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 ئېلكىتاپ تۈزگۈچىدىن

 توردىن  توپلىمىدىكى سىز  شىئىرالر  بۇ  تۇنىيازنىڭ  ئادىل  شائىرىمىز  ئاتاقلىق  كۆرىۋاتقان  چۈشۈرۈپ

 قىسمىنى شىئىرالرنىڭ  سهلكىن،سۇمرۇغ،ئهسىرىم كۆپ  شهبنهم،  مۈنبهرلىرىدىن بىلىك،  ئۇيغۇر  قاتارلىق

 چىققان  نهشىرىدىن    ئاپتۇرنىڭ  بهزىلىرىنى  يهنه  بولۇپ،  ئالغان  توپالملىرىدى كۆچۈرۈپ  رەتلهپ ن شىئىرى

 . تورغا يوللىغان تورداشالرنىڭ ئىسمىنى ئهسكهرتهلمىگىنىم ئۈچۈن كهچۈرۈم سورايمهن . كىرگۈزگهن

 بۇ شىئىرالرنىڭ كىلىش مهنبهسى ئېنتىرنىت بولۇپ، ئېلكىتاپتىكى بارلىق ئهسهرلهرنىڭ ئاپتۇرلۇق هوقۇقى ۋە

 مهنسۈپ  ئاپتۇرغا  ئهسلى  قاراشالر  كۆز  ئۇنىڭدىكى  كىت . شۇنداقال  بويىچه بۇ  شهخسىنىڭ قىزىقىشى  اپ پهقهتال

 يولالندى  دوسالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا  بۇندىن سىرت ئېلكىتاپنى سودا . تۈزۈلۈپ،پهقهتال ههۋەسكار

 بولمايدۇ  ئىشلىتىشكه  ساههدە  باشقا  ئورۇنالرنىڭ . ياكى  ئىگه  هوقۇقىغا  نهشىر  ياكى  ئاپتۇرنىڭ  ئهگهر

 ساهه  باشقا  ياكى  سودا  ئاقىۋەتكه رۇخسىتىسىز  بارلىق  كۆرۈلسه  مهسىله  بىرەر  ئىشلىتىپ،  ئىشلهتكۈچى لهردە

 . هىچقانداق مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ بىلوگى ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش . ئۆزى مهسئۇل بولىدۇ

 خهت ئهگهر سىز ئاپتۇرلۇق هوقۇقۇمغا ۋە ياكى نهشىر هوقۇقۇمغا دەخلى قىلدىڭىز دەپ قارىسىڭىز بىزگه ئېل

 ئۇچۇر  سىزنىڭ ئهسىرىڭىزنى . ئارقىلىق ئهسكهرتىپ قويغايسىز ياكى  توردا ئىمكانىيىتىمىزنىڭ يېتىشىچه بىز

 . تارقىتىشىنى دەرهال توختىتىمىز

 cn . live @ abral ياكى com . live @ abral : ئېلخهت ئادرىسىمىز

 : بىزنىڭ ئادرىسىمىز . ۋە ياكى بىۋاسته ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش بلوگىدا سۆز قالدۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ

http://ilkitap.blogbus.com 
 ئابرال ) ئىنتىل – بىلىك : ( هۆرمهت بىلهن

. ۈنى ك  29 ئاينىڭ  1 يىلى  2009 : ۋاقتى تۈزۈلگهن

mailto:abral@live.com
mailto:abral@live.cn
http://ilkitap.blogbus.com/
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 ئانا تىل

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 بىز ئالتۇندەك تۇغۇلدۇق

 . پارقىرىغان قوڭۇر تۇپراققا

 چۇشتى جىرىڭالپ

 ئۇيغۇر پهرىشتىنىڭ ئاغزىدىن

 . مۇزىكىسى سىڭدى قۇالققا

 ئهي، ئانا تىل

 سهرسان بولۇپ بىز

 . ئۇپۇقۇڭدىن كهتتۇق ئۇزاققا

 كۆكنار گۇلى

 ۇ دېڭىزنىڭ هىدىنى ئهكىلىد

 . خىيال ئۇزاق نهملىنىدۇ

 . رادىئونى ئېچىپ قويدۇم

 هاۋادا

. گهپ قىلىدۇ
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 سالقىن باغالر

 نېفىت، قۇم تاغالر

 لهر توپى، رەڭگى ئۆزگهرگهن كىش

 . قىشالقالر قاقشال جىم  شهههر

 قههۋە ئىچكهچ

 . يىغلىۋەتتىم

. دېڭىز دولقۇنى ئۆيگه كىردى
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 ئهرەبلهرنىڭ سۆڭىكى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 دېڭىز سۈيى ساهىلنى ياالپ

 قۇملۇقالردا مايلىق پارقىراپ

 ئهرەبلهرنىڭ سۆڭىكى

 . مېڭىشىپتۇ غهربكه قاراپ

 بىراق غهرب،

 جېنى تېنىگه

. يىراق غهرب
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 ئىمارەتنىڭ ئىشىكى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قاناتسىز ههممه كىشى،

 ئېچىلدى هاۋادىن

 . ئىماراتنىڭ دەرۋازىسى

 هيگه دەسسىدىم پهلهمپ

 . روهىم قۇرىغان هالدا

 كۈتىۋالدى يۈمران يولۋىسىم

 . تاشتىن چىققان ئىسسىق شامالدا

 كېچىنىڭ ئىشىكى يوق،

. مۇساپىرغا يوق دالدا
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 ئهرەب تهمسىلى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 » ... دۇنيادا قاغىالرنىڭ ههممىسى قارا «

 قارا قاغىالرنىڭ ههممىسى ئايال
 مهن ئهر، كېتىۋاتقان ئاق رەڭ جهز

 ئابايى ئىچىدە يۇلتۇزالر ۋە ئاي
 . قهدىمىي ئادەت، يېپيىڭى شهههر

 قارا رەڭلهردىن نهمخۇش قىز پۇرار
 ئاق لىباسالردا ئهركهكلهر قۇرار

 . چۆلدىكى تاشتهك

 كوچىالردا ئاق بىلهن قارا
 ئهنسىز زەرەت ئادەملهر ئارا،
 ... يۆتكهلمهكته شاهمات ئۇرۇقى

 ىيامهت جهننهت، دوزاخ چهك ۋە ق
 بارا  يېقىنالپ قالىمىز بارا

. چۈنكى قاغىالرنىڭ ههممىسى قارا
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 داننىڭ نامازشامدىن ه گۆههرپۇرۇش ئهخمهد ههم

 كېيىنكى ۋاقتى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 زۇمرەت كۆزلۈك ئۈزۈك بىلهن باشالندى،

 بۇ ۋاقىت

 قۇش بىلهن سۇلتاننىڭ ۋاقتى

 خۇرام شىكاردىن يانغان  خۇشال

 ى كۆرۈپ ئىشىككه باقتى سايهمن

 . دان ه بۇ شېئىردىكى ئهخمهد ههم

 ئۇ شۇنچه باي مهمهدان

 خروستال چىراغالرنىڭ ئاستىدا

 قانات بېرەر ئهرەب قۇملىرى

 ئېقىپ كېلهر نېفىت بىلهن زەر

 ئۇ نېمه دەر باشقا قۇملۇقنى

 تهكلىماكان قاققىنىدا پهر

 . سورىسام مهن يۇرتۇمنى ئهگهر

 دە بولسام » مىڭ بىر كېچه « ئهگهر

دېڭىز قاراقچىسى ۋە بوراندىن كېيىن
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 . چىقىپ قالدىم يات بىر شهههرگه

 بۇ نامازشام مهزگىلى ئىدى،

 ئهتىر ههم خورمىلىق باغالرنىڭ هىدى

 . پورەك  رەستىدە چىراغالر پورەك

 ئاق كىيىملهر مهسچىتكه ماڭغان

 قارا لىباسالر قارا يالقۇندەك،

 كۆردىكى ئهخمهد ههمدان،

 سسىگه چۆمگهن بىر غېرىب غۇ  غهم

 ... ئهينهك ئىشىكتىن كهلدى كىرىپ

 جاۋاهىر بازىرىدىن قايتتىم هېرىپ

 . بۇ شېئىرىمغا يۇلتۇز كۆپ چېكىت

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه



 12 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 ئهسىر بىلهن شام ئارىسىدا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئهگهر بىر قىز بولسا رەسىدە،

 . ئهسىر بىلهن شام ئارىسىدا

 اسى باردۇر ههدىسته پهتىۋ

 ئهسىر ۋاجىپ

 . يا ۋاجىپ ئهمهس

 ئهسىر بىلهن نامازشام ئارا

 . بىر غۇنچىنى پۈۋلىدى ئالال

 ئهسىر بىلهن نامازشام ئارا

 نېمه قىلسا قىلغاي قىز باال،

 ئاسمان بېغى چېچهكلهيدۇ لىق

چۈنكى بىر قىز بولدى چىرايلىق
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 بېلىق بازىرى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 . ىتىلغان بوز بېلىق توڭل

 . تىرىك بېلىق

. قاسراقلىرى چاقنىغان بېلىق

 . كۆزى ئوچۇق، ئاغزى ئاي بېلىق

 سېمىز بېلىق،

 قىز بېلىق،

 پىلتىڭالپ، چايقىلىپ، ناز قىلىپ

 بازارغا ساالر ئىز بېلىق،

 ههي ئادەملهر بىز بېلىق،

 ئاه خۇدا، بىز قانداق سودا؟

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 ئۇيغۇر راشىد پورتىدىكى كافتىريادا ئىككى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 يۇلتۇزالر كۈندۈزدە سۆزلىشىدۇ،

 . چاقنىمايدۇ

 يهر شارى ئالهمنىڭ بىر چېتىدە

 ئاڭاليدۇ

 . ئېسىدە ساقلىمايدۇ

 . ــ  دوبهي شههرىنىڭ مونولوگىنى

 دېڭىز سۈركىلىدۇ، ئېچىلىدۇ

 ئادەملهر مهڭگۈ بۇلغانمايدۇ،

 . شايدۇ، چېچىلىدۇ يۆتىلىدۇ، يۇم

 كونا ئىككى قولۋاق تۇرار لهپهڭلهپ

 بىر تال بويۇن تۈكى بىلىقئالغۇنىڭ

 . سېمۇنت ئۈستىگه چۈشتى لهيلهپ

 راشىد پورتى

 هارغىن كىشىلهرنى كۈتۈۋالىدۇ،

. مهغلۇپ زامانالرنى ئۇزۇتۇپ قويىدۇ
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 ئىككى ئۇيغۇر كافتىريادا ئولتۇرۇپ

) CEASER ( كۈنلهردەك رىمدا ئۆلتۈرۈلگهن قهيسهر 

 . سۇس كهيپىياتنى كۆتهرمهك بولىدۇ

 پات سهيلى قىلىدۇ،  مۇڭلۇق كۆزلهر پات

 ئىگىز كېمىلهر دېرىزىدىن ئېقىپ كېلىدۇ،

 ئىگىز هارۋىلىقالر شهههرلهرنى كېسىپ ئۆتۈپ

 . ئهسلىمىلهرنى يېڭىاليدۇ

 ئهي ئوتالقالرنىڭ خاقانى، تاجىڭغا قىستۇرۇلغان بۈركۈت

 پېيىدىن هوزۇرلىنىمهن،

 . ئاستىڭدا چاپچىپ تۇرغان ئاق ئاتنىڭ رەڭگىگه دۇئا قىلىمهن

 . شامال يۇلتۇزلىرى ئايغىرىڭنىڭ ئاق قاشقىسىدا ئهبهدىي چاقناپ تۇرغاي

 . هۆل شهههرلهر هاياجانلىق سىيالشلىرىڭدىن ئاۋات بولغاي

 پاكىستانلىق هاممالالر . جاراڭلىغان ئاۋاز

 . تۆمۈر ساندۇقالرنى چۈشۈرمهكته

 ۇنى ئېقىتىپ كهلگهن سهرگهردانالر، هايات دولق

 . پۈۋلهنگهن ماپكاپالر

 . ههيۋەتلىك پۇل يولۋىسى ئادەملهر ئارىسىدا كىزەر هۆركىرەپ

 . ئورنۇم ئهمدى ئۇپۇقتا ئهمهس، ئۇپۇق ئىگىلهنگهن پۇلنى دەپ

 . ئاه، ناتونۇش ئىككى سودىگهر ئانا تىلىمدا قىلماقتا گهپ

 رىپ دېڭىز سۈيى ئۈستىدە، ئۇيغۇر تىلى كۆيمهكته كۆك يالقۇن چىقى

 . تىلىم كېكهچلىمهكته تارىخنىڭ ۋاراقلىرىدەك ئۇزۇندىن بىرى كۆيۈۋاتقان چۈش پهيتىنى

. تىلىم تېتىماقتا، نېمىدىگهن ئازابلىق خرۇستال جامدا شېكهر توشقۇزۇلغان قههۋە ئىچىش
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 ئۆزىنى سۆيمهيدىغان ئىككى ئادەم قارغىماقتا ئۇيغۇر تىلىدا،

 . ۇرۇپ كافتىريادا ئولت

 . مهن ئۇالرنىڭ پىكرىگه قوشۇلمايمهن

 راشىد پورتى

 هارغىن كىشىلهرنى كۈتۈۋالىدۇ،

 . مهغلۇپ زامانالرنى ئۇزۇتۇپ قويىدۇ

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 بىر تهڭگه چۈشتى دومىالپ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 رههم چۈشتى جىرىڭالپ ە بىر د

 ، قولۇمدىن تاش پهلهمپهيگه

 ... جىمىرالپ ، يورغىالپ ، يوغىناپ

 قول بىلهن پۇل ئارىسىدا

 بىر دهۋر ، بىر ئۆمۈر ، بىر هازا

 . هاياجان ۋه سهۋر ، باشلىنىش

 ، سۇتۇق بۇغراخان مازىرى

... لوندون پاي چېكى بازىرى

 كىچىككىنه بىر ئالتۇن تهڭگه

 قهدىمى يهتكهن ههممه يهرگه

 . شامالدهك يالتىراپ

 پويىز قوزغىالي دېگهنده كېچىلىك

 . سودىگهر چىقتى ئالدىراپ دىي يههۇ

غايىپتىن چۈشكهن تهڭگه ، بىر تهڭگه
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 ئادهملهر كىرهر يولۋاس رهڭگه

 ، ئېتىلىپ

 ، تىتىلىپ

 ، سېتىلىپ

 ... پىشىپ يېتىلىپ

 سىرلىق چاقناپ تۇرار مۇزېيدا

 . جهسهت ئاغزىدىكى ئالتۇن تهڭگه

 ، دۈپۈلدهر يۈرهك

 بىر تهڭگىنىڭ كهينىده

 . ڭ سۈرئهت رهڭمۇ ره

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 كۆيۈۋاتقان تىل

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئهرەب شائىرى شهرف س ئهلمۇساغا –

