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  روزى سایىت ئهسهرلىرىروزى سایىت ئهسهرلىرى
  

  
  

شهیدۇلال شهیدۇلال یىسىنىڭ یىسىنىڭ ىىھھئایدا گۇما نائایدا گۇما نا--99یىلى یىلى --19431943شائېر روزى سایىت شائېر روزى سایىت 
ئانسى بىلهن خوتهنگه كۆچۈپ كېلىپ ئانسى بىلهن خوتهنگه كۆچۈپ كېلىپ --یىلى ئاتا یىلى ئاتا --19511951..دىگهن یىرده تۇغۇلغان دىگهن یىرده تۇغۇلغان 

) )  ئۈمۈد باشالنغۇچ مهكتىپى  ئۈمۈد باشالنغۇچ مهكتىپى ھىیىلىكھىیىلىكناناھازىرقى خوتهن ھازىرقى خوتهن ((یىلغىچه چایخانا یىلغىچه چایخانا --19581958
مهكتهپنىڭ تولۇقسىز سىنىپلىردا مهكتهپنىڭ تولۇقسىز سىنىپلىردا  ئوتتۇرا  ئوتتۇرا --11مهكتهپته ۋىالیهتلىك مهكتهپته ۋىالیهتلىك 

شۇنىڭدىن كىیىن ئوننهچچه یىل دېھقانچىلىق ئهمگىگى بىلهن شۇنىڭدىن كىیىن ئوننهچچه یىل دېھقانچىلىق ئهمگىگى بىلهن ..ئوقۇغان ئوقۇغان 
ئهدهبىیات ئهدهبىیات --یىلى قهشقهر پىداگوگىكا ئنىستىتوتىنىڭ تىل یىلى قهشقهر پىداگوگىكا ئنىستىتوتىنىڭ تىل --19731973، ، شۇغۇلالنغان شۇغۇلالنغان 

ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كىیىن خوتهن ۋىالیهتلىك ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كىیىن خوتهن ۋىالیهتلىك ..فاكولتىتىغا قوبۇل قىلىنغانفاكولتىتىغا قوبۇل قىلىنغان
ىزلىق ئوتتۇرا مهكتهپته تىل ئهدهبىیات ئوقۇتقۇچسى ىزلىق ئوتتۇرا مهكتهپته تىل ئهدهبىیات ئوقۇتقۇچسى دارىلمۇئهللىمىن ۋه الڭرو یدارىلمۇئهللىمىن ۋه الڭرو ی

یىلدىن باشالپ ئۆمرىنىڭ ئاخىرغىچه یېڭى قاشتېشى یىلدىن باشالپ ئۆمرىنىڭ ئاخىرغىچه یېڭى قاشتېشى --19801980..بولۇپ ئىشلىگهن بولۇپ ئىشلىگهن 

  ..  ژورنىلدا مۇھهررىر بولغانژورنىلدا مۇھهررىر بولغان

دېھقانمۇ دېھقانمۇ ««یىلدىكىقهشقهر گېزتى ده ئېالن قىلىنغان یىلدىكىقهشقهر گېزتى ده ئېالن قىلىنغان --19731973روزى سایىت روزى سایىت 
ھازىرغىچه ھازىرغىچه . . ىرگهن ىرگهن ناملىق شىئېرى بىلهن ئىجادىیهت سېپگه كناملىق شىئېرى بىلهن ئىجادىیهت سېپگه ك  »»داشۆسىڭ بولدىداشۆسىڭ بولدى

 پارچه داستان ۋه  پارچه داستان ۋه 1212قاتارلىق قاتارلىق »»چۈشنامهچۈشنامه««ژورنالالردا ژورنالالردا --ھهرقایسى گىزىت ھهرقایسى گىزىت 
بارات یازغان بارات یازغان ««ۋه روبائىسى ۋه روبائىسى   پارچىدىن ئارتۇق شىئېرىپارچىدىن ئارتۇق شىئېرى10001000،،بالالدىسىبالالدىسى
ئهتهبهتۇل ھهقایىقنىڭ شىئېرى ئهتهبهتۇل ھهقایىقنىڭ شىئېرى ««قاتارلىق بىرقانچه بارچه ھىكایىسى قاتارلىق بىرقانچه بارچه ھىكایىسى »»ھىكایهھىكایه

قاتارلىق قاتارلىق   »»للهر توغرىسدا للهر توغرىسدا ئۇیغۇر كىالسسىك شىئېریىتدىكى شهكىئۇیغۇر كىالسسىك شىئېریىتدىكى شهكى««  ،،»»یهشمىسىیهشمىسى

   « «..جامائهت ئارسىدا بهلگىلىك تهسىر قوزغىدى جامائهت ئارسىدا بهلگىلىك تهسىر قوزغىدى ، ، ئىلمى ماقالىللىرى ئېالن قىلنىپئىلمى ماقالىللىرى ئېالن قىلنىپ
ئۇزاققا سوزۇلغان ئۇزاققا سوزۇلغان ،، ئاھ  ئاھ ««،،»»مهرھابامهرھابا««،،»»بۇقىز كىمنى تاللىسۇنبۇقىز كىمنى تاللىسۇن««،،»»قاشتېشنىڭ رىۋایىتىقاشتېشنىڭ رىۋایىتى
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  ،،»»مۇھهببهتتىن پۈتكهن ناخشىالرمۇھهببهتتىن پۈتكهن ناخشىالر««  ،،»»كۆڭۈلدىكى گهپلهركۆڭۈلدىكى گهپلهر««  ،،»»چۈشچۈش

  ،،»»دېھقان كۈلكىسىدېھقان كۈلكىسى««،،»»دىن تۆرهلگهن خىیالالردىن تۆرهلگهن خىیالالرللخىیاخىیا««  ،،»» تۇیۇقالر تۇیۇقالر««،،»»روبائىیالرروبائىیالر««
ۋه شىئېرالر توپالملىرى ئېالن ۋه شىئېرالر توپالملىرى ئېالن    قاتارلىق داستان قاتارلىق داستان»»دېھقاننىڭ ھهیكىلىدېھقاننىڭ ھهیكىلى،،پاھپاھ««

كىرىپ قاپتۇ كىرىپ قاپتۇ ««  ،،»»سېنىڭ سۇمبۇل چاچلىرىڭسېنىڭ سۇمبۇل چاچلىرىڭ، ، ئاھئاھ««روزى سایىتنىڭ یهنه روزى سایىتنىڭ یهنه ..قىلىندى قىلىندى 

قاتارلىق یۈزلىگهن ناخشا قاتارلىق یۈزلىگهن ناخشا »»مهن خوتهن قىزىمهن خوتهن قىزى««  ،،»»بۇخوتهنبۇخوتهن««  ،،»»ئانام چۈشۈمگهئانام چۈشۈمگه

بىر قىسىم بىر قىسىم ..سهھرالىرىدا یاڭرىماقتا سهھرالىرىدا یاڭرىماقتا --ى ئاھاڭغا سېلنىپ ۋهتهننىڭ یىزاى ئاھاڭغا سېلنىپ ۋهتهننىڭ یىزاتېكىستتېكىست
ھېكایىللىرى خهنزۇ تىلغا تهرجىمه قىلنىدى ۋه دهرىسلىكلهرگه ھېكایىللىرى خهنزۇ تىلغا تهرجىمه قىلنىدى ۋه دهرىسلىكلهرگه ،،شىئېرشىئېر

  »»الر پۇلغا زارالر پۇلغا زارىى بال بال»»چۈشنامهچۈشنامه««  ،،»»دېھقان یىغالیدۇدېھقان یىغالیدۇ««شائېرنىڭ شائېرنىڭ ..كىرگۈزۈلدى كىرگۈزۈلدى 

قاتارلىق قاتارلىق »»ز ز یىپهك یۇرتىدا نورۇیىپهك یۇرتىدا نورۇ««  ،،»»بارات یازغان ھېكایهبارات یازغان ھېكایه،،»«»«  چىرىكلهر بهدخهچچىرىكلهر بهدخهچ««

  ،،»»بۇجاھانبۇجاھان««،،ھېكایه ۋه تېلۋېزیه بهدئىي سهنئهت دىراممىللىرى ھېكایه ۋه تېلۋېزیه بهدئىي سهنئهت دىراممىللىرى ،،شىئېر شىئېر ،،داستان داستان 
ناملىق ناخشا تېكىستلىرى قاتارلىق كۆپلىگهن ناملىق ناخشا تېكىستلىرى قاتارلىق كۆپلىگهن »»جاھان كهڭرى یول كهڭرىجاھان كهڭرى یول كهڭرى««

ئاپتونۇم رایون دهرىجىلىك ئىجادىیهت مۇكاپاتلىرىغا ئاپتونۇم رایون دهرىجىلىك ئىجادىیهت مۇكاپاتلىرىغا ،،ئهسهرلىرى مهملىكهت ئهسهرلىرى مهملىكهت 
  ناملىقناملىق»» دېھقان بولماق تهس دېھقان بولماق تهس««ۈزۈلگهنۈزۈلگهنئۇنىڭ مۇنهۋۋهر شىئېرلىردىن تئۇنىڭ مۇنهۋۋهر شىئېرلىردىن ت..ئېرىشتى ئېرىشتى 

..قاپلىق ئۈنئالغۇ لېنتىسى نهشىر قىلنىپ نهچچه ئونمىڭ نۇسخا تارقىتىلدىقاپلىق ئۈنئالغۇ لېنتىسى نهشىر قىلنىپ نهچچه ئونمىڭ نۇسخا تارقىتىلدى   ..  

كۈنى كېسهل كۈنى كېسهل --88ئاینىڭ ئاینىڭ --99یىلى یىلى --20012001خهلىق شائىرى روزى سایىت خهلىق شائىرى روزى سایىت 
مهرھۇم ھایات ۋاقتىدا مهملىكهتلىك مهرھۇم ھایات ۋاقتىدا مهملىكهتلىك ..سهۋهبى بىلهن خوتهن شهھرىده ۋاپات بولدى سهۋهبى بىلهن خوتهن شهھرىده ۋاپات بولدى 

چىللىرى ئىلمىي جهمئیتىنىڭ جوڭگو ئۇیغۇر مهدىنىیهت چىللىرى ئىلمىي جهمئیتىنىڭ جوڭگو ئۇیغۇر مهدىنىیهت ئاز سانلىق مىللهت یازغۇئاز سانلىق مىللهت یازغۇ
ئاپتونۇم رایۇنلۇق تىل ئاپتونۇم رایۇنلۇق تىل ، ، تارىخ ئىلمىي تهتقىقات جهمئىیتىنىڭ مۇدىریهت ئهزاسى تارىخ ئىلمىي تهتقىقات جهمئىیتىنىڭ مۇدىریهت ئهزاسى 

 مۇقام تهتقىقات  مۇقام تهتقىقات 1212ئاپتونۇم رایۇنلۇق ئاپتونۇم رایۇنلۇق ،،یېزىقنى قېلىپالشتۇرۇش ئىلمىي جهمئىیتىنىڭ یېزىقنى قېلىپالشتۇرۇش ئىلمىي جهمئىیتىنىڭ 
ىڭ ۋاپاتى ئۇیغۇر ىڭ ۋاپاتى ئۇیغۇر لىق شائىرى رزى سایىتنلىق شائىرى رزى سایىتنەەخخ. . ئىلمىي جهمئىیتىنىڭ ئهزاسى ئىدى ئىلمىي جهمئىیتىنىڭ ئهزاسى ئىدى 

شائېر مۇنهۋۋهر ئهسهرلىرى بىلهن ئهل شائېر مۇنهۋۋهر ئهسهرلىرى بىلهن ئهل . . ئهدهبىیات سهنئىتى ئۈچۈن زور یوقتۇش ئهدهبىیات سهنئىتى ئۈچۈن زور یوقتۇش 
  قهلبىده مهڭگۈ یاشایدۇقهلبىده مهڭگۈ یاشایدۇ

  
  پهن بولۇرپهن بولۇر
  روزى سایىتروزى سایىت



  روزى سایىت ئهسهرلىرىروزى سایىت ئهسهرلىرى

鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉          hhttttpp::////cchhoogghhddiill..bbllooggbbuuss..ccoomm  
  

33 

  
  تهدبىرى كۆپنىڭ قولىدا كاج قۇلۇپمۇ ئهن بولۇر،تهدبىرى كۆپنىڭ قولىدا كاج قۇلۇپمۇ ئهن بولۇر،

  ..تهدبىرى كهملهر مۇشهققهت زەجنىرىگه بهن بولۇرتهدبىرى كهملهر مۇشهققهت زەجنىرىگه بهن بولۇر
  

  مهزمۇتقا قارا،مهزمۇتقا قارا،كهلگۈسى تهدبىر ئهقىلدىن، ئهقلى كهلگۈسى تهدبىر ئهقىلدىن، ئهقلى 

  ..ئىش قوشۇپ ئهتكهچ مۇراببا غورىسى ھالۋا بولۇرئىش قوشۇپ ئهتكهچ مۇراببا غورىسى ھالۋا بولۇر
  

  ئهقلى بهردەم ئىچسه شهربهت، ئهقلى چولتا لهۋ شۈمهر،ئهقلى بهردەم ئىچسه شهربهت، ئهقلى چولتا لهۋ شۈمهر،

  ..بۇ گېپىمگه مهیلى ئاقىل، مهیلى دۆت تهڭ تهن بولۇربۇ گېپىمگه مهیلى ئاقىل، مهیلى دۆت تهڭ تهن بولۇر
  

  ئهي نادان، سهن ئهقلى كامىلالرىن ئۇستاز تۇت،ئۈگهن،ئهي نادان، سهن ئهقلى كامىلالرىن ئۇستاز تۇت،ئۈگهن،

  ..چهن بولۇرچهن بولۇر--ئۇ یاشاشنىڭ مهنه مهزمۇنىدا ئۆلچهمئۇ یاشاشنىڭ مهنه مهزمۇنىدا ئۆلچهم
  

  ىن سۆزلىمهكلىكتىن غهرەز،ىن سۆزلىمهكلىكتىن غهرەز،»»چهنچهن««ىن،ىن،»»تهنتهن««ىن، ىن، »»قهنقهن««ىن،ىن،»»ئهنئهن««

  !!  ھېكمهت، پهن بولۇرھېكمهت، پهن بولۇر--نهق ئىلمۇنهق ئىلمۇ»»ئهيئهي««روھقا ئهي قىلماق، بۇ روھقا ئهي قىلماق، بۇ 

  
  یاخشىدۇریاخشىدۇر

  
  نهزمىلىك رېتسېپ تۈزەي شهربهت بىلهن یۇت یاخشىدۇر ،نهزمىلىك رېتسېپ تۈزەي شهربهت بىلهن یۇت یاخشىدۇر ،

  گه مۇشت، تهمهگه شىلتىساڭ پۇت یاخشىدۇر،گه مۇشت، تهمهگه شىلتىساڭ پۇت یاخشىدۇر،>> >> شۈكۈرشۈكۈر<< << : : بىل بىل 
  ررىچه قۇت یاخشىدۇر،ررىچه قۇت یاخشىدۇر،ئهجرىدىن ئىلكىڭگه ئالغان زەئهجرىدىن ئىلكىڭگه ئالغان زە

  مېۋىسىز ئۆسكهن چىناردىن مېۋىلىك تۇت یاخشىدۇر،مېۋىسىز ئۆسكهن چىناردىن مېۋىلىك تۇت یاخشىدۇر،

  ..  بهھىرسىز رەڭدار گىیاھتىن مالغا باب ئوت یاخشىدۇربهھىرسىز رەڭدار گىیاھتىن مالغا باب ئوت یاخشىدۇر

  
   تهر، تهر،--ئهسلى ئىنسان قىممىتىىن قىلدى بهرپا تۆھپه ئهسلى ئىنسان قىممىتىىن قىلدى بهرپا تۆھپه 

   مهۋجۇت ئۆتهر، مهۋجۇت ئۆتهر،-- چۈشهنسه ئۆملىگهي  چۈشهنسه ئۆملىگهي --كىم بۇىن بىلسه كىم بۇىن بىلسه 
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  ،،))د بهدەرد بهدەریاخشى پاكىتتۇر بۇ سۆزگه شۇ یۈسۈپ، مهمهۇیاخشى پاكىتتۇر بۇ سۆزگه شۇ یۈسۈپ، مهمهۇ  ((
  بهزىلهر تهرسىز تائام ھهم ئهجىرسىز ئامهت كۈتهر ،بهزىلهر تهرسىز تائام ھهم ئهجىرسىز ئامهت كۈتهر ،

  ..  <<<<  ..  ..  ..  سهن كهشپىیات ئهیله، ماڭا مۇت یاخشىدۇرسهن كهشپىیات ئهیله، ماڭا مۇت یاخشىدۇر<< << ئویلىشى ئویلىشى 

  
  یىغمىسا ھهرە چېچهكتىن شىرنىىن بال نهدىكىن ؟یىغمىسا ھهرە چېچهكتىن شىرنىىن بال نهدىكىن ؟

  قوميىسا باغۋەن كۆچهت ئهجنۈر، ئانار، تال نهدىكىن ؟قوميىسا باغۋەن كۆچهت ئهجنۈر، ئانار، تال نهدىكىن ؟
   ؟ ؟باقمىسۇن چوپان، قېىن یایالقتىكى مال نهدىكىنباقمىسۇن چوپان، قېىن یایالقتىكى مال نهدىكىن

  ىن یاستۇق قىلىپ یاتقانغا ئىقبال نهدىكىن ؟ىن یاستۇق قىلىپ یاتقانغا ئىقبال نهدىكىن ؟>> >> شۈكۈر شۈكۈر   <<<<

  ..  بۇ كهىب خورەكچىدىن بهرھهق سۇنۇق بۇت یاخشىدۇربۇ كهىب خورەكچىدىن بهرھهق سۇنۇق بۇت یاخشىدۇر

  
   زېمىن ئوميانلىرى ؟ زېمىن ئوميانلىرى ؟--تۈزلىنهمدۇ ئۆز ئۆزىدىن یهر تۈزلىنهمدۇ ئۆز ئۆزىدىن یهر 

  پىنھانلىرى ؟پىنھانلىرى ؟>> >> تىلسىمات تىلسىمات << << قازمىسا ئاشكارا بولۇرمۇ قازمىسا ئاشكارا بولۇرمۇ 
  ىرى ؟ىرى ؟تىن ھهملۇ ئهل ئارمانلتىن ھهملۇ ئهل ئارمانل>> >> ئۈمجه پىش، ئاغزىمغا چۈش ئۈمجه پىش، ئاغزىمغا چۈش   <<<<

   ئىرپانسىز ئېلىنغاميۇ زەپهر قورغانلىرى ؟ ئىرپانسىز ئېلىنغاميۇ زەپهر قورغانلىرى ؟--ئىلمۇ ئىلمۇ 

  ..  كۆزلىگهن مهقسهت ئۈچۈن ئىخالسى مهزمۇت یاخشىدۇركۆزلىگهن مهقسهت ئۈچۈن ئىخالسى مهزمۇت یاخشىدۇر

  
  دەپ ئۆزۈڭدىن گهپ سورا،دەپ ئۆزۈڭدىن گهپ سورا،>> >> مهن نىچۈن كهلدىم جاھانغا ؟ مهن نىچۈن كهلدىم جاھانغا ؟   <<<<

  مهنزىلىڭ یاققا قارا ،مهنزىلىڭ یاققا قارا ،. . باق بېسىپ ئۆتكهن یولۇڭغاباق بېسىپ ئۆتكهن یولۇڭغا
  بوملىسۇن كۆڭلۈم، دېسهڭ روزى پۇشامياندىن یارا،بوملىسۇن كۆڭلۈم، دېسهڭ روزى پۇشامياندىن یارا،

  گۈسى ئهۋالد ئۈچۈن تهر تۆك، ئۆگهن، قىل ئىختىرا،گۈسى ئهۋالد ئۈچۈن تهر تۆك، ئۆگهن، قىل ئىختىرا،كهلكهل

  ..  ئهكسىچه، نهپسىز ھایاتىڭ یازىدىن ھوت یاخشىدۇرئهكسىچه، نهپسىز ھایاتىڭ یازىدىن ھوت یاخشىدۇر

  
  دىھقان بوملاق تهسدىھقان بوملاق تهس

  
  ،،قىلمىغاچ یالغانغا ھهۋهسقىلمىغاچ یالغانغا ھهۋهس،،شائىرمهن شائىرمهن 

  ..سۆزلهیمهن ھهق گهپنى یالغاننى ئهمهسسۆزلهیمهن ھهق گهپنى یالغاننى ئهمهس
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  ،،بىر ئوت بار یالقۇنى قهلبىمده پهۋهسبىر ئوت بار یالقۇنى قهلبىمده پهۋهس
  ،،شۇ ئوتنىڭ ئۆرتىشى ئهتتى مېنى مهسشۇ ئوتنىڭ ئۆرتىشى ئهتتى مېنى مهس

  ،،هسلىكته دهپ ئاالي لېكىن مهن پهخهسهسلىكته دهپ ئاالي لېكىن مهن پهخهسمم

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،ئالهمنىڭ گۈللىشى ئۇنىڭ تهرىدىنئالهمنىڭ گۈللىشى ئۇنىڭ تهرىدىن

  ..  دى ئۇنىڭ بهھرىدىندى ئۇنىڭ بهھرىدىنئهبهئهبهچۆللهرنىڭ چۆللهرنىڭ 

  ،،ئۇ باقار شهھهرنى كېچىپ مهرىدىنئۇ باقار شهھهرنى كېچىپ مهرىدىن

  ..دىندىن>>>>تاختىپهرىتاختىپهرى<<<<ماسى ماسى تاتائۇنىڭ یوق ئۇنىڭ یوق 
  ،،پهرقى یوق تۆھپىده ھهسهل ھهرىدىن پهرقى یوق تۆھپىده ھهسهل ھهرىدىن 

  ..ىھقان بولماق تهسىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دجاھاندا ھهممىدىن د
  

  ،،ساددا مۇالیىمساددا مۇالیىم،،بهك یاۋاشبهك یاۋاش،،ئۇ مۆمىن ئۇ مۆمىن 

  ..بوشىماس ئالقىنى كهتمهندىن دائىمبوشىماس ئالقىنى كهتمهندىن دائىم
  ،،ئىشلهي ساق بولسا یهتته ئهزایمئىشلهي ساق بولسا یهتته ئهزایم؛؛دهردهر

  ..تهقدىرده ئېتىزدىن ئېلىنمىش رایىمتهقدىرده ئېتىزدىن ئېلىنمىش رایىم
  ،،ئهجرىمنى بهرسۇن خۇدایىمئهجرىمنى بهرسۇن خۇدایىم،،رىزقىمنى رىزقىمنى 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

   ، ،پاراغهت دىلبىرى ئاچقۇچه قۇچاقپاراغهت دىلبىرى ئاچقۇچه قۇچاق

  ..تۆت پهسىل توختىماي كۆرسىتهر ئوتۇنتۆت پهسىل توختىماي كۆرسىتهر ئوتۇن
  ،،باھاردا قۇیۇنباھاردا قۇیۇن،،یازدا ئوپیازدا ئوپ،،قىشتا سوغقىشتا سوغ

  ..  قىستۇرار بویۇنقىستۇرار بویۇن،،گاھ تومۇزگاھ تومۇز،،گاھ كهلكۈن گاھ كهلكۈن 

  ››››  !!تویۇنتویۇن--جاپاغا كېكىرجاپاغا كېكىر<<<<قىسمهت دهر قىسمهت دهر 
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  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،بار یالغۇز بېشىغابار یالغۇز بېشىغا--كهل كهل قاراشلىق قاراشلىق 

  ..یۈگرهیدۇ ئۆستهڭگه دامبا بېشىغایۈگرهیدۇ ئۆستهڭگه دامبا بېشىغا
  ،،ئىشىغائىشىغا--دۇ شۇالرنىڭ توپا دۇ شۇالرنىڭ توپا ئىشلهیئىشلهی

  ..ۋاقىتنىڭ ئاشقىنى ئېتىز بېشىغاۋاقىتنىڭ ئاشقىنى ئېتىز بېشىغا
  ،،قورۇقالر ماس كهلمهس ئۇنىڭ یېشىغاقورۇقالر ماس كهلمهس ئۇنىڭ یېشىغا

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،توختىماي تارتىدۇ ساپان توختىماي تارتىدۇ ساپان ،،ئۇ ئۆكۈز ئۇ ئۆكۈز 

  ..شاكراپ تهر دهستىدىن شورالیدۇ تاپانشاكراپ تهر دهستىدىن شورالیدۇ تاپان
  ،،كۆیىدۇ تاپان كۆیىدۇ تاپان ،،كۆیىدۇ چوققىسى كۆیىدۇ چوققىسى 

  ..انانچاك یېرىلىپ قانایدۇ ئالقچاك یېرىلىپ قانایدۇ ئالق--چاك چاك 
  ،،الپ كۆتۈرمهس چۇقانالپ كۆتۈرمهس چۇقان>>>>!!ۋایجانۋایجان<<<<ئهمما ئۇئهمما ئۇ

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،تېرىمنىڭ كهینىدىن مایسا پهرۋېشى تېرىمنىڭ كهینىدىن مایسا پهرۋېشى 

  ..ھه دىمهي بولىدۇ یىغىم تهرۋىشىھه دىمهي بولىدۇ یىغىم تهرۋىشى
  ،،ئېتىزدىن بوشىسا ئۆینىڭ تهشۋېشى ئېتىزدىن بوشىسا ئۆینىڭ تهشۋېشى 

  ..  قوینىڭ مهرىشىقوینىڭ مهرىشى،،ئېشهكنىڭ ھاڭرىشى ئېشهكنىڭ ھاڭرىشى 

  ،،یىل بویى ئۆكسىمهس پىشىپ تهرلىشىیىل بویى ئۆكسىمهس پىشىپ تهرلىشى

  ..ىدىن دىھقان بولماق تهسىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممجاھاندا ھهمم
  

  ،،كېلىدۇ بایرامال ئایهمگه تۇتاشكېلىدۇ بایرامال ئایهمگه تۇتاش
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  ..››››ئوتاش ھهم پۇتاشئوتاش ھهم پۇتاش<<<<دىھقاننىڭ بایرىمى دىھقاننىڭ بایرىمى 
  ،،ھوسۇلنى بوداشھوسۇلنى بوداش--ئوي پىكىر ھېیىت ئهمهسئوي پىكىر ھېیىت ئهمهس

  ..ئایهم شۇ قازناققا كۆپۈرهك كىرسه ئاشئایهم شۇ قازناققا كۆپۈرهك كىرسه ئاش
  ،،ئاداشئاداش، ، مهشرىپى ماتىمى خاماندامهشرىپى ماتىمى خاماندا

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  
  ،،هلهیلىك كىشى هلهیلىك كىشى ئۇ ئهمهس ئۇنۋاندار تئۇ ئهمهس ئۇنۋاندار ت

  ..توشمایدۇ بىر ئۆمۈر پىنسىیه یېشىتوشمایدۇ بىر ئۆمۈر پىنسىیه یېشى
  ،،ئۆرلهش ئىشىئۆرلهش ئىشى>>>>تۆمۈر تاۋىقىتۆمۈر تاۋىقى<<<<یوق یوق 

  ..ئۆستۈرۈش ئىشىئۆستۈرۈش ئىشىىجه ىجه دهردهرش ،ش ،یوق مائایوق مائا
  ،،ھهر ئایدا ئوتتۇز كۈن ئىشلهر یاز قىشىھهر ئایدا ئوتتۇز كۈن ئىشلهر یاز قىشى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،شهنبىلهر یوقلىماس ئۇنىشهنبىلهر یوقلىماس ئۇنى،،یهكشهنبه یهكشهنبه 

  ..نىنىیوقلىماس ئۇیوقلىماس ئۇشىیهجناڭمۇ،شىیاڭجاڭمۇ شىیهجناڭمۇ،شىیاڭجاڭمۇ 
  ،،كانىكول تهتىللهر ساقلىماس ئۇنىكانىكول تهتىللهر ساقلىماس ئۇنى

  ..ساقالیدۇ ئهمگهك خاس ئۇنىساقالیدۇ ئهمگهك خاس ئۇنى،،یوقالیدۇ یوقالیدۇ 
  ،،لىق باغاشالپ راست سۆیهر ئۇنىلىق باغاشالپ راست سۆیهر ئۇنى>>>>خاس خاس <<<<شۇ شۇ 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،پاختىدىن بىزنىڭ ئۈستى باشپاختىدىن بىزنىڭ ئۈستى باشگهن گهن ئۇ تهرئۇ تهر

  ..بىزنىڭ یىگهن ئاشبىزنىڭ یىگهن ئاش--ئۇ چهشلهپ یىققان دان ئۇ چهشلهپ یىققان دان 
  ،،تیاشتیاشئوئو--ھهم شۇنىڭ لىگهنگه چىققان گۆش ھهم شۇنىڭ لىگهنگه چىققان گۆش 
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  ..ئۇ باققان پىلىدىن بىزنىڭ یوتقان تاشئۇ باققان پىلىدىن بىزنىڭ یوتقان تاش
  ،،ئۇ بولغاچ مهرد ھاتهم بىز مۇشۇنداق شاشئۇ بولغاچ مهرد ھاتهم بىز مۇشۇنداق شاش

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،سهھرالىق یېزىدىن ئهسلىسهھرالىق یېزىدىن ئهسلى-->>>>ئۇئۇ،،سهن سهن ،،مهن مهن <<<<

  ..دىمهك بىز ئهسلىدىن دىھقاننىڭ نهسلىدىمهك بىز ئهسلىدىن دىھقاننىڭ نهسلى
  ،،بهخىت ۋهسلىبهخىت ۋهسلىكۆرمهس كۆرمهس نهسلىدىن یاتالشقان نهسلىدىن یاتالشقان 

  ..ىللىق یهسلىىللىق یهسلىقهدىرىنى بىلگهنگه ئۇ ئقهدىرىنى بىلگهنگه ئۇ ئ
  ،،گه سوزمىسۇن قول ئایاز پهسلىگه سوزمىسۇن قول ئایاز پهسلى>>>>یهسلىیهسلى<<<<

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،بهزىلهر دىھقاننى ساغار كالىدهك بهزىلهر دىھقاننى ساغار كالىدهك 

  ..ساغقانچه بىلىنهر سۈتى چالىدهكساغقانچه بىلىنهر سۈتى چالىدهك
  ،،ئۇنىڭ كۆڭلى ئالىدهك ئۇنىڭ كۆڭلى ئالىدهك >>>>ئاق ئاق <<<<ئۆزىالئۆزىال

  ..یالىدهكیالىدهك--مۇڭالنسا تۇیىالر تۆھمهت مۇڭالنسا تۇیىالر تۆھمهت 
  ،،رىزقىغا چاڭ ساالر ئۆگهي بالىدهك رىزقىغا چاڭ ساالر ئۆگهي بالىدهك 

  ..ندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاجاھا
  

  ،،ۋاھ خهقلهر كهتتىغۇ ئهجهپ سوللۇشۇپ ۋاھ خهقلهر كهتتىغۇ ئهجهپ سوللۇشۇپ 

  ..ھیلىسى یىلسىرى باردى موللۇشۇپھیلىسى یىلسىرى باردى موللۇشۇپ
  ،،قوللۇشۇپقوللۇشۇپ-->>>>توختامتوختام<<<<سهھنىده تۈزۈشۈپ سهھنىده تۈزۈشۈپ 

  ..دهپ دوكالت یوللۇشۇپدهپ دوكالت یوللۇشۇپ>>>>قاتلىشىپ ئاشتى قاتلىشىپ ئاشتى <<<<
  ،،نى گوللۇشۇپنى گوللۇشۇپ>>>>تۆرتۆر<<<<مۇكاپات ئېلىشتى مۇكاپات ئېلىشتى 
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  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،كۈنتۇرۇقلۇق خالىس ئهمگىكىكۈنتۇرۇقلۇق خالىس ئهمگىكىئهللىك ئهللىك 

