْريىدىٌ تۇرۇپتۇ
. قېًىغا پاتهايال قاپتۇ-ئاساليچاق بېلىق تۇتۇصًىڭ خۇصاللىقىدا قېٌ.نېڭىپتۇ

 
نۈصۈك ئاپا پۈتۈى .دەريا بْيىغا لەلگەيدىٌ لېيىٌ ئۇالر قارناقلىرىًى سۇعا تاصالپتۇ

. دىققىتى بىلەى سۇ يۈزىدىمى بۇشعۇيالرعا قاراپ  ئْلتۇرۇپتۇ

ئاسالى لىچىن .ئاسالى ئەندىال ئْلتۇرۇپ تۇرۇصىغا،بىر يىڭًاعۇچ ئۇچۇپ لەپتۇ
صۇيىڭ بىلەى .ئايرّپىاليدەك ئۇياقتىٌ بۇياققا ئۇچۇپ يۈرگەى يىڭًاعۇچقا قىسىقىپ قاپتۇ

ئاساليچاق يىڭًاعۇچًى ياقتۇرۇپ قېلىپ قارنىقىًى تاصالپ يىڭًاعۇچًى قْعالصقا 
ئاسالى يىڭًاعۇچًىڭ لەيًىدىٌ .يىڭًاعۇچ تۇتۇق بەرنەي ئۇچۇپ لېتىپتۇ.باصالپتۇ

. يېتىضەلهەي قۇرۇق قْل دەريا بْيىغا قايتىپ لەپتۇ



 
. صۇ ۋاقىتتا نۈصۈك ئاپا قارناق تاصالپ،بىر چْڭ بېلىقًى تۇتۇۋاپتۇ

ئۇ ئەندىال ئْلتۇرسا يەيە .ئاساليچاقهۇ قْلىغا ئېلىپ،چْڭ بىر بېلىق تۇتهاقچى بْپتۇ
ئۇ قْلىدىمى قارناقًى .ئاساليچاق ئۇيى ياقتۇرۇپ قاپتۇ.بىر چىرايلىق لېپىًەك ئۇچۇپ لەپتۇ

ئاسالى يەيە .ئەنها لېپىًەلهۇ ئۇچۇپ لېتىپتۇ.تاصالپ قْيۇپ،لېپىًەلًى قْعالپ نېڭىپتۇ
. قۇرۇق قْل ئۈنچىيىپ قايتىپ لەپتۇ

 
ئۇ قايتىپ لېلىپ ئاپىسىًىڭ چېلىمىدە بىريەچچە تال چْڭ بېلىق تۇرعايلىقىًى 

ئەجەپهۇ زېرىمتىو،ئاپام بىريەچچە تال چْڭ بېلىق !ۋايجاى »:ئاساليچاق.لۆرۈپتۇ
. دەپتۇ«تۇتۇپتۇ،نەى بىر تال بېلىجايهۇ تۇتالهىدىو

 
: ئاپسى ئۇيىڭغا



باالم ،تۈيۈگۈى سەى ئەتە چْقۇم جىق بېلىق تۇتىۋالهىسام،  دېگەى ۋاقتىڭدا ئېيىق - 
دېگىٌ باالم،بىرئىط قىلهاقچى بْلغىًىڭدا ئالالٍ خالىسا دېيىضىڭ ‹ ئالالٍ خالىسا»›:داداڭ

نايا .سۈيًەتتۇر،ئالالٍ قۇرئايدا صۇيداق دېيىضًى بۇيرىغاى، دېسە قۇالق سالهاي لېتپسەى
َېلى لېپىًەلمە،َېلى يىڭًاعۇچقا گْل بْلۇپ .قارا،بۈگۈى بىر تالهۇ بېلىق تۇتالهىدىڭ

دېهەك ئالال خالىسا دېهىسەڭ ئاصۇيداق َېچ ئىضىڭ ئىلگىرى .بېلىق تۇتۇصقا رايىڭ بارنىدى
ئالالٍ يېسىپ قىلىپ ئىضىڭغا ئاسايلىق بەرنىسە سەى قايداقهۇ بېلىق .باسهايدۇ

. دەپتۇ-تۇتااليسەى؟بۈگۈى بىرتالهۇ بېلىق تۇتالهاسلىقىڭهۇ صۇ سەۋەپتىًدۇر بەلمىو

 
: ئاساليچاق خىجىل بْلۇپ

نەى خاتالىقىهًى بىلدىو ئاپا،ئالالٍ خالىسا نەى ئەندى جىق بېلىق -
. دەپتۇ-تۇتىهەى

: نۈصۈك ئاپا

ئالالٍ خالىسا دېيىضًى .ئالال رەَهەت قىلسۇى باالم،نايا ئەندى ئەقلىڭًى تاپتىڭ-
ئۇيتۇپ قالساڭ ئېسىڭگە لەلگەيدە بْلسىهۇ دېيىضىڭ لېرەك،َەتتا ئارىدىٌ بىر يىل ئۆتۈپ 

دەپتۇ خۇصال بْلۇپ ۋە ئاسلىًىغا بېلىق تۇتۇش -لەتمەى بْلسىهۇ دېيىط الزىهدۇر
: ئۇسۇللىرىًى چۈصەيدۈرۈصمە باصالپتۇ

دەپ باصلىغىٌ،َەر ئىضًى ‹ بىسهىلالَىررەَهايىررەَىو›ئاسالى باالم، ئاۋال چْقۇم -
ئۇيدىٌ باصقا بېلىق تۇتۇصتا . صۇيداق باصلىغايدا ئالالٍ ساڭا ئاسايلىق ۋە بەرىمەت بېرىدۇ

لۆڭۈل قْيۇصىڭ،سەبىرچاى بْلۇصۇڭ  لېرەك،سەى ئىط قىلغايدا لۆڭۈل قْيهاي بىردەم 
يىڭًاعۇچًى،بىردەم لېپىًەلًى قْعالپ يۈرسەڭ،قايداقهۇ بېلىق تۇتااليسەى؟ 

ئاسالى صۇيىڭ بىلەى ئاپىسىًىڭ گېپىًى ئاڭالپ جىو ئْلتۇرۇپ بېلىق 
يىڭًاعۇچ يەيە ئاساليًىڭ يېًىغا .تۇتۇپتۇ،قارنىقىًى سۇعا تاصالصتىٌ ئاۋال بىسهىلالٍ،دەپتۇ
لېپىًەك ئۇچۇپ .ئۇچۇپ لەپتىمەى،ئاساليًىڭ ئۇيىڭ بىلەى لارى بْلهاپتۇ

. لەپتىمەى،ئۇيىڭغىهۇ پىسەيت قىلهاپتۇ



 
راستىًال چْڭ بىر بېلىق .دەل نۇصۇ ۋاقىتتا،قارناققا بېلىق ئىلىًغايدەك تۇيۇلۇپتۇ

ئاسالى لۆڭۈل قْيۇپ بېلىق . قارناققا ئىلىًىپتۇ،ئاسالى بېلىقًى تۇتۇپ چېلەلمە ساپتۇ
. تۇتۇپ،ئۇزاق ئۆتهەي چېلەلًى بېلىق بىلەى تْصقۇزۇپتۇ

لۈى پاتاي دېگەيدە،ئاسالى ئاپىسى بىلەى بىللە تۇتقاى بېلىقلىرىًى لۆتۈرۈپ 
. خۇرام ئۆيىگە قايتىپتۇ-خۇصال

 
لىچىن ئاساليچاق صۇيدىٌ لېيىٌ ئىط قىلغايدا چْڭالريىڭ يەسىُىتىًى لۆڭۈل قْيۇپ 

ئاڭاليدىغاى،بىرەر ئىط قىلهاقچى بْلسا ئالالٍ خالىسا قىلىهەى دەيدىغاى،ۋە َەر ئىضىًى 
. بىسهىلالٍ دەپ باصاليدىغاى بْپتۇ

 

 

 

 



 
 

 گەپ ئاڭلىهاس تْصقايچاق
 

بۇرۇى بۇرۇيدىمەى، تېرىق تْلۇندىمەى، صۇ لۈيلەردە جاَايًىڭ چېتىدە، بىر 
بۇ تْصقايالريىڭ . جاڭگالًىڭ ئىچىدە بىر تْپ تْصقايالر بەلهۇ ئىًاق ياصايدىمەى

:  ئايىلىرى دائىو ئۇالرعا-ئاتا

ئىتتىپاق ئۆتۈڭالر،پەيغەنبەر -بىرىڭالر بىلەى ئىًاق-ئْناق تْصقايچاقلىرىو،بىر
بىرىڭالردىٌ ئايرىلهاڭالر،چۈيمى پادىدىٌ ئايرىلىپ قالغاى قْي بۆرىگە -بىر»:ئەلەيُىساالم 
دېگەى،ياۋادا سىلەر پەيغەنبىرىهىسيىڭ بۇ يەسىُىتىًى  (يەسائىي رىۋايىتى)«.يەم بْلىدۇ

قۇلىقىڭالردا تۇتهاي، ئىتتىپاقسىس بْلۇپ،بۆلۈيۈپ لەتسەڭالر چْقۇم زىياى تارتىپ 
. دەپ يەسىُەت قىلىپ تۇرىدىمەى«قالىسلەر

 



ئاصۇ تْصقايالريىڭ ئارىسىدا بىر لەپسىس تْصقاى بْلۇپ، ئۇ ياَايىتى َالاۋۇر، 
يەسىُەتلىرىگە پەقەت قۇالق - باصلىقىًىڭ بۇيداق ۋەز. قىسعايچۇق ئىمەى

لۈيلەريىڭ بىرىدە قىسعايچۇق تْصقاى بىر دّستى بىلەى ئْيًىغىلى چىقىپتۇ ۋە .سالهايدىمەى
صۇڭا سەۋزىًى لۆرۈپال .بۇ تْصقايچاق سەۋزىگە بەلهۇ ئانراق ئىمەى. بىرتال سەۋزە تېپىۋاپتۇ
.  صاپىال يەۋاپتۇ-دّستىغا بەرنەي َاپىال

 
 دّستى ئۇيىڭ بۇيداق ئاچمۆز َەم قىسعايچۇقلىقىغا ئاچچىقى لېلىپ ئۇيى بەك 

صۇيىڭ بىلەى بۇ تْصقاى .قىسعايچۇقمەيسەى، دەپ ئەيىپلەپتۇ ۋە ئىممىسى ئۇرۇصۇپ قاپتۇ
. دّستىغا خاپا بْلۇپ تْصقايالر تْپىدىٌ ئايرىلىپ باصقا يەرگە لېتىپ قاپتۇ

 
 

چۆپلەر بىلەى تْلغاى، ياى تەرىپىدە - ئۇ  جاڭگالالريى لېسىپ، يۇنراى ئۆت 
- دە، ئىچ - بۇالقالردىٌ سۈزۈك سۇالر ئېقىپ تۇرعاى بىر گۈزەل جايغا لېلىپ قاپتۇ 

تْصقايچاق .ئىچىدىٌ خۇصال بْلۇپ، بۇ يەريى نالاى تۇتۇپ،ئۆزى يالغۇز ياصاصقا باصالپتۇ
لۆڭلىدە ئەندىغۇ َېچمىو نېًى ئاۋارە قىاللهاس،نېًى باصقۇرىدىغاى،نەى بىلەى 

خْرام ياصايدىغاى بْلدۇم،دەپ ئْيالپ -ئۇرۇصىدىغاى َېچمىو يْق،ئۆزۈم يالغۇز خْصال
. قېًىغا پاتهايال قاپتۇ-قېٌ

 



 

تْپتىمى تْصقايالر تېسال لەپسىس تْصقايًىڭ يْقلۇقىًى لۆرۈپ، ئۇيىڭدىٌ 
صۇ ئارىدا ئىممى تْصقاى ئۇ بەڭباش . تەرەپتىٌ ئىسدىضىپتۇ- ئەيسىرىضىپ، تەرەپ 

 .تْصقايًى ئىسدەپ َېلىقى يايالقتىٌ تېپىپتۇ

: ئىسدەپ لەلگەى تْصقاى دّستى ئۇيىڭغا ياناقۇل بْلۇپ

. بىس سېًى لۆپ ئىسدەپ، ئاخىر بۇ جايدىٌ تاپتۇق. نېًى لەچۈرگىٌ،نەى خاتا قىپتىهەى-
ئاياڭ سەيدىٌ بەلهۇ -يالغۇز يۈرسەڭ بەك خەتەرلىن،ئاتا.يۈر دّستۇم، تْپقا قايتايلى

 .دەپتۇ- ئەيسىرەۋاتىدۇ

. نەى تْپتىٌ ئايرىلىپ تْلىهۇ بەختىيار ياصاۋاتىهەى، َېچ يەرسىگە َاجىتىو چۈصهەيدۇ- 
 .دەپتۇ ئۇ تْصقاى! - قاراڭالر، بۇ يايالق يېهە دېگەى ياخضى

: بۇيى ئاڭلىغاى تْصقاى دّستلىرى

دّستۇم، سەى ئۇيداق دېهىگىٌ، بۇ جاي قايچە ياخضى بْلغاى بىلەى دۈصهەيلىرىهىس  - 
لۆپ، بۇ يەردە تْپتىٌ ئايرىلىپ يېگايە يۈرسەڭ، َاناى بىر لۈيى ئاچمۆز بۆرىًىڭ دانىغا 

دەپ يەسىُەت - بۇرادەرلىرىڭًى،ئۆيۈڭًى سېغىًهىدىڭهۇ؟-ئەجىبا دّست.چۈصۈپ قالىسەى
. قىپتۇ

 
ئىجىل تْصقايالر ئائىلىسىًى صۇيداق سېغىًغاى -تْصقاى بۇرۇيقى ئىًاق

:  بْلسىهۇ،ئەنها ئىچىدە

بۇالر نېًىڭ بۇ يەردىمى بەختىيار تۇرنۇصۇنغا ئىچى تارلىقى لېلىپ، بۆرىًىڭ 
َەيۋىسىًى لۆرسىتىپ، نېًى بۇ گۈزەل نالايىهدىٌ ئايرىپ، ئۆزلىرى لېلىپ ئْرۇيالصهاقچى 

 .بْلسا لېرەك، دەپ ئْيالپتۇ َەندە تْپقا قْصۇلۇصًى رەت قىپتۇ

بۆرە . لەپسىس تْصقايًىڭ دّستلىرى لېتىپ ئۇزۇى ئۆتهەي، يايالققا بىر بۆرە لەپتۇ
.  دە، قْعالپتۇ- تْصقايًى لۆرۈپتۇ 



 
 

قېچىپ ...قىسعايچۇق تْصقاى قْرققىًىدىٌ پۈتۈى لۈچى بىلەى قېچىپتۇ،قېچىپتۇ
لېتىۋېتىپ دّستلىرى بىلەى بىللە لەتهىگىًىگە ۋە باصلىقىًىڭ تْپتىٌ َەرگىس 

ئايرىلهاڭالر،دەپ قىلغاى يەسىُىتىگە قۇالق سالهاي ئۆزبېضىهچىلىق قىلغىًىغا قاتتىق 
قاياققا قاچسىهۇ،قايچە تېس يۈگۈرسىهۇ بۆرىدىٌ قۇتۇلۇصقا لۆزى يەتهەپتۇ .پۇصايهاى قىپتۇ

ۋە ئەندى بۆرىگە يەم بْلىدىغاى بْلدۇم،ئەگەر دّستلىرىو بىلەى بىللە بْلغاى بْلسام 
. زار يىغالپتۇ-بۇيداق لۈيگە قالهىغاى بْالتتىو،دەپ زار

 
 

بۆرە ئۇيىڭغا يېقىًالپ،ئۇيى تۇتىۋااليال دېگەى چاعدا تۇيۇقسىس بىر چىرايلىق ئات پەيدا 
صۇيىڭ بىلەى .تْقاي قىلىپ قْعلىۋېتىپتۇ-دە،يۈگۈرۈپ لەلگەى پېتى بۆرىًى سۈر-بْپتۇ

لەيًىدىًال بىر تْپ تْصقايالر يىراقتىٌ يۈگۈرۈصۈپ .تْصقايچاق بۆرىدىٌ قۇتۇلۇپ قاپتۇ
ئەسلىدە ئۇيىڭدىٌ خاتىرجەم بْاللهىغاى تْصقايالر ئۇيى يەيە ئۆيىگە .لېلىضمە باصالپتۇ

قايتۇرۇپ لېتىط ئۈچۈى لەلگىًىدە ئۇيىڭ بۆرىگە ئۇچراپ قالغىًىًى لۆرۈپ،تْصقايًى 
. قۇتقۇزۇش ئۈچۈى ئاتًى ياردەنگە چاقىرعاى ئىمەى



 
  تْصقاى دّستلىرىًى لۆرۈپ خْصال بْلغىًىدىٌ يىغالپ لېتىپتۇ،ئۇالريىڭ ئۆزىًى 

ئۇ دّستلىرى بىلەى  لۈلۈصۈپ .بۆرىدىٌ قۇتۇلدۇرۇپ قالغىًى ئۈچۈى لۆپ رەَهەت ئېيتىپتۇ
:  تۇرعايدا تْصقاى ئايا  ئۇيىڭ يېًىغا لېلىپ ئۇيىڭ بېضىًى سىالپ تۇرۇپ

بىرىڭالردىٌ ئايرىلهاڭالر،چۈيمى -بىر» باالم،نەى قايچە رەت سىلەرگە پەيغەنبىرىهىسيىڭ 
دېگەى قىههەتلىن َەدىسىًى سۆزلەپ «.پادىدىٌ ئايرىلىپ قالغاى قْي بۆرىگە يەم بْلىدۇ

بېرىپ، ئەگەر سىلەر پەيغەنبىرىهىسيىڭ بۇ يەسىُىتىًى قۇلىقىڭالردا تۇتهاي، ئىتتىپاقسىس 
بْلۇپ،بۆلۈيۈپ لەتسەڭالر چْقۇم زىياى تارتىپ قالىسلەر،دېهىگەيهىدىو؟نايا قارا،يېهە 

بۇيدىٌ لېيىٌ بۇيداق بەڭباصلىق قىلهىغىٌ،بۇ ئىضتىٌ قاتتىق ! دېگەى قْرقۇيۇچلۇق 
. ئىبرەت ئالغىٌ ،دەپتۇ

 
:  تْصقايچاق خىجىل بْلۇپ

 ئەندى ئىممىًچىلەپ بۇيداق باصباصتاقلىق قىلهايهەى،سىسيىڭ ۋە پەيغەنبىرىهىسيىڭ 
صۇيدىٌ لېيىٌ تْصقايچاق .دەپتۇ-يەسىُىتىًى قۇلۇقىهدا چىڭ تۇتۇپ،ئەنەل قىلىهەى

  صۇ يەسىُەتلەريى ۋە  .تْصقايالريىڭ قېضىغا قايتىپ  لەپتۇ



ساۋاقالريى ئېىسىدىٌ چىقارناي،ياناى ئادەتلىرىًى تۈزىتىپتۇ ۋە تْصقايچاقالر بىلەى بىللە 
. خْرام ، تىًىچ تۇرنۇش لەچۈرۈپتۇ-خْصال

 

 

    

 

 

 
 

ناختايچاق تْز 

 
 

پەيلىرى صۇيچىلىن .بۇرۇيقى زانايدا تْلىهۇ گۈزەل بىر تْزچاق بْلغاى ئىمەى
ئەنها بۇ تْزچاق بەك َالاۋۇر .چىرايلىق،گْيا رەڭدار ئەتلەستەك جۇالالپ تۇرىدىمەى

ئۆزىًى چىرايلىق دەپ َەنىضە باصقىالريى لەنسىتىدىمەى،سەت دەپ .ئىمەى
. ياراتهايدىمەى

خْرام ئْيًاۋېتىپ بىر -لۈيلەريىڭ  بىرىدە بۇ تْزچاق باعچىدا قۇصالر بىلەى خۇصال
بەك سەتمەيسەى،يېهايداق لۆنۈردەك قاپقارا لۆرۈنسىس يېهە :قاعا بالىسىًى زاڭلىق قىلىپ

