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ئاق چاچلىق، ئۇزۇن ساقاللىق، مۈكچىيىپ قالغان بىر بوۋاي باغچىدىكى    

 ئۇزۇن ئورۇندۇقتا ئولتۇراتتى. 

شۇنداق دېدىدە، ئورۇندۇقنىڭ  توڭلۇق بىلەنۋەلى  -ئولتۇرىڭە،  نېرىراق -

بوۋاي بىر چەتكىرەك سۈرۈلۈپ، ئۇنىڭغا بىر چېتىگە كېلىپ ئولتۇردى. 

 ئورۇن بوشىتىپ بەردى.

 بوۋاي ئۇنىڭ ئاچچىقتىن قىزىپ كەتكەن چىرايىغا قاراپ:

 دەپ سورىدى.  -بىرسىدىن خاپا بولغان ئوخشايسەن ھە؟  -

ۋەلى بوۋاينىڭ سوئالىغا جاۋاب  -ھە، خاپا بولدۇم. نېمە بوپتۇ؟  -

 ىلەن سوئال قايتۇردى.بەرمەي، جاۋاب بېرىشنىڭ ئورنىغا توڭلۇق ب

ماڭىغۇ ھېچنىمە بولمىدى. بىراق سەن بىرسى بىلەن ئۇرۇشقان  -

 دېدى بوۋاي. -ئوخشايسەنغۇ؟ 

قويۇپ، ئاچچىقى بىلەن يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكە  ئالىيىپۋەلى بوۋايغا بىر 

 باشلىدى.

ئۆيۈمدە تۇرۇشقا ئەمدى چىدىغۇچىلىكىم قالمىدى. مەن قېچىپ  -

 كېتىمەن!

 قاچامسەن؟! -
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ھەئە، قاچىمەن. ئاشۇ ھەدەم مەريەمنىڭ سەۋەبىدىن قاچىمەن.  -

ئەسلىدە ئۇنى ئۇراي دېگەنتىم، لېكىن يەنىال ئۇنداق قىلمىدىم. ئۇچۇ؟ 

مېنى خاپا قىلىدۇ پەقەت. شۇنچە جىق بويىقى تۇرۇپ، ماڭا بىرنىمۇ 

 بەرمەيدۇ. 

دەپال  ىيىقىنى بەرمىدوبەرمەمدۇ؟ بەرمىسە بەرمىسۇن، لېكىن ب  -

 ئۆيۈڭدىن قېچىپ كەتسەڭ ياخشى بولمايدۇ.

پەقەت مەريەمنىڭ سەۋەبىدىن ئەمەس، موماممۇ مېنى ياخشى  -

كۆرمەيدۇ. بىر تال سەۋزىنى يەپ قويسام مېنى ئاشخانىدىن قوغالپ 

 چىقاردى.

 ۋەلى بۇ گەپلەرنى دەپ ئولتۇرۇپ، كۆڭلى يېرىم بولۇپ يىغالشقا باشلىدى. 

بىرسى تىللىسا يەنە بىرسى ئەركىلىتىدۇ،  -، دېدى بوۋاي -خاپا بولما،  -

 تەسەللىي بېرىدۇ.  بەزلەپ

ياق! ھېچكىم مېنى ياخشى كۆرمەيدىغان ئوخشايدۇ. ئاكام تۈنۈگۈن  -

دەرياغا ئوينىغىلى بارغانتى، مەنمۇ باراي دېسەم ئۇنىماي  ا تقولۋاق

ياخشىسى  قوغلىۋەتتى. يەنە تېخى ماڭا ۋارقىرىدى. مەن ئۇنىڭغا »ئەڭ 

مېنىمۇ ئاپار، بولمىسا كەينىڭدىن ئەگىشىپ بارىمەن، قولۋاققا 

ئېلىپ قېچىپ كېتىمەن« دېسەممۇ  پاالقلىرىڭنىچۈشۈۋالىمەن، 

 گېپىمنى ئاڭلىمىدى. 

بىلەن بىرنى ئۇرۇپ  تىشۋەلى تېرىكىپ ئورنىدىن تۇرۇپ ئورۇندۇقنى مۇ

 جىم بولدى. 

 ھە، ئاكاڭ سېنى بىر يەرلەرگە ئاپارمايدىكەندە؟ -

 !ھەجەپ سوراۋردىڭىز؟ -

 قويدى.  سىالپۇن ساقىلىنى زبوۋاي ئۇ
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سىلىق »مەن ساڭا ياردەم بەرمەكچى. ماڭا قارا، باالم. ئۇيغۇرالردا  -

 بار.  ماقالدېگەن « سۆز تاشنى يارار

 ۋەلى ئاغزىنى ئېچىپ ھەيران بولۇپ قاراپال قالدى.

 بوۋاي ئۇنىڭغا قاراپ مۇنداق دېدى:

مەن ساڭا چۈشەندۈرۈپ قوياي، ھەرگىز ئېسىڭدىن چىقارما. گەپ  -

مۇاليىملىق ۆزىگە قاراپ تۇرۇپ، قىلغان چاغدا ئالدىڭدىكى ئادەمنىڭ ك

 ئاستا گەپ قىل. بۇنى ئۇنتۇما جۇمۇ!بىلەن 

ۋەلى خۇددى بوۋاينىڭ گەپلىرىنى چۈشەنمىگەندەك قاراپ تۇرۇپال قالدى.    

، كېيىن پىچىرلىدىبوۋاي ئاستا ئېڭىشىپ، بالىنىڭ قۇلىقىغا بىر نەرسىلەرنى 

 ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ، مۇنداق دېدى. 

