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ئۇزىى لېيىۇب لىۇلەن لېلىۇب تۇتىۇتبوان لۇۇو اي        ئۇۇ مېكىكۇكا لوۇتۇلىۇتا تەن ۇا    
ۇكۇىۇۇ  لېىبشۇنانت ب لىۇى تۇاۇۇۇ     كۇۈنىى ئۇۇ ا  ىزىۇ  ا ئزتكۇۈىبەن لو     48ئۇۇ  . ئىتى

. كۇۈنگىەە لىۇى لۇاۇ ئۇنىزوۇا اەمۇىاا لوۇوانىۇۇتى      81  سۇلەككى  . لېلىۇب تۇتاۇۇىۇتى  

ئانىكۇى  لېىبىىۇڭ تەۇىيۇى    -لىىاق اەر كۈنى لۇرۇق لول كېلىۋ ربەچكە  لاۇىىىڭ ئاتا
لۇاۇ ئاۇۇاشۇنان   . تەتۈر كېلىۋاتىتۇ    پ لاۇىكىوا لاشنا لېيىننا ئاۇۇىشىشۇىى لۇۇيىۇ ى  

لۇاۇ  لو ايىىۇڭ اەر كۇۈنى    .   تۇنجى اەكتىكال ئولتان لېلىنتىن ئۈچىى تۇۇتتى لېيىب

لۇۇۇرۇق لۇۇول لايتىۇۇۋ كېلىۋاتنۇۇانلىنىىى كۇۇزرئپ  لەكۇۇۇۇ ئاىاللىىۇۇاتتى اە  لىى النۇۇا    
لېىبۋ لو ايىىۇڭ يۇزبەپ لويۇۇوۇان لارمۇاق تانىكۇى  لارمۇاق  لېلىۇب سۇانجىيىتبوان         

. ۇىب نەرسۇۇىلىىبىى ئېېكېلىشۇۇىۋ لېى تتۇۇى ئۇۇارا    ماچتنۇۇا يۇۇزبەۇگەن يەۇۇۇكەن لاتۇۇار  

لو ايىىڭ يەۇكىىى ئۇن خۇاۇتىلىىى لىۇلەن لۇاتۇۇ لۇام ياماۇواچنۇا   يۇزبىگەن چا ۇتا        
 .كىشىگە لەئەيىى مە لۇب لوۇۇشتىن لېشار م لېىبۋاتنان لايىالىى ئەسلىتەتتى

لو ايىىۇۇڭ لۇۇويىى چو نۇۇۇر لۇۇورۇلالر لىۇۇلەن توۇواچنۇۇا  ئۇۇورۇق    سۇۇوۇوۇن         

ئىككۇۇى ئاۇنىىىۇۇتا ئار امەۇۇا تارتىشۇۇتىن ااسۇۇىا لوۇوۇۇان لاكۇۇارتنۇۇر لۇۇار   . تتىكۇۇزرئنە
لۇ كونا لاكارتنۇۇر  الىتىىڭ ئزتۈشۇى لىۇلەن خۇۇ  ى سۇاىۇىنالر بكى سۇۈيى      . ئىتى

 .تۈبەپ لا جىىاپ كەتكەن يەرۇەربە ئوخشاپ لاۇوانىتى

ئۇنىۇۇڭ سىكۇۇىۇىتبكى ئىككۇۇى كزىبۇۇتبن لاشۇۇنا لۇۇارۇىب ئەىاۇىىبۇۇتبن لېىبلىۇۇب  
كەلەم  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىگە ئوخشۇۇايتبوان كۇۇزب كۇۇزىۇىىبال  بويۇۇا     . ىلىىىۇۇۋ تۇۇۇراتتى ل

مەيۈسۇۇلىىىد  ىگەنىۇۇى ئۇۇزىبگە يوۇتۇايتبوانۇۇت ب اامۇۇان شۇۇاتلىب    ئۈمىۇۇت ارۇىب   

 .لىلەن چالىاپ تۇراتتى
 ىۇۇۇتى لۇۇۇاۇ  ئۇۇۇۇۇر لېيىنىۇۇۇى لۇۇۇا الپ لويوۇۇۇان سايىۇۇۇتبن       -سۇۇۇانتبيا  -

ا ئېىشۇۇىۋاۇتى  شۇۇۇ ا لۇنۇۇتبن كېۇۇيىن يەنە  تۇۇوۇ كۇۇوۇۇ-ئۇۇائىلىۇى  ئۇۇاى-لايتىۋاتنانۇۇتا 

 .سى بە اەمىاا لوۇي   يۇەن
 .لاۇ ئزىبگە لېلىب تۇتۇشىى ئزبەتكەن لۇ ئۇستاىبوا لەب ئامىاق ئىتى

شۇۇۇ . سۇۇىلەرنىڭ لېيىنىزالرنىۇۇڭ ئۇۇامىتى كېلىۋاتىۇۇتۇ - ىۇۇتى لۇۇو اي  -يۇۇاق -

 .لېيىب لىلەن لىللە لوۇىۋ ر
ۈنگىەە لىۇى تۇاۇۇۇ لېلىۇب تۇتاۇۇىوۇانلىنىزى       ك 48لىىاق سى نىڭ لۇرۇنۇۇ ئۇ ا -

كېيىن يەنە لانتاق لىلىۋ ئۇۈ  اەكۇتىگىەە اەر كۇۈنى  ىگۇۈ  ب چۇوى لېلىنالرنۇى       

 تۇتاۇوانلىنىۇى  ئېكىزى  بۇۇ؟
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سۇۇېىىڭ مەنۇۇتبن ئايىبلىۇۇۋ كېتىشۇۇىزىىڭ ما ۇۇا   - ىۇۇتى لۇۇو اي  -ئېكۇۇىۇت  -

 .ئىشەنۇىگەنلىكىزتبن ئەمەسلىكىىى لىلىۇەن
 .مەن ئۇنىڭ بېېىىى يىىاۇۇىتبم.  ا  سى  بن ئايىبلىۋ كېتىشىۇىى ئېيتتى ا-

 .شۇنتاق لىلوىىىڭ تو ىا لوۇتى- ىتى لو اي -لىلىۇەن -

 . ا ا  ئىشەنچ لىالۇۇىتى-
 شۇنتاق لوۇوانتۇ  لىىاق لى  ئىشەنچ لىلىۇى   شۇنتالۇۇ؟-

ىلىتبكى مەيخانىۇتا لىۇى لوتۇۇكۇا كىۇۋا     شۇۇنتاق لوۇۇۇايەۇ  سۇى نى  ىزىۇ  سۇاا     -

كىۇۇۋا ئىەىۇۇۋ لوۇوانۇۇتبن كېۇۇيىن ئانۇۇتبن لېلىۇۇب      . ئىەىشۇۇكە تەكلىۇۇۋ لىلىۇۇۇەن  
 كېى كلەرنى ئزيگە ئېلىۋ كېتەيلى  لوۇمتۇ؟-تۇتىتبوان نەرسە

 .لوۇۇايتبوان نېۇىكى لار  لېلىنەىالر اەمۇى  لىى ئائىلە كىشىلىىى-

لۇۇۇو اي  . خانىوۇۇۇا كىىبۇۇۇۋ ئوۇتۇۇۇۇر ى ئىككىۇۇۇيلەن  ىزىۇۇۇ  سۇۇۇااىلىتبكى مەي 
لەىبۇۇلەر لو ايوۇۇا اېكتاشۇۇلىب . لېلىنەىالرنىۇڭ لوكۇۇال چالەۇۇاللىىبوىۇۇ تېىبكۇىۇۇتى 

لىۇۇىاق ئۇۇۇۇر ئزىۇىىبىىۇۇڭ   . لىۇۇلەن لۇۇاراپ  كز لىۇۇت  ئۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن ئاىاللىىۇۇاتتى    

اېكىياتلىىبىى ئاشكارۇىۇاسۇتىن   ىزىۇ  ئېنىۇۇى ئۈسۇتىت   لارمۇاللىىبىى  ىزى نىۇڭ       
بگە لانۇۇتاق سۇۇاۇوانلىنى    خېلىۇۇتبن لۇيۇۇان اۇۇا ا رايىىىۇۇڭ ياخشۇۇى     چو نۇۇۇر يېۇۇى 

ئا لىوۇۇان  -تىت   لىكنىكۇۇى ئزىۇىىبىىۇۇڭ كۇۇزربەن  لوۇۇ اتنۇۇانلىنى لاتۇۇارۇىنالر ئۈسۇۇ  

شۇۇ كۇۈنى  تەۇىيۇى ئو ۇتبن كەۇۇگەن      . ئىشلىىى ئۈستىت  كىەىىۇىشىۋ سزىۇىشەتتى
ېىبۇۋ  ئۇۇنى ئىككۇى    لېلىنەىالر ئزىۇىىى تۇتنان سالاننۇر لېلىنلىىبىىۇڭ لورسۇنىىى ي  

تاختايىىۇۇڭ لىۇۇى ئۇۇۇچىىى   ئانۇۇتبن اەر لىۇۇى. كۇۇارچە تاختايىىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە لويۇشۇۇتى 

    -ئىككىتبن ئا    كزتۈرئپ  ئىوا الپ مېزىۋ  لېلىب مەيۇتانىوا ئېلىۇۋ لېىبشۇتى   
ۇەاەى . اا انا لاىبىبوۇا لاربۇتبوان سۇو ۇق سۇالالش ماشىىىكۇىىى كۈتۇۈپ تۇرۇشۇتى       

ۇەاە لىىبىى تۇىۇش مەيتانىوا ئېلىۇۋ لېىبۇۋ  كاناربالر ۇا     تۇتنان لېلىنەىالر لوۇكا 

لۇۇارنىىى تاىبلىوانۇۇتبن كېۇۇيىن ئۈىبۇۇۈ  لۇۇانىتىىى كېكۇۇىۋ تاشۇۇالپ    -ئېكۇۇىۋ  ئىۇۇچ
كۇارچە لىلىۇۋ چانۇاپ    -لاسۇىىبنىىى سويۇشۇتى    بزشۇىىى تۇى ۇا چىلىوۇۇ  ب كۇارچە      

 .تەييارۇشتى

ۇىبالش شۇۇۇەرق شۇۇۇامىلى چىننۇۇۇان چۇۇۇا الر ا  كۇۇۇورم تەر كتىكۇۇۇى ۇەاەى تۇۇۇ     
مەيتانىتبن لىى خىا لويۇق لا كۇىب كۇۇراق كېلىۇۋ تۇۇراتتى  لىۇىاق لۈبۇۈن ۇەرىان       

مەيخانۇۇا . سەنۇۇۇب شۇۇامىلى چىننۇۇانلىنتىن  لۇۇۇ خىۇۇا كۇۇۇراق ئىىتۇۇايىن سۇۇۇ  ئىۇۇتى  

 .اا ا توۇىۇۇ يېنىۇلىب ئىتى. لۇياش نۇربتا تا ۇىىىۋ تۇراتتى
 . ىتى لاۇ-سانتبيا  -
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ومكىىۇۇى تۇتنۇۇان كېتۇۇى نۇر ۇۇۇنيىلالر ئىلگىىبكۇۇى    ئۇۇۇ ر.  ىۇۇتى لۇۇو اي -!اە-

 .ئىشالرنى كز لىتبن كەچۈربۋاتاتتى
 سى نىڭ ئەتە ئىشلىتىشىزى  ئۈچۈن ئاىراق سار بن لېلىنى ئاۇوا  كېلەيۇۇ؟-

ياق  ئەمتى سەن لېىبۇۋ ۇېيەۇۇر ئويىۇا  مېىىۇڭ تېخۇى لېيىۇب اەيۇتبگۈ  ب        -

 ا ا تور ۇېيىتىۋ لېى متۇ؟ما اربم تۇرسا  روسىوئو سەمئىيىتى م
تۇوۇ  -مالۇل  ىكىزى چۇ  سى  لىۇلەن لىلۇلە لېلىۇب تۇۇتنىلى لاراۇۇىكۇامۇۇ  ئۇاى      -

 .لاشنا ئىد لىلىۋ لەرسە    يۇەن

لۇاۇ  سۇەن ئەمۇتى     - ىۇتى لۇو اي    -مانا لىى لوتۇۇكا كىۋا ئېلىۇۋ لەر بزوۇۇ   -
 .چوى لوۇۇپ لاۇتبڭ

 ننا ئېلىۋ چىننانتا نەچەە ياشتا ئىتبم؟لېيى  سى  مېىى تۇنجى لېتىم-

لەش ياشتا  شۇ كۈنى  مەن لېيىننا تارتىۋ چىننۇان شۇوب لىۇى لېلىۇب  لېيىننۇا      -
كار  لىلۇۋ تكىلى لىۇا لاۇوۇان سۇېىىزۇۇ لورلىىىزۇتبن سېىىۇڭ چىنىۇۋ        -ئۈسۈپ كار 

 كېتەي  ىگەن  شۇ ئىشالر ئېكىزتبۇۇ؟

ىىى كاۇلشۇۇىتىۋ ئۇرۇ ىىبۇۇۋ  لېيىنىۇۇى   ئېكۇۇىۇت  لېلىشۇۇەە  لېلىۇۇب لۇۇۇيىۇل   -
مېىۇى لېيىنىىۇڭ لۇاش    . يېىبۋ تكەن ئىتى  سى  لېلىنىى كاۇتەب لىۇلەن ئۇر ۇانتىزى   

تەر كىۇۇتبكى لارمۇۇاق تانىكۇۇى لويۇۇوۇۇان سايىوۇۇا ئوۇتۇر ۇۇۇىۇپ لۇۇويوىىىزى  ا  لېيىۇۇب   

بويۇا   ر ب كەسۇكەنت ب  لېلىنىۇى كۇاۇتەب لىۇلەن      . تىتى  اتنانت ب تۇيۇۇوان ئىۇتى 
ئارلىۇۇتبن ئىككۇۇىب لۇۇان كۇربنىۇۇتبن كۈتۇۇۈن   .  ۇۇانلىنىزى نى ئۇۇا الپ تۇر ۇۇانتىم ئۇر

 .لە بىىم شۈركىىىۋ كەتكەن ئىتى

 شۇ ئىشالر راستتىن ئېكىزتبۇۇ ياكى كېيىن مەن   پ لەربەنۇىتى؟-
سۇى  لىۇلەن تۇۇۇنجى لېۇتىم لىلۇلە  ىزى  ۇۇا چۈشۇكەنتبن لۇيۇاننى ئىشۇۇالرنىڭ       -

 .ىۇت اەمۇىكى لەش لوۇت ب ئېك

لو اي  ئاكتاپ چېنىۇۋ كەتۇكەن لەيكۇەر  مې ىببۇان كۇزىۇىىى لىۇلەن ئۇنىزوۇا        
 .لاراپ لويتى

سۇۇەن مېىىۇۇڭ ئۇۇزى لۇۇاۇ  لوۇوىىىزۇۇتا  سۇۇېىى لىلۇۇلە ئېلىۇۇۋ يۇۇۈرئپ  ئولۇۇتان    -

ئانا ىىۇۇڭ لاۇىكۇۇى  ئۇنىۇۇڭ  -چېىىنتۇۇۇرۇپ چىننۇۇان لۇۇوۇتتىم  لىۇۇىاق سۇۇەن ئۇۇزى ئاتۇۇا  
 .يىننا ئىلىاشتىڭئۈستىگە ئامەتلىك لىى لې

مەن لېىبۋ سارتىن لېلىنى ئېلىۋ كەۇكۇە  لانۇتاق؟ اېلنۇى تۇزم تۇال لېلىۇب       -

 .يېۇىىى لەيەر بن ئېلىشىىۇۇ لىلىۇەن
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مەن ئۇۇۇنى تۇۇۇىۇپ لۇتىوۇۇا سۇۇېلىۋ  . لۈبۇۇۈن مەنۇۇت  ئېشۇۇىۋ لاۇوۇۇانلىىى لۇۇار -

 .لويتۇ 
 .ئۇنتالتا مەن يېزىتبن تزم تال ئېلىۋ كېلەي-

 . ىتى لو اي-لىى تال -

 . ىتى لاۇ-ئىككى تال -
 ئو ىىۇپ كەۇۇەيتبوانكەن؟-لو اي مالۇۇلۇق لىلتئر ى -مەيلى -

 .لىىاق لۇ لېتىۇنىىى كۇۇوا ئاۇىۇەن - ىتى لاۇ -ئو ىىۇشنىۇۇ تەييارمەن -

 .ر اۇەم سا ا-
  ئزىبىىۇۇڭ كەمتەرۇىۇۇك لىلوانلىنىۇۇتبن لىلۇۇەە   ئۇۇۇ توۇىۇۇۇۇ سۇۇا  ا لۇۇاۇ لوۇۇۇۇپ  

ۇېكىن ئزىبىىڭ كىەىك كېئىۇا لوۇۇۇپ كېتىۋاتنۇانلىنىىى  لۇنۇتاق     . ئەسەللەنۇەيتتى

اېكۇۇاللىۇايتبوانلىنىىى  يەنە كېلىۇۇۋ    كىەىۇۇك كېئىللىنىىۇۇڭ اېەنانۇۇتاق خورۇۇۇۇق 
 .اەلنى  ۇرۇرنى سالالشنا   خلى يەتكۈىمەيتبوانلىنىىى ئولتان لىلەتتى

 ىۇۇتى -اە  ىزىۇۇ  ئېنىۇىۇۇتبن لاربوانۇۇتا ئەتە چولۇۇۇ  ياخشۇۇى كۇۇۈن لوۇىۇۇتۇ  -

 .لو اي
 سى  لەيەربە لاربكى ؟-

شامال كەيىىگە لايتنانتا  ئۇنىزوۇا ئەبىشۇىۋ لايتىۇۋ    . يىىالىاق لاراي   يۇەن-

 .تاى ئېتىشتىن ئىلگىىى يۈرئپ كېتىۇەن. كېلىۇەن
مۇلۇا ا سۇى     - ىۇتى لۇاۇ    -لۇىاق لۇارايلى   پ لالۇايۇىكىن    مەنۇۇ ئۇنىزوا يىىا-

 .چوى لېلىنتىن لىى رنى تۇتۇ اۇكىزى   لى  لېىبۋ يار  ملىشەۇەيۇى 

 .ئۇ  لېيىنىى يىىالنا ئاكىىبشىى خاۇىۇايتۇ-
لىۇۇىاق مەن خۇۇۇ  ى يە  ئىۇۇ ۇىگەن لۇشۇۇالر  ب ئۇۇۇ    - ىۇۇتى لۇۇاۇ -شۇۇۇنتاق -

يۇنۇۇ  لېلىنلىىبىۇى  مەن كزربەنۇتبن    . ىلەرنى كۇزرئ اۇۇيۇەن كۇزر ۇۇىگەن نەرسۇ  

 .كېيىن ئانتبن ئۇ لو اليتۇ
 ئۇنىڭ كزىى شۇنەە ياربۇاسۇۇ؟-

 .ئۇنى ئەما  ىكەكۇۇ لوۇىتۇ-

راسۇى،  ئۇۇ ئەى ۇۇتبن  ىزىۇ       - ىۇتى لۇو اي ئويلىىىۇۋ     -لۇ  ەۇىۇتە ئىشۇنۇ   -
ى ئۇنىۇۇڭ كۇۇزىى  ىزىۇۇ  تاشېالىكۇۇىىى تۇۇۇتىۇەن   پ  چۇۇۈنك. تاشېالىكۇۇى تۇتۇۇۇايتتى

 .ناكا لوۇوان ئەمەسۇۇ

سى مۇ مۇسجىت  ىزى  لوۇتۇلىتا   ىزى  تاشېالىكىىى شۇنەە يىلۇالر تۇۇتتىزى     -
 كزىبزى  يەنىال ئزتكۈر ۇ؟
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 .مەن لىى  ەۇىتە ئا   

 مۇ؟لىىاق  سى    ااىبى لىى ر تال چوى لېلىب تۇتنۇ  ب ما ار لار-
 .لوۇۇامتبوان  لېلىب تۇتۇشنا شۇنەە كزپ ئېېىم تۇرسا-

ئۇۇۇۇر مەيخانىۇۇتبن چىنىۇۇۋ لېيىۇۇب ئۈسۇۇتىتبكى نەرسۇۇىلەرنى يىوشتۇرۇشۇۇنا      

لۇۇاۇ  يا ۇۇا  سۇۇانتۇلىى لۇچۇۇالالپ   . لۇۇو اي  مۇۇاچتىىى  وۇىكۇۇىوا ئاۇۇۇتى  . لاشۇۇلىتى
لىۇۇك لارمۇۇاق سۇۇانتۇلىىڭ ئىەىۇۇت  چىۇۇڭ يۇۇزبەپ لويۇۇوۇۇان لو ۇۇۇر ر    . كۇۇزتەر ى

. تانىكى  لارماق    لېلىب سانەىيىتبوان سۇاكلىب ئۇارا لاتۇارۇىب نەرسۇىلەر لۇار ئىۇتى      

لېلىب يېۇى لاچىالنوان لۇتا  لىى  انە كاۇتەب لىۇلەن لېيىنىىۇڭ تۇمۇشۇۇق تەربېىۇت      
. كېى كلىىبىۇى لاشۇنىالر ئۇو ىبالپ كەتۇەيتتۇى  ئەۇۇۋ تتە     -لو ايىىۇڭ نەرسۇە  . تۇراتتى

ل لوۇۇپ كەتۇەسلىكى ئۈچۈن يەۇكەن    شۇۇنەە ئېوىۇى لارمۇاق    ۇېكىن شەلىەمت  از

تانىلىىبىى يەنىال ئزيگە ئېلىۋ كەتكەن تۈىئب ئىتى شۇنتالال ئزى  گە كۇختۇا لۇول    
خوشۇۇىا ىى ئۇۇو ىى تۇتۇۇۇا   ىگەنۇۇت ب اەرخىۇۇا كز ۈۇكۇۇى ۇىكلەرنىڭ لوۇۇاسۇۇلىنى   

ۋ كېۇۇۇتىد ئۈچۇۇۇۈن  لېلىۇۇۇب سۇۇۇانەىيىتبوان ئۇۇۇارا    لارمۇۇۇالالرنىۇۇ ئۇۇۇزيىگە ئېلىۇۇۇ 

 .ۇىبۇلىنىىى لو اي ئولتان لىلەتتى
لۇۇو اي  ماچتىوۇۇا  . كېى كلىكىىۇۇى كزتىىبۇۇۋ كەكىۇۇگە كىىبشۇۇتى  -ئۇۇۇۇر نەرسۇۇە 

لۇاۇ  سۇانتۇق لىۇلەن لېيىنىىۇڭ لاشۇۇنا     . يۇزبەۇگەن يەۇكەنىۇى تاموۇا يۇزۇەپ لويۇۇتى    

ماچتۇا  كەكىىىۇڭ ئۇىۇنلۇۇ ى لىۇلەن     . سايۇانلىىبىى ماچتىىىڭ يېىىوا لويۇپ لويۇتى 
 ىزىۇۇ   : كەكە لوۇكۇۇا ئاكلېكۇۇىن   ربخىىىۇۇڭ لۇۇاتتىب لۇۇو ىاللىىى         . ىتەى ئىۇۇت

كەكىىىۇۇڭ ئىەىۇۇت  لىۇۇى كۇۇاربۋام  لىۇۇى  انە  . ياسۇۇاۇوان ئىۇۇتى لۇشۇۇلىىى مايىوىۇۇتبن

كەكىىىۇڭ لىۇى تەربۇېىگە ئۇاىراق يا ۇا        .تاماق شىى سى  لىى  انە ئورۇنتۇق لار ئىۇتى 
 ىزىۇ   "لۇاتتىب تۇاۇۇىب   . ىئۇنىۇڭ يېىىوۇا ئوچۇاق ياسۇاۇوان ئىۇت     . كزمۈرى لويۇۇوان

لىۇۇىبگە كىىبشۇۇتۈرئۇۈش ئۇۇارلىلىب    -نىۇۇڭ يوكۇرمۇۇاللىىى لىۇۇى   "لۇشۇۇلىىى مۇۇايىوى 

لۇۇرۇن  . لوكۇرۇۇوان لو ۇرر ى تاموۇا  ئىككۇى  انە خەربۇتە ئېكۇىۋ لويۇۇوۇان ئىۇتى      
ئۇۇ  خوتۇنىىىۇۇڭ ر  لىۇۇك سۇۈربتىىى تاموۇۇا ئېكۇۇىۋ لويوۇان  لىۇۇىاق كېيىۇۇىەە ئۇۇۇنى     

 .ېلىب لاسناچنا  سۈر تىى ئېلىۋ تكەن ئىتىكزرئش لىلەنال ئزىبىى  ېىب

 .  پ سوربتى لاۇ-نېۇە يىگۈ ى  لار؟ -
لېلىۇۇۇب ئارۇشۇۇۇتۇرۇۇوان لىۇۇۇى لاچۇۇۇا تېىبۇۇۇب ئۇۇۇۇمىەى لۇۇۇار  سۇۇۇەنۇۇ ئۇۇۇاىراق    -

 ئىەەمكەن؟

 لوۇتى  مەن ئزيگە لېىبۋ  ى اۇىىىۇەن  ئوم يېنىۋ لېى يۇۇ؟-
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يۇالىۇەن يۇاكى سۇو ۇق كېتۇى ئىەىۋ رسۇەمۇۇ       ياق  لىى  مۇتبن كېۇيىن ئۇزىئ    -

 .لوۇىۋىىبتۇ
 مەن لېىبۋ تورنى ئېلىۋ كەۇكە  لوۇمتۇ؟-

 .لوۇۇامتبوان-

ئۇنىۇۇڭ تۇۇورنى سۇۇېتىۋ تكەنلىكىىى لۇۇاۇ  . راسۇۇتىىى ئېيتنانۇۇتا تۇۇور يۇۇوق ئىۇۇتى 
لۇاۇ  . تىلىىاق ئۇۇر اەر كۈنى مۇشۇۇنتاق لىۇى ر يېۇىبم ياۇوۇان بەپ تولۇۇيت     . لىلەتتى

يەنە لېلىۇۇب ئاربالشۇۇتۇرۇۇوان لىۇۇى لاچۇۇا تېىبۇۇب ئۇمىەىىىۇۇڭ يوللۇلىىىۇۇۇۇ ئولۇۇتان      

 .لىلەتتى
سۇەن مېىىۇڭ    - ىۇتى لۇو اي    -  ياخشىلىنتىن  ىى ب لېىبتبوان سۇان  «48»-

 مىڭ لا اق ئېوىىۇىنتىكى لېلىنىى لانتاق تۇتنانلىنىۇىى كزرئشىى خاۇمكەن؟

ئۇۇا وىەە سۇۇى  ئىشۇۇىك . رتىن لېلىنۇۇى تۇتۇۇۇپ كۇۇېلەيمەن تۇۇورنى ئېلىۇۇۋ سۇۇا-
 .اە-تۈ بت  ئاكتاككىىىۋ تۇرۇى

مۇۇالۇل  مەنۇۇت  تۈنۈبۇۇۈنكى بې بۇۇ، لۇۇار  ۇېيەۇۇۇر اەلنىۇۇتبكى خە  رۇەرنۇۇى      -

 .كزرئپ تۇراي
. لاۇ  لو ايىىڭ تۈنۈبۈنكى  ىگىىىىىۇڭ راسۇى، يۇاكى ياۇوۇانلىنىىى لىلۇەيتتۇى     

ىى كۇارچە بې بتىۇى كار اتىىۇڭ ئاسۇتىتبن تارتىۇۋ چىنۇار ى       لىىاق لو اي اەر ااۇتا ل

  : 
 .  پ ئەسكەرتىۋ لويتى -لۇ بې بتىى ما ا لاربكو  مەيخانىتا لەربەن -

سۇۇۇى نىڭ  . مەن سۇۇۇارتىن لېلىنىىۇۇۇى تۇتۇۇۇۇپ لوۇۇۇۇۇكال لايتىۇۇۇۋ كۇۇۇېلىۇەن     -

سۇالالپ لويكۇا     لېلىنلىىبزى نى ئزىئمىىڭ لېلىنلىۇىى لىۇلەن لىۇىبە مۇۇى ئاربكۇىتا      
مەن لايتىۇۇۋ كەۇگەنۇۇت   ۇېيەۇۇۇۇر   . ئەتە ئەتىگەنۇۇت  لزۇۈشكۇۇەكۇىكىن    اتىۇۇۇۇەن  

 .مۇسالىنىكى اەلنىتبكى خە  رۇەرنى سزىۇەپ لېىبكى 

 .ئامېىبكا كومانتبكى يېزىلۇەيتۇ-
 .لىىاق مەن كېلۋىالنتنىڭ ئىىتبئانالر كومانتبكىتبن ئەنكىى  اتىۇەن-

مۇۇۇاسئۇنى ئېكۇۇۇۇىزتبن  . يىگىتەۇۇۇاق  ئامېىبكۇۇۇا كومانتبكۇۇۇۇىوا ئىشۇۇۇەنگىن   -

 چىنار بزۇۇ؟
مەن  ىتىويۇۇۇ، يوۇۇۇۇۋا  كومانتبكۇۇۇىتبن ئەنكۇۇۇىى  اتىۇەن  كېلۋىالنۇۇۇتنىڭ  -

 .ئىىتبئانالر كومانتبكىتبىۇۇ ئەنكىى  اتىۇەن

ئې تىيۇۇام لىۇۇا  سىىكۇۇىىىاتى لىۇۇ بلالر كومانتبكۇۇى لىۇۇلەن چېكۇۇاكو ئۇۇاق        -
 .ايېاللىنالر كومانتبكىتبىۇۇ لورلۇپ كەتۇە يەنەك
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 .سى  بې بتىى كزرئپ لايتىۋ كەۇگەنت  سزىۇەپ لېىبڭ-

ۇىۇۇك ۇتۇۇاربيە لېلىتىۇۇتبن لىىنۇۇى ئاۇكۇۇاق      48سۇۇېىىزەە  لىۇۇ  ئاخىىبنىكۇۇى   -
 .كۈن لوۇىتۇ 48لانتاق؟ ئەتە 

 48ئاۇوۇۇان ئۇۇاخىىبنى  لىۇۇىاق سۇۇى نىڭ اېلنۇۇى چا ۇۇتا - ىۇۇتى لۇۇاۇ -لوۇىۇۇتۇ  -

 ۇتاربيە لېلىتىزى  لانتاق لوۇوانلىنىىى ئۇنتۇمىوانكى ؟
ۇىۇۇك  48ئاخىىبنىكۇۇى . ئەمۇۇتى ئۇنۇۇتاق كۇۇاۇكەم لاسۇۇىتبوان ئىۇۇد لوۇۇۇۇا  -

 ۇتاربيە لېلىتىتبن لىى رنى تېېىۋ كېلەۇەرسەنۇۇ؟

 .لىى رسىگە يې بالۇيۇەن-
 ئۇ كۇۇىى لەيەر بن ئاربيەم ئاۇىۇى ؟.  وۇالر ئۇنىڭ لىى تېلى ئىككى يېىبم-

مېۇۇىىزەە ئىككۇۇى يېۇۇىبم  وۇالرنۇۇى ئۇۇاربيەم ئۇۇاۇوىلى     . لىيىىوۇۇا چۈشۇۇۇەيتۇ -

 .لوۇىتۇ
لىۇىاق مەن ئامۇال لۇار كۇۇل ئۇاربيەم      . مەنۇۇ ئاربيەم ئاۇۇيتبوانت ب تۇربۇەن-

 .لىلىشنا تو ىا كېلىتۇلاشتا ئاربيەم ئاۇكا   كېيىن تىلەمەىلىك . ئاۇۇايۇەن

 .ئاي ئىكەنلىگى ئېكىزى    لوۇكۇن-9سو ۇق ئزتۈپ لاۇۇىكۇن لو ا  ااىبى -
اەر لانۇتاق   - ىۇتى لۇو اي   -لۇ ئاي    ل لۇېلىنالر ئېنىۇۋ كېلىۇتبوان چۇا      -

 .ئايتا لېلىب تۇتىتۇ-8ئا    

 .ئەمىكە  مەن سارتىن لېلىنى تۇتنىلى كەتتىم-
لۇۇ چا ۇتا  لۇو اي ئورۇنۇتۇلتا ئوۇتۇر ۇان      . لاۇ  كۈن كاتنانتا لايتىۋ كەۇۇتى  -

لاۇ  كاربۋام ئۈسۇتىتبكى كونۇا اەرلىۇيەە ئە بيۇاۇىىى     . كېتى ئۇينۇ ا كەتكەن ئىتى

ئېلىۋ  ئورۇنۇتۇلىىڭ ئارلۇا تەربېىۇتبن ئارتىلۇتۇرۇپ  لو ايىىۇڭ ئۇچىكۇىوا يېېىۇۋ        
بەرچە ئۇۇۇ ياشۇۇىىىۋ لاۇوۇۇان  .  ەۇىۇۇتە ئىۇۇتى لو ايىىۇۇڭ ئىككۇۇى مۈربكۇۇى  . لويۇۇتى

ئۇينۇۇۇلتۇۇا لېشۇۇى كەسۇۇكە   . لوۇكۇۇىۇۇ  لە  نلىۇۇىى نااۇۇايىتى مەىمۇۇۇم كۇۇزرئنەتتى    

-ئۈسۇۇۇتى. سۇۇۇا گىلوانلىنتىن   بە بىىۇۇۇتبكى لورۇلالرمۇۇۇۇ ئۇۇۇانەە كۇۇۇزرئنۇەيتتى   
ئۈستىلەپ ياماق چۈشكەن كزيىىگى  لەئەيىى لېيىنتىكى يەۇكەنگە ئوخشۇاپ لاۇوۇان   

ئۇنىۇڭ لېشۇىوىۇۇ   .ئاكتاكتا كزيۈپ خىلۇۇ خىۇا ر  ۇگە كىۇىبەن ئىۇتى        لۇ يامالالر

بې بتىۇى  . لېىبلىب يەتۇكەن لوۇۇۇپ  كۇزىبىى يۇمۇ اۇكۇىال ئزۇۇۈكتىن كەرللەنۇەيتتۇى      
تى بوۇۇا لويۇۇۇپ سەيىىكۇۇى لىۇۇلەن لېكۇۇىۋاۇوانلىنتىن  كەچكۇۇى شۇۇامال ئۇچۇۇۇرۇپ        

 .لو ايىىڭ كۇتى ياۇىزاياق ئىتى. كېتەۇۇىگەن ئىتى

لۇۇۇو اي لوۇكۇۇۇا يەنىۇۇۇال .  يەنە سۇۇۇىىتنا چىنىۇۇۇۋ لىۇۇۇى ئايلىىىۇۇۇۋ كەۇۇۇۇتى لۇۇاۇ -
 .ئۇخال اتاتتى
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  پ تو ۇىۇتى لۇاۇ لو ايىىۇڭ تى بىۇى لۇوۇى لىۇلەن        -!لو ا كزىبزى نى ئېەىڭ-

 .تۈرتۈپ
لو اي بويا يىىاق سەكەر بن لايتىۋ كەۇگەنۇت ب ئەسۇىەپ كۇزىبىى ئۇاچتى        -

 :كۈۇۈپ تۇرۇپ 

 .  پ سوربتى-ئېېكەۇتبڭ؟نېۇە -
 .كەچلىك تاماق  لېىى   ى اۇىىايلى-

 .لورسىنىم ئانەە ئاچۇىوانتى-

 .تاماق يېۇىكەب لېلىب تۇتنىلى لوۇمتۇ؟ كېلىڭ  لورسالىى تولاليلى-
لۇو اي سۇۇزىۇىگە    -مەن ئۇا  تتە تامۇاق يېۇەسۇۇتىىال لېلىۇب تۇۇتنىلى لۇۇاراتتىم     -

 .تىى لاتالپ ئورنىتبن تۇر ى  ئانتبن اەرلىيەە ئە بياۇىىى لاتالپ لويتىبې ب

لۇۇ  ۇنيۇا ا مەنۇال     - ىتى لاۇ كزيۈمەۇانلىب لىۇلەن    -ئە بياۇىى يېېىىىۋىلىڭ -
 .لوۇىتبكەنۇەن  سى نى اەربى  ئا  لورساق لېلىب تۇتنىلى لار ۇىمايۇەن

 ىۇۇتى لۇۇو اي  -  ئزىئ ىىۇۇۇۇ كۇۇزكى ب ئاسۇۇىا  ئۇۇزمىئى ئۇۇۇىۇن لوۇكۇۇۇن لۇۇاۇ  -

 لېىى نېۇە يەيۇى ؟ -تەسىىۇىىىۋ 
يېكۇۇۇۇق ئاربالشۇۇتۇرۇۇوان تامۇۇاق  مايۇۇتا لورۇۇوۇۇان ئاكلىكۇۇىن  يەنە ئۇۇاىراق      -

 . ئملەنگەن سەيۇۇ لار

لاۇ ئىككى لە  م تۈنىكە لۇتىوا سېلىىوان لۇ تائۇامالرنى  ىزىۇ  سۇااىلىتبكى    -
ئانۇۇتبن ئۇۇۇ  يانەۇ ىۇۇتبن كۇۇاكى  لە ەىۇەربە  . يخانىۇۇتبن ئېلىۇۇۋ كەۇۇۇگەن ئىۇۇتى مە

 .ئوراۇوان ئىككى كىشىلىك  بلكا لىلەن لوشۇق ئېلىۋ  لىىبىى لو ايوا ئۇىاتتى

 لۇۇرنى سا ا كىم لەر ى؟-
 .لېيىب خوسايىىى-مارتىن -

 .ئۇنىزوا ر اۇەم ئېيتكا  لوۇوۇ  ب-

مەن ر اۇۇەم ئېيتىۇۇۋ لويۇۇتۇ   سۇۇى نىڭ ر اۇۇۇەم ئېيتىشۇۇىزى نىڭ اۇۇاسىتى   -
 .لاۇۇىتى

 - ىۇتى لۇو اي    -كېيىىەە ئۇنىزوا لىى تال چۇوى لېلىۇب كۈ  كەىكۇى لىۇى ي     -

 ئۇنىڭ لى بە يار    لىلىشى لۇ لىى لېتىۇنىال ئەمەسنۇ؟
 .شۇنتاق-

ىۇۇب كۈ  كەىكۇىتبىۇۇ ئولۇتانىاق لىۇۇى نەرسۇە ئاكىىبۇۇۋ    يۇاق  مەن ئۇنىزوۇا لېل  -

 .ئۇ لى بە راستتىن كز ۈل لزۇىۋاتىتۇ. لېىبۇەن
 ئۇ  لى بە يەنە ئىككى لوتۇۇكا كىۋا لەربەن ئەمەسۇۇ؟-
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شۇۇۇنتاق  مەن خۇشۇۇاۇلىنىۇىتبن لوشۇۇىوان لوتۇۇكىالر ۇۇا كونكۇۇېى ا لۇۇاچىالپ  -

 .لەربەن ئىتبم
مەن ئۇۇۇرنى  . مۇاركىلىب كىۇۋا لوتۇۇكىكۇى ئىۇتى    " خا بۋ"ۇۇ ئېكىۇت   مېىىز -

 .ئاكىىبۋ لەربەن ئىتبم

ئەمۇۇتى تامۇۇاق  - ىۇۇتى لۇۇو اي  خۇشۇۇال لوۇۇۇۇپ  -سۇۇەن راسۇۇتتىن يارايكۇۇەن -
 يەمتۇق؟

 ىۇتى لۇاۇ سۇەمىۇىيلىك     -مەن سى  بن لايىال تاماق يەمتۇق   پ سۇوربوان  - 

 .لوۇوىەە لۇتىىى ئاچۇايۇەنسى  تەييار  -لىلەن 
كۇزىئمىى  -توختۇا  شۇالنىت  يۇۈى   - ىتى لو اي كۈۇۈپ تۇۇرۇپ  -تەييار لوۇتۇ  - 

 .يۇيۇ اۇي

كەنتتىكۇۇى سۇۈمەب چۇۇوى   -  پ ئويلىۇۇتى لۇاۇ   -نەبە لېىبۇۋ يۇيىتبوانۇتۇ؟  »
 يوۇىىڭ ئۇ تەربېىت   ئىككى كوچىتبن ئزتۈشۇكە تۇو ىا كېلىۇتۇ  مەن ئۇنىزوۇا سۇۇ      

نېۇىشۇنا لىېەر اۇىۇب   . يۈى سوكۇن  ئولتانىاق ۇز گە ئېېكېلىۋ لېىبشىم كېى ب ئىۇتى 

لىلوانتبۇەن؟ ئۇنىۇڭ لىشۇتىن ئزتۈ ىلىشۇى ئۈچۇۈن يەنە مايكۇا  چاكۇان  لىۇى سۇۈپ         
 «.كېى ب  ئاياق    لىى  انە ئە بيال ئېېكېلىۋ لېىبشىم

 .ە ىتىۋ ىتى لو اي ي -سەيىىڭ تەمى خېلى كەي بوۇ    ئملەنگەن-

 . ىتى لاۇ-ۇېيەۇر مۇسالىنىكىىىڭ خە ربىى ئېيتىۋ لەرمەمك ؟-
مەن ئېيتنانۇۇۇۇت ب   ئامېىبكۇۇۇۇا مۇسۇۇۇۇالىنە بۇرۇكېىكۇۇۇۇى تەر كۇۇۇۇتە ئامېىبكۇۇۇۇا  -

 . ىتى لو اي شوخلۇق لىلەن -كومانتبكى ئۇتۇكتۇ 

 . ىتى لاۇتەن لەرمەي-لىىاق  ئۇۇر لۈبۈن ئۇتتۇرۇپ لويۇكتۇ -
 .اېچ   لەسى يوق  ماسئۇ يەنىال لوي لەرمەيتۇ-

 .ئۇۇرنىڭ كومانتبكىتا لاشنا ئا  ملەرمۇ لار تۇرسا-

    يەنە لىۇى مۇسۇالىنە   -ئەۇۋ تتە لار  لىىاق ماسئۇنىڭ ئۇورنى نااۇايىتى مۇۇاىم   -
سەىمەن  بۇرۇكېىكۇۇىتا  لورۇكتۇۇۇل كومانتبكۇۇى لىلۇۇلەن يىال ىلاىۇۇيە كومانتبكۇۇى    

لىىاق شۇ تاكتا را بشكلى    ئۇنىڭ كونا ۇېيەۇر مەيتانىۇتا كۇۈچەپ ئۇر ۇان    . يېزىتۇ

 .اېلنى لىى نەچەە توكى ئېكىۇگە كېلىۋاتىتۇ
ئۇنىزۇت ب تۇوكىى يىۇىالتىن ئۇرۇشۇىى     . اېەكىۇۇۇ تۇوكىى ئۇنۇتاق ئۇراۇۇايۇتۇ   -

 .مەن تۇنجى لېتىم كزر ئ 

ى مەيخانۇا تەر كۇكە اەمىشۇە كېلىۇۋ تۇربۇتبوانلىنى      ئۇنىڭ  ىزىۇ  سۇااىلتبك  -
مەن ئۇنىزوا لىۇىبە لېىبۇۋ لېلىۇب تۇتۇۇپ كېلەيلۇى   پ لالۇايۇىكىن       . ئېكىزتبتۇر
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  پ ئويلىوۇانتىم  لىۇىاق خىجىۇا لوۇۇۇپ لاۇۇتبم  سۇېىى سۇوراپ لۇاق  ىكۇە  سۇەنۇۇ           

 .خىجىا لوۇتتىڭ
ئۇۇۇنى ر سۇۇۇى   . تۇقلىلىۇۇۇەن  ئىككىۇىۇۇ  كۇرسۇۇەتىى لوۇۇۇتبن لېىبۇۇۋ لويۇۇ    -

تەكلىۋ لىلوان لوۇكۇاق  لىۇىبە لېىبۇۋ لېلىشۇۇۇ مۇۇمكىن ئىۇتى    لىۇ  لۇۇ ئىشۇىى          

 .ئزمۈر لويى ئېكىۇى  بن چىنارمىوان لوۇتتۇق
مەن  را بشكۇۇىلىىى لېلىۇۇب تۇتۇشۇۇنا لىلۇۇلە ئېلىۇۇۋ لېۇۇىبد تو ىبكۇۇىتا كۇۇزپ   -

ىلگىۇۇىى ئۇنىۇۇڭ  ئا لىشۇۇىۇەە  ئ - ىۇۇتى لۇۇو اي ئويەۇۇانلىب لىۇۇلەن    -ئويلىوۇۇان 

ئې تىۇۇۇال ئۇۇۇ چۇا الر ا ئۇمۇۇۇ لىۇۇ بە ئوخشۇۇاش نۇۇامىام   .  ا بكۇىۇۇ لېلىنەۇۇى ئىۇۇكەن 
لوۇويىۇۇتى  شۇۇۇ ا ئۇۇۇ ئەۇۇۇۋ تتە لى نىۇۇڭ ياخشۇۇى كۇۇز لىۇى نى چۈشۇۇىىەتتى    پ       

 .ئوياليۇەن

را بشىكۇۇىلىىىڭ  ا بكۇۇى نۇۇامىام ئەمەسۇۇكەنتۇق  ئۇنىۇۇڭ  ا بكۇۇى مەنۇۇت ب    -
 .ۇر مۇسالىنە بۇرۇكېىكىتا توپ ئويىايتبكەنۇىدچا الر ا كاتتا لىى ۇېيە

مەن سەنت ب چا لىىبۇۇتا ئايىبنىوۇا لاتىايۇتبوان تۇو ىا يەۇكەنلىۇك كاراخوتتۇا       -

 .ماتىو  ئىتبم  مەن تېخى بۇبۇمتا ىزى  لويىوا كەۇگەن شىىنى كزربەن
 .ئېكىۇت   لۇ اەلتە سى  ما ا ئېيتىۋ لەربەن-

 لى  ئايىبنا ئۈستىت  سزىۇىشەمتۇق ياكى ۇېيەۇر ئۈستىتبۇۇ؟-

 .ۇېيەۇر ئۈستىت  سزىۇىشەيلى  ماكىال نىڭ اەلنىت  سزىۇەپ لېىبزا-
اۇاراق  . كۇام كېلىۇۋ تۇۇراتتى   -لۇرۇن ئۇمۇ  ىزى  سۇااىلتبكى مەيخانىوۇا كۇام   -

ەكلەرنۇى لىالتتۇى  مىجەىبۇۇۇ    سۇاكال لىۇۇەنە ب  . ئىەىۋاۇكا لەكۇۇ لوكاۇلىشىۋ كېتەتتى

ئۇنىۇڭ كاۇلىكۇىتا ئۇام لىۇلەن ۇېەۇۇر بن لاشۇنا نەرسۇە        . لەب تەرساۇىشىۋ كېتەتتى
ئىشنىلىۋ  لانۇتاق چا ۇتا لوۇۇىكۇۇن  يانەۇ ىۇتا ئاتالرنىۇڭ تى بۇلىگۇى       . يوق ئىتى

 .نەب تۇراتتى   ائىم  ىگۈ  ب تېلاونالر ا ئاتالرنىڭ نامى اەلنىت  سزىۇىشەتتى

 ا ا  ئۇنى ئەى چۇوى  ىىبكتۇور   پ    - ىتى لاۇ  -چوى  ىىبكتور ئىكەن  ئۇ-
 .لارايتتى

 - ىۇتى لۇو اي كۈۇۇۈپ تۇۇرۇپ     -   -چۈنكى ئۇ لۇ يەربە ئەى كزپ كېلەتتۇى -

كەيىىۇتبن كېلىۇۋ تۇربۇتبوان لوۇكۇا   ا اى ئۇۇنى      -ئەبەر روۇۇچۇۇ لۇ يەربە كەيىى
 .تتىئەى چوى  ىىبكتور   پ لاربوان لوۇ

 . ۇرۇ   ئەى چوى  ىىبكتور كىم؟ روب  مەككا  بانەىىو -

 .تز  نىى ئايىبياۇۇايتۇ-مەن ئوياليۇەن  ئۇۇر يۇلىىى-
 .لىىاق  لېلىب تۇتۇشنا كەۇگەنت   سى  ئەى ياخشى اېكاللىىىكى -
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 .ئۇنتاق ئەمە   مەنتبن ياخشىالر كزپ-

تۇو ىا  لېلىۇب تۇتۇشۇىى لىلىۇتبوانالر نااۇايىتى       - ىتى لاۇ لى بشۇىۋ  -نېۇە؟-
 .كزپ  مااىى لېلىنەىالرمۇ ئاى ئەمە   لىىاق ئەى ياخشىكى كەلەم سى  لىىۇ

لىۇۇىاق . سۇۇزىئ تبن لەب خۇشۇۇال لوۇۇۇپ كېتىۇۇۋاتىۇەن . سۇا ا كۇۇزپ ر اۇۇەم  -

 .ى لوۇۇىكىال لوۇتتىوۇئۇچىىبوان لېلىنالر ا لى  تەى كېلەۇۇىگۈ  ب چو
ئۇنۇتاق لېلىۇب لوۇۇايۇتۇ  سۇى نىڭ مۇا اربزى  ئۇزىبزى  ئېيتنانۇت ب ئاشۇۇنتاق         -

 .كۈچلۈب تۇرسا

-مېىىڭ سىكىۇىم   ئزىئ  تەسە  ۇر لىلوانۇت ب لۇا ۇل لوۇۇاسۇلىنى مۇۇمكىن     -
 .لىىاق خېلى ئېېىم لار  شۇنتالال ئىىا    كۈچلۈب - ىتى لو اي 

اۇۇاىبى كاربۋاتتۇۇا يېتىۇۇۋ ئۇۇۇخالى  ئەتە ئۇۇورنىزى  بن روالۇۇۇق تۇربكۇۇى   مەن  -

 .ما ۇ نەرسىلەرنى  ىزى  سااىلىتبكى مەيخانىوا ئاكىىبۋ لېى ي
 .كەچلىكىڭ خەيىبلىك لوۇكۇن  ئەتە ئەتىگەن سېىى ئزىئ  ئويوىتىۇەن-

 . ىتى لاۇ خۇشال لوۇۇپ -    -سى  اەلىنەتەن مېىىڭ لو وۇربنىم-

نېۇىشۇنا ياشۇىىىۋ لاۇوۇان ئۇا  ملەر      - ىتى لۇو اي   -مېىىڭ لو وۇربنىم ياش 
 .  -شۇنەە سەاەر تۇربتۇ؟ ئزمىىبىى ئۇىارتىد ئۈچۈن

  ئۇۇخالپ لاۇكۇۇا  لاۇىالرنىۇۇڭ ئۇينۇ ۇا ئۇۇامىاللىنىىى ئۇنىكۇى ما ۇۇا نۇامەۇۇ   مەن   -

 .نلىنىىى لىلىۇەنئاسان ئويوىىاۇۇايتبوا
 التۇۇى كەۇگەنۇۇت  مەن لېىبۇۇۋ سۇۇېىى ئويواتكۇۇامال   . مەن ئۇۇۇخالپ لاۇۇۇۇايۇەن -

 .لوۇىتبوۇ

مەن ئۇنىۇۇڭ كېلىۇۇۋ مېىۇۇى ئويوىتىشۇۇىىى خاۇىۇۇۇايۇەن  ئۇنۇۇتالتا ئۇۇۇ مەنۇۇتبن  -
 .ئۈستۈن تۇر انت ب لوۇۇپ لاۇىتبكەن

 .ئۇنىكى ما ا مەۇۇملۇق-

 .تان ئۇخالى  لو ائول-
ئۇۇر چىىاق يالۇايال  ى اۇنوان ئىتى  لاۇ كەتكەنۇتبن كېۇيىن لۇو اي شۇىۇىى     

سېلىۋ  سىالشتۇرۇپ تۇۇرۇپ كاربۋاتنۇا چىنتۇى    شۇىۇىى لۇاتالپ ياسۇتۇق لىلىۇۋ          

اېلنۇۇى بې بتىۇۇى شۇۇىۇىىڭ ئاربكۇۇۇىوا لىكۇۇتۇر ى  ئانۇۇتبن اەرلىۇۇيەە ئە بياۇوۇۇۇا       
ىۇۋ كەتۇكەن كۇرنبىلىۇب كاربۋاتنۇا سۇېلىىوان كونۇا بې بۇ،        يزبىىىۋ  ئەلجىوى چىن

 .ئۈستىگە ئزىبىى تاشالپ ياتتى

لۇو اي  ئۇۇۇىۇن ئۇزتۇەي ئۇينۇ ۇۇا كەتتۇى    چۈشۇۇىت  لۇاۇلىب    بىبۇۇت  لار ۇۇان      
ئايىبنىىى  ئۇىۇنتبن ئۇىۇنوا سوىۇۇوان ئاكېۇاق  ىزىۇ  سۇااىلىىى  كۇزككە تالاشۇنان      
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چۈشۇىت  ئۇۇ يەنە اەر ئاخشۇىۇى  ىزىۇ  لويىۇتا يېتىۇۋ        . لېوىى ر ى تا الرنى كزر ى

لۇيالنۇا ئزتۈشۇۈپ   -بۈركىىبگەن  ىزى   وۇنۇنىىى ئا لىتى   وۇنۇۇن ئىەىۇت  ئۇيۇاق   
كاراخوتالرنىڭ ئاستى تەربېىۇتبكى لۇارا مايىىۇڭ    . يۈربەن يەرۇىك لېيىنالرنى كزر ى

انىۇۇڭ اىۇۇتى  يەر لېوىۇۇىۇپ چىنىۋاتنۇۇان سۇۇەاەر شۇۇامىلى ئېلىۇۇۋ كەۇۇۇگەن يا روك    

 .اىتبىى كۇربتى
ئەۇۋ تتە  ئۇ يەر لېوىىۇپ چىننان شامال لۇرنىوۇا ئۇرۇۇۇۇش لىلەنۇال ئويوىىىۇۋ      

لىۇۇىاق لۈبۇۇۈن . كېەەكلىىبىۇۇى كىيىۇۇۋ لوۇۇۇۇكال لۇۇاۇىىى ئويوىتىشۇۇنا ما ۇۇاتتى -كىۇيىم  

شۇۇامال لەب لۇۇۇرۇن كەۇگەچۇۇكە  ئۇۇۇ چۇۇاۇ ئۇينۇۇۇلتۇۇا ئۇۇويوىىىد  التىىىۇۇڭ تېخۇۇى     
   چۈشۇۇىت   ىزى  بكۇۇى    لىلىۇۇۋ  چۈشۇۇىىى  ا امالشۇۇتۇربۋ ر ى   كەۇۇىگەنلىكىىۇۇى

  كانۇۇۇارى تۇۇۇالىم ان ئاراۇالرنىۇۇۇڭ ئاكېۇۇۇاق چولنىكۇۇۇىىىچوخەىيىۇۇۇۋ چىنىۇۇۇۋ تۇر ۇۇۇ

ۇۇېكىن ئۇۇ   . ئاراۇلىىبتبكى اەر لىى كۇورتىى    ۇە ىۇگەر تاشۇاليتبوان سۇايىى كۇزر ى     
ېلىۇۇب ل. لى ۇرنۇۇى كزرمىۇۇتى-  خوتۇۇۇن  لۇرۇننىۇۇت ب شۇۇامال  وۇنۇۇۇنلىىبىى چۈشۇۇىت

لىۇلەن ئېلىشۇىد  كۇۈ  سىىىشىشۇالرنى كزرمىۇتى  خوتۇنىىىۇۇۇ كزرمىۇۇتى  كەلەم       

ئۇۇۇ شۇۇىىۇر لۇۇارا وۇۇۇق   . لەىى يەرۇەر     ىزىۇۇ  سۇۇااىلىتبكى شۇۇىىۇرنىال كۇۇزر ى  
لۇۇۇو اي ئۇۇۇۇۇرنى اېلنۇۇۇى لۇۇۇاۇىىى ياخشۇۇۇى    . ئىەىۇۇۇت  ئاسۇۇۇالنالر  ب ئويىىشۇۇۇاتتى  

ېلنۇى لۇاۇىىى كۇۇزرمىگەن   ا  كزربەنۇت كال ياخشۇى كۇزر تتى  ئۇۇ ئەى ۇۇۇتبن چۈشۇىت      

لۇۇو اي لىۇۇى بىال ئويوىىىۇۇۋ  ئوچۇۇۇق تۇر ۇۇان ئىشۇۇكىىڭ سۇۇىىتىتبن ئۇۇايىى    . ئىۇۇتى
    كەكىكۇىتبن چىنىۇۋ  لۇاۇىىى    -كزر ى    ياستۇق لىلوان شىۇىى ئېلىۇۋ كىيۇتى  

ئۇ سۇەاەرنىڭ سۇۇو ۇلىتبن  . ئۇويوىتىد ئۈچۇۈن چۇوى يۇول لىۇۇلەن يۇۈرئپ كەتتۇى      

بگەنۇۇۇۇۇۇت  لە  نىىۇۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇاىراق  ئەنۇۇۇۇۇۇتبكىۋ تىتى يتتۇۇۇۇۇۇى  شۇۇۇۇۇۇۇنتالال  تىتىى 
ئىككىيتبوانلىنىىىۇۇ لىلەتتى  ئۇنىڭ ئۈستىگە  لىى  مال كېيىۇىال لېيىنىۇى اەيۇت پ    

 . ىزى  ا چۈشۈشى كېى ب ئىتى

لاۇ ياتنان ئزيىىڭ ئىشىكى تالاۇۇىواچنۇا  لۇو اي ئىشۇكىى ئىتتىىبۇۋ ئۇا  ايالپ      
كار اتتۇا ئۇخال اتۇاتتى       سكەپ ئزيگە كىى ى  لۇاۇ تاشۇنىىبنى ئزيۇتبكى لېىىبىۇ،    

لو اي  تاۇ بن كىىبەن ئايىىڭ سۇ  نۇربۇتا لۇاۇىىى ئېىىۇب كۇزر ى    ئۇنىۇڭ لىۇى       

لۇۇاۇ  ئويوىىىۇۇۋ لو ايوۇۇا لاربۇۇتى  لۇۇو اي لېشۇۇىىى   . كۇۇۇتىىى يېىىككىۇۇىە ۇىزشۇۇىتتى 
لۇۇاۇ كار اتىىۇۇڭ لېشۇۇىتبكى ئورۇنۇۇتۇلتىن شۇۇىۇىى ئېلىۇۇۋ       . ۇىزشۇۇىتىۋ لويۇۇتى 

 .كار اتتا ئوۇتۇرۇپ كىيتى

. لۇو اي سۇىىتنا ما ۇتى  لۇاۇىۇۇ ئۈبۇتبگەن كېتۇى ئۇنىزوۇا ئەبىشۇىۋ ما ۇتى         
 :لو اي كېتىۋىتىۋ لاۇىىىڭ  وۇىكىوا بىى  سېلىۋ تۇرۇپ 
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 . ىتى-راستتىىال خىجىا لوۇۇ اتىۇەن -

ئېوۇۇل لۇاۇ  ىۇگەن مۇشۇۇنتاق لوۇۇشۇى       - ىتى لاۇ ئەسەللىىىۋ  -نېۇىشنا؟-
 .تە-كېى ب