  ..  یىل بویى ئىشلهیتى ھاشار بهگلىگىیىل بویى ئىشلهیتى ھاشار بهگلىگى

  ،،قالتىس دهللىكىقالتىس دهللىكى--رهت قىلسا تۆلهم باررهت قىلسا تۆلهم بار

  ..ئهرز قىلسا چار قونداقالر پهللىكىئهرز قىلسا چار قونداقالر پهللىكى
  ،،دىھقانغا مۇشۇنداق یاشاش تهڭلىكىدىھقانغا مۇشۇنداق یاشاش تهڭلىكى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،ته ئاجایىپ دىھقاننىڭ رولىته ئاجایىپ دىھقاننىڭ رولى>>>>تهكىتتهكىت<<<<

  ››››ئۇلىئۇلى--اساسى اساسى ئاساسنىڭ ئئاساسنىڭ ئ<<<<دىیىلهر دىیىلهر 
  ،،تار ئایاغ یولىتار ئایاغ یولى،،ئهمهلده بېشى كهڭ ئهمهلده بېشى كهڭ 

  ..شۇڭىمۇ تىرنىقى ئۆسمهیدۇ غولىشۇڭىمۇ تىرنىقى ئۆسمهیدۇ غولى
  ،،ئون فۇڭنى خهجلهشكه تىتىرهیدۇ قولىئون فۇڭنى خهجلهشكه تىتىرهیدۇ قولى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،ساتقىلى ئهپ كىرسه یاڭاق یا گۈلهساتقىلى ئهپ كىرسه یاڭاق یا گۈله

  ......؟؟بولهبوله،،یهر ھهققى تاپشۇرغىن یهر ھهققى تاپشۇرغىن : : ئۇ كىلهرئۇ كىلهر

  ......!!دهپ قېنى رهسمىیهت تۆلهدهپ قېنى رهسمىیهت تۆله::ئۇ كىلهر ئۇ كىلهر 

  ،،››››!!یوقال ئۆلهیوقال ئۆله<<<<دهر دهر ......سهل توختاڭ سهل توختاڭ ::دهپ قالسادهپ قالسا
  ،،ئۇنىڭغا ھهممىسى توقۇیدۇ مۆلهئۇنىڭغا ھهممىسى توقۇیدۇ مۆله

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
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  ...... تېزهك ھىدى بهستىده تېزهك ھىدى بهستىده--قىغقىغ::ئۇ دىسهئۇ دىسه

  ......یول قىستاڭ ئۇنىڭ دهستىدهیول قىستاڭ ئۇنىڭ دهستىده::ماۋۇ دهرماۋۇ دهر

  ،،یولنى ئۇ یاسسىغان تۇرسا ئهسلىدهیولنى ئۇ یاسسىغان تۇرسا ئهسلىده

  ..ھارۋۇسى ماڭالماس كوچا رهستىدهھارۋۇسى ماڭالماس كوچا رهستىده
  ،،گویا ھهممىسى ئۇنىڭ قهستىدهگویا ھهممىسى ئۇنىڭ قهستىده،،ئاھ ئاھ 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،نىنى>>>>یۆلهش پۇلىیۆلهش پۇلى<<<<خهزىنه تارقاتسا خهزىنه تارقاتسا 

  ..››››ئۇ بىلمهس بېیىش یولىنىئۇ بىلمهس بېیىش یولىنى<<<<::بانكىر دهربانكىر دهر
  ؟؟بىز یۇیساق قولىنىبىز یۇیساق قولىنى،،یۇیامدۇ بىزنى یۇیامدۇ بىزنى 

  !!غولىنىغولىنى--چىقىرىپ تۇرسا كېیىن دوال چىقىرىپ تۇرسا كېیىن دوال 

  !!كۆزىمىز كۆرمىسۇن قهرزى تولىنىكۆزىمىز كۆرمىسۇن قهرزى تولىنى

  ..ھقان بولماق تهسھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىجاھاندا ھهممىدىن دى
  

  ،،مۇشۇنداق ھالهتته دىھقان بىچچارهمۇشۇنداق ھالهتته دىھقان بىچچاره

  ..دىلى خۇن یۈرىكى پارهدىلى خۇن یۈرىكى پاره،،كۆزى یاشكۆزى یاش
  ،،ئاۋارهئاۋاره،،مىسكىن مىسكىن ،،گېلى ئاچگېلى ئاچ،،جۇلجۇلئهپىت ئهپىت 

  ..ھالىغا ۋاي ئۇنىڭ قهیهرده چارهھالىغا ۋاي ئۇنىڭ قهیهرده چاره
  ،،ھهتتاكى جانغىمۇ تۆلهر ئىجارهھهتتاكى جانغىمۇ تۆلهر ئىجاره

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،، یىلىكى یىلىكى--ئۈزۈلهي دىگهنده ماغدۇرئۈزۈلهي دىگهنده ماغدۇر

  ..تىلىكىتىلىكى--اڭلىنار ئارمان اڭلىنار ئارمان یۇقۇرغا ئیۇقۇرغا ئ
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  ،،ھال سوراپ كېلىشهر خىزمهت ئۆمىكىھال سوراپ كېلىشهر خىزمهت ئۆمىكى

  ..››››؟؟دهپ ئوزۇق یىمىكىدهپ ئوزۇق یىمىكى--یېتهمدۇ یىلىغا یېتهمدۇ یىلىغا <<<<
  ،،دېمىكىدېمىكى>>>>بۇ بۇ --ئۇئۇ<<<<نه ھاجهت نه ھاجهت ،،باربار--بارى بارى 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،دىھقان دهر تهكشۈرۈپ كهلگهن ئۆمهككهدىھقان دهر تهكشۈرۈپ كهلگهن ئۆمهككه

  ..››››ئوخشایدۇ ھالىمىز ئهتسهز مۇنهككهئوخشایدۇ ھالىمىز ئهتسهز مۇنهككه<<<<
  ،،ۇغا چۈشكهن خۇنهككهۇغا چۈشكهن خۇنهككهبىز گویا قارچبىز گویا قارچ

  ..یۆلهككهیۆلهككه--بىر یار بىر یار ،،مۇھتاج بىز یۇرۇققامۇھتاج بىز یۇرۇققا

  ،،))دىمهك تهس بۇ گهپنى سىزدىن بۆلهككهدىمهك تهس بۇ گهپنى سىزدىن بۆلهككه((

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،غا یولالیدۇ ساننىغا یولالیدۇ ساننى>>>>ئاشتىئاشتى<< << جهدىۋهللهرجهدىۋهللهر

  ..ئالىدۇ سۈپۈرۈپ ئاخىرقى داننىئالىدۇ سۈپۈرۈپ ئاخىرقى داننى
  ،،كۆر بۇ زىیاننىكۆر بۇ زىیاننى،،ئالدایدۇ ئۆزىنىئالدایدۇ ئۆزىنى

  ..یدۇ جاننىیدۇ جاننىقىیناقىینا>>>>نوچىلىقنوچىلىق<<<<--پوچىلىق پوچىلىق 
  ،،جهرىمانه توختىماي كوالیدۇ یاننىجهرىمانه توختىماي كوالیدۇ یاننى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،كۆرۈڭالر ھالىمىز شۇ قهدهر ناچاركۆرۈڭالر ھالىمىز شۇ قهدهر ناچار

  ..ئاش تۆككهن قازناقتىن چاشقانمۇ قاچارئاش تۆككهن قازناقتىن چاشقانمۇ قاچار
  ،،یىمىسهك ئاچاریىمىسهك ئاچار،،یهي دېسهك تۈگىدى یهي دېسهك تۈگىدى 

  ......!!؟؟بىز نىچۈن بوپ قالدۇق شۇ ھالغا دۇچاربىز نىچۈن بوپ قالدۇق شۇ ھالغا دۇچار
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  ،،اچاراچاردهپ قهھرىنى چدهپ قهھرىنى چ>>>>!!چاقتىڭچاقتىڭ<<<<كهتسهڭالر كهتسهڭالر 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،ئىشقىلىپ بىرسى بار پهیلى بهزگهكتىن ئىشقىلىپ بىرسى بار پهیلى بهزگهكتىن 

  ..  ئىمتىیاز تهختىده تۇرۇپ ئهزگهكتىنئىمتىیاز تهختىده تۇرۇپ ئهزگهكتىن

  ،،سهزگهكتىنسهزگهكتىن،،چىقمىسا بۇ قهستنى بىلگهك چىقمىسا بۇ قهستنى بىلگهك 

  ..تىنتىن>>>>جاھان كهزگهكجاھان كهزگهك<<<<--بولىمىز سهرگهردان بولىمىز سهرگهردان 
  ،،گاراڭ بىز توختىماس تېپىك تهستهكتىنگاراڭ بىز توختىماس تېپىك تهستهكتىن

  ..اق تهساق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولمجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولم
  

  ش،ش،كهكه،،چاپان چاپان ،،یۇرتتىن تهڭلهیدۇ كۆڭلهك یۇرتتىن تهڭلهیدۇ كۆڭلهك --یۇرتیۇرت

  ..ھهشقالال ئېیتىمىز بولسىمۇ نىم كهشھهشقالال ئېیتىمىز بولسىمۇ نىم كهش
  ،،كۆڭلى غهشكۆڭلى غهش،،گاداي گاداي --بىز شۇنداق تىلهمچى بىز شۇنداق تىلهمچى 

  ..یهر مۇنبهت ھهر خاماندا چهشیهر مۇنبهت ھهر خاماندا چهش،،قىززىق ئىشقىززىق ئىش
  ،،كىملهر لهیلىۋهشكىملهر لهیلىۋهش،،بىلمىدۇق كىم جهمشىتبىلمىدۇق كىم جهمشىت

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،یالتىراقمۇ ھهمیالتىراقمۇ ھهم،،دۇ دۇ دهیدهی>> >> !!ئوغۇتمۇ پۇلئوغۇتمۇ پۇل<<<<

  ..چىراقمۇ ھهمچىراقمۇ ھهمجېن جېن دهیدۇ دهیدۇ >>>>! ! تۈگمهنمۇ پۇلتۈگمهنمۇ پۇل<<<<
  ،،توقۇناقمۇ ھهمتوقۇناقمۇ ھهم،،دهیدۇ تاغارمۇ دهیدۇ تاغارمۇ >>>>پۇلپۇل<<<<

  ..دهیدۇ یولدىكى بوغۇناقمۇ ھهمدهیدۇ یولدىكى بوغۇناقمۇ ھهم>>>>پۇلپۇل<<<<
  ،،غهم ئۈستىگه غهم غهم ئۈستىگه غهم ؟ ؟ پۇل نهدهپۇل نهده؟؟پۇل قېنىپۇل قېنى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
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  ؟؟بىزنىڭمۇ باي بولۇپ ئۆتكىمىز یوقمۇبىزنىڭمۇ باي بولۇپ ئۆتكىمىز یوقمۇ
  ؟؟ولۇپ ئۆتكىمىز یوقمۇولۇپ ئۆتكىمىز یوقمۇلهۋلىرى ماي بلهۋلىرى ماي ب

  ؟؟بىزگه ئوزۇقمۇبىزگه ئوزۇقمۇ،،نامراتلىق نومۇسقۇنامراتلىق نومۇسقۇ
  ؟؟دوقمۇدوقمۇ،،قىسمهتنىڭ پۈتكىنى ئامانهتقىسمهتنىڭ پۈتكىنى ئامانهت

  ،،مۇمۇ>>>>ۋاي نىمه قوقۋاي نىمه قوق<<<<--یوق ھهتتا تهسهللىیوق ھهتتا تهسهللى

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

____________________________________________________________  

  

  ››››!!باي بولسۇن دىھقانباي بولسۇن دىھقان<<<<دىمىسىمۇ مهركهزدىن دىمىسىمۇ مهركهزدىن 

  ..خاقانخاقان،،ىك بهگىك بهگیهرلیهرلغاچ غاچ قۇالقنى یۇپۇرقۇالقنى یۇپۇر

  ،،››››ئۈچ قاالیمىقانئۈچ قاالیمىقان<<<<ھهددىدىن ئاشماقتاھهددىدىن ئاشماقتا

  ..ئهمدى سالمىساق بولمایدۇ چوقانئهمدى سالمىساق بولمایدۇ چوقان!!بهس بهس 
  ،،كۆزگه قوقان كۆزگه قوقان --چاچما دهپ سېلىقتهش یۈز چاچما دهپ سېلىقتهش یۈز 

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  !!دىھقاننىڭ بهختىگه سانىما قارادىھقاننىڭ بهختىگه سانىما قارا

  !!دىھقاننىڭ قهلبىنى ئهیلىمه یارادىھقاننىڭ قهلبىنى ئهیلىمه یارا

  !!دىھقاننىڭ یولىغا قازمىغىن ئورادىھقاننىڭ یولىغا قازمىغىن ئورا
  ؟؟دىھقانىڭ قېنىنى شورادىھقانىڭ قېنىنى شورا::كىم دېدىكىم دېدى

  ،،دىھقاننىڭ بېشىنى سىال ھال سورادىھقاننىڭ بېشىنى سىال ھال سورا

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
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  ،،كۈلسۇن یایرىسۇن كۈلسۇن یایرىسۇن ،،دىھقانمۇ یاشىسۇن دىھقانمۇ یاشىسۇن 

  ..  دىھقانمۇ جاراڭلىق ئۈنده سایرىسۇندىھقانمۇ جاراڭلىق ئۈنده سایرىسۇن

  ،،ئاینىسۇنئاینىسۇن--ئۆسسۇن ئۆسسۇن ،،دىھقانمۇ كۆكلىسۇن دىھقانمۇ كۆكلىسۇن 

  ..شورپا قاینىسۇنشورپا قاینىسۇن،،قازىنى ماي كۆرسۇن قازىنى ماي كۆرسۇن 
  ،،مهشرهپ ئوینىسۇنمهشرهپ ئوینىسۇن،،بایرام بایرام --ھېیىت ھېیىت ،،ن ن دېسۇدېسۇ>>>>......ئۇھئۇھ<<<<

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ؟؟سهن بىزدهك گهردىنى قاتقان نهده بارسهن بىزدهك گهردىنى قاتقان نهده بار
  ؟؟شاخقا تىغ چاپقان نهده بارشاخقا تىغ چاپقان نهده بار،،مىۋه یهپ مىۋه یهپ 

  ؟؟تۇز بهرگهن تۇزلۇقنى چاققان ناده بارتۇز بهرگهن تۇزلۇقنى چاققان ناده بار
  ؟؟ئهل یۇرتنى دىھقاندهك باققان نهده بارئهل یۇرتنى دىھقاندهك باققان نهده بار

  !!ئېیتمىساق بولمایدۇ ئۇنىڭ دهردى بارئېیتمىساق بولمایدۇ ئۇنىڭ دهردى بار

  ..جاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهسجاھاندا ھهممىدىن دىھقان بولماق تهس
  

  ،،شائىرمهن دىھقاننىڭ باغرىدا ئۆسكهن شائىرمهن دىھقاننىڭ باغرىدا ئۆسكهن 

  ..  شائىرمهن ئۇ بهرگهن زاغرىدا ئۆسكهنشائىرمهن ئۇ بهرگهن زاغرىدا ئۆسكهن

  ،،شائىرمهن ئۇنىڭ ئاش تاغىرىدا ئۆسكهن شائىرمهن ئۇنىڭ ئاش تاغىرىدا ئۆسكهن 

  ..  ناغرىدا ئۆسكهنناغرىدا ئۆسكهن--شائىرمهن توي كۆرگهن شائىرمهن توي كۆرگهن 

  ،،یالغاننى یازماقتىن راست سۆزلهش تهسكهن یالغاننى یازماقتىن راست سۆزلهش تهسكهن 

  !!!!!! بولماق تهس بولماق تهستهس دىسه جاھاندا ھهممىدىن دىھقانتهس دىسه جاھاندا ھهممىدىن دىھقان

  

  ئاي خوتهنئاي خوتهن--11یىل یىل 11999955--
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دېگهن شېئىرىم ئېالن قىلىنغاندىن كېیىن، دېگهن شېئىرىم ئېالن قىلىنغاندىن كېیىن، >> >> دېھقان بوملاق تهس دېھقان بوملاق تهس   <<<<
<< << یېققىندا بىرەیلهن یېققىندا بىرەیلهن . . لهرىن یېزىشىتلهرىن یېزىشىت>> >> تهس تهس << << دوراپ یازىدىغانالر بىر مۇنچه دوراپ یازىدىغانالر بىر مۇنچه 

ماۋزۇسىدا بىر ھهجىۋىي تهییارالپ سورۇنالردا ئوقۇپ ماۋزۇسىدا بىر ھهجىۋىي تهییارالپ سورۇنالردا ئوقۇپ >> >> ھاراق ئىچمهك تهس ھاراق ئىچمهك تهس 
ۇنۇڭ كۆچۈرۈملىسى خوتهنگه یېتىپ كهلگهندىن كېیىن، بۇ مۇشائىرىىن ۇنۇڭ كۆچۈرۈملىسى خوتهنگه یېتىپ كهلگهندىن كېیىن، بۇ مۇشائىرىىن ئئ. . یۈرۈپتۇیۈرۈپتۇ

..  یازدىمیازدىم .. .. .. ..  

  ))  روزى سایىتروزى سایىت( ( روھىن پاكالش تهس روھىن پاكالش تهس 

  
  

  ئاڭالپ قالدىم، بۇرادەر، بىر پىیهنچۈك ناكهس،ئاڭالپ قالدىم، بۇرادەر، بىر پىیهنچۈك ناكهس،

  ))ئۈىن شۇنچه پهس،ئۈىن شۇنچه پهس،( (  پهریاد  پهریاد --كۆتۈرۈپتۇ ناله كۆتۈرۈپتۇ ناله 
  ئىچمهي تۇراملاميهن بىردەم، بىر نهپهس،ئىچمهي تۇراملاميهن بىردەم، بىر نهپهس،<< << : : دەپتۇدەپتۇ

   نهپسىم، كۆپى قىلدى رەسۋا مهست، نهپسىم، كۆپى قىلدى رەسۋا مهست،ئازغا قامناسئازغا قامناس

  <<<<  ......  دېھقان بوملاق قانچىلىك ئىش، ھاراق ئىچمهك تهسدېھقان بوملاق قانچىلىك ئىش، ھاراق ئىچمهك تهس

  
  دەميهن،دەميهن،> > ! ! خوشخوش< < ئىچىپ ئىچىپ _ _ ھاراق دېگهن قوناق سۈىي ھاراق دېگهن قوناق سۈىي   <<<<

  دەميهن،دەميهن،> > ! ! ماڭا توشىماڭا توشى< < مهیىن كۈنلهپ بوتۇلكىدىن مهیىن كۈنلهپ بوتۇلكىدىن 
  مهھبۇبهم بول، ۋۇجۇدىڭىن جانغا قوش دەميهن،مهھبۇبهم بول، ۋۇجۇدىڭىن جانغا قوش دەميهن،

  بوش دەميهن،بوش دەميهن،ئىچمهسلهرىن ئهركهك ئهمهس، بېلى ئىچمهسلهرىن ئهركهك ئهمهس، بېلى 

  ››››  ......دەميهن دېھقان بوملاقتىنمۇ ھاراق ئىچمهك تهسدەميهن دېھقان بوملاقتىنمۇ ھاراق ئىچمهك تهس
  
  ئهزمىلىرىىن،ئهزمىلىرىىن،> > زات زات < < ئاڭلىشىمچه ئېزىپ ئۇ ئاڭلىشىمچه ئېزىپ ئۇ 

  مهیگه چىالپ دات جىسمىنىڭ رەزمىلىرىىن،مهیگه چىالپ دات جىسمىنىڭ رەزمىلىرىىن،
  پاراكهندە ئهیلهپ شادلىق بهزمىلىرىىن،پاراكهندە ئهیلهپ شادلىق بهزمىلىرىىن،
  بۇزۇپ ئوقۇپ ئۆمهر ھهییام نهزمىلىرىىن،بۇزۇپ ئوقۇپ ئۆمهر ھهییام نهزمىلىرىىن،

  ......تهستهسھهممىدىن ھاراق ئىچمهك ھهممىدىن ھاراق ئىچمهك : : قاخشایدىكهن، دەپقاخشایدىكهن، دەپ
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  دەیدىكهن باشتا،دەیدىكهن باشتا،>> >> ئاز ئىچهیلى، ساز ئىچهیلى ئاز ئىچهیلى، ساز ئىچهیلى   <<<<
  سهل قىزىسا قالىدىكهن رومكا تاالشتا،سهل قىزىسا قالىدىكهن رومكا تاالشتا،

  كۆڭلى ئاینىپ قهیدىن كېیىنكى كالپۇك یاالشتا،كۆڭلى ئاینىپ قهیدىن كېیىنكى كالپۇك یاالشتا،
   كالپۇك یاماشتا، كالپۇك یاماشتا،--تۈگهیدىكهن سورۇن جىدەل تۈگهیدىكهن سورۇن جىدەل 

  ››››......  ھاراق ئىچمهك تهسھاراق ئىچمهك تهس<< << دەركهن مهجرۇھ ھالدا ۋایساپ دەركهن مهجرۇھ ھالدا ۋایساپ 
  

  ئېیتاركهن دەسلهپ،ئېیتاركهن دەسلهپ، چاقچاق  چاقچاق --ئىقرارىچه، یۇمۇر ئىقرارىچه، یۇمۇر 
  ئىچكۈزەركهن كىم ئېزىقسا ئۈچ رومكا، قهستلهپئىچكۈزەركهن كىم ئېزىقسا ئۈچ رومكا، قهستلهپ

  ››››  ئانامىن ئهسلهپئانامىن ئهسلهپ<< << یىغالیدىكهن، یىغالتقىىن یىغالیدىكهن، یىغالتقىىن 
  چۈشىدىكهن خورەككه كېیىن مىجهزى پهسلهپ،چۈشىدىكهن خورەككه كېیىن مىجهزى پهسلهپ،

  ....  ھهممىدىن ھاراق ئچمهك تهسھهممىدىن ھاراق ئچمهك تهس: : غىڭشىیدىكهن دەپغىڭشىیدىكهن دەپ

  

  ،،››››  زاتزات<< << ئادىمىیلىك قىممىتىىن توناملاي ئۇ ئادىمىیلىك قىممىتىىن توناملاي ئۇ 

  ،،››››  زاتزات<< << ا تۇراملاي ئۇ ا تۇراملاي ئۇ رېستوراننىڭ نامى چىقسرېستوراننىڭ نامى چىقس

  ،،››››  زاتزات<< <<  ھېچ ئۇیاملاي ئۇ  ھېچ ئۇیاملاي ئۇ --خهق كهینىدىن سوكۇلداپ خهق كهینىدىن سوكۇلداپ 

  ،،››››  زاتزات<< << مۇتقا ئىچىپ، ئۆزى بىر رەت قۇیاملاي ئۇ مۇتقا ئىچىپ، ئۆزى بىر رەت قۇیاملاي ئۇ 

  ››››  ......  ھاراق ئىچمهك تهسھاراق ئىچمهك تهس<< << ئاھ، ھهممىدىن بهك ئاھ، ھهممىدىن بهك : : دەیدىكهندەیدىكهن
  

   تۆت باش سىزىلغان، تۆت باش سىزىلغان،--پۇلۇم بولسا كۈلرەڭ پۇلۇم بولسا كۈلرەڭ : : دەركهندەركهن
  تىزىلغان،تىزىلغان،... ... لىق لىق جوزام بولسا توخۇ، ئۆردەك، بېجوزام بولسا توخۇ، ئۆردەك، بې

  ......  دەپ ماركا یېزىلغاندەپ ماركا یېزىلغان>> >> ! ! ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ << << مهیىم بولسا مهیىم بولسا 

  !!  ھېچقایسى یوق، ئالهم خهسىس، ئالهم بۇزۇلغانھېچقایسى یوق، ئالهم خهسىس، ئالهم بۇزۇلغان

  ......  !!مىش تېخى، ھاراق ئىچمهك تهسمىش تېخى، ھاراق ئىچمهك تهس>> >> دېھقان بوملاق تهس دېھقان بوملاق تهس   <<<<
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  ئامهتلىككه نازىنىنالر ئېتىپ قېشىىن،ئامهتلىككه نازىنىنالر ئېتىپ قېشىىن،
  مۇالزىمالر ئۇدۇلالیدۇ بېلىق بېشىىن،مۇالزىمالر ئۇدۇلالیدۇ بېلىق بېشىىن،

  چایناپ ھارماس توخۇ تۆشىىن،چایناپ ھارماس توخۇ تۆشىىن،>> >> چاپانچى چاپانچى   <<<<
  تهقدىر نېچۈن ئایار مهندىن پاخالن گۆشىىن؟تهقدىر نېچۈن ئایار مهندىن پاخالن گۆشىىن؟

  ......  !!ئاھ، ھهممىدىن بۇ جاھاندا ھاراق ئىچمهك تهسئاھ، ھهممىدىن بۇ جاھاندا ھاراق ئىچمهك تهس

  
  توۋا دەميهن، خهق مهردلىكته كولىشار یانچۇق،توۋا دەميهن، خهق مهردلىكته كولىشار یانچۇق،
  ئوت چاقنىتار كۆزلىرىمدىن تومپایغان قاپچۇق،ئوت چاقنىتار كۆزلىرىمدىن تومپایغان قاپچۇق،

  ،،>>>>   جۇق جۇق--جاق جاق << << جېنىم قاخشار سوقۇشقاندا رومكىسىجېنىم قاخشار سوقۇشقاندا رومكىسى

  ))  ا تۇتقان ئاق ئالىقاندا نهدە قاپارچۇق؟ا تۇتقان ئاق ئالىقاندا نهدە قاپارچۇق؟رومكرومك  ((

  ......  ھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهسھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهس: : شۇڭا دەميهنشۇڭا دەميهن

  

   قاراملىق، قاراملىق،--مهستانىمهن، مهستلىك مهستانىمهن، مهستلىك __ __ مهست ئهمهمسهن مهست ئهمهمسهن   ____

  ،،  >>>>  مهي ھاالل ، كهیپى ھاراملىقمهي ھاالل ، كهیپى ھاراملىق<< << ! ! قارامالرچه ئىچ قارامالرچه ئىچ 
  نهق ئىمان شۇ مهي خۇمارى بهرگهن ئاراملىق ،نهق ئىمان شۇ مهي خۇمارى بهرگهن ئاراملىق ،

  ......  !!  هزىن قابىل، یاراملىقهزىن قابىل، یاراملىق مىج مىج--قىلغاي شاراپ خۇي قىلغاي شاراپ خۇي 

  ......  مهست بولغىدەك ھاراق ئىچمهك تهسمهست بولغىدەك ھاراق ئىچمهك تهس: : دەميهن شۇڭادەميهن شۇڭا

  
  دېسه، بوپتۇ دېمهميهن،دېسه، بوپتۇ دېمهميهن،>> >> ئىچمهي ئىچمهي << << ئىچهملهسلهر ئىچهملهسلهر 

  دەپ چىشىن بۆلهميهن،دەپ چىشىن بۆلهميهن،>> >> كىم قولۇمىن یاندۇرغان ؟ كىم قولۇمىن یاندۇرغان ؟   <<<<
  تا تهخسه چېقىپ، پۇلىىن تۆلهميهن،تا تهخسه چېقىپ، پۇلىىن تۆلهميهن،>> >> شاتىراقلىق شاتىراقلىق   <<<<

  ىلهميهن،ىلهميهن،یولغا چىقىپ لهیلهپ، تهنىن الیغا میولغا چىقىپ لهیلهپ، تهنىن الیغا م

  ......  ھاراق ئىچمهك تهسھاراق ئىچمهك تهس: : ھۇشسىز یېتىپ، غىڭشىپ دەميهنھۇشسىز یېتىپ، غىڭشىپ دەميهن

  



  روزى سایىت ئهسهرلىرىروزى سایىت ئهسهرلىرى

鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉          hhttttpp::////cchhoogghhddiill..bbllooggbbuuss..ccoomm  
  

1188 

  رۇستلىیاملاي لهڭپۇڭ كهىب لۆمشىتىپ تىزىن،رۇستلىیاملاي لهڭپۇڭ كهىب لۆمشىتىپ تىزىن،
  دەپ مهستلىكته قوغالميهن قىزىن،دەپ مهستلىكته قوغالميهن قىزىن،>> >> ئوۋ ئۇچرىدى ئوۋ ئۇچرىدى   <<<<
  دېسه، دەرھال كاچاتالپ یۈزىن،دېسه، دەرھال كاچاتالپ یۈزىن،>> >> دادامكهنغۇ ؟ دادامكهنغۇ ؟   <<<<

  لهنهتلهميهن، بولىشىچه ھاراق دەیۈزىن،لهنهتلهميهن، بولىشىچه ھاراق دەیۈزىن،

  ......  هك ھاراق ئىچمهك تهسهك ھاراق ئىچمهك تهسھالىم ئاشۇ ھهممىدىن بھالىم ئاشۇ ھهممىدىن ب

  
  دەرەخلهرگه مهڭىز یهملهميهن،دەرەخلهرگه مهڭىز یهملهميهن،... ... تامبال تىزدا تامبال تىزدا 

  قىستاپ كهلسه ھایا قىلماي یولىن نهملهميهن،قىستاپ كهلسه ھایا قىلماي یولىن نهملهميهن،
  كۈندە ئهملهميهن،كۈندە ئهملهميهن،... ... كۈندە زەمخه ، كۈندە زىدە كۈندە زەمخه ، كۈندە زىدە 

  بۇنچه جىق پۇل نهدە ؟ ئۆیدىن قاساپ جهملهميهن،بۇنچه جىق پۇل نهدە ؟ ئۆیدىن قاساپ جهملهميهن،

  ......  ۋاي بۇ غهمىن، ھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهسۋاي بۇ غهمىن، ھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهس

  
  ۇراملاي خېخىردەككه كهپلهشكهن قهیىن،ۇراملاي خېخىردەككه كهپلهشكهن قهیىن،یاندیاند

  قهي ئىچىدىن سۈزەملهي شۇ سۆیۈملۈك مهیىن،قهي ئىچىدىن سۈزەملهي شۇ سۆیۈملۈك مهیىن،
  ئوڭشىیاملاي ئېسىلگهن باش، تارتىشقان پهیىن،ئوڭشىیاملاي ئېسىلگهن باش، تارتىشقان پهیىن،

  دېگهن دەیىن،دېگهن دەیىن،>> >> دېھقان بوملاق تهس دېھقان بوملاق تهس << << تىڭشاپ یېتىپ تىڭشاپ یېتىپ 

  ......  ھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهسھهممىدىن بهك ھاراق ئىچمهك تهس: : دوراپ دەميهندوراپ دەميهن

  
  اراق،اراق،تهنگه ئهمهس، ئهقلۇ ھۇشقا قهست قىلغان ھتهنگه ئهمهس، ئهقلۇ ھۇشقا قهست قىلغان ھ

  قىلغان ھاراق،قىلغان ھاراق،>> >> مهست مهست << << ۋىجدان، ئىمان، پهزىلهتىن ۋىجدان، ئىمان، پهزىلهتىن 
  روھىن بۇلغاپ، ئاڭىن مهجرۇھ، خهس قىلغان ھاراق،روھىن بۇلغاپ، ئاڭىن مهجرۇھ، خهس قىلغان ھاراق،

   كۈنىىن تهس قىلغان ھاراق، كۈنىىن تهس قىلغان ھاراق،--مىللىتىمنىڭ ھال مىللىتىمنىڭ ھال 
  چىن ئىنسانغا، راست، بۇ كهمدە ھاراق ئىچمهك تهس ؟چىن ئىنسانغا، راست، بۇ كهمدە ھاراق ئىچمهك تهس ؟

  
  ئىكهنۇ، تاپماي ئاسانىن،ئىكهنۇ، تاپماي ئاسانىن،>> >> ھاراق ئىچمهك تهس ھاراق ئىچمهك تهس   <<<<

  !!  نگهن، قویه، سهندەك ھاىل سهرسانىننگهن، قویه، سهندەك ھاىل سهرسانىنكه كۆكه كۆ>> >> تهس تهس   <<<<

  ئېیت، بۇ كۈنگه قویغان نېمه ئهھلى ئىنسانىن ؟ئېیت، بۇ كۈنگه قویغان نېمه ئهھلى ئىنسانىن ؟



  روزى سایىت ئهسهرلىرىروزى سایىت ئهسهرلىرى

鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉          hhttttpp::////cchhoogghhddiill..bbllooggbbuuss..ccoomm  
  

