
يۈرەكيۈرەكيۈرەكيۈرەك كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن دەزدەزدەزدەز
ھاياتھاياتھاياتھايات –––– ئاپتورىئاپتورىئاپتورىئاپتورى

پوۋېستپوۋېستپوۋېستپوۋېست

،خهلقى،خهلقى،خهلقى،خهلقى مولمولمولمول سۇيىسۇيىسۇيىسۇيى بىرىبىرىبىرىبىرى.... يېزىالرنىڭيېزىالرنىڭيېزىالرنىڭيېزىالرنىڭ قهدىمىقهدىمىقهدىمىقهدىمى تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يۇرتيۇرتيۇرتيۇرت ئانائانائانائانا گۈزهلگۈزهلگۈزهلگۈزهل يۇرتىمىزيۇرتىمىزيۇرتىمىزيۇرتىمىز

شهھهرلىكلهرنىڭشهھهرلىكلهرنىڭشهھهرلىكلهرنىڭشهھهرلىكلهرنىڭ شۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇ .... باربارباربار نامىنامىنامىنامى يىقىندايىقىندايىقىندايىقىندا يىراقيىراقيىراقيىراق---- بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ،مېھماندۇستلىقى،مېھماندۇستلىقى،مېھماندۇستلىقى،مېھماندۇستلىقى خۇشخۇشخۇشخۇش––––چاقچاقچاقچاقچاقچاقچاقچاق

.... ئۈزۈلمهيدۇئۈزۈلمهيدۇئۈزۈلمهيدۇئۈزۈلمهيدۇ ––––يازيازيازياز قىشقىشقىشقىش ئايىقىئايىقىئايىقىئايىقى يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ

باھانىسىباھانىسىباھانىسىباھانىسى سېلىنىشسېلىنىشسېلىنىشسېلىنىش قورۇلۇشقورۇلۇشقورۇلۇشقورۇلۇش يىرىگهيىرىگهيىرىگهيىرىگه بىربىربىربىر قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر شهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭ ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا يىلنىڭيىلنىڭيىلنىڭيىلنىڭ ئىككىئىككىئىككىئىككى

يهريهريهريهر ئۆيلۈكئۆيلۈكئۆيلۈكئۆيلۈك شۇشۇشۇشۇ ؟؟؟؟ دهمسىزدهمسىزدهمسىزدهمسىز نېمىشقانېمىشقانېمىشقانېمىشقا كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... توشۇپتوشۇپتوشۇپتوشۇپ شهھهرلىكلهربىلهنشهھهرلىكلهربىلهنشهھهرلىكلهربىلهنشهھهرلىكلهربىلهن يېزىمىزيېزىمىزيېزىمىزيېزىمىز ،،،، چىقىۋىدىچىقىۋىدىچىقىۋىدىچىقىۋىدى

يهرلهرنىڭيهرلهرنىڭيهرلهرنىڭيهرلهرنىڭ قالغانقالغانقالغانقالغان تاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپ بىكاربىكاربىكاربىكار بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىلالردىنيىلالردىنيىلالردىنيىلالردىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه مانامانامانامانا بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىشىئىشىئىشىئىشى ئېلىشئېلىشئېلىشئېلىش

بۇلۇڭبۇلۇڭبۇلۇڭبۇلۇڭ شهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭ .... كىشىكىشىكىشىكىشى قالىدۇقالىدۇقالىدۇقالىدۇ دهپمۇدهپمۇدهپمۇدهپمۇ توۋاتوۋاتوۋاتوۋا بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... چىققىلىچىققىلىچىققىلىچىققىلى قىممىتىقىممىتىقىممىتىقىممىتى ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى

،،،، چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ زىمىنغازىمىنغازىمىنغازىمىنغا كهڭكهڭكهڭكهڭ ئاسمىنىئاسمىنىئاسمىنىئاسمىنى بۇبۇبۇبۇ بولغانالربولغانالربولغانالربولغانالر چوڭچوڭچوڭچوڭ ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده تامنىڭتامنىڭتامنىڭتامنىڭ تۆتتۆتتۆتتۆت ،پهقهت،پهقهت،پهقهت،پهقهت ––––پۇچقاقلىرىداپۇچقاقلىرىداپۇچقاقلىرىداپۇچقاقلىرىدا

تارتقانتارتقانتارتقانتارتقان دىققىتىنىدىققىتىنىدىققىتىنىدىققىتىنى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ يهرلهريهرلهريهرلهريهرلهر قالغانقالغانقالغانقالغان تاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىلالردىنيىلالردىنيىلالردىنيىلالردىن دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى.... ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران

سادداسادداسادداساددا دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... ئالغىلىئالغىلىئالغىلىئالغىلى يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى ئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكى ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر سهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىن شۇشۇشۇشۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى....

يهرباھاسىيهرباھاسىيهرباھاسىيهرباھاسى بولمىدىبولمىدىبولمىدىبولمىدى.... ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ئىشئىشئىشئىش كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه ساتتىساتتىساتتىساتتى.... باھاداباھاداباھاداباھادا ئهرزانئهرزانئهرزانئهرزان يهرلهرنىيهرلهرنىيهرلهرنىيهرلهرنى بۇبۇبۇبۇ يېزىلىقالريېزىلىقالريېزىلىقالريېزىلىقالر

ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر ئېچىنىشلىقئېچىنىشلىقئېچىنىشلىقئېچىنىشلىق ،،،، كۈلكىلىككۈلكىلىككۈلكىلىككۈلكىلىك نننن نۇرغۇنۇرغۇنۇرغۇنۇرغۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهۋهپسهۋهپسهۋهپسهۋهپ شۇشۇشۇشۇ تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... ئاشقىلىئاشقىلىئاشقىلىئاشقىلى ھهسسىلهپھهسسىلهپھهسسىلهپھهسسىلهپ

تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... چىققىلىچىققىلىچىققىلىچىققىلى

كوناكوناكوناكونا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهۋهبىسهۋهبىسهۋهبىسهۋهبى ئۆتۈشئۆتۈشئۆتۈشئۆتۈش قورلۇشىقورلۇشىقورلۇشىقورلۇشى ئۆستهڭئۆستهڭئۆستهڭئۆستهڭ بىربىربىربىر تهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىن جهنۇبىيجهنۇبىيجهنۇبىيجهنۇبىي يېزىمىزنىڭيېزىمىزنىڭيېزىمىزنىڭيېزىمىزنىڭ

بىربىربىربىر ھۆكۈمهتھۆكۈمهتھۆكۈمهتھۆكۈمهت كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... ئېرهنئېرهنئېرهنئېرهن ئانچهئانچهئانچهئانچه كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر ئىشقائىشقائىشقائىشقا بۇبۇبۇبۇ دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ كۆچۈرۈلدىكۆچۈرۈلدىكۆچۈرۈلدىكۆچۈرۈلدى.... قهبرىلهرقهبرىلهرقهبرىلهرقهبرىلهر

شۇشۇشۇشۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئىگىسىئىگىسىئىگىسىئىگىسى قهبرىلهرنىڭقهبرىلهرنىڭقهبرىلهرنىڭقهبرىلهرنىڭ بۇبۇبۇبۇ ،،،، دېۋىدىدېۋىدىدېۋىدىدېۋىدى بىرىمىزبىرىمىزبىرىمىزبىرىمىز پۇلپۇلپۇلپۇل مۇنچهمۇنچهمۇنچهمۇنچه كۆچۈرگهنلهرگهكۆچۈرگهنلهرگهكۆچۈرگهنلهرگهكۆچۈرگهنلهرگه قهبرىنىقهبرىنىقهبرىنىقهبرىنى

بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى قهبرهقهبرهقهبرهقهبره ––––بۇۋىسىنىڭبۇۋىسىنىڭبۇۋىسىنىڭبۇۋىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا »»»»باشالندىباشالندىباشالندىباشالندى.... جېڭىجېڭىجېڭىجېڭى تالىىششتالىىششتالىىششتالىىشش ««««قهبرهقهبرهقهبرهقهبره يېزىمىزدايېزىمىزدايېزىمىزدايېزىمىزدا كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده



كېچىپكېچىپكېچىپكېچىپ ،قان،قان،قان،قان بولۇشۇپبولۇشۇپبولۇشۇپبولۇشۇپ پهرزهنتپهرزهنتپهرزهنتپهرزهنت ۋاپادارۋاپادارۋاپادارۋاپادار كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ،،،، قويمىغانالرقويمىغانالرقويمىغانالرقويمىغانالر يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ قىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇ بىرهربىرهربىرهربىرهر ئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىده

تاناتاناتاناتانا مهخسۇسمهخسۇسمهخسۇسمهخسۇس ،،،، ئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپ كىتىشىدىنكىتىشىدىنكىتىشىدىنكىتىشىدىن كوالپكوالپكوالپكوالپ باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ بىرىبىرىبىرىبىرى ئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسام ئايرىدىئايرىدىئايرىدىئايرىدى.... چىگراچىگراچىگراچىگرا

كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ قهبرىسىمۇقهبرىسىمۇقهبرىسىمۇقهبرىسىمۇ دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ بىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭ باشقاباشقاباشقاباشقا دائىرىسىگهدائىرىسىگهدائىرىسىگهدائىرىسىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهلگىلىۋاپتۇبهلگىلىۋاپتۇبهلگىلىۋاپتۇبهلگىلىۋاپتۇ.... دائىرهدائىرهدائىرهدائىره تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ

سوتلىشىپسوتلىشىپسوتلىشىپسوتلىشىپ توغورسىداتوغورسىداتوغورسىداتوغورسىدا ئىكهنلىكىئىكهنلىكىئىكهنلىكىئىكهنلىكى دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى كىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭ زادىزادىزادىزادى كىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ھازىرھازىرھازىرھازىر كىتىپتىكهنكىتىپتىكهنكىتىپتىكهنكىتىپتىكهن

................ يۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىش

لهقهملهقهملهقهملهقهم ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر .... قويۇشقويۇشقويۇشقويۇش لهقهملهقهملهقهملهقهم ....ئۇبولسىمۇئۇبولسىمۇئۇبولسىمۇئۇبولسىمۇ باربارباربار ئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكى بىربىربىربىر ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ يېزىمىزدىكىلهرنىڭيېزىمىزدىكىلهرنىڭيېزىمىزدىكىلهرنىڭيېزىمىزدىكىلهرنىڭ

شۇشۇشۇشۇ .... قالسىزقالسىزقالسىزقالسىز ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران لهقهمگهلهقهمگهلهقهمگهلهقهمگه قويغانقويغانقويغانقويغان ،بهزىده،بهزىده،بهزىده،بهزىده ––––ھايھايھايھاي ،ئاي،ئاي،ئاي،ئاي ئۇستىدىكىئۇستىدىكىئۇستىدىكىئۇستىدىكى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قويۇشقاقويۇشقاقويۇشقاقويۇشقا

بىربىربىربىر لهقىمىلهقىمىلهقىمىلهقىمى كىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭ بىربىربىربىر ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده ئازئازئازئاز.... تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ يۈرگهنلهريۈرگهنلهريۈرگهنلهريۈرگهنلهر لهقهمسىزلهقهمسىزلهقهمسىزلهقهمسىز يېزىمىزدايېزىمىزدايېزىمىزدايېزىمىزدا سهۋهپتىنمۇسهۋهپتىنمۇسهۋهپتىنمۇسهۋهپتىنمۇ

.... تېخىتېخىتېخىتېخى باربارباربار ئهھۋالالرمۇئهھۋالالرمۇئهھۋالالرمۇئهھۋالالرمۇ قالغانقالغانقالغانقالغان بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ نامىنامىنامىنامى مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ ،بىر،بىر،بىر،بىر جهمهتنىڭجهمهتنىڭجهمهتنىڭجهمهتنىڭ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... تۇلتۇلتۇلتۇل دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك تهڭالتهڭالتهڭالتهڭال ئاجرىشىپئاجرىشىپئاجرىشىپئاجرىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئېرىئېرىئېرىئېرى چوكانچوكانچوكانچوكان قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر مهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىده يوقۇرقىيوقۇرقىيوقۇرقىيوقۇرقى

»»»»دهپدهپدهپدهپ مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى قالغانالرقالغانالرقالغانالرقالغانالر ئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپ »»»»:::: ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا قىزىقچىلىرىقىزىقچىلىرىقىزىقچىلىرىقىزىقچىلىرى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى يۇرتىمىزنىڭيۇرتىمىزنىڭيۇرتىمىزنىڭيۇرتىمىزنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ

چوكانالرنىچوكانالرنىچوكانالرنىچوكانالرنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ،،،، يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ دهپدهپدهپدهپ چوڭالرچوڭالرچوڭالرچوڭالر مهھهللىسىدىكىمهھهللىسىدىكىمهھهللىسىدىكىمهھهللىسىدىكى ئالغانئالغانئالغانئالغان ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ قويىۋالدىقويىۋالدىقويىۋالدىقويىۋالدى.... نامنامنامنام

ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر تويىتويىتويىتويى چوكانالرنىڭچوكانالرنىڭچوكانالرنىڭچوكانالرنىڭ بۇبۇبۇبۇ كېلىشىۋالغاندهكالكېلىشىۋالغاندهكالكېلىشىۋالغاندهكالكېلىشىۋالغاندهكال خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي مهجبۇرلىدىمهجبۇرلىدىمهجبۇرلىدىمهجبۇرلىدى.... بولۇشقابولۇشقابولۇشقابولۇشقا ياتلىقياتلىقياتلىقياتلىق قايتاقايتاقايتاقايتا

مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى بولدىبولدىبولدىبولدى ::::««««تويتويتويتوي ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر كېتىۋىدىكېتىۋىدىكېتىۋىدىكېتىۋىدى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياتلىقياتلىقياتلىقياتلىق ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئىچىدىالئىچىدىالئىچىدىالئىچىدىال

كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر كوچىنىكوچىنىكوچىنىكوچىنى بىربىربىربىر چىققانچىققانچىققانچىققان نامىنامىنامىنامى كۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشته قهبرهقهبرهقهبرهقهبره بىرىشتىبىرىشتىبىرىشتىبىرىشتى.... نامنامنامنام يېڭىچهيېڭىچهيېڭىچهيېڭىچه يهنهيهنهيهنهيهنه »»»»دهپدهپدهپدهپ

»»»» ،،،،«««« مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى كادىرالركادىرالركادىرالركادىرالر »»»» ،،،،«««« كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى ««««ساۋادسىزالرساۋادسىزالرساۋادسىزالرساۋادسىزالر مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق مانامانامانامانا ئاتىۋالدىئاتىۋالدىئاتىۋالدىئاتىۋالدى.... »»»»دهپدهپدهپدهپ

مهيدانغامهيدانغامهيدانغامهيدانغا ––––ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن ئارقائارقائارقائارقا ،مهھهللىلهر،مهھهللىلهر،مهھهللىلهر،مهھهللىلهر كوچىالركوچىالركوچىالركوچىالر ئاتالغانئاتالغانئاتالغانئاتالغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن نامالرنامالرنامالرنامالر دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك «««« كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى بويتاقالربويتاقالربويتاقالربويتاقالر

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....

ياكىياكىياكىياكى قىلمامدۇقىلمامدۇقىلمامدۇقىلمامدۇ ئېرهنئېرهنئېرهنئېرهن ئانچهئانچهئانچهئانچه ئىشالرغائىشالرغائىشالرغائىشالرغا بۇبۇبۇبۇ ھۆكۈمىتىھۆكۈمىتىھۆكۈمىتىھۆكۈمىتى خهلقخهلقخهلقخهلق يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق قالىمهنقالىمهنقالىمهنقالىمهن.... ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده

مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال دهپتهرلىرىدهدهپتهرلىرىدهدهپتهرلىرىدهدهپتهرلىرىده تېزىمالشتېزىمالشتېزىمالشتېزىمالش تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك ،بىلمهيمهن،بىلمهيمهن،بىلمهيمهن،بىلمهيمهن....ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ »»»»قىالمدۇقىالمدۇقىالمدۇقىالمدۇ ««««ھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهت خهلققهخهلققهخهلققهخهلققه

چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ بېشىغابېشىغابېشىغابېشىغا تالۇننىڭتالۇننىڭتالۇننىڭتالۇننىڭ يىققۇچىالرمۇيىققۇچىالرمۇيىققۇچىالرمۇيىققۇچىالرمۇ پۇلىنىپۇلىنىپۇلىنىپۇلىنى ،سۇ،سۇ،سۇ،سۇ توكتوكتوكتوك ماۋۇماۋۇماۋۇماۋۇ ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا ....«««« ئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالر ««««يهرلىكيهرلىكيهرلىكيهرلىك

نامنامنامنام شۇشۇشۇشۇ يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال بارغاقلىرىمۇبارغاقلىرىمۇبارغاقلىرىمۇبارغاقلىرىمۇ ––––چىراقچىراقچىراقچىراق ،نهزىر،نهزىر،نهزىر،نهزىر ئهسكهرتىدۇئهسكهرتىدۇئهسكهرتىدۇئهسكهرتىدۇ....تويتويتويتوي––––تۆكۈنتۆكۈنتۆكۈنتۆكۈن تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق نامىمىزنىنامىمىزنىنامىمىزنىنامىمىزنى مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله



بىزبىزبىزبىز بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا ئاتايدۇئاتايدۇئاتايدۇئاتايدۇ.... »»»»دهپدهپدهپدهپ مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى ««««يهكپايالريهكپايالريهكپايالريهكپايالر ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى مهھهللىمىزنىمهھهللىمىزنىمهھهللىمىزنىمهھهللىمىزنى ماۋۇماۋۇماۋۇماۋۇ بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ

««««ئابالئابالئابالئابال باربارباربار دۇكىنىدۇكىنىدۇكىنىدۇكىنى كىچىككىچىككىچىككىچىك دوقمۇشىدادوقمۇشىدادوقمۇشىدادوقمۇشىدا مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله ،،،، مهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىك مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بىزگهبىزگهبىزگهبىزگه نامنامنامنام بۇبۇبۇبۇ .... كۆنۈككۆنۈككۆنۈككۆنۈك

.... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن نامىدىننامىدىننامىدىننامىدىن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي»»»»نىڭنىڭنىڭنىڭ

بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن مهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىن ئۇئۇئۇئۇ شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا بىرىبىرىبىرىبىرى.... ھاللىقالرنىڭھاللىقالرنىڭھاللىقالرنىڭھاللىقالرنىڭ تۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشى مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

كۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشتهكۆچۈرۈشته قهبرهقهبرهقهبرهقهبره ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساق سىلىۋالدىسىلىۋالدىسىلىۋالدىسىلىۋالدى.... بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى دۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىن كىچىككىچىككىچىككىچىك دوقمۇشىغادوقمۇشىغادوقمۇشىغادوقمۇشىغا مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ

پايداپايداپايداپايدا خىلىخىلىخىلىخىلى كۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپ ئىگهللهپئىگهللهپئىگهللهپئىگهللهپ قهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنى ئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىز نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ––––پىدالىقپىدالىقپىدالىقپىدالىق جانجانجانجان يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

ئاپتۇدهكئاپتۇدهكئاپتۇدهكئاپتۇدهك....

نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى ئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكىئۇچرىغانلىكى چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه شۇشۇشۇشۇ .... يوقيوقيوقيوق مالالرمۇمالالرمۇمالالرمۇمالالرمۇ ئاالھىدهئاالھىدهئاالھىدهئاالھىده دۇكىنىدادۇكىنىدادۇكىنىدادۇكىنىدا يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال

دۇكىنىغادۇكىنىغادۇكىنىغادۇكىنىغا مالمالمالمال مىلىچمىلىچمىلىچمىلىچ بىربىربىربىر خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئادهمئادهمئادهمئادهم كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن دۇكىنىغادۇكىنىغادۇكىنىغادۇكىنىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سالىدۇسالىدۇسالىدۇسالىدۇ.... دۇكانغادۇكانغادۇكانغادۇكانغا چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ

بىربىربىربىر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن جۈپىجۈپىجۈپىجۈپى دۇكىنىدىندۇكىنىدىندۇكىنىدىندۇكىنىدىن ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ شۇكىشۇكىشۇكىشۇكى يېرىيېرىيېرىيېرى قىززىققىززىققىززىققىززىق بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... تۇيغۇداتۇيغۇداتۇيغۇداتۇيغۇدا قالغاندهكقالغاندهكقالغاندهكقالغاندهك كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ

ئهرزانئهرزانئهرزانئهرزان قهيهرلهردىندۇرقهيهرلهردىندۇرقهيهرلهردىندۇرقهيهرلهردىندۇر ئۇئۇئۇئۇ بولغانالرغابولغانالرغابولغانالرغابولغانالرغا ئالماقچىئالماقچىئالماقچىئالماقچى ئاياقئاياقئاياقئاياق بالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغا كىچىككىچىككىچىككىچىك بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ.... تاپقىلىتاپقىلىتاپقىلىتاپقىلى نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى

جۈپىجۈپىجۈپىجۈپى بارلىرىبارلىرىبارلىرىبارلىرى تهلىيىتهلىيىتهلىيىتهلىيى ئېيتىدۇئېيتىدۇئېيتىدۇئېيتىدۇ.... تاللىۋىلىشنىتاللىۋىلىشنىتاللىۋىلىشنىتاللىۋىلىشنى بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ تۆكۈپتۆكۈپتۆكۈپتۆكۈپ ئاياغنىئاياغنىئاياغنىئاياغنى خالتاخالتاخالتاخالتا بىربىربىربىر ئېلىۋالغانئېلىۋالغانئېلىۋالغانئېلىۋالغان باھاداباھاداباھاداباھادا

رهڭگىرهڭگىرهڭگىرهڭگى ،،،، يوقيوقيوقيوق ،ئامال،ئامال،ئامال،ئامال تاپالمايتاپالمايتاپالمايتاپالماي تولىسىتولىسىتولىسىتولىسى بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ.... شۇنداقالشۇنداقالشۇنداقالشۇنداقال ئىشئىشئىشئىش تاپىدۇتاپىدۇتاپىدۇتاپىدۇ....بىراقبىراقبىراقبىراق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

بىربىربىربىر بالىلىرىبالىلىرىبالىلىرىبالىلىرى يېزايېزايېزايېزا بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ كىيدۇرىدۇكىيدۇرىدۇكىيدۇرىدۇكىيدۇرىدۇ.... بالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ بىرجۈپبىرجۈپبىرجۈپبىرجۈپ ئوخشاشالرنىئوخشاشالرنىئوخشاشالرنىئوخشاشالرنى

دۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىن ھالداھالداھالداھالدا خوشالخوشالخوشالخوشال كىيىپكىيىپكىيىپكىيىپ ئايىقىنىئايىقىنىئايىقىنىئايىقىنى بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ 10101010ياشلىقياشلىقياشلىقياشلىق پۇتىغاپۇتىغاپۇتىغاپۇتىغا بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه 7777ياشلىقياشلىقياشلىقياشلىق پۇتىغاپۇتىغاپۇتىغاپۇتىغا

بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى لهقهمدىنلهقهمدىنلهقهمدىنلهقهمدىن چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق »»»»دهپدهپدهپدهپ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ««««ئابالئابالئابالئابال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا كىتىدۇكىتىدۇكىتىدۇكىتىدۇ.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ نامىنامىنامىنامى مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن بىربىربىربىر نامنامنامنام بۇبۇبۇبۇ كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه قويۇشتىقويۇشتىقويۇشتىقويۇشتى....

ئادهمئادهمئادهمئادهم بىردىنبىربىردىنبىربىردىنبىربىردىنبىر مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى بۇبۇبۇبۇ ياكىياكىياكىياكى بولغاچقىمۇبولغاچقىمۇبولغاچقىمۇبولغاچقىمۇ دوقمۇشىدادوقمۇشىدادوقمۇشىدادوقمۇشىدا مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله دۇكىنىدۇكىنىدۇكىنىدۇكىنى يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال

يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ بوشىغاندابوشىغاندابوشىغاندابوشىغاندا ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن قولىقولىقولىقولى كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى ئهيتاۋۇرئهيتاۋۇرئهيتاۋۇرئهيتاۋۇر بولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇ سورۇنسورۇنسورۇنسورۇن كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان

تهخسىكهشتهخسىكهشتهخسىكهشتهخسىكهش زۇنۇنزۇنۇنزۇنۇنزۇنۇن ،،،، پوقاقپوقاقپوقاقپوقاق ئهمهتئهمهتئهمهتئهمهت مهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىنمهھهللىدىكىلهردىن بۈگۈنمۇبۈگۈنمۇبۈگۈنمۇبۈگۈنمۇ سېلىشىدۇسېلىشىدۇسېلىشىدۇسېلىشىدۇ.... پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ يېغىلىپيېغىلىپيېغىلىپيېغىلىپ

.... يېغىلىشتىيېغىلىشتىيېغىلىشتىيېغىلىشتى يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ھهيرانالرھهيرانالرھهيرانالرھهيرانالر ،مىجىت،مىجىت،مىجىت،مىجىت ––––خوشخوشخوشخوش خوشخوشخوشخوش ،قاۋۇل،قاۋۇل،قاۋۇل،قاۋۇل



ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران مىجىتمىجىتمىجىتمىجىت باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى گهپگهپگهپگهپ ،،،،----دهپدهپدهپدهپ بولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇ ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر قىززىققىززىققىززىققىززىق ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ بۇدۇنيادابۇدۇنيادابۇدۇنيادابۇدۇنيادا ــــ

چىقىپتۇچىقىپتۇچىقىپتۇچىقىپتۇ خورازخورازخورازخوراز بىرىبىرىبىرىبىرى ،ئارىدا،ئارىدا،ئارىدا،ئارىدا تۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهن ئۈچنىئۈچنىئۈچنىئۈچنى ئايالىئايالىئايالىئايالى ئىسكهندهرنىڭئىسكهندهرنىڭئىسكهندهرنىڭئىسكهندهرنىڭ مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى تۆۋهندىكىتۆۋهندىكىتۆۋهندىكىتۆۋهندىكى ----،،،،

.... دهيدۇدهيدۇدهيدۇدهيدۇ

قاتتىقاتتىقاتتىقاتتى گهپگهپگهپگهپ پوقاقپوقاقپوقاقپوقاق ئهمهتئهمهتئهمهتئهمهت ---- ؟؟؟؟ نېمىسىنېمىسىنېمىسىنېمىسى زادىزادىزادىزادى دېگىنىڭدېگىنىڭدېگىنىڭدېگىنىڭ خورازخورازخورازخوراز ،،،، ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى دهيدۇدهيدۇدهيدۇدهيدۇ نېمهنېمهنېمهنېمه ....ماۋۇماۋۇماۋۇماۋۇ ــــ

قاۋۇلقاۋۇلقاۋۇلقاۋۇل ---- ،،،، بۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭ دېگىنىدېگىنىدېگىنىدېگىنى خورازخورازخورازخوراز ،بىرى،بىرى،بىرى،بىرى مىكىيانمىكىيانمىكىيانمىكىيان ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى ؟؟؟؟ چۈشهنمىدىڭماچۈشهنمىدىڭماچۈشهنمىدىڭماچۈشهنمىدىڭما ـــشۇنىمۇشۇنىمۇشۇنىمۇشۇنىمۇ

ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران ئىشالرغائىشالرغائىشالرغائىشالرغا ----نهدىكىنهدىكىنهدىكىنهدىكى ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى، قاراپقاراپقاراپقاراپ ھهيرانغاھهيرانغاھهيرانغاھهيرانغا مىجىتمىجىتمىجىتمىجىت بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ دهپدهپدهپدهپ شۇنىشۇنىشۇنىشۇنى ––––خوشخوشخوشخوش خوشخوشخوشخوش

.... ئاداشكهنسهنئاداشكهنسهنئاداشكهنسهنئاداشكهنسهن قالىدىغانقالىدىغانقالىدىغانقالىدىغان

ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن....ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى ئايالئايالئايالئايال توغۇمچانتوغۇمچانتوغۇمچانتوغۇمچان تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئايالىئايالىئايالىئايالى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولىدىده،بولىدىده،بولىدىده،بولىدىده، شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتته ــــ

بولىۋهرسهبولىۋهرسهبولىۋهرسهبولىۋهرسه مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ئېتىپتۇئېتىپتۇئېتىپتۇئېتىپتۇ.... ئۈچنىئۈچنىئۈچنىئۈچنى قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بۇبۇبۇبۇ ....مانامانامانامانا ئاتقانئاتقانئاتقانئاتقان بىراقالبىراقالبىراقالبىراقال ئىككىنىئىككىنىئىككىنىئىككىنى قىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇ

ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران مىجىتمىجىتمىجىتمىجىت ––––دېدىدېدىدېدىدېدى ئوخشايدۇئوخشايدۇئوخشايدۇئوخشايدۇ.... كىتىدىغانكىتىدىغانكىتىدىغانكىتىدىغان توشۇپتوشۇپتوشۇپتوشۇپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باالباالباالباال ئۆيىئۆيىئۆيىئۆيى ئىسكهندهربىچارىنىڭئىسكهندهربىچارىنىڭئىسكهندهربىچارىنىڭئىسكهندهربىچارىنىڭ

.... قىياپهتتهقىياپهتتهقىياپهتتهقىياپهتته بولغانبولغانبولغانبولغان ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ

تۇغىمهنتۇغىمهنتۇغىمهنتۇغىمهن ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... قىلساقىلساقىلساقىلسا بولدىبولدىبولدىبولدى كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن توققاندىنتوققاندىنتوققاندىنتوققاندىن ئىككىنىئىككىنىئىككىنىئىككىنى ،،،، زهزهزهزه ئايالالرنىمۇئايالالرنىمۇئايالالرنىمۇئايالالرنىمۇ مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ـــ

ئۈچنىئۈچنىئۈچنىئۈچنى تۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهن....بىراقالبىراقالبىراقالبىراقال دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ قېچىپقېچىپقېچىپقېچىپ كادىرلىدىنكادىرلىدىنكادىرلىدىنكادىرلىدىن تۇغۇتتۇغۇتتۇغۇتتۇغۇت پىالنلىقپىالنلىقپىالنلىقپىالنلىق ،،،، يۈرهپيۈرهپيۈرهپيۈرهپ دهپدهپدهپدهپ

.... قاپتىدهقاپتىدهقاپتىدهقاپتىده كۆمۈلۈپالكۆمۈلۈپالكۆمۈلۈپالكۆمۈلۈپال ––––سۈيدۈككهسۈيدۈككهسۈيدۈككهسۈيدۈككه پوقپوقپوقپوق بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره ئىسكهندهرئىسكهندهرئىسكهندهرئىسكهندهر ،ھازىر،ھازىر،ھازىر،ھازىر شهرىڭنىشهرىڭنىشهرىڭنىشهرىڭنى ئالالئالالئالالئالال قوزىالپتۇقوزىالپتۇقوزىالپتۇقوزىالپتۇ....

بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... ئاپىرىدهئاپىرىدهئاپىرىدهئاپىرىده دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئهمرىئهمرىئهمرىئهمرى ياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭ ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى .... نېمهنېمهنېمهنېمه ،قىز،قىز،قىز،قىز نېمهنېمهنېمهنېمه ئوغولئوغولئوغولئوغول ـــ

ئابالئابالئابالئابال ---- ئهمهس،ئهمهس،ئهمهس،ئهمهس، توغراتوغراتوغراتوغرا قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش مۇئامىلهمۇئامىلهمۇئامىلهمۇئامىله ئايرىمئايرىمئايرىمئايرىم ،ئۇالرغا،ئۇالرغا،ئۇالرغا،ئۇالرغا ئايرىشئايرىشئايرىشئايرىش دهپدهپدهپدهپ قىزقىزقىزقىز ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل پهرزهنتىلهرنىپهرزهنتىلهرنىپهرزهنتىلهرنىپهرزهنتىلهرنى

كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ مهمنۇنمهمنۇنمهمنۇنمهمنۇن قاتناشتۇرغىنىدىنقاتناشتۇرغىنىدىنقاتناشتۇرغىنىدىنقاتناشتۇرغىنىدىن پىكىرپىكىرپىكىرپىكىر بىربىربىربىر ئاقىالنهئاقىالنهئاقىالنهئاقىالنه تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي

.... قويدىقويدىقويدىقويدى

قاتتىقاتتىقاتتىقاتتى ----گهپگهپگهپگهپ ،،،، قاپسهندهقاپسهندهقاپسهندهقاپسهنده باسالمايباسالمايباسالمايباسالماي خوشاللىقىڭنىخوشاللىقىڭنىخوشاللىقىڭنىخوشاللىقىڭنى ،شۇڭا،شۇڭا،شۇڭا،شۇڭا تۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهنتۇغۇپتىكهن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بۇبۇبۇبۇ ـــ

.... پوقاقپوقاقپوقاقپوقاق ئهمهتئهمهتئهمهتئهمهت

سېلىپسېلىپسېلىپسېلىپ پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ تاغدىنتاغدىنتاغدىنتاغدىن----باغدىنباغدىنباغدىنباغدىن شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى.... كۈلگهكۈلگهكۈلگهكۈلگه دۇكاندادۇكاندادۇكاندادۇكاندا ـــ

ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ،،،، ۋهيرانهبولۇپۋهيرانهبولۇپۋهيرانهبولۇپۋهيرانهبولۇپ تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ تۇرقىتۇرقىتۇرقىتۇرقى كىرگۈچىنىڭكىرگۈچىنىڭكىرگۈچىنىڭكىرگۈچىنىڭ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ بىرىبىرىبىرىبىرى دۇكانغادۇكانغادۇكانغادۇكانغا ئولتۇرغاندائولتۇرغاندائولتۇرغاندائولتۇرغاندا



نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن ،بىشىغا،بىشىغا،بىشىغا،بىشىغا يوقيوقيوقيوق تىزىدىنالتىزىدىنالتىزىدىنالتىزىدىنال پۇشقىقىپۇشقىقىپۇشقىقىپۇشقىقى بىربىربىربىر ئىشتىنىنىڭئىشتىنىنىڭئىشتىنىنىڭئىشتىنىنىڭ كىيگهن،كىيگهن،كىيگهن،كىيگهن، چاپانچاپانچاپانچاپان كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن كونىراپكونىراپكونىراپكونىراپ

قورقۇنچلىققورقۇنچلىققورقۇنچلىققورقۇنچلىق تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئۆسۈپئۆسۈپئۆسۈپئۆسۈپ چاچچاچچاچچاچ----ساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرى كىيۋالغانىدىكىيۋالغانىدىكىيۋالغانىدىكىيۋالغانىدى.... شىلهپهشىلهپهشىلهپهشىلهپه يېزىلغانيېزىلغانيېزىلغانيېزىلغان ئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالر

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... قويغانقويغانقويغانقويغان كهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپ ھالغاھالغاھالغاھالغا

.... دهرھالالدهرھالالدهرھالالدهرھالال تهخسىكهشتهخسىكهشتهخسىكهشتهخسىكهش زۇنۇنزۇنۇنزۇنۇنزۇنۇن بوشاتتىبوشاتتىبوشاتتىبوشاتتى جايجايجايجاي ----،،،، ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كهلكهلكهلكهل ،ۋوي،ۋوي،ۋوي،ۋوي ۋويۋويۋويۋوي ـــ

ئابالئابالئابالئابال ئااليدىئااليدىئااليدىئااليدى.... بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى قاراپقاراپقاراپقاراپ يهكپايغايهكپايغايهكپايغايهكپايغا ئابالئابالئابالئابال كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى....ئارقىدىنالئارقىدىنالئارقىدىنالئارقىدىنال تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا كىرگۈچىكىرگۈچىكىرگۈچىكىرگۈچى

تاماكىنىتاماكىنىتاماكىنىتاماكىنى تۇتقانتۇتقانتۇتقانتۇتقان ––––خوشخوشخوشخوش خۇشخۇشخۇشخۇش قاۋۇلقاۋۇلقاۋۇلقاۋۇل مېھمانمېھمانمېھمانمېھمان ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى قالمىدىقالمىدىقالمىدىقالمىدى.... قانقانقانقان چىرايىداچىرايىداچىرايىداچىرايىدا قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ

.... تارتتىتارتتىتارتتىتارتتى ئىچىگهئىچىگهئىچىگهئىچىگه ئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىماي تۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپ ده،ده،ده،ده، ئالدىئالدىئالدىئالدى

كهتتىڭغۇ؟كهتتىڭغۇ؟كهتتىڭغۇ؟كهتتىڭغۇ؟ يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ بولدىبولدىبولدىبولدى ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن ،،،، ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق ھهھهھهھه ــــ

---- باشلىدى،باشلىدى،باشلىدى،باشلىدى، گهپگهپگهپگهپ تۇيۇقسىزالتۇيۇقسىزالتۇيۇقسىزالتۇيۇقسىزال ئۇئۇئۇئۇ باردىم،باردىم،باردىم،باردىم،---- يارباققايارباققايارباققايارباققا ئىزدهپئىزدهپئىزدهپئىزدهپ بهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنى مهنمهنمهنمهن ــــ

ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا مهنمهنمهنمهن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ دهپدهپدهپدهپ كېلىسىزكېلىسىزكېلىسىزكېلىسىز قاچانقاچانقاچانقاچان سېغىنىپتۇسېغىنىپتۇسېغىنىپتۇسېغىنىپتۇ.... تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ مېنىمېنىمېنىمېنى بهختىگۈلۈمبهختىگۈلۈمبهختىگۈلۈمبهختىگۈلۈم

ئاۋارهئاۋارهئاۋارهئاۋاره بهكبهكبهكبهك يولدايولدايولدايولدا ئىزدهپئىزدهپئىزدهپئىزدهپ بهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنىبهختىگۈلۈمنى دېدىمدېدىمدېدىمدېدىم.... كېتىمهنكېتىمهنكېتىمهنكېتىمهن يېنىڭغايېنىڭغايېنىڭغايېنىڭغا سېنىڭسېنىڭسېنىڭسېنىڭ تۈگۈتىپالتۈگۈتىپالتۈگۈتىپالتۈگۈتىپال ئىشلىرىمنىئىشلىرىمنىئىشلىرىمنىئىشلىرىمنى

....ئىمانسىزئىمانسىزئىمانسىزئىمانسىز ساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇن پاناھىداپاناھىداپاناھىداپاناھىدا بهندىسىنىبهندىسىنىبهندىسىنىبهندىسىنى ،ھهممه،ھهممه،ھهممه،ھهممه ئالالئالالئالالئالال قالدىمقالدىمقالدىمقالدىم.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق ،شۇڭا،شۇڭا،شۇڭا،شۇڭا بولدۇمبولدۇمبولدۇمبولدۇم

.... بهرسۇنبهرسۇنبهرسۇنبهرسۇن ئهدىبىنىئهدىبىنىئهدىبىنىئهدىبىنى جۇھوتالرنىڭجۇھوتالرنىڭجۇھوتالرنىڭجۇھوتالرنىڭ

ئاڭلىغۇچىالرئاڭلىغۇچىالرئاڭلىغۇچىالرئاڭلىغۇچىالر سۆزلىدىسۆزلىدىسۆزلىدىسۆزلىدى.... ھازاھازاھازاھازا بىربىربىربىر نهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنى بىربىربىربىر يوقيوقيوقيوق باشباشباشباش––––ئايىقىئايىقىئايىقىئايىقى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇئهنهئۇئهنهئۇئهنهئۇئهنه

بىربىربىربىر ئۇئۇئۇئۇ ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... جىمجىمجىمجىم قىاللمايقىاللمايقىاللمايقىاللماي جۈرئهتجۈرئهتجۈرئهتجۈرئهت كىتىشكىمۇكىتىشكىمۇكىتىشكىمۇكىتىشكىمۇ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس بۆلۈشبۆلۈشبۆلۈشبۆلۈش سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا ئىشىكئىشىكئىشىكئىشىك بولدىبولدىبولدىبولدى....ئۇئۇئۇئۇ كهتمهكچىكهتمهكچىكهتمهكچىكهتمهكچى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ تۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپتۇتاشتۇرۇپ بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى تاماكىدىنتاماكىدىنتاماكىدىنتاماكىدىن يهنهيهنهيهنهيهنه سۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپ ھازاھازاھازاھازا

ئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدى:::: شئىرىنىشئىرىنىشئىرىنىشئىرىنى ماۋۇئىككىماۋۇئىككىماۋۇئىككىماۋۇئىككى شائىرنىڭشائىرنىڭشائىرنىڭشائىرنىڭ بىربىربىربىر قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر قايرىلىپقايرىلىپقايرىلىپقايرىلىپ كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ

كۆزنىكۆزنىكۆزنىكۆزنى---- قاپقاراقاپقاراقاپقاراقاپقارا ماڭاماڭاماڭاماڭا بهردىبهردىبهردىبهردى تۈنتۈنتۈنتۈن قاراقاراقاراقارا ،،،،

كۈندۈزنىكۈندۈزنىكۈندۈزنىكۈندۈزنى نۇرلۇقنۇرلۇقنۇرلۇقنۇرلۇق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كۆزكۆزكۆزكۆز شۇشۇشۇشۇ ....ئىزدهيمهنئىزدهيمهنئىزدهيمهنئىزدهيمهن

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى ئهسلىگهئهسلىگهئهسلىگهئهسلىگه يهنهيهنهيهنهيهنه پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ بىلهنالبىلهنالبىلهنالبىلهنال كىتىشىكىتىشىكىتىشىكىتىشى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن شۇندىنشۇندىنشۇندىنشۇندىن

ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران مىجىتمىجىتمىجىتمىجىت قاپتۇ،قاپتۇ،قاپتۇ،قاپتۇ،----دېدىدېدىدېدىدېدى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ پهيداپهيداپهيداپهيدا يهنهيهنهيهنهيهنه بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن مانامانامانامانا كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ بولدىبولدىبولدىبولدى ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره ـــ

ئىدىئىدىئىدىئىدى----دهدهدهده باالباالباالباال ئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغان قانچهقانچهقانچهقانچه ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا ----،،،،....



دهپدهپدهپدهپ بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن باالباالباالباال چىچهنچىچهنچىچهنچىچهن ،،،، ئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره ؟؟؟؟ تېخىتېخىتېخىتېخى ئىسمىچۇئىسمىچۇئىسمىچۇئىسمىچۇ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ـــ

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... قويغانقويغانقويغانقويغان سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى

ئالال،ئۇالرغائالال،ئۇالرغائالال،ئۇالرغائالال،ئۇالرغا ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... يهپيهپيهپيهپ غېمىنىغېمىنىغېمىنىغېمىنى پهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭ يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ئۆمۈرئۆمۈرئۆمۈرئۆمۈر بىربىربىربىر رهھمهتلىكمۇرهھمهتلىكمۇرهھمهتلىكمۇرهھمهتلىكمۇ ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ـــ

بۇدۇنيادىنبۇدۇنيادىنبۇدۇنيادىنبۇدۇنيادىن دهردىدهدهردىدهدهردىدهدهردىده باالباالباالباال ––––ئانائانائانائانا ئاتائاتائاتائاتا بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى ،مانا،مانا،مانا،مانا بىرىۋىدىبىرىۋىدىبىرىۋىدىبىرىۋىدى پهرزهنتپهرزهنتپهرزهنتپهرزهنت بىربىربىربىر قىرىغانداقىرىغانداقىرىغانداقىرىغاندا

.... بۇبۇبۇبۇ مانامانامانامانا بولسابولسابولسابولسا ئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالى قايتتىقايتتىقايتتىقايتتى....سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ۋاقىتسىزۋاقىتسىزۋاقىتسىزۋاقىتسىز

كاساپىتىدىنكاساپىتىدىنكاساپىتىدىنكاساپىتىدىن بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ دېگهندېگهندېگهندېگهن قاھارقاھارقاھارقاھار ئىشلهيدىغانئىشلهيدىغانئىشلهيدىغانئىشلهيدىغان ھۆكۈمهتتهھۆكۈمهتتهھۆكۈمهتتهھۆكۈمهتته يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ ئىشئىشئىشئىش ھهممهھهممهھهممهھهممه ـــ

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ،جۈپ،جۈپ،جۈپ،جۈپ----جۈپىجۈپىجۈپىجۈپى يهتكهنيهتكهنيهتكهنيهتكهن مۇرادىغامۇرادىغامۇرادىغامۇرادىغا ئاشىقالرمۇئاشىقالرمۇئاشىقالرمۇئاشىقالرمۇ بۇبۇبۇبۇ بولسابولسابولسابولسا قىزاتمىغانقىزاتمىغانقىزاتمىغانقىزاتمىغان كۆزكۆزكۆزكۆز بهختىگۈلگهبهختىگۈلگهبهختىگۈلگهبهختىگۈلگه بولدىبولدىبولدىبولدى....

................ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇ چۈشچۈشچۈشچۈش داۋامالشتىداۋامالشتىداۋامالشتىداۋامالشتى.... خېلىخېلىخېلىخېلى پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ مۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىك ،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

روھىنىروھىنىروھىنىروھىنى خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي نېمىشقىدۇرئابالنېمىشقىدۇرئابالنېمىشقىدۇرئابالنېمىشقىدۇرئابال تارقاشتىتارقاشتىتارقاشتىتارقاشتى.... ئاستائاستائاستائاستا يهردىكىلهرمۇيهردىكىلهرمۇيهردىكىلهرمۇيهردىكىلهرمۇ بۇبۇبۇبۇ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى....ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي دۇكاندىكىلهردۇكاندىكىلهردۇكاندىكىلهردۇكاندىكىلهر ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى....ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئادهمدهكالئادهمدهكالئادهمدهكالئادهمدهكال قويغانقويغانقويغانقويغان يوقىتىپيوقىتىپيوقىتىپيوقىتىپ

ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ دهۋاتقاندهكدهۋاتقاندهكدهۋاتقاندهكدهۋاتقاندهك ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى بايىقىبايىقىبايىقىبايىقى قالغاندهكقالغاندهكقالغاندهكقالغاندهك بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ ئىشلىرىنىئىشلىرىنىئىشلىرىنىئىشلىرىنى

كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ھازىرالھازىرالھازىرالھازىرال ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق ساراڭساراڭساراڭساراڭ ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي يولدايولدايولدايولدا قايتتىقايتتىقايتتىقايتتى.... ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئالدىنئالدىنئالدىنئالدىن ئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپ ھازاھازاھازاھازا بىربىربىربىر

««««چايچايچايچاي ،ئايالىنىڭ،ئايالىنىڭ،ئايالىنىڭ،ئايالىنىڭ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇئۇئۇئۇ قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه پاتپاتپاتپات----پاتپاتپاتپات ئۇرۇدىغاندهكئۇرۇدىغاندهكئۇرۇدىغاندهكئۇرۇدىغاندهك كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ

كۆرپىگهكۆرپىگهكۆرپىگهكۆرپىگه قويغانقويغانقويغانقويغان سېلىپسېلىپسېلىپسېلىپ كىردىكىردىكىردىكىردى----ده،ده،ده،ده، ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه مىھمانخانامىھمانخانامىھمانخانامىھمانخانا ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل قارىمايقارىمايقارىمايقارىماي دېگىنىگىمۇدېگىنىگىمۇدېگىنىگىمۇدېگىنىگىمۇ ئېچىۋىلىڭئېچىۋىلىڭئېچىۋىلىڭئېچىۋىلىڭ»»»»

.... يانپاشلىدىيانپاشلىدىيانپاشلىدىيانپاشلىدى كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ئاستائاستائاستائاستا

يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ ئۇئۇئۇئۇ ئارىدائارىدائارىدائارىدا بېسىلمىغانىدىبېسىلمىغانىدىبېسىلمىغانىدىبېسىلمىغانىدى.... تېخىچهتېخىچهتېخىچهتېخىچه قورقۇنىچقورقۇنىچقورقۇنىچقورقۇنىچ بۇبۇبۇبۇ باشالنغانباشالنغانباشالنغانباشالنغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ بولىۋىدىبولىۋىدىبولىۋىدىبولىۋىدى پهيداپهيداپهيداپهيدا يهنهيهنهيهنهيهنه تويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزال بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن ئۇئۇئۇئۇ ....مانامانامانامانا قالغانقالغانقالغانقالغان تىنجىپتىنجىپتىنجىپتىنجىپ يهكپايمۇيهكپايمۇيهكپايمۇيهكپايمۇ ئابالئابالئابالئابال كېتىۋىدى،كېتىۋىدى،كېتىۋىدى،كېتىۋىدى،

كۆزىكۆزىكۆزىكۆزى تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان چاقناپچاقناپچاقناپچاقناپ ئوتئوتئوتئوت جۈپجۈپجۈپجۈپ بىربىربىربىر ئاشىقنىڭئاشىقنىڭئاشىقنىڭئاشىقنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز قالدىقالدىقالدىقالدى.... دهپدهپدهپدهپ چىقايچىقايچىقايچىقاي جېنىجېنىجېنىجېنى

بىردهمبىردهمبىردهمبىردهم ئۇئۇئۇئۇ يۇمىۋالدىيۇمىۋالدىيۇمىۋالدىيۇمىۋالدى.... ئىتتىكئىتتىكئىتتىكئىتتىك كۆزىنىكۆزىنىكۆزىنىكۆزىنى قورققىنىدىنقورققىنىدىنقورققىنىدىنقورققىنىدىن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال كېلىۋىدى،كېلىۋىدى،كېلىۋىدى،كېلىۋىدى، ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا ئۆزئۆزئۆزئۆز ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

بولىشىنىبولىشىنىبولىشىنىبولىشىنى ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ قانداققانداققانداققانداق يهنهيهنهيهنهيهنه قانداققانداققانداققانداق كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بۈندىنبۈندىنبۈندىنبۈندىن ياتتىياتتىياتتىياتتى.... نننن خىيالالربىلهخىيالالربىلهخىيالالربىلهخىيالالربىله مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق

سهزگۈزسهزگۈزسهزگۈزسهزگۈز خىيالىخىيالىخىيالىخىيالى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق دېسىمۇدېسىمۇدېسىمۇدېسىمۇ ئويلىمايئويلىمايئويلىمايئويلىماي ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى ،بۇ،بۇ،بۇ،بۇ باسايباسايباسايباساي قانچهقانچهقانچهقانچه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۇئۇئۇئۇ ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى....



.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى كۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگه ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ مۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىك ،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه،بهختىگۈللهرگه ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق

‹‹‹‹1111››››

باشالنغانلىقىدىنباشالنغانلىقىدىنباشالنغانلىقىدىنباشالنغانلىقىدىن كۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭ بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه توۋلىشىتوۋلىشىتوۋلىشىتوۋلىشى ئهرزانئهرزانئهرزانئهرزان يېقىمىلىقيېقىمىلىقيېقىمىلىقيېقىمىلىق مهزىنىنىڭمهزىنىنىڭمهزىنىنىڭمهزىنىنىڭ مهسچىتىمهسچىتىمهسچىتىمهسچىتى مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله

قۇرۇققۇرۇققۇرۇققۇرۇق ،،،، ئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغان ئىشىكئىشىكئىشىكئىشىك ،،،، يىقىلىپيىقىلىپيىقىلىپيىقىلىپ چىراقالرچىراقالرچىراقالرچىراقالر ––––ئۆيلهردهئۆيلهردهئۆيلهردهئۆيلهرده ئۆيئۆيئۆيئۆي تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئهرزانئهرزانئهرزانئهرزان بهردىبهردىبهردىبهردى.... دىرهكدىرهكدىرهكدىرهك

قايتىدىنقايتىدىنقايتىدىنقايتىدىن يهنهيهنهيهنهيهنه ئىتالرغائىتالرغائىتالرغائىتالرغا قالمىغانقالمىغانقالمىغانقالمىغان ھالىھالىھالىھالى قاۋاپقاۋاپقاۋاپقاۋاپ ئاللىكىملهرگىدۇرئاللىكىملهرگىدۇرئاللىكىملهرگىدۇرئاللىكىملهرگىدۇر كىچىدهكىچىدهكىچىدهكىچىده بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازالرئاڭلىنىشىئاۋازالرئاڭلىنىشىئاۋازالرئاڭلىنىشىئاۋازالرئاڭلىنىشى يۆتهلگهنيۆتهلگهنيۆتهلگهنيۆتهلگهن

بهسبهسبهسبهس قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك قاالمدىمقاالمدىمقاالمدىمقاالمدىم مهنمهنمهنمهن سهندىنسهندىنسهندىنسهندىن خورازالرمۇخورازالرمۇخورازالرمۇخورازالرمۇ ئۆتۈشتىئۆتۈشتىئۆتۈشتىئۆتۈشتى.... قاۋاشقاقاۋاشقاقاۋاشقاقاۋاشقا قايتاقايتاقايتاقايتا كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ جانجانجانجان

.... قىچقىرىشتىقىچقىرىشتىقىچقىرىشتىقىچقىرىشتى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ––––بهسبهسبهسبهس

بىربىربىربىر ئوخشاشئوخشاشئوخشاشئوخشاش ئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگه باشقاباشقاباشقاباشقا ئۆيدىمۇئۆيدىمۇئۆيدىمۇئۆيدىمۇ بىربىربىربىر تهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكى ئاياغئاياغئاياغئاياغ مهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭ يهكپايالريهكپايالريهكپايالريهكپايالر

ئايالىئايالىئايالىئايالى كىيدىكىيدىكىيدىكىيدى....ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ كىيىملىرىنىكىيىملىرىنىكىيىملىرىنىكىيىملىرىنى تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم .... ھالهتھالهتھالهتھالهت خىلخىلخىلخىل

.... تهڭشىدىتهڭشىدىتهڭشىدىتهڭشىدى سۇسۇسۇسۇ ئىسسىقئىسسىقئىسسىقئىسسىق چۆكۈنگهچۆكۈنگهچۆكۈنگهچۆكۈنگه ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن تاھارهتتاھارهتتاھارهتتاھارهت خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق بىربىربىربىر ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر ....چىرايىداچىرايىداچىرايىداچىرايىدا ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس جايىداجايىداجايىداجايىدا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلمايالقىلمايالقىلمايالقىلمايال گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ سهزگهنسهزگهنسهزگهنسهزگهن بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... جىلۋىلىنىپجىلۋىلىنىپجىلۋىلىنىپجىلۋىلىنىپ

بهردىبهردىبهردىبهردى.... ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ چاپىنىنىچاپىنىنىچاپىنىنىچاپىنىنى ئېسىقلىقئېسىقلىقئېسىقلىقئېسىقلىق قوزۇققاقوزۇققاقوزۇققاقوزۇققا

نهقهدهرنهقهدهرنهقهدهرنهقهدهر بولغىنىدابولغىنىدابولغىنىدابولغىنىدا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ،،،، چىقارغايسهنچىقارغايسهنچىقارغايسهنچىقارغايسهن روياپقاروياپقاروياپقاروياپقا بىربىربىربىر چۈشۈمنىچۈشۈمنىچۈشۈمنىچۈشۈمنى شۇشۇشۇشۇ ،،،، خۇداخۇداخۇداخۇدا ئاھئاھئاھئاھ »»»»

بهندهڭنىڭبهندهڭنىڭبهندهڭنىڭبهندهڭنىڭ ،،،، يىگانىسهنيىگانىسهنيىگانىسهنيىگانىسهن دۇنيادادۇنيادادۇنيادادۇنيادا بۇبۇبۇبۇ ئالالھ،ئالالھ،ئالالھ،ئالالھ، ئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغ قۇدرىتىقۇدرىتىقۇدرىتىقۇدرىتى ئهيئهيئهيئهي !!!! ––––ھهھهھهھه بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى بولغانبولغانبولغانبولغان ياخشىياخشىياخشىياخشى

––––ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه ئۆزئۆزئۆزئۆز بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خىيالالرخىيالالرخىيالالرخىيالالر شۇشۇشۇشۇ ئهنهئهنهئهنهئهنه ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم .... ««««!!!! قىلغايسهنقىلغايسهنقىلغايسهنقىلغايسهن قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل تىالۋىتىنىتىالۋىتىنىتىالۋىتىنىتىالۋىتىنى

دۇئاسىدادۇئاسىدادۇئاسىدادۇئاسىدا نامازنىڭنامازنىڭنامازنىڭنامازنىڭ ئۆتىدىئۆتىدىئۆتىدىئۆتىدى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىخالسئىخالسئىخالسئىخالس نامازنىنامازنىنامازنىنامازنى قالدىقالدىقالدىقالدى.... كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ مهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكه پېچىرلىغىنىچهپېچىرلىغىنىچهپېچىرلىغىنىچهپېچىرلىغىنىچه

ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا مهسچىتمهسچىتمهسچىتمهسچىت چىقىشىغاچىقىشىغاچىقىشىغاچىقىشىغا ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال قورۇسىدىنقورۇسىدىنقورۇسىدىنقورۇسىدىن مهسچىتمهسچىتمهسچىتمهسچىت ئۇئۇئۇئۇ قايتىلىدىقايتىلىدىقايتىلىدىقايتىلىدى.... يهنهيهنهيهنهيهنه ئىلتىھاجىنىئىلتىھاجىنىئىلتىھاجىنىئىلتىھاجىنى يوقارقىيوقارقىيوقارقىيوقارقى

تهڭلىدىتهڭلىدىتهڭلىدىتهڭلىدى.... قولقولقولقول ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا كىشىكىشىكىشىكىشى ساقاللىقساقاللىقساقاللىقساقاللىق ،ئاق،ئاق،ئاق،ئاق سىياقسىياقسىياقسىياق دىۋانهدىۋانهدىۋانهدىۋانه بىربىربىربىر ئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغان

ماڭاماڭاماڭاماڭا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئهمرىئهمرىئهمرىئهمرى ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ ،،،، قىرىنداشالرقىرىنداشالرقىرىنداشالرقىرىنداشالر شهپقهتلىكشهپقهتلىكشهپقهتلىكشهپقهتلىك ،،،، گۇناھنىگۇناھنىگۇناھنىگۇناھنى ،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا باالنىباالنىباالنىباالنى سهدىقهسهدىقهسهدىقهسهدىقه ــــ

دوختۇرغادوختۇرغادوختۇرغادوختۇرغا بولدىبولدىبولدىبولدى.... كۈنكۈنكۈنكۈن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه ياتقىلىياتقىلىياتقىلىياتقىلى ئاغرىپئاغرىپئاغرىپئاغرىپ باالمباالمباالمباالم بىربىربىربىر ....ئۆيدهئۆيدهئۆيدهئۆيده بهرسهڭالربهرسهڭالربهرسهڭالربهرسهڭالر ئاتىغانلىرىڭالرنىئاتىغانلىرىڭالرنىئاتىغانلىرىڭالرنىئاتىغانلىرىڭالرنى



تىپىپتىپىپتىپىپتىپىپ بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى شۇشۇشۇشۇ كهلگىنىمگىمۇكهلگىنىمگىمۇكهلگىنىمگىمۇكهلگىنىمگىمۇ دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا بۇبۇبۇبۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قىينىلىپقىينىلىپقىينىلىپقىينىلىپ بهكبهكبهكبهك باالباالباالباال يوقيوقيوقيوق.... پۇلپۇلپۇلپۇل دېسهكدېسهكدېسهكدېسهك ئاپىرايلىئاپىرايلىئاپىرايلىئاپىرايلى

................ باالمباالمباالمباالم بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره .... پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان مىڭبىرمىڭبىرمىڭبىرمىڭبىر باقالمىغىنىمغىمۇباقالمىغىنىمغىمۇباقالمىغىنىمغىمۇباقالمىغىنىمغىمۇ ياخشىراقياخشىراقياخشىراقياخشىراق ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ

بىرىشتىبىرىشتىبىرىشتىبىرىشتى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا چىقىرىشىپچىقىرىشىپچىقىرىشىپچىقىرىشىپ بارلىرىنىبارلىرىنىبارلىرىنىبارلىرىنى يانلىرىدىنيانلىرىدىنيانلىرىدىنيانلىرىدىن كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ تېلىقىپتېلىقىپتېلىقىپتېلىقىپ ئۇئۇئۇئۇ

ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم «««« ئادهمئادهمئادهمئادهم مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ««««دهلدهلدهلدهل كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... چۈشىچۈشىچۈشىچۈشى كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن كېچىدهكېچىدهكېچىدهكېچىده ئېسىگهئېسىگهئېسىگهئېسىگه ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

كىشىگهكىشىگهكىشىگهكىشىگه ئۇئۇئۇئۇ دهپدهپدهپدهپ بىسمىلالھبىسمىلالھبىسمىلالھبىسمىلالھ»»»» ««««يايايايا ،،،، ئالدىدىئالدىدىئالدىدىئالدىدى––––دهدهدهده پۇلنىپۇلنىپۇلنىپۇلنى تۇتامتۇتامتۇتامتۇتام ،بىر،بىر،بىر،بىر ئۇزاتتىئۇزاتتىئۇزاتتىئۇزاتتى قولقولقولقول يانچۇقىغايانچۇقىغايانچۇقىغايانچۇقىغا

:::: ئىتتىكىئىتتىكىئىتتىكىئىتتىكى قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئاكىغائاكىغائاكىغائاكىغا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كىشىكىشىكىشىكىشى ئۇئۇئۇئۇ بهردىبهردىبهردىبهردى....

كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن تاپقىنىڭتاپقىنىڭتاپقىنىڭتاپقىنىڭ دۇنيالىقتادۇنيالىقتادۇنيالىقتادۇنيالىقتا بۇبۇبۇبۇ بولدۇمبولدۇمبولدۇمبولدۇم.... خۇرسهنخۇرسهنخۇرسهنخۇرسهن مهردلىكىڭدىنمهردلىكىڭدىنمهردلىكىڭدىنمهردلىكىڭدىن ،،،، ئىگىسىئىگىسىئىگىسىئىگىسى ساخاۋهتساخاۋهتساخاۋهتساخاۋهت ئهيئهيئهيئهي ـــ

بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق ،،،، ئالالھئالالھئالالھئالالھ .... يوقىسۇنيوقىسۇنيوقىسۇنيوقىسۇن ،دۇشمهنلىرىڭ،دۇشمهنلىرىڭ،دۇشمهنلىرىڭ،دۇشمهنلىرىڭ ئاۋۇپئاۋۇپئاۋۇپئاۋۇپ دوستلىرىڭدوستلىرىڭدوستلىرىڭدوستلىرىڭ كۆيهپسۇن،كۆيهپسۇن،كۆيهپسۇن،كۆيهپسۇن، ––––كۈنگهكۈنگهكۈنگهكۈنگه

............ ئامىنئامىنئامىنئامىن قىلسۇنقىلسۇنقىلسۇنقىلسۇن.... بىجابىجابىجابىجا تىلهكلىرىڭنىتىلهكلىرىڭنىتىلهكلىرىڭنىتىلهكلىرىڭنى

قهدهملهرقهدهملهرقهدهملهرقهدهملهر ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن دۇئادىندۇئادىندۇئادىندۇئادىن كۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردى.... قولقولقولقول دۇئاغادۇئاغادۇئاغادۇئاغا تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاكىمۇئاكىمۇئاكىمۇئاكىمۇ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق تهسۋىرلىگۈسىزتهسۋىرلىگۈسىزتهسۋىرلىگۈسىزتهسۋىرلىگۈسىز بىربىربىربىر ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ قهلبىنىقهلبىنىقهلبىنىقهلبىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر ئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدى.... يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

چۈشىچۈشىچۈشىچۈشى كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن كېچىدهكېچىدهكېچىدهكېچىده ئاخشامئاخشامئاخشامئاخشام يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا چولغۇۋالغانىدىچولغۇۋالغانىدىچولغۇۋالغانىدىچولغۇۋالغانىدى.... .... سهۋهپكارسهۋهپكارسهۋهپكارسهۋهپكار

ئايالىئايالىئايالىئايالى كهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچه يولدايولدايولدايولدا .... كهپتۇدهككهپتۇدهككهپتۇدهككهپتۇدهك قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ سهپهردىنسهپهردىنسهپهردىنسهپهردىن بىربىربىربىر يىراقيىراقيىراقيىراق تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئۇئۇئۇئۇ چۈشىدهچۈشىدهچۈشىدهچۈشىده

كۆرۈپتۇكۆرۈپتۇكۆرۈپتۇكۆرۈپتۇ.... مهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىده ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر مېڭىپتۇمېڭىپتۇمېڭىپتۇمېڭىپتۇ.... توختىمايتوختىمايتوختىمايتوختىماي بويىبويىبويىبويى يوليوليوليول ،،،، سېغىنىپسېغىنىپسېغىنىپسېغىنىپ خهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننى

ئىشتۇئىشتۇئىشتۇئىشتۇ نېمهنېمهنېمهنېمه ....بۇبۇبۇبۇ تۇرغۇدهكتۇرغۇدهكتۇرغۇدهكتۇرغۇدهك كىشىكىشىكىشىكىشى بىربىربىربىر سۈپهتسۈپهتسۈپهتسۈپهت دېۋانهدېۋانهدېۋانهدېۋانه ،،،، ساقاللىقساقاللىقساقاللىقساقاللىق ئاپئاقئاپئاقئاپئاقئاپئاق ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا دهرۋازادهرۋازادهرۋازادهرۋازا قارىساقارىساقارىساقارىسا

:::: كىشىكىشىكىشىكىشى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى تۇرىشىغاتۇرىشىغاتۇرىشىغاتۇرىشىغا دهپدهپدهپدهپ ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى

كهلگهندهككهلگهندهككهلگهندهككهلگهندهك سهپهردىنسهپهردىنسهپهردىنسهپهردىن ئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغ بىربىربىربىر ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ ،،،، قىرىندىشىمقىرىندىشىمقىرىندىشىمقىرىندىشىم ،،،، گۇناھنىگۇناھنىگۇناھنىگۇناھنى ،توۋۋه،توۋۋه،توۋۋه،توۋۋه باالنىباالنىباالنىباالنى سهدىقهسهدىقهسهدىقهسهدىقه ـــ

دهپتۇدهكدهپتۇدهكدهپتۇدهكدهپتۇدهك.... ؟؟؟؟ بىرهلهمسىزبىرهلهمسىزبىرهلهمسىزبىرهلهمسىز ئازراقئازراقئازراقئازراق كهلگىنىڭىزدىنكهلگىنىڭىزدىنكهلگىنىڭىزدىنكهلگىنىڭىزدىن ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ يهرلهردىنيهرلهردىنيهرلهردىنيهرلهردىن شۇشۇشۇشۇ ماڭاماڭاماڭاماڭا ،،،، تۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىز

خهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغا ئايالىئايالىئايالىئايالى يېنىدايېنىدايېنىدايېنىدا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قاپتۇقاپتۇقاپتۇقاپتۇ.... تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئويلىنپئويلىنپئويلىنپئويلىنپ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ:::: ئىككىلىنىپئىككىلىنىپئىككىلىنىپئىككىلىنىپ ئۇئۇئۇئۇ بولمىغاچقابولمىغاچقابولمىغاچقابولمىغاچقا نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه باشقاباشقاباشقاباشقا بىررومالدىنبىررومالدىنبىررومالدىنبىررومالدىن چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ

....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئالغاچئالغاچئالغاچئالغاچ ئايالىمغائايالىمغائايالىمغائايالىمغا ئىدىئىدىئىدىئىدى....بۇنىمۇبۇنىمۇبۇنىمۇبۇنىمۇ يوقيوقيوقيوق نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه باشقاباشقاباشقاباشقا رومالدىنرومالدىنرومالدىنرومالدىن موشۇموشۇموشۇموشۇ مېنىڭدهمېنىڭدهمېنىڭدهمېنىڭده ــــ

،،،،----دهپتۇدهكدهپتۇدهكدهپتۇدهكدهپتۇدهك.... بىرهيبىرهيبىرهيبىرهي سهدىقهسهدىقهسهدىقهسهدىقه نهرسىدىننهرسىدىننهرسىدىننهرسىدىن ياخشىياخشىياخشىياخشى تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ،مهن،مهن،مهن،مهن كىرىڭكىرىڭكىرىڭكىرىڭ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه خالىسىڭىزخالىسىڭىزخالىسىڭىزخالىسىڭىز



ھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداق باشقاباشقاباشقاباشقا ،ئۇنىڭدىن،ئۇنىڭدىن،ئۇنىڭدىن،ئۇنىڭدىن ئالىدىغانلىقىنىئالىدىغانلىقىنىئالىدىغانلىقىنىئالىدىغانلىقىنى رومالنىرومالنىرومالنىرومالنى ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ پهقهتپهقهتپهقهتپهقهت كىشىكىشىكىشىكىشى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى بىراقبىراقبىراقبىراق

رومالنىرومالنىرومالنىرومالنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قالغانقالغانقالغانقالغان ....ئامالسىزئامالسىزئامالسىزئامالسىز تۇرىۋالغۇدهكتۇرىۋالغۇدهكتۇرىۋالغۇدهكتۇرىۋالغۇدهك ئېيتىپئېيتىپئېيتىپئېيتىپ ئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنى الزىمالزىمالزىمالزىم نهرسىنىڭنهرسىنىڭنهرسىنىڭنهرسىنىڭ

:::: ئېلىپالئېلىپالئېلىپالئېلىپال\\\\ رومالنىرومالنىرومالنىرومالنى كىشىكىشىكىشىكىشى ئۇئۇئۇئۇ .... بىرىپتۇدهكبىرىپتۇدهكبىرىپتۇدهكبىرىپتۇدهك كىشىگهكىشىگهكىشىگهكىشىگه ئۇئۇئۇئۇ

،،،، ئاشسۇنئاشسۇنئاشسۇنئاشسۇن ئهمهلگهئهمهلگهئهمهلگهئهمهلگه ––––ئارمانلىرىنىڭئارمانلىرىنىڭئارمانلىرىنىڭئارمانلىرىنىڭ ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق دۇنيالىقتادۇنيالىقتادۇنيالىقتادۇنيالىقتا بۇبۇبۇبۇ ،،،، ئىنسانئىنسانئىنسانئىنسان ئاقكۆڭۈلئاقكۆڭۈلئاقكۆڭۈلئاقكۆڭۈل ئهيئهيئهيئهي ـــ

يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ ––––دهپالدهپالدهپالدهپال !!!! ئايىمائايىمائايىمائايىما ئهلدىنئهلدىنئهلدىنئهلدىن مهرھهمىتىنىمهرھهمىتىنىمهرھهمىتىنىمهرھهمىتىنى ئالقىنىڭنىڭئالقىنىڭنىڭئالقىنىڭنىڭئالقىنىڭنىڭ سېخىيسېخىيسېخىيسېخىي .... بارسۇنبارسۇنبارسۇنبارسۇن كۆپىيىپكۆپىيىپكۆپىيىپكۆپىيىپ تاپقىنىڭتاپقىنىڭتاپقىنىڭتاپقىنىڭ

شۇنداقالشۇنداقالشۇنداقالشۇنداقال ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا ئاڭقىرالمايئاڭقىرالمايئاڭقىرالمايئاڭقىرالماي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه كىتىپتۇدهككىتىپتۇدهككىتىپتۇدهككىتىپتۇدهك....

بويىنىغابويىنىغابويىنىغابويىنىغا ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم »»»»دهپدهپدهپدهپ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى ،ئاپا،دادام،ئاپا،دادام،ئاپا،دادام،ئاپا،دادام كهلدىڭكهلدىڭكهلدىڭكهلدىڭ قاچانقاچانقاچانقاچان ::::««««دادا،دادا،دادا،دادا، باالباالباالباال كىچىككىچىككىچىككىچىك بىربىربىربىر كېرىشىگهكېرىشىگهكېرىشىگهكېرىشىگه

ئېسىلىپتۇدهكئېسىلىپتۇدهكئېسىلىپتۇدهكئېسىلىپتۇدهك................

كونىالركونىالركونىالركونىالر::::««««سهھهردهسهھهردهسهھهردهسهھهرده توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا، چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... ئهسلهپئهسلهپئهسلهپئهسلهپ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه چۈشىنىچۈشىنىچۈشىنىچۈشىنى شۇشۇشۇشۇ ئهنهئهنهئهنهئهنه ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

بېشارهتبېشارهتبېشارهتبېشارهت دېگهندىالدېگهندىالدېگهندىالدېگهندىال ھهھهھهھه ،،،، ....مانامانامانامانا »»»»دهيدىغاندهيدىغاندهيدىغاندهيدىغان بېشارىتىبېشارىتىبېشارىتىبېشارىتى ئالدىنئالدىنئالدىنئالدىن ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ بولغۇسىبولغۇسىبولغۇسىبولغۇسى چۈشچۈشچۈشچۈش كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن

ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ياكىياكىياكىياكى باشلىمىغاندىمهنباشلىمىغاندىمهنباشلىمىغاندىمهنباشلىمىغاندىمهن.... ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه نېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇ كىشىنىكىشىنىكىشىنىكىشىنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ،،،، ««««ئاپالئاپالئاپالئاپال تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... بولغىلىبولغىلىبولغىلىبولغىلى

ئىتتىكئىتتىكئىتتىكئىتتىك ياندىياندىياندىياندى.... كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال دهپالدهپالدهپالدهپال شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇئۇئۇئۇ «««« بولسامچۇ؟بولسامچۇ؟بولسامچۇ؟بولسامچۇ؟ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بالىسىنىبالىسىنىبالىسىنىبالىسىنى بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ

.... يوقيوقيوقيوق ....ھېچكىمھېچكىمھېچكىمھېچكىم قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا مهسچىتمهسچىتمهسچىتمهسچىت بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قهدهملهرقهدهملهرقهدهملهرقهدهملهر

قالدىقالدىقالدىقالدى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ مهستىچتتىنمهستىچتتىنمهستىچتتىنمهستىچتتىن مهزىنىمهزىنىمهزىنىمهزىنى مهسچىتمهسچىتمهسچىتمهسچىت ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

؟؟؟؟ قىلىۋاتىسهنقىلىۋاتىسهنقىلىۋاتىسهنقىلىۋاتىسهن نېمهنېمهنېمهنېمه يهردهيهردهيهردهيهرده ،بۇ،بۇ،بۇ،بۇ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ھويھويھويھوي ــــ

.... بهردىبهردىبهردىبهردى جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ دۇدۇقالپدۇدۇقالپدۇدۇقالپدۇدۇقالپ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم –––– .... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئىزدهپئىزدهپئىزدهپئىزدهپ دېۋانىنىدېۋانىنىدېۋانىنىدېۋانىنى بايىقىبايىقىبايىقىبايىقى ،،،، شۇشۇشۇشۇ مهنمهنمهنمهن ـ

،لىكىن،لىكىن،لىكىن،لىكىن يانغانيانغانيانغانيانغان مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ .... بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن دېۋانهدېۋانهدېۋانهدېۋانه نهدىمۇنهدىمۇنهدىمۇنهدىمۇ يهردهيهردهيهردهيهرده ....بۇبۇبۇبۇ دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن دېۋانىنىدېۋانىنىدېۋانىنىدېۋانىنى قايسىقايسىقايسىقايسى ـــ

.... ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا .... مېڭىپتىمهنمېڭىپتىمهنمېڭىپتىمهنمېڭىپتىمهن كىيمهيالكىيمهيالكىيمهيالكىيمهيال كاالچنىكاالچنىكاالچنىكاالچنى پۇتۇمغاپۇتۇمغاپۇتۇمغاپۇتۇمغا بىربىربىربىر ئالدىراشچىلىقتائالدىراشچىلىقتائالدىراشچىلىقتائالدىراشچىلىقتا

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قهدهملهرقهدهملهرقهدهملهرقهدهملهر تېزتېزتېزتېز ئويغانغاندهكئويغانغاندهكئويغانغاندهكئويغانغاندهك چۈشتىنچۈشتىنچۈشتىنچۈشتىن ئۇئۇئۇئۇ شۇندىالشۇندىالشۇندىالشۇندىال دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى.... ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه باشقاباشقاباشقاباشقا ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

تاماققاتاماققاتاماققاتاماققا ئهتىگهندهكئهتىگهندهكئهتىگهندهكئهتىگهندهك خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه ....ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئايرىلىپئايرىلىپئايرىلىپئايرىلىپ بۇيهردىنبۇيهردىنبۇيهردىنبۇيهردىن

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى دهستىخانغادهستىخانغادهستىخانغادهستىخانغا ،،،، يۇيۇپيۇيۇپيۇيۇپيۇيۇپ قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى قايتىدىنقايتىدىنقايتىدىنقايتىدىن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتى.... تهييارلىقتهييارلىقتهييارلىقتهييارلىق



مۇنداقمۇنداقمۇنداقمۇنداق ---- دېمىدى،دېمىدى،دېمىدى،دېمىدى، چۈشىنىچۈشىنىچۈشىنىچۈشىنى بولغانبولغانبولغانبولغان دېمهكچىدېمهكچىدېمهكچىدېمهكچى خهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغا تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال ئۇئۇئۇئۇ ---- ،،،، خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان قاراقاراقاراقارا ـــ

يېتىشىچهيېتىشىچهيېتىشىچهيېتىشىچه قۇربىمىزنىڭقۇربىمىزنىڭقۇربىمىزنىڭقۇربىمىزنىڭ چاققىچهچاققىچهچاققىچهچاققىچه شۇشۇشۇشۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... يىليىليىليىل نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه تۈگىگىنىمۇتۈگىگىنىمۇتۈگىگىنىمۇتۈگىگىنىمۇ ئاپامالرنىڭئاپامالرنىڭئاپامالرنىڭئاپامالرنىڭ ،دادام،دادام،دادام،دادام ئويالۋاتىمهنئويالۋاتىمهنئويالۋاتىمهنئويالۋاتىمهن

بۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىن ئهھۋالىمىزئهھۋالىمىزئهھۋالىمىزئهھۋالىمىز ھازىرھازىرھازىرھازىر قىلدۇققىلدۇققىلدۇققىلدۇق.... ئاددىيئاددىيئاددىيئاددىي بهكمۇبهكمۇبهكمۇبهكمۇ لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن كهلدۇقكهلدۇقكهلدۇقكهلدۇق.... ئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپ ––––چىراقچىراقچىراقچىراق نهزىرنهزىرنهزىرنهزىر

نېمهنېمهنېمهنېمه ....بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا دهيمهندهيمهندهيمهندهيمهن بىرهيمىكىنبىرهيمىكىنبىرهيمىكىنبىرهيمىكىن نهزىرنهزىرنهزىرنهزىر بىربىربىربىر قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ چوڭراقچوڭراقچوڭراقچوڭراق كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى جۈمهجۈمهجۈمهجۈمه مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ....شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ياخشىياخشىياخشىياخشى

.... دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن

ئهتىگهنئهتىگهنئهتىگهنئهتىگهن ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس جايىداجايىداجايىداجايىدا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

دهپدهپدهپدهپ چىقاركىنچىقاركىنچىقاركىنچىقاركىن نېمهنېمهنېمهنېمه ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه قاراپقاراپقاراپقاراپ كهيپىياتىغاكهيپىياتىغاكهيپىياتىغاكهيپىياتىغا ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ ئۇئۇئۇئۇ

توغمىغانلىقىنىتوغمىغانلىقىنىتوغمىغانلىقىنىتوغمىغانلىقىنى باالباالباالباال جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا بۇبۇبۇبۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... 15151515يىليىليىليىل تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ ئۆيئۆيئۆيئۆي مانامانامانامانا تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خىيالالرخىيالالرخىيالالرخىيالالر خىلخىلخىلخىل ھهرھهرھهرھهر

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ ھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇ ئاقتىئاقتىئاقتىئاقتى.... ،سۈيىده،سۈيىده،سۈيىده،سۈيىده كۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپ ئوتىدائوتىدائوتىدائوتىدا ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ئالمىغاندائالمىغاندائالمىغاندائالمىغاندا ھېساپقاھېساپقاھېساپقاھېساپقا

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن نهسىھىتىنهسىھىتىنهسىھىتىنهسىھىتى ––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا بىراقبىراقبىراقبىراق بولدىبولدىبولدىبولدى.... قويىۋهتمهكچىمۇقويىۋهتمهكچىمۇقويىۋهتمهكچىمۇقويىۋهتمهكچىمۇ ئۇردىئۇردىئۇردىئۇردى.... دهپدهپدهپدهپ توغمىدىڭتوغمىدىڭتوغمىدىڭتوغمىدىڭ

بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق گۇلگۇلگۇلگۇل ،قولى،قولى،قولى،قولى چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ،،،، ئوڭلۇقئوڭلۇقئوڭلۇقئوڭلۇق ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ ئۆيئۆيئۆيئۆي داۋاملىقداۋاملىقداۋاملىقداۋاملىق

توغۇلمىغانلىقىتوغۇلمىغانلىقىتوغۇلمىغانلىقىتوغۇلمىغانلىقى باالباالباالباال ،،،، بىراقبىراقبىراقبىراق كىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇ.... ئايرىلغۇسىئايرىلغۇسىئايرىلغۇسىئايرىلغۇسى ––––ئانىنىڭئانىنىڭئانىنىڭئانىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا بىربىربىربىر قايسىقايسىقايسىقايسى كىلىندىنكىلىندىنكىلىندىنكىلىندىن

تهڭتۈشلىرىتهڭتۈشلىرىتهڭتۈشلىرىتهڭتۈشلىرى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ .... ––––دۈككىدهدۈككىدهدۈككىدهدۈككىده دهككهدهككهدهككهدهككه دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك ھهركۈنىھهركۈنىھهركۈنىھهركۈنى كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىن

بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... بولۇشقابولۇشقابولۇشقابولۇشقا بالىلىقبالىلىقبالىلىقبالىلىق بهسلهشكهندهكبهسلهشكهندهكبهسلهشكهندهكبهسلهشكهندهك بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ––––بىرىبىرىبىرىبىرى بىربىربىربىر خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي

....»»»»....دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ قالىدۇقالىدۇقالىدۇقالىدۇ دهپدهپدهپدهپ يارالغانمىكىيارالغانمىكىيارالغانمىكىيارالغانمىكى توغۇشقىالتوغۇشقىالتوغۇشقىالتوغۇشقىال خاسخاسخاسخاس ئاياللىرىئاياللىرىئاياللىرىئاياللىرى سهھراسهھراسهھراسهھرا ::::««««مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ كىشىكىشىكىشىكىشى

بولغاچقىمىكىنبولغاچقىمىكىنبولغاچقىمىكىنبولغاچقىمىكىن يوقيوقيوقيوق كىنوخانىسىكىنوخانىسىكىنوخانىسىكىنوخانىسى ،ياكى،ياكى،ياكى،ياكى بازىرىبازىرىبازىرىبازىرى ئايلىنىىغانئايلىنىىغانئايلىنىىغانئايلىنىىغان چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ كىچىسىكىچىسىكىچىسىكىچىسى شهھهردىكىلهرنىڭكىدهكشهھهردىكىلهرنىڭكىدهكشهھهردىكىلهرنىڭكىدهكشهھهردىكىلهرنىڭكىدهك

يىلدىاليىلدىاليىلدىاليىلدىال نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه قىززىقچىلىقتاقىززىقچىلىقتاقىززىقچىلىقتاقىززىقچىلىقتا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ قېلىشىدۇقېلىشىدۇقېلىشىدۇقېلىشىدۇ.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ بالدۇرالبالدۇرالبالدۇرالبالدۇرال كهچتهكهچتهكهچتهكهچته ئىشلهپئىشلهپئىشلهپئىشلهپ كهچكىچهكهچكىچهكهچكىچهكهچكىچه

––––توپىغاتوپىغاتوپىغاتوپىغا اليالياليالي تونۇگۇنالتونۇگۇنالتونۇگۇنالتونۇگۇنال تېخىتېخىتېخىتېخى قېلىشىدۇقېلىشىدۇقېلىشىدۇقېلىشىدۇ.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ––––ئانائانائانائانا ئاتائاتائاتائاتا بالىغابالىغابالىغابالىغا نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بىلمهيالبىلمهيالبىلمهيالبىلمهيال ئۆزلىرىمۇئۆزلىرىمۇئۆزلىرىمۇئۆزلىرىمۇ

تارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپ بولسابولسابولسابولسا باالباالباالباال قىزقىزقىزقىز ،،،، قالغىنىنىقالغىنىنىقالغىنىنىقالغىنىنى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ چوڭالچوڭالچوڭالچوڭال كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده بىركۈنلهرگهبىركۈنلهرگهبىركۈنلهرگهبىركۈنلهرگه يۈرگهنلهرنىيۈرگهنلهرنىيۈرگهنلهرنىيۈرگهنلهرنى مېلىشىپمېلىشىپمېلىشىپمېلىشىپ

قىزالرغاقىزالرغاقىزالرغاقىزالرغا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كۆرىسهنكۆرىسهنكۆرىسهنكۆرىسهن.... تارتقىنىنىتارتقىنىنىتارتقىنىنىتارتقىنىنى خهتخهتخهتخهت بۇرۇتلىرىنىڭبۇرۇتلىرىنىڭبۇرۇتلىرىنىڭبۇرۇتلىرىنىڭ ،ئوغۇلالرنىڭ،ئوغۇلالرنىڭ،ئوغۇلالرنىڭ،ئوغۇلالرنىڭ كىرگىنىنىكىرگىنىنىكىرگىنىنىكىرگىنىنى ھالھالھالھال خاسخاسخاسخاس

،ئوغۇل،ئوغۇل،ئوغۇل،ئوغۇل قىزتويقىزتويقىزتويقىزتوي ،،،، تويتويتويتوي سۈننهتسۈننهتسۈننهتسۈننهت بالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭ قانچىلىرىنىڭقانچىلىرىنىڭقانچىلىرىنىڭقانچىلىرىنىڭ دوستدوستدوستدوست––––ئاغىنلىرىنىڭئاغىنلىرىنىڭئاغىنلىرىنىڭئاغىنلىرىنىڭ خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر تويالرتويالرتويالرتويالر بۇبۇبۇبۇ بىلمهيدۇبىلمهيدۇبىلمهيدۇبىلمهيدۇ.... قاتناشقانلىقىنىقاتناشقانلىقىنىقاتناشقانلىقىنىقاتناشقانلىقىنى تويلىرىغاتويلىرىغاتويلىرىغاتويلىرىغا ئۇسۇلدىكىئۇسۇلدىكىئۇسۇلدىكىئۇسۇلدىكى باشقاباشقاباشقاباشقا ۋهۋهۋهۋه تويتويتويتوي



خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان ....بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ ئىشئىشئىشئىش بىربىربىربىر ئازابلىقئازابلىقئازابلىقئازابلىق ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بولغىنىبولغىنىبولغىنىبولغىنى خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق

كۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچه نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىن بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ مهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگه شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه دوستلىرىنىڭدوستلىرىنىڭدوستلىرىنىڭدوستلىرىنىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر

قىلمايدۇقىلمايدۇقىلمايدۇقىلمايدۇ.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا چاغالرداچاغالرداچاغالرداچاغالردا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇ يۈرىدۇيۈرىدۇيۈرىدۇيۈرىدۇ.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ––––تۇتقىنىنىتۇتقىنىنىتۇتقىنىنىتۇتقىنىنى قويغانقويغانقويغانقويغان

بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ يېتىدىغانيېتىدىغانيېتىدىغانيېتىدىغان ھالىغاھالىغاھالىغاھالىغا ئۇرمايدىغان،ئۇرمايدىغان،ئۇرمايدىغان،ئۇرمايدىغان، ،خهلچىخاننى،خهلچىخاننى،خهلچىخاننى،خهلچىخاننى ئۆزگهرگهنئۆزگهرگهنئۆزگهرگهنئۆزگهرگهن بۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىن ھازىرھازىرھازىرھازىر ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم گهرچهگهرچهگهرچهگهرچه

سۇسالپسۇسالپسۇسالپسۇسالپ كۈچهيدىكىكۈچهيدىكىكۈچهيدىكىكۈچهيدىكى كۈچهيسهكۈچهيسهكۈچهيسهكۈچهيسه ––––كۈنگهكۈنگهكۈنگهكۈنگه كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن مېھىرمېھىرمېھىرمېھىر بولغانبولغانبولغانبولغان بالىغابالىغابالىغابالىغا قهلبىدىكىقهلبىدىكىقهلبىدىكىقهلبىدىكى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق

.... يوقيوقيوقيوق قالغىنىقالغىنىقالغىنىقالغىنى

پهيشهمبهپهيشهمبهپهيشهمبهپهيشهمبه چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى.... تهييارلىققاتهييارلىققاتهييارلىققاتهييارلىققا رهسىمىيرهسىمىيرهسىمىيرهسىمىي باشالپباشالپباشالپباشالپ كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن بولۇنغانبولۇنغانبولۇنغانبولۇنغان پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئېلىشئېلىشئېلىشئېلىش مالمالمالمال سويىدىغانغاسويىدىغانغاسويىدىغانغاسويىدىغانغا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قاسىمقاسىمقاسىمقاسىم ئىنىسىئىنىسىئىنىسىئىنىسى ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تهلتهلتهلتهل تهييارلىقالرنىتهييارلىقالرنىتهييارلىقالرنىتهييارلىقالرنى بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق كۈنىگىچهكۈنىگىچهكۈنىگىچهكۈنىگىچه

بىراقبىراقبىراقبىراق تۇرسىمۇتۇرسىمۇتۇرسىمۇتۇرسىمۇ بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ بۇبۇبۇبۇ قاسىمقاسىمقاسىمقاسىم كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن

ئېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغا ئاكىسىنىڭئاكىسىنىڭئاكىسىنىڭئاكىسىنىڭ باشالپالباشالپالباشالپالباشالپال ۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىن كىچىككىچىككىچىككىچىك دىيهلمىدىدىيهلمىدىدىيهلمىدىدىيهلمىدى.... نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه بىربىربىربىر يىرىپيىرىپيىرىپيىرىپ چىشچىشچىشچىش ئاكىسىغائاكىسىغائاكىسىغائاكىسىغا

ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئاكىسىئاكىسىئاكىسىئاكىسى بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ بولغانبولغانبولغانبولغان ئاتىسىئاتىسىئاتىسىئاتىسى بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ قانچهقانچهقانچهقانچه ھازىربىرھازىربىرھازىربىرھازىربىر قاسىمقاسىمقاسىمقاسىم ئۈگهنگهنئۈگهنگهنئۈگهنگهنئۈگهنگهن قاراپقاراپقاراپقاراپ

.... تۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇ ««««لهببهيلهببهيلهببهيلهببهي»»»»دهپدهپدهپدهپ بولغىچهبولغىچهبولغىچهبولغىچه دهپدهپدهپدهپ بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى ئاكىسىئاكىسىئاكىسىئاكىسى .... ھالىتىدهھالىتىدهھالىتىدهھالىتىده بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال

بولدىبولدىبولدىبولدى.... تهلتهلتهلتهل تهييارلىقالرتهييارلىقالرتهييارلىقالرتهييارلىقالر ھهممهھهممهھهممهھهممه كېلىشتىكېلىشتىكېلىشتىكېلىشتى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ھهيدهپھهيدهپھهيدهپھهيدهپ بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى كالىدىنكالىدىنكالىدىنكالىدىن يوغانيوغانيوغانيوغان كهچتهكهچتهكهچتهكهچته ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

نهزىرنهزىرنهزىرنهزىر چوڭچوڭچوڭچوڭ بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه يۈرتيۈرتيۈرتيۈرت ئائىلىسدهئائىلىسدهئائىلىسدهئائىلىسده ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم جۈمهكۈنىجۈمهكۈنىجۈمهكۈنىجۈمهكۈنى تارقاتتىتارقاتتىتارقاتتىتارقاتتى.... باغاقباغاقباغاقباغاق يۇرتقايۇرتقايۇرتقايۇرتقا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدى....