ئۇۇر لىىۇىكتە لو ايىىڭ كەكىكۇىگە لۇاراپ ما ۇتى  ئەتۇىاپ لاكنۇارا وۇ ئىۇتى        

 .لەىى كىشلەر   ياۇىزاياق كېتى ماچتىلىىبىى تۈرئپ كېتىشىۋ لاراتتى
تۇوپ يۇزبەپ لويۇۇوۇان لارمۇاق     -ئۇۇۇر كەكىۇگە كەۇگەنۇتبن كېۇيىن  لۇاۇ تۇوپ      

لۇو اي  . سۇانەىيتبوان ئۇارا    لارمۇالالرنى ئاۇۇتى    تانىكىىى سېۋ تكە ساۇتى  لېلىۇب  

 .لوۇكا ماچتىوا يزبەۇگەن يەۇكەنىى مۈربكىگە ئاۇتى
 .  پ سوربتى لاۇ -لەاۋ  ئىەكۈ ى  لارمۇ؟-

كېى كلەرنى لېيىننۇا ئۇاكىىبۋىتەيلى  ئانۇتبن ئۇاىراق ئىەكۇەكۇۇ      -ئا  ال نەرسە-

 .مەيلى
نلىۇۇك لۇۇاىار ا سۇۇۈم كونكېى اسۇۇىىىڭ لۇتىكۇۇىتا لەاۇۇۋ     ئىككىۇۇيلەن  ئەتىگە

 .ئىەىشتى

ئۇۇۇ يۇۇول لۇۇۇويى   .   پ سۇۇۇوربتى لۇۇاۇ  -لۇۇو ا  ئولۇۇتان ئۇخلىياۇىۇۇتبزى مۇ ؟   -
ئۇينۇسۇۇىىى لۇۇاچۇرۇش لىۇۇلەن اەكىلىشۇۇىۋ  ئەمۇۇتى خېلۇۇى سەبەكلىشۇۇىۋ لاۇوۇۇان  

 .ئىتى

 .م كامىا تۇربتۇ  لاۇ  مانىوربن  لۈبۈن خېلى ئىشەنەىئولتان ئۇخلىتبم-
مەنۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇنتاق ئۇۇۇويال اتىۇەن  مەن اۇۇۇاىبى لېىبۇۇۇۋ سۇۇۇى نىڭ سۇۇۇارتىن       -

لى نىۇڭ اېلننۇى لېيىنتىكۇى    . لېلىنىزى نى ئېلىۋ كېلەي  لېلىب يەملىىبۇۇ شۇ يەر  

نەرسۇۇىلەرنى ئۇۇۇ ئۇۇزىى ئېلىۇۇۋ كەۇكۇۇۇن  ئۇۇۇ ئزۇكۇۇىۇۇ چۇۇاتىوىم يۇۇوق  كىۇۇم ئۇنىۇۇڭ   
 .نەرسىلىىبىى ئەكېلىشىۋ لېىبتبكەن

مەن  لەش يېشۇۇىزتبال سۇۇا ا  - ىۇۇتى لۇۇو اي   -لىۇۇ  ئۇنىزوۇۇا ئوخشۇۇىۇايۇى    -

 .كېى كلەرنى كزتەربۈى تتىم-نەرسە
اۇاىبىۇ لايتىۇۋ كۇېلىۇەن  لەاۇۋ  بن      - ىۇتى لۇاۇ    -ئۇ ما ا چۈشىىىشلىك -

 .يەنە لىى ئىكتاكان ئىەەمكى ؟ لى نىڭ لۇ يەر   ئېلىشىۇى  لار

يۇا  ااۇۇتا مارسۇان تاشۇۇالرنىڭ ئۈسۇتىگە   سكۇەپ  لېلىۇب يەملىۇۇىى       ئۇۇ  ياۇىزا 
 .لويۇۇوان تو لىتىد ئزيى تەر ككە يۈرئپ كەتتى

لۇۇ ئۇنىۇڭ لىۇى كۈنلۇۈب ئۇوىۇلى لوۇۇۇپ        . لو اي  لەاۋ نى ئاۇتبىبۇاي ئىەتۇى 

ئۇۇ سۇەكەربە چىننانۇتا  ئەى ۇۇتبن يەيۇتبوان      . لاۇتۇرماي ئىەىۋىتىشى كېى ب ئىۇتى 
ېى ب ئېلۋاۇۇايتتى  ئەمۇا لېيىنىىڭ لاش تەربۇېىگە لىۇى لوتۇۇكۇا سۇۇ لۇيۇۇپ      ك-نەرسە
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لوياتتى  لۇۇ سۇۇ  ئۇنىۇڭ كۇۈن لۇويى اۇاسىتى چۈشۇىتبوان لىۇى بن لىۇى نەرسىكۇى           

 .ئىتى
لاۇ اايال لوۇۇاي بې بتكە ئوراۇوان سارتىن لېلىنۇى لىۇلەن ئىككۇى  انە لېلىۇب     

ەن شېوىللىب چىوىۇى يۇول لىۇلەن لېيىنىىۇڭ     يېۇىىى ئېلىۋ لايتىۋ كەۇتى  ئىككىيل

لۇۇو اي  لېيىنىۇۇى ئاسۇۇتا  . يېىىوۇۇا لېىبۇۇۋ  لېيىنىۇۇى لۇۇا الپ لويوۇۇان تۇۇانىىى يەشۇۇتى   
 .اەيت پ  ىزى  ا چۈشتى

 .سى بە ئامەم تىلەيۇەن  لو ا-

    - ىۇۇتى لۇۇو اي    ئېگىلىۇۇۋ كۇۇاۇلىى ئۇۇۇر ى  -سۇۇا ىۇۇ ئۇۇامەم كەۇۇۇگەي  -
ن چىنىۋ كەتتى  لاشۇتا  ىزىۇ  سۇااىللىىبتبىۇۇ لەىى لېۇيىنالر سۇۇ ا      لارا وۇ كورتتى

شۇۇۇ تاكتۇۇا ئۇۇاي تۇۇا  ئارلىكۇۇىوا چۇۇزككەن ئىۇۇتى  لۇۇو اي بەرچە لاشۇۇنا       . چۈشۇۇتى

  ۇۇۇېكىن كاۇلىىۇۇڭ سۇۇۇ ا چوۇتۇ لىوۇۇان ئۇۇا اىبىى ئۇۇا الپ   رنۇۇى كزر ۇۇىكۇۇىۇۇلېيىنال
 .تۇراتتى

. لىىېۇىلەرنى  ىگىىۇى ئا النۇتى  نە بىتۇ لېيىب اەيت  اتنان لىى كىشىىىڭ ئۇاۇ 

لۇېلىنەىالر  . شۇ تاكتا كاۇلىىڭ ئا اىبىى اېكالنا ئاۇۇىوانۇتا  ئەتۇىاپ سىۇجىۇ، ئىۇتى    
تەر كۇۇكە تارلىلىۇۇۋ  اەر كىۇۇم ئۇۇزى كۇۇز لىگە   -كۇۇورتتىن چىننانۇۇتبن كېۇۇيىن  تەر پ 

كۇۇۈككەن مەنۇۇ بلگە لۇۇاراپ ئۇۇۈىمەكتە ئىۇۇتى  لۇۇو اي  تۈىۇە لىكىىۇۇڭ اا اسۇۇىىى       

پ   ىزى نىڭ سۇۈل ى مەىبىلىۇتبكى سۇاپ اا اسۇى ئىەىۇگە كىىبۇۋ       ئارلىكىوا تاشال
ئۇۇۇ  لېيىنىۇۇى اەيۇت پ مەۇۇۇۇ  سايوۇۇا لار انۇتا  لوۇتۇۇۇلتىكى يۇۇا ا ئۇۇوتالر بن    . كەتتۇى 

" چۇۇۇوى لۇۇۇۇ ۇق"لۇۇۇېلىنەىالر  ئۇۇۇۇ سۇۇۇايىى . چالىىوۇۇۇان يوسۇۇۇاور نۇۇۇۇربىى كۇۇۇزر ى

  يۇۇۇاتخو  811 ىيىشۇۇۇەتتى  چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ يەر   تۇيۇلكۇۇۇى  تكۇۇۇۋ نلەپ كەتۇۇۇكەن      
 ىزى  ئېنىۇىىىۇڭ   ىزىۇ  تەكتىۇتبكى تىۇك     .  نۇرۇۇلتىكى لىى بىى اپ لار ئىتىچو

خىۇا لۇېلىنالر   -لىيا ا ئۇرۇۇۇشى لىلەن  لۇ يەر   لىى لايىا  ااسۇىا لوۇواچنۇا  خىلۇۇۇ   

تېگىگە يەتكىلى لوۇۇايتبوان لۇۇ لايىاموۇا لىكۇنۇ  كالۇا      . ئۇ يەربە توكلىىىۋ لاۇتتى
تۇوپ سۇىيا لېلىنالرمۇۇ كېلىۇۋ     -تتى  لەىبۇت  تېخۇى تۇوپ   تىىنا لاتارۇىنالر توكلىشۇىۋاۇ 

 .لاۇتتى

لۇو اي  تۇاى سۇۇۈىئۇىۋاتنانلىنىىى اۇېد لىلۇتى  ئۇۇۇ كۇاۇق ئۇرۇ ىتىۇۋ  ئۇچۇۇار       
ئۇۇۇ  لۇشۇۇالر ا ئىۇۇچ ئا ىبتۇۇاتتى   . لېلىنالرنىۇۇڭ ئۇنىۇۇڭ  ىزى  بكۇۇى ئۇۇۈۇېىتى ئىۇۇتى 

. ر ۇۇا ئىۇۇچ ئا ىبتۇۇاتتى لوۇۇكۇۇۇۇ  شۇۇاماۇوا تەى كېلەۇۇەيۇۇتبوان لۇۇارا ر  لىۇۇك چايكىال  

ئەلەم اەر تەر كۇۇۇۇكە -ئەلەم ئۇچكۇۇۇۇىۇۇ  ئەلىۇۇۇۇتبا-چۇۇۇۇۈنكى  ئۇۇۇۇۇۇر ئەلىۇۇۇۇتبا
 .سەككاۇكىۇۇ  يەنىال ئۇۇرنىڭ كزكەىلىكى ىا بال اېەىەرسىگە ئىگە لوۇۇۇايتتى
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كۇۇۈنى لى  بىۇۇۇۇ خۇۇاراككەن  لارچۇ ۇۇا  لۈركۇۇۈتكە   -لۇشۇۇالرنىڭ اۇۇال : لۇۇو اي 

 ىزىۇۇ  . ب لۇشۇۇالرنىزال كۇۈنى يامۇۇان ئەمەسۇكەن  ئوخشۇاش لۇشۇۇالر    لەىى كۈچلۇۈ  
نېۇىشكە لەىبت  لۇنتاق ر اىۇكى  لوۇۇپ كېتىتبوانۇتۇ؟ چايكىوۇا ئوخشۇاش لۇشۇالر     

نېۇىشۇۇنا ئۇنۇۇتاق ئۇۇاسى   ئۇۇا ار  تۇ ۇۇۇۇۇپ لاۇوۇۇان لۇۇوۇوىيتتى؟  ىزىۇۇ  مې ىببۇۇان         

ىبۇت   لە. لىىاق   ئۇ لەىبت  ئاشۇنتاق ر اىۇكى  لوۇۇۇپ كېتىۇتبكەن  . ئىىتايىن بۈى ل
تۇيۇلكۇى  تەاۇتب، سۇاۇىتبكەن   ىزىۇ  ا كەر اى لىلىۇۋ يۇۈربەن ئاشۇۇ لۇشۇالر لىۇى          

ئۇۇۇر نېۇىشۇنىۇۇ   . تامەە سۇ ا تەشىا لوۇۇپ  مۇ لۇۇق    ئېەىىىشۇلىب سۇايىايتبكەن   

 ىزى  سۈيىگە تەى كېلەۇۇەيتبوان مۇشۇۇنتاق ئۇاسى  تزربلىۇۋ لاۇوۇان لۇوۇوىيىتتى؟      
 .  پ ئويلىتى

لۇۇ ئاتۇاۇوۇ  كىشۇلەرنىڭ  ىزى  ۇا     .  ىزى نۇى ۇمۇار   پ ئاتۇايتتى    ئۇۇ  ئەى ۇۇتبن  

 ىزى نۇۇى ياخشۇۇى كزربۇۇتبوان   . لوۇوۇۇان مۇۇۇاەلبىتىىى ئىېا بلەشۇۇتە لۇۇوۇلىىىالتتى   
كىشلەرمۇ لەىبت   ىزى  ا لاربتا نۇاراىبلىب سۇزىۇىىبىى ئېيتۇاتتى  لىۇىاق ئۇۇۇر نۇېۇىال       

يۇاش لۇېلىنەىالر    ئەمۇۇا لەىى  . ىۇىكۇن   ىزى نى اامان ئايال سىىىكنا ئوخشىتاتتى

  لارمۇاق ئار امەىكۇىىى تىۇى پ تۇربۇتبوان ۇەيلىگۇۈ  لىلوۇانلىنىىى       ۇەيلىۇە لەۇگىىۇى 
اەمت  ۇەاە ىىڭ لېوىىبىى نااايىتى كزپ كۇۇوا سۇېتىد اېكۇالىوا موتۇرۇۇۇق كۇېۇە     

. سېتىۋاۇوانلىنى ئۈچۈن  ئۇۇۇر   ىزى نۇى ربنۇالەتەى  اەتتۇا ر لىۇۋ   پ لاربشۇاتتى      

  لۇو اي لوۇكۇا   ىزى نۇى اامۇان ئەركىلەكۇۇۇ لويىۇتبوان  سىت بيلىشۇىېۇۇ        ااۇبۇكى
 ىزىۇۇ  لوكۇۇاۇلىب لىلكۇۇا يۇۇاكى ئە  پ كەتكۇۇە   . كېتىۇتبوان لىۇۇى ئايۇۇال   پ لۇۇارايتتى 

 .ئزىبىى تۇتاۇۇىوانلىنتىن شۇنتاق لىلۋاتىتۇ    پ ئوياليتتى

ئەتتە سۇاۇۇاق    ئۇۇ لېيىنىۇى ئۇۇنەە لەب كۈچىۇەسۇتىن لىۇى خىۇا سۇۈر       شۇ تاكتۇا 
سۇانتا لايىۇۇا  ااسۇۇىا لۇوۇوىىىىى اېكۇۇالنا ئاۇۇىوانۇۇتا    -ئانۇۇتا. اەيۇت پ كېلىۋاتۇۇاتتى 

توۇ يار  ملىشىشۇىى ئۈمىۇت   -ئۇ   ىزى  بن ئزىبگە ئاى. تىىچ ئىتى- ىزى  يۈىى تىۋ

سۈل ى مەىبىلىت   لو اي يېتىۋ لېىبشۇىى مۇزۇەەرۇىگەن سايىۇتبن خۇېلىال     . لىالتتى
بىۇۇى اپ ئۈسۇۇتىت  لىۇۇى اەكۇۇتە اەكىلىشۇۇۋ     : ئۇۇۇ. ىلۇۇتىئزتۇۇۈپ كەتكەنلىكىىۇۇى ل 

اېەۇۇۇۇىىۇىگە ئېىشۇۇۇۇەۇۇىتبم  لۈبۇۇۇۇۈن كۇۇۇۇېالمىد    تو گۇۇۇۇۇل لېلىنلىىبىىۇۇۇۇڭ      

لەيەر  ۇىگيىىى سەىمەن تاكىۇەن  لىى ر تال چوى لېلىب ئۇۇر ۇا ئەبىشۇىۋ يۇۈربەن    
 .لوۇكا  ئەسەپ ئەمە    پ ئويلىتى

. يەملىىبىۇى لېلىنالر ۇا تاشۇلىتى    تاى تېخى يورۇماسۇتىىال  ئۇۇ ئېلىۇۋ كەۇۇگەن    

يۇۇاتخو    88يۇۇاتخو  چو نۇرۇۇلتۇۇا  ئىككىىجۇۇى يەمىۇۇى     81يەنۇۇى لىىبىەۇۇى يەمىۇۇى   
يۇۇۇاتخو    038يۇۇۇاتخو      011چو نۇرۇۇلتۇۇۇا  ئۇۇۇۈچىىەى    تۇۇۇزتىىەى يەملەرنۇۇۇى    
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چزنۇرۇۇلتا لېلىنالر ا تاشۇالپ لېىبۇۋ  لېيىنىىۇى سۇۇنىڭ مەيلىۇگە لويۇۇپ اەيۇت پ        

لېشۇىىى ئاسۇتىوا لىلىۇۋ ئېكۇىۋ لويوۇان كىەىۇك لېلىۇب        -ېۇۇى لېلىب ي. كېتىۋاتاتتى
لوۇۇپ  اەر لىى كىەىك لېلىنىىۇڭ لورسۇىنىوا لارمالىىۇڭ سۇېېى مەاۇكە  تېزىلوۇان       

لارمالىىڭ مۇۇنەب لىكۇىۇلىىى  ئىلۇىگۇى    ئۇۇچىىى يېزۇى سۇارتىن لېلىوۇى        . ئىتى

تۇال سۇارتىن    اەر لىۇى . اەر لىى تال سۇارتىن لېلىنۇى لۇاكالپ تۇۇراتتى    . لاكالپ تۇراتتى
شۇ ا چۇوى لۇېلنالر لارمالىىۇڭ لەيىۇىبگە     . لېلىنى لارمالنا كە  لىلەن ئىلىىوان ئىتى

 .تەبۇىكۇن  لىى خىا ۇەىى م اېد لىلۇاي تۇراۇۇايتتى

لو اي  لاۇ لەربەن ئىككۇى تۇال يېزۇى تو گۇۇل لېلىنىىۇى  ئەى چزنۇۇر يەربە       
. شۇۇىتىۋ ئېكۇۇىۋ لويوۇۇان ئىۇۇتى سۇۇاۇىتبوان لارمۇۇاق تانىكۇۇىوا خۇۇۇ  ى ۇېىتىوۇۇا ئوخ 

لاشنا لارماق تانىلىىبوا لوۇكا  چوى سالىىكو  لېلىنى لىۇلەن كىەىۇك موكۇا لېلىنۇى     

لۇۇۇ ئىككۇۇى تۇۇال لېلىۇب يېۇۇۇى ياخشۇۇى سۇۇاللنىىۋاتنانلىنى  ئۇنىۇۇڭ   . ئېكۇلوان ئىۇۇتى 
  ىۇك كۇۇراق لوشۇۇپ تۇر ۇانلىنى ئۈچۇۈن     ئۈستىگە يېزى سارتىن لېلنى ئۇۇر ۇا مەىبل 

يوشۇۇرۇن يېشۇىا لا بىبوۇا لا النوۇان اەر     . ئزىبگە سەۇۋ لىالۇيتۇى چوى لېلىنالرنى 

لىى لارماق تانىكى  يو انىاق لېىبىتاشەىلىك توملۇلتا لوۇۇۇپ  چۇوى لۇېلىنالر لېلىۇب     
اەر لىۇى  . يېۇىىى تارتكا ياكى ئۇنىزوا تېگىۋ كەتكە  لۇا را سۇۇ ا چزكۇۈپ كېتەتتۇى    

نۇز بتى كەۇگەنۇت  ئۇۇنى    . ىۇتى يۇاتخوۇۇملۇلتىن ئىككۇى يۇزبە  ئ    81لارماق تانىكى 

 .ياتخو  ئۇىۇنلۇلنىەە سزر پ لاراۇيتتى 211يەنە لاشنا لىى ر تال لېلىب 
لو اي لېيىنىىڭ يېىىتبكى ئۈ  تال لا بىبىىڭ سۇۇ ا چزكۇۈپ كېتىۋاتنانلىنىوۇا    

سەككۇۇېلىۋ تۇۇۇر ى    لېيىنىىۇۇى ئۇۇا ايالپ اەيۇۇت پ لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى مۇ اكىۇۇب        

ئەتىاپ توۇۇۇق يۇورۇ ى  كۈنۇۇۇ    . ۇىارتنانتبن كېيىن تىكلەشتۈر ىچو نۇرۇۇلنىەە ئ
 .چىناي   پ لاۇتى

لى  ۇۇۇ  لۇيۇۇاش  ىزىۇۇ  ئۈسۇۇتىتبن كزتىىبلۇۇتى  لاشۇۇنا لېۇۇيىنالر سۇۇۇ ا خېلۇۇى   

ئۇۇىۇن ئۇۇزتۇەي  . چۇزككەن ااۇۇتا ئارلىكۇۇىوا لۇرۇۇۇۇپ  لىى النۇا لۇۇاراپ كېتىۋاتۇاتتى     
  چالىاشۇۇۇنا لاشۇۇۇلىتى    يۇۇۇۇلىىى   لۇۇۇارا نۇرۇىىىۇۇۇۋ  سۇۇۇۇ يۈىبۇۇۇت  -لۇيۇۇۇاش  لۇۇۇارا 

لۇو اي  كۇزىبىى  ىزىۇ  بن ئۇۈىئپ  لۇارا وۇ      . ئزرۇىگەنكېىى شۇنەە لى بىبۋ لار ى

ئۇۇۇ  . سۇۇۇ ئىەىۇۇت  لار انكۇۇېىى تىكلىشۇۇىۋ كېتىۋاتنۇۇان لارمۇۇاق تانكۇۇىوا سەككۇۇاۇتى  
لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى لاشۇۇنا اەر لانۇۇتاق لېلىنەىالر بىۇۇۇۇ لەكۇۇى ب تىكلەشۇۇتۈر  تكەن    

ۇنىۇڭ نەىبىبۇت   سۇۇنىڭ اەر لىۇى لاتلىۇىۇتا لىۇى بن لېلىۇب يېۇۇى         چۈنكى ئ. ئىتى

لوۇوانتا  لېلىنالر   ل ئۇ مزۇەەرۇىگەن سايوا ئۈىئپ كەۇۇگەن اامۇان  يەمىۇى يۇېۇەي     
لاشنىالر لارمۇاق تانىكۇىىىتىزى  ئېنىۇىىىۇڭ مەيلىۇگە لويۇۇ  تكەنلىكتىن       . لاۇۇايتتى
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كەۇەيتتى  لىۇىاق ئۇۇۇر لارمۇاق    يۇاتخو  چو نۇرۇۇلتۇا چۇز    01لارماق تۇانىلىىى كەلەم  

 .ياتخو  چو نۇرۇۇلنا چزكتى   پ اېكاللىشاتتى011تانىلىىبىى 
مەن لارمۇۇاق تانىكۇىىى يۇۇۈى   تولكۇۇەن كىىسۇەن، ئىشۇۇەنەىلىك سايوۇۇا    : لۇو اي 

لىىاق يەنىال ما ا ئامەم كەۇۇەيۋاتىتۇ  كىۇم لىلىۇتۇ  لۈبۇۈن لەۇكىۇم ئۇامەم      . ساۇتبم

ۇۇېكىن  . ن لاراپ لالۇاي  ئۇامەم كېلىۇۋ لاۇكۇا ئەسەپ ئەمە     كېلەر؟ لۈبۈن لىى كۈ
ئۇامەم كەۇگەنۇت    . كۈتكى  ئورۇنالشتۇرۇپ لويۇتۇ  -لانتالال لوۇۇىكۇن اەمۇىىى كە 

 .      پ ئويلىتى-تەييارۇىب لوۇۇش كېى ب

يەنە ئىككۇۇى سۇۇائەم ئۇۇزتتى  لۇيۇۇاش تېخىۇۇۇۇ ئزرۇىۇۇتى  ئۇۇۇ  كۇۇۈن چىنىۇۇد     
شۇۇ تاكتۇۇا ئۇۇۇ  ىزىۇۇ  يۇۇۈىبگە  . ئا  اۇنىۇۇت ب چالىىۇىۇۇتىتەر كۇكە لاربۋبۇۇتى  كۇۇزىى  

سەككېلىۋ  ئۈچال لېيىنىى كزر ۇىۇتى  لۇۇ لېيىنالرمۇۇ سۇۇ ا خېلۇى چۇزككەن ااۇۇتا        

 .لىى النا يېنىىلىشاي   پ لاۇوان ئىتى
. يېزى كزتىىبلگەن لۇياش نۇۇرى  ئۇزمىئ  لۇويى كۇزىئمىى چالىىتىۇۋ كەۇۇتى      

كەچنۇۇۇرۇن كۇۇۈنگە تىكىلىۇۇۋ لاربۋاۇكۇۇا   . ۇكتۇۇۇسۇۇاق تۇر-شۇۇۇنتالتىۇۇ كۇۇزىئ  سۇۇاپ

كۇۇۈن نۇۇۇرى كەچۇۇتە تۇۇاىا سانلىىىۇۇۋ كېتىۇۇتبكەن  لىۇۇىاق       . كۇۇزىئ  تورۇشۇۇۇايتۇ 
 .ئەتىگەنت  ئا  مىى ئاىالاليتبكەن    پ ئويلىتى ئۇ

شۇ ئەسىا ا  ئۇۇىۇن لۇارا لۇانتىىى كاۇللىتىۇۋ ئاسۇۇانتا ئايلىىىۇۋ يۇۈربەن لىۇى         

 .    يۇلىىى ئزرۇەپ  ئەبىشىشكە لاشلىتى سا      تز  نگە كەسلەپ 
 - ىۇتى لۇۇو اي ئۈنلۇۈب ئۇۇا اى ا    -ئۇۇ لىۇۇى نەرسۇىىى كۇۇزرئپ لاۇۇتى لوۇوۇۇاي    »

 «.  -شۇنى تۇتۇشىىڭ لەستىگە چۈشۈكتۇ

ئانۇتبن  . ئۇ لېيىنىى سا ئايلىىىۋ يۈربەن تەر ككە لاراپ ئاستا اەيۇت پ لۇار ى  
ا توۇوۇۇاپ يۇۈرئپ  تۇۇاىا تىۇۇك اۇۇاۇەتكە كەۇتۇۇۈر ى      لۇيالنۇۇ-لارمۇاق تانىكۇۇىىى ئۇيۇۇاق 

شۇۇ  . لۇنۇتاق لېلىنىۇى ئەكۇلەپ تۇۇتنىلى لۇوۇتتى     . ئېزىشىۋ سۇ يۈىبگە يېنىىالشۇتى 

 .تاكتا ئۇنىڭ اەربكىتى اەر لاچانتبنىتبىۇۇ تې ۇىشىۋ كەتكەن ئىتى
سۇا لار انكۇۇېىى يۇۇلىىى ئۇۇزرۇەپ  سۇاما ا ئايلىىىۇۇۋ يۇۈر تتى  لىۇۇىاق لۇۇانىتىىى      

مىتبىۇىتىېۇۇ لويۇۇايتتى  شۇۇ ئەسۇىا ا  ئۇۇ توسۇاتتىن كەسۇكە شۇۇ وۇ ى    ئۇنىۇڭ         

لىلەن تە ال  لىى  انە ئۇچار لېلىنۇۇ سۇۇ بن ئېتىلىۇۋ چىنىۇۋ  سۇۇ يۇۈىبىى لۇويالپ       
 .ئولتەب ئۇچۇپ كەتتى

 .  پ  ارلىىبۋ تتى لو اي-«!ۇ  لېلىنى  اەي يۇنۇ  لېلىنىكەنيۇن»

ويۇپ  لېيىنىىڭ لاش تەربېىتبن لىى تال تۇو  سۇىم    ئوتتۇرااۇال    ئۇ  كاۇلىى ل
-لارماق ئورنىتىلوان تانىىى ئېلىۇۋ  لىۇى تۇال سۇارتىن لېلىنىىۇى لارمالنۇا ئزتكۇۈى ى       



 www.kitaphumar.com  كىتاپخۇمار بىلوگى                                                            

19 

 

    لارمالىى لېيىنىىڭ يېىىتبن سۇ ا تاشۇالپ  يەنە لىۇى ئۇۇچىىى لېيىنىىۇڭ لۇۇيىۇق      

ئانۇۇتبن يەنە لىۇۇى تۇۇال  .تەربېىۇۇتبكى لۇرمۇۇا مىخلىۇۇب چەمبىۇۇى ككە چىگىۇۇۋ لويۇۇتى 
لارمالنۇا يە  ئزيكۇۈىئپ  ئۇۇنى لېيىنىىۇڭ لۇۇاش تەربېىۇتبكى كىى ۇان سايوۇا يۇۇزبەپ        

لۇۇارا يىىتنۇۇۇ    ئارلىۇۇتبن لېيىنىىۇۇى اەيۇۇتبگە    اېلنۇۇى ئۇۇۇىۇن لانۇۇاتلىب . لويۇۇتى

 .لۇيالنا ئۇچۇپ يۈربىىىگگ سەككېلىشنا لاشلىتى-لۇشىىڭ سۇ يۈىبت  ئۇياق 
بىلەن سۇۇا ا تىكىلىۇۇۋ تۇر انۇۇتا  سۇۇا يەنە ئۇشۇۇتۇمتۇم    ئۇۇۇ  كۈتۇۇۈن ىى ىۇۇى لۇۇ  

لىۇىاق ئۇنىۇڭ   اشۇىلەرچە    . تز  نلەپ  ئۇچار لېلىنىىڭ ئارلىكىتبن لو الپ كەتتى

. ئېتىلىۋ لېىبۋ ئۇچۇار لېلىنىىۇڭ لانتىوۇا ئېكىلىشۇى  لۇۇرۇق ئۇا اربەىلىنال لوۇۇتى       
زىۇۇ  لۇۇو اي چۇۇوى يۇنۇۇۇ  لېلىنلىۇۇىى لاچنۇۇان لېلىنالرنۇۇى لو لىوۇۇان چا ۇۇتا   ى      

يۇنۇۇ  لېلىنلىۇىى ئۇچنانۇت ب لېەىۇۋ     . سۈيىىىڭ يېىىك چايناۇوۇانلىنىىى لىلەتتۇى  

كېتىۋاتنۇان لېلىنالرنىۇۇڭ ئاسۇتى تەربۇۇېىگە كىىبۋىلىۇۋ  سۇۇۇنى چاۇوىتىۇۋ  لۇۇېلىنالر     
 .تز  نلەي  ىگەنت  شارتتىت  سۇ ئاستىوا يوشۇرۇنۇپ تۇراتتى

ئۇۇۇر   -پ ئويلىۇتى لۇو اي     -لۇ يەر   لىى تۇوپ يۇنۇۇ  لېلىنۇى لۇار ئىۇكەن      

مۇشۇ ئەتىاكتۇا ئۇۈىئپ يۈرئ اتنۇان لوۇكۇا كېۇى ب  ئۇچۇار لېلىۇب ئو ۇايلىنەە لېەىۇۋ          
ئۇچۇار لېلىنىىۇڭ تۇرلىۇتبن لاربوانۇتا      . سامۇ ئۇۇر بن نەپ ئاۇۇۇايۇتۇ . كېتەۇۇەيتۇ

سۇۇۇا ا تۇتۇۇۇۇق لەرمىگۇۇۇۈ  ب   شۇۇۇۇنتاق تۇرۇللۇۇۇۇق يەنە نېۇىشۇۇۇنا شۇۇۇۇنەە تېۇۇۇ        

 .ئۇچىتبوانتۇ
كەيىىتبن سۇ بن شۇ وۇپ چىنىۋاتنان ئۇچۇار لېلىنالر ۇا    اېلنۇى    -ئۇ كەيىى

 .سانىڭ لى ۇ   ئا ار  لوۇۇ اتنانلىنىوا لاراپ تۇر ى

ما ۇۇا . لۇۇۇ لىۇۇى تۇۇوپ لېلىۇۇب ئۇچنانۇۇت ب ئۇۇۈىئپ  يىىالالر ۇۇا لېەىۇۇۋ كېتىشۇۇتى   
ە   ئا بشۇۇۇىۋ تۇۇۇوكتىن ئايىبلىۇۇۇۋ لاۇوۇۇۇان لۇۇۇېلىنالر ئۇۇۇۇچىاپ لاۇكۇۇۇا ئەسەپ ئەم   

مېىىۇۇڭ چۇۇوى . ئې تىۇۇال  ما ۇۇا تە   چۇۇوى لېلىۇۇب ئايلىىىۇۇۋ يۇۇۈربەن لوۇكۇۇا كېۇۇى ب  

 .لېلىنىم چولۇ  مۇشۇ ئەتىاكتا لار   پ ئويلىتى ئۇ
ىىۇىن ئۈستىتبكى لۇۇۇۇتالر ئەمۇتى بويۇا كۇزككە تالاۇوۇان تۇا  تى مىلىىبۇت ب        

ارلۇا تىۇى ب لىلوۇان     ىزى  لى  ىنىتا اا ا ر ى كىەىك تۇا الرنى ئ . اا ا ا كزتىىبلتى

شۇۇۇ تاكتۇا   ىزىۇۇ  سۇۈيى كۇۇزب ر  ۇۇگە   . ئۇىۇنوۇا سۇۇوىۇۇوان يېشۇىا لەۇبۇۇا الر لاۇۇتى   
. كىىبەن لوۇۇپ  لىى لاراشتا لىىەكشە ر  گە ئزىبىىبۋ كېتىۋاتنانۇت كۇۇ كۇزرئنەتتى  

ئۇ  ئېزىشىۋ سۇ ا لاراپ  تۇوق كۇزب ر  ۇتبكى  ىزىۇ  سۇۈيى ئىەىۇت    ئويىالشۇىۋ        

رنى  لۇيۇاش نۇربۇتبن ااسۇىا لوۇوۇان ئاسايىۇۋ نۇۇرۇرنى       يۈربەن لى  ۇ  سۇانلىنال 
كزر ى     بننىتىىى يىوىۋ لارماق تانىكىوا لاربۋبۇتى  تانىىىۇڭ كۇزى يەتۇەيۇتبوان     
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چو نۇرۇۇلتۇۇا ئىلېۇۇتەب تارتىلىۇۇۋ تۇر ۇۇانلىنىىى  ئەتىىاكىۇۇتا شۇۇۇنەە كۇۇزپ كىەىۇۇك   

كى  لۇۇ اۇال   چۇۈن . سانلىنالرنىڭ ئۈىئپ يۈربەنلىكىىى كزرئپ تاىبۇۇ خۇشال لوۇتى
لۇۇۇ چا ۇۇتا لۇيۇۇاش  . ئۇۇۇ يەر   نااۇۇايىتى كۇۇزپ لېلىۇۇب لارۇىنىۇۇتبن  ىۇۇى ب لېى تتۇۇى   

تىكلەشكەن ئىتى  لۇياشىىڭ سۇ ا ئەكد ئەتكەن ئزيكۈر نۇرى  اا انىۇڭ ئوچۇۇق   

ئاسۇۇۇانتبكى لۇۇۇتالرنىۇۇڭ اۇۇاۇىتىۇۇ لۇۇۇ نۇلتىوۇۇا  . لېلۇ اتنۇۇانلىنىىى چۈشۇۇەنتئر تتى
سۇۇ يۈىبۇت    . سۇا نەۇەربىۇتۇر كەتۇكەن ئىۇتى    ئىكېام لۇوۇۇيتتتى  ئەمۇتبى اېلنۇى    

لوۇكا  شۇيۇۇ نىڭ لېيىننا يۇېنىن سايۇتا ۇەيۇلەپ يۇۈربەن لىىەكشۇە ر  لىۇك نەكە        

 .خاۇىتىكىتبن لاشنا اېەىەرسە كزرئنۇەيتتى
نەكە  خاۇتىكى  تۇرۇپ لىۇى يالنۇا لىيكۇايوانت ب لىلىۇۋ  لىى  مۇتبن كېۇيىن       

ەئەيىى كزكۈكەىت ب ئەركىۇن ۇەيۇلەپ يۇۈربەن لۇۇ     سۇ ا ل. يەنە ئزى ااۇىتىگە لايتتى

سانىۋارنىڭ  ئزسكىلەى سزسۈن لۇرۇتى سۇ ئىەىت  لىى مېتىىچە سۇ ئىەىۇت  يىىالنۇا   
 .سوىۇۇوان ئىتى

 ىۇۇتى لۋايىىۇۇڭ  « !ىزىۇۇ  سۇۇۈيىىى تۇۇاىبۇۇ لۇۇوىۋ تتىۇۇڭ    ...سۇۇەن كاسۇۇكىىا »

 .ئاچەىنى كېلىۋ
ايۇۇۇتبن سۇۇۇۇ ئىەىۇۇۇگە لۇۇۇاراپ  نەكە    ئۇۇۇۇ  كۇۇۇاۇلىى يېىىۇۇۇك ئۇرۇ اتنۇۇۇان س  

خاۇتىكۇۇىتبن ااسۇۇىا لوۇوۇۇان كزۇە گىىىۇۇڭ ئاسۇۇتىتا ئۇۇۈىئپ يۇۇۈربەن كىەىۇۇك        

ئۇۇرنىڭ ر  گۇى ئزىبىىبۇۋ خۇۇ  ى اېلنۇى ئۇۇىۇن لۇرۇتالر ۇا       . لېلىنالرنى كزر ى
-نەكە  خاۇتىكۇۇىتبكى ى اەر  كىەىۇۇك لېلىنالر ۇۇا ىبيۇۇان . ئوخشۇۇاپ لاۇوۇۇان ئىۇۇتى

لىۇى نەچۇەە تۇال    .   -شۇىۇايتۇ اق ئا  ملەر ئۇنىزوۇا ئوخ لىى. ى خۇەم يەتكۈى ۇۇەيتتى

   لارماق تانىكىوا ئىلىىشىۋ لاۇوۇ  ب لوۇكا  تانىوۇا مەاۇكە  چىىمىشۇىۋاۇتتى   لۇرۇم
    لو ايىىۇۇۇڭ لىۇۇۇلەب    لۇۇۇوۇلىىى خۇۇۇۇ  ى ى اەرۇەنۇۇۇگەن كىۇۇۇلەب    كۇۇۇا چۇب  -

ىۋ لامەۇا    ربخىىىڭ يۇلۇمالنوان سايلىىبوا ئوخشاش يارا لوۇۇۇپ لۇاۇتتى    ئېەىشۇ   

 .لىلەن ئۇر انت ب لاتتىب ئا ىبيتتى
لىۇىاق ئۇۇ    . ر  تار كەر   تۈسىىى ئاۇوان كزكۇۈكەە  توۇىۇۇۇ بۇۈى ل كۇزرئنەتتى    

لۇو اي  چۇوى  ىزىۇ  تاشۇېالىلىىبىىڭ ئاشۇۇ      . ئىەى كا اب  لۇرۇق لىى نەرسۇە ئىۇتى  

اشۇېالىلىىى    ىزىۇ  ت . كزكۇۈكەىلەرنى يە اتنۇانلىنىىى تاماشۇا لىلىشۇنا ئۇامىاق ئىۇتى      
كزكۇۇۈكەىلەرنى كۇۇزربەن اامۇۇان  ئۇۇر ۇۇا ئۇۇۇ ۇل تەر كۇۇتىن يېنىىلىشۇۇىۋ لېىبۇۇۋ      

كزىبىى يۇمۇ ىلىۋ  تېىىىى لېېى ئىەىگە يوشۇرۇپ تۇۇرۇپ  ئۇۇۇرنى لۇۇرۇتى لىۇلەن     

لۇۇۇو اي   ىزىۇۇۇ  تاشۇۇۇېالىلىىبىىڭ كزكۇۇۇۈكەىلەرنى   . لوشۇۇۇۇپ لىۇۇۇىالال يە ىتەتتۇۇۇى 
سۇااىلتا  ىزىۇۇ  تاشۇۇېالىلىىبوا   سكۇۇەپ   يە اتنۇانلىنىىى   لورانۇۇتبن كېۇۇيىن  ىزىۇۇ  
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ئزتۈشىى  لاكارتنۇ لېكىۋ كەتكەن كۇتلىىى لىۇلەن ئۇنىۇڭ ئۈسۇتىگە   سكۇىگەنت       

لىلوۇۇان ئۇۇا اىنى ئا الشۇۇىى ياخشۇۇى  " لىۇۇىبد"تاشۇۇېالىىىڭ يېىبلىشۇۇىتبن چىننۇۇان  
 .كزر تتى

لو اي   ىزى  تاشۇېالىلىىبىى تۇتۇۇش لىۇلەن كۇزپ يىلۇالر شۇۇ ۇۇالنوانلىنتىن        

ئۇۇۇ  لۇۇارۇىب  ىزىۇۇ  تاشۇۇېالىلىىبوا   اەتتۇۇا  . رنى ئۇۇۇنەە سۇۇىىۇىب اېكۇۇاللىۇايتتىئۇۇۇۇ
ئۇىۇنلۇۇلى لېيىۇۇب لىۇۇلەن تەى  ئېوىىۇىنۇى لىۇۇى تونىۇۇا كېلىۇتبوان مۇككۇۇىۇان چۇۇوى     

تۇۇۇاۇي كىشۇۇۇلەر  ىزىۇۇۇ  تاشۇۇۇېالىلىىبوا توۇىۇۇۇۇۇ  . تاشۇۇۇېالىالر ىۇۇ ئىۇۇۇچ ئا ىبتۇۇۇاتتى

كۇۇىىى كارچىلىوانۇۇتا  ئزۇگەنۇۇتبن   ر اىۇكۇۇى ۇىك لىالتتۇۇى  ئۇۇا  تتە   ىزىۇۇ  تاشېالى  
لۇو اي  . كېيىىۇۇ ئۇنىڭ يۈربكى لىى نەچەە سائەتكىەىۇۇ اەربكەتتىن توختىۇۇايتتى 

لوۇلىىبۇۇۇۇ ئۇۇۇرنىزكىگە ئوخشۇايتۇ    -لوۇكا   مەنۇتبۇۇ ئاشۇۇنتاق يۇۈر ب لۇار  كۇۇم     

  تاشۇۇېالا تۇخۇۇۇمىىى كۇۇزپ  ش ئۈچۇۇۈنئۇۇۇ  ئۇۇزىبگە   رمۇۇان تۇۇوكال  .   پ ئۇۇوياليتتى
ئايالر ۇا لار انۇتا كۈچلىىىۇۋ    -01-9لا تۇخۇمىىى ئۇ ا لەش ئاي يېكۇە   يەيتتى  تاشېا

 .چوى لېلىنالرنى تۇتاۇيتتى-چوى

ئۇۇۇ  اەر كۇۇۈنى  ۇمبۇۇاق شۇۇەكىللىك چۇۇوى تۇ ۇۇتبن لىۇۇى ئىكۇۇتاكان ۇەاەى       
مۇنۇۇۇتاق  ۇمبۇۇۇاق شۇۇۇەكىللىك تۇۇۇۇ الر   . لېلىنىىىۇۇۇڭ مېيىىۇۇۇى ئۇسۇۇۇۇپ ئىەەتتۇۇۇى  

چۇۇۈنكى . ان كىەىۇۇك كەكە ئىەىۇۇت  تۇۇۇراتتى لېلىنەىلىۇۇب سۇۇايۇانلىىبىى سۇۇالاليتبو 

تۇۇ ىى كەكىۇۇت  لويوانۇتا  لېلىۇۇب مېيىىۇى ئىەكۈسۇۇى لۇارۇر خاۇىوۇۇان چا ۇتا لېىبۇۇۋ       
. كزپ سانتبكى لېلىنەىالر   لېلىب مېيىىىڭ كۇربوىۇتبن سەسۇكىىەتتى  . ئىەەۇەيتتى

لىۇۇىاق لۇخىۇۇا مۇۇايىى ئىەىۇۇد  سۇۇەاەر تۇۇۇرۇپ ئۇۇا    چالىىشۇۇتەب ساكۇۇاۇىب ئەمە   

ىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە ئۇۇۇنى ئىەىۋاۇوانۇۇتا  ىۇكامۇۇتاپ لېلىشۇۇتىن سۇۇالالنوىلى     ئۇن. ئىۇۇتى
 .لوۇتتى  كزىبىۇۇ كايتبلىب ئىتى

 .  اېلنى سانىڭ يەنە ئايلىىىۋ يۈربەنلىكىىى كزر ىلو اي لېشىىى كزتىىبۋ

لۇۇ چا ۇتا لىى رمۇۇ    .  ىتى ئۇ ئۈنلۇۈب ئۇا اى ا  -« ئۇنىڭ لېلىننا كزىى چۈشتى»
سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىنۇىوۇۇان ئىۇۇتى  ۇەيۇۇلەپ لاۇوۇۇان لېلىۇۇب يەملىىبۇۇۇۇ      ئۇچۇۇار لېلىۇۇب  

لۇو اي سەككۇېلىۋ لارا اتنانۇتا  توسۇاتتىن لىۇى  انە تو گۇۇل لېلىنۇى        . كزرئنۇەيتتى

سۇ بن ئاىراق كزتۈرئۇۈپ چىنىۋ  لىى توۇوىىىېال لېشىىى تۇز  ن لىلىۇۋ  يەنە سۇۇ ا    
-لىىايتتى  كەيىۇۇىتو گۇۇۇل لېلىنىلىۇۇىى ئاكتاكتۇۇا كۈمۈشۇۇتەب كۇۇار   . كىىبۇۇۋ كەتتۇۇى 

تەر كۇۇكە چېېىشۇۇىۋ  اەمۇۇۇە يالنۇۇا سۇۇۇ   -كەيىىۇۇتبن سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىنىشۇۇىۋ  تەر پ

اەرلىۇۇۇى سۇۇۇەكى پ چۈشۇۇۇكەنت   نەچۇۇۇەە مېتىۇۇۇى شۇۇۇۇ وۇپ  لېلىۇۇۇب  . چاچىبتۇۇاتتى 
 .يەملىىبىى لو اليتتى
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ئۇۇۇۇر ئۇۇنەە تېۇۇ  يۈرمىگىىىۇۇت   ئاۇلىناچۇان تۇتۇ اۇوۇۇان لۇۇوۇتتىم    پ    : لۇو اي 

شۇۇ ئەسۇىا ا  سۇا ئۇولتەب     .    لېلىنالر چاۇوۇتۇ  تكەن سۇ ا لۇاراپ تۇۇر ى  ئوياليتتى 
ئېتىلىۇۋ چۈشۇكەن كېتۇى تىۇىنىالر ئاربكۇىوا كىىبۇۋ كەتتۇى  ساراسۇىۇگە چۈشۇكەن          

 .تىىنىالر سۇ يۈىبگە چىنىۋىلىشتى

  ل شۇ كەيتۇتە  لېيىنىىۇڭ   .  ىتى لو اي« سا اەلىنەتەن كۈچلۈب يار  مەىم»
لۇو اي  ئەسۇلىت  تانىوۇۇا   . بكى تانۇا لىۇى بىال تارتىلوانۇۇت ب لىلۇتى   تۇمشۇۇق تەربېىۇت  

شۇۇۇ ا  كۇۇاۇلىى لويۇۇۇكال تۇۇانىىى چىۇۇڭ تۇتۇۇۇپ   . ئىلۇۇۇەب چىنىىبۇۇۋ لويوۇۇان ئىۇۇتى 

تارتىشۇۇنا تەمشۇۇىلىۋبتى  لىۇۇى بىال كىەىۇۇك تو گۇۇۇل لېلىنىىىۇۇڭ تارتىشۇۇى لىۇۇلەن     
  تانۇۇا تنانكۇېىى ئۇۇ تۇۇانىىى تار .  بۇى تىتى  اتنۇۇانلىنىىى سۇې بۋ لاۇۇۇتى  -تانىىىۇڭ  بۇۇى 

لۇۇو اي لېلىنىىۇۇڭ كزكۇۇۈش  ئمبىكۇۇى لىۇۇلەن كۇۇارلىىاپ تۇر ۇۇان  . شۇۇنەە تىتى يتتۇۇى 

تۇۇرلى   .     ئۇنى تارتىۇۋ چىنىىبۇۋ  لېيىننۇا تاشۇالپ لويۇتى     -لېنىىلىىبىى كزر ى 
.   لاربۇالنۇا نااۇايىتى لەرسە  كۇۇزرئنەتتى  تىۇب ئولىوۇا ئوخشۇايتبوان لۇۇۇ لېلىۇب    مىل

ن ااۇۇۇتا  لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇۇ ىتا  ئاكتاكنۇۇا لاللىىىۇۇۋ  ئۇۇۇ  كۇۇزىۇىىبىى ئاۇۇۇتبوا تىكۇۇكە 

كۈچلۇۇۇۇۇۇۈب    اەربكەتەۇۇۇۇۇان لۇۇۇۇۇۇۇيىۇلىىى لېيىننۇۇۇۇۇا كاۇللىتىۇۇۇۇۇۇۋ   . ياتۇۇۇۇۇاتتى 
لۇۇو اي  ئاماۇكۇۇى ۇىنتىن . ئۇۇۇرۇ  ربەنلىكتىن  ااۇىۇۇتبن كېۇۇتەپ   پ لاۇوۇۇان ئىۇۇتى 

ئۇنىۇۇڭ لېشۇۇىوا ئۇر ۇۇان    تەكۇۇكەن لوۇكۇۇىۇۇ  ۇۇۇېكىن تېىۇۇى تۇۇېخىەە اەربكەتۇۇتىن    

 .اتتىتوختىۇايۋات
لۇنى  ئولۇتان لېلىۇب يېۇۇى     - ىتى لو اي مەمىۇن لوۇۇپ  -تو گۇل لېلىنى »

 «.لا اق كەۇگۈ  ب 01ئزۇەىكە . لىلوىلى لوۇىتۇ

ئۇزىبگە ئۈنلۇۈب بەپ لىلوۇانلىنىىى    -ئۇ  ئزىبىىڭ لاچانالر ا تۇۇنجى لېۇتىم ئۇزى   
ى  لەىبۇت  كېەىلىىبۇۇۇ   ئىلگىىى ئۇ ئۇزىى يۇاۇوۇى ناخشۇا ئېيتۇاتت    . ئېكىگە ئاۇۇۇىتى

ناخشۇا ئېيتۇاتتى  لۇۇ   ئۇنىۇۇڭ مۇسۇتەلىا ااۇۇتا لېلىۇۇب يۇاكى  ىزىۇ  تاشۇۇېالىلىىبىى        

ئۇۇۇ  لەۇكىۇم يۇاۇوۇى لاۇوۇۇان   . تۇتىۇتبوان لېيىننۇا روۇەىلىۇب لىلوۇۇان چۇا لىىى ئىۇتى     
ئەمۇۇا ئۇۇ چۇا الر ئۇنىۇڭ     . چا لىىبتبۇۇ ئۈنلۇۈب سۇزىۇەپ لويوۇان لوۇۇشۇى مۇۇمكىن     

ئۇۇۇ   اېلنۇۇى لۇۇاۇ لىۇۇلەن لىۇۇىۇىكتە لېلىۇۇب   . ەتۇۇكەن ئىۇۇتىئېكۇۇىتبن كزتىىبلىۇۇۋ ك

ئۇۇۇر  . تۇتنان كۈنلەر    ىۆرئر تېېىلوانتبال لىى نەچۇەە ئېوىۇ  بەپ لىلىۇۋ لويۇاتتى    
سامۇۇائەم سىۇىۇۇۋ كەتۇۇكەن يېۇۇىبم كۇۇېەىلەر   يۇۇاكى لۇۇاتتىب لۇۇوران چىنىۇۇۋ     -ئەل

ر لوۇۇىوانۇتا   ئۇا  تتە ىۆرئ . لېيىنىى اەيتبگىلى لوۇۇايتبوان كۈنلەر   كارا لىشۇاتتى 

 ىزى  ئۈسۇتىت  كارا الشۇاسۇلىب ياخشۇى كەىبۇلەم اېكۇاللىىاتتى  لو ايۇۇۇ شۇۇنتاق        
لىۇۇىاق ئۇۇۇ  شۇۇۇ تاكتۇۇا    . لاراشۇۇتا ئىۇۇتى    لۇۇۇ خىۇۇا كەىبلەتۇۇكە اۇۇزرمەم لىالتتۇۇى     
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كز لىۇتبكى نۇر ۇۇن ئۇويلىىبىى ئۈنلۇۈب ئېيتىۇۋ تاشۇلىوان ئىۇتى  چۇۈنكى اۇۇاىبى         

 .يتتىئۇنىڭ بەكلىىى اېەكىۇگە   بلى لىلۇا
لاشۇنىالر مېىىۇڭ لۇۇ يەر   ئۈنلۇۇۈب بەپ لىلوىىىۇىۇى ئۇا الپ لاۇكۇۇا  سەىمەن      »

. لىۇىاق مەن ئاۇجىۇۋ لاۇۇىوانۇتبكىن چۇاتىوىم نۇېۇە     . ئاۇجىۋ لاكتۇ  ىيىشى مۇۇمكىن 

را بيو بن ۇېەۇر اەلنىۇت  خە  رۇەرنۇى   . كۇۇى لارۇر لېيىب ئۈستىت  را بيو تىزشايتۇ
اۇاىبى ۇېيەۇۇر مۇسالىنىكۇىىى    : ئانتبن . يەنە ئۈنلۈب ئا اى ا  ىتى ئۇ-« ئا لىياۇيتۇ

كەلەم لىۇۇۇى ئىشۇۇۇىىال  يەنۇۇۇى نۇۇۇېۇە ئۈچۇۇۇۈن    . خىيۇۇۇال لىلىۇۇۇتبوان چۇۇۇا  ئەمە   

لىۇى تۇوپ لېلىنىىۇڭ چزربكۇىت   لىۇى تۇال       . ياشايتبوانلىنىۇىى خىيال لىلىشم كېۇى ب 
  چۇوى لېلىننۇا   لايۇا تۇتۇۇ اۇوىىىم  . چوى لېلىنىىڭ لوۇۇشى ئې تىۇاۇوا نااايىتى يۇېنىن 

يە  لوۇۇ اتنۇان تو گۇۇۇل لېلىنلىۇۇىى ئاربكۇۇىتبكى تۇوكتىن ئايىبلىۇۇۋ لۇۇاۇوىىى لوۇكۇۇا    

ئىشۇۇنىلىۋ  . لىۇۇىاق لاۇوۇۇانلىىى ااياۇلىۇۇۇاي يىىالىالر ۇۇا لېەىۇۇۋ كېتىشۇۇتى  . كېۇۇى ب
تېۇۇ  ئۈىئشۇۇۈپ  شۇۇەرلى  -لۈبۇۈن سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىننۇان لېلىنالرنىۇۇڭ اەمۇىكۇۇى تېۇ    

لىى ر سۇىى لۇارمىكىن يۇاكى مەن كەر ى لىالۇۇىوۇان      لۇنىزتا. شىۇال تەر ككە كېتىشتى

لىۇۇى خىۇۇا اا ارايىۇۇتبن  ىۇۇى ب لېىبۋاتنۇۇان ئىشۇۇۇىكىن؟  ىگەنلەرنۇۇى كز لىۇۇتبن     
 .ئزتكۈى ى

كەلەم يېشۇىا تۇا الرنى      . ئەمتى  ئۇ اا ا ر ى  ىزى  لىى ىنىىۇى كزر ۇۇىۇتى  

ۈربەن لۇۇۇۇۇتالرنىال ئاكېۇۇاق لۇۇار  ب ئېگىۇۇ  چۇۇولنىالرنى  چولنۇۇا ئۈسۇۇتىت  ۇەيۇۇلەپ يۇۇ  
 ىزىۇ  سۇۈيى   . لۇۇۇتالر كزككە تالاشنان لارۇىب تالنۇا لەكۇۇۇ ئوخشۇايتتى   . كزر ۇىتى

ئۇۈىئپ  . لارا كۇزرئنەتتى  لۇيۇاش نۇۇرى سۇۇ ا ر  ۇۇۇ ر ى نۇۇرۇرنى چالىىۇاتتى       -لاپ

  لۇيۇۇاش تەربېىۇۇتبن  ر ااسۇۇىا لىلوۇۇان يۇۇاۇتىىاق نۇۇۇرۇر  كېتىۇۇۋ لاۇوۇۇان سۇۇانلىنال  
 اي لارماق تانىكۇىىى لىۇى ئېىگىلىۇ  مىلۇى چو نۇرۇۇۇلتىكى      لو. كزمۈ ىتىلگەن ئىتى

ر  لىۇۇك  چو نۇۇۇر  ىزىۇۇ  -سۇۇۇ ا  ئىلىېۇۇتەب تىكلەشۇۇتۈربەن چا ۇۇتا  يەنىۇۇال ر  گۇۇا 

 .سۈيىتبن چالىىوان ياۇتىىاق نۇرنى كزر ى
لۇۇېلىنەىالر ئۇۇا  تتە مۇشۇۇۇ تىېتىكۇۇى لۇۇېلىنالر تۈركۇۇۈمىگە     )  تو گۇۇۇل لېلىۇۇب 

لۇۇۇ خىۇۇا  . ەمۇىكۇۇىىى تو گۇۇۇل لېلىنۇۇى   پ ئاتىشۇۇاتتى كىىبۇۇتبوان لېلىنالرنىۇۇڭ ا

لېلىنالرنۇۇى  سۇۇاتىتبوان يۇۇاكى لېلىۇۇب يەملىۇۇىبگە ئاۇۇاشۇۇتۇربتبوان چا ۇۇتا  ئانۇۇتبن  
ۇىۇىى يەنە  ىزىۇ  تەكۇتىگە چۈشۇۈپ     (ىىىڭ ر سۇى  ناملىىبىى ئاتىشاتتىاەر لايكىك

تىىۇى  لۇو اي  كاتىزىىىۇڭ لى بۇۋ كېتىۋاتنانلىنىۇتبن لۇياشۇىىڭ تەك     . كەتكەن ئىتى

مونەۇاق  -ئۇ  ئەمۇتى لېيىنىىۇى اەيۇتبگەن چا ۇتا   ئمبىكۇىتبن مونەۇاق      . سەى ى
 .تەرۇەر ئېنىۋ چۈشەتتى
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ئەبەر تۇانىىى   -  پ ئويلىۇتى ئۇۇ    -لېيىنىى ئزى مەيلىگە لويۇ  تكە  لوۇۇايتۇ 

كۇتۇمىىڭ لارمىنىوا لۇا الپ ئۇخلىكۇا   تانىىىۇڭ سىلكىشۇى لىۇلەن تېۇ ۇ ئويوانوۇان        
كۇۇۈن لوۇۇۇۇپ لاۇۇۇتى  شۇۇۇ ا ئەكۇۇلەپ تۇۇۇرۇپ لېلىۇۇب     48لىۇۇىاق لۈبۇۇۈن  . لۇۇوۇتتىم

 .تۇتۇىكا  لوۇۇايتۇ

ئۇ يەنە لارماق تانكىوا تىكىلىۋ لاراپ تۇرۇ بتى  سۇۇ يۈىبۇتبكى يېشۇىا لۇا را     
 .لىى بىال سۇ ا چزكۈپ كەتتى

- ىۇۇتى ئۇۇۇ    لېيىنىىۇۇى توختىتۇۇا -« ئولۇۇتان لوۇۇۇتى  لەب ئولۇۇتان لوۇۇۇتى »

    لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى ئۇۇوى لاشۇۇۇاۇتىنى لىۇۇلەن     -وختاتۇاسۇۇتىن كۇۇاۇلىى لويۇۇتى  ت
لىۇىاق  تانۇا لۇوش    يېىىۇك لوۇۇۇپ       . كزرسەتكۈ  لارمىنىىىۇڭ ئاربكۇىوا لىكۇۋاۇتى   