دەپ لۈلۈپ –... يەيىال صۇيداق سەت،َى َى َى.سەى،ئۆزۈڭًى ياسىۋالساڭهۇ بىمار



لىچىن قاعا بالىسى ئۇيىڭ بۇ گەپلىرىدىٌ لۆڭلى يېرىو بْلۇپ .لۆڭلىگە ئازار بېرىپتۇ

  .يىغالپتۇ ۋە قۇصالردىٌ ئايرىلىپ لېتىپ قاپتۇ

ئۇالريىڭ سەل يېرىدا قۇصالريىڭ سۆَبىتىگە قۇالق سالغاچ ئارام ئېلىپ ياتقاى بىر لىيىن 
: ئاپا بۇ لۆڭۈلسىسلىمًى لۆرۈپ ئۇالريىڭ يېًىغا لەپتۇ ۋە ئۇالرعا ساالم قىلىپتۇ

ئەسساالنۇئەلەيمۇم، قۇش بالىالر ساالنەت تۇردۇڭالرنۇ؟ -

: خْرام لۈتىۋاپتۇ ۋە سالىهىغا چىرايلىق ساالم قايتۇرۇپ-قۇصالر ئۇيى خۇصال

دەپ ئۇيى يېًىغا -ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم ،لىيىن ئاپا َەنهىهىس  ساالنەت تۇردۇق-
. تەللىپ قىلىپتۇ

لىيىن ئۇالريىڭ ئارىسىغا لېلىپ ئْلتۇرعايدىٌ لېيىٌ ئۇالرعا بىر چۆچەك سۆزلەپ 
صۇيىڭ بىلەى لىيىن .قۇصالر بۇيى ئاڭالپ بەلهۇ خۇصال بْلۇپ لېتىپتۇ.بەرنەلچى بْپتۇ

بۇرۇيقى زانايدا بىپاياى  :ئاپا چۆچىمىًى نۇيداق باصالپتۇ
باراقساى ئۆسمەى گۈزەل بىر باظ بار -دەرەخلەر بۈك-لەتمەى گۈزەل بىر ۋادىدا دەل

بۇ باعدا سۈزۈك سۇالر صىلدىرالپ ئېقىپ،گۈللەر خۇصپۇراق چېچىپ،صېرىٌ نېۋىلەر .ئىمەى
ئەڭ گۈزەل،خۇش ئاۋاز .قۇصالريىڭ يېقىهلىق سايراصلىرى ئۈزۈلهەيدىمەى.پىضىپ تۇرىدىمەى

. دەپ ئاتايدىمەى‹قۇصالر بېغى›:قۇصالر بۇ باعًى نالاى تۇتقاى بْلۇپ،لىضىلەر بۇ باعًى

دەيدىغاى بىر چىرايلىق قۇش بْلۇپ، ئۇيىڭ ‹‹ ئالتۇى قۇش››قۇصالريىڭ ئارىسىدا 
قۇصالريىڭ َەنهىسى دېگۈدەك ئۇ . پەيلىرى ئالتۇيدەك پارقىراپ جۇاللىًىپ تۇرىدىمەى



 ئالتۇى قۇصهۇ  .قۇصًى ئەتىۋارالپ َۆرنەت بىلدۈرىدىمەى
ئۇالريىڭ سالىهىًى ئىلىن ئېلىپ، ئۇالريىڭ َۆرنىتىگە اليىق ئىسزىتىًى قىلىپ، ياَايىتى 

لۈيلەر، ئايالر، يىلالر ئۆتمەيسېرى ئالتۇى قۇش ناختاش سادالىرى  .ئىًاق ئۆتۈصىدىمەى
بارا باصقا - ئىچىدە ئۆزىگە تەنەيًا قْيۇصقا، ئۆزىًىڭ گۈزەللىمىًى پەش قىلىپ، بارا 

صۇيداق قىلىپ باصقا قۇصالر ساالم بەرسە لۆز . قۇصالريى لۆزىگە ئىلهايدىغاى بْلۇپ قاپتۇ
قىرىًىهۇ سالهايدىغاى، َالاۋۇرلۇق بىلەى عادىيىپ لۆلرىمىًى لېرىپ، پەيلىرىًى 

 بۇيى  .لۆز قىلىپ يۈرۈيدىغاى بْپتۇ- پارقىرىتىپ، لۆز 
لۆرگەى باصقا قۇصالرنۇ ئۆز پْزىتسىيلىرىًى ئۆزگەرتىپ، بۇرۇيقىدەك َۆرنەت 

بىلدۈرنەيدىغاى، َەتتا ئۆز يېًىدىٌ ئۆتۈپ لېتىۋاتقايلىقىًى لۆرسىهۇ، لۆرنەسمە سېلىپ 
. تۇرىدىغاى بْلۇپ قاپتۇ

سىلەر لۆرنىسەڭالر، نېًىڭهۇ سىلەريى لۆرەر ››: بۇيىڭدىٌ خاپا بْلغاى ئالتۇى قۇش
. دېگەيدەك قىلىپ ئۆزىًى تېخىهۇ چْڭ تۇتۇپتۇ‹‹ لۆزۈم يْق

لۈيلەر ئۆتمەيسېرى ئالتۇى قۇش يالغۇزلۇق َېس قىلىپ، ئىچى پۇصۇپ يىغالپتۇ، 
بۇ ئىط ئالتۇى قۇصقا . زارالپتۇ، بىراق ئۇيىڭ َالىًى سْرايدىغاى بىرنۇ قۇش چىقهاپتۇ

. تېخىهۇ َار لەپتۇ

يېهە قىالريى بىلهەي، ئاخىر قۇصالريىڭ ئالدىغا چىقىپتۇ، قۇصالر ئۇيىڭغا يەيىال 
ئۇيىڭ بۇيىڭدىٌ لۆڭلى يېرىو بْلۇپ، خۇددى بْيًىدىٌ باعلىًىپ ئەرلىًلىمتىٌ . قارىهاپتۇ

صۇيىڭ بىلەى ئۆز قىلهىضىغا پۇصايهاى قىلغاى ئالتۇى قۇش،  . نەَرۇم بْلغايدەك ئازاپلىًىپتۇ
 .َەر بىر قۇصًىڭ ئالدىغا بېرىپ ساالم بېرىپ، ئۇالردىٌ ئەپۇ سْراپتۇ



 قۇصالر ئۇيىڭ ئۆزگەرگەيلىمىًى، ئۆز خاتالىقىًى تْيۇعايلىقىًى 
. لۆرۈپ خۇصال َالدا يەيە بۇرۇيقىدەك َۆرنەت بىلدۈرۈپ، ئۆز ئارا ئىًاق ئۆتۈصۈپتۇ

. بىرىًى تېخىهۇ َۆرنەت قىلىدىغاى بْلۇپ لېتىپتۇ- صۇيىڭدىٌ باصالپ، قۇصالر بىر 
قۇصالريىڭ يېقىهلىق سايراصلىرى، گۈللەريىڭ خۇش پۇراق َىدى تەبىئەت گۈزەللىمىگە يېڭى 

.... َۆسٌ قْصۇپتۇ

قۇالق سېلىپ ئاڭالۋاتقاى قۇصالر .لىيىن ئاپا چۆچىمىًى صۇ يەردە ئاخىرالصتۇرۇپتۇ
لىيىن ئايىًىڭ چۆچىمىدىٌ يېهە دېهەلچى بْلغىًىًى چۈصىًىپ جىو بْلۇصۇپ 

 .جىو دېيىضهەي يەرئاستىدىٌ تْزچاققا قارىضىپتۇ-َەنهىسى الم.قاپتۇ

 
: صۇ چاعدا لىيىن ئاپا

بالىلىرىو،بىس َەنهىهىسيى ئالالٍ ياراتقاى،ئالالٍ بەزىلەريى چىرايلىق ياراتسا،بەزىلەريى 
ئالالٍ .لۆرۈنسىس يارىتىدۇ؛بەزىلەريى ساعالم ياراتسا،بەزىلەريى نېيىپ قىلىپ يارىتىدۇ

ئالالًَىڭ بۇيداق .خالىغىًىًى قىلىضقا قادىر،َېچمىو ئۇيى بۇ تۈپەيلى سْراققا تارتالهايدۇ
ئالالٍ بىسيى گۈزەل ۋە ساعالم  قىلىپ ياراتقىًى ئۈچۈى .يارىتىضىدا َەم َېمهەت بار
ئەنها بىس صۈلۈر قىلىط ئْريىغا باصقىالريى سەت بْلغىًى يالى .قايچىلىن صۈلۈر قىلساق ئاز

نېيىپ بْلغىًى ئۈچۈى لەنسىتىپ َاقارەت قىلساق ۋە لۆڭلىگە ئازار بەرسەك تْعرا 
: بْالندۇ؟ئالالٍ قۇرئاى لەرىهدە



يەريى  (َالاۋۇرلۇقتىٌ ئايىغىڭ بىلەى)سەى زېهىًدا نەعرۇرايە يۈرنىگىٌ،  »
 .ئېگىسلىمتە تاعالرعا تەڭلىضەلهەيسەى (َەرقايچە گىدەيگىًىڭ بىلەى)تېضىۋېتەلهەيسەى، 

يىڭ دەرگاَىدا هللا الريىڭ َەنهىسى قەبىِ بْلۇپ، ا (ئىط)يۇقىرىقى 
  (ئايەت-38~37ئىسرا،)«.يانايدۇر

هللا لىضىلەردىٌ نەيسىتهەسلىن بىلەى يۈز ئۆرۈنىگىٌ، زېهىًدا عادىيىپ ناڭهىغىٌ، ا
َەقىقەتەى َالاۋۇر، ئۆزىًى چْڭ تۇتقۇچىالريى دّست 

دېگەى ئەنەسهۇ بالىلىرىو؟  (ئايەت-18لْقهاى،).تۇتهايدۇ

تېخى بايىال قاعا بالىسىًى .بۇ سۆزلەريى ئاڭلىغاى تْزچاق صۇيداق خىجىل بْلۇپ لېتىپتۇ 
ئالالًَىڭ َالاۋۇر،ئۆزىًى .سەت،دەپ بۇيەردىٌ لەتمۈزىۋەتمىًى ئۈچۈى بەلهۇ ئۆلۈيۈپتۇ

چْڭ تۇتقۇچىالريى دّست تۇتهايدىغايلىقىًى ئاڭالپ قْرققىًىدىٌ تىترەپ،يۈزلىرى قارىداپال  

  :ئۇ يىغالپ تۇرۇپ.لېتىپتۇ ۋە يىغلىۋېتىپتۇ

 

لىيىن ئاپا ،ئەندى ئالالٍ نېًى ياخضى لۆرنەندۇ؟ئۇ نېًى ياخضى لۆرنىسە نەى قايداق -
. دەپتۇ-قىلىهەى؟تېخى بايىال قاعا بالىسىًى سەت دەپ لۆڭلىگە ئازار بەرگەى ئىمەيهەى

 :لىيىن ئاپا ئۇيىڭ يېًىغا لېلىپ ئۇيىڭ چىرايلىق پەيلىرىًى سىيالپ تۇرۇپ

 



ئەقىللىق تْزچىقىو،ئالالٍ سەى خاتالىقىڭًى تْيۇپ تەۋبە قىلساڭ ۋە لەنچىلىملىرىڭًى -
بىس .تۈزەتسەڭال چْقۇم سېًىڭ خاتالىقلىرىڭًى لەچۈرىدۇ ۋە سېًى تېخىهۇ ياخضى لۆرىدۇ

َەنهىهىس سېًى ياخضى لۆرىهىس،َازىرنۇ سېًى صۇيداق ياخضى لۆرىهىسعۇ؟پەقەت سېًىڭ 
تەك دّستلىرىڭدىٌ ئايرىلىپ،پۇصايهايغا قېلىضىڭدىٌ ‹ئالتۇى قۇش›بايىقى چۆچەلتىمى 

. دەپتۇ نېُرىبايلىق بىلەى-ئەيسىرەيهىس ئْناق قْزام

 
 دّستىًىڭ قاعا ۋە يېتىپتۇ تْيۇپ خاتالىقىًى ئۆزىًىڭ تْزچاق لىچىن بىلەى صۇيىڭ

 بْلۇپ دّستالردىٌ يېقىٌ بىلەى ئۇيىڭ.سْراپتۇ لەچۈرۈم ئۇيىڭدىٌ بېرىپ يېًىغا
 ئۆزگەرگەى بْلۇپ پېئىل،لەنتەر،چىقىضقاق لەنسىتهەيدىغاى،لىچىن باصقىالريى.قاپتۇ

 ناختىضىدىغاى دەپ گۈزەل خۇلقىهۇ-گۈزەل،نىجەز ئۆزىهۇ  بىردەك َەنهە تْزچاقًى
 .لېتىپتۇ بْلۇپ َۆرنەتلەيدىغاى لۆرۈپ ياخضى تېخىهۇ ئۇيى  ۋە بْپتۇ

 
 

 

 

 

ئالهىچاق ئۇخالپ قاپتۇ 
 



 

گۈزەل بىر لۈى ئاخىرلىضىپتۇ،قۇياش قېپقىسىل صەپەقلەريى يېلىًجىتىپ تاظ لەيًىگە 

 .قايغۇدەك ئْيًاپ َارعاى لىيىن بالىسى ئۆيگە قايتىپ لەپتۇ. پېتىضقا باصالپتۇ

 

. لۆزلىرىًى يۇيۇپ،ئاپىسى بىلەى بىللە لەچلىن تاناق يەپتۇ-ئايدىٌ يۈز

لىيىن بالىسى ئۇخالش .  ئاستا قاراڭغۇ چۈصۈپ ئۇخاليدىغاى ۋاقىتهۇ بْپتۇ-ئاستا

لارىۋات ئۈستىدە ياتقاى لىيىن بالىسىًىڭ بۇريىغا بىردىًال .ئۈچۈى لارۋىتىغا چىقىپتۇ

  :صۇيىڭ بىلەى ئۇ.گۈپۈلدەپ نېسىلىن ئالها پۇرىقى پۇراپتۇ

. دەپتۇ!-ئاپا،ئالها يېگۈم لەلدى -

 

: لىيىن ئاپا ئۇيىڭغا

تېسرەك ئۇخال تاتلىق قْزام،ئالها ئاللىقاچاى ئۇخالپ بْلدى،سەيهۇ ئۇخلىغىٌ،ئۇ -

. دەپتۇ-ئەتە ئْيغايغاى چاعدا ئايدىٌ يېگىٌ

لىيىن بالىسى ئەرلىلەپ خاپا بْپتۇ !-نەى ئالها يەيتتىو ....ياق....يا...          يا

ئۇ صۇيداق قارىسا  تەخسە . ۋە ئالها راستىًال ئۇخالپ قالدىهۇ يْق،قاراپ باقهاقچى بْپتۇ



سىدىر قىلهاستىٌ راستىًال  ئۇخالپ لەتمەى -ئىچىدە بىر تال قېپقىسىل ئالها نىدىر

  !َْي،َْي ئالها راستىًال ئۇخالپ قاپتىغۇ .ئىمەى

. دەپتۇ ئْناق لىيىمچاق-ئاپا،ئالهىچاق ئۇخالپ قاپتۇ،نەيهۇ ئۇخاليهەى-

صۇيىڭ بىلەى ئۇ يْتقىًىًى يېپىًىپ يېتىپتۇ،ئۇخالش ئالدىدا 

: چۈيمى ئاپىسى َەردائىو ئۇيىڭغا.دەپتۇ....بىسهىلالَىررەَهايىررەَىو

باالم، ئۇخالش ئالدىدا ئالالًَىڭ ئىسهى بىلەى ياتقىٌ ،ئالالًَىڭ صۇ لۈيى ساڭا -

بەرگەى يېهەتلىرىگە صۈلرى ئېيتقىٌ،ئۇخالش ئالدىدا قىلىدىغاى دۇئاالريى ئْقۇصًى َەرگىس 

ئۇيتۇنىغىٌ،صۇيداق قىلساڭ ئالالٍ سېًى ياخضى لۆرىدۇ ۋە سېًى يانايلىقتىٌ 

  .قْعدايدۇ،سېًى قارا باسهايدۇ،دەپ ئۆگەتمەى ئىمەى

گەپ ئاڭاليدىغاى ئْناق لىيىمچاق صۇڭا َەردائىو ئۇخالش ئالدىدا بىسهىلالٍ دەپ 

دەپ دۇئا ‹ سېًىڭ ئىسهىڭ بىلەى ئۆلىهەى ۋە تىرىلىهەى!ئى ئالالٍ ›يېتىضًى ۋە 

 .قىلىضًى،ئالالًَىڭ بەرگەيلىرىگە صۈلرى قىلىضًى َەرگىس ئۇيتۇپ قالهايدىمەى



 ئۇ دۇئا قىلىپ بْلغايدىٌ لېيىٌ پىچىرالپ   

دادىسىغا،ئاپىسىغا،     ئاسهايدا يۇر چېچىپ تۇرعاى ئاي ۋە جىهىرالپ تۇرعاى يۇلتۇزالرعا 

،دەرەخلەرگە،گۈللەرگە خْش، نەى ئەندى ئۇخاليهەى، ياخضى چۈش لۆرۈڭالر ،ئالالٍ 

دەپتۇ ۋە لۈلۈنسىرەپ تېسال  صېرىٌ -َەنهىسيى يانايلىقتىٌ ساقلىسۇى ، ئالالَقا ئانايەت 

. ئۇيقۇعا لېتىپتۇ

 

  

 
 

ئۆردەلچاق بىلەى چۈجە خْراز 
 

 



باَار .بۇرۇيقى زانايدا چىرايلىق بىر نەَەللە بْلغاى ئىمەى

لۈيلىرىًىڭ بىرىدە صۇ  نەَەللىدە بىر ئۆردەلچاق بىلەى بىر چۈجە خْراز تۇعۇلۇپتۇ،بىللە 

بىرىگە بەلهۇ ئانراق بْلۇپ ،َەردائىو بىللە -ئۇالر بىر. ئْيًاپ چْڭ بْپتۇ

ئۆردەلچاق لىچىن خْرازدىٌ . ئْيًايدىغاى،ئايرىلهايدىغاى يېقىٌ دّست بْلۇپ لېتىپتۇ

بىر .دەپ چاقىرىدىمەى« ئالا»سەل چْڭراق ئىمەى،صۇڭا لىچىن خْراز ئۆردەلچاقًى 

  .لۈيى ئۇالر بىللە نەَەللىًىڭ سىرتىغا ئْيًىغىلى چىقىپتۇ

 
. چۆپلۈللەر ۋە بىر لىچىن دەريا  بار ئىمەى-نەَەللە سىرتىدا،ياپيىضىل ئْت

لىچىن خْراز .چۆپلۈلمە  لەپتۇ-ئۇالر ئاۋال بْلۇق ئۆسمەى يېضىل  ئْت

. چۆپلۈلتىٌ  يۇرعۇى قۇرۇت تۇتىۋاپتۇ ۋە ئۇالريى يەپ بەلهۇ خۇصال بْلۇپ لېتىپتۇ

 
لىچىن ئۆردەلچاق بىرتالهۇ قۇرۇت تۇتۇپ يېيەلهەي بەك 

بۇيى لۆرگەى لىچىن خْراز جىق .دەپ عاقىلداپال لېتىپتۇ...تىتىلداپ،عاق،عاق،عاق

ئۆردەلچاق خۇش .قۇرۇت تۇتۇپ لېلىپ ئۇالريى لىچىن ئۆردەلچاقًىڭ يېيضىگە بېرىپتۇ

: بْلۇپ

رەَهەت ساڭا خْراز ئۇلام،ناڭا جىق يېهەللىن تېپىپ بەردىڭ،صۇيداق خۇش -

  .دەپتۇ-بْلدۇم،ئالالٍ ساڭا رەَهەت قىلسۇى



: لىچىن خْراز

ئۇيداق دېهەڭ ئۆردەك ئالا،بىس دېگەى قېرىًداش،نۇسۇلهاى نۇسۇلهايًىڭ -

قېرىًدىضى ئەنەسهۇ؟ئەلۋەتتە نەى قېرىًدىضىهغا ئۇ قىاللهايدىغاى ئىضالر ئۈستىدە ياردەم 

