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ئۆتكۈر ئابدۇرېھىم 
 
 

، ياش ئىدۇق ئۇزۇن سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز

. مدى ئاتقا مىنگۈدهك بوپ قالدى ئهينا نهۋرىمىزئه
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، ائز ئىدۇق مۈشكۈل سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز

مدى چوڭ كارۋان ئاتالدۇق قالدۇرۇپ چۆللهرده ئىز ئه

 

، گاهى داۋانالردا يهنه،قالدى ئىز چۆللهر ئارا

. چۆلده قهبرىسىز-نى ئارسالنالر دهشتى-قالدى نى

 

، يولغۇن قىزارغان داالدا،قهبرىسىز قالدى دېمهڭ

.: چېچهككه پۈركىنۇر تاڭنا باهاردا قهبرىمىز- گۈل 

 

، قالدى ئۇزاقتا ههممىسى،قالدى مهنزىل،قالدى ئىز

. كۆچسه قۇمالر ههم كۆمۈلمهس ئىزىمىز،چىقسا بوران

 

، توختىماس كارۋان يولىدىن گهرچه ئاتالر بهك ئۇرۇق

، بۇ ئىزنى بىر كۈن نهۋرىمىز،تاپقۇسى هېچ بولمىسا

. يا ئهۋرىمىز

 
 
 
 
 

 تهنلىرىم ياپراق
 

تۇرغۇن ئالماس 
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تهنلىرىم ياپراق ، تىترەپ توختىدى ، 

. يۈرۈكۈم دەرتلىك ، ئهركىن سوقمىدى 

چۈنكى ئهي يارىم سېنىڭ ھالىڭنى ، 

. كۆردۈم پىغاندا  غۇنچه چاغىڭنى 

 

ئاستىالپ بېسىپ  ، ئون بهشكه كىردىم ، 

. يهنىمۇ دەھشهت باستى پهلهكنى 

دۈشمهننى بىلمهي ،دوستۇم دەپ يۈرۈپ ، 

. بىر زالىم ئۇنسۇر ئهزدى يۈرەكنى 

 

ئويغان ئهي يارىم رەقىپلهر يامان ، 

. گهر ئويغانمىساڭ يىغال تۇر زامان 

مېنىڭ چىرايىم سارغايدى سامان ، 

. ئهمدى مهن كهتتىم سهن قالدىڭ تامام 

قهدىرلىك يارىم سۆيگهن ئامرىقىم ، 

. ئهمدى مهن كهتتىم سهن قالغىن ئامان 

 
 
 

 رىتىمۈسهككىز س
 

تۇرسۇنبهگ ئىبرايىم 
 
 

 )ساتىرىك داستان(
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، تاشالش ئۆچۆن كۆنگهن شۇ ئىللىتىمنى
. رهك قېتىمنىۈبىر كۆرسىتهي يېرىپ ي

، ئېتىمنى- سورىماڭالر لېكىن نامۇ 
! ،تهقدىم قىلدىم بۇ سهككىز سۆرىتىمنى

. مهن ئهشۇنداق كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 
1 

. ،يادىم ھوقۇقۇمنى ساقالشتا- ئېسى
. چىڭ تۇرىمهن شۇڭا چوڭنى يوقالشتا
، كۆنۆم ئۆتهر تهزىم بىلهن ماختاشتا
، ئۇ ئاقمىسا داستىخاندا باپالشتا

.. ئىش توغرىالپ كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
، ھوقۇق ئۆچۆن مهن ھهممىنى گولاليمهن

. يۇقىرىغا ساننى يالغان يولاليمهن
، تهكشۆرسه گهر سومكىسىنى توماليمهن

، ئۆزۆمنى قولاليمهن- شۇنداق قىلىپ ئۆز
. كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" قولالپال"مهن 

، بهرسه قورقماي دادىل كهسمهيمهن" پىچاق"
. مۇزاكىره قىپ بواللماي ئهسنهيمهن

، شۇنداق قىلىپ قوساقنى ھېچ ئهسمهيمهن
، ئىرادهم چىڭ بهلنى ھهرگىز يهشمهيمهن

. كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" ئۇسۇلغا"شۇ 
 
، سۆزلهپ ھارمايمهن- پاكلىق دېسه سۆزلهپ

. كهلمهس سوغا ساالم ئالمايمهن- كهلسه
، نهپ چىقمىغان يهرگه ئهمما بارمايمهن
، يهڭ ئىچىده بهرسه ھهرگىز يانمايمهن

.: كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" سودىلىشىپ"
، بهزى ياتتىم بالنىستالردا تهن ئۆچۆن

. خهق بىلمىسۇن ئىككى بوالق قهنت ئۆچۆن
، "ۋهتهن ئۆچۆن"دېسهممۇ گهر ئاغزىمدا 

، ھوقۇق ئهال مىللهتتىنمۇ مهن ئۆچۆن
. كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" ھوقۇققىال"

؟؟ ساڭا مىڭالپ لهنهت دهيلىغۇ؟ نېمه
! مهن بىر مهجنۇن ھوقۇق خۇددى لهيلىغۇ
، مهن ئۆسسهمال خهق نېمه بولسا مهيلىغۇ

، مانا بۇ سۆز مهندهكلهرنىڭ پهيلىغۇ
. شۇنداق كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" پهيلىم"

، ھېچ غېمىم يوق جاھاننى سۇ باسسىمۇ
. ئاپهتلهردىن ئهلنىڭ بېشى قاتسىمۇ

، كۆن ئااللماي يۇرتنى تاشالپ قاچسىمۇ
، ماڭا ئۇالر قانچه گۇناه ئارتسىمۇ

. يوق كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" ھېچ غېمىم"
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، ۋالىيلىقتا تۇرغۇچه، ھاكىم، چۇجاڭ
، ئۆسسهم دهيمهن تاكى داھىي بولغۇچه

، ئۆتهرمهنمۇ شۇ ئارماندا ئۆلگۆچه
" مگه بىر كىرسىچۇ بۇ كېچهۈشۈئاه چ"

. تهمه قىلىپ كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 
2 
 

، م بارۈچوڭ مهسچىتنىڭ بىقىنىدا ئۆي
. دهك سهللهم بارۈكىشى كۆرسه ئهيمهنگ

، شۇڭا دائىم قولتۇقۇمدا زهللهم بار
چاپقۇزۇشقا ئاتالرنى ھهم چهنلهم بار 

. كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" زهللىلهرگه"
، بۇرۇتنى- قويىۋېلىپ كۆركهم ساقال

. كهم قىلماستىن تىلدا دائىم دۇرۇتنى
: ،مهن توپلىدىم كۆپ ئىخالسمهن مۇرىتنى

، خهق بىلمىسۇن دىلىمدىكى قۇرۇتنى
. قا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" قۇرۇت"شۇ 

 
، سورۇن بولسا چىقسام دهيمهن تۆرىگه

. سۆرىگه، گۆش كهلمهيدۇ قۇرۇق ئايهت
، راست گهپ قىلسام نهپسىم ئوخشار بۆرىگه

، نىچۆن باغاق بهردىكىن پهس چۆرىگه
. قىزغىنىپال كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 
، مېنىڭ مۇھاپىزهت قالقىنىم" خۇدا"

' .بىلىنمهيدۇ شۇڭا جهبرى سالغىنىم
، ماڭا الزىم شۇ باھانىدا ئالغىنىم

، ئېچىلمايدۇ سىرتقا ھېچبىر ئالقىنىم
." ئېلىشقىال كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 
" ،دهپ چىتاليمهن يولالرنى" گۇناه"، "يامان"

. رام قىلىمهن شۇ ئۇسۇلدا گولالرنى
، چۆشۆرمهستىن دۇئادىن ھېچ قولالرنى

، دهپ كۆپ دولالرنى" ھهجگه"يىغىۋالدىم 
. شۇ دولالرغا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 
، ئاپهتنى، داۋااليمهن دهپ كېسهلنى

. ساتتىم پۇلغا ئهرهبچه كۆپ ئايهتنى
، "راھهتنى"خهقلهر مېڭىپ ئۇ دۇنيانى 

، سۆيدۆم ئۆزۆم پانىي نهق ھاالۋهتنى
. ھاالۋهتكه كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
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، مهسچىتلهرده ساۋابلىقنى سۆزلهيمهن
. بولسا دهپ كۆزلهيمهن" نهپ"لېكىن ئۆزۆم 
، "ھېچ كىشىنى ئهزمهيمهن"، بېرهر ئۆزى

، شۇڭا مۇشۇ يولدىن پهقهت بهزمهيمهن
. شۇ يولۇمغا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
، چىن ئهركهكتهك مهي ئىچىمهن تاۋاقتا

. قاۋاقتا، ئۆيده ئهمهس كوچىالردا
. ،تا" راۋاق"بهزى قونۇپ قالىمهن شۇ 

، كېتىپ بوالي ئهمدى ئۆيگه نهۋاقتا
. الرغا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن" راۋاق"

، خهق نېمه دېسه دهۋهرمهمدۇ كارىم يوق
. يارىم يوق، مهيدىن ئۆزگه ئامرىقىم يوق
، چارهم يوق، ئىچمىسهم ھېچ تۇرالمايمهن
، تارىم يوق، ئىچىۋېلىپ چالدىم گىتار

. مهن كارىم يوق كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
كۆنده بېرىپ سهجده قىلىپ تاۋاققا 

. تېگىشىمهن ئىقبالىمنى ھاراققا
، ئۇرۇشىمهن ئۆيده تارتسا سوراققا
، قورقمايمهن ئېلىنساممۇ قاماققا

. شۇنداق قورقماي كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، "ئېسىت سېنىڭ مهستلىكىڭ"دهيدۇ تېخى 
، ھاراقتىندۇر بىلسهڭ سېنىڭ پهسلىكىڭ
، ئوڭشىالرمۇ شۇ ئادهم ئهمهسلىكىڭ

، نهسلىكىڭ، قازا-قاچان تۆگهر باال
. مهستلىكىمگه كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

، مهن دهيمهنكى بهختىم مېنىڭ شارابتا
، نېمه لهززهت مهيسىز مىڭ جىڭ كاۋاپتا

، راۋاپتا، قهدهه ياساپ چېلىپ تهمبۆر
، تاۋاپتا، مهي ئىچىمهن بارسام ھهجگه

. ئىچىشكىال كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، قېنى دهي، بىر ئىجادىم ئويۇم بارتى
. تومۇرۇمدا قېنىم ئهمهس ئاقسا مهي

، قىلماس ئىدىم زادى قهي، ئهنه شۇ چاغ
، سهي-يېمهس ئىدىم زاكوسكىغا گۆشۇ

. مهن ئىجادكار كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، يىلىكىم، مهي دېگهنلىك مېنىڭ قېنىم
. مهي ئىچمىسهم مېنىڭ نېمه كېرىكىم
، ھېساب ئهمهس چىالشمىسا يۆرىكىم

، تىلىكىم-شۇڭا مهستتۇر ھهتتا ئارزۇ
\ .مهست تىلهككه كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
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، تۇل، پهيلى بولسام مهيلى ئۆيسىزۈمهي ت

، جۇل-كېچىكىم جۇل-مهيلى بولسۇن كىيىم
، قهرز ئېلىپ ئىچىمهن بولمىسا پۇل

; ،مهن ياشايمهن بولۇپ شۇنداق مهيگه قۇل
. قۇللۇقۇمغا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 
، جاھان ئاشۇ دهيمهن قۇدۇق ئاغزىنى
، چىڭ تاقايمهن شۇڭا ئىشىك داۋزىنى
، ئايرىمايمهن لهززهت بىلهن الۋزىنى

، ياقتۇرمايمهن چىگىش بىلهن ھاۋزىنى
. قۇدۇققىال كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 
، پايه دهيدىكهن-بهزىلهر تاڭ غايه

، ئۆزلىرىچه ئهل غېمىنى يهيدىكهن
، )خهيدىكهن، ئىككى پۇتى بىر ئۆتۆكته(

، بىلمهيدىكهن، توۋا دهيمهن دۆت ئىكهن
. مهن ئهقىللىق كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
، پۆرسهت تاپسام تىرىكلهرنى قهستلهيمهن

. يىقىتسام گهر پاتىڭىغا دهسسهيمهن
، ئۆلگهنلهرنى رهھمهتلىك دهپ ئهسلهيمهن

، بهلدىن ئاقنى ئۇزۇنغىچه يهشمهيمهن
. ئهسلهپ كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن، قهستلهپ

 
، ئىشىم بهك كۆپ زادى بىكار ياتمايمهن

، تاتىاليمهن، يېغىر تاپسام كوچىاليمهن
، ئهل دېگهننىڭ گهجگىسىدىن ئاتاليمهن
، باشلىق كۆرسهم بهلنى پۆكلهپ قاتاليمهن
. قاتلىنىشقا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن

 )،قۇرا چاپاليمهن-بهك ئاقالرغا قار
، پات ئوتقا قاقاليمهن-الرنى پات" قارا"

" ،الرنىمۇ ھهم باپاليمهن" سېرىق"، "يېشىل"
، شۇنداق قىلىپ بىر ئۆزۆمال چاقنايمهن

' .ئۆزۆم چاقناپ كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، ياراتمايمهن كىچىك ئىشقا زوقۇم يوق
, .ئهمما ئوقۇم يوق، ئهنقا ئاتاي دېسهم

' ،مىنهي دېسهم ئېشىكىمده توقۇم يوق
، ئىسمىم جاھان بازارىدا چوقۇم يوق

. مهن بازارسىز كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، ئاقمۇ كىردى توال ئويالپ بېشىمگه
، شۇنچىلىك تار قىل پاتمايدۇ ئىچىمگه
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، ئامهت كهلسه ئهگهر يېقىن كىشىمگه
، غۇچۇرالشتىن ئاغرىق كىرهر چىشىمگه

. چىش ئاغرىققا كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، كۆرمهيمهن ھېچقانداق ئىشنى ئۆزۆمدىن
، تۆزۆمدىن، ياماناليمهن قانۇنىيهت

، كىم ئۇ چاتاق تاپقان مېنىڭ سۆزۆمدىن
، سهت كۆرۆنمهي تېز يوقالسۇن كۆزۆمدىن

.* يامانالپال كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، چۆشته دېسه كهچته ئاران بارىمهن
،، باھانه توقۇپ گۇناھىمدىن تانىمهن

، شۇ بىر ئهمهس تهكراراليمهن يانىمهن
، شۇڭا جاھان ئالدىدا كۆپ چانىمهن

. چېنىۋېرىپ كۆنۆپ قالغان ئوخشايمهن
 

، ئۆزىمىزگه ئاقسايمهن، ياتقا شاتۇر
،، ياتقا سالسا ئاقمايمهن، ئۆزگه باتۇر

،، پهلسهپهم شۇ جان بېقىشنى ياقاليمهن
، : ،ئاشۇ يولدا تىنىم تاپماي قاتنايمهن

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ قاتناۋېرىپ
 

 ،كوچىدا ھاڭۋاقتىمهن بولسام بىكار
 ،غۇلجىدا ،تۇرپان ،قهشقهر مهيلى بوالي
 ،نوچىدا مهندهك بولۇر پهقهتال بۇ

 '،پوچىدا بهند ئىشقا قىلسۇن نېمىش
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ نوچىلىققا

، 
 ،دهپ الپچى ئىلىلىقنى ياراتمايمهن
 ،دهپ راۋابچى ،دىۋانه خوتهنلىكنى

 ،دهپ ساپچى-ساپ ،ئالدامچى قهشقهرلىقنى
 ،;،دهپ كاپچى-كاپ ،نهس ئاغزى كورلىلىقنى

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ياراتماي يۇرت
، 

 ،كاۋىچى ئاقسۇلۇقنى يهنه دهيمهن
 ،يامىچى تۇماق پوجاڭ دوالنلىقنى

 ،چارۋىچى قىزىلسۇنى ،قۇمۇل ،ئالتاي
 ،پىۋىچى كۆز قىزىل جىڭ ئۆرۆمچىلىك

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ تىلالۋېرىپ
 

 ،ئۆلكهمده يوق يۇرت بىرمۇ تىللىماس مهن
 ،يهلكهمده بار يۆك ئېغىر شۇنداق دېمهك

 ،نهكهمده بوالرمهن قىپ ئادا ئۇنى
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 چېكهمده مېنىڭ شۇڭا توال قورۇق
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ يۆككه ئېغىر

 
 ،داڭاليمهن رهت مىڭ كۆنده ئهجدادىمنى

 ،ماڭمايمهن غېرىچچه بىر ئۆزۆم ئهمما
 ،ئاڭاليمهن ھوزۇرلىنىپ بولسا ماختاش
 ،قانمايمهن ،سۆيۆنىمهن ئاڭالپ-ئاڭالپ

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ماختاشقىال
 

 ،پاتمايمهن قىنىمغا-قىن تۇرسا ماختاپ
 ،ياتمايمهن يهرده ...كۆكته ئۇچىمهنكى

 ،ئاتمايمهن مولالق ئهمما (يوق قانىتىم)
 ،يوالتمايمهن يېنىمغا دېگهننى !ھاي

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئۇچۇشقا مهن
 ،باتنايمهن ھامانال شۇ دېسه تهنقىد

 ،باقمايمهن ئهينهككىمۇ قاچاندا ھېچ
 ،ئاقاليمهن ئۆزۆمنى-ئۆز بىلهن جهھلىم

 ،ساقاليمهن مهڭگۆگه تا ئادهتتى بۇ
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئادهتكه شۇ

 
 ،ئىش پۆتتى بولدى ئۆتتۆم داشۆگىمۇ

 .قىش تۆتال ئهمدى ئۆتسه تهييار خىزمهت
 ،ئۆگىنىش ئۇ نېمىگه ئىكهن الزىم

 .قارارمىش دىپلومغىال ئهمهس بىلىم)
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ قىينىماي جان

 
 ،نېمىگه دېگهن دهرس قىزىقمايمهن

 ،پىۋىگه ،ئولتۇرۇشقا ئاشىقمهن !ئاه
 ،لېۋىگه قىز ئىچمهيمهن تهگكۆزمىسهم

 ،دېۋىگه ئايلىنىمهن ئىچىۋالسام
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ دېۋىلىككه

 
 ،تارتمايمهن ئىزا يۇرتتىن ئانا-ئاتا
 ،ئارتىمهن دهپ ئۆزۆڭده گۇناه ھهممه

 ،يارىتىمهن پارىژالرنى ،يورك-نيۇ !ئاه
 ،قارىتىمهن ئادهملهرنى كۆپ سۆزلىسهم
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئىلغارلىققا

 
 ،ئۇالشمايدۇ پۇلغا پۇل كهلگهن ئۆيدىن

 ،تاشمايدۇ قايناپ سورۇن بولمىسا پۇل
 ،ئاشمايدۇ مهندىن مودا چىققان يېڭى
 ،ياراشمايدۇ ھېچ ماڭا كىيىمىم ئۆز

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ قوغالپ مودا
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 ،ئاتالغان ئۇلۇغ چاغ ھهر داشۆسىڭالر

 ،تارالغان داشۆسىڭدىن مهدهنىيهت
 ،يارالغان ماڭا دۇنيا بىلىڭالركى

 ،(قارالغان ئاشۇنداق دهل دىمۇ "توم تۆت")
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ قاراشقا شۇ

 ،بالىالرغا ئهخمهق بهزى دهيمهن ئىسىت
 ،ئالالغا ،ئهجدادىغا ئىشىنىدۇ

 ،قانالرغا ساپ غورۇرلۇق چۆشۆرمهي داغ
 ،ئىقبالالرغا كهلگۆسى قۇرارمىش ئۇل

 ،ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئهكسىچه مهن
 

 ،جېنىنى شۇنچه ئۇالر قىينايدىكهن
 ،نېنىنى ۋه ئاش ھهتتا قاالر ئۇنتۇپ

 ،ۋهتىنىنى ،يۇرتىنى-ئهل ئىمىش ئويالر
 ،قېنىنى ھهم يولدا شۇ ئىمىش تۆكهر

 ,.ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ تۆكمهي قان مهن
 :،گهپ توال دېگهن ۋهتهن دۇنيادا بۇ

 ،تۆركۆملهپ يۆرۆشمهمدۇ ھهم مىللهتمۇ
 ،نهپ نهده ماڭا چىقسا شۇ ۋهتىنىم

 ،خهپ بولدى بىلمىسۇن خهق سۆزۆمنى بۇ)
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ كۆزلهپال نهپ

 
 ،ئارىالپ شهرنى شهمۇ تاپىمهن پۇل
 ،غاجىالپ ناننى قۇرۇق ياتاقتا-يول
 ،ئارىالپ دۇكان ،زاۋۇت تاپماي تىنىم

 ،قارىالپ ھهمراھىمنى چاغدا بهزى
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ يارىالپ دىل
 ،يوق دوستۇم ئۆزگه پۇلدىن شۇ گېپىم جىڭ

 .يوق خوشۇم بىلهن زىيان چاغلىق سىنت
 -،يوق كاستۇم بىر ئۇچامدا ،جىڭ مىڭ پۇلۇم

 ،يوق پۇشۇم ،يۆزۆم-ئابروي شۇڭىمىكىن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئابرويسىزراق

 
 ،ئالدىدا پايدا ،نېمه تۇغقان ،يۇرتداش

 ،دالدىدا تېزدىن ئىشنى توغرىاليمهن
 ،كاللىدا باردۇر چاره-ھىيله بىر مىڭ

 ،داھىيدا تاڭ بارمىكىن بىرى ئۇنىڭ
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ دانا شۇنداق

 
 ،بايالرغا ئهخمهق بهزى دهيمهن توۋا

 ،جايالغا نامرات يۇرتى ياردهم قىپتۇ
 ،سايالرغا دهپ مهرىپهت ساپتۇ مهكتهپ
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 ،گادايالرغا ،كۆكتۆش ئۇ ياردهم نېمه
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ياردهمسىز مهن

 
 ،جهبرهمگه تاالي تارتقان تېپىشتا پۇل

 ،نهۋرهمگه سىنتمۇ بىر يوق قالدۇرغۇم
 ،مهيدهمگه تېڭىپ پۇلنى ئهگهر ئۆلسهم

 ،قهبرهمگه ياتقان جهزمهن ئهكېتىمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ شۇنداق پۇلغا

 
 ،كىم-كىمده گهر سورىسا دهپ ؟نېمىشقا

 ،كىندىكىم مېنىڭ پۇلدا كېسىلگهندۇر
 ،ئهمگىكىم ھهم ئۇچۇر چوڭ بهرگىنىم دهپ

 ،بهرمىكىم دهپ مېنىڭ يوق ھهق بهرمىسه
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ مىراسقا شۇ

 
 

 ،سېلىقنى خىل بهش ئوتتۇز تۆلهپ يىل ھهر
 ،تېرىقنى ،قوناق ،بۇغداي بهردىم لهڭگه

 ،يېرىقنى تاپاندىكى قوياي دېمهي
 ،دېھقانچىلىقنى قىلدىم ھالهتته شۇ

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ سېلىقالرغا
 

 ،چاپارغا كهتمهن مهڭگۆ تۇغۇلغاندهك
 ،ھاشارغا قىشتا قارا باردىم توال

 ،قاپارغا ئالىقىنىمغا كهتتى تولۇپ
 ،جاپاغا ئۆلمهيدىكهن دېگهن ئادهم

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ جاپاغىال
 

 ،تويۇشقا گۆدهك ئىككى بار نېنىم بىر
 ،سويۇشقا قۇربانلىققا بار قويۇم بىر

 ،يۇيۇشقا بهدىنىمنى چوال نهده
 ،تۇرمۇشقا مۇقىم ئاشۇ رازىمهن مهن

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ تۇرمۇشقا شۇ
 

 ،تېرىيمهن يهرنى ھۆدده كۆتۆرمهي باش
 ،قېرىيمهن شۇنداق چىقماي ئېتىزلىقتىن

 ،نېرىمهن ئهسىر نهچچه دهۋردىن بۇ
 ،پىرىمهن بىچارىلهر ،نادان ،ياۋاش

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ لىققا "پىر" شۇ
 

 ،تۆلهيمهن جهرىمانه تۆت ھهپتىده
 ،يۆلهيمهن سېكرىتارنى بىلهن پۇل شۇ

 ،بۆلهيمهن بۆشۆككىال ...يالىڭاچ باالم
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 ،يۆرىمهن يۆدۆپ نهده ،ئالدىراش ئىش
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ بۆشۆككىال

 
 ،ئىسمىمنى ،ئېتىمنى ئۆز ياراتمايمهن

 ،خېتىمنى ئۆلۆم ھهتتا تونۇمايمهن
 ،مىللىتىمنى سورىسا دهيمهن "ئۇرغۇي"

 ،رېتىمنى دهۋردىكى چۆشهنمهيمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ رېتىمسىز مهن

 
 ،سانايمهن دهپ ھوسۇل مول ئوغۇت سۆنئىي

 ،تانايمهن قانداق ئهمدى ھوسۇلدىن شۇ
 ،چانايمهن قوشنىالرنى تاالشسام سۇ

 ،يانايمهن پهيلىمدىن بۇ ھېچ دېمهيمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ھوسۇلغا مول

 
 ،يوق سانى ھېچ ئۆچۆن مهن دېگهننىڭ ئىش

 ،يوق جانى قولۇمنىڭ-پۇت مىدىراليمهن
 ،يوق نانى بالىلىرىمنىڭ بهزى-بهزى

 ،يوق قهدىردانىم باشقا سېكرىتاردىن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ قهدىردانغا

 
 ،تۇلۇمدا ئالساممۇ پۇل ئاخىرى يىل

 ،سولۇمدا-ئوڭۇ دهيدۇ "تۆله قهرزىڭ"
 ،قولۇمدا ئاخىرىدا قالماي سىنت

 ،بار پۇلۇم ھهرگىز شۇڭا دېيهلمهيمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئامراق پۇلغا

 
 ،كۆرمهيمهن نېرىسىنى ئېتىزلىقنىڭ

 ،سۆرمهيمهن خىيال قىلچه ئۆچۆن بهختىم
 ،يۆرمهيمهن قىلىپ دهۋا دهشنامغا-تىل

 ،تۆرمهيمهن قاپاق ھهتتا ،رهنجىمهيمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ كۆتۆرۆشلۆك

 
 ،ئالهمدىن ئاللىبۇرۇن كهچكهنمهن ۋاز

 ،ئادهمدىن ماشىنا ھېچ يوقتۇر پهرقىم
 ،پىشانهمدىن كۆرىمهن ئىشنى ھهممه

 ،ئالهمدىن كېتهي ئۆتۆپ شۇنداق بولدى
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ نالىسىز مهن

 
 ،يوق كىم بىر مهندهك بهلكىم دۇنيادا بۇ

 ،يوق گېپىم شۇ ئىشلىمهك ئۆلگۆچه تا
 ،يوق كېرىكىم باشقىغا ئىشتىن قاتتىق

 ،يوق يۆرىكىم لېكىن بارۇ جىسمىم-تهنۇ
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 .ئوخشايمهن قالغان پۈنۈك رهكسىزۈي مهن
 
 

 ،ھالىمنى ھارۋىسى ئات تارتالمايدۇ
 ،خالىمنى يارىشىملىق كۆردىڭىزمۇ
 ،نالىمنى كۆمۆشتىن ساپ قويۇۋالغانمهن

 ،ئالىمنى ھهتتا شۇڭا ياراتمايمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ تارتىشقا ھال

 
 ،دهيمهن جان "تهسهددۇق مىڭ" دېسه كىيىم

 ،دهيمهن شان-شهرهپ كاتتا ئۆچۆن مهن بۇ
 ،دهيمهن قان يۆرىكىمگه ھهتتا كىيىم

 ،دهيمهن سان كهيگىنىمگه توشمايدىغۇ
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ سانىماي مهن

 
 ،زىننهتتىن ئۆستىبېشىم پارقىرايدۇ

 ،ھهيۋهتتىن تۇرقۇمدىكى ئهيمىنهر خهق
 ،غهيرهتتىن يوشۇرۇن بىر بىلمهيمهن ھېچ

 ،غهيۋهتتىن سۆزدىن بولماس بىكار ئاغزىم
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ غهيۋهتخۇمار

 
 ،ئۇقمايمهن تاڭ نېمىكىن دېگهن بىلىم

 ،ئۇقمايمهن دېگهننىمۇ پىتاپ-كىتاب
 ،ئۇخاليمهن لهززهتلىنىپ تاپسام ۋاقىت

 ،پۇتاليمهن كۆرسهم ئېسىلالرنى مهندىن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ پۇتالۋېرىپ

 
 ،بىلىمدىن قۇرۇق كهپتۇ پايدا نېمه

 ،گېلىمدىن ئارتۇق مېنىڭ يوق ھېچنېمهم
 ،خىلىمدىن ئۆز تۇرىمهن كۆركهم شۇڭا

 ،دىلىمدىن ئىشىمنى ئۆز ياقتۇرىمهن
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ يۆرۆپ كۆركهم

 
 ،ئانام-ئاتا ئهگهر كهلسه قاينايدۇ گۆش

 -،باالم جان باقتىڭ بهكمۇ ئۇالر دهيدۇ
 ،قېينانام قالسا كېلىپ بېشىم ئاغرار

 ،تامام ئىش شۇ ياتىمهن دهپ "بېشىم ۋاي"
 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئاغرىققا باش

 
 ،بويۇمنى ئالتۇن ،گۆلدهك ،ئاسرايمهن بهك

 ،مويۇمنى تال بىر ھهتتا ئۇپراتمايمهن
 ،ئۆيۆمنى ،بالىلىرىمنى ئويلىمايمهن

 ،تويۇمنى !ئىسىت قايتا دهيمهن قىلسام
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 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئامراق تويغا
 

 ،دېسه توي ،ياش يىگىرمه ياشىرىمهن
 ،دېسه قوي يهنه پۇل نهق ،گىلهم چۆشتى

 ،دېسه كوي مىڭ ئون تويدا خهجلىنىپتۇ
 ،دېسه ھوي ئاڭالپ خهقلهر ئابروي قانچه

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ ئابرويلۇق مهن
 

 ،دېمىسهم ئاتاق-ئابروي بار نېمه ياشاپ
 ،تىلىسهم خانىشلىقنى خۇدا بهرسه

 ،كىرمىسهم گېپىگىمۇ ھېچكىشىنىڭ
 '،يېسهم ھهم كىيسهم تارتسا نېمه كۆڭلۆم

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ كىرمهي گهپكه
 

 ،جهمئىيهت مىكرو دهركهن ئائىلىنى
 ،نىيهت بىر ،دىل بىر بولسا گۆللىنهرمىش

 ،تهربىيهت سوكال ئهمهس الزىم ماڭا
 ،ئهبهد تا ماڭىدىغان بار يولۇم ئۆز

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ تهربىيىسىز
 
 خاتىمه

 
 ،ئات كۆنسه مىنىلىدۇ يۆگهنلىنىپ

 ،تارت ھارۋا تېخى دهيدۇ كېلىپ ئاز بۇ
 ،قات قاتمۇ چوڭقۇرلىشار شۇنداق كۆنۆش
 ،دات دېسه بولۇپ كۆنۆپ ھهرگىز ئاقماس

 .ئوخشايمهن قالغان كۆنۆپ بهك مهن ئهمما
 ،خهتهرلىك بهكمۇ كۆنۆش ،شهيتان كۆنۆش

 ،ئېتهرلىك قايىل شۇنچه سانسىز پاكىت
 ،يېتهرلىك كۆنگىنىم شۇ ئهمدى بوالر
 ،جىگهرلىك ۋارقىراي بىر ئاخىر ئهڭ

 . ياشايمهن ئاندىن كۆنسهم كۆنمهسلىككه
 
 
 
 

 ئىدى ئاتىالر شۇنداق ئۇالر
 
 
 

 ئابدۇلال ئابدىرىھىم



 
 

www.berqi.com 
 

 
 

 ، دىدى ئانامال شائىر ھهممه
 . ئهسته يوقمىكهن ئاتىلىرى

 ، ئىدى ئاتىالر شۇنداق ئۇالر
 . ھهۋەسته قويغان يولۋاسنىمۇ

 
 ، ئىدى ئاتىالر شۇنداق ئۇالر

 . شهيدا بولغانتى گۈزەللهر نى
 ، ئىدى قادىالر بۇلۇپ خهنجهر

 . پهيدا جايدا ھهر مهلۇئن بولسا
 

 ، چۆلپان ئۇچچىدا نهيزىسىنىڭ
 . يالقۇنى تاڭنىڭ قېلىچىدا

 ، قالقان ئۇوقالرغا ئىشقى ۋەتهن
 . دولقۇنى قاننىڭ ئايىقىدا

 
 ، ئوقۇلدى رەھمهت يىڭنىلهرگه

 ، ئوقيا ئۇنتۇلدى بىلهن جهڭگاھ
 , پۇتۇلدى، داستان كۈسهيلهرگه

 . دۇنيا يارالدى بىلهن قېلىچ
 

 ، يىگىت بهزمىدە ئاتالدۇق بىز
 . شېھىت جهڭلهردە ئاتىالر جان

 
 ، تۇنۇردىن ئانام بهرسه توقاچ
 ، جهڭلهردە ئاتام بهرگهن ئهرك

 .، ماتىدىن ئانام بهرسه كۆينهك
 . زەپهردە ئاتام بهرگهن بايراق

 
 ، يىغلىدى ئانام يېقىلسام مهن
 ; . ئاتقا مېندۈردى سىلكىپ ئاتاپ

 ، تاۋلىدى راسا جاپاالردا
 . ياتقا ياۋالرغا دەپ قىلماي خار

 
 ، بار لهرزى مىھنهت يىگىتنىڭ مىڭ

 ، قاداقتا بىر ھهر قۇلىدىكى
 ، بار قهرزى پۇتمهس كۈلكهمنىڭ ھهر

 . ساداقتا خهنجهر ئىشلهتكهن ئۇ
 

 ، يىگىت بهزمىدە ئاتالدۇق بىز
 . شېھىت جهڭلهردە ئاتىالر جان
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 ناخشا تۈگىمهس
 
 
 

 ئېلىيوۋ تىيىپجان
 
 
 
 

 ،ئىيتىمهن ناخشا ئاخشىمى ههر
 .كىتهلمهي ئهگىپ كوچىنى شۇ
 ماڭىمهن كۆزلهپ پهللىنى بىر

 .يىتهلمهي تىخى ئاۋارىمهن
 

 ،يهنه ئوتكهنتىم ئاخشام بۈگۈن
 .قىقىپ دېرىزه بىلهن ناخشام

 ،غىچىرالپ ئىشىك قهيهردىندۇر
 .چىقىپ بوۋاي بىر كهتتى كايىپ

 
 ،شۇنداق كۈنى ههر جارقىرايسهن

 .ئوڭشالمايدىغان سهن ساراڭمۇ
 بهرمهيسهن ئۇيقۇ ئادهمگه يا

 .تۈگىمهيدىغان بۇ ناخشا قانداق
 

 ، بوۋا كايىما
 .چاغدا بىر سهنمۇ

 .ئۇخلىمايدىغان ئىدىڭغۇ ياش
 ،تۈگىتهلمىگهن ئىيتىپ سهنمۇ

 _بۇ ناخشا شۇنداق
 .تۈگىمهيدىغان

 ائۋغۇست ،يىل-1956
 
 
 
 



 
 

www.berqi.com 
 

 
 
 
 

 بارات قۇربان---------------------توغراق كېسىلگهن-6
 سايىت روزى-------------------- تهس بولماق دىهقان-7

 تالىپ تاهىر------------------------ گۇۋاه سۇاليمان-8
 ئوسمان ئهخمهتجان----------   ئىزلهپ بالىسىنى بهش قالغان يىتىم سادىر-9

 ساۋۇت ئوسمانجان------------- يگۇۆس مچهلهئا يۇرهكته ئالمىدهك-10
 
 
 
 

 توغراق كېسىلگهن
 
 
 

 بارات قۇربان
 
 

 ، ئوتۇن ھارۋا بىر بازاردىن ئهكهلدىم
 . جاھان قالغاندا ئىلكىدە مۇزالر-قار

 ، تهپتىنى قۇياش بىرىدۇ سوغۇقتا
 .ئالتۇن رەڭ چېچهكلهيدىغان - ئوتى مهش

ئوتۇننى رەتلىدىم ۋە بايقىدىمكى ، 
. ھهممىسى قۇرۇق شاخ ئهمهسكهن بىراق 
شاخالرنىڭ ئىچىدە بار ئىدى بىر تۇپ 
 ياش ۋە ھول ،يىڭىال كېسىلگهن توغراق ،
ئۇ مىنىڭ ئالدىمدا ياتاتتى جانسىز ، 
. ئولۇم ئازابىدىن ئاچچىق تولغۇنۇپ 

ئانارنىڭ سۇيىدەك قانلىق كۆز يىشى ، 
. كېسىلگهن جايىدا قاپتۇ مۇز بولۇپ 

مهن غالىپ ۋاقىتقا باغلىدىم ئىشهنىچ ، 
. ۋاقىت ھهل قىلىدۇ كوپ مۇشكۇالتنى 

ئۇ ياشنى قىرىتىپ ،ھولنى قۇرۇتۇپ ، 
. كۆيگۇدەك قىلىدۇ سانسىز ھاياتنى 

ھول توغراق ھويالمدا ياتتى قىش بويى ، 
. قهھرىتان سوغۇقالر مۇزالتتى ئۇنى 

قىش ئۆتتى ۋە ئۇنى قويدى زەربىدە ، 
.. چاپقۇنى -باھارنىڭ بورانلىق جۇدۇن 

ياز كىلىپ باشالندى ئىسسىق كۇنلهرمۇ ، 
. بۇ توغراق ئاپتاپتا ياتتى ھالسىراپ 

ئويلۇدۇم ،ھۆللىكى يوقالدى بهلكى ، 
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. قاغجىراپ -ئاپتاپ ۋە شامالدا قۇرۇپ 
لىكىن كىم ئويالپتۇ ؟مهن ھهيران قالدىم ، 

. توغراقنىڭ ئاداققى ،مهغرۇر ئىشىدىن 
تومۇزدا نوتىالر چىقتى بىخ سۇرۇپ ، 
. ئۇنىڭ غول ۋە كېسىك بېغىشلىرىدىن 

دۇنياغا كوز ئاچقان بۇ يىڭى بىخالر ، 
. كېسىلگهن توغراقتىن تاپقان ئىدى جان 

يىشىل ، -نۇرلىنىپ تۇراتتى ئۇالر ياپ 
. باھاردا ئويغانغان مايسىدەك يۇمران 
ۋە ھهممه ھاياتلىق بوغۇنلىرىدەك ، 
. كوزگه تاشلىناتتى بۇدرۇق ھهم ئوماق 
سهبى بىر نهزىردە بىقىپ جاھانغا ، 
. كۇلهتتى بۆشۇكته كۇلگهندەك بوۋاق 

تۇغۇلغان بۇ بىخالر ئاپتاپ قوينىدا ، 
.! تهلپۇنۇپ تۇراتتى ئهركه ھهم ئويناق 

" قهيسهر بىر ھاياتنىڭ ئولمهس كۇچىنى ،
. نامايهن قىالتتى كىسىلگهن توغراق 

بىلدىمكى ،جاڭگالنىڭ بۇ نهۋقىرانى ، 
. تېخى تىز پۇكمىگهن ئولۇم ئالدىدا 

ئۆلمىگهن ،ئۆتسىمۇ شۇنچه ۋاقىتالر ، 
. ئانا يىلتىزىدىن بولسىمۇ جۇدا 

ئويغاتتى پىكرىمنى قايناق كۇچ بىلهن ، 
. كىسىلگهن توغراقتا ياشنىغان نىھال 

توغراقنىڭ تهقدىرى توغىرلىق مهندە ، 
. قوزغالدى ئىلھاملىق ،ئهركىن بىر خىيال 

مىتالنىڭ قاتتىقى پوالت ، : ئويلۇدۇم
. تاۋلىنىپ چىقىدۇ يالقۇنلۇق ئوتتا 
قارغاينىڭ قامىتى ۋە يىشىللىقى ، 

. دۇنياغا كىلىدۇ قاتتىق سوغۇقتا 
شۇ كهبى توغراقنىڭ تهبىئىيتىنى ، 

. جاپاسى -تاۋلىغان جاڭگالنىڭ جهۋرۇ 
بوستانالر ماكانى ئهمهس ئۇنىڭكى ، 

. ۋەتىنى بىپايان قۇمالر دۇنياسى 
ئۇ ئانا تۇپراقتىن تىپىپ ھاياتلىق ، 
. كهڭ چۆللهر باغرىدا ئوسهر تۇغۇلۇپ 

بىر زامان دەرياالر ئاققان ئىزالردا ، 
. ياشايدۇ باراقسان بىر ئورمان بولۇپ 
ياز پهسلى ئالىدۇ ئۇنى قوينىغا ، 
. قۇياشنىڭ يالقۇنى، چۆل بورانلىرى 

قىش كۇنى سوقىدۇ ئۇرۇپ ئاياۋسىز ، 
. تىنىمسىز جهزىرە شىۋىرغانلىرى 

دەرياالر قىلمايدۇ ئاڭا غهمخورلۇق ، 
. ۋە ھىچكىم چۆل ئارا سۇزارماس ئۇنى 
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ئېسىگه يهتكهندە يوقاليدۇ پهقهت ، 
. ياز كهلكۇنلىرىنىڭ قىسقا تاشقىنى 

لېكىن ئۇ بهك ئۇزاق ئهسىرلهر بويى ، 
ئۆسمهكته چۆللهردە يامراپ ھهر ياققا ، 

; .ئۇزلۇكسىز كۆپهيتىپ يېشىل نهسلىنى 
دەھشهتلىك زەربىلهر ،ياۋايى ئىقلىم ، 
. يوق قىلىپ كىتهلمهس دۇنيادىن ئۇنى 
ئۇ ھامان ئوسىدۇ ،بېسىپ كهلسىمۇ 
. ئېقىندەك ئۆركهشلىك قۇمالر دولقۇنى

كېسىلگهن ،تاشالندۇق بىر ھالهتتىمۇ ، 
; .ئۇ مانا مۇشۇنداق گۇللهيدۇ يهنه 

يېشىل بىخ سۇرۇدۇ خۇددى تىرىكتهك ، 
. ھاياتى كۇچىنى قىلىپ تهنتهنه 

ئۇنىڭ بۇ ئاجايىپ گۇللهشلىرىدە ، 
. يارىدار جهڭچىنىڭ كۇلۇشلىرى بار 

ئولىمى ئالدىدىن ئاخىرقى  قىتىم ، 
. قىلىچقا تايىنىپ يۇرۇشلى بار 

ئۇ گويا ھاۋادا ئوق يىگهن الچىن ، 
. بۇلۇتالر باغرىدا ياڭرىتار سادا 

ئۇ گويا زۇلمهتته ئوچكهن بىر يۇلتۇز ، 
. نۇرالنغان ئاخىرقى مىنۇتلىرىدا 

مهن ئاڭا تىكىلدىم مۇھهببهت بىلهن ، 
. تۇغۇلدى قهلبىمدە مهغرۇر بىر قوشاق 

ئۆلمهس بىر خهلىقنىڭ تىمسالى بولۇپ ، 
. كۇرۇندى كۆزۇمگه كىسىلگهن توغراق 

 
 )كورال (ئاي -7يىلى -1967

 
 
 
 
 
 

 دىھقان بولماق تهس
 
 

 )رۇزى سايىت  (
 
 

، شائىرمهن قىلمىغاچ يالغانغا ھهۋهس 
، يالغاننى ئهمهس ، سۆزلهيمهن ھهق گهپنى 

، بىر ئوت بار يالقۇنى قهلبىمده پهۋهس 
، شۇ ئوتنىڭ ئۆرتىشى ئهتتى مىنى مه س 
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، لېكىن مهن پهخهس ، مهستلىكته دهۋاالي 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

، ئالهمنىڭ ئابادى دىھقان تهرىدىن 
، چۆللهرنىڭ گۈللىشى ئۇنىڭ بهھرىدىن 

، كىچىپ مهرىدىن ، ئۇ باقار شهھهرنى 
، پهرىدىن -تاختا،ئۇنىڭ يوق تاماسى 

، پهرقى يوق تۆھپىده ھهسهل ھهرىدىن 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، مۇاليىم - ساددا،بهك يۇۋاش ، ئۇ مۆمىن 

، بوشىماس ئالقىنى كهتمهندن دائىم 
، ئىشلهي بولسا ساق يهتته ئهزايىم : دهر

، ئېتىزدىن ئېلىنمىشاليىم : تهقدىرده 
، ئهجرىمنى بهرسۇن خۇدايىم ، رىسقىمنى

! . جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

! ، پاراغهت دىلبىرى ئاچقىچه قۇيۇن 
، تۆت پهسىل توختىماي كۆرسىتهر ئۇيۇن 

، باھاردا قۇيۇن ،يازدا ئۇپ ، قىشتا سۇغ 
، گاه تۇمۇ قىسقۇزار بۇيۇن ،گاه كهلكۈن
، تۇيۇن - جاپاغا خام كىكىر: دهر قىسمهت 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، قاراشلىق كارا بار ئۇنىڭ بېشىغا 
، دامبا قېشىغا- يۈگرهيدۇ ئۆستهڭگه 

، ۋاقىتنىڭ ئاشقىنى ئېتىز ئىشىغا
. قورۇقالر ماس كهلمهس ھهرگىز يېشىغا

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، ئۆكۈز تىنىمسىز تارتىدۇ ساپان - ئۇ
، شاكراپ تهر دهستىدىن شوراليدۇ چاپان 

، كۆيۈدۇ تاپان ، كۆيۈدۇ چۇققىسى 
، چاك يېرىلىپ قانايدۇ ئالقان -چاك

، ئهمما ئۇ ۋايجانالپ كۆتهرمهس چوقان 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، تېرىمنىڭ كهينىدىن مايسا پهرۋىشى 

، دىمهي بۇلىدۇ يىغىم تهۋرىشى - ھه 
، ئېتىزدىن بوشىسا ئۆينىڭ تهشۋىشى 

، قوينىڭ مهرىشى ، ئىشهكنىڭ ھاڭرىشى 
يىل بۇيى ئۆكسمهي پىشىپ تهرلىشى 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
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، كىتىمهن دهۋاتقان ئوسىنىڭ نېمى 
، مېنى تاپ دهۋاتقان ئوغۇتنىڭ كېمى 

، ئۈششۈيمهن دهۋاتقان قوناقنىڭ خېمى 
، ئۆزىنىڭ غېمى ، تۇرسا سىرت ئالۋىڭى 

، ھېرىقسا كېسىلىپ دېمى - تالجىقسا
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، كېلىدۇ بايرامالر ئايهمگه تۇتاش 

، دىھقاننىڭ بايرىمى ئوتاش ھهم پۇتاش 
، پىكرى ھېيت ئهمهس ھۆسۇلنى بۇداش- ئوي

، ئايهم شۇ قازناققا كرسه كۆپراق ئاش 
، ماتېمى خاماندا ئاداش - مهشربى

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، ئۇ ئهمهس ئۇنۋاندار تهلهيلىك كىشى 
، توشمايدۇ بىر ئۆمۈر پىنسىيه يېشى 
، يوق تۆمۈر تاۋاقتا ئۆزۈلمهس ئېشى 