 سىلىق گەپ قىلىشنى ئۇنتۇپ قالما!. ماڭ! ئۆيۈڭگە كەت -

 ۋەلى ئورنىدىن تۇرۇپ ئۆيىگە يۈگۈرۈپ كەتتى. 
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ۋەلى ئۆيگە كىرگەندە ھەدىسى رەسىم سىزىۋاتقان ئىدى. ئالدىدا قىزىل،    

سېرىق ۋە يېشىل… بوياقالر تۇراتتى. ھەدىسى ۋەلىنىڭ كىرگىنىنى كۆرۈپ 

 بوياقالرنى دەرھال بىر يەرگە يىغىپ، قولى بىلەن بېسىۋالدى. 

مانا  -دەپ ئويلىدى ۋەلى،  -، بوۋاي مېنى ئالداپ قويغان ئوخشايدۇ -

ھەدەمگە سىلىق  دىغۇ؟گەپ قىلساممۇ ھەدەم شۇنداق قىلىۋاتى سىلىق 

 ؟ سۆز ئۆتەمدۇ

ۋەلى ئاستا ھەدىسىنىڭ يېنىغا بېرىپ، يېڭىدىن تۇتۇپ ئۆزىگە تارتتى،    

 ھەدىسى ئۇنىڭغا قارىدى. شۇ چاغدا ۋەلى ئۇنىڭ كۆزىگە تىكىلىپ تۇرۇپ: 

دەكال دېدى. دېگەن  -جېنىم ھەدە، ماڭا بويىقىڭدىن بىر تال بېرە؟  -

 مەريەم ناھايىتى مېھرىبانلىق بىلەن:

 دېدى.   -ۋەلى، ساڭا قايسى بوياق كېرەك؟  -

 دېدى ۋەلى.  -ماڭا يېشىلى كېرەك،  -

ئۇ بوياقنى قولىغا ئالدى، ئۆي ئىچىنى بىر ئايلىنىپ چىقىپ ئاندىن    

ھەدىسىگە قايتۇرۇپ بەردى. ئۇنىڭغا بوياق كېرەك ئەمەس ئىدى. ئۇ سىلىق 

 ئويلىنىۋاتاتتى. سۆز ھەققىدە 
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»مومامنىڭ يېنىغا كىرسەم قانداق بوالر؟ ئۇ ئىش قىلىۋاتقاندا تۇيۇقسىزال    

 كىرگەن ئادەمنى يامان كۆرەتتى.«

ۋەلى ئاشخانىغا كىردى. مومىسى قازاندىن يېڭى پىشقان ئىسسىق    

يۈزىنى سامبۇسىالرنى ئېلىۋاتقان ئىكەن. ۋەلى ئىككى قولى بىلەن مومىسىنىڭ 

 تۇتۇپ ئۆزىگە قاراتتىدە، ئۇنىڭ كۆزىگە تىكىلىپ تۇرۇپ مۇاليىملىق بىلەن:

 دېدى. -جېنىم موما، ماڭا بىر تال سامبۇسا بېرىڭە! -

دېدى  –قىزىرىپ پىشقان ئىسسىق سامبۇسا يېگۈڭ كەپتۇدە، قوزام!  -

 مومىسى ۋە قىزىرىپ پىشقان سامبۇسىدىن بىرنى ئېلىپ ۋەلىگە بەردى.  

ۋەلى تازىمۇ خۇشال بولۇپ كەتتىدە مومىسىنىڭ يۈزىگە سۆيۈپ       

 قويدى.

ۋەلى بوۋاينى ئېسىگە ئالدىدە،  -سىلىق سۆز! سىلىق سۆز!  -

 خۇشاللىقىدىن سەكرەپ كەتتى.

تاماق ۋاقتىدا ئۆيدىكى ھەممەيلەن تىنچ ئولتۇرۇپ تاماق يېدى. كەچلىك    

ولۋاق بىلەن قەيەرلەرگە بارغىنىنى چىقارماي ئولتۇردى. ئاكىسى ق ئۈنۋەلىمۇ 

تۈگىگەندە، ۋەلى ئاكىسىنىڭ بوينىدىن  ىسۆزلەپ بەردى. ئاكىسىنىڭ سۆز

 قۇچاقالپ، ئۇنىڭ كۆزىگە تىكىلىپ قاراپ تۇرۇپ دېدى: 

 جېنىم ئاكا، مېنىمۇ بىللە ئاپارساڭ بوالمدۇ؟  -

تاماق يەپ ئولتۇرغانالرنىڭ ھەممىسى جىمجىت بولۇپ قالدى. شۇ    

 ھەدىسى مەريەم:  چاغدا
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ۋەلىنىڭ ساڭا ھېچقانداق ئېغىرلىقى ! ئاكا  بولدى، ئاپارغىنە -

 دېدى. -، چۈشمەيدۇ

دېدى  -… نېمىشقا ئاپارمايدۇ؟ بىللە ئاپىرىدۇ ھە ۋەلىنى، ئاپىرىدۇ -

 مومىسى.

 دېدى ۋەلى يەنە.  - ە. بوالمدۇ؟جېنىم ئاكا، مېنى ئاپىر -

 ۋەلىنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ:ئاكىسى قاقاھالپ كۈلۈپ كەتتى ۋە 

 دېدى. -قارا، بۇنىڭ ئوماقلىقىنى! بوپتۇ بارساڭ بار. سېنى ئاپىراي،  -

ۋەلى تاماقتىن كېيىن يۈگرەپ تاالغا چىقتى. بوۋاي كېتىپ قالغان بولۇپ، 

ئورۇندۇق بوش تۇراتتى. پەقەت يەردە بوۋاي ھاسسىسى بىلەن سىزىپ 

 بىر بەلگىلەر تۇراتتى.  چۈشىنىكسىزقويغان 

 

 


