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 كىرىش سۆز
 
 

 :ئەسساالمۇئەلەيكۇم  
 

 011يىلى باھاالش ئارقىلىق -9112بۇ كىتاپقا 
رەسىملىك كىتاپلىرى سىزما پارچە مەشھۇر بالىالر 

قاتارىغا كىرگۈزىلگەن نادىر بالىالر ئەسەرلىرىدىن 
دىكى بۇ توپالم.تالالپ تەرجىمە قىلىنىپ كىرگۈزىلدى

رەسىملىك  ،سىزمارەسىملىك كىتاپسىزما ھەربىر پارچە 
بويىچە كاتتا تۈرى بالىالر ھېكايە كىتاپلىرى 

داڭلىق ئەسەرلەر  مۇكاپاتالرغا ئېرىشكەن
رەسىملىك كىتاپ سىزما مەشھۇر بالىالر بولۇپ،

ئەسەرلىرى يازغۇچىلىرىدىن لىئو لىنى،مايكىل 
ناكى كايو،ۋېرجىنىيە لې گرەنىك،

قاتارلىقالرنىڭ بالىالر ئۈچۈن يازغان ...بېرتون
تەربىيىۋى ئەھمىيىتى يۇقىرى،ئېسىل ئەسەرلىرى 

 .ھېسابلىنىدۇ



 Picture،خەنزۇچىدە 绘本)رەسىملىك كىتاپسىزما 

booksباشقا ئادەتتىكى  الرنىڭ(ئىنگىلىسىچىدە
خەتلىك مەزمۇن ئىنتايىن كىتاپالردىن پەرقى شۇكى،

زمۇن پۈتۈنلەي سىزما مە.ئاز،ھەتتا يوق دېيەرلىك بولىدۇ
رەسىملەر ئارقىلىق ناھايىتى ئېنىق ئىپادىلەپ 

ئارقا كەلگەن سىزما رەسىملەر ئارقىلىق -ۇئارقىم.بېرىلىدۇ
،كىتاپتىكى مەلۇم بىر پۈتۈن ھېكايىنى ئىپادىلەپ چىقىدۇ

بىر پارچە رەسىمنىڭ ئۆزىمۇ بىر ھېكايە 
 ئاندىن بىر بەتتە پەقەت بىر پارچە رەسىم.ھېسابلىنىدۇ

بىلەن بىر ئىككى قۇر ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئاز بولغان خەتلىك 
 .مەزمۇن ئورۇنالشتۇرۇلۇش تەلەپ قىلىنىدۇ

بۇ خىلدىكى سىزما رەسىملىك كىتاپالرنىڭ 
قەغەز ئىشلەنگەن ماتىرىيال قەغىزى،قەغەز سۈپىتى،

تەركىبى،بېسىلىشى،تۈپلىنىشى قاتارلىقالرغا قويۇلىدىغان 
ىدۇ،شۇڭا بۇ خىلدىكى تەلەپ ئىنتايىن يۇقىرى بول

 .كىتاپالرنىڭ باھاسىمۇ ئاالھىدە يۇقىرى بولىدۇ

بۇ خىلدىكى ئەسەرلەر قارىماققا ئىنتايىن 
ئاددى،مەزمۇن ئاز،پەقەت رەسىم بىلەنال بىر كىتاپ 
ئاخىرلىشىۋاتقاندەك قىلسىمۇ،لېكىن ئۇنىڭغا چوڭقۇر 
مەزمۇن،زور تەربىيىۋى ئەھمىيەتلىك ھېكايىلەر 



بالىالرغا ھېكايە ئوقۇپ بەرگۈچى ۇپ،يوشۇرۇنغان بول
ئانىالر ئالدى بىلەن كىتاپنى ئەستايىدىل -ئاتا

كۆرۈپ، ئوقۇپ،ياخشى چۈشىنىپ،رەسىملەر بىلەن 
مەزمۇننى بىرلەشتۈرۈپ تەھلىل قىلىپ 
چىققاندىال،ئاندىن بالىالرغا شۇ رەسىم ۋە رەسىملىك 
ھېكايىلەر ئارقىلىق تېخىمۇ زور ئىستىتىك زوق،تەربىيە 

 .بىلىم بېرىش مەقسىتىگە يېتەلەيدۇ ۋە
 

ياشتىن  نۆلبۇ توپالمدىكى ئەسەرلەر ئاساسەن،
مەكتەپ يېشىغىچە،يەنى يەسلى مائارىپى ھالىتىدىكى 

بالىالرنىڭ كىچىكىدىنال .بالىالرغا ماس كېلىدۇ
دۇنياۋى مەشھۇر ئەسەرلەر بىلەن تونۇشۇپ تېخىمۇ كۆپ 

اخشى بىلىم،چوڭقۇر تەپەككۇر،ئىستىتىك زوق ۋە ي
تەربىيەلەرگە ئىگە بولۇشىنى كۆزدە تۇتقان ئاساستا  
تۈزۈپ چىقىلغان بۇ كىتاپنى ھەربىر ئوقۇرمەننىڭ 

ئەسەر .ياقتۇرىشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمۈد قىلىمەن
ئىنگىلىسچە ۋە خەنزۇچە سېلىشتۇرما ئاساسىدا تەرجىمە 
قىلىنىپ،تۈزۈپ چىقىلدى،سەۋىيەمنىڭ چەكلىك ۋە بۇ 

ونۇشالرنىڭ يېتەرسىزلىكى تۈپەيلىدىن ھەقتىكى بىلىم،ت
كىتاپ كۆپلىگەن نۇقسان ۋە خاتالىقالردىن خالىي 
بواللماسلىقى مۈمكىن،شۇڭا ئۆزۈرلەر بىلەن سەگەك 

پىكىرلەرنى -قىممەتلىك تەكلىپئوقۇرمەنلەرنىڭ 



 .بېرىشىنى تۆۋەنچىلىك بىلەن سورايمەن
 

 كۈنى-3ئاينىڭ -0يىل -9102   
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 كىچىك بىن

 (سىجون ۋال)
 
 

 كىچىك بىن تولىمۇ ئوماق ۋە شوخ بىر قىزچاق       
دائىم ئۇ دادىسىنى ئەڭ ياخشى كۆرەتتى،.ئىدى

دادىسىنىڭ ئۆزىگە ھېكايە كىتاپ ئوقۇپ بېرىشىنى ئۈمۈد 
 ...قىالتتى

دادا،دادا،ماڭا بىر ھېك»كىچىك بىن دادىسىغا   
رىۋدادىسى تېلىۋىزور كۆ.)دېدى«ايە ئېيتىپ بېرەمسىز؟



(اتاتتى  
 

 
 
 

ھازىر بولمايدۇ بىن،مەن »:دادىسى ئۇنىڭغا     
دە،ئاندىن ئورنىدىن ت-دېدى« بەكال چارچاپ كەتتىم

.ۇرۇپ ئۈستۈنكى قەۋەتكە چىقىپ كەتتى  
 

ماڭا بىر ھېكايە 

 ئېيتىپ بېرەمسىز؟



  
 

 
دادىسىنىڭ يەنە ئالدىراشلىقىنى كۆرگەن كى)     

چىك بىن،دادىسىدىن ئۆزىگە ھېكايە ئېيتىپ بېرىشىنى 
سىنىڭ يېنىدا جىمجىت ئولتۇرۇپ ئۆزىنىئۆتۈنمىدى،دادى

.(ڭ ئويۇنىنى ئويناۋەردى  
بىن،بۇ ي»:بىننىڭ يېنىغا كېلىپ دېدى ئاپىسى  

اققا كېلىپ ئويناڭ،دادىڭىز ھازىر ئالدىراش،ئۇنىڭغا دە
«!خلى قىلماڭ ھە  

 

ھازىر 
بولمايدۇ،بىن،دادى
ڭىز بەك چارچاپ 

 كەتتى



 
 

 
دادىڭىز ئەتە يەنە كاماندىروپكىغا» :ئاپىسى يەنە

.دېدى بېنغا« چىقىدۇ   
 

يىراقراق كېتىڭ،دادىڭىز 

 ئالدىراش

ددادادئويناڭ،دادىڭىز   

 ئالدىراش



 
 

   

ىچىك بىن چىن كۆڭلىدىن ئۆتۈنگەن ھالدا سورىك     
ئەمىسە دادام مېڭىشتىن ئاۋال ماڭا بىر ھېكايە ئ» :دى

«ېيتىپ بېرەلەمدۇ؟  
  

روپكىغا ئۇ ئەتە كاماندى
 چىقىدۇ



 
 

 

     ئاپىسى ئۇنىڭغا»:پەقەت سىز ئەتە سەھەر تۇرالىسى
ڭىزال« دېدى.ئاپىسىنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ تولىمۇ ھاياجا
نالنغان كىچىك بىن بالدۇرال ئۇخلىدى،ئۇ ئەتىنىڭ تېز

 رەك كېلىشىنى تەقەززالىق بىلەن كۈتەتتى!
 
 

 ئۇ كىتىشتىن بۇرۇن 
ماڭا بىر ھېكايە ئوقۇپ

بېرەمدۇ؟   
 



 
  

      ئىككىنچى كۈنى كىچىك بىن ئادەتتىكىدىن تولى
مۇ بالدۇر ئورنىدىن تۇرۇپ،ئۆزىنىڭ ھېكايە كىتابىنى ئا
لدى-دە،ئاستىنقى قەۋەتكە چۈشۈپ ئاپىسىدىن سورىد

 ى:»دادام قېنى؟«
 
 

سىز 

ئويغىنالىسى

!ڭىزال  



 
 

 
      ئاپىسى ئۇنىڭغا:» سۆيۈملۈك بىن،دادىڭىز بالدۇر
 ماڭمىسا زادىال بولمايدۇ،چۈنكى ئۇ بۈگۈن بەكمۇ ئالد
ىراش«دېدى.)كىچىك بىن بىرياندا تۇرۇپ ئۈمۈدسىزلەن
گەن ھالدا يىغلىدى،ئەمىلىيەتتە ئۇ دادىسىنىڭ ئۆزىگە پ

 ەقەت ھېكايە ئوقۇپ بېرىشىنىال ئۈمۈد قىالتتى!(
 
 

 
 دادام قېنى؟

 
 



 
 

 
دادىسىنىڭ كۈنبويى ئالدىراشلىقىنى كۆرۈپ ئۇ داد

ىسىنىڭ خااليدىغىنى مۇشۇ بولسا كېرەك دەپ ئويلىدى
،ئۇمۇ ناھايىتى ئالدىراش بوالاليدىغۇ!ئۇمۇ ئۆزىنى ئالدى
راش قىلىشقا باشلىدى،توپ ئويناش بىلەن ئالدىراش ئى

 دى،تاماق يېيىش بىلەن ئالدىراش ئىدى...
 
 

ۇ بالدۇر مېڭىشى ئ
ئۇ .كېرەك،قەدىرلىكىم
.بەك ئالدىراشكەن  



 
 

 
 
 

    تېلفۇننى ئېلىش بىلەن ئالدىراش،بېلىق بېقىش بىل
 ەن ئالدىراش،ئويناش بىلەن ئالدىراش...

ياخشىغۇ،مەنمۇ ئالدىراش
!   ئالدىراش!بوالاليمەن 

   !ئالدىراش! ئالدىراش

 توپ ئويناش بىلەن

ئالدىراش          

چۈشلۈك تاماق يىيىش
ئالدىراشبىلەن    
 



 
 
 
 

چىشىنى چوتكىالش بىلەن ئالدىراش،كۈچۈككە»
 خەيرلىك كەچ دېيىش بىلەن ئالدىراش...

 
 
 

تېلفۇن ئېلىش 
 بىلەن ئالدىراش

بېلىق بېقىش 
 بىلەن ئالدىراش

ئويناش بىلەن 
 ئالدىراش



 
 
 
 

        بىراق ھەربىر كۈن ئاخىرلىشىش ئالدىدا،كىچى
ك بىن يەنە تاقەت قىاللماستىن دېرىزىگە يۆلىنىپ تۇرۇپ
 دادىسىنىڭ كېلىشىنى ساقاليتتى،ھەمىشە ئىتىغا:»مەن
 شۇتاپتا دادامنىڭ قەيەردىلىكىنى بەكمۇ بىلگۈم بار«دە

 يتتى...
 
 

چىشىنى چوتكىالش 
 بىلەن ئالدىراش

!خەيرىلىك كەچ  
 دېيىش بىلەن 

ئالدىراش        



 
 

  
      كىچىك بىننىڭ دادىسى كۈنبويى ئىنتايىن ئالدىر
اشلىقتىال ئۆتەتتى،يىغىن ئېچىش بىلەن ئالدىراش ئىدى
،ئالدىراپ-تېنەپ تاماق يېيىش بىلەن ئالدىراش ئىد

 ى...
 
 
  

 دادامنىڭ 
 قەيەردىلىكىنى 

 بىلسەم
!دەيمەن  



 
 

 
 
 

     تېلفۇن ئۇرۇش بىلەن ئالدىراش ئىدى،دوكالت بېر
ىش بىلەن ئالدىراش ئىدى،خاتىرە قالدۇرۇش بىلەن ئال

 دىراش ئىدى...
 
 

كىچىك بىننىڭ دادىسى 
 ئالدىراش

 ئۇچرىشىش بىلەن
 ئالدىراش

تاماق يىيىش بىلەن 
 ئالدىراش



 
 
 
 

      ئۇخالش ئۈچۈن يۇيۇنۇۋېلىش بىلەن ئالدىراش،چ
 ىشىنى چوتكىالش بىلەن ئالدىراش...

 
 

تېلفۇن سۆزلىشىش 
 بىلەن ئالدىراش

وقۇش بىلەن ئ

 ئالدىراش

يېزىش بىلەن 
 ئالدىراش



 
 
 

 
       شۇ تاپتا سىرتتا ئالدىراشلىق ئىچىدە بىركۈنلۈك 
خىزمىتىنى تۈگەتكەن دادىسى تۇيۇقسىز كىچىك بىننى 
ئېسىگە ئېلىپ ئوڭايسىزالنغان ھالدا ئۆزىدىن سوراپتۇ»:

 مىنىڭ كىچىك بىنىم ھازىر نېمە ئىش قىلىۋاتقاندۇ؟«
 
 

ئۇخالش 
تەييارلىقى بىلەن 

 ئالدىراش

چىشىنى 
چوتكىالش بىلەن 

 ئالدىراش



 
 
 
 

    ئەتىسى كەچتە دادا ئۆيگە قايتىپ كېلىشتىن 
 بۇرۇن بىر كىتاپخانىغا بېرىپتۇ.

 
 
 

بىراق كەچ كىرىشى بىلەن 
ېمە شۇ تاپتا قىزىمنىڭ ن:ئۇ

قىلىۋاتقانلىقىنى بىلگۈم 
دەپتۇ-!بار  



 
 

 
       كىچىك بىنغا سوۋغا قىلىش ئۈچۈن نۇرغۇن رەسى

 ملىك كىتاپالرنى سېتىۋاپتۇ.
 

  

ئەتىسى كەچتە ئۇ بىر 
 كىتاپخانىدا توختاپتۇ



 
 
 
  

       
      ئاندىن ناھايىتى تېز ئائىلىسىگە قايتىپتۇ.   

 
    



 
 
 

ئۇ بۈگۈن قىزىغا ھېكايە ئېيتىپ بېرىشنى شۇنچىلى
 ك ئارزۇ قىپ كېتىپتۇ!

 
 

ئۆيىگە 

 قايتىپتۇ



 
 
 

    بىراق كىچىك بىن ئاللىقاچان بالدۇرال ئۇخال
پ كەتكەنىكەن.چۈنكى..چۈنكى...دادىسى ھەمىشە ئ
الدىراش...بىن ساقالپ بواللمايتتى...بىنمۇ ئەمدى د
 ادىسىنى ھېكايە ئېيتىپ بەر دەپ ئاۋارە قىلمايتتى...

 
 

 

سىزگە ھېكايە ئېيتىپ بېرىمەن 

!قىزىم  



 
 

 

 
 

بىن كىچىك 
 ئۇيقۇغا
 غەرق

 بولغانىدى



 

 

 
 

 چاشقانچاقنىڭ جىلىتكىسى
 

 ناكى كايو
(ياپونىيە)  

 



 
 
 

 

 ئاپام ماڭا توقۇپ بەرگەن جىلىتكە،چىرايلىقمىكەن؟

؟باقسام بوالمدۇ جىلىتكىڭىز بەك چىرايلىقكەن،كىيىپ      

  

. بولىدۇ         



 
 
 

 

 سەل كىچىك كەپ قالدى،بىراق يەنىال ياراشتى ھە؟

؟بەك چىرايلىق جىلىتكە ئىكەن،كىيىپ باقسام بوالمدۇ    

.بولىدۇ         



 
 
 

ە؟سەل كىچىك كەپ قالدى،بىراق يەنىال ياراشتى ھ  
 

؟بەك چىرايلىق جىلىتكە ئىكەن،كىيىپ باقسام بوالمدۇ  

.بولىدۇ         

 



 
 
 

 سەل كىچىك كەپ قالدى،بىراق يەنىال ياراشتى ھە؟
 

 

؟بەك چىرايلىق جىلىتكە ئىكەن،كىيىپ باقسام بوالمدۇ 

  

 

.بولىدۇ         

 



 
 
 

سەل كىچىك كەپ قالدى،بىراق يەنىال ياراشتى ھە؟ 
  

 

؟بەك چىرايلىق جىلىتكە ئىكەن،كىيىپ باقسام بوالمدۇ  

   . بولىدۇ    



 
 
 

،بىراق يەنىال ياراشتى ھە؟سەل كىچىك كەپ قالدى  

 

 

 

؟بەك چىرايلىق جىلىتكە ئىكەن،كىيىپ باقسام بوالمدۇ  

. بولىدۇ      



 
 
 

 سەل كىچىك كەپ قالدى،بىراق يەنىال ياراشتى ھە؟
 

!ۋاي،مېنىڭ جىلىتكەم  



 
 
 



 
 

 



 

 

 

 

چاشقانچاق،قىزىل بۆلجۈرگەن ۋە ئاچ 
 قالغان ئېيىق

 

دان ۋۇد ۋە ئائۇجىي ۋۇد:ئاپتورى  
 
 

  



 
 
 

نىمە ئىش قىلىۋاتىسەن؟  .تېچلىقمۇ،چاشقانچاق     
 

 



 
.ھە،مەن چۈشەندىم    

سەن ئاۋۇ پىشقان،قېپقىزىل بۆلجۈرگەننى ئۈزمەكچىكەن
دە؟-سەن  

 
    

 
 

 
ان ئېيىق ئەمما،چاشقانچاق،سەن بىر چوڭ،ئاچ قالغ

 ھەققىدە ئاڭلىمىغاندىڭ؟
 



       
 

ۋاي،ئاشۇ ئېيىقمۇ ھەم قىزىل،ھەم پىشقان بۆلجۈرگ   
!ەنلەرنى يىيىشنى بەك ياخشى كۆرىدىكەن  

 



 
 
 

بۇ چوڭ ئېيىق قىزىل،پىشقان بۆلجۈرگەنلەرنىڭ ھىدى 
.نى بىر مىل يىراقلىقتىن پۇراپ سېزەلەيدىكەن  

 



 
 
 
گەن بۆلجۈرگەنلەرنى تېبولۇپمۇ،باشقىالر ئەمدىال ئۈز 

.خىمۇ بىلىۋاالاليدىكەن  
 



 
 

 
!....گۈلدۈر! گۈلدۈر! گۈلدۈر    
 

 



 
 
 

  
ئۇ ئاچ قالغان ئېيىق ئاشۇ يوغان پۇتلىرى بىلەن ئال   

تېنەپ دەسسەپ ئورمانلىقنى بىر ئالىدىكەن ۋ-دىراپ
ئۆتكۈر پۇراش سېزىمىگە تايىنىپ بۇ پىشقان،قىز...ە

...نىل بۆلجۈرگەننى ئىزدەيدىكە  
 
 
 



 
 
 
مەيلى سەن ئۇنى قەيەرگىال يوشۇرۇپ قويىشىڭدىن قە 

....تئىينەزەر  
 
 



 

 
 
 

ياكى ئۇنى قانچىلىك چىڭ ساقلىشىڭدىن قەتئىينەزە 
...ر  



 

 
 

 
ياكى ئۇنى قانداقال نىقاپالپ،يوشۇرۇپ قويۇشىڭدىن  
ئۇ ھامان بۆلجۈرگەننى تېپىۋالىدىكە...قەتئىينەزەر 
.ن  
 



 
 

 
ازىر بۆلجۈرگەننى ئۇ ئېيىقنىڭ يەپ كھ! تېزرەك بول  

!ېتىشىدىن ساقالپ قالىدىغان بىرال ئامال بار  
    



 
  
 

   .ئۇنى كېسىپ،ئىككى پارچە قىلىسەن   
 

 



.يېرىمىنى ماڭا بېرىسەن       
 

 
 
 

شۇنداق قىلىپ بىز ئىككىمىز ئۇ بۆلجۈرگەننى يەۋېتى  
.مىز  

 



 
 

قىزىرىپ  مانا ئەمدى،ئۇ چوڭ،ئاچقالغان ئېيىق ئۇ   
.پىشقان بۆلجۈرگەننى ھەرگىزمۇ يېيەلمەيدۇ  

 

 



 
 
 
 
 

 ئاينىڭ تەمى
 

 مايكىل گرەنىك
 
 

 
 

 

    
 

 ئاينىڭ تەمى
 

 مايكىل گرەنىك

 (ئامىرىكا)

 



 
 

 
ئاينىڭ تەمى قانداقراقتۇ؟تاتلىقمىدۇ ياكى 

 !تۇزلۇقمىدۇ؟راستىنال ئازراق تېتىپ باققۇم بار
نىچە دائىم مۇشۇنداق كېچىلىرى ھايۋاناتالر ئايغا قارىغى

بىراق،ئۇالر مەيلى .خىيالالرنى قىلىشىدىكەن
بوينىنى،قوللىرىنى،پۇتلىرىنى قانچىلىك ئۇزۇنلۇقتا 

 .سوزمىسۇن،بىراق يەنىال ئايغا يەتكۈزەلمەيدىكەن
 



   
 
 
بىر كۈنى،بىر كىچىك دېڭىز تاشپاقىسى ئېگىز تاغ  

نى ئۈستىگە بىر قەدەم،بىر قەدەمدىن يامىشىپ چىقىپ،ئاي
تۇتۇپ زادى ئۇنىڭ قانداق تەمدە ئىكەنلىكىنى بىلىپ 

 .باققىلى بېرىشنى قارار قىپتۇ
 



 
 

 
تاغ چوققىسىغا يامىشىپ چىقىپ بولغاندىن 

 .كېيىن،ئاي ئۇنىڭغا خېلىال يېقىنالپ قاپتۇ
بىراق،كىچىك دېڭىز تاشپاقىسىنىڭ قولى يەنىال 

 .يەتمەپتۇ
 .ىپتۇدېڭىز تاشپاقىسى شۇنىڭ بىلەن پىلنى چاقىر

 



 
 

 
ھەي پىل،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە دەسسەپ -

 !چىقساڭ،ئېھتىمال بىز ئايغا يېتەلىشىمىز مۈمكىن
« !بۇ  مەن بىلەن ئويناشقانلىق ئەمەسمۇ»:ئاي كۆڭلىدە
 .دەپ ئويالپتۇ

پىل بۇرنىنى ئېگىزگە سوزغان ئىكەن،ئاي ئاستاغىنە 
پىلمۇئاينى تۇتالماي .ئۈستىگە بىر قەدەم سۈرۈلىۋاپتۇ

 .تۇ،ئۇ زىراپىنى چاقىرىپتۇقاپ



 
 

 
 
زىراپە،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە چىقساڭ،بەلكىم بىز -

 !شۇزامانال ئاينى تۇتالىشىمىز مۈمكىن
ئاي زىراپىنى كۆرۈش بىلەن تەڭ،يەنە ئاستاغىنە ئۈستىگە 

 .بىر قەدەم سۈرىلىۋاپتۇ
زىراپە پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ بوينىنى سوزغان 

 .ايغا يېتەلمەپتۇبولسىمۇ،بىراق يەنىال ئ
 .زىراپە تاغىل ئاتنى چاقىرىپتۇ



 
 
 
 

تاغىل ئات،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە چىقساڭ،تېخىمۇ - 
 !يېقىنلىغىلى بوالتتى

ئايغا بۇ ئىش بەكمۇ قىزىقارلىق تۇيۇلۇپ كېتىپتۇ،ئۇ يەنە 
 .ئاستاغىنە ئۈستىگە بىر قەدەم سۈرىلىۋاپتۇ

مۇ،بىراق تاغىل ئات بەدىنىنى قانچە سوزۇپ باققان بولسى
 .يەنىال ئايغا يېتەلمەپتۇ

 .تاغىل ئات شىرنى چاقىرىپ كەپتۇ



 
 

 
 
شىر،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە چىقساڭ،بەلكىم بىز -

 !ئايغا يېتەلىشىمىز مۈمكىن
ئاي شىرنى كۆرۈش بىلەنال،يەنە ئاستاغىنە ئۈستى تەرەپكە 

 .بىر قەدەم سۈرىلىۋاپتۇ
 .قىرىشىپتۇھايۋاناتالر يەنىال ئاي يېتەلمەي،تۈلكىنى چا



 
 

 
 
تۈلكە،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە چىقساڭ،چوقۇم -

 .دەپتۇ شىر-!ئايغا يېتەلەيمىز
ئاي تۈلكىنى كۆرۈپال،يەنە ئاستاغىنە سۈرۈلۈپ ئازراق 

 .ئېگىزگە كۆتۈرىلىۋاپتۇ
قارىماققا ئۇالر ئايغا سوزۇلۇپ يېتەيال دەپ 
قالىدىكەن،ئەمما ئاي ھەرقاچان ئازراق 