تاماققاتاماققاتاماققاتاماققا بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئادىتىئادىتىئادىتىئادىتى كۈندىلىككۈندىلىككۈندىلىككۈندىلىك خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىركۈنىدهبىركۈنىدهبىركۈنىدهبىركۈنىده بولغانبولغانبولغانبولغان يىليىليىليىل يىرىميىرىميىرىميىرىم بىربىربىربىر ئىشالربولۇپئىشالربولۇپئىشالربولۇپئىشالربولۇپ شۇشۇشۇشۇ

چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر قويدىقويدىقويدىقويدى.... مايمايمايماي قازانغاقازانغاقازانغاقازانغا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى ئۇئۇئۇئۇ تۈگىگهچكهتۈگىگهچكهتۈگىگهچكهتۈگىگهچكه مايمايمايماي ئۆيدهتاتلىقئۆيدهتاتلىقئۆيدهتاتلىقئۆيدهتاتلىق قىلىۋاتاتتى،قىلىۋاتاتتى،قىلىۋاتاتتى،قىلىۋاتاتتى، تۇتۇشتۇتۇشتۇتۇشتۇتۇش

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ھۆھۆھۆھۆ قۇرۇققۇرۇققۇرۇققۇرۇق ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى.... سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئۇئۇئۇئۇ قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ئېلىشقاندهكئېلىشقاندهكئېلىشقاندهكئېلىشقاندهك كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

ئايالئايالئايالئايال قوشناقوشناقوشناقوشنا كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن سوراپسوراپسوراپسوراپ تۇزتۇزتۇزتۇز ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپ جايغىالجايغىالجايغىالجايغىال بىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه

كىردىكىردىكىردىكىردى....بىراقبىراقبىراقبىراق ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه يۆلهپيۆلهپيۆلهپيۆلهپ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى كهلگهندهككهلگهندهككهلگهندهككهلگهندهك كۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگه نېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇر كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ھالنىھالنىھالنىھالنى بۇبۇبۇبۇ بۇسارهمبۇسارهمبۇسارهمبۇسارهم

بۇبۇبۇبۇ بۇسارهمبۇسارهمبۇسارهمبۇسارهم كهچتهكهچتهكهچتهكهچته خالىمىدىخالىمىدىخالىمىدىخالىمىدى.... قويۇشنىقويۇشنىقويۇشنىقويۇشنى ئۆمىدلهندۇرۇپئۆمىدلهندۇرۇپئۆمىدلهندۇرۇپئۆمىدلهندۇرۇپ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى.... خهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغاخهلچىخانغا ئويلىغىنىنىئويلىغىنىنىئويلىغىنىنىئويلىغىنىنى

خهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننى ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى خوشاللىقىداخوشاللىقىداخوشاللىقىداخوشاللىقىدا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئىيتتىئىيتتىئىيتتىئىيتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ چاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپ ھاشىمنىھاشىمنىھاشىمنىھاشىمنى ئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنى



خهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ تهكشۈرۈپتهكشۈرۈپتهكشۈرۈپتهكشۈرۈپ دوختۇردوختۇردوختۇردوختۇر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ دوختۇرخانىغادوختۇرخانىغادوختۇرخانىغادوختۇرخانىغا يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق قويمايقويمايقويمايقويماي ئۇنىمىغىنىغائۇنىمىغىنىغائۇنىمىغىنىغائۇنىمىغىنىغا

كۈتىنىشكۈتىنىشكۈتىنىشكۈتىنىش ئوبدانئوبدانئوبدانئوبدان ئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنى ياخشىياخشىياخشىياخشى تازاتازاتازاتازا ساالمهتلىكىنىڭساالمهتلىكىنىڭساالمهتلىكىنىڭساالمهتلىكىنىڭ لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى ھامىلدارھامىلدارھامىلدارھامىلدار

خهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قالغانقالغانقالغانقالغان بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي دېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه خوشاللىقىداخوشاللىقىداخوشاللىقىداخوشاللىقىدا ئيېتتىئيېتتىئيېتتىئيېتتى.... الزىملىقىنىالزىملىقىنىالزىملىقىنىالزىملىقىنى

قۇچىقىدىنقۇچىقىدىنقۇچىقىدىنقۇچىقىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم قانچهقانچهقانچهقانچه خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان .... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئالدىدىنئالدىدىنئالدىدىنئالدىدىن دوختۇرنىڭدوختۇرنىڭدوختۇرنىڭدوختۇرنىڭ كۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچه

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆيىگىالئۆيىگىالئۆيىگىالئۆيىگىال كۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچهكۆتۈرگىنىچه شۇشۇشۇشۇ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئيېتقانئيېتقانئيېتقانئيېتقان كىتىشىنىكىتىشىنىكىتىشىنىكىتىشىنى چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ

.... ئالدىئالدىئالدىئالدى ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئىشلىرىنىئىشلىرىنىئىشلىرىنىئىشلىرىنى ––––يېنىكيېنىكيېنىكيېنىك ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق ئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭ باشالپباشالپباشالپباشالپ كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن شۇشۇشۇشۇ مانامانامانامانا

ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر بۇبۇبۇبۇ چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى ھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇ خهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننىخهلچىخاننى ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا ئۇئۇئۇئۇ

ئهنهئهنهئهنهئهنه ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق بىربىربىربىر ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىراقبىراقبىراقبىراق تۇيۇلسىمۇتۇيۇلسىمۇتۇيۇلسىمۇتۇيۇلسىمۇ ،كۈلكىلىك،كۈلكىلىك،كۈلكىلىك،كۈلكىلىك

مهھهللىسىدهمهھهللىسىدهمهھهللىسىدهمهھهللىسىده يهكپايالريهكپايالريهكپايالريهكپايالر سهھهرلىكىسهھهرلىكىسهھهرلىكىسهھهرلىكى تاڭتاڭتاڭتاڭ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر ئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهن ئاينىئاينىئاينىئاينى توققۇزتوققۇزتوققۇزتوققۇز ساناپساناپساناپساناپ كۈنكۈنكۈنكۈن شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق

ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى بولغاندابولغاندابولغاندابولغاندا ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ئىشئىشئىشئىش شۇشۇشۇشۇ ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى يېغىلغانيېغىلغانيېغىلغانيېغىلغان بوغۇلۇپبوغۇلۇپبوغۇلۇپبوغۇلۇپ بۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭ بىربىربىربىر

.... ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى يىغلىغانيىغلىغانيىغلىغانيىغلىغان ئىنچىگهئىنچىگهئىنچىگهئىنچىگه بۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭ بىربىربىربىر ئوخشاشالئوخشاشالئوخشاشالئوخشاشال كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى»»»»دىمۇدىمۇدىمۇدىمۇ ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر

‹‹‹‹2222››››

مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله بۇبۇبۇبۇ باربارباربار نامىنامىنامىنامى »»»»دهپدهپدهپدهپ كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر كېلىدىغانكېلىدىغانكېلىدىغانكېلىدىغان توغراتوغراتوغراتوغرا تهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگه جهنۇبىجهنۇبىجهنۇبىجهنۇبى يېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭ

بۇبۇبۇبۇ كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى ئېلىشتىنئېلىشتىنئېلىشتىنئېلىشتىن نامنىنامنىنامنىنامنى شۇشۇشۇشۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله بىربىربىربىر ئۆزگىچهئۆزگىچهئۆزگىچهئۆزگىچه تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا

يېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭ مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله بۇبۇبۇبۇ سهۋهبىسهۋهبىسهۋهبىسهۋهبى ئاتايتتىئاتايتتىئاتايتتىئاتايتتى.... »»»»دهپدهپدهپدهپ ««««ۋىتناملىقالرۋىتناملىقالرۋىتناملىقالرۋىتناملىقالر مهھهللىلىكلهرنىمهھهللىلىكلهرنىمهھهللىلىكلهرنىمهھهللىلىكلهرنى بۇبۇبۇبۇ ھهمھهمھهمھهم مهھهللىنىمهھهللىنىمهھهللىنىمهھهللىنى

مهركىزىدىكىلهرمهركىزىدىكىلهرمهركىزىدىكىلهرمهركىزىدىكىلهر بازاربازاربازاربازار قالغانلىقتىنمۇقالغانلىقتىنمۇقالغانلىقتىنمۇقالغانلىقتىنمۇ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئۇدۇمئۇدۇمئۇدۇمئۇدۇم ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا ياكىياكىياكىياكى ئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇ جايالشقانلىقىجايالشقانلىقىجايالشقانلىقىجايالشقانلىقى چېتىگهچېتىگهچېتىگهچېتىگه سهلسهلسهلسهل

مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ئاساسهنئاساسهنئاساسهنئاساسهن ،لۆكچهكلهر،لۆكچهكلهر،لۆكچهكلهر،لۆكچهكلهر ئوغرىئوغرىئوغرىئوغرى تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... پهرقلىنىپپهرقلىنىپپهرقلىنىپپهرقلىنىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئىككىلهنمهيالئىككىلهنمهيالئىككىلهنمهيالئىككىلهنمهيال ھېچھېچھېچھېچ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر يۈتسهيۈتسهيۈتسهيۈتسه نهرسىسىنهرسىسىنهرسىسىنهرسىسى بىرهربىرهربىرهربىرهر بىرهرسىنىڭبىرهرسىنىڭبىرهرسىنىڭبىرهرسىنىڭ يۇرتتايۇرتتايۇرتتايۇرتتا بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، كۆپرهككۆپرهككۆپرهككۆپرهك تهۋهسىدىنتهۋهسىدىنتهۋهسىدىنتهۋهسىدىن

كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده بىربىربىربىر ئېيتىۋهرسهئېيتىۋهرسهئېيتىۋهرسهئېيتىۋهرسه ««««يالغاننىيالغاننىيالغاننىيالغاننى قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... گۇمانگۇمانگۇمانگۇمان بىرلىرىدىنبىرلىرىدىنبىرلىرىدىنبىرلىرىدىن قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر مهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىك مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

قاالتتىقاالتتىقاالتتىقاالتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ توغراتوغراتوغراتوغرا پهرىزىپهرىزىپهرىزىپهرىزى شۇشۇشۇشۇ ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ كۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگه بىربىربىربىر »»»»دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك ئايلىنىدۇئايلىنىدۇئايلىنىدۇئايلىنىدۇ راستقاراستقاراستقاراستقا

قاقشايتتىقاقشايتتىقاقشايتتىقاقشايتتى.... ئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇ بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، مۇرهككهپمۇرهككهپمۇرهككهپمۇرهككهپ ئهڭئهڭئهڭئهڭ بالىالربالىالربالىالربالىالر كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن تهۋهدىنتهۋهدىنتهۋهدىنتهۋهدىن مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مهكتهپلهردىمۇمهكتهپلهردىمۇمهكتهپلهردىمۇمهكتهپلهردىمۇ



ئائىلهئائىلهئائىلهئائىله دهپدهپدهپدهپ پۇلىنىپۇلىنىپۇلىنىپۇلىنى ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ بىربىربىربىر تاپشۇرمىغانتاپشۇرمىغانتاپشۇرمىغانتاپشۇرمىغان پۇلىپۇلىپۇلىپۇلى ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى بىربىربىربىر قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر

بىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭ مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى بۇبۇبۇبۇ ،،،، قويۇلغانلىقىقويۇلغانلىقىقويۇلغانلىقىقويۇلغانلىقى سوالپسوالپسوالپسوالپ كۈنكۈنكۈنكۈن بىربىربىربىر قوتىنىغاقوتىنىغاقوتىنىغاقوتىنىغا كاالكاالكاالكاال ،،،، بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ سۆھبىتىگهسۆھبىتىگهسۆھبىتىگهسۆھبىتىگه

باغالپباغالپباغالپباغالپ كۈنكۈنكۈنكۈن بىربىربىربىر دهرهخكهدهرهخكهدهرهخكهدهرهخكه كوچىدىكىكوچىدىكىكوچىدىكىكوچىدىكى پىتىپىتىپىتىپىتى يالىڭاچيالىڭاچيالىڭاچيالىڭاچ يېگىتنىڭيېگىتنىڭيېگىتنىڭيېگىتنىڭ بىربىربىربىر قاچقانقاچقانقاچقانقاچقان ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى

باردىباردىباردىباردى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهر بۇبۇبۇبۇ ئاسانلىقچهئاسانلىقچهئاسانلىقچهئاسانلىقچه كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا بىلهتتىبىلهتتىبىلهتتىبىلهتتى.... ھهممهھهممهھهممهھهممه قويۇلغانلىقىنىقويۇلغانلىقىنىقويۇلغانلىقىنىقويۇلغانلىقىنى

ئىشىدىمۇئىشىدىمۇئىشىدىمۇئىشىدىمۇ كۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈش قهبرهقهبرهقهبرهقهبره مهزگىللهردىكىمهزگىللهردىكىمهزگىللهردىكىمهزگىللهردىكى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى قىاللمايتتىقىاللمايتتىقىاللمايتتىقىاللمايتتى.... جۈرئهتجۈرئهتجۈرئهتجۈرئهت قىلىشقاقىلىشقاقىلىشقاقىلىشقا ––––كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى

ئۆزئۆزئۆزئۆز قهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنى ئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىز قهبرىستانلىقتىكىقهبرىستانلىقتىكىقهبرىستانلىقتىكىقهبرىستانلىقتىكى شۇالرشۇالرشۇالرشۇالر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئۈستۈنئۈستۈنئۈستۈنئۈستۈن باشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىن يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال ۋىتناملىقالرۋىتناملىقالرۋىتناملىقالرۋىتناملىقالر

باشباشباشباش––––كۆزمۇكۆزمۇكۆزمۇكۆزمۇ تالىشىپتالىشىپتالىشىپتالىشىپ قهبرهقهبرهقهبرهقهبره مهھهللىدىكىلهربىلهنمهھهللىدىكىلهربىلهنمهھهللىدىكىلهربىلهنمهھهللىدىكىلهربىلهن باشقاباشقاباشقاباشقا ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا ئىگهللىۋالدىئىگهللىۋالدىئىگهللىۋالدىئىگهللىۋالدى.... ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مهھهللىلىكلهرمهھهللىلىكلهرمهھهللىلىكلهرمهھهللىلىكلهر مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ »»»»ئالغانالرمۇئالغانالرمۇئالغانالرمۇئالغانالرمۇ ««««مۇكاپاتمۇكاپاتمۇكاپاتمۇكاپات كۆپكۆپكۆپكۆپ ئهڭئهڭئهڭئهڭ تۈردهتۈردهتۈردهتۈرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه يىرىشتىيىرىشتىيىرىشتىيىرىشتى....يېزايېزايېزايېزا

نامدىننامدىننامدىننامدىن بۇبۇبۇبۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساق قويىۋىلىشتىقويىۋىلىشتىقويىۋىلىشتىقويىۋىلىشتى.... نامنامنامنام »»»»دهپدهپدهپدهپ كوچىسىكوچىسىكوچىسىكوچىسى ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا سهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىن شۇشۇشۇشۇ

يېزىمىيېزىمىيېزىمىيېزىمى پهيچىسۇداپهيچىسۇداپهيچىسۇداپهيچىسۇدا يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق تولىسىنىڭتولىسىنىڭتولىسىنىڭتولىسىنىڭ تهڭدىنتهڭدىنتهڭدىنتهڭدىن مهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭ بۇبۇبۇبۇ .... يۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىش پهخىرلىنىپپهخىرلىنىپپهخىرلىنىپپهخىرلىنىپ

قىزىقارلىققىزىقارلىققىزىقارلىققىزىقارلىق بىربىربىربىر مۇنداقمۇنداقمۇنداقمۇنداق توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا بۇبۇبۇبۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مېھمانلىرىمېھمانلىرىمېھمانلىرىمېھمانلىرى دائىملىقدائىملىقدائىملىقدائىملىق يهرنىڭيهرنىڭيهرنىڭيهرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ،ئۇالر،ئۇالر،ئۇالر،ئۇالر بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باربارباربار

.... باربارباربار ھېكايىمۇھېكايىمۇھېكايىمۇھېكايىمۇ

بىرىبىرىبىرىبىرى.... ئوغرىالرنىڭئوغرىالرنىڭئوغرىالرنىڭئوغرىالرنىڭ باربارباربار داڭقىداڭقىداڭقىداڭقى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده يۈرتيۈرتيۈرتيۈرت بىرىبىرىبىرىبىرى دېگهندېگهندېگهندېگهن تازتازتازتاز مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت مهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىكمهھهللىلىك شۇشۇشۇشۇ

،نهۋرىلىرى،نهۋرىلىرى،نهۋرىلىرى،نهۋرىلىرى ئۆيلىنىپئۆيلىنىپئۆيلىنىپئۆيلىنىپ بالىلىرىبالىلىرىبالىلىرىبالىلىرى چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر تۈرمىگهتۈرمىگهتۈرمىگهتۈرمىگه بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ––––ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى

بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر قالمىدىقالمىدىقالمىدىقالمىدى.... خۇيىدىنخۇيىدىنخۇيىدىنخۇيىدىن يامانيامانيامانيامان تازتازتازتاز مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ تاقاشقانتاقاشقانتاقاشقانتاقاشقان ئىڭهككهئىڭهككهئىڭهككهئىڭهككه

قوينىڭقوينىڭقوينىڭقوينىڭ بىربىربىربىر ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن تويتويتويتوي ئهتىكىئهتىكىئهتىكىئهتىكى كهچتهكهچتهكهچتهكهچته ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر بولدىبولدىبولدىبولدى.... تويىتويىتويىتويى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل بىرهيلهينىڭبىرهيلهينىڭبىرهيلهينىڭبىرهيلهينىڭ مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى

باربارباربار يهردهيهردهيهردهيهرده شۇشۇشۇشۇ تازمۇتازمۇتازمۇتازمۇ مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت كهچتهكهچتهكهچتهكهچته شۇشۇشۇشۇ قويدىقويدىقويدىقويدى.... ئهكىرىپئهكىرىپئهكىرىپئهكىرىپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه قازىناققازىناققازىناققازىناق پىشۇرۇپپىشۇرۇپپىشۇرۇپپىشۇرۇپ ئايرىمئايرىمئايرىمئايرىم گوشىنىگوشىنىگوشىنىگوشىنى

يىرىدىناليىرىدىناليىرىدىناليىرىدىنال قويغانقويغانقويغانقويغان تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ پارچىالپپارچىالپپارچىالپپارچىالپ تهڭنىگهتهڭنىگهتهڭنىگهتهڭنىگه گوشىنىگوشىنىگوشىنىگوشىنى قوينىڭقوينىڭقوينىڭقوينىڭ بىربىربىربىر ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئۇئۇئۇئۇ كىچىدهكىچىدهكىچىدهكىچىده ئىدىئىدىئىدىئىدى....

بىربىربىربىر يوقيوقيوقيوق ....ئامالئامالئامالئامال يوقيوقيوقيوق گوشگوشگوشگوش قارىساقارىساقارىساقارىسا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تهييارتهييارتهييارتهييار ئاشنىئاشنىئاشنىئاشنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئوغۇرالپئوغۇرالپئوغۇرالپئوغۇرالپ

تهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىن ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى تازتازتازتاز مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت شۇشۇشۇشۇ يهنهيهنهيهنهيهنه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشئىشئىشئىش تارتقانىدىتارتقانىدىتارتقانىدىتارتقانىدى....بۇبۇبۇبۇ ئاشئاشئاشئاش قۇرۇققۇرۇققۇرۇققۇرۇق مېھمانالرغامېھمانالرغامېھمانالرغامېھمانالرغا

قالدىقالدىقالدىقالدى چىشلهپچىشلهپچىشلهپچىشلهپ لىۋىنىلىۋىنىلىۋىنىلىۋىنى يوقيوقيوقيوق ئامالئامالئامالئامال دېيهلىسۇندېيهلىسۇندېيهلىسۇندېيهلىسۇن!!!! نېمىمۇنېمىمۇنېمىمۇنېمىمۇ ئىگىسىئىگىسىئىگىسىئىگىسى ئۆيئۆيئۆيئۆي لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ....ئاشكارالندىئاشكارالندىئاشكارالندىئاشكارالندى....

بىرىلىشبىرىلىشبىرىلىشبىرىلىش قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ تازنىڭتازنىڭتازنىڭتازنىڭ مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن كىسىلىپكىسىلىپكىسىلىپكىسىلىپ يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئۈچئۈچئۈچئۈچ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهۋهبىسهۋهبىسهۋهبىسهۋهبى ئوغۇرالشئوغۇرالشئوغۇرالشئوغۇرالش كاالكاالكاالكاال



سهنمۇسهنمۇسهنمۇسهنمۇ توشتىتوشتىتوشتىتوشتى.... بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن ۋاقتىڭۋاقتىڭۋاقتىڭۋاقتىڭ ئاكائاكائاكائاكا ::::««««مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا باشلىقىباشلىقىباشلىقىباشلىقى تۈرمهتۈرمهتۈرمهتۈرمه كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى توشقانتوشقانتوشقانتوشقان ۋاقتىۋاقتىۋاقتىۋاقتى

ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ سهتسهتسهتسهت....شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا قاپتۇقاپتۇقاپتۇقاپتۇ....ئۇالرغىمۇئۇالرغىمۇئۇالرغىمۇئۇالرغىمۇ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ چوڭچوڭچوڭچوڭ قالدىڭ،بالىلىرىڭمۇقالدىڭ،بالىلىرىڭمۇقالدىڭ،بالىلىرىڭمۇقالدىڭ،بالىلىرىڭمۇ چوڭىيىپچوڭىيىپچوڭىيىپچوڭىيىپ جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته ياشياشياشياش

باشلىقىقاباشلىقىقاباشلىقىقاباشلىقىقا تۈرمهتۈرمهتۈرمهتۈرمه تازتازتازتاز مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت چىقچىقچىقچىق»»»»دېسهدېسهدېسهدېسه ياققاياققاياققاياققا بۇبۇبۇبۇ يېغىشتۇرۇپيېغىشتۇرۇپيېغىشتۇرۇپيېغىشتۇرۇپ نهرسىلىرىڭنىنهرسىلىرىڭنىنهرسىلىرىڭنىنهرسىلىرىڭنى ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى تاشالتاشالتاشالتاشال....بولدىبولدىبولدىبولدى

دهيسىزدهيسىزدهيسىزدهيسىز قانداققانداققانداققانداق قويسامقويسامقويسامقويسام قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ ––––كۆرپىنىكۆرپىنىكۆرپىنىكۆرپىنى يوتقانيوتقانيوتقانيوتقان مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ،،،، باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق »»»»:::: تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ھېجىيىپھېجىيىپھېجىيىپھېجىيىپ قاراپقاراپقاراپقاراپ

قىلمايالقىلمايالقىلمايالقىلمايال نومۇسنومۇسنومۇسنومۇس تازتازتازتاز ئۇئۇئۇئۇ سورىغانداسورىغانداسورىغانداسورىغاندا ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه باشلىقىباشلىقىباشلىقىباشلىقى تۈرمهتۈرمهتۈرمهتۈرمه »»»»دهپتۇدهپتۇدهپتۇدهپتۇ.... ؟؟؟؟ ::::

---- چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئاۋارهئاۋارهئاۋارهئاۋاره شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ كىلىمهنكىلىمهنكىلىمهنكىلىمهن بهرىبىربهرىبىربهرىبىربهرىبىر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئازئازئازئاز يهنهيهنهيهنهيهنه

.... ----دهپتۇدهپتۇدهپتۇدهپتۇ ،،،، تۇرسۇنتۇرسۇنتۇرسۇنتۇرسۇن تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ يهردىاليهردىاليهردىاليهردىال مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ كهتكهندىنكهتكهندىنكهتكهندىنكهتكهندىن

قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان نىيهتنىيهتنىيهتنىيهت قويۇشنىقويۇشنىقويۇشنىقويۇشنى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه كهپتۇكهپتۇكهپتۇكهپتۇ....ئهسىلىدهئهسىلىدهئهسىلىدهئهسىلىده ئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقى باشلىقىنىڭباشلىقىنىڭباشلىقىنىڭباشلىقىنىڭ تۈرمهتۈرمهتۈرمهتۈرمه

قويىۋىتىپتۇقويىۋىتىپتۇقويىۋىتىپتۇقويىۋىتىپتۇ پىيادىالپىيادىالپىيادىالپىيادىال قارىتىپقارىتىپقارىتىپقارىتىپ يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا ئارتىپئارتىپئارتىپئارتىپ دۈمبىسىگهدۈمبىسىگهدۈمبىسىگهدۈمبىسىگه ––––لۇقىسىنىلۇقىسىنىلۇقىسىنىلۇقىسىنى القاالقاالقاالقا ئاچچىقىدائاچچىقىدائاچچىقىدائاچچىقىدا ....شۇشۇشۇشۇ ....ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن

كىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭ چۈشكهنچۈشكهنچۈشكهنچۈشكهن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ زىيالىزىيالىزىيالىزىيالى يېزىالرغايېزىالرغايېزىالرغايېزىالرغا مهزگىلىدهمهزگىلىدهمهزگىلىدهمهزگىلىده ئىنقىالبىيئىنقىالبىيئىنقىالبىيئىنقىالبىي زورزورزورزور مهدىنيهتمهدىنيهتمهدىنيهتمهدىنيهت ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى

––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا .... ئىنسانئىنسانئىنسانئىنسان بىربىربىربىر ئۆزگىچهئۆزگىچهئۆزگىچهئۆزگىچه مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى بۇبۇبۇبۇ ئاشپهزئاشپهزئاشپهزئاشپهز مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بولغانبولغانبولغانبولغان ئهۋالدىدىنئهۋالدىدىنئهۋالدىدىنئهۋالدىدىن

ھۆنىرىھۆنىرىھۆنىرىھۆنىرى ئاشپهزلىكئاشپهزلىكئاشپهزلىكئاشپهزلىك ئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭ مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم ياكىياكىياكىياكى ئىكهنلىكىدىنمۇئىكهنلىكىدىنمۇئىكهنلىكىدىنمۇئىكهنلىكىدىنمۇ كادىركادىركادىركادىر يىللىرىدىكىيىللىرىدىكىيىللىرىدىكىيىللىرىدىكى ئهينىئهينىئهينىئهينى

تهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىده يېزايېزايېزايېزا پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن ،ھهتتا،ھهتتا،ھهتتا،ھهتتا تۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇ....مهھهللىدىكىلهرمۇمهھهللىدىكىلهرمۇمهھهللىدىكىلهرمۇمهھهللىدىكىلهرمۇ پهرقلىنىپپهرقلىنىپپهرقلىنىپپهرقلىنىپ باشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىن بولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇبولغانلىقتىنمۇ

.... يوقيوقيوقيوق كىشىكىشىكىشىكىشى مۇمۇمۇمۇ بىربىربىربىر قىلمايدىغانقىلمايدىغانقىلمايدىغانقىلمايدىغان ھۆرمىتىنىھۆرمىتىنىھۆرمىتىنىھۆرمىتىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... چۈشكهنلهردىنچۈشكهنلهردىنچۈشكهنلهردىنچۈشكهنلهردىن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياشياشياشياش زىيالىزىيالىزىيالىزىيالى يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يىللىرىيىللىرىيىللىرىيىللىرى ئهينىئهينىئهينىئهينى

مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بالىلىرىمۇبالىلىرىمۇبالىلىرىمۇبالىلىرىمۇ ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ھازىرھازىرھازىرھازىر بولدىبولدىبولدىبولدى.... بالىلىقبالىلىقبالىلىقبالىلىق نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه قالدىقالدىقالدىقالدى.... يهرلىكلىشىپيهرلىكلىشىپيهرلىكلىشىپيهرلىكلىشىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

قالدىقالدىقالدىقالدى.... تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ يىلتىزيىلتىزيىلتىزيىلتىز زىمىنغازىمىنغازىمىنغازىمىنغا كهڭكهڭكهڭكهڭ قوينىقوينىقوينىقوينى بۇبۇبۇبۇ ماكانلىشىپماكانلىشىپماكانلىشىپماكانلىشىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه

ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق ئۇئۇئۇئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... باالباالباالباال ،ئهقىللىق،ئهقىللىق،ئهقىللىق،ئهقىللىق تېرىشچانتېرىشچانتېرىشچانتېرىشچان باشالپالباشالپالباشالپالباشالپال ۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىن باالباالباالباال مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

ئىشلىرىغاقاراشتىئىشلىرىغاقاراشتىئىشلىرىغاقاراشتىئىشلىرىغاقاراشتى.... دېھقانچىلىقدېھقانچىلىقدېھقانچىلىقدېھقانچىلىق ئائىلىنىڭئائىلىنىڭئائىلىنىڭئائىلىنىڭ چىقىۋىلىپچىقىۋىلىپچىقىۋىلىپچىقىۋىلىپ مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدى.... يىللىققىچهيىللىققىچهيىللىققىچهيىللىققىچه

ئاشخانىسىدىمۇئاشخانىسىدىمۇئاشخانىسىدىمۇئاشخانىسىدىمۇ كوممۇناكوممۇناكوممۇناكوممۇنا مهزگىلىدهمهزگىلىدهمهزگىلىدهمهزگىلىده كوممۇناكوممۇناكوممۇناكوممۇنا ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئاشپهزئاشپهزئاشپهزئاشپهز ئۇستائۇستائۇستائۇستا نۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىده ئۆزئۆزئۆزئۆز ئاكائاكائاكائاكا قادىرقادىرقادىرقادىر دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى

شۇشۇشۇشۇ دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ مهخسۇممۇمهخسۇممۇمهخسۇممۇمهخسۇممۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كهسىپكهسىپكهسىپكهسىپ ئاتائاتائاتائاتا ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بۇمۇبۇمۇبۇمۇبۇمۇ ئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهن مهزگىلمهزگىلمهزگىلمهزگىل بىربىربىربىر

.... ئۈگهندىئۈگهندىئۈگهندىئۈگهندى ھۆنىرىنىھۆنىرىنىھۆنىرىنىھۆنىرىنى



بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاشئاشئاشئاش ئىتىلگهنئىتىلگهنئىتىلگهنئىتىلگهن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قولىقولىقولىقولى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يىلالردايىلالردايىلالردايىلالردا بۇبۇبۇبۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... يىليىليىليىل نۇرغۇننۇرغۇننۇرغۇننۇرغۇن ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن مانامانامانامانا

قىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇ.... ھۆرمىتىنىھۆرمىتىنىھۆرمىتىنىھۆرمىتىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهممهھهممهھهممهھهممه شۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... ئازئازئازئاز ––––چىراقالرچىراقالرچىراقالرچىراقالر نهزىرنهزىرنهزىرنهزىر ،،،، رررر تويالتويالتويالتويال بولۇنغانبولۇنغانبولۇنغانبولۇنغان

ئوتئوتئوتئوت كۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگه يېگىتلهرنىڭيېگىتلهرنىڭيېگىتلهرنىڭيېگىتلهرنىڭ خىلىخىلىخىلىخىلى تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ قورامىغاقورامىغاقورامىغاقورامىغا ئاشپهزئاشپهزئاشپهزئاشپهز مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

تورمۇشىتورمۇشىتورمۇشىتورمۇشى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ دېگهندهدېگهندهدېگهندهدېگهنده ھهھهھهھه قۇردىقۇردىقۇردىقۇردى.... تۇرمۇشتۇرمۇشتۇرمۇشتۇرمۇش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىزقىزقىزقىز بىربىربىربىر ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم سالغانسالغانسالغانسالغان

––––پهشپهشپهشپهش ھهشھهشھهشھهش ئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇ ئۆتىۋهردىئۆتىۋهردىئۆتىۋهردىئۆتىۋهردى.... قوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپ ––––بىرىنىبىرىنىبىرىنىبىرىنى بىربىربىربىر يىلالريىلالريىلالريىلالر ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده بهختبهختبهختبهخت

ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل پهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭپهرزهنتىنىڭ بىرهربىرهربىرهربىرهر ئاشپهزئاشپهزئاشپهزئاشپهز مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ––––ئانائانائانائانا ئاتائاتائاتائاتا قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا تۆتتۆتتۆتتۆت دېگۈچهدېگۈچهدېگۈچهدېگۈچه

پىتىپىتىپىتىپىتى ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ ئاشمايئاشمايئاشمايئاشماي ئهمهلگهئهمهلگهئهمهلگهئهمهلگه ئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق بىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇ قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ قانچهقانچهقانچهقانچه بولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنى

.... قوياتتىقوياتتىقوياتتىقوياتتى كايىپكايىپكايىپكايىپ ئايالىغائايالىغائايالىغائايالىغا ––––پاتپاتپاتپات پاتپاتپاتپات ئۇئۇئۇئۇ شۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇشۇڭىمۇ تۇرىۋهردىتۇرىۋهردىتۇرىۋهردىتۇرىۋهردى....

كىتهمدۇكىتهمدۇكىتهمدۇكىتهمدۇ تۈشۈپتۈشۈپتۈشۈپتۈشۈپ سانسانسانسان كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده ساڭاساڭاساڭاساڭا .... توغىدىكهنتوغىدىكهنتوغىدىكهنتوغىدىكهن ئايىمايئايىمايئايىمايئايىماي دېگهننىدېگهننىدېگهننىدېگهننى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل خوتۇنالرخوتۇنالرخوتۇنالرخوتۇنالر باشقاباشقاباشقاباشقا ـــ

.... ئۇئۇئۇئۇ ،،،،----دهيتتىدهيتتىدهيتتىدهيتتى قىزقىزقىزقىز تۇققىنىڭتۇققىنىڭتۇققىنىڭتۇققىنىڭ ساپالساپالساپالساپال بىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىم

كهلمهيتتىكهلمهيتتىكهلمهيتتىكهلمهيتتى بوشبوشبوشبوش گۈلسۈممۇگۈلسۈممۇگۈلسۈممۇگۈلسۈممۇ ----،،،، دېسىلهدېسىلهدېسىلهدېسىله ئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگه دېمهيدېمهيدېمهيدېمهي ماڭاماڭاماڭاماڭا گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇبۇبۇبۇ ــــ ،،،،---- تېرىساڭتېرىساڭتېرىساڭتېرىساڭ نېمهنېمهنېمهنېمه

.... شۇشۇشۇشۇ بارىبارىبارىبارى ئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭ ،،،، دهيدىغاندهيدىغاندهيدىغاندهيدىغان ئالىسهنئالىسهنئالىسهنئالىسهن شۇنىشۇنىشۇنىشۇنى

الزىملىقالزىملىقالزىملىقالزىملىق بالىغابالىغابالىغابالىغا ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل مانداقمانداقمانداقمانداق ئولتۇرمايئولتۇرمايئولتۇرمايئولتۇرماي تىكىپتىكىپتىكىپتىكىپ كىيىمىنىكىيىمىنىكىيىمىنىكىيىمىنى بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ قىزقىزقىزقىز كهچكىچهكهچكىچهكهچكىچهكهچكىچه شۇشۇشۇشۇ سهنمۇسهنمۇسهنمۇسهنمۇ ـــ

تۇغاتتىكتۇغاتتىكتۇغاتتىكتۇغاتتىك.... ئوغولئوغولئوغولئوغول بولساڭبولساڭبولساڭبولساڭ يىققانيىققانيىققانيىققان نهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنى ««««شۈمهكشۈمهكشۈمهكشۈمهك»»»»دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك

يۈرگهنلهرمۇيۈرگهنلهرمۇيۈرگهنلهرمۇيۈرگهنلهرمۇ ....بالىسىزبالىسىزبالىسىزبالىسىز پهرزهنتىپهرزهنتىپهرزهنتىپهرزهنتى قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ئاتائاتائاتائاتا بىزگهبىزگهبىزگهبىزگه باالباالباالباال....ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ بالىمۇبالىمۇبالىمۇبالىمۇ قىزقىزقىزقىز ،،،، دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى دېسىلهدېسىلهدېسىلهدېسىله توۋاتوۋاتوۋاتوۋا ـــ

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ دېسهكدېسهكدېسهكدېسهك شۈكرىشۈكرىشۈكرىشۈكرى قهتلىقهتلىقهتلىقهتلى مىڭمىڭمىڭمىڭ قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا ....ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا كۆپكۆپكۆپكۆپ

چوڭچوڭچوڭچوڭ يىلالردايىلالردايىلالردايىلالردا شۇشۇشۇشۇ قاالتتىقاالتتىقاالتتىقاالتتى.... تهگىشىپمۇتهگىشىپمۇتهگىشىپمۇتهگىشىپمۇ شهكىلدهشهكىلدهشهكىلدهشهكىلده بولمىغانبولمىغانبولمىغانبولمىغان ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر ئانچهئانچهئانچهئانچه شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئۇچۇمئۇچۇمئۇچۇمئۇچۇم كهينىدىكىسىمۇكهينىدىكىسىمۇكهينىدىكىسىمۇكهينىدىكىسىمۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يىلدىنيىلدىنيىلدىنيىلدىن بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياتلىقياتلىقياتلىقياتلىق قىزىقىزىقىزىقىزى

نېمهنېمهنېمهنېمه ،قىرىغاندا،قىرىغاندا،قىرىغاندا،قىرىغاندا ««««توۋۋاتوۋۋاتوۋۋاتوۋۋا قالدىقالدىقالدىقالدى.... سىزىپسىزىپسىزىپسىزىپ ھالهتنىھالهتنىھالهتنىھالهتنى خىلخىلخىلخىل بىربىربىربىر ئۆزىدهئۆزىدهئۆزىدهئۆزىده گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بىرىدهبىرىدهبىرىدهبىرىده كۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭ

ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇبۇبۇبۇ دېدىدېدىدېدىدېدى.... مهخسۇمغامهخسۇمغامهخسۇمغامهخسۇمغا ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ئۇئۇئۇئۇ ئۇئۇئۇئۇ.... ئويالتتىئويالتتىئويالتتىئويالتتى »»»»دهپدهپدهپدهپ سهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىك

تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىزىمقىزىمقىزىمقىزىم »»»»:::: گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بولدىبولدىبولدىبولدى....بىراقبىراقبىراقبىراق يهتكۈدهكيهتكۈدهكيهتكۈدهكيهتكۈدهك كۆككهكۆككهكۆككهكۆككه بېشىبېشىبېشىبېشى خوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىن مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

بىراقبىراقبىراقبىراق بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئالدۇرۋهتمهكچىئالدۇرۋهتمهكچىئالدۇرۋهتمهكچىئالدۇرۋهتمهكچى بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى »»»»دهپدهپدهپدهپ ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى سهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىك نېمهنېمهنېمهنېمه ماڭاماڭاماڭاماڭا ،بۇ،بۇ،بۇ،بۇ يۈرهمدىميۈرهمدىميۈرهمدىميۈرهمدىم تۇغۇپتۇغۇپتۇغۇپتۇغۇپ



ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه ئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىده ئاخىرقىئاخىرقىئاخىرقىئاخىرقى ياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭياراتقۇچىنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئاڭالئاڭالئاڭالئاڭال گېپىنىگېپىنىگېپىنىگېپىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاشپهزئاشپهزئاشپهزئاشپهز مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... قارشىقارشىقارشىقارشى قهتئىقهتئىقهتئىقهتئى ئۇئۇئۇئۇ شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ئىشىنهتتىئىشىنهتتىئىشىنهتتىئىشىنهتتى.... چهكسىزچهكسىزچهكسىزچهكسىز قىلىدىغانلىقىغاقىلىدىغانلىقىغاقىلىدىغانلىقىغاقىلىدىغانلىقىغا ئاتائاتائاتائاتا ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل بىربىربىربىر پاقالندهكپاقالندهكپاقالندهكپاقالندهك

گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم قالغانقالغانقالغانقالغان ئامالسىزئامالسىزئامالسىزئامالسىز سالدىسالدىسالدىسالدى.... قورقاققورقاققورقاققورقاق ئېيتىپئېيتىپئېيتىپئېيتىپ ئاجىرشىدىغانلىقىنىئاجىرشىدىغانلىقىنىئاجىرشىدىغانلىقىنىئاجىرشىدىغانلىقىنى قىلساقىلساقىلساقىلسا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا

باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... ئۆتكۈزۈشكهئۆتكۈزۈشكهئۆتكۈزۈشكهئۆتكۈزۈشكه ئۆيىدهئۆيىدهئۆيىدهئۆيىده كۈنلىرىنىكۈنلىرىنىكۈنلىرىنىكۈنلىرىنى چىقمايچىقمايچىقمايچىقماي ––––تۈزگىمۇتۈزگىمۇتۈزگىمۇتۈزگىمۇ تاالتاالتاالتاال

قۇدىلىرىنىڭقۇدىلىرىنىڭقۇدىلىرىنىڭقۇدىلىرىنىڭ ۋهۋهۋهۋه كۇيئوغۇلكۇيئوغۇلكۇيئوغۇلكۇيئوغۇل ئۇئۇئۇئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بولغىنىبولغىنىبولغىنىبولغىنى خوشالخوشالخوشالخوشال ئهڭئهڭئهڭئهڭ يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده بۇبۇبۇبۇ

تاتلىقتاتلىقتاتلىقتاتلىق تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك ئوغۇلالرنىئوغۇلالرنىئوغۇلالرنىئوغۇلالرنى كىچىككىچىككىچىككىچىك مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى سالمىدىسالمىدىسالمىدىسالمىدى.... قۇالققۇالققۇالققۇالق گهپلىرىگىمۇگهپلىرىگىمۇگهپلىرىگىمۇگهپلىرىگىمۇ ئارىالشئارىالشئارىالشئارىالش زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق

ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل قوياتتىقوياتتىقوياتتىقوياتتى.... ئولتۇرغۇزۇپئولتۇرغۇزۇپئولتۇرغۇزۇپئولتۇرغۇزۇپ ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا گۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ––––تۇرۇمالرنىتۇرۇمالرنىتۇرۇمالرنىتۇرۇمالرنى

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم ئاساتتىئاساتتىئاساتتىئاساتتى.... يىرىگهيىرىگهيىرىگهيىرىگه كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭ يېغىپيېغىپيېغىپيېغىپ نهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنى بولغانبولغانبولغانبولغان اليىقاليىقاليىقاليىق بالىغابالىغابالىغابالىغا

.... قاالتتىقاالتتىقاالتتىقاالتتى ئاغرىپمۇئاغرىپمۇئاغرىپمۇئاغرىپمۇ ئىچىئىچىئىچىئىچى بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده كۈلسهكۈلسهكۈلسهكۈلسه بهزىدهبهزىدهبهزىدهبهزىده قاراپقاراپقاراپقاراپ قىلىقلىرىغاقىلىقلىرىغاقىلىقلىرىغاقىلىقلىرىغا

بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه تۇتتىتۇتتىتۇتتىتۇتتى.... تولغىقىتولغىقىتولغىقىتولغىقى تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز گۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭ ئهتىگىنىئهتىگىنىئهتىگىنىئهتىگىنى بىربىربىربىر كۈزنىڭكۈزنىڭكۈزنىڭكۈزنىڭ كهچكهچكهچكهچ

كۆنۈككۆنۈككۆنۈككۆنۈك ئىشالرغائىشالرغائىشالرغائىشالرغا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق خانخانخانخان مهرهمنىسامهرهمنىسامهرهمنىسامهرهمنىسا چاقىردىچاقىردىچاقىردىچاقىردى.... مهرهمنىساخاننىمهرهمنىساخاننىمهرهمنىساخاننىمهرهمنىساخاننى ئايالئايالئايالئايال قوشناقوشناقوشناقوشنا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم قالغانقالغانقالغانقالغان

تىتتىتتىتتىت تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئىشىكئىشىكئىشىكئىشىك مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم تهييارالتتىتهييارالتتىتهييارالتتىتهييارالتتى.... مهخسۇمغامهخسۇمغامهخسۇمغامهخسۇمغا نهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنى كىرهكلىككىرهكلىككىرهكلىككىرهكلىك ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

ئاۋازدائاۋازدائاۋازدائاۋازدا ئىنچىگهئىنچىگهئىنچىگهئىنچىگه ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر قىلماقتائىدىقىلماقتائىدىقىلماقتائىدىقىلماقتائىدى.... ئىلتىجائىلتىجائىلتىجائىلتىجا ئۇنسىزئۇنسىزئۇنسىزئۇنسىز قاراپقاراپقاراپقاراپ كۆككهكۆككهكۆككهكۆككه بولماقتابولماقتابولماقتابولماقتا.... ––––تىتتىتتىتتىت

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ مهرهمنىسامهرهمنىسامهرهمنىسامهرهمنىسا ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى يېغلىغانيېغلىغانيېغلىغانيېغلىغان بۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭبۇۋاقنىڭ

!!!! بولدىالبولدىالبولدىالبولدىال ئاتائاتائاتائاتا قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه ،،،، مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن موبارهكموبارهكموبارهكموبارهك ـــ

نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئهندىكىپئهندىكىپئهندىكىپئهندىكىپ تۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهك سۇسۇسۇسۇ قاپاققاپاققاپاققاپاق بىربىربىربىر بېشىدىنبېشىدىنبېشىدىنبېشىدىن ئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭئاشپهزنىڭ مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

ئۇئۇئۇئۇ تىللىدىتىللىدىتىللىدىتىللىدى.... ئېتىشتىئېتىشتىئېتىشتىئېتىشتى....كىملهنىدۇركىملهنىدۇركىملهنىدۇركىملهنىدۇر ئىچىئىچىئىچىئىچى بولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىن نهتىجىسىزنهتىجىسىزنهتىجىسىزنهتىجىسىز قىلغانلىرىنىڭقىلغانلىرىنىڭقىلغانلىرىنىڭقىلغانلىرىنىڭ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىن

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى قاياققىدۇرقاياققىدۇرقاياققىدۇرقاياققىدۇر چاپتۇرۇپچاپتۇرۇپچاپتۇرۇپچاپتۇرۇپ پىتىپىتىپىتىپىتى مىنگهنمىنگهنمىنگهنمىنگهن ئاتنىئاتنىئاتنىئاتنى باغالقلىقباغالقلىقباغالقلىقباغالقلىق ،،،، تهپتىدهتهپتىدهتهپتىدهتهپتىده بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى ئىتنىئىتنىئىتنىئىتنى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ....ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ئادهمدهكئادهمدهكئادهمدهكئادهمدهك كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ روھىروھىروھىروھى خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن بىربىربىربىر كهتكىنىچهكهتكىنىچهكهتكىنىچهكهتكىنىچه شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ

بىلهلمىدىبىلهلمىدىبىلهلمىدىبىلهلمىدى....ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئايالىمۇئايالىمۇئايالىمۇئايالىمۇ كايىمىدىكايىمىدىكايىمىدىكايىمىدى.... ئايالىغائايالىغائايالىغائايالىغا ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن

.... دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى

بالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغا دهپدهپدهپدهپ باالباالباالباال قىزقىزقىزقىز ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىش تۇپتىنتۇپتىنتۇپتىنتۇپتىن ئۇنىڭدائۇنىڭدائۇنىڭدائۇنىڭدا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن شۇشۇشۇشۇ



يېتىدىغانيېتىدىغانيېتىدىغانيېتىدىغان ھالىغاھالىغاھالىغاھالىغا تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان بهرگهنلىكىدىنبهرگهنلىكىدىنبهرگهنلىكىدىنبهرگهنلىكىدىن ئازارئازارئازارئازار ئايالىغائايالىغائايالىغائايالىغا قىلغانلىرىدىن،قىلغانلىرىدىن،قىلغانلىرىدىن،قىلغانلىرىدىن،

.... قالدىقالدىقالدىقالدى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ سىرسىرسىرسىر بىربىربىربىر بۇبۇبۇبۇ بولدىبولدىبولدىبولدى....

چاپتۇرۇپچاپتۇرۇپچاپتۇرۇپچاپتۇرۇپ ئاتئاتئاتئات قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى مهخسۇمنىڭمهخسۇمنىڭمهخسۇمنىڭمهخسۇمنىڭ »»»»:::: توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ مهھهللدىكىلهرمهھهللدىكىلهرمهھهللدىكىلهرمهھهللدىكىلهر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

بىرچۈشبىرچۈشبىرچۈشبىرچۈش قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئۇخالپئۇخالپئۇخالپئۇخالپ چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ ئاتتىنئاتتىنئاتتىنئاتتىن يهردهيهردهيهردهيهرده ،ئۇ،ئۇ،ئۇ،ئۇ بارغانلىقىبارغانلىقىبارغانلىقىبارغانلىقى يارباققايارباققايارباققايارباققا ،،،، كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ

مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بۇۋايبۇۋايبۇۋايبۇۋاي ئۇئۇئۇئۇ ھهمھهمھهمھهم كۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكى بۇۋاينىبۇۋاينىبۇۋاينىبۇۋاينى بىربىربىربىر ساقاللىقساقاللىقساقاللىقساقاللىق ئاقئاقئاقئاق ،چۈشىده،چۈشىده،چۈشىده،چۈشىده كۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكىكۆرگهنلىكى

راستراستراستراست ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ بۇبۇبۇبۇ لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن يۈرۈشتىيۈرۈشتىيۈرۈشتىيۈرۈشتى....»»»» تارقىتىپتارقىتىپتارقىتىپتارقىتىپ گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى قىسىمقىسىمقىسىمقىسىم بىربىربىربىر بۇلۇنغانبۇلۇنغانبۇلۇنغانبۇلۇنغان ئوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدا

.... بىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتى ھېچكىمھېچكىمھېچكىمھېچكىم يالغانلىقىنىيالغانلىقىنىيالغانلىقىنىيالغانلىقىنى
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،رادىئۇ،رادىئۇ،رادىئۇ،رادىئۇ تېلۋۇزۇرتېلۋۇزۇرتېلۋۇزۇرتېلۋۇزۇر بولمىشبولمىشبولمىشبولمىش تهرهققىياتىتهرهققىياتىتهرهققىياتىتهرهققىياتى جهمئىيهتنىڭجهمئىيهتنىڭجهمئىيهتنىڭجهمئىيهتنىڭ زامانىۋىزامانىۋىزامانىۋىزامانىۋى باشالنغانباشالنغانباشالنغانباشالنغان شهھهرلهردهشهھهرلهردهشهھهرلهردهشهھهرلهرده ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى

مهزگىلمهزگىلمهزگىلمهزگىل ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان تاشلىغاندىنتاشلىغاندىنتاشلىغاندىنتاشلىغاندىن قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم يېزىالرغىمۇيېزىالرغىمۇيېزىالرغىمۇيېزىالرغىمۇ ۋاستىلىرىۋاستىلىرىۋاستىلىرىۋاستىلىرى ئاالقهئاالقهئاالقهئاالقه ئۇچۇرئۇچۇرئۇچۇرئۇچۇر قاتارلىققاتارلىققاتارلىققاتارلىق كومپىيۇتىركومپىيۇتىركومپىيۇتىركومپىيۇتىر ،،،،

ئاالمچهئاالمچهئاالمچهئاالمچه يېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇ قهدىمىيقهدىمىيقهدىمىيقهدىمىي بۇبۇبۇبۇ تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يۇرتيۇرتيۇرتيۇرت ئانائانائانائانا كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ساقالپساقالپساقالپساقالپ ھالىتىھالىتىھالىتىھالىتى پاكپاكپاكپاك ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ

قويۇشقويۇشقويۇشقويۇش ئىسىمئىسىمئىسىمئىسىم بالىغابالىغابالىغابالىغا توغۇلغانتوغۇلغانتوغۇلغانتوغۇلغان يىڭىيىڭىيىڭىيىڭى مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ئاددىسىئاددىسىئاددىسىئاددىسى ئهڭئهڭئهڭئهڭ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بولماقتابولماقتابولماقتابولماقتا ئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهر

ئارزۇلىغان،ئارزۇلىغان،ئارزۇلىغان،ئارزۇلىغان، ––––بۇۋىلىرىمىزبۇۋىلىرىمىزبۇۋىلىرىمىزبۇۋىلىرىمىز ئاتائاتائاتائاتا ،ئىلگىرىكى،ئىلگىرىكى،ئىلگىرىكى،ئىلگىرىكى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ بولغانبولغانبولغانبولغان ھاسىلھاسىلھاسىلھاسىل بورۇلۇشبورۇلۇشبورۇلۇشبورۇلۇش زورزورزورزور مهسىلىسىدىمۇمهسىلىسىدىمۇمهسىلىسىدىمۇمهسىلىسىدىمۇ

باشباشباشباش قىسىمقىسىمقىسىمقىسىم بىربىربىربىر كىنولىرىدىكىكىنولىرىدىكىكىنولىرىدىكىكىنولىرىدىكى غهرپغهرپغهرپغهرپ قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا ئىسىمالرنىڭئىسىمالرنىڭئىسىمالرنىڭئىسىمالرنىڭ بولغانبولغانبولغانبولغان خاسخاسخاسخاس ئۇيغۇرالرغائۇيغۇرالرغائۇيغۇرالرغائۇيغۇرالرغا

ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر بۇبۇبۇبۇ قىلىپ،قىلىپ،قىلىپ،قىلىپ، دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك قاالمدىمقاالمدىمقاالمدىمقاالمدىم مهنمهنمهنمهن سهندىنسهندىنسهندىنسهندىن خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئالماشماقتائالماشماقتائالماشماقتائالماشماقتا پىرسۇناژالرپىرسۇناژالرپىرسۇناژالرپىرسۇناژالر

ئازئازئازئاز ئارائارائارائارا قۇدىالرقۇدىالرقۇدىالرقۇدىالر ،،،، ئايالئايالئايالئايال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئهرئهرئهرئهر سهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىن قالمىدىقالمىدىقالمىدىقالمىدى....مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ سۇسالپسۇسالپسۇسالپسۇسالپ قىلدىكىقىلدىكىقىلدىكىقىلدىكى قىلساقىلساقىلساقىلسا تهرهققىيتهرهققىيتهرهققىيتهرهققىي

بۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭ ھېچكىممۇھېچكىممۇھېچكىممۇھېچكىممۇ بىراقبىراقبىراقبىراق ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئازارىچىلىقلىرىئازارىچىلىقلىرىئازارىچىلىقلىرىئازارىچىلىقلىرى ،كۆڭۈل،كۆڭۈل،كۆڭۈل،كۆڭۈل ئۇقۇشماسلىقالرئۇقۇشماسلىقالرئۇقۇشماسلىقالرئۇقۇشماسلىقالر بولمىغانبولمىغانبولمىغانبولمىغان

قويۇلغانقويۇلغانقويۇلغانقويۇلغان قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ۋارىسلىقۋارىسلىقۋارىسلىقۋارىسلىق ئهنئهنىگهئهنئهنىگهئهنئهنىگهئهنئهنىگه بالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغابالىلىرىغا ئولتۇرمىدىئولتۇرمىدىئولتۇرمىدىئولتۇرمىدى.... ئايرىپئايرىپئايرىپئايرىپ خاتاسىنىخاتاسىنىخاتاسىنىخاتاسىنى توغراتوغراتوغراتوغرا----

««««مهتۇمهتۇمهتۇمهتۇ»»»»بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالر »»»»دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك مۇھهممهتمۇھهممهتمۇھهممهتمۇھهممهت ،،،، تۇداخۇنتۇداخۇنتۇداخۇنتۇداخۇن ئابدۇلال،ئابدۇلال،ئابدۇلال،ئابدۇلال، ،،،، سهمىتاخۇنسهمىتاخۇنسهمىتاخۇنسهمىتاخۇن ،،،، ««««مهمىتاخۇنمهمىتاخۇنمهمىتاخۇنمهمىتاخۇن

بىرىبىرىبىرىبىرى قايسىقايسىقايسىقايسى باربارباربار.... تۆتىتۆتىتۆتىتۆتى ئوغۇلدىنئوغۇلدىنئوغۇلدىنئوغۇلدىن »»»»ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك شاھزادشاھزادشاھزادشاھزاد »»»» تهۋهسىدىالتهۋهسىدىالتهۋهسىدىالتهۋهسىدىال يېزايېزايېزايېزا مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ پهقهتپهقهتپهقهتپهقهت



قويدىقويدىقويدىقويدى.... ئىسىمئىسىمئىسىمئىسىم »»»»دهپدهپدهپدهپ ««««ۋىنىراۋىنىراۋىنىراۋىنىرا بالىسىغابالىسىغابالىسىغابالىسىغا توغۇلغانتوغۇلغانتوغۇلغانتوغۇلغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باھانهباھانهباھانهباھانه چىققانچىققانچىققانچىققان كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ بىربىربىربىر شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه

قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ موماموماموماموما»»»»دېسهدېسهدېسهدېسه ««««ۋىنىراۋىنىراۋىنىراۋىنىرا قىرىغانداقىرىغانداقىرىغانداقىرىغاندا بىراقبىراقبىراقبىراق بولماسبولماسبولماسبولماس.... ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه ئاتىسائاتىسائاتىسائاتىسا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ھازىرغۇھازىرغۇھازىرغۇھازىرغۇ توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،

تېخىتېخىتېخىتېخى بىرىبىرىبىرىبىرى پارتلىغانداپارتلىغانداپارتلىغانداپارتلىغاندا ئۇرۇشىئۇرۇشىئۇرۇشىئۇرۇشى ––––ئامرىكائامرىكائامرىكائامرىكا ئىراقئىراقئىراقئىراق ............ شاھرۇخشاھرۇخشاھرۇخشاھرۇخ ،،،، فىردۇنفىردۇنفىردۇنفىردۇن ،،،، خهنجهرخهنجهرخهنجهرخهنجهر ؟؟؟؟ ئاڭلىنارئاڭلىنارئاڭلىنارئاڭلىنار

،،،، ««««بوشبوشبوشبوش بهلكىمبهلكىمبهلكىمبهلكىم كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن مهزگىللهردىنمهزگىللهردىنمهزگىللهردىنمهزگىللهردىن بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه .... ئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردى قويۇپمۇقويۇپمۇقويۇپمۇقويۇپمۇ ئاتئاتئاتئات »»»»دهپدهپدهپدهپ ««««سادامسادامسادامسادام بالىسىغابالىسىغابالىسىغابالىسىغا

مومكىنمومكىنمومكىنمومكىن.... بولۇشىبولۇشىبولۇشىبولۇشى مودامودامودامودا كىلنتۇنكىلنتۇنكىلنتۇنكىلنتۇن»»»»دېگهنلهرمۇدېگهنلهرمۇدېگهنلهرمۇدېگهنلهرمۇ ،،،، ساچىرخانىمساچىرخانىمساچىرخانىمساچىرخانىم

كۆردىكۆردىكۆردىكۆردى.... يۈزىيۈزىيۈزىيۈزى پهرزهنتپهرزهنتپهرزهنتپهرزهنت ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل بىربىربىربىر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىلتىپاتىئىلتىپاتىئىلتىپاتىئىلتىپاتى ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ ئاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدا ئۆمرىنىڭئۆمرىنىڭئۆمرىنىڭئۆمرىنىڭ ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

كۈنكۈنكۈنكۈن قىرىققىرىققىرىققىرىق ،،،، ئېچىپئېچىپئېچىپئېچىپ كۆزكۆزكۆزكۆز دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بولغانبولغانبولغانبولغان تاقاشقۇدهكتاقاشقۇدهكتاقاشقۇدهكتاقاشقۇدهك كۆككهكۆككهكۆككهكۆككه بېشىبېشىبېشىبېشى بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن

ئۆمىدئۆمىدئۆمىدئۆمىد بولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنى باالباالباالباال ،زىرهك،زىرهك،زىرهك،زىرهك ئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىق ئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭ بهردىبهردىبهردىبهردى.... تويتويتويتوي چوڭچوڭچوڭچوڭ مهھهللىدىكىلهرگهمهھهللىدىكىلهرگهمهھهللىدىكىلهرگهمهھهللىدىكىلهرگه بولغاندابولغاندابولغاندابولغاندا

قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ زامانىۋىزامانىۋىزامانىۋىزامانىۋى ھهمھهمھهمھهم قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئاساسئاساسئاساسئاساس نىيىتىنىنىيىتىنىنىيىتىنىنىيىتىنى خالىسخالىسخالىسخالىس ئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭ ھهمھهمھهمھهم ئۇالرمۇبالىغائۇالرمۇبالىغائۇالرمۇبالىغائۇالرمۇبالىغا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ

.... قويۇشتىقويۇشتىقويۇشتىقويۇشتى ئىسىمئىسىمئىسىمئىسىم ««««سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر»»»»دهپدهپدهپدهپ

ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق ئائىلىگهئائىلىگهئائىلىگهئائىلىگه بۇبۇبۇبۇ ئېچىشىئېچىشىئېچىشىئېچىشى كۆزكۆزكۆزكۆز دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر چىقمايتتىچىقمايتتىچىقمايتتىچىقمايتتى.... ئۆيدىنمۇئۆيدىنمۇئۆيدىنمۇئۆيدىنمۇ بولمىسابولمىسابولمىسابولمىسا ئىشىئىشىئىشىئىشى باشقاباشقاباشقاباشقا ئادهتتهئادهتتهئادهتتهئادهتته ئالدىرايتتىئالدىرايتتىئالدىرايتتىئالدىرايتتى.... ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه يىنىپاليىنىپاليىنىپاليىنىپال مهسچىتتىنمهسچىتتىنمهسچىتتىنمهسچىتتىن

باالباالباالباال تهككهندهكالتهككهندهكالتهككهندهكالتهككهندهكال كۆزكۆزكۆزكۆز بىرىدهبىرىدهبىرىدهبىرىده كۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭ ئېقىۋاتقانئېقىۋاتقانئېقىۋاتقانئېقىۋاتقان ،سۈيىده،سۈيىده،سۈيىده،سۈيىده چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۆتىدىنئۆتىدىنئۆتىدىنئۆتىدىن بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه

.... قالدىقالدىقالدىقالدى ئاغرىپئاغرىپئاغرىپئاغرىپ قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق

بولدىبولدىبولدىبولدى.... بارماقچىبارماقچىبارماقچىبارماقچى تۇتقىلىتۇتقىلىتۇتقىلىتۇتقىلى سۇسۇسۇسۇ ئېتىزغائېتىزغائېتىزغائېتىزغا ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كهچكهچكهچكهچ كۈنكۈنكۈنكۈن بىربىربىربىر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مهزگىلىمهزگىلىمهزگىلىمهزگىلى كۈزكۈزكۈزكۈز دهلدهلدهلدهل بۇبۇبۇبۇ

بولدىبولدىبولدىبولدى.... قويماقچىقويماقچىقويماقچىقويماقچى ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ بالىسىنىبالىسىنىبالىسىنىبالىسىنى قاسىمنىڭقاسىمنىڭقاسىمنىڭقاسىمنىڭ ئهنسىرهپ،ئهنسىرهپ،ئهنسىرهپ،ئهنسىرهپ، قىلىشىدىنقىلىشىدىنقىلىشىدىنقىلىشىدىن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ خهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭخهلچىخاننىڭ ئۇئۇئۇئۇ

ئۇنىمىدىئۇنىمىدىئۇنىمىدىئۇنىمىدى.... ئېيتىپئېيتىپئېيتىپئېيتىپ قىلماسلىقنىقىلماسلىقنىقىلماسلىقنىقىلماسلىقنى ئاۋارهئاۋارهئاۋارهئاۋاره ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىراقبىراقبىراقبىراق

««««سۈپسۈپسۈپسۈپ ئهتراپقائهتراپقائهتراپقائهتراپقا تۆتتۆتتۆتتۆت ۋهۋهۋهۋه ،بالىغا،بالىغا،بالىغا،بالىغا ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ ئايهتلهرنىئايهتلهرنىئايهتلهرنىئايهتلهرنى بىربىربىربىر قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قالغانقالغانقالغانقالغان ئامالسىزئامالسىزئامالسىزئامالسىز

قويۇپ،قويۇپ،قويۇپ،قويۇپ، سۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپ پىشانىسىگهپىشانىسىگهپىشانىسىگهپىشانىسىگه سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقان تاتلىقتاتلىقتاتلىقتاتلىق قويدىقويدىقويدىقويدى.... ––––سۈپسۈپسۈپسۈپ»»»»لهپلهپلهپلهپ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېتىزغائېتىزغائېتىزغائېتىزغا ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ كهتمىنىنىكهتمىنىنىكهتمىنىنىكهتمىنىنى

ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن قاپلىدىقاپلىدىقاپلىدىقاپلىدى.... بۇلۇپبۇلۇپبۇلۇپبۇلۇپ قاراقاراقاراقارا ،ئاسماننى،ئاسماننى،ئاسماننى،ئاسماننى ئۆزگىرىپئۆزگىرىپئۆزگىرىپئۆزگىرىپ بىردىنالبىردىنالبىردىنالبىردىنال ھاۋاھاۋاھاۋاھاۋا تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ئوچۇقئوچۇقئوچۇقئوچۇق بايىالبايىالبايىالبايىال تېخىتېخىتېخىتېخى

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا ،،،، ئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپ ھاشىمدىنھاشىمدىنھاشىمدىنھاشىمدىن ئىرىئىرىئىرىئىرى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... چىقىشقاچىقىشقاچىقىشقاچىقىشقا شامالشامالشامالشامال قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق



شامالشامالشامالشامال .... قاراڭغۇقاراڭغۇقاراڭغۇقاراڭغۇ قويغاندهكالقويغاندهكالقويغاندهكالقويغاندهكال كۆمتۈرۈپكۆمتۈرۈپكۆمتۈرۈپكۆمتۈرۈپ دۈمدۈمدۈمدۈم قازاننىقازاننىقازاننىقازاننى خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئهتراپئهتراپئهتراپئهتراپ پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا

كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان كىلهتتىكىلهتتىكىلهتتىكىلهتتى.... ئاۋازالرئاۋازالرئاۋازالرئاۋازالر شاراقلىغانشاراقلىغانشاراقلىغانشاراقلىغان ،،،، گۇركىرىگهنگۇركىرىگهنگۇركىرىگهنگۇركىرىگهن قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق ئهتراپتىنئهتراپتىنئهتراپتىنئهتراپتىن .... چىقماقتاچىقماقتاچىقماقتاچىقماقتا

بىربىربىربىر ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ بېشىدابېشىدابېشىدابېشىدا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقانئۇخالۋاتقان تاتلىقتاتلىقتاتلىقتاتلىق كورپىدهكورپىدهكورپىدهكورپىده سىلىنغانسىلىنغانسىلىنغانسىلىنغان ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ،كاڭ،كاڭ،كاڭ،كاڭ

شامالشامالشامالشامال كۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈك چىقىلدىچىقىلدىچىقىلدىچىقىلدى.... چاقماقچاقماقچاقماقچاقماق تهڭالتهڭالتهڭالتهڭال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازئاۋازئاۋازئاۋاز »»»»قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ««««قاراسقاراسقاراسقاراس––––قۇرۇسقۇرۇسقۇرۇسقۇرۇس چاغداچاغداچاغداچاغدا

««««ۋايۋايۋايۋاي خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئېچىلىپئېچىلىپئېچىلىپئېچىلىپ »»»»قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ««««تاراققىدهتاراققىدهتاراققىدهتاراققىده قاپقىقىقاپقىقىقاپقىقىقاپقىقى دىرىزهدىرىزهدىرىزهدىرىزه تهسىرىدىنتهسىرىدىنتهسىرىدىنتهسىرىدىن

سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن ئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپ چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ ئاۋازىدىنئاۋازىدىنئاۋازىدىنئاۋازىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سالدىسالدىسالدىسالدى.... توۋالپتوۋالپتوۋالپتوۋالپ »»»»دهپدهپدهپدهپ ئانامئانامئانامئانام!!!!

قويالرنىڭقويالرنىڭقويالرنىڭقويالرنىڭ تهڭالتهڭالتهڭالتهڭال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازئاۋازئاۋازئاۋاز »»»»قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ««««گۇلدۇرگۇلدۇرگۇلدۇرگۇلدۇر تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز بىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدا باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... يېغالشقايېغالشقايېغالشقايېغالشقا ئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپئۇيغۇنۇپ

ئۇئۇئۇئۇ ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى.... ––––ياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنى ياپقانياپقانياپقانياپقان ئىشىكىنىئىشىكىنىئىشىكىنىئىشىكىنى قوتاننىڭقوتاننىڭقوتاننىڭقوتاننىڭ خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى مهرىگهنمهرىگهنمهرىگهنمهرىگهن

ھويلىداھويلىداھويلىداھويلىدا يېغىۋاتاتتىيېغىۋاتاتتىيېغىۋاتاتتىيېغىۋاتاتتى.... قويغاندهكقويغاندهكقويغاندهكقويغاندهك چىلهكلهپچىلهكلهپچىلهكلهپچىلهكلهپ يامغۇريامغۇريامغۇريامغۇر تاالداتاالداتاالداتاالدا يۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردى.... سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال

قوتانغاقوتانغاقوتانغاقوتانغا دېگهندهدېگهندهدېگهندهدېگهنده ئارانئارانئارانئاران ھهيدهپھهيدهپھهيدهپھهيدهپ قويالرنىقويالرنىقويالرنىقويالرنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان يۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتى.... مهرىشىپمهرىشىپمهرىشىپمهرىشىپ قااليمىغانقااليمىغانقااليمىغانقااليمىغان قويالرقويالرقويالرقويالر

دهككهدهككهدهككهدهككه بايىقىبايىقىبايىقىبايىقى شۇندىالشۇندىالشۇندىالشۇندىال ئۇئۇئۇئۇ كىردىكىردىكىردىكىردى.... يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، قۇلۇپالپقۇلۇپالپقۇلۇپالپقۇلۇپالپ ....سىرتىدىنسىرتىدىنسىرتىدىنسىرتىدىن سولىدىسولىدىسولىدىسولىدى

ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ ئۇئۇئۇئۇ كۆردىكۆردىكۆردىكۆردى.... ياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنىياپمىغانلىقىنى ئىشىكىنىمۇئىشىكىنىمۇئىشىكىنىمۇئىشىكىنىمۇ ئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭ ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ––––دۈككىچىلىكدۈككىچىلىكدۈككىچىلىكدۈككىچىلىك

كهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدى.... تاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپ ئاپئاقئاپئاقئاپئاقئاپئاق چىرايىچىرايىچىرايىچىرايى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قالغانقالغانقالغانقالغان تېلىقىپتېلىقىپتېلىقىپتېلىقىپ يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ توالتوالتوالتوال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر چاغداچاغداچاغداچاغدا بۇبۇبۇبۇ كىردىكىردىكىردىكىردى....

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى....ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن تاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپ تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال چىرايىچىرايىچىرايىچىرايى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق باستىباستىباستىباستى.... باغرىغاباغرىغاباغرىغاباغرىغا ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى »»»»دېگىنىچهدېگىنىچهدېگىنىچهدېگىنىچه باالمباالمباالمباالم!!!! ««««ئاھئاھئاھئاھ خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ بولدىبولدىبولدىبولدى.... تارتىشقاندهكتارتىشقاندهكتارتىشقاندهكتارتىشقاندهك ئارقىسىغائارقىسىغائارقىسىغائارقىسىغا كۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرى

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ بېسىپبېسىپبېسىپبېسىپ باغرىغاباغرىغاباغرىغاباغرىغا

اليالياليالي----التقىغاالتقىغاالتقىغاالتقىغا بهدىنىبهدىنىبهدىنىبهدىنى پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندى.... گهۋدىسىگهۋدىسىگهۋدىسىگهۋدىسى ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ تۈۋىدهتۈۋىدهتۈۋىدهتۈۋىده ئىشىكئىشىكئىشىكئىشىك چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر

ئانائانائانائانا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... قىزىۋىلىنغاندهكقىزىۋىلىنغاندهكقىزىۋىلىنغاندهكقىزىۋىلىنغاندهك ئاستىدىنئاستىدىنئاستىدىنئاستىدىن يهريهريهريهر ھازىرالھازىرالھازىرالھازىرال ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن مېلىنىپمېلىنىپمېلىنىپمېلىنىپ

................ ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى ––––بالىغابالىغابالىغابالىغا

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ دوختۇرغادوختۇرغادوختۇرغادوختۇرغا بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى ئهتىگهندىالئهتىگهندىالئهتىگهندىالئهتىگهندىال ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئاتقۇزغانئاتقۇزغانئاتقۇزغانئاتقۇزغان تاڭنىتاڭنىتاڭنىتاڭنى بااللىقتابااللىقتابااللىقتابااللىقتا مىڭبىرمىڭبىرمىڭبىرمىڭبىر

،ئاسما،ئاسما،ئاسما،ئاسما بهردىبهردىبهردىبهردى دورادورادورادورا قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ دېئاگنۇردېئاگنۇردېئاگنۇردېئاگنۇر دهپدهپدهپدهپ ئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهن سوغۇقسوغۇقسوغۇقسوغۇق بالىغابالىغابالىغابالىغا كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ تهكشۈرۈپتهكشۈرۈپتهكشۈرۈپتهكشۈرۈپ بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى دوختۇرالردوختۇرالردوختۇرالردوختۇرالر

بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ كىچهكىچهكىچهكىچه بىربىربىربىر ساقساقساقساق ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىلهلمىدىكىلهلمىدىكىلهلمىدىكىلهلمىدى.... ئېسىگهئېسىگهئېسىگهئېسىگه يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بۇبۇبۇبۇ بىراقبىراقبىراقبىراق ئېسىشتىئېسىشتىئېسىشتىئېسىشتى....



خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېسىگهئېسىگهئېسىگهئېسىگه سهلسهلسهلسهل باالباالباالباال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن چۈشچۈشچۈشچۈش بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى....ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى پايپىتهكپايپىتهكپايپىتهكپايپىتهك ئهتراپىدائهتراپىدائهتراپىدائهتراپىدا

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ قۇچاقالپقۇچاقالپقۇچاقالپقۇچاقالپ قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى سېستىراسېستىراسېستىراسېستىرا خۇشاللىقىداخۇشاللىقىداخۇشاللىقىداخۇشاللىقىدا

مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه كۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسى چوڭالرنىڭچوڭالرنىڭچوڭالرنىڭچوڭالرنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن چىققاندىنچىققاندىنچىققاندىنچىققاندىن دوختۇرخانىدىندوختۇرخانىدىندوختۇرخانىدىندوختۇرخانىدىن ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

نهرسىلهرنهرسىلهرنهرسىلهرنهرسىلهر كېلىنگهنكېلىنگهنكېلىنگهنكېلىنگهن ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن ««««يهتتهيهتتهيهتتهيهتته قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر دهللهدهللهدهللهدهلله بۇۋىخانبۇۋىخانبۇۋىخانبۇۋىخان ئاشالتتىئاشالتتىئاشالتتىئاشالتتى.... دهللىگهدهللىگهدهللىگهدهللىگه بۇۋىخانبۇۋىخانبۇۋىخانبۇۋىخان

مونچاقمونچاقمونچاقمونچاق جىلىتكىسىگهجىلىتكىسىگهجىلىتكىسىگهجىلىتكىسىگه قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ نىشاننىشاننىشاننىشان تهگمهسلىكنىتهگمهسلىكنىتهگمهسلىكنىتهگمهسلىكنى كۆزكۆزكۆزكۆز ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئاشلىدىئاشلىدىئاشلىدىئاشلىدى.... بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى »»»»بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

.... ئاستىئاستىئاستىئاستى

يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز ئوغلىنىئوغلىنىئوغلىنىئوغلىنى ۋهۋهۋهۋه خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئىشئىشئىشئىش قانداققانداققانداققانداق ھهرھهرھهرھهر ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن شۇشۇشۇشۇ

قويدىقويدىقويدىقويدى قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم ياشقاياشقاياشقاياشقا ئالتهئالتهئالتهئالته بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ چوڭچوڭچوڭچوڭ ––––ئاستائاستائاستائاستا ئاستائاستائاستائاستا سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... ....تاشلىماستاشلىماستاشلىماستاشلىماس

بويىبويىبويىبويى ئۆمۈرئۆمۈرئۆمۈرئۆمۈر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تويىنىتويىنىتويىنىتويىنى سۈننهتسۈننهتسۈننهتسۈننهت سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ تويتويتويتوي چوڭچوڭچوڭچوڭ يۈرتقايۈرتقايۈرتقايۈرتقا كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده شۇشۇشۇشۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ياالپياالپياالپياالپ ،لهۋ،لهۋ،لهۋ،لهۋ يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ قاتنىشىپقاتنىشىپقاتنىشىپقاتنىشىپ مهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگهمهرىكىلىرىگه بالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭبالىلىرىنىڭ باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ

تاشلىدىتاشلىدىتاشلىدىتاشلىدى.... ئوغالقئوغالقئوغالقئوغالق ئوغالقچىالرغائوغالقچىالرغائوغالقچىالرغائوغالقچىالرغا مهھهللدىكىمهھهللدىكىمهھهللدىكىمهھهللدىكى ھالداھالداھالداھالدا مهغرۇرمهغرۇرمهغرۇرمهغرۇر شۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ ھازىرھازىرھازىرھازىر سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... 10101010يىليىليىليىل بولغىنىغىمۇبولغىنىغىمۇبولغىنىغىمۇبولغىنىغىمۇ ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ شۇشۇشۇشۇ مانامانامانامانا

ئاتائاتائاتائاتا كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ مۇكاپاتمۇكاپاتمۇكاپاتمۇكاپات ،قهلهم،قهلهم،قهلهم،قهلهم دهپتهردهپتهردهپتهردهپتهر مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر ئۇئۇئۇئۇ ئوقۇۋاتىدۇئوقۇۋاتىدۇئوقۇۋاتىدۇئوقۇۋاتىدۇ.... 3333----يىللىقىدايىللىقىدايىللىقىدايىللىقىدا

نېمهنېمهنېمهنېمه يهنهيهنهيهنهيهنه باشقاباشقاباشقاباشقا ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن دۇنيادادۇنيادادۇنيادادۇنيادا بۇبۇبۇبۇ ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ بولىشىدۇبولىشىدۇبولىشىدۇبولىشىدۇ.... خوشخوشخوشخوش ئالهمچهئالهمچهئالهمچهئالهمچه ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى

بالىسىبالىسىبالىسىبالىسى ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ ئۇزۇتۇپئۇزۇتۇپئۇزۇتۇپئۇزۇتۇپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بالىسىنىبالىسىنىبالىسىنىبالىسىنى ئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهنده خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره باربولسۇنباربولسۇنباربولسۇنباربولسۇن.... خوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقى

قالغانقالغانقالغانقالغان ئولتۇرالمايئولتۇرالمايئولتۇرالمايئولتۇرالماي ئولتۇرىدۇئولتۇرىدۇئولتۇرىدۇئولتۇرىدۇ.... ئۆيدهئۆيدهئۆيدهئۆيده بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ––––دۈككهدۈككهدۈككهدۈككه دهككهدهككهدهككهدهككه يۈرىكىيۈرىكىيۈرىكىيۈرىكى كهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچه قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن

ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بالىنىبالىنىبالىنىبالىنى دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ ھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇھاشىممۇ تۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇ.... قاراپقاراپقاراپقاراپ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ دوقمۇشىغىچهدوقمۇشىغىچهدوقمۇشىغىچهدوقمۇشىغىچه مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ كۈنلىرىكۈنلىرىكۈنلىرىكۈنلىرى

سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان كىرگهندىنكىرگهندىنكىرگهندىنكىرگهندىن ئهقىلئهقىلئهقىلئهقىل چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ 3333----يىللىققايىللىققايىللىققايىللىققا بالىسىبالىسىبالىسىبالىسى مانامانامانامانا يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ ئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپ

قويمىساقويمىساقويمىساقويمىسا ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ يېتىلهپيېتىلهپيېتىلهپيېتىلهپ ::::««««داداڭداداڭداداڭداداڭ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى چۈنكىچۈنكىچۈنكىچۈنكى بولىۋالدىبولىۋالدىبولىۋالدىبولىۋالدى.... ئۇنىماسئۇنىماسئۇنىماسئۇنىماس بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا

خالىماسخالىماسخالىماسخالىماس پهقهتالپهقهتالپهقهتالپهقهتال قويۇشىنىقويۇشىنىقويۇشىنىقويۇشىنى ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ ئۇئۇئۇئۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان تاپالمامسهن؟تاپالمامسهن؟تاپالمامسهن؟تاپالمامسهن؟»»»»دېگهندىندېگهندىندېگهندىندېگهندىن مهكتهپنىمهكتهپنىمهكتهپنىمهكتهپنى

.... بولىۋالدىبولىۋالدىبولىۋالدىبولىۋالدى

ئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسى ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باالباالباالباال ،سهزگۈر،سهزگۈر،سهزگۈر،سهزگۈر ئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىقئهقىللىق تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ اليىقاليىقاليىقاليىق ––––جىسمىغاجىسمىغاجىسمىغاجىسمىغا ئىسمىئىسمىئىسمىئىسمى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر



سىناشسىناشسىناشسىناش زېېھىنزېېھىنزېېھىنزېېھىن تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك ئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهن مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته چىقارمايتتىچىقارمايتتىچىقارمايتتىچىقارمايتتى.... ئېسىدىنئېسىدىنئېسىدىنئېسىدىن پهقهتالپهقهتالپهقهتالپهقهتال نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى دېگهندېگهندېگهندېگهن

باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ دېگۈچهدېگۈچهدېگۈچهدېگۈچه ––––پهشپهشپهشپهش ھهشھهشھهشھهش كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بهرمهيبهرمهيبهرمهيبهرمهي قولدىنقولدىنقولدىنقولدىن بىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنى ئۇئۇئۇئۇ مۇسابىقىلىرىدهمۇسابىقىلىرىدهمۇسابىقىلىرىدهمۇسابىقىلىرىده

قالغانقالغانقالغانقالغان بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باالباالباالباال چوپچۇڭالچوپچۇڭالچوپچۇڭالچوپچۇڭال رهسمىيرهسمىيرهسمىيرهسمىي سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده بۇبۇبۇبۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئازئازئازئاز پۈتتۈرۈشكهپۈتتۈرۈشكهپۈتتۈرۈشكهپۈتتۈرۈشكه مهكتهپنىمۇمهكتهپنىمۇمهكتهپنىمۇمهكتهپنىمۇ

خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان يارهملىشهتتىيارهملىشهتتىيارهملىشهتتىيارهملىشهتتى.... ئىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغا تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ ،،،، كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى بىربىربىربىر نېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇر بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ چۈمۈشكهنچۈمۈشكهنچۈمۈشكهنچۈمۈشكهن خوشاللىققاخوشاللىققاخوشاللىققاخوشاللىققا چهكسىزچهكسىزچهكسىزچهكسىز بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... تويغۇداتويغۇداتويغۇداتويغۇدا قويۇشقاندهكقويۇشقاندهكقويۇشقاندهكقويۇشقاندهك يېتتۇرۇپيېتتۇرۇپيېتتۇرۇپيېتتۇرۇپ

‹‹‹‹4444››››

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن باشالندىباشالندىباشالندىباشالندى.... مهۋسۈمىمهۋسۈمىمهۋسۈمىمهۋسۈمى ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى

ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر تولغانتولغانتولغانتولغان ،ئارزۇالرغا،ئارزۇالرغا،ئارزۇالرغا،ئارزۇالرغا ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد ئاللىغانداقئاللىغانداقئاللىغانداقئاللىغانداق قهلبىقهلبىقهلبىقهلبى ئىدىئىدىئىدىئىدى....سهبىيسهبىيسهبىيسهبىي تولغانتولغانتولغانتولغان

ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ بىرسىنىپتابىرسىنىپتابىرسىنىپتابىرسىنىپتا ،يهنه،يهنه،يهنه،يهنه يهرگهتوپلىشىپيهرگهتوپلىشىپيهرگهتوپلىشىپيهرگهتوپلىشىپ بىربىربىربىر ئوقۇغانالرئوقۇغانالرئوقۇغانالرئوقۇغانالر بىرگهبىرگهبىرگهبىرگه بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن ئايالنماقتا،ئايالنماقتا،ئايالنماقتا،ئايالنماقتا،

.... سېلىشماقتاسېلىشماقتاسېلىشماقتاسېلىشماقتا پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ

كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى ئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇ بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش ئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بۇبۇبۇبۇ

سىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغا ئاساسهنئاساسهنئاساسهنئاساسهن نهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگه پۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈش ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش ئهۋهتكهنئهۋهتكهنئهۋهتكهنئهۋهتكهن مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ ئهينىئهينىئهينىئهينى ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى

.... ئايرىماقتائايرىماقتائايرىماقتائايرىماقتا

ھهربىرھهربىرھهربىرھهربىر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن .... باربارباربار مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق بىربىربىربىر ۋهۋهۋهۋه مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ تۆتتۆتتۆتتۆت تهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىده يېزايېزايېزايېزا

بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق باربارباربار ئامالئامالئامالئامال ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن بولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقى پهرقىيپهرقىيپهرقىيپهرقىي مۇئهييهنمۇئهييهنمۇئهييهنمۇئهييهن جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ

««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده بۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭ كىلهتتىكىلهتتىكىلهتتىكىلهتتى.... توغراتوغراتوغراتوغرا بۆلۈشكهبۆلۈشكهبۆلۈشكهبۆلۈشكه سىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغا ئارالشتۇرۇپ،ئارالشتۇرۇپ،ئارالشتۇرۇپ،ئارالشتۇرۇپ، تهڭتهڭتهڭتهڭ ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى

بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ توختىدىتوختىدىتوختىدىتوختىدى.... تهسكهتهسكهتهسكهتهسكه ئهڭئهڭئهڭئهڭ قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش تهقسىمتهقسىمتهقسىمتهقسىم ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان »»»»تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى

مهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغا بولسۇن،سىنىپبولسۇن،سىنىپبولسۇن،سىنىپبولسۇن،سىنىپ ئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچى قىزقىزقىزقىز ياكىياكىياكىياكى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان تهۋهدىنتهۋهدىنتهۋهدىنتهۋهدىن بۇبۇبۇبۇ

قىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتى.... قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل تىزالتىزالتىزالتىزال ئوقۇغۇچىالردهكئوقۇغۇچىالردهكئوقۇغۇچىالردهكئوقۇغۇچىالردهك كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن مهكتهپلهردىنمهكتهپلهردىنمهكتهپلهردىنمهكتهپلهردىن باشقاباشقاباشقاباشقا ئوقۇتقۇچىالرئوقۇتقۇچىالرئوقۇتقۇچىالرئوقۇتقۇچىالر تهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهن

قويۇشقانىدىقويۇشقانىدىقويۇشقانىدىقويۇشقانىدى كهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپ ھالغاھالغاھالغاھالغا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى ––––ساۋاقالرساۋاقالرساۋاقالرساۋاقالر تهجرىبهتهجرىبهتهجرىبهتهجرىبه ئۆتۈلگهندهكئۆتۈلگهندهكئۆتۈلگهندهكئۆتۈلگهندهك ئېيتىپئېيتىپئېيتىپئېيتىپ ....باشتاباشتاباشتاباشتا



بىناسىنىڭبىناسىنىڭبىناسىنىڭبىناسىنىڭ ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى رادىئوسىدىنرادىئوسىدىنرادىئوسىدىنرادىئوسىدىن مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر

بىرىلدىبىرىلدىبىرىلدىبىرىلدى.... بۇيرۇقبۇيرۇقبۇيرۇقبۇيرۇق توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا يېغىلىشىيېغىلىشىيېغىلىشىيېغىلىشى ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا

ئىشخانهئىشخانهئىشخانهئىشخانه مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ چاغداچاغداچاغداچاغدا شۇشۇشۇشۇ يېغىلدىيېغىلدىيېغىلدىيېغىلدى.... ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا بىناسىنىڭبىناسىنىڭبىناسىنىڭبىناسىنىڭ ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر

قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى:::: سۆزسۆزسۆزسۆز مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى

ھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنى ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئالتهئالتهئالتهئالته بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن سىلهرسىلهرسىلهرسىلهر ،،،، ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر ــــ

ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز بولغانبولغانبولغانبولغان نوقتىسىنوقتىسىنوقتىسىنوقتىسى بۇرۇلۇشبۇرۇلۇشبۇرۇلۇشبۇرۇلۇش بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه ،ھاياتىڭالردىكى،ھاياتىڭالردىكى،ھاياتىڭالردىكى،ھاياتىڭالردىكى ئاخىرالشتۇرۇپئاخىرالشتۇرۇپئاخىرالشتۇرۇپئاخىرالشتۇرۇپ غهلبىلىكغهلبىلىكغهلبىلىكغهلبىلىك

،مهكتهپتىكى،مهكتهپتىكى،مهكتهپتىكى،مهكتهپتىكى تهشكىلىيتهشكىلىيتهشكىلىيتهشكىلىي مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ نننن بىلهبىلهبىلهبىله ئالدىئالدىئالدىئالدى مهنمهنمهنمهن .... تۇرىۋاتىسىلهرتۇرىۋاتىسىلهرتۇرىۋاتىسىلهرتۇرىۋاتىسىلهر ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا باشالشباشالشباشالشباشالش ھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنىھاياتىڭالرنى

ساۋاقداشلىرىڭالرساۋاقداشلىرىڭالرساۋاقداشلىرىڭالرساۋاقداشلىرىڭالر مىللهتمىللهتمىللهتمىللهت ھهرھهرھهرھهر ئارتۇقئارتۇقئارتۇقئارتۇق 1000100010001000دىندىندىندىن ۋهۋهۋهۋه ––––ئۇستازلىرىڭالرئۇستازلىرىڭالرئۇستازلىرىڭالرئۇستازلىرىڭالر ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى ئارتۇقئارتۇقئارتۇقئارتۇق 120120120120دىندىندىندىن

.... قۇتلۇقاليمهنقۇتلۇقاليمهنقۇتلۇقاليمهنقۇتلۇقاليمهن قهدىمىڭالرنىقهدىمىڭالرنىقهدىمىڭالرنىقهدىمىڭالرنى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن مهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگه سىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭ نامىدىننامىدىننامىدىننامىدىن

ئاتائاتائاتائاتا ،ھهرۋاقىت،ھهرۋاقىت،ھهرۋاقىت،ھهرۋاقىت بولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنى ئۇتۇقلۇقئۇتۇقلۇقئۇتۇقلۇقئۇتۇقلۇق قهدىمىڭالرنىڭقهدىمىڭالرنىڭقهدىمىڭالرنىڭقهدىمىڭالرنىڭ تاشالنغانتاشالنغانتاشالنغانتاشالنغان كهلگۈسىگهكهلگۈسىگهكهلگۈسىگهكهلگۈسىگه گۈزهلگۈزهلگۈزهلگۈزهل

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه ياخشىياخشىياخشىياخشى ،ئهڭ،ئهڭ،ئهڭ،ئهڭ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ––––ئۇستازلىرىڭالرنىڭئۇستازلىرىڭالرنىڭئۇستازلىرىڭالرنىڭئۇستازلىرىڭالرنىڭ ،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى ––––ئاناڭالرنىڭئاناڭالرنىڭئاناڭالرنىڭئاناڭالرنىڭ

.... قىلىمهنقىلىمهنقىلىمهنقىلىمهن\ ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد ئاقلىشىڭالرنىئاقلىشىڭالرنىئاقلىشىڭالرنىئاقلىشىڭالرنى ئۆمۈدىنىئۆمۈدىنىئۆمۈدىنىئۆمۈدىنى كۈتكهنكۈتكهنكۈتكهنكۈتكهن سىلهردىنسىلهردىنسىلهردىنسىلهردىن ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ

مهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگه ئالىيئالىيئالىيئالىي ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ ،،،، ئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالى ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش نۆۋهتتىكىنۆۋهتتىكىنۆۋهتتىكىنۆۋهتتىكى مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ مۇدىرمۇدىرمۇدىرمۇدىر

ئىزىدىنئىزىدىنئىزىدىنئىزىدىن ھهدىلىرىنىڭھهدىلىرىنىڭھهدىلىرىنىڭھهدىلىرىنىڭ ئاكائاكائاكائاكا بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى تونۇشتۇردىتونۇشتۇردىتونۇشتۇردىتونۇشتۇردى.... قۇرقۇرقۇرقۇر بىربىربىربىر ئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنى ئۆتۈشئۆتۈشئۆتۈشئۆتۈش

رىغبهتلهندۇردىرىغبهتلهندۇردىرىغبهتلهندۇردىرىغبهتلهندۇردى.... چۈشۈشكهچۈشۈشكهچۈشۈشكهچۈشۈشكه ئېشىپئېشىپئېشىپئېشىپ ئۇالردىنمۇئۇالردىنمۇئۇالردىنمۇئۇالردىنمۇ ،،،، بىسىپبىسىپبىسىپبىسىپ

بۆلۈنۈشبۆلۈنۈشبۆلۈنۈشبۆلۈنۈش سىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغا ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ مهسئۇللىقىدامهسئۇللىقىدامهسئۇللىقىدامهسئۇللىقىدا باشقارمىسىنىڭباشقارمىسىنىڭباشقارمىسىنىڭباشقارمىسىنىڭ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن

سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ تهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهنتهيىنلهنگهن مهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغامهسئۇللىقىغا سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ يىللىقالرغايىللىقالرغايىللىقالرغايىللىقالرغا بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى قىلىندىقىلىندىقىلىندىقىلىندى.... ئىالنئىالنئىالنئىالن ئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالى

سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ھهربىرھهربىرھهربىرھهربىر تونۇشتۇرۇلدىتونۇشتۇرۇلدىتونۇشتۇرۇلدىتونۇشتۇرۇلدى.... نهتىجىلىرىنهتىجىلىرىنهتىجىلىرىنهتىجىلىرى خىزمهتتىكىخىزمهتتىكىخىزمهتتىكىخىزمهتتىكى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ قىلىندىقىلىندىقىلىندىقىلىندى.... ئىالنئىالنئىالنئىالن مۇدىرلىرىمۇدىرلىرىمۇدىرلىرىمۇدىرلىرى

قاتارقاتارقاتارقاتار كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ تهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگه ئوڭئوڭئوڭئوڭ مهيداننىڭمهيداننىڭمهيداننىڭمهيداننىڭ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ تاختىنىتاختىنىتاختىنىتاختىنى يېزىلغانيېزىلغانيېزىلغانيېزىلغان نامىنامىنامىنامى سىنىپىنىڭسىنىپىنىڭسىنىپىنىڭسىنىپىنىڭ ئۆزئۆزئۆزئۆز مهسئۇلىمهسئۇلىمهسئۇلىمهسئۇلى

ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر چىققانچىققانچىققانچىققان ،ئىسمى،ئىسمى،ئىسمى،ئىسمى ئوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتا سىنىپلىرىسىنىپلىرىسىنىپلىرىسىنىپلىرى تهۋهلىكتهۋهلىكتهۋهلىكتهۋهلىك ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ رادىئودىنرادىئودىنرادىئودىنرادىئودىن تۇرۇشتىتۇرۇشتىتۇرۇشتىتۇرۇشتى....

دائىرىسىگهدائىرىسىگهدائىرىسىگهدائىرىسىگه سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئۆزئۆزئۆزئۆز بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه نامىنامىنامىنامى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ يېزىلغانيېزىلغانيېزىلغانيېزىلغان تاختىغاتاختىغاتاختىغاتاختىغا قولىدىكىقولىدىكىقولىدىكىقولىدىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭ



ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكته

1111----يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز باراتجانباراتجانباراتجانباراتجان گۈلگىنهمگۈلگىنهمگۈلگىنهمگۈلگىنهم ،،،، 1111----سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ 1111----يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز ئابالئابالئابالئابال ئارمانئارمانئارمانئارمان ـــ

3333----سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ.................... 1111----يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز تورسۇنتورسۇنتورسۇنتورسۇن ئهلقهمئهلقهمئهلقهمئهلقهم ،،،، 2222----سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ

يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى قوزغىلىپقوزغىلىپقوزغىلىپقوزغىلىپ ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ئهسلىدىكىئهسلىدىكىئهسلىدىكىئهسلىدىكى چىققانالرچىققانالرچىققانالرچىققانالر ....ئىسمىئىسمىئىسمىئىسمى ئوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتا ئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالر

.... ئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكته ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا

1111----سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ.... 1111----يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ـــ

چاقىرىلغانچاقىرىلغانچاقىرىلغانچاقىرىلغان تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان قاراپقاراپقاراپقاراپ ھهركىتىگهھهركىتىگهھهركىتىگهھهركىتىگه ساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭ بىرىبىرىبىرىبىرى بايىدىنبايىدىنبايىدىنبايىدىن

سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئۆزئۆزئۆزئۆز ،،،، قوزغىلىپقوزغىلىپقوزغىلىپقوزغىلىپ تىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكته ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن ئۆزئۆزئۆزئۆز دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى ئۆزئۆزئۆزئۆز

ئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالرئىسىمالر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه خانىمخانىمخانىمخانىم بىربىربىربىر ،پىشقهدهم،پىشقهدهم،پىشقهدهم،پىشقهدهم تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ تاختاينىتاختاينىتاختاينىتاختاينى يېزىلغانيېزىلغانيېزىلغانيېزىلغان نامىنامىنامىنامى

................ ئوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتائوقۇلماقتا داۋاملىقداۋاملىقداۋاملىقداۋاملىق

.... 1111----سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ 1111----يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز،تولۇقسىز مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ـــ

ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ۋهۋهۋهۋه چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى تارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپ ئارىسىدىنئارىسىدىنئارىسىدىنئارىسىدىن توپتوپتوپتوپ قىزقىزقىزقىز بىربىربىربىر چىرايلىققىنهچىرايلىققىنهچىرايلىققىنهچىرايلىققىنه يۇمىالق،يۇمىالق،يۇمىالق،يۇمىالق، يۈزلىرىيۈزلىرىيۈزلىرىيۈزلىرى

ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ قاتارىغاقاتارىغاقاتارىغاقاتارىغا ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ماڭغىنىچهماڭغىنىچهماڭغىنىچهماڭغىنىچه شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ ماڭدىماڭدىماڭدىماڭدى.... تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى

تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... قاتارداقاتارداقاتارداقاتاردا بىربىربىربىر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى مهسئۇللىرىمهسئۇللىرىمهسئۇللىرىمهسئۇللىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ،،،، كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولۇنغاندىنبولۇنغاندىنبولۇنغاندىنبولۇنغاندىن ئايرىلىپئايرىلىپئايرىلىپئايرىلىپ سىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغاسىنىپالرغا ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر

ئايالندۇردىئايالندۇردىئايالندۇردىئايالندۇردى.... ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ تېزىلدۇرۇپتېزىلدۇرۇپتېزىلدۇرۇپتېزىلدۇرۇپ رهتلىكرهتلىكرهتلىكرهتلىك ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... يوقلىمايوقلىمايوقلىمايوقلىما قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه

تهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىي ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغا جهريانىداجهريانىداجهريانىداجهريانىدا ئايلىنىشئايلىنىشئايلىنىشئايلىنىش ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ

بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى كۆلهمكۆلهمكۆلهمكۆلهم مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى پپپپ مهكتهمهكتهمهكتهمهكته ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا بۇبۇبۇبۇ يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق تونۇشتۇردىتونۇشتۇردىتونۇشتۇردىتونۇشتۇردى....

يىليىليىليىل قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر يىقىنقىيىقىنقىيىقىنقىيىقىنقى ئىدىئىدىئىدىئىدى....بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ بىرىبىرىبىرىبىرى مهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭ ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا نوقتىلىقنوقتىلىقنوقتىلىقنوقتىلىق تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى ناھىيهناھىيهناھىيهناھىيه

ئادهمنىئادهمنىئادهمنىئادهمنى كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن سىرتتىنسىرتتىنسىرتتىنسىرتتىن ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قىلىنغانقىلىنغانقىلىنغانقىلىنغان ھاسىلھاسىلھاسىلھاسىل بۇرۇلۇشبۇرۇلۇشبۇرۇلۇشبۇرۇلۇش زورزورزورزور قىياپىتىدهقىياپىتىدهقىياپىتىدهقىياپىتىده مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ مابهينىدهمابهينىدهمابهينىدهمابهينىده

تونۇشتۇرۇپتونۇشتۇرۇپتونۇشتۇرۇپتونۇشتۇرۇپ تهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىي يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى ھهممهھهممهھهممهھهممه ئوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغائوقۇغۇچىالرغا مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... جهلىپجهلىپجهلىپجهلىپ ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه

كىردىكىردىكىردىكىردى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سىنىپقاسىنىپقاسىنىپقاسىنىپقا ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن



ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى.... ئورۇندائورۇندائورۇندائورۇندا خالىغانخالىغانخالىغانخالىغان ئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرى كىرىپالكىرىپالكىرىپالكىرىپال سىنىپقاسىنىپقاسىنىپقاسىنىپقا ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر

.... باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى سۆزسۆزسۆزسۆز ئاساستائاساستائاساستائاساستا ئۇرغۇلۇقئۇرغۇلۇقئۇرغۇلۇقئۇرغۇلۇق لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئاستائاستائاستائاستا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن جايلىشىپجايلىشىپجايلىشىپجايلىشىپ تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق

قىزغىنقىزغىنقىزغىنقىزغىن كهلگهنلىكىڭالرنىكهلگهنلىكىڭالرنىكهلگهنلىكىڭالرنىكهلگهنلىكىڭالرنى ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا مهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگه سىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى ،مهن،مهن،مهن،مهن ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر ـــ

.... ئالىمهنئالىمهنئالىمهنئالىمهن قارشىقارشىقارشىقارشى

داۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردى:::: سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدى.... ساداسىساداسىساداسىساداسى ئالقىشئالقىشئالقىشئالقىش قىزغىنقىزغىنقىزغىنقىزغىن سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا

ئهينىئهينىئهينىئهينى مېنىڭمۇمېنىڭمۇمېنىڭمۇمېنىڭمۇ بىرىبىرىبىرىبىرى.... مهزگىللهرنىڭمهزگىللهرنىڭمهزگىللهرنىڭمهزگىللهرنىڭ گۈزهلگۈزهلگۈزهلگۈزهل ئهڭئهڭئهڭئهڭ ھاياتىدىكىھاياتىدىكىھاياتىدىكىھاياتىدىكى ،ئىنسان،ئىنسان،ئىنسان،ئىنسان ھاياتىھاياتىھاياتىھاياتى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا ــــ

قالدىمقالدىمقالدىمقالدىم.... ئهسلهپئهسلهپئهسلهپئهسلهپ ۋاقىتلىرىمنىۋاقىتلىرىمنىۋاقىتلىرىمنىۋاقىتلىرىمنى ،سىلهردهك،سىلهردهك،سىلهردهك،سىلهردهك قاراپقاراپقاراپقاراپ ....سىلهرگهسىلهرگهسىلهرگهسىلهرگه بولغانبولغانبولغانبولغان ۋاقىتلىرىمۋاقىتلىرىمۋاقىتلىرىمۋاقىتلىرىم مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق ۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالردا

ئېسىمدهئېسىمدهئېسىمدهئېسىمده ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ھازىرقىدهكھازىرقىدهكھازىرقىدهكھازىرقىدهك شارائىتشارائىتشارائىتشارائىت بىراقبىراقبىراقبىراق ئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغان.... مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ چاغالرداچاغالرداچاغالرداچاغالردا ئۇئۇئۇئۇ

قولىقولىقولىقولى ئۆزئۆزئۆزئۆز مېنىمېنىمېنىمېنى رهھمهتلىكرهھمهتلىكرهھمهتلىكرهھمهتلىك دادامدادامدادامدادام ۋاقتىمداۋاقتىمداۋاقتىمداۋاقتىمدا چىققانچىققانچىققانچىققان يىللىققايىللىققايىللىققايىللىققا تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز بۈگۈنكىدهكبۈگۈنكىدهكبۈگۈنكىدهكبۈگۈنكىدهك دهلدهلدهلدهل قىلىشىچهقىلىشىچهقىلىشىچهقىلىشىچه

بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، باربارباربار سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئالتىالئالتىالئالتىالئالتىال پهقهتپهقهتپهقهتپهقهت مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته چاغداچاغداچاغداچاغدا ئۇئۇئۇئۇ كهلگهنىدىكهلگهنىدىكهلگهنىدىكهلگهنىدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئولتۇراتتۇقئولتۇراتتۇقئولتۇراتتۇقئولتۇراتتۇق.... قىستىلىشىپقىستىلىشىپقىستىلىشىپقىستىلىشىپ باالباالباالباال ئۈچئۈچئۈچئۈچ ئورۇندۇقتائورۇندۇقتائورۇندۇقتائورۇندۇقتا بىربىربىربىر ،،،، كوناكوناكوناكونا تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ سىنىپلىرىمىزسىنىپلىرىمىزسىنىپلىرىمىزسىنىپلىرىمىز

ۋاقىتۋاقىتۋاقىتۋاقىت ھهرھهرھهرھهر ئىچىئىچىئىچىئىچى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ چاپالنغاچقاچاپالنغاچقاچاپالنغاچقاچاپالنغاچقا قهغهزلهرقهغهزلهرقهغهزلهرقهغهزلهر ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن كىرمهسلىكىكىرمهسلىكىكىرمهسلىكىكىرمهسلىكى سوغۇقسوغۇقسوغۇقسوغۇق قىشتاقىشتاقىشتاقىشتا دىرىزىلىرىگهدىرىزىلىرىگهدىرىزىلىرىگهدىرىزىلىرىگه

جاپالىقجاپالىقجاپالىقجاپالىق بۇنىڭدىنمۇبۇنىڭدىنمۇبۇنىڭدىنمۇبۇنىڭدىنمۇ ئوقۇغانالرئوقۇغانالرئوقۇغانالرئوقۇغانالر بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن مهندىنمهندىنمهندىنمهندىن بهلكىمبهلكىمبهلكىمبهلكىم تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده قاراڭغۇلۇققاراڭغۇلۇققاراڭغۇلۇققاراڭغۇلۇق خىلخىلخىلخىل بىربىربىربىر

ئهۋالتئهۋالتئهۋالتئهۋالت نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه ھالىتىمىزھالىتىمىزھالىتىمىزھالىتىمىز بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار بۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكى بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ مومكىنمومكىنمومكىنمومكىن.... بولۇشىبولۇشىبولۇشىبولۇشى ئۆتكۈزگهئۆتكۈزگهئۆتكۈزگهئۆتكۈزگه كۈنلهرنىكۈنلهرنىكۈنلهرنىكۈنلهرنى

،ئهڭ،ئهڭ،ئهڭ،ئهڭ ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش اليىقاليىقاليىقاليىق ئهجرىگهئهجرىگهئهجرىگهئهجرىگه كۈتكهنكۈتكهنكۈتكهنكۈتكهن ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ دىمهك،دىمهك،دىمهك،دىمهك، كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن.... بهدىلىگهبهدىلىگهبهدىلىگهبهدىلىگه ھاياتىھاياتىھاياتىھاياتى كىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭ

قهدهمنىقهدهمنىقهدهمنىقهدهمنى تۇنجىتۇنجىتۇنجىتۇنجى باشالنغانباشالنغانباشالنغانباشالنغان بۈگۈندىنبۈگۈندىنبۈگۈندىنبۈگۈندىن ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن قايتۇرۇشقايتۇرۇشقايتۇرۇشقايتۇرۇش جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق نهتىجىلهرنهتىجىلهرنهتىجىلهرنهتىجىلهر ياخشىياخشىياخشىياخشى

تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق قىالاليدىغانلىقىڭالرغاقىالاليدىغانلىقىڭالرغاقىالاليدىغانلىقىڭالرغاقىالاليدىغانلىقىڭالرغا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق سىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭ مهنمهنمهنمهن قىلىمهنقىلىمهنقىلىمهنقىلىمهن.... ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد بېسىشىڭالرنىبېسىشىڭالرنىبېسىشىڭالرنىبېسىشىڭالرنى پۇختاپۇختاپۇختاپۇختا

.... ئېشىنىمهنئېشىنىمهنئېشىنىمهنئېشىنىمهن

.... ياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدى قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه ساداسىساداسىساداسىساداسى ئالقىشئالقىشئالقىشئالقىش گۇلدىراسگۇلدىراسگۇلدىراسگۇلدىراس قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بۇبۇبۇبۇ ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ

ئوقۇتقۇچىالرنىئوقۇتقۇچىالرنىئوقۇتقۇچىالرنىئوقۇتقۇچىالرنى پىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهم مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ئىسمىئىسمىئىسمىئىسمى مۇدىرىنىڭمۇدىرىنىڭمۇدىرىنىڭمۇدىرىنىڭ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ

پىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهم بۇبۇبۇبۇ چىققانچىققانچىققانچىققان تهربىيلهپتهربىيلهپتهربىيلهپتهربىيلهپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئهۋالتئهۋالتئهۋالتئهۋالت ياراملىقياراملىقياراملىقياراملىق جهمئىيهتكهجهمئىيهتكهجهمئىيهتكهجهمئىيهتكه بالىالرنىبالىالرنىبالىالرنىبالىالرنى قارارقارارقارارقارار نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه .... بىرىبىرىبىرىبىرى

رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم رهھبهرلىكىرهھبهرلىكىرهھبهرلىكىرهھبهرلىكى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ يىليىليىليىل بۇبۇبۇبۇ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهت كىشىكىشىكىشىكىشى ھهممهھهممهھهممهھهممه تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا ئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنى



رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئېيتقانئېيتقانئېيتقانئېيتقان بهرمهسلىكنىبهرمهسلىكنىبهرمهسلىكنىبهرمهسلىكنى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ،،،، قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئىتىبارئىتىبارئىتىبارئىتىبار مۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگه

سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ دهپدهپدهپدهپ باراۋهرباراۋهرباراۋهرباراۋهر»»»» بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۆلگهنئۆلگهنئۆلگهنئۆلگهن ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن مهنمهنمهنمهن كۈنۈمكۈنۈمكۈنۈمكۈنۈم بىربىربىربىر ئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهن ::::««««بالىالرسىزبالىالرسىزبالىالرسىزبالىالرسىز مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم

سۆزلهرنىسۆزلهرنىسۆزلهرنىسۆزلهرنى يوقارقىيوقارقىيوقارقىيوقارقى مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ئالغانىدىئالغانىدىئالغانىدىئالغانىدى.... ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دادىللىقدادىللىقدادىللىقدادىللىق ۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنى مۇدىرلىقمۇدىرلىقمۇدىرلىقمۇدىرلىق

بويىبويىبويىبويى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر تهڭشىدىتهڭشىدىتهڭشىدىتهڭشىدى.... ئورۇنالرغائورۇنالرغائورۇنالرغائورۇنالرغا ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه بويبويبويبوي––––تورقىتورقىتورقىتورقى ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ

جايالشتىجايالشتىجايالشتىجايالشتى پارتىغاپارتىغاپارتىغاپارتىغا ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى.... پارتىداپارتىداپارتىداپارتىدا بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن بولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقى ....پاكارراقپاكارراقپاكارراقپاكارراق

باشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچباشالنغۇچ ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم چىقىلدىچىقىلدىچىقىلدىچىقىلدى.... سايالپسايالپسايالپسايالپ ھهيئهتلىرىھهيئهتلىرىھهيئهتلىرىھهيئهتلىرى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن

ھهيئهتلىرىنىھهيئهتلىرىنىھهيئهتلىرىنىھهيئهتلىرىنى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ئاساستائاساستائاساستائاساستا دىمۇكراتىكدىمۇكراتىكدىمۇكراتىكدىمۇكراتىك چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى....ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن قاراپقاراپقاراپقاراپ قۇرقۇرقۇرقۇر بىربىربىربىر نهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگه مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى

ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ،،،، باشلىقىباشلىقىباشلىقىباشلىقى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازئاۋازئاۋازئاۋاز يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر سايالمداسايالمداسايالمداسايالمدا تورغۇزدىتورغۇزدىتورغۇزدىتورغۇزدى....

بولمىغانبولمىغانبولمىغانبولمىغان ئوخشاشئوخشاشئوخشاشئوخشاش ساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداش قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر قالغانقالغانقالغانقالغان قاتارلىققاتارلىققاتارلىققاتارلىق ئارمانئارمانئارمانئارمان ،،،، ۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنىۋهزىپىسىنى ھهيئهتلىكھهيئهتلىكھهيئهتلىكھهيئهتلىك

ئالدىئالدىئالدىئالدى.... ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ۋهزىپىلىرىنىۋهزىپىلىرىنىۋهزىپىلىرىنىۋهزىپىلىرىنى ھهيئهتلىكھهيئهتلىكھهيئهتلىكھهيئهتلىك

‹‹‹‹5555››››

ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ،بهختىنۇرالرنىڭ،بهختىنۇرالرنىڭ،بهختىنۇرالرنىڭ،بهختىنۇرالرنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكتهئۆتمهكته.... قوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپ بىربىربىربىر----بىرىنىبىرىنىبىرىنىبىرىنى كۈنلهركۈنلهركۈنلهركۈنلهر

تىزالتىزالتىزالتىزال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن پائالىيهتچانلىقىپائالىيهتچانلىقىپائالىيهتچانلىقىپائالىيهتچانلىقى ،،،، زىرهكلىكىزىرهكلىكىزىرهكلىكىزىرهكلىكى سهزگۈرئۆزىنىڭسهزگۈرئۆزىنىڭسهزگۈرئۆزىنىڭسهزگۈرئۆزىنىڭ داۋامالشماقتاداۋامالشماقتاداۋامالشماقتاداۋامالشماقتا.... كۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈك تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ھاياتىھاياتىھاياتىھاياتى

بولدىبولدىبولدىبولدى.... مۇيهسسهرمۇيهسسهرمۇيهسسهرمۇيهسسهر ياقتۇرۇشىغاياقتۇرۇشىغاياقتۇرۇشىغاياقتۇرۇشىغا بىردهكبىردهكبىردهكبىردهك ئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭئوقۇتقۇچىالرنىڭ مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى

بىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنىبىرىنچىلىكنى ئىزچىلئىزچىلئىزچىلئىزچىل مۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهرده تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك خاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىك مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ كوللىكتىۋىمۇكوللىكتىۋىمۇكوللىكتىۋىمۇكوللىكتىۋىمۇ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ

كۆرۈنهرلىككۆرۈنهرلىككۆرۈنهرلىككۆرۈنهرلىك نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ پائالىيهتلىرىدهپائالىيهتلىرىدهپائالىيهتلىرىدهپائالىيهتلىرىده تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بهرمهيبهرمهيبهرمهيبهرمهي قولدىنقولدىنقولدىنقولدىن

قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ھهرھهرھهرھهر بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، زورزورزورزور رولىرولىرولىرولى ئابالنىڭئابالنىڭئابالنىڭئابالنىڭ ئارمانئارمانئارمانئارمان باشلىقىباشلىقىباشلىقىباشلىقى تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته بۇبۇبۇبۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى....

ئارمانئارمانئارمانئارمان قامالشقانقامالشقانقامالشقانقامالشقان قاشقاشقاشقاش----كۆزىكۆزىكۆزىكۆزى ،،،، ئېگىزئېگىزئېگىزئېگىز بويىبويىبويىبويى تهشكىللهيتتىتهشكىللهيتتىتهشكىللهيتتىتهشكىللهيتتى.... ياخشىياخشىياخشىياخشى ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى مۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهردهمۇسابىقىلهرده

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك دهرسلىرىدهدهرسلىرىدهدهرسلىرىدهدهرسلىرىده پهنپهنپهنپهن باشقاباشقاباشقاباشقا لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن چۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتى.... بىسىپبىسىپبىسىپبىسىپ ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته بۇبۇبۇبۇ

بولغانبولغانبولغانبولغان ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر سهلسهلسهلسهل بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ پائالىيهتلىرىگهپائالىيهتلىرىگهپائالىيهتلىرىگهپائالىيهتلىرىگه تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، ئاجىزئاجىزئاجىزئاجىز سهلسهلسهلسهل تېنىتېنىتېنىتېنى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى تېگىدىغانتېگىدىغانتېگىدىغانتېگىدىغان زىتىغازىتىغازىتىغازىتىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهدىسىالھهدىسىالھهدىسىالھهدىسىال ئارمانئارمانئارمانئارمان سهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىن شۇشۇشۇشۇ قاتنىشالمايتتىقاتنىشالمايتتىقاتنىشالمايتتىقاتنىشالمايتتى.... تۈرلهرگهتۈرلهرگهتۈرلهرگهتۈرلهرگه



.... قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باشباشباشباش ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى ئارمانئارمانئارمانئارمان بىرىلدىبىرىلدىبىرىلدىبىرىلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ مۇسابىقىسىمۇسابىقىسىمۇسابىقىسىمۇسابىقىسى پۇتپۇلپۇتپۇلپۇتپۇلپۇتپۇل ئارائارائارائارا سىنىپالرسىنىپالرسىنىپالرسىنىپالر قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر

چهتتىنچهتتىنچهتتىنچهتتىن بىربىربىربىر ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى ئۇئۇئۇئۇ تاللىدىتاللىدىتاللىدىتاللىدى.... ئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنىئوقۇغۇچىالرنى قاتنىشىدىغانقاتنىشىدىغانقاتنىشىدىغانقاتنىشىدىغان مۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگه قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ،بۇ،بۇ،بۇ،بۇ

:::: كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه تالالپتالالپتالالپتالالپ

.... قويدىقويدىقويدىقويدى كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ ----دهپدهپدهپدهپ ؟؟؟؟ قاتنىشاالمدىكىنقاتنىشاالمدىكىنقاتنىشاالمدىكىنقاتنىشاالمدىكىن باشلىقىمۇباشلىقىمۇباشلىقىمۇباشلىقىمۇ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ مۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگه قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ ـــ

ئۇئۇئۇئۇ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم تااليتااليتااليتاالي ھاياتىداھاياتىداھاياتىداھاياتىدا ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئوچئوچئوچئوچ تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئارمانئارمانئارمانئارمان قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئۇچراپئۇچراپئۇچراپئۇچراپ مهسخىرىسىگهمهسخىرىسىگهمهسخىرىسىگهمهسخىرىسىگه شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه ئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭ

بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر چاغالرداچاغالرداچاغالرداچاغالردا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق دىمهيتتىدىمهيتتىدىمهيتتىدىمهيتتى.... نېمهنېمهنېمهنېمه بىربىربىربىر يىرىپيىرىپيىرىپيىرىپ چىشچىشچىشچىش لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئازابلىناتتىئازابلىناتتىئازابلىناتتىئازابلىناتتى.... تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئۇئۇئۇئۇ قىلغانداقىلغانداقىلغانداقىلغاندا

.... چۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتى ئوتتۇرىغائوتتۇرىغائوتتۇرىغائوتتۇرىغا

نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه قاتنىشىپقاتنىشىپقاتنىشىپقاتنىشىپ مۇسابىقىسىگهمۇسابىقىسىگهمۇسابىقىسىگهمۇسابىقىسىگه پهنپهنپهنپهن بىرهربىرهربىرهربىرهر ئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهن بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ،،،، بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز نوچىنوچىنوچىنوچى ـــ

قولغاقولغاقولغاقولغا ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن كوللىكتىۋىكوللىكتىۋىكوللىكتىۋىكوللىكتىۋى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ....سهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇ بولىمىزبولىمىزبولىمىزبولىمىز قايىلقايىلقايىلقايىل بىزسىزگهبىزسىزگهبىزسىزگهبىزسىزگه ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن .... بىقىڭهبىقىڭهبىقىڭهبىقىڭه ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ

ئېشىپئېشىپئېشىپئېشىپ سىزدىنسىزدىنسىزدىنسىزدىن چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ بولسابولسابولسابولسا بولغانبولغانبولغانبولغان ئېگىزئېگىزئېگىزئېگىز سىزدهكسىزدهكسىزدهكسىزدهك ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... ئازئازئازئاز نهتىجىلىرىنهتىجىلىرىنهتىجىلىرىنهتىجىلىرى كهلتۈرگهنكهلتۈرگهنكهلتۈرگهنكهلتۈرگهن

.... چۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتى

مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان ئونئونئونئون نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه توختىمايتوختىمايتوختىمايتوختىماي مهيداننىمهيداننىمهيداننىمهيداننى ---- ،،،، قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇ ----دهيتتىدهيتتىدهيتتىدهيتتى ،،،، قىزچاققىزچاققىزچاققىزچاق ۋويۋويۋويۋوي ـــ

تاالنتىلىقتاالنتىلىقتاالنتىلىقتاالنتىلىق جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته باشقاباشقاباشقاباشقا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ ھىساپلىنىدۇھىساپلىنىدۇھىساپلىنىدۇھىساپلىنىدۇ.... باالباالباالباال ئوغولئوغولئوغولئوغول ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن ئايلىنالىسائايلىنالىسائايلىنالىسائايلىنالىسا يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ

.... ئورۇندىيالمايدۇئورۇندىيالمايدۇئورۇندىيالمايدۇئورۇندىيالمايدۇ ۋهزىپىنىۋهزىپىنىۋهزىپىنىۋهزىپىنى بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بولغىنىبولغىنىبولغىنىبولغىنى

تهڭتهڭتهڭتهڭ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته باشقاباشقاباشقاباشقا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهن پۇتپۇتپۇتپۇت––––قولىڭىزقولىڭىزقولىڭىزقولىڭىز شۇشۇشۇشۇ سىزنىڭمۇسىزنىڭمۇسىزنىڭمۇسىزنىڭمۇ ـــ

.... ئهمهستهئهمهستهئهمهستهئهمهسته گۇناھىگۇناھىگۇناھىگۇناھى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلىشىقىلىشىقىلىشىقىلىشى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ پاكارپاكارپاكارپاكار ....بويىنىڭبويىنىڭبويىنىڭبويىنىڭ بواللمايسىزبواللمايسىزبواللمايسىزبواللمايسىز

مىننهتدارمىننهتدارمىننهتدارمىننهتدار تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ بهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىن ئۇئۇئۇئۇ كىتهتتىكىتهتتىكىتهتتىكىتهتتى.... تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه باشقاباشقاباشقاباشقا ئاستائاستائاستائاستا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر چاغالرداچاغالرداچاغالرداچاغالردا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق

ھهرۋاقىتھهرۋاقىتھهرۋاقىتھهرۋاقىت بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش ھاياتىداھاياتىداھاياتىداھاياتىدا ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئۈچئۈچئۈچئۈچ دېمىسمۇدېمىسمۇدېمىسمۇدېمىسمۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى....

جهريانىداجهريانىداجهريانىداجهريانىدا ––––كىلىشكىلىشكىلىشكىلىش بىرىشبىرىشبىرىشبىرىش مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهتھۆرمهت سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى بۇبۇبۇبۇ بولىۋاتقانبولىۋاتقانبولىۋاتقانبولىۋاتقان رىقابهتتهرىقابهتتهرىقابهتتهرىقابهتته

بۇبۇبۇبۇ سىنىپىدىكىسىنىپىدىكىسىنىپىدىكىسىنىپىدىكى مۇدىرىمۇمۇدىرىمۇمۇدىرىمۇمۇدىرىمۇ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ سېلىشاتتىسېلىشاتتىسېلىشاتتىسېلىشاتتى.... پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ توغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇق ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش ماڭاتتىماڭاتتىماڭاتتىماڭاتتى.... بىللهبىللهبىللهبىلله دائىمدائىمدائىمدائىم



ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ھامانھامانھامانھامان ئىمتىھانالردائىمتىھانالردائىمتىھانالردائىمتىھانالردا قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ھهرھهرھهرھهر پهخىرلىنهتتىپهخىرلىنهتتىپهخىرلىنهتتىپهخىرلىنهتتى.... رىقابهتچىدىنرىقابهتچىدىنرىقابهتچىدىنرىقابهتچىدىن ئىككىئىككىئىككىئىككى

.... چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى قاتارداقاتارداقاتارداقاتاردا

قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ھهرھهرھهرھهر تارتمايتتىتارتمايتتىتارتمايتتىتارتمايتتى.... ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىن سهۋهپلىكسهۋهپلىكسهۋهپلىكسهۋهپلىك ئىشئىشئىشئىش يوقارقىدهكيوقارقىدهكيوقارقىدهكيوقارقىدهك سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن

ئوئوئوئو مۇسابىقىدىمۇمۇسابىقىدىمۇمۇسابىقىدىمۇمۇسابىقىدىمۇ قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بهرگۈچىبهرگۈچىبهرگۈچىبهرگۈچى ئىلھامئىلھامئىلھامئىلھام ياخشىياخشىياخشىياخشى ئهڭئهڭئهڭئهڭ ئۇئۇئۇئۇ مۇسابىقلىرىدهمۇسابىقلىرىدهمۇسابىقلىرىدهمۇسابىقلىرىده تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه

قىلدۇردىقىلدۇردىقىلدۇردىقىلدۇردى.... جارىجارىجارىجارى رولىنىرولىنىرولىنىرولىنى ئۆزئۆزئۆزئۆز ئوخشاشالئوخشاشالئوخشاشالئوخشاشال

قارشىقارشىقارشىقارشى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه بىرگهبىرگهبىرگهبىرگه قارشىقارشىقارشىقارشى نولگهنولگهنولگهنولگه سىنىپىسىنىپىسىنىپىسىنىپى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ مۇسابىقىدهمۇسابىقىدهمۇسابىقىدهمۇسابىقىده مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى

يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بىربىربىربىر ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر كوللىكتىۋىدىكىكوللىكتىۋىدىكىكوللىكتىۋىدىكىكوللىكتىۋىدىكى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا ئىلىشئىلىشئىلىشئىلىش دهمدهمدهمدهم ئوتتۇرىلىقتىكىئوتتۇرىلىقتىكىئوتتۇرىلىقتىكىئوتتۇرىلىقتىكى يهڭدىيهڭدىيهڭدىيهڭدى.... تهرهپنىتهرهپنىتهرهپنىتهرهپنى

.... بولۇشىتىبولۇشىتىبولۇشىتىبولۇشىتى جهمجهمجهمجهم

ئالدىئالدىئالدىئالدى تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ ،قارشى،قارشى،قارشى،قارشى ئهكبهرئهكبهرئهكبهرئهكبهر سهنسهنسهنسهن بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ.... ئوينىمىساقئوينىمىساقئوينىمىساقئوينىمىساق كۈچهپكۈچهپكۈچهپكۈچهپ چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان بۇبۇبۇبۇ ،،،، ئاغىنىلهرئاغىنىلهرئاغىنىلهرئاغىنىلهر ـــ

،،،، سهنسهنسهنسهن .... ئىشلهتئىشلهتئىشلهتئىشلهت ھۆنهرنىھۆنهرنىھۆنهرنىھۆنهرنى بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى بولمىسابولمىسابولمىسابولمىسا بهكرهكبهكرهكبهكرهكبهكرهك .... توسىغىنتوسىغىنتوسىغىنتوسىغىن ياخشىياخشىياخشىياخشى ۋۇجۇمچىسىنىۋۇجۇمچىسىنىۋۇجۇمچىسىنىۋۇجۇمچىسىنى

بولمابولمابولمابولما قىلغۇچىقىلغۇچىقىلغۇچىقىلغۇچى قىتىمدىكىدهكقىتىمدىكىدهكقىتىمدىكىدهكقىتىمدىكىدهك ....ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى باقباقباقباق ياخشىياخشىياخشىياخشى ھاڭۋاقمايھاڭۋاقمايھاڭۋاقمايھاڭۋاقماي ،ۋاراتارنى،ۋاراتارنى،ۋاراتارنى،ۋاراتارنى ....مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت««««ھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتى»»»»

شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ««««ھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتى»»»» مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن گهپگهپگهپگهپ بۇبۇبۇبۇ

قىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدى پهيداپهيداپهيداپهيدا كۈلگهكۈلگهكۈلگهكۈلگه قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئىشئىشئىشئىش ....بۇبۇبۇبۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل ئويلىسىالئويلىسىالئويلىسىالئويلىسىال ....ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى

بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ .... ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق كهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگه باشالپالباشالپالباشالپالباشالپال كىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىن ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهپتهرۋازكهپتهرۋازكهپتهرۋازكهپتهرۋاز داڭدارداڭدارداڭدارداڭدار دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى مهمهتنىڭمهمهتنىڭمهمهتنىڭمهمهتنىڭ

ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن چاچاتتىچاچاتتىچاچاتتىچاچاتتى....مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت داندانداندان كهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگه تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى ئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهنده كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى ھهرھهرھهرھهر

!!!! ھۇزۇرلۇقھۇزۇرلۇقھۇزۇرلۇقھۇزۇرلۇق----ھهھهھهھه نهقهدهرنهقهدهرنهقهدهرنهقهدهر ئۆرلىتىشئۆرلىتىشئۆرلىتىشئۆرلىتىش ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا كۆككۆككۆككۆك ئۇچۇرۇپئۇچۇرۇپئۇچۇرۇپئۇچۇرۇپ

نېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇ ،،،، قاراپقاراپقاراپقاراپ كهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگهكهپتهرلهرگه ئۇچىۋاتقانئۇچىۋاتقانئۇچىۋاتقانئۇچىۋاتقان پىرقىراپپىرقىراپپىرقىراپپىرقىراپ ئۆگزىسىنىئۆگزىسىنىئۆگزىسىنىئۆگزىسىنى ئۆيئۆيئۆيئۆي قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت

ئىككىئىككىئىككىئىككى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسى ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان ئۇچالمىغىنىغائۇچالمىغىنىغائۇچالمىغىنىغائۇچالمىغىنىغا كهپتهرلهردهككهپتهرلهردهككهپتهرلهردهككهپتهرلهردهك شۇشۇشۇشۇ ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ

پۇتىنىپۇتىنىپۇتىنىپۇتىنى قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى ئۇچتىئۇچتىئۇچتىئۇچتى.... يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه ئۆگزىدىنئۆگزىدىنئۆگزىدىنئۆگزىدىن ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا ئۇچتىئۇچتىئۇچتىئۇچتى....لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم

ھاۋاھاۋاھاۋاھاۋا قوتىنىنىڭقوتىنىنىڭقوتىنىنىڭقوتىنىنىڭ كاالكاالكاالكاال دهپدهپدهپدهپ تۇتىمهنتۇتىمهنتۇتىمهنتۇتىمهن كهپتهرنىكهپتهرنىكهپتهرنىكهپتهرنى بىربىربىربىر ئۈستىدهئۈستىدهئۈستىدهئۈستىده قوتاننىڭقوتاننىڭقوتاننىڭقوتاننىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى چىقىرىۋالدىچىقىرىۋالدىچىقىرىۋالدىچىقىرىۋالدى....

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قالدىقالدىقالدىقالدى.... مىنىپمىنىپمىنىپمىنىپ كالىغاكالىغاكالىغاكالىغا ئاالئاالئاالئاال كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ تۆشۈكىدىنتۆشۈكىدىنتۆشۈكىدىنتۆشۈكىدىن ئالماشتۇرۇپئالماشتۇرۇپئالماشتۇرۇپئالماشتۇرۇپ

كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن بهلكىبهلكىبهلكىبهلكى قالمىدىقالمىدىقالمىدىقالمىدى سۇسالپسۇسالپسۇسالپسۇسالپ ئىشتىياقئىشتىياقئىشتىياقئىشتىياق بولغانبولغانبولغانبولغان كهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگه تۇتاشتۇرغانتۇتاشتۇرغانتۇتاشتۇرغانتۇتاشتۇرغان دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى قهلبىدىكىقهلبىدىكىقهلبىدىكىقهلبىدىكى



.... كۈچهيدىكۈچهيدىكۈچهيدىكۈچهيدى ––––كۈنگهكۈنگهكۈنگهكۈنگه

ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى يوقاليتتىيوقاليتتىيوقاليتتىيوقاليتتى.... قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه كهپتهرلىرىنىكهپتهرلىرىنىكهپتهرلىرىنىكهپتهرلىرىنى كۈندهكۈندهكۈندهكۈنده ئۇئۇئۇئۇ چاغالردىمۇچاغالردىمۇچاغالردىمۇچاغالردىمۇ ئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقان مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته

بىربىربىربىر باقتىباقتىباقتىباقتى.... ۋاراتارۋاراتارۋاراتارۋاراتار بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئادىتىئادىتىئادىتىئادىتى ئۇئۇئۇئۇ مۇسابىقىسىدهمۇسابىقىسىدهمۇسابىقىسىدهمۇسابىقىسىده پۇتپۇلپۇتپۇلپۇتپۇلپۇتپۇل ئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهنئۆتكۈزۈلگهن ئارائارائارائارا سىنىپالرسىنىپالرسىنىپالرسىنىپالر قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق

ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى غۇڭۇلدىغانغۇڭۇلدىغانغۇڭۇلدىغانغۇڭۇلدىغان قاپاقنىڭقاپاقنىڭقاپاقنىڭقاپاقنىڭ ئىسىلغانئىسىلغانئىسىلغانئىسىلغان كهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگهكهپتهرگه ئاسماندىنئاسماندىنئاسماندىنئاسماندىن چاغداچاغداچاغداچاغدا

مهيدانىنىڭمهيدانىنىڭمهيدانىنىڭمهيدانىنىڭ مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ دهلدهلدهلدهل قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ھاسىلھاسىلھاسىلھاسىل دائىرىدهدائىرىدهدائىرىدهدائىرىده كهپتهركهپتهركهپتهركهپتهر توپتوپتوپتوپ بىربىربىربىر قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا ئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپ

ئاتماقتائاتماقتائاتماقتائاتماقتا مولالقمولالقمولالقمولالق شهكىللهردهشهكىللهردهشهكىللهردهشهكىللهرده خىلخىلخىلخىل ھهرھهرھهرھهر قانچىسىقانچىسىقانچىسىقانچىسى بىربىربىربىر مولالقچىلىرىدىنمولالقچىلىرىدىنمولالقچىلىرىدىنمولالقچىلىرىدىن ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئۇچماقتائۇچماقتائۇچماقتائۇچماقتا.... ....ئۈستىدهئۈستىدهئۈستىدهئۈستىده

ئارمانئارمانئارمانئارمان ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يىقىنالپيىقىنالپيىقىنالپيىقىنالپ ۋاراتارغاۋاراتارغاۋاراتارغاۋاراتارغا ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ توپنىتوپنىتوپنىتوپنى ۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسى ئالدىئالدىئالدىئالدى تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ قارشىقارشىقارشىقارشى ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

تۇرىۋاتقانلىقىنىتۇرىۋاتقانلىقىنىتۇرىۋاتقانلىقىنىتۇرىۋاتقانلىقىنى نهدهنهدهنهدهنهده ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ ئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇن مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت چاغداچاغداچاغداچاغدا ....بۇبۇبۇبۇ ۋارقىرىماقتاۋارقىرىماقتاۋارقىرىماقتاۋارقىرىماقتا بالىالربالىالربالىالربالىالر باشچىلىقىدىكىباشچىلىقىدىكىباشچىلىقىدىكىباشچىلىقىدىكى

بىرىنىبىرىنىبىرىنىبىرىنى چىققانچىققانچىققانچىققان ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا ۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسىۋۇجۇمچىسى تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ قارشىقارشىقارشىقارشى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يىقىنالپيىقىنالپيىقىنالپيىقىنالپ بىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدا ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئۇنتۇغانئۇنتۇغانئۇنتۇغانئۇنتۇغان

قاراپقاراپقاراپقاراپ ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا ئوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدا ۋاراتارنىڭۋاراتارنىڭۋاراتارنىڭۋاراتارنىڭ كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ....توپتوپتوپتوپ تهپتىتهپتىتهپتىتهپتى قارىتىپقارىتىپقارىتىپقارىتىپ ۋاراتارغاۋاراتارغاۋاراتارغاۋاراتارغا توپنىتوپنىتوپنىتوپنى ئالداپئالداپئالداپئالداپ

ئۇچۇرىۋهتتىئۇچۇرىۋهتتىئۇچۇرىۋهتتىئۇچۇرىۋهتتى.... ئوڭدىسىغائوڭدىسىغائوڭدىسىغائوڭدىسىغا ،ئۇنى،ئۇنى،ئۇنى،ئۇنى تىگىپتىگىپتىگىپتىگىپ پىشانىسىگىالپىشانىسىگىالپىشانىسىگىالپىشانىسىگىال نهقنهقنهقنهق مهمهتنىڭمهمهتنىڭمهمهتنىڭمهمهتنىڭ تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپ

قاچتىقاچتىقاچتىقاچتى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ سىرتىغاسىرتىغاسىرتىغاسىرتىغا مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت يوقاتقانيوقاتقانيوقاتقانيوقاتقان ئېسىنىئېسىنىئېسىنىئېسىنى زهربىدىنزهربىدىنزهربىدىنزهربىدىن تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز

ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن كىتىدۇكىتىدۇكىتىدۇكىتىدۇ....شۇشۇشۇشۇ يۇمىلىشىپيۇمىلىشىپيۇمىلىشىپيۇمىلىشىپ كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ بالىالربالىالربالىالربالىالر سىرتىدىكىسىرتىدىكىسىرتىدىكىسىرتىدىكى ––––ۋهۋهۋهۋه ئىچىئىچىئىچىئىچى مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى قويىۋىلىشقانقويىۋىلىشقانقويىۋىلىشقانقويىۋىلىشقان لهقهملهقهملهقهملهقهم »»»»دهپدهپدهپدهپ ھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتىھاڭۋاقتى ««««مهمهتمهمهتمهمهتمهمهت قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

مۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقه ئىتتى،ئىتتى،ئىتتى،ئىتتى،---- ئاھاڭدائاھاڭدائاھاڭدائاھاڭدا بىربىربىربىر مهغرۇرمهغرۇرمهغرۇرمهغرۇر قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ قاراپقاراپقاراپقاراپ سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه ----ئارمانئارمانئارمانئارمان ،،،، سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر سهنسهنسهنسهن ـــ

.... بهربهربهربهر ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئىچىملىكئىچىملىكئىچىملىكئىچىملىك بىزگهبىزگهبىزگهبىزگه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئوينىمىغاندىنئوينىمىغاندىنئوينىمىغاندىنئوينىمىغاندىن

پىكىرپىكىرپىكىرپىكىر بىربىربىربىر نۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىده ئۆزئۆزئۆزئۆز ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... ماقۇلماقۇلماقۇلماقۇل بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق ئىشقائىشقائىشقائىشقا بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ

سىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكى كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ياققاياققاياققاياققا باشقاباشقاباشقاباشقا ئالماستىنئالماستىنئالماستىنئالماستىن پىسهنتىگهپىسهنتىگهپىسهنتىگهپىسهنتىگه سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئارمانئارمانئارمانئارمان قاتناشتۇردىقاتناشتۇردىقاتناشتۇردىقاتناشتۇردى....

يوليوليوليول جهھهتتىمۇجهھهتتىمۇجهھهتتىمۇجهھهتتىمۇ بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا كۆرىدۇكۆرىدۇكۆرىدۇكۆرىدۇ.... ياخشىياخشىياخشىياخشى تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى بالىالربالىالربالىالربالىالر باشقاباشقاباشقاباشقا

.... خااليدۇخااليدۇخااليدۇخااليدۇ كۆرسىتىشىنىكۆرسىتىشىنىكۆرسىتىشىنىكۆرسىتىشىنى

دىققهتدىققهتدىققهتدىققهت ئۆزهڭالردائۆزهڭالردائۆزهڭالردائۆزهڭالردا جهھهتتىنجهھهتتىنجهھهتتىنجهھهتتىن بىربىربىربىر شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا مۇسابىقه،خاالسمۇسابىقه،خاالسمۇسابىقه،خاالسمۇسابىقه،خاالس.... ئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكى بىربىربىربىر بۇبۇبۇبۇ ،،،، ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر ــــ

يارىالندۇرۇپيارىالندۇرۇپيارىالندۇرۇپيارىالندۇرۇپ تهرهپنىتهرهپنىتهرهپنىتهرهپنى قارشىقارشىقارشىقارشى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ھهرىكهتھهرىكهتھهرىكهتھهرىكهت قااليمىغانقااليمىغانقااليمىغانقااليمىغان ھهرگىزمۇھهرگىزمۇھهرگىزمۇھهرگىزمۇ بىرتهرهپتىنبىرتهرهپتىنبىرتهرهپتىنبىرتهرهپتىن ....يهنهيهنهيهنهيهنه قىلىڭالرقىلىڭالرقىلىڭالرقىلىڭالر



بوالمدۇ؟بوالمدۇ؟بوالمدۇ؟بوالمدۇ؟ قىلماڭالرقىلماڭالرقىلماڭالرقىلماڭالر ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى قويىدىغانقويىدىغانقويىدىغانقويىدىغان

ئهرپاتئهرپاتئهرپاتئهرپات تۇتىدىغانتۇتىدىغانتۇتىدىغانتۇتىدىغان يىقىنيىقىنيىقىنيىقىن ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا ----،،،، ئاداشئاداشئاداشئاداش بولبولبولبول خاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهم سهنسهنسهنسهن ،،،، بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ ـــ

قىلمايمىزقىلمايمىزقىلمايمىزقىلمايمىز.... ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك ئارمانئارمانئارمانئارمان ھهرگىزمۇھهرگىزمۇھهرگىزمۇھهرگىزمۇ ---- ئېتتى،ئېتتى،ئېتتى،ئېتتى، كىسىپالكىسىپالكىسىپالكىسىپال باالباالباالباال كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن دوغالققىنهدوغالققىنهدوغالققىنهدوغالققىنه ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك

سهۋهپچىسهۋهپچىسهۋهپچىسهۋهپچى كېتىشىگهكېتىشىگهكېتىشىگهكېتىشىگه چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ پۇتىنىڭپۇتىنىڭپۇتىنىڭپۇتىنىڭ بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى

.... قالدۇققالدۇققالدۇققالدۇق بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر مۇسابىقىدهمۇسابىقىدهمۇسابىقىدهمۇسابىقىده كۈندىكىكۈندىكىكۈندىكىكۈندىكى شۇشۇشۇشۇ قايتىشتىقايتىشتىقايتىشتىقايتىشتى.... مهيدانىغامهيدانىغامهيدانىغامهيدانىغا مۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقه دېيشىپدېيشىپدېيشىپدېيشىپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

:::: كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئارمانئارمانئارمانئارمان پهخىرلهنگهنپهخىرلهنگهنپهخىرلهنگهنپهخىرلهنگهن بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن بولدىبولدىبولدىبولدى.... بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى

.... ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى بولغانسىزبولغانسىزبولغانسىزبولغانسىز قايىلقايىلقايىلقايىل ....ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى دهيمىزدهيمىزدهيمىزدهيمىز نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه ھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىي بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى ،مانا،مانا،مانا،مانا قاراڭقاراڭقاراڭقاراڭ ـــ

ئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ خوشالخوشالخوشالخوشال ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن قىلغانلىقىقىلغانلىقىقىلغانلىقىقىلغانلىقى غهلبهغهلبهغهلبهغهلبه كوللىكتىۋىنىڭكوللىكتىۋىنىڭكوللىكتىۋىنىڭكوللىكتىۋىنىڭ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

.... بىلهتتىبىلهتتىبىلهتتىبىلهتتى ئوبدانئوبدانئوبدانئوبدان ئۇئۇئۇئۇ بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى دېمهكچىدېمهكچىدېمهكچىدېمهكچى نېمهنېمهنېمهنېمه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولمىدىبولمىدىبولمىدىبولمىدى.... خوشالخوشالخوشالخوشال ئانچهئانچهئانچهئانچه سۆزىگهسۆزىگهسۆزىگهسۆزىگه

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باھانىسىباھانىسىباھانىسىباھانىسى سوراشسوراشسوراشسوراش دهرسدهرسدهرسدهرس كىلىۋاالتتىكىلىۋاالتتىكىلىۋاالتتىكىلىۋاالتتى.... يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ئارمانئارمانئارمانئارمان كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يوقيوقيوقيوق كۆزىكۆزىكۆزىكۆزى كۆرهرگهكۆرهرگهكۆرهرگهكۆرهرگه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر خااليتتىخااليتتىخااليتتىخااليتتى.... قىلىشنىقىلىشنىقىلىشنىقىلىشنى مۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىره بىللهبىللهبىللهبىلله بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ،،،، بولۇشنىبولۇشنىبولۇشنىبولۇشنى بىللهبىللهبىللهبىلله ۋاقىتۋاقىتۋاقىتۋاقىت ھهرھهرھهرھهر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه .... كۆرهتتىكۆرهتتىكۆرهتتىكۆرهتتى ماتىريالماتىريالماتىريالماتىريال ،،،، كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ قىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالردا سىرتقىسىرتقىسىرتقىسىرتقى دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن

بولدىبولدىبولدىبولدى.... كىرىدىغانكىرىدىغانكىرىدىغانكىرىدىغان بىللهبىللهبىللهبىلله بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ دائىمدائىمدائىمدائىم بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ

ھاياتىنىمۇھاياتىنىمۇھاياتىنىمۇھاياتىنىمۇ ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش تولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىزتولۇقسىز داۋامالشتۇرۇپداۋامالشتۇرۇپداۋامالشتۇرۇپداۋامالشتۇرۇپ كۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈك شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه ئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئاخىرالشتۇردىئاخىرالشتۇردىئاخىرالشتۇردىئاخىرالشتۇردى....

‹‹‹‹6666››››

ئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىك ئۈستىدهئۈستىدهئۈستىدهئۈستىده بۇلۇتالربۇلۇتالربۇلۇتالربۇلۇتالر ئاقئاقئاقئاق تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان تهۋرىنىپتهۋرىنىپتهۋرىنىپتهۋرىنىپ يېنىكيېنىكيېنىكيېنىك ئاسماندىكىئاسماندىكىئاسماندىكىئاسماندىكى سۈزۈكسۈزۈكسۈزۈكسۈزۈك

.... جىلۋىلىنهتتىجىلۋىلىنهتتىجىلۋىلىنهتتىجىلۋىلىنهتتى نۇرلىرىنۇرلىرىنۇرلىرىنۇرلىرى قىزغۇچقىزغۇچقىزغۇچقىزغۇچ قۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭ



بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ خوشالخوشالخوشالخوشال ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... ئهتىگهنرهكئهتىگهنرهكئهتىگهنرهكئهتىگهنرهك قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا كۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگه باشقاباشقاباشقاباشقا بۇگۈنبۇگۈنبۇگۈنبۇگۈن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

ئىشىدىنئىشىدىنئىشىدىنئىشىدىن قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان تاپىاليتتىتاپىاليتتىتاپىاليتتىتاپىاليتتى....ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ نهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنىنهرسىلهرنى بىربىربىربىر تۇردىخانغاتۇردىخانغاتۇردىخانغاتۇردىخانغا ئايالىئايالىئايالىئايالى ئۇئۇئۇئۇ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... ئالدىراپالئالدىراپالئالدىراپالئالدىراپال ،،،،

.... كىتهتتىكىتهتتىكىتهتتىكىتهتتى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى بولمايبولمايبولمايبولماي رازىرازىرازىرازى

بىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇ ئادهمئادهمئادهمئادهم ،خالىمىغان،خالىمىغان،خالىمىغان،خالىمىغان چۈشمىگهنچۈشمىگهنچۈشمىگهنچۈشمىگهن كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى تهستهستهستهس.... تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ چۈشهنمهكچۈشهنمهكچۈشهنمهكچۈشهنمهك دېگهننىمۇدېگهننىمۇدېگهننىمۇدېگهننىمۇ ئادهمئادهمئادهمئادهم

بىربىربىربىر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال ئۆتكۈزۈۋىرىدۇئۆتكۈزۈۋىرىدۇئۆتكۈزۈۋىرىدۇئۆتكۈزۈۋىرىدۇ.... ،تۇرمۇشنىمۇ،تۇرمۇشنىمۇ،تۇرمۇشنىمۇ،تۇرمۇشنىمۇ قويىۋىرىدۇقويىۋىرىدۇقويىۋىرىدۇقويىۋىرىدۇ باشباشباشباش بىرياستۇققابىرياستۇققابىرياستۇققابىرياستۇققا

،،،، بېقىشبېقىشبېقىشبېقىش باالباالباالباال تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره يىلالردايىلالردايىلالردايىلالردا بۇبۇبۇبۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ يىلچهيىلچهيىلچهيىلچه ئوتتۇزئوتتۇزئوتتۇزئوتتۇز قويغىنىغىمۇقويغىنىغىمۇقويغىنىغىمۇقويغىنىغىمۇ باشباشباشباش ياستۇققاياستۇققاياستۇققاياستۇققا

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى سهتلىشىپسهتلىشىپسهتلىشىپسهتلىشىپ ھالىتىدىنمۇھالىتىدىنمۇھالىتىدىنمۇھالىتىدىنمۇ بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ جاپاجاپاجاپاجاپا دهپدهپدهپدهپ ئىشلىرىئىشلىرىئىشلىرىئىشلىرى ،ئېتىز،ئېتىز،ئېتىز،ئېتىز ئائىلهئائىلهئائىلهئائىله

شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قىزىقىزىقىزىقىزى.... يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز ئائىلىنىڭئائىلىنىڭئائىلىنىڭئائىلىنىڭ ھاللىقھاللىقھاللىقھاللىق خىلىخىلىخىلىخىلى تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ توردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈل

جهھهتتىنجهھهتتىنجهھهتتىنجهھهتتىن ،چىراي،چىراي،چىراي،چىراي ––––تۇرقىتۇرقىتۇرقىتۇرقى بويبويبويبوي مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى ئهتىۋاراليتتىئهتىۋاراليتتىئهتىۋاراليتتىئهتىۋاراليتتى.... تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئاتائاتائاتائاتا----ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى بولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىنبولغانلىقىدىن

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ تۇنجىتۇنجىتۇنجىتۇنجى تهۋهسىدىنتهۋهسىدىنتهۋهسىدىنتهۋهسىدىن يېزايېزايېزايېزا ئاتىسىئاتىسىئاتىسىئاتىسى تارتقانىدىتارتقانىدىتارتقانىدىتارتقانىدى.... قالماقنىالقالماقنىالقالماقنىالقالماقنىال ھېزىمھېزىمھېزىمھېزىم ئاتىسىئاتىسىئاتىسىئاتىسى ئۇئۇئۇئۇ بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن

يېنىنىيېنىنىيېنىنىيېنىنى سودىسىداسودىسىداسودىسىداسودىسىدا چىگراچىگراچىگراچىگرا چاغدىكىچاغدىكىچاغدىكىچاغدىكى ئهينىئهينىئهينىئهينى بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، بىرىبىرىبىرىبىرى قىلغانالرنىڭقىلغانالرنىڭقىلغانالرنىڭقىلغانالرنىڭ سوداسوداسوداسودا چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ،سىرتالرغا،سىرتالرغا،سىرتالرغا،سىرتالرغا

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بىرىبىرىبىرىبىرى توملىغانالرنىڭتوملىغانالرنىڭتوملىغانالرنىڭتوملىغانالرنىڭ راۋرۇسراۋرۇسراۋرۇسراۋرۇس

تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ توغۇلۇپالتوغۇلۇپالتوغۇلۇپالتوغۇلۇپال قىزىقىزىقىزىقىزى ئىككىئىككىئىككىئىككى .... قىزىقىزىقىزىقىزى يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز ئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل ئۈچئۈچئۈچئۈچ ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ توردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈل

ئىسىمئىسىمئىسىمئىسىم ««««توردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈل»»»»دهپدهپدهپدهپ تىلهپتىلهپتىلهپتىلهپ ئالالھدىنئالالھدىنئالالھدىنئالالھدىن قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ بۇبۇبۇبۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كهتكهچكهكهتكهچكهكهتكهچكهكهتكهچكه

ئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇئۈچۈنمۇ بولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقىبولغانلىقى قىزقىزقىزقىز يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز قالدىقالدىقالدىقالدى.... تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئائىلىدهئائىلىدهئائىلىدهئائىلىده بۇبۇبۇبۇ توردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈل دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك قويۇشقانىدىقويۇشقانىدىقويۇشقانىدىقويۇشقانىدى....