 قۇمالر ئاقماقتا،

 گۈل ياپرىقى قانات قاقماقتا،

 . قىزالر جىممىدە ئېرىمهكته

 كوچىدا

 دۈپۈلدەپ سوقۇۋاتقان ياز،

 تېنىمدە مهي بولغان ئۈزۈم

 . تى تىلىمدا شېئىر شهربى

 يۈگۈردۈم ئۇپۇقتىكى قېشىڭغا

 . غوزەكتىن ئالدىراپ چىققان پېتى

 . هاۋا نېمىدېگهن ئىسسىق

 بىراق سهن

 پوپايكاڭنى كىيىپ

 رەسىمگه چۈشتۈڭ،

 ئاندىن مهن

بهتنى ئېچىپ  224
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 . سېنى كۆردۈم

 شېئىرلىرىڭ ئۇسساتتى مېنى،

 . ئىچتىم تۈركچه قههۋە

 ... دەملهپ بهردى دەپ سېنى

 ى ئوينىماقتا قىزىڭ سۆزلهرن

 . توز قۇيرۇقىنى ئوينىغاندەك

 ئادىل ساهىلدا ئويلىماقتا

 ئايالىنىڭ ههيكىلى دېڭىز بويىدا

 . مهشئهل تۇتۇپ ئويلىغاندەك

  ۋاشىنگتون

 يۇمشاق بىتون،

 يهپ رەڭمۇ رەڭ ئادەملهرنى

 . بىر ئادەمدەك قويىدۇ ئاقالپ

 پهخهس بول شائىر

 ئهرەبلهرنىڭ ئاپئاق سۆڭىكى

 . يهردە تۇرۇپتۇ چاقناپ بۇ  ئۇ يهر

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 يۇلتۇزالرمۇ ئۆلىدۇ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 شېئىر ئوقۇغان ئهرەب قىزىغا –

 كۆرمىدىم سېنى

 ئهرەب تىلى ئېچىلغان

 . غۇنچىدەك لهۋلىرىڭنى

 ئاڭلىدىم شېئىرىڭنى،

 ئايالىم سۆزلىگهچ

 . گۈرۈچ يۇيۇۋاتاتتى

 سۇدا تاڭ ئاتتى

 . ك قاتتىق تاشته

 » ئهرلهر قېنى؟ «

 تاشتهك قاتتىق

. تهگدى شېئىرىڭ
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 قوللىرىمغا قارىدىم شۇئان

 ئايالنىڭكىدەك نازۇك يۇمشاق،

 ئاتامنىڭكىدەك ئورغاق تۇتمىغان

 . بۇۋامنىڭكىدەك تۇتمىغان ياراق

 يۇمشاق مهن

 تۆمۈر بىلهن تاش ئارىسىدا

 ههتتا ئۆزۈمنىڭ قارشىسىدا

 قۇرتتهك،

 توپىدەك،

 . ەك قهغهزد

 ئهركهك پاشىمۇ تاپىدۇ باال

 يېشىل گۇگۇمدا چاقناپ ئهرلىكى،

 بۈيۈك تۇيغۇالر قېنى مهندىكى؟

 يارامدا جىق سۈكۈت ئىزى

 : خىتاب قىالر ئهرەب قىزى

 ئهرلهر قېنى؟

 چاڭدەك،  ئهرلهر هاۋادا توپا

ئهرلهر خورلۇقتا تۇرىدۇ تامدەك،
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 . ئهرلهر يۇمشاق ئېرىگهن شامدەك

 تاشالپ قويۇڭالر ئهي ئايالالر

 شىر تۇغۇلغان كېچىگه بىزنى،

 ئهي ئايالالر سولىۋالماڭالر

 . پارقىرىغان شېشىگه بىزنى

 يۇلتۇزالرمۇ ئۆلىدۇ

 ئوتتۇرىسى ئاق

 چۆرىسى سارغۇچ،

 كۆك نۇر چېچىپ

 . يۇپيۇمىالق

 ئهرلهر ئۆلگهندە

 . رەڭسىز، يۇمشاق

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 ! رۇزا هېيىت كهلدى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قىزىل دېڭىزنىڭ ئىشىكىدە ئاي

 هىالل ئاي كهلدى ئىشىك ئېچىلدى
 خورما دەرىخى تۇرىدۇ ئۇچماي
 يېشىل پېيىدىن شوال چېچىلدى
 تهقۋالىق ئېتىنى چاپتۇرۇپ بىز
 زەپهر قۇچۇپ يېنىپ كهلدۇق تىز
 . ئوتتۇز كۇنلۇك روهىي سهپهردىن

 سهههر چهكمهسته دەرىزىلهرنى
 ىۋىدە ئۈپكىچه  يهرنى گۇگۇم گۇل ل

 ئاچلىق نىمه؟ ئۇسسۇزلۇق نىمه؟
 . قېرى ههممه  پېقىر،  ياش  تېتىپ باي

 داغلىدى شهيتىنى سىمىز  ئايال
 باغلىدى زەنجىرگه نهپسى يامان ئهر

 كتىن كىتاب ۆ ك  يېپىلغىچه يهر
 . ئېچىلغىچه كىچىنىڭ لېۋى
 گۈل شېخىدا ئاياللىرىمىز
ن شۇنچه گۇزەل، شۇنچىلىك پىنها
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 هاياتلىق سۇ ئۈستۈدىكى ئىز
 ئۆرلهر يورۇق مهنزىلگه ئىنسان
 ههي بالىالر روزا هېيىت كهلدى

 كهمپىت يهڭال، يهڭال  شىرمان نان
 كهلدى  روزا هېيىت،

 قۇش قانىتىدا
 زۇلمهت دېڭىزدىن ئۆتكهنچه يورۇپ،

 كهلدى  روزا هېيىت
 ئۇسساۋاتقان بىلىق قارنىدا

 . دەريادا تۇرۇپ

 ېيىت كهلدى  روزا ه
 دەرەخ كاۋىكىدا

 ناتۇنۇش پهسىلگه ئېچىپ ئىشىك،
 ئمىنلهر ئۆلگهندىن كىيىن ۈ ئى م

 بارارمىز غهم يوق ياپيېشىل يهرگه
 ۋاهالهنكى بو هېيتمۇ يهنه

 كىچىك، ئاجىز، تهنها بىر دۇنيا
 كۆڭلىكى قان يىغالر كهئبىدە
 ئۆلمهي تۇرۇپ بارارمىز نهگه؟

كۇنى  19 ئاي  11 يىلى  2004
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 ل يوپۇرماق بىر تا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 رەڭگى ئۆچكهن بىر تال يوپۇرماق

 دىل قېتىمدا ساقالقلىق هامان

 قهلبىمدىكى قاقاس تۇپراقتا

 ئۆسىۋاتقان بىر تۈپ دەرەخ بار،

 بار ئۇنىڭدا بىر تالال ياپراق،

 قهيسهر قهبرە تېشىدەك گويا

 كېچىدىكى نۇرلۇق چۈشسىمان،

 ە ۋە قاراڭغۇ تاغ ئۆڭكۈرىد

 تۇخۇم بېسىپ ياتقان كهپتهردەك،

 ئهڭ ئاخىرقى كۈلكىسى بىلهن

 . قېتىپ قالغان لهۋلهردەك

 خىيالىمدا

 قونۇپ ئۇنىڭ يوپۇرمىقىغا

 . پهيلىرىنى تارايدۇ باهار

 يېشىل نۇرالر ياتىدۇ ئۇخالپ

. ناخشا ئېيتىپ بېرىدۇ شامال
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 قهلبىمدىكى قاقاس تۇپراقتا

 . بىر تۈپ دەرەخ بىر تال يوپۇرماق

 ئوخشايدۇ كىمدۇر بىرسىگه ئۇ

 ... ۋە هېچكىمگه ئوخشىماس بىراق

ئاي – 12 يىلى  1989



 28 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 كۈن غهرىپتىن چىققاندا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئايرىلىمىز بىز چوقۇم،

 . كۈن غهرىپتىن چىققاندا

 يا كۈن چىقار غهرىپتىن،

 . بىز ئايرىلماق بولغاندا

 ئاي كۆرىنهر يېراق داالدا،

 ىرىبانه قار، ئاق قاناتلىق غ

 بىسىپ ياتقان گۆههر تۇخۇمدەك

 قىش كىچىسى غهمكىن سههرادا

 قهلبىمدىكى ئۆزۈمدىن بۆلهك

 كىممۇ ماڭا بوالركىن ههمراه؟

 ئهگشتۈرۈپ جىمجىت خىيالنى

 . ئايلىنىمهن هويلىدا تهنها

 ئاپئاق كىپهن ئارتىۋالغان قىش،

 . كۈلۈمسىرەپ تۇرار يېنىمدا

 كىرپىكلىرىدە

يقىدىن، بوستان ياساپ ئۇ
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 . ئانام، دادام ياتار سۇپىدا

 تاتلىق چۈشلهر،

 ئۇچۇپ چىقىپ ئۇكىللىرىم كۆزىدىن

 كۆڭلىكىنى كىيىپ رەڭگارەڭ

 ئۆي ئىچىگه لىپمۇ لىق تولۇپ

 . پهرۋاز قىلىپ ئوينايدۇ ئۇسۇل

 كهنىتتىكى ئىتالرمۇ بۇ كهچ،

 قوشاق قېتىپ جۇدالىق ئۈچۈن،

 . تۈنهپ چىقار تاڭغىچه پۈتۈن

 ر ئۆيلهرنىڭ مورىسىدا پاكا

 مېنى چوقۇم ساقالپ ئولتۇرار،

 . خوشالشماققا ئاخشامقى تۈتۈن

 مۇز چاقنىغان قارلىق ئېتىزدا

 كۈتىشىدۇ سهههرنى ئويغاق،

 . تىن  توڭ تېزەكلهر چىقارماي ئۈن

 قۇشقاچ كۈيى،

 توڭالپ قالغان جىگدىلىك،

 جانلىنارمۇ مۇڭلۇق قوشاقتا،

 تىلغا كىرىپ ئهته مهن ئۈچۈن؟

 ن چىققان كۈن بىلهن، غهربى ياقتى

نۇرالنغاندا سههرا ئۇپىقى،
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 خوشلىشارمهن بۇندا ههممىدىن،

 كىرپىكلىرىم تاتلىق چۈش يۇقى،

 ئايرىلىپ ئىخ خىلۋەت كۈلبهمدىن

 . يول ئاالرمهن يېراق شهههرگه

 پهرىشتىگه ئايلىنىپ شۇچاغ

 ئۆزۈمدە يوق بولغىنى ئۈچۈن

 بهخىت شادلىق تېلهپ قالىمهن،

 . ى نهرسىگه بۇندا قالغان جىم

قاغىلىق . ئاي  2 يىل  1990
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 تورغاي قانىتىدىن تۆكۈلهر قۇياش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 تورغاي

 قانىتىنى قاقار دالىدا
... پهيلىرىدىن تۆكۈلهر قۇياش

 شامالالردىن، مۇزدەك هاۋادىن
 سۈزۈك نۇر – تېمىپ چۈشهر سۈزۈك

 . تۈن كېچىنىڭ كۆز يېشى ئوخشاش
 ان سهههر باشالنماقتا خىيالچ

 ۋالىلدىغان تاشالر ئارىسىدىن،
 يۇلغۇنالرنىڭ چاتاقلىرىدىن،
 توڭالپ قالغان قۇش مايىقىدىن
 مۇز دېرىزە ئاستىدىن باققان

 . جىمجىت ئېرىقتىن

 بارىمهن ئۇندا
 يۈرىكىمنى پهپىلهپ

 . دادام ئېيتقان غهمكىن قوشاقتا
 توپا يولدا كاال تېزىكى

 زاكىدىكى بوۋاققا ئوخشاش
. نىپ كهتكهن ئۇيقىغا تاتلىق تى
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 تورغاي
 قانىتىنى قاقار ئېتىزدا

 . پهيلىرىدىن تامماقتا قۇياش

 كرستالدەك سۈزۈك شاخالردا
 . نۇرالنماقتا قۇشالر چاڭگىسى

 نۇرالنماقتا كۆمۈش چېچهكلهپ
 . چېتى – دالىالرنىڭ يېراق چهت

 بالىلىقىم شۇنداق سهههردە
 چورۇق بىلهن قار كهچكهن يهردە

 وشاقتىن بۆلهك يۈتتۈرۋەتكهن ق
 يوقتۇر مهندە ئۆزگىچه ئاۋاز،
 . يوقتۇر مهندە شائىرلىق تىلهك
 شۇڭالشقىمۇ قارلىق دالىدا

 تىنهپ يۈرگهن ئىت ناخشىسىدا
 سهت ۋە قوپال ئاۋازىم بىلهن
 . تهبىئهتنى كۈيلهيمهن تهنها

 يىغالڭغۇ دۇنيا
 ... چاقىرىدۇ يىراق ئۇپۇققا

 تورغاي
 . قانىتىدىن تۆكمهكته قۇياش

ئاي، قاغىلىق – 2 يىلى  1990



 33 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 سهرگهردان سايه

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قۇياش

 ئوخشار مېنىڭ ياتىقىمدىكى

 . ئهڭ ئاخىرقى بىر تال شامغىال

 كىم ياسىغان ئۇزۇن ئۇپۇق بۇ؟

 كىم قالدۇرغان سهرگهردان سايه؟

 ئهينهكتىنمۇ نازۇك قهلبىمگه

 چۈشكىنىدە كىمنىڭ شولىسى

 . پارە بولۇپ كهتتى پارە مىڭ

 ئېلىپ كهلدىم شهههرگه

 سههرانىڭ قۇم ئېرىقلىرىدىن

 خامانچىالر تومۇز ئىسىقتا

 . خامان تهپكهچ ئېيتقان قوشاقنى

 رۇجهكتىكى سهت قهغهزلهردەك

مۇشۇ ئاددىي قوشاقالر بىلهن
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 . قويماق بولدۇم هاياتنى بېزەپ

 لېكىن يهنىال

 ئېشهك مىنىپ يۈرگهن چاغالردەك

 . نلىك تاپالمىدىم شادلىق ئهمى

 قاپتۇ ماڭا غېرىبلىق بىلهن

 . بالىالرچه مهيۈس تهمكىنلىك

 پاكلىق گويا گۈزەل چۈشۈمدۇر

 . بۆشۈكۈمدە قالغان ئۇنتۇلۇپ

 بېسىپ كىرىپ روهىمغا كۆز ياش

 . بۇالپ كهتتى نۇرغۇن نهرسهمنى

 شۇ ئازغىنا بىچارە كۈلكه

 . بارى يوق بىساتىم پهقهت

 تىلهي دۇنيا مىڭ رەت مىليون رەت

 . الما ئۇنىمۇ يهنه تارتىۋ

 تىلىمهيمهن سهندىن تهبهسسۇم

 تىلىمهيمهن سهندىن ئۈمىد ههم،

 ئېه تىلهيمهن، تىلهيمهن پهقهت،

 . مهن چوڭ بولغان بۆشۈكىمنىال

 بىر دەقىقه ياتاي بۆشۈكته

! ئانام بولۇپ بهرسهڭچۇ دۇنيا
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 شوال تارتىپ دېرىزىلهرگه