 .ۆزىنى تۇتقىلى قويمايدىكەنسۈرىلىۋېلىپ،ئۇالرغا ئ
 .تۈلكە مايمۇننى چاقىرىپتۇ

 
مايمۇن،سەن مېنىڭ ئۈستۈمگە چىقساڭ،بۇ قېتىم بىز -



 !چوقۇم ئايغا يېتەلەيمىز
 .يەنە ئاستاغىنا ئېگىزگە سۈرىلىۋاپتۇئاي شىرنى كۆرۈپال،

مايمۇن ئاينىڭ ھىدىنى پۇرىياالپتۇ،بىراق يەنىال يېتەرلىك 
 .ئەمەسكەن

 .ننى چاقىرىپتۇمايمۇن چاشقا
 
 

 
 

 
چاشقان،تېز مېنىڭ ئۈستۈمگە يامىشىپ -

 !چىققىن،بىز ئايغا يېتەيال دەپ قالدۇق
بۇنچىۋاال كىچىككىنە » :ئاي چاشقاننى كۆرۈپ كۆڭلىدە



 .دەپ ئويالپتۇ«.نەرسە،ئېنىقال مېنى تۇتالمايدۇ
ئاي ئاللىقاچان ھېرىپ قالغان ئىكەن،بۇ قېتىم ئۇ 

 .ۇپتۇئورنىدىن مىدىرلىماي تۇر
 
 

 
 

 
چاشقان دېڭىز تاشپاقىسىنىڭ ئۈستىگە 
يامىشىپتۇ،ئاندىن پىلنىڭ ئۈستىگە يامىشىپتۇ،ئاندىن 
زىراپىنىڭ ئۈستىگە،ئاندىن تاغىل ئاتنىڭ ئۈستىگە،ئاندىن 
شىرنىڭ ئۈستىگە،تۈلكىنىڭ ئۈستىگە،مايمۇننىڭ ئۈستىگە 

 .........يامىشىپ چىقىپتۇ،ئاندىن
 



 
 

 
ۋاھ،قالتىس .ارچە چىشلەپتۇئۇ ئاينى بىر پ! كاراس
 !مىزىلككەنغۇ

ئاندىن،چاشقان مايمۇنغا،تۈلكىگە،شىرغا،تاغىل 
ئاتقا،زىراپىگە،پىلغا ۋە تاشپاقىغا بىر چىشلەمدىن ئاي 

 .پارچىىسىنى بېرىپتۇ
 ەپ باققان كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى كۆڭلىدە،بۇ ئۇالر ي
 .ئەڭ مەززىلىك نەرسە ئىكەن،دەپ ئويلىشىپتۇ

 



 
 

 
ئاخشىمى،ئۇالر ھەممىسى بىريەرگە بۇ كۈنى 

 .يىغىلىپ،بىللە ئۇخالپتۇ
 

بىر تال بېلىجان بۇ ئىشالرنى كۆرۈپ،ھەرقانچە قىلىپمۇ 
 :چۈشىنەلمەي قاپتۇ

 

 



 
 
 

ئۇالر نېمىشقا بۇنچىۋاال كۈچ سەرپ قىلىشىپ،شۇنچە 
بۇ !ئېگىزدىكى ئاينى ئۈزۈپ يۈرىدىغاندۇ دەيمەن

 !سى تۇرمامدۇ مانايەردە،مەن تۇرغان سۇدىمۇ ئايدىن بىر
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 كىچىك كۆكرەڭ ۋە كىچىك سېرىقرەڭ 
 

 لېئو لېنى
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كىچىك كۆكرەڭ ۋە كىچىك سېرىقرەڭ
 لېئو لېنى

 (ئامىرىكا)
 

 
 



 
 

 .بۇ كىچىك كۆكرەڭ
 

 



 
 

كىچىك كۆكرەڭنىڭ ئائىلىسىدە يەنە كۆكرەڭ دادىسى 
 .ۋە كۆكرەڭ ئاپىسى بار ئىكەن

 

 
 
 

 .نىڭ نۇرغۇن دوستلىرى بار ئىكەنكىچىك كۆكرەڭ
 
 



 
 
 

بىراق ئۇنىڭ ئەڭ يېقىن دوستى بولسا كىچىك 
 .سېرىقرەڭ ئىكەن

 



 
 

 .كىچىك سېرىقرەڭ ئۇدۇلدىكى كوچىدا تۇرىدىكەن
 



 
 
 

ئۇالرنىڭ ئەڭ ياقتۇرۇپ ئوينايدىغىنى مۆكۈمۈكىلەڭ 
 .ئىكەن
 



 
يەنە چەمبىرەك بولۇپ چۆرگىلەپ ئويناشنىمۇ ياخشى 

 .نكۆرىدىكە
 
 



 
 
 

ئۇالر مەكتەپتە ئىنتايىن رەتلىك تىزىلىپ 
 .ئولتۇرىشىدىكەن

 



 
 
 

مەكتەپتىن قايتقاندىن كېيىن،ئۇالر يەنە 
 .سەكرىشىپ،تاقلىشىپ ئوينىشىدىكەن

 
 



 
 
 
 
 

بىر كۈنى كىچىك كۆكرەڭنىڭ ئاپىسى سىرتقا نەرسە 
 :ئۇ كىچىك كۆكرەڭگە.سېتىۋالغىلى چىقماقچى بوپتۇ

كەتمەي،ئۆيدە ئولتۇرۇپ سەن سىرتقا چىقىپ -
 .دەپ تاپىالپتۇ-تۇرغىن

 
 



 
 
 
 

بىراق كىچىك كۆكرەڭ يەنىال سىرتقا چىقىپ كىچىك 
.سېرىقرەڭنىڭ يېنىغا بېرىپتۇ  

 
 



 
 
 

.ئەستا،كوچىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئۆيدە ھېچكىم يوقكەن  
 
 



 
.ئۇ ئۇياقنى ئىزدەپتۇ  

 

 
 
 

.بۇياقنى ئىزدەپتۇ  



 
 
 

 شتا سوقۇلۇشۇپتۇيۇقسىز دوقمۇ...ىزدەئىزدە،ئ
.كېتىپتۇ  

 
 



 
 

!كىچىك سېرىقرەڭنى تاپتىم  
 
 

 



.ئۇالر خۇشاللىقىدىن بىر بىرىنى قۇچاقلىشىپ كېتىپتۇ  
 

 
...قۇچاقلىشىپ،قۇچاقلىشىپ  

 
 

 
 



 
.نەتىجىدە ئۇالر يېشىلرەڭگە ئۆزگىرىپ قاپتۇ  

 
 

 
 
 

.ئاندىن ئۇالر باغچىغا بېرىپ ئويناپتۇ  
 
 



 
 
 

.تۇئۇالر بىر تونىلدىن ئۆتۈپ  
 
 



 
 

.ئۇالر كىچىك ئاپلىسىنرەڭنى قوغالپ ئويناپتۇ  
 
 



 
 
 

.ئۇالر يەنە ئېگىز بىر تاغقا يامىشىپ چىقىپتۇ  
 
 
 



 
.ۋايجان،تازىمۇ ھېرىپ كېتىپتۇ  

 
 

 



.ئۇالر ئۆيگە قايتىپتۇ  
 
 

 
 
 

بىراق،كۆك رەڭ دادا بىلەن كۆكرەڭ ئاپا بېشىنى 
سەن بىزنىڭ كىچىك كۆكرەڭ بالىمىز »:چايقىشىپ

.دەپتۇ« مەس،سەن يېشىلرەڭ ئىكەنسەنئە  
 
 



 
 
 

سەن »:سېرىق رەڭ دادا بىلەن سېرىق رەڭ ئاپىمۇ
بىزنىڭ كىچىك سېرىقرەڭ بالىمىز ئەمەس،سەن 

.دەپتۇ« يېشىلرەڭلىك ئىكەنسەن  
 



 
 
 

كىچىك كۆكرەڭ بىلەن كىچىك سېرىقرەڭ بەكمۇ 
ئۇالر يىغالپ،نۇرغۇن كۆكرەڭلىك ياش .ئازاپلىنىپتۇ

ېرىقرەڭلىك ياش تامچىلىرىنى تامچىسى ۋە س
.تۆكۈشۈپتۇ  

 

 



 
ئۇالر يىغال،يىغال،تاكى پۈتۈنلەي ياشقا ئايلىنىپ ئېقىپ 

.كەتكۈچە يىغلىشىپتۇ  
 
 

 
ىرىنىڭ ئەسلى ھالىتىگە قايتىپ ئەڭ ئاخىرىدا،ئۇالر ئۆزل

ئانىمىز بىزنى تونىيالىشى -ھازىر ئاتا»:ئۇالر.قاپتۇ
 .دېيىشىپتۇ« مۈمكىن ھە؟

 
 



 
 
 
 

دادا بىلەن كۆكرەڭ ئاپا كىچىك كۆكرەڭنى  كۆكرەڭ
.كۆرۈپ ئىنتايىن خۇشال بوپ كېتىپتۇ  

 
 



 
 
 

.بىردەم قۇچاقالپ،سۆيۈپ كېتىپتۇ-بىردەم  
 
 
 



 
 
 
 

...ئۇالر كىچىك سېرىقرەڭنىمۇ قۇچاقالپتۇ  
ئۇالر يېشىلرەڭگە ئۆزگىرىپ قا...بىراق،تېز قاراڭە   
!پتۇ  

 
 



 
 
 

.ى چۈشىنىپتۇئۇالر ئەمدى بۇنىڭ نېمە ئىشلىقىن  
 



 
 
 

شۇنىڭ بىلەن ئۇالر كوچىغا چىقىپ بۇ خۇشخەۋەرنى 
.كۆپچىلىككە يەتكۈزگىلى بېرىپتۇ  

 



 
 
 

بىرىنى -خۇرام ھالدا بىر-كۆپچىلىك خۇشال
.قۇچاقلىشىپتۇ  

 
 



 
 
 

.بالىالر تاكى كەچلىك تاماق ۋاقتىغىچە ئوينىشىپتۇ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ۈك قورسىقى بەكمۇ ئېچىپ كەتكەن تۈكل
 قۇرت



 
(ئىرىك كارل)  

 
ئاي نۇر چېچىپ تۇرغان بىر تال يوپۇرماق ئۈستىد    

.ە،ئىنتايىن كىچىككىنە بىر تال تۇخۇم بار ئىكەن  
 

 
 

يەكشەنبە كۈنى سەھەردە ئىللىق قۇياش كۆتۈرۈل     
قىلغان بىر ئاۋاز بىلەن تەڭ،ھەم ك«!چىك»ۈپتۇ ۋە 

ىر تۈىچىك ھەم قورسىقى ئىنتايىن ئېچىپ كەتكەن ب
.كلۈك قۇرۇت تۇخۇمنى يېرىپ چىقىپتۇ  

 
 

 



 

 
 
 

تۇخۇمدىن چىققان تۈكلۈك قۇرت ئەتراپقا قاراپ      
.يەيدىغان نەرسە ئىزدەشكە باشالپتۇ   
دۈشەنبە كۈنى،ئۇ بىر تال ئالما يەپتۇ،بىراق ئ       

.ۇنىڭ  قورسىقى يەنىال تويماپتۇ  
 



 
 

شپۈتسەيشەنبە كۈنى،تۈكلۈك قۇرت ئىككى تال نە   
.بىراق،ئۇنىڭ قورسىقى يەنىال تويماپتۇ.يەپتۇ   
 

 
 

چارشەنبە كۈنى،تۈكلۈك قۇرت ئۈچ تال ئالۇچا يەپت   



.بىراق ئۇنىڭ قورسىقى يەنىال تويماپتۇ.ۇ  
 

 
 

پەيشەنبە كۈنى،تۈكلۈك قۇرت تۆت تال بۆلجۈرگ     
.بىراق ئۇنىڭ قورسىقى يەنىال تويماپتۇ.ەن يەپتۇ  

 

 



 
كلۈك قۇرت بەش تال ئاپلىسىن يەجۈمە كۈنى،تۈ     
.بىراق،ئۇنىڭ قورسىقى يەنىال تويماپتۇ.پتۇ  

 

 
 

بىر پارچە شاكىالتلى  شەنبە كۈنى،تۈكلۈك قۇرت     
ق تورت،بىر تال ماروژنا،بىر تال تەرخەمەك،بىر پار
چە پىشالق،بىر تال قېزا،بىر تال ساپاقلىق كەمپۈت

پارچە تا،بىر تال كولباسا،بىر قۇتىلىق تورت ۋە بىر 
شۇ كۈنى كەچتە تۈكلۈك قۇرتنىڭ قوسىقى .ۋۇز يەپتۇ

.تازا ئاغرىپ كېتىپتۇ  



 
 

تۈكلۈك قۇر.ئەتىسى،يەنە يەكشەنبە كۈنى بوپتۇ      
ت بىر تال ياپيېشىل ۋە يۇمران يوپۇرماق يەپتۇ،شۇنى
ڭ بىلەن ئۇ ئىنتايىن راھەتلىنىپ كەتكەندەك ھېس ق

.ىپتۇ  
 

 



 
ئ.چە ئاچمايدىغان بولۇپتۇئۇنىڭ ھازىر قورسىقى ئان   

ۇ ھازىر بۇرۇنقى كىچىك تۈكلۈك قۇرت ئەمەس،بەلك
ى ھەم يوغان ھەم سېمىز بىر تۈكلۈك قۇرتقا ئايلىنىپت

!ۇ  
 

 

 
 
 

ئۇ بىر كىچىككىنە ئۆي ياساپتۇ،ئاندىن ئۆزىنى غوزە   
ئۇ غوزەك ئىچىدە ئىككى ھەپتىدى.ك ئىچىگە سوالپتۇ

ېشىپ چىقىپتن كۆپرەك تۇرغاندىن كېيىن،غوزەكنى ت
!ۇ  



 

 
 

غوزەكتىن چىققان تۈكلۈك قۇرت ھازىر ئىنتايىن !!ۋاھ   
!گۈزەل بىر كېپىنەككە ئايلىنىپتۇ  

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 كىچىك قىزىل بۆك
 

گۈزەل ۋە كىچىك بىر بازاردا تۇرىبۇرۇنقى زاماندا     



ئۇنى كى.تولىمۇ ئوماق بىر قىزچاق بار ئىكەندىغان 
.پ قالىدىكەنمال كۆرسە شۇنداق ئامراق بو  

 
 

بىراق ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغىنى بولسا ئۇنى    
ڭ مومىسى ئىكەن،مېھرىبان مومىسى ئۇنىڭغا نېمە الز

بىر قېتىم مومىسى .ىم بولسا شۇنى ئېپ بېرىدىكەن
كىچىك بىر قىزىل بۆك توقۇپ ئۇنىڭغا سوۋغا قىپتۇ،ق
ىزچاق ئۇنى كىيىپتىكەن ئۇنىڭغا بەكمۇ دەل كەپتۇ 

.ق يارىشىپ كېتىپتۇۋە شۇندا  
 



 
 
 

ئەنە شۇنىڭدىن باشالپ بۇ كىچىك قىزىل بۆكتىن    
باشقا ھېچقانداق بۆك كىيمەپتۇ،شۇڭا كىشىلەر ئۇن 
.دەپ چاقىرىشىدىغان بوپتۇ«قىزىل بۆك»ى  
 



 
 
ئۇنىڭغا مۇندا بىر كۈنى ئاپىسى ئۇنى چاقىرىپ     

:ق دەپتۇ  
چىگە بۇياققا كېلىڭە قىزىل بۆك،بۇ سېۋەتنىڭ ئى-   

سىز ب.پىرەنىكلەرنى سېلىپ قويدۇم-تورت ۋە پېچىنە
ۇالرنى تېزرەك مومىڭىزغا ئاپىرىپ بېرىڭ،مومىڭىز ئاغ

،بۇالرنى يېالپ كىتىپتۇرىپ قاپتۇ،بەدىنى بەك ئاجىز
.سە ياخشى بوپ قاالر  

 



 
 

بولىدۇ ئاپا مەنمۇ مومامنى بەك سېغىنىپ كەتكەن-   
.دەپتۇ قىزىك بۆك خۇشاللىق بىلەن-ىدىم  

سىز تېزرەك يولغا چىقىڭ،يولئوماق قىزىم،ئەمىسە -  
دا دىققەت قىلىپ مېڭىڭ،يۈگۈرۈپ ماڭماڭ ھەم چو
ڭ يولدىن چىقىپ كەتمەڭ،بولمىسا يىقىلىپ كېتىسىز

ياكى ئېزىپ قالىسىز،ئۇھالدا مومىڭىز ھېچنەرسە يېي 
مومىڭىزنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭ بىلە.ەلمەي قالىدۇ

لەيكۇم موما،تېچلىقمۇ؟ئەسساالمۇئە»ن كۆرۈشكەندە
دەپ ساالم قىلىپ،ئەھۋال سوراشنى ئۇنتۇپ قالماڭ«

ئۇياققا قاراپ،يۈگۈرۈپ يۈر-،ھوجرىغا كىرىپال ئۇياق
 مەڭ،بوالمدۇ؟



 

 
 

خاتىرجەم بولۇڭ ئاپا،مەن دېگىنىڭىزدەك قىلىمە-     
.دەپتۇ قىزىل بۆك ئاپىسىغا قاراپ-!ن  

ى بىلەنشۇنداق قىلىپ قىزىل بۆك تېزال ئاپىس       
  .خوشلىشىپ يولغا چىقىپتۇ 
 



 
 

ئۇنىڭ مومىسى ئورمانلىقتىكى بىر ياغاچ ئۆيدە تۇرى   
دىكەن،قىزىل بۆكنىڭ ئۆيىدىن خېلى يىراق يەردە ئى

مېڭىپ چوڭ يولغا چىقىپت-مېڭىپقىزىل بۆك  .كەن
.ۇ  



 
 

ئورمانلىققا يېتىپ كېلىشىگە بىر بۆرىگە ئۇچراپئۇ     
ۆك بۆرىنىڭ بەكمۇ ئەسكى ئاقكۆڭۈل قىزىل ب.قاپتۇ 

ھايۋان ئىكەنلىكىنى بىلمەيدىكەن،شۇڭا ئۇ بۆرىدىن 
ئازراقمۇ قورقماپتۇ بەلكى ئۇنىڭغا تولىمۇ ئەدەب بىلە

:ن ساالم قىپتۇ  
!ئەسساالمۇئەلەيكۇم،بۆرە ئەپەندى-       
ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم،قىزىل بۆك،سىز نېمە دېگە-    

بۇنچە ئەتىگئەمما قىزىل بۆك،! ن ئەدەبلىك قىز ھە
ەندە نەگە ماڭدىڭىز؟



 
 

.   مەن مومامنىڭ ئۆيىگە كېتىۋاتىمەن-      
سىۋىتىڭىزنىڭ ئىچىدىكى نېمە قىزىل بۆك؟-      

بىچارە مومام ئاغرى.پىرەنىك-تورت ۋە پېچىنە-     
پ قاپتۇ،بۇالرنى يېسە ياخشى بوپ كېتىدۇ،شۇڭا بۇ

.الرنى مومامغا ئېلىپ كېتىۋاتىمەن  
 



 
 
دەپ يەنە سوراپتۇ بۆر-ىز نەدە تۇرىدۇ؟مومىڭ-    
.ە  

مومام ئورمانلىقتىكى كىچىك ياغاچ ئۆيدە تۇرىد-    
ۇ،ئۇنىڭ ئۆيىچۇ ئۈچ تۈپ يوغان دەرەخنىڭ ئاستىدا

.دەپتۇ قىزىل بۆك ساددىلىق بىلەن-  
 



 
 
بۇ كىچىككىنە قىزىل بۆك» بۇ ياۋۇز بۆرە كۆڭلىدە    
بىر مېنىڭ قبىلەن مومىسىنى بىراقال يەي،ئۇالر بەرى 

دەپ ئويالپتۇ ۋە قىزى« ولۇمدىن قېچىپ كېتەلمەيدۇ
ل بۆككە ھەمرا بولۇپ بىردەم ماڭغاندىن كېيىن ئۇن

:ىڭغا  
قىزىل بۆك،قارىڭە بۇ ئەتراپقا،نېمە دېگەن گۈزە-    

سىز بەك ئاقكۆڭۈل قىزكەنسىز،مومىڭىزغا بۇ !ل ھە؟
گۈللەردىنمۇ ئالغاچ كېتىڭ،شۇنىڭدا مومىڭىز تېخىمۇ

.دەپتۇ-بوپ كېتىدۇخۇش    
 



 
 

شۇنىڭ بىلەن قىزىل بۆك مومىسىنى خۇشال قىلى    
ش ئۈچۈن ھەم خۇشپۇراق ھەم چىرايلىق گۈللەرنى ئ

.ۈزۈشكە باشالپتۇ  
:بۆرە ئۇنىڭغا     
قاراڭە،ئاۋۇ دۆڭنى!جىقراق ئۈزۈڭ،يەنىمۇ جىقراق-   

دەپ -!ڭ كەينىدە تېخىمۇ چىرايلىق گۈللەر باركەن
اق يەردىكى گۈللەرنى كۆرسىتىپتئۇنى ئالداپ يىراقر

شۇنداق قىلسا قىزىل بۆك گۈل ئۈزۈش بىلەن ھايا.ۇ
ل بولۇپ قېلىپ،بۆرە ئۇنىڭدىن بۇرۇن ياغاچ ئۆيگە 

.بارااليدۇ ئەمەسمۇ



 
 

ھازىر تېخى ئەتىگەن،مومامغا گۈل ئۈزۈ»قىزىل بۆك  
پ بارساممۇ كېچىكمەيمەن،ئۇنى چىرايلىق گۈللەر بى

خورام ھ-دەپ خوشال«!چۇلەن تازا خۇش قىلىۋېتەي
:الدا گۈل ئۈزۈش بىلەن بوپ كىتىپ،ئاپىسىنىڭ  

 



 
 

دېگىنىنى ۋە ئۆزىنى«چوڭ يولدىن چىقىپ كەتمەڭ»   
ڭ ۋەدە بەرگىنىنىمۇ ئۇنتۇپ ئورمانلىقنىڭ ئىچىگە كىر

.ىپ كېتىپتۇ  
شۇنىڭ بىلەن بۆرە يۈگۈرگەن پېتى ئۇدۇل قىزىل بۆ  

،ئۇ يول بويقاراپ مېڭىپتۇكنىڭ مومىسىنىڭ ئۆيىگە 
ى بۈگۈن قىزىل بۆكنى ۋە ئۇنىڭ مومىسىنى يەپ قو
رسىقىنى راسا تويغۇزدىغانلىقىنى ئويالپ ئاغزىدىن شۆل

.گەيلىرى ئېقىپ كېتىپتۇ  
 



 
 

بۆرە تېزال ئورمانلىقتىكى موماينىڭ ئۆيىگە يېتىپ     
.ۋە ئىشىكنى ئۇرۇپتۇ كەپتۇ  

.دەپتۇ مومىسى-كىمۇ؟ئىشكنى ئۇرغان -      
 



 
 

دەپتۇ بۆرە يالغاندىن ئاۋازىنى ئ-مەن قىزىل بۆك-   
سىزگە يەيدىغان تورت ۋە پېچىنە-ىنچىكە چىقىرىپ

پىرەنىك ئېلىپ كەلدىم،تېز ئىشىكنى ئېچىڭە موم-
.ا  
 



 
 

دەپ-سەن ئىشىكنى ئىتتىرسەڭال ئىشىك ئېچىلىدۇ-   
بەدىنىمدە پەقەت ماغدۇر-تۇ مومىسى ئۈنلۈك ئاۋازدا

.رالمايمەنيوق قىزىم،ئورنۇمدىن تۇ   
 



 
 
بۆرە شۇنداقال ئىتتىرگەن ئىكەن،ئىشىك ئېچىلىپ ك   

ئۇ ئېتىلىپ كىرگەن پېتى موماينىڭ كارۋىتىغا .ېتىپتۇ
.قىلىپ يالماپ يۇتىۋېتىپتۇ« ھاپال»چىقىپ موماينى   

 

 



 
ئاندىن ئۇ موماينىڭ كىيىمىنى ۋە بۆكىنى كىيىپتۇ ۋە  
ېتىۋاپتكارۋاتقا چىقىپ مومايدەك قىياپەتكە كىرىپ ي 
.ۇ  
 

 
 

بۇ چاغدا قىزىل بۆك تېخىچە ئورمانلىقتا چېپىپ      
يۈرۈپ گۈل ئۈزىۋاتقان ئىكەن،ئۇ بەكمۇ جىق گۈللەر

.تۇنى ئۈزۈپتۇ ۋە بىر چاغدا مومىسى ئېسىگە كېلىپ  
 



 
 

شۇنى.ئۇ قارىسا كۈن خېلىال بىريەرگە بارغان ئىكەن   
تڭ بىلەن قىزىل بۆك ئۈزگەن گۈللىرىنى ئېلىپ مېڭىپ

.ۇ



 
 
 

قايتىدىن چوڭ يولغائۇ تېزال كەلگەن يولى بىلەن     
.ېڭىپتۇچىقىپ مومىسىنىڭ ئۆيىگە قاراپ م   
 



 
 

قىزىل بۆك مومىسىنىڭ ئۆيىگە كېلىپ ئىشىكنىڭ ئ    
.وچۇق تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ،بەك ئەجەپلىنىپتۇ  

 

 



 
ئۇ ھوجرىغا كىرىپ غەلىتىال ھېس قىپتۇ شۇنداقتىم    

ب بىلەن ساالم قىپ ئەھۋال سوراپتۇ مومىسىغا ئەدە
:ۇ  
 

 
 