شۇۇۇ ئەسۇىا ا تانۇۇا ۇىزشۇۇىوانت ب  . ئۇنىزوۇا اېەنانۇۇتاق ئېوىىۇىۇۇب اۇېد لىلىىۇىۇۇتى  

ەنىۇۇال اېەبىۇۇى ئۇۇاۇمەم   لۇۇۇ لېۇۇتىم تۇۇانىىى سۇۇىىاپ تارتىۇۇۋ لېنىۋبۇۇتى  ي    . لىلۇۇتى
ئەسۇلىت    . ئانتبن  ئۇ لۇنىڭ نۇېۇە ئىۇد ئىكەنلىكىىۇى لىلىۇۋ يەتتۇى     . سې بلۇىتى

ياتخو  چولۇرۇۇلتا لىى تال سۇەلا وۇر لېلىنۇى  لارمۇالىى ئۇوراپ تۇر ۇان سۇارتىن       011

لېلىنىىى يە اتاتنۇانلىنتىن  لارمۇاق  تو گئۇۇل لېلىنىىىۇڭ لۇاش تەربېىۇتبن چىنىۇۋ        
اي لارمۇاق تانىكۇىىى ئەكلىۇك تۇتۇۇپ تۇۇرۇپ  سۇول لۇوۇى لىۇلەن         لۇو   .لاۇوان ئىتى

  لۇېلىنالر  ىى نااۇايىتى سۇىلىب سۇىىبوانلىنتىن   ئۇۇ تۇانى  . لا بىبتبن ئاستا يېشۇىۋاۇتى 

 .اېەىىۇىىى سې  ۇۇەي لاۇتى
لۇ مەىبىلت  شۇنەى چو نۇرۇۇلتا يوشۇۇرۇنۇ اۇوان لۇېلىنالر  چولۇۇ  سۇەمىىبۋ     

يە ۇالر لۇېلىنالر     - ىگەنىى خىياۇىۇتبن ئزتكۇۈى ى ئۇۇ     -كەتكەن لوۇۇشى مۇمكىن 

ييە الر  مەن سىلەرنى يە اۇكۇن    اتىۇەن  تىۇىنىالر شۇۇنەە يۇمشۇاق تۇرسۇا  نۇېۇە      
لۇۇارا وۇ مۇۇۇى  ب  -يۇۇاتخو  چولۇرۇۇلتۇۇا مزكۈ اۇىكۇۇىلەر  نۇۇېۇە   پ لۇۇاپ     111  پ 

 .يە الر سۇنىڭ ئىەىگە كىىبۋاۇكىلەر  لارا وۇۇۇق ئىەىتبن چىنىۋ تىىنىالرنى

. ئۇ  تانىىىڭ ئاسۇتا تۇارتىلوىىىىى  كېۇيىن يەنە كۇۈچەپ تۇارتىلوىىىىى سۇەى ى      
لىىاق شۇ تاكتۇا سۇارتىن لېلىنىىىۇڭ لېشۇى لارمۇالتىن چىنىۇۋ كەتۇەيۋاتنانلىنىۇتبن        

 .لوۇكا كېى ب  لېلىنىىڭ لاربكىۇۇ كزرئنۇىتى

ى نز  م كۇېلىزالر  ئۇۇۇرنى   يەنە لى - ىتى لو اي بېلىىى لىىبۋ  -كېلىزالر »
ئۇۇۇۇۇرنى يېزۇۇۇى  التىۇۇۇتبال  . تىۇۇۇىنىالر ئىىتۇۇۇايىن مەىبلىكنۇۇۇۇ. كۇۇۇۇراپ لالۇامكۇۇۇىلەر

تو گۇۇل لېلىنۇى    يە ىلىزالر  ئۇۇرنى يەپ لوۇكا الر يەنە تېخى تو گۇل لېلىنى لۇار  

 «.خىجىا لوۇۇا الر  ئۇۇرنى يە ىتىزالر.   چىىايلىبلەكۇۇ چىڭ  سو ۇق
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اق تانىكۇۇىىى لاشۇۇۇاۇتىنى لىۇۇلەن كزرسۇۇەتكۈ  لارمىنىىىۇۇڭ ئاربكۇۇىوا    ئۇۇۇ لارمۇۇ 

تۇتنان كېتى  لوۇىتبكى تانىوا سەككېلىد لىلەن لىىبە لاشۇنا تۇانىالرنىۇۇ نەى ر بۇن    
چۈنكى لېلىنالر كزىبىى يۇمۇۇپ ئۇاچنۇچە ئۈسۇتىگە چىنىۇۋ  يەنە     . سالى، لىلۇىتى

انۇا تارتىلوانۇت ب لىلوۇان    ئۇنىۇڭ ئۈسۇتىگە تېخۇى اۇاىبىۇ ت    . كېتىۋ تۇراتتى-كىىبۋ

 .ئىتى
خۇۇ ا ئۇنىۇڭ ئاشۇۇ     - ۇۇرۇى ئۇا اى ا   - ىتى لو اي  ۇۇرۇى -ئۇ چولۇ  يەيتۇ »

 «.لېلىنىى يېيىشىگە مە  م لەربەيكەن

لۇۇو اي اېەىىۇىىۇۇى  . لىۇۇىاق ئۇۇۇ لارمۇۇالتىكى لېلىنىۇۇى يېۇەسۇۇتىن تىكىۇۇۋ تتى    
 .ئا نىىاۇۇىتى

.   اەربى  كېتىۋ لاۇۇايتۇ  كىىلىۇىاپ لويۇۇپ يەنە كېلىۇتۇ   ئۇ كېتىۋ لاۇۇايتۇ»

لەۇكىم ئۇ لۇۇرۇن لارمالنۇا ئىلىىىۇۋ لاۇوۇان لوۇكۇا  شۇۇ ئىۇد يا بوۇا كېلىۇۋ لاۇوۇان           
 . ىتى لو اي-«لوۇۇشى مۇمكىن

لىىىوۇا كاتۇۇاي   -لىى  متبن كېۇيىن تانۇا يەنە تارتىلوانۇت ب لىلۋبۇتى  ئۇۇ لىۇن      

 .كەتتى
 «!ىى ئايلىىىۋ يۈربتۇ  لارمالنا ئىلىىۇاي لاۇۇايتۇئۇ تانى»

لىلىۇۇىۇە  ۇىزشۇۇىۋاتنانلىنىتبن ئۇنىۇۇڭ كۇۇز لى   -لارمۇۇاق تانىكۇۇىىىڭ لىلۇۇىەر 

ئانۇۇتبن ئۇۇۇ  ئا  مىىۇۇڭ ئىشەنگۈسۇۇى كەۇۇىگۇۇۈ  ب ئېوىىۇىنتىكۇۇى    . يۇۇايىاپ كەتتۇۇى 
لىگىۇت   ئۇۇ نەرسۇىىىڭ ئېوىۇى لېلىۇب ئىكەن    . لاتتىب لىى نەرسىىىڭ لارۇىنىىى سۇەى ى 

شۇ ا ئۇ  ئىككى يۇزبە  ىاكۇا  تانىىىۇڭ لىىبىۇى لوشۇۇپ  لارمۇاق       . بەپ سىوۇايتتى

ئۇ تۇانىىى تۇز  نگە سۇېىبۋاتنىىىتا  ئىككۇى     . تانىكىىى لوۇۇشىەە تز  نگە چۈشۈر ى
 .لامىنىوا چۈشۈ اتنان لېكىۇىتبن ئېوىىۇىنىىىڭ ساۇۇىنىىى تېخىۇۇ اېد لىلتى

شۇۇ تاكتۇا ئۇۇ     - ىۇتى لۇو اي خۇشۇاۇلىىىۋ    - !اە-نېۇە  ىۇگەن چۇوى لېلىۇب   »

ئۇۇۇ ئۇۇاخىى لۇرۇۇۇۇۇپ  . لارمۇۇالتىكى لېلىنىۇۇى لىيېۇۇاش چىشۇۇلەپ ئۇۇۇ ۇل كېتىۋاتىۇۇتۇ   
لۇۇۇو اي لېلىنىىۇۇۇڭ لانەىلىۇۇۇك  « .كېلىۇۇۇۋ  لارمۇۇۇالتىكى لېلىنىۇۇۇى سەىمەن يەيۇۇۇتۇ 

چو لۇۇلىىى   ئۇنىۇۇڭ تو گئۇۇۇل لېلىنىىۇۇى لىيېۇۇاش چىشۇۇلىگەن كېتۇۇى لۇۇارا وۇ سۇۇۇ   

شۇۇ ئەسۇىا ا اېلنۇى چۇوى لىۇى لېلىۇب       . اتنانلىنىىى مزۇەەرۇىتىئىەىت  ئۈىئپ كېتىۋ
. لىۇۇى بىال توختۇۇاپ لاۇوانۇۇت ب لىلۇۇتى  لىۇۇىاق تانۇۇا لۇرۇننىۇۇت كال ئېوىۇۇى ئىۇۇتى        

لىى  مۇۇتبن كېۇۇيىن تانۇۇا يەنە ئېوىىۇىشىشۇۇنا لاشۇۇلىۋبتى  ئۇۇۇ  تۇۇانىىى يەنە لىۇۇى ئۇۇاى    

كلىۋاۇۇتى  لىۇىاق   لويۇپ لەر ى    لاشۇاۇتىوى لىلەن كزرسەتكۈ  لارمىنىوۇا كۇۈ  تو  
 .لۇ چا تا تانا تېخىۇۇ ئېوىىۇىشىۋ كەتكەن ئىتى
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 ىۇۇتى لۇۇو اي -«مۇۇالتىكى لېلىنىۇۇى ئولۇۇتان يە اۇكۇۇۇنلارمالنۇۇا ئىلىىۇۇتى  لار»

 .ئزىبىى سەل تۇتۇ ىلىۋ
ئۇۇۇ  لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى سۇۇېىبۋىتىۋ  سۇۇول لۇۇوۇى لىۇۇلەن ئىككۇۇى تۇۇال ىاكۇۇا       

. شنا ئىككى تۇال ىاكۇا  تانىىىۇڭ ئىلۇىكىگۇگ چەبۇتى     تانىىىڭ اەر لىى ئۇچىىى  لا

يۇۇۇاتخو   81شۇۇۇۇ تاكتۇۇۇا اەمۇۇۇۇە تەييۇۇۇارۇىنالر كۇۇۇۈتكەن لوۇۇۇۇۇپ  ئەمۇۇۇتى ئۇنىزۇۇۇتا   
ئۇىۇنلۇۇلتىكى ئۇۇۈ  تۇال لارمۇۇاق تانكۇۇى    ئىشۇلىتىۋاتنان لىۇۇى يۇزبە  تۇۇانىال لاۇوۇۇان      

 .ئىتى

 ا    ئۇا بتى   ىۇتى لۇو اي ئۈنلۇۈب ئۇا اى    -يەنە لى   يېگىن  تۇويوىەە يۇېگىن   »
لۇۇانوىەە  -لۇۇويىەە سۇۇزىبىىڭ كېيىىكۇۇى لىكۇۇىۇىى ئۈنكۇۇى  خىياۇوۇۇا ئزىبەرتىۇۇۋ تتى   

يە اۇوىۇن  سۇەن لۇانەە يېكۇەى  لارمالىىۇڭ ئۇۇچى يۇۈربكىزگە شۇۇنەە سۇانجىلىۋ           

ئاىا   كەۇكۇەى  ئۇاربىى لورسۇىنىزوا ئولۇتان     -ئەركىن . سېىى سەاەنىىۇگە يوۇاليتۇ
 «.كۈتكەنتۇ؟ يە اتنىىىزوا خېلى ئۇىۇن لوۇتبوۇئەمتبوۇ تەييارۇىنىڭ . سانەىيۇەن

لو اي لۇ سزىنى ئۈنلۇۈب  ارلىۇىاپ  كۈتۇۈن كۇۈچى لىۇلەن تۇانىىى       -« !لوۇتى»

  يەنە تۇارتنىلى تۇۇر ى    ىى لىى مېتىۇى  ب يىونانۇتبن كېۇيىن   يىوىشنا لاشلىتى  تانى
ئىككۇۇۇى كۇۇۇۇتى لىۇۇۇلەن تىۇۇۇى سەپ تۇۇۇۇرۇپ  ئىككۇۇۇى لۇۇۇوۇىىى نۇۇۇز  م لىۇۇۇلەن         

 .كەيىىگە لاربۇاستىن تارتتى-ەتلەنتئرئپ  تانىىى ئاۇتىاەربك

ئاسۇتيا  -  ل شۇۇ كەيىتۇتە  لېلىۇب ئاسۇتا    . تېخىەە لېلىنىىڭ لاربكى كزرئنۇىتى
ئۇنىۇۇڭ چۇۇوى . ئۇۇۈىئپ ما ۇۇتى  لۇۇو اي ئۇۇۇنى يۇلىىبوۇۇا ئۇۇاىرالۇۇ تارتاۇۇۇۇاي لاۇۇۇتى   

ۇم لوۇوۇۇانلىنتىن  لېلىنالرنۇۇى تارتىشۇۇىوا ئىشۇۇلىتىتبوان لۇۇۇ تانىكۇۇى ئىىتۇۇايىن مەىمۇۇ  

تانۇا چىۇۇڭ تارتىلوۇانلىنتىن  سۇۇۇ   . ئۇۇنى مۈربكۇىگە ئېلىۇۇۋ مەاۇكە  تارتىۇۇۋ تۇۇر ى    
لىى  مۇتبن كېۇيىن تانىۇتبن چىىسۇالپ ئۇۇا اى     . ئۇۈنەىلىىى اەر تەر كۇكە چۇاچىايتتى   

لىىاق لو اي  تانىىى مەاكە  تۇتنان كېتۇى لېيىننۇا ئوۇتۇر ىلىۇۋ     . چىنىشنا لاشلىتى

. شۇۇەتتى  ئارلىۇۇتبن ئو تبكۇۇىوا يېتىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ تۇۇارتتى    سېىىىىۇۇڭ لۇۇاربەە تىىكىش 
 .ئاستا  ەرلى  شىۇال تەر ككە لاراپ سىلجىوىلى تۇر ى-لېيىب ئاستا

لېيىب لىلەن لو اي تىىچ سۇۇ ا ئۇنىزوۇا ئەبىشۇىۋ    . لېلىب تىىۇاستىن ئۈى تتى

لاشۇۇنا لېلىۇۇب يەملىۇۇىى سۇۇۇ ئىەىۇۇت  لاۇۇۇتى  ئۇۇۇنى يىوىشتۇرۇشۇۇنا  . كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى
 .ېەنانتاق چار  يوق ئىتىا

لۇو اي  -!اە؟-لۈبۈن اېلنى لاۇ لىللە لوۇوان لوۇكۇا ئەسەپ ياخشۇى لۇوۇتتى   »

لېلىۇب مېىۇى سۇزر پ مېزىۋاتىۇتۇ  شۇۇ تاكتۇا مەن        -ئەۇە  لىلەن  ارلىىاپ تاشۇلىتى  
مال لا الپ لوياۇ  ياق  لېلىۇب تۇانىىى ئۈىئ  تكۇە لانۇتاق لىلىۇۇەن؟ سېۇىىم چىنىۇۋ        
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ئۇنى لوۇتبن چىنىىبۋ لويۇۇاي  ئۇنىزوۇا تانۇا ۇىبۇم لوۇكۇا تۇانىىى لىۇى ئۇاى          كەتكىۇۇ

اەر نېۇە لوۇكا خۇ ا ا شۇۈكىى  ئۇۇ تېخۇى ئۇۈىئپ يۈرئكتۇۇ   ىزىۇ        . ئۇىارتىۋ لېى ي
 «ئاستىوا كىىبۋ كەتكىىى يولنۇ

لانۇتاق    مۇلا ا ئۇۇ سۇۇ ئاسۇتىوا كىىبۇۋ كەتكۇە     : لو اي لىى  متبن كېيىن يەنە

لىۇىاق  . ئەبەر لىلشىم كېى ب  لۇنىۇۇۇ ئۇلۇۇايۇەن  . كېى ب؟ لۇنى ئۇلۇايۇەن لىلىشىم
مەن لىالۇيۇۇتبوان ئىشۇۇالر تېخۇۇى كزكنۇۇۇ    پ  . سەىمەن لىۇۇى چۇۇار  تېېىشۇۇىم كېۇۇى ب 

 .ئويلىتى

ئۇ  وۇىكىتبكى لارماق تانىكىىى چىڭ تۇتنۇان ااۇۇتا  تانىىىۇڭ سۇۇ ا لىيېۇاش      
لىۇۇ  شۇۇىۇال تەر كۇۇكە كېتىۋاتنىىىوۇۇا كۇۇزىبىى   چزكۇۇۈپ تۇر انلىنىوۇۇا  لېيىنىىۇۇڭ  ەر 

 .ئۈىمەي لاراپ تۇر ى

 -  پ ئويلىۇۇتى لۇۇو اي   -اەي  ئۇۇۇ ئۇۇزى سېىىوۇۇا ىامىۇۇن لوۇىۇۇتبوان لوۇۇۇتى    
 .  -ئەلەم لېيىنىى سزر پ كېتىۋ رمەيتۇ-ئەلىتبا

اۇۇاۇبۇكى  تۇۇزم سۇۇائەتتىن كېيىىۇۇۇۇ لۇۇۇ چۇۇوى لېلىۇۇب ئا  اۇنىۇۇت كال لېيىنىۇۇى    

لۇۇو اي لوۇكۇۇا . كايانكۇۇى   ىزىۇۇ  ا ئۇۇۈىئپ كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى   ەمتىىبۇەسۇۇتىنسۇۇزر پ  ت
 .لىلەە لوشاشۇاستىن  وۇىكىتبكى تانىىى تارتىۋ تۇراتتى

مەن ئۇۇۇۇنى چۈشۇۇۇۇتە لارمالنۇۇۇا ئىلوۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇتبم  لىۇۇۇىاق تۇۇۇۇېخىەە ئۇۇۇۇۇنى     »

 . ىتى لو اي- «كزر ۇۇەيۋاتىۇەن
لۇاۇېىنىىى لېشۇىوا مەاۇكە  كىيۋاۇوۇان      ئۇ لېلىب لارمالنا ئىلىىشتىن لۇرۇن چىغ

لۇو اي  . ئىتى  چىغ لاۇېاق ئەمتى ئۇنىڭ كېشانىكىىى لىكىۋ ئا ىبتىشۇنا لاشۇلىتى  

لۇۇاتتىب چزنۇۇاپ كەتكەنلىكۇۇتىن  تۇۇانىىى مىۇۇتبىۇتۇاي تۇۇۇرۇپ ئاسۇۇتا تى ۇىىىۇۇۋ         
    لىى لۇوۇى لىۇلەن لوتۇۇۇكىىى    -لوتۇۇكىوا لوۇى يەتكۈ  ب يەربىەە ئزمىلەپ لار ى

   ئۇنىۇۇڭ ئۇۇا  بىى ئېەىۇۇۋ  سۇۇۇ بن ئۇۇاىراق ئىەىۋاۇوانۇۇتبن كېۇۇيىن  يەنە      ئاۇۇۇتى

لېيىنىىۇۇڭ لۇۇاش تەربۇۇېىگە لېىبۇۇۋ چۈشۇۇۈر اۇوان ماچتۇۇا لىۇۇلەن يەۇكەنۇۇگە يزۇىىىۇۇۋ   
اوشۇىىى يىوىۇۋ  چىشۇىىى چىشۇلەپ كېتىۇۋ      -شۇ تاكتۇا ئۇۇ كۈتۇۈن ئە    . ئوۇتۇر ى

 .لاراتتى

ىىۇڭ ئاۇلىناچۇان كۇزى بن  ايىۇ      ىىۇىى-ئۇۇ ئارلىكۇىوا لۇرۇۇۇۇپ لاربۋبۇتى  يەر    
 .لوۇوانلىنىىى لىلتى

مەن لەرببىۇۇۇى اا انىۇۇۇڭ   -  پ ئويلىۇۇۇتى ئۇۇۇۇ  -لۇنىۇۇۇڭ كۇۇۇارايىتى چۇۇۇا لىب  

يەنە ئىككۇۇى سۇۇائەتتىن كېۇۇيىن . چىىاللىىبىۇۇى نىشۇۇان لىلىۇۇۋ لايتىۇۇۋ كۇۇېلەۇەيۇەن 
كۇۇۈن كاتىۇۇتۇ  لەۇكىۇۇم ئۇۇۇ كۇۇۈن كېتىشۇۇتىن لۇۇۇرۇن چىنىۇۇۋ لۇۇاۇر  يۇۇا لوۇۇىكۇۇا ئۇۇاي    
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. ننانتاق چىنىۋ لاۇر  اېچ لوۇۇىوانتا ئەتە كۈن چىننۇان چا ۇتبوۇ چىنىۇۋ لۇاۇر    چى

اەر ااۇۇتا لارمۇاق ئۇنىۇۇڭ   . لۇ بىبتىۇۇۇۇ يېتەرۇىۇۇك -مېىىۇڭ كېۇيىم تارتۇايۇۇتۇ  كۇۈ     
ئا  بوا ئىلىىتى  لىىاق ئۇ تانىىى يەنىال سزر پ كېتىۋ لاربۇتۇ  لاربوانۇتا لەب چۇوى    

ۇن  ئۇنىڭ ئا  بوۇا لارمۇاق مەاۇكە  كەكلەكلىۇك      لېلىب لوۇكا كېى ب  نېۇىال لوۇۇىك

مېىىۇۇڭ لارمىنىۇوۇۇا ئىلىىوىىۇۇى ىا ى لانۇۇتاق لېلىۇۇب    . ئۇۇۇنى لىۇۇى كزرسۇۇە  لۇۇوۇتتى  
 .كاۇال كزرئ اۇكامۇۇ مەيلىتى- ىا. ئىكەنلىگىىى لىى كزرئپ لالنۇ  لار

 لو ايىىڭ يۇۇتۇىۇر ا لاراپ چىنار ۇان ازكۈمىۇتبن لاربوانۇتا  لۇۇ چۇوى لېلىۇب      

كۇۇۇۈن كېتىۇۇۇۋ  اۇۇۇا ا . كۇۇۇېەىەە يزنۈۇۈشۇۇۇىىى ئزىبەرتىتبوانۇۇۇت ب ئەمە  ئىۇۇۇتى 
لۇوۇىلىىى  -سو ۇشنا لاشلىتى  لو ايىىڭ ئۈسۇتىتبكى تەرۇەر لۇۇرۇپ   ۇوۇى    كۇۇم    

كۈنتئىى ئۇ لېلىب يېۇى سۇالاليتبوان سۇانتۇلىىڭ ئۈسۇتىتبكى    . مۇىۇىوىلى تۇر ى

ن كېۇۇيىن ئاشۇۇۇ تا ۇۇارنى  كۇۇۈن كاتنانۇۇتب. تا ۇۇارنى ئاكتاكتۇۇا لۇرۇتۇۇۇپ لويوۇۇان ئىۇۇتى 
 وۇىكۇۇىوا لېكۇۇىۋ تۇر ۇۇان تانىىىۇۇڭ ئاسۇۇتىتبن كە  لىۇۇلەن ئزتكۇۇۈىئپ تارتىۋاۇۇۇتى    

لۇۇ  . ا  تاكنانۇت ب لوۇۇتى  ئانتبن لېيىنىىڭ بىى بگىگە يزۇىىىۋ ئوۇتۇرۇپ  خېلى ئۇار 

تۇۇوۇ -شۇۇۇنتالتىۇۇ ئۇۇزىبىى ئۇۇاى.   ئىالسكۇۇى ۇىنتىن لىلۋاتنۇۇان ئىۇۇد ئىۇۇتى ئەۇۇۇۋ تتە
ما ا لوي لەرمەيۋاتىتۇ  مەنۇۇ ئۇنىزوۇا لۇوش   : اېد لىلتى     يېىىكلەپ لاۇوانت ب

ئۇۇۇۇ مۇشۇۇۇۇنتاق كېتىۋىىبۇۇۇتبوان لوۇكۇۇۇا  اەر ئىككىۇىۇۇۇ  ئامۇۇۇال    . كەۇۇەيۇۇۇۋاتىۇەن

 .لىالۇۇايۇى   ىگەنلەرنى كز لىتبن كەچۈر ى
ئۇ ئاىراق ئزر  تۇر انتبن كېيىن  لېيىنىىڭ بىى بكىگە كېلىۇۋ سۇۇ ا لاربتىۇۋ    

ىلۇۇتى    ئاسۇۇۇانتبكى يۇۇتۇىۇر ۇۇا لۇۇاراپ كېتىۋاتنۇۇان يزۇۈنۈشۇۇىى   كىەىۇۇك تەر م ل

ئۇنىۇۇڭ  وۇىكۇۇىتبن سۇۇىىبلىۋ چۈشۇۇۈپ كېتىۋاتنۇۇان لارمۇۇاق تانىكۇۇى    . كەرق ئەتتۇۇى
شۇۇ تاكتۇا لېيىۇب تېخىۇۇۇ ئاسۇتىالپ لاۇوۇان       . سۇ ا يوساور ئوتىت ب نۇر چالىىىتۇاتتى 

ئېنىىىىۇڭ لېيىنىۇى   لۇو اي   ىزىۇ    . ئىتى  اا انانىڭ چىىاللىۇىى خىۇى  كۇزرئنەتتى   

اا انانىڭ چىىاللىۇىى كزرئنۇىكۇە  شۇەرق    . شەرلنە ئېلىۋ كېتىۋاتنانلىنىىى لىلەتتى
مۇلۇۇا ا لېلىۇۇب  يزنۈۇۈشۇۇىى ئزىبەرتىۇىكۇۇە  لىۇۇى   . تەر كۇۇكە كېتىۇۇۋ لار ۇۇان لۇۇوۇىۇى  

 -  پ ئويلىۇتى لۇو اي   -نەچەە سائەتتىن كېيىن چىىالالرنى چولۇۇ  كۇزر ۇەيۇەن    

را بيۇو لوۇوۇان   .   -لۈبۈنكى ئەاۋاۇىتبن خە  رسى  لاۇۇتبم  ۇېيەۇر مۇسالىنىكىىىڭ 
اەي  ئەسەپ يۇۇوق ئىشۇۇالرنى ئۇۇويالپ  ...لوۇكۇۇا  ئا لىكۇۇا  لۇۇانەە يۇۇايىاپ كېتەتۇۇتىم  

ئەخۇىنۇانە  . كەتتىۇوۇ  ااىبى لىلۋاتنۇان ئىشۇىم تو ىۇۇۇۇق لۇاش لاتۇرسۇا  لوۇۇىۇتبۇۇ      

 ئويالر ا لوۇۇشىىڭ نېۇە ااسىتى؟
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: ۇ  يەنە ئۇۇا اىبىى لويۇۇۇپ لېىبۇۇۋ سۇۇزىۇىگىلى تۇۇۇر ى   لىى  مۇۇتبن كېۇۇيىن ئۇۇ  

لىۇۇىاق  لۇمۇۇۇ لوۇۇۇۇپ !   -ياشۇۇىىىۋ لاۇوۇۇان ئۇۇا    يۇۇاۇوۇى لاۇكۇۇا ئەكلەشۇۇۇەيتبكەن  »
  تو گۇۇۇل لېلىنلىىبىۇۇى چىۇۇىبۇىگەن سېىىۇىۇۇى ئاسۇۇىاش ئۈچۇۇۈن. تبوان ئىۇۇدتۇربۇۇ

  يا بزۇۇتا تۇرسۇۇۇن   لېۇۇىى.  التىۇۇتبال يە ىتىشۇۇىى اەربىۇۇ  ئېكۇۇىۇتبن چىنارمۇۇاي   

يە ىتىشۇۇىڭ كېۇۇى ب    ەىلىۇۇك يېيەۇىشۇۇىزتبن لەتئىۇۇىەى ر  ئەتە ئەتىۇۇگەن ئۇۇۇنى  لان
 «!ئۇنتۇپ لاۇۇا

لىى چا تا لېيىنىىڭ ئەتىاكىتا لىى سۈپ كىەىك يۇنۇ  لېلىنۇى كەيۇتا لوۇۇتى     

. ئۇۇۇ يۇنۇۇۇ  لېلىنلىىبىىۇۇڭ شۇۇۇ وۇ ان  سۇۇۇ كۇۇۈركىگەن ئۇۇا اىبىى ئۇۇا الپ تۇۇۇر ى   
شا لۇن سېلىۋ سۇ كۇۈركىگەن تا ۇشۇى لىۇلەن     چۈنكى  لو اي ئەركەب لېلىنالرنىڭ

چىشۇۇى لېلىنالرنىۇۇڭ سۇۇۇ كۇۇۈركىگەتن چا ۇۇتبكى ناىاكەتلىۇۇك تا ۇشۇۇىىى ئېىىۇۇب        

 .ئايىبياۇيتتى
لىللە ئويىايتۇ  لىللە كز ۇۈل ئاچىۇتۇ    - ىتى ئۇ -ئۇۇر لەكۇۇ ئىىاق ئزتىتۇ »

ئۇۇرمۇۇ لى نىۇڭ   خۇۇ  ى ئۇچۇار لېلىنالر ۇا ئوخشاشۇال      . لىىبىى ياخشى كزربۇتۇ -لىى

 «.لېىبىتاشلىىبۇى 
لۇۇاۇتىد » : ئارلىۇتبن ئۇۇ لارمۇالتىكى چۇوى لېلىننۇا ئىۇچ ئا ىبتىشۇنا لاشۇلىتى        

نەچۇۇەە ياشۇۇنا كىىبەنۇۇتۇ؟ مەن ئەى ۇۇۇتبن   . لۇۇېلىنكەن لۇۇۇ  اەيۇۇىان لېلىۇۇۋاتىۇەن  

لەۇكىۇۇم ئۇۇۇ  لەب . لۇنۇتاق يامۇۇان  لۇنۇۇتاق چىىايلىۇب لېلىنىۇۇى كۇۇزربەن ئەمەسۇۇەن   
ئۇ لىى ر لېۇتىم سۇەكى پ چىنىۇتبوان    . ۇكا كېى ب  ىا بال ئزىبىى ئۇكىاتۇىتىتا ان لو

لۇۇۇرۇن . يۇۇاكى ئاۇۇۇتبوا لىۇۇى شۇۇۇ وۇيتبوان لوۇكۇۇا  مېىۇۇى تۈبەشۇۇتۈربەن لۇۇوۇتتى    

لارمالنۇۇا تۇۇوۇ ئىلىىۇۇۋ لاۇوۇۇان لېلىۇۇب لوۇكۇۇا  مۇشۇۇۇنتاق سزربشۇۇىۋ يۈرئشۇۇىى  مەن   
يە؟ لىۇۇىاق ئۇۇۇۇ  -بكىنلىۇۇلەن ئېلشىشۇۇىىىڭ ئەى ئېكۇۇىا چاربكۇۇۇى   پ لارا اتامۇۇت    

ر لىبىىۇۇڭ يۇۇۇاۇوۇى لىۇۇۇىۇ كىشۇۇۇى ئىكەنلىگىىۇۇى   يەنە كېلىۇۇۇۋ لىۇۇۇى لېۇۇۇىى ئۇۇۇا       

لۇۇۇ لېلىۇۇب نېۇۇۇى  ىۇۇگەن چۇۇوى   . ئىكەنلىگىىۇۇى لىلۇەيۋاتنۇۇان لوۇۇشۇۇىۇۇ ئې تىۇۇۇال 
بزشى ئولتان چىنكا لاىار ا خېلى كۇۇوا يارايتۇ  ئۇنىۇڭ لېلىۇب يېۇىىۇى يېيىشۇىتبن     

لىلىتۇ  تانىىى تارتىشۇۇ ئەركەب لېلىننۇا ئوخشۇا اتىتۇ    لاربوانتا ئە ركەب لېلىنتەب 

ئۇنىۇۇڭ لىۇۇى ر  ەربۇۇ ى لارمىۇۇتۇ يۇۇاكى ما ۇۇا ئوخشۇۇاش      . اەركىتىۇۇۇۇ لەب سۇۇاۇۇاق 
 «كى ۇىنتىن شۇنتاق لىلۋاتنانۇىتۇ؟ئاماۇ

لو اي ئىلگىىى لىۇى سۇۈپ سۇالا نۇر لېلىنىىىۇڭ لىىبىۇى لارمالنۇا ئىلىۇتئربەن        

ئەركەب لېلىۇب لىۇى  ر يە  ئۇچىىبوانۇتا اامۇان     . لاۇتى چا تبكى مەن بىبىى ئەسلەپ
  شۇۇۇ چا ۇۇتا لارمالنۇۇا ئىلىىۇۇۋ    لېلىننۇۇا ئزتۈنۇۇۈپ لېىبۇۇتبوانلىنتىن  ئۇۇا  ال چىشۇۇى  
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ئۇۇۇ  لارمالنۇۇا ئىلىىۇۇۋ لاۇوانۇۇتبن كېۇۇيىن      . لۇۇاۇوىىىۇۇ   ل چىشۇۇى لېلىۇۇب ئىۇۇتى   

.  اۇجىىۇىشۇۇىۋ ئۇۇزىبىى اەر تەر كۇۇكە ئۇۇۇرۇپ لۇتۇۇۇۇۇۇاي ااۇىۇۇتبن كېتىۇۇۋ لاۇوۇۇان   
ئەركەب لېلىۇۇب لوۇكۇۇا  چىشۇۇى لېلىنىىۇۇڭ يېىىۇۇتبن نېۇۇىى كەتۇۇۇەي  ئۇۇۇىۇنوىەە       

ئۇۇ  لارمالىىۇڭ چزربكۇىت  كىىلىۇىاپ يۈربەنۇت   لۇو اي       . لارمالىى ئايلىىىۋ يۈربەن

ئۇنىۇۇڭ لۇۇۇيىۇلى لىۇۇلەن لىۇۇى ئۇۇۇرۇكال تۇۇانىىى ئۈىئ ىتىشۇۇتىن لەكۇۇۇۇ ئەنكۇۇىىبگەن     
لنۇۇا ئوخشۇۇايتبوان     ئور ا  شۇۇەكلى ىەكلىكۇۇىك-چۇۇۈنكى ئۇنىۇۇڭ چۇۇوى  . ئىۇۇتى

لۇو اي  چىشۇى لېلىنىىۇڭ تېۇىىگە     .   ئەمىليەتتىۇۇ ئور التەب ئىتتىك ئىتىلۇيىۇلى

كۇۇزىبىى كۇۇاۇتەكلەپ  -ئۇۇارا تىنىۇۇۋ  شەمشۇۇەر  ب ئۇۇا  ى  لۇۇانىتى    كۈتكۇۇۈل لۇۇاش   
اېلنۇى  . كزكەرتىۋ تكەن  ئانتبن لاۇ لىلەن لىىۇىكتە ئۇنى لېيىننۇا سۇزر پ چىننۇان   

 نىەە لېيىنىىۇۇڭ يېىىۇتبن چۇۇزربىلەپ كېۇۇتەۇۇىگەن  ئەركەب لېلىۇب لوۇكۇۇا  شۇۇ چۇۇا  

لو اي  تانۇا  ئۇارا    لاشۇنا يەنە تىۇك كزتىىبلىۇۋ چىنىۇۋ  چىشۇى لېلىنىىۇڭ         . ئىتى
سوىۇۇۇپ يۇاتنىىىىى كزربەنۇتبن كېيىۇىال  ئانۇتبن سزسۇۈن لانۇاتلىىى كېۇىبلگەن         

. تومۇۇۇرۇىىى كۇۇزككەن ااۇۇۇتا شۇۇۇ وۇپ  سۇۇۇنىڭ ئىەىۇۇگە كىىبۇۇۋ كەتۇۇكەن ئىۇۇتى  

شۇۇ چا ۇتا لۇاۇىۇۇ لۇاتتىب     . لۇ ئىشىى ئويلىكۇامال ئىەىۇم سۇىيىىبلىۋ كېتىۇتۇ    : لو اي
  شۇۇۇ ىامۇۇاتال  ن ئۇنىۇۇڭ ئىلتىۇاسۇۇىىى لولۇۇۇل لىلىۇۇۋ  ئاىالالنوۇۇان ئىۇۇتى  شۇۇۇ ا مە 

 . ىگەنلەرنى خىياۇىتبن ئزتكۈى ى. سويۇ  تكەن ئىتبم

  ىۇۇتى لۇۇو اي -« اە-لۇۇاۇ لۇۇۇ يەر   لوۇوۇۇان لوۇكۇۇا ئەسەپ ياخشۇۇى لۇۇوۇتتى   »
ئۇۇۇ لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇى تەر كتىكۇۇى لۇۇېلىن تاختايوۇۇا چىۇۇڭ يزۇىىىۇۇۋ   . ئۈنلۇۇۈب ئۇۇا اى ا

تۇۇرۇپ   وۇىكۇۇىىى لېكۇۇىۋ تۇر ۇۇان رانىىىۇۇڭ سۇۇاۇىۇىوىتبن لېلىنىىۇۇڭ ئېوىىۇىنىىۇۇى   

لارماق تانىكى لوۇكا ئاشۇ چۇوى لېلىۇب تاۇلىوۇان يزۇۈنۈشۇىى لۇويالپ      . لىيا  لىلتى
 .ۇەرىان كېتىۋ لارمالتا ئىتى

ئۇنىڭ ئاۇتبتا يۈى كېلەۇۇەيۇتبوان ئىۇد لىلىۇۋ لۇويوىىىم ئۈچۇۈن  ئۇمۇۇ       مەن 

ئۇنىۇڭ تۇاۇلىوىىى اەر    -ئزى يوۇىىى تاۇلىشى كېى ب    پ ئويالشنا لاشلىتى ئۇۇ يەنە  
نەيۇۇى ى توسۇۇاپ لاۇۇۇايۇۇتبوان لۇۇارا وۇ سۇۇۇ  -لانۇتاق تۇۇوىاق  ئاۇۇۇتامەىلىب    اىۇۇيلە 

ىىۇەۇ؟ مېىىۇۇڭ تۇۇاۇلىوىىىم   مېىىۇۇڭ تۇۇاۇلىو . ئىەىۇۇگە كىىبۇۇۋ كېتىشۇۇتىن ئىبۇۇار م   

. ئۇا  م ام لېىبۇۋ لالۇىوۇان سايالر ۇا لېىبۇۋ لالۇىوۇان يەرۇەربە لېىبشۇتىن ئىبۇار م        
نېۇىال لوۇۇىكۇن ئۇنىزوۇا يوۇۇلۇۇپ لۇاكتىۇەن  چۈشۇتىن اۇاىبى ىەە ئۇنىۇڭ لىۇلەن        

ئەسۇۇلى مەن لېلىۇۇب  . اەر ئىككىلىۇى نىۇۇڭ يار  مەىكۇۇى يۇۇوق . لىۇۇىبە لوۇۇۇۇ اتىۇەن

لىۇىاق كىەىكىۇۇتبن تۇارتىېال مۇشۇۇ ئىشۇىى      . ىلۇىكا  لۇوكتىكەن تۇتىتبوان ئىشىى ل
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تۇاى ئېتىشۇىىى كۇۈتۇەيال تو گۇۇل لېلىنىىۇى يە ىتىشۇىى ىا ى       . لىلىۋ كېلىۋاتىۇەن

 ...ئېكىۇتبن چىنىىبۋ لويۇاي
تۇۇاى سۈىئۇۈشۇۇكە لاشۇۇلىوانتا ئاۇلىنانۇۇتاق لىۇۇى نەرسۇۇە لېيىنىىۇۇڭ يەنە لىۇۇى         

    لا بىبىىۇڭ سۇۇنوان   -ىىۇى تارتنانۇت ب لىلۇتى    تەربېىۇتبن تاشۇالنوان لېلىۇب يېۇ   

تېۇۇ  سۇۇىىبلىۋ  -ئۇۇا اىى ئا لىىىۇۇۋ  لارمۇۇاق تانىكۇۇى لېيىنىىۇۇڭ بىى بكىۇۇتبن تېۇۇ      
لۇۇو اي لۇۇارا وۇ ا كىەىوىىىۇۇڭ  ىۇۇۋبىى چۇۇزرئپ تاشۇۇالپ      .چۈشۈشۇۇكە لاشۇۇلىتى 

ئارلىكۇۇىوا لۇرۇۇۇۇۇتى    چۇۇوى لېلىۇۇۇب   سۇۇول بەسگىكۇۇۇىگە چۈشۇۇۈرئپ تۇر ۇۇۇان     

ەپ لەر اشۇۇلىب لېىبۇۇۋ  تۇۇانىىى لېيىنىىۇۇڭ بىۇۇى بكىگە   ئېوىىۇىننۇۇا چىشۇۇىىى چىشۇۇل 
لويۇپ كېكىۋ تتى    ئزىبگە ئەى يېنىن لوۇوان يەيىە لىى تال تانىىى چۇورتال ئۇۈى ى   

    تىۇىكىنالپ يۈرئپ  يزبەكلىك ىاكا  تانىىىۇڭ لۇوش تۇر ۇان ئىككۇى ئۇچىوۇا      -

بەكلىۇك  لىى لوۇىتا ئەكەىللىك لىۇلەن ئىلۇۇەب چىنىىبۇۋ  لىۇى كۇتىۇتا يز     . چەبتى
شۇۇۇ تاكتۇۇا ئۇۇۇ ئۇۇاۇتە يۇۇزبە  تۇۇانىىى   . تۇۇانىىى   سكۇۇەپ تۇۇۇرۇپ ئىلۇەكىۇۇى چىزىتتۇۇى 

 .لىىبگە چېتىۋىتىلگەن ئىتى-تانىالرنىڭ اەمۇىكى لىى.  اتاتتىلاشنۇرۇ

يۇۇاتخو  چزنۇرۇۇۇۇلتىكى لېلىۇۇب يەملىىبىۇۇى  تۇۇاى ئاتنانۇۇتبن كېۇۇيىن       81: ئۇۇۇ
ۇ كېكۇىۋ تاشۇالپ  ىاكۇا  تانىوۇا     لايتىۋ لېىبۇۋ لىۇى نەرسۇە لىۇالي  لوۇۇىكۇا ئۇنىۇۇ      

يۇۇاتخو  ئۇىۇنلۇۇۇلتىكى ئولۇۇتان   311كاتاۇونىيىۇۇتبن كەۇتۇۇۈرئۇگەن . چېتىۇۇۋ لويۇۇاي

ئۇۇ نەرسۇىلەرنى   . تانا  لىلەن لارمۇاق    تۇو  سۇىۇلىىبىىڭ اەمۇىكۇى يولۇاپ كەتتۇى      
لىۇىاق لارمىنىوۇا لاشۇنا لۇېلىنالر چۈشۇۈپ لاۇكۇا  ئۇۇ        . كېيىىەە لېىبۇۋ ئىۇ ۇەپ لالۇاي   

ۇنى چاۇوىتىشۇى لىۇلەن اېلنۇى چۇوى لېلىنىۇى يولىتىۇۋ لويكۇا   ئۇۇنى         لېلىنىىڭ س

نەۇەر بۇۇن ئىۇۇ ۇەپ يۇۇۈربۇەن؟ لايۇۇاتىن لارمىنىۇوۇۇا چۈشۇۇكىىى لانۇۇتالىاق لېلىنتۇۇۇ؟     
-اايۇ،    .يۇا لېلىۇب يۇاكى ۇەاە ۇىۇتۇ؟ ىا ى ئۇلاۇۇۇايۋاتىۇەن     -سالا نۇرمىتۇ  ئۇوق 

 .اۇي،  ىگىەە ئۇ تانىىى ئۇىارتىۋ لېىبېتىۇەن    پ ئويلىتى

لۇۇاۇ لۇۇۇ يەر   لوۇوۇۇان لوۇكۇۇا   : " ئۇۇۇ يەنە ئۇۇا اىبىى لويۇۇۇپ لېىبۇۇۋ سۇۇزىۇىتى   
  پ -« لىۇۇۇىاق لۇۇۇۇ يەر   لاۇىىىۇۇۇڭ لاربكۇۇۇىۇۇ يۇۇۇوق ! اە-ئەسەپ ياخشۇۇۇى لۇۇۇوۇتتى

لۇۇ يەر   تەن ۇا ئۇزىئى تۇرۇ اتىكۇەن  ئەى ياخشىكۇى      : خىياۇىىىە  ا امالشتۇر ى ئۇۇ  

يىوشۇتۇر اۇوىىىڭ تۇۈىئب  لۇانەە لۇارا وۇ      سەن لېىبۋ ئەى ئاخىىلى لىى تال تۇانىىى 
لوۇۇشۇۇىوا لاربۇۇۇاي ئۇۇۇنى كېكۇۇىۋ تاشۇۇالپ  ئىككۇۇى يزبەملىۇۇك تانىوۇۇا چېتىۇۇۋ         

 .لويۇشۇى كېى ب

لۇارا وۇ كېەىۇت  لىۇى ئىۇد لىلىۇد توۇىۇۇۇ       . ئۇ ئەمەۇىيەتتىۇۇ شۇنتاق لىلۇتى 
ىۇۋ  لۇو ايىى   لۇ چا تا اېلنى لېلىب  لىى ئىوا الپ  وۇنۇن ااسۇىا لىل . ئا اربەىلىب
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لېيىننۇا  ئ  سۇاۇتى  لو ايىىۇڭ لاكىنىىىۇڭ ئاسۇتى يېىبلىۇۋ كەتتۇى    لۇان چىنىۇۇۋ         

ئۇۇۇ  . لۇو ىبىى لۇۇويالپ چۈشۇۇۈپ ئىزكىۇۇگە كۇۇېلەي  ىگەنۇت  لېتىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ لاۇۇۇتى   
تەسۇلىكتە ئورنىۇۇتبن تۇۇۇرۇپ لېيىنىىۇڭ ئۇۇۇ تەربۇۇېىگە ئزتۇۈپ  بىۇۇى  ككە يزۇىىىۇۇۋ     

ۈرئپ  لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى كە  لىۇۇلەن        وۇىكۇۇىتبكى تا ۇۇارنى تۈى شۇۇت  -ئوۇتۇۇۇر ى

 وۇىكىىىڭ لاشنا يېۇىبگە يزتكىۋاۇوانۇتبن كېۇيىن  تۇانىىى  وۇىكۇى لىۇلەن مەاۇكە         
تىۇۇى پ تۇۇۇرۇپ  لېلىنىىۇۇڭ اەربكىتىىۇۇى سۇۇىىاپ كۇۇزر ى  ئانۇۇتبن لۇۇوۇى ئۇۇارلىلىب     

 .لېيىنىىڭ سۇ بكى سۈرئىتىىى لىلىۋ لالتى

 ە ربتىۇتبوانلىنىىى لىلۇەيۇۋاتىۇەن   ئۇنىڭ نېۇە ئۈچۈن لېيىنىى ئىككى يالنا ت
لارمۇاق تانىكۇى لەۇكىۇم ئۇنىۇڭ كەى  ئمبىكۇىت        -  پ ئەۇە  لىلەن ئويلىۇتى ئۇۇ    -

  لە  ئۇنىۇۇڭ  ئمبىكۇۇى مېىىزكىۇۇت ب    ر  . سۇۇېىبلىۋ تۇرمايۋاتنۇۇان لوۇكۇۇا كېۇۇى ب   

ئا ىبۇايۋاتنانۇۇتۇ  ۇۇۇېكىن ئۇنىۇۇڭ تېىۇۇى اەر لۇۇانەە چۇۇوى لوۇوۇۇان تەلۇۇۇتبى بۇۇ         
ئەلەم سۇزر پ يۈرئ  رمەيۇتۇ  مانۇا ئەمۇتى ما ۇا ئۇا اربەىلىب       -ا لېيىنىۇىۇى ئەلە بۇ  

تېىبيتبوان نەرسىلەرنىڭ اەمۇىكىتبن خاۇى  لوۇتۇ   لىۇى يۇزبە  ىاكۇا  تانۇامۇۇي     

لىۇۇى ئا  مۇۇت  لوۇۇشۇۇنا تېگىشۇۇلىك نەرسۇۇە اەر لۇۇانەە لوۇوانۇۇتبۇۇ شۇۇۇنەىلىك    . لۇۇار
 لوۇىتبوانتۇ؟

ن ئزۇكەمۇۇ سۇەن لىۇلەن لىلۇلە    مە - ىتى ئۇ يېنىۇلىب ئا اى ا  -ئەي لېلىب » 

 «.ىۇەنئزۇ
كەرىبۇۇۇەە  ئۇۇۇ مەنۇۇتبن ئايىبالۇۇايۇۇتۇ  شۇۇۇ ا تۇۇاى ئېتىشۇۇىى   : ئانۇۇتبن ئۇۇۇ يەنە

 -مانا سۈل ى  الىتۇۇ لوۇي   پ لاۇتى  اا امۇ سۇو ۇپ كەتتۇى   . كۈتۈپ تۇرۇ اتىتۇ

ئۇۇۇۇ لاچۇۇۇانوىەە  -  پ ئويلىۇۇتى    كۇۇۇاۇتەككە يزۇىىىۇۇۇۋ تۇۇۇۇرۇپ ئىككۇۇۇىىىۋاۇتى  
 .تبياۇىكا مەنۇۇ شۇ چا نىەە چىتبياۇيۇەنچى

كۇال كزرئنگەنۇت ب   -تاى سۈىئۇۈپ كېلۋاتنانتا  لارماق تانىكى سۇ ئۈستىت   ىا

. لېيىۇۇب ئۈىۇۈككۇۇى  ئاۇوۇۇا كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى    . لىلىۇۇۋ  يەنە سۇۇۇ ا چزكۇۇۈپ كەتتۇۇى   
 .لىى  متبن كېيىن كۈن چىنتى    كۈنىىڭ نۇرى لو ايىىڭ ئوى  وۇىكىوا چۈشتى

 ىزىۇ  ئېنىۇۇى لى نۇى     - ىۇتى لۇو اي    -ئۇ شۇىۇال تەر كۇكە كېتىۇۋ لېىبېتۇۇ     »

مە گۈ شۇەرلنە ئېلىۇۋ لاربۇتۇ  مەن لېلىنىىۇڭ  ىزىۇ  ئېنىۇىىۇى لۇويالپ مېزىشۇىىى         
 «.ئۇنىڭ چارچىوانلىنىىى كزرسىتىتۇلۇ اال . ئۈمىت لىلىۇەن

رچىۇىوۇۇانلىنىىى كۇۇۈن خېلۇۇى ئۇۇزرۇىگەن چا ۇۇتبال لۇۇو اي  لېلىنىىۇۇڭ تېخۇۇى چا 

يەنۇۇى لارمۇۇاق . لىلۇتى  لىۇۇىاق لۇۇۇ چا ۇتا لىۇۇى ياخشۇۇى ئەاۋاۇۇۇتبن لېشۇار م لوۇۇۇتى    
تانىكۇىىىڭ يۇانتۇۇۇ ى  لېلىنىىۇڭ خۇۇېلىال تېيىۇ  يەربە لېىبۇۋ لاۇوانلىنىۇۇتبن خە  ر      
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لۇ خىا ئەاۋال لېلىنىىڭ سۇ يۈىبگە سەكى پ چىنىد ئې تىۇۇاۇى لۇارۇىنىىى   . لەر ى

 .كزرسىتەتتى
مەنت  ئۇنىزوۇا تەى كەۇگۇۈ  ب تانۇا     - ىتى لو اي -كا سەكى پ چىنكۇن لوۇ»

 «.لار

كەۇۇۇال تارتىۇۋ لويكۇۇا   ئۇنىۇڭ چىشۇۇى لېىبشۇۇىۋ   -لارمۇۇاق تانىكۇىىى سۇۇەل : ئۇۇ  
-چىنكۇىۇۇ  . كۈنۇتئى لوۇۇۇپ كەتتۇى   -مانۇا اۇاىبى كۇۈپ   . سەكى پ چىنىشىۇۇ مۇمكىن

ئۇنىڭ  ىزىۇ  ئاسۇتىوا كىىبۇۋ    . شۇ تاكتا ئۇنىڭ ئىەىگە اا ا توۇۇپ كەتتى. چىنكۇن

 .ئزىبىى ئزۇۈمگە تۇتۇپ لېىبشىۇۇ ناتايىن    پ ئويلىتى
ئۇۇۇ  تۇۇانىىى كۇۇۈچەپ تۇۇارتتى  لىۇۇىاق تانۇۇا  لېلىۇۇب لارمالنۇۇا چۈشۇۇكەنتبن تۇۇا       

يانىۇۇڭ كىىبەىۇۇت ب چىۇۇڭ تۇۇارتىنلىب تۇر ۇۇانلىنتىن  ئۈىئۇۇۇۈپ      -اۇۇاىبى ىەە ئۇۇوق 

ىى ئو تبكۇۇىوا يېتىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ تۇۇارتىېۇۇ  كېۇۇيىن ئۇۇۇ تۇۇانى . كېتىتبوانۇۇت كال لىالتتۇۇى
ئەمۇۇتى تۇۇانىىى لوكۇۇاۇلىب لىۇۇلەن تارتكۇۇا  لوۇۇايۇۇتۇ  ئەبەر     : ئۇۇۇ. لىۇىىۇىتاۇۇىۇۇتى

    -كۇۇۈچەپ لىۇۇى تارتكۇۇا   لېلىنىىۇۇڭ لارمالنۇۇا ئىلىىوۇۇان ئۇۇا  ى كە ىبۇۇۋ كېتىۇۇتۇ   

مۇلا   ئۇ راستتىن سەكى پ چىنىۇتبوان لوۇكۇا  لارمۇاق ئۇنىزۇتبن ئۇاسىاپ كېتىشۇى       
چۇاتىوىم نۇېۇە؟ كۇۈن تېخۇى كۇزىنى چۇالنۇ  ب ئەمە   كۇۈنگە تىكىلىۇۋ          .مۇمكىن

 .ويلىتىئلاربۇىكامال لوۇۇىتبۇۇ    پ 

لارمۇۇاق تانىكۇۇىوا سۇۇېىبب ر  لىۇۇك  ىزىۇۇ  يۇسۇۇۇنلىىى چىىمىشۇۇىۋ كەتۇۇكەن     
لۇۇو اي لۇۇۇ نەرسۇۇىلەرنىڭ لېلىنىۇۇى ئۇۇزىبگە ئىلىۇشۇۇتۇرۇپ كېلىۇۇتبوانلىنىىى  . ئىۇۇتى

ى خۇشال لوۇتى  لۇ خىا لىلكىۇان يۇسۇنالر لۇارا وۇ تۈنۇت    لىلگەنلىكتىن  نااايىت

 .كزكلەپ يوساور نۇرى تارلىتاتتى
لېلىۇۇۇۇب  ئەي لېلىۇۇۇۇب  مەن سۇۇۇۇېىى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇزربۇەن  سۇۇۇۇېىى توۇىۇۇۇۇۇۇ  »

:  ىۇۇتى لۇۇو اي    -" اۇزرمەتلەيۇەن  لىۇۇىاق لۈبۇۇۈن سۇۇېىى ئزۇتۇۈرمەي لويۇۇۇايۇەن  

 .ئاشۇنتاق لىالۇرمەنۇۇ؟   پ ئويلىتى
ئۇۇۇ سۇۇۇ . كىەىۇك لىۇۇى لۇۇۇش شۇۇىۇال تەر كۇۇتىن لېيىۇب تامۇۇان ئۇچۇۇۇپ كەۇۇۇتى   

 .لو اي ئۇنىڭ تاىا چارچاپ كەتكەنلىگىىى لاينىتى. يۈىبىى لويالپ كە  ئۇچاتتى

    كېۇيىن  -لۇش  لېيىنىىڭ تۇمشۇلى ئۈستىگە كەۇگەنت   سەل توختىۋاۇۇتى  
ىۇۇۋ يۇۇۈر ى  ئۇۇاخىى لارمۇۇاق    يەنە لوى ىلىۇۇۋ لو ايىىۇۇڭ ئۈسۇۇتىت  لىۇۇى كە  ئايلىى   

 .تانىكىىىڭ ئۈستىگە ۇەكېىت  لونتى

« نەچەە ياشنا كىى بڭ  تۇنجى لېتىم يىىالنا سۇەكەر لىلىشۇىڭ ئوخشۇىۇامتۇ؟   »
 .  پ سوربتى لو اي  لۇشتىن -
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لۇۇش لەب اېۇى پ   . ئۇ بەپ لىلۋاتنانتا  لۇش ئۇنىزوا تىكىلىۋ لۇاراپ تۇۇر ى  

تۇرمىوۇانلىنىوىۇۇ لاربۇاسۇتىن لونۇۇ  ربەن    -ڭ چىڭ تۇر ان كەتكەنلىكتىن  تانىىى
شۇ تاكتا ئۇ كىەىك كۇۇتلىىى لىۇلەن تۇانىىى لامۇاپ  تانۇا ئۈسۇتىت  ئىوۇا الپ        . ئىتى

 .تۇراتتى

ئىىتايىن چىڭ  ئاخشۇا  شۇامال چىنۇىوۇان     - ىتى لو اي  لۇشنا  -تانا چىڭ »
ر نېۇىشۇۇۇنا شۇۇۇۇنەە  تۇرسۇۇۇا نېۇۇۇۇانەە چارچۇۇۇاپ كەتتىۇۇۇڭ؟ لى بۇۇۇب ئىۇۇۇد  لۇشۇۇۇال   

 «. لوتنۇنەالۇۇ

سانىڭ  ىزى  ئۈستىگە كېلىۇۋ ئۇۇۇرنى ئى ۇەيتبوانلىنىۇتبن لوۇكۇا     : ئانتبن ئۇ
ۇېكىن لۇ ئويىىى لۇشۇنا ئېيتۇىۇتى  چۇۈنكى لۇۇش  لەرببىۇى      . كېى ب    پ ئويلىتى

ئۇنىۇۇڭ بېېىىۇۇى ئۇلۇۇۇايتتى  ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە لۇشۇۇۇۇ لىى  مۇۇتبن كېيىۇۇىال سۇۇانىڭ  

 .ىى لىلىۋ يېتەتتىئەاۋاۇى
ئانۇۇتبن ئۇۇزى  گە   - ىۇۇتى ئۇۇۇ   -لىۇۇى    ئولۇۇتان ئۇۇارا  ئۇۇاۇوىن لۇشۇۇەاق     »

ق كېلىۇۇتبوان كۇرسۇۇەتىى سۇۇىىاپ كۇۇزر  ئۇۇا     لۇۇۇش  لېلىۇۇب اەمۇىكۇۇىال ئاشۇۇۇنتا    

 «ئەمەسۇۇ؟
لو ايىىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇېەىەە ئۇمۇۇۇۇۇرتنىلىىى ئۇيۇشۇۇۇۇۇپ  شۇۇۇۇۇ تاكتۇۇۇۇا خېلۇۇۇۇى لەب  