1199 

  بىلهملىگهچ زۇملى سىتهم، خهیرۇ ئېھسانىن،بىلهملىگهچ زۇملى سىتهم، خهیرۇ ئېھسانىن،

  ......  ھاراق ئىچمهك تهسھاراق ئىچمهك تهس: : ھاڭۋېقىشتا دېدىڭ یىغالپھاڭۋېقىشتا دېدىڭ یىغالپ

  
  كاساڭ ئوچۇق، رومكاڭ پۇچۇق، ۋىجدان یېرىڭ دەز،كاساڭ ئوچۇق، رومكاڭ پۇچۇق، ۋىجدان یېرىڭ دەز،
  بېشىڭ قاپاق، كۆزۈڭ چاپاق، كالپۇكلىرىڭ گهز،بېشىڭ قاپاق، كۆزۈڭ چاپاق، كالپۇكلىرىڭ گهز،

   بهز، بهز،--رنۇڭ پهسته، كۈنۈڭ تهسته، یۈزۈڭ قېلىن رنۇڭ پهسته، كۈنۈڭ تهسته، یۈزۈڭ قېلىن ئوئو

   سهز؟ سهز؟--دېسه، مىس قىل دېسه، مىس قىل __ __ ! ! ئهل ئهختهردە، سهن خهتهردەئهل ئهختهردە، سهن خهتهردە  ____

  ......  ھهرەق ئىچمهك تهسھهرەق ئىچمهك تهس: : پهرۋایىڭ یوق، دەیسهن تىنمايپهرۋایىڭ یوق، دەیسهن تىنماي

  
   بۇ تهسلىك كىمنىڭ سورىدىن ؟ بۇ تهسلىك كىمنىڭ سورىدىن ؟--؟ ؟ >> >> ھاراق ئىچمهك تهس ھاراق ئىچمهك تهس   <<<<

  !!رىدىنرىدىن>> >> نو نو << << نومۇس قاخشاش مهي ئۆمتىسه گالنىڭ نومۇس قاخشاش مهي ئۆمتىسه گالنىڭ 
   بۇ تهسلىك كىمنىڭ زورىدىن بۇ تهسلىك كىمنىڭ زورىدىن--ن بوملاق تهس ن بوملاق تهس دېھقادېھقا

  بىز كۈلهمدۇق دەردمهنلهرنىڭ تهلهي شورىدىن؟بىز كۈلهمدۇق دەردمهنلهرنىڭ تهلهي شورىدىن؟

  ......  !!ئېیته، ھاراق ئىچمهك تهمسۇ دېھقان بوملاق تهس؟ئېیته، ھاراق ئىچمهك تهمسۇ دېھقان بوملاق تهس؟

  
  ھاراقكهشلهر، ئۇنتۇپ قاملاڭ ئهسلىڭىزىن سىز،ھاراقكهشلهر، ئۇنتۇپ قاملاڭ ئهسلىڭىزىن سىز،
  سۈرۈشتۈرۈڭ دېھقامنۇ یوق، نهسلىڭىزىن سىز،سۈرۈشتۈرۈڭ دېھقامنۇ یوق، نهسلىڭىزىن سىز،

  سىز،سىز،مهیدىن ئهمهس، شاندىن ئىزدەڭ ۋەسلىڭىزىن مهیدىن ئهمهس، شاندىن ئىزدەڭ ۋەسلىڭىزىن 
   روھىن، باھار پهسلىڭىزىن سىز، روھىن، باھار پهسلىڭىزىن سىز،--پاكالڭ ۋىجدان پاكالڭ ۋىجدان 

  !!!!!!روھىن پاكالش تهس، ھهممىدىن دېھقان بوملاق تهسروھىن پاكالش تهس، ھهممىدىن دېھقان بوملاق تهس

  

  یانىۋار، خوتهنیانىۋار، خوتهن--33یىل یىل 11999977--

  

  !!  كېسىۋەمته ئۆرۈم چېچىڭىنكېسىۋەمته ئۆرۈم چېچىڭىن

  روزى سایىتروزى سایىت
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  ئۇیغۇر قىزى، چېھرىڭدىن نۇر تارایدۇ،ئۇیغۇر قىزى، چېھرىڭدىن نۇر تارایدۇ،
  گۈزەللىكىڭ ئاشىقالرغا یارایدۇ،گۈزەللىكىڭ ئاشىقالرغا یارایدۇ،

  مارایدۇ،مارایدۇ،یۈزىڭىن ئاي، كۆزىڭىن كۈن یۈزىڭىن ئاي، كۆزىڭىن كۈن 

  كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن  ____

   بویۇڭ ئوخشایدۇ ئۇز ئارچىغا، بویۇڭ ئوخشایدۇ ئۇز ئارچىغا،--بهسىت بهسىت 
  لېۋىڭ غۇنچه، قاڭشىرىڭ تۈز ناچىغا،لېۋىڭ غۇنچه، قاڭشىرىڭ تۈز ناچىغا،
  چېچىڭ ، بىلسهڭ جان بېغىشالر بارچىغا،چېچىڭ ، بىلسهڭ جان بېغىشالر بارچىغا،
  یات ھهۋەستهقول ئۇزامتا قایچىغا ،یات ھهۋەستهقول ئۇزامتا قایچىغا ،

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

  ئهركىدە قوي چېچىڭ بهلدە سویلىسۇن،ئهركىدە قوي چېچىڭ بهلدە سویلىسۇن،
   قاراپ توميىسۇن، قاراپ توميىسۇن،--كۆزلهر قاراپ كۆزلهر قاراپ شهیدا شهیدا 

  تاڭ سهلكىىن ئۇىن تاراپ ئوینىسۇن،تاڭ سهلكىىن ئۇىن تاراپ ئوینىسۇن،
  كۆز تهگمىسۇن بىزىن دەردته قوميىسۇن،كۆز تهگمىسۇن بىزىن دەردته قوميىسۇن،

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

   زىننىتىڭ، زىننىتىڭ،--چاچ ئهمهس ئۇ، باشتىكى تاج چاچ ئهمهس ئۇ، باشتىكى تاج 

  !!   قىممىتىڭ قىممىتىڭ--ئۇ غۇرۇرۇڭ، ئهسلى قهدىرئۇ غۇرۇرۇڭ، ئهسلى قهدىر

  ئۇ بایلىقىڭ، چېۋەرلىكىڭ، ھىممىتىڭ،ئۇ بایلىقىڭ، چېۋەرلىكىڭ، ھىممىتىڭ،
  خىرلهنسۇن مىللىتىڭ،خىرلهنسۇن مىللىتىڭ،ئاسرا ئۇىن، پهئاسرا ئۇىن، په

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

  شهرىقلىقسهن،شهرىقلىقسهن،_ _ ئۇیغۇر قىزى ئۇیغۇر قىزى : : بىلىپ قویغىنبىلىپ قویغىن
  نهرىقلىقسهن،نهرىقلىقسهن،_ _ شهرمىڭ بىلهن پۇر باھاسهن شهرمىڭ بىلهن پۇر باھاسهن 

  شۇ چاچ بىلهن ھهركىملهردىن پهرقلىقسهن،شۇ چاچ بىلهن ھهركىملهردىن پهرقلىقسهن،
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  شۇ چاچ بىلهن پهخىرلهنسهڭ ھهقلىقسهن،شۇ چاچ بىلهن پهخىرلهنسهڭ ھهقلىقسهن،

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

  ۇت، بىلسهڭ قىزنىڭ چاچ،ۇت، بىلسهڭ قىزنىڭ چاچ،یىگىت كۆركى بۇریىگىت كۆركى بۇر
  تۇخۇم چاپقىن چۈشسۇن تېقىم، تىزغا چاچ،تۇخۇم چاپقىن چۈشسۇن تېقىم، تىزغا چاچ،

  ،،››››  كۆزى ئاچكۆزى ئاچ<< << ھهسهد قىلىپ قول چىشلىسۇن ھهسهد قىلىپ قول چىشلىسۇن 

  !! دەیىگه توپا چاچ دەیىگه توپا چاچ--سالسا شهیتان دەي سالسا شهیتان دەي 

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

  یارىشىملىق، بهلهن چاچقا قهست قىلما،یارىشىملىق، بهلهن چاچقا قهست قىلما،
  ئۇىن كېسىپ قىممىتىىن پهس قىلما،ئۇىن كېسىپ قىممىتىىن پهس قىلما،

  مهست قىلما،مهست قىلما،_ _ خامۇش خامۇش یىگىلهرىن مهیۇس، یىگىلهرىن مهیۇس، 
  خهس قىلما،خهس قىلما،_ _ مودا قوغالپ ئالتۇنىن خار مودا قوغالپ ئالتۇنىن خار 

  !!كهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه ئاشۇ ئۇزۇن ئۆرۈم چېچىڭىن
  

  باغقا قارا، چاتقاملۇ بار، رەنا بار،باغقا قارا، چاتقاملۇ بار، رەنا بار،

  ..  ..  ..  ئهلگه قارا، غاپىلمۇ بار ، دانا بارئهلگه قارا، غاپىلمۇ بار ، دانا بار

  چاچقۇ شهكىل ، شهكىلدىمۇ مهنا بار،چاچقۇ شهكىل ، شهكىلدىمۇ مهنا بار،
  ئېیت ، قهیهردە سهندەك زىبا، بهرنا بار؟ئېیت ، قهیهردە سهندەك زىبا، بهرنا بار؟

  ..  ..  ..  !!ۇن ئۆرۈم چېچىڭىنۇن ئۆرۈم چېچىڭىنكهمسه بهرنا ئۇزكهمسه بهرنا ئۇز

  

  ..  یىل مارت، خوتهنیىل مارت، خوتهن11999955--

  

   مېنىڭ مىللىتىم مېنىڭ مىللىتىم!!ئاھ ئاھ 
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    روزى سایىت  روزى سایىت
  

11  
  

  ،،نهسهپته كۈللى ئالهم ئىتراپلىق مىللىتىم باردۇ نهسهپته كۈللى ئالهم ئىتراپلىق مىللىتىم باردۇ 

  ..   مۇقامى كاتتىلىقتا زىننىتىم باردۇر مۇقامى كاتتىلىقتا زىننىتىم باردۇر--ئوغۇزپۇشتى ئوغۇزپۇشتى 

  ،،ماخمۇت كىتابىغا یىزىلغان نى باھادىرلىق ماخمۇت كىتابىغا یىزىلغان نى باھادىرلىق ، ، یۈسۈپ یۈسۈپ 

  ..  هجىرلىك مىھنىتىم باردۇرهجىرلىك مىھنىتىم باردۇریهنه تاڭ قامۇسىدا قهیت ئیهنه تاڭ قامۇسىدا قهیت ئ

  ،،گه بىز ھهغدا گه بىز ھهغدا ............قهغهزقهغهز، ، بىده بىده ،،بۇغداي بۇغداي ،،گىلهم گىلهم ، ، قاشتاش قاشتاش ، ، یىپهكیىپهك

  ..  ))  بۇنى جاڭچىئهنمۇ تهستىقالیدۇ تۆھپهم قىممىتىم باردۇربۇنى جاڭچىئهنمۇ تهستىقالیدۇ تۆھپهم قىممىتىم باردۇر((

  ،،قهدىم تۆھپه یىراق ئۆتمۈشكه تالىق ماختىناي قانداق قهدىم تۆھپه یىراق ئۆتمۈشكه تالىق ماختىناي قانداق 

  ..  قۇیاشلىق تاڭدا یۈكسهلمهككه تاغدهك ھىممىتىم باردۇرقۇیاشلىق تاڭدا یۈكسهلمهككه تاغدهك ھىممىتىم باردۇر

  ،،یاق نهۋجىۋان مىللهت یاق نهۋجىۋان مىللهت ، ، >>>>قېرى قېرى << <<  مىللىتىم شۇنداق  مىللىتىم شۇنداق مىنىڭ بۇمىنىڭ بۇ

  ..   تىتىم باردۇر تىتىم باردۇر--ئهتىسىده تهنئهتىسىده تهن، ، یاق یاق ، ، بۇ مىللهتنىڭ بۈگۈن بۇ مىللهتنىڭ بۈگۈن 

  ،،گىمۇ چىققان گىمۇ چىققان >>>>تۆرتۆر<< << غىمى چۈشكهنغىمى چۈشكهن>>>>پهگاپهگا<< << مىنىڭ مىللىتىممىنىڭ مىللىتىم

  ..   شهۋكىتىم گاھ ئىللىتىم باردۇر شهۋكىتىم گاھ ئىللىتىم باردۇر--بۇ ھهقته سۆزلىسهم شان بۇ ھهقته سۆزلىسهم شان 

  ،،ى زىنھار ى زىنھار ئۆزىنىڭ مىللىتىنى یهرگه ئۇرماس ھىچ كىشئۆزىنىڭ مىللىتىنى یهرگه ئۇرماس ھىچ كىش

  ..  دا تهكتى ھۆرمهت خىزمىتىم باردۇردا تهكتى ھۆرمهت خىزمىتىم باردۇر>>>>تىللىشىمتىللىشىم<< << مىنىڭ بۇمىنىڭ بۇ

22  
  ،،بۇ مىللهت شهنىنى یایغان جاھانغا ئوم ئۇیۇشقاقلىق بۇ مىللهت شهنىنى یایغان جاھانغا ئوم ئۇیۇشقاقلىق 

  ..  تهستهك قویۇشماقلىقتهستهك قویۇشماقلىق، ، ھاالل ئهمدى چىچىلدى قۇم كهبى ھاالل ئهمدى چىچىلدى قۇم كهبى 

  ،،شۇڭا دائىم شۇڭا دائىم .... .... ھهسرهتلىك كۆز ھهسرهتلىك كۆز ، ، ھهسرهتلىك گهپ ھهسرهتلىك گهپ ، ، ھهررهتلىك دىل ھهررهتلىك دىل 

  ..   تىخى كوالپ تویۇشماقلىق تىخى كوالپ تویۇشماقلىق،،ئارام تاپمایدۇ كوالشتا ئارام تاپمایدۇ كوالشتا 
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  ،،پىتنه پىتنه ، ، رىیا رىیا ، ، خىیالدا ئىلىم ئىرپان ئهمهس جاڭجال خىیالدا ئىلىم ئىرپان ئهمهس جاڭجال 

  ..  ئۇرۇشقاقلىقئۇرۇشقاقلىق، ،  ئهخالقنى یهم قىلدى قىزىل كۆزلىك  ئهخالقنى یهم قىلدى قىزىل كۆزلىك --ئهدهپ ئهدهپ 

  ،،ئهپۇ خالىماس چوڭالر ئهپۇ خالىماس چوڭالر ، ، كىچىكلهر چوڭغا بى ھۆرمهت كىچىكلهر چوڭغا بى ھۆرمهت 

  ..  ئۇدۇم بوپ قالدىغۇ چۆجه خورازدهك تۇرۇشماقلىقئۇدۇم بوپ قالدىغۇ چۆجه خورازدهك تۇرۇشماقلىق

  ،،زىتلىشىش نهسلىك زىتلىشىش نهسلىك ، ، ئالهم ئالهم  سۆویگۈده گۈللهیدۇ  سۆویگۈده گۈللهیدۇ --مۇھابهت مۇھابهت   ‹‹‹‹

  ..  نى ھىچ ئویالپ قویۇشماقلىقنى ھىچ ئویالپ قویۇشماقلىق>>>>بۇ نهسلىك یولنى تار قىلغاي بۇ نهسلىك یولنى تار قىلغاي 

  ،،ئىخالستىن ئارتۇق غهمخۇرى نهده ئىخالستىن ئارتۇق غهمخۇرى نهده ، ، كىشىنىڭ چىن ۋاپا كىشىنىڭ چىن ۋاپا 

  ..  بۇ مىللهت ئۇشبۇ غهمخۇرلۇق بىلهن سۆھبهت قۇرۇشماقلىقبۇ مىللهت ئۇشبۇ غهمخۇرلۇق بىلهن سۆھبهت قۇرۇشماقلىق

  ،، تاپقۇسى مهلھهم  تاپقۇسى مهلھهم --ئىلىم پهن راك بىلهن ئهیدىزگه تاپتى ئىلىم پهن راك بىلهن ئهیدىزگه تاپتى 

  ..  اك یهڭلىغ مىجهزىنى تونۇشماقلىقاك یهڭلىغ مىجهزىنى تونۇشماقلىقبۇ مىللهت خهۋپى ربۇ مىللهت خهۋپى ر

33  
  ،،ناماز خانلىققا یۈزلهندى ناماز خانلىققا یۈزلهندى >> >> ساقاللىقالر ساقاللىقالر << << بۇ مىللهتته بۇ مىللهتته 

  ..  مهمهدانلىققا یۈزلهندىمهمهدانلىققا یۈزلهندى، ، الغایالشقا الغایالشقا >> >> ساقالسىزالر ساقالسىزالر   <<<<

  ،،ئویۇن پهزلهر سوقۇپ تاش بىلهن تاشنى كۆڭۈل ئاشسا ئویۇن پهزلهر سوقۇپ تاش بىلهن تاشنى كۆڭۈل ئاشسا 

  ..  نىڭ ۋاقتى بىزمانلىققا یۈزلهندىنىڭ ۋاقتى بىزمانلىققا یۈزلهندى>>>>تانسىكهش تانسىكهش   >>>>    ookk  كاراكارا  <<<<

  ،،بۇنى ئویالیدىغانالر ئاز بۇنى ئویالیدىغانالر ئاز ؟ ؟ ئۆزى نهده ئۆزى نهده ، ، نهده نهده جاھان جاھان 

  ..   خۇیدا بهخرىمانلىققا یۈزلهندى خۇیدا بهخرىمانلىققا یۈزلهندى--پهیلى پهیلى ، ، ھهجهپ ئىش ھهجهپ ئىش 

  ،،چاچ نۇسخىسى سۆبهتكه ماۋزۇ چاچ نۇسخىسى سۆبهتكه ماۋزۇ ، ،  مۇدا كىیىم  مۇدا كىیىم --پاسۇن پاسۇن 

  ..  یاساتماقلىقنىڭ غىمى ھالى پهرىشانلىققا یۈزلهندىیاساتماقلىقنىڭ غىمى ھالى پهرىشانلىققا یۈزلهندى

  ،،ئاتالغان یۇرت ئاتالغان یۇرت >> >> خهلقى ئهمگهكچان خهلقى ئهمگهكچان ، ، بایلىقى مول بایلىقى مول ، ، یىرى كهڭ یىرى كهڭ   <<<<

  ..   ئىسھانلىققا یۈزلهندى ئىسھانلىققا یۈزلهندى--خهیرى خهیرى ، ، وزۇرلۇقتا كۈنى ئىسىت وزۇرلۇقتا كۈنى ئىسىت ھھ

  ،، ئىجاتتا تۆھپىكار مىللهت  ئىجاتتا تۆھپىكار مىللهت --كهشىپ كهشىپ ، ، ئىرپان ئىرپان --بۇ مىللهت ئىلىم بۇ مىللهت ئىلىم 
  ؟؟لىققا یۈزلهندى لىققا یۈزلهندى >> >> ئهقلى كالتهك ئىنسان ئهقلى كالتهك ئىنسان << << نىمىشقا ئهمدى نىمىشقا ئهمدى 
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  ،،یۆلىسه ھهدهپ یۆلىسه ھهدهپ ، ، بۇ مىللهتنىڭ غىمىده تۇرسا دهۋران بۇ مىللهتنىڭ غىمىده تۇرسا دهۋران 

  ............؟؟قا یۈزلهندى قا یۈزلهندى  سهرسانلىق سهرسانلىق--نىمىشقا یۆلىگهنچه سالپۇ نىمىشقا یۆلىگهنچه سالپۇ 

44  
  ،،خوتۇننازلىق خوتۇننازلىق ، ، بۇ مىللهتنىڭ قىنىنى بۇزدى یۇرتۋازلىق بۇ مىللهتنىڭ قىنىنى بۇزدى یۇرتۋازلىق 

  ..  الر قىلىپ ئازلىقالر قىلىپ ئازلىق>> >> بازلىقبازلىق<< << ئاڭا یانداشتى مهیخۇرلۇق بۇ ئاڭا یانداشتى مهیخۇرلۇق بۇ 

  ،،توۋا توۋا >> >> یاخشىنى یاخشىنى ، ، >> <>> <یاماننى یاماننى << << بىلهن ئۆلچهپ بىلهن ئۆلچهپ >> >> ؟ ؟ قهیهرلىككهن قهیهرلىككهن   <<<<

  ..  جانىنى باردى جانانالر تانسا قاش نازلىقجانىنى باردى جانانالر تانسا قاش نازلىق، ، ئىمانى ئىمانى 

  ،،ئهقىلنى مهي بىلهن خورالپ ئهقىلنى مهي بىلهن خورالپ ، ،  زورالپ  زورالپ --هي زورلۇنۇپ هي زورلۇنۇپ ئىچىپ مئىچىپ م

  ..   غهمزارلىق غهمزارلىق--قىلىشت غهمزه قىلىشت غهمزه ، ، كۆزىنى مهستلىكى تورالپ كۆزىنى مهستلىكى تورالپ 

  ،،چىقاردى باشقىچه ئادهت چىقاردى باشقىچه ئادهت ، ، كۆر كۆر ، ، بۇالرمۇ یهتمىگهندهك بۇالرمۇ یهتمىگهندهك 

  ..  گۇناندا ئۆتتى ھهمزارلىقگۇناندا ئۆتتى ھهمزارلىق، ، ، ، جىدهل ئىستهپ جىدهل ئىستهپ ، ، گۇرۇھ ئایرىپ گۇرۇھ ئایرىپ 

  ،،ھهیھات ھهیھات ......بۇ چوىچىالپ بۇ چوىچىالپ ، ، ئۇ كوچىالپ ئۇ كوچىالپ ، ، بۇ تىپىپ بۇ تىپىپ ، ، ئۇ چىشلهپ ئۇ چىشلهپ 

  ..   مۇراتتا دىل یىرىنى ئهیلىدى سازلىق مۇراتتا دىل یىرىنى ئهیلىدى سازلىق--ئاداۋات غهم ئاداۋات غهم 

  ،،ئىلىم تهھسىلىگه قىلماق زوق ئىلىم تهھسىلىگه قىلماق زوق ، ، تىرىشماق یوق تىرىشماق یوق ، ، ئۈگهنمهك یوق ئۈگهنمهك یوق 

  ..  خۇیدا رهڭ ۋازلىقخۇیدا رهڭ ۋازلىق، ، یهنه قىپقالدى بىرمۇنچه ئىسىل خۇي یهنه قىپقالدى بىرمۇنچه ئىسىل خۇي 

  ،،ئىتنى ئىتنى ، ، خوراز خوراز ، ، تاالشتۇردى تاالشتۇردى ، ، ئارام تاپسا سوقۇشتۇردى ئارام تاپسا سوقۇشتۇردى 
  ؟؟ته ئۇشبۇ ئهندازلىق ته ئۇشبۇ ئهندازلىق جاھاندا بارمۇ بىر مىللهت سۈپهتجاھاندا بارمۇ بىر مىللهت سۈپهت

55  

  ::  مىنىڭ بۇ مىللىتىمنىڭ غهپلىتى ئۈندهیدۇ چۇقانغامىنىڭ بۇ مىللىتىمنىڭ غهپلىتى ئۈندهیدۇ چۇقانغا

  ..  ئهجهپ مىللهت ئىدىڭ بوش كهلمىگهن كۆپ نوھى توپانغائهجهپ مىللهت ئىدىڭ بوش كهلمىگهن كۆپ نوھى توپانغا--

  ،،زاماننىڭ زورى یۈتكهنده زاماننىڭ زورى یۈتكهنده ، ، جاھالهت دهۋرى پۈتكهنده جاھالهت دهۋرى پۈتكهنده 

  ..  سىنىڭ روھى راۋانىڭ دهسسىدى ئىللهتته قاپقاننىسىنىڭ روھى راۋانىڭ دهسسىدى ئىللهتته قاپقاننى

  ،،ى یادىڭغا كهچمهیدۇ ى یادىڭغا كهچمهیدۇ ئۆزگىسئۆزگىس>>>>....قوناق قوناق ، ، بۇغداي بۇغداي ، ، ئىتىز ئىتىز   <<<<
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  ..  غاغا>> >>  گۇپپاڭ گۇپپاڭ--گۇپپۇ گۇپپۇ _ << _ << كۈچنى خوراتتىڭ ئهسكى كهتمهن كۈچنى خوراتتىڭ ئهسكى كهتمهن ، ، ئهقىل ئهقىل 

  ،،دهپ تىرهجهپ یىغلىسا سهن زورلىغان تویغا دهپ تىرهجهپ یىغلىسا سهن زورلىغان تویغا >> >> !!ئوقۇیمهن ئوقۇیمهن <<<<

  ..   قىزىڭ ئایالندى چوكانغا قىزىڭ ئایالندى چوكانغا--یىشى ئون ئۈچ دىلبهرىڭ یىشى ئون ئۈچ دىلبهرىڭ 

  ،،ئوماق ئوغلۇڭ زامانى پهن كۆكىگه ئۆرلىمهكچىدى ئوماق ئوغلۇڭ زامانى پهن كۆكىگه ئۆرلىمهكچىدى 

  ..   ئایالندى چوپانغا ئایالندى چوپانغا--تى قوي تى قوي چىقاردىڭ مهكتهپتىن باقچىقاردىڭ مهكتهپتىن باق

  ،،ئاسقۇزۇپ چۈمبهل ئاسقۇزۇپ چۈمبهل ، ،  مهزلۇملىرىڭدىن قىزغىنىپ نۇر  مهزلۇملىرىڭدىن قىزغىنىپ نۇر --ئایال ئایال 

  ..  دهپ پۈچهك دان توشتى دوپپاڭغادهپ پۈچهك دان توشتى دوپپاڭغا>> >> بۈگۈنكى ئۆپكه ئهالبۈگۈنكى ئۆپكه ئهال  <<<<

  ،،دائىم ئۆتهمدۇ كۇنلىرىڭ شۇنداق دائىم ئۆتهمدۇ كۇنلىرىڭ شۇنداق ، ، ئىیىت مىللىتىم ئىیىت مىللىتىم ، ، قىنى قىنى 

  ........  ؟؟قوپقانغا قوپقانغا ، ، ھهۋهس ئهیلهشته كۆز چىچىقلىتىپ یاتقانغا ھهۋهس ئهیلهشته كۆز چىچىقلىتىپ یاتقانغا 

66  
  ؟؟مىنىڭ بۇ مىللىتىممۇ نۇر قۇچاقالیدۇ مىنىڭ بۇ مىللىتىممۇ نۇر قۇچاقالیدۇ : : لىم شۇ لىم شۇ خىیاخىیا

  ؟؟ ئىرپاندا پىچاقالرمۇ  ئىرپاندا پىچاقالرمۇ --نادانلىق ئىللىتىنى ئىلمۇ نادانلىق ئىللىتىنى ئىلمۇ 
  ،،بهلكىم نۇردىن تىز سهپهر ئهتمىش بهلكىم نۇردىن تىز سهپهر ئهتمىش ، ، جاھان نۇر تىزلىكىده جاھان نۇر تىزلىكىده 

  ؟؟مۇ مۇ >> >>  پاچاقالر پاچاقالر--ۋاچۋاچ <<  << --تىن نىرىغا ئۆتمهس نىچۈن گهپ تىن نىرىغا ئۆتمهس نىچۈن گهپ >> >> قورساققورساق  <<<<
  ،،لهم لهم  باشقىچه ئا باشقىچه ئا--مهرىپهتنىڭ ئالىمى بۇ مهرىپهتنىڭ ئالىمى بۇ ، ، رىقابهت رىقابهت 

  ..  ئىلىكتىرلهشتى بۇ كهمده قازان ھهم چۈمۈچلهرمۇئىلىكتىرلهشتى بۇ كهمده قازان ھهم چۈمۈچلهرمۇ

  ،،پاسار یاقساق تونۇر مهشكه پاسار یاقساق تونۇر مهشكه ، ، پهقهت بىزالم تىرىپ تهمهچ پهقهت بىزالم تىرىپ تهمهچ 

  ::  قهدىم تاش یارغۇچاقالرمۇقهدىم تاش یارغۇچاقالرمۇ، ، پىتىدىن چۈشمىسه توۋا پىتىدىن چۈشمىسه توۋا 

  ،،ھاراقتىن بىر تۇرۇشتا قانچىلىك ئىچمهكته بهسلهشسهك ھاراقتىن بىر تۇرۇشتا قانچىلىك ئىچمهكته بهسلهشسهك 
  ؟؟ ئىدرهكنى بۇ قاششاقلىق پاچاقالیدۇ  ئىدرهكنى بۇ قاششاقلىق پاچاقالیدۇ --ئهقلى ئهقلى ! ! دهرىخا دهرىخا 

  ،، قاتارى بىزگىمۇ مهنسۇپ  قاتارى بىزگىمۇ مهنسۇپ --اھان مىللهتلىرىنىڭ سهپ اھان مىللهتلىرىنىڭ سهپ جج
  ؟؟ قاپاقالرمۇ  قاپاقالرمۇ --بىز بىلهلمهس دۆت بىز بىلهلمهس دۆت ! ! ته ته >>>>بىلىش بىلىش << << بۇ مهنسۇپلۇقبۇ مهنسۇپلۇق

  ،،ئاۋالقىسى پۇشتۇڭغا تهۋا شان ئاۋالقىسى پۇشتۇڭغا تهۋا شان ، ، ئۇنتۇما مىللىتىم ئۇنتۇما مىللىتىم 

  !!؟؟رۇچاقالرمۇ رۇچاقالرمۇ ،،دات تىغ دات تىغ ، ، سۇنغان ساپال سۇنغان ساپال ، ، سىنىڭ شانۇڭ نىمه سىنىڭ شانۇڭ نىمه 
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77  
  ،،دا یاشایدۇ دا یاشایدۇ مىللىتىڭ ئىقبالمىللىتىڭ ئىقبال، ، بول ئۈمۈتۋار بول ئۈمۈتۋار ، ، مۇسهننىپ مۇسهننىپ 

  ..  تىپىپ بىرلىك كۈچىدىن كۈچ قهدهمنى پۇختا تاشالیدۇتىپىپ بىرلىك كۈچىدىن كۈچ قهدهمنى پۇختا تاشالیدۇ

  ،،غاپىللىقى یۈتكهي غاپىللىقى یۈتكهي ، ، ئۇنى ئویغاتتى ئىسالھهت تىڭى ئۇنى ئویغاتتى ئىسالھهت تىڭى 

  ..  مهشرهپمۇ باشالیدۇمهشرهپمۇ باشالیدۇ، ، ئهمهس ئانچه ئۇزائى توي مهزگىلى ئهمهس ئانچه ئۇزائى توي مهزگىلى 

  ،،سۆیگۈسىدىن ھهم سۆیگۈسىدىن ھهم ، ، ئۈمۈتلهن مىللىتىڭنىڭ ئهتىسىدىن ئۈمۈتلهن مىللىتىڭنىڭ ئهتىسىدىن 

  ..  ۇۇلهیلىسى مهجنۇنىنى باغاشالیدلهیلىسى مهجنۇنىنى باغاشالید، ، شىرىن پهرھادىنى شىرىن پهرھادىنى 

  ،،ئهمهس ھىچقانچه مىللهتنىڭ كۈچى ئۆزىنى بىلگهنگه ئهمهس ھىچقانچه مىللهتنىڭ كۈچى ئۆزىنى بىلگهنگه 

  ..  ئۆزىنى بىلگهنلهر پاچاقالیدۇئۆزىنى بىلگهنلهر پاچاقالیدۇ، ، نى ئىللهت تاغنى نى ئىللهت تاغنى 

  ،، ئىدرهكنى قاششاڭلىق تۇتالماس ئىلكىده ئهمدى  ئىدرهكنى قاششاڭلىق تۇتالماس ئىلكىده ئهمدى --ئهقىل ئهقىل 

  ..  غاپىللىق یاۋاشالیدۇغاپىللىق یاۋاشالیدۇ، ، دهۋىر تۇرغاچقا پاكالپ روھىنى دهۋىر تۇرغاچقا پاكالپ روھىنى 

