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ىـلهن جامـائهتچىلىككه     روھ ۋە چوڭقۇر تارىخىي ئاساسقا ئىـگه ئهسـهرلىرى ب          رېئالىزملىق كۈچلۈك

 خهلىـپه باشـچىلىقىدىكى     تۆمـۈر  يىلـى    -1985 ئۆتــكۈر  ئابدۇرېهىمتونۇلغان تاالنتلىق شائىر ۋە يازغۇچى      

ـــنىڭ ئ   ــانالر قوزغىلىڭى ـــۇل دېهق ــىنى ۆتمۈقـۇم ــسش ــى    ئهك ــز ن ــان ئى ــارىخىي روم ــۈرگهن ت ــېالن ئهتت  ئ

 ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىنىـڭ     دەۋر، يىڭى    تهسىر قوزغاپ  كۈكۈچل ئارىسىداكىتابخانالرنىڭ   قىلغاندىن كىيىن، 

 ئــاخىر -ئۇنىــڭ ئىلگىــرى.  قىلىــدىغان چولپــان بولــۇپ قالــدىجهلــپمۇنبىرىــدە كىــشىلهرنى ئاالھىــدە 

ــقهر" ــسى كقهش ــز"،"ېچى ــۈر"،"ئى ــرى مئۆم ــان "، "هنزىللى ــنئويغانغ ــابلىرى  " زېمى ـــق كىت ــرقاتارلى  نهش

ئۇلۇغ ئانا ھهققىـدە    "،"كېچىسىقهشقهر  "،"ىرىتۇرپان تهسىراتل "،" شائىر ۋە شېئىر"ئۇنىڭ يهنه   . قىلىندى

 مىللهتـلهر ،  شـېئىرىيهت  خهنـزۇ تىلىغـا تهرجىـمه قىلىنىـپ،          داسـتانلىرى  ۋەقاتارلىق شـېئىر    " چۆچهك

ئايـدا خهلـق    -1يىلـى -1982. قاتارلىق ژۇرنالالردا ئـېالن قىلىنـدى      ,غهربىي دىيار ئهدەبىياتى  , هدەبىياتىئ

ــلهر ئهدەبىيــاتى   ــوبزورالر مهجمۇئهســىنىڭ گېزىتىــدە ۋە مىللهت  قهشــقهر" ســانىدا -2تهتقىقاتىغــا دائىــر ئ

 شـــېئىرىيهت ۇيغـــۇر ئئهســـهربـــۇ نـــادىر  ھهققىـــدە مهخـــسۇس ئـــوبزورالر ئـــېالن قىلىنىـــپ، "ېچىـــسىك

بۇ داستاننىڭ ياپون تىلىـدىكى قىـسقارتىلغان       . مهدھىيىلهندى گۈل دەپ    ئېسىلگۈلزارىدىكى ئاجايىپ   

 مىللهتــلهر ئهدەبىيــاتى  ئــاز ســانلىق  قىلىنغــان جۇڭگــو  نهشــر ياپونىيىــدەيىلــى -1985تهرجىمىــسى

ــزۇچه تهرجىمىــسى. كىرگــۈزۈلگهن  توپلىمىغــا-2مهجمۇئهســى نىــڭ  يىلــى شــىنجاڭ خهلـــق  -1988خهن

-1983 ئۆتكۈرنىڭ ئۆزى بولسا،   ئابدۇرېهىم . تهرىپىدىن ئايرىم كىتاب بولۇپ بېسىلىپ چىقتى      نهشرىياتى

ئۇنىـڭ  .  كىتابتا تونۇشتۇرۇلدى  دېگهن تهرجىمىهالىغۇچىلىرىنىڭ   مىللهت ياز  ئاز سانلىق يىلى جۇڭگو   

 .يهنه نۇرغۇن ئهسهرلىرى ئوتتۇرا مهكتـهپ ئهدەبىيات دەرسلىكىگه كىرگۈزۈلگهن

 كېلىۋاتقــان تۆرىـدىن ئــورۇن ئېلىــپ  كۆڭــۈل بىـلهن خهلقىمىزنىــڭ  نهتىجىلىــرىمۇشـۇنداق مــول  

 يىلــى قۇمۇلـدا ئوتتـۇرا ھـال         -1923 ئۆتكــۈر    رېهىمئابدۇ يازغۇچى، ئهدەبىياتشۇناس ئالىم     ئىستېداتلىق

.  ئانىـسىدىن كىچىكىـدىال ئايرىلىـپ، يېـتىم قالغـان          -ئـۇ ئاتـا   . تىجارەتچى ئائىلىـسىدە دۇنياغـا كهلـگهن      

ئالهمــدىن ئــۆتهر چېغىــدا، ئهمــدىال تــۆت ياشــقا   كىــشى بولــۇپ،تىجهنلىــك ئــاتۇش بــېگىمدادىــسى تىــلهش 
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.  ھاجىغا ئوغۇللۇققــا بېرىـۋەتكهن  ئوسمانرلىرىدىن بولغان دوستى  قۇمۇل مۆتىۋە ئابدۇرېهىمنىكىرگهن  

 ۈزىر بويى پهرزەنت يـ    ئۆمۈئۇ   . ئىدى  كىشى تهرەققىيپهرۋەر ھاجىم كۆپنـى كۆرگهن، ئوقۇمۇشلۇق،      ئوسمان

ئـۇنى ئـۆزى     .ل قويـۇپ تهربىـيىلىگهن    كۆڭـۈإل  ئىنتـايىن ئـارزۇالپ ۋە       ئابـدۇرېهىمنى كۆرمىگهن بولغاچقـا،    

 دەرسـلىك دىنىـي مهكتهپـته     . دىنىـي مهكـتهپكه بهرگهن      چىقارغانـدىن كېـيىن،    سـاۋاتىنى  -ئوقۇتۇپ خهت 

ــدە   ــار " قىلىنغــان كالســسىك ئهســهرلهر ئىچى ــالال ي ــگهن" ســوپى ئ  شىنىــشلىكۈ كىتــاب تىلىنىــڭ چ دې

 ئۆزىگــه   ئۆتكـۈرنى  ئابـدۇرېهىم  بىـلهن    جـاراڭلىقلىقى ، تهسىرلىك بولۇشى ۋە ۋەزنىنىڭ      زەلۈئاممىباب، گ 

 كىتابنىڭ بۇ لگهنۈزۈېئىردىن تن ئۇ ئىككى مىڭ مىسرادىن ئارتۇق شۈچۈئشۇنىڭ . ىلىۋالغانمهپتۇن ق

 .كۆپ قىسمىنى يادىالپ بولغان

 ۋە . باشالنغۇچ مهكتهپته پهننىي بىلىـم ئېلىـشقا مۇيهسـسهر بولغـان    ئۆتكۈر ئابدۇرېهىميىلى -1934

چ يىــل ئوقۇغانــدىن ۈئــمنازىيىــدە  بىرىنچــى گىمچـــىرۈ ئوقۇشــقا ئهۋەتىلىــپ، ئۈمچىگهۈئــۈريىلــى -1936

 يىلـى بـۇ مهكتهپنىـڭ    -1942. ئىمتىهـان بېرىـپ كىـرگهن   دارىلفۇنۇنغـا  يىلـى شـىنجاڭ     -1939كېيىن،    

 . ئهال نهتىجه بىلهن پۈتتۈرگهنفاكۇلتېتىنىپېداگوگىكا 

ئـۇ ئوقـۇش     .ن يىڭـى ھايـات دەۋرى بولغـان       ئۈچۈ ئۆتكۈر ئابدۇرېهىم مهكتهپ تۇرمۇشى    مچىدىكىۈئۈر

 ئهپهنـدى   دۇجۇڭيـۈەن  قاتارلىق مۇنهۋۋەر كوممۇنىستالرنىڭ، شۇنىڭدەك      زىلياڭ لى،  جىلۇ لىننىدا  جهريا

 قاتـارلىق ئىلــغار ئوقۇتقۇچىالرنىـڭ تهسـىرىدە         مهنـسۇرى  ئـايۇپ  ئىتتىپاقىدا ئوقۇپ كهلگــهن      سوۋېتۋە  

دولقۇنلۇق ھايات،   ئۇ بۇ مهزگىلدە گاڭ قانات الچىن،      .ك ۋەتهنپهرۋەرلىك تهربىيىسىگه ئىگه بولغان    ۈچلۈك

 بىـلهن   مۇتهللىـپ  .ل"(چىـن مـودەن     " ،"مىليـون چـېچهكلهر   "تامچه قانـدىن     ،گۈلىستانىغايىڭى جۇڭگو   

داسـتان، ۋە درامىالرنــى شـىنجاڭ گېزىتـى، يىڭـى نـۇر قاتـارلىق                قاتارلىق شـېئىر،  ) بىرلىشىپ يازغان 

 . ياش بولۇپ قوشـۇلغان    مىدلىكىگه ئۈ  ئارقىدىن ئېالن قىلىپ ئۇيغۇر ئهدەبىيات سېپ      -مهتبۇئاتالردا ئارقا 

  تهرەققىيپهرۋەر لىك نىقابىنى يىرتىپ تاشالپ، ئـۆزىنى   شىسهي شىڭ   مىلىتارىستيىلى باھـاردا،   -1943

يىلـى قولغـا    -1944قالمـاي شۇنىڭ بىـلهن يـاش شـائىرمۇ بـۇ بورانـدىن ئامـان               . قوينىغا ئاتتـى  گومىنداڭ

 .ۈرمىگه تاشالندىئېلىنىپ ت
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 ئورۇنلىرىـدا تهھرىرلىـك خىزمىتـى       نهشـرىيات  چىقــىپ،    تۈرمىـدىن شـلىرىدا    با يىلنىـڭ -1945ئۇ  

ۈرەك مــۇڭلىرى تــاش مهتــبهئهدە يــ ئۇنىــڭ تــۇنجى شــېئىرالر تــوپلىمى،يىلــى -1946.بىــلهن شــۇغۇلالندى

  ئۆتكۈر خىلى بىر مهزگىل، ئاساسـهن تهرجىمـانلىق،        ئابدۇرېهىم كېيىن   ئازادلىقتىن .بېسىلىپ چىقتى 

 ئهدەبىيـاتنى  ۋە چهت ئهل تىللىـرى  جۈملىـدىن  تهتقىقاتى ۋە ئوقۇتقۇچىلىق بىـلهن، كالسسىك ئهدەبىيات   

 شـۇ   لـېكىن . ئۆگىنىش بىلهن شۇغۇلالنغان بولسىمۇ ئهدەبىي ئىجادىيهتنى توختىتىـپ قويمىغـان ئىـدى           

چاغالردا ئۇ سـول لۇشيهنىنىڭ كاساپىتى بىلهن مهتبۇئات ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىنىپ، ئهسـهرلىرىنى            

ــېالن  ــان   ئــ ــگه بواللمىغــ ــانىيىتىگه ئىــ ــش ئىمكــ ــارتىيه .قىلىــ ــي  -11پهقهت پــ ــك مهركىزىــ  نۆۋەتلىــ

 ئومــۇمىي يىغىنىــدىن كېيىــنال، شــائىر قايتىــدىن ئىجــادىيهت ئهركىــنلىكىگه ئىگـــه -3كومىتېـــتىنىڭ

ئـۇ قىـسقىغىنا بىـرنهچچه      .  تاشقان قىزغىنلىق بىلهن ئهدەبىـي ئىجادىيهتكه كىرىـشتى       -بولدى ۋە تولۇپ  

مهن ئـاق بـايراق   "،"بوغـدا ئانـام  "،  "ر ھهققىـدە مـۇخهممهس    ۈئۆمـ "،  "كېرەك بولسا " ،"ياخشى"دە  ىيىل ئىچ 

قاتارلىق شېئىر، داستان ۋە   " ل ۋە ئازغان  ۈگ" ،"ئۇلۇغ ئانا ھهققىدە چۆچهك    "،"قهشقهر كېچىسى "،"ئهمهس

ــالالدىالرنى،  ــازىرقى زامـــان  "ئويغانغـــان زېمىـــن "، "ئىـــز"بـ ــانلىرىنى ئـــېالن قىلىـــپ، ھـ ـــۇر رومـ ئۇيغـ

 ئىستېداتلىق ئهپسۇسكى بۇ ھارماس قهلهمكهش،   .  قىلغان ئىدى  نامايانئهدەبىياتىدىكى ئورنىنى تولۇق    

يىلـى كېـسهل سـهۋەبى بىـلهن بىـز          -1995ۆتكـۈر ئ ۇفتىلهشـ  ئابـدۇرېهىم ىم  يازغۇچى، ئهدەبىياتشۇناس ئال  

 .خهيرلهشتىبىلهن مهڭگۈلۈك 

 

 تهمسىللهر-رومانىدىن ماقال »مىنزېئويغانغان « ئۆتكۈر ئهپهندىنىڭ ئابدۇرېهىم

 

 .يىالن يىالننى يهپ ئهجدىها بولىدۇ

 

 .بىر قولۇڭ ئوتتا بولسا بىر قولۇڭ سۇدا بولسۇن
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 .قۇشنى دان ئالدايدۇ ئادەمنى سۆز

 

 .يامان ئايىغىدىن بېلىق بېشىدىن سېسىيدۇ،

 

 .دېمهيدۇ نېمهدۇشمهن   كىرمهيدۇ،نېمهچۈشكه 

 

 .قاننىڭ رەڭگى ئۆزگهرمهيدۇھهممىنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىدۇ، 

 

 .ئۆزۈڭنىڭ ئۆمرىنى تىله ،تىلىگۈچهدۈشمىنىڭنىڭ ئۆلۈمىنى 

 

 مازاردىن پۇتۇڭنى يىغ، پادىشاھتىن تىلىڭنى

 

 بهس قهلهم، كۆرگهن مۇقامغا يورغىالشتىن توختا سهن،

 .بارنى سۆزله، ھهقنى كۈيله، سهپسهتىلهر ساتما سهن

 

 ماق شۇنچىلىك،نه كېرەك يوق نهرسىلهردىن باش قاتۇر

 .، ياشالر ئاققۇزماق شۇنچىلىكبۇلغىتىپساپلىقىڭنى 

 

  بوۋامنىڭ تىغىدا،قىيدىممهن سېنى كۈرەش ئۈچۈن 

 . قېنىدامهزلۇملىقياتما  بول ماڭا ئۆتكۈر قىلىچ،
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 قهغىزىم ئۈستىدە ماڭساڭ، كۈتكىنىمدىن ئىز ياسا،

 .ئىقبالىغا نېگىز ياسا_ ھهر چېكىتته ھۆرىيهت 

 

 ،تىتىرىسۇنتاشالر  _ تاغۇ بولساڭ، باشىداغ كۈيله تا

 !ھهيۋىتىڭدىن ئهزگۈچى ھاكىم سىنىپ قان يىغلىسۇن

  

 

 قهغىزىم ئۈستىگه ئهمدى چۈشمىگهي ياش ئىزلىرىڭ،

 .گهزلىرىڭ يىغىچانخوش ئېيتىپ، كهتسۇن ئهمدى بۇ _ خوش 

 

 مهن سېنى ماۋزۇ قىلىپ، چوڭ جهڭ ئۈچۈن ئاتىدىم،

 .اۋ كۆزىگه قادىدىمبىر كېچه گويا خىيالدا ي

 

 ،ياتماقچىسهنبولۇپ > لهۋھه  < قهبرىمهجهڭدە يهڭگهچ 

 .يانماقچىسهنتۈنلىرىمنى كۈن ياساپ، گۆھهر كهبى 

 

 قېنى ئهمدى كۈيلىگىن ئهسىرىمگه اليىق ناخشىنى،

 !مهنمۇ تالالپ يۈرمىدىم سهندىن بۆلهك بىر ياخشىنى

  

 

  ئايلىناي 
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 رايلىرىڭدىن ئايلىناي،سا _ باغچهئهي ئهزىز يۇرتۇم سېنىڭ 

 .زەپىران تۈسلۈك سېنىڭ غهمكىن چىرايىڭدىن ئايلىناي

 

  تاغلىرىڭدىن ئايلىناي،كۈمۈشلۈك_ قوينۇڭدىكى ئالتۇن 

 .لهخته قان داغلىرىڭدىن ئايلىناي_ كۆكسۈڭدىكى لهخته 

 

 دەريايىڭدا مۇڭلىنىپ ئاققان سۈيۈڭدىن ئايلىناي،

 . كۈيۈڭدىن ئايلىناي_ماتهم، غهمگه چۆككهن ناخشا _ قايغۇ 

 

  ئايلىناي،قىزلىرىڭىدىن قهلهمقاشلىقسۇمبۇل چاچلىق، 

 .ئانىلىق دەردىدە قالغان قان ئىزلىرىڭدىن ئايلىناي

 

 تىلى باغلىق، دىلى داغلىق شائىرلىرىڭدىن ئايلىناي،

 . ئايلىنايتاھىرلىرىڭدىن يوق ناتىۋان زۆھراسى

 

 يلىناي، يۇرتۇم ئايلىناي، ئالىملىرىڭدىن ئائايلىاي

 !تىلى يۇمشاق دىلى قاتتىق زالىملىرىڭدىن ئايلىناي

  

 

  خهجله، خائىنالر خهجله
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  خهجله،مالىنى،  خهجله، بۇ ئهلنىڭ خائىنالرەيخهجله، 

 . خهجلهجانىنى ئۇ ھهم ئېلىپ سهن قالىسىلهريېتىشمهي 

 

 خېنىمغا ئوسما دەپ خهجله ، بېگىمگه تاسما دەپ خهجله،

 . خهجلهنانىنىغان پارچه  قالتاراجىدىن_ تاالن 

  

 

  بوزنى، دۇكانغا توقۇتۇپ بۆزنى،ئاچقۇزۇپدېهقانغا 

 . خهجلهقانىنىسېلىپ ئالۋاننى يۈز قاتالم، ئىچىپ سهن 

 

 كۆلىدە بېلىقى كۆپ دەپ، يهر ئاستى بايلىقى كۆپ دەپ،

 .، ئېچىپ سهن كانىنى خهجلهھىيلهقهدەمدە مىڭ تېپىپ 

 

 تكۈرمۇ يامان دوقچى،كۆكچى، بۇ ئۆ_ پاالنى ئاقچىدۇر 

 .دەپ پارچىالپ بۇ مىللهتنى، سېتىپ ۋىجدانىنى خهجله

 

 

  توۋا دەپ تۇتتۇم ياقا

 

 توۋا دەپ تۇتتۇم ياقا، ھهر بىر قاراپ ئهتراپقا مهن،

 .تولغىنىپ كهتتىم يىالن چاققان كهبى ئازابتا مهن
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 بولدىمۇ،> قىيامهت < نېمه بۇ، بىر چۈشمۇ يا دەھشهت 

 پهيمانىسى لىق تولدىمۇ؟_ ىلى ياكى ئهلنىڭ ئهج

 

 كۆز يارا،_ ،قول سۇنۇق،باش پاپ_ ئاندا قىيقاس،مۇندا ئۇر 

 .قىزالر جان تالىشىپ مهيدان ئارا_ نى يىگىت 

  

 

 دېيىشكهن جان بۇرادەرلهر بۈگۈن،> يولداش < تۈنۈگۈن 

 . كۈن ۋە تۈنبهسلىشهرلهربىرىنى ئۆلتۈرۈشكه _ بىر 

 

 چىلىق قورغانلىرى،بولدى مهكتهپ زاللىرى قىرغىن

 .بومبا ياساش سايمانلىرى_ تهجرىبه ئهسۋابلىرى 

 

 كارخانا نهيزە ياسار، ئورغاق سوقۇشنى توختىتىپ،

 . ساراڭغا ئوخشىتىپگېتلىركىيدى قالپاق بهزىلهر 

 

 ئاقتى قانالر كوچىالردا، ئاقتى زاۋۇت سېخىدا،

 .ئىلىنىپ قالدى جهسهتلهر گاھ  دەرەخلهر شېخىدا

 

 ، ئاقتى قېرىنداش ھهم بۇرادەرلهر قېنى،ئاقتى قان

 ! تارىخ بىر كۈنىبۇڭانېمىدەپ يهكۈن ياساركهن 
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 دەپ تۇتتۇم ياقا، ھهر كۈنلۈكى قانغا قاراپ،> توۋا< 

 شۇنچه قانغا كىم خهلقنىڭ ئالدىدا ئېيتار جاۋاب؟

 

  ئىز 

 

 ياش ئىدۇق ئۇزۇن سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،

 . قالدى ئهنه نهۋرىمىزپبوئهمدى ئاتقا مىنگۈدەك 

 

 ئاز ئىدۇق مۈشكۈل سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،

 .ئهمدى چوڭ كارۋان ئاتالدۇق قالدۇرۇپ چۆللهردە ئىز

 

 قالدى ئىز چۆللهر ئار، گاھى داۋانالردا يهنه،

 .قهۋرىسىزچۆلدە _ نى ئارسالنالر دەشت _ قالدى نى 

 

 ،داداال قالدى دېمهڭ يۇلغۇن قىزارغان قهۋرىسىز

 .قهۋرىمىز باھاردا تاڭنا پۈركىنۇرچېچهككه _ گۈل 

 

 قالدى ئىز، قالدى مهنزىل، قالدى ئۇزاقتا ھهممىسى،

 . كۆچسه قۇمالر ھهم كۆمۈلمهس ئىزىمىزبوراقچىقسا 

 

 توختىماس كارۋان يولىدىن گهرچه ئاتالر بهك ئورۇق،

 .يا ئهۋرىمىز ،مىسا، بۇ ئىزنى بىر كۈن نهۋرىمىزتاپقۇسى ھېچبول
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 ياخشى 

 

 قۇزغۇنغا جاھانسازلىق ھاۋا ياخشى،_ تىرىكتاپ قاغا 

 .سهھهر گۈلشهندە بۇلبۇلغا ياقا يىرتىپ ناۋا ياخشى

 

  يالتىراق شۆھرەت بىلهن مهستانه غاپىلالر،كېرەكمهس

 . ياخشىئاشناۋەتهننىڭ دەردىگه دەرمان جاپاكهش 

 

  زەر تاۋار تونغا،ياقاسىتېگىشمهس جهندىنى ئاشىق 

 .هر ۋەسلىدە سهرسان قهلهندەرگه كۇال ياخشىكى دىلب

 

  ھهيۋەت قهسىرى زىننهتتىن،با، تهمهيىم يوق بىلالقهسهم 

 .پېشانهم تهرىدىن پۈتكهن بىمىننهت بورىيا ياخشى

 

 دۆلهتتۇر، _ تاجۇ ئۆزۈمگه باشىم ساياق تاجىسىزمېنىڭ 

 . گادا ياخشىجاھانكهچتىئېرىكسىز پادىشاھلىقتىن 

 

 ، ۋەتهننىڭ قوينى بىر جهننهت،مهئۋا جهننهتۇل نهھاجهت

 . كهڭ ساما ياخشىلېچىنغابېلىق دەريادا ئهركىندۇر، 
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  يهتسىمۇ بهزەن دىلىمغا ئۆز دىيارىمدا،مهالمهت

 .ۋاپا ياخشى _ ئهھدۇبوسۇقتىن دالجىماس ئىتتهك ماڭا 

 

  جهنۇبقا خهت 

 

 ئهي جهنۇب، دەردمهن جهنۇب، ئهي مۇڭلىنىپ ياتقان جهنۇب،

 ارىم سۈيىدەك كۆز ياشلىرىڭ ئاققان جهنۇب،خۇددى ت

  يالقۇن چېچىپ،پارتىلىدىڭگاھ يانار تاغدەك يېنىپ، سهن 

 .ئهمدى تۇتقۇن شىر كهبى مهيۈسلىنىپ ياتقان جهنۇب

 

 زارلىرىڭ،_ كۆپتىن ئهمدى قاينىدى مۇڭلىرىڭ، ئاھ 

 .كهتتى ھهسرەت ئىچىدە نى كۈرەشچان ئهرلىرىڭ

 لدى خىيالىڭ باغچىسى،ۋەھشىي بىر ئورمان بولۇپ قا

 !تهڭرىگه يهتمهي ئۆتهرمۇ ئاھلىرىڭ، پهريادلىرىڭ

 

  قانچىسى،ئهسىرىمىزنىڭيىغالپ ئۆتتى سهن ئۈچۈن 

 .زۇلۇمنىڭ قامچىسى_ بۇ يىغىغا باقمىدى جهبىر 

 كهلمىگهي ھېچكىم بېشىغا ساڭا كهلگهن كهلگۈلۈك،

 ئارغامچىسى؟_ ھېچ ئۈزۈلمهسمۇ بۇ قۇللۇق زەنجىرى 

 

  بولغاي سېنىڭ ئارزۇلىرىڭنىڭ قولدىشى،ۈمىدئياق، 

 تاڭ ئېتىپ ئهلۋەتته بىر كۈن سۈرتۈلهر كۆزنىڭ يېشى،
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 ئازادلىق كهتسه بۇ ئۆتكۈر بېشى،_ كۈيله ئهرك _ كۈيله 

 .قالغۇسى خانتهڭرىدە مهغرۇر كۈلۈپ قهبرە تېشى

  .ناملىق كىتابتىن ئېلىندى>  ئۆتكۈر شېئىرلىرى ئابدۇرېهىم< : مهنبه

  

  ىياسى يوقمىدۇرتاڭ ز

  

 

  يوقمىدۇر،ئىنتىهاسىبۇ قارا ھىجران تۈنىنىڭ 

 ۋەسلى دىدار كۈنلىرىنىڭ ئىپتىداسى يوقمىدۇر،

 

  يامان،ئاخشامى ھىجىر تهگدى جانىمغا ئۆلگىدەك

 . يوقمىدۇرساباسىبىر خهۋەر كهلسه نه بولغاي تاڭ 

 

 بىر نهپهس يۈز يىل بىلىندى ئىنتىزارلىق دەستىدىن،

 ؟يوقمۇدۇر نهماسى نهشئۇبىم ئۈچۈن  ئى قهلتهشنه

 

  دىلدا يالقۇنالپ كۆيۈك،ھهردەمئۆرتىدى جىسمىمنى 

 ؟يوقمۇدۇر داۋاسى -دورا بىر شىپا دىلگهخهسته 

 

 يهتتى ئۆمرۈمگه خازان، يار خىيالى بىرله سولدۇم،

 تهنگه جان بهخش ئهتكىلى كۆكلهم ھاۋاسى يوقمىدۇر؟
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 ۇردى تاالي،مېنى ئازد بۇ جۇنۇنلۇق دەشتلىرى كهڭ،

  يوقمىدۇر؟ماسى رەھنهئهمدى يول كۆرسهتكۈچى بىر 

 

 كهتمىگهي ئارماندا ئۆتكۈر كۆزدە قانلىق ياش بىلهن،

 يىرتقىلى تۈن پهردىسىنى تاڭ زىياسى يوقمىدۇر؟

  .يىل-1949

 

  خهجله ،خائىنالرەي خهجله،

  

 

  خهجله،مالىنى بۇئهلنىڭ خهجله، ،خائىنالرەي خهجله،

 . خهجلهجانىنى ئۇ ھهم ئېلىپ رقالىسىلهيېتىشمهي 

 