جىدهلجىدهلجىدهلجىدهل قانداققانداققانداققانداق مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا بالىالربالىالربالىالربالىالر ئائىلىدهئائىلىدهئائىلىدهئائىلىده بولدىبولدىبولدىبولدى.... چوڭچوڭچوڭچوڭ ئهركهئهركهئهركهئهركه باشالپالباشالپالباشالپالباشالپال ۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىنۋاقتىدىن كىچىككىچىككىچىككىچىك

يېشىغايېشىغايېشىغايېشىغا ئۇئۇئۇئۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... تهرهپدارىتهرهپدارىتهرهپدارىتهرهپدارى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھامانھامانھامانھامان ئاتائاتائاتائاتا----ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى بولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇن ––––تارتىشتارتىشتارتىشتارتىش ،تاالش،تاالش،تاالش،تاالش

سهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىن شوقلىقىشوقلىقىشوقلىقىشوقلىقى شۇشۇشۇشۇ ئائىلىدىكىئائىلىدىكىئائىلىدىكىئائىلىدىكى كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن قويغاندىنقويغاندىنقويغاندىنقويغاندىن قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه توشۇپتوشۇپتوشۇپتوشۇپ

.... قوياتتىقوياتتىقوياتتىقوياتتى قاقشىتىپقاقشىتىپقاقشىتىپقاقشىتىپ ––––مۇنچهمۇنچهمۇنچهمۇنچه ئانچهئانچهئانچهئانچه ئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇ

،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قىزقىزقىزقىز سهتسهتسهتسهت تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ تۇردىگۈلتۇردىگۈلتۇردىگۈلتۇردىگۈل قارىمايقارىمايقارىمايقارىماي بولغانلىقىغابولغانلىقىغابولغانلىقىغابولغانلىقىغا پهرزهنتپهرزهنتپهرزهنتپهرزهنت ئهتىۋارلىقئهتىۋارلىقئهتىۋارلىقئهتىۋارلىق يالغۇزلىقى،يالغۇزلىقى،يالغۇزلىقى،يالغۇزلىقى،

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ،،،، ئهگىشىپئهگىشىپئهگىشىپئهگىشىپ چوڭىيىشىغاچوڭىيىشىغاچوڭىيىشىغاچوڭىيىشىغا يېشىنىڭيېشىنىڭيېشىنىڭيېشىنىڭ ئۇچرايتتىئۇچرايتتىئۇچرايتتىئۇچرايتتى.... قىلىشىغاقىلىشىغاقىلىشىغاقىلىشىغا مازاقمازاقمازاقمازاق دائىمدائىمدائىمدائىم ساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭ

خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئالسائالسائالسائالسا قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... ئاشكارىلىنىشقائاشكارىلىنىشقائاشكارىلىنىشقائاشكارىلىنىشقا دهپدهپدهپدهپ مهنمهنمهنمهن مانامانامانامانا تهرهپلىرىتهرهپلىرىتهرهپلىرىتهرهپلىرى تارتقانتارتقانتارتقانتارتقان دادىسىنىدادىسىنىدادىسىنىدادىسىنى



ھېچكىمھېچكىمھېچكىمھېچكىم قالساقالساقالساقالسا ئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بىرهرساۋاقدىشىبىرهرساۋاقدىشىبىرهرساۋاقدىشىبىرهرساۋاقدىشى ماڭاتتىماڭاتتىماڭاتتىماڭاتتى.... دهسسهپدهسسهپدهسسهپدهسسهپ لوڭلوڭلوڭلوڭ----لوڭلوڭلوڭلوڭ ئهرلهردهكئهرلهردهكئهرلهردهكئهرلهردهك

تۈزۈكتۈزۈكتۈزۈكتۈزۈك ئوقۇشنىمۇئوقۇشنىمۇئوقۇشنىمۇئوقۇشنىمۇ ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى.... ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ تىلالرتىلالرتىلالرتىلالر ئهپسانهئهپسانهئهپسانهئهپسانه ئهڭئهڭئهڭئهڭ باقمىغانباقمىغانباقمىغانباقمىغان ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ

ياتلىقياتلىقياتلىقياتلىق بىرىبىرىبىرىبىرى بىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭ––––كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن دوستلىرىدوستلىرىدوستلىرىدوستلىرى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ چىقىۋالدىچىقىۋالدىچىقىۋالدىچىقىۋالدى.... مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن داۋامالشتۇرالمايداۋامالشتۇرالمايداۋامالشتۇرالمايداۋامالشتۇرالماي

تۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق سۈرمهكتهسۈرمهكتهسۈرمهكتهسۈرمهكته.... لهززىتىنىلهززىتىنىلهززىتىنىلهززىتىنى تۇرمۇشنىڭتۇرمۇشنىڭتۇرمۇشنىڭتۇرمۇشنىڭ بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، بالىلىقبالىلىقبالىلىقبالىلىق ئالدىئالدىئالدىئالدى باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... بولۇشقابولۇشقابولۇشقابولۇشقا

ئۇئۇئۇئۇ ئېرىشتۇرمهيۋاتاتتىئېرىشتۇرمهيۋاتاتتىئېرىشتۇرمهيۋاتاتتىئېرىشتۇرمهيۋاتاتتى.... بهختكهبهختكهبهختكهبهختكه مۇنداقمۇنداقمۇنداقمۇنداق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئاسانلىقچهئاسانلىقچهئاسانلىقچهئاسانلىقچه مىجهزىمىجهزىمىجهزىمىجهزى قوپالقوپالقوپالقوپال چىرايى،چىرايى،چىرايى،چىرايى، سهتسهتسهتسهت شۇشۇشۇشۇ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ بىرىبىرىبىرىبىرى قىزالرنىڭقىزالرنىڭقىزالرنىڭقىزالرنىڭ قىرىقىرىقىرىقىرى مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى ––––ئاستائاستائاستائاستا ئاستائاستائاستائاستا

تارقالدىتارقالدىتارقالدىتارقالدى.... گهپگهپگهپگهپ دېگهندېگهندېگهندېگهن بهرگۈدهكبهرگۈدهكبهرگۈدهكبهرگۈدهك ––––دۇنيادۇنيادۇنيادۇنيا مالمالمالمال نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن ئالغانالرغائالغانالرغائالغانالرغائالغانالرغا قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى قالماققالماققالماققالماق ھېزىمھېزىمھېزىمھېزىم كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

ئابالئابالئابالئابال يۈرگهنيۈرگهنيۈرگهنيۈرگهن تاپالمايتاپالمايتاپالمايتاپالماي اليىقاليىقاليىقاليىق بىرهربىرهربىرهربىرهر ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ،،،، قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئهخمهقئهخمهقئهخمهقئهخمهق قىزالرنىقىزالرنىقىزالرنىقىزالرنى نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن تهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىده يېزايېزايېزايېزا بۇگهپبۇگهپبۇگهپبۇگهپ

ئهركهئهركهئهركهئهركه كىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىن پهرزهنتىپهرزهنتىپهرزهنتىپهرزهنتى.... يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز ––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا ئابالئابالئابالئابال يهتتىيهتتىيهتتىيهتتى.... بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ قۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغا يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ

يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مېڭىشىمېڭىشىمېڭىشىمېڭىشى يوليوليوليول دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئوقۇمىدىئوقۇمىدىئوقۇمىدىئوقۇمىدى.... تۈزۈكتۈزۈكتۈزۈكتۈزۈك مهكتهپتىمۇمهكتهپتىمۇمهكتهپتىمۇمهكتهپتىمۇ ئابالئابالئابالئابال بولغانبولغانبولغانبولغان چوڭچوڭچوڭچوڭ

ئۇئۇئۇئۇ ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن چىقارغانلىقىچىقارغانلىقىچىقارغانلىقىچىقارغانلىقى چاتاقچاتاقچاتاقچاتاق ھېساۋاتتاھېساۋاتتاھېساۋاتتاھېساۋاتتا بىراقبىراقبىراقبىراق بولدىبولدىبولدىبولدى.... ساتقۇچىساتقۇچىساتقۇچىساتقۇچى مالمالمالمال مهزگىلمهزگىلمهزگىلمهزگىل بىربىربىربىر كوپىراتىپتاكوپىراتىپتاكوپىراتىپتاكوپىراتىپتا

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... قالمىغانقالمىغانقالمىغانقالمىغان قىزىقىزىقىزىقىزى تاشلىمىغانتاشلىمىغانتاشلىمىغانتاشلىمىغان كۆزكۆزكۆزكۆز تهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىده يېزايېزايېزايېزا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ مهزگىللهردهمهزگىللهردهمهزگىللهردهمهزگىللهرده شۇشۇشۇشۇ قوغالندىقوغالندىقوغالندىقوغالندى.... يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن

بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئالماقچىئالماقچىئالماقچىئالماقچى ئهمرىگهئهمرىگهئهمرىگهئهمرىگه تۇردىگۈلنىتۇردىگۈلنىتۇردىگۈلنىتۇردىگۈلنى قارىمايقارىمايقارىمايقارىماي ھېچنىمىگهھېچنىمىگهھېچنىمىگهھېچنىمىگه ،،،، ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى يوقارقىيوقارقىيوقارقىيوقارقى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ چىڭچىڭچىڭچىڭ ئىشتائىشتائىشتائىشتا بۇبۇبۇبۇ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... قارشىقارشىقارشىقارشى ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا تويغاتويغاتويغاتويغا بۇبۇبۇبۇ بىراقبىراقبىراقبىراق

.... قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى تويتويتويتوي بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن تۇردىگۈلتۇردىگۈلتۇردىگۈلتۇردىگۈل بولغانبولغانبولغانبولغان چوڭچوڭچوڭچوڭ 5555----6666ياشياشياشياش ئۆزىدىنئۆزىدىنئۆزىدىنئۆزىدىن ،ئاخىرى،ئاخىرى،ئاخىرى،ئاخىرى

قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ۋاپاۋاپاۋاپاۋاپا ۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگه قالماققالماققالماققالماق ھېزىمھېزىمھېزىمھېزىم موھىمىموھىمىموھىمىموھىمى ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس يامانيامانيامانيامان تۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشى كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى تويدىنتويدىنتويدىنتويدىن

توردىگۈلنىڭتوردىگۈلنىڭتوردىگۈلنىڭتوردىگۈلنىڭ ھالداھالداھالداھالدا تهبىئىيتهبىئىيتهبىئىيتهبىئىي ئائىلىدهئائىلىدهئائىلىدهئائىلىده ئهھۋالدائهھۋالدائهھۋالدائهھۋالدا خىلخىلخىلخىل بۇبۇبۇبۇ ئاجراتتىئاجراتتىئاجراتتىئاجراتتى.... مىراسمىراسمىراسمىراس بۆلهكبۆلهكبۆلهكبۆلهك بىربىربىربىر ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن قىزىقىزىقىزىقىزى ،،،،

بالىسىبالىسىبالىسىبالىسى بهشىنچىبهشىنچىبهشىنچىبهشىنچى بولدىبولدىبولدىبولدى.... بالىلىقبالىلىقبالىلىقبالىلىق ––––كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن كهينىكهينىكهينىكهينى كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....ئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇئۇالرمۇ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ دېگهندېگهندېگهندېگهن دېگىنىدېگىنىدېگىنىدېگىنى

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ ––––ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن ئارقائارقائارقائارقا ئاتائاتائاتائاتا----ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى تۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭتۇردىگۈلنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يىلدىنيىلدىنيىلدىنيىلدىن بىربىربىربىر تۇغۇلۇپتۇغۇلۇپتۇغۇلۇپتۇغۇلۇپ ئارمانئارمانئارمانئارمان

ئاتائاتائاتائاتا ئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكى بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهرئۆزگىرىشلهر ئائىلىدىمۇئائىلىدىمۇئائىلىدىمۇئائىلىدىمۇ بۇبۇبۇبۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... 16161616يىليىليىليىل كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن شۇندىنشۇندىنشۇندىنشۇندىن مانامانامانامانا

نىنىنىنى ئۇئۇئۇئۇ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ئالماشتىئالماشتىئالماشتىئالماشتى.... گالۋاڭغاگالۋاڭغاگالۋاڭغاگالۋاڭغا توردىخانتوردىخانتوردىخانتوردىخان يىلالردايىلالردايىلالردايىلالردا بۇبۇبۇبۇ توردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈلتوردىگۈل چاغدىكىچاغدىكىچاغدىكىچاغدىكى باربارباربار ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى



ئىشقىمۇئىشقىمۇئىشقىمۇئىشقىمۇ بۇبۇبۇبۇ بارابارابارابارا----بارابارابارابارا باقتىباقتىباقتىباقتى....بىراقبىراقبىراقبىراق ئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپئۇرۇشۇپ دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ تۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇ تىلاليتتىتىلاليتتىتىلاليتتىتىلاليتتى.... شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ھهدېسىالھهدېسىالھهدېسىالھهدېسىال

قالدىقالدىقالدىقالدى.... كۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپ

باشلىقنىباشلىقنىباشلىقنىباشلىقنى يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يۆتكىلىپيۆتكىلىپيۆتكىلىپيۆتكىلىپ يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئادىتىئادىتىئادىتىئادىتى كوناكوناكوناكونا يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن

كىشىلهردىنكىشىلهردىنكىشىلهردىنكىشىلهردىن تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى يېزايېزايېزايېزا پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن ياقياقياقياق مهھهللىدىكىلهر،مهھهللىدىكىلهر،مهھهللىدىكىلهر،مهھهللىدىكىلهر، ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بۇبۇبۇبۇ .... چاقىرماقچىچاقىرماقچىچاقىرماقچىچاقىرماقچى مېھمانغامېھمانغامېھمانغامېھمانغا

ئىپىئىپىئىپىئىپى ئىشالردائىشالردائىشالردائىشالردا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال بولغانبولغانبولغانبولغان چوڭچوڭچوڭچوڭ ئاقنانچىئاقنانچىئاقنانچىئاقنانچى تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ كىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىنكىچىكىدىن .... تهرىپىتهرىپىتهرىپىتهرىپى ئاالھىدهئاالھىدهئاالھىدهئاالھىده

قىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇ.... مېھمانمېھمانمېھمانمېھمان سويۇپسويۇپسويۇپسويۇپ قويقويقويقوي تونىشىدۇتونىشىدۇتونىشىدۇتونىشىدۇ.... ئۇئۇئۇئۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى كهلسىالكهلسىالكهلسىالكهلسىال باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق بىرهربىرهربىرهربىرهر ....يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا باربارباربار

تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان قىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇ.... ھهلھهلھهلھهل ئىشىنىئىشىنىئىشىنىئىشىنى بىرهربىرهربىرهربىرهر ياردىمىدهياردىمىدهياردىمىدهياردىمىده شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئازئازئازئاز بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

باربارباربار ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى ئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالىئهھۋالى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھازىرھازىرھازىرھازىر ؟؟؟؟ يوقتهيوقتهيوقتهيوقته ئامالئامالئامالئامال ....بىراقبىراقبىراقبىراق نارازىنارازىنارازىنارازى ئىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق

سهتسهتسهتسهت يۈرسهيۈرسهيۈرسهيۈرسه ئىيتىپئىيتىپئىيتىپئىيتىپ ھالھالھالھال ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا ھهدېسىالھهدېسىالھهدېسىالھهدېسىال ،،،، بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ باربارباربار ئاكىلىرىئاكىلىرىئاكىلىرىئاكىلىرى گهرچهگهرچهگهرچهگهرچه ئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇ.... چاغدىكىگهچاغدىكىگهچاغدىكىگهچاغدىكىگه

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ----دهدهدهده

،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئالغانئالغانئالغانئالغان دهمدهمدهمدهم ئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇ بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن ئورۇنالشتۇردىئورۇنالشتۇردىئورۇنالشتۇردىئورۇنالشتۇردى.... ياخشىياخشىياخشىياخشى ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

.... قاراشتىقاراشتىقاراشتىقاراشتى دادىسىغادادىسىغادادىسىغادادىسىغا تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن

يېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭ ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ––––بىرلهپبىرلهپبىرلهپبىرلهپ بىربىربىربىر مېھمانالرمېھمانالرمېھمانالرمېھمانالر چاقىرىلغانچاقىرىلغانچاقىرىلغانچاقىرىلغان كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن چۈشتىنچۈشتىنچۈشتىنچۈشتىن

قولقولقولقول ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ئىدىئىدىئىدىئىدى.... باربارباربار ،بوغالتىرلىرىمۇ،بوغالتىرلىرىمۇ،بوغالتىرلىرىمۇ،بوغالتىرلىرىمۇ سىكرىتارسىكرىتارسىكرىتارسىكرىتار كهنتكهنتكهنتكهنت باشقا،باشقا،باشقا،باشقا، كادىرلىرىدىنكادىرلىرىدىنكادىرلىرىدىنكادىرلىرىدىن

قانچهيلهنمۇقانچهيلهنمۇقانچهيلهنمۇقانچهيلهنمۇ بىربىربىربىر ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان تونۇشۇۋىلىشنىتونۇشۇۋىلىشنىتونۇشۇۋىلىشنىتونۇشۇۋىلىشنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىلماقتاقىلماقتاقىلماقتاقىلماقتا....باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق خىزمهتخىزمهتخىزمهتخىزمهت تهگمهيتهگمهيتهگمهيتهگمهي ––––قولىغاقولىغاقولىغاقولىغا

.... بولماقتائىدىبولماقتائىدىبولماقتائىدىبولماقتائىدى ھهمدهمھهمدهمھهمدهمھهمدهم ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

ئۇستائۇستائۇستائۇستا قويۇشقاقويۇشقاقويۇشقاقويۇشقا لهقهملهقهملهقهملهقهم ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قادىرقادىرقادىرقادىر ئىسمىئىسمىئىسمىئىسمى باشلىقنىڭباشلىقنىڭباشلىقنىڭباشلىقنىڭ بۇبۇبۇبۇ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا

قويۇشتىقويۇشتىقويۇشتىقويۇشتى.... بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى تهخهللۇستىنتهخهللۇستىنتهخهللۇستىنتهخهللۇستىن چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق »»»»دهپدهپدهپدهپ ««««بۇقابۇقابۇقابۇقا ئۈلگۈرتۇپالئۈلگۈرتۇپالئۈلگۈرتۇپالئۈلگۈرتۇپال كېلىشىگهكېلىشىگهكېلىشىگهكېلىشىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يېزىلىقالريېزىلىقالريېزىلىقالريېزىلىقالر

پىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهمپىشقهدهم ،يېزىدىكى،يېزىدىكى،يېزىدىكى،يېزىدىكى رهھبهرلىرىرهھبهرلىرىرهھبهرلىرىرهھبهرلىرى كهنتكهنتكهنتكهنت قايسىقايسىقايسىقايسى ھهرھهرھهرھهر كېلىپالكېلىپالكېلىپالكېلىپال ئۇيېزىغائۇيېزىغائۇيېزىغائۇيېزىغا سهۋهبىسهۋهبىسهۋهبىسهۋهبى----

كۆپۈككۆپۈككۆپۈككۆپۈك ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن ئۇئۇئۇئۇ يېغىندايېغىندايېغىندايېغىندا قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ چاقىردىچاقىردىچاقىردىچاقىردى.... يېغىنيېغىنيېغىنيېغىن قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بىربىربىربىر دېھقانالرقاتناشتۇرۇلغاندېھقانالرقاتناشتۇرۇلغاندېھقانالرقاتناشتۇرۇلغاندېھقانالرقاتناشتۇرۇلغان

.... توختالدىتوختالدىتوختالدىتوختالدى توغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇق ئىشلىرىئىشلىرىئىشلىرىئىشلىرى ئۇلۇغۋارئۇلۇغۋارئۇلۇغۋارئۇلۇغۋار كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ ،،،، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ قاينىتىپقاينىتىپقاينىتىپقاينىتىپ

يېزىدايېزىدايېزىدايېزىدا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن ئاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدا سۆزلىسۇنسۆزلىسۇنسۆزلىسۇنسۆزلىسۇن ماددىسىنىماددىسىنىماددىسىنىماددىسىنى قايسىالقايسىالقايسىالقايسىال سۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭ ئۇتهييالىۋالغانئۇتهييالىۋالغانئۇتهييالىۋالغانئۇتهييالىۋالغان



شۇشۇشۇشۇ ئهسكهرتهتتىئهسكهرتهتتىئهسكهرتهتتىئهسكهرتهتتى.... كىرگۈزىدىغانلىقىنىكىرگۈزىدىغانلىقىنىكىرگۈزىدىغانلىقىنىكىرگۈزىدىغانلىقىنى كاال،بۇقىالرنىكاال،بۇقىالرنىكاال،بۇقىالرنىكاال،بۇقىالرنى ،نهسىللىك،نهسىللىك،نهسىللىك،نهسىللىك راۋاجالندۇردىغانلىقىراۋاجالندۇردىغانلىقىراۋاجالندۇردىغانلىقىراۋاجالندۇردىغانلىقى چارۋىچىلىقنىچارۋىچىلىقنىچارۋىچىلىقنىچارۋىچىلىقنى

ئىككىئىككىئىككىئىككى دوختۇرخانىسىغادوختۇرخانىسىغادوختۇرخانىسىغادوختۇرخانىسىغا مالمالمالمال يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئهمهلئهمهلئهمهلئهمهل ۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگه دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يېغىندىنيېغىندىنيېغىندىنيېغىندىن

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قويغانىدىقويغانىدىقويغانىدىقويغانىدى.... يولغايولغايولغايولغا ئۇرۇقالندۇرۇشنىئۇرۇقالندۇرۇشنىئۇرۇقالندۇرۇشنىئۇرۇقالندۇرۇشنى كاالكاالكاالكاال ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ھهمھهمھهمھهم كىرگۇزگهنكىرگۇزگهنكىرگۇزگهنكىرگۇزگهن بۇقابۇقابۇقابۇقا نهسىللىكنهسىللىكنهسىللىكنهسىللىك

قويۇۋىلىشتىقويۇۋىلىشتىقويۇۋىلىشتىقويۇۋىلىشتى لهقهملهقهملهقهملهقهم شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه كىشىلهرئۇنىڭغاكىشىلهرئۇنىڭغاكىشىلهرئۇنىڭغاكىشىلهرئۇنىڭغا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشىدىنئىشىدىنئىشىدىنئىشىدىن بۇبۇبۇبۇ قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ....تۇنجىتۇنجىتۇنجىتۇنجى

كهلتۈرۈلدىكهلتۈرۈلدىكهلتۈرۈلدىكهلتۈرۈلدى.... تاۋاقالرداتاۋاقالرداتاۋاقالرداتاۋاقالردا قوشىقوشىقوشىقوشى قويقويقويقوي پىشۇرۇلغانپىشۇرۇلغانپىشۇرۇلغانپىشۇرۇلغان قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ مهززهمهززهمهززهمهززه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى مېھمانالرغامېھمانالرغامېھمانالرغامېھمانالرغا

ئابالئابالئابالئابال تېگىشسىلهتېگىشسىلهتېگىشسىلهتېگىشسىله!-!-!-!-دېدىدېدىدېدىدېدى ئېغىزئېغىزئېغىزئېغىز قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تاۋاپتاۋاپتاۋاپتاۋاپ كۆپكهكۆپكهكۆپكهكۆپكه بولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇن اليىقىڭالردااليىقىڭالردااليىقىڭالردااليىقىڭالردا ،،،، مېھمانالرمېھمانالرمېھمانالرمېھمانالر قېنىقېنىقېنىقېنى ـــ

يانپىشىنىيانپىشىنىيانپىشىنىيانپىشىنى ئارقائارقائارقائارقا تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان تىتىلىپتىتىلىپتىتىلىپتىتىلىپ پىشىپپىشىپپىشىپپىشىپ قوينىڭقوينىڭقوينىڭقوينىڭ دهپالدهپالدهپالدهپال شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇئۇئۇئۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خۇشهتكۇيلۇقخۇشهتكۇيلۇقخۇشهتكۇيلۇقخۇشهتكۇيلۇق يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي

بهرسىلهبهرسىلهبهرسىلهبهرسىله تهككۈزۈپتهككۈزۈپتهككۈزۈپتهككۈزۈپ قولقولقولقول بىربىربىربىر سىزسىزسىزسىز ئاۋۋالئاۋۋالئاۋۋالئاۋۋال ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق ئهمىسهئهمىسهئهمىسهئهمىسه قېنىقېنىقېنىقېنى ---- ،،،، شۇندىشۇندىشۇندىشۇندى ....باشلىققاباشلىققاباشلىققاباشلىققا

پارچىلىدىپارچىلىدىپارچىلىدىپارچىلىدى.... ئۇششاقئۇششاقئۇششاقئۇششاق گوشنىگوشنىگوشنىگوشنى ئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىماي ،،،، دهدهدهده ئالدىئالدىئالدىئالدى قهلهمتىراشنىقهلهمتىراشنىقهلهمتىراشنىقهلهمتىراشنى يانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىن باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق

بىربىربىربىر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن پارچىالپپارچىالپپارچىالپپارچىالپ گوشنىگوشنىگوشنىگوشنى باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق سااللمىدىسااللمىدىسااللمىدىسااللمىدى.... قولقولقولقول تاۋاققاتاۋاققاتاۋاققاتاۋاققا باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

قولقولقولقول باشقىالرمۇباشقىالرمۇباشقىالرمۇباشقىالرمۇ ئۇزاتقاندىالئۇزاتقاندىالئۇزاتقاندىالئۇزاتقاندىال قولقولقولقول تاۋاققاتاۋاققاتاۋاققاتاۋاققا قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى ئۇئۇئۇئۇ سالدىسالدىسالدىسالدى.... ئېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغا ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ پارچىنىپارچىنىپارچىنىپارچىنى

.... سېلىشتىسېلىشتىسېلىشتىسېلىشتى

بىرهربىرهربىرهربىرهر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن مۇندىنمۇندىنمۇندىنمۇندىن يهكپايغايهكپايغايهكپايغايهكپايغا ئابالئابالئابالئابال چىققانداچىققانداچىققانداچىققاندا ئۇزاپئۇزاپئۇزاپئۇزاپ باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق ،،،، تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ زىياپهتزىياپهتزىياپهتزىياپهت كۈندىكىكۈندىكىكۈندىكىكۈندىكى شۇشۇشۇشۇ

تىزالتىزالتىزالتىزال ئۇئۇئۇئۇ ،،،، دىمهكدىمهكدىمهكدىمهك ئىدىئىدىئىدىئىدى.... مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مهقسىتىمهقسىتىمهقسىتىمهقسىتى ئيتتىئيتتىئيتتىئيتتى....ئاباليهكپاينىڭمۇئاباليهكپاينىڭمۇئاباليهكپاينىڭمۇئاباليهكپاينىڭمۇ ئىزدهشنىئىزدهشنىئىزدهشنىئىزدهشنى ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى بولسابولسابولسابولسا ئىشىئىشىئىشىئىشى

.... يهتتىيهتتىيهتتىيهتتى مهقسىتىگهمهقسىتىگهمهقسىتىگهمهقسىتىگه كۆزلىگهنكۆزلىگهنكۆزلىگهنكۆزلىگهن

تۇرالغۇتۇرالغۇتۇرالغۇتۇرالغۇ كوناكوناكوناكونا ،،،، ياساشياساشياساشياساش ئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىش قىياپىتىدهقىياپىتىدهقىياپىتىدهقىياپىتىده شهھهرشهھهرشهھهرشهھهر ،،،، بىرىلىپبىرىلىپبىرىلىپبىرىلىپ ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ شهھهرقۇرلۇشىشهھهرقۇرلۇشىشهھهرقۇرلۇشىشهھهرقۇرلۇشى

چىقىشىچىقىشىچىقىشىچىقىشى چاقىرىقىچاقىرىقىچاقىرىقىچاقىرىقى قۇرۇشقۇرۇشقۇرۇشقۇرۇش ––––كارخاناكارخاناكارخاناكارخانا زاۋۇتزاۋۇتزاۋۇتزاۋۇت قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر كىڭهيتىش،كىڭهيتىش،كىڭهيتىش،كىڭهيتىش، يولالرنىيولالرنىيولالرنىيولالرنى ،،،، چىقىشچىقىشچىقىشچىقىش ئۆيلهرنىئۆيلهرنىئۆيلهرنىئۆيلهرنى

پۇلپۇلپۇلپۇل ئائىلىلهرگهئائىلىلهرگهئائىلىلهرگهئائىلىلهرگه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باھانىسىباھانىسىباھانىسىباھانىسى بىكارالشبىكارالشبىكارالشبىكارالش يهريهريهريهر ،،،، كىڭهيتىشكىڭهيتىشكىڭهيتىشكىڭهيتىش ئۇرۇنالردائۇرۇنالردائۇرۇنالردائۇرۇنالردا نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن شهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

باھاداباھاداباھاداباھادا قىممهتقىممهتقىممهتقىممهت ھهسسهھهسسهھهسسهھهسسه نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه تهۋهلىكىدىنتهۋهلىكىدىنتهۋهلىكىدىنتهۋهلىكىدىن ئۆزئۆزئۆزئۆز قىسىمقىسىمقىسىمقىسىم بىربىربىربىر ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كۆچۈرۈلمهكتهكۆچۈرۈلمهكتهكۆچۈرۈلمهكتهكۆچۈرۈلمهكته بىرىلىپبىرىلىپبىرىلىپبىرىلىپ

كۆچۈپكۆچۈپكۆچۈپكۆچۈپ ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ يهريهريهريهر ،،،، يېزىالرغاتارقاقلىشىپيېزىالرغاتارقاقلىشىپيېزىالرغاتارقاقلىشىپيېزىالرغاتارقاقلىشىپ قىسىملىىرىقىسىملىىرىقىسىملىىرىقىسىملىىرى بىربىربىربىر بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ سېتىۋىلىشقانسېتىۋىلىشقانسېتىۋىلىشقانسېتىۋىلىشقان ئۆيئۆيئۆيئۆي

باھاسىباھاسىباھاسىباھاسى يهريهريهريهر يىلدىاليىلدىاليىلدىاليىلدىال نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه يېزىالردىمۇيېزىالردىمۇيېزىالردىمۇيېزىالردىمۇ دىيىلگهندهكدىيىلگهندهكدىيىلگهندهكدىيىلگهندهك باشتاباشتاباشتاباشتا سهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىن شۇشۇشۇشۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... چىقىشماقتاچىقىشماقتاچىقىشماقتاچىقىشماقتا

كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ ئامىتىئامىتىئامىتىئامىتى ئهمدىلىكتهئهمدىلىكتهئهمدىلىكتهئهمدىلىكته ئىگهللىگهنلهرنىڭئىگهللىگهنلهرنىڭئىگهللىگهنلهرنىڭئىگهللىگهنلهرنىڭ يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى كۆپرهككۆپرهككۆپرهككۆپرهك ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى ئاشتىئاشتىئاشتىئاشتى.... ھهسسىلهپھهسسىلهپھهسسىلهپھهسسىلهپ



باشقىالرنىڭمۇباشقىالرنىڭمۇباشقىالرنىڭمۇباشقىالرنىڭمۇ كۆپهيگهنسىرىكۆپهيگهنسىرىكۆپهيگهنسىرىكۆپهيگهنسىرى بايالربايالربايالربايالر تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق يېزىدايېزىدايېزىدايېزىدا .... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ بايبايبايباي تويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزال

.... توردىتوردىتوردىتوردى قىزارغىلىقىزارغىلىقىزارغىلىقىزارغىلى كۆزىكۆزىكۆزىكۆزى

ئاياغئاياغئاياغئاياغ مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئۇئۇئۇئۇ باربارباربار.... سهۋهبسهۋهبسهۋهبسهۋهب بىربىربىربىر مېھماندارچىلىقىدىمۇمېھماندارچىلىقىدىمۇمېھماندارچىلىقىدىمۇمېھماندارچىلىقىدىمۇ بۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكى ئاباليهكپاينىڭئاباليهكپاينىڭئاباليهكپاينىڭئاباليهكپاينىڭ

.... كىرگۈزمهكچىكىرگۈزمهكچىكىرگۈزمهكچىكىرگۈزمهكچى قولىغاقولىغاقولىغاقولىغا تاشلىقنىتاشلىقنىتاشلىقنىتاشلىقنى قالغانقالغانقالغانقالغان تاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپ تهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكى

تاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپتاشلىنىپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىلالردىنيىلالردىنيىلالردىنيىلالردىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، چېتىدهچېتىدهچېتىدهچېتىده مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ تاشلىقتاشلىقتاشلىقتاشلىق بۇبۇبۇبۇ

يهنهيهنهيهنهيهنه قويغانىدىقويغانىدىقويغانىدىقويغانىدى.... قورشاپقورشاپقورشاپقورشاپ ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ كۆچهتكۆچهتكۆچهتكۆچهت ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم مهھهللىكمهھهللىكمهھهللىكمهھهللىك مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى....

تېزدىنتېزدىنتېزدىنتېزدىن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال سهزگهنسهزگهنسهزگهنسهزگهن ئالدىنئالدىنئالدىنئالدىن يارايدىغانلىقىنىيارايدىغانلىقىنىيارايدىغانلىقىنىيارايدىغانلىقىنى پۇلغاپۇلغاپۇلغاپۇلغا يهرنىڭمۇيهرنىڭمۇيهرنىڭمۇيهرنىڭمۇ بۇبۇبۇبۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يىلالردىنيىلالردىنيىلالردىنيىلالردىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بىربىربىربىر

تارتتىتارتتىتارتتىتارتتى ئوڭغائوڭغائوڭغائوڭغا ئىشىئىشىئىشىئىشى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ دېگهندىالدېگهندىالدېگهندىالدېگهندىال ھهھهھهھه چاقىردىچاقىردىچاقىردىچاقىردى.... مېھمانغامېھمانغامېھمانغامېھمانغا باشلىقنىباشلىقنىباشلىقنىباشلىقنى كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ....ھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكه

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر باردىباردىباردىباردى.... ئىشخانىسىغائىشخانىسىغائىشخانىسىغائىشخانىسىغا ئۇباشلىقنىڭئۇباشلىقنىڭئۇباشلىقنىڭئۇباشلىقنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئىككىئىككىئىككىئىككى ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ كۈنكۈنكۈنكۈن شۇشۇشۇشۇ

كۈتىۋالدىكۈتىۋالدىكۈتىۋالدىكۈتىۋالدى.... قىزغىنقىزغىنقىزغىنقىزغىن

.... قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى ئۇدۇلالئۇدۇلالئۇدۇلالئۇدۇلال گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر ---- ،،،، باربارباربار ئىشىڭىزئىشىڭىزئىشىڭىزئىشىڭىز نېمهنېمهنېمهنېمه ،،،، ئاكائاكائاكائاكا ئابالئابالئابالئابال خوشخوشخوشخوش ــــ

.... كىرىشىمكىرىشىمكىرىشىمكىرىشىم سوراپسوراپسوراپسوراپ ھالھالھالھال سىزدىنسىزدىنسىزدىنسىزدىن بىرىنچىدىنبىرىنچىدىنبىرىنچىدىنبىرىنچىدىن شۇشۇشۇشۇ ،،،، ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق يوقيوقيوقيوق ئىشئىشئىشئىش باشقىمۇباشقىمۇباشقىمۇباشقىمۇ ـــ

؟؟؟؟ تۇرامسىزتۇرامسىزتۇرامسىزتۇرامسىز قالغاندهكقالغاندهكقالغاندهكقالغاندهك كۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپ يهرلهرگهيهرلهرگهيهرلهرگهيهرلهرگه بۇبۇبۇبۇ قانداققانداققانداققانداق

يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى »»»»دهپتىكهندهپتىكهندهپتىكهندهپتىكهن.... شۇشۇشۇشۇ ،يهڭگهڭ،يهڭگهڭ،يهڭگهڭ،يهڭگهڭ ئالسائالسائالسائالسا كىمنىكىمنىكىمنىكىمنى ئاكاڭئاكاڭئاكاڭئاكاڭ »»»»:::: كونىالركونىالركونىالركونىالر ئهمدى،ئهمدى،ئهمدى،ئهمدى، قىلىمىزقىلىمىزقىلىمىزقىلىمىز قانداققانداققانداققانداق ـــ

ھېجىيىپھېجىيىپھېجىيىپھېجىيىپ بۇقابۇقابۇقابۇقا .-.-.-.-قادىرقادىرقادىرقادىر قانچهقانچهقانچهقانچه ئامالئامالئامالئامال كۆنمهيكۆنمهيكۆنمهيكۆنمهي كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئهۋهتكهندىنئهۋهتكهندىنئهۋهتكهندىنئهۋهتكهندىن يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئېشىنىپئېشىنىپئېشىنىپئېشىنىپ ماڭاماڭاماڭاماڭا رهھبهرلىكرهھبهرلىكرهھبهرلىكرهھبهرلىك

.... قويدىقويدىقويدىقويدى

كۆپكۆپكۆپكۆپ يېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇ كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ سىزسىزسىزسىز مانامانامانامانا .... تۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىز قالغاندهكالقالغاندهكالقالغاندهكالقالغاندهكال كۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپ قارىساممۇقارىساممۇقارىساممۇقارىساممۇ ئهمهسمۇئهمهسمۇئهمهسمۇئهمهسمۇ!!!! شۇشۇشۇشۇ ـــ

............ ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام گهپلىرىگهپلىرىگهپلىرىگهپلىرى سىلىنىڭسىلىنىڭسىلىنىڭسىلىنىڭ ئېغىزىدائېغىزىدائېغىزىدائېغىزىدا ھهممىنىڭھهممىنىڭھهممىنىڭھهممىنىڭ ھازىرھازىرھازىرھازىر بولدىبولدىبولدىبولدى.... ئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىشئۆزگىرىش

؟؟؟؟ بولمىدىمغۇبولمىدىمغۇبولمىدىمغۇبولمىدىمغۇ قىلغۇدهكقىلغۇدهكقىلغۇدهكقىلغۇدهك ئىشئىشئىشئىش ئۇنچىلىكمۇئۇنچىلىكمۇئۇنچىلىكمۇئۇنچىلىكمۇ .... كهلدىمكهلدىمكهلدىمكهلدىم يېڭىاليېڭىاليېڭىاليېڭىال تېخىتېخىتېخىتېخى مهنمهنمهنمهن ،،،، ئاكائاكائاكائاكا ئابالئابالئابالئابال ياقهتياقهتياقهتياقهت ھهيھهيھهيھهي ــــ

قويدىقويدىقويدىقويدى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خۇشخۇيلۇقخۇشخۇيلۇقخۇشخۇيلۇقخۇشخۇيلۇق گهپلىرىگهگهپلىرىگهگهپلىرىگهگهپلىرىگه ئابالنىڭئابالنىڭئابالنىڭئابالنىڭ باشلىقباشلىقباشلىقباشلىق ----

نهسىللىكنهسىللىكنهسىللىكنهسىللىك كىرگۈزمىگهنكىرگۈزمىگهنكىرگۈزمىگهنكىرگۈزمىگهن باشلىقالرباشلىقالرباشلىقالرباشلىقالر باشقاباشقاباشقاباشقا بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىلالردىنيىلالردىنيىلالردىنيىلالردىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام، دېمىسىلهدېمىسىلهدېمىسىلهدېمىسىله ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ـــ

سالماقچىسالماقچىسالماقچىسالماقچى يېڭىالپيېڭىالپيېڭىالپيېڭىالپ دوختۇرخانىسىنىمۇدوختۇرخانىسىنىمۇدوختۇرخانىسىنىمۇدوختۇرخانىسىنىمۇ ئادهمئادهمئادهمئادهم ئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسام ،،،، كىرگۈزدىڭىزكىرگۈزدىڭىزكىرگۈزدىڭىزكىرگۈزدىڭىز سىزسىزسىزسىز بۇقىنىبۇقىنىبۇقىنىبۇقىنى



.... بولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇبولىۋاتىدۇ بولغاچقىالبولغاچقىالبولغاچقىالبولغاچقىال سىزسىزسىزسىز ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى ....بۇالرنىڭبۇالرنىڭبۇالرنىڭبۇالرنىڭ بولۇپسىزبولۇپسىزبولۇپسىزبولۇپسىز

يهكپايغايهكپايغايهكپايغايهكپايغا ئابالئابالئابالئابال تۇتاشتۇردىتۇتاشتۇردىتۇتاشتۇردىتۇتاشتۇردى.... تاماكاتاماكاتاماكاتاماكا تالتالتالتال بىربىربىربىر ئۇئۇئۇئۇ كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى.... بىردىنالبىردىنالبىردىنالبىردىنال كهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر

:::: ئۇئۇئۇئۇ تۇتىۋىدىتۇتىۋىدىتۇتىۋىدىتۇتىۋىدى تالتالتالتال بىربىربىربىر

.... ئالمىدىئالمىدىئالمىدىئالمىدى ،،،،----دهپدهپدهپدهپ ئۈگهنمهپتىكهنمهنئۈگهنمهپتىكهنمهنئۈگهنمهپتىكهنمهنئۈگهنمهپتىكهنمهن بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا \مهنمهنمهنمهن ـــ

كهچتهكهچتهكهچتهكهچته يهڭگىڭىزيهڭگىڭىزيهڭگىڭىزيهڭگىڭىز ،ئىككىنچىدىن،ئىككىنچىدىن،ئىككىنچىدىن،ئىككىنچىدىن يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى بىرىنچىدىنبىرىنچىدىنبىرىنچىدىنبىرىنچىدىن شۇشۇشۇشۇ ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام يوقيوقيوقيوق ئىشمۇئىشمۇئىشمۇئىشمۇ باشقاباشقاباشقاباشقا ـــ

.... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن چاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپ نننن ئااليىتهئااليىتهئااليىتهئااليىته سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ،شۇنىڭغا،شۇنىڭغا،شۇنىڭغا،شۇنىڭغا ئىدىئىدىئىدىئىدى قىلماقچىقىلماقچىقىلماقچىقىلماقچى نارىننارىننارىننارىن

ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده تاماقالرتاماقالرتاماقالرتاماقالر ئۇئۇئۇئۇ دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى.... بېشىبېشىبېشىبېشى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى »»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن نارىننارىننارىننارىن »»»»

بهكمۇبهكمۇبهكمۇبهكمۇ يېيىشنىيېيىشنىيېيىشنىيېيىشنى ئارالشتۇرۇپئارالشتۇرۇپئارالشتۇرۇپئارالشتۇرۇپ نىسبهتتهنىسبهتتهنىسبهتتهنىسبهتته تهڭتهڭتهڭتهڭ چوپىنىچوپىنىچوپىنىچوپىنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن گوشىگوشىگوشىگوشى بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ بهكمۇئامراقبهكمۇئامراقبهكمۇئامراقبهكمۇئامراق.... نارىنغانارىنغانارىنغانارىنغا

.... كۆرهتتىكۆرهتتىكۆرهتتىكۆرهتتى ياخشىياخشىياخشىياخشى

پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ يىدىيىدىيىدىيىدى.... تويغىچهتويغىچهتويغىچهتويغىچه نارىدىننارىدىننارىدىننارىدىن ئېتىلگهنئېتىلگهنئېتىلگهنئېتىلگهن ئوخشىتىپئوخشىتىپئوخشىتىپئوخشىتىپ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال ئۇئۇئۇئۇ كهچتهكهچتهكهچتهكهچته

.... ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى پۇرىتىپپۇرىتىپپۇرىتىپپۇرىتىپ ئىشىنىئىشىنىئىشىنىئىشىنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ئارلىقىدائارلىقىدائارلىقىدائارلىقىدا

بولدىبولدىبولدىبولدى ---- ،،،، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئىيتىپئىيتىپئىيتىپئىيتىپ قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر دېدىدېدىدېدىدېدى ---- ئابالئاكا،ئابالئاكا،ئابالئاكا،ئابالئاكا، ئىدىئىدىئىدىئىدى ئىشئىشئىشئىش قانچىلىكقانچىلىكقانچىلىكقانچىلىك بۇبۇبۇبۇ ـــ

.... توغۇراليمهنتوغۇراليمهنتوغۇراليمهنتوغۇراليمهن ئۆزهمئۆزهمئۆزهمئۆزهم ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ

توختامدىكىنتوختامدىكىنتوختامدىكىنتوختامدىكىن تهسكهتهسكهتهسكهتهسكه ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ قىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇ.... ئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىق ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ھازىرھازىرھازىرھازىر يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه ئۇئۇئۇئۇ ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام بىراقبىراقبىراقبىراق ـــ

.... باقتىباقتىباقتىباقتى چېكىپچېكىپچېكىپچېكىپ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ،،،،----ئابالئابالئابالئابال

ئىشلىتىشنىئىشلىتىشنىئىشلىتىشنىئىشلىتىشنى ئۇسۇلدائۇسۇلدائۇسۇلدائۇسۇلدا ،قانداق،قانداق،قانداق،قانداق ،قاچان،قاچان،قاچان،قاچان ھۆكۈمهتنىڭھۆكۈمهتنىڭھۆكۈمهتنىڭھۆكۈمهتنىڭ بولسابولسابولسابولسا يهريهريهريهر ،،،، بولسىالبولسىالبولسىالبولسىال خاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهم سىىلىسىىلىسىىلىسىىلى ـــ

.... بهلگىلهيمىزبهلگىلهيمىزبهلگىلهيمىزبهلگىلهيمىز بىزبىزبىزبىز

ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كېلىشتىكېلىشتىكېلىشتىكېلىشتى.... تاشلىققاتاشلىققاتاشلىققاتاشلىققا ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى كىشىكىشىكىشىكىشى قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر يېزىدىنيېزىدىنيېزىدىنيېزىدىن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بىرھهپتىدىنبىرھهپتىدىنبىرھهپتىدىنبىرھهپتىدىن

يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ تاشلىدىتاشلىدىتاشلىدىتاشلىدى.... بۇزۇپبۇزۇپبۇزۇپبۇزۇپ توساقالرنىتوساقالرنىتوساقالرنىتوساقالرنى قويغانقويغانقويغانقويغان توساپتوساپتوساپتوساپ

يېگۈزهلمىدىيېگۈزهلمىدىيېگۈزهلمىدىيېگۈزهلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا سۆزلىشىپمۇسۆزلىشىپمۇسۆزلىشىپمۇسۆزلىشىپمۇ قانچهقانچهقانچهقانچه ھهرھهرھهرھهر بىراقبىراقبىراقبىراق كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يىتىپيىتىپيىتىپيىتىپ

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... يهرسىلىنىڭيهرسىلىنىڭيهرسىلىنىڭيهرسىلىنىڭ بۇبۇبۇبۇ ---- ،،،، بىركادىربىركادىربىركادىربىركادىر ياشياشياشياش ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى بۇيرۇقىبۇيرۇقىبۇيرۇقىبۇيرۇقى تهشكىلنىڭتهشكىلنىڭتهشكىلنىڭتهشكىلنىڭ بۇبۇبۇبۇ ـــ

.... كهسمىگهنكهسمىگهنكهسمىگهنكهسمىگهن تىلخهتتىلخهتتىلخهتتىلخهت بولىدۇدهپمۇبولىدۇدهپمۇبولىدۇدهپمۇبولىدۇدهپمۇ قىلساڭقىلساڭقىلساڭقىلساڭ ئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىقئىگىدارچىلىق يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه تهشكىلىمۇتهشكىلىمۇتهشكىلىمۇتهشكىلىمۇ ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه



تاشالنغانداتاشالنغانداتاشالنغانداتاشالنغاندا قومۇرۇلۇپقومۇرۇلۇپقومۇرۇلۇپقومۇرۇلۇپ كۆچهتلهركۆچهتلهركۆچهتلهركۆچهتلهر ئاينىغائاينىغائاينىغائاينىغا ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... قىسماقىسماقىسماقىسما بىربىربىربىر ئىچىئىچىئىچىئىچى ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... باقمىغانباقمىغانباقمىغانباقمىغان كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ھالىتىنىھالىتىنىھالىتىنىھالىتىنى بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بولدىبولدىبولدىبولدى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

.... قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى گهپگهپگهپگهپ ئېغىزمۇئېغىزمۇئېغىزمۇئېغىزمۇ بىربىربىربىر ئائىلىدىكىلهرگهئائىلىدىكىلهرگهئائىلىدىكىلهرگهئائىلىدىكىلهرگه ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى شۇشۇشۇشۇ

ۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىن ----نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه ،،،، دېدىدېدىدېدىدېدى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق دادىسىغادادىسىغادادىسىغادادىسىغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى ---- دادا؟دادا؟دادا؟دادا؟ قىاليلىقىاليلىقىاليلىقىاليلى ئهرزئهرزئهرزئهرز يوقىرىغايوقىرىغايوقىرىغايوقىرىغا ـــ

كىتهمدۇ؟كىتهمدۇ؟كىتهمدۇ؟كىتهمدۇ؟ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ بىكاربىكاربىكاربىكار شۇنداقالشۇنداقالشۇنداقالشۇنداقال ئهجرىڭىزئهجرىڭىزئهجرىڭىزئهجرىڭىز قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان

ئاتىغىنىئاتىغىنىئاتىغىنىئاتىغىنى ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ بىزگىمۇبىزگىمۇبىزگىمۇبىزگىمۇ بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ.... بولغىلىبولغىلىبولغىلىبولغىلى تهڭتهڭتهڭتهڭ ھهرگىزھهرگىزھهرگىزھهرگىز بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بۇالربۇالربۇالربۇالر ،،،، باالمباالمباالمباالم قويقويقويقوي بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... الزىمالزىمالزىمالزىم ئۇنچهئۇنچهئۇنچهئۇنچه يهربىزگىمۇيهربىزگىمۇيهربىزگىمۇيهربىزگىمۇ ئۇئۇئۇئۇ ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ....ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ باردۇرباردۇرباردۇرباردۇر

تاشالندۇقتاشالندۇقتاشالندۇقتاشالندۇق ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ باشالپباشالپباشالپباشالپ قانچهيلهينىقانچهيلهينىقانچهيلهينىقانچهيلهينى بىربىربىربىر يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ كۈنكۈنكۈنكۈن قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر

بۇبۇبۇبۇ ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قويدىقويدىقويدىقويدى.... كۆچهتكۆچهتكۆچهتكۆچهت تۈزلهپتۈزلهپتۈزلهپتۈزلهپ قايتىدىنقايتىدىنقايتىدىنقايتىدىن ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى قورشىدىقورشىدىقورشىدىقورشىدى.... قايتىدىنقايتىدىنقايتىدىنقايتىدىن يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى

چىقىشىدىنچىقىشىدىنچىقىشىدىنچىقىشىدىن ئازارىچىلىقىئازارىچىلىقىئازارىچىلىقىئازارىچىلىقى كۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈل ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان بىرنهرسىلهرنىبىرنهرسىلهرنىبىرنهرسىلهرنىبىرنهرسىلهرنى ئىشالرغاقاراپئىشالرغاقاراپئىشالرغاقاراپئىشالرغاقاراپ

دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى.... نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه بىربىربىربىر ئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپ

‹‹‹‹7777››››

يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق بۇبۇبۇبۇ مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه

تهشكىللىگهنتهشكىللىگهنتهشكىللىگهنتهشكىللىگهن پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت»»»» ««««ئونۋىرسالئونۋىرسالئونۋىرسالئونۋىرسال خاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىك مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ يۈزىسىدىنيۈزىسىدىنيۈزىسىدىنيۈزىسىدىن كۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىش نهۋرۈزنىنهۋرۈزنىنهۋرۈزنىنهۋرۈزنى

تۈرلهرتۈرلهرتۈرلهرتۈرلهر ھهرقايسىھهرقايسىھهرقايسىھهرقايسى پائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكى قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ سىنىپالرسىنىپالرسىنىپالرسىنىپالر قايسىقايسىقايسىقايسى ھهرھهرھهرھهر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كۆپكۆپكۆپكۆپ تۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

قىلماقتاقىلماقتاقىلماقتاقىلماقتا تهييارلىقتهييارلىقتهييارلىقتهييارلىق نۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىدهنۆۋىتىده ئۆزئۆزئۆزئۆز سىنىپىمۇسىنىپىمۇسىنىپىمۇسىنىپىمۇ سهزگۈرلهرنىڭسهزگۈرلهرنىڭسهزگۈرلهرنىڭسهزگۈرلهرنىڭ باشلىۋهتكهنىدىباشلىۋهتكهنىدىباشلىۋهتكهنىدىباشلىۋهتكهنىدى.... تهييارلىقنىتهييارلىقنىتهييارلىقنىتهييارلىقنى ....بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ سىنىپقاسىنىپقاسىنىپقاسىنىپقا مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى ئالدىداسىنىپئالدىداسىنىپئالدىداسىنىپئالدىداسىنىپ كۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭ ئۈچئۈچئۈچئۈچ

نهۋرۇزنىنهۋرۇزنىنهۋرۇزنىنهۋرۇزنى يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق بۇبۇبۇبۇ مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ ---- ،،،، ئاۋازدائاۋازدائاۋازدائاۋازدا مۇاليىممۇاليىممۇاليىممۇاليىم مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ----دېدىدېدىدېدىدېدى ،،،، ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر ـــ

مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ پائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتته قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ ئۆتكۈزۈلمهكچىئۆتكۈزۈلمهكچىئۆتكۈزۈلمهكچىئۆتكۈزۈلمهكچى.... 21212121----چىسالچىسالچىسالچىسال ئالدىمىزدىكىئالدىمىزدىكىئالدىمىزدىكىئالدىمىزدىكى پائالىيىتىپائالىيىتىپائالىيىتىپائالىيىتى كۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىش

تۈرلهرنىڭتۈرلهرنىڭتۈرلهرنىڭتۈرلهرنىڭ پائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكى قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ بۇبۇبۇبۇ مانامانامانامانا بىرىلىدۇبىرىلىدۇبىرىلىدۇبىرىلىدۇ.... ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ تۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرى پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت خاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىكخاراكتىرلىك

پۇرسهتپۇرسهتپۇرسهتپۇرسهت.... ياخشىياخشىياخشىياخشى قىتىمىلىققىتىمىلىققىتىمىلىققىتىمىلىق بىربىربىربىر بۇبۇبۇبۇ ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر باربارباربار ئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكى تېزىملىكىتېزىملىكىتېزىملىكىتېزىملىكى....



نومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىن سهنئهتسهنئهتسهنئهتسهنئهت تهيياراليدىغانتهيياراليدىغانتهيياراليدىغانتهيياراليدىغان ئارائارائارائارا سىنىپالرسىنىپالرسىنىپالرسىنىپالر ئۇنىڭدائۇنىڭدائۇنىڭدائۇنىڭدا ئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدى.... تېزىملىكنىتېزىملىكنىتېزىملىكنىتېزىملىكنى مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... باربارباربار تۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇتۈرلىرىمۇ تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه خىلخىلخىلخىل كۆپكۆپكۆپكۆپ سىرتسىرتسىرتسىرت

مۇۋاپىقمۇۋاپىقمۇۋاپىقمۇۋاپىق ئهڭئهڭئهڭئهڭ كىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭ تۈرگهتۈرگهتۈرگهتۈرگه قايسىقايسىقايسىقايسى قاتناشتۇردىقاتناشتۇردىقاتناشتۇردىقاتناشتۇردى.... پىكىرپىكىرپىكىرپىكىر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ––––بهسبهسبهسبهس بهسبهسبهسبهس بالىالربالىالربالىالربالىالر

بۇبۇبۇبۇ ئوينىدىئوينىدىئوينىدىئوينىدى.... رولرولرولرول موھىمموھىمموھىمموھىم كۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسىكۆرسهتمىسى ئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭ تۈرلىرىدهتۈرلىرىدهتۈرلىرىدهتۈرلىرىده تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه كۆرسىتىشتىكۆرسىتىشتىكۆرسىتىشتىكۆرسىتىشتى.... ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى

.... بهلگىلهندىبهلگىلهندىبهلگىلهندىبهلگىلهندى ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا نهسىرنهسىرنهسىرنهسىر ھهققىدهھهققىدهھهققىدهھهققىده نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر پائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتته قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق

ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر باشالپباشالپباشالپباشالپ كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن شۇشۇشۇشۇ قوشۇلدىقوشۇلدىقوشۇلدىقوشۇلدى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر سهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهن

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ تهييارلىققاتهييارلىققاتهييارلىققاتهييارلىققا ۋاقىتلىرىداۋاقىتلىرىداۋاقىتلىرىداۋاقىتلىرىدا بوشبوشبوشبوش كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن

يېزىڭيېزىڭيېزىڭيېزىڭ.... ----سىزسىزسىزسىز ،،،، بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى كۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈك قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا ماڭاماڭاماڭاماڭا كۈچىڭىزكۈچىڭىزكۈچىڭىزكۈچىڭىز قهلهمقهلهمقهلهمقهلهم سىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭ ـــ

.... دهيمهندهيمهندهيمهندهيمهن ئوقۇسامئوقۇسامئوقۇسامئوقۇسام ئهسهرنىئهسهرنىئهسهرنىئهسهرنى يازغانيازغانيازغانيازغان سىزسىزسىزسىز مهنمهنمهنمهن

بولدىبولدىبولدىبولدى.... خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل گىپىدىنگىپىدىنگىپىدىنگىپىدىن سالغانسالغانسالغانسالغان دهپدهپدهپدهپ ئويالشمايالئويالشمايالئويالشمايالئويالشمايال سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ھوپپىدهھوپپىدهھوپپىدهھوپپىده بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

ئىكهنلىگىڭىزنىئىكهنلىگىڭىزنىئىكهنلىگىڭىزنىئىكهنلىگىڭىزنى ئىگىسىئىگىسىئىگىسىئىگىسى تاالنىتتاالنىتتاالنىتتاالنىت جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته بۇبۇبۇبۇ سىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭ .... سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ماختىۋهتتىڭىزماختىۋهتتىڭىزماختىۋهتتىڭىزماختىۋهتتىڭىز ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه مېنىمېنىمېنىمېنى ـــ

قىلماڭقىلماڭقىلماڭقىلماڭ.... زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق مېنىمېنىمېنىمېنى توالتوالتوالتوال بىلىدۇبىلىدۇبىلىدۇبىلىدۇ.... ھهممهھهممهھهممهھهممه

.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس قىلغىنىمقىلغىنىمقىلغىنىمقىلغىنىم ----زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق سۆزلىدى،سۆزلىدى،سۆزلىدى،سۆزلىدى، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ----سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ياقهي،ياقهي،ياقهي،ياقهي، ـــ

.... يازايلىيازايلىيازايلىيازايلى بىللهبىللهبىللهبىلله بولسابولسابولسابولسا ــ

كىتاپالركىتاپالركىتاپالركىتاپالر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كىرىشتىكىرىشتىكىرىشتىكىرىشتى.... قىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ بىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكته ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن توپالشتوپالشتوپالشتوپالش ماتىريالماتىريالماتىريالماتىريال ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

مۇۋاپىقمۇۋاپىقمۇۋاپىقمۇۋاپىق ئارىسىدىنئارىسىدىنئارىسىدىنئارىسىدىن ماتىريالالرماتىريالالرماتىريالالرماتىريالالر سۇنغانسۇنغانسۇنغانسۇنغان ئۇئۇئۇئۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئىزدىمهكتهئىزدىمهكتهئىزدىمهكتهئىزدىمهكته.... ماتىريالماتىريالماتىريالماتىريال ئائىتئائىتئائىتئائىت نهۋرۇزغانهۋرۇزغانهۋرۇزغانهۋرۇزغا ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئىزدىمهكتهئىزدىمهكتهئىزدىمهكتهئىزدىمهكته مهزمۇنمهزمۇنمهزمۇنمهزمۇن

قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ تېكىلىپتېكىلىپتېكىلىپتېكىلىپ سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه ھالداھالداھالداھالدا بىلمىگهنبىلمىگهنبىلمىگهنبىلمىگهن ئۆزىمۇئۆزىمۇئۆزىمۇئۆزىمۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

يىللىققايىللىققايىللىققايىللىققا ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ قىاللمايتتىقىاللمايتتىقىاللمايتتىقىاللمايتتى.... ھېسھېسھېسھېس ئهركىنئهركىنئهركىنئهركىن ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى بولسىالبولسىالبولسىالبولسىال بىللهبىللهبىللهبىلله بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى .... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان چىققاندىنچىققاندىنچىققاندىنچىققاندىن

ئىشالردائىشالردائىشالردائىشالردا ھېلىقىدهكھېلىقىدهكھېلىقىدهكھېلىقىدهك بولغانبولغانبولغانبولغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئارمانئارمانئارمانئارمان قايتاتتىقايتاتتىقايتاتتىقايتاتتى.... بىللهبىللهبىللهبىلله بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ بىللهبىللهبىللهبىلله مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه پاراڭلىشاتتىپاراڭلىشاتتىپاراڭلىشاتتىپاراڭلىشاتتى....

ھېسھېسھېسھېس خىجىللىقخىجىللىقخىجىللىقخىجىللىق ئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىن بۇبۇبۇبۇ ئۇئۇئۇئۇ كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده كۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگهكۈنلهرگه بىربىربىربىر بىراقبىراقبىراقبىراق چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى.... ئوتتۇرغائوتتۇرغائوتتۇرغائوتتۇرغا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دادىللىقدادىللىقدادىللىقدادىللىق



ئىككىڭالرئىككىڭالرئىككىڭالرئىككىڭالر ::::««««سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى قىزقىزقىزقىز ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قىلىدىغانقىلىدىغانقىلىدىغانقىلىدىغان

ئېھتىياتچانئېھتىياتچانئېھتىياتچانئېھتىياتچان تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ ئۇئۇئۇئۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان كىلىسىلهركىلىسىلهركىلىسىلهركىلىسىلهر»»»»دېگهندىندېگهندىندېگهندىندېگهندىن ماسماسماسماس سالغاندهكسالغاندهكسالغاندهكسالغاندهك ياقۇتياقۇتياقۇتياقۇت ئۈزۈككهئۈزۈككهئۈزۈككهئۈزۈككه ئالتۇنئالتۇنئالتۇنئالتۇن

بالدۇرلىقىنىبالدۇرلىقىنىبالدۇرلىقىنىبالدۇرلىقىنى تېخىتېخىتېخىتېخى نىسبهتهننىسبهتهننىسبهتهننىسبهتهن ئىشالرغائىشالرغائىشالرغائىشالرغا بۇبۇبۇبۇ ،،،، ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچى تېخىتېخىتېخىتېخى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

خىجىلمۇخىجىلمۇخىجىلمۇخىجىلمۇ ئويلىرىدىنئويلىرىدىنئويلىرىدىنئويلىرىدىن يېگهندهكيېگهندهكيېگهندهكيېگهندهك»»»»ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان دهمدهمدهمدهم ،گۇرۇچ،گۇرۇچ،گۇرۇچ،گۇرۇچ يوقيوقيوقيوق خهۋهرخهۋهرخهۋهرخهۋهر ::::««««سهۋزىدىنسهۋزىدىنسهۋزىدىنسهۋزىدىن تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى....

بولدىبولدىبولدىبولدى....

ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... كۆرۈلۈشكهكۆرۈلۈشكهكۆرۈلۈشكهكۆرۈلۈشكه ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق ئىچىدىمۇئىچىدىمۇئىچىدىمۇئىچىدىمۇ سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سىرتۇتاتتىسىرتۇتاتتىسىرتۇتاتتىسىرتۇتاتتى.... ––––بىرىدىنبىرىدىنبىرىدىنبىرىدىن بىربىربىربىر ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق

ئۇندهپئۇندهپئۇندهپئۇندهپ ئويلىماسلىققائويلىماسلىققائويلىماسلىققائويلىماسلىققا ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق سهگهكلهشتۇرۇپسهگهكلهشتۇرۇپسهگهكلهشتۇرۇپسهگهكلهشتۇرۇپ تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئىشئىشئىشئىش بىربىربىربىر ئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهن

.... قالدىقالدىقالدىقالدى

تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق بولدىبولدىبولدىبولدى قانداققانداققانداققانداق ئىدىئىدىئىدىئىدى.... باربارباربار باالباالباالباال بىربىربىربىر شوخشوخشوخشوخ تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر سىنىپىداسىنىپىداسىنىپىداسىنىپىدا ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ

كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه ساۋاقدىشىنىڭساۋاقدىشىنىڭساۋاقدىشىنىڭساۋاقدىشىنىڭ قىزقىزقىزقىز ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان سىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكى ،ئۇ،ئۇ،ئۇ،ئۇ باشالپباشالپباشالپباشالپ چىققاندىنچىققاندىنچىققاندىنچىققاندىن ئوتتۇرىغائوتتۇرىغائوتتۇرىغائوتتۇرىغا

ھهھهھهھه بهرمىدىبهرمىدىبهرمىدىبهرمىدى.... ئارامئارامئارامئارام زادىالزادىالزادىالزادىال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن يۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتى.... قىچىپالقىچىپالقىچىپالقىچىپال ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان كىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدى....

.... بۇزدىبۇزدىبۇزدىبۇزدى ئارامىنىئارامىنىئارامىنىئارامىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يېزىپيېزىپيېزىپيېزىپ خهتخهتخهتخهت دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال

قويدىقويدىقويدىقويدى سىلىپسىلىپسىلىپسىلىپ سومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغا رهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭ خهتنىخهتنىخهتنىخهتنى يازدىيازدىيازدىيازدى.... خهتخهتخهتخهت پارچهپارچهپارچهپارچه بىربىربىربىر رهيھانغارهيھانغارهيھانغارهيھانغا ئۇئۇئۇئۇ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر

مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسى تارىختارىختارىختارىخ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ دهرىسىدهرىسىدهرىسىدهرىسى تارىختارىختارىختارىخ دهرسدهرسدهرسدهرس سائهتلىكسائهتلىكسائهتلىكسائهتلىك بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى

دهرسدهرسدهرسدهرس ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى ––––چاقچاقچاقچاقچاقچاقچاقچاق خوشخوشخوشخوش تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ،،،، كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ دهرسىدهرسىدهرسىدهرسى تارىختارىختارىختارىخ يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يوقيوقيوقيوق بىلمهيدىغىنىبىلمهيدىغىنىبىلمهيدىغىنىبىلمهيدىغىنى كهسپىدىنكهسپىدىنكهسپىدىنكهسپىدىن ئۆزئۆزئۆزئۆز قاالتتىقاالتتىقاالتتىقاالتتى....ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قاراپالقاراپالقاراپالقاراپال ئېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغائېغىزىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهممهھهممهھهممهھهممه سۆزلىسهسۆزلىسهسۆزلىسهسۆزلىسه

سۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپ دهرسدهرسدهرسدهرس ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى بىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدابىرچاغدا قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... يوقلىمايوقلىمايوقلىمايوقلىما كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ سىنىپقاسىنىپقاسىنىپقاسىنىپقا ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى شۇشۇشۇشۇ

:::: دوسكىغادوسكىغادوسكىغادوسكىغا تويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزال بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

قويدىقويدىقويدىقويدى يېزىپيېزىپيېزىپيېزىپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ يوغانيوغانيوغانيوغان دهپدهپدهپدهپ بولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇ»»»» مۇپتىالمۇپتىالمۇپتىالمۇپتىال ئوتىغائوتىغائوتىغائوتىغا ئىشىقئىشىقئىشىقئىشىق ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ »»»»

كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ پاراققىدهپاراققىدهپاراققىدهپاراققىده قاراپقاراپقاراپقاراپ ئهسقهرگهئهسقهرگهئهسقهرگهئهسقهرگه قالدىقالدىقالدىقالدى....كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه بالىالردهسلهپبالىالردهسلهپبالىالردهسلهپبالىالردهسلهپ

نومۇسنومۇسنومۇسنومۇس ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ قارىۋىدىقارىۋىدىقارىۋىدىقارىۋىدى رهيھانغارهيھانغارهيھانغارهيھانغا ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى يوشۇردىيوشۇردىيوشۇردىيوشۇردى.... ئاستىغائاستىغائاستىغائاستىغا پارتىنىپارتىنىپارتىنىپارتىنى ئهسقهربېشىنىئهسقهربېشىنىئهسقهربېشىنىئهسقهربېشىنى كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى....



.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ئۆپكىدهكئۆپكىدهكئۆپكىدهكئۆپكىدهك قىلغىنىدىنقىلغىنىدىنقىلغىنىدىنقىلغىنىدىن

دهپتهرنىڭدهپتهرنىڭدهپتهرنىڭدهپتهرنىڭ تاپشۇرۇقتاپشۇرۇقتاپشۇرۇقتاپشۇرۇق خهتخهتخهتخهت سالغانداسالغانداسالغانداسالغاندا سومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغا رهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭ خهتنىخهتنىخهتنىخهتنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ئهسلىئهسلىئهسلىئهسلى

ئوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغا تاپشۇرۇقنىتاپشۇرۇقنىتاپشۇرۇقنىتاپشۇرۇقنى بىلمهيالبىلمهيالبىلمهيالبىلمهيال بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قالغانقالغانقالغانقالغان قىستۇرۇلۇپقىستۇرۇلۇپقىستۇرۇلۇپقىستۇرۇلۇپ ئارىسىغائارىسىغائارىسىغائارىسىغا

تاپشۇرغانىدىتاپشۇرغانىدىتاپشۇرغانىدىتاپشۇرغانىدى....

يوشۇرغىلىيوشۇرغىلىيوشۇرغىلىيوشۇرغىلى پاختىنىپاختىنىپاختىنىپاختىنى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ««««ئوتنىڭئوتنىڭئوتنىڭئوتنىڭ پهيداقىلدىپهيداقىلدىپهيداقىلدىپهيداقىلدى.... كۈلكهكۈلكهكۈلكهكۈلكه قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ

رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ يېشىلدىيېشىلدىيېشىلدىيېشىلدى.... تىزالتىزالتىزالتىزال سىرىسىرىسىرىسىرى ئوتىنىڭئوتىنىڭئوتىنىڭئوتىنىڭ ئىشىقئىشىقئىشىقئىشىق ئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭ بولمىغاندهكبولمىغاندهكبولمىغاندهكبولمىغاندهك»»»»

ئۇئۇئۇئۇ كهلمىدىكهلمىدىكهلمىدىكهلمىدى.... مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه كۈنكۈنكۈنكۈن ئىككىئىككىئىككىئىككى رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كۆتۈرهلمهسكۆتۈرهلمهسكۆتۈرهلمهسكۆتۈرهلمهس بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته

شۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى.... ئۇسهۋهبىنىئۇسهۋهبىنىئۇسهۋهبىنىئۇسهۋهبىنى قىلسىمۇقىلسىمۇقىلسىمۇقىلسىمۇ قانچهقانچهقانچهقانچه ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا قىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدى.... قارارقارارقارارقارار ئوقۇماسلىقنىئوقۇماسلىقنىئوقۇماسلىقنىئوقۇماسلىقنى

––––تىتتىتتىتتىت تىتتىتتىتتىت بىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى چىكىنمهكچىچىكىنمهكچىچىكىنمهكچىچىكىنمهكچى سهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىن نېمهنېمهنېمهنېمه قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ ئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقانئوقۇۋاتقان ياخشىياخشىياخشىياخشى

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بىلگهندىنبىلگهندىنبىلگهندىنبىلگهندىن سهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنى ئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭ ئهسلىئهسلىئهسلىئهسلى تهربىيىچىسىدىنتهربىيىچىسىدىنتهربىيىچىسىدىنتهربىيىچىسىدىن سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولىشاتتىبولىشاتتىبولىشاتتىبولىشاتتى....

تارتىۋالدىتارتىۋالدىتارتىۋالدىتارتىۋالدى راساراساراساراسا دهردىنىدهردىنىدهردىنىدهردىنى ئىشىقلىقئىشىقلىقئىشىقلىقئىشىقلىق ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره چىقاردىچىقاردىچىقاردىچىقاردى.... توپىالڭتوپىالڭتوپىالڭتوپىالڭ كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ....مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه

بىراقبىراقبىراقبىراق قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... كىتاپقاكىتاپقاكىتاپقاكىتاپقا قىچىپقىچىپقىچىپقىچىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىن كۆزىنىكۆزىنىكۆزىنىكۆزىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن خىيالىغاخىيالىغاخىيالىغاخىيالىغا ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر شۇشۇشۇشۇ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال خىيالىخىيالىخىيالىخىيالى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر -.-.-.-. بارئىكهنبارئىكهنبارئىكهنبارئىكهن يهردهيهردهيهردهيهرده بۇبۇبۇبۇ »»»»داستانىداستانىداستانىداستانى ----سهنهمسهنهمسهنهمسهنهم ««««غىرىپغىرىپغىرىپغىرىپ سۆزلىگهنسۆزلىگهنسۆزلىگهنسۆزلىگهن ،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى قاراڭقاراڭقاراڭقاراڭ ـــ

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى كۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپ كىتاپنىكىتاپنىكىتاپنىكىتاپنى بىربىربىربىر

چىقىدىغانچىقىدىغانچىقىدىغانچىقىدىغان ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى .... ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم تهسىرلهنگهنتهسىرلهنگهنتهسىرلهنگهنتهسىرلهنگهن شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق سۆزلىگهندهسۆزلىگهندهسۆزلىگهندهسۆزلىگهنده ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى ئۆتكهندهئۆتكهندهئۆتكهندهئۆتكهنده ــ

.... بولدۇمبولدۇمبولدۇمبولدۇم

.... باقايباقايباقايباقاي ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ سىزسىزسىزسىز ــ

.... ئوقۇيئوقۇيئوقۇيئوقۇي مهنمهنمهنمهن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن ....سىزئوقۇپسىزئوقۇپسىزئوقۇپسىزئوقۇپ ئوقۇۋىلىڭئوقۇۋىلىڭئوقۇۋىلىڭئوقۇۋىلىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى سىزسىزسىزسىز بولسابولسابولسابولسا ـــ

.... ئوقۇڭئوقۇڭئوقۇڭئوقۇڭ سىزسىزسىزسىز شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا تاپتىڭىزتاپتىڭىزتاپتىڭىزتاپتىڭىز باشتاباشتاباشتاباشتا سىزسىزسىزسىز ياق،ياق،ياق،ياق، ـــ

.... سىزسىزسىزسىز ۋىتناملىقتهۋىتناملىقتهۋىتناملىقتهۋىتناملىقته راستىنالراستىنالراستىنالراستىنال ــ

بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل سالغىنىدىنسالغىنىدىنسالغىنىدىنسالغىنىدىن ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ تىلغاتىلغاتىلغاتىلغا نامىنىنامىنىنامىنىنامىنى مهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭمهھهللىسىنىڭ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر



قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ،،،، كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان يېزىپيېزىپيېزىپيېزىپ ....سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تاپتىتاپتىتاپتىتاپتى ماتىريالالرنىماتىريالالرنىماتىريالالرنىماتىريالالرنى قىسىمقىسىمقىسىمقىسىم بىربىربىربىر ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كۇنىكۇنىكۇنىكۇنى شۇشۇشۇشۇ

.... بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى تۈزىتىدىغانتۈزىتىدىغانتۈزىتىدىغانتۈزىتىدىغان

ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ بۈگۈنچهبۈگۈنچهبۈگۈنچهبۈگۈنچه سىزسىزسىزسىز ....شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا يوقيوقيوقيوق پۇرسهتپۇرسهتپۇرسهتپۇرسهت ئوقۇيدىغانغائوقۇيدىغانغائوقۇيدىغانغائوقۇيدىغانغا كىتاپنىكىتاپنىكىتاپنىكىتاپنى يازساميازساميازساميازسام بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى كهچتهكهچتهكهچتهكهچته مهنمهنمهنمهن ـــ

تۇرۇڭتۇرۇڭتۇرۇڭتۇرۇڭ....

««««غىرىپغىرىپغىرىپغىرىپ ––––ده،ده،ده،ده، چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى ،كارىۋاتقا،كارىۋاتقا،كارىۋاتقا،كارىۋاتقا بولۇپالبولۇپالبولۇپالبولۇپال قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ مۇزاكىرىسىنىمۇزاكىرىسىنىمۇزاكىرىسىنىمۇزاكىرىسىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهچتهكهچتهكهچتهكهچته

باشلىۋهتتىباشلىۋهتتىباشلىۋهتتىباشلىۋهتتى ئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنى ––––سهنهمسهنهمسهنهمسهنهم»»»»نىنىنىنى

غىرىپنىغىرىپنىغىرىپنىغىرىپنى سهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭ بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... داۋالغۇچقاداۋالغۇچقاداۋالغۇچقاداۋالغۇچقا قهلبىقهلبىقهلبىقهلبى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ راۋاجالنغانسىرىراۋاجالنغانسىرىراۋاجالنغانسىرىراۋاجالنغانسىرى ۋهقهلىكۋهقهلىكۋهقهلىكۋهقهلىك

،،،، قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي ۋاپاۋاپاۋاپاۋاپا ۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگهۋهدىسىگه شاھنىڭشاھنىڭشاھنىڭشاھنىڭ ئالدىئالدىئالدىئالدى.... كۆزلىرىگهياشكۆزلىرىگهياشكۆزلىرىگهياشكۆزلىرىگهياش ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ سۆزلىرىنىسۆزلىرىنىسۆزلىرىنىسۆزلىرىنى چاغدىكىچاغدىكىچاغدىكىچاغدىكى ئۇزاتقانئۇزاتقانئۇزاتقانئۇزاتقان

ئۇئۇئۇئۇ قارغىدىقارغىدىقارغىدىقارغىدى.... ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده شاھنىشاھنىشاھنىشاھنى كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده يىرىگهيىرىگهيىرىگهيىرىگه كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن نىيىتىگهنىيىتىگهنىيىتىگهنىيىتىگه بهرمهسلىكبهرمهسلىكبهرمهسلىكبهرمهسلىك ،غىرىپقا،غىرىپقا،غىرىپقا،غىرىپقا سهنهمنىسهنهمنىسهنهمنىسهنهمنى

.... تۈگهتتىتۈگهتتىتۈگهتتىتۈگهتتى ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى كىتاپنىكىتاپنىكىتاپنىكىتاپنى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ھېسسىياتھېسسىياتھېسسىياتھېسسىيات شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق

قوللىرىقوللىرىقوللىرىقوللىرى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىرىۋاتقاندابىرىۋاتقاندابىرىۋاتقاندابىرىۋاتقاندا كىتاپنىكىتاپنىكىتاپنىكىتاپنى .... بهردىبهردىبهردىبهردى سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه كىتاپنىكىتاپنىكىتاپنىكىتاپنى ئۇئۇئۇئۇ بارغاندابارغاندابارغاندابارغاندا مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى

تۈزۈتۇپتۈزۈتۇپتۈزۈتۇپتۈزۈتۇپ قايتاقايتاقايتاقايتا ئهسىرىنىئهسىرىنىئهسىرىنىئهسىرىنى ئاتىغانئاتىغانئاتىغانئاتىغان پائالىيهتكهپائالىيهتكهپائالىيهتكهپائالىيهتكه نهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇق ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن چۈشتىنچۈشتىنچۈشتىنچۈشتىن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... تىترهپتىترهپتىترهپتىترهپ

تاپشۇردىتاپشۇردىتاپشۇردىتاپشۇردى.... مۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگه رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم

ئورۇنغائورۇنغائورۇنغائورۇنغا ئىككىئىككىئىككىئىككى مهيدانىدامهيدانىدامهيدانىدامهيدانىدا تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه ئىدىئىدىئىدىئىدى.... تولغانتولغانتولغانتولغان شادلىقىغاشادلىقىغاشادلىقىغاشادلىقىغا نهۋرۇزنهۋرۇزنهۋرۇزنهۋرۇز ئىچىئىچىئىچىئىچى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن

تهييارلىماقتاتهييارلىماقتاتهييارلىماقتاتهييارلىماقتا.... ئاشئاشئاشئاش نهۋزۇرلۇقنهۋزۇرلۇقنهۋزۇرلۇقنهۋزۇرلۇق ئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچىئوقۇتقۇچى قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئىسىلغانئىسىلغانئىسىلغانئىسىلغان قازانقازانقازانقازان داشداشداشداش يوغانيوغانيوغانيوغان

پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت سهھنىدهسهھنىدهسهھنىدهسهھنىده ياسالغانياسالغانياسالغانياسالغان ئاستىغائاستىغائاستىغائاستىغا دهرهخلىكدهرهخلىكدهرهخلىكدهرهخلىك ،بۈككىده،بۈككىده،بۈككىده،بۈككىده تهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگه جهنۇپجهنۇپجهنۇپجهنۇپ مهيدانىنىڭمهيدانىنىڭمهيدانىنىڭمهيدانىنىڭ تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه

.... بولماقتابولماقتابولماقتابولماقتا تهييارلىقىتهييارلىقىتهييارلىقىتهييارلىقى

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى ئولتۇرۇشقانئولتۇرۇشقانئولتۇرۇشقانئولتۇرۇشقان تىزىلىشپتىزىلىشپتىزىلىشپتىزىلىشپ رهتلىكرهتلىكرهتلىكرهتلىك بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه سىنىپلىرىسىنىپلىرىسىنىپلىرىسىنىپلىرى ئۆزئۆزئۆزئۆز ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر

جاكارلىدىجاكارلىدىجاكارلىدىجاكارلىدى.... باشالنغانلىقىنىباشالنغانلىقىنىباشالنغانلىقىنىباشالنغانلىقىنى پائالىيهتنىڭپائالىيهتنىڭپائالىيهتنىڭپائالىيهتنىڭ نهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇقنهۋرۇزلۇق قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ رىياسهتچىرىياسهتچىرىياسهتچىرىياسهتچى

بىرىشكهبىرىشكهبىرىشكهبىرىشكه قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ سۆزسۆزسۆزسۆز ھهققىدهھهققىدهھهققىدهھهققىده پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت مۇئهللىمنىمۇئهللىمنىمۇئهللىمنىمۇئهللىمنى شاۋكهتشاۋكهتشاۋكهتشاۋكهت مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ بىزبىزبىزبىز تۆۋهندهتۆۋهندهتۆۋهندهتۆۋهنده ــ

.... قىلىمىزقىلىمىزقىلىمىزقىلىمىز تهكلىپتهكلىپتهكلىپتهكلىپ



شاۋكهتشاۋكهتشاۋكهتشاۋكهت مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ،پاكار،پاكار،پاكار،پاكار مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى كىيينكىيينكىيينكىيين ساداسىدىنساداسىدىنساداسىدىنساداسىدىن ئالقىشئالقىشئالقىشئالقىش گۇلدىراسگۇلدىراسگۇلدىراسگۇلدىراس

.... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى سهھنىگهسهھنىگهسهھنىگهسهھنىگه

،سۆيۈملۈك،سۆيۈملۈك،سۆيۈملۈك،سۆيۈملۈك ––––ئۇستازالرئۇستازالرئۇستازالرئۇستازالر ،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى،ئوقۇتقۇچى ––––ئانىالرئانىالرئانىالرئانىالر ئاتائاتائاتائاتا قهدىرلىكقهدىرلىكقهدىرلىكقهدىرلىك ئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇم ئهسساالمۇئهسساالمۇئهسساالمۇئهسساالمۇ ــــ

،،،، مېھمانالرمېھمانالرمېھمانالرمېھمانالر ئېزىزئېزىزئېزىزئېزىز كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن قاتنىشىشىقاتنىشىشىقاتنىشىشىقاتنىشىشى پائالىيتىگهپائالىيتىگهپائالىيتىگهپائالىيتىگه نهۋرۇزنهۋرۇزنهۋرۇزنهۋرۇز مهكتىۋىمىزنىمهكتىۋىمىزنىمهكتىۋىمىزنىمهكتىۋىمىزنى ساھهدىنساھهدىنساھهدىنساھهدىن ،ھهر،ھهر،ھهر،ھهر ساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالرساۋاقداشالر

.... مهرھابامهرھابامهرھابامهرھابا قهدىمىڭالرغاقهدىمىڭالرغاقهدىمىڭالرغاقهدىمىڭالرغا قۇتلۇققۇتلۇققۇتلۇققۇتلۇق

داۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردى.... سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئالقىشالردىنئالقىشالردىنئالقىشالردىنئالقىشالردىن قىزغىنقىزغىنقىزغىنقىزغىن

خهلقىمىزخهلقىمىزخهلقىمىزخهلقىمىز ،،،، باشلىنىپباشلىنىپباشلىنىپباشلىنىپ ئاغۇنلىرىمىزدىنئاغۇنلىرىمىزدىنئاغۇنلىرىمىزدىنئاغۇنلىرىمىزدىن ئۆتمۈشتىكىئۆتمۈشتىكىئۆتمۈشتىكىئۆتمۈشتىكى ئۇزاقئۇزاقئۇزاقئۇزاق ،،،، بايرىمىبايرىمىبايرىمىبايرىمى باھارباھارباھارباھار –––– نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز ـــ

---- ئوتئوتئوتئوت باھارداباھارداباھارداباھاردا بوۋىلىرىمىزبوۋىلىرىمىزبوۋىلىرىمىزبوۋىلىرىمىز –––– ئاتائاتائاتائاتا بايرامبايرامبايرامبايرام.... ئهنئهنىۋىئهنئهنىۋىئهنئهنىۋىئهنئهنىۋى كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن داۋاملىشىپداۋاملىشىپداۋاملىشىپداۋاملىشىپ ئىزچىلئىزچىلئىزچىلئىزچىل ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا

يىلىيىلىيىلىيىلى ھهرھهرھهرھهر شۇنىڭدهكشۇنىڭدهكشۇنىڭدهكشۇنىڭدهك دهۋرىنى،دهۋرىنى،دهۋرىنى،دهۋرىنى، ئورچۇشئورچۇشئورچۇشئورچۇش ھايۋانالرنىڭھايۋانالرنىڭھايۋانالرنىڭھايۋانالرنىڭ ئوتخۇرئوتخۇرئوتخۇرئوتخۇر ،،،، ھادىسىسىنىھادىسىسىنىھادىسىسىنىھادىسىسىنى ياشناشياشناشياشناشياشناش گىياھنىڭگىياھنىڭگىياھنىڭگىياھنىڭ

بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى يىليىليىليىل ھېسابالپھېسابالپھېسابالپھېسابالپ دهۋرىنىدهۋرىنىدهۋرىنىدهۋرىنى يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق بىربىربىربىر قۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭ ،،،، ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق كۈزىتىشكۈزىتىشكۈزىتىشكۈزىتىش ئورنىنىئورنىنىئورنىنىئورنىنى يۇلتۇزالرنىڭيۇلتۇزالرنىڭيۇلتۇزالرنىڭيۇلتۇزالرنىڭ

دهسلهپتهدهسلهپتهدهسلهپتهدهسلهپته .... قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان بېشىبېشىبېشىبېشى يىليىليىليىل ۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنى كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن بۇرچىغابۇرچىغابۇرچىغابۇرچىغا ھهمهلھهمهلھهمهلھهمهل قۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭقۇياشنىڭ .... بهلگىلىگهنبهلگىلىگهنبهلگىلىگهنبهلگىلىگهن ئېنىقئېنىقئېنىقئېنىق

ئهسىرلهردىنئهسىرلهردىنئهسىرلهردىنئهسىرلهردىن ----10101010 ،،،، بولسابولسابولسابولسا ئاتىغانئاتىغانئاتىغانئاتىغان تۇغدىتۇغدىتۇغدىتۇغدى››››››››دهپدهپدهپدهپ ‹‹‹‹‹‹‹‹كۈنكۈنكۈنكۈن ياكىياكىياكىياكى بېشىبېشىبېشىبېشى›››››››› ‹‹‹‹‹‹‹‹يىليىليىليىل يىلنىيىلنىيىلنىيىلنى يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى

دهپدهپدهپدهپ ‹‹‹‹‹‹‹‹نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز›››››››› بايرىمىنىبايرىمىنىبايرىمىنىبايرىمىنى باھارباھارباھارباھار ،،،، قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ قۇبۇلقۇبۇلقۇبۇلقۇبۇل سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ‹‹‹‹‹‹‹‹ نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز ›››››››› ئىرانلىقالرنىڭئىرانلىقالرنىڭئىرانلىقالرنىڭئىرانلىقالرنىڭ كېيىنكىكېيىنكىكېيىنكىكېيىنكى

‹‹‹‹‹‹‹‹يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى››››››››،،،، مهنىسىمهنىسىمهنىسىمهنىسى تۈپتۈپتۈپتۈپ نىڭنىڭنىڭنىڭ ‹‹‹‹‹‹‹‹نهۋنهۋنهۋنهۋ›››››››› يهنىيهنىيهنىيهنى ‹‹‹‹‹‹‹‹نونونونو›››››››› دىكىدىكىدىكىدىكى ‹‹‹‹‹‹‹‹نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز›››››››› .... بولغانبولغانبولغانبولغان ئاتايدىغانئاتايدىغانئاتايدىغانئاتايدىغان

يورۇقيورۇقيورۇقيورۇق پاتقۇچهپاتقۇچهپاتقۇچهپاتقۇچه تۇغۇلۇپتۇغۇلۇپتۇغۇلۇپتۇغۇلۇپ قۇياشقۇياشقۇياشقۇياش يهنىيهنىيهنىيهنى ئاپتاپئاپتاپئاپتاپئاپتاپ مهنىسىمهنىسىمهنىسىمهنىسى نىڭنىڭنىڭنىڭ ‹‹‹‹‹‹‹‹رۇزرۇزرۇزرۇز›››››››› دېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇر.... ‹‹‹‹‹‹‹‹ئېرىغئېرىغئېرىغئېرىغ››››››››

يېڭىۋاشتىنيېڭىۋاشتىنيېڭىۋاشتىنيېڭىۋاشتىن قۇياشقۇياشقۇياشقۇياش ،،،، كۈنكۈنكۈنكۈن يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز ،،،، دېمهكدېمهكدېمهكدېمهك .... دېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇردېگهنلىكتۇر ،،،، چاغچاغچاغچاغ تۇرىدىغانتۇرىدىغانتۇرىدىغانتۇرىدىغان بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

ئىبارهتئىبارهتئىبارهتئىبارهت.... دېگهندىندېگهندىندېگهندىندېگهندىن ،،،، كۈنكۈنكۈنكۈن ياشارغانياشارغانياشارغانياشارغان يهنىيهنىيهنىيهنى تۇغۇلغانتۇغۇلغانتۇغۇلغانتۇغۇلغان

،،،، بۇكۈنبۇكۈنبۇكۈنبۇكۈن بىكىتىلگهنبىكىتىلگهنبىكىتىلگهنبىكىتىلگهن.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى كۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىشكۈتىۋىلىش نهۋرۇزنىنهۋرۇزنىنهۋرۇزنىنهۋرۇزنى 21212121----كۈنىنىكۈنىنىكۈنىنىكۈنىنى 3333----ئاينىڭئاينىڭئاينىڭئاينىڭ ھهريىلىھهريىلىھهريىلىھهريىلى بىزدهبىزدهبىزدهبىزده

............ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى باشلىنىشباشلىنىشباشلىنىشباشلىنىش يىلنىڭيىلنىڭيىلنىڭيىلنىڭ بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه ....ھاياتىمىزدىكىھاياتىمىزدىكىھاياتىمىزدىكىھاياتىمىزدىكى كۈنكۈنكۈنكۈن تهڭلهشكهنتهڭلهشكهنتهڭلهشكهنتهڭلهشكهن تۈنتۈنتۈنتۈن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كۈنكۈنكۈنكۈن

دېدىدېدىدېدىدېدى:::: مۇنداقمۇنداقمۇنداقمۇنداق ئاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدا سۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭ مۇدىرىمۇدىرىمۇدىرىمۇدىرى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ

بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى، ئىناقلىقئىناقلىقئىناقلىقئىناقلىق ،،،، دوستلۇقدوستلۇقدوستلۇقدوستلۇق بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى، ئهمگهكئهمگهكئهمگهكئهمگهك ،،،، بايرامبايرامبايرامبايرام مىللىيمىللىيمىللىيمىللىي ئهنئهنىۋىئهنئهنىۋىئهنئهنىۋىئهنئهنىۋى ---- نورۇزنورۇزنورۇزنورۇز

ئىناقلىقئىناقلىقئىناقلىقئىناقلىق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى خهلقىمىزخهلقىمىزخهلقىمىزخهلقىمىز ئىشىنىمىزكى،ئىشىنىمىزكى،ئىشىنىمىزكى،ئىشىنىمىزكى، بايرىمىدۇربايرىمىدۇربايرىمىدۇربايرىمىدۇر.... شادلىقشادلىقشادلىقشادلىق بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى، ئامانلقئامانلقئامانلقئامانلق بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى،بايرىمى، ساۋابلىقساۋابلىقساۋابلىقساۋابلىق



مىللىيمىللىيمىللىيمىللىي ،،،، بېزهپبېزهپبېزهپبېزهپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن چېچهكلىرىچېچهكلىرىچېچهكلىرىچېچهكلىرى سهنئهتسهنئهتسهنئهتسهنئهت ۋهۋهۋهۋه ھېكمهتھېكمهتھېكمهتھېكمهت قىلغۇچىقىلغۇچىقىلغۇچىقىلغۇچى تهرغىپتهرغىپتهرغىپتهرغىپ ئاڭنىئاڭنىئاڭنىئاڭنى زامانىۋىزامانىۋىزامانىۋىزامانىۋى ۋهۋهۋهۋه

بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق مهنمهنمهنمهن ئاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدائاخىرىدا .... ئايالندۇرغۇسىئايالندۇرغۇسىئايالندۇرغۇسىئايالندۇرغۇسى قامۇسىغاقامۇسىغاقامۇسىغاقامۇسىغا ئىپتىخارلىقئىپتىخارلىقئىپتىخارلىقئىپتىخارلىق ۋهۋهۋهۋه جاھاننامهسىجاھاننامهسىجاھاننامهسىجاھاننامهسى نادىرنادىرنادىرنادىر مهدهنىيتىمىزنىڭمهدهنىيتىمىزنىڭمهدهنىيتىمىزنىڭمهدهنىيتىمىزنىڭ

تىرىشىپتىرىشىپتىرىشىپتىرىشىپ يهنىمۇيهنىمۇيهنىمۇيهنىمۇ يىلدايىلدايىلدايىلدا بىربىربىربىر ....يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى تهبرىكلهيمهنتهبرىكلهيمهنتهبرىكلهيمهنتهبرىكلهيمهن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه بايرىمىنىبايرىمىنىبايرىمىنىبايرىمىنى قۇتلۇققۇتلۇققۇتلۇققۇتلۇق بۇبۇبۇبۇ مېھمانالرنىڭمېھمانالرنىڭمېھمانالرنىڭمېھمانالرنىڭ

،،،، ئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده خوشاللىقخوشاللىقخوشاللىقخوشاللىق تۇرمۇشىنىڭتۇرمۇشىنىڭتۇرمۇشىنىڭتۇرمۇشىنىڭ ئائىلىۋىئائىلىۋىئائىلىۋىئائىلىۋى ،،،، قازىنىشىنىقازىنىشىنىقازىنىشىنىقازىنىشىنى نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه ئىشلىرىدائىشلىرىدائىشلىرىدائىشلىرىدا ئۆزئۆزئۆزئۆز

،،،، قىلدۇرۇپقىلدۇرۇپقىلدۇرۇپقىلدۇرۇپ جارىجارىجارىجارى تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق رولىنىرولىنىرولىنىرولىنى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ نومۇرالردانومۇرالردانومۇرالردانومۇرالردا پائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكىپائالىيهتتىكى قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ ساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭ

.... تېلهكداشمهنتېلهكداشمهنتېلهكداشمهنتېلهكداشمهن ئېرىشىشىگهئېرىشىشىگهئېرىشىشىگهئېرىشىشىگه نهتىجىلهرگهنهتىجىلهرگهنهتىجىلهرگهنهتىجىلهرگه ياخشىياخشىياخشىياخشى

سىنىپالرنىڭسىنىپالرنىڭسىنىپالرنىڭسىنىپالرنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى باشالندىباشالندىباشالندىباشالندى.... رهسمىيرهسمىيرهسمىيرهسمىي پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن سۆزىدىنسۆزىدىنسۆزىدىنسۆزىدىن مۇدىرنىڭمۇدىرنىڭمۇدىرنىڭمۇدىرنىڭ

تهييارلىغانتهييارلىغانتهييارلىغانتهييارلىغان بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قويۇلدىقويۇلدىقويۇلدىقويۇلدى.... نومۇرالرنومۇرالرنومۇرالرنومۇرالر تالالنغانتالالنغانتالالنغانتالالنغان نومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىننومۇرلىرىدىن تهييارلىغانتهييارلىغانتهييارلىغانتهييارلىغان

،كۈچلۈك،كۈچلۈك،كۈچلۈك،كۈچلۈك بىرلهشتۇرۇپبىرلهشتۇرۇپبىرلهشتۇرۇپبىرلهشتۇرۇپ مۇزىكىغامۇزىكىغامۇزىكىغامۇزىكىغا يېنىڭيېنىڭيېنىڭيېنىڭ تولدىتولدىتولدىتولدى.... تېمتاسلىققاتېمتاسلىققاتېمتاسلىققاتېمتاسلىققا مهيدانمهيدانمهيدانمهيدان ئوقۇلغاندائوقۇلغاندائوقۇلغاندائوقۇلغاندا ئهسىرىئهسىرىئهسىرىئهسىرى

ئالقىشئالقىشئالقىشئالقىش ۋاقىتقىچهۋاقىتقىچهۋاقىتقىچهۋاقىتقىچه بىربىربىربىر مهيداندامهيداندامهيداندامهيداندا قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... قايىلقايىلقايىلقايىل ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى ئهسهرئهسهرئهسهرئهسهر ئوقۇلغانئوقۇلغانئوقۇلغانئوقۇلغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھېسسىياتھېسسىياتھېسسىياتھېسسىيات

ياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدىياڭرىدى....

