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  ئابدۇرېهىم تىلهشۇپ ئۆتكۈر 

  شىئىرالر توپلىمى

  

  

  

  ئابرال:ئېلكىتاپ تهييارلىغۇچى
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  مۇندەرىجه
  

 3_______________________________ئىز

 4__________________________هتنامهھىداي

 13________________ۇخهممهس مهققىدە ھۆمۈرئ

 17________________ۆچهك چهققىدە ئانا ھۇلۇغئ

 37____________________ۇر زىياسى يوقمىدڭتا

 38___________________________ياخشى

 39____________________________هجلهخ

 40______________________هنباھار چىلاليم

 44_______________________هجدىگاھىمغاس

 46___________________ قوشاقهققىدە ھهلكهت

 48___________________________ئايلىناي

 49________________________تاماكا بايان

 51__________________________ۇبائىيالرر
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  ئىز
  

  

  

   ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،هپهرگه سۇزۇن ئۇق ئىدياش

  هۋرىمىز، نهنه بوپقالدى ئۈدەك ئاتقامىنگئهمدى

   ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،هپهرگه سۈشكۈل مقۇ ئىدئاز

  .  ئىزۆللهردە چۇرۇپ قالدۇق ئاتالدۋان كارۇڭ چئهمدى

  هنه، يۋانالردا ئارا،گاھى داۆللهر ئىز چقالدى

  هبرىسىز، قۆلدە چەشتىنى ئارسالنالر،د- نىقالدى

   قىزارغان داالدا،ۇلغۇن يېمهڭ قالدى دقهبرىسىز

  هبرىمىز،ردا ق باھاڭال تاۈركىنۇر، پېچهككه چگۈل

  هممىسى، ھۇزاقتا قالدى ئىز ،قالدى ئهنزىل مقالدى

   ئىزىمىز،ۆمهلمهس كهم ھۇمالر قۆچسه بوران،كچىقسا

  ۇرۇق، ئهك ئاتالر بهرچه يولىدىن،گۋان كارتوختىماس

  هۋرىمىز، يا ئهۋرىمىز نۇن ئىزنى بىركۇ بولمىسا، بېچ ھتاپقۇسى
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  ھىدايهتنامه
  

  هقىقهتنى، ھهني ئىزلىدىم م تىنماهنزىلىدىن مئۆمۈر

  هتنى، چىن ھىدايېپىشتا بولدى بىر ھادى تتهپهككۇر

  هتنى، جانلىق پاساھهنه يهنه باي مۆزگه سهر ھتىلهپ

  .ۇرسهتنى پهقبۇل مهمىشه ئىزھارغا ھهيتتى ئىستدىلىم

  .ۆھبهتنى باشاليلى سۇشال خهمدى دوستلىرىم ئهي ئكېلىڭ

  

  ۋەزىپهمدۇر، ىكۆمىنل مۇ باشى بىسىمىلالھ بسۆزۈمنىڭ

   ،همدۇر كهنه يڭنى مىۈمهن تېيتسام ئهمدلهر ھۇ يسانا

  هقىدەمدۇر، ،ئهۋزەل ئهمهل ئەتتىن ئىبادۇزسىز ،تقۇرۇق

  ..هسىدەمدۇر يازمىش قۇشۇ مۇرھانىم بەۋايىمغا دبۇ

   ،ۇۋۋەتنى قۋە ۈچ كۇمغا ئالال دىن قولەببىم رتىلهيمهن

  

  .دەمدىنۇقهسى بۋالر بىراهلكىم بهيلىشهر ئتهئهججۈپ

  .هشمهمدىن چهترە بىر قهگهر ئه ئىدى ئىچسئهجهبلهنمهس

  هقىدەمدىن، ئهۋرەپ بىر چاغالر ناگاھ تهنمۇ مئېزىقتىم

  .هۋبهمدىن تۇلتانى سۆڭۈل تاپتى كەھنامه رشۈكرىكىم

  .هتنىئام-هختۇ بۇ بڭا ،ماهڭگۈ مهيلىگىن ئئىالھا

  

   يىل،هككىز سهللىكته ئۆتۈپ ئۆمىندىن ئىككى متۇغۇلغاچ

  .هستايىدىل ئهمدى ئۆمۈرنى ئهتتى سائىتى يهكۈنلهشي

   بولمايىن غاپىل،ۇمغا يولۆتكهن ئېسىپ سالسام بنهزەر

  . ياكى نىل ۋە ېرتىش ئۇپ ياشلىرىم گويا بولۆز كئاقۇر



 5                                                                     بدۇرېهىم ئۆتكۈر شېئىرلىرىئا

 

  هتنى نادامۆپ كېنىڭدەك مېچكىم ھهكمىگهي چجاھاندا

  

  ەمدە، دهر ھۇشالرمۇ قۇچار ئېيتار ئهمدلهر ھسهھهردە

  .ەمدە ئادهرزەنتى تىرىك پېس بىر ھۇنمىس بولنېمىشقا

  همدە، زىممۇ بهرز قېسابسىز ئادا بولماي ھۋەھالهنكى

   ،هلبىمدە قۇ بۇشايمانالر پهسرەتلىك ھۇ قاينايدھامان

  .ەتنى ئىبرۇ بهندىن مېلىپ ئڭالر قىلماه زايئۆمۈرنى

  

   ياشنىتار تاغنى ،هم ھۇيار يهرتاڭ ھۇرلىرى يامغباھار

  . باغنى ۈللىتهر گهتتا ھۇمۇ سلگهنه كه بىرلئېرىقالر

   يولنى ئاچماقنى ،ۇراتقا مهقسىتىم قىلسا ممۇيهسسهر

  . ياشلىرى داغنى ۆزۈمنىڭ كهجهپمهسكىم ئېچ ھئېرىتسه

   .ەھمهتنى رهترە قهزىنىسىدىن قىلسا ئىالھىم خئاتا

  

   .هسىبهمدە بولسا نهگهر تاپماق ئۇستهقىم مسىراتهل

   ،همدە سىينۇ بهھزۇنم داغلىرى قالماس ئىدى نادامهت

  .ېشانهمدە پهلهي تۈلۈپ ئىقبال كېقىپ بىر بئۈمىدىم

   .هسىدەمدە قۇ ساداسى بهلبىمنىڭ قهتسه كجاراڭالپ

   .ەتنى سائاد-هختۇ بڭا ياراتقان زات ماهيلهپ ئنېسىپ

  

   قايناق،همىشه تىنماي چايقىلىپ ھېڭىزى دخىيالىم

  .غاق ئويڭغىچه گاھى تاۋە ۆزنى كۇمۇپ ئاز يكېچىلهر

   ،ۇشتاق مۇنچىلىك شېسىلدىم شاخقا ئهتمهيدىغان يقۇلۇم

  . جىقراق هنه يۈمىدىمگه يار بولغاي ئۆزى ئئىالھىم

  .ۇشهققهتنى مۇچرار ئڭا ماهنزىلدە مۇ بهيلهپ ئئاسان
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   ،ۈن تهر ھۆمگهنسېرى چەن تىره قانچەرياسىگه دپىكىر

   .هپسۇن ،تارقىدى ئۇيۇلدى يۇنچه كىرلىرى شكۆڭۈلنىڭ

   ،هھزۇن مۋان ناتىۇر دىلىمدۇشمانلىق پهرچه گتىمھايا

   .هزمۇن مڭ مىۈمهن تۇلدى قوشه جان كىتابىگېكىن لۋە

   .هپلهتنى غهمدى ئۆڭۈلگهك! ەببىم ئى رهلتۈرمه كيېقىن

  

   .هررە بىر مهمگه باقسا كىشى ئالهن بىلۆز كتهپهككۇر

  .هرە ھهسهل ھهتتاكى ھۋە ېكمهتتىن خالى ھئهمهستۇر

  ەررە، ئاتومدىن تاپتى مول زهرچه گسىلىپۈك يئادەمزات

   .هترە قه ئازغىنېخى تۇ بېڭىزىدىن بىپايان سىر دېكىن لۋە

  .ېكمهتنى ھ- ۇ سىرهيلى بىلۆپرەك كهرەم قىل كئىالھا

  

   ،ۆپرەك سىرىنى كهزىنهڭ ئىنسان خهتكهنسېرى يبىلىپ

  . زاتىنى خوپراق ۆز ئاندىن تونار ئهنلىشىپ روشكۆڭۈل

   ئاي قانداق،ۇ قانداغۇياش ،قۇن بىلسچۈكې نۇقارىغ:مىسال

  . ياپراق ېچۈك نۈل گۈكدۇر نىچهتتا ھۆدەك گهمما ئبىلۇر

  .هتنىپاراس- هقلى ئۇر جان تاپهرىپهتتىن مدېمهككى

  

  دانىش ،-  سانسىز ئاقىل ۆتۈپ ئۋامىدا يىل داڭ مىتۈمهن

  . خاھىش هم ھۇ قىلىشتى ئارزهكنى سىرىنى بىلمھايات

  هرمايىش، پۇداسىزلىقنى خچهپۈ كۇ قىلسىمبىراۋالر

  .هزمايىش ئهيداندا مېلىپ ئۇتلهق مهكسىرى ئېكىن لۋە

   .ۇدرەتنى بىر روھى قۇلۇغ قىلدى ئېتىراپ ئئاخىرى
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   بىنا بولغاننى ئويالپ باق ،ەم ئادهترىدىنبىر ق: مىسال

  . بولغاننى ئويالپ باق ۋا جايغا ھاۇ قارنىدا بئانا

  غاننى ئويالپ باق ، ئانا بولهتسه سائىتى يتۇغۇلماق

  . پانا بولغاننى ئويالپ باق ۇن قانه نۈشكۈلگه مبۇ

  .ەتنىپىكر-هنتىقى مەر بىرهلبىڭ قۇسى چاغدا تاپقشۇ

  

   ،هركىن ئهرۋازىنى پۇر قىلۇنچه شۈكسىلىپ يهن پبۈگۈن

  . يالقىن ۇسى ئوغلى ياتقهر يۇلتۇزدا يۋە ئاي هتتا ھۋە

   ،هلقىن تههدھىي مڭ مىۇقۇر ئەمزات ئادهۋالدى ئبۇڭا

   .ۇمكىن مېچۈك نەمگه ئادۇ بىنا قىلماق بەم ئادلېكىن

   .ۇدرەتنى قۇ باشقا كىشى تاپماس بهڭرىدىن تياراتقان

  

  ۇر، بىردېغىز ئىككى ،ئۆز ئاياغ ئىككى،كنېمىشقا

   .هھرىردۇر قاش كىرپىك بىنا قىلغان قايسى تۆزلهرگه كيهنه

   ،دۇرهسۋىر خىلدا تڭ مىهنه كىشى چىهرى يڭ مىنېمىشقا

   .ۇر دهبىر توغرا تۆز سېچۈك سىرغا نېيتىڭچۇ؟بۇ ئقېنى

  .ۈرەتنى سۇ بۈشهنمهككه يول چهڭ كۇسى ئاچقتهپهككۇر

  

   زاتىنى ئاندىن ،ۆز ئۇر كىم بىلهر ئويلىسا ھئۆلۈمنى

  . ئايدىن هممىگه ھۇر ئاياندۆلمهكلىك ئڭرە سوتۇغۇلماق

   ، ئالدىنۇر كىم بىلۈلۈشنى قاچان،قانداق ئهدە، نلېكىن

   .ەۋراندىند- ەۋرى دۋزۇ ماۇ بهلدى كۇپ سىر بولئېچىلماس

   .هتنى دىققهممه سىرغا ھۇ بۇنيا دۇ يىغسىمھهمىشه

  

  ەنا، دۆپ كهتتى جاھاندىن كەپ ئىزدەۋا بىر دئۆلۈمگه
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   .هنه مەررىچه ئىشتىن زۇ بېچكىم تاپمىدى ھېكىن لۋە