 .ىى ااياسانلىىىۋ كېتىۋاتاتتىئا ىبۋاتنانلىنتىن  سزىۇىگەنكې

سۇېىىڭ  - ىۇتى ئۇۇ يەنە    -لۇشنا  مۇلا ا  خاۇىكاى مېىىڭ كەكەمت  تۇۇر ىن  »
ئاۇتبزۇۇتا خىجۇۇاۇەتۇەن  چۇۇۈنكى ااىبىلىۇۇت ب سۇۇەۇكىن شۇۇامال چىنىۋاتنۇۇان چا ۇۇتا    

يەۇكەنىۇۇى چىنىىبۇۇۋ  سۇۇېىى كانايىۇوۇۇا ئېلىۇۇۋ كەكەمۇۇگە ئېلىۇۇۋ كېتىشۇۇكە ئاماۇكۇۇى    

 «!  -اخىى  ما ا لىللە تۇربتبوان لىى  وس، لەكۇۇ ىۆرئرلېلىۋاتىۇەن  ئ
  ل شۇۇۇۇ كەيىتۇۇۇۇتە  اېلنۇۇۇى چۇۇۇۇوى لېلىۇۇۇۇب توسۇۇۇاتتىن تۇۇۇۇانىىى كۇۇۇۇۈچەپ     

سىلكىگەنلىكتىن لېيىب لۇاتتىب تە ر پ كەتتۇى  لۇو اي  لېيىنىىۇڭ ئۇوى تەربۇېىگە       

 يىنىلىۇۋ چۈشۇۇتى  شۇۇ تاكتۇۇا ئۇۇ تىۇۇى سەپ تۇۇرۇپ  تۇۇانىىى ئۇىارتىۇۋ لەرمىگىىىۇۇت        
 . ىزى  ا چۈشۈپ كەتكەنۇۇ لوۇتتى

تانا لاتتىب تارتىلوانتا لۇۇش ئۇچۇۇپ كەتتۇى  لىۇىاق لو ايىىۇڭ اۇاىبى ئۇنىزوۇا        

ئۇ ئاستا ئورنىۇتبن تۇۇرۇپ  ئۇوى لۇوۇى لىۇلەن لارمۇاق       . لاراشنا چوۇىكىۇۇ يەتۇەيتتى
 .تانكىىى تارتىۋبتى  لوۇىتبن لان ئېنىۋاتنانلىنىىى كزر ى

 ىۇتى لۇو اي ئۈنلۇۈب    -«رسە ئۇنىڭ چىشۇىوا تېگىۇۋ لويۇتى لوۇوۇاي     لىى نە»

-ئۇۇۇ  تۇۇانىىى تارتىۋىتىۇۇۋ  لېلىنىۇۇى لاشۇۇنا تەر كۇۇكە لۇۇۇربوىلى لوۇىۇۇتبوان    . ئۇۇا اى ا
ۇۇېكىن ئۇۇۇ  تۇانىىى ئۈىئۇۇۇۈپ كەتكۇۈ  ب چىۇۇڭ    . لوۇۇايۇتبوانلىنىىى سۇىىاپ كۇۇزر ى  
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ۇپ  تانىىىۇۇڭ تارتىۇۇۋ لوۇوانۇۇتبن كېۇۇيىن لىۇىۇۇى لىلۇۇۇاي ئارلىكۇۇىوا تىۇۇى سەپ تۇۇۇر   

 .تارتىلىد كۈچىگە تالالىا تۇر ى
راسۇتىىى ئېيتكۇا   مەنۇۇۇ     - ىۇتى ئۇۇ   -لېلىب  سەنۇۇ ااىبى لىيىىلىۋاتىكەن »

 «.نااايىتى لىيىىىلىۋاتىۇەن

  ئەتىاكنۇۇا انلىنتىنئۇۇۇ  لۇشۇۇىىڭ ئۇۇزىبگە اەمۇۇىا لوۇۇشۇۇىى لەكۇۇۇۇ ئۇۇارىۇ لىلوۇۇ   
 .لىبۇرۇن ئۇچۇپ كەتكەن ئىتىسەككېلىۋ ئۇنى ئى ۇىتى  لىىاق لۇش ئاۇ

  پ ئەۇە  لىۇلەن ئويلىۇۇتى   -سۇەن لۇۇ يەر   ئۇۇىاق تۇرمۇۇايال كېتىۇۋ لاۇۇتبڭ      

اۇۇاۇبۇكى سۇۇەن لىى النۇۇا يېۇۇتەي  ىگەنۇۇت   لۇۇاتتىب لۇۇوران    اشۇۇەتلىك     -لۇۇو اي 
نېۇىنىۇۇۇ لېلىنىۇى كۇۈچەپ تۇارتىۇەن   پ لوۇۇۇمىى يېوىۇى       .  وۇنۇنالر كەيۇتا لوۇىۇتۇ  

ئې تىۇال ئاشۇ لۇۇش لىلەنۇال لوۇۇۇپ كېتىۇۋ      . لەب  ۆم ئىكەنۇەن. نلىلۋاۇوانتبۇە

ئەمۇتى ئۇزى ئىشۇىۇوا    . شۇنىال ئويلىوانلىنىۇتبن شۇۇنتاق لوۇوۇان لوۇۇشۇى مۇۇمكىن    
كەخە  لوۇي  لىى ئاى بن كېۇيىن تو گۇۇل لېلىنىىۇى يە اۇكۇا  لۇنەىۇۇۇ ااۇكۇىىاپ       

 .كەتۇەسۇەن

اە  مانۇۇا شۇۇۇ تاكتۇۇا ئۇۇاىراق تۇۇۇى  -ۇتتىلۇاۇ لۇۇۇ يەر   لوۇكۇۇا ئەسەپ ياخشۇۇى لۇۇو »
ئۇ  لارماق تانىكۇىىى سۇول مۈربكۇىگە يزتكىۇتى        .  ىتى ئۇ يەنە« ...لوۇوان لوۇكا

كە  لىلەن تى ۇىىىۋ ئوۇتۇرۇپ  لوۇىىى  ىزى  سۈيىت  يۇيۇتى    لۇوۇى سۇۇ ا تۇر ۇان     

ننۇۇا لىۇۇى مىىۇۇۇتەە ئاربلىنتۇۇا   ىۇۇۇب  سۇۇۈيىگە ئاربلىشۇۇىۋ ئېنىۋاتنۇۇان لانوۇۇا اە  لېيى   
ئەبىشۇۇىۋ ئېنىۋاتنۇۇان  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىىىڭ لۇۇوۇىىى چاينۇۇاپ ئزتۈ اتنانلىنىوۇۇا لۇۇاراپ       

 .تۇر ى

 . ىتىى لو اي-«ئۇ خېلىال ئاستىالپ لاكتۇ»
لىۇىاق لېلىنىىۇڭ   . ئۇ لوۇىىى  ىزى  سۈيىگە ئۇىۇنىاق تۇرۇشىى لەكۇۇ خۇاۇيتتى 

    -   تۇۇۇۇۇر ى لېيىنىۇۇۇۇى يەنە سىلكېۋىتىشۇۇۇۇىتبن ئەنكۇۇۇۇىى پ  ئورنىۇۇۇۇتبن     

ئۇۇ  ئىۇد لىلوانۇتا    . بە  بكىىى كېىبۋ  لوۇىىى ئېگىۇ  كزتۇۈرئپ  ئاكتاكتۇا لۇۇرۇتتى    
ئەككۇسۇكى  لوۇىىىۇڭ لارمۇاق    . لوۇلىىبىىڭ لى ۇ   يارا لوۇۇۇپ كېتىشۇىى خاۇىۇۇايتتى   

 .تانىكى كېكىۋ تكەن يېىى توۇ ئىشلەيتبوان يەر ئىتى

ئەمتى تو گۇل لېلىنىىۇى يېۇىكۇە    -ۋ  ىتى ئۇ لوۇىىى لۇرۇتۇ ىتى -لوۇتبال »
ئۇۇۇنى لارمالنۇۇا ئىلىۇۇۋ كېلىۇۇۋ  لۇۇۇ يەر   ئوۇتۇۇۇرۇپ تۇۇاىا اۇىۇرۇىىىۇۇۋ      . لوۇۇىۇۇتى

 .«يە اۇي

ئۇ تى ۇىىىۇۋ ئوۇتۇۇرۇپ  لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇ ىتبكى تو گۇۇل لېلىنىىۇى لارمالنۇا        
يېىىوۇا      ئۇنى ئې تىيام لىلەن يزبەكلىۇك لارمۇاق تانىكۇىوا تەككۇۈىمەي      -ئىلتى
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ئېلىۋ كەۇتى    مۈربكىتبكى تۇانىىى سۇول لۇوۇى لىۇلەن كۇۈچەپ تارتىۇۋ تۇۇرۇپ         

تو گۇۇۇل لېلىنىىۇۇى لارمۇۇالتىن چىنىىبۋىلىۇۇۋ  لارمۇۇالىى يەنە ئۇۇزى ئورنىوۇۇا لويۇۇۇپ      
ئانۇۇتبن تۇۇوق لى بۇۇا ر  لىۇۇك لېلىنىۇۇى تى بوۇۇا لويۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ  لېشۇۇىتبن   . لويۇۇتى

كۇارچە لىلىۇۋ كەسۇكەنتبن كېۇيىن      تارتىۋ تاكى لۇيىۇلىوىەە شىىا شەكلىت  ئۇاۇتە  

ئۇۇرنى لېيىنىىڭ لېشى تەر كتىكۇى تاختايوۇا لويۇتى  ئۇسۇتىخانلىىبىى لوۇكۇا سۇۇ ا       
 .تاشلىۋ تتى

ئۇۇ سۇزىۇىگە    -« لاربوانتا  لىى تۇال لېلىنىۇى تۇۈبەپ يەپ لوۇۇۇىوۇۇ  كۇەن     »

ى    كىەىوىىۇى لىىىۇتبن سۇۇ ۇر ىلىۋ  لىۇۇى كۇارچە لېلىۇب بزشۇىىى يەنە كارچىلىۇۇت      
لارمۇۇۇاق تانىكۇۇۇىىى تارتىۋبۇۇۇتى  كەلەم لىۇىىۇىۇىۇۇۇتى  چۇۇۇۈنكى توسۇۇۇاتتىن سۇۇۇول  

لوۇىىىۇڭ كېيۇى تارتىشۇىۋ لاۇوۇۇان ئىۇتى  شۇۇ تاكتۇا ئۇۇۇ  تانىوۇا مەاۇكە  چاكلىشۇۇىۋ         

 :لاۇوان سول لوۇىوا كەمكىتىد نەىبىى لىلەن لاراپ لويۇپ  ۇ ۇ شىتى
ىشكۇۇا تارتىشىۋ رسۇۇۇن   لۇۇۇنى لانۇۇتالۇۇ لۇۇول  ىگىلۇۇى لوۇكۇۇۇن  كېيىۇۇڭ تارت   »

 ."لۇشالرنىڭ تىىنىنىوا ئايلىىىۋ كەم  لۇنىڭ ساۇا اېەبىى كايتبكى يوق

لۇارا وۇ سۇۇ ئىەىۇت  لىيېۇاش     -ئۇۇ يەنە    لۇاپ  .   پ ئويلىتى -تې ر ب لوۇي 
لۇنى تې ر ب يە  تكە   لوۇۇموۇا سۇان كىىبۇۋ     -سوىۇۇۇپ ياتنان تانىوا لاراپ لويتى 

چۇۇۇۈنكى چۇۇۇوى لېلىۇۇۇب لىۇۇۇلەن    . ئا ىبىكۇۇۇامۇۇ لوۇۇۇۇۇا   لۇۇۇاۇر  لۇۇۇۇ لوۇۇمۇۇۇتبن  

اەكىلىشۇۇىۋاتنىىىۇوا نەچۇۇەە سۇۇائەم لوۇۇۇۇپ لاۇۇۇتى  يەنە كېلىۇۇۋ ئۇنىۇۇڭ لىۇۇلەن     
 .تو گۇل لېلىنىىى تې ر ب يە ىتەي. ئەلەم اەكىلىشىتبوان بەپ-ئەلىتبا

ئۇۇۇ لېلىۇۇب بزشۇۇىتبن لىۇۇى كۇۇارچىىى ئېلىۇۇۋ ئا  بوۇۇا سۇۇاۇتى    ئېىبىەەكلىۇۇك   

 .بزشىىڭ تەمى خېلى يامان ئەمە  ئىتى. ىاپ يۇتۇ  تتىلىلەن چاي
ئەبەر ۇىۇۇۇون لىۇۇلەن  . ئولۇۇتان چايىۇۇاپ  شىىنىكۇۇى لىۇۇلەن لوشۇۇۇپ يە اۇي    

لوشۇۇۇپ يۇۇېگەن لوۇكۇۇا   يۇۇا لوۇۇىكۇۇا تۇۇۇى سۇۇېېىۋ يۇۇېگەن لوۇكۇۇا  تېخىۇۇۇۇ كەيۇۇ ى     

 .  پ ئويلىتى ئۇ -لوۇتتى 
وربتى ئۇۇ ئزۇۈكىىۇڭ لوۇىوۇا ئوخشۇاش       پ سۇ  -لوۇۇ   لانۇتالىاق تۇربكۇەن   »

 «.ەن سېىى   كال كزكى ب يە اتىۇەنم -يا اچتەب لېتىۋ تۇر ان لوۇىوا لاراپ 

ئۇۇۇ يەنە لىۇۇۇى كۇۇۇارچە بزشۇۇۇىىۇۇ يۇمشۇۇاق چايىۇۇۇاپ يۇتۇ ىتىۇۇۇۋ  لاسۇۇۇىبوىىى     
 .كۈركىۋ تتى

 «لانتالىاق  لوۇۇ ؟ يەنىال لىى نەرسىىى سەىمەيۋاتامكەن؟ »

 .ئۇ يەنە كۈتۈن لىى كارچە بزشىى ئېلىۋ چايىىوىلى تۇر ى
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اەر نۇېۇە   -  پ ئويلىۇتى ئۇۇ    -لۇ اە  لېىى كزپ  اە  سېۇى  لېلىۇب ئىۇكەن   

لىۇىاق لۇۇ يۇنۇۇ  لېلىنۇى ئەمە      . لوۇكا تەۇىيىم كېلىۋ لۇنى تۇتۇ اۇوان ئىكەنۇەن
لۇۇ لېلىۇب باۇۇتبن    . تىيۇنۇ  لېلىنى لوۇوۇان لوۇكۇا لۇاۇتىد ياخشۇى لۇوۇت     . ئىكەن

ئاسان ئزتۇەيتبكەن ئەمەسۇۇۇ  اەر ااۇۇتا ئۇۇنى يېگەنۇتبن كېۇيىن  ئۇا  مگە سۇان        

ئەسلى بەككە كەۇكۇەب  كەچكىۇەە ئۇزى نەككۇىىىڭ ئارلىكۇىوا      !...  -كىىبۋ لاۇىتۇ 
لىى ئۇاى تۇۇى لوۇوۇان لوۇكۇا كز ۈۇتبكىۇت ب ئىۇد       . كىىبۋ يۈربەنىىڭ كايتبكى يوق

شلە ر ئاكتاكتا لۇىۇۇۇپ لۇاۇرمۇ؟ مانۇا ئەمۇتى لورسۇىنىۇۇۇ     ئېشىۋ لاۇوان بز. لوۇتتى

توياي   پ لاۇتى  لىىاق لۇ بزشۇىى ئاكتاكنۇا لۇالالپ لويوانۇتبن كۇزر   اەمۇىكۇىىى       
مەن اەمۇۇە بزشۇىى   . ئا ۇ لېلىب  شۇ تاكتا لىۇۇاۇل اەربۇكەم لىلىۋاتىۇتۇ   . يە ىتەي

 .ەيكاكى  يەپ ما ار توكالپ  ئانتبن ئۇنىڭ لىلەن اەكىلىش-كاب

ى سۇۇېىى   كۇۇال  مەن مۇشۇۇۇ بزشۇۇى  - ىۇۇتى ئۇۇۇ  -لوۇۇۇۇ   چىۇۇتاپ تۇۇۇر ىن   " 
 «!يە اتىۇەن

مەن ئۇ لېلىننىۇۇ ئامال لىلىۋ لىۇى نەرسۇە لېىبشۇىى خۇاۇيۇەن  ئۇۇ مېىىۇڭ       : ئۇ

لېىبىتبشىم  لىىاق مەن ئۇنى ئزۇتۈرمەي لويۇايۇەن  ئزۇتۈربەنۇتبۇۇ كۈچۇۈ  لىۇلەن    
لىۇۇتى    شۇۇىىا شۇۇەكلىت  تو ىاۇوۇۇان لېلىۇۇب بزشۇۇلىىبىىڭ      ئزۇتۇۇۈربۇەن    پ ئوي

تېۇۇىىۇەي خۇۇاتىىسە  ااۇۇۇتا يەپ تۈبەتكەنۇۇتبن كېۇۇيىن    -اەمۇىكۇۇىىى  ئاۇۇۇتبىبۇاي

 .لېلىىى رۇسالپ  لوۇىىى ئىشتىىىوا سۈرتىۋ تتى
تانۇۇا لىۇلەن چاتىوىۇۇڭ لوۇۇىكۇۇۇن  كېيىۇۇڭ  -  پ چۇۇالىى ى ئۇۇۇ  -اەي لوۇۇۇ   »

 « وۇۇ  لىلەنۇۇ تالالىا تۇراۇيۇەنلوۇكا  ئۇنىزوا ئوى ليەنە تارتىشىۋ لاۇوۇ  ب 

ئۇ سول لوۇىىى تاۇتۇرۇپ تۇر ان تانىىى  سول كۇۇتى لىۇلەن   سكۇەپ تۇۇرۇپ      
 .ئارلىكىوا تىى سەپ  تانىىىڭ  ئمبىكىگە چۈشىتبوان ساۇۇىنىىى يېىىكلەتتى

  ۇمىى ئو شۇاپ لۇويوىن  ىۋ لاۇوۇان لوۇۇ  خۇ ا ما ا يار    لىلوىن  كېيى تارتىش»

. لېلىنىىڭ يەنە نېۇە اۇۈنەرۇەرنى كزربتىتبوانلىنىۇتبن خە  رسۇى مەن    - ىتى ئۇ  -
» 

  پ -لېلىۇب لىلۇۇەە او ۇلۇاسۇتىن ئۇۇزى كىالنۇۇى لۇويىەە اەربۇۇكەم لىلۋاتىۇۇتۇ     

! ئۇنىڭ كىالنۇى نېۇىۇتۇ؟ مەن نېۇىىۇى كىالنال اتىۇۇەن     -خىياۇىىى  ا امالشتۇر ى ئۇ 
ن لۇېلىنكەن  شۇۇ ا  مەنۇۇۇ ئېىىۇب لىۇى كىۇالن تۇۈىئپ  ئۇنىۇڭ كىالنىوۇا          ئۇ لەب يو ا

لىۇۇۇىاق . ئۇۇۇ سۇۇۇەكى پ چىنكۇۇىوۇ ئەكەىۇۇۇا لۇۇاكاليتتىم   . تالالىۇۇا تۇرۇشۇۇۇ  كېۇۇۇى ب  

ئەاۋاۇۇۇتبن لاربوانۇۇتا  ئۇۇۇ مۇشۇۇۇنتاق كېتىۋ ربۇۇۈ  ب  مۇۇا ىۇۇ مە گۇۇۈ ئۇنىزوۇۇا        
 .ئەبىشىۋ يۈرئشتىن ئزىبە  ار  لاۇۇىتى
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شۇىۋ لاۇوۇان لۇوۇىىى ئىشۇتىىىوا سۇۈركەش ئۇارللىب اەربكەتۇكە          كېيى تارتىئۇ

لوۇۇۇ  كۇۈ چىننانۇتا    . كەۇتۈرمەكەى لوۇوان لوۇكىۇۇ  ۇېكىن لوۇى يەنىال ئېەىلۇىۇتى 
. ئېەىالر  تو گۇل لېلىنىىى اەىبم لىلىۇۋ لوۇوىىىۇۇتا ئېەىلىۇۋ لېلىشۇىۇۇ مۇۇمكىن     

لىۇۇىاق  -ويلىۇۇتى ئۇۇ    پ ئ -ئەبەر ىا بۇال ئېەىلۇىكۇا اەر نۇۇېۇە لىلىېۇۇۇ ئۇاچىۇەن     

ئۇزىى خاۇىوانۇتا ياخشۇىلىىىۋ    . ااىبى ىورۇپ ئاچكا  لوۇۇايتۇ  ئزىى ئېەىلىۇۋ لۇاۇر  
كېەە  لارماق تۇانىلىىبىى يېشۇىۋ لىۇى لىۇىبگە چاتىۇتبوان         لاۇر  بەكىىڭ لىكنىكى

 .چا تا ئۇنى لەب ئىشلىتىۋ كېتىېتىۇەن

يېگۇۇۇانە  -نەلە  ر يەكۇۇۇكە ئۇۇۇ   ىزى  ۇۇۇا نەى ر تاشۇۇۇالپ  شۇۇۇۇ تاكتۇۇا ئزىبىىۇۇۇڭ  
لۇۇارا وۇ چو نۇۇر چو نۇۇۇر سۇۇ ئىەىۇۇتبن چالىىوۇۇان   -ئىكەنلىكىىۇى لىلۇۇتى    لۇاپ   

نۇرۇرنى  ئاۇتى تەربېىت  يىالنۇت ب سۇوىۇۇۇپ ياتنۇان لارمۇاق تانىكۇىىى  شۇۇنتالال        

شۇۇ تاكتۇا لۇۇۇۇتالر توكلىىىۇۋ      . تىىچ  ىزىۇ  سۇۈيىتبكى  ەۇىۇتە  ا اۇوۇشۇىى كۇزر ى     
ئۇ ئاۇتى تەربېىۇتبكى سۇۇ يۇۈىبىى    . چىنىشىىى كۈتۈپ تۇراتتى موسكۇن شامىلىىىڭ

لويالپ  لوشۇليننا ازسۇۈن لوشۇنان ااۇۇتا ئۇچۇۇپ كېلىۋاتنۇان لىۇى تۇوپ ئۇزر  كىى          

تۇۇا ا . كۇۇزرئپ   ىزى  ۇۇا اەربىۇۇ  يۇۇاۇوۇى چىنۇاسۇۇلىب كېىر كلىگىىۇۇى اۇۇېد لىلۇۇتى  
 .ئزر  كلەر     كزى بن  ايى  لوۇۇپ      كەيتا لوۇتتى

لەىبلەر لېيىننا ئوۇتۇرۇپ   ىزى نىڭ لۇرۇللۇۇلىىى كۇزربىلى لوۇۇايۇتبوان    : ئۇ 

سايلىىبوۇۇا لېىبشۇۇتىن لورلنىۇۇتۇ  چۇۇۈنكى ئۇۇۇۇر ئزىۇىىبىىۇۇڭ اۇۇا ا اامۇۇان تۇيۇلكۇۇى    
لۇۇوران چىنۇايۇۇۇتبوان  . ئزىبىىبۇۇۋ تۇرۇ اتنۇۇان ئۇۇايالر ا تۇرۇ اتنۇۇۇانلىنىىى لىلىۇۇتۇ    

لۇارا  . ياخشۇى مەىبىۇا اېكۇاللىىىتۇ    چا الر بكى اا ارايى  شۇ يىۇا ئىەىۇتبكى ئەى  

لوران يېتىۋ كېلەي  ىگەن مەىبىلۇت   ىزىۇ  ا لوۇكۇاى  ئۇنىۇڭ ئۇاۇمەتلىىبىى لىۇى       
ەم لىلىۇۇد ئۇۇۇ كىشۇۇلەربە نۇۇېۇىگە  بنۇۇن  . نەچۇۇەە كۇۇۈن لۇۇۇرۇن كزرئ اۇۇيكۇۇەن  

لۇرۇللۇۇۇق  .   لىى التۇۇا تۇۇرۇپ اېەىىۇىىۇۇى كزر ۇۇەيۇۇتۇ كېى كلىكىىۇى لىلۇىگەچۇۇكە 

  اۇۇاىبى لۇۇارا لىۇۇىاق. ۇۇ مەۇۇۇۇ  تەسۇۇىى كزرسۇۇىتىتۇىگە نىكۇۇبەتەنلۇۇۇتالرنىۇۇڭ شۇۇەكل
 .لوران چىنۇايتۇ    پ ئويلىتى

-ئۇ  سېىتەلىى ئاسۇىىىوا سۇىىەىالپ لاربۇتى  تۇز  ن تەر كۇتە خۇۇ  ى ئۈسۇتى      

ئۈسۇۇتىگە كە  لىۇۇلەن لونۇۇتۇرۇۇوان مۇۇاروننىالر  ب ئاكېۇۇاق لۇۇۇۇۇم تۇۇوكلىىى  تۇۇز  ن   
 .كارچە لۇۇۇتالر ئۈىئپ يۈر تتى-چەتەر كتە كەيگە ئوخشاش كار

اەي لېلىب   لۇنۇتاق اۇا ارايى سۇا ا لتربوانۇتا      - ىتى ئۇ -سەۇكىن شامال »

 -ئاسۇتا ئۇاچتى   -تېخىەە كېيى تارتىشىۋ تۇر ان سۇول لۇوۇىىى ئاسۇتا    -ما ا كايتبلىب 
لۇۇۇ لۇۇاراپ تۇۇۇرۇپ ئۇۇزى سىكۇۇىۇىوا ئاسۇۇىيلىب  . كەي تارتىشىشۇۇىى لەب ئۇۇز  كۇۇزربۇەن
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چىىبۇۋ لاۇوۇان سۇەيلەرنى يەپ  ىلىۇۇۋ  ى بىتىۇىبيە لوۇۇۇپ لاۇكۇا يۇۇاكى       . وۇانلىب لىل

كەي تارتىشۇۇۇىۋ . لۇسۇ  تكۇۇۇە  خەللەرنىۇۇۇڭ ئاۇتبۇۇۇتا يۇۇۇۈىى چۈشۇۇۇىتبوان بەپ   
ىكەنۇت ب يۇاۇوۇى لاۇوۇان    لاۇكىەۇ؟ لۇ ئزىبىىڭ يۈىبىى ئزىى تزككەنلىۇك  لوۇۇكۇۇۇ ت  

 «.چا الر ا

تبوان لوۇكۇۇا  لوۇۇۇمىى ئۇۇ بالپ ئەيۋ شۇۇكە   اەي  شۇۇ تاكتۇا لۇۇاۇ لۇۇ يەر   لوۇىۇ    
كەۇتۈرئپ لويوان لۇوۇتتى    پ ئويلىۇتى ئۇۇ    تۇانىىى ئۇوى لۇوۇى لىۇلەن تارتىۇۋ         

شۇۇۇ ئەسۇۇىا ا تانىىىۇۇڭ سۇۇۇ بكى    . كۇۇزرئپ  لىۇۇى ئۇۇاى لوشۇۇاپ لۇۇاۇوىىىىى سۇۇەى ى     

ئۇۇۇ   ئېزىشۇۇىۋ تۇۇۇرۇپ تۇۇانىىى لېكۇۇىۋ   . لىيېاشۇۇلىب ااۇىتىۇۇت  ئۇۇزىبىىبد لوۇۇۇتى 
  سول لۇوۇى لىۇلەن كالاۇەىنىوۇا شۇاكىاللال اتنانتا  تانۇا سۇۇ يۇۈىبگە        لالنانتبن كېيىن

 .ئزرۇە اتنانت ب كزرئنتى

 ب چىننىۇۇتى  لوۇۇۇۇ     تېۇۇ ر  -  ىۇۇتى ئۇۇۇ  -تىۇۇتۇ  تانۇۇا سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىنىۋا   »
 «!ئو شاۇكا ەۇ

ئاستا سۇ يۇۈىبگە ئۇزرۇىۇەكتە ئىۇتى  لىى  مۇتبن كېۇيىن لېيىنىىۇڭ       -تانا ئاستا

ئۇۇ   .     ئارلىۇتبىال لېلىۇب كزرئنۇتى   -كى سۇ يۈىى كزتىىبلگەنت ب لوۇتى ئاۇتبتب
ئۇنىۇۇڭ لە بىۇۇى ئاكتاكتۇۇا كۇۇالنىىاپ  . سۇۇۇنى يېىبۇۇۋ  لار انكۇۇېىى يۇۇۇلىىى ئۇۇزرۇەيتتى 

تۇۇۇراتتى  لېشۇۇى     ئمبىكۇۇى لېىىۇۇب لىىەكشۇۇە ر  لىۇۇك لوۇۇۇۇپ  لېنىىلىىبۇۇتبكى        

ۇمشۇۇ ىىىڭ ئۇىۇنلۇۇلى   ت. ياكىالەىالر كۇۈن نۇربۇتا سۇۇ  لىىەكشۇە ر ى كۇزرئنەتتى     
ئۇۇ  سۇۇنتبن چىنىۇۋ     . بويا ۇېيەۇر كۇاۇتىكىگە   ئۇچلۇۇللىنى لىلىەنۇا ئوخشۇايتتى    

ئۇۇزىبىى لىۇۇى كزرسۇۇىتىۋ لويۇۇۇكال  لەئەيىۇۇى  ە  اسۇۇالر  ب  ىۇۇېال لىلىۇۇۋ يەنە سۇۇۇ     

لىىاق ئۇنىڭ ئور التەب ئۇۇىۇن لۇۇيىۇلى يەنىۇال سۇۇ يۈىبۇت       . ئىەىگە كىىبۋ كەتتى
 .ىتى تې  سىىبلىۋ چۈشۈ اتاتتىتانىۇۇ ناااي. تۇراتتى

تانۇا تېۇ  ئەمۇۇا    .  ىۇتى لۇو اي  -« لېيىنتىىۇۇ ئىككى يۇوم ئۇىۇنۇت ب لىلىۇتۇ   »

لېلىنىىۇڭ  . رىتىۇلىۇب سۇىيىىبلىۋ چۈشۇۈ اتاتتى  لېلىۇب لوۇكۇا لىلۇەە ئۈركۇۈمەيتتى       
تانىىى ئۈىئ  تۇەسلىكى ئۈچۈن   لو اي تانىوا ئىككى لۇوۇالپ كۈتۇۈن كۇۈچى لىۇلەن     

ئەبەرم تۇۇۇانىىى كۇۇۈچەپ تارتىۇۇۇۋ   لېلىنىىۇۇڭ سۇۇۇۈرئىتىىى   . ۇوان ئىۇۇتى ئېكۇۇىلۋا 

ئاستىالتۇىوانتا  لېلىنىىڭ تۇانىىى كۈتۇۈنلەي تارتىۇۋ كېتىۇۋ  ئۈىئ ىتىۇتبوانلىنىىى      
 .ئۇنىزوا ئايان ئىتى

ئۇنىزوۇۇا لانەىلىۇۇك  . مەن ئۇ چۇۇوى لېلىنىۇۇى لۇۇوي سۇۇۇنتۇرماي لويۇۇۇايۇەن   »

لوۇۇمۇتبن چىنىۇۇۋ كېتەۇەيۇۇتبوانلىنىىى اەربىۇۇ   كۇۈچى لۇۇارۇىنىىى  لانۇۇتاق لىلىۇۇۋ  
مەن ئۇنىۇۇڭ ئورنىۇۇتا لوۇكۇۇا   يۇۇا كۈچۇۇۈ  لىۇۇلەن تۇۇانىىى   . لىلتئرمەسۇۇلىكىم كېۇۇى ب
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اەر نېۇە لوۇكۇا خۇ ا ۇا شۇۈكىى  بەرچە ئۇۇۇر ئۇا  مالر بن      .ئۈىئ  تۇەي لويۇايتتىم

ەربۇگ  لەكى ب ئاۇىيجاناب  كۈچلۈب لوۇكىۇۇ  لىۇىاق ئۇزىۇىىبىى ئزۇتۈربۇتبوان ئا  مل   
 .  پ ئويلىتى ئۇ-ئوخشاش ئەلىللىب ئەمە  

اەتتۇۇا ئېوىىۇىنۇۇى مىۇۇڭ  . لۇۇو اي نۇر ۇۇۇن چۇۇوى لېلىنالرنۇۇى كۇۇزربەن ئىۇۇتى   

لۇۇا التىن ئۇۇارتۇق كېلىۇۇتبوان لېلىنالرنىۇۇۇۇ كۇۇزربەن  ئىلگىۇۇىى تېخۇۇى شۇۇۇنتاق       
. لۇېلىنالر بن ئىككىكۇۇىىى تۇتنۇۇان ئىۇۇتى  لىۇۇىاق  ئۇۇۇ چا ۇۇتا يۇۇاۇوۇى ئەمە  ئىۇۇتى  

لوۇكا ئزىى ياۇوۇى  ئۇنىڭ ئۈستىگە لۇرۇللۇۇلىى كۇزر بلى لوۇۇايۇتبوان يىۇىاق      ااىبى

يەنە كېلىۋ ئۇنىزوا  ۇ  كەۇگىىى  ئىلگىىى ئۇۇ كۇزربەن   . لىى يەربە كېلىۋ لاۇتى
لۇۇنى ئۇاى   پ ئۇنىۇڭ    .    ئا لىوان اەر لانتالى لېلىنالر بىۇۇۇ چۇوى لېلىۇب ئىۇتى    

سۇۇانىڭ تىىناللىىبۇۇت ب ئۇيۇشۇۇۇپ  لىۇۇىبگە چاكلىشۇىۋ تۇربۇۇتبوان -سۇول لۇۇوۇى لىۇۇى  

 .لاۇتى
كېيۇۇۇى تارتىشۇۇۇىۋ لاۇوۇۇۇان سۇۇۇول لوۇۇۇۇۇ  سەىمەن ئو لىىىۇۇۇۋ ئۇۇۇوى لوۇۇموۇۇۇا    

ئۇۇۇۈ  نەرسۇۇۇە يۇۇۇېنىن   -مەن  لېلىۇۇۇب    مېىىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى لوۇۇۇۇۇ    . يار  ملىشۇۇۇىتۇ

ئەسۇۇلى . كېيۇى تارتىشۇۇىۋ لاۇوۇان لوۇۇۇ   چولۇۇۇ  ئو لىىىۇۋ لاۇىۇتۇ     . لېىبىتاشۇالرمى  
لېلىۇۇب يەنە ئاسۇۇتىالپ ...اەي. ىشۇۇىۋ لاۇۇاسۇۇلىنى كېۇۇى ب ئىۇۇتى ئۇنىۇۇڭ كېيۇۇى تارت

لاۇۇۇتى  ئۇۇۇ ئۇۇا  تتىكى سۇۇۈرئەم لىۇۇلەن كېتىۋاتىۇۇتۇ  ئۇنىۇۇڭ نېۇىشۇۇكە سۇۇەكى پ     

لەۇكىۇۇۇم ئزىبىىۇۇۇڭ لانەىلىۇۇۇك چۇۇۇوى ئىكەنلىگىىۇۇۇى    . چىننۇۇۇانلىنىىى لىلەۇۇىۇۇۇتبم 
ئەمۇتى ئۇلتۇۇ   مەنۇۇۇ ئزى مىىۇڭ     . كزرسىتىۋ لويۇش ئۈچۇۈن سۇەكى پ چىننانۇتۇ   

لىىاق ئۇنۇتالتا ئۇۇ كېيۇى    " اق ئا  ملىگىۇىى ئۇنىزوا كزرسىتىۋ لويوۇچىلىنىم لارلانت

مەن ئۇۇۇزى مىى ئۇنىزوۇۇۇا ااىبىلىۇۇۇتبىۇۇ . تارتىشۇۇۇىۋ لاۇوۇۇۇان لوۇۇۇۇۇمىى كزرئ اۇىۇۇۇتۇ
. ئەمەۇىيەتتىۇۇۇ ئاشۇۇنتاق لۇوۇۇيۇەن   . كاۇۋان لىلىۋ كزرسىتىشۇىم كېۇى ب  . لا ۇۇىاق

-سۇېلىۋ  مېىىۇڭ شۇىجائىتىم    ئەلىۇا     مەن ئاشۇ لېلىنىىڭ لۇارۇىب كۇۈچىىى ئىشۇنا   

 .كاراسىتىۇگە لارشىلىب كزرسىتىشىى ئۈمىت لىلۇەن
ئۇ  لە  نىىڭ سىنىىاپ ئا ىبۋاتنانلىنىىىوا چىتاپ  تاختايوۇا يزۇىىىۇۋ ئۇارامخۇ ا    

لېيىۇۇب لوۇكۇۇا لۇۇارا وۇ سۇۇۇ . لېلىۇۇب  اوۇۇلۇاسۇۇتىن ئاۇوۇۇا لۇۇاراپ ئۇۈى تتى . ئوۇتۇۇر ى 

شۇۇەرلتىن مەيىۇن شۇۇامال چىنىۇد لىۇۇلەن تەى  سۇۇۇ   . اراتتىئىەىۇت  ئاسۇۇتا كېتىۇۋ لۇۇ  
چۈش مەىبىلىۇت  لو ايىىۇڭ كېيۇى    . لىلىىۇە   وۇنۇن كەيتا لوۇتى-ئۈستىت  لىلىەر

 .تارتىشىۋ لاۇوان سول لوۇىۇۇ ئو النتى

 ىۇۇۇتى ئۇۇۇۇ شۇۇۇاتلىىىۋ     -« لېلىۇۇۇب  لۇۇۇۇ سۇۇۇا ا ئېيتىۇۇۇتبوان شۇۇۇۇ  خە  ر  »
 .ىى يە گۈشلىۋاۇتى وۇىكىتبكى لارماق تانكىىىڭ ئورنى
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ئۇۇ ئەمۇتى ئۇۇزىبىى خۇېلىال يېۇىىكلەپ لاۇوانۇۇت ب اۇېد لىلۇتى  ئەمەۇىيەتۇۇتە       

لوۇكۇۇا  يەنىۇۇال ئاىاللىىىۋاتۇۇاتتى  لىۇۇىاق ئۇۇۇ  ئزىبىىۇۇڭ ئاىالېلىىىۋاتنۇۇانلىنىىى ئەسۇۇال    
 .ئېتىاپ لىلوۇسى كەۇۇەيۋاتاتتى

  لېلىۇب تۇتاۇىكۇا  ئۇون    لىۇىاق  - ىتى ئۇۇ   -ا ئىشەنۇەيۇەن مەن خۇراكاتلىننن»

شۇۇنتاق      لىلىۇەنكۇى    .  ىۇگەن لۇوۇتتىم  ( سائا  تلىك مەريە -لەخ، )لېتىىالپ 
تتىم  لۇۇ  ئەبەر ئاشۇ لېلىنىى لوۇوا چۈشۈر ۇىكە   مەريە  ئانىوا سۇەست  لىلوۇان لۇوۇ   

 «.مېىىڭ ئارىۇيۇ 

بۇۇت  لەب لەى. تىۇۇال  م لىلىشۇۇنا كىىبشۇۇتى -ئانۇۇتبن ئۇۇۇ لېتىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ   ۇئۇۇا  
تېۇۇ   -چارچۇۇاپ كېتىۇۇۋ ئۇۇايەتلەرنى ئېكۇۇىگە ئاۇۇۇىكۇۇا  توختۇۇاپ تۇرماسۇۇتىن تېۇۇ        

 .ئولۇ ىى تتى

ئاۇالنىۇۇڭ لەنتبكۇى  ىيىشۇۇتىن  -لىۇ   . سۇائا  تلىك مەريە  ئانۇۇا  ىۇيىد  -لەخۇ، 
 .ئاسانىالكەن    پ ئويلىتى ئۇ

تۇربكۇى   سۇى  ئايۇاۇالر    ساخا  تلىك مەريە  ئانا  سى  ئۇاۇال لىۇلەن لىلۇلە    -خەيى»

-ئىەىتبكى تەۇەيلىك ئايۇال  سۇى نىڭ ئۇو لىزى  ئەيكۇامۇ شۇۇنتاق تەۇەيلىۇك  كۇاب       
 بيانەتلىۇۇك مەريە  ئانۇۇا  نۇۇا ا ا اۇۇاىبى لىۇۇ  ئۇۇزۇۇەكەى لوۇكۇۇاق  لى نىۇۇڭ ئورنىۇى  ۇۇا  

- ىۇتى ئۇۇ    يەنە   -!ۇپ لېىبشىزى نى تىلەيۇەن  ئامىن بۇناسى لار ئا  ملەرنى تۇت

لوۇكۇۇىۇۇ  ئۇنىۇۇڭ  ىك مەريە  ئانۇۇا  ئاشۇۇۇ لېلىۇۇب اەر لۇۇانەە يامۇۇان  سۇۇاخا  تل-خەيۇۇى
 . ىگەن بەكلەرنى لوشۇپ لويتى -« سېىىىى ئاۇكىزى 

تەۇەپ لىلىۋ لوۇوانتبن كېۇيىن  كۇز لى ئېەىلىۇۋ لاۇوانۇت ب اۇېد      -ئۇ   ۇئا

 لىىاق ئۇنىڭ تېىى لۇرۇننىت كال ئاىاللىىاتتى  لەۇكۇى لۇرۇننىۇتبىۇۇ لەكۇى ب   . لىلتى
ئۇ  لېيىنىىڭ لاش تەربېىۇتبكى تاختايوۇا يۇزۇەنگىىىەە سۇول لوۇىىىۇڭ      . ئاىاللىىاتتى

 .لارماللىىبىى اەربكەتلەنتئرئشكە لاشلىتى

 .بەرچە شامال چىنىۋاتنان لوۇكىۇۇ  كۈن تاىا لى بۋ كەتكەن ئىتى
ئەى ياخشىكۇۇى  كىەىۇۇك لارمۇۇاق تانكۇۇىوا لاشۇۇنىتبن لېلىۇۇب يېۇۇۇى لوييۇۇۇپ    »

ئەبەر لېلىب يەنە لىۇى ئاخشۇا     - ىتى ئۇ  -ېيىنىىڭ تۇمشۇلىتبن سۇ ا چۈشۈر ي ل

مۇشۇنتاق كېتۋىىبشىى لارار لىلوان لوۇكا  مەن لىى ئاى نەرسۇە يە اۇۇىكۇا  لوۇۇايۇتۇ     
لىۇۇىاق  لوتۇۇكىۇۇتبكى سۇۇۇ ئۇۇاى لۇۇاكتۇ  ئويلىكۇۇا   مەن لۇۇۇ يەر   لىۇۇى تۇۇال يۇنۇۇۇ        

مانۇۇا اۇۇاىبى ئۇۇۇنى يېزۇۇى  . ۇۇۇىوۇۇۇ  كۇەنلېلىنىۇۇتبن لاشۇۇنا لىۇۇى نەرسۇۇىگە ئىۇۇگە لو 

لۈبۇۇۈن ئاخشۇۇا  لىۇۇى تۇۇال ئۇچۇۇار   .  التىۇۇتبال يە اۇكۇۇا  تۇۇاىا ۇەىى تلەنۇۇگەن لۇۇوۇتتىم  
لىۇىاق  مەنۇت  لېلىنالرنۇى    . لېلىنىىڭ لېيىنىۇوا سۇەكى پ چىنىشۇىىى ئۈمىۇت لىلۇۇەن    
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ئۇچۇار لېلىنالرنۇى تىىبۇك يېكۇە لەب تەملىۇك  ئۇۇنى       . چىىاق يۇوق   سەۇۋ لىلتبوان

مەن ئەمۇۇتى كۈچۇۇۈمىى لىۇۇى ئۇۇاى ئاسىبۇىكۇۇا      . رچىالپ ئوۇتۇرۇشۇۇۇۇ كەتۇەيۇۇتۇ كۇۇا
ۇۇېكىن ئۇۇ لۇۇانەە   . مەن ئۇۇ لېلىنىىۇڭ لۇۇنەە چو لۇۇلىىى ئويلىۇۇاكتىۇەن     . لوۇۇايۇتۇ 

 «!  لەرببىى ئزۇتۈرمەي لويۇايۇەنچوى  لانەە يامان لوۇكىۇۇ

ېكىن لىۇۇى لۇنۇۇتاق لىلىۇۇد بەرچە لۇۇارا يۈر كلىۇۇك لوۇكۇۇىۇۇ  ۇۇۇ   : ئانۇۇتبن ئۇۇۇ 
ئا  مىىۇۇڭ لانۇۇۇتاق ئىشۇۇۇالرنى لىالۇيۇۇۇتبوانلىنىىى  لانۇۇۇتاق ئىشۇۇۇالر ا چىتاشۇۇۇلىب   

  پ ئۇۇۇزىبگە «    -لېى ۇەيۇۇۇتبوانلىنىىى  ئۇنىزوۇۇۇا لىلۇۇۇتئرئپ لويۇشۇۇۇۇ  كېۇۇۇى ب   

 .تەسەۇلى  لەر ى
لۈبۇۈن شۇۇ    - ىۇتى ئۇۇ    -مەن لاۇىوا ئزىئمىى  ەۇىتە لېىى   ىۇگەن ئىۇتبم    »

 «. م كېى بسزىئمىى ئىكېاتلىشى

ۇۇۇېكىن  ئۇۇۇ ئىكۇۇېاتاليۇەن  ىۇۇگەن ئىشۇۇالرنىڭ كۇۇۈرمىزى لۇۇۇرۇق بەپ لوۇۇۇۇپ  
 .چىننان لوۇكىۇۇ  شۇ تاكتا يەنە ئىكېاتلىۇالەى لوۇۇ اتاتتى

مەن ئۇنىڭ ئۇخلىشىىى ئۈمىت لىلىۇەن  ئۇ ئۇخلىكا مەنۇۇۇ ئۇخلىيۇاۇيۇەن   : ئۇ

ۇىشنا مېىىڭ كاۇالمۇتا لېېناۇوۇان ئاساسۇلىب    شىى نې.    چۈشۈمت  شىىنى كزر ۇەيۇەن
لېۇىى  لوۇۇتى ئويلىۇۇايال    » : ئۇزىبگە كىەىىۇىۇتى  -  پ ئويلىتى    ئزى -نەرسىتۇ؟ 

لېلىۇب اۇاىبى تۇاىا كۇۈچەپ     . لېيىننۇا يزۇىىىۇۋ ئۇارا  ئۇال  اېەىىۇىىۇى ئويلىۇۇا      . لۇوي 

 «...سەن كۈچۈ ىى لانەە ئاسىبكاى شۇنەە ياخشى. ئىشلە اتىتۇ
چۈشۇۇتىن ئىگىلۇۇگەن چۇۇا  ئىۇۇتى  لېيىۇۇب لۇرۇننىۇۇت كال توختىۇاسۇۇتىن    كۇۇۈن

شۇۇەرق شۇۇامىلى لېيىنىىۇۇڭ ئاۇوۇۇا مېزىشۇۇىوا توسۇۇنۇن  . ئاسۇۇتا كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى-ئاسۇۇتا

لۇۇۇو اي ئۇۇۇزىبىى    لېيىنىۇۇۇى  ۇەرىان ئېلىۇۇۇۋ كېتىۋاتنۇۇۇان كىەىۇۇۇك    . لوۇۇ اتۇۇۇاتتى
 ۇان تانۇۇا    وۇنۇنىىىۇڭ مەيلىۇگە لويۇۇ  تكەن ئىۇتى  ئۇنىۇڭ  وۇىكۇىىى لېكۇىۋ تۇر       

 .كەل كەسكە سىىبلتى-لۇرۇننىتبن يۇمشاپ لاۇوانت ب تۇيۇۇتى    سەل

لىۇىاق  لېلىۇۇب  . چۈشۇتىن كېۇيىن تانۇا  يەنە لىۇى لېۇۇتىم سۇۇ ئۈسۇتىگە ئزرۇىۇتى              
كۇۈن نۇۇرى  لو ايىىۇڭ    . يۇۇ  يەنە ئاۇوۇا كېتىۇۋ ر ى   -لىلتى  ئاىراق كزتىىۇىگەنت ب

شۇۇ تاكتۇا  لۇو اي  لېلىنىىۇڭ     . بتۇالتا ئىۇتى سول لىلىگى   وۇىكى     ئمبىكىىى لى 

 .شەرلى  شىۇال تەر ككە لۇرۇۇوىىىىى لاينىتى
لو اي  لېلىنىى لىى لېتىم كزربەن لوۇواچنا  ئۇنىۇڭ سۇۇ ئىەىۇت  لايالنۇا لۇاراپ      

لېلىۇب  سزسۇۈن ر  لىۇك ئۈىبۇۈ      . اەربكەتلەنۇەكەى لوۇۇ اتنانلىنىىى لىلەۇەيتتۇى 

بۋىلىۇۋ  لۇۇيىۇلىىى  بزگايتنۇان ااۇۇتا لۇارا وۇۇۇق ئىەىۇۇت       لۇانىتىىى لوۇۇشۇىوا كېى  
سۇۇۇ ئىەىۇۇت  تۇۇۇرۇپ لىۇۇى    ئۇنىۇۇڭ ئاشۇۇۇنتاق چو نۇۇۇر » : لۇۇو اي . كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى
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ئۇنىۇۇڭ كۇۇزىى نااۇۇايىتى چۇۇوى  ئاتىىۇۇڭ   . نەرسۇۇىلەرنى كزر ۇەيۇۇتبوانلىنى ناتۇۇايىن 

. كۇۇزىى  ئۇنىزكىۇۇتبن كىەىۇۇك لوۇكۇۇىۇۇ  لۇۇارا وۇ ا لىۇۇى نەرسۇۇىلەرنى كزر ۇەيۇۇتۇ    
لۇۇارا وۇ سايۇۇتبكى  -لىۇۇىاق  لۇۇاپ  .ئىلگىۇۇىى مەنۇۇۇۇ لۇۇارا وۇ ا خېلۇۇى كۇۇزر ۇەيتتىم   

كېى كلەرنۇى كزرئشۇتە مۈشۇۇۈب   -ئۇۇ كەمۇلەر   مەن نەرسۇە    . نەرسۇىىى كۇزر ۇۇەيتتىم  

 .لىلەن لەسلىشەۇەيتتىم    پ ئويلىتى
ئۇۇۇ  كۇۇۈن نۇربۇۇتا لارمۇۇاللىىبىى اە  پ اەربكەتلەنۇۇتئر تتى  ئەمۇۇتى ئۇنىۇۇڭ           

ى  كېيى تارتىشتىن كۈتۈنلەي لاۇوان ئىتى  شۇ ا  ئۇ سول لۇوۇىىى كۇزكى ب   سول لوۇ

ئىشۇۇۇنا سۇۇۇېلىۋ   وۇىكۇۇۇىىىڭ لوۇجۇۇۇۇى بزشۇۇۇلىىبىى ئۇۇۇۇىاق ئۇ ۇىۇۇۇتى    تۇۇۇانىىى   
 . وۇىكىىىڭ لەب لىكىۋ كەتكەن سايىتبن ئاىراق يزتكەپ لويتى

گىكۇۇى اەي لېلىۇۇب  ئەبەر سۇۇەن راسۇۇتتىن اارمىوۇۇان لوۇكۇۇاى  كۇۇارامەم ئى   »       

 . ىتى ئۇ يۇلىىى ئا اى ا-«!ئىكەنكەن
ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە لۇۇارا وۇ  . ئۇۇۇ ئىىتۇۇايىن اۇۇار ىىلىب اۇۇېد لىلۇالتۇۇا ئىۇۇتى           

. چۈشۈشكە ئاى لاۇوانلىنتىن  كۈتۇۈن ىى ىۇى لىۇلەن لاشۇنا ئىشۇالرنى خىيۇال لىالتتۇى       

ى چۈنكى ئۇ شۇ كەيتتە نييۇۇ يۇوركتىك  . ۇېيەۇر لىىۇەشۇە مۇسالىنىكىىى ئوياليتتى. ئۇ
ئامېىبكۇۇۇا كومانتبكۇۇۇىىىڭ  ىتىويۇۇۇ، يوۇۇۇۇۋا  كومانتبكۇۇۇى لىۇۇۇلەن مۇسۇۇۇالىنە        

 .لىلۋاتنانلىنىىى لىلەتتى

مۇسالىنە لاشالنوىىىوا ئىككى كۈن لوۇتى  لىىاق مەن مۇسۇالىنە ئەاۋاۇىۇتبن   »
ۇۇۇېكىن شۇۇۇنىزوا سەىمەن ئىشىىشۇۇىم كېى ككۇۇى  مۇۇاسئو اەربى مۇ  . لىۇۇخە  ر لاۇۇۇتبم

ئۇنىۇۇڭ . ئۇۇۇ  اەرلانۇۇتاق ئىشۇۇىى ئەكلەشۇۇتۈربتۇ  . ىۇۇۋ لويۇايۇۇتۇ لى نۇۇى يەربە لاربت

-  پ ئويلىۇتى ئۇۇ    -لۇايۇتۇ  تاكىىىتبكى لا اق اەر لۇانەە ئا ىبكۇىۇۇ  كىكۇەن، لى   
لۇا اق  خۇوراى تەككەنۇۇت ب   .  ىۇگەن نۇېۇە؟ مېىىۇڭ لە بىىۇۇۇت  لۇا اق يۇوق     « لۇا اق »

اىنىۇۇڭ لىۇۇى  خئور. ئا ىبتامتبوانۇۇتۇ؟ ئويلىكۇۇا  مەن ئۇنىزوۇۇا چىۇۇتبياۇۇىوۇ  كۇەن   

مەن . كۇۇزىى  اەتتۇۇا اەر ئىككۇۇى كۇۇزىى لۇيۇۇۇۇۇپ كەتكۇۇىۇۇ  سولۇشۇۇۇ ىىبتبكەن   
ئەمىلىيەتۇۇتە  ئۇۇا     يۇۇا ايى لۇۇۇش  يۇۇا ايى    . ئۇنىزوۇۇا ىا بۇۇال چىۇۇتبياۇۇىوۇ  كۇەن 

ن لۇارا وۇ سۇۇ ئىەىۇت  ياشۇايتبوا    -مەن لۇاپ . اايۋانالر بن اەربى  كۈچلۈب ئەمە 

 «.سانلىنالر بن لوۇۇشنا راىبۇەن
 - ىۇۇتى ئۇۇ كۇانىيىىى لىىبۇۋ لويۇۇۇپ    -... ۇەاەى كېلىۇۋ لاۇۇىكۇىال لۇوۇتتى   »        

 «! خۇ ايا  ئۇنىزوىۇۇ  ما ىۇۇ ر اىم لىلوايكەن... ۇەاەى كېلىۋ لاۇىتبوان لوۇكا

مۇۇۇاسئومۇ لىۇۇۇى لېلىۇۇۇب لىۇۇۇلەن ما ۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش شۇۇۇۇنەە ئۇۇۇۇىۇق  الىۇۇۇ،      »        
. ۇىالىاق اەكىلىشۇەۇەيتۇ لەۇكۇى ئۇۇ مەنۇتبىۇۇ ئۇ    . اەكىلىشەرمۇ؟ لۇنىزۇتا بەپ يۇوق  
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    ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ  ا بكۇى لېلىنەۇى تۇرسۇا     -چۈنكى ئۇ تېخى ياش  لا ۇل 

 ىگەنلەرنۇۇى « ئۇنىۇۇڭ سېىىىۇۇى لەب لالشۇۇىتىۋ كېتۋاتنانۇىۇۇتۇ؟   « لۇۇا اق» ئەمۇۇۇا 
 :خىيال لىلتى ئۇ  ئانتبن ئا بتى لويىەە ئۈنلۈب سزىۇەشكە لاشلىتى 

ئا ىبتۇايۇۇۇتبوانلىنىىى لىلۇەيۇۇۇتبكەنۇەن   -تىۇۇۇتبوانلا الىىۇۇۇڭ لەب ئا ىب»          

 «.ئەمە  چۈنكى مەنت  ئەى ۇتبن لا اق لوۇۇپ لالنان
كۇۇۇۇۈن كاتۇۇۇۇاي   پ لاۇوانۇۇۇۇتا  ئۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇزىبگە ئىشۇۇۇۇەنچ تۇۇۇۇوكالش ئۈچۇۇۇۇۈن    

كاساكالنكىتبكى لىى مەيتانۇتا  كىىبكۇتانتا اامۇۇاۇىب لىلىۇتبوان سۇىىاۇبۇرۇۇق لىۇى       

  ئۇۇۇ چا ۇۇتا  ئۇۇۇۇر ئىككۇۇى  . نلىنىىى ئېكۇۇىگە ئاۇۇۇتى نېگىۇۇى لىۇۇلەن لۇۇول لايىبشۇۇنا  
سگيىىگىىى لور لىلەن سۇى بۋ لويۇۇوۇان سۇى بب ئۈسۇتىگە لويۇۇپ  لېلىگىىۇى تىۇك        

كۈنۇۇتئىبىەە -لىىبىىۇۇڭ لۇۇوۇىىى مەاۇۇكە  سۇۇىننان كېتۇۇى لىۇۇى كېەۇۇى  -تۇتۇۇۇپ  لىۇۇى

 .تىىكەشكەن ئىتى
تەككۈىئشۇكە  لىىبىىۇڭ لۇوۇىىى كۇۈچەپ لېكۇىۋ شۇىى بە      -اەر ئىككىكى لىۇى  

لەىبۇلەر ئۇۇر ۇا  و   . چىنىۇۋ تۇۇراتتى  -لىى مۇنەە كىشلەر ئۇزيىگە كىىبۇۋ  . تىىبشاتتى

ن چىىالىىۇڭ يورۇلىۇۇتا اېلنۇى نېگىىنىۇڭ لىلكىۇگە   لوۇىوۇۇا        لۇو اي  سىۇ  . چىنتۇى 
اەككىۇۇ  سۇۇائەم ئزتكەنۇۇتبن كېۇۇيىن  اەر تۇۇزم   . يۇۇۈىبگە ى ى سۇۇېلىۋ ئوۇتۇۇۇراتتى 

اەر . سائەتتە لىى لېتىم ئاۇۇاشتۇرۇپ  ئۇۇرنىڭ ئۇخلىشۇىوا  الىۇ، چىنىىبۇۋ لەر ى   

ىىبىىۇۇڭ ل -لىۇۇى اەر ئىككىكۇۇى. ئىككىيلەنىىۇۇڭ تىىنىوىۇۇتبن لۇۇان چىنىۇۇۋ كەتتۇۇى  
 و چىننۇان كىشۇۇلەر ئۇزيگە لىىبۇۋ چىنىۇۇۋ    .   لوۇىوۇا    لىلىكىۇۇگە لۇارايتتى  كۇزىبگە 

وۇتۇرۇشۇۇپ  ئىككىيلەنۇۇتبن  ئ تۇۇراتتى    تاموۇا يۇزۇەپ لويۇۇوۇۇان ئېگىۇ  ئورۇنۇتۇلنا     

. يا اچتىن ياساۇوان تا   كارلىىاق كۇزب سۇىى ا سۇىىۇنوان ئىۇتى    . كزىبىى ئۈىمەيتتى
شۇامال  چىىالىۇى   . ۇىكى ئاسايىۇۋ چۇوى كۇزرئنەتتى   چىىاق نۇرى  ئىككىيلەنىىڭ شو

ئىككۇۇى تەر كۇۇكە يەۇېۇۇۈبەن چا ۇۇتا  ئۇنىۇۇڭ شوۇىكۇۇىۇۇ چىىالنۇۇا ئەبىشۇۇىۋ ئىككۇۇى  