جۈپجۈپجۈپجۈپ ––––ئوغۇلالرنڭئوغۇلالرنڭئوغۇلالرنڭئوغۇلالرنڭ قىزقىزقىزقىز ئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدىئۆتكۈزۈلدى.... تۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرى تهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيهتهنتهربىيه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن مۇسابىقىسىدىنمۇسابىقىسىدىنمۇسابىقىسىدىنمۇسابىقىسىدىن سهنئهتسهنئهتسهنئهتسهنئهت

تارتىشتارتىشتارتىشتارتىش ئارغامچائارغامچائارغامچائارغامچا ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل قاتنىشىغانقاتنىشىغانقاتنىشىغانقاتنىشىغان مۇسابىقىىسىگهمۇسابىقىىسىگهمۇسابىقىىسىگهمۇسابىقىىسىگه يۈگرهشيۈگرهشيۈگرهشيۈگرهش چىگىپچىگىپچىگىپچىگىپ ،پۇت،پۇت،پۇت،پۇت بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

سهلسهلسهلسهل بويىبويىبويىبويى قىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭ چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى....بىراقبىراقبىراقبىراق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن قايرىۋالغانلىقىقايرىۋالغانلىقىقايرىۋالغانلىقىقايرىۋالغانلىقى پۇتىنىپۇتىنىپۇتىنىپۇتىنى تۈرىدهتۈرىدهتۈرىدهتۈرىده

مۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگهمۇسابىقىگه بىللهبىللهبىللهبىلله سهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهنسهزگۈربىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهجبۇرلشىمهجبۇرلشىمهجبۇرلشىمهجبۇرلشى ساۋاقداشلرىنىڭساۋاقداشلرىنىڭساۋاقداشلرىنىڭساۋاقداشلرىنىڭ بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا ئېگىزئېگىزئېگىزئېگىز

.... چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى

قوشۇپقوشۇپقوشۇپقوشۇپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن پۇتىپۇتىپۇتىپۇتى سولسولسولسول بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ پۇتىپۇتىپۇتىپۇتى ئوڭئوڭئوڭئوڭ نىڭنىڭنىڭنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر .... باشالندىباشالندىباشالندىباشالندى مۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقهمۇسابىقه

بۇيرىقىنىبۇيرىقىنىبۇيرىقىنىبۇيرىقىنى باشالشباشالشباشالشباشالش رىپىررىپىررىپىررىپىر پۈتتۈردىپۈتتۈردىپۈتتۈردىپۈتتۈردى.... تهييارلىقنىتهييارلىقنىتهييارلىقنىتهييارلىقنى مۇسابىقىداشلىرىمۇمۇسابىقىداشلىرىمۇمۇسابىقىداشلىرىمۇمۇسابىقىداشلىرىمۇ قالغانقالغانقالغانقالغان تېڭىلدىتېڭىلدىتېڭىلدىتېڭىلدى....

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... يۈگرهشكهيۈگرهشكهيۈگرهشكهيۈگرهشكه تاقالپتاقالپتاقالپتاقالپ قاراپقاراپقاراپقاراپ پهللىگهپهللىگهپهللىگهپهللىگه مۇسابىقىداشالرمۇسابىقىداشالرمۇسابىقىداشالرمۇسابىقىداشالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بهرگهندىنبهرگهندىنبهرگهندىنبهرگهندىن

قىلمىغاچقاقىلمىغاچقاقىلمىغاچقاقىلمىغاچقا مهشىقمهشىقمهشىقمهشىق بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالدىقالدىقالدىقالدى.... ماسلىشالمايماسلىشالمايماسلىشالمايماسلىشالماي دېگهندىالدېگهندىالدېگهندىالدېگهندىال ھهھهھهھه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر يېقىلىشتايېقىلىشتايېقىلىشتايېقىلىشتا شۇشۇشۇشۇ يېقىلىشتىيېقىلىشتىيېقىلىشتىيېقىلىشتى.... ئالمايالئالمايالئالمايالئالمايال قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر ئااللمايئااللمايئااللمايئااللماي تهڭتهڭتهڭتهڭ قهدهمنىقهدهمنىقهدهمنىقهدهمنى

يېقىلدىيېقىلدىيېقىلدىيېقىلدى.... ئۈستىگىالئۈستىگىالئۈستىگىالئۈستىگىال



يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ مهيدانغامهيدانغامهيدانغامهيدانغا ساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇ ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه سالدىسالدىسالدىسالدى.... توۋالپتوۋالپتوۋالپتوۋالپ قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ،،،، ۋايجانۋايجانۋايجانۋايجان ــ

قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم بىربىربىربىر بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىراقبىراقبىراقبىراق .... بوشىتىشنىبوشىتىشنىبوشىتىشنىبوشىتىشنى تېڭىقتىنتېڭىقتىنتېڭىقتىنتېڭىقتىن پۇتلىرىنىپۇتلىرىنىپۇتلىرىنىپۇتلىرىنى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىرىشتىكىرىشتىكىرىشتىكىرىشتى....

.... كهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدى قايرىلىپقايرىلىپقايرىلىپقايرىلىپ ئوشۇقتىنئوشۇقتىنئوشۇقتىنئوشۇقتىن پۇتىپۇتىپۇتىپۇتى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يىقىلدىيىقىلدىيىقىلدىيىقىلدى.... يهنهيهنهيهنهيهنه مېڭىپالمېڭىپالمېڭىپالمېڭىپال

سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ ئالدىئالدىئالدىئالدى.... نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه تۈردهتۈردهتۈردهتۈرده قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر سىنىپىسىنىپىسىنىپىسىنىپى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ پائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتتهپائالىيهتته قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ

ياتقانچهياتقانچهياتقانچهياتقانچه شۇشۇشۇشۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئېرىشتىئېرىشتىئېرىشتىئېرىشتى.... مۇكاپاتقامۇكاپاتقامۇكاپاتقامۇكاپاتقا ئاالھىدهئاالھىدهئاالھىدهئاالھىده ئهسىرىئهسىرىئهسىرىئهسىرى ئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغان بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

قالدىقالدىقالدىقالدى.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ دوختۇرخانىدادوختۇرخانىدادوختۇرخانىدادوختۇرخانىدا ئايئايئايئاي بىربىربىربىر
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ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئۆيدىمۇ،مهكتهپتىمۇئۆيدىمۇ،مهكتهپتىمۇئۆيدىمۇ،مهكتهپتىمۇئۆيدىمۇ،مهكتهپتىمۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... باشقىچىالبولۇپباشقىچىالبولۇپباشقىچىالبولۇپباشقىچىالبولۇپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بۇيان،بۇيان،بۇيان،بۇيان، يېقىندىنيېقىندىنيېقىندىنيېقىندىن

.... ئازاباليتتىئازاباليتتىئازاباليتتىئازاباليتتى ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى تهشۋىشلهرتهشۋىشلهرتهشۋىشلهرتهشۋىشلهر ۋهۋهۋهۋه خىيالخىيالخىيالخىيال چىقمىدىچىقمىدىچىقمىدىچىقمىدى.... خىيالىدىنخىيالىدىنخىيالىدىنخىيالىدىن

كالالمغاكالالمغاكالالمغاكالالمغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ....نېمىشقانېمىشقانېمىشقانېمىشقا بولدۇمبولدۇمبولدۇمبولدۇم نېمهنېمهنېمهنېمه ،،،،----مهنمهنمهنمهن ئۇئۇئۇئۇ ئوياليتتىئوياليتتىئوياليتتىئوياليتتى ----دهپدهپدهپدهپ توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا، ــ

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق چاغالرداچاغالرداچاغالرداچاغالردا باربارباربار ئۇئۇئۇئۇ كىرىۋالىدۇكىرىۋالىدۇكىرىۋالىدۇكىرىۋالىدۇ....

خالىمايخالىمايخالىمايخالىماي قىلىشنىقىلىشنىقىلىشنىقىلىشنى مۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىره سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا مۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىرهمۇزاكىره ئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارى كىيىنلىككىيىنلىككىيىنلىككىيىنلىك چۈشتىنچۈشتىنچۈشتىنچۈشتىن

.... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا

رهڭدهرهڭدهرهڭدهرهڭده ھهرخىلھهرخىلھهرخىلھهرخىل باغباغباغباغ كىردىكىردىكىردىكىردى.... باققاباققاباققاباققا ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق ئارقىسىدىكىئارقىسىدىكىئارقىسىدىكىئارقىسىدىكى مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ مېڭىپمېڭىپمېڭىپمېڭىپ ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ

ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه ئادهمنىئادهمنىئادهمنىئادهمنى بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن تۇسكهتۇسكهتۇسكهتۇسكه گۈزهلگۈزهلگۈزهلگۈزهل ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن چىچهكلىرىچىچهكلىرىچىچهكلىرىچىچهكلىرى ئالمائالمائالمائالما كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن ئېچىلىپئېچىلىپئېچىلىپئېچىلىپ

جايغاجايغاجايغاجايغا قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان تهكرارتهكرارتهكرارتهكرار دهرسدهرسدهرسدهرس بىللهبىللهبىللهبىلله بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ياقىالپياقىالپياقىالپياقىالپ قىرلىرىنىقىرلىرىنىقىرلىرىنىقىرلىرىنى ئالمائالمائالمائالما سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... مهھلىيامهھلىيامهھلىيامهھلىيا

،،،، كىلىدىغاندهككىلىدىغاندهككىلىدىغاندهككىلىدىغاندهك يۈگرۈپيۈگرۈپيۈگرۈپيۈگرۈپ ھازىرالھازىرالھازىرالھازىرال بولدىبولدىبولدىبولدى....بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قىسمىالقىسمىالقىسمىالقىسمىال بىربىربىربىر كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....

ئىمتىھاندائىمتىھاندائىمتىھاندائىمتىھاندا قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق بۇبۇبۇبۇ تاپالىساتاپالىساتاپالىساتاپالىسا بالدۇربالدۇربالدۇربالدۇر قۇالقنىقۇالقنىقۇالقنىقۇالقنى تۆتتۆتتۆتتۆت ،كىم،كىم،كىم،كىم باقايلىباقايلىباقايلىباقايلى مۇسابىقىلىشىپمۇسابىقىلىشىپمۇسابىقىلىشىپمۇسابىقىلىشىپ ::::««««قېنىقېنىقېنىقېنى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق ،،،، قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ»»»»دهيدىغاندهكدهيدىغاندهكدهيدىغاندهكدهيدىغاندهك بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى

ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر يىنىغايىنىغايىنىغايىنىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ۋاقىتتاۋاقىتتاۋاقىتتاۋاقىتتا ئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغان ئىپادىسىزئىپادىسىزئىپادىسىزئىپادىسىز ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ غهرقغهرقغهرقغهرق قاينىمىغاقاينىمىغاقاينىمىغاقاينىمىغا خىيالالرخىيالالرخىيالالرخىيالالر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر



.... ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى يېنىدايېنىدايېنىدايېنىدا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلمايالقىلمايالقىلمايالقىلمايال گهپگهپگهپگهپ ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ روھىروھىروھىروھى ----خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي قارىدى،قارىدى،قارىدى،قارىدى، ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ---- ؟؟؟؟ بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه زادىزادىزادىزادى ساڭاساڭاساڭاساڭا كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ـــ

بولمىغاندۇ؟بولمىغاندۇ؟بولمىغاندۇ؟بولمىغاندۇ؟ ئىشئىشئىشئىش بىرهربىرهربىرهربىرهر ئۆيدهئۆيدهئۆيدهئۆيده قاپسهنغۇ؟قاپسهنغۇ؟قاپسهنغۇ؟قاپسهنغۇ؟ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئادهمدهكالئادهمدهكالئادهمدهكالئادهمدهكال كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن

.... ئۇندىمىدىئۇندىمىدىئۇندىمىدىئۇندىمىدى قويدىقويدىقويدىقويدى....لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

كهلسهڭكهلسهڭكهلسهڭكهلسهڭ يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ بولسابولسابولسابولسا كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن كۆرگۈڭكۆرگۈڭكۆرگۈڭكۆرگۈڭ بهكبهكبهكبهك ئوخشايدۇ،ئوخشايدۇ،ئوخشايدۇ،ئوخشايدۇ، توغراتوغراتوغراتوغرا پهرىزىمپهرىزىمپهرىزىمپهرىزىم قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا ـــ

بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟

سىنچىالپسىنچىالپسىنچىالپسىنچىالپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا شۇندىالشۇندىالشۇندىالشۇندىال ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ ئىپادىسىزئىپادىسىزئىپادىسىزئىپادىسىز يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... پۇالڭالتتىپۇالڭالتتىپۇالڭالتتىپۇالڭالتتى ––––تۆۋهنتۆۋهنتۆۋهنتۆۋهن يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى ئهتراپىدائهتراپىدائهتراپىدائهتراپىدا كۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرى خىيالچانخىيالچانخىيالچانخىيالچان ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى ئۇئۇئۇئۇ قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى....

سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ جىددىلهشكهندهكجىددىلهشكهندهكجىددىلهشكهندهكجىددىلهشكهندهك ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ---- ساقتۇ؟ساقتۇ؟ساقتۇ؟ساقتۇ؟ ئاداشئاداشئاداشئاداش ـــ

.... يوقيوقيوقيوق بولغىنىبولغىنىبولغىنىبولغىنى ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه ،ماڭا،ماڭا،ماڭا،ماڭا ئاداشئاداشئاداشئاداش ئهنسىرىمهئهنسىرىمهئهنسىرىمهئهنسىرىمه بولدىبولدىبولدىبولدى ــ

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سىنىپتىنسىنىپتىنسىنىپتىنسىنىپتىن باياممۇباياممۇباياممۇباياممۇ قالدىڭقالدىڭقالدىڭقالدىڭ.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باشقىچىالباشقىچىالباشقىچىالباشقىچىال بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بىربىربىربىر مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ قارىسامقارىسامقارىسامقارىسام ـــ

چىققانچىققانچىققانچىققان كهينىڭدىنكهينىڭدىنكهينىڭدىنكهينىڭدىن كهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭ....شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ قارىسامقارىسامقارىسامقارىسام كهينىڭدىنكهينىڭدىنكهينىڭدىنكهينىڭدىن .... كىتىۋاتىسهنكىتىۋاتىسهنكىتىۋاتىسهنكىتىۋاتىسهن

.... ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم

شامالداپشامالداپشامالداپشامالداپ ئازراقئازراقئازراقئازراق ----شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا چىقتى،چىقتى،چىقتى،چىقتى، ئويالپئويالپئويالپئويالپ باھانهباھانهباھانهباھانه بىربىربىربىر دهرھالالدهرھالالدهرھالالدهرھالال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ---- ،،،، يوقيوقيوقيوق مىجهزىممىجهزىممىجهزىممىجهزىم سهلسهلسهلسهل ـــ

.... ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم چىققانچىققانچىققانچىققان دهپدهپدهپدهپ كىرهيكىرهيكىرهيكىرهي

ئوبدانئوبدانئوبدانئوبدان چىققانلىقىڭنىچىققانلىقىڭنىچىققانلىقىڭنىچىققانلىقىڭنى شامالداشقاشامالداشقاشامالداشقاشامالداشقا نېمىشكهنېمىشكهنېمىشكهنېمىشكه سىېنىڭسىېنىڭسىېنىڭسىېنىڭ ئاداش،ئاداش،ئاداش،ئاداش، بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ يوشۇرمىساڭمۇيوشۇرمىساڭمۇيوشۇرمىساڭمۇيوشۇرمىساڭمۇ مهندىنمهندىنمهندىنمهندىن ـــ

.... ئىكهنلىكىمنىئىكهنلىكىمنىئىكهنلىكىمنىئىكهنلىكىمنى مۇتهخهسسىمۇتهخهسسىمۇتهخهسسىمۇتهخهسسى مېنىڭمېنىڭمېنىڭمېنىڭ جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته بۇبۇبۇبۇ !!!! بىلىسهنغۇبىلىسهنغۇبىلىسهنغۇبىلىسهنغۇ بىلىمهنبىلىمهنبىلىمهنبىلىمهن....

ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي كۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردى.... بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى جۈملهجۈملهجۈملهجۈمله بىربىربىربىر ئاخىرقىئاخىرقىئاخىرقىئاخىرقى ئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ھۆپپىدهھۆپپىدهھۆپپىدهھۆپپىده بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، قالغاندهكقالغاندهكقالغاندهكقالغاندهك بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ سىرلىرىنىسىرلىرىنىسىرلىرىنىسىرلىرىنى ئىچىكىئىچىكىئىچىكىئىچىكى

قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ قاراقاراقاراقارا ---- يېپىشتى،يېپىشتى،يېپىشتى،يېپىشتى، رهسمىرهسمىرهسمىرهسمى ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ---- ؟؟؟؟ دېمىدىممۇدېمىدىممۇدېمىدىممۇدېمىدىممۇ ،،،، ،مانا،مانا،مانا،مانا مانامانامانامانا ـــ

گهپگهپگهپگهپ.... سېغىنغانسېغىنغانسېغىنغانسېغىنغان جىنتهكنىجىنتهكنىجىنتهكنىجىنتهكنى ۋىتناملىقۋىتناملىقۋىتناملىقۋىتناملىق ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ ––––بىلمىسهمبىلمىسهمبىلمىسهمبىلمىسهم ....بىلسهمبىلسهمبىلسهمبىلسهم كهتكىنىڭگهكهتكىنىڭگهكهتكىنىڭگهكهتكىنىڭگه

ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى كهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ نهگهنهگهنهگهنهگه ،گهپنى،گهپنى،گهپنى،گهپنى سهنمۇسهنمۇسهنمۇسهنمۇ----زهزهزهزه كهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭكهتتىڭ.... دهپدهپدهپدهپ ،نېمىلهرنى،نېمىلهرنى،نېمىلهرنى،نېمىلهرنى ئاداشئاداشئاداشئاداش ۋايۋايۋايۋاي ــــ



بۇمۇبۇمۇبۇمۇبۇمۇ تۇرۇپتۇتۇرۇپتۇتۇرۇپتۇتۇرۇپتۇ.... ئاشكارىالپئاشكارىالپئاشكارىالپئاشكارىالپ ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى كۆزلىرىڭكۆزلىرىڭكۆزلىرىڭكۆزلىرىڭ بىلهن،بىلهن،بىلهن،بىلهن، يوشۇرغانيوشۇرغانيوشۇرغانيوشۇرغان ئېغىزىڭئېغىزىڭئېغىزىڭئېغىزىڭ بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

خالىيخالىيخالىيخالىي ئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىن بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق چىقتۇقچىقتۇقچىقتۇقچىقتۇق.... يىللىققايىللىققايىللىققايىللىققا ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق بىزمۇبىزمۇبىزمۇبىزمۇ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... ئىشمۇئىشمۇئىشمۇئىشمۇ يوشۇرغىدهكيوشۇرغىدهكيوشۇرغىدهكيوشۇرغىدهك

؟؟؟؟ كىلىسىلهركىلىسىلهركىلىسىلهركىلىسىلهر ماسماسماسماس تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ––––بىرىڭالرغابىرىڭالرغابىرىڭالرغابىرىڭالرغا بىربىربىربىر ئىككىڭالرئىككىڭالرئىككىڭالرئىككىڭالر ....ئهسلىدىنمىغۇئهسلىدىنمىغۇئهسلىدىنمىغۇئهسلىدىنمىغۇ بواللمايمىزبواللمايمىزبواللمايمىزبواللمايمىز

قويدىقويدىقويدىقويدى.... كۈلۈپالكۈلۈپالكۈلۈپالكۈلۈپال بىلدۇرمهيبىلدۇرمهيبىلدۇرمهيبىلدۇرمهي ئىنكاسئىنكاسئىنكاسئىنكاس ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه گهپلىرىگهگهپلىرىگهگهپلىرىگهگهپلىرىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

گهپگهپگهپگهپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىرىپتۇبىرىپتۇبىرىپتۇبىرىپتۇ.... يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى قىزالردىنقىزالردىنقىزالردىنقىزالردىن سىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكى ئۇلۇشكۈنئۇلۇشكۈنئۇلۇشكۈنئۇلۇشكۈن ـــ

.... سوراپتۇسوراپتۇسوراپتۇسوراپتۇ ئاالھىدهئاالھىدهئاالھىدهئاالھىده سىىنىسىىنىسىىنىسىىنى ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن ئوغۇلالرئوغۇلالرئوغۇلالرئوغۇلالر شۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه سىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكى ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا

سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ----ئىتتىكالئىتتىكالئىتتىكالئىتتىكال ؟؟؟؟ دهپدهپدهپدهپ نېمهنېمهنېمهنېمه ـــ

ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال بهرسهمبهرسهمبهرسهمبهرسهم ئۇچۇرئۇچۇرئۇچۇرئۇچۇر ....شۇنداقالشۇنداقالشۇنداقالشۇنداقال كهتكىنىڭنىكهتكىنىڭنىكهتكىنىڭنىكهتكىنىڭنى دهپدهپدهپدهپ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق تېخىتېخىتېخىتېخى قارا،قارا،قارا،قارا، مانامانامانامانا ـــ

دهپدهپدهپدهپ قويمىدىقويمىدىقويمىدىقويمىدى يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ قىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇقىتىممۇ بىرهربىرهربىرهربىرهر تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ باشلىقىباشلىقىباشلىقىباشلىقى سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بوالتتى،بوالتتى،بوالتتى،بوالتتى، دهپدهپدهپدهپ نېمهنېمهنېمهنېمه قالدىڭقالدىڭقالدىڭقالدىڭ....

بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟بولمامدۇ؟

خاتاخاتاخاتاخاتا ئاتائاتائاتائاتا----ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى بىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىم.... بىرىشنىبىرىشنىبىرىشنىبىرىشنى قانداققانداققانداققانداق شۇشۇشۇشۇ بىراقبىراقبىراقبىراق ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان.... شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

.... قالدىمقالدىمقالدىمقالدىم ئويالپئويالپئويالپئويالپ دهپدهپدهپدهپ قاالرمۇقاالرمۇقاالرمۇقاالرمۇ چۈشۈنۈپچۈشۈنۈپچۈشۈنۈپچۈشۈنۈپ

ئادهمئادهمئادهمئادهم.... ئېسىلئېسىلئېسىلئېسىل بهكبهكبهكبهك مهخسۇمكاممۇمهخسۇمكاممۇمهخسۇمكاممۇمهخسۇمكاممۇ ئاداشئاداشئاداشئاداش.... كىتىپسهنكىتىپسهنكىتىپسهنكىتىپسهن ئويالپئويالپئويالپئويالپ چوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر بهكمۇبهكمۇبهكمۇبهكمۇ سهنسهنسهنسهن ـــ

ئهمهسكهنئهمهسكهنئهمهسكهنئهمهسكهن.... يهرلىكيهرلىكيهرلىكيهرلىك بۇبۇبۇبۇ تېگىتېگىتېگىتېگى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسام دادامدىندادامدىندادامدىندادامدىن ئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇئوخشىمايدۇ.... پهقهتالپهقهتالپهقهتالپهقهتال مهھهللىدىكىلىرىگهمهھهللىدىكىلىرىگهمهھهللىدىكىلىرىگهمهھهللىدىكىلىرىگه

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهنسهنسهنسهن مهنمهنمهنمهن بولمىسابولمىسابولمىسابولمىسا ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،---- تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ سهلسهلسهلسهل ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر –––– پهرقلىنىدىكهنپهرقلىنىدىكهنپهرقلىنىدىكهنپهرقلىنىدىكهن.... ئۇالردىنئۇالردىنئۇالردىنئۇالردىن شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا

.... بارايبارايبارايباراي بىللهبىللهبىللهبىلله

.... قوشۇلدىقوشۇلدىقوشۇلدىقوشۇلدى تىزالتىزالتىزالتىزال سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ ---- ،،،، قىاليلىقىاليلىقىاليلىقىاليلى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق بولسابولسابولسابولسا ــ

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كۈنىدهكۈنىدهكۈنىدهكۈنىده شهمبهشهمبهشهمبهشهمبه بىربىربىربىر كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئىككىئىككىئىككىئىككى

ئانچهئانچهئانچهئانچه تهرهپلهرگهتهرهپلهرگهتهرهپلهرگهتهرهپلهرگه بۇبۇبۇبۇ بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ بولغانبولغانبولغانبولغان چوڭچوڭچوڭچوڭ تهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىدهتهۋهسىده يېزايېزايېزايېزا مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ گهرچهگهرچهگهرچهگهرچه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... يوليوليوليول ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتى.... ئۆيىنىمۇئۆيىنىمۇئۆيىنىمۇئۆيىنىمۇ بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا باقمىغانباقمىغانباقمىغانباقمىغان ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ

ئاشىقنىئاشىقنىئاشىقنىئاشىقنى بىربىربىربىر ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى سىېنىڭدهكسىېنىڭدهكسىېنىڭدهكسىېنىڭدهك دۇنيادادۇنيادادۇنيادادۇنيادا .... يۈريۈريۈريۈر بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ئۆيىنىئۆيىنىئۆيىنىئۆيىنى بىراقبىراقبىراقبىراق كۆر،كۆر،كۆر،كۆر، ياخشىياخشىياخشىياخشى قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى ـــ

جۇمۇ؟جۇمۇ؟جۇمۇ؟جۇمۇ؟ تهستهستهستهس تاپماقتاپماقتاپماقتاپماق



.... يهنهيهنهيهنهيهنه قالمىسۇنقالمىسۇنقالمىسۇنقالمىسۇن ئويالپئويالپئويالپئويالپ باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه قالساقالساقالساقالسا ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر دهۋهرمهدهۋهرمهدهۋهرمهدهۋهرمه....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق توالتوالتوالتوال ،،،، ئاداشئاداشئاداشئاداش ــ

سىغدۇرۇپسىغدۇرۇپسىغدۇرۇپسىغدۇرۇپ ئېچىڭگهئېچىڭگهئېچىڭگهئېچىڭگه قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ ئازابنىئازابنىئازابنىئازابنى مۇشۇنچىلىكمۇشۇنچىلىكمۇشۇنچىلىكمۇشۇنچىلىك بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىن ،نهچچه،نهچچه،نهچچه،نهچچه ئاغىنهمئاغىنهمئاغىنهمئاغىنهم يائالاليائالاليائالاليائالال ــــ

!!!! ––––ھهھهھهھه يۈرگهنسهنيۈرگهنسهنيۈرگهنسهنيۈرگهنسهن

ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى دىيىلگهندهكدىيىلگهندهكدىيىلگهندهكدىيىلگهندهك باشتاباشتاباشتاباشتا قالدىقالدىقالدىقالدى.... كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى»»»»گهگهگهگه ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر سېلىشقاچسېلىشقاچسېلىشقاچسېلىشقاچ پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

قواليلىقىدىنقواليلىقىدىنقواليلىقىدىنقواليلىقىدىن بولۇشبولۇشبولۇشبولۇش يىقىنيىقىنيىقىنيىقىن قهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققا مهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهرمهھهللىدىكىلهر بۇبۇبۇبۇ ،،،، ھهرىكىتىھهرىكىتىھهرىكىتىھهرىكىتى»»»»دهدهدهده كۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈش ««««قهبرهقهبرهقهبرهقهبره

ئىگىسىئىگىسىئىگىسىئىگىسى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ھهرىكهتھهرىكهتھهرىكهتھهرىكهت كېچىدهكېچىدهكېچىدهكېچىده ،،،، ئىگهللىگهنئىگهللىگهنئىگهللىگهنئىگهللىگهن قهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنىقهبرىلهرنى ئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىزئىگىسىز نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن ،،،، پايدىلىنىپپايدىلىنىپپايدىلىنىپپايدىلىنىپ

شۇشۇشۇشۇ ،،،، بىراقبىراقبىراقبىراق ئىدىئىدىئىدىئىدى.... تاپقانالرتاپقانالرتاپقانالرتاپقانالر پۇلپۇلپۇلپۇل نۇرغۇننۇرغۇننۇرغۇننۇرغۇن »»»»بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ كۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپ ««««ۋاكالهتهنۋاكالهتهنۋاكالهتهنۋاكالهتهن قهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنى بارالرنىڭمۇبارالرنىڭمۇبارالرنىڭمۇبارالرنىڭمۇ

ئۇرۇشئۇرۇشئۇرۇشئۇرۇش ،،،، بۇزۇلغانبۇزۇلغانبۇزۇلغانبۇزۇلغان ئۆيىئۆيىئۆيىئۆيى سهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىن پۇلپۇلپۇلپۇل مهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىده بۇبۇبۇبۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن شۇندىنشۇندىنشۇندىنشۇندىن ياراشمىدىمۇياراشمىدىمۇياراشمىدىمۇياراشمىدىمۇ پۇلپۇلپۇلپۇل

تۇغۇلغانتۇغۇلغانتۇغۇلغانتۇغۇلغان يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى بىرىبىرىبىرىبىرى دېگهندېگهندېگهندېگهن قىلىنقىلىنقىلىنقىلىن قورۋانقورۋانقورۋانقورۋان مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى كۆپهيدىكۆپهيدىكۆپهيدىكۆپهيدى.... ئائىلىلهرئائىلىلهرئائىلىلهرئائىلىلهر چىققانچىققانچىققانچىققان ––––جىدهلجىدهلجىدهلجىدهل

كۆپكۆپكۆپكۆپ پۇلنىپۇلنىپۇلنىپۇلنى ھهرىكهتتهھهرىكهتتهھهرىكهتتهھهرىكهتته قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ ئهلۋهتته،ئهلۋهتته،ئهلۋهتته،ئهلۋهتته، بهردىبهردىبهردىبهردى.... ئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپئۆتكۈزۈپ چايچايچايچاي رىستۇراندارىستۇراندارىستۇراندارىستۇراندا ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى

بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باھانهباھانهباھانهباھانه زۇكامدىغانزۇكامدىغانزۇكامدىغانزۇكامدىغان بىربىربىربىر ،،،، ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ئايئايئايئاي ئىككىئىككىئىككىئىككى ،،،، بولدىبولدىبولدىبولدى قانداققانداققانداققانداق قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق تاپقاچقاتاپقاچقاتاپقاچقاتاپقاچقا

ئۇئۇئۇئۇ بۆشۈكتىالبۆشۈكتىالبۆشۈكتىالبۆشۈكتىال ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى كۆرمىگهنكۆرمىگهنكۆرمىگهنكۆرمىگهن لهززىتىنىلهززىتىنىلهززىتىنىلهززىتىنى ھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداق ،ھاياتنىڭ،ھاياتنىڭ،ھاياتنىڭ،ھاياتنىڭ ئېچىپئېچىپئېچىپئېچىپ كۆزكۆزكۆزكۆز ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال تېخىتېخىتېخىتېخى دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا

بىربىربىربىر ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر شۇشۇشۇشۇ بىرىمۇبىرىمۇبىرىمۇبىرىمۇ تاقىغانتاقىغانتاقىغانتاقىغان ئاتمىشلهرگهئاتمىشلهرگهئاتمىشلهرگهئاتمىشلهرگه يېشىيېشىيېشىيېشى مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... سهپهرسهپهرسهپهرسهپهر دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا

خوتۇنخوتۇنخوتۇنخوتۇن بىرتۇلبىرتۇلبىرتۇلبىرتۇل شهھهردهشهھهردهشهھهردهشهھهرده ،،،، ئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساقئاڭلىساق كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ««««ئاينىپئاينىپئاينىپئاينىپ»»»» كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه

يۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىشيۈرهرمىش................ سۈرۈپسۈرۈپسۈرۈپسۈرۈپ پهيزىنىپهيزىنىپهيزىنىپهيزىنى ھاياتنىڭھاياتنىڭھاياتنىڭھاياتنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئاتائاتائاتائاتا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم خالىيخالىيخالىيخالىي.... ھهرىكهتتىنھهرىكهتتىنھهرىكهتتىنھهرىكهتتىن قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ ئائىلىسىالئائىلىسىالئائىلىسىالئائىلىسىال مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله

تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه ئۇئۇئۇئۇ ۋاقىتتاۋاقىتتاۋاقىتتاۋاقىتتا باشقاباشقاباشقاباشقا ئۇندىنئۇندىنئۇندىنئۇندىن يۆتكىدىيۆتكىدىيۆتكىدىيۆتكىدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ باشباشباشباش ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى قهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنى ––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ

مهھهللىىسىدىكىمهھهللىىسىدىكىمهھهللىىسىدىكىمهھهللىىسىدىكى ئۆزئۆزئۆزئۆز باشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىنباشقىالردىن بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران ئىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغائىشلىرىغا مهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭمهھهللىدىكىلهرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ چىقمىدىچىقمىدىچىقمىدىچىقمىدى....

مېيتالرنىمېيتالرنىمېيتالرنىمېيتالرنى قهبرىلهردىكىقهبرىلهردىكىقهبرىلهردىكىقهبرىلهردىكى قويغانقويغانقويغانقويغان قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تهييارتهييارتهييارتهييار كوالپكوالپكوالپكوالپ باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ كېچىسىكېچىسىكېچىسىكېچىسى بىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭ قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر

ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى ،،،، ئهكىرىۋالغانلىقىئهكىرىۋالغانلىقىئهكىرىۋالغانلىقىئهكىرىۋالغانلىقى قهبرىلهرگهقهبرىلهرگهقهبرىلهرگهقهبرىلهرگه بولۇنغانبولۇنغانبولۇنغانبولۇنغان يۆتكۈلۈپيۆتكۈلۈپيۆتكۈلۈپيۆتكۈلۈپ تهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكىتهۋهسىدىكى ئۆزئۆزئۆزئۆز ،،،، ئوغۇرالپئوغۇرالپئوغۇرالپئوغۇرالپ

دهپنهدهپنهدهپنهدهپنه يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه خالىغانخالىغانخالىغانخالىغان ئالدۇرۇپئالدۇرۇپئالدۇرۇپئالدۇرۇپ تېزىمالتېزىمالتېزىمالتېزىمال تېزىمالۋاتقانالرغاتېزىمالۋاتقانالرغاتېزىمالۋاتقانالرغاتېزىمالۋاتقانالرغا مېيىتالرنىمېيىتالرنىمېيىتالرنىمېيىتالرنى يۆتكهلگهنيۆتكهلگهنيۆتكهلگهنيۆتكهلگهن مهخسۇسمهخسۇسمهخسۇسمهخسۇس

بىرىبىرىبىرىبىرى قويغانقويغانقويغانقويغان يىتتۇرۇپيىتتۇرۇپيىتتۇرۇپيىتتۇرۇپ مېيىتىنىمېيىتىنىمېيىتىنىمېيىتىنى دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ كىتهتتىكىتهتتىكىتهتتىكىتهتتى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ نومۇسنومۇسنومۇسنومۇس ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ قىلۋاتقانلىقىنىقىلۋاتقانلىقىنىقىلۋاتقانلىقىنىقىلۋاتقانلىقىنى



سېلىۋهتكهنىدىسېلىۋهتكهنىدىسېلىۋهتكهنىدىسېلىۋهتكهنىدى.... ساراسىمىگهساراسىمىگهساراسىمىگهساراسىمىگه يېزىنىيېزىنىيېزىنىيېزىنى پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ قالغىلىقالغىلىقالغىلىقالغىلى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ساراڭساراڭساراڭساراڭ قالدىقالدىقالدىقالدى تاستاستاستاس

مهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكىمهھهللىدىكى تۆۋهنكىتۆۋهنكىتۆۋهنكىتۆۋهنكى كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... چاغالرچاغالرچاغالرچاغالر بولغانبولغانبولغانبولغان ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر باشلىنىپباشلىنىپباشلىنىپباشلىنىپ كۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈشكۆچۈرۈش قهبرهقهبرهقهبرهقهبره

قهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنى قانچىسىنىڭقانچىسىنىڭقانچىسىنىڭقانچىسىنىڭ بىربىربىربىر ––––تۇققانلىرىدىنتۇققانلىرىدىنتۇققانلىرىدىنتۇققانلىرىدىن ئۇرۇقئۇرۇقئۇرۇقئۇرۇق ئۆزئۆزئۆزئۆز بىرهيلهنبىرهيلهنبىرهيلهنبىرهيلهن ئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىكئىسىملىك ئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇت

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهچكهچكهچكهچ بهكبهكبهكبهك قالغانداقالغانداقالغانداقالغاندا ئازئازئازئاز كوالپكوالپكوالپكوالپ كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده قهبرىسىگهقهبرىسىگهقهبرىسىگهقهبرىسىگه دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ يۆتكىدىيۆتكىدىيۆتكىدىيۆتكىدى....نۆۋهتنۆۋهتنۆۋهتنۆۋهت

دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى ئۇئۇئۇئۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... يۆتكىمهكچىيۆتكىمهكچىيۆتكىمهكچىيۆتكىمهكچى ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ توختىتىپتوختىتىپتوختىتىپتوختىتىپ ئۇئۇئۇئۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ

يهرلىكنىيهرلىكنىيهرلىكنىيهرلىكنى ئىچئىچئىچئىچ ئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇت كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن بۇبۇبۇبۇ .... يوقيوقيوقيوق دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى قارىساقارىساقارىساقارىسا ،،،، ئېچىپئېچىپئېچىپئېچىپ قهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنىقهبرىسىنى

شۇشۇشۇشۇ قىيىپقىيىپقىيىپقىيىپ بېشىبېشىبېشىبېشى ئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭ قالغانقالغانقالغانقالغان بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه تاپالمايدۇتاپالمايدۇتاپالمايدۇتاپالمايدۇ.... دادىسىنىدادىسىنىدادىسىنىدادىسىنى ئاقتۇرۇپمۇئاقتۇرۇپمۇئاقتۇرۇپمۇئاقتۇرۇپمۇ شۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه

ئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭئاۋۇتنىڭ »»»»:::: بهزىلهربهزىلهربهزىلهربهزىلهر پۇركهتتىپۇركهتتىپۇركهتتىپۇركهتتى.... يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن تىزالتىزالتىزالتىزال ناھايىتىناھايىتىناھايىتىناھايىتى گهپگهپگهپگهپ بۇبۇبۇبۇ چۈشىدۇچۈشىدۇچۈشىدۇچۈشىدۇ.... يىقىلىپيىقىلىپيىقىلىپيىقىلىپ يهرگىاليهرگىاليهرگىاليهرگىال

يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن قويغانقويغانقويغانقويغان كوالپكوالپكوالپكوالپ ئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇتئاۋۇت »»»» بهزىلهربهزىلهربهزىلهربهزىلهر ،،،، كهپتۇكهپتۇكهپتۇكهپتۇ»»»»دېسهدېسهدېسهدېسه يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ دۇنياغادۇنياغادۇنياغادۇنياغا بۇبۇبۇبۇ ئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپ روھقاروھقاروھقاروھقا دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى

،،،، بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ يىلالربولغانيىلالربولغانيىلالربولغانيىلالربولغان شۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه كهتكىنىگهكهتكىنىگهكهتكىنىگهكهتكىنىگه تۇگهپتۇگهپتۇگهپتۇگهپ يۈرۈشتىيۈرۈشتىيۈرۈشتىيۈرۈشتى.... كىتىپتۇكىتىپتۇكىتىپتۇكىتىپتۇ»»»»دېيشىپدېيشىپدېيشىپدېيشىپ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى

قورقۇنچالرداقورقۇنچالرداقورقۇنچالرداقورقۇنچالردا ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر ،كۆڭلىده،كۆڭلىده،كۆڭلىده،كۆڭلىده دېسىمۇدېسىمۇدېسىمۇدېسىمۇ ئىشهنمهيئىشهنمهيئىشهنمهيئىشهنمهي ئېغىزىدائېغىزىدائېغىزىدائېغىزىدا ۋهھىمىگهۋهھىمىگهۋهھىمىگهۋهھىمىگه بۇبۇبۇبۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر

بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئوغۇرلىشىئوغۇرلىشىئوغۇرلىشىئوغۇرلىشى مېيىپمېيىپمېيىپمېيىپ كېچىسىكېچىسىكېچىسىكېچىسى بىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭ »»»»دېكىدېكىدېكىدېكى مهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسىمهھهللىسى ««««ئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالرئهرۋاھالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى....

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئېچىلغانئېچىلغانئېچىلغانئېچىلغان سىرىسىرىسىرىسىرى ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ

بىربىربىربىر ياسالغانياسالغانياسالغانياسالغان قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق دارۋازىسىدارۋازىسىدارۋازىسىدارۋازىسى ،،،، ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا قورۇنىڭقورۇنىڭقورۇنىڭقورۇنىڭ

.... ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى كهلدۇقكهلدۇقكهلدۇقكهلدۇق ــ

بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ قارىماققاقارىماققاقارىماققاقارىماققا كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئايالئايالئايالئايال بىربىربىربىر ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئارىدائارىدائارىدائارىدا شۇشۇشۇشۇ كىردىكىردىكىردىكىردى.... ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

.... قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى ئانىسىدهكئانىسىدهكئانىسىدهكئانىسىدهك

يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى بىزبىزبىزبىز –––– قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ساالمساالمساالمساالم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دادىللىقدادىللىقدادىللىقدادىللىق ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ---- ،،،، ئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇم ئهسساالمۇئهسساالمۇئهسساالمۇئهسساالمۇ ـــ

.... ئىدۇقئىدۇقئىدۇقئىدۇق كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن

،،،، قىزىمقىزىمقىزىمقىزىم ،،،، بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- توۋلىدى،توۋلىدى،توۋلىدى،توۋلىدى، قاراپقاراپقاراپقاراپ ئىچكىرىگهئىچكىرىگهئىچكىرىگهئىچكىرىگه ئايالئايالئايالئايال ---- ،،،، كىرىڭالركىرىڭالركىرىڭالركىرىڭالر ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه بالىلىرىم،بالىلىرىم،بالىلىرىم،بالىلىرىم، قېنىقېنىقېنىقېنى ــ

.... كهپتۇكهپتۇكهپتۇكهپتۇ ساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىز ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل



بهختىنۇرسهلبهختىنۇرسهلبهختىنۇرسهلبهختىنۇرسهل سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر««««اااا قويدىقويدىقويدىقويدى.... ئهسكهرتىپئهسكهرتىپئهسكهرتىپئهسكهرتىپ ئاالھىدهئاالھىدهئاالھىدهئاالھىده »»»»دهپدهپدهپدهپ ساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىزساۋاقداشلىرىڭىز ««««ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم

ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى.... كىرهككىرهككىرهككىرهك»»»»دهپدهپدهپدهپ بولسابولسابولسابولسا ھالداھالداھالداھالدا بىئهپبىئهپبىئهپبىئهپ

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن باشلىشىباشلىشىباشلىشىباشلىشى يوليوليوليول گۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭگۈلسۈمنىڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

‹‹‹‹9999››››

بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ كۈنلىرىمۇكۈنلىرىمۇكۈنلىرىمۇكۈنلىرىمۇ يازيازيازياز چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ قوغالپقوغالپقوغالپقوغالپ ––––كهينىنىكهينىنىكهينىنىكهينىنى كۈنلهركۈنلهركۈنلهركۈنلهر

خوشالخوشالخوشالخوشال سهزگۈربهكالسهزگۈربهكالسهزگۈربهكالسهزگۈربهكال كهلگىنىدىنكهلگىنىدىنكهلگىنىدىنكهلگىنىدىن ساقىيىپساقىيىپساقىيىپساقىيىپ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قويدىقويدىقويدىقويدى.... قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم قايتاقايتاقايتاقايتا مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياخشىياخشىياخشىياخشى

ئىدىئىدىئىدىئىدى....

توشقۇزۇشقاتوشقۇزۇشقاتوشقۇزۇشقاتوشقۇزۇشقا ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن بارغانبارغانبارغانبارغان ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئىككىئىككىئىككىئىككى ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ قىلىپ،قىلىپ،قىلىپ،قىلىپ، باھانهباھانهباھانهباھانه ماتىرياللىرىنىماتىرياللىرىنىماتىرياللىرىنىماتىرياللىرىنى بىربىربىربىر قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر تېگىشلىكتېگىشلىكتېگىشلىكتېگىشلىك

.... قويۇقالشتىقويۇقالشتىقويۇقالشتىقويۇقالشتى تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ مۇناسىۋىتىمۇناسىۋىتىمۇناسىۋىتىمۇناسىۋىتى بولغانبولغانبولغانبولغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا بۇبۇبۇبۇ

قىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغاقىرائهتخانىسىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ بىللهبىللهبىللهبىلله ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا پائالىيهتپائالىيهتپائالىيهتپائالىيهت ئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارى كىيىنلىككىيىنلىككىيىنلىككىيىنلىك چۈشتىنچۈشتىنچۈشتىنچۈشتىن

ئايرىلىپ،ئايرىلىپ،ئايرىلىپ،ئايرىلىپ، يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئالغاندىنئالغاندىنئالغاندىنئالغاندىن ماتىريالالرنىماتىريالالرنىماتىريالالرنىماتىريالالرنى بولغانبولغانبولغانبولغان كىرهكلىككىرهكلىككىرهكلىككىرهكلىك ئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگه ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كېرىشتىكېرىشتىكېرىشتىكېرىشتى....

.... چىقىشتىچىقىشتىچىقىشتىچىقىشتى بېغىغابېغىغابېغىغابېغىغا ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ

بۇبۇبۇبۇ مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ بۇكۈنلهردهبۇكۈنلهردهبۇكۈنلهردهبۇكۈنلهرده ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... تالالپتالالپتالالپتالالپ جاينىجاينىجاينىجاينى بىربىربىربىر خالىيخالىيخالىيخالىي ئارىالپئارىالپئارىالپئارىالپ ئىچىنىئىچىنىئىچىنىئىچىنى ئۇالرباغئۇالرباغئۇالرباغئۇالرباغ

يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر كىيىنالكىيىنالكىيىنالكىيىنال چۈشكهندىنچۈشكهندىنچۈشكهندىنچۈشكهندىن دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن تۈسكهتۈسكهتۈسكهتۈسكه چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ بېغىبېغىبېغىبېغى

.... تهكراراليتتىتهكراراليتتىتهكراراليتتىتهكراراليتتى دهرسدهرسدهرسدهرس چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ

نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر ----سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ،،،، بولدۇمبولدۇمبولدۇمبولدۇم خوشالخوشالخوشالخوشال تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ كهلگهنلىكىڭىزدىنكهلگهنلىكىڭىزدىنكهلگهنلىكىڭىزدىنكهلگهنلىكىڭىزدىن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياخشىياخشىياخشىياخشى سىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭ ـــ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... تاپالمايتاپالمايتاپالمايتاپالماي ئاخىرىنىئاخىرىنىئاخىرىنىئاخىرىنى سۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭسۆزىنىڭ

خوشخوشخوشخوش كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇئۇنىڭمۇ كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرى ئۆمۈدلىكئۆمۈدلىكئۆمۈدلىكئۆمۈدلىك ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

موھىمموھىمموھىمموھىم دهرسلهرنىڭدهرسلهرنىڭدهرسلهرنىڭدهرسلهرنىڭ ئۆتۈلگهنئۆتۈلگهنئۆتۈلگهنئۆتۈلگهن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىن ئۇئۇئۇئۇ ،،،، يوقلىشىيوقلىشىيوقلىشىيوقلىشى ئااليىتهنئااليىتهنئااليىتهنئااليىتهن سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئىدىئىدىئىدىئىدى....



مۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنى بولغانبولغانبولغانبولغان سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه كۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلىشىقىلىشىقىلىشىقىلىشى ياردهمياردهمياردهمياردهم ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تهكرارتهكرارتهكرارتهكرار تهرهپلىرىدىنتهرهپلىرىدىنتهرهپلىرىدىنتهرهپلىرىدىن

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئۇلغايتىۋهتكهنئۇلغايتىۋهتكهنئۇلغايتىۋهتكهنئۇلغايتىۋهتكهن تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ

دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن شۇشۇشۇشۇ ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،---- تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ تېكىلىپتېكىلىپتېكىلىپتېكىلىپ يىراقالرغايىراقالرغايىراقالرغايىراقالرغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ،،،، زىرىكتىمزىرىكتىمزىرىكتىمزىرىكتىم بهكالبهكالبهكالبهكال ئۆيدهئۆيدهئۆيدهئۆيده مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

.... ئويلىدىمئويلىدىمئويلىدىمئويلىدىم دهپدهپدهپدهپ قاالرمهنمۇقاالرمهنمۇقاالرمهنمۇقاالرمهنمۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

؟؟؟؟ ئويلىمىغانسىزئويلىمىغانسىزئويلىمىغانسىزئويلىمىغانسىز بۇنىالبۇنىالبۇنىالبۇنىال ــ

يۇلۇشقايۇلۇشقايۇلۇشقايۇلۇشقا ئوتئوتئوتئوت----چۆپلهرنىچۆپلهرنىچۆپلهرنىچۆپلهرنى يهردىكىيهردىكىيهردىكىيهردىكى قارىيالمايقارىيالمايقارىيالمايقارىيالماي سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ ھوپپىدهھوپپىدهھوپپىدهھوپپىده بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

.... باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى

دهپدهپدهپدهپ دېدىدېدىدېدىدېدى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئاستائاستائاستائاستا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ---- بوالرسىزمۇ؟بوالرسىزمۇ؟بوالرسىزمۇ؟بوالرسىزمۇ؟ خاپاخاپاخاپاخاپا قىلسامقىلسامقىلسامقىلسام گهپگهپگهپگهپ بىربىربىربىر سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ـــ

قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

يۈرىكىيۈرىكىيۈرىكىيۈرىكى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ دهي؟دهي؟دهي؟دهي؟---- بىرنېمهبىرنېمهبىرنېمهبىرنېمه ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ سۆزىڭىزنىسۆزىڭىزنىسۆزىڭىزنىسۆزىڭىزنى ئاۋۋالئاۋۋالئاۋۋالئاۋۋال بىقىڭ؟بىقىڭ؟بىقىڭ؟بىقىڭ؟ دهپدهپدهپدهپ قىنىقىنىقىنىقىنى ــ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى دۇپۈلدهپدۇپۈلدهپدۇپۈلدهپدۇپۈلدهپ تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز

.... ئۆتتۇقئۆتتۇقئۆتتۇقئۆتتۇق بىزياخشىبىزياخشىبىزياخشىبىزياخشى جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا بۇبۇبۇبۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... 5555يىلچهبولۇپيىلچهبولۇپيىلچهبولۇپيىلچهبولۇپ بولغىلىبولغىلىبولغىلىبولغىلى ساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداش بىزبىزبىزبىز ،،،، شۇشۇشۇشۇ ـــ

كۆڭلىدىكىكۆڭلىدىكىكۆڭلىدىكىكۆڭلىدىكى كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ ھودۇقۇپھودۇقۇپھودۇقۇپھودۇقۇپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر -.-.-.-. دىمهكچىمهندىمهكچىمهندىمهكچىمهندىمهكچىمهن ئۆتسهكئۆتسهكئۆتسهكئۆتسهك شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن

.... ئېيتالمىدىئېيتالمىدىئېيتالمىدىئېيتالمىدى سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىي

؟؟؟؟ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كىتهمدۇكىتهمدۇكىتهمدۇكىتهمدۇ گهپگهپگهپگهپ بۇنىڭغىمۇبۇنىڭغىمۇبۇنىڭغىمۇبۇنىڭغىمۇ شۇنداقمۇ؟شۇنداقمۇ؟شۇنداقمۇ؟شۇنداقمۇ؟ ئهسلىدىنالئهسلىدىنالئهسلىدىنالئهسلىدىنال بىزبىزبىزبىز ـــ

............ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر دهيمهندهيمهندهيمهندهيمهن مهنمهنمهنمهن ـــ

دهڭ؟دهڭ؟دهڭ؟دهڭ؟ قىنىقىنىقىنىقىنى ــ

چىققتىڭىزمۇ؟چىققتىڭىزمۇ؟چىققتىڭىزمۇ؟چىققتىڭىزمۇ؟ ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ تولۇپتولۇپتولۇپتولۇپ »»»»داستانىنىداستانىنىداستانىنىداستانىنى ––––سهنهمسهنهمسهنهمسهنهم ««««غىرىپغىرىپغىرىپغىرىپ بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه مهنمهنمهنمهن ــــ

.... بىرهلمهيۋاتاتتىبىرهلمهيۋاتاتتىبىرهلمهيۋاتاتتىبىرهلمهيۋاتاتتى ئىپادىلهپئىپادىلهپئىپادىلهپئىپادىلهپ سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى يۈرىكىدىكىيۈرىكىدىكىيۈرىكىدىكىيۈرىكىدىكى نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

تهسىرتهسىرتهسىرتهسىر بهكمۇبهكمۇبهكمۇبهكمۇ ماڭاماڭاماڭاماڭا سهرگۈزهشتىسىسهرگۈزهشتىسىسهرگۈزهشتىسىسهرگۈزهشتىسى مۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهت سهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭ غىرىپغىرىپغىرىپغىرىپ----بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن چىقتىمچىقتىمچىقتىمچىقتىم.... ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ ـــ

تاپقانتاپقانتاپقانتاپقان ––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى ھهممهھهممهھهممهھهممه شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر بىزدىكىبىزدىكىبىزدىكىبىزدىكى دهيمهن،دهيمهن،دهيمهن،دهيمهن، توۋۋاتوۋۋاتوۋۋاتوۋۋا قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....

غىرىپغىرىپغىرىپغىرىپ قويىدۇقويىدۇقويىدۇقويىدۇ.... ئۆلچهمئۆلچهمئۆلچهمئۆلچهم مۇھاببتىگهمۇھاببتىگهمۇھاببتىگهمۇھاببتىگه ياشالرنىڭياشالرنىڭياشالرنىڭياشالرنىڭ ،،،، قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئۆلچهمئۆلچهمئۆلچهمئۆلچهم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئابرۇيىئابرۇيىئابرۇيىئابرۇيى يۈزيۈزيۈزيۈز ،،،، پۇلىپۇلىپۇلىپۇلى



ئويلىسامالئويلىسامالئويلىسامالئويلىسامال ئىزلىرىنىئىزلىرىنىئىزلىرىنىئىزلىرىنى ئىشئىشئىشئىش يولىدىكىيولىدىكىيولىدىكىيولىدىكى قوغداشقوغداشقوغداشقوغداش مۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنىمۇھاببىتىنى پاكپاكپاكپاك ئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭئۆزلىرىنىڭ سهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭسهنهمنىڭ ––––بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

.... تۇرالمايمهنتۇرالمايمهنتۇرالمايمهنتۇرالمايمهن بولمايبولمايبولمايبولماي قايىلقايىلقايىلقايىل ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا

ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ––––دۇنيادۇنيادۇنيادۇنيا مالمالمالمال قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر مۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهت ھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىي ئوياليمهنئوياليمهنئوياليمهنئوياليمهن.... شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

.... كىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇ بالىققابالىققابالىققابالىققا ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق قوشۇلىشىقوشۇلىشىقوشۇلىشىقوشۇلىشى ئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارى يۈرهكنىڭيۈرهكنىڭيۈرهكنىڭيۈرهكنىڭ ئىككىئىككىئىككىئىككى ،بهلكى،بهلكى،بهلكى،بهلكى

دهپدهپدهپدهپ گېپىنىگېپىنىگېپىنىگېپىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- بارمىدۇ؟بارمىدۇ؟بارمىدۇ؟بارمىدۇ؟ ئاشىقالرئاشىقالرئاشىقالرئاشىقالر شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ھازىرمۇھازىرمۇھازىرمۇھازىرمۇ قىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپقىزىرىپ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ـــ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى

باربارباربار يىگىتلهريىگىتلهريىگىتلهريىگىتلهر غىرىپتهكغىرىپتهكغىرىپتهكغىرىپتهك ئهتراپىڭىزدىالئهتراپىڭىزدىالئهتراپىڭىزدىالئهتراپىڭىزدىال ئىزدىسىڭىزئىزدىسىڭىزئىزدىسىڭىزئىزدىسىڭىز ؟؟؟؟ يۈرهمسىزيۈرهمسىزيۈرهمسىزيۈرهمسىز چۇشهنمهيچۇشهنمهيچۇشهنمهيچۇشهنمهي سىزتېخىچهسىزتېخىچهسىزتېخىچهسىزتېخىچه ــــ

ھازىرمۇ؟ھازىرمۇ؟ھازىرمۇ؟ھازىرمۇ؟

.... قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى ئاستاتۆۋهنئاستاتۆۋهنئاستاتۆۋهنئاستاتۆۋهن بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- كۆرهلمىدىما؟كۆرهلمىدىما؟كۆرهلمىدىما؟كۆرهلمىدىما؟ ئهجهپئهجهپئهجهپئهجهپ مهنمهنمهنمهن ـــ

سىزسىزسىزسىز ئاغرىدىئاغرىدىئاغرىدىئاغرىدى.... تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز كۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈم مىنىڭمۇمىنىڭمۇمىنىڭمۇمىنىڭمۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ياتقاندىنياتقاندىنياتقاندىنياتقاندىن ئاغرىپئاغرىپئاغرىپئاغرىپ ،سىز،سىز،سىز،سىز بىلسىڭىزبىلسىڭىزبىلسىڭىزبىلسىڭىز ـــ

ئويالپئويالپئويالپئويالپ................ شۇسىزنىالشۇسىزنىالشۇسىزنىالشۇسىزنىال كهتتىمكهتتىمكهتتىمكهتتىم.... چىكىنىپچىكىنىپچىكىنىپچىكىنىپ دهرستىنمۇدهرستىنمۇدهرستىنمۇدهرستىنمۇ ئارلىقتائارلىقتائارلىقتائارلىقتا بولغانبولغانبولغانبولغان كهلگىچهكهلگىچهكهلگىچهكهلگىچه

كۆرىسىزگهنده؟كۆرىسىزگهنده؟كۆرىسىزگهنده؟كۆرىسىزگهنده؟ مهندىنمهندىنمهندىنمهندىن چىكىنگهنلىڭىزنىچىكىنگهنلىڭىزنىچىكىنگهنلىڭىزنىچىكىنگهنلىڭىزنى دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن ،ئهمدى،ئهمدى،ئهمدى،ئهمدى پاھپاھپاھپاھ ـــ

ئويالپئويالپئويالپئويالپ!!!! توالتوالتوالتوال سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ،،،، ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس دېگىنىمدېگىنىمدېگىنىمدېگىنىم ،ئۇنداق،ئۇنداق،ئۇنداق،ئۇنداق ياقهيياقهيياقهيياقهي ـــ

يۈرگهنيۈرگهنيۈرگهنيۈرگهن كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ياخشىياخشىياخشىياخشى غايىۋىغايىۋىغايىۋىغايىۋى بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

قاچاندىنقاچاندىنقاچاندىنقاچاندىن كۈننىكۈننىكۈننىكۈننى مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ دىيهلىسۇن؟دىيهلىسۇن؟دىيهلىسۇن؟دىيهلىسۇن؟ نېمىمۇنېمىمۇنېمىمۇنېمىمۇ يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇئۇئۇئۇ قىلۋاتساقىلۋاتساقىلۋاتساقىلۋاتسا ئىزھارئىزھارئىزھارئىزھار كۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈل ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئادىمىئادىمىئادىمىئادىمى

!!!! ––––ھهھهھهھه كۈتكهنكۈتكهنكۈتكهنكۈتكهن بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان

كۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈل ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان چىققاندىنچىققاندىنچىققاندىنچىققاندىن يىللىققايىللىققايىللىققايىللىققا ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق

قانچىلىكقانچىلىكقانچىلىكقانچىلىك قالساقالساقالساقالسا بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ ئۇئۇئۇئۇ بىلمهيدۇبىلمهيدۇبىلمهيدۇبىلمهيدۇ....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى ،بۇ،بۇ،بۇ،بۇ ئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتته ئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئىزھارئىزھارئىزھارئىزھار

.... كهينىدهكهينىدهكهينىدهكهينىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھازىرمۇھازىرمۇھازىرمۇھازىرمۇ ئارمانئارمانئارمانئارمان ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده شۇالرنىڭشۇالرنىڭشۇالرنىڭشۇالرنىڭ كېچىشىمۇمومكىنكېچىشىمۇمومكىنكېچىشىمۇمومكىنكېچىشىمۇمومكىن.... ۋازۋازۋازۋاز بىراقالبىراقالبىراقالبىراقال ياكىياكىياكىياكى !!!! ئازابلىنارئازابلىنارئازابلىنارئازابلىنار

بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىربىربىربىر دوختۇرخانىغادوختۇرخانىغادوختۇرخانىغادوختۇرخانىغا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ باھانىلهرنىباھانىلهرنىباھانىلهرنىباھانىلهرنى بىربىربىربىر ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان قالغاندىنقالغاندىنقالغاندىنقالغاندىن ئاغرىپئاغرىپئاغرىپئاغرىپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....بىراقبىراقبىراقبىراق تهقدىمتهقدىمتهقدىمتهقدىم سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا ئۇئۇئۇئۇ يىلدايىلدايىلدايىلدا يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ

قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ،ئۇ،ئۇ،ئۇ،ئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى سهزگۈربولساسهزگۈربولساسهزگۈربولساسهزگۈربولسا ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى



.... كىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇ كۈلگىسىكۈلگىسىكۈلگىسىكۈلگىسى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئويلىىسىالئويلىىسىالئويلىىسىالئويلىىسىال ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى كۈندىكىكۈندىكىكۈندىكىكۈندىكى شۇشۇشۇشۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى....

مودابولدىمودابولدىمودابولدىمودابولدى....بهزىلهربهزىلهربهزىلهربهزىلهر بىرىشبىرىشبىرىشبىرىش سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا بىربىربىربىر----بىرىگهبىرىگهبىرىگهبىرىگه ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ،ئوقۇغۇچىالر،ئوقۇغۇچىالر،ئوقۇغۇچىالر،ئوقۇغۇچىالر كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ يىليىليىليىل يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى

تۇتقانتۇتقانتۇتقانتۇتقان يېقىنيېقىنيېقىنيېقىن كۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىده ،ئۆزىنىڭ،ئۆزىنىڭ،ئۆزىنىڭ،ئۆزىنىڭ ساۋاقداشلىرىغاساۋاقداشلىرىغاساۋاقداشلىرىغاساۋاقداشلىرىغا ،بهزىلهر،بهزىلهر،بهزىلهر،بهزىلهر تهييارلىساتهييارلىساتهييارلىساتهييارلىسا سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا ئوقۇتقۇچىالرغائوقۇتقۇچىالرغائوقۇتقۇچىالرغائوقۇتقۇچىالرغا

قونچاقتىنقونچاقتىنقونچاقتىنقونچاقتىن چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئاتاپئاتاپئاتاپئاتاپ رهيھانغارهيھانغارهيھانغارهيھانغا دوستىدوستىدوستىدوستى يىقىنيىقىنيىقىنيىقىن بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ تهييارلىدىتهييارلىدىتهييارلىدىتهييارلىدى.... سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا ئادهملىرىگهئادهملىرىگهئادهملىرىگهئادهملىرىگه

رهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭرهيھاننىڭ ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بالدۇرالبالدۇرالبالدۇرالبالدۇرال مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئۇئۇئۇئۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى شۇشۇشۇشۇ ئالدىئالدىئالدىئالدى.... قاپچۇقىقاپچۇقىقاپچۇقىقاپچۇقى پۇلپۇلپۇلپۇل ،سهزگۈرگه،سهزگۈرگه،سهزگۈرگه،سهزگۈرگه بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى

قويدىقويدىقويدىقويدى.... تېقىپتېقىپتېقىپتېقىپ سومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغاسومكىسىغا سوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنى ئاتالغانئاتالغانئاتالغانئاتالغان سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه بىراقبىراقبىراقبىراق بهردىبهردىبهردىبهردى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنى

،،،، ئۇئۇئۇئۇ ئويالتتىئويالتتىئويالتتىئويالتتى ،،،،----دهپدهپدهپدهپ قاالرقاالرقاالرقاالر ئويالپئويالپئويالپئويالپ دهپدهپدهپدهپ نېمهنېمهنېمهنېمه ئۇئۇئۇئۇ »»»» بىلمىدىبىلمىدىبىلمىدىبىلمىدى.... بىرىشنىبىرىشنىبىرىشنىبىرىشنى قانداققانداققانداققانداق سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى ئۇئۇئۇئۇ

خىيالالرخىيالالرخىيالالرخىيالالر شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ ئالغاندىمهنئالغاندىمهنئالغاندىمهنئالغاندىمهن»»»» نېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇ ،،،، سهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىكسهتچىلىك دېگهندېگهندېگهندېگهن نېمهنېمهنېمهنېمه قالساقالساقالساقالسا بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر ----ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر

قهدهممۇقهدهممۇقهدهممۇقهدهممۇ بىربىربىربىر پارتىسىدىنپارتىسىدىنپارتىسىدىنپارتىسىدىن ئۇئۇئۇئۇ جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا شۇشۇشۇشۇ توشقۇزدىتوشقۇزدىتوشقۇزدىتوشقۇزدى.... دهرسنىدهرسنىدهرسنىدهرسنى سائهتلىكسائهتلىكسائهتلىكسائهتلىك بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

،،،، قالىدىغاندهكقالىدىغاندهكقالىدىغاندهكقالىدىغاندهك كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ سوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر ئايرىلسىالئايرىلسىالئايرىلسىالئايرىلسىال ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ئايرىلمىدىئايرىلمىدىئايرىلمىدىئايرىلمىدى....

تۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدى.... قىلىدىغاندهكقىلىدىغاندهكقىلىدىغاندهكقىلىدىغاندهك زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ھهممهھهممهھهممهھهممه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال قىستاپقىستاپقىستاپقىستاپ تهرىتىتهرىتىتهرىتىتهرىتى كىچىككىچىككىچىككىچىك ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا دهرسدهرسدهرسدهرس سائهتلىكسائهتلىكسائهتلىكسائهتلىك ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى

ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ ئۇئۇئۇئۇ باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... بولۇشقابولۇشقابولۇشقابولۇشقا بىئارامبىئارامبىئارامبىئارام بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا چىقمىغانچىقمىغانچىقمىغانچىقمىغان ھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇھاجهتخانىغىمۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئهتىگهندىنئهتىگهندىنئهتىگهندىنئهتىگهندىن

چىڭچىڭچىڭچىڭ قورسىقىنىقورسىقىنىقورسىقىنىقورسىقىنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قولىقولىقولىقولى ياتاتتى،ياتاتتى،ياتاتتى،ياتاتتى، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ پارتىغاپارتىغاپارتىغاپارتىغا بىردهمبىردهمبىردهمبىردهم تولغىناتتىتولغىناتتىتولغىناتتىتولغىناتتى....بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا

ھېسھېسھېسھېس ئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنىئهمهسلىكىنى ياخشىياخشىياخشىياخشى تازاتازاتازاتازا كهيپىياتىنىڭكهيپىياتىنىڭكهيپىياتىنىڭكهيپىياتىنىڭ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ پارتىدىشىپارتىدىشىپارتىدىشىپارتىدىشى چاغدىالچاغدىالچاغدىالچاغدىال شۇشۇشۇشۇ بىسىۋالدىبىسىۋالدىبىسىۋالدىبىسىۋالدى....

ئۇنىڭغىچهساۋاقدىشىئۇنىڭغىچهساۋاقدىشىئۇنىڭغىچهساۋاقدىشىئۇنىڭغىچهساۋاقدىشى قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر سورىۋىدىسورىۋىدىسورىۋىدىسورىۋىدى بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....

بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ يىنىغايىنىغايىنىغايىنىغا ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ئۇقوتقۇچىسىئۇقوتقۇچىسىئۇقوتقۇچىسىئۇقوتقۇچىسى قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ئىنكاسئىنكاسئىنكاسئىنكاس ئهھۋالئهھۋالئهھۋالئهھۋال ئوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغائوقۇتقۇچىغا

ده،ده،ده،ده، كىرهيكىرهيكىرهيكىرهي»»»»دېدىدېدىدېدىدېدى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ بارىدۇ،سىرتقابارىدۇ،سىرتقابارىدۇ،سىرتقابارىدۇ،سىرتقا كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ ئاغىرىپئاغىرىپئاغىرىپئاغىرىپ ««««بېشىمبېشىمبېشىمبېشىم بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى....

.... ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سومكىسىنىسومكىسىنىسومكىسىنىسومكىسىنى كۈتمهيالكۈتمهيالكۈتمهيالكۈتمهيال روخسىتىنىروخسىتىنىروخسىتىنىروخسىتىنى ئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭ

بىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكه سومكىسىنىسومكىسىنىسومكىسىنىسومكىسىنى كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ ھاجهتخانىسىغاھاجهتخانىسىغاھاجهتخانىسىغاھاجهتخانىسىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل يۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچه شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ

.... ئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدى قاراپقاراپقاراپقاراپ ئورۇنغائورۇنغائورۇنغائورۇنغا بىربىربىربىر ،،،، دهدهدهده تاشلىدىتاشلىدىتاشلىدىتاشلىدى

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۇئۇئۇئۇ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ سالغانسالغانسالغانسالغان ئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگه ئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنىئوقۇتقۇچىنى ھالىتىھالىتىھالىتىھالىتى نورمالسىزنورمالسىزنورمالسىزنورمالسىز بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ



قانچهقانچهقانچهقانچه ھهرھهرھهرھهر ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى ،،،، بىراقبىراقبىراقبىراق چىقاردىچىقاردىچىقاردىچىقاردى.... كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ساۋاقدىشىنىساۋاقدىشىنىساۋاقدىشىنىساۋاقدىشىنى قىزقىزقىزقىز بىربىربىربىر كىتىشىگىالكىتىشىگىالكىتىشىگىالكىتىشىگىال

ئوقۇغۇچىنىڭئوقۇغۇچىنىڭئوقۇغۇچىنىڭئوقۇغۇچىنىڭ بىرهربىرهربىرهربىرهر دهرۋازىۋهندهرۋازىۋهندهرۋازىۋهندهرۋازىۋهن چىقىۋىدى،چىقىۋىدى،چىقىۋىدى،چىقىۋىدى، ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا دهرۋازىسىدهرۋازىسىدهرۋازىسىدهرۋازىسى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ تاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدى.... ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ

قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ئىنكاسئىنكاسئىنكاسئىنكاس مۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگه ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى ئىيتتىئىيتتىئىيتتىئىيتتى.... چىقمىغانلىقىنىچىقمىغانلىقىنىچىقمىغانلىقىنىچىقمىغانلىقىنى سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن قورۇسىقورۇسىقورۇسىقورۇسى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق ،سىنىپتىكى،سىنىپتىكى،سىنىپتىكى،سىنىپتىكى بۇزۇلۇپبۇزۇلۇپبۇزۇلۇپبۇزۇلۇپ دهرسدهرسدهرسدهرس بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ

چىلىندىچىلىندىچىلىندىچىلىندى.... قوڭغىرىقىقوڭغىرىقىقوڭغىرىقىقوڭغىرىقى چۈشۈشچۈشۈشچۈشۈشچۈشۈش دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن ئارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتا شۇشۇشۇشۇ تاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدى.... ھېچيهردىنھېچيهردىنھېچيهردىنھېچيهردىن لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدى....