   ،ۇستهسنا بىمهكىملهرمۇ ھەك ياكى لوقماندئارىستو

  .هننا ئامۇدرەتكه قۇلۇغ ئۇتلهق ئاخىرى مدېيىشتى

  .ۆرۈرەتنى زۇنى قانۇ بۇزماق بهمهس ئۆمىن مدېمهك

  

   ،ۈن كهر ھېتىپ ئهيىر ساما سۇلتۇزالر يۋە قۇياش،ئاي

   .ۈن كهر ھېتهر ئەۋر خاتاسىز دهرتىپته تۋە يول مۇئهييهن

   ،ۇن قانۇنتىزىم بىر مهجهب ئۇتلهق مهن ھاكىم ئىكبۇڭا

   .هزمۇن خىلدا توال مۇات تاپمىش ئاش كائىنهكسىز چبۇ

   .ۇھالهتنى بۈشهنگهنچه چهلبىڭ قۇرالنغۇسى نيورۇپ

  

   ،هبىئهتتۇر تۈزەلمهكلىك تېيتار ئهزىلهر بهلكى بۋە

  .ۇر بىر خىلدا ھاياتتهجهب ئهم ھهبىئهت تۋەھالهنكى

  ەتتۇر، بىر ياخشى ئىبرۇنۇن ھه سىرلىرى بىزگهم ئالبۇ

  .ۇمرەتتۇرز- ۇمرەتلهر ،زۇر زامان تاشتهر تاش ھشېغىل

   .هتنىجاھال- باتىل ۆرەڭ كۇتسۇن تاشقىنى يتهپهككۇر

  

  ۇكىنىنى، دېكمهت ھۇرۇپ قهسىرى ئۈنهرھ- هنپ :مىسال

  . زامانىنى ەتلهر ئىجازۇمۇ ئىپتىخارلىق بياراتتى

   ،ۋىنىنى داهت ھىممۈيۈك بۆپلهپ كۇسى ئاشقهم ھيهنه

  . قانىتى هترە بىر قۇنىڭ ئهتتا ھۈگۈل تەم ئادلېكىن

   .ۇدرەتنى قۇ بهقلىد ئالىم قىلىپ تېچۈك نهر ھياسالماس

  

   ،ۇرھان بهلتۈرەي كۇخۇمنى تهكرار سىرىغا تھاياتلىق

  . ئاسان ۈجىنى چۇخۇمدىن كىم تهر ھۇر ئالتوخۇسىز
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   ،ەۋران دۇ قىلسىمهرەققىي تهسسه ھڭ مىهنه يئهگهرچه

  . ئىنسان ۇ بهلكى ياسالماس بېكىن لۆزىنى ئتۇخۇمنىڭ

   .هلقهتنى خالىقال خۇر بىلهخلۇق ھامان مهخلۇق مدېمهك

  

   ياكى باشقا بىر دانغا ،ۋە ۇغداي بهگهر سالساق ئنهزەر

  . خامانغا ۇ تولمايدۇل ھوسېهقان دۆستۈرمىسه ئتېرىپ

   قالسىدى ئىنسانغا ،ۇپ بولۇمكىن دان ياساش مئهگهرچه

   .هرزانغا توختايتتى ئۇلى پۈن كهر ياساپ ھزاۋۇتالردا

   .هبىئهتنى قادىر ياراتماققا تهمهس ئهخلۇق ممهكدې

  

   ،ۇنيادۇر دهڭرى ئاجايىپ كۇنداق سىرلىرى شھاياتلىق

   .ەريادۇر دهھرى بۇ ئهگهر ،ئه تامچهتكىنىمىز يبىلىپ

  هھيادۇر، ئېكمهتلهر ھۇلۇغ ئهن زاتهۋجۇدات مكىمكى

   .ۇليادۇر خۇ بولسا ئهگهر بولمىدى كىمىيا مۇپراق تكى

  .ەتنى ئىبرۇ بهكرار تۇر قىلهردەمدە ھۇنى قانھايات

  

   ئانهر ھهمهس ئۈشكۈل مېپىش تۈزلهپي-ۈز يهنه يمىسالنى

   .ۇرئان قۇر دۆجىزە مۇلۇغ ئهال ئهممىدىن ھېكىن لۋە

  ."ەھمان رۈرەس " هپسىرى بولسا تخۇسۇسهن

  ."ۇكهززىبانما ت " ۇنچه قىلمىسا كاشكى ئاشكۇپايه

  .هتنى نىمۇ بهرهيل ئۇل قوبهلبىڭ بولمىسا ققۇلۇپلۇق

  

   بولمىدى سادىر،هقىشلهر نۆتتى ئهسىر ئۆت ئون تتۇلۇق

  . زاھىر ۇ شۇنيادا دۈگۈن بۇرئاندا قېسه دنېمىكى

   قادىر ،ۇر بولهخلۇق مېچۈك نه ئىشىگۆجىزە مبۇنىڭدەك
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  . ،شائىر هدىب قايدىن ئۇر تاپۆزنى سهرىپىگه تئۇنىڭ

  . هتنى باالغهگهرتىلغا ئهڭرى تهن قىلمايدىكنېسىپ

  

  بىر،- بىرهن بىلۋادىسىلهر يىل ھاۈز يۆت تڭدا بىر مىئۆتۈپ

   .هغيىر بولمىغاي تهنهن مۋە هكلهن ئىش قالمىدى شبىرەر

   ،هھرىر تۇ قىلسىمېتى بۇرئان قۇرئان قهن بىلهست قبىراۋالر

  . ساكىن ياكى زىرهرپ،بىرەر بىر ھۆزگهرمىدى ئلېكىن

  ىهتن كارام- ۆجىزە مۇ بۈشكۈلدۇر مه نچۈشهنمهك

  

   بىر زات ،ۆرمىگهن كۇستاز يا ئهكتهپ يا مۆمرىدە ئپۈتۈن

  .نى ھايهات  "ەببىكهللهزى بىسمى رەئىقر " ۈن بىر كئوقۇپ

   ئىرشات ،هنۋارىدىن ئۇلۇغ ئۇدرەتنىڭ قۇددۇسى قتېپىپ

  . نىيات ۇ بهيلىسه ئۇغىنى شانلىق تهسىرىنىڭ ئنهبۇۋەت

   .هقىقهتنى ھۇنداق مهقىل قىلماس ئېتىراپ ئنىچۈكمۇ

  

  ېكمهتتۇر، ھهسرى بىر ئهجهب ئۇتارىخنى بۆرسهك كئۇقۇپ

  .هتتۇرخىسل- هزلى تامامىي پهرجىمىهالى تمۇبارەك

   ،ۆججهتتۇر ھهلۋەتته ئۇڭا بېتىراپىمۇ ئرەقىبلهر

   .ۇھهممهدتۇر مهكرەم ئەسۇل رهرىپى ئىسمى شڭ زاتنىبۇ

  .ەتنى سائادهسىرى ئۇلۇغ بىر ئۆلمهس ئهڭگۈ مياراتتى

  

  هسلهڭ، ھالىنى ئهرەپنىڭ ئاتماستا ئڭى تانهبۇۋەت

   .هسلهڭ ئهھۋالىنى ئايانچ ئهلنىڭ ئەستىدىن دجاھالهت

   ،هسلهڭ ئىمسالىنى ئۋۇز ياەزىللىكنىڭ رهم ھزااللهت

   .هسلهڭ ئىقبالىنى ئەبۇن زهر گۇغۇلسابىر قىز ت :مىسال
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   .ۇلمهتنى زه بارچهرەپتىن ئهبۇۋۋەتال نيىمىردى

  

  ۆكمهن، بىر زامان ھېيىشتى ئىلهام دهزىلهر بۋەھىنى

  . يا رومان ه قىسسهمهستۇر ئۇرئان قۇلۇغ ئۋەھالهنكى

   ئىمكان ،هر ئىجاد قىلىشقا بولسا گهن ئىلهام بىلئۇنى

   .ۇرئان ئىككىنچى بىر قهنه يازمىدى بىر كىم ينېمىشقا

   .هقىقهتنى ھۇنداق قىلماس كىشى مېتىراپ ئنىچۈكمۇ

  

  هتتا، ھۈستىدەئ هبىلىك نەۋا، دهر قىلدىلبىراۋالر

  .هقۋا تۆرسىتىپ كۆزىنى ئهيرەڭلهر،ن- ېله ھڭ مىتېپىپ

  .هۋغا غۇ قىلسىمهتتا ھهقلىدلهر،ۋە تهتكه ئاييېزىپ

  .ەسۋا رڭ مىهمگه ئالۇپ بولېكىن، لهتتىلهر كجاھاندىن

  .ۆھرەتنىش-ۇ شانهقىقىي باتىللىق،ھۈنكى چتاپالماس

  

  ،هلۋەتته ئۆجىزە مۇلۇق جانلىق ئهممىسى ھبۇالرنىڭ

  .هقته ھۇ الزىم بايان قىلماققا بەلىل قانداق ديهنه

  هتته، قانائهستىق، تۆتهر ساھىبلىرى جاندىن ئئهقىل

  .هتته جاھالۇخالىپالر مهزى بېسه ياق دئهگهرچه

  .ەتنى پىكرهردانه ئادىل ، مۇن قىلسەھنامه رئۆزىگه

  

  .خاتىمه

  

  همما، ئۇر تامچىدېڭىزدىن دهرچه قىلغانلىرىم گبايان

  .هتتا ھۇدىمۇ سه بىر تامچهكسى ئۇياش قندۇرنامايه

  هنه، مەر بىرېدايهتتىن ھهتكۈزسه يهلگه ئقهسىدەم
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  .هشنا تۆزگىگه ئهمهسمهن ئهنچۈن، ئىدى مۇ شمۇكاپات

  .هتنى راھۆتسه ئۆرەلمهي كهيلى مۈچى تىكككۆچهتنى

  

   بار،هتىمادىم يولدا ئۇ باغالنغان، بهققه ھئهقىدەم

  . بارە،ئېتىقادىمئىراد ئاتا قىلغان شۈكرىكىم،ھهق

  يادىم بار،- هخرۇ ساھىبى بولغاچ دىلىمدا پئهقىدە

  . بارهددىم ھېمه نۇستاھلىق،قىلىشقا گۇنچه مدېمهيمهن

  .هتنىماالم- هنه تۇرۇق قۈنكى چۆڭۈل قىلماس كپىسهنت

  

  ەرمان، تاپمىدى دېغىدا لوقمان چهمهس، باقى ئجاھان

  .ڭگىزخان چىهركى ئهتتا ھۋە هندەر، ئىسكۇڭا بمىسالدۇر

  ۋان، كارېساب جاھانغا بىههشغۇل، مهن بىلهتمهكك- كېلىپ

  .ەۋران دۈرەر سهلقال خهقهت پۇنيا، دېچهر كۇنيا، دئۆتهر

  .هقىقهتنى ھۇ شهت تاپتىم ناھايهنزىلىدە مئۆمۈر
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  ۇخهممهس مهققىدە ھئۆمۈر
  

  

   ،هقىقهتنى چىن ھۇبارسىز غهپ ئىستهنزىلىدە مئۆمۈر

   .ۇشهققهتنى مڭبىر مىېكىپ چۈردۈم يېزىپ ككقهلهندەردە

   ،هقسهتنى مۇشبۇ ئېپىشتا يول تۈز تهن يوق ئىكېكىن لۋە

   ،ېكمهتنى سىرى ھۈشهنمهي چۆمرۈم ئۆپ كۆتتى ئتېڭىرقاپ

   .ۆھبهتنى سهقته ھۇ بڭا ساهيلهي ، بايان ئهر دىلبئىشىت

  

   يىل ،هككىز سهللىكته ئۆتۈپ ، ئۆمىندىن ئىككى متۇغۇلغاچ

   .هستايىدىل ئهمدى ئۆمۈرنى ئهتتى سائىتى ينلهشيهكۈ

   بولمايىن غاپىل ،ۇمغا يولۆتكهن ئېسىپ سالسام بنهزەر

   ياكى نىل ، ۋە ېرتىش ئۇپ گويا بولۆزياشلىرىم كئاقۇر

   !هتنى نادامۆپ كېنىڭدەك مېچكىم ھهكمىگهي چجاھاندا

  

