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ئاتاقلىق ئۇيغۇر شائىرى ۋە تارىخچىسى مولال شاكىر ئۇيغۇر كىالسسىك : يوللىغۇچىدىن

 .ئهدەبىيات ۋە تارىخ سهھىپىسىدە كۆزگه كۆرۈنگهن تۆھپىسى بار شائىرالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 

"  يىلى تۇغۇلغان بولۇپ، ۋاپاتى توغرىلىق ئېنىق مهلۇمات يوق، -1802مولال شاكىر 

اپتورنىڭ يىرىك ئهمگهكلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ ئهسهرنىڭ بىرنهچچه خىل قوليازما ئ" زەپهرنامه 

بۇ داستاندا ئاقسۇ خهلقىنىڭ مانجۇ ئىستىبداتلىرىنىڭ زۇلمىغا قارشى كۆرىشى . نۇسخىسى ساقالنماقتا

 ئاقسۇ" ۋە باتۇرالرچه ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى تهسۋىرلهنگهن بولۇپ، بىز بۇ قېتىم بۇ ئهسهرنىڭ 

 يىللىق سانلىرىدا تونۇشتۇرۇلغان نۇسخىسى ئاساسىدا - 1982 ۋە - 1981ژۇرنىلىنىڭ " ئهدەبىياتى 

بۇ نۇسخىدا ئهسلى ئهسهرنىڭ تىلىغا سادىق بولۇش ئاساسىدا بۇرۇنقى ئۇيغۇر . تور بېتىمىزگه يوللىدۇق

قوشۇلغاندىن ھهرپلىرى ھازىرقى ئىمال قايدىسى بويىچه " ئۆ، ئۈ " ئېلىپبهسىگه كىرگۈزۈلمىگهن 

سىرت، ئهسلى ئهسهردە ئىزاھات بېرىلگهن سۆزلهر قىزىل رەڭ بىلهن بېرىلىپ يان تهرىپىگه ئىزاھاتى 

 .ئۇنىڭدىن باشقا سۆز ئىبارىلهر ئۆزگهرتىلمهي ئهينى بويىچه بېرىلدى. بېرىلدى

 

 

 ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى:                       ھۆرمهت بىلهن

 

:  يېزىقىدىكى نۇسخىسىULYئهسهرنىڭ 

>http://www.biliwal.com/GoogleTap_SG_post_t_1524.html< 

 

:  يېزىقىدىكى نۇسخىسىUSYسىرىلىك 

>http://emeren.narod.ru/Molla_Shakir_zepername.html< 
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 زەپهرنامه
 

 مولال  شاكىر
 

 پهندىئه Yawuzئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى توربېتىدى : تورغا  يوللىغۇچى     

" مولال شاكىر ئۆز زامانىسىدا ئۆتكهن مۇئهللىپلهر ۋە شهرق يازغۇچىلىرىنىڭ ئادىتى بويىچه 

نى يازغاندىن كېيىن داستاننىڭ "نائىتلهر " ۋە " ھهمد " داستانىنى باشالشتىن ئىلگىرى " زەپهرنامه 

 :داق يازىدۇبىر بۆلۈمىنى قوزغىالڭغا باشچىلىق قىلغان خوجىالرنىڭ تارىخىغا بېغىشالپ شۇن

 

 مۇبارەك ئاتى ئاتى خۇاجه سهييد جاما،

 

 ئۇلۇغ كىشى مهنىسىدە.                                      ئولهر قۇتبى ئهقتاپ ساھىپ كامال

 

 بهشارەت بېرىپ ئهردى خهيرى بهشهر،                                  ئادەمنىڭ ياخشىسى

 

 .دىدى چىنى ماچىنغا ئهيلهڭ سهپهر

 

 بار ئهرمىش بۇ ماچىندا شهھرى كېتهك،

 

 .قىرىق شهھهر دېدى بهزىلهر قىرىق يهك

 

 دۇئا بىلهن ئهيلهڭ ئۇالرنى ھاالك،

 

 توپا ئاستىدا.                              ھهممه قهۋمى بهد قاغۇسى زىرى خاك

 

 نىڭ بۇرۇنقى نامىبارۇرسىز مازار تاغ بىله ئهردەۋىل،                                  ئاقسۇ

 

 .ئۆتهر ئۆمرىڭىز دەۋرى ئون ئىككى يىل
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 كى ئاباد ئېتىپ ئهيلهڭىز خانىقاھ، 

 

............................................... 

 

 .بولۇر ئول زەمىن مهنزىلى تهكيهگاھ

 

................................................. 

 

 غۇل،ئاتا ئهيلىمىگهي ھهق ساڭا بىر ئو

 

 .كۆڭۈل بولماغاي شادلىقتىن مۇلۇل

 

 مۇبارەك ئاتى مهۋلهۋى ئهرشىدىن،

 

 دىن يولىغا باشلىغۇچى.                                            ئۆزى قۇتپدۇر مۇرشىدى راھىدىن

 

 مۇسۇلمان بولۇر تاغدا تۇغلۇق تۆمۈر،

 

 .بولۇپ ئهھلى ئىسالمدا ئهتكهي ئۆمۈر

 

 ئىسالم ئاچىپ،ئىله شهھرىنى دىنى 

 

 .جهھان سهپههسىغه جاۋاھىر ساچىپ

 

 ئىلهنىڭ ئاتى ئهردىكى بولغۇسۇن،

 

 .بايان ئهيلهيىن مهخپى سۆز قالماسۇن
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 ئۇالر مهنزىلى بولدى بولدى شهھىرى كۈسهند،

 

 .بولۇپ مهخپى سۆزلهردىن ئاگاھسهن

 

 كۈسهندنىڭ ئاتى بولدى ئاندىن كۇچا،

 

                                              تايانج بازا، قورغان، قهلئه. كۇچادا بولۇر مهنزىلى تهكيهگاھ

 

 كۇچا شهھرىنىڭ چۆرەسى تاشدۇر،

 

 .خوجام مهنزىلى كىم چاھار باغدۇر

 

 كۇچا شهھرىدە شاھى ئالىي جاناپ،

 

 .تولۇق قىلدى مهشرىقدا ئول ئاپتاپ

 

 گهھى ئهيتۇر ئهردى خااليىققا دەرس،

 

 سۆزنىڭ قىسقىسى.                                                هدى ئهلغهرەزمۇرىد تهربىيهت ئهيل

 

 بۈگۈر، كورال ۋۇ شهھرى تۇرپان، قۇمۇل،

 

 .قىلىپ جانۇ دىل بهيئهتىنى قوبۇل

 

 .كۇچا شهھرىنى ئهيلهدى پايتهخت

 

 .قىلىپ پادىشاھلىقنى ئولنىڭ بهخت
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 يانا كاشىغهر، ياركهندۇ، خوتهن،

 

 .نى ھهممه جانۇ تهنتۇتۇپ يارلىق

 

بهر بىلهن ئهردەۋىل،              خهلق رىۋايهتلىرىگه ئاساسالنغاندا -يانا شهھرى بهر 

 ئۈچتۇرپاننىڭ ئهرەپچه ئىسمى

 

 .تۇرۇپ خىزمهتىدە ھهممه جانۇ دىل

 

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

 

  قىل،كهل ئى ۋەئىزگۇي بىر سۇخهن ساز

 

 قىسقا.                                      قىلىپ قىسسه كۆته سۆزۈڭ ئاز قىل

 

 كى يۈز يهتمىش ئۈچ يىل سهككىز شهھهر،

 

 .خهلق ئۈستىدە تاپتى مهنچىڭ زەپهر

 

 بۇ مۇددەتته مهنچىڭالر، قالماق سوراپ،

 

         پۇقرا، خهلق.                                رەئىيهتنى قىلدى ئۇالر بهك خاراپ

 

 كېتىپ ئىلگىدىن شۇنچه مۇددەت ئۆتۈپ،

 

 .خوجامالرغا كهلدى پهلهك چۆرگۈلۈپ
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 كېتىپ ئاتمىش بهشته قالماق تامام،

 

 .كى يۈز سهككىزىدە بۇ مهنچىڭ مودام

 

 جاھانگىر كېلىپ ئهيلهدى جهڭگى سهخت،                                قاتتىق جهڭ

 

 . تهخت- ى ھهممه تاغۇ بۇل كاشىغهردە قالد

 

 يانا قىلدۇرۇپ كالال بىلهن مۇنار،

 

 .بۇ كاشىغهر زېمىنىغا كېلىپ ئۈچ قاتار

 

 قاچىپ كهتتىلهر يايداغ ئاتقا مېنىپ،

 

 .بۇ ئالتۇن، كۈمۈشنى مهنچىڭغا بېرىپ

 

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

 

 رنهچچه يارى خاس،پېقىرغا دېدى بى

 

 .نهچه ئهھلى بهزمى جاۋاھىر شۇناس

 

 قىلىنسا بۇ جهڭنامىنى بىر كىتاب،

 

 .ئوقۇغان ئىشتكهنلهر تاپقاي ساۋاپ

 

 ئۆمۈردە باقى يوق، بۇ پانى جاھان،
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 دۇنيا.                                       نىشان-قالۇر دەھردە ئۇشبۇ نام 

 

 قوبۇل، بى - ئۆزۈم ھهم قېرى، ئاجىزۇ 

 

 .مىزاجىم زەئىپ ئهردى تهبىئىم مولۇل

 

 بۇ سۆز نهزىم قىلغۇنچه يوقتۇر جامال،

 

الل .      گاچا=  كهنگ .    ئۇنتۇتقاق= پارامۇش .            بۇ زېهنىم پارامۇش ئۆزۈم كهنگ الل

 تىلى كالۋاالشماق= 

 

 سۆزۈمدە گهر بولسا سهھۋۇ، خاتا،

 

 .بولۇپتۇ كهرەم بىرله قىلغىل ئاتا

 

 نامه ئات،" زەپهر " كىتابىمغا قويدۇم 

 

 .تىزىم نهزمىگه سۆزنى بائىشقات

 

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

 

رىۋايهت .            كهل ئى ۋەئىزىگۇي ئهيلىگىل راۋىيان،                      نهسىههت قىلغۇچى

 قىلغۇچى

 

 .ۇدىن بىر داستانقىلىپ ئاقس

 

 بۇزۇلمىش بىر ۋاقتىدا شهھيار، كۇچا،
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 قارشى چىقماق.                                    كۇچاردىن خۇرۇج ئهيلهدى بىر خوجا

 

بۇ ئامبان ئىشىتتى بىر يهڭلىغ خهبهر،                                  شۇ چاغدىكى مهنچىڭنىڭ بىر 

 ئامبىلى

 

 تهشۋىش.                                    ڭ بىر شۇرى شهرئىچىگه توشتى ئۇنى

 

 ھېكىم بهگنى قىچقىر، دېدى شۇل زامان،

 

 .قاراڭغۇ كۆزىگه بۇ روشهن جاھان

 

 دىدى، ئى سايىد بهگ ئىالجىنى قىل،

 

 .بايان ئهيله بىزلهرگه روشهن دەلىل

 

           ئهركهك شىر، باتۇر مهنىسىدەچىقىپتۇ شۇ كۈنلهردە بىر شىرى نهر،                          

 

 .بارابهر بولۇرغا قېنى ياخشى ئهر

 

 مابادا چىقىپ باي ۋە سايرامىغا،

 

 .كېلۇر ئاقسۇغا سۈبهىدىن شامىغا

 

 يىغىلدى ھهممه ئهھلى سهردارى چىن،

 

 . مهسلىههتلهر قىلدىلهر ئانچۇنىن- كېڭهش 

 

 كى دارىن غالداي دالۇيهسى، 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

9

 

 .ڭيا ۋۇ شويهسىفىيه، چىڭشا يۈن، زۇ

 

 ھېكىم ئىشىكئاغا، غهزىنىچى، شاڭ بېگى،

 

 .بۇ ئىشغۇلۇ دىۋان، مىراب مىڭ بېگى

 

 كېلىپ بىر تهرەپتىن چېرىك ئامبانى،

 

 .بۇ سۆز چىن مۇدۇر، بارمۇدۇر يالغانى

 

 بۇ ئامبان دالۇيه چېررىك خۇمهس،

 

 .بۇ تاشالڭ بولۇپتۇ ھېلى نان يىمهس

 

 ار،كېلىپ باي سايرامدا چېرىك يىغ

 

 .ئۇالر پاشا ئهردى بولۇپ ئهمدى مار

 

 بۇ ئونباش بىلهن قوشتاي يانجىدىن،

 

يۇقارقىالر باي ناھيىسىدىكى يهر ناملىرى .            بۇ نهيپۇت، دابانچى، شاختۇرا كانچىدىن

 ــــ تاييارلىغۇچىدىن

 

 دېدى خۇنرىزلهر كهلسه لهشكهر يىغىپ،

 

 .بارابهر بولۇر ئالدىغا كىم چىقىپ
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 دى سايىد بهگ ئىالجى نهدۇر؟دې

 

 بۇ ئهيغان سۆزۈڭنىڭ جاۋابى نهدۇر؟

 

  ئهييۇپ قېنى؟-بۇ قۇربان بىلهن ئهيباۋاڭ 

 

 .بۇ زىۋازىلهر يوق قىلىپتۇر ئېنى

 

 بۇ تۇنگان بىلهن چهنتۇ بولدى شېرىك،

 

 .ئۇالر ئهمدى قويمايدۇ بىزنى تىرىك

 

 ئهگهر ئاقسۇدا بولسا ئهيۋاڭ ھايات،

 

 .......زنى غهمدىن نهجات قىلۇر ئهردى بى

 

.              بۇ نهنلۇ ۋە باچىڭدا جۇڭۋاڭ ئىدى،                                    جهنۇپتىكى ئالته شهھهر

 سهككىز شهھهر

 

 ئاجايىپ.                                    بىلىشلىك ئهجهپ تۇرپه دانا ئىدى

 

 بېجىنگه بېرىپ خاننى كۆرگهن ئۆزى،

 

 بۇلغانماق.                                       تۇپراققا ئاغۇشته ئايدەك يۈزىكى

 

 ئۇلۇغ خاننىڭ ئالدىدا كۆپ ئىئىتىبار،

 

 .كى چىن كۆڭلى بىرله ئىدى بىزگه يار
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 بېجىندە بولۇپ جۇڭشى خان قىلدى ياد،

 

 .كى دۇۋاڭ ئاكا ئهيلهگهن ئىلتىپات

 

 كى شاڭيۇڭ ئهنى تۇتقان ئهردى ئهرز،

 

= ئهقىل ئىگىسى  ساھىپ تهمىز = ساھىبۇل ئهقىل .      ئىدى ساھىبۇل ئهقىل ساھىپ تهمىز

 پهرق قىلغۇچى دانا

 

 كى خاندىن كېلىپ خالته ساۋغهسى،

 

 .كېلىپ يانبۇدىن ئوتتۇز ئالتىسى

 

 كىيىملىك كىلۇر خانغا كۇچۇڭ تاۋار،

 

 .كى چوڭ ۋاڭلىغى پىسسه ۋۇ تاجىدار

 

  بىلمهدى،بۇ تۇڭچى ئۇنىڭ قهددەنى

 

 .بۇ چانتۇ دېدى، كۆزىگه ئىلمادى

 

 كى خان قاشىدا ئهردى دانا ۋەزىر،

 

 .بۇ مهنسهپ بېگىگه ئىدى دەستىگىر

 

 بۇ كهلگهن خهتنى ئوقۇپ ئاشكار،
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 . زار-بۇالر ھهممىسى يىغالشىپ زار

 

 بولۇپ جهمئىي ئۇالر باردى بۇتخانهگه،

 

 .سىرىن ئهيتمامادى بهلكى ھهمخانهگه

 

