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 ناائ
 

 داستان
 بدۇراخمانائبدۇلباسىت ائ

 
 يىراق يېزىغا ئانا جهنۇبتىكى

 ,خېتىمبويۇن قىسىپ بارغاندا 
 قويۇپ پىشىۋاتقان يوبداننى
 !ئالغانسه ھه

 .توپا چىراي پوچتالىيوندىن
 ,ئانا

 ،ئىسىمده ھېلىههم
 ،مېنى يۈدۈپ جىگدىلىكلهرده

 .ئوتۇن تېرهتتىڭ
 ،چوغ ئىچىده يۈرهككه ئوخشاش قىزىل

 .ڭا كۆمهچ كۆمۈپ بېرهتتىڭما
 ،قهدىرلىك ئانا

 ،سېنى سېغىنسام
 .خهت يازىمهن يىرتىق قهلبىمگه

 ،ياشىنىپ قالدىڭ
 ،ئالغىن ئۆيده دهم

 ،كۆپ ئويلىما شائىر ئوغلۇڭنى
 ،كهلمىسىمۇ گهرچه شېئىرغا نان

 .تهقدىرىمگه كۆپ دۇئا قىلغىن
 
 ،ئانا

 ،رومىلىڭ كىرالش, تىق چاپانيىر
 . قوللىرىڭقوتۇر،يېرىق تاپان

 ،دېمىدىغۇ ئاغرىق دۇنياغا
 .ئاشقان سۇلىرىڭ قاپاقتىكى
 ،بىچارىمهن! ئاھ

 .قىيامهتتهك سهھرادا قالدىڭ
 :دهردلىك ئاچچىق بار ئىچىمده بىر

 ،تهلمۈرگهنده بىچاره خېتىم
 ،بۇقۇلدىشىنى بىلهلمهيسهن

 ،تۇتۇپ تۇرۇپ كۆزىڭگه سۈرتۈپ
 ،تارىخنى ئهسلىگهنسهن ساددا

 ،سېيىت نوچىنى
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 ،ھهمده ئۇنىڭ ھاالكىتىنى
 .ساۋاتسىزلىق !نادانلىق ئاھ! ئاھ

  .تۈن قوينىغا يېزىقلىق خېتىم
 ،شۇ تاپتا
 ،كهتكهنسهن ئوما ئورۇپ چارچاپ

 .ئىسسىقتا ھهم چاڭقاپ كهتكهنسهن
 سۇ بېرهتتىم

 ،بولسام يېنىڭدا
 ،ئوما ئورۇپ بېرهتتىم يهنه

 .بىلهن قهلهم تۇتقان قوللىرىم
 
 
 ،ئانا

  لىڭگىلچىقى بارتوقۇمى ھهم
 ؟بارمۇ ئېشىكىمىز ھازىرمۇ

 ئاغامچىسى بار، توقۇنىقى
 !؟ّّيارىيار ھارۋا ھازىرمۇ بارمۇ

 -قۇيرۇقلىق ئۇرۇق ئۈكۆزنىڭ چا
 ئۆلىشىگه سهۋهپچى بولغان

 جۇۋازخانا قاراڭغۇ ھهم زهي
 ؟ھېلىههم بارمۇ

 بۇۋام ئۆلۇپ كېتىش بىلهن تهڭ
 .غىچىرلىشىمۇ توختاپ قالغان

 ،ىك جانىجان ئانائاھ قهدىرل
 ئۇغۇ

 ،ئهمهس چىركاۋمۇ،مهسچىت ئهمهس
 ،خانقا ئهمهس يا تۈنهك خانا

 .ۋه ياكى بىر تهجرىبخانا
 ،يوق موزېيخانا بۇ يۇرتتىغۇ

 .ئۇ پهقهتال بىر جۇۋازخانا
 .قاراڭغۇلۇق بهخشهنده ئاڭا

 ،پۇرايدۇ ئهرۋاھالر ئۇندىن ياغ
 .ئۆمۈچۈكلهر سايالم ئۆتكۈزهر

 سىدىنتوڭلۇكچى ئۇنىڭ كىچىك
 .كۆرىنىدۇ تارىم غۇۋا

 ،ئانا دهۋالغىن بىچاره <<ئوھ>>
 .ھېرىپ كهتتىڭ ئېغىر ئهمگهكتىن

 