 بېگىمگه تاسما دەپ خهجله، خېنىمغا ئوسما دەپ خهجله،

 . خهجلهنانىنىتاراجىدىن قالغان پارچه -تاالن

 

  بوزنى، دۇكانغا توقۇتۇپ بۆزنى،ئاچقۇزۇپدېهقانغا 

 . خهجلهقانىنىئىچىپ سهن  سېلىپ ئالۋاننى يۈز قاتالم،

 

  دەپ،كۆپ بايلىقى يهر ئاستى كۆلىدە بېلىقى كۆپ دەپ،

 .خهقلهئېچىپ سهن كانىنى  ،ھىيلهقهدەمدە مىڭ تېپىپ 
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 بۇ ئۆتكۈرمۇ يامان دوقچى، كۆكچى،-پاالنى ئاقچىدۇر

  . ۋىجدانىنى خهجلهسېتۇپ دەپ پارچىالپ بۇ مىللهتنى،

  

 

 يىلى يازغان-1949

  

  

 

  مۇزلىغان شهھهر

 

 مۇزلۇق كوچىنىڭ تاملىرى قىيسىق،

 .ى سىقىق شهھهرنىڭ دەملىرمهھزۇن

 _ پۇچقاقنى قويماي چارلىدى- بۇلۇڭ

 .قىشنىڭ ساقچىسى چېلىپ ئىسقىرىق

 

  ئهسىرى يوق، ھاۋا تۇمانلىق،كۈننىڭ

 .، مۇزلىغان جانلىقتىترىشۇريهرلهر 

  جۇدادۇر ھايات،شاتلىقتىنھهر نه 

 . ھهر ئۈن مۇڭلۇق، پىغانلىقئاڭلىنۇر

 

 ،تۈرۈككۆزلهر غهزەپلىك، قاپاقالر 

 .سىقىق ۋە ئۈزۈكھاياتنىڭ دېمى 
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 مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىلالر،

 .ئاچچىق ئۈن بىلهن چاالتتى گۈدۈك

 

  يىرتىق كۆن ئۆتۈك،تۇۋىدەتۇرغۇن 

 .چورۇق تىترەيدۇ تاپىنى تۆشۈك

 مهسۇم گۆدەكلهر چىرايى سېرىق،

 .بۈكۈكقولالر سۇنۇلغان، بويۇنالر 

 

 دوقمۇشتا چوالق كهتمهنلهر،-دوقمۇش

 .ىرتىق چهكمهنلهر ييۈرگهن دۇغدىيىشىپ

 پارچه نانغا زار، تېلىققان كۆزلهر،

 . سۇنۇق يهمسىز تۈگمهنلهرچهرخلىرى

 

 ،ھېسار مۇزالمىش شهھهر، مۇزالمىش

 . سۇنۇق، كونا بىر مازارقۇۋۇقالر

 ،بولۇتالرشهھهر ئۈستىدە اللما 

 .ئوزۇق ئىزلىشىپ قىلىدۇ شىكار

 

 ،تۈرۈككۆزلهر غهزەپلىك، قاپاقالر 

 .ئۇالق يا ئۈزۈكھاياتنىڭ يىپى 

 مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىلالپ

 . چالىدۇ گۈدۈكۋارقىراپئاچچىق 



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

www.uyebook.com 17تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

  دېكابىر-5يىلى - 1946

  ئۇچراشقاندا

 

 سهھهر كۆرگهن چېغىم كۆزۈم سۇلتانىنى،

 . ياق- سۇلتانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق دېدىم

 ،خېنىلىقكۆزلىرى يالقۇنلۇق، قوللىرى 

 .ق يا-دېدىم چولپانمۇ سهن؟ دېدى ئۇ ياق 

 

 ،ئايخاندۇردېدىم ئىسمىڭ نېمه؟ دېدى 

 دېدىم يۇرتۇڭ قهيهر؟ دېدى تۇرپاندۇر،

 ؟ دېدى ھىجراندۇر،باشىڭدىكىدېدىم 

 . ياق-دېدىم ھهيرانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 

 

 دېدىم ئايغا ئوخشاش يۈزۈممۇ؟

 دېدىم يۇلتۇز كهبى، دېدى كۆزۈممۇ؟

 ، دېدى سۆزۈممۇ؟ساچاردېدىم يالقۇن 

 .ياق-ۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق دېدىم ۋولقانم

 

 ،قاشىمدىن دېدىدېدىم قىياق نهدىن؟ 

 .ساچىمدۇردېدىم قۇندۇز نهدۇر؟ دېدى 

 ،ياشىمدۇردېدىم ئون بهش نهدۇر؟ دېدى 

 . ياق-دېدىم جانانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 
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 دېدىم دېڭىز نهدۇر؟ دېدى قهلبىمدۇر،

 .دېدىم رەنا نهدۇر؟ دېدى لېۋىمدۇر

  دېدى تىلىمدۇر،دېدىم شېكهر نهدۇر؟

 ياق-؟  ئۇ دېدى ياقئاغزىمهدېدىم بىر 

  

 

 دېدىم زەنجىر تۇرار، دېدى بوينۇمدا،

 دېدىم ئۆلۈم باردۇر، دېدى يولۇمدا،

 ؟ دېدى قولۇمدا،بىلهيزۈكچۇدېدىم 

 . ياق-؟ ئۇ دېدى ياق قورقارمۇسهندېدىم 

 

  نېچۈن قورقماسسهن؟ دېدى تهڭرىم بار،ېدىم

 .قىم باردېدى خهل دېدىم يهنىچۇ؟

  بار،روھۇمدېدىم يهنه يوقمۇ؟ دېدى 

 . ياق-؟  ئۇ دېدى ياق سۈكرانمۇسهندېدىم 

 

 دېدىم ئىستهك نهدۇر؟ دېدى گۈلۈمدۇر،

 .دېدىم چېلىشماققا؟ دېدى يولۇمدۇر

 دېدىم ئۆتكۈر نېمهڭكهن؟ دېدى قولۇمدۇر،

 ... ياق-؟ ئۇ دېدى ياق ساتارمۇسهندېدىم 

  مارت ئۈرۈمچى-8يىلى - 1947
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 لالڭ  خورىزىم ، چىلالڭچى

 

  ئۆتكۈرئابدۇرېهىم

 

  تاڭ ئاتماي قالدى،ئهجهبمۇ ئۇزۇن كېچه، دېگهننىم 

 . تالدىكۆزىمتاڭغا قاراپ  چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ،

 

  جاھانىم ئويغانسۇن،ئۇخالقچىلالڭ خورىزىم ، چىلالڭ، 

 .    ئويغانسۇنرەيهانىممېنى تاشالپ ئۇخلىغان  گۈلى  

 

 ىم، چىلالڭ، يارنى چىلالپ ئويغىتىڭ،چىلالڭ خورىز

 .  ئويغىتىڭسىيپاپيۈزىگه قانات يېيىپ، ئاستا  

 

 ئاچسا يارىم كىرپىكىنى يهنه ئۇيقۇ  باسمىسۇن،

 . مهڭگۈ تاشالپ ئهتمىسۇنغېرىپنىئۇيقۇ بىرله مهن 

 

 چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ، تاڭ ئاتىدۇ دەپ چىلالڭ،

 .پ چىلالڭتاڭ ئالدىدا يارىڭىز سىزنى كۈتىدۇ  دە

 

 ،گۈلۈستانغاچىلالڭ ئۇ  چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ،

 .يارىم ئويغانسا خهۋەر بېرىڭ مهن باغرى قانغا
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tatar-oghli  

  

 تاماكا بايان

 

  ) ئۆتكۈرئابدۇرېهىم(

 

 توسما مېنى يار، چېكهي بىر نهپهس،

 : پهلهك، تاماكا بايانئۆرگۈلىدى

 ئهمهستى ماڭا چېكىش بىر ھهۋەس،

 .، تاماكا بايانكۆيىدۇ يۈرەك

 

 يانار تاغ ئىچى بولغاچقا يالقۇن،

 .دائىم ئۈستىدىن كهتمهيدۇ تۈتۈن

 ھهيران قالمىغىن چىقسا ئاغزىمدىن

 .كۆكۈچ چهمبىرەك، تاماكا بايان

 

 بىلىمهن دىلدار، يۇتىمهن زەھهر،

 .تېگهر ھهر سائهت يۈرەككه نهشتهر

 ۋە لېكىن شۇنى ئىستهيدۇ كۆڭۈل،

 .كا بايانئهمهسمهن گۆدەك، تاما
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 سارغايدى دېمه رەڭگىمنى جانان،

 . ئهمهس مېنى سارغايتقاننىكۇتىن

 بېغىمنى كهچ كۈز بورىنى باسسا،

 .سولمامدۇ چېچهك، تاماكا بايان

 

  باقسام غهمكىن يۈزۈڭگه،قاچانىكى

 . كۆزۈمگهتولۇرئاچچىق ياشلىرىم 

  دەيدۇ،باسىمىشئهلهمنى -قايغۇ

 .شۇ كۆكۈچ تۈتهك، تاماكا بايان

 

 توسما مېنى يار، چېكهي بىر نهپهس،

 .چهكمهي دېسهممۇ، بۇ مهيلىم ئهمهس

 مهيلى ئهمهسمۇ شۇ زەھهر بىلهن،

 .سهگىسه يۈرەك، تاماكا بايان

 

 . دېكابىر، ئۈرۈمچى-  12 يىل - 1948

 

musapir 

 

  ئۆمۈر ھهققىدە مۇخهممهس

  

  ھىدايهتنامه
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 ئۆمۈر مهنزىلىدىن تىنماي ئىزلىدىم مهن ھهقىقهتنى،

  تېپىشتا چىن ھىدايهتنى،ھادىپهككۇر بولدى بىر ته

  يهنه جانلىق پاساھهتنى،مهنهتىلهپ ھهر سۆزگه باي 

 . ئىزھارغا ھهمىشه مهقبۇل پۇرسهتنىئىستهيتىدىلىم 

 . ئهي دوستلىرىم ئهمدى خۇشال باشاليلى سۆھبهتنىكېلىڭ

  

 

  بۇ مۆمىنلىك ۋەزىپهمدۇر،بىسىمىلالھ باشى سۆزۇمنىڭ

  مىڭنى يهنه كهمدۇر،تۇمهن ئېيتسام لهرھهمدىسانا يۇ 

 ئهقىدەمدۇر، تۇزسىز ئىبادەتتىن ئهمهل ئهۋزەل، قۇرۇق،

 . مۇشۇ يازمىش قهسىدەمدۇربورھانىمبۇ دەۋايىمغا 

  ۋە قۇۋۋەتنى،كۈچ دىن قۇلۇمغا الالتىلهيمهن رەببىم 

  

 

 .بۇقهسىدەمدىن بىراۋلهر ئهيلىشهر بهلكىم تهئهجۇپ

 .ئهگهر بىر قهترە چهشمهمدىن ئىدى ئىچسه ئهجهپلهنمهس

 ئېزىقتىم مهنمۇ بىر چاغالر ناگاھ تهۋرەپ ئهقىدەمدىن،

 .تهۋبهمدىن سۇلتانى كۇڭۈل تاپتى رەھنامه شۈكرىكىم

 .ئامهتنى-بهختۇماڭا بۇ   مهڭگۈ،ئهيلىگىل ئىالھا
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  ئهللىكته سهككىز يىل،ئۈتۇپ مۆئىمىندىنتۇغۇلغاچ ئىككى 

 . ئهمدى ئهستايىدىلىئۆمۈرنيهكۈنلهش سائىتى يهتتى 

  غاپىل،بولمايىن يۇلۇمغانهزەر سالسام بېسىپ ئۆتكهن 

 . ۋە ياكى نىلئىرىتىش بولۇپ كۆز ياشلىرىم گويا ئاقۇر

   كۆپ نادامهتنىمىنىڭدەكجاھاندا چهكمىگهي ھېچكىم 

  

  

  ئېيتار ئۇچار قۇشالرمۇ ھهر دەمدە،ھهمدىلهرسهھهردە 

 .نتى ئادەمدە تىرىك پهرزەھېس بولمىسۇن بىر نېمىشقا

  بۇ زىممهمدە،قهرز ھېسابسىز ئادا بولماي ۋەھالهنكى

 ھامان قاينايدۇ ھهسرەتلىك پۇشايمانالر بۇ قهلبىمدە،

 . زايه قىلماڭالر ئېلىپ مهندىن بۇ ئىبرەتنىئۆمۈرنى

 

 

  ھهم ياشنىتار تاغنى،يۇيار ھهرتاڭباھار يامغۇرلىرى 

 .اغنىئېرىقالر بىرله كهلگهن سۇمۇ ھهتتا گۈللىتهر ب

  يولنى ئاچماقنى،مۇراتقا مهقسىتىممۇيهسسهر قىلسا 

 . كۆزۈمنىڭ ياشلىرى داغنىئهجهپمهسكىمئېرىتسه ھېچ 

 . قهترە رەھمهتنىخهزىنهسىدىنئاتا قىلسا ئىالھىم 

  

  



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

 www.uyebook.com 24تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 

 .نهسىبهمدە تاپماق ئهگهر بولسا مۇستهقىم سىراتهل

 ،سىنهمدە بۇ مهھزۇننادامهت داغلىرى قالماس ئىدى 

 .پىشانهمدەر بېقىپ ئىقبال كۈلۈپ تهلهي  بىئۈمىدىم

 .جاراڭالپ كهتسه قهلبىمنىڭ ساداسى بۇ قهسىدەمدە

 . سائادەتنى-بهختۇ ئهيلهپ ياراتقان زات ماڭا نېسىپ

  

 

 خىيالىم دېڭىزى تىنماي چايقىلىپ ھهمىشه قايناق،

 . ئاز يۇمۇپ كۆزنى ۋە گاھى تاڭغىچه ئويغاقكىچىلهر

 ىلدىم شۇنچىلىك مۇشتاق،قۇلۇم يهتمهيدىغان شاخقا ئېس

 . يهنه جىقراقئۈمىدىمگهئىالھىم ئۆزى يار بولغاي 

 .مۇشاقهتنىئاسان ئهيلهپ بۇ مهنزىلدە ماڭا ئۇچرار 

 

 

  ھهر تۈن،چۆمگهنسىرى قانچه تىرەن دەرياسىگهپىكىر 

 .تارقىدى ئهپسۇن كۆڭۈلنىڭ كىرلىرى شۇنچه يۇيۇلدى،

 ،مهھزۇن  دىلىمدۇر ناتىۋانپۇشمانلىقھاياتىم گهرچه 

 . مىڭ مهزمۇنتۇمهن قۇشۇلدى كىتابىگهۋە لېكىن جان 

 .كۆڭۈلگه ئهمدى غهپلهتنى!  ئى رەببىمكهلتۇرمه يېقىن
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 .تهپهككۇر كۆز بىلهن باقسا كىشى ئالهمگه بىر مهررە

 . ۋە ھهتتاكى ھهسهل ھهرەھىكمهتتىنئهمهستۇر خالى 

  گهرچه ئاتومدىن تاپتى مول زەررە،يۇكسىلىپ ئادەمزات

 .ۋە لېكىن بىپايان سىر دېڭىزىدىن بۇ تېخى ئازغىنه قهترە

 .ھىكمهتنى-سىرۇ قىل كهرەم كۆپرەك بىلهيلى ئىالھا

 

 

  ئىنسان خهزىنهڭ سىرىنى كۆپرەك،يهتكهنسىرىبىلىپ 

 . ئۆز زاتىنى خوپراقتونار ئاندىن رۇشهنلىشىپكۆڭۈل 

  ئاي قانداق،قانداغۇقۇياش   بىلسۇن،نىچۇكقارىغۇ  :مىسال

 . ياپراقنېچۈك گۈل نىچۈكدۇر ھهتتا گۆدەكۇر ئهمما بىل

 .پاراسهتنى- ئهقلى تاپۇر مهرىپهتتىن جان دېمهككى

 

 

 دانىش،-تۈمهن مىڭ يىل داۋامىدا ئۆتۈپ سانسىز ئاقىل 

 .ھايات سىرىنى بىلمهكنى قىلىشتى ئارزۇ ھهم خاھىش

 ،پهرمايىش قىلسىمۇ كۈچهپ خۇداسىزلىقنى بىراۋلهر

 .ئهزمايىش مۇتلهق ئېلىپ مهيداندا ئهكسىرىۋە لېكىن 

 .ئاخىرى ئېتىراپ قىلدى ئۇلۇغ بىر روھى قۇدرەتنى
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 ،ئويالپباقبىر قهترىدىن ئادەم بىنا بولغاننى  :مىسال

 .ئانا قارنىدا بۇ جايغا ھاۋا بولغاننى ئويالپ باق

 تۇغۇلماق سائىتى يهتسه ئانا بولغاننى ئويالپ باق،

 .ولغاننى ئويالپ باقبۇ مۈشكۈلگه نه قانۇن پانا ب

 .پىكرەتنى- مهنتىقىشۇ چاغدا تاپقۇسى قهلبىڭ بىرەر 

 

 

 

 بۈگۈن پهن يۈكسىلىپ شۇنچه قىلۇر پهرۋازىنى ئهركىن،

 .يالقىنۋە ھهتتا ئاي ۋە يۇلتۇزدا يهر ئوغلى ياتقۇسى 

  مىڭ مهدھىيه تهلقىن،ئۇقۇر ئادەمزات ئهۋالدى بۇڭا

 . مۇمكىنچۈكنېلېكىن ئادەم بىنا قىلماق بۇ ئادەمگه 

 .ياراتقان تهڭرىدىن باشقا كىشى تاپماس بۇ قۇدرەتنى

 

 

 ئېغىز بىردۇر، كۆز ئىككى،  ئاياغ ئىككى،نېمىشقا

 .يهنه كۆزلهرگه قاش كىرپىك بىنا قىلغان قايسى تهھرىردۇر

  يهنه مىڭ خىلدا تهسۋىردۇر،چىهرى مىڭ كىشى نېمىشقا

 .ر دۇر سۆز توغرا تهبىنېچۈكبۇ سىرغا  قېنى ئېيتىڭچۇ؟

 .تهپهككۇر ئاچقۇسى كهڭ يول چۈشهنمهككه بۇ سۈرەتنى
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  ئويلىسا ھهر كىم بىلۇر ئۆز زاتىنى ئاندىن،ئۆلۈمنى

 . ئاياندۇر ھهممىگه ئايدىنئۆلمهگلىك سوڭرەتۇغۇلماق 

 قانداق ئۈلۈشنى كىم بىلۇر ئالدىن، لېكىن نهدە، قاچان،

 .ىندەۋراند- كهلدى بۇ ماۋزۇ دەۋرى بولۇپئېچىلماس سىر 

 .ھهمىشه يىغسىمۇ دۇنيا بۇ سىرغا ھهممه دىققهتنى

 

 

 ،دەنا جاھاندىن كهتتى كۆپ ئىزدەپ بىر دەۋا ئۆلۈمگه

 .مهنهۋە لېكىن تاپمىدى ھېچكىم بۇ ئىشتىن زەررىچه 

 ،بىمۇستهسنا ھهكىملهرمۇ لوقماندەك ياكى ئارىستو

 .ئامهننا ئاخىرى مۇتلهق ئۇلۇغ قۇدرەتكه دېيىشتى

 .زۆرۈرەتنىهس بۇزماق بۇ قانۇنى  مۆمىن ئهمدېمهك

 

 

 

  ھهر كۈن،ئېتىپ سهيىرئاي ۋە يۇلتۇزالر ساما  قۇياش،

 . ھهر كۈنئىتهر دەۋرمۇئهييهن يول ۋە تهرتىپته خاتاسىز 

  قانۇن،مۇنتىزىم بىر ئهجهب ھاكىم ئىكهن مۇتلهق بۇڭا

 . خىلدا توال مهزمۇنئاشۇبۇ چهكسىز كائىنات تاپمىش 

 .بۇھالهتنىبىڭ چۈشهنگهنچه  نۇرالنغۇسى قهليورۇپ
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 ۋە بهلكى بهزىلهر ئېيتار تۈزەلمهكلىك تهبىئهتتۇر،

 .ھهيهتتۇر بىر خىلدا ئهجهبۋەھالهنكى تهبىئهت ھهم 

 ،ئىبىرەتتۇر بىر ياخشى ھۇنۇنبۇ ئالهم سىرلىرى بىزگه 

 .زۇمرەتتۇر- زۇمرەتلهر  شېغىل تاش ھهر زامان تاشتۇر،

 .جاھالهتنى- اتىل  كۆرەڭ بيۈتسۇنتهپهككۇر تاشقىنى 

 

 

 

 ،دۇكانىنى ھېكمهتھۈنهر ئهسىرى قۇرۇپ - پهن  :مىسال

 .ياراتتى ئىپتىخارلىق بۇمۇ ئىجازەتلهر زامانىنى

 ،داۋانىنىيهنه ھهم ئاشقۇسى كۆپلهپ بۈيۈك ھىممهت 

 .قانىنىلېكىن ئادەم تۈگۈل ھهتتا ئۇنىڭ بىر قهترە 

 .نى ئالىم قىلىپ تهقلىد بۇ قۇدرەتنېچۈكياسالماس ھهر 

 

 

 ھاياتلىق سىرىغا تهكرار تۇخۇمنى كهلتۈرەي بۇرھان،

 . ئالۇر ھهر كىم تۇخۇمدىن چۈجىنى ئاسانتۇخۇسىز

  قىلسىمۇ دەۋران،تهرەققىي يهنه مىڭ ھهسسه ئهگهرچه

 .تۇخۇمنىڭ ئۆزىنى لېكىن ياسالماس بهلكى بۇ ئىنسان

 .خهلقهتنى خالىقال مهخلۇق ھامان مهخلۇق بىلۇر دېمهك
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 ساق ئهگهر بۇغداي ۋە ياكى باشقا بىر دانغا،نهزەر سال

 . تولمايدۇ خامانغاھوسۇل دېهقانتېرىپ ئۆستۈرمىسه 

  قالسىدى ئىنسانغا،بولۇپ دان ياساش مۇمكىن ئهگهرچه

 .زاۋۇتالردا ياساپ ھهر كۈن پۇلى توختايتتى ئهرزانغا

 . مهخلۇق ئهمهس قادىر ياراتماققا تهبىئهتنىدېمهك

 

 

 شۇنداق ئاجايىپ كهڭرى دۇنيادۇر،ھاياتلىق سىر لىرى 

 .ئهگهر ئۇ بهھرى دەريادۇر  تامچه،يهتكهنىمىزبىلىپ 

  ئهھيادۇر،ھىكمهتلهركىمكى مهۋجۇدات زاتهن ئۇلۇغ 

 .خۇليادۇر مهگهر بولسا ئۇ كىمىياكى تۇپراق بولمىدى 

 .ئىبىرەتنى قىلۇر تهكرار بۇ ھهردەمدەھايات قانۇنى 

 

 

 ش مۈشكۈل ئهمهس ھهر ئانيۈزلهپ تېپى-مىسالنى يهنه يۈز

 .ۋە لېكىن ھهممىدىن ئهال ئۇلۇغ مۆجىزە دۇر قۇرئان

 .>>سۈرە رەھمان<< خۇسۇسهن بولسا تهپسىرى 

 .>>تۇكهززىبانما << كۇپايه قىلمىسا كاشكى ئاشۇنچه

 .نېمهتنى ئهيلهر بۇ قوبۇل قهلبىڭ لمىسا بۇقۇلۇپلۇق 
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 ادىر،تۇلۇق ئون تۆت ئهسىر ئۆتتى نهقىشلهر بولمىدى س

 . قۇرئاندا بۈگۈن دۇنيادا شۇ زاھىردېسه نىمىكى

  مهخلۇق بولۇر قادىر،نېچۈك ئىشىگهبۇنىڭدەك مۆجىزە 

 .شائىر ،ئهدىب قايدىن تاپۇرئۇنىڭ تهرىپىگه سۆزنى 

 . باالغهتنىئهگهرتىلغا قىلمايدىكهن تهڭرى نېسىپ

 

 

 بىر،-  بىلهن بىرھاۋادىسىلهر بىر مىڭدا تۆت يۈز يىل ئۆتۈپ

 .تهغيىر ئىش قالمىدى شهكلهن ۋە مهنهن بولمىغاي بىرەر

  بىلهن قۇرئان قۇرئان بېتى قىلسىمۇ تهھرىر،قهسىتبىراۋالر 

 . ياكى زىرساكىنبىرەر  ،ھهرپلېكىن ئۆزگهرمىدى بىر 

  كارامهتنى-چۈشهنمهك نه مۈشكۈلدۇر بۇ مۆجىزە 

 

 

 پۈتۈن ئۆمرىدە يا مهكتهپ يا ئۇستاز كۆرمىگهن بىر زات،

 .ھايهاتنى  >>رەببىكهللهزى بىسمى ئىقرە<< ىر كۈن ئوقۇپ ب

 ،ئىرشات ئهنۋارىدىن قۇدرەتنىڭ ئۇلۇغ قۇددۇسىتېپىپ 

 .نىيات ئهسىرىنىڭ شانلىق تۇغىنى ئهيلىسه بۇ نهبۇۋەت

 . قىلماس ئهقىل مۇنداق ھهقىقهتنىئېتىراپ نىچۈكمۇ
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 ،ھىكمهتتۇر ئهسرى بىر ئهجهب بۇتارىخنىئۇقۇپ كۆرسهك 

 .خىسلهتتۇر-  پهزلى تامامى هرجىمهھالىتمۇبارەك 

  ئهلۋەتته ھۆججهتتۇر،بۇڭا ئىتىراپىمۇ رەقىپلهر

 .مۇھهممهددۇر ئهكرەم رەسۇلبۇ زاتنىڭ ئىسمى شهرىپى 

 .ياراتتى مهڭگۈ ئۆلمهس بىر ئۇلۇغ ئهسىرى سائادەتنى

 

 

  ھالىنى ئهسلهڭ،ئهرەپنىڭ ئاتماستا تاڭى نهبۇۋەت

 . ئهھۋالىنى ئهسلهڭچئايانجاھالهت دەستىدىن ئهلنىڭ 

  ئهسلهڭ،ئىمسالىنىزااللهت ھهم رەزىللىكنىڭ ياۋۇز 

 .بىر قىز تۇغۇلسا گهر زەبۇن ئىقبالىنى ئهسلهڭ :مىسال

 . بارچه زۇلمهتنىئهرەپتىن نهبۇۋۋەتاليىمىردى 

 

 

 ،ھۆكمهن بىر زامان دېيىشتى بهزىلهر ئىلهام ۋەھىنى

 .مانۋەھالهنكى ئۇلۇغ قۇرئان ئهمهستۇر قىسسه يا رو

 ئۇنى ئىلهام بىلهن ئىجاد قىلىشقا بولسا گهر ئىمكان،

 . بىر قۇرئانئىككىنچى يازمىدى بىر كىم يهنه نېمىشقا

 . قىلماس كىشى مۇنداق ھهقىقهتنىئېتىراپ نىچۈكمۇ
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  ئۈستىدە ھهتتا،نهبىلىك دەۋا، قىلدىلهربىراۋالر 