 .تەر ككە ئىوا اليتتى
لۇيالنۇا توۇوىشۇىۋ  اېەنايكىكۇى لاسۇاۇۇاي  لىۇى      -ئىككىلەن لوۇلىىبىى ئۇيۇاق         

اۇۇاراق لۇيۇتى  تاماكۇۇا  كېەىىۇى ئزتكۇۈى ى   پ چىننۇۇان كىشۇلەر نېگىۇۇىبە تۇاتلىب     

تۇتاشتۇرۇپ لەر ى  نېگىۇى تۇاتلىب اۇارالىى ئىەىۇۋ لوۇوانۇتبن كېۇيىن  لىۇى لېۇتىم         
  لۇو اي     بيومەە لاسنان لوۇكىۇۇ  ۇۇېكىن سەالى لىلەن لو ايىىڭ لوۇىىى ئۈ-سان

ئۇۇ چا ۇتا ئۇۇ    . تىى سەپ تۇرۇپ  لوۇىىى يەنە ئزى ئورنىوۇا لۇايتۇرۇپ ئاكار ۇان ئىۇتى    

بىجى لاتار ا تۇربتبوان مۇااىى نېگىىنۇى يېزىشۇكە ئىشۇەنچ لىلوۇان      لول لايىبشتا لىى
اەر ئىككىكۇى تەى كەۇۇگەن   »ۇ انتبن كېۇيىن   و چىننۇان كىشۇلەر    تاى يور. ئىتى
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 ىيىشىۋبتى  ۇېكىن رىېىى لېشىىى چاينۇاپ ئۇنۇىۇتى  لۇو اي لوۇكۇا     « اېكالالنكۇن

ى بە لاسۇۇۇا ئۇۇۇاخىىى شۇۇۇى   -لۇۇۇار كۇۇۇۈچىىى چىنىىبۇۇۇۋ  نېگىىنىۇۇۇڭ لۇۇۇوۇىىى لاسۇۇۇا    
لۇۇۇ لېتىۇنۇۇى مۇسۇۇالىنە يەكشۇۇەنبە كۇۇۈنى سۇۇەاەر      . تەككۇۇۈىمىگىەە توختىۇىۇۇتى 

 و چىننۇۇان نۇر ۇۇۇن  . لاشۇۇلىىىۋ   ئشۇۇەنبە كۇۇۈنى سۇۇەاەر   ئايا الشۇۇنان ئىۇۇتى    

كىشۇۇلەر كىىبكۇۇتانوا لېىبۇۇۋ شۇۇېكەر خۇۇاۇتىلىىبىى توشۇۇۇيتبوانلىنىىى يۇۇاكى اا انۇۇا     
تەى كەۇۇۇۇگەن "  كزمۇۇۇۈر كۇۇۇان شۇۇۇىىكىتىگە لېىبۇۇۇۋ ئىشۇۇۇلەيتبوانلىنى ئۈچۇۇۇۈنال    

لوۇۇىوانۇتا اەمۇەيۇلەن لايكىكۇۇىىىڭ   .   پ تەۇەپ لىلىشۇنان ئىۇۇتى " اېكالالنكۇۇن 

ئۇاخىىى   و چىننانالرنىۇڭ ئىشۇنا    . يېزىلتبوانلىنىىى كزرئپ لۇېنىد ئويىۇتا ئىۇتى   
 .لېىبد  التى توشۇاستىىال لو ايىىڭ يە گەنلىكى ئايىبلتى

ئۇۇۇۇنى  لۇۇۇاتۇر   پ ئاتۇۇۇاپ  شۇۇۇۇنتبن كېۇۇۇيىن خېلۇۇۇى  الىۇۇۇتالر ىەە كىشۇۇۇلەر         

يۈرئشۇۇتى  لااۇۇار ا يەنە ئىككىىەۇۇى لېۇۇتىم مۇسۇۇالىنە ئزتكۇۇۈىئۇگەن لوۇكۇۇىۇۇ  كۇۇۇل   
نىۇۇۇڭ لۇۇۇۇ لېۇۇۇتىم سۇۇۇىىاۇبۇرۇۇق نېگىى. تىكىشۇۇۇىتبوانالر ئۇۇۇانەە ككۇۇۇۋ لوۇۇىۇۇۇتى 

  لو اي ئۇنى كۇزپ كۇۈ  سۇەرپ لىلۇۇايال يە ۇگەن      ئىشەنەىكى كۈچلۈب لوۇۇىواچنا

لىى نەچەە لېتىم مۇسالىنىگە چۈشۇكەن لوۇكۇىۇۇ    شۇنىزتبن كېيىن ئۇ يەنە . ئىتى
كىۇۇۇت  كىۇۇم مەن لىۇۇلەن   : كېيىىكلۇۇى كۇۇۈنلەر   ئۇنۇۇتاق ئىۇۇد لوۇۇىۇۇتى     ئۇۇۇ     

مۇسۇۇالىنە لىلىۇۇۇەن  ىكۇۇە   تۇۇۋ ربگخىى چىنىىبۇۇۋىتىۇەن  لۇنىزۇۇتبن كېۇۇيىن ئۇۇوى   

. لوۇۇ  لىلەن لېلىب تۇتكا  لوۇيكى  لوۇۇپ لۇاۇوۇ  ب    پ كېكۇىۋ ئېيتنۇان ئىۇتى    
  ئۇ كېيىىكۇى كۇۈنلەر   سۇول لۇوۇى لىۇلەن لاشنۇرۇشۇىوا لۇوي سۇۇنۇاي          ت بەن ىگ

ئۇنى مام لىلىۋ لويوۇانلىنتىن  سۇول لوۇىوۇا ئۇانەە ئىشۇەنۇەيتبوان لوۇۇۇپ لاۇوۇان        

 .ئىتى
كۇېەىەە لەب سۇو اق لوۇۇۇپ    . سول لوۇۇ  ئاكتاكتۇا خېلۇى تا ۇىىىۇۋ لاۇۇتى    : ئۇ         

لۈبۇۇۈن كۇۇېەە يەنە نۇۇېۇە ئىشۇۇالر   . تۇكەتۇىكۇۇىال  ئۇنىۇۇڭ كېيۇۇى تارتىشۇۇىۋ لاۇۇايۇۇ   

 .تاى؟   پ ئويلىتى-لوۇركىن
شۇۇۇ ئەسۇۇىا ا مىئامىوۇۇا لاربۇۇتبوان لىۇۇى ئۇۇايىىۇكىالن ئۇنىۇۇڭ لېشۇۇىىى سۇۇىېاپ              

تۇوپ ئۇچۇار   -ئايىىۇكىالنىىۇڭ شوۇىكۇىتبن لورلنۇان تۇوپ    .  ىگەنت ب ئۇچۇپ ئۇزتتى 

 .لېلىنالر ئۇچۇپ چىنىشتى
-« الر لۇار يەر   سەىمەن يۇنۇۇ  لېلىنلىىبۇۇۇ لۇار     مۇنەە كزپ ئۇچۇار لۇېلىن  »         

 ىۇۇتى ئۇۇۇ    لارمۇۇاق تانىكۇۇىوا يزۇىىىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ  تۇۇانىىى ئاۇۇۇتبوا ئۇۇاىراق تۇۇارتنىلى     

. ئەمۇۇۇا تۇۇانىىى ئاۇۇۇتبوا تارتۇىۇۇتى . لوۇۇايۇۇتبوانلىنىىى سۇۇىىاپ كۇۇزر ى -لوۇىۇۇتبوان
بىى ئۇنىۇۇڭ اەربكىتۇۇى كەلەم لۇۇاتتىب تارتىلوۇۇان تانۇۇا ئۈسۇۇتىتبكى سۇۇۇ تۇۇامەىلىى     
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لۇۇو اي  . لېيىۇۇب يەنىۇۇال ئاۇوۇۇا كېتىۋاتۇۇاتتى . لۇيالنۇۇا چاچىىبتاۇىۇۇتى  خۇۇاۇ  -ئۇيۇۇاق

 .ئايىىۇكىالنىىڭ لاربكى يۈتكىەە لاراپ تۇر ى
. ئايىىۇكىالنوۇۇۇا ئوۇتۇۇۇۇرۇش اەيۇۇۇىان لۇۇۇاۇرۇىب ئىۇۇۇد لوۇكۇۇۇا كېۇۇۇى ب   : ئۇۇۇۇ           

ئۇايىىۇكىالن   ئايىىۇكىالنتا ئوۇتۇرۇپ كەسۇكە لاربكۇا   ىزىۇ  لانۇتاق كزرئنىتبوانۇتۇ؟     

لەب ئېگىۇۇۇ  ئۇچكۇۇۇىال ئۇنىزۇۇۇتا ئوۇتۇر ۇۇۇان كىشۇۇۇلەر لېلىنالرنۇۇۇى چولۇۇۇۇ  ئېىىۇۇۇب    
ياتخو  ئېگىۇ ۇىكتە ئاسۇتتا ئۇچۇۇپ كېتىۋىتىۇۋ   ىزى  بكۇى       311مەنۇۇ . كجى ۇەيتۇ

اە؟ مەن لىۇۇۇى چۇۇۇا الر ا  ىزىۇۇۇ    -لېلىنالرنۇۇۇى كۇۇۇزرئپ لالكۇۇۇا  لانۇۇۇتاق لۇۇۇوۇتتى   

تۇوپ لوۇۇۇپ ئۇۈىئپ    -ىتا ئوۇتۇرۇپ  تۇوپ تاشېالىكىىى كېۇە ماچتىكىىىڭ توشىا يا ە
لو ۇۇۇ  -كۇۇزب يۇنۇۇۇ  لېلىنلىىبىۇۇى  ئۇۇرنىۇۇڭ تېىىۇۇتبكى لو ۇۇۇ    -يۇۇۈربەن كۇۇزپ 

لۇارا وۇ سۇۇ ئىەىۇت  تېۇ      -نېۇىشۇنا لۇاپ  .  ا الرنى نااايىتى ئېىىب كزر ۇىگەن ئىۇتبم 

ئۈى ۇەيتبوان لېلىنالرنىۇڭ  ئمبىكۇى سزسۇۈن ر  لىۇك لو ۇۇ      ا  لوۇىتبوانۇتۇ؟       
    چۇۈنكى ئۇۇۇر راسۇىتتىىال ئۇاۇتۇن      -لىىى ئەۇۋ تتە يېشىا كزرئنىۇتۇ يۇنۇ  لېلىن

لىۇۇىاق ئۇۇۇ تۇۇاىا ئېەىىلىوانۇۇتا لىۇۇى نەرسۇۇە يېكۇۇە  لىنىلىىبۇۇتا سۇۇالا نۇر       . ر  لىۇۇك

 ەى كۇكە   ئۇۇ    ر . لېلىنلىىبىىزكىگە ئوخشاش سزسۇۈن لو ۇۇمالر كەيۇتا لوۇىۇتبكەن    
ر  لىۇۇك لو ۇۇۇملىىى  كەۇۇۇگەن يۇۇاكى لەب تېۇۇ  ئۇۇۈىبەن چۇۇا الر ا لوۇكۇۇا  سزسۇۇۈن    

 .تېخىۇۇ ئېىىب كزرئنىتبكەن    پ ئويلىتى

لارا وۇ چۈشەي  ىگەنۇت   لېيىۇب كە ۇىى يېيىلوۇان لىلەكۇىۇان يۇسۇۇنىىڭ                
  ل شۇ چا تا  اېلنۇى ئىۇىەىكە لارمۇاق تانىكۇىوا  يۇنۇۇ  لېلىنۇى       . يېىىتبن ئزتتى

ئۇۇۈپ چىنىۇۇۋ   يۇنۇۇ  لېلىنۇۇى   سۇلەكتە تىكلىىىۇۋ سۇۇۇ يۇۈىبگە كزتۈر    . ئېكۇىلتى 

سەالۇى لىۇلەن ئۇۇر ىلى       -لۇيالنا توۇوىىىۋ  كېۇيىن نئك بىۇى تانىوۇا سۇان     -ئۇياق
.   اىۇە ئىەىت  مااۇار م كزربكۇىتىۋاتنانت ب  تۇزم تەر كۇكە كىلتىزلىوىلۇى تۇۇر ى      

لۇو اي   ۇۇۇتئبۈنۈپ  . ئۇنىۇڭ تېىۇى كەچكۇى لۇيۇاش نۇربۇتا ئاۇتۇنۇت ب كۇارلىىايتتى       

    ئۇوى لۇوۇى لىۇلەن چۇوى تۇانىىى چىۇڭ       -ۈنۇتى لېيىنىىڭ تۇمشۇۇلىوا لېىبۇۋ يۈك  
تۇتۇپ تۇرۇپ  سول لۇوۇى لىۇلەن يۇنۇۇ  لېلىنۇى ئىلىىوۇان تۇانىىى ياۇىزايۇاق سۇول         

يۇنۇۇ  لېلىنۇى لېيىنىىۇڭ يېىىوۇا كەۇگەنۇتبن      . كۇتى لىلەن مەاۇكە    سكۇىۋاۇتى  

لۇو اي  لېيىنۇتىن   . كېيىن  كىلتىزالپ  اەر تەر ككە ئزىبىى ئۇرۇپ تۇتۇۇق لەرمىۇتى  
تىلىۋ تۇرۇپ  لە بىىىى سزسۇۈن  ا ۇالر لاكلىوۇان لۇۇ كۇارلىىاق ئۇاۇتۇن لېلىنىۇى         ئار

لېلىنىىۇڭ لارمالنۇا ئىلىوۇان ئۇا  ى لىۇۇى     . لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇلى تەر كۇتىن تارتىۋاۇۇتى    

. ئېەىلىۋ  لىى يېېىلىۋ تۇراتتى  ئۇ تۇۇرۇپ تۈبۇۈ اۇتتى  تۇۇرۇپ ئۇۇىبىاپ كېتەتتۇى     
تۇاكى لۇو اي   . شىىى   اە   پ لېيىننۇا ئۇۇراتتى  ياكىالق ئۇىۇن لە بىى  لۇيىۇلى    لې



 www.kitaphumar.com  كىتاپخۇمار بىلوگى                                                            

47 

 

كاۇتەب لىلەن ئۇنىڭ ئاۇتۇنت ب كۇارلىىاپ تۇر ۇان لېشۇىوا راسۇا سۇاۇوانتبن كېۇيىن        

 .كۈتۈن لە بىى لىى ااىا تىتى پ ئاخىىبتا لىۇىى لىلۇاي ياتاتتى
لو اي يۇنۇ  لېلىنىىى لارمالتىن چىنىىبۋاۇوانۇتبن كېۇيىن  لارمالنۇا يەنە لىۇى             

    ئىوۇا الپ مېزىۇۋ    -تال سۇارتىن لېلىنىىۇى ئزتكۇۈىئپ  تۇانىىى سۇۇ ا چۈشۇۈر ى      

لېيىنىىڭ لېشى تەر ككە ئۇزتتى    سۇول لۇوۇىىى يۇيۇۇپ  ئىشۇتىىىوا ئېىتىۋاۇوانۇتبن       
» : كېيىن  كېتىۋ كېتىۋاتنان لۇياشنا اە  لىيېاش تۇر ان تۇو  تانىوۇا لۇاراپ  ىۇتى     

 «. ئۇ  يزنۈۇۈشىىى لىلەە ئزىبەرتۇەكتۇ

ئۇۇۇ لايۇۇا لۇۇوۇىىى چاينا اتنانۇۇتا   ىزىۇۇ  سۇۇۈيىىىڭ لۇۇوۇىىى سۇۇىېاپ ئزتۈشۇۇىتبن           
 .سۇنىڭ ئاستا ئېنىۋاتنانىلىنىىى لاينىوان ئىتى

ئىككى كاۇلىى بىى ۇەشتۈرئپ لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇلىوا لۇا الپ لويكۇا   لېلىۇب      »         

ئزتۈ اۇكۇۇن    لېلىۇب كېەىۇتبن ئولۇتانىاق    - ىۇتى ئۇۇ    -كېەىت  ئاستىىاق ما ىۇتۇ  
 «مەنۇۇ ئۇنىڭ مەيلىگە ماسلىشاي

لۇۇۇا ىبىى -ئەى ياخشىكۇۇۇى  لىى  مۇۇۇتبن كېۇۇۇيىن يۇنۇۇۇۇ  لېلىنىىىۇۇۇڭ ئىۇۇۇچ           

شۇنتاق لىلكا  لېلىنىىۇڭ لېىۇى چىنىۇۋ     -ئۇ    پ ئويلىتى  ئانكتبن -تاىۇىۋىتەي 
لۇارنىىى تاىبلىوانۇتا ئىككۇى     -لىى  متبن كېيىن يۇنۇش لېلىنىىىڭ ئىۇچ . كەتۇەيتۇ

. تۇوۇ تى بىىلەيۇتۇ  -لىىبگە چىگىۇۋ لويكۇا   لېيىنىىۇڭ مېزىشۇىىبى ئۇاى     -ۇلىى لىىكا

تېخۇى كۇۈن   . تۇۇرۇق لىلۇاسۇلىنىم كېۇى ب   -ۇېكىن  ااىبى ئەى ياخشىكۇى  تۇوۇ تۇاراق   
ئوۇتۇرماسۇۇتىىال ئۇۇۇنى ئۈركۈتىۋ تكۇۇە  لوۇۇۇۇا   چۇۇۈنكى  كۇۇۈن كېتىۋاتنۇۇان چا ۇۇتا     

 .لېلىنالر ا تەى كەۇۇەب لىيىن

ىىى ئېگىۇۇ  كزتۇۈرئپ لۇرۇتنانۇۇتبن كېۇۇيىن  لارمۇاق تانكۇۇىىى تۇۇۇتتى       ئۇۇ لۇۇوۇ         
ئىۇكۇۇان لۇۇار ئۇۇزىبىى ئۇۇارا  تۇۇاكنۇىۇش ئۈچۇۇۈن  لېيىنىىۇۇڭ بىۇۇى بكىگە يزۇىىىۇۇۋ        

ئوۇتۇۇۇۇر ى  لۇنۇۇۇتالتا لېيىننۇۇۇا چۈشۇۇۇىتبوان ئېوىىۇىۇۇۇب ئۇنىزوۇۇۇا چۈشۇۇۇىتبوان       

 .ئېوىىۇىنتىىۇۇ كزكى ب لوۇتتى
 -  پ ئويالشۇنا لاشۇلىتى ئۇۇ     -نىىۇى لىلۋاۇۇتبم   ئەمتى لانتاق لىلىد ۇىبۇلى        

ئۇۇاى  ىگەنۇۇتبۇۇ چۇۇوى لېلىۇۇب لىۇۇلەن لانۇۇتاق ئېلىشۇۇىد ۇىبۇلىنىىۇۇى لىلۋاۇۇۇت   ئۇۇۇ   

ئۇنىۇۇۇڭ تېىۇۇۇى چۇۇۇوى   . لارمالنۇۇۇا ئىلىىوانۇۇۇتبن لۇيۇۇۇان  اېەىەرسۇۇۇە يېيەۇۇىۇۇۇتى   
ئۇنىۇۇڭ تېىۇۇى چۇۇوى لوۇوۇۇانلىنتىن    . لوۇوۇۇانلىنتىن لۇيۇۇان  اېەىەرسۇۇە يېيەۇۇىۇۇتى 

  كۇاكى   -ە يېيىشى كېۇى ب ئىۇتى  مەن لوۇكۇا  تو گۇۇل لېلىنىىۇى كۇاب      كزكى ب نەرس

ئەتە يۇنۇۇ  لېلىنىىۇى يەيۇۇەن  ئۇۇنى كۇاكى  يۇيۇ  تكەنۇتبن كېۇيىن         . يەپ لوۇتۇ 
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لىۇىاق   . كىالمىد لېلىنىوا لاربوانتا ئۇۇنى يېۇيىد تەسۇى ب   . ئاىراب يېيىشۇۇ مۇمكىن

 .ىد لاۇۇايتۇلېلىب يېيىشىى تە   ىكە    ۇنيا ا لىى رمۇ ئاسان ئ
مەن ئولۇتان   - ىۇتى ئۇۇ يۇا ىاق ئۇا اى ا     -!اەي لېلىب  ئەاۋاۇىڭ لانۇتالىاق »       

كۈنۇتئى  -تۇرۇ اتىۇەن  سول لوۇۇمۇۇ ياخشى لوۇۇۇپ لاۇۇتى  يەنە تېخۇى  لىۇى كۇېەە     

 «. لېلىب  سەن لېيىنىى سزر پ كېتىۋ ربىن. يەتكۈ  ب ئوىۇق تەييارۇىۋاۇتبم
اۇى اەربىۇ  ئۇزىى ئېيتنانۇت ب ياخشۇى ئەمە  ئىۇتى       شۇ تاكتۇا ئۇنىۇڭ ئەاۇۋ           

چۈنكى ئۇنىڭ  وۇىكۇى تانىىىۇڭ لېشۇى لىۇلەن ئا ىبشۇتىن تەر لنىۇ  لىلىۇۋ اەتتۇا         

لۇنىزۇۇتبىۇۇ » : ئۇۇۇ. ئۇا ىبنىىۇۇ سۇۇەىمەيتبوان كۇۇاۇە  ااۇوۇۇا لېىبۇۇۋ يەتۇۇكەن ئىۇۇتى  
 كەل  ىى بلىۇۋ -سۇەل   لەكى ب كۇاۇكەم لاسۇىتبوان ئىشۇالرمۇ لوۇىۇتبوۇ  لىۇى لوۇۇۇ       

ئىككۇۇى . كەتۇۇكەن لىۇۇلەن  يەنە لىۇۇى لوۇۇمىىۇۇڭ كېيۇۇى تارتۇايۇۇتبوان لوۇۇۇۇپ لاۇۇۇتى  

ئۇنىڭ ئۈسۇتىگە ئوىۇللۇۇق مەسىلىكۇىت  ئۇنىزىۇتبن     . ساللال تۇرۇكتۇ-كۇتۇمۇۇ ساپ
 . اۇىۋ كېلىۋاتىۇەن    پ ئويلىتى

ئۇۇ  . بۇبۇ  چۈشتى  سېىتەلىى ئېيىۇتا كۇۈن كېۇتىد لىلەنۇال لۇارا وۇ چۈشۇىتۇ              

لۇۇاش تەربېىۇۇتبكى يېىبۇۇب تاختايوۇۇا يۇۇزۇەنگخىىەە لە بىىىۇۇى لېيىنۇۇتىن     لېيىنىىۇۇڭ
لۇۇ يۇۇتۇۇىۇر   .   سلەككى يۇۇتۇىۇر تۈركۈمى كەيتا لوۇتى. ئېگى  چىنىىبۋ ئوۇتۇراتتى

 .ئۇنىڭ يىىالتىكى  وستلىىى ئىتى

لۇنۇتاق لېلىنىۇى    - ىتى ئۇ خۇشاۇلىب لىۇلەن   -ئاشۇ لېلنىۇۇ مېىىڭ  وستۇ  »       
لىۇىاق  مەن ئۇنىۇڭ سېىىىۇى    . ئۇا الكۇۇ لالۇىوۇان  . تبن كزرئكۇۇ لالۇىوۇان مەن ئەى ۇ

  لىۇۇۇ  يۇۇتۇۇۇۇىۇرنى اۇۇۇاۇب لىلۋىتىشۇۇۇىى    اېلىۇۇۇۇۇ ياخشۇۇۇى . ۇۇۇۇايۇەنئاۇۇۇۇۇاي لوي

 «.ئويلىۇاكتىكەنۇى 
ئەبەر لىى ئا     اەر كۈنى ئايىى ئزۇتۇۈربۇەن   پ چىنىۇتبوان لوۇكۇا  لانۇتاق             

ئەبەر لىۇى ئۇا    اەر كۇۈنى    . م ئۇاي لېەىۇۋ كېتەتتۇى   ئەاۋال يۈى لېى تتى؟ ئۇنتالتا

كۈنىى ئزۇتۈربۇەن   پ چىننان لوۇكا  ئۇ چا تا لانتاق ئەاۇۋاۇالر يۇۈى لېى تتۇى؟ لىۇ      
 .كىەىگىۇى  بىال تەۇەيلىكۇى 

ئۇۇ اېەۇىىۇە يېۇۇيەۇۇىگەن اېلنۇى لېلىننۇا ئىۇۇچ ئا ىبتۇاتتى  ۇۇېكىن يەنە ئۇۇۇنى               

 .ۇايتتىئزۇتۈرئش ئىىا بكىتبىۇۇ لايتى
لىۇۇىاق ئۇۇۇۇر شۇۇۇنى  ! اە-ئۇنىۇۇڭ بزشۇۇى نۇر ۇۇۇن ئۇۇا  ملەر يېكۇۇىۇۇ يېۇۇتەر   »        

-ئۇنىۇۇڭ يۇۇۈرئش .   -يېيىشۇۇكە ۇيىنۇۇۇۇ؟ ۇيىۇۇب ئەمە   ئەۇۇۇۋ تتە ۇيىۇۇب ئەمە    

تۇۇۇرلى  بۈى ۇلىكىۇۇتن لاربوانۇۇتا  اېەكىۇۇۇۇۇ ئۇنىۇۇڭ بزشۇۇىىى     -تۇرۇشۇۇى  تەلۇۇى 
ۇۇېكىن  لىۇ  ئۇاي     . كەتۇەيۇۇەن  لۇ ئىشالرنى ئانەە ئۇلۇۇپ ... يېيىشكە ۇيىب ئەمە 
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-كۈن ياكى يۇۇتۇىۇرنى ئزۇتۈرئش خىياۇىتا لوۇكاق لوۇۇايۇتۇ  ئۇۇۇر اامۇان ياخشۇى     

  ىزىۇۇ  ا كۇۇۈن كەچۇۇۈرئپ تۇرۇللۇۇۇق  ئۇۇزى لېىبىتاشۇۇلىىبۇى نى ئزۇتۈربىىىۇى مۇۇۇ .   
  لېيىنىىۇڭ سۇۇۈرئۇۈپ كېتىۋاتنۇۇانلىنى اەلنىۇۇت   مەن اۇۇاىبى ئەى ياخشىكۇۇى... يېۇتەر 

مۇلۇا ا ئۇۇ   . اي  لۇۇ ئىشۇىىڭ خەتەرۇىۇك تەربېىۇۇۇ  ياخشۇى تەربېىۇۇۇ لۇار       لۇاش لۇاتۇر  

تۇۇۇانىىى كۈچىىىۇۇۇڭ لېۇۇۇىبەە سۇۇۇىلكىيتبوان لوۇكۇۇۇا يۇۇۇاكى لېيىنىىۇۇۇڭ يۈرئشۇۇۇىىى    
تى بىىلەپ تۇربۇتبوان كۇاۇق  تۇاىا سايىوۇا لويۇۇۇىوۇان لوۇكۇا    يۇاكى لېيىۇب ئاسۇتا          

م لىۇلەن لېلىنالرنۇى   مېزىۋ تۇرمىكۇا  ئۇۇ ااۇۇتا  مەن شۇۇنەە كۇزپ لارمۇاق تۇانىلىىب       

لېيىنىىڭ يېىىۇك لۇوۇوىىى مۇا ىۇۇ  لېلىننىۇۇۇ ئا اربەىلىۇك      . لوۇتبن لېىبو لويىۇەن
لىۇۇىاق يەنە لىۇۇىر سەاەتۇۇتىن  مېىىۇۇڭ لىخەتەرۇىكىۇۇۇگە كايۇۇتبلىب   . ئېلىۇۇۋ كېلىۇۇتۇ

لوۇۇ اتىۇۇتۇ  چۇۇۈنكى  لېلىۇۇب لارمالنۇۇا ئىلىىوانۇۇتبن لېۇۇىى لېيىنىۇۇى راسۇۇا كۇۇۈچەپ     

-  يۇنۇۇۇش لېلىنىىىۇۇڭ ئىۇۇچ  ئەاۋاۇالر ۇۇا  ۇ  كەۇۇۇۇەي  لانۇۇتاق. تارتىۇۇۋ لالۇىۇۇتى 
لا ىبىى تاىۇىۋىتىۇۋ  ئۇنىزۇتبن ئۇاىراق يەپ  ئۇزىئمگە ئۇاىراق   رمۇان لوشۇاي  اەر        

اۇاىبىچە لىۇى ر سۇائەم ئۇارا  ئېلىۇۋ تۇۇرۇپ  لېلىۇب        ... ااۇتا ئۇنى چىىتىۋ لويۇۇاي 

ئىشۇۇالر سىۇىوانۇۇتا  لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇۇلىوا لېىبۇۇۋ ئۇۇزى ئىشۇۇىۇىى لىلوۇۇا   كېيىىكۇۇى  
  ئۇنىۇڭ لانۇتاق اەربكەتلىىىۇتبوانلىنى    شۇۇ ئاربلىنتۇا  . لىى لارار ا كېلەيتو ىبكىتا 

كۇۇاۇلىى لۇۇۇ يەربە . لوۇۇىوۇۇانلىنىىى كۇزرئ اۇۇيۇەن -   ئۇنىزۇتا ئۇۇزىبىىبد لوۇوۇان  

لىۇۇىاق شۇۇۇ تاكتۇۇا سۇۇان لىۇۇلەن     . ئزىبوۇۇۇ تۇۇاىا ئەكەىۇۇا چۇۇار      لويۇۇۇپ لويۇشۇۇىىڭ 
لېلىۇۇب لۇرۇننىۇۇۇت كال يۇ اشۇۇلىب لىۇۇۇلەن   . ئويىىشۇۇىتبوان كەيۇۇ، كېلىۇۇۇۋ لاۇۇۇتى   

.   ئۇۇ  ئۇا  بىى چىۇڭ يۇمۇ اكتۇۇ    اق ئۇنىڭ ئا  بىى ئىلىۇۋ تۇر اچنۇا  كېتىۋاتىتۇ  لارم

ئۇۇاچلىب ئۇۇۇنى . لارمالىىۇۇڭ ئۇنىزوۇۇا لېىبۋاتنۇۇان ساىاسۇۇى تېخۇۇى اۇۇېچ بەپ ئەمە   
ۇ ساىاۇ اتىتۇ  ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ  تاىا اەيۇىان لۇاۇرۇىب لىۇى ئىشۇنا يوۇۇۇلتى  مانۇا لۇ       

لېۇىى سۇۇەن ئۇارا  ئېلىۇۇۋ ر  ئۇمۇۇ لېيىنىۇۇى    .   -ئۇنىزوۇا لېۇۇىبلگەن ئەسەۇلىۇك سۇۇاىا  

 .سزر پ مېزىۋ رسۇن  لاۇوان بەكىى  التى كەۇگەنت  لىى نەرسە  ىۇەمكىەن
يېخۇۇۇى ئۇۇۇاي  . ئۇۇۇۇ ئزىبىىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى سۇۇۇائەم ئۇۇۇارا  ئاۇوىىىوۇۇۇا ئىشۇۇۇەنتى            

ئەمىلىيەتۇتە  . ىىى لىلەۇۇىۇتى چىنۇىوانلىنتىن  ئۇ شۇ تاكتۇا لايكۇى  الىۇ، لوۇوۇانلىن    

ئۇنىۇڭ ئۇارا   ىگىىۇى ئۇزىبگە تەسۇەۇلى       . ئۇ كز ۈۇتبكىت ب ئۇارا  ئاۇۇىوۇان ئىۇتى   
ئۇنىۇۇڭ مۈربكۇۇى لۇرۇننىۇۇت كال تانىىىۇۇڭ   . لېۇۇىبد ئۈچۇۇۈن ئېيتنۇۇان سۇۇزىى ئىۇۇتى  

. سۇول لۇوۇىىى لېيىنىىۇڭ بىېۇۋبكىگە لويۇ اۇوۇان ئىۇتى      . تارتىشىوا چىتاپ تۇۇراتتى 

ۇىىىۋىلىشىىڭ ئزىبۇۇ لېلىننۇا نىكۇبەتەن لارشۇىلىب كۇۈچىىى     چۈنكى لېيىننا چىڭ يز
 .ئاشۇراتتى
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ئەمۇۇا لېلىۇب لىۇىۇ توۇوىىىۇۋ     . تانىىى لېيىننۇا لۇا الپ لويۇشۇنۇ ئاسۇان ئىۇد     »        

مەن سەىمەن تانىىىۇڭ سۇاۇۇىنىىى   . تانىىى ئۈىئ ىتىۋ لاۇكا  ئىشىىڭ لۇۇىۇۇوىىى شۇۇ  
تتا ىۆرئر تېېىلوۇۇان اامۇۇان تۇۇانىىى ئۇنۇۇتال. لە بۇىىم لىۇۇلەن تىۇۇى پ تۇرۇشۇۇۇ  كېۇۇى ب 

 «.ئىككى لوۇالپ چۈشۈرئپ لېى ۇەيۇەن

 -ئۇۇ يەنە سۇزىۇىگىلى تۇۇر ى     -لىىاق سەن يەنە ئۇخلىشىڭ كېى ب  لېۇىى  »          
لۈبۇۈن ئىككىىەۇى كۇۈنى لوۇۇۇپ لاۇۇتى       . يېىبم كۈن    لىۇى كۇېەە ئزتۇۈپ كەتتۇى    

ئۇۇ سىۇم تۇر ۇان مۇشۇۇ     . ىۇن سەن تېخىەە ئۇخلىۇايۋاتىكەن  ئزىئ گە   لۇنەم لىلو 

لۇنۇۇتاق ئۇخلىۇۇۇاي كېتىۋ رسۇۇەى   . كۇرسۇۇەتتىن كايۇۇتبلىىىۋ لىۇۇى    ئۇخلىۇۇۋاۇوىن  
 «.لېشىڭ ئېلىشىۋ لاۇىتۇ

. اۇۇاىبى كۇۇاۇال  سۇۇەبەب  لەۇكۇۇى لار انكۇۇېىى سەبەكلىشۇۇىۋ كېتىۋاتىۇۇۇتۇ                

 لىۇۇىاق يەنە ئۇخلىشۇۇىم. سۇۇەبەكلىكتە يۇۇتۇۇۇى لېىبىتاشۇۇلىىبۇتبن لېلىشۇۇۇايۋاتىۇەن
سىۇت ب  ئۇېنىن   وۇنۇۇن لوۇۇىوۇان     . يۇۇتۇىۇرمۇ  كۈنۇۇ  ئايۇۇ ئۇخاليۇتبوۇ . كېى ب

ئۇخالشۇىى ئۇنتۇۇپ لاۇكۇا  لوۇۇۇا       . ئوكيۇانالرمۇ ئۇخاليۇتبوۇ  -چا تا اەتتا  ىزىۇ   

ئىشۇەنەىلىك    لارمۇاق تانىكۇى ئۈچۇۈن  ئەى ئۇا  ب   ئەى    . لىى ئامال لىلىۋ ئۇخالي
تۇۇۈپ  يۇنۇۇۇ  لېلىنىىۇۇى ئولۇۇتان سايالشۇۇتۇرۇپ  ئۇۇا  ال ئۇيالنۇۇا ئز. لىۇۇى چۇۇار  تاكۇۇاي

ىا ى ئۇخاليتبوان لوۇكۇا   كۇاۇلىى  لېيىنىۇى تىۇ بىىلەپ تۇر ۇۇ  ب لىلىۇۋ       . لوياي

 .لىىاق لۇنتاق لىلىد لەب خەتەرۇىك. تۈىئكى ب ئورۇنالشتۇر ىتەي
مۇۇۇا لۇنۇۇتاق لىلىشۇۇۇۇ لەب   لوۇۇۇتبال  ئۇخلىۇۇۇاي مۇشۇۇۇنتاق كېتىۇۇۋىى ي  ئە  »        

 .ئزىبگە كىەىىۇپ- ىتى ئۇ ئزى -«خەتەرۇىك

 ئكۇۇكە -يۇۇۇ  ۇۇېكىن   كۇكە  -ئۇۇ يەنە ئۇزمىلەپ  لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇلىوا لۇار ى             
ئۇمۇۇ مۈبۇت  اتنان   : ۇۇېكىن . ئىەىت  لېلىۇب سۇزر پ كېتىۋاتنۇان تانىوۇا تېگەۇۇىۇتى     

لوۇكا كېى ب  شۇ ا مەن ئۇنى سىلىكىۋ يۇۈرئپ  ئۇارا  ئاۇۇتۇرماي ئوۇتۇۇرلۇەن    پ     

 .ئويلىتى
ئۇۇ لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇلىوا لار انۇۇتبن كېۇيىن  ئارلىكۇۇىوا لۇرۇۇۇۇپ   وۇىكۇۇىىى              

لېكۇۇىۋ تۇر ۇۇان تۇۇانىىى سۇۇول لۇۇوۇى لىۇۇلەن كزتۇۇۈرئپ تۇۇۇرۇپ  ئۇۇوى لۇۇوۇى لۇۇبىلەن   

شۇۇۇ تاكتۇۇا يۇۇتۇۇىۇر نۇرۇىىىۇۇۋ كەتكەنلىكۇۇتىن   . كىەىوىىۇى لىىىۇۇتبن سۇۇ ىىبۋاۇتى  
    كىەۇالىى  -تى ئېىىۇب كزر ۇىۇتى  ئۇنىڭ كزىۇىىى اېلنى يۇنۇۇش لېلىنىىۇى نااۇايى   

ئۇنىڭ لېشىوا سانجىۋ  ئۇمۇب لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇلىتبن ئېلىۇۋ چىنتۇى    لىۇى كۇۇتى        

لىبلەن يۇنۇۇ  لېلىنىىىۇڭ تېۇىىگە   سكۇەپ تۇۇرۇپ  ئۇنىۇڭ لۇيىۇلىۇتبن تارتىۇۋ         
ئانۇتبن كىەۇالىى تاشۇالپ لويۇۇپ      . تۇاكى تۇز  نكى كۇاۇېۇبىگىەە يېىبۇۋ تاشۇلىتى     
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ى كاكى  تاىۇىتى  لىۇى بىال لېلىنىىۇڭ ئاشۇناىبىى ئۇنىۇڭ لوۇىوۇا      لارنىى-لېلىنىىڭ ئىچ

ئېوىى    سىلىب ئۇرۇنتى  ئۇنى يېىبۋ كزرئ ىۇتى  ئاشۇناىانىىڭ ئىەىۇتبن ئىككۇى     
تال يېزى ئۇچار لېلىب چىنتى  لو اي ئۇچار لېلىنىى لىۇى چەتۇكە لاتۇار لويۇۇپ  ئۇوى      

كۇۇىىى سۇۇويتى    كۇۇتى لىۇۇلەن يۇنۇۇۇ  لېلىنىىىۇۇڭ لېشۇۇىوا   سكۇۇەپ  ئۇنىۇۇڭ تېىب  

 .ئىككى يېىىتبكى بزشلەرنى لۇيىۇلىتبن لېشىوىەە لويۇاي كېكىۋاۇتى
ئۇۇۇ لېلىنىىۇۇڭ ئۇسۇۇتىخانلىىبىى ئېلىۇۇۋ سۇۇۇ ا تاشۇۇالپ  سۇۇۇ ا لايىۇۇا  ااسۇۇىا             

لوۇۇايتبوانلىنىوا لاراپ تۇۇر ى  لىۇىاق ئۇسۇتىخانالر سۇۇ ا چۈشۇكەنتبن      -لوۇىتبوان

ئانۇۇتبن لۇۇو اي ئارلىكۇۇىوا  . چزكۇۇۈپ كەتتۇۇى كېۇۇيىن كارلىىبوانۇۇت ب لىلىۇۇېال سۇۇۇ ا  
لۇرۇۇۇپ  اېلنى ئىككى تال ئۇچار لېلىنىى ئىككى كارچە يۇنۇۇ  لېلىنىىىۇڭ بزشۇى    

ئىەىۇۇگە تىنىۇۇۋ لويوانۇۇتبن كېۇۇيىن  كىەىوىىۇۇى لىىىوۇۇا سۇۇېلىۋ  ئاسۇۇتا ئۇۇزمىلەپ      

ئۇنىۇۇڭ  وۇىكۇۇى لارمۇۇاق تانىكۇۇىىىڭ    . لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇى تەر كۇۇكە كېتىۇۇۋ لاۇۇۇتى   
 .ىۋ لاۇوان ئىتى  ئوى لوۇىتا لىى تال لېلىب تۇراتتىساۇۇىوىتبن ئېگىل

ئۇ لېيىنىىڭ لۇاش تەربۇېىگە لار انۇتبن كېۇيىن  يۇنۇۇ  لېلىنىىىۇڭ ئىككۇى                 

ئانۇۇتبن  وۇىكۇۇىتبكى لارمۇۇاق  . كۇۇارچە بزشۇۇىىى تاختۇۇاي ئۈسۇۇتىگە لويۇۇۇپ لويۇۇتى  
يىنىىۇڭ  تانىكىىى لىى تەر ككە ئاىراق يزتكىۋاۇوانۇتبن كېۇيىن  سۇول لۇوۇى لىۇلەن لې     

    ئېزشۇىۋ تۇۇرۇپ ئۇۇنى    -بىى بكىگە يزۇىىىۋ تۇرۇپ  ئۇچار لېلىنىى لوۇىوا ئاۇتى

. سۇ ا چاينىتى    لوۇىوا ئۇرۇۇۇ اتنان سۇ ا لاراپ  سۇۇنىڭ تې ۇىگىىۇى مزۇەەرۇىۇتى   
سۇۇنىڭ كۇۇۈچى ئاسۇۇتىالپ لاۇوۇۇان ئىۇۇتى  ئۇۇ  لۇۇوۇىىى لېيىنىىۇۇڭ تاشۇۇنى تەربۇۇېىگە    

ئاسۇتا  -لوۇوۇان سانكۇى  يوسۇاور نۇۇرۇىىى ئاسۇتا      سۈركىگەن چا تا  سۇ يۈىبت  كەيۇتا 

 .ۇەيلەپ  لېيىنىىڭ ئارلىكىتا لاۇتى
ئەمۇتى   - ىۇتى لۇو اي    -ئۇ  يا اېىبۋ لاۇتى  يا لوۇۇىكا ئارا  ئېلىۋاتىۇتۇ  »          

 «.مەن لۇ يۇنۇ  لېلىنىىى يە ىتىۋ  ئاىراق ئارا  ئاۇوا   كزىئمىى يۇمۇ اۇي

لۇۇو اي  يۇۇتۇىۇرنىۇڭ يورۇلىۇۇتا   . سۇتا كۈچىيىۋاتۇاتتى  ئا-تۇۈن سۇو ىنى ئاسۇۇتا           
ئۇۇ  لۇۇرۇنال ئۇچۇار    . يۇنۇ  لېلىنىىىڭ يېىبۇىىى    لىى تال ئۇچۇار لېلىنىۇى يە  تتۇى   

 .لا ىبىى تاىبالپ  لېشىىى كېكىۋ تاشلىۋ تكەن ئىتى-لېلىنىىڭ ئىچ

-ىيۇنۇۇ  لېلىوىىۇى كىشۇۇۇرۇپ يۇېگەن لوۇكۇا  لانەىلىۇۇك مەىىبلىۇك لۇۇوۇتت     »        
لۇنىۇڭ يۇا تۇۇىى لوۇۇىكۇا  لېلىۇب      . خۇا  لېلىۇب نۇېۇە  ىۇگەن ۇ ىا     - ىتى ئۇ -! اە

 «.تۇتنىلى چىنۇايۇەن

ئەبەر مەن كۇاۇال ئىشۇۇلەتكەن لوۇكۇۇا   كەچكىۇەە  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىىى لېيىنىىۇۇڭ              
لىۇىاق  ئۇنۇتاق لىلكۇا   يۇنۇۇ      . لېشىوا چاچىبتىۇۋ  تۇۇى ااسۇىا لىلوۇان لۇوۇتتىم     
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. يەنىۇال تەييۇارۇىنىم كە  لوكتۇۇ   . چۈشۇكىەىۇۇ تۇتاۇۇىوۇان لۇوۇتتىم    لېلىنىىى لۇارا وۇ 

 .خەيى مەيلى  مەن ئۇنى ۇەىى تلەنگەن اېكىياتتا يەي  لەۇكىم كز لۈمگە تەبۇە 
لۇۇۇۇۇتالر شۇۇەرلنە لەراپ كېزىيىۇۇۋ  ئۇنىزوۇۇا تونۇۇۇش يۇۇتۇۇۇىۇر لىۇۇى لىۇۇىۇەپ             

ىوۇۇانلەلتىن  ئۇۇۇ بويۇۇا ئۇۇزىبىى  شۇۇۇ تاكتۇۇا  شۇۇامال كۈتۇۇۈنلەي توخت . يولىۇالتۇۇا ئىۇۇتى

 .لۇۇۇتلۇق چو نۇر سىلوىوا كىىبۋ لاۇوانت ب اېد لىلتى
ئەتە اۇېچ   -لۈبۇۈن  - ىۇتى ئۇۇ    -تزم كۈنتبن كېيىن اا ا لۇىۇۇىۇتۇ  -ئۈ  »        

اۇۇاىبىۇ ئىشۇۇالرنى ئولۇۇتان سايالشۇۇتۇرۇپ لويۇۇۇپ  لېلىۇۇب سىۇۇم تۇر ۇۇان   . بەپ يۇۇوق

 «.ۇخلىۋاۇيئ  مۇشۇ كۇرسەتتىن كايتبلىىىۋ لىى ئاى
ئۇۇۇ لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى ئۇۇوى لوۇىۇۇتا چىۇۇڭ تۇتۇۇۇپ  لۇۇوۇىىى يوتىكۇۇى لىۇۇلەن                

. لېكۇۇىۋ  كۈتۇۇۈن ئېوىىۇىنىىۇۇى لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇىتبكى يا ۇۇا  تاختايوۇۇا چۈشۇۇۈر ى     

ئانتبن مۈربكىتبكى لارماق تانىكىىى ئۇاىراق تز  نلىتىۇۋ  سۇول لۇوۇى لىۇلەن ئۇۇنى       
 .مەاكە  تۇتۇ اۇتى

. ىڭ ئىگەۇلەپ تۇراۇۇىكامال  ئوى لوۇۇۇ  ئۇۇنى چىۇڭ تۇتۇۇپ تۇراۇيۇتۇ     لۇنى چ         

. ئۇخال اتنان چېوىۇتا  تانا لېەىۋ كەتكۇۈ  ب لوۇكۇا  سۇول لوۇۇۇ  مېىۇى ئويوىتىۇتۇ      
لىۇۇىاق  ئۇۇۇ ساكۇۇا تارتىشۇۇنا  . ئەمۇۇتى ئۇۇوى لوۇۇموۇۇا لەكۇۇى ب ىور كېلىۇۇتبوان لوۇۇۇتى  

شۇنىلىۋ كۇزىئمىى لىۇى ئۇاى     مىىۇم لوۇمۇتۇ  يېۇىبم سۇائەم لوۇمۇتۇ  ئى     31. كزنۈكنۇ

يۇمۇ اۇكامال ياخشى لوۇوىىى    پ ئويلىتى ئۇ    لەۇلىىبىۇى ئېگىۇۋ لە بىۇى لىۇلەن     
كۈتكۈل ئېوىىۇىنىۇىى ئۇوى لوۇىوۇا سۇاۇوان كېتۇى ئۇينۇ ۇا        لارماق تانىكىىى تىى سەپ

 .كەتتى

ئىىگىلىۇۇ  مىلۇۇى ئۇىۇنلۇلتۇۇا سۇۇوىۇۇوان لىۇۇى تۇۇوپ يۇنۇۇۇ    4-01ئۇۇ چۈشۇۇىت             
لىنىىۇۇى كۇۇزر ى  لۇۇۇ   ل ئۇۇرنىۇۇڭ سۈكلىشۇۇىتبوان كۇۇۈنلىىى لوۇواچنۇۇا  ئۇۇۇۇر      لې

سەكىبشۇۇىۋ  لېلىىىۇۇڭ ئۈسۇۇتىىى يۇلىىبوۇۇا چىنار انۇۇتبن كېۇۇيىن  يەنە كەسۇۇلەپ       

 .ئزىۇىىى سەكى پ چىننانتا ااسىا لوۇوان لايىا  ئىەىگە  ايى  لوۇتتى
 ۇ   ىزىۇۇۇ    چۈشۇۇۇىت  يەنە لىيېۇۇۇاش سۇۇۇوىۇۇوان سۇۇۇار ئۇنۇۇۇتبن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ        

سااىلىىى    بۇبۇۇ   التىۇتا  ىزىۇ  سۇااىلىىى لۇويالپ كېىۋاتنۇان لىۇى  انە شۇىىنى         

ئۇۇۇ  ئېزكىىۇۇى . ئۇنىۇۇڭ كەيىىۇتبن يەنە لىۇۇى مۇۇنەە شۇۇىىۇرمۇ كېلىۋاتۇاتتى   . كۇزر ى 
ئۇنىۇۇڭ لېيىنۇۇى  . لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇىتبكى يا ۇۇا  تاختايوۇۇا تىۇۇىبگەن ااۇۇۇتا تۇۇۇراتتى    

شۇۇ تاكتۇا  ئۇۇ    . شۇۇ يەر   توختىوۇان ئىۇتى     ىزى نىڭ كەچكى شۇامىلىوا يۈىۇىىىۇۋ   

 ...ئا  تتىن تاشنىىى شاتلىننا چزمگەن ئىتى
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اېلنۇى  . ئاي چىننىلى خېلى لوۇۇپ لاۇوان لوۇكىۇۇ  ئۇۇ يەنىۇال ئۇينۇۇ ا ئىۇتى             

ئەنتبشىكى  ااۇتا لېيىنىى سزر پ مېزىۋىىبۇۋ  لىۇى لايىۇا  ئىەىۇگە     -چوى لېلىب  ە 
 .ئېلىۋ كىى ى

 اي  ئۇۇوى ئۇۇاۇنىىى يۇۇۈىبگە لۇۇاتتىب ئۇرۇۇۇۇۇش لىۇۇلەن ئويوانۇۇتى  لارمۇۇاق   لۇۇو          

تانىكى ئۇنىڭ ئۇوى لوۇىۇتبم شۇارربت  سۇېىبلىۋ چىنىۇۋ  لۇوۇىىى خېلۇى ئۇا ىبتتى          
سول لوۇى ئۇيۇشۇپ كەتكەنلىكتىن  ئوى لوۇى لىلەن كۈچىىىۇڭ لېۇىبەە تارتىشۇىۋ    

  سۇول لۇوۇى   ئاخىبۇتا ئۇۇ   .اتتىلالنان لوۇكىۇۇ  تانۇا لۇرۇننىۇت كال سۇېىبلىۋ كېتىۋاتۇ    

تانۇۇا ئۇنىۇۇڭ  . لىلەنتانىوۇۇا مەاۇۇكە  ئېكۇۇىلىۋ  ئو تبكۇۇىوا يېتىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ تۇۇارتتى    
چۇۇۇۈنكى لۇۇۇارۇىب سۇۇۇاۇۇاق سۇۇۇول لوۇوۇۇۇا   . مۈربكۇۇۇىىى    سۇۇۇول لۇۇۇوۇىىى ئۇۇۇا ىبتتى  

ئۇۇ لېشۇىىى ئارلىكۇىوا    . چۈشۈ اتنانلىنتىن  سۇول لۇوۇى ئېەىشۇىۋ ئا ىبۇالتۇا ئىۇتى     

يىلىۋ تۇر ۇان لارمۇاق تانىكۇىىى كۇزر ى    ل شۇۇ      لۇراپ سۇ ئۈستىت  لىى ئولتان يې
كەيىتتە   اېلنى لېلىب لاتتىب سىلكىىىۋ   ىزى  سۇۈيىت  ىور لۇن ۇۇن كزتىى ىتىۇۋ     

. لېلىب تىىۇاي سۇەكىبۇەكتە ئىۇتى  . شىت  م لىلەن يەنە سۇ ئاستىوا كىىبۋ كەتتى

ايىتى تېۇ   لوۇكىۇۇ  لېيىۇب يەنىۇال نااۇ     لارماق تانىكى توختىۇاي چۈشۈپ كېتىۋاتنان
 .يۈر تتى

سەالۇۇى لىۇۇلەن تارتىۇۇۋ تۇر اچنۇۇا  تانۇۇا ئۈىئۇۇۇۈپ  -لۇۇو اي لوۇكۇۇا تۇۇانىىى سۇۇان         

ئۇۇۇ شۇۇ تاكتۇۇا سۇۇۈرئۇۈپ  لېيىنىىۇۇڭ ئارلۇۇا تەربۇۇېىگە   . كەتكىلۇى تۇۇا  لاۇوۇۇان ئىۇۇتى 
لېىبۋ لاۇوۇان لوۇۇۇپ  يۇۈىبىى يۇنۇۇ  لېلىنىىىۇڭ بزشۇىگە چاكلىوۇان كېتۇى لىۇىۇى          

 .لىلۇاي تۇراتتى

 «.ئەمتى تارتۇاسنا ئامال يوق - ىتى ئۇ  -ئويلىۇىوان ئىد يۈى لەر ى »        
ساكانىۇڭ   -  پ ئۇوياليتتى لۇو اي    -ئۇمۇۇ تانىىىۇڭ ئۇاىالىىى تارتىۇۋ لالكۇۇن               

 .تەمىىى تېتىكۇن

لېلىۇۇب ئەمۇۇتى سەكى شۇۇتىن توختىوۇۇان ئىۇۇتى  شۇۇۇ تاكتۇۇا  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىىىڭ             
تنۇۇۇان چا ۇۇۇتبكى سۇۇۇۇ بن چىننۇۇۇان ئۇۇۇا اىۇر  شۇۇۇا لۇنى    لېلىۇۇۇب چزكۇۇۇۈپ كېتىۋا

ۇۇېكىن ئۇۇ   . لو ايىىڭ لارماق تانىكى لىيۇۋ تكەن لۇوۇى تۇاىا ئا ىبۋاتۇاتتى    . ئا لىىاتتى

لۇنتاق ئىشىىڭ يۈى لېىبۇتبوانلىنىىى لۇۇرۇنال لىلەتتۇى  شۇۇ ا ئامۇال لىلىۇۋ تۇانىىى        
للىىبوۇا ئۇانەە   لوۇىتبكى لاكارتنۇ لۇار يەرۇەربە تو ىبلىۋاۇوۇانلىنتىن  ئۇاۇنىىى    لارما   

 .ى خۇە يەتۇىگەن ئىتى
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  پ  -لۇۇاۇ لىلۇۇلە لوۇوۇۇان لوۇكۇۇا  تۇۇانىىى سۇۇۇ ا يۇمشۇۇىتىۋ لويوۇۇان لۇۇوۇتتى             

اەي  نېۇىال لوۇۇىكۇۇن  لۇاۇ لۇۇ يەر   لوۇوۇان لوۇكۇا ئەسەپ ياخشۇى        -ئويلىتى ئۇ 
 ...لوۇتتى

پ لاۇوۇان ئىۇتى    سۇېىبال ئەمۇتى ئاسۇتىلە   -لارماق تانىكى سۇ ا لۇاراپ سۇېىبال           

ئۇ تانىوا مەاۇكە  ئېكۇىلىۋ تۇر ۇانلىنتىن  لېلىنۇۇۇ تۇانىىى اەر لىۇى  بيۇو  تۇارتىد         
  تاختايۇتبن لېشۇىىى   شۇۇ تاكتۇا ئۇۇ   .   سۇەرپ لىلوۇان ئىۇتى   ئۈچۈن خېلى كزپ كۇۈ 

-كزتۇۈرئپ  يۇۈىبىى اېلنۇى لېلىۇب بزشۇىتبن ئۇاسىاتتى    يۈكۈنۇۈپ تۇۇرۇپ ئاسۇۇتا        

ق تانىكۇىىى يەنىۇال چىنىىبۇۋ لېىبۋاتنۇان لوۇكۇىۇۇ       ئۇ  لارما. ئاستا ئورنىتبن تۇر ى
شۇۇۇ ا ئۇۇۇ تىىشۇۇىۋ يۇۇۈرئپ  يۇۇزبەۇگەن تانىوۇۇا  . لار انكۇۇېىى ئاسۇۇتىالپ كېتىۋاتۇۇاتتى

لېلىۇب سۇۇ ئىەىۇت  يېزۇى     . تانا خېلى كزپ ئىۇتى . كۇتى يەتكۈ  ب سايوا لېىبۋاۇتى

 .لارماق تانىكىىڭ توسنۇنلۇلىوا ئۇچىىبۇاي لاۇۇايتتى
بن لېۇىى ئۇۇون نەچۇەە لېۇتىم سۇۇەكىبتى  ئۇنىۇڭ ئىلىكلىۇىى اۇۇا ا      ئۇۇ لايىۇت           

لىۇۇلەن توشۇۇۇپ كەتتۇۇى  ئەمۇۇتى ئۇۇۇ ئزۇۇۇۈپ لاۇكۇۇىۇۇ  مەن تارتىۇۇۋ چىنىاۇۇىوۇۇۇ  ب   

لىى  مۇۇتبن كېۇۇيىن ئۇۇۇ لۇرۇۇوۇۇان چا ۇۇتا مەن    . چو نۇرۇۇلنۇۇا كىىبۇۇۋ كېتەۇۇەيۇۇتۇ 
ئۇۇۇ نېۇىۇۇتبن چزچۇۇۈپ شۇۇۇنتاق تۇيۇلكۇۇى    . چولۇۇۇ  ئۇۇۇنى تىۇۇ بىىلەپ ئۇۇاۇۇيۇەن  

تاى؟ كەمىۇۇەە  ئۇۇ ئۇاچلىنتىن ئەسەلىيلىشۇىۋ كېتىۋاتىۇتۇ  يۇا       -سەكى پ كەتتىكىن

لەۇكىۇم تۇيۇلكۇى  لورلۇۇنچ ئىەىۇت      . لوۇۇىكا كېەىت  لىى نەرسىتبن لورلۇپ كەتتۇى 
ئۇنىڭ لىى بىال ئاشۇۇنتاق سۇاۇۇاق  كۈچلۇۈب  لورلۇۇا       . لاۇوان لوۇۇشىۇۇ مۇمكىن

 .ەن اەيىان لاۇرۇىب ئىدئزىبگە ئىشىىىتبوان لوۇۇپ كېتىشى اەلىنەت

 ىۇتى ئۇۇ    -لېىى  ئەى ياخشكى سەنۇۇ لورلۇا  سۇەنتبۇۇ ئىشۇەنچ لوۇكۇۇن    »        
تانىوۇا ئېكۇىلۋاۇوىىىڭ لىۇلەن تۇانىىى يىوۋاۇۇۇايكۇەن  لىۇۇى       -ئۇزىبگە مە  م لېىبۇۋ   

 «.ئاى بن كېيىن ئۇ لۇرۇۇىتۇ

    -ىۇۋ تۇۇۇر ى ى تارتلۇو اي ئەمۇتى سۇۇول لۇوۇى    بە  بكۇى لىۇۇلەن لېلىنىۇ             
  ئوى لوۇى لىلەن لىى ئوچۇ  سۇ ئېلىۇۋ  مە ۇ بگە چاكلىشۇىۋ لاۇوۇان     لېلىىى ئېگىۋ

