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  ئىستىقالل مارشى
  

  ،بۇ قىزىل بايراق زگهنۈقورقما، ئۆچمهس بۇ شهپهقلهرده ئ   

  .ئۆچمهستىن يۇرتۇمنىڭ ئۈستىده كۆيگهن ئاخىرقى ئوچاق   

  ئۇ مېنىڭ مىللىتىمنىڭ يۇلتۇزىدۇر، پاراليدىغان،   

  ئۇ مېنىڭدۇر، ئۇ مېنىڭ مىللىتىمنىڭدۇر،    

  

  !ھرىڭنى ئهي نازلىق ھىاللېچ ي،توسما، قۇربان بوال   

  نېمه بۇ زورلۇق، بۇ ھال؟! قهھرىمان ئېرقىمغا بىر كۈل   

  ...ساڭا بولماس تۆكۈلگهن قانلىرىمىز كېيىن ھاالل  

  !ھهققىدۇر، ھهققه تېۋىنغان، مىللىتىمنىڭ ئىستىقالل  
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  ئهھدىمىز
  

  .مهن بىر تۈرك، دۇرۇس ۋه ئىشچان

 وڭالرنى ھۆرمهتلهش، كىچكلهرنى ئاسراش، چ ئهقىدهم؛
 .يۇرتۇمنى ۋه مىللىتىمنى ئۆزۈمدىن بهكرهك سۆيمهك

  .يۈكسهلمهك، ئالغا باسماقتۇر ايهم؛غ

ئاچقان يولۇڭدا، كۆرسهتكهن ! ئهي بۈيۈك ئاتا تۈرك

  .نىشانىڭغا توختىماي يۈرۈشكه قهسهم ئىچىمهن

  .بارلىقىغا ئارمان بولسۇنىم تۈرك بارلىق

  »!نتۈرك بولغىنىمدىن سۆيۈنىمه«
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   كۈنلۈك

 بىر كۈنلۈكۈم بولسا،

 بهك چوڭ، بهك چوڭ بولسا؛

 دۇنيانىڭ ئۈستىگه تۇتسام،

  .يامانلىقالرنى توسسا

 

 بىر ئۇچىدىغان شارىم بولسا،

 بهك چوڭ، بهك چوڭ بولسا؛

 پۈتۈن يامانلىقالرنى ئىچىگه قويسام،

  .ئۇزاققا ئاتسام دۇنيادىن
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 قۇياش نهگه كېتىۋاتىدۇ؟
  

ئانا، ھهر كېچىسى قۇياش نهگه كېتىدۇ، دهپ  -      

  . سورىدى باال

. قوزام، ھىچ غهم قىلما، قۇياش يهنه كېلىدۇ -       

دۇنيانى ھهم يورۇتىدۇ، . چۈنكى قۇياش ئهتىگهنلىرى چىقىدۇ

ىالرنى كهچ بولغاندا ئۇزاقتىكى باشقا بال. ھهم ئىسسىتىدۇ

  .يورۇتۇشقا ۋه ئىسسىتىشقا كېتىدۇ

ئهمما باال ئانىسىنىڭ دىگهنلىرىنى يېتهرلىك ھىس        

چۈنكى ئۇنىڭ كۆپ نهرسىلهرنى بىلگۈسى بار . قىلمىدى

  . ئىدى
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قۇياشنىڭ پېشىگه . ئۇ كهچقۇرۇن ئاياقلىرىنى كىيدى       

. قۇياش تۆپىلىكنىڭ كهينىگه ئۆتۈپ كهتكهن ئىدى. چۈشتى

ئۇ . اال تۆپىلىكنىڭ كهينىگه قاراپ ماڭدى، ماڭدىب

قۇياشنى . تۆپىلىككه چىققاندا بىرئاز قاراڭغۇلۇق باسقانىدى

قۇياش . تۈزلهڭلىكنىڭ باشقا بىر تهرىپىده يهنه كۆردى

قىپقىزىل قۇياشقا قاراپ يۈگۈردى، . تېخىچه كېتىۋاتاتتى

ھاۋا توختىماستىن . ئهمما يېتىشهلمىدى. يۈگۈردى

  .اتاتتىقارىيىۋ

. ھېرىپ كېتىپ  ئوتالرنىڭ ئارىسىدا ئوڭدىسىغا ياتتى     

بىردهمدىن كىيىن توڭلىغىنىنى ھىس قىلدى ۋه ئورنىدىن 

  .تۇردى
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. ئاسماندا چوڭ بىر توپتهك تۇرغان ئاينى كۆردى    

ئاي بىردىنال گهپ . ئهتراپ كۈندۈزدهكال يورۇق ئىدى

  :قىلدى

چۈن بهك كۆڭلى قۇياش سېنى ساقلىيالمىغىنى ئۈ -

ئۇنىڭغا مېنىڭ نهگه «. يېرىم بولدى

بهك بىلگىسى . كهتكهنلىكىمنى دهپ بهرگىن

ئۇنىڭدا . كهلسه، تېخىمۇ كۆپ كىتاپ ئوقۇسۇن

 .دىدى» .ھهممه نهرسه يېزىقلىق

. ھهيران ئهتراپىغا قارىدى - باال ھهيران          

دهپ » !خېلىل، خېلىل«ئاپىسى بىلهن  دادىسىنىڭ 

  .نى ئاڭلىدىنىىۋارقىرىغ
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ئاپىسى بىلهن دادىسىغا . كارۋىتىدىن قوپتى     