http://abral.xinwen365.net 
 

 3 

 
3 

 
 ،ئانا

 ،قىلسام يىراق شهھهردىن تېلىفۇن
 .ئۇالنمايدۇ بىزنىڭ سهھراغا

 قولۇڭدا ئۇماچ چالغۇچ تۇتقان
 ،تىڭشىغۇچنى تۇتالمايسهن

 ،ئهتجهخ خهتتىن باشقىسى بىكار
 .اغايېپىق سهھر لىپاپىدهك

 ،نۇر دهۋرىده جانىجان ئانا
 .بېشىدا جىنچىراق بار مورا

 يىراق كۆلدىن سهھرا قىزلىرى
 .شۇ توشۇيدۇ يۈدۈپ قاپاقتا

  سهنمۇ ياشلىق چېغىڭنى ،ئانا
 ئۆتكۈزهتتىڭ
 .مۇشۇ سىياقتا
 .قاپاقتا پۈتكۈل دۇنيا باردۇر

 .ياكى دۇنيا ئاشۇ بىر قاپاق
 ،كۆل پۇراق چاچار بىزنىڭ سېسىق

 .نىڭ كهڭرى دۇنياسىپاقىالر
 
 

* * * * 
 

 ،رومىلىڭ ياماق بولماس كونا
 .كالىچىڭدهك يىرتىق قهلبىمگه

 جۇل كۆڭلىكىنىڭ كهبى نامراتلىق
 .قوشىدۇ ھهسرهتلىرىمگه دهرد

* * * * 
 
 ،ئانا

 ،سهن بىلىسهن
 سهھراغا بىزنىڭ

 راغرا ناندهك مىسكىن قوياشنىڭ
 ،نۇرى چېچىلىدۇ سېرىقتال

 . دالىغاكىسهلمهندهك دۈمچهك
 ،دالىدىكى ئىشتانسىز باال
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 ،يوغان زاغرىنى يۈدۈۋېلىپ
 .پادا ھهيدهر يىراق جاڭگالغا

 ئاشۇ جاڭگالدا
 ،خىزىرمۇ بارمىش ئاق جۇۋىلىق

 ،غايىپ بولغان شهھهرمۇ بارمىش
 ،بارمىش بهكمۇ يىرتقۇچ ئېيىقمۇ

 ، دۆۋه قۇملۇقالر ئارا-دۆۋه
 بۇرۇنالردا
 ،بولغانمىش بهكمۇ قانلىق جهڭلهر

  مام شۇنداقمۇ
 .دهپ بهرگهن ماڭا

 
4 

 
 ،ئاغرىيدۇ ساڭا بهكمۇ ئىچىم

 ...كۆزلىرىمدىن يىغا تارايدۇ
 
* * * 
 

 ،تاھارهت ئالساڭ ئىۋرىق بىلهن
 ،پاكلىنىدۇ بىزنىڭ قهلبىمىز

 سهھرا پاكلىنىدۇ پۈتكۈل
 ،پاكلىنىدۇ پۈتكۈل يهر شارى

 .خۇددى مهككىدهك
 ،بارارمهن يهتته قېتىم يۈدۈپ

 ،يىراق مهككىگهسېنى ئاشۇ 
 .جاپالىرىڭغا تارتقان شۇ

 -مهككه
 ،دهرهخسىز ماكان

 .ئۈستىده لهيلهپ يۈرهر نېفىت
 ،بىزنىڭ سهھرا ئوخشىماس ئاڭا

 .تهكلىماكان بهكمۇ ئىللىق بۇ
 
 
* * * 
 
 ،ئانا

 بىزنىڭ سهھرادا
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 .يوغان دېڭىز يوق تىنچ ئوكياندهك
 .نىل دهرياسى كېلهلمهس ئېقىپ

 ،بار تهڭپهقهت كىچىك بىرال ئۆس
 .مهختۇمسۇال چېچىنى تارىغان
 ،جاڭگالمۇ بار بهكمۇ بىپايان

 .باتۇر ئوۋ ئوۋاليدىغان چىن تۆمۈر
 ،يهتته باشلىق يالماۋۇزمۇ بار

 ،قاچقان مهختۇمسۇالنى بوالپ ئېلىپ
 .تاپىنىدىن قان شۇرايدىغان
 جاڭگالدىكى قۇمۇشلۇقالردا