 

ئەسساالمۇئەلەيكۇم،تېچلىقمۇ موما؟خېلى ياخش-    
ى بوپ قالدىڭىزمۇ؟سىزنى يوقالپ كەلدىم تاتلىق م

پىرەنىڭ،يەنە چ-وما،قاراڭە،سىزگە تورت ۋە پېچىنە
.ىرايلىق گۈللەرنىمۇ ئالغاچ كەلدىم  

 



 
 

.ئۇنىڭغا ھېچنىمە دېمەپتۇ«مومىسى»     
ىزىل بۆك مومىسىغا قاراپ بەكمۇ غەلىتىلىك ھېق     

:ۋە سسوراپتۇ س قىپتۇ  
ۋىيەي موما،سىزنىڭ قۇلىقىڭىز نىمانچە يوغان؟-    
سېنىڭ گېپىڭنى تېخىمۇ ياخشى ئاڭالش ئۈچۈن،ق-  

.وزام  
موما،سىزنىڭ قولىڭىز نىمانداق يوغان؟-    
.سېنى تېخىمۇ ياخشى تۇتىۋېلىش ئۈچۈن-     

 



 
 
نىمانداق قورقۇنۇچلۇق ڭ ئاغزىڭىز موما،سىزنى-    

نېمانچە چوڭ؟ ھەم   
!قىپ يەۋېتىش ئۈچۈن« ھاپال»سېنى -      
 



 
 

بۆرە گېپىنى تۈگىتىپال،كارۋاتتىن سەكرەپ چۈشۈپ،   
.كىچىك قىزىل بۆكنى يۇتىۋاپتۇ  

 



 
 

قورسىقىنى راسا تويغۇزغان بۆرىنىڭ ئۇيقۇسى كېلى     
نى تىتىرىتىۋەتپ،يەنە قايتىدىن كارۋاتقا چىقىپ ئۆي

.كۈدەك سەت خورەك تارتىپ ئۇخالشقا باشالپتۇ  
 



 
 

يېقىن ئەتراپتا تۇرىدىغان بىر ئوۋچى بوۋاي بار 
بولۇپ،شۇ كۈنى ئۇ موماينىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ 

.كېتىۋېتىپ خورەك ئاۋازىنى ئاڭالپ قاپتۇ  

 



 
 

 

بۇ موماي ئەجەپمۇ قاتتىق خورەك »كۆڭلىدەبوۋاي      
.قاراپتۇدەپ ھەيران بولۇپ دېرىزىدىن ! ناتارتىدىكى  

 



 
 

ئۇ شۇنداق قارىسا،كارۋات ئۈستىدە قورساقلىرى      
ئىنتايىن يوغان،بارداڭدەك تومپىيىپ كەتكەن بىر بۆرە 

.كۆرۈنمەپتۇ موماي بولسا ھېچيەردە! ئۇخالپ ياتقۇدەك  

 



 

  
 

ئوۋچى بوۋاي بۆرىنى   شۇنىڭ بىلەن       
مىلتىقىنى كۆتۈرۈپ ھوجرىغا ئېتىۋەتمەكچى بولۇپ 

.كىرىپتۇ  

 



 
 

بەلكىم »بۆرىنىڭ يوغان قورسىقىغا قاراپ بوۋايئەمما
ئەگەر ئۇ ن،موماي بۆرىنىڭ قورسىقىدا بولىشى مۈمكى

تېخى ھايات بولسا،موماينى زەخمىلەندۈرۈپ قويماي 
.  نىيىتىن يېنىپتۇ دەپ ئويالپ،ئوق چىقىرىشتىن« يەنە

.ەپتۇك ئۇ بىر يوغان قايچىنى تېپىپ  

 



 
 

قاتتىق ئۇخالپ كەتكەن بۆرىنىڭ ئاندىن قايچا بىلەن    
.قىپ كېسىپتۇ! گىرت-قورسىقىنى گىرت  

 



 
 

كەسمەيال،قىزىل بۆكنى كۆرۈپتۇ،ئۇ -ئۇ كىسە   
يەنە كېسىۋېرىپتۇ،كىچىك قىزىچاق بۆرىنىڭ قورسىقىدىن 

:ئۆمىلەپ چىقىپتۇ ۋە  

 



 

 
 

رىنىڭ بۆ!ئەجەپمۇ قورقۇپ كەتتىم! ۋايجان»    
قورسىقى قاپقارا ھەم بەك 

.كەينىدىنال مومايمۇ چىقىپتۇ.دەپتۇ«!قورقۇنۇچلۇقكەن  

 



  

 
 

ھەم كېسەل ھەم قورقۇپ كەتكەن موماينىڭ     
چىرايى تاتىرىپ،ئارانال نەپەس ئېلىۋاتقان ئىكەن،بۆرىن 

ىڭ قورسىقىدىن چۈشۈپ ھەتتا ئورنىدىنمۇ ئارانال تۇراالپ
ندىن كېيىنال ئازراق ياخشى بسەل ئارامىنى ئېلىۋالغا.تۇ

.وپ قاپتۇ  

 



 

 

ئوۋچى بوۋاي بېرىپ بىرنەچچە  كىيىن ئاندىن   
تال يوغان تاش تېپىپ كېلىپ،بۆرىنىڭ قورسىقىغا 

.سېلىپتۇ  

 



 

 
 

ئۇنىيىڭنىسىنى چىقىرىپ -بولسا يىپموماي     
.ڭ قورسىقىنى تىكىپ قويۇپتۇ  

   



 

 
 

ى بىر چاغدا ھوشىغا كەلگەن بۆرە ئوۋچ     
بوۋاي،موماي ۋە قىزىل بۆكلۈك قىزنى كۆرۈپ قورققىنىدىن 
سەكرەپ تۇرۇپ دېرىزىدىن قېچىپتۇ،ئەمما ھېچقانچە ماڭا 
ماڭماستىنال قورسىقىدىكى ئېغىر تاشنى كۆتۈرەلمەي قاپتۇ 

ئالدىدىكى كىچىك دەرياغا  باشقۇرالماي  ۋە ئۆزىنى
.پولتۇڭڭىدە چۈشۈپ كېتىپتۇ  

 



 

 
 

سۇغا چۆكۈپ ئاستا -ئاستاۋە      
!شۇنداق قىلىپ ۋەھشىي بۆرە ئاخىر ئۆلۈپتۇ...كېتىپتۇ  

 



 
 

موماي كىچىك قىز.ئۈچەيلەن تولىمۇ خۇشال بوپتۇ     
پىرەنىكلەرنى يەپ،-ىل بۆك ئەكەلگەن تورت ۋە پىچىنە

.كەيپىياتى خېلى ياخشى بوپ قاپتۇئارام ئېلىپ   

 

 



 

غئاپام مېنىڭ خالى» :كىچىك قىزىل بۆك كۆڭلىدە     
انچە چوڭ يولدىن چىقىپ،ئورمانلىققا كىرىپ كەتمەسلى

كىمنى تاپىلىغان ئىدى،بىراق مەن ئاپامنىڭ گېپىنى ئاڭ
لىماي بەك چوڭ خاتا ئىش قىلدىم،مەن ئەمدى بۇندىن

ئانامنىڭ گېپىنى ئاڭاليمەن،بۆرىدە-كېيىن چوقۇم ئاتا 
ك ئەسكى ۋە ئالدامچىالرغا ھەرگىز ئالدىنىپ قالمايمەن

تۇدەپ ئويالپ«  

 

 
 



ئۆزىگە چوڭالرنىڭ نەسىھىتىنى ئېسىدە چىڭ ت-ۋە ئۆز 
.ۇتۇشقا ۋەدە بېرىپتۇ  

 

 

 

 

 مىكىيان روسىنىڭ سەيلە قىلغىلى

بېرىشى   

پات خاچىنس:ئاپتورى  



(ئامىرىكا)  

 

بىر كۈنى،مىكىيان روسى سەيلە قىلغىلى بېرى    
.ش ئۈچۈن كاتىكىدىن چىقىپتۇ  

 

 
 

غىنە ئۇنىڭ كەينىبىراق ئۇ بىر تۈلكىنىڭ ئاستا    
.گە چۈشكىنىنى سەزمەي قاپتۇ  

 



 

 
 

 

.روسى بىر دېھقاننىڭ ھويلىسىدىن ئۆتۈپتۇ    

 



 

 
 

 

ئۇنىڭ كەينىدىن كېلىۋاتقان تۈلكە ئۇنى تۇتىۋا   
.لماقچى بولۇپ،روسىغا ئېتىلىپتۇ  

 

 



 

 
 

 

تۆمۈر)بىراق ئۇ ئېتىلغان چېغىدا بىر تىرنىنى     
ە،تىرنا بىر قاڭقىپد-دەسسەپ ساپتۇ( چىشلىق تاماق 

.ال تۈلكىنىڭ يۈزىگە تازا قاتتىق ئۇرۇلڭپ كېتىپتۇ  

 



  

 
  

 

روسى كۆلچەكنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان    
.دا،تۈلكە يەنە ئۇنىڭغا ئېتىلىپتۇ  

 



 

 
 

بىراق،ئۇ بىھۇدىال ئېتىلىپتۇ،چۈنكى ئۇ روسىنى   
تۇتالماستىن ئەكسىچە كۆلچەككە مولالق ئېتىپ چۈشۈپ 
. تۇ  

 



 

 
 

 

.چۆپ دۆۋىسىدىن ئۆتۈپتۇ-روسى ئوت     

 

     

 

 

 



                                              
 

 
 

تۈلكە يەنە ئېتىلىپ كەپتۇ،بىراق،ئۇ ئېتىلغان     
.چۆپ دۆۋىسىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىپتۇ-پېتى ئوت   

 



 
 

روسى تۈگمەننىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ پ   
.ۇتى تۈگمەننىڭ بىر تال يىپىغا ئىلىشىپ قاپتۇ  

 



 

 
 

شۇنىڭ بىلەن  بىر خالتا ئۇن تۈلكىنىڭ ئۈست     
بېشىغا تۆكۈلۈپ،تۈلكە ئاپئاق ئۇنغا كۆمۈلۈپ كېتىپ-ى
.تۇ  

 



 

 
 

.قاشادىن ئۆتۈپتۇروسى       

 



  

  

 

تۈلكە يەنە ئېتىلىپ كەپتۇ،بىراق،تۈلكە بىر كى   
.چىك قول ھارۋىسىنىڭ ئىچىگىال چۈشۈپ كېتىپتۇ  

 



 

 
 

 

روسى ھەسەل ھەرىلىرىنىڭ كۆنىكى ئاستىدىن    
.ئۆتۈپتۇ   

 



 

 

تۈلكە ئىچگە چۈشۈپ قالغان ھېلىقى ھارۋا ئاغ   
.ېتىپتۇدۇرۇلۇپ كېلىپ،ھەرە كۆنەكلىرىنى ئۆرۈۋ  

 
 

شۇنىڭ بىلەن ھەرىلەر يوپۇرۇلۇپ كېلىپ تۈلكىن   
بىچارە تۈلكە  قۇيرۇقىنى.ى قوغچالپ چېقىشقا باشالپتۇ

....تىكىپ،چاشقاندەك بەدەر قېچىپتۇ   

 



 

 
 

روسى ئۆيىگە قايتىپ كەپتۇ،ۋاھ،ئۇ دەل كەچلى   
!ك تاماققا ئۈلگۈرۈپال كەپتۇ  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

قارا  بېلىجان    

لېئو لېئونى:ئاپتورى  

(ئامىرىكا)  



 

دېڭىزنىڭ بىر بۇلىڭىدا بىر توپ شادىمان بېلى    
ئۇالرنىڭ ھەممىسى قىزىل رەڭلىك .جانالر ياشايدىكەن

ېلىجانال قارا رەڭلىك بولۇپ،ئارىسىدا پەقەت بىر تال ب
ئۇنىڭ قارىلىقى خۇددى مېدىيە قۇلۇلىسىنىڭ قېپ.ئىكەن

ىغا ئوخشاش بولۇپ،ئۇنىڭ ئىسمى قارا بېلىجان ئىكە
.ن  

 

 
 

تولىمۇ قورقۇنۇچلۇق بىر كۈنى،بىر تال ھەم      
تېز ئۈزۈدىغان ھەم ۋەھشىي ھەم بەكال ئاچ قالغان بىر 
ىس بېلىقىمۇتۇنا بېلىقى ياكى تۇنن)تىكەن باش بېلىق 
شىددەتلىك دولقۇنالرنى تېزلىك بىلەن كېسى( دېيىلىدۇ 



پ ئۆتۈپ ئۈزۈپ كەلگىنىچە،قىزىل بېلىجانالرنىڭ ھەمم
ىسىنى بىر يالماپال يۇتىۋاپتۇ،پەقەت بىچارە قارا بېلىجان

.ال قېچىپ كېتەلەپتۇ  

 

 
 

ئۇ دېڭىزنىڭ چوڭقۇر بىر يېرىگە قېچىپ بېرىۋ    
نھالىق ھېس قىپتۇ ھەم بەكېلىپ،ھەم قورقۇپتۇ،ھەم تە

.ئازاپلىنىپتۇ   

 



 
 

تۈمەن ھاياتلىققا تولغان ئىكە-دېڭىز تۈرلۈك     
ئۈز بىرىنىڭ كەينىدىن بىرخىل ئا-قارا بېلىجان ئۈزە.ن

جايىباتالرنى ئۇچرىتىپتۇ،شۇنداق قىلىپ ئۇ قايتىدىن خ
ئۇ مېدۇزىنىڭ بىر رەڭدار مېۋە ئۇ.ۇشال ھالىتىگە كەپتۇ

. دىغانلىقىنى كۆرۈپتۇيۇتمىسىغا ئوخشاي  

 



 

 
 

چوڭ راكنىڭ بولسا خۇددى سۇ ئاستىدا ماڭى    
...دىغان ماشىنىغىال ئوخشايدىغانلىقىنىمۇ كۆرۈپتۇ  

 



 

 
 

ئۇ يەنە غەلىتە بېلىقنى ئۇچرىتىپتۇ،غەلىتە بېلى    
ق خۇددى كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان يىپچىالر بىلەن يوشۇر

.ۇلغاندەكال كۆرۈنىدىكەن  

 



 

 
 

يىالنبېلىقنىڭ قۇيرۇقى شۇنداق ئۇزۇنكەنكۋاھ،    
ى،قانچىلىك ئۇزۇنلىقى ئۇنىڭ ئۆزىگىمۇ ئېنىق ئەمەسكە

.ن  

 



 

 
 

دېڭىز يۇسۇنلىرى ئورمىنى خۇددى ناۋات تاشال    
.ردىن ئۆسۈپ چىققاندەكال تۇرىدىكەن  

 



 

 

 

دېڭىز ئاپتاپپەرەسى بولسا خۇددى شامالدا يەل    
رىخىگىال ئوخشايدىكەپۈنۈپ تۇرغان ھالرەڭلىك پالما دە

.ن  

 



 

 
 

كېيىن،ئۇ بىر توپ ئۆزىگە ئوخشاش بېلىجانال    
ئۇالر خادا تاشالر ۋە دېڭىز يۇسۇنلىرىنىڭ ئ.رنى كۆرۈپتۇ

.ارىسىغا مۆكىشىۋالغان ئىكەن  

 



 
 

كېلىڭالر،بىللە ئۈزۈپ ئوينايلى،ھەممە يەرن-    
.خوراملىق بىلەن-دەپتۇ ئۇ خۇشال-!ى كۆرەيلى  

چوڭ بې-دەپتۇ قىزىل بېلىجان،-!بولمايدۇ-    
.لىقالر بىزنى پۈتۈنلەي يەۋېتىدۇ  

بىراق سىلەر ئۇيەردە مۆكۈنۈپ تۇرۇيۋېرەلمەي-   
بىز چوقۇم ئامال تېپ-دەپتۇ قارا بېلىجان-!دە؟-سىلەر

.ىشىمىز كېرەك  

 



 

 
 

...قارا بېلىجان ئويالپتۇ،ئويالپتۇ،ئويالپتۇ       

«!تاپتىم»: كېيىن ئۇ تۇيۇقسىزال شۇنداق دەپتۇ    

بىز ھەممىمىز بىرلىكتە خۇددى دېڭىزدىكى ئەڭ   
!چوڭ بېلىقتەك تەڭ ئۈزەيلى  



 

 
 

ئۇ باشقىالرغا ھەركىمنىڭ ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ،ئ    
ىنتايىن زىچ ئۇيۇشقان ھالدا بىرلىكتە ئۈزۈشىنى ئۆگىتىپت

ئاندىن ئۇالر گويا يوغان بىر بېلىقتەك ئۈزۈشكە تەييار.ۇ
:ا بېلىجان ئۇالرغابولغان چاغدا،قار   

(ئورنىدا تۇرۇپ ئۈزەي)مەن بېلىقنىڭ كۆزى-    
.دەپتۇ-!بوالي   

 



 

 
 

ئۇالر سوغۇق سەھەرلەردە ۋە چىڭقى چۈش ۋاق    
يوغان بېلىقالرنىڭ ھەممىسى ئۇ-ىتلىرىدا ئۈزۈپتۇ،يوغان
!الردىن قورقۇپ قېچىپتۇ  

 



 

 
 

 

 

 

 



  
  

 

غالقبۆرە ۋە يەتتە ئو  

ىالرئۇك-رىم ئاكاگ:ئاپتورى  

(گىرمانىيە)  

 

،ئۇ يەبولغان ئىكەن ە ئاپابۇرۇن بىر ئۆچك      
خورام يا-تتە ئوغلىقى بىلەن بىللە تاغ باغرىدا خوشال

.شايدىكەن  

 



 
 

بارلىق بالىلىرىنى ياخشى كۆرىدىغدۇنيادىكى     
ئانىالرغا ئوخشاشال ئۇمۇ ئوغالقلىرىنى بەكمۇ يا-ان ئاتا

.خشى كۆرىدىكەن  

 



 
 

ئورمانلىققا يېمەكلىك  ئاپا ى،ئۆچكەبىر كۈن     
ئادەتتىكىدەك يەتتە ئوغلىقىنىڭ.تاپقىلى بارماقچى بوپتۇ

:ھەممىسىنى چاقىرىپ،ئۇالرغا شۇنداق دەپتۇ   

سۆيۈملۈك بالىلىرىم،مەن ئورمانلىققا بېرىپ ك-   
سىلەر چوقۇم بۆرىدىن پەخەس بولۇڭالر،ناۋادا ئۇ .ېلەي

بۇ .اكىزە يەۋېتىدۇپ-ئۆيگە كىرىۋالسا،ھەممىڭالرنى پاك
ئەبلەخ دائىم ئۆزىنى باشقىچە نىقابلىۋالىدۇ،بىراق سىلەر

ئۇنىڭ ئاشۇ سەت ئاۋازىنى بىر ئاڭالش بىلەن ۋە ئۇنى 
ڭ قاپقارا پۇتلىرىنى بىر كۆرۈش بىلەنال چوقۇم ئۇنى تون

.ۇۋاالاليسىلەر  

 



 
 

بىز دىققەت ق-دەپتۇ ئوغالقالر-ماقۇل ئاپا،-    
.بولۇپ،مېڭىيۋېرىڭىلىمىز،سىز خاتىرجەم   
بىرقانچىنى مەرەپ ئاپا شۇنىڭ بىلەن ئۆچكە 

.قويۇپ،خاتىرجەم ھالدا ئورمانلىققا كېتىپ قاپتۇ  



 
 

ئارىدىن ھېچقانچە ۋاقىت ئۆتمەيال كىمدۇر ب     
ىرى ئىشىكنى چېكىپتۇ ۋە يۇقىرى ئاۋازدا شۇنداق دەپت

:ۇ  

ئىشىكنى ئېچىڭالر بالىلىرىم،مەن ئاپاڭالر،ئۆي-   
يتىپ كەلدىم،يەنە ھەربىرىڭالرغا بىرنەرسىلەر ئالغاگە قا

.چ كەلدىم  

بىراق ئوغالقالر بۇ سەت،يېقىمسىز ئاۋازنى ئاڭ    
.الپ،دەررۇ بۆرە كەلگەنلىكىنى بىلىۋاپتۇ  

 



 
 

دەپتۇ ئۇالر يۇقىرى ئ-بىز ئىشىكنى ئاچمايمىز    
بىزنىڭ ئاپىمىزنىڭ.سەن بىزنىڭ ئاپىمىز ئەمەس-اۋازدا

ىكى ئاۋازى ھەم مۇاليىم ھەم يېقىملىق،گەپ قىلغاند  
بىراق سېنىڭ ئاۋازىڭ بەكال يېقىمسىز،سەتكەن،سەن دې

!گەن بۆرە  

 



 
 

شۇنىڭ بىلەن،بۆرە يۈگۈرگىنىچە يىراققا بېرى      
پ ئاۋازىنى ئىنچىكە چىقىرىشنى مەشىق قىپتۇ،نەتىجىدە

ئاندىن ئۇ ي.بۆرىنىڭ ئاۋازى ئىنچىكە چىقىدىغان بوپتۇ 
كېلىپ  ئۆچكىنىڭ ئىشىكىنى چېكىپ توۋالپەنە قايتىپ 

:تۇ  

ئىشىكنى ئېچىڭالر بالىلىرىم،مەن ئاپاڭالر،ئ-    
كېرەك ئېپ ك-ۆيگە قايتىپ كەلدىم،ھەممىڭالرغا نەرسە

!ەلدىم  

 



 
 

بىراق دېرىزىدىن بۆرىنىڭ قاپقارا پۇت پەنجىل    
ىرىنى كۆرگەن ئوغالقالر بىرلىكتە ئۇنىڭغا شۇنداق دەپت

:ۇ  

ى ئاچمايمىز،ئاپىمىزنىڭ سېنىڭكىدەك ئىشىكن-   
!بۇنداق قاپقارا پۇتى يوق،سەن دېگەن بۆرە  

 



 

 

شۇنىڭ بىلەن بۆرە يۈگۈرگىنىچە ناۋاينىڭ يېنىغ   
:ا بېرىپ ئۇنىڭغا  

پۇتۇم ئازراق يارىلىنىپ قالدى،خېمىرىڭىزدى-    
.دەپتۇ-ن ئازراق سۈركەپ قويسىڭىز  

ركەپ قوناۋاي ئۇنىڭ پۇتىغا ئازراق خېمىر سۈ    
يغاندىن كېيىن،بۆرە يەنە يۈگۈرگىنىچە تۈگمەنگە بېرىپت

.ۇ  



 

:ئۇ تۈگمەنچىگىمۇ   

-پۇتۇمغا ئازراق ئاق ئۇن چېچىپ قويسىڭىز-   
.دەپتۇ  

چوقۇم بىرسىنى ئالدىماقچىبۆرە »:تۈگمەنچى    
دە،ئۇنىڭ پۇتىغا ئۇ-دەپ ئويالپتۇ« بولىۋاتقان گەپ 

بىراق بۆرە ئۇنىڭغا يەن.ن چېچىپ قويۇشنى رەت قىپتۇ
:ە  

ئەگەر سەن ماڭا ئۇنىڭنى چېچىپ قويمىساڭ-    
تۈگمەنچى قورق.دەپ تەھدىد ساپتۇ-،سېنى يەۋېتىمەن

جىۇپ كېتىپ،ئازراق ئۇن چېچىپ قويۇپتۇ،بۆرىنىڭ پەن
.لىرى شۇنىڭ بىلەن ئاپئاق بوپ كېتىپتۇ  

 



 

 

بۆرە شۇنداق قىلىپ يەنە ئۆچكىنىڭ ئۆيىگە ب    
ېرىپ،بىر تەرەپتىن ئىشىكنى چېكىپ يەنە بىر تەرەپتىن

:شۇنداق دەپتۇ   

ئىشىكنى ئېچىڭالر بالىلىرىم،ئاپاڭالر قايتىپ-    
كېرەك ئېلى-كەلدى،يەنە سىلەرگە ئورمانلىقتىن نەرسە 

!پ كەلدى  

 



 

 
 

:ئوغالقال جاۋاپ بېرىپ شۇنداق دەپتۇ      

سەن ئاۋال بىزگە پۇتۇڭنى كۆرسىتىپ باقە،ب-   
.ىز سېنىڭ ئاپىمىز ياكى ئەمەسلىكىڭنى بىلەيلى  

بۆرە پەنجىسىنى دېرىزىگە قويغان ئىكەن،ئوغالق  
الر ئۇنىڭ ئاپئاق پۇتىنى كۆرۈپ،ئۇنىڭغا ئىشىنىپ،ئاپىم

.شىكنى ئېچىپتۇىزكەن دېيىشىپ خوشال ھالدا  ئى  

 



      

 

ئەمما ئىشىكتىن كىرىپ كەلگىنى! ئاھ خۇدا      
ئوغالقالر بەكمۇ چۆچۈپ كېتىپتۇ،ھەربىرى! بۆرە ئىكەن 
بىرىنچى ئوغالق ئۈستەلنىڭ ئا.مۆكۈنىۋېلىشنى ئويالپتۇ 

ئىككىنچىسى يوتقاننىڭ ئىچىگە كىرىۋاپ.ستىغا كىرىۋاپتۇ
تۇ،تۆتنىچىستۇ،ئۈچىنچىسى ئوچاقنىڭ ئىچىگە مۆكىۋاپ

ى ئاشخانىغا قېچىپ كىرىۋاپتۇ،بەشىنچىسى ئىشكاپقا يو
شۇرىنىۋاپتۇ،ئالتىنچىسى جاۋۇرنىڭ ئاستىغا،يەتتىنچىسى 

.داڭ سائەتنىڭ ئىچىگە كىرىۋاپتۇ  

 



 

 
 