. دەپتۇ-قىلىضىو لېرەك

لىچىن خْرازيىڭ بۇيداق ئەقىللىق ۋە ئاقمۆڭۈللۈللىمىدىٌ ئۆردەلچاق بەلهۇ 

. صۈلۈرلەر ئېيتىپتۇ-خۇش بْپتۇ ۋە نۇصۇيداق دّستىًىڭ بْلغىًى ئۈچۈى ئالالَقا رەَهەت

 

لىچىن .بىردەندىٌ لېيىٌ ئۇالر چۆپلۈلتىٌ چىقىپ لىچىن دەريا بْيىغا لەپتۇ

: ئۆردەلچاق لىچىن خْرازعا

خْراز ئۇلام،نەى دەرياعا چۈصۈپ ساڭا يەيدىغاى بېلىق تۇتۇپ -

: بۇيى ئاڭلىغاى لىچىن خْراز .دەپتۇ-بېرەي،

بېلىق تۇتقىلى دەرياعا نەيهۇ چۈصىهەى،نەيهۇ سىس بىلەى بىللە -

سەى سۇ ئۈزۈصًى بىلهەيسەى،سۇعا ! بْلهايدۇ،بْلهايدۇ : ئۆردەلچاق.دەپتۇ-چۈصەيچۇ

  .دەپتۇ قْصۇلهاي-چۆلۈپ لېتىسەى

لىچىن خْراز ئىضەيهەي يْصۇرۇيچە ئۆردەلچاقًىڭ لەيًىدىٌ ئەگىضىپ سۇعا 

. چۈصۈپتۇ

ئۆردەلچاق دەريادا بېلىق تۇتقىلى تۇرۇپتۇ،ئەنها تۇيۇقسىس لىچىن 

دەپ ۋارقىرىغاى ئاۋازىًى ئاڭالپتۇ ۋە لەيًىگە قاراپ لىچىن « ! قۇتقۇزۇڭالر »خْرازيىڭ

  .خْرازيىڭ سۇعا چۆلۈپ لېتىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپتۇ



صۇيىڭ بىلەى ئۇ  دەرَال لىچىن خْرازيىڭ يېًىغا  ئۈزۈپ بېرىپ، ئۇيى دۈنبىسىگە 

: لىچىن خْراز قىرعاققا چىققايدىٌ لېيىٌ.چىقىرىۋاپتۇ ۋە  قىرعاققا چىقىرىپ قْيۇپتۇ

رەَهەت سىسگە ئۆردەك ئالا،نېًى قۇتقۇزىۋالدىڭىس،ئالالٍ سىسگە رەَهەت -

  .دەپتۇ-قىلسۇى

: ئۆردەلچاق لۈلۈپ تۇرۇپ-

َەي،نۇسۇلهاى نۇسۇلهايًىڭ قېرىًدىضى ئەنەسهۇ؟ئەلۋەتتە نَْتاج بْلغايدا  

دەپتۇ ئۇيىڭ بايىقى سۆزىًى تەلرارالپ،ئۇالر !-بىرىهىسگە ياردەم قىلىضىهىس لېرەلتە -بىر

بىرىهىسيىڭ لۈچى يەتهەيدىغاى ئىضلىرى -صۇيداق،بىس بىر.ئىممىسى لۈلۈصۈپ لېتىپتۇ

بىرىهىسيىڭ قىيىًچىلىقلىرىغا ياردەم بېرىضىهىس،لۆڭۈل -ئۈستىدە ئۆزئارا ياردەم قىلىضىهىس،بىر

بۆلۈصىهىس ۋە لۆيۈيىضىهىس لېرەك،بۇ بىسيىڭ نۇسۇلهايلىق،قېرىًداصلىق 

. بۇرچىهىس،دېيىضىپتۇ

 

بىرىگە ياردەندە بْلىدىغاى، تېخىهۇ يېقىٌ -صۇيدىٌ لېيىٌ ئۇالر َەرقاچاى بىر

دّستالردىٌ بْلۇپ لېتىپتۇ ۋە َەردائىو بىللە ياخضى ئىضالريى قىلىدىغاى،سالىِ،ئەخالقلىق 

. بالىالردىٌ بْپتۇ

 

 



 

 

ئاق تايچاقًىڭ ئارزۇسى 
 

 

چۆپلەر ئۆسمەى پايايسىس بىر گۈزەل –چېچەللەر،ئْت -تۈنەى گۈل-بۇرۇيقى زانايدا تۈرلۈك

. ساياقسىس ئاتالر ياصايدىمەى-يايالقتا ساى.يايالق بار ئىمەى

 

تايچاق قاردەك . لۈيلەر ئۆتۈپ بىر لۈيى چىرايلىق ئات ئاپا ئْناق بىر ئاق تايچاق تۇعۇپتۇ

ئاق،صۇيچىلىن ئْناق ئىمەيمى،لىضىًىڭ نەستلىمىًى لەلتۈرىدىمەى،ئۇزۇى لىرپىملىن چىرايلىق 

ئاق تايچاق لۈيدىٌ .پاراسەت ۋە قەيسەرلىن  چاقًاپ تۇرىدىمەى-لۆزلىرىدىٌ نۇاليىهلىق،ئەقىل

ئات ئاپىسى ئۇيى لۆڭۈل قْيۇپ بېقىپتۇ ۋە ياخضى .لۈيگە ساعالم ۋە تېهەى چْڭ بْلۇصقا باصالپتۇ

. تەربىيەلەپ چىقهاقچى بْلۇپ پۈتۈى تىرىضچايلىقىًى لۆرسىتىضمە بەل باعالپتۇ



 

تايچاقهۇ ئاپىسىًىڭ لۈتمىًىدەك ياخضى چْڭ بْلۇصقا 

ئْناق،ئەدەپلىن،ئاقمۆڭۈل،چىقىضقاق تايچاقًى يايالقتىمى َەنهەيلەى صۇيداق ياخضى .باصالپتۇ

لۆرىدىمەى،ئۇيىڭ بىلەى بىللە ئْيًايدىمەى،يايالقتا قىيغىتىپ،سەلرەپ،يۈگۈرۈپ ئْيًىغاى ۋاقىتلىرىدا 

. قۇصالر،لېپىًەللەرنۇ زّقلىًىپ ئۇيىڭ ئەتراپىدا ئۇچۇپ بىللە ئْيًىضىدىمەى

 

لۈيلەر ئۆتۈپتۇ،بىر لۈيى يايالقتا تۇيۇقسىس َاۋا تۇتۇلۇپ،قاتتىق يانغۇر يېغىپتۇ،َاۋانۇ 

يانغۇر ئۇدا ئىممى َەپتە تْختىهاي يېغىپتۇ،قاپقارا بۇلۇتالر،سْعۇق .باصقىچىال سْۋۇپ لېتىپتۇ

بەخىتسىسلىن ئەصۇ چاعدا ! ئەپسۇس .َاۋا،نۇزدەك يانغۇر تانچىلىرى لىچىن تايچاقًى بىئارام قىپتۇ

باصلىًىپتۇ،ئْناق تايچاق سْعۇق َاۋاعا،ئۇزۇيغا سْزۇلغاى يانغۇريىڭ ئازابىغا بەرداصلىق بېرەلهەي 

! ئاعرىپ قاپتۇ

ئاخىرى،يايالقتا يانغۇر تْختاپ ،ئاسهايدا يۇرلۇق ۋە ئىللىق قۇياش پارالپتۇ،قۇصالر 

گىياَالر قايتىدىٌ ياصىرىپ،لۆللەصمە باصالپتۇ،يايالق قايتىدىٌ -سايراپتۇ،يانغۇردا سۇلغاى گۈل



ئەنها بىچارە تايچاق لېسەلدىٌ ئۆرە بْاللهاپتۇ،بەلمى ئْريىدىٌ تۇرالهىغۇدەك .َاياتىي لۈچمە تْلۇپتۇ

ئۇ لۈيبْيى .ئۇيىڭغا يە دّختۇريىڭ داۋاالصلىرى،يە دّرىالر پايدا قىلهاپتۇ.دەرىجىدە ئاعرىپ يېتىپ قاپتۇ

. َالسىس َالدا يېتىپ،زېرىمىط ۋە عېرىپلىق ئىچىدە لۈيلىرىًى ئۆتمۈزۈصمە باصالپتۇ

 

خْرام ياصاۋاتقايلىقىًى لۆرۈپ -يىراقالرعا قاراپ دّستلىرىًىڭ،َەنهەيلەيًىڭ صۇيداق خۇصال

لېسەلدىٌ قاچاى ئۆرە بْالرنەى؟قاچاى يەيە بۇرۇيقىدەك يايالقتا چېپىپ،يۈگۈرۈپ .لۆڭلى  بۇزۇلۇپتۇ

. دەپ ئْيالپ بىئارام بْلۇپتۇ-قېًىهغا پاتهاي دّستلىرىو بىلەى بىللە ئْيًارنەى؟-قېٌ

 

ئۇالريىڭ بىرى لىچىن .صۇيداق لۈيلەريىڭ بىرىدە  ئىممى  دّستى ئۇيى يْقالپ لەپتۇ

قىسچاق،يەيە بىر سېرىق تايچاق دّستى ئىمەى،تايچاق لىچىن قىسچاقًى ئۈستىگە نىًدۈرۈپ 

ئۇالرعا قاراپ ئاق تايچاق َەم صۇيداق خۇصال بْپتۇ َەم لۆڭلى .ئْيًاقضىغاى پېتى لەلگەى ئىمەى

ئۇالر بىلەى سىرتالرعا چىققۇسى،دەريا بْيىغا بېرىپ سۇعا چۆنۈلگۈسى،لىچىن قىسچاق .تېخىهۇ بۇزۇلۇپتۇ

ئۇيىڭ َەتتا ! دە-بىراق ئۇيداق قىاللهايدۇ.دّستىًى ئۈستىگە نىًدۈرۈپ لەڭ يايالقتا چاپقۇسى لەپتۇ

ئْريىدىٌ تۇرعۇدەلهۇ ناعدۇرى يْق تۇرسا،قايداقهۇ ئۇالرعا قْصۇلۇپ ئْيًىيالىسۇى؟ئۇالر لەتمەيدىٌ 

ئۇيىڭ يىغىسىغا چىدىهىغاى .لېيىٌ ئاق تايچاق ئەيە صۇيداق خىيالالر بىلەى لۆڭلى بۇزۇلۇپ،يىغالپتۇ



ئات ئاپىًىڭ لۆڭلى تېخىهۇ يېرىو بْلۇپ،بالىسى ئۈچۈى ئازاپلىًىپ يْصۇرۇيچە ياش 

تۆلۈپتۇ،صۇيداقتىهۇ بالىسىغا چايدۇرناي ياصلىرىًى سۈرتۈپ،ئۇيىڭ يېًىغا لىرىپ ئۇيىڭغا تەسەللىيلەر 

: بېرىپتۇ

سىالقالرنۇ -جېًىو باالم،َەربىرىهىسيىڭ ئۈستىدە دۇييايىڭ نۇسىبەتلىرى بار،لېسەللىن،ئاعرىق-

ئۈنۈتۋار بْلغىٌ،سەبىر قىلغىٌ،ئالالٍ سەبىر .صۇ نۇسىبەتلەر جۈنلىسىدىًدۇر َەم ئالالًَىڭ سىًاقلىرىدۇر

ئەييۇپ ئەلەيُىساالنًىڭ لېسەل بْلۇپ قالغايدا قايداق سەبىر . دەپتۇ-قىلغۇچىالر بىلەى بىللىدۇر

. قىلغايلىرىًى ۋە ئاخىرى ئالالًَىڭ ئۇيىڭغا صىپاَلىق بەرگەيلىمىًى  تەسىرلىن قىلىپ سۆزلەپتۇ

ئايىسىًىڭ بۇ گېپىًى ئاڭلىغاى ئاق تايچاقًىڭ لۆڭلى ئالالًَىڭ رەَهىتىگە بْلغاى ئۈنۈدلە  

صۇيدىٌ لېيىٌ پۈتۈى ۋۇجۇدى بىلەى ئالالَقا دۇئا قىلىپ لېسىلىگە صىپاَلىق بېرىضىًى .تْلۇپتۇ

داۋالىًىط ۋە دّرا ئىچىط صۇيداق ئازاپلىق،قىيىٌ ئىط .تىلەپتۇ،يانازلىرىًى ياخضى ئْقۇپتۇ

بْلسىهۇ،ئۇيۇتهاي ۋە زېرىمهەي ئىچىپتۇ،ئالالًَى تىلىدىٌ چۈصۈرنەي ئۇيى زىمىر قىلىپ قەلبىگە 

بارا لېسەللىن ئۈستىدىٌ صىمايەت -بارا.ئارانلىق تېپىپتۇ ۋە سەبىرچاى بْلۇصقا باصالپتۇ

قىلهايدىغاى،يىغلىهايدىغاى،دّرا ئىچهەيهەى دەپ ئاپىسىًى خاپا قىلهايدىغاى،ئۈنۈدسىسلەيهەيدىغاى 

ئەيە صۇيداق ئالالَقا بْلغاى صەلسىس ئۈنۈد ۋە ئىضەيچ بىلەى دۇئا قىلىپ .باتۇر باال بْپتۇ

چۈصىدە ئۇ ئاپئاق ساقاللىق بىر .بىر ئاخضىهى ئۇخالپ چۈش لۆرۈپتۇ...لۈتۈپتۇ،لۈتۈپتۇ،لۈتۈپتۇ

دەپ ساالم قىپتۇ،بْۋاي -بْۋايًى لۆرۈپتۇ ۋە ئۇيىڭغا ئەسساالنۇئەلەيمۇم بْۋا،ساالنەت تۇردىڭىسنۇ؟

: لۈلۈنسىرەپ ئۇيىڭ سالىهىغا جاۋاپ قايتۇرۇپتۇ  ۋە ئۇيىڭغا

ئْناق تايچاق،نەى سېًىڭ لېسىلىڭًى داۋااليدىغاى بىر دّرىًى ئېيتىپ بېرەي سەى صۇيى تېپىپ -

تْختىهاي ئىچمىٌ،ئالالَقا چىٌ لۆڭلۈڭ بىلەى دۇئا قىلغىٌ،صۇيداق قىلساڭ ئىًضائالالٍ تېسال ساقىيىپ 

بۇيى ئاڭلىغاى تايچاق صۇيداق خۇصال بْلۇپ ئۇ بْۋايًىڭ دېگىًى بْيىچە قىلغاى .دەپتۇ-لېتىسەى

ئايدىٌ ئۇ صۇ ! ئىمەى ساقىيىپ لېتىپتۇ،َەتتا ئۇيىڭغا بىرلۈيى ئْيغايغىًىدا بىر جۈپ قايات چىقىپتۇ

! قاياتلىرى بىلەى ئاسهايغا ئۆرلەپ ئۇچۇۋاتقۇدەك،لۈلىۋاتقۇدەك،ئەلُەندۇلىلالٍ،ئالالَقا رەَهەت 

ئەندى ساقايدىو،ئالالٍ ناڭا صىپالىق بەردى،ئالالٍ نېًى ساقايتتى،َەتتا ئۇچااليدىغاى بْلدۇم دەپ 

... ۋارقىراۋاتقۇدەك



 

ئۇ ئەيە صۇيداق ۋارقىراپ ئْيغىًىپ لېتىپتۇ ۋە بۇيىڭ چۈصى ئىمەيلىمىًى بىلىپ 

ئەپسۇسلىًىپتۇ،لېمىٌ چۈصىًى ئەسلەپ ئىًضائالالٍ ساقىيىپ لەتمۈدەلهەى، دەپ ئْيالپ 

خۇصاللىًىپ،خۇصاللىقىدا ئۇخالۋاتقاى ئاپىسىًىهۇ تْۋالپ چاقىرىپ ئْيغىتىپتۇ ۋە ئاپىسىغا چۈصىًى 

بۇيى ئاڭلىغاى ئاپىسى خۇصال بْلغىًىدىٌ،ئەلُەندۇلىلالٍ،بۇ ياخضى بىضارەت،ئالالٍ .سۆزلەپ بېرىپتۇ

. دەپتۇ ۋە يىغالپ لېتىپتۇ-خالىسا ساقىيىپ لېتىسەى ئْناق تايچىقىو

تاڭ يْرىضىغىال ئات ئاپا ئۆيدىٌ چىقىپ لەڭ يايالقًى،يىراقتىمى تاعالريى،ئْرنايالريى 

ئىسدەپ ئاخىر ئۇ ئۆسۈنلۈلًى ئېگىس تاظ -لېسىپ،بْۋاي دېگەى صىپاَلىق ئۆسۈنلۈلًى ئىسدەپتۇ،ئىسدەپ

ساياالر ئېيتىپ ئۆسۈنلۈلتىٌ جىققىدە ئۈزۈپ لېلىپتۇ،ئۇيى -ئۈستىدىٌ تېپىپتۇ ۋە ئالالَقا َەندۇ

دّرا ئاچچىق بْلسىهۇ باتۇر تايچاق قْرقهاي .قايًىتىپ دّرا تەييارالپ ئۈزنەي بالىسىغا ئۈچۈرۈپتۇ

ئىچىپتۇ،َەرچاظ دّرا ئىچىضتىٌ ئاۋال بىسهىلالٍ دېيىضًى،دۇئا قىلىپ ئىچىضًى ئۇيۇتهاپتۇ،يانازلىرىدا 

ئالالَتىٌ صىپاَلىق بېرىضىًى تىلەپتۇ،ئى ئالالٍ نەيدىٌ لېسەلًى ئېلىپ لەتمىٌ،ناڭا صىپاَلىق 

بەرگىٌ،پەقەت سەيال ناڭا صىپاَلىق بېرەلەيسەى،سەى بەرگەى صىپاَال ئەڭ ئۈيۈنلۈك،صۇيداق صىپاَلىق 

  ....دەپ دۇئا قىپتۇ-بەرگىًمى،لېسەللىن قالهىغاي

ئاستا ئْريىدىًهۇ -ناعدۇرعا تْلۇصقا باصالپتۇ،ئاستا-لۈيلەر ئۆتۈپ باتۇر تايچاق راستىًال لۈچ



ئۇيى باتۇر ،سەبىرلىن ،ئۈنۈتۋار .بىرقەدەندىٌ ناڭدۇرۇپ چېًىقتۇرۇپتۇ-تۇرۇپتۇ،ئاپىسى ئۇيى بىرقەدەم

ئۇيىڭغا َېمايىلەريى،ئالالًَىڭ سۆزلىرىًى،پەيغەنبەرلەريىڭ َېمايلىرىًى سۆزلەپ .بْلۇصقا ئۈيدەپتۇ

ئالالٍ ،باتۇرۋە ئۆزىًى ياخضى ! بېرىپ،لۆڭلىًى لۆتۈرۈپتۇ،صۇيداق قىلىپ ئاق تايچاق ئاخىر ساقىيىپتۇ

! ئالالٍ يېهەدېگەى نېُرىباى،َەنهىگە قادىر زات َە ! لۆرىدىغاى تايچاققا صىپاَلىق بېرىپتۇ

ئۇيىڭ لېسەل ۋاقتىدىمى ئارزۇسىًىڭ بىرى لېسىلىدىٌ ساقىيىط ۋە يەيە بىرى ساقايغايدىٌ لېيىٌ 

ئالالٍ ئۇيىڭ بىرىًچى ئارزۇسىًى ! دّختۇر بْلۇپ،ئۆزىدەك لېسەل ئازابى تارتىۋاتقايالريى داۋاالش ئىمەى

ئەنەلگە ئاصۇرۇپتۇ،ئۇ ساقايغايدىٌ لېيىٌ ئىممىًچى ئارزۇسىًى ئەنەلگە ئاصۇرۇش ئۈچۈى تىرىضىپ 

ئۇ لېسەللەريى دّرىالر  ۋە داۋاالش .ئۆگىًىپتۇ ۋە يايالقتىمى ئەڭ ئۇستا دّختۇر بْلۇپ قاپتۇ

ئارقىلىق،ئالالَقا ئۈنۈد ۋە نۇَەببەت باعالپ ئۇيىڭدىٌ صىپاَلىق تىلەش ئارقىلىق داۋاالپ يۇرعۇى 

  ...بىهارالريى ساقايتىپتۇ

نېُرىباى ئالالٍ بۇ ئاقمۆڭۈل،سەبىرچاى ،ئۆزىًى سۆيگەى ۋە ئىضەيگەى ئاق تايچاقًىڭ ئىممىال 