كۆرگهنلىرىنىڭ بىر چۈش ئىكهنلىكىنى . ئېسىلدى

. دېرىزىدىن سىرتقا قارىدى، قۇياشنى كۆردى. چۈشهندى

ئهتراپنى . قۇياش خۇددى چۈشىده كۆرگهندهكال ئىدى

دىمهك چۈشلهرمۇ «. يورۇتۇۋاتاتتى  ۋه ئىسسىتىۋاتاتتى

. دهپ ئويلىدى خېلىل» .ئايلىنىشى مۇمكىن راستقا

ئهجىبا چۈشىدىكىدهك ئاي بىلهن سۆزلىشهلهمتى؟ ئهمما 

بۇنىڭ جاۋابىنى تېپىشى ئۈچۈن ئاخشامنى ساقلىشى 

  ...كېرهك ئىدى
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  ھهسهن ھۈسهن 

  يهتته رهڭلىكتۇر ھهسهن ھۈسهن،

  .جىمىر - پۇر، جىمىر- پار

  ،قىزىل ،قىزغۇچ سېرىق ،سېرىق

 ...يېشىل ،، سۆسۈنۆكقارا ك ،كۆك 

 ھهممىسى ياخشى كۆرگىنىم  رهڭلهردىن،

  .ھۈسىنىم - چىرايلىق رهڭلىك ھهسهن 
 

  ئۇچالىسام كاشكى،

  چىقسام كۆكلهرگه،

  ھۈسهننىڭ ئۈستىدىن،- سېيرىلسام ھهسهن

  .جىمىر رهڭلهردىن- پۇر، جىمىر- پار

  .ھۈسىنىم - رهڭلىك ھهسهن  يهتته
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  ئايالنىڭ بۇلۇت ئويۇنى
  

قۇياش ئاپئاق . اندا بۇلۇتالر ئۇچۇۋاتاتتىئاسم      

ئايال خانىسىدىن . بۇلۇتالر ئارىسىدا سۈزۈلۈپ تۇراتتى

بۇلۇتالرنى كۆرۈۋاتقاندا . چىقىپ بالكونغا قاراپ يۈگۈردى

  :ئۆزىگه گهپ قىلىشقا باشلىدى -ئۆز

.  ئاۋۇ بۇلۇت سېرىق تۆگىگه ئوخشايدىكهن-      

مانا بىر قوزا  ...يېنىدىكىسى بهش قاناتلىق بىر قۇش

  ...توپى
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  ...كهينىده چوڭ بىر قار باال

بۇلۇتالر ئۇچۇۋاتقاندا كۆزىنى بۇلۇتالردىن       

  :يېنىغا كهلگهن ئاچىسىغا. ئايرىشنى خالىمايتتى

كۆزۈڭنى . دېدى - ئاۋۇ بۇلۇتنى ئۆتكۈزۈۋهتمه، -   

تاز ئوغۇلنىڭ ... ئوبدان ئاچ، پهرى قىزغا ئوخشايدىكهن

  ...چوڭ بولغىنى بىر ساراي... ئانىسى قېشىدا قېرى
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  :ئاچىسى       

  .دىدى -سهن خىيال سۈرۈۋاتىسهن، -      

  :ئايال     

چوڭالر  بهك دىققهتسىز ... ھىچ ئۇنداق ئهمهس-   

  . دىدى -بولىدىكهن،

. بىر دهمدىن كىيىن ئهتراپنى تۇمان قاپلىدى       

ئايالنىڭ ئهمدى . سىم يامغۇر يېغىشقا باشلىدى - سىم

  . بۇلۇت ئويۇنى ئاخىرالشقان ئىدى
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ئاچىسى ئۇنى . ئايالنىڭ كۆڭلى بهك يېرىم بولدى      

.  يۈزىگه سۆيدى. چىڭ يۆگىدى. قۇچىقىغا ئالدى

چاچلىرىنى . ئۇنىڭدىن كېيىن خانىسىغا كۆتۈرۈپ كهلدى

ئاچىسى چۆچهك ئېيتىۋاتقاندا ئايال ئۇخالپ . سىلىدى

  .ل چۈشلهرنى كۆردىئۇيقۇسىدا گۈزه. قالدى
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  كىچىك رهسىملهر
  

  ...بۈگۈن ھىچ خهت يازغۇم كهلمهيۋاتىدۇ ئىچىمدىن       
قېرىنداش قهلىمىمنى بىر تهرهپكه قويۇپ تارتمىدىن        

 .بوياقلىرىمنى ئېلىۋاتىمهن

  ...ئهمدى  كىچىك رهسىملهر سىزىمهن سېنىڭ ئۈچۈن       

  ... بۇ بىر بۇلۇت       

ۇرنىڭ يېغىشىنى خالىغان ۋاقىتلىرىڭدا يامغۇرنىڭ يامغ      
  ...يېغىشى ئۈچۈن

  ... بۇ بىر قۇياش       

ئهگهر خالىساڭ يامغۇردىن كېيىنكى كۈلۈپ تۇرغان       
  ...قۇياشلىق بىر ئاسمان ئۈچۈن

  ...  ھهم بىر  قۇش سىزىمهن ساڭا       

. سهنمۇ تۇرۇپ ئۇنى ساقالش ئۈچۈن بىر قهپهز سىزما       
  .دهرىزىنى ئاچ، ئاسمانغا ئات، ئۇچۇپ كهتسۇن 
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  ...كىچىك بىر كۆل سىزىمهن ئهمدى ساڭا         

خالىساڭ . خالىساڭ چوڭايتىپ دېڭىز قىالرسهن ئۇنى        
  ...ئىنچىكه بىر يول سىزىپ كىچىك بىر دهريا قىالرسهن

بىر دهرهخ ھهم بىر  كوچا چىرىغى سىزىمهن ئهمدى         
  ...ساڭا

چۈنكى بىلىمهن ، ئۆيلهرنىڭ ئالدىدا بىر دهرهخنىڭ        
  ...ۋه بىر كوچا چىرىغىنىڭ بولۇشىنى ياخشى كۆرىسهن

  

  ...ناخشا ئېيتىشنىمۇ ياخشى كۆرىسهن بىلىمهن        

ناخشىالرنىڭ رهسىمىنى سىزغىلى بولغان بولسا ساڭا         
  ...بىرمۇنچه ناخشا رهسىمى سىزاتتىم

  

  ...ا ماۋۇ بىر تېلېفونقار       

ئىسسىق  ياز كۈنلىرى قار ئادهمگه تېلېفون        
  ...قىالرسهن
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 بورانىڭ تېلېفونى

. يۈگۈره كهلدى - بورا مهكتهپتىن ئۆيگه يۈگۈره    
ئاپىسى .  قايتا باستى - ئىشىكنىڭ قوڭغۇرىقىنى قايتا 

سومكىسىنى . ئىشىكنى ئاچقىنىدا بورا يۈگۈرۈپ ئۆيگه كىردى
  .ۇپ قويۇپ ئاشخانىغا قاراپ يۈگۈردىقوي