ئەمما بۆرە ئۇالرنىڭ ھەربىرىنى تېپىۋېلىپ قىل    
پەقەت داڭ سائە.چە تۈزۈت قىلىپ تۇرماستىنال يەۋېتىپتۇ

مۆكىۋالغان بىر تال ئەڭ كىچىك ئوغالقنى تنىڭ ئىچىگە
بۆرە قورسىقىنى تويغۇزغاندىن .ال بۆرە بايقىيالماي قاپتۇ

.كېيىن،ئۆچكىنىڭ ئۆيىدىن كېتىپ قاپتۇ  

 



 

 

ئاندىن ياپيېشىل چىملىقتىكى بىر تۈپ يوغان     
دەرەخنىڭ ئاستىغا كېلىپ،سوزۇلۇپ يېتىپ تازا خورەك  

.تارتىپ ئۇخالشقا باشالپتۇ  

 

 



 

ئۇزۇن ئۆتمەي،ئۆچكە ئاپا ئورمانلىقتىن قايتى     
ئۆينىڭ ئىشكى!ئۇ نېمىلەرنى كۆرىۋاتقاندۇ!ئاھ.پ كەپتۇ

ئوچۇق،ئۈستەل،ئورۇندۇقالر يەردە،يۈز يۇيۇدىغان داسم 
كۆرپە،ياستۇقالرمۇ يەردە ت-ۇ چېقىلىپ كەتكەن،يوتقان

ئۇ بالىلىرىنى ئىزدەپتۇ،بىراق ھې.اشلىنىپ تۇرغان ئىكەن
ب-ئۇ ئوغالقالرنىڭ ئىسمىنى بىردىن.تاپالماپتۇچيەردىن 

.ىردىن چاقىرىپتۇ،ئەمما بىرەرسىدىنمۇ جاۋاپ كەلمەپتۇ  

 

 
 



ئەڭ ئاخىرىدا،ئۇ ئەڭ كىچىك بىر ئوغلىقىنىڭ     
ئىسمىنى چاقىرغان ئىكەن،بىرى ئىنچىكە ئاۋازدا ئۇنى چ

:اقىرىپتۇ  

!جېنىم ئاپا،مەن داڭ سائەتنىڭ ئىچىدە-     

بۇ ئوغلىقىنى تېپىپتۇ،ئوغالق ئاپىسىغئۆچكە ئاپا   
ھەدىلىرىنىڭ ھەممىسىنى يە-ا بۆرە كېلىپ ئۇنىڭ ئاكا

ئۆچكە ئاپا بۇالرنى ئاڭال.ۋەتكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىپتۇ
.پ ئىنتايىن ئازاپلىنىپ يىغالپ كېتىپتۇ  

 

 
 



ئۆچكە ئاپا ئاخىرى ئازاپلىنىپ يىغلىغان ھالد     
پىسىغا ئەگىشىپ ئا ئۆيدىن چىقىپتۇ،كىچىك ئوغالق ئا

ئۇالر ئوتالققا كەلگەن ۋاقتىدا،.ۇنىڭ كەينىدىن چىقىپتۇ
ئۆچ.بۆرە تېخىچە دەرەخ ئاستىدا ئۇخالپ ياتقان ئىكەن

ئاياغقىچە بۆرىگە قاراپ كېتىپتۇ،ئۇ بۆر-كە ئاپا باشتىن
ىنىڭ تومپىيىپ كەتكەن يوغان قوسىقىنىڭ ئىچىدە نېمىل

ۋاي».كۆرۈپتۇ ەرنىڭدۇر مىدىرالپ توختىمايۋاتقانلىقىنى
بۆرىنىڭ كەچلىك تامىقىغا ئايلىنى-دەپتۇ ئۇ«!خۇدايىم 

ئەجىبا ئۇالر تېخى ھايات!پ كەتكەن بىچارە ئوغالقلىرىم
 مىدۇ؟

 

 
 



ئەڭ كىچىك ئوغالق يۈگۈرگىنىچە ئۆيىگە بې      
شۇنىڭ بىلەن .يىڭنە ئېلىپ كەپتۇ-رىپ قايچا ۋە يىپ

ىپتۇ،ئۇ ئەئۆچكە ئاپا رەھىمسىز بۆرىنىڭ قورسىقىنى كېس
مدىال كېسىشىگە بىر ئوغالقنىڭ بېشى كۆرۈنۈپتۇ،ئۇ داۋ

بىردىن بۆرىنى-املىق كېسىيۋېرىپتۇ،ئالتە ئوغالق بىردىن
ڭ قورسىقىدىن قېچىپ چىقىپتۇ،ئۇالرنىڭ ھەممىسال ھايا

چۈ.ت قالغانىكەن،ھەتتا ئازراقمۇ زەخمىلەنمىگەن ئىكەن
كەن ئىكنكى ئۇ ئاچپاقا ئەبلەخ ئۇالرنى پۈتۈنال يۇتىۋەت

بۇ نېمە دېگەن كىشىنى خۇش قىلىدىغان ئىش ھە.ەن
ئۇالر ئاپىسىنى قۇچاقلىشىپ كېتىپتۇ،خۇشاللىقتىن سە!؟

:بىراق ئاپىسى ئۇالرغا.كرەپ،تاقلىشىپتۇ  

 

 



 

سىلەر بېرىپ ئازراق تاش تېرىپ كېلىڭالر،بىز    
بۇ ۋەھشىي ئەبلەخ ئويغىنىپ كېتىشتىن ئاۋال،ئۇنىڭ  

.دەپتۇ-قويايلىقورسىقىغا تاش تىقىپ   

ئوغالقالر تېزلىك بىلەن نۇرغۇن تاش تېرىپ كەپ  
بەس بىلەن بۆرىنىڭ قورسىقىغا سېلىشىپتۇ،ئان-تۇ،بەس

دىن ئۆچكە ئاپا تېزلىك بىلەن بۆرىنىڭ قورسىقىنى تىكى
بۆرە بۇالرنى ئازراقمۇ سەزمەپتۇ،قىمىرالپمۇ قو.پ قويۇپتۇ

.يماپتۇ  

ئورنىدىن تئۇ .كېيىن،بۆرە ئاخىرى ئويغىنىپتۇ    
ۇرۇپ ئۇسساپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلىپ،سۇ ئىچىش ئ

بىراق ئۇ بىر قەدە.ۈچۈن قۇدۇق بويىغا بارماقچى بوپتۇ
بىرىگە ئۇرۇلۇ-ئالمايال،قورسىقىدىكى تاشالر بىر-م ئاال

ئۇ ھەيران بولۇ.پ شىرىقلىغان ئاۋازالر چىقىشقا باشالپتۇ
ائۆزىدىن سور-پ بۇ نىمە ئاۋاز بوپ كەتتى، دەپ ئۆز

ئۇ قۇدۇق بويىغا بېرىپ،سۇ ئىچىش ئۈچۈن .پ كېتىپتۇ
قۇدۇققا ئېڭىشىشىگە،قورسىقىدىكى تاشالرنىڭ ئېغىرلىقىد
ىن ئۆزىنى كونتىرول قىالمماي قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىپتۇ 

.ۋە سۇغا چۆكۈپ ئۆلۈپتۇ  

 



 
 

يەتتە ئوغالق بۇنى كۆرۈپ يۈگۈرۈپ قۇدۇق ب    
:ويىغا كېلىپ  

ئۇالر.دېيىشىپتۇ-!...ىبۆرە ئۆلد! بۆرە ئۆلدى   
ئاپىسى بىلەن بىللە قۇدۇق ئەتراپىدا خۇشاللىقتىن سەك 

.رەپ،ئۇسۇل ئوينىشىپ كېتىپتۇ  

 

  



 
 

 

دەپ بېقىڭە،مەن سىزنى قانچىلىك 
  ياخشى كۆرىمەن    

سەم مىكبرەتني:ئاپتورى  



(ئەنگىلىيە)  

 

 
 

ئ.بۆجەن ئۇخالش ئۈچۈن كارىۋاتقا چىقىپتۇ      
نى چىڭ تۇتۇۋاپتۇ،چۈنكى ئۇ ئاپىسىۇ ئاپىسىنىڭ قۇلىقى

نىڭ ئۆزىنىڭ گېپىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىشىنى ئۈمۈد قى
.لىدىكەن  

 



 
 

قېنى دەپ بېقىڭە،مەن سىزنى قانچىلىك يا      
 خشى كۆرىمەن؟

ۋوي، بەلكىم مەن بۇنى بىلمەيمەنغۇ دەي-      
.دەپتۇ ئاپىسى-مەن  

 

 



مەنچۇ سىزنى مۇشۇنداق ياخشى كۆرىمە-      
كەڭرىلىكتە -دەپتۇ بۆجەن بىلەكلىرىنى كەڭ يېيىپ-ن

!چېكى يوق  

 

 
 

ئاپىسى  ئۇزۇن بىلەكلىرىنى تېخىمۇ كەڭ يېيى     
:پ دەپتۇ  

بىراق مەن سىزنى مۇشۇنداق ياخشى كۆرى-     
!مەن  

ھەقىقەتەن جىق-دەپ ئويالپتۇ بۆجەن-ھىم      
.كەن  



 
 

مەن سىزنى بويۇمدەك ئېگىزلىكتە ياخش-       
.دەپتۇ بۆجەن -رىمەن،ئېگىزلىكتە چېكى يوقى كۆ  

 

 
 



مەن سىزنى بويۇمدەك ئېگىزلىكتە ياخشى-      
.دەپتۇ ئاپىسى-كۆرىمەن،ئېگىزلىكتە چېكى يوق   

دەپ ئويالپتۇ بۆجەن-راستال بەك ئېگىزكەن      
مېنىڭمۇ ئۇنىڭكىدەك ئۇزۇن بىلەكلىرىم بولسىكەن دەي-

.مەن  

 

 

 
 

ىر ياخشى ئامال ئويالئاندىن بۆجەن يەنە ب     
ئۇ ئىككى پۇتىنى دەرەخ شېخىغا ئىلىپ،قول.پ چىقىپتۇ

دە-ى بىلەن يەرنى تىرەپ مولالق ئېتىپ تىك تۇرۇپتۇ
:،شۇنداق دەپتۇ  



مەن سىزنى پۇتۇمدىن بېشىمغىچىلىك ياخ-     
.شى كۆرىمەن  

 

 
 

ئاپىسى بۆجەننى قوللىرىدىن تۇتۇپ بېشىدى      
:ۇدە،دەپت-ن ئېگىز كۆتۈرۈپتۇ  

مەن سىزنى پۇتىڭىزنىڭ ئۇچىغىچە ئېگىزل-      
.ىكتە ياخشى كۆرىمەن  

 



 
 

:بۆجەن كۈلۈپ كېتىپ شۇنداق دەپتۇ        

مەن سىزنى مىنىڭ سەكرىشىمدەك ئېگىزلى-      
.كتە ياخشى كۆرىمەن،ئېگىزلىكتە چېكى يوق  

:  ئاپىسى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ دەپتۇ         

ەشلىرىمدەك ئېگىمەن سىزنى مىنىڭ سەكر-      
ئۇ بىر. زلىكتە ياخشى كۆرىمەن،ئېگىزلىكتە چېكى يوق

.سەكرەپتىكەن،قۇالقلىرى دەرەخ شېخىغىچە يېتىپتۇ   

راستال بەك ئېگىز سەكرەيدىكەن،دەپ ئويالپ      
مەنمۇ راستىنال ئۇنىڭدەك ئېگىز سەكرىيەلىشىم.تۇ بۆجەن

.نى ئۈمۈد قىلىمەن  

 



 
 

نى تاكى يولدىن مەن سىز»:بۆجەن توۋالپتۇ     
«.يىراقتىكى دەريا بويىغا بارغۇچىلىك ياخشى كۆرىمەن  

مەن سىزنى دەريادىن تاكى »:ئاپىسى دەپتۇ     
«ئاشۇ تاغقا يېتىپ بارغۇچىلىك ياخشى كۆرىمەن  

 



بۆجەن ئۇنداقتا راستىنال بەك يىراقكەن،دەپ     
ئۇ يەنە باشقا نەرسىلەرنى ئويالپ تاپىمەن دەپ.ئويالپتۇ

.پ قالغىلى تاس قاپتۇئۇخال   

 

 
 

ھېچقاندا.كېيىن ئۇ قاراڭغۇ كېچىگە قاراپتۇ     
بۆجەن كۆزلى.ق نەرسە ئاسماندەك يىراقتا ئەمەس ئىكەن

:رىنى يۇمۇپ تۇرۇپ شۇنداق دەپتۇ  

مەن سىزنى مۇشۇ يەردىكى تاكى ئايغا بار-     
.غانغا قەدەر ياخشى كۆرىمەن  

ەك يىراقكەراستال ب! ۋاھ،نېمە دېگەن يىراق-     
!ن،بەكال يىراقكەن  



 

 
 

ئاپىسى بۆجەننى ئاستاغىنە يوپۇرماقالر يېيىتى      
خەيرلى»لغان كارىۋاتقا ياتقۇزۇپ،ئۇنى سۆيۈپ تۇرۇپ 

.دەپتۇ« ك كەچ  

 
 



ئاندىن بۆجەننىڭ يېنىدا يېتىپ بوشقىنە ئاۋاز    
:دا كۈلۈپ تۇرۇپ شۇنداق دەپتۇ  

كەلگەنچ مەن سىزنى ئايغا بېرىپ قايتىپ -     
!.....ىلىك ياخشى كۆرىمەن  

 

 
 

خەيرىلىك كەچ،ئاي      

 ماراگارت ۋايس بروۋن

(ئامىرىكا)  



 

 
 

يېشىل رەڭلىك چوڭ بىر ھوجرىدا،بىر      
تېلفۇن،بىر قىزىل رەڭلىك شار ۋە ئىككى پارچە رەسىم بار 

.ئىكەن  

 

 



 

بىر پارچە رەسىمدە،ئاينىڭ ئۈستىدىن سەكرەپ   
يىرنىڭ،يەنە بىر پارچە رەسىمدە ئورۇنئۆتىۋاتقان بىر سى 

دۇق ئۈستىدە ئولتۇرغان ئۈچ ئېيقچاقنىڭ رەسىمى بار ئى
.كەن  

 

 
 

بۇ يەردە يەنە ئىككى ئاسالنچاق،بىرجۈپ پە     
.لەي ۋە يەنە بىر دانە چاشقان بار ئىكەن  



 
 

يەنە بىر تارغاق،بىر چوتكا ۋە بىر چىنە ئۇما     
ن بىر موماي ئاستاغىناجىمجىت ئولتۇرغا.چمۇ بار ئىكەن

...دەۋاتقان ئىكەن« ...ش...ھۈش»  

 

 

 
 

!خەيرلىك كەچ ھوجرا        



 

 

 
 

خەيرلىك كەچ ئاينىڭ ئ!خەيرىلىك كەچ،ئاي    
!ۈستىدىن سەكرەپ ئۆتىۋاتقان سىير  

 

 
 



خەيرىلىك كەچ،قىزى!خەيرلىك كەچ،چىراق      
خەيرلىك كەچ،ئورۇندۇ! خەيرلىك كەچ ئېيقچاق!ل شار

!ق  

 

 
 

 

خەيرلىك كەچ پەلە!خەيرىلىك كەچ،ئاسالنچاق   
!ي  

 



 
 

خەيرىلىك كەچ،پاي!خەيرىلىك كەچ،داڭ سائەت  
! پاق  

 

 
 

خەيرىلىك كەچ،چاشقا! خەيرىلىك كەچ،ئۆي   
!   ن  

 



 

 
 

خەيرىلىك كەچ،چوتك!خەيرىلىك كەچ،تاغاق   
   .ا

 

 
 

خەيرى!خەيرىلىك كەچ،بۇ يەردە يوق كىشىلەر    
!چلىك كەچ،ئۇما  



 

 

 

 

دېگەن مو« ..ش...ھۈش»خەيرىلىك كەچ،    
!ماي  

 



  

 

خەيرىلىك كەچ،ئاس!خەيرىلىك كەچ،يۇلتۇزالر    
. مان  

 

 

 



 

پۇچقاقالردىكى -خەيرىلىك كەچ،بارچە بۇلۇڭ   
!...ئاۋازالر  

 

 

 

 

 
 

 تۇلۇمچاشقان فرېدېرىك

 لېئو لىنى



(ئامىرىكا)  

 

 

 
 

ئوتالپ،ئاتبۇرۇن بىر پارچە ئوتالقتا،سىيىرالر     
ئوتالقنىڭ بىر تەرىپى.الر ئەتراپىدا چېپىشىپ يۈرىدىكەن
.دە كونا تاش تاملىق بار ئىكەن  

 



 

 
 

ئۇالغ ئېغىلى ۋە ئاشلى-تاملىقنىڭ ئىچىدە،ئات   
ق ئامبىرىغا ئانچە يىراق بولمىغان بىر يەردە،بىر ئۆيلۈك

.تۇلۇمچاشقانالر تۇرىدىكەن   

 



 

 

 

تاشلىۋېتىلىپ،ئاشلىقوتانالر -بىراق ھازىر ئېغىل  
قارىغاندا قىشقىمۇ ئۇزۇن قالم.ق ئامبارلىرىمۇ بوش قاپتۇ

ىغاندەك تۇرىدۇ،تۇلۇمچاشقانالرمۇ ھەدەپ كۆممەقوناق،
ئۇر-بۇغداي،ئاقالنمىغان شال ۋە قاتتىق پوستلۇق مېۋە

ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن.ۇقچىالرنى يىغقىلى تۇرۇپتۇ
ېدېرك ئىسىملىكئالدىراشلىق بىلەن ئىشلەپتۇ،پەقەت فر 
.بىر تۇلۇمچاشقانال بىكار يۈرۈپتۇ   

 



 

 
 

   :ئۇالر فرېدېركتىن سوراپتۇ    

فرېدېرك،سەن نىمىشقا ئىش قىلمايسەن؟-    

مەن قۇياش-دەپتۇ فرېدېرك-ئىشلەۋاتىمەنغۇ-   
نۇرىنى يىغىۋاتىمەن،چۈنكى قىش بەكمۇ سوغۇق،بەكم 

.ۇ قاراڭغۇ  

 



 

 
 

يەردە ئولتۇرغانلىقىنئۇالر فرېدېركنىڭ بەزىدە ئۇ   
.ى كۆرۈپتۇ،ئۇ ئوتالققا تىكىلگەن پېتى ئولتۇرىدىكەن  

:   ئۇالر يەنە سوراپتۇ     

ئەمىسە ھازىرچۇ فرېدېرك،ھازىر نىمە ئىش قىلىۋ- 
 اتىسەن؟   

دەپتۇ فرېدېرك-مەن رەڭلەرنى يىغىۋاتىمەن-    
.چۈنكى قىشتا كۈلرەڭال بار-  

 



 

 
 

الغاندەك كۆرۈنۈپتبىر قېتىم فرېدېرك ئۇخالپ ق   
.    ۇ  

دەپ-ھازىر چۈش كۆرىۋاتامسەن،فرېدېرك؟-     
.تۇ ئۇالر تەنە قىلغاندەك  

:بىراق فرېدېرك شۇنداق جاۋاپ بېرىپتۇ     

مەن ھازىر سۆزلەرنى يىغىۋاتىمە.ۋوي،ياقەي-    
ن،چۈنكى قىش كۈنلىرى بەك جىق بەك ئۇزۇن،بىز دېيى

.شىدىغان گەپلىرىمىزنى تۈگىتىپ قويىمىز  



 

 
 

تۇنجى قار ياغقان ۋاقتىدا،بەش تا.قىش كەپتۇ   
ل تۇلۇمچاشقان تاش تامنىڭ ئىچكىرىسىگە كىرىپ پانا

.ھلىنىپتۇ  



 

 
 

.دەسلەپتىال،ئۇالر نۇرغۇن نەرسىلەرنى يەۋېتىپتۇ   
تۇلۇمچاشقانالر بىرلىكتە ئەخمەق تۈلكە ۋە دۆت مۈشۈكن

خورام-ئۇالر بەكمۇ خوشال.ىڭ ھېكايىسىنى سۆزلىشىپتۇ
.بىر ئائىلىلىكلەر ئىكەن   

 



 

 
 

ئازدىن يەپ قاتلىق پوستلۇق-بىراق ئۇالر ئاز    
مېۋە ۋە مېۋە شەربەتلىرىنى يەپ بولۇشۇپتۇ،گۈرۈچلەرمۇ 
تاش تامنىڭ ئىچ.تۈگەپتۇ،كۆممىقوناقمۇ تۈگەيال دەپتۇ 

ى ئىنتايىن سوغۇق ئىكەن،ھېچكىمنىڭ پاراڭ سالغۇسى 
.كەلمەپتۇ  

 



 

 
 

ېدېرك تىلغا ئالغان قۇياش نۇربۇ چاغدا ئۇالرفر  
.ى،رەڭلەر ۋە سۆزلەرنى ئېسىگە ئېلىشىپتۇ  

قانداق فرېدېرك،سېنىڭ ھېلىقى نەرسىلىرىڭچۇ-  
.دەپ سورىشىپتۇ ئۇالر-؟  

 



 

 
 

فرېدېرك بىر تەرەپتىن-كۆزۈڭالرنى يۇمۇڭالر-    
زلىگەچ،يەنە بىر تەرەپتىن بىر پارچە تاشقا يامىشىپسۆ 
لەرگە قۇياش نۇرى ئېپ كېلىمەھازىر،مەن سى-چىقىپتۇ 
سىلەر ھېس قىلدىڭالرمۇ؟قۇياشنىڭ ئالتۇنرەڭ نۇرلىر.ن
فرېدېرك قۇياشنى تەسۋىرلەۋاتقان چاغدا،ھېلىق.....ى

.ى تۆت تۇلۇمچاشقان ئىللىقلىق ھېس قىلىشقا باشالپتۇ
بۇالر فرېدېركنىڭ ئاۋازىمىدۇ؟ئۇنىڭ سېھرىي كۈچى بارم

 ۇ ئەجىبا؟

 



 

 
 

 

ئۇالر ئۈمۈدكە-قى رەڭلەرچۇ؟فرېدېرك،ھېلى-    
.تولغان ھالدا سورىشىپتۇ   

ش.دەپتۇ فرېدېرك-زۈڭالرنى يۇمۇڭالرقايتا كۆ-   
ۇنىڭ بىلەن ئۇ دوستلىرىغا ماداغاسقار قىزىل گۈلىنىڭ رە
ڭگى،چەكسىز كەتكەن ئالتۇنرەڭ بۇغدايلىقتىكى قىپقىزى
ل كۆكنار گۈلى،يەنە بۆلجۈرگەنلەرنىڭ ياپيېشىل ياپراقل

فرېدېرك سۆزلەۋاتقاندا،ئۇ گۈزەل .زلەپ بېرىپتۇۆىرىنى س
رەڭلەرنى فرېدېرك خۇددى ئۇالرنىڭ كاللىسىغا سىزىۋاتقا

.ندەك بەكمۇ ئېنىق،ئوچۇق كۆرۈپتۇ  

 



 

 
 

  زلەرچۇ،فرېدېرك؟يەنە سۆ-  

فرېدېرك گېلىنى قىرىپ قويۇپ،بىردەم تۇرىۋالغاندى
پزلەپ كېتىن كېيىن،خۇددى سەھنىدە تۇرىۋاتقاندەك سۆ

:تۇ  

 

 كۆكتىكى قار گۈلى ئۈستىدىكى كىم؟

 يەردىكى مۇز پارچىسىدەك ئېرىۋاتقان كىم؟

 ھاۋانى ئىللىق قىالاليدۇ كىم

 ۋە يەنە ئۇنى جۇت قىالاليدۇ كىم؟



 قۇياش نۇرىنى ئۆچۈرەلەر كىم

 يەنە ئاينى يورۇتاالر كىم؟

 

 ھە،پەقەت تۆت تال تۇلۇمچاشقان

 ئۇالر ئاسماندا ئولتۇراقالشقان

تۆت تال تۇلۇمچاشقانپەقەت   

...خۇددى سەن ۋە ماڭا ئوخشىغان  

 

 بىرسى باھار چاشقىنى،

.ئاچار شەبنەملەرنىڭ يۈزىنى  

 ياخشى كۆرىدۇ گۈللەرگە رەسىم سىزىشنى

.ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەن ياز چاشقىنى  

كۈز چاشقىنى كەلگەندە ئېپ كېلىدۇ بۇغداي ۋە 
 ياڭاق

...قىش چاشقىنى كېلىدۇ ئەڭ ئاخىرىدا  

.چىككىنە پۇتلىرى سوغۇقتىن تىترىگەن ھالداكى  



 

 نەقەدەر بەخىتلىك ھە بايىقى

 بىر يىلدىكى ئاشۇ تۆت پەسىل؟

!بىرىمۇ ئارتۇق ئەمەس،بىرى كەم ئەمەس  

....ئويالپ باققىنە قېنى سەن بىر  

 

فرېدېرك سۆزىنى تۈگەتكەن چاغدا،ئۇالر چاۋا     
ۇ ئۇدەپت-قالتىس،فرېدېرك.ك چېلىپ،ئالقىشالپ كېتىپتۇ

سەن شائىر ئىكەنسەن ئەسلى،راستىنال ئويلىماپتىكەن-الر
!مىز  

 

 



 

فرېدېرك يۈزلىرى قىزارغان ھالدا ئېگىلىپ،ئېھتى    
:رام بىلدۈرۈپتۇ ۋە  

.دەپتۇ-شۇنداق،مەن بۇنى بىلىمەن-    

 

 

 

 
 

ئورمان ئېيىقى       



يورك ستاينېر:ئاپتورى  

(شىۋىتسارىيە)  

 

 

تاشالشقا باشالپتۇدەرەخالر يوپۇرماق -دەل       
توپ بولۇشۇپ ئىسسىق جەنۇپقا قارا-،ياۋا غازالر توپ