ئۇ ئزىبىىۇڭ يۇنۇۇ  لېلىنىىىۇڭ بزشۇىتبن     . يۇنۇ  لېلىنىىىڭ بزشىىى يۇيۇ  تتى

ئۇۇ يۇۈىبىى كۇاكى     . كز لى ئايىىۋ لۇسۇ  تكۇە  ئۇاسى ۇپ كېتىشۇىتبن ئەنكۇىى يتتى    
ىى لېيىنىىۇۇڭ بىى بكىۇتبن چىنىىبۇۇۋ تۇۇۇرۇپ   سۇىېىۋ تكەنتبن كېۇۇيىن  ئۇوى لۇۇوۇى  

 ىزى  سۈيىت  چاينىتى    لوۇىىى سۇ ا چىۇالپ تۇۇرۇپ  كۇۈن چىنىشۇتىن ئىلگىۇىى      

 .تاى نۇربوا سەككاۇتى
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لۇۇ  ئۇنىۇڭ چارچۇاپ كەتكەنلىكۇتىن     . ئۇ شەرلنە لاراپ كېتىۋاتنانت ب لىلىتۇ         

ىى  مۇۇتبن كېۇۇيىن ئۇۇۇ  ل. سۇۇۇنىڭ ئېنىشۇۇىوا لۇۇاراپ ما وانلىنىۇۇتبن  ىۇۇى ب لېىبۇۇتۇ   
 .ئەنە شۇ چا تبال لى نىڭ ر سۇى  ئىشلىشىۇى  لاشلىىىتۇ. لۇرۇۇىتۇ

ئۇۇۇ ئۇۇوى لوۇىىىۇۇڭ سۇۇۇ ا تۇرۇ اتنىىىوۇۇا خېلۇۇى ئۇۇۇىۇن لوۇوۇۇانلىنىىى ئېكۇۇىگە             

 .    لوۇىىى سۇ بن تارتىۋبلىۋ تىكىلىۋ لاراپ لويتى-ئاۇتى
كىشۇۇى ئۈچۇۇۈن اۇۇېچ بەپ    ساكۇۇا تۇۇارتىد  ئەر  - ىۇۇتى ئۇۇۇ   -چاتۇۇاق يۇۇوق  -        

 .ئەمە 

ئۇۇ تۇانىى كە  لىۇۇلەن ئۇوى لوۇىوۇۇا ئاۇۇتى    لوۇىۇتبكى لايۇۇاتىن تانۇا لىكۇۇىۋ                 
ئانۇۇۇتبن تانىىۇۇۇڭ  . كەتۇۇۇكەن سۇۇۇايالرنى ئۇۇۇا ايالپ  تۇۇۇانىىى يۇۇۇېنىن كەۇتۈرمىۇۇۇتى  

 وۇىكۇۇىتبكى سۇۇاۇۇىوىىى لاشۇۇنا سايوۇۇا يە گۈشۇۇلەپ  سۇۇول لۇۇوۇىىى لېيىنىىۇۇڭ ئۇۇۇ     

 .ۈ  ب لىلۋاۇتىتەربېىتبكى سۇ ا يەتك
 - ىۇۇتى ئۇۇۇ سۇۇول لوۇىوۇۇا     -سۇۇېىىڭ لىلوۇۇان ئىشۇۇلىىبڭ خېلۇۇى سايىۇۇتا     »         

 .ئەككۇسكى لىى نز  م سېىى ىا بال تاكاۇۇاي كەتتىم

نېۇىشنا مېىىڭ اەر ئىككى لوۇۇۇ  ئوخشۇاش ياراۇۇىوۇان لوۇوىيۇتى؟ لەۇكىۇم      »         
لىۇىاق  ئۇۇ تۇا ۇىىىۇەن  ىكۇە     . ئاشۇ لوۇۇمىى ئولتان تا ۇىۇوانلىنىۇتبن لوۇكا كېى ب

لىىاق لىۇى لېۇتىم   . كۇرسەم كزكنۇ اەر ااۇتا ئۇ لۈبۈن كېەە ئولتان ئىشلەپ لەر ى

ئەمۇتى ئۇنىۇڭ كېيۇى تارتىشۇىۋ لاۇىۇتبوان لوۇكۇا        . ئۇنىڭ كېيىۇۇ تارتىشىۋ لاۇتى
 .تانىوا تاىا  اسىلىتىۇەن

ە سۇەبەب ئەمەسۇلىكىىى   ئۇ مۇشۇنتاق ئويالر ا لوۇۇ اتنانتا  مېزىكىىىڭ ئانە          

. سۇەى ى    يۇنۇۇۇ  لېلىنىۇۇتبن يەنە ئۇۇاىراق يە ىلىۇۇد ۇىبۇلىنىىۇۇى اۇۇېد لىلۇۇتى  
 :لىىاق

ئۇنى يەيۇۇەن   پ كز لۇۈمىى ئېلىشۇتۇرۇپ كۈچۈمۇتبن كەتكەنۇتبن كۇزر         »        

- ىۇتى يەنە ئۇۇ ئۇزى    -لېشىم لېيىۋ كېتىۋاتكىۇۇ  مۇشۇنتاق يۈرئ  ربىىىم ياخشۇى  
يېگىىىم لىلەن لورسۇىنىۇوا كىىبەنۇتبن كېۇيىن    . ەمتى يېۇەيئ -ئزىبگە كىەىىۇپ 

لەرببىى سىم تۇرمايتۇ  چۇۈنكى اۇېلىال مە  بۇىۇى ئۇنىزوۇا چۇاكالپ تۇر ۇانتىم  ئۇۇنى        

مەن چىىبۋ كەتكۈچە لويۇپ تۇۇراي  لوۇۇىكۇا لىۇى ر سىۇت ى ئەاۇۋال لوۇۇۇپ لاۇكۇا        
مۇۇا ار تۇۇوكالش نۇېۇىال  ىۇۇگەن لىۇلەن لىۇۇى نەرسۇە يېۇۇيىد ئۇارلىلىب     . چاتۇاق لوۇىۇۇتۇ 

اەي  لېۇىى  ئۇزىئ ۇى   تۇاىا ئەخۇەلكەنكۇەن  يەنە لىۇى تۇال       .  التى ئزتۇۈپ كەتتۇى  

 ."ئۇچار لېلىنىى يە  تكە ال لوۇۇىتبۇۇ
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سۇۇول   ئۇۇۇ. كۇاكى  يۇيۇۇۇ ىتىلگەن ئۇچۇۇار لېلىۇۇب تاختايىىۇڭ ئۈسۇۇتىت  تۇۇۇراتتى            

لاۇۇۇتۇرماي لۇۇوۇى لىۇۇلەن ئۇۇۇنى ئېلىۇۇۋ ئا  بوۇۇا سۇۇاۇتى    لېشۇۇىتبن لۇۇۇيىۇلىوىەە    
 .ئۇشتىخانلىىبوا لە  ر يۇمشاق چايىاپ يە  تتى

ئۇنىڭ لۇۇ  بتى اەر لانۇتاق لېلىنىىزكىۇتبن كۇزپ  ما ۇا ئې تىيۇاسلىب كۇۈ                  

لىالۇيۇۇۇتبوان ئىشۇۇۇلىىبۇىىڭ   -  پ ئويلىۇۇۇتى لۇۇۇو اي   -شۇۇۇۇنىزتبن چىنىۇۇۇتۇ  
لېىبۇۇۋ ئەمۇۇتى ئۇۇ لۇرۇۇوانۇتا  ئۇنىۇۇڭ ئە ببىىۇى تۇاىا     . اەمۇىكۇىىى لىلىۇۋ لوۇۇتۇ    

 .لوياي

لۇۇۇ  لۇۇو اي  ىزى  ۇۇا  .   ل كۇۇۈن چىنىۋاتنانۇۇتا لېلىۇۇب لۇرۇۇۇشۇۇنا لاشۇۇلىتى             
 .چۈشكەنتبن لېىى لۇياشىىڭ ئۈچىىەى لېتىم چىنىشى ئىتى

لىيېۇۇۇۇاش تاشۇۇۇۇلىىىۋ تۇر ۇۇۇۇان تانۇۇۇۇا توسۇۇۇۇىۋاۇوانلىنتىن  ئۇۇۇۇۇ لېلىنىىۇۇۇۇڭ            

ئۇۇ  تانىىۇڭ   . ئەتىۇگەن ئىۇتى  كۈن تېخۇى  . لۇىۇۇۇ اتنانلىنىىى   ماۇلىننا كزر ۇۇىتى
سۇۇاۇۇىوى يە گىلۇۇلەپ لاۇوانۇۇت ب اۇۇېد لىلىۇۇۋ  ئۇۇۇنى ئۇۇوى لۇۇوۇى لىۇۇلەن يېىىۇۇك    

    بويۇا  -لىى ئاى بن كېيىن لۇرۇننىت كال تانۇاكتەب چىزىۇۋ كەتتۇى    . تارتىۋ تۇر ى

شۇ ا ئۇ مۈربكى لىلەن لېشۇىىى تانىىىۇڭ ئاسۇتى    . ئۈىئۇۈپ كېتىتبوانت ب كزرئنتى
كۈتۇۇۈن كۇۇۈچى لىۇۇلەن تۇۇانىىى ئىككۇۇى لۇۇوۇالپ  ۇۇۇۇچالپ     تەربېىۇۇتبن چىنىىبۇۇۋ   

ئۇنىڭ ما تۇرسى  ئىككۇى كۇۇتى    بە  سۇى تانىىىۇڭ تارتىشۇىوا      . تارتىشنا لاشلىتى

 .سوۇوا   ۇتئبۈنۈپ تۇراتتى-كەيىىگە    ئوى-ئەبىشىۋ  ئاۇتى
 «.لىىاق ئۇ لەرببىى لۇرۇۇتى - ىتى ئۇ  -لۇ لىى چوى چەمبىى ب »          

ى  متبن كېيىن  اەرلانۇتاق لىلىېۇۇۇ تۇانىىى ئۈسۇتىگە تارتاۇۇىۇتى  لىۇىاق       لى         

شۇۇ ئەسۇىا ا ئۇنىۇڭ كۇزىى كۈنىىۇڭ      . ئۇ  تۇانىىى يەنىۇال مەاۇكە  تۇتۇللۇۇق ئىۇتى     
. نۇربتا تانا ئۈستىتبكى سۇ تامەىلىىبىىۇڭ اەر تەر كۇكە چاچىا اتنۇانلىنىىى كۇزر ى    

لۇۇو اي . چىنىۇۇۋ كەتتۇۇى  ئارلىۇۇتبن لارمۇۇاق تانىكۇۇى ئۇنىۇۇڭ لوۇىۇۇتبن ئۇچنانۇۇت ب   

لۇارا وۇ سۇۇ   -شۇاكىال ىو  بيىۇۋ ئوۇتۇرۇ ىلىۇۋ  ئىالسىكۇى  ااۇۇتا ئۇۇنى لۇاپ       -اۇاكىال 
 .ئىەىگە لويۇپ لېىبشكە لاشلىتى

لۇار  :  ىتى ئۇۇ  ئانۇتبن   -"ئۇ چوى چەمبىى ب ااسىا لىلىۋ چزربىلە اتىتۇ»         

ە  تارتىۇۇۋ تۇۇانىىى مەاۇۇك . كۈچۇۇۈ  لىۇۇلەن تانىوۇۇا مەاۇۇكە  ئېكىلىۋىلىشۇۇىم كېۇۇى ب   
لىۇى ر سۇائەتتىن كېۇيىن    . تاراۇىكامال  ئۇنىڭ ئايلىىىد  ائىىبكى كىەىكۇلەپ لاربۇتۇ  

اۇۇاىبىچە ئۇۇۇنى ئولۇۇتان كۇۇونتىىول لىلىۇۇۋ تۇۇۇرۇپ    . ئۇۇۇنى كزر ۇىشۇۇىۇۇۇ مۇۇۇمكىن 

 .لىى  متبن كېيىن سەاەنىەمگە يوۇلىۇاي لويۇايۇەن    پ ئويلىتى
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. ئاسۇۇتا چزربىلە اتۇۇاتتى-ىىۇەي ئاسۇۇتاتېۇۇ-لىۇۇىاق لېلىۇۇب يەنىۇۇال ئاۇۇۇتبىبۇاي             

چىلىۇب تەربە  -ئىككى سائەم ئزتكەنتبن كېيىن لو ايىىۇڭ كۈتۇۈن لە بىۇى چىلىۇب    
لۇۇۇاتتىب چارچىوۇۇۇانلىنتىن اەتتۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇز ەكلىىبۇۇ سۇۇۇىىلىىاپ   . چزمۈۇۇۇۇتى

شۇۇۇ تاكتۇۇا چەمبىۇۇى ب خۇۇېلىال كىەىكۇۇلەپ لاۇوۇۇانلىنتىن     لىۇۇىاق . ئا ىبۇالتۇۇا ئىۇۇتى

تۇۇۇلىتبن لېلىنىىڭ لىى تەر كۇتىن ئۇۈىئپ  لىۇى تەر كۇتىن اە  پ     لو اي تانىىىڭ يان
 .يۇلىىى ئزرۇە  تنانلىنىىى كزر ى

يەنە لىۇۇى سۇۇائەتتىن كېۇۇيىن  لۇۇو اي كۇۇزى ئاۇتبۇۇتا تە ربىىۇۇۋ تۇر ۇۇان لۇۇارا                

تۇۇۇوچكىالرنى كۇۇۇزر ى  لېشۇۇۇىتبن ئالنۇۇۇان تەر ئۇنىۇۇۇڭ كۇۇۇزىبىى  لاكنىۇۇۇتبكى        
ئۇۇ  لۇارا تۇوچكىالر بن    . يىى ئېەىشتۇرمالتا ئىتىكېشانىكىتبكى سارااەتلەنگەن سا

شۇۇۇۇ ا تۇۇانىىى كۇۇۇۈچەپ تارتنۇۇۇا   لۇۇارا توچكىالرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇا  تتىكىەە    . لورلۇۇۇايتتى 

ئەمۇۇۇا شۇۇۇ چا ۇۇتا ئۇۇۇ ئىككۇۇى لېۇۇتىم لېشۇۇى لېيىۇۇۋ  كۇۇزىى   . ئىكەنلىكىىۇۇى كۇۇزر ى
لارا وۇۇىشىۋاتنانلىنىىى اېد لىلۇتى  مانۇا لۇۇ ئۇۇنى ئەنتبشۇىگە سۇاۇىتبوان ئىۇد        

 .ئىتى

مەن لە بىىۇىىۇۇۇڭ ئۇۇۇزىبىى لويۇ ىتىشۇۇۇىگە يۇۇۇول لويۇۇۇۇايۇەن  لىۇۇۇى تۇۇۇال    "           
مەن ئۇۇنى ئەكەىللىۇك    - ىتى ئۇ -لېلىنىىڭ لوۇىتا ئزۇۈپ كەتكە  لانتاق لوۇىتۇ؟ 

ن مە  م مېىىۇۇڭ لەر اشۇۇلىب لېىبشۇۇىۇىى ئۇۇاۇال ب   . لىۇۇلەن ئۈسۇۇتىگە چىنىىبۋاۇۇۇتبم  

« سۇاخا  تلىك مەريە  -خەيۇى « » ىلىۇ  خۇ انىۇڭ لەنتبكۇ   »يۈى لېۇتىۇالپ  . تىلەيۇەن
 .  يۇەن لىىاق ااىلى  ىۇەيۇەن

لىى  مۇتبن كېۇيىن يەنە شۇۇنتاق     - ىۇتى ئۇۇ    -لۇرۇن مەن شۇنتاق  ىۇگەن          

 .  يۇەن
شۇ ئەسىا ا  ئۇ ئىككى لوۇالپ تۇتۇپ تۇر ان لارماق تانىكۇى  بويۇا لىۇى نەرسۇە             

 .لاتتىب ئۇرۇۇوانت ب  كۈچلۈب سىلكىىتى

. لۇنتاق ئىشۇالر لوۇۇۇپ تۇربۇتۇ   . ئۇ ئۇىۇن تۇمشۇلى لىلەن سىۇوا ئۈسۈ اتىتۇ         
ئۇۇ ئاشۇۇۇنتاق لىلۇۇۇاي لاۇۇايۇۇتۇ  لىۇۇىاق ئۇۇۇ لۇۇۇ لېۇۇتىم سۇۇەكى پ چىنىۇۇتبوان لوۇكۇۇا     

  ئىككىىۇى  -لىۇى   ئۇ ئاشۇنتاق. ئۇنىڭ يەنە لۇرۇننىت ب كىىلىىبشىىى ئۈمىت لىلىۇەن

ۇۇۇېكىن ئۇۇ اەر لېۇتىم سۇۇەكىبگەنت     . ۇايۇتۇ سۇەكى پ ئىەىۇگە اۇۇا ا يىوىۋاۇۇىكۇا لوۇ   
    ئۇاخىىى لېىبۇۋ لارمۇالىى    -ئا  بىىڭ لارمالنا ئىلىىوۇان يېۇىى كېزىيىۇۋ كېتىۇتۇ    

 .ئا  بتبن چىنىىبۋ تۇەيتۇ   ىگىلى لوۇۇايتۇ

 !"لوۇتى سەكىبۇە - ىتى ئۇ  -لوۇتى سەكىبۇە لېلىب "         
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م ئۈسۇۇتى  اەر لېۇتىم ئۈسۇۇۈبەنت    لېلىۇب  تۇو  سۇۇىۇوا يەنە لىۇى نەچۇۇەە لېۇتى             

 .لو اي   ۇتئبۈنۈپ لارماق تانىكىىى ئاىراق لويۇ  تتى
مېىىۇۇڭ . مەن چولۇۇۇ  ئۇنىۇۇڭ سېىىىۇۇى لىيىۇۇاپ لاشۇۇنا سايوۇۇا ما وۇىمۇۇايۇەن             

لىۇىاق ئۇۇنى   . مەن لەرببىۇى لەىتاشۇلىب لېۇى ۇەيۇەن   . ئاىاللىىىشىۇىىڭ كارى چا لىب

 .اي لويۇايۇەنئاشۇنتاق لىيىا ىىبۋ ساراى لىلۇ
ئاىراق  الى، ئزتكەنتبن كېۇيىن  لېلىۇب  تۇو  سۇىم لىۇلەن اەكىلىشىشۇىتىن                 

لۇۇو اي لوۇكۇۇا اە  پ لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى . ئاسۇۇتا ئايلىىىشۇۇنا چۈشۇۇتى-توختۇاپ  ئاسۇۇتا 

    سۇول ئۇاۇنىىى لىۇلەن    -يىواتتى  شۇ تاكتۇا ئۇۇ لېشۇىىىڭ لېيىۋاتنۇانلىنىىى سۇەى ى     
 .انىكىگە چاچتى    ازل لوۇى لىلەن لويىىىى سۈرتتى ىزى  بن سۇ ئېلىۋ كېش

ئۇۇ اۇاىبىۇ سۇۇ يۇۈىبگە      - ىۇتى ئۇۇ   - ىتى ئۇ  -مېىىڭ كېيىم تارتنىىى يوق »        

تارتىۇۋ تۇرمىكۇامۇۇ لوۇۇايۇتۇ  لوۇۇتى لۇۇ      . چىنىۇتۇ  مەن ئۇۇنى تارتىۇۋ تۇۇراۇيۇەن    
 «. بەكىى لويۇپ لوياي

ىۋ تى ۇىىىۋ ئوۇتۇۇرۇپ  لۇرۇننىۇت كال لارمۇاق    ئۇ  لېيىنىىڭ بىى بكىگە يزۇىى          

لېلىۇۇب ئايلىىىۇۇۋ يۇۇۈربەن مۇشۇۇۇ كۇرسۇۇەتتىن     : تانىكۇۇىىى  وۇىكۇۇىوا ئېلۋاۇۇۇتى     
كايۇتبلىىىۋ  ئۇاىراق ئۇۇارا  ئېلىۇۋاۇي  ئۇۇۇ سۇۇ يۇۈىبگە چىننانۇۇتا ئورنۇمۇتبن تۇۇۇرۇپ       

 .ئۇنىزوا تالالىا تۇرسامۇۇ لوۇر   ىگەن لارار ا كەۇتى

مەيلىۇۇەە ئايلىىىشۇۇنا لويۇ ىتىۇۇۋ  تۇۇانىىىۇۇ يىوۇۇۇاي لېيىنىىۇۇڭ     لېلىنىۇۇى ئۇۇزى         
لۇنۇتالتا   . بىى بكىگە يزۇىىىۋ ئوۇتۇرۇپ ئارا  ئېلىد ئەۇۋ تتە لىۇى كز ۈۇلۇۈب ئىۇد   

لېلىۇب لېيىۇب تەر كۇكە كەۇۇەكەۇى لوۇوۇان چا ۇتا  لۇو اي ئورنىۇتبن     تۇۇۇرۇپ          

 .تانىىى ئىككى لوۇالپ لىىالال يىوىۋاۇۇيتۇ
مانۇۇا ئەمۇۇتى . اەر لانۇۇتاق  الىتتىكىۇۇتبىۇۇ لەكۇۇى ب چارچۇۇاپ كەتۇۇتىم  مەن»          

موسكۇۇۇن شۇۇامىلىتبن كايۇۇتبلىىىۋ  ئۇۇۇنى  . موسكۇۇۇن شۇۇامىلى چىنىشۇۇنا لاشۇۇلىتى 

تىۇ، لوۇۇۇپ   -شۇ تاكتا لۇاۇتىد تىۇ،  . تارتىۋ يېىىۇوا ئەكىلىۋاۇكامۇۇ ئەسەپ ئەمە 
 .كېتىۋاتىۇەن

شۇۇ   - ىۇتى ئۇۇ    -راق ئۇارا  ئېلىۇۋاۇي   كېيىن ئۇ ئايالنوان چا ۇتا يەنە ئۇاى  "           

ئۇۇ يەنە ئىككۇى ئۇۈ  لېۇتىم ئايالنوانۇتبن كېۇيىن        . تاكتا خېلى ئولتانال تۇۇرۇكتىۇەن 
 «.ئۇنى تۇتۇ اۇىۇەن

لېلىنىىۇۇڭ توۇوىىىشۇۇى لىۇۇلەن لارمۇۇاق تانىكۇۇى سۇۇىلكىىگەنلىكتىن  لۇۇو اي                

ۇۇ  وۇىكۇۇىوا    ۇۇۇتئبۈنۈپ لېيىنىىۇۇڭ ئوتتۇربكۇۇىوا لېىبۇۇۋ لاۇۇۇتى  چىۇۇغ لۇۇاۇېىنى     
 .چۈشۈپ لاۇوان ئىتى
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سۇەن ئايلىىىشۇىڭ لىلەنۇال سۇېىى     . اەي  لېلىب  تۇانىىى تارتۇاۇىوىىىزەە تۇارم           

 .تۇتۇ اۇىۇەن
لىۇىاق شۇۇ تاكتۇا اۇا ا ئوچۇۇق لوۇوۇان       .  ىزى  سۈيى خۇېلىال ئۇزرۇىگەن ئىۇتى            

ەيۇت پ لايتنۇان   كۈنلەر   چىنىتبوان مەيىن شامال چىنىۋاتاتتى  لو اي  لېيىنىىۇى ا 

 . الىتالر ا مۇشۇنتاق مەيىن شاماۇىىڭ چىنىشىىى ئارىۇ لىالتتى
 - ىۇتى ئۇۇ    -ئەمتى لېيىنىى  ەرلى  سەنۇب تەر ككە لۇربۇىكا  لوۇۇىۇتى  »         

 .ياۇوۇى ئا     ىزى  ا ئې بۋ لاۇكا لوۇۇايتۇ

ئۇۇۇنى  لېلىۇۇب ئۇۇۈچىىەى لېۇۇتىم ئايلىىىۇۇۋ سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىننانۇۇتبال  لۇۇو اي               
 .كزر ۇىتى

لارا وۇ لىى كزۇە گىىى كزر ى  كۇزۇە گە لىۇى اۇاىا بن    -ئۇ ئاۇتى لىلەن لاپ         

لۇۇو اي كزۇە گىىىۇۇڭ ئۇىۇنلۇلىوۇۇا  . كېۇۇيىن  لېيىنىىۇۇڭ ئاسۇۇتىتبن ئزتۇۇۈپ كەتتۇۇى  
 .ئىشەنگۈسى كەۇۇەيتتى

 .ئۇ لېلىب ئۇنەە چوى لوۇۇشى ناتايىن - ىتى ئۇ  -ناتايىن "          

ئۇۇۇ  لۇۇۇۇ لېۇۇتىم لىۇۇۇى ئايلىىىۇۇۇۋ   .   ر  لە لېلىۇۇب اەلىۇۇۇنەتەن چۇۇوى ئىۇۇۇتى           
لۇو اي ئۇنىۇڭ   . مېتىى يىىاللىنتىكى سۇ يۈىبت  كەيۇتا لوۇۇتى   21چىننانتبن كېيىن  

كۇزب سۇۇ ا كۇزرئنگەن سۇۇ      -سۇ يۈىبت  تۇر ان لۇيىۇلىىى كزر ى  ئۇنىۇڭ كۇزپ  

لېلىۇب لۇۇيىۇلىىى   . سزسۈن ر  لىك لۇيىۇلى ئەى كاتتا ئور التىىۇۇ چۇو ىاق ئىۇتى  
 بزگايتىۋ سۇ يۈىبت  ئۇۈىبەن چا ۇتا  لۇو اي ئۇنىۇڭ اەيۋ تلىۇك تېىۇى    كۈتۇۈن        

ئۇنىۇۇڭ  ئمۇۇبە . لە بىىىۇى ئېۇۇىاپ تۇر ۇۇان سزسۇۈن ر  لىۇۇك سۇۇى بنەىالرنى كۇزر ى   

 .ئۈىبۈ  لانىتى تز  نگە لاراپ سوىۇۇوان لوۇۇپ  كزكىبكى نااايىتى كەى ئىتى
چا ۇۇتا  لۇۇو اي ئۇنىۇۇڭ كۇۇزىبىى    ئۇنىۇۇڭ يېىىۇۇتا   لۇۇ لېۇۇتىم لېلىۇۇب ئايالنوۇۇان         

ئۈىئپ يۈربەن ئىككى تال كۇۈر ى تىىنىىۇى كۇزر ى  تىۇىنىالر لەىبۇت  چۇوى لېلىننۇا        

يۇۇېنىن چاكلىشۇۇىۋ ئۇۇۈى تتى  لەىبۇۇت  لوۇكۇۇا تۇيۇلكۇۇى  نېۇۇىى كېتىۇۇۋ لۇۇاۇتتى  يەنە    
نىۇڭ  تىىنىالر. لۇيۇاق چېېىشۇاتتى  -چوى لېلىنىىڭ كزۇە گىكى ئاستىتا ئۇياق  لەىبت 

اەر لىۇىى ئۇۇۈ  يۇۇۇم ئۇىۇنلۇلتۇۇا لوۇۇۇۇپ  نااۇۇايىتى تېۇۇ  ئۇۇۈىبەن چا لىىبۇۇتا يىۇۇالن   

 .لېلىنلىىبت ب كۈتۈن لە بىى اەربكەتكە كېلەتتى
مانا ئەمتى لو اي تەرۇەشكە لاشلىتى  لىىاق لۇۇ تەرۇەرنىۇڭ چىنىشۇى لۇيۇاش             

ايالنوانۇتا   لېلىۇب اەر لېۇتىم لەخىامۇان ئ   . تەكتىىىڭ ئىكككنلىنىتبن ئەمە  ئىتى

لېلىب يەنە ئىككۇى لېۇتىم ئايالنكۇا  ئۇنىۇڭ     . توۇ يىوىۋاۇتتى-ئۇ لارماق تانىكىىى ئاى
 .لە بىىگە  ئارا تىنىد مەىبىلى يېتىۋ كېلەتتى
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مەن ئۇۇۇنى ئۇۇزىئمگە لەكۇۇى ب يېنىىالشۇۇتۇراي  لەكۇۇى ب يېنىىالشۇۇنانتا  ئۇنىۇۇڭ          

 .لېشىوا ئەمە   لە بىىگە ساۇي
ئۇزىبگە مە  م لېىبۇۋ    - ىۇتى ئۇۇ ئۇزى   -سۇاۇۇاق  لۇول  لەرلە  لۇول    لېىى -         

لېلىب يەنە لىۇى ئۇاى ئايالنوانۇتبن كېۇيىن  ئمبىكۇى كزرئنۇتى  لىۇىاق ئۇۇ لېيىنۇتىن          

يەنىۇۇال يىىالتۇۇۇا ئىۇۇتى  ئۇۇۇۇ يەنە لىۇۇى ئۇۇۇاى ئايالنوانۇۇتبن كېۇۇۇيىن  بەرچە لېيىننۇۇۇا      
ئەمۇۇتى لارمۇۇاق لۇو اي  . يېنىىالشۇۇىوان لوۇكۇۇىۇۇ  سۇۇۇ يۇۈىبگە چوخەىيىۇۇۋ چىنتۇۇى  

تۇوۇ يىوىۇتبوانالر لوۇكۇا  ئۇۇنى لېيىنىىۇڭ يېىىوۇا تارتىۇۋ ئەكىلىشۇكە         -تانىكىىى ئاى

 .لوۇىتبوانلىنىوا ئىشەنتى
ئۇۇ  لېلىۇب سۇانەىيتبوان ئۇاربىى خېلۇۇى لۇۇرۇنال تەييۇارۇپ لويوۇان لوۇۇۇۇپ                    

تانىىىۇڭ   ئارا سېېىتبكى لىى يزبە  يۇمشاق تانىىى يۇمۇۇق سېۋ م ئىەىۇگە سۇېلىۋ   

 .لىى ئۇچىىى لېيىنىىڭ لاش تەربېىتبكى  بنۇاق لوىۇلنا چىگىۋ لويوان ئىتى
شۇ تاكتۇا لېيىننۇا يېننىىلىشۇىۋ لاۇوۇان لېلىۇب  يو ۇان لۇۇيىۇلىىى كۇۇ لىتىۇۋ                 

لۇو اي ئۇۇنى كۇۈچەپ    . لاربۇالنا تەمكىن  توۇىۇۇ بۈى ل كۇزرئنەتتى . لىۇاۇل تۇراتتى

لىى  مۇتبن كېۇيىن لېلىۇب    . ېنىىالشۇتۇرۇش ئويىۇتا لوۇۇتى   تارتىۋ  لېيىننا تېخىۇۇ ي
يۇ  لىىاق يەنە سۇوىۇۇۇپ ئايلىىىشۇنا   -كەل سىلجىوانت ب لىلتى-لېيىب تەر ككە سەل

 .لاشلىتى

ئۇۇنى مەن اەربكەتۇكە    - ىۇتى لۇو اي    -ئۇنى مەن اەربكەتكە كەۇتۇۈر ئ   »         
 «.كەۇتۈر ئ 

نۇۇت ب لوۇكۇۇىۇۇ  ۇۇېكىن ئۇۇۇ لۇۇارۇىب كۇۇۈچىىى   لو ايىىۇڭ لېشۇۇى يەنە ئايلىىىۋاتنا         

 .ئىشنا سېلىۋ  ئاشۇ چوى لېلىنىى تارتۇالتا ئىتى
لەۇكىۇم لۇڭ لېۇتىم ئۇۇنى تارتىۇۋ ئاۇۇتبۇوا       . ئۇنى مەن اەربكەتكە كزۇتۇۈر ئ           

مېىىۇڭ كز لۇۈمىى ئايۇاكۇۇ    ! تارم  لوۇۇ   تارم  چىڭ تۇر كۇتۇ . ئەكىلىشىم مۇمكىن

! شۇىم  لەر اشۇلىب لەربىۇن  ئايلىىىۇۋ كەتكۇەى لوۇۇايۇتۇ      لوۇكا چىزۇىاق تۇۇر ىن لې  
 .مەن لۇ لېتىم ئۇنى تارتىۋ لېشىۇوا ئەكىلىۇەن

لۇۇۇو اي لۇۇۇۇ لېۇۇۇتىم كۈتكۇۇۇۈل ىى ىۇۇۇى كۇۇۇۈچىىى ئىشۇۇۇلىتىۋ  تەييارۇىنالرنىۇۇۇڭ          

اەمۇىكىىى سايىتا ئىشلەپ لوۇوانتبن كېۇيىن  لېلىنىۇى سېىىىىۇڭ لېۇىبەە تۇارتتى       
 .يۇ  يەنە ئزىبىى ئو الپ ئۈىئپ كېتىۋ لاۇتى-ت ب لوۇتىلېلىب ئاىراق لىيكايوان

. سۇۇەن لەرببىۇۇى ئزۇۈمۇۇتبن لۇتۇۇۇۇايكۇۇەن   - ىۇۇتى لۇۇو اي   -اەي لېلىۇۇب »        

 شۇنتاق تۇرۇللۇق يەنە مېىى ااۇب لىلىشىى خىيال لىلۋاتامكەن؟
 .لۇنتاق كېتىۋ رسە اېچ ئىد  ۇسۇ لا چىنۇايتۇ           
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ۇنىڭ كاۇېۇكلىىى لۇرۇپ  سزى لىالۇۇۇا  اۇاۇەتكە كېلىۇۋ لاۇوۇان     شۇ تاكتا ئ           

 .لوۇكىۇۇ  لىىاق ئۇ ئەمتى  ىزى  بن سۇ ئاۇۇىتى
ئەمۇتى ئۇنىۇڭ   . لۇ نۇز  م مەن ئۇۇنى چولۇۇ  يېىىۇوۇا ئەكەۇۇىكۇە  لوۇۇايۇتۇ               

 .ئايلىىىۋ يۈرئشىگە تالەم لىلىۋ تۇراۇۇايۇەن

ئۇۇزىبگە  - ىۇۇتى ئۇۇزى -ۇب لوۇۇايكۇۇەن ئەلەم اۇۇا-ئەمۇۇۇا  سۇۇەن ئەلە بۇۇا  »         
 .كىەىىۇپ

لېلىۇۇب يەنە لىۇۇى ئايالنوۇۇان ئەسۇۇىا ا  لۇۇۇو اي لېلىنىۇۇى تاتىۇۇۋ ئۇۇزى يېىىوۇۇۇا                 

ئاسۇۇتا -ئەكىلىشۇۇكە ئۇۇاى لېلىۋبۇۇتى  لېلىۇۇب لايتىۇۇتبن ئۇۇزىبىى ئو شۇۇىۋىلىۋ  ئاسۇۇتا  
 .ئۈىئپ يىىاللىشىۋاۇتى

مكەن؟ راسۇتىى ئېيتنانۇتا  سۇەنت     اەي  لېلىب  مېىى ااۇب لىلۇالەى لوۇۇ اتا         

شۇنتاق اولۇق لار  لېىبىتاش مەن ئەى ۇتبن سۇەنتبن ئۇزتە چۇوى  سۇەنتبن ئۇزتە      
بۇۇۈى ل  سۇۇەنتبن ئۇۇزتە سۇۇاۇۇاق  سۇۇەنتبن ئۇۇزتە ئاۇىيجانۇۇاب نەرسۇۇىىى كۇۇزربەن       

لېىۇۇۇى كىۇىىۇۇۇڭ كىۇىۇۇۇى اۇۇۇاۇب   ! كەل  مېىۇۇۇى اۇۇۇاۇب لىلۇامكۇۇۇەن . ئەمەسۇۇۇۇەن

 ...لىلىتبوانلىنىوا لاراپ لالايلى
كۇۇاۇال ىى لىۇۇى ئۇۇاى   . اەي لېۇۇىى  اۇۇاىبى سۇۇېىىڭ كۇۇاۇالى ئېلىشۇۇىۋ لاۇۇۇتى             

لىۇى ئەر  . سەبەكلەشتۈرسە ال  لانتاق لەر اشۇلىب لېۇىبد ۇىبۇلىنىىۇى لىلەۇەيكۇەن    

كىشىگە ئوخشۇاش ئىۇد لىلىشۇڭ كېۇى ب لوۇۇىكۇا لىۇى تۇال لېلىنەىلىۇك لوۇۇشۇۇى          
 .كېى ب

ئۇنىڭ ئا  بتبن چىننۇان لۇۇ بەكۇلەر اەتتۇا      -!كاۇال   ئاىراق سەبەكلەشكىن»        

 «.كاۇال   ئاىراق سەبەكلەشكىن -ئزىبۇۇ ئا لىۇىوۇ  ب   ربجىت  ئاسى  ئىتى 
لېلىۇۇب يەنە ئىككۇۇى لېۇۇتىم ئايالنوۇۇان لوۇكۇۇىۇۇ  يەنىۇۇال لۇۇۇرۇننى سايىۇۇتبن                

 .يېنىىلىۇىتى

ئۇۇۇ اەر لېۇۇتىم   -ن ئۇنىۇۇڭ نۇۇېۇە لىلۇۇۇالەى لوۇۇ اتنۇۇانلىنىىى لىلەۇۇەيۇۇۋاتىۇە           
 -خىيال لىلوىىىتا ئزىبىىڭ يىنىلىۇۋ كېۇتەي   پ لېلىۋاتنۇانلىنىىى اۇېد لىالتتۇى      

 .ئۇنىڭ نېۇە لىلۇالەى لوۇۇ اتنىىىىى لىلەمەيۋاتكامۇۇ  لىىاق يەنە سىىاپ كزر ي

  ر  لە  ئۇۇۇ سۇۇىىاپ كۇۇزرئپ  لېلىنىۇۇى ئۇۇزى تەربۇۇېىگە لۇۇۇراپ تارتۇۇاي   پ                 
لېلىۇۇب لوۇكۇۇا . ەلىۇۇنەتەن لوۇۇۇايۋاتنۇۇانلىنىىى اۇۇېد لىلۇۇتىتۇر ىىىۇۇتا ئزىبىىۇۇڭ ا

ئۇنىۇۇڭ چۇۇوى . ئاسۇۇتا ئۇۇۈىئپ يىۇۇىالالپ كەتتۇۇى -لايتىۇۇتبن ئۇۇزىبىى رۇسۇۇالپ  ئاسۇۇتا 

 .لۇيىۇلى يەنىال لوشلۇلتتا كۇۇ اليتتى
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 ۇل - ال... شۇ تاكتۇا ئۇنىۇڭ ئىككۇى لېلىگۇى تېلىۇۋ كېتىۋاتۇاتتى  ۇۇېكىن ئۇۇ                 

    لېلىۇب لىۇلەن يەنە لىۇى    -اپ لايتىۇتبن  ەيۇى تكە كەۇۇتى   چېنىلوان چالۇالنۇا لۇار  
 .لېتىم اەكىلىشىۋ كزرمەكەى لوۇتى

ئۇۇ يەنە لىۇۇى نۇۇز  م سۇۇەناپ كۇۇزرمەكەى لوۇكۇۇىۇۇ  لۇرۇننىۇۇت كال اېەنانۇۇتاق            

تارتۇاسۇۇتىىال لوۇىىىۇۇڭ كېۇۇى ككە    -ئۈنۇۇۈمگە ئېىبشۇۇەۇۇىتى  لەۇكۇۇى تۇۇانىىى تارتۇۇا    
 ."كزر ي  لۇ ا يەنە لىى نز  م سىىاپ" كەۇۇەيۋاتنانلىنىىى اېد لىلتى 

ئۇۇۇۇ اەر لانۇۇۇتاق ئاىاللىىىشۇۇۇنا چىۇۇۇتاپ  ئەيىۇۇۇى  الىتالر بكۇۇۇى ساسۇۇۇاربتىىى           

ئۇر ۇتۇپ   ۇسۇ بتا كۈتۇۈن كۇۈچىىى ئىشۇنا سۇېلىۋ  لېلىنىىۇڭ ئزۇۇۈ  ئاۇتبۇتبكى        
لېلىۇب شۇۇ تاكتۇا تېخىۇۇۇ يېنىىلىشۇىۋ  لېيىنىىۇڭ       . سان تاۇىشىشىوا تالالىۇا تۇۇر ى  

ئۇۇ   سۇۇلەكتە  لېيىنىىۇڭ يۇۇان تەربېىۇۇتبن   . ىيىوۇا ئۈسۇۇەي   كۇال لاۇوۇۇان ئىۇۇتى  تاخت

سزسۈن ر ى لو ۇمالر لىلەن ئوراۇوان شۇنەە ئۇىۇن  شۇۇنەە ئېگىۇ   شۇۇنەە    . ئزتتى
 .لەستلىك كەۇگەن لۇ لېلىب كۈمۈشتەب كارلىىايتتى

 لۇۇو اي لارمۇۇاق تانىكۇۇىىى   سكۇۇەپ تۇۇۇرۇپ  لېلىۇۇب سۇۇانەىيتبوان ئۇۇاربىى               

    لايۇۇاتىن لېلىنىۇۇى تارتىۇۇۋ يېىىوۇۇا ئەكىلىۇۇتبوان     -لوۇۇشۇۇىەە ئېگىۇۇ  كزتۇۇۈر ى  
چا تبكىۇتبىۇۇ لەكۇى ب كۇۇۈ  تۇوكالپ  ئۇاربىى لېلىنىىۇۇڭ ئۈىبۇۈ  لانىتىىىۇڭ ئارلۇۇا       

. تەربېىتبكى لېلىگە لاتتىب سانەىتى  لېلىنىىڭ ئۈىبۈ  لۇانىتى تىۇك كزتۈرئۇۇتى   

ىۇۇى  شۇۇۇ ا ئۇۇاربىى يەنە نىنتۇۇاپ  لۇۇو اي تزمۇۇۈر ئاربىىۇۇڭ لېلىۇۇب تېۇۇىىگە كىىبەنلىكى 
لېلىننۇۇا چو نۇۇۇرراق سۇۇانەىد ۇىبۇلىنىىۇۇى اۇۇېد لىلۇۇتى    لە بىىىىۇۇڭ سۇۇاۇۇىنى   

 .لىلەن ئاربىى تېخىۇۇ چو نۇر سانەىتى

ئۇۇ سۇان ئاچەىنىۇتا    . لېلىب ئزۇۈ  ئاۇتبتا تېېەەكلەپ لىۇى اۇاىا سۇان تاۇشۇتى            
بىبتى    بۇۇۈى ۇلىكى سۇۇۇ بن سۇۇەكى پ چىننانۇۇتا  ئۇنىۇۇڭ چوۇۇۇۇلى  لەسۇۇتى  لۇۇۇ     

لېلىب شۇ تاكتا ئۇزىبىى اا ا ۇا ئېكۇىۋ لويوانۇت ب اۇېد      . لاشنىتبن نامايەن لوۇتى

. لىى  مۇۇتبن كېۇۇيىن ئۇۇۇ  لۇۇاتتىب ئىزىبوۇۇان كېتۇۇى سۇۇۇ ا چۈشۇۇۈپ كەتتۇۇى  . لىالتتۇۇى
ئۇنىڭ سۇ ا چۈشۈشىتبن ااسۇىا لوۇوۇان  وۇنۇۇن ئۇچنۇۇنلىىى لو ايوۇا    لېيىننۇا       

 .لاتتىب چاچىىبتى

لو ايىىۇۇڭ لېشۇۇى لېيىۇۇۋ  كۇۇزىۇىىى لارا وۇۇىشۇۇىۋ  اېەىەرسۇۇىىى ئېىىۇۇب                
-ئۇۇ ئاربىىۇڭ سۇېېىگە چىگىلۇگەن تۇانىىى يەشۇتى  تانۇا ئۇنىۇڭ تىتۇۇا          . كزر ۇۇىتى

ئاسۇتا سۇېىبلىۋ لېيىننۇا چۈشۇتى  ئۇۇ كۇزىى       -تاۇى لوۇۇپ كەتۇكەن لوۇىۇتبن ئاسۇتا   

وسۇكايتنان ااۇۇتا   روشەنلەشكەنتبن كېيىن  كۇزىبىى لاماشۇتۇربتبوان لورسۇىنىىى ك   
لېيىنىىۇۇڭ سۇۇىىتىوا چىنىۇۇۋ تۇر ۇۇان ئۇۇارا  . ئاسۇۇانوا لۇۇاراپ ياتنۇۇان لېلىنىۇۇى كۇۇزر ى 
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لېلىنىىۇڭ  . سېېى لىلەن لېلىنىىڭ بە  بكى ئاربكىتا لۇۇۇى ااسۇىا لوۇوۇان ئىۇتى   

تېىىۇۇتبن چىننۇۇان لۇۇان  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىگە لوشۇۇۇۇۇپ سۇۇۇ  لى  ۇۇۇ  ر ى ااسۇۇىا         
ىلى  مىلى چو نۇرۇۇۇلتىكى ىۇمۇى تتەب  ىزىۇ     لىلوانىتى  لۇ ر ى   سلەكتە  لىى ئېىگ

لارا  و اكتەب كزرئنۇتى  كېۇيىن لۇۇ  و ۇاپ لۇۇۇتالر ۇا ئوخشۇاش اەر       -سۈيىت  لاپ

 .تەر ككە تاربلىشنا لاشلىتى
لو اي چالىاپ تۇر ان كۇزىۇىىى لىۇلەن ئزۇۇۈب ياتنۇان لېلىننۇا لۇاراپ لويۇۇپ                  

نۇۇۇاق لوىۇلنۇۇا ئوربۇۇتى    لېشۇۇىوا ئۇارا سۇۇېېىتبكى تۇۇانىىى لېيىنىىۇۇڭ لېشۇىتبكى  ب  

 .ئىككى لوۇالپ ئاستا ئۇر ىلى تۇر ى
 ىتى ئۇۇ  لېيىنىىۇڭ لېشۇى تەربېىتىكۇى      -كاۇالمىى سەبىتۇىكە  لوۇۇىتى »          

مەن اېىبۇۋ ااۇىۇۇتبن كەتۇكەن لېۇىى لوۇكۇامۇۇ  لۇۇ        -بىى  ككە يزۇىىىۋ تۇۇرۇپ  

ساكۇاۇىب ئىشۇۇىى لىلىشۇۇنا   لېىبىۇتاش لېلىنىۇۇى سەاەنۇىەمگە يوۇلىۇۇتبم  مانۇا ئەمۇۇتى   
 «. تەييارۇنۇىكا  لوۇۇىتى

ئەمۇتى سۇاۇۇا لىۇلەن ئار امەۇا تەييۇۇارۇپ  لېلىنىۇى لېيىنىىۇڭ يېىىوۇا لۇۇا الپ                 

لۇ يەر   مەن لىۇلەن لېلىنۇتىن لاشۇنا سۇانلىب      -  پ ئويلىتى ئۇ  -لويۇشۇ  كېى ب 
ۇىۇ  تكۇۇە   يەنە ئۇۇۇنى لېيىننۇۇا ئۇۇاۇىۇەن   پ لېيىنىىۇۇڭ ئىەىىۇۇى سۇۇۇ ا توشن  . يۇۇوق

ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە لۇۇۇ لېلىۇۇب   . سۇۇۇنى چىنىىبۇۇۋىتىۇەن   پ ئۇۇا ار  لوۇىۇۇتبوان بەپ  

مەن اەمۇۇۇە ئىشۇۇالرنى تەق لىلىۇۇۋ لويۇۇۇپ  ئانۇۇتبن ئۇۇۇنى      . لېيىننىۇۇۇۇ كاتۇايۇۇتۇ 
ئاۇتبۇوىىاق ئەكىلىۋ  مەاكە  لا لىكا   ئانتبن ئۇۇنى مۇاچتىى تىكەۇۇۋ  يەۇكەنىۇى     

 .ال لوۇتىچىنىىبۋ  لېيىنىى اەيت پ كەتكەم

ئۇۇۇ  تۇۇانىىى لېلىنىىۇۇڭ ئا  بۇۇتبن ئزتكۇۇۈىئپ  ئۇۇۇنى لېيىنىىۇۇڭ لۇيىۇلىوۇۇا                 
 .لا الش مەلكىتىت   ئاۇتبوا تارتىشنا كىىبشتى

ئۇۇ مېىىۇڭ   . ئۇنى كۇزرئپ لۇالنۇ   نولۇۇپ لۇالنۇ   سۇىالپ لۇالنۇ  كېلىۋاتىۇتۇ                

گە ئىككىىەۇى لېۇتىم   لايۇاتىن ئۇاربىى ئۇنىۇڭ تېۇىى     -  پ ئويلىۇتى ئۇۇ   -    -مۈۇكۈ 
ئەمتى ئۇۇنى يېنىىۇىاق ئەكىلىۇۋ     . نىنتىوان چېوىۇتا ئارا يۈربكىگە تالاشنان ئىتى

ئولتان لا الي  لىى تۇال تانۇا لىۇلەن لۇيىۇلىۇتبن لۇا الپ  يەنە لىۇى تۇال تانۇا لىۇلەن          

 .لېلىتبن لا الپ  لېيىنىىڭ يېىىوا مەاكە  تېزىۋىتەي
 ىۇۇتى ئۇۇۇۇ ئزىبگۇۇۇگ    ئۇۇۇاىراق سۇۇۇۇ   -لېىۇۇى ئىشۇۇۇنا كىىبشۇۇۇكىن لېۇۇۇىى  »          

سەى ئاخىىۇشۇۇنان لوۇكۇۇىۇۇ  تېخۇۇى لىلىشۇۇنا تېگىشۇۇلىك نۇر ۇۇۇن       -ئىەىۋاۇۇۇتى 

 «.ساكاۇىب ئىشالر لار
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ئۇۇۇ اا ا ۇۇا لىۇۇى لۇۇۇر سەككۇۇېلىۋ چىننانۇۇتبن كېۇۇيىن  لېلىننۇۇا لۇۇاراپ لويۇۇتى            

 .ئانتبن لۇياشىى كز ۈل لويۇپ ئۇىبتىۋ چىنتى
ئەمۇتى لۇۇ   . لاكتۇ  موسكۇۇن شۇامىلى چىنىشۇنا لاشۇلىتى    كۈنۇۇ كېشىن لوۇۇپ        

ئۇزيگە لايتنانۇتبن كېۇيىن  لۇاۇ لىۇلەن لىۇىۇىكتە       . لارماق تانىلىىبىىڭ روۇى لاۇۇىتى

 «.لۇ تانىالرنى ئولتان ر تلەپ لوياي
لىۇۇۇىاق لېىبشۇۇنانت ب لېلىۇۇب ئۇنىۇۇڭ يېىىوۇۇۇا    .  ىۇۇتى ئۇۇۇ  -« كۇۇېلە لېلىۇۇب  »        

ىى اەيت پ  سۇۇ ئىەىۇت  سانكۇى  تېېەەكلە اتنۇان     كەۇۇەستىن  لەۇكى لو اي  لېيىن

 .لېلىننا يېنىىلىشىشىنا مەسبۇر لوۇتى
ئۇۇۇ لېلىننۇۇا يېنىىلىشۇۇىۋ لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇىىى لېلىنىىۇۇڭ لېشۇۇىوا تو ىبلىوانوۇۇا            

. لە  ر  لېلىنىىڭ شۇنەىلىك چوۇۇۇلنىىى اەلىنەتەنۇۇۇ ئويالكۇۇۇ كۇزرمىگەن ئىۇتى     

تتانىىى لېيىنىىۇڭ لېشۇىتبكى  بنۇۇاق لۇوىۇلتىن     ئاربىىڭ سېېىتبكى : ئارلىتبن ئۇ 
 .يېشىۋىلىۋ  ئۇنى لېلىنىىڭ سالىتبن ئزتكۈىئپ ئا  بتبن چىنار ى

ئانتبن تۇمشۇق تەربېىتبن ئايالنتۇرۇپ  يەنە لىۇى سۇالىوىتبن ئزتكۈىبەنۇت              

لىۇۇىبگە چېتىۇۇۋ  لېيىنىىۇۇڭ لېشۇۇىتبكى  بنۇۇۇاق لوىۇلنۇۇا   -ئىككۇۇى تۇۇال تۇۇانىىى لىۇۇى 
ئارلىۇۇتبن  ئاشۇۇنان تۇۇانىىى كېكۇۇىۋىلىۋ  لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇۇلىوا    . تىچىگىۇۇۋ لويۇۇ 

لېىبۋ  لېلىنىىڭ لۇيىۇلىىى لېيىننا لا لىتى  لېلىب ئەسۇلىتبكى سزسۇۈن ئۇاربالش    

كۈمۈش ر  تبن كۈتۈنلەي كۈمۈش ر  ۇگە ئزىبىىبۇۋ كەتۇكەن لوۇۇۇپ  تېىىۇتبكى      
ر لەش لو ۇۇۇمەىال. لو ۇۇۇمەىالر لۇيىۇلىوۇۇا ئوخشۇۇاش سۇۇۇ  سزسۇۇۈن ر  ۇۇت  ئىۇۇتى 

لېلىنىىۇۇڭ كۇۇزىى خۇۇۇ  ى . لۇارمىنى يېيىلىۇۇۋ تۇر ۇۇان ئاۇنانۇۇتبىۇۇ كە ۇۇى ب ئىۇۇتى  

 . ۇرلۇنىىڭ كزىبت ب كوۇتىيىۋ چىنىۋ تۇراتتى
 ىۇۇتى لۇۇو اي     -« ئۇۇۇنى اۇۇاۇب لىلىۇۇد ئۈچۇۇۈن مۇشۇۇۇ چۇۇاربلەر كېۇۇى ب    »        

سزسۇۈن سۇۇ بن ئۇاىراق ئىەكەنۇتبن كېۇۇيىن  ئۇزىبىى خېلۇى سانلىىىۇۋ لاۇوانۇۇت ب        

ئۇۇ ئزىبىىۇڭ ااۇىۇتبن كېتىۇۋ لاۇۇايۇتبوانلىنىىى لىلەتتۇى  چۇۈنكى        . لۇتى اېد لى
 .ئۇنىڭ كاۇلىكى اېل ە  خېلى سەبەب ئىتى

. لۇۇۇا اق كېلىوانلىنىۇۇۇتا بەپ يۇۇۇۇوق   0811ئۇنىۇۇۇڭ تۇرلىۇۇۇتبن لاربوانۇۇۇتا              

مۇلۇۇا ا  ئۇنىۇۇڭ ئېوىىۇىنىىىۇۇڭ ئۇۇۇۈچتىن    . ئۇنىزۇۇتبن ئېوىۇۇى لوۇۇشۇۇىۇۇ مۇۇۇۇمكىن   
پ چىننانۇتبۇۇ  لىۇى لۇا بوىىى ئۇۈ  موچەنۇتبن ساتكۇا         ئىككىكى ساپ بزش لوۇۇۇ 

 !اە-لانەە كۇل لوۇر

ئەككۇسۇۇكى اۇۇاىبى . لىۇۇى ر تۇۇال لېىبىۇۇتاش لوۇوىىىۇۇتبۇۇ اېكۇۇالالپ كۇۇزر تتىم          
نۇېۇىال لوۇۇىكۇۇن  مەن لۈبۇۈنكى لۇۇ ئىشۇىم لىۇلەن       . كەل خارامۇش تۇۇربۇەن -سەل
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لىۇىاق  لوۇۇۇ  لىۇلەن    . لا اق يوق مېىىڭ كۇتۇمتا. ماسئو ئاۇتبتا ماختىىىشىم مۇمكىن

. لا الىىۇۇڭ لانۇۇتاق لوۇىۇۇتبوانلىنىىى لىلۇەيۇۇۇەن  ! ...   - وۇ  تۇۇاىا ئۇۇاىاب چەكتۇۇى 
 !تاى-لوۇلىىبۇتا لا اق لوۇكىۇۇ لىلۇەي يۈر متبۇەنكىن-كۇم

ئۇۇۇ لېلىنىۇۇى لا لىوۇۇان تۇۇانىىى لېيىنىىۇۇڭ لۇۇۇيىۇلى  تۇمشۇۇۇلىوا    لېيىنىىۇۇڭ            

لېلىۇۇب اەلىۇۇنەتەن كۇۇارامەم چۇۇوى   . مەاۇۇكە  چىگىۇۇۋ تتى ئوتتۇربكۇۇىتبكى شۇۇاۇوا  
لوۇۇپ  بويا لىۇى لېيىنىىۇڭ يېىىوۇا ئۇنىزۇتبىۇۇ چۇو ىاق يەنە لىۇى لېيىنىۇى چېتىۇۋ         

ئېشۇۇۋ . لۇۇو اي  لېلىنىىۇڭ ئۇۇا  ى اىۇم تۇرسۇۇۇن ئۈچۇۈن    . لويوانۇت كال كۇزرئنەتتى  

لاۇوۇۇان لىۇۇى تۇۇال تانۇۇا لىۇۇلەن ئۇنىۇۇڭ تۇۇز  نكى ىا وىىۇۇى تۇمشۇۇۇلى لىۇۇلەن لوشۇۇۇپ    
تېزىۋ  لېيىنىى ئىككۇى يالنۇا لىۇىىۇىۇۇا  لىلىۇۋ تتى  ئانۇتبن مۇاچتىىى تىكۇلەپ         

لارمۇۇاق تانىكۇۇىى ۇەيلىتىۇۇۋ تۇربۇۇتبوان لۇۇا را    تە شۇۇەكلەرنى تېزىۋىتىۇۇۋ  كونۇۇا     

    لېيىنىىۇڭ تەربېىۇت  كۇۇتىىى سۇوىۇپ بىۇى  ككە يۇزۇەنگەن       -يەۇكەنىى چىنۇار ى 
 .ااۇتا  ەرلى  سەنۇب تەر ككە لاراپ يول ئاۇتى

ئۇنىزوۇا  ەرلىۇ  سەنۇۇب تەر كىۇۇى كزرسۇىتىۋ لېىبۇتبوان كومېاسۇۇۇ اۇۇاسەم               

كەلەم موسكۇن شۇامىلى لىۇلەن يەۇكەنىىۇڭ يۇول لاشلىشۇى لىلەنۇال       . ئەمە  ئىتى
 .ما اتتى

مانۇۇۇا لىۇۇۇى ر كىەىكۇۇۇى ب لارمۇۇۇالتىن لىى رسۇۇۇى لوۇوۇۇۇان لوۇكۇۇۇا  ىزى  ۇۇۇا                  

. نكۇا  يېكۇە  خېلۇى اۇىۇرۇىىىۇۋ لۇاۇتتىم     سېلىۋ تكە   ئاىراق لىى نەرسۇە تۇتۇۇپ چى  
شۇۇۇ ا ئۇۇۇ  لېيىۇۇب  . لىۇۇىاق ئۇنىزۇۇتا سۇۇارتىن لېلىنلىىبۇۇۇۇ سېكۇۇىۋ كەتۇۇكەن ئىۇۇتى  

ئۈستىت  كېتىۋىتىۋ  ئارا لىلەن لىى كارچە سا ۇ  لىلكۇىۇان يۇسۇۇنىى سۇۈىئ ىلىۋ     

. ئۇنىڭ ئۈستى تەربېىتبكى ئونتبن ئۇارتۇق كىەىۇك راكىۇى لېيىننۇا چۈشۇۈرئ اۇتى     
لۇيالنۇا سەكىبشۇىۋ يۇۈربەن راكالرنىۇڭ لېشۇىىى      -ئۇ  كۇتى ئاستىتا ئۇياق ئارلىتبن