ئاپا ماڭا ئىككى تال بوش قېتىق  قۇتىسى بېرهمسهن؟  -
ئهمما كىچىك بولسۇن، يهنه بىر تال يىپ 

  . دىدى -ئىستهيمهن،

  :ئاپىسى

بورا نېمىشقا بۇنچىلىك ئالدىرايسهن؟ تېخى  -  
. بېشىڭنىمۇ ئالماشتۇرمىدىڭ- ئۈستى .ىڭنىمۇ يۇيمىدىڭقوللىر

ئاندىن . غا چىقىپ قولۇڭنى يۈزۈڭنى يۇيئاۋال مۇنچى
ماشتۇر، مهنمۇ بۇ ئارىدا خالىغان لئۈستۈڭدىكىلهرنىمۇ ئا

  .دىدى -نهرسىلىرىڭنى تهييارالي،

  بورا ئاپىسىنىڭ. ھهيران ئۇالرغا قاراۋاتاتتى -ئۇكىسى بهسته ھهيران
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  . گهنلىرىنى قىلدى ۋه ئاشخانىغا كىردىېد

ى خاپا قىلماقچى سىزن. ئاپا، ئۆزۈر تىلهيمهن -  

مهكتهپته بىر نهرسه ياسىغانتۇق ۋه ئۇنى بهك  . ئهمهستىم

ئۇنى دهرھال سىلهرگه كۆرسىتىشنى . ياقتۇرۇپ قالغانتىم

  . خااليمهن

ئال قېنى، بۇالر . بولىدۇ، ئىستىگىنىڭنى ھازىرلىدىم -  

  .بىلهن نىمه قىلىدىغىنىڭنى بهك بىلگۈم كېلىۋاتىدۇ

  . بىر تېلېفون ياسايمهن -  

  :بهسته

  .دېدى - ئهمما ئۇالردىن تېلېفون بولمايدۇغۇ،  -  

  :بورا

ھهم ناھايىتى ... سىنىپتا قىلدۇق، بهك ياخشى بولدى -

چاققان كهل بىلله ياسايلى، . خۇشال بولدۇق

  .دېدى -خاالمسهن،
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  :بهسته

  . دىدى - خااليمهن، چاققان  ياسايلى، -

  :بورا

چىك بىر تال تۆشۈك قېتىق قۇتىلىرىنىڭ ئاستىدىن كى  -   

يىپنىڭ ھهر ئىككى ئۇچىنى بۇ تۆشۈكلهردىن . تېشىمىز

بىر ئۇچىدىن سهن . كېيىن ئۇچىنى باغاليمىز. ئۆتكۈزىمىز

يىپنى چىڭ . تۇتىسهن يهنه بىر ئۇچى مهنده قالىدۇ 

  . تارتىمىز

يىپنى چىڭ تاتقاندىن . دېدى بهسته - بولىدۇ، -   

  .كىيىن بىر بىرىگه قارىشىپ ئولتۇردى

  :بورا

  ئهمدى سهن قولۇڭدىكى قۇتىنى قۇلىقىڭغا تۇت، مهنمۇ قولۇمدىكى -    
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  .قۇتىنىڭ ئىچىگه توغرا گهپ قىالي

 مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭالۋاتامسهن بهسته؟ -

بهسته ئاكىسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىنى  بېشىنى     

كېيىن بهسته قېتىق . لىڭشىتىپ چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتى

ئهمدى بهسته گهپ  .ا، بورا قۇلىقىغا تۇتتىقۇتىسىنى ئاغزىغ

  .قىلىۋاتاتتى

  :ئاپىسى 

بهستهمۇ . بارىكالال بورا بۇ بهك ياخشى نهرسىكهن -

  .دىدى - ساڭا ياردهم قىلدى شۇنداقمۇ،

  :بورا  

  .ھهئه ئاپا، ئىككىيلهڭالرغا رهھمهت -     

بورا ۋه بهسته ئۇ كۈنى كېچىچه ئۇ تېلېفون بىلهن    

 .ئوينىدى
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  ز قىزى مهكتهپتهدېڭى

نهچچه كۈن . بۇراك بهك ھاياجانلىنىپ كهتكهن ئىدى   

دۈشهنبه كۈنى مهكتىپىگه بىر . بۇرۇن بېلىتىنى ئالغانتى

ئويۇن، بىر دېڭىز قىزىنىڭ . تىياتىر ئۆمىكى كېلهتتى

  .ھاياتىنى ئاڭلىتاتتى

بۇراك ئهتىگهن . كۈتكهن كۈن نىھايهت كهلدى   

بېلىتىنى .  ىرىنى كىيدىكىيىمل. ناشتا قىلدى. تۇردى

دادىسى بۇراكنى . قايتا قايتا تهكشۈرۈپ كۆردى

بۇراك تىياتىر قويۇلىدىغان . مهكتهپكه ئاپىرىپ قويدى

بېلىتىنى ئىشىكته تۇرغان . زالغا قاراپ يۈگۈردى

خىزمهتچى بۇراكقا ئورنىنى .  خىزمهتچىگه بهردى

بهزى دوستلىرىنىڭ . بۇراك ئهتراپىغا قارىدى. كۆرسهتتى

   .تېخى كهلمىگىنىنى كۆردى
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. سهۋرسىزلىك بىلهن ئويۇننىڭ باشلىنىشىنى كۈتتى     

. قىسقا بىر ۋاقىتتىن كىيىن زالنىڭ چىراقلىرى ئۆچتى

سهھنه ! ئۇ نىمه... ئا. ئاستا ئېچىلدى - پهردىلهر ئاستا 

يىپالرغا . خۇددى ئهينهكسىز بىر بېلىق قاچىسى ئىدى

ڭگارهڭ بېلىقالر ۋه سهھنىده كىچىك ره -ئېسىقلىق چوڭ 

. كۆرگهن ھهممه نهرسىنىڭ جېنى باردهكال كۆرۈنهتتى

بۇراك . سهھنه ناھايىتى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى

تۇنجى قېتىم بىر دېڭىز . بهكمۇ ھهيران قالغان ئىدى

  .قىزى كۆرۈۋاتاتتى
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دېڭىز قىزىنىڭ قولىدا يۇنۇسالردىن تىزىلغان بىر دهسته    