ئورمانلىقتىكى ئېيىقنىڭ بەدىنى گەرچە قېلى.پ ئۇچۇپتۇ
ن مويالر بىلەن قاپالنغان بولسىمۇ،لېكىن يەنىال توڭۇپ

.كېتىپتۇ،ئېيىق شۇنداق ھارغىنلىق ھېس قىپتۇ   

 

 
 



تە ئېيىق بىر...تېزال قار چۈشكىلى باشاليدۇ     
رەپتىن شۇنداق ئويلىغاچ،يەنە بىر تەرەپتىن غازاڭالرنى 
دەسسەپ ئۇ ھەريىلى قىشنى ئۆتكۈزىدىغان ئۆڭكۈرگە بې

ئىللىققىنا ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىدە،ئۇ ئۇزۇن ئۆتمەيال ئ.رىپتۇ
ئېيىق قىش ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئۆچە.ۇيقۇغا غەرق بوپتۇ

ئۆڭكۈر سىرتىدىكى ئورمانلىقتا،بورا.ككە كىرىشى كېرەك
.ۇشقىتىپ چىقىۋاتىدۇ،ھەم تېخى يامغۇر يېغىۋاتىدۇن ھ  

 

 



 

بىر كۈنى دەرەخلەرنىڭ ئۈستىدە قارالر يىغىلى    
ئېيىق ئۆڭكۈرنىڭ ئىچىدە ھې.شقا باشالپتۇ،قىش كەپتۇ

بىراق،يۈز بېرىشكە تېگىشلىك بولمىغ.چنىمىنى بىلمەپتۇ
ئىنسانالر بىرىنىڭ كەينىدىن بىر.ان ئىشالر يۈز بېرىپتۇ

سوغۇق قەدەملىرى بىلەن ئورمانغا قەدەم بېسى قىشتەك 
ئۇالر تۈرلۈك قۇرۇلۇش چېرتىيوژلىرى ۋە قورالالرنى ئ.ىپتۇ

ېلىپ كېلىپ،دەرەخلەرنى كېسىپ،ئورماننىڭ ئوتتۇرىسى
ئەسلىدە ئادەم ئاياغ باسمايدىغان.دا بىر زاۋۇت قۇرۇپتۇ

بۇيەرگە،ھازىر نۇرغۇنلىغان كىشىلەر كەپتۇ،چوڭ يۈك ما 
.چىالرنى ئېلىپ كەپتۇشىنىلىرى ئىش  

 

 



 

ئەتىياز كەلگەن ۋاقتىدا،چوڭقۇر ئۆڭكۈردىكى ئېي  
ىق ئويغىنىپتۇ،شۇنچە كۆپ ئۇخلىغاچقا ئورنىدىن تۇرماق

ئېيىق بىرقانچىنى ئەسنىۋەتكەندىن كېيى.مۇ تەس بوپتۇ
.ن،ئۆڭكۈر ئىشىكى ئالدىغا كەپتۇ  

 

 
 

كۈچلۈك يورۇقلۇق ئۇنىڭ كۆزلىرىنى چېقىپ      
ئەجىبا مەن تېخىچە چۈش .نى ئاچالمايال قاپتۇ،كۆزلىرى

كۆرىۋاتمايدىغاندىمەن؟ئۇ غەلىتىلىك ھېس قىپ،كۆزلىرى
ياق،چۈشى ئەمەس،ئۇنىڭ كۆزلىر.نى ئۇۋۇالپ كېتىپتۇ

ئېيىق ! قالغىنىمۇ يوق،ئورمانالر كۆرۈنمەيدۇى ئاغرىپ 
چوڭ ئېچىلىپ كەتكەن كۆزلىرىنى زاۋۇتقا تىكىپ،زادى 



بۇ چاغدا،بىر زاۋۇت باشق.نېمە ئىشلىقىنى بىلمەيال قاپتۇ
.ۇرغۇچى ئۇنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ كەپتۇ  

 

 
 

ئەگەر سەن راستىنال ئېيىق بولساڭ،ماڭا ئېيىق »
«!ئىكەنلىكىڭنى ئىسپاتالپ بەر  

 

ھەي،سەن بۇ يەردە نېمە ئىش قىلىۋاتىسەن-    
.دەپتۇ باشقۇرغۇچى-!ھە   



دەپتۇ  ئۇ-كەچۈرۈڭ.ئېيىق سەكرەپ كېتىپتۇ    
.مەن دېگەن بىر ئېيىق-  

:باشقۇرغۇچى ۋارقىراپ كېتىپتۇ      

سەن دېگەن بىر ئۇزۇن !تازىمۇ قىزىق ئىشقۇ بۇ- 
!تۈك بېسىپ كەتكەن مەينەت،تىرىكتاپ  

چىقلىغىنىچە،ئۇنى ھەيدەپ خىباشقۇرغۇچى ئاچ  
زمەتچىلەرنى باشقۇرغۇچى مۇدىر بىلەن كۆرۈشۈشكە ئېلى

.پ مېڭىپتۇ  

 

 

 
 

:ئېيىق تولىمۇ ئەدەپ بىلەن شۇنداق دەپتۇ        



مەن دېگەن بىر ئېيىق،سىز قاراپ بىلەلمىد-     
 ىڭىزمۇ؟

بۇ ئادەم باشقۇرۇشقا مەسئۇل مۇدىر ئىنتايىن رەھى 
:مسىزلىك بىلەن دەپتۇ  

سېنىڭ نېمە بولۇشۇڭ دېگەن مېنىڭ ئىشى-     
بۇرۇ-مەن قانداقتۇر ئېيىقنى كۆرمىدىم،بىراق ساقال! م

!تىنى ئالمىغان بىر مەينەت،ھورۇننىال كۆردۈم  

ئۇ ئېيىقنى ھەيدەپ مۇئاۋىن زاۋۇت باشلىقىنى     
مۇئاۋىن زاۋۇت باشلىقى ئاللىقاچ.ڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىپتۇ

ىكەن،شۇڭا ئىنتايىن ئاچچىقلان خەۋەت تېپىپ بولغان ئ
ئېيىق مۇئاۋىن زاۋۇت باشلىقىنىڭ قېشىغا .ىنىپ كېتىپتۇ

كىرگەن ۋاقتىدا،ئۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ زاۋۇت باشلىقىغا
:ئۇ شۇنداق دەپتۇ.تېلفۇن ئۇرىۋاتقان ئىكەن   

بىزنىڭ بۇيەردە ئىنتايىن ھورۇن بىر ئىشچى باركەن-  
ئادەم بواللماي ياخشى.،ئۆزىنى مەن بىر ئېيىق دەۋاپتۇ

مەن سىزنىڭ ۋاقتىڭىزنىڭ بە! ،ئېيىق بولىۋالغان گەپتە
كمۇ قىممەتلىكلىكىنى بىلىمەن،بىراق،سىز چوقۇم بۇ با

بۇرۇتىنى ئالمايدىغان -كۆزىنى يۇمايدىغان،ساقال-ش
.ھورۇننى كۆرۈپ باققان بولسىڭىز  



زاۋۇت باشلىقى ئېيىققا ئارتۇق گەپ قىلماپتۇ،ۋارقىراپ   
نېمە دېگەن مەينەت » ، پەقەت بىرال ئېغىزمۇ يۈرمەپتۇ

! ئۇنى باش مۇدىرنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىڭالر! نەرسە بۇ
باش مۇدىر ئاللىقاچان بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپتى،ئۇنىڭ 

.دېگەن گەپنىال قىپتۇ«بىلەن كۆرۈشۈشنى ساقالۋاتىدۇ  

 

 
 

باش مۇدىر زاۋۇتتىكى ئەڭ چوڭ باشلىق،ئالىدىغ       
شقىالرنىڭكىدىن كۆپ،ئىشخانىسىمۇ ئەان پايدىسىمۇ با

ئ.بىراق ئۇ ئادەتتە بەك گەپ قىلىپ كەتمەيدۇ.ڭ چوڭ
.ۇ ئېيىقنىڭ چۈشەندۈرۈشلىرىنى جىمجىتقىنا ئاڭالپتۇ  

دەپتۇ-دە؟-ۋوي،سەن ئەسلىدە بىر ئېيىقكەنسەن-   
.ئۇ   



دەپ-!ئاخىر مېنى چۈشۈنىدىغان بىرسى چىقتى!ۋاھ-   
.قتۇ بۇنى ئاڭالپ خۇش بولغان ئېيى  

:باش مۇدىر شۇنداق دەپتۇ  

بىز يەنە تەتقىق قىلىپ باقايلى،ئەگ....بۇ ئىشنى-  
ەر سەن راستال بىر ئېيىق بولساڭ،ئۇنداقتا ماڭا ئېيىقلىقى

.ڭنى ئىسپاتالپ بەرگىن  

.  دەپ سوراپتۇ ئېيىق-ئىسپات؟-     

پەقەت ھايۋاناتالر با-دەپتۇ باش مۇدىر-!توغرا-
.راس ئېيىق بولىدۇغچىسى ياكى سېرىك ئۆمىكىدىال   

 

 
 



ئىسپاتقا ئېرىشىش ئۈچۈن،باش مۇدىر ئادەم چاق       
ىرىپ كېلىپ ئۇنى ماشىنىغا سېلىپ شەھەرگە ئېلىپ مېڭ

.ىپتۇ،ئۇ يەردە ھايۋاناتالر باغچىسى بار ئىكەن  

ئورمان ئېيىقىنى ماشىنىغا چىقىرىشمۇ ئاسانغا توختىما   
بولسا بېشىنى پتۇ،ھايۋاناتالر باغچىسىدىكى ھايۋاناتالر

ياق،ئېيىق دېگەن ماشىنىغا چىقىش»: ئۇالر.چايقىشىپتۇ 
نى بىلمەيدۇ،ئەگەر ئېيىق بولسىدى،بىزگە ئوخشاش قە

ياكى بولمىسا قوتان ئ«».پەس ئىچىدە تۇرغان بوالتتى
بىر قېرى قارا ئېيىق شۇنداق « .ىچىدە تۇرغان بوالتتى

ن ئىئۇ قارا ئېيىقنىڭ يېرىم ئۆمرى ئاشۇنداق قوتا.دەپتۇ
.چىدە ئۆتكەن ئىكەن  

 

 



 

   :ئورمان ئېيىقى ئاچچىقالنغان ھالدا ۋارقىراپتۇ      

!مەن ئېيىق،پەقەتال بىر ئېيىق!ئۇنداق ئەمەس-    

نېمىال دېيىشتىن قەتئىينەزەر،سەن بەرىبىر تەرسالىق-   
بىراق بىز-دەپتۇ باش مۇدىر كۈلۈپ تۇرۇپ-!قىلىسەن 
يېق.ڭ توغرىكىن قېنىيەنىال قاراپ باقايلى زادى كىمنى 

ىن ئەتراپتا بىر سېرىك ئۆمىكى بار،بىز شۇيەرگىمۇ بېرى
!پ باقايلى  

كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى سېرىك ئۆمىكىدىكى ئېيىقنى   
بەك ئەقىللىق دەپ قارايدىكەن،چۈنكى ئۇالر نۇرغۇن ئ 

.ويۇنالرنى بىلىدۇ،ھەممىسىنى ئادەملەردىن ئۆگەنگەن  

 

 



 

يىقالر بۇ سىرتتىن كەلگەنسېرىك ئۆمىكىدىكى ئۇ ئې    
:ئېيىقنى بىرھازا كۆزەتكەندىن كېيىن شۇنداق دەپتۇ   

ئۇنىڭ قىياپىتى ئېيىققا ئوخشايدىكەن،بىراق ئېيى-   
ئېيىق كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇشنى بىل.ق ئەمەس

سەن ئۇسۇل ئوينا.مەيدۇ،ئېيىق سەھنىدە ئويۇن قويىدۇ
 شنى بىلەمسەن؟

.ن ئېيىقىدەپتۇ ئورما-بىلمەيمەن-    

:  ئەڭ كىچىك ئېيىق دەپتۇ    

ئۇ ئۇسۇل ئويناشنىمۇ بىلمەيدىكەن،ئ!قاراڭالر     
ۇ پەقەت تۈك بېسىپ كەتكەن بىر تىرىكتاپ ھورۇن ئىك

.كۆپچىلىك مەسخىرە قىلىشىپ كۈلۈشۈپ كېتىپتۇ-!ەن  

 



 

 
 

ئورمان.باش مۇدىرمۇ قوشۇلۇپ كۈلۈپ كېتىپتۇ   
ىددىيلىشىپ ھەم ئېيىقى ئەنسىزلىككە چۈشۈپ،ھەم ج 

مېنىڭ كۆڭلۈمگ» .قورقۇپ نېمە قىالرىنى بىلمەيال قاپتۇ
قايتىپ كېلىۋاتقان يولدا،ئۇ توختى« .ە ناھايىتى ئايان

مەن ئۆزۈمنىڭ بىر ئېيىق ئىكەنل».ماي ئويالپال مېڭىپتۇ
نېمىشقا باشقىالرنىڭ ھەممىسى چۈشەن.ىكىمنى بىلىمەن

 مەيدىغاندۇ؟

ۇالر ئېيىقنى خىزمەتزاۋۇتقا قايتقاندىن كېيىن،ئ  
كىيىمى كىيىشكە بۇيرۇپتۇ،ئېيىق قارشىلىق قىلماستىن  

بۇرۇتلىرىنى چۈشۈرىۋەت-ئۇالر يەنە ئۇنى ساقال.كىيىپتۇ
.كۈزۈپتۇ  



باشقا ئىشچىالرغا ئوخشاش،ئۇمۇ كارتا قوللىنى   
زاۋۇت باشقۇرغۇچى ئۇنىڭغا قىلى.پ ئىشلەشكە باشالپتۇ

ىڭشىتىپال تۇرۇپتۇ،ئشقا بۇيرىغان ئىشالرغا ئېيىق باش ل
ەمىلىيەتتە ئۇ باشقۇرغۇچىنىڭ بىرەر ئېغىز گېپىنىمۇ چۈش

تىزگىنلىگۈچ ماشىنىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ،ئۇ نېمە.ەنمەپتۇ
.قىلىشنى پەقەتال بىلەلمەپتۇ   

 

 
 

باشقا ئىشچىالرنىڭ ھەممىسى قانداق ئىشلەش    
نى ئېنىق بىلىدىغاندەك تۇراتتى،ئېيىق ئوڭدىن،سولدى

رۈپ،يېنىدىكى ئىشچىالرنىڭ ۋېكلىيۇچاتىل ن قاراپ يۈ



ب.كۇنۇپكىسىنى بېسىپ،ئۆچۈرۈپ تۇرغانلىقىنى بىلىۋاپتۇ
اشقۇرغۇچىنىڭ يەنە تەكشۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
،ئېيىق دەرھالال بىر ۋېكلىيۇچاتېلنى بېسىپتۇ،نەتىجىدە 

باشقۇرغۇچى ئۇنىڭغا ۋارقىرا.ئازراقمۇ ئىنكاس بولماپتۇ
دە« ئىشلەشنى باشالمسەن يوق؟ھەي،سەن زادى »:پ

ئېيىق تېزلىك بىلەن يەنە ھېلىقى ۋېكلىيۇچا.پ كىتىپتۇ
ماشىنا ئاپراتى يەنىال قوزغالماپتۇ،پەقەتال.تېلنى بېسىپتۇ

بىر قىزىل چىراق يېنىپتۇ،قىزىل چىراق يانسىال،ئىشلەش 
.نى باشالشنى بىلدۈرىدىكەن  

    

...مۇشۇ ھالدا خېلى كۈنلەر ئۆتۈپتۇ  

 



 

 
 

 

ئېيىق ھەركۈنى ماشىنا ئالدىدا خىزمەت قىپت    
ئايدا،الندىشگۈللەر ئېچىلىپ كېتىپتۇ،زاۋۇتقا ئېگى-4.ۇ
بارا ياپيېشىل-بارا.ئېگىز سىم تورالرنى ئورنىتىۋېتىپتۇ-ز
ئاۋغۇست كېچىلى.چۆپلەر بىلەن تولغان ياز كەپتۇ-ئوت 

كېيىن،ك.رى كېلىپ،ئېيىق ھەمىشە ئۇخلىيالمايال قاپتۇ
رەت -ىق بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسماندا رەتئېي.ۈز كەپتۇ

تىزىلىپ ئۇچۇپ جەنۇپقا كۆچىۋاتقان ياۋا غازالرغا قاراپ



يەنە چۈش كۆرىۋاتامسە»باشقۇرغۇچى ئۇنىڭغا.كېتىپتۇ 
.دەپتۇ« ن،ھۇ مۇتھەم  

 

 
 

ئېيىق بارغانسېرى چارچاپ كېتىۋاتقاندەك ھې    
سەھەرلى.قارنىڭ ھىدى كەپتۇ.س قىلىدىغان بوپ قاپتۇ

ئۇ ئورنىدىن تۇرالماپتۇ،باشقا ئىشچىالر ئۇنى كاركلىرى 
ھەتتا خىزمەت ۋاقتىدىمۇ ئۇ ئ.ۋاتتىن سۆرەپ چۈشۈرۈپتۇ

.ۇخلىماسلىققا ئامال قىاللماپتۇ  



بىز سەن» :بىر كۈنى،باشقۇرغۇچى ۋارقىراپ      
تېز يوقال،سەن ئىشتىن بو! دەك ھورۇننى ئىشلەتمەيمىز

. دەپتۇ« !شىتىلدىڭ  

 

 
 

ئىشتىن بوشىتىلدىڭ؟دېمەكچ»:اپتۇئېيىق سور    
ى بولغىنىڭىز مەن نەگىال بارسام بولىيۋېرەمدۇ؟ھېچكىم

مېنى توسىۋالمامدۇ؟   

سەن ئە»:باشقۇرغۇچى قاتتىق گۈكىرەپ تۇرۇپ  
سېنى ئىككىنچىلەپ كۆرۈپ قا! ڭ ياخشىسى ھازىرال ماڭ

يوق؟-لمايلى،چۈشەندىڭمۇ  



ئېيىق ئۇنىڭ يەنە گەپ قىلىشىنى كۈتمەيال،ب    
.وپىسىنى يۈدۈپ دەرھال يولغا چىقىپتۇ  

 

 
 

ئۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك يولنى بويالپ،نىشانسىز    
كۈندۈز مېڭىپتۇ،يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋا-ھالدا بىر كېچە

تقان ماشىنىالرنى ساناپتۇ،بىراق ئۇ زاۋۇتتا پەقەت بەشك
ىچىال ساناشنى ئۆگىنىۋالغان ئىكەن، قارا بارغانسېرى قات

پۈتۈن بەدىنى ھۆل بوپ كەتكەن.پتۇتىق يېغىشقا باشال
مېھ.ئېيىق ئاخىر مېڭىپ بىر مېھمانخانىغا يېتىپ كەپتۇ 

.مانخانا پوكىيىدە بىر خادىم تۇرغان ئىكەن  



 
 

ئۇ ھېچقاندان ئىش قىلمايۋاتقان بولسىمۇ،لې     
كىن ناھايىتى ئالدىراشتەك كۆرۈنەتتى،ئېيىق خېلى ئۇزۇ

نېمە كېرەكلىكىنىن ساقلىغاندىن كېيىن ئاندىن ئېيىققا 
:ئېيىق ناھايىتى ئەدەپ بىلەن.سوراپتۇ   

مەن بەك چارچاپ كەتتىم،ماڭا بىر ياتاق كېر-  
.دەپتۇ-ەك  



  

 
 

مېھمانخانا خادىمى ئ-ھە،ياتاق الزىممىدى؟-  
بىز ئى-ېيىققا بىر قارىۋەتكەندىن كېيىن شۇنداق دەپتۇ

.ئېيىقالرغا تېخىمۇ بەرمەيمىز-شچىالرغا ياتاق بەرمەيمىز  

دەپ سوراپتۇ ئېيى-كەچۈرۈڭ،نېمە دېدىڭىز؟-  
دېگىنىڭىزنى ئاڭالپ قالدىم،«ئېيىق»مەن سىزنىڭ -ق

 سىز مېنى بىر ئېيىق دەپ قارامسىز؟

مېھمانخانا خادىمى ئۇنىڭغا قايتا پەرۋا قىلىپ تۇ  
.رماستىن،تېلفۇن ئېلىش ئۈچۈن قولىنى ئۇزىتىپتۇ  

 



 
 

،تاغدا تۇرمائېيىق مېھمانخانىدىن چىقىپ كېتىپتۇ     
ئەمىلىيەتتە ئۇ نەگە بېرىشىنىمۇ بىلمەيدى.ق تەسلىشىپتۇ

كەن،بىراق ئۇ مېڭىپتۇ،مېڭىپتۇ،ئاخىرى بىر ئۆڭكۈرنىڭ
ئېيىق ئۆڭكۈرنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇ.ئاغزىغا كېلىپ قاپتۇ 

ئۇ بۇنچىۋاال ھېرىپ كەتمىگەن بولسام ياخشى بوال.پتۇ
.تتى،دەپ ئويالپتۇ  

 



 
 

پ بېقىشى كېرەك،ھازىر ئۇ ئوبدانراق ئويلىشى   
.نېمە قىلسا بوالر؟ئۇ ئويلىغاچ ئەسنەشكە باشالپتۇ  

 



 
 

ئۇ شۇ يەردە ئۇزاق ئولتۇرۇپتۇ،ئېسەنكىرىگەندەك     
ئاسمانغا قاراپتۇ،شامالنىڭ ئورمانلىقتا ھۇشقىتقان 

باشلىرىنىڭ قارغا كۆمۈلۈپ -ئاۋازلىرىنى ئاڭالپتۇ،ئۈستى
مۇھىم بىر ئىشنى  قانداقتۇر.كەتكەنلىكىنى سەزمەپتۇ

نېمە؟ئۇ زادى نېمىشتۇ،دەپ -ئۇنتۇپ قالغاندەك قىالمدۇ
...ئويالپتۇ  

 

 



 
 

كىچىك ئۆي     

 ۋىرجىنىيە لې بېرتون 

(ئامىرىكا)  

 



 
 

ئۇزاق زامانالر ئىلگىرى،شەھەر سىرتىدىكى يى     
بۇ ئۆين.راق بىر سەھرادا،بىر كىچىككىنە ئۆي بار ئىكەن

ولۇپ،ھەم پۇختا ھەم بىڭ شۇنداق ياخشى سېلىنغان ب
:بۇ ئۆينى سالغان كىشى.ەك چىرايلىك ئىكەن  

بۇ كىچىك ئۆي مەڭگۈ سېتىلمايدۇ،مەيلى قان-  
چىلىك پۇلغا يارىشىدىن قەتئىينەزەر سېتىلمايدۇ،بۇ ئۆي

بىزنىڭ نەۋرىلىرىمىزنىڭ،ئۇالرنىڭ نەۋرىلىرىنىڭ ۋە ئۇال 
 چەۋرە-رنىڭمۇ نەۋرىلىرىنىڭ ۋە ئۇالردىن كېينكى نەۋرە

مۇشۇ ئۆيدە ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ھەمرا....ئەۋالدالرنىڭ
.دېگەنىكەن-ھ بولىدۇ  

 



     
  

 

كىچىك ئۆي دۆڭلۈكتە دۆڭلۈكتە تۇرۇپ،ئىنت     
كەنت،ئې-ايىن خۇشاللىق بىلەن تۆت ئەتراپىدىكى يېزا

ئەتىگەنلىكى قۇياشنىڭ چىققان.تىزالرغا نەزەر سالىدىكەن
پاتقانلىقىنى كۆرىدىلىقىنى،گۇگۇم پەيتلىرىدە قۇياشنىڭ 

كۈنلەر ئۆتسىمۇ،بىر كۈن يەنە بىر كۈنگە ئوخشىما.كەن
بىراق كىچىك ئۆي ھەمىشە بۇرۇنقىدەكال.....يدىكەن

.تۇرىدىكەن   

 



 

 
 

ۋاقىت كىچىك ئۆينىڭ يېنىدىن جىمجىتقىنا      
كەنت،قىشالقالرنىڭ پەسى-ئۆتۈپ كېتىيۋېرىپتۇ،ئۇ يېزا 

ئاستا ئۆزگىرىۋاتقانل-للەرنىڭ قەدىمىىگە ئەگىشىپ ئاستا
باھار كەپتۇ،كۈندۈزنىڭ ۋاقتى كۈندىن .ىقىنى كۆرۈپتۇ

قۇياش ئىللىشقا باشالپتۇ،ئۇ بىر قىزىل .كۈنگە ئۇزۇراپتۇ
قۇيرۇقلۇق بۇلبۇلنىڭ جەنۇپتىن ئۇچۇپ كېلىشىنى ساقال

ئاستا كۆكىرىۋاتقانلىقىن-چۆپلەرنىڭ ئاستا-ئۇ ئوت.پتۇ
خ چىقارغانلىقىى، دەرەخ شاخلىرىنىڭ يۇمران يېشىل بى

ئۇ .نى،ئالما دەرەخلىرىنىڭ چېچەكلىگەنلىكىنى كۆرۈپتۇ
.بالىالرنىڭ كىچىك ئېقىنالردا ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ  



 

 
 

ئۇزۇندىن ئۇزۇن ياز كۈنلىرىدە،ئۇ قۇياش نۇ      
دەرەخلەرنى-كىچىك دەل-رى ئاستىدا ئولتۇرۇپ،چوڭ

كىيىۋالغىنىڭ ئۆزلىرىگە يېشىل يوپۇرماقلىرىدىن كىيىملەر 
نى،ئاق رەڭلىك بەلىزگۈللەرنىڭ تاغ باغرىنى قاپالپ ك