، دهرىجه ئۆستۈرۈش ئىشى - يوق مائاش 
! ، قىشى - ئايدا ساق ئوتتۇزكۈن ئىشلهر ياز

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، كىچىك شىنچىلهر يۇقلىماس ئۇنى - چوڭ
، تهنجىيامۇ شۇيجىيامۇ ياقلىماس ئۇنى 

، كانىكول تهتىللهر ساقلىماس ئۇنى 
، ساقاليدۇ جاپا خاس ئۇنى ، يوقاليدۇ 

، شۇ خاسلىق باغاشالپ سۆيهر راس ئۇنى 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
، ئۇ تهرگهن پاختىدىن بىزنىڭ ئۈستى باش 

، ئۇ چهشلهپ يىغقان دان بىزنىڭ يىگهن ئاش 
، ئوتياش - ھهم شۇنىڭ تهخسىگه چىققان گۆش

، ئۇباققان پىلىدىن بىزنىڭ يوتقان تاش 
، ئۇ بولغاچ مهرت ھاتهم بىز مۇشۇنداق شاش 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، ئۇ سهھرالىق يېزىدىن ئهسلى ، سهن ،مهن 
، دىمهك بىز ئهسلىدىن دىھقاننىڭ نهسلى 

، نىسلىدىن ياتالشقان كۆرمهس بهخت پهسلى 
، قهدرىنى بىلگهنگه ئۇ ئىللىق يهسلى 

، ئاياز پهسلى ، يهسلىگه سۆزمسۇن قول 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، بهزىلهر دىھقاننى ساغار كالىدهك 
، ساغقانچه بىلىنهر سۈتى چالىدهك 
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، ئۆزىال ئاق دىھقان كۆڭلى ئالىدهك 
، يالىدهك - مۇڭالنسا تۇيىالر تۆھمهت

، رىسقىغا چاڭ ساالر ئۆگهي بالىدهك 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، بهزىلهر كهتتىغۇ ئهجهپ سوللىشىپ 
، ھىلىسى يىلسىرى باردى موللىشىپ 

، سهھنىده تۈزىشىپ توختام قوللىشىپ 
دهپ دوكالت يوللىشىپ " قاتلىنىپ ئاشتى"

، مۇكاپات ئېلىشتىق تۆرنى گوللىشىپ 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، ئهللىك كۈن تۇرۇقلۇق تۆھپه ئهمگىكى 

، يىل بۇيى ئىشلهتتى ھاشار بهگلىكى 
، قالتىس دهللىكى ، رهت قىلسا تۆلهم بار 

، ئهرز قىلسا چاقۇندا قاالر پهللىكى 
دىھقانغا مۇشۇنداق ياشاش تهڭلىكى 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، ئۆزىلهي دىگهنده ماغدۇر يىلىگى 
، تىلىگى - يۇقۇرغا ئاڭلىنار ئهرز

، ھال سۇراپ كىلىشهر خىزمهت ئۈمىگى 
، يىمىگى - يىتهمدۇ يىلغا دهپ ئوزۇق 

، بۇ دىمىگى -ئۇ،بارى بار نهھاجهت 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، دىھقان دهر تهكشۈرۈپ كهلگهن ئۈمهككه 

، ئوخشايدۇ ھالىمىز ئهتسىز مۇنهككه 
، چۈشكهن تۈنهككه ؛ بىز گويا قارچۇغا 

، يۈلهككه - بىر يار ،مۇھتاج بىز يورۇققا 
، دىمهيمىز بۇگهپنى سىزدىن بۇلهككه 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، ئىككى پۇتىمىز - ساق تۇرۇپ ئىككى قول 
، دهپ تۇرۇپ پايدىلىق پهيتنى تۇتىمىز 
، تۇتقانچه بوشىشىپ ھهسرهت يۇتىمىز 
، كىملهرنىڭ پهيلىدىن نابۇت پۇتىمىز 

، يىڭىپ ئۇتىمىز ، قاچانمۇ ئۇتۇلماي 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
جهدىۋهللهر ئاشتىغا يولاليدۇ ساننى 

، ئالىدۇ سۈپۈرۈپ ئاخىرقى داننى 
، سېلىپ زىياننى ، ئالدايدۇ دۆلهتنى 
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، قىينايدۇ جاننى ، نوچىلىق ، پوچىلىق 
، جهرىمان توختىماي كواليدۇ ياننى 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، كهش-چاپان،كۆڭلهك ، يۇرتتىن تهڭلهيدۇ - يۇرت
، ھهشقالال ئېيتىمىز بولسىمۇ نىمكهش [

، گاداي كۆڭلى غهش ، بىزشۇنداق تىلهمچى 
، ھهر خاماندا چهش ، قىززىق ئىش يهر مۇنبهت 
، كىملهر لهيلىۋهش ، بىلمىدۇق كىم جهمشىت

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، كۆردۈڭالر ھالىمىز شۇقهدهر ناچار 
، چاشقانمۇ قاچار ،قۇرۇق - قازناقالر قۇپ

، يىمىسه ئاچار ، يهي دسه تۈگىدى 
بىز نىچۈن بۇپ قالدۇق بۇ ھالغا دۇچار 

، دهپ قهھرىنى چاچار " چاقتىڭ " كهتسهڭالر 
! . جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، يالتىراقمۇ ھهم ، ئوغۇتمۇ پۇل دهيدۇ 
، جىنچىراقمۇ ھهم ، تۈگمهنمۇ پۇل دهيدۇ 
، تۇخىناقمۇ ھهم ، پۇل دهيدۇ تاغارمۇ 

، پۇل دهيدۇ يولدىكى بوغىناقمۇ ھهم 
، غهم ئۈستىگه غهم ؟ پۇل نهده؟ پۇل قېنى 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
 

، دىسىمۇ مهركهزدىن باي بولسۇن دىھقان 
، كىمگىدۇر ياقمىغاچ دىھقانغا ياققان 

، "ئۈچ قااليمىقان " ھهددىدىن ئاشماقتا 
! ئهمدى كۈتهرمهي بولمايدۇ چوقان ! بهس

، كۆزگه قۇقان - يۈز، چاچمىغىن سېلىقكهش 
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، دىھقاننىڭ بهختىگه سانىما قارا 
، دىھقاننىڭ قهلبىنى ئهيلىمه يارا 
، دىھقاننىڭ يولىغا قازمىغىن ئورا 

؟ " دىھقاننىڭ قېنىنى شورا "كىم دىدى 
! ھال سورا ! دىھقاننىڭ بېشىنى سىال 

! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 
 

، !!!يايرىسۇن ،كۈلسۇن ، دىھقانمۇ ياشىسۇن 
، دىھقانمۇ جاراڭلىق ئۈنده سايرىسۇن 

، !ئاينىسۇن - ئۆسسۇن، دىھقانمۇ كۆكلىسۇن 
، پات قاينىسۇن -پات، قازىنى ماي كۆرسۇن 



 
 

www.berqi.com 
 

، بايرام مهشرهپ ئوينىسۇن - ھېيت ،دىسۇن ! ه ....ئۇ
! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
؟ سهن بىزدهك گهدىنى قاتقان نهده بار 
؟ مىۋه يهپ شاخقا تىغ چاپقان نهده بار
؟ تۇز بهرگهن تۇزلۇقنى چاققان نهده بار 

؟ يۇرتنى باققان نهده بار - دىھقاندهك ئهل 
، ئېيتمىساق بولمايدۇ ئۇنىڭ دهردى بار 
; ! جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
، شائىرمهن دىھقاننىڭ باغرىدا ئۆسكهن 
، شائىرمهن ئۇ بهرگهن زاغرىدا ئۆسكهن 

، شائىرمهن ئۇنىڭ ئاش تاغرىدا ئۆسكهن 
، شائىرمهن توي كۆرگهن ناغرىدا ئۆسكهن 

، يالغاننى يازماقتىن راست سۆزلهش تهسكهن 
تهس دىسه ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس 

 
 
 
 
 

سۇاليمان گۇۋاھ 
 
 
 

 )تاھىر تالىپ(
 
 

، مېھمان كهلدى دىدى بالىالر'
. خوش كېلىپسىز دىدىم مهنمۇ ھهم

, دهستخاننى كهڭ سالدىم ئاڭا
دهم - دهممۇ ، ئهھۋال سوراپ يهنه

 
. چۈشۈرمىدىم تۆرىدىن ھىچقاچان

- ،ھهم يىگۇزدۇم تويۇپ يانغۇچه
، ۋاراندا ئويناتتىم كۇتتۇم-باغ

. ئۇ يايرىدى كۆڭلى قانغۇچه
 

، سهمىرىپمۇ كهتتى،قورساق سېلپ
. گۆش يهپ بىزنىڭ لىگهندىن-پولو

، لېكىن مېھمان تهۋرىمهس يهنه
. ئېغىز ئاچماس قايتىش دىگهندىن
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، ئويالپ قالدىم قانداق مېھمان بۇ
. كۆرمىگهنمهن كهتمهس مېھماننى

، بۇ مېھماننىڭ خۇلق مىجهزى
. ھهيران قىلدى تامامى جاننى 

 
، كېيىن ئۇقسام ئاكام ئىكهن ئۇ
. دادام تاپقان ھهجگه چىققاندا
، قۇچاقالشتۇق قايتىدىن ئۇزاق
. ئېچىلمىغان سىرنى ئۇققاندا

 
، يولالپتۇ ئۇنى-ئۆگهي ئانام

. ئاتاڭ قايتقان يولدا چاپقىن دهپ
، ئابى زهمزهم ئېلىپ كوزىغا

. ئىنىلهرنىڭ ئۆيىنى تاپقىن دهپ
 

، ئۇمۇ تۆردىن چۇشمىدى كىيىن
، مهن يهتكۇزدۇم تۇققانچىلىقنى

، پىڭ قىلمىدىم-غىڭ، تاپا قىلسا
. سىر تۇتمۇدۇم بىر تال تېرىقنى 

 
، مانا ھازىر مهن ئاڭا مىھمان
. قورۇنىمهن ئۆز ئۆيۇمدىنمۇ

، ئۇنىڭ ئهجرى كۆپتهك بىلىنهر
. سۈيىمدىنمۇ-ھهتتا ئىچكهن چاي

 
، گاھى ئهرهبى،گاھى فارس

. سۆزلهيدۇ ئۇ كۇنده ماڭا ھهم
، قول مېنىڭدىن-پۇت،ئهقىل ئۇندىن

.- دهم-خوش دهيمهن ئاڭا دهممۇ-خوش
 

، مهن مۇشۇنداق ئهۋالد ئىكهنمهن
. كۆڭلۇممۇ ئاق باغرىممۇ يۇمشاق
، ئىشهنمىسهڭ سۇاليمان گۇۋاھ 
قۇشالرغىمۇ بولىمهن قونداق 

 
 
 
 
 
 

سادىر يېتىم قالغان بهش بالىسىنى ئىزدهپ 
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 خمهتجان ئوسمانئه
 
 
 

، سادىر دهپ ئېتىم قالدى
. داڭزىدا خېتىم قالدى

، خېتىمنى ئوقۇپ باقساڭ 
. بهش باالم يېتىم قالدى

 
1 
 

. چېقىلدى زېمىن
. ئالقىنىدا تهڭرىنىڭ

شۇ مۇقهددهس توزان ئىچىدىن 
.! قوپتى سادىر

 
 
2 

...! سهجىده قىل-
 

، يۈكۈندى سادىر
. ماڭلىيىنى ياقتى توزانغا

. كۆتۈرگهنده بېشىنى
، غايىپ بولدى تهڭرى شۇ هامان

، چاقتى چاقماق
. گۈلدۈرلىدى ەئشىائال

پهرىزاتالر 
. ئوچۇپ كهتتى ئالدىدىن 
، ئايىغىغا تۆكۈلدى نۇرالر

. كۆزلىرىنى يۇمدى بىر هازا
 
3 
 

... ئاچقىن كۆزۈڭنى-
، ساالم بهردى ئاڭا جهبرائىل

ئېگىلدى سادىر 
. قوللىرىنى قويۇپ كۆكسىگه 

، هۈسهننى-يايدى جهبرائىل ههسهن
يۈرۈپ كهتتى سادىر ۈئستىده 

بىلدۈرۈپ ئاڭا 
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. مىننهتدارلىق
 
4 
 

هۈسهندىن - ههسهن 
. چۈشتى مىڭ ئويگه 

; كارۋان
غايىپ بولغان ئاللىبۇرۇنال 

- مىڭ ئوي
، چۈشۈپ قالغان مىڭ قوڭغىراق-

' .تۇرار ئىدى جاراڭالپ
5 

ئۈگدىدى 
. قويۇپ بېشىنى گۈگۈمغا
ئۇچۇپ كهتتى كېپىنهك 
زا كىرپىكىگه قۇنۇپ بىر ها

- تېشىپ كهتتى ئۇنىڭ رهڭلىرى
. قارىچۇقىغا سادىرنىڭ

: رهڭلهر
، باهار
، ياز
، كۈز
، قىش

بهشىنجىسى 
پهسىللهرنىڭ پىنهانلىرىدا -

. يىتكهن پهسىل
 
6 
 

! بالىلىرىم-
. چاچىراپ تۇردى سادىر ئورنىدىن

تۆكۈلدى ئالقىنىغا 
شاخلىرىدىن كېچىنىڭ 

. بهش يۇلتۇز
 
 
7 

موللىتوختىيۈزده 
; ۇچراشتى ئاڭائ

. قهبره تۈسلۈك بىر بوۋاي
سادىرمۇ سهن -

كهل ئوغلۇم 
. بالىلىرىڭنى كۆرسىتهي ساڭا
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يىتىلهپ چىقتى ئايدىن 
. بهش ۋاخ نامازنى

 
 
8 
 

ئۇستىده 
سادىر يۈزىنىڭ 
چېقىلدى بوغدا 
: توۋالر ئىدى ۇئ

...! بالىلىرىم-
 
9 
 

...! دادا-
يۈگۈرۈپ كهلدى ائلدىغا 

. كاۋاپدان
- كۆيدى زىختا پىژىلداپ

. سادىر يۈرىكى
: قوشاق

، سادىر دهپ چۆچهك قالدى
. بىر ئوغلۇم گۈدهك قالدى
. ئوغلۇمدىن سۇراپ باقساڭ

. بىر زىخال يۈرهك قالدى
 
10 
 

...! دادا-
ئۇچۇپ كهلدى ئالدىغا 

. شهپهرهڭ
ئاستا ئۇچتى نۇرلىرى -ئاستا

. سادىر كۆزىنىڭ
: قوشاق

، سادىر دهپ چىراغ قالدى
. بىر ئوغلۇم بوۋاق قالدى
كۆزىگه قاراپ باقساڭ 
. بىر جۇپال كاۋاك قالدى

 
11 
 

...! دادا-
يۈگۈرۈپ كهلدى ئالدىغا 

.. جۇدۇن
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تامچه مۇزلىدى -تامچه
. سادىر قانلىرى

 
: قوشاق

، سادىر دهپ باهار قالدى
، ئوغلۇمغا تۇمار قالدى

، ئوغلۇمنى كۈرۈپ باقساڭ
. بىر قاشال چىنار قالدى

 
12 
 

...! دادا-
يۈگۈرۈپ كهلدى ئالدىغا 

قهبره 
: قهبره تاشتا يېزىقالر

مىراس ...مىراس...مىراس"
: قوشاق

، سادىر دهپ نىدا قالدى
. بىر ئوغلۇم جۇدا قالدى

، ئوغلۇمدىن سوراپ باقساڭ
بىر ئهكىس سادا قالدى 

13 
 

...! دادا-
، لهرزان يازدىم ئالدىغا

. غۇۋا لهپىلدهپ
چۈشۈپ كهتتى قهبره 

. چوڭقۇر ئىچىگه 
:" قوشاق

، سادىر دهپ ئېتىم قالدى
. بىر باالم يېتىم قالدى

، باالمدىن سوراپ باقساڭ
، تېنىده تېنىم قالدى
. جېنىدا جېنىم قالدى

 
14 
 

- چېقىلدى قهبره
، سۈكۈتۈمنىڭ تېرهن تهكتىده

تۈتۈكلهر ئىچىدىن 
. قوپتى سادىر 
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...! سهجده قىل-

 
 
 
 
 

ئالمىدهك يۈرهكته ئالهمچه سۆيگۈ 
 
 
 
 

 ئوسمانجان ساۋۇت
 
 
 
 
 
 

، قهدههكه قهدههتهك شاراپ سىغىدۇ
. ئىرىقتا ئاقالماس دهريا كهبى سۇ 

، قىل سىغماس ههقىقهت بولۇپ ئهزهلدىن
. كىشىلهر قهلبىده ئورنىغان سۆز بۇ 

 
، ۋهلىكىن ۋهتىنىم سهن باشقا دۇنيا

. مىهرىڭدىن تاشقىمۇ بهردىڭ سهن سهزگۈ 
، ئورناتتىڭ ئۆزهڭ، مهن سىنىڭ پهرۋانهڭ

. ئالمىدهك يۈرهككه ئالهمچه سۆيگۈ 
 
1 
 
 

ئادىل تۇنىياز ---------------ئهركهكلهر قىنى سىلهر -11
بۇغدا ئابدۇلال -----------------------ئانا   -12
ئابدىكېرىم خوجا -------------------ھهيكهل -13

. ئاسىمجان ئوبۇلقاسىم  ------------ئوبۇلقاسىمنىڭ يهرلىرى  -14
 مامۇت زايىت-----------------كاال مهپىده ،ئات جۇۋازدا -15
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ئهركهكلهر قېنى سىلهر 
 
 

 ىيازئادىل تۇن )داستان(
 
 

 غېرىپلىقى ئهرنىڭ
 

 داۋامالشماقتا
 ،سىرتىدا تېرىلهرنىڭ

 ،ھالقىسدا نۇر ئادهملهرنىڭ
 .نوقتىسىدا باش ئالهمنىڭ

 ئاپتاپپهرهستهك يۈزلهنگهن ئهرلهر
 ،ئاستىدا سهلتهنهتى ئايالالرنىڭ

 ...داۋامالشماقتا
 ،ئاجىزلىقنى جىنسى

 ،ئېالن توغۇرلۇق داۋاالش
 ئوقۇلۇۋاتقان ئوغۇرلۇقچه

 .ئارا ئهركهكلهر
 ئىتالر ئهركهك چىدىمىغان نۇمۇسقا

 ئۆلتۈرۋىلىشقا ئۆزلىرىنى
 شهھهرلهردىكى مهيدانغا توپالنغان

 ...داۋامالشماقتا...
 بولمايدىغاندهك ياشىمىسا

 .ئارا كىشىلهر كىتىۋاتقان
 

 ؟كۆرمىدىڭالرمۇ ئهركهكلهر ئهي
 ئهمهستهك ھېچكىم ئهرلهر

 ;ئهتراپىدا تۆت يوقتهك ئهر
 ،ئايالالر يۈرهر بىخهتهر

 ،ھهتتا ئايالالر كۆرىدۇ چۈش
 .كارۋاتتا يېتىپ ئوڭدىسىغا
 بولدۇڭالرمۇ پاڭ ،ئهركهكلهر

 ؟بۇ ئاۋازىغۇ يىغلىغان ئايالنىڭ
 ۋارقىراشماقتا

 يېنىمىزدىال تهپتارتماستىن
 ،ئايالالر ئاشقان ياشتىن يهتته

 بىلهن كىيىم ئىچ نىپىز ئهڭ ئهڭ
 .ئايالالر ياتقان سۇنۇپ ئاپتاپ
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 بىلمهيدىغاندهك بىز خۇددى
 ئىچىده كىيىم قات قات

 .ئايالالر تۇرغان قىپيالىڭاچ
 قىلماقتا كۆز كۆز ئهرلهرگه

 .مۇنچىدا قوشنا شارقىرىغان
 .ئۆيلىرىمىزده بىزنىڭ ئۇالر
 .گۈللۈكىمىزده بىزنىڭ ئۇالر
 ائىشخانىمىزد بىزنىڭ ئۇالر

 نۆلدىمۇ سائهت كېچه
 بىردىمۇ ۋاقتى خوتهن
 .ئايال مهۋجۇتتۇر ئىختىيارى

 .تهكلىماكاندا مهۋجۇت ئايال
 .كارۋاتتا ھهممه مهۋجۇت ئايال

 .ئايال جىمجىتلىق
 .ئايال سايىمىز
 .ئايال غېرىپلىق

 .ئايال قائىدسى قاتناش
 نۇر ياتقان
 .نۇر ماڭغان

 .ئايال نۇر تۆشۈك
 !.ئايال ئۆي كىچىك
 .ئايال ئۆي چوڭ

 يارىتىپ ئهپسانىالرنى
 يارىتىپ دهرهخ
 كاۋىكىدىن دهرهخ
 يارىتىپ قىز

 بولغىنىمىزمۇ ئىرىشمهكچى
 .ئايال ئايالدۇر

 شېئىرلىرىغا ئۆز يهسهۋى
 يار قويغان كۈمۈپ چوڭقۇر

 ،ئايال ئايالدۇر
 ئۇنتۇلدۇرۇپ

 ,ئهسىرنى-20
 توكيونى ،ئامىركىنى

 قىلدۇرغان پهرۋاز روھىمىزغا
 .ئايال ئايالدۇر

 !ئايال !ئايال !ئايال
 ئايال جېنىم ،جېنىم
 ...ئايال تهككۈر قارغىش

 !ئالغا ئهركهكلهر
 !ھۇررا ئهركهكلهر

 ئارىسىدا ھور ئاپپاق
 .ئايالالر بىلجىرلىغان
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 ،يالىڭاچلىق يېقىن
 ،ئهر ئۇياتچان

 تامچىسى سۇ
 تۇرغان ساقىپ

 ،پاچاقالر
 ،چاچالر نهم
 ،پۇرىقى تهر مهزىلىك

 ،ئهمچهكلهر ئىگىز-ئىگىز
 مۇجۇپ-مۇجۇپ

 ،ئېزىۋهتسهڭ
 !.تۇخۇمىنى قوش

 ،ئېزىۋهتسهڭ
 كىتابتىن يازغان ئاپتۇر سۇيۇق

 پىرسۇناژنى قىز چىرايلىق ئهڭ
 .دېگهنده تېگهر ئهرگه

 ئايال تۇنۇش ،سهن ئۆلتۈرۋهتسهڭ
 كهمپىتنى سۇنغان ئهر ياشلىق بهش

 .يىگهنده ئېلىپ شالالقالرچه
 كوچىدا ھهممه ئۆلتۈرۋهتسهڭ

 ،بهتبهختنى بويسۇنمىغان ساڭا
 :پويىزدا بىر لىق ئۆلتۈرۋهتسهڭ

 ،خهقنى ھهر باشقا ئايالالردىن
 ئۆلتۈرۋهتسهڭ

 ...بىلهن ھاياجان ئۆلتۈرۋهتسهڭ
 

 -ئايال
 .مهيدانى ئۆلۈم ئهركهكلهرنىڭ

 
 -ئايال

 ياتقان يېنىدا ئهرنىڭ
 ئامراق ئىچىشكه سۈت

 .مۈشۈك بىر ئوماق
 

 -ئايال
 قاپلىغان بىناالرنى
 ,غېرىپلىق دېرىزىسىز

 
 -ئايال

 كۈنى شۇ بولغان بىنا ئالهم
 .بالىياتقۇسى ئهرنىڭ تۇنجى

 
 -ئايال

 ئهلدىن چاقنىغان بېشىدا يىالن
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 .مال جانلىق ئالغان ئولجا خاقان
 

 .-ئايال
 خهلىقلهر بويسۇنغۇچى

 .مهلىكه قىلغان سوۋغا تهڭرىقۇتقا
 

 -ئايال
 قهبىلىنى ئهر كۈچتۈڭگۈر

 قىلغان قۇل بارا بارا
 .ئايال رهسمىي

 
 ئايال

 .ئهر چۈشكۈنلهشكهن
 

 ئايال
 ئهرنىڭ ئويغانغان

 .شىر ھۆركىرىگهن تۇمۇرىدا
 

 -ئايال
 نبىلمهيسه ،بىلمهيسهن سهن

 .نىمه دىگهن ئهر بىلمهيسهن سهن
 

 -ئهر
 بالىسى كىچىك ئايالنىڭ بىر مهڭگۈ

 
 -ئهر

 قالغاندا يالغۇز
 قالغۇچى قاراپ بۇزۇلۇپ نىيىتى

 .تامغا كهتكهن چاك
 

 -ئهر
 ;ئاتنىڭ ئۈستىگه مىنىۋىلىپ

 شهھهرلهرگه پىنھان ،ئوتلۇق
 .كىرگۈچى بېسىپ

 
 -ئهر

 بېسىۋلغاندهك تهننى گويا
 ..ئالغۇچى بېسىپ زىمىنالرنى

 -ئهر
 ھاياجانلىنىپ تۈكۈشتىن قان

 .ئالغۇچى لهززهت ئۆلۈملهردىن
 

 -ئهر
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 ئوينىتىپ نهيزىسىنى
 دۆلىتگه ئايالالر
 .بارغۇچى بېسىپ

 
 -ئهر

 خاقاننى ئايال
 خهلقنى ئايال

 كۆرۈپ يېزىقنى ئايال
 .قالغۇچى بوشاپ

 
 -ئهر
 دىنىدا ئايالالرنىڭ

 ,چىققۇچى ياساپ بالىياتقۇ
 .ئۇستىسى ئۆي مىڭ

 
 

 مۇراسىمىدا كىرىش دىنغا
 ،خهلىق قىلىغان خهتنه توپ-توپ

 سهركهرده سۇنغان روھى ئۈستىده ئات
 ،لهشكه يوقالغان جهڭگىۋارلىغى

 .ئهر ئويلىغان ،دهپ ئهمهس ئهر ئهمدى مهن
 

 ئهر چۈشكۈنلهشكهن
 ! بولغاندا مۇھتاج تهسهللىگه

 -ئايال بېشىنى تۇرسا سىيالپ
 .ئېھتىمال ئىدى كېتهر يوقاپ

 
 -ئهر

 مۇبادا ئايال بىر خورلىسا
 .بۇقا قاينىغان غهزىپى بىردىنال

 
 ئهر

 يهتمىگهن بىلىپ تۇلۇق ئايال
 .ئوت قالمايدىغان ئۆچۈپ مهڭگۇ

 !ئوت كهتتى ئوت
 چاغدا كهتكهن ئوت

 .ئهسال يوق ئامال ، ئايالالر ئهي
 ئهمدى يوق ئامال

 ،پادىشاھ ئايال شهھرىدىكى ئهرلهر
 ،تهپهككۈر قىزغىن تولغان ئۆلۈمگه
 .كوچا بار جىنسي تۇتاشقان ئالهمگه

 !قانۇنى كوچا
 گېزىت ئهتىگهنلىك
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 غېرىپلىق ئهينهك
 تهيىنلهش مهنسهپكه

 قىرغىنچىلىق غۇۋا
 توققۇزدىن سائهت سائهتنىڭ تام

 ئۆتۈشى بهش ساختىپهزلهرچه
 جۈملىلهر مهخپى مهنىسى
 ھهرىپلهر توپ توپ سۇالنغان

 يېزىق ئامبۇردهك بويالغان قانغا
 تاۋۇش ئېلىنغان قىستاققا قىيىن

 باسمىخانا
 ئهتىرگۈل سۇيۇق

 ئۇرۇندۇق توك
 ئۇرۇلۇپ ئوكۇل نامهلۇم گوياكى
 .تولۇق مهنىلهر ئايالنغان ساراڭغا

 زاۋۇتى باسما
 توپ توپ ھهرىپلهر

 كىشىلهر مهجبۇرالنغان
 كىشىلهر ئۇنتۇلدۇرۇلغان

 ئاستىدا ئىسمى قۇياشنىڭ
 مامكاپالردهك ئاپئاق گويا

 .كىشىلهر قورۇتۇلغان
 جهسهت يالغانچى موزىيدىكى تۇرپان

 ئوردىسىدىكى ئۆلۈكلهرنىڭ
 .پهقهت ئادهمدۇر ناتۇنۇش

 توققۇزدىن سائهت سائهتنىڭ تام
 .ئۆتۈشى ئاتمىش ۋارقىرىغاندهك

 اليھىلهنمىگهن كۆرگۈدهك چۈش
 .ياتىقى ئهرنىڭ بويتاق

 چۈش
 ئۈچۈن ئهر ئامراق كۆرۈشكه چۈش

 ".پاھىشخانىدۇر ئوچۇق دائىم
 دېرىزىسىدىن چۈشنىڭ چاقنار

 بىلهن ئايال بىر ھاسىرىغان
 .تېرىسى بۇقا ئۆلگهن

 غېرىپلىقتا ھۇجرامدىكى
 غېرىپلىق سېمىز

 ،پۇشۇلدىماقتا
 .ئهمهس مىنىڭ ھۇجرام مىنىڭ
 سئهمه سىنىڭ ھۇجرام مىنىڭ
 .ئهمهس كوچا ھۇجرام مىنىڭ

 ،ئهمهس شىلهپه
 ،ئهمهس بالياتقۇ

 ،ئهمهس شارقىراتما



 
 

www.berqi.com 
 

 .سۇالنغان مهنال ئهمهس تۈرمه
 .مهنىسىزلىك

 .كۈلدان
 قاپلىغان قىزنىلىقى ئۆلۈم

 .شهھهر ئهركهك
 .غېرىپلىق

 ، قۇشالرنىڭ تۇپ توپ
 ،ئىچىده سىزىقىلىرى مهخپى
 بوۋاقالرنىڭ سالغان يىغالپ

 ،ئىچىده ئاغزى پېچهتلهنگهن
 پهلهمپهيلىرىدىن كۆچمهنلهرنىڭ

 ئىچىده چۈشۈشلىرى خوشال
 پايانسىز ئۆيلهردىكى ئهينهك

 ،ئىچىده تهنھالىقى سۇنۇش
 دىققهت"

 !ئهمهس ئۆي بۇ
 خهت دىگهن

 قويۇلغان چاپالپ تاملىرىغا
 ،ئىچىده ئۆيلهر قورقۇنۇچلۇق

 'بىلهن كېسىلى قورقۇش چاشقاندىن
 ئۆلۈۋاتقان ئاھالىلىرى
 ،ئىچىده شهھهر

 ئازابالنماسلىق
 :ئايالندۇرۇلغان ئادهتكه-ئۆرىپ

 ،ئىچىده قهبىلىنىڭ ئۇلۇغ
 ...داۋامالشماقتا
 
 
 
 

 
 

ئانا 
 ئابدۇلال بۇغدا
 ، ئۇالشتى توقسانغا

 . خىرهلهشتى كۆزى
 ، سېنى گاهىدا تونۇمايدۇ

 ، بولۇپ چاقىرماقچى سىنى
 ، بىرىنى باشقا چاقىرىدۇ

 چاقىرغاندهك بىرىنى باشقا
 

 ، ياز توقسان
 ، كۈز توقسان
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 ، قىش توقسان
 ،ئهتىياز توقسان
 كهتتى ئۆتۈپ

 ، سىلىپ ئىز ماڭلىيىغا
 سۇدهك كهتتى ئۆتۈپ

 ، ئهمدى
 .بۇرۇنقىدهك يوق تېتىكلىكى

 ، ياتار كۆرپىده
 .قارار ئىششىككه

 كۈن بىر كهلمىسهڭ سهن
 ، بوالر يېرىم كۆڭلى
 ، ئاالر ياش كۆزىگه

 . بالىدهك كىچىك
 ! ههي

 ، قويدى تۈگىتىپ ياشاپ جاهاننى
 ! مېهماندهك ئهمدى

 
 ، نهرسه نازۇك كۆڭۈل

 گهپنى كۆتۈرهلمهس
 . كۆتۈرهلمىگهندهك تۆمۈرنى مىسقال سۇ

 شۇڭا
 ، ئۇنى تاشلىما
 . ئۇنى ئۇنۇتما

 ! يوقال
 ! بىلهن تاتلىق

 ! بىلهن چۈچۈك - ئاچچىق
 ، هالداش
 ، مۇڭداش

 ! بول ئوغلى بولمىسا ئوغلى
 ! بول قىزى بولمىسا قىزى

 ، قوي يۇيۇپ
 . قوي تاراپ چاچلىرىنى
 ، قوي سىالپ دۈمبىسىنى

 ، قوي تۇتۇپ پۇتىنى
 قىلساڭمۇ شۇنداق

 ههققىنى سۈتى بهرگهن كېچه بىر
 ، تۆلىيهلمهيسهن

 '! پايپىتهك بولۇپ
 بولمىسا ئۇ

 !؟ قېنى سهن
 !؟ قېنى مهن

 ئاي توققۇز
 كۈن توققۇز
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 سائهت توققۇز
 دهقىقه توققۇز

 !.قورسىقىدا بىزنى كۆتۈرگهن
 ، ئېتىپ ئاش
 - يېقىپ نان
 ... يۇيۇپ كىر

 ، يۈرۈپ يول
 ... تولغىقىدا كهلگهن لهرزىگه جاهان

 ! گۈركىرگهندهك بوران چاققاندهك چاقماق
 

 بىز
 ، بهختى ئۇنىڭ
 . ئىدۇق ئارزۇسى

 ، بۈگۈنى
 . ئىدۇق ئهتىسى

 ! بىز
 . ئىدۇق تۇغۇلىشى قايتا ئۇنىڭ

 ، بولۇپ ئوغۇل
 ، بولۇپ قىزى

 ! بىز
 ؛ ئوخشىدۇق ئۇنىڭغا

 ، ئوخشار كۆزىمىز
 -، ئوخشار قېشىمىز
 ، ئوخشار بۇرنىمىز
 ، ئوخشار ئاغزىمىز

 . ئوخشىغاندهك گۈلگه گۈل
 

 ، نۇرىمىز كۆز
 ، چېچىمىز قارا

 قېنىمىز
 ... ئۇنىڭ ، ئىدى ئۇنىڭ

 . بولغۇنىدهك بېشى سۇنىڭ خۇددى
 ئىنسان

 ، بوالر ئهقىللىق ههم
 . نادان ههم

 ، ئانىسىغا كۆيمهس بالىسىغا كۆيهر
 : بالىسىغىال كۆيهر ئانا

 .، دهيدۇ ئۇچسا ئاسماندا سېنى
 . دهيدۇ شۇڭغىسا دېڭىزغا

 تىلهيدۇ كۆرۈشنى تۆهپهڭنى
 . تىلىگهندهك جاينامازدا شهيخ

 تاپسا
 ، كهمپۈت تال بىر
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 ، ئالما تال بىر
 ، ئۆتمهس گېلىدىن

 كهلمهس يىگۈسى يالغۇز
 ، دهيدۇ يېۋالسۇن سېنى

 ، دهيدۇ قالمىسۇن ئورۇقالپ سېنى
 . ئاسرىغاندهك باچكىسىنى كهپتهر

 
 ، ئۇالشتى توقسانغا

 ، ئېغىرالشتى قۇلىقى
 ، چۈشكهن چىشى
 ، ئېگىلگهن بېلى

 ئاغرىيدۇ بېشى
 ... سىرقىرايدۇ پۇتى

 ، لېكىن
 ، كېلهر تۇرغۇسى
 ، كېلهر يۈرگۈسى

 ، كېلهر تاشلىغۇسى هاسىسىنى
 . قىرانالردهك - ياش كېلهر يۈرگۈسى

 
 ، ئايلىنار يهر

 . ئۇچار ۋاقىت
 بوسۇغىسىدا بۈگۈننىڭ

 . تۇرار ساقالپ ئهته
 شۇنداق

 : بارچه قېرىيدۇ
 ، ئادهممۇ
 % دهرهخمۇ
 ... قۇشالرمۇ

 _   ئابدۇلال بۇغدا -
 
 

 فېۋرال ، يىل-1983
 
 
 
 
 
 ههيكهل

 
 

 خۇجا ائبدۇكىرىم
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 ،تهنها تىك باغدا تۇرۇپتۇ ههيكهل بىر
 .ياراق قۇلىدا يېپىنچا ۈئستىده

 ،ۇئ تۇنىمىدى تۇناتتىم ۇئنى مهن
 .بىراق پهسته مهن ئىگىزده ۇئ چۈنكى

 
 ،باققاندا پادا ۇئچراشقان ئىككىمىز

 .قۇچاق كهڭ كېرىپ مهيداندا مۇشۇ دهل
 ،ۆئزى بىر تۈرگه ۆئتۈپتۇ ۇئ بۈگۈن

 .ياڭاق چاققاندا قاپتىمهن پهسته مهن
 

 ،قېنى دىگىنى بىز قوشماق ائيرىلماس
 .قانداق قالدى بۇپ ۇئنۇتقاق ەئجىبا

 ،بۇندا تۇرىمهن ئىچىده ەئپسۇس مىڭ
 پىراق دىلىمدا يېنىپ وئت كۈزۈمدىن

 
 
 
 
 

 وئبۇلقاسىمنىڭيهرلىرى
 
 

 ئوبۇلقاسىم ئاسىمجان
 
 
 
 

 ،باالم-
 دېدى-:ئىشلهيلى يهرده مۇشۇ
 -دېهقان تىزىدىنائشمايدىغان ئىشتىنى

 ،تىزىغىچهتۈرۈلگهن ئىشتىنى
 دېهقان

 ئېلىپئىشلىدى ئىجاره
 وئبۇلقاسىمنىڭئېتىزلىقىدا

 ۈئمىدلىرى
 . دانىلىرىدهكچېچهكلىدى بۇغداي

 وئبۇلقاسىمنىڭئېتىزلىقلىرى
 غاچىلىشىپ سۇالر ەئلۋهك

 چۈشهيدۇ يېقىملىق
 .ۈئنى قۇشقاچالرنىڭ

 .مهسىتقىلىدۇ كۆڭۈللهرنى
 ئېتىزلقتاوئلتۇرۇپ مهن

 ..وئقۇۋاتىمهن مۇقهدىمىسىنى روماننىىڭ" قۇلالر"
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 بۇرچۇم مېنىڭ
 كۈيلهشەئمهس سههراالرنى

 چىرايلىق ائالمهت شهههرمۇ
 شېئىرلىرىمبىلهن لىرىك ەئڭ
 كۈيلهيمهن شهههرلهرنى ائۋات

 ماڭا دادام
 يېزىشنىۆئگهتمىگهن شېئىر
 يېرىدىن تۆتمو ۇئنىڭ بىراق

 . ائالاليمهن ئىلهام دائىم
 بىزگه

 بهرگهن ەئركهكلهرچهمىجهزنى
 : ئېتىزلىقالر

 چاقاڭ_باال،خوتۇن
 كۆتۈرهلمىسه  كىشلهر  ياكى

 ...كۆتۈرگهنئېتىزلىقالر ئېغىرىڭنى
 توپىلىق

 نهم
 -تۇپراق مۇڭلۇق

 .ههۋهسلهردۇر قالغان بېسىلىپ
 ،باالم_

 !ئىشلهيلى يهرده مۇشۇ
 ئېتىزلىقالردۇر سۆزلهۋاتقان

 قىلمايدۇ زۇلۇم ئىنسانغا يهر-
 ۇئرمايدۇ ،تىللىمايدۇ يهر

 يهريهكلىمهيدۇ يهكلهشسهكمۇ
 !ەئمهس ەئبلهخ يهر_

 يېڭلمهس يهر
 سۆيۈملۈك يهر

 تۆكمهس قان يهر
 كۆڭۈللۈك يهر

 چىرايلىق ەئڭ-
 ...يولىمىغانيهرلهر ئىنسان

 ئېتىزلىقىدا چۈشلهر قوزا
 كوتۇلدايدۇ،ئىشلهيدۇ دادام

 وئغۇللىرىنىوئيالپ يارىماس
 غۇدۇرايدۇ بىلهن هۇرۇنلۇق
 تۆكۈلهرائبىهايات كۆكتىن

 يامغۇرچۈشهيدۇ دېهقانالر
 ،كۆكلهيدۇائبىناۋات

 يىغىۋالىدۇ چامغۇر
 يىلدىنبۇيان ئىككى

 وئقۇيالمىدىم كىتاب بىرمۇ
 !كېتىۋاتسام ۋېلىسپىتلىك
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 چىرايى  موماينىڭ بىر
 هوشۇقنىەئسلهتتى تال وئينىغانبىر كىچىكىمدىن

 (سۈكۈت بىر چوڭقۇر
 ,ئېقىپكېرىپ قهلبىمىزگه

 يولالرغاتۇتىشىدۇ ائسفالىت
 باغچىسىدا هايۋاناتالر

 چۈشهپقويمايدۇ ائتالرنى
 بىزنىڭئېتىزلىقتا بىراق
 ..پۇتلىرىباغالقلىق ائتالرنىڭ
 كهتگهنئېتىزلىقالر چاڭقاپ

 ...ياتماقتا قوياشقايېقىپ باغرىنى
 ،دادا

 ،بېرىمىز قان ئېتىزلىقدهپ بىز
 .ائبىناۋاتبېرىسهن سهن

 ،بېرىمىز جان ئېتىزلىقدهپ بىز
 .بېرىسهن هايات سهن

 كېلىدۇ تۆشهكلهردهۇئخلىغۇسى ئىسسىق
 ۇئبۇلقاسىمنىڭئېتىزلىقلىرى

 ,كېلىدۇ ياپيېشىلياسانغۇسى،قىزىل
 ۇئبۇلقاسىمنىڭئېتىزلىقلىرى

 ...گۆشى قايناۋاتقانپاقالن قازاندا
 !بېرىڭالر سېلىپ تۆشىنى ماڭا_

 ەئكىلىڭالر كاللىسىنى_
 يهيمهن وئيۇپ يىلىكى

 قاينىتىڭالر ۇئستىخىنىنى
 'ئېزىپيهيمهن سۆڭىكىنى

 دهملهڭالر قېنىق چاينى
 قالمىسۇن وئرۇقالپ غۇنىجىن_

 سويۇپيهيمهن رامىزاندا
 ۆئگهت نامازغا بالىالرنى_

 وئقۇغىنىيېتهر بىرسى
 ...وئقۇتمايمهن قالغىنىنى

 وئبۇلقاسىم
 ئېتىزلىقلىرنىسۆيىدۇ

 سۆيىدۇ پارتىيىنى
 ئېتىزلىققا بىز

 تېرىيمىز مۇههببهت
 تېرىيمىز ياخشىلىق

 تاالشمايمىز بهرسه هوسۇل مو
 ,رۇخسارىغابېرىۋىتىمىز نىڭ قىزالر

 بېرىۋىتىمىز يىگىتلهرگه
 ...هه

 يوق يېرى مېتىرمۇ وئبۇلقاسىمنىڭبىر
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 مهپىده كاال، جۇۋازدا ئات
 

 زايىت مامۇت
 

 ،باي بىر چوڭ كهلدى ،ۋاقتىم كىچىك
 . پهتىگه هېتتا ۆئيگه بىزنىڭ
 !كالىنى وئرۇق ،قالدىم ههيران

 . مهپىگه ئېسىل قېتىۋاپتۇ
 

 : دادام قالدى هوراپ
 ...؟بىرائز ئىشلىرى غهلىتىغۇ

 : باي سۆزلىدى
 . جۇۋاز ههيدهيدۇ ۇئۆئيده ،هه

 
 ،بۇئىشنىڭ ائددى بهك سهۋهبى

 . كىتهرلىك وئيالپ ائنچه ەئمهس
 ،قىيىن توختاتماق قاچسا ئىلىپ

 خهتهرلىك تۇلپار ەئقىللىق ،شوخ
 

 : هىجايدى سىرلىق ،باي ،ده - دىدى
 . تهكتىگه ئىشنىڭ بۇ يهتكهنال>>

 ،جۇۋازغا قاتتىم ائتنى شۇڭا
 <<... مهپىگه اليىق كاال ياۋاش

 
 دادام سۆزلىدى ،ۇئزىدى. باي

 .جاهان شۇنداق - بۇ ،وئغلۇم كۆردۇڭ>>
 ،نادانالر قويغا بىرىپ سۆڭهك

 <<... سامان تاشاليدۇ ائلدىغا ئىت
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 يوق سهن
 راشىدىن مۇھهممهتجان

 
 

 ، يوق سهن دىسهم بىرەي قۇيۇپ ئانا،زەمزەم چىنهڭگه،ئاھ
 .يوق سهن دىسهم بىرەي سويۇپ پاقالن ئۇچۇن نىېتهي،ئهجرىڭ

 
 

 ئهمدى بويى، تۇن ئۇچاڭنى ئوياليمان چقماقنى تۇتۇپ
 .يوق سهن دىسهم بىېرەي قويۇپ ياستۇق قوشلىبان بىشىڭغا

 
 

 كهتتىڭ، قوۋمىدىن ھاياتالر قهلبىم تۇرۇپ قانماي ساڭا
 .يوق سهن دىسهم بىرەي ،سورۇپ چاي قايناق ئالدىڭغا قۇيۇپ

 
 
 
 

 ، بوينۇمغا ئالسامچۇ ئالغۇچه،ئهتتهڭ،سىنى باالمنى
 .يوق سهن دىسهم بىرەي بولۇپ پهيتۇن ،ساڭا بولسا زورۇر

 
 

 قايدا، ئادەملىكىم مىنىڭ بولماي، تهنبىھلىرىڭ سىنىڭ
 .يوق سهن دىسهم بىرەي ،تۇرۇپ مهيلىتى ئۇرساڭمۇ مىېنى

 
 

 كهتتىم، ئويغۇنۇپ ؛ئانا؛دەپ ؛دەپسهن ئۇسسۇزلۇق چۇشۇمدە؛
 .يوق سهن دىسهم بىرەي سۇنۇپ شهربهت ،پىيالىدە لىكىن
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 سۇنغان، قول شاخالرغا ئىگىز  ئىگىز يهتتىم ئهر ئهجرڭدە سىنىڭ
 .يوق سهن دىسهم بىرەي ئۇزۇپ ئالما ئانار بىراق،ئۇندىن

 
 

 ، ئوتكۇزسهم ئهلگهكتىن قىرىق  ئهرزىيتى بهرگهننى ساڭا
 .يوق سهن دىسهم بىرەي سۈزۈپ ھهتتا شهربهتنىمۇ شۇڭا،

 
 

 تارتىپ، سهپ قايتىشتى ئهنه كهتتى،قاقىرالر ياز يىشىل
 .يوق سهن دىسهم بىرەي تىلىپ قوغۇن بىرەر ياز ھهر نىېتهي

 
 

 بىلمهپتىمهن،ئهمدى، ئهجهپ قهدرىڭنى بارىڭدا سىنىڭ
 يوق سهن دىسهم بىرەي يىېرىپ باغرىمنى بۇ كويگهن ساڭا

 
 
 
 

 ئېالرروبا
 

 ئهزىزى سهيپىدىن
 
 
 
 