سهھنىدىكى ھهممه بېلىقالر ئۇنىڭ يېنىغا . ئىدى گۈل بار

دېڭىز قىزىمۇ  ئۇالرغا كۈلۈمسىرىدى ۋه بىلله . كهلدى

–دېڭىز قىزىنىڭ تولغىنىپ . ئۇسسۇل ئويناشقا باشلىدى

تولغىنىپ ئوينىغان ئۇسسۇلىغا پۈتۈن بېلىقالر جۆر 

ئۇزۇن ۋاقىت . بىرلىكته بهك خۇشال كۆرۈنهتتى. بولۇۋاتاتتى

دېڭىز قىزى قولىدىكى گۈلنى . ئۇسسۇل ئوينىدى بۇ شهكىلده

زالدا . تاماشبىنالرغا ئاتقاندىن كىيىن پهردىلهر يېپىلدى

. ئويۇن ئاخىرالشقان ئىدى. ئالقىش ئاۋازلىرى كۈچهيدى

پهردىلهر تهكرار . پهقهت، زالنىڭ چىراقلىرى يانمىغان ئىدى

  رغائېگىلىپ تاماشىبىنال. دېڭىز قىزى سهھنىده ئىدى.  ئېچىلدى
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تاماشىبىنالر بۇ . پهرده تهكرار يېپىلدى. ساالم بهردى

. قېتىم ئويۇن قويغۇچىالرنى ئورنىدىن تۇرۇپ ئالقىشلىدى

بۇراك . چىراقالرنىڭ يېنىشى بىلهن زال بوشاشقا باشلىدى

بۇراك . چىققىنىدا دادىسى ئۇنى ئىشىكته ساقالۋاتاتتى

كېيىن پات  بۇنىڭدىن. يولدا دادىسىغا ئويۇننى ئاڭالتتى

  .پات تىياتىرغا بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتتى -

www.Mahinur.Com

info@Mahinur.Com 2011 : İSTANBUL



 

 

  ھهزىلكهش

  »؟نىمىگه كۈلىسهن ئهڭ كۆپ«

  دهپ سورىسا ماڭا،

  .ھهزىلكهشكه كۈلىمهن

  ئهجىبا ھهزىلكهشلهر

  بىز ئۇالرغا كۈلدۇق دهپ

  كۆڭلى يېرىم بوالمدىغاندۇ؟

  ،ئۇالرنى بهك ياخشى كۆرگىنىمىزنى

  اقچى بولغىنىمىزنى تۇتۇپ باقم يېقىنلىشىپ

  بىلهمدىغاندۇ؟
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  تهتىل دوستلىرى

  

سوۋغاتلىرىنى . نىلگۈننىڭ تۇغۇلغان كۈنى ئىدى      

  . ئېچىش ئۈچۈن سهۋرسىزلىنىۋاتاتتى
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سوۋغاتنى ئېچىۋاتقاندا ھاياجانلىنپ   انبوۋىسى ئالغ    

  .كهتكهن ئىدى

 ،رهھمهت! اكۆزلىرىمگه ئىشىنهلمهيۋاتىمهن، بوۋ -   

 .دىدى -كۆپ رهھمهت،
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بۇ . بوۋىسى نىلگۈنگه بىر تهتىل چىدىرى ئالغان ئىدى

  .بىر سوۋغات ئىدى ئاالھىدهبهك 

  :نىلگۈن

  ئۇنداق بولسا بوۋا، بۇ چىدىرنى نهگه قۇرىمىز؟ -   

بىلىسهن ... بىنانىڭ ئالدىغا قۇرمايمىز، ئهلۋهتته -   

ق دېڭىزغا بېرىپ تهتىلنى ئا. يازلىق تهتىل كېلىۋاتىدۇ

 . دىدى بوۋىسى -شۇ يهرده ئۆتكۈزىمىز،
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تهتىل ”ئىچىده . دىدى نىلگۈن - !ياشىسۇن -   

بۇ بهك . دهپ ئويلىدى‘‘ قىلىشنى ئۆگىنىۋاتىمهن،

  . كۆڭۈللۈك بولۇشى كېرهك ئىدى

  .دىدى بوۋىسى - ؟بېرىشنى خااليسهن نهگه -   

  .نىلگۈن دىدى -مهرسىنگه، ،مهرسىنگه بارايلى -   

سېنىڭ دهردىڭ مهرسىن ئهمهس !... سېنى سېنى -   

  . دىدى بوۋىسى - ،ئهمهسمۇ ، شۇنداقدوستۇڭ شهرىفه

  .دىدى نىلگۈن -ھهئه بوۋا، -   

.  نىلگۈن دوستى شهرىفهنى بهك ياخشى كۆرهتتى    

شهرىفهلهر قىسقا بىر . ئىلگىرى بىر بىنادا ئولتۇراتتى

  .تكهنتىمهرسىنگه كۆچۈپ كه ئېلگىرى ۋاقىت
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سهۋرسىزلىك بىلهن دوستى بىلهن ئۇچرىشىدىغان      

  :ھالداتهلمۈرگهن نىلگۈن . كۈتىۋاتاتتىكۈننى 

نىمه بولىدۇ مهرسىنگه بارايلى، شهرىفهنى كۆرهيلى  -   

  .دىدى -بوۋا،

  .دىدى بوۋىسى - ماقۇل ئۇنداق بولسا، -   

. نىلگۈننىڭ كۆزلىرى سۆيۈنگىنىدىن پارقىراپ كهتتى   

دوستىغا يازلىق . رھال تېلېفوننىڭ قېشىغا يۈگۈردىده

بهك . تهتىلىده  مهرسىنگه بارىدىغانلىقىنى دهپ قويدى

ھاياجان بىلهن تهتىلنىڭ كېلىشىنى . خۇشال بولغانتى 

  .  كۈتۈشكه باشلىدى
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  دېڭىزئېتى

  .ئېتى دوستلىرى بىلهن پاراڭلىشىۋاتاتتىدېڭىز       

» ئاتالرمۇ باركهن بىلهمسىلهر؟ قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان«