 . كهچكى قۇياش پاتتى شهههرگه

 ئۇپۇق بۇ كىم ياسىغان ئۇزۇن

 ! كىمدىن چۈشكهن ئۈمىدۋار سايه؟

 گۇگۇم قۇياشى

 ... يۈرىكىمگه پاتماقتا ئاستا

ئاي – 3 يىل  1990
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 قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 مهن بوۋامدەك، بوۋام مهندەك كۈنلهردە
 قىش باهاردەك، باهار قىشتهك پهسىلدە،
 سهن مهن بولۇپ، مهن سهن بولۇپ

 م كهلدى كهنتىمگه قايتىپ كهتكۈ
 . قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ

 قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ،
 تاڭ سهههردە ئالما شېخىدا،

 ئالما گۈلى پۇراۋاتقان كاككۇكتهك،
 . قىلغۇم كهلدى ئوماق تهبهسسۇم

 ئۆستهڭ ئهتراپىدىكى، – ئېرىق
 ئاددىيغىنا ياۋا ئوتالردەك،

 خۇرام، – قول تۇتۇشۇپ شاد
 . يۈرگۈم كهلدى شامالالر بىلهن
 . خىيال سۈرۈپ پاك مهسۇم
 قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ،

. تومۇز ئىسسىقتا
 ساڭگىلىتىپ تىلىنى،

ئاستا سۇ سۈمىرىۋاتقان، – ئاستا
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 بۇالق بويىدىكى سۆيۈملۈك ئىتتهك،
 . تۇرغۇم كهلدى بىر هۇزۇرلىنىپ

 يوغان قوغۇننى چۈشهپ، – يوغان
 . چۆنهكلهردە ئۇيقىغا كهتكهن
دەك، قوغۇن مايسىلىرىنىڭ پېلهكلىرى

 ياتقۇم كهلدى ئۇزۇن سوزۇلۇپ،

 قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ
 دوڭغۇل كهنت يولىدا، – ئوڭغۇل

 نهشه بىلهن خۇش كهيپ بولۇپ
 ئاستا غېڭشىپ كېتىۋاتقان

 قىمارۋازنىڭ ئايدىڭ كهچتىكى
 ناخشىسىنى تىڭشىغىم كهلدى
 . غۇنچه بويلۇق تېرەكلهر بىلهن

 ، قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ
 . ېمىدىن تۇل چوكاننىڭ هويال ت

 كۈندىكىدەك ئارتىلىپ چۈشۈپ،
 قۇراق تهكىينى جۈپلهپ پهم بىلهن
 يۇلتۇزالر ئارىسىدا ئۇيقۇغا كهتكهن،

 كۆندۈزدىكى مۆڭ يىگىتنى
 كۆرگۈم كهلدى هاياجان بىلهن
. ئۆگزىدىكى ئۇياتسىز ئايدەك
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 قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ
 پىژ ئىسىقتا قوش ههيدەۋاتقان  پىژ

 چاڭگا ساقال دېهقاننىڭ،
 سه كۆڭلىكىگه چاپلىشىپ كهتكهن خه

 مهيدىسىدىكى قارا تهرلهرنى
 قويغۇم كهلدى يېقىملىق سىيپاپ،
 . يهلپۈگۈچلۈك سالقىن هاۋادەك

 ، قۇشقاچالرغا ئهگىشىپ
 كۆرگۈم كهلدى ئۇ يهردىكى
 رۇس قىزىنىڭ كۆزلىرىدەك
 كۆپكۆك ئاسماننى،

 كۆرگۈم كهلدى ئۇ يهردىكى
 پهرىلهرنىڭ قاناتلىرىدەك

 . رغان ئاق بۇلۇتالرنى تىترەپ تۇ
 كۆرگۈم كهلدى ئۇ يهردىكى

 گۈل چېكىلگهن بادام دوپپىدەك،
 . قىزىل گۈلگه تولغان داالنى

 بوۋام مهندەك چاغالردا، ، مهن بوۋامدەك
 . قىش باهاردەك، باهار قىشتهك پهسىلدە
 سهن مهن بولۇپ، مهن سهن بولۇپ
 . قايتىپ كهتكۈم كهلدى كهنتىمگه

ئاي  4 يىلى  1990
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 ۋىخانا پى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 پىۋىخانا

. ئوخشىمايدۇ جهننهتكه
 ئىشىكلىرى ئوخشاپ قالسىمۇ
 . ئوخشىمايدۇ دېرىزىلىرى

 كۆزلهر خاتا كۆرمىگهن بولسا
 كىر لۆڭگىنى ئارتىۋىلىپ بوينىغا

 چېپىپ يۈرگهن ئهشۇ ساختا كۈتكۈچى
 . بوپ باقمىغان، بواللمايدۇ پهرىشته

 وۋاي ساقاللىرى قۇياشتهك ب
 پىۋا ئىچىپ بىر جام بىر جامدىن
. ياشلىقىغا قايتار ئالدىرماي

 نامازشامگۈل نامازشامدا ئېچىالر
 شۇ سهۋەبتىن مهيخانا بار كوچىالر
. گۈل كۆرىنهر غېرىبانه بولسىمۇ
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 كۈچلۈك پىۋا، ئوتى يامان ئايالدەك
 . شېرىنغىنه كۆيدۈرىدۇ يۈرەكنى

 . قاپاق پىۋىالر – كهلتۈرۈلسۇن قاپاق
 اپاقتىكى ق

 . پىۋا ئهمهس ئېهتىمال

 جاۋغىيىدىن ساڭگىلىغان نۇر
 سوئال بهلگىسى بولۇپ قالدى كىملهرنىڭ؟

 ياتقىنىدا ياستۇق قىلىپ شىرەنى
 رېئاللىققا يېرىم ئاچقان كۆزىدە

 گۈزەل چۈشلهر ئۇيۇپ قالدى كىملهرنىڭ؟

 ياساپ چىقار كۆز ئالدىغا مهست يىگىت
 . لهن تولغان، ئاپئاق يوتىالرنى خىيا

 تىترەپ تۇرغان كۆلهڭگىلهر نۇر ئارا
 . ياساپ چىقار مهستكه ئوخشاش راست ئادەم
 ياساپ چىقار ئهڭ دانىشمهن پهيالسوپ
 بهخت ئۈچۈن ئۆلۈمنى جهزمهن،
 . مهيخانىدا تۇرسا مهن بىلهن

 پىۋاخۇمار نۇرغۇن ئادەملهر
 ئىچىشىدۇ يېشىلىشكه مهستلىكتىن
. ىن ياكى ئىچهر مهست بولماسلىققا قايتىد
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 يامغۇرلۇق كېچه

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 يامغۇرلۇق تۈن كهتسه يىراقالپ

 . كىرپىكلهر شام ئاقار تارامالپ

 يهم بولىمهن كۆزلهرگه تهكرار

 بىرلىرىگه هولۇقۇپ قاراپ

 . بىرلىرىنى قىلىپ ئىختىيار

 بهلكىم

 مهڭگۈ يېپىق ئىشىك تۈۋىدە

 . كۈتكهندىمهن بهختىمنى شۇنچه

 ئۈچۈن مهن لېكىن شېئىر يېزىش

 . ههسرەتكه – تهقهززامهن قايغۇ

 مهندە يۈرەك بولغاندىن باشالپ

 ئۆزۈمگه ئۆزۈم

 . تهۋە بولۇپ باقمىدىم بىر كۈن

 ياشىمىدىم سېنى دەپمۇ ههم

. ياشىمايمهن هېچكىشى ئۈچۈن
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 ئىگهللىگهن باشقىالر ئهمما

 . ئوڭۇم ئهمهس چۈشۈمنى ههتتا

 ئۆتمۈش

 ز لېۋىنى يامغۇرلۇق كهچته ۆ ئ

 . لېۋىم تامان كېلىدۇ سوزۇپ

 كهشتىلهيمهن خىياللىرىمغا

 نۇر تۆكۈلۈپ تۇرغان بىر لهۋنى

 ) سىم يامغۇر كهتكهندە توزۇپ – سىم (

 تاتىرىمهن نۇر بولۇپ ئاپئاق

 . قايتقاندا نۇر سۇنۇق ئهينهكتىن

 سۆيهلمهيمهن ئۆزۈمنى شۇڭا

 . سۆيهلمهيمهن سېنى بۆلهكتىن

 خىياللرىم بولغىچه بوۋاي

 ... يمهن سېنى بۆلهكتىن سۆيهلمه

 يامغۇرلۇق تۈن كهلسه يېقىنالپ

 . كىرپىكىم شام ئاقار تارامالپ

 يهم بولىمهن كۆزلهرگه تهكرار

 . كېچه مېنى كېتىدۇ يالماپ

ئاي – 10 يىلى  1990
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 غېرىبلىق

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 غازاڭالر تۆكىلهمدۇ

 تۆكۈلگهنمىدۇ؟

 دەرەخلهر مېنىڭدەك يالغۇز قاالمدۇ؟

 هاياتنىڭ مهن سالغان چىغىر يولىدا

 مهن ئۆزۈم ماڭمىسام ئادەم ماڭامدۇ؟

 ئۆمۈچۈك تورىدەك غېرىبسىنىشنى

 قاراڭغۇ ئۆيلهردەك يالغۇز قېلىشنى

 ئۈمىدسىز شېئىردەك يىغالمسىراشنى

 . نگىم يوق ئىدى، يوق ئىدى زادى ه گ ۆ ئ

 يهپ كېتهرمۇ تامالر توساتتىن

 ؟ تاۋۇتقا ئايلىنىپ قاالرمۇ كارىۋات

 جان كىرىپ قاالرمۇ بۇ رەسىملهرگه

 . پات  ههممىسى دۈشمىنىم كۆزىتهر پات

 سېغىندىم دوست تۈگۈل دۈشمىنىمنىمۇ

. خوش بولۇپ كېتهتتىم كىم بولسا شۇ تاپ
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 كۆرگۈم بار

 كۆزلهرنى، يۈزلهرنى، ئىسسق قولالرنى

 . يالغۇزلۇق ئهزدى بۇ يۈرەكنى ئۇزاق

 كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ دېرىزەمدىن ئېه

 جۇل تۇمانغا يۆگهنگهن گۇگۇم – جۇل

 . سهدىقه بهرمىدى هېچكىم ئۇنىڭغا

ئاي – 11 يىلى  1990
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 ئهنئهنه چهمبىرىكى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئايلىنىپ چهمبهرنىڭ تۆت ئهتراپىدا

 ئۆزۈمنى نىشانالپ ماڭغاندەك گويا

 . ئۆزۈمدىن يىراقالپ بارىمهن ئاستا

 ئاتاقلىق رەسسام مهن ئازماستىن هامان

 چىرايلىق قۇشقاچنى سىزماقچى بولسام

 . سىزىمهن قهپهسنى ئوخشۇتۇپ باشتا

 ئۆزۈمنى ئىپادىلهپ سالماسلىق ئۈچۈن

 . ماڭىمهن ئېهتىيات قىلىپ بهك ئاستا

 بهرمهستىن قهلبىمگه سۆزلهش پۇرسىتى

 سۆزلهيمهن ۋاالقالپ خهق ئاڭلىسۇن دەپ،

 سۆزلهيمهن سۆزلىنىپ بولغاننى پهقهت

 ) هس بولغىلى ئهبهد خاتالىق ئۆتكۈزم (

 كىشىلهر مېنىڭدىن سورىسا راست گهپ

 ئهڭ گۈزەل ئىشهنچلىك ئويدۇرما بىلهن

 ههممىگه يات بولۇپ كهتكهن يالغاننى

 . يېقىملىق ئاۋازدا سۆزلهيمهن ههدەپ

ئادەملهر شۇڭا
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 ئۆزىگه ئىشهنگهندەك ئىشىنىپ ماڭا

 كۆزۈمگه قولۇمغا، پۇتۇمغا سۆيۈپ

 . ىز دەپ بهسته خىزىرىم  چوقۇنار بهس

 تونۇلغان رەسسام مهن

 قولۇمدا ئوينايدۇ كۈرمىڭ بوياقالر

 چىرايلىق قۇشقاچىنى سىزماقچى بولۇپ

 . سىزىمهن قهپهسنى دائىم ئوخشۇتۇپ

 ئايلىنىپ هاياتنىڭ تۆت ئهتراپىدا

 . يهنىال كهپ قالدۇق ئهشۇ نۇقتىغا

ئاي – 11 يىلى  1990
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 ئۆمۈچۈكنىڭ قهبرىسى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 كىمنىڭ ئۆيى بۇ

 پۇل ۋە تورۇس تۇتىشىپ كهتكهن؟

 كىم ئۇ نۇردەك قىمىرالۋاتقان؟

 كىم ئۇ مهنمۇ ياكى ئۆمۈچۈك؟

 كىم قهلبىمگه ئاچماقچى تۈڭلۈك؟

 ئۆمۈچۈك

 كېتىمىز بهك ئۇزاق پىچىرلىشىپ بىز

 . سهن مېنىڭ بىردىنبىر دىلداش ههمرايىم

 سۈبهى ئۆزىنىڭ

 تال رەڭدار يىپلىرى بىلهن – تال

 توقۇپ چىققاندەك تاپ پهردىسىنى

 . ئازماستىن تىنماستىن توقۇيسهن دائىم

 ياتلىق بولمىغان توقۇمچى قىزسهن، – سهن

 . مهن سېنىڭ ئامرىقىڭ سۆيگهن يىگىتىڭ

 چىرمىلىپ هېسابسىز خىيال يىپىغا

تىنسىز قوشاق توقۇغان – شائىر ئۇ ئۈن
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 ... توقىيدۇ ئالماستىن ئارام ... توقىيدۇ

 اشلىرىم چۈشسه تۆكۈلۈپ سىم كۆز ي  سىم

 ئۆمۈچۈك يىغلىدى دەمدىم ئۆكۈنۈپ؟

 تورۇسقا قارايمهن بۇزۇالر كۆڭلۈم

 نېمىشقا خانهم سوغ مۇنچه غېرىبان؟

 ههي، نېمىشقا مهن

 پۇخادىن چىققىدەك كۈلهلمىسهممۇ

 . پۇخادىن چىققۇدەك يىغلىۋالمايمهن

 سورىساڭ مېنىڭدىن نهدە قهبرىستان

 ۈك هامان ئېيتىمهن بىر كۈنى ئۆمۈچ

 . بىرىدۇ جىممىدە ئۆز تورىدا جان

ئاي – 12 يىلى  1990
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 ئۆي

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 بار بولغاچقا دېرىزە

 . ئوخشىمىغان ئۆيلهر قهبرىگه

 توڭالپ قالغان دەرەخزار ئارا

 خىلۋەت قارغا پۈركۈنۈپ كهنتىم

 . ئاق بايتالغا ئوخشار جىمغىنا

 پاكار ئۆيلهر قىڭغىر ئىشىكلهر

 قالدىن قىالر تهبهسسۇم يىرا

. كېلىۋاتقان يات يولۇچىغا

 تۇمشۇقىنى سۈركهپ ئاق قارغا

 تام ئۈستىدە ماڭار ئاي نۇرى

 . چوكامۇزالر قالىدۇ چاقناپ

 يىغلىغاندەك هاۋشىيدۇ ئىتالر

 . ئۇ يهنىال ئهمهس يېڭىلىق

 پهنجىرەمگه كۆمۈش تور تارتىپ

 بهزلىمهكچى بوالر ئۆمۈچۈك

. لىق بېرەلمهيدۇ لېكىن ئىللىق
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 ياشلىرىمنى سۈرتىمهن تىنماي