 ۇ ماتهمدە تۇتتى ئازا،ھهممه ئۇشب

 

 . قايغۇ ئهندىشه بولدى غىزا- بۇ غهم 

 

 ھهممه بۇز ئىگىن بىلهن ماتهم تۇتۇپ،

 

 .ساما سالدى گوياكى ئىتتهك ھۇلۇپ

 

 بۇ ئۆلگهنلهر ھهققىدە پوجاڭ ئاتىپ،

 

 .بۇ دارىنلهرنىڭ ئهمدى باشى قاتىپ

 

 ئهزىز خان بىلهن چاڭلۇڭ جانىن قېنى،

 

 .ۇڭچى قېنىبۇ دۇۋاڭ بىله شاڭخۇڭ، ت

 

 بۇ ئۆتكهنلهرنى يىغالشىپ قىلدى ياد،

 

 .مىسالى بۇ كوھنه جاھاندۇر رابات

 

 ئهزەلدىن دېدى بۇ جاھان بىۋاپا،
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 .بۇ ئۆمرۈمدە دۆلهتته يوقتۇر ۋاپا

 

 نهدۇر يىغالماقتىن بىزلهرگه سود،                                            پايدا

 

 بولمىدى.                                        هبۇدجاھاندا ھهممه بولدىيۇ ھهم ن

 

 كى ئهيۋاڭغا قىلىپ ئهردى ئادەم سېنى،

 

 .تاپىپ تاجلىق ئالدىڭىز تهختىنى

 

 بولۇپ ئهردى كاشىغهرگه قۇتلۇق ھهكىم،

 

 .بۇ يهڭلىغ بواللىغان ئهمهس ھىچكىم

 

 بۇ دۆلهتنى ئهيۋاڭغا خىزمهت قىلىپ،

 

 .قىلىپدېدى تاپتىڭىز ماڭا ئىززەت 

 

 ئۇلۇغالرغا خىزمهتنى قىلغان كىشى،

 

 .بۇ يهڭلىغ بولۇپتۇر ئىنىڭ كاج ئىشى

 

 بۇ ئامبان ھېكىم بهككه قىلدى سوئال،

 

 .سورايمهن دېدى ئهيتىڭىز بىماالل

 

 دېدى ئى ھېكىم بهگ ئاتاڭ كىم ئىدى،

 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

14

 .نه يهردىن بۇ مهنسهپنى تاپقان ئىدى

 

 ھېكىم بهگ ئاتاسىن قىاللماي بايان،

 

 .ابىن بېرەلمهي باقىپ ھهر قايانجاۋ

 

 باشىن ئىرغاتىپ قاشىن تهۋرەتىپ،

 

 بۇ ئامبان كۈلۈپ ئۇل زامان سۆز قاتىپ،

 

 دېدى ئى سايىد راستىنى ئاڭالدىم،

 

 .ھېكىملىقنى باشتىن ساڭا شاڭالدىم

 

 دېدى ھېكىم بهگ خۇدانىڭ ئىشى،

 

 .ھهجهپ كاجگۇندۇر پهلهك گهردىشى

 

 متىهان،بۇ دارىن ھېكىمنى قىلىپ ئى

 

 .بىلۇرمهن دېدى راستىن قىل ئايان

 

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

 

 كۇچاردا ئاتام ئهردى شهيخى مازار،

 

 . زار-قهلهندەرچىلىكته يۈرۈپ خارۇ 
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 ۋە لېكىن سهھهرلهردە بىدار ئىدى،

 

 .ھهمىشه مازارالردا يىغالر ئىدى

 

 امۇراد،                                  بهختسىزھۈنهر يوق، ئاتام ئهردى بىر ن

 

 .مىنهرگه تاپالماي ئېشهك بىرله ئات

 

 تېرىلغۇ قىلۇرغا قېنى يهرۇ، سۇ،

 

 .كۇالنى كىيىپ دەر ئىدى ھويى ھو

 

 كى ئارام ئااللماس ئىدى بىر سهلىم،

 

 .قولىدا ھاسىسى يېنىدا چىلىم

 

 ئىشى دايىما بهڭ، تاماكۇ چېكىپ،

 

 تىرناق بىلهن چېكىپ.                                            بىنى ناخۇن چېكىپقولىدا راۋا

 

 ئوقۇر ئهردىلهر ئاشىقانه غهزەل،

 

 خۇدا.                                بۇ يهڭلىغ ياراتمىشىن ئانى لهم يهزەل

 

 باشىدا كۇالھى قولىدا سوتا،

 

 .كۆڭۈلدە خۇداغا قىلىپ ئاھۇ ۋاھ
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 ا ئهينى ئاتامغا يوق ئىش،بۇ دارىنغ

 

 . قىش-كى مېهنهت بىلهن ئۆتكۈزۈپ يازۇ 

 

 سايىد بهگ قىلىپ سۆزىنىڭ راستىنى،

 

 .يوشۇرماي كۆرۈپ ئهردى جان دوستىنى

 

 بۇ ئامبان كۈلۈپ بارچه تۇرغان سىپاي،

 

 . ھاي-تىزىغا قاقىپ ئهيدىلهر ھاي 

 

 كى بىزلهرگه قىلدى ھېكىم راستلىق،

 

 يۈرەكلىك، باتۇر.                                       شاھبازلىقدېدى راستلىق مهردى

 

 خۇدايىم پادىشاھنى گادا،

 

 .گادا گاھىدا ئهيلىگهي پادىشا

 

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

 

          زېرەك، ئهقىللىق    = كهل ئى نوكتهدان بىر سۇخهن ساز قىل،                            نوكتهدان 

 سۆز= سۇخهن 

 

 باشلىماق.                                        قىلىپ دەستان قىسسه ئاغاز قىل

 

 ئاتاسى سايىدنىڭ ئىدى توختى شاھ،
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 .مهمهت تاجى بهككه ئىدى ئول تاغا

 

 كۇالنى قويۇپ كهيدىلهر موزانى،

 

 .كۆرۈڭكىم بۇ بهد ئهسلى مهي گوزانى

 

 ابىيهدۇر،ئاناسىنىڭ ئاتى بى بى ر

 

 .تهلهيدىن ئۆزى مهقسىدى كهئىبهدۇر

 

بهش ۋاق، نامازدىن = ئۆزى پهنچى ۋاقىت دائىما سهۋم ئىدى،                        پهنج ۋاقىت 

 روزا= كىنايه                                سهۋم 

 

 ئۇيقۇ=     نهۋم .                                          كېچىلهردە بىدارۇ بىنهۋم ئىدى

 

 ئاتانىڭ دۇئاسىنى قىلدى قوبۇل،

 

 .خۇدايىم ئاتا قىلدى ئىككى ئوغۇل

 

 قۇتلۇق بهگ، سايىد بهگ بۇ ئىككى ھېكىم،

 

 .بولۇپ شاھلىق تهختىدە مۇستهقىم

 

 ئاتاسى بولۇپ كاشىغهردە ۋاپات،

 

 .ئاناسى يۈرۈپ ئهردى ئۆلمهي ھايات
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 كى ھاكىم بولۇپ ئاقسۇغا شاھ سايىد،

 

 .ادىن بولۇپ بهخهبه شۇم پهلىدەىۇد

 

 ئىچىپ كهر كۈنى ئوردا ئىچرە ئاراق،

 

.                                                                           تاراق- كى مهيخادەلىق بىرله توم 

 ھاراقكهشلىك

 

ئازغۇنلۇق            پىسقۇ = لهت زىناۋۇ زااللهتدە پىسقۇ پۇجۇر،                                      زاال

 ئهخالقسىزلىق، بۇزۇقچىلىق= پۇجۇر 

 

 زىيان.                                                يېتىشتى ئاخىرى دەۋلهتكه پۇتۇر

 

 تاپىپ ھهر كۈنى ئوردا ئىچرە جاالپ،

 

 .جاالپ بىلهن يهيدۇ تائامۇ كاباپ

 

 نامازۇ نىياز بىرله يوقتۇر ئىشى،

 

 .ۇپ زۇلمى ناھهق ئىنىڭ قىلىمىشىبول

 

 قىلىپ ئاشكارە بۇ پىسقۇ پاساد،

 

 .ماتائىي شهرىئهتنى قىلدى كاساد

 

 بۇ شهرئىي سهرىبىگه بويۇن تولغادى،
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 .ئهزىزانه ئاقسۇ ئۇنى قوغالدى

 

 ئاناسى نهسىههت قىلىپ يىغالدى،

 

 .دىگهن سۆزلهرىنى قوبۇل تۇتمادى

 

 يوق ئهردى ھېكىم بهگدە دەستۇرخان،

 

 .رېزادۇر ئهگهر نان ئۈچۈن چىقسا جان

 

 ئۆزى تۈندە خۇي پاسىقۇ ھهم بېخىل،                                خۇيى يامان

 

ئوخشاش، ئهبۇ = مانهندى .                                خۇيى پهيلى مانهندى ئهبۇ جهھىل

 يامان بىلهن نام  چىقارغان ئادەم= جهھىل 

 

 مادى شاھ سايىد،نهسىههت قوبۇل قىل

 

بولۇپ ئالى مهرۋان ئالى يهزد،                                      قهدىمدىكى زالىم پادىشاھالرنىڭ 

 ئىسمى

 

 ئهيتىپ بى ھايا سهگ خوجىالرغا ئوق،                            ئىش

 

 . ئىمانى يوق-بۇ تهھقىق بىلىڭدىن 

 

 كهل ئى موكتهدان ئۈگه سۆزلهرنى قوي،

 

 .كېڭهش مهسلىههتكه قىلىپ جوسته جوي
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 دىدى جۇڭشى بولدى ئىالجى نهدۇر،

 

 .ئهگهر خوجا كهلسه ئۇرۇشماق كېرەك

 

 .بۇ جاننىڭ بارىچه ئۇرۇشماق كېرەك

 

 ھېكىم بهگ دېدى ئۆزۈم جهڭچىمهن،

 

   دۈشمهن.                                                      يېغى بولسا رۇستهم ۋەيا تهھىمىتىدىن

 

 قاراپ ئهيدى ئامبانغا سىز غهم يېمهڭ،

 

 .ئالۇر ئاقسۇنى ئۇشبۇ ئىشىڭىزدىن دېمهڭ

 

 بۇ شهھيار، كۇچا كىچىك بىر قهلئهدۇر،

 

 .ئۇنىڭدىن نه ئهندىشه نه ۋەھىمىدۇر

 

 بۇ ئاز خهلقىنىكى جۇغى قانچهدۇر،

 

 .كېلهدۇر بۇ يهرگه جانى نهچچهدۇر

 

 تاغام كاشىغهر تهختىدە ھۆكۈمران،

 

 .ئكزۈم ئاقسۇغا پادىشاھى زامان

 

 تاپىپ خۇجانى مهن ئۆزۈم جهڭ قىالي،
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 .جاۋابىن بېرىپ مهن ئۇنى تهڭ قىالي

 

 ھهممه كاشىغهر، ياركهندۇ، خوتهن،

 

 . تهن-بۇ خان يارلىقىنى تۇتار جانۇ 

 

 ئۇالر يارلىشىپ بهرسه بىزگه  چېرىك،

 

 .بۇ دۈشمهنلهرنىڭ بىرسى قالماس تېرىك

 

 پ كهلسه قالماق سولۇن،ئىلهدىن يېتى

 

 .سۇ ئۈستىدە بولغاي ئۇالر بىر قۇيۇن

 

 بېجىنگه يېتىپ بارسا ئۇشبۇ خهبهر،

 

 .ئۇ يهردىن يېتىپ كهلسه چېرىك ئهگهر

 

 ئهگهر چېرىك كهلسه بۇ لهنجۇ، شىجۇ،

 

 .دېدىلهر يېغى بىر تهرەپكه قاچۇ

 

                        ناھايىتى كۆپيېغىلسا ئهگهر لهشكىرى بى گاران،                             

 

 .قۇتۇلماس بۇالردىن قاچىپ ھېچقاچان

 

 بۇ تۇرپان قارا شهھهر، ئۈرۈمچى ماناس،
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  ساناقسىز- سان .                                                بۇ يهردە چېرىك ھهددىدىن بېقىياس

 

 خهبهر ئاڭلىسا بىزگه لهشكهر كېلۇر،

 

 .ىق نه يهرگه بارۇربۇ شهھيار كۇچال

 

 سايىد بهگ دېدى ھۆددەنى مهن ئاالي،

 

 .بۇ دۈشمهنلهرنىڭ جانىغا ئوت قاالي

 

 بۇ دارىن تىزىگه سوقۇپ شۇل زامان،

 

 .بولۇپ مانجۇالر خۇدەمۇ شادىمان

 

 دېدى ئۇ ھېكىم بهگكه تۇتقىل ھاراق،

 

 .ئىچىپ بادە مهست بولدى تومتۇم قاراق

 

 دى،بۇ ماتهم ئىشىن ئارقىغا تاشلى

 

 .بۇالر قايتى باشىدىن ئويۇن باشالدى

 

 بۇ ئامبان قولىغا ئالىپ بادەنى،                                                ھاراق

 

 .كى تانالپ ھېكىم بهگ دىگهن سادەنى

 

 بۇ دارىن ھېكىم بهگكه تۇتتى ھاراق،
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 .سايىد بهگ دېدى ماڭا كۆزۈ قاراق

 

 ممهتىڭ،سېنىڭ بار ئىكهن مۇنچىلىك ھى

 

 .شىجائهت بىلهن بار ئىكهن غهيرەتىڭ

 

 ئۆزۈڭ سهن ئۇلۇغ خانغا اليىق كىشى،

 

 .بارابهر بواللماس ساڭا ھېچ كىشى

 

 بۇ ئامبان قىلىپ دەمبه دەم ئىلتىپات،

 

 .يېتىپ خىزمهتىڭ، خانغا ھهم خانهزات

 

 ھېكىم بهگ قوپۇپ ئانچىنان مۈركىدى،

 

 .ئايغىن قۇچۇپ خوش بولۇپ يىغالدى

 

 ىم بهگ ئۆزى مهردى شهھبازدۇر،ھېك

 

 .چېرىك نهيىسىگه كۈمۈش ئازدۇر

 

 بۇ ساڭالردا ئاشلىق قالىپتۇر ساسىپ،

 

 .يېغى كهلسه بىزنى مۇبادا باسىپ

 

 كۆكهردى بۇ ئاشلىققا، تۈشدى مېته،
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 .بۇ كهلگهن چېرىكلهرگه قانداق يېته

 

 ساسىپ اردىن چىقتى ئاشلىق ئهرىق،

 

 . قىرىق-ن يېمهك تۆھپه بولغاي قىرىقتى

 

 ھېكىم بهگ دېدى يۇرتدا ئاشلىق توال،

 

 .توالدۇر بۇ ئاقسۇدا قوي ۋە كاال

 

 چېرىك جهلبهسى يامبۇدىن يهك ھازار،                                                      بىر مىڭ

 

 .ئىنىڭ كورالڭى بولسۇن ئون مىڭ تاغار

 

 بېرەي ئىككى مىڭ ئات، بهش مىڭ كاال،

 

 .شى دىگهن يۇرتقا كهلگهن باالبۇ جۇڭ

 

 كى مىڭ مىلتىقۇ يهتته يۈز ئوق يانا،

 

 .تۆكۈپ خانىدانىنى ئول بى ھايا

 

 كى بىر مىڭ قىلىچ، ئالته يۈز نهيزىسى،

 

قارىغاندا . ساداقهتلىك.                          پهقىرنىڭ ئۇلۇغ خانغا دۇر جۇڭلهسى

 )يوللىغۇچىدىن(شايدۇ  خېتىغا تهققاس قىلىنغان ئوخ忠خهنزۇچىدىكى 

 