  . دېدى 

  . دېدى كىچىك سهككىز ئاياق» نهدىن بىلىۋالدىڭ؟«

. ئۆتكهن ھهپته كۈتۈپخانىغا باردىم«دېڭىز ئېتى،       

نى ىرىبهتل. قالدى ىلىقىپچبىر قامۇس  گهكۆزۈم

  . دېدى» .ۋاراقالۋاتقاندا دىققىتىمنى تارتتى
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ڭا ئوخشامدىكهن بۇ سا! نىمه دىگهن قىزىقارلىق«   

  . دېدى كىچىك سهككىز ئاياق» قۇرۇقلۇق ئېتى؟

ئانچه ئهمهس، ئۇالرنىڭ تۆت پۇتى يهنه ئۇزۇن «   

كىتاپتا بهك ئىتتىك يۈگرهيدىغانلىقى  . چاچلىرى بار

  . دهپ جاۋاپ بهردى دېڭىز ئېتى» يېزىلغانىدى،
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قۇرۇقلۇقتا جانلىقالر قانداق  . ھىچ چۈشهنمهيۋاتىمهن«   

» ياشايدىغاندۇ؟ سۇسىز بىر ھاياتنى ئويلىيالمايۋاتىمهن،

  .دېدى راك

دېگهن » .بهلكىم ئۇالرمۇ بىزگه ھهيران قالىدىغاندۇ«   

بىز سۇدا ياشايمىز ئۇالر «: ۇمچه قىلدىقوش دېڭىز ئېتى

. بىز بۇ يهرده بهك راھهت. بولسا قۇرۇقلۇقتا ياشايدۇ

  ».تۇرراھهت قۇرۇقلۇقتا بهكئۇالرمۇ  جهزىملهشتۈرىمهنكى

قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان سهككىز ئاياق  قتا،ئۇندا«   

بهك قىزىقىپ «دېدى كىچىك سهككىز ئاياق » بارمىدۇ؟

  » .قالدىم ئهمدى

  .دېدى راك» .مۇ باردۇىراك ۇرۇقلۇقلكىم قبه«

 دېدى دېڭىز ئېتى،» تۇرىمىز؟قاراپ  ېمىشقان«

  ».كۈتۈپخانىغا بېرىپ قاراپ باقايلى«

يېڭى بىلىملهرنى ئۆگىنىش . ممىسىگه ياقتىھه بۇ پىكىر  

  .ئۈچۈن قىزىققان ھالدا كۈتۈپخانىنىڭ يولىنى تۇتتى
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  تاز باال ۋه بالىالر بايرىمى

 

سهيله قىلىشقا  قۇياشلىق گۈزهل بىر كۈنده تاز باال(    

ھوزۇر ئىچىده  ئايلىنىپ يۈرگهنده بايرام . ىپتۇچىق

  .)قىلىۋاتقان بالىالرنى كۆرۈپتۇ

  مهن بىر غېرىپ تازبالىمهن  – االتازب

  ئېشىگىمنىڭ يوق توقۇمى،         

  .وقۇم توغرىلىقتۇربار ي         

  ...يالغاننى  ياقتۇرمايمهنئهسال      

بهك  ؟نهقهدهر گۈزهل سىلهر. با بالىالرمهرھا -

  .جىمىر جىمىركۆزۈڭالر . كىيىنىپسىلهر چىرايلىق
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  !بۈگۈن بايرام -بهنگىسۇ

  نىمه بايرىمى ؟ – تازباال

ئاپرىل مىللىي مۇستهقىللىق ۋه بالىالر  - 23 -يىگىت

  .بايرىمى

  مىللىي مۇستهقىللىق دېگهن نېمه؟ - تازباال

ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنىڭ يۇرتىنى ئۆزىنىڭ  -بهنگىسۇ

  .باشقۇرۇشىدۇر

نىمىشقا بالىالر بايرىمى؟ يۇرتنى بالىالر - تازباال

  باشقۇرامدا؟

وڭ بولغاندا يۇرتنى ھهئه ، بالىالر چ -يىگىت

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ بايرامنى ئاتا تۈرك . باشقۇرىدۇ

  .بىزگه سوۋغا قىلىپتۇ
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ئاۋۇ سېرىق چاچلىق، كۆز ئهينهكلىك باال،  – تازباال

چوڭ ... ھالرهڭ كۆينهكلىك  قىز ،ئاۋۇ ئۆرۈمه چاچلىق

بولغاندا  يۇرتنى باشقۇرامدۇ؟ بۇ يۇرتنىڭ خانى، 

  .دىدى -پادىشاھى يوقمۇ؟

ئىنسانالر !  ياق، خانمۇ، پادىشاھمۇ يوق-بهنگىسۇ

  . ئۆزىنىڭ يۇرتىنى ئۆزى باشقۇرىدۇ

باشقا . مهن بۇ بايرامنى بهك ياخشى كۆردۈم -تازباال

  دوستلىرىم بىلهن بۇ بايرامغا قاتناشساق بوالمدۇ؟

  ...)ھهممىسى بىلله ۋاقىراپ( -بالىالر

...بهك خۇشال بولىمىز بۇ بايرام ھهممىمىزنىڭ  
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  قىزىلنىڭ خۇشاللىقى

بالىالر . مېنىڭ ئىسمىم قىزىل، بايرىقىمنىڭ رهڭگىدهك   

قىزىل شار، قىزىل توپ، . مېنى بهك ياخشى كۆرىدۇ

قىزىل پوپۇچ، قىزىل كهمپۈت، قىزىل ۋېلىسپىت ئۇالرنىڭ 

  .ئهڭ ياخشى كۆرگهنلىرىدۇر
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مهسىلهن، بالىالر قىزىل ئالمىنى بهك ياخشى       

. رگهننىمۇ قىزىل بولغىنى ئۈچۈن ياقتۇرىدۇبۆلجۈ. كۆرىدۇ

خشى مۇ بهك ياىقىزىل گىالس، قىزىل گۈل، قىزىل الل

  .پقىزىلىتاۋۇزنىڭ ئىچىمۇ ق. كۆرۈلىدۇ

ئۆتكهنده بالىالر ئويۇن ئويناۋاتقاندا يانلىرىغا بىر      

  :بالىالر. شارچى كهلدى

ھهممىسى . دهپ ئهتراپىغا توپالندى» !شار، شار«

  .ىدىىك شار ئىستئوخشاش رهڭل

 .دىدى ھهممىسى -،ئالىمهنقىزىل شار  - 
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چۈنكى ئهتراپىدا ئالته باال .  قالدى ھهيرانشارچى تاغا 