 .نهيرەڭلهر، ئۆزىنى كۆرسىتىپ تهقۋا- ھېلهتېپىپ مىڭ 

 .غوۋغاۋە ھهتتا قىلسىمۇ   ئايهتكه تهقلىدلهر،يېزىپ

 .، بولۇپ ئالهمگه مىڭ رەسۋالېكىن كهتتىلهرجاھاندىن 

 .شۆھرەتنى-شانۇ ھهقىقىي ،باتىللىقتاپالماس چۈنكى 

 

 

  مۆجىزە ئهلۋەتته،ئۇلۇقبۇالرنىڭ ھهممىسى جانلىق 

 .يهنه قانداق دەلىل الزىم بايان قىلماققا بۇ ھهقته

 جاندىن ئۆتهر تهستىق، قانائهتته، ساھىپلىرىئهقىل 

 . بهزى مۇخالىپالر جاھالهتتهدېسه ياق ئهگهرچه

 .پىكرەتنى، مهردانه ئهدىل قىلسۇن رەھنامهئۆزىگه 

  

  ئۆمۈر ھهققىدە مۇخهممهس

 

  غۇبارسىز چىن ھهقىقهتنى،ئىزدەپئۆمۈر مهنزىلىدە 

 . مىڭبىر مۇشهققهتنىچېكىپ يۈردۈم كېزىپقهلهندەردەك 

  مهقسهتنى،ئۈشبۇق ئىكهن تۈز يول تېپىشتا  يولېكىنۋە 

  ھېكمهتنى،سىرۇتېڭىرقاپ ئۆتتى كۆپ ئۆمرۈم چۈشهنمهي 

 .ئىشىت دىلبهر، بايان ئهيلهپ ساڭا بۇ ھهقته سۆھبهتنى
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 ، ئۆتۈپ ئهللىكته سهككىز يىل،مۆئىمىندىنتۇغۇلغان ئىككى 

 .يهكۈنلهش سائىتى يهتتى ئۆمۈرنى ئهمدى ئهستايىدىل

  غاپىل،بولمايىنق بېسىپ ئۆتكهن يولۇمغا نهزەر سالسا

  كۆز ياشلىرىم گويا بولۇپ ئېرتىش ۋە ياكى نىل،ئاقۇر

  . كۆپ نادامهتنىمىنىڭدەكجاھاندا چهكمىگهي ھېچكىم 

 

 

 يا ھهققه ئهتمىدىم قۇللۇق، يا ئهلگه قىلمىدىم خىزمهت،

  كهلدى، قولۇمدىن كهتتى كۆپ پۇرسهت،يېتىپبېغىمغا كۈز 

  ھهسرەت،- دىلنى يېلىنجاپ بىر ئهلهم انئۆرتىبھهمىشه 

  بىتاقهت،جانىمنى كۈندۈز قىلۇر - كېچهيۇ ئازابالپ

 .راۋادۇر قانچىلىك قىلسام ئۆزۈمگه دوق ماالمهتنى

  

 

  ئاسراپ،مڭ ئاق سۈت، بېقىپ ئۆستۈردى بېرىپئانا يۇرتۇم 

  زەر ئاپتاپ،باشىمغائاۋايالپ مايسىدەك ھهر تاڭ چېچىپ 

  ئىدراك، قاتارغا قوشتى يول باشالپ،-قىل  تىل ھهم ئهبېرىپ

 مىڭالپ،- ئاستىغا ئالدى ئېغىر كۈنلهردە مىڭقاناتى

 . شهپقهتنى-  ياندۇرارمهن بۇ ئانىلىق مېهىر نىچۈكمۇ
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 باھارنى كۈيلىشهر قۇشالر چېغىدا ھهر سهھهر دەمدە،

  ئادەمدە،-  پهرزەنتىنېمىشقا بولمىسۇن بىر ھېس تىرىك 

  بۇ زىممىدە،قهرزولماي ھېسابسىز ، ئادا بۋەھالهنكى

 ،دىدەمدە ئابىھامان قاينايدۇ ھهسرەتلىك پۇشايمان 

 . زايه قىلما سهن، ئېلىپ مهندىن بۇ ئىبرەتنىئۆۈرنى

  

 

 خىيالىم دېڭىزى تىنماي تېشىپ مىڭ چايقىلىپ قايناپ،

 . ئاز يۇمۇپ كۆزنى ۋە گاھى تاڭغىچه ئويغاقكىچىلهر

 ۈر مهنزىلىدىن شۇنداق،چىقاردىم بىر يهكۈن ئاخىر ئۆم

 ئۆمۈردۇر بىر كۈرەش، ھهرگىز ئهمهس بۇ بىزگه ئاۋۇنچاق،

 . ئهي كۆڭۈل ئهمدى ئۆزۈڭگه زەررە غهپلهتنىيۇالتما

  

  

 

  ھهر تۈن،چۆمگهنسىرى قانچه تىرەن دەرياسىگهپىكىر 

 .كۆڭۈلنىڭ كىرلىرى شۇنچه يۇيۇلدى، تارقىدى ئهپسۇس

 ،مهھزۇنتىۋان ھاياتىم گهرچه پۇشماقلىق دىلىمدۇر نا

 . قوشۇلدى تۈمهن مىڭ مهزمۇنكىتابىگه جان لېكىنۋە 

 .شۈكۈر كىم، قوغلىدى مهڭگۈ يورۇق تاڭ قارا زۇلمهتنى
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  باقساڭ ئهگهر ئالهمگه بىر مهررە،كۆزىلهتهپهككۇر 

 . ۋە ھهتتاكى ھهسهل ھهرەھىكمهتتىنئهمهستۇر خالى 

  ئۆز ئهجرىدىن مهررە،تاپۇرچۈمۈله چېغىدا تىنماي 

  سىرىدىن زەررە،غهزىنه بىلسه بۇ بهلكى كىشىكىم

 .ھىكمهتنى-سىرۇپىكىر قىل ھهم چۈشهن، ئۆگهن بۇ جانلىق 

  

 

  ئىنسان ھاياتنىڭ سىرىنى كۆپرەك،يهتكهنسىرىبىلىپ 

 .خۇپراق ئاندىن چۈشهنگهي ئۆز زاتىنى رۇشهنلىشىپكۆڭۈل 

  ئاي قانداق؟قانداقغۇ بىلسۇن، قۇياش نىچۈنقارىغۇ : مىسال

 . ياپراقنىچۈن گۈل نىچۈكدۇر ھهتتا گۆدەكىلۇر ئهمما ب

 . پاراسهتنى- ئهقلى تاپۇر مهرىپهتتىن جان دېمهككى

  

 

 ئۆلۈمنى ئويلىسا ھهركىم بىلۇر ئۆز زاتىنى ئاندىن،

 . ئاياندۇر ھهممىگه ئايدىنئۆلمهگلىك سوڭرەتۇغۇلماق 

 لېكىن نهدە، قاچان، قانداق ئۆلۈشنى كىم بىلۇر ئالدىن؟

 . دەۋراندىن- بىر تۈگۈن بولدى بۇ ماۋۇ دەۋرى هسيىشىلم

 .ھهمىشه يىغسىمۇ دۇنيا بۇ سىرغا ھهممه دىققهتنى
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  چېغىدا تاپمىدى دەرمان،لوقمان ئهمهس، باقىجاھان 

 .، ۋە ھهتتا ئهركى چىڭگىزخانئىسكهندەر بۇڭامىسالدۇر 

  كارۋان،بىهېساب كهتمهك بىلهن مهشغۇل، جاھانغا -كېلىپ 

 .داۋرانا، كېچهر دۇنيا، پهقهت خهلقال سۈرەر ئۆتهر دۇني

 . شۇ ھهقىقهتنىناھايهتئۆمۈر مهنزىلىدە تاپتىم 

  

 

 )1(يالرصرۇبائ. 

 )لغانصيېزصلصدة زگةت مةئاپصق للئون يص( 

 )1( 

 .صمنص دصلصزدةئةلةم ئص، سۇندقةلةم 

 .صمنص تصلصلدشامال دارصپ كصكةچ قص

 قولۇم تۇتماس، پۇتۇم باسماس پالةچ مةن،

 ص؟منصئېلص رازصمةم بصلةن قصالي ن

)2( 

 . بۆشۈكصگة تۇغۇلدۇملالرقارا يص

 .ة بوغۇلدۇمچرصئ، قةپةز تۇغۇلدۇميۇ

 ؟رمۇةت بصلةن ئۆتةسر ھةڭصمهنئۆمرۈم 

 .ئوغۇلتۇمةت قصالي دصگةن زمة خصلگةئ

)3(  
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 .صمهنص لدصدصم، بصر كصچصدة بار قصئيوق 

 .صمهنص لدصيۇ، جاپاغا دۇچار قصلدبار قص

 صنصم نصمة؟تاپق ندةرزصدص شۇ، پةسىمةتمية

 .صمهنص لدصقصم توال گۇناھكار قصساراڭل

)4( 

 .ةمةسئصم يلصقصم ئۆز مةبولم مةن ڭصمهن

 .ةمةسئصم يلصك تۈپةزلصسېم -يا ئورۇق 

 صبغېرصر، ئۆز يۇرتتا مۇساپئۆز يۇرتتا 

 .ةمةسئصم يل پة-صز ئۆز خۇي رگصقصم ھةبولم

)5( 

 . يوقانصن مةكتصكلتصرصك دصسةم تصرص

 . يوقباناة مگصكصئۆلمئۆلةي دصسةم 

 ة غةم،كۈندصش، شۋة تةكۈندة خصيال، كۈند

 . دانا يوقرمانة دةردكصم ئېيتسام دةرددة

)6( 

 .صن بصزارئاندص، پاك كصشص مدةئص تۇرمۇشك چۈكبۇ نص

 .صن بصزارندصن يةنة جانمۇ ھةم تةجاندتةن بصزار 

 .ةت ماكانلۋ خصڭگۈلۈكةر مةستصئكۆڭلۈم 

 .صن بصزارجاند بۇ لمۇدص! صمبكةجصئۋاھ 

)7( 

  نصمة؟ڭصقلةئص نصمةيۇ، بولد ڭصلمصئ

  نصمة؟ڭصزل، پةڭصتصسلصك خصيلصمصئاد
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 .ةس گۈلۈڭكۈلم ساڭا ۋرانصسا دةباقم

 . نصمةڭصجرةئةن بصلةن ڭگصلصك سصقانچ

)8( 

 .ةكئېش يساغاةئ خةزصنةيۇ، قارۇنغا

 .ةكسۆڭ ھۇماغا شصكةر، - نتة قةنگچصۋص

 صق، سصتةم؟دادلصلصك بصۇنچبنصمة بۇ 

 ص پةلةك؟پتارقاچانمۇ تۈزصلةر رة

)9(  

 

 صدۇر؟ممصشصئ ئۆز ڭصمهنصك كلةلمتۆرة

 صدۇر؟ممصشصخاھ ڭصمهنصق تۇغۇلماقل

 ص،مكصدصئ غقانصغا سصقارن ڭصئانامن

 صدۇر؟ممصبېش شۇ غانصغمجاھانغا سص

)10( 

 صن،يتاندص شةزنةر بصندۈرةرقلصد پةئۈم

 .صنجاند بصنةسصپ صمصشئ يتان شة-صز دسصئۈم

 .ة قالماس بۇ ۋةتةنتتةزۇلم ڭگۈلۈكمة

 .صنتاڭدص سۇبهصگصن سةن ئۈزمص دىنصئۈم

 

 )2(يالرصرۇبائ

 

)1( 
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 .ئۆمۈربات ئاي بصلةن قۇياش قاياشتۇر

 .زۇلۇماتصز قالسا ئاي بولۇر قۇياشس

 ھاياتصم بۆشۈكص شۇ ئانا ۋةتةن،

 ة ھايات؟ند بۇ تةلسۇنصز نة قصنسۋةتة

)2( 

 وينىدا مېنى شۇ تۇپراق،ئۆستۈردى ق

 .ئۆلسهممۇ ماڭا ئۇ بولغۇسى يۇمشاق

  بار،نېمهشۇ ۋەتهن ئىشقىدىن ئۇلۇغ 

 .سىغمايدۇ كۆڭلۈمگه بۆلهك ئىشتىياق

)3( 

 مهجنۇن تال قهددىنى ئېگىپ مۇاليىم،

 .تهزىمسۇ بهرگهن ئۆستهڭگه قىلىدۇ 

 سۈت بېرىپ ئۆستۈرگهن ئانا ئالدىدا

 !ائىمبۇرچىمىز قانچىلىك ئوياليلى د

)4( 

  قوش پهرۋاز قىالر،ئىگىزدەھهر قانچه 

 .، ئۇۋىسى يهر ئۈزرە بوالرئوزۇغى

 يهتتىنچى ئاسمانغا يهتسىمۇ بېشىڭ،

 .پۇتلىرىڭ ھامان شۇ تۇپراقتا تۇرار

)5( 

 ئانا سۈتى ئاقارتقاي دىلىڭنى سېنىڭ،

 .مهرىپهت يورۇتقاي يولۇڭنى سېنىڭ
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  ئۈمىد بېرىپ،-ةت كۈچ ببةمۇھة ۋەتهنگ

 .ككه يهتكۈزگهي قولۇڭنى سېنىڭپهله

)6( 

  ياخشى،زوھراسى ئۆزىنىڭ تاھىرغا

 . ياخشىلهيالسىمهجنۇنغا ھۆردىنمۇ 

 مېنىڭ بۇ سۆيگۈگه چاڭقاق دىلىمغا،

  .ۋەتهن گۈلزارىنىڭ رەناسى ياخشى

 

)7(  

 .ةسئۆلم ڭگۈة مةرسص نةككصئجاھاندا 

 »صگصلةر سۇنماسئھةق «، بصرص لقبصرص خة

 ص،قۇياشنةزصدة ة توسار برچبۇلۇت گة

 .ةس، يۈزصگة توزان قونماسئۆچمقۇياش 

)8( 

 .ص ياپالماسئاين قانصتص ڭصننچصۋص

 .صن توسالماسيولدصنص ھارۋة چۈمۈل

 صكص قۇياش نۇرصنصردة يةئالقانچ

  .ةسلمصز كۆمةرگ ھارۋا توپصمۇ ھةڭمص

 

)9( 

  گۈلشهندە غۇنچه،توزارباھار كهتسه 

 .يۇمۇلغۇنچهتىرىكنىڭ قهدرىمۇ كۆز 
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 كىن ئۆلمهس كىشىلهر ھهم بار جاھاندا،لې

 . ئۆمرى قانچه، ياشار شۇنچهقۇياشنىڭ

)10( 

 ئاقار دەريا يۈزىمۇ قىشتا مۇزالر،

 . بارخازانىقىزىلگۈلنىڭمۇ بىر كۈن 

  دىل،سوغۇرۇلسا بىلهن غهيهئۇلۇغ 

 .ئۇنىڭدا ھهمىشه تۆت پهسىل باھار

)11( 

 بىراۋالر ئهلگه قىلدى جاننى قۇربان،

 .تهر بىلهن گۈللهتتى بوستانبىراۋالر 

  تاۋۇشسىز،-ئاالر قۇش تۈلكىنى ئۈنسىز

 .مىكىيان تۇققانغاقاقاقالر بىر تۇخۇم 

)12( 

 گادادۇرص يلص شاھ، مةيلكصشصكصم مة

 .پاھدۇرص سصيلةن، مةشمص دانصيلۋة مة

 .صقصمصزرقاندة بصز ھةتامچصن زدصدېڭ

 .گۇۋاھتۇر بۇڭا تارصخص مزاتةئاد

)13( 

 ،ئىزلهڭالرهمهس چۆلدىن مېنى باغدىن ئ

 ؛ئىزلهڭالر كۆلدىن دېگهنۋە يا باغراش 

 -ئۇنىڭدىن ياخشىسى ئۇزۇن سهپهردە

 .ئىزلهڭالريېقىلغان گۈلخاندىكى كۈلدىن 
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)14( 

 .ص گۈلخانتنةزۇلمصپ نۇر قوغاليدۇ چېچ

 .ة قاالر بصنصشانشتتئۆزص كۈل بولۇپ دة

 .صسصغاي ڭصغ ئۇلۇغۋار ئۇنصڭلنة ية

 .مانصگۈلخانس شۇ صكاشكصسام بوالل

)15( 

 گۈلزارىمدىن ئايرىما،: ئېيتۇربۇلبۇل 

 . قايرىماقاناتىمنى: ئېيتۇرالچىن 

 بېلىق سۇسىز نه قىلغاي،: ئېيتۇرمهنمهن 

 . ئايرىماقۇچاغىدىنمېنى خهلقىم 

)16( 

 .ص مةنصسصزئۆتت تولصسص ڭصئۆمۈرن

 .صز، شولصسصزئۈنسقاراڭغۇ شولصدةك 

 ،ڭالتةص ساقالنص باش ۋة باست راۋقص

 صز؟ئةس ئۆچمصن بصرةر ندص قاالرمۇ مةمدةئ

)17( 

 .صالر، باغالرۋاد بصپايان مداصئالد

 .ئارقامدا ئاسمانغا تۇتاشقان تاغالر

 صدص؟ئ ختص نة بةمنةم قةدةتسةزلتص

 . چاغالررانصۋقةس ئۇ نةلم، كةخادةرص

)18(  
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  ئىمىش،قوشكېزەك بىلهن قايغۇ شادلىق

 .ىمىش بىردەك ئكۇز- باھارۇمۆلدۈرگه 

  ئوڭۇشسىزلىقنى،دېمهئۇتۇقتا يوق 

 . ئىمىشدېمهككىشىلىك ھاياتى شۇ 

)19( 

 ئۆمۈر مهنزىلى ئاق قهغهزگه ئوخشار،

 .ھهر باسقان قهدەمدىن بىر ئىزىڭ قاالر

 يا ماختان، يا ئۆكۈن ئۆزۈڭنىڭ ئىشى،

  .ئهڭ ئادىل ھۆكۈمنى ئهل ئاڭا يازار

 

)20(  

 ئالتۇن جام ئىچرە مهي قوزغاتسا ھهۋەس،

 .مهستگۈزەلنىڭ كۆزلىرى سېنى قىلسا 

  ماختاشالر ئارا،- ئۆتسه ئالقىشكۇنۇڭ

 !ئاگاھ بول، ھاياتنىڭ بۇ ئۆزى ئهمهس

)21( 

  ئۇنىڭ زىننىتى،كۆكلىگىقارىغاينىڭ 

 . قىممىتى- ئۇنىڭكى قهدىر تۈزلىگى

 ھهر كىشى قارىغايدەك بواللىسا تۈز،

 .ھۆرمىتى| ساقلىنار ئىززەت ئىچىرەئهل 

  

)22(  
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  ئىلهامغا بۇالق،شاتلىغىئهل غېمى، 

 .خوشپۇراقئۇنىڭسىز شېئىردا بولماس 

 .كۆر، ئالتۇن قاچىغا چىالنسىمۇ گۈل

 .سولىشىپ كېتهر تېز بولمىغاچ تۇپراق

)23( 

 ئهل ئۈچۈن يۈگۈرتسهڭ قهغهزدە قهلهم،

 .تاغالرنىڭ بېشىغا تىكهرسهن ئهلهم

 ،سىياغاۋە لېكىن سۇ قوشۇپ قويساڭ 

 .ئۆچۈپ چېكهرسهن ئهلهمئىزلىرىڭ تېز 

)24( 

 ، قولئۇزاتقىچهشۆھرهت كهمىرىگه 

 . ئارغامچىسى بولڭصبوۋاينئوتۇنچى 

 ، كۆزى بولغۇچهڭ تاجصنصتاجىدارالر

 . بىر تامچىسى بولڭصنصكۆكلهم يامغۇر

)25( 

 .شېئىر يازماق ئاسان، ھهق سۆزلىمهك تهس

 .تاما بولمىغاي ھهۋەس-شائىرغا ھېرىس 

 ،ئۆزۈڭ سهن ۋۋالئايازغاننى قهدىرله 

 .سېتىپ خهجلىگىلى ئۇ تاۋار ئهمهس

  

)26(  
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 .صز بصر ئۇچقۇر تۇلپارنسةيۈگ مدۇربصلص

 .ةريېتمصنةلصگةن كصشص مۇرادقا 

 ص،دۇركصزصمۆجصپ ئاجايئۇ شۇنداق 

 .قارا تاش ئۈستصگة تصرصساڭ ئۈنةر

)27( 

 .صرماھة ككةلمصنص بصرسكصشص ھةر نة

 .صرقادةمةس ئبصلصپ بولماققا لصكصن ئۇ 

 :صدصكصئ ئېيتقان ممۇةك ھةكصستودئارص

 »صرئاخص كنصسلةلمصم بصلدصرص بصنسةلگبص«

)28( 

 ،با قىلمىغۇنچهقهددىڭنى پۈكۈپ سهن 

 ئاقمىسا تهرىڭدىن ۋە ياكى دەريا،

  كهلمهيدۇ بىلىمنىڭ قۇشى،ئۈندەككه

 . رىياتېرىقچهقهلبىڭدە گهر بولسا 

)29( 

 بىلىم ئۇ، خۇددى چىن سۆيگۈ مىسالى،

  ۋىسالى؛شېرىن مهنسۇپ ھاتقىالپهر

 ،خسراۋدەك ساختىلىق قىلسا كىمىكى

  .ۋىسالغا ئېرىشمهك ئۇنىڭ خىيالى

 

)30( 
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 . بارققانة چصتۆرگسايالم بصلةن كصشص 

 .ةمةل تۇتقان بارئةت قۇشص قونسا دۆل

 صۋصسصنصرتصق مةملۋةلصكصن ئالص

 صن قاچان تاپقان بار؟ستةكمرصيازةت چة

)31( 

 .صشئ تۇرمۇشتا بار ماقلصم قصيېر -ة ئۆتن

 .صشئصق خار ئالماقلصگة ئۆتنص منبصلص

 ةن دصيصشيمةرل تونصدا تةڭصراۋنبص

 .صشئصق كصشصگة بصر ئۆمۈر ئار جدانلۋص

)32( 

  شۆھرەت ئهمهستۇر،- نام - مۇراتبىلمهكتىن 

 .شۆھرەتكه ئىنتىلىش رەزىل ھهۋەستۇر

 بىلگهننى دان قىلىپ ئېتىزغا چاچساڭ،

  .بهستۇرسا، ئۇشبۇ ھوسۇلى ئهلگه بول

 

)33( 

  باق،چىراققا -ئالدىڭدا يېقىملىق شام 

 .ئاپئاقكېچىنى قىلىدۇ كۈندۈزدەك 

 ،كۈزەت كۆزله ئۇنى بىر تهپهككۇر

  .چىراغ - يانامدۇ ئۇشبۇ شام ئۆزىچۇن

 

)34( 
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 . تارام تةر-صسا تارام ئاقمصن ماڭاليد

 .صمۇ يةرباھارد چقاچانةس ھصرمكۆكة

 صق،داۋانلق، صتاشلصلصمۇ نزبصلصم مة

 ةر؟ئصن قاچقان ڭد ئالغاي مصدال جةچۈننص

)35( 

 .صشئ -ةقصل ئة ساڭا تسةئۈگگةر نادان 

 .صشكاي لماصن ئاڭا سةن قصقويغكۈلۈپ 

 صشصتاشل بصمةھةل ھاڭراپ ڭصكنةئېش

 .صشئصن بار لدةزةئصدصمۇ ۋرئاتوم دة

)36( 

  مۇسۇلمان-صن مۆئم ھةر ۋاخ لسادۇئا قص

 .ص ئاماناقنبولمصن دوزاقت يدۇتصلة

 :صشئېيتارم ئۆزص ڭصدوزاقنۋةلصكصن 

 ».صن يامانناداندمةن ئۆزۈم قورقصمةن «

)37( 

 .صنبولغة ردانيولۇڭ بولسا توغرا مة

 .صنبولغة رۋانھةقصقةت شامصغا پة

 »صچئصدا كوچ بولسا ھاالل تۆت ڭصئېش«

 .صنبولغھةق ئۈچۈن قۇربانة . ةلئ يدۇدة

)38( 

 ۇ، جاھان سىغىدبوستانىغاكۆڭۈل 

 .جاھان تۇرماق ھهتتا ئاسمان سىغىدۇ
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  ھهسهت قاپلىسا ئۇنى،- رەشىكمۇبادا 

 . ئاران سىغىدۇقاسرىغىمۇتېرىقنىڭ 

)39( 

 ،بىساناقئاسمانغا نهزەر سال، يۇلتۇز 

 . ئۆتىدۇ ئهزەلدىن ئىناقئۇسۇشمهي

 جاھان كهڭرى، دوستۇم، يېتهر ھهممىگه،

 .ئادەمگه ياراشماس سۆڭهك تاالشماق

)40( 

 .مناك سةن بولما غةڭصنصدۈشمة يسكۆپة

 .دراكصئةقصل ھةم ئ ئۇ ساڭا دۇصبېر

 ،النص يصمنةئادصسا چاقمة ردةگةئ

 ؟رياكص دورايص تةالتتصتېپنةدصن 

)41( 

 .ناقصئة تتةراھئۇنصكصم، دوست دصمة 

 .راقصن بصڭدصسىنة تتةغۇرب لساصئاير

  بصلةن،ككۇرة نةزةر سال تةپةڭگساية

 .راقة يصتتةزۇلمةدۇر، لليورۇقتا بص

)42( 

 .صرماھة تكةيۋئۇنصكصم، دوست دصمة غة

 .صرئاخة تت بصر چةغايصقويۇمص ھةم سىن

 چايانغا بةرص ئوخشاش،: صشۈكمصسال 

 .صرئاكاب ياش ھةم بوۋاق، دانصش، -ص قېر
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)43( 

 .ة ۋةدةكۈندئۇنصكصم، دوست دصمة ھةر 

 .ةتةئةتصسصمۇ يةنة ئ ڭصبۈگۈنن

 .رة ئوخشالگصلۋصكص ۋصچۆلدمصسالص 

 ةك ساڭا نةدة؟شمصيېتئۇنص قوغالپ 

)44( 

 .ئۇنصكصم، دوست دصمة، ھةم ساڭا يولداش

 .ة ھةم ئۇ بولسا مۇڭداشرل بصڭرةقصبص

 ص ئالةم،لقص؛ نصمة دةر خةشۈكمصسال 

 ؟مقاشص يار تۇتسا قةلةككصئة ردةگةئ

)45( 

 ة؟رۋان ئوتقا ئۇرار ئۆزصنص پةچۈننص

 ة؟دۇردانصن كۆزد ئاققۇزار شام چۈننص

 صرصنصرل بۇ سصڭصھاياتن لسۇن بصنة

  ة؟ستانصد مةزاھةن تكةئ ركص تةتۇرمۇشن

 

)46( 

 .صز پصلةككسةچېچ تصلص ڭصنصيالغانچ

 ة بوالمدۇ خةمةك؟كتصز پصلةكسةچېچ

 صگصسصنصئصرص ئۇ ئۆز ئۇزارغانس

 .صرةكمبةك بولۇپ چةالند يصدۇبوغص

)47( 
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 . كصسةككتۇرةكېسئالتۇن ھةل ياالتساڭ 