  ،،تۈز تۈز خۇیۇڭنى خۇیۇڭنى ، ، روھالن روھالن ، ، مىللهتنى كۆر مىللهتنى كۆر ، ، دىلبهرگه باق دىلبهرگه باق ، ، كىرهم كىرهم 

  ..  غهم ھاپاشالیدۇغهم ھاپاشالیدۇ، ، دهپ دهپ >> >> پىل پىل << << نى نى >> >> قىل قىل << << ئىشهنمهسالهر ئۆزىگه ئىشهنمهسالهر ئۆزىگه 

  ،،یهنه سۆزله یهنه سۆزله ، ، جامائهتكه ئهجهپ جىق سۆزلىدىڭ روزى جامائهتكه ئهجهپ جىق سۆزلىدىڭ روزى 

  !!  یاشنایدۇیاشنایدۇ، ، ئۆزىنى بىلىشته مىللىتىم گۈللهیدۇ ئۆزىنى بىلىشته مىللىتىم گۈللهیدۇ : : دىگىن دىگىن 

  

  خوتهنخوتهن، ، یىلى ئۆكتهبىر یىلى ئۆكتهبىر 11999933--

  
  یىگىتیىگىت

  
  روزى سایىتروزى سایىت

  
  یىگىت،یىگىت،-- ئهر ئهرمهستلىكى مهنمهستلىكى مهن--جان ئاتامنىڭ ئىپتىخارىجان ئاتامنىڭ ئىپتىخارى

  جان ئاناممۇ مىڭ سۆیۈشته،مىڭ كۆیۈشته دەر یىگىت؛جان ئاناممۇ مىڭ سۆیۈشته،مىڭ كۆیۈشته دەر یىگىت؛
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  ئارزۇدا،ئارزۇالر بۈیۈك،ئارزۇدا،ئارزۇالر بۈیۈك،--بىز سېىن باقتۇق ئۈمىدبىز سېىن باقتۇق ئۈمىد--

  ..یۇرت ساڭا ھهقدار بۈگۈن ئهل غېمىىن یهر یىگىتیۇرت ساڭا ھهقدار بۈگۈن ئهل غېمىىن یهر یىگىت--ئهلئهل
  ئۆتىت بۇ گهردۇن پهلهك ئایالمنىشدا كۆپ ئهسىر،ئۆتىت بۇ گهردۇن پهلهك ئایالمنىشدا كۆپ ئهسىر،

  ..ھهر یىگىتھهر یىگىت--ئۆتىت مهنزىللهر ئېتىىن قامچىالپ ھهرئۆتىت مهنزىللهر ئېتىىن قامچىالپ ھهر
  كهتىت،بۈگۈن دەۋرىڭ سىنىڭ ئىلكىڭدە قۇت،كهتىت،بۈگۈن دەۋرىڭ سىنىڭ ئىلكىڭدە قۇت،--ئۆتىكىىنئۆتىكىىن

  ..تهرىڭدىن ئاچقۇزۇپ ئهنبهر یىگىتتهرىڭدىن ئاچقۇزۇپ ئهنبهر یىگىت--تاپ كامال ئهجرۇتاپ كامال ئهجرۇ
  سهمنۇ دەیسهن،مهمنۇ دەميهن ئهر غېمى ــ ئهلنىڭ غېمى،سهمنۇ دەیسهن،مهمنۇ دەميهن ئهر غېمى ــ ئهلنىڭ غېمى،

  ..جان غېمى ــ نامهرد غېمى،مهن مهرد یىگىت مهن زەر یىگىتجان غېمى ــ نامهرد غېمى،مهن مهرد یىگىت مهن زەر یىگىت
  

  بهش ئاچىماقبهش ئاچىماق
  

  رەسته،رەسته،--بۇ غهۋغاىي جاھان قایناق بازاربۇ غهۋغاىي جاھان قایناق بازار

  ..بهسبهس--ر جىمى جان ئۇندا بهسر جىمى جان ئۇندا بهسچاپار، یۈگۈرەچاپار، یۈگۈرە
  تاۋارى كۆپ ،تاۋارى كۆپ ،--كى مالكى مال»»بازاربازار««ئۇ شۇنداق بىرئۇ شۇنداق بىر

  ..  پۈتهر ئهمما كىشىنىڭ سودىسى تهستهپۈتهر ئهمما كىشىنىڭ سودىسى تهسته

  ئۆمۈر خهجلهیدۇ ھهركىم مۇددىئا كۆزلهپ،ئۆمۈر خهجلهیدۇ ھهركىم مۇددىئا كۆزلهپ،

  ..تهڭال دەمبهستهتهڭال دەمبهسته... ... ۋىسال، غایه، تهقهززاۋىسال، غایه، تهقهززا
  بىرى بۇندىن مۇراد یۈكلهیدۇ نارىغا،بىرى بۇندىن مۇراد یۈكلهیدۇ نارىغا،

  ..ھهستهھهسته--بىرى قایتقاي قۇرۇق قول پهیلى ھهسبىرى قایتقاي قۇرۇق قول پهیلى ھهس
  غۇنچىسىز كۆز یۇمسا ھهسرەتلىك،غۇنچىسىز كۆز یۇمسا ھهسرەتلىك،--رى گۈلرى گۈلبىبى

  ..   دەسته دەسته--ئۇزار بىرى قۇچاقتا لىقال گۈل ئۇزار بىرى قۇچاقتا لىقال گۈل 

  بىرىگه باقسا ئامهتنىڭ قۇشى دایىم ،بىرىگه باقسا ئامهتنىڭ قۇشى دایىم ،

  ..قۇشى كۆكته، ئۆزى پهستهقۇشى كۆكته، ئۆزى پهسته--بىرى قوغالر بىرى قوغالر 
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  بىرى سهرگهزگه زار تویلۇق ئۈچۈن، ئهمما،بىرى سهرگهزگه زار تویلۇق ئۈچۈن، ئهمما،

  ..  بىرى یۆگهك یاسار زەرباپتا، ئهتلهستهبىرى یۆگهك یاسار زەرباپتا، ئهتلهسته

  رتىق،رتىق،بىرىنىڭ بهك كۈلۈشتىن جاۋغىیى یىبىرىنىڭ بهك كۈلۈشتىن جاۋغىیى یى

  ......بىرىنىڭ كۆز یېشى دەریا، دىلى خهستهبىرىنىڭ كۆز یېشى دەریا، دىلى خهسته

  بۇ یهڭلىغ سودىغا بهرھهقكى داخىلسهن،بۇ یهڭلىغ سودىغا بهرھهقكى داخىلسهن،

  ..تۇغۇلدۇڭمۇ، تۇغۇلغان جایغا كهمتهستهتۇغۇلدۇڭمۇ، تۇغۇلغان جایغا كهمتهسته
  دىن نا ئۈمۈد قایتما،دىن نا ئۈمۈد قایتما،»»بازاربازار««بۇ بۇ : : خۇالسهخۇالسه

  ..تىرىش، شان قۇچ قىلىپ ئۆمرۈڭىن پهیۋەستهتىرىش، شان قۇچ قىلىپ ئۆمرۈڭىن پهیۋەسته
  

22  
  

  ئومسا قاشىن ئهمخهق قىلۇر ،ئومسا قاشىن ئهمخهق قىلۇر ،: : قاراڭ قاراڭ 

  ..پىته قىلۇرپىته قىلۇرئېقىن سۈىي تاشىن پىرىئېقىن سۈىي تاشىن پىرى
  یورۇقنىڭ پېیىدە قاراڭغۇ ھامان ،یورۇقنىڭ پېیىدە قاراڭغۇ ھامان ،

  ..  بۇلۇت گاھ قۇیاشىن پىرىپته قىلۇربۇلۇت گاھ قۇیاشىن پىرىپته قىلۇر

  سۆگهت سایىسى مىڭ ھورۇغا پاناھ،سۆگهت سایىسى مىڭ ھورۇغا پاناھ،

  ..  ئالدىراشىن پىرىپته قىلۇرئالدىراشىن پىرىپته قىلۇر--ۋاقىتۋاقىت

  مۇھهببهت ئىالھى شىكاردا ، بىراق،مۇھهببهت ئىالھى شىكاردا ، بىراق،

  ..  ئىشق ئىككى یاشىن پىرىپته قىلۇرئىشق ئىككى یاشىن پىرىپته قىلۇر

  قهدەھته ئېغىز، مهي قۇچار سهزگۈىن،قهدەھته ئېغىز، مهي قۇچار سهزگۈىن،

  ..شىن پىرىپته قىلۇرشىن پىرىپته قىلۇرئۇنىڭ كهیپى بائۇنىڭ كهیپى با
  قهسهمدىن ئۆتۈشكهن تۇرۇقلۇق یهنه،قهسهمدىن ئۆتۈشكهن تۇرۇقلۇق یهنه،

  ..ئاداشالر ئاداشىن پىتىپته قىلۇرئاداشالر ئاداشىن پىتىپته قىلۇر
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  ---- پانىدا پانىدا--قهدىمدىن مۇشۇنداق جاھان قهدىمدىن مۇشۇنداق جاھان 

  ........یامانالر یاۋاشىن پىرىپته قىلۇریامانالر یاۋاشىن پىرىپته قىلۇر

  ::بۇ گهپىن ئۆزۈم دەپ، ئۆزۈم رەت قىاليبۇ گهپىن ئۆزۈم دەپ، ئۆزۈم رەت قىالي

  ..خىیال پهیلى شاشىىن پىرىپته قىلۇرخىیال پهیلى شاشىىن پىرىپته قىلۇر
   بارى ئهمهسساختىلىق، بارى ئهمهسساختىلىق،--ئۆمۈر كار ئۆمۈر كار 

  ..گۈمان شاد یاشاشىن پىرىپته قىلۇرگۈمان شاد یاشاشىن پىرىپته قىلۇر
  یوغان ئاچسا كۆزىن جاھان شۇنچه ئۇز،یوغان ئاچسا كۆزىن جاھان شۇنچه ئۇز،

  ..ىن پىرىپته قىلۇرىن پىرىپته قىلۇر» » ماراشماراش««بۇ ئۇزلۇق بۇ ئۇزلۇق 
  ھایات لوغىىت توم كىتاۈ، راست ئوقۇڭ،ھایات لوغىىت توم كىتاۈ، راست ئوقۇڭ،

  ..بۇ ، غهیرىي قاراشىن پىرىپته قىلۇربۇ ، غهیرىي قاراشىن پىرىپته قىلۇر
  

33  
  تىرىكلىك قىستىغاچ قىم كۆزلىمهس پایدا،تىرىكلىك قىستىغاچ قىم كۆزلىمهس پایدا،

  ..  كۆزى خاس پایدىدا كىمنىڭ، پۈتى الیداكۆزى خاس پایدىدا كىمنىڭ، پۈتى الیدا

  ېتىغان مىنمىگىنسهن نهپسى شهیتاننىڭ ،ېتىغان مىنمىگىنسهن نهپسى شهیتاننىڭ ،ئئ

  ..  دادا»»......ۋايۋاي--ۋايۋاي--ئاھئاھ««ئهگهر قاملاي دېسهڭ كېیىن ئهگهر قاملاي دېسهڭ كېیىن 

  كى چاپقاي نهپ یېمى ئىزدەپ،كى چاپقاي نهپ یېمى ئىزدەپ،» » ئاتئات««ئۇ شۇنداق ئۇ شۇنداق 

  ..  دادا» » ئهقلى ئالىغايئهقلى ئالىغاي««ئۇنىڭ ئازغۇن تهمهسىئۇنىڭ ئازغۇن تهمهسى

  ىن پهرق ئهمتهس،ىن پهرق ئهمتهس،»»ھارام، مهكروھارام، مهكرو««بۇ ئالغایلىق بۇ ئالغایلىق 

  ..  دالۋایدادالۋایدا--تهقهززاسى ئېزىتقۇ جىلۋەتهقهززاسى ئېزىتقۇ جىلۋە

  ىتقۇ دامىغا چۈشسه ،ىتقۇ دامىغا چۈشسه ،كىمكى بۇ ئېزكىمكى بۇ ئېز

  ..  دادا»»نايناي--نايناي««--پۇچ بهزمهپۇچ بهزمه--ئۆزىىن قىلدى پۇچئۆزىىن قىلدى پۇچ
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   قورساق ئهمهس، قورساق ئهمهس،-- الي سۇ  الي سۇ --ھاالل رىزىق گهرچه خامھاالل رىزىق گهرچه خام

  ..  ئېغىز بهتتام بىئهجرى ھالۋا، قهن چایدائېغىز بهتتام بىئهجرى ھالۋا، قهن چایدا

  سېنىڭ پایداڭ تۈپهیلى ئهل زىیان تارتسا،سېنىڭ پایداڭ تۈپهیلى ئهل زىیان تارتسا،
  كۆمهر شهنىڭىن لهنهت كۈندە ھهر جایدا ؛كۆمهر شهنىڭىن لهنهت كۈندە ھهر جایدا ؛

  پ كۆرسه،پ كۆرسه،سېنىڭ پایداڭ یېتىپ، ئهل زەررە نهسېنىڭ پایداڭ یېتىپ، ئهل زەررە نه

  !!شۇ بهختىمدە ، بۇنىڭدىن كاتتا بهخت قایدا ؟شۇ بهختىمدە ، بۇنىڭدىن كاتتا بهخت قایدا ؟
  قېىن ، روزى، سېنىڭ باتىن كۆزۈڭ نهدە ،قېىن ، روزى، سېنىڭ باتىن كۆزۈڭ نهدە ،

  ..........شۇ ئىككى پایدىنىڭ، ئېیت ، قایسىسى بار رایدا ؟شۇ ئىككى پایدىنىڭ، ئېیت ، قایسىسى بار رایدا ؟

  

44  
  

   ئهقىلگه، مهنىگه كۈلپهت ، ئهقىلگه، مهنىگه كۈلپهت ،----نادانلىقنادانلىق

  ..  ئهقىلسىز نادانالر غهپلهتكه ئۈلپهتئهقىلسىز نادانالر غهپلهتكه ئۈلپهت

  دانانىڭ رىغبىىت یاقماس نادانغا ،دانانىڭ رىغبىىت یاقماس نادانغا ،

  ..ىڭ غهپلىىت داناغا پۇرقهتىڭ غهپلىىت داناغا پۇرقهتنادانننادانن
  نادانلىق ئهتىگه باغالمناس ئۈمۈد ،نادانلىق ئهتىگه باغالمناس ئۈمۈد ،

  ..ئۇ قىالر غاپىللىق یېرىدە ئوقهتئۇ قىالر غاپىللىق یېرىدە ئوقهت
  ئۆمتۈشنىڭ شهۋكىىت، كېلهچهك بهخىت،ئۆمتۈشنىڭ شهۋكىىت، كېلهچهك بهخىت،

  ......ناداننىڭ ئېسىدىن كههیدۇ پهقهتناداننىڭ ئېسىدىن كههیدۇ پهقهت

  ------  نادانلىق قهیهردە تېپىپتۇ بازارنادانلىق قهیهردە تېپىپتۇ بازار

  ..یۇرتقا ئاپهتیۇرتقا ئاپهت--یۈزلهندى سهۋرىڭ ئهلیۈزلهندى سهۋرىڭ ئهل
  هۋزى،هۋزى،دانانىڭ قهیهردە ئاقماپتۇ لدانانىڭ قهیهردە ئاقماپتۇ ل

  .. شاھ، ھهپسىدە تهكىت ھهقىقهت شاھ، ھهپسىدە تهكىت ھهقىقهت----تۆمههتتۆمههت
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  ئهي نادان، بۇالرىن سۆزلهشتىن مۇراد ،ئهي نادان، بۇالرىن سۆزلهشتىن مۇراد ،

  !!  ئۇیقۇڭىن سهگىتىش، قىلساڭچۇ دىققهتئۇیقۇڭىن سهگىتىش، قىلساڭچۇ دىققهت

  ئاھ ، نىتهي ، بېشىڭدا غهپلهت یاستۇقى،،ئاھ ، نىتهي ، بېشىڭدا غهپلهت یاستۇقى،،

  ..  ئاستىڭدا پۇچۇلدى ئىنسانىي قىممهتئاستىڭدا پۇچۇلدى ئىنسانىي قىممهت

  سهن نهدە زاماننىڭ پهرۋازى نهدە ،سهن نهدە زاماننىڭ پهرۋازى نهدە ،

  ......  !!تتھهن بىغهم، مهندە یوق بۇنىڭغا تاقهھهن بىغهم، مهندە یوق بۇنىڭغا تاقه

55  
  سوغدا توڭلىغانغا یالقۇن، مهش بولسام ،سوغدا توڭلىغانغا یالقۇن، مهش بولسام ،: : دەميهن دەميهن 

  ..   زېرىننىڭ خامىنىدا كاتتا چهش بولسام زېرىننىڭ خامىنىدا كاتتا چهش بولسام--ئاچ ئاچ 

  دېگهنلهرگه قهھرى زىمىستان،دېگهنلهرگه قهھرى زىمىستان،» »  شوخلۇق شوخلۇق--توقلۇق توقلۇق <<<<

  ..  بولسامبولسام» » گهدەنكهشگهدەنكهش««تهكهببۇرغا ئاندىن ئۆته تهكهببۇرغا ئاندىن ئۆته 

  دوستقا ئىخالس، ئىشهنچىمدىن تهڭلىسهم شهربهت،دوستقا ئىخالس، ئىشهنچىمدىن تهڭلىسهم شهربهت،

  ..  بولسامبولسام»»ئالدىپهشئالدىپهش««كۆڭلى ئاال گهەپدانالرغا كۆڭلى ئاال گهەپدانالرغا 

  یۈرۈكۈمگه داغ ساملىسا ئهپسۇس، پۈشاميان،یۈرۈكۈمگه داغ ساملىسا ئهپسۇس، پۈشاميان،

  ..ئهل بهختىچۈن زەمخهت یېتىپ كۆڭلى غهس بولسامئهل بهختىچۈن زەمخهت یېتىپ كۆڭلى غهس بولسام
  بارچه قىسمهت غۇرۇرۇمدىن پهسته ۋە لېكىن،بارچه قىسمهت غۇرۇرۇمدىن پهسته ۋە لېكىن،

  ......  !!  ئۇنىماميهن غۇرۇرى یوق پۇتقا كهش بولسامئۇنىماميهن غۇرۇرى یوق پۇتقا كهش بولسام

  
  توۋادەميهنتوۋادەميهن

  
  روزى سایىتروزى سایىت

  
  لىشىپ كهتىت،لىشىپ كهتىت،>>كىم كىم < < توۋادەميهن،بۇبىرئهۋالتتوۋادەميهن،بۇبىرئهۋالت

  ..لىشىپ كهتىتلىشىپ كهتىت> > چىمچىم<<شور بىسىپ ،شور بىسىپ ،--ىجدانىىن زەيىجدانىىن زەيۋۋ
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  قهشقهرخوتهن ئاشتۇزىدا ئهتلهنگهن تۇرۇپ،قهشقهرخوتهن ئاشتۇزىدا ئهتلهنگهن تۇرۇپ،

  ..لىشىپ كهتىتلىشىپ كهتىت>>رىمرىم<<پىكىردەپىكىردە--تۈرۈش ئويتۈرۈش ئوي--یۈرۈشیۈرۈش
  

  یىگىتلىرى ئهردەك ئهمهس روھى زەیپانه،یىگىتلىرى ئهردەك ئهمهس روھى زەیپانه،

  ..لىشىپ كهتىتلىشىپ كهتىت>>نىم نىم <<ئهقلى پۇلپهز،غورورى دەز،ئهقلى پۇلپهز،غورورى دەز،
  ۋاپاكهم،ۋاپاكهم،--قىزچاقلىرى قىزدەك ئهمهس،شهرمىقىزچاقلىرى قىزدەك ئهمهس،شهرمى

  ..كسى ئوچۇق،شىملىشىپ كهتىتكسى ئوچۇق،شىملىشىپ كهتىتبىشى چۇۋۇق،كۆبىشى چۇۋۇق،كۆ
  

  تهڭالئهتهخۇسىسیغالهۋزى پاراڭ یوق،تهڭالئهتهخۇسىسیغالهۋزى پاراڭ یوق،

  ..ئىشرەت بىلهن یىملىشىپ كهتىتئىشرەت بىلهن یىملىشىپ كهتىت--جىسمى كهیپۇجىسمى كهیپۇ
  بىشارەت بۇگۇمراھلىقتىن ،یىتۇل غاپىللىق،بىشارەت بۇگۇمراھلىقتىن ،یىتۇل غاپىللىق،

  ..تىت جىملىشىپ كهتىتتىت جىملىشىپ كهتىت--پۇرقىتىڭدە شائېر تىتپۇرقىتىڭدە شائېر تىت
  

  دېھقاندېھقان
  

  چىدام بهرداشتا ھېچكىم سهنچىلىك مهزمۇت ئهمهس دېھقان،چىدام بهرداشتا ھېچكىم سهنچىلىك مهزمۇت ئهمهس دېھقان،

  ..ملىساڭ، ئهھلى جاھاننىڭ ھاىل تهس دېھقانملىساڭ، ئهھلى جاھاننىڭ ھاىل تهس دېھقانئهگهر سهن بوئهگهر سهن بو
  
   مهئىشهت كهمتىنىڭدىندۇر، مهئىشهت كهمتىنىڭدىندۇر،--ئۇلۇغسهن، كاتتا سهن، توقلۇق ئۇلۇغسهن، كاتتا سهن، توقلۇق 

  ..ئۆزۈڭ بولغاچ، مېنىڭ ئاش، ئۈستىۋاشىم ئۆكسىمهس دېھقانئۆزۈڭ بولغاچ، مېنىڭ ئاش، ئۈستىۋاشىم ئۆكسىمهس دېھقان
  

  خېنىمنىڭ ئومسىسى سهندىن، غوجامنىڭ پومسىسى سهندىن،خېنىمنىڭ ئومسىسى سهندىن، غوجامنىڭ پومسىسى سهندىن،

  .. پهۋەس دېھقان پهۋەس دېھقان--سېنىڭ ھاتهم مېجهزىڭدە خهزىنه لىق سېنىڭ ھاتهم مېجهزىڭدە خهزىنه لىق 
  

   كۆپ، بىراق كۆرگهن كۈنۈڭ باغرىمىن ئۆرتهیدۇ، كۆپ، بىراق كۆرگهن كۈنۈڭ باغرىمىن ئۆرتهیدۇ،جاپایىڭجاپایىڭ
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  .. مېھنهت، ئاھ، بېشىڭىن ئهگدى پهس، دېھقان مېھنهت، ئاھ، بېشىڭىن ئهگدى پهس، دېھقان--كىرىمسىز كارۇ كىرىمسىز كارۇ 
  

   گىریاندىن، گادایلىق قىسىت ھهر یاندىن، گىریاندىن، گادایلىق قىسىت ھهر یاندىن،--كۆزۈڭ یاش ناله كۆزۈڭ یاش ناله 

  .. خهس دېھقان خهس دېھقان--تېپىلماس ئۈشبۇ ئالهمدە ئۆزۆڭدەك خارۇ تېپىلماس ئۈشبۇ ئالهمدە ئۆزۆڭدەك خارۇ 
  

  ن،ن،سېنىڭ پایداڭغا ئایالمنایدىغان چهرخى پهلهك سىنىسۇسېنىڭ پایداڭغا ئایالمنایدىغان چهرخى پهلهك سىنىسۇ

  ..سۈكۈتكه تاقىتىڭ یوقمۇ، دېگىن بۇ ھالغا بهس، دېھقانسۈكۈتكه تاقىتىڭ یوقمۇ، دېگىن بۇ ھالغا بهس، دېھقان
  

  ئۆسىتئۆسىت
  

  یىلدا یاش ئۆسىىت ،یىلدا یاش ئۆسىىت ،_ _ ئۆتىت قىرىق یىل ئۆتىت قىرىق یىل 
  كۆڭۇل شاش ئۆسىىت ،كۆڭۇل شاش ئۆسىىت ،_ _ ئۆتىت قىرىق یىل ئۆتىت قىرىق یىل 
  قایاش ئۆسىىت،قایاش ئۆسىىت،--دوسىت دوسىت _ _ ئۆتىت قىرىق یىل ئۆتىت قىرىق یىل 

   ئىدىراك، كۆز قاراش ئۆسىىت ، ئىدىراك، كۆز قاراش ئۆسىىت ،--ئهقىل ئهقىل 

  ..  بارچه شۇنداق ئالدىراش ئۆسىتبارچه شۇنداق ئالدىراش ئۆسىت

  
  ئۆسىىت باشقىچه ،ئۆسىىت باشقىچه ،شهھىرىم ئهزىز شهھىرىم ئهزىز 

  ..  بىنا چۇشىت یىتىپ ئاشقۇچهبىنا چۇشىت یىتىپ ئاشقۇچه

  پىكاپالشىت یولالر قاشقىچه ،پىكاپالشىت یولالر قاشقىچه ،
   یاشقىچه ، یاشقىچه ،--تۇزدى ھۆسۇن قېرى تۇزدى ھۆسۇن قېرى 

  ..  قامهت ، ئۇستىۋاش ئۆسىىتقامهت ، ئۇستىۋاش ئۆسىىت--قهددى قهددى 

  
  ئاشپۇزۇلالر رېستۇرانالشىت ،ئاشپۇزۇلالر رېستۇرانالشىت ،
  مهخيانالر چاقچۇق تامالشىت ،مهخيانالر چاقچۇق تامالشىت ،

  الشىت،الشىت،>>>>ناننان--شورپا شورپا <<<<::تاماق سهرخىل تاماق سهرخىل 
  مۇالزىمهت ئهجهپ قامالشىت ،مۇالزىمهت ئهجهپ قامالشىت ،
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  ..  ا سېتىق بىر تۇتش ئۆسىتا سېتىق بىر تۇتش ئۆسىتسودسود

  
  باھانىڭمۇ یرىمى ئۆسىت ،باھانىڭمۇ یرىمى ئۆسىت ،
  دۇكاندارنىڭ كىرىمى ئۆسىت ،دۇكاندارنىڭ كىرىمى ئۆسىت ،

  ))  ئهڭلىك گىرىمى ئۆسىتئهڭلىك گىرىمى ئۆسىت--ئۇپا ئۇپا ((

  ئورمانچىنىڭ جىرىمى ئۆسىىت ،ئورمانچىنىڭ جىرىمى ئۆسىىت ،

  ..   مائاش ئۆسىت مائاش ئۆسىت--خىزمهتچىدە پۇل خىزمهتچىدە پۇل 

  
  توخۇالرنىڭ ئىقىپ دۇئاسى ،توخۇالرنىڭ ئىقىپ دۇئاسى ،
  تۇخۇمىنىڭ ئاشىت باھاسى ،تۇخۇمىنىڭ ئاشىت باھاسى ،

   ناۋاسى ، ناۋاسى ،--ئۆسىت گۆشنىڭ نهرخىئۆسىت گۆشنىڭ نهرخى
  دىھقاننىڭال یوقتهك خۇداسى ،دىھقاننىڭال یوقتهك خۇداسى ،

  ..  مېھنهت ئهجىر بهك یاۋاش ئۆسىتمېھنهت ئهجىر بهك یاۋاش ئۆسىت

  
  قىش یاز دىمهي كۆرسىتىپ ھىممهت ،قىش یاز دىمهي كۆرسىتىپ ھىممهت ،
  بهل مۇكچهیتىپ یاراتىت نېمهت ،بهل مۇكچهیتىپ یاراتىت نېمهت ،
  شۇنداقتىمۇ قىلمىدى مىننهت ،شۇنداقتىمۇ قىلمىدى مىننهت ،

  پاختىدىن چىت، داندىن نان قىممهت،پاختىدىن چىت، داندىن نان قىممهت،

  ..  ئۆسىتئۆسىت>> >>  تاالش تاالش--یهپ یهپ <<<<ئاھ، دېھقانىن ئاھ، دېھقانىن 

  
  بىر یىل ئىشلهپ دان یىغسا یهردىن ،بىر یىل ئىشلهپ دان یىغسا یهردىن ،

   پوكۇن سان یىغسا یهردىن ، پوكۇن سان یىغسا یهردىن ،--پاالن پاالن 
  سىز، بىزىن دەپ نان یىغسا یهردىن ،سىز، بىزىن دەپ نان یىغسا یهردىن ،
  ھایاتلىقچۇن جان یىغسا یهردىن ،ھایاتلىقچۇن جان یىغسا یهردىن ،

  ..  پۇىل ئۆمسهي پاختا ، ماش ئۆسىتپۇىل ئۆمسهي پاختا ، ماش ئۆسىت
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  ......  سۇلىیاۋ یوپۇق یاپمىسا تىخىسۇلىیاۋ یوپۇق یاپمىسا تىخى

  ......  ئاق ئوغۇتىن چاىسا تىخىئاق ئوغۇتىن چاىسا تىخى

  ...... سۇالپ باقمىسا تىخى سۇالپ باقمىسا تىخى--ئوتاپ ئوتاپ 

  ......  ھهممىگه پۇل تاپمىسا تىخىھهممىگه پۇل تاپمىسا تىخى

  ..  قانچه قاتىت باش، ئۆسىتقانچه قاتىت باش، ئۆسىتئىالج ئىالج 

  

  ......  یهرىن تاشالپ كىتهملىسه یایهرىن تاشالپ كىتهملىسه یا

  ......جىنىن جان ئىتهملىسه یاجىنىن جان ئىتهملىسه یا

  ......  مۇرادىغا یىتهملىسه یامۇرادىغا یىتهملىسه یا

  ......كۈتۈملىسه،كۈتهملسه یاكۈتۈملىسه،كۈتهملسه یا

  ..  ئۇزاق زامان كۆزى یاش ، ئۆسىتئۇزاق زامان كۆزى یاش ، ئۆسىت

  
  قۇچۇپ كۆكىىن پىغاىن ئۇنىڭ ،قۇچۇپ كۆكىىن پىغاىن ئۇنىڭ ،
  بارغانچه یهر تارتقاندا یېىن ،بارغانچه یهر تارتقاندا یېىن ،
  تۇغدى ئاخىر دھقاننڭ كۇىن ،تۇغدى ئاخىر دھقاننڭ كۇىن ،

  دېىن ،دېىن ،--قىممهت بۇغدىیىقىممهت بۇغدىیىتاپىت تاپىت 

  !!  ئاش ئۆسىتئاش ئۆسىت--تهرگه الیىق باھاتهرگه الیىق باھا

  
  دېھقان بۇیىل ئاش سېتىپ كۇلسه ،دېھقان بۇیىل ئاش سېتىپ كۇلسه ،
  ئهجىردىن بىر قهنت تېتىپ كۈلسه،ئهجىردىن بىر قهنت تېتىپ كۈلسه،
  قوپۇپ ،مهیلى یا یېتىپ كۇلسه ،قوپۇپ ،مهیلى یا یېتىپ كۇلسه ،
  كۆككه بۆكىىن ئىتىپ كۇلسه ،كۆككه بۆكىىن ئىتىپ كۇلسه ،

  ››››ئۆسىت؟ئۆسىت؟<<<<--قىلماس ھېچكىم دە تاالش قىلماس ھېچكىم دە تاالش 
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  مهن شهھهرلىك ئاش ئىلىپ یهميهن ،مهن شهھهرلىك ئاش ئىلىپ یهميهن ،

  ىلىپ یهميهن ،ىلىپ یهميهن ،نانىن كۇندە یاش ئنانىن كۇندە یاش ئ
  باھا ئۆسىت راست گهپىن دەميهن ،باھا ئۆسىت راست گهپىن دەميهن ،

  ..  ئازىراق ئۇنغا كۆپ پۇل تۆلهميهنئازىراق ئۇنغا كۆپ پۇل تۆلهميهن

  ..  ئۆسىىتئۆسىىت>> >> تاش تاش <<<<ھهممیانىمغا بىر تال ھهممیانىمغا بىر تال 

  
  تىن رازى دىھققانچۇن،تىن رازى دىھققانچۇن،>>>>تاشتاش<<<<مهن بۇ مهن بۇ 

  تىن رازى دېھقانچۇن ،تىن رازى دېھقانچۇن ،>>>>پۇللۇق ئاش پۇللۇق ئاش <<<<
  تات یاداشتىن ، رازى دېھقانچۇنتات یاداشتىن ، رازى دېھقانچۇن
  كهچسهم باشتىن رازى دېھقانچۇنكهچسهم باشتىن رازى دېھقانچۇن