 .ئاياغ ئىزى بار نۇزۇگۇمنىڭ
 
 
* * * 
 
 ،ئانا

 ،ھۆكۈمىران ىك بۇنداغۇربهتچىل
 ،قوناق يېرىپ ياغۇنچىقىڭدا

 ،كۆك چامغۇرنى قوالقالپ سېلىپ
 .بىرهتتىڭ ياما ئاش بىزگه ئېتىپ

 ،قۇيۇپ بېرهتتىڭ ئۆپكه ھېسىپمۇ
 ،تۇرۇپ يهيتتۇق بىز كېكىرىپ

 .ھېيىت بولغاندهك خۇشاللىق بىلهن
 
 
5 

 
 ،ئانا

 ،رىيازهت چهكتىڭ
 .بۈبى مهريهمدهك
 ،غلۇڭبواللمىدى بۇ شائىر ئو

 .ئهيسادهك
 ،يوق قۇملۇقتا كرېستمۇ

 ،مهن مىخالنغۇدهك
 كۆپ يىلالر مابهينىده

 ،تىالۋهت قىلىپ كهلدىم شائىر
 .بۇقۇسىنىڭ دوقمال تىغىدهك

 ،ئهيسا قاچتى سۈزۈك ئاسمانغا



http://abral.xinwen365.net 
 

 6 

 .قاچايمۇ تهكلىماكانغا مهن
 شۇندا يهنه

 ،قوغالپ بارسا رودىپاي شېئىرالر
 .قويار مېنى نامراتلىق تۇتۇپ

 ،ارمهن چاكىلدىتىپ ئاغزىمنىمهن يات
 .يوغان بېلىقتهك يۇنۇسنى يۇتقان

 ،دهشت چۆلده سهكراتتا ياتسام
 .سۇنى يۈدۈپ كېلىپ بىر كوزا

 ، چاك ئاغزىمغا-تىمتامسهن چاكا
 .ئاشۇ پۇچۇق نوگىيىڭ بىلهن

 ،يىغاليسهن  ياش-قان 
 ،ياقاڭنى يىرتىپ

 .ئهگهر مهن ئۆلۈپ ئارماندا كهتسهم
 ،ن بهلكىمقاتارسه ئېڭكىنىمنى

 .ئۆڭۈپ كهتكهن ئاق رومىلىڭدا
 ،بهلكىم يۇمدۇرارسهن كۆزۈمنى

 .ئاشۇ يىرىك ئىشچان قولۇڭدا
 .يىغاليسهن پهرياد ئوروپ سهنال

 .يىغلىمايدۇ بىۋاپا دۇنيا
 ،ئاران باققان چۈنكى سهن مېنى

 .ئېتىپ تېرىق ئۇنىدا بۇلىماق
 ،ئۆزهڭ يىگهن قورۇپ كىپهكنى

 .انېنىد ماڭا چاي بېرىپ زاغرا
 .پاخال كېپهكنى، قاالپ قومۇش

 ،يىغلىما ئانا
 ،تېخى ھايات مهن

  ئهيسامۇ ھايات بارمىش ئاسماندا
 .تهكلىماكاندا مهنمۇ ھايات

 
 
6 

 
 ئانا

 ناخشاڭدا ئهللهي
 .تهسۋىرلىنىدۇ

 ،خارابى يىپهك يولىنىڭ
 ،ئۆينىڭ مىڭ

 ،قوچۇنىڭ
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 ،قارا خانىيالرنىڭ
 ،يىپهك يولى