  زەمبىرەك- بۇ تهيپو بىلهن ئالتىمىش زەمبىرەك،                                توپ 
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 .خهزىنهمدەدۇر ھهرنه بولسا كېرەك

 

 بېرەي يهتته مىڭ مال، بهش يۈر شۇتۇر،                        تۆگه

 

 .كى بىر مىڭ ئېشهك، تاپقانىم ئۇبۇدۇر

 

 سا ھهر كهم كۇسى،چېرىكنىڭ ئهگهر بول

 

 .بېرەر سايىد ھېكىم دوزەخ گۇندىسى

 

 ھېكىم بهگ بۇ سۆزلهرنى ئېيتقان ھامان،

 

 .بۇ ئامبان بولۇپ خۇررەمۇ شادمان

 

 خهت ئهيلهپ سېنى ئاقسۇغا ۋاڭ قىالي،

 

 .يهنه بهيسهۋۇ تاجىلىق شاڭ قىالي

 

                 بىرەر شهھهر ياكى ساڭا ئاقسۇنىڭ مۈلكى بولسۇن جاساق،                               

 رايوننى بىرەر كىشىنىڭ نامىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش

 

 .قىاللماي ئۆتۈپ ئهردى ئهھمهد ئىزاق

 

 قىسارسهن لهئهل جۇڭسى مارجانىدىن،

 

 .كى كهيشهك تاپارسهن ئۇلۇغ خاندىن
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 قىلىشتى بۇالر ئانچىنۇن كوپتىگۇي،

 

 .ھېكىم بهگ دېدى ئاقسۇنىڭ شهھىرى ئوي

 

 ھهر پهستهدۇر ئۇشبۇ دەريا ئېگىز،شه

 

 .نىچۈكتۇر بۇ ئىشنى خىيال ئهتسهڭىز

 

 قويارالر يېغى كهلسه سۇنى ئاچىپ،

 

 شهھهردە تۇرۇپ بهرسه قىلغاي قهبهل،                                  قامال

 

 .چېرىكنى ئالىپ مهن چىقاي دەرمهھهل

 

 چېرىك بىرله سايرام، قىزىلدا ياتاي،

 

بۇ بهلكىم خاتىرجهم قىالي .                            قىلىپ يوالرنى باغالتايكى تاڭشىن 

 . دىگهن سۆز بولۇشى مۈمكىن، ئهسلى ئهسهردە تاڭشىن دەپ ئېلىنغان放心دىگهندىكى 

 

 يېقىپ خۇيزانى باي، سايرامدىن،

 

 .توسۇپ ئالدىنى شالدىراڭ تاغدىن

 

 يېغىنى ئالۇرمىز سۇنى بهرمهسهك،

 

 .ويۇپ ئارقىدىن ئهپلهسهككى تاڭشىن ق

 

 قىلۇرمىز ئانى تهشنهلىكته ھىالك،
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 .تومۇز كۈنلىرى بولغۇسى سىنه چاك

 

 ھېكىم بهگ قىلىپ سۆزلىرىنى ئادا،

 

 .بۇ تهئىزىم تاۋازۇئىنى قىلدى بىجا

 

 بۇ ئامبان تۇرۇپ ئىرغىتىپ باشىنى،

 

 .تۆكۈپ ئهبىر باران كۆز ياشىنى

 

 ق،سېنىڭدىن كېلۇر بىزگه كۆپ ياخشىلى

 

 . سۈتتىن ئىللىق- دېگهن سۆزلىرىڭ ياغۇ 

 

 بۇ ئامبان دېدى بارما مهندىن يىراق،

 

 .جۇدالىق ئوتىدا چېكىپ ئىشتىياق

 

 بۇ بهگلهردە يوق سهندىكى ئېتىقاد،

 

= قان تۆككۈچى          بى ئېتىماد = خۇنرىز .                      بۇ تۇنگان خۇنرىزى بى ئېتىماد

 ئىشهنچسىز

 

  ئالىپ بارما سايرام سىيان،چېرىكنى

 

 .ۋە لېكىن ئارامىزدا تۇنگان يامان
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 ئېرۇرسهن مېنىڭ تهن ئارا قۇۋۋەتىم،

 

 .كى غهم كۈنلىرى مۇنسىم ئولپهتىم

 

 ئىرۇرسهن تېنىم ئىچرە ئارام جان،

 

 كىچىك ئۆي.                                      بۇزۇق كۈلبهم ئىچرە يېڭى مېهمان

 

 چرە ئاچىلغان گۈلۈم،جاھان باغى ئى

 

 .قهپهس ئىچرە سايرىغان بۇلبۇلۇم

 

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

 

 دېدى سىز بارىڭ ئهمدى ئىشلهنچى خام،

 

 .تۇرۇپدۇر قىلۇر ئىشلىرىڭ ناتامام

 

 ئىككى يول توغامىدا يولدا ياتىپ،

 

 .توسۇپ ئالدىنى كهلگهننى ئاتىپ

 

  الپو قاپ،سايىد بهگ ئۇرۇپ ئانچۇنان

 

 بۇالق.                                              بۇ ئامبان قىلىپ چهشمهسىنى سىراپ

 

 بۇ ئامبان دېدى شهھهردە تۇنگانى بار،
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 .ئهگهر بولسا شوخهيزە تۇنگانغا يار

 

 ىنبۇزۇلسا شهھهر بىزگه دىشۋار سهخت،                                                بهك قىي

 

 . تهخت-كېتۇر ئىلكىمىزدىن دېدى تاجۇ 

 

 بۇالر ئهيلهدىلهر چېرىكنى شۇمار،                                                        ساناق

 

 ئىككى يۈز مىڭ.                                                      بۇ قالماق، مهنچىڭ دۇسهد يهكهازار

 

 دى يهتته يۈز،مۇساپىر، مۇجاۋىر ئى

 

 .بۇ خهيلى سىپاھ ئهردىلهر ئىككى يۈز

 

 مىراخور، باكاۋۇل، بۇرچى، ئۆيچىسى،                                                            ئاشپهز

 

 . سۇنايچىسى-يهنه ناغرا، كارناي 

 

 كۆتهرتىپ بۇ كۈنلۈك تۇغ ۋە ئهلهم،

 

 .چالىپ ئالدىدا ناغرا ناققارا ھهم

 

 پهرراش ئوتۇنچى بىلهن چايچىسى،                                              كۆرپىچىبۇ 

 

 .ھاپىزالر كېلىپ بىر توققۇز نهغمىسى

 

 ھهممه ھۆرپهگهر خهلقى ئهھلى بازار،                                                ھۈنهرۋەن
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                                     ئۈچ مىڭ.            بولۇپ مانجۇ، يهرلىك بازى سهھازار

 

 چېرىكى ئانىڭ مىڭدىن ئوشۇق،

 

 .ئۇنىڭ ئارقىسىدىن توشۇبدۇر توشۇق

 

 بۇ سۈكۈ قىماربازنى يىغدى تامان،

 

 .كىيهرگه ئىگىن جابدۇقى ئهردى كام

 

 تۆمۈرچىگه نهيزە قىلىچ ئهتتۈرۈپ،

 

 .ئهگهر ئهتمىسه باشىغا تهپتۈرۈپ

 

 ل تۆمۈر يا كۆمۈر،ھۆكۈم قىلدى بهرگى

 

 .دېدى ئۇستاالر زايه ئهتتى ئۆمۈر

 

 قازانچىغا قۇيدۇردى قىرلىق چوماق،

 

 . ئۇالق-ھهممه جابدۇغى پۈتتى يوق ئات 

 

 ھېكىم بهگ دېدى دىۋانغا ئات چاپىڭ،

 

 .ئهگهر بهرمهسه گهردەنىگه ياپىڭ

 

 نه يهردىكى ئات بولسا ئالدى تاالپ،
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 .الپ ئۆينى بۇ- يۈرۈپ دوغىالر ئۆيمۇ 

 

 شهھهر ئىچرە ھېچكىمدە ئات قويمادى،

 

 ئىت.                                                    ھارامزادە سهگ پۇل ئېلىپ تويمادى

 

 قىماربازالرغا بهردى ئاتنى ئالىپ،

 

 .خااليىقالرنى يىغالتىپ قاخشاتىپ

 

 يامانالرنى يىغدۇردى، كهتتى يامان،

 

 .سۇ ئامانيامانالر كېتىپ بولدى ئاق

 

 دېدى ئاقسۇنى بهرمهگهيمهن قويۇپ،

 

 .تۇرۇپمهن بۇ ۋاقىتالردا جاندىن تويۇپ

 

 ئهگهر بۇ بۇلۇق كهلسا شهھيار كۇچار،

 

 يۈزمىڭ.                                                              مېنىڭ لهشكىرىم باردۇر سهدھازار

 

 بۇ ئامبان دېدى شهھهردە تۇڭگان توال،

 

 .بېرىكىپ يوق ئهتسهك مونى ئهۋۋەال

 

  خۇيالرنىڭ ھهر بىرى شىرى نهر،- بۇ خۇي 
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  ئۈستۈن- ئاستىن .                                                   زەبهر-بىرى قانچه خهلقنى قىلۇر زىر 

 

 دېدى شهھهر ئىچىنى بىسهرەمجان ئېتىپ،

 

                                        قهست.       چېرىك بىلهن جامغا يۈرۈڭ ئهزىم ئېتىپ

 

 سايىدبهگ بۇ ئىشقا نه تهدبىردۇر،

 

 .بىاللمام نه چارە، نه تهقدىردۇر

 

 ھېكىمغا دېدى كۆرسهتىڭ مهسلىههت،

 

 تىنچلىق.                                                    قايۇ ئىشتا بولغاي ماڭا ئهمىنىيهت

 

 النبىدۇر باشىم،بۇ ئامبان دېدى ئاي

 

 .خىيال ئهيلهسهم كۆزدە تۇرماس ياشىم

 

 كېچه بولسا ئهمدى ماڭا ئۇيقۇ يوق،

 

 .بۇ سىنچاي، تاماكۇ بۆلهك تۆھمه يوق

 

 كىكىرتهكتىن ئۆتمهيدۇ ئهمدى غىزا،

 

 .تىرىك يۈرگهنىمگه بولۇپ نارىزا

 

 كۆڭۈل خوشلۇقى ئۈچ باالم، تهتىيىم،
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 .كى بۇنداق كېلىبدۇر مېنىڭ تهلهيىم

 

 بۇ دارىن بۇ سۆزنى دېدى يىغالدى،

 

 .ئۆلۈمگه ئۆزىنىڭ بېلىنى باغالدى

 

 ھېكىم بهگ دېدى ئهيلهدىم بىر خىيال،

 

 .بۇ خۇيخۇينى ئهمدى يوق ئهتمهك ماھال

 

 بۇ ۋاقتىدا چېرىك بىزدە بهك ئازدۇر،

 

 .بۇ تۇنگانىالر مهردى شاھبازدۇر

 

 ھېكىم بهگ دېدى نهچچه كۈن سهبىر ئېتىڭ،

 

 .ىنچلىقتۇر شهھهردە ياتىڭجاھان ت

 

 دېدى ئهيلىگهيمهن بۇ ئىشقا ئىالج،

 

 .مۇڭا سهرپ ئېتهي قانچه بولسا خىراج

 

 سانايلى بۇ تۇڭگانالر قانچه بار،

 

 سانىماق.                                        بۇ مهنچىڭلىنى ئهيلىگهيلهر شۇمار

 

 بۇالردىن ئالىپ ھىيله بىرله ئهدەد،

 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

34

 .ۇرۇپ سىزگه قورقماق نهھهدكى بىزلهر ت

 

 بۇ شاڭلۇ ئىمامىغا قىلدى جاكا،

 

 .ياشنى ئۇكام دەپ قېرىنى ئاكا

 

 ساناپ ئۆتكۈزۈڭ خهلقىڭىز نهچچه بار،

 

  بىر ئانى ئهيلهدىلهر شۇمار،- كى بىر 

 

 ئهر كىشى چوڭ .                                                    بۇ توققۇز يۈز ئوتتۇز يهتته ئهردى كۇبار

 

 ھېكىم بهگ دېدى ئامبانغا سىز شۈك تۇرۇڭ،

 

 .كى ھىممهت قىلىپ بوشۇماي بهك تۇرۇڭ

 

 دېدى بۇ شهھهردە ئۇرۇشماق يامان،

 

 .بولۇرمىز دېدى يا ئۇيان، يا بۇيان

 

  بارقامىز،-دېدى مۇندا باردۇر باال 

 

 بۇ تۇڭگان بىلهن سۈلهى قىلساق بولۇر،

 

 .ولۇرئاڭا ياخشى ئهيتىپ ياراشساق ب

 

 دېدى ئۇشبۇ نهۋبهت سۆزۈمگه كىرىڭ،
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 .بۇ تۇڭگان بىلهن ئهھدى پهيمان قىلىڭ

 

 دېدى سۈلهى قىلساق بولۇرسىز ئامان،

 

 .بۇ ئىشدا دېدى يوقتۇر ھىچبىر زىيان

 

 ئىلىدىن يېتهر بىزگه نۇرغۇن كۆمهك،

 

 .نهچچه كۈن دېدى سهبرى قىلماق كېرەك

 

 غهنىمهت تۇرۇر نهچچه كۈن بىزگه جان،

 

 .تاپىلغاي ھايات بولسا يۈزمىڭ جاھان

 

 بۇ دارىن دېدى سهن ئاتا، مهن باال،

 

 .كى بولغىل دېدى مهن ئىنه، سهن ئاغا

 

 ئىشىتتى بۇ ئامباندىن ئۇشبۇ جاۋاپ،

 

 .كېلىپ قاش ئاتىپ تۇردى باشىن سىالپ

 

 .ھهرنى ئىشنى قىلۇرسهن ئۈزەڭ بىل دېدى

 

 .ئۆزەڭنىڭ خىيالىچه قىلغىل دېدى

 

  ئىمامىغا بۇ سۆز دېدى،بۇ شاڭلۇ
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 .بۇ سۈلهى قىلىشماقنى مهققۇل دېدى

 

 بۇ دارىن قۇيۇپ بهرسه سىزلهرگه چاي،

 

 . ھاي-دېدى سۈلهى قىلساق بولۇر ھاي 

 

 كېڭهشتى بۇ تۇڭگانى بهردى جاۋاپ،

 

 .ئۇرۇشسا ئىكوۋ سۈلهى قىلماق ساۋاپ

 

 بېجىن خهلقى خۇيخۇيالر بولسا ياراش،

 

 .مىز قاياشئهزەلدىن ئىكۇالن ئىرۇر

 

 شهھهر ئوتراسىدا دېدى بۇ مازا،

 

 .بۇ شىڭرىن ئۆزى ئهيلىگهن خانىقا

 

 كى سىزنىڭ ئۈچۈن نهزرىنى مهن بېرەي،

 

 .تۈنهي بىر كېچه خانىقاغا كىرەي

 

 ئاتامدىن قىرىق مالۇ، سهككىز كاال،

 

 .دېدى رەد بولۇر باشقا كهلگهن باال

 

 كى مىڭ جىڭ گۈرۈج، جهمئىي يۈز جىڭچه ياغ،
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 .االرغا ئوتۇنى يىگىرمه ئۇالغق

 

 نانى ئىككى مىڭ، بهش تاغار سهبزەسى،

 

 .پهقىرنىڭ بۇدۇر ئاتاغان نهزرەسى

 

 ئۇلۇغ داشقا سالسۇن كاال بىرله قوي،

 

 .بۇ پوكشكالۇ قۇيماق بىلهن يېدى بوي

 

 يىغىلدى بۇ تۇڭگانىالر خاسۇئام،

 