   ،هت قىلمىدىم خىزمهلگه ، يا ئۇللۇق قهتمىدىم ئهققه ھيا

   . ۇرسهت پۆپ كهتتى كۇمدىن ، قولهلدى كېتىپ يۈز كغابېغىم

   ،هسرەتھ-  هلهم بىر ئېلىنجاپ دىلنى يۆرتىبان ئھهمىشه

   ،هت جانىمنى بىتاقۇر قىلۈندۈز ك-  ېچهيۇ كئازابالپ

   .هتنى ماالم- دوق ۆزۈمگه قانچىلىك قىلسام ئراۋادۇر

  

   ئاسراپ ،ڭ مىۆستۈردى ئېقىپ ، بۈت ئاق سېرىپ بۇرتۇم يئانا

  . ئاپتاپ ەر باشىمغا زېچىپ چڭ تاهر ھەك مايسىدئاۋايالپ

   ئىدراك ، قاتارغا قوشتى يول باشالپ ،- هقىل ئهم تىل ھبېرىپ
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   ،ڭالپ مى-  ڭ مىۈنلهردە كېغىر ئاستىغا ئالدى ئقاناتى

   !هپقهتنى ش-  ېهىر ئانالىق مۇ بۇرارمهن ياندنېچۈكمۇ

  

   ،ەمدە دهھهر سهر ھېغىدا چۇشالر قۈيلىشهر كباھارنى

   ؟ەمدە ئادهرزەنتى تىرىك پېس بىر ھۇن بولمىسنېمىشقا

   ،همدە زىممۇ بهرز قېسابسىز ، ئادا بولماي ھۋەھالهنكى

   ،ەمدە ئابى دىدۇشايمان پهسرەتلىك ھۇ قاينامدھامان

   .ەتنى ئىبرۇ بهندىن مېلىپ ئهن قىلما سه زايئۆمۈرنى

  

   ، چايقىلىپ قايناقڭ مىېشىپ تىنماي تېڭىزى دخىيالىم

  . ئويغاق ڭغىچه گاھى تاۋە ۆزنى كۇمۇپ ئاز يكېچىلهر

   ،ۇنداق شهنزىلىدىن مۆمۈر ئاخىر ئهكۈن بىر يچىقاردىم

   ،ۋۇنچاق ئاه بىزگۇ ئهمهس ئهرگىز ، ھۈرەش بىر كئۆمۈردۇر

   .هپلهتنى غەررە زۆزۈڭگه ئهمدى ئۆڭۈل كهي ئيوالتما

  

   ،ۈن تهر ھۆمگهنسېرى چەن تىره قانچەرياسىغا دپىكىر

   .هپسۇن ، تارقىدى ئۇيۇلدى يۇنچه كىرلىرى شكۆڭۈلنىڭ

   ،هھزۇن ، مۋان ناتىۇر ، دىلىمدۇشمانلىق پهرچه گھاياتىم

   ،هزمۇن مۈمهن تۈز يۇلدى جان كىتابىغا قوشېكىن لۋە

   .ۇلمهتنى قارا زڭ تاۇق يورهڭگۈ ، قوغلىدى مشۈكۈركىم

  

   ،هررە بىر كهمگه ئالهگهر ئڭ باقساۆزىله كتهپهككۇر

   .هرە ھهسهل ھهتتاكى ھۋە ېكمهتتىن خالىي ھمهستۇرئه

   ،هررە مهجرىدىن ئۆز ئۇر تىنماي تاپېغىدا چچۈمۈله

   ،ەررە سىرىدىن زهزىنه خهلكى بۇ به بىلسكىشكىم
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   .ېكمهتنى جانلىق سىرى ھۇ بۆگهن ، ئۈشهن چهم قىل ھپىكىر

  

   ،ۆپرەك سىرىنى كڭ ئىنسان ھاياتنىهتكهنسېرى يبىلىپ

  . خوپراق ۆزىنى ئۈشهنگهي ئاندىن چىشىپهنل روشكۆڭۈل

   ئاي قانداق ،ۇ قانداقۇياش قۇن بىلسېچۈك نۇ قارغمىسال

   ياپراق ،ېچۈك ، نۈل گېچۈكتۇر نهتتا ھۆدەك گهمما ، ئبىلۇر

   .هتنى پاراس- هقلۇ ئۇر جان تاپهرىپهتتىن ، مدېمهككى

  

   زاتىنى ئاندىن ،ۆز ئۇر كىم ، بىلهر ئويلىسا ھئۆلۈمنى

  . ئايدىن هممىگه ھۇر ئاياندۆلمهكلىك ئڭرە ، سوقتۇغۇلما

   ئالدىن ،ۇر كىم بىلۆلۈشنى ، قاچان ، قانداق ئهدە نلېكىن

   ،ەۋراندىن د- ەۋرى دۋزۇ ماۇ بولدى بۈگۈن بىر تيېشىلمهس

   .هتنى خىزمۋە ۆھپه تەر بىرەمزاتقا بىل ئادغهنىيمهت

  

   ،ەرمان تاپمىدى دېغىدا ، لوقمان چهمهس باقى ئجاھان

   .ڭگىزخان چىهركه ئهتتا ھۋە هندەر ئىسكۇمى رمىسالدۇر

   .ۋان كارېساب جاھانغا بىههشغۇل مهن بىلهتمهك ك- كېلىپ

   ،ەۋران دۈرەر سهلقال خهقهت ، پۇنيا دېچهر ، كۇنيا دئۆتهر

   .هقىقهتنى ھۇ شهت تاپتىم ناھايهنزىلىدىن مئۆمۈر

  

   ،ەتته ئادهرگه يۈشهرمىش يىغالپ چۋاق بوهر ھتۇغۇلغان

   .هسرەتته كىشى ھېتهرمىش يىغالپ كهنه يهلسه كئهجهل

   ،هلۋەتته بار ئهم ھهر كىشىلهتكهن يىغلىماي كېكىن لۋە

   ،هپته سهڭگىۋار جۆلۈمنى ئەم دهر قىلىپ ھهرمهندە شكى

   .ۇرسهتنى پۇ تاپساق شهگهر ،ئه ئىدى بىزگهخت بهڭلىغ ينه
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   ياپراق ،ىهب بولغان كڭ ، غازاهگكهچ ، سوغ شامال تۈز كيېتىپ

   .ۇپراق تۆۋە بىر دۇرمىز ئاخىر بولهنزىلىدە مئۆمۈر

   قامغاق ،ۇنۈك ياكى خهن تىكهزەن بۈنهر ئۇپراقتا تبۇ

   ياق ،هر ھهترىنى ئۇش خېچىپ ، چۈللهر گهزىدە بئېچىلغاي

   .هتنى قىممۆزى ئۆمۈرگه ئهخسهن شېرۇر كىم بهر ، ھدېمهك

  

   ،يلىدىنۇھه سهتتا سوراپ ھهيدۇ بىلمهتنى قىسمكىشى

   .هيلىدىن مەۋقى زۆڭۈلنىڭ كۈلپهت يا كۋە ەت ئىززتاپۇر

   .هيلىدىن پ-  ۇيى خۆز ئۇر ئالماق بولۇنى شهرسه تنېمه

   ،ۈپهيلىدىن تهكهببۇرلۇق تۇننىڭ بولدى ھالى فىرئنه

   .هتنى باسقاي زىرائهن ، تىكڭ تاللىماي چاچسائۇرۇقنى

  

   ،ۆيگهنچه كهلۋەتته ئۈگهر بىر شام ، تېرۇر گويا ئئۆمۈر

   .ۈگىگهنچه جىسمى تېرىپ ئۇنچه شېكىن لهدرى قئاشار

   ،ڭچه مى- ڭ ئىشقىدا مىۆيۈپ كهرۋان ، ئاشىقى پكۆرۈڭكى

   ،ۇنچه شۇرىغا شام نېچه جاننى كهيلىدى ئتهسهددۇق

   .هتنى قىسمۇ كاشكى ، كىشى تاپسا شهنزىلىدە مئۆمۈر

  

   ،همما ، ئۇر تامچىدېڭىزدىن دهرچه قىلغانلىرىم گبايان

   .هتتا ھۇدىمۇ سه بىر تامچهكسى ئۇياش ، قنامايهندۇركى

   ،هنه چىنلىقىدىن مۆمۈر ئهتكۈزسه يهلگه ئمۇخهممهس

   ،هشنا تۆزگىگه ئهمهسمهن ، ئهنچۈن ئىدى مۇ شمۇكاپات

   .هتنى راھۆتسه ئۆرەلمهي كهيلى مۈچى تىكككۆچهتنى
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  ۆچهك چهققىدە ئانا ھئۇلۇغ
  

  >> .ۇر بولۇرت ، قوۈرسه ئىنىغا ئۆز ئۈلكهت<<

   ماقالى هلق خۇيغۇر ئهدىمكىق_ 

  )تىن >>ۈرك تۇغاتىت لۋانۇدى<<  :هشقىرى قهھمۇتم(

  

  

   مۇقهددىمه

  

   ياش ئىدىم ، ەك سىزدهنمۇ زامانالردا مبىر

  . ئىدىم هڭۋاش بۇرۇرىدىن غياشلىقىم

   ،هبى بىر تاي كۋ ئاسا- شوخۈگهنسىز يگاھ

   .هبى ئاي كۈزگهن ئە ئىچرۇلۇتالر بگاھ

   ،ۇپ بولۇشتاق مهرنهپهس ھتهلپۈنهتتىم

   . ۇپ قانماق بولەرياسىغا دئارزۇ

   – ئىشتىياق هكلىماكانغا زامان تبىر

  .  دادىل ئاياق ڭا ئاۇم ، قويدقوزغىلىپ

  _ بار ئىدى همراھىممۇ ھتهلىيىمگه

  . ئىدى هييار تۋانلىرى كارهن ، خوتكى

   ، ۇزاق ئڭدۇق ئىز ماۆللهردە چقالدۇرۇپ

  . گاھ ياياق ېشهكلىك،ىق ، گاھ ئ ئاتلگاھى

   ، ېنىمهي تېچ يول باشالر ئىدى ھبىزگه

   . ۋاي بىر بوهن بىلگۆپنى ،كۆرگهن ككۆپنى

   ، ېقىپ يۈلخان قاالپ ، گۆكسۆك سئاخشىمى
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   ، ېتىپ يۆلدە چېلىپ ئارام ئسوزۇلۇپ

   ، ۋاب ، گاھ راڭلىشاتتۇق ئاېكايهت ھگاھ

  .. .ۋاپ كاهيتتۇق كىيىك يۆلدە چئۇچرىسا

  

  

   قىلىپ قونغاندا بىز ، ۈشكۈن چۈنى كبىر

   .ۋىمىز بوېيتتى ئۆچهكنى قىزىق بىر چبهك

   ، ڭلىغان ئاۇ سىزمۆچهكنى چۇ ببهلكى

   . ۇغان كىتابتىن ئوقهلۇم بىر مياكى

   ، هقهت پهپ گهق ھېكىن قالماس لكونىراپ

   ،ەت رهچچه بىر نۇ بولسىمهكرار تگهرچه

   بىز ىهينهكن ئۈرتكهنسېرى سۆپ كچۈنكى

   . هكسىمىز ئۆز ئۇسى بولغهن روششۇنچه

   ، ۆزگىدۇر ئۇراقى پۈلنىڭ گهر ھيهنه

   .ۆزگىدۇر ئهم دىماغى ھۇمارالر خگۈل

   ، هتمىگهي كېنىڭدە مۆچهك چۇ ، ئشۇڭا

   _ڭلىغاي ئاۇ باشقىالرمئاڭلىغاننى

   بايانىغا قوشاق ، ۈزدۈم تۈگۈن بدەپ

   . ۇچاق بىر قهرچه گۇقسىنى نبولسىمۇ

  