 ،يول بهكمۇ ئۇزۇن
 .ىڭ تارىخىمىزدهكخۇددى بىزن

 ،جىرىڭلىغان مۇشۇ يولدا
 .قوڭغۇراقلىرى بۇغراالرنىڭ

 ، يىراققا-تارقاتقانتى يىراق 
 .جهۋھهرلىرىنى مهدهنىيهتنىڭ

 ،ئهمدىلىكته
 ،جېنىم ئانا! ئاھ

 ،كېلىسهن مۇشۇ يولدا ھهيدهپ
 ،كاال قېتىلغان يارىيار ھارۋىنى

 .بېسىڭ كۆك يانتاق
 ،ئانا

 ،ئېيتىپ بېرهتتىڭ
 ،هققىدهباغدات ھ

 .چۆچهكلىرىدىن < مىڭ بىر كېچه>
 ،تىڭشار ئىدى گۈدهك شائىرىڭ

 .كهبى ئاق سۈتۈڭنىڭ لهززىتى
 ،باغدات

 .چۆچهكتىكى گۈزهل بىر شهھهر
 ،چۆچهكنىڭ داۋامى بار غهمكىن

 ،تۈگىتهلمهي كهتكهن شهھرىزاد
 ،ئهمدىلىكته

 ،موماي باغداتتىكى چۆچهكچى
 ،چۆچهك ئېيتار يېڭىدىن يېڭى

 .يدى بىر نهچچه توپالميېزىپ قو
 ،بىلهن پارس قولتۇقى ئۇرۇش

 .قاغجىرايدۇ سۇسىز كهر باال
 .ئانا زهر قاقشايدۇ بالىسىز

 ،يۈگۈرهيدۇ ئۇياق بۇياققا
 ،يېتىم قالغان نهچچه مىڭ باال

 كاتتا باشالرنىڭ باغداتتىكى
 

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

 - ھۆسهندهك-ئىزدهپ يۈرهر ھهسهن
 ،غايىپ بولغان باللىرىنى
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 ،گۈزهل باغداتنى چۆچهكتىكى
 ، تۈتهكته قالغان زېمىندىن-ئىس 

 ،ئىنسانپهرۋهرلىك قايدىسهن! ئېه
 .بولۇپ كهتتىغۇ دۇنيا بىۋاپا

 ،باغدات
 ،قاپلىغان زېمىن بۇرۇخ ئىسى

 ،سۆزلهپ بهرگىن تىنچلىق ھهققىده
 .چۆچهككه قايتالمايسهن ئهمدى

 
 
* * * 

  نائا
  بهكمۇ چىگىش

 ،مېنىڭ بۇ قهلبىم
 ،كرىزىستهن ئوتتۇرا شهرقنىڭ

 ،يىگىت پهلهستىنلىك بىر بهڭباش
 ،ئانىسىنى يالغۇز قالدۇرۇپ

  ئۇرۇشقا بېرىپ
 ،كېتىپتۇ ئۆلۇپ

 ،نېمىدىگهن تاش يۈرهك ئۇ ھه
 ،يىغلىغاندۇ غېرىپ ئانىسى

 .كهتسه يۇرهك پارىسى ئۆلۈپ
 ،مىڭالپ ئانا قان ياش يىغلىشار

 ،باللىرىغا ئۆلۈپ كهتكهن
 .ئۇرۇش دېگهن شۇنداق دهھشهتلىك

 
* * * 
 
 ئانا

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

 .ياخشى شۇڭا دهيمىز تىنچلىق
 ،ھهر كىشىنىڭ ۋهتى بولسا

 ،ئۇنى شۇنداق قۇچاغالپ سۆيسه
 ،دېگهن تىنچلىق ئهنه شۇدۇر

 ،ئهنه شۇدۇر قۇربان بېرىش ھهم
 ،دېگهن  شۇدۇر ۋىجدانئهنه

 .شۇدۇر يهنه ۋهتهن ئوغالنى
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 ،ۋهتهن
 ،غهمخانىڭ ئانا سېنىڭ ياخشى

