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           تاشئالما ئانا تىل دەرسخانىسى  

 دەرس -3

 مېنىڭ بۇ

  
 (ئامېرىكا)

 لېينى لېئو :ئاپتورى

 
 ئوتتۇرىسىدا كۆلچىكىنىڭ ھۈسەن-ھەسەن

 قىرغىقىغا ئارالنىڭ .ئىكەن بار ئارال كىچىك بىر

 يېيىلىپ تاشالر شېغىل پارقىراق سىلىق،

 ياۋا باشقا ۋە قىرىققۇالقالر كەتكەن،

 .ئىكەن كەتكەن ئۆسۈپ ئۆسۈملۈكلەر

 ياشايدىكەن، پاقا كىچىك تال ئۈچ ئارالدا

 لىدىيا ۋە رۇپىرت مىلتىن، ئىسمى ئۇالرنىڭ

 ئۇالر .ئىكەن

 يوق ھېچنېمە ھېچنېمىدىن جېدەللىشىدىكەن، توختىماي

  .تاپىدىكەن قۇسۇر بىرىدىن-بىر كەچكىچە

 

 مىلتىن دەيدىكەن —!تۇرۇش يىراق كۆلچەكتىن —

 !مېنىڭ سۇ بۇ —ۋارقىراپ،

 رۇپىرت دەيدىكەن —!بولۇشما چىققۇچى ئارالغا —

 !مېنىڭكى يەر بۇ —توۋالپ،

  .قوغالپ كېپىنەك ئوينىغاچ ئۇسسۇل  لىدىيا دەيدىكەن —مېنىڭ، ئاسمان —
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 .ئۆتكۈزىدىكەن مۇشۇنداق مانا كۈنلىرىنى ئۇالر

 .بوپتۇ پەيدا چارپاقا چوڭ بىر ئالدىغا ئۇالرنىڭ كۈنى بىر

 ممائە —چارپاقا، دەپتۇ —،تۇرىمەن پىدەتەرى بىر يەنە رالنىڭئا بۇ مەن —

 نېمىلەرنىدۇر سىلەرنىڭ ىمئدا مەن

 !مېنىڭ» ،ئاڭاليمەن رنىالۋارقىراۋاتقانلىقىڭ

 كەچكىچە ەتىگەندىنئ «!مېنىڭكى بۇ !مېنىڭ

 تۈگىمەس شقان،التا تاالشقىنىڭالر

 سىلەر .يوق ارامچىلىقئ زادى ردىنالجېدىلىڭ

 چىقىرىۋەرسەڭالر قااليمىقانچىلىق بۇنداق

  !بولمايدۇ

 ،بۇرۇلۇپ ستائا تۈگىتىپ سۆزىنى ئۇ

  .پتۇكېتى كىرىپ ارىسىغائ چۆپلەر-ئوت سەكرەپ-سەكرەپ

 .قاپتۇ كېتىپ چىشلىگىنىچە قۇرتنى بىر نىمىلت كېتىشىگە ئەمدىال چارپاقا

  :قوغالپتۇ تۇرۇپ سەكرەپ كەينىدىن ۇنىڭئ دەرھال لىدىيا ۋە رتىرۇپ

 يبولما قايىل نىمىلت بىراق .ئۇالر الپتۇتوۋ دەپ —!كۆپچىلىكنىڭ قۇرت —

  :غودۇڭشۇپ

  .دەپتۇ —!مېنىڭكى دېگەن بۇ مەس،ئە ھېساب —

 دەھشەتلىك گۈلدۈرلىگەن ردااليىراق قاراڭغۇلىشىپتۇ، اسمانئ تۇيۇقسىز

 يېغىپتۇ، يامغۇر قارا قاتتىق .كېتىپتۇ ياڭراپ ئارالدا كىچىك ئاۋازى گۈلدۈرماما

 بارغانسېرى رالئا ېگىزلەپتۇ،ئ كۆپىيىپ بارغانسېرى سۇ .ئايلىنىپتۇ  پاتقاقلىققا كۆلچەك

  .كېتىپتۇ بولۇپ غەرق سۇغا التېز ناھايىتى ۋە كىچىكلەپتۇ
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 چىقىۋېلىپ ئۈستىگە تاشنىڭ سىلىق تۇرغان كۆرۈنۈپ يۈزىدىن سۇ تېزلىكتە ئۇالر

 بىردەمدىال ئەمما .تالىشىپتۇ جان تىركىشىپ رىسىدائا سۇ دەھشەتلىك ۋە لۇققاراڭغۇ

  .كېتىپتۇ چۆكۈپ تاشمۇ ئۇ

 قېلىپ التاش چوڭ پارچە بىر ئاخىرىدا ئەڭ

 قۇچاقلىشىپ ۈستىدەئ تاشنىڭ پاقىالر .قاپتۇ

 ھەم الپتوڭ ھەم .يلىنىپتۇئا گەۋدىگە بىر تۇرۇپ

  .تىترىشىپتۇ دىر-ردى قورقۇپ،

 .ئىكەن ياخشى كەيپىياتى نىڭئۇالر بىراق

 بىللە ئۈمىدنى ۋە ۋەھىمە خشاشئو ئۇالر ،چۈنكى

  .ىكەنئ كەچۈرىۋاتقان باشتىن

 اخىرىدائ ئازالپ، ئاستا-ئاستا يامغۇر

 .تارتىلىپتۇ سۈيى كەلكۈن .توختاپتۇ پۈتۈنلەي

 چارپاقا چوڭ ئەمەس، تاش ئەسلىدە نەرسە ئولتۇرۇۋالغان ئۇالر !الرقاراڭ ،ۋوي

  !ئىكەن

 

 قېلىپ تونۇپ چارپاقىنى ھېلىقى رالپاقى —!ۋالدىڭۇقۇتقۇز بىزنى سەن —

  .كېتىپتۇ توۋلىشىپ اۋازدائ يۇقىرى

 

 ىچىگەئ نىڭكۆلچەك نۇرى قۇياش سۈزۈلۈپتۇ، سۈيى كۆلچەك تىگەندەئە ئەتىسى

  .تۇچۈشۈپ
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 بۇياققا-ياقتىنئۇ بىرلىكتە سەكرىشىپ، كۆلچەككە ھالدا الخۇش رالپاقى

  .زۈشۈپتۇئۈ

  .قوغلىشىپتۇ كېپىنەكلەرنى ئۇچۇۋاتقان سەكرىشىپتۇ، بىللە يەنە ئۇالر

 خۇشال ئىنتايىن ئۆزلىرىنىڭ چېغىدا ئېلىۋاتقان ئارام چۆپلۈكتە بىللە ئۇالر

 شادلىق بىرخىل باقمىغان قىپ ھېس ئەزەلدىن ئۇالر بۇ .قىپتۇ ھېس ئىكەنلىكىنى

  .ئىكەن

 دەپتۇ —!خاتىرجەملىك بۇ مانا —

  .نىمىلت

 .رتىرۇپ دەپتۇ —!گۈزەللىك بۇ مانا —

 يېرىنى پەيزى ئەڭ بۇنىڭ —

 .لىدىيا سوراپتۇ دەپ—؟بىلدىڭالرمۇ

 .ئىككىيلەن سوراپتۇ قايتۇرۇپ دەپ —؟دەيسىز نېمىنى —

  .ئۇ دەپتۇ —!بىزنىڭكى الربۇ —

 

 

 

 

 

 

 

 

 