 .ةكئېشةر كل تصزةۇڭمةرسگةر ھالۋا بة

 صز شۇ پصلة قۇرۇتصغا باق،كۆرۈمس

 . يصپةكدۇصبېرصي يوپۇرماق ئادديةپ 

)48( 

 صمۇ گةرلسص تالقان قصتاغنبۈيۈك 

 .ةرئ - قويماس يصگصت ننائۆزصگة تةمة

 صدا ھةر يصلچېغكۆر پصلة قۇرۇتص 

 .ةت ئۆلةرننصنص بصمصغوزصمۇ رسبة

)49( 

 .ة يوق جاھاندا پةقةترسصماس نةقېر

 .ةتسائ ھةر تتا ھةيدۇصقېرياشمۇ قۇ

 ص بار،سناسةمۇست ڭمۇصبۇنۋةلصكصن 

 .ةتببةمۇھ -ص نامصدۇر سۆيگۈ ڭكئۇنص

)50( 

 .صزنس سۈرة- ئاقار شاۋقۇن رياةزصم دةئ

 .صزنسة كصپةشتت دة-ص چۆل قالدةر رلةئنص 

 !ةي دوستۇمئة زگةش بصڭلةت كۆرةھاجنة 

 .صزنس مة- زمۇصنسصنار يةر شارص سةئايل

)51( 

 .ةركېچص قان، يةنة قان چتةر كةرلةئنص 

 .ص تصلةررن تة-ص يةنة كۆپ قان ختةل بةئ
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 ڭةئۆست بولۇپ بصر ئاققۇزۇپقان ۋة تةر 

 .ةربېرص ڭنصجرةئةل ئص چۆلنقاندۇرساڭ 

)52( 

 .صق ھةر سادا بولمايدۇ ناخشاجاراڭل

 . ناخشاقمايدۇصز چصتسةپر نة-ةت ببةمۇھ

 .صققاتت بةزصدة ھاڭرايدۇ كمۇةئېش

 . ناخشايدۇ دصمةچقاچانةل ھصئئۇنص 

)53( 

 ،دېگهن بىر گۆش ئىكهن بۇ يۈرەك ئهجهب

 . قىالر ئىكهنھېسھهر تهندە ئۇ ھهر خىل 

 ،شارابىنئهگهر ئۇ ئىچمىسه ۋىجدان 

 .ئىلغىدا ئېسىقلىق سېسىق گۆش ئىكهن

)54( 

 .ص سةھةرنامازنةن ركصد ئۆتةزاھبصر 

 .ةرزلصئص رنةھۆرلصن تتةننص جةكېرەك پص-ئوي 

 ةپ،كۈچلص قوغۇنن هقانشۇ چاغدا بصر دص

 .دةر»  بۇ قوغۇنۇمغايصئوخشصم الھصئ«

)55( 

 .ة تاش ئاتماس كصشصككسۇۋادان تصرة

 . يصمصشصڭص يوقتۇر ئۇنصشۈكسةۋةپ 

 ة تصگصپ كۆپ تاياقخكصق دةرةشليصمص

 .صبېش دۇصق تۇرصقلصيېرھةمصشة 
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)56( 

 .صبېغ ستان گۈلصڭ ھةر كصشصنص-صق ياشل

 .صچېغةش ناۋاك ڭصبۇلبۇلنا ھةر تاڭد

 بصر قاچا سۈت بولسا بۇ ئۆمۈر دصگةن،

 .صيىغصقص، قايم ڭصسۈتن شۇ ڭصقصياشل

)57( 

 .ص باھارصتۇنج ڭصئۆمۈرن قتۇرصياشل

 . كارصڭصلن بصر يصقتۇرصباغلباھارغا 

 هقانة باھاردا دصرگنصمة چاچسا ية

 .ة تاغارصكۈزدة توشقاي رل بصڭصشۇن

)58( 

 .ةن بارلگة يېنصپ كةست باھار كة-ةم كۆكل

 .ةن بارسۆيگص يارنةگةر ئة چسصن كةجاند

 ةنتكۋةلصكصن نةدصمۇ بصر قصتصم كة

  ةن بار؟تكصدصن قوغالپ يةين كةڭصقنصياشل

  

 )59( 

 ،سۈبهىگاھىمدۇرۋەتهن يادى مېنىڭ 

 .ماھىمدۇرئۇ كۈندۈز ئاپتىپىم، تۈندە 

 ،كهئىبه مهيلى رەشىك ئهيلىسه ئهگهرچه

 .دەس سهجدىگاھىمدۇرئانا تۇپراق مۇقهد

)60( 
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 . گۈلخانغا بصر دةملغانصيېقنةزةر سال 

 .ةمررةمۇك مصجةزص قانداق - خۇلقص ڭئۇنص

 ص شۇڭارنةچۆلليورۇتقاچ بصپايان 

  .ةملجصمۇ دصتسياتار ئۇ كۈل بولۇپ كة

 

  تنامههھىداي

 

 ،ئۆمۈر مهنزىلىدىن تىنماي ئىزلىدىم مهن ھهقىقهتنى

 ،تا چىن ھىدايهتنى تېپىشھادىتهپهككۇر بولدى بىر 

 ، يهنه جانلىق پاساھهتنىمهناتىلهپ ھهر سۆزگه باي 

 . ھهمىشه مهقبۇل پۇرسهتنىئىزھارغه ئىستهيىتتىدىلىم 

 . ئهي دوستلىرىم ئهمدى خۇشال باشاليلى سۆھبهتنىكىلىڭ

 

 ، ۋهزىپهمدۇرمۆئمىنلىكهللا بۇ ا بسم باشى سۆزۇمنىڭ

 ،همدۇر مىڭنى يهنه كتۇمهن ئېيتسام ھهمدىلهرسانا يۇ 

 ،ئهقىدهمدۇر ،تۇزسىز ئىبادهتتىن ئهمهل ئهۋزهل ،قۇرۇق

 .. مۇشۇ يازمىش قهسىدهمدۇربورھانىمبۇ دهۋايىمغا 

 ، ۋه قۇۋۋهتنىكۇچ قۇلۇمغا ئاللۆھتىنتىلهيمهن رهببىم 

 

 .بۇقهسىدهمدىن بىراۋلهر ئهيلىشهر بهلكىم تهئهجۇپ

 . ئىدى ئىچسه ئهگهر بىر قهتره چهشمهمدىنئهجهپلهنمهس

 ،زىقتىم مهنمۇ بىر چاغالر ناگاھ تهۋرهپ ئهقىدهمدىنئې
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 .تهۋبهمدىن سۇلتانى كۇڭۈل تاپتى رهھنامه شۈكرىكىم

 .ئامهتنى-بهختۇماڭا بۇ  ، مهڭگۈئهيلىگىل ئىالھا

 

 ، ئهللىكته سهككىز يىلئۈتۇپ مۆئمىندىنتۇغۇلغاچ ئىككى 

 . ئهمدى ئهستايىدىلئۆمۇرنىيهكۈنلهش سائىتى يهتتى 

 ، غاپىلبولمايىن يۇلۇمغاېسىپ ئۆتكهن نهزهر سالسام ب

 . ۋه ياكى نىلئىرىتىش بۇلۇپ كۆز ياشلىرىم گويا ئاقۇر

 .نادانهتنى كۆپ مىنىڭدهكجاھاندا چهكمىگهي ھېچكىم 

  

 

 ، ئېيتار ئۇچار قۇشالرمۇ ھهر دهمدهھهمدىلهرسهھهرده 

 . تىرىك پهرزهنتى ئادهمدهھىس بولمىسۇن بىر نىمىشقا

 ، بۇ زىممهمدهقهرىز ھىساپسىز  ئادا بولمايۋاھالهنكى

 ،ھامان قاينايدۇ ھهسرهتلىك پۇشايمانالر بۇ قهلبىمده

 . زايه قىلماڭالر ئېلىپ مهندىن بۇ ئىبرهتنىئۆمۇرنى

 

 ، ھهم ياشنىتار تاغنىيۇيار ھهرتاڭباھار يامغۇرلىرى 

 .ئېرىقالر بىرله كهلگهن سۇمۇ ھهتتا گۈللىتهر باغنى

 ، يولنى ئاچماقنىمۇراتقا مهقسىدىممۇيهسسهر قىلسا 

 . كۆزۈمنىڭ ياشلىرى داغنىئهجهپمهسكىمئېرىتسه ھېچ 

 . قهتره رهھمهتنىخهزىنهسىدىنئاتا قىلسا ئىالھىم 

 



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

www.uyebook.com 55تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 .نهسىبهمده تاپماق ئهگهر بولسا مۇستهقىم سىراتهل

 ،سىنهمده بۇ مهھزۇننادامهت داغلىرى قالماس ئىدى 

 .پىشانهمده بىر بېقىپ ئىقبال كۈلۈپ تهلهي ئۆمۈدۈم

 .راڭالپ كهتسه قهلبىمنىڭ ساداسى بۇ قهسىدهمدهجا

 . سائادهتنى-بهختۇ ئهيلهپ ياراتقان زات ماڭا نىسىپ

  

  

 ،خىيالىم دېڭىزى تىنماي چايقىلىپ ھهمىشه قايناق

 . ئاز يۇمۇپ كۆزنى ۋه گاھى تاڭغىچه ئويغاقكىچىلهر

 ،قۇلۇم يهتمهيدىغان شاخقا ئېسىلدىم شۇنچىلىك مۇشتاق

 . يهنه جىقراقئۆمۈدۈمگهلغاي ئىالھىم ئۆزى يار بو

 .مۇشاقهتنىئاسان ئهيلهپ بۇ مهنزىلده ماڭا ئۇچرار 

 

 ، ھهر تۈنچۆمگهنسىرى قانچه تىرهن دهرياسىغهپىكىر 

 .تارقىدى ئهپسۇن ،كۆڭۈلنىڭ كىرلىرى شۇنچه يۇيۇلدى

 ،مهھزۇن دىلىمدۇر ناتىۋان پۇشمانلىقھاياتىم گهرچه 

 . مىڭ مهزمۇننتۇمه قۇشۇلدى كىتابىغهۋه لېكىن جان 

 .كۆڭۈلگه ئهمدى غهپلهتنى!  ئى رهببىمكهلتۇرمه يىقىن

  

 

 .تهپهككۇر كۆز بىلهن باقسا كىشى ئالهمگه بىر مهرره

 . ۋه ھهتتاكى ھهسهل ھهرهھىكمهتتىنئهمهستۇر خالى 
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 ، گهرچه ئاتومدىن تاپتى مول زهررهيۇكسىلىپ ئادىمىزات

 .ىنه قهترهۋه لېكىن بىپايان سىر دېڭىزىدىن بۇ تېخى ئازغ

 .ھىكمهتنى-سىرۇ قىل كهرهم كۆپرهك بىلهيلى ئىالھا

 

 ، ئىنسان خهزىنهڭ سىرىنى كۆپرهكيهتكهنسىرىبىلىپ 

 . ئاندىن تونۇر ئۆز زاتىنى خوپراقرۇشهنلىشىپكۆڭۈل 

 ، ئاي قانداققانداغۇقۇياش  ، بىلسۇننىچۇكقارىغۇ  :مىسال

 .ق ياپرانىچۈك گۈل نىچۈكدۇر ھهتتا گۈدهكبىلۇر ئهمما 

 .پاراسهتنى-  ئهقلى تاپۇر جان مهئرىپهتتىن دىمهككى

  

 

 ،دانىش-تۈمهن مىڭ يىل داۋامىدا ئۆتۈپ سانسىز ئاقىل 

 .ھايات سىرىنى بىلمهكنى قىلىشتى ئارزۇ ھهم خاھىش

 ،پهرمايىش قىلسىمۇ كۈچهپ خۇداسىزلىقنى بىراۋلهر

 .ئهزمايىش مۇتلهق ئېلىپ مهيداندا ئهكسىرىۋه لېكىن 

 .راپ قىلدى ئۇلۇغ بىر روھى قۇدرهتنىئاخىرى ئېتى

 

 ،ئويالپباقبىر قهترىدىن ئادهم بىنا بولغاننى  :مىسال

 . باقئويلۆپئانا قارنىدا بۇ جايغا ھاۋا بولغاننى 

 ، باقئويلۆپتۇغۇلماق سائىتى يهتسه ئانا بولغاننى 

 . باقئويلۆپبۇ مۈشكۈلگه نه قانۇن پانا بولغاننى 

 .پىكرهتنى- مهنتىقىهر شۇ چاغدا تاپقۇسى قهلبىڭ بىر
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 ،بۈگۈن پهن يۈكسىلىپ شۇنچه قىلۇر پهرۋازىنى ئهركىن

 .يالقىنۋه ھهتتا ئاي ۋه يۇلتۇزدا يهر ئوغلى ياتقۇسى 

 ، مىڭ مهدھىيه تهلقىنئۇقۇر ئادىمىزات ئهۋالدى بۇڭا

 . مۇمكىننىچۈكلېكىن ئادهم بىنا قىلماق بۇ ئادهمگه 

 .ۇ قۇدرهتنىياراتقان تهڭرىدىن باشقا كىشى تاپماس ب

 

 ،ئېغىز بىردۇر ،كۆز ئىككى ، ئاياغ ئىككىنىمىشقا

 .يهنه كۆزلهرگه قاش كىرپىك بىنا قىلغان قايسى تهھرىردۇر

 ، يهنه مىڭ خىلدا تهسۋىردۇرچىهرى مىڭ كىشى نىمىشقا

 . دۇرتهئبىر سۆز توغرا نىچۈكبۇ سىرغا  ؟قېنى ئېيتىڭچۇ

 .هتنىتهپهككۇر ئاچقۇسى كهڭ يول چۈشهنمهككه بۇ سۈر

 

 ، ئويلىسا ھهر كىم بىلۇر ئۆز زاتىنى ئاندىنئۈلۈمنى

 . ئاياندۇر ھهممىگه ئايدىنئۆلمهگلىك سۆڭرهتۇغۇلماق 

 ،قانداق ئۈلۈشنى كىم بىلۇر ئالدىن ،قاچان، لېكىن نهده

 .دهۋراندىن- كهلدى بۇ ماۋزۇ دهۋرى بۇلۇپئېچىلماس سىر 

 .ھهمىشه يىغسىمۇ دۇنيا بۇ سىرغا ھهممه دىققهتنى

 

 ،دهنا جاھاندىن كهتتى كۆپ ئىزلهپ بىر دهۋا ئۈلۈمگه

 .مهناۋه لېكىن تاپمىدى ھېچكىم بۇ ئىشتىن زهررىچه 

 ،بىمۇستهسنا ھهكىملهرمۇ لوقماندهك ياكى ئارىستو
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 .ئامهننا ئاخىرى مۇتلهق ئۇلۇغ قۇدرهتكه دىيىشتى

 .زۆرۈرهتنى ئهمهس بۇزماق بۇ قانۇنى مۆئمىن دىمهك

 

 ، ھهر كۈنئىتىپ سهيىرۇزالر ساما ئاي ۋه يۇلت ،قۇياش

 . ھهر كۈنئىتهر دهۋىرمۇئهييهن يول ۋه تهرتىپته خاتاسىز 

 ، قانۇنمۇنتهزىم بىر ئهجهپ ھاكىم ئىكهن مۇتلهق بۇڭا

 . خىلدا توال مهزمۇنئهشۇبۇ چهكسىز كائىنات تاپمىش 

 .بۇھالهتنى نۇرالنغۇسى قهلبىڭ چۈشهنگهنچه يۇرۇپ

  

 

 ،زهلمهكلىك تهبىئهتتۇرۋه بهلكى بهزىلهر ئېيتار تۈ

 . بىر خىلدا ھهيئهتتۇرئهجهپۋهھالهنكى تهبىئهت ھهم 

 ،ئىبىرهتتۇر بىر ياخشى ھۇنۇنبۇ ئالهم سىرلىرى بىزگه 

 .زۇمرهتتۇر- زۇمرهتلهر  ،شېغىل تاش ھهر زامان تاشتۇر

 .جاھالتنى-  كۆرهڭ باتىل يۈتسۇنتهپهككۇر تاشقىنى 

 

 ،دۇكانىنى تھىكمهھۈنهر ئهسىرى قۇرۇپ - پهن  :مىسال

 .ياراتتى ئىپتىخارلىق بۇمۇ ئىجازهتلهر زامانىنى

 ،داۋانىنى كۆپلهپ بۈيۈك ھىممهت ئاشقۇسىىيهنه ھهم 

 .قانىنىلېكىن ئادهم تۈگۈل ھهتتا ئۇنىڭ بىر قهتره 

 . ئالىم قىلىپ تهقلىد بۇ قۇدرهتنىنىچۈكياسالماس ھهر 
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 ،ھاياتلىق سىرىغا تهكرار تۇخۇمنى كهلتۈرهي بۇرھان

 . چۈجىنى ئاسانۇمدىنتۇخّ ئالۇر ھهر كىم خۇسىزتۇ

 ، قىلسىمۇ دهۋرانتهرهققى يهنه مىڭ ھهسسه ئهگهرچه

 .تۇخۇمنىڭ ئۆزىنى لېكىن ياسالماس بهلكى بۇ ئىنسان

 .خهلقهتنى خالىقال مهخلۇق ھامان مهخلۇق بىلۇر دىمهك

  

 

 ،نهزهر سالساق ئهگهر بۇغداي ۋه ياكى باشقا بىر دانغا

 . تولمايدۇ خامانغاھۇسۇل دىهقانه تېرىپ ئۆستۈرمىس

 ، قالسىدى ئىنسانغابۇلۇپ دان ياساش مۇمكىن ئهگهرچه

 .زاۋۇتالردا ياساپ ھهر كۈن پۇلى توختايتتى ئهرزانغا

 . مهخلۇق ئهمهس قادىر ياراتماققا تهبىئهتنىدىمهك

 

 ،ھاياتلىق سىر لىرى شۇنداق ئاجايىپ كهڭرى دۇنيادۇر

 .ر ئۇ بهھرى دهريادۇرئهگه ، تامچهيهتكهنىمىزبىلىپ 

 ، ئهھيادۇرھىكمهتلهركىمكى مهۋجۇدات زاتهن ئۇلۇغ 

 .خۇليادۇر مهگهر بولسا ئۇ كىمياكى تۇپراق بولمىدى 

 .ئىبىرهتنى قىلۇر تهكرار بۇ ھهردهمدهھايات قانۇنى 

 

 يۈزلهپ تېپىش مۈشكۈل ئهمهس ھهر ئان-مىسالنى يهنه يۈز

 .ر قۇرئان ئۇلۇغ مۆجىزه دۇئهئالۋه لېكىن ھهممىدىن 

 >.سۈره رهھمان< خۇسۇسهن بولسا تهپسىرى 
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 >.تۇكهززىبانما < كۇپايه قىلمىسا كاشكى ئاشۇنچه 

 .نىمهتنى ئهيلهر بۇ قۇبۇل قهلبىڭ لمىسا بوقۇلۇپلۇق 

 

 ،تۇلۇق ئون تۆت ئهسىر ئۆتتى نهقىشلهر بولمىدى سادىر

 . قۇرئاندا بۈگۈن دۇنيادا شۇ زاھىردىسه نىمىكى

 ، مهخلۇق بولۇر قادىرنىچۈك ئىشىگه بۇنىڭدهك مۆجىزه

 .شائىر ،ئهدىپ قايدىن تاپۇر سۆزنى تهئرىپىگهئۇنىڭ 

 . باالغهتنىئهگهرتىلغا قىلمايدىكهن تهڭرى نىسىپ

  

 

 ،بىر-  بىلهن بىرھاۋادىسىلهر بىر مىڭدا تۆت يۈز يىل ئۈتۈپ

 .تهغيىر بولمىغاي مهئنهنبىرهر ئىش قالمىدى شهكلهن ۋه 

 ، قۇرئان قۇرئان بېتى قىلسىمۇ تهھرىر بىلهنقهسىتبىراۋالر 

 . ياكى زىرساكىنبىرهر  ،ھهرىپلېكىن ئۆزگهرمىدى بىر 

 . كارامهتنى-چۈشهنمهك نه مۈشكۈلدۇر بۇ مۆجىزه 

 

 ، يا ئۇستاز كۆرمىگهن بىر زات،پۈتۈن ئۆمرىده يا مهكتهپ

 .ھهيهاتنى  >ئىقرا بىسمىكهللهزى<ئۇقۇپ بىر كۈن 

 ،ئىرشات ئهنۋارىدىنۇلۇغ  قۇدرهتنىڭ ئقۇددۇسىتېپىپ 

 .نىيات ئهسىرىنىڭ شانلىق تۇغىنى ئهيلىسه بۇ نهبۇۋهت

 . قىلماس ئهقىل مۇنداق ھهقىقهتنىئىتىراپ نىچۈكمۇ
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 ،ھىكمهتتۇر ئهسرى بىر ئهجهپ بۇتارىخنىئۇقۇپ كۆرسهك 

 .خىسلهتتۇر-  پهزلى تامامى تهرجىمهھالىمۇبارهك 

 ،هتتۇر ئهلۋهتته ھۆججبۇڭا ئىتىراپىمۇ رهقىپلهر

 .مۇھهممهددۇر ئهكرهم رهسۇل شهرىپى ئسمىبۇ زاتنىڭ 

 . سائادهتنىئهسرىياراتتى مهڭگۈ ئۆلمهس بىر ئۇلۇغ 

 

 ، ھالىنى ئهسلهڭئهرهپنىىڭ ئاتماستا تاڭى نهبۇۋهت

 . ئهھۋالىنى ئهسلهڭئايانىچجاھالهت دهستىدىن ئهلنىڭ 

 ، ئهسلهڭئىمسالىنىزااللهت ھهم رهزىللىكنىڭ ياۋۇز 

 .ىر قىز تۇغۇلسا گهر زهبۇن ئىقبالىنى ئهسلهڭب :مىسال

 . بارچه زۇلمهتنىئهرهپتىن نهبۇۋۋهتاليىمىردى 

 

 ،ھۆكمهن بىر زامان دىيىشتى بهزىلهر ئىلهام ۋهھىنى

 .ۋهھالهنكى ئۇلۇغ قۇرئان ئهمهستۇر قىسسه يا رومان

 ،ئۇنى ئىلهام بىلهن ئىجاد قىلىشقا بولسا گهر ئىمكان

 . بىر قۇرئانئىككىنجى يهنه  يازمىدى بىر كىمنىمىشقا

 . قىلماس كىشى مۇنداق ھهقىقهتنىئىتىراپ نىچۈكمۇ

 

 ، ئۈستىده ھهتتانهبىلىك، دهئۋا قىلدىلهربىراۋالر 

 .ئۆزىنى كۆرسىتىپ تهقۋا، نهيرهڭلهر- ھېلهتېپىپ مىڭ 

 .غهۋغاۋه ھهتتا قىلسىمۇ  ،يېزىپ ئايهتكه تهقلىدلهر
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 .ه مىڭ رهسۋابولۇپ ئالهمگ، لىكىن كهتتلهرجاھاندىن 

 .شۆھرهتنى-شانۇ ھهقىقى ،باتىللىقتاپالماس چۈنكى 

 

 ، مۆجىزه ئهلۋهتتهئۇلۇقبۇالرنىڭ ھهممىسى جانلىق 

 .يهنه قانداق دهلىل الزىم بايان قىلماققا بۇ ھهقته

 ،قانائهتته،  جاندىن ئۆتهر تهستىقساھىپلىرىئهقىل 

 . بهزى مۇخالىپالر جاھالهتتهدىسه ياق ئهگهرچه

 .پىكرهتنىمهردانه ، ئهدىل قىلسۇن نامهرهھئۆزىگه 

 

 .خاتىمه

 ،بايان قىلغانلىرىم گهرچه دېڭىزدىن تامچىدۇر ئهمما

 . ئهكسى بىر تامچه سۇدىمۇ ھهتتاقوياش نامايهندۇر

 ،مهئنا بىرهر ھېدايهتتىنقهسىدهم ئهلگه يهتكۈزسه 

 .ئهمهسمهن ئۆزگىگه تهشنا، مهنچۈنمۇكاپات شۇ ئىدى 

 .لى كۆرهلمهي ئۆتسه راھهتنىكۆچهتنى تىككۈچى مهي

  

 

 ، بارئهتىمادىمبۇ يولدا ، ئهقىدهم ھهققه باغالنغان

 .ئېتىقادىم بار ،ھهق ئاتا قىلغان ئىراده ،شۈكرىكىم

 ،يادىم بار- پهخرۇئهقىده ساھىبى بولغاچ دىلىمدا 

 . ھهددىم بارنىمهقىلىشقا  ،گۇستاھلىق مۇنچه دىمهيمهن

  .ماالمهتنى- تهئنه  قىلماس كۆڭۈل چۈنكى قۇرۇقپىسهنىت
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 ، چېغىدا تاپمىدى دهرمانلوقمان،  ئهمهسباقىجاھان 

 . چىڭگىزخانۋهھشىۋه ھهتتا ، ئىسكهندهر رومىمىسالدۇر 

 ، كارۋانبىهېساپجاھانغا ، كهتمهك بىلهن مهشغۇل-كېلىپ 

 .پهقهت ھهقال سۈرهر دهۋران، كېچهر دۇنيا، ئۆتهر دۇنيا

  .هقىقهتنى شۇ ھنىهايهتئۆمۈر مهنزىلىده تاپتىم 

 

 )نهسىر( باش ئهگىم 

 

  ئۆتكۈرئابدۇرېهىم

 

 ياراشقان بۇ ئىسمىڭ ساڭا، زاتىغـا قـاراپ ئېتـى بولـۇر دېگهنـدەك، زۆھرەنىـڭ ئىـشىكىدىن                   ئهجهبمۇ

 كهبى ھهر دوقمۇشتا يۈز قېتىم ئهگىـپ ئاقىـسهن، خـۇددى كىمنىڭـدۇر              تاھىركۈندە مىڭ ئهگىپ ئۆتكهن     

 ....ندەك تاشتىن تاشقا ئۇرۇلۇپ شىددەت بىلهن چاپىسهن قوغالشقابولۇپئارقىسىدىن يهتمهك 

  بۇنچىۋاال تهشۋىشته قالدىڭ؟؟نېمه

بىر قاراپال بىلدىم، چېهرىڭدە چوڭقـۇر بىـر قايغۇنىـڭ، ئـاچچىق بىـر ئهلهمنىـڭ ئىـزى بـار، خـۇددى                      

ــان      تولغۇنۇشـــلىرىڭمۇيىالنـــدەك  ــى ئـــۇ بىـــر جـ ــدان بىلىمهنكـ ــسىز ئهمهس، تاپتـــايىنلىق ئوبـ  مهنىـ

 .....ىدۇرئاچچىق

ئايدىڭ كېچىلهردە بولسا مۇڭلىنىپ ئېيتقان قوشاقلىرىڭ خـۇددى قاناتالنغـان قۇشـالردەك ئۇچـۇپ              

بېرىپ ئالهمنى قاپالر، ئۇزاقالردا تۇرۇپ بۇ مۇڭلـۇق قوشـاقلىرىڭنى ئاڭلىغـان كىـشىنىڭ يـۈرەك بـاغرى                  

 تاقىتى قالماس، چىداپ تۇرالماي ھېچ كهلگهنسىرى، يېقىن ئۇنتار، ئۇ ئۆزىنى  تىتىرەر سىمابتهكخۇددى  