 . شېئىرىمنى قول ياغلىق قىلىپ

 مهن سههرانىڭ غېرىب شائىرى

 غېرىب ئاي ۋە قهلهمدىن باشقا

 . تونىمايدۇ هېچكىممۇ مېنى

 خىيالىمغا سالغان كهپهمگه

 . كهپ باقمىدى تېخى بىر ئادەم

 كهلمهسلىكى مۇمكىن ئهبهدىي

 . بهلكىم يالغۇز مېنىڭدۇر ئالهم

 منىڭ يىراق چېتىدىن خىيالى

 . شوال تارتىپ كۆتۈرىلهر كۈن

 بهرىبىردۇر ئهتىمۇ يهنه

 ... بهرىبىردۇر كۈنلهر مهن ئۈچۈن

. مهن هۇجرامنىڭ غېرىب شائىرى
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 مۇزىكىنىڭ سۈرىتى
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 لهيلهپ چۈشتى ئالتۇن رەڭ ئاۋاز،

 شىلدىراليدۇ

تامدا

 . . . بۇالقالر

 هر بولۇپ، قالدى بىر قىز نىلۇپ

 پهرىزاتالر چۈشسه مۇنچىغا،

 قويۇپ كېتهر خۇش پۇرىقىنى

 قهلبىمىزدە قىزالر ياشايدۇ،

 . كۆرسهتمىدۇق هىچكىمگه ئۇنى

 شهههر بىرتال نۇر تامچىسىدۇر

 . كۈز يامغۇرى توختىغان كۈنى

 كهتتى بىر قىز نىلۇپهر بولۇپ،

 شىلدىراليدۇ تامدا بۇالقالر،

 ئۈرۈمچى،

 ىملىق مهن ئۈچۈن ئهڭ يېق

. مۇزىكا سهن يهر شارىدىكى
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 قىشتىكى يول

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قايغۇغا ئوخشايدۇ تۇمان، – غهم

 . لهيلهپ كېلهر چايقىلىپ لهرزان

 ئېرىشهلمهي گۈزەل ئۈمىدكه،

 . بولۇپ قالدىم چهكسىز غېرىبان

 قارلىغاچنى، يهرنى مورىنى،

 . ئاق كېچىنى، رۇجهكنى، نۇرنى

 ماي بىماالل، سىزماقتا قار ئاز

 سىزالمىدىم ئهمما باهارنى،

. سىزالمايمهن نېمىشقا سېنى

 يېشىل قۇشالر نهگه كهتكهندۇر؟

 خىمۇ ى چهكسىز قىشتا، قىشتا ت

 . جىمغۇرلىشىپ قالدى خىيالىم

 ئېرىشكىنىم گاچا بهختتهك،

 . سۆزلىيهلمهي يىغاليدۇ دائىم

قىچقىرىمهن كىمدۇ بىرسىنى،
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 ئۆچىۋاتقان يۇلتۇزغا ئوخشاش،

 . ئاستا ئۆچهر ئاۋازىم – ئاستا

 مهن تېخىچه كېتىۋاتىمهن،

 كىملىكىنى بىلمىدىم قىشنىڭ

 . كىملىكىڭنى بىلمىدىم سېنىڭ

ئاي – 1 يىلى  1991
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 شهههر ... قهغهز

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئارىسىدا نامسىز بوشلۇقنىڭ ...

 يۈرەر لهيلهپ

 . لهيلهپ شېئىردەك

 تىنىق خىيال نۇرلىرى – تىنىق

 . چىاليدۇ تاغلىق شهههرگه تام

 بىرلهپ  يورۇپ كېتهر ئاستا، بىر

 يېتىم باال ... گۈل ... تېزەك ... شۆپۈك ...

 . يول ئايلىنىپ قاالر سهههرگه

 كالىچىنى سۆرەپ بىر بوۋاي

 . ئۆتۈپ كهتتى جىمجىت ئاۋازدەك

 پورەك گۈلگه ئايلىنىپ – پورەك

 ئۈزۈپ چىقار قاراڭغۇلۇقتىن

 . ى ئويچان ئېغىر تاماكا ئىس

ناۋايخانا ئاشخانىالر بار
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 جۇل چاپاندەك مېهىرلىك كوچام

 كىممۇ ساقالپ تۇرغاندۇ سېنى؟

 سۈبهى هىدى، نهشه پۇرىقى

 ئهگىم ئايدەك ئىچىلغان رۇجهك

 يۈرەر لهيلهپ

 . لهيلهپ شېئىردەك

 ... شهههر ...

 ... قهغهز ...

 ... تهنهالىق ...

. ئاي – 4 يىلى  1991
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 كوچا سۈپۈرگۈچى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 بىر ئايال ۋە قۇيرۇقلۇق يولتۇز،

 . بىر سۈپۈرگه ۋە سامان يولى

ئاي – 5 يىلى  1991
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 چىرايلىق يىغالش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ۋاقىت، دۇنيا، قاناتلىق بىر قىز

 . ئۇچۇپ كهتتى قاۋاقخانىغا

 سۇنۇق كاسام سۇنغان سهنمۇ، مهن؟

 شاراپ قېنى، مهن ئىچتىمۇ، سهن؟

 ام باهار بولغان ئهمهسمۇ، ئاخش

 ! كۈتكۈچى قىز چېچهكلىمهمسهن؟

 ناخشا ماراپ تۇرغان ئاغزىمدىن

 . قالدى يانتۇ بىر ههرپ پ چۈشۈ

 مايماق دەسسهپ كهتتى ئورمانغا،

 . چىغىر يولالر بوپ قاپتۇ كهيپ

 نېمه بولدى كۆلهڭگهم ساڭا،

 تۇرىسهنغۇ هېجىيىپ ماڭا؟

 خۇمارلىشىپ قاپتۇ يۇلتۇزالر،

 . الر مهستخۇش مۇاليىم كېچه ئۇخ

، سهن ئېسىمگه كېلىسهن نېچۈن
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 . ئۇنتۇپ كهتمهك بولسام ههردائىم

 مهن زادىال يىغالپ باقمىغان،

 ئېه، قانداقراق چىقار ئاۋازىم؟

 ... ئاي شولىسى كهلمهكته ئاستا

 ساق ۋاقتىمدا بارالمىغاچقا،

 . مهن ئالدىڭغا كهلدىم مهست بولۇپ

كهچۈر، مېنى قهدىردان ئهسكى،

 المىدىم ئالدىڭدا دەسسهپ، تۇر

 . دەرەخلهردەك قالدىم لهپپهڭلهپ

 ... ئاي شولىسى كهلمهكته ئاستا

 ساڭا سوۋغا ئېپ كېلهلمىدىم،

 . ئېه، بۇ نامرات كۆڭلۈمدىن باشقا

 بهختىممۇ يوق ساڭا بهرگۈدەك،

 . ئېپ كهلگىنىم بىر دەسته سۈكۈت

 تىلىمهيمهن سهندىن بهختىمنى،

 . دېيهلمهيمهن بىر مېنىال كۈت

 تېمىپ چۈشتى يۇلتۇزنىڭ يېشى،

 بۇ ئاخىرقى كېلىشىم مېنىڭ،

 كهچۈر مېنى سۆيۈملۈك قىزچاق

ئېپ كهلگۈدەك سوۋغام بولمىغاچ
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 . سوۋغا قىلدىم ساڭا شاپىالق

 سهن قهيهردە ئهي پۇچۇق كاسام،

 . يۈر، كېتهيلى قاۋاقخانىغا

 ئىككىمىزمۇ سىردىشالمايمىز،

 . مهستلىكىدىن يېشىلسه دۇنيا

 . ېتهيلى قاۋاقخانىغا يۈر، ك

ئاي – 5 يىلى  1991
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 سىنىپ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 . ئاۋازىم بار تاتارغان تامدا

 ئۆمۈچۈكنىڭ پاچاقلىرىغا

 باغالپ قويغان ئاۋاق يېزىققا،

 . قاراپ كهتتىم خىيالغا – قاراپ

 ئۇ كۈنى،

 . كالېندار يوق ئىدى دۇنيادا

 غازاڭ كهبى مۇڭلۇق بىر كۈلۈپ،

 قار ئۈستىدە ياتقان ئاشۇ ئىز

 . ئهگهشكهنتى كهينىڭدىن ئهي قىز

 كىيىك كهبى كهتتىڭ يىراقالپ،

 . ئۈمىدسىز – قاراپ قالدىم ئۈنسىز

 نۇر يىپلىرى تامار روجهكتىن،

 . تېمىم كۆز ياشلىرىمدەك – تېمىم

 شائىر بولۇپ قالدىم سهن ئۈچۈن،

. تهنها ئۆتمهك بولدۇم سېنى دەپ
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 م تۈپهيلى، سۆيمىگهن ئۆزۈ » مهن «

 هېچكىم مېنى سۆيمىسه مهيلى،

 كهل غېرىبلىق، قويغىن قۇچاقالپ،

 . كهل ئېه ئۈمىد، سۆيۈپ قوي مېنى

 ... كۈلۈمسىرەر ئۆمۈچۈك تورى

. ئاي – 5 يىلى  1991
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 خاتىرەمنىڭ كۈزدىكى بېتى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 كۈلۈپ تۇرغان كۈز غازاڭلىرى

 . بهك ئوخشايدۇ، ئوخشايدۇ ماڭا

 سهتمهستىن كۆز ياشلىرىمنى، كۆر

 . يىغلىۋالسام خىلۋەت جايالردا

 غهمكىنگىنه بىر دېرىزىدىن،

 . تامچىاليدۇ غېجهك ئاۋازى

 خىيالىمغا پىچىرلىغان كۆز،

 تېلىققاندا پورەكلىگهن ئۈن،

 . تىترەۋاتقان ئۆمۈچۈك تورى

 ئۆگىزىسىدە قىستاڭ ئۆيلهرنىڭ

 . يالتىرايدۇ جىمجىتلىق نۇرى

. تۇن غازاڭالر تۆكۈلمهكته ئال

 قۇش مهلىكه كهتتى توي قىلىپ،

 . ياقا يۇرتنىڭ شاهزادىسىگه

بۇ يهرلهردە غازاڭدەك ئۈمىد
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 . تهسهللىي بوپ قالىدۇ بىزگه

 بىرىدىن پارالق غازاڭالر – بىر

 . تۆكىلىدۇ باش ئۈستىمىزگه

 سېلىۋىتىپ ئىچ كىيىمىنى،

 گويا خۇشبۇي توي تۆشىكىدە

 . ئوماققىنا ياتار تهبىئهت

 رەڭگىگه كىردى سارغىيىپ، كۈز

 . خاتىرەمدە قالمىدى ئاق بهت

 خىيالىمغا دەسسهپ بىر قىزدەك

 . كېلىپ قاپتۇ مۇڭلۇق سېنتهبىر

 دەيمهن هېچكىم قالمىسا كۆرۈپ،

 ! قېنىپ يىغلىۋالسام بىر – قېنىپ

. ئاي – 9 يىلى  1991
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 ئۈمىدلىك بىر كۈن

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ، يۈرىكىمنى نۇرالندۇرماقتا

 سهن قهدىردان بارماقلىرىڭدا

 يىراق كهچكى كۈز ئورمىنىغا

 . كۆمۈپ قويغان چىرايلىق قوياش

 كىچىككىنه غېرىبلىق بۈگۈن

 گويا ئاجىز بىر تال قۇرۇتتهك،

 . دەپتىرىمدە يۈرەر ئۆمىلهپ

 سۆزلىمهكته سهپرا مۇئهللىم،

 يىڭناغۇچتهك يهڭگىل خىيالىم،

 . ئۇچۇپ كهتتى دېرىزىلهردىن

 اي قاناتلىرىغا مالچى بوۋ

 باغالپ قويۇپ قومۇش نېيىنى،

 تاش ئۈستىدە كېتهر ئۇيقىغا،

 مهن سههرانىڭ غهمكىن شائىرى،

. قهلبىم ئوخشار زىل تارىالرغا
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 غازاڭالرنىڭ گۈللىكىدە مهن،

 تىپتىنىچ كۈز نهۋلىرىدىن

 تىڭشايمهن بىر جىمجىت ئۈمىدنى،

 يامغۇر قىزنىڭ تىۋىشلىرىنى،

 رىدىن خىياللىرىمنىڭ قۇالقلى

 . تارقاپ كهتكهن ئاۋازدەك سېنى

 بۈگۈن ئېهتىمال،

 بىرەرىدىن خهت كىلىپ قاالر،

 راستقا ئايلىنار، م كۆرگهن چۈشۈ

 مهن كوچىدا ئۇچراتقان بىرى،

 . بىردىن يىقىن دوستۇم بوپ چىقار

 بۈگۈن

 ئۆزۈمنى مهن،  سۆيىۋاتسام ئۆز

 پىسىڭڭىدە كۈلدى مارىالپ،

 . ئىشىكىمدىن خۇمار كۆز دۇنيا

 كالېندارنىڭ بىر تال ۋارىقى

 . گۈل بهرگىدەك تۆكۈلدى ئاستا

. ئاي – 9 يىلى  1991
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 قهشقهر ۋاقتى سائهت ئالتىدە

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 گهپ قىاللماي بىر باال،

 . يىغلىۋەتتى قاراپ يۇلتۇزغا

 ئاي تۇغقان شهههر

 چهكسىز كهتكهن چۈش بوشلۇقىدەك

 يۈرگىنىدە ئۇيقۇمدا لهيلهپ،

 قلىرى مهپه ئېتىنىڭ قۇيرۇ

 مىسرا كهبى جىمجىت كوچىدىن

 . تاڭ سهههرنى ئېپ كهلدى سۆرەپ

 ئويغانمىغان ئۇ چاغدا تېخى، (

 ) تىزەكلهر ههم گۈللهر يولدىكى

 مهن پارىژغا بىرىپ باقمىغان،

 . مهن مارىسقا چىقىپ باقمىغان

 بىر شهههرگه باردىم مهن،

 كۈز گۈللىرى كۆمگهن ئهتراپنى

. بۇالقلىرى ئېقىپ تۇرغان كۆز
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 پهرىشتىلهر ياشايدۇ بۇندا

 يۇلتۇزالردەك ئهسلهپ سۈكۈتته

 . يۈتتۈرىۋەتكهن قاناتلىرى

 سىم يامغۇرالر، – يىغلىسىمۇ سىم

 . يىغلىيالماس ئادەملهر ئۈنلۈك

 چۈنكى شۇنداق گۈزەل چۆچهك بار،

 تۇرغۇن يۇلتۇز بولۇپ قالىدۇ،

 ... ئۈنلۈك يىغالپ سالغان بالىالر

 مىسرا يۇلتۇز، كۆككه باقسام بىر

 يهرگه باقسام ئۈمىدۋار شائىر

 . ئۇلۇغ كىچىك يۈرىيدۇ تىنىپ

 قهشقهر سائهت ئالتىدە،

 . يۇلتۇز بوۋاي كىردى چۈشۈمگه

. ئاي – 10 يىلى  1991
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 پىۋا كۆپۈكى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 پورەك جىمجىتلىق  پورەك