 ،كۆڭۈل ئالدىراپبهرمه
 .بولمىسا دىلدار جانانىي
 ،گۈلۈڭنى دهسته سۇنمىغىن

 .بولمىسا يار مىھرىبان
 

 ،ئهمهس ھاجهت ماڭا سۆيگۈڭ ،بولمىسا مۇھهببهت چىن
 .ئهمهس ھاجهت ماڭا مىھرىڭ ،بولمىسا ساداقهت راسىت
 ،بولسىمۇ ماڭالي دوقا گهر ،ماڭا ئهال كۆڭۈل ئاق
 .ئهمهس ھاجهت ماڭا ھۆسنى ،بولمىسا گۈزهل قهلبى

 
 ،مىنىڭ ئهقىدهم كهتتى بوشقا ۋاپاسىز ئهي

 ؟سىنىڭ بولدىمۇ خوشال كۆڭلۈڭ ،پۇچىالندىم
 ، بىلهن نامهردلىك مىھرىمنى پاك خورلىدىڭمۇ

 .مىنىڭ قهسىدهم ئېيتقان ساڭا ،دىدىم ئىسىت
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 ئىمان ۋە ۋەتهن
 
 

 جااللىدىن ئابدىقادىر
 
 

 ؟ قېنى ئىمانىڭ توۋلىدىڭ دەپ ۋەتهن
 ؟ قېنى ،ۋىجدانىڭ تهۋرەتتىڭ قهلهملهر

 دېدىڭ گۇلخانمهن ئىشقىدا تاڭالرنىڭ
 ؟ قېنى چولپانىڭ ئاسمانىدا كۆڭلۇڭ
 ئۆتتۇڭ مۇدۇرۇپ دەپ مهشەئل قهلهمنى

 . ئۆتتۇڭ ،يۆتىلىپ يوغىناپ ئۆپكهڭمۇ
 

 ، ئېڭىشىپ باقساڭ ئىخالستا ۋەتهنگه
 ! چىرمىشىپ ياتار يىلتىزى قۇۋمىڭنىڭ

 يالقۇنى فوسفۇر مازاردا چاقنايدۇ
 . سىردىشىپ بىلهن يۇلتۇزالر كۆكتىكى

 ، ياتىدۇ ئوغۇز ھهم بۇغرا يهردە بۇ
 . ياتىدۇ يۇلتۇز ئايالنغان قوقاسقا

 
 ئوتتى پهسىللهر رەڭدە ھهر تۇزۇپ سهپ

 . ئوتتى نهسىللهر باھادىر دەپ« ۋەتهن»
 . قالىدۇ ۋەتهن پهقهتال ئهۋالدقا

 ئهقىل نى باشالردىن
 . ئۆتتى نهقىللهر

 ، ،سهجدىگاھىڭدۇر ئهمهس چۆچهك ۋەتهن
 . ،باشپاناھىڭدۇر ئهمهس ئهرمهك يا ۋە

 
 ، تېپىالر دىدىڭ،جانان« جانان- ۋەتهن»

 . تېپىالر ھامان بولسىال ۋەتىنىڭ
 ، ساياقالرغىمۇ تېنىگهن غۇربهتته

 . تېپىالر ئايۋان ھهم قهسىر شاھانه
 ، بولۇدۇ سۇلتان ۋەتهنسىز نهزىدە

 . بولۇدۇ ئوتۇن گوشىگه ئوزىنىڭ
 

 ، ئولگهنلهرگىمۇ ئهسقاتىدۇ ۋەتهن
 . كۆيگهنلهرگىمۇ ئوتىدا نهپسىنىڭ

 ، خوتۇننىڭ سېتىپ ،ئوسمىسىنى ھهتتا
 . كۆرگهنلهرگىمۇ تاماششا ئومۇر بىر
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 قهبرىسى قالدى ھاقارەتته لىكىن
 نهۋرىسى قالدى ئاھانهتته تاالي

 
 ئهمهسمۇ؟ تهن بىر بىلهن ئىمان ۋەتهن

 ؟ ئهمهسمۇ ماتهم ئىمانسىزغا ۋەتهن
 

 ئۇرۇمچى يىلى-1999
 
 
 
 
 
 

 ئوق تهككهن چاال
 زۇنۇن مهمتىلى

 
 
 
 

 چاال، تهككۇزدۇق ئوقنى ۋادىرىخا
 .يارا قانلىق باغرىمىز شۇتۇپهيلى

 ' يهنه، ئاستىداقالدۇق كالتهك-قامچا
 .كاال ئۇي مهھكۇم سۆرەمگه بىلهن قوش

 
 

 قانچهرەت، چىچىلدى ئوت قهھرىمىزدىن
 .داال-تاغ چۆمدى يانغىنغا قېپقىزىل
 نهئۇچۇن؟، سىرتماق يانغىندا كۆيمىدى

 .مۇپتىال ؟بىزبۇباالغا نهئۇچۇن
 

 چاال، تهككۇزدۇق ئوقنى بىلسهك ئهمدى
 .ساال سۇلھى ئىكهن بهتتهر ھهممىدىن
 ، چاال تهككۇزدۇق ئوقنى ۋادىرىخا
 .ساال سۇلھى ئىكهن يامان ھهممىدىن

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئايدىڭ ئايسىز
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 روزى باتۇر
 

 ئايدىڭسهن ئايسىز
 دۇنيانى

 ؛ رەڭگىدە ئوغۇز كۆزۈمگه كۆرسهتكهن
 ، باغرىمغا قۇيۇلماقتا دولقۇنلىرىڭ

 ... شامالالر تاشتى چۈشۈرگهمدىن
 ، قاسراق تاشلىدىم كېپهنلهردىن

 ئاسماندىن يالتىرىغان چىقىپ قاڭقىپ
 بوراننىڭ، بوغۇزىغا كىردىم شۇڭغۇپ

 قوغالندىم
 ، ئۆيۈڭدىن بهرگهن ئامانهتكه

 يېيىلدىم
 -چېھرىڭنىڭ غايىبانه ھامىلىدار بهرقىگه نۇر

 تۇرغان تىتىلىپ باغلىنالماي شولىسىغا
 ... يولالرغا يورغا

 تېيىلىپ قاچتى بارماقلىرىمدىن
 ، قۇببهڭ شىلىمشىق

 ئارا چۆنهكلهر خهمهكلىگهن شهيتان
 بۆكتۈرمىسىدىن ئۇرۇقالرنىڭ

 ؛ ناخشاڭنىڭ پېلهكلىرى بىخلىماقتا
 ئارامگاھىدا غوزەكلهرنىڭ

 ، ئىشلىمهكتىسهن پىلىسى نۇر
 سوزغانچه قهددىڭنى ئهۋرىشىم يىپهكتهك

 . بۇرجهكلىرىگه سۈكۈناتنىڭ
 قهبرىنامىسى؟ كۆكتىكى كىمنىڭ سهن

 ، ئايدىڭسهن ئايسىز
 ، بهزمىسى رەڭلهر باشالنغان كۆكسۈڭدىن

 پايانسىزيايالقالردا كاۋاكلىرىدىكى نهپهسلهرنىڭ
 ، پادىسى دېڭىزالر تۇرغان قىيغىتىپ پىنھان

 ئاۋازىدەك نهي تۆشۈكىدىن دەملهر
 . نهغمىسى ئىشرەت پاتمىغان جاھاندا
 ( قىيانلىرىنى شهھۋەت پۇراق خۇش

 سالغان ئۇسسۇلغا لهرزان سهھنىسىدە نازاكهت
 ! ئهپسۇن رەڭ ئوغۇز ئهي،

 ئېقىنى چوغالر يۈرگهن ئېقىپ يىلتىزىدا ئوق دەرىخىنىڭ جان
 ؛ توپانى شاراب يامرىغان ئوردىسىدىن خىلۋەت ئۆلۈمنىڭ ئهي،

 ئهڭگۈشتهردىن قادالغان تاجىغا بۇزرۇكۋار ساقىيالرنىڭ
 كۆرمىگهن مهن

 كۆرۈنگهن پال-غىل دۇنياغا غهيرىي تۆرەلمىگاھىمدىكى
 ، يۇلتۇز قۇيرۇقلۇق تهگكهن ئهي،كۆز

 ! بوغۇزلىرىدىن يوقلۇقنىڭ قېقىلغان
 ! بومبىسى ئىستهك چىققان پارتالپ
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 كۆرۈنگهن كۆزلىرىمگه
 ، ئايدىڭ رەڭ ئوغۇز

 -سهن
 ! ئهينىكى رەڭۋاز تىلىسىمالرنىڭ
 تارى دۇتارنىڭ باغرىمدىكى
 ، بارماقلىرىمنى ئويناتماقتا

 دەم شۇ قايماقتا قايمىسىدا كۈيلهر دولقۇنلۇق
 جىنالرنىڭ بهزمىسىدە ئۆيدىكى ئىشىكسىز تاۋۇشالرنىڭ

 ، جهسهتلىرىم بولغان مهست دەرمهكلهردىن
 , نهپهس بىخسىمان التقىالردا

 ؛ ھهم توزۇتماقتا كۆپۈكلهرنى قاتقان چىملىقىدا ھاۋا
 .كۆردۈم كۈلكىسىنى يېيىلغان قانىتىدەك توز نۇرالرنىڭ
 چۆككهن سهجدىگه رەڭدارلىقىدا ئۇپۇقنىڭ تىتىلغان
 كېچىلهرنىڭ يۆگىشىۋالغان ئاھىغا شامالالرنىڭ قۇلۇپالنغان

 . ئهينىكىدە ئوت گۈركىرىگهن
 كهلگهنچه، لهرزىگه تېپىكلىرىدە ئاسماننىڭ- بۇالڭچىسى كۆزۈم

 ئاسمان چۆكتى
 ؛ تونۇرۇمنىڭ قاينىمىغا ئاتهش

 دۇنيا
 قىلدەك تولغاندى

 . مهشرەپته ياسىغان داپخانامدا كۆيدۈرگىلهر
 كۆردۇم

 ئهسلىمىلهرنىڭ
 قاچقانلىقىنى تىلهپ پاناھ قهبرىلهردىن

 ، پهس بىر تاشلىدىم تاجىمنى يالقۇنلۇق
 يالىڭاچالندىم قورشاۋىدا قوۋۇرغىالر

 ئوخشاش ئۇچقۇنغا يۈرگهن لهيلهپ تۈتۈنلهردە
 ، تاشلىدىم سېلىپ بارلىقىمنى

 رەڭگىگه ئوغۇز كهلدىم قايتىپ
 ...سۈتتهك تامچه بىر قوشۇلدۇم ئايدىڭغا

 ، ئايدىڭسهن ئايسىز
 ئورنىدا تاغالر بولغان غايىپ

 مانان، سۈزۈك ئهي يۈرگهن لهيلهپ قىياسىمدا
 ھۈجهيرىلهرنىڭ ئۆركىشى بهھهيۋەت
 ؟ ئاراشلىرىڭغا پاتقاندۇ قانداقمۇ

 بولمىغىنىمدا
 ، ئهگهر يىپ تال بىر تۈزگهن سېنى

 بارماقلىرىمدا تۇرغۇچى يورغىالپ
 ئۇپۇقلىرىڭنى سىغدۇرۇۋاالمتىم

 ؟ قىرغاقلىرىغا شهرەتلىرىم
 ئورنىدا تاغالر بولغان غايىپ

 تۇرساڭ، پومپىيىپ قارنىدەك دۇتارنىڭ
 كۈن بىر ئۈنهرمهن بولۇپ تىۋىش
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 ئويناپ مۆكۈشمهك تارلىرىڭدا
 -ھهتتاكى ئۇچقانچه پىلدىرالپ

 ! قورشاۋلىرىدىن كهڭلىكتىكى كۈيلىرىڭنىڭ
 . ئايدىڭدا كهتكهن چهتنهپ چىققىنىچه بۆسۈپ

 ياشتهك توختىغان كىرپىكته تىترەڭگۈ
 ، پهقهت ئېسىمدە تۇرغىنىم ئهلهڭگىپ

 كۆزلىرىم سوزۇلسىمۇ نۇرىدەك كۈن
 ؛ ئهلهڭگۈچىڭنى قايتالماس بېغىرالپ

 تۈگۈنچهكلىرىگه تېرەن ئۇنىڭ
 ، بويالتماقتىسهن دېڭىزالرنى

 - بالداقلىرىغا يۈكسهك ئۇنىڭ
 سهكرەتمهكتىسهن، قۇياشنى جاپاكهش

 ئالهملهر كىشنىمهكته
 ...ئارا مۇساپهڭ ئاياغالشماس
 ئايدىڭسهن، ئايسىز

 پايانسىزخىيال قارايقان چېتى بىر
 ، بۇرجهكلىرىڭدىن كهلمهكته تىمىسقىالپ
 ؛ بۇژغۇندەك رەڭلىك ئوغۇز

 ، ئايدىڭدا ئهمچهكسىمان كهتمهكته يوقاپ دەم
 ؛ يالتىرىشىدا چاقماقالرنىڭ ئۈنمهكته دەم

 قىسالچلىرىدا قهدەھلهرنىڭ
 شاراب يىغلىغان ئۆكسۈپ- ئۆكسۈپ

 يېرىقلىرىدىن چاقماقالرنىڭ
 ، تۆكۈلهر بولۇپ يامغۇرى تاش

 ئۆركهشلىرىدە ئالۋۇنالرنىڭ
 ، دەم شۇ سهكرەيدۇ دولقۇنغا-دولقۇندىن

 ئۈستىدىن قاناتلىرى
 پېتى تۆرەلمه تاشاليدۇ ئىرغىتىپ

 ئوخشاش قىلىچقا قايرىلغان بىسى
 ، مېنى ئۈستىگه ئۆركىشى ئالۋۇنالر

 ئىقلىملىرىدا پايانسىز ئايدىڭنىڭ
 شاھمهن، بىر سهرسان ئوردىسىدا ھىجران

 ناخشامنىڭ سىڭگهن شاۋقۇنى شولىالر
 : ئۆزۇم ئالدانغان ئاۋازىغا
 ئارا بهزمىسى نازاكهت خانىشنىڭ

 : كۆزۈم ئېزىققان ئوقۇيدۇ ناخشىالر
 دەرەخ ئهي رەڭ ئوغۇز

 ، يېشىل ياپرىقىڭ
 ئاچىماقسىمان يىلتىز جۈپ رەڭ ئوغۇز

 ، قۇياش بۆلۈنگهن ئىككىگه ئاغزىڭدا
 .، ئوخشاش قۇيۇنغا ئايدىڭسهن يىغىلغان

 چوغالر قىزارغان ئورداڭدا ئاتهشلىك
 پاتقاقلىرىغا نۇرالرنىڭ رەڭ ئوغۇز
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 ئارا چىملىقالر ئۆگهنگهن چىلىنىپ
 ! شۇئان چىلاليدۇ يولۋىسىنى جانالر

 قاينىمى يالقۇن ، ئهي
 ، باشاق ،گۈلگۈن ئهي

 ، ئايدىڭ مۇجهسسهم يىڭنىگه يول ،بىر ئهي
 ، چېچهك ئهي، تاشقان ئاغزىدىن جاراھهت

 ، كۈلكه ئوۋلىغان شهھىرىنى يىغالر
 ! ئارمان تهپكهن قان ھۆسنىگه كۈلكىلهر

 سهھهر، ئالدىغان تۈنلىرىنى ئارمان
 شامال ئالجىغان تىلهپ مهي سۈبھىدىن

 : مهن كۆردۇم قهبرەمنى
 كېلهر دېۋەيلهپ

 دەم شۇ بېغىرالپ ئايدىڭنى شامالالر
 قانات يايغانچه ئۆگزەمدىن يىقىلغان
 ..پهر سىلكىگهندە ئۈستىدە جهسىتىم

 ئارا پاتقىقى نۇرالرنىڭ رەڭ ئوغۇز
 يامرايمهن ئايدىڭغا

 ئايدىڭغا ئانا
 دەملهر سوزۈلغان ئايدىڭغا-ئايدىڭدىن

 . باغرىڭغا تهشنا كۈتىمهن كهل شاراب
 
 
 
 

 ههسهن ئابلىكىم------------------- كىيىك يارالنغان-21
 دمۇههممه دغوجىمۇههممه---------------- ئىپپىتى ئهرنىڭ-22

 مۇههمممهتئىمىن رۈكۈئابدۇش--------------  رۇبائىياتالر-23
 خىلىل ېلىلج--------------------- سهپهر مگهۈزۆئ-24

 تۇرسۇن پهرهات------------------ بۇغداي يىۋاتقانۈك-25
 
 

 كىيىك يارىالنغان
 

 ھهسهن ئابلىكىم
 

 ، بولۇپ كۇل جىسمىم كۆيدى
 . قالدى سهرسانه يۇرەك پهقهت

 ، خازان بولدى گۇلشىنىم
 . ئهمدى يىراقالرغا كېتهي

 
 ، كىيىك يالغۇز كېلىدۇ

 . گىياھ گۇل مىلهندى قانغا
 ، ئوقى قانلىق ئوۋچىنىڭ
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 . جۇدا نىگاردىن قىلغاچ
 

 ؟ مېنىڭ نهدۇر مهنزىلىم
 . قايمۇقۇپ چۆلىدە ھىجران

 ، كورگهنلىرىم چۇش بولسا
 . ئويغۇنۇپ بىر ئىدىم كهتسهم

 
 
 
 
 

 ئىپپىتى ئهرنىڭ
 
 

 دمۇههممه دغوجىمۇههممه
 
 
 

 ئېچىالر گۈللهر لهۋلىرىدە كۈلسه
 چېچىالر ئۈنچه كۆزلىرىدىن يىغلىسا

 تۆكۈلهر تىلال ئايىغىدىن ماڭسا
 مهلىكهم؟ گۈزەل مېنىڭ نهدىسهن

 
 پىيادە مهن دەشتىدە خوتهن

 .كۆزىدە قۇياش ئۇپرىدى ھاسام
 پهلهمپىيىدە بىنانىڭ ئېگىز ئهڭ ئولتۇرۇپ
 كىيمىگهن ئىشتان چۈشۈۋاتقان، تاكسىدىن

 ئىچىدە قىزالر
 .قالىمهن قاراپ دەپ بارمىكىن سېنى

 
 چىم - چىم يۈزلىرىم ھاقارەتتىن قاتتىق

 !كىم بىر ساتماقتا گۆشى ئانا
 .بىلمهيتتىڭ قورقىدىغانلىقىڭنى قاندىن تېخى سهن

 كاككۇك ھىجرانكار شېخىدىكى دەرەخ
 .بهلكىم چۈشىنهر چاڭقاشلىرىمنى ساڭا مېنىڭ

 
 يهردە بۇ بىلمهيسهن، سهن

 .قويدى ئۆلتۈرۈپ ئىگىسىنى ئۆز ئهسهبىيلىشىپ توقماق ئۇر
 .داننى ئاخىرقى ئېتىزدىكى قۇرۇتىۋەتتى ئېچىلىۋېرىپ داستىخان ئېچىل

 شاراقالشلىرىدىن تهڭگىلهرنىڭ ئوغرىالندى، ئىشىكىم ساڭقاڭ
 .ئۈنى ھاڭرىغان ئازابىدا تاياق ئۇنىڭ كېلهر

 
 شاھزادە مىنگهن ئاتقا ياغاچ ئاسماندىن چۈشۈپ
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 .بازىرىدا ئوتۇن ئېتىنى ئاچلىقتىن سېتىۋەتتى
 ئىزدەپ جاۋاب سوئاللىرىغا مهلىكىنىڭ تازنىڭ پادىچى

 كىتابخانىدا كۆردۈم تۇرغىنىنى
 

 تېغىنى، شېرىن ئهمهس بىتون تهشتى يىل ئون پهرھاد
 .مۇھهببىتىگه مۈشكۈل سهنهمنىڭ ئهمهس چۆلگه پاالندى غېرىب

 ياشلىرىدا كۆز زۆھرەنىڭ ئهمهس دەريادا ئاقتى تاھىر
 .ئۆزگه ئاشىقتىن مهڭگۈ بۇنى چۈشهنمهيدۇ

 
 يهردە بىر يىراق قهدىمدىنمۇ نهدە سهن
 تۇرامسهن؟ ساقالپ مېنى كاۋىكىدا دەرەخ

 تاغ دېڭىز، ئاسمان،
 ..قايتا؟ ئوغلۇم ئۈچ تۇغۇالمدۇ

 ...!بېرەمسهن؟ تۇغۇپ سهن ئۇالرنى
 ئاچ ئورۇق، مهن
 خۇمار ساڭا مهن

 .يىلالر يۈز بولدى يوقاتقىلى ئىپپىتىنى ئهرلهر
 ئېالن بهرمهكته توغرۇلۇق كېسهل جىنسىي رادىوئ

 ئهمهس ئېالن چۆچۈتكىنى ئهرلهرنى
 .ئايالالر تهلۋە سۈيلهۋاتقان قهرز

 
 ۋەتهن

 .ئىپپىتى ئهرنىڭ
 ۋەتهن

 ئېتىقادىدا ياتالشقان ئهرنىڭ
 ئىمانىدا سۇسالشقان
 پىچىقىدا داتالشقان

 تۇپراق سىقىم بىر ياتقان چاڭقاپ
 .ۋىجدانغا قانغا،

 
 كهتتىم قورقۇپ

 ئۇھسىنىشىدىن قىلىپ لهخته - لهخته يۈرىكىمنى ئۈمىدسىزلىكنىڭ
 تۈگۈشىدىن مۇشتۇملىرىنى يېشىنىڭ كۆز ئايال

 ئۇزاتقاندا قول بېغىغا ئىشتان
 .بوشىتىشىدىن ئهسهبلىرىمنى قهرزلهرنىڭ پۈتمهس

 
 مهلىكهم گۈزەل مېنىڭ ئاھ،

 تۇرامسهن ساقالپ مېنى ماڭماي يىغلىماي، كۈلمهي،
 .چۆچهكلىرىدە خهلق ئۇيغۇر

 
 ناله بىر ئهسهبىي بۇ

 !كىيىندىم زۇلمىتىدە ئاخشام جىمجىت
 .ھاياتنى ئابى ئىزدەپ چۆكۈپ چوڭقۇر رەزىللىككه
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 ئىرادە، ئىزدەر ئاتا يىغالر، مۇڭلۇق مهڭگۈ ئاتا
 .قاناتنى يۇمران سانسىز چۈشلىرىدىن بوۋاق كۆردۈم

 
 جىنازا ياسار ئهرلهر

 .ئايالالر ئۇخلىماقتا تهۋرىنىپ تهڭ بىلهن بۆشۈك
 سهييادقا تاپشۇرغان جان قانداق ئاھۇ

 ئوشۇقى؟ بۆرە قېنى
 .بىقارار يۈرەر سهكرەپ تاۋكاسىدا قىمارۋازنىڭ

 
 ئۆچكه ئاق چۈشهر سهكرەپ ئۇچىدىن تېرەك گۇگۇم سىم - سىم

 .پاتپاراق جىنالر كىرەر ئادەملهرگه قېچىپ ئوتتىن
 كۆپ، چارە ئىسپاتالشقا راستلىقىنى سۆزنىڭ يالغان
 .پاتقاق ۋە يىرگىنىشلىك رېائللىقنى ياش كۆز ئهيلهر

 
 قامچىغا، خۇرام - خۇشال ئوينار ئۇسسۇل كىشى مايمۇن
 .كهينىدە ئېشهكنىڭ قوتۇر ھهم مهردانه كېلهر تۆگه

 نازلىنىپ قىز ئهپسانه ئىچىدە ئاي ساالر كۆڭلهك
 .ئهۋجىدە لهززەت نېسى ئۆلهر قۇرۇپ ئاشىق مىليون

 
 بولسىمۇ ئايان شۇنچه رەسۋالىقى مۇھهببهتنىڭ

 .يولۋاستهك خىيال قاچار قاندىن قاتتىق قهسهملهردەك
 !كۆڭلىنى شۇ يىرتىلغان جۇل - جۇل يامار ئايال كونا

 .گۈلدەك تاز ئېچىلىۋاتقان قاقاقالپ مهدھىيىسىدە قاغىنىڭ قارا
 

 جىنايهت، كهبى بىنا ئېگىزلىمهكته كۈنگه - كۈندىن
 .ئاستىدا تاپان زەنجىر دۆڭلىرى جان تۈزلهنمهكته
 -يوق ھېچكىم باشقا كىشىدىن بىر

 .دۇنيادا چهكسىز كهتكهن تولۇپ كىشىگه بىر
 

 مىنگۈسى ئاتقا كىمنىڭ كېلهر
 .سۇيۇقالنغۇسى ئاڭالپ نهزمه كىمنىڭ كېلهر

 جىنازىسىنى، تىرىكلهرنىڭ كۆتۈرمهيدۇ ئادەم ئۆلۈك
 .ۋارقىرىمىغۇسى جهينامازدا كىمنىڭ كېلهر

 
 ناله بىر ئهسهبىي بۇ

 .پىياله تاش چىقىلغان ئىچهلمهي سۇ كۆڭۈلدىن بۇ
 قىزارسا، غهرب ئاتىدۇ تاڭ

 شهرقكه تىكهرمهن كۆز
 
 
 
 
 رۇبائىياتالر
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 مۇھهممهتئىمىن ئابدۇشۇكۇر
 پهيدا، جان ئىشقىدا ئىلىم ئىچرە تهن بولدى قاچانكىم

 . شهيدا ئاڭا ئهيلهپ ناۋا بۇلبۇلدەك خۇددى جانىم بۇ
 ، قىلدى تۇغ نامىنى ئىلىم قهلبىم نادان بۇ قاچانكىم

 . قايدا ئارام تۇن-كۇن زەۋقىدىن كىتابهت جانىمغا بۇ
 ، ئىرفاندا ئىقبالى ،كىشى قىلما ئىلتىجا كىشىگه
 . ئاساندا قولغا ئىلتىپاتتىن ھېچ كهلمىگهي سائادەت
 ، بولماس ئىختىيار ،ئۇنىڭسىز سۆيگۇ لهززىتى ھاياتنىڭ

 . ۋىجداندا ئۇ-سورىساڭ ئاچقۇچىن دەرۋازىسىنىڭ زوق مهگهر
 ، دىلدا غارىمۇ ،يىالنالر دىلدا غهزنىمۇ جاۋاھىر
 . تىلدا دەركارىمۇ زەھهر بىرلهن شىرنىسى شېكهرنىڭ

 سورساڭ، مهنبهسىن مهگهركى مهردلىكنىڭ بىرله خۇسۇمهت
 . خىلدا بىر كىمدە ھهر ئهمهس ئىنسان خىسلهتى: جاۋاكىم

 
 
 
 
 
 
 
 

 سهپهر ئۆزۈمگه
 

 خېلىل جېلىل
 
 
 
 
 

 ، ھهققىده ئۆزۈم ئوقۇدۇم دهستۇر كۆپ
 ئوقۇغانسېرى

 ، ئۆزۈمگه كىردىم چوڭقۇرالپ گاه
 . ئۆزۈمدىن كهتتىم يىراقالپ گاه

 ئوقۇغانسېرى
 ، سهدپاره بولدى ئېچىشىپ يۈرهك

 . گىره سېلىشتى شادلىق ، ئازاب
 ئوقۇغانسېرى

 ! ، ئاجايىبات ھهر بولدى ئايان
 . تىلسىمات نۇرغۇن ھهم ئېچىلمىدى

 ، بىلسهڭ باشالنغان مهندىن جاھان گاه
 . بىلسهڭ يېپىلغان مهنده جاھان گاه
 ، ھېكمهت تارقاتقان جاھانغا مهن گاه
 . ھىممهت كۆرمىگهن جاھاندىن مهن گاه
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 ، پاسىبان بولغان ئۆملۈككه مهن گاه
 . ھامان ئاچقان يول تهپرىققه مهن گاه
 ، ماڭغان يېتهكلهپ باتۇرلۇقنى مهن گاه

 تاشلىغان يىراق باتۇرلۇق مېنى گاه
 ، ئالدىڭغا يايدىم ئۆزۈمنى مانا كۆر

 قۇردا مىسرا ھهر ئاياندۇر كىملىكىم
 
 

 مهن
 يېيىشكه بۇغداي ئىنساننى كۆندۈرگهن

 بولۇپ تۇنجى
 ئايالندى گه ئۆز زىراهت ، يېمىش يهل ئۆگهي سانسىز

 يورۇپ بهختى قولىدا گۈزىلىنىڭ كىروران
 , سىپارتاكتهك ، ئهرتۇڭادهك ئالپ

 . تولۇپ كۈچكه كېيىن شۇندىن چىقتى باھادىرالر
 مهن ھازىر ، لېكىن

 ، ئۈزۈمنى تۇخۇمدهك كهلتۈرىمهن ئامېرىكىدىن
 ، شوخلىنى تاۋۇزدهك كهلتۈرىمهن ياۋروپادىن

 , گۈرۈچنى يېشىل ، قىزىل ، قارا كهلتۈرىمهن يهردىن بىر يهنه
 . ھهممىنى ، ھهممه

 ، يۈرۈپ ئېسىلىپ قۇيرۇقىغا جاھاننىڭ
 ئىختىراالرنى يېڭى قالىمهن ئۈلگۈرهلمهي يېيىشكه

 . ئاغزىمنى ئېچىپ
 
 

 مهن
 بولۇپ تۇنجى

 . ئىنسانىيهتكه بهرگهن كۆندۈرۈپ ئاتنى
 كېيىن شۇندىن

 چىڭگىزخان ، ئىسكهندهر ، ئاتىلال
 . ئىلكىگه ئالدى دۇنيانى بىلهن ئات

 بولۇپ تۇنجى
 ، سۈرگهن مهن خىيالنى ھهققىدىكى ئات ياغاچ ، گىلهم ئۇچار

 ، سۈرگهن مهن خىيالنى ھهققىدىكى ئهينىكى جاھان
 تهسهۋۋۇرلىرىم گۈزهل

 . لهرزىگه جاھاننى سالغان
 
 ئهمدىلىكته

 ، چىقالمايمهن چىقسا ئايغا خهق
 ، شۇڭغۇيالمايمهن شۇڭغۇسا تهكتىگه دېڭىزنىڭ خهق

 ئورنىدا ئاتنىڭ
 . بار ماشىنام بهرگهن ياساپ خهق

 ئۇرىمهن تېلېفون
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 ئۇرىمهن يانفون
 كۆرىمهن تېلېۋىزور

 . ھهپىلىشىمهن بىلهن كومپيۇتېر
 بهھىرلهنگۈچىسى تىپىك دۇنيانىڭ زامانىۋى مهن

 ؟ بار ھهسسهم مېنىڭ قايسىسىدا ، ئېيتىڭچۇ
 
 

 , مانا كۆرۈڭ
 ، ماشىنا بىر ئۆزۈممۇ

 چۇۋۇپ ۋه بۇزۇپ مېنى ياسايدۇ زامان
 .تۈرتۈپ ئىتتىرىپ مېنى ياسايدۇ ماكان

 ياسىالرمهن ئۆزۈممۇ
 ، يۈرۈپ ئېسىلىپ قۇيرۇقىغا جاھاننىڭ كهتكهن ئالغا

 ، بېقىپ ئاجايىپ ئىشالرغا ئاجايىپ
 ئۇخالپ قانغىچه گاه
 . . . سۈرۈپ كهيپ گاه

 
 

 مهن
 ، رهت تۇنجى ئاچقان يولىنى يىپهك

 . ئىنسانىيهتكه ئۆگهتكهن كېزىشنى جاھان
 - پولونى مارك ، شۈهنزاڭ ، چيهن جاڭ

 . مهنزىلگه يهتكۈزگهن ئېسهن ئامان
 ئېلىشتۇرۇپ قول مهشرىقنى مهغرىب

 . تهقدىرگه سىزغان سهھهرنى يارقىن
 بېرى ئهسىرلهر نهچچه ، ئهمما
 ، پهخىرگه تولۇپ ئادهممهن سوالنغان

 . يۇرتۇمغا ئهزىز قازاندهك كۆمتۈرۈلگهن دۈم
 تاغ يانمۇ بۇ ، تاغ يانمۇ ئۇ
 چۆل يانمۇ بۇ ، چۆل يانمۇ ئۇ

 ، قالغاندهك ئۇنتۇپ ئېچىشنى يول ئۆزۈم گويا
 . قالغاندهك ئۇنتۇپ ئېچىشنى روه بىلهن ئاچقان يول

 كهلدىم ياشاپ
 ، ھېچكىمگه قىلماي تهڭ ئۆزۈمنى
 . ھېچنېمىگه بواللماي تهڭ ئاقىۋهت

 ئهمدى مانا
 ئېچىۋاتىمهن يولى يىپهك قايتىدىن

 . ئهسلىمگه كېلىپ ئاستا - ئاستا
 
 

 . مهن
 سهنئىتىنى تاشكېمىر ياراتتىم

 . ئۈستىده زېمىن بولۇپ تۇنجى
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 ، ياغدۇردى قۇت تهڭرى
 ، قالدى ھهيرهتته جاھان

 . كۈچۈمگه تهسهۋۋۇر چېقىلغان چاقماق
 ، مىڭۆيلىرى كۆسهن ، قىزىل ، بېزهكلىك ، ئاتا دهشت ، ئاه

 ، قوللىرى چهككهن گۈل تاشقا پهرھاتنىڭ ، ئاه
 ، ئىنسانىيهتكه ئهتتىڭ تهقدىم مهدهنىيهتنى ئۇلۇغ
 . ئهۋالدلىرىڭغا قالدۇردۇڭ پهللىسىنى سهنهت يۈكسهك

 زه - ئهمما
 ، يهڭگۈشلىگهندهك كىيىم كۈنده ياسانچۇق
 ، ئېتىقادىمنى - دىن قېتىم نهچچه يهڭگۈشلهپ
 . ئىزالرنى سالغان ئۆزۈم ماڭدىم ئۆچۈرۈپ
 ، تۈگىتهلمىگهنده ئۆچۈرۈپ ، بۇزۇپ

 ئهجنهبىيلهرگه قۇترىغان باشالپ يول يهنه ئۆزۈم
 بىلهن قولى ئۇالرنىڭ

 تاجىنى سهنهت چهيلىدىم بىرمۇبىر
 
 

 لچۆ - كۆلمۇ كېزىپ
 تاغ - باغمۇ كېزىپ

 . ياتالرغا ئاشۇ بهردىم قولالپ قوش ھهممىنى
 ، چاغ ياراتقان سهنهتنى ئاشۇ مهن

 بىلمهيدىغان كىيىشنى ئىشتان
 بولمىغان پهرقى چارۋىدىن
 . ياتالرغا ئاشۇ
 : ھهممىنى بهردىم

 . . . ئۇيغۇرلىقىمنى ، روھىمنى ، يىلتىزىمنى
 
 

 مهن
 _ كهچمىشلىرىمدىن ، قىسمىتىم

 مۇقامالرنى شاه ، بىباھا ياراتتىم
 ، قامۇسىنى كۈي مۇكهممهل ئهڭ زېمىندىكى
 بوالاليدىغان مۇۋهپپهق يارىتىشقا تهڭرىال

 . تىلىنى تۇيغۇ
 ، ئاڭا جهملهندى پهرىشتىلهر بارچه
 ، ئاڭا جهملهندى ئامهتلىرىم - ئاپهت
 . ئاڭا جهملهندى باقىيلىقىم - پانىي

 زه - لېكىن
 ، ئۇالرغا چىقتىم قويۇپ ئات ئهرهبچه

 ، دهپ بولسۇن يۈكسهك ، سىرلىق تېخىمۇ
 . دهپ تۇرسۇن يىراق قهستىدىن شهيتاننىڭ

 زه لېكىن يهنه ، زه - لېكىن
 ، ئۇنى چهيلىدىم ئهگىشىپ ئاپاقخوجىغا
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 ، ئۇنى قهستلىدىم ئالجىپ دا ئىنقىالبى مهدهنىيهت
 ، بىر - بىر ھهممىگه قويدۇم ئات دهپ شهيتان - جىن

 چاغ ئاشۇ
 . ئېلىپ رولىنى شهيتاننىڭ - جىن ئهينى تۇرساممۇ ئۆزۈم

 ئهمدى مانا
 دېگهندهك كېيىن چۈشتىن ئهقلى تازنىڭ

 . تېپىپ ئهقلىمنى ئۇنى قۇتقازماقتىمهن
 
 

 مهن
 ، ياراتتىم ئېپوسىنى ئوغۇزخان

 ، دېدىم ، ئۆگهنسۇن قهھرىمانلىقنى مهندىن خهق
 . دېدىم ، ئۇرۇقۇم بولسۇن ئۇيۇشقاق _ ئۇيغۇر

 
 

 مهن
 ، ياراتتىم نى قهشقهرى مهھمۇد

 ،دېدىم ، بىلسۇن جاھان قۇدرىتىنى تىلىمنىڭ
 . دېدىم ، ئۇنتۇلمىسۇن ئهبهدىي شهۋكىتىم - شانۇ

 
 

 , مهن
 ، ياراتتىم نى ھاجىپ خاس يۈسۈپ

 ، دېدىم ، ئهۋالدىم قۇتاتسۇن بىلهن بىلىك
 باھادىرلىق ، قانۇن ، ھېسسىيات ، ئهقىل

 . دېدىم ، تۇغقان بىر بىلهن بىلىك
 ، ئهتمىشلهر بارچه ، ئامىلالر - تهركىب بارچه
 . دېدىم ، داڭقاندهك پۇتلۇق ئۈچ بولسۇن تهڭپۇڭ

 
 

 ! مهن
 _ ياراتتىم نهۋائىينى

 . ياراتتىم جهننىتىنى شېئىرىيهت شهرقنىڭ
 .دېدىم ، بهرسۇن يول ئۇنىڭغا شېكىسپىرالر ، دانتى ، ھومېر

 . دېدىم ، بهرسۇن قول ئۇنىڭغا تاگورالر ، گېوتى ، پۇشكىن
 ; ئهۋالدلىرىمنى

 . دېدىم ، قوغدىسۇن ساپلىقىنى تىلنىڭ نهۋائىيدهك
 لېكىن ، زه - لېكىن

 . ئۆزۈمنىڭ بولدۇم ئاسىيسى ئۆزۈم
 ئۇنتۇلۇش ، ئادىشىش ، غاپىللىق ، غهپلهت

 . يولۇمنىڭ سهپىرىنى سىزدى
 قهدىردان يۈسۈپ ، مهھمۇد ئهي

 ئهمهس يهرده بۇ قوليازمىسى ئهسىرىڭالرنىڭ شاھانه
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 ... ئهللهرده يات تېپىلدى
 ، سىلهرنى ماڭا تونۇتتى ئالىمالر يات
 ، يىتتۈرگىنىمنى تېپىۋالدىم ئارقىلىق ياتالر

 . ئۇيغۇرلىقىمنى ، روھىمنى ، ئۆزۈمنى
 ، ئۇنتۇلۇش ، ئادىشىش ، غاپىللىق ، غهپلهت

 . ئۇزاق بهك ، ئۇزاق
 
 

 ، بولۇپ ئۇرۇشقاق ، بولماي ئۇيۇشقاق _ ئۇيغۇر
 . . . ئۇزاق بهك ، ئۇزاق كۈنلىرىم ئۆتكهن

 ، ئهگهر ئۇچراتسام ئاقىلنى ، دانىشمهن
 چىقاردىم قوغالپ يۇرتتىن يا

 ، خورلىدىم ، چهقتىم ، چاپلىدىم تۆھمهت يا
 . قارىلىدىم ئاقنى ، قىلىپ تهتۈر ئوڭنى يا

 جاھان بىلگىن
 ، ئۆزۈم مهن قىلغان ئاختا مهشرهپنى

 ، ئۆزۈم مهن قىلغان قهتله دامولالمنى ئابدۇقادىر
 . ئۆزۈم مهن بارغان چېقىپ مۇتهللىپنى . ل ، ئۇيغۇر ئابدۇخالىق ، تهۋپىق

 بولغۇچه چىقىپ شهپه سهلال
 ، بىلىپ دهپ كهلدى پۇرسهت

 . ئۆزۈم مهن قىستىغان بولۇشقا ماڭقۇرت كىملهرنىدۇر
 شۇنداق

 بېكىنمىچىلىك ، ئادىشىش ، غاپىللىق
 ئۇزاق بهك ، ئۇزاق

 ، يهرده بۇ قالدى توختاپ تارىخ ئهسىر نهچچه
 ، تهپهككۈرده ئوخشاش ئهۋالد بىلهن ئهجداد ياشىدى ئهسىر نهچچه

 . رىتىمدا ئوخشاش داۋامالشتى تۇرمۇش
 قالدى ئوخشاپ ھايات

 . بهڭگىگه ھورۇن ياتقان تۈۋىده تام گويا
 ئۆزۈم

 ، تۇرۇپ ياشاپ كىندىكىده ئاسىيانىڭ
 ، تۇرۇپ جۇغالپ روھىمغا مهدهنىيهتنى بارچه

 ؟ ھېكمهتسىزگه ئايالندىممۇ سۈمۈرۈپ ھېكمهتنى
 ؟ قىممهتسىزگه ئايالندىممۇ دهپ چهكسىز قىممىتىم

 
 ، دهپ ، سهنده مهن : توۋاليدۇ دانىشمهنلىرى جاھان

 . دهپ ، سهنده مهن : توۋاليدۇ ئىسالم ، بۇددا ، زهردۇشت ، مانى ، شامان
 ، چېچهكلهپ كهتكهن رهڭگارهڭلىك ۋۇجۇدۇمدا

 مىلهپ روھىمنى نهرسىگه ھهممه ياشاپتىمهن
 
 

 بهس بولدى
 . ساالۋات ئىشالرغا ئۆتكهن ، كۈنلهر ئۆتكهن
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 : ئۇپۇققا باقتىم
 ! پارالق چېچىپ نۇر قۇياشى سهھهر

 ، گۈللهشكه تولدى ئىقلىم بارچه
 . يۈكسىلىشكه ھهم تهۋرهش ، ئۆرلهش

 بۈگۈن
 ، كهنتكه كىچىك ئايالندى شارى يهر

 تىندۇرمىسىنى مهدهنىيهت ۋۇجۇدۇمدىكى
 . زېمىنگه چاچتىم بويالپ يولى يىپهك

 قىلىش ھېس بىر ھهر ، سهزگۈ بىر ھهر ، ئۇچۇر بىر ھهر
 ئاپىرىدهگاھقا يېڭىدىن ئايلىنىپ

 ئىشلهپ پىششىقالپ روھنى ئهقىل خاس زامانغا
 . ئالهمگه تۇغار خېلىلنى جېلىل يېڭى سانسىزلىغان

 
 
 
 
 

 بۇغداي كۆيۈۋاتقان
 تۇرسۇن پهرهات

 
 
 

 ، قاغىغان ههممىڭالر يۇلتۇز قۇيرۇقلۇق ئاشۇ مهن
 . سهرگهردان قارارسىز ، نېشانسىز كائىناتتا قاراڭغۇ
 ، قويغان بېرىپ قولىدىن قىساسكارنىڭ مېنى سۆيگىن

 . پۇرسىتىدهك قىساس ئاخىرقى ئهڭ
 

 ،ئېلىنغان ئويۇپ سايهم دهرهختىكى كىشىمهن ئاشۇ مهن
 .قارالغان دهپ ئۆلدى باشالپ كۈندىن شۇ ۋه
 ،قاتىلنىڭ تهلۋه مېڭىسىده كهتكهن قىزىپ مېنى سۆيگىن

 .خىيالىدهك خام قااليمىقان بولغان پهيدا
 

 ،كۆيدۈرگهن داغالپ بىلهن ئوت جهننهتمۇ بۇغدايمهن ئاشۇ مهن
 .تىترهتكهن مۇزلىتىپ نۇرىمۇ قوياش تومۇزدىكى

 .بولغاندهك گىرىپتار كېسىلىگه خارلىنىش مېنى سۆيگىن
 . بولغاندهك مهپتۇن ئهقىلگه قورشاۋىدا كىشىلهرنىڭ ئهقلىي غهيرى

 
 .قولىدا ئايال داخان ئۇستىخانلىرىم يالتىرار سۇغۇق بۆرىمهن ئاشۇ مهن

 .سۇغا ۋه ،يالقۇن ،هاۋا ،تۇپراق ئهپسۇندهك تارقىلىمهن
 ،بۇرجىدا ههمهل كېلىپ توغرا سىزىقتا بىر ئاي بىلهن كۈن مېنى سۆيگىن

 .كمۆجىزىلهرده بهرمىگهن يۈز ،دهرىجىده ئالتىنچى ئۇچراشسىمۇ
 
 



 
 

www.berqi.com 
 

 
 
 
 
 

 ھامۇت تاھىر.-------------- سۇيقهسىت بىر ياز26-
 ئهزىزى------------------- --------- رىۋايهت27-

 ئابدۇراھمان ئابدىباسىت  ------ ----------  ئانا28-
 ئوۋچى مهنسۇر مۇتهللىپ------- ناخشا توت قالغان خوتهندە29-

 خىۋىر مۇھهممهت------- --------رىۋايهتلىرى ئاتهش30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۈيقهست بىر ياز
 
 
 

 ھامۇت تاھىر
1 

 ئوقۇۋاتىمهن، سېكستوننى ئاننى تۇرۇپ چۆمۈلۈپ تهرگه مهن
 قوغالپ، ھاۋانى توزانالر چۈشكهن ئاسماندىن

 .ئۇچىدۇ قاراپ ۋوگزالغا ئايلىنىپ، قۇشلىرىغا شهھهر سانسىز
 شامال

 چاچرىتىپ، تۈكۈرۈكلىرىنى
 .تارقىتىدۇ مىكروبالرنى تهرەپكه ھهر

 سهن لېكىن
 باقمىغان، ياشاپ ھهقىقىي

 ئهمهس، قاغا تۇمشۇق ئاق سهن
 !.ئهمهس چىملىقمۇ رەڭلىك قىزىل سهن
 ئىشهنمهيمهن، سهزگۈمگه بىۋاسته مهن

 :ئېيتقاندەك خوتۇن قېرى ھېلىقى مىترودا تۈنۈگۈن خۇددى
 ئالدامچى --

 ۋەھىمه، - ئورتاقلىقى بىردىنبىر ئىككىمىزنىڭ
بىز دائىم بىرلىكته ئۇنىڭ چۆيۈندەك ئاۋازىنى ئاڭاليمىز، 
ئۇ خۇددى چايغا ئوخشاش يىلىكلهرگه سىڭىپ كىرىپ 

. ئاندىن مهھكهم ئۇيۇپ كېتىدۇ



 
 

www.berqi.com 
 

مهن تاغنىڭ مىدىرلىشىنى كۆرۈۋاتىمهن، 
ماۋزۇ ئىجاد قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى سېزىۋاتىمهن، 

. دېڭىزنىڭ قارلىغاچ ئۇۋىسىدىكى پهرۋازىغا قاراۋاتىمهن
سهن مېنى رېائللىققا سۆرەپ كېلىدىغان قورقۇنچلۇق كۈچ، 