 .... ئاققان جىلغىلىرىڭدا كۆز ياشلىرى بىلهن ئاققۇسى كېلهرتاھىر قۇشۇلۇپمۇڭلىرىڭغا 
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 ھامــان بىــر ھىجــران پــۇرىقى پــۇرار، بۇنىڭغــا قــاراپ پهقهت كــۆز   دىمىقىڭــدىن! ھهي، بــاش ئهگىــم

. قىلچىلىكمـۇ پهرۋا قىلمايـسهن  .  ئۆز غېمىـڭ بىـلهن  ھامهنسهنچۇ؟ . ياشلىرىم بىلهن كۆمۈلۈپ قالىمهن  

 ؟مۇڭلۇقسهن؟ قاچاندىن بىرى شۇنداق دەرتلىكسهن بۇنچىال نېمه! ئېيتقىنا

ــۇق  ــئهگىمھهي مۇڭلــ ــمهن   باشــ ــدان بىلىــ ــساڭمۇ ئوبــ ــۈن،   ئېيتمىــ ــن نىچــ ــۈن غهمكىــ  نىچــ

ــۇقلىقىڭنى ــسىزلىق     ... مۇڭل ــىزلىق، ئۇيات ــارا ۋاپاس ــسام قاپق ــگه ئورتاقالشمى ــسهم، دەردىڭ ئهگهر بىلمى

، ئۇلۇغلىقىڭدىن ۋە ئهزگۈلۈك سېنىڭ     نومۇسچۈنكى سۆيگۈ، ۋاپا،    . رىسى خائىنلىق قىلغان بولىمهن   توغ

 ۋە نومـۇس  پـا،  ۋاسـۆيگۈ،  _  يارقىن بىر نهمۇنه ئهمهسمىدى؟ سهن ئهزەلدىن بىزگه شۇنى   يۈكسهكلىكىڭدىن

  ئۆگهتمىگهنمىدىڭ؟ئهزگۈلۈكنى

ــۇتقىنى   ــۆيگۈ ت ــاھىرس ــۈر  ت ــېنىڭ س ــالنغاندا س ــدىن تاش ــۈر    تاغ ــتهك ئۆتك ــاتتىق ۋە قىلىچ لۈك، ق

 - ساندۇق بىلهن بىر ئهگىمـدە ئـۈچ كـېچه         تاھىرنىڭ قارشى ئالغان ئهمهسمىدى؟     بولۇپتاشلىرىڭ مامۇق   

 ســاندۇقىنىڭ تــاھىركۈنــدۈز تۇرالىــشى ســېنىڭ ئهزگۈلــۈك ۋە ۋاپادارلىقىــڭ ئهمهســمۇ؟ كىــم بىلمهيــدۇ   

بۇ، كىمنىـڭ قولىـدىن كېلىـدىغان       ! لغىنىنى ئاسرا قارچۇقىڭدەكئىسسىق قوينۇڭدا نهچچه يىلالر كۆز      

 ...... خاس ئهزگۈلۈك ۋە يۈكسهكلىكتۇرلهرگه» پهرىشته« ئهزگۈلۈك؟ بۇ ساڭا ۋە 

 ئــۈنچىللىرى كۆزلىرىــڭ بىــلهن ئېگىــز تــاغ بېــشىغا قارايــسهن، يــاش دەردلىــكئهمـدىلىكته بولــسا،  

 .بىلهن تولغان كۆزلىرىڭنى بىر نهپهسمۇ ئۈزەلمهيسهن

  كۆرۈنهر؟نېمه

 قـانلىق   قاراكۈنلهرنىـڭ ئـۇزاق ئهسـىرلهرنىڭ، ئېغىـر يىلالرنىـڭ،         ... تۇغ قادالغـان كونـا بىـر مـازار          

 ...يهكۈنى 

 !نه سۆيگۈ، نه ھايات، نه تهنتهنه

بىر جۈپ قىزىـل گـۈل ئارىـسىدا ھامـان بىـر تـال يـاۋۇز تىكهننىـڭ ئىـپالس ۋە تهكهببـۇر گهۋدىـسى                         

بىلىــمهن، ئــۇ ئىــپالس، تهكهببــۇر تىكهننىــڭ يىرتقــۇچالرچه ئوبــدان . مانــا، ســهن شــۇنى كۆرىــسهن... ياتــار

قـارا كۈنلهرنىـڭ ئـۇ بىـر جـۈپ          ... سـانچىالر قىچقارغان ئۆلۈك كۈلكىـسى قۇلىقىڭغـا خـۇددى نهشـتهردەك           
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مهسۇم قۇربانى سېنى قانچه ئاچچىق ھهسرەتكه، چوڭقۇر مهيۈسلۈككه، چهكسىز قايغۇغا سالسا، ئۇالرنىـڭ             

ناھايهت، ئىنتىقام  ... ، غهزەپلهندۈرەر، كايىتار    تىنىچسىزالندۇرارنى شۇنچه   قاتىلى شۇ ئىپالس تىكهن سې    

 !ئۈچۈن قوزغار

 .ھهممه دەردىڭ، ھهممه قايغۇڭ، ھهممه تهشۋىشىڭ، ھهممه ئاچچىقىڭ شۇنىڭ ئۈچۈندۇر

ھامـان سـېنىڭ ئۈسـتۈڭنى      ! ئهي، مهسۇم قۇربانالر مازىرى، سۆيگۈ دەرياسى ھهسرەتلىك باش ئهگىم        

، شـۇنىڭ   مۇڭلىنسهن، شۇنىڭ ئۈچۈن    دەرتلىنىسهنىجران تۇمانى باسقان، سهن شۇنىڭ ئۈچۈن       بىر قارا ھ  

ــۈكلهر     ئۈچــۈن ئاچچىقلىنىــسهن، ــۇپ، ئاپئــاق كۆپ غهزەپلىنىــسهن، ئاچچىقىڭــدىن تاشــتىن تاشــقا ئۇرۇل

 .چاچرىتىسهن، جان ئاچچىقىڭدىن دېڭىزدەك دولقۇنلىنىپ، شىردەك ھۇۋاليسهن

 !  ھهققىڭ بار

 ! قىلماققا ھهققىڭ بارنېمه  ھهر 

 !يهنه مۇڭالن، يهنه ئاچچىقالن ،دەرتلهن  يهنه 

 !يهنه تاش...  تاشقا ئۇرۇل، دولقۇنۇڭ بىلهن كۆتۈرۈل-  تاشتىن 

 ۋە  نومـۇس سـۆيگۈ، ۋاپـا،     .  كۆزلىرى ھامان سـاڭا تىكىلىـپ تۇرماقتـا        ياناق بىلهن زۆھرەنىڭ    تاھىر  

ئۇنىـڭ ئۈچـۈن چهكـكهن      !!  داسـتانى بىـلهن دولقـۇنالن      ھىرتـا ! ئهزگۈلۈك ئۈچۈن ئۇالرنىڭ روھىنى يادالن    

 !  مهڭگۈلۈك راھهت، مهڭگۈلۈك سائادەتئهمگىگىڭ -، تارتقان دەردىڭ، جاپائهللىمىڭ

  

 

 بېشىمغا ھهر باال كهلسه،« 

  »!ئۆزۈڭنىڭ شورى دەڭالر

 

  يانۋار   ئۈرۈمچى-27يىلى -1948
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 دېڭىزدىن سادا

 )نهسىر(

 

  ئۆتكۈرئابدۇرېهىم

 

ئــۇ  ......................چهكــسىز كهتـكهن كۆپكــۆك بىــر دېڭىــز   ....................قــاراڭغۇ بىــر كــېچه- قـاپ 

 كۆپـۈكلهر   قويـۇق دەھشهت بىـلهن دولقۇنلىنـار،        كۆرۈنهر، بولۇپقاراڭغۇ كېچىنىڭ سۈرى بىلهن گويا قارا       

 .  چاچرىتار

 ...................................  ................ئهنه ئۇنىڭ تېشىپ چىققان جۇشقۇن سادالىرى

 .  ئهنه ئۇ دېڭىز بويىدا ئاسمان بىلهن قۇچاقالشقان تىك تاغ

ئۇنىڭ قىلىچ كهبى ئۆتكۈر تاشلىرى دولقۇنلۇق دېڭىزغـا غهلىـته بىـر تۈسـته باقـار، ئۇنىڭـدىن بىـر                    

 باغرىـدا ئاللىقانـداق   ، ئهنه شـۇ تاغنىـڭ يـان   ئىنتىلـۇر نهپهس كۆزىنى ئالماس، ھامان قاراپ تۇرار، ھامان  

 كۆپـۈكلهر   ئاپئـاق ئـۇ سـۆز باشـالپ دېڭىزغـا ئهرز ئېيتـار، ئۇنىـڭ ئاغزىـدىن                . خىيالغا چۆمگهن بىر شـائىر    

 ... قاينار 

 سـۇئاللىرىمغا  مـۇنچه دولقۇنلىنارسـهن؟ توختـا بىـردەم، مىنىـڭ            نىچـۈن ،  دېڭىزئهي  ___________

 ؟؟ !! بهر جاۋاب

 ئاسمىنىمىز ھامـان تۇمـانلىق، ھامـان        نىچۈننۇرى تهگمهس؟    چاغالردىن بىرى، بىزگه كۈن      نىچۈن

ــۇ       ــر كۈنم ــوق، بى ــولغىنى ي ــۇ ئوچــۇق ب ــر كۈنم ــۇق؟  بى ــان تۇت ــۇق، ھام ــزگه  !!!!!!!!!!! بۇلۇتل ــان بى ھام

 ....................  ھهر چاغ ھهر زامان كۆڭلىمىز سۇنۇق . ئۆمۈر الي سۇ كهبى ئېقىپ كهتمهكته!!!!!!!!!! تۈن

 غهنىمهتلهرنـى ھهر يىل ھهر ئهسىر بىزنـى قاقـشىتىپ، بهك كـۆپ             .هر شۇنداق ئۆتتى  يىلالر ئهسىرل 



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

www.uyebook.com 67تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

.  كهتمىدى بېرىپ ھېچنېمه، بىزگه   لېكىن قاچتى،   ئوغرىالپ تولىسنىئىلىپ كهتتى، ئۆمۈرنىڭ تهڭدىن     

 قۇرۇمـاس نهم قالـدۇرۇپ كهتتـى، بىـزگه بهرگهن           كۆزلۈرۈمـدە  پهقهت مۇڭ بىلهن ھهسرەت، قـايغۇ ۋە ئهلهم،       

 ....................................  غىتىڭ شۇ بولدى سوۋ

بىـراق، ئـۇ بىـزدىن جامـالىنى يوشـۇردى، بىـر قـارا پهردە ئۇنىـڭ               !!!!! بىز ھهمىشه نۇرغـا تهشـنامىز       

شــۇنداق قىلىــپ بىــز ئۇنىڭــدىن پۈتــۈنلهي .  توســتى ،كــۆزۈمىزنىيــۈزىنى توســتى، يــاق، بهلكــى بىزنىــڭ 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن چىرايىمىـز سـارغايدى، يـۈرەكتىكى قـان            ........................ ......مهھرۇم قالدۇق پۈتـۈنلهي   

 .   سۇغا ئايالندىزەرداب

 قېنى ئۇ گۈزەل باھار؟  ! ئاھ، قېنى بۇ بهخت قۇياشى، قېنى ئۇ نۇر؟

 !!!!!!!!!!!!!!!!!  بىرسىمۇ يوق، بىز ھهممىدىن مهھرۇم .......... يوق 

 ئۈستىدە ھامان شۇ قـارا بۇلـۇتالر، ھامـان بىـر            تاغلىرىنىڭ پامىر،  نكۇئېنلۇ، ئالتاي،   تىيانشانئهنه  

قاچـانغىچه  !! ئىلى، تارىم، ئېرتىش ۋە باغراش سۇلىرى ئۈستىدە ھامان بىـر قـارا تۇمـان               ......... قارا پهردە   

 شۇنداق؟ قاچان بىزگه تاڭ ئاتار؟  

تتىق بـورانالر سـوقۇپ ئـۆتتى، بـۇ          قانچه قېـتىمالر قـا     -يادىڭدىدۇر بهلكىم، بىزدە بىر ئهمهس، قانچه       

 جاڭگـالالردا   -دەشـت بـوران سـوققان بىپايـان       !!! بورانالر بىلهن گويـا پۈتـۈن جاھـان تىتـرەپ كهتكهنـدىغۇ           

 ئاقمىغانمىـدى؟ گىياھالرغـا ئىلىنىـپ قالغـان ئـادەم ئـۈچهيلىرى سـىم               بولۇپ قىزىل قانالر دەريا     -قىپ

سـالمىغانمىدى؟ ئىگىـسىز قالغـان جهڭ تۇلپـارلىرى          ۋىڭىلداپ ئهتراپقا دەھـشهت      سىملىردەك تاناپنىڭ

 سۆرەپ، كۆككه قاراپ، ھهسرەت بىلهن كىشنهشمىگهنمىدى؟  بـۇ بـورانالر سـوقماقتا تېخـى،                تىزگىنلىرنى

 ......................  بهلكى يهرنىمۇ سوقار 

 نېمىـشقا بـۇ قـارا       ؟! سـۈپۈرۈپ تاشـلىيالماس      نېمىشقاشۇنچه بورانالر بۇ قارا بۇلۇتالرنى       !!!!! ئهجهبا

 ، قاچان ؟؟؟  ئېيتىقىنا، قاچان بىزگه تاڭ ئاتار؟؟؟ يىرتىۋىتهلمهستۈن پهردىسىنى 

 .  بوران بىلىمهن، بوران سوقماقتا،

 .   بۇ بوران توختاپ قالمىغاي دەپ، يهنه بىزگه تاڭ ئاتماي قالمىغاي دەپقورقۇمهنكىبىراق 
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چان ئاتىدۇ؟ قاچان؟ ئـۇ تـاڭ قايـسى تهرەپـتىن يـورۇپ             ئېيتقىنا، بىزگه تاڭ ئاتامدۇ؟ يوق؟ ئۇ تاڭ قا       

 قايسى تهرەپتىن بهخت تۇغار؟  

 : دولقۇنلۇق دېڭىزدىن جۇشقۇن بىر سادا كهلدى

تاڭ كـۈن چىقىـش تهرەپـتىن ئاتىـدۇ  ئهممـا، يهنه كـۆپ چـېلىش                 . توختا ئهنه، تاڭ ئاتماققا ئاز قالدى     

 بورانلىرى سوقسۇن

  دانىش ئۇگهتسهبىرەر نادان ساڭا 

  قويغىن ئاڭا، سهن قىلما كايىش، كۈلۈپ

  بىمهھهل ھاڭراپ تاشلىشى  ئېشهكنىڭ

  دەۋرىدىمۇ، تۇرمۇشتا بار ئىش   ئاتوم

  

  

  يا، قىلمۇغۇنچه سهن پۈكۈپقهددىڭنى 

 ئاقمىسا تهرىڭدىن ۋە ياكى دەريا، 

  كهلمهيدۇ بىلىمنىڭ قۇشى  ئۈندەككه

 .  رىياتىرىقچهقهلبىڭدە گهر بولسا 

  

 ھهر نهرسىنى بىلمهككه ماھىر  كىشى 

  ئۇ ئهمهس قادىر  لېكىنبىلىپ بولماققا 

   ئىيىتقانىدىكى ھىكىممۇ ئارستۇدەك

  بىلدىم، بىلمهسلىكنى ئاخىر  بىلگهنسىرى
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  ........................... ئهپهندى شىرلىرىدىن پارچه رۈتكۆئ

 

 چىلالڭ  خورىزىم ، چىلالڭ

  ئۆتكۈرئابدۇرېهىم

  

 

  تاڭ ئاتماي قالدى ،ئهجهبمۇ ئۇزۇن كېچه، گهندېنىم 

 . تالدى   كۆزىمتاڭغا قاراپ  چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ،

 

  جاھانىم ئويغانسۇن،ئۇخالقچىلالڭ خورىزىم ، چىلالڭ، 

 .    ئويغانسۇن رەيهانىممېنى تاشالپ ئۇخلىغان  گۈلى  

 

 چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ، يارنى چىلالپ ئويغىتىڭ ،

 .  ئويغىتىڭ سىيپاپانات يېيىپ، ئاستا  يۈزىگه ق

 

 ئاچسا يارىم كىرپىكىنى يهنه ئۇيقۇ  باسمىسۇن،

 . مهڭگۈ تاشالپ ئهتمىسۇنغېرىپنىئۇيقۇ بىرله مهن 

 

 چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ، تاڭ ئاتىدۇ دەپ چىلالڭ،

 .تاڭ ئالدىدا يارىڭىز سىزنى كۈتىدۇ  دەپ چىلالڭ
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 ،گۇلۇستانغا ئۇ چىلالڭ چىلالڭ خورىزىم، چىلالڭ،

  .يارىم ئويغانسا خهۋەر بېرىڭ مهن باغرى قانغا 

  

 قاشتېشىغا مهدھىيه

 )نهسىر(

 

 ] ئۆتكۈرئابدۇرېهىم[

 

قــاراپ ھۆســنۈڭگه -نېمىــشقىدۇر ســهندىن كــۆزۈمنى ئااللمــايمهن، قــاراپ   ! ئهي گــۈزەل قاشتېــشى

هلبىمنى چۇلغىۋالغانـدەك   سېنىڭ ئىشقىڭ ق   گوياكى بېقىپ مېهرىڭگه قانمايمهن،     -تويمايمهن، بېقىپ   

 »!ھهر بارە كۆزۈم سهندە«:ئهلنىڭ ئېيتقىنى بىلهن ئېيتسام ....

، زۇمـرەت بىـلهن كهھرىـۋا       بىـرۇزە سـهن بىـلهن بىـر ئـۇرۇقتىن بولغـان يـاقۇت بىـلهن               :  ئىـش  قىزىق

، نېمىـشقىدۇر   ئىـدىيۇ  كامالـدا سـېنىڭدىن ئهۋزەلـرەك        - جامالدا سېنىڭدىن گۈزەلرەك، جىلۋە      -ھۆسنى  

 »!ھهر بارە كۆزۈم سهندە، ياندۇرۇپ يهنه سهندە«مهيمهن، بىل

.  تاڭالر ئېتىپ كهتكۈچه، يهنىال پىكرىم سـهندە       - سهندە، كۈندۈزىغۇ شۇنداق، تاڭ      ئويۈمكۆزۈم سهندە،   

سېنى ئويلىسام ھهر چاغ، خىيالىم قانات قېقىپ، قاپىيىلهر گۈلزارىغا قونىدۇ؛ سۆزلهر جىلۋىگه كىرىپ،             

 .اقالر توقۇلۇپ توقۇلۇپ چىقىدۇ قاتار قوش-قاتار

     

   

 ، قاشتېشى،قاشتىشىيۈ

 .ماڭا بولدى سۆز بېشى
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 تهرىپلىمهي قويارمۇ،

 .ئۇنى كۆرگهن ھهر كىشى

 ، قاشتېشى، قاشتېشىيۇ

 . تېشى-ئوخشاش ئىكهن ئىچ 

 دۇر، سهدەپ،-سۈزۈكلۈكى

  . قىشى-غۇۋاالشماس ياز 

     

 

 قـاتىمهن دەپ،    قورسـاق ! قانداقمۇ اليىق بواللىـسۇن   سېنى تهرىپلهشكه مۇنداق قوشاقالر     ! ياق، ياق 

، سهبىي باال كۆڭلىگه نېمه     ياخشىشى؟ ئهڭ   نېمه قېلىشنىڭ ھاجىتى    بوغۇلۇپۋەزىن ۋە قاپىيىلهر بىلهن     

 مهنمۇ سـۆزۈمنى ئـازادە ئېيتـاي، خىيـالىم قۇشـلىرى كهڭ سـامادا پهرۋاز                ئېيىتىۋەرگهندەككهلسه، شۇنى   

 !ت قاقسۇنقىلغان الچىندەك ئهركىن قانا

، ساناۋەرسـهك .... قۇم تاش، شـېغىل تـاش، بىـلهي تـاش، قـۇرام تـاش             : دۇنيادا تاشنىڭ خىللىرى كۆپ   

ھالقىلىرىغــا كــۆز - بىــلهن نازىنىنالرنىــڭ ئــۈزۈك تــاجىلىرىھهتتــا شــاھالرنىڭ . جىقـال بولــۇپ كېتىــدۇ 

ــاقۇتمۇ تــا،    ــدىغان ي ــا - تــاش؛ تهخــتلهرگه پــايه، قهســىر    پىرۇزىمــۇبولى ــئايۋانالرغ  -ۈۋرۈك، مهســچىت  ت

بىـراق، نېمىـشقىكىن، ئهي گـۈزەل قاشتېـشى، سـېنىال           . چېركاۋالرغا مېهراب بولىدىغان مهرمهرمـۇ تـاش      

 »!ھهر بارە كۆزۈم سهندە، ياندۇرۇپ يهنه سهندە«ئوياليمهن ساڭىال قارايمهن،

را، مهيلى ئاق يـاكى قـا     . شۇنچه شۇنچه؛ ھۆسنۈڭگه بېقىپ، مېهرىڭمۇ      ھۆسنۈڭمۇخىسلىتىڭ قانچه،   

قايـسىال رەڭـدە بولـساڭ، خـۇددى يـامغۇردىن          ... مهيلى كۆك يـاكى يېـشىل، مهيلـى سـېرىق يـاكى قىزىـل             

 قــاراپ تويمــايمهن، مېهــرىڭگه زادى - مهپتــۇن قىلىــسهن مېنــى، قــاراپ ھۈســهندەك- ھهســهنكېيىنكــى 

 .قانمايمهن

ــاقلىقىڭنى ــۈزى بىــلهن باھــاردا كېل   كــۆرگهدە ئ ــارالق ي ــاق ، ســۈزۈلۈپ ئاتقــان تاڭنىــڭ پ ىــدىغان ئ
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 بىــلهن مومــام رەھمىتىنىــڭ بېــشىدىكى ئاپئــاق مــۈزالر - قــانىتى، بۇغــدا چوققىــسىدىكى قــار قۇالرنىــڭ

لېچىكــى، ئانامنىــڭ ماڭــا بهرگهن ســۈتى بىــلهن دادامنىــڭ ئورمىــدا كىيىــدىغان ماتــا كــۆڭلىكى، ئۇيغــۇر 

 ئايـدىڭ كـېچىلهردە    ئـاقلىقى يـاكى  شايىسىنىڭيىگىتلىرىنىڭ بادام دوپپىسىدىكى گۈلى بىلهن خوتهن      

 . يهرگه چېچىلغان ئاي شولىسى كۆز ئالدىمدا نامايان بولىدۇ

     

   

  پاكلىقىڭ ھهم ساپلىقىڭ،ئاقلىقىڭدۇر

 .بابلىقىڭ ئهزگۈلۈككه، ئۇلۇغۋاھهم 

 كىمكى بولسا ئهھلى ۋىجدان، تۈز نىيهت،

   .ئاڭا ھهم اليىق بولۇر بۇ ئاقلىقىڭ

     

 

مهدەنىـيهت تېڭـى ئاتقـان، يهنـى يېزىـق تېپىلىـپ، ئىنـسانىيهت              ، ئادەمزاتقـا    كۆرگهدەقارىلىقىڭنى  

تارىخى يېزىلىشقا باشلىغان چاغالرنى ئهسلهيمهن، بۇنىـڭ سـهۋەبى شـۇكى، مهيلـى يـۇڭ، مهيلـى قومـۇش،                   

 ئۆز تارىخىنى قارا سـىياھ بىـلهن پـۈتكهن ئهمهسـمىدى؟ سـېنىڭ              ئىنساقمهيلى قاناتنى قهلهم قىلسۇن،     

ئۇنى دېسهڭ، خـوتهن كېيىكىنىـڭ   . خوشالمهن ئۈچۈن ئوخشىتالىغىنىمگه قارلىقىڭنى تارىخنىڭ خېتى 

 تۇرغـان  پهلپۈنـۈپ كىندىكىدىن چىقىدىغان ئىپارمۇ قارا؛ شهرق گۈزىلىنىڭ كۆزىمۇ قـارا، قېـشىمۇ قـارا،     

 ھېكىممۇ قارا ئىمىش، مهجنۇننىڭ لهيلىسىمۇ قارا؛ كـۆكته         لۇقمانچېچىمۇ قارا؛ رىۋايهتلهرگه قارىغاندا،     

 قىلىدىغان بۈركۈت بىلهن سۇدا ئوينايدىغان قۇندۇزمۇ قارا؛ ئالتۇننىڭ بىر خىلى بولغـان كۆمۈرمـۇ               پهرۋاز

قاراماينىـڭ نېفىتىمـۇ قـارا؛ باھـار كـۈنلىرى ھـاۋانى گۈلـدۈرلىتىپ، يـامغۇر                -قارا؛ ۋەتهننىـڭ شـۆھرىتى      

 . قارابولۇتمۇياغدۇرۇش بىلهن تهشنا جانالرغا ھايات بهخش ئهتكۈچى 

چهكسىز ساماغا باقسام، گۈمبهزسىمان ئاسمانمۇ كۆك؛ يىراقتىن       . هڭلىك، بۈيۈكلۈك  ك - كۆكلۈكۈڭ
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ــشانمۇكــۆرۈنگهن مهغــرۇر  ــايمۇ كــۆك، دىنپىرمــۇ كــۆك؛ چاڭجيــاڭمۇ كــۆك؛ تىيان  كــۆك؛ كىچىككىــنه دون

 .ئوكيانمۇ كۆك-سايراممۇ كۆك، چهكسىز دېڭىز

ــاي    ــۈزەل ئالت ــا گ ــايلىغى  مان ــۆزى  ي ــڭ ئ ــشىل گىلهمنى ــۇددى يې ــ. ، خ ــېنى  ئ ــهم، س ۇنى ھهم كۆرس

 باغرىـدا قاتـار قارىغـايالر، چهكـسىز قىـرالردا           تىيانشان. ئهسلهيمهن؛ سېنى ھهر كۆرسهم، ئۇنى ئهسلهيمهن     

ــۈمران ــانالر      ي ــۈلى رەيه ــۈلهر گ ــشهندە ك ــمهن يېــشىل بوســتانالر، گۈل ــاغالردا چى ــسىالر، ب  بۇالرنىــڭ - ماي

 .دېمهكھاياتلىق _  دېمهك يېشىللىك دېمهك، يېشىللىكھهممىسى 

ــانچه،  ! ئهي گــۈزەل قــاش تېــشى  ــلهن قهدرىڭمــۇ شــۇنچه  شــۇنچه پهزىتىــڭھۆســنۈڭ ق . ؛ پهزلىــڭ بى

ئىســسىقنى . ھهممىـدىن مـۇھىمى شــۇكى، تېـشىڭ بىــلهن ئىچىـڭ بىـر، ھۆســنۈڭ بىـلهن خۇلقــۇڭ بىـر       

 - چاپقۇندىمۇ ئوخشاش، يـامغۇر      -بوران   كۆرۈپ، ئېرىپ كهتمهيسهن، سوغۇقنى كۆرۈپ، توڭالپ قالمايسهن،      

 بولـساڭمۇ بىـر خىـل، پـايه بولـۇپ يهردە ياتـساڭمۇ بىـر           قهنـدەل  ئايۋانالرغـا  -قهسىر . ئوخشاش كهلكۈندىمۇ