 . لهيلهپ چىقتى قهدەه ئۈستىگه

 الر پىلتىڭاليدۇ خۇشخۇي بارماق

 . يۈرەكسىمان دۈگىلهك شىرەدە

 چىرايلىقسهن كۆپۈكلۈك پىۋا،

 . چىرايلىقسهن مهيپۇرۇش موما

 ئۇچۇپ كهتمهك بولدى نېمىشقا

 گۈل قېتىدەك يۇمران ئايالالر؟

 دۇنيا نېچۈن بۇنچه يېقىملىق،

 كهتمهكچىدەك قىزغا ئايلىنىپ؟

 گۈللهر خۇشخۇي پىۋا گۈللىرى،

 كېپىش كىيگهن پۇت گۈلى،

 . قول ههم كۆزلهرنىڭ گۈلى نهپىس

 قىسىۋاالي چېكهمگه بىر دەم،

قىسىۋاالي قولۇمدا بىر دەم،
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 . قېنىپ ههم – پۇرىۋاالي قېنىپ

 بۈگۈن، پهقهت بۈگۈنال شۇنداق،

 غۇژمهك يۇلتۇز گۈلىدە – غۇژمهك

 . ئايلىنىپتۇ گۈللۈككه كېچه

 قاناتسىمان پۇتلىرى بىلهن

 يېنىككىنه دەسسهپ هاۋاغا،

 اۋاقخانىغا شوال چېچىپ ق

 . كىرىپ كهلدى خۇدا ئاستىال

 شېشهڭنى ياپ جىنىم ئادىشىم،

 ئېقىپ چىقىپ پىۋىدەك كۆزلهر

 . مهست قىلمىسۇن كۆزلىرىمىزنى

 مهست بوپ قالسا لهۋلهر تۇنجى رەت،

 ئاخىرقىغا قويايلى ئاتاپ،

 . مهست بولمىغان سۆزلىرىمىزنى

 شېشىنىڭ ئاغزىدىن

 . شوال تارتىپ چىقماقتا قوياش

 . توپ قۇشالر ئۇچماقتا ههريان – توپ

 قىستاڭ پويىز كېلهر يىراقتىن

ساقاللىق چال ساتىدۇ زايوم
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 . ناخشا ئېيتار شهههردە تۇمان

 غېرىبسىنىپ جىمغۇر دەرەخلهر،

 . تۆكىلىدۇ غازاڭالر ئاستا

 ئات يايلىدەك يهلپۈنۈپ گۈگۈم،

 . كىرىپ كېتهر كۆك شېشىلهرگه

 چهكسىز غېرىبلىق

 . ئۈستىگه لهيلهپ چىقتى قهدەه

ئاي – 10 يىل  1991
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 ئايالالر دۆلىتى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 نۇر چاچىدۇ ئهرلهر شههرىگه

 مۇنچىدىكى قىزىنىڭ يوتىسى

 قوللۇرۇمدا سېنىڭ پهيلىرىڭ

 قوۋۇرغامدا سېنىڭ كۆلهڭگهڭ

 . هالقىپ كهتتىڭ تهپهككۇرۇمدىن

 مهن كۈلمهكچى بولسام هاياتقا

 . ئېسهدەيدۇ يۈرىكىم ئاستا

 ئايالالرغا مۇهتاجلىقىمدىن

 . ئايالالرغا ئوخشايدۇ دۇنيا

 دەرەخلىرىم، چىغىر يوللىرىم

 دەرەخلىرىم، ئاق قۇشقاچلىرىم

 . مېنى بۇنداق قويماڭالر تهنها

 كۆزلىرىمنى يۇمىۋالساممۇ

. ئايال مېڭىپ يۈرەر ئهتراپتا
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 ماشىنىالر چاقناپ ئۈمىددەك

 . رىتى بىلهن – تۇرىشىدۇ رەت

 يالغۇز قالدۇرۇپ كېتهر مېنى

 . يول چىرىقى يېنىش بىلهن تهڭ

 مهنىسىزلىك

 . ههمراه بولدى ماڭا بهك ئۇزۇن

 ئۆلۈپ قالماي غېرىبلىقتا دەپ

 . مېڭىۋەردىم بىر يولنى تهكرار

 ئۆيگه كىرىپ

 كارۋىتىمغا قاراش بىلهن تهڭ

 . غايىب بولۇپ كهتتى ئايالالر

 ئايال

 سهن ناتونۇش يېراق پىالنت

 . م كېمىسى مهن بولىمهن ئاله

 نۇر چاچىدۇ ئهرلهر شههرىگه

 . مۇنچىدىكى قىزنىڭ يوتىسى

. ئاي – 10 يىلى  1991
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 ئۇيغۇر كوچىغا چىققاندا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 بازارنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىدۇ،

 يات ئادەم ياتنى ئۆز بىلىدۇ،

 كوچا ئهمهس سامانيولى بۇ

 . تىرىكنى قىچقارساڭ ئۆلۈك كىلىدۇ

 ، غېرىپلىق ئهزدى، دۈشمىنىم بهزدى

 . قولۇڭنى بهر، ئهي ياقا يۇرتلۇق

 يوقتىن كهلگهن يوققا قايتارمىز،

. يوقاتقىنىمىز بولىدۇ قۇتلۇق

 ئۇيغۇر بولۇپ چىقتىم چهتئهلگه

 . ئۆتتى گويا بىر كۈندە يۈز يىل

 كهچۈرمهيمهن دوستۇم قىيامهتكىچه

 . دۈشمىنىم رەنجىتكهن بولسام ئهپۇ قىل

 چ بهتلهردىن ئات يايلى ئۆچتى سارغۇ

 . باتۇرلۇق كۆچتى قىلىچلىق ئهردىن

ئۆلگهن كۆرەلمهس ئۆلتۈرگۈچىنى
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 . نامهردلهر مهردلهردىن ئاالر ئۆچىنى

 روهىمىزدا تاج خوراز تاجىدەك،

 . يېڭىلدۇق بۈگۈنكى دۇنيا مېكىياندۇر

 بىرلهپ  ئهسىرلهر بويىغا يهتتى بىر

 . لېكىن ههي قىزالر قېرىماس ئۇيغۇر

 ىققاندا مهغرۇر ئۇيغۇر كوچىغا چ

 . دەرەخلهردە مۇڭ، ئۆيلهردە قهبرە

 قاتقان يهرلهردە قۇترايدۇ شههۋەت

 . قاقشال سۈكۈتلهر گوياكى نهرە

 ئۇيغۇر بولۇپ كوچىغا چىقتىم

 . غهمزىسى يات، هۆل، قىزىق بازار

 ئۇيغۇر بولغۇم كهلدى مىڭ قېتىم

 . مۇههببىتىم بۇلدۇقالپ ئاقار

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 له كى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قۇم تامچىاليدۇ،

 شىرە،  ئېسىمدە قاپتۇ خىرە

 . يازدىكى بالىلىق، كۈن، كىله

 ۋاقتنىڭ تورى

 ئاستا،  يېيىلماقتا ئاستا

. يېزا چېتىدىكى تىك يارغا

 يارنىڭ قاپ بېلىدە تۇراتتى ئۇ،

 بېشىنى كۆتۈرۈپ ئېگىز، ئاققىنه

 . قورسىقىنى قاقالپ ئاپتاپقا

 : ىدىم قىزىقىپ سور

 دادا، ئۇ نېمه؟ 

 . ئۇ كىله ، ئاپتاپ يهپ ياشايدۇ كىله 

 كۆزى پارقىرايتتى قورقۇنچلۇق بهك،

لېكىن ئهركىنلىكنىڭ شاهزادىسىدەك
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 . راههتلىنهتتى كۈن نۇرىنى يهپ

 ... قۇم تامچىاليدۇ

 كۈن چىقتى، بوينۇمنى سوزۇپ

 لكوندىن قارىدىم پهسكه ، ا ب

 . ى ئهسكه ئۇنتۇلغان جانىۋار چۈشت

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 بۇالقۋېشى كوچىسى

 قۇياشنىڭ ئارقا كوچىسى

 ، نۇر

 . الي تامالرنىڭ يېرىقىدىكى

 كۇرسىدا ئولتۇرغان چا ساقال ئۇيغۇر

 . ئۆتكهن قىزالرغا قويىدۇ قاراپ

 سۇيۇقالنغان نېرۋىالر

 نهچچه يۈز يىل غېرىبلىقتا

 . ئاستا  ئۇيۇپ قالدىم ئاستا

 ۈرتۇپ بولۇپ قاسساپ پىچىقىنى س

 . قاراپ قويدى قان يۇقى باشقا

 ئهخلهت ئۈستىده

 تاجى سالپايغان خوراز

 پۇتلىرى بىلهن ئېلىشتۇرماقتا

 . قىزىل رهڭلهرنى ، كۆك ، قارا ، ئاق

ئېلىشىپ كهتتى بىردىنال ماڭا
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 . ئۆتمۈش بىلهن ئۇشبۇدهم ئاڭا

 بىر بۇالق

 تۇرىدۇ كوچىدا بۇلدۇقالپ

. ۋاقتى باشقا ۋاقىتتۇر بىراق
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 ئۈچىنچى ئايغا كىرىش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 توختىمىغان تهنلهر،تېرەكلهر
 . ماي يولالردا قاغجىراش ئىگىز
 ئاستا ئۈنلهپ ئاقماقتا ئهگىز

 . الي چۈشتىن كىيىن
 الي چۈشتىن كىيىن

 سۈزۈلمهكتىمىز مهنىسىزلىكتىن
 . بىرىمىزنى  بايقاپ قېلىپ بىر

 يېشىل قهبىله هېجىر تهشتهكتىن
 . كهلمهكته،ئىقىپ كهلمهكته چىقىپ

 بېيجىڭ قوۋىرغىسى تاش شهههر،
 باغرىمىز  يورىماقتا ئۈچهي

 . يهر دېۋىسىنىڭ ئاغزىدا سهههر
 مهن نهم توپىغا ئامراق،

 يېرىم كىچىدە مهن سىنى پۇراپ
 . هوزۇرلىنىمهن

 بالىالر لهگلىكىنى قويۇپ بهردى،
يىپىمىزنى تارتار غايىب قول،
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 . يول ئۈچىنچى ئايغا ئالماقتىمىز

The bodies and poplars mowe on , 
On the asphalet dryness is high , 
Snow is melting and flowing , 

And murmuring sweetly 
It is a muddy afternoon . 
It is a muddy afternoon , 

We grow transparent from emptynes 
For suddenly we found each other . 

The green tribe comes out and welling out 
From flower – pot . 

Beijing is a stone – rib city . 
Down in the mouth of lord of the earth 

Our guts glittering , 
Nobody will feeling pity . 

I love wer clay 
At midnight 

Sniffing you and exciting . 
The childen are flying their kites 

We are kites – an unknown hand takes our line 
We entering the march unhurriedly, as wine .
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 ئېسىلىپ ئۆلىۋالغۇچى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 جىمىراليدۇ جان يۇلتۇزلىرى

 . ئارغامچىنىڭ ئۇچىدا

 چىدا سۈزۈكلۈككه ئهي ئايال،

 قورقۇنچلۇق، قۇرغاق، مۇزدەك،

 . هكس ئېتىدۇ بىزدە ئۆلۈم ئ

 يالىڭاچالنغان ئوت مۇئهككىلى ،

 . ئادەم تېرىسى سارغۇچ، ئېگىزدە

 ئههمىيىتى قالمىدى

 ئالداشنىڭ ۋە ئالدىنىشنىڭ ،

 ئاش ۋاقتىنىڭ، ئىش ۋاقتىنىڭ،

 يۇيۇنۇشنىڭ، پېشىم ۋاقتىنىڭ ،

 . هاجىتى قالمىدى كېيىم كېيىشنىڭ

 ههممه قاتتىق نهرسه ئۇنىڭغا

. يالندى سۇغا ئۇشتۇمتۇتال ئا
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 ئارغامچىدىن ئاقار بىر ئايال،

 . ئاياغالشتى ئۇنىڭ تۆت پهسلى

 كۆكتىن مۇڭلۇق باقار بىر ئايال ،

 ئارام ئالماق بولغاندا ئېرى ،

 . نىقابىنى قىلىپ سهل نېرى

 ئېسىلىپ تۇرار

 يهر بىلهن ئاسمان ئارىسىدا،

 پۇتلىرى بىلهن تام ئارىسىدا،

 ... زامان بىلهن زامان ئارىسىدا

 . پهرىشتىلهر ماڭماقتا سۆرەپ

 ئۆلىۋالدى بىر ئايال قوشنام،

 دەك ى قارا گۈل

 غهمكىن پۇرىقى

 . قوشنىالرنى قىلىپ بىئارام

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 مىراجغا چىقىش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 سائهت توساتتىن تۆتته

 قورقۇنچلۇق ئاپتاپ، تىلىفون ۋەهىمىسى ،

 . ن بىر سائهت بىر سائهتتىن ئۇزۇ

 هودۇقۇشتىن م ئېسىمگه كهلمهي قالدى

 . بۇ مىسراغا يازاي دېگهن خهت

 جىمجىتلىقنىڭ مهنىسى

 . مهنا ئهمهس

 مهنىسىزلىك باش ئۈستۈمدە پهس

 . ساپاق  ساڭگىالپ تۇرىدۇ ساپاق

 سهۋەبى بولمايدۇ نۇرغۇن ئىشنىڭ

 . ئۆزىمىزچه چىقىمىز ياساپ

 ئوقۇغۇچى ، ئۆلۈم رويخېتىنى

 . ه پهلهمپهيدىن تاقىلداپ چۈشمهكت

 يالغۇز تاشالپ قويۇپ مېنى

ئۆزۈڭ نهدە تۇرغانسهن ئىگهم ،
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 . سېغىنغاندا چاقىرغىلى

 ههممىنىڭ مهنىسى سهن

 مهنىسى سهن

 . هېچنىمىنىڭمۇ

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه



 85 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 ئاي تولدى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 تۇرمۇش ئهينىكىده

 تونۇش كىشىلهر

 ، ان بىر قولى تېڭىلغ

 . بىر پۇتى تېيىلغان

 هىالل ئايدهك

 كهمتۈك ساالهىيهت

 ، بۇ ئىسىمدىن

 . بۇ يۈزدىن

 ، چېكىندىم

 . كۈندۈزدىن

 ئېچىلدى ئىشىك بىردىن

 . يۇلتۇزلۇق هاياتقا

 پاالقالر تېنىم

. بىر قاناتتا
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 ئاي تولدى بۈگۈن

 . كارىۋاتتا

 سېنتهبىر  23 يىلى  2005

» دېڭىزدىكى كوچا « : مهنبه
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 يامغۇر