  !!  ۇ بىر قاشتاش ئۆسىتۇ بىر قاشتاش ئۆسىتدېھقانغىمدېھقانغىم

  

  یىل ئىیۇن ، ئۈرۈمچىیىل ئىیۇن ، ئۈرۈمچى11999944--

  
  ئۇیغۇر قىزىئۇیغۇر قىزى

  
  روزى سایىتروزى سایىت

  
  ئۈرۈمچىئۈرۈمچى

  
  كۆر ئهنه بىر قىزكى چېھرى،مېھرى نۇر،ئاتهش ئۆزى،كۆر ئهنه بىر قىزكى چېھرى،مېھرى نۇر،ئاتهش ئۆزى،

  ..زىلۋا بوي،سهرۋى بهدەن،چولپان كهىب پارالر كۆزىزىلۋا بوي،سهرۋى بهدەن،چولپان كهىب پارالر كۆزى
  

  چامدىشى ئوخشار كىیىككه،كۆلكىسى بولبۇل مېسال،چامدىشى ئوخشار كىیىككه،كۆلكىسى بولبۇل مېسال،

  ..سۆزىسۆزى--ك گهپك گهپھایالىق باقمىشى،شونچه ئهدەبلىھایالىق باقمىشى،شونچه ئهدەبلى--شهرمشهرم
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  كۆڭلىكى توزنىڭ قانىىت،دوپپىسى رەڭدار چېمهن،كۆڭلىكى توزنىڭ قانىىت،دوپپىسى رەڭدار چېمهن،

  ..نومۇسنىڭ ئهندىزىنومۇسنىڭ ئهندىزى--چهككىىن یاغلىق دېمهڭ، ئىپپهتچهككىىن یاغلىق دېمهڭ، ئىپپهت
  

  دەرسىلهر،دەرسىلهر،>>سىرت سىیاقى شونچه،ئهمما كۆڭلى قانداقسىرت سىیاقى شونچه،ئهمما كۆڭلى قانداق‹‹

  ..ئۇ ئهقىل،ئهخالق،التاپهتته جاھاننىڭ یالغۇزىئۇ ئهقىل،ئهخالق،التاپهتته جاھاننىڭ یالغۇزى
  

  تېشى ئوخشاش گۈزەلنىڭ تهرىپى بولدى زىكىر،تېشى ئوخشاش گۈزەلنىڭ تهرىپى بولدى زىكىر،--ئىچئىچ

  ..ئۇیغۇر قىزىئۇیغۇر قىزى______مهرد،غورۇرلۇق،شهرق گۈىلمهرد،غورۇرلۇق،شهرق گۈىل__ __ كىم دېسهڭ ئۇ كىم دېسهڭ ئۇ 
  

  ئـــــــهر  دىــــــمــــــــهئـــــــهر  دىــــــمــــــــه
  

  روزى  ســایـىـتروزى  ســایـىـت
  

  نهسلىدىن تانغانىن ھهرگىز ئهر دىمه،نهسلىدىن تانغانىن ھهرگىز ئهر دىمه،

  ..دوستىدىن چانغانىن ھهرگىز ئهر دىمهدوستىدىن چانغانىن ھهرگىز ئهر دىمه
  ئادىمىیلىك قىممىىت چىڭ لهۋزىدە،ئادىمىیلىك قىممىىت چىڭ لهۋزىدە،

  ..لهۋزىدىن تانغانىن ھهرگىز ئهر دىمهلهۋزىدىن تانغانىن ھهرگىز ئهر دىمه
  

   بىلهن، بىلهن،تهقدىرىڭىن قامتىغىن تانغاقتهقدىرىڭىن قامتىغىن تانغاق

  ..یول سهپىرىهە چىقمىغىن چانغاق بىلهنیول سهپىرىهە چىقمىغىن چانغاق بىلهن
  پهرقى چوڭ گۈل غۇنچىنىڭ قامغاق بىلهن،پهرقى چوڭ گۈل غۇنچىنىڭ قامغاق بىلهن،

  ..یولدىن تایغانىن ھهرگىز ئهر دىمهیولدىن تایغانىن ھهرگىز ئهر دىمه
  

  ئىككى نان تاپسا بىرىن داپ چېلىپ،ئىككى نان تاپسا بىرىن داپ چېلىپ،
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  ئىككى پۇل تاپسا جاھانچه الپ ئېتىپ،ئىككى پۇل تاپسا جاھانچه الپ ئېتىپ،
  ئهمما یۇرتۋاز ئهقلى یوق ئاقنانچىدۇر،ئهمما یۇرتۋاز ئهقلى یوق ئاقنانچىدۇر،

  ..مهزھىپى قاپقانىن ھهرگىز ئهر دىمهمهزھىپى قاپقانىن ھهرگىز ئهر دىمه
  

  اخشىالرنىڭ جهننىىت بۇ گۈزەل جاھان،اخشىالرنىڭ جهننىىت بۇ گۈزەل جاھان،یی

  ..یاخشىالرنىڭ ئهجرىدىن گۈزەل ماكانیاخشىالرنىڭ ئهجرىدىن گۈزەل ماكان
  شهمشهر، كىم تاكان،شهمشهر، كىم تاكان،--ئهل بىلهن كىم تىغۇئهل بىلهن كىم تىغۇ

  ..ىب ئهقىل ھایۋانىن ھهرگىز ئهر دىمهىب ئهقىل ھایۋانىن ھهرگىز ئهر دىمه
  
  ئهدىبئهدىب--مهنمهن

  
  روزى سایىتروزى سایىت

  
  ئهدىبمهن،گهپ قىلماميهن قارىسىغا،ئهدىبمهن،گهپ قىلماميهن قارىسىغا،--مهنمهن

  ..سىغاسىغا»»قارىقارى««ئوخشىماميهن موللىكامنىڭ ئوخشىماميهن موللىكامنىڭ 
  چنىڭ ئارىسىغا،چنىڭ ئارىسىغا،كىرىۋېلىپ خا یاغاكىرىۋېلىپ خا یاغا

  پۇتالمشاميهن خهقنىڭ رەندە،ھارىسىغا،پۇتالمشاميهن خهقنىڭ رەندە،ھارىسىغا،

  ..چاپالمشاميهن داتتهك زەپهر تارىسىغاچاپالمشاميهن داتتهك زەپهر تارىسىغا
  

  ئهدىبمهن،ئهدىبلىكته ئۈستۈن بېشىم،ئهدىبمهن،ئهدىبلىكته ئۈستۈن بېشىم،--مهنمهن

  ..ئاۋامغا تالىق جىمى كۈلكهم،یېشىمئاۋامغا تالىق جىمى كۈلكهم،یېشىم--ئهلئهل
  ئۆلگهنگه تهڭ ئهل یادىدىن ئایرىلمىشىم،ئۆلگهنگه تهڭ ئهل یادىدىن ئایرىلمىشىم،

  ..كۈي قاتىمهن ئایلىنىپ دىل پارىسىغاكۈي قاتىمهن ئایلىنىپ دىل پارىسىغا
  
  ھهر نهزمهمدە بار،ھهر نهزمهمدە بار،ئهل رایىغا یاققىىن ئهل رایىغا یاققىىن 
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  ..مىنىڭ ئۇسسۇل،بهزمهمدە بارمىنىڭ ئۇسسۇل،بهزمهمدە بار--ئهل مهشرىپىئهل مهشرىپى
  غهزنهمدە بار،غهزنهمدە بار،»»مىزانمىزان««ئهل مىزاىن ھامانئهل مىزاىن ھامان

  ،،»»ھهمیاندا بار،ھهمدەمدە بارھهمیاندا بار،ھهمدەمدە بار««كېرەك بولسامكېرەك بولسام

  ..كارىسىغاكارىسىغا--یۇرتۇمنىڭ ئىشیۇرتۇمنىڭ ئىش--مهن چاكار ئهلمهن چاكار ئهل
  
  لىرىم،لىرىم،»»ۋىلىقۋىلىق--ۋىلىقۋىلىق««--بالىالرچه كۈلكهمبالىالرچه كۈلكهم

  ..یاشالر بىلهن ئوخشار شوخلۇق،قىلىقلىرىمیاشالر بىلهن ئوخشار شوخلۇق،قىلىقلىرىم
  مهشۇق تىنىقىدەك تىنىقلىرىم،مهشۇق تىنىقىدەك تىنىقلىرىم،--ئاشىقئاشىق

  رەقىپكه مۇشت مىسرادىكى ئىملىقلىرىم،رەقىپكه مۇشت مىسرادىكى ئىملىقلىرىم،

  ..پىكرىم مهلھهم دەردمهنلهرنىڭ یارىسىغاپىكرىم مهلھهم دەردمهنلهرنىڭ یارىسىغا
  

  ته شات قىلىمهن،ته شات قىلىمهن،»»كىچىك گهپكىچىك گهپ««ئۆمسۈرلهرىنئۆمسۈرلهرىن

  ..الزىم دىسه تال چىۋىقىن ئات قىلىمهنالزىم دىسه تال چىۋىقىن ئات قىلىمهن
  قىلىمهن،قىلىمهن،»»!....!....غاتغات««--تهلهپپۇزۇمتهلهپپۇزۇم» » ئۆردەكئۆردەك««،،»»خورازخوراز««

  ن،ن،ئۇالرنىڭ ھهر ھاجىتىىن پات قىلىمهئۇالرنىڭ ھهر ھاجىتىىن پات قىلىمه

  ..بار ئىشقىمىن ئاتاپ دەۋران ۋارىسىغابار ئىشقىمىن ئاتاپ دەۋران ۋارىسىغا
  

  یاشالرىن دەپ ئىجادىممۇ یاشلىشىدۇ،یاشالرىن دەپ ئىجادىممۇ یاشلىشىدۇ،

  ..تهپهككۇرۇم بارغانسىرى شاشلىشىدۇتهپهككۇرۇم بارغانسىرى شاشلىشىدۇ
  ئوغۇلالر ماسلىشىدۇ،ئوغۇلالر ماسلىشىدۇ،--مهن یازىمهن،قىزمهن یازىمهن،قىز

  یازغىنىمىن بىیىت قىلىپ تاشلىشىدۇ،یازغىنىمىن بىیىت قىلىپ تاشلىشىدۇ،

  ..جۆربولدۇم لهۋزىم توینىڭ ناغرىسىغاجۆربولدۇم لهۋزىم توینىڭ ناغرىسىغا
  
  مهشۇق ۋاپاسىىن،مهشۇق ۋاپاسىىن،--ئۇلۇغالميهن ئاشىقئۇلۇغالميهن ئاشىق
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  ..هن سۆیگۈمدە تاڭ ساباسىىنهن سۆیگۈمدە تاڭ ساباسىىنقۇچاقالميقۇچاقالمي
  یهڭمهي ئىشىق جاپاسىىن،یهڭمهي ئىشىق جاپاسىىن،::جاكارىم شۇجاكارىم شۇ

  یاڭراتقىلى بوملاس مۇراد ناۋاسىىن،یاڭراتقىلى بوملاس مۇراد ناۋاسىىن،

  ..بېلى بوشالر چىقاملاس بهخت مارىسىغابېلى بوشالر چىقاملاس بهخت مارىسىغا
  

  ھهقىقهتتىن ساپالنغان تىل بازغانلىرىم،ھهقىقهتتىن ساپالنغان تىل بازغانلىرىم،

  ..بىلهن ھهپىلهشكهچ یازغانلىرىمبىلهن ھهپىلهشكهچ یازغانلىرىم»»ئهگرۇئهگرۇ««
  لىرىم،لىرىم،»»ئازغانئازغان--تىكهنتىكهن««قوغدىغاچقا گۈلىنقوغدىغاچقا گۈلىن

  لىرىم،لىرىم،»»خهندەك قازغانخهندەك قازغان««یاققاچیاققاچدوسىتلىرىمغا دوسىتلىرىمغا 

  ..غاغا»»سۈرگه دورىسىسۈرگه دورىسى««ئهل ئوخشىتار مىىن ئهل ئوخشىتار مىىن 
  

  مهنزىللىرىم،مهنزىللىرىم،--بولغاچقا تاڭ كۆزلىگىنىمبولغاچقا تاڭ كۆزلىگىنىم

  ..ئهلدىن كېلىپ،ئهلگه قایىتقاچ تهمسىللىرىمئهلدىن كېلىپ،ئهلگه قایىتقاچ تهمسىللىرىم
  پاكلىق ئۈچۈن ھهمدەم بولغاچ ھهزىللىرىم،پاكلىق ئۈچۈن ھهمدەم بولغاچ ھهزىللىرىم،

  ،،»»رەزىللىرىمرەزىللىرىم««قانچىلىك چىش غۇچۇرالتسۇنقانچىلىك چىش غۇچۇرالتسۇن

  ..قامچام تېگهر نهق شۇالرنىڭ ساغرىسىغاقامچام تېگهر نهق شۇالرنىڭ ساغرىسىغا
  

  ھه دېسىال مهستانىدەك نالىماميهن،ھه دېسىال مهستانىدەك نالىماميهن،

  ..تۈزىن ئهگرى دەۋېلىشىن خالىماميهنتۈزىن ئهگرى دەۋېلىشىن خالىماميهن
  تهمهچته ئوت قالىماميهن،تهمهچته ئوت قالىماميهن،--»»ئهپقاچىت گهپئهپقاچىت گهپ««

  ئىلھامىمىن یهردىن كۆككه پالىماميهن،ئىلھامىمىن یهردىن كۆككه پالىماميهن،

  ..ئۆز مهپهم بار چىقماميهن خهق ھارۋىسىغائۆز مهپهم بار چىقماميهن خهق ھارۋىسىغا
  

  بىلهن،بىلهن،»»ئۈچ بازئۈچ باز««سىغىشمایدۇ تهپهككۇرۇم سىغىشمایدۇ تهپهككۇرۇم 
  »»رچىلىقرچىلىقشۇئارۋازلىق،قېلىپبازلىق ۋەكالىنداشۇئارۋازلىق،قېلىپبازلىق ۋەكالىندا««
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  ..توۋلىماميهن ناخشا سۈنئىي ئاۋاز بىلهنتوۋلىماميهن ناخشا سۈنئىي ئاۋاز بىلهن
  كالىندارغا بېقىپ نهپلىك مهجاز بىلهن،كالىندارغا بېقىپ نهپلىك مهجاز بىلهن،
  ھىجامياميهن قاش ئوینۇتۇپ پهرداز بىلهن،ھىجامياميهن قاش ئوینۇتۇپ پهرداز بىلهن،

  ..پهیلىم ساجنۇر ئۇىن خاسلىق ئارىسىغاپهیلىم ساجنۇر ئۇىن خاسلىق ئارىسىغا
  

  مىىن ناۋا قىلدۇرغىىن ئانا تىلىم،مىىن ناۋا قىلدۇرغىىن ئانا تىلىم،

  ..ئانا تىلدا پۈمتهس تارىخ،سانسىز بىلىمئانا تىلدا پۈمتهس تارىخ،سانسىز بىلىم
  مىنىڭ خىلىم،مىنىڭ خىلىم،--،ئۇ چۈچۈك تىل،ئۇ چۈچۈك تىل»»كىچىك تىلكىچىك تىل««ئۇئۇ

  ))دىگهن مهنىدەدىگهن مهنىدە»»ئۆكتهئۆكته««((چاتىقىم یوق خهق نېمىدەپ قویسا غېلىم،چاتىقىم یوق خهق نېمىدەپ قویسا غېلىم،

  ..غاغا..........تىلىن تىگىشمهميهن پارىسىتىلىن تىگىشمهميهن پارىسى  مهن بۇمهن بۇ
  

  !!ئهسلىم دېھقان،نهسلىم دېھقان،بىر ئېغىز گهپئهسلىم دېھقان،نهسلىم دېھقان،بىر ئېغىز گهپ

  ..چاپار قهلهم تۇلپارىم شۇ دېھقانىن دەپچاپار قهلهم تۇلپارىم شۇ دېھقانىن دەپ
  ئىجادىمدىن یهتسه ئازراق دېھقانغا نهپ،ئىجادىمدىن یهتسه ئازراق دېھقانغا نهپ،

  شادمهن ئهجهپ،شادمهن ئهجهپ،بېشىم كۆكته،ئۆمۈر ئاخىر بېشىم كۆكته،ئۆمۈر ئاخىر 

  !!كۆڭلۈم یېقىن شۇڭا نهسلىم ئاراسىغاكۆڭلۈم یېقىن شۇڭا نهسلىم ئاراسىغا
  

  زىیا،زىیا،--ئهقلىم تاڭدىن ئهمگهچ دوسىتالر نۇرىئهقلىم تاڭدىن ئهمگهچ دوسىتالر نۇرى

  ..كۈي یاڭراتسام تهھسىن ئوقۇر بۇلبۇلگویاكۈي یاڭراتسام تهھسىن ئوقۇر بۇلبۇلگویا
  شامههن گویا،شامههن گویا،--مېھنهت تهختىگاھىممېھنهت تهختىگاھىم--ئىجادئىجاد

  ،،......خهزىنهمدە ئهركىن پىكىر،قهلهم ،سىیاھخهزىنهمدە ئهركىن پىكىر،قهلهم ،سىیاھ

  ..ھهسهل سۈركهپ یهميهن ئهجرىم زاغرىسىغاھهسهل سۈركهپ یهميهن ئهجرىم زاغرىسىغا
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  هن،یۇرت ئالدىدا بۇرچۇم تاالي،هن،یۇرت ئالدىدا بۇرچۇم تاالي،مهن ئهدىبممهن ئهدىبم

  ..ئهلگه چاكار ئاللىكىمگه ئهمهس مااليئهلگه چاكار ئاللىكىمگه ئهمهس ماالي
  مهڭگۈ شۇنداق قىالي،مهڭگۈ شۇنداق قىالي،««::ئۆزۈمگه دەميهنئۆزۈمگه دەميهن--ئۆزئۆز

  مهنىۋى باغ ئۈچۈن قاشا،چوپان بوالي،مهنىۋى باغ ئۈچۈن قاشا،چوپان بوالي،

  .. » »......تېگهملىسۇن بۆرە ھایات چارۋىسىغاتېگهملىسۇن بۆرە ھایات چارۋىسىغا
  

  ئهل ۋەتهنىن ئویالپ دېدىم نېمىدىسهم،ئهل ۋەتهنىن ئویالپ دېدىم نېمىدىسهم،

  ..قهسهمقهسهم--ئهھدۇئهھدۇ--ئېیىتقانلىرىم ۋىجدان سۆزىئېیىتقانلىرىم ۋىجدان سۆزى
  هۋزىم ھاالل،قهسىمىمگه كېپىل ئۆزۈم،هۋزىم ھاالل،قهسىمىمگه كېپىل ئۆزۈم،لل

  ؟؟»»كۆك یىقىلسا مانتا یېسهمكۆك یىقىلسا مانتا یېسهم««قانداق ئهرمهنقانداق ئهرمهن
  ئویالپ دېدىم،سۆزلىمىدىم قاراسىغائویالپ دېدىم،سۆزلىمىدىم قاراسىغا

!!..........  

  بىر قهبرىنىڭ ئالدىدىن ئۇچىرغان شېئىربىر قهبرىنىڭ ئالدىدىن ئۇچىرغان شېئىر
  

  روزى سایىتروزى سایىت
  

  بۇ لهھهت ئىچىدە بىر زات یېتىپتۇ ،بۇ لهھهت ئىچىدە بىر زات یېتىپتۇ ،

  ..  دۇنیانىڭ غېمىدىن ئازاد یېتىپتۇدۇنیانىڭ غېمىدىن ئازاد یېتىپتۇ

  توۋا ،توۋا ،تىرىكى جاھانغا پامتایىت،تىرىكى جاھانغا پامتایىت،

  ..  بىر غۇالچ یهرگه پېتىپتۇبىر غۇالچ یهرگه پېتىپتۇ--ئۈلۈكىئۈلۈكى

  
  ھېچكىمگه گهپ بهرمهیىت ئۇ ،ھېچكىمگه گهپ بهرمهیىت ئۇ ،--گهپدانىت گهپدانىت 

  سورىساڭ بىلگهنىن دەپ بهرمهیىت ئۇ ،سورىساڭ بىلگهنىن دەپ بهرمهیىت ئۇ ،
  خهق تۈگۈل ئۆزىگه نهپ بهرمهیىت ئۇ ،خهق تۈگۈل ئۆزىگه نهپ بهرمهیىت ئۇ ،

  ..  ئىستهشته جىسمى قېتىپتۇئىستهشته جىسمى قېتىپتۇ»»نهپنهپ««ئهمدى ئهمدى 
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  ئۆلۈپ باقمایىت ،ئۆلۈپ باقمایىت ،--بۆلهكچه تىپ ئىدى بۆلهكچه تىپ ئىدى 

  ئىمتىیاز ئۇتۇقىن بۆلۈپ باقمایىت ،ئىمتىیاز ئۇتۇقىن بۆلۈپ باقمایىت ،
  راۋنىڭ چېھرىگه كۈلۈپ باقمایىت ،راۋنىڭ چېھرىگه كۈلۈپ باقمایىت ،بىبى

  ..  ئاڭلىساق گۆردىمۇ كهكرى سېتىپتۇئاڭلىساق گۆردىمۇ كهكرى سېتىپتۇ

  
  كېلىنىن ئوغلىدىن كۈنلهیىت دائىم ،كېلىنىن ئوغلىدىن كۈنلهیىت دائىم ،

  ،،««  بول سایىمبول سایىم««قىزنىڭ ئېرىىن دەیتىت قىزنىڭ ئېرىىن دەیتىت 
  قۇدىسى كهلسىغۇ قىیامهت قایىم ،قۇدىسى كهلسىغۇ قىیامهت قایىم ،

  !!  شۇالرنىڭ دەردىىن ئهمدى تېتىپتۇشۇالرنىڭ دەردىىن ئهمدى تېتىپتۇ

  
  كۆنگهن خۇي ئۆزگهرمهس ئېمىش ،كۆنگهن خۇي ئۆزگهرمهس ئېمىش ،««::دېمهڭالر دېمهڭالر 

  »»......هپ یۈرگهندۇ یىمىش ؟هپ یۈرگهندۇ یىمىش ؟دا تهقسىملدا تهقسىمل))باقىباقى((
  ئۇ ،یىمىش بار باغدا قىلىدۇ نېمىش ،ئۇ ،یىمىش بار باغدا قىلىدۇ نېمىش ،

  !!  دا قىلغىىن بهندكه چېتىپتۇدا قىلغىىن بهندكه چېتىپتۇ»»پانىيپانىي««

  

  ::  ئاڭالڭالر قهبرىدىن كهلگهن ساداىنئاڭالڭالر قهبرىدىن كهلگهن ساداىن

  كىبىرھال چىقاركهن باشقا ھاماىن ،كىبىرھال چىقاركهن باشقا ھاماىن ،--

  یاملاركهن ئوتىدا ۋەیلۇن زىندانىن ،یاملاركهن ئوتىدا ۋەیلۇن زىندانىن ،

  ......  كىم ئۆزى چاغلىماي شىلتىڭ ئېتىپتۇكىم ئۆزى چاغلىماي شىلتىڭ ئېتىپتۇ

  
  ىماق ئىكهن ،ىماق ئىكهن ،تېرىشنىڭ ئاخىرى ئورتېرىشنىڭ ئاخىرى ئور

  توختىماي ساجنىلدى تېرىغان تىكهن ،توختىماي ساجنىلدى تېرىغان تىكهن ،
  ئۆلگهندە ئاقامدۇ پۇشاميان یىگهن ،ئۆلگهندە ئاقامدۇ پۇشاميان یىگهن ،
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  ..  ئاھ پۇرسهت ،ئاھ ئۆمرۈم زایه كېتىپتۇئاھ پۇرسهت ،ئاھ ئۆمرۈم زایه كېتىپتۇ

  
  ئۆلگهندە بولسىمۇ دەپتۇ ھهق گهپىن ،ئۆلگهندە بولسىمۇ دەپتۇ ھهق گهپىن ،
  تىرىكى دېمهسىت ئهسال نهق گهپىن ،تىرىكى دېمهسىت ئهسال نهق گهپىن ،

  ))  مۇنكىرلهر ئۆگهتكهن چېغى ئهدەپىنمۇنكىرلهر ئۆگهتكهن چېغى ئهدەپىن((

  ..  بىچارە ئاڭىمۇ ئىزا ئۆتۈپتۇبىچارە ئاڭىمۇ ئىزا ئۆتۈپتۇ

  
  ھۇمىن ھهرقانچه دەیلى بهتقىلىق ،ھۇمىن ھهرقانچه دەیلى بهتقىلىق ،مهرمهر

  ئۆلگهنىن غهیۋەتكه كۆمۈش سهت قىلىق ،ئۆلگهنىن غهیۋەتكه كۆمۈش سهت قىلىق ،
  ئهپۇچان قۇۋم بىز ،ئهپۇ مهرد قىلىق ،ئهپۇچان قۇۋم بىز ،ئهپۇ مهرد قىلىق ،

  ..  رەجنىمه ئهي مۇردا ، مهندىن كېتىپتۇرەجنىمه ئهي مۇردا ، مهندىن كېتىپتۇ

  
  بۇ لهھهت ئىچىدە بىر زات یاتىدۇ ،بۇ لهھهت ئىچىدە بىر زات یاتىدۇ ،
  كىم ئۆلسه شۇنچىلىك یهرگه پاتىدۇ ،كىم ئۆلسه شۇنچىلىك یهرگه پاتىدۇ ،
  جاھاننىڭ ۋاپاسى مهلۇم تۇرۇقلۇق ،جاھاننىڭ ۋاپاسى مهلۇم تۇرۇقلۇق ،

  ......ا ھهیۋە ساتىدۇ ؟ا ھهیۋە ساتىدۇ ؟بهزىلهر نېمىشقبهزىلهر نېمىشق

  
مۇھهممهجتان راشىدىن ئهپهندىنىڭ روزى سایىت ئهپهندى  توغرىلىق یازغان شېئىرىىن مۇھهممهجتان راشىدىن ئهپهندىنىڭ روزى سایىت ئهپهندى  توغرىلىق یازغان شېئىرىىن 

  ..قوشۇپ قویدۇمقوشۇپ قویدۇم
  

  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا
  

  مۇھهممهتجان راشىدىنمۇھهممهتجان راشىدىن
  

  ،،ئالتۇن تۇگمه بولمىسىمۇ تونۇمدا ئالتۇن تۇگمه بولمىسىمۇ تونۇمدا 
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  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  ،، ئوڭۇمدا  ئوڭۇمدا ئایرىلمایمهن چۇشۇمده ۋهئایرىلمایمهن چۇشۇمده ۋه

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  ،،دېھقان تامان تارتىپ تۇرار قهلىمىم دېھقان تامان تارتىپ تۇرار قهلىمىم 

  ..  ئېتىزالرغا سورهپ تۇرار قهدىمىمئېتىزالرغا سورهپ تۇرار قهدىمىم

  ،،ئاددىي سىیاھ تهلىپىم ئاددىي سىیاھ تهلىپىم ، ، ئاددىي قهغهزئاددىي قهغهز

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،شۇ قهلهمدهك ئىشچان قهلهم ئاز تېخى شۇ قهلهمدهك ئىشچان قهلهم ئاز تېخى 

  ..  ئىشچانلىقتا بىزمۇ تاالي خام تېخىئىشچانلىقتا بىزمۇ تاالي خام تېخى

  ،،شائىر » دىگهن بىزده قۇرۇق نام تېخى شائىر » دىگهن بىزده قۇرۇق نام تېخى   ««

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،یىغلىغىنىم دېھقانالرنىڭ یىغىسى یىغلىغىنىم دېھقانالرنىڭ یىغىسى 

  »»  ؟؟« یىغلىغىنىڭ نىمىسى« یىغلىغىنىڭ نىمىسى: : دېسهڭ مهیلىدېسهڭ مهیلى
  ،،چۇنكى دېھقان شېئىرىنىڭ تېمىسى چۇنكى دېھقان شېئىرىنىڭ تېمىسى 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،خوتهنلىككه یاققىنىمۇ شۇ قهلهم خوتهنلىككه یاققىنىمۇ شۇ قهلهم 

  ..  ىنىمۇ شۇ قهلهمىنىمۇ شۇ قهلهمتهڭرىتاغنىڭ باققتهڭرىتاغنىڭ باقق

  ،،ئهلدىن ئابروي تاپقىنىمۇ شۇ قهلهم ئهلدىن ئابروي تاپقىنىمۇ شۇ قهلهم 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،ئهیىبتۇر ئهیىبتۇر ، ، ئهلدىن ئازماق بىزگه گۇناھئهلدىن ئازماق بىزگه گۇناھ
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  ..  ئهل سویمىگهن شائىر قهلبى مېیىپتۇرئهل سویمىگهن شائىر قهلبى مېیىپتۇر

  ،،ئهل یولىدا كهتكهن شائىر شېھىتتۇر ئهل یولىدا كهتكهن شائىر شېھىتتۇر 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،نىقىم نىقىم شۇالر بىلهن بىلله مېنىڭ تىشۇالر بىلهن بىلله مېنىڭ تى

  ..  ئېرىقىمئېرىقىم، ، سۇ ئىچهرگه بىلله قۇدۇق سۇ ئىچهرگه بىلله قۇدۇق 

  ،،تېرىقىم تېرىقىم ، ، بىلله مېنىڭ تهرگهن بۇغداي بىلله مېنىڭ تهرگهن بۇغداي 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،ئاچ قالىمهن ئاچ قالغاندا شۇالرمۇ ئاچ قالىمهن ئاچ قالغاندا شۇالرمۇ 

  ..  تاسقىلىمهن تاسقالغاندا شۇالرمۇتاسقىلىمهن تاسقالغاندا شۇالرمۇ

  ،،باي بولىمهن باي بولغاندا شۇالرمۇ باي بولىمهن باي بولغاندا شۇالرمۇ 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،، باردىم شۇالر بىلهن بازارغا  باردىم شۇالر بىلهن بازارغا بىللهبىلله

  ..  بىلله باردىممېیىت چىقسا مازارغابىلله باردىممېیىت چىقسا مازارغا

  ،،تویلىرىدا یهنه باغاق یازارغا تویلىرىدا یهنه باغاق یازارغا 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،سۇ توشۇیمهن شۇالر تىككهن گۇللهرگه سۇ توشۇیمهن شۇالر تىككهن گۇللهرگه 

  ..  ئوخشىتىمهن قىزلىرىنى ھورلهرگهئوخشىتىمهن قىزلىرىنى ھورلهرگه

  ،،یامغۇر سوزلۇك یاخشىالرنى كۇیلهرگه یامغۇر سوزلۇك یاخشىالرنى كۇیلهرگه 

  ..  ولۇمداولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قروزى سایىت تۇتقان قهلهم ق
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  ،،شائىر ئۇلۇغ كۇیچىسىدى خهلقىمنىڭ شائىر ئۇلۇغ كۇیچىسىدى خهلقىمنىڭ 

  ..  دوستى ئىدى « خهلقىم » دېگهن ھهر كىمنىڭدوستى ئىدى « خهلقىم » دېگهن ھهر كىمنىڭ

  __  تهسهللىسى یىغالپ قالغان قهلبىمنىڭتهسهللىسى یىغالپ قالغان قهلبىمنىڭ

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،شۇ قهلهمدىن ھوزۇر ئالغان دىل توال شۇ قهلهمدىن ھوزۇر ئالغان دىل توال 

  ..  شۇ قهلهمنى تهرىپلىگهن تىل توالشۇ قهلهمنى تهرىپلىگهن تىل توال

  ،،خىل توال خىل توال _ _ شۇ قهلهمگه ھېرىس توال شۇ قهلهمگه ھېرىس توال 

  ..  وزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداوزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدارر

  
  ،،شۇ قهلهمده ئۇ یازغاندهك یازماق تهس شۇ قهلهمده ئۇ یازغاندهك یازماق تهس 

  ..   مهس مهس--یازغانلىرى قىلدى مېنى بىھۇشیازغانلىرى قىلدى مېنى بىھۇش

  ،،ئۇ یازغاندهك یازالمىسام باسار نهس ئۇ یازغاندهك یازالمىسام باسار نهس 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،سۇنۇلغاندهك گۇدهك قولى قهن ئۇچۇن سۇنۇلغاندهك گۇدهك قولى قهن ئۇچۇن 