كۆتـۈرگهنگه  . خىل، ھهيكهل ياساپ، تهكچىدە قويسىمۇ بىر خىل، كۇرسى ياساپ يهردە قويسىمۇ بىـر خىـل            

، بارمىقىدا ئـۈزۈك    لهزۈكبىگۈزەللهرنىڭ قۇلىقىغا ھالقا، بىلىكىدە     . سۇنمايسهن، تاشلىغانغا   ئۇچمايسهن

، قىسقىــسى، ھهقىرلهنمهيــسهن، تالىپقــا قهلهمــدان، زاھىتقــا تــاۋاق بولغانغــا  پهخىرلهنمهيــسهنبولغانغــا 

 !بۇ نېمه دېگهن ئالىيجانابلىق .تهييارسهنسهن شۇنىڭغا  ئىنساننىڭ ھاجىتى نېمه بولسا،

، سـۆزۈمنى ئهمـدى قىـسقا    سېنى قانداقمۇ تهرىـپلهي بـوالي، ئهڭ ياخشىـسى       ! ئهي گۈزەل قاش تېشى   

، داننىـڭ توقلـۇقى تۇپراققـا       تـالىق  ئانىغـا    ئۈزلـۇقى ، قىزنىـڭ    تـالىق ئوغۇلنىڭ مهردلىكى ئاتىغا    . قىالي

 يورۇڭقـاش سېنى تۇغۇپ ئۆستۈرگهن قارىقاش دەرياسى بىلهن       . باغلىق، گۈلنىڭ جامالى ياپراققا باغلىق    

  خهلقىگه ھهشقالالخۇتهنرۋەن شۆھرىتىڭنى جاھانغا يايغان ھۈنه! دەرياسىغا بارىكالال
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   خهتجهنۇبقا

  

 

 ،جهنۇبئهي مۇڭلىنىپ ياتقان  ،جهنۇب، دەردمهن جهنۇبئهي 

 .جهنۇبخۇددى تارىم سۈيىدەك كۆز ياشلىرىڭ ئاققان 

 گاھ يانار تاغدەك يېنىپ، سهن پارتلىدىڭ يالقۇن چېچىپ،

 .جهنۇبئهمدى تۇتقۇن شىر كهبى مهيۈسلىنىپ ياتقان 

 

  زارلىرىڭ،-همدى قاينىدى مۇڭلىرىڭ، ئاھ كۆپتىن ئ

 .كهتتى ھهسرەت ئىچىدە نى كۈرەشچان ئهرلىرىڭ

 ۋەھشىي بىر ئورمان بولۇپ قالدى خىيالىڭ باغچىسى،

 !تهڭرىگه يهتمهي ئۆتهرمۇ ئاھلىرىڭ، پهريادلىرىڭ

 

  قانچىسى،ئهسىرىمىزنىڭيىغالپ ئۆتتى سهن ئۈچۈن 

 .امچىسى زۇلۇمنىڭ ق-بۇ يىغىغا باقمىدى جهبىر 

 كهلمىگهي ھېچكىم بېشىغا ساڭا كهلگهن كهلگۈلۈك،

  ئارغامچىسى؟- ھېچ ئۈزۈلمهسمۇ بۇ قۇللۇق زەنجىرى 

 

 ياق، ئۈمىد بولغاي سېنىڭ ئارزۇلىرىڭنىڭ قولدىشى،

 .تاڭ ئېتىپ ئهلۋەتته بىر كۈن سۈرتۈلهر كۆزنىڭ يېشى

  ئازادلىق كهتسه بۇ ئۆتكۈر بېشى،- كۈيله ئهرك - كۈيله 
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  ... خانتهڭرىدە مهغرۇر كۈلۈپ قهبرە تېشى قالغۇسى

 

   تاغلىرىتهلكه

 

  داۋانى بار،تهلكىنىڭ

 .ئۈستىدە تۇمانى بار

 سايرام كۆلىگه پاتقۇسىز،

 . بارئارمانى-ھهسرەتۇ

  

 

  دېگهن ئېگىز تاغ،تهلكه

 .ئېتهكلىرى چىمهن باغ

 باشتىن ئۆتكهن كۈنلهرنىڭ،

 .ئاجايىپ بايانى بار

 

  ئۆتكهن چاغدا،تهلكىدىن

 .قاالتتى يۈرەك داغدا

 ،يىغاليتوقئوقۇپ -ئوقۇپ

 .ھهسرەتلىك داستانى بار

 

 ئهمدى تهۋرەپتۇ سايرام،

 . بولۇر بايرامتهلكىدە
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 بايرامنى قىزىتماققا،

 .جان تىكهن ئوغالنى بار

 

 تۇغلۇقنىڭ ئهۋرىلىرى،

 .سادىرنىڭ نهۋرىلىرى

 ئات چاپتۇرۇپ ھهر تاڭدا،

 . توزانى بارتوزاتقان

 

 تكهن يولدا، ئۆئېالخۇن

 . تۇتقان قولدائاپتومات

 داۋان ئاشقان ئهرلهرنىڭ،

 .ھهر تاشتا نىشانى بار

 

 چهكمهن كىيگهن ئهرلهرنىڭ،

 .جهڭگه كىرگهن شىرالرنىڭ

 ھهر تۈپ قارغاي تۈۋىدە،

 .تامچه قىنى بار- تامچه

 

  يهرلهرنىڭ،بهرجۇت يېشىل

 . ئهرلهرنىڭۋىجدالىقپاك 

  ئۈچۈن جان بهرگهن،نومۇس

 .اس قۇربانى بارئۇنتۇلم
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  ئۆزى بىر داۋان،تهلكه

 .داۋرانئهمدى سۈرگۈسى 

 بۇ دەۋرانغا ئاتالغان،

 .بۇزۇلماس پهيمانى بار

 تاڭ شاماللىرى

 

 ، تاڭ شاماللىرىئۇتكهن يهلپۇنۇپ

 . تۇرۇڭالرتۇختاپبىردهم قىشىمدا 

 ۋه دهردىنى !!ئاھ ، زارىنىيۇرهك

 .مهرھهمهت ئهيلهپ ئاڭالپ ئۇتۇڭالر

 

 ، يهتكهندهبىرىپدىن  تاغالرئىشىپ

 .ئىتهكلىرىگهتهڭرى تىغىنىڭ 

 قۇلۇڭالرتهگسۇنيىپهك رومالدهك 

 .ئىڭهكلهرگه تامغان يىشى دهد

 

 .دهردىگه دهرمان، تهسهللى ئۇقۇپ

 . غهيرهتلىرىگهقۇشۇڭلهرغهيرهت 

 ،ئىيتىڭلهر بىرىپمۇڭلۇق ساالمالر 

 .چىچهكلىرىگه گۇللهرنىڭدهردمهن 
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 ،اچ قاينىغچىلىشتاڭ ئاتىدۇ دهڭ 

 . ياسىغاچدۇلقۇنئىلى سۇلىرى 

 ، ئۇرسۇنتۇختىماي ئىيتىڭ دۇلقۇنغا

 . ۋاقتى قاراپ تۇرمىسۇندۇلقۇننىڭ

 

 ،دىڭىزيىلالردىن بىرى تهۋرىگهن 

 .ئىيتتىڭىزئهمدى ۋاقتىدۇر ئوبدان 

 ، چاغھىچ بۇلمىغانقۇربانسىز داۋا 

 . چاغھىچبىز داۋا قىلىپ قانمىغان 

 

 ،ۇندۇلق تىلهكلىكمهنمۇ ياسايمهن 

 . اليىق سالىمهن شاۋقۇنئۇزۇمگه

 ،شائىر تىلهيدۇ شۇنداق تىلهكنى

 .كىلهچهكنى ئۇ بىر خىيالىدى

 

 ،بىشىدىن ئۇتۇڭ تاغالر يهلپۇنۇپ

 . جهڭچى قىشىدىنئۇتكهچتاغالردىن 

 ، قىلىچىمئۇتكۇرمهنمۇ راسلىدىم 

 !!!!!!! تهييار ئۇلۇغ بۇرچۇمئۇتهشكه

  

  ئىيۇن لهنجۇ-15يىلى -1945
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  ئۆتكۈر رۇبائىيلىرىدىنئابدۇرېهىم

 

  ئۆتكۈرئابدۇرېهىم

 

1 

 ،سۈبهىگاھىمدۇرۋەتهن يادى مېنىڭ 

 .ماھىمدۇر، تۈندە ئاپتىۋىمئۇ كۈندۈز 

 ،كهئىبه مهيلى رەشىك ئهيلىسه ئهگهرچه

 .ئانا تۇپراق مۇقهددەس سهجدىگاھىمدۇر

2 

 ئۆستۈردى قوينىدا مېنى شۇ تۇپراق،

 .ئۆلسهممۇ ماڭا ئۇ بولغۇسى يۇمشاق

  بار،نېمهۋەتهن ئىشقىدىن ئۇلۇغ شۇ 

 .سىغمايدۇ كۆڭۈلگه بۆلهك ئىشتىياق

3 

 مهجنۇن تال قهددىنى ئېگىپ مۇاليىم،

 .تهزىمسۇ بهرگهن ئۆستهڭگه قىلىدۇ 

 ||سۈت بېرىپ ئۆستۈرگهن ئانا ئالدىدا

  !بۇرچىمىز قانچىلىك ئوياليلى دائىم

 

4 
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 ئانا سۈتى ئاقارتقاي دىلىڭنى سېنىڭ،

 . يولۇڭنى سېنىڭمهرىپهت يورۇتقاي

  بېرىپ،ئۈمىت كۈچ، سۈيگۈسىۋەتهننىڭ 

 .پهلهككه يهتكۈزگهي قولۇڭنى سېنىڭ

5 

  قوش پهرۋاز قىلۇر،ئىگىزدەھهر قانچه 

 .، ئۇۋىسى يهر ئۈزرە بولۇرئوزۇغى

 يهتتىنچى ئاسمانغا يهتسىمۇ بېشىڭ،

  .پۇتلىرىڭ ھامان شۇ تۇپراقتا تۇرار

 

6 

  ياخشى،زوھراسى ئۆزىنىڭ تاھىرغا

 . ياخشىلهيالسىهجنۇنغا ھۆردىنمۇ م

 مېنىڭ بۇ سۆيگۈگه چاڭقاق دىلىمغا،

 .ۋەتهن گۈلزارىنىڭ رەناسى ياخشى

7 

  گۈلشهندە غۇنچه،توزارباھار كهتسه 

 .يۇمۇلغۇنچهتىرىكنىڭ قهدرىمۇ كۆز 

 لېكىن ئۆلمهس كىشىلهر ھهم بار جاھاندا،

  . ئۆمرى قانچه، ياشار شۇنچهقۇياشنىڭ

 

8 
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 ىمۇ قىشتا مۇزالر،ئاقار دەريا يۈز

 . بارخازانىقىزىلگۈلنىڭمۇ بىر كۈن 

  دىل،سوغۇرۇلسا بىلهن غهيهئۇلۇغ 

 .ئۇنىڭدا ھهمىشه تۆت پهسىل باھار

9 

 بىراۋالر ئهلگه قىلدى جاننى قۇربان،

 .بىراۋالر تهر بىلهن گۈللهتتى بوستان

  تاۋۇشسىز،-ئاالر قۇش تۈلكىنى ئۈنسىز

 .ىيانمىك تۇققانغاقاقاقالر بىر تۇخۇم 

10 

 ،ئىزلهڭالرمېنى باغدىن ئهمهس چۆلدىن 

 ؛ئىزلهڭالر كۆلدىن دېگهنۋە يا باغراش 

 -ئۇنىڭدىن ياخشىسى ئۇزۇن سهپهردە

 .ئىزلهڭالريېقىلغان گۈلخاندىكى كۈلدىن 

11 

 گۈلزارىمدىن ئايرىما،: ئېيتۇربۇلبۇل 

 . قايرىماقاناتىمنى: ئېيتۇرالچىن 

 لغاي،بېلىق سۇسىز نه قى: ئېيتۇرمهنمهن 

 . ئايرىماقۇچاغىدىنمېنى خهلقىم 

12 

  ئىمىش،قوشكېزەك بىلهن قايغۇ شادلىق

 . بىردەك ئىمىشكۇز-ئاھارۇ مۆلدەرگه
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  ئوڭۇشسىزلىقنى،دېمهئۇتۇقتا يوق 

 . ئىمىشدېمهككىشىلىك ھاياتى شۇ 

13 

 ئۆمۈر مهنزىلى ئاق قهغهزگه ئوخشار،

 .ھهر باسقان قهدەمدىن بىر ئىزىڭ قاالر

  يا ئۆكۈن ئۆزۈڭنىڭ ئىشى،يا ماختان،

 .ئهڭ ئادىل ھۆكۈمنى ئهل ئاڭا يازار

14 

 ئالتۇن جام ئىچرە مهي قوزغاتسا ھهۋەس،

 .مهستگۈزەلنىڭ كۆزلىرى سېنى قىلسا 

  ماختاشالر ئارا،- ئۆتسه ئالقىشكۇنۇڭ

 !ئاگاھ بول، ھاياتنىڭ بۇ ئۆزى ئهمهس

15 

 ئۇنىڭ زىننىتى،| كۆكلىگىقارىغاينىڭ 

 . قىممىتى-ڭكى قهدىر ئۇنىlI|تۈزلىگى

 ھهر كىشى قارىغايدەك بواللىسا تۈز،

 .ھۆرمىتى| ساقلىنار ئىززەت ئىچىرەئهل 

16. 

  ئىلهامغا بۇالق،شاتلىغىئهل غېمى، 

 .خوشپۇراقئۇنىڭسىز شېئىردا بولماس 

 .كۆر، ئالتۇن قاچىغا چىالنسىمۇ گۈل

 .سولىشىپ كېتهر تېز بولمىغاچ تۇپراق
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17 

 قهغهزدە قهلهم،ئهل ئۈچۈن يۈگۈرتسهڭ 

 .تاغالرنىڭ بېشىغا تىكهرسهن ئهلهم

 ،سىياغاۋە لېكىن سۇ قوشۇپ قويساڭ 

 .ئىزلىرىڭ تېز ئۆچۈپ چېكهرسهن ئهلهم

18 

 .شېئىر يازماق ئاسان، ھهق سۆزلىمهك تهس

 .تاما بولمىغاي ھهۋەس-شائىرغا ھېرىس 

 ،ئۆزۈڭ سهن ئاۋۋاليازغاننى قهدىرله 

 .هسسېتىپ خهجلىگىلى ئۇ تاۋار ئهم

19  

 

 ،با قىلمىغۇنچهقهددىڭنى پۈكۈپ سهن 

 ئاقمىسا تهرىڭدىن ۋە ياكى دەريا،

  كهلمهيدۇ بىلىمنىڭ قۇشى،ئۈندەككه

 . رىياتېرىقچهقهلبىڭدە گهر بولسا 

20 

 بىلىم ئۇ، خۇددى چىن سۆيگۈ مىسالى،

  ۋىسالى؛شېرىن مهنسۇپ پهرھاتقىال

 ،خسراۋدەك ساختىلىق قىلسا كىمىكى

 .ك ئۇنىڭ خىيالىۋىسالغا ئېرىشمه

21 
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  شۆھرەت ئهمهستۇر،- نام -  مۇراتبىلمهكتىن 

 .شۆھرەتكه ئىنتىلىش رەزىل ھهۋەستۇر

 بىلگهننى دان قىلىپ ئېتىزغا چاچساڭ،

 .بهستۇرھوسۇلى ئهلگه بولسا، ئۇشبۇ 

22 

  باق،چىراققا - ئالدىڭدا يېقىملىق شام 

 .ئاپئاقكېچىنى قىلىدۇ كۈندۈزدەك 

 ،كۈزەتىر  كۆزله ئۇنى بتهپهككۇر

 .چىراغ -  يانامدۇ ئۇشبۇ شام ئۆزىچۇن

23 

  جاھان سىغىدۇ،بوستانىغاكۆڭۈل 

 .جاھان تۇرماق ھهتتا ئاسمان سىغىدۇ

  ھهسهت قاپلىسا ئۇنى،-  رەشىكمۇبادا 

 . ئاران سىغىدۇقاسرىغىمۇتېرىقنىڭ 

24 

 ،بىساناقئاسمانغا نهزەر سال، يۇلتۇز 

 . ئۆتىدۇ ئهزەلدىن ئىناقئۇسۇشمهي

  كهڭرى، دوستۇم، يېتهر ھهممىگه،جاھان

 .ئادەمگه ياراشماس سۆڭهك تاالشماق

25 

 ،دېگهن بىر گۆش ئىكهن بۇ يۈرەك ئهجهب

 . قىالر ئىكهنھېسھهر تهندە ئۇ ھهر خىل 
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 ،شارابىنئهگهر ئۇ ئىچمىسه ۋىجدان 

  ئىلغىدا ئېسىقلىق سېسىق گۆش ئىكهن

  

  

 

  شېئىر ۋە شائىر

 

  ۆئتكۈر ائبدۇرېهىم

 

الي ئهمهس، قـۇالقنى تۇتـۇپ     - يـاكى الي   تۇرىۋېرىدىغانن ئهمهس، يىپقا تىزىپ قويسا      مارجا_ شېئىر  

 .بولىۋېرىدىغانئېيتسا 

 ياكى ماتا ئهمهس، دۇكان     بولىۋېرىدىغانئهمهس، كۆزىنى يۇمۇۋېلىپ ئوقۇسىال     » ھۆكمهت«_ شېئىر  

 .قۇرۇپ توقۇسىال چىقىۋېرىدىغان

تىغــا تىكىــپ قويىــدىغان يــاكى ســۈرەت ئهمهس، كهشــته ئهمهس، رەڭــدار مهشــۇت بىــلهن ال_ شــېئىر 

 .بولىۋېرىدىغانقهغهزگه سىزىپ قويسىال 

شېئىر ھهم ھۆسنى، ھهم پۇرىقى، ھهم تىكىنى، ھهم يوپۇرمىقى بار گۈلگه ئوخشىشىپ كېتىدۇكى،             

 ئىـشىق  بهخـش ئېـتهر؛      ھـۆزۈر ھۆسنى بىلهن دىلنى ئۆزىگه مهپتۇن قىالر؛ پۇرىقى بىلهن جانغـا راھهت ۋە             

، تهگكهزسـه  ئۇنى قۇالققا قىسار يـاكى گـۈل دەسـته ياسـاپ جانانغـا تۇتـار؛ يـاۋا توڭگـۇز تۇمـشۇقىنى                       ئهھلى

 . سانجىالر، ھهتتا بۇرنىنى قانىتاربورىنىغاتىكىنى ئۇنىڭ 

 كۆرۈنگهن بىلهن نه ئىسـسىقى، نه يـورۇقى         پاقىرىپئاسماندىكى يۇلتۇز ئهمهس، كېچىسى     _ شېئىر  

 ئىنـسانغا يـول كۆرسـهتكۈچى يـاكى         زۈلمىتىـدە ، كـېچه    مهشئهلدۇركىىر  خۇددى ب _ تهگمهيدىغان، شېئىر   

 . تىترىگهن تهنلىرىگه ئارام بهرگۈچىسوغدىن يورۇتۇپ، دەشتىلهرنى، پايانسىز گۈلخانىدۇركىبىر 
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ئهمهس، گاھى كۆك، گاھى دەريا، گاھى شهھهر، گاھى گىياھ         ) ۋىل-ۋىل  (چۆلدىكى ئالۋۇن _ شېئىر  

 .غالپ يهتكىلى بولمايدىغانبولۇپ كۆرۈنگهن بىلهن قو

، تهشناالرغا ئـارام، دەردمهنـلهرگه داۋا، بىمارالرغـا شـىپا،           ئوخشىشىدۇركىبىر قاينام بوالققا    _ شېئىر  

 .غهمكىنلهرگه شادلىق، ئاجىزالرغا ئۈمىد ۋە كۈچ بهخش ئهتكۈچى

 بىــــر -شــــېئىر .  كىشىنى مۈگدهك باسىدىغانائڭلىغانسىرى، ەئمهسكى ناخشىسى ەئللهيشېئىر 

، ئۇنىڭ ئاۋازى جاھاننى تىترىتىپ، خامۇش كۆڭۈللهرنى ئويغاتقاي؛ كىـشىنى سـهگهك            گۈلدۈرمامىدۇركى

 !قىلىپ جهڭگه ئۈندىگهي، ئهبهدىي ھاياتقا چاقىرغاي

 خـــۇددى تـــاڭ -شـــائىر .  قونۇۋېلىـــپ قاقىلدايـــدىغاندەرەخـــكهقاغـــا ئهمهس، كـــۆرۈنگهن _ شـــائىر 

 ئىجاتقـا ؛ تاڭ ئاتقاندا، ئهلنـى ئىـشقا، ھاياتقـا، ئهمـگهك ۋە             ، كېچىچه تاڭنى تىلالپ تىنماس    توخۇسىدۇركى

 رىـۋايهتلهر توقۇشـى، شـهھهر دەرۋازىلىـرى         -ھهققىدە قىسسه   » ئالتۇن خوراز «شۇڭا، كىشىلهرنىڭ   . ئۈندەر

 ئــايۋان مۇنارلىرىنىــڭ ئۈســتىگه ئۇنىــڭ ھهيكىلىنــى ئورنىتىــشى ھهرگىــز تاســادىپىي   -بىــلهن قهســىر

 جاھان بولغاندىن بۇيان، ھېچكىم تېخـى قاغىنىـڭ ھهيكىلىنـى ئورنـاتقىلى             -ئهمهس، ھالبۇكى، جاھان    

 .يوق

 شۇنى دورايدىغان ياكى ئۆمۈر بويى دوراشـتىن بـۆلهكنى          ئۆگهتسه ئهمهس، نېمىنى    تۇتىقۇش_ شائىر  

 .بىلمهيدىغان

بۇلبــۇل ھېچقاچــان باشــقا قۇشــالرنى دورىمايــدۇ، باشــقا . چىــن مهنىــسى بىــلهن بۇلبۇلــدۇر_ شــائىر 

چۈنكى، بۇلبۇلنىڭ ئۆز تىلى، ئۆز سۆيگۈسى، ئۆز تهپهككۇرى ۋە         . شالرمۇ بۇلبۇلنى ھهرگىز دورىيالمايدۇ   قۇ

 .ئۆز تۇيغۇسى بار

 ھــاالۋەت -كېپىــنهك ئهمهس، كــۆرۈنگهن گۈلنىــڭ ھهممىــسىگه پهرقــسىز قونــۇپ، ھــۇزۇر  _ شــائىر 

 بىلىـپ تـۇرۇپ، ئـۆزىنى ئوتقـا         ، ھاالك بولۇشـىنى   پهرۋانىسىدۇركى چىراغ   -ئېلىشنىال بىلىدىغان، شائىر    

 .....ئۇرغۇچى

شاھ ۋە سۇلتانالرنىڭ نازۇنېمهتكه تولغان داسـتىخانلىرى ئهتراپىـدا چـۆرگىلهپ يۈرىـدىغان             _ شائىر  
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 ئهركىـن   دەشـتىلهردە ياكى زاھىتالرنىڭ ئېتىكىدە خورۇلداپ ياتىدىغان مۈشۈك ئهمهس، بهلكى پايانـسىز           

 تاشـالر زىلـزىلىگه كېلىـپ،       تاغۇ بىلهن   ھۆكۈرىشى، ئۇنىڭ بىر    ئارسالندۇركى تهمهسىزكېزىپ يۈرىدىغان   

 ئۈسـتهلگه بىـر مۇشـت ئۇرغانـدا، پۈتـۈن ئـوردا ئىچـى        نېكـۇالي پادىـشاھ  «تۈلكه بۆرىلهر ھوشىنى يىغمـاي،     

دېـگهن  »  زىلـزىلىگه كېلهتتـى    رۇسـىيه  ئۈستهلگه بىـر ئۇرسـا، پۈتكـۈل         تولىستۇي لىفتىترەپ كېتهتتى؛   

 . شېئىر يازمىغان بىلهن چىن شائىر ئىدىتولىستوي لىفچۈنكى، . ىسا كېرەكرىۋايهت مۇبالىغه بولم

 چـۈي : مهسـىلهن .  ئۆلمهسـتۇر مهڭگـۈ شائىر پهقهت خهلق بىلهن، پهقهت خهلـق بىلهنـال شـائىردۇر ۋە        

 . ئوخشاشمۇتهللىپكه لۇتپۇلال بىلهن بايرۇن؛ پوشكىن بىلهن لىبهي ناۋايى؛ ئهلىشىريۈەن بىلهن 

 

. ئۆكتهبىر-23يىلى - 1980  

  

 

 ئۇلۇغ ئانا ھهققىدە چۆچهك

 مۇقهددىمه

 

 بىر زامانالردا مهنمۇ سىزدەك ياش ئىدىم،

 . ئىدىمبهڭۋاشياشلىقىم غۇرۇرىدىن 

  ئاساۋ بىر تاي كهبى،-گاھ يۈگهنسىز شوخ

 .گاھ بۇلۇتالر ئىچرە ئۈزگهن ئاي كهبى

  مۇشتاق بولۇپ،ھهرنهپهستهلپۈنهتتىم 

 .ۇپئارزۇ دەرياسىغا قانماق بول

 –بىر زامان تهكلىماكانغا ئىشتىياق 

 .قوزغىلىپ، قويدۇم ئاڭا دادىل ئاياق
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 _تهلىيىمگه ھهمراھىممۇ بار ئىدى 

 .كى، خوتهن كارۋانلىرى تهييار ئىدى

 قالدۇرۇپ چۆللهردە ئىز ماڭدۇق ئۇزاق،

 .، گاھ ياياقئىشهكلىكگاھى ئاتلىق، گاھ 

 بىزگه يول باشالر ئىدى ھېچ تېنىمهي،

 .كۆپنى بىلگهن بىر بوۋاي رگهن،كۆپنى كۆ

 ئاخشىمى سۆكسۆك قاالپ، گۈلخان يېقىپ،

 سوزۇلۇپ ئارام ئېلىپ چۆلدە يېتىپ،

 ،راۋاب ئاڭلىشاتتۇق، گاھ ھىكايهتگاھ 

 ... يهيتتۇق كاۋاپ كىيىكئۇچرىسا چۆلدە 

 

 

  قىلىپ قونغاندا بىز،تۈشكۈنبىر كۈنى 

 . بىر چۆچهكنى ئېيتتى بوۋىمىزقىزىقبهك 

 ۇ چۆچهكنى سىزمۇ ئاڭلىغان،بهلكى ب

 .ئوقۇغان كىتابتىنياكى بىر مهلۇم 

 كونىراپ قالماس لېكىن ھهق گهپ پهقهت،

 گهرچه تهكرار بولسىمۇ بىر نهچچه رەت،

 چۈنكى كۆپ سۈرتكهنسېرى ئهينهكنى بىز

 .شۇنچه روشهن بولغۇسى ئۆز ئهكسىمىز

  ئۆزگىدۇر،پۇراقىيهنه ھهر گۈلنىڭ 

 . ئۆزگىدۇر ھهمدىماغىگۈل خۇمارالر 
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 شۇڭا، ئۇ چۆچهك مېنىڭدە كهتمىگهي،