 .بۇ شاڭلۇمۇ ئهززىنلىرى ھهم ئىمام

 

 پتىيۇ ھهم خهتىپ،بۇ ئهئىلهم بىلهن مۇ

 

 .بۇ قازى مۇدەررىس بىلهن مۇھتهسىپ

 

 بۇ ئىشان خهلىپه مۇئهززىن، ئىمام،

 

 . كىچىك ئهھلى قوۋمى تهمام-ھهممه چوڭ 

 

 يىغىلىپ ھهممه جهمئىي خهيلى سۇپاھ،

 

 .بۇ سۈلهى ئىشىغا دېدى مهرھابا

 

  ئاش،-كى سورۇن قىلىپ تارتتىالر ئابۇ 
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 دۈشمهن گۇرۇھى.                                    ى ياراش بىرىگه بولد- ئۇ دۇخهيلى بىر 

 

 سىپارە ئوقۇشتى ھهممه قارىالر،

 

بىلىمدان                = پازىل .                                              ھهممه پازىلۇ مۇتتهقى ھاجىالر

 ئۆزىنى پاك تۇتقۇچى= مۇتتهقى 

 

 ئا،                                      دۇئانى تۈگهتكهندىن كېيىنتىالۋەت قىلىپ بهئىدى خهتمه دۇ

 

 .تۇتۇپ ئهھدى قىلدى كاالمى خۇدا

 

 بۇ تۇڭگانالر بىلهن مانجۇ قىلدى ئهھد،

 

 .قۇتۇلدى بۇ غهمدىن ھهمه ئهھلى دەرد

 

 بۇ قارى ئالىپ نهزرى يۈز سهر كۈمۈش،

 

 .كۈمۈشتىن خوش بولۇپ قىلدى جۇش

 

 ئهمدى بۇدخانهگه،بۇ ئامبان يۈرۈپ 

 

 بۇتخانا.                                      يېتىپ باردى يهرلىك سهتهمخانهگه

 

 بۇ غالدا يۇ دالۇيه بىرله نىيۇن،

 

 .پىچىرچى، پىيه، زۇڭياۋۇ، چىڭشايۈن

 

 چېرىك ئامبانى بىرله دالۇيهسى،
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 .يهنه باشقا شويا ۋە ما لۇيهسى

 

 ار،باردى بۇتنىڭ ئالدىغا تۇردى قات

 

 .دېدى ئهپۇ ئېتىڭ بىزدىن ئۆتسه خاتا

 

 كى بۇت ئىرۇر ھهمه  بۇتدىن ئهزىز،

 

 .يىكهن ئۈستىگه چاپالغان بىر سېغىز

 

 بۇ تهخت ئۈستىدە ھهممهسىدىن بهلهند،

 

 بېشى ئېگىز.                                        ئىدى قهددى سۈرەتدە ھهم سهربهلهند

 

 ئاغزى غار،باشى ئهردى گۈنبهز، ئانىڭ 

 

 بېلهك.                                              ئىككى بازۇسى ئهردى شاخى چىنار

 

 سالىنغان قوساقى ئانىڭ يامىدەك،

 

 .مىسالى ئىككى كۆزى جامىدەك

 

 تاۋانا ئۆزى، يۈزالرىدۇر قىزىل،

 

 .قىزىللىق ئىرۇر سىرالغان ئابۇ گىل

 

                                                              ئالتۇنباشىغا قويۇپ ئهردى زەررىنه تاج،   
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 كۈچسىز.                                                              بۇ بۇت بى ماجال ئولتۇرۇپ نائىالج

 

 ئاڭا تهبىئهت ئهيلهگهن بىر ساقال،

 

 .تۇرار نهچچه بۇت ئالدىدا پايىمال

 

 ۇر بۇ ئۆيلهردە زىچ،بۇ بۇتالر تۇرۇبد

 

 .تېگىگه ئانىڭ تىزغالى پۇخته خىش

 

 مۇنى سىرالغان ئۆگزەسىدۇر ئېگىز،

 

 .بۇ ئۆي يوق زىلچه يا كېگىز

 

  پهس سۇپا،-بۇ ئۆيلهرنىڭ ئىچىدە ئېگىز 

 

 .يانا تۆت تهرەپته ئېگىز كۇرسى با

 

 قويۇبدۇر سۇپا ئۈستىدە كاتتا تهخت،

 

 .ختتۇرۇبدۇر بۇ تهخت ئۈستىدە يېرىم ته

 

 ئو شۇل بۇت ئىرۇر ھهممه بۇتتىن يوغان،

 

 ياش.                                                          بۇ گۈنبهز مهسهللىك ئىرۇر نهۋ جاۋان

 

 نهچهسى ئانىڭ ئولتۇرۇپ كۇرسىدا،
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 .نهچهسى يانا يانداشىپ يانىدا

 

 بىرىگه بىرى ئوخشاماس ياڭزاسى،

 

 .ڭزاسىقولىدا تاماكۇ بىلهن غا

 

بهرەھمهن قويۇپتۇر، بۇ بۇتنى باقار،                                                              بۇتخانا 

 شهيىخى

 

 .قېنى باققانى ئاچ قويۇبدۇر باكار

 

 تۇرۇپ ئالدىدا، بهئىزىسىدۇر ئۆرە،

 

 .بۇ چوڭ بۇت دېدىم ھهممىسىگه تۆرە

 

 ھهممه بۇت دېدىم قانچهدۇر ئى تاغا،

 

 48= ،      سى شى با 47= سى شى چى .                دېدى سى شى چى يا دېدى سى شى با

 

 بۇ بۇتالر تۇرۇبدۇر ھهممه تهشنه، ئاچ،

 

 .بهدھىنه ئىگىن يوق ھهممه ياالڭاچ

 

 كى ھىچ تۈھمه يوق ساڭزا، جىڭ موماسى،

 

 . كۆرپهسى- كى يوقتۇر كېگىز، يوتقان 
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 ن،كۆرۈنمهي ئۆيدە چۆگۈن يه قازا

 

 .بۇ ئاشلىق بىلهن رەڭگى بولمىش خازان

 

 يوق ئىركهن ئۇنى، ياغۇ ئاشلىق تۈلۈك،

 

 ھهممه قوشنىدۇر يوق ئۆزىدە مۈلۈك،

 

 .زىمىستان سوغۇق بۇتالر قانداق قىلۇر

 

 .نهچهسى ئۆز ئورنىدا توڭالپ قالۇر

 

  كىچىك بۇتقا يىغالر ئىكهن،-بۇالر چوڭ 

 

 .باقالماي بۇ بۇتالرنى قىينار ئىكهن

 

 پۇتىدا ئۇنىڭ ئهردى زەرىن كهپىش،

 

 .قويۇپ ئالدىغا نهچچه تۈرلۈك يېمىش

 

بۇ نۇقلى پاتازا بۇ قهندى گېزەك،                          شېكهردىن ياسالغان يېمهكلىكلهر، 

 مهنپهسىلهر

 

 .تۇرار كۇرسى ئۈستىدە ئۇ بىر كىسهك

 

 بىرسى زېمىستاندا يالغۇپ ياتار،

 

 .ۇپ تۇراربىرسى قوپالماي تالغ
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 بۇلۇبدۇر دىدىم ئۇشبۇ بۇت نان يىمهس،

 

 .بۇ مانجۇلىغا تىش يارىپ سۆزلىمهس

 

 يىمىشكه قاراپ باقمىدى بىر قىيا،

 

 .ئۇياتچانمىكىن قىلدى ئهلدىن ھايا

 

 بۇ قاتتىق يىمىشكه تىشى ئۆتمىدى،

 

 .دىدىم بۇ جهھهتتىن قاراپ باقمادى

 

 بۇ نۇقلى نابات بىرله قويدى ئۈرۈك،

 

 .ھهم يىمهي ئولتۇرار بۇ ئۆلۈكئانى 

 

 ئۆلۈكتۇر دىسه ئولتۇرادۇر قاراپ،

 

 .يهنه بىر قولىدا يۈزىنى سىالپ

 

 ئانىڭدىن بۆلهك باردۇر نهچچهسى،

 

 .بۇ بۇتنىڭ ئىرۇر ئهبرى ۋە نهبرەسى

 

 بۇ بۇتدىن يىراق ئولتۇرۇپتۇر بىرى،

 

                        يۈزى سهت.                             بۇ دەججالنىڭ زىشتى رۇيدۇر تۈرى
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 قۇچاغىدا دۇر سۈت ئېمىتكهن باال،

 

 .مۇنىڭدىن بۆلهك ئۆزگه بۇتالر توال

 

 بېلى خهم بولۇپ ھهم ئارقامىش باشى،                                              پۈكۈلۈپ

 

 .كى يىغالپ تۇرادۇر ئاقادۇر ياشى

 

 بۇ بۇت خاتۇندۇر يا ۋە يا دەللىسى، 

 

 .قېرىنىڭ يانىدا تۇرار پهللهسى

 

 بۇ چوڭ بۇت ئولتۇرۇپدۇر قاراپ،

 

 .ولىدا باالسى بېشىنى سىالپ

 

 بىكاردىن بىكار يىغالماس بۇ خاتۇن،

 

 .ساالرغا كىگىز يوق، قاالرغا ئوتۇن

 

 دىدىم ئۇشبۇ بۇت نامرات بۇت ئىكهن،

 

 .مۇڭا گۆر كىبهنلىك ئىككى ئات ئىكهن

 

  بېدە،-ا اتىغا تاپالمايدۇر ئارپ.

 

 .كى توڭالپ قالىبدۇر تۇرار ئورنىدە
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 يىمهيدۇ بۇ ئات ئوت، سامان يا بوغۇز،

 

 .ۋە يا ئورنىدىن تهبرىمهيدۇ ھونۇز

 

 بۇ بۇتنىڭ يىمهككه يوق ئهركهن ئاشى،

 

 .ئۆلۈبدۇر بۇ خىزمهتته تۇرغان كىشى

 

 بۇ بۇتتا كۆرۈنمهيدۇ بۇيى ساپا،

 

 .قىاللماس دىدىم ھىچ كىشىگه ۋاپا

 

 ۇسىدا تۇرغان بۇ ئىككى سىيىز،جۇل

 

 .كىيهرگه ئىگىن يوق، ساالرغا كىگىز

 

 ئانىڭ رەڭگىدىن ئاش يىگهن تهرى يوق،

 

 ئۆلۈك.                                                      تۇرادۇر ئۆرە مۇردە بار، قهبرى يوق

 

 بۇراۋ ئهيتادۇر ئۇشبۇ بۇت رەنجىدۇر،

 

 .جىدۇريۇرت مۇنجى لهقۋاۋۇ پالهن

 

 قارىغۇ.                                                          قۇالغى ئىشتمهيدۇر، كۆزى بهسىر

 

 . تهبىبكه ھىلى ئولتۇرادۇر مۇنتهزىر
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 كى ئىشىدە بولۇپتۇر ھىلى بۇ كېسهل،

 

 .كهبۇتهر كابابى، بۇيۇردى ئهسهل

 

 تهبىبنىڭ ئۆزى مهردى دانا كېرەك،

 

 . تاۋازۇ كېرەكدىدى مولال سىدىق

 

 بۇ بۇتنىڭ ئۇشۇلالر جازاسىن بېرۇر،

 

 .كېلىپ شهربهتتىن كى مۇكاسىن بېرۇر

 

 ئېغىز بۇرنىغا ئۆمۈچۈك تور كىرىپ،

 

 . جانىۋار كىرىپ-  ئاغزىدىن جانۇ-بۇرۇن 

 

 تۇتۇپ باشىدا قارلىغاچ ئاشىيان،                                            ئۇۋا

 

 .ىغا ساڭقاغانھايا قىلمايىن باش

 

  جانىۋار پوقى،- كۆزى جانۇ -بولۇپ باش 

 

 . ئاجىزلىقى، قۇۋۋەتىنىڭ يوقلىقى- بۇ 

 

 تۇرار دەرۋازىسىدا ئىككى ياساۋۇل،                                        خىزمهتكار

 

 .بۇ ھهيبهت بىلهن چاغالماڭ سىز ئۇسۇل
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 كۆرەرسىز ئومۇدىنى تهڭلهپ تۇرار،

 

 .ىڭ باشىڭىزغا ئۇرارسورابراق كىر

 كهل ئى ئوكتهدان دەي بۇ ئهپسانهنى،

 

 .بۇ ئامبانالرنىڭ ئهھدۇ پهيمانهنى

 

 قويۇپ جوزانى جوزا ئۈستىدا كات، 

 

 . نايات-ئاڭا نهچه قۇر تىزدى نۇقىله 

 

 نهچه ئاتۇ  قويالرنى كهلدى تاپىپ،

 

 .سويۇپ چاۋاسىن قوي باشىغا يايىپ

 

 ۋاڭ، -بهرەھمهن تۇرۇپ قىچقىرىپ ۋاڭ 

 

 . جاڭ- ياغاچنى بۇ چاڭغا ئۇرۇپ جاڭ

 

 ئوقىدى ئۆزى رەسىمىچه بىر غهزەل،

 

 .كى يىغالپ بۇ ئامبان دىگهن الي غهزەل

 

 بۇ جاڭدىن چىقىپ نهچچه تۈرلۈك سادا،

 

 تارتىنماي.                                                      بۇ مهنچىڭالر كۆپ يىغلىشىپ بى ئىبا
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 انى جوزا ئۆزرە قاتار،                                                          كوزاپويۇپ پىڭز

 

 رۇمكا.                                                    تىزىپ جۇڭزانى قويدى نهچچه قاتار

 

 قويۇپ پىڭزانى جۇڭزاسىغا شاراپ،

 

 .تىزىپ جوزاغا قويدى نۇقله كاباب

 

 ۈردى پوجاڭ ئاتىپ،بۇ كاغهزنى كۆيد

 

 .بۇ بۇت ئالدىدا يىغالدى دۈم ياتىپ

 

 ھهممه تۇردى باشىدىن كۇالسىن ئالىپ،

 

 .قاراپ تۇردى سائهتچه باشىنى سالىپ

 

 ئالىپ بۇتنىڭ ئالدىن ئىچتى ئاراق،

 

 .ئانىڭ ئهھدۇ پهيمانى بۇدۇر ساياق

 

  قهيغۇدىن كۆڭلى دىلجهمئى بولۇپ،- بۇ غهم 

 

.                                                                            هم بولۇپتاۋازۇ بىلهن گهردەنى خ

 ئېگىلىپ

 

 بۇالر بولدىالر خۇدەمۇ شادىمان،

 

 . ئامان-نهچچه بۇالر ياتتى ئهمنۇ 
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 بۇ ئامبان ھېكىم بهگكه سۆز باشالدى،

 

 .دېدى ھالىتىنى، كۆزىنى ياشالدى

 

 ه ئهرز،دېدى ئى سايىد بهگ قىالي سىزگ

 

 .تۇرۇپتۇر ماڭا يهتته يۈز يامبۇ قهرز

 

 ھهي ئايدا ئىككى يامبۇدۇر لىي چهنى،                                                              ئۆسۈمى

 

  مهي  چىنى،-نىچۈك ئهيلهيىن كهلسه مهي 

 

 بۇ مهنسهپ ئۈچۈن پۇل ئالىپ خهرجلهدىم،

 

 .مبۇ جىڭشى بوالرىنى مهن بىلمهدى

 

 مېنى ھهر كۈنى يامبۇنى دەپ تۇتۇپ، 

 

 .خىيالى مېنى كهتكۈسى خام يۇتۇپ

 

 پۇل ئالدىم ئانى بولمادى سوققانى،

 

 .كى ئامبان قويۇبدۇر ئانى باققانى

 

 بۇ تاپقان پۇلۇم يامبۇنىڭ لېچىنى،

 