ماشىنا دەسسىۋەتكهن قونچاق، 
. چىنلىقتا پوققا ۋە سهنەئتكه ئوخشايسهن

 
2 

, ياز پهسلى، ئۇ بىر سۈيقهست
, ئىالستىكىلىق ئهسلىمىلهردە ئاقساپ كېتىۋاتقان

دادامنىڭ ئۆيدىن قوغالنغان چاغدىكى قايتار ماكانى، 
. الي كارىۋات

 
تۆنۈگۈن يامغۇر ياغدى، سهن بىلمهيسهن، 

ئۇنىڭ بىچارە ئاۋازى ھېلىغىچه دەرەخ غوللىرى ئىچىدە ياڭرىماقتا، 
: قوڭغۇزالرغا چېتىشىم كېرەك- مهن ئۆزۈمنى بارلىق قۇرت

گۇمان بىردىن يوقالغاندا 
پهقهت شۇالرال 

. پهقهت شۇالرال ماڭا ئۆزۈمنى گۇمران قىلىدىغان كۈچ بېرەلهيدۇ
قهشقهردىكى ھېيتگاھ مهسچىتىنىڭ ئالدىدا پارچه 

سېتىلىدىغان نهشه ئېنىق ئېسىمدە، 
. ئۇ مېنىڭ ئهرزىمهس بالىلىقىم

سېتىلىدىغان نهشه ئېنىق ئېسىمدە، 
. ئۇ مېنىڭ ئهرزىمهس بالىلىقىم

بۈگۈن مهن بىر قولنى 
پويىز دېرىزىسىدىن سۇنۇلغان بىر قولنى ئهسلهپ قالدىم، 

. ئۇنى مهھكهم ئهسته تۇتۇش ئۈچۈن مهن غايهت زور بهدەل تۆلىدىم
چۈنكى ئۇ 

. سېسىپ كېتىش ھوقۇقىدىن ۋاز كهچكهن ئىدى
. ئهتراپىمدىكى ھهقىقىي بوشلۇق ئۆلۈم شاتلىقىنى ئېلىپ كېلىدۇ

. بوغۇزۇمغا ئاستا كىرىپ، ئاشقازاننىڭ ئهڭ چۇڭقۇر يېرىگه ئاقىدۇ
 
3 

مهن جىنسىي ئاجىزالرنىڭ ساپما كهشكه بولغان 
. ئۆچمهنلىكىنى ئۆگهنگهن

ئون تۆت يېشىمدا 
چىش ئاغرىقى تۈپهيلىدىن ئۇرغان پروكايىن 

ئوكۇلىنىڭ تهسىرى تېخىچه پۈتۈنلهي تۈگىگىنى يوق، 
ئۈمىتسىز بىر چۈشتىن كېيىندە، لېكىن 

! مهن قايتااليمهن، سېنىڭ يېنىڭغا قايتىپ بارااليمهن
دۆڭكۆۋرۈكتىكى سېسىق سۇ ئازگىلىدىن باشقا 

مهن يهنه نېمىدىن ئۈمىد كۈتهلهيمهن؟ 
. مهن الينىڭ پۇرىقىنى پۇراۋاتىمهن
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مهنمۇ ھهقىقىي ياشاپ باققان ئهمهس، 
چىراغ ئۆچكهن چاغدىكى سوغۇق قاراڭغۇلۇق، 

- ئوغرىلىقچه ئانانىزىم
پىيهنچۈككه ئايالنغان مىللهت 

. ماڭا ھۇجۇم قىلىپ كېلىدۇ
: ئهسقهر ماڭا قاراپ

.! دەپ ۋاقىرايدۇ» يارايسهن كاساپهت« 
ۋەھالهنكى، 

. مهن شهكىل ياراتمىدىم
. ئۇ مېنىڭ ئهڭ ئاخىرقى كوزىرىم

مهن ئوقۇۋاتىمهن، تهرگه چۆمۈلۈپ ئوقۇۋاتىمهن، 
ئهرۋاھالرنىڭ ئوبرازى سۈزۈك تېرە رەڭگىنى چهككىلهپ چىقىدۇ، 

. ئۇ كۆزۈمگه تاشالنغان بۈيۈك نۇر قايتۇرغۇچ
 
 
 
 

رىۋايهت 
 ئهزىزى

1 
زامان شۇنداق 
، ئۆتهر تىنىمسىز

. مۇناجاتتا كۆكلهر تېنىمىز
تورغاي بولۇپ 
ئىشىققا تولۇپ 

. ئاسمانسېرى ئۆرلهركۆزىمىز
، گاھى تهلمۇرۈپ،گاھى يىغالپ

ئهڭ ئاخىرقى يوپۇرماق تامان 
، شامال كهبى ئۇچار سۆزىمىز
، ئېرىقالردا ئوينار جېنىمىز
، دهرياالردا قاينار قېنىمىز

قۇش قونمىغان باياۋانالرغا 
. تامچه بولۇپ سىڭهر ئىزىمىز

 
2 
 

! مۇقامالرغا مۇقام ئۇالنغان
. زار قاينىغان-تهمبۇرنىڭ كۆكسىده مۇڭ

قېنى ئاماننىا دىلرهبا خانىش 
ساتار تارىغا -قېنى ئاشىق

؟ جان رىشتىدىن تار ئېشىپ سالغان
مىڭ ئۆي 

، مىڭ تىزىق مارجان
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. مۇغهننى سۇجۇپنىڭ بوينىغا ئاسقان
مىڭ ئۆي 

. مىڭ پاتمان غۇسسىنى يۈكلىگهن كارۋان
مۇقام چېلىپ 
مۇقام ئىچره 

. مۇقامنى دىلغا جا قىلغان
 
3 
 

، تهكلىك ماكاندۇر-تهكلىماكان
. ئۈزۈملىرى مهي باغالپ پىشقان
ئىدىشتا مهيزاپ قاينىغان 

. مهشرهپ قاينىغان، قولالردا جام
يىگىتلهر سهرخۇش بولغان 
. قىزالرنى ئۇسسۇلغا چىللىغان

، بۇيان ئۆرگىلهپ،ئۇيان ئۆرگىلهپ
.! ئۆرگىلهپ ھوشىدىن تايغان،ئۆرگىلهپ

توساتتىن شۇئان 
، پهلهك بىر قۇيۇن كېلىپ-ئاسمان

، قىزالرنى ئۇچۇرۇپ كهتكهن
. كۆزلهردىن يىتكهن

، يىگىتلهر ئېسىگه كېلىپ بىر زامان
، قىزالرنى ئىزدىگهن

. ئىزدهپ تاپالماي ئاچچىق بوزلىغان
يۈرهكلهر كۆيۈپ 
تىلهكلهركۆيۈپ 

. ھهممه نهرسه كۆيۈپ تۈگىگهن
سۇالر سىڭىپ 

دهرياالر تىنىپ 
. چېچهكلهر توزۇپ تۈگىگهن-گۈل

، تهبىئهتنىڭ قارغىشى تۇتۇپ
، بۇ كهچمىشتىن زهرداپالر يۇتۇپ

. غهزىپىگه قۇمنى بۇيرۇغان
قىرىق كېچه 

قىرىق كۈندۈز 
، توختىماستىن قۇم يېغىپ

، ياغقان قۇمالر كهلكۇندهك ئېقىپ
يولالرنى 
ئۆيلهرنى 

. پۈتۈن ئهلنى كۆمۈپ تاشلىغان
سېھىرگهرلهر سېھىرلىگهندهك 
جادۇگهرلهر جادۇ قىلغاندهك 
. ھهممه نهرسه ئىزسىز يوقىغان
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ئهسكه سېلىپ 
، بۇماكاننىڭ مهڭگۈلۈكىنى

... يۇلغۇن بىلهن توغراقال قالغان
 
 
4 

ئېيتقىنا بوۋا 
، رىۋايهتمۇ بۇ،ئهپسانىمۇ
؟ ئاچچىق ھهقىقهت،ياكى ئاچچىق 

نهس باسامدۇ بىغهم ئهرلهرنى 
نهس باسامدۇ بىغهم ئهللهرنى 
قۇم تېگىده قاالمدۇ شۇنداق 

! ئهبهد-نهس باسقانالر ئهبهدىل
 
5 
 

ئېيتقىنا موما 
، تارىم سېنىڭ سۇمبۇل چېچىڭمۇ
؟ بارخانالرغا چىرمىشىپ ياتقان

قۇمدهك چاڭقاش 
' قۇمدهك تهشنالىق

. قىسمهتلهرنى بىر قىلىپ چاتقان
تارىم 

، گاھى تولغىنار،گاھ ئۇلغىيار
. ئۇلغىيىشى كىشنىگهن يولۋاس 

. تولغىنىشى ئهجدىرھاسىمان
قۇم كۆچهر 
سۇ ئاقار 

. مۆچهلدىن مۆچهلگه ئۇلىنار زامان
تارىم 

ئۇزاقتىن باشلىنار 
. ئۇزاققا ئاقار

، ساخاۋىتى شۇ،ساداقىتى
. ئۆزىدىن باشلىنىپ ئۆزىگه ئاقار
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ئېيتقىنا دادا 
، نېمه دهيدۇ شامالالر

، كۆرۈپتىمۇ مهڭگۈتاشالرنى
. تېخى ئهستىن چىقارمىغاندۇ

.! ئۇرخۇن بويى بهلكىم بىزلهرنى
ئېيتقىنا دادا 
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? . تېگهرمۇ
؟ ئىدىقۇتقا ساالم يوللىساق

، تېلىفونېست قىز ئۇالپ بېرهرمۇ
؟ نهۋائىيغا تېلىفون قىلساق

: چۈش ئهمهستۇر
. بىر ئۇچۇپ باقساق،ئۇچارگىلهم

ئاچقۇچه ھهيھات -كۆزنى يۇمۇپ
. كۆكنىڭ ئالتۇن تهختىگه قونساق

، چىلالپ جىمى پهرىشتىلهرنى
. ئاھ ساماۋىي مهشرهپ باشلىساق

، ھاردۇقىمىز چىقارمۇ بىر رهت
؟ زهر قۇياشنى داپ قىلىپ چالساق

 
7 

قۇممۇ رىۋايهت 
سۇمۇ رىۋايهت 

.! رىۋايهتتۇر باسقان ئىزىمىز
قۇمدهك كۆچۈپ 
سۇدهك ئېقىپ 

. رىۋايهتتىن كۆكلهر دىلىمىز
رىۋايهتتىن تۇغۇلغان تىلهك 
رىۋايهتكه كۆمۈلگهن يۈرهك 

. رىۋايهتتۇر ھهر بىر سۆزىمىز
 
 
 .
 
 
 
 
 

ائنا 
 

 )داستان(
 ئابدۇلباسىت ئابدۇراهمان

 
 
 

ئانا جهنۇبتىكى يىراق يېزىغا 
, بويۇن قىسىپ بارغاندا خېتىڭ
پىشىۋاتقان يوبداننى قويۇپ 

! ئالغانسه هه
. توپا چىراي پوچتالىيوندىن
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. ,ئانا
، هېلىههم ئىسىمده

، مېنى يۈدۈپ جىگدىلىكلهرده
. ئوتۇن تېرهتتىڭ

، يۈرهككه ئوخشاش قىزىل چوغ ئىچىده
. ماڭا كۆمهچ كۆمۈپ بېرهتتىڭ

، قهدىرلىك ئانا
، سېغىنسام سېنى

. خهت يازىمهن يىرتىق قهلبىمگه
، ياشىنىپ قالدىڭ
. ،ئۆيده دهم ئالغىن

، كۆپ ئويلىما شائىر ئوغلۇڭنى
، گهرچه شېئىرغا نان كهلمىسىمۇ
. تهقدىرىمگه كۆپ دۇئا قىلغىن

، ئانا
، كىرالش رومىلىڭ, بىرتىق چاپان
. قوتۇر قوللىرىڭ،يېرىق تاپان

، دېمىدىغۇ ئاغرىق دۇنياغا
. قاپاقتىكى ئاشقان سۇلىرىڭ

، بىچارىمهن! ئاه
. قىيامهتتهك سههرادا قالدىڭ

ئىچىمده بىر دهردلىك ئاچچىق بار 
، تهلمۈرگهنده بىچاره خېتىم
، بىلهلمهيسهن بۇقۇلدىشىنى

، تۇتۇپ تۇرۇپ كۆزىڭگه سۈرتۈپ
، ئهسلىگهنسهن ساددا تارىخنى

، سېيىت نوچىنى
، ههمده ئۇنىڭ هاالكىتىنى

. ساۋاتسىزلىق! نادانلىق ئاه! ئاه
. تۈن قوينىغا يېزىقلىق خېتىم

، شۇ تاپتا
، ئوما ئورۇپ چارچاپ كهتكهنسهن

. ئىسسىقتا ههم چاڭقاپ كهتكهنسهن
سۇ بېرهتتىم 
، يېنىڭدا بولسام

، ئوما ئورۇپ بېرهتتىم يهنه
. قهلهم تۇتقان قوللىرىم بىلهن

 
: ،ئانا

توقۇمى ههم لىڭگىلچىقى بار 
؟ ئېشىكىمىز هازىرمۇ بارمۇ

ئاغامچىسى بار ، توقۇنىقى
! ؟يارىيار هارۋا هازىرمۇ بارمۇ
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چا قۇيرۇقلىق ئۇرۇق ئۈكۆزنىڭ 
ئۆلىشىگه سهۋهپچى بولغان 
قاراڭغۇ ههم زهي جۇۋازخانا 

؟ هېلىههم بارمۇ
بۇۋام ئۆلۇپ كېتىش بىلهن تهڭ 

. توختاپ قالغان غىچىرلىشىمۇ
، ئاه قهدىرلىك جانىجان ئانا

ئۇغۇ 
، چىركاۋمۇ ئهمهس،مهسچىت ئهمهس

، خانقا ئهمهس يا تۈنهك خانا
. ۋه ياكى بىر تهجرىبخانا

، بۇ يۇرتتىغۇ يوق موزېيخانا
. ئۇ پهقهتال بىر جۇۋازخانا

. قاراڭغۇلۇق بهخشهنده ئاڭا
، ياغ پۇرايدۇ ئهرۋاهالر ئۇندىن
. ئۆمۈچۈكلهر سايالم ئۆتكۈزهر

ئۇنىڭ كىچىك توڭلۇكچىسىدىن 
. كۆرىنىدۇ تارىم غۇۋا

، دهۋالغىن بىچاره ئانا>> ئوه<<
. هېرىپ كهتتىڭ ئېغىر ئهمگهكتىن

 
 
، ئانا

، تېلىفۇن قىلسام يىراق شهههردىن
. ئۇالنمايدۇ بىزنىڭ سههراغا

ئۇماچ چالغۇچ تۇتقان قولۇڭدا 
، تىڭشىغۇچنى تۇتالمايسهن

، ئهتجهخ خهتتىن باشقىسى بىكار
، لىپاپىدهك يېپىق سههراغا

، نۇر دهۋرىده جانىجان ئانا
. جىنچىراق بار مورا بېشىدا

يىراق كۆلدىن سههرا قىزلىرى 
. شۇ توشۇيدۇ يۈدۈپ قاپاقتا

; سهنمۇ ياشلىق چېغىڭنى ، ئانا
ئۆتكۈزهتتىڭ 
. مۇشۇ سىياقتا

. پۈتكۈل دۇنيا باردۇر قاپاقتا
. ياكى دۇنيا ئاشۇ بىر قاپاق

، پۇراق چاچار بىزنىڭ سېسىق كۆل
. پاقىالرنىڭ كهڭرى دۇنياسى

 
 *         *        *   *

، ياماق بولماس كونا رومىلىڭ
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. كالىچىڭدهك يىرتىق قهلبىمگه
جۇل كۆڭلىكىنىڭ كهبى نامراتلىق 

. دهرد قوشىدۇ ههسرهتلىرىمگه
 *         *      *     *

، ئانا
، سهن بىلىسهن

بىزنىڭ سههراغا 
راغرا ناندهك مىسكىن قوياشنىڭ 

، چېچىلىدۇ سېرىقتال نۇرى
. كىسهلمهندهك دۈمچهك دالىغا

، دالىدىكى ئىشتانسىز باال
، يۈدۈۋېلىپ يوغان زاغرىنى

. پادا ههيدهر يىراق جاڭگالغا
ئاشۇ جاڭگالدا 

، ئاق جۇۋىلىق خىزىرمۇ بارمىش
، غايىپ بولغان شهههرمۇ بارمىش
، بهكمۇ يىرتقۇچ ئېيىقمۇ بارمىش

، دۆۋه قۇملۇقالر ئارا- دۆۋه
بۇرۇنالردا 

، بهكمۇ قانلىق جهڭلهر بولغانمىش
مۇمام شۇنداق 
. دهپ بهرگهن ماڭا

 
، بهكمۇ ئىچىم ئاغرىيدۇ ساڭا

... كۆزلىرىمدىن يىغا تارايدۇ
 *   *   *    *    *      *

، ئىۋرىق بىلهن تاهارهت ئالساڭ
، پاكلىنىدۇ بىزنىڭ قهلبىمىز
پاكلىنىدۇ پۈتكۈل سههرا 
، پاكلىنىدۇ پۈتكۈل يهر شارى

. خۇددى مهككىدهك
، يهتته قېتىم يۈدۈپ بارارمهن
، سېنى ئاشۇ يىراق مهككىگه
. تارتقان شۇ جاپالىرىڭغا

- مهككه
، دهرهخسىز ماكان

. لهيلهپ يۈرهر نېفىت ئۈستىده
، بىزنىڭ سههرا ئوخشىماس ئاڭا

. بهكمۇ ئىللىق بۇ تهكلىماكان
 

 *         *         *
، ئانا

بىزنىڭ سههرادا 
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. تىنچ ئوكياندهك يوغان دېڭىز يوق
. نىل دهرياسى كېلهلمهس ئېقىپ
، پهقهت كىچىك بىرال ئۆستهڭ بار
. مهختۇمسۇال چېچىنى تارىغان
، جاڭگالمۇ بار بهكمۇ بىپايان

. چىن تۆمۈر باتۇر ئوۋ ئوۋاليدىغان
، يهتته باشلىق يالماۋۇزمۇ بار

، مهختۇمسۇالنى بوالپ ئېلىپ قاچقان
. تاپىنىدىن قان شۇرايدىغان

جاڭگالدىكى قۇمۇشلۇقالردا 
. نۇزۇگۇمنىڭ ئاياغ ئىزى بار

 
 *         *       *

، ئانا
، غۇربهتچىلىك بۇندا هۆكۈمىران
، قوناق يېرىپ ياغۇنچىقىڭدا

، كۆك چامغۇرنى قوالقالپ سېلىپ
. ئېتىپ بىرهتتىڭ ياما ئاش بىزگه
، قۇيۇپ بېرهتتىڭ ئۆپكه هېسىپمۇ

، يهيتتۇق بىز كېكىرىپ تۇرۇپ
.! هېيىت بولغاندهك خۇشاللىق بىلهن

 
 
، ئانا

، چهكتىڭ رىيازهت
. بۈبى مهريهمدهك

، بواللمىدى بۇ شائىر ئوغلۇڭ
. ئهيسادهك

، كرېستمۇ يوق قۇملۇقتا
, ،مهن مىخالنغۇدهك

كۆپ يىلالر مابهينىده 
، قىلىپ كهلدىم شائىر تىالۋهت
. بۇقۇسىنىڭ دوقمال تىغىدهك

، ئهيسا قاچتى سۈزۈك ئاسمانغا
. مهن قاچايمۇ تهكلىماكانغا

شۇندا يهنه 
، قوغالپ بارسا رودىپاي شېئىرالر
. تۇتۇپ قويار مېنى نامراتلىق

، مهن ياتارمهن چاكىلدىتىپ ئاغزىمنى
. يۇنۇسنى يۇتقان يوغان بېلىقتهك
، دهشت چۆلده سهكراتتا ياتسام
. يۈدۈپ كېلىپ بىر كوزا سۇنى

، چاك ئاغزىمغا- تىمتامسهن چاكا
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. ئاشۇ پۇچۇق نوگىيىڭ بىلهن
، ياش يىغاليسهن- قان 

، ياقاڭنى يىرتىپ
. ئهگهر مهن ئۆلۈپ ئارماندا كهتسهم

، ئېڭكىنىمنى قاتارسهن بهلكىم
. ئۆڭۈپ كهتكهن ئاق رومىلىڭدا
، يۇمدۇرارسهن كۆزۈمنى بهلكىم
. ئاشۇ يىرىك ئىشچان قولۇڭدا

. پهرياد ئوروپ سهنال يىغاليسهن
. يىغلىمايدۇ بىۋاپا دۇنيا

، ئاران باققان چۈنكى سهن مېنى
. بۇلىماق ئېتىپ تېرىق ئۇنىدا
، ئۆزهڭ يىگهن قورۇپ كىپهكنى
. ماڭا چاي بېرىپ زاغرا نېنىدا

. پاخال كېپهكنى، قاالپ قومۇش
، يىغلىما ئانا

، هايات مهن تېخى
ئهيسامۇ هايات بارمىش ئاسماندا 

. مهنمۇ هايات تهكلىماكاندا
 
 

ئانا 
ئهللهي ناخشاڭدا 

. تهسۋىرلىنىدۇ
، خارابى يىپهك يولىنىڭ

، مىڭ ئۆينىڭ
، قوچۇنىڭ

، قارا خانىيالرنىڭ
، يىپهك يولى

، بهكمۇ ئۇزۇن يول
. خۇددى بىزنىڭ تارىخىمىزدهك

، جىرىڭلىغان مۇشۇ يولدا
. بۇغراالرنىڭ قوڭغۇراقلىرى

، يىراققا- تارقاتقانتى يىراق 
. مهدهنىيهتنىڭ جهۋههرلىرىنى

، ئهمدىلىكته
، جېنىم ئانا! ئاه

، مۇشۇ يولدا ههيدهپ كېلىسهن
، كاال قېتىلغان يارىيار هارۋىنى

. كۆك يانتاق بېسىڭ
، ئانا

، ئېيتىپ بېرهتتىڭ
، باغدات ههققىده
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. چۆچهكلىرىدىن> مىڭ بىر كېچه <
، تىڭشار ئىدى گۈدهك شائىرىڭ
. ئاق سۈتۈڭنىڭ لهززىتى كهبى

، باغدات
. چۆچهكتىكى گۈزهل بىر شهههر
! ،داۋامى بار غهمكىن چۆچهكنىڭ
، تۈگىتهلمهي كهتكهن شههرىزاد

، ئهمدىلىكته
، باغداتتىكى چۆچهكچى موماي
، چۆچهك ئېيتار يېڭىدىن يېڭى

. يېزىپ قويدى بىر نهچچه توپالم
، ئۇرۇش بىلهن پارس قولتۇقى
. قاغجىرايدۇ سۇسىز كهر باال
. زهر قاقشايدۇ بالىسىز ئانا
، يۈگۈرهيدۇ ئۇياق بۇياققا

، يېتىم قالغان نهچچه مىڭ باال
باغداتتىكى كاتتا باشالرنىڭ 

. چۆچهك بىلهن خۇشى يوق بهلكىم
، قان ياش يىغالپ چۆچهكچى موماي

هۆسهندهك - ئىزدهپ يۈرهر ههسهن
، غايىپ بولغان باللىرىنى

، چۆچهكتىكى گۈزهل باغداتنى
، تۈتهكته قالغان زېمىندىن- ئىس 

، قايدىسهن ئىنسانپهرۋهرلىك! ئېه
. بولۇپ كهتتىغۇ دۇنيا بىۋاپا

، باغدات
، بۇرۇخ ئىسى قاپلىغان زېمىن

، سۆزلهپ بهرگىن تىنچلىق ههققىده
. قايتالمايسهن ئهمدى چۆچهككه

 
 *           *        *

ئانا 
بهكمۇ چىگىش 
، بۇ قهلبىم مېنىڭ

، كرىزىستهن ئوتتۇرا شهرقنىڭ
، پهلهستىنلىك بىر بهڭباش يىگىت

، ئانىسىنى يالغۇز قالدۇرۇپ
. ئۇرۇشقا بېرىپ 
! ،ئۆلۇپ كېتىپتۇ

، نېمىدىگهن تاش يۈرهك ئۇ هه
، يىغلىغاندۇ غېرىپ ئانىسى

. ئۆلۈپ كهتسه يۇرهك پارىسى
، مىڭالپ ئانا قان ياش يىغلىشار
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، ئۆلۈپ كهتكهن باللىرىغا
. ئۇرۇش دېگهن شۇنداق دههشهتلىك

 *            *           *
ئانا 

، ئانا ئۈچۈن ۋهتهن بىر باال
، باال ئۈچۈن ۋهتهن بىر ئانا

. شۇڭا دهيمىز تىنچلىق ياخشى
، ههر كىشىنىڭ ۋهتى بولسا

، ئۇنى شۇنداق قۇچاغالپ سۆيسه
! ،ئهنه شۇدۇر تىنچلىق دېگهن

، ئهنه شۇدۇر قۇربان بېرىش ههم
، ئهنه شۇدۇر ۋىجدان دېگهن
. شۇدۇر يهنه ۋهتهن ئوغالنى

، ۋهتهن
; ،ئانا سېنىڭ ياخشى غهمخانىڭ
، ۋهتهن بىلهن تهنده دهرمانىڭ
، مهن سېنىڭكى ئوماق ۋهتىنىڭ

- مهن ئوخشايمهن
، چۆچىكىڭگه ئۇيغۇرنىڭ

، سهن ئىزدهيسهن چۆچهكلىرىڭدىن
. ماڭا ئوخشاش ئوماق ۋهتهننى

، ۋهتهن
، كىرپىكىڭگه تۈنهيدۇ
. قۇش چۇجىسىىدهك

 
8 
، ئانا

، ناماز شامنى ئوقۇپ بولۇپال
، چىڭ تاقىغىن ئىشىكلىرىڭنى

. يوغان دهم بىلهن
، هۇشيار بولغىن قوتانلىرىڭغا

، توقۇملىرىڭغا، ئېشهك هارۋا
، ئوتۇنلىرىڭغا،كهكه،پالتا
. پاخالنىلىرىڭغا، ئوغالق، ئۆشكه

، بىزنىڭ يۇرتتا يوقتۇر ئوغرىلىق
. بىراق يامان ئاشۇ يوقسۇزلۇق
، ئهگهر بىرهر دېلو يۈز بهرسه

. ساقچى كېلهر بهكمۇ كېچىكىپ
، دهيلى> توۋا<

، يوقسۇزلۇق كۆمهچ نان كهبىي! ئاه
. يۇرىكىمنى پۇچىالپ قويدى

، ئاغرىپ قېلىش بهكمۇ خهتهرلىك
، يېقىن جاندا شىپاخانا يوق
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, پهقهت بىرال كونا داخان بار
، دۈس قاچىسى بهكمۇ كۆپ

، داۋااليدۇ دىئاگنوزسىز
. رېتسىپى يوق دورىالر بىلهن

 
 *          *      *

، ئانا
- تهكلىماكان

، بهكمۇ يىراق ئىگىز بىنادىن
. بهكمۇ يىراق شهههرلىكلهردىن
، ئهگىپ يۈرهر قاتمال نامراتلىق
. شادلىقى يوق توپىلىق بازاردىن
، تېلېۋىزوردىن كۆرۈنمهس ئهسال
، لهڭپۇڭچنىڭ ئهبجهق هارۋىسى

، توقسهن ياشلىق دوڭغاق مۇماينىڭ
. جىگده شېخىدا ئهتكهن هاسىسى

يۈزلىرىگه ئىس ئورناپ كهتكهن 
، كاۋابچىنىڭ چار قىراشلىرى

، غىرىبانه پۇلسىز بازاردا
، دۆۋىلىنىپ سېتىالر ئادهم
. خۇپىيانه سېتىالر ئىمان

چېرىدارسىز ساۋاتسىز باققال 
، باج ههققىگه پۇل تاپالمىسا

. قىلىنىدۇ مېلى مۇسادىر
، خىلۋهتتىكى ياماقچى بوۋاي
، چهم سالىدۇ كونا ئۆتۈككه
. يارىمايدۇ فۇتۇ سۈرهتكه

، بۇياقالرغا كهلمهيدۇ هېچبىر
، يالغىنى بار- بوپكىسىدا راست 

. بهك سىپايه ئىشقىۋاز مۇخبىر
 

 *         *        *
، ئانا

، تهكلىماكاندا-بىزنىڭ يۇرتتا
، هالسىرايدۇ قوشتىكى كاال
. قىرقىرايدۇ بۆشۈكته باال

، تهرهپكه- بېتىرىشىدۇ تهرهپ 
. غالجىر ئىتتىن هۆركىگهن پادا
قورۇنىدۇ شۇنچه ئۇياتچان 
. قىز بالىدهك يۈرهكسىز داال
. بۇ دالىدا ئادهم بهك توال
، غىچىراليدۇ توپىلىق يولدا
. مايسىرىغان ياغاچ هارىۋا
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ئىشتان بېغى ساڭگىالپ قالغان 
تىزى يىرتىق يېلىڭ ئاياغ باال 

، يۈدىۋېلىپ كونا پوخچىنى
، ئۇقۇماقتا مۇشۇ سههرادا

مومىسىنىڭ چۆچهكلىرىنى 
. ئۇ تىڭشايدۇ كولۇپ ئالدىدا

، تىڭشاپ ئۇخالپ قالغاندا- تىڭشاپ
. كۆرهر تېخى شىرىن چۈشلهرنى

، چىقىۋېلىپ ئۇچار گىلهمگه
، كۆرۈپ كېلهر گۈزهل شهههرنى

، تېپىۋاالر گاهىدا تېخى
، نىمۇ>ئور توقماق<خاسىيهتلىك 

، ئۇچراپ قېلىپ چىن تۆمۈر باتۇر
نى >مىسران قىلىچ<بېرهر ئاڭا 

 
 
,; ئانا

، سېيت نوچى ههققىده 
، بهكمۇ توال سۆزلهپ بېرىسهن

, بىلمهيسهن, ئهپسۇس
. سىپارتاك ههققىده

، سپارتاك
، گېالدىياتور

. ئاجايىپ شهخس
قوللۇق كىشهنلىرىنى 

. چېقىپ تاشلىغان
ئېزىلگهنلهرنى 

. هۆرلۈككه باشلىغان
، قۇلدارالرنىڭ قانلىق قامچىسى

، قۇلالرنىڭ قىزىل قانلىرى
، ئهڭ ۋههشىي گېالدىياتورالر سههنىسى

، سپارتاكنى تاۋلىغان
، هۆرلۈك ناخشىسى، ياش،قامچا، قان

، ئۆلۈم ياندىشىپ كېلهر، ئازاب
. ئهرك ئۈچۈن بهدهلدۇر شۇالر

، جېنىم ئانا! ئاه
، بويۇن قىسىپ قۇللۇق بىلدۈرسه

. ئۆتمۈشته كىممۇ ئهزمىگهن دهيسه
، روهىي قوللۇق ئهڭ بىچارىلىق
، نادانلىقتۇر ئۇنىڭ زهنجىرى

- سپارتاك 
، ئاجايىپ شهخس
ئوخشىمايدۇ 
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. سېيت نوچىغا
 *      *        *

، ئانا
تهكلىماكان 

. جاينامىزىڭدهك ئۇلۇغ بىر زېمىن
، سۈكۈناتتا دۇرۇت ئوقۇيدۇ

. ئۇنىڭدىكى بارچه مهخلۇقات
، قۇم باغرىدا سېنىڭ بىر كهپهڭ

، قۇمۇچۇڭ- كهپهڭده بار قازان
، ياغاچ قوشۇقۇڭ، ساپال قاچاڭ
، قىيسىق ئوچۇقۇڭ، ئىسلىق مورا

، مورا بېشىدا ساپال چىرىغىڭ
، ساڭا ههمرا بىر ياغۇنچىقىڭ

، نوغۇچنىڭ- سۇپۇراڭدا تاختا
، سۆيۈملۈكىڭ يۇۋاش مۈشۈكىڭ
، بىزنى باققان كونا بۆشۈكىڭ

، ئۆڭۈپ كهتكهن يوغان ئۆتۈكىڭ
، قوزۇقتىكى كۆرپه تۇمىقىڭ
. ئوچاقتىكى قارا چۆگۈنىڭ

، تهكچهڭدىكى بىرال چهينىكىڭ
! ئاه

- غېرىپ ئانا
. شۇدۇر سېنىڭ تۇرمۇش بۇيۇمىڭ

دوك بولۇپ كهتكهن ئۇزۇن ئۆمرۈڭده 
. تهرگىنىڭ- شۇدۇر سېنىڭ تاپقان 

ئويقىدىكى كىرورهن خانىش 
. كۆرگهنمىدۇ سېنى چۇشىده

 
 *         *       *

، ئانا
. توكيو بهكمۇ يىراقتا تهكلىماكاندىن

، ياالڭباش شهههر- ئۇ
. ئوخشىمايدۇ چىمهن دوپپىدهك

. ساددا قهشقهرگه
تۆت مىڭ يىللىق كىرورهن خانىش 

توكيودىكى ئېسىل مۇزېىيىدا 
.. تونۇشۇپ قاپتۇ ياپۇنالر بىلهن

- نىيهدىكى خارابه شهههر
! قۇم ئاستىدا قاپتىكهن ئهجهپ

، تارىخ
. شۇنداق رههىمسىز

، كاالمپاي چاقى،ئۇنىڭ يوغان
، يانچىۋهتتى يىپهك يولىنى
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، گۈزهل شهههرنى، بوستانلىقنى
. تهكلىماكانى- تىنچ چۆلنى 

 
 
، ئانا

، ئانىالر ئۇلۇغ بۈيى مهريهمدهك
، ئانىالر بار ساچىر خانىمدهك
، ئۇلۇغ ئۈلگه كيورى خانىم
، ئانىسى بار نىيوتوننىڭمۇ

، ههممه ئىنسان بالىدۇر باال
. بالىسىدۇر هاۋا ئانىنىڭ

; هاۋا ئانا ئهمگهك قوينىدا
، تۇغۇپ قويدى ههممه ئىنساننى

، مۇشهققهت- دهپ جاپا> مانا مهن<
. تاشلىنىدۇ ئانا ئالدىغا

، ئانا
ساچىر خانىمنىڭ 

، بهكمۇ ئېسىل داچىسى بارمىش
. سېنىڭمۇ بار داچىدهك كهپهڭ
، بارمىش يهنه شاهزاده ئوغلى
، سېنىڭمۇ بار بىر شائىر ئوغلۇڭ

، ساچىر خانىممۇ ئۆزىگه خانىش
، سهن خانىشى تهكلىماكاننىڭ 
. سېنىڭ ئاناڭ كىرورهن خانىش

چۈنكى سهن 
، گۈللهندۈردۈڭ مۈشۈ دىيارنى

، تىرماشتىڭ بىر ئۆمۈر- تىرىشىتىڭ 
. قاغجىراپ كهتكهن مۇشۇ زېمىندا

، يالىڭاياغ قىزىق قومالردا
. چېپىپ يۈرۈپ يانتاقلىقالردا

- سىنىڭ تهرىڭده
. سۇ ئىچكهن زېمىن

مهن 
. ئوماق شاهزادهڭ، سېنىڭ ئهركه

، ئانا
، چۈشكۈنلۈكته ناخشا توۋلۇدۇم

. جهنۇبتىكى كونا رهستىده
، بولماس ئىكهن روه ئويغانمىسا

. بارغۇ تېخى دوقمال بوقۇسا
تهرهققىيات 
ئويغىنىش 
! چېقىپ تاشالر

. ئاخر نادانلىق زهنجىرىنى
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، سىلكىنگهنده مۇقهددهس زېمىن
تهبىر بېرهر نامراتالر 

. كهتكىنىده چۆچۈپ ئويغىنىپ
، ئانا شۇندا مېنى ئىزدهيسهن
پېشانهمگه سۆيۈپ قويۇشقا 

، مهن كېلىمهن ئالدىڭغا
، يېپىنچاقالپ شېئىرلىرىمىنى

، سهن كۆرىسهن ههسرهتلىرىمنى
، قۇچىقىڭدا يىغالپ كېتىمهن

، مهن ئاڭاليمهن
, يۈرىكىڭنىڭ بوقۇلدىشىنى

يۈرىكىڭ 
هۆتمه تۆشۈك 

. جۇل بولۈپ كهتكهن تارىخ بېتىدهك
- ئهللهي ناخشاڭ
، سېهىرلىك بىر كۈي

. قاپالپ كهتكهن تهكلىماكاننى
، توال تىڭشاپ ئاشۇ ناخشىنى

. بۇۋاق بولۈپ كهتتۇق ههممىمىز
، قهدىرلىك ئانا

. مهن سېنىڭكى ئوماق بوۋىقىنىڭ
 

 *              *                *
، ئانا

، چهكسىز بۇ ئالهم
، گۈزهل كېلهچهك
، ئارمانلىرىم كۆپ
، يهتسهم دهيدىغان

. بار ههم مهنده شۇنداق جاسارهت
، ئافرىقىدا نېگىر ئانىمۇ

. سۆيۈنىدۇ قابىل بالىدىن
، بهكمۇ قهيسهر يههۇدىي ئانا

. بىلم بېرهر ئوغالنلىرىغا
، ئهدهپلىكىتۇر ئهرهب ئانىالر

. ئهخالق بېرهر باللىرىغا
. بهك مېهرىبان ياپون ئانىالر
. ۋهتهنپهرۋهر دېمهك بالىالر

، ئانا مهنمۇ تىلهيمهن سهندىن
، جهنگىۋارلىقنى، باتۇرلۇقنى

، دۇئا قىلغىن بهكمۇ كۆپ ماڭا
، ماڭا بهرگىن ئۈمىدۋارلىقنى

روهىمنى پاكالپ - ئىمانىمنى 
. جاكا قىالي ئادهملىكىمنى
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جېنىم ئانا ! ئاه
ئامان بول ئانا 

. مهن سېنىڭكى ئۈمىدۋار ئوغلۇڭ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 خوتهنده قالغان تۆت ناخشا
 

 مۇتهللىپ مهنسۇر ئوۋچى
 
 

پاتتىڭ تىرهن قهلبىمگه ئوقتهك 
. چۈشلىرىمدىن ساقىماقتا قان

ك بىر قارىسام دۇنيادا يوقته
. بىر قارىسام ئالدىمدا تۇرغان

 
ئاقار كهيىپ كۈي ..ئاقار ئارمان

. شاۋقۇنلىرى سىڭمهكته سايغا
! يالىڭاچ سۆي-سۆيسهڭ ئهگهر قىپ

. قانالر قالسۇن سۆيۈشكهن جايغا
 

تىترهك ئۈنۈڭ ماڭا سىم قامچه 
. سىلىكنىمهن تهككهنده ھهر رهت

ە كۆكرىكىڭگه يۆلهنگۈنۈمچ
. مهن روھىڭغا يازماقتىمهن خهت

 
كۆڭۈلنىڭ ...ئىزى قالدى لهۋنىڭ 

. مىسراالردا چاقنار ئاي نۇرى
پاچىقىڭدا ئېچىلغان گۈلنىڭ 

. سىم يامغۇرى-كۆز يېشىدۇر سىم
 

يهنه مهست شامال ..ئايدىڭ..گۈللهر
. نىلۇپهردهك كۆتهردى كۈنلۈك

! شادىمان ئايال، يىغال..يىغال
. مهن يىغاڭنى يازىمهن ئۈنلۈك
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ئۈنتۇلماستا خهيىرلىك تۈنلهر 
. مهن سايهڭنى چىالي شاراپقا

كارۋىتىمدا ئاخشامقى ئۈنلهر 
. خۇش ھىدىنى قوشار ئازاپقا

 
مۇڭلۇق ناخشىدۇر ھايات ..لهرزان

. مهن بىر ناخشىۋهن..سهن رهققاسسهن
تهقدىر دىگهن ئهما موزىكانىت 

...... كۈي كۈيلهيدۇ شۇ قهدهر لېۋهن
 
 
 

قهلبىمده بىر دهرت .....پاتتىڭ تىرهن
. چۈشتىن چۈشكه سوزۇلدى ھېجران
مانا ئهمدى يازماقتىمهن خهت 

. مىسراالردىن ساقىماقتا قان
 

سىم ئاي نۇرى -سىم....ئاققان تۈنلهر
. قهرىز قىالر شائىرنى بۇ تهن

سېغىنىشنىڭ ئاپئاق گۈللىرى 
. لهۋلىرىڭگه سۆيىدۇ قهستهن

 
- كۆڭۈللهر ياشقا...تاشتىن تاشقا

. كۆزلىرىمنى يهپ كهتتى كۆزلهر
، ئايال يوقتۇر سېنىڭدىن باشقا
. جىرىڭاليدۇ كارۋاتتا سۆزلهر

 
سايهڭ كۆرۈنمهس ...ئىزىڭ كهلدى

. بوسۇغامدا ياۋايى ئىستهك
كهيىپ غهرق مهست ،مهن كهيىپمهن

. قهي قىلىدۇ ھېجراننى يۈرهك
 

گۇگۇم ئارا يېشىندىڭ تىترهپ 
.. سهرخۇشلۇقتا تۇرىمهن قاراپ

كۆكرىكىڭدىن ئاپئاق ھورئۆرلهپ 
. لېۋىڭ ئۈزره قاينايدۇ شاراپ

 
مهستلىك تېڭىمدا دولقۇن .. ئۇزدۇم

. قىرغىقىڭدا گۈللهر سايىۋهن
تېنىم شۇ تاپ چېچىلغان يالقۇن 

. بىر زىخ كاۋاپ پىژىلدار تىرهن
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كۆڭۈل كۆكۈشرهڭ ..لهيلهر ئاسمان
. مىسراالردىن ئاقار كهيىپ تهن
- كۆكسۈڭ ئۈزره جۇاللىغان مهڭ

..... ئىچره بىزنى ئۇنتۇدى خوتهن
 
 

. ساغۇچ كۈز پهسلى...پاتتىڭ تىرهن
. تىنىقىڭغا سىڭىشكهن مهھهل

بارماق ئىدىم يېنىڭغا ئهسلى 
.. توختاپ قالدىم كارۋىتىڭدا دهل

 
يۇلتۇز ...ئانار قارنى يېرلىدى

. قىزغۇچ ئۈنده چېچىلدى يهرگه
ئىككىمىز يالغۇز ..خوتهن يالغۇز

؟ نىمه دهيتىڭ ئهسهبى ئهرگه
 

لهۋلهر قان يۇقى ...تارت لېۋىڭنى
. كۆكسۈڭ ئارا پهرۋازدا جهرهن

كېلىپ تهگدى سۆيگۈنىڭ ئوقى 
. لىكىن ئۇخالپ ياتىسهن لېۋهن

 
ئىزلهش بىھاجهت ...ئىزلىمهسسهن
. مانا بۇ تۇرمۇش..مانا سۆيگۈ

بىتاقهت ..يىگىرمىدىن ئۆتتۈڭ 
.. ئاھ ئۇرۇش...يىغالش..سېنىڭ تامام

 
گۈللهر تامام قانرهڭ ئېچىلغان 

. كارۋىتىڭدا چۈشلهر يالىڭاچ
ئهتىرگۈلنىڭ ھىدى چېچىلغان 

.... ئۇۋىسىغا كىرهر قارلىغاچ
 

ئۇنتۇلماس لىكىن ..دهرسهن،ئۇنتۇ
. تىلفۇندا،بىر كۈنلهرده خهتته

سهن مۇنبهت ئېكىن ..سهن بىر ئېتىز
.. ھوسۇل بىرهر ۋۇجۇدۇڭ قاندا

 
لهرزان ئۈنده چايقالغان تۈنلهر 

. بىر ماڭىال تهن،سهن ماڭا-سهن
ر قۇلىغۇمدا قاالر شۇ ئۈنله
..... قاالر مهڭگۈ يىراقتا خوتهن
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كۈزدىن قايتتىم ...پاتتىڭ تىرهن
. ئهينهكلهرگه ئهگىشهر چۆللهر
كۆكسۈمدىكى ئوقنى تارتتىم 
. جاراھهتتىن ئېچىلدى گۈللهر

 
كۆڭۈل قىزىل رهڭ ...ئاسمان غۇۋا

. ئاپتۇبۇسقا ئهگهشمهكته ئاي
. كۆكسۈڭدىكى ئهشۇ قىزغۇچ مهڭ
... نۇر چاچماقتا تۇيغۇمغا تىنماي

 
توختاپ قالدى بوسۇغامدا تۈن 

. ئهمدى قونغىن يولۇۋچى،چۈشكىن
ئۆرلهيدۇ تۈتۈن ...كۆكسۈم چۇچۇل

. ئالقىنىمدا بارمىقىڭ ئۇچى
 

ئىستهكلهرگه چىلىدىڭ تهكرار 
. ماكان بولدى سۇ بىلهن ئاتهش

قايتا يىغاليدۇ باھار -قايتا
... كۆزلىرىڭده چوڭقۇر بىر ئۈندهش

 
گۈللهر يالغان ئېچىلغان تاڭدا 

. ئاخىرقى رهت باقارسهن قىيا
ئايىغىڭدىن توزغىغان چاڭدا 

... سۈكۈت بىلهن قالىدۇ دۇنيا
 

ھاياتىڭ بىر چۈش ...كۆڭۈل،ئۇخال 
. بىر ناخشىنىڭ قاالر ئاھاڭى
، سۆيۈشىدۇ ئۆز ئارا ئۆتمۈش

. توزغۇپ ئىسسىق لهۋلهرنىڭ چېڭى
 

يهنه شۇ ناخشا ...لهيلهر گۈللهر
.. لهيلهر گويا تۇيغۇمدا بۇ تهن

كهلگىن ئهمدى ناخشامنى تىڭشا 
!... ئهي يىراقتا قالغان يار خوتهن
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 ئاتهش رىۋايهتلىرى
 مۇھهممهت خىۋىر

 
 

چاقمىقىڭ قالدۇقلىرىدىن دىلدا غهليان ئۆچمىدى ، 
. چاقنىغان قارچۇقلىرىڭدىن ياندا گۈلخان ، ئۆچمىدى

جۇش ئۇرۇپ شهمنهملىرىمدىن ئاقتى يۇزدە جۈپ ئېرىق ، 
. قاغجىراپ تۇرغان چۆلۇمگه ئاچتى تۇغيان ، ئۆچمىدى
لهۋگه لهۋ يهتكهن ئارادا قانچه مۆچهل ئۆتتىكىن ، 
. بۇ قىيىن كهلگهن ئۆپۇكنىڭ مىھرى ۋۇلقان ، ئۆچمىدى
ھهزرىتى ئادەم ئىزىدىن دەمبهدەم كهلدى ئوشاق ، 

. ھهر ئوشاق ،ھهر بىر ئوشاق مىڭالرچه داستان ، ئۆچمىدى
يول بويىدا قانچه ساھىل كهلدى سۇلغۇن جان تىلهپ ، 
. بىز ئۇالرغا سهپلىدۇق جان ،كويدى رەھمان ، ئۆچمىدى

قۇم كومۇپ ئۆتكهن رىۋايهت ئۇندى باشقا تۇس بىلهن ، 
. يازدى ھهسرەت كۆكرىكىمگه داغى ھىجران ، ئۆچمىدى
بهك يامان دىلالرغا سهرسان رەزگى روھالر يايسا تور ، 

. ئاتهشىن كۆيدى الۋۇلداپ رەزۋى زامان ، ئۆچمىدى
ياندۇرۇپ بولماس قهدەمدىن دىلغا ئۆتكهن لهرزىنى ، 
. چايقىلىپ ياش ئىچرە كهلدى ،كۇللى جهريان ئۆچمىدى