 ،ۋهتهن بىلهن تهنده دهرمانىڭ
 ،مهن سېنىڭكى ئوماق ۋهتىنىڭ

 ئوخشايمهن مهن
 ،چۆچىكىڭگه ئۇيغۇرنىڭ

 ،سهن ئىزدهيسهن چۆچهكلىرىڭدىن
 .ئوماق ۋهتهننى ماڭا ئوخشاش

 ،ۋهتهن
 ،كىرپىكىڭگه تۈنهيدۇ

 .چۇجىسىىدهك قۇش
 
 
8 

 
 ،ئانا

 ،ناماز شامنى ئوقۇپ بولۇپال
 ،تاقىغىن ئىشىكلىرىڭنى چىڭ

 .يوغان دهم بىلهن
 ،قوتانلىرىڭغا ھۇشيار بولغىن
 ،توقۇملىرىڭغا ،ئېشهك ھارۋا

 ،ئوتۇنلىرىڭغا،كهكه،پالتا
 .پاخالنىلىرىڭغا ،ئوغالق، ئۆشكه

 ،بىزنىڭ يۇرتتا يوقتۇر ئوغرىلىق
 .لۇقيوقسۇز بىراق يامان ئاشۇ

 ،ئهگهر بىرهر دېلو يۈز بهرسه
 .كېچىكىپ ساقچى كېلهر بهكمۇ

 ،دهيلى <توۋا>
 ،يوقسۇزلۇق كۆمهچ نان كهبىي! ئاھ

 .پۇچىالپ قويدى يۇرىكىمنى
 ،ئاغرىپ قېلىش بهكمۇ خهتهرلىك

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

 ،دىئاگنوزسىز داۋااليدۇ
 .رېتسىپى يوق دورىالر بىلهن
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* * * 
 
 ،ئانا

 -تهكلىماكان
 ،بهكمۇ يىراق ئىگىز بىنادىن

 .شهھهرلىكلهردىن بهكمۇ يىراق
 ،ئهگىپ يۈرهر قاتمال نامراتلىق

 .بازاردىن شادلىقى يوق توپىلىق
 ،تېلېۋىزوردىن كۆرۈنمهس ئهسال
 ،لهڭپۇڭچنىڭ ئهبجهق ھارۋىسى

 ،ياشلىق دوڭغاق مۇماينىڭ توقسهن
 .گده شېخىدا ئهتكهن ھاسىسىجى

 كهتكهن يۈزلىرىگه ئىس ئورناپ
 ،كاۋابچىنىڭ چار قىراشلىرى
 ،غىرىبانه پۇلسىز بازاردا

 ،سېتىالر ئادهم دۆۋىلىنىپ
 .خۇپىيانه سېتىالر ئىمان

 چېرىدارسىز ساۋاتسىز باققال
 ،ھهققىگه پۇل تاپالمىسا باج

 .قىلىنىدۇ مېلى مۇسادىر
 ،بوۋاي خىلۋهتتىكى ياماقچى

 ،هم سالىدۇ كونا ئۆتۈككهچ
 .يارىمايدۇ فۇتۇ سۈرهتكه

 ،كهلمهيدۇ ھېچبىر بۇياقالرغا
 ، يالغىنى بار-بوپكىسىدا راست 

 .مۇخبىر بهك سىپايه ئىشقىۋاز
 
 
* * * 
 
 ،ئانا

 ،تهكلىماكاندا-يۇرتتا بىزنىڭ
 ،ھالسىرايدۇ قوشتىكى كاال

 .باال قىرقىرايدۇ بۆشۈكته
 ، تهرهپكه-بېتىرىشىدۇ تهرهپ 

 .ىر ئىتتىن ھۆركىگهن پاداغالج
 شۇنچه ئۇياتچان قورۇنىدۇ

 .قىز بالىدهك يۈرهكسىز داال
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 .توال بۇ دالىدا ئادهم بهك
 ،غىچىراليدۇ توپىلىق يولدا
 .مايسىرىغان ياغاچ ھارىۋا

 ساڭگىالپ قالغان ئىشتان بېغى
 تىزى يىرتىق يېلىڭ ئاياغ باال

 ،پوخچىنى يۈدىۋېلىپ كونا
 ،ئۇقۇماقتا مۇشۇ سهھرادا

 ىسىنىڭ چۆچهكلىرىنىموم
 .كولۇپ ئالدىدا ئۇ تىڭشايدۇ

 ، تىڭشاپ ئۇخالپ قالغاندا-تىڭشاپ
 .چۈشلهرنى كۆرهر تېخى شىرىن

 ،چىقىۋېلىپ ئۇچار گىلهمگه
 ،كۆرۈپ كېلهر گۈزهل شهھهرنى

 ،گاھىدا تېخى تېپىۋاالر
 ،نىمۇ<ئور توقماق> خاسىيهتلىك

 ،باتۇر ئۇچراپ قېلىپ چىن تۆمۈر
 نى<قىلىچمىسران > بېرهر ئاڭا

 
 