 دەسمايىسى.                                                      تېخىچه تۇرۇبدۇ ئانىڭ بىڭچىنى
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  تۇققانىم ماڭا بۇرېن بولۇپ،- ئۇرۇق 

 

 مېهمان.                                         مهيچى ئالدىدا كۇرىن بولۇپ- بۇ مهي 

 

 كۆڭۈل خوشلۇقى تهتىيىم ئۈچ باال،

 

 .گه ئهمدى كهلدى باالباال ئۈستى

 

 بۇ دەردىمنى كىملهرگه ئىزھار ئېتهي،

 

 .دىسهم باش ئالىپ بىر تهرەپكه كېتهي

 

 سايىد بهگ دىدى قهرزدىن غهم يىمهڭ،

 

 .ماڭا دىدىڭىز ھىچ كىشىگه دىمهڭ

 

 ھاكىملىققا مىڭ يامبۇ بهردىم پهقىر،

 

                        ياردەمچى.                           كى سىزگه بولۇرمهن يهنه دەستىگىر

 

 بېرۇرمهن بۇ شهھيار، كۇچادىن ئالىپ،

 

 .بېرۇرمهن دېدى ئاقسۇلۇققا سالىپ

 

 يىغىنى يوق كهتسهڭ بولۇر ئهۋۋەال،

 

 .كۇچاردا خهزىنهم، دەپىنهم توال
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 ئهددەدىن توال ۋاڭ بېگىمنىڭ پۇلى،

 

 .ئىرۇر شاھ ئول، مهن ئانىڭ بىر قۇلى

 

 دىشه قىلغان بىكار، قايغۇ ئهن- بۇ غهم 

 

 .دىدى قهرزىڭىز بىر بۇلۇڭدىن چىقار

 

 غهم،-بۇ ئىشتىن يېمهڭ زەررە ئهندىشه 

 

 .ماڭا ئهيتۇرۇڭ بولسا بىر نهرسه كهم

 

 قىاللى بۇشىڭرىن بىلهن ئهمدى جهڭ،

 

 .كى ھهرنهرسه تاپساق ئارىمىزدا تهڭ

 

 بۇ ئامباننىڭ ئاغزى قۇالققا يېتىپ،

 

 .شىپيهنه بۇرنى ماڭاليىدىن ئا

 

 ئۇلۇق خاننىڭ ئالدىدا بار ئابروي،

 

 - ئىستهك .                                                          بۇ جۇڭشى ئىشغه قىلىپ جۇستۇجۇي

 سوراق

 

 بۇ جامدىن ئېرىىمهي خهت ئهيلهپ تۇرۇڭ،
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 .بۇ تاڭشىندا تۇتقانى باغالپ تۇرۇڭ

 

 بۇ دالويه بولدى ساڭا ھهم سهپهر،

 

 دوزاق ئوتى.                                                            هي بارۇرسىز بۇ نارى سهقهرزېرىكم

 

 دىيىشمهي ئىكوۋ ھىچ سۆز قالمىدى،

 

 .باشىدىن جۇالسى ئالىپ مۈڭگۈدى

 

 قىلىشنى بۇ ئامبان بىلهن خهيرىياد،

 

                               ياخشى .                           بۇ يامۇن ئىچىدىن چىقىپ خهيرىباد

 بولسۇن

 

 چالىبان تهبهل ناغرا نهققارەنى،

 

 .بهجا كهلتۈرۈپ رەسمى شاھهنهنى

 

 توشۇپ ئالدىغا مهنچىڭ لهشكىرى،

 

 ئۆزىن چاغالشىپ شىردەك ھهر بىرى،

 

 .بۇالر كهينىدىن يۈردى قالماق، سولۇن

 

 .ئاتىشماق، چاپىشماق ئاڭا بىر ئويۇن

 

 دىن ئهندىجان، كاشغىرى،يۈرۈپ كهينى
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 .بۇ قىلغان ئىشى شهرئىدىن تاشقىرى

 

 مۇسۇلمان ئهگهر بولسا دۈشمهنگه يار،

 

 .جهھهننهمدە بولغاي ئانىڭ ئورنى نار

 

 بۇ ئاخۇنۇ، ئهشرەپ، خهلپه، ئىمام،

 

 .ھهممه بهگ بىلهن جۈمله ئهھلى كىرام

 

 قىلىپ نهغمىچى نهغمىنى ئۈچ قاتار،

 

 . نهچچه باربۇ نهخشى غهزەلنى ئوقۇپ

 

 چىقىپ يار باشىغه ھهممه ئامۇ  خاس،

 

شۇ .                                                                  شهھهردە كىشى قالماي ھازەلقىياس

 يوسۇندا، شۇنداق

 

 ئهلهم، تۇغۇ، بايراقۇ كۈنلۈك تۇتۇپ،

 

 .سايىد بهگ بارۇر غهم بىلهن قان يۇتۇپ

 

 يېتىپ بۇ ئهلهم،                                                                    دەرتبۇ شاھنىڭ باشىغا 

 

 بايراق.                                                              ئهلهمدىن پۇلهم ئهللىگ ئالتى ئهلهم
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                                   داغدۇغابۇ يهڭلىغ قىلىپ دەبدەبه ۋە ئهسئهسه،                            

 

 .مۇرادى ئانىڭ ئاقسۇنى خام يىسه

 

 چىقىپ يار باشىغا ھهمه دوستۇر يار،

 

 .قولىدا تۇتۇپ يارىنى كهتتى يار

 

 قىلىپ ئهلۋىدا جايىغا ياندى يار،

 

 . يار-پىراقىدا ئهيتۇر ئىدى يار

 

 كۆڭۈل ئۈزمهيىن ياردىن كهتتى يار،" 

 

 . يار- كهلمهدى يار سهپهرگه بارىپ

 

  بار،-كۆڭۈلدە پىراقۇ ئوتۇڭ بار 

 

 " زار-كويۇڭدا نېتهي يىغالماي زار

 

 چىقىپ ئاقسۇدىن يهتتىالر جامغا،

 

بىر ئىشنى باشلىماق، .                                                    تۇرۇشتى ئويۇن كۈلكه ھهڭگامغا

 .سوقۇشماق

 

 قاڭ سوقۇپ،بۇ جاڭپاڭ قويۇپ چۆرەسىن 

 

 .جىسهكچى جىسهپ جىڭ بىلهن جاڭ سوقۇپ
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 پۇ تۈشكۈن قونالغۇ ئانىڭ غهۋغاسى،

 

 .بىر ئادەمنى ھايداپ ئىككى دوغاسى

 

 يىغىپ ھۆرپهگهرلهرنى قىلدى بازار،

 

 .ئىككى داۋزانىڭ ئالدىدا ئىككى دار

 

 بۇ سۇكۇ قىمارۋازيۈرۈيدۇ سۇالپ،

 

 . ئۆي كهلدى ئهلنى بۇالپ-يۈرۈيدۇ ئۆيمۇ 

 

 ئېغىلالپ كاالنى، قوتان بىرله قوي،

 

 .قىمارۋاز جاالپالرغا ھهر كۈندە توي

 

 كى تاڭشىن قىلىپ بارغانى ھهر قايان،

 

 . جۇۋان-كى باشقۇنچىلىق قىلسا قىزۇ 

 

  بۇغدايغا لهشكهرلهر ئات،-قويۇپ ئارپا 

 

 .ئانىڭ ئهرزىگه يهتمهي قىلسا دات

 

 سۈرۈك بىله ئىلقىنى كهلدى سۈرۈپ،

 

 . ئانى باغالتىپ ئۆلتۈرۈپتاالشسا
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 كى داد ئهيلىگهننى ئاسىپ دارغا،

 

 . سارغا- ئانى يهم قىلىپ قارغاۋۇ 

 

 بوغۇم تۇتمىغان مايسىالرنى ئورۇپ،

 

 .ئاتىغا بېرىپ ئاتنى باغالتتۇرۇپ

 

 ئانىڭ ئوينىشى ھهر كۈندۇر قىمار،

 

 . نىگار-  كۈندۈز ئالدىغا نهغمه- كېچه 

 

 لى جاالپ،ئهگهر بار بولسا ھهر جايدا لو

 

 .ئانى كهلتۈرۈپ ئىچتى جامى شاراپ

 

 بۇ تاڭشىن مۇسۇلماننى كهلسه  تۇتۇپ،

 

 .بۇ مهنچىڭغا باغالتىپ ئۆلتۈرۈپ

 

 ھهم ئهپيۇن چېكىپ بهڭ بىلهن بوزەنى،

 

 .جاالپنى قويۇپ، تاپتى مهيگۇزەنى

 

 بۇ بهتبهخت لهئىن شهرئىنى تۇتمادى،

 

 چاقلىغان تۆشۈك يهر يۇتمادى،
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 ىلىپ ئىككى يولغا قاراپ،بۇ تاڭشىن ق

 

 .سايىد بهگ بۇ جاڭپاڭدا ياتتى ماراپ

 

+++++++++++++++++++++++++++ 

 

 يىلى مار ئهردى ماھى ئوشۇر،                                          يىالن يىلى ھوشۇر ئېيى

 

 .دىدى ئهمدى پهيمانه تولسا تاشۇر

 

 خوجامغا بهشارەت بولۇپ ئول زامان،

 

 . كىچىك خۇررەمۇ شادىمان- ڭ بولۇپ چو

 

 كى يارلىغ تۈشۈپ راشىدىن خاندىن،

 

 .كۇچاردىن چىقىپ سهيد بۇرھانىدىن

 

 بهشارەت خوجامالرغا مهغرىپ سارى،

 

 .ئۇلۇغ پىشهنىڭ شىرلىرى ھهر بىرى

 

 بۇ شهھيار، كۇچاردىن يىغىلسۇن تامام،

 

 . ئام-غازاتقا بارادۇر ھهممه خاسۇ 

 

 اسۇن،بۇ نۆبهت ئۆيدە كىشى قالم
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 .كىشى نۆبىتىگه كىشى بارماسۇن

 

 يىغىلدى بۇ لهشكهرلهر ھهدىدىن پۇزۇن،

 

بۇ يهردە كۈچكه .                                       شهۋق بىلهن بىله مهستۇ جۇنۇن-ھهممه زەۋۋقۇ 

 تولۇپ مهنىسىدە

 

  كىچىك،-مازارغا يىغىلدى ھهممه چوڭ 

 

 .ھېسابالپ ئانى قىلدىلهر بىر پىتىك

 

  تهخت،-سهيد راشىدىن خانغا ھهم تاجۇ 

 

 .كۇچار شهھىرى بولدى ئاڭا پايتهخت

 

 بۇالر مهشۋەرەت قىلدىالر ئانچۈنىن،

 

  سول- ئوڭ .                                      كى پىكىر ئهيلهدىلهر بهسهرۇ يهسىن

 

 قارا شهھهر تۇرپاندا مهنچىڭ توال،

 

 .بۇ ئاقسۇ تهرەپته مۇسۇلمان توال

 

 دېدى ئاقسۇنى دەستىگىر ئهيلىسهك،                                      تايانچ، پاناھ، بازا

 

 .مۇزاتتىن بۇ مهنچىڭغا يول بهرمىسهك
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 دىدى ئاقسۇنى بىز ئاالرمىز ئاسان، 

 

 .دىدى ئۆزگىلهر بارغۇسىدۇر قايان

 

     ئۈچتىن بىربۇ لهشكهرلهر بۆلۇندى بولۇپ سۇلسىگىر،                          

 

 .ئىككى كوھنا تۇرپان، بىرى ئهردەۋىل

 

 ھېسابىدا لهشكهرنى قىلدى ئهدەد،

 

 .يانا مىڭ باش سهد باشى پان سهد

 

 بۇ پىنجاھ بىلهن ئونبېشى، قۇر باشى،

 

 .مىراخور، دىۋان، دورغا ۋە توپ باشى

 

 ئانىڭ ئۈستىگه دادخاھ خهلپهسى،

 

 .جاھاننى ئالىبدۇر ئانىڭ غهلبهسى

 

  پادى شهپ قويدى ئاندىن تۇرە،يهنه

 

 .سهپهرگه بارىپ تاله ئىدىن كۆرە

 

 بۆلۈندى كۇچار لهشكىرى ئىككى توپ،

 

 چېگرا.                                                      بۈگۈر، كورال ۋە تاكى سهرھهدى لوپ
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 ئالىپ بىر تۈمهن لهشكهرى بىگاران،

 

 باھادۇر سهيد غازى ئىسهاقخان،

 

  تاھىر خوجا خاجائى ۋاھىدىن،بۇ

 

 .سهيىد ۋالىدىن، خوجا باھا ئىدىن

 

 بولۇپ ھهم سهەر خۇقائى دانىئال،

 

 .ئۇزاتتى ھهمهخشۇ ئهھلى ئايال

 

 بېرىپ غهزنهدىن نهچچه بايراق تۇغ،

 

 .بۇ لهشكهرلهر ئۆز ئىخالسىدىن قىل قۇيرۇغ

 

 بۇالرغا بېرىپ نهچچه تۈرلۈك ئهلهم،

 

 .ھىچ كهمياراغ جابدۇغى قالمىدى 

 

 بېرىپ غهزنهدىن چىپۇۋۇ زەمبهرەك،

 

 ئۆلۈم.                                                نهچچه تىۋەگه ئوق دورى غهم مهرگ

 

  ئوقيا،- قېلىچ، نهيزە بىرله مىلتىق 

 

 .ئۇلۇغالرغا كهيدۇرۇپ سهرۇپا
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 پېقىر نامراتالرغا ھهم بهردى ئات،

 

 . كاتئاق ئۆي چادىرۇ بارىگاھ بىرله

 

 بۇ لهشكهر بولۇپ مىسلى بىر كۆك تۆمۈر،

 

 .نه دۆلهت غازات بىرله ئۆتسه ئۆمۈر

 

 غوجام ئالدىدا نهچچه خهلپه تۆرە،

 

 .دوبۇلغا كىيىپ ئولپاقۇ ھهم زىرە

 

 چالىپ نهچچه جۈپ ناغرا نهققارەنى،

 

 .سهپىد موھرە كارناي سۇرنايىنى

 

 بۇالر يۈردىالر تهبىل شادى چالىپ، 

 

 .هق بىرله ئالال سالىپبارۇيادى ھ

 

 ئۇزاتتى ھهمه خىشۇ قهۋمى قاياش،

 

 . ئاش- مازار باغىدا بهردىلهر ئابۇ

 

 قىلىپ بهردى بهئىداز خهتمه قۇرئان،                                              كېيىن

 

 .سهيد راشىدىن خان ساھىپقىران
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  بهجا،-بۇ لهشكهر ئىشىنى قىلىپ جا 

 

 .ن غوجام پادىشادۇئا قىلدىلهر خا

 

 ئۆزى سهيهه تارتىپ مۇناجات ئوقۇپ،

 

 .ھهممه يىغالشىپ نهۋھه پهرياد ئۇرۇپ

 

 يىغى زار بولدى چۇ ئهبرى باھار،                                        باھار يامغۇرى

 

 .قىيامهت بولۇپ ئول كۈنى ئاشكار

 

  ئاناسى ئوغۇلدىن جۇدا،-ئاتاۋۇ 

 

 يېڭى ئۆيلهنگهنلهر.                                  ان كهت خۇدايانا ئايرىلىپ مېهرىب

 

  سىڭىل،-بۇ قوۋمى قېرىنداش، ئىگىچه 

 

 . بىرىدىن بهھىل-رىزالىق ئالىپ بىر 

 

  دوست قىلدىالر ئهلۋىدا،-ھهممه يارۇ 

 

 .دىدىلهر خۇدا يولىدا جان پىدا

 

 ئى ئاخىر ئۆلهرمىز شهھىد، ئۆلمهسهك،

 