1   

  

   ، هھهر بىر شهكلىماكاندا تهن ئىكبار

  . همهر قهھىرى شهن ئىكەر دهھهرنى شبۇ

   ۈن تۋە ۈندا ك>>  يولى هكيىپ <<هدىم قتا
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   . ۈگۈن ئارا بولغاچ تهغرىپ مهن بىلشهرق

   ، ەم دەممۇ جاھانغا دڭقى داېتىپ كپۇر

   .ۆھتهرەم مهزىرىدە نهلنىڭ ئبولۇپتۇ

   كاشانىسىهسىردەك قهم ھھهيۋىتى

   .ېگانىسى يڭ زامان بازارىنىشۇ

   چىنارلىرى ، ۋەن سايىكوچىالرغا

   ، ۇنارلىرى مهن بىلۇلۇت ببويلىشىپ

   ، ڭغۇراق ئالدىدا بوم قوۈن كچېلىنار

   . ۇشپۇراق ئارچا ئىسىدىن ختارقىالر

  

   ، ېرەم باغى ئۇنىڭ ئۇددى خچۆرىسى

   .ەم دۈبهى سۇرايدۇ پەيهان ئارا رباغ

   ، هھرىۋاك هم ھېشى قاشتتاغلىرىدا

  . توال ۇت ياقهن بىلهرمهر مسۈپسۈزۈك

   ، ۋىگهر ئاندىن شىپالىق ، جىلسۇلىرى

   . هھهر سۇ شامهۋجۇدە مهر چاچار ھزەر

   پادا ، – مارال پادا – ۇغا بئوتلىشار

  .  داالدا هڭ قىالر كهرۋاز پقۇشلىرى

   ، هن بىلۈنهر ھهن ئىكهشهۇر مۆپ كخهلقى

   .هن بىلهرلهر ئهسلىشهر بۇۋانالر جقىز

   ەم دەممۇ ، زىلچىسىدىن دهتلهس ئ– شايى

   هجهم ،ئۇ ھىندهن ئىكهيران ھهن بىلرەشك

   ، هن ئىكهسرۇر مهختىدە تۆز ئشاھىمۇ

   . هن ئىكهغرۇر ، ئىقبالىدىن مئامىتى

   ، هن شاھ ئىكهۋە تۋغاچقا تائۆزىمۇ
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  .هن شاخ ئىكۇ ، ئەرەخ بىر دۋغاچ تابولسا

   – وغۇلۈيئ خانىغا كۋغاچ تاھهممىدىن

   ، ۆڭۈل ئىچىپ ئاندىن كۇ ، سۈچۈن ئبولغىنى

   هم بىغەرت بىدۆمرىنى ئئۆتكۈزەركهن

   . هلهم بىرال ئهن توال قىينايدىكلىك

   ، ۇنۇر ھۆرمهي كۈزىنى يۇل بىر ئوغچۈنكى

   .ۈز باغىدا كۆمۈر ئۇ قاپتباشلىنىپ

   ، هن بىلهپغان ، ئېكىپ چهسرەت ، ھېكىپ چئاھ

   ،هنارمان بىل ئۇ يىلالرنى شئۇزىتىپ

  – قىزىنى پادىشاھ ۇز يالغئاخىرى

  . جاكار ۇ قىپتەپ دۋارىسى تهختىنىڭ

   ، هن ئىكۆر جامالدا ھۆسنى قىزى ھشاھ

   . هن ئىكهشهۇر ئارا مهللهر ئۆپ كبهلكى

   ئادا ، ۇ قالغان كىشى بوپتۆرۈپ كبىر

  . جاننى پىدا ۇسى قىلغۆرسه كئىككى

  م،ۇدە شەك چىققاندهڭال ئاي تهن بىلكۈن

   . هم تاجى ھۇلغاچ قوشهمدى ئھۆسنىگه

   ، هگزادىلهر بىرىدىن قىزغىنىپ ببىر

  – هر شاھزادىلهللهردىكى يىراق ئئهڭ

   ،هھهر شهتكهچ كۇپ توله بىرلئهلچىسى

   .هۋەر خۇ بېتىپتۇ يهم ھپادىشاھقا

   ۇقام، بىرىدىن ئالىي م- بىر قارىسا

   تامام ؟هپنى گۇلۇق قانداق قىلغئهمدى

   شاھ ، هركىنى ئېرىپىغا ب قىزئاخىرى

  . باشقا پاناھ ۋەتخانىنى خىلقىپتۇ
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   قىز بىراق ،ۈرمىگهچكه بىلدرازىلىق

  .  قاياق هر ھهگلهر بهزى بتارقىلىپتۇ

   ۋابىنى قىز جاۇ بڭالپ ئابهزىلهر

  . بابىنى ۋەت ئادا- ۆچ ئباشلىشىپتۇ

   ، ۋام داۇ قىپتۈمىد ئۈزمهي ئبهزىلهر

  .  ساالم  يولالپۈنى كهر قىزىغا ھشاھ

   ئىمىش ، ۆتكهن ئۋاق هچچه بىر نۇن يوسشۇ

  .  ئىش هيرىي غېرىپتۇ بۈز يئاقىۋەتته
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  – ئايال ۇل بىر تېتىدە چهھهرنىڭ ششۇ

  . ھال – هدرى قه ئوغلى بىرلۆرەركهن ككۈن

   ۆسۈپ، ئۇ يىگىت بوپتۋان بىر پالئوغلى

   .ېسىپ ئاتىسىغا ئىز بە ئىچىدئهل

   ، هنيدىك باغرىنى تىلغاهر يگاھىدا

   . ۋاليدىكهن كىيىك ئوۆلدە چگاھىدا

   ، ېلىپ كۇچ ده قاچقان كىيىككۈنى كبىر

   ، ېتىپ ئوقيا ئهن ئىكۇرغان تيىقىتىپ

   ، هرى بىر پهرەپتىن تۆل چاغدا چۇ شدەل

   دىلبىرى ، ۈللهر گه ، بارچهرىكىم پبىر

   پارقىراق ، هنجهر خهلدە ئوقيا ، بقولدا

  ئارغىماق ،  شوخ ۇق چىالن تورئاستىدا

   ، ۇيۇق كىيىكنى بىتهپتۇ كقوغلىشىپ

   يوق ، هۋىرى ئاتقىنىدىن خڭ يىگىتنىبۇ
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   سىرىن ، ڭ ئىشنىېلىپ كهچ بىلگهرى پئۇ

  .  ئاپىرىن ەرھال دەپتۇ دئاتقۇچىغا

   بىر قاراپ ، هرىگه يىگىت ، ئاتلىق پئۇ

   قاماپ ، ۆز گوياكى كۇ قاپتتېڭىرقاپ

   سىر ؟ ۆزگه ياكى ئەممۇ ، ئادۇ بېمهن"

   ؟ۋىقهدىر شىۇچرىغان ئۈندۈز كياكى

   ، ېهتىمال ، ئهگهرچه بولسا ئئادىمى

  .  خىيال ۇ يىگىت قىپتەپد "ۇر قىزىدشاھ

   ، ۇپ ئارقىسىدىن ئات قويهھهلدە مشۇ

   ، ۇرۇپ توزدڭ ئارا چاۆللهر چبىپايان

   ، هرى بىر توپ پهنه يهپتۇ كيېتىشىپ

  .  بىرى هر ھهن ئىكۈللىرى گڭ باغنىخۇددى

   ، هن نىزان بىلۈشۈپ ئاتتىن چھهممىسى

   ،هن ئىكرام بىلېگىپ قىزىغا باش ئشاھ

   قاتار ، – قاتار ۇرغۇدەك قول تقوشتۇرۇپ

  .  چىنار ۆسكهن ئېڭى گويا يبويلىرى

  – جورىسى ڭ كىيىكنىۆلگهن چاغ ئۇ شدەل

  .  يىراقتىن قارىسى ۇ قاپتكۆرۈنۈپ

   شادىمان ، ېنىزەكلهر كهم قىزى ھشاھ

  .  تامان ۇ شۇشمۇتۇشتىن تۇپتۇقوي ئات

  

   يىگىت ، هرگهن بايىقى مۇ ، شئهلقىسسه

   يىگىتهلگهن ھوشىغا كئهمدىلهتىن

   ناگىهان ، ۈشۈپ ھالغا چباشقىچه

  . جان هندە تەك قالمىغاندهمدى ئخۇددى
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   ،ۇنۇپ تولغڭ مىەيدىكهن ئاھ دۇرۇپ تبىر

   ، ۆيۈپ باغرى كەيدىكهن پاھ دۇرۇپ تبىر

   بولغىنىن ،ېمه نيدىكهنه بىلمئۆزىمۇ

  .  باالغا قالغىنىن ېمه ، نەرد دنېمه

   ، ېرى بارغانسهن قىينايدىكەرد دبىرال

   . ېرى نهتمهي كۈرىتى سڭ قىزىنىشاھ

   ، ۋەسۋەسه ۇ خىيال ، شۇ شئۆرۈلۈپمۇ

   .هلۋەسه تۇ خىيال ، شۇ شچۆرۈلۈپمۇ

   هنجىدەك جاننى قىسىپ ئىسكهن ئىكشۇ

   .هكىلسىز تىل غىدىقالپ قىينىغان تھهم

  – ۇيان بۇندىن يىگىت شهرگهن مقىسقىسى

   نىشان ، ۇ ئوقىغا بوپتمۇپتىاللىق

   كالىسى ه ئىشى ، نېتىز شىكار ، ئنه

  . ئانىسى ه نهلمهيدىكهن كيادىغا

   ، ۈرۈپ يەپ دۋاھ ، ۈرۈپ يەپ ئاھ دكۈنبويى

   ، ۈرۈپ يەپ پاھ دهن بىلهرياد بويى پتۈن

  . ان  سامۇ بوپتۇ چىرايىمسارغىيىپ

  ،" يامان ۆيۈك كهممىدىنھ" همهسمۇ ئراست
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   – ۇئا بىر ده ، نېرىخون په ، نېۋىپ تنه

   ۋا، داەردكه دهلىته غۇ ببولمىغاچ

   سوراپ ، ڭبىر ، مىۋۇرۇپ يالڭ مىئانىسى

   ، ۋاب بىر جاۇلدىن ئوغۇ بوپتئاڭلىماققا
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   ۇزار، زارۇلمۇ يىغالپ ئوغئاخىرى

  .  سىرنى ئانىسىغا ئاشكارقىپتۇ

  

   تارام ،– تارام ۆكۈپ ياش تۆز كئانىسى

   باالم ،ەم پارهرجان باغرىم ، جىگ :" دەپتۇ

   ، هۋەب سهن مڭغا قالغىنىەردكه دشۇنچه

   . ەپ ده نڭ سورىمىدىم ھالىهندىن سچۈنكى

   هن، بىچارىمۇن خوتۇل قىاليكى ، تنه

   . ۋارىمهن ئاەپتارىدىن رهلهك پكاج

   قولىمىز ، هلدى قىسقا كهك يىلى بھهر

  .  ياخشى ئىشقا يولىمىز ېچىلماي ئھېچ

   ەھمىتى رۇ ئڭ ھايات بولسا داداگهر

   ).هيرىتى غهت ئىشتا ھىممهر ئىدى ھڭچو( 

  .  يامان ۇنچه بولماس ئىدى مھالىمىز

  .  ئاللىقاچان ۇق ئىدۆيلهر ئېنى سھهم

   ، ۇم چوقۈز كۇ بولساق ئامان ، بھېلىمۇ

   . ۇميوق ۇ باالم بارۇن بولسسادىغاڭ

   ، ۇنچىدەك غۈل قىز توال گشهھىرىمىزدە

   .ۈنچىدەك ئهم ھە پاكىزهكتى ت– تېگى

   چىقاي ، ۆيدىن ئهن بىلۈمىد ئئهتىال

  .  باقاي ۆرۈپ بىر سىناپ كتهلىيىڭنى

   ،ېكىن لۇم قىزىنى ئويلىما ئوغلشاھ

  .  قىيىن ه بىزگۇ بۇ ئالماقتىنمئاينى

   ،  جورى بارۆز خىلى ، ئۆز ئڭ كىشىنىھهر

  .  نورى بار ۆز ئېغىدا چۈگمهن تكونا
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  .  قاياش هرگىز ھڭا قىزى بولماس ساشاھ