  ..  بېرىۋهتتىم بۇ كوڭۇلنى ئهل ئۇچۇنبېرىۋهتتىم بۇ كوڭۇلنى ئهل ئۇچۇن

  ،، بایلىق دىگهن مهن ئۇچۇن  بایلىق دىگهن مهن ئۇچۇن شۇ ئهمهسمۇشۇ ئهمهسمۇ

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،چاتقىم كهلمهس شائىرلىقنى شوھرهتكه چاتقىم كهلمهس شائىرلىقنى شوھرهتكه 

  ..  ئوخشىتىمهن ئۇنى ئۇلۇغ مېھنهتكهئوخشىتىمهن ئۇنى ئۇلۇغ مېھنهتكه

  ،،سوھبهتكه سوھبهتكه ، ، كېلىڭ دوستۇمكېلىڭ دوستۇم، ، یېزىۋااليیېزىۋاالي
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  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،بولغان بىلهن بانكىالردا پۇلۇم یوق بولغان بىلهن بانكىالردا پۇلۇم یوق 

  ..  « یولۇم » یوق« یولۇم » یوق،، یوق یوقپىكاۋىمپىكاۋىم، ، ئهمىلىم یوق ئهمىلىم یوق 

  ،،بولغان بىلهن مېنىڭ « ئۇزۇن » قولۇم یوق بولغان بىلهن مېنىڭ « ئۇزۇن » قولۇم یوق 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،سهھراالردا شېئىرىمنىڭ یىلتىزى سهھراالردا شېئىرىمنىڭ یىلتىزى 

  ..  شهھهرلهرده مهنزىلىمنىڭ یۇلتۇزىشهھهرلهرده مهنزىلىمنىڭ یۇلتۇزى

  ،،تهقدىرىمنىڭ دهل ئوزى تهقدىرىمنىڭ دهل ئوزى _ _ یۇرۇت تهقدىرى یۇرۇت تهقدىرى 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،ساقالیمهن ساقالیمهن ، ، ن ن شۇ قهلهمنى یوقاتمایمهشۇ قهلهمنى یوقاتمایمه

  ..  شۇ قهلهمده قهبرىسىنى یوقالیمهنشۇ قهلهمده قهبرىسىنى یوقالیمهن

  ،،زورۇر چاغدا دۇشمهنلهرگه ئوقالیمهن زورۇر چاغدا دۇشمهنلهرگه ئوقالیمهن 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،ئېزىتقۇغا ئېزىقتۇرماس پوس ماڭا ئېزىتقۇغا ئېزىقتۇرماس پوس ماڭا 

  ..  دېھقان بىلهن یهر ھهیدىسهم قوش ماڭادېھقان بىلهن یهر ھهیدىسهم قوش ماڭا

  ،،نهده تۇرسام دوست ماڭا نهده تۇرسام دوست ماڭا ، ، نهگه بېرىپ نهگه بېرىپ 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
  ،،ئۇ سویگهننى سویمهكچىمهن ئولگىچه ئۇ سویگهننى سویمهكچىمهن ئولگىچه 

  ..  سویمهكچىمهن بوستانالردىن چولگىچهسویمهكچىمهن بوستانالردىن چولگىچه



  روزى سایىت ئهسهرلىرىروزى سایىت ئهسهرلىرى

鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵮鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉          hhttttpp::////cchhoogghhddiill..bbllooggbbuuss..ccoomm  
  

4499 

  ،،نوۋهت كېلىپ ئهلمۇ مېنى كومگىچه نوۋهت كېلىپ ئهلمۇ مېنى كومگىچه 

  ..  روزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمداروزى سایىت تۇتقان قهلهم قولۇمدا

  
مهرھــۇم شــائىر روزى ســایىت بىــلهن    مهرھــۇم شــائىر روزى ســایىت بىــلهن    ) ) زەیــدىنزەیــدىن--چــوڭ مــولال چــوڭ مــولال ((بــۇ شــېئىرىن دادام بــۇ شــېئىرىن دادام 

ــاقلى  ــۆرۈپ سـ ــسىدە كـ ــشىۋاتقاندا خاتىرىـ ــا قاتنىـ ــرگه یېغىنغـ ــاقلى بىـ ــۆرۈپ سـ ــسىدە كـ ــشىۋاتقاندا خاتىرىـ ــا قاتنىـ ــرگه یېغىنغـ ــكهن، مهن بىـ ــكهن، مهن ۋالغان ئىـ ۋالغان ئىـ
ــدىم،ھهم       ــپ قالــ ــېئىرىن ئۇچرىتىــ ــۇ شــ ــپ بــ ــسىىن كۆرىۋېتىــ ــڭ خاتىرىــ ــدىم،ھهم      دادامنىــ ــپ قالــ ــېئىرىن ئۇچرىتىــ ــۇ شــ ــپ بــ ــسىىن كۆرىۋېتىــ ــڭ خاتىرىــ دادامنىــ
ــیىن       ــن كې ــان دى ــدىن ســوراپ بىلىۋالغ ــشىىن دادام ــا كۆرىنى ــارىخى ئارق ــیىن      شــېئىرنىڭ ت ــن كې ــان دى ــدىن ســوراپ بىلىۋالغ ــشىىن دادام ــا كۆرىنى ــارىخى ئارق شــېئىرنىڭ ت

  ..دادامنىڭ رۇخسىىت بىلهن تورداشالرنىڭ كۆرۈپ بېقىشىغا سۇندۇمدادامنىڭ رۇخسىىت بىلهن تورداشالرنىڭ كۆرۈپ بېقىشىغا سۇندۇم
  

  ئهپسانىدىن تۆرەلگهن ئهپسانهئهپسانىدىن تۆرەلگهن ئهپسانه
  

  روزى سایىتروزى سایىت
  

  گهپىن ئاڭلىغان،گهپىن ئاڭلىغان،مهن بۇ مهن بۇ 

  ..پاراڭچى بىر كىشىدىنپاراڭچى بىر كىشىدىن
  قىززىقچىلىق بولسۇن دەپ،قىززىقچىلىق بولسۇن دەپ،

  ..سۆزلهپ بهردىم بېشىدىنسۆزلهپ بهردىم بېشىدىن
  

  پۈمتىسهڭلهر گېپىمگه،پۈمتىسهڭلهر گېپىمگه،

  ..ئهپسانه دەپ یالغان دەپئهپسانه دەپ یالغان دەپ
  ئۆزەمگىال قېپقالسۇن،ئۆزەمگىال قېپقالسۇن،

  ..تهتۈر قوشاق قاتقان دەپتهتۈر قوشاق قاتقان دەپ
  

  ئانچه چوڭ ئىش ئهمهس ئۇ،ئانچه چوڭ ئىش ئهمهس ئۇ،

  ..ھهیران بولۇپ یۈرگىدەكھهیران بولۇپ یۈرگىدەك
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  ئهمما خېلى ۋەزىن بار،ئهمما خېلى ۋەزىن بار،((

  ..))پ كۈلگۈدەكپ كۈلگۈدەكقېنىقېنى--قېنىپقېنىپ

  
  ئۇ چاغالردا تۆگىنىڭ،ئۇ چاغالردا تۆگىنىڭ،

  ..بۇىي ئىدى بۈرگىدەكبۇىي ئىدى بۈرگىدەك
  ئهمما بۈرگه یۈز تاپقان،ئهمما بۈرگه یۈز تاپقان،

  ..تۈگه مىنىپ یۈرگىدەكتۈگه مىنىپ یۈرگىدەك
  

  قۇش قاۋایتىت زەجنىردە،قۇش قاۋایتىت زەجنىردە،

  ..ئىت ئۇچاتىت ئىگىزدەئىت ئۇچاتىت ئىگىزدە
  مۈشۈك ساپان سۆرەیتىت،مۈشۈك ساپان سۆرەیتىت،

  ..ئۆكۈز ئۇخالپ كىگىزدەئۆكۈز ئۇخالپ كىگىزدە
  

  چاشقان ھۇۋقۇش ئوۋالیتىت،چاشقان ھۇۋقۇش ئوۋالیتىت،

  ..ئات مىنهتىت ئادەمىنئات مىنهتىت ئادەمىن
  پىژغىرىمدا تومۇزدا،پىژغىرىمدا تومۇزدا،

  ..مۇز قاپالیتىت ئالهمىنمۇز قاپالیتىت ئالهمىن
  

  قازان سهیدە پىشاتىت،قازان سهیدە پىشاتىت،

  ..ئۇچاق مىنگهچ مۇرىغائۇچاق مىنگهچ مۇرىغا
  ئاش چۆمۈچىن ئۇساتىت،ئاش چۆمۈچىن ئۇساتىت،

  ..تۈۋى تۈشۈك كورىغاتۈۋى تۈشۈك كورىغا
  

  سۇ ئىگىزگه ئاقاتىت،سۇ ئىگىزگه ئاقاتىت،
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  ..تاغ تۇراتىت ئوميانداتاغ تۇراتىت ئومياندا
  بایاۋاندا ئاپتاپ یوق،بایاۋاندا ئاپتاپ یوق،

  ..یوقتىسایه ئورماندایوقتىسایه ئورماندا
  

  گهجگىسىدە بوالتىت،گهجگىسىدە بوالتىت،

  ..ئادەملهرنىڭ كۆزلىرىئادەملهرنىڭ كۆزلىرى
  تاپىنىدىن چىقاتىت،تاپىنىدىن چىقاتىت،

  ..الشسا سۆزلىرىالشسا سۆزلىرىپاراڭپاراڭ
  

  مېڭىۋېتىپ ئۇخالیتىت،مېڭىۋېتىپ ئۇخالیتىت،

  ..كۆزلىرىىن یۇمماستىنكۆزلىرىىن یۇمماستىن
  یول یۈرەتىت دومىالپ،یول یۈرەتىت دومىالپ،

  ..پۈت یهلكىدە باش ئاستىنپۈت یهلكىدە باش ئاستىن
  

  شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە،شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە،

  ..ئۆلگهن بوۋام تىرىلدىئۆلگهن بوۋام تىرىلدى
  قاراپ ئۇنىڭ ھالىغا،قاراپ ئۇنىڭ ھالىغا،

  ..ئىچىمىز سىريىلدىئىچىمىز سىريىلدى--ئىچئىچ
  

  كاشكات بىلهن قىرىپمۇ،كاشكات بىلهن قىرىپمۇ،

  ..گۆش چىقمایتىت تېنىدىنگۆش چىقمایتىت تېنىدىن
  یوغىناپتۇ ۋە لىكىن،یوغىناپتۇ ۋە لىكىن،

  ..وغرىلىقى ئىنىدىنوغرىلىقى ئىنىدىنتت
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  پاقىرایتىت چىراىي،پاقىرایتىت چىراىي،

  ..لهۋلىرى گهز، ئورا كۆزلهۋلىرى گهز، ئورا كۆز
  پىچىر ۋاقىراپ،پىچىر ۋاقىراپ،--پىچىرپىچىر

  ..ئېیتىت مۇنداق یېڭى سۆزئېیتىت مۇنداق یېڭى سۆز
  

  كىپهنلهپسىلهر خام بىلهن،كىپهنلهپسىلهر خام بىلهن،

  ..یۆگىمهستىن بورىغایۆگىمهستىن بورىغا
  قازى بولدۇم، بهگ بولدۇم،قازى بولدۇم، بهگ بولدۇم،

  ..كېتىپ شۇنىڭ سورىغاكېتىپ شۇنىڭ سورىغا
  

  نىكىر چاكىرىم،نىكىر چاكىرىم،--مۇنكىرمۇنكىر

  ..پهرىشتىلهر پایالقچىپهرىشتىلهر پایالقچى
  ۇل،ۇل،ئېقىلدارىم ئازازئېقىلدارىم ئازاز

  ..ماالیىكىلهر یاالقچىماالیىكىلهر یاالقچى
  

  پالىۋەتتىم جهننهتكه،پالىۋەتتىم جهننهتكه،

  ..ئوغرى مهككار بۇزۇقىنئوغرى مهككار بۇزۇقىن
  بۇالتقۇزدۇم ئۇالرغا،بۇالتقۇزدۇم ئۇالرغا،

  .. نىممهت ئوزۇقىن نىممهت ئوزۇقىن--نازۇنازۇ
  

  سهككىز جهننهت چهیلهندى،سهككىز جهننهت چهیلهندى،

  ..باغ ئىرەمىن بۇزغۇزدۇمباغ ئىرەمىن بۇزغۇزدۇم
  ئۇ یهردىكى ھۆرلهرىن،ئۇ یهردىكى ھۆرلهرىن،

  ..ئایىماستىن ئۇرغۇزدۇمئایىماستىن ئۇرغۇزدۇم
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  سۇلىۋەتتىم دوزاخقا،سۇلىۋەتتىم دوزاخقا،

  ..ئوبدان دېگهنىنئوبدان دېگهنىن--یاخشىیاخشى
  دۇم ئېغىزىغا،دۇم ئېغىزىغا،كهپلهپ قویكهپلهپ قوی

  ..ھارارەتلىك یۈگهنىنھارارەتلىك یۈگهنىن
  

  قۇیدۇم ئوتىن ئىرىتىپ،قۇیدۇم ئوتىن ئىرىتىپ،

  ..ئۇسساپ كهتتۇق دىسىالئۇسساپ كهتتۇق دىسىال
  چوغ كهپلىدىم قارنىغا،چوغ كهپلىدىم قارنىغا،

  ..ئاچ قالغاندا یېسىالئاچ قالغاندا یېسىال
  

  ئاخىرەت ئۇ ئالهمدە،ئاخىرەت ئۇ ئالهمدە،

  ..قازىلىغىم ئاققاچقاقازىلىغىم ئاققاچقا
  قىلغان ھۆكۈم پهتىۋا،قىلغان ھۆكۈم پهتىۋا،

  ..قول چۇماققا یاققاچقاقول چۇماققا یاققاچقا
  

  ئالقىشلىدى كۆتهردى،ئالقىشلىدى كۆتهردى،

  ..ساقىلىمدىن سۆرىشىپساقىلىمدىن سۆرىشىپ
  پ چىدىماي،پ چىدىماي،بۇىن كۆرۈبۇىن كۆرۈ

  ..ھهق كالىسى مۆرىشىپھهق كالىسى مۆرىشىپ
  

  دېدى مېنىڭ مۈڭگۈزۈم،دېدى مېنىڭ مۈڭگۈزۈم،

  ..یهرگه تىرەپ تۇرىدۇیهرگه تىرەپ تۇرىدۇ
  نىچۈن مىىن ماختىماي،نىچۈن مىىن ماختىماي،
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  ..ساڭا چاۋاك ئۇرىدۇساڭا چاۋاك ئۇرىدۇ
  چاتىغىم یوق كارىم یوق،چاتىغىم یوق كارىم یوق،

  ..كۆتهرمهميهن زىممىنىنكۆتهرمهميهن زىممىنىن
  كۆتهرگۈزگىن چاقىرىپ،كۆتهرگۈزگىن چاقىرىپ،

  ..ئىنىڭىنئىنىڭىن... ... ئوغلۇڭىن یائوغلۇڭىن یا
  

  كالىنىڭ بۇ دەۋاسى،كالىنىڭ بۇ دەۋاسى،

  ..پهید قىلدى زىلزىلهپهید قىلدى زىلزىله
  پات یېقىن،پات یېقىن،زىمىن تىرتەر زىمىن تىرتەر 

  ..ئىشلهمتىسهم بىر ھىلهئىشلهمتىسهم بىر ھىله
  

  جىم یامتاپتۇ بوۋىمىز،جىم یامتاپتۇ بوۋىمىز،

  ..ئاخىرەتكه بېرىپمۇئاخىرەتكه بېرىپمۇ
  نهگه بارسا ئىش تېرىپ،نهگه بارسا ئىش تېرىپ،

  ..قاملایدىكهن ھېرىپمۇقاملایدىكهن ھېرىپمۇ
  

  غالىپ كهلسه بوۋامدىن،غالىپ كهلسه بوۋامدىن،

  ..ھهق كالىسى ناۋاداھهق كالىسى ناۋادا
  تهۋرەپ كهتسه یهر شارى،تهۋرەپ كهتسه یهر شارى،

  ..بىز لهیلهمدۇق ھاۋادابىز لهیلهمدۇق ھاۋادا
  

  ئامال قانچه مىھمانغۇ،ئامال قانچه مىھمانغۇ،

  ،،))چىققان بىلهن ئۇراندىنچىققان بىلهن ئۇراندىن((
  قان یایدىم شاپپىدە،قان یایدىم شاپپىدە،داسداس
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  ..مهزەلىرى بۇراندىنمهزەلىرى بۇراندىن
  

  ئاچقان ئىكهن قورسىغى،ئاچقان ئىكهن قورسىغى،

  ..داستىخانىن كاپ ئهتىتداستىخانىن كاپ ئهتىت
  بۇرانىن یهپ شامالنىڭ،بۇرانىن یهپ شامالنىڭ،

  ..ئۇۋىغىىن كاپ ئهتىتئۇۋىغىىن كاپ ئهتىت
  

  سالدى دىلغا ئهندىشه،سالدى دىلغا ئهندىشه،

  ..بوۋام ئېیتقان كېیىنكى سۆزبوۋام ئېیتقان كېیىنكى سۆز

  یهرىن تىرەپ تۇرغىلى،یهرىن تىرەپ تۇرغىلى،((

  ..))ئۆكۈزئۆكۈز--بولغىن دەرمۇ ئۇيبولغىن دەرمۇ ئۇي

  
  ئاشۇ غهمنىڭ زەجنىرى،ئاشۇ غهمنىڭ زەجنىرى،

  ..سۆرىدىسۆرىدىبوینىمىزدىن بوینىمىزدىن 
  تهشۋىش تىرتەك بىر بولۇپ،تهشۋىش تىرتەك بىر بولۇپ،

  ..تام تورۇسىن ئۆرىدىتام تورۇسىن ئۆرىدى
  

  قورقۇپ كهتكهن چاشقانالر،قورقۇپ كهتكهن چاشقانالر،

  ..مۈشۈكلهرگه ئېتىلدىمۈشۈكلهرگه ئېتىلدى
  قۇشالر ئۈزۈپ زەجنىرىن،قۇشالر ئۈزۈپ زەجنىرىن،

  ..بېلىقالرغا قېتىلدىبېلىقالرغا قېتىلدى
  

  سۆڭهك ئىتىن غاجىدى،سۆڭهك ئىتىن غاجىدى،
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  ..سهي چىشلىدى پىچاقىنسهي چىشلىدى پىچاقىن
  ساقال ئۈندى تاپانغا،ساقال ئۈندى تاپانغا،

  ..بهل چىرمىدى پاچاقىنبهل چىرمىدى پاچاقىن
  

  قورقۇپ كېتىپ ئایالىم،قورقۇپ كېتىپ ئایالىم،

  ..دى بۈشۈككهدى بۈشۈككهیېتىۋالیېتىۋال
  تۇغۇملىغان ئوغلۇممۇ،تۇغۇملىغان ئوغلۇممۇ،

  ..قاچىت بۇلۇڭ تۈشۈككهقاچىت بۇلۇڭ تۈشۈككه
  

  مهن ئوغلۇمنىڭ قوینىدا،مهن ئوغلۇمنىڭ قوینىدا،

  ..ئىڭڭهلىدىم بوغۇلۇپئىڭڭهلىدىم بوغۇلۇپ
  ئهسلىسهم كېیىن مېنىڭدىن،ئهسلىسهم كېیىن مېنىڭدىن،

  ..ئوغلۇم بۇرۇن تۇغۇلۇپئوغلۇم بۇرۇن تۇغۇلۇپ
  

  تۇرغان ئىكهن تویلۇشۇپ،تۇرغان ئىكهن تویلۇشۇپ،

  ..ۋۇجۇدى یوق قىز بىلهنۋۇجۇدى یوق قىز بىلهن

  بۇ ئىشالرىن بهزىلهر،بۇ ئىشالرىن بهزىلهر،((

  ..))كۆرۈپتىكهن كۆز بىلهنكۆرۈپتىكهن كۆز بىلهن

  
  ى،ى،پهریات بىر ئالدپهریات بىر ئالد--ددۇددۇ

  ..ئۆي ئىچىىن تاالىنئۆي ئىچىىن تاالىن
  بۇۋ یىغىشتۇر،بۇۋ یىغىشتۇر،::دېدىمدېدىم

  ..ئۆزەڭ تاپقان باالىنئۆزەڭ تاپقان باالىن
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  دوزىقىڭىن نېرى تارت،دوزىقىڭىن نېرى تارت،

  ..جهننىتىڭدە ئۆزەڭ یاتجهننىتىڭدە ئۆزەڭ یات
  بىزگه كېرەك ئاراملىق،بىزگه كېرەك ئاراملىق،

  ..بۇالملاميىز كاال، ئاتبۇالملاميىز كاال، ئات
  

  مېنىڭ ئېیتقان سۆزۈمگه،مېنىڭ ئېیتقان سۆزۈمگه،

  .. تورۇمسۇ قېتىلدى تورۇمسۇ قېتىلدى--تامتام
  شاتلىغىدا ئایالىم،شاتلىغىدا ئایالىم،

  ..قۇچۇغۇمغا ئېتىلدىقۇچۇغۇمغا ئېتىلدى
  

  ،،كهلدى سادا بۈشۈكتىنكهلدى سادا بۈشۈكتىن

  ..بۇزما بهخت تېڭىڭىنبۇزما بهخت تېڭىڭىن
  بۇ ئالهمگه ئېپكهمله،بۇ ئالهمگه ئېپكهمله،

  ..ئاخىرەتلىك جېڭىڭىنئاخىرەتلىك جېڭىڭىن
  

  ئېھتىمالىم بۇ گهپلهر،ئېھتىمالىم بۇ گهپلهر،

  ..بۇۋىمىزغا ھار كهلدىبۇۋىمىزغا ھار كهلدى
  رەددىیهلىك پاراڭدىن،رەددىیهلىك پاراڭدىن،

  ..كۆز ئالدىغا دار كهلدىكۆز ئالدىغا دار كهلدى
  

  ئىنجىقلىدى بىر ھازا،ئىنجىقلىدى بىر ھازا،

  ..تىنىق یهمتهي ھاسىراپتىنىق یهمتهي ھاسىراپ
  یۆلهیدىغان كىشى یوق،یۆلهیدىغان كىشى یوق،
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  ..یېتىپ قالدى ھالسىراپیېتىپ قالدى ھالسىراپ
  

  دىن،دىن،بوران یاندى بۇرنىبوران یاندى بۇرنى
  قىلىپ،قىلىپ،» » گارتگارت««كېكهردى ئۇ كېكهردى ئۇ 

  چۈشىت قایتا سهكرتقا،چۈشىت قایتا سهكرتقا،

  ..قىلىپقىلىپ» » خارتخارت««جىمىپ قالدىجىمىپ قالدى
  
  

  !!باشقا مۇنبهرگه یوللىماقچى بولسىڭىز ئهسلى ئاپتورى بىلهن یولالڭباشقا مۇنبهرگه یوللىماقچى بولسىڭىز ئهسلى ئاپتورى بىلهن یولالڭ: : ئهسكهرتىشئهسكهرتىش
  زەیدىن دادىسىنىڭ خاتىرىسىدىن كۆچۈرۈپ یوللىدىزەیدىن دادىسىنىڭ خاتىرىسىدىن كۆچۈرۈپ یوللىدى--كىچىك مولالكىچىك مولال

  
  ھۈسهنھۈسهن--ھهسهنھهسهن  ..ئالدىدا ئالدىدا 

  
  لىرىلىرىقىزنىڭ یىگىتكه ئىیىتقانقىزنىڭ یىگىتكه ئىیىتقان

  

  ،،گهپنى تهشتىڭ ئالدىداگهپنى تهشتىڭ ئالدىدا، ، دىدىڭسهندىدىڭسهن) ) مهن ساڭا ئاشىقمهن ساڭا ئاشىق......((

  ..بهلنى یهشتىڭ ئالدىدابهلنى یهشتىڭ ئالدىدا، ، دىدىڭسهندىدىڭسهن...) ...) ؟؟ئهمدى ئایرىلساقئهمدى ئایرىلساق((
  ،،نى بالدۇر دهپتىمهننى بالدۇر دهپتىمهن))ماقۇلماقۇل((سوزۇڭگه ئالدىنىپسوزۇڭگه ئالدىنىپ--گهپگهپ

  ؟؟ھېچ خىجىللىق سهز مىدىڭمۇ سهرگۇزهشتىڭ ئالدىداھېچ خىجىللىق سهز مىدىڭمۇ سهرگۇزهشتىڭ ئالدىدا
  ،،باغچىنىباغچىنى، ، ئهسلىگىن بىز تۇنجى ئۇچراشقان مىنۇتنىئهسلىگىن بىز تۇنجى ئۇچراشقان مىنۇتنى

  ..ئالدىدائالدىدا) ) پهشپهش((،،ئایالندىڭمۇئایالندىڭمۇ) ) ئۇندهشكهئۇندهشكه((بۇگۇن بۇگۇن ،،تتئېیىئېیى
  

  ،،دىگهن لهۋزىڭ قىنىدىگهن لهۋزىڭ قىنى) ) رمىسهم بىردهم چىدارىم یوقرمىسهم بىردهم چىدارىم یوقۆۆكك((

  ..))تهپتى مهشنىڭ ئالدىداتهپتى مهشنىڭ ئالدىدا((،،دهپتىكهنمهندهپتىكهنمهن...) ...) پتۇپتۇۈۈییۆۆراسىت كراسىت ك((

  ،،ئهمدى قهیهرىم یاقمىدىئهمدى قهیهرىم یاقمىدى، ، باشتا نهرىمگه كویۇپباشتا نهرىمگه كویۇپ
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  ؟؟سهن نىچۇن مهزمۇتلىقى یوق یىپنى ئهشتىڭ ئالدىداسهن نىچۇن مهزمۇتلىقى یوق یىپنى ئهشتىڭ ئالدىدا

  ))......اماقهت قىزنى ئهخمهق ئهیلىدىماماقهت قىزنى ئهخمهق ئهیلىدىمئۇ ھئۇ ھ((ئویلىدىڭمۇئویلىدىڭمۇ

  !!تۇگهشتىڭ ئالدىداتۇگهشتىڭ ئالدىدا، ، سهنچۇسهنچۇ، ، چىنىقتۇردىڭ مىنىچىنىقتۇردىڭ مىنى! ! یاقیاق
  ،،شۇنىڭغا بهك خۇشالشۇنىڭغا بهك خۇشال، ، مهن ئهقىل تاپتىم كىچىكسهممۇمهن ئهقىل تاپتىم كىچىكسهممۇ

  ..........سهن ۋاپاغا بىۋاپالىقنى تىگىشتىڭ ئالدىداسهن ۋاپاغا بىۋاپالىقنى تىگىشتىڭ ئالدىدا

  

  ))دائىم، ئىزچىل دېگهن مهنىدەدائىم، ئىزچىل دېگهن مهنىدە((ئۆمۇالمخان ئۆمۇالمخان 
  

  چۈشلىرىمگه كىرىسىز یار ئۆمۇالمخان،چۈشلىرىمگه كىرىسىز یار ئۆمۇالمخان،

  .. كۈیىگه چىكىسىز تار ئۆمۇالمخان كۈیىگه چىكىسىز تار ئۆمۇالمخانئىشىقئىشىق
  یادىم،یادىم،--ئویغانساممۇ یادىڭىزدا ئېسى ئویغانساممۇ یادىڭىزدا ئېسى 

  ..خىیالىڭىز ماڭا قاتار ئۆمۇالمخانخىیالىڭىز ماڭا قاتار ئۆمۇالمخان
  دىدارالشساق تۈگىمهیدۇ پارىڭىمىز،دىدارالشساق تۈگىمهیدۇ پارىڭىمىز،

  ..قارار ئۆمۇالمخانقارار ئۆمۇالمخان--لهۋزىمىزدە ئهھدۇلهۋزىمىزدە ئهھدۇ
  سىز تهڭلهیسىز،سۆیگۈ،ۋاپا شارابىىن،سىز تهڭلهیسىز،سۆیگۈ،ۋاپا شارابىىن،

  ..مهن تهڭلهميهن لهیلى ناھار ئۆمۇالمخانمهن تهڭلهميهن لهیلى ناھار ئۆمۇالمخان

  بۇ راست،بۇ راست،» » ......ېنىڭ جېنىم بىرجان ېنىڭ جېنىم بىرجان مم--سېنىڭ جېنىڭسېنىڭ جېنىڭ‹‹‹‹

  ..یۈرىكىمىز پهسلى باھار ئۆمۇالمخانیۈرىكىمىز پهسلى باھار ئۆمۇالمخان
  مىش ئهمتىش كهینىمىزدىن،مىش ئهمتىش كهینىمىزدىن،--ئهغیارىالر مىشئهغیارىالر مىش

  ..ئارىمىزدا ئۈنسه دەپ خار ئۆمۇالمخانئارىمىزدا ئۈنسه دەپ خار ئۆمۇالمخان
  ھهرجایدا بار مۇھهببهتنىڭ كۈشهندىسى،ھهرجایدا بار مۇھهببهتنىڭ كۈشهندىسى،

  ..ئهمما ئۇنىڭ قىسمىىت دار ئۆمۇالمخانئهمما ئۇنىڭ قىسمىىت دار ئۆمۇالمخان
  گۇمان یوق ئىككىمىزنىڭ سۆیگۈسىدە،گۇمان یوق ئىككىمىزنىڭ سۆیگۈسىدە،--شهكشهك
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  .. گۈىل چاچار ئىپار ئۆمۇالمخان گۈىل چاچار ئىپار ئۆمۇالمخانئىشهنچئىشهنچ
  بىز یاشاميىز ئۆمۇرۋایهت ساداقهتته،بىز یاشاميىز ئۆمۇرۋایهت ساداقهتته،

  ..بىزگه پاكلىق چىن غهمگۇزار ئۆمۇالمخانبىزگه پاكلىق چىن غهمگۇزار ئۆمۇالمخان
  

  ))ئهنه ، مهنىسىدىكى یهرلىك شىۋەئهنه ، مهنىسىدىكى یهرلىك شىۋە((ئهینائهینا
  

  نىگارىم كهلدى گۈل قىسقان پېىت ئهینا،نىگارىم كهلدى گۈل قىسقان پېىت ئهینا،

  ..تىنىق نهپسىدە پاك سۆیگۈ ئوتى ئهیناتىنىق نهپسىدە پاك سۆیگۈ ئوتى ئهینا
  

  كۆرۈشتۇق سۆیدى مهڭزىمگه ئهجهپ یىللىق،كۆرۈشتۇق سۆیدى مهڭزىمگه ئهجهپ یىللىق،

  ..قېىت ئهیناقېىت ئهینا--زۇرالندى یۈرەكنىڭ قاتزۇرالندى یۈرەكنىڭ قاتھوھو
  

  ئۇزانقانتىم سهپهرگه یارىن زەر توندا،ئۇزانقانتىم سهپهرگه یارىن زەر توندا،

  ..ئىدى ئاق رەڭدە ھهر یازغان خېىت ئهینائىدى ئاق رەڭدە ھهر یازغان خېىت ئهینا
  

  بۈگۈن ئۇ قایتىت ئهڭىن توق یېشىل،ھهتتا،بۈگۈن ئۇ قایتىت ئهڭىن توق یېشىل،ھهتتا،

  ..تېشىل یۇپۇقتا جابدۇلغان ئېىت، ئهیناتېشىل یۇپۇقتا جابدۇلغان ئېىت، ئهینا
  

  كهلدىم،كهلدىم،::زەپمۇ سېغىندۇردۇڭ، دېدىزەپمۇ سېغىندۇردۇڭ، دېدى: : دېسهمدېسهم

  ..ئهینائهیناتوشۇپىت ۋەسلى ھىجران مۇددىىت توشۇپىت ۋەسلى ھىجران مۇددىىت 
  

  ۋىسال ئهییامى تهڭلهشتۇق،چىمهن راسالپ،ۋىسال ئهییامى تهڭلهشتۇق،چىمهن راسالپ،

  ........دېىت ئهینادېىت ئهینا--ئاداالندى بۇ لهۋنىڭ گهزئاداالندى بۇ لهۋنىڭ گهز
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  بۇ ھالىن قۇتلىدى كاككۇك ئۇرۇپ قهھ،قهھ،بۇ ھالىن قۇتلىدى كاككۇك ئۇرۇپ قهھ،قهھ،