ەپسانه ھهم ، .ۋىلى ھهم ،ئۇ ئهمهس -ئۇ ئهمهس چۆل ۋىل
. شۇ سهپهر زەنجىرى مهن دەپ ياندى پىنھان ، ئۆچمىدى

 
ساتارنىڭ نالىسى مۇڭلۇق يۈرەكنىڭ تهكتىدىن چىقتى، 
. نىگارىنىڭ اللىسى تۈرگۈن مۇھهببهت تهختىدىن چىقتى

سۆيۈش ئىسكهنجىسى مهغرۇر بۇيۇمنى ئهگدى، ياقىلدى، 
. قارا تۈنلهرگه يهتكهن جاي ھىجىرىنىڭ دەشتىدىن چىقتى
ئاجايىپ سېھىرى مهھكۇملۇق كۆڭۈلگه ئىختىيار ھازىر، 

. چۈشهكهپ ئاھلىرى تۈندە سېغىنچىم دەستىدىن چىقتى
يىغاليدۇ ئۇنىڭ شورلۇق يېشى مهندە، - ساتار يىغاليدۇ

. يىالندەك تولغۇنۇپ يۈرمهك نىگارنىڭ ئهھدىدىن چىقتى
ئهنه كىملهردۇر ئالدىمدا نامايىش قىلدى بىر تاڭنى، 

. رەستىدىن چىقتى- مىنىڭ يالغۇزلۇقۇم ئاشىق يولىدىن
- سوغۇق گىرداپتا تۇرغانالرغا ھامان ئوشاققا ئاسىيدۇر،

. تېڭىرقاش ئېھتىمال كۈلگهك نىجىسنىڭ قهستىدىن چىقتى
مېنى دەھشهتكه قويماقتىن ئازابلىق كۈيگه ھۇل قويدۇڭ، 

. ئىجادالر ھهر قاچان دىلنىڭ كۈيۈشى تهكتىدىن چىقتى
ساتارنىڭ تىلىدا سۆزله، قهلهمگه سهن  ھامان چولتا، 
. زەئىپ پىنھانلىقىڭ ئالجىپ نېزىمنىڭ تهپتىدىن چىقتى
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رۇبائىيالر 
 

 ئابدۇلال تالىپ
 
 
 
 

دۇنياغا مىھمان بىز ،جاھان بىر قهسىر ، 
. ھهشهر قىل نهپسىدىن بولما بهدبهشرە 

ھارامنىڭ سولپىدىن گۇم بوالر ئادەم ، 
. ھاالللىق شهرىپى ياشار مىڭ ئهسىر 

 
 

شۆھرەتكه قوشكېزەك ئىمىش خوشامهت ، 
. ئۇستىدە ھۆرمىتى ،تهكتىدە ھهسهت 

بۇ سىرنى ئادەملهر بىلىپ تۇرسىمۇ ، 
. يۇگۇرەر شۆھرەتكه ،كهلتۇرسىمۇ دەرد
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بوۋىالر كوپ ھىكمهت ئىيىتقان دىلىدىن ، 
. مهرىپهت شارابى ئاققان تىلىدىن 

پاراسهت ئۇرىغى چېچىلىىپ ھهريان ، 
. چېچهكلهر ئىچىلغان ئۇنگهن يىرىدىن 

 
چىدامسىز ئهزمىگه جاھان قوينى تار ، 

. ھىممهتسىز يىغالڭغۇ ياشاشتىن بىزار 
سوغۇقتىن قاچۇرسا ئوزىنى بۇلبۇل ، 
. ئۇنىڭغا نهدىكى مهڭگۇلۇك باھار 

 
 
 
 
 

ئاماننىساخان 
 ئىمىن تۇرسۇن

 
 
 

ۋەلى يهركهنىت چىمهندۇر ، 
. ساز بهيگىدە سهمهندەر 
مۇقامالرنىڭ بۇلىقى ، 
. زەرەپشانلىق زەمىندۇر 

 
غهنى ياركهنىت ئىلكىدە تۇغۇلغانمىش بىر جان ، 

. ناۋا ئهيلهپ بۇلبۇلدەك دەرىتمهن غهزەلخان 
قۇمقىساردا كۆكلىگهن سهرۋىدەك ئازات ، 
. جامالىدىن خىجىلدۇر ئاي ھهم پهرىزات 

نهغمىدە، -كامالهت ئىگىسى ئهردى ساز
. ۋە لىكىن ئوتتى ئۆمرى ساز ئۇچۇن غهمدە 

قهدىرلىدى مۇقامنى ئارتۇق ، 
. ئۇنى قىلدى ئىلىگه مۇقهددەس تارتۇق 

 
زىمىن ياركهنىت چىمهندۇر ، 

. مۇغهننىسى تۇمهندۇر 
تاپتى نىجات مۇقامالر ، 

. ئاماننىسا ئهمىندۇر 
 
 
 

بىر قارا 
 

 پوالت ھېۋزۇلال
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چارچىغان روھنى يۇدۇپ ماڭغان تېنىمگه بىر قارا ، 
. بۇ ھايات ئالۋاڭمۇ ؟يهتكهن مهنزىلىمگه بىر قارا 

بىر قارا ،ئهكسىڭنى كۆر مهۋجۇتلۇقۇمنىڭ تهكتىدە ، 
. بىر ئىدىم مىڭ دانه بولغان تهقدىرىمگه بىر قارا 

 
يېيىلىپ بولدۇم پايانداز ،دەسسىسهڭغۇ مهيلىتى ، 
. قهدرىسىز ئۆچكهن ئېسىڭدىن قىممىتىمگه بىر قارا 

ئاتلىنىپ روھىم تامان ئېيىتتىم بۇ جهننهت سهپىرى ، 
. ئانچه ماڭماي ئۇسىۋالغان سېپىلىمگه بىر قارا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قهشقهرلىك ائيال
 

ئادالهت ئابدۇرىھىم 
 

 لىىرك داستان
 

، ئهنجان رهستىسده ئولتۇرۇشلۇق ئايال 
. ھهر رهڭ رهخىتكه ئالدانغان بىر تهن 

، ئهرلكنى پهش قىالر ئهرلهر 
. روھىيهتكه قىلماس ھىچ بىر ئىرهن 

كهلگۇسنى سورساڭ ئهلنىڭ 
: ئانالرنىڭ ئىستهكلىرى دهر

ئۆز بېشىڭغا پۇتۇلگهن تهغدىر "
" ئايالالرنىڭ قهلبده قهشقهر

 *
 

: ئهنه
، بالقغان ئارماننى كىتدۇ يالماپ 

. ئون يهردىن باغالپ ياتقان سۇپۇرگه 
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، چاچىرتار ئاق بىلهك تهشتهكتىن ماغزاپ 
. توزۇيدۇ ماغزاپ بۇلۇپ ئىراده يهرگه 

: ئهنه 
، گۇلقىسار ئۇ ئۆيگه دهسملى بىلهن 
. قهدىمى تارقىتار مۇھهببهت ئىدى

. شھىت ئىستهكلىرى قىينايدۇ ھهر ئان
. شىھىت روھالردهك كىرىپ چۇشگه

بۇ چاغ 
قىپقىزل كۆڭلهكتهك لهپىلدهپ تۇرغان 

ئۇنىڭ يۇركى ئوتلۇق غايسى 
. بهرگى توزىغان،ئۇ سۇلغان .مانا

! پهقهت ئۆزگىچه پۇرقى قالغان
. ،دىل كۆركى سۇنغان 

. سۇنغان ئامتى 
ئىسنى ياالپ تۇرار ئىسرائىليه 

مۇنقهرىز دۆلهت ،مۇنقهرىز ئهل 
مىراس بىرهر ئۆز باللىرىغا 

. نادامهت ،ھهسرهت .كۆز ياش ،ئازاپ 
- مىراس بىرهر كۆڭۇلسىز ۋهتهن

ئىللهتلهرگه تويۇنغان روه تهن 
رهت -دىلى كورلۇق تاڭدۇ رهت

تاپالمايدۇ مهڭگۇ ئىشهنچنى 
تاپالمايدۇ مهڭگۇ ئهسلنى 

. تېڭىرقاشقا چۆمگهن ئۇيغۇردهك 
. ئارمانلىرى قىرقلغان ئايال 
؟ مهزلۇملۇققا مهھكۇممۇ ئهبهد 
، ئىشلهمچگه تهقلدى قىلنغان 

ماشنا پهقهت ،ئۇ ماشنا 
 

تۇرالغۇسى دائىملىق ئۇنىڭ 
ئۆمىرى بىلهن كۆتره ئېلىپ 

.. ئىشنى ئهرنىڭ،ئىھتىياجى 
پاقىتار ھهممنى گۇلدهك 

قاچنى بىردهك ،كيىم ،ئادهم 
خېمىر بۇلۇپ چهيلنهر قهلبى 
. ئهرنىڭ سوغۇق قاراشلىردا 

غوڭۇلدايدۇ كونا بۇس تارتقۇ 
، بوپ ۋۇجۇدنى سىقىقۇچى چالغۇ 
پاراسهتنىڭ يالقۇنلۇق چوغى 
. توزۇپ كىتهر شۇنداق ئىشالرغا 
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, بۇۋاق ئاڭا بىر شانلىق ئهسهر 
؟ نهده ئۆزىگه ھاياتلىق ئىزى 
ئۇ تۇمارىس ئىدى ئهسلده 
؟ قهيهرلهرده سۇندى قىلچى 
قاچانالردا كهتتى يوقلىپ 

ئۇ كۆتۇرگهن بايراق بهلگسى 
بىر گۇزل ئارمان ،راھهت جهڭگاه 

. غۇرۇرنى تاۋالپ كۇنسىىرى 
ۋىجدان مۇقهدهس ئاڭا ،غۇرۇر 

ئهرك ئاڭا قارار گاه ،ھۆرلۇك 
ئاساۋ ھىسقا ئۇراتتى خهنجهر 

ئهقل بۇلۇپ چىن ئاگاه ، ساپ دىل
ئهل ئارمنى ھهممدىن ئۇلۇغ 
ئهل ئاھنى يۇتقان ئۇ ئاۋال 

مىزان قلىپ باراۋارلكنى 
. دهپ بۇالتتى ئۇ الل !..."" باراۋار ""

 
 

ئۇ ئىزلگهن ئۇلۇغۋار مهنزىل 
تارىخ ئۇچۇن بوپ قالدى سۇئال 

؟ ئۇ ئىزدىگهن ئادالهت قېنى 
. رېئاللقتۇر مۇجمهل سان ئوقى 

" كىتاپتال تهڭلىك بهلگىسى 
باش ئهگمگهن تۇمارىس بولۇش 

. بۇ دهۋىرنىڭ ئارمنى ئهمهس 
؟ بۇ دهۋېرىنىڭ ئارمنى قېنى 

 
، ئافرا سىياپ بولسىدى بۇۋاق 
ئاقىلناتتى ئۇنىڭ ئۇمىدى 

! ئهپسۇس 
ۋهيرانلقتا ئالتۇن تاغ بۇ دهم 

چىگرا سىرتدا ئانا ساي بۇ دهم 
چىقماس ئىدى دهل ئافسىراپ 

، كومراجۋا بولسىدى بۇۋاق 
. ئۆكۇنمهيتى ئۆمىردىن ئانا 

ئهپسۇس 
كۇچادا كۆپ ئاخۇنۇم جىجىق 

بۇددا ،چىقماس ئهمدى خىرستوس 
. ئازغان ،قاراڭغۇدا قايمۇققان 

. ھارغان ،تالجىقغان ،تېڭىرقاشتىن 
پ ئهرۋاھالرنىڭ روھىدا جان بۇلۇ
، چىقمقى تهس يىتۇك پهيالسۇپ 
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پاراسهت -ئۇ تۇغسمۇ ئهقىل 
تۇغالمايدۇ مۇكهممهل ئادهم 
تۇغار پهقهت كۆرنۇشى ئادهم 

ھارمايدىغان ماڭقۇرۇت دۇل دۇل 
كومپۇتېرغا سالغان ئۇچۇردهك 

ل كۇنۇپكىدا كۆكلهر بىر ئوغۇ
 

پىج -قورۇلدۇ سهي پىج
تارام تامغان شام كهبى -تارام 

ئۇ تارامالپ تۇگشهر شۇنداق 
. . چىرايى كۆركى،زېھنى ،ئهقلى 

 
 

پول سۇرتدۇ ئۇھسنىپ ئايال 
. رهت -قىزلقنى ئويلنىپ رهت 

ئۇھسنىشنىڭ تىگنى بىلمهس 
. بهخىتلكلهر مۇنقهرىزلهردهك 

كۇندۇز مۇنقهرىز ئهللهر -كىچه 
, خوجايننىڭ كۆزىگه قاراپ 

تولدۇردۇ ئۆزىگه چۆنتهكنى 
خۇشامهتلىك ھىجيىش بىلهن 

. ھهسرتنى كۇلكگه ئوراپ
 
 

لغىرلىغان كۆزلهرىدىكى ياش 
گويا تۇنده بالقغان قۇياش 

تۇنده ھهرگىز بالقماس قۇياش 
ئۇمىد بىلهن يانغان ئۇ ئانا 

! باال ۋهجى بولدۇ قۇياش 
ئۇ گوياكى كهچ بولماس شهھهر 
ئىرۇسالىم ئهمهس بۇ قهشقهر 

ھهسرهت بىلهن ئىزگۇلۇك نۇرى 
تۇن كىچده جىمىرالپ تۇرغان 
. مهڭگۇ پۇتمهس ئاخىرسىز سهپهر 

؟ مهدىكارنىڭ پۇلى قانچلىك 
. ئاشپۇزۇلدا قاالر نهچچه پۇل 

..... كىرچلىك قىلىش ،باال بېقىش 
 )روه كۆتۇرمهس بۇنداق خىيالنى (

، لىكىن 
ئىنكاسى يوق قۇرۇتتهك پېتراش 

؟ خۇشال قىالر كىمنى ۋه كىمنى 
 

پاراساليدۇ كۆيگهن ئوت ۋۇجۇد 
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پىج -قورۇلدۇ سهي پىج
تارام تامغان شام كهبى -تارام 

ئۇ تارامالپ تۇگشهر شۇنداق 
چىرايى كۆركى ،زېھنى ،ئهقلى 

 
 

پول سۇرتدۇ ئۇھسنىپ ئايال 
. رهت -قىزلقنى ئويلنىپ رهت 

ئۇھسنىشنىڭ تىگنى بىلمهس 
. بهخىتلكلهر مۇنقهرىزلهردهك 

كۇندۇز مۇنقهرىز ئهللهر -كىچه 
خوجايننىڭ كۆزىگه قاراپ 
تولدۇردۇ ئۆزىگه چۆنتهكنى 
خۇشامهتلىك ھىجيىش بىلهن 

. ھهسرتنى كۇلكگه ئوراپ 
 
 

لغىرلىغان كۆزلهرىدىكى ياش 
گويا تۇنده بالقغان قۇياش 

تۇنده ھهرگىز بالقماس قۇياش 
ئۇمىد بىلهن يانغان ئۇ ئانا 

! باال ۋهجى بولدۇ قۇياش
ئۇ گوياكى كهچ بولماس شهھهر 
ئىرۇسالىم ئهمهس بۇ قهشقهر 

ھهسرهت بىلهن ئىزگۇلۇك نۇرى 
تۇن كىچده جىمىرالپ تۇرغان 
. مهڭگۇ پۇتمهس ئاخىرسىز سهپهر 

؟ مهدىكارنىڭ پۇلى قانچلىك 
. ئاشپۇزۇلدا قاالر نهچچه پۇل 

........ كىرچلىك قىلىش،باال بېقىش 
 )روه كۆتۇرمهس بۇنداق خىيالنى (

، لىكىن 
ئىنكاسى يوق قۇرۇتتهك پېتراش 

؟ خۇشال قىالر كىمنى ۋه كىمنى 
بىر چاغ 

ئۇ خوجايىن قىزلىق پهسلگه 
. قىممهتكه ،غورۇر ،روه ،پاراسهت 

، مهغرۇررانه ئېچلغان گۇلدهك 
ئۇ تونۇغان ئۇلۇغ تهڭىرنى 
خىيالغا كىرهتتى نۇردهك 

ئۇلۇغ روھنىڭ بۇيۇك پهرمانى 
. ئۇ تونۇغان گۇلدهك ئۆزنى 

..... يىگىرمه تۆت سائهت
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! يىگىرمه تۆت سائهت،ئاه 
. مىڭ تۆت يۇز مىنۇت 

ئۇنىڭ ئىلكده 
بىلهتتى ئۇ ۋاقىت قهدىرنى 

! مىڭ تۆت يۇز مىنۇت 
مىت تۆت يۇز تىلال 

. شاراقشىيتى كۇنده ئۇنىڭغا 
ئۆزىگه تهڭداشىسز سۇلتان -ئۆز

. گۇلدهك كۇلهتتى مهغرۇر -قىزل
ئۆز خهلقگه ھاالۋهت سۇنغان 

. ياپۇنيه سهزگهندهك غورۇر
 

- غورۇر.ۋهتهن ئادهم غورۇرى 
توغااليدۇ ئوتلۇق ئىستهكلهر 

. تهن ،تۇغااليدۇ ئالدانماس روه
ئارمان ئۇچۇن باش ئهگمهس ۋىجدان 

ئىشهنچ بىلهن تونۇپ ئۆزنى 
يۇرىدىغۇ ئايال پادىشاه 

، ئهنگلىيه زىمنىلىردا 
چۇنكى غورۇر روھىغا سىڭگهن 

. ئىئېزلمگهن ئانالر ئۇندا 
ئانالرنىڭ روھى سۇنمسا 

دۆلهتلهرمۇ سۇنمايدۇ ھهتتا 
ئانالرنىڭ روھى سۇنمسا 

ئالهم ، گۇلگه توالر ئاله
تۆكۇلدۇ ئېغىزالردىن گۇل 
. مۇستهقللىق يامرايدۇ ھهتتا 
بۇۋاقالرنىڭ گۇڭىرلشىدىن 

ئانالرنىڭ روھى سۇنمسا . 
 
 
 

ئانالرنىڭ روھىدۇر ئىاله 
. ئۇلۇغلۇق ،مهئىشهتتۇر سىرلىق 

ماالي بىر ئانا :كۆرۇپ باققىن 
تۇغاالمدۇ ھهق ئادىل بىر شاه 

؟ تۇغاالمدۇ يېڭىلمهس پالۋان 
؟ تۇغاالمدۇ ئۆتكۇر پهيالسۇپ 

تۇغار بهلكىم يىغالڭغۇ شائىر 
. سۇلغان گۇلدهك ئۆڭگهن بۇ كهمده 
بېشى پۇكلهنگهن زهھهرلىك يىالن 

ده يىرتقۇچ ھايۋان -چاقالمايدۇ 
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سورىماڭالر بولدى ئانالر 
. روھنى كىملهر بۇغۇزلغان دهپ 
بۇغۇزلىغان ئۇزۇن بىر تارىخ 

، بۇغۇزلغان ئۇنى ئوغالنالر 
، جارھهتلىك قهلبى بار قىزالر 
. يوللىرىغا قان تولغان ئۇ روه 

كۆيسۇن قهلىبلهر ،كۆيسۇن يۇرهك 
يېڭى تىرلگهن قېقنۇس كهبى 
. ئۆز شاھلىقنى تاپسۇن ئانالر

 
 

مانا ئۇ ئااللماس ئون مىنۇت ئۆتنه 
ئۆز ھاياتنىڭ ئىسىل بېتىدىن 
دىلدىكى ئوتلۇق ئارمانالر 

زىكىر بۇلۇپ چاچراتسا ئۇچقۇن 
نېرراقتا تاشالندۇق قهلهم 

زىيانى يىغالماس ئۆزى -نۇر 
، رهت -تۇغۇالر رهت!""..ئۇه ""،نادامهت 

! ئانا بولۇش نهقهدهر ئۇلۇغ
! ئاه 

ئۇلۇغ دىمهك شۇنچلىك ئاسان 
كۆتۇرمهك تهس ئۇنىڭ ۋهزننى 
ئانا بۇلۇپ باقمغان ئىنسان 

. چۇشهنمهس بۇنى ،كۆتۇرهلمهس 
 
 

- قهشقهرلىك ئايال
ئۇ دهملهنگهن بىر پىياله چاي 
- راھهتلنىپ سۇمۇرسهڭ بىر پهس 

ئاالم سىنىڭ بولدۇ گويا 
. تامشىپ تۇرۇپ ئالغاندا نهپهس 

ئايال 
. ئۇ ۋېلىسپىت سىنى ئۇچۇرۇپ 

داڭگالغا ئۆزى سوقۇلۇپ -تاش 
. دۇلدهك -مهنزىلگه چاپار دۇل

 
! ئۇ بىر كۆز ئهينهك ،ئۇ بىر ھاسا 

ئىشلهتسهڭمۇ ئۇنى بىر ئۆمۇر 
. يا كۆزۇم ،دىيهلمهيسهن پۇتۇم

 
 

ئۇ ئۆيلهرده تۇگمهس ئهتىر 
تارام شام -يىنىپ تۇرغان تارام 
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خورتىدۇ ئۇنى شۇ ئۆڭكۇر 
ئۆي ئاتلنىپ تۇرغان بىر سۇئال 
. ئۆي ئاتلنىپ تۇرغان بىر سۇئال 

 
 
 
 
 

باغرىم داغ 
 ئهھمهد زىيائى

 
 

نېچۇك كۇن ئهردىكىم كىرپىڭلىرىڭ باغرىمغا سالدى داغ ، 
. چىرايىم سارغىيىپ بولدى خهزان ۋاقتىدىكى ياپراق 

تىلهر مهنكىم ۋىسالىڭ ئهيلهسۇن دەردىمگه بىر دەرمان ، 
. الغ -پىراقىڭ ئىچرە باغرىم تىترەمدىكىن الغ

گۇمان قىلغان ئىدىم ،كۇڭلۇمدىكى ئوتنى ئۆچۇرگهي ياش ، 
. تهئهججۇپ ،كوز ياشىم بولدى بۇ ئوتنى ياندۇرۇشقا ياغ 
ئۆزۇڭ دىلبهر جانسۇز ئىمىشسهن ئهي پهرى رۇخسار ، 

. ئۇمىدىم شۇلكى بولغىن چهشمهبهدلىرىدىن ئۇزاق ھهر ساغ 
تاكى بىر كۇن چۇشۇپ كۆڭلۇڭگه سويگۇ ئوتىدىن زەررە 
. ئهجهپ ئهرمهسكى بولساڭ بۇ زىيائىگه يېقىن بىر چاغ 

 
 
 
 

نۇزۇگۇم قوشىقى 
 تۇرسۇنائي ھۇسهيىن

 
 

ئىلىخۇغا كهلگۇچه 
نازۇك پۇتۇڭ تالدىمۇ ؟ 
. دەشتى چۆلدە ساناقسىز 

+ ھهمرالىرىڭ قالدىمۇ ؟
 

ئهرك ئۇچۇن قهد كىرىپ 
باغالندىمۇ بىلىكىڭ ؟ 
ئوچېقىدا زۇلمهتنىڭ 
' داغالندىمۇ يۇرىكىڭ ؟

 
تاغاق كۆرمهي ئالته ئاي 
چۇۋۇلدىمۇ چاچلىرىڭ ؟ 
چېچىكىنى قومۇشنىڭ 
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يېشىڭ ؟ -قىزارتتىمۇ قان 
 

ئامراق ھهدەم نۇزۇك ئاي ، 
! تاراپ قۇياي چېچىڭنى 
نۇرلىرىدا قۇياشنىڭ 

! سۇرتۇپ قوياي يېشىڭنى 
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تهكلىماكان 
 

دىلمۇرات تهلەئت 
 
 
 

، ئازابلىق ۋه لېكىن ياش تۆكمهس زېمىن
. ئۆچمىگهن ھاياتلىق سهنده ئهزهلدىن
ياڭرايدۇ كولدۇرما كۆپۈك چۆللهرده 

. غۇۋا بىر ئهسلىمه بېرىپ قهدىمدىن
 

، شامالالر ئهۋجىده بالقىيدۇ ئۆلۈم
. توغراقالر بهستىده ئۈمىد ۋه كۆركهم

، كۆزلىرى چهكچهيگهن لهكمىڭ ئۆلۈكلهر
. قارىسام ئۇالرغا غهش بولۇر كۆڭلۈم

 
، مۇڭلىنىپ ئاقىدۇ قهدىمىي تارىم

: تهشۋىسلىك لوپنۇرغا توۋالر بېتىنىم
، قورقما ناتونۇش قوپال تۇرقىمدىن

. كۈچلۈك ئهل يۈرىكى مېنىڭ يۈرىكىم
 

، بۇ يهردىن كهچمىشتۇر بىپاك ئۆسهكلهر
. تالماس تىلهكلهر، ھهم جهسۇر قهسهملهر 

، كۆزىگه زورالر، تىنسىز- تۆگىلهر ئۈن
. تادان سودىگهرلهر پايدىنى كۆزلهر

 
، قىزىل چاچ ئالۋاستى تۇرار غهربته

قامچىسى تارىسلداپ تېگهر شهرققه 
بهتلهنگهن ساناقسىز رهھىمسىز ياراغ 
. ئهركهكلىك ئۇرغىغان جهسۇر يۈرهككه

 
، قاراقچى كېمىدىن چىقىپ شهرقته

. چاپقا باردى شهرقىي دىيار غهربىگه- قىر
، قانلىق تون كىيگهنچه پاتتى كهچكى كۈن

. تهڭرىتاغ قارانچۇق بۇ قانسىز تهنگه
 

، سوقماقتا ئىزغىرىن يالىڭاچ جىسمىڭ
. ۋه لېكىن ئهزهلدىن يوقتۇر كىيىمىڭ
، تۈن كېچه ئۆزىچه خۇش بولۇپ كۈلهر

. توزانلىق مهڭزىڭ، سۆيۈپ شۇ گىرىمسىز
 

، غىلىلدار قۇم كىرگهن كۆزۈڭ ئايدىڭدا
. ياش تۆكهر تىنىمسىز قهلىمىم بۇندا
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، كهلگهندهك، يۇلتۇزالر ئىشهنچىڭ كۆرۈپ
. بولىدۇ مهن يازغان تهكلىماكانغا

 
 
 
 
 
 

شهيتان بار 
 
 
 

 ئابدۇلال سۇاليمان
 
 

گۇزەللىك ھهم رەزىللىك دەم ئېلىشماقتا ،ئارلىقتا شهيتان بار ، 
. گۇمانىم ،ھهر تهرەپكه تهڭال چۇشكهن شۇ يارلىقتا شهيتان بار 

 
جۇدۇن باستى ، -باھار كهلگهندە ئهمدىغىنه ،ئۇستىدىن جۇت 

. قهلىبنى مۇزلىتىپ نۇرنى ئۆتكۇزمهيدۇ ھېچ ،قارلىقتا شهيتان بار 
 

ئۆتۇپ توت كوچا دوقمۇشىدىن زور كارۋان ،ئوبدانال قايرىلغان ، 
. تارلىقتا شهيتان بار -قانچىسى ئۆز يولىدىن قالدى ،قاپچىغاي 

 
تىپىلغان زور غهزىنه ،ئاختۇرۇپ كىرگهندە تىلسىماتققا ، 

. غارلىقتا شهيتان بار -يوقالدى ھهممىسى ئاخىر ،ئۆڭكۇردە 
 

ئۇچقۇدا قوغالپ ،بهخىت ئامهت پهرىسى كهينىدىن قانچه ، 
. شارلىقتا شهيتان بار -قانات قايرىلدىكىم ،كۆككه ئۇچقان سهپته 

 
كۇتۇشتىن تهلمۇرۇپ كۆزنىڭ يېغى ئاقتى ،كهلمىدى ئۇ جانان ، 

. زارلىقتا شهيتان بار -اھ .تۇرۇپ  ئىككى تهرەپته ،تهڭال  تارىتقان 
 

شهيتان بولغان ئۇچۇنال ھايات ئىنتىلىشچان ،شۇنچه تارتىشقاق ، 
. بارلىقتا شهيتان بار  -ھېچ قۇتۇلۇپ بولماس ئۇنىڭدىن ،يوقلۇقكى 
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كۈتۈش 
پهرھات ئىلياس 

 
 

... ئۇلۇغ ئېچىپ قويدۇم ئىشىكنى 
بهلكىم 

. كىرىپ كېلهر كىمدۇر بىر مېھمان 
 

يا بولمىسا يىراق جايدىكى 
ئۇنتۇپ كهتكهن  بىرەر دوستۇمدىن 

. كېلىپ قاالر خهت 
 
 

... دېرىزىدىن قاراپ تۇرىمهن 
بىلىنهر ماڭا 

قۇرۇپ كهتكهن قاقباش سۇۋادان 
بوككىدە بىر ئورمانغا ئوخشاپ 

كۆكلهيدىغاندەك 
سىرغىپ ئاققان كىچىككىنه سۇ 

بىردىنال 
ھېسسياتلىق كۆپكۆك  دېڭىزغا 

. ئايلىنىدىغاندەك 
... سېلىپ قويدۇم تهببۇرغا  زەر تار 

كېلىدۇ ئاماننىسا 
. ئۆيىمىزگه مىھمان بىر كۇنى 

يېقىپ قويدۇم يهنه بىر تال شام 
 

. قۇيۇپ قويدۇم بىر پىياله مهي
كىرىپ كېلىدۇ  ناۋايى چوقۇم 

 
بۇگۇن بولمىسىمۇ ئهتىگىچه 

. ئۆيىمىزگه  شىئېر يازغىلى 
 

... يهنه ياساپ قويدۇم موخۇركىنىمۇ 
كۇتىمهنا ،كۇتىمهن شۇنداق 

 
كهلمهيدىغان يالغانچى ۋىسال 

! بىچارە ئارمانالرنىڭ 
ئاچمىسىمۇ بىرىگه قۇچاق 
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شۇ بهختسىز كۇتۇشلىرىمدىن 
. بهختلىكمهن  ،بهختلىك بىراق 

 
 
 
 

قايتۇرمىغىن رايىمنى دۇنيا 
بهگمهت يۇسۇپ 

قايتۇرمىغىن رايىمنى دۇنيا ، 
; .پۇرسهت كهتسه ياشاش بهرىبىر 

ئالهم ماڭا ،مهن ئالهمگه بىر ، 
. بۇ ھامانه ئىچىلغۇسى سىر 

ئاق چېچهكتهك توزۇپ كهتمهسته ، 
. قىلىۋاالي ئىشلىرىمنى مهن 

نهدىن كهلدىم ،كىتىمهن قايان ، 
. بىلىۋاالي ئىزلىرىمنى مهن 

 
بۇ ئومۇرنىڭ قىشى بار يېزى ، 
. ۋاز كهچمهيمهن ھاالل ياشاشتىن 
قارا قىسمهت ،قارا كېچىدە ، 

. ئهنداز ئىلىپ نۇرلۇق قۇياشتىن 
 

دەريا بىلهن سۆھبهت 
ئىمىن ئهخمىدى 

 
 
 

چارچىمامسهن دېدىم دەرياغا ، 
. دىدى؛ئۆلۇم توختاپ قالغىنىم 

پهيلىمدە ھاردۇق ئىلىش يوق ، -خۇي 
. جىم تۇرسامال سېسىيمهن شۇئان 
ھاياتلىقىم گويا ئاتقان ئوق ، 
مېنىڭ ئۇچۇن ئىغىر ھاقارەت ، 

... ئادەملهرگه ئوخشاپ قالغىنىم 
 

قىرىمامسهن دىدىم دەرياغا ، 
. دىدى؛ياشلىق يهردىن ئالغىنىم 
ھهر تىنىقتا ئالهمچه شوخلۇق ، 
. نهگه بارسام شۇندا مۇھهببهت 

بۇ مهندىكى يهككه ئۇلۇغلۇق ، 
ياشارتىدۇ مىنى ھهر نهپهس 
قىرغاقالرنىڭ لېۋىنى سۆيۇپ 
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. دالىالرغا گىرە سالغىنىم 
ئۇسسىمامسهن دىدىم دەرياغا ، 
دىدى؛قىزالر ئىچسه بىر يۇتۇم ، 

- ياش بالىالر يالىڭاچ بولۇپ 
. بىلىق كهبى ئوينىسا مهندە 
! يه ئېتىزدا يىيىلىپ ئاقسام 
. ئاشۇ ئارام ،ئاشۇ قانغىنىم 

توڭلىمامسهن دىدىم دەرياغا ، 
. پۇتكىنىم بىر ئوت -دىدى؛تۇرغان 

قاتقان مۇزالر باھار لىباسى 
يازدىن بهكرەك قىشتا قىزىيمهن، 

گىياھنىڭ سېغىنىشلىرى ، -گۇل 
. يالقۇنۇمدىن ياسايدۇ ئهگىز 

ھهممه ئىشقىم قىيان ئىچىدە ، 
. شارىلدىشىم كۆيۇپ يانغىنىم 

 
 

كىچهلمهيمهن سېنىڭدىن ۋەتهن 
راھمانجان ئاۋۇت 

 
 
 
 

ئۆتتى سهندە سهبىي چاغلىرىم 
.  سهندە باغلىرىمگۈلگه تولد

ئىزىلسه دەرت ئهلهمدىن باغرىم، 
. تهنكىچهلمهيمهن سىنىڭدىن ۋ

نىڭدە،  خۈۋلۈق كۆرمهي سمهيل
 . ڭدنت تارتاي سر دھۈدب
، ڭدني سچ ئل شارابجئ
. نتن ۋڭدنن سيملمچك

 
ي قاالي جاپادا، ت كۆرمراھ

. رسان بۈالي تاالدا سيلم
 دۈچار بولسام باالغا، يلم

. نتن ۋڭدنن سيملمچك
س ، پ نرق ئاخندتوختار س

. سۋن ھلمايم يۈرتقا قئۆزگ
س ، مر ئن ئچكن كدلئۆز ئ
. نتن ۋن سنڭديملمچك
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يىالن 
ئهركىن نۇر 

 
 

مهنمۇ ههم بىلمهيمهن يىالنالرنى سېنىڭدهك 
, هازىرقى يىالننىڭ ئهجدادى شهيتاندۇر ئهسلى ، بهلكىم

ئېزىقتۇرغان هاۋا ئانىنى 
قۇلىقىغا نازۇك شىۋىرالپ 

دهپ ،  چهكلهنگهن مىۋىنى هاياتلىق مىۋىسى قورقماي يېگېن
ئاشكارىلىغان تهڭرىنىڭ هىلىلىرىنى 

يىالن ئېزىتقۇ 
ئۇ باشاليدۇ بىزنى هايات ئىچىگه 

رهزىللىكلهرگه ، ههقىقهتنىڭ قورقۇنچلۇق ئۆڭكۈرلىرى
هازىرقى يىالننىڭ ئهجدادى پهرىشته ئهسلى ، بهلكىم

كېمىنى ، قۇتقازغان توپاندىن نوهنى
تېشىلىپ ئهبجىقى چىققاندا كېمه 
نىقتاپ كىرىپ تۆشۈككه مههكهم 

هاياتنى -- چىشى جانلىقالرنى- ئهركهك ، هارام- هاالل 
هاالكهتنىڭ گىرۋىكىدىن قۇتقازغان تامام 

 
يىالن تهڭرى 

; ئۇ يارىتىدۇ بىزنى قايتىدىن 
خارابىده يېڭى هايات قوينىغا 

 
هازىرقى يىالننىڭ ئهجدادى قاناتلىق ئهسلى ، بهلكىم

; ۋهتهن قىلغاچقا، هاالكهتنىڭ زۇلمىتىگه ئامراق بولغاچ-- تۆشۈكلهرگه 
چوڭقۇر تۆشۈكلهرگه كىرهر چېغىدا ، قىستاڭ

... ههتتا پۇتلىرى پاتماي قالغاندۇر سۇنۇپ، قاناتلىرى
 

يىالن مايقوڭغۇزى 
# زۇلمهت باسقان تېنىمىزنىڭ چوڭقۇرلىقىدا، ئۇ قوپقۇرۇق

قۇياش كهبى يورۇتقانچه ئىچىمىزنى سويالپ بارار مهڭگۈگه 
هازىرقى يىالننىڭ ئهجدادى روهتۇر شهكىلسىز ، بهلكىم

يىرگىنىپ بىزلهردىن 
يىراقتا - سۇغۇرلۇپ چىققانچه يىراق 

ئادىمىزات ئاياق باسماس چۆللىكلهرنى قىلغاندۇ ماكان 
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تهنهالىقنى دهرهخ كهبى باغاشالپ 
يىالن بوۋىالرنىڭ ئهرۋاهى 

قولدىن بېرىپ قويغان جهننهتنى 
ئۇ قوغدايدۇ شۇڭا هاياتلىقنىڭ تىلسىم بۇالقلىرىنى باغرىغا بېسىپ 

 )ياتالرغا ئهجهللىك زههرىنى چېچىپ(
بهلكىم هازىرقى يىالننىڭ ئهجدادى مۈڭگۈزلۈك بۇقا 

يهتته قات يهر تېگىده جاهاننى تۇرغان كۆتىرىپ 
بۇزغۇنچى ئىنساننىڭ گۇناهى كهتكهچ ئېغىرالپ 

كۆتۈرهلمهي سونۇپ كهتكهن مۈڭگۈزى 
. سۆڭىكى، سۇنۇپ كهتكهن پۇتى، ئۇرۇقلىغان

... ۋه زېمىننىڭ ئاستىغا قالغان كۆمۈلۈپ
ئۆمۈلهپ چىققاندۇ ئۇ زېمىنگه تۆشۈكلهر تېشىپ 

هايات -- يىڭنىنىڭ كۆزىدهك تۆشۈكمۇ بهرگهچ ئاڭا نىجاتلىق 
تۆشۈكلهرگه ئهلمىساقتىن هازىرغىچه تىۋىندىغاندۇ 

يىالن تهندۇر يالىڭاچالنغان 
تهننىڭ مۇهىم بىر قىسمى ، ۋه ياكى بىر ئهزادۇر

ئۇ خالىمىغاچ ئهنجۈر ياپرىقىدىن كىيىم كىيىشنى ، بىراقكى
نومۇس قىلىپ نومۇسچان ئادىمىزاتتىن 
ئايرىلىپ چىققاندۇر تهركى دۇنيا بولۇپ 

ههم شۇڭا ياشايدىغاندۇ كىيىمسىمان تېرىسىنى سېلىپ 
ئۆزلۈكسىز 

يىالننىڭ تۇخۇمى شىپادۇر بىزگه 
ۋه لېكىن قۇرىماقتا يىالن تۇخۇمى 

مهدهنىيهتنىڭ بىپايان چۆللىكلىرىده 
 

سهن ئهمدى سورىساڭ يىالن نېمه دهپ 
... مهنمۇ ههم بىلمهيمهن يىالنالرنى سېنىڭدهك

 
چىمهنىستان 

چىمهنگۈل ئاۋۇت 
، ئىشقىمنى تۆكىمهن قۇشالر ۋهسلىگه 

. ئوت بولۇپ يانساڭمۇ باغرىمدا تىمتاس 
، كۆزۈمده ههسرهت بار پهقهت بىر ئوتالم 

. بۇنى هېچكىممۇ قىلمايدۇ قىياس ، ائه 
 

، يۇلۇنغان چېچىمدا تۈننىڭ نالىسى 
. كۆمىمهن تۇپراققا چېچهكلىرىمنى 
، ياالڭياق پۇتۇمغا ئۈمىدىم تىكهن 

. يىرتىمهن قار رهڭلىك ئىستهكلىرىمنى 
 

، قانىغان لېۋىمده ئىسسىق بىر قىيان 
. تاشالماي مېهرىمگه سىڭىدۇ تهكرار 
، تهبىئهت مۇڭىنى يالمايدۇ تاتلىق 
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. ئىشىكىم تۈۋىده قۇرىغان چىنار 
: بۇ تونۇش كوچىدىن تۈتۈۋاتقىنىمدا چۈچۈك بىر ئاۋاز يۈرىكىمگه ئۇرۇلدى 

ساڭا نېمه بولدى ، چىمهن _ 
. سېنىڭ دهردىڭنى ناخشا قىلىپ ئېيتىۋاتىمهن ناتىۋانىم _ 

. ئۇنىڭغا ئۈنسىز قاراپ قويدۇم ! ؟ ئۆزۈڭنىڭ دهردىنى ناخشا قىلىپ ئېيتالىغۇدهك جاندار بارمىدۇ بۇ دۇنيادا _ 
 `

، يىپتهك چىگىش خىياللىرىمنى 
، دهپ بهرگۈم بار پهقهت ساڭىال 

. پۇچۇق ئالما يهپ ئولتۇرغان قىز 
چاچلىرىڭنىڭ ئۈرۈملىرىنى 

، چۇۋۇۋهتسهڭ ئوخشايسهن ماڭا 
! قوپ كېتهيلى يىراقالرغا بىز 
بۇدرۇققىنه بارماقلىرىڭنى 

، مېڭىۋهرگىن يولالردا شۈمۈپ 
. سۈرتۈۋهتمه كۆز يېشىڭنىمۇ 
سېۋهتتىكى ئارمانلىرىڭنى 

، ئاۋايلىغىن قالمىسۇن چۈشۈپ 
. قېقىشتۇرما كۆينىكىڭنىمۇ 

ئهشۇ نهمخۇش كىرپىكلىرىڭنى 
، چهكسىز ئارمان تۇرغاندۇ كۈتۈپ 

. يوشۇرمىغىن شوخلۇقىڭنىمۇ 
لېكىن سهن نۇرغۇن ئهقىللىقلهرگه باققاندا تېخىمۇ . ههرقانچه قىلىپمۇ سېنى ئهقىللىق ئادهملهر قاتارىغا قويالمىدىم _ 

. مهنىلىك ئادهم 
. ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ بار ئاۋازىمنى قويۇۋېتىپ قاقاهالپ كۈلۈپ كهتتىم 

 
، شور دهريا ئاقىدۇ ئالدىمدا مهغرۇر 

. ئۇمىدنى كهچكهندهك كېچىمهن ئۇنى 
، سۈزىمهن باغرىدىن مهختۇمسۇالنىڭ 
. تارىختهك ئۇزۇن ههم قارا چېچىنى 
، كاككۇكنىڭ پىغانى يامراپ يىراققا 

. هىجراننىڭ قهدرىدىن ئېچىلدۇرار گۈل 
، قان بولدى نېمىشقا ئۇنىنىڭ يېشى 

؟ گۈل بولۇپ ئېچىلماس نېمىشقا كۆڭۈل 
 

، ئىپارخان پۇرىغان جىگده چېچىكى 
؟ قهيهرده ، قاچان ، توزىدى قاياققا 

، نۇزۇگۈم يولۇقمىدى قومۇشلۇق ئارا 
؟ نېمىشقا ئېپ قاچقۇدهك مهردانه ئهرگه 

 
تاشقى . سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن مهۋجۇتلۇقىمنى هېس قىلىپ ئوتىمهن ، گۆرۈستانلىقتهك كىچىككىنه بۇ جايدا 

، ئاق كۆڭۈللۈككه تولغان ، لېكىن روهىي دۇنيارىم قانزهرداپقا . سۆيۈملۈكمهن ، كۆرۈنۈشۈمدىن شۇ قهدهر پهرۋاسىز 
. هازىر كىملهردىندۇر قىساس ئالغۇم كېلىدۇ 

، قۇياشتهك نۇرلىنىپ بىلهيچى بوۋاي 
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. يول ئالدى يانتۇلغان تاشلىققا تهكرار 
. ، چۈمۈله يېنىدىنمۇ ئۆتتى ئاۋايالپ 

. بهرگۈسى كهلمىگهندهك ئۇنىڭغا ئازار 
يهتته قىزىمنىڭ << : سۆزلهيدۇ ئۆزىگه 

. >> بهختىنى كهم قىلما خۇدا ، ۆئمرىنى 
سېرىقتال هاياتنىڭ گهردىشى بىلهن 
. مهڭگۈلۈك بۇرچۇمنى قىالي مهن ائدا 

، تاغالردىن تاش يۇنۇپ شۇنچه ئۇزان يىل 
. قېرىدىم شۇ قهدهر تېمهن ، ياشىدىم 

، بىر بۇردا رىسقىمنى تاپتىم جاپادا 
. يۆلىدى مومىيىم پاك روهى بىلهن 

، ئوخشىماس ئهركهكلهر ياشلىق چېغىمغا 
. ههتتا سۇ تالىشىشقىمۇ بارمايدۇ رايى 

. . . خوتۇن تالىشىشنىمۇ ئۇنتۇپ كهتكهن ههي 
. >> ئوتىغا بوالرمىش باال گۇناهى 

 
شۇنداق تهبىئىي ههم تېز ئاينىۋاتقان تۇيغۇلىرىمغا . پۇخادىن چىققۇدهك يىغلىۋالغۇم كهلدى ، تومۇرلىرىم چىڭقىلىپ 

' : بوغۇلۇپ ئىچىمده نېمىلهرنىدۇر شىۋىرلىدىم 
 

. ، تېرهكلهر ئۈنتۈنسىز سويۇلدى قاتقات 
. قۇمساڭغۇ ئېرىققا يىقىلدى بىرسى 

، قۇشقاچنىڭ تهشۋىشى ئۆچتى جىممىده 
. قوۋزاقالر ئارىسىدا يامغۇر يېلىمى 

 
، پاتقاقنىڭ مېهرىنى سهزدى يۈرىكىم 

. ئايدىڭدهك ئاق رهڭگه چىلىشىپ قالدىم 
، بهختىمنى ئاالي دهپ باغرىڭدىن جېنىم 
. مهن يهنه بىر ئوتالم ههسرهتنى ئالدىم 

 
، جاسارهت چهيلهندى ئالقانلىرىمدا 

. ههسرهتنىڭ ئورنىدا ئۇرمىدىڭ قىلىچ 
، ئهركهكلهر جههلىدىن تاغنى پۈكمىسه 
. ياشىغۇم يوق مېنىڭ بىر ئومۈر تىنچ 

. . . كهل بىردهم مۇڭدىشايلى ، ۋۇجۇدۇڭدىكى چوغنى تۇتقاندهك بولۇۋاتىمهن ئهزىزىم 
 

، ئوق يانى سۇندۇرۇپ ئوغۇللىرىغا 
. بهرگهن بىر ئاتا بار ئوغۇزدۇر ئىتى 

، رىۋايهت قهلئهسىگه ئېپ چىقاي سېنى 
. ئاي بىلهن يۇلتۇزمۇ ئهرنىڭ قاناتى 
، جاراههت مهلهىمىگه يۈرىكىڭنى سىق 
. ائنارنىڭ سۈيىدهك ئىچهي قانغۇچه 

، ئۇچرىتىپ قالساڭ ، ساالم ئېيت چىمهنىم 
. مهن مىنگهن تۇلپارنى ئهگهر يانغۇچه 
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شۇ ئارىدا غايىپتىن يېنىك بىر سادا . . . كۈز ياپراقلىرى تۆكۈۋاتقان قىسمهتلهرگه دهسسهپ كېتىۋاتىمىز . . . كېتىۋاتىمىز 
: ئاڭالندى 