  ." تاش ۈنكى ياغاچقا چۇرماس تتاڭسىمۇ

  

   ئانا ، هسىههتلهر قىلسا نۇسۇن يشۇ

   . ڭا ئاېكىن لۇمىش بولماپتهنت پىسھېچ

   ، ېرى بارغانسهزۋەلىشىپ ، ئئهكسىچه

   – ، ئاخىرى ۆتۈرمهي ، باش كۇچاقالپ قيهر

   ، ېسىپ شاھ قىزى بولماس نهرگ :" دەپتۇكى

   ، هجىپ ئه نهمدى ئۆلسهم ئەردته دئۇشبۇ

   رىزا بولغىن ئانا ،هندىن مياخشىسى

   !"هلۋىدا ، ئهمدى بولسا ئۇ شقىسمىتىم

   ، ۇن باغرى خهزلۇم مە بىچارئاقىۋەت

   ، ۆڭلىچۈن كۇلنىڭ ئوغهرسا نادان ، تشۇ

   ، نهيلىبا ئهۋەككۈل تهم ھۆلۈمگه ئتا

   . ۋان راۇ بوپتهدەم دادىل قئوردىغا
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   - ئوردا ئالدىنى ۇدا ئۈن كۈچ ، ئئهلقىسسه

  .  قىلغاندا ئىزھار دادىنى سۈپۈرۈپ

   ، ۇل قوبۇ ، قىپتهۋەر خۇ بهتكهچ يشاھقا

   . هلۇل مۆڭلى كهلچىدىن ئۇ ببولسىمۇ

   ، ۋەدىسىن ۇزماي بۇ شاھمۇ ئەپ دمهيلى

   .ىنهلىكىس ئالدىغا مچىللىتىپتۇ

  : سوئال ۇ قىپتۇپ بولهيران قىزى ھشاھ
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  " ھال ؟ېمه نۇ ، بهلدىڭىز كهرەپتىنكىم ت" 

   ، ۋان ناتىهزلۇم مە بىچارۇ ئشۇندا

  .  بايان ۇ قىپتهممىنى قىزىغا ھشاھ

   ، هسلىگهچ يىگىتىنى ئهرگهن قىزى مشاھ

   .هسخىرلىگهچ مۈلۈپ كه بىرلقهھقهھه

   ،يۆرە كهلسۇن كڭىز ئوغلىۇش:  كىم دەپتۇ

   .ېرەي بهن روشۆزىگه ئۋابىنى جاھهم

  

   ، هن بىلهم غڭ قايتقاچ ئانا مىئوردىدىن

   . هن بىلهبنهم كىرپىكلىرى شنهملىشىپ

   بايان،ۇ قىپتهپلىرىن گڭ قىزىنىشاھ

  .  نىهان ۇتماي قىلغىنىن تەت ھاقارھهم

   قىلماي يىگىت ، هنت پىسهپكه گشۇندىمۇ

  ،  باقماي ، ئىسىت ېشىغا يۆز كئانىنىڭ

   ،ڭ گاراۆيدىن چىقىپ ئەك پىلدهست مخۇددى

   .ۋان راۇ بوپتهن بىلۈمىد ئئوردىغا

  

   ھالىنى ،ڭ يىگىتنىۆرگهچ قىزى كشاھ

   ئامالىنى ، ۇرۇش تاپالماي قايتھېچ

   :ېيىن كەپتۇ دڭا ، ئاەم بىردئويلىنىپ

  " ؟هتمهسمىكىن يۈچىڭىز كۇقۇمغاتويل" 

   ،ۆرەي كڭالپ ئا- يىگىت ، ۇ ئەپتۇ د- ، ېنىق" 

   ."ېرەي بهم جاننى ھۇ بولسا بېرەك كگهر

  ڭ، سىز سورىما- قىز ، ۇ ئەپتۇ د- ياخشىسى ،" 

   .ڭ قىينىماېنىڭىزنى ، جېيتماي ئمهنمۇ
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   ، ېغىدا چهگ بېگهن دهنمهن ، مهمهس ئسىز

   ."ېغىدا دۇشايمان ، قالغاي پئاڭلىسا

   ،ۆرەي كڭالپ ئا- ، هنه يۇ ئەپتۇ د- ، هيلىم" 

   ."ەي شورى دۆزۈمنىڭ ئهمھ بولسا نېمه

   ، هيلىڭىز مۆزئ:"  ئاخىر ەپتۇ قىزى دشاھ

   . ڭىز رايىۇنچه بولسا شۆلهشكه تخۇن

   ھازىرغىنا ، ۆلتۈرۈپ ئئانىڭىزنى

  .  ئىسسىققىنا هپكىلىڭ ئيۈرىكىنى

   تامام ، ۆز سۇ ، بڭ مىنىۇلدۇر شتويلۇقۇم

   !"ۋەسساالم ، ۇن ، پائىالتپائىالتۇن
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   ھالى خاراب ،ۇليتقاچ ئوغ قائوردىدىن

  .  سوراپ هھۋال ئانا ئەپتۇد"  ؟هپ گېمهن"

   ،ڭ قىينىماۆپجان ئانا ك : ەپتۇ دئوغلى

   .ڭ سورىماهپ گهن، ئىكېغىر ئتويلۇقى

   ئانا ەپتۇ د-  باقاي ،ڭالپ ئاېيت، ئېنىق" 

   ."ۇدا قىالر قادىر خهل ھۈشكۈلۈڭنىم-

  

   ئويلىماي ، ۆپ يىگىت كهرسا تۇ ئشۇندا

  ... ئايىماي هپ ئىمىش گېيتقان ئمىنىھهم

  - ئانا ، ەپتۇ د- ، ېمىگىن يهمجان باالم غ" 

  .  مانا هييار تېمهم نهممه ھۈچۈن ئسهن

   - بولسا ، تا هل ھهن بىلهن مۇرادىڭ مگهر
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  .  پىدا ۇن بولسېنىم ئىسسىق جڭ مىنىبۇ

   ، ېرەي بولسا بۈرەك بىر يڭ ، مىهمهس ئبىر

  !" بواليهنم هسهددۇقۇڭ باالم ، تئال

  

   ھايات ، ه جاھان ، بارچ– هر يه بارچشۇندا

  .  سامادا كائىنات هكسىز چۇ ئتاكى

   دىيان ،همدى يىگىت ئۇ قىالركىن بنېمى

  . ، ناگىهان ۋەتنى ئاقىكۈتكىنىدە

  – ئازغان يىگىت قولدا پىچاق ئهقلىدىن

  بىراق ،... هپتۇ ئالدىغا تىز كئانىنىڭ

  سىلكىنىپ ، هر زامان بوران چىقىپ ، يشۇ

   ،ېقىلىپ چاقماق چهمدە ھۈلدۈر گكۆكته

   ،هينىدىن كۇر يامغەھشهتته دياغسىمۇ

   ،هيلىدىن قاتىل پۇ يانماي ئهم ھشۇندا

   ، ۇغۇرۇپ سۈرەكنى قانلىق يئاخىرى

   ...ۈگۈرۈپ يۇچۇپتۇ ئهك ئوقتئوردىغا

   يولدا بىراق ۇتلىشىپ پۈشۈپتۇ چدۈم

   .ېرىراق نۈشۈپتۇ ئىرغىپ چۈرەك يھهم

   ،ېچىپ چۇر نهم قىزىرىپ ھەك چوغدشۇندا

   ،ېچىپ ئېغىز ئۈرەك يۇرغان تپارقىراپ

   قوزام ، ۇن ، ئالتېنىمجان باغرىم ، ج :" دەپتۇ

  " باالم ؟ېنىم جۇ ئاغرىدىمېرىڭ يبىر

  – سادا ۇشبۇ ئۇرغۇغان ئۈرەكتىن يبۇ

   ، ۇدا خهتتا ھهسىرلىنىپ تۇئان شدىن

  ،  قىلىپ ەھمهت رۈچۈن ئېهرى مئانىلىق
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   قىلىپ ، ەت رهم ھۆۋەتىن نهجهلنىڭ ئشۇم

   قايتىدىن ،ۈرەكنى سالغاچ يئورنىغا

  . جايىدىن ۇرۇپتۇ تەرھال دهم ھئانا

   قارىسا ،ېشىدا ئىمىش ئوغلى قيوق

  . سورىسا هم ئىمىش ھهس كىشى بىلمھېچ

   ،ۇپ بولهرسان سۇنى ئەپ ئىزدۆپ كشۇڭا

   ،ۇپ بولۋەيران ەردىدە دۇدالىق جشۇ

   ، ېزى قالغان كېتىپىدىن ك ھالئاخىرى

   .ۈمبىزى ئاسمان گۇ ئىش باشالپتقايتىدىن
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   ،هھرىدىن قهق ھۆچۈپ قاتىل چبايىقى

   . هھرىدىن شېتىپتۇ كهلگه بىر ئباشقا

   ،هن بىر پادىشاھلىق بار ئىكئۇندىمۇ

   .ەيدىكهن تاغالر دىيارى دۇنى ئئهل

   ھالىدا ، ۇساپىر بىر مۇرتتا يۇ شئۇ

  . خالىدا ۈنلهر كهچچهن ۆرۈپتۇ ككۈن

   ، هۋەر خۇندىن ئېپىپ تهپ مىرشۈنى كبىر

   .هھهر سهپتۇ كهن بىلۆكهر نتۇتقىلى

   ،هن تاش بىلهچچىسىنى بىر نۇ ئشۇندا

   هن ، باش بىلهشۋا پۋە ۇشت مبهزىسىنى

   ،ەۋەر زۇ ، قىلغاچ تامام زىريىقىتىپ

   .هۋەر خۇ بېتىپتۇ يهم ھپادىشاھقا

   ،ۇقۇل نهم پادىشاھى ھهھهرنىڭ شبۇ
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   ،ۆڭۈل باغالپ كهلىكىگه مھېلىقى

   ،هلچىلهر ئۋابسىز يانغاچ جاېتىم قھهر

   ،ېچىلهر كهمدى ئۇ ئهتتا ھئۇخلىماي

   هن قىلماق بىلۇلۇم ، گاھى زۇل پگاھى

   .هن يىغماق بىلۇن قوشڭ بىر چوهن ئىكبهند

   ۋانلىقى يىگىت پالهرسا تبايىقى

   ؛ېغى چهلگهن كەل دۈنلهرگه كۇ شخۇددى

   ۈنى كۇ شۇ پادىشاھمهۋەبتىن سشۇ

   ،ۇنى ئهپتۇ كۇتقۇزۇپ ، تەپد " ۆرەيبىر ك" 

   ،هن يوغان بولغان بىلهستى ، بقارىسا

   .هن نادان ئىكۇ تولىمۆزىدىن س– گهپ

   ، ۇپ بولۇش خەپ الزىم ئىدى دشۇندىقى

   .ۇپ قوش بولۈمىدى ئۈككهن پكۆڭلىگه

   ، ڭا ماهت خىزمهگهر ئڭقىلسا :" دەپتۇكىم

   ،ڭا ساهزمهن جۈلى گۆلهت دلگۈسىكۈ

   قىلدى نىزا ، همهر قهھىرى شۇ ئچۈنكى

  . قالدى جازا ۇپ الزىم بولبهرمىكىم

   پاشاسىنى ، ېسىپ دارغا ئهن مشۇندا

   .ېنى سهزمهن جهلىكىگه ميهتكۈزەي

   ئايىما ،ۋانلىقىڭنى ، پالۇكى ششهرت

  !" قارىما ۈز يڭا ئاەپ دىيارىم دئۆز

  