 .ۇزغۇن ئهگهر كۆممهسهك ق- يىگهي قارغا 
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 ئهگهر تاپسا ئىمانىنى باكدۇرۇر،

 

 .دىدى ئهسلىمىز خاكدۇرۇر

 

 شهھىدنى دىدى مۇردە ئهمهس ھايات،

 

 .بېرىلگهي جاۋاھىردىن ئىككى قانات

 

 

 

 سانىغا بېرىلگهن - 3 يىللىق -1981مۇشۇ يهردە بۇ داستاننىڭ ئاقسۇ ئهدەبىياتى ژورنىلىنىڭ 

 بېتىگىچه - 62 بېتىدىن - 48 سانىنىڭ -3 يىللىق -1981ىسمى بۇ ژورنالنىڭ قىسمى ئاخىرلىشىدۇ، بۇ ق

 .بولغان مهزمۇنىدىن ئېلىندى

 كهل ئى ۋەئىزىگۇي ئهيلهگىل داۋىيان،

 

 .بۇ خاتىپ خوجامىدىنكى بىر داستان

 

  لهشكهر بۇ خهيلى سىپاھ،-ھهممه الۋۇ 

 

 .كېلىپ قۇتلۇق ئوردا تىكىپ بارىگاھ

 

 قارەنى،چالىپ شادى تهبلى نهق

 

 .سهپىد مۇرى، كارناي، سۇرنايىنى

 

  سادا،- دۇمباڭغا سهۋتۇ -چېكىپ دۇمبا 

 

 . كىچىك دىدىلهر مهرھابا-ھهممه چوڭ 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

64

 

 مۇبارەز ئهرەنلهر پىغانى تاشىپ،                                          كۈرەشچان ئهرلهر

 

 .بۇ لهشكهرلهرنىڭ ياتسهيىن  تاپشۇرۇپ

 

 .ىن راستالتىپ تاپشۇرۇپ كۇس-بۇالر كهم 

 

 بۇالرغا بېرىپ نهچچه تۇغلۇق ئهلهم،

 

 .بۇالرنى ئهدەد قىلدى سۈردى قهلهم

 

 بۇ لهشكهرى ئىدى ئىككى مىڭ يهتته يۈز،

 

 .ئۆزىدىن ئىشتىپ دېدىم ئۇشبۇ سۆز

 

 ئۇزارتىپ چىقىپ خان خوجام پادىشا،

 

 .باقىپ قىبلىگه قىلدى ئاندىن دۇئا

 

  زار،- ىپ زار  كىچىك يىغالش-ھهممه چوڭ 

 

 .مۇسىبهتته بولغان كهبى ھازادار

 

 ئۇالر قىلدى بهئىداز خهتمه دۇئا،

 

 . كىچىك يىغالشىپ ئهلۋىدا-ھهمه چوڭ 

 

 دوبۇلغا قۇياق، جوببه ھهم ئوق ياراق،
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 . ئاياق-بۇالر كۆك تۆمۈر بولدى باشتىن 

 

 بۇ لهشكهرگه مهنسهبنى تهيىنلهدى،

 

 .كى ھهر كۈن ھېسابىنى ئالغىن دېدى

 

 بۇ لهشكهرگه خاتىپ جوجامدۇر ئېمىر،

 

 .كى ساھقا ئوسام ئاخۇندۇر ۋەزىر

 

 بۇ تالى مىراپ بولدىالر دادخاھ،

 

 يول.                                                           لهشكهر قىلىپ ئهزمى راھ-ھهمه الۋۇ 

 

 مۆھۈرنى مولال مۇسا قارى ئاسىپ،

 

 . بىر باسىپ-  بۇالر ئارقادىن كهلدى بىر

 

تۇرشاۋۇل .                                                            بولۇپ پىشى لهشكهر بۇ روزى تۆرە

 قوشۇن، ئالدىن يۈرگۈچى قوشۇن

 

 .شهھىد بولدى ئهجرىنى ئاندىن كۆرە

 

           ساۋۇت، تۆمۈر  جهۋشهن بۇ روزى قىمار،                                           - كىيىپ جۇببه 

 كىيىم

 

 .بولۇپ كۆك تۆمۈر يولدا دىڭما بوالر



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

66

 

 بۇ سايرامدىن مولال مۇسا خاتىپ،

 

 .بېرۇر يول خېتى خهلقنى باجالتىپ

 

 كېلۇر ئارقادىن خهلقنىڭ ئاۋازەسى،

 

 .كى ئالال دىبان قىچقىرۇر بارچاسى

 

 قاتىلدى بۇ لهشكهر خوجامغا كېلىپ،

 

.                                                            سىش قىلىپ ئهھۋال پۇر-سوراپ ھال 

 ئېسهنلهشمهك

 

 بۇ شهھيار، كۇچارنىڭ سهھراسىدىن،

 

 .كېلىمىز دىدى سىدقى ئىخالسىدىن

 

 بۇالر ئهزىم ئېتىپ يۈردىلهر شالدىراڭ،

 

 .يۈرۈڭ يول ئۆزرە تېز بولۇپ ئالدىراڭ

 

 كۇچاردىن چىقىپ يۈردىلهر چاشتىگاھ،

 

 .بۇ سۈرئهت بىلهن ئهيلهدى ئهزىم راھ

 

 قۇياشقا بولۇپ بۇ قۇياش راھبهر،
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 .قۇياش كهينىدىن يۈردى ئهھلى سهپهر

 

 قۇياش بولدى مهۈرىپ سارىغا ناھان

 

 .قىزىلغا يېتىپ باردىلهر ئول زامان

 

 كۈن ئولتۇردى مهغرىپ سارىدا قىزىل،

 

 .قىزىللىق ئىچىدىن كۆرۈندى قىزىل

 

 نىڭ ئاتىدۇر قىزىل،دېدىلهر بۇ يۇرت

 

 .ئىمارەتنىڭ تۇپراغىدۇر قىزىل

 

 لى دەريا ئاقادۇر، ئاتىدۇر قىزىل،

 

 شاۋقۇن، دولقۇنالش.                                                      يانا ئابۇجارى ئاقادۇر قىزىل

 

  كېچهك-          كىيىم بۇ قىز ھهم جۇۋانالر ساالھى قىزىل،                                      

 

 .بۇ قىزالر قارادۇر، ئىچىدۇر قىزىل

 

 قىزىلنىڭ ئىچىدىن چىقىبدۇر قىزىل،

 

 .قىزىلنىڭ بۇ تۇرغان يېرىدۇر قىزىل

 

 ئانى يۈرگۈدۈم بىر ماتائى قىزىل،
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 .قىزىلغا بۇ ۋاقىتتا كۆرۈندى قىزىل

 

 قىزىل كهتدى ئالهم كۆزۈمگه قىزىل،

 

 . قىزىلئانىڭ ھىجرىدە كۆزدە ياشىم

 

 قىزىل  ئاقتى ئهتراپى بولدى قىزىل،

 

 .قىزىللىق قىزىلدۇر سهرەشكىم قىزىل

 

 قىزىلغا تۈشۈپ تىكتىلهر بارىگاھ،

 

 . لهشكهر بۇ خهيلى سىپاھ-ھهممه الۋۇ 

 

 بۇ سايرامغا ئاڭالندى ئاۋازەسى،

 

 .بۇ سايرام ئىرۇر ئاقسۇ دەرۋازەسى

 

 قىزىلدا يار ئهركهن ئۇلۇغ بىر بۇزرۇكۋار،

 

 .قىلىچ بۇغراخان غازى ئاتلىق مازار

 

 قوشۇلدى قىزىل كهنتنىڭ جهمئىسى،

 

 .بۇ شهيخۇ، ئىمام باشلىغان مهھهللىسى

 

  قېتىغ، ئوت، ئوتۇن،-  توقاچ، سۈت -يانا نان 
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 . خوتۇن- بارقاسى ھهمه ئهرۇ -باال 

 

 ئهلىپ كهلدى نهزرى كاال بىرله قوي،

 

 .ئانى داشقا سالدى قىلىپ يېدى بوي

 

 پ سهھنىگه زىلچه بىرله كىگىز،سالى

 

 .ئالىپ كهلدى نهزرى يهنه نهچچه قىز

 

 دۇئا قىلدىالر قىزالرغا باقمادى،

 

 .سهپهر ئۈستىدە قىزالر خوش ياقمادى

 

قىرمىس بۇالق خهلقى ھهم پىش باز،                                                  ئالدىغا چىقماق، 

 قارشى ئالماق

 

 . نىياز-ھالىچه نهزرى ئالىپ كهلدى 

 

 يايالقالرغا نهزرى ئالىپ كهلگهن ئات،

 

 .بۇ جابدۇق بىله ئهيلىدى ئىلتىپات

 

 خااليىقلهر قىلدى خوجامنى تاۋاپ،

 

 .بولۇپ بى گۇناھ، تاپتى بولغاي ساۋاپ

 

 تاۋابىدىن كېيىن بهئىداز خهتمى قۇرئان،
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 .خوجام ئىختىيار ئهتتى سايرام سىيان

 

 الدىدا لهنگهرى،                                                        بېكهتبار ئهردى شهھهر ئ

 

 .ھېكىم بهگ ئىشىگه يۇرت سهردارلىرى

 

  ئىمام،-  ئهشرەپ، خهلىپه - بۇ ئاخۇنۇ 

 

 . كىچىك يۇرت خهلقى تامام-ھهمه چوڭ 

 

  نىياز،-كېلۇر ھهر تهرەپتىن بۇ نهزرى 

 

 .ياز پى-باشى ئات، كاال، قوي، چامغۇر 

 

زىيارەت قىلىپ دەستى بهيئهت بېرىپ،                                                ئىتتىپاققا كىرمهك، 

 تهۋەلىك بىلدۈرمهك

 

 .قىلىپ ھال پۇرسىش نهسىههت قىلىپ

 

 چالىپ ناغرە، نهققارە شاديانهنى،

 

 .نهچچه داشالرغا دۈملهدى شادەنى

 

 اش،  ئ- كىچىككه بېرىپ ئابۇ -ھهمه چوڭ 

 

 .ۋىدا قىلدى مهغرىپ سارىغا قۇياش

 بۇ مېهمانالرغا تۇتتىلهر سىن چاي،
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 . ھاي-دېدى بارىكالال بىلهن ھاي 

 

 نهچه توپ بولۇپ قىلدى نهغمه نىگار،

 

 .بۇ سۇرناي، قالۇن، راۋابى، ساتار

 

 ھهمه مهست بولۇپ قىلدى رەقسى ساما،

 

  ماما،- قېرى بىرله باباۋۇ -نه ياش 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 بۇ دۈشمهن كۇچاردىن خهبهر ئاڭالشىپ،

 

 .بۇ زىخۇيۇ مهيمهيچى كهتتى قاچىپ

 

 بۇ قالغانلىرى  ئىككى يۈزدىن ئوشۇق،

 

 يۈك.                                       ئۆيگه توشۇيدۇ توشۇق-كۆچۈپ ئۆيدىن 

 

 كېلىپ ئالدىدا پهھلىۋانالر ئاتىپ،

 

 .ەچى كهلدى ئهمدى يېتىپچوماق، نهيز

 

 يېتىپ كهلدىلهر زەمبىرەك بىرله پور،

 

 .بۇ مهنچىڭالرغا الزىم بولۇپ ئهمدى گۆر
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 بۇزۇپ ئوت قويۇپ داڭ بىلهن جاڭزانى،

 

 .تامام ئۆلتۈرۈپ ئالدى كالالڭزانى

 

..................................................................................... 

 

 بۇ باي شهھىرىنى قىلدىلهر جا بهجا،

 

 .بۇ ئاقسۇ سارىغا قىلىپ ئهزمى راھ

 

 قويۇپ دادى خاھ بىرله قازى كاالن،

 

 . بىرىڭ تاالڭ-دېدى قىلماسۇن بىر 

 

 كىشىنىڭ مالىنى كىشى ئالماسۇن،

 

 .كىشىنىڭ دىلىنى كىشى چهگمهسۇن

 

 بۇالر ئهزىم ئېتىپ يۈردى ئاقسۇ سىيان،

 

 .ساھىپ قىرانباھادۇر سهيىد غازى 

 

.......................................................... 

 

 خوجام ئاتالنىپ قۇش تامىدىن يۈرۈپ،

 

 .كېلىپ مار ئاقچى لهبىگه تۈشۈپ
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 ئاقىپ ئابى دارياۋۇ ئابى مۇزئارت،

 

 .تىكىڭلهر دېدى بارگاھ بىرله كات

 

 بۇ يايالق ئېرۇركىم چۈمهنزارلىق،

 

 .راپ خۇش ئاۋازلىقكى بۇلبۇلالر ساي

 

  سۈزۈك سۇ- بۇ چهشمى زۇاللغا ھهريان ئاقىپ،                                    سۈپ 

 

 .كۆڭۈللهرگه تۈرپه ھهجهپ خوش ياقىپ

 

 بۇ دەريا سۈيى ئهردى مۇزدىن ساۋۇق،

 

 .ئانىڭ رەڭگى ئاق ۋە ئهسهلدىن پۈچهك

 

 يۈرۈر ئويناشىپ قوينىڭ قوزەسى،

 

 .لهر تودەسىيۈرۈر تىۋەلهر بۇزە

 

 سېپىل ئۈستىنى قىلدى ناغراخانه،

 

 .بۇ دەريا لهبىنى قىلىپ چايخانه

 

 مۇزات دىمىگىل بهلكى ئابى ھايات،

 

 .بۇ تومۇز كۈنلىرى تهشنالهرگه نهجات
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  ئۇالق،-ھارىپ تهشنالهپ كهلسهلهر ئات 

 

 .قونۇپ يايالسا بولغۇسىدۇر، بىراق

 

  ئالته كۈن،-بۇ يهردە تۇرۇپ ئهمدى بهش 

 

 .ئۇلۇق تىنجىسۇن-ھهمهدەم ئالىپ، ئات 

 

 دېدى مۇز دابانغا كىشى ماڭدۇرۇڭ،

 

 .بۇ ئۆرتهو قاراۋۇلنى قويماي بۇزۇڭ

 

 ئىلهدىن ئهگهر كهلسه نۇرغۇن چېرىك،

 

 .ئاراغا ئالىپ بىزنى قويماس تېرىك

 

 كى يول توسقالى قويدى بهش يۈز كىشى،

 

 .نهيهرگه يېتۇر بۇ پهلهك گهردىشى

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 كهل ئى خوشهچىن ئهيلهگىل داۋىيان،                                  باش تهرگۈچى

 

 بايان شامنى ياندۇرماق.                                  قىلىپ ئاقسۇدىن شهمئى سۆزى بايان

 

 خوجامالر قىلىپ مهسلىههت ئانچۇنىن،
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 .ن يهمى- خىيال ئهيلهدىلهر يهسهرۇ 

 

 دېدى نهچچه كۈن مۇنداق بولساق ھايال،

 

 .دۈشمهن لهشكىرى كهلگۈسى ئېهتىمال

 

  زار،-ئانىڭ بىرله بىز ئهيلهسهك كار 

 

 .ئهگهر بهرسه نۇسرەتنى پهرۋەردىگار

 

 بۇ دۈشمهن قولىدىن بولۇرمىز ئامان،

 

 .يېغى كۈچ كېلىپ ئالسا بىزگه يامان

 

 بۇ تاغ دامنى بولغۇسى شۇرى شهر،

 

  ئىشىك-ئىشىكمۇ .                                  نالرنى ئهيلهگهي دەربهدەرمۇسۇلما

 

 ئىله يولىنى ئالسا بىزدىن توسۇپ،

 

 كېتۇر باي، سايرام سارى قول قويۇپ،

 