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 كوچىنىڭ دۈمبىسىنى

 . سىياليدۇ تۇتۇق هاۋا

 غهم ئهرلهرنىڭ قاناتلىرىدەك

 . بارا  يېيىلماقتا بارا

 چېكىلهر نازۇك، ئاستا

 . ئايالنىڭ تېنىدىكى تار

 سېمونتقا يامغۇر تامماقتا،

 . بىرتال  ئاپئاق، تولغان، بىرتال

 ئهينهك تامالر ئارىسىدا

 . لهر ۋەهىمىگه چۈشكهن كىشى

 يامغۇرالرنىڭ ئىچكىرىسىدە،

 . تهمتىرىگهن ،كۈتكهن كىشىلهر

 ئۇرۇش شۇنداق قاتتىق بولدىكى … «

ئىتىل دەرياسىنىڭ سۈيى
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 » … قىپقىزىل سىرغا ئايالندى

 شىشىمىزگه پاتتى كۈن ،

 تام تۈۋىدە ئولتۇرۇپ

 . مهينى قۇيدۇق سىڭايان

 بىز كېچىگه ئېرىپ كهتكهنلهر

 . يان يامغۇر بىزنى قىلىدۇ با

 مهستخۇش يامغۇر توختاش بىلهن

 كارىۋاتتىكى هاياجانلىق تهن

. ئوخشار جىمجىت ئىسكىرىپكىغا
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 تهكلىماكان بويىدىن ئۆتۈش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قۇمنىڭ كۆكسى ئاپئاق ، يوغان ،

 تېرىسىدە چوقچىيىپ تۇرغان ،

 . ۋەسۋەسىگه ساالر ئادەمنى

تېز سۈرئهتته كېتىۋاتقان ياز

 . ۈرمهكته پۈتۈن ئالهمنى كۆيد

 ئهسهبىي ۋىشكىالر، ماي ماشىنىسى

 ئۈزۈلمهي ئۆتهر،

 چىگىش بهك ،  ئۇيقۇ، خىيال چىگىش

 . دېڭىز قاراقچىسىنىڭ خهرىتىسىدەك

 چۈشىمىزدە

 يات ئهللهرنىڭ ئالتۇن ئوردىسى

 . كۈنگه بارار ئېگىزلهپ  كۈندىن

 غېرىبلىق ئېزىدۇ يولۇچىالرنى

 ئويىمىز باشقا، ههممىمىز تهقدىرداش

. ههركىم ئالدىرايدۇ يېڭى ياشاشقا
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 خىيالالر چېچىلغان ،

 چېچىلغان مهرۋايىت چۆلدىكى تاشالر

 . ۋە ياكى ساناقسىز تېنى يوق باشالر

 كىرپىكلىرىمىزدە ئۇيقۇ يۇقى ،

 يۇلتتىدە  كىرىپ كېتهر كېچىگه يالت

 . نامرات يېزىالرنىڭ يېشىل قۇيرۇقى

 ئابتۇبۇس چاپار

 ئاي ، يىراقتا

. يېقىندا قىسمهت
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 ئۆز شههىرىدىكى ئۇيغۇر

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ... بارغانسېرى كۆپىيىپ كهتكهن

 كۆنۈكمهن،

 يامغۇر مهنزىرىسى، غېرىپلىق

 . دائىم نهملهشكهن مهركىزىي شهههر

 ئۇچرىغانلىكى ناتۇنۇش ساڭا،

 ساقچى، قهلهندەر، يېڭى بىنا

 . ىلهر قىستاڭچىلىق، تۇز ۋە باشقا نهرس

 بىردىنال پهيدا بولغان ئارتۇق ئادەمسهن،

 كۈن نهيزە بويى ئۆرلهپ

 جىمجىت كېسىشكهندە

 . ئهڭ ئېگىز راۋاقنىڭ ئۇچى بىلهن

 ياكى

 . ئىسمىڭ سهۋەبىدىنال مهۋجۇتسهن

. سىقىلغان كېچه
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 ئايالالرنىڭ نۇر چهمبىرىكى

 . توپالنماقتا هاياجان

 ئهر مىللهت

 . ئهردۇر هامان

 نالردەك غهم كېلىدۇ ئاققۇ

 . غهم قارا ههم نامهلۇم رەڭدە

 مېنى تىرىلدۈردى بۇقىدەك

 پاچاقلىرىڭ ئارىسىدا

 ئېچىلىپ قالغان

 . بىر تال چوڭقۇر گۈل

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 شهههرنىڭ سىرى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 . بېرىلمىدى بىزگه ئىزاهات

 . رەت ئىمارەت  سېلىنماقتا رەت

 . ىمىز ئېگىزلىگهن تهنهالىق

 ۋاقىت بىر چوڭ شهيتان ئهينىكى،

 قېرى مۈشۈك تىكىپ كۆزىنى

 . كۆرەلمهيدۇ ئۇندا ئۆزىنى

 خالتا كوچا، ئادەم، سامانيول

 . بۇ شهههردە كېسىشكهن بىر نۇر

 چېقىلماقتا كونا بىناالر

 . ئۆز تىلىدا سۆزلهيدۇ ئۇيغۇر

 چاقناپ ئۆچهر توزان ئىچىدە

 لوم تۆمۈرلهر، سهرسان يىگىتلهر

 ئادەمنى قوغاليدۇ دەيدۇ، تام

لېكىن قارام تام چاققۇچىالر
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 . قاراملىقى قۇترىغان بۇقا

 بالياتقۇ ئۆي ئۇالر ئۈچۈن

 . تىكىشىدۇ جېنىنى دوغا

 بىز گويا ئوت سۇ ئىچىدىكى،

. بىز غايىبقا سېلىنغان بىنا

 ئۆرۈلدى بىر بىنا نهم، قىزىل

 يىگىتلهر تام چېقىۋاتقاندا،

 ... ا ۋاقىتتىن قان ئېقىۋاتقاند

 يات بىر تىلدا سۆزلهيدۇ تۇرمۇش

 . ئۆزگهرمهكته شهههرلهر پۇزۇر

 يېڭى بىنا پۈتهر ناتونۇش

 . كونا تامنى چاققۇچى ئۇيغۇر

 ئهي يىگىتلهر، قاراپ بېقىڭالر

 شهيتان ئهينهك ئهمهسمۇ شهههر؟

 . كۆرۈنمهيمىز قارىساق ئهگهر

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 قهشقهرگه سهپهر

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 كېتىۋاتىمهن قهشقهرگه

 ، ئۇ گويا ئۆز تېنىنى يهۋاتقان

 ياكى ئۇ يهرده

 . پهرىشتىلهرنىڭ ئۆلۈكى ياتقان

 ئۇپۇقتا قىزغۇچ پهرده

 ئۆچىۋاتقان ، تىپتىنچ ، مهڭگۈلۈك

 ، ئهنه شۇنداق لههزىلهرده

 ئاپتوبوس تۆمۈر قوشۇن غالجىرالشقان

 . جهزىرىگه  كىرمهكته چۆل بىسىپ

 . اش ئوردىنىڭ خارابىسى ت ــ تاشالر

 . شېهىتلهرنىڭ كېسىك بىشى ــ تاشالر

 ، تاشالر قۇرۇپ كهتكهن

 . تاشالر قاتقان تهن

 شههۋىتى ئۇرغۇپ تاشقان ئادهملهر ئارا

. ئېزىپ كهتكىنى سهن ياكى مهن
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 ــ قهشقهر

 ، ئۇ بىر ئىسسىق قۇرىماس يارا

 . بارا  تۇغۇلماقتا بارا

 ا قار  زلىرىم قاماشتى قارا ۆ ك

 . يهرده ، ر لىق ئاسماندا يۇلتۇزال

 سۈزۈك ئۆتىۋاتقان  سۈزۈك

 شۇنداق تهنها لههزىلهرده

 . مهن يوق مهنده ، ئىگهم سهن بار

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 ئىككى كىسهك

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئىككى كىسهك

 جىمجىت، ئۆي ئىچى ئاق رهڭلىك

 ، ۋاقىت تامدىن ئۆتمهكته

 . ى ز يۈ ئۆزگهردى بىر كىسهكنىڭ

 يېشىل قۇملىرى سارغايغان ئهل

 . بوستانالرنىڭ قهدىمكى كۈزى

 ئۈششۈكتهك بېسىپ كىرىپ چىڭگىزخان

 . شهههرلهرنى تىغدىن ئۆتكۈزدى

 ، لۇشنى خالىماس ئىدى بو بهگلهر قۇل

 . تۇنالر دىدهك بولمايمىز دىدى خو

 ، خاقان يىغىپ يىگىتلىرىنى

 ، ياۋغا قارشى جهڭگه ئاتالندى

 . ئاق ئات مىنىپ

 لدى قىزىلگۈلدهك ئاق يىقى

 . قارايدى ، قىزىل تۇپراق ئۆچتى

 الي كىسهككه ، خاقان اليغا ئايالندى

. بىر بىنادىكى
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 ، ئۆيده ئويچان ئولتۇراتتىم

 تامدىكى كىسهك

 ، لىمۇ غهمكىن تو كۆرۈندى

 . ئىختىيارسىز ئېزىپ يۈرهكنى

 ئادىل» دهپ توۋلىدى ئايالىم «

 تاالي ئهسىرلهردىن كىيىنكى

 . بىر كىسهكنى

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 قۇربان هېيت

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 تاڭ سۈزۈلدى

 شىشىدىكى تاڭ،

 . يۈزى يورۇق پهرىشتىدەك

 مهزىننىڭ ئاۋازى يۇلتۇزغا تولغان،

 . ئادەملهر مهسچىتكه كىرمهكته دەۋرەپ

 ئۆلۈمنىڭ سىماب كۆزلىرى

 . پىلىلدايدۇ ئىشىكلهر ئارا

 ههممه چهكسىز ئىخالسى بىلهن

 . انلىقنى قىلماقتا ئادا قۇرب

 ئىسسىق قانغا چىلىشىپ ياتقان

 : كۆك قوشقاردىن كىلىدۇ سادا

 ئهي ئادەملهر، ئهسلى مهن ئهمهس

 . سىلهر بىر توپ قۇربانلىق پادا

 سوناي ئاۋازى  ناغرا

 . ئهسلىتهر قهدىمكى جهڭ مهيدانىنى

كېلىۋاتقان قىستاڭ ئاپتۇبۇس
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 بهلگىسى تىنچ مهغلۇپ بولۇشنىڭ

 . چىدا قۇياشنىڭ قېنى ئاقىدۇ كو

 لهۋلىرى قاندەك چوكان

 بوغۇرساق يىمهكته

 ماالچلىتىپ

 . مىس لېگهندە

 قالغان ئېشىپ

 . پالۋاننىڭ بېشى

 ئهمهستهك قايغۇرۇش خۇددى ئۆز ئىشى،

 . خورام پهتىلهيدۇ ههممه كىشى  شاد

 توساتتىن

 گۆشكه قونغان يهنه بىر چىۋىن

 پاالق ئارا قانىتىنى چاقنىتىپ

 . ۇنيانىڭ چېكىگه بېرىپ توختىدى د

. » چۈمبهلدىكى كۆز « : مهنبه
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 خۇدانىڭ مىهمىنى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ) چوڭقور سىغىنىش ۋە هۆرمهت بىلهن ئابدۇلههكىم مهخسۇمغا ئاتايمهن (

 ئۆگزىدىكى سهههر بوۋاينىڭ

 چاقناپ تۇرغان ساقاللىرىنى

 . ئوينار ئېدىم تاراپ ههر كۈنى

 كهندەك ههممه غايىپ بولۇپ كهت

 كېتىپ قاپتۇ ئهۋلىيا ئهزەم

 . ئىشىكى يوق كوچىالر بىلهن

 يۈزلىرى هۆل ئهي ئاقساقالالر

 پاك، چىرايلىق ئېتىقاد بىلهن

 تهڭرىگه خاس قايغۇنى ئېلىپ

 . ئاراڭالرغا كىردىم قىستىلىپ

 يهرگه قونغان تاڭ نورى سىمان

 . چاڭ  ئۇستۇڭالرنى كۆمگهن توپا

 باغرىم ئېزىك سىلهرگه ئوخشاش

 تارقالغاندا يىراق ئاۋازدا

. ئۆلۈپ كهتكهن شۇ مۇڭلۇق ئاهاڭ



 102 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 قاغىلىق

 قوللىرىنى سوزۇپ بهك كىچىك،

 ياتقىنىدا ئاي نورى ئېمىپ،

 پهيدا بولۇپ هاجىم مىهرابتا

 . ياڭرار ئىدى ئهزان ئاۋازى

 غېچىرلىشىپ داۋزىالر شۇئان

 جىمىراليىتتى مهسچىت ئۈستىدە

 . پهرىشته ۋە يۇلتۇز پهرۋازى

 كۈنى ئۇ

 جىنازىغا قاراپ

 بېشىنى چاڭگالالپ

 . يىغالپ سالدى ئهزرائىل ئۆزى

 بىر قهلئهدۇركى ئۇ تامسىز

 شۇ قهلئهدە بولماقتا مىهمان

 . خۇدا باشالپ كهلگهن بىر ئىنسان

 كۈنى  19  6  1993

» بويتاق شائىرنىڭ مهخپىيىتى « : مهنبه
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 چهكسىز ئىشخانا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 . شه تهكچىدە شى

 . شىشىدىكى نۇر

 . بىر تال پهي

 . ئىش تهرتىپى

 . قهغهز دۆۋىسى

 خۇددى رەتلىك تۇرغاندەك

 . قااليمىقان ئىشخانا ئىچى

 غېرىبلىق بىلمىگهندەك غېرىپلىقىنى

 . بىلمهي قالدىم نېمه قىلىشنى

 ئات قويۇلمىغان هاياجان

 . ئايالنماقتا توختىماي مېنى

 قهغهز مهركىزىدە

 . بىر جۈمله ئايال

ال ههرپلهرنىڭ ئاي
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 ماڭا قاراپ يالىڭاچلىنار

. ياش قهبىله باشلىقى

 دېرىزىنى ئېچىشىم بىلهن

 تهكچىدىكى قۇرۇق شىشىگه

 . ئۇدۇل كېلىپ چۈشتى كۈن نۇرى

 . شىشه يېنىدىكى چاقناش

 . ئۈستىدىكى چاقناش ل ئۈسته

 . كۈلدان ئهتراپىدا جىمجىتلىق

 جىمجىتلىقنى بۇزۇپ بىردىنال

 ... ىشدېشىم قهلهم سوراپ قالدى ئ

 ئاي – 12 يىل  1993

» بويتاق شائىرنىڭ مهخپىيىتى « : مهنبه
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 مۇزىكىنىڭ سۈرىتى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 لهيلهپ چۈشتى ئالتۇن رەڭ ئاۋاز،

 شىلدىراليدۇ
تامدا
 . . . بۇالقالر

 قالدى بىر قىز نىلۇپهر بولۇپ،

 پهرىزاتالر چۈشسه مۇنچىغا،
 نى قويۇپ كېتهر خۇش پۇرىقى
 قهلبىمىزدە قىزالر ياشايدۇ،

 . كۆرسهتمىدۇق هىچكىمگه ئۇنى
 شهههر بىرتال نۇر تامچىسىدۇر
 . كۈز يامغۇرى توختىغان كۈنى
 كهتتى بىر قىز نىلۇپهر بولۇپ،
 شىلدىراليدۇ تامدا بۇالقالر،