   ئازغىن نادان ، ۇقۇز بهقلى ئۇ ئشۇندا

   ،ۋان قاۇزكور تهنىتى نادانكىم ، لنه

   ،همىرىدىن كهت خىزمۈشمهنگه دباغلىبان
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   ، ۈنىرىن ھهڭ جېلىپ ئهلىم تۋاغ نهچچه

   ، هشكىرىنى لۋ ياۇ باشالپتۈنى كبىر

   .هھىرىنى شۆز ئۈچۈن قىلماق ئهرق غقانغا

  

  ۈنى كۇ شەل دۇ پاشاسىمهرەپ تياۋ

   بىرسىنى ،ىنهھرىمىد خاس مقىچقىرىپ

   ھامان ،ۈلگهن كەپهر زهبىزگ :" دەپتۇكى

  .ئامان - تىنچ هرگىز ھهبلهخنى ئۇ بقويما

   ، ۇنى جايال ئېتىپ ئوق ئئارقىسىدىن

   .ۈنى ئهرگىز ھۇن چىقمىسهم ھتۇيمىسۇن

   سالدى جاپا ،ېلىگه ئۆز ئۇ ئچۈنكى

   !"ۋاپا ۇندىن ئۈتكۈلۈك قانداق كئهمدى

  

   ،ۈن كۇ شهنپ كىرگ باشالۋنى ياۇ ، ئئهلقىسسه

   ،ۇيۇن قەھشهت ئارا دۆللهر چقوزغىلىپ

   تاغ ، ەپتۇ ، تىترېمىن زهرۇ يسىلكىنىپ

  . قاياق هر ھۈشهرمىش تاشالر چدومىالپ

   ، ۇدەك تاشقەريا قىرغاققا دئۇرۇلۇپ

   ،ۇدەك قاچقهر كىيىكل– هرەن جۋادىدا

   ، هڭ تۇشالرمۇ قۇچار ئه بارچئۈركۈشۈپ

   . هپهرەڭ شهتتاھ ۇ ياتالماي قاپتتىنچ

   ، ۇرۇپ تۆڭدە دېگىز ئۆرە بىر بشۇندا

   : ۇپ ئوقهنهت لڭا ئاۇۋالپ ئىمىش ھدەر

   ، ۋاي ڭغا ھالىېنىڭ ، سهبلهخ ئەزىل رهيئ"

  . چىقمىغاي ېچ ھهندىكى سئادىمىدىن
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   ئىنىم سايان – ۆڭكۈرۈم ئېغىمدا چمهن

   .ېچقاچان ھۈشمىنىمنى دباشلىمايمهن

   ئارام ، هنماسم تاپالهي قان ئىچمگهرچه

  . ھارام ۇتلهق مېنى قېرىنداشىم قئۆز

   خىسلىتى ؟ەملىك ئادهندە سشۇمىدى

   !"هنىتى لهقنىڭ ھهڭگۈلۈك مهمدى ئياغسۇن
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   ، هتهر خۋدىن ياهتكۈچه تا يۇندا يوسشۇ

   . همهر قهھىرى شهن ئىكهرق غە ئىچرئۇيقۇ

   ،هن بىلهپلهت شاھ غهختىدە تسهلتهنهت

   .هن بىلەت ئىشرنلۈكىۈ كهر ھهن ئىكمهست

   ،هشكهرلىرى ل– ۇن قوشهلۇم مبولسىمۇ

   .هدبىرلىرى تېهتىيات ئبولمىغانىكهن

   ئويلىغان ،ەپ دۇرۇش ئهت ھاجه نچۈنكى

  .  چاغلىغان ۆزىدەك ئهم ھباشقىالرنى

  ۋ ئاالەھشهت دۇرۇپ چاغدا ياندۇ شدەل

   ، ۋ ياۋەھشىي هلگه ئهچكه كىرگباستۇرۇپ

   هتلىئام ق–قىرغىن  ۇندا يانغىن ، مئاندا

  . خامان تامام هن تاراج بىل– تاالن ھهم

   ،ېكهتكىدەك پىتىراپ گويا چېزەر كياۋ

   ، هتكۈدەك كهپ يۇتۇپ جاھاننى توز– يهر

   ،هرلىرى ئۇرت يۆرسهتسىمۇ كقارشىلىق

   .هشكىرى لۋ ياهن زور ئىكهم ھهن ئىككۆپ



 33                                                                     بدۇرېهىم ئۆتكۈر شېئىرلىرىئا

 

   قامال ،ۇ بوپتهمهر قهھىرى شئاخىرى

  . ئامال ۆزگه ئهنىك قامالدىن يوق ئھهم

   چاپار ، ەرھال دهتسىمۇ خانغا كگهرچه

   ، قاچان بارار ؟ېگىز يىراق ، تاغالر ئيول

   ،ېگىز ئهكمۇ بېمى قورغان تبهختىگه

   ،ەخلىسىز دېلىنغان سۇختا پهن بىلتاش

   ،ۈن كېلى سىرتتا خۇ قاپتەلمهي كىرياۋ

   ،ەبۇن ، ھالى زېگىپ تاغقا تتۇمشۇقى

   ،هن بىلەھشهت دجۇمۇ ھۆپ كۋ ياقىلسىمۇ

   .هن بىلەت شىددۇنى قورغان ئقايتۇرار

   ، همهر قهھىرى ئويغىنىپ شهمدى ئچۈنكى

   ،همهر ئايال باغالپ كهرۇ ، ئېرى ق– ياش

   ، هسهم يادالپ قۇرتىنى يقوغدىماققا

   .هدەم قويغان ئىدى دادىل قھهممىسى

  

   ، بىراق ، ەتلهر جاسارۇنچه شقىلسىمۇ

  . قوغلىماق غىدىنۇ بوسۋنى ئىدى ياتهس

  – هھلىۋان بىر پېپىدە سۋنىڭ ياچۈنكى

   .ۋان بىر غالجىر قاۇددى ئىدى ، خبار

   ،ەربىگه زېرەلمهي بهرداش كىشى بھېچ

   .هينىگه ئاستا قايتار كەپد"  سىنى هپخ" 

   قىلغاچ ھاالك ،ۋان قاۇ شقانچىالرنى

  . بولدى چاك ۆپ قورغان ياقىسى كئهھلى

  ىن نادان ،  بايىقى ئازغۇ ئىدى شئۇ

   ۇھان نادان كىم ، بايىقى خائىن يئۇ
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   ،ۈن كهچچه تونالماي نەرھال دۇنى ئخهلق

   .ۈن قارا كۇ ساپتهلگه ئۇ ئۇسۇن يشۇ

   ،ۇپ تونهتكهچ يهزىلهر بئاخىرىدا

   .ۇپ ئوقهنهت لۇش تۇشمۇ تقارغىشىپتۇ

   ،ۇدەكتاالشق " ەپ دهمهستۇئ " بهزىلهر

   .ۇدەك ئانىغا يات قاراشقبهزىلهر
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   ئانا ،هند بېشىدا قورغان بۈنى كبىر

  . ئانا هيۋەنت پهن ئىشىغا جان بىلجهڭ

   ، ۇپ بولڭ تا– ڭ ئارا ھاهيدان قاراپ مبىر

   ، ۇپ بولهيران ھۆزىگه كهنمهي ئىشھېچ

   هن بىلهزەپ ياقا غۇتۇپ تەپ دتوۋا

   :هن بىلەرد مىسلى يوق بىر دۇرۇپتۇ ئئاھ

  ؟ !اندىمهنۇغق تېنى سېمىدەپ ئىسىت ، نۋاي" 

  ؟ !هن باققاندىمېرىپ بۈت ئاق سنېمىدەپ

   ؟ۋاپا هلگه ئېتهر يهندىن سشۇمىدى

  !" بىر باال ۇرتقا يۇڭغۇ ، بولدبالىمهس

   ،ۆزى كهمكىن غېنىپ يهك ، ئوتتە د– دەپتۇ

   .ۆزى ئهنها چىققان ئىمىش تتاشقىرى

  

   ۋان قاۇرغان تىغ ، ئات ئوينىتىپ تقولدا

   ھامان ،هنۆرگ ئانىنى كهم ھتونۇغاچ

   ،ۆچۈپ ئەڭگى رۈشۈپ، چەرھال دئېتىدىن
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   .ۇچۇپ ئهك ئالدىغا ئوقتيۈگۈرۈپتۇ

   ئانىغا ،ېچىپتۇ ئۇچاق ، قە د– كهپتۇ

  .  ئانا ېكىن لهن قاتقان ئىكهبى كتاش

   – هيزىدەك نىگاھى نۆتكۈر ئئانىنىڭ

   ،هك يهكمۇ يۆزگه كۇرغاچقا تسانجىلىپ

   ۋان قاۇم شۇ ئاخىرى ئتىزلىنىپتۇ

   .ۆۋەن ، باش تۋۇجۇدى بار ە تىتر– ترەتى

   جاھان ،– هر يه بارچۇ جىم بوپتۇت مىنشۇ

  . ئاسمان هتتا ھۇ جاھان ، جىم بوپتنه

   ،هن بىلهيرەت جىم ھهھلى قورغان ئمۇندا

   .هن بىلەھشهت دهر تىترىشۈشمهن دئاندا

   ئانا هيسهر قۇ ئە ئىچرۈكۈنات سشۇ

   ئادا ،هيلهپ ئهن بىلۇس نومبۇرچىنى

   ، هپرىتى قايناپ نۋغا ياۇرۇپتۇ ئغتى

   .هنىتى لۇ زامان ئۇ شۈشۈپتۇ چدۈم

   تامام ،ۇ ئىش بوپتۇچه ئاچقۇمۇپ يكۆز

  . تارام – تارام هم ئانا ھۆكۈپتۇ تياش

   ،هن ئىكهس بىلمۆككىنىن ياش تۈچۈن ئنه

   .هن ئىكهزمهس سۆزىمۇ ئېشىنى يكۆز

   هبى بىهوش كهن بىلۇيغۇ چىگىش تبىر

   .هن ئىكهلمهس كهرسىمۇ نېچ ھيادىغا

   هھهر پارتىالپ شهبى كۋولقان چاغ ۇ شدەل

   . هر سهرمۇ قارشى سۋغا يائېتىلىپتۇ

   كىرىپ ،هڭگه جهن بىلهمشهر شئانىمۇ

   .ېرىپ يهپ سېڭىپتۇ ئالغا مهن بىلئهل
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   ،ۇرۇنار قاياققا ئهر ھۋ ياپىترىشىپ

  . تولغىنار ەك بىر باشسىز يىالندخۇددى

   تاشقىن قىيان ،نىۇ قوغالر ئباستۇرۇپ

  . تامان هر ھهرىشان قاچار پىتىراپ پياۋ

  

  خاتىمه

  

   تامام ،ۆچهك تامام بولدى مانا ، چسۆز

   .ۋەسساالم ئىزاھات ، هت ھاجه نئهمدى

   ،هۋەس ھهپهككۇرنى كىشى قىلسا تھهر

   .همهس سىر ئېچنهرسه جاھاندا ھبۇ

   ؟ېمه نۋەتهن ، ېمه ، جانان نېمه نجان

   ؟ېمه نهتكهنمى ئ كىشىنى ئادىھهر

   بىر چىراغ ،ۆيىدە ئۆڭۈل كيانمىسا

   ؟ېمه نهن تۇ بهن بىلۆڭهك ، سېرە ت– گۆش

   خاتىمى ، ۆچىكىمنىڭ چۇ بېرۇر ئشول

  . ئادىمى هر ھهر گهتسه يمهنىسىگه

  

  

  

  

  

  



 37                                                                     بدۇرېهىم ئۆتكۈر شېئىرلىرىئا

 

   ۇر زىياسى يوقمىدتاڭ

  