باراقسان گۈل-ئۇ گۈللۈكنىڭ بۈك.ەتكەنلىكىنى كۆرۈپتۇ
ياشناپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپتۇ،ئالمىالرنىڭ قىزىرى-لەپ

پ پىشقانلىقىنى كۆرۈپتۇ،بالىالرنىڭ كۆلچەكلەردە سۇ ئۈ
.زۈشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ  

 



 

 
 

ەندىن كېيىن،كۈندۈز ۋاقلىرى كۈكۈز كەلگ       
ندىن كۈنگە قىسقىراپتۇ،كېچىلەر بارغانسېرى سوۋۇپ كې

ئۇ بىرىنچى قېتىملىق قىراۋ ئۈشۈكى چۈشۈپ،قىراۋ.تىپتۇ
نىڭ دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى سېرىق،ئاپلىسنرەڭ ۋە قىزىلرە

ئۇ كىشلەرنىڭ زىرائە.ڭلەرگە بويىۋەتكەنلىكىنى كۆرۈپتۇ
قىنى،ئالمىالرنى ئۈزىۋاتقانلىقھوسۇلالرنى يىغىۋاتقانلى-ت

ئۇ بالىالرنىڭ مەكتەپكە قايتىپ ئوقۇشقا با.ىنى كۆرۈپتۇ
.شلىغانلىقىنى كۆرۈپتۇ  

 



  
  

 

ئۇالپال قىش كەپتۇ،كېچىلەر تېخىمۇ ئۇزىراپ       
قىشالقالر-ئاپئاق قار يېزا.تۇ،كۈندۈز تېخىمۇ قىسقىراپتۇ

نى،چانا ئئۇ بالىالرنىڭ مۇز تېيىلىۋاتقانلىقى.نى قاپالپتۇ
ئالما دەرىخ....يىلالر ئۆتۈپتۇ.ويناۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ

بالىالر چوڭ.ى قېرىپتۇ،تۇپراقتا يېڭى دەرەخلەر ئۈسۈپتۇ
بوپتۇ،ئۇالر شەھەردە تۇرۇش ئۈچۈن كېتىپ قېلىشىپت 
ھازىر ھەركېچىدىكى چىراقالر خۇددى بارغانسېرى ...ۇ

تقاندەيورۇق يېنىۋاتقاندەك،بارغانسېرى يېقىنالپ كېلىۋا
.ك كۆرۈنىدىكەن  



 

     
 

ئاس-ھەر ئاخشىمى،ئۇ ھىالل ئاينىڭ ئاستا       
تا چوڭىيىپ،تولۇنئايغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى،ئاندىن يەنە 
ئ.كىچىكلەپ ھىالل ئايغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرىدىكەن

يىراقتى.اي چىقمىغان كۈنلىرى،ئۇ يۇلتۇزالرغا قارايدىكەن
كى چىراق نۇرلىرىنى كۆرەلەكى ئاشۇ يەردە،ئۇ شەھەردى

كىچىك ئۆيگە نىسبەتەن شەھەر بەكمۇ ئەجەبلى.يدىكەن
نەرلىك يەر ئىكەن،ئۇنىڭ شەھەردە تۇرسا قانداق بولىد

.ىغانلىقىنى بەكمۇ بىلگۈسى كېلىدىكەن  

 



 

 
 

بىر كۈنى كىچىك ئۆي ئەجەبلەنگەن ھالدا      
توقاي يېزا يولىدا يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقان  ھارۋى-،ئەگرى

ئۇزۇن ئۆتمەي يەن....شى يوق بىر ھارۋىنى كۆرۈپتۇكە
ە نۇرغۇنلىغان مۇشۇنداق ھارۋىالر يۈگۈرۈشۈپ كەپتۇ،ھا

ئۇزۇ.رۋىكەشى بار ھارۋىالر  بارغانسېرى ئازالپال كېتىپتۇ
ئىنجىنىرالر كەپتۇ،ئۇ-ن ئۆتمەي بىر توپ ئۆلچىگۈچىلەر

الر كىچىك ئۆينىڭ ئالدىدىن بىر يول ئۆلچەپ چىقىپت
ىر پار ماشىنىسى كەپتۇ،بەلىزگۈللەر ئېچىلىپ كتېزال ب.ۇ

كېيىن بىرمۇنچ...ەتكەن تاغ باغرىدا بىر يول ياسىلىپتۇ
ە يۈك ئاپتۇموبىللىرى كېلىپ،يول ئۈستىگە چوڭ تاشالرن
ى تۆكۈپتۇ،كەينىدىن يەنە بەزىلىرى كېلىپ ئۇششاق شې



غىل تاشالرنى تۆكۈپتۇ،ئاندىن بەزى يۈك ماشىنىلىرى يول
قۇم تۆكۈپتۇ،ئەڭ ئاخىرىدا بىر يول چىڭد غا قارىماي ۋە

اش ماشىنىسى كېلىپ،يولنى بىردەمدىال چىڭداپ،تۈپتۈ
.ز قىلىۋېتىپتۇ،تاشيول پۈتۈپتۇ  

 

 

 

ھازىر كىچىك ئۆي ھەرخىل،ھەرشەكىلدىكى م    
اشىنىالرنىڭ شەھەردىن كېلىپ،كېتىپ تۇرىدىغانلىقىنى 

ىيول بويىد...كۆرۈدىغان بوپتۇ،ماي قاچىالش پونكىتى
ھەرخىل،ھەر شەكىلدىكى كىچىك تۇرالغ...كى دۇكان

ۇ ئۆيلەر يولنىڭ ئىككى قاسنىقىدا قەد كۆتۈرۈپ كېتىپت
ھەربىر ئادەم،ھەربىر نەرسە ھەممىسىنىڭ كۆچۈشى ئىل.ۇ

.گىرىكىدىن بەكال تېزلىشىپ كېتىپتۇ  



 

 
 

قىشالق-تاشيولالر بارغانسېرى كۆپىيىپتۇ،يېزا      
شەھەرگە قوشۇلۇپ كەتكىل الر بىر پارچە،بىر پارچىدىن

ئۆيلەر بارغانسېرى كۆپىيىپتۇ،بارغانسېرى چوڭ.ى تۇرۇپتۇ
مەكتە...يۈرۈشلۈك ئۆيلەر...تۇرالغۇ بىناالر...ىيىپتۇ

ماشىنا رىموتخانىلىرى بۇ جاينى قا...سودا ساراي...پ
ھېچكىم بۇ ك.پالپ،كىچىك ئۆينىڭ ئەتراپىنى قورشاپتۇ
ېچكىممۇ ئۇنىڭغاىچىك ئۆيدە تۇرۇشنى خالىماپتۇ ھەم ھ

كىچىك ئۆيمۇ ھەم ھېچكىمگە سېتىل.قاراشنى خالىماپتۇ 
مايدىكەن،شۇڭا  ئۇ پەقەت شۇ يەردە تۇرۇپ،ئەتراپقا قا

.رايدىكەن  



 

 
 

ھازىر كېچىلەر جىمجىت،خاتىرجەم ئەمەسكەن    
،ھازىر شەھەر چىراقلىرى تېخىمۇ يورۇق،تېخىمۇ يېقىنكە

شە».رىدىكەنن،كوچا چىراغلىرىمۇ تۈن بويى يېنىپ تۇ
د-ھەردە تۇرۇش دېگەن ئەسلى مۇشۇنداق بولىدىكەن

دەپ ئويالپتۇ كىچىك ئۆي،ئۇ ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق «.ە
بولۇشنى ياخشى كۆرىدىغان كۆرمەيدىغانلىقىنى بىلەلمەپ

ئۇ ئاشۇ بەلىزگۈللەر ئېچىلىپ كەتكەن دالىالرنى،يەن.تۇ
ە ئاي نۇرى ئاستىدا ئۇسسۇل ئوينايدىغان ئالما دەرىخىن

.ېغىنىپتۇى س  



 

 
 

ئۇزۇن ئۆتمەي،تىرامۋايالر كىچىك ئۆينىڭ ئال     
پۈتۈن بىر كۈن.دىدىن كېلىپ كېتىپ قاتناشقا باشالپتۇ

ھەرب.ۋە يېرىم كېچىگىچە،ئۇالر ئاشۇنداق قاتنايدىكەن 
ىرەيلەن شۇنچىلىك ئالدىراش كۆرۈنىدىكەن،ھەربىرەيلە
ەن قانداقتۇر سەپەرلەرگە چىقىش ئالدىراشچىلىقىدا ئىك

.ن  

 

 



 

ئۇزۇن ئۆتمەي بىر ئېگىز رېلىسلىق پويىز كى      
ھاۋادىكى ئىس.چىك ئۆينىڭ ئۈستىدە قاتناشقا باشالپتۇ

سۈرەنلەر ئىنتايىن يۇقىرىلىقى-تۈتەك ۋە توزان،شاۋقۇن-
ھازىر.دىن،كىچىك ئۆي سىلكىنىپ،تەۋرەپ كېتىدىكەن

ئۇ باھار،ياز،كۈز ياكى قىشنى ئايرىيالماس بوپ قاپت 
نەرسە دائىم بىرخىلال تۇرىدىغاندەك كۆرىنىدىكھەممە .ۇ

.ەن  

 

 

 

ئۇزۇن ئۆتمەي،بىر مىترو كىچىك ئۆينىڭ ئاس     
ئۇ كۆرەلمىسىمۇ،لېكىن ئۇنى ھ.تىدىن قاتناشقا باشالپتۇ

كىشلەرنىڭ كۆچۈشل.ېس قىالاليدىكەن،ئاڭلىيااليدىكەن
ىرى يەنىمۇ تېزلىشىپ كەتكەنىكەن،ھېچكىممۇ كىچىك 



تېن-ئۇالر ئالدىراش.ىپ قويمايدىكەنئۆيگە دىققەت قىل
ەشلىك ئىچىدە ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ،ئۇنىڭغا بىرەر نەزەرمۇ

.سېلىپ قويۇشمايدىكەن   

 

 

 

ئۇزۇن ئۆتمەي كىچىك ئۆينىڭ ئەتراپىدىكى      
بىنا ۋە تۇرالغۇ ئۆيلەر چېقىلىپ،چوڭ بىر ئازگال قېزىلىپت

ۈچپار ئاپتىموبىلى ئاۋۇ يەرگە بىر ئ...يەنە بىرنى....ۇ
قەۋەت چوڭقۇرلۇقتىكى،ماۋۇ يەرگە يەنە بىر تۆت قەۋە 

تېزال كىشىلەر يې.ت چوڭقۇرلۇقتىكى ئازگالالرنى قېزىپتۇ
ئۇالر بۇيەردە يىگىرمە....ڭى بىر بىنا سېلىشقا باشالپتۇ

بەش قەۋەتلىك بىنادىن بىرنى،ئاۋۇيەرگە ئوتتۇزبەش ق 
.ەۋەتلىك بىنادىن بىرنى سېلىشىپتۇ  



 

 
 

ىك ئۆي پەقەت چۈش ۋاقتىدا بىرھازىر كىچ     
دەملىكال قۇياشنى كۆرەلەيدىكەن،كېچە بولغاندا بولسا 

چۈنكى شە.ئەزەلدىن يۇلتۇزالر ۋە ئاينى كۆرەلمەيدىكەن
ئۇ شەھەردە تۇرۇ.ھەردىكى چىراقالر بەكال يورۇق ئىكەن

كېچىلىرى ئۇ دائىم يېزىنى چۈشەي.شنى ياقتۇرماي قاپتۇ
ىپ كەتكەن دالىالرنى،يەدىكەن،ئاشۇ بەلىزگۈللەر ئېچىل

نە ئالما دەرىخىنى،ئۇنىڭ ئاي نۇرى ئاستىدا ئۇسسۇل ئ
كىچىك ئۆي شۇنچى.ويناشلىرىنى چۈشلىرىدە كۆرىدىكەن

ئۇنىڭ سىر.لىك تەنھا ئىكەن،شۇنچىلىك ئازاپلىنىدىكەن
ئۇنىڭ دېرىزىلىر...لىرى چۈشۈپ،مەينەيلىشىپ كەتكەن

قىيسىي ىمۇ چېقىلىپ كەتكەن ئىكەن،پەنجىرە تاختىسىمۇ
ئۇ قارىماققا كونىراپ،ئەبجىقى چىق.ىپ كەتكەن ئىكەن

لېكىن ئۇنىڭ ...ىپ كەتكەندەك ۋەيرانە كۆرۈنىدىكەن



ئىچى يەنە بۇرۇنقىدەكال شۇنداق چىرايلىق تۇرغان ئىكە
.ن  

 

 
 

ئاشۇ باھارنىڭ ئوچۇق بىر ئەتىگىنىدە،ئۇ ئ      
ۆينى سالغان ئۆي ئېگىسىنىڭ نەۋرىسىنىڭ،نەۋرىسىنىڭ 

ئۇ بۇ ۋەيرانە كىچىك ئۆينى ئالدىرى.نەۋرىسى كەپتۇقىز 
:ئۇ يولدىشىغا.تېنىمەي كۆرۈپتۇ-ماي  

بۇ كىچىك ئۆي مومام كىچىك ۋاقتىدا تۇرغا-   
ن ھېلىقى كىچىك ئۆيگە ئوخشايدىكەن،پەقەتال ئۇ كىچ
ىك ئۆي شەھەردىن ناھايىتىمۇ يىراقتىكى سەھرادا ئىدى

ەتكەنىدى،ئەتر،تاغ دۆڭلۈكلەرنى بەلىزگۈللەر قاپالپ ك
.دەپتۇ« اپىدا ئالما دەرەخلىرى بار ئىدى  



 

 
 

ئۇالر بۇ كىچىك ئۆينىڭ ئاشۇ كىچىك ئۆي ئىك   
ەنلىكىنى بايقاپ قاپتۇ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆي كۆچۈرۈ
ش شىركىتىنى ئىزدەپ بېرىپ بۇ ئۆينى يەنە كۆچۈرۈپ 

ئۆي كۆ.كەتكىلى بولىدىغان بولمايدىغانلىقىنى سوراپتۇ
ىتى بۇ ئۆينى ئىنچىكىلىك بىلەن تەكشۈرۈچۈرۈش شىرك

:پ چىقىپتۇ،ئاندىن  

ئەلۋەتتە كۆچۈرگىلى بولىدۇ،بۇ كىچىك ئۆي ب- 
ۇرۇنقىدەكال ياخشى تۇرۇپتۇ،ئۇ ناھايىتى ياخشى سېلىنغ
ان ئىكەن،بىز ئۇنى ھەرقانداق يەرگە كۆچۈرۈپ بېرەلەي

.دەپتۇ« مىز  

شۇنداق قىلىپ ئۇالر كىران بىلەن كىچىك ئۆين   
ئۇنى يۆتكەي.لۇپ كۆتۈرۈپ،ئۇنى ماشىنىغا بېسىپتۇى يۇ



دىغان ۋاقىتتا قاتناش نەچچە سائەت توختاپتۇ،كىچىك 
.ئاستا يۆتكىلىپ،شەھەردىن ئايرىلىپتۇ-ئۆي ئاستا  

 

 
 

دەسلىپىدە،كىچىك ئۆي قورقۇپ كېتىپتۇ،بىرا    
ئاستا كۆنۈپ قالغاندىن كېيىن ئۇ تېخى بەك-ق ئاستا

ئۇالر چوڭ يولنى بويالپ مېڭى.ال قىزىقارلىق ھېس قىپتۇ
پتۇ،كىچىك يولالرنى بويالپ مېڭىپتۇ،توختىماي مېڭىپ

شەھەردىن ناھايىتىمۇ يىراق بىر يەردىكى سەھراغا بېرى 
كىچىك ئۆي ياپيېشىپ چىمالرنى،قۇشالرنى.پ توختاپتۇ

ڭ سايراشلىرىنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا،ئۇ ئىككىنچىلەپ ئازاپال
،كىچىك ئۆينى ئورۇنالشتۇرئۇالر مېڭىپتۇ،مېڭىپتۇ.نماپتۇ

ئۇالر كىچىك ئۆي.غۇدەك مۇۋاپىق يەر چىققۇچە ئىزدەپتۇ
نى ئۇيەرگە قويۇپ سىناپ بېقىپتۇ،بۇيەرگە قويۇپ سىنا

ئاخىر،ئۇالر بىر دۆڭلۈكنى كۆرۈپتۇ،ياخش....پ بېقىپتۇ



ئەتراپى ئ...ى يېرى،ئۇيەر داالنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىكەن
.نالما دەرەخلى بىلەن قاپالنغان ئىكە  

 

ھېلىقى نەۋرىلەرنىڭ نەۋرىسىن-!....ئاشۇ يەر-  
دەل ئاشۇ يەر ئەڭ م-ىڭ نەۋرە قىزى شۇنداق دەۋېتىپتۇ

.ۇۋاپىقكەن  

دەپتۇ كىچىك ئۆي ئۆز-شۇنداق،دەل شۇ يەر-  
ئۇالر كىچىك ئۆينى يەرگە چۈشۈرۈپتۇ،ئاند.ىگە سۆزلەپ

ئاستا ئۇنى يول بويىدىن كىچىك تاغ ئۈستىگ-ىن ئاستا
.ە كۆچۈرۈپتۇ  

 

     



 

دېرىزە ۋە پەنجىرە تاختىلىرى رىمونت قىلىنىپت     
ۇ،يەنە بىر قېتىم،كىشىلەر ئۇنى چىرايلىق ھالرەڭ بىلەن

سىرالپ چىقىپتۇ،ئۇ مۇشۇنداق يېپيېڭى بىر جايغا ئورۇن 
يەنە بىر .الشقان ۋاقتىدا،خوشاللىقىدىن كۈلۈپ كېتىپتۇ

يەنە بى.قېتىم،ئۇ قۇياشنى،ئاينى ۋە يۇلتۇزالرنى كۆرۈپتۇ
ر قېتىم،ئۇ ئۇ باھار ۋە يازنىڭ،كۈزۋە قىشنىڭ كېلىپ ك

يەنە بىر قېتىم،كىشىلەر ب.ەتكىنىنى كۆرەلەيدىغان بوپتۇ
.ۇ ئۆيگە كۆچۈپ كىرىپ،ئۇنىڭدا تۇرۇشقا باشالپتۇ  

 

 
 

ئۇ ئەمدى ھەرگىزمۇ قايتا شەھەرگە زوقالنماپ     
...  تۇ  



...ئۇ ھەرگىزمۇ شەھەردە تۇرۇشنى ئويلىماپتۇ    
      

ئاسماندىكى يۇلتۇزالر چىمىرالپ ئۇنىڭغا كۆز قىسىپ
...تۇ  

...ھىالل ئاي كۆتۈرۈلۈپتۇ  

...بۇ باھار پەسلىكەن  

.سەھرا تىپتىنىچ ۋە خاتىرجەم  

 

 
 



دېرىزە ۋە پەنجىرە تاختىلىرى رىمونت      
قىلىنىپتۇ،يەنە بىر قېتىم،كىشىلەر ئۇنى چىرايلىق ھالرەڭ 

ۇ مۇشۇنداق يېپيېڭى بىر جايغا بىلەن سىرالپ چىقىپتۇ،ئ
يەنە .ئورۇنالشقان ۋاقتىدا،خوشاللىقىدىن كۈلۈپ كېتىپتۇ

.بىر قېتىم،ئۇ قۇياشنى،ئاينى ۋە يۇلتۇزالرنى كۆرۈپتۇ  

 

  

 

يەنە بىر قېتىم،ئۇ ئۇ باھار ۋە يازنىڭ،كۈز ۋە      
يەنە بىر .قىشنىڭ كېلىپ،كەتكىنىنى كۆرەلەيدىغان بوپتۇ

يگە كۆچۈپ كىرىپ،ئۇنىڭغا قاراشقا قېتىم،كىشىلەر بۇ ئۆ
..........باشالپتۇ  

 

 



 

 

 

 

 

سازاڭنىڭ كۈندىلىك            

   خاتىرىسى         

  دورىن كورىن          

 

 

 

   

 
  

 



 

 سازاڭنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسى

 دورىن كرونىن 
(       ئامېرىكا)  

 

 



 
 

كۈنى-33ئاينىڭ -3             

 

ئىشنى ھەرۋاقىت ئېسىمدە چىڭ ئاپام ماڭا ئۈچ       
:ساقلىشىمنى ئېيتتى  

يەر شارى بىزگە بىز ئېھتىياجلىق ھە-بىرىنچى        
.ممە نەرسىنى بەردى  



    ئىككىنچى-بىز يەر كولىغان ۋاقتىمىزدا،شۇنىڭ بىلەن 
 بىر قاتاردا يەرشارىغىمۇ ياردەم بېرىمىز.

ئۈچىنچى-دادام گېزىت يەۋاتقان ۋاقتىدا ئۇنى ھە
 رگىز ئاۋارە قىلماسلىق كېرەك!

 

 



 



 
 

 

 

كۈنى-92ئاينىڭ -3   

 

 

بۈگۈن مەن ئۆمۈچۈككە يەرنى قانداق كوالشنى ئۆ    
.گەتمەكچى بولدۇم  

 



 

.  باشتا ئۇ ھەممە پۇتلىرىنى بىريەرگە يىغدى      

(مېنىڭچە مەن بىر ئوشۇقۇمنى قايرىۋالغاندەك قىلىمەن)  

.كېيىن ئۇ بىرمۇنچە توپا يۇتىۋالدى         

.  مەن ئۆگىتىشتىن ۋاز كەچتىم  

ئەتە ئۇ ماڭا قانداق قىلىپ پۇتنى ئاسمانغا قىلىپ مېڭى
.شنى ئۆگەتمەكچى بولدى  

 

 

 



 

.ئۆگىنەلمىدى شنىپۇتىنى ئاسمانغا قىلىپ مېڭى سازاڭ   

 

 



 
 

ئاپرىل-4       

.بۈگۈن بېلىق تۇتىدىغان پەسىل باشالندى      

امسىلەر قانداق؟قېرىنداشالر،بىرەر ئاۋازنى ئاڭالۋات   

.بىز ئەمدى يەرنى تېخىمۇ چوڭقۇر قازدۇق  

 



 
 

ئاپرىل-03    

يەرلەر ھۆل بوپ كەتت.پۈتۈن كېچە يامغۇر ياغدى   
.ى  

.بىز پۈتۈن بىر كۈننى يول بويىدا مېڭىپ ئۆتكۈزدۇق  

.ئۆي تاقالش ئويۇنى ئىنتايىن خەتەرلىككەن   

.مېنىڭ تۇنجى يەر ئاستى تونىلىم  

.كۈنىمەكتەپتىكى تۇنجى   

 



 

 
 



 

ئاپرىل-01       

مەن بۈگۈن چۈشلۈك تاماق ئېلىپ كېلىشنى ئۇ   
قوسىقىم بەك ئېچىپ كېتىپ شۇنىڭ بىل.نتۇپ قاپتىمەن

.ەن تاپشۇرۇقۇمنى يەۋەتتىم  

مەن بۇندىن كېيىن تاپشۇرۇقۇمن» مۇئەللىم مېنى 
.دەپ ئون قېتىم يېزىشقا بۇيرۇدى« ى يەۋەتمەيمەن  

كېيىن،مەن ئۇ قەغەزلەرن ئۇالرنى يېزىپ بولغاندىن
.ىمۇ يەۋەتتىم  

 



   

 

 



 

ئاپرىل-93      

مەن بۈگۈن تۇيدۇرماستىن باغچىدىكى بالىال     
.رغا يېقىنالشتىم  

.ئۇالر مېنىڭ كېلىۋاتقانلىقىمنى ئاڭلىيالمىدى  

مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ ئۆمىلىۋىدىم،ئۇالر ق
.اتتىق چىرقىراپ كەتتى  

.قىنى بەك ياقتۇرىمەنمەن ئۇالرنىڭ مۇشۇ تۇر   

 

 



 
 

 



 
 

ماي-0     

بوۋام بىزگە ئەدەبلىك بولۇشنىڭ بەكمۇ مۇھىم   
.لىقىنى ئۆگەتتى  

شۇڭا مەن بۈگۈن ماڭا تۇنجى ئۇچراشقان چۈمۈلى
.دېدىم« !خەيرلىك سەھەر»:گە  

دىن كۆپ چۈمۈلە بار ئى 033بۇ چۈمۈلە سېپىدە  
الرغاكەن،شۇڭا مەن پۈتۈن بىر كۈن بۇ يەردە تۇرۇپ ئۇ

.دەپ چىقتىم« !خەيرلىك سەھەر»  



 
 



ماي-8      

تۈنۈگۈن كېچە مېنى قارا بېسىپ،بەكمۇ قورقۇ    
چوڭ بىر قۇش ئۆي تاق.نۇچلۇق چۈش كۆرۈپ قاپتىمەن

!الش ئويۇنى ئويناۋاتقۇدەك  

ئاپام ماڭا ئۇخالشتىن ئاۋال ئۇنداق كۆپ ئەخلە  
.ت يېمەكلىك يېمەسلىكىمنى ئېيتتى  

  

 
 

ماي-01  



.مەن بۈگۈن ئۆمۈچۈك بىلەن ئۇرۇشۇپ قالدىم    
سەن تېخىمۇ كېلىشكەن بولۇش ئۈچۈن پۇتلىرى: ئۇ ماڭا

.دېدى-ڭنىڭ بولۇشىغا موھتاج  

.ئاندىن ئۇ كېتىپ قالدى    

.مەن ئۇنىڭ كەينىدىن بارمىدىم  

.بەلكىم ئۇ توغرا دېگەندۇ  

 

 
 
 

 



ئاپرىل-00    
پ بمەن ئۆمۈچۈكنى قاتتىق كۈلدۈرىۋەتتىم،ئۇ كۈلۈ   

كىم چوقۇم پۇتى بول.واللماي دەرەختىن يىقىلىپ كەتتى
 ۇشى كېرەك دەيدۇ؟

 