سىيىت نوچىنى تۇتقان چېرىك بىلهن سادىر ئاتقان چېرىكلهر . . . ! چاقۇ پهلهكمۇ بۇنداق ئايالنماس ! ئاييۇهانناس _ 
جهننهتۇل رىزۋان ئانىالرنىڭ كۆز يېشىدهك ، دوزاق قىزىل گۈلدهك كۆيۈشكه باشلىدى . خۇدانىڭ دهرگاهىدا ئۇچراشتى 

. : ئېقىشقا باشلىدى 
 

، ئېزىلدى يۈرىكىم باستى ۋههىمه 
. باغرىمغا باش قويۇپ يىغلىۋال بوتام 

، ئازابقا ئايالندى گۈلنىڭ پۇرىقى 
. . بېغىمدىن بۇلىۋال ئۇزۈڭ بىر تۇتام 

 
. چۇۋۇلغان چاچلىرىمغا قاراپ ئالدىمدىكى ئهينهكنى زهرب بىلهن ئۇرۇپ چېقىۋهتتىم ، كىرىشكهن چىشلىرىم 

، بۆدۈنه تۇخۇمىدهك ئىللىق ئهسلىمه 
. بورانلىق دهملهردىن يۇلقۇندى يۇمران 
، جېنىمغا يىالندهك چىرماشقىن مهيلى 

, . سېنىڭ غېرىبلىقىڭنى قىلغۇم بار گۇمران ، ئېه 
 

، تىترهڭگۈ ئاۋازىڭ قاينار قېنىمدا 
. كۆزۈڭگه قاراشقا يهتمىدى قۇربىم 

، نىڭ سۈيىنى پاكلىدى ئهزان >>تۈمهن << 
. مهن ئۈچۈن كۈلۈپ باق ئهمدى يالغۇزۇم 

ئۇ شۇنداق سىلىق ههم گۈزهل ، مهن ئوپىراتسىيىدىن يېڭىال چىققان ئايالنىڭ ئوتىدىن ئالغان تاشنى كۆرۈۋالغان _ 
ئادهم تېنىده مۇشۇنداق بىر تاشنىڭ قانداق پهيدا بولۇپ قالغانلىقىنى ئۆزىمۇ بىلمىگهندهك ساڭا بولغان . ئىدى 

. هېسسىياتىمنىڭ قاچاندىن بېرى شهكىللهنگهنلىكىنى ههرگىز ئېنىق دهپ بېرهلمهيمهن 
، ئاپپاق بىر كېچه ، ئاق ئۈجمه ، قاراڭغۇلۇق ئىچىده كۈچلۈك بىر هاياجاندىن جۇغۇلداپ كهتتىم كهپتهر 
. سهن تونۇش هېسلىرىمغا بولماقتا گۇۋاه 

، رېئاللىق چېقىلدى چاقماق ۋهسلىده 
. مهڭگۈلۈك ئىستهكته غالجىردۇر زېمىن 

، ئۇنۇتقىن رازىمهن سهندىن ، مهيلى سۆي 
، قويۇۋهت بىماالل كهڭلىكلىرىڭگه 

. قىياندهك يامرايمهن شۇ قهدهر ئهركىن 
. . . قهلب ئېتىزىمنى قالمايمهن قىرغىن 

 
. يهنه يامغۇر يېغىشقا باشلىدى ، ئىشىكتىن چىقتىم 
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 مۇھهببهت كارىدۇرى

 

ئۆمهر مۇھهممهتئىمىن 
 
1 

ئوڭدا ياتقىنىچه سۇمۇرۇپ كۇننى 
ئۇۋۇلۇپ كهتكهن ئايل تېنىدەك 
.. ئىككى يۇرىتقا ھىجران تېرار قۇم 

ئارىسىدا بىر يول 
. ئهتىراپى قۇم بىلهن ياسالغان تۇلۇم 
يېشىللىق چاال ،چۆللۇكته پۇتۇن ، 

... بۇندا ئوت كۆرۇنمهس ،كۆرۇنمهس تۇتۇن 
سهن كېلهتتىڭ شۇ يولدا 

ئوت قويۇپ ، 
ئىس چىقىرىپ ، 
كۆزلىرىڭ بىلهن 

. يۇرىكىمگه ياساپ بىر چاڭگا 
مهن كېلهتتىم شۇمۇپ ئىسمىڭنى 

. روھىمدەك چۆل يولدا دۇنيادەك تهنھا 
ماڭدۇق -ماڭدۇقا 

يهرنىڭ قوۋۇرغىسىنى 
تىترەتكۇدەك بولغىچىلىك قهدەملهر 

... ئۆتۇپ كهتتى يىگىرمه توت يىل 
, تېنهپ يۇرگهن ئوغۇزخانغا 

ئۇچرىغاندەك كۆك يايلىق بورە 
قىسمهت ئاتلىق تامنىڭ كهينىدىن 

مارالپ قالدى بىر كارىدۇر ؛ 
!! سائىتى كهلدى ،سائىتى كهلدى -

سائهت ئىچىدىن 
... چىقتى بىر قىز ،چىقىپ كهلدىڭ سهن 

 
2 

; بۇ ئاشۇنداق كارىدۇر 
. ئۇندا ھاياتتىكى قىرىماس ھۇزۇر 

; بۇ كارىدۇرغا 
: سهن پاتىسهن 
: مهن پاتىمهن 
.. پاتىدۇ جاھان 
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سهن كىرىسهن 
مهن كىرىمهن 
. كىرىدۇ ئارمان 
بۇ بىر كارىدۇر 

, پاتار ئاڭا ئاينۇر دىگهن قان 
... پاتار ئاڭا ئۆمهر دىگهن جان 

قان 
شهپهق 
... قىزىل رەڭ 

قۇياش سۇغۇرلۇپ چىقار كېچىدىن 
تاغ بىلهن كۆك تۇتاشقان بىر يهر 
قاناپ كىتهر شۇنچه چىرايلىق 

 
. پاتار قۇياش بىشىچىالپ كېچىگه 

" قۇياش پاتقان يهر 
- قاناپ كېتهر 

قىزىل رەڭگه تولۇپ لىپمۇ لىق 
 

بۇ بىر كارىدۇر 
. تۇغۇلىدۇ قىزىل رەڭدىن قىز 

... قىزدىن قىزىللىق 
: يوپيورۇقتۇر كارىدۇر 

ئۆمۇر گۇگۇمدا پهرۋازدا سۇمرۇغ 
ۋاپا ئهمگهن جۇپ كۆڭۇل رەڭگى 
لهپىلدىتهر جۇپ باشتا جۇپ تۇغ 
تاغدا بۇالق ،ئاسماندا چېقىن 
كارىدۇردا ئۇزۇلمهس ئېقىن 
ۋاپا ،سۇيگۇ ئۇندا ئاققىنى 

بۇندا بىر جۇپ كۆڭۇل ئهڭ يېقىن 
 

كارىدۇردا بىر دوسك 
چاقنار پهقهت ئاينۇر دىگهن سۆز 
يانار پهقهت ئۆمهر دېگهن كۆز 

 
 
 

ئوت ئىزاھى 
 
 

شاھىپ ئابدۇساالم 
ناخشامنىڭ  سۈزۈك ەئۋجىده ۇئچراتتىم سېنى 

 )روهىم بهرقىده چېچهكلىگهن ەئي ائتهشگاه
تهشۋىش ئىچره تهشۋىشىڭنى تهشۋىشىمدىن كۆر 
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هاياتنىڭ يهنه بىر يۈزىده 
ائرمانىمغا هاپاشالنغان قانداق چۇقان ۇئ 

بىز ۆئلۈم دهشتىده وئينالغان بىر مهيدان ۇئسۇل 
ئىخالسىم تۈۋىده چېچهكلىگهن جهرهن كۆز رهنا 

پهسىللهرنىڭ سۇنغان نۇرىدا 
شاهادهت قىلدىم روهىڭ بۇرجىدا بىر ساڭا 

چۆچىكىڭنى چۆچىكىمده  كۆرگهنسهن بۇ ائن 
سۈزىۋاالي سههىرىمنى سههىرىڭدىن ەئي 

بىر ناخشا بار پهقهت بىر   ناخشا 
يالقۇندا تاج ئېرۇر  تاجلىق يۈرىكىڭ 

پۇشايمانىم تۈتىگهن ائخشام 
ۇئچراتتىم 

پۇشايماندا ئېرىگهن پۇشايمانىڭنى 
كۆزۈڭگه ۇئۋا سالغان پهرىشان جۈمله 

كۆيمهكته كۆيگهن قۇياشنىڭ كۆيگهن چۈشىده 
تېنىمده مهست بولغان سابانى كۆردۈم 

جىنايهتلىك ائڭنىڭ شېخىدا سهن 
نهبىلهر سۈكىناتىدا ۇئچراتتىم  ەئي يارهب 

ۆئز ۆئزىده پارچىالنغان جىنسىيهتنى 
چۆل 

لهڭ ۇئرار قۇم دانىچسىدا  قۇمدهك باياۋان 
سهن مېنىڭ باياۋانىم كارۋان قايمۇققان 

كهلتۈر بىر كاسه ۆئز ۆئزۈمدىن تاشاي شامالدهك 
بىز شامال بولۇپ يارالغان شامال جىملىقىدا 

. ەئگهشكهن ساڭا ۇئ سايه چارالشتا مېنى
دارىڭدا وئينايمهن هاياتنى تىمتاس 

قان ئىچره مېنى پۇرىۋاتقان ۇئشبۇ لىرىكاڭ 
, يامغۇردهك يېغىۋاتقان سايه قورشاۋىدا

, ائيالنغاندۇ ساڭا يا ماڭا
ائيلىنىشتىن تىرىۋالدۇق تۈن بارمىقىغا 
تاقىغان كېچه ۈئزىكىنى ەئهدىمىزدىن 

پىغانىمنى چىالپ قويدۇم پىغانىڭغا ەئي 
يارىلىش يىلنامامدا 

سۆڭىكىمگه  وئيۇپ كهلدىم سۈرىتىڭنى جان 
شۇ قهدهر يهڭگىل قونىۋاتقان زاۋال 

; سۈمۈرمهكته مېنى مهندىن
سۈمۈرمهكته سېنى سهندىن 

چۈشىمىزنى قايتۇرۇپ بىرىڭالر چۈش سۇاللىسى 
چۈشىمىزنى چۈشىمىزده سۆيگهن ئىدۇق قان 
موخۇركاڭغا وئرىۋالغىن مېنى دهپسهن پاه 

كهل 
ائرمانىڭنى چېكهي بىر نهپهس 

تاغالردىن ۈئركىۋاتقان سۇائلالر بىزنىڭ 
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تاغالردىن ۈئركىۋاتقان مارالالر بىزنىڭ 
بىز ۈئركۈش پهسلىده ۈئركۈشكه ائيالنغان ۈئركۈش 

سادايىمىزدا 
يىقىلغان راۋاقنىڭ باردۇر ناۋاسى 

ناخشىمىزنى ائڭلىغان تۇنجى رهت كىمسهن 
خهنجهرلهنگهن يۈرهك ائشۇنداق لهۋهن 

 
 
 
 
 

باياۋان 
ئابدۇلەئھهت ئابدۇرېشىت بهرقى 

 
1 

، چېقىالرمهن تاك قىلىپ چهكسهڭ
 

جامالىڭنى كۆرسىتهر ئهمما 
 

^ . تولۇق قىلىپ ھهر بىر سۇنۇقۇم
 

ئهگهر ماڭا قىلماق بولساڭ سۆز 
 

ئېغىزىڭ ھېچ مىدىرلىمىسىمۇ 
 

نېمه دېمهكچىسهن 
. ئاڭالپ بوالر ھهممىنى قۇلۇقۇم

 )كېلهر بولساڭ 
 

، كېلىشنى ھهم قىلساڭ خىيال
 

يۈرىكىم 
` . بوالر دهرھال يولغا ئايلىنىپ
كۆرۈشۈشنى ئىستهيمهن 

. ! كهلمهيسهن ئهمما
سۆيۈشنى ئىستهيمهن 

. سۆيمهيسهن ئهمما
 
2 
 
 

، قانچىنچى ئادهممهن بۇ ئالهمده
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؟ تۇغۇلغان يهنه قانچىنچى بولۇپ
بىلمهيمهن كۆكسۈمدىكى 

شۇ كىچىك يۈرهك 
 

قاچان قالدى 
 

. بۇ ئۇلۇغ ئوتالرغا تولۇپ
 

تىكىلىمهن ئۇزاقتىن ئۇزاق 
. ئۆزۈم بىلمىگهن خىيالىمدىكى بىر يولغا

 
شۇ يولدا كېلهر 

. يۈرىكىمدىكى ئوتنىڭ تىلىنى ئۇققۇچى
 

بىزگه ئوخشاش ، تهنلىرى گۆش
بىر ئادهم تۇرۇپ 

 
; . شۇ ئوتالرنى يۇتۇپ ئۆتكۈچى

 
 
 

، دېيهلمىگهن گهپلىرىم توال
 

. سورىسا بىرهرى دېمهيمهن ئهمما
، ماڭمىغان يوللىرىم توال

 
. ماڭ دېسه بىرهرى ماڭمايمهن ئهمما

، ئېچىلمىغان سىرالرنىڭ ئېچىلمىغىنى خوپ
كېيىن 

 
، ئۆلۈمنىڭ تۇنجى كېچىسى

يۈرىكىمنى ، چۈشهندۈرگهي مېنى
شۇ دېيىلمىگهن گهپ 
شۇ ماڭمىغان يول 

. ئورنىدىن تۇرۇپ
 

 )، ساالم خهتلىرىڭنى كۆيدۈرمهكچى ئىدىم
 

. خهتلىرىڭ كۆيدۈردى ۋه لېكىن مېنى
 

، كۈل قىلدى كۆز يېشىڭ مهغرۇرلىقىمنى
 

. ئاھلىرىڭ ئۆلتۈردى بۇ يۈرىكىمنى
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، ئۆزۈمنى خاالس، ئۆزۈمنى كۆيدۈردۈم

. خىيالىمدا سهن يهنه غالىپ
 

سېغىنىشىم كۆكىده شاھسهن 
 

. مېنى قىيناپ تۇرغان شۇنچه ئاجايىپ
 

مارت ئۈرۈمچى  - 30يىل - 1995
 
 .
 
 
 
 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ،ھهقىقى ئايال 
 

ئايسىمه ئىدرىس 
 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
. ھهقىقى ئايال 

ئۆزۇن ئۆرۇم چاچلىرىم بىلهن 
چىمهن دوپپا كهيسهم چىرايلىق ، 

ئاماننىساخان ،نۇزۇگۇم ، 
رابىيهلهر كهيگهن كىيىمنى 

. كىيىپ باقسام ئۇيغۇرغا اليىق 
جىلۋىلهنسه ئوسما قېشىمدا ، 

يېلىم ئوماق كۇلسه چېچىمدا ، 
چاچ تهڭگىلهر جىرىڭالتسام ، 
نازاكهتلىك سۆزلهر ئاچسام ، 
قوشاقالر تۆكۇلسه لېۋىمدىن ، 
. داستانالر پۇتۇلسه تىلىمدىن 

تهھسىل قىلسام قانغۇچه ئېلىم ، 
. مۇزىكىغا لىق تولسا دىلىم 

تارىخ بىلهن چىڭ چىرمىشىپ ، 
. تاپمىسام مهڭگۇ تىنىم 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
. ھهقىقى ئايال 

نوغۇچ كۇلسه مهن بىلهن ، -تاختا 
قۇمۇچ كۇلسه مهن بىلهن ، -قازان 

تهملىك بولۇپ ئوخشىسا تاماق ، 
ئوماققىنا بالىلىرىمنى ئهگهشتۇرۇپ ، 
مهيلى ئىدى ،چامغۇر يۇلساممۇ ، 
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تۇزۇم كهملىسا ، 
. قوشنىالردىن سورىسام ئازراق 

ھهققىگه 
. سۇنۇپ بهرسهم بىر قاچا تاماق 
. ھورى كۆتۇرۇلۇپ تۇرغان ئاش 
ئىللىققىنا بولغانچه ئاداش ، 

دەپ »ئايالىم ئهجهپ كۆيۇمچان «
ئېرىم قهلبىنى كويدۇرسه ، 

مهيلى ئىدى ، 
. جاپاالردىن تۆكسهم ياش 

ئانا ئاش ، «
» ...ئانا ئاش 

تۇزى سهل كهم ، «
. »تىتىپتۇ ئوتياش 

ئىه،سۆيۇملۇك ،سويۇملۇك 
سۆزلهر ، 

. ئاياللىقىمنى تۇنۇتقان سۆزلهر 
مۇھهببهتكه باشلىغان سۆزلهر 
... يۇرەكلهرنى ياشناتقان سۆزلهر 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
. ھهقىقى ئايال 

ئوغۇز سۇتى بىلهن ئوغلۇمنى ، 
قۇۋۋەتكه تولدۇرۇش راھهت ، -كۇچ

تامشىپ ئهمسه سۇتۇمنى ، -تامشىپ
ساق ئىككى يىل ، -ساپ

. ئۇ مهن ئۇچۇن بهخىت ھهم ئامهت 
ئانا سۇتى ئۇلۇغ مۇققهددەس ، 

. ئۇ بالىنى قىالر زەبهردەس 
ئانا ئۇچۇن باال ئېمىتىش 
!... ئۇ بىر پهرز،ئۇ بىر پهرز بهس

پهرزلهرنىڭ ۋەزنى بهك ئىغىر ، 
. داۋاسى -ئۇ پهرزەنىتنىڭ ھهققى 

، »ئانا «پهرزەنىت بىلهن ئاتىالر 
. »ئانا ئۇلۇغ ئىنسان رەناسى «

ئاق سۇت ھاالل ،ھاالل سۇتۇمدە ، 
قۇۋۋەت بهرسهم ، -ئهقىل بهرسهم ،كۇچ 

ئهخالق ئۇرۇقلىرىنى ، -ئهدەپ 
ئاق سۇت بىلهن قهلبىگه تهرسهم ، 

ھايالىق ، -قىزىم بولسا شهرم 
ئوغلۇم بولسا ،باتۇر ،مهنالىق ، 

دىگهن سۆزگه مۇناسىپ ، » ئانا«
. بواللىسام چىقاتتى ھاردۇق 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
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. ھهقىقى ئايال 
چولپان بىلهن بهسلىشىپ ، 
سهھهر تۇرسام بهك سهھهر ، 

ئارام ئۆيلهرنى ، -ھويال 
. چهپهر -تازلىسام تېز 

تهييارلىسام قىزىق چاي ، 
ئىچسهك بىلله ئولتۇرۇپ ، 

قوپالمىسا بالىلىرىم ، 
ئويغاتسام مهن كۇلدۇرۇپ ، 

گهر چىقمىسا دادىسى ، 
ئوينىنالماي ئۇيقۇدىن ، 
ئاستا كىرسهم يېنىغا ، 
: پىچىرلىسام بهك شىرىن 

تاڭ ئاتمىسا يېنىمدا «
ئۇىلىساڭ ئهي ئامرىغىم ، 
سهھهر تۇرۇپ بۇگۇنمۇ ، 

. دە بىتىنىم -ئىشلهپسهن 
جاپا تارىتتىڭ بىز ئۇچۇن ، 

رەنجىمىگىن قىلچىمۇ ، 
مهن ھازىر چىقىمهن ، 

. »سوۋۇغىچه چېيىممۇ 
جاپا نېمه بىلىنمهس ، 

يۇرەك تولۇپ سۆيگۇگه ، 
ئىشقا ماڭسا ھهممىسى 
. ئۇزاتسام مهن ئىشىكته 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
. ھهقىقى ئايال 

ئاي كۇلگهندە ئاسماندا ، 
چۆچهكلىرىم باشالنسا ، 
يۇلتۇزالرنىڭ سىرىغا ، 

پهرزەنىتلىرىم ئاتالنسا ، 
ئۇچۇپ كهلسه پهرىشته ، 
بهخىت گۇلى تهرگىلى ، 

نى قىزىمىز ، »ئالتۇن كهش«
ئېلىپ قاچسا كىيگىلى ، 

نىمۇ »ئا،ب،س«يهنه 
ئۇگهنسهمكهن ھهر كۇنى ، 
ھېساپ ،تارىخ ،تهبىەئت 

. تۇنى -بىلسه مهندىن كۇن 
بولۇپ ئۆيدە مۇئهللىم ، 
بىلمىگهننى بىلدۇرسهم ، 

ئهقىل گۇلىنى -بىلىم 
. يۇرىكىگه ئۇندۇرسهم 
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تولسا ئىللىق ئۆيىمىز ، 
خۇشال ،قايناق كۇلكىگه ، 

دادىسىمۇ بهخىتنى ، 
تىزسا قهلىپ تۆرىگه ، 

قاتار چاينىڭ مېھرىدىن ، 
. كېچهلىسهك ئىككىمىز 

ئىشىك ئچۇق ،خاتىرجهم 
. كىرسه ئۆيگه بالىمىز 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
. ھهقىقى ئايال 

ئايال بولۇپ ياشاپ باققۇم بار ، 
مۇھهببهتكه مهڭز ياققۇم بار ، 
يۇرۇكۇمنى بېرىپ ئۆزۇمگه ، 

. سۆيگۇدىن كۆپ مېغىز چاققۇم بار 
بولسام ئانىغا اليىق ، »ئانا «
بولسام نازۇك زىبالىق ، »ئايال «

خىزمىتىمدە قازىنىپ ئۇتۇق ، 
. شهرەپكه ئىرىشسهم اليىق -شان 

قوغالشمىسام خىيالى ئامهت ، 
رىائللىقتا يۇرسهم داۋامهت ، 

مهنه ئىزلهپ ھايات يولىدىن ، 
. جاپاالرغا يوللىسام تاقهت 

ۋاقىت مېنى قوغلىسا تىنماي ، 
ئۆتسهم يىلالر باغرىغا قانماي ، 
لۇتۇپۇلالدەك ئهتىكى كۇنگه ، 

. ئىرادىنى ئاتسام تاالي 
تىرىشچانلىق قېيىقلىرىغا ، 

پهرزەنتىمنى بىلله چىقارسام ، 
پهزىلىتىم ۋىجدانىم بىلهن ، 

ئاھ، ئۇالرنىڭ 
. يۇرىكىدە قايتا ياشارسام 
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 تهنها قېيىق

 
 

 )مۇختار مهخسۇت(
 
 

. ساهىلدا تۇرىدۇ تهنها بىر قېيىق
داتالشقان قۇزۇققا باغالقلىق مههكهم 

، ۇئ بۇندا تاشلىنىپ ياتقىلى نىكهم
. ائستىدا التقىالر بوغىدۇ دىمىق
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يىراقتا زهڭگهررهڭ دېڭىز يۈزىده 
. يهلكهنلىك كېمىلهر سوياليدۇ ەئركىن
، يىگانه شۇ قېيىق تهلمۈرهر غهمكىن
. ۆئكۈنۈش ياشلىرى ەئگىپ كۆزىده

 
، دولقۇنالر كېلىدۇ ېئيتىپ ائرىيه
." يىتهكلهپ بارغىلى ۇئنى دېڭىزغا

، >>تۇتقۇن قىزغا<<نه ائمال چاره بۇ 
. غىچىرالپ بىر ائچچىق قىلىدۇ ناله

 
. ،كېمىلهر ۇئپۇققا كهتتى يىراقالپ

. ۇئ تۇرار شاۋقۇنسىز ساهىلنى ساقالپ
 
 
 

 
 
 
 
 

 قهشقهردە كهچ
 

ئهبهيدۇلال ئىبراھىم 
 
 
 

ئهمهستۇر الپ ،دىسهم قهشقهر سهيىرنىڭ مۇنبىرى كهچته ، 
. گۇزەل ھۆسنى شهپهق رەڭلىق شهرىقنىڭ بىر كهچته 

 
بادام دوپپا ،چىمهن دوپپا ،ئاقار يولدا تۇمهن دوپپا ، 

. ياقار ھهركىم لېۋىگه لهۋ سائادەت دىلبىرى كهچته 
سادا بهرسه راۋاپ تارى ،قىالر بۇلبۇل غهزەلخانلىق ، 
. بهلهن سازەندە قهشقهرلىق يىگىتنىڭ ھهر بىرى كهچته 

 
ئىلىم ئىشقىدا كۆيگهنلهر ئىجاد ئاتلىق جانان ئىستهر ، 

, .توال ھېكمهت نۇرى بىرله كۆڭۇلنىڭ دەپتىرى كهچته 
 

ئۆيى يوقمۇ دېمه ،رەسته بويىدا بهزمه قۇرغاننى ، 
. بېرەر سۇلتان ھۇزۇرنى ساماۋەر كهۋسىرى كهچته 

ئهگهر شائېر مهجنۇنسهن ،كورۇپ كهت بۇ موجىزاتنى ، 
. بۇ يهڭلىغ بىر بازار بولماس جاھاننىڭ ھېچ يىرى كهچته 

 
يىلى ،قهشقهر -1979
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 بىلىم ئىشقىدا
 
 

نىمشېھىت 
يوق، -جاھان رەنالىرى ئىچرە بىلىمدەك بىر گۈزەل يار
. يوق-بىلىمدىن ئۆزگه تۇتقان يار بولۇر، ئۇ گاھىدا بار

قارا قاشلىق تولۇن ئايالر ساڭا بىر نهچچه كۈن يولداش، 
. ئهگهر سهن پۇلدىن ئايرىلساڭ سېنى تاشاليدۇ ھېچ ئار يوق

 
كىرىڭ نهپسىڭنىڭ كهينىگه، بىلىمدىن ئۆزگه يار تۇتساڭ، 
. بېشىڭغا چۈشسه بىر كۈنلهر، ئۇ چاغدا سهن كهبى خار يوق

ئاھىغا، -قۇالق سالساڭ مۇھهببهت ئهھلىنىڭ پهريادى
. يۇتۇپ زەرداپ پىراقتىن دات دېمهكتىن باشقىچه زار يوق

 
تهپهككۇر ئهيلىسهڭ ئىشقى ئهسهرلهرنى ئوقۇپ ھهردەم، 

. قاراڭغۇ دەر يورۇق دۇنيانى ھهم ئالهم كهبى تار يوق
 

يۈرۈپ مهنمۇ گۈزەل ئىزلهپ جاھالهتكه ئهسىر بولغان، 
. خااليىق ئالدىدا يۈرسهم، مېنىڭدەك بهلكى ئهغيار يوق

ھاياتىمغا رەقىبلهر خاتىمه بهرمهكچى بولغاندا، 
:. قىلىپ تهۋبه بولۇپ ئازاد، دېدىم

. بۇ يولدا زىنھار يوق- 
!... پاراغهت ئىستىسهڭ ئهسال بىلىمدىن ئۆزگه يار تۇتما

. سېنىڭ قهدرىڭنى ساقالشتا بىلىمدەك ياخشى ھهمكار يوق
ھاياتلىقتا بىلىم قانداق كىشىنىڭ يولدىشى بولسا، 

. قهيهرگه بارسا باش قاتماس بىلىمدەك ئاڭا غهمكار يوق
پهرياتتا، -بىلىمسىز ساق تېنىنىڭ ھامان مهجرۇھالردەك ناله

. جاھان ئىچرە بىلىمسىز دىلىدەك ئهسكى بىمار يوق
 

بىلىمگه ئاشنا بولساڭ ئوقۇش ئىشقىدا بول، بۇلبۇل، 
. ئۆگهنمهككه مائارىپ باغچىسىدەك ياخشى گۈلزار يوق

بۈكهڭ دۇنيانىڭ قانداق پۇچمىقىغا باش تىقىپ ياتساڭ، 
. بىلىم تارتىپ چىقار مهيدانغا ھېچبىر كىمگه ئهخبار يوق
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بىلىم روھى ئوزۇق ئىنسان ھاياتىغا ئهگهر بىلسهڭ، 
. بىلىمنىڭ قهدرىنى بىلگهن ئۆلمهس بۇڭا ئىنكار يوق

 
 )چاپان ھۆرمهتلىرى ھېچ چاغ چاپاندىن ئايرىلىپ قالماس،
. كېتهر پۇلدىن يىغىلغان ھۆرمىتىڭ پۇل بىرله ئهسرار يوق
چاپان بىرله ئۆزۈڭنى پارقىراتساڭ بىر بوياقچىسهن، 

. بىلىم ئهسىرلىرى بۈگۈن سىرلىق چاپانالرغا خېرىدار يوق
 

بۇالردىن قولغا كهلگهن ئابرۇي جىنالر چۈشى ئوخشاش، 
.! خىيالى بۇ تىلهكته سېنىڭدەك باخشىغا جىندار يوق

 
گۇمان قىلما پهلهكنى ھهرقاچان بهختىڭگه چۆرگىلىمهس، 

. بۈگۈن باي، ئهته سهندەك ھېچ گاداي يوق، بهلكى قهرزدار يوق
بىلىمدىن چهتته كۆرگهن دۆلىتىڭ جاننىڭ جاپاسىدۇر، 

. جاپا قىلماققا جېنىغا بىلىمسىزدەك زور سىتهمكار يوق
بىلىمدىن ھهممه ئىش مهيدانغا چىققان ئهسىرىدۇر بۇ، 

. بىلىش الزىم بىلىمسىزگه بۇ ئهسىردە خېرىدار يوق
بىلىمدىن باتىنىڭ نۇرالنمىسا، كۆڭلۈڭ قاراڭغۇ تۈن، 
قۇياش نۇرىغا مۇنكىر شهپهرەڭلهرگه مهدەتكار يوق، 
!... زېمىننى توپ قىلىپ ئويناشنى سهن چاقچاق گۇمان قىلما

. ھهييار يوق-ھهقىقهتتۇر بۈگۈن ھهرئىش، كهمهكتهك جادۇ
ئهجهبلهنمه بوالر كۆڭلى بىلىم نۇرىدا نۇرالنغان، 

. شۇنىڭچۈن كۆكته، سۇدا، تاغ، دېڭىزدا يۈرسه دىشۋار يوق
بىلىمدىن تاغنى باغ قىلىشتا ھېچقانداق جاپا كۆرمهس، 
. ھهسرەتتىن قان يۇتاردا نادان كىشىلهردەك جاپاكار يوق

 
جاھىلالر كۆڭلى تۈن ئوخشاش، ئۇنى پهرق ئهتكىلى بولماس، 

. قارا تۈنگه شهپهرەڭدىن بۆلهك ئهسال تهلهپكار يوق
 

بۇ پىكرىڭنىڭ تهستىقى قۇربان، »نېمشېھىت«ئۆزۈڭ ھهم 
. بىلىمدىن يۈز ئۆرىگهندەك قاتتىق گۇناھكار يوق

 
 

پهرۋازنامه 
ئهكبهر نىياز پهتتارى 

 
، تىۋىنىش قول سوزغاندا تهسكىيىگه قهلبىمنىڭ
. خىياللىرىم ۇئچىدۇ كۆك ائسمانغا پهيسىمان

، دىمىقىمدا تېخىچه ئېيتىلمىغان بىر كۈينى
. پهرۋازىدا روهىمنىڭ قىلماق بولدۇم ائرمىغان
، بۇ يېپىشقاق چۈشۈمنى سۈرگۈن قىلدىم يىراققا
. ۇئپۇقسېرى يول ائلدىم قهدهملىرىم گىياهسىز
، بېجىرىملىك ئىزدىشىم ئىستهك بولۇپ قالسىمۇ
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. هېسلىرىمنى قويمىدىم غاپىللىقتا زىياسىز
، وئكيانالرغا سىر ئېيقان قايسى تاغنىڭ سۇلىرى
؟ توغراقالرنىڭ لېۋىگه نىچۈن سۆيمهس بىر قېتىم

، سۇائللىرىم چاقمىقى ۆئڭكۈرلهرده چېقىلسا
! ؟ائاللماسمۇ قامچىنىڭ خىسلىتىنى سۆهبىتىم

، سىرتماق بولۇپ قىينايدۇ، تۇغۇلىدۇ تۇيغۇالر
. قۇياش بىلهن كۆللهرگه ائققۇ قونغان سهههرده

، مازاق ئېتهر مېنى كىم، كىملهر مهندىن سۆيۈنۈپ
! ؟هاياتىمدا بىر نۆۋهت ئىاله بولسام ەئگهرده

، ۇئ ائچىدۇ ەئقلىمنى، ساقى ماڭا شاراب بهر
. سىقىلمىسۇن بۇ نهپهس، كاسه سۇنغىن تولدۇرۇپ

، غايىب بولغان شهههردهك غايىب بوالي ۆئزۈمگه
. مۇقهددهس-تىمتاسلىقنىڭ پهيزىنى بىلىپ قىبله

 **
، رىۋايهتلهر ساناقسىز بۇمۇ بهلكىم رىۋايهت

. يارالمىشتا شور قىسمهت سۆڭهكلهرگه پۈتۈلگهن
، ۆئتۈپ كېتهر چېقىندهك، شاد دهملهرغۇ بهك قىسقا

. قېتىلغاندا كهچمىشكه قهدرى ەئجهب ۆئتۈلگهن
، هايات ئىزگۈ ناخشىدۇر تااليالرنى رام قىلغان
. گويا چۆلنىڭ ائلۋۇنى بىر يازمىشتا تهسۋىرى
، سهمهندهرگه ائيلىنىپ وئتلىرىدا كۆيسىمۇ

. موردا ەئيلهر ائخىرى قاالر سانسىز دهدلىرى
، خۇشاللىقنى ئىزدىگهن باغاشاليدۇ ماتهمنى

. غهم-قىالر ائلبوم يۈزلهرنى تاتۇق كهبى قايغۇ
، تارازىدا توختىماي تهبىرلهرمۇ يۇتتى قان

. ەئجدادالردىن مىراستهك بارى ائزاب ۋه ەئلهم
، قاداق باسقان قولالرنى كىم تىلسىم دهپ ئېيتالماس

. پۈتۈن ائلماي نېمهتنى ۋاقىتسىزال پۈكۈلگهن
، كهلكۈن مىسال ەئجىرنىڭ ئېرىشكىنى تامچىدۇر
. بيىر ائرزۇنىڭ كهينىگه مىڭبىر يىغا مۆكۈنگهن

، تهڭرى لېكىن جهننهتتىن، ساقى ماڭا شاراب بهر
. ائيرىسىمۇ ائدهمنى ائيرىمىغان شارابتىن

، ئېرىشكهننى بىلمىسهم، يوقاتقانغا ائه ۇئرۇپ
.. ۆئلمهسمىدىم تىرىكال بۇ چاققىچه ائزابتىن

 **
؟ تۆنۈگۈن ۋه بۈگۈننىڭ پاسىلىدا تۇرار كىم

. سوراقالر-كۆزلىرىدىن ياغدۇرۇپ ائچچىق سۇائل
، روه پهسلىده ائداشقان قۇش ەئجهلگه يۈزلىنهر

." ساداقالر، يۈرهكلهردىن يۈرهككه تېگهر وئقالر
، ائبىدىلهر ۇئهسىنىپ تۇرىۋهرمهس قىيادهك

.- شىره كۆرسهتسه جامالىنى كهتكهنلهر-خىره
 )، ائيلنىشى بهرههقمۇ ەئپسانىگه ائقىۋهت

! ؟ئىشىكىنى تهڭرىنىڭ ائستاغىنه چهككهنلهر
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، شۆهرىتىدىن قالغۇسى ائساسى يوق ههر نېمه
. دهرهخلهرنىڭ يىلتىزى، سارايالرنىڭ ۇئلى بار

، تۈگۈنلهرنى يهشسىمۇ ائدهم يهنه تېپىشماق
. تېخى قاپتا ياتماقتا تاالي سىرنىڭ نېگىزى
، تام سالىدۇ يولالرغا قهدهمده بىر مۈشكۈللهر

. بۇ كۆرۈنمهس يىپ بولۇپ ەئلمىساققا باغالنغان
، ائدهم ائتا قىسمىتى هازىرال يۈز بهرگهندهك

. يۈرهكلهر داغالغان، گۈلخانىدا هاياتنىڭ ائه
، قۇدۇق قازغان ئىچهلمهس سۇ بىر تېمىم  قانغۇچه

. ەئقىدىگه ەئقىده تۆلىگهننىڭ قهدرى يوق
، كۆزلىرىدىن ائيرىالر سهجده قىلغان قۇياشقا

. تهسهللىيگه ئېرىشمهي تهنىلهردىن يهيدۇ وئق
، شاراب-قىرتاق هېسالر قىبلىسى كومزهكتىكى مهي

. هالقىپ كېتهي سۆيگۈگه توختىغاندا وئتالشتىن
، ئېزىش ۇئدوم بولسىمۇ ساقى ماڭا ەئزهلدىن
... ئىشتىياقىم چېچهكلهر نېمىگىدۇر تويماستىن

 **
، سۆيگۈسىز يورۇق دۇنيا گۆرىستان، مۇههببهتسىز 

. مۇههببهتلىك ائدهملهر خۇددى ائلتۇن باهاسىز
، ههدىيهلهر ۋهلېكىن قارىغۇمۇ تاەئبهد

. ۋاپاغا باي ئىنساننىڭ قهلبى قاالر باهارسىز
، تومۇرالردا سهل بولۇپ قېنى ائقار شهيتاننىڭ

. ناز-بېرهلمهيدۇ چىن تۇيغۇ رۇخسارالرغا كۈلكه
، نېمىدۇر قۇرتتهك، غاجىاليدۇ يۈرهكنى ائه

. شادلىق ائز، ۇئدومىدا تۇرمۇشنىڭ قايغۇ كۆپرهك
، ئېتىقاتالر وئينايدۇ ائلقىنىدا شۈبهىنىڭ

. خىزىر كىرگهن خانىدىن چىقىپ كېتهر ۆئكۈنۈپ
، يامغۇرىنى سىر پېتى تۇتمىغاندهك بۇلۇتالر

. ههممىمىز ياشايمىز بهزلهشلهرگه يۆگىنىپ-بىز 
، كۆپىكىدهك پېۋىنىڭ قهسهم دىلنى وئۋاليدۇ

. داۋام قىالر تېنىمسىز ائلداش بىلهن ائلدىنىش
، بهخت تۈنهپ قالىدۇ بۆشۈكىده بوۋاقنىڭ

. كېسىل پاكلىنىش-نېسىپ بولماس هېچكىمگه ۈئزۈل
، ائهاڭ-ئېمىزگىنىڭ  رولىنى تارتىۋاالر كۈي

؟ بىلگهنمىكىن ائه بۇنى ههسرهتلىك ياش تۆككهنلهر
، ئىشرىتىنى ۇئزۇنغا سوزماقنىال خااليدۇ

. قىلغا وئخشاش تولغىنىپ پهي ياستۇققا چۆككهنلهر
، شاراب ئىچمهك ئىستىكىم ساقى مېنىڭ مۇشۇ پهيت

.! خۇرسىنىشالر وئخشايدۇ كاسىدىكى شارابقا
، پىغان ئىچره يۈرىكىم ساقىتىدۇ سۈزۈك ياش

... سۈرىتىنى كۆرىمهن وئتقا چۈشكهن كاۋابتا
 **

، بۈگۈنلهرنىڭ يادىدىن كۆتۈرۈلگهن ناخشىالر
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. بۈيۈكلۈكنى تاپىدۇ يىتىملهرنىڭ كۆزىده
، ناۋاسىنى يوقاتسا ۈئنسىز قىلغان ئىلتىجا
. مهناسىنى قۇچاقالر شائىرالرنىڭ سۆزىده

، بىر ۈئمىد، باغاليدۇ چىڭ دىلالرنى هاياتقا ائه
. پهرده قىلغان بۇلۇتنى گويا كۆكته ائي مىسال

، سىماب بولغان ۋۇجۇتالر تىكلهر يوقلۇق ههيكىلى
. ۋىسال، كۆپۈكلهرگه تويۇنار نهتىجىده قۇت

، خىيالالرنىڭ دولقۇنى وئرار ۇئنى كېپهنگه
. شۇڭا دهردلىك قۇشالرمۇ هازا ائچار وئرماندا

، يوق نهرسىنى ئىزدهشنى قىلىپ ائچچىق مهسخىره
. جىمىراليدۇ يۇلتۇزالر ئېغىر قارا تۇماندا

، ۆئزىنى ۆئلتۈرۈش ائسان ەئمهس دۇنيادا- ۆئز 
. شهپهق تۇغار زىناقالر تاپقىنىدا پاسىبان
، كۆرۈنگهنده باقىينىڭ بوسۇغىسى قاراقتا

. هېچكىم ئېيتىپ بېرهلمهس كىم كىملهرگه مېهرىبان
، ائرمانالردىن ههمىشه نهرقى ائشار هاياتنىڭ

. ناهار-ۇئزۇن بولماس كېچىلهر ائتار تېزدىن تاڭ
، قههرىتان چۈش ئىرۇر، يوپۇرماقالر لهيلىگهن كۈز

. ائچقاندا كۆز باغالرنى باغاشاليدۇ نهۋباهار
، شاراب جاننىڭ ائرامى، ساقى ماڭا شاراب بهر

.! قېنىپ وئتلىسام-كۆڭلۈم تهسكىن تاپقۇسى قېنىپ
، دىلغا چۈشسه قورقۇنچ قىالر ئىدىم جان تهسلىم

... ۈئمىدنىال ۆئزۈمگه ههقىقي يار تۇتمىسام
 **

" ، قهلبلهرنىڭ ئىشىكى ئېچىلىدۇ تىلسىمدهك
. تۆككىنىده زىلتارالر كۈيلىرىنى سېهىرلىك

، تىرىكلىكنىڭ تهشۋىشى كېتهر قاڭقىپ يىراققا
. نۇر بالقىغان چىرايالر تۇيۇلىدۇ مېهىرلىك

، پارتلىغاندا دىلالردىن ەئقىل تۇغقان سۇائلالر
. جىنىس تۇيغۇسى يول ائلىدۇ لهههتكه، ئىرىق

، جان ياشىرار ەئگىزده ياشارغاندهك مايسىالر
. ۇئدارلىرى ەئههتكه، كۈي ائيلىنار ئىمانغا

، ئېرىپ تۈگهر پاكىزه قېرىپ كهتكهن سۈكۈتلهر
. قۇت، قاراقالردا يانار ههم تهڭدىشى يوق سۆيگۈ

، پهردىسىدىن ائيرىالر ساختىلىقالر مادارسىز
. وئت-گىياه، ۆئز ەئسلىگه ئېرىشهر تاغ ۋه دهريا

، مۇڭ تۆككۈچى گۈل لهۋلهر، مۆجىزىلىك بارماقالر
. نۇسرهت تېپىپ ائيلىنار مهركىزىگه ائلهمنىڭ

، ائتوم بومبىسى، گويا يوقتهك دۇنيادا ۇئرۇش
. ئىزگۈلۈكته يۇيۇنار غالجىرلىقى ائدهمنىڭ
، قىيامىغا يهتكهنده زوقلىنىشالر دولقۇنى

. ياش بىر يىپتىكى مارجانغا، وئخشاپ قاالر قېرى
، يۈرۈۋېرىش بىناماز سانالمايدۇ ههم گۇناه
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. ائسايىشلىق هۆكۈمران بولغىنىدهك جاهانغا
، كهلدى ەئيسا يېنىمغا، ساقى ماڭا شاراب بهر

. غهزهلسىز، ساز-ناخشا، سورۇنىمىز قىزىماس مهي
، ياق روهىمغا  مىقلىناي، گېزى كهلسه كىرستقا 

... دىدار نېسىپ بولمايدۇ ائشىقالرغا بهدهلسىز
 **

، هالقىسىنى تارتقۇشالپ ەئجهل دائىم كۆڭۈلنىڭ
. مهيدانىدا ياسايدۇ سايىسىدىن ئىگىز دار

، يېرىم شېهىت ائرمانالر سۆرهپ هالسىز جىسمىنى
. ئېسىپ قويار تۈنلهرده چۈش بوينىغا تىلتۇمار
، خازانالرنى ۇئچۇرغان شامالالردا خۇلقى بار

.- تهشۋىشلىرى كهڭلىكته تاغ ياسىغان قۇم سىياق
، قارا تۇپراق جانالرنى يۇتۇۋېتىپ لهههڭدهك

! ؟چىراغ-ياندۇرامدۇ كېچىده سۆڭهكلهردىن شام
، قولنى ائرغامچىسى تۇيۇقسىز-چۈشىگهنده پۇت

. ۆئكتهملىك-قۇتۇۇلش تهس ۇئنىڭدىن قىلىپ شاشلىق
، كۈلكىلهرنى يالغان دهپ ئېيتماق قىيىن بولسىمۇ
. توزۇپ كېتهر مازغاپتهك شاد مىنوتالر بىردهملىك
، قۇچىقىغا چىلاليدۇ گۈلخان يېقىپ قهبرىستان

.! ەئمما لېكىن ههركىمنىڭ بارار  يولى وئخشىماس
، ائدهملهر ۋاگون ائڭا چېتىلغان، پويتىز-ۋاقىت 

. ئىختىيارى تىزگىنسىز بىر ىئزىدا توختىماس
، شاراب يهيدۇ غهشلىكنى، ساقى ماڭا شاراب بهر

. تهنهاغىنه وئلتۇرۇپ ئىچهي مهستلىك يار بولسۇن
، ههپسه كهبى قهلبىمده ۆئزگه بوشلۇق قالمىدى

... مامات غهملىرى بىردهمگىنه ۇئنتۇلسۇن-هايات
 

، تومۇرالرغا ياماشقان شاراب قانغا وئخشايدۇ
. ائۋۇندۇرار كۆڭۈلنى تۇنجى سۆيگهن جاناندهك

، قانات پۈتۈپ هېسالرغا ۇئچۇرىدۇ ەئرىشكه
. دىلدىن ائزاب تارقايدۇ  سهههردىكى مانادهك
، يۈرهكلهردىن يۈرهككه يول ائچىدۇ تهخىرسىز

. گاداينىڭ پهرقى يوق بارى بوالر مۆهتىرهم، شاه
، كېچىلهرنىڭ سۈلكىتى ائشار ساندىن تاشقىرى

. ەئلهم-قىيىشماسلىق ائسىدۇ نىگاهالرغا تۇغ
، كىيىكلهرنىڭ كۆزىنى  ەئسلىتىدۇ كاسىالر
. ۆئز ەئكسىنى كۆرىدۇ قارىغانالر هايالسىز

، ماهىيهتلهر نامايىش قىلسا مهسلىك ئىچىده
. كىشهن ۇئنتۇالر  بارچه قىلمىش سۇائلسىز، يوسۇن

، سېخىيلىقى  هاتهمنىڭ الپتۇر كومزهك ائلدىدا
. لېۋىده بار ههرنېمه، لېۋىده بار غهزىنه

، تىمسالىدۇر دېڭىزنىڭ  داۋالغۇشتا تامچىسى
. لېكىن بارار ۇئپۇققا  سالسا ههركىم گهر كېمه
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، قايغۇرۇشۇڭ ائرتۇقچه، ساقى ماڭا شاراب بهر
. مىڭ رهت ۈئپۈپ قولۇڭنى هۆرمىتىمنى بىلدۈرهي
، تۇنجى قېتىم شارابنى كىم ياسىغان ئېيتىپ بهر
. هايات بىلهن قۇياشنى تاج قىپ ائڭا كىيدۈرهي