ئۈچىنى بهرسه ... قولىدا بولسا ئۈچ شار. بار ئىدى

ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى . باشقا ئۈچىنىڭ كۆڭلى يېرىم بوالتتى

. يانچۇقلىرىنى ئاختۇردى. يېرىم قىلىشنى خالىمايتتى

پىنىنىڭ يانچۇقىدىن يهنه ئۈچ تال قىزىل شار چا

بىر  .پ تولدۇردىئۇالرنى بىردىن بىردىن پۈۋله. چىقاردى

  ...نهقهدهر سۆيۈندىلهر. بالىالرنىڭ قولىغا بهردىتالدىن 
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ئۇالر شارلىرىنى ئويناۋاتقادا كۆكته بىر قىزىل لهگلهك      

. سۈزۈلۈپ تۇرغان  قىزىل تۈرك بايرىقى بار ئىدى ۋه

. بايراق، شار، لهگلهك ھهممىسى مېنىڭ رهڭگىمده ئىدى

ئهڭ تاتلىق، ئهڭ گۈزهل ھالىمنى . بهك خۇشال بولدۇم

ھهممىسى بايراقالر، شارالر . بالىالرنىڭ ئالدىغا يايدىم

بايرىقىمنىڭ   ھهممىدىن بهك. بىلهن دۇنيانى بېزىدى

  .رهڭگىنىڭ قىزىل بولغىنى مېنى بهك خۇشال قىلغانىدى
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  دوست ئىككى
  .بىزلهر ئىككى دوستمىز

  .ھهر زامان چاقچاقلىشىمىز

  ز توختىماي كۈلدۈرۈشتۇر،مىئىشى

  .ھهم نهسىھهتلهر بېرىشتۇر

  .مېنىڭ ئىسمىم ھاجىۋات

  !راھهت سىز بولمايمهنقارا كۆز
  

   ،بىلىسلهر قارا كۆزنى

  !شادالندۇرىدۇ  ھهربىر سۆزى

  سىز قىممهتلىك بالىالرنى، 

  !ردۇنياالر قهده سۆيىمىز

  كۆرۈۋاتقاندا ئۆگىنىڭ،

  .ھهمده كۈلۈپ شادلىنىڭ
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  بايرام شادلىقى

  ئاياق بوۋامدىن،

  كۆينهك مومامدىن،

  ئىشتان دادامدىن، 

  چاپان ئانامدىن

  .بىر چىرايلىق كىيىندىم
  

  باردۇق،  مگهبىز ھهركى

  .بىزگه كهلدى مھهركى

  بايرام بىر كهلدى،

  .بايرام بىر كهتتى
  

  قهدىرلىك بايرام،

  .ك ياقتۇردۇق  سېنىبهك به

 پات پات كهل، ماقۇلمۇ؟ 
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  ئهكهل يهكتىگىمنى، ئال توقۇمىڭنى

بىرئاز ئوتۇن  .ئهپهندىم ئورمانلىققا بېرىپتۇ     

. گه يۈكلهپتۇئۈستىئېشهكنىڭ  ئوتۇنالرنى. ھازىرالپتۇ

ىدىكى يهكتىگىنى سېلىپ ئوتۇننىڭ ستئۈكېيىن 

سىغا پالتىنى ئوتۇنالرنىڭ ئار. ئۈستىگه قويۇپتۇ

  .قىستۇرۇپ قويۇپتۇ
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  ؛ئېشهككه    

ئۇزۇن  ،سهن بىزنىڭ ئۆينىڭ يولىنى بىلىسهن  - 

مهن تاغ  .ماڭ دىرىمايلئاسهن بۇ يولدىن . قۇالق

  .يولىدىن ئايلىنىپ كېلىمهن، دهپتۇ
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ئۇ . يولغا چۈشۈپتۇ. ئېشهكنىڭ يېنىدىن ئايرىلىپتۇ   

 كۆپ تۆپىلىك سېنىڭ، بۇ تۆپىلىك مېنىڭ، خېلى

  . پتۇهگه كىايالنغاندىن كېيىن ئۆيئ

كهلمىگىنىنى  -ئېشهكنىڭ كېلىپ  دىنئايالى   

 مېشهك-بىلمهيمهن ئېشهك«تىكهن ئايالى، سوراپ

  .دهپتۇ» كۆرمىدىم
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تاغ يولىنىڭ . ئهپهندىم دهرھال كهينىگه قايتىپتۇ

قويغان  الدۇرۇپق. ۇ يهردهتۇتاشقان يېرىگه بارسا ئېشهك ئ

، نه ارئهمما دۈمبىسىده نه چاپان ب .يهرده ئوتالۋاتقان

. پتۇهئاچچىقى ك ئهپهندىمنىڭ ئېشهككه ناھايىتى. پالتا

 ئۈستىدىكى ئوتۇنالرنى ئېلىۋېتىپ، توقۇمنى يېشىپ 

ئېشهكنى بىر تهپكهندىن . ئارتىپتۇئۆزىنىڭ ئۈستىگه 

  :كىيىن

مهن ھېچكىمنىڭ كۆز يېشىغا ! ىسېنى ئۇزۇن قۇالق سېن-

ئهكهل يهكتىگىمنى ئال ! بولۇپ قالخهۋهردار . مايمهنباق

  .  دهپ ۋاقىراپتۇ! توقۇمۇڭنى
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  پۇتبولچى پىل

  

  ھوپ ھوپ خۇرۇم توپ،«

  !بۇنىڭدىن باشقا ئويۇن يوق

  ،ېنىدهيدۇ م سېركچىسى) جانبازى(توپ 

  بىلهن توپ ئۇرىمهن، ھهيۋه

  ».پۇتبولچى پىلدۇر ئېتىم
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 ىسىكوماند بىلهن تۈلكه ن كوماندىسىتوشقا     