قاينامقاينامقاينامقاينام ئىچىئىچىئىچىئىچى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... قىلىشقاقىلىشقاقىلىشقاقىلىشقا ھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكه ئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارىئىختىيارى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سىنىپلىرىدىنسىنىپلىرىدىنسىنىپلىرىدىنسىنىپلىرىدىن ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر

دهپدهپدهپدهپ چىقايچىقايچىقايچىقاي سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال تۈگۈتۈپتۈگۈتۈپتۈگۈتۈپتۈگۈتۈپ ئىشىنىئىشىنىئىشىنىئىشىنى ھاجهتخانىدىكىھاجهتخانىدىكىھاجهتخانىدىكىھاجهتخانىدىكى ....بايابايابايابايا تولدىتولدىتولدىتولدى ––––تاشقىنلىققاتاشقىنلىققاتاشقىنلىققاتاشقىنلىققا

كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ يۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنى يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان

چۈشكهندىنچۈشكهندىنچۈشكهندىنچۈشكهندىن دهرستىندهرستىندهرستىندهرستىن ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر مانامانامانامانا تۇرۇۋالغانىدىتۇرۇۋالغانىدىتۇرۇۋالغانىدىتۇرۇۋالغانىدى.... چىقمايچىقمايچىقمايچىقماي ھاجاتخانىدىنھاجاتخانىدىنھاجاتخانىدىنھاجاتخانىدىن قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ نومۇسنومۇسنومۇسنومۇس ،،،،

ياردىمىدهياردىمىدهياردىمىدهياردىمىده ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ ده،ده،ده،ده، چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى ھاجهتخانىدىنھاجهتخانىدىنھاجهتخانىدىنھاجهتخانىدىن ئاستائاستائاستائاستا پايدىلىنىپپايدىلىنىپپايدىلىنىپپايدىلىنىپ پۇرسهتتىنپۇرسهتتىنپۇرسهتتىنپۇرسهتتىن كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى

ئۆتىۋالدىئۆتىۋالدىئۆتىۋالدىئۆتىۋالدى.... تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه بېغىبېغىبېغىبېغى ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ

ئىدىم؟ئىدىم؟ئىدىم؟ئىدىم؟ دېگهندېگهندېگهندېگهن يهردىمىكىيهردىمىكىيهردىمىكىيهردىمىكى مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ـــ

ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردى.... بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ ئاڭالپالئاڭالپالئاڭالپالئاڭالپال ئاۋازىنىئاۋازىنىئاۋازىنىئاۋازىنى قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان گهپگهپگهپگهپ بىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭبىرىنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

.... سهزگۈرتۇراتتىسهزگۈرتۇراتتىسهزگۈرتۇراتتىسهزگۈرتۇراتتى

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ كهتتۇقكهتتۇقكهتتۇقكهتتۇق....سىزسىزسىزسىز قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ھهممىمىزھهممىمىزھهممىمىزھهممىمىز بايابايابايابايا ؟؟؟؟ بولدىڭىزبولدىڭىزبولدىڭىزبولدىڭىز نېمهنېمهنېمهنېمه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كهتكهندىنكهتكهندىنكهتكهندىنكهتكهندىن ـــ

.... ئىزدىدۇقئىزدىدۇقئىزدىدۇقئىزدىدۇق سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ھهممىمىزھهممىمىزھهممىمىزھهممىمىز بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ تاپالماپتۇتاپالماپتۇتاپالماپتۇتاپالماپتۇ.... بىراقبىراقبىراقبىراق چىققانچىققانچىققانچىققان كهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىن ئاينۇرئاينۇرئاينۇرئاينۇر

قاقاقالپقاقاقالپقاقاقالپقاقاقالپ قىستاپقىستاپقىستاپقىستاپ كۈلكىسىكۈلكىسىكۈلكىسىكۈلكىسى تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر ----بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ،،،، بىلمهيمهنبىلمهيمهنبىلمهيمهنبىلمهيمهن ئۆزهممۇئۆزهممۇئۆزهممۇئۆزهممۇ ـــ

.... كۈلىۋهتتىكۈلىۋهتتىكۈلىۋهتتىكۈلىۋهتتى

ئاخىرىنىئاخىرىنىئاخىرىنىئاخىرىنى ئۇئۇئۇئۇ نېمهنېمهنېمهنېمه»»»» چاپالشتىمۇچاپالشتىمۇچاپالشتىمۇچاپالشتىمۇ جىنجىنجىنجىن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى««««بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... يۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردى يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا ئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭئوقۇتقۇچىسىنىڭ دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال قىاللمايقىاللمايقىاللمايقىاللماي جۈرئهتجۈرئهتجۈرئهتجۈرئهت ئويالشقىمۇئويالشقىمۇئويالشقىمۇئويالشقىمۇ

سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه سوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنىسوۋغىسىنى ئالغانئالغانئالغانئالغان بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... بېسىلىپبېسىلىپبېسىلىپبېسىلىپ ،،،، ئىشئىشئىشئىش قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق شۇشۇشۇشۇ ھهرھالداھهرھالداھهرھالداھهرھالدا

.... بىرهلمىدىبىرهلمىدىبىرهلمىدىبىرهلمىدى



بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ يهنهيهنهيهنهيهنه نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن خىيالالرغاخىيالالرغاخىيالالرغاخىيالالرغا چوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر

قالدىقالدىقالدىقالدى.... قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئويالپئويالپئويالپئويالپ ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى

سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ ---- ؟؟؟؟ بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ـــ

كىتىشىمنىڭكىتىشىمنىڭكىتىشىمنىڭكىتىشىمنىڭ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سىنىپتىنسىنىپتىنسىنىپتىنسىنىپتىن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ،،،، بىرهيبىرهيبىرهيبىرهي دهپدهپدهپدهپ ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بىربىربىربىر سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ،،،، ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه ـــ

؟؟؟؟ بارمۇبارمۇبارمۇبارمۇ بىلگىڭىزبىلگىڭىزبىلگىڭىزبىلگىڭىز سهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنى

كۈندىكىكۈندىكىكۈندىكىكۈندىكى شۇشۇشۇشۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا دهرھالالدهرھالالدهرھالالدهرھالال تۇرغاچقاتۇرغاچقاتۇرغاچقاتۇرغاچقا ئويالپئويالپئويالپئويالپ ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى شۇشۇشۇشۇ سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ

ئۇئۇئۇئۇ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه نۆۋىتىنۆۋىتىنۆۋىتىنۆۋىتى كۈلۈشكۈلۈشكۈلۈشكۈلۈش ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى بهردىبهردىبهردىبهردى.... دهپدهپدهپدهپ تهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىيتهپسىلىي ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى

باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... كۈلۈشكهكۈلۈشكهكۈلۈشكهكۈلۈشكه تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئورنىدىالئورنىدىالئورنىدىالئورنىدىال ئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغان

دېمىسهممۇدېمىسهممۇدېمىسهممۇدېمىسهممۇ سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ---- ئۇچلىدى،ئۇچلىدى،ئۇچلىدى،ئۇچلىدى، تۇمشۇقىنىتۇمشۇقىنىتۇمشۇقىنىتۇمشۇقىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- قىلىۋاتامسىز؟قىلىۋاتامسىز؟قىلىۋاتامسىز؟قىلىۋاتامسىز؟ زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق مىنىمىنىمىنىمىنى نېمهنېمهنېمهنېمه ـــ

.... بولۇپتىكهنبولۇپتىكهنبولۇپتىكهنبولۇپتىكهن

––––سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر يۈرهتتىميۈرهتتىميۈرهتتىميۈرهتتىم.... بىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهي سهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنىسهۋهبىنى ئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭ شۇشۇشۇشۇ كۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچه مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مهنمهنمهنمهن ياقهي،ياقهي،ياقهي،ياقهي، ـــ

بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن سوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنى شۇشۇشۇشۇ ،،،، قىلغانسىزقىلغانسىزقىلغانسىزقىلغانسىز ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق نېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇ توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا، ---- دېدى،دېدى،دېدى،دېدى، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ

ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ بولمايتتىبولمايتتىبولمايتتىبولمايتتى ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز

سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ نومۇسنومۇسنومۇسنومۇس ساۋاقداشالردىنساۋاقداشالردىنساۋاقداشالردىنساۋاقداشالردىن ،بىراق،بىراق،بىراق،بىراق ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

دهپدهپدهپدهپ............ قالمىسۇنقالمىسۇنقالمىسۇنقالمىسۇن ئويالپئويالپئويالپئويالپ باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه

گهپگهپگهپگهپ جۈرئهتلىكجۈرئهتلىكجۈرئهتلىكجۈرئهتلىك بىردىنالبىردىنالبىردىنالبىردىنال ----سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ ؟؟؟؟ بولماقچىدىبولماقچىدىبولماقچىدىبولماقچىدى قانداققانداققانداققانداق قالسامقالسامقالسامقالسام ئويالپئويالپئويالپئويالپ باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ـــ

!!!! شۇشۇشۇشۇ ئىشلىتهتتىمئىشلىتهتتىمئىشلىتهتتىمئىشلىتهتتىم ئهتىۋارالپئهتىۋارالپئهتىۋارالپئهتىۋارالپ دهپدهپدهپدهپ ئىدىئىدىئىدىئىدى سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن يايرىميايرىميايرىميايرىم كۆڭلۈمدىكىكۆڭلۈمدىكىكۆڭلۈمدىكىكۆڭلۈمدىكى ---- قىلدى،قىلدى،قىلدى،قىلدى،

!!!!!!!!!!!! ساراڭساراڭساراڭساراڭ ـــ

ھهرھهرھهرھهر قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر تۇتتىتۇتتىتۇتتىتۇتتى.... قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاستائاستائاستائاستا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قارىۋالدىقارىۋالدىقارىۋالدىقارىۋالدى.... تهتۇرتهتۇرتهتۇرتهتۇر بهختىنۇرئۇنىڭغابهختىنۇرئۇنىڭغابهختىنۇرئۇنىڭغابهختىنۇرئۇنىڭغا

.... ئاجرىتالمىدىئاجرىتالمىدىئاجرىتالمىدىئاجرىتالمىدى قولىدىنقولىدىنقولىدىنقولىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ قانچهقانچهقانچهقانچه

.... قالىدۇقالىدۇقالىدۇقالىدۇ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ باشقىالرباشقىالرباشقىالرباشقىالر ،،،، قىلماڭقىلماڭقىلماڭقىلماڭ ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ــ

.... يىقىنيىقىنيىقىنيىقىن ھاجهتخانىغاھاجهتخانىغاھاجهتخانىغاھاجهتخانىغا ،بۇيهر،بۇيهر،بۇيهر،بۇيهر بولۇڭبولۇڭبولۇڭبولۇڭ خاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهم بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... نېمهنېمهنېمهنېمه كۆرسهكۆرسهكۆرسهكۆرسه ــ-



دهپدهپدهپدهپ قىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇقىلىۋاتىدۇ زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق مېنىمېنىمېنىمېنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۇئۇئۇئۇ تارتىۋالدىتارتىۋالدىتارتىۋالدىتارتىۋالدى.... قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

بولدىبولدىبولدىبولدى.... ماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچى تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ئويلىغانىدىئويلىغانىدىئويلىغانىدىئويلىغانىدى....

راستىنالراستىنالراستىنالراستىنال ---- توسىدى،توسىدى،توسىدى،توسىدى، ئالدىنىئالدىنىئالدىنىئالدىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ----سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بوالي،بوالي،بوالي،بوالي، ناماقۇلناماقۇلناماقۇلناماقۇل سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ،بولدى،،بولدى،،بولدى،،بولدى، بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

؟؟؟؟ بىرىسىزبىرىسىزبىرىسىزبىرىسىز قاچانقاچانقاچانقاچان سوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنىسوۋغىڭىزنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ،،،، سىزسىزسىزسىز جىنتهكتهجىنتهكتهجىنتهكتهجىنتهكته ۋىتناملىقۋىتناملىقۋىتناملىقۋىتناملىق

كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه توختاپتوختاپتوختاپتوختاپ مېڭىپمېڭىپمېڭىپمېڭىپ لللل سهسهسهسه ماڭدىماڭدىماڭدىماڭدى.... دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ ئىتتىرىپئىتتىرىپئىتتىرىپئىتتىرىپ بىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بهختىىنۇربهختىىنۇربهختىىنۇربهختىىنۇر

.... قايرىلدىقايرىلدىقايرىلدىقايرىلدى

،شهرتكه،شهرتكه،شهرتكه،شهرتكه باقايباقايباقايباقاي سىناپسىناپسىناپسىناپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى مهنمهنمهنمهن .... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئاسانئاسانئاسانئاسان ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ئېرىشىشىئېرىشىشىئېرىشىشىئېرىشىشى سوۋغىغاسوۋغىغاسوۋغىغاسوۋغىغا ـــ

!!!!!!!!!!!! بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ تهۋهتهۋهتهۋهتهۋه سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه توشسىڭىزالئۇتوشسىڭىزالئۇتوشسىڭىزالئۇتوشسىڭىزالئۇ

‹‹‹‹10101010››››

ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش تهييارلىقتهييارلىقتهييارلىقتهييارلىق ئىمتىھانىغائىمتىھانىغائىمتىھانىغائىمتىھانىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئالىيئالىيئالىيئالىي ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

بىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكته ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا بۇبۇبۇبۇ قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تهييارلىقتهييارلىقتهييارلىقتهييارلىق تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ چىڭچىڭچىڭچىڭ پۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنى ،بهختىنۇرالرمۇ،بهختىنۇرالرمۇ،بهختىنۇرالرمۇ،بهختىنۇرالرمۇ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئىدىئىدىئىدىئىدى....

.... بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى بىللهبىللهبىللهبىلله دائىمالدائىمالدائىمالدائىمال ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ئىشقىلىپئىشقىلىپئىشقىلىپئىشقىلىپ .... مۇزاكىرهقىالتتىمۇزاكىرهقىالتتىمۇزاكىرهقىالتتىمۇزاكىرهقىالتتى

ھېسابلىدىھېسابلىدىھېسابلىدىھېسابلىدى.... ئادهمئادهمئادهمئادهم بهختلىكبهختلىكبهختلىكبهختلىك ئهڭئهڭئهڭئهڭ دۇنيادىكىدۇنيادىكىدۇنيادىكىدۇنيادىكى بهختىنۇرئۆزىنىبهختىنۇرئۆزىنىبهختىنۇرئۆزىنىبهختىنۇرئۆزىنى ،،،، كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن كۈندىكىكۈندىكىكۈندىكىكۈندىكى شۇشۇشۇشۇ

گهپگهپگهپگهپ ئاللىقانداقئاللىقانداقئاللىقانداقئاللىقانداق باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ يىراقيىراقيىراقيىراق ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى سهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىن سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر

ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ قالسۇنمۇ؟قالسۇنمۇ؟قالسۇنمۇ؟قالسۇنمۇ؟ تارقالمايتارقالمايتارقالمايتارقالماي ئىشئىشئىشئىش بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ،،،، بىراقبىراقبىراقبىراق قورقتىقورقتىقورقتىقورقتى.... تارقىتىشىدىنتارقىتىشىدىنتارقىتىشىدىنتارقىتىشىدىن ––––سۆزلهرنىسۆزلهرنىسۆزلهرنىسۆزلهرنى

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ سالدىسالدىسالدىسالدى.... دهپدهپدهپدهپ رايھانغارايھانغارايھانغارايھانغا ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى بىركۈنىبىركۈنىبىركۈنىبىركۈنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر يۇشۇرالمىغانيۇشۇرالمىغانيۇشۇرالمىغانيۇشۇرالمىغان ئىچىگهئىچىگهئىچىگهئىچىگه

دهپدهپدهپدهپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇبۇبۇبۇ دوستىغادوستىغادوستىغادوستىغا نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بىربىربىربىر يۈرهپيۈرهپيۈرهپيۈرهپ ئىدىئىدىئىدىئىدى»»»»دهپدهپدهپدهپ دېگهندېگهندېگهندېگهن دېمهدېمهدېمهدېمه باشقىالرغاباشقىالرغاباشقىالرغاباشقىالرغا رهيھانرهيھانرهيھانرهيھان::::««««بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

سىرساقلىتىمهنسىرساقلىتىمهنسىرساقلىتىمهنسىرساقلىتىمهن ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ كىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇ.... ئاجايىپئاجايىپئاجايىپئاجايىپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه قىزالرقىزالرقىزالرقىزالر ھهي،ھهي،ھهي،ھهي، ئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردى....

يۈرگهنيۈرگهنيۈرگهنيۈرگهن باشقىالرغادهپباشقىالرغادهپباشقىالرغادهپباشقىالرغادهپ ساقلىيالمايساقلىيالمايساقلىيالمايساقلىيالماي مهخپىيهتلىكىنىمهخپىيهتلىكىنىمهخپىيهتلىكىنىمهخپىيهتلىكىنى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ ئهخمهقلىقئهخمهقلىقئهخمهقلىقئهخمهقلىق.... بىربىربىربىر ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى دېگهنلىكنىڭدېگهنلىكنىڭدېگهنلىكنىڭدېگهنلىكنىڭ

مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟ كۈتۈشكۈتۈشكۈتۈشكۈتۈش ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد قاقالشتىنقاقالشتىنقاقالشتىنقاقالشتىن سىرسىرسىرسىر ،باشقىالردىن،باشقىالردىن،باشقىالردىن،باشقىالردىن يهردهيهردهيهردهيهرده

زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى سهۋهپتىندۇ،سىنىپتاسهۋهپتىندۇ،سىنىپتاسهۋهپتىندۇ،سىنىپتاسهۋهپتىندۇ،سىنىپتا نېمهنېمهنېمهنېمه لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن تارالدىتارالدىتارالدىتارالدى.... ئىچىگهئىچىگهئىچىگهئىچىگه سىنىپسىنىپسىنىپسىنىپ تىزالتىزالتىزالتىزال ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ



بولۇشىبولۇشىبولۇشىبولۇشى مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق بۇرۇندىنالبۇرۇندىنالبۇرۇندىنالبۇرۇندىنال ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئىدىئىدىئىدىئىدى.... دېيهرلىكدېيهرلىكدېيهرلىكدېيهرلىك يوقيوقيوقيوق قىلىدىغانالرقىلىدىغانالرقىلىدىغانالرقىلىدىغانالر

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئازاپتائازاپتائازاپتائازاپتا چوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر قهلبىقهلبىقهلبىقهلبى كىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭكىشىنىڭ بىرالبىرالبىرالبىرال كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بىراقبىراقبىراقبىراق تهبرىكلىدىتهبرىكلىدىتهبرىكلىدىتهبرىكلىدى.... ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى كىرهكتهككىرهكتهككىرهكتهككىرهكتهك

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى سىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكىسىنىپتىكى بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، ئارمانئارمانئارمانئارمان ئۇئۇئۇئۇ

.... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ راستراستراستراست ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ سۆزلىشىۋىدىسۆزلىشىۋىدىسۆزلىشىۋىدىسۆزلىشىۋىدى

توسىدىتوسىدىتوسىدىتوسىدى.... ئالدىنىئالدىنىئالدىنىئالدىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ قايتقانداقايتقانداقايتقانداقايتقاندا مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر

تهگدىتهگدىتهگدىتهگدى.... قوپالالقوپالالقوپالالقوپالال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ؟؟؟؟ ئارمانئارمانئارمانئارمان دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن قىاليقىاليقىاليقىالي نېمهنېمهنېمهنېمه ــ

.... كىيدىكىيدىكىيدىكىيدى ––––تىرىسىنىتىرىسىنىتىرىسىنىتىرىسىنى بۆرهبۆرهبۆرهبۆره بىراقالبىراقالبىراقالبىراقال ئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇ ---- ؟؟؟؟ قالدىڭىزقالدىڭىزقالدىڭىزقالدىڭىز كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ نېمهنېمهنېمهنېمه سىزمېنىسىزمېنىسىزمېنىسىزمېنى ـــ

قىلىڭقىلىڭقىلىڭقىلىڭ.... ئويالپئويالپئويالپئويالپ ....گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى كۆرۈپتىمهنكۆرۈپتىمهنكۆرۈپتىمهنكۆرۈپتىمهن نېمهنېمهنېمهنېمه سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى مهنمهنمهنمهن ـــ

بۈگۈنگهبۈگۈنگهبۈگۈنگهبۈگۈنگه قوشۇلمايقوشۇلمايقوشۇلمايقوشۇلماي ،،،، قىلسامقىلسامقىلسامقىلسام گهپگهپگهپگهپ چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ كهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىنكهينىڭىزدىن بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىنۋاقىتتىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه ـــ

قىلۋالدىڭىزما؟قىلۋالدىڭىزما؟قىلۋالدىڭىزما؟قىلۋالدىڭىزما؟ مۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهت قوڭالتاقنىقوڭالتاقنىقوڭالتاقنىقوڭالتاقنى بىربىربىربىر نهدىكىنهدىكىنهدىكىنهدىكى كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده

................ ساۋاقدىشىڭىزساۋاقدىشىڭىزساۋاقدىشىڭىزساۋاقدىشىڭىز سهزگۈرسىزنىڭسهزگۈرسىزنىڭسهزگۈرسىزنىڭسهزگۈرسىزنىڭ ئارمانئارمانئارمانئارمان!!!! قىلىڭقىلىڭقىلىڭقىلىڭ گهپگهپگهپگهپ چايقىۋىتىپچايقىۋىتىپچايقىۋىتىپچايقىۋىتىپ ئېغىزىڭىزنىئېغىزىڭىزنىئېغىزىڭىزنىئېغىزىڭىزنى ـــ

قاناتقاناتقاناتقانات قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا نننن كۆرگهكۆرگهكۆرگهكۆرگه ياخشىياخشىياخشىياخشى مهنمهنمهنمهن بولسابولسابولسابولسا بولغانبولغانبولغانبولغان شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ،،،، ساۋاقداشنىساۋاقداشنىساۋاقداشنىساۋاقداشنى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قويهقويهقويهقويه ـــ

.... بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى نننن يۈرمىگهيۈرمىگهيۈرمىگهيۈرمىگه سۆرهپسۆرهپسۆرهپسۆرهپ

ماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچى ئىتتىرىۋىتىپئىتتىرىۋىتىپئىتتىرىۋىتىپئىتتىرىۋىتىپ بىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكهبىرچهتكه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ،،،، قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ئوچۇقئوچۇقئوچۇقئوچۇق بۇرۇنالبۇرۇنالبۇرۇنالبۇرۇنال گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه مهنمهنمهنمهن ــ

.... يوقيوقيوقيوق ئىشىمئىشىمئىشىمئىشىم ھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداقھېچقانداق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز ---- بولدى،بولدى،بولدى،بولدى،

!!!! بۇبۇبۇبۇ جاھانجاھانجاھانجاھان ....ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن كۆرهرمىزكۆرهرمىزكۆرهرمىزكۆرهرمىز قىنىقىنىقىنىقىنى ــ

بۇبۇبۇبۇ ده،ده،ده،ده، ئااليدىئااليدىئااليدىئااليدى بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئاچچىقىدائاچچىقىدائاچچىقىدائاچچىقىدا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قويدىقويدىقويدىقويدى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىك ئارمانئارمانئارمانئارمان

ئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدى.... يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن

نېمىالنېمىالنېمىالنېمىال يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... تېگىپتېگىپتېگىپتېگىپ زىتىغازىتىغازىتىغازىتىغا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ سىنىپتاسىنىپتاسىنىپتاسىنىپتا دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ئارمانئارمانئارمانئارمان كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن شۇشۇشۇشۇ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... دېيىشىپدېيىشىپدېيىشىپدېيىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بىرقانچهبىرقانچهبىرقانچهبىرقانچه سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... زاڭلىقزاڭلىقزاڭلىقزاڭلىق ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى قىلمىسۇنقىلمىسۇنقىلمىسۇنقىلمىسۇن ئىشئىشئىشئىش

سۆزلهشتىسۆزلهشتىسۆزلهشتىسۆزلهشتى ئايرىمئايرىمئايرىمئايرىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يهتكهندىنيهتكهندىنيهتكهندىنيهتكهندىن بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ قۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغا مۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭ ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر ....بۇبۇبۇبۇ

.... چاقىرتتىچاقىرتتىچاقىرتتىچاقىرتتى بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر



بىربىربىربىر مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا مۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭ ھالداھالداھالداھالدا بولغانبولغانبولغانبولغان خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى.... كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا ئاستائاستائاستائاستا ده،ده،ده،ده، قويدىقويدىقويدىقويدى چايچايچايچاي ئىستاكانئىستاكانئىستاكانئىستاكان

مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى .... بولسىلهربولسىلهربولسىلهربولسىلهر ئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىنئوقۇغۇچىالردىن ياخشىياخشىياخشىياخشى ئهڭئهڭئهڭئهڭ مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ،بهلكى،بهلكى،بهلكى،بهلكى ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس سىنىپتىكىالسىنىپتىكىالسىنىپتىكىالسىنىپتىكىال سىلهرسىلهرسىلهرسىلهر ــ

تهرىپىڭالرنىتهرىپىڭالرنىتهرىپىڭالرنىتهرىپىڭالرنى ياخشىياخشىياخشىياخشى سىىلهرنىڭسىىلهرنىڭسىىلهرنىڭسىىلهرنىڭ ئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇئوقۇتقۇچىالرمۇ بولسۇنبولسۇنبولسۇنبولسۇن جهھهتتهجهھهتتهجهھهتتهجهھهتته ئهخالقئهخالقئهخالقئهخالق مهيلىمهيلىمهيلىمهيلى ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش

ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس.... ئازئازئازئاز ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد----ئارزۇالرمۇئارزۇالرمۇئارزۇالرمۇئارزۇالرمۇ باغالنغانباغالنغانباغالنغانباغالنغان سىلهرگهسىلهرگهسىلهرگهسىلهرگه كېلىۋاتىدۇكېلىۋاتىدۇكېلىۋاتىدۇكېلىۋاتىدۇ.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ھازىرغىچهھازىرغىچهھازىرغىچهھازىرغىچه

داۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردى.... سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ سهلسهلسهلسهل مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم

ئۆزهمنىڭئۆزهمنىڭئۆزهمنىڭئۆزهمنىڭ مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى بهزىبهزىبهزىبهزى توغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكى سىلهرسىلهرسىلهرسىلهر بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىقىندىنيىقىندىنيىقىندىنيىقىندىن ؟؟؟؟ بىلهمسىلهربىلهمسىلهربىلهمسىلهربىلهمسىلهر ـــ

................ قالدىمقالدىمقالدىمقالدىم ئهسلهپئهسلهپئهسلهپئهسلهپ ئۆتمۈشىنىئۆتمۈشىنىئۆتمۈشىنىئۆتمۈشىنى

تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر كۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرى مۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭ قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... مۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگهمۇئهللىمگه كۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپ بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

تۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدى.... باردهكباردهكباردهكباردهك دهردىدهردىدهردىدهردى بىربىربىربىر كىلىۋاتقانكىلىۋاتقانكىلىۋاتقانكىلىۋاتقان ئىيتالمايئىيتالمايئىيتالمايئىيتالماي يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق ئۇزاقئۇزاقئۇزاقئۇزاق ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي كۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندى.... مهيۈسمهيۈسمهيۈسمهيۈس

مهھرۇممهھرۇممهھرۇممهھرۇم پۇرسىتىدىنپۇرسىتىدىنپۇرسىتىدىنپۇرسىتىدىن ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته ئالىيئالىيئالىيئالىي مهنمهنمهنمهن سهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىنسهۋهبىدىن ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق چاغداچاغداچاغداچاغدا ئهينىئهينىئهينىئهينى ـــ

ئۇرۇندائۇرۇندائۇرۇندائۇرۇندا ھازىرقىھازىرقىھازىرقىھازىرقى ئېلىشئېلىشئېلىشئېلىش دىپلۇمدىپلۇمدىپلۇمدىپلۇم ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ ئۆزلىكىمدىنئۆزلىكىمدىنئۆزلىكىمدىنئۆزلىكىمدىن مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته بىربىربىربىر ئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكى گهرچهگهرچهگهرچهگهرچه ....كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه قالغانقالغانقالغانقالغان

مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته ئالىيئالىيئالىيئالىي بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ قىلىمهنقىلىمهنقىلىمهنقىلىمهن.... پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان كهمگىچهكهمگىچهكهمگىچهكهمگىچه مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ تاكىتاكىتاكىتاكى ،،،، بىراقبىراقبىراقبىراق بولساممۇبولساممۇبولساممۇبولساممۇ ئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهنئىشلىگهن

ياشالرنىڭياشالرنىڭياشالرنىڭياشالرنىڭ قىلىنغانقىلىنغانقىلىنغانقىلىنغان تهقسىمتهقسىمتهقسىمتهقسىم خىزمهتكهخىزمهتكهخىزمهتكهخىزمهتكه يېڭىدىنيېڭىدىنيېڭىدىنيېڭىدىن مهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگهمهكتىۋىمىزگه ئۆكۈنىمهنئۆكۈنىمهنئۆكۈنىمهنئۆكۈنىمهن.... ئوقۇيالمىغانلىقىمدىنئوقۇيالمىغانلىقىمدىنئوقۇيالمىغانلىقىمدىنئوقۇيالمىغانلىقىمدىن

تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ھاياتھاياتھاياتھايات بۇبۇبۇبۇ بۇزۇلىدۇبۇزۇلىدۇبۇزۇلىدۇبۇزۇلىدۇ.... كۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈم ئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسام سۆزلىرىنىسۆزلىرىنىسۆزلىرىنىسۆزلىرىنى ھهققىدىكىھهققىدىكىھهققىدىكىھهققىدىكى تۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشىتۇرمۇشى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئالىيئالىيئالىيئالىي

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ 27272727يىلچهيىلچهيىلچهيىلچه قىلغىنىمغاقىلغىنىمغاقىلغىنىمغاقىلغىنىمغا خىزمهتخىزمهتخىزمهتخىزمهت ،،،، پۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپ ئوتتۇرىنىئوتتۇرىنىئوتتۇرىنىئوتتۇرىنى تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق مېنىڭمۇمېنىڭمۇمېنىڭمۇمېنىڭمۇ مانامانامانامانا ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن.... قىسقاقىسقاقىسقاقىسقا

كهتكهندهككهتكهندهككهتكهندهككهتكهندهك ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ئاچقىچهئاچقىچهئاچقىچهئاچقىچه ––––يۈمۈپيۈمۈپيۈمۈپيۈمۈپ نىنىنىنى كۆزكۆزكۆزكۆز خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئويلىسامئويلىسامئويلىسامئويلىسام بىردهبىردهبىردهبىرده كۈنلهرنىكۈنلهرنىكۈنلهرنىكۈنلهرنى بۇبۇبۇبۇ قالدىقالدىقالدىقالدى....

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئادهمئادهمئادهمئادهم دهردىنىدهردىنىدهردىنىدهردىنى قىلىشنىڭقىلىشنىڭقىلىشنىڭقىلىشنىڭ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ يولالرغايولالرغايولالرغايولالرغا باشقاباشقاباشقاباشقا بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ––––بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ياشلىقتاياشلىقتاياشلىقتاياشلىقتا بىراقبىراقبىراقبىراق تۇيىلىدۇتۇيىلىدۇتۇيىلىدۇتۇيىلىدۇ....

ياخشىياخشىياخشىياخشى ۋهزىپهڭالرۋهزىپهڭالرۋهزىپهڭالرۋهزىپهڭالر ھازىرقىھازىرقىھازىرقىھازىرقى ::::سىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭ دهيدىغىنىمدهيدىغىنىمدهيدىغىنىمدهيدىغىنىم سىلهرگهسىلهرگهسىلهرگهسىلهرگه شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن.... پپپپ گهگهگهگه قىلدىغانقىلدىغانقىلدىغانقىلدىغان ھېسھېسھېسھېس

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى قالغانقالغانقالغانقالغان .... ئىمتىھانىئىمتىھانىئىمتىھانىئىمتىھانى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئالىيئالىيئالىيئالىي كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن ئالتهئالتهئالتهئالته يهنهيهنهيهنهيهنه .... ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ ئويالشساڭالرمۇئويالشساڭالرمۇئويالشساڭالرمۇئويالشساڭالرمۇ

ئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگهئۆزلىرىگه كۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىده ئاڭلىدىئاڭلىدىئاڭلىدىئاڭلىدى.... قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ كۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈل سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى مۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر



بىرىشتىبىرىشتىبىرىشتىبىرىشتى ۋهدىلهرۋهدىلهرۋهدىلهرۋهدىلهر توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا قارىتىشقارىتىشقارىتىشقارىتىش ئۈگۈتۈشكهئۈگۈتۈشكهئۈگۈتۈشكهئۈگۈتۈشكه زېھنىنىزېھنىنىزېھنىنىزېھنىنى بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ....بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن

ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان كۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈك ئۈچئۈچئۈچئۈچ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ ۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇ ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئالىيئالىيئالىيئالىي دېگۈچهدېگۈچهدېگۈچهدېگۈچه شششش––––پهشپهشپهشپهش ھهھهھهھه

خوشالخوشالخوشالخوشال تاشالنغاندهكتاشالنغاندهكتاشالنغاندهكتاشالنغاندهك ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ يۈكيۈكيۈكيۈك ئېغىربىرئېغىربىرئېغىربىرئېغىربىر زىممىسدىنزىممىسدىنزىممىسدىنزىممىسدىن خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر توشۇپتوشۇپتوشۇپتوشۇپ ۋاقتىۋاقتىۋاقتىۋاقتى

.... بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى

تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ كۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىده تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ تويغۇداتويغۇداتويغۇداتويغۇدا بولغاندهكبولغاندهكبولغاندهكبولغاندهك ئهركىنئهركىنئهركىنئهركىن ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

سۆزلىشهتتىسۆزلىشهتتىسۆزلىشهتتىسۆزلىشهتتى.... ھهققىدهھهققىدهھهققىدهھهققىده كىتىشىكىتىشىكىتىشىكىتىشى ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئالىيئالىيئالىيئالىي كىملهرنىڭكىملهرنىڭكىملهرنىڭكىملهرنىڭ بولۇشماقتابولۇشماقتابولۇشماقتابولۇشماقتا.... پهيداپهيداپهيداپهيدا ئهندىشىلهرئهندىشىلهرئهندىشىلهرئهندىشىلهر

كىتىسهنكىتىسهنكىتىسهنكىتىسهن ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن ياخشىياخشىياخشىياخشى دهرستهدهرستهدهرستهدهرسته ««««سهنسهنسهنسهن ساۋاقداشلىرىنىساۋاقداشلىرىنىساۋاقداشلىرىنىساۋاقداشلىرىنى باشقاباشقاباشقاباشقا

.... قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ دېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ ،ئۆزىنىمۇ،ئۆزىنىمۇ،ئۆزىنىمۇ،ئۆزىنىمۇ »»»»دېگۈچىلهردېگۈچىلهردېگۈچىلهردېگۈچىلهر

نىنىنىنى «««« ««««ئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسىئارزۇسى دهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكى ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان بۇيىلبۇيىلبۇيىلبۇيىل بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن توشقۇزۇپتوشقۇزۇپتوشقۇزۇپتوشقۇزۇپ گىرافىالرنىگىرافىالرنىگىرافىالرنىگىرافىالرنى مۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىك بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ....سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تولدۇرۇشتىتولدۇرۇشتىتولدۇرۇشتىتولدۇرۇشتى

.... چىقىشتىچىقىشتىچىقىشتىچىقىشتى بېغىغابېغىغابېغىغابېغىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ

ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يىلدىنيىلدىنيىلدىنيىلدىن ئىككىئىككىئىككىئىككى جايجايجايجاي بۇبۇبۇبۇ ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ جايىغاجايىغاجايىغاجايىغا بۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقىبۇرۇنقى ئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... يهردهيهردهيهردهيهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مانامانامانامانا ۋاقتىۋاقتىۋاقتىۋاقتى ئېلىشئېلىشئېلىشئېلىش ئارامئارامئارامئارام ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالرداۋاقىتالردا ....تااليتااليتااليتاالي تونۇشتونۇشتونۇشتونۇش تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ

.... تاپاتتىتاپاتتىتاپاتتىتاپاتتى يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بولسابولسابولسابولسا ئىزدىمهكئىزدىمهكئىزدىمهكئىزدىمهك ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى ساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇساۋاقداشلىرىمۇ

.... ئاۋازدائاۋازدائاۋازدائاۋازدا تۆۋهنتۆۋهنتۆۋهنتۆۋهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ----سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ؟؟؟؟ تاللىدىڭىزتاللىدىڭىزتاللىدىڭىزتاللىدىڭىز مهكتهپلهرنىمهكتهپلهرنىمهكتهپلهرنىمهكتهپلهرنى قايسىقايسىقايسىقايسى سىزسىزسىزسىز ـــ

كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ توغراتوغراتوغراتوغرا ئونۋېرسىتىتىغائونۋېرسىتىتىغائونۋېرسىتىتىغائونۋېرسىتىتىغا مىللهتلهرمىللهتلهرمىللهتلهرمىللهتلهر بىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭ خالىساخالىساخالىساخالىسا ئالالئالالئالالئالال كۆردۇمكۆردۇمكۆردۇمكۆردۇم.... ھېساپالپھېساپالپھېساپالپھېساپالپ نهتىجهمنىنهتىجهمنىنهتىجهمنىنهتىجهمنى ـــ

يازغانسىز؟يازغانسىز؟يازغانسىز؟يازغانسىز؟ يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى شۇشۇشۇشۇ سىزمۇسىزمۇسىزمۇسىزمۇ يازدىميازدىميازدىميازدىم.... يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى شۇشۇشۇشۇ بىرىنچىسىگهبىرىنچىسىگهبىرىنچىسىگهبىرىنچىسىگه شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا قىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇ.... قالىدىغاندهكقالىدىغاندهكقالىدىغاندهكقالىدىغاندهك

قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر ئۈرۈمچىدىكىئۈرۈمچىدىكىئۈرۈمچىدىكىئۈرۈمچىدىكى شۇڭاشۇڭاشۇڭاشۇڭا تۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇتۇرىدۇ.... توشمايدىغاندهكتوشمايدىغاندهكتوشمايدىغاندهكتوشمايدىغاندهك يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه ئۇئۇئۇئۇ نهتىجهمنهتىجهمنهتىجهمنهتىجهم مېنىڭمېنىڭمېنىڭمېنىڭ ،،،، ياقياقياقياق ـــ

................ شۇشۇشۇشۇ قويدۇمقويدۇمقويدۇمقويدۇم يېزىپيېزىپيېزىپيېزىپ مهكتهپنىمهكتهپنىمهكتهپنىمهكتهپنى

ھهممهھهممهھهممهھهممه ئىكهنلىكىڭىزنىئىكهنلىكىڭىزنىئىكهنلىكىڭىزنىئىكهنلىكىڭىزنى ئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچى ياخشىياخشىياخشىياخشى ئهڭئهڭئهڭئهڭ مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ،سىزنىڭ،سىزنىڭ،سىزنىڭ،سىزنىڭ قىلماڭقىلماڭقىلماڭقىلماڭ چاقچاقچاقچاقچاقچاقچاقچاق بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ كۈتمىسهكمۇكۈتمىسهكمۇكۈتمىسهكمۇكۈتمىسهكمۇ ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد قالغانلىرىمىزقالغانلىرىمىزقالغانلىرىمىزقالغانلىرىمىز دېسىڭىزدېسىڭىزدېسىڭىزدېسىڭىز ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ئهگهرسىزئهگهرسىزئهگهرسىزئهگهرسىز بىلىدۇبىلىدۇبىلىدۇبىلىدۇ.... ئادهمئادهمئادهمئادهم

قىاللمىدىقىاللمىدىقىاللمىدىقىاللمىدى.... ئىشهنچئىشهنچئىشهنچئىشهنچ تازاتازاتازاتازا ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ خىلخىلخىلخىل بىربىربىربىر كۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇ بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ



تهھلىلتهھلىلتهھلىلتهھلىل جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى ئىمتىھاندىنئىمتىھاندىنئىمتىھاندىنئىمتىھاندىن بىرهلمىدىبىرهلمىدىبىرهلمىدىبىرهلمىدى.... ياخشىياخشىياخشىياخشى كككك دېگهندهدېگهندهدېگهندهدېگهنده ئىمتىھاننىئىمتىھاننىئىمتىھاننىئىمتىھاننى ئۇئۇئۇئۇ دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ

ئالدىدىكىئالدىدىكىئالدىدىكىئالدىدىكى ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان بولدىبولدىبولدىبولدى.... يېرىميېرىميېرىميېرىم كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ھېساپالپھېساپالپھېساپالپھېساپالپ نهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ ئۇئۇئۇئۇ قىلىشتىمۇقىلىشتىمۇقىلىشتىمۇقىلىشتىمۇ

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلىىشىقىلىىشىقىلىىشىقىلىىشى ئاغىرىپئاغىرىپئاغىرىپئاغىرىپ قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ئىككىئىككىئىككىئىككى ––––كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن كهينىكهينىكهينىكهينى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ئايئايئايئاي ئىككىئىككىئىككىئىككى

.... قىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدىقىلغانىدى تهسىرتهسىرتهسىرتهسىر ئوبدانالئوبدانالئوبدانالئوبدانال نهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگهنهتىجىسىگه

----بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كىتهرسىزمۇ؟كىتهرسىزمۇ؟كىتهرسىزمۇ؟كىتهرسىزمۇ؟ ئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپ بىزنىبىزنىبىزنىبىزنى كهتسىڭىزكهتسىڭىزكهتسىڭىزكهتسىڭىز ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا شهھهرلهرگهشهھهرلهرگهشهھهرلهرگهشهھهرلهرگه چوڭچوڭچوڭچوڭ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ـــ

.... بولدىبولدىبولدىبولدى خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل ««««مىنىمىنىمىنىمىنى»»»»دېيىشتىندېيىشتىندېيىشتىندېيىشتىن

....ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى ....بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ قااليقااليقااليقاالي ئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپ قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى....سىلهرنىسىلهرنىسىلهرنىسىلهرنى بولدىمۇبولدىمۇبولدىمۇبولدىمۇ گهپگهپگهپگهپ شۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇ ـــ

.... تۇرساقتۇرساقتۇرساقتۇرساق ئوقۇيدىغانئوقۇيدىغانئوقۇيدىغانئوقۇيدىغان بىللهبىللهبىللهبىلله بىزبىزبىزبىز ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه

قالساقچۇ؟قالساقچۇ؟قالساقچۇ؟قالساقچۇ؟ ئوقالمايئوقالمايئوقالمايئوقالماي بىللهبىللهبىللهبىلله ئىككىمىزئىككىمىزئىككىمىزئىككىمىز ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ــــ

ئىككىمىزنىئىككىمىزنىئىككىمىزنىئىككىمىزنى تهغدىرتهغدىرتهغدىرتهغدىر ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ئۆتىمىزئۆتىمىزئۆتىمىزئۆتىمىز.... مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئالىيئالىيئالىيئالىي بىرگهبىرگهبىرگهبىرگه چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم ....بىزبىزبىزبىز ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس مومكىنمومكىنمومكىنمومكىن بۇبۇبۇبۇ ـــ

.... يازىمهنيازىمهنيازىمهنيازىمهن خهتخهتخهتخهت سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه دېگۈندهكدېگۈندهكدېگۈندهكدېگۈندهك كۈندهكۈندهكۈندهكۈنده مهنمهنمهنمهن قالساقالساقالساقالسا ئايرىپئايرىپئايرىپئايرىپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئىككىئىككىئىككىئىككى

ئايئايئايئاي يىرىميىرىميىرىميىرىم ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر جاۋابىدىنجاۋابىدىنجاۋابىدىنجاۋابىدىن بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن ساددىالرچهساددىالرچهساددىالرچهساددىالرچه سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

قاينامقاينامقاينامقاينام ئىچىئىچىئىچىئىچى پپپپ مهكتهمهكتهمهكتهمهكته بۇكۈنىبۇكۈنىبۇكۈنىبۇكۈنى قىلىندىقىلىندىقىلىندىقىلىندى.... ئىالنئىالنئىالنئىالن نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئالىيئالىيئالىيئالىي ئۆتكهندهئۆتكهندهئۆتكهندهئۆتكهنده

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يېغىلىشقانيېغىلىشقانيېغىلىشقانيېغىلىشقان ––––ئانىالرمۇئانىالرمۇئانىالرمۇئانىالرمۇ ئاتائاتائاتائاتا سىرتسىرتسىرتسىرت ،ئوقۇغۇچىالردىن،ئوقۇغۇچىالردىن،ئوقۇغۇچىالردىن،ئوقۇغۇچىالردىن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ تولغانتولغانتولغانتولغان ––––تاشقىنلىققاتاشقىنلىققاتاشقىنلىققاتاشقىنلىققا

مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ قهغهزنىقهغهزنىقهغهزنىقهغهزنى ۋاراقۋاراقۋاراقۋاراق بىربىربىربىر يوغانيوغانيوغانيوغان بىرئوقۇتقۇچىبىرئوقۇتقۇچىبىرئوقۇتقۇچىبىرئوقۇتقۇچى بۆلۈمىدىنبۆلۈمىدىنبۆلۈمىدىنبۆلۈمىدىن ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

––––ئانىالرئانىالرئانىالرئانىالر ئاتائاتائاتائاتا ،،،، ئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالرئوقۇغۇچىالر ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا دوسكىنىڭدوسكىنىڭدوسكىنىڭدوسكىنىڭ ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى قويدىقويدىقويدىقويدى.... چاپالپچاپالپچاپالپچاپالپ دوسكىغادوسكىغادوسكىغادوسكىغا قاراقاراقاراقارا ئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكى

تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ چهتتهچهتتهچهتتهچهتته بىربىربىربىر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئالدىرىشاتتىئالدىرىشاتتىئالدىرىشاتتىئالدىرىشاتتى.... كۆرۈشكهكۆرۈشكهكۆرۈشكهكۆرۈشكه نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه ئىتتىرىشىپئىتتىرىشىپئىتتىرىشىپئىتتىرىشىپ ––––بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى بىربىربىربىر

يىرىميىرىميىرىميىرىم تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهلمىگهنكهلمىگهنكهلمىگهنكهلمىگهن مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر

يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ ،بىرلىرىنىڭ،بىرلىرىنىڭ،بىرلىرىنىڭ،بىرلىرىنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنى خوشالخوشالخوشالخوشال بىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭبىرلىرىنىڭ ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن توپلىشىۋالغانالرتوپلىشىۋالغانالرتوپلىشىۋالغانالرتوپلىشىۋالغانالر ئىدىئىدىئىدىئىدى....ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى

ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... بولۇشقابولۇشقابولۇشقابولۇشقا قىسماقىسماقىسماقىسما بىربىربىربىر كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى سهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇ كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن چىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنىچىقىۋاتقانلىقىنى

ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... ئازالشقائازالشقائازالشقائازالشقا ئادهمئادهمئادهمئادهم يهردهيهردهيهردهيهرده ئۇئۇئۇئۇ ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه قاالتتىقاالتتىقاالتتىقاالتتى.... يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ ئىشهنچىسىئىشهنچىسىئىشهنچىسىئىشهنچىسى بولغانبولغانبولغانبولغان

باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... ئىزدهشكهئىزدهشكهئىزدهشكهئىزدهشكه ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى ئۆزئۆزئۆزئۆز ،،،، كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ يىرىپيىرىپيىرىپيىرىپ توپنىتوپنىتوپنىتوپنى



كاتهكچىنىڭكاتهكچىنىڭكاتهكچىنىڭكاتهكچىنىڭ يېزىلغانيېزىلغانيېزىلغانيېزىلغان نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى تاپتىتاپتىتاپتىتاپتى.... ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ئۇئۇئۇئۇ

كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يېزىلغانىدىيېزىلغانىدىيېزىلغانىدىيېزىلغانىدى.... »»»»دهپدهپدهپدهپ ئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ۋىاليهتۋىاليهتۋىاليهتۋىاليهت ،،،، بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ««««مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه

تاپتىتاپتىتاپتىتاپتى.... ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدى.... ئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنىئىسمىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ شۇندىالشۇندىالشۇندىالشۇندىال چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى.... جايىغاجايىغاجايىغاجايىغا

ئويئويئويئوي قالمىغاندۇ؟قالمىغاندۇ؟قالمىغاندۇ؟قالمىغاندۇ؟»»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن بۈلۇپبۈلۇپبۈلۇپبۈلۇپ ««««خاتاخاتاخاتاخاتا ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يوقيوقيوقيوق ئالغۇچىلىكىئالغۇچىلىكىئالغۇچىلىكىئالغۇچىلىكى تىلغاتىلغاتىلغاتىلغا نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق

ئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكى نهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسىنهتىجىسى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس خاتاخاتاخاتاخاتا ھهرگىزھهرگىزھهرگىزھهرگىز كۆرگىنىكۆرگىنىكۆرگىنىكۆرگىنى ،،،، ....دېمهكدېمهكدېمهكدېمهك باقتىباقتىباقتىباقتى قاراپقاراپقاراپقاراپ يهنهيهنهيهنهيهنه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... تۆۋهنتۆۋهنتۆۋهنتۆۋهن ئۆلچىمىدىنمۇئۆلچىمىدىنمۇئۆلچىمىدىنمۇئۆلچىمىدىنمۇ مهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭمهكتهپلهرنىڭ

ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن توپتوپتوپتوپ ئۇئۇئۇئۇ يوقىدىيوقىدىيوقىدىيوقىدى.... خوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقى بايىقىبايىقىبايىقىبايىقى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولدىبولدىبولدىبولدى.... قايغاندهكقايغاندهكقايغاندهكقايغاندهك بېشىبېشىبېشىبېشى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

ساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭساۋاقداشلىرىنىڭ ئۇچرىغانئۇچرىغانئۇچرىغانئۇچرىغان يولدايولدايولدايولدا ماڭدىماڭدىماڭدىماڭدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ سىرتىغاسىرتىغاسىرتىغاسىرتىغا پپپپ مهكتهمهكتهمهكتهمهكته ،،،، چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سۇغۇلۇپسۇغۇلۇپسۇغۇلۇپسۇغۇلۇپ ئاستائاستائاستائاستا

ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ماڭغىنىچهماڭغىنىچهماڭغىنىچهماڭغىنىچه شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ كىرمىدىكىرمىدىكىرمىدىكىرمىدى.... قۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغاقۇلىقىغا سۆزلىرىمۇسۆزلىرىمۇسۆزلىرىمۇسۆزلىرىمۇ تهبرىكلىگهنتهبرىكلىگهنتهبرىكلىگهنتهبرىكلىگهن

بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ تهققازاتهققازاتهققازاتهققازا ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئاڭالشئاڭالشئاڭالشئاڭالش خهۋىرىنىخهۋىرىنىخهۋىرىنىخهۋىرىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا ئارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتا بولغانبولغانبولغانبولغان كهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچهكهلگۈچه

كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن بولدىبولدىبولدىبولدى ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ھالىتىنىھالىتىنىھالىتىنىھالىتىنى سۇلغۇنسۇلغۇنسۇلغۇنسۇلغۇن سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى....

ئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تۇيغاندهكتۇيغاندهكتۇيغاندهكتۇيغاندهك بىرنهرسىنىبىرنهرسىنىبىرنهرسىنىبىرنهرسىنى

تاشلىدىتاشلىدىتاشلىدىتاشلىدى.... يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ سىيالپسىيالپسىيالپسىيالپ بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى ---- ،،،، ساڭاساڭاساڭاساڭا بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه ،،،، باالمباالمباالمباالم ـــ

ئوخشىمامدۇ؟ئوخشىمامدۇ؟ئوخشىمامدۇ؟ئوخشىمامدۇ؟ ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ياخشىياخشىياخشىياخشى نهتىجهڭنهتىجهڭنهتىجهڭنهتىجهڭ قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا ––––

جاپاالرنىجاپاالرنىجاپاالرنىجاپاالرنى نېمهنېمهنېمهنېمه ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇشئوقۇتۇش سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر قالدىقالدىقالدىقالدى.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي دېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنىدېيىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

بهختىنىبهختىنىبهختىنىبهختىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ نامازلىرىدانامازلىرىدانامازلىرىدانامازلىرىدا قىتىملىققىتىملىققىتىملىققىتىملىق ھهرھهرھهرھهر ئارزۇالپئارزۇالپئارزۇالپئارزۇالپ ئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنى مهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگه ئالىيئالىيئالىيئالىي ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ چهكمىدىچهكمىدىچهكمىدىچهكمىدى....

ئويلىمىغانىدىئويلىمىغانىدىئويلىمىغانىدىئويلىمىغانىدى بولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنى بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده كۈنگهكۈنگهكۈنگهكۈنگه بۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكىبۈگۈنكى ھاالھاالھاالھاال كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ....تىلهپتىلهپتىلهپتىلهپ

يېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقان تېخىچىالتېخىچىالتېخىچىالتېخىچىال ئاڭائاڭائاڭائاڭا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ھوجرىسىغاھوجرىسىغاھوجرىسىغاھوجرىسىغا ئۇدۇلالئۇدۇلالئۇدۇلالئۇدۇلال قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي گهپمۇگهپمۇگهپمۇگهپمۇ ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن بېقىشبېقىشبېقىشبېقىش بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ بىربىربىربىر ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه زادىزادىزادىزادى بهزلهپبهزلهپبهزلهپبهزلهپ ئايالىنىئايالىنىئايالىنىئايالىنى

بولدىبولدىبولدىبولدى.... كهلمهكچىكهلمهكچىكهلمهكچىكهلمهكچى

كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئويىگهئويىگهئويىگهئويىگه ده،ده،ده،ده، دېدىدېدىدېدىدېدى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان نېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇر ---- ،،،، توختىسىالتوختىسىالتوختىسىالتوختىسىال دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى ــ

بىربىربىربىر پۇلنىڭپۇلنىڭپۇلنىڭپۇلنىڭ يېغقانيېغقانيېغقانيېغقان دهپدهپدهپدهپ ئوقۇتىمىزئوقۇتىمىزئوقۇتىمىزئوقۇتىمىز سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى بۇبۇبۇبۇ ---- چىقتى،چىقتى،چىقتى،چىقتى، كۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپ تۈگۈنچهكنىتۈگۈنچهكنىتۈگۈنچهكنىتۈگۈنچهكنى بىربىربىربىر



.... بهرسىلهبهرسىلهبهرسىلهبهرسىله مۇشۇنىمۇشۇنىمۇشۇنىمۇشۇنى سالمايدۇسالمايدۇسالمايدۇسالمايدۇ.... قۇالققۇالققۇالققۇالق ھېچكىمھېچكىمھېچكىمھېچكىم گهپكهگهپكهگهپكهگهپكه قۇرۇققۇرۇققۇرۇققۇرۇق ....ھازىرھازىرھازىرھازىر قىسىمىقىسىمىقىسىمىقىسىمى

بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه پهقهتپهقهتپهقهتپهقهت مهنمهنمهنمهن ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى.... بىرىمهنبىرىمهنبىرىمهنبىرىمهن كىمگهكىمگهكىمگهكىمگه دهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهن....بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى نېمهنېمهنېمهنېمه خوتۇنخوتۇنخوتۇنخوتۇن ۋويۋويۋويۋوي ـــ

.... شۇشۇشۇشۇ دېدىمدېدىمدېدىمدېدىم باقايباقايباقايباقاي قاراپقاراپقاراپقاراپ

دهيمهنغۇ؟دهيمهنغۇ؟دهيمهنغۇ؟دهيمهنغۇ؟ قالمايلىقالمايلىقالمايلىقالمايلى دهپدهپدهپدهپ ئاپالئاپالئاپالئاپال كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده ،ۋاقتى،ۋاقتى،ۋاقتى،ۋاقتى سېلىۋىلىڭسېلىۋىلىڭسېلىۋىلىڭسېلىۋىلىڭ يېنىڭىزغايېنىڭىزغايېنىڭىزغايېنىڭىزغا بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ـــ

ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشىساۋاقدىشى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا تۇرغانداتۇرغانداتۇرغانداتۇرغاندا تالىشىپتالىشىپتالىشىپتالىشىپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... ئهسقهردىنئهسقهردىنئهسقهردىنئهسقهردىن خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ساالمساالمساالمساالم ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا

؟؟؟؟ ئاپسهنئاپسهنئاپسهنئاپسهن نومۇرنومۇرنومۇرنومۇر قانچهقانچهقانچهقانچه سهنسهنسهنسهن ،،،، باالمباالمباالمباالم ـــ

مهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگهمهكتهپلهرگه ئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكى شۇشۇشۇشۇ ئانا،ئانا،ئانا،ئانا، خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان ئهمهسكهنئهمهسكهنئهمهسكهنئهمهسكهن ياخشىياخشىياخشىياخشى ئانچهئانچهئانچهئانچه نهتىجهمنهتىجهمنهتىجهمنهتىجهم مېنىڭمېنىڭمېنىڭمېنىڭ ـــ

كۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردىكۆتۈردى.... يۈزىنىيۈزىنىيۈزىنىيۈزىنى يېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭ پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق قىلىمهنقىلىمهنقىلىمهنقىلىمهن.... ئۆتۈدىغاندهكئۆتۈدىغاندهكئۆتۈدىغاندهكئۆتۈدىغاندهك

.... سوراشتىسوراشتىسوراشتىسوراشتى تهڭالتهڭالتهڭالتهڭال ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى ––––ئايالئايالئايالئايال ––––ئهرئهرئهرئهر ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى!!!! قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ نېمهنېمهنېمهنېمه ـــ

.... سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى گۇمانلىنىپگۇمانلىنىپگۇمانلىنىپگۇمانلىنىپ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر كهلمىدىما؟كهلمىدىما؟كهلمىدىما؟كهلمىدىما؟---- قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ تېخىتېخىتېخىتېخى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ـــ

دېمىدىغۇ؟دېمىدىغۇ؟دېمىدىغۇ؟دېمىدىغۇ؟ ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه ھهقتهھهقتهھهقتهھهقته بۇبۇبۇبۇ لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن كهلدى،كهلدى،كهلدى،كهلدى، ـــ

.... ئېيتتىئېيتتىئېيتتىئېيتتى قاراپقاراپقاراپقاراپ غاغاغاغا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ده،ده،ده،ده، ئالدىئالدىئالدىئالدى ئىسىگهئىسىگهئىسىگهئىسىگه نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى بىربىربىربىر ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر

ئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇ.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ۋىاليهتۋىاليهتۋىاليهتۋىاليهت ،پۈتۈن،پۈتۈن،پۈتۈن،پۈتۈن بىرىنچىبىرىنچىبىرىنچىبىرىنچى بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم بۇبۇبۇبۇ ــــسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... قاراڭالرقاراڭالرقاراڭالرقاراڭالر ئېيتمىغىنىنىئېيتمىغىنىنىئېيتمىغىنىنىئېيتمىغىنىنى سىلهرگهسىلهرگهسىلهرگهسىلهرگه خوشاللىقنىخوشاللىقنىخوشاللىقنىخوشاللىقنى مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق

قېلىشىنىقېلىشىنىقېلىشىنىقېلىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه قالدىقالدىقالدىقالدى.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ئىشئىشئىشئىش قانداققانداققانداققانداق بۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭبۇنىڭ خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

ياشياشياشياش كۆزلىرىدهكۆزلىرىدهكۆزلىرىدهكۆزلىرىده ھاشىمنىڭمۇھاشىمنىڭمۇھاشىمنىڭمۇھاشىمنىڭمۇ قويدىقويدىقويدىقويدى.... سۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپ پىشانىسىدىنپىشانىسىدىنپىشانىسىدىنپىشانىسىدىن ئهسقهرنىئهسقهرنىئهسقهرنىئهسقهرنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان قالغانقالغانقالغانقالغان بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي

نېمىشقانېمىشقانېمىشقانېمىشقا لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئايالنغانئايالنغانئايالنغانئايالنغان رىئاللىققارىئاللىققارىئاللىققارىئاللىققا ئۆمىدىئۆمىدىئۆمىدىئۆمىدى نننن كۈتكهكۈتكهكۈتكهكۈتكه بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ ئهگىدىئهگىدىئهگىدىئهگىدى....

ئوقۇتالمايئوقۇتالمايئوقۇتالمايئوقۇتالماي مېنىمېنىمېنىمېنى ––––ئانامئانامئانامئانام ئاتائاتائاتائاتا ياكىياكىياكىياكى يا؟يا؟يا؟يا؟ ئاغرىمدۇئاغرىمدۇئاغرىمدۇئاغرىمدۇ يىرىيىرىيىرىيىرى بىربىربىربىر بولىدۇ؟بولىدۇ؟بولىدۇ؟بولىدۇ؟ يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

ئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردىئۈلگۈردى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ خىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنى نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن بىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىال ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قالغانمىدۇ؟قالغانمىدۇ؟قالغانمىدۇ؟قالغانمىدۇ؟ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئهندىشهئهندىشهئهندىشهئهندىشه دهپدهپدهپدهپ قاالمدۇقاالمدۇقاالمدۇقاالمدۇ

گهپگهپگهپگهپ ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق ،ئۇ،ئۇ،ئۇ،ئۇ دىمهكدىمهكدىمهكدىمهك چۈشۈردىچۈشۈردىچۈشۈردىچۈشۈردى.... ئورنىغائورنىغائورنىغائورنىغا كۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئويىئويىئويىئويى ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى ............

ئاستائاستائاستائاستا كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن تۇرغاندىنتۇرغاندىنتۇرغاندىنتۇرغاندىن قاراپقاراپقاراپقاراپ بىردهمبىردهمبىردهمبىردهم خهلچىخانالرغاخهلچىخانالرغاخهلچىخانالرغاخهلچىخانالرغا ۋهۋهۋهۋه ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم قالغانقالغانقالغانقالغان ھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپھاڭۋىقىپ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر



ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ كىرگىنىكىرگىنىكىرگىنىكىرگىنى نىڭنىڭنىڭنىڭ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ئۇئۇئۇئۇ ياتاتتىياتاتتىياتاتتىياتاتتى.... كارىۋاتتاكارىۋاتتاكارىۋاتتاكارىۋاتتا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كىردىكىردىكىردىكىردى.... يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

.... تۇردىتۇردىتۇردىتۇردى

.... ئهسقهردىنئهسقهردىنئهسقهردىنئهسقهردىن ئۇئۇئۇئۇ سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ---- ،،،، ئاداشئاداشئاداشئاداش كهلدىڭكهلدىڭكهلدىڭكهلدىڭ قاچانقاچانقاچانقاچان ــــ

.... دېمىگهنمىدىڭدېمىگهنمىدىڭدېمىگهنمىدىڭدېمىگهنمىدىڭ ––––ئاناڭغائاناڭغائاناڭغائاناڭغا ئاتائاتائاتائاتا نهتىجهڭنىنهتىجهڭنىنهتىجهڭنىنهتىجهڭنى سهنسهنسهنسهن ،،،، كېلىشىمكېلىشىمكېلىشىمكېلىشىم ھازىرالرھازىرالرھازىرالرھازىرالر ـــ

.... ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم دېمىگهندېمىگهندېمىگهندېمىگهن بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا پاراكهندهپاراكهندهپاراكهندهپاراكهنده بهكالبهكالبهكالبهكال كۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈمكۆڭلۈم ـــ

ئىككىسىنىڭئىككىسىنىڭئىككىسىنىڭئىككىسىنىڭ ئاناڭئاناڭئاناڭئاناڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن داداڭداداڭداداڭداداڭ بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... يىرىميىرىميىرىميىرىم نېمىگهنېمىگهنېمىگهنېمىگه يهنهيهنهيهنهيهنه ئېلىپمۇئېلىپمۇئېلىپمۇئېلىپمۇ نهتىجهنهتىجهنهتىجهنهتىجه يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى ــــشۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه

.... بولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇ پاراكهندهپاراكهندهپاراكهندهپاراكهنده بهكالبهكالبهكالبهكال كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى

.... بۇرىدىبۇرىدىبۇرىدىبۇرىدى دهرھالالدهرھالالدهرھالالدهرھالال گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ ---- ،،،، تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان دهپدهپدهپدهپ چىقايچىقايچىقايچىقاي ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

قالغانسهنقالغانسهنقالغانسهنقالغانسهن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ نهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ––––بىلمىسهمبىلمىسهمبىلمىسهمبىلمىسهم بىلسهمبىلسهمبىلسهمبىلسهم ـــ

تايىنلىقتايىنلىقتايىنلىقتايىنلىق....

كۆرهلمىدىكۆرهلمىدىكۆرهلمىدىكۆرهلمىدى.... بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن شۇشۇشۇشۇ قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

بهختىنۇرنىڭمۇبهختىنۇرنىڭمۇبهختىنۇرنىڭمۇبهختىنۇرنىڭمۇ كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده بۇبۇبۇبۇ چىقمىدىچىقمىدىچىقمىدىچىقمىدى.... پهقهتالپهقهتالپهقهتالپهقهتال سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىراقبىراقبىراقبىراق .... باقتىباقتىباقتىباقتى بىرىپمۇبىرىپمۇبىرىپمۇبىرىپمۇ مهھهللىسىگهمهھهللىسىگهمهھهللىسىگهمهھهللىسىگه

ئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكىئادهتتىكى نهتىجىسىنىڭنهتىجىسىنىڭنهتىجىسىنىڭنهتىجىسىنىڭ ،،،، ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ جاپاجاپاجاپاجاپا يىليىليىليىل شۇنچهشۇنچهشۇنچهشۇنچه بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى

ئېلىشىغائېلىشىغائېلىشىغائېلىشىغا نومۇرنومۇرنومۇرنومۇر شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر چىققانلىقىچىققانلىقىچىققانلىقىچىققانلىقى ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس اليىقاليىقاليىقاليىق مهكتهپلهرگىمۇمهكتهپلهرگىمۇمهكتهپلهرگىمۇمهكتهپلهرگىمۇ

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى مۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىممۇئهللىم رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسىئوقۇتقۇچىسى دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ قالدىقالدىقالدىقالدى.... ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران ھهممهھهممهھهممهھهممه

بولدىبولدىبولدىبولدى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان نهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنىنهتىجىسىنى ئۆزئۆزئۆزئۆز ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ

ئويالپئويالپئويالپئويالپ بولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنىبولۇشىنى تۆۋهنتۆۋهنتۆۋهنتۆۋهن بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ئويالپئويالپئويالپئويالپ بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى كۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىدهكۆڭلىده گهرچهگهرچهگهرچهگهرچه

ئۆمۈدلهرنىئۆمۈدلهرنىئۆمۈدلهرنىئۆمۈدلهرنى زورزورزورزور بهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىن ئازابالندىئازابالندىئازابالندىئازابالندى....ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر بهكالبهكالبهكالبهكال ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى ئاتائاتائاتائاتا باقمىغانىدىباقمىغانىدىباقمىغانىدىباقمىغانىدى....

ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ كىتىۋاتقانلىقىنىكىتىۋاتقانلىقىنىكىتىۋاتقانلىقىنىكىتىۋاتقانلىقىنى جۈدهپجۈدهپجۈدهپجۈدهپ ––––كۈنگهكۈنگهكۈنگهكۈنگه كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كۆتكهنكۆتكهنكۆتكهنكۆتكهن

قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... نهسىھهتنهسىھهتنهسىھهتنهسىھهت

يىليىليىليىل بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ....بۇبۇبۇبۇ دېگىلىدېگىلىدېگىلىدېگىلى نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه بىربىربىربىر دېگهنگهدېگهنگهدېگهنگهدېگهنگه ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان قىلماقىلماقىلماقىلما.... يىرىميىرىميىرىميىرىم ،كۆڭلۈڭنى،كۆڭلۈڭنى،كۆڭلۈڭنى،كۆڭلۈڭنى قىزىمقىزىمقىزىمقىزىم بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ باقساڭباقساڭباقساڭباقساڭ بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھانئىمتىھان قايتاقايتاقايتاقايتا يىلىيىلىيىلىيىلى كىلهركىلهركىلهركىلهر بولساڭبولساڭبولساڭبولساڭ ئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهن



كۆرۈشىشتىنمۇكۆرۈشىشتىنمۇكۆرۈشىشتىنمۇكۆرۈشىشتىنمۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ھهتتاھهتتاھهتتاھهتتا ئۇئۇئۇئۇ يىرىميىرىميىرىميىرىم.... يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دېگهندېگهندېگهندېگهن نېمىالنېمىالنېمىالنېمىال

قىاللمىدىقىاللمىدىقىاللمىدىقىاللمىدى.... جۈرئهتجۈرئهتجۈرئهتجۈرئهت بولىسمۇبولىسمۇبولىسمۇبولىسمۇ ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان كۆرۈشۈشنىكۆرۈشۈشنىكۆرۈشۈشنىكۆرۈشۈشنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بولدىبولدىبولدىبولدى.... خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل

بىربىربىربىر سهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىنسهۋهبتىن شۇشۇشۇشۇ ئۇئۇئۇئۇ.... ئوياليتتىئوياليتتىئوياليتتىئوياليتتى.... ئارالشمايدۇئارالشمايدۇئارالشمايدۇئارالشمايدۇ»»»»دهپدهپدهپدهپ ھهرگىزھهرگىزھهرگىزھهرگىز بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىزقىزقىزقىز مهندهكمهندهكمهندهكمهندهك ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى ««««سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... چىقمىدىچىقمىدىچىقمىدىچىقمىدى تاالغىمۇتاالغىمۇتاالغىمۇتاالغىمۇ ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئايئايئايئاي

‹‹‹‹11111111››››

چاقىرىقچاقىرىقچاقىرىقچاقىرىق ئۆتكهنلىكئۆتكهنلىكئۆتكهنلىكئۆتكهنلىك مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئالىيئالىيئالىيئالىي ئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭئوقۇغۇچىالرنىڭ قالدىقالدىقالدىقالدى.... يېقىنلىشىپيېقىنلىشىپيېقىنلىشىپيېقىنلىشىپ سىنتهبىرمۇسىنتهبىرمۇسىنتهبىرمۇسىنتهبىرمۇ مانامانامانامانا

ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ كىتاپكىتاپكىتاپكىتاپ ئۆيىدهئۆيىدهئۆيىدهئۆيىده سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... كېلىشكهكېلىشكهكېلىشكهكېلىشكه ––––ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن ئارقائارقائارقائارقا قهغهزلىرىمۇقهغهزلىرىمۇقهغهزلىرىمۇقهغهزلىرىمۇ

ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى ئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭ تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز ھويلىداھويلىداھويلىداھويلىدا ئولتۇراتتىئولتۇراتتىئولتۇراتتىئولتۇراتتى....

.... تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى پاراڭلىشىپپاراڭلىشىپپاراڭلىشىپپاراڭلىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ،،،، ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا دهرھالالدهرھالالدهرھالالدهرھالال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ---- ؟؟؟؟ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى دېگىنهدېگىنهدېگىنهدېگىنه قىنىقىنىقىنىقىنى ئايالنسۇنئايالنسۇنئايالنسۇنئايالنسۇن سهندىنسهندىنسهندىنسهندىن سۆيۈنچهسۆيۈنچهسۆيۈنچهسۆيۈنچه ،،،، باالمباالمباالمباالم بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

.... بولىۋاتاتتىبولىۋاتاتتىبولىۋاتاتتىبولىۋاتاتتى تهققازاتهققازاتهققازاتهققازا ئاڭالشقائاڭالشقائاڭالشقائاڭالشقا خوشخوشخوشخوش––––خهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنى بالىالردهكبالىالردهكبالىالردهكبالىالردهك كىچىككىچىككىچىككىچىك خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي

.... ئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇئۆتۈپتۇ بىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ،بىزنىڭ،بىزنىڭ،بىزنىڭ،بىزنىڭ قهغىزىقهغىزىقهغىزىقهغىزى چاقىرىقچاقىرىقچاقىرىقچاقىرىق مانامانامانامانا ـــ

گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى »»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن ««««بىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭ ئانائانائانائانا خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان چىققانچىققانچىققانچىققان ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ---- ؟؟؟؟ باالمباالمباالمباالم دهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهن نېمهنېمهنېمهنېمه ۋايۋايۋايۋاي ـــ

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دېگهندېگهندېگهندېگهن يهريهريهريهر كهلمهسكهلمهسكهلمهسكهلمهس بارسابارسابارسابارسا »»»»دېمهكلىكدېمهكلىكدېمهكلىكدېمهكلىك ««««بىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭبىيجىڭ نهزىرىدهنهزىرىدهنهزىرىدهنهزىرىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ

مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه بىرهربىرهربىرهربىرهر شهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن تۇيۇلۇپتۇيۇلۇپتۇيۇلۇپتۇيۇلۇپ دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك ئوخشاشئوخشاشئوخشاشئوخشاش

دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك ھهپتىدهھهپتىدهھهپتىدهھهپتىده ....ھهرھهرھهرھهر ئوقۇيدۇئوقۇيدۇئوقۇيدۇئوقۇيدۇ شهھهردهشهھهردهشهھهردهشهھهرده ھازىرھازىرھازىرھازىر قىزىمۇقىزىمۇقىزىمۇقىزىمۇ قوشنىسىنىڭقوشنىسىنىڭقوشنىسىنىڭقوشنىسىنىڭ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ئارزۇئارزۇئارزۇئارزۇ ئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنىئۆتۈشىنى

.... چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى يىنىپيىنىپيىنىپيىنىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه

پىشانىسىگهپىشانىسىگهپىشانىسىگهپىشانىسىگه قۇچاقالپقۇچاقالپقۇچاقالپقۇچاقالپ سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى چىققانچىققانچىققانچىققان ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئاكائاكائاكائاكا ––––ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم باالمباالمباالمباالم!!!! يارايسهنيارايسهنيارايسهنيارايسهن ـــ

.... قويدىقويدىقويدىقويدى سۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپسۆيۈپ

----،،،، تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ چهتكهچهتكهچهتكهچهتكه بىربىربىربىر ھاشىمنىھاشىمنىھاشىمنىھاشىمنى خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بېسىلمىغانبېسىلمىغانبېسىلمىغانبېسىلمىغان ئهندىشىسىئهندىشىسىئهندىشىسىئهندىشىسى تېخىچهتېخىچهتېخىچهتېخىچه ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى ـــ

كهتتىڭىزما؟كهتتىڭىزما؟كهتتىڭىزما؟كهتتىڭىزما؟ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ خوشالخوشالخوشالخوشال دېسهدېسهدېسهدېسه كىتىدىگهنكىتىدىگهنكىتىدىگهنكىتىدىگهن بىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغا بالىمىزبالىمىزبالىمىزبالىمىز



مانامانامانامانا دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن.... كىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇكىلىدۇ قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم قانچهقانچهقانچهقانچه ئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىدهئۆمرىده كىشىگهكىشىگهكىشىگهكىشىگه ئامهتئامهتئامهتئامهت بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ؟؟؟؟ دهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهندهيدىغانسهن نېمهنېمهنېمهنېمه سهنسهنسهنسهن ـــ

.... باقمىدىمباقمىدىمباقمىدىمباقمىدىم چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سىرتىغىمۇسىرتىغىمۇسىرتىغىمۇسىرتىغىمۇ شهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭ كهمگىچهكهمگىچهكهمگىچهكهمگىچه مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ مهنمهنمهنمهن

ئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپ................ بالىدىنبالىدىنبالىدىنبالىدىن ،شۇ،شۇ،شۇ،شۇ بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ـــ

نېمهنېمهنېمهنېمه قالسىمۇقالسىمۇقالسىمۇقالسىمۇ بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ئهنسىرهيسهنئهنسىرهيسهنئهنسىرهيسهنئهنسىرهيسهن....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر نېمهنېمهنېمهنېمه بالىدىنبالىدىنبالىدىنبالىدىن ماڭمىغانماڭمىغانماڭمىغانماڭمىغان تېخىتېخىتېخىتېخى !!!! سېنىزهسېنىزهسېنىزهسېنىزه ھهيھهيھهيھهي ـــ

.... بولدىبولدىبولدىبولدى ئوقۇيدىغانئوقۇيدىغانئوقۇيدىغانئوقۇيدىغان پايتهختتهپايتهختتهپايتهختتهپايتهختته ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى بالىمىزبالىمىزبالىمىزبالىمىز بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ.... پهخىرلهنسهڭپهخىرلهنسهڭپهخىرلهنسهڭپهخىرلهنسهڭ ....بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن ئهنسىرىگۈلۈكئهنسىرىگۈلۈكئهنسىرىگۈلۈكئهنسىرىگۈلۈك

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن خىيالالرخىيالالرخىيالالرخىيالالر ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر يهنهيهنهيهنهيهنه تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن بولدىبولدىبولدىبولدى.... خوشالخوشالخوشالخوشال ئاالمچهئاالمچهئاالمچهئاالمچه كۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇ سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن بىربىربىربىر بۇبۇبۇبۇ ئۇئۇئۇئۇ كىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدى.... بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال خىيالىغاخىيالىغاخىيالىغاخىيالىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ تارىدىتارىدىتارىدىتارىدى.... خوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقىخوشاللىقى بايىقىبايىقىبايىقىبايىقى

قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر رهيھاندىنرهيھاندىنرهيھاندىنرهيھاندىن قىينىلىۋاتاتتىقىينىلىۋاتاتتىقىينىلىۋاتاتتىقىينىلىۋاتاتتى.... ئازابىدائازابىدائازابىدائازابىدا ھېجرانھېجرانھېجرانھېجران كۆرۈشهلمهيكۆرۈشهلمهيكۆرۈشهلمهيكۆرۈشهلمهي بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ قانچهقانچهقانچهقانچه ھهرھهرھهرھهر

––––كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن كهينىكهينىكهينىكهينى رهيھاننىرهيھاننىرهيھاننىرهيھاننى بىركۈنىبىركۈنىبىركۈنىبىركۈنى ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى يوقيوقيوقيوق.... جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ ،بىراق،بىراق،بىراق،بىراق كىرگۈزدىكىرگۈزدىكىرگۈزدىكىرگۈزدى خهتخهتخهتخهت قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم

مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه دېيىشكىنىدېيىشكىنىدېيىشكىنىدېيىشكىنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق كىرگۈزۈشكىرگۈزۈشكىرگۈزۈشكىرگۈزۈش ئهلچىلىككهئهلچىلىككهئهلچىلىككهئهلچىلىككه

بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن بىربىربىربىر بۇبۇبۇبۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى قاراپالقاراپالقاراپالقاراپال ،بهختىنۇرغا،بهختىنۇرغا،بهختىنۇرغا،بهختىنۇرغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۇچراشتىئۇچراشتىئۇچراشتىئۇچراشتى.... بېغىندابېغىندابېغىندابېغىندا

قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... جۈدهپجۈدهپجۈدهپجۈدهپ ئوبدانالئوبدانالئوبدانالئوبدانال بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنى كۆرۈشتىنكۆرۈشتىنكۆرۈشتىنكۆرۈشتىن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهنمهنمهنمهن ....نېمىشقانېمىشقانېمىشقانېمىشقا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه زادىزادىزادىزادى سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه ـــ

؟؟؟؟ قاچىسىزقاچىسىزقاچىسىزقاچىسىز

.... تۇتتىتۇتتىتۇتتىتۇتتى ئاستائاستائاستائاستا قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئولتۇراتتىئولتۇراتتىئولتۇراتتىئولتۇراتتى.... تاتىالپتاتىالپتاتىالپتاتىالپ يهنىيهنىيهنىيهنى قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي گهپگهپگهپگهپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

ئاڭلىدىمئاڭلىدىمئاڭلىدىمئاڭلىدىم.... گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى ھهممهھهممهھهممهھهممه رهيھاندىنرهيھاندىنرهيھاندىنرهيھاندىن مهنمهنمهنمهن ؟؟؟؟ تۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىزتۇرىسىز ئىشهنمهيدىغاندهكئىشهنمهيدىغاندهكئىشهنمهيدىغاندهكئىشهنمهيدىغاندهك ماڭاماڭاماڭاماڭا سىزسىزسىزسىز قارىغانداقارىغانداقارىغانداقارىغاندا ـــ

مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق مهنمهنمهنمهن ....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر قالدىمقالدىمقالدىمقالدىم ئىشنهنمهيئىشنهنمهيئىشنهنمهيئىشنهنمهي قىلغانلىقىڭىزغاقىلغانلىقىڭىزغاقىلغانلىقىڭىزغاقىلغانلىقىڭىزغا سىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭ گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال

كىتهرمىدىڭىز؟كىتهرمىدىڭىز؟كىتهرمىدىڭىز؟كىتهرمىدىڭىز؟ تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ مېنىمېنىمېنىمېنى بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز نننن ئۆتكهئۆتكهئۆتكهئۆتكه مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئالىيئالىيئالىيئالىي سىزسىزسىزسىز بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،

توختىتالمايتوختىتالمايتوختىتالمايتوختىتالماي يېغىسىنىيېغىسىنىيېغىسىنىيېغىسىنى چىققانچىققانچىققانچىققان ئىتىلىپئىتىلىپئىتىلىپئىتىلىپ ––––ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن ئۇئىچئۇئىچئۇئىچئۇئىچ تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

................ ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى پىتىپىتىپىتىپىتى تاشلىغانتاشلىغانتاشلىغانتاشلىغان يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ

شۇشۇشۇشۇ ئهنهئهنهئهنهئهنه گهپلىرىنىگهپلىرىنىگهپلىرىنىگهپلىرىنى بارلىقبارلىقبارلىقبارلىق ئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكى ،ئۇ،ئۇ،ئۇ،ئۇ دېمهكدېمهكدېمهكدېمهك يېغلىدىيېغلىدىيېغلىدىيېغلىدى.... ––––ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر



.... ئېيتتىئېيتتىئېيتتىئېيتتى سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق يېغايېغايېغايېغا

---- ،،،، قاپسىزقاپسىزقاپسىزقاپسىز كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ پهسپهسپهسپهس تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ مېنىمېنىمېنىمېنى بولسىىڭىزبولسىىڭىزبولسىىڭىزبولسىىڭىز ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق راستىنالراستىنالراستىنالراستىنال سىزسىزسىزسىز ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ـــ

ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر ؟؟؟؟ بىلهمسىزبىلهمسىزبىلهمسىزبىلهمسىز –––– داۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردىداۋامالشتۇردى.... سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

مۇشۇنداقالمۇشۇنداقالمۇشۇنداقالمۇشۇنداقال ....ئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر بولىسىزبولىسىزبولىسىزبولىسىز قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ھاقارهتھاقارهتھاقارهتھاقارهت سۆيگۈمگهسۆيگۈمگهسۆيگۈمگهسۆيگۈمگه پاكپاكپاكپاك بولغانبولغانبولغانبولغان ،سىزگه،سىزگه،سىزگه،سىزگه ماڭاماڭاماڭاماڭا بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز

.... كهچتىمكهچتىمكهچتىمكهچتىم ۋازۋازۋازۋاز بىرىشتىنبىرىشتىنبىرىشتىنبىرىشتىن ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا مهنمهنمهنمهن بولدىبولدىبولدىبولدى بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان

ئالىيئالىيئالىيئالىي سىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭسىزنىڭ مهنمهنمهنمهن ---- ئېتىۋالدى،ئېتىۋالدى،ئېتىۋالدى،ئېتىۋالدى، ئېغىزىنىئېغىزىنىئېغىزىنىئېغىزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قولىقولىقولىقولى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ،،،، دېمهڭدېمهڭدېمهڭدېمهڭ ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ــ

.... خوشالخوشالخوشالخوشال تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ئۆتكىنىڭىزدىنئۆتكىنىڭىزدىنئۆتكىنىڭىزدىنئۆتكىنىڭىزدىن مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه

ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم يىلىيىلىيىلىيىلى كىلهركىلهركىلهركىلهر بولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىزبولسىڭىز ئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهنئۆتهلمىگهن يىليىليىليىل بۇبۇبۇبۇ قىلماڭقىلماڭقىلماڭقىلماڭ.... يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىڭىزنىكۆڭلىڭىزنىكۆڭلىڭىزنىكۆڭلىڭىزنى بولدىبولدىبولدىبولدى ــ

.... ئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچىئوقۇغۇچى ياخشىياخشىياخشىياخشى ئهڭئهڭئهڭئهڭ ئىچىمىزدىكىئىچىمىزدىكىئىچىمىزدىكىئىچىمىزدىكى بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ سىزدېگهنسىزدېگهنسىزدېگهنسىزدېگهن ....چۈنكىچۈنكىچۈنكىچۈنكى كىتىسىزكىتىسىزكىتىسىزكىتىسىز

چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق قهغهزگهقهغهزگهقهغهزگهقهغهزگه يالتىراقيالتىراقيالتىراقيالتىراق يانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىن ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا ئايرىلىشئايرىلىشئايرىلىشئايرىلىش ئۇئۇئۇئۇ قىلمىدىقىلمىدىقىلمىدىقىلمىدى.... گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

ئاستائاستائاستائاستا تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ قولىنىقولىنىقولىنىقولىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بهردىبهردىبهردىبهردى.... سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه سوۋغىنىسوۋغىنىسوۋغىنىسوۋغىنى كىچىككىنهكىچىككىنهكىچىككىنهكىچىككىنه ئورالغانئورالغانئورالغانئورالغان قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ

قۇچاقلىدىقۇچاقلىدىقۇچاقلىدىقۇچاقلىدى................ چىڭچىڭچىڭچىڭ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بىرقىتىمبىرقىتىمبىرقىتىمبىرقىتىم يهنهيهنهيهنهيهنه بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ تارتتىتارتتىتارتتىتارتتى.... ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه

ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يىنىپيىنىپيىنىپيىنىپ قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ ئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر چىقىشتىچىقىشتىچىقىشتىچىقىشتى.... مهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىنمهكتهپتىن بىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكته ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن يىليىليىليىل ئىككىئىككىئىككىئىككى بهختىنۇربۇنىڭدىنبهختىنۇربۇنىڭدىنبهختىنۇربۇنىڭدىنبهختىنۇربۇنىڭدىن ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئاچتىئاچتىئاچتىئاچتى.... سوۋغىنىسوۋغىنىسوۋغىنىسوۋغىنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى كىرىپالكىرىپالكىرىپالكىرىپال ھوجرىسىغاھوجرىسىغاھوجرىسىغاھوجرىسىغا

.................... تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى ھهميانھهميانھهميانھهميان كىچىككىچىككىچىككىچىك بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه يىلدايىلدايىلدايىلدا يېڭىيېڭىيېڭىيېڭى

قالدىقالدىقالدىقالدى.... دهپدهپدهپدهپ بواليبواليبواليبوالي يىليىليىليىل يىرىميىرىميىرىميىرىم دېگۈچهدېگۈچهدېگۈچهدېگۈچه ––––پهشپهشپهشپهش ھهشھهشھهشھهش كهلگىنىگىمۇكهلگىنىگىمۇكهلگىنىگىمۇكهلگىنىگىمۇ بىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغابىيجىڭغا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنى كۆپكۆپكۆپكۆپ ئۇئۇئۇئۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش ۋاقتىۋاقتىۋاقتىۋاقتى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ جهريانداجهريانداجهريانداجهرياندا بۇبۇبۇبۇ

تېپىلغۇسىزتېپىلغۇسىزتېپىلغۇسىزتېپىلغۇسىز بۇبۇبۇبۇ ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئامراقئامراقئامراقئامراق ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا كىتاپكىتاپكىتاپكىتاپ ئهزهلدىنالئهزهلدىنالئهزهلدىنالئهزهلدىنال ئۆتكۈزهتتىئۆتكۈزهتتىئۆتكۈزهتتىئۆتكۈزهتتى.... قىرائهتخانىسىداقىرائهتخانىسىداقىرائهتخانىسىداقىرائهتخانىسىدا

بىرىبىرىبىرىبىرى كۈتۈپخانىالرنىڭكۈتۈپخانىالرنىڭكۈتۈپخانىالرنىڭكۈتۈپخانىالرنىڭ چوڭچوڭچوڭچوڭ ئهڭئهڭئهڭئهڭ ئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكىئىچىدىكى مهملىكهتمهملىكهتمهملىكهتمهملىكهت كۈتۈپخانىسىكۈتۈپخانىسىكۈتۈپخانىسىكۈتۈپخانىسى مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... پۇرسهتپۇرسهتپۇرسهتپۇرسهت

،،،، مهدىنيتىگهمهدىنيتىگهمهدىنيتىگهمهدىنيتىگه مىللهتلهرنىڭمىللهتلهرنىڭمىللهتلهرنىڭمىللهتلهرنىڭ قايسىقايسىقايسىقايسى ھهرھهرھهرھهر تېپىالتتىتېپىالتتىتېپىالتتىتېپىالتتى.... بولسابولسابولسابولسا كىتاپكىتاپكىتاپكىتاپ قانداقلىكىقانداقلىكىقانداقلىكىقانداقلىكى يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

كىتاپكىتاپكىتاپكىتاپ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ چاغلىرىداچاغلىرىداچاغلىرىداچاغلىرىدا بىكاربىكاربىكاربىكار سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن تۈرىتۈرىتۈرىتۈرى كىتاپالركىتاپالركىتاپالركىتاپالر ئائىتئائىتئائىتئائىت تارىخىغاتارىخىغاتارىخىغاتارىخىغا

بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا ئىشىئىشىئىشىئىشى بىربىربىربىر يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالدۇراتتىقالدۇراتتىقالدۇراتتىقالدۇراتتى.... خاتىرهخاتىرهخاتىرهخاتىره ماتىريالالردىنماتىريالالردىنماتىريالالردىنماتىريالالردىن ئائىتئائىتئائىتئائىت كهسپىگهكهسپىگهكهسپىگهكهسپىگه ئوقۇيتتىئوقۇيتتىئوقۇيتتىئوقۇيتتى....



بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئىشلىرىدىنئىشلىرىدىنئىشلىرىدىنئىشلىرىدىن كۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈك بىربىربىربىر ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ كىرىپالكىرىپالكىرىپالكىرىپال ياتاققاياتاققاياتاققاياتاققا كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى ھهرھهرھهرھهر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يېزىشيېزىشيېزىشيېزىش خهتخهتخهتخهت

رهتلهپرهتلهپرهتلهپرهتلهپ قايتاقايتاقايتاقايتا يازغانلىرىنىيازغانلىرىنىيازغانلىرىنىيازغانلىرىنى ئۇئۇئۇئۇ بولغاندابولغاندابولغاندابولغاندا ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر يازاتتىيازاتتىيازاتتىيازاتتى.... خهتخهتخهتخهت ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا مهقسىتىدهمهقسىتىدهمهقسىتىدهمهقسىتىده قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش خهۋهردارخهۋهردارخهۋهردارخهۋهردار

پاكپاكپاكپاك ،،،، سادىقسادىقسادىقسادىق مۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهتمۇھاببهت بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى ياتاقتىكىياتاقتىكىياتاقتىكىياتاقتىكى ئهۋهتهتتىئهۋهتهتتىئهۋهتهتتىئهۋهتهتتى.... بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا

تهسىرلهنگهنىدىتهسىرلهنگهنىدىتهسىرلهنگهنىدىتهسىرلهنگهنىدى.... قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق ھېسسياتىدىنھېسسياتىدىنھېسسياتىدىنھېسسياتىدىن

كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده خهتخهتخهتخهت سهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر يازاتتىيازاتتىيازاتتىيازاتتى.... خهتخهتخهتخهت ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ––––ئاتئاتئاتئات پاتپاتپاتپات بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ

.... سېغىناتتىسېغىناتتىسېغىناتتىسېغىناتتى ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىلىشىقىلىشىقىلىشىقىلىشى نهسىھهتنهسىھهتنهسىھهتنهسىھهت ––––قايتاقايتاقايتاقايتا قايتاقايتاقايتاقايتا مۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭمۇئهللىمنىڭ رابىيهمرابىيهمرابىيهمرابىيهم ۋهۋهۋهۋه ––––ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ ئاتائاتائاتائاتا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ بولمىغانبولمىغانبولمىغانبولمىغان سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بارمىدىبارمىدىبارمىدىبارمىدى.... مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه ئوقۇپالئوقۇپالئوقۇپالئوقۇپال ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر بىراقبىراقبىراقبىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ بارغانبارغانبارغانبارغان مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه

ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كىرمىدىكىرمىدىكىرمىدىكىرمىدى.... كاللسىغاكاللسىغاكاللسىغاكاللسىغا تۈزۈكتۈزۈكتۈزۈكتۈزۈك دهرسمۇدهرسمۇدهرسمۇدهرسمۇ تۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدىتۇيۇلدى.... زىرىكىشلىكزىرىكىشلىكزىرىكىشلىكزىرىكىشلىك باشقىچىالباشقىچىالباشقىچىالباشقىچىال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ھاياتىھاياتىھاياتىھاياتى

بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه »»»»كهسپىيكهسپىيكهسپىيكهسپىي ياساشياساشياساشياساش ،چاچ،چاچ،چاچ،چاچ تۈزهشتۈزهشتۈزهشتۈزهش ««««ھوسۈنھوسۈنھوسۈنھوسۈن كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه كهسپىيكهسپىيكهسپىيكهسپىي بىربىربىربىر شهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكى

باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... تهربىيلىنشكهتهربىيلىنشكهتهربىيلىنشكهتهربىيلىنشكه

تهتىللىكتهتىللىكتهتىللىكتهتىللىك ئۇئۇئۇئۇ بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر بېسىمىبېسىمىبېسىمىبېسىمى ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش كهلمىدىكهلمىدىكهلمىدىكهلمىدى.... قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ تهتىلدهتهتىلدهتهتىلدهتهتىلده قىشلىققىشلىققىشلىققىشلىق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ئۇئۇئۇئۇ تهتىلدهتهتىلدهتهتىلدهتهتىلده يازلىقيازلىقيازلىقيازلىق بهردىبهردىبهردىبهردى.... مهدهتمهدهتمهدهتمهدهت ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا قاراتتىقاراتتىقاراتتىقاراتتى....بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ ئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكه ۋاقتىنىمۇۋاقتىنىمۇۋاقتىنىمۇۋاقتىنىمۇ

كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن قالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنى ئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپئايلىنىپ ئادهمگهئادهمگهئادهمگهئادهمگه باشقىچىالباشقىچىالباشقىچىالباشقىچىال ئاقىرىپئاقىرىپئاقىرىپئاقىرىپ ،،،، ئېگىزلهپئېگىزلهپئېگىزلهپئېگىزلهپ بۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىنبۇرۇنقىدىن بالىسىنىڭبالىسىنىڭبالىسىنىڭبالىسىنىڭ

سهزگۈركىلىپسهزگۈركىلىپسهزگۈركىلىپسهزگۈركىلىپ قالدىقالدىقالدىقالدى.... تاپالمايتاپالمايتاپالمايتاپالماي قىلىققىلىققىلىققىلىق قىالرغاقىالرغاقىالرغاقىالرغا خوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىنخوشاللىقىدىن ھهدهھهدهھهدهھهده خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

.... بهردىبهردىبهردىبهردى چايچايچايچاي چاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپچاقىرىپ قوشنلىرىنىقوشنلىرىنىقوشنلىرىنىقوشنلىرىنى كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئىككىئىككىئىككىئىككى

ئوقۇۋاتقانلىقىئوقۇۋاتقانلىقىئوقۇۋاتقانلىقىئوقۇۋاتقانلىقى شهھهردهشهھهردهشهھهردهشهھهرده بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ كۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئالدىئالدىئالدىئالدى كېلىپالكېلىپالكېلىپالكېلىپال سهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇسهزگۈرمۇ

سهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگهسهزگۈرگه يۈرگهچكهيۈرگهچكهيۈرگهچكهيۈرگهچكه تۈزۈشتۈرۈپتۈزۈشتۈرۈپتۈزۈشتۈرۈپتۈزۈشتۈرۈپ چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۇسۇلدائۇسۇلدائۇسۇلدائۇسۇلدا اليىقاليىقاليىقاليىق كهسپىگهكهسپىگهكهسپىگهكهسپىگه ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ،ئۇنىڭ

ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى سهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇسهزگۈرنىڭمۇ كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن خوشاللىقنىخوشاللىقنىخوشاللىقنىخوشاللىقنى كهيپىياتىدىكىكهيپىياتىدىكىكهيپىياتىدىكىكهيپىياتىدىكى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندىكۆرۈندى.... باشقىچىالباشقىچىالباشقىچىالباشقىچىال

بۇبۇبۇبۇ دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك ئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه بىللهبىللهبىللهبىلله ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى....

بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... توشۇپتوشۇپتوشۇپتوشۇپ ،تهتىلمۇ،تهتىلمۇ،تهتىلمۇ،تهتىلمۇ مانامانامانامانا ئۆتكۈزدىئۆتكۈزدىئۆتكۈزدىئۆتكۈزدى.... كۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈككۆڭۈللۈك تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ تهتىلنىتهتىلنىتهتىلنىتهتىلنى يازلىقيازلىقيازلىقيازلىق

تىزتىزتىزتىز ۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇۋاقتىمۇ يىليىليىليىل ....بىربىربىربىر ۋاقتىلىقۋاقتىلىقۋاقتىلىقۋاقتىلىق ئىشالرمۇئىشالرمۇئىشالرمۇئىشالرمۇ بۇبۇبۇبۇ ؟؟؟؟ قانچهقانچهقانچهقانچه ئامالئامالئامالئامال لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يوقيوقيوقيوق ئايرىلغۇسىئايرىلغۇسىئايرىلغۇسىئايرىلغۇسى يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن



.... كۆرۈشۈشتىكۆرۈشۈشتىكۆرۈشۈشتىكۆرۈشۈشتى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى كۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭكۈننىڭ ئايرىلدىغانئايرىلدىغانئايرىلدىغانئايرىلدىغان كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ

ئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكه ---- تۇرۇپ،تۇرۇپ،تۇرۇپ،تۇرۇپ، قاراپقاراپقاراپقاراپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ----دېدىدېدىدېدىدېدى ،،،، سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئاسراڭئاسراڭئاسراڭئاسراڭ ياخشىياخشىياخشىياخشى ئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنى ــــ

كهتمهڭكهتمهڭكهتمهڭكهتمهڭ.... ئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپ ئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنى تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ

خهتخهتخهتخهت دائىمدائىمدائىمدائىم ماڭاماڭاماڭاماڭا ئاسراڭئاسراڭئاسراڭئاسراڭ.... ئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنىئۆزىڭىزنى چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم سىزمۇسىزمۇسىزمۇسىزمۇ ،،،، بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بولۇڭبولۇڭبولۇڭبولۇڭ خاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهمخاتىرجهم مهندىنمهندىنمهندىنمهندىن ــ

بىربىربىربىر خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي ئايالردائايالردائايالردائايالردا كهلمىگهنكهلمىگهنكهلمىگهنكهلمىگهن خهتخهتخهتخهت سىزدىنسىزدىنسىزدىنسىزدىن ؟؟؟؟ قالماڭقالماڭقالماڭقالماڭ....بىلهمسىزبىلهمسىزبىلهمسىزبىلهمسىز ئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپئۇنتۇپ تۇرۇشنىتۇرۇشنىتۇرۇشنىتۇرۇشنى يېزىپيېزىپيېزىپيېزىپ

.... قالىمهنقالىمهنقالىمهنقالىمهن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قويغاندهكقويغاندهكقويغاندهكقويغاندهك يىتتۇرۇپيىتتۇرۇپيىتتۇرۇپيىتتۇرۇپ نهرسهمنىنهرسهمنىنهرسهمنىنهرسهمنى

.... شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ھهمھهمھهمھهم ....سىزمۇسىزمۇسىزمۇسىزمۇ يازىمهنيازىمهنيازىمهنيازىمهن چوقۇمچوقۇمچوقۇمچوقۇم ـــ

ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا چىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپ قولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنى بىربىربىربىر ئىشلهنگهنئىشلهنگهنئىشلهنگهنئىشلهنگهن قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق يانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىنيانچۇقىدىن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ياغلىقياغلىقياغلىقياغلىق قولقولقولقول ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن پۇرىدىپۇرىدىپۇرىدىپۇرىدى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مېھىرمېھىرمېھىرمېھىر چوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ قولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۇزاتتىئۇزاتتىئۇزاتتىئۇزاتتى....

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... بىرلىشىپبىرلىشىپبىرلىشىپبىرلىشىپ تهنتهنتهنتهن ئىككىئىككىئىككىئىككى چۆمگهنچۆمگهنچۆمگهنچۆمگهن ھېسسىياتقاھېسسىياتقاھېسسىياتقاھېسسىياتقا ھاياجانلىقھاياجانلىقھاياجانلىقھاياجانلىق قۇچاقلىدىقۇچاقلىدىقۇچاقلىدىقۇچاقلىدى.... بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى قوشۇپقوشۇپقوشۇپقوشۇپ

ياتقانياتقانياتقانياتقان بىھۇشبىھۇشبىھۇشبىھۇش يىرىميىرىميىرىميىرىم قوچىقىداقوچىقىداقوچىقىداقوچىقىدا كۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپ بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تىزلهشتىتىزلهشتىتىزلهشتىتىزلهشتى.... نهپهسلهرنهپهسلهرنهپهسلهرنهپهسلهر

................ باستىباستىباستىباستى لىۋىنىلىۋىنىلىۋىنىلىۋىنى لىۋىگهلىۋىگهلىۋىگهلىۋىگه بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته

‹‹‹‹12121212››››

تۈگۈتۈپتۈگۈتۈپتۈگۈتۈپتۈگۈتۈپ ئوقۇشىنىئوقۇشىنىئوقۇشىنىئوقۇشىنى شهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكى ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى....بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ ۋاقىتۋاقىتۋاقىتۋاقىت يىليىليىليىل تۆتتۆتتۆتتۆت ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن

بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ،بولۇپ، ئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغان ئىدىيسىئىدىيسىئىدىيسىئىدىيسى ئاياللىرىنىڭمۇئاياللىرىنىڭمۇئاياللىرىنىڭمۇئاياللىرىنىڭمۇ يېزايېزايېزايېزا ھازىرھازىرھازىرھازىر ئىچىۋالدىئىچىۋالدىئىچىۋالدىئىچىۋالدى.... بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى دۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىندۇكاندىن يېزامهركىزىدهيېزامهركىزىدهيېزامهركىزىدهيېزامهركىزىده

سودىسىسودىسىسودىسىسودىسى دۇكىنىنىڭدۇكىنىنىڭدۇكىنىنىڭدۇكىنىنىڭ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىنسهۋهپتىن شۇشۇشۇشۇ بولۇشقانىدىبولۇشقانىدىبولۇشقانىدىبولۇشقانىدى.... ئىتىلىدىغانئىتىلىدىغانئىتىلىدىغانئىتىلىدىغان گۈزهللىكهگۈزهللىكهگۈزهللىكهگۈزهللىكه ––––قىزالرقىزالرقىزالرقىزالر خانىمخانىمخانىمخانىم

يېتىشلمهييېتىشلمهييېتىشلمهييېتىشلمهي ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى ئۇئۇئۇئۇ يۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتىيۈرهتتى.... ئالدىراشالئالدىراشالئالدىراشالئالدىراشال ھهركۈنىھهركۈنىھهركۈنىھهركۈنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يۈرۈشۈپيۈرۈشۈپيۈرۈشۈپيۈرۈشۈپ ئىچىالئىچىالئىچىالئىچىال يىليىليىليىل بىربىربىربىر

كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ تهتىلدهتهتىلدهتهتىلدهتهتىلده ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئورنىنىمۇكىڭهيتتىئورنىنىمۇكىڭهيتتىئورنىنىمۇكىڭهيتتىئورنىنىمۇكىڭهيتتى.... قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....دۇكاندۇكاندۇكاندۇكان قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل شاگىرتشاگىرتشاگىرتشاگىرت ئىككىئىككىئىككىئىككى يهنهيهنهيهنهيهنه

كۆرۈشۈپكۆرۈشۈپكۆرۈشۈپكۆرۈشۈپ تېلىفۇنداتېلىفۇنداتېلىفۇنداتېلىفۇندا دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك كۈندهكۈندهكۈندهكۈنده ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ھازىرھازىرھازىرھازىر بولدىبولدىبولدىبولدى.... خوشالخوشالخوشالخوشال بهكمۇبهكمۇبهكمۇبهكمۇ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ دۇكىنىنىدۇكىنىنىدۇكىنىنىدۇكىنىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

.... تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى



بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار««««ئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنىئوقۇشنى ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى بولغانبولغانبولغانبولغان ئايالىدىنئايالىدىنئايالىدىنئايالىدىن دهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكى بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

ئوتتۇرامهكتهپكىچهئوتتۇرامهكتهپكىچهئوتتۇرامهكتهپكىچهئوتتۇرامهكتهپكىچه بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئورۇنالشتۇرۇشىئورۇنالشتۇرۇشىئورۇنالشتۇرۇشىئورۇنالشتۇرۇشى دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ پۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپ»»»»

ئالىيئالىيئالىيئالىي ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بىرىبىرىبىرىبىرى بالىالرنىڭبالىالرنىڭبالىالرنىڭبالىالرنىڭ يامانيامانيامانيامان چىققانچىققانچىققانچىققان ئۇچىغائۇچىغائۇچىغائۇچىغا مهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكىمهكتهپتىكى ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغانئوقۇغان

مهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپتهمهكتهپته تىخنىكۇمتىخنىكۇمتىخنىكۇمتىخنىكۇم بىربىربىربىر شهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكىشهھهردىكى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مېڭىشىمېڭىشىمېڭىشىمېڭىشى يوليوليوليول دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ قىلىنالمىدىقىلىنالمىدىقىلىنالمىدىقىلىنالمىدى.... قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل مهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكهمهكتهپكه

كۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنى ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭئوقۇتقۇچىلىرىنىڭئوقۇتقۇچىلىرىنىڭئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ تىرىپتىرىپتىرىپتىرىپ ئىشئىشئىشئىش دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ئوقۇمىدىئوقۇمىدىئوقۇمىدىئوقۇمىدى.... تۈزۈكتۈزۈكتۈزۈكتۈزۈك يهردىمۇيهردىمۇيهردىمۇيهردىمۇ ئۇئۇئۇئۇ ئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدىئوقۇدى....

مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ .... توختاتتىتوختاتتىتوختاتتىتوختاتتى ئوقۇشىنىئوقۇشىنىئوقۇشىنىئوقۇشىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يولدىاليولدىاليولدىاليولدىال يىرىميىرىميىرىميىرىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئامالالرئامالالرئامالالرئامالالر ھهرھهرھهرھهر بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر قويمىدىقويمىدىقويمىدىقويمىدى.... ئارامىدائارامىدائارامىدائارامىدا

ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش يۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپيۈرۈپ بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا مهسئۇللىرىغامهسئۇللىرىغامهسئۇللىرىغامهسئۇللىرىغا ئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭ مۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىك ۋهۋهۋهۋه رهھبهرلىرىرهھبهرلىرىرهھبهرلىرىرهھبهرلىرى

.... ئالدىئالدىئالدىئالدى دىپلۇمدىپلۇمدىپلۇمدىپلۇم»»»»نىنىنىنى ««««الياقهتلىكالياقهتلىكالياقهتلىكالياقهتلىك پۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈش

بالىغابالىغابالىغابالىغا ئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهن ئهركىنئهركىنئهركىنئهركىن تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ شهھهردهشهھهردهشهھهردهشهھهرده ئىدىئىدىئىدىئىدى.... يوقيوقيوقيوق چىققۇسىچىققۇسىچىققۇسىچىققۇسى يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا بۇبۇبۇبۇ نىڭنىڭنىڭنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار

يهرگهچىقتىيهرگهچىقتىيهرگهچىقتىيهرگهچىقتى.... بۇبۇبۇبۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بۇيرۇقىبۇيرۇقىبۇيرۇقىبۇيرۇقى دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ ؟؟؟؟ قانچهقانچهقانچهقانچه ئامالئامالئامالئامال مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟مومكىنمۇ؟ كۆنۈشكۆنۈشكۆنۈشكۆنۈش يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ نىسبهتهننىسبهتهننىسبهتهننىسبهتهن

ئىشقائىشقائىشقائىشقا فۇنكىتىغافۇنكىتىغافۇنكىتىغافۇنكىتىغا ئورمانئورمانئورمانئورمان يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق ئۇئۇئۇئۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مېڭىشىمېڭىشىمېڭىشىمېڭىشى يوليوليوليول يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى––––تۆۋهنتۆۋهنتۆۋهنتۆۋهن يهنهيهنهيهنهيهنه بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر

.... چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ھهممىدىنھهممىدىنھهممىدىنھهممىدىن ئىشقائىشقائىشقائىشقا ئۇئۇئۇئۇ باشالندىباشالندىباشالندىباشالندى.... كۈنلىرىكۈنلىرىكۈنلىرىكۈنلىرى يېزىدىكىيېزىدىكىيېزىدىكىيېزىدىكى بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ

ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى شۈجىسىنىڭشۈجىسىنىڭشۈجىسىنىڭشۈجىسىنىڭ يېزايېزايېزايېزا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ باشقىالرمۇباشقىالرمۇباشقىالرمۇباشقىالرمۇ كهتمهيتتىكهتمهيتتىكهتمهيتتىكهتمهيتتى.... ئۇرۇپمۇئۇرۇپمۇئۇرۇپمۇئۇرۇپمۇ ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئىشقائىشقائىشقائىشقا كىلهتتىكىلهتتىكىلهتتىكىلهتتى....

.... قىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتى گهپگهپگهپگهپ ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه تارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپتارتىنىپ ئىكهنلىكىىدىنئىكهنلىكىىدىنئىكهنلىكىىدىنئىكهنلىكىىدىن

––––قىزالرقىزالرقىزالرقىزالر خانىمخانىمخانىمخانىم ::::««««مهھلىيامهھلىيامهھلىيامهھلىيا تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ئارىالپئارىالپئارىالپئارىالپ دۇكانالرنىدۇكانالرنىدۇكانالرنىدۇكانالرنى مهركىزدىكىمهركىزدىكىمهركىزدىكىمهركىزدىكى يېزايېزايېزايېزا ئۇئۇئۇئۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر

نهزىرىدهنهزىرىدهنهزىرىدهنهزىرىده ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالدىقالدىقالدىقالدى.... ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ دۇكاننىدۇكاننىدۇكاننىدۇكاننى ئورنىئورنىئورنىئورنى»»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن ياساشياساشياساشياساش ،چاچ،چاچ،چاچ،چاچ تۈزهشتۈزهشتۈزهشتۈزهش ھۆسۈنھۆسۈنھۆسۈنھۆسۈن

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بارلىقىبارلىقىبارلىقىبارلىقى ئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭئۇرۇنالرنىڭ مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق يېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇيېزىدىمۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... شهھهرلهردىالشهھهرلهردىالشهھهرلهردىالشهھهرلهردىال پهقهتپهقهتپهقهتپهقهت ۋېۋىسكىالرۋېۋىسكىالرۋېۋىسكىالرۋېۋىسكىالر بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق

.... بىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتىبىلمهيتتى ئۆزىمۇئۆزىمۇئۆزىمۇئۆزىمۇ كىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنى سهۋهبىتىنسهۋهبىتىنسهۋهبىتىنسهۋهبىتىن نېمهنېمهنېمهنېمه لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن كىردىكىردىكىردىكىردى.... دۇكانغادۇكانغادۇكانغادۇكانغا ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ ئهجهبلهندۇردىئهجهبلهندۇردىئهجهبلهندۇردىئهجهبلهندۇردى....

قىزقىزقىزقىز قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر دۇكاندادۇكاندادۇكاندادۇكاندا كىرگهنكىرگهنكىرگهنكىرگهن يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه قىلۋاتاتتىقىلۋاتاتتىقىلۋاتاتتىقىلۋاتاتتى.... ئىشئىشئىشئىش ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش

قالدىقالدىقالدىقالدى.... كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ بهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنى



.... بهختىنۇبهختىنۇبهختىنۇبهختىنۇ ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىشئىشئىشئىش قولىقولىقولىقولى ----سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى بارمىدى؟بارمىدى؟بارمىدى؟بارمىدى؟ ئىشىڭىزئىشىڭىزئىشىڭىزئىشىڭىز بىرهربىرهربىرهربىرهر ،،،، كهچۈرۈڭكهچۈرۈڭكهچۈرۈڭكهچۈرۈڭ ــ

چېچىمنىچېچىمنىچېچىمنىچېچىمنى بولسابولسابولسابولسا ---- قارىدى،قارىدى،قارىدى،قارىدى، ئىچكىرىلهپئىچكىرىلهپئىچكىرىلهپئىچكىرىلهپ يهنىمۇيهنىمۇيهنىمۇيهنىمۇ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ---- ،،،، دېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىم باقايباقايباقايباقاي كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ مۇنداقالمۇنداقالمۇنداقالمۇنداقال ــــ

.... دېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىم ياسىتايمىكىنياسىتايمىكىنياسىتايمىكىنياسىتايمىكىن

ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ساقالالرساقالالرساقالالرساقالالر بومبابومبابومبابومبا قىلىنىدۇقىلىنىدۇقىلىنىدۇقىلىنىدۇ.... خىزمهتخىزمهتخىزمهتخىزمهت ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن ––––قىزالرقىزالرقىزالرقىزالر خانىمخانىمخانىمخانىم مهخسۇسمهخسۇسمهخسۇسمهخسۇس دۇكاندادۇكاندادۇكاندادۇكاندا بۇبۇبۇبۇ بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ ـــ

.... يوقيوقيوقيوق خىزمهتخىزمهتخىزمهتخىزمهت

بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى.... كۈلگهكۈلگهكۈلگهكۈلگه قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق ،دۇكاندا،دۇكاندا،دۇكاندا،دۇكاندا دېۋىدىدېۋىدىدېۋىدىدېۋىدى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق بىرىبىرىبىرىبىرى قىزالردىنقىزالردىنقىزالردىنقىزالردىن شاگىرتشاگىرتشاگىرتشاگىرت

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ ئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپ

دېسىالدېسىالدېسىالدېسىال ھهھهھهھه ئۇئۇئۇئۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئهگىيدىغانئهگىيدىغانئهگىيدىغانئهگىيدىغان توالتوالتوالتوال يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى بۇبۇبۇبۇ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن شۇشۇشۇشۇ

بهختىيارھازىربهختىيارھازىربهختىيارھازىربهختىيارھازىر چىقمايدىغانچىقمايدىغانچىقمايدىغانچىقمايدىغان ئايلىنىشقىمۇئايلىنىشقىمۇئايلىنىشقىمۇئايلىنىشقىمۇ بازاربازاربازاربازار ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى كىلهتتىكىلهتتىكىلهتتىكىلهتتى.... يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئىدارىسىدىنئىدارىسىدىنئىدارىسىدىنئىدارىسىدىن

بىراقبىراقبىراقبىراق ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى.... دهپدهپدهپدهپ قاپتۇقاپتۇقاپتۇقاپتۇ كۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپكۆنۈپ يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئۆزگىرىپئۆزگىرىپئۆزگىرىپئۆزگىرىپ تويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزال

بىربىربىربىر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... قالغانقالغانقالغانقالغان ياقتۇرۇپياقتۇرۇپياقتۇرۇپياقتۇرۇپ بىلهنالبىلهنالبىلهنالبىلهنال كۆرۈشكۆرۈشكۆرۈشكۆرۈش شۇشۇشۇشۇ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى نهرسهنهرسهنهرسهنهرسه.... باشقاباشقاباشقاباشقا خىيالىداخىيالىداخىيالىداخىيالىدا ،بهختىيارنىڭ،بهختىيارنىڭ،بهختىيارنىڭ،بهختىيارنىڭ

توسىدىتوسىدىتوسىدىتوسىدى.... ئالدىنىئالدىنىئالدىنىئالدىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ پهملهپپهملهپپهملهپپهملهپ ۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنى چۈشۈشچۈشۈشچۈشۈشچۈشۈش ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئۇئۇئۇئۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى

.... سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ئهھۋالئهھۋالئهھۋالئهھۋال ئاۋازدائاۋازدائاۋازدائاۋازدا بهختىيارتۆۋهنبهختىيارتۆۋهنبهختىيارتۆۋهنبهختىيارتۆۋهن ---- ياخسىمۇسىز،ياخسىمۇسىز،ياخسىمۇسىز،ياخسىمۇسىز، ـــ

–––– قويدىقويدىقويدىقويدى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ ئويالپئويالپئويالپئويالپ نېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇرنېمىنىدۇر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن قالدى،قالدى،قالدى،قالدى، ھهيرانھهيرانھهيرانھهيران دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ---- ،،،، ياخشىياخشىياخشىياخشى ـــ

!!!! ––––ھهھهھهھه قالمىغانسىزقالمىغانسىزقالمىغانسىزقالمىغانسىز توساپتوساپتوساپتوساپ خاتاخاتاخاتاخاتا يهنهيهنهيهنهيهنه سىزسىزسىزسىز

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئويالپئويالپئويالپئويالپ پاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنى بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز مهنمهنمهنمهن ياقهي،ياقهي،ياقهي،ياقهي، ـــ

ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن نېمهنېمهنېمهنېمه ؟؟؟؟ سىزكىمسىزكىمسىزكىمسىزكىم چۈشهنمىدىمچۈشهنمىدىمچۈشهنمىدىمچۈشهنمىدىم.... بولغانلىقىڭىزنىبولغانلىقىڭىزنىبولغانلىقىڭىزنىبولغانلىقىڭىزنى دېمهكچىدېمهكچىدېمهكچىدېمهكچى نېمهنېمهنېمهنېمه ،سىزنىڭ،سىزنىڭ،سىزنىڭ،سىزنىڭ كهچۈرۈڭكهچۈرۈڭكهچۈرۈڭكهچۈرۈڭ ـــ

؟؟؟؟ قالدىڭىزقالدىڭىزقالدىڭىزقالدىڭىز ئويالپئويالپئويالپئويالپ پاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنىپاراڭلىشىشنى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهنمهنمهنمهن

گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى »»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن ««««شۈجىسىشۈجىسىشۈجىسىشۈجىسى بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ----،،،، بولىمهنبولىمهنبولىمهنبولىمهن بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى قادىرنىڭقادىرنىڭقادىرنىڭقادىرنىڭ شۈجىسىشۈجىسىشۈجىسىشۈجىسى يېزايېزايېزايېزا مهنمهنمهنمهن ـــ

.... ئىشلهيمهنئىشلهيمهنئىشلهيمهنئىشلهيمهن فۇنكىتىدافۇنكىتىدافۇنكىتىدافۇنكىتىدا ئورمانئورمانئورمانئورمان يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق ھازىرھازىرھازىرھازىر ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،ئېيتتى،---- قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئۇرغۇلۇپئۇرغۇلۇپئۇرغۇلۇپئۇرغۇلۇپ

دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇئۇئۇئۇ ئاڭالنمىدىئاڭالنمىدىئاڭالنمىدىئاڭالنمىدى.... يېقىشلىقيېقىشلىقيېقىشلىقيېقىشلىق ئۇنچهئۇنچهئۇنچهئۇنچه جاۋابىجاۋابىجاۋابىجاۋابى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا

قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا



ئىدىمئىدىمئىدىمئىدىم....خاالرسىزمۇ؟خاالرسىزمۇ؟خاالرسىزمۇ؟خاالرسىزمۇ؟ دېگهندېگهندېگهندېگهن قااليقااليقااليقاالي تونۇشۇپتونۇشۇپتونۇشۇپتونۇشۇپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز ـــ

ئالدىمنىئالدىمنىئالدىمنىئالدىمنى يولدايولدايولدايولدا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق تهغدىردىمۇتهغدىردىمۇتهغدىردىمۇتهغدىردىمۇ ....تونىغانتونىغانتونىغانتونىغان تونىمايمهنتونىمايمهنتونىمايمهنتونىمايمهن سىزنىسىزنىسىزنىسىزنى مهنمهنمهنمهن ،،،، كهچۇرۈڭكهچۇرۈڭكهچۇرۈڭكهچۇرۈڭ ـــ

.... بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ توسىسىڭىزتوسىسىڭىزتوسىسىڭىزتوسىسىڭىز

توسىدىتوسىدىتوسىدىتوسىدى.... يهنهيهنهيهنهيهنه ئالدىنىئالدىنىئالدىنىئالدىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار بولغانىدى،بولغانىدى،بولغانىدى،بولغانىدى، ماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچىماڭماڭچى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

.... بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقىئاچچىقى ---- ؟؟؟؟ قىلماقچىقىلماقچىقىلماقچىقىلماقچى نېمهنېمهنېمهنېمه زادىزادىزادىزادى سىزسىزسىزسىز ـــ

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى باربارباربار پاراڭالشقۇمپاراڭالشقۇمپاراڭالشقۇمپاراڭالشقۇم ئوبدانراقئوبدانراقئوبدانراقئوبدانراق بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز شۇشۇشۇشۇ ـــ

ۋاقتىڭىزنىۋاقتىڭىزنىۋاقتىڭىزنىۋاقتىڭىزنى قىممهتلىكقىممهتلىكقىممهتلىكقىممهتلىك كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن يوقيوقيوقيوق.... ۋاقتىمۋاقتىمۋاقتىمۋاقتىم پاراڭلىشىدىغانغاپاراڭلىشىدىغانغاپاراڭلىشىدىغانغاپاراڭلىشىدىغانغا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز مېنىڭمېنىڭمېنىڭمېنىڭ ـــ

،خوش،خوش،خوش،خوش................ قىلماڭقىلماڭقىلماڭقىلماڭ ئىسراپئىسراپئىسراپئىسراپ

قوغالپقوغالپقوغالپقوغالپ كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدىئايرىلدى.... يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ ––––ده،ده،ده،ده، دېدىدېدىدېدىدېدى شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ـــ

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن شۇشۇشۇشۇ قويدىقويدىقويدىقويدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه پاتپاتپاتپات––––پاتپاتپاتپات قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ كىلىدىغاندهكالكىلىدىغاندهكالكىلىدىغاندهكالكىلىدىغاندهكال

بىربىربىربىر ئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچهئارتۇقچه ،بىراق،بىراق،بىراق،بىراق بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئويلىغانئويلىغانئويلىغانئويلىغان دېيىشنىدېيىشنىدېيىشنىدېيىشنى دادىسىغادادىسىغادادىسىغادادىسىغا ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدىكىرىۋالدى.... كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه

بۇبۇبۇبۇ چاغداچاغداچاغداچاغدا سۆزلهشكهنسۆزلهشكهنسۆزلهشكهنسۆزلهشكهن تېلىفۇنداتېلىفۇنداتېلىفۇنداتېلىفۇندا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر دېمىدىدېمىدىدېمىدىدېمىدى.... ئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپئهنسىرهپ چىقىشىدىنچىقىشىدىنچىقىشىدىنچىقىشىدىن ئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭئىشنىڭ

بالدۇرراقبالدۇرراقبالدۇرراقبالدۇرراق ،دۇكاننى،دۇكاننى،دۇكاننى،دۇكاننى قىلىشنىقىلىشنىقىلىشنىقىلىشنى دىققهتدىققهتدىققهتدىققهت ئۇنداقالردىنئۇنداقالردىنئۇنداقالردىنئۇنداقالردىن ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... پۇرىتىپپۇرىتىپپۇرىتىپپۇرىتىپ ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى

.... ئېيتتىئېيتتىئېيتتىئېيتتى تاقاشنىتاقاشنىتاقاشنىتاقاشنى

كهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىن يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا ئۇئۇئۇئۇ تىرىشاتتىتىرىشاتتىتىرىشاتتىتىرىشاتتى.... ئۇتۇشقائۇتۇشقائۇتۇشقائۇتۇشقا كۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنىكۆڭلىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئامالالرئامالالرئامالالرئامالالر ھهرھهرھهرھهر بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار

بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ ،قادىر،قادىر،قادىر،قادىر يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ،ئابال،ئابال،ئابال،ئابال ئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتته بۇمۇبۇمۇبۇمۇبۇمۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بولۇشقانبولۇشقانبولۇشقانبولۇشقان ئاغىنهئاغىنهئاغىنهئاغىنه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئارمانئارمانئارمانئارمان بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان

ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار بولغانىدىبولغانىدىبولغانىدىبولغانىدى.... ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق چىيىچىيىچىيىچىيى بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ قارشىقارشىقارشىقارشى ئوغلىنىئوغلىنىئوغلىنىئوغلىنى چىققانچىققانچىققانچىققان شهھهردىنشهھهردىنشهھهردىنشهھهردىن

كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... الغايالپالغايالپالغايالپالغايالپ يېزىدايېزىدايېزىدايېزىدا دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئۆتهلمىگهندىنئۆتهلمىگهندىنئۆتهلمىگهندىنئۆتهلمىگهندىن ئوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقائوقۇشقا ئارمانئارمانئارمانئارمان دېدىدېدىدېدىدېدى.... ئارمانغائارمانغائارمانغائارمانغا

بىربىربىربىر قاراشلىققاراشلىققاراشلىققاراشلىق ئۆزتهۋهسىگهئۆزتهۋهسىگهئۆزتهۋهسىگهئۆزتهۋهسىگه بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ياردهمدهبولۇشىياردهمدهبولۇشىياردهمدهبولۇشىياردهمدهبولۇشى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ،،،، مېڭىشىمېڭىشىمېڭىشىمېڭىشى يوليوليوليول يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال

ئازاپئازاپئازاپئازاپ ئىشقىدائىشقىدائىشقىدائىشقىدا بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن ئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇ چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى.... ئىشقائىشقائىشقائىشقا بوغالتىربولۇپبوغالتىربولۇپبوغالتىربولۇپبوغالتىربولۇپ كهنتكهكهنتكهكهنتكهكهنتكه

ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئىچىدىكىنىئىچىدىكىنىئىچىدىكىنىئىچىدىكىنى لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ يۈرگهچكهيۈرگهچكهيۈرگهچكهيۈرگهچكه تارتىپتارتىپتارتىپتارتىپ

ھازىرقىدهكھازىرقىدهكھازىرقىدهكھازىرقىدهك ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ .... دېيهلىسۇندېيهلىسۇندېيهلىسۇندېيهلىسۇن»»»» كۆرىمهنكۆرىمهنكۆرىمهنكۆرىمهن ياخشىياخشىياخشىياخشى ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ««««مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ ئۇئۇئۇئۇ دېيهلمىدىدېيهلمىدىدېيهلمىدىدېيهلمىدى....



مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بولغانبولغانبولغانبولغان.... ياردىمىدهياردىمىدهياردىمىدهياردىمىده دادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭدادىسىنىڭ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئىشلىيهلىشىمۇئىشلىيهلىشىمۇئىشلىيهلىشىمۇئىشلىيهلىشىمۇ ئۇرۇندائۇرۇندائۇرۇندائۇرۇندا

ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ تۈۋرىكىتۈۋرىكىتۈۋرىكىتۈۋرىكى مهنىۋىمهنىۋىمهنىۋىمهنىۋى ئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭ ئابالئابالئابالئابال بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان چىققاندىنچىققاندىنچىققاندىنچىققاندىن يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا

.... بهردىبهردىبهردىبهردى ۋهدهۋهدهۋهدهۋهده بهختىيارغابهختىيارغابهختىيارغابهختىيارغا تۇغۇرسىداتۇغۇرسىداتۇغۇرسىداتۇغۇرسىدا بىرىشبىرىشبىرىشبىرىش كهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپ قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى ئارمانئارمانئارمانئارمان ئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهنئۆتكۈزگهن خىيالىدىنخىيالىدىنخىيالىدىنخىيالىدىن

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ خوشالخوشالخوشالخوشال بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ يۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنىيۈرگهنلىكىنى تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ كۆزكۆزكۆزكۆز قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا بىربىربىربىر ئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭ بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر

ئوڭلىنىپئوڭلىنىپئوڭلىنىپئوڭلىنىپ بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... خاالسخاالسخاالسخاالس غهمدىنغهمدىنغهمدىنغهمدىن قويسىالقويسىالقويسىالقويسىال ئوڭالپئوڭالپئوڭالپئوڭالپ بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ ئۇنىڭچهئۇنىڭچهئۇنىڭچهئۇنىڭچه

كىمكىمكىمكىم ئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭئائىلىسىنىڭ قىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق سۇرۇشتۇرۇپسۇرۇشتۇرۇپسۇرۇشتۇرۇپسۇرۇشتۇرۇپ ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشىنهتتىئىشىنهتتىئىشىنهتتىئىشىنهتتى.... قالىدىغانلىقىغاقالىدىغانلىقىغاقالىدىغانلىقىغاقالىدىغانلىقىغا

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال تويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزالتويۇقسىزال كهچتهكهچتهكهچتهكهچته ئۇئۇئۇئۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر بىلدىبىلدىبىلدىبىلدى.... ....ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى

ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ ئۇئۇئۇئۇ قويدىقويدىقويدىقويدى.... تهمتىرىتىپتهمتىرىتىپتهمتىرىتىپتهمتىرىتىپ يهكپاينىيهكپاينىيهكپاينىيهكپاينى ئابالئابالئابالئابال كېلىىشىكېلىىشىكېلىىشىكېلىىشى كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر

بىلدۇردىبىلدۇردىبىلدۇردىبىلدۇردى.... ئىلتىپاتىنىئىلتىپاتىنىئىلتىپاتىنىئىلتىپاتىنى دهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكىدهسلهپكى سېلىپسېلىپسېلىپسېلىپ كۆرپهكۆرپهكۆرپهكۆرپه ئاستىغائاستىغائاستىغائاستىغا باشلىدىباشلىدىباشلىدىباشلىدى.... تورگهتورگهتورگهتورگه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ––––تىنهپتىنهپتىنهپتىنهپ

قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تۇتۇشتۇتۇشتۇتۇشتۇتۇش نارىنغانارىنغانارىنغانارىنغا ئامراقئامراقئامراقئامراق ئهڭئهڭئهڭئهڭ بۇقابۇقابۇقابۇقا تىزالقادىرتىزالقادىرتىزالقادىرتىزالقادىر تۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇ

يوقالپيوقالپيوقالپيوقالپ بىربىربىربىر ئۆزهمالئۆزهمالئۆزهمالئۆزهمال بۇگۇنبۇگۇنبۇگۇنبۇگۇن ؟؟؟؟ كهتتىڭىزكهتتىڭىزكهتتىڭىزكهتتىڭىز يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن ،قارىسام،قارىسام،قارىسام،قارىسام ئاكائاكائاكائاكا ئابالئابالئابالئابال قانداققانداققانداققانداق ـــ

.... ئالدىئالدىئالدىئالدى قولىغاقولىغاقولىغاقولىغا پىيالىنىپىيالىنىپىيالىنىپىيالىنى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى شۇشۇشۇشۇ بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر –––– كېلىشىمكېلىشىمكېلىشىمكېلىشىم.... دهپدهپدهپدهپ كىلهيكىلهيكىلهيكىلهي

يوقلىساميوقلىساميوقلىساميوقلىسام بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ مهنمهنمهنمهن ،ئهسلى،ئهسلى،ئهسلى،ئهسلى ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام قىلدىالقىلدىالقىلدىالقىلدىال خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل ئهجهپمۇئهجهپمۇئهجهپمۇئهجهپمۇ مېنىمېنىمېنىمېنى ،،،، خوشخوشخوشخوش ،،،، خوشخوشخوشخوش ــ

قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ................ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش سهلسهلسهلسهل ....شۇشۇشۇشۇ بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى

ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر –––– !!!! ھهھهھهھه ئالغانسىزئالغانسىزئالغانسىزئالغانسىز پايداپايداپايداپايدا نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن ،،،، سېتىپسىزسېتىپسىزسېتىپسىزسېتىپسىز يهرنىيهرنىيهرنىيهرنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسامئاڭلىسام ـــ

قارىدىقارىدىقارىدىقارىدى................ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرىكۆزلىرى سىنچىسىنچىسىنچىسىنچى

سايىلىرىسايىلىرىسايىلىرىسايىلىرى ،سېلىنىڭ،سېلىنىڭ،سېلىنىڭ،سېلىنىڭ ----شۇشۇشۇشۇ ،،،، ھېجايدىھېجايدىھېجايدىھېجايدى سهتسهتسهتسهت ئۇنىڭغاقاراپئۇنىڭغاقاراپئۇنىڭغاقاراپئۇنىڭغاقاراپ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ---- ،،،، ھىھىھىھى ھىھىھىھى ھىھىھىھى ـــ

.... قالدۇققالدۇققالدۇققالدۇق بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ پۇللۇقپۇللۇقپۇللۇقپۇللۇق ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس يامانيامانيامانيامان ئاستىدائاستىدائاستىدائاستىدا

ئاكائاكائاكائاكا ئابالئابالئابالئابال بوپتىمىزدهبوپتىمىزدهبوپتىمىزدهبوپتىمىزده ئايرىلدۇقئايرىلدۇقئايرىلدۇقئايرىلدۇق»»»»الردىنالردىنالردىنالردىن چاققانداچاققانداچاققانداچاققاندا ياڭاقياڭاقياڭاقياڭاق ،،،، ئىدۇقئىدۇقئىدۇقئىدۇق دوستدوستدوستدوست باققانداباققانداباققانداباققاندا پاداپاداپاداپادا »»»» ـــ

سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ---- ،،،، تۇراتتىمتۇراتتىمتۇراتتىمتۇراتتىم دهپدهپدهپدهپ بارايبارايبارايباراي بىربىربىربىر شۇشۇشۇشۇ ،مهنمۇ،مهنمۇ،مهنمۇ،مهنمۇ ،ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام ياقياقياقياق ــــ

قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان بارمىغانلىقىغابارمىغانلىقىغابارمىغانلىقىغابارمىغانلىقىغا يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بۇرۇنراقبۇرۇنراقبۇرۇنراقبۇرۇنراق نېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇنېمىشقىمۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ چۈشۈنۈپچۈشۈنۈپچۈشۈنۈپچۈشۈنۈپ

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كىلىۋاتىدۇكىلىۋاتىدۇكىلىۋاتىدۇكىلىۋاتىدۇ.... قوللىشىدىنقوللىشىدىنقوللىشىدىنقوللىشىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ ھهممىسىھهممىسىھهممىسىھهممىسى ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ بۇبۇبۇبۇ دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ



يهنهيهنهيهنهيهنه ساتتىساتتىساتتىساتتى.... ،شهھهرلىكلهرگه،شهھهرلىكلهرگه،شهھهرلىكلهرگه،شهھهرلىكلهرگه ئېلىۋىلىپئېلىۋىلىپئېلىۋىلىپئېلىۋىلىپ تاشلىقنىتاشلىقنىتاشلىقنىتاشلىقنى ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ئىگىدارچىلىقىدىكىئىگىدارچىلىقىدىكىئىگىدارچىلىقىدىكىئىگىدارچىلىقىدىكى ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ياردىمىدهياردىمىدهياردىمىدهياردىمىده

يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه دېگهندېگهندېگهندېگهن يهردىنمۇيهردىنمۇيهردىنمۇيهردىنمۇ باغلىقباغلىقباغلىقباغلىق ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق بىرىلگهنبىرىلگهنبىرىلگهنبىرىلگهن تهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىنتهرىپىدىن شهرقىيشهرقىيشهرقىيشهرقىي مهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭمهھهللىنىڭ يىلىيىلىيىلىيىلى ئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى ئېرىشكهنئېرىشكهنئېرىشكهنئېرىشكهن

قادىرقادىرقادىرقادىر تورغانتورغانتورغانتورغان قاراپقاراپقاراپقاراپ چىرايىغاچىرايىغاچىرايىغاچىرايىغا كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن تاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپتاتىرىپ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ---- ،،،، قويدۇمقويدۇمقويدۇمقويدۇم دهپدهپدهپدهپ مۇنداقالمۇنداقالمۇنداقالمۇنداقال ،مهن،مهن،مهن،مهن بۇلدىبۇلدىبۇلدىبۇلدى ــ

.... كېلىشىمكېلىشىمكېلىشىمكېلىشىم ئىزدهپئىزدهپئىزدهپئىزدهپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىشئىشئىشئىش بىربىربىربىر باشقاباشقاباشقاباشقا سېلىنىسېلىنىسېلىنىسېلىنى ----بۇگۈنبۇگۈنبۇگۈنبۇگۈن يۆتكىدى،يۆتكىدى،يۆتكىدى،يۆتكىدى، دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇقابۇقابۇقابۇقا

.... تهييارتهييارتهييارتهييار قىلىشقاقىلىشقاقىلىشقاقىلىشقا مهنمهنمهنمهن بولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇبولسىمۇ ئىشئىشئىشئىش كىتىدىغانكىتىدىغانكىتىدىغانكىتىدىغان جانجانجانجان ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام،ئۇكام، دهۋهرسىلهدهۋهرسىلهدهۋهرسىلهدهۋهرسىله ،تارتىنماي،تارتىنماي،تارتىنماي،تارتىنماي قېنىقېنىقېنىقېنى ـــ

––––ده،ده،ده،ده، ئوتلىدىئوتلىدىئوتلىدىئوتلىدى بىربىربىربىر چايدىنچايدىنچايدىنچايدىن توختاپتوختاپتوختاپتوختاپ سهلسهلسهلسهل بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر ---- ،،،، يوقيوقيوقيوق ئىشمۇئىشمۇئىشمۇئىشمۇ چوڭچوڭچوڭچوڭ باشقاباشقاباشقاباشقا ـــ

خىلىخىلىخىلىخىلى چىققىلىچىققىلىچىققىلىچىققىلى يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ بهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇ ....بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ باربارباربار سهمىڭىزدهسهمىڭىزدهسهمىڭىزدهسهمىڭىزده سىزنىڭمۇسىزنىڭمۇسىزنىڭمۇسىزنىڭمۇ ---- ،،،، ئهتتىئهتتىئهتتىئهتتى داۋامداۋامداۋامداۋام سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ راستراستراستراست سىنىڭسىنىڭسىنىڭسىنىڭ ھهممىدهھهممىدهھهممىدهھهممىده بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا چوڭچوڭچوڭچوڭ ئهركهئهركهئهركهئهركه كىچىكىدىنالكىچىكىدىنالكىچىكىدىنالكىچىكىدىنال باالباالباالباال بۇبۇبۇبۇ قالدىقالدىقالدىقالدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

ياندۇرۇپياندۇرۇپياندۇرۇپياندۇرۇپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ تۈگۈشىگىالتۈگۈشىگىالتۈگۈشىگىالتۈگۈشىگىال ئوقۇشىئوقۇشىئوقۇشىئوقۇشى دهپدهپدهپدهپ قويمىسۇنقويمىسۇنقويمىسۇنقويمىسۇن تىرىپتىرىپتىرىپتىرىپ ئىشئىشئىشئىش بىربىربىربىر يۈرسهيۈرسهيۈرسهيۈرسه شهھهردهشهھهردهشهھهردهشهھهرده ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى

قىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇقىلىدۇ.... يۈرگهندهكيۈرگهندهكيۈرگهندهكيۈرگهندهك تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ كۆزكۆزكۆزكۆز قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا بىربىربىربىر يېزىدىكىيېزىدىكىيېزىدىكىيېزىدىكى ئۇمۇشۇئۇمۇشۇئۇمۇشۇئۇمۇشۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان يېقىندىنيېقىندىنيېقىندىنيېقىندىن قارىسامقارىسامقارىسامقارىسام چىقتىمچىقتىمچىقتىمچىقتىم....

.... ئويلىدىمئويلىدىمئويلىدىمئويلىدىم دهپدهپدهپدهپ قاالرمۇقاالرمۇقاالرمۇقاالرمۇ ئوڭلىنىپئوڭلىنىپئوڭلىنىپئوڭلىنىپ قويسامقويسامقويسامقويسام قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا تويىنىتويىنىتويىنىتويىنى بولسابولسابولسابولسا

ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ خۇددىخۇددىخۇددىخۇددى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال –––– بوپتۇقتهبوپتۇقتهبوپتۇقتهبوپتۇقته.... ئوينايدىغانئوينايدىغانئوينايدىغانئوينايدىغان تويتويتويتوي ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى ،،،، بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ ئىشئىشئىشئىش بهلهنبهلهنبهلهنبهلهن ــ

سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... قۇيغاچقۇيغاچقۇيغاچقۇيغاچ چايچايچايچاي پىيالىگهپىيالىگهپىيالىگهپىيالىگه ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ بولىدىغاندهكبولىدىغاندهكبولىدىغاندهكبولىدىغاندهك تويىتويىتويىتويى

؟؟؟؟ ئۇئۇئۇئۇ ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن قىزقىزقىزقىز كىمكىمكىمكىم ـــ

ئاغىنهئاغىنهئاغىنهئاغىنه بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئارمانئارمانئارمانئارمان سىلىنىڭسىلىنىڭسىلىنىڭسىلىنىڭ كېلىشىمكېلىشىمكېلىشىمكېلىشىم.... دهپدهپدهپدهپ سورايسورايسورايسوراي ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى شۇشۇشۇشۇ مهنمۇمهنمۇمهنمۇمهنمۇ ـــ

.... دېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىمدېگهنتىم كۆرهيكۆرهيكۆرهيكۆرهي سوراپسوراپسوراپسوراپ بىربىربىربىر بالىلىرىدىنبالىلىرىدىنبالىلىرىدىنبالىلىرىدىن شۇشۇشۇشۇ ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى ؟بۇ؟بۇ؟بۇ؟بۇ ئهمهسمۇئهمهسمۇئهمهسمۇئهمهسمۇ

.... كۆرهيلىكۆرهيلىكۆرهيلىكۆرهيلى سوراپسوراپسوراپسوراپ كهلسهكهلسهكهلسهكهلسه ،باال،باال،باال،باال ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام بوپتۇبوپتۇبوپتۇبوپتۇ ياخشىياخشىياخشىياخشى توالتوالتوالتوال ـــ

،،،، بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئهلچىئهلچىئهلچىئهلچى تىزراقتىزراقتىزراقتىزراق قىزتهرهپكهقىزتهرهپكهقىزتهرهپكهقىزتهرهپكه بولسابولسابولسابولسا .... ئامانهتئامانهتئامانهتئامانهت سىلىگهسىلىگهسىلىگهسىلىگه ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر بولسابولسابولسابولسا ئۇنداقئۇنداقئۇنداقئۇنداق ـــ

.... تۈگهتسىلهتۈگهتسىلهتۈگهتسىلهتۈگهتسىله تىزدىنتىزدىنتىزدىنتىزدىن ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى

.... بولىدۇدهبولىدۇدهبولىدۇدهبولىدۇده شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قوشۇلسىالقوشۇلسىالقوشۇلسىالقوشۇلسىال ....ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر تهرهپتهتهرهپتهتهرهپتهتهرهپته قىزقىزقىزقىز گهپگهپگهپگهپ ـــ

قۇداقۇداقۇداقۇدا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سىزسىزسىزسىز ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهددى؟ھهددى؟ھهددى؟ھهددى؟ كىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭكىمنىڭ بهرمهيدىغانغابهرمهيدىغانغابهرمهيدىغانغابهرمهيدىغانغا قىزقىزقىزقىز ئادهمگهئادهمگهئادهمگهئادهمگه سىزدهكسىزدهكسىزدهكسىزدهك ـــ



.... تۇرساتۇرساتۇرساتۇرسا ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس ئىشئىشئىشئىش بولىدىغانبولىدىغانبولىدىغانبولىدىغان نېسىپنېسىپنېسىپنېسىپ ئادهمگهئادهمگهئادهمگهئادهمگه ھهممىالھهممىالھهممىالھهممىال بولۇشبولۇشبولۇشبولۇش

پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان بولمىغانلىقىدىنبولمىغانلىقىدىنبولمىغانلىقىدىنبولمىغانلىقىدىن قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ بىربىربىربىر تهڭتۇشتهڭتۇشتهڭتۇشتهڭتۇش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

شۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنى بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... بهرگهنبهرگهنبهرگهنبهرگهن ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا قولالپقولالپقولالپقولالپ قوشقوشقوشقوش قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى ئۇئۇئۇئۇ ،،،، ئىدىئىدىئىدىئىدى بولغىنىدابولغىنىدابولغىنىدابولغىنىدا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....

ئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇئارمانمۇ سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... ئارماندىنئارماندىنئارماندىنئارماندىن ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ ئهتىسىالئهتىسىالئهتىسىالئهتىسىال يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال قايتتىقايتتىقايتتىقايتتى.... كهچكهچكهچكهچ يهپيهپيهپيهپ تاماقتاماقتاماقتاماق بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر

.... بهردىبهردىبهردىبهردى دهپدهپدهپدهپ ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

\ ئادىمىئادىمىئادىمىئادىمى كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن ياخشىياخشىياخشىياخشى قىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭ ئۇئۇئۇئۇ ---- كهسكىنال،كهسكىنال،كهسكىنال،كهسكىنال، ئارمانئارمانئارمانئارمان ----دېدىدېدىدېدىدېدى دادا،دادا،دادا،دادا، ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس مومكىنمومكىنمومكىنمومكىن بۇبۇبۇبۇ ـــ

.... سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر\ ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى ھاشىمكامنىڭھاشىمكامنىڭھاشىمكامنىڭھاشىمكامنىڭ بىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ

قىزقىزقىزقىز باربارباربار ئهقلىئهقلىئهقلىئهقلى نهده؟نهده؟نهده؟نهده؟ ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى شۇجىنىڭشۇجىنىڭشۇجىنىڭشۇجىنىڭ ،،،، نهدهنهدهنهدهنهده ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ ،،،، باربارباربار نهرىنهرىنهرىنهرى بولمايدىغانبولمايدىغانبولمايدىغانبولمايدىغان مومكىنمومكىنمومكىنمومكىن ـــ

.... يېتىدۇيېتىدۇيېتىدۇيېتىدۇ ئويالپئويالپئويالپئويالپ بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى بولسىالبولسىالبولسىالبولسىال

ئائىلىسىگهئائىلىسىگهئائىلىسىگهئائىلىسىگه مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم تىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكته ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر يهتكۈزدىيهتكۈزدىيهتكۈزدىيهتكۈزدى.... بۇقىغابۇقىغابۇقىغابۇقىغا قادىرقادىرقادىرقادىر تېزدىنتېزدىنتېزدىنتېزدىن ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

ئهھۋالنىئهھۋالنىئهھۋالنىئهھۋالنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئالدىئالدىئالدىئالدى.... قارشىقارشىقارشىقارشى چىرايلىقچىرايلىقچىرايلىقچىرايلىق ئهلچىلهرنىئهلچىلهرنىئهلچىلهرنىئهلچىلهرنى گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم كىرگۇزدىكىرگۇزدىكىرگۇزدىكىرگۇزدى.... ئهلچىئهلچىئهلچىئهلچى

بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ سالدىسالدىسالدىسالدى....»»»»:::: يولغايولغايولغايولغا ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى »»»»دېيىشىپدېيىشىپدېيىشىپدېيىشىپ باقايلىباقايلىباقايلىباقايلى سۆزلىشىپسۆزلىشىپسۆزلىشىپسۆزلىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىزىمىزقىزىمىزقىزىمىزقىزىمىز

قارشىقارشىقارشىقارشى بۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغابۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىراقبىراقبىراقبىراق سۆزلهشتىسۆزلهشتىسۆزلهشتىسۆزلهشتى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا ئىشئىشئىشئىش بۇبۇبۇبۇ گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم

ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان بۇجاۋاپنىبۇجاۋاپنىبۇجاۋاپنىبۇجاۋاپنى گۈلسۈمدىنگۈلسۈمدىنگۈلسۈمدىنگۈلسۈمدىن ئېيتتىئېيتتىئېيتتىئېيتتى.... بارلىقىنىبارلىقىنىبارلىقىنىبارلىقىنى ئادىمىنىڭئادىمىنىڭئادىمىنىڭئادىمىنىڭ كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن ياخشىياخشىياخشىياخشى ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى....

بهردىبهردىبهردىبهردى.... جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئېنىقالئېنىقالئېنىقالئېنىقال ئهلچىلهرگهئهلچىلهرگهئهلچىلهرگهئهلچىلهرگه كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ھهپتىدىنھهپتىدىنھهپتىدىنھهپتىدىن بىربىربىربىر مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

قۇرۇققۇرۇققۇرۇققۇرۇق سىلهرنىسىلهرنىسىلهرنىسىلهرنى ئىشتائىشتائىشتائىشتا بۇبۇبۇبۇ .... ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن باربارباربار ئادىمىئادىمىئادىمىئادىمى قويغانقويغانقويغانقويغان پۈتۈشۈپپۈتۈشۈپپۈتۈشۈپپۈتۈشۈپ قىزىمىزنىڭقىزىمىزنىڭقىزىمىزنىڭقىزىمىزنىڭ ،،،، كهچۈرۈڭالركهچۈرۈڭالركهچۈرۈڭالركهچۈرۈڭالر ـــ

.... بولدۇقبولدۇقبولدۇقبولدۇق سالىدىغانسالىدىغانسالىدىغانسالىدىغان يولغايولغايولغايولغا

كۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچهكۈنگىچه نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه بهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇ ئۇچتىئۇچتىئۇچتىئۇچتى.... ئهرۋايىئهرۋايىئهرۋايىئهرۋايى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان بۇگهپنىبۇگهپنىبۇگهپنىبۇگهپنى ئهلچىلهردىنئهلچىلهردىنئهلچىلهردىنئهلچىلهردىن

يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... بۇتناپبۇتناپبۇتناپبۇتناپ ئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگهئۆيدىكىلهرگه

---- تهگدى،تهگدى،تهگدى،تهگدى، قاتتىققاتتىققاتتىققاتتىق ئوغلىغائوغلىغائوغلىغائوغلىغا كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر ----،،،، رهنجىيسهنرهنجىيسهنرهنجىيسهنرهنجىيسهن بىزدىنبىزدىنبىزدىنبىزدىن نېمىگهنېمىگهنېمىگهنېمىگه ئىشتائىشتائىشتائىشتا بۇبۇبۇبۇ ـــ

كهلتۈرمهمسهن؟كهلتۈرمهمسهن؟كهلتۈرمهمسهن؟كهلتۈرمهمسهن؟ قولغاقولغاقولغاقولغا قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ بولسابولسابولسابولسا ئامالئامالئامالئامال قانداقالقانداقالقانداقالقانداقال كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بولغاندىنبولغاندىنبولغاندىنبولغاندىن باالباالباالباال ئوغۇلئوغۇلئوغۇلئوغۇل

ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بولغانبولغانبولغانبولغان ئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئارمانئارمانئارمانئارمان ئۇئۇئۇئۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار



قهسهمقهسهمقهسهمقهسهم توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا كهلتۈردىغانلىقىكهلتۈردىغانلىقىكهلتۈردىغانلىقىكهلتۈردىغانلىقى قولغاقولغاقولغاقولغا بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى بولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇنبولمىسۇن قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ قانداقالقانداقالقانداقالقانداقال دېدىدېدىدېدىدېدى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... تويغاتويغاتويغاتويغا بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... تويىتويىتويىتويى رابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭ دوستىدوستىدوستىدوستى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته ئىچتىئىچتىئىچتىئىچتى....

بۇبۇبۇبۇ كهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدىكهتكهنىدى.... قىزىپقىزىپقىزىپقىزىپ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كهلگۈچىلهركهلگۈچىلهركهلگۈچىلهركهلگۈچىلهر موبارهكلهپموبارهكلهپموبارهكلهپموبارهكلهپ تويىنىتويىنىتويىنىتويىنى ياشنىڭياشنىڭياشنىڭياشنىڭ ئىككىئىككىئىككىئىككى ئىچىئىچىئىچىئىچى رىستۇرانرىستۇرانرىستۇرانرىستۇران

ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه يىگىتنىڭيىگىتنىڭيىگىتنىڭيىگىتنىڭ كۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپكۆچۈرۈپ قىزنىقىزنىقىزنىقىزنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كهچتهكهچتهكهچتهكهچته بارئىدىبارئىدىبارئىدىبارئىدى.... بهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئارمانئارمانئارمانئارمان تويداتويداتويداتويدا

رابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭ نىنىنىنى ئۇئۇئۇئۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... قايتماقچىقايتماقچىقايتماقچىقايتماقچى ئېيتىپئېيتىپئېيتىپئېيتىپ كهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهچكهچكهچكهچ سهلسهلسهلسهل بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....

بولدىبولدىبولدىبولدى.... پهيداپهيداپهيداپهيدا ئارمانئارمانئارمانئارمان چېقىشىغاچېقىشىغاچېقىشىغاچېقىشىغا ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر بولدىبولدىبولدىبولدى.... قويماقچىقويماقچىقويماقچىقويماقچى ئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپ ئىنىسىئىنىسىئىنىسىئىنىسى

.... قويىمهنقويىمهنقويىمهنقويىمهن ئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپ مهنمهنمهنمهن ،بهختىنۇرنى،بهختىنۇرنى،بهختىنۇرنى،بهختىنۇرنى كهتكهتكهتكهت كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ،سهن،سهن،سهن،سهن ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

\ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئالىيىپئالىيىپئالىيىپئالىيىپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر .-.-.-.-دېدىدېدىدېدىدېدى قىلىۋىرىڭقىلىۋىرىڭقىلىۋىرىڭقىلىۋىرىڭ ئىشىڭىزنىئىشىڭىزنىئىشىڭىزنىئىشىڭىزنى ،سىز،سىز،سىز،سىز ئارمانئارمانئارمانئارمان يوقيوقيوقيوق ھاجىتىھاجىتىھاجىتىھاجىتى ـــ

تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ....

سىزگهسىزگهسىزگهسىزگه مهنمهنمهنمهن ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ئهمهسمۇ؟ ساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداشساۋاقداش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان نېمهنېمهنېمهنېمه ،بىز،بىز،بىز،بىز بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قارىماڭقارىماڭقارىماڭقارىماڭ مۇنداقمۇنداقمۇنداقمۇنداق ماڭاماڭاماڭاماڭا ــ

.... دېمىدىمدېمىدىمدېمىدىمدېمىدىم گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇبۇبۇبۇ نىيهتتهنىيهتتهنىيهتتهنىيهتته باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه

ئۇئۇئۇئۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن دېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇدېمىسىمۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... خىجىلخىجىلخىجىلخىجىل قويغىنىدىنقويغىنىدىنقويغىنىدىنقويغىنىدىن تېگىپتېگىپتېگىپتېگىپ قوپالقوپالقوپالقوپال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇبهختىنۇرمۇ

توختىغانىدىتوختىغانىدىتوختىغانىدىتوختىغانىدى.... كىرىشتىنكىرىشتىنكىرىشتىنكىرىشتىن كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ

قاراپقاراپقاراپقاراپ:::: ئىنىسىگهئىنىسىگهئىنىسىگهئىنىسىگه رابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭ تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان قاراپقاراپقاراپقاراپ يىنىدايىنىدايىنىدايىنىدا تېخىچىالتېخىچىالتېخىچىالتېخىچىال بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

.... قويسۇنقويسۇنقويسۇنقويسۇن ئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپئاپىرىپ مېنىمېنىمېنىمېنى ....ئارمانئارمانئارمانئارمان كهتكهتكهتكهت كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ،سهن،سهن،سهن،سهن ئۇكامئۇكامئۇكامئۇكام بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

.... كهتتۇقكهتتۇقكهتتۇقكهتتۇق ئهمىسهئهمىسهئهمىسهئهمىسه يۈرۈڭيۈرۈڭيۈرۈڭيۈرۈڭ ،،،، بولدىبولدىبولدىبولدى ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى مانامانامانامانا ـــ

ئارمانئارمانئارمانئارمان ئارىدائارىدائارىدائارىدا سېلىشتىسېلىشتىسېلىشتىسېلىشتى.... پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ توغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇقتوغۇرلۇق ساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرىساۋاقداشلىرى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئهگهشتىئهگهشتىئهگهشتىئهگهشتى.... ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

قىاللمىغانلىقىغاقىاللمىغانلىقىغاقىاللمىغانلىقىغاقىاللمىغانلىقىغا تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىنئۇزۇندىن سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... ئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنىئهھۋالىنى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن

.... ئېيتتىئېيتتىئېيتتىئېيتتى قىلىدىغانلىقىنىقىلىدىغانلىقىنىقىلىدىغانلىقىنىقىلىدىغانلىقىنى پۇشايمانپۇشايمانپۇشايمانپۇشايمان

كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا باغنىڭباغنىڭباغنىڭباغنىڭ تهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكىتهرىپىدىكى ئارقائارقائارقائارقا مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ ئوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرائوتتۇرا قىلىشقاچقىلىشقاچقىلىشقاچقىلىشقاچ پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ بهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنى قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... مهستتهكمهستتهكمهستتهكمهستتهك ئۇئۇئۇئۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... پهيداپهيداپهيداپهيدا بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز

.... ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه ئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭئارماننىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ



بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ ئاندىنئاندىنئاندىنئاندىن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىكمۇغهمبهرلىك ئارمانئارمانئارمانئارمان ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى باربارباربار مهنمهنمهنمهن مانامانامانامانا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قورقماڭقورقماڭقورقماڭقورقماڭ بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

.... دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن نېمهنېمهنېمهنېمه –––– ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا

!!!! بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ،ئۆته،ئۆته،ئۆته،ئۆته شاپاقچىشاپاقچىشاپاقچىشاپاقچى ھۇھۇھۇھۇ ؟؟؟؟ دهيسهنغۇدهيسهنغۇدهيسهنغۇدهيسهنغۇ دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن نېمهنېمهنېمهنېمه ـــ

بهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنى ئۇئۇئۇئۇ ؟؟؟؟ قانچهقانچهقانچهقانچه لللل ئامائامائامائاما لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا گېپىگېپىگېپىگېپى بهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭبهختىيارنىڭ دېگهندىالدېگهندىالدېگهندىالدېگهندىال ھهھهھهھه

ئارمانئارمانئارمانئارمان سالدىسالدىسالدىسالدى.... بىرنىبىرنىبىرنىبىرنى تۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگه قوالققوالققوالققوالق ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ئىتتىرگهندهكئىتتىرگهندهكئىتتىرگهندهكئىتتىرگهندهك

قىزغاقىزغاقىزغاقىزغا بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار تۇتقانتۇتقانتۇتقانتۇتقان چىڭچىڭچىڭچىڭ پۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنى يېقىلدىيېقىلدىيېقىلدىيېقىلدى.... »»»»دهپالدهپالدهپالدهپال ««««ۋايجانۋايجانۋايجانۋايجان بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه ئورۇنالشتۇرۇشئورۇنالشتۇرۇشئورۇنالشتۇرۇشئورۇنالشتۇرۇش

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر ئويالتتىئويالتتىئويالتتىئويالتتى.... قوتۇلۇشنىقوتۇلۇشنىقوتۇلۇشنىقوتۇلۇشنى قولىدىنقولىدىنقولىدىنقولىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدى....

بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ دهرۋازىسىدىندهرۋازىسىدىندهرۋازىسىدىندهرۋازىسىدىن كهينىكهينىكهينىكهينى باغنىڭباغنىڭباغنىڭباغنىڭ ،،،، كۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپكۆتۈرۈپ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئىتىۋالدى،ئىتىۋالدى،ئىتىۋالدى،ئىتىۋالدى، ئېغىزنىئېغىزنىئېغىزنىئېغىزنى

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار ۋارقىرىيالمايتتىۋارقىرىيالمايتتىۋارقىرىيالمايتتىۋارقىرىيالمايتتى.... بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا ئېتىكلىكئېتىكلىكئېتىكلىكئېتىكلىك ئېغىزىئېغىزىئېغىزىئېغىزى دېسهدېسهدېسهدېسه ۋارقىرايۋارقىرايۋارقىرايۋارقىراي تىپچهكلهيتتىتىپچهكلهيتتىتىپچهكلهيتتىتىپچهكلهيتتى.... ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ

يۇلغۇنۇشيۇلغۇنۇشيۇلغۇنۇشيۇلغۇنۇش بىرالبىرالبىرالبىرال بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر چاغداچاغداچاغداچاغدا بۇبۇبۇبۇ كىردىكىردىكىردىكىردى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئىچكىرىسىگهئىچكىرىسىگهئىچكىرىسىگهئىچكىرىسىگه باغنىڭباغنىڭباغنىڭباغنىڭ ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق كۆتۈرگىنچهكۆتۈرگىنچهكۆتۈرگىنچهكۆتۈرگىنچه شۇشۇشۇشۇ

كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى چىقمىدىچىقمىدىچىقمىدىچىقمىدى.... ئاۋازىمۇئاۋازىمۇئاۋازىمۇئاۋازىمۇ كهتكهچتهكهتكهچتهكهتكهچتهكهتكهچته قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئۇئۇئۇئۇ .... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى قوچىقىدىنقوچىقىدىنقوچىقىدىنقوچىقىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه يىقىلدىيىقىلدىيىقىلدىيىقىلدى.... پۇتلىشىپپۇتلىشىپپۇتلىشىپپۇتلىشىپ نهرسىگهنهرسىگهنهرسىگهنهرسىگه بىربىربىربىر بارمايالبارمايالبارمايالبارمايال ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن ئانچهئانچهئانچهئانچه بىراقبىراقبىراقبىراق ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى.... بىرتهرهپكهبىرتهرهپكهبىرتهرهپكهبىرتهرهپكه

قىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭقىزنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن تىركىشىشتىنتىركىشىشتىنتىركىشىشتىنتىركىشىشتىن ئۇزاقئۇزاقئۇزاقئۇزاق ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى.... ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگهئۈستىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يېتىشىپيېتىشىپيېتىشىپيېتىشىپ

.................... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ بوشاپبوشاپبوشاپبوشاپ ––––ئاستائاستائاستائاستا ئاستائاستائاستائاستا قوللىرىقوللىرىقوللىرىقوللىرى

‹‹‹‹13131313››››

گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم چۈشكهنچۈشكهنچۈشكهنچۈشكهن ئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگه كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى كهلمىگهنلىكىدىنكهلمىگهنلىكىدىنكهلمىگهنلىكىدىنكهلمىگهنلىكىدىن قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ

ئاللىقاچانئاللىقاچانئاللىقاچانئاللىقاچان تويتويتويتوي بىراقبىراقبىراقبىراق باردىباردىباردىباردى.... ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه بولغانبولغانبولغانبولغان تويتويتويتوي ئىزدهپئىزدهپئىزدهپئىزدهپ قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال

ئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىن دوستىنىڭدوستىنىڭدوستىنىڭدوستىنىڭ قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئۇئۇئۇئۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كىتىشكهنكىتىشكهنكىتىشكهنكىتىشكهن مېھمانالرمۇمېھمانالرمۇمېھمانالرمۇمېھمانالرمۇ ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ تارقىغانتارقىغانتارقىغانتارقىغان

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه يېقىنيېقىنيېقىنيېقىن ئاتارغائاتارغائاتارغائاتارغا تاڭتاڭتاڭتاڭ ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم چۈشكهنچۈشكهنچۈشكهنچۈشكهن روھىروھىروھىروھى تاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدى.... ئىزدىدى،بىراقئىزدىدى،بىراقئىزدىدى،بىراقئىزدىدى،بىراق

كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم ئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغانئولتۇرغان كۈتۈپكۈتۈپكۈتۈپكۈتۈپ خهۋىنىخهۋىنىخهۋىنىخهۋىنى قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ ئۇخلىمايئۇخلىمايئۇخلىمايئۇخلىماي ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... دېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهكدېگۈدهك يۈگۈرۈپيۈگۈرۈپيۈگۈرۈپيۈگۈرۈپ ئالدىغائالدىغائالدىغائالدىغا كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ كىلىۋاتقانلىقىنىكىلىۋاتقانلىقىنىكىلىۋاتقانلىقىنىكىلىۋاتقانلىقىنى



قېنى؟قېنى؟قېنى؟قېنى؟ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ؟؟؟؟ بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى ــ

تاڭتاڭتاڭتاڭ تهرهقىدهتهرهقىدهتهرهقىدهتهرهقىده شۇشۇشۇشۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر سىلكىدىسىلكىدىسىلكىدىسىلكىدى.... بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ دېگهندهكدېگهندهكدېگهندهكدېگهندهك تاپالمىدىمتاپالمىدىمتاپالمىدىمتاپالمىدىم ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى.... ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى ئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغانئىچىلغان »»»»قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ««««تاراقتاراقتاراقتاراق دهرۋازىسىنىڭدهرۋازىسىنىڭدهرۋازىسىنىڭدهرۋازىسىنىڭ ھويالھويالھويالھويال چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... ئاتقىچهئاتقىچهئاتقىچهئاتقىچه

.... ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئاتائاتائاتائاتا----ئانائانائانائانا بىلگهنبىلگهنبىلگهنبىلگهن كهلگهنلىكىنىكهلگهنلىكىنىكهلگهنلىكىنىكهلگهنلىكىنى قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ

قىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭقىزىنىڭ بولسابولسابولسابولسا نېمهنېمهنېمهنېمه ھهرھهرھهرھهر كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى كىلىۋاتقانكىلىۋاتقانكىلىۋاتقانكىلىۋاتقان كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ھالهتتهھالهتتهھالهتتهھالهتته سۇلغۇنسۇلغۇنسۇلغۇنسۇلغۇن دهرۋازىدىندهرۋازىدىندهرۋازىدىندهرۋازىدىن ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

،ئاندىن،ئاندىن،ئاندىن،ئاندىن چۆچىدىچۆچىدىچۆچىدىچۆچىدى دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بولدىبولدىبولدىبولدى.... خوشالخوشالخوشالخوشال كهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىن قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ساقساقساقساق

تاشلىدىتاشلىدىتاشلىدىتاشلىدى.... يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ ئېسلىپئېسلىپئېسلىپئېسلىپ ئانىسىغائانىسىغائانىسىغائانىسىغا

گهپگهپگهپگهپ ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇبىلهنمۇ قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان قانچهقانچهقانچهقانچه ھهدهھهدهھهدهھهده گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

.... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى يىنىپيىنىپيىنىپيىنىپ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه ئۆزئۆزئۆزئۆز ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا قىزىنىقىزىنىقىزىنىقىزىنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدى....

ئۆزىدىنئۆزىدىنئۆزىدىنئۆزىدىن خىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنى يامانيامانيامانيامان ،،،،----گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم ساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇن خۇداخۇداخۇداخۇدا ؟؟؟؟ بولغاندۇدهيمهنبولغاندۇدهيمهنبولغاندۇدهيمهنبولغاندۇدهيمهن نېمهنېمهنېمهنېمه بالىغابالىغابالىغابالىغا بۇبۇبۇبۇ ـــ

ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس جايىداجايىداجايىداجايىدا بىربىربىربىر يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى تېرىشسىمۇتېرىشسىمۇتېرىشسىمۇتېرىشسىمۇ قىلىشقاقىلىشقاقىلىشقاقىلىشقا يىراقراقيىراقراقيىراقراقيىراقراق

.... كۆرهيلىكۆرهيلىكۆرهيلىكۆرهيلى سوراپسوراپسوراپسوراپ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئوڭشالغاندىنئوڭشالغاندىنئوڭشالغاندىنئوڭشالغاندىن سهلسهلسهلسهل بۇرىمابۇرىمابۇرىمابۇرىما.... تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه يامانيامانيامانيامان ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى توالتوالتوالتوال بولدى،بولدى،بولدى،بولدى، ـــ

ئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدى.... گهپگهپگهپگهپ بهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىنبهختىنۇردىن قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ قانچهقانچهقانچهقانچه ھهرھهرھهرھهر ھهدهھهدهھهدهھهده گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ كۈنمۇكۈنمۇكۈنمۇكۈنمۇ بۇبۇبۇبۇ

كۈننىكۈننىكۈننىكۈننى ئىككىئىككىئىككىئىككى قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي گهپگهپگهپگهپ ئېغىزمۇئېغىزمۇئېغىزمۇئېغىزمۇ ،بىر،بىر،بىر،بىر يىمهييىمهييىمهييىمهي ھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمهھېچنىمه تېكىلگىنچهتېكىلگىنچهتېكىلگىنچهتېكىلگىنچه نوقتىغانوقتىغانوقتىغانوقتىغا بىربىربىربىر ئۆيدهئۆيدهئۆيدهئۆيده بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى ئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچى ياتتىياتتىياتتىياتتى.... بىللهبىللهبىللهبىلله بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ھهدهھهدهھهدهھهده گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم كۈندهكۈندهكۈندهكۈنده ئىككىئىككىئىككىئىككى بۇبۇبۇبۇ ئۆتكۈزدىئۆتكۈزدىئۆتكۈزدىئۆتكۈزدى....

بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ قىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنى گهپگهپگهپگهپ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ھهدهھهدهھهدهھهده گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم ئيتتىئيتتىئيتتىئيتتى.... قالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ياخشىياخشىياخشىياخشى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

ئۇالرنىڭمۇئۇالرنىڭمۇئۇالرنىڭمۇئۇالرنىڭمۇ تۇرىۋالدىتۇرىۋالدىتۇرىۋالدىتۇرىۋالدى.... دهپدهپدهپدهپ كهتكهنلىكىنىالكهتكهنلىكىنىالكهتكهنلىكىنىالكهتكهنلىكىنىال قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئىتتىنئىتتىنئىتتىنئىتتىن بىربىربىربىر كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى شۇشۇشۇشۇ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بولدىبولدىبولدىبولدى.... خوشالخوشالخوشالخوشال

.... چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى

ئهنسىرهپالئهنسىرهپالئهنسىرهپالئهنسىرهپال نهرسىدىننهرسىدىننهرسىدىننهرسىدىن بىربىربىربىر نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ،مهخسۇم،مهخسۇم،مهخسۇم،مهخسۇم تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان نامىزىغانامىزىغانامىزىغانامىزىغا بامداتبامداتبامداتبامدات

ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى مهزىنىنىڭمهزىنىنىڭمهزىنىنىڭمهزىنىنىڭ مهسچىتمهسچىتمهسچىتمهسچىت مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه ئالدىئالدىئالدىئالدى.... ،تاھارهت،تاھارهت،تاھارهت،تاھارهت بېسىپبېسىپبېسىپبېسىپ ئهندىشىنىئهندىشىنىئهندىشىنىئهندىشىنى ئۇئۇئۇئۇ تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى....

خىيالخىيالخىيالخىيال نهرسىنىنهرسىنىنهرسىنىنهرسىنى بىربىربىربىر بارغاندابارغاندابارغاندابارغاندا تۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگه دهرۋازادهرۋازادهرۋازادهرۋازا بىراقبىراقبىراقبىراق ماڭدىماڭدىماڭدىماڭدى.... مهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكه ئالدىراپالئالدىراپالئالدىراپالئالدىراپال ئۇئۇئۇئۇ ئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندىئاڭالندى....