صۇڭا ئۇ َەردائىو .ئارزۇسىًى ئەيە صۇيداق ئەنەلگە ئاصۇرۇپ،دۇئالىرىًى ئىجابەت قىلغاى ئىمەى

باصقىالريى ئالالًَى سۆيۈصمە ۋە ئۇيىڭغا ئىتائەت قىلىضقا،َەرقايداق تىلىمىًى ئۇيىڭدىًال تىلەصمە 

دەپ ! قەلبىهۇ،ئۆزىهۇ ئاپئاق ! ئاق ئات دّختۇر» ئۇيى باصقىالر يايالقتىمى .ئۈيدەيدىمەى

 .َۆرنەتلەپ،ناخىتىضىدىمەى

 

 



 

 

بىالل باتۇر 

 

بار ئىمەيۇ، يْق ئىمەى، ئاچ ئىمەيۇ، تْق ئىمەى، ئاچًىڭ عېهى ئاچلىقتا، تْقًىڭ 

ئادەنلەر .صۇ زانايالردا بىر گۈزەل صەَەر بْلغاى ئىمەى. عېهى يْق ئىمەى

ئىتتىپاق ياصايدىمەى،َەنهىسى ئالالَقا ئىبادەت -خاتىرجەم،ئىًاق

ئايالالر ياعلىق ئارتىپ چىرايلىق لۆڭلەللەريى -قىلىدىمەى،قىس

لىيىدىمەى،دادىالر،بْۋايالر،لىچىن ئْعۇلالر ياناز ئْقۇش،ئىلىو ئۆگۈيۈش ئۈچۈى 



  .نەسچىتلەرگە بارىدىمەى

لۈيلەريىڭ بىرىدە  ئەيە صۇ صەَەردە  ئْناق بىر ئْعۇل بْۋاق 

ئۇ لىچىمىدىًال ياَايىتى . دەپ ئىسىو قْيۇپتۇ‹بىالل›ئايىسى ئۇيىڭغا -تۇعۇلۇپ،ئاتا

صۇڭا َەنهەيلەى ئۇيىڭغا ئانراقلىق .باتۇر،قەيسەر،ئاقمۆڭۈل،ئەدەپلىن باال بْلۇپ ئۆسۈپتۇ

بىالل باتۇر َەردائىو .دەپ ئاتىضىدىغاى بْپتۇ ‹بىالل باتۇر› قىلىپ ئەرلىلىتىپ 

قۇصالر،َايۋاياتالر بىلەى ئْيًايدىمەى،ئۇالريى قْعدايدىمەى،ئۇالرعا ئۆي ياساپ 

بىالل باتۇر .قۇصالر،َايۋايالرنۇ بىالل باتۇرعا بەك ئانراق ئىمەى.بېرىدىمەى

خْرام،بەخىتلىن -دادىسى،ئاپىسى ۋە  يەيە بىر  ئْناق سىڭلىسى بىلەى بىللە خْصال

دادىسى ئۇيىڭغا ئات  .ياصايدىمەى

نىًىضًى،قېلىچۋازلىقًى ئۆگەتسە،بىلىهلىن،تەقۋادار ئاپىسى بىالل باتۇر بىلەى سىڭلىسىغا 

ياخضى قاراپ،ئۇالريى تەربىيەلەيدىمەى،قۇرئاى ئۆگىتىدىمەى،بىللە ياناز 

 .بىرىگە صۇيداق ئانراق ئىمەى-ئْقۇيدىمەى،ئۇالر بىر



 

لۈيلەر ئۆتۈپتۇ،ئايالر ئۆتۈپتۇ، بىالل باتۇر بْيلىرى 

گۈزەل لۈز لۈيلىرىًىڭ بىرىدە .ئېگىس،لۈچلۈك،بەستلىن،يارانلىق بىر باال بْلۇپ قاپتۇ

بىالل ئۆزى يالغۇز ئېتىًى نېًىپ، ئْقيا ۋەيەيسىلىرىًى ئېسىپ يىراق جاڭگاللىققا قاراپ 

بىر لۈيى بىالل باتۇر ئۇخالۋاتقايدا تۇيۇقسىسال . ئاتلىًىپتۇ،ئۇ يەردە ئۇزۇيغىچە تۇرۇپ قاپتۇ

ئۇ لۆزىًى ئېچىپ .لەپتەريىڭ بۇقۇلدىغاى ئاۋازىًى ئاڭالپتۇ ۋە چۆچۈپ ئْيغىًىپ لېتىپتۇ

صۇيداق قاراپ، خەۋەرچى لەپتىرىًىڭ يېًىدا جىددىيلەصمەى َالدا  تۇرعايلىقىًى لۆرۈپتۇ، 

 :لەپتەر ئالدىراپ ئۇيىڭغا .بىالل باتۇريىڭ لۆڭلى يېهىًىدۇر تۇيغايدەك  بىرقىسها بْلۇپتۇ

 

بىر قايخْر يالهاۋۇز پەيدا ! يۇرتىهىسعا چْڭ باال لەلدى!دّستۇم،تېس بْلغىٌ-

 لۈيدىٌ بېرى صەَەردە قاتتىق بۇزعۇيچىلىق ۋە قىرعىًچىلىق قىلىضقا 10بْلۇپ،

باصلىدى،قايچىلىغاى ئادەنلەريى،َايۋاياتالريى،قۇصالريى ئۆلتۈردى، سېًىڭ 

ئاياڭ،سىڭلىڭ  ۋە يۇرعۇى قېرىًداصلىرىڭًى لەڭرى نەيدايغا تْپالپ تاصقا -ئاتا

چۈيمى ئۇالر ئۇ يالهاۋۇزعا بْيسۇيهاي،َەق ئۈستىدە نۇستەَمەم تۇرعاى .ئاياليدۇرىۋەتتى



يى ‹  الئىالَەئىللەلالٍ ›ئۇ يالهاۋۇز ئەسلى ئىبلىسًىڭ دّستى بْلۇپ،لىهىمى َەق سۆز.ئىدى

قۇۋۋىتى ئاجىسالپ لېتىدىمەى ۋە صۇيى دۈصهىًىو دەپ قاراپ لۆزدىٌ -قىلسا  ئۇيىڭ لۈچ

سەى دەرَال قايتىپ يالهاۋۇزيى ....يْقاتهاقچى بْلىدىمەى

َەنضىرىلىرىڭًى -يْقىتىضىڭ،داداڭًى،ئاپاڭًى،سىڭلىڭًى ۋە بارلىق قېرىًداش

سەى چْقۇم قىالاليسەى،ئالالٍ ساڭا ياردەم بېرىدۇ،ئالالٍ !قۇتقۇزۇصىڭ لېرەك بىالل باتۇر 

دەپتۇ لەپتەر بىالل باتۇرعا !-يْلىدىمى دّستلىرىڭ ۋە بىس َەنهىهىس ساڭا ياردەم بېرىهىس

. ئۈنۈد بىلەى تىمىلىپ تۇرۇپ

عەزەپمە تْلغاى بىالل باتۇر صۇ َاناى يۇرتىغا قاراپ ئاتلىًىپتۇ،ئاق ئېتىًى -قەَىر

نىًىپ،قېلىچىًى ئېسىپ يالهاۋۇزيى ئۆلتۈرۈصمە ۋە 

ئايىسىًى،سىڭلىسىًى،قېرىًداصلىرىًى،پاك تۇپرىقىًى ئىبلىس ۋە يالهاۋۇزيىڭ -ئاتا

ساياقسىس لەپتەرلەر ۋە تۈرلۈك -بىردەندىال ساى.چاڭگىلىدىٌ  قۇتقۇزۇصقا يىيەت قىپتۇ

بىالل باتۇر .قۇصالر،َايۋايالر ئۇيىڭ ئەتراپىغا تْپلىضىپ زّر بىر قْصۇى َاسىل بْپتۇ

قۇصالر ئۇيىڭ .دەپ ئۇالريى باصالپ يالهاۋۇزيى قۇتقۇزۇش ئۈچۈى ئاتلىًىپتۇ‹ بىسهىلالٍ›

: ئەتراپىدا ئۇچۇپ صېئىرالر ئْقۇپتۇ

ئۇالر ئەيە صۇيداق َەيۋەت بىلەى نېڭىپ يېرىو يْلغا لەلگەيدە،يىراقتىٌ ئىًتايىٌ تېس 

 :صىر لېلىپال بىالل باتۇرعا.يۈگۈرۈپ لېلىۋاتقاى بىر صىريى لۆرۈپتۇ

 

بىالل باتۇر،يالهاۋۇز ئىًتايىٌ لۈچلۇك،سىلەر َەرقايچە لۆپ بْلغاى بىلەيهۇ -

ياراق لار قىلهايدۇ، چۈيمى -يەيسە،قْرال-ئۇيىڭغا قېلىچ. َەرگىس ئۇيى يْقىتالهايسىلەر



ئۇيىڭ جېًى ئۇيىڭ تېًىدە ئەنەس،قاراڭغۇ بىر ئْرنايلىقتىمى ئۇيىڭ قْرقۇيۇچلۇق 

يالى -ئۇ قاراڭغۇ ئْرنايلىققا َېچبىر ئىًساى.لەپىسىدە،بىر قۇتىًىڭ ئىچىدە ساقلىًىدىمەى

َايۋايات يېقىٌ يْلىيالهايدىمەى،ئۇ ئْرنايلىقًىڭ قەيەردە ئىمەيلىمىًىهۇ -ئۇچار قۇش

  .دەپتۇ-َېچمىو بىلهەيدىمەى

بۇيى ئاڭلىغاى َايۋايات ۋە ئۇچار قۇصالر تەۋرەپ لېتىپتۇ،َەنهە ئەندى قايداق 

: بىالل باتۇر ئىضەيچ ۋە ئۈنۈد بىلەى.قىلىط لېرەك ؟دەپ ئْيغا چۆلۈپتۇ

قۇۋۋىتى ئالدىدا ئەرزىهەس -ئۇ َەرقايچە لۈچلۈك بْلسىهۇ،ئالالًَىڭ لۈچ-

ئىًضائالالٍ ئۇيىڭ .ئۇيىڭ جېًى ئۇيىڭ تېًىدە بْلهىغاى بىلەى،ئالالًَىڭ ئىلمىدە.يەرسە

. دەپتۇ–! ئاصۇ ئىپالس جېًىًى چْقۇم ئالىهىس 

ئۇيىڭ ئىپالس ! سۈرەى سېلىضىپ، تْعرا -قۇصالر،َايۋاياتالر خْصاللىقتىٌ قىقاس

بۇ ۋاقىتتا لۈى .دەپ ۋارقىرىضىپ لېتىپتۇ.....چْقۇم ئالىهىس! جېًىًى چْقۇم ئالىهىس 

ئْلتۇرۇپ،لەچ لىرىپ قاپتۇ،بىالل باتۇر باصقىالريى ئارام ئېلىپ،لېچىًى نۇصۇ يەردە 

ئۆتمۈزۈصمە بۇيرۇق قىلىپ،ئۆزى يېقىٌ ئەتراپتىمى بىر بۇالق بْيىدا تاَارەت ئېلىپ ياناز 

ئْقۇپتۇ،لېچىچە ياناز ئْقۇپ چىقىپتۇ ۋە  يالهاۋۇزيى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈى ئالالَتىٌ ياردەم 



بىر چاعدا ئۇخالپ قاپتۇ ۋە چۈش .تىلەپ دۇئا قىپتۇ

ئۇ .عەم قىلها،رەببىڭ سەى بىلەى بىرگە! بىالل باتۇر » : چۈصىدە لىهدۇر ئۇيىڭغا.لۆرۈپتۇ

ئەتە سەَەردە .يالهاۋۇزيىڭ جېًى ساقلىًىۋاتقاى قاراڭغۇ ئْرنايلىققا بىس سېًى باصالپ بارىهىس

بىر چْڭ قۇش سېًى ئالغىلى لېلىدۇ،سەى ئۇيىڭ ئۈستىگە نىًگىٌ،ئۇ سېًى بارىدىغاى 

بىالل باتۇر ئۇيقۇسىدىٌ ئْيغىًىپ ئالالَقا ...دەۋاتقۇدەك«نەيسىلىڭگە باصالپ بارىدۇ

راست دېگەيدەك لۈى چىققايدىٌ لېيىٌ .سايا ئېيتىپتۇ،باندات يانىسىغا تۇرۇپتۇ-َەندۇ

 .يْعاى بىر قۇش ئۇالريىڭ بارگاَىغا لېلىپ قْيۇپتۇ ۋە بىالل باتۇرعا قاراپ تۇرۇپتۇ

 

بىالل باتۇر باصقىالريى نۇصۇ يەردە ئۆزىًى ساقالصقا بۇيرۇپ،قۇصًىڭ ئۈستىگە چىقىپ 

بىر چاعدا ...ئۇالر ئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ.قْرقۇيۇچلۇق قاراڭغۇ ئْرنايلىققا قاراپ ئاتلىًىپتۇ

ئْت دەرياسىدىٌ ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ،ئْت دەرياسىدىٌ تاعدەك ئْت دّلقۇيلىرى چاچراپ 

بىر چاعدا نۇز دەرياسىدىٌ ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ،نۇز دەرياسىدىٌ ئۆتمۈچە تْڭالپ .تۇرعۇدەك

قېتىپ قااليال دەپتۇ،بىالل باتۇر يالهاۋۇزيى يْقىتىط ئۈچۈى ئۇ سْعۇققا بەرداصلىق 

بْرايًىڭ دەَضىتى –يەيە بىر چاعالردا صانال دەرياسىدىٌ ئۆتۈپتۇ،قاتتىق صانال .بېرىپتۇ

تۈصۈك قىلىۋەتمىلى تاسال قاپتۇ،بىراق ئۇ يەيىال -بىالل باتۇريى ئۇچۇرۇپ،بەدىًىًى ئۆتهە



يەيە بىر چاعالردا ئۇالر بىر قاراڭغۇلۇققا .تىًسىس ئۇچۇپ لېتىيۋېرىپتۇ-قۇش ئۈى.چىداپتۇ

. يېقىًالپ قاپتۇ

بىالل باتۇر لۆڭلىدە ئاصۇ قاراڭغۇ ئْرنايلىققا 

يېقىًالپ قالغاى ئْخضايهىس دەپ ئْيالپتۇ،دېگەيدەك  قۇش ئۇچۇپ ئاصۇ قاراڭغۇ 

بىالل باتۇر يەرگە چۈصمەيدىٌ لېيىٌ .ئْرنايلىقًىڭ ئالدىدا تْختاپتۇ ۋە ئۇيى چۈصۈرۈپتۇ

: قۇش ئۇيىڭغا 

دىققەت . بىالل باتۇر،بۇيدىٌ لېيىًمى يْلۇڭًى ئەندى سەى ئۆزۈڭ يالغۇز باسىسەى-

قىلغىٌ،ئْرنايلىق ئىًتايىٌ قْرقۇيۇچلۇق ۋە قْرقۇيۇچلۇق نەخلۇقالر بار،سەى ئىچمىرىلەپ 

لىرىيۋەرسەڭ ئْرنايًىڭ قاق ئْتتۇرىسىدا بىر لەپە بار،يالهاۋۇزيىڭ جېًى ئاصۇ لەپىدىمى 

سەى صۇ قۇتىًى ئالغاى َاناى دەرَال بۇ يەرگە .تْرۇسقا ئېسىلغاى بىر قۇتىًىڭ ئىچىدە

. دەپتۇ-ئالالٍ ساڭا ياردەنچى بْلسۇى.قايتىپ لەل،نەى سېًى لۈتۈپ تۇرىهەى

دېگىًىچە ئىچمىرىلەپ ‹بىسهىلالٍ›بىالل باتۇر صۇيداق قىلىپ قاراڭغۇ ئْرنايلىققا 

بىالل باتۇر .ئْرنايلىقًىڭ َەنهە يېرىدىٌ قْرقۇيۇچلۇق ئاۋازالر لېلىپ تۇرىدىمەى.لىرىپتۇ

بىر چاعدا عەلىتە يەرسىلەريىڭ  .نېڭىيۋېرىپتۇ

صىلدىرلىغاى ئاۋازى ئاڭلىًىپتۇ،بىردەندىال ئۇيىڭ ئەتراپىًى ئىًتايىٌ چْڭ زەَەرلىن يىاليالر 



يەيە ئالدىغا .بىرلەپ ئۆلتۈرۈپتۇ-بىالل باتۇر قېلىچىًى چىقىرىپ يىاليالريى بىر.قاپلىۋاپتۇ

بىر چاعدا ئۇ ئۆزىگە بىريەرسىلەريىڭ يانىضىۋاتقايلىقىًى َېس قىپتۇ .قاراپ نېڭىپتۇ

 ال ›بىالل باتۇر ! ساياقسىس زەَەرلىن چايايالر ئۇيى ئْرىۋالغاى ئىمەى -،ساى

دەپ  قْرقهاستىٌ نېڭىيۋېرىپتۇ،زەَەرلىن چايايالر پۈتۈى لۈچى بىلەى ‹ ئىالَەئىللەلالٍ 

ئۇيىڭغا زەَەرلىن يەصتىرىًى سايجىغاى بْلسىهۇ،ئۇيىڭغا قىلچە لار قىلهاپتۇ،بەلمى ئۆزلىرى 

يەيە نېڭىيۋېرىپتۇ،بىر چاعدا ئۇيىڭغا يەيە .بىرلەپ ئۆلۈپ تۈگەپتۇ-ئۆلۈصمە باصالپتۇ ۋە بىر

قاپقارا ،يىرىن بىر يەرسىلەر ياناصقىلى تۇرۇپتۇ،بىالل باتۇر زەَەرلىن ئۆنۈچۈللەر 

دېگىًىچە ‹  الئىالَەئىللەلالٍ ›ئىمەيلىمىًى لۆرۈپتۇ ۋە يەيە 

ئۆنۈچۈللەريىڭ زەَىرى ئۇيىڭغا يەيە زىياى يەتمۈزەلهەپتۇ ۋە ئۆلۈصمە ...نېڭىيۋېرىپتۇ

دەل صۇ چاعدا بىالل باتۇريىڭ ئۈستىدە ساڭگىالپ تۇرعاى دەرەخ صېخى   .باصالپتۇ

بەدىًى -قْرقۇيۇچلۇق بىر ئاۋاز چىقىرىپال ئۇيىڭغا ئۇرۇلۇپتۇ،بىالل باتۇريىڭ پۈتۈى

بىر چاعالردا ئۇ ....ئاستا يەرگە يىقىلىپتۇ-ناعدۇرسىسلىًىپ،لۆز ئالدى قاراڭغۇلىضىپ ئاستا

لىهًىڭدۇر چاقىرعاى ئاۋازىًى ئاڭلىغايدەك بْلۇپتۇ،ئاپىسىًىڭ ئاۋازىدەك قىالندۇ 

: يېهە؟صۇيداق ئاپىسىمەى،ئۇ صېئىر ئْقۇۋېتىپتۇ

بىالل باتۇر،بىالل باتۇر 

. قېلىچىًى ئْيًىتۇر

يالهاۋۇزيى يْقىتىپ، 

. َەنهىهىسيى صاد ئېتۇر

بىالل باتۇر،بىالل باتۇر، 

! قْپ ئْريۇڭدىٌ، تېس دەس تۇر

ۋەَضىي دۈصهەيگە يەيە  

! سەيدىٌ باصقا لىو تېتۇر 

 



بىالل باتۇر صۇ ئاۋازالريىڭ تۈرتمىسىدە قىيًىلىپ تۇرۇپ لۆزلىرىًى ئارايال ئېچىپتۇ ۋە  