 لچىالركوماندىسىدىكى پۇتبوتۈلكه . مۇسابىقىلىشهتتى

توشقان . ئۇالر دهل بهش كىشى ئىدى. مهيدانغا چىقتى

ئهمما . مهيدانغا چىقتى لچىالرمۇكوماندىسىدىكى پۇتبو

. يوقتى )ۋارتارى(قهلئهچىسى . ئۇالر تۆت كىشى ئىدى

  !چاتاق بولدى

كىچىك توشقان بۇلۇڭدا ئولتۇرغان  كوماندا باشلىقى   

 )ۋارتارىمىز( بىزنىڭ قهلئهچىمىز« .پىلنىڭ قېشىغا باردى

كىچىك پىل بهك خۇشال . دىدى» بولساڭ بوالمدۇ؟

رېپىر قاغىنىڭ . كهلدى )ۋارتاغا( دهرھال قهلئهگه. بولدى

تۈلكه تۈلكه . دىدى» قاق«ئۇمۇ . پۇشتىكى يوقتى

نىڭ تېپىشى بىلهن مۇسابىقه لچىالركوماندىسىدىكى پۇتبو

  .دىباشالن
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بهك ياخشى كوماندىسىنىڭ پۇتبولچىلىرى  تۈلكه     
چۈنكى . ئهمما قهلئهگه توپ ئاتالمايۋاتاتتى .ئوينايتتى
. پىل قهلئهنى پۈتۈنلهي ئېتىۋالغانتى )ۋارتار( قهلئهچى
رېپىرغا ئېتىراز  كوماندىسىنىڭ پۇتبولچىلىرىتۈلكه 
) ۋارتاغا( پىل قهلئهگه )ۋارتار( قهلئهچى«: بىلدۈردى

جايىغا . چىقسۇن )ۋارتادىن( قهلئهدىن. بهك چوڭ كۆره
  » .توشقانالردىن بىرسى ئۆتسۇن

  . دىدى ئىچىدىن» ئاھ كاشكى«پۇتبولچى پىل    

كىچىك پىل . رېپىر قاغا ئېتىرازنى قوبۇل قىلدى   

قهلئهگه ئۆتكهن توشقاننىڭ يېرىده . قهلئهدىن چىقتى

نىڭ پۇتبول. بهك خۇشال ئىدى. ئويناشقا باشلىدى

سىتىپ قانداق ئوينىلىدىغانلىقىنى ھهممىسىگه كۆر

كىچىك پىل تېخى ئويۇنغا . ماقچى ئىدىقوي

. ئۇالر بىر توپ يىدى ئارىلىقتابۇ  .رىشهلمىگهنىدىىك

 ...پۇتبولچى تۈلكىلهر شۇنچىلىك سۆيۈندىلهركى
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ئاق . كىچىك پىل ئۆزىنى كۆرسىتىشكه باشلىدى دائاخىرى

توپنى . ىدا قولالندىتوشقان بهرگهن پاسنى جاي

تۈلكه  )ۋارتار( شۇنچىلىك قاتتىق تهپتىكى قهلئهچى

ھازىر . توپ كىردى. توپنى كۆرۈشكىمۇ ئۈلگۈرهلمىدى

  ...تهڭئىككى كوماندا 

كىچىك پىل ھاۋادىن . ئىككىنچى توپمۇ كېچىكمىدى    

توپ قهلئهچىنىڭ . بېشى بىلهن ئۇردى نىكهلگهن توپ

  . كىردى )ۋارتاغا( هلئهگهھهيران قاراشلىرى ئارىسىدا ق

  . دهپ ۋارقىرىدى» !تووووپ«توشقانالر، 

نهتىجىنى  ،تۈلكىلهرنىڭ  پۈتۈن تىرىشچانلىقى     

 .ئۆزگهرتىشكه يهتمىدى
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  .دهپ مۇسابىقىنى تۈگهتتى» !قاق«رېپىر قاغا      

كىچىك پىلنىڭ ئىككى  دىكىلهركوماندىسىتوشقان     

  . هڭدىگۈزهل توپى بىلهن مۇسابىقىده ي

پۇتبول دۇنياسىمۇ كىچىك پىلدهك قابىليهتلىك بىر      

توشقانالر كىچىك پىلنى مۈرىلىرىگه . پۇتبولچىغا ئېرىشتى

ئۇالرمۇ كىچىك . بهك ئېغىر ئىدى. ئالماقچى بولۇشتى

شا، -شا-يا،شا-يا -يا«. پىلنىڭ دۈمبىسىگه چىقتى

. دهپ ۋارقىراشتى» !پۇتبولچى پىل كۆپ ياشا

  .    تويغىچه قۇتلىدى غهلىبىلىرىنى
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  چىدىماس

    

ئهمما . ئويۇن ئويناش ناھايىتى كۆڭۈللۈكتۇر      

شۇنداق دوستلىرىمىز . بار ائىدىلىرىھهممه ئويۇننىڭ ق

. ھىچ بويسۇنمايدۇ ائىدىلىرىگهباركى، ئويۇننىڭ ق

بىز . بولمىسا ئويۇننى بۇزىدۇ هنلىرىئويۇندا ئۆزىنىڭ دىگ

  .دهيمىز» چىدىماس« نىهرئارىمىزدا ئۇنداق كىشىل

ھهممه ئويۇننى  قاتناشقان .ئهلىمۇ بۇالردىن بىرى ئىدى    

ئهڭ جىق . ئۇنىڭ يۈزىدىن ئويۇن يېرىم قاالتتى. بۇزاتتى

ئويۇنىدا توپنى قولىدا » توپ تۇتۇش « ايدىغانئوين

  توپنى تۇتالمىغاندا بولسا .بهرمهيتتى  ھېچكىمگه  تۇتىۋېلىپ
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 .يهنى ئويۇننى بۇزاتتى. تتىئويۇننى تاشالپ كېته

غا رئارىمىزدا چىدىماسال«بىر كۈنى دوستلىرى ئۇنىڭغا    

ئهلى بهك . دهپ ئۇنى ئويۇنغا ئالمىدى» !يهر يوق

بېشىنى ساڭگىلىتىپ ئۇيهردىن . ھهيران قالغانىدى

  . ئۇزاقالشتى

  