 
 

ماي -98    
 

ئالدىنقى كۈنى ئاخشىمى مەن مەكتەپ ئۇسسۇل كې   
.چىلىكىگە قاتناشتىم  

سەن بېشىڭنى ئىچىگە ئەگكىن،سەن بېشىڭنى سىرتى   
.غا ئەگكىن  



...سەن ئوينا،سەن بەدىنىڭنى ئايالندۇر  
.ۇنداقال ئوينىدۇقبىز پەقەت ئاش  

 
 

 



 
 

 

ئىيۇن-1  

سەنئەت دەرسىدە كاۋاك ئۈگرى-بىز بۈگۈن گۈزەل
.دىن مارجان ياسىدۇق  

بىز ئۇن.مەن ئۆزۈم ياسىغاننى ئۆيگە ئېلىپ كەتتىم
.ى كەچلىك تاماق قىلىپ يەۋەتتۇق  

!سەن بەك تاالنتلىقكەنسەن....م......ھۈم  

 



 

 
 

 



 

 

ئىيۇن-01     

 

ىنى بەك چىرايلىق دەپ مېنىڭ چوڭ ئاچام ئۆز   
مەن ئۇنىڭغا ئۇ ئەينەككە قانچىال قارىشىدىن قە.قارايدۇ

تئىينەزەر ئۇنىڭ يۈزى يەنىال مەڭگۈ ئۇنىڭ كاسسىسىغا 
ئۆمۈچۈك ئۆزىچە بۇنى شۇنداق ق.ئوخشاشلىقىنى ئېيتتىم

.بىراق ئاپام ئۇنداق قارىمايدۇ.ىزىقارلىق دەپ ئوياليدۇ  

 

 



 

  ئىيۇل- 4  

 

اندىن كېيىن بىر مەخپى ئاالھىدمەن چوڭ بولغ  
.ە خادىم بولسام دەيمەن  

ئۆمۈچۈك مېنىڭ ئىنتايىن ئېھتىيات قىلىشىمنى ئېيتت
ى،چۈنكى زۇڭتۇڭ ئېتىمال مېنى ئېھتىياتسىزلىقتىن دەس

.سەپ سېلىشى مۈمكىنكەن  

دېدىم مەن ئۇنىڭغ-بۇ بەك خەتەرلىك خىزمەت» 
ى كېلېكىن قانداقال بولمىسۇن بىرى ئۇ ئىشنى قىلىش-ا

.رەك  

 



 

 

 



 
 

ئىيۇل-98          

سازاڭ بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۈچ ئىشنى   
.ياقتۇرمايمەن  

.سېغىز چايناشقا بولمايدۇ-بىرىنچى  

.ئىت بېقىشقا بولمايدۇ-ئىككىنچى  

...تاپشۇرۇقالر بەك كۆپ-ئۈچىنچى  

 

 



 
 

 



 

      
ئىيۇل-92       

  
بەك يسازاڭ بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇ ئۈچ ئىشنى      

.اقتۇرىمەن  
مەڭگۈ چىش دوختۇرىغا كۆرۈنۈشنىڭ الزىمى يو-0    
.ق  

مزپاتقاق بولۇپ ئۆيگە كىرگەندە ھەرگى-الي-9     
.ۇ مېنى ئەيىبلىمەيدۇ  

كىم.مەڭگۈ يۇيۇنۇشۇمنىڭ ھاجىتى يوق-3      
.كە مېنى مەينەت دەيدىغان  

 



 

 

 



 

ئاۋغۇست -0       

ىش ئەمەسازاڭ بولۇش ھەمىشە ئۇنداق ئاسان ئ  
.س  

.بىز بەكمۇ كىچىك  

ھەم بەزىدە كىشىلەر بىزنىڭ مەۋجۇتلىقىمىزنى ئۇن
.تۇپ قالىدۇ  

ئەمما،ئاپام دائىم دەپ تۇرغىنىدەك،يەرشارى  بى  
...زنىڭ بارلىقىمىزنى زادىال ئۇنتۇپ قالمايدۇ  

 



 
 

 

 قاچقۇن بۆجەن

 مارگېرت ۋايس بروۋن

(  ئامېرىكا)    

 

    



 
 

بىر بۆجەن بولغان ئىكەن،بۇرۇنقى زاماندا،      
بىر.ئۇ ئۆيدىن چىقىپ كېتىشنى بەكمۇ ئارزۇ قىلىدىكەن

.دەپتۇ« مەن قېچىپ كېتىمەن» :كۈنى ئۇ ئاپىسىغا   

 



 
 

دەپتۇ ئاپىسى ئۇن-ئەگەر سەن قېچىپ كەتسەڭ- 
مەن سېنى ئىزدەپ كەينىڭدىن قوغاليمەن،چۈنكى-ىڭغا

.پارەم تۇرساڭ-سەن دېگەن مېنىڭ يۈرەك   

 
 



دەپتۇ بۆ-ەر سەن مېنى قوغالپ كەلسەڭئەگ-   
مەن ئېرىقتىكى ترۇت بېلىقىغا ئايلىنىپ،ئۈزۈپ يى-جەن
.يىراقالرغا كېتىمەن-راق  

ئەگەر سەن ترۇت بېلىقىغا ئۆزگىرىۋالساڭ،ئۇند-  
-اقتا مەن بېلىق تۇتقۇچىغا ئايلىنىپ سېنى تۇتىۋالىمەن

.دەپتۇ ئاپىسى  

 
 

نىۋالساڭئەگەر سەن بېلىق تۇتقۇچىغا ئايلى-    
ئۇنداقتا مەن ئېگىز تاغالردىكى يوغان -دەپتۇ بۆجەن-

.قورام تاشالرغا ئۆزگىرىۋالىمەن،سەن مېنى تۇتالمايسەن  

ئەگەر سەن ئېگىز تاغدىكى قورام تاشالرغا ئۆز-   
گىرىۋالساڭ،ئۇنداقتا مەن تاغقا ياماشقۇچى بولۇپ،ئېگىز

دەپتۇ ئاپىس-تاغقا يامىشىپ چىقىپ سېنى ئىزدەيمەن 
.ى  



 

 
 

د-ئەگەر سەن تاغقا ياماشقۇچى بولىۋالساڭ-    
ئۇنداقتا مەن گۈللەرگە ئۆزگىرىۋېلىپ،گۈلل-ەپتۇ بۆجەن

.ۈككە مۆكىنىۋالىمەن  

ئەگەر سەن گۈل بولىۋالساڭ،ئۇ چاغدا مەن  -   
باغۋەن بولىمەن،شۇنداق قىلىپ يەنىال سېنى تېپىۋالىمە

.دەپتۇ ئاپىسى-ن  

 



 

 
 

لۇپ مېنى تېپىۋالساڭئەگەر سەن باغۋەن بو-     
مەن بىر قۇشقا ئايلىنىپ يىراقالرغا ئۇچ-دەپتۇ بۆجەن-

.ۇپ كېتىمەن  

ئەگەر سەن قۇشقا ئايلىنىپ ئۇچۇپ كەتسەڭ، -  
سېنىڭ ئۇچۇپ قايتىپ كېلىشىڭ ئۈچۈن مەن بىر دەرەخ

.كە ئايلىنىمەن  

 



 

 
 

دەپتۇ بۆ-ئەگەر سەن بىر دەرەخ بولىۋالساڭ-    
ېمىگە ئايلىنىپ ئۈزۈپ يىراقمەن بىر يەلكەنلىك ك-جەن

.الرغا كېتىمەن  

ئەگەر سەن يەلكەنلىك كېمە بولۇپ يىراقالرغا-   
ئۈزۈپ كەتسەڭ،ئۇنداقتا مەن بىر شامالغا ئايلىنىپ،سې 

.نى ئۇچۇرۇپ سەن بار يەرگە بارىمەن  

 

 



 

ئەگەر سەن شامالغا ئايلىنىپ مېنى ئۇچۇرساڭ-   
ۇقتا ئۇمەن سېرىك ئۆمىكىدىكى بوشل-دەپتۇ بۆجەن-

.چۇدىغان ئادەمگە ئايلىنىپ،ئۇچۇپ يىراقالرغا كېتىمەن  

ئەگەر سەن بوشلۇقتا ئۇچقۇچى ئادەمگە ئايال-   
نساڭ،ئۇنداقتا مەن دار ئۈستىدە ماڭغۇچى بولۇپ،ساڭا

.ئۇچرىشىمەن   

 

 

 
 

ئەگەر سەن داردا ماڭىدىغان ئادەم بولىۋالسا-   
بول ئۇنداقتا مەن كىچىك ئوغۇل باال-دەپتۇ بۆجەن-ڭ

.ۇپ ئۆيگە قېچىپ كېتىمەن  



 

 

 
 

ئەگەر سەن كىچىك ئوغۇل باال بولۇپ ئۆيگە-   
قېچىپ كەتسەڭ،ئۇ چاغدا مەن سېنىڭ ئاپاڭ بولۇپ،س 

.ېنى بىلەكلىرىم بىلەن چىڭڭىدە قۇچاقلىۋالىمەن  

 



 
 

مانا مەن سىزن-دەپتۇ بۆجەن-!ۋاي ئالالھ-     
!پارىڭىز بۇ يەردە تۇرمامدىم-ىڭ يۈرەك  

.مانا مۇشۇنداق قىلماقچىكەنئۇ      

.دەپتۇ ئاپىسى-كېلە،سەۋزە يېگىنە-    

 



 
 

 

 

 مەينەت كۈچۈك خېرري

جېين زاين:ئاپتورى  

(ئامىرىكا)  

 



 
 

خېرري بولسا بەدىنىدە قارا سىزىقال بار بىر ئ     
ئۇ ھەممە ئىشنى ياقتۇرىدىك.اق رەڭلىك كۈچۈك ئىكەن

.ەن،بىراق يۇيۇنۇشنى پەقەتال ياقتۇرمايدىكەن  

 
 



بىر كۈنى ئۇ ۋاننىغا سۇ چۈشىۋاتقان ئاۋازنى      
دە،ۋاننا ئىچىدىكى يۇيۇش چوتكىسىنى -ئاڭالپ قاپتۇ

.چىشلەپ ئېلىپ چىقىپتۇ  

 

 
 

ئاندىن چوتكىنى كەينى ھويلىغا ئېلىپ چىقى     
پ بىريەرنى كوالپ كۆمۈپ قويۇپتۇ ۋە يۈگۈرگىنىچە سىر

.تقا ئوينىغىلى چىقىپ كېتىپتۇ  



 
 

يول ياساۋاتقانالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئويناپتۇ ئۇ    
.ۋە ئىنتايىن مەينەت بوپ كېتىپتۇ   

 

 
 



ئۇ تۆمۈر يولغا بېرىپ ئويناپتۇ،نەتىجىدە تېخى    
.مۇ مەينەت بوپ كېتىپتۇ  

 
ئۇ باشقا ئىتالر بىلەن بىلە ئويناپتۇ،ئاۋالقىدىن     

.مۇ بەكرەك مەينەت بوپ كېتىپتۇ  

 



 

وشۇيدىغان سىيرىلما ماشىنىغائۇ يەنە كۆمۈر ت     
سەكرەپ چۈشۈپتۇ،پۈتۈن بەدىنى تونۇغۇسىز مەينەت بو 

.پ كېتىپتۇ  

 

 
 

ئەسلىدىكى قارا سىزىقلىرى بار ئاق بىر كۈچۈ     
ك،ئەمدىلىكتە ئاق چىكىتلىرى بار قاپقارا كۈچۈككە ئايل

ئۇ مۇشۇنداق ئىشالر بىلەن يۈرۈپ ئۆيدىن .ىنىپ قاپتۇ
.پتۇخېلىال يىراقالپ كېتى  



 
 

كېيىن ئۇ بەكمۇ چارچاپتۇ ۋە قورسىقى ئېچىپ    
شۇڭا ئۇ ھېچيەردە توختىماستىن ئۇدۇل ئۆيگە .كېتىپتۇ 

.قاراپ يۈگۈرۈپتۇ  

 

 



 

ئۇ ئۆيگە يېتىپ كەلگەن چاغدا،ھويلىنىڭ ق      
اشاسىدىن ئۆمىلەپ ئۆتۈپتۇ،ئاندىن ئۆينىڭ كەينى ئىشى

.ۇكىگە كېلىپ ئۆيگە قاراپ ئولتۇرۇپتۇ قاۋاپت  

 

 
 

»:شۇ چاغدا ئۆيدىكىلەردىن بىرى سىرتقا قاراپ   
ئەم.دەپتۇ«كەينى ھويلىدا بىر ناتونۇش ئىت تۇرىدىغۇ 

.ما خېررينى ھېچكىم تونىيالماپتۇ  



 
 

شۇنىڭ بىلەن خېرري ئۇالرغا تونۇش بارلىق ھ    
ئىكەنل«خېرري»چارىلەر بىلەن ئۆزىنىڭ -ەركەت،ئۇسۇل

ئۇيانغا ئۆرىلىپتۇ،بۇيانغ ئۇ.ىكىنى بىلدۈرۈشكە تىرىشىپتۇ
ا ئۆرىلىپتۇ،يەردە ئېغىناپ يېتىپ ئۆلگەن قىياپەتكە كىرى

...ۋاپتۇ،ئۇسسۇل ئويناپتۇ ۋە ناخشا ئېيتىپتۇ  



 
 

ئامالالرنىڭ ھەممىسىنى قاي-ئۇ مۇشۇنداق چارە  
بىراق ھەممەيلەن باشلىرىنى چاي.قايتا قىپ كېتىپتۇ-تا

دېيىشىپت«...بۇ خېرري ئەمەس!ۋاي،ياق» قىشىپتۇ ۋە 
.ۇ  

 
 



خېرري ئۇالرنى ئىشەندۈرۈشتىن ئۈ..ئاخىر        
مۈدىنى ئۈزۈپتۇ ۋە ئاستاغىنا دەرۋازىغا قاراپ مېڭىپتۇ،بىر

.اق ئۇ بىردىنال توختاپ قاپتۇ  

 
 

ئۇ گۈللۈكنىڭ بىر بۇلۇڭىغا يۈگۈرۈپ بېرىپتۇ     
دە،كۈچەپ يەردىن بىر تۆشۈك كوالشقا باشالپتۇ،ئاند-

ال تۆشۈكنىڭ يېنىدىن كېتىپتۇ ۋە خۇشالىن ناھايىتى تېز
ئەسلى ئۇ ھېلىقى ئۆزى كۆمىۋەتك.لىقتىن قاۋاپ كېتىپتۇ

!ەن ئۇنىڭ بەدىنىنى يۇيىدىغان چوتكىنى تاپقان ئىكەن  



 
 

شۇنىڭ بىلەن خېرري چوتكىنى چىشلەپ ئۆيگ    
ئۇ ئۈستۈنكى قەۋەتكە ئۇچقاندەك يۈ.ە يۈگۈرۈپ كىرىپتۇ

ەڭ،ئۆيدىكىلەر جىددىيلگۈرۈپ چىقىپ كېتىشى بىلەن ت
.ەشكەن ھالدا ئۇنىڭ كەينىدىن مېڭىشىپتۇ  

 

 



 

خېرري ۋاننا ئىچىگە سەكرەپ چۈشۈپتۇ ۋە ئاغ     
زىدا يۇيۇش چوتكىسىنى چىشلىگەن پېتى ئۇالرغا قاراپ

ئۆزىنى يۇيۇشىنى ئۆتۈنگەندەك ئەزەلدىن قىپ باقمىغان 
.ال بىر قىلىقالرنى قىپ كېتىپتۇ  

 
 

!يۇپ قويۇشىمىزغا موھتاجكەنبۇ كۈچۈك يۇ-    
...دەپتۇ كىچىك قىزچاق ۋارقىراپ-  

نېمىشقا سىز ياكى ئاكىڭىز ئىككىڭالردىن بى-    
.دەپتۇ  دادىسى ئۇنىڭغا-رىڭالر يۇيۇپ قويمايسىلەر؟  

 



 
 

خېرري يۇيۇنىۋاتقاندا بەكمۇ مەمنۇن بوپ كېت    
بالىالر ئۇنى يۇيۇشنى باشالپ ئۇزۇن ئۆتمەيال ۋارقىر.ىپتۇ

...شىپ كېتىپتۇى  

تې! قاراڭالر،قاراپ بېقىڭالرچۇ!...ئاپا! دادا-    
...ز كېلىڭالر  

راسال خېرري!...بۇ خېرريكەن! بۇ خېرريكەن-   
.ئۇالر ۋارقىراپ كېتىشىپتۇ!...كەن  

خېرري قۇيرۇقىنى شىپاڭلىتىپ بەكمۇ،بەكمۇ خ    
!ۇشال بوپ كېتىپتۇ  



 
 

ىرىنى مېئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنىڭ بەدەنل    
شۇنداق قىلىپ ئۇ.ھىر بىلەن تاراپ،چوتكىالپ كېتىپتۇ

يەنە ئەسلىدىكى قارا سىزىقلىرى بار ئاق كۈچۈككە ئايل 
ئۇنىڭ ئائىلىگە قايتىپ كەلگىنى ھەقىقەتەن قالتى.ىنىپتۇ

كەچلىك تاماقتىن كېيىن،خېرري ئۆزى ي.س ئىش بوپتۇ
چۈشىدە ئ...اقتۇرىدىغان جايغا كېلىپ ئۇيقۇغا كېتىپتۇ

ئۇ شۇنداق.يەنە ھېلىقى مەينەت كۈچۈك بولۇپ قاپتۇ ۇ
يۇ.تاتلىق ئۇيقۇغا غەرق بولغاچقا ھېچنىمىنى سەزمەپتۇ 

يۇش چوتكىسى بولسا ئۇنىڭ ياستۇقىنىڭ ئاستىغا تىقى
...پ قويۇلغان ئىكەن  

 



 
 

 مېنىڭ توشقان دوستۇم

 ئېرىك رومەن

(ئامىرىكا)  

 



 
 

راقمېنىڭ دوستۇم توشقان بەكمۇ ئاقكۆڭۈل،بى   
ئۇ نېمىال ئىش قىلمىسۇن،نەگىال بارمىسۇن،دائىم بىرمۇ 

.نچە ئاۋارىچىلىق تېرىيدۇ  

 

 



 

شۇ كۈنى مەن ئەمدىال بىر تال ئويۇنچۇق ئاير   
وپىالنغا ئېرىشكەنىدىم،بىراق توشقان ئۇنى ئۇچۇرۇپ دە

مەن ئايروپىالن ئىچى.رەخنىڭ ئۈستىگە چىقىرىپ قويدى
ئايرىلغىلى قىل  دىن قاڭقىپ چىقىپ كېتىپ جېنىمدىن

ش.قالدىم،ھېلىمۇ توشقان مېنى بىر سەكرەپال تۇتىۋالدى
بىراق ت.ۇنىڭ بىلەن مەن ئازاپلىنىپ يىغالشقا باشلىدىم

:تاشقان ئىشەنچ بىلەن-وشقان تولۇپ  

 

 
 

ئەنسىرىمىگىنە چاشقانچاق،مەن بىر ئامال ت-    
.دېدى-!اپتىم  



 

 
 

لدئاندىن ئۇ بىر پىلنى سۆرەپ ئېلىپ كە      
.  ى  



 
 

.يەنە بىر كەركىداننى ئىتتىرىپ كەلدى       

 

 
 

يەنە بىر بېگموت،        



 
 

تېخى تىمساھنىڭ بېش-بىر بۇغا،بىر تىمساھ     
ىدا  بىر تىيىنمۇ بار،يەنە بىر ئېيىق ۋە يەنە بىر ئۆردەك
،ئۆردەكنىڭ كەينىدە يەنە بەش تال ئۆردەك چۈجىسىمۇ

جىسى ئىكەن،چۈنتۆت تال ئۆردەك چۈ! بار،ۋوي،ياق 
ئۇ بۇالرنىڭ ھەم.كى ئۇالرنىڭ ئىچىدە مەنمۇ بار ئىدىم

.مىسىنى كۆتۈرۈپ كەلدى  



 



-بىرىمىزنىڭ ئۈستىگە ئۈستى-ئاندىن بىز بىر    
ئەڭ ئاستىدا پىل تىزلىنىپ ئولتۇردى.ئۈستىلەپ چىقتۇق

،ئۇنىڭ ئۈستىگە كەركىدان چىقتى،ئۇنىڭمۇ ئۈستىگە ئۆر
چى...اھ،توشقان،تىيىندەك،بۇغا،ئېيىق،بېگمۇت،تىمس

...قتى  

 

 

 



بىراق بۇ يەنىال يېتەرلىك بولمىدى،چۈنكى د    
ەرەختىكى ئايروپىالننى ئېلىشقا قولىمىز يەنىال يەتمەي قا

شۇنىڭ بىلەن توشقانچاق تىيىنچاقنى تۇتتى،تىيىن.لدى
چاق مېنى تۇتتى،قولىمىز ئايروپىالنغا يېتەيال دەپ قالغا

ولى سەلال بوشاپ كېتىۋىدبىراق توشقانچاقنىڭ ق.نىدى
...ى،مەن ئايروپىالننىڭ قانىتىغىال ئېسىلىپ قالدىم  

 

 
 

كۆپچىلىك ھەممىسى گۈلدۈرلىشىپ يەرگە يىقىلى  
.پ چۈشتى  



 
 

ئاندىن ئۇالر غەزەپلەنگەن ھالدا توشقانچاقنى    
...ئورىۋېلىشتى  

 

 
دەل مۇشۇ چاغدا،مەن ئايروپىالننى ھەيدىگە    

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ  ن پېتى توشقانچاقنى
.چىقتىم  



 
 

توشقانچاق مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ ماڭا رەھم    
بىراق ئۇ مېنىڭ كۆزۈمنى توسۇۋېلىپ سالد.ەت ئېيتتى

ئايروپىالن يەنە دەرەخقە ئىلىشىپ!...چاتاق بولدى.ى
.قالدى   

 
 



تاشقان ئىشەنچ بىلە-توشقانچاق يەنە تولۇپ    
:ن  

نچاق،مەن بىر ئامال تاپتىئەنسىرىمە چاشقا-   
.دېدى-!....م  

 
ئۇ راستىنال بەك ئاقكۆڭۈل،يەنە كېلىپ ئۇ مېنى    

.ڭ ياخشى دوستۇم  

 



 
 

 

ھۈسەنرەڭلىك گۈل-ھەسەن  

گرەنىك مايكېل:ئاپتورى  

(ئامىرىكا)  

 

 



 
 

ئىللىق قۇياش چىق.قىش ئۆتۈپ،باھار كەپتۇ     
گىتىمەن بۈگۈن بارلىق قارالرنى ئېرىتىپ تۈ» :دە-ىپتۇ

چىرايلىق ۋە رەڭدار بىر تال گۈل تۇپرا.دەپتۇ« ۋېتىمەن
.ق ئۈستىدە تۇرغان ئىكەن  

دەپ سوراپتۇ-خەيرىلىك سەھەر،سىز كىم؟-    
.قۇياش   

ھۈسەنرەڭلى-خەيرىلىك سەھەر،مەن ھەسەن-    
مەن يەر ئاستىدا تۇرغاچقا سىزنى كۆرەلمەي قال.ك گۈل

تەڭ بەھىرلىمەن خوشاللىقلىرىمدىن باشقىالر بىلەن .دىم
.نسەم دەيمەن  

 



 
 

نەچچە كۈن ئۆتۈپ،كىمدۇر بىرى گۈلنىڭ يې     
.نىدىن ئۆتكەندەك قىپتۇ  

ھۈسەنرەڭلىك-خەيرىلىك سەھەر،مەن ھەسەن-  
.دەپ سوراپتۇ ئۇ ئاستاغىنا-گۈل،سىز كىم بولسىز؟   

مەن بىر چۈمۈلە بولىمەن،مەن مومامنىڭ ئۆي-   
ىپ بۇ يەردە چوڭ بىربىراق قارالر ئېر.ىگە كېتىۋاتقانتىم

سۇ ئازگىلى پەيدا بوپ قاپتۇ،شۇڭا مەن ئۆتەلمەيۋاتىمە 
.دەپتۇ چۈمۈلە ئەنسىرەپ-ن  

 



     
          

ھە مۇنداقكەندە،مەن چۈشەندىم،سىز ئەنس-    
مېنىڭ ئۈستىمگە چىقىپ بىر تال گۈل بەرگىمنى.ىرىمەڭ

ئۈزۈڭ،بەلكىم ئۇنى ئىشلىتىپ سۇدىن ئۆتەلىشىڭىز مۈم 
.پتۇ گۈل سەۋىرچانلىق بىلەن چۈشەندۈرۈپدە-كىن  

 

 



 
 

ئارىدىن يەنە نەچچە كۈن ئۆتۈپ،يەنە كىمد     
.ۇر بىرى گۈلنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپتۇ  

ھۈسەنرەڭلىك گۈل،س-تېچلىقمۇ؟مەن ھەسەن-  
دەپ س-ىز كىم بولسىز؟ ئازاپلىنىۋاتقاندەك تۇرىسىزغۇ؟

.وراپتۇ گۈل ئۇنىڭدىن  

مەن بىر ئولتۇرۇ.مەن بىر كەسلەنچۈك بولىمەن-  
شقا بارماقچى ئىدىم،بىراق مېنىڭ ئۇيەرگە كىيىپ بارغ
ۇدەك چىرايلىق كىيىمىم يوق،شۇڭا نېمە قىلىشىمنى بىلم

.دەپتۇ كەسلەنچۈك چۈشەندۈرۈپ-ەيۋاتىمەن  

 



 
 