 ئۇ  !صىرە يْرۇقلۇق ئىچىدە ئاپىسىًى لۆرۈپتۇ -خىرە

: ئاپىسى بىلەى بىللە تۇرعۇدەك،ئاپىسى ئۇيىڭغا

جېًىو باالم،ئْريۇڭدىٌ تۇرعىٌ،تېس يۇرتۇڭًى ۋە قېرىًداصلىرىڭًى يالهاۋۇزيىڭ 

ئالالًَىڭ ئىسهى ! ئالالٍ ساڭا ياردەم قىلىدۇ ئْعلۇم!ئىبلىس چاڭگىلىدىٌ قۇتۇلدۇرعىٌ

. دەۋاتقۇدەك.....-تۇرعىٌ! ..........بىلەى ئْريۇڭدىٌ تۇرعىٌ

دەپال لۆزلىرىًى چْڭ ‹ بىسهىلالٍ › قۇۋۋەتمە تْلۇپتۇ ۋە-بىالل باتۇر بىردىًال لۈچ

يۇرعۇى ! ئېچىپتۇ،ئْريىدىٌ دەست تۇرۇپتۇ ۋە ئْرنايغا قاراپ ئىچمىرىلەپ نېڭىپتۇ 

بىرلەپ يْقىتىپ،ئاخىر ئْرنايلىقًىڭ ئْتتۇرىسدىمى -قْرقۇيۇچلۇق يەرسىلەريى بىر

بىالل باتۇر لەپە  .يالهاۋۇزيىڭ لەپىسىًى تېپىپتۇ

ئىچىگە لىرىپ يالهاۋۇزيىڭ جېًى بار قۇتىًى ئاپتۇ ۋە دەرَال يېًىپ چىقىپ ئْرنايلىق 

بىالل .ئْرنايلىق سىرتىدا قۇش ئۇيى ساقالپ تۇرعاى ئىمەى.سىرتىغا قاراپ يۈگۈرەپتۇ

باتۇريى ۋە ئۇيىڭ قْلىدىمى قۇتىًى لۆرگەى قۇش ئىًتايىٌ خۇصال بْپتۇ ۋە بىالل باتۇرعا 

تېس ناڭايلى،دەپال ئۇيى ئۈستىگە نىًدۈرۈپ،ئۇالريىڭ بارگاَىغا قاراپ 



بىالل .قۇصالر،َايۋايالر ئۇالريى تاقەتسىسلىن بىلەى ساقلىضىپ تۇرعاى ئىمەى.نېڭىپتۇ

قۇش .باتۇريى لۆرۈش بىلەى تەڭ َەنهىسى خْصاللىقتىٌ ۋارقىرىضىپ،يىغلىضىپ لېتىپتۇ

بىالل باتۇريى يەرگە چۈصۈرگەيدىٌ لېيىٌ،بۇيى ئېلىپ تېس صەَەرگە قايتقىٌ،ئايدىٌ 

يالهاۋۇزيى لۆرگەى َاناى،ئۇيىڭغا لۆرسىتىپ تۇرۇپ قۇتىًى ئېچىپ،ئۇيىڭ ئىچىدىمى 

لىچىن قۇرۇتًى نىجىپ ئۆلتۈرگىٌ،صۇيدىال يالهاۋۇز ئۆلىدۇ،لۆپ دىققەت قىل،ئۇ قۇتىًى 

  .دەپتۇ-تارتىۋالهىسۇى

صۇيداق قىلىپ بىالل باتۇر صەَەرگە قاراپ نېڭىپتۇ،صەَەرگە يېقىًالپ لەلگەيچە 

تۈتەللەر -گۈزەل يۇرتىًىڭ خارابىلىممە ئايلىًىپ قالغايلىقىًى،َەنهە يەريى ئىس

زارىلەر ئاڭلىًىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپتۇ،تاصقا ئاياليدۇرىۋېتىلگەى لىضىلەريى -قاپالپ،يىغا

عەزەپ بىلەى ئېتىًى چاپتۇرعاى -بىالل باتۇر قەَىر .لۆرۈپتۇ

پېتى صەَەرگە لىرىپتۇ،صەَەردىٌ ئۇچۇپ چىققاى بىر قۇش ئۇيىڭغا يالهاۋۇزيىڭ بار يېرىًى 

ۋەَضىي يالهاۋۇز .بىالل باتۇر ئۇيىڭ يېًىڭغا قاراپ ئۇچقايدەك ئات چاپتۇرۇپتۇ.دەپ بېرىپتۇ

ئۇ بىالل باتۇريى لۆرۈپال  .ئاعسىلىرىدىٌ ئْت پۈرلۈپ ئۆيلەريى لۆيدۈرىۋاتقاى ئىمەى

لۆزلىرى چەلچىيىپ لېتىپتۇ،ئۇيىڭ قْلىدىمى ئۆزىًىڭ جېًى بار قۇتىًى لۆرۈپ تېخىهۇ بەك 

بىالل باتۇر .ۋەَضىيلىمى تۇتۇپتۇ ۋە  ئات ئۈستىدە ئْلتۇرعاى بىالل باتۇرعا ئېتىلىپتۇ

صۇيىڭ بىلەى ! دەرَال قۇتىًى ئېچىپ،قۇتىدىمى رەزگى قارا قۇرۇتًى  نىجىپال ئۆلتۈرۈپتۇ 

ئاستا ئېرىپ،تْزۇپ يەرگە چۈصۈپتۇ ۋە قاپقارا بىر ئْچۇم لۈلگە -قايخْر يالهاۋۇز ئاستا

ئايلىًىپ قاپتۇ ،لەيًىدىًال لۈچلۈك بىر قۇيۇى پەيدا بْلۇپ ئۇيىڭ لۈلىًى 



! صۇيداق قىلىپ يالهاۋۇز ئاخىرى يْقىتىلىپتۇ! ئۇچۇرۇپ،لۆلمە سْرۇۋېتىپتۇ

 

بىرى -تاصقا ئاياليغاى لىضىلەر يالهاۋۇز ئۆلۈصى بىلەى تەڭال ئەسلىگە لەپتۇ ۋە بىر

يىراقتىٌ بىالل باتۇريىڭ .بىلەى قۇچاقلىضىپ لۆرۈصۈپ،ئالالَقا تەصەلمۈرلەر ئېيتىضىپتۇ

َەنهە .ئايىسى،سىڭلىسى يۈگۈرۈپ لەلگەى پېتى ئۇيى قۇچاقالپ،باعرىغا بېسىپتۇ-ئاتا

لىضىلەر ئۆزلىرىًى ۋە يۇرتىًى يالهاۋۇزدىٌ قۇتقۇزعاى لىچىن بىالل باتۇرعا  ئاپرىًالر 

ئېيتىپ،ئۇيىڭغا دۇئا قىپتۇ،قۇصالر،َايۋاياتالر ئۇيى لۆتۈرۈصۈپ،تەيتەيە قىپتۇ،صەَەر 

گەرچە خارابىلىممە ئاياليغاى بْلسىهۇ،عەلبە خْصاللىقى  ۋە لۈلمە سادالىرى ئىچىدە 

صەَەردىمى لىضىلەر تېسال  .تاصقىًلىققا چۆنۈپتۇ-قايًام

لىضىلەر بۇرۇيقىدەلال نەسچىتلەرگە بېرىپ .ئۆيلىرىًى ۋە نەسچىتلىرىًى يېڭىالپ سېلىپتۇ

ئېتىقاد،گۈزەل -  تېخىهۇ گۈزەل،پالىسە،ئىهاىخاتىرجەم  يانازلىرىًى ئْقۇپتۇ،صەَەريى 

 .نەرىپەتمە،ياخضىلىققا تْلغاى ئىللىق نالايغا ئاياليدۇرۇپتۇ-ئەخالق،تەقۋالىققا،ئىلىو



ئايىسى،سىڭلىسى بىلەى -بىالل باتۇر ئاتا

. خْرام،بەخىتلىن َايات لەچۈرۈپتۇ-بىللە يەيە بۇرۇيقىدەك خْصال

 
 

لەپسىس ئېيىقچاق 
 

لەپسىس -ئۇ صۇيچىلىن صْخ.لەڭ بىر ئْرنايلىقتا ئْناق بىر ئېيىقچاق ياصايدىمەى

بىر لۈيى لەپسىس ئېيىقچاق ئاصۇيداق .سەلرەپال يۈرىدىمەى-ئىمەيمى،تىًىو تاپهاي ئْيًاپ

ئۆيىگە قايتىپ لېلىپ قارىسا ئاپىسى .ئْيًاپ يۈرۈپ قْرسىقى بەلهۇ ئېچىپ لېتىپتۇ



صۇيىڭ بىلەى ئۇ  .يْقمەى،ئۆيىدىٌ يەيدىغاى َېچًەرسە تاپالهاپتۇ

! ۋايجاى .ئىضىن ئالدىغا چىقىپ قْرسىقىًى تۇتقىًىچە ئۇياقتىٌ بۇياققا نېڭىضقا باصالپتۇ

دەپ تىتىلداصقا باصالپتۇ ...ئاپام قاچاى قايتىپ لېلەر؟ئەجەپهۇ قْرسىقىو ئېچىپ لەتتىغۇ

ئۇ صۇيداق نېڭىپ لېتىۋېتىپ بۇريىغا .ۋە ئاپىسىًى ئىسدەپ ئْرنايلىققا ئىچمىرىلەپ لىرىپتۇ

بۇ پۇراق قەيەردىٌ لېلىۋاتقايدۇ؟ تاتلىق َەسەلًى لۆز ! ۋاٍ .بىردىًال َەسەل َىدى پۇراپتۇ

ئالدىغا لەلتۈرگەى ۋە َىدىدىٌ نەست بْلغاى ئېيىقچاقًىڭ خۇصاللىقتىٌ لۆزلىرى چاقًاپ 

يۈرۈپ ئاخىر َەسەل َىدىًىڭ ئالدى ...ئۇ تۇنضۇعىًى ئۇصالپ پۇراپ،پۇراپ.لېتىپتۇ

يۇرعۇى چۈنۈلىلەرنۇ صۇ .تەرەپتىمى يْعاى بىر دەرەختىٌ لېلىۋاتقايلىقىًى بىلىپتۇ

َەسەللەريى يېيىط ئۈچۈى ئۇياقتىٌ بۇياققا ئۆتۈصۈپ يۈرگەى بْلۇپ،دەرەخ عْللىرىدا تْال 

صۇيىڭ بىلەى قْرسىقىًىڭ ئاچلىقىغا ۋە . نېڭىپ  لىچىن يْلالريى َاسىل قىلىۋەتمەى ئىمەى

َەسەلًىڭ نېسىلىن َىدىغا چىدىهىغاى ئېيىقچاق ئاستا دەرەخ صاخلىرىغا ئېسىلىپتۇ، تەلىيىگە 

 .َەرە لۆيىمىدە بىرنۇ َەرە يْق ۋاقتى ئىمەى

 سۇالر  ئېيقچاقًىڭ ساپسېرىق َەسەللەريى لۆرۈپ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ،ئاعسىغا سېرىق

بىردەندىٌ ...لەپ لېتىپتۇ ۋە ئاچمۆزلۈك بىلەى ئْچۇنالپ ئېلىپ َەسەل يېيىضمە باصالپتۇ

قىلغاى ئاۋازالريىڭ ...عْڭ-عْڭ،عْڭ-عْڭ،عْڭ-لېيىٌ ئېيقچاق لەيًى تەرىپىدىٌ عْڭ

لېلىۋاتقايلىقىًى ئاڭالپتۇ ،لەيًىگە صۇيداق ئۆرۈلۈپ قاراپ بىر تْپ َەرىلەريىڭ بۇ 



دە، لۆزلىرى چەلچىيىپ - دەرەخمە قاراپ ئۇچۇپ يېقىًالپ لېلىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپتۇ

 !َەرىلەر قايتىپ لەلگەى ئْخضايدۇ، تېس قاچاي ! ئاپال،چاتاق بْلدى! لېتىپتۇ 

 

تىرىلىضىگە قارىهاي -ئېيىقچاق صۇيداق دەپال دەرەختىٌ سەلرەپ چۈصۈپ ئۆلە

َەرىلەر بْلسا ئىس بېسىپ ئۇيىڭ لەيًىدىٌ قْعالپ يېتىضىپتۇ ۋە ئۇيى چېقىضقا .قېچىپتۇ

ئۇ قېچىپتۇ،قېچىپتۇ،َەرىلەرنۇ تْختىهاي قْعالپ ئۇيى چېقىپ راسا ئەدىبىًى .باصالپتۇ

لەپسىس ئېيىقچاق ئاعرىق ئازابىغا چىدىهاي،يا َەرىلەردىٌ قۇتۇاللهاي دەريا تەرەپمە .بېرىپتۇ

َەرىلەر بْلسا قىرعاقتا عْڭۇلداصقاى پېتى .قاراپ يۈگۈرۈپتۇ ۋە ئۆزىًى دەرياعا ئېتىپتۇ

: َەرە ئاپا ئېيىقچاققا قاراپ .ئۇيىڭغا قاراپ تۇرۇپتۇ

َەي ئېيىقچاق،سەى يېهە دېگەى ئەدەپسىس باال َە؟ باصقىالريىڭ ئۆيىگە -

رۇخسەتسىسال  لىرىپ،ئۆي ئىگىسىدىٌ سْرىهايال َەسەل يېگەيًى ئاز دېگەيدەك،يەيە 

ساڭا ساۋاق بْلسۇى دەپ ئازراق ئەدەپلەپ .ئۆيىهىسيى بۇزۇپ،قااليهاقاى قىلىۋېتىپسەى

بۇيدىٌ لېيىٌ بۇيداق ياناى ئادەتلىرىڭًى تۈزەتمىٌ،بۇ نۇسۇلهاى بالىسىًىڭ .قْيدۇق

قىلىدىغاى ئىضى ئەنەس،ئەگەر يەيە نۇصۇيداق ئىط قىلساڭ سېًى َەرگىس بْش 

  .دەپتۇ-قْيىۋەتهەيهەى



: لەپسىس ئېيىقچاق ئۇصضۇقلۇق بىلەى

ئازراق َەسىلىڭالريى يەپ قْيغايغا يېهە بْالتتى،ئۇيىڭغىهۇ صۇيچە ! ۋۇي-ۋاي-

ئاچچىقالش لېتەندۇ؟سىلەرنۇ راسا چېقىپ،نېًى قْعالپ ئۆچۈڭالريى ئېلىۋالدىڭالرعۇ 

. دەپتۇ-بەك رەَىهسىسلەيسىلەر! ئەيە 

ئېيقچاقًىڭ بۇيداق ئۆلتەنلىمىدىٌ خاپا بْلغاى َەرە ئاپىًىڭ ئەندى راسال ئاچچىقى 

. لەپتۇ

يېهە؟سەى تېخى خاتالىقىڭًى تْيۇپ،بىسدىٌ لەچۈرۈم سْرىهاقتا يْق،ئاصۇيداق -

يْلسىسلىق قىالنسەى؟لىچىن بالىهۇ چْڭالرعا صۇيداق بىُۆرنەتلىن قىالندۇ؟نەى سېًى 

َەسەل يېگىًىڭ ئۈچۈى ئەنەس،نۇصۇيداق ياچار ئادەتلىرىًى 

سەى تېخىچە خاتالىقىڭًى .تۈزىتىۋالسۇى،ئۆزگەرتسۇى،دەپ تەيبىِ بېرىپ قْياي دېگەيتىو

  !بالىلىرىو،لېلىڭالر ئۇيى قايتا بىر ئەدەپلەپ قْيۇڭالر .بىلهەپسەى

صۇيىڭ بىلەى َەرىلەر يەيە عْڭۇلداپ لېلىپ ئېيىقچاققا ئېتىلىپتۇ،ئېيىقچاق يەيە 

دەرَال سۇعا چۆلۈۋاپتۇ،ئۇ سۇيدىٌ بېضىًى چىقارسىال َەرىلەر يەيە ئۇيى چېقىط ئۈچۈى 

ئۇيىڭغا قاراپ سۇدىمى .ئېيىقچاق بەلهۇ َالىدىٌ لېتىپتۇ.ئېتىلىپ،ئۇيىڭغا ئارام بەرنەپتۇ

قۇصالر .دېيىضىپ، نەسخىرە قىلىپ لۈلۈصۈپتۇ...بېلىقالر،پاقىالر خْپ بْلدى،خْپ بْلدى

: ئەتراپىدا ئۇچۇپ

بار ئىمەى بىر ئېيىقچاق 

. َەسەل يەپتۇ ئْعۇرالپ

ئۇيى راسا چېقىپتۇ، 

. َەرىچاقالر ئاچچىقالپ



لەپسىس ئېيىق قېچىپتۇ، 

. ئْرنايلىقتىٌ چىقىپتۇ

قاچىدىغاى يېرى يْق 

. سۇ ئىچىگە نۆلۈپتۇ

َەي لەپسىس ئېيقچاق، -َەي

سەى َەسەلگە تْيدۇڭهۇ؟ 

خاتا ئىضًى قىپ قْيۇپ، 

جازايىڭًى تارتتىڭهۇ؟ 

 

  .دەپ صېئىر ئْقۇپ،لۈلۈصۈپ ئۇيى تېرىمتۈرۈپتۇ

: َەرە ئاپا ئۇيىڭ بىچارە َالىغا قاراپ

بالىلىرىو،بْلدى يۈرۈڭالر ئۆيگە قايتىپ لېتەيلى،ئېيىقچاق ئەندى يەيە نۇصۇيداق -

دەپ لۆزىًى قىسىپ -ياناى ئىط قىلىدىغاى بْلسا ئۇيى تېخىهۇ قاتتىق ئەدەپلەپ قْيىهىس

  .قْيۇپ،بالىلىرىًى باصالپ ئۇچۇپ لېتىپتۇ

خېلى ۋاقىت ئۆتمەيدىٌ لېيىٌ ئۇالريىڭ ئەندى راستال  لېتىپ قالغايلىقىغا ئىضەيچ 



َەم چارچاپ،َەم َەرە چېقىۋالغاى يەرلىرى قاتتىق .قىلغاى ئېيىقچاق سۇدىٌ چىقىپتۇ

ئاعرىغاى،قْرقۇپ لەتمەى ئېيىقچاق پۈتۈى بەدىًى َۆل،سۇ ئېقىپ تۇرعاى َالدا ئۆيىگە 

ئۇيى ئىسدەپ َېچيەردىٌ تاپالهاي تىتىلداپ تۇرعاى ئېيىق ئاپا بالىسىًى .قايتىپ لەپتۇ

ئاپىسىًى لۆرگەى ئېيىقچاق َۆڭرەپ يىغالپ،ئۆيًى بېضىغا .لۆرۈپ چۆچۈپ لېتىپتۇ

. َەرىلەر نېًى چېقىپ بْزەك قىلدى،دەپ چېقىضتۇرۇپتۇ .لىيىپتۇ

دەپتۇ ئېيىق ئاپا -راستهۇ؟ َەرىلەر يېهىضقا سېًى چاقىدۇ باالم؟يېهە ئىط بْلدى؟-

بىرەر ئەسمى ئىط قىلىپ ئۇالريى رەيجىتىپقۇ -بالىسىغا قاراپ ئىچى ئاعرىغاى َالدا،

قْيهىغايسەى َە باالم؟ 

سىس بىلهەنسىس -دەپتۇ ئېيىقچاق ئاچچىقالپ!-نەى قايداق ئەسمى ئىط قىالتتىو-

! ئاپا َەرىلەريىڭ قايداق يْلسىسلىقىًى؟چېقىيۋېرىدۇ ئۇالر چاققۇسى لەلسە ئاصۇيداق 

َە نۇيداق دېگىٌ،ئەنىسە نەى بېرىپ ئۇالردىٌ سْراپ باقايچۇ،يېهىضقا نېًىڭ -

. ئْناق باالنًى بۇيداق بْزەك قىلىضىدۇ ئۇالر

ياق ئاپا،بْلدى بارنايال قْيۇڭ،بىمار سىسيىهۇ چاقهىسۇى يەيە ئۇ -ۋاي،ياق-

 .دەپتۇ ئېيىقچاق ئاپىسىًىڭ قْلىدىٌ تۇتۇۋېلىپ-ئەسمىلەر

 
ياق باالم،نەى چْقۇم ئۇالريىڭ يېهىضقا بۇيداق يْلسىسلىق قىلغايلىقىًىڭ -



! سېًى بْزەك قىلسا ئىچىو ئاعرىهاندۇ نېًىڭ .سەۋەبىًى سْراپ بېقىضىو لېرەك

. سْرىسىڭىسنۇ بەرىبىر ياخضى گەپ قىلهايدۇ ئۇالر-

يېهىضقا باالم؟َە،قارىغايدا بۇيەردە ئازراق نەسىلە بارعا ئْخضايدۇ،يالى نەى -

دەپتۇ ئېيىق -بېرىپ سْراپ باقاي يالى سەى ناڭا يېهە ئىط بْلغىًىًى ئۆزۈڭ دەپ بېرىسەى