   ۇر، ئىنتىهاسى يوقمىدۈنىنىڭ قارا ھىجران تبۇ

   ۇر؟اسى يوقمىد ئىپتىدۈنلىرىنىڭ دىدار كۋەسلى

  

   ئاخشامى يامان، ېجىر ھهگدى جانىمغا تئۆلگۈدەك

   ۇر؟ ساباسى يوقمىدڭ بولغاي، تاه نهلسه كهۋەر خبىر

  

   ەستىدىن، يىل بىلىندى ئىنتىزارلىق دۈز يهپهس نبىر

   ۇر؟ يوقمىدهماسى نهشئۇ نۈچۈن ئهلبىم قتهشنهئى

  

   ۆيۈك، كۇنالپ دىلدا يالقهردەم جىسمىمنى ھئۆرتىدى

   ۇر؟ يوقمىدۋاسىدا- بىر شىپا دوراه دىلگستهخه

  

   خازان، ۆمرۈمگه ئهتتى يۇم، سولده خىيالى بىرليار

   ۇر؟ يوقمىدۋاسى ھاۆكلهم كهتكىلى ئهخش جان بتهنگه

  

   تاالي، ۇردى ئازدېنى مهڭ، كەشتلىرى دۇدۇنلۇق جبۇ

   ۇر؟ ماسى يوقمىدەھنه بىر رۆرسهتكۈچى يول كئهمدى

  

   هن، قانلىق ياش بىلۆزدە كتكۈرۆ ئارماندا ئكهتمىگهي

  ۇر؟ زىياسى يوقمىدڭ تاهردىسىنى پۈن تيىرتقىلى
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  ياخشى

  

  

   ياخشى،ۋا جاھانسازلىق ھاۇزغۇنغاق- قاغاتىرىكتاپ

  . ياخشىۋا ياقا يىرتىپ ناۇلبۇلغا بۈلشهندە گسهھهر

  

   غاپىلالر،هستانه مهن بىلۆھرەت يالتىراق شهمهس ئكېرەك

  . ئاشنا ياخشىهشاپاك جەرمان دەردىگه دۋەتهننىڭ

  

   تونغا،ۋار تاەر ئاشىق ياقاسى زهندىنى جتېگىشمهس

  . ياخشىۇال كهلهندەرگه قهرسان سۋەسلىدە هر دىلبكى

  

  هتتىن، زىننهسىرى قهھهيۋەت تامايىم يوق بهن بىلقهسهم

  . بورىيا ياخشىهت بىمىننۈتكهن پهرىدىن تپېشانهم

  

  لهتتۇر،ۆد- تاجو ۆزۈمگه تاجسىز ساياق باشىم ئمىنىڭ

  . گاداي ياخشىهزدى پادىشالىقدىن جاھانكئېرىكسىز

  

  هننهت، قوينى بىر جهننهتۇلمهئۋا،ۋەتهننىڭ جنهھاجهت

  . ساما ياخشى هڭ كهركىندۇر،الچىنغا ئەريادا دبېلىق

  

   ،ۆزدىيارىمدا دىلىمغا ئهزەن بهتسىمۇ يماالمهت

  . ياخشى ۋاپا هھدو ئڭا ماهك داجىماس ئىتتبوسۇقتىن
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  خهجله

  

  

  هجله، مالىنى خهلنىڭ ئۇ بهجله، خەي، خائىنالرخهجله،

  .هجله جانىنى خهن سېلىپ ئهم ھۇ ئهر قالىسىليېتىشمهي

  

  هجله، خەپ تاسما دېگىمگه بهجله، خەپ ئوسما دخېنىمغا

  .هجله نانىنى خهتاراجىدىن قالغان پارچ- تاالن

  

   بوزنى،ۇتۇپ توقۇكانغا بوزنى، دۇزۇپ ئاچقدېهقانغا

  .هجله قانىتى خهن قاتالم، ئىچىپ سۈز يىۋانن ئالسېلىپ

  

   ەپ، دۆپ ئاستى بايلىقى كهر يەپ، دۆپ كېلىقى بكۆلىدە

  . هجله كانىنى خهن سېچىپ ئه، ھىيلېپىپ تڭ مىقهدەمدە

  

   يامان دوقچى،ۆتكۈرمۇ ئۇ بۆكچى،ك-ۇر ئاقچىدپاالنى

  .هجله خۋىجدانىنى ېتىپ سهتنى، مىللۇ پارچىالپ بدەپ
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   هنم چىلاليباھار

  

  

   تاملىرى قىيسىق، ڭ كوچىنىمۇزلۇق

   سىقىق، ەملىرى دهھىرىنىڭ شمهھسۇن

   قويماي چارلىتىپ، ۇچقاقنى پبۇلۇڭ

  .  ئىسقىرىقېلىپ ساقچىسى چقىشنىڭ

  

  

   ۇمانلىق، تۋا يوق، ھاهسىرى ئكۈننىڭ

   جانلىق، ۇزلىغان مۇر، تىترىشيهرلهر

   ھايات، ۇدادۇر شادلىقتىن جه نھهر

  .  پىغانلىقۇڭلۇق مۇن، ئهر ھئاڭلىنار

  

  

   ۈرۈك، قاپاقالر تهزەپلىك، غكۆزلهر

   ۈزۈك، ئۋە سىقىق ېمى دھاياتنىڭ

   باھارنى چىلالپ، هھهر شمۇزلىغان

  . ۈدۈك چاالتتى گهن بىلۇن ئئاچچىق

  

   ۆتۈك، ئۆن يىرتىق كۈۋىدە تتۇرخۇن

   ۆشۈك، تاپىنى تەيدۇ تىترچورۇق

   ېرىق، چىرايى سۆدەكلهر گمهسۇم

  . ۈكۈك پۇنالر بويۇنۇلغان، سقولالر
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   هتمهنلهر، چوالق كۇشتادوقم-دوقمۇش

   هكمهنلهر، يىرتىق چۈرگهن يدۈگدىيىپ

   ۆزلهر، كېلىققان نانغا زار تپارچه

  . ۈگمهنلهر تهمسىز يۇنۇق سچاقلىرى

  

   ھىسار، ۇزالرمىش مهھهر، شمۇزالرمىش

   كونا بىر مازار، ۇنۇق، سقوۋۇقالر

   تالر،ۇلۇ اللما بۈستىدە ئسهھهر

  .  شىكارۇ ئىزلىشىپ قىلىدئوزۇق

  

   ۈرۈك، قاپاقالر تهزەپلىك، غكۆزلهر

   ۈزۈك، يا ئۇالق يىپى ئھاياتنىڭ

   باھارنى چىلالپ، هھهر شمۇزلىغان

  . ۈدۈك گۇ چالىدۋارقىراپ ئاچچىق

  

   زىمىستاندىن، ۇ دىلالر بزېرىككهن

   هن،جانىمدىن باھار چىلاليم- جانى

   ەك،ىرد شۇۋلىغان ھېچىسى كتۈنلهر

  . هن پىغانىمدىن باھار چىلاليمئاھ

  

   همدى، ئهۋرەم سه تاقىتىم بار، ننه

   همدى، ئۈرىكىم بىر قازان يقايناق

   همدى، تىلىكىم ئۋولقان بىر گويا

  . هن باھار چىلاليمۋولقانىمدىن شۇ
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   ۇرماق، يىغالپ ئولتۇق ئارتئۆلۈمدىن

   ۇزماق، ياشالر ئاققۇ بمىراسمىدى

   ۇرماق، تېگىپباش ئ ئىشى خائىنالر

  . هن باھار چىلاليمۋىجدانىمدىن پاك

  

   ۇ، زىمىستاندىمهيمهن تىلشۇنى

   ۇ، باغالنغاندىمەنجىردە زتىلىم

   ۇ، قادالغاندىمهيزە نكۆكرەككه

  . هن باھار چىلاليمېنىمدىن قئىسسىق

  

   ۈكسهك، خىيالدىن يۈگۈن بئۈمىدىم

   ېچهك، چۆپ باغىدا ئاچتى كئۈمىد

   هك، تىلۇ تاشقىن بقۇ ئارتخىيالدىن

  . هن باھار چىلاليمڭدىن تاكۈرەشچان

  

   هن، باھار چىلاليمهن، چىلاليمباھار

   هيمهن، بىر يار تىلهختىگه بخهلق

   باھار، ۈمىدىم باھار، ئئارزۇيۇم

  . ۆلمهيمهن بۆڭۈل كۆزگىگه ئئۇندىن

  

   هن، باھار چىلاليمهن، چىلاليمباھار

   ۈيلهيمهن، كۇنى شۇ، شۇڭى مخهلق

   ۆگهتكهن، ئۇنى شڭا ماۋاممۇبو

  . ۆيمهيمهن سېچۈك نۆزگىنى ئئۇندىن
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   ېچىسى، كۋە ۈن تهن چىلاليمباھار

   ۇنچىسى، غۆمرۈم ئۇن توزىسمهيلى

   ئارمان يوق، ه ئاندىن قىلچرازىمهن

  .ۇڭچىسى مهلق خهن مبواللىسام
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   سهجدىگاھىمغا

  

  ،  ئادا دىن سوراۇربهتته غەردىنى دغېرىپ

  . ئاشىق،گادا دىن سوراهدرىنى قۋىسال

  

   هن، تهنه،نه مه ھاياتتا نۋەتهنسىز

  ... سوراۇدادىن جېلىدىن ئوز ئبۇنى

  

 **************************  

  

   ۇر، نىگاھىمدۇرغان ئاقتۆسنۈڭنى ،ھدىلرەبا  بىلهمسهن

  . ۇرئاھىمد-هرياد پېنىڭچاقماقالر، م-ۇلدۇرماما گبۇ

  

   ۇلتانى، سۆيگۈ سهن سېگهچد!" ۋالا تهن ئوت بىلۆزۈڭنىئ"

  . ۇر بارار گاھىمدۇن يالقۇ شۇن، يانسا بىر يالققهيهردە

  

   هكمهسمهن، چه نالەشتته،تېڭىرقاپ دۇلمىتى زئاداشسام

  . ۇبهىگاھىمدۇر سېهىش بۈمىد شولىسى پارالق،ئجامالىڭ

  

   هستلهپ، قۇ توسسىمۇمنى يولۈن، كهر ھهردىشى گپهلهكنىڭ

  . ۇر قىبلىگاھىمدېگانه يهڭگۈ،م ۇسى ئارزۋىسالىڭ

  

   هرۋا، پۆھمهتتىن،رەقىپتىن،قىلمىدىم ت-هنه ،تماالمهت

  .ۇر نىجاتكار باش پاناھىمدڭ، ئورنىغان ئىشقىدىلىمغا
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   هززەت، لڭ جايدا مىهر ھۆڭلۈم،تاپۇر كهن ئويالش بىلسېنى

  . ۇر ماھىمدۆكته كېچهلهر ئاپتاپ،كۈندۈزى كخىيالىم

  

   يوق، هيلىم مەتكه ھىجرېچ،مېنىڭھ هسمهن ئىزدىمتاۋاپتا

  .هجدىگاھىمدۇر سۇپراق،مۇقهددەس تۇپراق،ئانا تمۇشۇ

  

   ۇتلهق، مۆزگىگه ئۇر،سېنىڭدىن جاي يوقتۈلكىدە مكۆڭۈل

  . ۇۋاھىمدۇر گۆلمهس ئېنىڭ مىسكىن،مۇچۇن ئقهسهميادىم
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   قوشاق هققىدە ھتهلكه

  

   بار ،ۋانى داتهلكىنىڭ

  . بار ۇمانى تئۈستىدە

  ۇسىز، پاتقۆلىگه كسايرام

  . ئارمانى بارھهسرەتۇ

  

   تاغ ،ېگىز ئتهلكه

  باغ - هن چىمئېتهكلىرى

  ۈنلهرنىڭ، كۆتكهن ئباشتىن

  .ئاجايىپ بايانى بار 

  