ھە،بەلكىم مېنىڭ گۈل بەرگىم سىزنىڭ بەد-    
ىنىڭىزگە يارىشىپ قېلىشى مۈمكىن،سىزنىڭچە قانداق؟

.دەپتۇ گۈل-  

 



  
  

بۇ كۈنلەردە،قۇياش نۇرى ھەركۈنى شۇنداق     
بىراق گۈل قۇياشنىڭ ئىللىق نۇرىدىن .كۈچلۈك ئىكەن 

يەنە كىمدۇر بىرى گۈلنىڭ يېنىدىن ئ.بەمۇ راھەتلىنىپتۇ
.ۆتكەندەك قىپتۇ  

.ھۈسەنرەڭلىك گۈل-تېچلىقمۇ؟مەن ھەسەن-   
تەپچىرەپ،ھارغاندە-سىز كىم بولىسىز؟ بەكمۇ تەرلەپ

.دەپ سوراپتۇ گۈل ئۇنىڭدىن-ىنىسزغۇ؟ك كۆر  

ب.ھوي،تېچلىقمۇ؟مەن بىر چاشقان بولىمەن-   
مەن ئۆزۈمنى .ۇ ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقىدىن ئۆلەي دېدىم

دەپتۇ چا-سالقىنداتقۇدەك بىرەر نەرسىگە بەكال موھتاج
.شقان  



 

    
 

ھە،ئەمىسە بۇنىڭغا مېنىڭچە مېنىڭ گۈل بەر-   
.گۈل سېخىلىق بىلەن دەپتۇ-گىم ئەڭ ماس كەلگۈدەك  

 

   



 

كۈندۈز بارغانسېرى قىسقىراپتۇ ۋە كۈز كەپت     
بىر كۈنى،كىمدۇر بىرى كۆكتە ئۇچۇپ ئۆتىۋاتقاندەك.ۇ
.قىپتۇ   

.ھۈسەنرەڭلىك گۈل-تېچلىقمۇ؟مەن ھەسەن-   
دەپ سوراپ-سىز كىم بولىسىز؟سىز نېمىشقا ئۇچااليسىز؟

.تۇ گۈل  

مېنىڭ قانا.تېچلىقمۇ؟مەن بىر قۇش بولىمەن-   
دەپتۇ قۇش جاۋاپ بېرىپ-تلىرىم بار،شۇڭا ئۇچااليمەن

مەن ئۇنىڭغا.بۈگۈن مېنىڭ قىزىمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى-
بىر سوۋغات بەرمەكچى ئىدىم،شۇڭا ئۇياقتىن بۇياققا ئ 

ۇچۇپ يۈرۈپ ئۇنىڭغا سوۋغات ئىزدەۋاتىمەن،بىراق مەن
.تېخىچە ياخشىراق سوۋغات تاپالمىدىم   



 

  
 

ڭىزنىڭ تۇغۇلغان كۈنىگە مۇبارەك بۋاھ،قىزى-   
ئەمىسە سىز ماڭا قاراپ بېقىڭ،ئۇنىڭغا ياققىدە! ولسۇن

دەپتۇ گۈل خۇشاللىق بى-ك بەرگىلىرىم بارمىكىن قېنى؟
.لەن  



 

 
 

بىر كۈنى ھاۋا بەكمۇ تۇتۇق كۈن بوپتۇ،كىم     
:دۇر بىرى گۈلگە گەپ قىپتۇ  

ھۈسەنرەڭلىك گۈل؟ بۇ ك-تېچلىقمۇ ھەسەن-  
ھاۋا بەكال سوۋۇپ كەتتى،يامغۇر ياغىدىغاندەك ۈنلەردە

.دەپتۇ ئۇ-بىز قانداقمۇ قىالرمىز؟.تۇرىدۇ   



 

 
 

گۈل ئۇنىڭ.ۋوي،ئەسلىدە ئۇ بىر كىرپە ئىكەن    
:دىن تولىمۇ ئاجىزغىنە بىر ئاۋازدا سوراپتۇ  

ساڭا قانداق ياردەم قىلسام بوالركىن؟-    



 

 
 

تىق جۇدۇقات.ھاۋا ئىنتايىن ناچارالپ كېتىپتۇ     
چاپقۇن بوپتۇ ۋە كۈچلۈك بوران گۈلنىڭ ئەڭ ئاخىرق-ن

.ى بىر تال بەرگىنىمۇ يىراقالرغا ئۇچۇرۇپ كېتىپتۇ  



 

 
 

قۇياشنىڭ نۇرى ئۆچۈپ،قاراڭغۇلىشىپال كېتىپت   
يەنە قىش ك.ھاۋادا قار ئۇچقۇنلىرى ئۇچۇشقا باشالپتۇ.ۇ

پەقەت ئاپئاق قار گ.گۈلمۇ سۇلۇپ،سۇنۇپ كېتىپتۇ.ەپتۇ
قاغىجىرىغان ۋە گۈلبەرگىلىرى بول-رىال ئۇنىڭ قۇرۇپۈللى

مىغان قاقشال جىسمىغا ھەمراھ بولۇپ يەر ئۈستىگە چۈ
...شۈپتۇ  



 

 
 

ناھايىتى تېزال،قار ھەممە نەرسنى كۆمۈپ تاش    
كىممۇ ئىلگىر.الپتۇ،ھەممە يەر ئاپئاق قار ئاستىدا قاپتۇ

ھۈسەنرەڭلىك گۈلنىڭ بول-ى بۇيەردە بىر تۈپ ھەسەن
!ىنى ئېسىگە ئالسۇن دەيسىز؟غىن  



 

 
 

...دەل مۇشۇ چاغدا         

ھۈسەن پەيد-توساتتىنال ئاسماندا بىر ھەسەن    
.ا بوپتۇ،ئاسمان قايتىدىن چاقناشقا باشالپتۇ  

ھېلىقى چۈمۈلە،كەسلەنچۈك،چاشقان،قۇش ۋە    
ھ-ئۇالر بۇ ھەسەن.كىرپىلەر يىراقتىن يۈگۈرۈشۈپ كەپتۇ

زلىرىگە بەرگىنى بەرگەن ئاشۇ ھۈسەنگە قارىشىپتۇ ۋە ئۆ
ھۈسەنرەڭلىك گۈلنى ئەسكە ئېلىشىپ،تولىمۇ ئىل-ەسەن

...لىقلىق ھېس قىلىشىپتۇ  



 

 
 

بۇ ئۇزۇندىن ئۇزۇنغا سوزۇلغان قىشمۇ ئاخىرلى    
شىپتۇ ۋە باھارمۇ يەنە كەپتۇ ۋە شۇنداقال بىزنىڭ ھېكاي

!ىمىزمۇ يەنە باشالندى  

ىقىپتۇ ۋە كۆربىر كۈنى،قۇياش يەنە پارالپ چ    
گەن نەرسىدىن ھەيران بولۇپ خوشاللىقتىن ۋارقىراپ كې

:تىپتۇ  

ھۈسەنرەڭلىك -تېچلىقمۇ،سۆيۈملۈك ھەسەن-   
سېنى يەنە كۆرگىنىمدىن تولىمۇ! خەيرىلىك سەھەر! گۈل

!...خۇشالمەن   



 

 
 

 

 شامال توختىغان چاغدا

 شارلت زولوتوۋ

 )ئامىرىكا( 

 

  



 

 
 

       پارالپ تۇرغان قۇياش بىر كۈن زىممىننى ي
ورۇتقاندىن كېيىن،ئەمدى ئاستا-ئاستا كەچ بولۇشقا با
شالپتۇ.ئاسمان كۆك رەڭدىن بارا-بارا ئاچ قىزىل رەڭگ
ە،ئاندىن ئاجايىپ چىرايلىق ھالرەڭگە ئۆزگىرىپتۇ.قۇيا

ش ئاستاغىنا پېتىپ،شەپەق نۇرلىرى ئارىسىغا سىڭىپ كې
تىپتۇ.بۇ كىچىك ئوغۇل باال كۆزلىرىنى چوڭ ئاچقىنىچە 
كۈندۈزنىڭ ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىن يۈتىۋاتقانلىقىغا قاراپ

  تۇرۇپتۇ...

  



 
 

    ئۇ ۋە ئۇنىڭ دوستى بىرلىكتە باغچىدا ئويناپت
ۇ،ئويناپ ھارغان ۋاقتىدا، خۇددى ئارام ئېلىۋاتقان مۈش
ۈكلەردەك چىملىقتا سوزۇلۇپ يېتىپ ئىللىق قۇياش نۇرى

 دىن ھوزۇرلىنىىپتۇ.

   چۈشتىن كېيىن،ئۇالر يەنىال نەشپۈت دەرىخى ئ
 استىدا ئولتۇرۇپ مۇزدەك لىمون شەربىتى ئىچىپتۇ.



 

 
 

    ئاخشىمۇ ئۇخالشتىن ئاۋال،كىچىك ئوغۇلنىڭ 
دادىسى ئايۋاندا ئولتۇرۇپ،ئۇنىڭغا بىر ھېكايە ئوقۇپ ب

 ېرىپتۇ.

  

 

 

   ھازىر،ئۇنىڭ ئاپىسى ئۇنىڭ يېنىغا »خەيرلىك 
 كەچ« دېگىلى كىرىپتۇ.



 
 

 

 -نېمىشقا كۈندۈز كۆرۈنمەيدۇ؟-دەپ سوراپتۇ ئۇ
  ئاپىسىدىن.

 -شۇنداق بولغاندىال كېچە ئاندىن بۇ يەرگە كېل
ەلەيدۇ،-دەپتۇ ئاپىسى جاۋاپ بېرىپ ۋە دېرىزە سىرتىن

 ى كۆرسىتىپتۇ-سىرتقا قاراپ باققىنە!



 
 

  باال سىرتقا قاراپ نەشپۈت دەرىخىنىڭ كەينىدىك
ى  ئاسماندا چاقناپ تۇرغان كۈمۈشرەڭلىك ئاينى كۆرۈپ

 تۇ.

 -كېچە مانا مۇشۇنداق باشلىنىدۇ-دەپتۇ ئاپىسى
 چۈشەندۈرۈپ-ئاي،يۇلتۇز ۋە قاراڭغۇ كېچە سېنى ئۇخل

 ىتىدۇ.



 

 
 

  -بىراق،كۈندۈز مۇشۇنداقال يوقاپ كەتسە،قۇيا
 ش نەگە كېتىدۇ؟-دەپ سوراپتۇ باال.

    -قۇياش شۇنداقال يوقاپ كېتىدىغان ئىش يو
ق،پەقەت ئۇ باشقا بىر يەرگە بارىدۇ.بىزنىڭ بۇيەردە ك
ېچە بولسا،باشقا بىر يەرلەردە كۈندۈز بولىدۇ.قۇياش ئە
نە شۇ يەرلەردىن كۆتۈرۈلۈپ چىقىدۇ،مەڭگۈ يوقاپ كېتى

 دىغان ئىش بولمايدۇ-دەپتۇ بالىنىڭ ئاپىسى.

   -شۇنداقمۇ؟-دەپ سوراپتۇ باال.



 

 
 

  -ئەلۋەتتە شۇنداق-دەپتۇ ئاپىسى-قۇياش باش
 قا بىر جايالردا،باشقىچە ھالدا يەنە چىقىدۇ.

    كىچىك ئوغۇل باال كارىۋاتتا ياتقان،ئاپىسى ئ
 ۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان ئىكەن.



 

 
 

-ئەمىسە،شامال توختاپ قالغان چاغدا ئۇ نەگە 
 كېتىدۇ؟

 



 

 
 

     -شامال توختىغان چاغدا،ئۇ باشقا يەردىكى دەل
-دەرەخلەرنى پۈۋلەپ،ئۇالرنى ئۇسسۇل ئويناتقىلى كېتى

 دۇ.



 
 

-ئۇنداقتا مامكاپنىڭ پۆپۈكلىرىنى شامال پۈۋلەپ 
 نەگە ئەكىتىدۇ؟



 

 
 

   -شامال مامكاپ ئۇرۇقلىرىنى ئۇچۇرۇپ باشقا بىر كى
 شىلەرنىڭ چۆپلۈكلىرىگە ئەكىتىدۇ.

   
   -تاغالر ئېگىز چوققىالرغا ئايلىنىپ بولۇپ نەگە كېتى

 دۇ؟
 



 
 

   -تاغ چوققىلىرى گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈپ جىلغىالرغا ئۆگ
 ىرىدۇ.

 



 
 

   -دېڭىز دولقۇنلىرى قىرغاققا يېتىپ بارغاندىن 
 كېيىن يەنە نەگە كېتىدۇ؟



 

 
  
 

  -يەنە دېڭىزغا قايتىپ يېڭى دولقۇنالرنى ھاسىل قىلى
 دۇ.



 
 
 

    -بوران-چاپقۇنلۇق يامغۇر ئۆتۈپ كەتكەندىن كېي
 ىن يامغۇر يەنە نەگە بارىدۇ؟

   
  -بۇلۇتالرنىڭ ئارىسغا سىڭىپ،يېڭى بوران-چاپقۇنال

 رنى پەيدا قىلىدۇ.



 
 

   -بۇلۇتالر ئاسماندىن سۈرۈلۈپ كەتكەندىن كېيىن ن
 ەگە بارىدۇ؟

 

 
 



      -باشقا جايالرغا سايە چۈشۈرگىلى بارىدۇ.
 

 
  

 
   -ئورماندىكى دەرەخ ياپراقلىرى سارغىيىپ كەتكەندى

 ن كېيىن غازاڭ بولۇپ تۆكۈلىدىكەن،ئاندىنچۇ؟



 
 

   -تۇپراققا قوشۇلۇپ كېتىپ،يېڭى دەرەخ ۋە يېڭى يا
 پراقالرنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىدۇ.

 



 
 

-بىراق دەرەخ يوپۇرماقلىرى سارغىيىپ چۈشۈپ ك
ەتكەندىن كېيىن-دەپتۇ باال-ھېچنەرسە قالمايدىكەن،ب

 ۇ كۈزنىڭ ئاخىرالشقانلىقمۇ؟



 

 
 

  -شۇنداق-دەپتۇ ئاپىسى-كۈز ئاخىرالشقاندىن كېيى
 ن قىش باشلىنىدۇ.



 
 

    -ئۇنداقتا قىش ئاخىرالشقاندىن كېيىنچۇ؟-دەپ س
 وراپتۇ باال.

  -قىش تۈگىگەن چاغدا،قار-مۇزالر ئېرىپ،قۇشالر قايت
 ىپ كېلىدۇ،دېمەك باھارمۇ كېلىدۇ.



 

 
 



   كىچىك ئوغۇل باال ئاخىر كۈلۈمسىرەپتۇ.
 

 
 

     -بۇ كائىناتتىكى ئىشالر مانا مۇشۇنداق ئۆزئارا ئا
يلىنىپ،تەكرارلىنىپ تۇرىدۇ،يوقاپ كېتىدىغان ھېچنەرس

 ە بولمايدۇ.



 
 
 

     -باال سىرتتىكى ئاسمانغا قاراپتۇ،قۇياش ئاللىقاچان 
ئولتۇرۇپ كەتكەنىكەن،ھېلىقى سۆيۈملۈك كەچكى 

شەپەقلەرمۇ يوقالغان ئىكەن.ئاللىقاچان قاراڭغۇ چۈشۈپ 
كەتكەن،غۇۋا سۆسۈنرەڭلىك ئاسماندا،نەشپۈت 

دەرىخىنىڭ ئۈستىدە،يېڭى چىققان ھىالل ئاي زىمىنغا نۇر 
 چېچىپ تۇرغان ئىكەن.



 
 

    -بۈگۈن ئاخىرالشتى،-دەپتۇ ئاپىسى ئۇنىڭغا
-ئەمدى ئۇخلىغىن.ئەتە ئەتىگەن سەن ئويغانغان ۋاقتى
ڭدا،ئاي ئاللىقاچان يىراق-يىراقالر كېتىپ،ئۇيەردە يېڭ
ى بىر كېچىنى باشاليدۇ،قۇياش بولسا بۇ يەردە بىز ئۈ

 چۈن يېڭى بىر كۈننى ئېلىپ كېلىدۇ...



 

 
   

 

 



 
 

 

 خامىلىيون كارلو        

 )مەرفۇئە تەرجىمىسى(



  
 

كارلو ئىسىملىك خامىليون قويۇق ئورمانلىقتا ئەركى
ن سەيلە قىلىپ يۈرىدىكەن.مەيلى ئۇ نەگىال بارمىسۇن،
ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ رەڭگى ئەتراپىدىكى شەيئىلەرنىڭ رەڭ
گىگە ئوخشاش ئۆزگىرىپ كېتىدىكەن.بىردەم يېشىلرەڭد
ىن سېرىق رەڭگە ئۆزگەرسە،يەنە تۇرۇپال،سېرىق رەڭدىن
 قوڭۇر رەڭگە ئۆزگىرەيدىكەن.باشقا ھايۋاناتالر ئۇنى ھ
ەمىشە تونىيالماي قالىدىكەن،بەزىدە ھەتتا ئۇنىڭ ئەڭ 
يېقىن دوستلىرىمۇ ئۇنى تونيالماستىن،ئۇنى ياغاچ،يوپۇرم

 اق،تاش ياكى گۈل-گىياھمىكىن دەپ قالىدىكەن.

   



     
       

  -مەن بۇنداق بولۇشىنى پەقەت ياقتۇرمايمەن!-دەيد
 ىكەن  كارلو قاقشاپ.

 

 
 



           -»ۋايجان!« دېگەن ئاۋازدىن چۆچۈگەن ب
 ىگموت كارلونى دەسسىۋالغىلى تاسال قاپتۇ.

       -كەچۈرگىن!مەن سېنى كۆرمەي قاپتىمەن-دەپت
 ۇ بىگموت ئوڭايسىزالنغان ھالدا.  

        -چىدىغۇچىلىكىم قالمىدى.مېنىڭ پەقەت خامى
 لىيون بولغۇم يوق!-دەپ ۋارقىراپتۇ كارلو.

      بېگموت ھەيرانلىق ئىچىدە:»نېمىشقا ئۇنداق 
ئوياليسەن؟مەن تېخى ساڭا بەكال ھەۋەس 

 قىلىمەن«دەپتۇ.
ەس قىلىسەنراسما؟سەن قانداقسىگە ماڭا ھەۋ-  
.دەپ سوراپتۇ كارلو ئۆز قۇلىقىغا ئىشەنمەي-؟  

سەن گۈللەرنىڭ ئالدىغا كېلى!شۇنداق بولمايچۇ 
پ بىرەم تۇرىدىغان بولساڭ،گۈللەردەك رەڭدار بولۇپ ك

ئەمما مەنچۇ؟مەن يىلبويى مانا مۇشۇنداق كۆر.ېتىسەن
.دەپتۇ بىگموت جاۋابەن-ۈمسىز كۈلرەڭ يۈرىمەن  



 

 
 

        كارلو تازا مەي باغالپ پىشقان مېۋىلەرنى ئۈزۈپ 
كېلىپ،دەسسەپ-مىجىپ سۈيىنى چىقىرىپ بىگموتنىڭ 

بەدەنلىرىگە سۈركەپ قويۇپتۇ.بىگموت ھاياجانالنغان 
ھالدا »ۋاھ! نېمە دېگەن چىرايلىق!مەن ھازىر ساڭا 

ئوخشاش قىزىل رەڭلىك بولدۇم.ھەجەپ 
پەيزى!-دەپتۇ.ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشىدىن رازى بولغان 

 كارلو كۈلۈپ قويۇپتۇ ۋە كاللىسىغا قالتىس بىر ئوي كەپتۇ.



 
 

     كارلو  شۇ كۈنى يېرىم كېچىگىچە ھارماستىن 
نۇرغۇنلىغان مېۋە،گۈل ۋە دەل-دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى 

يىغىپ تەييارالش بىلەن ئالدىراش بوپ كىتىپتۇ،ئۇالرنى 
ئايرىم-ئايرىم ھالدا مېۋىلەرنىڭ پوستىغا ئېلىپ قاچىالپ 

 تاڭ يورۇشىنى تەقەززالىق بىلەن كۈتۈپتۇ.
كارلونىڭ رەڭلىرى » :تاڭ ئەمدىال يورۇشىغا كارلو

ئۇنىڭ ئاۋازى ش.دەپ ۋارقىراشقا باشالپتۇ« !بەك گۈزەل
ئۇزۇن ئۆ.امالالرغا ئەگىشىپ،يىراقالرغىچە يېتىپ بېرىپتۇ

ھەس بولغان ھ-تمەيال بىر ھايۋانات كەپتۇ،ئۇ ھەيرانۇ
.ىل رەڭ قۇتىلىرىغا قاراپال قاپتۇالدا كارلونىڭ ھەرخ  



 

 
 
 

مەيلى سىلەر قانداقلىكى رەڭگە ئۆزگەرمەكچى ب-     
ولساڭالر شۇنداق قىلىپ قويااليمەن،سىلەر قانداق رەڭگ

يول،تەڭگىسىمان،كاتەكچە ۋەيا-ە ئۆزگەرمەكچى؟يول
دەپ جار سې-كى ھەرخىل گۈللۈك بولسىمۇ چاتاق يوق

.لىشقا باشالپتۇ كارلو  
 



 
 
 

      شىر،شىمپەنزە،زىراپە،تاغىل ئات ۋە كەركىدانالر 
تۇشمۇ-تۇشتىن يېتىپ كېلىشىپتۇ،»كارلونىڭ رەڭلىرى« 

گە ئېھتىياجى بار ھايۋانالرنىڭ بارغانسېرى 
كۆپىيىپتۇ.»ۋاي،نېمانداق پەيزى،كارلو! « دەپ ئۇنى 
ئالقىشالشقا باشالپتۇ ۋە ئۆ زلىرىنى بەس-بەستە كارلوغا 

بوياتقۇزۇپتۇ. شۇنىڭ بىلەن كارلو ئورمانلىقتىكى ئەڭ 
 ئالقىشلىنىدىغان ۋە ئەڭ داڭلىق ھايۋانغا ئايلىنىپتۇ.



 

 
 
 

   ئەمما ئىككىنچى كۈنى، شىر ئاچچىقلىنىشقا باشالپت
 ۇ.  

     -مەن بۇ رەڭلەرگە ئۆچ بولدۇم-دەپتۇ ئۇ-مەن ئ
اچلىقتىن ئۆلەيال دەپ قالدىم.ھازىر مەن تاغىل ئات بىل
ەن بېگموتنى پەرقلەندۈرەلمەيۋاتسام،قانداقمۇ ئوۋ ئوۋلىي

 االيمەن؟
 



 

 
 
 

  -بايىال بىر كېپىنەك ماڭا ساالم قىلىپ ئەيمەنمەستىن:
-ھەي بۇرادەر!دەۋاتىدۇ تېخى!-دەپتۇ كەركىدانمۇ تېرى

 ككەن ھالدا.
  باشقا ھايۋاناتالرمۇ بەس-بەستە شىكايەت قىلغىلى تۇ

 رۇپتۇ.
-تېز بىزنى بۇرۇنقى ھالىتىمىزگە ئەكىلىپ قوي! ت

 ېز بول! بۇ رەڭلەرنى تېزرەك يوقات كارلو!



 

 
 
 

   ئۇالر قەدەممۇ-قەدەم كارلوغا يېقىنلىشىپ،ئۇنى
ڭغا تەھدىد سالغىلى تۇرۇپتۇ.كارلو دەرھال قېچىپتۇ...
ئاھ،ئەمدى قاچقۇدەك يول قالماپتۇ،ئالدى تەرەپ چوڭق
ۇر ھاڭ ئىكەن.كارلو ئۈمۈتسىزلەنگەن ھالدا كۆزلىرىنى ي

 ۇمۇۋاپتۇ.
 



 

 
 
 

    بۇ چاغدا كارلونىڭ بېشىدىن قۇيرۇقىغىچە پۈت
ۈنلەي كۈلرەڭگە ئۆزگىرەپ،ئۇنىڭ بەدىنى ئۇ ئاستىدا د
ەسسەپ تۇرغان تاش ۋە باش ئۈستىدىكى قارا بۇلۇتنىڭ

  رەڭگىگە ئوخشاپ قاپتۇ.
 



 

 
 
 

    دەل مۇشۇ پەيتتە،كۆز-يۇمۇپ ئاچقۇچە كۈچل
ۈك بوران-چاپقۇن  بولۇش بىلەن تەڭال،قاتتىق يامغۇر
 يېغىشقا باشالپتۇ.چېلەكلەپ قۇيغاندەك قاتتىق يامغۇر 
سۈيى ھايۋاناتالرنىڭ بەدىنىنى پاك-پاكىزە يۇيۇۋېتىپتۇ.
كۆپچىلىك ئەركىن نەپەس ئېلىپ،كۆڭلى جايىغا چۈشۈپ
تۇ.ئەلۋەتتە،بۇ چاغدىكى ئەڭ تەلەيلىكى،يەنىال كارلو ب

 وپتۇ.



 

 
 
 

   ئۇزۇن ئۆتمەيال،قۇياش پارالپ چىقىپتۇ،ھەممە 
 يەنە بۇرۇنقى ئەسلىگە قايتىپتۇ.

 

 



 
       كارلومۇ يەنە ئورمانلىقتىكى سەيلىسىنى باش

لىۋېتىپتۇ. ھازىر ئۇ بەخىرامان ھالدا مۇشۇنداق كۈنلەرد
ىن ھوزۇرلىنىشقا باشالپتۇ.گەرچە ئۇنىڭ رەڭگى توختىما
ي ئۆ گىرىپ،باشقا ھايۋاناتالر ئۇنى تونىيالمايۋاتقان بول
سىمۇ،كارلو ئەمدى بۇنىڭغا پىسەنت قىلمايدىغان بوپت

 ۇ.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