بىلگهنبىلگهنبىلگهنبىلگهن كىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنىكىرگهنلىكىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كىردىكىردىكىردىكىردى.... قوراسىغاقوراسىغاقوراسىغاقوراسىغا مالمالمالمال ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل ئۇئۇئۇئۇ بۇرۇلدىبۇرۇلدىبۇرۇلدىبۇرۇلدى.... كهينىگهكهينىگهكهينىگهكهينىگه قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ قىلغاندهكقىلغاندهكقىلغاندهكقىلغاندهك

تاشلىماقتاشلىماقتاشلىماقتاشلىماق ئوتئوتئوتئوت قويالرغاقويالرغاقويالرغاقويالرغا ،،،، قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق ئاكائاكائاكائاكا مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... مهرىشىپمهرىشىپمهرىشىپمهرىشىپ قويالرقويالرقويالرقويالر

.... كىردىكىردىكىردىكىردى ئوتخانىغائوتخانىغائوتخانىغائوتخانىغا ياندىكىياندىكىياندىكىياندىكى بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىنئۆيدىن ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه ۋارقىرىۋهتتىۋارقىرىۋهتتىۋارقىرىۋهتتىۋارقىرىۋهتتى.... بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازئاۋازئاۋازئاۋاز يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى ئاكائاكائاكائاكا ----مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم ،،،، قىزىمقىزىمقىزىمقىزىم ،،،، ئاھئاھئاھئاھ ـــ

كىردىكىردىكىردىكىردى.... قوتىنىغاقوتىنىغاقوتىنىغاقوتىنىغا مالمالمالمال ھهدىمۇھهدىمۇھهدىمۇھهدىمۇ گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن

تارالدىتارالدىتارالدىتارالدى....مهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكهمهسچىتكه مهھهللىگهمهھهللىگهمهھهللىگهمهھهللىگه بىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىال يېغائاۋازىيېغائاۋازىيېغائاۋازىيېغائاۋازى ئاڭالنغانئاڭالنغانئاڭالنغانئاڭالنغان ھويلىسىدىنھويلىسىدىنھويلىسىدىنھويلىسىدىن ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم

.... كىرىشتىكىرىشتىكىرىشتىكىرىشتى ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ يېغىنىيېغىنىيېغىنىيېغىنى مېڭىشقانالرمېڭىشقانالرمېڭىشقانالرمېڭىشقانالر ئالدىراپئالدىراپئالدىراپئالدىراپ

ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه كۆردىكۆردىكۆردىكۆردى.... گۈلسۈمنىگۈلسۈمنىگۈلسۈمنىگۈلسۈمنى يېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقان تاشالپتاشالپتاشالپتاشالپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى كىرىپالكىرىپالكىرىپالكىرىپال ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

.... توشتىتوشتىتوشتىتوشتى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئادهمئادهمئادهمئادهم ئىچىئىچىئىچىئىچى ھويالھويالھويالھويال بىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىالبىردهمدىال يۆلهشتىيۆلهشتىيۆلهشتىيۆلهشتى.... ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى

ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال بۇقىالربۇقىالربۇقىالربۇقىالر قادىرقادىرقادىرقادىر ۋهۋهۋهۋه يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان قىلغانلىقنىقىلغانلىقنىقىلغانلىقنىقىلغانلىقنى قازاقازاقازاقازا تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ

ئارمانئارمانئارمانئارمان كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئىگهللىدىئىگهللىدىئىگهللىدىئىگهللىدى.... ئهھۋالئهھۋالئهھۋالئهھۋال ئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپئهكىلىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بىربىربىربىر ئوغۇللىرىنىئوغۇللىرىنىئوغۇللىرىنىئوغۇللىرىنى دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر قالدىقالدىقالدىقالدى....

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئهندىكىپئهندىكىپئهندىكىپئهندىكىپ تۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهكتۆكۈلگهندهك سۇسۇسۇسۇ قاپاققاپاققاپاققاپاق بىربىربىربىر بېشىدىنبېشىدىنبېشىدىنبېشىدىن يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... ئىقرارئىقرارئىقرارئىقرار ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى

ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... بېسشتابېسشتابېسشتابېسشتا قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ قانداققانداققانداققانداق ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ ئىشئىشئىشئىش ئهمدىكىئهمدىكىئهمدىكىئهمدىكى بولدى؟بولدى؟بولدى؟بولدى؟ بولغۇلۇقبولغۇلۇقبولغۇلۇقبولغۇلۇق بىراقبىراقبىراقبىراق

بولسابولسابولسابولسا ھهرنېمهھهرنېمهھهرنېمهھهرنېمه قىلىشتىقىلىشتىقىلىشتىقىلىشتى.... گۇمانگۇمانگۇمانگۇمان ––––دېمىگهنلىكىدىندېمىگهنلىكىدىندېمىگهنلىكىدىندېمىگهنلىكىدىن دېگهندېگهندېگهندېگهن ئۆيىدىكىلهرگهئۆيىدىكىلهرگهئۆيىدىكىلهرگهئۆيىدىكىلهرگه گهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنىگهپلهرنى بۇبۇبۇبۇ بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم يېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقانيېغالۋاتقان تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپ تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه ھهرھهرھهرھهر ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى باردىباردىباردىباردى.... ئۆلۈمگهئۆلۈمگهئۆلۈمگهئۆلۈمگه بويىچهبويىچهبويىچهبويىچه قائىدهقائىدهقائىدهقائىده

.... قېلىشىتىقېلىشىتىقېلىشىتىقېلىشىتى تاپالمايتاپالمايتاپالمايتاپالماي يهريهريهريهر قويارغاقويارغاقويارغاقويارغا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى كۆرگهندهكۆرگهندهكۆرگهندهكۆرگهنده گۈلسۈمنىگۈلسۈمنىگۈلسۈمنىگۈلسۈمنى

ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ قىلىنمىغانلىقىدىنقىلىنمىغانلىقىدىنقىلىنمىغانلىقىدىنقىلىنمىغانلىقىدىن سۇرۈشتهسۇرۈشتهسۇرۈشتهسۇرۈشته ئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭئىشالرنىڭ بۇبۇبۇبۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن

توختىدىتوختىدىتوختىدىتوختىدى.... ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا ئىشىكىئىشىكىئىشىكىئىشىكى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ماشىنىسىماشىنىسىماشىنىسىماشىنىسى ساقچىساقچىساقچىساقچى تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى....

ئىشئىشئىشئىش نېمهنېمهنېمهنېمه ماڭدىماڭدىماڭدىماڭدى.... تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ يىرىدىنيىرىدىنيىرىدىنيىرىدىن ياتقانياتقانياتقانياتقان ئۆيىدهئۆيىدهئۆيىدهئۆيىده ،بهختىيارنى،بهختىيارنى،بهختىيارنى،بهختىيارنى كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ساقچىساقچىساقچىساقچى ئىككىئىككىئىككىئىككى ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

نننن ئاللبۇرۇئاللبۇرۇئاللبۇرۇئاللبۇرۇ بۇقابۇقابۇقابۇقا قادىرقادىرقادىرقادىر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن بۇقىغابۇقىغابۇقىغابۇقىغا قادىرقادىرقادىرقادىر تىزدىنتىزدىنتىزدىنتىزدىن ئانائانائانائانا ئۆگهيئۆگهيئۆگهيئۆگهي قالغانقالغانقالغانقالغان بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى ئىدارىسىگهئىدارىسىگهئىدارىسىگهئىدارىسىگه ساقچىساقچىساقچىساقچى تىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكته ئۇئۇئۇئۇ بولغانىدىبولغانىدىبولغانىدىبولغانىدى.... پهملهپپهملهپپهملهپپهملهپ بولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنى ....مۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداقمۇشۇنداق

ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ ئىنىسىئىنىسىئىنىسىئىنىسى رابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭرابىيهمنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئۆلۈمىدىنئۆلۈمىدىنئۆلۈمىدىنئۆلۈمىدىن بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ بولدىبولدىبولدىبولدى.... مهلۇممهلۇممهلۇممهلۇم تىزالتىزالتىزالتىزال ئهھۋالئهھۋالئهھۋالئهھۋال



تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ ئارماننىئارماننىئارماننىئارماننى ساقچىالرساقچىالرساقچىالرساقچىالر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... مهلۇممهلۇممهلۇممهلۇم ساقچىغاساقچىغاساقچىغاساقچىغا ئهھۋالالرنىئهھۋالالرنىئهھۋالالرنىئهھۋالالرنى بۇبۇبۇبۇ ،رابىيهم،رابىيهم،رابىيهم،رابىيهم بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ دېگهندېگهندېگهندېگهن ھهدىسىگهھهدىسىگهھهدىسىگهھهدىسىگه

رررر ئىقرائىقرائىقرائىقرا ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا پاكىتالرپاكىتالرپاكىتالرپاكىتالر پوالتتهكپوالتتهكپوالتتهكپوالتتهك كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن بوينىغائالمىدىبوينىغائالمىدىبوينىغائالمىدىبوينىغائالمىدى.... بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ ئارمانئارمانئارمانئارمان قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... سوراقسوراقسوراقسوراق

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى ئېيتقانئېيتقانئېيتقانئېيتقان ھهممىنىھهممىنىھهممىنىھهممىنى بىلىپبىلىپبىلىپبىلىپ بولمايدىغانلىقىنىبولمايدىغانلىقىنىبولمايدىغانلىقىنىبولمايدىغانلىقىنى قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي

بولسابولسابولسابولسا ....ئارماننىئارماننىئارماننىئارماننى ئالدىئالدىئالدىئالدى قولغاقولغاقولغاقولغا بهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنىبهختىيارنى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئېنىقالپئېنىقالپئېنىقالپئېنىقالپ تىزالتىزالتىزالتىزال دېلۇنىدېلۇنىدېلۇنىدېلۇنى تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ ساقچىساقچىساقچىساقچى

تۇرىۋالدىتۇرىۋالدىتۇرىۋالدىتۇرىۋالدى.... ئايالندۇرۋهتتىئايالندۇرۋهتتىئايالندۇرۋهتتىئايالندۇرۋهتتى»»»»دهپدهپدهپدهپ ئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپ مېنىمېنىمېنىمېنى بىرىبىرىبىرىبىرى ««««شۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنىشۇكۈنى ئارمانئارمانئارمانئارمان قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... سوراقسوراقسوراقسوراق داۋاملىقداۋاملىقداۋاملىقداۋاملىق

قۇتۇلۇپقۇتۇلۇپقۇتۇلۇپقۇتۇلۇپ ئارمانئارمانئارمانئارمان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن شۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭشۇنىڭ دېدىدېدىدېدىدېدى.... قىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنىقىلغانلىقىنى ئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ سوراقتاسوراقتاسوراقتاسوراقتا بهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇبهختىيارمۇ

قىلىندىقىلىندىقىلىندىقىلىندى.... ھۆكۈمھۆكۈمھۆكۈمھۆكۈم جازاسىغاجازاسىغاجازاسىغاجازاسىغا قاماققاماققاماققاماق 12121212يىللىقيىللىقيىللىقيىللىق تۇتۇلغىنىچهتۇتۇلغىنىچهتۇتۇلغىنىچهتۇتۇلغىنىچه شۇشۇشۇشۇ بهختىياربهختىياربهختىياربهختىيار قالدىقالدىقالدىقالدى....

‹‹‹‹14141414››››

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدى.... ئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپ تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا مۇشۇكۈنلهردهمۇشۇكۈنلهردهمۇشۇكۈنلهردهمۇشۇكۈنلهرده نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

بۇبۇبۇبۇ .... كۆردىكۆردىكۆردىكۆردى بىئهپبىئهپبىئهپبىئهپ سوراشنىسوراشنىسوراشنىسوراشنى ئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپئۇرۇپ تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن ئائىلىسىگهئائىلىسىگهئائىلىسىگهئائىلىسىگه چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى.... ئىتىكئىتىكئىتىكئىتىك دائىمالدائىمالدائىمالدائىمال تېلىفۇنىتېلىفۇنىتېلىفۇنىتېلىفۇنى

باشقىچهباشقىچهباشقىچهباشقىچه بولغاچقابولغاچقابولغاچقابولغاچقا ئالدىراشئالدىراشئالدىراشئالدىراش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن تهييارلىقىتهييارلىقىتهييارلىقىتهييارلىقى ئىمتىھانىنىڭئىمتىھانىنىڭئىمتىھانىنىڭئىمتىھانىنىڭ پۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈش ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده

كۆرۈشىدىغانلىقىكۆرۈشىدىغانلىقىكۆرۈشىدىغانلىقىكۆرۈشىدىغانلىقى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئارىدائارىدائارىدائارىدا پاتپاتپاتپات قاراتتىقاراتتىقاراتتىقاراتتى.... ئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكهئۈگۈنۈشكه زېھنىنىزېھنىنىزېھنىنىزېھنىنى پۈتۈنپۈتۈنپۈتۈنپۈتۈن قىلمايقىلمايقىلمايقىلماي خىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنى

ھېسالرغاھېسالرغاھېسالرغاھېسالرغا ئىللىقئىللىقئىللىقئىللىق ھۇجۇدىھۇجۇدىھۇجۇدىھۇجۇدى ئويلىسىالئويلىسىالئويلىسىالئويلىسىال بولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنىبولىدىغانلىقىنى بىللهبىللهبىللهبىلله دائىمدائىمدائىمدائىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ،بۇندىن،بۇندىن،بۇندىن،بۇندىن

.... توالتتىتوالتتىتوالتتىتوالتتى

قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى قوياتتىقوياتتىقوياتتىقوياتتى.... پۇراپپۇراپپۇراپپۇراپ ياغلىقنىياغلىقنىياغلىقنىياغلىقنى قولقولقولقول قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر پاتپاتپاتپات––––پاتپاتپاتپات ئۇئۇئۇئۇ

قانچهقانچهقانچهقانچه ھهرھهرھهرھهر تېلىفۇنىنىتېلىفۇنىنىتېلىفۇنىنىتېلىفۇنىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىراقبىراقبىراقبىراق بوالتتىبوالتتىبوالتتىبوالتتى.... تويغۇداتويغۇداتويغۇداتويغۇدا كۆرگهندهككۆرگهندهككۆرگهندهككۆرگهندهك بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى خۇددىخۇددىخۇددىخۇددى پۇرىغانداپۇرىغانداپۇرىغانداپۇرىغاندا

ئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدى.... قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ

قاراپقاراپقاراپقاراپ ––––بۇياققابۇياققابۇياققابۇياققا ئۇياقئۇياقئۇياقئۇياق كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئۇيغىنىپئۇيغىنىپئۇيغىنىپئۇيغىنىپ چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ ئۇئۇئۇئۇ يىقىنيىقىنيىقىنيىقىن سهھهرگهسهھهرگهسهھهرگهسهھهرگه تاڭتاڭتاڭتاڭ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر

بىلدىبىلدىبىلدىبىلدى.... كۆرگهنلىكىنىكۆرگهنلىكىنىكۆرگهنلىكىنىكۆرگهنلىكىنى چۈشچۈشچۈشچۈش ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ

.... ساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇنساقلىسۇن ئالالئالالئالالئالال .... ––––ھهھهھهھه!!!! كۆردۇمكۆردۇمكۆردۇمكۆردۇم چۈشچۈشچۈشچۈش بىربىربىربىر ،،،،----ئهجهپئهجهپئهجهپئهجهپ ئۇئۇئۇئۇ ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى ----دهپدهپدهپدهپ توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا،توۋۋا، ـــ



قانغىچهقانغىچهقانغىچهقانغىچه ھاۋاسىدىنھاۋاسىدىنھاۋاسىدىنھاۋاسىدىن ئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىك بىيجىڭنىڭبىيجىڭنىڭبىيجىڭنىڭبىيجىڭنىڭ .... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى ،سىرتقا،سىرتقا،سىرتقا،سىرتقا تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

خىلخىلخىلخىل ھهرھهرھهرھهر بالىالربالىالربالىالربالىالر يهردهيهردهيهردهيهرده بۇبۇبۇبۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... مهيدانىغامهيدانىغامهيدانىغامهيدانىغا مهكتهپمهكتهپمهكتهپمهكتهپ ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل مېڭىشىدامېڭىشىدامېڭىشىدامېڭىشىدا شۇشۇشۇشۇ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئالدىئالدىئالدىئالدى.... نهپهسنهپهسنهپهسنهپهس

ئاخشامئاخشامئاخشامئاخشام قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ ھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچه ئۇئۇئۇئۇ قىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتى.... چىنىقىشىچىنىقىشىچىنىقىشىچىنىقىشى ئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىك ئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىقئارقىلىق ھهرىكهتلىرىھهرىكهتلىرىھهرىكهتلىرىھهرىكهتلىرى تهنھهرىكهتتهنھهرىكهتتهنھهرىكهتتهنھهرىكهت

بهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغابهختىنۇرغا ،،،، چىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپ تېلىفۇننىتېلىفۇننىتېلىفۇننىتېلىفۇننى يېنىدىنيېنىدىنيېنىدىنيېنىدىن دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال چىقىرالمىدىچىقىرالمىدىچىقىرالمىدىچىقىرالمىدى.... ئېسىدىنئېسىدىنئېسىدىنئېسىدىن چۈشنىچۈشنىچۈشنىچۈشنى كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن

مهنزىرهمهنزىرهمهنزىرهمهنزىره قورقۇنىچلىققورقۇنىچلىققورقۇنىچلىققورقۇنىچلىق چۈشىدىكىچۈشىدىكىچۈشىدىكىچۈشىدىكى ئاخشامقىئاخشامقىئاخشامقىئاخشامقى خىيالىغاخىيالىغاخىيالىغاخىيالىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئىتىكئىتىكئىتىكئىتىك.... قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى....يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....

ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئوينىماقتائوينىماقتائوينىماقتائوينىماقتا.... قوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپقوغلىشىپ بېغىدابېغىدابېغىدابېغىدا ئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىقئالمىلىق مهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭمهكتهپنىڭ بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

ئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر بهرمىدىبهرمىدىبهرمىدىبهرمىدى.... تۇتۇقتۇتۇقتۇتۇقتۇتۇق زادىالزادىالزادىالزادىال ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا قىزقىزقىزقىز شهيتانشهيتانشهيتانشهيتان بىراقبىراقبىراقبىراق قوغاليتتىقوغاليتتىقوغاليتتىقوغاليتتى.... بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى

ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... كۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپكۈلۈپ قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كېلىشتىكېلىشتىكېلىشتىكېلىشتى.... تۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگهتۈۋىگه ئالمائالمائالمائالما كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان دائىمدائىمدائىمدائىم

يوغان،يوغان،يوغان،يوغان، كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن دهرىخىنىڭدهرىخىنىڭدهرىخىنىڭدهرىخىنىڭ ئالمائالمائالمائالما تۇرغانتۇرغانتۇرغانتۇرغان ،بهختىنۇر،بهختىنۇر،بهختىنۇر،بهختىنۇر تۇرىشىغاتۇرىشىغاتۇرىشىغاتۇرىشىغا دهپدهپدهپدهپ بارايبارايبارايباراي يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

نېمهنېمهنېمهنېمه كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى.... ئاسمانغائاسمانغائاسمانغائاسمانغا چىشلهپچىشلهپچىشلهپچىشلهپ ««««كاپالكاپالكاپالكاپال»»»»قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ مهخلۇقمهخلۇقمهخلۇقمهخلۇق بىربىربىربىر سهتسهتسهتسهت تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ

مهخلۇقمهخلۇقمهخلۇقمهخلۇق ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى بىراقبىراقبىراقبىراق ئىتىلدىئىتىلدىئىتىلدىئىتىلدى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر قالغانقالغانقالغانقالغان بىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى ئىشئىشئىشئىش

ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ۋارقىراپمۇۋارقىراپمۇۋارقىراپمۇۋارقىراپمۇ ھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر باراتتىباراتتىباراتتىباراتتى.... كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ ،ئىگىزلهپ،ئىگىزلهپ،ئىگىزلهپ،ئىگىزلهپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇنئاللىبۇرۇن

بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر قويىۋهتتىقويىۋهتتىقويىۋهتتىقويىۋهتتى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ تۆۋهنگهتۆۋهنگهتۆۋهنگهتۆۋهنگه بهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنىبهختىنۇرنى ئىگىزلىكتىنئىگىزلىكتىنئىگىزلىكتىنئىگىزلىكتىن مهخلۇقمهخلۇقمهخلۇقمهخلۇق ئۇئۇئۇئۇ ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه قورقۇتالمىدىقورقۇتالمىدىقورقۇتالمىدىقورقۇتالمىدى....

كهلگهندهكهلگهندهكهلگهندهكهلگهنده يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا سهزگۈرئۇنىڭسهزگۈرئۇنىڭسهزگۈرئۇنىڭسهزگۈرئۇنىڭ چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى.... گۈپپىدهگۈپپىدهگۈپپىدهگۈپپىده يىنىغايىنىغايىنىغايىنىغا دهرىخىدهرىخىدهرىخىدهرىخى ئالمائالمائالمائالما ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى چۈشكىنىچهچۈشكىنىچهچۈشكىنىچهچۈشكىنىچه شۇشۇشۇشۇ

قىزقىزقىزقىز يولىدىيولىدىيولىدىيولىدى.... بېشىنىبېشىنىبېشىنىبېشىنى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر .... تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى قايناپقايناپقايناپقايناپ كۆپۈككۆپۈككۆپۈككۆپۈك ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه بىربىربىربىر بىشىبىشىبىشىبىشى ،،،، قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى----دهدهدهده كۈلگهندهككۈلگهندهككۈلگهندهككۈلگهندهك قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر ياتاتتىياتاتتىياتاتتىياتاتتى.... ھوشسىزھوشسىزھوشسىزھوشسىز

.... ۋارقىۋهتتىۋارقىۋهتتىۋارقىۋهتتىۋارقىۋهتتى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ

نېمهنېمهنېمهنېمه ئۇئۇئۇئۇ كۈنكۈنكۈنكۈن بۇبىربۇبىربۇبىربۇبىر ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى.... شۇالرنىشۇالرنىشۇالرنىشۇالرنى سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ---- كۆردىما؟كۆردىما؟كۆردىما؟كۆردىما؟ چۈشچۈشچۈشچۈش بىربىربىربىر ئهجهپئهجهپئهجهپئهجهپ ،،،، ئۇھئۇھئۇھئۇھ ـــ

بولدىبولدىبولدىبولدى.... باقماقچىباقماقچىباقماقچىباقماقچى سوراپسوراپسوراپسوراپ قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه بولمايبولمايبولمايبولماي ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى

ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... پاراكهندهپاراكهندهپاراكهندهپاراكهنده كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى خهلچىخاننىڭمۇخهلچىخاننىڭمۇخهلچىخاننىڭمۇخهلچىخاننىڭمۇ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ

قانچهقانچهقانچهقانچه بىربىربىربىر ئوغلىغائوغلىغائوغلىغائوغلىغا ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئۆلۈمدىنئۆلۈمدىنئۆلۈمدىنئۆلۈمدىن بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهنسىرهشمهكتهئهنسىرهشمهكتهئهنسىرهشمهكتهئهنسىرهشمهكته سهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىنسهزگۈردىن ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى



بىراقبىراقبىراقبىراق سهزدىسهزدىسهزدىسهزدى.... بىلمىگهنلىكىنىبىلمىگهنلىكىنىبىلمىگهنلىكىنىبىلمىگهنلىكىنى ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ تېخىچهتېخىچهتېخىچهتېخىچه ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ ئاۋازىنىئاۋازىنىئاۋازىنىئاۋازىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم

تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز قىلىشاتتىقىلىشاتتىقىلىشاتتىقىلىشاتتى.... خىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنى ھهرھهرھهرھهر ئويالپئويالپئويالپئويالپ ئاڭاليدىغانلىقىنىئاڭاليدىغانلىقىنىئاڭاليدىغانلىقىنىئاڭاليدىغانلىقىنى كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر قىلمىسۇنقىلمىسۇنقىلمىسۇنقىلمىسۇن نېمىالنېمىالنېمىالنېمىال

تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن تىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكتهتىزلىكته ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بۆلدىبۆلدىبۆلدىبۆلدى.... خىيالىنىخىيالىنىخىيالىنىخىيالىنى ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئاۋازىئاۋازىئاۋازىئاۋازى تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن جىرىڭلىغانجىرىڭلىغانجىرىڭلىغانجىرىڭلىغان

ئالدىئالدىئالدىئالدى.... قولىغاقولىغاقولىغاقولىغا تۇرۇپكىسىنىتۇرۇپكىسىنىتۇرۇپكىسىنىتۇرۇپكىسىنى

تۇردىمۇ؟تۇردىمۇ؟تۇردىمۇ؟تۇردىمۇ؟ ياخشىياخشىياخشىياخشى ئاپامئاپامئاپامئاپام ؟؟؟؟ ئهھۋالىڭئهھۋالىڭئهھۋالىڭئهھۋالىڭ دادا،اقانداقدادا،اقانداقدادا،اقانداقدادا،اقانداق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر مهنمهنمهنمهن ،دادامما؟،دادامما؟،دادامما؟،دادامما؟ ئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇمئهلهيكۇم ئهسسالمۇئهسسالمۇئهسسالمۇئهسسالمۇ ـــ

بهردىبهردىبهردىبهردى.... جاۋاپجاۋاپجاۋاپجاۋاپ ئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىمايئالدىرىماي سۇئالالرغاسۇئالالرغاسۇئالالرغاسۇئالالرغا سورالغانسورالغانسورالغانسورالغان ––––كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ئاكاكهينىئاكاكهينىئاكاكهينىئاكاكهينى ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

چىڭچىڭچىڭچىڭ پۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنىپۇرسهتنى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم سۆزلىشىشتىسۆزلىشىشتىسۆزلىشىشتىسۆزلىشىشتى.... توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا ئوقۇشىئوقۇشىئوقۇشىئوقۇشى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۇنىڭغىچهئۇالرئۇنىڭغىچهئۇالرئۇنىڭغىچهئۇالرئۇنىڭغىچهئۇالر

ئىچىئىچىئىچىئىچى ««««مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله دادىسىدىندادىسىدىندادىسىدىندادىسىدىن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا سۆزسۆزسۆزسۆز قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تهربىيهتهربىيهتهربىيهتهربىيه توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا ئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈشئۈگۈنۈش تۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپتۇتۇپ

ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى تىزالتىزالتىزالتىزال ئاڭائاڭائاڭائاڭا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بولغانبولغانبولغانبولغان ئاغقاندهكئاغقاندهكئاغقاندهكئاغقاندهك يۈرىكىيۈرىكىيۈرىكىيۈرىكى ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى بۇبۇبۇبۇ سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... »»»»دهپدهپدهپدهپ ئاماندۇئاماندۇئاماندۇئاماندۇ

ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئىيتىپئىيتىپئىيتىپئىيتىپ كىرهكلىكىنىكىرهكلىكىنىكىرهكلىكىنىكىرهكلىكىنى ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش ،ياخشى،ياخشى،ياخشى،ياخشى ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى ساالمهتساالمهتساالمهتساالمهت ھهممىنىڭھهممىنىڭھهممىنىڭھهممىنىڭ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئوڭشاپئوڭشاپئوڭشاپئوڭشاپ

.... خوشالشتىخوشالشتىخوشالشتىخوشالشتى بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

چۈشنىچۈشنىچۈشنىچۈشنى قورقۇنچلىققورقۇنچلىققورقۇنچلىققورقۇنچلىق ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... چۈشكهندهكچۈشكهندهكچۈشكهندهكچۈشكهندهك جايىغاجايىغاجايىغاجايىغا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

.... چۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتىچۈشهتتى ئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگهئهندىشىگه يهنهيهنهيهنهيهنه ئويلىسالئويلىسالئويلىسالئويلىسال

كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن ئىككىئىككىئىككىئىككى يهنهيهنهيهنهيهنه بولدىبولدىبولدىبولدى.... ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بولغىلىبولغىلىبولغىلىبولغىلى بىرىپبىرىپبىرىپبىرىپ ئىمتىھانىنىمۇئىمتىھانىنىمۇئىمتىھانىنىمۇئىمتىھانىنىمۇ پۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈشپۈتتۈرۈش ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش مانامانامانامانا

تېگىشلىكتېگىشلىكتېگىشلىكتېگىشلىك سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر توشقۇزغانتوشقۇزغانتوشقۇزغانتوشقۇزغان ئارانئارانئارانئاران كۈننىكۈننىكۈننىكۈننى ئىككىئىككىئىككىئىككى بۇبۇبۇبۇ قايتىدۇقايتىدۇقايتىدۇقايتىدۇ.... يۇرتىغايۇرتىغايۇرتىغايۇرتىغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن

توغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكىتوغۇرسىدىكى قايتىشقايتىشقايتىشقايتىش تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته يهنهيهنهيهنهيهنه ساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭساۋاقداشالرنىڭ ھهمھهمھهمھهم بىجىردىبىجىردىبىجىردىبىجىردى رهسمىيهتلهرنىرهسمىيهتلهرنىرهسمىيهتلهرنىرهسمىيهتلهرنى

.... چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى يولغايولغايولغايولغا قاراپقاراپقاراپقاراپ يۇرتىغايۇرتىغايۇرتىغايۇرتىغا قارىمايقارىمايقارىمايقارىماي ئورۇنالشتۇرۇشىغىمۇئورۇنالشتۇرۇشىغىمۇئورۇنالشتۇرۇشىغىمۇئورۇنالشتۇرۇشىغىمۇ

تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن بىربىربىربىر ھهدهھهدهھهدهھهده خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىلگهنبىلگهنبىلگهنبىلگهن كىلىدىغانلىقىنىكىلىدىغانلىقىنىكىلىدىغانلىقىنىكىلىدىغانلىقىنى قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭ

قىاللمايقىاللمايقىاللمايقىاللماي قوبۇلقوبۇلقوبۇلقوبۇل ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئهنسىرهشتىئهنسىرهشتىئهنسىرهشتىئهنسىرهشتى.... ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن بىربىربىربىر بولسابولسابولسابولسا خوشالخوشالخوشالخوشال

بىلهلمىدىبىلهلمىدىبىلهلمىدىبىلهلمىدى.... دېيىشنىدېيىشنىدېيىشنىدېيىشنى قانداققانداققانداققانداق ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى بۇبۇبۇبۇ ئوغلىغائوغلىغائوغلىغائوغلىغا قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ئهندىشهئهندىشهئهندىشهئهندىشه قىلىشىدىنقىلىشىدىنقىلىشىدىنقىلىشىدىن

بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن بىلىندىبىلىندىبىلىندىبىلىندى.... ئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇنئۇزۇن تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ ۋاقىتالردىكىگهۋاقىتالردىكىگهۋاقىتالردىكىگهۋاقىتالردىكىگه باشقاباشقاباشقاباشقا ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر سهپهرسهپهرسهپهرسهپهر كۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈككۈنلۈك بهشبهشبهشبهش

پويىزنىڭپويىزنىڭپويىزنىڭپويىزنىڭ ئارامسىزلىناتتىئارامسىزلىناتتىئارامسىزلىناتتىئارامسىزلىناتتى.... ئۇئۇئۇئۇ توختىغانداتوختىغانداتوختىغانداتوختىغاندا قىتىمقىتىمقىتىمقىتىم ھهرھهرھهرھهر پويىزپويىزپويىزپويىز نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئهمهسئهمهسئهمهسئهمهس بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق



ئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭئۆزىنىڭ خۇددىيخۇددىيخۇددىيخۇددىي چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ––––چىقىۋاتقانالرغاچىقىۋاتقانالرغاچىقىۋاتقانالرغاچىقىۋاتقانالرغا يولدايولدايولدايولدا يىرىميىرىميىرىميىرىم قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈدئۆمۈد مېڭىشىنىمېڭىشىنىمېڭىشىنىمېڭىشىنى تىزرهكتىزرهكتىزرهكتىزرهك

،كۆزلىگهن،كۆزلىگهن،كۆزلىگهن،كۆزلىگهن كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ ۋاقىتمۇۋاقىتمۇۋاقىتمۇۋاقىتمۇ كۈتكهنكۈتكهنكۈتكهنكۈتكهن ئاخىرىئاخىرىئاخىرىئاخىرى قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... ئۆچلۈكئۆچلۈكئۆچلۈكئۆچلۈك ئىلىۋاتقاندهكئىلىۋاتقاندهكئىلىۋاتقاندهكئىلىۋاتقاندهك شۇالرشۇالرشۇالرشۇالر ۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنىۋاقتىنى

يېزىسىغايېزىسىغايېزىسىغايېزىسىغا قىلىپالقىلىپالقىلىپالقىلىپال كىراكىراكىراكىرا ماشىنىنىماشىنىنىماشىنىنىماشىنىنى بىربىربىربىر قارىمايقارىمايقارىمايقارىماي كهتكهنلىكىگهكهتكهنلىكىگهكهتكهنلىكىگهكهتكهنلىكىگه بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كهچكهچكهچكهچ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يىتىپيىتىپيىتىپيىتىپ شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه

خوشالخوشالخوشالخوشال ئۆيدىكىلهرئۆيدىكىلهرئۆيدىكىلهرئۆيدىكىلهر كهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىنكهلگهنلىكىدىن قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ پۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپ ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... يولغايولغايولغايولغا قاراپقاراپقاراپقاراپ

ھهممىسىالھهممىسىالھهممىسىالھهممىسىال نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر كىرىشتىكىرىشتىكىرىشتىكىرىشتى.... ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن ئارقائارقائارقائارقا ––––قوشنىالرمۇقوشنىالرمۇقوشنىالرمۇقوشنىالرمۇ قولۇمقولۇمقولۇمقولۇم ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ خهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنى بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى....

ئارىسىدائارىسىدائارىسىدائارىسىدا گهپگهپگهپگهپ ئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭئانىسىنىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى بولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇبولۇپمۇ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... يوشۇرغاندهكيوشۇرغاندهكيوشۇرغاندهكيوشۇرغاندهك ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بىربىربىربىر ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن

ساالتتىساالتتىساالتتىساالتتى.... خىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنىخىيالالرنى بىربىربىربىر ئاللىقانداقئاللىقانداقئاللىقانداقئاللىقانداق كاللىسىغاكاللىسىغاكاللىسىغاكاللىسىغا سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ قىچىشىقىچىشىقىچىشىقىچىشى ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر تۇرۇشىغاتۇرۇشىغاتۇرۇشىغاتۇرۇشىغا ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن ئهمدىالئهمدىالئهمدىالئهمدىال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهندهئهتىگهنده ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى

كهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ ئهسقهرنىئهسقهرنىئهسقهرنىئهسقهرنى كۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتى.... قوچاقلىشىپقوچاقلىشىپقوچاقلىشىپقوچاقلىشىپ ئاغىنهئاغىنهئاغىنهئاغىنه ئىككىئىككىئىككىئىككى

قىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتىقىلىۋاتاتتى.... خىزمهتخىزمهتخىزمهتخىزمهت يىزىدايىزىدايىزىدايىزىدا پۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپپۈتتۈرۈپ ئوقۇشئوقۇشئوقۇشئوقۇش بۇرۇنبۇرۇنبۇرۇنبۇرۇن يىليىليىليىل ئىككىئىككىئىككىئىككى بۇندىنبۇندىنبۇندىنبۇندىن ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر كۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدىكۆتۈرۈلدى....

ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر باشقاباشقاباشقاباشقا بىرئازبىرئازبىرئازبىرئاز تهرهقىدهتهرهقىدهتهرهقىدهتهرهقىده شۇشۇشۇشۇ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتىئولتۇرۇشتى.... چايغاچايغاچايغاچايغا ئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىكئهتىگهنلىك بىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكته دوستدوستدوستدوست ئىككىئىككىئىككىئىككى

.... سېلىشتىسېلىشتىسېلىشتىسېلىشتى پاراڭپاراڭپاراڭپاراڭ توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا

.... ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ----سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ؟؟؟؟ دهيسهندهيسهندهيسهندهيسهن قىاليقىاليقىاليقىالي نېمهنېمهنېمهنېمه بۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن ــ

تېلىفۇنىتېلىفۇنىتېلىفۇنىتېلىفۇنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن بىربىربىربىر ،،،، ....بىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىم ئاداشئاداشئاداشئاداش بارىمهنبارىمهنبارىمهنبارىمهن يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ ـــھازىرالھازىرالھازىرالھازىرال

كۆردىڭمۇ؟كۆردىڭمۇ؟كۆردىڭمۇ؟كۆردىڭمۇ؟ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ....سهنسهنسهنسهن يوقيوقيوقيوق خىتىخىتىخىتىخىتى پارچىمۇپارچىمۇپارچىمۇپارچىمۇ بىرهربىرهربىرهربىرهر ....يايايايا ئىتىكئىتىكئىتىكئىتىك

ئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنىئىكهنلىكىنى خهۋهرسىزخهۋهرسىزخهۋهرسىزخهۋهرسىز تېخىچهتېخىچهتېخىچهتېخىچه ئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىن بۇبۇبۇبۇ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالدىقالدىقالدىقالدى.... تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپئوڭايسىزلىنىپ ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر

.... ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا دوستىنىڭدوستىنىڭدوستىنىڭدوستىنىڭ ئاستائاستائاستائاستا ئۇئۇئۇئۇ بىلدىبىلدىبىلدىبىلدى....

بهرىبىربهرىبىربهرىبىربهرىبىر دېمىسهممۇدېمىسهممۇدېمىسهممۇدېمىسهممۇ مهنمهنمهنمهن بىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىمبىلمىدىم.... دىيىشنىدىيىشنىدىيىشنىدىيىشنى قانداققانداققانداققانداق ئىشنىئىشنىئىشنىئىشنى بۇبۇبۇبۇ ساڭاساڭاساڭاساڭا ---- ،،،، ئۇئۇئۇئۇ ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى ئاداشئاداشئاداشئاداش ـــ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر .... بىلىسهنبىلىسهنبىلىسهنبىلىسهن

!!!! دېگىنهدېگىنهدېگىنهدېگىنه ئېنىقراقئېنىقراقئېنىقراقئېنىقراق كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... نهگهنهگهنهگهنهگه ---- كهتتى،كهتتى،كهتتى،كهتتى، چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ---- ؟؟؟؟ نېمهنېمهنېمهنېمه ـــ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ ،،،، شۇشۇشۇشۇ ـــ

كاللىسىغاكاللىسىغاكاللىسىغاكاللىسىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ قالدىقالدىقالدىقالدى.... تۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپالتۇرۇپال سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغانئاڭلىغان بۇگهپنىبۇگهپنىبۇگهپنىبۇگهپنى ئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىنئېغىزىدىن ئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭ



بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر كهتتى،كهتتى،كهتتى،كهتتى، تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ ««««بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر ئهتراپتىنئهتراپتىنئهتراپتىنئهتراپتىن تۆتتۆتتۆتتۆت كىرمىدىكىرمىدىكىرمىدىكىرمىدى.... گهپلىرىگهپلىرىگهپلىرىگهپلىرى كىيىنكىكىيىنكىكىيىنكىكىيىنكى ئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭئهسقهرنىڭ

سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ ئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىنئورنىدىن سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر ئاڭلىناتتىئاڭلىناتتىئاڭلىناتتىئاڭلىناتتى.... ئاۋازالئاۋازالئاۋازالئاۋازال »»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى تۈگهپتۈگهپتۈگهپتۈگهپ

ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه يۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردى.... كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ بىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهيبىلهلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى....

.... چىقىشتىچىقىشتىچىقىشتىچىقىشتى يۈگۈرۈپيۈگۈرۈپيۈگۈرۈپيۈگۈرۈپ ھويلىغاھويلىغاھويلىغاھويلىغا ھهدىمۇھهدىمۇھهدىمۇھهدىمۇ خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن

ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه بهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى....ئۇئهمدىالئۇئهمدىالئۇئهمدىالئۇئهمدىال مهھهللىسىگهمهھهللىسىگهمهھهللىسىگهمهھهللىسىگه بهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭبهختىنۇرالرنىڭ يۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچهيۈگۈرگىنىچه شۇشۇشۇشۇ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

.... تۇتىۋالدىتۇتىۋالدىتۇتىۋالدىتۇتىۋالدى ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن يىتىپيىتىپيىتىپيىتىپ كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ئېلىۋىدى،ئېلىۋىدى،ئېلىۋىدى،ئېلىۋىدى، قهدهمقهدهمقهدهمقهدهم قاراپقاراپقاراپقاراپ

كىرىمهنكىرىمهنكىرىمهنكىرىمهن يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ مهنمهنمهنمهن ---- يولغۇناتتى،يولغۇناتتى،يولغۇناتتى،يولغۇناتتى، سهزگۈرھهدهپسهزگۈرھهدهپسهزگۈرھهدهپسهزگۈرھهدهپ ---- ،،،، ئاداشئاداشئاداشئاداش بهربهربهربهر قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ مېنىمېنىمېنىمېنى ــ

ئىشئىشئىشئىش بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان نېمهنېمهنېمهنېمه چۈشهندۇرهتتى،چۈشهندۇرهتتى،چۈشهندۇرهتتى،چۈشهندۇرهتتى،---- ----ئهسقهرئۇنىڭغائهسقهرئۇنىڭغائهسقهرئۇنىڭغائهسقهرئۇنىڭغا ،،،، ئاداشئاداشئاداشئاداش بېسىۋالبېسىۋالبېسىۋالبېسىۋال ئۆزهڭنىئۆزهڭنىئۆزهڭنىئۆزهڭنى ـــ

.... بولىدۇبولىدۇبولىدۇبولىدۇ يىرىميىرىميىرىميىرىم تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ئۆيىدىكىلهرنىڭئۆيىدىكىلهرنىڭئۆيىدىكىلهرنىڭئۆيىدىكىلهرنىڭ ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ كىرسهڭكىرسهڭكىرسهڭكىرسهڭ سهنسهنسهنسهن ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى....

تۇپراقتۇپراقتۇپراقتۇپراق بىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكتهبىرلىكته ئىككىسىئىككىسىئىككىسىئىككىسى كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى قىلىپقىلىپقىلىپقىلىپ ئامالالرنىئامالالرنىئامالالرنىئامالالرنى بىربىربىربىر ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر

كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يىغالپيىغالپيىغالپيىغالپ ئېتىپئېتىپئېتىپئېتىپ تۇپراققاتۇپراققاتۇپراققاتۇپراققا سهزگۈرئۆزىنىسهزگۈرئۆزىنىسهزگۈرئۆزىنىسهزگۈرئۆزىنى كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن توپرىقىنىتوپرىقىنىتوپرىقىنىتوپرىقىنى ....بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى بېشىغابېشىغابېشىغابېشىغا

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئاكىمۇئاكىمۇئاكىمۇئاكىمۇ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه ئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدىئااللمىدى.... يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى قىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇقىلىپمۇ ھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچهھهرقانچه ....ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر

ئۆلگىلىئۆلگىلىئۆلگىلىئۆلگىلى كهينىدىنكهينىدىنكهينىدىنكهينىدىن ئۆلگهننىڭئۆلگهننىڭئۆلگهننىڭئۆلگهننىڭ ---- ،،،، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ يېغالپيېغالپيېغالپيېغالپ ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ،،،،----دېدىدېدىدېدىدېدى باالمباالمباالمباالم بولدىبولدىبولدىبولدى ـــ

شۇشۇشۇشۇ گۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈمگۈلسۈم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن مهخسۇممهخسۇممهخسۇممهخسۇم بىچارهبىچارهبىچارهبىچاره بولدىبولدىبولدىبولدى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى ھهممىمىزنىڭھهممىمىزنىڭھهممىمىزنىڭھهممىمىزنىڭ ئىشالرغائىشالرغائىشالرغائىشالرغا بۇبۇبۇبۇ بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ....

.... تۇتىۋالتۇتىۋالتۇتىۋالتۇتىۋال ئۆزهڭنىئۆزهڭنىئۆزهڭنىئۆزهڭنى كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... تۈگۈشۈپتۈگۈشۈپتۈگۈشۈپتۈگۈشۈپ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشتىنئىشتىنئىشتىنئىشتىن

بۇبۇبۇبۇ ---- ئاتاتتى،ئاتاتتى،ئاتاتتى،ئاتاتتى، تۇپراققاتۇپراققاتۇپراققاتۇپراققا ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ---- دادا،دادا،دادا،دادا، تۇتىۋااليتۇتىۋااليتۇتىۋااليتۇتىۋاالي ئۆزهمنىئۆزهمنىئۆزهمنىئۆزهمنى قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ مهنمهنمهنمهن ــ

كېلىپكېلىپكېلىپكېلىپ يۈرتۇمغايۈرتۇمغايۈرتۇمغايۈرتۇمغا ئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغان مېنىڭمېنىڭمېنىڭمېنىڭ ،،،، خۇداخۇداخۇداخۇدا ....ئاھئاھئاھئاھ ئۆتكۈزدۇمئۆتكۈزدۇمئۆتكۈزدۇمئۆتكۈزدۇم تهستهتهستهتهستهتهسته قانداققانداققانداققانداق مهنمهنمهنمهن يىلنىيىلنىيىلنىيىلنى بهشبهشبهشبهش

مۇشۇمىدىمۇشۇمىدىمۇشۇمىدىمۇشۇمىدى.... خهۋىرىمخهۋىرىمخهۋىرىمخهۋىرىم ئاڭاليدىغانئاڭاليدىغانئاڭاليدىغانئاڭاليدىغان

قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن ئايرىلىشتىئايرىلىشتىئايرىلىشتىئايرىلىشتى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ يهردىنيهردىنيهردىنيهردىن بۇبۇبۇبۇ سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى بااللىقتابااللىقتابااللىقتابااللىقتا مېڭبىرمېڭبىرمېڭبىرمېڭبىر ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر

ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن سولىۋالدىسولىۋالدىسولىۋالدىسولىۋالدى.... ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئهسقهرئهسقهرئهسقهرئهسقهر ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى.... سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا يهنهيهنهيهنهيهنه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى كېلىپالكېلىپالكېلىپالكېلىپال

چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىن ئۇئۇئۇئۇ كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تۇراقالشقاندهكتۇراقالشقاندهكتۇراقالشقاندهكتۇراقالشقاندهك كهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتىكهيپىياتى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ھهپتهھهپتهھهپتهھهپته بىربىربىربىر



ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ ئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپئولتۇرۇپ يۈكۈنۈپيۈكۈنۈپيۈكۈنۈپيۈكۈنۈپ ئالدىدائالدىدائالدىدائالدىدا قهبىرىسىقهبىرىسىقهبىرىسىقهبىرىسى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ باردىباردىباردىباردى.... بىشىغابىشىغابىشىغابىشىغا توپراقتوپراقتوپراقتوپراق ئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇلئۇدۇل يهنهيهنهيهنهيهنه

ئاتائاتائاتائاتا قىلۋالدىقىلۋالدىقىلۋالدىقىلۋالدى.... ئادهتئادهتئادهتئادهت چىقىشنىچىقىشنىچىقىشنىچىقىشنى قهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققاقهبرىستانلىققا ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن شۇندىنشۇندىنشۇندىنشۇندىن يېغلىدىيېغلىدىيېغلىدىيېغلىدى.... ––––ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ

كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى بىربىربىربىر قىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتىقىلمايتتى.... ئارتۇقچهگهپمۇئارتۇقچهگهپمۇئارتۇقچهگهپمۇئارتۇقچهگهپمۇ ئۇئۇئۇئۇ چاغداچاغداچاغداچاغدا ئۆيدىكىئۆيدىكىئۆيدىكىئۆيدىكى يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... ئهنسىرهپالئهنسىرهپالئهنسىرهپالئهنسىرهپال ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن ––––ئانىسىئانىسىئانىسىئانىسى

بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ .... تىكتىتىكتىتىكتىتىكتى يېنىغايېنىغايېنىغايېنىغا قهبرىسىقهبرىسىقهبرىسىقهبرىسى بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ ئىلىپئىلىپئىلىپئىلىپ كۆچىتىنىكۆچىتىنىكۆچىتىنىكۆچىتىنى ئالمائالمائالمائالما بىرتالبىرتالبىرتالبىرتال ئۇئۇئۇئۇ

قولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنىقولياغلىقنى قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان سوۋغاسوۋغاسوۋغاسوۋغا بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر يېنىدىنيېنىدىنيېنىدىنيېنىدىن ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا قايتىشقايتىشقايتىشقايتىش ئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردىئولتۇردى.... ئۇزاقئۇزاقئۇزاقئۇزاق قاراپقاراپقاراپقاراپ قهبرىسىگهقهبرىسىگهقهبرىسىگهقهبرىسىگه

قويدىقويدىقويدىقويدى.... چىگىپچىگىپچىگىپچىگىپ كۆچىتىگهكۆچىتىگهكۆچىتىگهكۆچىتىگه ئالمائالمائالمائالما ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى چىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپچىقىرىپ

.... كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ كۈنكۈنكۈنكۈن ئۈچئۈچئۈچئۈچ ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن

15151515

قويغانقويغانقويغانقويغان ھهدهھهدهھهدهھهده خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كىتىشىكىتىشىكىتىشىكىتىشى يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز ئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭ

بولىۋاتقانبولىۋاتقانبولىۋاتقانبولىۋاتقان ھالىتىدهھالىتىدهھالىتىدهھالىتىده سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان كۈنلهردىنكۈنلهردىنكۈنلهردىنكۈنلهردىن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه قالدىقالدىقالدىقالدى.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي تۇتقىنىنىتۇتقىنىنىتۇتقىنىنىتۇتقىنىنى

ئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايالئولتۇرالمايال كىتىۋىدى،كىتىۋىدى،كىتىۋىدى،كىتىۋىدى، يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ الالالال تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز ئۇئۇئۇئۇ ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى مانامانامانامانا تۇراتتىتۇراتتىتۇراتتىتۇراتتى.... قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر نورمالسىزلىقتىننورمالسىزلىقتىننورمالسىزلىقتىننورمالسىزلىقتىن

.... تاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدىتاپالمىدى ھېچيهردىنھېچيهردىنھېچيهردىنھېچيهردىن ....بىراقبىراقبىراقبىراق ئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدىئىزدىدى ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ––––تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر قالدىقالدىقالدىقالدى....

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى خهۋهرخهۋهرخهۋهرخهۋهر ئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىنئۇنىڭدىن كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئايدىنئايدىنئايدىنئايدىن ئۈچئۈچئۈچئۈچ كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

30303030كېلومىتىرلىقكېلومىتىرلىقكېلومىتىرلىقكېلومىتىرلىق ئارلىقىئارلىقىئارلىقىئارلىقى بولغانبولغانبولغانبولغان بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ،يېزا،يېزا،يېزا،يېزا كىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغانكىلىدىغان توغراتوغراتوغراتوغرا تهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگهتهرىپىگه جهنۇبىيجهنۇبىيجهنۇبىيجهنۇبىي يېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭيېزىنىڭ

شهرتلىكشهرتلىكشهرتلىكشهرتلىك تولىمۇتولىمۇتولىمۇتولىمۇ يهريهريهريهر بۇبۇبۇبۇ دېيشىچهدېيشىچهدېيشىچهدېيشىچه ....چوڭالرنىڭچوڭالرنىڭچوڭالرنىڭچوڭالرنىڭ باربارباربار يهريهريهريهر بىربىربىربىر ئاتىلىدىغانئاتىلىدىغانئاتىلىدىغانئاتىلىدىغان دهپدهپدهپدهپ يارباغيارباغيارباغيارباغ جايداجايداجايداجايدا بولغانبولغانبولغانبولغان

يهريهريهريهر بۇبۇبۇبۇ بۇيانبۇيانبۇيانبۇيان شۇنىڭدىنشۇنىڭدىنشۇنىڭدىنشۇنىڭدىن ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهنئۆتكهن كىشىكىشىكىشىكىشى ئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغئۇلۇغ بىربىربىربىر قايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇرقايسىدۇر ئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرىئىلگىرى يهردهيهردهيهردهيهرده ....بۇبۇبۇبۇ ئىكهنئىكهنئىكهنئىكهن

قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش تاۋاپتاۋاپتاۋاپتاۋاپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ يازپهسلىدهيازپهسلىدهيازپهسلىدهيازپهسلىده ھهرھهرھهرھهر ئىدىئىدىئىدىئىدى.... ئايالنغانئايالنغانئايالنغانئايالنغان جايىغاجايىغاجايىغاجايىغا قىلىدىغانقىلىدىغانقىلىدىغانقىلىدىغان تاۋاپتاۋاپتاۋاپتاۋاپ باشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭباشقىالرنىڭ

ئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ھاجهتھاجهتھاجهتھاجهت تۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈكتۈرلۈك ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ،ئۇالرنىڭ ئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتتهئهلۋهتته كىلهتتىكىلهتتىكىلهتتىكىلهتتى.... كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر نورغۇننورغۇننورغۇننورغۇن ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن

كۆرمىگهنكۆرمىگهنكۆرمىگهنكۆرمىگهن يۈزىيۈزىيۈزىيۈزى باالباالباالباال ––––يۈرتالردىنيۈرتالردىنيۈرتالردىنيۈرتالردىن يۈرتيۈرتيۈرتيۈرت شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كۆپكۆپكۆپكۆپ چىققانالرچىققانالرچىققانالرچىققانالر سېغىنىپسېغىنىپسېغىنىپسېغىنىپ

ئوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدائوتتۇرىسىدا يارباغنىڭيارباغنىڭيارباغنىڭيارباغنىڭ چىقاتتىچىقاتتىچىقاتتىچىقاتتى.... بولغانالربولغانالربولغانالربولغانالر گىرىپتارگىرىپتارگىرىپتارگىرىپتار كىسهللهرگهكىسهللهرگهكىسهللهرگهكىسهللهرگه ساقايماسساقايماسساقايماسساقايماس خىلخىلخىلخىل بىربىربىربىر ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر ،،،،

بۇالقبۇالقبۇالقبۇالق شۇشۇشۇشۇ ئهنهئهنهئهنهئهنه چىققانالرچىققانالرچىققانالرچىققانالر يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئىدىئىدىئىدىئىدى.... خىلخىلخىلخىل بىربىربىربىر سۈيىسۈيىسۈيىسۈيى قىشقىشقىشقىش––––يازيازيازياز بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ بۇالقبۇالقبۇالقبۇالق بىربىربىربىر

تۇڭالرغاتۇڭالرغاتۇڭالرغاتۇڭالرغا چىققانچىققانچىققانچىققان ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرىئۆزلىرى يهنهيهنهيهنهيهنه ۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا قايتىشقايتىشقايتىشقايتىش ئىچهتتىئىچهتتىئىچهتتىئىچهتتى.... قانغىچهقانغىچهقانغىچهقانغىچه كۈنكۈنكۈنكۈن نهچچهنهچچهنهچچهنهچچه سۈيىدىنسۈيىدىنسۈيىدىنسۈيىدىن



يارباغنىڭيارباغنىڭيارباغنىڭيارباغنىڭ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... قارايدىغانالرقارايدىغانالرقارايدىغانالرقارايدىغانالر مهخسۇسمهخسۇسمهخسۇسمهخسۇس يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ كىيىنچهكىيىنچهكىيىنچهكىيىنچه كىتهتتىكىتهتتىكىتهتتىكىتهتتى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ توشقۇزۇپتوشقۇزۇپتوشقۇزۇپتوشقۇزۇپ

سۈيىنىمۇسۈيىنىمۇسۈيىنىمۇسۈيىنىمۇ بۇالقبۇالقبۇالقبۇالق ساتتىساتتىساتتىساتتى.... بىلىتىنىبىلىتىنىبىلىتىنىبىلىتىنى كىرىشكىرىشكىرىشكىرىش ،،،، ئورنىتىپئورنىتىپئورنىتىپئورنىتىپ ئىشىكئىشىكئىشىكئىشىك قورشىدىقورشىدىقورشىدىقورشىدى.... تولۇقتولۇقتولۇقتولۇق ئهتراپىنىئهتراپىنىئهتراپىنىئهتراپىنى

.... ئىدىئىدىئىدىئىدى باشلىغاباشلىغاباشلىغاباشلىغا سېتىشنىسېتىشنىسېتىشنىسېتىشنى ،،،، قاچىالپقاچىالپقاچىالپقاچىالپ تۇڭالرغاتۇڭالرغاتۇڭالرغاتۇڭالرغا

بىربىربىربىر سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى ئۇئۇئۇئۇ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يارباققايارباققايارباققايارباققا دهرھالدهرھالدهرھالدهرھال ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئالغانئالغانئالغانئالغان خهۋىرىنىخهۋىرىنىخهۋىرىنىخهۋىرىنى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ

تونۇغۇسىزالتونۇغۇسىزالتونۇغۇسىزالتونۇغۇسىزال ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهن ––––ساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرى چاچچاچچاچچاچ سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ تاپتىتاپتىتاپتىتاپتى.... ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن خارابىلىكخارابىلىكخارابىلىكخارابىلىك

باغرىغاباغرىغاباغرىغاباغرىغا ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئىتىشتىئىتىشتىئىتىشتىئىتىشتى.... يۈرىكىيۈرىكىيۈرىكىيۈرىكى ئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭئاكىنىڭ ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن تۇرقىنىتۇرقىنىتۇرقىنىتۇرقىنى ئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭئوغلىنىڭ قالغانىدىقالغانىدىقالغانىدىقالغانىدى.... بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ

ئهھۋالغائهھۋالغائهھۋالغائهھۋالغا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق بالىسىنىڭبالىسىنىڭبالىسىنىڭبالىسىنىڭ ئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغانئارزۇلىغان ھاياتىداھاياتىداھاياتىداھاياتىدا يېغلىدىيېغلىدىيېغلىدىيېغلىدى.... ––––ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ ئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپئۆكسۈپ بېسىپبېسىپبېسىپبېسىپ

.... باقمىغانىدىباقمىغانىدىباقمىغانىدىباقمىغانىدى ئويالپمۇئويالپمۇئويالپمۇئويالپمۇ قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ

خوشالخوشالخوشالخوشال ھهممهھهممهھهممهھهممه تىپىلغانلىقىدىنتىپىلغانلىقىدىنتىپىلغانلىقىدىنتىپىلغانلىقىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... قايتۇرۇپقايتۇرۇپقايتۇرۇپقايتۇرۇپ مهھهللىگهمهھهللىگهمهھهللىگهمهھهللىگه ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم

چۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپچۈشۈپ ھالغاھالغاھالغاھالغا بۇنداقبۇنداقبۇنداقبۇنداق بالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭبالىنىڭ كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن ئوقۇپئوقۇپئوقۇپئوقۇپ شهھهرلهردهشهھهرلهردهشهھهرلهردهشهھهرلهرده يوقىرىيوقىرىيوقىرىيوقىرى بىيجىڭدهكبىيجىڭدهكبىيجىڭدهكبىيجىڭدهك بىراقبىراقبىراقبىراق بولدىبولدىبولدىبولدى....

ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر بولۇشتىبولۇشتىبولۇشتىبولۇشتى.... يىرىميىرىميىرىميىرىم كۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇ نىڭنىڭنىڭنىڭ ––––قوشنىالرقوشنىالرقوشنىالرقوشنىالر قولۇمقولۇمقولۇمقولۇم كۆرگهنكۆرگهنكۆرگهنكۆرگهن قالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنىقالغانلىقىنى

،،،، ياشاشياشاشياشاشياشاش پاكپاكپاكپاك ئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا سۆزلهيتتىسۆزلهيتتىسۆزلهيتتىسۆزلهيتتى.... ئىزلىرىنىئىزلىرىنىئىزلىرىنىئىزلىرىنى ئىشئىشئىشئىش ––––ئهنبىياالرنىڭئهنبىياالرنىڭئهنبىياالرنىڭئهنبىياالرنىڭ ئهۋلىيائهۋلىيائهۋلىيائهۋلىيا ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر

كاللىسىدىنكاللىسىدىنكاللىسىدىنكاللىسىدىن ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭكىشىلهرنىڭ قىالتتىقىالتتىقىالتتىقىالتتى.... نهسىھهتنهسىھهتنهسىھهتنهسىھهت توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا تۇرۇشتۇرۇشتۇرۇشتۇرۇش يىراقيىراقيىراقيىراق ھارامدىنھارامدىنھارامدىنھارامدىن

.... بىلىشتىبىلىشتىبىلىشتىبىلىشتى كهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنىكهتكهنلىكىنى

ئۇئۇئۇئۇ نېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇرنېمىشقىدۇر يۈردىيۈردىيۈردىيۈردى.... سۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپ شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق ئهنهئهنهئهنهئهنه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن كهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىنكهلگهندىن قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ يېزىغايېزىغايېزىغايېزىغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

ئارامئارامئارامئارام زادىالزادىالزادىالزادىال كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال بۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىنبۇنىڭدىن قوغاليتتىقوغاليتتىقوغاليتتىقوغاليتتى.... تىلالپتىلالپتىلالپتىلالپ كۆرسىالكۆرسىالكۆرسىالكۆرسىال يهكپايالرنىيهكپايالرنىيهكپايالرنىيهكپايالرنى ئابالئابالئابالئابال ،،،، ئارمانئارمانئارمانئارمان

بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاكائاكائاكائاكا ھاشىمھاشىمھاشىمھاشىم ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ يىليىليىليىل ئىككىئىككىئىككىئىككى ئارىدىنئارىدىنئارىدىنئارىدىن بولدىبولدىبولدىبولدى.... قاچىدىغانقاچىدىغانقاچىدىغانقاچىدىغان كۆرسىالكۆرسىالكۆرسىالكۆرسىال ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى تاپمىدىتاپمىدىتاپمىدىتاپمىدى....

بىربىربىربىر رهسىمىرهسىمىرهسىمىرهسىمى ساراڭلىقىساراڭلىقىساراڭلىقىساراڭلىقى سهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭسهزگۈرنىڭ كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده بۇبۇبۇبۇ ئۆتتىئۆتتىئۆتتىئۆتتى.... ئالهمدىنئالهمدىنئالهمدىنئالهمدىن ––––ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن ئارقائارقائارقائارقا خهلچىخانخهلچىخانخهلچىخانخهلچىخان

،،،، يېغىۋىلىپيېغىۋىلىپيېغىۋىلىپيېغىۋىلىپ ئهتراپىغائهتراپىغائهتراپىغائهتراپىغا مهھهللىدىكىلهرنىمهھهللىدىكىلهرنىمهھهللىدىكىلهرنىمهھهللىدىكىلهرنى دائىمالدائىمالدائىمالدائىمال ،،،، بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ كۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهن دهرىجىسىگهدهرىجىسىگهدهرىجىسىگهدهرىجىسىگه ئاشىقلىقئاشىقلىقئاشىقلىقئاشىقلىق

سۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپ تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ باغالپباغالپباغالپباغالپ قىسسهلهرگهقىسسهلهرگهقىسسهلهرگهقىسسهلهرگه بىربىربىربىر قانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇرقانداقتۇر ئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى مۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىكمۇناسىۋهتلىك ئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگهئۆزىگه ۋهۋهۋهۋه بهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇربهختىنۇر

تۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىزتۇيۇقسىز يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇئۇئۇئۇ كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئاڭاليتتىئاڭاليتتىئاڭاليتتىئاڭاليتتى.... قويۇپقويۇپقويۇپقويۇپ كۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈلكۆڭۈل سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ تىڭشىغۇچىالرمۇتىڭشىغۇچىالرمۇتىڭشىغۇچىالرمۇتىڭشىغۇچىالرمۇ بىرهتتىبىرهتتىبىرهتتىبىرهتتى....

.................... چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا كۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇكۆڭلىمۇ يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن كىتىشىكىتىشىكىتىشىكىتىشى يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... يوقاپيوقاپيوقاپيوقاپ



يهنهيهنهيهنهيهنه كۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگهكۆڭلىگه چۈشكهنچۈشكهنچۈشكهنچۈشكهن ئارامىغائارامىغائارامىغائارامىغا يهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭيهكپاينىڭ ئابالئابالئابالئابال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن بولۇشىبولۇشىبولۇشىبولۇشى پهيداپهيداپهيداپهيدا يهنهيهنهيهنهيهنه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز

كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ ئهندىشهئهندىشهئهندىشهئهندىشه

توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش قانداققانداققانداققانداق ئهمدىئهمدىئهمدىئهمدى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال چىققانچىققانچىققانچىققان سۇغۇلۇپسۇغۇلۇپسۇغۇلۇپسۇغۇلۇپ خىيالالرقوينىدىنخىيالالرقوينىدىنخىيالالرقوينىدىنخىيالالرقوينىدىن چوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر

.... كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه ئارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتائارىلىقتا شۇشۇشۇشۇ ئويلىدىئويلىدىئويلىدىئويلىدى....

كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ ئىچمهيئىچمهيئىچمهيئىچمهي چاينىچاينىچاينىچاينى ----چۈشتهچۈشتهچۈشتهچۈشته ،،،، ئۇئۇئۇئۇ سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى ----ئاستائاستائاستائاستا ؟؟؟؟ دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى بولدىبولدىبولدىبولدى نېمهنېمهنېمهنېمه زادىزادىزادىزادى سىلىگهسىلىگهسىلىگهسىلىگه ــــ

غۇ؟غۇ؟غۇ؟غۇ؟ يىتىپسىزيىتىپسىزيىتىپسىزيىتىپسىز ھازىرغىچهھازىرغىچهھازىرغىچهھازىرغىچه ئادهمئادهمئادهمئادهم كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن

؟؟؟؟ بولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇبولۇپتۇ پهيداپهيداپهيداپهيدا يهنهيهنهيهنهيهنه ساراڭساراڭساراڭساراڭ ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى ؟؟؟؟ خوتۇنخوتۇنخوتۇنخوتۇن سورىماسورىماسورىماسورىما بۇنىبۇنىبۇنىبۇنى ـــ

سورىدىسورىدىسورىدىسورىدى.... چۈشهنمهيچۈشهنمهيچۈشهنمهيچۈشهنمهي توردىخانتوردىخانتوردىخانتوردىخان ---- ؟؟؟؟ دهيسىزدهيسىزدهيسىزدهيسىز كىمنىكىمنىكىمنىكىمنى ـــ

سهزگۈرچۇ؟سهزگۈرچۇ؟سهزگۈرچۇ؟سهزگۈرچۇ؟ ئوغلىئوغلىئوغلىئوغلى ھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭھاشىمنىڭ ،،،، بولمىشبولمىشبولمىشبولمىش باالباالباالباال بېشىمىزغابېشىمىزغابېشىمىزغابېشىمىزغا ھېلىقىھېلىقىھېلىقىھېلىقى بوالتتى،بوالتتى،بوالتتى،بوالتتى، كىمكىمكىمكىم ـــ

ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر ئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكى زامانزامانزامانزامان شۇشۇشۇشۇ كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... چۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپچۆچۈپ تۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى »»»»دېگهندېگهندېگهندېگهن ««««سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

بىرىدهبىرىدهبىرىدهبىرىده كۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭكۈنلهرنىڭ يۈرگهنيۈرگهنيۈرگهنيۈرگهن سۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپسۆزلهپ ––––تۇقاتۇقاتۇقاتۇقا تاقاتاقاتاقاتاقا شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق سهزگۈرئهنهسهزگۈرئهنهسهزگۈرئهنهسهزگۈرئهنه كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... خىيالىغاخىيالىغاخىيالىغاخىيالىغا ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ

قالدىقالدىقالدىقالدى.... ئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپئۇچرىشىپ كوچىدىالكوچىدىالكوچىدىالكوچىدىال بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان

كۆرۈشمهيسهنكۆرۈشمهيسهنكۆرۈشمهيسهنكۆرۈشمهيسهن.... كۈنكۈنكۈنكۈن ياخشىياخشىياخشىياخشى سهنلهرمۇسهنلهرمۇسهنلهرمۇسهنلهرمۇ بېشىغاچىقتىبېشىغاچىقتىبېشىغاچىقتىبېشىغاچىقتى.... بهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭبهختىنۇرنىڭ دهيۈزدهيۈزدهيۈزدهيۈز دېگهندېگهندېگهندېگهن ئارمانئارمانئارمانئارمان ـــ

،،،، بهرگهيسهنبهرگهيسهنبهرگهيسهنبهرگهيسهن جازاسىنىجازاسىنىجازاسىنىجازاسىنى دهيۈزلهرنىڭدهيۈزلهرنىڭدهيۈزلهرنىڭدهيۈزلهرنىڭ ،،،، ئالالئالالئالالئالال ھهقھهقھهقھهق –––– كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېقىنالپيېقىنالپيېقىنالپيېقىنالپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر ––––

!!!! بهرگهيسهنبهرگهيسهنبهرگهيسهنبهرگهيسهن ئهدىبىنىئهدىبىنىئهدىبىنىئهدىبىنى ئىمانسىزالر،جوۋۇتالرنىڭئىمانسىزالر،جوۋۇتالرنىڭئىمانسىزالر،جوۋۇتالرنىڭئىمانسىزالر،جوۋۇتالرنىڭ

كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن قورقۇپقورقۇپقورقۇپقورقۇپ ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى.... قارىتىپقارىتىپقارىتىپقارىتىپ ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا ئاياغنىئاياغنىئاياغنىئاياغنى ئهسكىئهسكىئهسكىئهسكى قولىدىكىقولىدىكىقولىدىكىقولىدىكى دهپالدهپالدهپالدهپال شۇنداقشۇنداقشۇنداقشۇنداق سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

سهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنىسهزگۈرنى ئۇئۇئۇئۇ كىيىنالكىيىنالكىيىنالكىيىنال كۈندىنكۈندىنكۈندىنكۈندىن شۇشۇشۇشۇ قاچتىقاچتىقاچتىقاچتى.... پىتىپىتىپىتىپىتى ،ۋارقىرىغان،ۋارقىرىغان،ۋارقىرىغان،ۋارقىرىغان بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي قىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنىقىلىشىنى نېمهنېمهنېمهنېمه تۇردىغانتۇردىغانتۇردىغانتۇردىغان

ھهدىگهندىالھهدىگهندىالھهدىگهندىالھهدىگهندىال ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى بولۇشىبولۇشىبولۇشىبولۇشى مهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىده بىربىربىربىر قىرىشقاندهكقىرىشقاندهكقىرىشقاندهكقىرىشقاندهك بولدىبولدىبولدىبولدى.... قاچىدىغانقاچىدىغانقاچىدىغانقاچىدىغان كۆرسىالكۆرسىالكۆرسىالكۆرسىال

بىراقبىراقبىراقبىراق قوتۇلدىقوتۇلدىقوتۇلدىقوتۇلدى.... كىتىپكىتىپكىتىپكىتىپ كىرىپكىرىپكىرىپكىرىپ شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن ئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىنئىشالردىن شۇشۇشۇشۇ ئارمانئارمانئارمانئارمان قوياتتىقوياتتىقوياتتىقوياتتى.... ئۇچراشتۇرۇپئۇچراشتۇرۇپئۇچراشتۇرۇپئۇچراشتۇرۇپ

باقمىدىباقمىدىباقمىدىباقمىدى.... ئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپئۆتۈپ ئارامىدائارامىدائارامىدائارامىدا كۆڭلىكۆڭلىكۆڭلىكۆڭلى تۇردىخاننىڭتۇردىخاننىڭتۇردىخاننىڭتۇردىخاننىڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي ئابالئابالئابالئابال

ئابالئابالئابالئابال چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى.... قورقۇنچقورقۇنچقورقۇنچقورقۇنچ تېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇتېخىمۇ تۇردىخانغاتۇردىخانغاتۇردىخانغاتۇردىخانغا ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ گهپنىگهپنىگهپنىگهپنى دېگهندېگهندېگهندېگهن كهپتۇكهپتۇكهپتۇكهپتۇ »»»»قايتىپقايتىپقايتىپقايتىپ ««««سهزگۈرسهزگۈرسهزگۈرسهزگۈر

توغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىداتوغۇرسىدا ئىشالرئىشالرئىشالرئىشالر بۇبۇبۇبۇ ئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگهئۆيىگه بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ئۇئۇئۇئۇ ئاچمىدىئاچمىدىئاچمىدىئاچمىدى....كهچتهكهچتهكهچتهكهچته دۇكاننىدۇكاننىدۇكاننىدۇكاننى ئهتىسىئهتىسىئهتىسىئهتىسى يهكپاييهكپاييهكپاييهكپاي



ھهممهھهممهھهممهھهممه ––––چۇرۇڭدىنچۇرۇڭدىنچۇرۇڭدىنچۇرۇڭدىن ۋاراڭۋاراڭۋاراڭۋاراڭ كۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهن مهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىدهمهھهللىده چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈنئۈچۈن مهسلىھهتلىشىشمهسلىھهتلىشىشمهسلىھهتلىشىشمهسلىھهتلىشىش

ئوتئوتئوتئوت كۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهن تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن مهھهللهمهھهللهمهھهللهمهھهلله تۆۋهنكىتۆۋهنكىتۆۋهنكىتۆۋهنكى چىقىپچىقىپچىقىپچىقىپ سىرتقاسىرتقاسىرتقاسىرتقا چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى....ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر ۋهھىمىگهۋهھىمىگهۋهھىمىگهۋهھىمىگه ئۆيلهرئۆيلهرئۆيلهرئۆيلهر

ئوتئوتئوتئوت كۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهنكۆتۈرۈلگهن يىراقتىنيىراقتىنيىراقتىنيىراقتىن چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى....ئۇمۇئۇمۇئۇمۇئۇمۇ يۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپيۈگرهپ ئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىنئۆيىدىن تۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇتۇردىخانمۇ كۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتىكۆرۈشتى.... يالقۇنىنىيالقۇنىنىيالقۇنىنىيالقۇنىنى

يۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردى.... بىلمهيبىلمهيبىلمهيبىلمهي بولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنىبولغانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ يالقۇنىنىيالقۇنىنىيالقۇنىنىيالقۇنىنى

يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر يۈگۈرۈشتىيۈگۈرۈشتىيۈگۈرۈشتىيۈگۈرۈشتى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه چىققانچىققانچىققانچىققان يالقۇنىيالقۇنىيالقۇنىيالقۇنى ئوتئوتئوتئوت تېزدىنتېزدىنتېزدىنتېزدىن كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه

.... كۆيۈۋاتاتتىكۆيۈۋاتاتتىكۆيۈۋاتاتتىكۆيۈۋاتاتتى ئىچىدهئىچىدهئىچىدهئىچىده يالقۇنىنىڭيالقۇنىنىڭيالقۇنىنىڭيالقۇنىنىڭ ئوتئوتئوتئوت زورزورزورزور غايهتغايهتغايهتغايهت ئۆيىئۆيىئۆيىئۆيى بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر ،،،، كۆردىكىكۆردىكىكۆردىكىكۆردىكى كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ

بۇبۇبۇبۇ بىراقبىراقبىراقبىراق چاچاتتىچاچاتتىچاچاتتىچاچاتتى.... ئوتقائوتقائوتقائوتقا كىلىپكىلىپكىلىپكىلىپ ئېلىپئېلىپئېلىپئېلىپ سۇسۇسۇسۇ ،داسالرغا،داسالرغا،داسالرغا،داسالرغا چىلهكچىلهكچىلهكچىلهك تهرهپتهرهپتهرهپتهرهپ----تهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىنتهرهپتىن كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر

ساقچىساقچىساقچىساقچى يېزىلىقيېزىلىقيېزىلىقيېزىلىق يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه بويسۇندۇرالىسۇن؟بويسۇندۇرالىسۇن؟بويسۇندۇرالىسۇن؟بويسۇندۇرالىسۇن؟ قانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇقانداقمۇ ئوتنىئوتنىئوتنىئوتنى كۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈككۈچلۈك ئامالالرئامالالرئامالالرئامالالر خىلخىلخىلخىل

ئوتئوتئوتئوت كهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپكهلتۈرۈپ ھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكهھهرىكهتكه ئادهمالرنىئادهمالرنىئادهمالرنىئادهمالرنى ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر كهلدىكهلدىكهلدىكهلدى.... يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ ئادهمئادهمئادهمئادهم ماشىناماشىناماشىناماشىنا بىربىربىربىر ئىدارسىدىنئىدارسىدىنئىدارسىدىنئىدارسىدىن

يېتىپيېتىپيېتىپيېتىپ يهرگهيهرگهيهرگهيهرگه بۇبۇبۇبۇ چاغداچاغداچاغداچاغدا بىربىربىربىر قىلىشتىقىلىشتىقىلىشتىقىلىشتى.... تېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇنتېلىفۇن كىملهرگىدۇركىملهرگىدۇركىملهرگىدۇركىملهرگىدۇر يهنهيهنهيهنهيهنه قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى.... تۇتۇشتۇتۇشتۇتۇشتۇتۇش ئۆچۈرۈشكهئۆچۈرۈشكهئۆچۈرۈشكهئۆچۈرۈشكه

كىشىلهرئۇنىكىشىلهرئۇنىكىشىلهرئۇنىكىشىلهرئۇنى ئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچهئۇنىڭغىچه يۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردىيۈگۈردى.... قاراپقاراپقاراپقاراپ تهرهپكهتهرهپكهتهرهپكهتهرهپكه ئۆيئۆيئۆيئۆي ««««ئابالئابالئابالئابال»»»»دېگىنىچهدېگىنىچهدېگىنىچهدېگىنىچه تۇردىخانتۇردىخانتۇردىخانتۇردىخان كهلگهنكهلگهنكهلگهنكهلگهن

.... چۈشتىچۈشتىچۈشتىچۈشتى ئۆرۈلۈپئۆرۈلۈپئۆرۈلۈپئۆرۈلۈپ ئۆگزىسىئۆگزىسىئۆگزىسىئۆگزىسى ئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭئۆينىڭ تهڭتهڭتهڭتهڭ بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئاۋازئاۋازئاۋازئاۋاز »»»»قىلغانقىلغانقىلغانقىلغان ««««گۇلدۇرگۇلدۇرگۇلدۇرگۇلدۇر تۇتىۋالدىتۇتىۋالدىتۇتىۋالدىتۇتىۋالدى....

قاراپقاراپقاراپقاراپ ئۆيگهئۆيگهئۆيگهئۆيگه كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن كۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپ كىشىلهرپۈتۈللهيكىشىلهرپۈتۈللهيكىشىلهرپۈتۈللهيكىشىلهرپۈتۈللهي ئۆچۈرۋىلىندىئۆچۈرۋىلىندىئۆچۈرۋىلىندىئۆچۈرۋىلىندى.... ئۆتمۇئۆتمۇئۆتمۇئۆتمۇ يېقىنيېقىنيېقىنيېقىن ئاتارغائاتارغائاتارغائاتارغا تاڭتاڭتاڭتاڭ

رهيھانهممۇرهيھانهممۇرهيھانهممۇرهيھانهممۇ ئايالىئايالىئايالىئايالى ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن بىلهنبىلهنبىلهنبىلهن ئىشئىشئىشئىش بىربىربىربىر شهھهرگهشهھهرگهشهھهرگهشهھهرگه بۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭبۇقىنىڭ قادىرقادىرقادىرقادىر خۇرسىنىشتىخۇرسىنىشتىخۇرسىنىشتىخۇرسىنىشتى.... ئېغىرئېغىرئېغىرئېغىر

قالدى،قالدى،قالدى،قالدى، تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ داڭقىتىپداڭقىتىپداڭقىتىپداڭقىتىپ دهسلهپدهسلهپدهسلهپدهسلهپ كۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپكۆرۈپ مهنزىرىنىمهنزىرىنىمهنزىرىنىمهنزىرىنى بۇبۇبۇبۇ ئۇئۇئۇئۇ چىقتىچىقتىچىقتىچىقتى.... يېنىپيېنىپيېنىپيېنىپ ئاڭالپئاڭالپئاڭالپئاڭالپ خهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنىخهۋهرنى

ھوشىغاھوشىغاھوشىغاھوشىغا ئۇنىئۇنىئۇنىئۇنى تۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپتۇرۇپ چىچىپچىچىپچىچىپچىچىپ سۇسۇسۇسۇ يۈزلىرىگهيۈزلىرىگهيۈزلىرىگهيۈزلىرىگه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ ئايالالرئايالالرئايالالرئايالالر كهتتىكهتتىكهتتىكهتتى.... ھوشىدىنھوشىدىنھوشىدىنھوشىدىن ئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىنئارقىدىن

.... ئاتتىئاتتىئاتتىئاتتى خارابىلىككهخارابىلىككهخارابىلىككهخارابىلىككه ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى يېغلىغىنچهيېغلىغىنچهيېغلىغىنچهيېغلىغىنچه »»»»دهپدهپدهپدهپ ««««دادىسىدادىسىدادىسىدادىسى ئۇئۇئۇئۇ شۇندىالشۇندىالشۇندىالشۇندىال كهلتۈردىكهلتۈردىكهلتۈردىكهلتۈردى....

تاپتىتاپتىتاپتىتاپتى.... جهسهتنىجهسهتنىجهسهتنىجهسهتنى ئىككىئىككىئىككىئىككى نننن كهتكهكهتكهكهتكهكهتكه بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ چۇچۇالچۇچۇالچۇچۇالچۇچۇال كۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپكۆيۈپ ئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىنئىچىدىن خارابىلىكخارابىلىكخارابىلىكخارابىلىك كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر

ئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدىئېتىلدى................ جهسهتكهجهسهتكهجهسهتكهجهسهتكه تهڭالتهڭالتهڭالتهڭال ئايالئايالئايالئايال ئىككىئىككىئىككىئىككى

خاتىمهخاتىمهخاتىمهخاتىمه
كىيىنكىيىنكىيىنكىيىن يىلدىنيىلدىنيىلدىنيىلدىن بهشبهشبهشبهش

ئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهنئۆسكهن ساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرىساقاللىرى چاچچاچچاچچاچ تويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىزتويۇقسىز رهستىلىرىدهرهستىلىرىدهرهستىلىرىدهرهستىلىرىده ئاۋاتئاۋاتئاۋاتئاۋات شهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭشهھهرنىڭ كۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهردهكۈنلهرده مۇشۇمۇشۇمۇشۇمۇشۇ



ئهتراپىغائهتراپىغائهتراپىغائهتراپىغا كىشىلهرنىكىشىلهرنىكىشىلهرنىكىشىلهرنى ئۇئۇئۇئۇ بولدىبولدىبولدىبولدى.... پهيداپهيداپهيداپهيدا ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق بىربىربىربىر كهتكهنكهتكهنكهتكهنكهتكهن بولۇپبولۇپبولۇپبولۇپ ––––جۇلجۇلجۇلجۇل جۇلجۇلجۇلجۇل ،كىيىملىرى،كىيىملىرى،كىيىملىرى،كىيىملىرى

بىلمىسىمۇبىلمىسىمۇبىلمىسىمۇبىلمىسىمۇ كىشىلهركىشىلهركىشىلهركىشىلهر دهۋاتقانلىقىنىدهۋاتقانلىقىنىدهۋاتقانلىقىنىدهۋاتقانلىقىنى نېمهنېمهنېمهنېمه ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ سۆزلهيتتىسۆزلهيتتىسۆزلهيتتىسۆزلهيتتى.... قىسسهلهرنىقىسسهلهرنىقىسسهلهرنىقىسسهلهرنى بىربىربىربىر ئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇرئاللىقانداقتۇر يېقىپيېقىپيېقىپيېقىپ

ھهدهپھهدهپھهدهپھهدهپ ئاشىقئاشىقئاشىقئاشىق ئىدىئىدىئىدىئىدى.... كۆپكۆپكۆپكۆپ يهنىاليهنىاليهنىاليهنىال ئاڭاليدىغانالرئاڭاليدىغانالرئاڭاليدىغانالرئاڭاليدىغانالر سۆزىنىسۆزىنىسۆزىنىسۆزىنى چۈشۈنىكسىزچۈشۈنىكسىزچۈشۈنىكسىزچۈشۈنىكسىز ئاشۇئاشۇئاشۇئاشۇ ئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭئۇنىڭ لىكىنلىكىنلىكىنلىكىن
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