  ..شاتلىق رېىت ئهیناشاتلىق رېىت ئهینا........ساماغا چۈشىت بىخ ساماغا چۈشىت بىخ 
  
  

  دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  روزى سایىتروزى سایىت
  یازئۆتىت،كۈزئۆتىت،یېقىنالشىت قىش،یازئۆتىت،كۈزئۆتىت،یېقىنالشىت قىش،

  سۈرئىتىدەنىش،سۈرئىتىدەنىش،__دىمىدىمىئۈششۈكنىڭ قهئۈششۈكنىڭ قه
  پهسىلدەئاملىشىش،كۆڭۈلدەئهندىش،پهسىلدەئاملىشىش،كۆڭۈلدەئهندىش،

  ،،»»یىغىش ھهم تېرىشیىغىش ھهم تېرىش««قامچىالپقامچىالپ::ئهندىشكىئهندىشكى

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  ئون كۈن سوغوق بوملىسا،ئون كۈن سوغوق بوملىسا،--بولسىغۇبهشبولسىغۇبهش
  یۇقىرنىڭ پهرماىن بوغۇق بوملىسا،یۇقىرنىڭ پهرماىن بوغۇق بوملىسا،

  بوملىسا،بوملىسا،» » جىغۇقجىغۇق««یۈرەكلهرئازاریهپیۈرەكلهرئازاریهپ
  غوجامالرشۇىن ئویلىسا،غوجامالرشۇىن ئویلىسا،»»بىلهرمهنبىلهرمهن««

  ..ىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقاندېھقان
  

  ئسىت،بۇیىل كېۋەزلهرئوخشىغان بولۇق،ئسىت،بۇیىل كېۋەزلهرئوخشىغان بولۇق،
  ھهرغوزەك نازىداباشقىچهخۇلۇق،ھهرغوزەك نازىداباشقىچهخۇلۇق،
  بولۇقلۇق نه كېرەك یىغمىسا تولۇق،بولۇقلۇق نه كېرەك یىغمىسا تولۇق،

  پهیت بارغۇ،بوش تىرتەھۇلۇق،پهیت بارغۇ،بوش تىرتەھۇلۇق،::دېمهڭالردېمهڭالر

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  باشاقىن كۈتۈرۈش كهلگهچكه تهسكه،باشاقىن كۈتۈرۈش كهلگهچكه تهسكه،
  قوناقنىڭ بېغىشى ئېگىلگهن پهسكه،قوناقنىڭ بېغىشى ئېگىلگهن پهسكه،
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  ،،))ھۇسۇل بۆلهیدۇدىلىن ھهۋەسكهھۇسۇل بۆلهیدۇدىلىن ھهۋەسكه--مولمول((
  كه،كه،»»!!تېزیىغىۋال،كهستېزیىغىۋال،كهس««ئالتۇن دان ئۈندەپئالتۇن دان ئۈندەپ

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  ئۈزۈم تۈپىدەتاالي كالال ساپ،ئۈزۈم تۈپىدەتاالي كالال ساپ،--تهكتهك
  قىزالرنىڭ لېۋىدەك كۈلدى رەڭ یاساپ،قىزالرنىڭ لېۋىدەك كۈلدى رەڭ یاساپ،

  ..ئۈزمىسهۋاقتىدا رەڭگى نه ھېساپئۈزمىسهۋاقتىدا رەڭگى نه ھېساپ

  ))نا ئىنساپ،نا ئىنساپ،--ھومایدى ئۇنىڭغا ئۈششۈكھومایدى ئۇنىڭغا ئۈششۈك((

  ..ا سېلىۋالدى ئىشا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغدېھقانىن ئالدىغ
  

  شۇكهمدەزەپ سۈرلۈك شاڭجاڭنىڭ ئۈىن،شۇكهمدەزەپ سۈرلۈك شاڭجاڭنىڭ ئۈىن،

  !!كۈزگىىن تېرىپ بول پاالىن كۈىنكۈزگىىن تېرىپ بول پاالىن كۈىن‹‹‹‹
  ئهستهتۇت بۇىن،ئهستهتۇت بۇىن،........كېچىكسهڭ جهرىمانهكېچىكسهڭ جهرىمانه

   » »............!!قۇناقىن چاپ،یهرىن بىكارال،قېىنقۇناقىن چاپ،یهرىن بىكارال،قېىن

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  دۈجياڭمۇچېچلغاق،قاپىقى تۈرۈك،دۈجياڭمۇچېچلغاق،قاپىقى تۈرۈك،
  ،،ئهینهكتهك چۈرۈكئهینهكتهك چۈرۈك__مىجهزى چۇس،نازۇكمىجهزى چۇس،نازۇك

  ،،))قامچا گهربوملىسا ئىچ ئات یۈگۈرۈكقامچا گهربوملىسا ئىچ ئات یۈگۈرۈك((
  قىستىغاچ ھهممىىن ئاخىرقى سۈرۈك،قىستىغاچ ھهممىىن ئاخىرقى سۈرۈك،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  چامغۇرىن كېیىنرەك قېزىۋال،چامغۇرىن كېیىنرەك قېزىۋال،::دەرئۇالردەرئۇالر
  پاسارىن كېچىدەیۆتكهپ تىزىۋال،پاسارىن كېچىدەیۆتكهپ تىزىۋال،
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  غوزىىن قاچان پهیت چىقسا ئۈزىۋال،غوزىىن قاچان پهیت چىقسا ئۈزىۋال،

  !!بىزدېگهن ئىشىن قىل ھهممىدىن ئاۋۋالبىزدېگهن ئىشىن قىل ھهممىدىن ئاۋۋال

  ..ېلىۋالدى ئىشېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سدېھقانىن ئالدىغا س
  

  ئهتىالچىقىسهن ئېلىبېشىغا،ئهتىالچىقىسهن ئېلىبېشىغا،
  بۈگۈن تاش یۆتكهیسهن ئۆستهڭ قېشىغا،بۈگۈن تاش یۆتكهیسهن ئۆستهڭ قېشىغا،
  ئون كۈندىن ھاشاربار كىشى بېشىغا،ئون كۈندىن ھاشاربار كىشى بېشىغا،

  رۇخسهت یوق ھهركىمنىڭ شهخسى ئىشىغا،رۇخسهت یوق ھهركىمنىڭ شهخسى ئىشىغا،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  دېسهڭ قوناق كۆك پېىت،دېسهڭ قوناق كۆك پېىت،»»..........خوپخوپ««بۇیرۇققابۇیرۇققا
  قېىت،قېىت،--كېۋەزساي ئېچىلىپ كۈلدى قاتكېۋەزساي ئېچىلىپ كۈلدى قات

  دېسهڭ كىمنىڭدۇ تاشىدۇ ئۆتى،دېسهڭ كىمنىڭدۇ تاشىدۇ ئۆتى،»»یاق یاق ««

  نىڭ چوتى،نىڭ چوتى،»»تىكتىك--تىكتىك««كېسىدۇسایپاقىن كېسىدۇسایپاقىن 

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  بىر یىللىق ئهجرىىن سۈرۈك قىلسا ھهم،بىر یىللىق ئهجرىىن سۈرۈك قىلسا ھهم،
  زىرائهت پىشماستا یىغسا ھۇسۇل كهم،زىرائهت پىشماستا یىغسا ھۇسۇل كهم،
  كاللىدىن ئۆمتىگهن ئىشتا یوقكهن تهم،كاللىدىن ئۆمتىگهن ئىشتا یوقكهن تهم،
  ئاھ،شۇڭا دىلدامۇڭ،غهم ئۈستىگه غهم،ئاھ،شۇڭا دىلدامۇڭ،غهم ئۈستىگه غهم،

  ..ىۋالدى ئىشىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلدېھقانىن ئالدىغا سېل
  

  تهبىئهت پهسلىنىڭ ئۈششۈكى باشقا،تهبىئهت پهسلىنىڭ ئۈششۈكى باشقا،

  نىڭ ئۈششۈكى تهگمهكتهباشقا،نىڭ ئۈششۈكى تهگمهكتهباشقا،»»پهرمانپهرمان««

  شۇڭالشقا گۆھهركۆزتوملاقتا یاشقا،شۇڭالشقا گۆھهركۆزتوملاقتا یاشقا،
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  ،،»»چىش تاشقا،ئاغزىمىزبارمایالئاشقاچىش تاشقا،ئاغزىمىزبارمایالئاشقا««

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  تهس تېرىپ پهرۋىشلهپ قوناق،پاختىىن،تهس تېرىپ پهرۋىشلهپ قوناق،پاختىىن،
  تاختىىن،تاختىىن،--كۈندەمىڭ كهزگهنلهرئېتىزكۈندەمىڭ كهزگهنلهرئېتىز

  ۇیىغىش ھهم تېرىش ۋاقتىىن،ۇیىغىش ھهم تېرىش ۋاقتىىن،بىلمهمسبىلمهمس
  بهك ئانىي تاپىت خهق بىز ھاڭۋاقتىىن،بهك ئانىي تاپىت خهق بىز ھاڭۋاقتىىن،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  الرئالدىراپ دېھقاندىنمۇ بهك،الرئالدىراپ دېھقاندىنمۇ بهك،»»غوجامغوجام««

  یۈرمىسهچېچىلىپ،قۇیۇمشىسا چهك،یۈرمىسهچېچىلىپ،قۇیۇمشىسا چهك،
  ،بىزلهرىن گۆدەك،،بىزلهرىن گۆدەك،»»چوڭچوڭ««كۆرمىسهئۆزىىنكۆرمىسهئۆزىىن

  نېمانچهكۆپ گۇمان،نېمانچهكۆپ شهك،نېمانچهكۆپ گۇمان،نېمانچهكۆپ شهك،

  ..ئىشئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى 
  

  ئېتىزدىن بوشامناي یۇرۇپالقوىل،ئېتىزدىن بوشامناي یۇرۇپالقوىل،
  شوردىن قۇرۇماي ماڭلىیى،غوىل،شوردىن قۇرۇماي ماڭلىیى،غوىل،--تهرتهر

  كۆزقىسىت تاشئۆستهڭ،ھاشارنىڭ یوىل،كۆزقىسىت تاشئۆستهڭ،ھاشارنىڭ یوىل،
  قاچان ئۆز ئىشىغا ئاشىدۇ چوىل؟قاچان ئۆز ئىشىغا ئاشىدۇ چوىل؟

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  شادىدىن غوزەكىن ئۈزمهمدۇدېھقان؟شادىدىن غوزەكىن ئۈزمهمدۇدېھقان؟
  پاساردىن قوناقىن سۈزمهمدۇدېھقان؟پاساردىن قوناقىن سۈزمهمدۇدېھقان؟

  ۇ دېھقان؟ۇ دېھقان؟ئۈزۈمىن قازناققا تىزمامدئۈزۈمىن قازناققا تىزمامد
  كۆكتاتىن قازمامدۇدېھقان؟كۆكتاتىن قازمامدۇدېھقان؟--قىشلىق سهيقىشلىق سهي
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  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  دېھقاننىڭ یوقمىدۇئۆیدە كهملىكى،دېھقاننىڭ یوقمىدۇئۆیدە كهملىكى،
  بىرەر تهڭلىكى،بىرەر تهڭلىكى،--__ئېلىشى،بېرىشىئېلىشى،بېرىشى

  بوملىسا بوش پۇرسهت،خاتىرجهملىكى،بوملىسا بوش پۇرسهت،خاتىرجهملىكى،
  بوملىسا ئالدىراش ۋاقىتنىڭ چېكى،بوملىسا ئالدىراش ۋاقىتنىڭ چېكى،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  
  ۇمشىتمىدى دان،ۇمشىتمىدى دان،ئۇتېخى تۈگمهندە یئۇتېخى تۈگمهندە ی

  قىشقىچه قورساققا كېتهرخېلى نان،قىشقىچه قورساققا كېتهرخېلى نان،
  چاپان،چاپان،__توڭالیدۇتىكمىسهئۈستىۋاشتوڭالیدۇتىكمىسهئۈستىۋاش

  تاپمىسا یېقىلغۇقاینىماس قازان،تاپمىسا یېقىلغۇقاینىماس قازان،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  چىللىدەسوغ چىمداپ تۇرسا تاپانىن،چىللىدەسوغ چىمداپ تۇرسا تاپانىن،
  ىن،ىن،»»توڭالغ چاپانتوڭالغ چاپان««یهر تېخى ساملىسایهر تېخى ساملىسا

  ،،»»چاپسان بول،پاتۇرغىن،دېسه،ساپانىنچاپسان بول،پاتۇرغىن،دېسه،ساپانىن««

  ھهرمودىن توننا تالقانىن،ھهرمودىن توننا تالقانىن،ئاملاق تهس ئاملاق تهس 

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  
  ىن،ىن،»»جىددى بۇیرۇقجىددى بۇیرۇق««ئویالمناي چۈشۈرۈپئویالمناي چۈشۈرۈپ

  ....دېسهمهۋسۇمدىن بۇرۇن ئۇرۇقىندېسهمهۋسۇمدىن بۇرۇن ئۇرۇقىن!!كۆمكۆم

  ئارا تاالپ قۇیرۇقىن،ئارا تاالپ قۇیرۇقىن،--كۈزلۇككه ئۆزكۈزلۇككه ئۆز

  ........ىنىن»»بۇیۇنتۇرۇقبۇیۇنتۇرۇق««دېھقانغا ئىتتهرسهدېھقانغا ئىتتهرسه

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
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  نداسۈتۈن،نداسۈتۈن،بۇغدایالرتۇرغابۇغدایالرتۇرغا......پهسلى یازپهسلى یاز

  دېھقاننىڭ بېشىدىن چىقىرىپ تۈتۈن،دېھقاننىڭ بېشىدىن چىقىرىپ تۈتۈن،
  ،،»»پۈتۈنپۈتۈن««مۇ،مۇ،»»یېرىمیېرىم««دېگهنلهردېگهنلهر»»!!ئورغاق سالئورغاق سال««

   » »....!!بۇغدىیىڭ پىشسۇن،كۈل،كۈتۈنبۇغدىیىڭ پىشسۇن،كۈل،كۈتۈن««::دەیلىچۇدەیلىچۇ

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  تالىن ئاچاردایۈرۈپ نهلىدە،تالىن ئاچاردایۈرۈپ نهلىدە،--تهكتهك

  ،،))تۇرۇپ مهلىدەتۇرۇپ مهلىدە((كۆمهردەۋاقىت یوقكۆمهردەۋاقىت یوق
  شۇڭا ئات چاپتۇرغان بىلهن چهللىدە،شۇڭا ئات چاپتۇرغان بىلهن چهللىدە،

  سهللىدە،سهللىدە،»»نامراتنامرات««ىمىزیهنىالىمىزیهنىالبېشبېش

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  ھهرقانچه چىداملىق،ھهرقانچهچاققان،ھهرقانچه چىداملىق،ھهرقانچهچاققان،
  بولسىمۇ،پوالت جان ئهمهسقۇدېھقان،بولسىمۇ،پوالت جان ئهمهسقۇدېھقان،

   » »!!سۆرەمدىن چىقتىڭ،تارت ساپانسۆرەمدىن چىقتىڭ،تارت ساپان««دېمهیلىدېمهیلى

  ئۇئىزدەر ئادالهت تهختىدىن قالقان،ئۇئىزدەر ئادالهت تهختىدىن قالقان،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  ىقى،ىقى،ئېتىزداتۈگهپتۇئۇنىڭ یاشلئېتىزداتۈگهپتۇئۇنىڭ یاشل
  ئېتىزداخوراپتۇكۈچى،شاشلىقى،ئېتىزداخوراپتۇكۈچى،شاشلىقى،

  تۆت تال ئاشلىقى،تۆت تال ئاشلىقى،--ھۇزۇرى،خۇشلۇقىھۇزۇرى،خۇشلۇقى

  ..دېمىىن كهمسىسۇن ئالدىراشلىقىدېمىىن كهمسىسۇن ئالدىراشلىقى

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
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  ھۇسۇل مول پېىت كهلسۇن خامانغا،ھۇسۇل مول پېىت كهلسۇن خامانغا،--مولمول
  ئهجرىىن كۆممهیلى پاسار،سامانغا،ئهجرىىن كۆممهیلى پاسار،سامانغا،

  دېسۇن،یهتسۇن ئارمانغا،دېسۇن،یهتسۇن ئارمانغا،»»........ئۇھئۇھ««ئۇمۇبىرئۇمۇبىر
   ھایانغا، ھایانغا،قهدىمى زىیاندىن ماڭسۇنقهدىمى زىیاندىن ماڭسۇن

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  سىز،بىزىن باققىىن دېھقاننىڭ نېىن،سىز،بىزىن باققىىن دېھقاننىڭ نېىن،
  تومۇردائاققىىن دېھقاننىڭ قېىن،تومۇردائاققىىن دېھقاننىڭ قېىن،
  ۋەتهمنۇ تهكتىدىن ئۇنىڭ ۋەتىىن،ۋەتهمنۇ تهكتىدىن ئۇنىڭ ۋەتىىن،
  پۈۋلهیلى ھهممىمىز دېھقان ئوتىىن،پۈۋلهیلى ھهممىمىز دېھقان ئوتىىن،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش
  

  دېھقاننىڭ غېمىىن یىگهنلهر ئۇلۇغ،دېھقاننىڭ غېمىىن یىگهنلهر ئۇلۇغ،
  ېگهنلهر ئۇلۇغ،ېگهنلهر ئۇلۇغ،دېھقاننىڭ گېپىىن ددېھقاننىڭ گېپىىن د

  دېھقانىن ئۇلۇغ دەپ بىلگهنلهر ئۇلۇغ،دېھقانىن ئۇلۇغ دەپ بىلگهنلهر ئۇلۇغ،
  دېھقانىن كۈلدۈرۈپ كۈلگهنلهرئۇلۇغ،دېھقانىن كۈلدۈرۈپ كۈلگهنلهرئۇلۇغ،

  ..دېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىشدېھقانىن ئالدىغا سېلىۋالدى ئىش

  ئۆكتهبر،خوتهنئۆكتهبر،خوتهن--1010یىلیىل11999933--

  
  نةدة قالغان بةندىمةن ؟نةدة قالغان بةندىمةن ؟

  
  روزى سایىتروزى سایىت

  
  سۆز تىلةپ چةتتىن ھةمىشة یۈردىما گةپ ئوینىتىپ ،سۆز تىلةپ چةتتىن ھةمىشة یۈردىما گةپ ئوینىتىپ ،

  .. گةپىن ئوڭ،چةپ ئوینىتىپ گةپىن ئوڭ،چةپ ئوینىتىپدىدىممةندىدىممةن» » یاڭلىغیاڭلىغ««،،»»ناگاھناگاھ««،،»»كىكى««
  ئۇز،گۈزةل ئۇیغۇر تىلى تۇرسا نةرىمگة یةملىشىپ ،ئۇز،گۈزةل ئۇیغۇر تىلى تۇرسا نةرىمگة یةملىشىپ ،
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  ..  ئىتتىرىپ قةستةن یىراق ،تىل قایرىدىم لةپ ئوینىتىپئىتتىرىپ قةستةن یىراق ،تىل قایرىدىم لةپ ئوینىتىپ

  شېئىرىمىن چۈشةمنةستىن ئۆزةم،شېئىرىمىن چۈشةمنةستىن ئۆزةم،--گاھى یازغان نةزمةگاھى یازغان نةزمة

  ..  ئاختۇرۇپ لۇغةت،ئىزاھ بةردىم قۇرۇق سةپ ئوینىتىپئاختۇرۇپ لۇغةت،ئىزاھ بةردىم قۇرۇق سةپ ئوینىتىپ

   سۆزمةن قېىن ؟ سۆزمةن قېىن ؟مةن تىلغا باميةن ،مةنچىلىكمةن تىلغا باميةن ،مةنچىلىك««::ئویلىدىم ئویلىدىم 

   » »....!!  بۇ شةكىلدة یازىمةن زةپ ئوینىتىپبۇ شةكىلدة یازىمةن زةپ ئوینىتىپ--ۋةزىىن ئارۇزۋةزىىن ئارۇز

  ::شاد كۆرةڭلةپ یۈرگىنىمدة ئىېیتىت بىرسى یۈز تۇراشاد كۆرةڭلةپ یۈرگىنىمدة ئىېیتىت بىرسى یۈز تۇرا

  ..  ھةي بۇرادةر، قىلما گالۋاڭ تةگمىسة نةپ ،ئوینىتىپھةي بۇرادةر، قىلما گالۋاڭ تةگمىسة نةپ ،ئوینىتىپ««

  شوخ،راۋان ،چاقنایدىغان تىل پاكلىقىىن بۇلغىما ،شوخ،راۋان ،چاقنایدىغان تىل پاكلىقىىن بۇلغىما ،

  ..  ىپىپىن ،یۈرمة بارنىمۇ یةپ، ئوینىتىن ،یۈرمة بارنىمۇ یةپ، ئوینىت»»ئارۇزئارۇز««بۇلغىما بۇلغىما 

  تىل غةزىنةڭ بارچىدىن باي،بۇ ئةمةس ئۆتكةن ئةسىر ،تىل غةزىنةڭ بارچىدىن باي،بۇ ئةمةس ئۆتكةن ئةسىر ،

  !!بۇ گةپلةر بىر كېرةك، تةپ ئوینىتىپبۇ گةپلةر بىر كېرةك، تةپ ئوینىتىپ......»»لىكلىك««،،»»ۋادةرىخاۋادةرىخا««
  ئویلىسام راسىت ،بىر قىزاردىم،نةدة قالغان بةندىمةن ،ئویلىسام راسىت ،بىر قىزاردىم،نةدة قالغان بةندىمةن ،
  ئةلدىن ئایرىلغان قةلةمىن كۈندة بىئةپ ئوینىتىپ ؟ئةلدىن ئایرىلغان قةلةمىن كۈندة بىئةپ ئوینىتىپ ؟
  سىلكىدىم باش،باغلىدىم بةل ئۆز تىلىمدا یازغىلى ،سىلكىدىم باش،باغلىدىم بةل ئۆز تىلىمدا یازغىلى ،

  !!  گةپ ئوینىتىپگةپ ئوینىتىپ––ئةر ئةمةمسةن چاینىسام تىل قةزىر ئېلىپ ئةر ئةمةمسةن چاینىسام تىل قةزىر ئېلىپ 

  

  ::  ناملىق مۇخهممهستىن ئىككى كۇپلېتناملىق مۇخهممهستىن ئىككى كۇپلېت>> >> ئۇیغۇر گىلىمى ئۇیغۇر گىلىمى   ««

  
  ئهي گىلهم ، ئېیىت ، قایسى بوستان ھۆسىن رۇخسارىڭچه بار ؟ئهي گىلهم ، ئېیىت ، قایسى بوستان ھۆسىن رۇخسارىڭچه بار ؟
  قایسى گۈل ، گۈلشهن جۇاللىق رەڭدە بىر پارىڭچه بار ؟قایسى گۈل ، گۈلشهن جۇاللىق رەڭدە بىر پارىڭچه بار ؟

  بار ؟بار ؟قایسى گۈزەللىك ئالىمىنىڭ نهرى دىدارىڭچه قایسى گۈزەللىك ئالىمىنىڭ نهرى دىدارىڭچه 
   نازىڭچه بار ؟ نازىڭچه بار ؟--قایسى دىلبهرنىڭ پىراقى جىلۋە ، ئوت قایسى دىلبهرنىڭ پىراقى جىلۋە ، ئوت 

  كهسىپ ، كامالهتته ، دېگىن ، كىم ئۇیغۇرۇڭ ، یارىڭچه بار ؟كهسىپ ، كامالهتته ، دېگىن ، كىم ئۇیغۇرۇڭ ، یارىڭچه بار ؟
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  ئۇزلۇقۇڭ ئۇیغۇر دىلىنىڭ نۇر سېیماسى ــ ئۇزلۇقى ،ئۇزلۇقۇڭ ئۇیغۇر دىلىنىڭ نۇر سېیماسى ــ ئۇزلۇقى ،
  ھهر تىۋىت ، چۇچاڭ قهلىب ئامسانىنىڭ یۇلتۇزلۇقى ،ھهر تىۋىت ، چۇچاڭ قهلىب ئامسانىنىڭ یۇلتۇزلۇقى ،
  ى ،ى ،گۈل ، كانارەڭ تهڭرىتاغنىڭ سوۋغىسى ، نورۇزلۇقگۈل ، كانارەڭ تهڭرىتاغنىڭ سوۋغىسى ، نورۇزلۇق

   بویاقالر ئهھلى ئهجدادنىڭ سۈتى ، ئوغۇزلۇقى ، بویاقالر ئهھلى ئهجدادنىڭ سۈتى ، ئوغۇزلۇقى ،--رەڭ رەڭ 
  تهسۋىرى یۇرتنىڭ مۇجهسسهملىكته گۈلزارىڭچه بار ؟تهسۋىرى یۇرتنىڭ مۇجهسسهملىكته گۈلزارىڭچه بار ؟

  
    سانىدىن   سانىدىن --  20062006  ژورنىلى    ژورنىلى  >>>>جۇڭگۇ مىللهتلىرى جۇڭگۇ مىللهتلىرى   ««

  
  ئارتۇقچهئارتۇقچه

  
  ئارتۇقچه،ئارتۇقچه،__ئهدەپ  ئۇقماسقا كۆرسهتكهن ئهدەپ ئارتۇقچهئهدەپ  ئۇقماسقا كۆرسهتكهن ئهدەپ ئارتۇقچه
  چه،چه،ئارتۇقئارتۇق__یارامشاسالرغا زایهدۇر سهدەپ ئارتۇقچهیارامشاسالرغا زایهدۇر سهدەپ ئارتۇقچه

  غهرەز  ئۇقمایدىغانالرغا نهسىھهت بوش ،بىكار كهتكهي،غهرەز  ئۇقمایدىغانالرغا نهسىھهت بوش ،بىكار كهتكهي،
  ئارتۇقچه،ئارتۇقچه،__غهزەپ ئارتۇقچهغهزەپ ئارتۇقچه>> >> ئۇرۇپ  تۇرسا كۈلۈپ تۇرسائۇرۇپ  تۇرسا كۈلۈپ تۇرسا««

  ،،  >>>>مۈڭگۈزمۈڭگۈز<<<<ئۆكۈزنىڭ مۈڭگۈزىگه گۈل تاقاپ كۆر  بهرىبىر ئۆكۈزنىڭ مۈڭگۈزىگه گۈل تاقاپ كۆر  بهرىبىر 
  ئارتۇقچه ،ئارتۇقچه ،__ئۇىن  سهن بوملا ئاۋارە بېزەپ ئارتۇقچه ئۇىن  سهن بوملا ئاۋارە بېزەپ ئارتۇقچه 

   >> >>......زىگه رایىمزىگه رایىمیوق ئۆگیوق ئۆگ<<<<دېسه دېسه >>>>یهلكهمىن قىل  شوتا؟یهلكهمىن قىل  شوتا؟<<<<دېسهڭ دېسهڭ 

  ئارتۇقچه ،ئارتۇقچه ،_ _ بۇ یهڭلىغ روھى غاپىلغا  مهدەت ئارتۇقچهبۇ یهڭلىغ روھى غاپىلغا  مهدەت ئارتۇقچه
  دىیهك  قویساڭمۇ  ئۆرۈلگهي  تېگېدىن زەیدىگهن دەز  تام ،دىیهك  قویساڭمۇ  ئۆرۈلگهي  تېگېدىن زەیدىگهن دەز  تام ،

  ئارتۇقچه  ،ئارتۇقچه  ،__كۈچۈڭىن قىلمىغىن ئىسراپ ،تۈزەپ ئارتۇقچه كۈچۈڭىن قىلمىغىن ئىسراپ ،تۈزەپ ئارتۇقچه 
  جاھاننىڭ شهنىگه باققىن  ،ئهقىل ھۇجراڭغا شام  یاققىن ،جاھاننىڭ شهنىگه باققىن  ،ئهقىل ھۇجراڭغا شام  یاققىن ،

  ئارتۇقچه ؟ئارتۇقچه ؟__،نهدەپ ئارتۇقچه ،نهدەپ ئارتۇقچه سهپهر  قىلماي  تىرەجهیسهن سهپهر  قىلماي  تىرەجهیسهن 
  بهخت ئامساندىمۇ؟ تۈڭلۈك ماراشتىن نه  مۇراد ھاسىل ،بهخت ئامساندىمۇ؟ تۈڭلۈك ماراشتىن نه  مۇراد ھاسىل ،

  ........  ئارتۇقچهئارتۇقچه__سۆزلهتتىڭ ئهجهپ  ئارتۇقچه سۆزلهتتىڭ ئهجهپ  ئارتۇقچه ! ! كۆتۈرگىن  باشىن كۆتۈرگىن  باشىن 

  
  غېمى بىرلهغېمى بىرله

  
  بىرى  یوقنىڭ ،بىرى بارنىڭ  غېمى بىرله ،بىرى  یوقنىڭ ،بىرى بارنىڭ  غېمى بىرله ،::ئهجهب  بىر  ئىش ئهجهب  بىر  ئىش 
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  ..  ههبىرى  جاننىڭ ،بىرى پۇلنىڭ ،بىرى یارنىڭ غېمى بىرلبىرى  جاننىڭ ،بىرى پۇلنىڭ ،بىرى یارنىڭ غېمى بىرل

  
  ئهقرىباسىىن،ئهقرىباسىىن،--ئۇ  شۇنچه ئالدىراش ،ئالداش  ئۈچۈن دوستئۇ  شۇنچه ئالدىراش ،ئالداش  ئۈچۈن دوست

  ..ھایا،ئارنىڭ غېمى بىرلهھایا،ئارنىڭ غېمى بىرله--بۇ شۇنچه كۆڭلى  غهش ،شهرم بۇ شۇنچه كۆڭلى  غهش ،شهرم 
  

  بىرى  ئىخالسىدىن  قایتقان ، بىرى ۋىجدانىىن ساتقان ،بىرى  ئىخالسىدىن  قایتقان ، بىرى ۋىجدانىىن ساتقان ،

  ..زارنىڭ غېمى بىرلهزارنىڭ غېمى بىرله--مۇڭمۇڭ-- ئهلهم ،دىشۋارۇ ئهلهم ،دىشۋارۇ--تاالیالر دەردتاالیالر دەرد
  

  ىتكهميۇ،ىتكهميۇ،جاھان سهندىن كۆیۈم ، مىھرۇ ۋاپا یىتكىچه یجاھان سهندىن كۆیۈم ، مىھرۇ ۋاپا یىتكىچه ی
  پېقىر یىغالرمۇ ھهر داھىم شۇ ىب ھارنىڭ غېمى بىرله؟پېقىر یىغالرمۇ ھهر داھىم شۇ ىب ھارنىڭ غېمى بىرله؟

  
  ئۆزگۈرەر تهقدىرمۇ تهدبىرگه بېقىپئۆزگۈرەر تهقدىرمۇ تهدبىرگه بېقىپ

  

  ھورۇننىڭ بىر ئۆمۈر چۈمشهیدۇ ئاغزىدىن بىراق ،ھورۇننىڭ بىر ئۆمۈر چۈمشهیدۇ ئاغزىدىن بىراق ،>>_>>_پۇل پۇل ‹‹‹‹

  .. ئىلكىدىن مهڭگۈ یىراق ئىلكىدىن مهڭگۈ یىراق--قانچه تامشىسۇن بۇ یول یوق قانچه تامشىسۇن بۇ یول یوق 
  

  ،یاق ،پۇل دىگهن مېھنهت تېرى،،یاق ،پۇل دىگهن مېھنهت تېرى،>>>>پۇل دىگهن قولنىڭ كىرى پۇل دىگهن قولنىڭ كىرى ‹‹‹‹

  ..  پهرۋىشته ئېچىلغاي باغدىكى گۈل خۇش پۇراقپهرۋىشته ئېچىلغاي باغدىكى گۈل خۇش پۇراق_ _ ردەردەتهته