چۈيمى ئۇ بالىسىًىڭ لەپسىسلىمىًى بىلگەچمە باصتىًال بالىسىًىڭ بىمارال بْزەك -ئاپا

. قىلىًهىغىًىًى لۆڭلى پەنلەپ يەتمەيىمەى

. ئەندى ئېيىقچاق َْدۇقۇصقا باصالپتۇ-َېچ،َېچ ئىط يْق دېدىهغۇ-

راست گەپ قىل باالم،يالغاى گەپ قىلساڭ نەى ياقتۇرنايهەى،َەنهە بىسار بْلىدۇ -

. بۇيداق بالىدىٌ

ئېيىق .صۇيىڭ بىلەى ئېيىقچاق دۇدۇقالپ تۇرۇپ بْلغاى ئىضالريى سۆزلەپ بېرىپتۇ

ئاپا يۈزبەرگەى ۋەقەيى ئاڭالپ َەم بالىسىغا خاپا بْپتۇ َەم ئۇيىڭ خاتالىقى ئۈچۈى 

 .جازااليغاى قىسىق جەريايالريى ئاڭالپ لۈلۈپ لېتىپتۇ

 
باالم،قىلغاى خاتا ئىضىڭ ئۈچۈى صۇ َانايال جازاسىًى تارتىپسەى ...َا،َا،َا-

ئالالٍ ئْعرىغا نەرَەنەت »پەيغەنبىرىهىس.ساڭا َېچ ئۇۋال قىلىًغاى يېرى يْقمەى.نايا

ئْعرىلىقًىڭ جازاسى بەك قاتتىقتۇر باالم،ئۇ .دېگەى بىر َەدىسىدە‹«بۇخارى›!قىلهىغاي

ئالالَهۇ،پەيغەنبەرنۇ خاپا بْلىدۇ بۇيداق ياناى .لەچۈرىلىدىغاى ئىط ئەنەس

ئەندى بۇيداق ياناى .سەى ئۆز قىلهىضىڭ ئۈچۈى تېگىضلىن جازايى تارتىپسەى.قىلىقتىٌ

ئىط قىلهىغىٌ باالم، سەى بۇقەدەر بىر ئەدەپسىسلىن،گۇياٍ ئىضًى قىلساڭ ۋە نېًى َەندە 



ئۆزۈڭًى ئاصۇيداق ئۇياتقا قالدۇرساڭ تْعرا بْالندۇ؟خەق ئاڭلىسا نېًى بالىسىًى ياخضى 

تەربىيەلىهەپتۇ،دەپ ئەيىپلەصهەندۇ؟نەى نۇصۇيداق ئۈگەتمەيهىدىو ساڭا؟

 

ئېيىقچاق ئاپىسىًىڭ گېپىًى ئاڭالپ خىجىل بْلۇپ،قىلغاى ئىضى ئۈچۈى قاتتىق 

ئەندى بۇيداق ياناى ئىضًى قىلهايهەى، صۇ بەك قْرسىقىو ئېچىپ لېتىپ .پۇصايهاى قىلىپتۇ

لەتمەيتى،صۇيداق ئىضًى قىلىپ ساپتىهەى،ئەندى خاتالىقىهًى تْيۇدۇم جًىو ئاپا،نېًى 

. دەپ ئاپىسىغا يالۋۇرۇپتۇ-لەچۈرۈڭ

: ئېيىق ئاپا بالىسىًىڭ بېضىًى سىالپ تۇرۇپ

قْرسىقىڭ َەرقايچە ئېچىپ لەتسىهۇ باصقىالريىڭ يەرسىسىًى سْرىهاي -

يېيىضىڭ،يەيە لېلىپ ئۆيىگە رۇخسەتسىس لىرىپ يېيىضىڭ دۇرۇس بْالندۇ باالم؟بۇ  بەك 

سېًىڭ .ياناى لۆرۈلىدىغاى ئىط َەم خەقًىڭ َەققىًى يەۋېلىط دېگەى تْعرا ئەنەس

خاتالىقىڭًى تْيۇعىًىڭ ياخضى بْلدى،يۈر ئەندى نەى بىلەى بىللە بېرىپ بْعۇى ئاپاصتىٌ 

لەچۈرۈم سْرىغىٌ،سەى يەۋالغاى َەسەل ئۈچۈى نەى بايا سېتىۋالغاى َەسەلًى ئۇالرعا 

صۇيىڭ .ئېيىقچاق ناقۇل ئاپا دەپ يۇۋاصلىق بىلەى گەپ ئاڭالپتۇ.دەپتۇ-تۆلەپ بېرەيلى

 بىر قۇتا َەسەلًى ئېلىپ َەرىلەريىڭ ئۆيىگە قاراپ بىلەى ئۇالر



ئۇالريىڭ ئۆيىگە لېلىپ ئىضىمًى چېمىپتۇ ،َەرە ئاپا ئىضىمًى ئېچىپ چىقىپ .نېڭىپتۇ

ئېيىقچاق بىلەى ئاپىسىًىڭ تۇرعايلىقىًى لۆرۈپ،چىرايىغا لۈلمە يۈگۈرۈپتۇ ۋە خۇصاللىق 

: بىلەى

 .دەپ ساالم قىلىپ ئۇالريى قىسعىٌ قارصى ئاپتۇ - ئەسساالنۇئەلەيمۇم-

ئېيىقچاق بْلسا بْعۇى ئاپىًى لۆرۈپ قْرقۇنسىراپ ئاستا 

ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم ›ئېيىق ئاپا بْعۇى خايىهًىڭ سالىهىغا.ئاپىسىًىڭ لەيًىگە نۆلۈپتۇ

ئەَۋال سْراپتۇ ۋە -دەپ چىرايلىق جاۋاپ قايتۇرۇپ،ئۇيىڭدىٌ َال‹ ۋەرەَهەتۇلالٍ

خىجىلچىلىق ئىچىدە بالىسىًىڭ بۈگۈيمى ئىضى ئۈچۈى لەچۈرۈم سْراپ لەلگەيلىمىًى 

 .ئېيتىپ،بىر قۇتا َەسەلًى بْعۇى خايىهغا سۇيۇپتۇ

دەپتۇ بْعۇى خايىو ئْڭايسىساليغاى -ۋاي بۇ يېهە قىلغىًىڭىس ئېيىق ئاچا،-

نەى بۇ لىچىن لەپسىسيى يەيە داۋانلىق بۇيداق ياناى ئادەتلىرىًى -َالدا

داۋانالصتۇرىيۋەرنىسۇى،خاتالىقىًى تْيۇپ،ئۆزگەرسۇى دەپال ئازراق تەيبىِ بېرىپ 

بىر ئايا بْلۇش سۈپىتىڭىس بىلەى سىسيىڭ نېًىڭ لۆڭلۈنًى چۈصىًىدىغايلىقىڭىسعا .قْيغاى

ئەگەر بۇيدىٌ .قىلغىًىو َەرگىسنۇ بالىڭىسيى جازاالپ،ئۆچ ئېلىط ئۈچۈى ئەنەس.ئىضىًىهەى

لېيىٌ ئۇيىڭ َەسەل يېگۈسى لەلسە،يېًىهغا لېلىپ تارتىًهاي سْرىسىال بْلىدۇ،بىسدە 



سىس ئېلىپ لەلگەى بۇ بىر قۇتا .َەسەل دېگەى لۆپقۇ؟نۇَىهى ئۇيىڭ خاتالىقىًى تْيۇصى

َەسەلًى ئېيىقچاق يېسۇى،يەيە بىر قۇتا َەسەل سْۋعا قىالي بۇ لەپسىسگە،نېًىڭ ئۇيى 

ئْعۇرلۇقچە يېگەى َەسىلىهۇ َەسەل .جازالىغىًىو ئۈچۈى لەچۈرۈم سْرىغىًىو بْلسۇى

صۇيىڭ بىلەى  ئۇالرعا يەيە بىر چْڭ .دەپتۇ بْعۇى ئاپا لۈلگىًىچە-بْلهىدى بۈگۈى ئۇيىڭغا

 .قۇتا َەسەلًى ئېلىپ چىقىپ سْۋعات قىپتۇ

لىچىن ئېيىقچاق بْعۇى ئاپىًىڭ بۇيداق لەڭ قْرساق،نېُرىبايلىقىدىٌ بەلهۇ 

: تەسىرلىًىپتۇ ۋە

لەچۈرۈڭ بْعۇى ئاپا،نەى خاتا قىپتىهەى،ئەندى ئۇيداق ياناى ئىضالريى -

. دەپ خاتالىقىًى ئېتراپ قىلىپتۇ-قىلهايهەى

خْرام -صۇيداق قىلىپ ئېيىقچاق ئاپىسى بىلەى ئىممى قۇتا َەسەلًى ئېلىپ،خۇصال

: ئاپىسى يْلدا لېتىۋېتىپ  ئۇيىڭدىٌ.َالدا ئۆيىگە قايتىپتۇ

قارا باالم،سەى خەقًىڭ َەسىلىًى ئْعۇرالپ يەپ،لىضىًىڭ َەققىگە خىيايەت - 

قىلىۋىدىڭ،باصقىالرعىهۇ،ئۆزۈڭگىهۇ ئاۋارىچىلىق ۋە لۆڭۈل ئاعرىقى تېپىپ 

صۈلۈر قىلىط .خاتالىقىڭًى تْيۇعايدا بْلسا ساڭا ئالالٍ ئەجرىڭسىسال يېهەت بەردى.بەردىڭ

ۋە ياخضى بْلۇصًىڭ نۇلاپاتى ياخضىهىمەى يالى يانايلىق قىلغايًىڭ نۇلاپاتى 



  .دەپ سْراپتۇ-ياخضىهىمەى؟

لەپسىس ئېيىقچاق ئاپىسىًىڭ يەسىُەتلىرىًى ئاڭالپ قايىل بْلغىًىچە بېضىًى 

صۇيىڭدىٌ لېيىٌ ئۇ بۇيداق ياناى .لىڭضىتىپتۇ ۋە خىجىل بْلۇپ،تىلىًى چىقىرىپ قْيۇپتۇ

بارا َەنهەيلەى ياخضى -ئادەتلىرىًى ۋە ئەدەپسىسلىن،لەپسىسلىملىرىًى تۈزىتىپ،بارا

. لۆرىدىغاى ،ناختىضىدىغاى ياخضى باال بْلۇپ لېتىپتۇ

 

 
 

تْصقاى بىلەى تاصپاقىًىڭ يۈگۈرۈش نۇسابىقىسى 
 



 

ئۇ بەك تېس يۈگۈرەيدىمەى،ئەتراپتا َېچمىههۇ .بۇرۇى بىر تْصقايچاق بْلغاى ئىمەى

. يۈگۈرۈصتە ئۇيىڭغا يېتىضەلهەيدىمەى

بىر لۈيى تْصقاى دەريا بْيىغا سۇ ئىچمىلى بېرىپتۇ ۋە بىر تاصپاقىًىڭ سۇدىٌ چىقىپ 

ئۇيىڭ بەك ئاستا ئۆنۈلىضى ئۇيىڭغا قىسىق .قىرعاقتا ئاستا ئۆنۈلەپ لېتىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپتۇ

  :تۇيۇلۇپتۇ ۋە ئۇيى نەيسىتهىگەيدەك

ئەسساالنۇئەلەيمۇم تاصپاقا دّستۇم،نەى بەك زېرىمىپ لەتتىو،ئىممىهىس يۈگۈرۈش -

. دەپتۇ-نۇسابىقىسى ئۆتمۈزۈپ باقايلىچۇ؟

: تاصپاقا

ۋەئەلەيمۇم ئەسساالم تْصقايچاق،سەى صۇيداق تېس يۈگۈرىدىغاى تۇرساڭ،ئەلۋەتتە -

دەپتۇ تْصقايًىڭ قەستەى دەۋاتقايلىقىغا ئاچچىقى لەلسىهۇ !-دە -سەى بىرىًچى بْلىسەى

. نۇاليىهلىق بىلەى

تْصقايچاق يەيىال جاَىللىق بىلەى پىمرىدە چىڭ تۇرىۋاپتۇ ۋە ئۇيى دەيدەيگە سېلىط 

: ئۈچۈى 

دەپ ياخضا -تاصپاقا،تاصپاقا ئۆنىلەيدۇ،لەچ لىرگۈچە بىر ئْرۇيدا چۆرگىلەيدۇ-

  .ئېيتىپ،قاقاقالپ لۈلۈپ لېتىپتۇ



: تاصپاقىًىڭ بەلهۇ ئاچچىقى لەپتۇ ۋە

دەپ يېهىال بْلسا -بْپتۇ يۈگۈرۈصسەك يۈگۈرۈصتۇق،لىهدىٌ لىو قْرقاتتى-

: تْصقاى بْلسا گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ لەتمەى َالدا.يۈگۈرۈپ باقهاقچى بْپتۇ

. دەپتۇ َىيلىگەرلىن بىلەى-چْقۇم بىرىًچى بْل جۇنۇ

دەپتۇ تاصپاقىهۇ ئالالَتىٌ ياردەم تىلەپ -ئالالٍ خالىسا بىرىًچى بْلىهەى-

. ،ئۈنۈدۋار َالدا

تْصقاى ئۆزىچە تاصپاقىًى زاڭلىق قىلىپ ئىچىدە لۈلۈپ لېتىپتۇ ۋە نا تاصپاقىًىڭ 

ئۆزىچە بىرىًچى بْلىهەيەي،دەپ لەتمىًىًى،نايا نەى بىرىًچى بْلىهەى،بۇ يەردە 

 .دەپ ناختىًىپتۇ-يۈگۈرۈصتە لىو نېًىڭ ئالدىهغا يېتەلىسۇى

 

ئۇالريىڭ يېًىدىمى دەرەخمە قْيۇپ تۇرعاى بىر سېرىق قۇصقاچ تْصقايًىڭ تەلەببۇر 

: تۇرقىغا قاراپ

َەي تْصقايچاق،تاصپاقىًىڭ دېگەى گېپىًىڭ َېچ خاتاسى يْققۇ؟ ئالالٍ خالىسا ئۇ -

ئالالًَىڭ ياردىهى بْلهىسا لىو .سەيدىٌ تېس يۈگۈرۈپ ئالدىڭغا ئۆتۈپ لېتىضى نۈنمىٌ

. دەپتۇ-عەلبە قىاللىسۇى؟

تْصقاى بْلسا ئۇيىڭ گېپىگە پىسەيت قىلهاي بْيًىًى تْلغاپ يۈگۈرۈصمە تەييارلىق 

. دەپتۇ تاصپاقىغا-قىاليلى

يۇ،ئارتۇق گەپ -دەپ بېضىًى چايقاپ قْيۇپتۇ....َەي،ي،ي-سېرىق قۇصقاچ



 ئۇالريىڭ يېًىغا ئۇچۇپ لېلىپ ئۇالرعا .قىلهاپتۇ

لىو ئالدىدىمى لىچىن تاظ چْققىسىدىمى .باَالىغۇچى رېپىر بْلۇپ بەرنەلچى بْپتۇ

 .دەرەخ تۈۋىگە بىرىًچى بْلۇپ يېتىپ بارسا صۇ ئۇتقاى بْلىدىغاى بْپتۇ

صۇيداق قىلىپ ئۇيىڭ 

دېيىضى بىلەى تەڭ ئۇالر ئىممىسى يىضايغا قاراپ !-باصالڭالر ...بىر،ئىممى،ئۈچ

تْصقاى بْلسا بىر يۈگۈرۈپال قۇيۇيدەك تېس ئىلگىرىلەپ،يىراقالپ لېتىپتۇ،تاصپاقا .يۈگۈرۈپتۇ

تاقالپ صۇيچە -تْصقاى گۈللەريى پۇراپ،لېپىًەللەريى قْعالپ،سەلرەپ.لەيًىدە قاپتۇ

 .ئاستا يۈگۈرسىهۇ تاصپاقا ئۇيىڭغا يېتىضەيهۇ دېهەپتۇ،قارىسىهۇ لۆرۈيهەپتۇ

ئۇ صۇيداق ئْيًاپ يۈرۈپ،َېرىپ،بىر تۈپ دەرەخ تۈۋىدە 

دەپ ياخضا ئېيتىپ !-نەى چْقۇم عەلبە قىالي !الي -الي-الي،الي-الي-يېتىپ،الي

يېتىپ،ئۆزىًىڭ نۇسابىقىدە بىرىًچى بْلۇصىغا  قاتتىق ئىضىًىپ،صېرىٌ خىيالالريى 



  .ئاستا ئۇيقىغا لېتىپ ئۇخالپ قاپتۇ-لۆزلىرى ئاستا... قىال-قىال

خېلى ئۇزاق بىر ۋاقىتالردىٌ لېيىٌ تاصپاقا ئاراى بۇ دەرەخ تۈۋىگە يېتىپ 

قارىسا تْصقاى راَەتلىًىپ يېتىپ،خْرەلًى بْلۇصىغا تارتىپ تاتلىق ئۇخالپ .لەپتۇ

َېرىپ،َالىدىٌ لەتمەى تاصپاقىًىڭهۇ بىردەم يېتىپ ئارام ئېلىۋالغۇسى .لەتمەى ئىمەى

لەپتۇ،بىراق ئۆزىًىڭ بەك ئاستا يۈگۈرەيدىغايلىقىًى ئْيالپ،يەيىال  بْصاصهاي ئالدىغا 

. قاراپ يۈگۈرەۋېرىپتۇ

دەرەخ تۈۋىدە .ئاستا قۇياش تاظ لەيًىگە پېتىضقا باصالپتۇ-لەچ لىرىپ،ئاستا

ئۇخالۋاتقاى تْصقايچاق يۈزىگە چۈصمەى بىر تال يْپۇرناقًىڭ چۆچۈتىضى بىلەى 

ئۇيقۇسىدىٌ ئْيغىًىپ،لۆزلىرىًى ئېچىپتۇ ۋە قاراڭغۇ چۈصۈپ قېلىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپ 

تاصپاقا قېًىدۇ؟ ئۇ .سەلرەپ ئْريىدىٌ تۇرۇپ لېتىپتۇ

نىس بەلمىو تېخى يېرىو يْلغىهۇ -لەيًىگە قاراپ ئۇيى لۆرەلهەپتۇ،َە ئۇ نىس

دەپ ئۆزىًى بەزلەپ،داۋانلىق يۈگۈرەش ئۈچۈى،لەيًىگە قايرىلىپ صۇيداق -لەلهىگەيدۇ

تاظ باعرىغا قارىغاى ئىمەى،تاصپاقىًىڭ ئاخىرقى يۇقتىغا يېتىپ بارايال دەپ قالغايلىقىًى 



 !ئەندى قايداق قىلغۇلۇق ! ئاپال،چاتاق بْلدى ! لۆرۈپتۇ 

ئۇ تاظ چْققىسىغا قاراپ پۈتۈى لۈچى بىلەى يۈگۈرۈپتۇ،ئەنها ئۇ بەلگىلەيگەى دەرەخ 

تۈۋىگە يېتىپ لەلگەيدە بْلسا،تاصپاقا ئاللىقاچاى دەرەخ تۈۋىگە لېلىپ 

!  باصقىالر ئۇيى تەبرىملىضىۋاتاتتى!بْلغايىدى 

 :سېرىق قۇصقاچ.تْصقايچاق لېۋىًى چىضلىگىًىچە تۇرۇپال قاپتۇ

 

َەي تْصقايچاق،تْصقايچاق، 

. سەى يېهايچە ناختايچاق

تاصپاقىغا يېڭىلدىڭ، 

. ئۆزۈڭًى قالتىس چاعالپ

لەنتەر بْلغىٌ دېگەيغۇ، 

. بىسيى ئۇلۇظ رەببىهىس

تەلمەببۇريى ياقتۇرناس 

. َەندە پەيغەنبىرىهىس

 