شۇنىڭ . ىدىئهلى ئۇ كۈندىن كېيىن يالغۇز قالغان   

. ن ئويناشقا باشلىدىبىله سىئۈچۈن  ئۆيده ئۇكى

كېيىنكى كۈنلهرده دوستلىرىنى يىراقتىن كۈزىتىشكه 

. تاتتىئويناۋا »توپ تۇتۇش«دوستلىرى يهنه . باشلىدى

ئويۇن . تاللىنىدۇ ئويۇن بېشىبۇ ئويۇندا ئاۋال بىر 

  .خالىغان بىر ئىسىمنى دهپ توپنى ئاسمانغا ئاتىدۇ بېشى
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سا باشقىسىنىڭ باال توپنى تۇت قىرىلغانچائىسمى      

ئهگهر توپنى تۇتالمىسا ئۇكىشى . ئىسمىنى دهيدۇ

ئويۇن بۇ شهكىلده بىر كىشى . ئويۇندىن چىقىدۇ

  .قالغۇچه داۋام قىلىدۇ

    

ئهلى ئويۇننى كۆرۈۋاتقاندا ھىچبىر دوستىنىڭ ئويۇننى    

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالرنىڭ بهك . بۇزمىغىنىنى كۆردى

ئۆزىمۇ قىلغان . خۇشال بولغانلىقىنى پهرق ئهتتى

بۇنىڭدىن كېيىن ئوينايدىغان . خاتالىقىنى چۈشهندى

ئۆزىگه  -بويسۇنىدىغانلىقىغا ئۆز ائىدىلهرگهئويۇنالردا ق

چىدىماسلىقنى تاشلىغىنىنى دوستلىرىغىمۇ . بهردى ۋهده

  .كۆرسىتىشى كېرهك ئىدى

  ئهلى ھهپتىنىڭ ئاخىرقى كۈنى مهكتهپنىڭ ھويلىسىدا يىغىلغان      
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» ان توپققيا«دوستلىرى . لىرىنىڭ قېشىغا باردىدوست

ئۇالر توققۇز كىشى . ئوينىماقچى بولۇپ تهييارلىنىۋاتاتتى

ھىچ بۇ ئويۇن ئۈچۈن ئىككى گۇرۇپپىغا . ئىدى

ئۇالرنى ئۇزاقتىن كۆرۈۋاتقان ئهلىنى . ئايرىاللمايۋاتتى

ئهلىدىن ئويۇنغا قېتىلىشنى . يانلىرىغا چاقىرىشتى

دوستلىرى . ىڭغا بهكمۇ سۆيۈنگهنىدىئهلى بۇن. ئىستىدى

ئهلى . چۈشهندۈردى ائىدىلىرىنىئهلىگه ئويۇننىڭ ق

 ىلگىرىئ. چىدىماسلىق قىلماي ياخشى ئوينىدى

. قىلغانلىرى ئۈچۈن دوستلىرىدىن كهچۈرۈم سورىدى

  .ھهممىسى بىلله قۇچاقالشتى
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  ئوينايمهن

  كهت تۈرى بار،ىتهنھهر كۆپ بهك

  .مهن ھهممىسىنى قىلىمهن

  ئۈزىمهن، يۈگرهيمهن،

  توشقاندهك سهكرهيمهن،

  بهك ياخشى توپ ئوينايمهن،

  ۋېلىسپىتقا مىنىمهن،

  يهنه دوستلىرىم بىلهن 

  .ئويناشنى بهك ياخشى كۆرىمهن
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  كىتاپ سۆيگۈسى

  

ئهلى ۋه دوستلىرى مهكتهپنىڭ باغچىسىدا      

بىر ئويۇن ئوينىماقچى  ئاالھىدهبۈگۈن . توپالندى

ىمه ئوينايلى دهپ ئويالۋاتقاندا ئىچىدىن ن. ئىدى

ئويۇن  انتاپق .دىدى سۆيۈنچ بىلهن» !تاپتىم«بىرسى 

  بىر ئويۇندا ھهركىشى  بۇ  .قىزىقارلىق ئىدىراستىنال 
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كىتاپنى باشقا دوستلىرىغا  انئوقۇغ .كىتاپ ئوقۇيتتى

ئۇالر كىتاپ ئوقۇشنى بهك ياخشى . سۆزلهپ بېرهتتى

بۇ ئويۇننى دهرھال   بۇنىڭ ئۈچۈن. كۆرهتتى

ھهممىسى ئۆيىگه كىتاپ ئالغىلى . ئوينىماقچى بولدى

-بىر. بىر سائهتتىن كېيىن باغچىدا ئۇچراشتى. كهتتى

  .بىرلىرىنىڭ كىتاپلىرىغا قارىدى
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بىر دهرهخنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ كىتاپلىرىنى ئوقۇشقا 

نى ئوقۇپ بولغاندىن ىھهممىسى ئوقۇيدىغانلىر. باشلىدى

 . سۆزلهپ بهردىبىرسىگه  كىيىن ئوقۇغانلىرىنى بىر
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ھېكايىسنى  ېيتقانئهلىنىڭ ئ بهك  دوستلىرى ھهممىدىن

. ھهممىسى بۇئويۇننى ياخشى كۆرگهن ئىدى. ياقتۇردى

بۇنىڭدىن كېيىن پات پات كىتاپ ئوقۇشقا قارار بهردى 

 .ۋه تارقىلىشتى
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  كىچىك ئىزچىالر
  

  ىز،دهرياالردهك جۇش ئۇرىم

  خۇشاللىققا يۈگرهيمىز،

  ئىسسىق چېدىرلىرىمىزدا

  .قېرىنداشتهك ياشايمىز خۇددى

  

  بىزلهر كىچىك ئىزچىمىز،

  .خۇشاللىققا كۆزچىمىز

  

  كۆچهتلهر قېرىندىشىمىز،

  ،ھهمرىيىمىزيوپۇرماقلىرى 

  كۆپكۆك ئاسماندا

 .پارلىسۇن قۇياشىمىز
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  بىزلهر  كىچىك ئىزچىمىز،

  .ئهتراپىمىزغا كۆزچىمىز

  

  بايراق بىزنىڭ، شان بىزنىڭ،

  شهپهق بىزنىڭ تاڭ بىزنىڭ،

  تېپىلماس بىر تهڭدىشى

  .بۇ جهننهت ۋهتهن بىزنىڭ

  

  بىزلهر كىچىك ئىزچىمىز،

  .يۇرتىمىزغا كۆزچىمىز
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