 _ئاڭلىغاننى باشقىالرمۇ ئاڭلىغاي 

 دەپ بۈگۈن تۈزدۈم بايانىغا قوشاق،

 . گهرچه بىر قۇچاقنۇقسىنىبولسىمۇ 
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 بار ئىكهن تهكلىماكاندا بىر شهھهر،

 . قهمهرشهھىرىبۇ شهھهرنى دەر ئىكهن 

 دا كۈن ۋە تۈن>> يىپهك يولى <<تا قهدىم 

 . ئارا بولغاچ تۈگۈنمهغرىپهرق بىلهن ش

 پۇر كېتىپ داڭقى جاھانغا دەممۇ دەم،

 .مۆھتهرەمبولۇپتۇ ئهلنىڭ نهزىرىدە 

 كاشانىسى قهسرىدەكھهيۋىتى ھهم 

 .يىگانىسى بازارىنىڭشۇ زامان 

 كوچىالرغا سايىۋەن چىنارلىرى،

 بويلىشىپ بۇلۇت بىلهن مۇنارلىرى،

 ،ققوڭغۇراچېلىنار كۈن ئالدىدا بوم 

 .تارقىالر ئارچا ئىسىدىن خۇشپۇراق

 

 ،ئهرەم باغىچۆرىسى خۇددى ئۇنىڭ 

 .باغ ئارا رەيهان پۇرايدۇ سۈبهى دەم
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 تاغلىرىدا قاشتېشى ھهم كهھرىۋا،

 .سۈپسۈزۈك مهرمهر بىلهن ياقۇت توال

 ،جىلۋىگهر ئاندىن شىپالىق، سۈلىرى

 . سهھهرشامۇ مهۋجۇدەزەر چاچار ھهر 

  پادا،– پادا  مارال–ئوتلىشار بۇغا 

 .قۇشلىرى پهرۋاز قىالر كهڭ داالدا

 خهلقى كۆپ مهشهۇر ئىكهن ھۈنهر بىلهن،

 .قىز جۇۋانالر بهسلىشهر ئهرلهر بىلهن

  ئهتلهس، زىلچىسىدىن دەممۇ دەم–شايى 

 ئهجهم ،ھىندۇرەشك بىلهن ھهيران ئىكهن 

 شاھىمۇ ئۆز تهختىدە مهسرۇر ئىكهن،

 .ئامىتى، ئىقبالىدىن مهغرۇر ئىكهن

  تهۋە شاھ ئىكهن،تاۋغاچقائۆزىمۇ 

 . بىر دەرەخ، ئۇ شاخ ئىكهنتاۋغاچبولسا 

 – خانىغا كۈيئوغۇل تاۋغاچھهممىدىن 

 بولغىنى ئۈچۈن، سۇ ئىچىپ ئاندىن كۆڭۈل،

  بىغهمبىدەرتئۆتكۈزەركهن ئۆمرىنى 

 .لىك توال قىينايدىكهن بىرال ئهلهم

 ،ھۇنۇرچۈنكى بىر ئوغۇل يۈزىنى كۆرمهي 

 . كۈزباغىدا قاپتۇ ئۆمۈر باشلىنىپ

 ئاھ چېكىپ، ھهسرەت چېكىپ، ئهپغان بىلهن،

  يىلالرنى شۇ ئارمان بىلهن،ئۇزىتىپ
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 –ئاخىرى يالغۇز قىزىنى پادىشاھ 

 .تهختىنىڭ ۋارىسى دەپ قىپتۇ جاكار

 شاھ قىزى ھۆسنى جامالدا ھۆر ئىكهن،

 .بهلكى كۆپ ئهللهر ئارا مهشهۇر ئىكهن

 پتۇ ئادا،بىر كۆرۈپ قالغان كىشى بو

 .ئىككى كۆرسه قىلغۇسى جاننى پىدا

 ،شۇدەمكۈن بىلهن ئاي تهڭال چىققاندەك 

 .ھۆسنىگه ئهمدى قوشۇلغاچ تاجى ھهم

 بىر بىرىدىن قىزغىنىپ بهگزادىلهر،

 – شهھزادىلهرئهڭ يىراق ئهللهردىكى 

 ئهلچىسى بىرله تولۇپ كهتكهچ شهھهر،

 .پادىشاھقا ھهم يېتىپتۇ بۇ خهۋەر

  بىرىدىن ئالىي مۇقام،-قارىسا بىر 

 ئهمدى قانداق قىلغۇلۇق گهپنى تامام؟

 ئاخىرى قىزىغا بېرىپ ئهركىنى شاھ،

 . باشقا پاناھخىلۋەتخانىنىقىپتۇ 

 رازىلىق بىلدۈرمىگهچكه قىز بىراق،

 .تارقىلىپتۇ بهزى بهگلهر ھهر قاياق

 بهزىلهر ئاڭالپ بۇ قىز جاۋابىنى

 . ئاداۋەت بابىنى-باشلىشىپتۇ ئۆچ 

  قىپتۇ داۋام،ئۈمىدزىلهر ئۈزمهي به

 .شاھ قىزىغا ھهر كۈنى يولالپ ساالم
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 شۇ يوسۇن بىر نهچچه ۋاق ئۆتكهن ئىمىش،

 .ئاقىۋەتته يۈز بېرىپتۇ غهيرىي ئىش
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 –شۇ شهھهرنىڭ چېتىدە بىر تۇل ئايال 

 . ھال–كۈن كۆرەركهن ئوغلى بىرله قهدرى 

 ئوغلى بىر پالۋان يىگىت بوپتۇ ئۆسۈپ،

 .چىدە ئاتىسىغا ئىز بېسىپئهل ئى

 گاھىدا يهر باغرىنى تىلغايدىكهن،

 . ئوۋاليدىكهنكىيىكگاھىدا چۆلدە 

  دۇچ كېلىپ،كىيىككهبىر كۈنى قاچقان 

 يىقىتىپ تۇرغان ئىكهن ئوقيا ئېتىپ،

 دەل شۇ چاغدا چۆل تهرەپتىن بىر پهرى،

 بىر پهرىكىم، بارچه گۈللهر دىلبىرى،

 ارقىراق،قولدا ئوقيا، بهلدە خهنجهر پ

 ئاستىدا چىالن تورۇق شوخ ئارغىماق،

  بىتۇيۇق،كىيىكنىقوغلىشىپ كهپتۇ 

 بۇ يىگىتنىڭ ئاتقىنىدىن خهۋىرى يوق،

 ،سىرىنئۇ پهرى بىلگهچ كېلىپ ئىشنىڭ 

 .ئاتقۇچىغا دەپتۇ دەرھال ئاپىرىن

 ئۇ يىگىت، ئاتلىق پهرىگه بىر قاراپ،
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 تېڭىرقاپ قاپتۇ گوياكى كۆز قاماپ،

 ادەممۇ ياكى ئۆزگه سىر؟ بۇ، ئنېمه"

 ؟شىۋىقهدىرياكى كۈندۈز ئۇچرىغان 

 ، ئېهتىمال،ئهگهرچهئادىمى بولسا 

 .دەپ يىگىت قىپتۇ خىيال"شاھ قىزىدۇر 

 شۇ مهھهلدە ئارقىسىدىن ئات قويۇپ،

 ،توزدۇرۇپبىپايان چۆللهر ئارا چاڭ 

 يېتىشىپ كهپتۇ يهنه بىر توپ پهرى،

 .رىخۇددى باغنىڭ گۈللىرى ئىكهن ھهر بى

  بىلهن،نىزانھهممىسى ئاتتىن چۈشۈپ 

  بىلهن،ئېكرامشاھ قىزىغا باش ئېگىپ 

  قاتار،– قول تۇرغۇدەك قاتار قوشتۇرۇپ

 .بويلىرى گويا يېڭى ئۆسكهن چىنار

 – جۆرىسى كىيىكنىڭدەل شۇ چاغ ئۆلگهن 

 .كۆرۈنۈپ قاپتۇ يىراقتىن قارىسى

 شاھ قىزى ھهم كېنىزەكلهر شادىمان،

 .شمۇتۇشتىن شۇ تامانئات قويۇپتۇ تۇ

 

 

 ئهلقىسسه، شۇ بايىقى مهرگهن يىگىت،

  كهلگهن يىگىتھوشىغا ئهمدىلهتتىن

 ،ناگىهانباشقىچه ھالغا چۈشۈپ 
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 .خۇددى ئهمدى قالمىغاندەك تهندە جان

 ،تولغۇنۇپبىر تۇرۇپ ئاھ دەيدىكهن مىڭ 

 بىر تۇرۇپ پاھ دەيدىكهن باغرى كۆيۈپ،

 ،نبولغىنى نېمهئۆزىمۇ بىلمهيدىكهن 

 .قالغىنىن باالغا نېمه، دەرد نېمه

  قىينايدىكهن بارغانسېرى،دەردبىرال 

 .شاھ قىزىنىڭ سۈرىتى كهتمهي نېرى

 ئۆرۈلۈپمۇ شۇ خىيال، شۇ ۋەسۋەسه،

 .تهلۋەسهچۆرۈلۈپمۇ شۇ خىيال، شۇ 

 شۇ ئىكهن جاننى قىسىپ ئىسكهنجىدەك

 .ھهم غىدىقالپ قىينىغان تىلسىز تىلهك

 – بۇيان شۇنىڭدىن قىسقىسى مهرگهن يىگىت

 مۇپتىاللىق ئوقىغا بوپتۇ نىشان،

 نه شىكار، ئېتىز ئىشى، نه كالىسى

 .يادىغا كهلمهيدىكهن نه ئانىسى

  ئاھ دەپ يۈرۈپ، ۋاھ دەپ يۈرۈپ،كۈنبويى

  بىلهن پاھ دەپ يۈرۈپ،پهريادتۈن بويى 

 .سارغىيىپ چىرايىمۇ بوپتۇ سامان

 ،"ھهممىدىن كۆيۈك يامان " راست ئهمهسمۇ

 

3 

 



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

www.uyebook.com 95تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 –، نه بىر دۇئا پرىخون، نه تېۋىپنه 

 بولمىغاچ بۇ غهلىته دەردكه داۋا،

  مىڭ يالۋۇرۇپ، مىڭبىر سوراپ،ئانسىسى

 ،جاۋابئاڭلىماققا بوپتۇ ئوغۇلدىن بىر 

 ئاخىرى يىغالپ ئوغۇلمۇ زارۇزار،

 .ئاشىكارقىپتۇ سىرنى ئانىسىغا 

 

  تارام،– كۆز ياش تۆكۈپ تارام ئانىسى

 رىم، جىگهر پارەم باالم،جان باغ:" دەپتۇ

 ،سهۋەب قالغىنىڭغا مهن دەركهشۇنچه 

 .چۈنكى سهندىن سورىمىدىم ھالىڭ نه دەپ

 ،بىچارىمهننه قىاليكى، تۇل خوتۇن 

 .ئاۋارىمهنكاج پهلهك رەپتارىدىن 

 ھهر يىلى بهك قىسقا كهلدى قولىمىز،

 . ئېچىلماي ياخشى ئىشقا يولىمىزھېچ

 ىمىتىرەھگهر ھايات بولسا داداڭ ئۇ 

 ).چوڭ ئىدى ھهر ئىشتا ھىممهت غهيرىتى ( 

 .ھالىمىز بولماس ئىدى مۇنچه يامان

 .ھهم سېنى ئۆيلهر ئىدۇق ئاللىقاچان

 ،چوقۇمھېلىمۇ بولساق ئامان، بۇ كۈز 

 .يوقۇم بارۇسادىغاڭ بولسۇن باالم 

 شهھىرىمىزدە قىز توال گۈل غۇنچىدەك،
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 . ھهم ئۈنچىدەكپاكىزە تهكتى –تېگى 

 ئۈمىد بىلهن ئۆيدىن چىقاي،ئهتىال 

 .تهلىيىڭنى بىر سىناپ كۆرۈپ باقاي

 ،لېكىنشاھ قىزىنى ئويلىما ئوغلۇم 

 .ئاينى ئالماقتىنمۇ بۇ بىزگه قىيىن

 ھهر كىشىنىڭ ئۆز خىلى، ئۆز جورى بار،

 .كونا تۈگمهن چېغىدا ئۆز نورى بار

 .شاھ قىزى بولماس ساڭا ھهرگىز قاياش

 ."كى تاشتاڭسىمۇ تۇرماس ياغاچقا چۈن

 

 

  ئانا،نهسىههرلهرشۇ يۇسۇن قىلسا 

 . ئاڭالېكىن بولماپتۇمىش پىسهنىت ھېچ

 ،بارغانسېرى ئهزۋەلىشىپئهكسىچه، 

 –يهر قۇچاقالپ، باش كۆتۈرمهي، ئاخىرى 

 ،نېسىپگهر شاھ قىزى بولماس :" دەپتۇكى

 ،ئهجىپئۇشبۇ دەردته ئۆلسهم ئهمدى نه 

 ياخشىسى مهندىن رىزا بولغىن ئانا،

 !"سمىتىم شۇ بولسا ئهمدى، ئهلۋىداقى

 ئاقىۋەت بىچارە مهزلۇم باغرى خۇن،

 ،كۆڭلىچۈنشۇ نادان، تهرسا ئوغۇلنىڭ 

 تا ئۆلۈمگه ھهم تهۋەككۈل ئهيلىبان،
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 .ئوردىغا دادىل قهدەم بوپتۇ راۋان
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 -ئهلقىسسه، ئۈچ كۈن ئۇدا ئوردا ئالدىنى 

 .سۈپۈرۈپ قىلغاندا ئىزھار دادىنى

 ،قوبۇلبۇ خهۋەر، قىپتۇ شاھقا يهتكهچ 

 .مهلۇلبولسىمۇ بۇ ئهلچىدىن كۆڭلى 

 ،ۋەدىسىن دەپ ئۇ شاھمۇ بۇزماي مهيلىى

 .مهلىكىسىنچىللىتىپتۇ ئالدىغا 

 

 :سوئالشاھ قىزى ھهيران بولۇپ قىپتۇ 

 " ھال؟نېمهكىم تهرەپتىن كهلدىڭىز، بۇ " 

 شۇندا ئۇ بىچارە مهزلۇم ناتىۋان،

 .يانشاھ قىزىغا ھهممىنى قىپتۇ با

 شاھ قىزى مهرگهن يىگىتىنى ئهسلىگهچ،

 .مهسخىرلىگهچ بىرله كۈلۈپ قهھقهھه

 شۇ ئوغلىڭىز كهلسۇن كۆرەي،: دەپتۇ كىم

 .ھهم جاۋابىنى ئۆزىگه روشهن بېرەي

 

 ئوردىدىن قايتقاچ ئانا مىڭ غهم بىلهن،

 .نهملىشىپ كىرپىكلىرى شهبنهم بىلهن
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  قىپتۇ بايان،گهپلىرىنشاھ قىزىنىڭ 

 .نىهان تۇتماي قىلغىنىنارەت ھهم ھاق

  قىلماي يىگىت،پىسهنىت گهپكه شۇندىمۇ

 ئانىنىڭ كۆز يېشىغا باقماي، ئىسىت،

  پىلدەك چىقىپ ئۆيدىن گاراڭ،مهستخۇددى 

 .ئوردىغا ئۈمىد بىلهن بوپتۇ راۋان

 

 شاھ قىزى كۆرگهچ يىگىتنىڭ ھالىنى،

  تاپالماي قايتۇرۇش ئامالىنى،ھېچ

 : دەپتۇ كېيىنئويلىنىپ بىردەم، ئاڭا

 "تويلۇقۇمغا كۈچىڭىز يهتمهسمىكىن؟" 

  ئاڭالپ كۆرەي،-  دەپتۇ ئۇ يىگىت، -قېنى، " 

 ."بېرەيگهر كېرەك بولسا بۇ جاننى ھهم 

  سىز سورىماڭ،- دەپتۇ ئۇ قىز، -ياخشىسى،" 

 .مهنمۇ ئېيتماي، جېنىڭىزنى قىينىماڭ

  بهگ چېغىدا،دېگهنسىز ئهمهس، مهنمهن 

 ."پۇشايمان دېغىدائاڭلىسا، قالغاي 

  ئاڭالپ كۆرەي،- دەپتۇ ئۇ يهنه، -مهيلى، " 

 ." بولسا ھهم ئۆزۈمنىڭ شورى دەينېمه

 ئۆز مهيلىڭىز،:" شاھ قىزى دەپتۇ ئاخىر

 .رەيىڭىزخۇن تۆلهشكه بولسا شۇنچه 

 ئانىڭىزنى ئۆلتۈرۈپ ھازىرغىنا،
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 .ئىسسققىنا ئهپكىلىڭيۈرىكىنى 

 مام، مىنىڭ، بۇ سۆز تاشۇلدۇرتويلۇقۇم 

 !"پائىالتۇن، پائىالتۇن، ۋەسساالم
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 ،خارابئوردىدىن قايتقاچ ئوغۇل ھالى 

 .دەپتۇ ئانا ئهھۋال سوراپ"  گهپ؟نېمه"

 جان ئانا كۆپ قىينىماڭ،: ئوغلى دەپتۇ

 .تويلۇقى ئېغىر ئىكهن، گهپ سورىماڭ

  دەپتۇ ئانا-قېنى ئېيت، ئاڭالپ باقاي،" 

 ". ھهل قىالر قادىر خۇدامۈشكۈلۈڭنى-

 

 شۇندا ئۇ تهرسا يىگىت كۆپ ئويلىماي،

 ...ھهممىنى ئېيتقان ئىمىش گهپ ئايىماي 

 - دەپتۇ ئانا، - ، يېمىگىنجان باالم غهم " 

 .سهن ئۈچۈن ھهممه نېمهم تهييار مانا

 -گهر مۇرادىڭ مهن بىلهن ھهل بولسا، تا 

 .بۇ مىنىڭ ئىسسىق جېنىم بولسۇن پىدا

 بېرەي،بىر ئهمهس، مىڭ بىر يۈرەك بولسا 

 !"ئال باالم، تهسهددۇقۇڭ مهن بوالي

 



 مۇھهممهدجان ھىمىت ھهيدەرى: ئۆتكۈر ئهسهرلىرى                          ماتېرىيال توپلىغۇچى. ئا

 www.uyebook.com 100تېخىمۇ كۆپ نادىر كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

  جاھان، بارچه ھايات،–شۇندا بارچه يهر 

 .تاكى ئۇ چهكسىز سامادا كائىنات

 ،دىياننېمى قىالركىن بۇ يىگىت ئهمدى 

 .ناگىهانكۈتكىنىدە ئاقىۋەتنى، 

 –ئهقلىدىن ئازغان يىگىت قولدا پىچاق 

 بىراق،... ئانىنىڭ ئالدىغا تىز كهپتۇ

 ن بوران چىقىپ، يهر سىلكىنىپ،شۇ زاما

 كۆكته گۈلدۈر ھهمدە چاقماق چېقىلىپ،

 ياغسىمۇ دەھشهتته يامغۇر كهينىدىن،

 شۇندا ھهم يانماي ئۇ قاتىل پهيلىدىن،

 ئاخىرى قانلىق يۈرەكنى سۇغۇرۇپ،

 ...ئوردىغا ئوقتهك ئۇچۇپتۇ يۈگۈرۈپ 

 دۈم چۈشۈپتۇ پۇتلىشىپ يولدا بىراق

 .ۇ نېرىراقھهم يۈرەك ئىرغىپ چۈشۈپت

 شۇندا چوغدەك قىزىرىپ ھهم نۇر چېچىپ،

 پارقىراپ تۇرغان يۈرەك ئېغىز ئېچىپ،

 جان باغرىم، جېنىم، ئالتۇن قوزام،:" دەپتۇ

 "بىر يېرىڭ ئاغرىدىمۇ جېنىم باالم؟

 –بۇ يۈرەكتىن ئۇرغۇغان ئۇشبۇ سادا 

 دىن شۇئان تهسىرلىنىپ ھهتتا خۇدا،

 ،ئانىلىق مېهرى ئۈچۈن رەھمهت قىلىپ

  ھهم رەت قىلىپ،نۆۋەتىنشۇم ئهجهلنىڭ 
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 ئورنىغا سالغاچ يۈرەكنى قايتىدىن،

 .ئانا ھهم دەرھال تۇرۇپتۇ جايىدىن

 يوق ئىمىش ئوغلى قېشىدا قارىسا،

 .ھېچ كىشى بىلمهس ئىمىش ھهم سورىسا

  ئۇنى سهرسان بولۇپ،ئىزدەپشۇڭا كۆپ 

 شۇ جۇدالىق دەردىدە ۋەيران بولۇپ،

 ،كېزى قالغان پكېتىئاخىرى ھالىدىن 

 .قايتىدىن ئىش باشالپتۇ ئاسمان گۈمبىزى
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 بايىقى قاتىل چۆچۈپ ھهق قهھرىدىن،

 .شهھرىدىنباشقا بىر ئهلگه كېتىپتۇ 

 ئۇندىمۇ بىر پادىشاھلىق بار ئىكهن،

 .ئهل ئۇنى تاغالر دىيارى دەيدىكهن

 ئۇ شۇ يۇرتتا بىر مۇساپىر ھالىدا،

 .كۈن كۆرۈپتۇ نهچچه كۈنلهر خالىدا

 بىر كۈنى مىرشهپ تېپىپ ئۇندىن خهۋەر،

 .تۇتقىلى نۆكهر بىلهن كهپتۇ سهھهر

 شۇندا ئۇ بىر نهچچىسىنى تاش بىلهن،

  ۋە پهشۋا، باش بىلهنمۇشتبهزىسىنى 

  زەۋەر،زىرۇيىقىتىپ، قىلغاچ تامام 
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 .پادىشاھقا ھهم يېتىپتۇ بۇ خهۋەر

 

 ،نوقۇل ھهم پادىشاھسىبۇ شهھهرنىڭ 

 غالپ كۆڭۈل،ھېلىقى مهلىكىگه با

  ئهلچىلهر،جاۋابسىزھهر قېتىم يانغاچ 

 ئۇخلىماي ھهتتا ئۇ ئهمدى كېچىلهر،

 گاھى پۇل، گاھى زۇلۇم قىلماق بىلهن

 . يىغماق بىلهنقوشۇنبهند ئىكهن بىر چوڭ 

 بايىقى تهرسا يىگىت پالۋانلىقى

 خۇددى شۇ كۈنلهرگه دەل كهلگهن چېغى؛

  پادىشاھمۇ شۇ كۈنىسهۋەبتىنشۇ 

 دەپ، تۇتقۇزۇپ كهپتۇ ئۇنى،" ۆرەي بىر ك" 

 قارىسا، بهستى يوغان بولغان بىلهن،

 . سۆزىدىن تولىمۇ نادان ئىكهن–گهپ 

 شۇندىقى الزىم ئىدى دەپ خۇش بولۇپ،

 .كۆڭلىگه پۈككهن ئۈمىدى قوش بولۇپ

 قىلساڭ ئهگهر خىزمهت ماڭا،:" دەپتۇكىم

 كۈلگۈسى دۆلهت گۈلى جهزمهن ساڭا،

 هر قىلدى نىزا، قهمشهھىرىچۈنكى ئۇ 

 .بهرمىكىم الزىم بولۇپ قالدى جازا

 ،پاشاسىنىشۇندا مهن دارغا ئېسىپ 

 .يهتكۈزەي مهلىكىگه جهزمهن سېنى
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 شهرت شۇكى، پالۋانلىقىڭنى ئايىما،

 !"ئۆز دىيارىم دەپ ئاڭا يۈز قارىما

 

 شۇندا ئۇ ئهقلى بۇزۇق ئازغىن نادان،

 ، لهنىتى تۇزكور قاۋان،نادانكىمنه 

  دۈشمهنگه خىزمهت كهمىرىدىن،باغلىبان

 ،ھۈنىرىن تهلىم ئېلىپ جهڭ ۋاغنهچچه 

 بىر كۈنى باشالپتۇ ياۋ لهشكىرىنى،

 .قانغا غهرق قىلماق ئۈچۈن ئۆز شهھىرىنى

 

  دەل شۇ كۈنىپاشاسىمىياۋ تهرەپ 

 قىچقىرىپ خاس مهھرىمىدىن بىرسىنى،

 بىزگه زەپهر كۈلگهن ھامان،:" دەپتۇكى

 .ئامان- تىنچگىز قويما بۇ ئهبلهخنى ھهر

 ئارقىسىدىن ئوق ئېتىپ جايال ئۇنى،

 .تۇيمىسۇن ھهم چىقمىسۇن ھهرگىز ئۈنى

  سالدى جاپا،ئىلىگهچۈنكى ئۇ ئۆز 

 !"ئهمدى قانداق كۈتكۈلۈك ئۇندىن ۋاپا

 

 ئهلقىسسه، ئۇ ياۋنى باشالپ كىرگهن شۇ كۈن،

 قوزغىلىپ چۆللهر ئارا دەھشهت قۇيۇن،

  تاغ،ەپتۇتىتىر، زېمىن يهرۇسىلكىنىپ 
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 .دومىالپ تاشالر چۈشهرمىش ھهر قاياق

 ئۇرۇلۇپ قىرغاققا دەريا تاشقۇدەك،

  قاچقۇدەك،كىيىكلهر –ۋادىدا جهرەن 

 ئۈركۈشۈپ بارچه ئۇچار قۇشالرمۇ تهڭ،

 .شهپىرەڭ ياتالماي قاپتۇ ھهتتا تىنچ

 شۇندا بىر بۆرە ئېگىز دۆڭدە تۇرۇپ،

 :دەر ئىمىش ھۇۋالپ ئاڭا لهنهت ئوقۇپ

 رەزىل ئهبلهخ، سېنىڭ ھالىڭغا ۋاي،ئهي "

 .ئادىمىدىن سهندىكى ھېچ چىقمىغاي

  ئىنىم سايان–مهن چېغىمدا ئۆڭكۈرۈم 

 .باشلىمايمهن دۈشمىنىمنى ھېچقاچان

 گهرچه قان ئىچمهي تاپالماسمهن ئارام،

 . قېنى مۇتلهق ھارامقېرىنداشىمئۆز 

 شۇمىدى سهندە ئادەملىك خىسلىتى؟

 !"ھهقنىڭ لهنىتىياغسۇن ئهمدى مهڭگۈلۈك 
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  تا يهتكۈچه ياۋدىن خهتهر،يوسۇنداشۇ 

 . قهمهرشهھىرىئۇيقۇ ئىچرە غهرق ئىكهن 

  غهپلهت بىلهن،شهھسهلتهنهت تهختىدە 

 .مهست ئىكهن ھهر كۈنلۈكى ئىشرەت بىلهن
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  لهشكهرلىرى،– قوشۇنبولسىمۇ مهلۇم 