   چاغدا،ۆتهر ئتهلكىدىن

   داغدا،ۈرەك يقاالتتى

  .ۇق يىغاليتتۇقۇپئ-ئۇقۇپ

  . داستانى بارھهسرەتلىك

  

   سايرام ،هۋرەپتۇ تئهمدى

   بايرام،ۇر بولهلكىدەت

  بايرامنى قىزىتماققا،

  . ئوغالنى بارهن تىككجان

  

  هۋرىلىرى، ئتۇغلۇقنىڭ

  هۋرىلىرى، نسادىرنىڭ
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  ۇزاڭدا، تۇرۇپ چاپتئات

  . توزانى بار توزۇتقان

  

   يولدا،ۆتكهن ئئېالخۇن

  . قولداۇتقان تئاپتومات

  هرلهرنىڭ، ئاشقان ئداۋان

  . نىشانى بارھهرتاشتا

  

  هرلهرنىڭ، ئنه كىيگچهكمهن

  ڭ، شىرالرنىهن كىرگجهڭگه

  ۈۋىدە قارغاي تھهرتۈپ

  . قانى بار ه تامچتامچه

  

  هرلهرنىڭ، يهرقۇت بيېشىل

   ،هرلهرنىڭ ئۋىجدانلىق پاك

   ،هرگهن جان بۇچۇن ئنومۇس

  . بار ۇربانى قئۇنتۇلماس

  

   ،ۋان بىر داۇزى ئتهلكه

   ،ەۋران دۈرگۈسى سئهمدى

   ئاتالغان ،ەۋرانغا دبۇ

  . بار هيمانى پماسبۇزۇل

  هنجۇ لۇنئىي-20يىل -1945
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  ئايلىناي

  

   ئايلىناي ،-ڭدىن سارايىه باغچڭ سىنىۇرتۇم يهزىز ئئهي

  . ئايلىناي ڭدىن چىرايىهمكىن غڭ سىنىۈسلۈك تزەفىران

  

   ئايلىناي،ڭدىن تاغلىرىۈمۈشلۈك كۇن ئالتقوينۇڭدىكى

  . ئايلىنايڭدىن قان داغلىرىهخته لهخته لكوكسۇڭدىكى

  

   ئايلىناي ،ۈيۈڭدىن ئاققان سۇڭلىنىپ مەريايىڭداد

  . ئايلىنايۈيۈڭدىن ناخشا كۆككهن چهم،غهمگهمات-قايغۇ

  

   ئايلىناي،ڭدىن قىزلىرىهلهمقاشلىق چاچلىق،قسۇمبۇل

  . ئايلىنايڭدىن قالغان قان ئىزلىرىەردىدە دئانىلىق

  

   ئايلىناي،ڭدىن باغلىق،دىلى داغلىق شائىرلىرىتىلى

  . ئايلىنايڭدىن تاھىرلىرىۋاناتى نۇق يزۆھرەسى

  

   ئايلىناي،ڭدىن ئايلىناي،ئالىملىرىۇرتۇم يئايلىناي

  . ئايلىنايڭدىن قاتتىق زالىملىرىۇمشاق،دىلى يتىلى

  

  هنجۇ لۇلئىي-20يىل-1945
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  تاماكا بايان

  

  هپهس، بىر نېكهي يار، چېنى متوسما

  : ، تاماكا بايان هلهك پئۆرگۈلدى

  هۋەس،ھ بىر ېكىش چڭا مائهمهستى

  .  ، تاماكا بايان ۈرەك يكۆيىدۇ

  

   ۇن، تاغ ئىچى بولغاچقا يالقيانار

  . ۈتۈن تهتمهيدۇ كۈستىدىن ئدائىم

   قالمىغىن چىقسا ئاغزىمدىن ھهيران

  .  ، تاماكا بايان همبىرەك چكۆكۈچ

  

   ەھهر، زۇتىمهن دىلدار ، يبىلىمهن

  . هشتهر نۈرەككه يهت سائهر ھتېگهر

   ، ۆڭۈل كيدۇه ئىستۇنى شېكىن لۋە

  . ، تاماكا بايان ۆدەك گئهمهسمهن

  

   جانان، ەڭگىمنى رېمه دسارغايدى

  .  سارغايتقانېنى مهمهس ئنىكوتىن

   بورىنى باسسا، هچكۈز كبېغىمنى

  .  ، تاماكا بايان ېچهك چسولمامدۇ

  

  ۆزۈڭگه، كهمكىن باقسام غقاچانكى

  .ۆزۈمگه كۇر ياشلىرىم تولئاچچىق
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  ەيدۇ،ش د باسىمىهلهمنى ئ-قايغۇ

  .  تاماكا بايانۈتۈن، تۆكۈچ كشۇ

  

  هپهس، بىر نېكهي يار ، چېنى متوسما

  . همهس ئهيلىم مۇ ، بېسهممۇ دچهكمهي

   ، هن بىلەھهر زۇ شهمهسمۇ ئمهيلى

  . ،تاماكا بايانۈرەك يسهگىسه

  

  

   .ۈرۈمچى ئېكابىر، د- 12يىل -1948
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  رۇبائىيالر

1  

  هس، تۆزلىمهكس هق يازماق ئاسان،ھشېئىر

  .هۋەس تاما بولمىغاي ھېرىس ھشائىرغا

  ۆزۈڭ، ئهن سۋۋال ئاهدىرله قيازغاننى

  .همهس ئۋار تاۇ ئهجلىگىلى خسېتىپ

  

2  

  ېگهن، دۈرەك يۇ بهن ئىكۆش بىر گئهجهب

  .هن قىالر ئىكېس خىل ھهر ھۇ ئهندە تھهر

   شارابى،ۋىجدان ه ئىچمىسۇ ئئهگهر

  .نه ئىكۆش گېسىق سېسىقلىق ئئىلغىدا

  

3  

   بار ئىش،ۇرمۇشتا قىلماق تېرىم يئۆتنه

  . ئالماقلىق خار ئىشۆتنىگه ئبىلىمنى

  ېمهك، دهرلهيمهن تونىدا تبىراۋنىڭ

  . ھار ئىشۆمۈر بىر ئه كىشىگۋىجدانلىق

  

4  

  ېلهك، پېچهكسىز تىلى چيالغانچىنىڭ

  .همهك خۇن قىلسه نېلهكته پچېچهكسىز

   ئىگىسىنى،ۆز ئۇ ئئۇزارغانسېرى

  .همبىرەك چۇپ بولەكالند يىبوغىدۇ



 52                                                                     بدۇرېهىم ئۆتكۈر شېئىرلىرىئا

 

5  

   بىساناق،ۇلتۇز سال يهزەر نئاسمانغا

  . ئىناقهزەلدىن ئۆتىدۇ ئئۈسۈشمهي

  هممىگه، ھېتهر يۇم دوستهڭرى كجاھان

  . تاالشماقۆڭهك ياراشماس، سئادەمگه

6  

  هلهم، قهغهزدە قۈگۈرتسهڭ يۈچۈن ئئهل

  .هلهم ئهرسهن تىكېشىغا بتاغالرنىڭ

  ىياھقا، سڭ قويساۇپ قوشۇ سېكىن لۋە

  .هلهم ئېكهرسهن ،چۆچۈپ ئېز تئىزلىرىڭ

7  

   قول،ۇزاتقۇچه ئهمىرىگه كشۆھرەت

  . ئارغامچىسى بولڭ ئايالنىئوتۇنچى

  ۇچه، بولغۆزى تاجىسى كتاجدارالرنىڭ

  . بىر تامچىسى بولۇرنىڭ يامغكۆكلهم

8  

  .همهستۇر ئۆھرەتش- ۇراد،نام مبىلمهكتىن

  .هۋەستۇر ھەزىل ئىنتىلىش رشۆھرەتكه

  ڭ، چاچساېتىزغا دان قىلىپ ئهننىبىلگ

  .هستۇر بۇشبۇ بولسا ،ئهلگه ئھوسۇلى

9  

   چىققان بار،ۆرگه كىشى تهن بىلسايالم

  . بارۇتقان تهمهل قونسا ئۇشى قبىههت

  هرتىۋىسىنى، ئالىملىق مېكىن لۋە

  . تاپقان بارېرىپ قاچان برىيازەتسىز
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10  

   ئالدىدا،هڭرى تۇق ئىدهڭ تتۇغۇلغاندا

  . ئالدىداەۋر دېكىن ل بىزهمهس ئتهڭ

  هتلىرىڭدىن، ئامهتمىگىن ككۆرەڭلهپ

   ئالدىداهبرە قهنه بولىمىز ئاخىرى يتهڭ

11  

  ۇاليىم، مېگىپ ئهددىنى قمهجنۇنتال

  .هزىم تۇ قىلىدۆستهڭگه ئهرگهن بسۇ

   ئانا ئالدىدا،ۆستۈرگهن ئېرىپ بسۈت

  . قانچىلىك ئوياليلى دائىمبۇرچىمىز

12  

  ياخشى، ۆھرەسى زۆزىنىڭ ئتاھىرغا

  . ياخشىهيالسى لۆردىنمۇ ھمهجنۇنغا

  هلبىمگه، قڭقاق چاۆيگۈگه سۇ بمىنىڭ

  . ياخشىەناسى رۈلزارىنىڭ گۋەتهن

13  

   قانىتى ئاينى ياپالماس،چىۋىننىڭ

  . يولدىن توسالماسۋىنى ھارچۈمۈله

  ۇرىنى، نۇياش قهردىكى يئالقانچه

  .ۆمهلمهس كهرگىز ھۇپىمۇ تۋا ھارمىڭ

14  

   ئىمىش،ېزەك قوشكۇغ قايهن بىلشادلىق

  . ئىمىشەك بىردۈز كۇ باھارمۆلدۈرگه

  ڭۇشسىزلىقنى، ئوېمه يوق دئۇتۇقتا

  . ئىمىشېمهك دۇ ھاياتى شكىشىلىك
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15  

  

  ېسهك، كېسهكتۇر كڭ ياالتساهل ھئالتۇن

  ېشهك، ئېزەكلهر تهرسهڭمۇ بگهرھالۋا

   باق ،ۇرۇتىغا قه پىلۇ شكۆرۈمسىز

  هك، يىپېرىدۇ بۇرماق ئاددىي يوپيهپ

  

16  

   ،ۇ بوستانىغا جاھان سىغىدكۆڭۈل

  ۇ، ئاسمان سىغىدهتتا ھۇرماق تجاھان

  ۇنى، قاپلىسا ئهسهت ھ-ەشك رمۇبادا

  ۇ، ئاران سىغىدۇ قاسرىقىمتېرىقنىڭ

17  

   تاش ئاتماس كىشى ،ەككه تىرسۇۋادان

   ،ېمىشى يۇنىڭ ئۇر يوقتۇكى شسهۋەب

   تاياق ،ۆپ كهككهچ تەرەخكه ديېمىشلىك

   .ېشى برىدۇۇ تۇق يورھهمىشه

  

18  

  ياشلىق ھهر كىشىنىڭ گۈلىستان بېغى،

  .ھهر تاڭدا بۇلبۇلنىڭ ناۋاكهش چېغى

  بىر قاچا سۈت بولسا بۇ ئۆمۈر دېگهن،

  .ياشلىقىڭ شۇ سۈتنىڭ قايمىقى،يېغى
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19  

  دۇئا قىلسا ھهر ۋاخ مۆمىن مۇسۇلما،ن

  .تىلهيدۇ دوزاختىن بولماقنى ئامان

  ش،ۋە لېكىن،دوزاخنىڭ ئۆزى ئېيتارمى

  .»مهن ئۆزۈم قورقىمهن ناداندىن يامان«

20  

  بىر نادان ئۈگهتسه ساڭا دانىش

  .كۈلۈپ قويغىن سهن ئاڭا،قىلما كايىش

  ئىشهكنىڭ بىمهھهل ھاڭراپ تاشلىشى،

  .ئاتوم دەۋرىدىمۇ ،تۇرمۇشتا بار ئىش
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