 بۇ مهنچىڭ كېلۇر مۇز داباننى ئاچىپ،

 

 .دېدى بىز بارۇرمىز قايهرگه قاچىپ

 

 يېغى لهشكهر مۇندا كهلمهستهراق،
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 .ىڭ ئالدىغا تېزراقبارالى ئان

 

 كى ئىلدام بارالى، كىشى تۇيماسۇن،

 

 .تۇيقسىزال دۈشمهن كېلىپ قالماسۇن

 

 يېغى لهشكهر مۇزداباندىن تۈشۈپ،

 

 .ۋە يا ئالسا يۇلغۇن راباتتىن تۈشۈپ

 

 دېدىلهر بۇ ۋەقتىدا تومۇزدا ھاۋا،

 

                  ئىككىنچى.                                     بولۇر تاغ ئىچى سانئى كهرباال

 

 بۇ مهنچىڭ ئالۇر بىزنى چۆلگه قاۋاپ،

 

 .بولۇرمىز دېدى تهشنهلىكتىن خاراپ

 

 پېشىندىن كېيىنراق نامازى دىگهر،

 

 .بۇ چارالمچىالر يولغا كىردى بهدەر

 

 ئىدى نىسپى شهب قارا يۇلغۇن يېتىپ،

 

 .ھهمه ئۇيقۇدا مۇردە يهڭلىغ يېتىپ

 

 يوق ھېچ ئهسهر،بۇ لهڭگهردە دۈشمهندىن 
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 .بۇالردىن ئااللماي يهردىن خهبهر

 

 تېرەكنىڭ يۈۋىدە ياتۇر ئون كىشى،

 

 .دېدىلهر بۇ تاڭشىنغا كهلگهن كىشى

 

 تۇرار ھهر بىرىنىڭ يېنىدا چوماق،

 

 .بولۇپ تهكىيه ئورنىدا ئىككى قۇالق

 

 زۇقپۇتىدا چورۇق، خالتىسىدا نورەك،                                        ئو

 

 .خورەك تارتىشىپ مىسلى بىر زەمبىرەك

 

 دىدىلهر بۇ پاۋانالر ئوڭدا ياتۇر،

 

 . تۈشىدە كۆرۈپ ئهمدى بىزنى تۇتۇر

 

 ئىنىڭدىن ئۆتۈپ تاپتى بىر خالهنى،

 

 .بۇ مولال پۈتۈپ بىر پارچه نامهنى

 

 چارلىدۇق بىز بۇ يۇلغۇن قارا،: دېدى

 

 .بۇ يهر تىنچلىق يوقتۇر ھىچ ماجارا

 

  غهلهتتۇر يېغى كهلگهنى،بۇ يهرگه
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 .ئامانلىق دېدى كۆرسۈتۈڭ بهلگهنى

 

 ئىككۇلهن ياتىپ شاختۇرا ئهزم ئېيتىپ،                                        يهر نامى

 

 .بۇ سهككىز كىشى جامغا كهلدى يېتىپ

 

 ياۋۇق يهتتى مهھهللىگه ئول زامان،

 

 . ئامان- بۇ ئۆرتهڭ ئىچرە ھهم تىنچ 

 

 بىر باسىپ كهلدىلهر ۋەھىمناك،                                        قورقۇنچ بىلهن - كى بىر 

 

جاڭ ئۇرىدىغان .                               تاك-بۇ ئۈچ جىڭغا جىڭچى چىقىپ ئۇرار تاك 

 جىسهكچى

 

 بۇ ئات تاۋۇشىدىن ئىت خهبهر ئېلىپ ئاڭالشىپ،

 

 .ئىشهك ھاڭراشىپ ھهم قاچىر ماڭالشىپ

 

 بۇ ئىتالر قاباشىپ سالىشتى غۇرۇ،

 

 .خهبهر ئالماسۇن دېدى بىزدىن بىرۇ

 

 بۇ جاڭگال سارىغا بوالر ئهزم ئېتىپ،

 

 .تۇپۇرالپ بۇالر كهلدى سۇغا يېتىپ
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 دۇبه ئۈستىگه چىقتىالر قاراشىپ،

 

 . بىردىن ماراشىپ-تاۋۇش قىلمايىن بىر 

 

                                                  كۆرەركىم بۇ يىڭفاڭدا ئوتالر كۆيۈپ،              

 ئهسكهرخانه، گازارما

 

 . ئهلهم بهلگۈرۈپ- سېپىل ئۈستىدىن تۇغ 

 

 ئاق ئۆي ئالدىدا شهمئه پانۇسالرى،

 

 .يۈرۈپتۇر جىسهم نهچچه جاسۇسلىرى

 

 ئانىڭ بهئىزىسى جىڭ بىلهن جاڭ سوقۇپ،

 

                                          ناغرا.     يۈرۈر بهزىسى تهبىل بىلهن دۇمباق سوقۇپ

 

  تاڭ قىلىپ لهشكىرىنى جىساپ،- كى تاڭ 

 

 .قىلىپ بهزىسى ياتقاننى ھىساپ

 

 بۇ يىڭفاڭ ئويۇپ چۆرىسى الي سېپىل،

 

 .قارا ۋە قىزىل سىرالنغان نهچچه خىل

 

  ئهرته بويىغى تهبرە مهس،-بۈگۈن 

 

 .كى مۇندىن توال تۇرماقىم خوپ ئهمهس
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 ۇ ئات يورتۇشۇپ يولغا كهتتى بهدەر،ب

 

 . خهتهر- مابادا بولۇر ئهمدى خهپۇ 

 

 سهر مهسهللىك ئاتى،                                                        ئىتتىك - بولۇپ بادى سهر 

 شامال

 

 .قاباشىپ تۇرار جورغا تىڭنىڭ ئېتى

 

 كېلىپ جورغادىن ئىچتىلهر ئىچتىلهر ئابى پاك،

 

 تۇپراق.                                                        ۇ جورغادىن جورقىراپ سۈيى خاكبۇ س

 

 بۇ مهشرىق سارى بهردى سۈبهى نىشان،          

 

 .مۇنهۋۋەر بولۇپ ئهمدى روشهن جاھان

 

  تېز،-بۇ سۇدا تاھارەت قىلىپ تېز 

 

 .قوپۇپ يولغا كىردى دەستا خىز

 

 ۋتى بانگى ناماز، كېلۇر مهھهللىدىن شه

 

 .ئوقۇشتى بۇالر تاغ ئۈزە تاڭ ناماز

 

 نامازدىن يانىپ يولغا بولدى راۋان،

 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

81

 .جاناپ سهيد غازى ساھىپ قىران

 

 .كېلىپ بارىگاھ ئىچرە بهردى ساالم

 

 .خوجام بهردى ئاندىن جاۋابى ساالم

 

 بۇ مهنچىڭ دېدى بۇ مهھهل قايدادۇر،

 

 .بۇالر ئهيدىالر جامدا يىڭفاڭدادۇر

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 كهل ئى ۋەئىزىگۇي ئهيلهگىل داۋىبان،

 

 .بۇ سايىد ھېكىمدىن كى بىر داستان

 

 بار ئهردى بۇ ئاقسۇدا بىر نابىكار،

 

 .ئىتاچى دىگهن كهنتىدە جايى بار

 

 ئانىڭ ئاتىدۇر ئهنجانلىق قۇزى،

 

 .كى داڭداردۇر پىشهنىڭ توڭگۇزى

 

 جان لهشكىرى،ئىدى ئىككى يۈز ئهندى

 

 .كى تهييار ئىسالمغا ئوق ئاتقالى
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 بۇ لهشكهر باشى باي مۇھهممهت ئىدى،

 

 .قۇزى ھهم ئانىڭ بىرله بارغان ئىدى

 

قالىپ داغۇلى، زەرقىدىن بىر ئۇرۇق،                                      ئابا مۇسلىم داستانىدىكى 

 ھهييارالرنىڭ نامى

 

 .ۇرۇقكېتىپ دىنۇ ئىمانى قالدى ق

 

 سۈكهندىن چۈشۈپ خامپاسىدىن پۈتۈن،

 

 .ئانىڭ ئاغزىدىن ئوت مهقئهدىدىن تۈتۈن

 

= ئۇستا، ھهرىب = ئۆزى سۆزگه بۇررا ۋە ئهردى ھهرىب،                                          بۇررا 

 دۈشمهن رەقىپ

 

 .شاياتۇن ئاڭا كۈن ئالۇر يالبارىپ

 

 بۇ شهيتان قۇزى قاشىغا كهلمىگهي،

 

 .مۇبادا ئۇنىڭدىن زىيان يهتمىگهي

 

 بۇ ئاخۇن ئهشهرەپكه ھهم يارۇ دوست،

 

 .بۇ ئىشان خهلىپه ئاڭا مهغزى پۇست

 

  بىگهت،-  كىچىك بهگ -بۇ ئهھلى سىپاھ، چوڭ 
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 .كېلىڭ قۇزى باي دىمهيىن نارى كهت

 

 بۇ سوكۇ قىماربازغا ئۇلپهت ئىدى،

 

 .بۇ لولى سهتهڭلهرگه چۆپقهت ئىدى

 

 دى ھىچ ئۆيى بارماغان،ئاڭا يوق ئى

 

 .ئاڭا قالمىدى ھىچ ھۈنهر قالماغان

 

 ياالپ تهشمىگهن قالمادى مىس تاباق،

 

 . ئۇالق-تاالڭغا كېتىپ قالمادى ئات 

 

 تۇغۇلغان يېرى بار باشى يول ئېرىق،

 

 .يامانلىق قىلىپ ئېلىگه بولدى قىزىق

 

 ئارادا بولۇپ ئهل ئۇنى خاھالماي،

 

 تهرەپ.                                               پاالمايكى بولماس مۇنى بىر سىيان

 

 ياتىپ تىڭىزدا قالمادى نهرسهسى،

 

 .يانا بهڭ، تاماكۇ، چوالق غاڭزاسى

 

 ئانىڭ باشىغا كهلمىگهن يوق ھىچ ئىش،
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 . قىش- بۇ غۇربهت بىلهن ئۆتكۈزۈپ يازۇ 

 

 كېلىشهڭگۈ ھهم ئۆزى كالتهك ئىدى،

 

 .تهمتهك ئىدىبۇ قىلغان ئىشى بهلكى 

 

 بىلۇر ئهردى بولمىسا ئىلمى مائاش،                                              تىرىكلىك ئىلمى

 

 .بۇ خۇشخۇيلىغىدىن ئىدى ھال سوراش

 

 ئاتاسى ئۇنىڭ ئهردى شاھ سالى باي،

 

 .بايان ئهيلهيىن مهخپىي سۆز قالمايغاي

 

 ئېغىلدا كاالسى قوتان بىرله قوي،

 

 . سۇ ئهردى با ئابروي- يهنه يهرۇ

 

 بېرىپ پۇل مالىدىن ئوشۇر ھهم زاكات،

 

 .ئىشىكىدە تۇرغان نهچچه ئاختا ئات

 

 ئۆزى پهنج ۋاقىت ئهردى داخىل تهرىق،

 

 .ئاتاسى ئۆلۈپ گۆرگه قويدى ئهرىق

 

 يامانغا نه مۈلكۈ، نه پال، نه مال،

 



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

85

 .نه ئهھلى ئايال، نه ھهرەم، نا ھاالل

 

  بهدكاردۇر،                                              يامانلىق قىلغۇچىئوغۇل كىم ئهگهر بولسا

 

 .دىمهنكىم بۇ ئوغۇلغا دەركاردۇر

 

  ساخا،-يىگىل، ئىچكىلۇ ئهيله خهيرۇ 

 

 . يۇ، دۆلهتته يوقتۇر ۋاپا- بۇ ئۆمۈر 

 

 زېمىن بولسا قويماي ئانى ۋەخپه قىل،

 

 .قوبۇل قىلسا شايهد خۇدايى جهلىل

 

  ئىدىكىم يىتىم سوداگهر،بۇ قۇزى

 

 . كهنت دەربهدەر- تاغ، كهنتمۇ - يۈرۈر تاغمۇ 

 

  ئۇپپا،-ماتائى، خاتۇنالرغا ئهڭلىك 

 

 .كېچه خالى قالسا چىقىپ شه سۇپا

 

 بۇ تاغ خهلقىگه ئهردىلهر ئاشىنا،

 

 .كىشى يوق ئىدى ئاڭا نا ئاشىنا

 

 ئهگهر ھهر كىشى كۆرسىلهر قۇزىنى،
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 . قۇزىنىقىلىپ باش ئۇچى، قۇزىغا

 

 تىغىن ۋاقتىدا بارسا تاغقا ھارىپ،

 

 بۇ مېهمان ھارىپ كهلدى ئۆيدە ياتۇر،

 

 .بۇ ئۆي ئىگىسى  خىرمانىغا كېتۇر

 

 قۇزى باي بۈگۈن كېچه ئۆي ساقالسۇن،

 

 .ئاتىنى بىدە، ئارپاغا باغالسۇن

 

 بۇ مېهمانغا ئورۇن تۆشهكنى سالىپ،

 

 .دىدى ئهندەكى ئىستىراھهت قىلىپ

 

 ىپ ھهم سالىپ كۆرپهنى،قۇزىغا يىغ

 

 كۆڭۈل خوش قىلىپ قىلدى ئهل ھۆرپهنى،                                  ھۈنهر

 

 نهچچه كۈن بۇالر ياتتىالر جامدا،

 

 .كى ھهر كۈن ئويۇن كۈلكه ھاڭگا مادا

 

 بۇ تاڭشىنغا ھهر كۈن كىشى ماڭغۇزۇپ،

 

 .كى قويماي بارادۇر ئارانى بۇزۇپ
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 ى بارىپ كېلۇر،بۇ ھهر كۈندە تاڭشىنچ

 

 .قاراسىنى كۆردىلهر قاچىپ كېلۇر

 

 كىشى بولسا ئانىڭ ئىچىگه كىرۇر،

 

 .يىغىلغان چېرىكى ئانىڭ قانچهدۇر

 

 .بۇ تاڭشىنچىالر توال يالغانچىدۇر

 

 بارىپ كهلگهنى الپ ئۇرۇپ داڭالشىپ،

 

 .كۆزى بىلهن كۆرسۇن ئانى چاغالشىپ

 

 قۇزى ئهردى سايىد ھېكىمگه ئىناغ،

 

 . مهن سىناغ- ا مهن باراي بۇ ئىشق

 

 قۇزى ئهيدى تاڭشىن بارۇمهن دىدى،

 

 .بۇ ئىشنى قىلىپ ئوخشاتۇرمهن دىدى

 

 يهنه بارماغىم، كهلمهگىم ئىككى كۈن،

 

 .خوجامنىڭ قاشىدا تۇراي ئىككى كۈن

 

 بۇ مۆھلهت بىلهن قۇزى كهتتى بهدەر،
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                 ئىت.                          بارىپ ئاق بۇلۇڭغا سهگى بى پهدەر

 

 بىراۋدىن سورادى خوجام قايدادۇر،

 

 .زىيارەت قىلۇرمهن جانىم تهندەدۇر

 

 بۇ كۈندە خوجام مهنزىلى چارقچى،

 

 .كېڭهشتۇك بۇ يۇرت خهلقى بارماقچى

 

 ياراشىپ ئىدۇك ئالدىغا پىش باز،

 

 . نىياز-دېدى قىلمادۇق ھىچ نهزرى 

 

 بارادۇر بۇ يۇرت خهلقى نهزرى ئالىپ،

 

 .خوجام پادىشاھنى زىيارەت قىلىپ

 

 دېدى تاپقانى ئات، قويۇ، كاال،

 

 . قايماق توال- دېدى نان، توقاچ، سۈت 

 