9 

 
 ,ئانا

 ،نوچى ھهققىده  سېيت
 ،بهكمۇ توال سۆزلهپ بېرىسهن

 ,بىلمهيسهن, ئهپسۇس
 .ھهققىده سىپارتاك

 ،سپارتاك
 ،گېالدىياتور

 .ئاجايىپ شهخس
 - قوللۇق كىشهنلىرىنى
 .چېقىپ تاشلىغان
 ئېزىلگهنلهرنى

 .ھۆرلۈككه باشلىغان
 ،قانلىق قامچىسى قۇلدارالرنىڭ

 ،رىقۇلالرنىڭ قىزىل قانلى
 ،سهھنىسى ئهڭ ۋهھشىي گېالدىياتورالر

 ،سپارتاكنى تاۋلىغان
 ،ھۆرلۈك ناخشىسى، ياش،قامچا، قان
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 ،ئۆلۈم ياندىشىپ كېلهر ،ئازاب
 .ئهرك ئۈچۈن بهدهلدۇر شۇالر

 ،جېنىم ئانا! ئاھ
 ،قىسىپ قۇللۇق بىلدۈرسه بويۇن

 .ئۆتمۈشته كىممۇ ئهزمىگهن دهيسه
 ،بىچارىلىق روھىي قوللۇق ئهڭ

 ،قتۇر ئۇنىڭ زهنجىرىنادانلى
 - سپارتاك

 ،شهخس ئاجايىپ
 ئوخشىمايدۇ
 .سېيت نوچىغا

* * * 
 ،ئانا

 -تهكلىماكان
 .جاينامىزىڭدهك ئۇلۇغ بىر زېمىن

 ،ئوقۇيدۇ سۈكۈناتتا دۇرۇت
 .ئۇنىڭدىكى بارچه مهخلۇقات
 ،قۇم باغرىدا سېنىڭ بىر كهپهڭ

 ، قۇمۇچۇڭ-بار قازان كهپهڭده
 ،ڭياغاچ قوشۇقۇ، ساپال قاچاڭ
 ،ئوچۇقۇڭ قىيسىق، ئىسلىق مورا

 ،مورا بېشىدا ساپال چىرىغىڭ
 ،ياغۇنچىقىڭ ساڭا ھهمرا بىر

 ، نوغۇچنىڭ-سۇپۇراڭدا تاختا
 ،سۆيۈملۈكىڭ يۇۋاش مۈشۈكىڭ

 ،باققان كونا بۆشۈكىڭ بىزنى
 ،ئۆڭۈپ كهتكهن يوغان ئۆتۈكىڭ

 ،تۇمىقىڭ قوزۇقتىكى كۆرپه
 .ئوچاقتىكى قارا چۆگۈنىڭ

 ،چهينىكىڭ رالتهكچهڭدىكى بى
 !ئاھ

 -غېرىپ ئانا
 .شۇدۇر سېنىڭ تۇرمۇش بۇيۇمىڭ

 كهتكهن ئۇزۇن ئۆمرۈڭده دوك بولۇپ
 . تهرگىنىڭ-شۇدۇر سېنىڭ تاپقان 

 خانىش ئويقىدىكى كىرورهن
 .كۆرگهنمىدۇ سېنى چۇشىده
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* * * 
 
 ،ئانا

 .يىراقتا تهكلىماكاندىن توكيو بهكمۇ
 ، ياالڭباش شهھهر-ئۇ

 وپپىدهكد ئوخشىمايدۇ چىمهن
 .ساددا قهشقهرگه

 تۆت مىڭ يىللىق كىرورهن خانىش
 مۇزېىيىدا توكيودىكى ئېسىل

 .تونۇشۇپ قاپتۇ ياپۇنالر بىلهن
 -نىيهدىكى خارابه شهھهر

 !ئاستىدا قاپتىكهن ئهجهپ قۇم
 ،تارىخ

 .شۇنداق رهھىمسىز
 ،چاقى كاالمپاي،ئۇنىڭ يوغان

 ،يانچىۋهتتى يىپهك يولىنى
 ،هرنىگۈزهل شهھ، بوستانلىقنى
 .تهكلىماكانى - تىنچ چۆلنى

 
 