 ئۈرۈمچى،
 مهن ئۈچۈن ئهڭ يېقىملىق
 . مۇزىكا سهن يهر شارىدىكى

» ىيىتى بويتاق شائىرنىڭ مهخپ « : مهنبه
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 سۇ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 بىناالر بىزنى يهپ بوالي دېدى

 خىيالالر ئۇچسۇن، قاناتالن، دوستۇم،

 . قېچىپ كېتهيلى ئىشتىن چۈشمهيال

 قېچىپ كېتهيلى كۈتمهيال

 چاچالرنىڭ ئاقىرىشىنى،

 ... ئۆلۈمنىڭ چاقىرىشىنى

 خىزمهت بىزنىڭ سۇ تۈرمىمىز

 . مرىمىز لۆمۈلدەپ،  ئهنسىرەپ ئۆتهر ئۆ

 كۆڭۈلدىكىدەك كۈن بولدى بۈگۈن

 . هاۋا ئوچۇق، ئىشخانا ئوچۇق

 قېچىپ مهن بىكارچى دوستلىرىم بىلهن

 . شهههر سىرتىغا قاراپ يول ئالدۇق

 كۆڭۈلدىكىدەك كۈن بولدى بۈگۈن

چېلىنغاندەك بۇرغىالر بىردىن
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 . بىلگه خاقاننىڭ ئاق چىدىرىدىن

 ئىس ئۆرلهيدۇ

 كۆك يايلىلىق ئاتتهك،

 لىمىز گۆش ۋە قان پۇرىقى قو

 . ئهمدى بۇالر بىزگه ياتتهك

 سۈڭهك غاجايمىز ياۋاش ئولتۇرۇپ،

 ياۋا گۈللهر جامىغا شهبنهم تولدۇرۇپ،

 قارىغاي تاجىغا قۇياش قوندۇرۇپ،

 قۇياش قهدەهىگه قان تولدۇرۇپ

 . سۇنماقتا

 ئىچمهيلى

 بىز خۇدادىن قورقايلى،

 ئادەملهردىن قورقۇپ كهلدۇق بىز،

 ) مهنىسىز، هالۋىمىز تهمسىز هايات (

 . ئهمدى ياشاپ باقايلى غهمسىز

 قىزىل تۆگه، قىز تۆگه، سۇ ئامبىرى

 يېرىلغان دۇتاردەك بار قىرى

 . بالىلىقتىكى چۈمۈله ئىزى

 پات كۆتۈرۈلگهن  كۆكرەكلىرى پات

. قات سۇ قىزى  كۆڭلهكلىرى قات
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 سۇنىڭ

 سايىسى

 . يوق

 سۇ ئهركىن،

 قېلىچلىق،

 سۆزلهيدۇ،

 قىلىدۇ، دۇئا

 . ئۆز تىلىدا ئېيتىدۇ ناخشا

 چوڭقۇرلىرىدا الي يوق،  ههسرەت يوق

 . چېچهكلهيدۇ شامالدا ئاستا

 كۈنى – 13 ئاينىڭ – 9 يىلى  2004

» دېڭىزدىكى كوچا « : مهنبه
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 چىش يۇدۇرۇش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 چىش ئاستىدا
 كاۋاك مىنۇتالر

 . كۈنلهر ئۆتهر سۇنغاندەك سهدەپ
 مهيدۇ ههر يوغان ئىشقا، چول تهگ

 ئاۋارە بىز كىچىك بىر چىشقا،
 . كېسىلىمىز كهتكهندەك ئهدەپ

 جېنىمىزدىن چېچىمىزغىچه
 سهن ههدىيه قىلىپسهن بىزگه،
 . بىلمهي قاپتۇق ساقلىقتا ههجهپ

 چىش دوختۇرى ئاق ئهتىرگۈل قىز
 . نۇرى چۈشۈپ چاقنايدۇ پولدا

 تېز  دۈپۈلدەيدۇ يۈرىكىم تېز
 . ئامبۇرى قولدا بىر ماالئىك

 چىشلىرىمنى كۆرمهكته بېقىپ
مهن گوياكى قۇل بازىرىدا،
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 . نۇر زەنجىرى مهيدەمگه چۈشكهن
 ئورۇندۇقتا خۇشيېقىپ يېتىپ
 . مهدەنىي بىر جازانى كۈتكهن
 بىز ئىنسانالر كۆنۈك بۇ ئىشقا

 ئاستا، سىلىق، تهرتىپلىك، خۇرسهن
 . جاننى ئالسا تهگمهستىن چىشقا

 يۇغۇچ ئهسۋاب، گىژىلدايدۇ چىش
 . قىزنىڭ قولى ئاغرىتار يۇمشاق
 كۆكرەكلىرى تېگهر يۈزۈمگه
 ... قىاللمايمهن بىراق مهن ئۇنداق

 يېتىپ بهردىم پهقهت ياغاچتهك
 . مانا تىرىك ياغاچ بىز شۇنداق

 شىلدىرلىغان خاالتمۇ، ياپراق؟
 شاياتۇنمۇ، هۆرمۇ بۇ قىزچاق؟
 ! بولدى، جاننى ئالساڭچۇ پاتراق

 گۈل، يىلتىزسىز
 مېڭىپ كهتتى مهرمهر ئۈستىدە
 . ئويغاق ياتقان شائىر چۈشىدە
********************* 

 كۈنى  24 ئاينىڭ  7 يىل  2004
» دېڭىزدىكى كوچا « : مهنبه
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 كېچىدىكى ئارچا دەرىخى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ئوخشىمايدۇ كۈندۈزدىكىگه،
 . كېچىدىكى ئارچا دەرىخى

 كهتكهن، شاخلىرىدا ئۇيقۇغا
 . تىپتىنچقىنا قۇنۇپ ئاي نۇرى

 ناتونۇش ئىككى ئادەم بىز،  يات
 . مۈرىدىشىپ ئولتۇرغان گويا

 چۈشىمىزدە ئۇچراشتۇق بهلكىم،
 . ئۇمۇ ماڭا مهنمۇ ئۇنىڭغا

 تۈندە بىر تۈپ ئارچا دەرىخى
 . سايهم كهبى تۇرار ئالدىمدا
 بولۇپ قالدۇق يېڭى قهدىناس
 . ئىككى سايه بۇندا ئۆز ئارا

 ايه بولساق بۇرۇن ناۋادا، س
 ئىككى ئادەم بولغاندىن باشالپ،

 . ناتۇنۇشقا ئايالندۇق قايتا
 ئاي – 1 يىل  1990

» بويتاق شائىرنىڭ مهخپىيىتى « : مهنبه



 112 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 سۆيۈپ قالسام سېنى ناۋادا

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قۇياش ماڭا كۆتىرەرمۇ تىغ،

 سۆيۈپ قالسام سېنى ناۋادا ؟

 بېرەرمۇ سۆزلهپ، سهن ههققىدە

 پورەكلىگهن گۈللهر باهاردا ؟

 سۇ ئالغىلى چىقساڭ بۇالققا

 يۇتىۋالماق بوالرمۇ بېلىق؟

 كۆرۈپ قالسا سېنى ئاهۇالر

 جان بېرەرمۇ تارتمايال تىنىق؟

 گۈل،  زىناقلىرىڭ ئېچىلسا گۈل

 كۆمۈلهرمۇ گۈللهرگه ئالهم؟

 چاچلىرىڭنى يايساڭ دېڭىزدەك

 اللهم؟ تاڭ ئاتارمۇ بۇندا ئهي

 چۈشلىرىمگه سىغماي كۆزلىرىڭ

چۆكتۈرەرمۇ تاشقىنالپ مېنى؟
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 كۆرۈپ قالسا يهپ كېتهرمۇ ئاي

 كۆزلىرىڭنىڭ چوقۇپ ئېقىنى؟

 كۈيلهشمهكته تىنىق يۇلتۇزالر،

 ئاي بىلهن كۈن سۆيۈشكهن چېغى،

 بارمىقىڭنى ئويناپ ئولتۇرۇپ،

 . مۇڭداشمىدىم قانغۇدەك تېخى

 ە، قاخشال كاككۇك گۈلى تۈۋىد

 ههر باهاردا ساقلىدىم سېنى،

 يۈرىكىڭگه ياتسام باش قويۇپ،

 چۈشلىرىڭدىن ههيدەمسهن مېنى؟

 قۇياش ماڭا كۆتىرەرمۇ تىغ،

 سۆيۈپ قالسام سېنى ناۋادا؟

 سورىسام مهن ئىسمىڭنى چوقۇم،

 . زىمىن بېرىدۇ سادا  ئاسمان

يىل  1989
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 بىر ئىشىكنىڭ ئالدىدا . تۇرپان

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 ياز

 ئىچ كىيىمىنى سېلىۋېتىپ

 ېنىنى ت ۇيار ي ۇرىدا ن كۈن

 . ئالدىدا ڭ ئىشىكنى بىر

 تۇرپان

 ئاستىدا ئۈزۈمتالنىڭ

 ۆزىنى ئ هلپۈپ ي هن بىل بۆكى

 . ۋاي ياتقان بىر بو ېلىپ ئ ئارام

 تۇرپان

 ېهمانخانىنىڭ م ئۆگزىسىدىن

 ئاي ۆرۈنگهندە ك ۆردەكتهك ئ ئاق

 . ۇرغان ت همتىرەپ ت يولۇچىدۇر

 ۇچى ياش بىر يول ر هسى ئ  8

 ئارا ەملهر ئاد مىژىلدىغان

 . ەتخانا ئىباد هپ ئىزل ماڭدى

هيخلهر ش ڭالپ مى ېلىپ تاك چ  تاك
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 ئاسماندىن ېغىپ ي ۇر بىر ن ك ۆ كۆپك

 . هختىراۋاندىن خاقان ت چۈشتى

 ۈستىدە ئ هسچىت م ئارقىدىنال

 ېيىپ قانات ي هڭ بولدى ك پهيدا

 . هرىشته پ ۇيغۇر ئ ۇرىدەك ن ئاي

 همهس، ئ ههىرى ش قۇش

 همهس، ئ هههر ش اش ت

 . ۇ ب ههىرى ش ئۈزۈم

 تۇرپان

 ېچه ساپاق ك بىر

. هسكه پ ڭگىالپ سا ۆكتىن ك تۇرار
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 مهڭگۈ يىگىرمه ياش

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 ۈن؟ قانداق ك ۈگۈن ب بىلهمسىلهر

 ئالدىغا هم قوپسام خان ئۇخالپ

 . قار ېغىۋاپتۇ ئاپئاق ي  ئاپئاق

 هبرىكلهپ ت ېنى ئىچتىم س پىۋا

 . ئاپئاق قار  ئاپئاق ئىچتى پىۋا

 ئاق قارغا ئوخشاش ئوغىرلىقچه

 . يار ۋاپسهن كىرى يىگىرمىگه

 هبرىكلهپ ت ېنى ئىچتىم س پىۋا

 . ئاپئاق قار  ئىچتى ئاپئاق پىۋا

 بازاردىن ! يۈگۈر

 ئاي  11 هكهلگىن ئ گۈل

 . ئاي  11 هكهلگىن ئ مهي

 ېخى ت ۇرۇپال ت كىچىككىنه

. يار ۋاپتۇ كىرى يىگىرمىگه
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 هبرىكلهپ ت يارنى ۇ ش مۇشتهكتهك

 . ئاپئاق قار  ئىچتى ئاپئاق پىۋا

 ياشقا ه يىگىرم ۈگۈن ب كىردى

 . ۇشلىرى تور توق ئۆمۈچۈكنىڭ

 ياشقا ه يىگىرم ۈگۈن ب كىردى

 . توپى هر كىشل كوچىدىكى

 ياشقا ه يىگىرم ۈگۈن ب كىردى

 . ڭغۇزى بىر مايقو ۇرلۇق ن هڭ ئ ئهڭ

 ڭغۇزۇم قو هقكه سالمىغىن خ دەپ

 ىر بىر شائ هلگهن ك سههراالردىن

 . هازىر ەپ ئوغرى د هههردە ش بۇ

 ېرىڭدىن ي ئۇخالۋاتقان

 ئوغرالپ ئهپكهلگهندەك

 . ېنى س ۆيهرمهن س ئوغرلىقچه

 ۆمۈر ياشاي بىر ئ قۇچىقىڭدا

 . ېنى م ېچكىمگه ه كۆرسهتمىگىن

 ۇشالر ق قۇشالر

 ېچىپ دان چ ۇم قويد ۈستىگه ئ قار

ېلىپ ئالدىغا ك دېرىزەمنىڭ
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 . ۈگۈن ب ېتىڭالر دانالپ ك قورقماي

 هشلهر هاراقك هي ئ هر سىل مۇ ياخشى

 ۈچۈن ئ هن م ۇپ قوي ېرىپ ب قهرز

 . ۈگۈن ب ڭالر ئىچى چىالشقىدەك

 ۇن بولس هيرلىك خ ئهتىگهنلىكىڭ

 ۇستىكى، ئاپتوب ۇقچى يانچ ي، هو

 ېهمان م ۆيۈمدە ئ ۈگۈن ، ب قورقما

 . ساقچىسى هممه ه هههرنىڭ ش بۇ

 ۋۇش تا ۇق سوز هككىز ، س ئهي

 ۋۇش تا ۈزۈك ئ 24 ئهي،

 ! همدى ئ ڭالر ئوينا ئىختىيارىي

 ېهمان م ۆيۈمدە ئ ېنىڭ م بۈگۈن

 هتقىقاتچىسى، تىلى ت ئۇيغۇر

 هلقى خ هههر ش ئهي

 ! هڭرى ك ېچىڭالر ئ قۇڭالرنى ۇ قوۋ

 تهبرىكلهڭالر

 ئىسسىق هرى م ەك چاپاند جۇل

 . بازىرى ېزا ، دادام بار ي ئانام

 يىرتىلغان ۆكى ، تامبىلى ، ب چورۇقى

 . بالىلىرى ڭ ئايالنى تۇخۇمچى

 قاغىلىق

هينىدە ك گۇگۇمالرنىڭ
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 ېچىپ چ ۇر چاغدا ن ياتقان

 يوغان هك ب ېچه بالىالر ك ئېه

 ئاسمان ېرىدۇ كاكىالپ ب تۇخۇم

 . يىغىپ ېلىڭالر ك ېۋەت س  سېۋەت

 ڭ دادامنى ۆلهپ ي قولتۇقىدىن

 جان ئانا هنمۇ س هبرىكلهپ ت كهل

 . ېلىپ ئ ۈپۈرگه بىر باغ س كىچىك

 كىچىك بىر قىزچاق

 توساتتىن ئويناۋېتىپ

. ياشقا ه قالدى يىگىرم كىرىپ
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 كهنىتتىكى قىش  پهسلى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 كۆرەلهيسهن