 ......
، تاڭدا كهزسه شوخ سابا ئىپار تۆكۈپ ههريانغا

~  ).بېغىم ئىچره مهجنۇنتال تولغۇنىدۇ ەئۋرىشىم
، ەئجهب ئېسىل بىر مۇقام توۋلىغانده دهمدىرىم
. كىرپىكىمنى نهملهيدۇ ئىسسىققىنه كۆز يېشىم

، پهلهكسېرى قول سوزغان خۇددى كۆكۈش تۈتۈندهك
. شېئىرلىرىم سۇائلدۇر كۆزلىرىمگه ئېسىلغان

، خىلۋهتلهرده يۈرسهممۇ دهشنام يهيمهن ەئجهلدىن
. بهندىلىكنىڭ تامغىسى پىشانهمگه بېسىلغان
، بهخت چۈشهپ ياتقاندا بېكىتىده بارلىقنىڭ

. پىغانالر-تهقدىم ەئتتى ۋهسلىنى ماڭا ههسرهت
، مۇههببهت تاشالپ تۇرسا مىڭ قارماق، ەئجهل، هايات

؟ نىچۈن بىردهم تىنجىماس قهلبىمدىكى ائرمانالر
، ناخشا ۈئلپهتتۇر دائىم سوغۇق كۈلبهمده، شاراب

. قارا تۈنلهر باغرىدا يالتىرىغان چېقىنمهن
، مېنى تاپااليدۇ ۆئزىدىن، خالىغانالر ائه

. يېقىنالرغا يېقىنمهن، يىراقالرغا بهك يىراق
، يۈتۈپ كهتسهم بىرمهههل ائرتۇقچىدۇر قايغۇرۇش

. لهززهت تهنهالىقمۇ  بهردهملىك-بېغىشاليدۇ قۇت
، كۆمۈلسهممۇ قارغىشقا، كۆمۈلسهممۇ تۇپوراققا

. مىڭ رازىمهن دهقىقه نېسىپ بولسا ائدهملىك
، هايات ائتلىق پهرىزات، ساقى ماڭا شاراب بهر

؟ كاسىدىكى شارابتهك دائىم كۈلۈپ تۇرارمۇ
! ، ۋاقىت دېگهن قاراقچى تارتىپ ائلۇر ههممىنى

! ؟بىر ائزابتىن باشقىسى ۆئمۈرلۈكۈم بوالرمۇ
يىلى تۇرپان -1993-1994

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.berqi.com 
 

 
 
 
 
 

 ئالقاندىكى يول
 
 

ۋارىسجان قاسىم 
 
 
)1 (

قېنىمدا ھۇۋلىغان تۈننىڭ خىتابى مهي خۇمار ئهتتى، 
. سېرىق ئالۋۇندا چايقالغان پىراق قاننى تۇمار ئهتتى

يېيىلغان شولىالر چاچراپ تىكلىنهر ئۇچقۇن ئارا ھهيۋەت، 
. قىيامهت ياشىدىن مارجان ياساپ جان ئىنتىزار ئهتتى

 
سۈكۈتنى بۇندا مىڭ ئهجدەر ئىچىرقاپ خام تاالش قىلسا، 

. پهلهك تاشقىنلىرىدىن گۇمراھ كۆزىدە شهرمىسار ئهتتى
 

تىنىق سۈبھى گۇالبى ناز ئوتىدا قاينىسا ناخۇش، 
. گۇگۇمنىڭ مهيلىنى ئوۋالش ئۈچۈن بىدارى تار ئهتتى

 
سۇنۇق كوزا جاراڭالپ يالتىراق تىترەكنى چالغىتسا، 
. كىشهندىن بالقىغان ئۇچقۇن خىرىدارىن دىدار ئهتتى

 
ئهقىلنىڭ تهشۋىشى گۈلدۈرلىسه ئوكيان گويا تامچه، 

. قىرانالر شهۋكىتىگه بىل سېنى كىم تاجىدار ئهتتى
كۆرۈڭ جهننهت مۇقامى پهردىلهردىن نائۇمىد بولمىش، 

.! يوقالغان زەر سىماب ئاپتاپلىرىڭنى ساڭا دار ئهتتى
)2 (

چايقىالر يۇلتۇز كۆزىدە ئىڭرىغان ئاسمان بۇ دەم، 
. يىلتىزىغا شولىالردىن سىر بىرەر بوستان بۇ دەم

 
كوھىقاپ زەنجىرلىرىدە بىگۇناھ جان ئۆركىشى، 
. كۆركى يىگانه دېڭىزنىڭ ئىشقى سهرگهردان بۇ دەم

بىر شامال كهلسۇن يىراقتىن تهڭگه ياپراق بهختىگه، 
. بىھايا ئىتالر قاراقىدا خۈنۈك جهۋالن بۇدەم

قوغلنىپ ئازغۇن گۇگۇم سۇمرۇغ گىياھىنى يۇتار، 
. تىپتىنىق يالقۇن تىلى ئىچرە مۆكهر ئارمان بۇدەم

سىھرىگهر پاسىق قهدەھ قارنىدا مه ينىڭ تهشۋىشى، 
. چاپچىغان قهيسهر خۇمارىمغا ئۆلۈك قال قان بۇ دەم
ئاقتى ھىجران كوچىسىدا شهۋكىتى شانلىق ئهلهم، 
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. اللىگۇن بوشلۇق كۆيۈپ قاينار تۈمهن جهريان بۇ دەم
 

 )ئىشتىياقىمنىڭ قۇياش ئۈگدەر بۇالقى قايدىدۇر،
. چهرىخ ئۇرارىمنىڭ ناۋاكهش تارىدۇر جانان بۇ دەم

)3 (
چاقنىشىم زەرگۈن بۇلۇتقا مهھلىيا مهپتۇن ئهمهس، 

. يانمىغان چۆللهر قېنىدا بىناۋا، مهجنۇن ئهمهس
كهلسه ئاتهش تهلقىنى ئويناق پهلهك زارى ئارا، 

. تاپسا ئالهم مىڭ پاناھ، ، مۇدھىش ساما كهلكۈن ئهمهس
 

قاغجىراق روھ جىلۋىسى مهينىڭ گۈلىدە كۆكلىسه، 
. تىپتىنىق دولقۇن تىلىدىن يامرىغان شاۋقۇن ئهمهس
ئاھ ، ئوقى بىرله ئىتىلسا اللهرەڭ ھارغىن سهھهر، 

. تاله چاچلىرىمدىن سىرغىغان ئۇپقۇن ئهمهس- تاله
ئاقتى ئۆركهش پۈرمىسىدە ناتىۋان تۈن كهچمىشى، 

. خۇرسىناق ياپراقتا قاتقان شولىالر گۈلگۈن ئهمهس
 

نهگه تاشالر ئاي ئۆزىنى، جاندا ھۇۋالر تىلسىمى، 
. قىرغىقى كۆيدى پايانسىز، جهزبىدار ، تۇتقۇن ئهمهس
ئهي كۆڭۈل بىل نۇر توال يولالر خىراماندۇر ھامان، 

. ھالقا ياشلىرىم پهيكانى جان، يالقۇن ئهمهس-ھالقا
)4 (

قۇياشنىڭ ھالقىسىدىن سىيرىلىپ تۈنلهرگه چۆككهن كىم؟ 
ئاياغالر ئاستىدا قالغان يوچۇن ئاتهشكه مۆككهن كىم؟ 
جۇنۇن شهيتان تومۇرى ئىچرە نهينىڭ سىھرىنى پۈۋلهپ، 
سهمهندەر ناخشىسىدىن چالغىتىپ ئاھىنى تۆككهن كىم؟ 
قويۇق زەڭگهر تۇمان جان بوشلۇقىدا ئوينىسا مهستان، 

ئېچىلماس سىرنى سهر چهشمه ناۋا پهيزىگه پۈككهن كىم؟ 
 

ئۈنۈپ چىقسا چاراسالپ قهترە ياشىمدىن تۈمهن يۇلتۇز، 
گويا قاغا قاناتىدەك ۋۇجۇدىن قايتا سۆككهن كىم 

تىنىق مهينىڭ جۇالسى ھهر زامان توپاننى دەۋرەتسه، 
سۈكۈت قىرغاقىدا ئهللهي مۇقامىغا كۆنۈككهن كىم؟ 

 
تېنىمگه سهپهر 

 
ئوسمانجان مۇھهممهت پاسىائن 

 
 )داستان(
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مۇقهددىمه 
تهننىڭ ئۇزۇنلۇقىغا 

ئۇزۇنلۇقنىڭ تهن قۇرۇلمىسىغا 
ئوراپ قويغان يىپهك رەختنى 

ئېلىۋىتىشنى ئوياليمهن 
تهننىڭ ئىشتىھا قاتلىمىغا كىرىش 

نۇر نۇرسىزلىنىپتۇ 
چىم ۋە ياڭاق گۈللىرى قانغا بويىلىپتۇ 

قارشى تهرەپنى سۆزگه چاقىردۇق 
! تام مىدىرلىغاندا تۈگۈلىۋالدۇق

! تام ئىچىمىزگه شۇڭغۇدى
ئاۋاز ئارىلىقى يولدىن ئۆتتى 

زەنجىر بىلهن قارىمۇتۇق گۆشنىڭ رېائكسىيىسى 
ئاستا سۈكۈتكه كىردى  -ئاستا 

توسالغۇ پهيدا قىلغۇچى ئاتهش 
سىم كۆيۈشكه باشلىغاندا 

! يومۇالق دولقۇندا گۇڭراۋاتقان بېلىقدان
بارچه چىالنمىالرغا بولىمىز ھهيران 

توپا بىزنى قورشىۋالىدۇ 
قومۇش قۇشىمىزنى شۈلۈۋالىدۇ 

توققۇزىنچى ئۇرۇق 
يهتته رەڭدىن بۆسۈپ ئۆتكهندە 

بهدىنىمىزگه قايتىپ كېلىمىز 
قايتىپ كهلگهندەك تېنى يوق يىالن 

نىلوپهردىكى تىغ ساراسىمى 
كۆزۈڭدىكى قۇم مۇراسىمى 

مازاردىن بۇلۇتقا ئۆرلىگهن يۇقۇملۇق ئاڭ 
ساقالدىن كۆك رەڭلىك دارغا قارىغان پىنھان 

ساڭگىالپ تۇرغان سۇ قۇيغۇچى 
ئۇزارغان ھهرپلهرنى ئارىالشتۇرغۇچى 

پايانسىز ئومرۇتقىالردا ۋاقىت ياسىغۇچى 
قورساق قاسراق تاشلىغاندا 
كىندىك ھېكايه باشلىغاندا 

تاغ قاپتىلىدىن چۈشكهن راھىب 
قوڭغۇراق ئاۋازىدىن بولدى شىركهيپ 

سۆزلهرنىڭ ئازابىدىن چىقىۋاتقان قاتتىق سۈت 
ئۇيغۇر ھهققىدىكى يېڭى قىزىلمىالر 
ئهرلىكىنى تىكلهۋاتقان يېزا چىۋىنى 
سۈركىلىۋاتقان مىھراب ئىسسىقلىقى 

... بولدى
دېڭىز تۈنگه قۇيۇلدى 

, يىغىلىپ تۇر قار پومزىكىدەك
ئوڭ مۆرىسى قىزارغان ۋە كېسىلگهن 
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خاتا بېسىلىپ قالغان بىر تال خىش سهۋەبىدىن 
ياڭاق دەرىخى بىلهن ئاي ئوتتۇرسىدا 

يۈز بېرىۋاتقان شهكىلسىز پوخۇرلۇققا قارشى چىدامنى 
! توختىتالىدىڭمۇ ئهي دائىرە سىزغۇچى؟

چىم ھامان كۆيىدۇ 
ياڭاق ھامان سۇنى باغاليدۇ 

نۇر نۇرسىزلىنىپتۇ 
... تام تۈگۈلگهندە مىدىرالشنىڭ ھۇزۇرىغا ئۆتتۈق

تهننىڭ ياغ قاتلىمىغا كىرىش 
باسما قۇدۇق، ۋاي باسما قۇدۇق 
ھاكالر بىلهن ئايهت ئوقۇدۇق 

, كۈيلهۋاتقان ئهس كالىسى
كۈنلهر قارا، تۈنلهر يوپيورۇق 

ھاللىنىپتۇ يۇلتۇزالرنىڭ باشاقلىرى 
تىكلىنىپتۇ چىڭقىي چۈشتىن پارچىالنغان 
تۇغۇۋاتقان نېگىر ئايالنىڭ تېرمومېتىرى 

بهش بۇرجهك ئالهمنىڭ ھېمايىسىدە 
 )ئايۋانغا كىرىپ كهلگهن نارەسىدە
ئۈزۈم سۈيىگه چىالنغان باشنى 
, ئاتتى تورمۇزالنغان ياغاچ قهلەئگه

ئاياللىق ئېنىرگىيىسى  -ئهر 
قىيپاچ شامالنىڭ لېكسىكىلىق مهنىسى 

يومۇالق بولۇپ ئولتۇرۇپ 
ئىپتىدائى ساقال ئېلىش ھهپتىلىكىدە 
ئوتتۇرىغا تاشلىدۇق مهزمۇنىمىزنى 

شۇنداقتىمۇ 
تىرناق ئالغۇچىالرنىڭ باراۋەرلىكى 

يىلىك تازىلىغۇچىالرنىڭ نىسپىي غايىسى 
بارماق ئىزىنى ئالماشتۇرغۇچىالرنىڭ سىياسىي تهۋەلىكى 

; دىن ۋە خۇدا توغرىسىدىكى مهخپىي كېڭهش
روھ بىلهن ماددىنىڭ قىسمهن ئۆتۈشۈش ھادىسىسى 

 )كونا تاش قورالالرنىڭ مۇنازىرە كهيپىياتى
تاپىنىمىزدىكى كۆپ چېكىت بىلهن بىردەكلىككه ئىگه ئهمهس 

تاش كۆچىدۇ 
چىرايىمىز زەھهرسىزلهنگهندە 
ئۈچ خانىلىق تارقاق سان 

خالىغانچه گۇرپىلىنىۋاتقان قانتاش غول لىنىيىسىدە 
: ئۇيقۇلۇق كېتىۋاتقان قىزىل ماشىنىدا
شىكهر سىيىۋاتقان سهكسانپۇت 

تاالق مۇناسىۋىتى ۋە ياڭاق يوپۇرمىقىنىڭ 
تىلىنى چىقىرىپ كۈچلۈك غىدىقلىشى بىلهن 

سېمىز ئهرگه تامچىالۋاتقان ئاسماندەك چوكان 
ھاكىمىيهتكه قاراپ ئىككى ئېغىز گهپ قىلدى 
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ماي كۆچۈۋاتقاندا 
بىز تىل سهنئىتىنى ئويلىماسلىققا تىرىشتۇق 
ئهدەبىياتنىڭ قېلىن يهرلىرىنى رەت قىلدۇق 

ئۇنىڭغىچه ئىش تۈگىدى 
بۇرغىالش ماشىنىسى سۇ ئىچىۋاتقاندا 

ئۆرە تۇرغان يىالنالر 
ئادەمنىڭ قېنىنىڭ ئهڭ تاتلىق بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

ئولتۇرغان يىالنالرمۇ پۇسكىيىپ 
قهيهردىن قان چىقارساق بوالر دەپ چوڭقۇر كۈلۈشتى 

ھهقىقهت، ئىشتان بېغىدىكى 
شاپتۇل چېچىكى رەڭلىك بىرنهچچه تامچه داغنى ماختاۋاتقاندا 

تاش كۆچۈشتىن توختىدى 
قۇدۇق 

ئېغىزىنى 
ياپتۇق 

... كاككۇك گۈللىرى ئېچىلغان
- تهننىڭ ھهۋەس قاتلىمىغا كىرىش

چۆپلهر ھال رەڭدە كۆزىنى ئاچقاندا 
كۋادىراتلىرىڭدىكى مهمنۇنلۇق چېچهكلىرى 

ئهگىز پېتى مۇمياالنغاندا 
, قوغۇشۇن قۇيۇلۇۋاتقان سهبىي ئېغىز

مىس ئۆز ئىستهكلىرىنى قويۇپ بهرگهن چۆگۈن 
! زەرەت ھالىتىگه كىرگهن بالۇن

تۈك يارىسىغا قارىغان قهبرە خادىلىرى 
بىر تامچه ھېيله ئارقىلىق 

... ساڭا باستۇرۇلغان مۇقام سۈيقهستى
ئاستىڭدىن يولنى كۆتۈرۈپ قوپقاندا 

چۈشهكىدۇق ئۇشتۇمتۇت 
تورۇستىكى ئالتۇن كهش 
پىرىسالنغان تور ھاسىالتى 

تىرناقلىرى كۆپۈپ چىققان ئۆمۈچۈك 
قىز بالىنىڭ بارلىق بىساتى 
سهرەڭگىلهر سۆز ئارىسىدا 

قهغهز ئاقلىق ئازابىدا 
كۆمۈرچهكلهر يېتىلىپ بوپتۇ 

ئىچ كۆڭلهكلهر يىرتىلىپ بوپتۇ 
سۆيۈش ئارقىلىق پهيدا قىلغان قارا داغنى 

مۇشتۇملىرى تۈگۈلگهن ياغاچ 
ئىسسىق ئۆتۈۋاتقان تىلسىمات بۆلهكلىرىگه 

رەسسامنىڭ پۈركىگۈچلىرى بىلهن تارقىتىۋەتكهندە 
- بىز قورقۇمسىراپ تۇخۇمدىن بېشىمىزنى كۆتۈرىمىز

شىۋاق باسقان شهكىلسىز تۇخۇمدىن 
قانات قاندىن ئۆرلهپتۇ 
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ئۈچىنچى كهپتهر يوقلۇققا كهپتۇ 
سوزۇلۇپ ياتقان تهر تامچىلىرى 

ئۆمۈلهش ئارقىلىق بىھۇشلۇقىنى ئىپادىلهپتۇ 
ياپيېشىل ئورمانالر قۇملۇقنى كۆزلىگهندە 

قۇمالر قېلىن تېرىسى ئىچىدە جۈپلىشىۋاتقاندا 
ئۈستىمىزدە تۇمان پهيدا بوپتۇ 

: ئۇنىڭ سۈزۈك شۆلگهيلىرى
ئهنەئنىنى قورۇپ تۇرغان قىل ئارغامچىلىرى 

تارىخنى سىيالۋاتقان يىرىك ئالقانلىرى 
مهڭگۈلۈك ھهرىكهتنى ئىسپاتالۋاتقان پىيادە ئهسكهرلىرى 

ئوتنى ئېغىزىغا ئالغان پىرخونلىرى 
' شهيتان ۋە ئايالالرغا تىغ سانچىۋاتقان دۇمباق قۇشلىرى
' ئۇزۇن چاچلىرىغا سۇ يۈگۈرۈۋاتقان ساداسىز بۆرىلىرى

: ئىچىمىزدىكى بىر تاشقا مۇنداق دەپتۇ
مۇزغا قايتىڭالر -

... ئوت سىلهرنى ئۆرتىمىسۇن
: تاشمۇ جاۋابهن مۇنداق دەپتۇ

سىلهر بىزنىڭ ھورىمىز -
... ۋاقىت ئۆلگهن جايدا بىز بىلهن ئۇچرىشىشقا قوشۇلۇڭالر

 
تهننىڭ ئىدراك قاتلىمىغا كىرىش 

 
ئاينىڭ كهينىدىكى مىڭ يىل 

كۇنۇپكا تاختىسىدىن ئاجراپ چۈشكهن كۆز 
ئورگانىك ماددىالر بىلهن تولغان ئاالقه 

يۆتكىلىۋاتقان نۇر ئېيى 
تولغان 

. چوڭ بولغان
ئېنىرگىيىسى ھهسسىلهپ ئاشقان 

ئېالستىكىلىقى كۈچلۈك ئايالالردىكى كۆزىتىش سۇپىسى 
. ياكى زەرەتلهنگهن ئاۋاز ياپراقچىسى

پىكىرىمىزنىڭ دەلىلى 
كارىز ۋە ئاناتومىيىلىك سېخىما 

بىر دەرەخ بۈگۈن ئاخشام يولغا چىقىدۇ 
ئۇ ئايدىڭدا ئوران قويۇلدۇرىدۇ 

يېرىم كېچىلهردە يادرۇ ئوق بېشىنى ماياليدۇ 
: يامغۇر قاتقاندا بارچه گۈزەللىككه يېتىشىپ بواللمايمىز

شۇڭا ئۇ مېڭىپ تۇرۇپ كېيىم ئالماشتۇرىدۇ 
كۈن تۇتۇلۇۋاتقاندا 

' كىمگه تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بهرگىلى بولمىغاندا
تېزىغىچه الي كهچكهن قىزىل تۇمشۇقلۇق باكتېرىيه 

/ قولۇڭدىكى ئىككى قۇتۇبتىن
بىرنېمه ئۆسمهيدىغان ئىبارىلىك تاغقا سوقۇلغاندا 
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كۆپۈنكى ئهينهكتىن چىققان ئهر 
قاندىن قوۋرغا ياسايدۇ 

ئۇچارقۇشالر سېنى چوقۇلىدى 
 )يىرىتقۇچ ھايۋانالر ساڭا چىشىنىڭ ئېقىنى كۆرسهتتى

زامانىۋىي ئۇقۇم ئىچىدە 
كۆلنىڭ ئوغۇزنى ئىزدەۋاتقانلىقىنى كۆردۇق 

دەرەخ كاۋىكىنىڭ جىم تۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۇق 
ئاتالرنىڭ قورسىقى يوغىناۋاتانلىقىنى ھېس قىلدۇق 
نىسپىيىلىك نهزەرىيىسى خهتنىلىككه ئوخشايتتى 

تىك تۆت بۇلۇڭ شهكلىدە چالما تىزىۋاتقانالر ئاقىرىۋاتاتتى 
تىلنىڭ تهۋرنىشچانلىقى بارمۇ 
 (قۇالقنىڭ روھى قايتىپ كهلدىمۇ
ئىككى پۇت يهنه كېسىشهمدۇ 

... ھېچنهرسىنى بىلمهسلىك كېرەك
قۇياشنىڭ كهينىدىكى مىڭ يىل 

' پارچه ئهس يولۋاسلىرى -پارچه 
تېنىمىز ئالدىمىزدا قاراپ تۇرماقتا 

تېخى بۇرۇتىمۇ خهت تارتمىغان بىر سوزۇق تاۋۇشنىڭ 
كۆچمه مهنىلىرى ئاۋۇماقتا 

ئۇ ئهمدى ماگمىالرنى ئىزدەيدۇ 
ئۇ ئهمدى دېرىزە ئالدىدىكى مۇنارغا يامىشىدۇ 

... بهلكى ئۇ
بوغۇمالرنىڭ ھهممىسىنى چىقىرىۋىتىپ 

. يۈزى ئورالغان ئىھرامدىن بىرنهچچىنى ياسىشى مۇمكىن
 

, تهننىڭ رىۋايهت قاتلىمىغا كىرىش
بىر ھۆجهيرە پادىشاھلىقى 
ئوت تۇتىشىشتىن ئاۋال 

... ئۈجمه دەرىخىنى يۇمشىتاتتىكهن
چاقماق چاققاندا 

ئاتىلىق بايرىقىنى ئىگىز پۇالڭالتقان ئورمانالر 
زېمىن ئۈستىدىن ئىسيان كۆتۈرۈپتۇ 

زېمىن ئاققاندا 
خهتنىسى ئۆرۈلگهن پارچه ئاسمانالر 

. پهرشتىلهر قونغان گۈللۈك بۇلۇتنىڭ نومۇسىغا تېگىپتۇ
بۇلۇت ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغاندا 

پهيالسوپالر ئوربىتاسى ھهرىكهتكه كهپتۇ 
نه بىر قارشىلىق 
نه بىر ياراتقۇچى 
 )نه بىر قىزىل رەقهم

روھالرنىڭ ئۇچرىشىش كۈنىنى بېكىتكهن ئاقساقال 
تهر قايناپ كۆكسىمىزگه چىققاندا 
بېگىز بارمىقىنى تاغ دەپ ئويالپتۇ 
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ئۇ چاغالردا ۋاقىت ھازىرقى ئىتقا ئوخشايدىكهن 
قاۋاش تهرتىپى ئارقىلىق بوشلۇقنى تولدۇرىدىكهن 
ئۇ چاغالردا بوشلۇقنى بىزدىن توسۇپ تۇرىدىغان 

ھېچقانداق ماددىي كاپالهت بولمىغاچقا 
, فانتازىيه دەۋرى باشالنغان ئىكهن

ئازاب دەرۋازىلىرى غېچىرالپ ئېچىلغاندا 
مهلىكه بولۇش خىيالىدا 

بوشلۇقتىن تۆشۈك ئېچىپ ئويناۋاتقان تۇنجى قىز 
رىۋايهت مۇساپىسىنى تاماملىغان ئىكهن 

! يهتته كۈن
تهر ئهرۋاھىدىن يېڭىالندۇق 
زەنجىرگه قاراپ بوي تارتتۇق 

پوستىمىزنىڭ يېرىقلىرىدىن ئارالالر پهيدا بولدى 
; ئۇالر تېخىچه مۇئهللهقته ئىدى

ئالهم 
يهككه مالىكوال 

 )ئۇچقۇچى
| !!! ياق

ئۇنداق ئۇقۇمالر مهۋجۇت ئهمهس ئىدى 
يهتته كۈن 

يهتته قوۋرغىغا جان پۈۋلهندى 
نۇرنى كۆمۈپ تاشلىدۇق 

يهر يۈزىدىكى ئاتالمىش ئوكيانالر مونۇپۇللۇقى 
. مارجان تاشالرنىڭ زىنا قهبرىستانلىقى

بېلىقالرنى ئوراپ تۇرغۇچى ۋەھى ئىراسى 
سۈت ئهمگۈچىلهرنىڭ ئولتۇماتۇمى 

يهتته نۇرنىڭ شاكال ۋاقتى 
بۆرىلهر 

- نىڭ يارىلىش باسقۇچى...
زۇلمهتلىك مۆرىمىزنىڭ ئاھى 

ئۇالر شاكالدىن قوپقان 
ئۇالر كۆك نۇردا ماڭغان 

بىز كۆيۈپ ئوغۇزغا ئايلىنىپ بولغۇچه 
يهرنى تۈزلهپ بولغان 

... ھوۋ
يهتته كۈننىڭ يهتته پهرزەنتى 

! بىر ھۆجهيرە پادىشاھلىقى
 

تهننىڭ گۇناھ قاتلىمىغا كىرىش 
مهدەنىي ئهللهردە 

" ئاي سهرسانلىقى
تېزلىككه كېرەك بولغان قاتىللىق سهرگۈزەشتىسى 

' ماشىنىدىن چۈشتۈق ئۈچىمىز
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يول بوشاتتى مهيدە تۈكىمىز 
قاينىتىلغان يالغان چىش 
ئهنه كهلدى ھۆكۈمىتىمىز 

ئهس  -سىمالر 
تاكتىكا  -تۆمۈر 
تۇمشۇق  -ئهينهك 

بۇ قاتالمغا ئىزاھ بهرمهك تهس 
" خورما يهۋاتقان زېرىكىش بوۋايلىرى

! ئهرەب ئهمهس
! قاسساپمۇ ئهمهس

گۇناھ چۈجىلىرى تۇخۇمدىن چىقتى 
! بىر نهرسه يهنه بىر نهرسىنى ئىككىگه ئايرىۋەتتى

بىرى جهننهت 
بىرى دوزاخ 

... بىرى
مىلىيون يىلدىن بۇيان چۈجه بېقىۋاتقان مېنىڭ تېنىم 

ئۇ ئهتراپىنى سىم توساقالر بىلهن توسۇۋالغان 
ھهر ئىككى نۇر ئارىسىغا بىردىن چارالش چىرىغى ئورنىتىلغان 

كۆرۈنمهس قىرغۇچى تهخسىلىرى 
تۆت پهسىلگه ئوخشايدىغان زەمبىرەكلىرى 
نېرۋىلىرى رودىمونتالشقان ئادەم بومبىلىرى 
; ئاكوپالردا ئىشلهۋاتقان قورال توشۇغۇچىلىرى

... قوش ئۈنۈملۈك رادارلىرى
يهنه 

ئىسمىنى ئاتىغىلىمۇ بولمايدىغان بارلىق بىساتلىرى 
 )تهسهۋۋۇپنى قىزغىن سۆيىدۇ

يىلتىزلىرى يايالققا ئوخشايدۇ 
: ھهر بىر قونالغۇسىدا

ھهر بىر يوپۇرمىقىدا 
 )ھهر بىر بوغۇمىدا

ماددا بار، مۇزىكا بار، پارچىلىنىش بار 
يارىلىش بار، قوشۇۋېلىش بار، ئالماشتۇرۇش بار 

ئهتلهس ئهتلىك بالىلىرىدا 
قىياتاش بار، ئاغۋات بار 

قىياتاشتىكى گۆش پارچىلىرىدا 
پارس ئوردىلىرىدىن تۈرك قىزلىرىغىچه 

مىڭ بىر كېچىدىن مىتالسىز ئىچكى قۇرۇقلۇققىچه 
ياۋا ئاتالر كېلهر تاپ بېسىپ 

خۇددى خوتهن بىلهن ئاتۇش ئارىسىدىكى يېرىلغان تاش 
ياكى قهشقهر بىلهن قومۇلنىڭ ياغاچ بالىياتقۇسى 

قورساق بوشلۇقىدا ئېقىۋاتقان ئېلى دەرياسى 
دۆڭكۆۋرۈكته قېتىپ قالغان تۇرپانلىق جۇۋان 

چۆلنى كۆتۈرۈپ قوپقان كروران 
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شهھهرلىك كاناي گۈلى 
... تهنلهر ئۈچۈن كېلىۋاتقاندەك
قولىمىزدا الي قونچاق 

گۇناھ ئوخشىغان 
 

تهننىڭ نهزەرىيه قاتلىمىغا كىرىش 
 

ۋاقىت يېشىل 
رەڭلهر نهم 

كارىدوردىن كىرگهن گۈل 
غۇژمهك ئون توققۇز ئادەم  -غۇژمهك 

بىز ئېچىلىدۇ دەپ ئويلىدۇق 
تىكهنلىرى غايىپ بولىدۇ دەپ قىياس قىلدۇق 

قىياتاش مهملىكهتلىرى بويلىرىنى سۇغا سالغاندا 
تىروپىك بهلباغ ئورمانلىقلىرىدىن 

ئىسسىق بهلباغ بهللىرىدىن 
تېخى باالغهتكه يهتمىگهن ئاۋازالر كېلىپ 

ئىشتىنىمىزدىكى جان ھهلقۇمىغا 
ئازاد بولۇش ھهققىدىكى پهلسهپىلىرىنى تاڭغاندا 

' مۆرىلىرىمىز تېگىشىپ قالدى
سۇ سۇنى ئاستىغا باستى 

خىجىللىقىمىزدىن گهپ قىاللمىدۇق 
' قايتا بىر قېتىملىق يارىلىشنى كۆرۈپ قالدۇق
بهزى بۇالقالرنىڭ كۆزى ئېتىلىپ قالدى 

بهزى ئارغامچىالر سۇسقىنه كۈلۈمسىرەپ قويدى 
, بار بىلهن يوقنىڭ ئارىلىقىدا

نېپىز ھهم چهكسىز قارا قهغهزگه 
ئىبادەت ۋاقتىنى خاتىرىلىدۇق 

دۆڭدىن يامىشىپ چۈشكهن شاھزادە 
. ئهۋرىتىنى پۇل بىلهن ياپقۇچى ئاچىماق ئايال

چېچىنى شهرققه قارىتىپ پۇالڭالتتى 
: ئهلقىسسه

قىسقىلىرى ئۈزۈلۈپ چۈشسه 
... ئۇزۇنلىرى گىرە ساالتتى

ۋاقىت قارا 
' رەڭلهر ئاق

چىۋىن قانىتىدا بهش يىل 
ئۇزۇتۇش مۇراسىمىدا كۆكسۈڭنى پۈۋلهپ 

سىياسهتتىن تاشقىرى بۆكتۈرمىلهرنى قول بىلهن ياپساق 
ئىيىق تاپىنىدا ياغالنغان ئهر 

تومۇز كۈنلىرىدىكى سىمۋۇللۇق بهلگىلهر 
نېفىت باھاسىنى توغرا كېسىپ ئۆتكۈچى پادىچى تاز 

چىڭقىي چۈشتىكى ئېشهكنىڭ مهمنۇنلۇقى 
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بىر پارچه رەختتىكى ئېكىسپىدىتسىيه ئهترىتى 
تهكلىماكان خىتابنامىسى 

! ياق
بۇ تېخى خىتابنامه ئهمهس 

دۆلهت ھالقىغۇچى قۇملۇق تۈلكىسى 
بارماق ئىزىدىن تارقىتىلغان مۇداپىيه بېسىمى 

. رادارنىڭ دوستلىشىش ئىستىكى
زەمبۇرۇخالرنىڭ ياللۇغلىنىش مهۋسۇمى 

بېوئخېمىيىلىك چۆچۈش بايرىمى 
ياكى بىر پارچه قوي گۆشى 
! پهرشتىلهر كېلىش ئالدىدىكى

تام ۋە ئهينهكنىڭ ئۇ تهرىپىدە 
, ئالتۇن تىكهنلىك كىرپه

, ۋاقىتنىڭ تېرە خالتىدىكى تۆشىكىدە
ئۈچىنچى ۋە ئاخىرقى قېتىم 

كۆيۈپ بواللمىغان تهجرىبه سايمانلىرىغا 
رەڭلهرنىڭ نهم ھالىتىنى ئىسپاتالپ بېرىشى كېرەك 

! گۇيا تۇغۇت ۋە تۇتقۇن قىلىش جهريانلىرىدەك
خاتىمه 

 
ئالدىمىزدىكى تهن جاۋاھىراتلىرىدا 

بىز ئۆزىمىزنى كۆرمىدۇق 
پهقهت بىر تاش كولىغۇچى ۋە 

بىر پارچه تاش تهرىپىدىن كوالنغۇچىال 
رايىشلىق بىلهن تېرىمىزدىن چىقىپ كهتتى 
بىز ئهمدى يهتته قاتالمدىن ھالقىپ ئۆتۈپ 

تهننىڭ ئهبهدىيىلىك قاتلىمىغا ماڭىمىز 
...- تىمتاس ئهبهدىيىلىك... ئاھ

بىز سېنى ئهسال تهسۋىرىلىيهلمهيمىز 
! ئهسال تهسۋىرىلىيهلمهيمىز

 
 
 
 
 

تهزكىرىسى ئائىلىنىڭ بىر 
 )جاسارهت تاش(

، تارىخنىڭ ائجايىپ زور بۈشۈكىده
. تهۋرىنىپ چۈش كۆرىدۇ قهدىمىي كۈي

، تهڭرىگه باش ۇئرىدۇ رىزقى تىلهپ
. چىرايى سۇلغۇن ياۋاش بىر خۇداگۇي

. ،قۇلىدا كىرلهشكهن بىر كونا قۇرائن
.! يېنىدا سىرسىز پۇچۇق ساپال قاچا
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، قارايدۇ دادىسىغا باال مهيۇس
.... وئماق لىكىن گاچا،ۇئ شۇنچه چىچهن

 
ائلهمدىن ۋىداالشتى بوۋاي ائخىر 
. خۇداغا ئىبادهت قىلىپ ۇئزۇن زامان
قېرىتتى تهقدىر چېچهن شۇ بالىنى 
. ۇئنىڭغا بىرهر قېتىم بهرمهي زۇۋان

 
 
 
 
 

ئانامغا مهرسىيه 
ئاالھدىن ئابدۇرېشىت 

 
 
 
چاقچاقالرغا يىغاليمۇ ؟ -ئانا ،تهقدىر قېسمىتى 

! سىنى مهندىن ئايرىغان تۇپراقالرغا يىغاليمۇ ؟
يىغالپ تۇرۇپ تۇغۇلدۇم پهر يادىڭغا چىدالماي ، 
ماڭا يىگهن شۇ ئاچچىق تولغاقالرغا يىغاليمۇ ؟ 

جاراڭاليدۇ ئاۋازىڭ ساداسىدا روھىمنىڭ ، 
دەپ قاتقان قوشاقالرغا يىغاليمۇ ؟ »ئهللهي باالم «

چېچىكى بار گۇلۇڭنىڭ سېغىنچامدا ئىچىلغان ، 
باھارىڭدا تۇزىغان ياپراقالرغا يىغاليمۇ ؟ 

قۇرۇپ قالدىم قهلبىمنىڭ چۆللىرىدە يىگانه ، 
سۇزۇك بۇالقالرغا يىغاليمۇ ؟ -كۆز يېشىمدەك سۇپ

ئۆچتى قۇياش سامادىن ،تۇنلىرىمدە يۇلتۇز يوق ، 
ئانا ،ئۆزۇڭ ياققان شام ،چىراغالرغا يىغاليمۇ ؟ 

سۆيۇپ قانمايمهن ، -سهن سۇ بهرگهن قولالر بار ،سۆيۇپ 
تاۋاپ قىلىپ تهۋەررۇك ئاياغالرغا يىغاليمۇ ؟ 

قىزلىرىمدا مىھرىڭ بار ،يۇرىكىڭ بار كۆكسىدە ، 
ئىللىق كۇلكهڭ پارلىغان زىناقالرغا يىغاليمۇ ؟ 

قىاللمىدىم زىكرىڭنى ،بوز تورغايغا دان چاچتىم ، 
روھىڭ مهندىن سورىغان سوراقالرغا يىغاليمۇ ؟ 

دەم ، »!باالم «ئېڭىكىمنى چاتساڭچۇ رومىلىڭدا 
چۇشلىرىمدە كېرىلگهن قۇچاقالرغا يىغاليمۇ ؟ 

ھاپاشالپ ، - ياشارمهن دەپ دۇنيادا سېنى يۇدۇپ
ساۋاقالرغا يىغاليمۇ ؟ -ماڭا بهرگهن ھىكمىتىڭ 

كۆز يۇممىغاي ئانىالر ،ناله قىلدىم تهڭرىگه ، 
يۇرىكىمنى ئۆرتىگهن پىراقالرغا يىغاليمۇ ؟ 
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شۇنداق دۇنيا بۇ 
ئهزىم ناسىر 

 
بىر تۇتام دۇنيا بۇ ، 
كۆزىگه چوكسهڭ 

سىرىنى تهلتۆكۇس بىلىپ چىقىسهن ، 
گاھىدا ئاقىسهن كۆز ياش سېلىدە 
. گاھىدا قاقاقالپ كۇلۇپ چىقىسهن 

بىر تۇتام دۇنيا بۇ ، 
ياشاش ئېستىسهڭ 

. گاھىدا قۇياشتهك پارالپ كېتىسهن 
گاھىدا ئۇمىدلىك قانات قاقىسهن 
. گاھىدا ھاياتتىن زارالپ ئۆتىسهن 

بىر تۇتام دۇنيا بۇ ، 
بىراق چېكى يوق 

. گاھىدا قاقشايسهن گاھى كۇلىسهن 
ياشاشقا مهجبۇرسهن ،چوقۇم ياشايسهن ، 

. ھهممىگه كۇنىسهن ،ئاخىر كۆنىسهن 
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بىر تۇتام دۇنيا بۇ ، 
پهقهت بىر تۇتام 

. ھهممىنى قىلىشقا كۆزۇڭ يىتىدۇ 
بهرگىنى بهكمۇ ئاز ئالغىنى نۇرغۇن 
. قىممهتلىك نهرسهڭنى ئېلىپ كىتىدۇ 

 
بىر تۇتام دۇنيا بۇ ، 
قاتتىق دۇنيا بۇ ، 

. ئىنسانى ھهسرەتكه چىرماپ قويىدۇ 
ئوزۇڭگه ئوخشىماي قالىسهن گاھى 
. مهڭزىڭنى ياش بىلهن بوياپ قويىدۇ 

 
بىر تۇتام دۇنيا بۇ  ، 
چۇشهنسهڭ ئهگهر 

. ئهجرىڭگه مۇناسىپ بىرىدۇ گوھهر 
ئالدىساڭ دۇنيانى ئالدايدۇ سېنى 
. ئالغىنى ھهسهل بوپ بهرگىنى زەھهر 

! شۇنداق دۇنيا بۇ 
! ئويغاق دۇنيا بۇ 
! ئهخمهق دۇنيا بۇ 

!... قارغىش دۇنيا بۇ 
 
 
 
 

خوجا جاھان ئهرشى 
ائبابهكرى توختى 

 
 

، هېيتكاهقا تهگمهيدىكهن وئق
. سهن كۆكسۈڭنى تۇتقاچقا وئققا

بۇ وئقالر 
، تېشهلمىگهن يهنىال

. ۋهتهن سۆيگۈسىگه تولغان يۈرهكنى
 

، ياۋالر كاللىدىن تىكلىگهن مۇنار
. رىۋايهت تۇيۇالر ەئمدى ۇئ بۈگۈن

، ائدهملهر ائشۇ مىنۇتالر.هىس قىلغان 
، كاللىدىن ائيرىلسىمۇ ائنا ۋهتهندىن
. ائيرىلىشنىڭ ەئڭ دههشهتلىكىنى

, ،قان بىلهن يېزىلغان دوستۇم بۇ تارىخ
.. بهدهل كېرهك ۇئنى وئقۇماق ۈئچۈن
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خوجا جاهان ەئرشى 
: تاشالپ كهتتى شۇنداق بىر هېكمهت
، قورال بىهن قوغدىيالمىغان ۋهتهننى

... مۇمكىن، شېئىر بىلهن قوغداش مۇمكىندۇر
 
 
 

جهسهت -مهن 
تهلەئت قادىرى 

مهن بىر ئابىدە ، -مهن بىر جهسهت 
. تۇن قوينىغا قىزىلغان قهبرەم 

تهلۋە سۇپهت غالجىر بورانالر ، 
. ۋەيران قىلسا قهبرەمنى ھهردەم 

قوڭغۇزالر ، -غاجىلىسا قۇرت
. قۇزغۇنالر چوقۇپ -ئالسا قاغا 

تۇن قوينىدا ئېزىققان ئىالھ ، 
. كۆمۇپ قويار ناخشىالر ئوقۇپ 

 
يهم بولغاندا لىكىن ھاياتلىق ، 

. ئۆچىۋاتقان زەئىپ گۇگۇمغا 
تىرىلهرمهن يهنه قايتىدىن ، 

. لهشكهر تارتىپ تاڭدىن ئۇپۇققا 
 

ئاي -8يىلى -1988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قۇمۇلنىڭ ئارخىپى 
ئوسمان زاھىر 

ھىچكىمگه تىنمىدىم بۇ كهلگۇلۇكنى ، 
. بىر قهبرە كوالنغان بوسۇغامغىال 

چىن مودەن ،مهرداننى ساقلىدى باغداش ، 
. سۆيگۇ بۇ قۇمۇللۇق قىلغان ئىختىرا 
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 جان ، 66بۇغدايدەك ئورۇلغان 
. ئۆمهرنىڭ تىغىغا بهرگهن جاسارەت 

چېرىكنى ھهرياندىن سوقىدۇ ياچى ، 
. شېھىتنىڭ قېنىدىن كهتمهس ھارارەت 
سۇغۇرۇپ ئالغاندا يۇرەك باغرىنى ، 
. مىت قىلىپ قويمىغان كۆزىنى راجى 
: بىر ئهرۋاھ سوزلهيدۇ ئاقچۇق سېيىدا 

. »ياچىنى ساتقىنى خائىن سامانچى «
رەڭ بهردى قهبرىگه ،يېشىل گۇمبهزگه ، 
پالۋاننىڭ ئارمىنى ،يۇلغۇن گۇللىرى 
زىنداندا چۇمۇله بىلهن گهپلهشكهن ، 

. توختىنىڭ يولىدا قاۋان كۆپ ئىدى 
چۇش كۆرەر يۇلغۇنى ئارا يۇلتۇزنىڭ ، 
. ھاشاردىن يولالرنىڭ سۇنغان دۇمبىسى 

: تۇغۇلغان شىرىن ئازاپتىن ،»شىڭشىڭشىيا «
. ناخشىدىن ئاۋۇغان ۋاڭنىڭ قايغۇسى 

 
ھهسرىتا ،تهڭگىدىن ئوقنى ئۆتكۇزگهن ، 

. پالگاننىڭ قهبرىسى مهسىتلهرگه ئۇۋا 
كىم سېنى بهخىتسىز ،دەيدۇ قۇمۇللۇق ، 
. ھهر تۇكۇڭ يۇز يىللىق كهچمىشكه گۇۋاھ 

 
 
 

ئاھ كۇچۇم 
 
 

مهمتىمىن توخنىياز سۇزۇك 
 
 

نېمهت ئىكهنسىز مىسلىسىز ، !ئاھ ،ئۆز كۇچۇم .ئاھ كۇچۇم 
. سهن بىلهن ئهمگهك قىلىپ تۇرمۇشنى ئۆتكۇزدۇم لهزىز 
تهندە سهن بولغاچ ماڭا مىھنهت ئازابى بولمىدى ، 
. سهم مىنىڭ يۇزۇمنى ئاق قىلدىڭ بېشىمنى ھهم ئېگىز 

سهن بىلهن مهغرۇر نهپهس ئالماق مۇيهسسهردۇر ماڭا ، 
. چۇنكى مهن قۇردۇم ھاياتنىڭ قهدرىگه سهندىن نېگىز 
خىسلىتىڭنىڭ ئۇندا بىرىنى ئهگهر قىلسام بايان ، 
. سهن بىلهن كىتاپ يىزىلدى ،كۆكلىدى باغۇ ئېتىز 

بىلمىدىم قهدرىڭنى مهن جىسمىمدە بارىڭدا توال ، 
. گهرچه ئاز قىلدىڭ ،بىلىندىڭ سهن بۇرۇنقىدىن ئهزىز 
ئى سۇزۇك يۇقتۇر ئۆمۇرنىڭ توھپىسىز ھېچ قىممىتى ، 

. ئىز -كۇچ چىقار قالسۇن دېسهڭ ،ئومرۇمدىن ئهلگه تۆھپه 
يىلى -1953
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ش رق چيوشۇرۇن تۇتۇش بۇيرۇق
ر تۇرسۇن يسق