 . ئېهتىيات تهدبىرلىرىبولمىغانىكهن

 پ ئويلىغان،چۈنكى نه ھاجهت ئۇرۇش دە

 .باشقىالرنى ھهم ئۆزىدەك چاغلىغان

 ئاالۋدەل شۇ چاغدا ياندۇرۇپ دەھشهت 

 باستۇرۇپ كىرگهچكه ئهلگه ۋەھشىي ياۋ،

  قهتلىئام–ئاندا يانغىن، مۇندا قىرغىن 

 . بىلهن خامان تامامتاراج –ھهم تاالن 

 ياۋ كېزەر پىتىراپ گويا چېكهتكىدەك،

 ۈدەك، يهپ كهتكتوزىتىپ جاھاننى –يهر 

 قارشىلىق كۆرسهتسىمۇ يۇرت ئهرلىرى،

 .كۆپ ئىكهن ھهم زور ئىكهن ياۋ لهشكىرى

  قهمهر بوپتۇ قامال،شهھىرىئاخىرى 

 .ھهم قامالدىن يوق ئىكهن ئۆزگه ئامال

 گهرچه خانغا كهتسىمۇ دەرھال چاپار،

 يول يىراق، تاغالر ئېگىز، قاچان بارار؟

 بهختىگه قورغان تېمى بهكمۇ ئېگىز،

 ىلهن پۇختا سېلىنغان دەخلىسىز،تاش ب

 ياۋ كىرەلمهي قاپتۇ سىرتتا خېلى كۈن،

 ،زابۇنتۇمشۇقى تاغقا تېگىپ، ھالى 

 قىلسىمۇ ياۋ كۆپ ھۇجۇم دەھشهت بىلهن،

 .قايتۇرار قورغان ئۇنى شىددەت بىلهن
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  قهمهر،شهھىرىچۈنكى ئهمدى ئويغىنىپ 

  ئايال باغالپ كهمهر،ئهرۇ قېرى، –ياش 

 تىنى يادالپ قهسهم،قوغدىماققا يۇر

 .ھهممىسى قويغان ئىدى دادىل قهدەم

 

 قىلسىمۇ شۇنچه جاسارەتلهر، بىراق،

 . قوغلىماقبوسۇغتىنتهس ئىدى ياۋنى 

 – پهھلىۋانچۈنكى ياۋنىڭ سېپىدە بىر 

 .بار ئىدى، خۇددى بىر غالجىر قاۋان

  زەربىگه،بېرەلمهي كىشى بهرداش ھېچ

 .نىگهدەپ ئاستا قايتار كهي" خهپ سىنى " 

  شۇ قاۋان قىلغاچ ھاالك،قانچىالرنى

 .ئهھلى قورغان ياقىسى كۆپ بولدى چاك

 ئۇ ئىدى شۇ بايىقى ئازغىن نادان،

 يۇھانئۇ نادان كىم، بايىقى خائىن 

  نهچچه كۈن،تونالمايخهلق ئۇنى دەرھال 

 .شۇ يۇسۇن ئۇ ئهلگه ساپتۇ قارا كۈن

 ئاخىرىدا بهزىلهر يهتكهچ تونۇپ،

 .مۇ تۇش لهنهت ئوقۇپقارغىشىپتۇ تۇش

 تاالشقۇدەك،" ئهمهستۇ دەپ " بهزىلهر 

 .بهزىلهر ئانىغا يات قاراشقۇدەك
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8 

 

 بىر كۈنى قورغان بېشىدا بهند ئانا،

 . ئاناپهيۋەنتجهڭ ئىشىغا جان بىلهن 

  تاڭ بولۇپ،–بىر قاراپ مهيدان ئارا ھاڭ 

 ھېچ ئىشهنمهي كۆزىگه ھهيران بولۇپ،

 ەپ بىلهنتوۋا دەپ تۇتۇپ ياقا غهز

 :ئاھ ئۇرۇپتۇ مىسلى يوق بىر دەرد بىلهن

 ؟! سېنى تۇغقاندىمهن نېىمىدەپۋاي ئىسىت، " 

 ؟!نېمىدەپ ئاق سۈت بېرىپ باققاندىمهن 

 شۇمىدى سهندىن يېتهر ئهلگه ۋاپا؟

 !"، بولدۇڭغۇ يۇرتقا بىر باالبالىمهس

  دە، ئوتتهك يېنىپ غهمكىن كۆزى،–دەپتۇ 

 .ها ئۆزىتاشقىرى چىققان ئىمىش تهن

 

 قولدا تىغ، ئات ئوينىتىپ تۇرغان قاۋان

 تونۇغاچ ھهم ئانىنى كۆرگهن ھامان،

 ئېتىدىن دەرھال چۈشۈپ، رەڭگى ئۆچۈپ،

 .يۈگۈرۈپتۇ ئالدىغا ئوقتهك ئۇچۇپ

  دە، قۇچاق ئېچىپتۇ ئانىغا،–كهپتۇ 

 .تاش كهبى قاتقان ئىكهن لېكىن ئانا

 – نهيزىدەك نىگاھىئانىنىڭ ئۆتكۈر 
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  تۇرغاچقا كۆزگه يهكمۇ يهك،سانجىلىپ

 تىزلىنىپتۇ ئاخىرى ئۇ شۇم قاۋان

 . تىترە بار ۋۇجۇدى، باش تۆۋەن–تىترە 

  جاھان،–شۇ مىنۇت جىم بوپتۇ بارچه يهر 

 .نه جاھان، جىم بوپتۇ ھهتتا ئاسمان

 مۇندا قورغان ئهھلى جىم ھهيرەت بىلهن،

 .ئاندا دۈشمهن تىترىشهر دەھشهت بىلهن

  ئۇ قهيسهر ئاناەئىچىرشۇ سۈكۈنات 

 بۇرچىنى نومۇس بىلهن ئهيلهپ ئادا،

 تىغ ئۇرۇپتۇ ياۋغا قايناپ نهپرىتى،

 .دۈم چۈشۈپتۇ شۇ زامان ئۇ لهنىتى

  ئىش بوپتۇ تامام،ئاچقۇنچهكۆز يۇمۇپ 

 . تارام–ياش تۆكۈپتۇ ئانا ھهم تارام 

  بىلمهس ئىكهن،تۆككىنىننه ئۈچۈن ياش 

 .كۆز يېشىنى ئۆزىمۇ سهزمهس ئىكهن

  كهبىبىهوشبىر چىگىش تۇيغۇ بىلهن 

 .يادىغا ھېچ نهرسىمۇ كهلمهس ئىكهن

 دەل شۇ چاغ ۋولقان كهبى پارتىالپ شهھهر

 .ئېتىلىپتۇ ياۋغا قارشى سهرمۇ سهر

 ئانىمۇ شهمشهر بىلهن جهڭگه كىرىپ،

 .ئهل بىلهن ئالغا مېڭىپتۇ سهپ يېرىپ

  ياۋ ھهر قاياققا ئۇرۇنار،پىترىشىپ
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 .يىالندەك تولغىنارخۇددى بىر باشسىز 

 باستۇرۇپ قوغالر ئۇنى تاشقىن قىيان،

 .ياۋ قاچار پىتىراپ پهرىشان ھهر تامان

 

 خاتىمه

 

 سۆز تامام بولدى مانا، چۆچهك تامام،

 .ئهمدى نه ھاجهت ئىزاھات، ۋەسساالم

  ھهۋەس،تهپهككۈرنىھهر كىشى قىلسا 

 . سىر ئهمهسھېچنىمهرسهبۇ جاھاندا 

  ۋەتهن نېمه؟جان نېمه، جانان نېمه،

 ھهر كىشىنى ئادىمى ئهتكهن نېمه؟

 يانمىسا كۆڭۈل ئۆيىدە بىر چىراغ،

  تېرە، سۆڭهك بىلهن بۇ تهن نېمه؟–گۆش 

 ،خاتىمى بۇ چۆچىكىمنىڭ ئىرۇرشول 

  مهنىسىگه يهتسه گهر ھهر ئادىمى

  

 

  مهن ئهمهسمهن ئاق  بايراق

1 

  كهبى يالتىراق،كۈمۇش

 .پاقىراقمهرۋايىتتهك 
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 بار ئاسمانغا مهغرۇر بېشى تاقاشقان،بىر چوققا 

 .تهڭرىتاغقا جايالشقان ئۇنىڭ ئېتى خانتهڭرى،

 

 مهشرىقتىن چىقسا ئاپتاپ،

 . باشالپئاۋۋالھهممىدىن 

 ،مهڭزىنشۇ چوققىنى سۆيىدۇ مهڭزىگه يېقىپ 

 .ئۆتۈپ ئۇنىڭ قېشىدىن غهربكه ماڭار ئاندىن

 

 كېچه بولسا تولۇن ئاي،

 .ئۆتمهيدۇ ئۇندا قونماي

 ،مۇشتهرى بىلهن زۇھهل ،ھۈكهرتته يۇلتۇز ھهم يه

 .ئۇنى يوقالپ ئۆتىدۇ تهزىم قىلىپ ھهر بىرى

 

  يېزى،- قىش ئېرىمهيدۇ

 . مۇزى-ئاق شايىدەك قار 

 -كۆكرىكىگه تاقاقلىق تهبىئهتنىڭ ئهكسى 

 .تاشنى يېرىپ چىققان ئۇ مۆجىزە تاغ لهيلىسى

 

  بۇ چوققا،شۇالشقىمۇ

 .ھۆرلىقابهزى بولۇپ 

  كۆزلهرگه ئاق ئېچىلغان گۈل كهبى،نىدۇكۆرۈ

 . ئاققۇ قونغان كۆل كهبىكۈنلىرىياكى باھار 
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2 

 ،جاناببۇنى بىلمهي بىر 

 خانتهڭرىگه بىر قاراپ،

 -بۇ چوققا يىراقتىن قارىماققا «:دەپ تاشلىدى

 .»ئوخشايدىكهن ئهل بولغان قوشۇن تۇتقان بايراققا

 

3 

 خانتهڭرى بۇنى ئاڭالپ،

 .قالپ قاقاكۇلۈۋەتتى

  سىز،جانابنهدە چوڭ بولغان بېشى قاپاق : دېدى

 .جاۋابسىزقۇالق سېلىڭ قالمىغاي بۇ گېپىڭىز 

 

 ،ئۆزۈمدەرۋەقه ئاق مهن 

 .چېچىم ھهم يۈزۈم ساقال،

  ھهرگىز ئهمهسمهن سىز ئېيتقاندەك ئاق بايراق،لېكىن

 . مىجهزىم ئاق بايراقتىن بهك يىراق-تهبىئىتىم 

 

 ئادەم ئاتا ھهم ھاۋا،

 .جهننهتتىن چىققان چاغدا

 ،زېمىندا تۇغۇلغان ئوغلى مهن ئىدىم بۇ تۇنجى

 .تېرىمدەئۇرۇق چاچقان يېشىل ۋادى  بوز ئېچىپ،
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  توپاندا،كىمىسى نوھنىڭ

 .يول تاپالماي ئازغاندا

 ئاغزىمغا زەيتۇن چىشلهپ بارغان كهپتهر مهن ئىدىم،

 . ئاشۇ خهۋەر مهن ئىدىم- ھاياتلىقنىڭ نىشانى 

 

 ئىسكهندەرڭگۈزلۈك قوش مۈ

 باشالپ كهلگهندە خهتهر،

  قويغان مهن ئىدىم،توسۇپئۇنىڭ ئۆتهر يولىنى 

 .شهرقلىقنىڭ كۈچىنى تونۇتۇپ قويغان مهن ئىدىم

  

 

 يىپهك يۈكلىگهن كارۋان

  جاراڭالتقان،قوڭغۇراق

  پاسىبان،-ئاشۇ قهدىم يولالردا ھهم قورۇقچى 

 .ساھىبخانا تۇز بېرىپ كارۋانغا ھهم بولغانتىم -ئاش 

 

 ،مۆھتهرەمئهي جانابى 

 .بىلىپ قويۇڭ شۇنى ھهم

  خېتى مهندە پۈتۈلگهن،كىتابنىڭ دېگهنتارىخ 

 . نى چىگىش تۈگۈنلهر مىنىڭ بىلهن يېشىلگهن-نى 
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 مهتبهئه، كومپاس، قهغهز،

 . مۆجىزەدېگهندورا 

 مهندىن ئۆتۈپ جاھانغا تارالغان ھهم كېڭهيگهن،

 .مدا تهۋرەتكهن ئۆز قولۇبۆشۈگىنمهدەنىيهت 

 

4 

 دېمهك تا ئهلمىساقتىن 

 .بېرى بار مهن ئۇزاقتىن

 ھهتتا كىيگهن تونۇم ئاق، شۇڭا بېشىم ئاقارغان،

 . ئۆزۈم ئهمهسمهن سىز ئېيتقاندەك ئاق بايراقلېكىن

  

 

  ۋەتىنىم،زېمىنبۇ ھۆر 

 . تېنىم-ئاڭا باغلىق جان 

  تارىخ قهسىرنىڭ ئۇلى،--  ساقالنىڭ ئاقلىقى - چاچ 

 .ه تاقاشقان بېشىم شۇ ۋەتهننىڭ سىمۋولىكۆكك

 

 قارا بۇلۇت توسسىمۇ،

 .چاقماق كېلىپ سوقسىمۇ

 - بۇ بېشىم مهغرۇر تۇردى ھهممه ۋاق ئىگىلىمهستىن

 .قانداق قىلىپ مهن ئهمدى بولۇپ قاالي ئاق بايراق
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 قهلبىم قىزىل چوغ تۇرۇپ،

 .قىزىل تۇغنى كۆتۈرۈپ

 اڭراق، يغالىب كېتىۋاتسام مهيداندا ناخشام،

 . بىلهن مېنى دەيسىز ئاق بايراقيۇزىڭىزقايسى 

 

 باھار چىلاليمهن

 

  كوچىنىڭ تاملىرى قىيسىق،مۇزالق

  شهھهرنىڭ دەملىرى سىقىق،مهھزۇن

  قويماي چارلىدى،پۇشقاقنى -بۇلۇڭ 

 قىشنىڭ ساقچىسى چېلىپ ئىسقىرىق،

 

 كۈننىڭ ئهپتى يوق ھاۋا تۇمانلىق،

 ،نلىڭجامۇزلىغان  ،تىترىشۇريهرلهر 

  جۇدادۇر ھايات،شاتلىقتىن ھهرنه

 . ھهر ئۆيدىن مۇڭلۇق پىغانلىقئاڭلىنۇر

 

 ،تۇرۇككۆزلهر غهزەپلىك قاپاقالر 

 ھاياتنىڭ دېمى سىقىق يا ئۈزۈك،

 مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىلالپ،

 ئاچچىق ئۈن بىلهن چاالتتى گۈدۈك،
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 تۇرخۇن تۈۋىدە يىرتىق كۆن ئۆتۈك،

 ۆشۈك،چورۇق تىترەيدۇ تاپىنى ت

 مهسۇم گۆدەكلهر چىرايى سېرىق،

 .قولالر سۇنۇلغان بويۇنالر پۈكۈك

 

 دوقمۇشتا چوالق كهتمهنلهر،-دوقمۇش

 دۈگدىيىپ يۈرگهن يىرتىق چهكمهنلهر،

 پارچه نانغا زار تىلى قان كۆزلهر،

 شهرقلىرى سۇنۇق يهمسىز تۈگمهنلهر،

 

  ئىنسان،مۇزالمىش  شهھهر،مۇزالمىش

 ىر مازار،قوۋۇقالر سۇنۇق كونا ب

 شهھهر ئۈستىدە اللما بۇلۇتالر،

 .ئوزۇق ئىزلىشىپ قىلىدۇ شىكار

 

 ،تۈرۈككۆزلهر غهزەپلىك قاپاقالر 

 ھاياتنىڭ يىپى ئۇالق يا ئۈزۈك،

 مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىلالپ،

  چالىدۇ گۈدۈك،ۋارقىراپئاچچىق 

 

  جانالر بۇ زىمىستاندىن،زىرىككهش

 . باھار چىلاليمهنجانىمدىن -جانۇ
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 تۈنلهر كېچىسى ھۇۋلىغان شىردەك،

 .پىغانىمدىن باھار چىلاليمهن! ئاھ

 

 نه تاقىتىم بار نه سهۋرىم ئهمدى،

  ئهمدى،يۈرىگىمقايناق بىر قازان 

  ئهمدى،تىلىكىمگويا بىر ۋولقان 

 . باھار چىلاليمهنۋولقانىمدىنشۇ 

 

  يىغالپ ئولتۇرماق،ئاتۇقئۆلۈمدىن 

 ق، بۇ ياشالر ئاققۇزمامىراسمىدۇ

 خائىنالر ئىشى باش ئېگىپ تۇرماق،

 .پاك ۋىجدانىمدىن باھار چىلاليمهن

 

 شۇنى كۈيلهيمهن زىمىستاندىمۇ ،

 تىلىم زەنجىردە باغالنغاندىمۇ،

 كۆكرەككه نهيزە قادالغاندىمۇ،

 .ئىسسىق قېنىمدىن باھار چىلاليمهن

  

 ،يۈكسهك بۈگۈن خىيالدىن ئۈمىدىم

 ،چېچهك ئاتتى كۆپ باغىدا ئۈمىد

 الدىن ئارتۇق تاشقىن بۇ تىلهك،خىي

  .كۈرەشچان تاڭدىن باھار چىلاليمهن
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 باھار چىلاليمهن، باھار چىلاليمهن،

 خهلق بهختىگه بىر يار تىلهيمهن،

  باھار،ئۈمىدىم ئارزۇيۇم باھار،

 .ئۇندىن ئۆزگىگه كۆڭۈل بۆلمهيمهن

 

 باھار چىلاليمهن، باھار چىلاليمهن،

 ،كۇيلهيمهنخهلقمۇ شۇ شۇنى 

 ،ئۆگهتكهنۋاممۇ ماڭا شۇنداق بو

 ؟...سۆيهيمهن  نېچۈكئۇندىن ئۆزگىنى 

 

 باھار چىلاليمهن تۈنلهر كېچىسى،

 مهيلى توزۇسۇن ئۆمرۈم غۇنچىسى،

  قىلچه ئارمان يوق،شۇنىڭدىنرازىمهن 

   .....مۇڭچىسىبواللىسام مهن خهلق 

 

 هھهر شمۇزلىغان

 )  قىشىۈرۈمچىنىڭئ(

 

 ىق، تاملىرى قىيسڭ كوچىنىمۇزالق

 .  سىقىقەملىرى دهھهرنىڭ شمهھزۇن
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  – قويماي چارلىدى ۇچقاقنى پ– بۇلۇڭ

 .  ئىسقىرىقېلىپ ساقچىسى چقىشىنىڭ

 

  ۇمانلىق، تۋا يوق، ھاهسىرى ئكۈننىڭ

 .  جانلىقۇزلىغان مۇر، تىترىشيهرلهر

  ھايات، ۇدادۇر جڭ شادلىقنىه نھهر

 .  پىغانلىقۇڭلۇق، مۈن ئهر ھئاڭلىنار

 

  ۈرۈك، قاپاقالر تپلىك،هزە غكۆزلهر

 . ۈزۈك ئۋە سىقىق ېمى دھاياتنىڭ

  باھارنى چىرالپ هھهر شمۇزلىغان

 . ۈدۈك چاالتتى گهن بىلۈن ئئاچچىق

 

  ۆتۈك، ئۆن يىرتىق كۈۋىدە تتۇرخۇن

 . ۆشۈك تاپىنى تەيدۇ تىترچورۇق

  ېرىق، چىرايى سۆدەكلهر گمهسۇم

 . ۆكۈك بۇنالر بويۇنۇلغان، سقولالر

 

  هتمهنلهر، چوالق كۇشتادوقم – دوقمۇش

 . هكمهنلهر يىرتىق چۈرگهن يدوغدىيىپ

  ۆزلهر، كېلىققان نانغا زار، تپارچه

 . ۈگمهنلهر تهمسىز يۇنۇق سچهرخلىرى
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  ېسار، ھۇزالرمىش مهھهر، شمۇزالرمىش

 .  كونا بىر مازارۇنۇق، سقوۋۇقالر

  ۇلۇتالر اللما بۈستىدە ئشهھهر

 . ر شىكاۇ ئىزدىشىپ قىلىدئوزۇق

 

  ۈرۈك، قاپاقالر تهزەپلىك، غكۆزلهر

 . ۈزۈك يا ئۇالق يىپى ئھاياتنىڭ

  باھارنى چىرالپ هھهر شمۇزلىغان

 ! ۈدۈك گۇ چالىدۋارقىراپ ئاچچىق

  ۈرۈمچى ئېكابر، د-5 يىل - 1946

 

  ئۇچراشقاندا

 

 ) هقلىدبىر شائىرغا ت (

 

  ۇلتانىنى، سۆزۈم كېغىم چۆرگهن كسهھهر

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئ؟هن سۇلتانمۇ سدېدىم

  ېنىلىق، قوللىرى خۇنلۇق، يالقكۆزلىرى

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۇ چولپانمدېدىم
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  ۇر، ئايخاندېدى دېمه؟ نڭ ئىسمىدېدىم

  ۇرپاندۇر، تېدى دهيهر؟ قۇرتۇڭ يدېدىم

 . ۇر ھىجراندېدى دڭدىكى؟ باشىدىدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سهيرانمۇ ھدېدىم

 

  ۈزۈممۇ؟ يېدىايغا ئوخشار، د ئدېدىم

  ۆزۈممقۇ؟ كېدى دهبى، كۇلتۇز يدېدىم

  ۆزۈممۇ؟ سېدى ساچار، دۇن يالقدېدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۋولقانمۇ دېدىم

  

 

  ۇر، قاشىمدېدى دهدۇر؟ قىياق ندېدىم

 . ۇر ساچىمدېدى دهدۇر؟ نۇندۇز قدېدىم

  ۇر، ياشىمدېدى دهدۇ؟ نهش ئون بدېدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۇانم جاندېدىم

 

  هلبىمدۇر، قېدى دهدۇر؟ نېڭىز ددېدىم

 . ېۋىمدۇر لېدى دهدۇر؟ نەنا ردېدىم

 . ۇر تىلىمدېدى دهدۇر؟ نېكهر شدېدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئه؟ بىر ئاغزىمدېدىم
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  ۇمدا، بوينېدى دۇرار، تەنجىر زدېدىم

  ۇمدا، يولېدى دۇر، باردۆلۈم ئدېدىم

  ۇمدا، قولېدى دهزۈكچۇ؟ل بىدېدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۇ قورقارمدېدىم

 

  بار، هڭرىم تېدى دهن؟ قورقماسسېچۈن ندېدىم

 .  بارهلقىم خېدى دهنىچۇ؟ يدېدىم

 .  روھىم بارېدى دۇ؟ يوقمهنه يدېدىم

 .  ياق– ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۇكرانمۇ شدېدىم

 

  ۈلۈمدۇر، گېدى دهدۇر؟ نهك ئىستدېدىم

  ۇمدۇر، يولېدى دېلىشماققا؟ چدېدىم

  ۇمدۇر، قولېدى دېمهڭدۇر؟ نۆتكۈر ئدېدىم

 ...  ياق – ياق ېدى دۇ ئهن؟ سۇ ساتارمدېدىم

 ۈرۈمچىئ.  مارت-8 يىل - 1947

 

 ياشلىق 

 

  ېغىم، بۈل گ– ېغىم چياشلىق

  ېغىم، بىر چۇلۇغ ئقهدرى

  ۆلىتىم، سهم ھھهيۋىتىم

 . ېغىم زور تۆلهنچىم يھهم
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  ۇ،ىرىش زامان ش تياشلىق،

 . ۇ نىشان شۇتلۇق ق– بىلمهك

  ۇتۇلۇش، تاپماي قبىلىم

 . ۇ بولمىغان خىيال ئھېچ

 

  ياشلىق، ېغى چبىلمهكنىڭ

  بىغى ياشلىق، ئىلهامنىڭ

  ۈت، بىر قاچا سھاياتىڭ

 .  ياشلىقېغى يقايمىقى،

 

  زور ئىشى، هرنىڭ ئ– بىلمهك

 .  تىشى– هر قىلىنماس ئپهرق

  ىمهس،هكل يېنى سھېچكىم

 . ۆركىشى ئۇرتى يبىلىك

 

  ۆپ، بىلىك كېسهڭ دبىلهي

  ۆپ بىتىك كھاياتىڭىدا

  ڭ، قىلمىساهيرت غئهگهر

 ...  بىلىك يوقهرپمۇ ھبىر
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 ، » ئاتقان ئوق– ۆمۈر ئئۇزغان«

 .  قايتقان يوقېتىپ كياشلىق

  ۇلتانمۇ، سپهيغهمبهرمۇ،

 .  تاپقان يوقۆمۈر ئتاغدەك

 

  هغرىبتىن، پاتسا مقۇياش

 . هشرىقتىن مهته ئتۇغۇر

 .  بىر يوالېتىپ كياشلىق

 .  تارىختىنېچ ھقايتمىغان

 

 .  بارهلگهن كېتىپ ككۆكلهم

 .  بارۆيگهن سهپ ئىستجانان

  ياشلىق ئارقىدىن كهتكهن

  بار؟ هتكهن قوغلىشىپ يكىم

 

  ۈل، بولغان گڭ غازاكۈزدە

  ۇلبۇل؛ بۇچار قكۆكلهمدە

  ۆيسه، ياغىچى كئارچا

  . رىن ئوبدان بىل قاالكۈل

 

 ، »خاس «ۈتكهن نى پ»قۇتادغۇ«

 . بىلىكتىن تاپتى ئاساس
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  كىشى هھرۇم مبىلىكتىن

 .  گاسهمدە ھۇر كوردئوچۇق

 

  ېلىشقىن، ياشلىق، چئۆگهن

 .  ياماشقىنېغىغا تبىلىك

  ۇپ، بىر قوپڭ، يىقىلسابىر

 !  يول ئاچقىنهڭ كھاياتقا

  ۈرۈمچى ئۆكتهبر، ئ-2 يىل - 1947

 

 بايان تاماكا 

 

  هپهس، بىر نېكهي يار، چېنى متوسما

  تاماكا بايان؛ هلهك، پئۆرگۈلدى

  هۋەس، بىر ھېكىش چڭا مائهمهستى

 .  تاماكا بايانۈرەك، يكۆيىدۇ

 

  ۇن، تاغ ئىچى بولغاچقا يالقيانار

 . ۈتۈن تهتمهيدۇ كۈستىدىن ئدائىم

  قالمىغىن چىقسا ئاغزىمدىن ھهيران

 . ايان تاماكا بهمبىرەك، چكۆكۈچ
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  ەھهر، زۇتىمهن دىلدار، يبىلىمهن

 . هشتهر نۈرەككه يهت سائهر ھتېگهر

  ۆڭۈل، كهيدۇ ئىستۇنى شېكىن لۋە

 .  تاماكا بايانۆدەك، گئهمهسمهن

 

  جانان، ەڭگىمنى رېمه دسارغايدى

 .  سارغايتقانېنى مهمهس ئنىكوتىن

  بورىنى باسسا، ۈز كهچ كبېغىمنى

 . يان تاماكا باېچهك، چسولمامدۇ

 

  ۈزۈڭگه، يهمكىن باقسام غقاچانكى

 . ۆزۈمگه كۇر ياشلىرىم تولئاچچىق

  ەيدۇ، باسمىش دهلهمنى ئ– قايغۇ

 .  تاماكا بايانۈتهك، تۆكۈچ كشۇ

 

  هپهس، بىر نېكهي يار، چېنى متوسما

 . همهس ئهيلىم مۇ بېسهممۇ، دچهكمهي

  هن، بىلەھهر زۇ شهمهسمۇ ئمهيلى

 . يان تاماكا باۈرەك، يسهگىسه

 

  ۈرۈمچى ئېكابر، د-12 يىل -1948
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