لىەۇار   . ئۈىئ ىتىۋ ئا  بوا ساۇىوىىىەە لاسىبب    لۇۇيىۇلى لىۇلەن لوشۇۇپ يە  تتۇى    

لۇۇو اي لۇۇۇنى . راكۇۇالر توۇىۇۇۇۇ كىەىۇۇك لوۇكۇۇىۇۇ  ۇۇۇېكىن يۇۇۇمىان    تەملىۇۇك ئىۇۇتى 
 .ئەى ۇتبن ياخشى لىلەتتى

لوتۇۇكىكۇىتا ئۇاخىىلى ئىككۇى ئۇوتال  سۇۇ لاۇوۇان ئىۇتى  ئۇۇ         ااىبى لو ايىىۇڭ          

. راكالرنى يەپ لوۇوانۇتبن كېۇيىن  لوتۇۇكىۇتبكى سۇۇ بن يېۇىبم ئۇوتال  ئىەىۋاۇۇتى       
بەرچە لېيىنىىۇڭ لېيىنىىۇڭ يېىىوۇا لا النوۇان اېلنۇۇى لېلىۇب  لېيىننۇا خېلۇى ئېوىۇۇى        

ىكىۇۇۇگە يۇۇۇۈب لوۇۇ اتنۇۇۇان لوۇكۇۇۇىۇۇ  ۇۇۇۇېكىن  لۇۇۇو اي لېيىنىىۇۇۇڭ تۇتنۇۇۇۇچىىى لىل  

ئۇۇۇ . لىكۇۇتۇر ىلىۋ لېيىنىۇۇى ئولۇۇتان لاشۇۇنۇر اتنانلىنتىن  ئۇۇۇ ۇل كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى   
كاتال لاراپ لوياتتى    لوۇلىىبوۇا سەككۇېلىۋ لۇاراپ چىننانۇتبن كېۇيىن       -لېلىننا كام
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شۇۇۇ مىىۇۇۇتالر ا ئۇۇۇ ئزىبىىۇۇڭ  .  ئمبىكۇۇىىى لېيىنىىۇۇڭ تۇمۇشۇۇۇلىوا ئۇۇۇرۇپ لويۇۇاتتى  

كۇتكۇۇى  رىئۇۇاۇلىب  -اسۇۇتىن  لەۇكۇۇى كە  لىلۋاتنۇۇان ئىشۇۇىىىڭ شۇۇېىبن چۇۇۈش لوۇۇ   
ئىكەنلىكىىۇۇى  لېلىنىىۇۇڭ ئۇۇزىى لىۇۇلەن لىلۇۇلە كېتىۋاتنۇۇانلىنىىى ئولۇۇتان لىلەتتۇۇى    

اەمۇۇت  ئىككۇۇى لۇۇوۇى لىۇۇلەن ئۇمۇرتنىلىىبىىۇۇڭ ئا ىبۋاتنۇۇانلىنى  ئۇنىۇۇڭ چۇۇۈش        

 .كزرمەيۋاتنانلىنىوا بۇ اا ئىتى
ى  تۇۇى سۇۇۈيى لوۇۇۇۇمىى  نۇېۇىال لوۇۇىكۇۇۇن  ئاۇنىىىۇۇتبكى لۇۇانالر لۇۇرۇپ لوۇۇۇت           

لۇۇارا  ىزىۇۇ  -اەلنىۇۇ   ىزىۇ  لوۇتۇ ىۇۇتبكى لۇۇاپ  -  پ ئويلىۇۇتى ئۇۇۇ -سۇالايتاۇيتۇ  

ئەمۇۇۇتى مەن كۇۇۇاۇالمىى  . سۇۇۇۈيى ئەمىلىيەتۇۇۇتە ئەى ئۈنۈملۇۇۇۈب  ورا اېكۇۇۇاللىىىتۇ  
. لوۇۇۇۇ  لىلىشۇۇنا تېگىشۇۇلىك ئىشۇۇىى لىلىۇۇۋ لوۇۇۇتى  . سۇۇەبەكى ب تۇتكۇۇامال لوۇۇۇتى

لۇۇۇۇيىۇلىىى لىۇۇۇى . لىۇۇۇب ئۇۇۇا  بىى يۇمۇ اكتۇۇۇ لې. لېيىنۇۇۇۇ ئولۇۇۇتان كېتىۇۇۇۋ لاربۇۇتۇ  

كزتىىبتىۋ  لىى چۈشۈرئپ  بزگايتىۋ كېتىۋاتىتۇ  لىۇ  ئىككىۇىۇ  كايانكۇى   ىزىۇ  ا     
شۇۇ تاكتۇا لو ايىىۇڭ كاۇلىكۇى لىۇى      . خۇ  ى اەلنى  لېىبىتاشالر  ب كېتىۋ لۇاربۇى  

ئۇۇۇ مېىۇۇى لاشۇۇالپ كېتىۋاتامۇۇتۇ يۇۇاكى مەن ئۇۇۇنى لاشۇۇالپ      . ئۇۇاى خۇۇارامۇش ئىۇۇتى  

اتامۇتبۇەن؟ ئەبەر مەن ئۇۇنى لېيىنىىۇڭ ئارلىكۇۇىوا سۇزربتىۋ ئېلىۇۋ ما وۇۇان      كېتىۋ
لوۇكۇامۇۇ لۇۇ تو ىبلىۇب سۇزىۇەپ ئوۇتۇۇۇرۇش ااسەتكۇى  ئىۇتى يۇاكى لوۇۇىكۇا ئۇۇۇنى         

    -لېيىننا لېكىۋ ئېلىۋ ئېلىۋ ما وان لوۇكۇامۇۇ ئۇنىۇڭ كۇارامىتى يولنۇا چىنۇاتتى     

سۇكى  اۇاىبى مەن ئۇنىۇڭ    ئەككۇ. لۇۇ تو ىبلىۇب سۇزىۇەش تېخىۇۇۇ ااسەتكۇى  ئىۇتى      
ئۇنىزوۇا يۇول لاشالتنۇىسۇا   ئۇۇ نااۇايىتى خۇشۇال       . لىلەن لىۇى لاتۇار ا كېتىۇۋاتىۇەن   

ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە .   -تە لىۇۇىبم ئۇنىزۇۇتبن  انۇۇاراق -لىۇۇىاق مېىىۇۇڭ چۇۇار   . لوۇىۇۇتۇ

 .يوللۇلىىى نە بن لىلەي-ئۇنىڭ ما ا لاربتا يامان نىيىتى لار 
لۇۇو اي كاۇلىكۇۇۇىىى  . ئو ۇشۇۇلۇق كېتىۇۇۋ لۇۇۇاراتتى  ئۇۇۇۇر  ىزىۇۇ  ا ئىىتۇۇۇايىن           

ئۇۇۇ . سۇۇەبىتىد ئۈچۇۇۈن لۇۇوۇىىى ئۈچۇۇۈن تۇىۇۇۇۇق  ىزىۇۇ  سۇۇۈيىگە تىنۋاۇوۇۇان ئىۇۇتى 

تۇوپ لۇۇۇۇتالر    ۇەيۇلەپ يۇۈربەن ئۇاق لۇۇۇتالر ۇا       -ئاسۇانىىڭ لەربۇت  تۇر ۇان تۇوپ   
ئۇۇۇۇ لانۇۇۇتاق . لۇۇۇاراپ  كۇۇۇېەىەە سۇۇۇاۇنىن شۇۇۇامال چىنىۇۇۇتبوانلىنىىى كەى ر لىلۇۇۇتى 

نىڭ لوۇىۇۇتبوانلىنىىى سۇۇې بۋىلىد ئويىۇۇتا  لېلىننۇۇا كۇۇزىبىى ئۇۇۈىمەي   ئزىبىىبشۇۇلەر

لۇۇۇ چۇۇا  تۇۇۇنجى لېتىۇنۇۇى ۇەاە ىىۇۇڭ لېلىننۇۇا لۇۇاراپ ئېتىلىۇۇۋ    . لۇۇاراپ ئوۇتۇۇۇراتتى
 .كېلىشىتبن لىى سائەم لۇرۇننى ئىد ئىتى

چۇوى لىۇى كۇارچە لۇارامتۇل لۇان لىۇى       . ۇەاەى تاسا بېى  كەيتا لوۇۇپ لاۇۇىۇتى          

لى چو نۇرۇۇلتىكى سۇ ا چزكۈپ ئەتىاكنۇا تاراۇوۇان چا ۇتا  چو نۇۇر سۇۇ      ئىىگىلى  مى
ئىەىت  تۇر ۇان ۇەاەى اېەۇىىۇىگە لاربۇاسۇتىن  نااۇايىتى تېۇ  ئۇۈىئپ ىۇمۇىر تتەب        
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    كۈنىىۇڭ نۇۇربىى كزربەنۇتبن كېۇيىن  يەنە سۇۇ      -سۇ يۈىبگە كزتىىبلىۋ چىنتۇى 

زۇۈنۈشۇكە لۇاراپ ئۇولتەب    ئىەىگە يوشۇرۇنۇپ كۇراپ ئى  لو الپ لېيىب كېتىۋاتنۇان ي 
لىۇىاق   . لەىبت  ئۇ  لېلىب كۇربوى كېلىۋاتنان يزۇۈنۈشىى يولتىۇۋ لويۇاتتى  . ئېتىلتى

لىى  مىىڭ ئىەىتبال يەنە كۇراپ تېېىۇۋ يۇاكى شۇۇ تەر كىۇى مزۇەەرۇىۋىلىۇۋ  لېيىۇب       

 .يۈرئ اتنان يزۇۈنۈشتىن ئايىبلۇاي ئۈىئپ كېلەتتى
ئەى تېۇۇ  ئۈىبۇۇتبوان لېلىنالر بىۇۇۇۇ تېۇۇ    ئۇۇۇ نااۇۇايىتى چۇۇوى ۇەاەى لوۇۇۇۇپ            

 ئمبىكۇى يەۇۇكەن   . ئۇنىڭ تا لىيىتبن لاشنا يېىى ئىىتايىن كزركە  ئىۇتى .ئۈى تتى

لېلىنۇۇىىزكىگە ئوخشۇۇاش كزكۇۇۈش  لورسۇۇۇىنى كۈمۇۇۈش ر ى  كوسۇۇتى كۇۇۇارلىىاق       
تۇۇۇرلى يەۇۇۇكەن لېلىننۇۇا ئوخشىكۇۇىۇۇ  چۇۇوى ئىككۇۇى تۇۇا لىيى      .چىىايلىۇۇب ئىۇۇتى 

. ەن چا لىىبتا ئىككى تا لىيى تانۇاكتەب تارتىشۇىۋ كېتەتتۇى   تې  ئۈىب. ئوخشىۇايتتى

سۇ ئاستىتا ئۈىبەنۇت   ئۇنىۇڭ ئېگىۇ  كزتىىبلىۇۋ تتۇر ۇان  ئمۇبە ئۈىبۇۈ  لۇانىتى          
ئۇنىۇۇڭ . سۇۇىتبى لىلۇاسۇۇتىن سۇۇۇ ا لا بلىۇۇۋ تۇۇۇراتتى  -خۇۇۇ  ى كىەۇۇالتەب  مىۇۇتبى 

لىيېۇۇاش كەۇۇۇگەن ئۇۇۈ  لاتۇۇار چىشۇۇلىىى كۇۇزپ ئۇچىايۇۇتبوان ۇەاە لەرنىزكىۇۇگە      

ئوخشۇاش كىىامىۇتا شۇەكىللىك لوۇۇاسۇتىن  لۇشۇالرنىڭ تىىنىوۇا ئوخشۇايتتى    لىۇى         
يەربە يىوىلوۇان چا ۇۇتا  ئۇنىۇۇڭ شۇۇەكلى خۇۇۇ  ى ئا  مىىۇۇڭ لارماللىىبوۇۇا ئوخشۇۇاپ   

چىشۇۇلىىى لو ايىىۇۇڭ لارماللىىبەىلىۇۇك ئۇىۇنلۇلتۇۇا لوۇۇۇۇپ  ئىككۇۇى يېىۇۇى   . لۇۇاۇتتى

ى  بكۇى لېلىنالرنۇى يەپ چۇوى    ۇەاە ۇلەر تۇ ۇۇۇۇكال  ىز  . ئۈستۈنى ب ئزتكۇۈر ئىۇتى  
چۇوى  -ئىىتايىن تې  ئۈى ۇەيتبوان  ئزىبىى لو تاش ئىنتىتاربوا ئىۇگە چۇوى  . لوۇتتى

شۇۇۇ تاكتۇۇا لۇۇۇ ۇەاەى  لېيىننۇۇا چېتىلوۇۇان      . لېلىنالرمۇۇۇ ئۇۇر ۇۇا تەى كېلەۇۇەيتتۇۇى  

لېلىنىىڭ كۇربوىىى يېزىۋاشتىن اىتۇپ  لۇرۇننىۇتبىۇۇ تېۇ  ئۇۈىئپ  كۇزب ر  لىۇك      
 .  لانىتى لىلەن سۇنى يېىبۋ كېلىشكە لاشلىتى ئمبە ئۈىبۈ

لۇۇو اي ۇەاە ىىۇۇڭ كېلىۇۇۋاتنىىىىى كۇۇزرئكال  ئۇنىۇۇڭ اېەىىۇىۇۇتبن لورلۇۇۇاي            

شۇۇۇۇ ا ئۇۇۇۇ لېلىۇۇۇب  . خۇۇۇاۇىوىىىىى لىلىۇۇۇتبوان مەخلۇۇۇۇق ئىكەنلىكىىۇۇۇى لاينىۇۇۇتى  
سانەىيتبوان ئاربوا تانا چىگىۇۋ تەييۇارۇپ لويۇۇپ  ئېتىلىۇۋ كېلىۋاتنۇان ۇەاە ۇگە       

 .بىى ئۈىمەي لاراپ تۇر ىكزى

شۇۇۇ مىىۇۇۇتالر ا لو ايىىۇۇڭ مېزىكۇۇى سۇۇەبەب  رواىۇۇ  كەيېىيۇۇاتى نورمۇۇال                 
لەر اشۇۇلىب  : ئۇۇۇ . ئىىا بكۇۇى لۇۇاتتىب ئىۇۇتى  لىۇۇىاق ئۈمىۇۇتى ىور ئەمە  ئىۇۇتى      

ئۇۇۇۇ ۇەاە ىىۇۇۇڭ . لېى ۇەيۇۇۇتبوانالر لوۇكۇۇۇا  لەب ياخشۇۇۇى لۇۇۇوۇتتى    پ ئۇۇۇوياليتتى 

تنۇۇاتنىىىىى كۇۇزرئپ  ئزۇۇۇۈب ياتنۇۇان چۇۇوى لېلىننۇۇا    لار انكۇۇېىى يېنىىلىشۇۇىۋ كېلىۋا
 .لاراپ لويتى
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ئۇنىۇڭ كېلىۇۋ ما ۇا ىبيانكەشۇلىك لىلىشۇىى توسۇاپ       . لۇمۇ لەۇكىم چۈشۈمتۇ         

... اۇوي ئانۇا ىى  . لاۇۇۇىوۇ  ب ئەمەسۇۇەن  لەۇكىۇم ئۇۇنى تۇتۇ ىلىشۇىۇۇۇ مۇۇمكىن     
 (لىى خىا ئەشە  ب  ۇەاە لەرنىڭ ئىكۇى.) ىىتۇسو

اۇي،  ىگىۇەە لېيىنىىۇڭ ئارلىكۇىوا كېلىۇۋ لاۇۇتى    اېلنۇى       -ەاەى ااي،ۇ         

لۇۇو اي  ۇەاە ىىۇۇڭ ئۇۇا  بىى يو ۇۇان ئېەىۇۇۋ    . ئزۇۇۇۈب لېلىنىۇۇى لاساشۇۇنا لاشۇۇلىتى 
چىشلىىبىى لارسۇىتبلىتىۋ  ئۇا    چزچۈبىۇت ب كۇزىۇىىبىى كارلىىبتىۇۋ  لېلىنىىۇڭ       

ۇەاە ىىۇڭ لېشۇى سۇۇ    . ىلۇيىۇلى تەر كتىن لاشالپ يە اتنانلىنىوا لاراپ تۇرۇپ لاۇت

لۇۇ چا ۇتا لۇو اي     . ئۈستىت  ئىتى   ئمبىكىۇۇ سۇ يۈىبگە كزتىىبلىۇۋ چىنىۋاتۇاتتى  
ئاربكۇۇىىى   ۇۇۇلەپ ئاكىىبۇۇۋ ۇەاە ىىۇۇڭ لېشۇۇىوا سۇۇانەىتى  ئاربىىۇۇڭ نەشۇۇتىىى       

ئۇنىۇڭ ئاربكۇى  ۇەاە ىىۇڭ    . ۇەاە ىىڭ لاسىىبنىىى تېشىۋ ئزتۈپ بزشۇىگە كۇاتتى  

ب لىۇۇلەن لۇۇۇرۇن كزمۈچىگىىىۇۇڭ تۇتاشۇۇنان  ئىككۇۇى كۇۇزىى ئوتتۇربكۇۇىتبكى سۇۇى ب 
سايىوۇۇا يۇۇېنىن سۇۇانجىلوان لوۇكۇۇىۇۇ  ۇۇۇېكىن  ئىككۇۇى تۇۇال سۇۇى بنىىڭ كېلىشۇۇكەن    

شۇۇۇ ا  ۇەاە ىىۇۇڭ ئۇچلۇۇۇق كەۇۇۇگەن كزكۇۇۈش  . يېۇۇىبگە   ل سۇۇانجىلۇىوان ئىۇۇتى

يو ۇۇان لېشۇۇى  كۇۇزىى    لېلىنىۇۇى كارسۇۇىلىتبتىۋ يەيۇۇتبوان چىشۇۇلىىى  ئۇۇۇىۇن      
. اۇۇاپ ئاۇىتبوان ئىككۇى تۇا لىيى شۇۇ كېۇتىەە تۇۇراتتى     سوىۇۇوان تۇمشۇلى  يەمىى ي

لو اي  ئاربكىىى يۇۇۇ ىلىۋ يەنە لىىنى سانەىتى    كۈتۇۈن كۇۈچىىى يىوىۇۋ  لانوۇا     

ئۇۇۇ  . لويىلىۇۋ كەتۇكەن لۇوۇى لىۇلەن ئزتكۇۇۈر ئاربكۇىىى اە  پ نىنتاشۇنا لاشۇلىتى       
ن لوۇكۇىۇۇ   ۇەاە ىىڭ لېشىوا ئارا سۇانەىۋاتنان چا ۇتا اېەىەرسۇىىى ئۇارىۇ لىلۇىوۇا     

ئىەىۇتبن لايىۇاپ   -ئەمۇا ئۇنىزتا لىى خىۇا لەتئىۇ  ئىۇىا      ۇەاە ۇگە لوۇوۇان ئىۇچ      

 .چىننان ئزچۇەنلىك كەيتا لوۇوان ئىتى
ئۇنىۇڭ كۇزى لاربەۇ ىكۇىۇۇ نۇرسۇى ۇىىىۋ     . ۇەاەى سۇ ئىەىۇت  توۇوىىىۋاتۇاتتى           

. چىىمىۋاۇۇتى  شۇ ئەسىا ا ۇەاەى لىۇىۇ توۇوىىىۇۋ تۇانىىى لە بۇىىگە    . كەتكەن ئىتى

لىىاق ئەمەۇىيەتتە ئۇ سۇان تاۇشۇۇالتا   . لو اي ۇەاە ىىڭ ئزۇگەنلىكىىى كەر ى لىلتى
لىى  متبن كېيىن  ۇەاەى سۇ ا ئو تبكىوا يېتىۋ  لۇۇيىۇلىىى اە  پ سۇۇ ا   . ئىتى

ئۇرۇشۇۇۇنا لاشۇۇۇلىتى  ئۇنىۇۇۇڭ تۇۇۇا لىيى خۇۇۇۇ  ى موتۇرۇۇۇۇۇق كۇۇۇېۇە سۇۇۇۇ يېىبۇۇۇۋ     

ىڭ لۇيىۇلىىىۇڭ ئۇرۇۇۇشۇى لىۇلەن  ىزىۇ  سۇۈيى      ئۇن. كېتىۋاتنانت ب ئا اى چىنىىاتتى
لىۇۇى ئۇۇاى بن كېۇۇيىن تانۇۇا چىۇۇڭ تارتىلىۇۇۋ       .  ا اۇوۇۇۇپ اەر تەر كۇۇكە چۇۇاچىايتتى  

ۇەاە ىىۇۇڭ تۇۇزتتىن ئۇۇۈ  لىكۇۇىۇى سۇۇۇ يۇۇۈىبگە چىننانۇۇتا  تانۇۇا تۇيۇلكۇۇى  ئۈىئۇۇۇۈپ    

ئاسۇتا چزكۇۈپ   -سىتبى لىلۇاي لىى    ياتنانتبن كېۇيىن ئاسۇتا  -ۇەاەى مىتبى. كەتتى
 .كەتتى
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 ىۇۇتى لۇۇو اي خۇشۇۇال    -« لۇۇا الەىلىكال يېيەۇەكتۇۇۇ  81لېلىنىۇۇۇتبن ئۇۇاران  »        

 .لوۇۇپ
ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە . مانۇۇا ئەمۇۇتى تانۇۇا لىۇۇلەن ئۇۇارامىى لوشۇۇۇپ ئېلىۇۇۋ كەتتۇۇى           

-لېلىنىۇىىڭ  ئمبىكىگە لان ئېنىۋ لۇاكتۇ  يەنە لاشۇنا ۇەاە لەرمۇۇ كېلىۇۋ لاۇمۇتۇ     

 .تېخى
لوان ااۇۇۇتا  لاسكۇۇاپ كەمتۇۇۈب لىلىۇۇۋ لويوۇۇان لېلىنىوۇۇا  لۇۇو اي ئىەۇۇى سۇۇىىب         

لاراپ لويۇتى  چۇۈنكى ۇەاەى لېلىنىۇى يە اتنانۇتا  ئۇنىزوۇا خۇۇ  ى ئۇزى بزشۇىىى         

 .يەپ كېتىۋاتنانت ب تۇيۇۇوان ئىتى
. نۇۇېۇىال لوۇۇىكۇۇۇن لېلىنۇوۇۇا چۇۇاى سۇۇاۇوان ۇەاە ىىۇۇڭ سېىىىۇۇى ئاۇۇۇۇتبم       »         

كىۇۇم لىلىۇۇتۇ  مەن  . ەن ئىكەنۇۇۇەن ئەى ۇۇۇتبن لۇنۇۇتاق چۇۇوى  ىىتۇسۇۇىى كۇۇزرمىگ    

يەنە لىۇۇى ئۇۇاى چىتاشۇۇلىب  . كۇۇزرمىگەن لۇنىزۇۇتبىۇۇ چۇۇوى ۇەاە ۇۇلەر لۇۇارمۇ تېخۇۇى   
چۈشۇۇۈمت  مۇشۇۇۇنتاق ئىشۇۇالرنى كزر ۇىكۇۇە  تۇۇاىا   . لېى ۇىكۇۇە  لەب ياخشۇۇى لۇۇوۇتتى 

لۇنۇۇتاق چۇۇوى لېلىنىۇۇى تۇتاۇۇىوۇۇان لوۇكۇۇا   تەن ۇۇا ئۇۇزى   بې بۇۇ،      . اۇىۇرۇىىۇۇاتتىم

 .ڭ ئۈستىت  شېىبن چۈشلەرنى كزرئپ ياتنان لوۇتتىمسېلىىوان كار بتىۇىى
لىى ئا    اەربى مۇ يېزىلىد ئۈچۈنال تۇ ۇۇۇايۇتۇ  سۇەن ئۇۇنى ئامۇال لىلىۇۋ      »        

 . ىتى ئۇ كەخىىۇەنگەن ااۇتا-«يولاتۇىوان لوۇكاى  ئۇنى يېزەۇۇىگەن لوۇتتىڭ

مانۇۇا ئەمۇۇتى . يۇەنئىشۇنىلىۋ لۇۇۇ لېلىنىۇى ئزۇتۇۇۈر ئ   ئۇنىزوۇا يۇۇۈى كۇېلەۇە    »         
كاۇكەم لاسىتبوان چا الر يېتىۋ كېلەي   پ لاۇۇتى  ئۇنىۇڭ ئۈسۇتىگە ئارامۇتبىۇۇ     

 ىىتۇسۇ  ىۇگەن لۇۇ ئەلۇلەب ر اىۇكۇى   لالىۇا  كۈچلۇۈب  ىىۇى ب         . ئايىبلىۋ لاۇتبم

 .  -اېچ لوۇۇىوانتا  مەنت  ئۇنىزتا يوق لورال لار . ئۇنتاق  ىكەمۇۇ لوۇۇا 
 - ىۇتى ئۇۇ ئۇا اىبىى چىنىىبۇۋ      -ى خىيال لىلۇۇايال لۇوي لېۇىى    لۇ ئىشالرن»          

 «.لېيىنىزىى اەيت پ مېزىۋ ر  لېشىزوا كەۇگەنىى كزرمەمكەن

ما ا ئويالشتىن لاشنا نۇېۇە چۇار  لۇار ؟ لۇۇ     . لىىاق لۇ ئىشالرنى يەنە ئوياليۇەن          
ە ىىۇۇۇڭ ماسئونىۇۇۇڭ  ئۇۇۇاربىى ۇەا. ئىشۇۇۇالر بن لاشۇۇۇنا  يەنە ۇېيەۇۇۇۇرنى ئۇۇۇوياليۇەن

-كاۇلىكۇۇۇۇۇۇىوا سۇۇۇۇۇۇانەىلىتبوانلىنىتبن ئىبۇۇۇۇۇۇار م چۇۇۇۇۇۇار مىى يالتۇربۇۇۇۇۇۇتبوان   

ئۇۇۇ اېەنۇۇانەە اەيۇۇىان لۇۇاۇرۇىب   .يالتۇرمايتبوانلىوىۇۇۇتبن ئىبۇۇار م خە  رسۇۇى مەن 
لىۇىاق  سۇەن  لوۇۇمىىۇڭ    . ئۇنەىلىك ئىشىى اەمۇۇە ئۇا    لىالۇيۇتۇ   . ئىد ئەمەسنۇ

لانۇتاق؟ لۇنىكۇۇى  -امكۇۇەنما ۇا كەۇتۇۈربەن ئۇۇا اربەىلىنى لىۇلەن ئوخشۇاش   پ لار    

. مېىىۇۇڭ تۇۇاكىىىم ئەى ۇۇۇتبن كېششۇۇكەۇلىككە ئۇۇۇچىاپ لۇۇالنىىى يۇۇوق    . ما ۇۇا نۇۇامەۇۇ  
راسى،  لىى لېتىم سۇ ئۈىئ ىتىۋ لىى لېلىنىىڭ ئۈسۇتىگە   سكۇەپ سېلىشۇىم لىۇلەن     



 www.kitaphumar.com  كىتاپخۇمار بىلوگى                                                            

70 

 

تاكىىىۇىى تىتىۋ تكەنلىكتىن  سېىىم چىننۇ  ب ئا ىبۋ كەتكەن ئىتى  چۇۈنكى  ئۇۇ   

اەي   كز ۈۇلۇۈب ئىشۇالرنى خىيۇال لىلوىۇن     ...تىشىۋ لاكتىكەنچا تا كالاۇەىنىم تار
 .لېىى

لۇۇو اي لار انكۇۇېىى ئۇۇزيىگە يېنىىلكشۇۇۇالتا   .  الىۇۇ، لىۇۇى لىۇۇىۇەپ ئۇۇزتۇەكتە          

لۇۇ لېيىۇب تېخىۇۇۇ ۇەرىان ااۇۇتا       لا اق لېلىب بزشىتبن ئايىبلىۋ لاۇوان 81. ئىتى
 .ئاۇوا لاراپ يۈر تتى

ۇربوۇۇا لار انۇۇتا لانۇۇتاق ئويۇۇۇن چىنىۇۇتبوانلىنى لو ايوۇۇا  لېيىۇب  ىزى نىۇۇڭ ئوتت         

لەش لوۇت ب ئايان ئىتى  ئەمۇا شۇ تاكتا ئۇنىزوا اېەنانتاق چۇار  لىلىۇد مۇۇمكىن    
 .ئەمە  ئىتى

كىەىنىۇىۇى لىۇى تۇال كاۇلىىۇڭ     - ىتى ئۇ يۇلىىى ئۇا اى ا   -اە  چار  تاكتىم "           

 ."ئۇچىوا لا لىۋاۇكا  لوۇىتبوۇ
مېىىۇۇڭ لۇۇۇ لېۇۇىى سېۇۇىىم ئۇۇزىبەرمىگەن   - ىۇۇتى ئۇۇۇ  -ئەمۇۇتى ئەكلەشۇۇتى -        

 .لوۇكىۇۇ  لىىاق ئەمتى لۇرۇق لول ئەمەسۇەن

لۇ چا تا  شامال لىى ئاى كۈچىيىۋ لاۇوان لوۇۇپ  لېيىۇب شۇاماۇتا  خېلۇى تېۇ                 
ئۇ  لېلىنىىڭ لاش تەربېىگە لاراپ چىنىۋ  خېلۇى ئۈمىتۇەنگەنۇت ب   . كېتىۋ لاراتتى

 .وۇتىل

ئەمۇۇا اۇاىبىلى ئىشۇلىىبۇىى لىۇى خىۇا      . ئۈمىتسى ۇىىىد  ئەخۇەلىىۇڭ ئىشۇى           
سىىايەم اېد لىلۋاتىۇەن  سىىايەم  ىگەن بەكىۇى لويۇۇپ تۇۇراي  سىىۇايەم   پ     

سىىۇايەم  ىۇگەن لىۇلەن    . كەيىىتبن كېتىۋاتامتۇ-ئوۇتۇر ىىىم لىلەن  ئىشالر كەيىى

ىڭ سىىۇۇايەم اېكۇاللىىىتبوانلىنىوا لەكۇۇۇۇ  لۇنۇۇتاق ئىشۇالرن . مېىىۇڭ نۇۇېۇە چۇاتىوىم  
ئەمۇۇا لىۇى  انە لېلىنىۇى ئزۇتۈرئشۇىىڭ ئۇزىى سىىۇايەم لوۇكۇا        . ئىشىىۋ كەتۇەيۇەن

بەرچە مېىىۇۇڭ لېلىنىۇۇى ئزۇتۈرئشۇۇۈ  ئۇۇزىئمىى    لىۇۇى مۇۇۇنەە كىشۇۇلەرنى     . كېۇۇى ب

. لېنىد ئۈچۈن لوۇكىۇۇ  ۇېكىن ئويالپ لالكۇا   چولۇۇ  سىىۇايەم اېكۇاللىىىتبكەن    
لاربلىتبوان لوۇكۇا  لىلوۇانال ئىشۇىىڭ اەمۇىكۇى سىىۇايەم اېكۇالالنوۇ  ب         لۇنتاق

ئەمۇۇتى ئويلىكۇۇا  ئۇمۇۇۇ لەب  . لوۇۇۇتبال  سىىۇۇايەم  ىۇۇگەن خىيۇۇال لىلۇۇۇايال لويۇۇاي   

. لەىى كىشۇۇلەر ۇ كەچكىۇۇەە سىىايەتەىلەرنىۇۇڭ ئىشۇۇىىال ئوياليۇۇتۇ . لوشۇۇلۇق لىېتۇۇۇ
لىۇب تۇ ۇۇىشۇىتبىال لېلىۇب    لۇنتاق ئىشالرنى شۇنتاق ئا  ملەر ئويلىكۇن  خۇ  ى لې

لوۇوىىىت ب  مەنۇۇ ئەى ۇتبن لېلىنەى تۇرسۇا   سۇاب  كىتىومۇۇ ماسئونىۇڭ  ا بكۇىوا      

 .ئوخشاش لېلىنەىوۇ
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ئۇ اەمىشە ئزىى لىلەن ئاۇلىۇتار لوۇوۇان اەمۇۇە ئىشۇالرنى ئويالشۇىى ياخشۇى               

ىواچنۇا   نۇرنۇاۇى  را بيوسۇى لوۇۇ  -چۈنكى ئۇنىڭ ياكى كزربۇتبوان بې بۇ،  . كزر تتى
 .لوۇۇكۇۇ سىىايەم ئىشىى لەكى ب ئوياليتتى. نااايىتى كزپ ئىشالرنى ئوياليتتى

سۇۇېىىڭ لېلىنىۇۇى ئزۇتۈرئشۇۇتىن مەلكۇۇىتبڭ ئۇۇزىئ ىى لاشنۇرۇشۇۇتىن لاشۇۇنا              

لېلىنەۇى لوۇوىىىۇڭ ئۈچۇۇۈن    . ئۇنىۇڭ بزشۇىىى سۇېتىۋ لاشۇنا نەرسۇىلەرنى ئۇېلىد      
ئۇۇ تىىبۇك   . ن شۇەر پ اۇېد لىلىكۇەن   ئۇنىڭ سېىىوا ىامىن لوۇۇشۇىى ئۇزىئى ئۈچۇۈ   

ئزۇگەنتبن كېيىىۇۇۇ ئۇۇنى ياخشۇى كزربكۇەن      .  التىتا سەن ئۇنى ياخشى كزربكەن

ياخشى كزرئپ تۇرۇپ يەنە ئۇنىڭ سېىىوا ىامىۇن لوۇۇشۇىىى ئۇزىئى ئۈچۇۈن شۇەر پ      
يەنە ئۇنىۇۇڭ سېىىوۇۇا ىامىۇۇن لوۇوۇۇانلىب  " ياخشۇۇى كۇۇزرئپ تۇۇۇرۇپ . اۇۇېد لىلىكۇۇەن

ئۇنىزۇۇۇتبن لاشۇۇۇنا يەنە لانۇۇۇتاق ئىۇۇۇد سىىۇۇۇايەم  . بكەنسىىۇۇۇايەم اېكۇۇۇاكالنۇامت

 «.اېكاللىىاتتى
 . ىتى ئۇ يۇلىىى ئا اى ا -«نېۇانەە كزپ ئىشالر ا لاش لاتۇربكەن  لېىى»         

سۇۇەن ئۇۇۇ ۇەاە ىۇۇى نااۇۇايىتى راىبۇەنلىۇۇك لىۇۇلەن ئزۇتۇۇۈر ئى  ئۇمۇۇۇ سۇۇا ا               

بۇۇۋ لاۇوۇۇان نەرسۇۇىلەرنى  ئۇۇۇ چىى. ئوخشاشۇۇال تىىبۇۇك لېلىنالرنۇۇى يەپ سۇۇان لېنىۇۇتۇ 
لەىى ۇەاە لەربىۇۇۇۇ ئوخشۇۇىۇايتۇ  ئۇنىۇۇڭ نەكىكۇۇى    . يەيۇۇتبوان اۇۇايۋان ئەمە  

 .ئۇ بۈى ل  ئاۇىيجاناب اېەىەرسىتبن لورلۇايتۇ. ئاشۇنتاق تىىبككە ئامىاق

 - ىۇتى ئۇۇ خۇشۇال لوۇوۇان ااۇۇتا       -مېىىڭ ئۇنى ئزۇتۈرئشۈ  ئزىئ  ئۈچۇۈن  »        
 «.مئۇنى لەكۇۇ ئەكەىا سايلىتب

لېلىۇب  . تەكتىتبن ئاۇوانتا  سەن ئۇنى يولاتۇىكاى  ئۇۇ سۇېىى يولتىۇتۇ   -تېگى         

مەن ئۇزىئمىى  . لىى تەر كتىن  مېىۇى لالكۇا  يەنە لىۇى تەر كۇتىن مېىۇى اۇاۇب لىلىۇتۇ       
 .اە  بن ئارتۇق ئاۇتبۇاسلىنىم كېى ب

تبكى ۇەاەى ئۇ لېيىنىىڭ بىى بكىگە يزۇىىىۋ تۇرۇپ  ئزۇۇۈب لېلىنىىۇڭ تېىىۇ            

لاسۇۇاپ كەتۇۇكەن سايۇۇتبن  لىۇۇى كۇۇارچە بۇۇزش ئۇنىزوۇۇا خۇۇۇ  ى اايۋاناتالرنىۇۇڭ       
بزش چىڭ اە  سۇۇۇق لوۇۇۇپ  ئۇانەە لى بۇا ئەمە     . بزشىت ب تەملىك تۇيۇۇتى

بزشۇتە سۇىزىىۇر ئۇانەە كۇزپ لوۇۇىواچنۇا  لو ايىىۇڭ ئۇۇنى يۇۇلىىى لااۇا ا          . ئىتى

 .ساتاۇيتبوانلىنىوا كزىى يەتتى
كەل لۇرۇۇوۇان  -تىۇاي چىنىۋاتنان شامال  شۇەرلى  شۇىىۇال تەر كۇكە سۇەل    توخ         

شۇۇ تاكتۇا ئۇۇ     . ئۇ شاماۇىى توسىوىلى لوۇۇايتبوانلىنىىى ئولۇتان چۈشۇىىەتتى  . ئىتى

ئاۇتى تەر ككە نەى ر ساۇوان ئىتى  ئاۇتى تەر كتىن يا لىى ر يەۇكەن  يۇا لىۇى لېيىۇب     
كەلەم ئۇچۇۇار لۇۇېلىنالر لىۇۇى  . رئنۇىۇۇتىاەتتۇۇا لېيىنۇۇتىن چىنىۋاتنۇۇان تۈتۈنلەرمۇۇۇ كز 
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نەرسۇۇىتبن ئەنتبشۇۇە لىلوانۇۇت ب  ئىككۇۇى تەر كۇۇكە سەككۇۇېلىۋ ئۇچۇۇۇپ كېتىۇۇۋ      

شۇۇۇ تاكتۇۇا لىۇۇى ر يېۇۇىبم  . سۇۇار ۇ   لىلكۇۇىۇان يۇسۇۇۇنالر يەۇېۈنۇۇۈپ تۇۇۇراتتى . لۇۇاراتتى
 .لۇشۇۇ كزرئنۇەيتتى

ئولۇتانىاق   لۇو اي . ئۇنىڭ لايتىۋ كېلىۋاتنىىىوا ئىككى سائەم لوۇوۇان ئىۇتى           

ئارا  ئېلىۋ ئزىبگە كۈ  توكالش ئۈچۈن  لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇق تەربېىۇت  ئۇارا  ئاۇوۇا       
سالا نۇر لېلىنىىڭ بزشىتبن ئاىراق يۇۇۇ ىلىۇۋ چايىۇاپ ئوۇتۇر ىىىۇتا  ئىككۇى  انە     

 :  -ۇەاە ىىڭ لىىبىى كزر ى

ئۇا اىبىى  ئۇۇ شۇۇنتاق لۇاتتىب تو ۇىۇتبكى  ئۇنىۇڭ      .   پ تو ۇىۋ تتى-« !ئاكال»         
مۇنۇتالەە ئېيتنانۇتا  لۇۇ ئۇا اى لىىا نىۇڭ      . ئىېا بلەپ لېىبد مۇمكىن ئەمە  ئىۇتى 

لۇوۇىىى يا اچتۇۇا مىخلىوۇۇان چا ۇۇتا ئىختىيارسۇى   ايكۇۇاپ چىنىۇۇتبوان ئا اى ۇۇا لەكۇۇۇۇ    

 .ئوخشايتتى
ئۇۇ   سۇلەپ   .  ىۇتى ئۇۇ لۇاتتىب ئۇا اى ا    -﹝ۇەاە لەرنىڭ لىى تۈرى﹞!ماناىو»        

  لانىتىىى كزر ى    ئۇۇرنىڭ ئۇۈ  لۇۇۇۇى شۇەكىللىك لو ۇۇر     ۇەاە لەرنىڭ ئۈىبۈ

ر ى ئۈىبۇۇۈ  لۇۇۇانىتى لىۇۇۇلەن كۇۇۇۇ الپ تۇر ۇۇۇان لۇيىۇلىوۇۇۇا لۇۇاراپ  لۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى     
ئەسۇلىت  لىۇى ئىككۇى    . ۇەاە ىىڭ ساكان لاش ۇەاە لەر بن ئىكەنلىكىىۇى لاينىۇتى  

ا لىىىوۇۇ-ۇەاەى ئۇۇاچلىنتىن اا ۋىنىۇۇۋ يۈربىىىۇۇت   لېلىۇۇب كۇۇۇربنىىى سۇۇې بۋ لىۇۇن   

كاتۇاي كەتكەن  ئاربۇتا يزۇۈنۈشۇتىن سۇەل ئا بشۇىۋ لېلىۇۋ  كېۇيىن يەنە نىشۇانىى        
 .لاينىوان  مانا ئەمتى لېيىب تەر ككە لاراپ اە  پ ئېتىلىۋ كېلىۋاتاتتى

لۇۇو اي  يەۇكەنىىۇۇڭ ئاسۇۇتە تەربېىۇۇتبكى تۇۇانىىى چىگىۇۇۋ لويۇۇۇپ لېيىنىىۇۇڭ             

كىەۇۇاق لا النوۇۇان كۇۇاۇلىى  تۇتنۇۇۇچىىى مەاۇۇكە  چىزتىۋ تكەنۇۇتبن كېۇۇيىن  ئۇچىوۇۇا 
ئېلىۇۋ ئاسۇتا ئېگىۇ  كۇزتەر ى  چۇۇۈنكى ئۇنىۇڭ لۇوۇى لەب ئا ىبۋاتناچنۇا تۇاىا كار ۇۇا         

شۇۇنتاق لوۇكۇىۇۇ  ئۇۇ لوۇىىىۇڭ لۇاتتىب ئا ىبۋاتنانلىنىىىوۇا چىۇتاپ         . كەۇۇەيۋاتاتتى

كاۇلىى مەاۇكە  سۇىنىۋ تۇۇتنىىىەە ۇەاە ىىۇڭ كېلىشۇىىى  بنۇنەم لىۇلەن كۈتۇۈپ         
ە لەرنىۇڭ كەككۇۈربە ئوخشۇاش يو ۇان    يۇاكىالق لېشۇىىى اەمۇت         ئۇ  ۇەا. تۇر ى

ئۇۇا  مىى سەسۇۇكەنتئربتبوان  . ئۇۇاق ر  لىۇۇك ئۇچلۇۇۇق ئۈىبۇۇۈ  لۇۇانىتىىى كۇۇزر ى   

سېكۇۇىب كۇراللىۇۇب لۇۇۇ ۇەاە ۇۇلەر  يۇۇا ايى    لۇۇانخور لوۇۇۇۇپ ئېەىىلۇۇاپ كەتۇۇكەن       
ى  ىزىۇ    ىزىۇ  تاشۇېالىلىى  . چا لىىبتا كاۇلىى  اەتتا لېيىنىىۇڭ روۇىىىۇۇۇ  اسۇايتتى   

ئا  مىىۇڭ لە بىىۇت    . ئۈستىت  ئۇۇخالپ لاۇوانۇتا ئۇۇرنىۇڭ كۇۇتلىىبىى يەپ لاچۇاتتى     

لېلىب كۇربنى    شىلىۇشىب سۇيۇللۇلالر لوۇكۇىۇۇ  ۇۇېكىن ئۇۇ كېېۇى كەۇگەنۇت  سۇۇ       
 .ئۈىئپ يۈربەن ئا  ملەرنىۇۇ چىشلەيتتى
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 «ماناىو  كېلە  ماناىو - ىتى لو اي ۇېۋبىى يىۇىىبۋ -! ...اىم»       

ئۇۇرنىۇڭ لىىسۇى لېيىنىىۇڭ ئاسۇتىتبكە كۇزربىلى      . ۇەاە لەر يېتىۋ كەۇۇتى          
لۇو اي ئەاۇۋاۇىى   . لوۇۇايتبوان سايوا كىى ىلىۋ  ئزۇۇۈب لېلىنىۇى لاساشۇنا لاشۇلىتى    

ئۇلۇاي  لېيىب  ا اۇوۇ اتكا كېۇى ب    پ كەر ى لىلۇتى  يەنە لىىسۇى لوۇكۇا  سۇېىبب      

-پ  لېيىنىىڭ يېىوۇا ئۇچنانۇت ب ئېتىلىۇۋ لۇار ى    كزىۇىىى لىلەن لو ايوا لاراپ لويۇ
    يېىبم چەمبىى ب شەكىللىك يو ان ئېوى بىى ئېەىۋ  ئزۇۇۈب لېلىنىىۇڭ ئاۇۇتبىنى    

شۇ تاكتا  ئۇنىۇڭ لو ۇۇر ر ى لېشۇى     . ۇەاەى يەپ كەتكەن يېىبىى  اساشنا لاشلىتى

نەىالر كاتىزى    مېزىكى لىلەن يۇۇۇۇنى تۇتاشۇنان سۇايالر ا نااۇايىتى روشۇەن سۇى ب      
لۇۇو اي  كىەۇاق لا النوۇان كۇۇاۇلىى   سۇلەپ ئۇنىۇڭ مېزىكۇۇى     . كەيۇتا لوۇوۇان ئىۇتى   

لىلەن يۇۇۇنى تۇتاشۇنان سايوۇا  كېۇيىن مۈشۇۈكىىزكىگە ئوخشۇاش سۇېىبب كۇزىبگە        

 .سانجىتى
ۇەاەى  لېلىنىى  اساشتىن توختاپ  ئۇنىۇڭ ئۈسۇتىتبن سۇېىبلىۋ چۈشۇتى                 

 .نان لېلىب بزشىىى يۇتۇ  تتىسان ئۈىئش ئاربلىوىتا چايىا ات

يەنە لىى ۇەاەى تېخخەە ئزۇۈب لېلىب اەكىلىشىۋاتنانلىنىتبن  لېيىۇب اەۇۇ ە            
 ا اۇوۇمالتۇۇۇا ئىۇۇۇتى  شۇۇۇۇ ا لۇۇۇو اي  يەۇكەنىىۇۇۇڭ تۇۇۇز  ن تەر كتىكۇۇۇى تانىكۇۇۇىىى    

لوشۇۇتىۋىتىۋ  ۇەاە ىۇۇى لېيىنىىۇۇڭ ئاسۇۇتىتبن چىنىۇۇىبد مەلكۇۇىتىت  لېيىنىۇۇى لىۇۇى  

ۇەاەى كزرئنگەنۇۇتبن كېۇيىن  لۇۇو اي لېيىنىىۇڭ بىى بكىۇۇتبن   . تەر كۇكە لىيكۇاتتى  
ۇەاە ىىۇڭ تېىبكۇى   . ئېگىلىۋ تۇرۇپ  كىەاق لا النوان كاۇلىى ۇەاە گە سۇانەىتى 

شۇۇ ا  لو ايىىۇڭ لۇۇوۇىال   . يىىبۇك لوۇواچنۇا  كىەۇاق نااۇايىتى تەسۇۇلىكتە سۇانەىلتى     

ى شۇۇاكېىت  ئارلىۇۇتبن ۇەاەى لېشۇۇىى. ئەمە   لەۇكۇى بە  بكۇۇىۇۇ لۇۇاتتىب ئا ىبۇۇتى 
يېنىىلىشۇۋاتنان چا ۇتا  لۇو اي  كىەۇالىى ئۇنىۇڭ يۇاكىالق         كزتۈرئپ  ئزۇۈب لېلىننۇا 

ئارلىۇۇتبن ئىككۇۇى لېۇۇتىم اانەىۇۇتى    -لېشۇۇىىىڭ لۇۇاپ ئوتتۇربكۇۇىوا كۇۇزىۇەپ ئارلۇۇا  

ۇېكىن ۇەاەى اامان لېشىىى كزتەرمەستىن لېلىنىى لاسۇۇالتا ئىۇتى  لۇو اي ئۇنىۇڭ     
 .  ۇەاەى ئزۇۈب لېلىنىى يەنىال لويۇ  تۇىتىسول كزىبگە يەنە ساىچىوان لوۇكىۇۇ

 ىتى لو اي    كىەۇالىى ۇەاە ىىۇڭ ئۇمۇرتنىكۇى لىۇلەن     -« نېۇە لوۇۇ اتىتۇ»        

: لۇۇۇ نۇۇز  م كىەۇۇاق ئو ۇۇايال كىۇۇى ى . لېشۇۇىىىڭ ئوتتۇربكۇۇىوا  ەى پ لىۇۇلەن ئۇۇۇر ى
ۇەاە ىىۇۇڭ كزمۇۇۈرچىگى ئۈىئۇۇۇۇتى لوۇوۇۇاي    پ ئويلىۇۇۇتى لۇۇو اي    كىەۇۇۇالىى     

ىۇۇۇۇڭ ئىككۇۇۇۇى تا لىيىىىۇۇۇۇڭ ئوتتۇربكۇۇۇۇىوا تە ۇۇۇۇلەپ ئۇۇۇۇۇرۇپ ئۇۇۇۇا  بىى     ۇەاە ى

 .يىىتىۋ تۇەكەى لوۇۇ ىتى  ۇېكىن ۇەاەى لىى شۇ وۇكال سۇ ا كىىبۋ كەتتى
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لېىبۇۋ  . لىۇى ئېىگىلىۇ  مىلۇى چو نۇرۇۇلنۇا كىىبۇۋ كەم     . كېتە  كېتە  مانۇاىو »          

 .شاتلىىىۋ ىتى لو اي -«ئۇ  وستۇى ئانا تۇ لەۇكىم .  وستۇى لىلەن كزرئش
ئۇۇۇ كىەىوىىۇۇى سۇۇۇ ۇر ىتىۋ كۇۇاۇلىى لويۇۇۇپ لويۇۇتى    ئاسۇۇتى تەر كتىكۇۇى              

تانىىى چىگىۇۋ   يەۇكەنىۇى تارتىۇۋ  لېيىنىۇى لۇۇرۇننى يزۇۈنۇۈش لۇويىەە اەيۇت پ         

 .ما تى
لۇ ۇەاە لەر لېلىنۇىىڭ تزتتىن لىىبىى يەپ كەتتى  يەنە كېلىۇۋ تۇاىا ياخشۇى             

مەن لۇنىۇڭ لىۇى شۇېىبن چۇۈش      - ىۇتى ئۇۇ ئۈنلۇۈب ئۇا اى ا      -يەرۇىىبىۇى يە اۇۇتى   

اەي لېلىۇۇب  . لوۇۇشۇىىى ئۈمىۇۇت لىلىۇۇۇەن  مەن ئۇۇۇنى لېيىننۇا ئېلۋاۇكۇۇا  لۇۇوكتىكەن   
 .  -مەن لۇنتاق ئىشنا تالەم لىلىۋ تۇراۇۇايۇەن  لاشتىال خاتا لىلوانۇەن

لېلىنىىۇڭ  . يۇ  ۇېكىن لېلىننۇا لاراشۇىى خاۇىۇىۇتى   -لو اي  سزىبىى توختاتتى-        

لۇو اي  لېلىنىىۇڭ ئەيىەكۇتەب كارلىىا اتنۇان     . تېىىتبكى لانالر ئېنىۋ لوۇوۇان ئىۇتى  
ئۇنىڭ تېىىۇتبكى سۇى بنەىالر لۇرۇننىۇت كال ئېىىۇب     . كۈمۈش ر  گىگە لاراپ لويتى

 .كزرئنۈپ تۇراتتى

 -اە لېلىىۇب  لېيىنىۇى  ئۇۇۇنەە ئۇۇىۇن يەربە اەيۇۇت پ لارمىكۇا  لۇۇوكتىكەن     -         
شۇۇۇۇۇنەە يىىالنۇۇۇۇا لېىبشۇۇۇۇىم سۇۇۇۇېىى   -ۇ يەنە مۇۇۇۇۇراسىئەم لىلىۇۇۇۇۋ    ىۇۇۇۇتى ئۇۇۇۇ 

كزىۇىگەنلىگىۇۇۇتبىۇۇ يۇۇاكى ئۇۇزىئمىى كزىۇىگەنلىگىۇىۇۇتبىۇۇ ئەمە   مانۇۇا ئەمۇۇتى   

لۇو اي كىەۇالىى تا وۇان تانكۇىوا      -اەي  لۇوكتىال  !   -لايتۇاق تۇاىا اۇار كېلىۋاتىۇتۇ   
تېخىۇۇۇ لۇاش    ئەمۇتى لوۇۇۇمىى ئولۇتانىاق ئاسۇىاي      -سالۇىكىن   پ لاراپ لويتى 

كىەۇۇالىى تاشۇۇنا لىلۋاۇىوۇۇان لوۇكۇۇا    . ئا ىبتىۇۇتبوان ئىشۇۇالر يەنە چىنىشۇۇى مۇۇۇمكىن  

ئېلىۇۇۋ  . لىۇۇى ر كۇۇارچە تۇۇاش ئېلىۋاۇكۇۇا  لۇۇوكتىكەن    ! اە-ئەسەپ ياخشۇۇى لۇۇوۇتتى 
اۇۇاىبى يۇۇوق . كېلىشۇۇكە تېگىشۇۇلىك لىۇۇى مۇۇۇنەە نەرسۇۇىلەرنى ئېېكەۇۇەيكۇۇەن لېۇۇىى 

يېىىزۇتا لۇار نەرسۇىلەر لىۇلەن لىلوىلۇى      . نەرسىلەرنى خىيال لىلىتبوان چا  ئەمە 

لوۇىۇۇۇتبوان ئىشۇۇۇالرنى خىيۇۇۇال لىۇۇۇا    پ ئويلىۇۇۇتى    لېيىنىىۇۇۇڭ تۇتنۇۇۇۇچىىى     
سەيىىگىىىڭ ئاربكىوا لىكۇۋىلىۋ ئىككۇى لۇوۇىىى سۇۇ ا چىلىوۇان كېتۇى كېتىۋاتنۇان        

 .لېيىننا لىى كە  لاراپ تۇر ى

كەتكەنلىگىىۇۇى  كېيىىكۇۇى ۇەاە ىىۇۇڭ لېلىنىۇىىۇۇڭ لانەىلىۇۇك يېىبىۇۇى يەپ   -        
لۇو اي  كەمتۇۈب    -خۇ ا لىلىتۇ  ئىشنىلىۋ   لېيىب ااىبى خېلى يە گىللەپ لاۇۇتى  

لوۇۇۇۇپ لاۇوۇۇان لېلىنۇۇى ئۈسۇۇتىت  ئويلىىىشۇۇىى خاۇىۇۇۇايتتى    ۇەاە ۇۇلەر اەر لېۇۇتىم    

ئېتىلىۋ كەۇگەنت  لېلىنتىن لىۇى مۇۇنەە يۇنۇۇپ لاچىۇتبوانلىوىىى  شۇۇ تاكتۇا ئزۇۇۈب        
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 ا ۇتا  يوۇوۇا ئوخشۇاش  لۇارۇىب ۇەاە ۇلەر لو اليۇتبوان        لېلىنىىڭ  ىزى  يۈىبتبكى

 .لىى يوۇوا ئايلىىىۋ لاۇوانلىنىىى ئولتان لىلەتتى
لۇو اي يەنە خىيۇال    -لۇۇ لېلىۇب لىۇى ئا  مىىۇڭ لىۇى لىۇد يېيىشۇىگە كېتىۇتۇ         -         

ئۇاراق ئۇارا    . اەي  ئەخۇەق خا  خىيۇال لىلۇۇا  ئۇنۇتبن كۇزر      -سۈرئشكە لاشلىتى 

سۇۇ بكى شۇۇنەە   ... ىى ئو شاپ ئاشنان لېلىب بزشۇىىى ئولۇتان سۇالال   ئېلىۋ لوۇۇ 
كزپ كۇراق ئاۇتبتا مېىىڭ لوۇۇمۇتبن چىننۇان لانىىۇڭ كۇۇربننى اۇېچ بەپ ئەمە        

مۇۇۇنەە -لوۇۇمىىۇڭ ئۇانەە  . ئۇنىۇڭ ئۈسۇتىگە لوۇۇمۇتبن ئۇۇنەە كۇزپ لۇان ئالۇىۇتى       

ىۇڭ كېيۇى   لوۇۇمۇتبن لۇان چىنكۇا سۇول لوۇۇمى    . تىتىلىۋ كېتىشىىىڭ كۇارى چۇا لىب  
ئەمتى مەن نۇېۇە ئىشۇالرنى ئويلىشۇىم كېۇى ب؟ ئوياليۇتبوان اۇېچ ئىۇد        . تارتۇايتۇ

مەن راسۇتىىال  . ئزۇۈب لېلىنىى ئويلىۇاي  ۇەاە ىىڭ كېلىشۇىىى كۈتۇۈپ تۇۇراي   . يوق

كىۇم لىلىۇتۇ  نەتىۇجە تېخۇى       .لۇنىڭ لىى چۈش لوۇۇۇپ چىنىشۇىىى ئۈمىۇت لىلىۇۇەن    
 .نااايىتى ياخشى لوۇۇپ چىنامتۇ

لۇۇۇ ۇەاەى . ئۇنىزۇتبن كېۇۇيىن يەنە لىۇۇى  انە سۇاكان لاشۇۇلىب ۇەاەى كەۇۇۇتى   -       

ئەبەر چوشۇنىىىڭ ئۇا  ى   . ئەيىى ئولۇر ا يۈبۈربەن چوشنىت كال ئېتىلىۇۋ كەۇۇتى  
ئەبەر لۇ ۇەاە ىىزكىت ب چوى لوۇىتبوان لوۇكا ئۇنىۇڭ ئا  بوۇا ئا  مىىۇڭ لېشۇىۇۇ     

ۇەاە ىىۇڭ لېلىنىۇى يېيىشۇىگە    لۇو اي   سۇلەكتە   . لىۇاۇل كىىبۋ كەتۇكەن لۇوۇتتى  

.     ئانتبن كىەاق لا النوان كاۇلىى ئۇنىڭ كاۇلىكۇىوا سۇانەىتى  -سەل يول لويتى
ئەككۇسۇكى  ۇەاە ىىۇڭ لىۇۇىۇ توۇوىىىۇۋ ئۇزىبىى ئارلىكۇۇىوا ئېتىشۇى لىۇلەن لۇۇو اي       

 .لىلىۋ سۇنۇپ كەتتى" لار " كىەاق 

يو ۇۇان ۇەاە ۇۇگە لۇۇاراكۇۇ  لۇۇو اي ئىالسنىكۇۇى ۇىنتىن رول لىلەنۇۇال لوۇۇۇۇپ  لۇۇۇ -        
 .ئاستا سۇ ا چزكۈپ كەتتى-ۇەاەى لوۇكا ئاستا. لويۇىتى

لىۇىاق ئەمۇۇتى ئۇۇ ئەسۇۇناتۇايتۇ     - ىۇتى ئۇۇۇ   -مېىىۇڭ يەنە لۇارمىنىم لۇۇار   »-          

ئۇنىزتبن لاشۇنا يەنە لىۇى سۇۈپ كۇاۇىنىم  لىۇى  انە رول تۇتنۇچۇۇ     لىۇى تۇال لىكۇنا          
 «.كاۇتىگىم لار