  

  دەپ یاتسا كىم تۈڭلۈك ماراپ،دەپ یاتسا كىم تۈڭلۈك ماراپ،>>>>ئۈمجه پىش،ئاغزىمغا چۈشئۈمجه پىش،ئاغزىمغا چۈش‹‹‹‹

  ..  ھاىل غۇربهتته ھهمىشه ئۈستىباشى ماز ، قۇرۇقھاىل غۇربهتته ھهمىشه ئۈستىباشى ماز ، قۇرۇق

  
  نهدە مۇتلهق ،ئۆزگىرەر تهقدىرمۇ تهدبىرگه بېقىپ ،نهدە مۇتلهق ،ئۆزگىرەر تهقدىرمۇ تهدبىرگه بېقىپ ،

  ..پىراقپىراق_ _ تهقدىرىم شۇ دەیدىغاننىڭ باشىدا غهم ،دەردتهقدىرىم شۇ دەیدىغاننىڭ باشىدا غهم ،دەرد
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  ئىشله ،ئىزدەن ،یامتا كۆز مۆلدۈرلىتىپ،ئىشله ،ئىزدەن ،یامتا كۆز مۆلدۈرلىتىپ،_ _ ،قوپ،قوپئهي ھورۇن ئهي ھورۇن 

  ........خام تهمهلىك تهملۈرۈشلهر خۇددى یاغسىز جىنچىراقخام تهمهلىك تهملۈرۈشلهر خۇددى یاغسىز جىنچىراق

  
  
  

  ئۆیلهنمهیمهنئۆیلهنمهیمهن
  

  تاھىر تالىپتاھىر تالىپ
  

  ،،دېدى بىر پهرىزات قاراپ قویمايدېدى بىر پهرىزات قاراپ قویماي--سۆيسۆي

  ..مهن ئۈچۈن چېچىنى بىر تاراپ قویمايمهن ئۈچۈن چېچىنى بىر تاراپ قویماي
  ،،دېدى ئۆزى ئىگىز راۋاق ئۈزرهدېدى ئۆزى ئىگىز راۋاق ئۈزره--سۆيسۆي

  ..ايايبىر چۈشۈپ ئاشىقىغا شاراپ قۇیمبىر چۈشۈپ ئاشىقىغا شاراپ قۇیم
  

  ،،دېدى جانان تهڭلهپ تاپىنىنىدېدى جانان تهڭلهپ تاپىنىنى--سۆيسۆي

  ..دېدى سۈرلۈك بۆره چاپىنىنىدېدى سۈرلۈك بۆره چاپىنىنى--سۆيسۆي
  ،،یۈرۈكۈممۇ بولدى یېغىریۈرۈكۈممۇ بولدى یېغىر، ، مۈرهممۇمۈرهممۇ

  ..كۆپ سۆرهپ تهڭقىسلىقنىڭ ساپىنىنىكۆپ سۆرهپ تهڭقىسلىقنىڭ ساپىنىنى
  

  ،،سۆیمىسهم سهكرهپ چۈشۈپ چهیلىمهكچىسۆیمىسهم سهكرهپ چۈشۈپ چهیلىمهكچى

  ..تىرهمنى تهتۈر سویۇپ ئهیلىمهكچىتىرهمنى تهتۈر سویۇپ ئهیلىمهكچى
  ،،سۆیمىدىڭ تاپىنىمغا ۋاپاسىز دهپسۆیمىدىڭ تاپىنىمغا ۋاپاسىز دهپ

  ..چىچىدوزىخى قاتارىغا ھهیدىمهكدوزىخى قاتارىغا ھهیدىمهك
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  ،،مهیلىدى پهسته تۇرسا ئاز بولسىمۇمهیلىدى پهسته تۇرسا ئاز بولسىمۇ

  ..سۆیهتتىم یانمۇیان بوپ تاز بولسىمۇسۆیهتتىم یانمۇیان بوپ تاز بولسىمۇ
  ،،بوینىنى ئۇنداق ئىگىز تۇتمىسىكهنبوینىنى ئۇنداق ئىگىز تۇتمىسىكهن

  ..دهپ قالدىم مهشۇق ھهتتا غاز بولسىمۇدهپ قالدىم مهشۇق ھهتتا غاز بولسىمۇ
  

  دېدى سۆیمىدىم یا سۆیهلمىدىمدېدى سۆیمىدىم یا سۆیهلمىدىم--سۆيسۆي

  ..دېدى مۇزلىدىمكى كۆیهلمىدىمدېدى مۇزلىدىمكى كۆیهلمىدىم--كۆيكۆي
  ،،بىشىمنى بىسىپ باقتى كىنىزهكلهربىشىمنى بىسىپ باقتى كىنىزهكلهر

  ..قا كۆنهلمىدىمقا كۆنهلمىدىمتاپانغا تىل سوزۇشتاپانغا تىل سوزۇش
  

  ،،ھال ئىدىكى ئۇ یا مهندىن كىچهلمهیدۇھال ئىدىكى ئۇ یا مهندىن كىچهلمهیدۇ

  ..یا پهسلهپ ۋىسالىمغا یىتهلمهیدۇیا پهسلهپ ۋىسالىمغا یىتهلمهیدۇ
  ،،مهن دهیمهن مۇھهببهتسىز ھاجهتكىالمهن دهیمهن مۇھهببهتسىز ھاجهتكىال

  ..بۇنىكاھ ئىمارىتى پۈتهلمهیدۇبۇنىكاھ ئىمارىتى پۈتهلمهیدۇ
  

  ،،شۇڭا مهن ئۆیلهنمهیال ئۆتهي دېدىمشۇڭا مهن ئۆیلهنمهیال ئۆتهي دېدىم

  ..تاق یاشاپ مۇرادىمغا یىتهي دېدىمتاق یاشاپ مۇرادىمغا یىتهي دېدىم
  ،،بویتاقلىق مىڭ ئهالكهن سایىملىقتىنبویتاقلىق مىڭ ئهالكهن سایىملىقتىن

  ..ا بویتاقال كىتهي دېدىما بویتاقال كىتهي دېدىمئۇ دۇنیاغئۇ دۇنیاغ
  

  ئۆیلهنگىنئۆیلهنگىن
  

  روزى سایىتروزى سایىت
  

  راۋاققا چىقىۋىلىپ ماراپ قومياي ،راۋاققا چىقىۋىلىپ ماراپ قومياي ،
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  نازىدا قاش ئېتىپ ، چاچ تاراپ قومياي ،نازىدا قاش ئېتىپ ، چاچ تاراپ قومياي ،

  دېسه، مهشۇق ئهمهس، ئالۋاسىت ئۇ،دېسه، مهشۇق ئهمهس، ئالۋاسىت ئۇ،> > سۆيسۆي‹‹

  ..كهتكۇلۇك پهشىن قېقىپ قاراپ قوميايكهتكۇلۇك پهشىن قېقىپ قاراپ قومياي
  یېنىغا تارىتمىسا یا كهتكۇزمىسه ،یېنىغا تارىتمىسا یا كهتكۇزمىسه ،

  ىسه،ىسه،دېسه ، گۈلىدىن شاخ ئهگكۈزمدېسه ، گۈلىدىن شاخ ئهگكۈزم>>!!سۆيسۆي‹‹
  ئېغىزى پۇرامدىكىن كاساپهتنىڭ،ئېغىزى پۇرامدىكىن كاساپهتنىڭ،

  ..  سۆیگهندە لهۋلىرىگه لهۋ تهگكۇزسهسۆیگهندە لهۋلىرىگه لهۋ تهگكۇزسه

  دېگىىن ساراڭلىق ئۇ ،دېگىىن ساراڭلىق ئۇ ،>>!!تاپانغا سۆيتاپانغا سۆي‹‹

  ..  زاتىغا ئىبلىس چاپقان ھاراملىق ئۇزاتىغا ئىبلىس چاپقان ھاراملىق ئۇ

  ھىدالمشا ئازاب، نۇمۇس، سۆیۇش تۇگۇل ،ھىدالمشا ئازاب، نۇمۇس، سۆیۇش تۇگۇل ،

  ..  نىجاسهت دەسسهپ یۇرگهن داۋاملىق ئۇنىجاسهت دەسسهپ یۇرگهن داۋاملىق ئۇ

  سۆميىسهڭ چهیلهمدىكهن پهسكه چۇشۇپ ،سۆميىسهڭ چهیلهمدىكهن پهسكه چۇشۇپ ،
  هیلهمدىكهن قهستكه چۇشۇپ ؟هیلهمدىكهن قهستكه چۇشۇپ ؟تېرەڭىن ئتېرەڭىن ئ

  قورۇقمىغىن، تىرتەیدۇ ئۇ راۋىقىدا ،قورۇقمىغىن، تىرتەیدۇ ئۇ راۋىقىدا ،

  ..  ئورنىشىپ ئولتۇرۇمشۇ تهسكه چۇشۇپئورنىشىپ ئولتۇرۇمشۇ تهسكه چۇشۇپ

  بولسىمۇ ،بولسىمۇ ،> > غاز غاز < < بولسىمۇ، بولسىمۇ، > > تازتاز< < گېپىڭچه گېپىڭچه 

  ......  بولسىمۇبولسىمۇ> > ماز ماز < < سۆیدۇرسه سۆیگۈدەكسهن سۆیدۇرسه سۆیگۈدەكسهن 

  بىلىپ قوي ، بهت ئهسلىنىڭ كۆڭلى سۇیۇق،بىلىپ قوي ، بهت ئهسلىنىڭ كۆڭلى سۇیۇق،

  ..  بىزدىن گۈل قىزغىنار یاز بولسىمۇبىزدىن گۈل قىزغىنار یاز بولسىمۇ--سهنسهن

  پىڭچه كېنىزەكلهر باسقاندا باش ،پىڭچه كېنىزەكلهر باسقاندا باش ،گېگې

  ..تاپانغا سۆیدۇرمهككه چاغالپ یاۋاشتاپانغا سۆیدۇرمهككه چاغالپ یاۋاش

  دەپسهن، كۆنهملهپسهن،سۆیهملهپسهن،دەپسهن، كۆنهملهپسهن،سۆیهملهپسهن،> > یاق یاق   ‹‹
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  ..  سۆیگۇڭ بار ، ئىشىق یۈكىىن ئېتىپ باغاشسۆیگۇڭ بار ، ئىشىق یۈكىىن ئېتىپ باغاش

  شۇڭا ئۇ كېچهملهیدۇ ، سهن كېچهملهیسهن ،شۇڭا ئۇ كېچهملهیدۇ ، سهن كېچهملهیسهن ،

  ..گه كۆچهملهیسهنگه كۆچهملهیسهن> > ئېگىزئېگىز<<، سهن ، سهن > > پهسكه پهسكه < < ئۇ ئۇ 
  قسۇن چاۋاك ،قسۇن چاۋاك ،ئىككى قولدىن چىئىككى قولدىن چى: : سهن دەیسهنسهن دەیسهن

  ..........  !!مۇزالپ، كۆیدۇڭ ، ئۆچهملهیسهنمۇزالپ، كۆیدۇڭ ، ئۆچهملهیسهن: : ئۇ دەیدۇ ئۇ دەیدۇ 

  دەپ یۈرۈپسهن،دەپ یۈرۈپسهن،> > !!ئۆیلهمنهميهنئۆیلهمنهميهن< < ئاڭلىسام، ئاڭلىسام، 

  ..لىقتىن مۇراد ئىستهپ چۈش كۆرۇپسهنلىقتىن مۇراد ئىستهپ چۈش كۆرۇپسهن> > تاق تاق   ‹‹
  یۇرتىمىزدا ،یۇرتىمىزدا ،> > سایىم سایىم < < نۇرغۇنغۇ بویتاق نۇرغۇنغۇ بویتاق 

  !!  خوتۇن ئال ، ئاملا ئۈزگىن یهڭ تۇرۇپ سهنخوتۇن ئال ، ئاملا ئۈزگىن یهڭ تۇرۇپ سهن

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

   سان سان--22 یىلى  یىلى --19971997رنىلى رنىلى ژژۇۇ> > بوستان بوستان < < : : نبه نبه مهمه

  

دېگهن تېمىدىن رەتلىنىپ دېگهن تېمىدىن رەتلىنىپ ››››روزى سایىت ئهسهرلىرى روزى سایىت ئهسهرلىرى ‹‹‹‹شهبنهم مۇنبىرىدىكى شهبنهم مۇنبىرىدىكى 
  ..ئېلكىتاب تۈزۈلدىئېلكىتاب تۈزۈلدى  ۈزىتىلىپۈزىتىلىپ ت تئىمالسىئىمالسى

  

  یانار تاغیانار تاغ::تۈزگۈچى تۈزگۈچى 

  

2009.2.132009.2.13  
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 鳴鴺鵰鵅鳴鴝 ر鳴鵂鵉鳴鵅ر鵔鴱鵑 鳴鴺鵰鵅鳴鴝 ر鳴鵂鵉鳴鵅ر鵔鴱鵑::  

鳵鳵 ن鳴鵅ر鵔鴱鵑 ، م鵔鴶鵷鳴鵁鳵鵔鵅鵹鳰鴞鴝 ن鳴鵅ر鵔鴱鵑 ، م鵔鴶鵷鳴鵁鳵鵔鵅鵹鳰鴞鴝..  

鴼鵰鵊鴞鵰鴑鳴鴡  ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鵔鳹鴼鵰鵊鴞鵰鴑鳴鴡  ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鵔鳹 إة 鵮鴢鵰鵊鵰鵂鵯鴔鵷鳰鳽 پ鵔鴱鵑 鴼鵰鵉ر鵺鴂鴝ة دو鴔鵰鴞鵰鴆鵰鴁鳴鵉 鵮鴢鵰鵂鵰鴱 鴖鵰鴅鳵 إة 鵮鴢鵰鴲鵯鴘鵰鴱  إة 鵮鴢鵰鵊鵰鵂鵯鴔鵷鳰鳽 پ鵔鴱鵑 鴼鵰鵉ر鵺鴂鴝ة دو鴔鵰鴞鵰鴆鵰鴁鳴鵉 鵮鴢鵰鵂鵰鴱 鴖鵰鴅鳵 إة 鵮鴢鵰鴲鵯鴘鵰鴱 

  ..鵜鴉鵝  鵮鴢鵰鵊鵰鵂鴁鳵鳴鳾鵉鳴鵅ن 鵜鴁زذ鵜鵁پ ، 鵐鴁ردا 鳰鴁 鴘鵰鴞鴱鳴鵍ر鴔鵂鵰鴂鵰鴱ص 鵜鴉鵝  鵮鴢鵰鵊鵰鵂鴁鳵鳴鳾鵉鳴鵅ن 鵜鴁زذ鵜鵁پ ، 鵐鴁ردا 鳰鴁 鴘鵰鴞鴱鳴鵍ر鴔鵂鵰鴂鵰鴱ص 

鵜鴹鴖鵰鴵 鳰鴲鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫زذ鳴鴺鵁ن 鳴鴝鳵ر鳴鵁ر鵔鵁鵐鳹 鴀鵨鵉鴖鵨鴂鵊鵳 鵮鴝鳴鳺鵉鳴鵅 鴠鵰鵂鵨鴵 鴼鵰鵉پ ، 鳴鴝鳵ر鳴鵁ر鵐鴂鳽鳱 鴼鵰鵉ر鵔鵁ق 鵮鴱鵔鴱鵐鵍 إة 鵜鴹鴖鵰鴵 鳰鴲鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫زذ鳴鴺鵁ن 鳴鴝鳵ر鳴鵁ر鵔鵁鵐鳹 鴀鵨鵉鴖鵨鴂鵊鵳 鵮鴝鳴鳺鵉鳴鵅 鴠鵰鵂鵨鴵 鴼鵰鵉پ ، 鳴鴝鳵ر鳴鵁ر鵐鴂鳽鳱 鴼鵰鵉ر鵔鵁ق 鵮鴱鵔鴱鵐鵍 إة 

鳱 鵮鵂鴝鳵 ر鵺鴡را鳰鴱 ز鵘鴵 鵮鴶鵯رد鳴鴝鳵鳱 鵮鵂鴝鳵 ر鵺鴡را鳰鴱 ز鵘鴵 鵮鴶鵯رد鳴鴝鳵 پ鵜鴞鵉鳴鵅 鳰鴩ر鵐鴂鳽 پ鵜鴞鵉鳴鵅 鳰鴩ر鵐鴂鳽) .) . ، رؤن鵑 ن鳰鴪鵂鵰鴱 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鵉ر鳴鴝鳵  ص鴖鵰鵂鴱鵔鴱鵐鵍 鳰鴲鴡鳰鳹 鴼鵰鵉ر鳴鴝鳵 ، رؤن鵑 ن鳰鴪鵂鵰鴱 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鵉ر鳴鴝鳵  ص鴖鵰鵂鴱鵔鴱鵐鵍 鳰鴲鴡鳰鳹 鴼鵰鵉ر鳴鴝鳵

  ) .) .鳴鴝鳵 鵔鴡ر鵐鴁 鵮鵉ر鵮鴉鵔鴪鵰鵂鵁鵐鵷 鳰鴩 إة 鵔鴱鵔鵍ق 鳴鴺鵂鵯鴖鵨鳹ن 鵐鴁ر 鵜鴞鵉鳴鵅 鳴鴶鴁鳴鴶鵨鳹پ鳴鴝鳵 鵔鴡ر鵐鴁 鵮鵉ر鵮鴉鵔鴪鵰鵂鵁鵐鵷 鳰鴩 إة 鵔鴱鵔鵍ق 鳴鴺鵂鵯鴖鵨鳹ن 鵐鴁ر 鵜鴞鵉鳴鵅 鳴鴶鴁鳴鴶鵨鳹پ

鳴鴹鳵ر 鵐鴂鳽鳱ر鳴鴹鳵 鴼鵰鵉ر 鵐鴂鳽鳱ر鵐鴝 鵮鵊鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鵔鳹 . . 鴼鵰鵉دا 鴖鵰鵂鴢鵳ص إة 鳴鵍 鳰鴲鴡鳰鳹ر 鴔鵉鳰鴱اق 鵺鵁鵐鵷 鴘鵰鴞鵉鵔鵉鳰鴱ر鴔鵷鳰鵆鵁鵐鳹 鳴鴶鴢鵰鴂鵰鵂鴢鵳 鳰鴩ؤ 鵐鴝 鵮鵊鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鵔鳹دا 鴖鵰鵂鴢鵳ص إة 鳴鵍 鳰鴲鴡鳰鳹ر 鴔鵉鳰鴱اق 鵺鵁鵐鵷 鴘鵰鴞鵉鵔鵉鳰鴱ر鴔鵷鳰鵆鵁鵐鳹 鳴鴶鴢鵰鴂鵰鵂鴢鵳 鳰鴩ؤ 

鵐鵍 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鴵鳰鵷鵐鵍 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鴵鳰鵷 ةر鴖鵰鳹 ،鳼鵰鴂鵰鵂鴢鵳 ردة鳴鵁鳴鵍鳰鴝 鴘鵰鴞鵉鵔鵉鳰鴱 鳰鴲鴡鳰鳹 鵮鴵鳰鵷 دا鵐鴝 鴘鵰鴞鵰鴂鵰鴞鴑رؤ 鴼鵰鵉ر鵺鵉رؤ鵑 鳴鴺鵳 鳰鴪鵰鴱鵔鴱 ةر鴖鵰鳹 ،鳼鵰鴂鵰鵂鴢鵳 ردة鳴鵁鳴鵍鳰鴝 鴘鵰鴞鵉鵔鵉鳰鴱 鳰鴲鴡鳰鳹 鵮鴵鳰鵷 دا鵐鴝 鴘鵰鴞鵰鴂鵰鴞鴑رؤ 鴼鵰鵉ر鵺鵉رؤ鵑 鳴鴺鵳 鳰鴪鵰鴱鵔鴱

鵘鴵 鳴鵂鵰鴝鳴鵅رذ鳰鳹 鳴鴞鵁ر鵤鵰鴱鳱 鴰鵰鵁ة鵑 鵮鴵鳰鵷 鵮鴢鵰鴵 鵔鴡 鳴鴶鴁رؤن 鵖鴝鳴鵅ل ، 鳰鴂鵰鴶鵂鵫ب 鵜鴁ز鵮鴉鵜鴹 إة 鳰鴁ر鵐鵂鳹 鵮鴉鵔鴲鴁鳰鴱گ 鵘鴵 鳴鵂鵰鴝鳴鵅رذ鳰鳹 鳴鴞鵁ر鵤鵰鴱鳱 鴰鵰鵁ة鵑 鵮鴵鳰鵷 鵮鴢鵰鴵 鵔鴡 鳴鴶鴁رؤن 鵖鴝鳴鵅ل ، 鳰鴂鵰鴶鵂鵫ب 鵜鴁ز鵮鴉鵜鴹 إة 鳰鴁ر鵐鵂鳹 鵮鴉鵔鴲鴁鳰鴱گ 

  !!鴔鵉鳰鴲鴊鵨鵍اق 鴔鵷鳰鵆鵁鳱 鳴鴺鵰鴂鴝鵝 鵮鵊鴁鳴鵸鵰鵁鵖鴝鳴鵅ؤ 鴔鵉鳰鴲鴊鵨鵍اق 鴔鵷鳰鵆鵁鳱 鳴鴺鵰鴂鴝鵝 鵮鵊鴁鳴鵸鵰鵁鵖鴝鳴鵅ؤ 

鳰鵷 鳰鴪鵅鵔鴱鵔鴱鵐鵍 ق鵔鵁ر鵐鴂鳽鳱 鴘鵰鴝 ر鳴鴹鳵鳰鵷 鳰鴪鵅鵔鴱鵔鴱鵐鵍 ق鵔鵁ر鵐鴂鳽鳱 鴘鵰鴝 ر鳴鴹鳵 鴰鵰鵂鵰鴱ر鳱 ت鳴鴒鵂鵫 鴘鵰鴾鵰鴞鵯ر鳰鴱 دةپ 鴘鵰鴾鵯鴔鵂鵰鴱 鵮鵂鴑دة 鳰鴪鵅鵔鴱鵔鴱鵐鵍 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鴵 鴰鵰鵂鵰鴱ر鳱 ت鳴鴒鵂鵫 鴘鵰鴾鵰鴞鵯ر鳰鴱 دةپ 鴘鵰鴾鵯鴔鵂鵰鴱 鵮鵂鴑دة 鳰鴪鵅鵔鴱鵔鴱鵐鵍 鴖鵰鴡鳴鵉 鵮鴵

 鵔鵅鴘鵰鴾鵰鴞鵷鵐鴱 ؤرؤپ鴔鵁鳰鴱 ز鵘鴝 ا鴔鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉 گ ـــــ鵐鵂鳹 鵮鴉鵔鴲鴁鳰鴱ر鳰鴁 ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鳴鴂鴝ا鵤鵰鳹 鵮鴵鳰鵷 ، ث鵔鵷鵐鴱 鳼鵰鴁ر鳴鴶鴝鳵 鵔鵅鴘鵰鴾鵰鴞鵷鵐鴱 ؤرؤپ鴔鵁鳰鴱 ز鵘鴝 ا鴔鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉 گ ـــــ鵐鵂鳹 鵮鴉鵔鴲鴁鳰鴱ر鳰鴁 ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鳴鴂鴝ا鵤鵰鳹 鵮鴵鳰鵷 ، ث鵔鵷鵐鴱 鳼鵰鴁ر鳴鴶鴝鳵

  ..鴖鵨鴶鵉鵐鴵 鴘鵰鳹ت 鵤鵍鳵ا鳰鴪鵁 إة 鳴鴝鳰鴝鳱 鳴鴹鴘鵰鴾鵰鳾鵰鵁鳴鴁ن 鳴鴁 鳼鴝鳰鵉鵔鵅د鴖鵨鴶鵉鵐鴵 鴘鵰鳹 鴘鵰鵆鵰鵊鵰鵂鵁鵐鴱 鴖鵰鳹ت 鵤鵍鳵ا鳰鴪鵁 إة 鳴鴝鳰鴝鳱 鳴鴹鴘鵰鴾鵰鳾鵰鵁鳴鴁ن 鳴鴁 鳼鴝鳰鵉鵔鵅د鴔鵰鵁鵐鳹 . . 鴘鵰鵆鵰鵊鵰鵂鵁鵐鴱 鴖鵰鳹ؤ 鴔鵰鵁鵐鳹ؤ 

鵯鴔鴩鵐鴉 ر鳴鴹鳵鵯鴔鴩鵐鴉 ر鳴鴹鳵 زذپ鵜鴁 鵮鴹鵐鵂鳹 鵀 زذپ鵜鴁 鵮鴹鵐鵂鳹 鵀-- 鴖鵰鴶鵰鳽 鳰鴂鵯ر鳰鴱 鳰鴩ر鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫 ن鳰鴲鴁鳰鴱ر鳰鴁  鴖鵰鴶鵰鳽 鳰鴂鵯ر鳰鴱 鳰鴩ر鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫 ن鳰鴲鴁鳰鴱ر鳰鴁 -- 鵈鵯د鴘鵰鳹 鳰鴞鵁鵐鳹 鴘鵰鴾鵰鳾鵰鵂鴵鳴鴁  鵈鵯د鴘鵰鳹 鳰鴞鵁鵐鳹 鴘鵰鴾鵰鳾鵰鵂鴵鳴鴁 

 鴘鵰鴞鵷鳰鴪鵰鵆鵰鵷鳱 鴘鵰鴞鵷鳰鴪鵰鵆鵰鵷鳱..  鴘鵰鳹鴘鵰鳹鴵 鴵 鵮鵊鵯鴖鵰鵂鵰鴶鵊鵰鵸鵨鵮鵊鵯鴖鵰鵂鵰鴶鵊鵰鵸鵨鴁 鴁 鵔鵆鵰鴒鵨鵔鵆鵰鴒鵨鵅 鵅 رذپ鵜鴂鴡鳴鵂鵁鳴鵆鵅鳴鴵鵔رذپ鵜鴂鴡鳴鵂鵁鳴鵆鵅鳴鴵鵔鴁 鴁 زذپ鵜زذپ鵜 鴘鵰鵆鵰鴂鵰鴱ر鳰鴁  鴘鵰鵆鵰鴂鵰鴱ر鳰鴁  . . ، ر鵺鵰鵅ز鳰鵷 鵮鴶鵯د鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹 ، ر鵺鵰鵅ز鳰鵷 鵮鴶鵯د鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹

鵰鴢鵰鵂鵁鳴鵆鵅鳴鴵鵔鵅 إة 鳼鵰鵊鵰鵂鵰鴾鵨鵷 鴰鵰鵂鵅ص داإا鴖鵰鵂鵁鳰鵸鵯鴖鵨鴁鳰鵅 رذش鵜鴡鵜鴉 鳰鴲鴡鳰鳹 ر إة鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫鵰鴢鵰鵂鵁鳴鵆鵅鳴鴵鵔鵅 إة 鳼鵰鵊鵰鵂鵰鴾鵨鵷 鴰鵰鵂鵅ص داإا鴖鵰鵂鵁鳰鵸鵯鴖鵨鴁鳰鵅 رذش鵜鴡鵜鴉 鳰鴲鴡鳰鳹 ر إة鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫 ؤ鴔鵯ر鵔鴁 鳼 ؤ鴔鵯ر鵔鴁 鳼 . . 鵮鴶鵯鴔鵯鴖鵰鴱鵔鵷 鵮鴶鵯鴔鵯鴖鵰鴱鵔鵷

  ..鳴鴶鴝鳵ر鴔鵰鴝鳰鴝鳱 鴠鵰鴁ا 鵜鴡鵜鴉 鳴鴊鵉鳰鴪鵰鵁鳰鴑رذپ 鴔鵰鵁鵐鳹 鴘鵰鴾鵰鴞鵉鵺鵯鴔鵷鳰鳽ؤ 鳴鴶鴝鳵ر鴔鵰鴝鳰鴝鳱 鴠鵰鴁ا 鵜鴡鵜鴉 鳴鴊鵉鳰鴪鵰鵁鳰鴑رذپ 鴔鵰鵁鵐鳹 鴘鵰鴾鵰鴞鵉鵺鵯鴔鵷鳰鳽ؤ 

 鳰鴁ر鳰鴲鴁鳰鴱ن 鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫ر إة 鵺鵁鳰鵸鵯鴖鵨鴁鳰鵅 鳰鴲鴡鳰鳹ر 鳴鵉 鳴鴹鴘鵰鴝پ 鵜鴶鴁鳴鵷ز鳴鴹ن ، 鳰鵷ر鳰鴪鵯ن 鳰鴁  鳰鴞鵁鵐鳹ر鳰鴲鴁鳰鴱ن 鵺鳹鳰鴂鵰鴶鵂鵫ر إة 鵺鵁鳰鵸鵯鴖鵨鴁鳰鵅 鳰鴲鴡鳰鳹ر 鳴鵉 鳴鴹鴘鵰鴝پ 鵜鴶鴁鳴鵷ز鳴鴹ن ، 鳰鵷ر鳰鴪鵯ن 鵜鴁 鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹-- 鳰鴞鵁鵐鳹زذپ 鵜鴁 鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹زذپ 

鵜鴉鵝    鵮鵉鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹 鵮鵉鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹ن ، 鵜鴉鵝ن ،鳴鴁 鵮鴝鵜鴺鵁鳴鴵 鴼鵰鵊鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉رة鳴鴁 鵮鴝鵜鴺鵁鳴鴵 鴼鵰鵊鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵮鴁鳰鵸鵰鴲鴱رة鳰鳽  . .鵮鴁鳰鵸鵰鴲鴱ت 鳴鴱دةم 鳰鳽  鴼鵰鵂鵰鴱 鳼鵯鴖鴡鳴鴁ت 鳴鴱دةم 鳰鳽 鳰鴩鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹-- 鴼鵰鵂鵰鴱 鳼鵯鴖鴡鳴鴁ت 鳰鳽 鳰鴩鴘鵰鵆鵰鴹鵐鵂鳹ت 

  ..鵺鵁鵐鴱ش 鵜鵷ز鳴鵍 鵈鵯鴔鵰鴞鵯ر 鴘鵰鴾鵰鵊鵰鴺鵁鳴鴵 鵄鵰鴂鵨鴱دة 鵺鵉鵺鵫 鵮鴶鵯鴔鴹鵐鵂鳹ر鳰鵆鴁鵔鵉鵕 鵮鵊鴡鵔鵷鵐鴱 鳼鵰鴶鵨鴉 鵄鵰鴂鵨鴱 鴖鵰鳹 鵮鵉ث ، رة鳴鵆鵍ت 鵺鵁鵐鴱ش 鵜鵷ز鳴鵍 鵈鵯鴔鵰鴞鵯ر 鴘鵰鴾鵰鵊鵰鴺鵁鳴鴵 鵄鵰鴂鵨鴱دة 鵺鵉鵺鵫 鵮鴶鵯鴔鴹鵐鵂鳹ر鳰鵆鴁鵔鵉鵕 鵮鵊鴡鵔鵷鵐鴱 鳼鵰鴶鵨鴉 鵄鵰鴂鵨鴱 鴖鵰鳹 鵮鵉ث ، رة鳴鵆鵍ت 

  ..鵘鵍 : : 鵀鵯鴔鴩鵐鴉 鵈鵯鴔鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉 鵀鵯鴔鴩鵐鴉 鵈鵯鴔鵰鴹鵐鵂鳹 鵀鵯鴔鴩鵐鴉ر鳴鵅ت 鳴鵂鵰鳹ن 鵘鵍ر鳴鵅ت 鳴鵂鵰鳹ن 

 鵮鴉鵜鴹ز鵜鴁 ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 鵮鴉鵜鴹ز鵜鴁 ب鳰鴂鵰鴶鵂鵫 : :鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵀鵯鴔鴩鵐鴉鵍 鵮鴹鵐鵂鳹 鵍 鵮鴹鵐鵂鳹 鵮鴞鵰鴉鵔鴲鴡鵹ر鳰鴶鵅鳴鵮鴞鵰鴉鵔鴲鴡鵹ر鳰鴶鵅鳴__ __ غ鳰鴁 ر鳰鵉鳰鵷غ鳰鴁 ر鳰鵉鳰鵷  
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