 ۆگزىلهردىن ئ هڭ باسقان ك پاخال

 . ۇياشنى ق هن كىيگ هلپهك ت سالۋا

 هن بىل ۇقى چور ۇچه چىقق سهن

 قويار يولالرغا ۇپ ئوي كهشته

 . بامدات نامازغا ماڭغۇچىالر

 چىرايلىق ېلهر ك ۇڭ قويغ سىزىپ

 . رغا قا ڭ خىزىرنى قانىتىنى

 سىزمايال  سىزا هينى تال پ بىر

 . ۇرغا بوالر ئايلىنىپ ن غايىپ

 ەڭ ر ۆمۈش چاقنار ك ڭ قويسا سىزىپ
 . ههرىنى ش ه نىي تۇماندىكى

 هڭ ت هن بىل ېتىش ك هن س بالىالر

. هممىنى قاردىن ه ئۆچۈرىۋېتهر
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 قار

 هيلهپ ل ۈشمهكته ئاخىرى چ ئهڭ

 . ۇققا قالغان بوشل خىيالىڭدا

 ۆكۈپ ت ۆڭلۈڭنى ك تهبىئهتكه

 . قارغا ېلىدۇ ك پىچىرلىغۇڭ

 قالسا دوراپ توساتتىن كېلىپ

 ېرىسهن ب ېيتىپ ئ هدە ن ئوردا

 . شوخ بالىالرغا هشلىك ك ئالتۇن

 ۈكۈت س بوۋايدەك

 . ه كىشىگ هممه ه ئهگهشمهكته

 چاقنار قىش هلئهدەك ق ئاق

 . ە ئىچىد هنت ك هكسىز چ  چهكسىز

ئاي  3 يىلى  1992



 122 ئابرال ئېلكىتاپلىرى

http://ilkitap.blogbus.com 

 ەش ئىزد شائىرنى

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ) ېغىشالپ ئوسمانغا ب . ه غايىب بولغان شائىر ئ (

 ۇرايمهن يىلالرنى پ كۆيگهن
 ۇپىسىدىن، س هزىر ن شېئىرنىڭ

 ئىسرىقدىنىدىن ئۈرۈمچىنىڭ
 . ۆتۇرۇلگهن قىزالر ك خۇشبۇي
 ئاستىدا هتلهسلىرى ئ گۈگۈمنىڭ

 . ۆرۇنگهن كوچىالردىن ئاي ك كونا
 ېتىدۇ، ياد ئ ەرەخلهرنى د كوچىالر
 ېچقىرىدۇ، ق ۇشالرنى ق قۇشالر
 ېغىنىدۇ، س ۇيغۇرنى ئ ئۇيغۇر

 ېتىمدە ي  ۆكۇندە،ئۆلۇم ت  توي
 . ه بىرگ ۇپ بول هم قالغانالر ج تىرىك

 ېهىرگه س ئوخشار
 . هاياتى هل ئ چهت

 ياغدى، ۇر يامغ ېقىن ي ئهسىرگه
 هما ئوممانلىق ئ ۇچى ساتق لىمون

هنىال، ي ۇشال خ كۆرۇنهتتى
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 . ۇرغاندەك ت ۆرۇپ ك ەمنى ئاد ههممه
 هما ئالدىدا ئ لهر ەۋر د هن م ئهمما

 . شائىرنى ەپ ئىزد كۆرەلمىدىم

 شائىرى ۇيغۇر ئايالنغان ئ ئهرەبكه
 تاغالر ۇم ئايالنغان ئاپئاق ق ئۇيغۇرغا

 . هازىرنى ۇزۇك س توسۇۋالدى

 ئوسمان . ئه
 ئاسمان، . ئۆيىدە

 ېچىپ، كونا ئىشىكىنى ئ كىتابالرنىڭ
 ، ېچىپ تاالغا ق ۇ بولىد چىقماقچى

 . بىراق،تاال يوق
 ام ت ۆت ت يىراق
 . ۇپۇق ئ ېقىن ي خوتۇنى

 ۋەتهن بالىسى ۇ ئوينايد ۇۋلهپ پ شار
 ۋەتهن، كاللىسى ۇ ئوينايد دۇمىالپ
 ... ېئىرلىرىنى ش هرەبچه ئ يېمهكته
 ېخىچه قىلىپ بواللمىدىم ت ههزىم
 . پىكىرلىرىنى ەك مومد ۋە كېچىنى

 تاش ۈزۈك س سهههر
 ۇرايمهن پ ۆيۇكىنى ك كۇننىڭ
. ۇپىسىدىن س هزىر ن شېئىرنىڭ
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 ىش ئايلىن

1 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 قار ئارىسىدا هن بىل چاتقال
  ۇن قوش يالق ۆزى ك ئوۋچىنىڭ
 قالدى يارىسىدا ئۆچۈپ

 . قىرغاۋۇلنىڭ
2 

 ئايالىم قازان ئاستى
 پولۇغا،
 . باستى قىرغاۋۇل

3 
 ۋاقتى، ئاش چۈشۈمدە
 ڭاليدۇ جىرى تېلېفون

 ۇزاتتى، قول ئ ۇرۇپكىغا ت ەم ئاد بىر
 . قانىتى ۋۇل قىرغا همهس ئ قول

4 
 زامان هرسه يوق، بار ن هرسه ن يوق

 هامان ۇ بىزم قىرغاۋۇلمۇ
 هرسه ن باشقا
. ۆزگهرسه ئ ۋاقىت
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 ۇرىقى پ يامغۇر

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ۇ بولىد ېگىلى ي تاشنى

 ۇ، بولمايد ەردنى د

 ېڭىزى د ەم ئاد هههر ش بۇ

 . ۇ تولمايد ېقىپ ئ ۈندۈز ك  كېچه

 ېلىق، ب ەڭدار ر ۈرگهن ي ۈزۈپ ئ غېرىبالر

 . ۇ توپا قونمايد ۋالىلدار غېرىبلىق

 ڭماقتا، ما هت سائ ۇچىدا ئ مۇنار

 ېسىپ ب ڭماقتا چاقى ما ماشىنا

 . هلگۈسىنى ، ك ۆتمۈشىنى ئ غېرىبنىڭ

 كىشىنى ۇ ئ كۆردۈم

 هن بىل ۇنى ئاياغ خوت ئېغىر

 . هم ئوغلىنى ه ۈچ ئ هك باشاقت ئۈچ

 ۇ، قاپت هڭلىكته ت ستام ۇ ئ تۇراخۇن

 ۇشۇن، قوغ ېرىۋاتقان ئ مۇڭدىشىش

 كىتاب، ۇقاۋىسىز م چىراي

 . نىقاب ۆزگهرتكهن چىراينى ئ ۋاقىت

ۇرىقى پ يامغۇر
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 ۋاقنىڭ بو هلۇم م هردىكى ي مهلۇم

 . توشقانلىقى هجىلى ئ ئۇشتۇمتۇت

 ئالماشتى، ۈزلهر ي ئۇشتۇمتۇت

 ېشىل، ي ۆزى بىر س جهنۇبنىڭ

 . ئاپتاپ ۆيدۈرگهن ك ۈزىنى بىر ي يهنه

 ى ېشىن ت – ياغاچ ۇ ئ تاشالپ

 ېشىنى چىقتى ب ئېلىپ

 . جهنۇبتىن

 ياغاچچى تۇراخۇن

 ڭدى، چىقىپ تاشقا ما ياغاچتىن

 قالدى ۇپ بول ۇساپىر م  غېرىپ

 . ۈچۈن ئ هنجىسى تولغان ك يۇلتۇزى

 ۇلتۇز، ي هكتىكى ئوغلى چىل ئۈچ

 . ۇ ، چايقىلىد ۇ سىلكىنىد يولالردا

 بار ۆز ك ۆپ ك ۋاتقان ئىچى بار ، يايال يۇرت

 . ۇ بايقىلىد ۇغۇلمايال ت قورساقتىكى

 ېچىلهردە قورقىمىز ك يۇلتۇزدىن

 . ۇ تارقىلىد ۋەهىمه يالپۇزدىن

 ۇرىقى پ يامغۇر

 جايدىكى هلۇم م ۋاقنىڭ بىر بو مهلۇم

... ېكى ياشاش چ ۇلتۇزدەك ي ئاقار
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 سورىدىم، هپ گ ۇستامدىن ئ تۇراخۇن

 . سورىدىم هپ ي ېرىبلىقنى غ قۇمدەك

 كوچىالر ۇزدەك ، م ۇكانالر د ناتونۇش

 . جىم ۆته باقار ك ۋاقالر بو تونۇش

 ۈلدەك گ هتىر ئ ۇپۇقتىكى ئ گويا

 . يارام هلب قالدى ق ئېچىلىپ

 ېرىلىرىم، قىچىشماقتا ت شېرىن

 . ئارام ېرىدۇ ب ۇرىقى پ يامغۇر

2005  3  19 

. ېلىندى دىن ئ » كوچا دېڭىزدىكى «
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 كىتابخان

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ۆزۈڭ؟ ئ هن س كىم

 . ۇش ناتون ېقىن،تۇزدەك ي سۇدەك

 ڭاچ، سىرسىز يالى ڭدا ى ئالد مهن

 ۇش،قورۇنۇش، قورق ئارىمىزدا

 . ئاچ ەپ بىسمىلال د كىتابىمنى

 قىاليلى قىياس خالىغانچه

 . ڭ بىرىمىزنى  بىر نى ى چىراي

 تىمتاس ڭغاندەك ئاستىدا ما سۇ

 . ڭ كوچا بىزنى ۇ ب دېڭىزدىكى

 كىتابخان،

 ېلىقسهن، ب ۈزگهن ئ شېئىرىمدا

 . ۈزەل،سىرلىقسهن گ هك چاچت تۈندىكى

 هينهكته لوپا ئ هر گ ئوقۇساڭ

. هن قىرلىق م ۆپ يا ك هن م قۇيرۇقلۇق
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 كىتابخان،

 ۋاقتىڭغا بوش ڭقىدەك لو بوش

 ۈلۈمنى، گ ۇشۇ م ۇتام بىر ت سال

 ەك؟ پىيازد ېنى م سويارسهنمۇ

 ۈلۈمنى؟ ك ۆككه ك سورارسهنمۇ

 ۈكۈتلىرىمدە، ئىزى بار س تىغ

 ېرىمدە، ي ۇرغان قاقاچ ت ۋاقىت

 ۆڭهكلىرىمىز، ئاغزىدا س يهر

 . ە تاشالر جىممىد كته ئېرىمه

 شائىرى ېرىپ غ ۇ ب ئۇيغۇرنىڭ

 . كىتابخانىنى ۆز ئ ئىزدەيدۇ

 ئال، ېئىرىمنى ش ڭ بولسا دەرتمهن

 . بواللماس ياماق ەردىڭ د سېنىڭ

 ۋۋال، ئا ڭ،ئوقۇشتىن بولسا ئوغرى

 . پاالق  قالدىم، قاچ پاالق هپ ك مهن

 كىتابخان، ڭ قاتىل بولسا ئهگهر

 . ېنى م ۇخادىن قوي پ چىقىرىپ

 ېهمان، م هزىز ئ هي قىلما ئ ماالل

 ېخى ت هن بولسام م جاينامازدا

. ېئىرىمدىكى ئايلىق ش هىالل
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 ياپ كىتابىمنى ەم بىرد ئهمدى

 ېچىشىپ، ئ ۆزۈڭ بولسا ك كهتكهن

 ېنىڭمۇ، م هلدى ك ۇم قاشلىغ بىر

 . قىچىشىپ ېرىن ش ئېغىزىمنى

 ېنى س ۆيىمهن كىتابخان س ئهي

 ېرەكتهك قاقشال ت يامغۇردىكى

 ۇردەك، ن ۆيدىكى ئ دېرىسىز

 . ۇيغۇردەك ئ ېشىل ي قۇملۇقتىكى

 ەستىدە ر ڭ بولسا كېتىۋاتقان

 ئارا، هر كىشىل مىغىلدىغان

 . قارا هينىڭگه ك هينىڭدە، ك مهن

 ڭ قارىغان بولسا هينهككه ئ سهن

 ۇرغان، ت هينهكته ئ ەم بوش ئاد مهن

 . ۆزۈڭنى ئ ۇر تولد بوشلۇقۇمغا

 كىتابىمدىكى هما بىر ئ مهن

 . ۆزۈڭنى زىنهار ك ئهپقاچمىغىن

 ئايال كىتابخان هي ئ سۆيىمهن،

 ۇڭنى، خىل چاچ پاسون هر ه سېنىڭ

 ۇڭنى، تون  هىجاپ ەڭلىك ر قارا

ۇغاندىكى ئوق شېئىرىمنى
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 هپهسلىرىڭنى، ن شىۋىرلىشىڭ،

 ڭ توشمىغان بولسا يىگىرمىگه

 ... ېنى س ۆيىمهن س ېخىمۇ ت ئاه

 ۈۋىدە خورما ت شېئىرىمدىكى

 ۋاتقان، سايىدا ۇچى يول ئهي

 ېشىنى ب ڭ ئاتنى همدى ئ بۇرا

 . مىسراغا ۇلدۇقلىغان ب بۇالق

 بويىدا ېڭىز د هلكىم ب شېئىر

 ڭ ئاتىنى ەم ئاد هنها ت ماڭغان

 . ئىزى ۇت ئايلىنىپ بولغان پ تاشقا

 ۋاقنىڭ بو ۇغۇلمىغان ت شېئىر

 . ۇلتۇزى ي ۇرغان ت دېرىمىزدە

 تاشالنغان بىر تىل، ۇلۇپ ي  شېئىر

 توغراق، ۆك ك ڭغان ما ۇمدا ق  شېئىر

 . تىزى يىل ۇشنىڭ ق ۇچقان ئ  شېئىر

 ېئىرالر يازغان ش ېئر،مهن ش ئاه،

 ئاستىدا ۇمى ق تهكلىماكان

 هههر، تىلسىمات ش ۇرغان ت ئوچۇق

 ۇز يالغ هرۋاهتهك ئ هردە ي ۇ ب مهن

! هل كىتابخانىم،ك ېنى،ئهي ق سهن
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 هدە؟ ن هبرىسى ق ەرەخنىڭ د ۈپ ت بىر

 ! همهسمۇ؟ ئ ۋاب ياغاچ را قۇرۇق

 هبرەم ق ۇردىسىز م هغهزدە ق ئاق

 همهسمۇ؟ ئ ۋاب سا ڭ قويسا يوقالپ

 بىز، ۈمبىزىدە گ يۇلتۇزالرنىڭ

 . هلق خ ۆچمهس ئ ۇ ب  ئىز يهردىكى

 ئىنسانالر ۆيگهن س ېئىرنى ش ئهي

 ... هرق بىز بولماستا غ ئوقۇڭالر

***** ***** **** ***** 

 ۆزۈڭ؟ ئ هن س كىم

 ۇش، ناتون ۇزدەك ت ېقىن، ي سۇدەك

 كىتابخان ېنى، م قويۇۋەتكىن

 . ۇش كىتابقا سوالنغان بىر ق مهن

ېلىندى ناملىق توپلىمىدىن ئ >> كوچا ېڭىزدىكى د << شائىرنىڭ
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