مەن ياشۇىىىۋ لاۇوۇان ئۇا     ۇەاە ىۇى     . ۇ لېتىم مەنتبن  اۇىۋ كەۇۇتى ئۇۇر ل        

ۇۇۇېكىن شۇۇۇنتالتىۇۇ كۇۇاۇىنىم  . كۇۇاۇتەب لىۇۇلەن ئۇۇۇرۇپ ئزۇتۈربۇۇۈ  ب ئەاۇۇۋاۇىم يۇۇوق 
كۇۇاۇتىگىم    رول تۇتنۇچۇۇۇمال لوۇىۇۇتبكەن  ئامۇۇال لىلىۇۇۋ سەىمەن ئۇنىۇۇڭ سېىىىۇۇى    

 !ئاۇىۇەن

ئاسۇتا بۇبۇۇ  چۈشۈشۇكە     -ىتى  ئاستالو اي ئوۇتۇرۇپ لوۇىىى يەنە سۇ ا چىل         
ئەمۇۇۇتى  ىزىۇۇۇ  لىۇۇۇلەن ئاسۇۇۇۇانتبن لاشۇۇۇنا اېەىەرسۇۇۇىىى كۇۇۇزربىلى  . لاشۇۇۇلىتى
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لۇو اي لۇرۇللۇۇلىى تېۇ ر ب    . شامال ئا  اۇنىتبن كۈچىيىۋ لاۇوۇان ئىۇتى  . لوۇۇايتتى

 .كزرئشىى ئارىۇ لىالتتى
ىىۇڭ  كۈتۇۈن لە ب  -ئۇزىبگە  - ىۇتى ئۇۇ ئۇزى   -سەن اېىبۇۋ كەتتىۇڭ  لېۇىى    »         

 «.چارچىتى

لىۇۇىبگە -ئۇۇۇۇر لىۇى . لىى  مۇتبن كۇىيىن يەنە ئىككۇۇى ۇەاەى ئېتىلىۇۋ كەۇۇتى            
 .يانتاش ااۇتا لېيىننا لاراپ ئۈىئپ كېلىۋاتاتتى

لو اي روۇىۇى لۇۇراپ چىگىۋىتىۇۋ  لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇق تەربېىۇتبكى كۇاۇتەكىى                

سۇېېى لوۇۇۇپ  تەخۇىۇىەن    لۇ كاۇتەب سۇنۇپ كەتۇكەن كاۇلىىۇڭ   . ئوى لوۇىوا ئاۇتى
ۇەاە ىىۇڭ اەر  . سۇېېىتا تۇتنۇۇچى لۇار ئىۇتى    . ئىككى يېىبم كۇم ئۇىۇنلۇلتا ئىۇتى 

 .ئىكككى ماناىو ئىتى

ئا  ال لىىبىەى ۇەاەى  ئزۇۈب لېلىننۇا چاكالشۇنانتبن كېۇيىن  ئۇنىۇڭ لۇرنىوۇا              
 .ياكى كاۇلىكىوا كېلىشتۈرئپ ساۇي    پ ئويلىتى لو اي

ەر تە ۇال كېلىۇۋ  لىىسۇى ئاۇۇتى لىۇلەن ئزۇۇۈب لېلىنىىۇڭ كۈمۈشۇتەب         ۇەاە ل        

لۇو اي كۇاۇتەكىى لوۇۇشۇىوا ئېگىۇ  كزتۇۈرئپ       . كارلىىاپ تۇر ان لورسىنىوا ئېتىلۇتى 
ۇەاە ىىڭ يو ان لېشىوا سېىىىىڭ لېۇىبەە يۇاكى تزمۇۈر  ب ئۇسۇتىخانوا ئۇر انۇت ب      

انتا  لۇو اي يەنە  ۇەاەى  لېلىنىىۇڭ ئۈسۇتىتبن سۇېىبلىۋ چۈشۇۈ اتن    . اېد لىلۇتى 

 .ئۇنىڭ لۇرنىوا لار كۈچى لىلەن لىىنى ساۇتى
لىى كزرئنۈپ  لىى  ايىۋ لوۇۇپ تۇر ۇان ئىككىىەۇى ۇەاەى شۇۇ ئەسۇىا ا كەيۇتا              

لوۇۇپ  ئا  بىى يو ۇان ئۇاچنىىىەە ئېتىلىۇۋ كەۇۇتى  ئۇۇ  ئزۇۇۈب لېلىنىۇى چىشۇلەپ         

لۇرسىكىۇۇتبن چىنىۇۇۋ كۇۇۈچەپ تارتىۋاتنانۇۇتا  لو ايىىۇۇڭ كۇۇزىى ئۇنىۇۇڭ ئا  بىىۇۇڭ   
لۇو اي كۇزىۇەپ تۇۇرۇپ ۇەاە ىىۇڭ لېشۇىوا      . تۇر ان ئاكېاق لېلىب بزشۇىگە چۈشۇتى  

ۇەاەى لو ايوۇا لىۇى لۇاراپ لويۇۇپ ئا  بوۇا لاكلىۋاۇوۇان       . كاۇتەب لىلەن لىىنى سۇاۇتى 

لېلىب بزشىىى يۇۇۇپ چىنتۇى    بزشۇىىى چىشۇلىگەن كېتۇى لاچۇاي   پ تۇرۇشۇىوا       
لىۇۇىاق لۇۇۇ لېۇۇتىم كۇۇاۇتەب  ۇەاە ىىۇۇڭ  . ىىنۇۇى سۇۇاۇتىلۇۇو اي  كۇۇاۇتەب لىۇۇلەن يەنە ل

 .رى بىكىگە ئوخشاش سېۇى     چىڭ يېىبگە تەبتى

 «.يەنە كېلە - ىتى لو اي  -كېلە ماناىو »        
لۇۇۇ . ۇەاەى يەنە يېىىۇۋ كېلىۇۋ ئۇا  بىى ئېەىشۇۇىوا لو ايۇتبن كۇاۇتەب يېۇتى               

رۇپ  ۇەاە ىىۇۇڭ كاۇلىكۇۇىوا لېۇۇتىم ئۇۇۇ كۇۇاۇتەكىى تۇۇاىا ئېگىۇۇ  كزتۇۇۈرئپ ئەكۇۇلەپ تۇۇۇ  

ۇەاەى لىۇۇى كۇۇارچە بزشۇۇىى يۇۇۇۇۇ ىلىېال    . كەيىىۇۇتبن نەچەىىۇۇى سۇۇاۇتى   -كەيىۇۇى
 .تىكىۋ تتى
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يوق    پ ى ى لويۇۇپ لۇاراپ   -لو اي ۇەاە لەر يەنە كەيىىگە يېىىۋ كېلەمتۇ          

لىى  مۇتبن كېۇيىن لۇو اي ئۇۇۇر بن     . تۇر ى  ۇېكىن ئۇۇر ئەمتى لايتىۋ كەۇۇىتى
سۇ ا ئايلىىىۇۋ يۇۈربەنلىكىىى  يەنە لىىبىىۇڭ ئۈىبۇۈ  لۇانىتى يوللۇۇلىىى       لىىبىىڭ 

 .كزر ى

  پ خىياۇىۇۇۇۇتبن  -مەن ۇەاە لەرنۇۇۇۇى ئزۇتۈرئشۇۇۇۇتىن ئۈمىۇۇۇۇت لىلۇىۇۇۇۇتبم            
لۇرۇننىت ب ياش لوۇوان لوۇكاموۇ ئۇ نەرسۇىلەرنىڭ كۇۈۇىىى كۇزككە     -ئزتكۈى ى ئۇ 

تىب سارااەتلەنۇۇتئر ئ   ئەمۇۇتى لىۇۇىاق  نۇۇېۇىال لوۇۇىكۇۇۇن لۇۇات . سۇۇوربوان لۇۇوۇتتىم

ئەبەر مەنۇۇت  ۇېيەۇۇۇر ئويىايۇۇتبوان   . ئۇنىۇۇڭ لىىسۇۇىۇۇ ئولۇۇتان كۇۇۈن كزر ۇۇەيۇۇتۇ   
كۇاۇتەكلەر بن لىى رسۇۇى لوۇىۇۇتبوان لوۇكۇۇا  ئىككۇى لۇۇوۇالپ تۇتۇۇۇپ لىىنۇۇى ساۇكۇۇا      

اەي  اۇۇاىبى شۇۇۇنتاق . سزىسۇۇى  سەاەنۇۇىەمگە يۇۇول ئۇۇاۇتتى -لىىبىەۇۇى ۇەاەى بەپ

 !اە-كاۇتىگىم لوۇوان لوۇكا
ئۇ ئەمتى لېلىنىىۇڭ يېىبۇۇى  ىگۇۈ  ب ۇەاە ۇلەربە يە  لوۇۇۇپ كەتكىىىىۇى                 

 .لىلەتتى

ئەمۇتى لىى  مۇتبن كېۇيىن اا انىۇڭ      - ىتى ئۇۇ   -ااىبىۇ لارا وۇ چۈشىتۇ »        
ئەبەر شەرق تەر ككە تېخىۇۇ ئۇىۇنىاق ما وۇان لوۇكۇا   ىزىۇ     . چىىاللىىى كزرئنىتۇ

 «.ىىاق نۇرۇىىبىى كزر ۇىگەن لوۇتتىمسااىلىتبن چالىىوان چ

مەن خەللەرنىۇۇڭ مەنۇۇتبن  . اۇۇاىبى كورتنۇۇا ئۇۇۇىۇن لاۇۇىوۇۇان لوۇكۇۇا كېۇۇى ب              
  ر  لە  اېلنۇۇى لۇۇاۇ ئەنتبشۇۇە لىلىۇۇتۇ   . ئەنتبشۇۇە لىلۇاسۇۇلىنىىى ئۈمىۇۇت لىلىۇۇۇەن 

لىۇۇى مۇۇۇنەە لېلىنەۇۇى   . لىۇۇىاق ئۇنىۇۇڭ ما ۇۇا ئىشۇۇەنچ لىلىۇۇتبوانلىنىىىۇۇ لىلىۇۇۇەن    

مەنۇتبن ئەنتبشۇە لىلىۇتبوان يەنە لىۇى مۇۇنەە ئۇا  ملەر       . ۇ ئەنتبشە لىلىتۇلېىبالرم
 .مېىىڭ لوشىىلىىبم اەلىنەتەن ياخشى كىشلەر. لار

ئۇنىۇۇڭ چۇۇوى لېلىنۇۇى توۇىۇۇۇۇ ئېەىىىشۇۇلىب اۇۇاۇەتكە بىىبېتۇۇار لوۇوۇۇانلىنتىن            

 .لو اي ئەمتى ئۇنىزوا بەپ لىلۇايتتى
 .اۇلىكىوا لىى ئىد كەۇتىشۇ ئەسىا ا توساتتىن ئۇنىڭ ك       

سۇۇۇەن ئەسۇۇۇۇلى كۈتۇۇۇۈن ئىۇۇۇۇتبڭ     - ىۇۇۇتى ئۇۇۇۇۇ   -اەي يېۇۇۇىبم لېلىۇۇۇۇب  »        

 «.ئەككۇسلىىىتبوىىىم  لەب يىىالنا كېتىۋ لاكتىۇەن
لىۇۇىاق ئىككىۇىۇۇ  لىۇۇى مۇۇۇنەە    . لۇۇۇ ئىۇۇد سۇۇا ىۇۇ  مۇۇا ىۇۇ ىبيۇۇان لوۇۇۇتى             

اەي لېلىۇب  اەن  . لىۇى مۇنەىكۇىىى تۇاىا ئەكلىۇتۇق    . ۇەاە لەرنىڭ سېىىىى ئاۇۇتۇق 

ىا ى لانەىلىك تىىنىىىۇڭ سېىىوۇا ىامىۇن لوۇوانكۇەن؟ سۇېىىڭ تۇمشۇۇلىڭ لىكار ۇا        
لۇۇۇ اامۇۇان ئۇۇزۇگەن لېلىۇۇب ئۈسۇۇتىت   مۇلۇۇا ا ئۇۇۇ لىۇۇۇاۇل ئۇۇۈىئپ    !   -ئزسۇۇۇىگەن 
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يۈر ۇىگەن لوۇكا  لانۇتاق لىلىۇۋ لىۇى ۇەاە ۇگە تالالىۇا تۇراۇيۇتبوانلىنى ئۈسۇتىت         

 .سۈرئشكە لى بناتتى
ئۇنىۇڭ تۇمشۇۇلىىى كېكۇىۋىلىۋ  ۇەاەى لىۇلەن ئېلىشۇنانتا ئۇۇنى ئىشلەتكۇۇە                

ئەككۇسۇۇكى  لېيىنتۇۇا كاۇتۇۇا يۇۇوق  ئۇۇۇنى ئۇۇاى   پ    -  پ ئويلىۇۇتى ئۇۇۇ  -لۇۇوكتىكەن 

مەن لاشۇۇۇتىال ئۇنىۇۇۇڭ تۇمشۇۇۇۇلىىى كېكۇۇۇىۋىلىۋ   . كىەۇۇۇالتىىۇۇ ئايىبلىۇۇۇۋ لاۇۇۇۇتبم 
ئۇنۇتالتا ۇەاەى  . وۇتتىكاۇلىىڭ ئۇچىوۇا لا لىۋاۇوۇان لوۇكۇا  تۇاىا ئەكەىۇا لۇورال لۇ       

ۇەاە ۇلەر ئەمۇتى كېەىۇت  كېلىۇۋ     . لىلەن ئىككىۇى  لىۇىۇىكتە ئېلىشۇنان لوۇتتۇۇق   

 لاۇكا لانتاق لىلىشىم كېى ب؟ لۇنىزوا نېۇە چار ؟
لۇۇۇ نەرسۇۇىلەرنىڭ سېىۇۇى    - ىۇۇتى ئۇۇۇ   -!ئۇۇۇۇر لىۇۇلەن ئېلىشۇۇىد كېۇۇى ب   »        

 «. چىننىەە ئېلىشىۇەن

چىۇىاق  .  وۇۇۇق لاسنان لوۇۇۇپ  اېەىەرسۇە كۇزرئنۇەيتتى   ئەمتى ئەتىاكىى لارا        
ئۇۇ  . شۇامال چىنىۋاتنۇانلىنتىن  يەۇۇكەن بۈرئۇۇت پ تۇۇراتتى     . نۇرۇىىبۇۇ كزرئنۇەيتتى

ئزىبىى ئې تىۇال ئزۇگەن لوۇكا  كېى ب    پ ئويلىتى    ئۇاۇنىىىىى سۇىالپ كۇزرئپ     

ۈنكى ئۇۇ ئىككۇى   چ. ئۇنىڭ ئىككى لوۇى ئزۇۇىگەن ئىتى. ئىككى لوۇىىى يۇمۇ اۇتى
لوۇىىى يۇمۇۇپ    ئېەىۇۋ لالنانۇتبن كېۇيىن لوۇىىىۇڭ تىىبۇك ئىكەنلىكىىۇى  ئەمۇۇا         

ئاخىبۇۇتا لېيىنىىۇۇڭ تۇمشۇۇۇلىوا يزۇەنگەنۇۇتبن     . ئا ىبۋاتنۇۇانلىنىىى اۇۇېد لىلۇۇتى  

ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇزۇۇىگەنلىكىىى ئىككۇۇۇى . كېيىۇۇىال  ئزىبىىۇۇۇڭ ئۇۇۇزۇۇىگەنلىكىىى لىلۇۇتى  
 .بەسكىكى ئۇنىزوا ئۇلتۇر ان ئىتى

تەۇەكلەرنىۇۇڭ اەمۇىكۇۇىىى  -سەىمەن لۇۇارۇىب  ۇئۇا   مۇشۇۇ لېلىنىۇۇى تۇتۇ اۇكۇا            

لىۇۇىاق اۇۇاىبى  . ئولۇۇۇپ چىنىۇۇۇەن    پ      لىلوۇۇانتىم   ئۇۇاخىى-لىۇۇى لېۇۇتىم لاشۇۇتىن 
ئەمۇۇتى تا ۇارنى  وۇموۇۇا تاشۇالپ ئۇۇارا    . چارچۇاپ بەپ لىلوۇۇ  ب مۇۇا اربم لاۇۇىۇتى   

ۇمشۇۇلىوا يېتىۇۋ  روۇىىۇى لاشۇنۇر ا      ئۇ لېيىنىىۇڭ ت . ئاۇوىىىم تۈىئب    پ ئويلىتى

يەنە يېۇىبم لۇېلىنىم   : ئۇكۇلتىن لى با نۇرنىڭ كزتۈرئۇىشۇىگە سەككۇېلىۋ تۇۇر ى       
اەر نۇۇېۇە لوۇكۇۇا تەۇىۇۇيىم لۇۇار ئىۇۇكەن  لېلىنىىۇۇڭ ئاۇۇۇتبىنى يېىبۇىىۇۇى ئېلىۇۇۋ     . لۇۇار

 .لايتىتبوان لوۇتۇ     پ ئويلىتى

ك ئىتى  لىىاق لۇۇ  ور    ىگەنۇت ب   ئەسلى مېىىڭ تەۇىيىم لوۇۇشنا تېگىشلى»         
... لەب يىىالنا لۇاربۇەن   پ تەۇىۇيىۇگە توكۇا سۇاۇتبم     - ىتى ئۇ  -تەۇىيىم كەۇۇىتى 

لاۇيۇىنان ق؟سزيلۈمە  سەبەب ئوۇتۇرۇپ روۇىىى ئولتان لاشۇنۇر  سۇا ا يەنە ئۇامەم    

 ئەبەر تەۇەي سۇۇاتىتبوان يەر لوۇكۇۇا  ئۇۇاى تۇۇوۇ... يۇۇوق  لۇۇۇنى لىلۇەيكۇۇەن-كېلەمۇتۇ 
لىۇۇىاق تەۇەيىۇۇى نۇۇېۇىگە ئۇۇاۇىۇەن؟ ئۇۇۇنى يولتىۇۇۋ لويوۇۇان   ... سۇۇېتىۋاۇوان لۇۇوۇتتىم
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ئاربوۇا  سۇۇنتۇرۇپ لويوۇان كىەالنۇا  سۇارااەتلەنگەن ئىككۇى لوۇۇموۇا سۇېتىۋاۇوىلى         

كۇۇۇۈنگە تەۇەي   48سۇۇۇەن  ىزىۇۇۇ  ا يۇۇۇۈربەن   . لوۇمۇۇۇتۇ؟ سۇۇۇېتىۋاۇوىلى لوۇىۇۇۇتۇ  
 «...سا ا لەر ى كۈن  تەۇەيىى 48سېتىۋاۇۇالەى لوۇوانتىڭ  مانا لۇ 

كەۇۇۇە  خىيۇاۇالرنى لىلۇۇاي  تەۇەي  ىۇگەن اەر تۈرۇۇۈب تۇرسۇا  كىۇم        -كەۇكە       

-ئۇنى تونۇياۇيۇتبكەن؟ ئىشۇنىلىۋ   لايكۇى خىلۇتبكى تەۇەي لوۇۇىكۇۇن  ما ۇا ئۇاى       
-  پ ئويلىۇتى ئۇۇ    -توۇ ۇىبم  ئۇنىزوا نۇېۇە كېۇى ب لوۇكۇا  مەن شۇۇنى لېۇىبۇەن      

مەن ئۇارىۇ لىلۋاتنۇان ئىشۇالر نااۇايىتى     . ى ئارىۇ لىلىۇەنمەن چىىاق نۇربىى كزرئشى

 .لىىاق   ل ااىبى ئارىۇ لىلۋاتنىىىم چىىاق نۇربىى كزرئش. كزپ
ئۇۇ شۇۇېىبن خىيۇۇاۇالرنى سۇۇۈربگىىت   روۇىۇى ئولۇۇتالىاق لاشۇۇنۇر ىلى لوۇىۇۇتۇ               

تېخۇى   شۇ تاكتا ئۇنىۇڭ لە بىۇى سۇىنىىاپ ئا ىبوۇانلىنتىن  ئزىبىىۇڭ     .   پ ئوياليتتى

 .ئزۇۇىگەنلىكىىى لىلەتتى
ۇر ئەتىاكىۇتا شۇەاەر بكى چىۇىاق نۇربىىۇڭ      01ئۇ تەخۇىۇىەن كۇېەە سۇائەم              

  سۇۇلەكتە ئۇۇۇ نۇرۇرنىۇۇڭ  ئۇۇاي   . ئاسۇۇۇانوا لاۇنىوۇۇان لى بۇۇا نۇۇۇرۇىىبىى كزر ۇىۇۇتى   

چىنىۇۇۇد ئاۇتبۇۇۇتبكى ئاسۇۇۇۇانتا كەيۇۇۇتا لوۇوۇۇۇان نۇۇۇۇرۇر بن كەرللىىىۇۇۇتبوانلىنىىى   
ئاستا كۈچىيىۋ كېتىۋاتنان  ىزىۇ  شۇامىلىتبن  وۇنۇۇنالر    -ىتبن  ئاستائارل. لاينىتى

شۇۇ تاكتۇا ئۇۇ   ىزى  ۇا     . ئزركەشلە اتنان چا تا  چىىاق نۇرۇىىبىى روشەن كزر ۇىۇتى 

چېەىلوۇۇان لى بۇۇا نۇۇۇر ئىەىۇۇت  كېتىۇۇۋ لۇۇاراتتى    مانۇۇا ئەمۇۇتى ئۇۇۇىۇن لاۇۇۇۇاي        
 . ىزى نىڭ چېتىگە يېتىۇەن    پ ئويلەيتتى

لىۇۇىاق ئۇۇۇۇرنى يەنە ئېتىلىۇۇۋ  . خەتەر ئزتۇۇۈپ كەتتۇۇى -ى اەمۇۇۇە خېۇۇيىمئەمۇۇت       

ئۇۇر يەنە كېلىۇۋ لاۇكۇا  لۇۇ لۇارا وۇ كېەىۇت  لوۇۇمۇتا       . كەۇۇەيتۇ   ىگىلى لوۇۇايتۇ
 اېەىەرسە لوۇۇىكا  تەن ا ئزىئ  لانتالۇۇ تەى كېلەۇەرمەن؟   پ ئويلىتى ئۇ 

سۇۇتىگە لەب تۇۇو الپ كەتۇۇكەن   شۇۇۇ تاكتۇۇا ئۇنىۇۇڭ لە بىۇۇى ئا ىبۋاتنانىىۇۇڭ ئۈ           

لا بىىتبكى سۇارااەم    لەب كۇۈچەپ كەتۇكەن سۇايالر  سۇو اق   سۇتىتبن       . ئىتى
مەن ئەمۇتى ۇەاە ۇلەر لىۇلەن يەنە ئېلىشۇۇايۇەن      . ئۇنى لاتتىب ئاىالنا سېلىۋاتاتتى

ۇ تاكتۇۇا مەن ئۇۇۇۇر لىۇۇلەن ئېلىشۇاسۇۇلىنىى لانەىلىۇۇك ئۇۇارىۇ   .  ىۇۇگەن ئۈمىۇۇتتىۇەن

 !اە-لىلۋاتىۇەن
. لىىاق يېىبم كېەە لوۇوانتا  ئۇ يەنە ۇەاە لەر لىلەن ئېلىششۇىنا تۇو ىا كەۇۇتى           

چۇۈنكى  ۇەاە ۇلەر   . لۇ نۇز  م ئۇۇ ۇەاە لەرنۇى يېزەۇۇەيۇتبوانلىنىوا كۇزىى يەتتۇى      

اۇا امۇ لۇارا وۇ لوۇوۇانلىنتىن ئۇۇ كەلەم ۇەاە لەرنىۇڭ      . توكلىشىۋ كەۇۇگەن ئىۇتى  
ۇوۇان يۇوۇىى    ۇەاە ۇلەر ئېتىلىۇۋ كېلىۇۋ      ئۈىبۈ  لانىتىتبن سۇۇ يۈىبۇت  كەيۇتا لو   
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ئزۇۇۈب لېلىننۇۇا چاكالشۇۇنان چا ۇۇتا ئۇۇرنىۇۇڭ لە بىىۇۇتبن تاراۇوۇۇان يوسۇۇاور نۇۇۇربىىال   

ئىشۇۇنىلىۋ  ئۇۇۇ  . لۇۇو اي ۇەاە لەرنىۇۇڭ كاۇلىكۇۇىوا ئۇرۇشۇۇنا لاشۇۇلىتى  . كزر ۇىۇۇتى
كەيۇىىگە  -ۇەاە لەرنىڭ كزىبگە چېلىننان  كۇاۇتەككە كۇتالشۇنان يەرۇىۇىبگە ئاۇۇتى    

شۇۇۇۇ ئەسۇۇىا ا  ئۇنىۇۇۇڭ لوۇىۇۇۇتبكى كۇۇاۇتەككە لىۇۇۇى نەرسۇۇۇە    . ۇۇۇاي ئۇۇۇۇرۇ  ر ى لارب

 .    كاۇتەب لوۇىتبن چۈشۈپ كەتتى-ئېكىلوانت ب لوۇتى
لو اي  لېيىنىىڭ تۇتنۇچىىى روۇتبن يۇۇۇۇپ ئېلىۇۋ  ئىككۇى لۇوۇالپ مەاۇكە               

لىۇىاق ۇەاە ۇۇلەر لېيىنىىۇڭ لۇۇاش   . تۇتۇۇپ  ۇەاە لەرنۇۇى يەنە  ۇمباۇشۇنا لاشۇۇلىتى  

لىۇىى لىۇى چىشۇلەپ    . تەربېىگە لېىبۋىلىۋ  تەرساۇىب لىلەن اۇسۇموا ئزتكەن ئىتى
ئۇۇۇۇر ئۇۇاخىىلى لېۇۇتىم لېلىننۇۇا ئېتىلىۇۇۋ     . لاچكۇۇا  يەنە لىۇۇىى ئېتىلىۇۇۋ كېلەتتۇۇى   

 .كەۇتبت   كارلىىاپ تۇر ان لېلىنىى لويۇاي  اساپ لېەىشتى

شۇۇ چا ۇتا   . اپ ئېتىلتىئاخىىبتا  لىى  انە ۇەاەى  ئزۇۈب لېلىنىىڭ لېشىوا لار        
لو اي اەمۇىۇتبن مەاۇىۇ  لوۇوۇانلىنىىى لىلىۇۋ  ۇەاە ىىۇڭ لېشۇىوا رول تۇتنۇۇچى        

ئزۇۇۇۇۈب لېلىنىىۇۇۇڭ لېشۇۇۇى ۇەاە ىىۇۇۇڭ تا لىيىوۇۇۇا  . لىۇۇۇلەن كېلىشۇۇۇتۈرئپ سۇۇۇاۇتى

. لاكلىشۇۇىۋ لاۇواچنۇۇا  ئۇۇۇ لۇۇانەە كۈچەكۇۇۇۇ لېلىنىىۇۇڭ بزشۇۇىىى يۇۇۇ اۇۇۇايۋاتۇۇاتتى   
تۇاىا  ۇمباۇ اتنانۇتا  رول تۇتنۇچىىۇڭ سۇۇنوان      كەيىىۇتبن -لو اي  ۇەاە ىى كەيىۇى 

لو اي ئەمتى يېىبلىۋ كەتكەن كاۇلىىڭ سۇېېىىى لوۇىوۇا ئېلىۇۋ     . ئا اىى ئا النتى

چۇۈنكى ئۇۇ   . ۇەاە ىىڭ تېىىگە كىىبەنلىكىىى سې بۋ  لار انكۇېىى كۇۈچەپ تىنتۇى   
شۇۇۇ . سۇۇۇنۇپ كەتۇۇكەن كۇۇاۇق سۇۇېېىىىڭ نااۇۇايىتى ئۇچلۇۇۇق ئىكەنلىكىىۇۇى لىلەتتۇۇى 

. سىا ا ۇەاەى  لېلىنىىڭ لېشىىى لويۇ ىتىۋ  لىى شۇۇ وۇكال سۇۇ ا كىىبۇۋ كەتتۇى    ئە

ئەمۇتى ئزۇۇۈب لېلىنىىۇڭ    . لۇ اېلنۇى لىۇى تۇوپ ۇەاە ىىۇڭ ئەى ئاخىىلىكۇى ئىۇتى      
 .ۇەاەى يېگۈ  ب يېىى لاۇۇىوان ئىتى

لو اي  ىۇى سۇىنىلىۋ   ئا  بۇتبن  ەۇىۇتە لىۇى خىۇا كۇۇراق چىنىۋاتنۇانلىنىىى                 

. مىد كۇربوىوا ئوخشاش لوۇۇۇپ  مەىىبلىۇك ئىۇتى     لۇ خىا كۇراق خۇ  ىسەى ى  
ئۇنىڭ كز لىت  ئەنتبشە كەيتا لوۇتى  لىىاق لۇ خىا كۇۇراق ئۇۇنەە لويۇۇق ئەمە     

  ئەمۇۇتى لېىبۇۇۋ چۇۇۈش كۇۇزرئش     يەيۇۇتبوىىىزىى يېۇۇتبڭ  مانۇۇاىورۇر   »ئىۇۇتى  

كۇى م لىۇلەن    ىۇتى لۇو اي نە   -«!ا  مىى نالۇم لىلوىىىزىى كزرئشچۈشۈ ت  لىى ئ
 . ىزى  ا لىىنى تۈكۈرئپ

ئۇۇۇ  ئۇۇاخىىلى اېكۇۇۇالتا يېزىلگەنلىكىىۇۇى  شۇۇۇۇنتالال  ىبيانىىىۇۇڭ ئۇۇۇورنىىى              

ئانۇتبن لېيىنىىۇڭ تۇمشۇۇق    . توۇتۇرۇشنا كۈتۈنلەي ئاماۇكى  ئىكەنلىكىىى چۈشەنتى
تەربېىگە لېىبۋ  رول تۇتنۇچىىىڭ سۇنۇپ كەتۇكەن لىكۇىۇىىى  يەنۇى ئىشۇلەتكىلى     
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    ئۇۇۇنى روۇوۇۇا سۇۇېلىۋ لېيىنىۇۇى لاشۇۇنۇر ا  تا ۇۇارنى     -وانلىنىىى لاينىۇۇتىلوۇىۇۇتب

لۇۇ چا ۇتا   .  وۇىكىوا ئارتىۋ  ئەسۇلىتبكى يۇوۇى لۇويىەە لېيىنىۇى اەيۇت پ ما ۇتى      
ئۇۇۇ ئەمۇۇتى اېەىەرسۇۇىىى  . ئۇنىۇۇڭ لېيىنۇۇى نااۇۇايىتى يېۇۇىىكلەپ كەتۇۇكەن ئىۇۇتى   

لوۇۇۇپ لوۇوۇان    لزلىۇتبوان ئىشۇالرنىڭ اەمۇىكۇى   . ئويلىۇايتتى    اۇېد لىلۇۇايتتى  

ئىۇۇتى  ئەمۇۇتبكى ئىۇۇد ئامۇۇال لۇۇار لېيىنىۇۇى ئەكەىللىۇۇك لىۇۇلەن اەيۇۇت پ كورتنۇۇا      
ئەبەر ۇەاە ۇلەر يەنە كېلىۇۋ ئزۇۇۈب لېلىنىىۇڭ ئۇسۇتىخانىلىىبىى      . لايتىشال لوۇۇتى 

 اسىكۇۇا  خۇۇۇ  ى لىىسۇۇى تانۇۇاق شىى سۇۇىت  چېەىلىۇۇۋ لاۇوۇۇان لوۇكۇۇا ئۇۇۇ اللىىبىى    

لۇو اي ئەمۇتى ۇەاە لەرنىۇڭ كېلىشۇىتبن     . تېىبۋ يېگەنت ب ئىد لوۇتتى  خاۇ 
شۇۇ تاكتۇا ئۇنىۇڭ روۇىىۇۇى لاشنۇرۇشۇتىن لاشۇنا اېەنانۇتاق ئىۇۇد       . خە ككۇىىبۇەيتتى 

 .لىلەن كارى يوق ئىتى

. ئۇۇۇ لېيىنىىۇۇڭ شۇۇۇنەە يېىىۇۇك    توساۇوۇسۇۇى  كېتۋاتنىىىوۇۇا  بنۇۇنەم لىالتتۇۇى          
بن ئەمۇۇتى ئۇۇۇ چۇۇۈنكى  لېيىنىۇۇى ئارلىكۇۇىوا تارتىۇۇۋ ئۇۇۇنى اار ۇربۇۇتبوان نەرسۇۇىت  

 .خاۇى  لوۇوان ئىتى

ئاشۇۇۇ رول تۇتنۇۇۇچىىى اېكۇۇالنا ئاۇۇىوانۇۇتا  لېۇۇيىوىم لىلۇۇەە ى خۇۇۇە يۇۇېۇەي               
ئولتانال تۇرۇكتۇ  لىىمۇ كەمتۇۈب يېۇىى يۇوق رول تۇتنۇۇچىى ئورنىوۇا كەۇتۇۈرئ ىلىد       

 . ىگەن ئاسان بەپ     پ ئويلىتى ئۇ

ىۋاتنۇۇانلىنىىى لىلۇۇتى     ىزىۇۇ    ئۇۇۇ ئزىبىىۇۇڭ  ىزىۇۇ  ئېنىىۇۇى ئىەىۇۇت  كېت              
 .سااىلىگە سايالشنان ئاااۇىلەر رايونىتبن چالىىوان چىىاق نۇربىى كزر ى

لۇنۇتبن   -  پ خىياۇىۇتبن ئزتكۇۈى ى ئۇۇ     -شامال اامان لى نىۇڭ  وسۇتىۇى             

ئۇنۇتالتا  .  ىزى  ا لى نىڭ  وستلىىبۇى  لار   ئشۇۇەنلىىبۇى مۇ لۇار  . لاشنا  ىزى مۇ لار
ۋاتەۇ؟ كۇۇار ام مېىىۇۇڭ  وسۇۇتۇ   شۇۇۇنتاق لوۇۇۇۇايەۇ  كۇۇار ار اەلىۇۇنەتەن لىۇۇى    كۇۇارب

    ئۇۇ لوۇوۇانلىنى ئۈچۇۇۈن يېزىلىۇۋ لاۇوۇانلىنىۇۇ ئۇانەە ئزكۈنۇۇۈپ      -لۇاۇتىد نەرسۇە  

. مەن ئىشىىڭ مۇنۇتاق ئاسۇانوا چۈشۇىتبوانلىنىىى ىا بۇال لىلۇەكۇتىۇەن     . كەتۇەيۇەن
 لوۇتى؟ئەككۇسكى  مېىىڭ يېزىلىۋ كېتىشىۇگە نېۇە سە  ب 

ئۇزىئ  لەب   - ىۇتى ئۇۇ ئۇا اىبىى كزتىىبۇۋ      -اېەىەرسە سە  ب لوۇۇىۇتى  »          

 «!~  -يىىالنا كەتكەن
ئۇۇۇ لېيىنىۇۇى اەيۇۇۇت پ كىەىۇۇك كورتنۇۇۇا يېتىۇۇۋ كەۇۇۇۇگەن چا ۇۇتا   ىزىۇۇۇ                 

سۇۇااىلتبكى مەيخانىىىۇۇڭ چىىاللىىبۇۇۇۇ ئۇۇزچكەن ئىۇۇتى  لۇنۇۇتاق چا ۇۇتا كىشۇۇلەر    

لار انكېكۇىى كۈچىيىۇۋ كېتىۋاتنۇان    . تا ئۇخال اتنان لۇوۇتتى ئاۇلىناچان كاربۋاتلىىب
شۇۇ ا ئۇۇ    .  ىزى  شامىلى تېخىۇۇ ئە  پ  كورتىىڭ ئىەى سۈكۈتكە چۇزمگەن ئىۇتى  



 www.kitaphumar.com  كىتاپخۇمار بىلوگى                                                            

82 

 

لېيىنىى لورا  تاشۇىىڭ تۇز  نكى تەربېىۇتبكى سۇاياىۇىننىەە اەيۇت پ لۇار ى    لىۇى        

  لېيىنىۇى لۇورا    ئانۇتبن ئۇزىى لى  النۇا چىنتىۇت     . ئامال لىلىۇۋ لىى النۇا توختىۇتى   
 .تاشىىڭ يېىىوا لا الپ لويتى

ئۇ ماچتىىى چۈشۇۈرئپ  يەۇكەنىۇى يۇزبەپ تېزىۇۋ لوۇوانۇتبن كېۇيىن  ئۇۇنى                 

ئەنە شۇۇۇ .  وۇىكۇىوا ئۇۇاۇوىىىەە لىۇى لۇۇويالپ يۇۇۇلىىى تەر كۇكە لۇۇاراپ يۇۈرئپ كەتتۇۇى     
م چا تبال ئزىبىىڭ نەلە  ر چارچۇاپ كەتكەنلىكىىۇى اەلنىۇ  اۇېد لىلۇتى    يېۇىب      

يوۇۇۇتا ئۇۇارا  ئۇۇېلىد ئۈچۇۇۈن توختۇۇاپ  ئارلىكۇۇىوا لۇرۇۇۇۇۇپ لاربۇۇتى  ئۇۇۇ  كوچۇۇا        

چىىاللىىبىىۇۇڭ سۇۇۇۇ يۈىبۇۇت  ئەكۇۇۇد ئەتۇۇكەن نۇربۇۇۇتا ئزۇۇۇۈب لېلىنىىۇۇۇڭ يو ۇۇۇان      
لۇيىۇلىىىۇۇڭ لېيىنىىۇۇڭ كەيىىۇۇتبن كزتۈرئۇۇۇۈپ چىنىۇۇۋ تۇر ۇۇانلىنىىى  لېلىنىىۇۇڭ    

ۇۇپ تۇر ۇۇان ئۇسۇۇتىخانلىىبتبكى ئۇۇالۇش يىېەىالرنۇۇى  لېلىنىىۇۇڭ لېشۇۇىىى  سۇۇوىۇ    

 .تۇمشۇلىىى    ئۇنىڭ لارۇىب كارلىىاق لىكىۇلىىبىى كزر ى
لو اي يەنە يوۇىىى  ا ا  لىلىۋ  لى نىڭ چولنىكىوا يېۇتەي  ىگەنۇت  يىنىلىۇۋ            

ئارلىۇتبن  . چۈشتى    ماچتىىى  وۇىكىوا تو ىبكىوا لويۇۇپ  شۇۇ يەر   لىۇى    يۇاتتى    

اۇۇىواچنۇۇا  يۇۇول تەر كۇۇكە لاربوۇۇا      لالكۇۇىۇۇ تۇر   ئورنىۇۇتبن تۇرۇشۇۇنا تەمشۇۇىلىۋ  
شۇ ئەسىا ا تەمتىۇى پ يۇۈربەن ئاۇلىنانۇتاق لىۇى     . ماچتىىى  وۇىكىوا ئېلىۋ ئوۇتۇر ى

لۇو اي ئۇنىزوۇا ۇەكېىۇت  لىۇى لۇاراپ لويوانۇتبن       . مۈشۈب يىۇىالتىن چېېىۇۋ كەۇۇتى   

 .كېيىن   بننىتىىى يەنە چوى يول تەر ككە يزتكىتى
ىىى يەر   لويۇۇپ ئورنىۇتبن تۇرۇ اۇوانۇتبن كېۇيىن      لىى ئاى بن كېيىن  مۇاچت          

ئۇنىزوۇا لومۇۇش كەكىكۇىگە    .     يۇۈرئپ كەتتۇى  -ماچتىىى كزتۈرئپ  وۇىكىوا ئاۇتى

 .يېتىۋ لار ىەە لەش لېتىم ئوۇتۇرۇپ ئارا  ئېلىشنا تو ىا كەۇتى
لو اي لومۇش كەكىكىگە كىىبەنتبن كېيىن  مۇاچتىىى تاموۇا يۇزۇەپ لويۇتى              

ۇ ا سىالشتۇرۇپ يۈرئپ لىى  انە سۇ لوتۇۇكىكىىى تاكتىۇت   سۇۇ بن لىۇى يۇتۇۇ      لارا و

ئوتلىۇۋىلىېال ئۇۇزىبىى كار اتنۇۇا تاشۇۇلىتى    ئە بيۇاۇىى ئۈسۇۇتىگە يېېىۇۇۋ  لۇۇوۇلىىبىى    
 .ئۇىۇن سوىۇپ بې ب، ئۈستىت   ئ  ياتاتتى

ەكە ئىككىىەۇۇى كۇۇۈنى ئەتىگەنۇۇت   لۇۇو اي تۇۇاىا لۇۇاتتىب ئۇخال اتنانۇۇتا  لۇۇاۇ ك            

 .ئاۇتبوا كېلىۋ ئىەىگە لاراپ لالتى
لۈبۇۇۇۈن شۇۇۇامال لۇۇۇاتتىب لوۇۇۇۇۇپ  لېيىنىۇۇۇى  ىزى  ۇۇۇا اەيۇۇۇت پ چۈشۇۇۇكىلى            

لوۇۇىوۇۇانلىنتىن  لۇۇاۇ لۇۇانوىەە ئۇخلىوۇۇان    ئورنىۇۇتبن تۇۇۇرۇكال كۈنۇۇتبكى ئۇۇا بتى    

لۇۇاۇ لو ايىىۇۇڭ لۇۇوۇلىىبىى كۇۇزرئكال ئۇۇۈن  . لۇويىەە لۇۇو ايىى يۇۇولالپ كەۇۇۇگەن ئىۇۇتى 
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ۇېكىن ئۇنى ئويواتۇاسۇتىن ئارلىكۇىوا لۇاراپ ما ۇتى    يۇول      . الپ كەتتىسېلىۋ يىو

 .لويى يىوىتبن توختىۇىتى
لىۇۇى مۇۇۇۇنەە لۇۇۇېلىنەىالر لو ايىىۇۇڭ لېيىنىىىۇۇۇڭ چزربكۇۇۇىگە ئوۇىشۇۇۇىۋىلىۋ              

لىۇۇۇى يلەن شۇۇۇىۇىىڭ . لېيىنىىۇۇڭ يېىىوۇۇۇا لۇۇا الللىب نەرسۇۇۇىگە لۇۇۇاراپ تۇرۇشۇۇاتتى   

ئۇۇۇۇىۇن تانۇۇۇا لىۇۇۇلەن ئزۇۇۇۇۈب لېلىنىىۇۇۇڭ    كۇشۇۇۇىنىىى تۈرئ ىتىۇۇۇۋ سۇۇۇۇ ا كىىبۇۇۇۋ  
 .ئۇستىخىىىىى ئزۇەە اتاتتى

لاۇ تز  نگە چۈشۇۇىتى  چۇۈنكى ئۇۇ ئەتىۇگەن ئۇۇ يەربە لار انۇتا  لو ايىىۇڭ                 

 .لېيىنىوا لىى لېلىنەىىىڭ لارا اتنانلىنىىى كزربەن ئىتى
لىىسۇى     پ سۇوربتى اېلنۇى لۇېلىنەىالر بن    -ئۇنىڭ ئەاۋاۇى لانۇتالىاق؟ -          

 .ئۈنلۈب ئا اى ا

ئۇۇ يىوال اتنۇانلىنىىى كىشۇۇلەر بن   .   پ سۇا اب لەر ى لۇاۇ   -ئۇخال ىتىېتۇۇ  -          
 .اېەنايكىزالر ئۇنى ئويوىتىۋ تۇە الر -يوشۇرمىتى 

لۇۇۇ لېلىۇۇب لۇرنىۇۇتبن تارتىۇۇۋ لۇۇۇيىۇلىوىەە لەش يېۇۇىبم مېتىۇۇى ئۇىۇنلۇلتۇۇا    -          

 .ربەن اېلنى كىشى ىتى لېلىنىى ئزۇەەپ كز -ئىكەن 
 :لاۇ  

 ىۇۇۇتى ئانۇۇۇتبن  ىزىۇۇۇ  سۇۇۇااىلتبكى   -مەن شۇۇۇۇنتاللىوىوا ئىشۇۇۇىىىۇەن -          

لى بۇب شۇوركىتبن ئۇاۇىۇەن  شۇېكەر      -مەيخانىوا لېىبۋ  لىى لاكاق لەاۋ  سېتىۋاۇتى 
 . ىتى ئۇ يەنە -ساۇوان سۈتتىن كزكى ب لۇيۇى 

 يەنە نېۇە ۇىبم؟-        

ئۇۇۇ يەنە . لىى  مۇتبن كېۇيىن كېلىۇۋ لالۇارمەن    . رسۇە ۇىبۇم ئەمە   لاشۇنا نە -          
 .نېۇە يەيتبكىن

مەن  - ىۇۇتى مەيخانىىىۇۇڭ خوسۇۇايىىى    -نۇۇېۇە  ىۇۇگەن چۇۇوى لېلىۇۇب ئۇۇۇ    -          

اەن تۈنۈبۇۈن تۇتنۇۇان  . ئەى ۇۇتبن ئۇنۇتاق چۇوى لېلىنىۇى كۇزرئپ لالۇۇاكتىكەنۇەن      
 .ئىككى لېلىنۇۇ نااايىتى ئولتانكەن

لۇۇاۇ مۇشۇۇۇ بەكىۇۇى لىلۋىتىۇۇۋ يەنە    -ېىىۇۇڭ لېلىنىۇىۇۇى ئزۇتۇۇۈرئ ىتىزالر  م -          

 .يىوالپ كەتتى
 .  پ سوربتى خوسايىن -سەن لىى نەرسە ئىەەمكەن؟-          

ئا ۇۇر ا سانتبيا  لو ايىى ئۇارا  ئۇاۇوىلى لويۇۇ الر   پ     - ىتى لاۇ  -ياق -          

 .لويۇى  مەن ااىبىۇ لايتىۋ كېلىۇەن
 .ئۇنىزوا   پ لويوىن  مەن ئۇنى لەب سېوىىتبم-          
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لاۇ لىى لاكاق ئىكىكب لەاۇۋ نى كۇزتەربىىىەە لو ايىىۇڭ كەكىكۇىگە لېىبۇۋ                 

 .ئۇنىڭ ئويوىىىشىى كۈتۈپ ئوۇتۇر ى
لۇۇو اي ئاربۇۇتا لىۇۇى لېۇۇتىم ئويوىىىتبوانۇۇت ب لىلىۇۇۋ  يەنە ئزۇۇۇۈكتەب ئۇينۇ ۇۇا            

ى يۇۇول تەر كۇۇكە لېىبۇۇۋ ئۇۇاىراق ئوتۇۇۇن ئۇۇاربيەم ئېلىۇۇۋ   لۇۇاۇ ئۇۇاخىىى چۇۇو . كەتتۇۇى

 .كېلىۋ  لەاۋ نى لايتىتبن ئىككىتتى
 .خېلىتبن كېيىن لو اي ئويوانتى        

 ىۇۇتى لۇۇاۇ    لەاۇۇۋ نى ئەيۇۇىەب   -لوى اۇۇۇۇاى  مۇۇا ۇ لەاۇۇۋ نى ئىەىۋىلىۇۇڭ  -        

 .ئىكتاكانوا لۇيۇپ لەر ى
 .ۈۇتبتىۋ ئىەىۋ تتىلو اي لەاۋ نى لوۇىوا ئېلىېال بۈك        

ئۇۇۇر راسۇىتىال    - ىۇتى لۇو اي   -لاۇ  مانىورىن  ئۇۇر مېىى مە لۇب لىلتى -          

 .مېىى مە لۇب لىلتى
 .ئۇ لېلىب اەربى  سى نى مە لۇب لىالۇۇىتى. ئۇ سى نى مە لۇب لىالۇۇىتى-        

مە لۇۇۇب شۇۇۇنتاق  اەلىۇۇنەتەن شۇۇۇنتاق  لىۇۇىاق ئۇۇاخىىى ۇەاە ۇۇلەر مېىۇۇى    -        

 .لىلتى
كېى كلىىبزى نۇۇۇى  -كىتىبۇۇۇك لېيىنىزى نۇۇۇى    لېيىۇۇۇب ئۈسۇۇۇتىتبكى نەرسۇۇۇە  -        

 اېلنى لېلىنىىڭ لېشىىى لانتاق لىلىۇى ؟. سالال اتىتۇ

 .كىتىىبك ئۇنى كارچىالپ لېلىب يېۇى لىلىۋاۇكۇن-          
 تۇمۇشۇلىىىەۇ؟-          

 .سا ا ۇىبم لوۇكا  سەن ئىشلەتكىن-        

 .ئەمتى لى  لاشنا ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرايلى - ىتى لاۇ  -ما ا ۇىبم -          
  ىىبگىۇىى لىلۇىتبۇۇ؟-ئۇۇر مېىىڭ ئى -        

  ئەۇۇۇۋ تتە لىلۇۇتى  سۇۇۇ سۇۇالەىلىىبۇۇ سۇۇى نى ئى ۇىۇۇتى  ئۇۇايىىۇكىالرنالرمۇ    -          

 .ئى ۇىتى
 -ئو ۇاي كۇۇزربىلى لوۇۇايۇۇتۇ    ىزىۇ  چۇۇوى  لېيىۇب كىەىۇۇك لوۇوانۇۇتبكىن   -          

 ىتى لو اي شۇتاكتا ئۇنىڭ كز لى ئىىتايىن خۇشال ئىتى  چۇۈنكى ئۇنىۇڭ يېىىۇتا    

كەچۈرمىشۇۇلىىبىى ئا اليۇۇۇتبوان ئۇۇا    لۇۇۇار ئىۇۇتى  ئۇۇۇزىبگە ئۇۇزىى بەپ لىلىۇۇۇۋ     
مەن سۇېىى تۇاىا    - ىزى  ا بەپ لىلىشىىزۇۇ ااسىتى لاۇۇىوۇان ئىۇتى   . ئوۇتۇرمايتتى

 لېلىب تۇتتۇى؟سېوىىتبم  سەن لانەە 

لىىبىەۇۇى كۇۇۈنى لىىنۇۇى  ئىككىىەۇۇى كۇۇۈنى يەنە لىىنۇۇى  ئۇۇۈچىىەى كۇۇۈنى     -          
 .ئىككىىى تۇتتۇ 
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 .نااايىتى ياخشى لوكتۇ-         

 .ئەمتى يەنە ئىككىۇى  لىىۇىكتە لېلىب تۇتنىلى چىنىۇى -         
 .ەۇۇەيتۇياق  مەنتبن ئامەم لاچتى  ما ا ئەمتى لايتىالپ ئامەم ك-         

ئۇامەم  ىگەنىۇى ئۇزىئ      - ىتى لۇاۇ لەتئىۇ  ااۇۇتا     -ئامەم  ىگەن نېۇە ئۇ -         

 .تاكىۇەن
 ئۇنتالتا سېىىڭ ئائىلە تبكىلەر نېۇە   ر؟-        

تۈنۈبۇۇۈن ئىككۇۇى لېلىۇۇب   . ئائىلىۇۇتبكىلەر لىۇۇلەن مېىىۇۇڭ نۇۇېۇە چۇۇاتىوىم   -          

كتە لېلىۇب تۇتۇايلى  چۇۈنكى مېىىۇڭ     تۇتتۇ   لۇنتبن كېيىن چولۇ  ئىككىۇىۇ  لىۇىۇى  
 .سى  بن ئزبىىىتبوان نۇر ۇن نەرسىلىىبم لار

لىۇۇ  سەىمەن لېلىنالرنۇۇى سۇۇانەىۋ ئزۇتۈر ۇەيۇۇتبوان نەي بۇۇتبن لىى رنۇۇى       -          

سۇۇۇەن كونۇۇۇا ماشۇۇۇىىىالر بكى كۇۇۇوۇم  . تەييۇۇۇارۇپ اەمىشۇۇۇە لېيىنۇۇۇتىن ئايىبۇۇۇۇايلى
  ئۇۇنى لىۇلەپ  ئۇۇچىىى چىنىىبۇۋ     تاختايىىڭ كارچىلىىبتبن لىۇى ر تۇال تېېىۇۋ كەل   

نەيۇ   لىاليلۇۇى  ئۇۇچى تۇۇاىا ئزتكۇۈر لوۇكۇۇۇن  ئولۇتانىاق تۇۇا ۇيلى  لوۇۇىكۇا سۇۇۇنۇپ       

 .كېتىتۇ
 -مەن كوۇم تاختايىى لىلەپ كەۇگە   يەنە لىۇى  انە كىەۇاق تېېىۇۋ كۇېلەي     -         

 شامال لانەە كۈن چىنار؟ - ىتى لاۇ    سەل تۇرۇ ىلىۋ سوربتى 

ئۈ  كۈن چىنىشۇى مۇۇمكىن  ئۇنىزۇتبىۇۇ ئۇۇىۇنىاق چىنامۇتۇ تېخۇى  كىۇم        -           
 .لىلىتۇ

 -سايىۇۇتا ئورۇنالشۇۇتۇرۇپ لويۇۇاي  -ئۇنۇۇتالتا مەن اەمۇۇۇە ئىشۇۇالرنى سۇۇايى  -           

 .لو ا  سى مۇ لوۇىزى نى ئولتان سالايتىۋىلىڭ - ىتى لاۇ مېزىشنا تەمشىلىۋ 
كېەە  ەۇىتە لىۇى نەرسۇىلەرنى لۇسۇتۇ      . ىۇەنلوۇۇمىى لانتاق ئاسىاشىى لىل-          

 .مەيت مىىڭ لىى يېىى يىىتىلىۋ كەتتىۇىكىن   يۇەن

 - ىۇتى لۇاۇ    -ئۇنتالتا شۇ يەربىۇۇ ئولتانىاق  بننەم لىلكىزى  لوۇوۇ  ب -          
يېتىڭ  لو ا  مەن لېىبۋ سۇى بە لىۇى  انە كۇاكى  كۇزيىەب    يەيۇتبوان نەرسۇىلەرنى       

 .تېتىۋ كېلەي

مەن ئزيۇۇت  لوۇۇىوۇۇان كۇۇۈنلەر بكى بې بتلەرنىۇۇڭ اەر كۈنلۇۇۈكى سۇۇانىتبن  -          
 . ىتى لو اي -لىى بن ئاۇوا  كەل 

سۇۇى نىڭ سۇۇاۇمەتلىكىزى  تېۇۇ ر ب ئەسۇۇلىگە كەۇكۇۇە لۇۇوۇتتى  چۇۇۈنكى شۇۇۇ     -         

چا ۇۇۇۇۇتبال مەن سۇۇۇۇۇى  بن نۇر ۇۇۇۇۇۇن اۇۇۇۇۇۈنەرۇەرنى ئزبىىىۋاۇوۇۇۇۇۇان لۇۇۇۇۇوۇتتىم     
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مۇىكۇىىى ما ۇۇا ئزبىتىۇۋ لويۇاتتىزى   سۇۇى  لانەىلىۇك ساكۇۇا     لىلىۇتبوانلىىبزىىىڭ اە 

 چەكتىزى ؟
 . ىتى لو اي -لىى ر ئېوى  سزى لىلەن ئىېا   لىلوىلى لوۇۇايتۇ  -       

مەن لېىبۋ بې ب، لىلەن يەيتبوان نەرسۇە تېېىۇۋ كۇېلەي  سۇى  ياخشۇىىاق      -         

بوان  وربۇۇۇۇ ئاۇوۇۇا  ئۇۇارا  ئېلىۇۇۋ تۇۇۇرۇى لۇۇو ا   وربخانىۇۇتبن لوۇىزى  ۇۇا سۇۇۈركەيت  
 .كېلەي

 .يا بۇتا ئۇنتۇپ لاۇۇايۇەن-         

كە  مارسۇان تاشۇلىب يوۇۇتا كېتىۋىتىۇۋ يەنە     -    ئېگىۇ  -لاۇ ئزيتبن چىنتۇى          
 .ئۈن سېلىۋ يىوالپ كەتتى

شۇۇۇ كۇۇۈنى چۈشۇۇۇتىن كېۇۇيىن   ىزىۇۇۇ  سۇۇااىلىتبكى مەيخانىوۇۇۇا لىۇۇى تۇۇۇوپ              

رنىۇۇڭ ئىەىۇۇتبكى لىۇۇى ئايۇۇال   ىزى  ۇۇا نەى ر    سۇۇايااەتەىلەر كەۇۇۇگەن ئىۇۇتى  ئۇۇ  
تاشۇالپ  كىۇۋا لاچاليۇتبوان لىۇى  ۆ   ئىتبشۇالر    ئزۇۇۈب لېلىنالرنىۇڭ ئوتتۇربكۇۇىتا        

تۇر ۇان ئۇۇىۇن اە  يو ۇۇان لىۇى تۇال ئاكېۇۇاق ئۇسۇتىخانىى   كۇارامەم چۇۇوى لىۇى تۇۇال        

 شۇۇەرق شۇامىلى كۇۇورتتىكى كىىبكۇۇتانوا تۇتاشۇۇنان  ىزىۇۇ   . لېلىۇب لۇۇۇيىۇلىىى كۇۇزر ى 
سۈيىىى چاۇوىتىۋ   وۇنۇۇن ااسۇىا لىلوۇان چا ۇتا  ئاشۇۇ لۇۇيىۇق  وۇنۇۇن ئىەىۇت          

 .تە ر پ تۇراتتى

ئايۇۇۇال يېىىۇۇۇتبكى كۈتكۇۇۇۈچىگە اېلنۇۇۇى ئاكېۇۇۇاق ئۇسۇۇۇتىخانىى  -نۇۇۇېۇە ئۇۇۇۇ -         
 .كزرسىتىۋ تۇرۇپ سوربتى

)   ئىكۇۇخاربك (ئىكۇۇېان تىلۇۇى لوۇۇۇۇپ ۇەاەى  ىۇۇگەن مەنىۇۇتى    ) تىبۇۇۇرۇن-         

ر ۇەاە ىۇۇى ئېىگىلىۇۇ چە ئاتىوۇۇان چا ۇۇتبكى تۇۇو ىا تەۇەكېۇۇۇى لىلىىۇىوۇۇان    كۇلۇۇاۇىنال
  پ سۇۇا اب لەر ى كۈتكۇۇۇۈچى    ئاياۇوۇۇا   لەنىۇۇۇڭ سەريۇۇانىىى سۇۇۇزىۇەپ     -سۇۇزى  

 .لېىبشكە ااىبىۇنتى

مەن ئۇنتاق چىىايلىب ۇەاە لەرنىڭ لارۇىنىىى  ئۇنىۇڭ لۇيىۇلىىىۇڭ شۇۇنەە    -         
 .كەنۇەنكزركە  لوۇىتبوانلىنىىى لىلۇەيتب

 . ىتى ئۇنىڭ ئەر  وستى -مەنۇۇ لىلۇەيتبكەنۇەن -         

لۇۇو اي يوۇىىۇۇڭ ئۇۇوى تەربېىۇۇتبكى كەكىۇۇت  لۇرۇننىۇۇت كال  ئ  يېتىۇۇۋ لۇۇاتتىب           
ئۇينۇ ا كەتكەن ئىۇتى  لۇاۇ لىۇى چەتۇتە ئوۇتۇۇرۇپ ئۇنىزوۇا لارا اتۇاتتى  لۇو اي لۇۇ          

 .چا تا چۈشىت  شىىۇرنى كزرئ اتاتتى