 
 ر تۇرسۇننيسم قدن ئۇزاق قوغلم

. كر تگبرپ قي دقايتۇرۇپ كېل
 لماقتا ئۇنت قيوشۇرۇن نازار

. كشچ يولالردا قاتمۇ قات ئنپتت
 

، م ئۇننتلگن قوغداپ كل مئوتتۇز ي
. ك گوياردشكغان ل قوغدزۇڭتۇڭن

پ، چم ئ تۇراتتنڭ قېنن ئۇنم
.  دوران ياسايتتمدڭ قېننئۇ م

 
راق ، بنم دوريتترم بمگچكھ

. ماالل بز تۈندمككتتۇق ئچئ
ن بۇرۇن، شتن قېچمدڭ ئالدئۇ مېن

. م ئاۋالن قاچقانتدڭ تېنن ئۇنم
 

، سلگن بن روشدممڭ ھبار ئۇن
. ردي شۇ قخپغاليدۇ مپ يسۆيگۈ د

  يېشر تامچك بتلددن شزددېڭ
. رتز كۆرسن ئاجدمم ھئاھ، ئۇن

 
،  ئۇنكت كۈتمدلكق ئشنالت

. ك قۇلۇپتليۋ ھردز ئۆيلكسشئ
ڭالر ماڭا، پ قالساڭالر ئېيتتئۇچر

. ڭالر تۇتۇپڭغا بېر ئۇنيا مېن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئاشىق نهي چاالر ،ئاتهش نهپهسته 
 
 

ۋاھىتجان ئوسمان 
ئۇخلىمايدۇ بهلكى بۇ ئاخشام ، 
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. گۇل قىتىدا بىر جۇپ كىپىنهك 
تۇتاشماقتا ئوتقا ئايلىنىپ ، 

. ئوت قېتىدا بىر جۇپ ئوت يۇرەك 
قوشۇلماقتا دۇنياغا دۇنيا ، 
. توكۇلمهكته سىرالر سهۋرىسىز 

ھېچنىمه يوق مېھىردىن ئۇلۇغ ، 
. باھار بولماس بهلكى سهرۋىسىز 

 
ئېشىكىنى چهكتىم جهننهتنىڭ ، 
. قۇچاق ئاچتى ماڭا گۇل نهپهس 

روھنى پاكالپ چۇشۇمنى تاپتىم ، 
. ئهمدى بۇ چۇش كۆرۇپ تۇگىمهس 

 
چۆچهكتىكى ئاچىماق يولنىڭ ، 

. قالدى يىراق بارسا كهلمىسى 
ئهقىدەمدە ئالتۇن چايقىدىم ، 
. تىلال چېچهك ئاچار كهلگۇسى 

 
كۆكلهم ياتار مهنزىلگاھىدا ، 
.. قابائهتتىن ئوركىگهن قۇشنىڭ 

بۇ مهڭگۇلۇك ئهمهس گۇناھى ، 
. روھى بولغان سوزدە بىھۇشنىڭ 
ئۇچۇرىشىشنىڭ ئوتى قېتىدا ، 
. سهمهندەردەك يارالدىم قايتا 
بىر باھارنىڭ تۇمۇرلىرىغا ، 

.! زىبا بولۇپ تارالدىم قايتا 
ئۇچۇرىشىشتىن كۇلهر مۆرۇۋەت ، 

. ئۇچۇرشۇشتا ھۆرلۇك سىماسى 
ئايلىنىدۇ ئالتۇن ۋادىغا ، 
. ئۇچۇرشۇشتا سۇيگۇ دۇنياسى 

 
ئاتىشىڭدە سۇدەك ئىرىدىم ، 

. كۇۋەچىدىم ئېرىققا پىنھان 
شهبنهم بولۇپ تامچىغىن ماڭا ، 

. كېتهي سۇيگۇ ئارىلى تامان 
ئۇ يهرلهردە سۇيگۇ ئىالھى ، 
. بىزنى ئاالر ئوتلۇق باغاشقا 

تىنىقالردىن ھۆرلۇك بالقىيدۇ ، 
. گۇل ئۇنىدۇ قاپقارا تاشقا 

 
گۇزەل خانىش بولىسهن ئهركهم ، 

. ياسىنىسهن شهپهقتىن چوغدەك 
ساداقهتنىڭ مهبۇدى بولۇپ ، 
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. لهپىلدەيسهن ئۇپۇققا تۇغدەك 
 

لهۋلىرىڭدىن يۇلتۇش توكىلىپ ، 
. ئاي تۇلۇنالر ھاياجىنىڭدىن 
ھاۋا ئانا قايتا تىرىلهر ، 

; .ئۆركهش ياساپ ئاققان قېنىڭدىن 
 

ئۇ يهرلهردە سىنىڭ بىلهن مهن ، 
. ئهسلىمىزنى تاپىمىز قايتا 

قوشۇلغاندەك ئېقىنغا ئېقىن ، 
. ۋەسلىمىزنى تاپىمىز قايتا 

3 
` تىنىڭقىڭدا ەۇلنىڭ ھىدى بار ،  
. قۇچىقىڭدا مىڭ گۇلگۇن باھار 
باغاشلىغان روھىڭنى دۇنيا ، 
. بىر بېقىشىڭ مىڭ يۇلتۇش تۇغار 

سېنى سويسهم ھېسلىرىم ئاتلىق ، 
. دۇردانه -تىلىڭ تۆكهر گۆھهر 

ساڭا كويۇش نىسىپ بولۇپتۇ ، 
. چولپان بولۇپ چاقناي يىگانه 

 
قىلىقلىرىڭ الل بولسۇن يۇرەك ، 
. ساالم بهرسۇن كۆكلهم ۋادىسى 

دىگهن ، "ئايرىلىش "يىمىرىلسۇن 
. بۇ ئاشىقنىڭ قهسهم ،ۋەدىسى 

سهن يىغلىساڭ دۇنيا يىغاليدۇ ، 
. ئهگهر كۇلسهڭ جاھان رەڭلىنهر 
زىمىستاننى قوغالر نهپىسىڭ ، 
. باغرىڭدا بار مهڭگۇلۇك باھار 

 
قاشتىشىنى چايقىغان دەريا ، 

. ئۆتكهن ئېقىپ ئىشىك ئالدىڭدىن 
ئاڭا جۇرداش ئېيىتقان ناخشىالر ، 

. كهتمىگهندۇر تېخى يادىڭدىن 
 

ناخشا بولۇپ يارالغان ئۆزۇڭ ، 
. ئهمما مهندىن ئۆزگه ئېيىتمىسۇن 
بهخىت كۇلسۇن ھهممه دىلالردا ، 
. دەرىتته ھېچكىم مۇڭ يىغلىمىسۇن 

 
سهھهر بولۇپ كۆك ئاسمان يايسام ، 

قۇياش بۇلۇپ نۇر چاچارسهنمۇ ؟ 
دەريا بولسام ،قېنىڭغا پاتماي ، 
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قاينام ياساپ بىر تاشارسهنمۇ ؟ 
, بولسام ئهگهر دەشتى باياۋان ،
شامال بولۇپ ئهكىلهرسهنمۇ ؟ 
! يۇشۇرۇنسام بۇلۇت كۆكسىگه ،

قانات ئۇرۇپ پهپىلهرسهنمۇ ؟ 
 

چېچهك بولسام باغدا بىر تالال ، 
ئىزدەپ تېپىپ كېلهلهرسهنمۇ ؟ 
تهشتىكىڭگه شۇئان كۆچۇرۇپ ، 
دېرىزەڭگه ئېپ قويارسهنمۇ ؟ 

 
دەرۋىش بولۇپ چالسام ساپايه ، 

ھىجرانىمغا چىداالرسهنمۇ ؟ 
ئوتنى بىرىپ ،ئوتۇڭنى ئالسام ، 
تولغانماستىن ئۇخالالرسهنمۇ ؟ 

سىر قاتمىسۇن باغرىڭدا داغدەك ، 
. ھهممىمىزنى قىلغىن ئاشكارە 

بولسىمۇ گهر قامىتىڭ تاغدەك ، 
, .دەرد يۇرەكنى قىلىدۇ پارە 

6 
ئالتۇن چايقىغان سۇغا سالساڭمۇ ، 

. بېلىق بىلىقداننى دېڭىز دىمهيدۇ 
. زۇمرەت تاۋاقتا ئاش بهرسهڭ ئۇچ ۋاخ 

. كۆڭلى تارىتمىغان زىنھار يىمهيدۇ 
سارايغا ، -مهرمهر تۇۋرۇكلۇك ئايۋان 

. ئاشىق داق يهردە يېتىپ بىنهزەر 
ئۆزى سۆيۇنگهن قۇش تىلى ئهتىۋار ، 

. يېنىدا تۇغسىمۇ سهمهندەر گۆھهر 
زەرباب كۆشهكته ،تىلال ياستۇقتا ، 
، .جىسمى ياتقاننىڭ روھى ئۇخلىماس 

ئاشىق نهي چاالر ئاتهش نهپهسته ، 
. تاڭ سۇزۇلگىچه ئۇنى توختىماس 
! نهقهدەر شىرىن چۇشىدە سۈيۇش ،
. دېڭىزنى بېلىق ،ئاشىقنى مهشۇق 
ھاياتنىڭ شۇندا بولۇر مهناسى ، 

تۇننىڭ باغرىدىن ئىزدىسه يورۇق ، 
 

غهبلهت پهسلىدە ، -سۇكۇناتلىق تۈن 
. بېلىق بېلىقداندا غهمكىن مۇڭلىنار 

فىرئهۋىننىڭكىدەك ئالتۇن قهسىردە ، 
. ئۇنسىز ياش تۆكۇپ بىر قىز تولغىنار 
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ئىزدىدىم سېنى ،كۆزۈمده قهتره ياش
 
 

ئهكبهر داۋۇت تهنھا 
 
 
 

, ،ئىزدىدىم سېنى،كۆزۈمده قهتره ياش 
. تاشالندۇق بوۋاقتهك تىلسىز ۋه ئانسىز
: ئىجتىھات يۈرهككه كۆمۈلدى چوڭقۇر

.. گىياھىسز،سۇسىز،شېئرسىز روھىم چۆل
ئارزۇلۇق تهقدىرلهر پۈتۈلمىدى ھېچ 
. كهچمىشنىڭ تىز يۈتهر ۋىسال تېڭىغا
؟ بهدهللهر تۆلىدۇق زادى قانچىلىك

! ؟بۆسۈپ كىردۇق بىز زادى كىمنىڭ ئېڭىغا
، تامچه،تامچىدۇر...لهيلىگهن ياپراقالر

. ئۇ سېنىڭ ئاداققى ھېجران يېشىڭدۇر
شامالالر قولىدا تارار چېچىڭنى 

! ئۇ سېنىڭ قىش ئۈزره تهنھالىقىڭدۇر
ئاپئاق قار چۈشمهكته ئاقارتىپ روھنى 

. بولغىنى خازان،ئۇ سېنىڭ كۈز بېغىڭ
كۆك مۇزدا سۇنماقتا قوياشنىڭ نۇرى 

.... ئۆچكىنى تامام،ئۇ سېنىڭ كۆز نۇرۇڭ
 

تۈگهتۇق بىز ئاخىر ھاياتنى ياشاپ 
. سۆيگۈ داستانىمىز پىنھان يېزىلدى

; ،بىلمىدى ھېچكىممۇ خوشالشتۇق جىمجىت
.... بىلگۈچى بىر سىۋائۇزاق يىغلىدى
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بىپهرۋا 
ئابدۇلال ياقۇپ 

 
بىرسى دىدى ،مىنى زەر گۆھهر ، 

. بىرسى دىدى،كىرەكسىز چالما 
بىرسى دىدى،مېۋىسىز بىر شاخ ، 

. بىرسى دىدى ،قىزارغان ئالما 
 
 

بىرسى مىنى ئۇستاز دەۋىلىپ ، 
 
. ئهلهم سالدى -يۇرىگۇمگه دەرد 

كۇلكىسى يالغان سورۇن تهلهتلهر ، 
. يۇرۇگۇمنى مۇجۇپ كۆڭلۇمنى ئالدى 

 
، -خىلمۇ  ئىش ۋە-ئويالپ كورسهم خىلمۇ 

. خىسلهتلهرگهتولغانكهن ئالهم 
بىرنى ياخشى دەپ ،بىرسىنى يامان ، 

. ئوتكۇزەركهن ئومرىنى ئادەم 
 
 
 

ماختىغانغا ئۇچۇپ كهتمىدىم ، 
. تىللىغانغا قىلمىدىم پهرۋا 

دەرد تارىتتىم ئهمما ،ئولۇم كهتمىدىم ، 
كهڭ قوساقلىق بولدى ماڭا ھهمرا 
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تهكلىماكان ، خوراز ، ئۈرۈمچى 
ھهبىبۇلال توختى 

 
چهكسىزلىك چهكسىز 
چېچىلغان ماكان ، 

_ ئاڭا تۇتاشقان 
. ئاخىرقى زامان 

. ئهجهبمۇ سىرلىق بۇ تهكلىماكان 
_ بۇ تهكلىماكان 

ئۇيقۇغا چۆمگهن 
. ئۇيقۇسىز شهھهر 

جۇشقۇن جهسهتتهك 
تۇيغۇسىز شهھهر ؛ 
ياتار پهرۋاسىز ، 
تااليدۇ بوران ، 

. . . ھۇۋالر شىۋىرغان 
 * * * * *

 
_ بۇ تهكلىماكان 

! كۆز ياشقا يېقىن ، 
دېڭىزدىن يىراق ؛ 
; مهرمهر دېڭىزى ، 

ئاتالنتىك ئوكيان ، 
. بهكمۇ يىراقتا 

نهمخۇش ساھىلالر ، 
داال تامىقى ، 

بىر مۆتىۋەرنىڭ ئېسىل قارمىقى ، 
غهمسىز ئوقۇلغان ئهركىن ناخشىالر ، 

. يوقتۇر بۇ يهردە 
چۈنكى بۇ قۇملۇق ماڭالماس قېيىق ، 
. سۇسىز چۆل دېمهك يوق ئالتۇن بېلىق 

_ توغراقزارلىقتا بولۇشى مۇمكىن 
پادىشا تۈلكه ، مهدىكار ئېيىق ، 

. - بوۋام ئېيتقاندەك 
 * * * * *

 
. بارخان باغرىدا ئۇيقۇچان مهھهلله 

. پهرىشته كهلسه چىلاليدۇ خوراز 
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جاڭگالغا ماڭار 
. پادىچى باال ، بىر توپ مۆڭ كاال 

_ ناخشا توۋلىغاچ 
: ! غهمكىن ئوتۇنچى ماڭار ئوتۇنغا 

ئاھ خۇدا بهندەم دېسهڭ ، << 
. تۇزچى ، ئوتۇنچى قىلمىغىن 
ئالته ئېشهكنى ھهيدىتىپ ، 

. >> چۆللهردە ۋەيران قىلمىغىن 
پۇتلىرى ھارماس ئۇالق ، 

. بىلىكى ياستۇق ئاڭا 
دۆۋە قۇم دەل پهر تۆشهك ، 

. . . ! نۇرلۇق چىراق - چىقسا ئاي 
. . . خوراز چىلاليدۇ 

 
 * * * * *

 
قۇرۇپ قالغان ئاپائق ئىسكىلىت ، 

بهكمۇ مهغرۇر ياتار ھىجىيىپ ، 
_ ئاۋۇل تىكىپ ساتۇق بۇغرا خان 
. گۈلخان سېلىپ ئۆتكهن دالىدا 
ئوتۇنچىنىڭ جهسىتى چوقۇم ، 
. بهش بالىسى كۇلۇڭ ئالدىدا 
تېپىلمايدۇ ئهمدى بهرىبىر ، 
_ كهر باالنى نۇرغا تولدۇرغان 

. ھۈسهينهمدەك مهڭگۈلۈك جهسهت 
بۇ قانداق جهسهت ؟ 
ئۇ قانداق جهسهت ؟ 

بولدى قويغىنا ، 
. جهسهتكىمۇ قىلمايلى ھهسهت 

 * * * * *
 

ماڭا ئهگهشمه كۆڭۈلسىز پاراڭ ، 
. سورىساڭ مهن بىر سۆيۈملۈك ساراڭ 
, ئىزدەپ يۈرىمهن ھېلىقى شهھهرنى ، 
. خوراز چىللىغان نۇرلۇق سهھهرنى 

 
 * * * * *

: بوۋاينىڭ سۆزى 
سۇاليمان ئهلهيھىسساالم 

قوشۇن تارتقانچه كهلسه بىر جايغا ، 
سېپىل ئالدىدا ئېگىز بىر مۇنار ، 
_ مۇنار ئۈستىدە بىر سهگهك خوراز 

. چىلالپتۇ ، شۇ ئان باشلىنىپتۇ جهڭ 



 
 

www.berqi.com 
 

: موماينىڭ سۆزى 
. خورازسىز ئهل ئاداشقان پادا ، 

. ئهتراپىدا چىلبۆرى ھۇۋالر 
ئهركهك مىجهز سهگهك خورازدىن 

. يالماۋۇز ھهم ئىبلىسمۇ قاچار 
ئاڭلىغىن باالم ، 

چىقما تاالغا نهسلىك گۇگۇمدا 
. شاياتۇن بار - توغراقلىق ئارا جىن 

_ يالماۋۇزمۇ بار 
چىنتۆمۈر ئاكاڭ چاپسا شهمشهردە ، 

. ھهر بىر بېشى مىڭ بوپ يارالغان 
: نهۋرىسى ئېيتار 
ئېيتقىنا موما 

شۇنچه كهڭرى تهكلىماكاندا 
! بۇرۇنالردا يوقمىكهن خوراز ؟ 

: موماي كۆزىگه ياش يۇقار شۇ ئان 
_ كهچۈرگىن باالم جىنالر ئۆزگىرىپ 

. خوراز ئالدىغا بوپ كهلگهن مېكىيان 
ئاتقان چېغى تاڭ 

ئاچچىقالپ باال غىلتاڭ خورازالرغا ، 
تاش ئاتقاچ ئاڭا ، 

! يالىڭاياقال ماڭار مهكتهپكه ، 
. موماي قالىدۇ كۇلۇڭ ئالدىدا 

 * * * * *
 

اليپاس ئاققان الي سۇلۇق ئۆستهڭ ، 
. مىسىردىكى نىلغا ئوخشىماس 

. نىل قۇيۇالر ئهرەبلهرنىڭ قهلبىگه 
بىراق ئۇ جايدا 

. دىلالر چاڭقاق ، نىلمۇ توختىماس 
پۇراپ تۇرغان قۇمچاقلىق كۆلچهك 

_ ئوخشىماس ھهرگىز 
, ئاالنىڭ ئهلچىسى ئۇلۇغ مۇساغا ، 

 )ساالم ئۇ زاتقا  (
خوراز چىللىغان نۇرلۇق سهھهردە ، 

ماماتقا باي قايناق سهپهردە ، 
_ ئۆز قوينىدىن يول بهرگهن دېڭىز 

. قىزىل دېڭىزغا 
قىزىل دېڭىز مويسىپىت دېڭىز ، 
دولقۇنلىرى تهلۋە قىسمهتتهك ، 
. سۈيى ئاچچىق چىن ھهقىقهتتهك 

قوينى داغدام يول كهلگهندە مۇسا ، 
پىرئهۋىن شۇ سۇدا جېنىدىن جۇدا 
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تهلۋە پىرئهۋىن 
ئۆزى پهپىلهپ چوڭ قىلغان باال 

. ئۇنى ئۆلۈمگه باشلىغان مۇسا 
_ ئۇنى ئۆلۈمگه باشلىغان مۇسا 

. ئۆزى پهپىلهپ چوڭ قىلغان باال 
. ئهجهبمۇ ئاچچىق ھهقىقهت دېگهن 

بىراق بۇ جايدا ، 
_ الي سۇلۇق ئۆستهڭ 
كۈتهر شاۋقۇنسىز ، 

_ خوراز چىللىسا ئېتىزغا ماڭغان 
: ئورۇق ئۆكۈزنى ، غهمكىن قوشچىنى ، 

; چاڭقاق پادىنى ، 
. دەرستىن قالغان گۆدەك بالىنى 

توغراق چىراي ، قويدەك مۆڭ باال ، 
! قۇالق سال ماڭا 

گۆدەكلىكىدە _ سهندەك چاغدا 
. . . بهكمۇ جهسۇر ، شوخ ئىدى مۇسا 

: جاۋاب 
پاك ساددىلىق بۇلغىغان جاي بۇ ، 
_ مهلۇن پىرئهۋىن چۈنكى بۇ جايدا 
باقماپتىكهن مۇسا كهبىي شوخ ، 
. جهسۇر ، زىرەك بىرەر مهرد باال 

 
خوراز چىللىسا چىقىدۇ قۇياش ، 
. قانغا بوياپ چهكسىز بارخاننى 

مهكتهپنىڭ يولى يېتىمسىرايدۇ ، 
_ ھالسىراپ كېلىپ >> قېرى ئهپهندى << 

. ئۆينى سورايدۇ 
قوناقلىق بىلهن قاچىدۇ باال ، 
. كۈتهر ئېتىزدا ئاتا ، قوش ، كاال 

خوراز چىلاليدۇ ، 
ئۆتهر يىلالر 

. ئاۋاتالشقانچه ھاشارنىڭ يولى 
 

گۈزەل ئۈرۈمچى خورازسىز شهھهر ، 
مۇزدەك باغرىڭغا 

ھېسسىياتسىز چۇقانالر بىلهن 
. غالجىرالرچه كىرەر باستۇرۇپ 

. تۈتهك باسقان خورازسىز سهھهر 
ئوخشايمىز شۇ چاغ 

بىرىمىزگه ؛ - ئۆزىمىزگه ، بىر 
ئارقا كوچاڭ قهلبىمىزدۇر دەل 

پۇر بىنايىڭ ، - چىرايىمىز پار 
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. ! نهۋايىڭ - نېرۋىمىزدۇر نهغمه 
_ جاھالهتنىڭ شېرىن كهيپىدە 

ناخشا توۋالپ تۇرۇپ چىقارغان 
. . . تىنىقىمىز تۈتهك ھاۋايىڭ 

روھىمىزغا ئوخشايدۇ ئهجهب ، 
بايالر كىرمهس ، مۇساپىر توال 
. . . بهكمۇ رەڭدار غېرىب مهسچىتىڭ 

 * * * * *
_ سورىساڭ گهر مېنى ، مهن پهقهت 

. قوينۇڭدىكى بىر گۆدەك باال 
: قاراپ باق ماڭا 

ئارمان قاچىالپ خۇرجۇنلىرىمغا ، 
. كۆزۈمدەك خۇنۈك جهنۇبتىن كهلدىم 

ئهشۇ جهنۇبتىن ئۇزاتتى دادام 
_ سىيالپ بېشىمنى 

. تارىخىمىزدەك قاداق قولىدا 
ئۇزاتتى ئانام ، 

سۇ ۋە دۇئا ، سۈتته يۇغۇرۇپ ، 
_ مېھرىدەكال ئاتهش تونۇردا 

. تاۋالپ توقاچنى 
مۇز رەڭ شهنبه ، مۇز رەڭ ياتاقتا 

_ بۇ قۇياشسىز جۇل ئۈرۈمچىدە 
. قۇياش _ ساندۇق ئۇپۇقۇم ، شۇ توقاش 

 
 

قالدى قهشقهردە 
مهغرۇر ھېيتگاھ ، 

الي ئاققان تۈمهن ، 
>> ئوردا ئالدى << تهمكىن 

. ياسانچۇق سهمهن 
ھېيتگاھ ئالدىدا قالدى تىزىلىپ 

مىسكىن مهدىكار ، ئۆكتهم تىلهمچى ، 
نوچى تۇماقچى ، 

چىبهرقۇت يۈزلۈك كۇاللچى بوۋاي ، 
. ئوغلى ھوقۇقدار قېرىماس موماي 

 
 * * * * *

خىلۋەت يېزامدا 
ئوماق پاقلىنىم ئوينايتتى تاقالپ ، 
كهپسىز ئوغالقالر قېچىپ نايناقالپ ، 

. قهلبىمدەك سۈزۈك ئېقىن بويىدا 
_ مىسكىن كهپهمدە بوۋامدىن قالغان 

. قېرى خورىزىم چىلاليتتى تاڭدا 
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 * * * * *
يهر شارىنىڭ قۇرغاق لېۋىگه 
_ قىستۇرۇلغان شېرىن موخۇركا 

بهدبۇي سانائهت ، 
ئاتىلىقنى ئايرىپ ئاتىدىن ، 
. ئاتىسىزنى يوق قىلدى تامام 

دۈمچهك بولۇپ يۆتهلگهچ شهھهر ، 
ئىپالس راكتىن بهرگهندەك خهۋەر ، 

ئۈرۈمچىدىن كهتتى يىراقالپ ، 
. خوراز لهرزان چىللىغان سهھهر 

 
 * * * * *

 
گۈللۈك قهپهس كۆندۈرگهن يولۋاس ، 

. ئۇخالپ ياتار بىر كۈن كهچكىچه 
_ مىجهزىنى يوقاتمىغان شىر 

. خىرىلدايدۇ ئادەم كهتكۈچه 
گۆش چوقۇالپ ئاۋارە بۈركۈت ، 

. بۆرە سۆڭهك غاجار يانپاشالپ 
! تىپىراليدۇ مىسكىن توشقانالر ، 
. . قهپهسلهرنى يۇمشاق تاتىالپ 

ھهشىمهتلىك قان رەڭ قهپهسته ، 
مهرۋايىت دان چېچىلغان پهسته ؛ 

! ئاتىسىز خورازالر _ توك چۆجىسى 
چىللىيالماي تۇرار شۈمشىيىپ ، 

. غاق - توڭ قاغىدەك قىلىشىپ غاق 
! چىلالپ كهتتى باشقىالر قانداق ؟ 
_ ھهم ئاتا ھهم ئانىسىز جانىۋار 

! _ چىللىيالماي ، دان يهپ ، غاقىلداپ 
. ناجىنىسقا ئايلىنار شۇنداق 

 
 * * * * *

 
نۇرلۇق ئېرانىڭ بوسۇغىسىدا ، 

بىرىگه قاراپ شۈمشىيىپ ، - بىر 
قېتىپ قېلىشقان 

. شهھهرسىز خوراز ، خورازسىز شهھهر 
تهلۋە ، مىسكىن بۇ گۈزەل شهھهر ، 

تهبىەئتتىن يىراق بىر جايدا ، 
: بىر بوۋاينىڭ تهمكىن چۈشىدە 

تاش يۈز ، تاش قول ھهم تاش يۈرەكلىك ، 
تاش كۆزىدە شېغىل يىغىلغان ، 

_ نادانلىقنىڭ قاتالملىرىدا 
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ئۇخالپ يېتىپ تاشقا ئايالنغان 
_ تاش بهدەنلىك ، تاش ھېسسىياتلىق 

_ ' تاش ئادەملهر تولغان _ دېمهككى 
. تاش شهھهرگه كهتتى ئايلىنىپ 

1999 
ماي ، ئۈرۈمچى - يىل ئاپرېل - 

 
 

بار مهندە پهقهت 
 

ئهسقهر ياسىن 
 

يوق مىنىڭدە ئهسهبى شاتلىق ، 
. يوق مىنىڭدە زىياسىز  سۇكۇت 

! يوق ھىچنىمهم 
باردۇر پهقهتال 

 
. بهك قىممهتلىك ،بهك تاتلىق ئۇمىد 
ھهسرەتلىنىپ ياققان يامغۇرغا ، 

 
. نىمه دەرمهن دىل ئاۋۇندۇرۇپ 

 
تاالي سهھهر ئوتتى شهپىسىز ، 

. تال نۇردىن رىۋايهت توقۇپ -تال 
چۇش مۇڭلۇنۇپ قالغان بۇ ئهسنا ، 

 
گۇلگۇن ھايات ئىز ساالر قايان 

 
نوھ قالدۇرۇپ كىتهر نىمىنى ؟، 

 
. يهنه باسسا دۇنيانى توپان 

كۇتكهن خسلهت يوق مهندە ئهسال ، 
. يوق بهستىمنىڭ ھىچقانچه سىرى 

ئورۇن ئالغان دىلىمدىن پهقهت ، 
كوركهم  نۇرلۇق ئۇمىددىن بىرى 
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مۇھهببهتنىڭ بهلگىسى 
 

مۇختار بۇغرا 
 

، سهن كېلىپال تاش ئاتتىڭ 
. مهن تىنىچال كۆل ئىدىم 

، سهن بهرگىمدىن سىلكىدىڭ 
. خىلۋهتتىكى گۈل ئېدىم 

 
، شاھمۇ بولۇپ كهتمىدىم 
. يا ماكانسىز مۇساپىر 

، گاداي قىلغان شاھ قىلغان 
. مۇھهببهتقۇ بهرىبىر 

 
- ،خىيالغىال مهنسۇبمۇ 

. گۈزهللىكنىڭ ھهممىسى 
، ئازاپ چېكىش خىلۋهتته 
, .مۇھهببهتنىڭ بهلگىسى 

 
 
 

نلىرى ۈئاتىالرنىڭ ك
 

مۇھهممهتجان سهيدۇلال 
 

، ئېغىز ئاچسا تهۋرهر ئىدى بۇ ئالهم
 0.ئهجهپ ئاجىز تىتىرهپ چىقار ئۇنلىرى
، شامال ياالپ ئۇپىرىغاندهك قىياالر

... ئاستا ئاتىالرنىڭ كۈنلىرى-ئاستا
، رهسۋا زامان كىتابى ،بۇ شهرمىسار

. يۇزسىزلىكتىن ئاچتى بهت،خۇمسىىلىقتىن
، ئايالىمۇ يانار بولدى ئهيمىنمهي
... ئاتىالرنىڭ قىسمهتلىرى نېھايهت

، مهزمۇت چىنارالر، يىقىلغاندهك ئىگىز
. سهرسان ياپىراقالر، ئۇچار ھهريان ئاجىز 

، مىنسهك ئاتقا ئاتىالردهك مىنهتتۇق
ئوينىتاتتۇق ئاتىالردهك ياراقالر 

 
 
 
 
 

هازىرقى زامان مهڭگۈ تېشى 
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ئهلى غوجاخۇن 
 

زۇلمهت ئارا ئۇچۇپ كهلدى بىر توپ قۇش، 
بىز بىلمهيمىز ئېپكهلگىنى بهخىتمۇ؟ 

تاش پارچىالپ ئېلىپ كهتكهن ئادەملهر، 
يۈرەكلهرنى ئېلىپ كېتىش مۇمكىنمۇ؟ 

 
كۈنچىقىشتىن يېنىپ كهلگهن قهبىله، 

 
. يۈزلهنمهكته پاجىەئلىك تهقدىرگه

قاقشال بولغان قهلبىمىزدىن يىراقالپ، 
 

قۇم ئۈستىگهيېزىلماقتا خاتىرە 
 
 
 
 

غهزەللهر 
 

ئابلىز ئوسمان 
 

كۈندەك كۈلۈپ باقتى -كۆڭۈلنى بهرمىسهم دىلبهر شهمىس 
. مۇز بولۇپ قاتسام ماڭا دەريا كهبى ئاقتى -زىمىستان 

 
قىزىق ئىش گهر بولۇپ ئاشىق ئۇنىڭ ۋەسلىگه تهلمۈرسهم ، 

. تهرەپپال قاڭقىغان تاشتهك كۆڭۈلنىڭ ئهينىكىن چاقتى 
 

ئۆزۈمنى قاچۇرۇپ ھهردەم مۇھهببهت دەشتىدە يۈرسهم ، 
. بولۇپ پهرۋانه شام ئهيلهپ يۈرەكىمگه يۈرەك ياقتى 

 
دىلىمنىڭ مهيلىدىن سۈيگۈ بېغىمنى كهڭ ئېچىپ بهرسهم ، 

. قاقتى -بىلىپ بى ئهتىۋا ئالمام ئېتىپ داڭگال ئۇرۇپ 
 

مۇھهببهت نهسهۋەپ ئوتتۇر ۋەياكى يامرىغان جۇتتۇر ، 
. سولى قاتتى -يىتهلمهي تهكتىگه سىرنىڭ بېشىمنىڭ ئوڭ 

 
كۆيۈكنىڭ ئىسىغا تولغان كۆڭۈل رۇجهكلىرىن ئاچىتىم ، 

. تهبهسسۇم بىرله غايىپ روھ دىلىستانىمنى ياشناتتى 
2 

بولۇپ ئهغيار ياشاپ كهلدىڭ ۋاپانى ئهللهمهل ئهيلهپ ، 
كهمهك ئهييار كاالمىنى ۋۇجۇدۇڭغا ئهمهل ئهيلهپ ، 
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بېغىرالپ ئهۋرىشىم ماردەك كاماكالردىن كاماكالرغا ، 

. ئولجا ئېلىشنى دەرمهھهل ئهيلهپ -پۇراپ تهييار سهمهر 
 

ئېغىزالنغان چېغىڭ شهيتان سۈتىدىن بىگۇمان ناكهس ، 
. ھارامنىڭ جىلۋىسىن زەرگهر كهبى روھىڭغا ھهل ئهيلهپ 

 
كۆزۈڭ غار خانۇمانىڭغا تويۇنماس بىر ئۆمۈر يا رەب ، 

. ئارنى بهدەل ئهيلهپ - سۇباتسىزلىق شۇارىدا نومۇس
راك كهبى پىنھان مۆكۈندۈڭ قاي دىلىستانغا ، -سهرەتان 

. باغنىڭ گۈلىگه قهسىت ئهجهل ئهيلهپ -تهرەپپال ئاشىيان 
 

ئاگاھ بول جان ئهمهس باقى ئايان داغۋازلىىقىڭ ئهلگه ، 
.. گىريانى باسار شۇملۇقنى سهل ئهيلهپ -زىمىننىڭ قهھرى 

 
سايه ، -ھهقنىڭ كۆزى نۇرلۇق توسالمايدۇ شهبىس -قۇياش 

. جازاسى يوق گۇنا بولماس ئۇرار مهھشهردە دەل ئهيلهپ 
3 

ئېه ،كۆڭۈل يالغان ئهۋىج ئالغان ھاياتتىن رەنجىمه ، 
. تۈلكىلهر شاد ياخشىغا يهتكهن ماماتتىن رەنجىمه 

 
قارا ئۆتكهن ئىكهن چىرماقلىشىپ ، -ئهلمىساقتىن ئاق

. قالمىدى ئهھلى ۋاپا دەپ پهيلى ياتتىن رەنجىمه 
 

ئۆرلىدىم دە غۇلىساڭمۇ ئهل ساڭا ئاچسا قۇچاق ، 
. پاساتتىن رەنجىمه -غىڭى پىتنه -پاشىالرنىڭ غىڭ 

 
گاھىدا مهينهت چىۋىن بۇلغايدۇ ئاشنى سهربهسهر ، 
. ئىت دىگهن چىشلهيدۇ ماراپ ھايۋاناتتىن رەنجىمه 

 
گاھىدا ئۆز شهمشىرىڭ تهككهي بېشىڭغا ۋاھ دەرىخ ، 

. تىىن رەنجىمه »ئىلتىپات « شۇندىمۇ بابۇر كهبى بۇ 
 

چهكسىمۇ ھهسرەت ھۇمايۇن كۈلىدۇ ئهكبهر ھامان ، 
. يوللىرىڭدا ھهق ئاتا قىلغان سۇباتتىن رەنجىمه 

 
تۈگۈمهيدۇ كۈن بىلهن تۈن جىدىلى مهھشهرگىچه ، 

.! پىلسىراتتىن رەنجىمه -بۇ ھاياتنىڭ ئىمتىھانى 
 

سهھهر ،كهچته يېتىپ كهلدىم مازارىمغا، -تۇغۇلدۇم تاڭ 
. زۇلپىقارىمغا -ئهجهلنىڭ باغرىنى ياردىم ئۇرۇپ تىغ 

 
يولۇمغا قۇردى مىڭ قاپقان لهھهتتىن يامرىغان شهيتان ، 
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. زىيا ئهيلهپ ئاتا قىلدىم ناھارىمغا -ئىزىمنى نۇر
 

شامال يۈتتى ناھارىمنى شامال يهم بولدى دولقۇنغا ، 
. مىسكىن شىۋاقىمغا -يۈرەكىم قوندى بىر قاڭقىپ غېرىپ 

 
شىۋاق بىرجۈپ قانات بولدى سوقۇپ تۇرغان يۈرەكىمگه ، 

. يۈرەكىم قۇش بولۇپ ئۇچتى تۇمانلىق جىلۋىگاھىمغا 
 
 

قاچانكى ئوق ئېتىپ ماڭقۇرىت قۇشۇمنى پارە مىڭ قىلدى ، 
. بولۇپ ھهر پارىسى يۇلتۇز قۇچاق ئاچتى سامايىمغا

 
بۇلۇتالر چىرمىدى مهستخۇش قىلىپ بهخشهندە جهننهتنى ، 

. بىراق جان ئهيلىدى تهسلىم قۇياش يهڭلىغ نىگاھىمغا 
 

دىمهككى ئۆلمىكىم تهستۇر ياساپ قويدۇم ئهبهتلىك جان، 
.... قۇالق سال ئهي ئهجهل بۇدەم ئاداقى رەت ئاگاھىمغا 

 ...
 
 
 

خهپ سىنى 

قاسىم سىدىق 

 
! چېقىراپ ئۇخالتمىدىڭ جهڭجالچى چاشقان، خهپ سېنى
! ناشتىلىق نان ئۈستىدە قۇردۇڭ بهدەشقان،خهپ سېنى

! مهن ئۆزۈم تاپقان ئىدىم، سهندىن ئاشقان، خهپ سېنى
! دان ئوغرىالپ ھهر كۈنى مىشكاپ ياماتقان، خهپ سېنى

! ھالىنى ھېچ چاغلىماي شىلتىڭ ئاتقان، خهپ سېنى
 
 
 

قۇزغۇنالرنى مهن قورىغاندا قايدىدىڭ، -قاغا
مۇك بولۇپ، بۇغداينى ھهر سورىغاندا قايدىدىڭ، 

الي ئېتىپ جورىغاندا قايدىدىڭ، -كۈنبويى الي
توپا يهپ، ئىنجىق بىلهن سورىغاندا قايدىدىڭ، 
! قىپقىزىل چهشنى كۆرۈپ نهپسى تارتقان خهپ سېنى

 
 

ئۆرەك، -تۆت پۇتۇڭ ئىز سالمىغان قالمىدى ئامبار
ماي قاپاقتىن گۆر تىلهپ سۇ ماينى قىلدىڭ بى كېرەك، 



 
 

www.berqi.com 
 

ئانچىكى قىلسام سۈكۈت بېشىمدا ئۆتكۈزدۈڭ كۆرەك، 
ئېيتقىنا قايدىن ساڭا بوپ قالدى پهيدا بۇ خورەك، 
! ھاي، دېسهم، قاشقان پېتى كۆز ئااليتقان خهپ سېنى

 
 

چىمايىن ھهددىڭ ئهمهس، بىر كۈن كاماردىن چىقىسهن، 
بۇ كاماردىن چىقمىساڭ، نهپسى باالدىن چىقىسهن، 
ئىشلىمهستىن چىشلىگهن ئهھلى تامادىن چىقىسهن، 
شۇ تامايىڭغا بېقىپ ئوبدان خۇماردىن چىقىسهن، 
ھهر بۇلۇڭدا كۈتىدۇ ئاسالنۇ، قاپقان، خهپ سېنى 

 
 
 

ئۇيغۇر 
 

مۇختهر بۇغرا 
 

! بىزنى تۇغدى بۇ زىمىن،
. يۇتار يهنه ھاپ قىلىپ
كىيىنكىلهر چالىدۇ، 
. تىرىمىزنى داپ قىلىپ
ئۆتۈشىمىزجاھاندىن 
. غاجىلىشىپ پېتىشماي

ئۇ يۇرتلۇق ھهم بۇ يۇرتلۇق، 
. بىرىنى قېتىشماي-بىر

 
» ئۇيغۇر دىگهن ئۇيۇشقاق«

. دېيىشىپ الپ ئۇرىمىز
ماجرا تىرىپ ئۆز ئارا، 
. ئويۇن كۆرۈپ تۇرىمىز

 
نه كويالرغا سالمىغان، 
. بىزدىكى بۇ كهمچىلىك
بۇ ئازابنىڭ ئالدىدا، 

دوزاخ ئوتى قانچىلىك؟ 
 

ئىگىز ئۆسكهن تىرەكمۇ، 
. خالىي بولماس پۇتاقتىن
تۇغۇلسىكهن مىللىتىم، 
پهقهت بىرال قورساقتىن 
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ئۆلۇم ناخشىسى 
 
 

ئهيساجان تۇردى ئاچچىق 
 

قولىمىزدا يوق ئهسال ئۆلمهسلىككه خېتىمىز ، 
مهڭگۇ ھاردۇق ئىلىشنىڭ ۋەسلىگىمۇ يىتىمىز ، 

يامان ئېتىمىز ، -بۇ دۇنيادا قالىدۇ ياخشى 
قىرىساقمۇ بهزىلهر ،بهزىلهر ياش پېتىمىز ، 

. ئىچىلدۇرماي بىرمۇ گۇل كۆزنى نهملهپ كېتىمىز 
 

... ئۆلۇم دىگهن كۇتكۇچى ،كۇتىلىمىز بىر كۇنى 
! بارمۇ قىنى بىلگىنى ،؟...ياكى كهچ !قىش ،باھارمۇ ؟

! مهنسىتمهستىن ئۆلۇمنى خۇشاللىنىپ كۇلگىنى ؟
! ئهزرائىلنى قورقۇتۇپ كۆكرەك كىرىپ يۇرگىنى ؟

. دەپ كېتىمىز "خهپ"ھىچبىر ئامال تاپالماي ئاخىر 
 

ئۆلگهنلهرگه زار يىغالپ كۆمگهنلهرمۇ  كىتىدۇ ، 
ئهلهس يۇرگهنلهرمۇ كىتىدۇ ، -ئاشۇ چاغدا مهسىت

ئاجىزالرغا قاپاقنى تۇرگهنلهرمۇ كىتىدۇ ، 
دائىم بهخىت پهيزىنى سۇرگهنلهرمۇ كىتىدۇ ، 

. نى سۆزلهپ كېتىمىز "سىر"زۇۋان بهرسه خۇدايىم 
 

ياشىساق گهر ئادەمدەك قاالر ياخشى سۆزىمىز ، 
ئهگهر ۋىسال قۇچمىساق يۇمۇالرمۇ كۆزىمىز ، 

تۇققان ،يارەنگه تۇتىيادۇر يۇزىمىز ، -ئۇرۇق 
پهرياد چېكهر ئاجايىپ ياتقان بىلهن ئۆزىمىز ، 

. چاي ئورنىدا ئازاپنى راسا دەپلهپ كېتىمىز 
 

بىر كىم ئۆلسه ھهرگىزمۇ سۇالر توختاپ قالمايدۇ ، 
سهپرا شامال باش ئېگىپ ئارقىسىغا يانمايدۇ ، 

ئېچىلغان شۇ گۇللهرنىڭ بهرگى ھهرگىز سۇلمايدۇ ، 
! بۇ پهلهكنىڭ چاقىمۇ تهتۇرىگه ماڭمايدۇ ،

. تهبىەئتكه تۇيدۇرماي پۇتنى تۇزلهپ كېتىمىز 
 

ئهجهل دىگهن ئۆۋچىدۇر تۇيۇقسىزال ئاتىدۇ ، 
تاغدا يۇرسهڭ ئۆڭكۇردە سىنى ماراپ ياتىدۇ ، 

قۇياش چىقىپ شهرىقتىن غهرىپتىال پاتىدۇ ، 
ئۆلمىگهنلهر ئۆلگهنگه مهرسىيهلهر قاتىدۇ ، 

. ئهۋالت ئۇچۇن بۇ جاننى پىدا ئهيلهپ كېتىمىز 
 

فىرئهۋىنمۇ ،مۇسامۇ خۇدا بىلهن مۇڭداشتى ، 
نۇھ ،سۇاليمان ،لۇقمانمۇ بۇ دۇنيادىن خوشالشتى ، 
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 )سۇقرات دىگهن پهيالسۇپ جالالت بىلهن سوتالشتى ،
ناۋائىيمۇ ،نوبېلمۇ ئهجهپ داڭلىق يولداشتى ، 

. مىنۇتىغا ئىنسانالر نهچچه يۇزلهپ كېتىمىز 
 

چىغىر يولدا بهزىدە داغدام يولنى تاپالماي ، 
يىڭى مالنى ئهكېلىپ گاھى ئۇنى سويالماي ، 
كونا ئۆينى يىڭىالپ بىر كىچىمۇ قونالماي ، 

پهرزەنىت كورۇپ مېھرىگه بىرەر قىتىم قانالماي ، 
. دەرمان تۇرۇپ ئارمانغا بهزى ھهي دەپ كېتىمىز 

 
ھاياتلىقنىڭ ئۆزىال بىزگه پۇرسهت ئهمهسمۇ ؟ 

قايتىالنماس ھاياتلىق پهقهت بىر رەت  ئهمهسمۇ ؟ 
نىشانسىز ياشىساق چهكسىز ھهسرەت ئهمهسمۇ ؟ -نام 

نۇر چاقناتساق ھاياتتىن ئاشۇ نۇسرەت ئهمهسمۇ ؟ 
. ولۇق قانغا ئارمان يوق ھهممه غهم يهپ كېتىمىز 
قهدىرلىسهڭ ھاياتنى قۇچاق ئاچار ئادالهت ، 

پهننى دوسىت چاغالپ قىلما ھهرگىز خىيانهت ، -ئىلىم 
شۇنداقتىال شۆبھىسىز تاپااليسهن كامالهت ، 

نادانالرنى قانداقمۇ يوقالپ كىلهر سائادەت ، 
. ئاجىز بولساق كۇچلۇككه ناننى تهڭلهپ كېتىمىز 

 
مهنپهت تاالشما ، -بۇ تۆت كۇنلۇك جاھاندا پايدا 

ئادىمىيلىك يولىدىن تاكى مهڭگۇ ئاداشما ، 
باشلىق بولساڭ ئاۋامغا يامان كۆزدە قاراشما ، 

سوقتى قىپ ئهلنى ھارام پۇلنى ساناشما ، -قاقتى
. جىنازىغا بۇ تهننى ئاران بۆلهپ كېتىمىز 

 
كهتتى ئهنه ئىسكهندەر جىنازىدا قۇرۇق قول ، 

سهنمۇ جهزمهن ئۆلىسهن مهيلى سۇلتان ،گاداي بول ، 
ئىلغىمايدۇ شۇم ئهجهل بولساڭ چېچهن ياكى گۇل ، 

يانمايدىغان ئارقىغا ئۆلۇم يولى شۇنداق يول ، 
... ئىككى مېتىر التىنى تهنگه يۆگهپ كېتىمىز 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

يهتته قىزلىرىم 
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مۇتهللىپ خۇرسهندى 
 

، ائنا يهرنى ياتار قۇچاقالپ 
. يهتته يۈرهك يهتته قۇياشتهك 

، يهتته دىگهن ههرىپنىڭ ۋهزنى 
. بىر بىرىدىن ئېغىردۇر تاشتهك 

 
! ،كىم پۈتىدۇ يهتته گۈل دىسه 
. ههر بىرىدۇر يهتته تۇغ گويا 
، سورىقىغا قالدى نهپرهتنىڭ 
. يهتته قىزنى سورىغان دۇنيا 

 
، دهرهخ كهبى سۇندى غاراسالپ 
. مهن شىېرنى باشلىغان ۋاقىت 
، وئن ئىككىنچى مىسرا ئىچىده 

يهتته قهبره چېچهكلهر جىمجىت 
 
 
 
 

 