 :دەپ صېئىر ئْقۇپتۇ ۋە ئۇيىڭغا 



َەي تْصقايچاق،بايا ئۆزۈڭگە قاتتىق ئىضىًىپ،نەعرۇرلىًىپ لەتمەى -

سەى َەرقايچە تېس يۈگۈرسەڭهۇ،عەلبە پەقەت .ئىدىڭ،ئەنها تاصپاقىغا يېڭىلىپ قالدىڭ

دەپ ‹ئالالٍ خالىسا چْقۇم بىرىًچى بْلىهەى›تاصپاقا .ئالالٍ خالىسىال سېًىڭ بْلىدۇ

ئالالَقا ئىضىًىپ،بْصاصهاي يۈگۈرگەچمە ئۇ سېًى يېڭىۋالدى،عەلبە ئۇيىڭغا تەئەللۇق 

لەنتەر بْلۇڭالر،َېچمىو باصقا بىرىًىڭ ئالدىدا › ئالالٍ ناڭا » :پەيغەنبىرىهىس.بْلدى

بىر نۇبارەك  (نۇسلىو)دېگەى ئەنەسهىدى«دېدى‹چْڭچىلىق قىلىپ نەعرۇراليهىسۇى

. دەپتۇ-َەدىسىدە؟ سېًىڭ لىبىرىڭ ۋە ناختايچاقلىقىڭ سېًى ئۇياتقا قالدۇردى نايا

نۇسابىقىدە يېڭىلگەى ۋە ئۆزىًى چْڭ تۇتۇپ قاتتىق 

خىجىلچىلىقتا قالغاى تْصقايًىڭ يۈزلىرى قىسىرىپ،باصلىرى چۈصۈپ لېتىپتۇ ۋە ئۇيالغىًىدىٌ 

صۇيدىٌ لېيٌ ئۇ ئۆزىًى چْڭ تۇتهايدىغاى،لەنتەر بْلۇپ .بىر ئېغىسنۇ گەپ قىاللهاي قاپتۇ

. ئۆزگىرەپتۇ

 

 



 
 

 لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ َېمايىسى

 

 سەت ياۋا ئۆردەك چۈجىسى .1

 

بۇريقى زانايدا گۈزەل بىر يېسىدا،بىر 

يىراق جەيۇپتىٌ لەلگەى ياۋا .ئْرنايلىق،ئْرنايلىقتا بىر لىچىن لۆل بار ئىمەى



باَار  .ئۆردەللەر بۇ لۆلًى نالاى تۇتقاى ئىمەى

لۈيلىرىًىڭ بىرىدە بىر ياۋا  ئۆردەك ئاپا صۇ لۆل بْيىدىمى قْنۇصلۇقتا تۇخۇم 

بىرىًچى تۇخۇم يېرىلىپ،بىر ياۋا « !ۋاق ! ۋاق ».بېسىپ جىق چۈجە چىقىرىپتۇ

ئىممىًچى تۇخۇم يېرىلىپ « !ۋاق! ۋاق».ئۆردەك چۈجىسىًىڭ بېضى چىقىپتۇ

ئۈچۈيچى تۇخۇم « !ۋاق!ۋاق ».ئۇيىڭدىًهۇ بىر ياۋا ئۆردەك چۈجىسى چىقىپتۇ

بۇالر .يېرىلىپ،ئۇيىڭدىًهۇ يەيە بىر ياۋا ئۆردەك چۈجىسى بېضىًى چىقىرىپتۇ

 .بىرىدىٌ ساپسېرىق،تۈللىرى چىرايلىق ئْناق چۈجىلەر ئىمەى-بىر

. يەيە بىر تۇخۇم بْلسا تېخىچە يېرىلهاپتۇ

يېهە ! بىر لۈى ئۆتۈپتۇ،ئىممى لۈى ئۆتۈپتۇ،بۇ تۇخۇم ئاخىرى يېرىلىپتۇ،ۋاييەي 

دېگەى يْعاى،يېهە دېگەى سەت يېهە بۇ؟ تۇخۇندىٌ چىققاى بۇ ياۋا ئۆردەك 

 .چۈجىسى باصقا چۈجىلەرگە پەقەتال ئْخضىهايدىمەى

َەدىلىرى ئۇيى ياقتۇرناپتۇ،قْصًلىرىهۇ -ئالا

لۆپچىلىمًىڭ .دېيىضىپتۇ«!سەى بەك سەت يېهەلەيسەى»:ئۇيى زاڭلىق قىلىضىپ

 .دەپ چاقىرىپتۇ‹ سەت ئۆردەك چۈجىسى›َەنهىسى ئۇيى 



 
ئاستا چْڭ بْپتۇ،باصقىالردەك قايات قېقىپ -لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى ئاستا

بىراق َەنهەيلەى يەيىال ئۇيى سەت دەپ ياراتهاي،.ئۇچااليدىغايهۇ بْپتۇ

بىر لۈيى لىچىن ياۋا  .ئارىسىغا ئېلىضًىهۇ خالىهاپتۇ

ئۆردەك چۈجىسى ئۇالر بىلەى ئْيًىهاقچى بْلغايدا ئۇالر يەيە ئۇيىڭغا سْعۇق 

نۇئانىلە قىلىپ،سەت دەپ لۆڭلىگە ئازار بېرىپتۇ،ئۇيىڭ لۆڭلى صۇيداق يېرىو 

 .بْپتۇ ۋە ئۇالردىٌ ئايرىلىپ يىغلىغاى پېتى ئۆيىگە قايتىپ لەپتۇ

ئۆردەك ئاپا بالىسىًىڭ يىغالپ لىرىپ 

لىچىن ياۋا .لەلگەيلىمىًى لۆرۈپ ئۇيىڭدىٌ يېهە ئىط بْلغايلىقىًى سْراپتۇ

: ئۆردەك چۈجىسى

ئاپا،ئۇالر يېهىضقا نېًى سەت دەپال صۇيداق ئازار بېرىدۇ؟نېًى يېهىضقا ئارىغا -

ئالهايدۇ،ياراتهايدۇ؟نەى صۇيداق سەتهۇ؟سەت بْلسا باصقىالر ئۇيى ياخضى 



  .دەپ سْراپتۇ بۇقۇلداپ يىغالپ تۇرۇپ-لۆرنەندۇ؟

ئۆردەك ئاپا بۇيى ئاڭالپ لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًى باعرىغا بېسىپتۇ ۋە ئۇيىڭ 

: بېضىًى سىالپ تۇرۇپ

جېًىو باالم،نېًىڭ يەزىرىهدە سەى دۇييادىمى ئەڭ چىرايلىق باال،نەى ساڭا -

چىرايلىق بْلۇصىًى ئۇ ئۆزى خاالپ -بىرلىهًىڭ سەت.صۇيداق ئانراق

لېمىٌ ئالالٍ ئۇ لىو بْلسۇى ئۇيىڭ .ئەنەس،بەلمى ئالالٍ صۇيداق ياراتقاى

چىرايلىق بْلغىًى يالى سەت بْلغىًى،ئېگىس يالى پالار بْلغىًى ئۈچۈى 

ئەنەس،ئۇيىڭ ئالالًَى تْيىغاى ۋە ئۇيىڭغا بْيسۇيغايلىقى،ئۇ ياخضى 

پەيغەنبەر ئەلەيُىساالنهۇ  .بْلغىًى،قەلبى گۈزەل بْلغىًى ئۈچۈيال ياخضى لۆرىدۇ

تائاال صەللىڭالرعا، نال ـ نۈلمىڭالرعا قارىهايدۇ، بەلمى هللا ا»بىر َەدىسىدە

 .  «دىللىرىڭالرعا، ئىط ـ َەرىمىتىڭالرعا قارايدۇ

ئەگەر سەى ئالالٍ ياخضى .سەَىِ، ـ دېگەى: (3342)ئەلبايى  (4143: ئىبًى ناجە)

ئەخالقلىق،بىلىهلىن،تىرىضچاى،ئاقمۆڭۈل،ئالالَقا -لۆرىدىغاى،ئەدەپ

بْيسۇيىدىغاى،قەلبى ۋە تىلى گۈزەل باال بْلساڭال ئالالٍ سېًى ياخضى 

ئالالٍ ياخضى لۆرگەيًى َەنهەيلەى ياخضى لۆرىدىغاى .لۆرىدۇ،ئىًضائالالٍ

باصقىالر سېًى سەت دەپ نەسخىرە قىلىضقايدا سەى خاپا بْلساڭ ئۇالر سېًى .بْلىدۇ

 .تېخىهۇ تېرىمتۈرىدۇ،صۇڭا سەى ئۇالرعا پەرۋا قىلهاسلىقًى ئۈگەيمىٌ



بۇيى .صۇيدىال ئۇالر سېًى بۇ سەۋەپلىن رەيجىتەلهەيدۇ

. دەپتۇ -َېچ ئۇيۇتها جېًىو قْزام

ئاپىسىًىڭ سۆزلىرىًى ئاڭلىغاى ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ لۆڭلى ۋىللىدە يْرۇپتۇ ۋە 

 :خۇصال بْلۇپ،لۆزياصلىرىًى سۈرتۈپتۇ،ئاپىسىغا قاراپ لۈلۈنسىرەپ تۇرۇپ

 
ناقۇل،جېًىو ئاپا،گېپىڭىسيى ئاڭالپ ئالالَهۇ،سىسنۇ ۋە َەنهەيلەيهۇ -

. دەپتۇ-ياخضى لۆرىدىغاى ياخضى باال بْلىهەى

دېگەيدەك صۇيدىٌ لېيىٌ لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى باصقىالريىڭ ئۇيى 

سەت دېيىضىگە پەرۋا قىلهاپتۇ،خاپا بْلهاپتۇ،لۆڭلىًىهۇ يېرىو قىلهاپتۇ ۋە 

َەنهەيلەيگە ياخضى نۇئانىلە  .ئۇرۇصۇپهۇ يۈرنەپتۇ

ئىجىل -قىلىپتۇ،ياردەنگە نَْتاج بْلسا خۇصاللىق بىلەى ياردەم قىپتۇ،ئىًاق

سۆزلەريى قىلسىهۇ ئۇالرعا چىرايلىق -باصقىالر قْپال نۇئانىلە،ياناى گەپ.ئۆتۈپتۇ



بارا -بارا.ياناز ئْقۇصًى،قۇرئايًى چىرايلىق ئْقۇصًى ئۆگىًىپتۇ. سۆز قىپتۇ

َەرگىس ئۇيى سەت دەپ لەنسىتىپ،ئارىغا .َەنهەيلەى ئۇيىڭغا ئانراق بْلۇپ قاپتۇ

پەقەت تىلى،قەلبى  .ئالهايدىغاى ئىضًى قىلهاپتۇ

ۋە ئىضلىرىهۇ گۈزەل لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىگە بەك ئانراقلىقى لەپ 

قاراڭالر بۇ سەت ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ ئېسىل باال ! ناصائالالٍ –لەتمەيدىال 

صۇيداق قىلىپ بۇ سەت ياۋا .دەپ چاقچاق قىلىضىدىغاى بْپتۇ–! بْپ لەتمىًىگە 

 ئْناق ,ئۆردەك چۈجىسى َەنهەيلەى ئانراق،تىلى،قەلبى ۋە ئىضلىرى گۈزەل

 .ئۆردەلمە ئايلىًىپتۇ

 

 

 

 لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ سەپىرى .2
 



 

لۈيلەر ئۆتۈپ،ئايال ئۆتۈپ يازنۇ ئاخىرلىضىپتۇ،بارلىق پەسىل قۇصلىرىغا 

ئْخضاش بۇ لۆل بْيىًى نالاى تۇتقاى ياۋا ئۆردەللەرنۇ بىراق جەيۇپقا قىط 

 .ئۆتمۈزۈش ئۈچۈى لۆچۈش سەپىرىگە ئاتلىًىپتۇ

بۇ لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ 

تۇيجى سەپىرى بْلغاچقا صۇيچىلىن 

ئېگىستاعالردىٌ،دەرياالردىٌ،...ئۇالرئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ،ئۇچۇپتۇ.َاياجايلىًىپتۇ

ئېگىس ئاسهايدا ئۇچىۋاتقاى ياۋا .لەيتلەردىٌ ئۇچۇپ ئۆتۈپتۇ-صەَەرلەردىٌ،يېسا

يىراقالرعا -قىلغاى جاراڭلىق ئاۋازى يىراق! ئۆردەللەر تْپىًىڭ عاق،عاق،عاق

. قەدەر ئاڭلىًىپتۇ،ياخضىلىرى ئاسهايًى چاڭ لەلتۈرۈپتۇ

 

بۇ سەپەرگە ئاتاليدۇق 

. دەپ چىرايلىق بىسهىلالٍ

تْعرا يْلغا باصاليدۇ 

. بىسيى نېُرىباى ئالالٍ

پاك نەيسىلگە يەتمۈزەر، 

جەيًىتىگە لىرگۈزەر، 

رەَىو قىالر َەم دېسەك 

. الئىالَە ئىللەلالٍ



بىس ئۆردەللەر ! عاق،عاق،عاق 

. ياخضىهىس صۇيچە ياڭراق

بىسلەر تەسبىِ ئېيتىهىس 

. رەببىهىسگە ئاصۇيداق

... ق...عا...عاق،عاق،عاق،عاق

 

ئۇالر ئاصۇيداق .........پاڭ،پاڭ،پاڭ

خْرام ياخضا ئېيتىپ لېتىۋاتقايدا،تۇيۇقسىسال قْرقۇيۇچلۇق ئىط يۈز -خْصال

! ۋايجاى ! ئْۋچىالر تۆۋەيدىٌ ئۇالرعا قارىتىپ ئْق چىقىرىۋاتقاى ئىمەى !بېرىپتۇ

ياۋا ئۆردەللەر تْپى پاتپاراق بْلۇپ لېتىپتۇ،لىچىن ! يېهە دېگەى قْرقۇيۇچلۇق 

گەرچە ئۇالر نېڭىط .چىيا قىلىضىپ يىغلىضىپتۇ،ۋارقىرىضىپتۇ-ئۆردەللەر قىيا

ئالدىدا نۇصۇيداق خەتەرلەرگە ئۇچرايدىغىًىًى ئۇقتۇرۇصقاى بْلسىهۇ،ئەنها 

راستىًال صۇيداق ئىط يۈزبەرگەيدە لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى قْرققىًىدىٌ يېهە 

قْرقۇيۇچ ئىچىدە تْپ  .قىلىضىًى بىلهەيال قاپتۇ

دېگەى سۆزىهۇ !...َەرگىس سەپتىٌ چۈصۈپ قالهاڭالر !تېس ئۇچۇڭالر-باصلىقىًىڭ

دە،پۈتۈى لۈچى بىلەى ئۇدۇل لەلگەى بىر تەرەپمە قاراپ -قۇلىقىغا لىرنەپتۇ

 .ئۇ ئۇچۇپ،ئۇچۇپ ئْق ئاۋازلىرى ئاڭاليهىغايغا قەدەر قېچىپتۇ.ئۇچۇپتۇ



بىر چاعدا َېرىپ َالىدىٌ لەتمەيدە ئاستا پەسمە 

تۆۋەيلەپتۇ،ئاستى تەرەپتە بىر لىچىن دەريا بار ئىمەى،صۇ دەريا بْيىغا 

ئەنها بۇ يەردە َېچ خەتەر يْقلىقىغا ئىضەيگىًىگە قارىهاستىٌ قاتتىق .قْيۇپتۇ

 .َارعىًلىق،قْرقۇيۇچ،يالغۇزلۇق َېس قىلىپ لۆڭلى يېرىو بْپتۇ

َەدىلىرىًى،دّستلىرىًى  -ئاپىسىًى،ئالا

ئەنها ئۇالر يەدە؟ئۇالريى قايداق .سېغىًىپتۇ،ئۇالريىڭ يېًىغا قايتقۇسى لەپتۇ

تاپااليدۇ؟ئْۋچىالريىڭ نىلتىقىدا ئېتىلىپ لەتمەيهىدۇ؟صۇتاپتا ئْۋچىالريىڭ 

داستىخىًىدىمى نەززىلىن بىر ۋاق ئۆردەك لاۋىپىغا ئايلىًىپ لەتهىگەيدۇ َە 

! ئاٍ،يېهە دېگەى قْرقۇيۇچلۇق....ئۇالر

ئەندى .ئۆردەك چۈجىسى صۇالريى ئْيالپ لۆزلىرىدىٌ تارانالپ ياصالر تۆلۈلۈپتۇ

 :تۇيۇقسىسال ئاپىسىًىڭ.دەپ ئْيالپتۇ-قايداق قىلسام بْالر؟

 

دە،ئىممى رالئەت -باالم،بىرەر قىيىٌ ئىضقا دۇچ لەلگەيدە،تاَارەت ئالغىٌ –

ياناز ئْقۇپ،ئالالًَىڭ ساڭا ياردەم قىلىضىًى،قىيىًچىلىقتىٌ قۇتۇلدۇرىضىًى 



دېگەيلىمىًى ئېسىگە ئاپتۇ ۋە -ئالالٍ خالىسا ساڭا چْقۇم ياردەم قىلىدۇ.تىلىگىٌ

ئاپىسىًىڭ َەرقاچاى صۇيداق قىلىدىغايلىقىًى  ئْيالپ،خۇصال بْلۇپ 

تاَارەت ئېلىپ ياناز ئْقۇپتۇ ۋە ئالالَتىٌ .لېتىپتۇ

ساالنەت قىلىضىًى ۋە ئۇالر بىلەى -ئايىسىًى،دّستلىرىًى،ئۆزىًى ساق-ئاتا

ئايدىٌ بىر بىخەتەر جايًى .ئاناى يۈز لۆرۈصتۈرىضىًى تىلەپ دۇئا قىلىپتۇ-تىًىچ

تېپىپ ئالالَقا دۇئا قىلىپ يالۋۇرعاچ لۆزلىرى يۇنۇلۇپ،ئاستا،ئاستا،ئاستا ئۇيقۇعا 

ئۇيقۇسىدا گۈزەل بىر چۈش  .لېتىپتۇ

!... خْرام جەم بْلغۇدەك -چۈصىدە ئۇالر بىلەى خۇصال.لۆرۈپتۇ

ئەتىسى يىراقالردىٌ خْرازيىڭ چىللىغاى ئاۋازلىرى ئاڭلىًىپتۇ،لىچىن ياۋا ئۆردەك 

چۈجىسى ئۇيقۇسىدىٌ ئْيغىًىپ،لۆرگەى چۈصىًى ئەسلەپ خۇصال بْلۇپ،ئالالَقا 

َېچيەرگە لەتهەي صۇ دەريا بْيىدا .سايا ئېيتىپتۇ ۋە ئۈنۈدلە تْلۇپتۇ-َەندۇ

. ئۇالريى لۈتۈصًى قارار قىپتۇ

لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى بۇ يەردە تېسال 

باصقىالرعا ياردەم قىپتۇ،سۇعا چۈصۈپ لەتمەيلەريى .يېڭى دّستالريى تېپىپتۇ

قۇتقۇزىۋاپتۇ،قىلغۇدەلال ياردەم بْلسا قىلىپ،باصقىالريىڭ قىيىًچىلىقىًى َەل 

ئەدەپلىن،ئاقمۆڭۈل،خۇصخۇي ياۋا  ئۆردەك چۈجىسىًى بۇ .قىلىضىپ بېرىپتۇ



ئارىدىٌ خېلى لۈيلەر .يەردىهۇ َەنهەيلەى ياقتۇرۇپ،ئانراق بْلۇپ لېتىپتۇ

بىر لۈيى لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى تېخىچە ئاپىسى ۋە قېرىًداصلىرىًى .ئۆتۈپتۇ