10 
 
 ،ئانا
 ،مهريهمدهك ئانىالر ئۇلۇغ بۈيى

 ،ئانىالر بار ساچىر خانىمدهك
 ،ئۇلۇغ ئۈلگه كيورى خانىم

 ،بار نىيوتوننىڭمۇ ئانىسى
 ،ھهممه ئىنسان بالىدۇر باال

 .ئانىنىڭ بالىسىدۇر ھاۋا
 ھاۋا ئانا ئهمگهك قوينىدا

 ،تۇغۇپ قويدى ھهممه ئىنساننى
 ، مۇشهققهت-دهپ جاپا <مهن ناما>

 .تاشلىنىدۇ ئانا ئالدىغا
 ،ئانا

 - خانىمنىڭ ساچىر
 ،بهكمۇ ئېسىل داچىسى بارمىش
 .سېنىڭمۇ بار داچىدهك كهپهڭ
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 ،يهنه شاھزاده ئوغلى بارمىش
 ،سېنىڭمۇ بار بىر شائىر ئوغلۇڭ

 ،خانىش ساچىر خانىممۇ ئۆزىگه
 ،سهن خانىشى تهكلىماكاننىڭ 

 .ورهن خانىشسېنىڭ ئاناڭ كىر
 -سهن چۈنكى

 ،گۈللهندۈردۈڭ مۈشۈ دىيارنى
 ،ئۆمۈر  تىرماشتىڭ بىر-تىرىشىتىڭ 

 .قاغجىراپ كهتكهن مۇشۇ زېمىندا
 ،يالىڭاياغ قىزىق قومالردا

 .يۈرۈپ يانتاقلىقالردا چېپىپ
 -سىنىڭ تهرىڭده

 .سۇ ئىچكهن زېمىن
 -مهن

 .ئوماق شاھزادهڭ، ئهركه سېنىڭ
 ،ئانا

 ،وۋلۇدۇمچۈشكۈنلۈكته ناخشا ت
 .رهستىده جهنۇبتىكى كونا

 ،بولماس ئىكهن روھ ئويغانمىسا
 .بوقۇسا بارغۇ تېخى دوقمال
 -تهرهققىيات
 -ئويغىنىش

 چېقىپ تاشالر
 .زهنجىرىنى ئاخر نادانلىق

 ،سىلكىنگهنده مۇقهددهس زېمىن
 تهبىر بېرهر نامراتالر

 .چۆچۈپ ئويغىنىپ كهتكىنىده
 ،ئانا شۇندا مېنى ئىزدهيسهن

 گه سۆيۈپ قويۇشقاپېشانهم
 ،كېلىمهن ئالدىڭغا مهن

 ،يېپىنچاقالپ شېئىرلىرىمىنى
 ،ھهسرهتلىرىمنى سهن كۆرىسهن

 ،قۇچىقىڭدا يىغالپ كېتىمهن
 ،مهن ئاڭاليمهن

 ,بوقۇلدىشىنى يۈرىكىڭنىڭ
 يۈرىكىڭ
 -ھۆتمه تۆشۈك

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

 .كلىماكاننىته قاپالپ كهتكهن
 ،توال تىڭشاپ ئاشۇ ناخشىنى

 .ھهممىمىز بۇۋاق بولۈپ كهتتۇق
 ،قهدىرلىك ئانا

 .مهن سېنىڭكى ئوماق بوۋىقىنىڭ
 
 
* * * 
 
 ،ئانا

 ،چهكسىز بۇ ئالهم
 ،گۈزهل كېلهچهك

 ،كۆپ ئارمانلىرىم
 ،يهتسهم دهيدىغان

 .بار ھهم مهنده شۇنداق جاسارهت
 ،ئانىمۇ ئافرىقىدا نېگىر

 .بىل بالىدىنسۆيۈنىدۇ قا
 ،بهكمۇ قهيسهر يهھۇدىي ئانا

 .ئوغالنلىرىغا بىلم بېرهر
 ،ئهدهپلىكىتۇر ئهرهب ئانىالر

 .ئهخالق بېرهر باللىرىغا
 .مېهرىبان ياپون ئانىالر بهك

 .ۋهتهنپهرۋهر دېمهك بالىالر
 ،سهندىن ئانا مهنمۇ تىلهيمهن

 ،جهنگىۋارلىقنى، باتۇرلۇقنى
 ،دۇئا قىلغىن بهكمۇ كۆپ ماڭا

 ،هرگىن ئۈمىدۋارلىقنىب ماڭا
  روھىمنى پاكالپ-ئىمانىمنى 

 .ئادهملىكىمنى جاكا قىالي
 جېنىم ئانا! ئاھ

 ئامان بول ئانا
 مهن سېنىڭ ئۈمىدۋار ئوغلۇڭ

 