تاپالهىغىًىدىٌ لۆڭلى يېرىو بْلۇپ،دەريا بْيىدا ئْلتۇرۇپ نۇڭلىًىپ لېتىپتۇ ۋە 

تْصقاى ئاپا ئۇيىڭ يېًىغا لېلىپ ئۇيىڭغا تەسەللىي  .يىغالپتۇ

  :بېرىپتۇ ۋە

ئۆردەلچاق،سەبىرلىن بْلغىٌ،ئىًضائالالٍ َەنهە ئىضالر ياخضى بْلۇپ -

ئالالَقا بْلغاى ئۈنۈد ۋە .بۇ ئالالًَىڭ ساڭا قىلغاى سىًىقىدۇر بەلمى.لېتىدۇ

بۇ يەردە سەى صۇيداق ياخضى .ئىضەيچ بىلەى ئىضالريىڭ ياخضىلىًىضىًى لۈتمىٌ

َەنهىهىس ساڭا ئانراق بْلۇپ .ئىضالريى قىلىۋاتىسەى،ئۆزۈڭهۇ صۇيچىلىن ياخضى

 ياخضىلىقًىڭ نۇلاپاتى َاناى ياخضىلىقتۇر باالم،.قالدۇق

لۆڭلۈڭًى بۇزنىغىٌ،ئالالٍ سېًى تاصالپ 

. دەپتۇ-قْيهايدۇ

لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى بۇ يەردىمى ئاقمۆڭۈل ،نېُرىباى دّستلىرىًىڭ 

تەسەللىيلىرى ۋە ئىللىق نېُىرلىرى بىلەى ئۈنۈدلە تْلۇپ،سەبىر بىلەى لۈتۈصمە 

. باصالپتۇ



بىر لۈيى ئۇ دّستلىرى بىلەى تۇرعاى چاعدا 

قىلغاى ئاۋازى !...عاق! عاق ! تۇيۇقسىسال يىراقتىٌ بىر تْپ ئۆردەللەريىڭ عاق 

ئۇ ئاسهايغا قاراپ يىراقتىٌ بىر تْپ ئۆردەللەريىڭ دەريا بْيىغا قاراپ .ئاڭلىًىپتۇ

! ئۇچۇپ لېلىۋاتقايلىقىًى لۆرۈپتۇ

! ئاپانالر نېًى ئىسدەپ لەپتۇ ! ئاپا !...َە؟-

!  ئۇالر ساالنەتمەى ...ئەلُەندۇلىلالٍ،ئەلُەندۇلىلالٍ

لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى خۇصاللىقىدىٌ ئالالَقا تىًهاي صۈلرىلەر 

دېگىًىچە ئۇالر تەرەپمە قاراپ ...ئېيتىپ،ئاسهايغا لۆتۈرۈلۈپتۇ ۋە ئاپا،ئاپا،ئاپا

ئاپىسى ۋە دّستلىرى بىلەى بىردە  .ئۇچۇپتۇ

ئۇالر ئايدىٌ دەريا بْيىغا لېلىپ .يىغالپ،بىردە لۈلۈپ لۆرۈصۈپتۇ

لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسىًىڭ ئاپىسى بۇ يەردىمى َەنهەيلەيگە .قْيۇپتۇ

بالىسىًىڭ َالىدىٌ خەۋەر ئالغىًى ئۈچۈى لۆپ تەصەلمۈرلەر ئېيتىپتۇ،لىچىن 

ئۇيى ئۇزىتىپ قْيۇصقا يېڭى دّستلىرىًىڭ .ئۆردەلچاقهۇ رەَهىتىًى بىلدۈرۈپتۇ



صۇيداقتىهۇ ئۇ لېتىضى  .پەقەتال لۆزى قىيهاپتۇ

!  تە-لېرەك

بىرىگە دۇئا قىلىضىپ،ئەسلىضىپ تۇرۇصًى ئېيتىضىپ لۆزى قىيهىغاى -ئۇالر بىر

: لىچىن ياۋا ئۆردەك چۈجىسى.َالدا ئايرىلىپتۇ

سىلەريى َەرگىس ئۇيتۇپ ! ئالالَقا ئانايەت ئەزىس دّستلىرىو،قېرىًداصلىرىو -

دۇئالىرىهىسدا !قالهايهەى،سىلەريى چْقۇم لۆرگىلى لېلىهەى،ئىًضائالالٍ 

 ئۇالردىٌ ئايرىلىپ دەپ!-ئۇيتۇصهايلى 

ئاستا ئاسهايغا لۆتۈرۈلۈپ ياۋا ئۆردەللەر تْپىغا قْصۇلۇپتۇ ۋە نەيسىلگە -ئاستا

. قاراپ ئۇچۇپ لېتىپتۇ

 

 



 

ئاققۇ نەلىمىًىڭ دّستى 

 

بۇرۇيقى زانايدا ياَايىتىهۇ ئْناق،گۈزەل بىر 

ئۇ َەم گۈزەل،َەم صۇيداق ئاقمۆڭۈل،گۈزەل ئەخالقلىق  .ئاققۇچاق بْلغاى ئىمەى

 .دەپ ئاتايدىمەى‹ئاققۇ نەلىمە›بْلغاچقا َەنهەيلەى ئۇيىڭغا نەستلىمى لېلىپ 

لۈيلەريىڭ  بىرىدە ئاققۇ قىسچاق  يېڭى دّست تېپىپتۇ ۋە 

ئۇيىڭ بۇ يېڭى .ئۇيىڭ بىلەى تېسال سىردىضىپ يېقىٌ دّستالردىٌ بْلۇپ قاپتۇ

ئەنها بېضىدىٌ جىق ئىضالر .دّستى ئەسلىدە بىر زەَەرلىن چاياى ئىمەى

ئۆتمەى،ئەقىللىق،زېرەك ئاققۇ ئاپا بالىسىًىڭ بىر زەَەرلىن چاياى  بىلەى دّست 

 صۇڭا ئۇ بىر  .بْلغىًىدىٌ زادىال خاتىرجەم بْاللهاپتۇ

: لۈيى ئاققۇ قىسچاققا يەسىُەت قىلىپ صۇيداق دەپتۇ

ئْناق قىسىو،سىس ياَايىتى ئەقىللىق ۋە ئاقمۆڭۈل بۇيى بىلىهەى،لېمىٌ -



سىس تېخى لىچىن،جىق ئىضالريى بەك ئاددىيال ئْياليسىس َەم چۈصىًىپ 

 .صۇڭا نېًىڭ ئەسمەرتىپ قْيغۇم لەلدى.لەتهەيسىس

چۈيمى نەى سىسيىڭ بۇ يېڭى دّستىڭىسدىٌ پەقەت خاتىرجەم بْاللهىدىو،نەى 

سىسيىڭ دّست تۇتۇصىڭىسعا قارصى ئەنەس،ئەنها قايداق لىضى بىلەى دّست 

نەى بۇ دّستىڭىسدىٌ سىسگە بىرەر ئاۋارىچىلىق يېتىپ .بْلۇش بەك نۇَىو

. دەپتۇ-قېلىضىدىٌ بەك ئەيسىرەيهەى

لىچىن ئاققۇعا بْلسا ئاپىسىًىڭ گېپى پەقەت خۇصياقهاپتۇ ۋە لەسمىًلىن 

  :بىلەى

ئاپا،سىس يېهىضقا باصقىالردىٌ بۇيداق ئْرۇيسىس گۇناى قىلىسىس؟ سىس -

بۇيداق قىلىضًى بەك ياناى لۆرەتتىڭىسعۇ؟چاياى َازىر نېًىڭ يېقىٌ دّستۇم بْپ 

قالدى،نەى ئۇيىڭ بىرەر ئەيىبىًى ۋە ناڭا زىياى لەلتۈرىدىغاى ياناى تەرىپىًى 

دەپتۇ ۋە چاياى -سەزنىدىو،نېًىڭچە سىس ئارتۇقچە ئْيالپ لەتتىڭىسعۇ دەيهەى

. بىلەى داۋانلىق دّست بْلۇپ ئۆتۈيۋېرىپتۇ

لۈيلەر ئۆتۈپ بىر لۈيى ئْناق ئاققۇ قىسچاقًى ئۇالر تۇرىۋاتقاى يەرگە سەل 



بۇيى  .يىراق بىر جايدىمى دّستلىرى نېُهايغا چاقىرىپتۇ

ئاڭلىغاى چاياى دّستىهۇ ئۇيىڭ بىلەى بارعۇسى لەپتۇ ۋە ئۇيىڭدىٌ نېًىهۇ بىللە 

دەپ ئۆتۈيۈپ –ئېلىپ بارساڭچۇ دّستۇم،نېًىڭ سەيدىٌ بىردەنهۇ ئايرىلغۇم يْق 

صۇيىڭ بىلەى ئاقمۆڭۈل ئاققۇ قىسچاق دّستىًىهۇ بىللە ئېلىپ بارناقچى .تۇرىۋاپتۇ

ئاققۇ قىسچاق پالىسە .بْپتۇ َەم ئۇالر تەييارلىًىپ يْلغا چىقىپتۇ

تارىًىپ،قاردەك ئاق لۆڭلەك لىيىپ  تېخىهۇ ئېچىلىپ َەقىقەتەى بىر -يۇيۇپ

ئۇيىڭ بۇ  .گۈزەل نەلىمىگىال ئْخضاپ قالغايىمەى

چىرايلىق تۇرقىًى لۆرگەى چايايًىڭ ئىچىلىرى ئېچىضىپ لېتىپتۇ ۋە چىدىهايال 

ئاقمۆڭۈل ئاققۇ .صۇيداقتىهۇ سەزدۈرنەي ئاققۇ قىسچاق بىلەى بىللە نېڭىپتۇ.قاپتۇ

لۆپمۆك ئاسهايدا ئۇچىۋاتقاى چاياى تْلىهۇ خۇصال .ئۇيى ئۈستىگە ئېلىپ ئۇچۇپتۇ

بْپ لېتىپتۇ،سۈپسۈزۈك ئاسهاى،ئاپئاق بۇلۇتالر ئارىسىدا ئۇچىۋاتقاى ئاققۇ 

 .قىسچاق قۇياش يۇرىدا پارقىراپ تېخىهۇ گۈزەللىضىپ لېتىۋاتقايدەك لۆرۈيىپتۇ



خېلى ئۇچقايدىٌ لېيىٌ .چاياى يەيە چىدىهاي قاپتۇ

ئاققۇ قىسچاق چارچاپ . ئۇالر لەڭ بىر لۆلدىٌ ئۇچۇپ ئۆتۈصمە تْعرا لەپتۇ

سۇلىرى  .قالغاچقا بىردەم دەم ئېلىۋالهاقچى بْلۇپ،لۆل بْيىغا قْيۇپتۇ

سۈپسۈزۈك،بېلىقالر ئۈزۈصۈپ يۈرگەى لۆلًى لۆرگەى چايايًىڭ سۇعا چۈصۈپ 

ئْيًىغۇسى لەپتۇ،ئەنها ئۆزىًىڭ سۇ ئۈزەلهەيدىغايلىقى ۋە سۇعا چۈصۈپ لەتسە 

ئۇيىڭ تۇرۇپال تۇتۇلۇپ،عەنگە .سۇدىمى جايلىقالريىڭ يەپ لېتىضىدىٌ ئەيسىرەپتۇ

: چۈصۈپ قالغايلىقىًى لۆرگەى ئاقمۆڭۈل ئاققۇچاق 

چاياى .دەپ سْراپتۇ-عۇسسىگە پېتىپ قالدىڭ دّستۇم؟-يېهايچە عەم-

: ئۇيىڭغا

َەي جېًىو دّستۇم ، بۇ زۇنرەتتەك سۈزۈك لۆلًى لۆرۈپ نېًىڭ بەلهۇ -

 ئەنها نېًىڭ سۇ  .لۆلدە سەيلە قىلغۇم لەپ لەتتى

. دەپتۇ-ئۈزەلهەيدىغايلىقىهًى بىلىسەى،صۇڭا قايغۇرۇپ قالدىو

: بۇيى ئاڭلىغاى ئاققۇ قىسچاق لۈلۈنسىرەپ تۇرۇپ

ۋاي يېًىڭدا نەيدەك دّستۇڭ تۇرسا، صۇيىڭغىهۇ عەم يەنسەى؟نەى ئۆزۈنًى -

زەخهەت يەتمۈزنەي لۆلًى سەيلە -ساڭا لېهە قىلىپ ساڭا قىلچە زىياى

دەپتۇ ۋە نېُهايدارچىلىققا بارىهەى، دەپ چىرايلىق ياسايغىًىغا -قىلدۇرىهەى



قارىهاستىٌ لۆڭلەللىرىًى سېلىپ،ئۇيى ئۈستىگە ئېلىپ لۆلگە چۈصۈپ ئۈزۈصمە 

 .باصالپتۇ،ئەنها چايايًىڭ ئاللىقاچاى يىيىتى بۇزۇلغىًىًى سەزنەپتۇ

ئۇ خىراناى سۇ ئۈزۈپ لېتىۋاتقايدا ئۈستىدىمى چاياى 

زەَەرخەيدىلىن بىلەى ئۇيىڭ چىرايلىق پۇتلىرى تەرىپىگە ئۆنىلەپ  لېلىپ  

ساددا ئاققۇ قىسچاق ئاعرىق ئازابىغا چىدىهاي !  زەَەرلىن يەصتىرىًى سايجىۋېتىپتۇ 

دەپ ۋارقىرىۋېتىپتۇ،ئەنها يېهە ئىط بْلغىًىًى بىلهەپتۇ ۋە چايايًىڭ !-ۋايجاى 

: يەصتىرىًى سايجىغىًىًى زادى خىيالىغا لەلتۈرنەپتۇ،چاياى َىيلىگەرلىن بىلەى

. دەپ سْراپتۇ-يېهە بْلدى جېًىو دّستۇم-

. دەپتۇ ئاققۇ قىسچاق-پۇتۇنًى بىر يەرسە چېقىۋالغايدەك قىلىدۇ-

َە،َېچًەرسە لۆرۈيهەيدىغۇ؟بەلمىو بىرەر سۇدىمى جايلىق بْلسا -

  .دەپتۇ چاياى َېچ ئىط بْلهىغايدەك-لېرەك،قْرقهىغىٌ

ئاققۇ قىسچاق چاياى دّستىًى ئۆزىگە يەصتىرىًى سايجىۋەتمەى بْلهىسۇى يەيە،دەپ 

ئْيلىغاى بْلسىهۇ،ئەنها ئۇ ناڭا َەرگىس ئۇيداق ئەسمىلىن قىلهايدۇ،دەپ قاراپ 

ئاعرىققا چىداپ دّستىًىڭ لۆڭلىًى خۇش بْلسۇى دەپ داۋانلىق 

دە،ئۇيىڭغا -سەلدىٌ لېيىٌ چايايًىڭ ئەسمى خۇيى يەيە تۇتۇپتۇ.ئۈزۈيۋېرىپتۇ

ئەندى گۇناياليغۇدەك .ئارقىدىٌ بىرقايچە قېتىو يەصتىرىًى سايجىۋېتىپتۇ-ئارقا



يېرى قالهاپتۇ،چاياى بْلهاي يەيە لىو بْالتتى بۇيداق زەَەرلىن يەصتەر بىلەى 

صۇيىڭ بىلەى ئاققۇ قىسچاق ئاعرىققا چىدىهاي ۋارقىرىۋېتىپتۇ ۋە !چاقىدىغاى ؟

: ئاچچىقى لېلىپ چايايغا

نەى سېًى دّستۇم دەپ  ساڭا صۇيداق ئىضەيسەم يېهىضقا ناڭا بۇيداق -

. دەپ سْراپتۇ-زەَەرخەيدىلىن قىلىسەى؟

چاياى بْلسا لۈلگىًىچە ئاققۇيىڭ گېپى تۈگىهەيال 

ئاعرىققا چىدىهىغاى ئاققۇ .ئۇيىڭغا يەيە بىر قايچە قېتىو يەصىتىرىًى سايجىۋاپتۇ

دە،چايايًى دۈنبىسىدىٌ -قىسچاق ئىًتايٌ تېسلىن بىلەى ئۈزۈپ قىرعاققا چىقىپتۇ

: سىلمىپ چۈصۈرىۋېتىپ

ئەندى ئىممىًچىلەپ سەيدەك يىيىتى ياناى،زەَەرخەيدە بىلەى دّست -

ئاپانًىڭ يەسىُىتىًى ئاڭلىهاي سەيدەك ئەسمى بىلەى دّست بْلغاى .بْلهايهەى

ئەسمى .دەپتۇ ۋە قايات قېقىپ لۆلمە لۆتۈرۈلۈپ لېتىپ قاپتۇ-گۇياٍ ئۆزۈندە

.چاياى بْلسا صۇ لۆل بْيىدا ئاققۇ قىسچاقًىڭ لەيًىدىٌ قارىغىًىچە يالغۇز قاپتۇ

 
   ئاققۇ قىسچاق نىڭبىر جاپادا قىيًىلىپ ئۇچۇپ ئارايال ئۆيىگە قايتىپ 

لېلىۋاپتۇ،چاياى بىرقايچە يەرلىرىدىٌ قاتتىق چېقىۋالغاچقا َالسىسلىًىپ،ئاعرىقتىٌ 

ئاپىسى ئۇيىڭغا زەَەر قايتۇرىدىغاى .قىيًىلىپ ئۇزاققىچە ئەسلىگە لېلەلهەپتۇ

دّرىالريى ئۈچۈرۈپ،يارىسىغا سۈرۈپ،قۇرئاى ئايەتلىرى ۋە دۇئاالر بىلەى سۈپلەش 



ئۇ ئەسلىگە  .ئارقىلىق ئاراى ساقىيىپتۇ

: لەلگەيدىٌ لېيىٌ ئاققۇ ئاپا ئۇيىڭغا

ئۆزۈڭگە باال -ئْناق ئاققۇ قىسىو،ئەسمىلەر بىلەى دّست بْلغىًىڭ ئۆز-

ياخضى َەنراٍ »پەيغەنبەر ئەلەيُىساالنهۇ بىسگە بىرَەدىسىدە.تاپقىًىڭ بْلىدۇ

ياچار َەنراٍ خۇددى تۆنۈرچىًىڭ لۆيۈلىگە .خۇددى ئىپار ساتقۇچىغا ئْخضايدۇ

ئىپار ساتقۇچىًىڭ  يالى ئىپارىدىٌ سېتىۋالىسەى يالى ئىپاريىڭ خۇش .ئْخضايدۇ

تۆنۈرچىًىڭ لۆيۈلى بْلسا بەدىًىڭًى،لىيىهىڭًى لۆيدۈرىدۇ .َىدىًى پۇرايسەى

دەپ ياخضىالر بىلەى دّست «يالى ئۇيىڭ سېسىق پۇرىقى بۇريۇڭغا لىرىدۇ

بۇيدىٌ لېيىٌ .بْلۇصقا،يانايدىٌ يىراق تۇرۇصقا تەۋسىيە قىلغاى

پەزىلەتلىن،دۇرۇس لىضىلەر بىلەى دّست -دىيايەتلىن،ئىهايلىق،ئەخالق

ئالالًَى تْيىهايدىغاى،ئالالًَىڭ َەقلىرىگە رىئايە قىلهايدىغاى .بْلغىٌ

دىيايەتسىس قارايىيەتلەر ئالالًَىڭ َەققىگە رىئايە قىلهىغاى يەردە،صۈبُىسىس -دىٌ

سېًىڭ َەققىڭغىهۇ رىئايە قىلهايدۇ، ساڭا زىيايمەصلىن قىلىضتىٌ َەرقاچاى 

بۇ ئىط ساڭا قاتتىق ئىبرەت .يايهايدۇ َەم سېًى ياناى يْلغا باصاليدۇ

. دەپتۇ-بْلسۇى



لىچىن ئاققۇ قىسچاق ئاپىسىًىڭ 

يەسىُەتلىرىًى ئاڭالپ ۋە بۇ ئىضتىٌ قاتتىق ساۋاق ئېلىپ خاتالىقىًى 

صۇيدىٌ لېيىٌ ئۇ پەزىلەتلىن،دىيايەتلىن،ئالالًَى .تْيۇپتۇ

تْيۇيدىغاى،ئالالَتىٌ قْرقىدىغاى، َەققە،سەبىرگە،ياخضىلىقالرعا دەۋەت 

قىلىدىغاى ياخضىالر بىلەيال دّست بْلۇپتۇ،چايايدەك ئالالًَى 

تْيىهايدىغاى،ئالالَقا بْيسۇيهايدىغاى ئىهايسىس،بەدخۇلۇق،ئەسمىلەردىٌ يىراق 

. خْرام ۋە خاتىرجەم ياصاپتۇ-بْلۇپ،خۇصال

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