 قىلىپ ھهر كىشى قۇۋۋەتچه نىياز،

 

 تۆگه.                                                          باشى تىۋەدۇر، ئاخىرىدۇر خوراز

 

 ئانى تاپماغان يۇداسىن ئوتۇن،
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 . خوتۇن-كىشى قالمايىن ماڭدىالر ئهر 

 

 قۇزى ھهم سېمىز قوينى قىلدى ئۇچا،

 

 . تۇقاچ بىرله باردى دۇچا- ئۇچا خان 

 

 كىيىپ ئهڭنىگه ئهندىجانچه لىباس،

 

 .قوتانچه قىلىپ سهللهسىنى ئاساس

 

 چهككهنپۇتىغا كىيىپ مۇزائى ھهككه دار،                                          گۈللۈك، گۈل 

 

 ئۆتكۈر، پارقىراق.                                          بېلىگه ئاسىپ خهنجهرى ئابىدار

 

 ئىچىگه كىيىم نىمچهئى بهقهسهم،

 

 .قىلىپ بىز تهرەپ ۋەھىمى ئهندىشه ھهم

 

 تىزىپ خۇنغه كهلدى ئۇچا بىرله نان،

 

 .جانابى سهيىد غازى ساھىپ قىران

 

 ى ساالم،كېلىپ بارىگاھ ئىچرە بهرد

 

 .خوجام بهردى ئاندىن جاۋابى ساالم

 

 سوراپ ئىستهدى قىلدى ئاندىن دۇئا،
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 يىغا.                                                 ۋاھ-قۇزى گىريه ئهيلهپ قىلىپ ئاھ 

 

 كېلىپسىز بۇ يهرگه نه يهردىن دېدى،

 

 .دېدى زاتىڭىز قايسى شهھهردىن دېدى

 

 شهھرى بۇخار،دادامىز كېلىپ ئهردى 

 

 .ئۆزى سوداگهر ئهردى ئهھلى تۇجار

 

 كى بولغان ئىكهن ئاقسۇدا جايىدار،

 

 .مېنىڭدىن بۆلهك ئىككى پهرزەندى بار

 

 دادام ئالته يىل بولدى قىلدى ۋاپات،

 

 .ئانامىز بۇ ۋاقىتالردا باردۇر ھايات

 

 بۇ ئۆيدە نهچه ئهبرە ۋە نهبىرەسى،

 

 .ى ئالته باال بارقهس-ئۆزۈمنىڭ بهش 

 

 دېدى تاققا كهلدىم تىجارەت ئۈچۈن،

 

 .كېلىپ ھهزرىتىڭگه زىيارەت ئۈچۈن

 

 كۇچادىن خوجام چىقتى ئىسالم ئاچىپ،
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 .جاھاندىن ھهممه كۇپرۇ زۇلمهت قاچىپ

 

 كېلىپ باي ۋە سايرامنى ئالدى تامام،

 

 .تۇرۇپ خىزمىتىدە ھهمه خاسۇ ئام

 

 دېدى خۇش خهبهرنى پهقىر ئاڭالدىم،

 

 .ر ئهمدى بهل باغالدىمغازاتقا پهقى

 

 جانابىڭغا كهلدىم كهلدىم پهقىر قولالرى،

 

 .باقۇرمهن ئهگهر بولسا دۇلدۇلالرى

 

  شام،-مېنىڭكى مۇرادىم ئىرۇر سۈبهى 

 

بىرلىكته،  مادام = بهھهم .                                        بهھهم بولسا خىزمهتته تۇرسام مادام

 ھهمىشه= 

 

 ل ئىكهن قۇزى باي،مۇسۇلمانى كامى

 

 .مۇڭا ئاش قويۇڭ بهئىدازان سىن چاي

 

 يۈرۈپ ئىككى كۈن باردى ھهر قايان،

 

 . شادىمان-بۇ لهشكهر بىلهن خۇرەمۇ 

 

 تامام ئۇقتى ئۇ سىررى ئهسرارىنى،
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 .دىيىشتى بۇالر رازى پىنهاننى

 

 ئارادا دىمهي ھىچ سۆز قالمادى،

 

 .بۇ جاسۇسلىغىن ھىچ كىشى بىلمهدى

 

  قاچان ئاقسۇغا ماڭغالى،ئىرادە

 

 .ھهمىشه مۇسۇلمانالر ككز تۇتقالى

 

 ھېكىم چېرىك بىلهن جامدا ياتۇر،

 

 .بۇ جامدىن بۇيان مىدىرغاننى تۇتۇر

 

 بۇ يىڭفاڭنىڭ ئالدىدا قۇردۇردى دار،

 

 .ئاسىغلىق ئۆلۈكلهر تۇرادۇر قاتار

 

 ئۆلۈبدۇر دېدى يۈزدىن ئارتۇق كىشى،

 

 .باشىقهپهسىدە تۇرادۇر كېسىلگهن 

 

  كىچىك،- تىلهپ ھهزرەتىڭنى ھهمه چوڭ 

 

 .ئۆتهرگه يولى يوق، كېچهرگه كېچىك

 

 بۇ يهردىن ھايال بولمايىن ماڭساالر،
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 .خوجام بىر بېرىپ ئاشۇنى ئالساالر

 

  كىچىك ئهيلهشىپ ئارزۇ،-ھهمه چوڭ 

 

 .كى ھهزرەتلىرىنىڭ دېدى ئاقسۇ

 

 قاراپ يولغا يولغا بولدى ھهممه مۇنتهزىر،

 

 قارىغۇ.                                      ندۇر كۆزى ئهمدى بولغاي بهسىريېقى

 

  بىر دېدى،-خوجامغا بۇ سۆزنى بىر 

 

 .بۇ تهدبىرنى ھهرگىز كىشى بىلمهدى

 

 نامازشام بىلهن بۇ سهگى بىپهدەر،

 

 .كېلىپ ئاق بۇلۇڭ يولىغا كهتتى بهدەر

 

                                        ئاقسۇدىكى يهر نامىئۆتۈپ ئۇشبۇ قوچقار پاتماسىدىن،             

 

 ئاقسۇدىكى يهر نامى.                                                  يۈرۈپ سائهتى ئۆتدى ئوغراقىدىن

 

 ناماز ۋاقتىدا قارا يۇلغۇن كېلىپ،

 

 .ياتىپ سائهتى ئهندەك ئارام ئېلىپ

 

 .غابۇ تۆرتىنچى كۈن تۈش بىلهن جام
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 .يېتىپ كهلدىلهر ئۇشبۇ يىڭفاڭغا

 

 چادىردا ھېكىم بهككه تهئىزىم قىلىپ،

 

 .بۇ ھارماڭ دېدى قۇزىغا سۆز قاتىپ

 

 دېدى قىلدىڭىزمۇ خۇجامنى تاۋاپ،

 

 . جاۋاپ-كېلىپسىز قارارىدا كايىپ 

 

 بۇ ۋاقتا دېدى خوجاالر قاندادۇر،

 

 .چېرىكى دېدى قانچىلىك باردۇر

 

  مىڭدىن ئوشۇق،ئىككى مىڭدىن ئازدۇر،

 

 .بۇ چېرىكنىڭ ئالدىدا ئول بىر قوشۇق

 

 ئانىڭ ئاتلىقى ئاز، توالسى ياياق،

 

 .يانا بىر تۇلۇم ئوزۇقى، بىر تاياق

 

  سايرامدىن،-بۇ ئهل ئهسكهرى باي 

 

 . تاغدىن-كېلىپتۇ بۇالر جاڭگالۇ 

 

 بۇ شهھيار، كۇچار كهتدى كورال، بۈگۈر،
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 .ئانىڭ ئازراقى بۇ تهرەپكه كېلۇر

 

  ئوقياسى بهش يۈزچه بار،- بۇ مىلتىقۇ 

 

 .ئانىڭدىن بۆلهك كهلگهندۇر ھاشار

 

 ياتار مهنزىلىدۇر ھېلى شاختۇرا،

 

 بۈگۈن ياكىلۇر ئهرته يۇلغۇن قارا

 بۇ ۋاقىتتا نوخشا دىگهن تاغدا،

 

 .يادا قىلدۇرۇپ ئوت قۇرۇش چاغدا

 

 بۇ قۇربان دىگهن ھهمهنىڭ ئۇستاسى،

 

 .تىسىھهمه مالچىالنىڭ گۈل دەس

 

 يادا قىلۇر مالچىالر مال بېرىپ،

 

 .ئانى ھهم ئالۇر ئۆز مالىنى باقىپ

 

 ئۆزى ئهھلى دۆلهت ئىرۇر ئهغنىيا،

 

 .خىيالىم ئالىپ كهلسه قىلغاي يادا

 

 ھاۋانى تۇتۇپ قالسا ناگاھ جۇدۇن،
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 .سۇ ئۈستىدە بولغاي بۇالر بىر قۇيۇن

 

  ئايغى ھۆل بولۇر،-ئۇالرنىڭ ئىگىن 

 

 .ىپ چۆللهر ھهم كۆل بولۇرقىيانالر كېل

 

  ياراق،-چىقۇر كاردى ھهمه جابدۇق 

 

 . ئاياق-ئۇالر ھۆل بولۇر  ھهمه باشتىن 

 

 پاناقاپ كىرەر ھهممىسى دالداغا،

 

قانلىق كېچه، كېچىلىك .                                              شهبى خۇن ئۇرالى سالىپ كالالغا

 ھۇجۇم

 

  بهگ كۈلۈپ،بۇ سۆزنى ئىشتىپ سايىد

 

 .يانا قايتا باشتىن تىرىلدى ئۆلۈپ

 

 كېڭهشلىك ئىكهنتۇق بۇ باي قۇزى،

 

 .دېدى زەرقى داغۇلنىڭ نهق ئۆزى

 

 يېغى كهلمهدى ئۆرتهدى ۋەھمهسى،

 

 .بۇ تاغنىڭ ئۇزاقراق دېدى پهللهسى

 

 ئىبهرسه بېگىم دورغا يا كاھىنى،
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                                       چېقىمچى.                  سۈرۈپ كهلتۈرۈر ئۇشبۇ غهممازەنى

 

 بۇ ماڭغان كىشى نىسبى شهبدە بارۇر،

 

 .ھايال بولماسا تۈش پېشىنگه كېلۇر

 

 ھېكىم بهگ ئهبهردى ئاڭا كاھىنى،

 

 .كى تهبىس قىلىپ بهردى دىڭماۋسىنى

 

  تېز،- ئۇچار قۇش كهبى يۈردىلهر تېز 

 

 .تاڭ ئاتقۇنچه باردى قىلىپ دەستا خىز

 

 اداچىغا يهتكۈردى كاھى ھۆكۈم،ي

 

 .توقۇڭ ئاتىڭىزنى بارۇسىز چوقۇم

 

 كى ئانداغ يۈرۈپ تېز سۈرئهت بىله،

 

 .بۇ جامغا تۈشتى پېشىن بىرله

 

 كىرىپ كاھ بىلهن تۇردى تهئىزىم ئېتىپ،

 

 .ئهجهپ كهلدىڭىز ياخشى ۋاقىتتا يېتىپ

 

 دېدى قىل ھۈنهرنى ئىشىڭ ئوخشاسۇن،
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 .قالماسۇنمابادا قىلىپ ئوخشاماي 

 

 قىلۇرمهن دېدى ساڭا كۆپ ئىلتىپات،

 

 .بۇ شۇڭقار، الچىن، سېمىز يورغا ئات

 

 كېلىپ غۇسىل ئهۋۋەل تاھارەت قىلىپ،

 

يامغۇر ياغقۇزغۇچى .                                            ياداچى چۇقۇر سۇغا كىردى بارىپ

 سېهىرگهر

 

 قولىغا ياداچى ئالىپ تاشنى،

 

 .قۇپ تۆكتى كۆز ياشىنىمۇناجات ئو

 

 ياداچى يادا تاشنى چۆرۈپ تۇرۇپ،

 

 .ئوقۇپ ئايهتنى ئاسمانغا ھۈرۈپ

 

 كى بىر سائهت ئىچرە تۇتۇلدى ھاۋا،

 

 ئاسمان تهرەپ.                                                        بۇلۇت گۈكىرەپ بولدى سۈيى ساما

 

                                                نىل رەڭكۆكهردى ھاۋا ھهم بولۇپ نىل گۇن،     

 

 قاراڭغۇ كېچه.                                                        كى كۈندۈزكى كۈن گويا تېرە تۈن
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 ھاۋا ئۆزرە چاچماق چاقادۇر چاقنى،

 

 .كى دەريايى شۇردۇر گويا ھهر ئاقنى

 

 ى،خوجام ئول كۈنى چۆلگه كىرگهن ئىد

 

 .ھاۋا بولدى سۈرۈپ كېتهرمىز دېدى

 

 خوجام پادىشا ئول كۈنى مهھپهدە،

 

 جاي ئىسمى .                                                 لهشكهر ئۇزۇن ۋەقپهدە-ھهمه الۋۇ 

 

 بۇ باشتىن ئاياغى ھهمه بولدى ھۆل،

 

 . كۆل-ھهمه دەشتى چۆل سۇ تۈرۈپ كۆلۇ 

 

 شتى يولغا رابات،نامازشام ۋاقتى بىلهن تۈ

 

 .ئۆز ھالىچه قالدى قايان قالدى ئات

 

 بۇالر ھهر بىرى تاپتى بىر خانهنى،

 

 .ئانى تاپماغان تاپدى بىر خانهنى

 

 بۇ كېچه مۇسۇلمانالر ئاراپ ئالىپ، 

 

 .تۇرادۇر تاڭ ئاتقۇچى يامغۇر سالىپ

      



http://www.orkhun.com                                   ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى  

————————————————————————————————————————————————— 
ھهۋەسكار----- لى ئۇيغۇر ئوغ: ئېلكىتاپ قىلىپ تۈزگۈچى   

QQ：492255230                                    Email:uyxman@126.com 
 

100

   

  

  تۈگىدى 

 
اق ئېلكىتاپنىڭ ئهسلى ماتىرىيالىنىڭ  ھهۋەسكار تۈزگهن ھهرقاند--- ئۇيغۇر ئوغلى : بايانات 

بۇ ئېلكىتاپالر پهقهت ئىشتىن سىرتقى !  ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى توردىكى ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۇپ 
ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش  ئۇچۇنال ئىشلىتىشكه بۇلىدۇ ، -قىزىققۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ، ئۆز

ئهگهر باشقا ساھهلهردە .  ئىشلىتىشكه بولمايدۇ ئۇنىڭدىن سىرت سودا ئىشلىرى ياكى باشقا ساھهدە
            !!!ئاقىۋەتكه ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسئول قانۇنسىز ئىشلىتىپ بىرەر مهسىله كۆرۈلسه بارلىق   

           !!!! ھهۋەسكار بۇ جهھهتته ھېچقانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ --- ئۇيغۇر ئوغلى 
 ھهۋەسكار     --- ۇقۇمغا دەخلى يهتتى دېگۈچىلهر بولسا بىۋاسته  ئۇيغۇر ئوغلى ئهگهر ئاپتۇرلۇق ھۇق

  !!!!!ئېلكىتاپالر توردا تهمىنلهشتىن توختىتىلىدۇ . بىلهن ئاالقىالشسا بۇلىدۇ 
 ھهۋەسكار تۈزگهن ئېلىكىتاپالرغا نىسبهتهن ھهرقانداق --- ئۇنىڭدىن باشقا ئهگهر ئۇيغۇر ئوغلى 

      . ھهۋەسكار بىلهن بىۋاسته ئاالقىالشسىڭىز بۇلىدۇ ----  بولسا ، ئۇيغۇر ئوغلى تهكلىپلىرىڭىز-پىكىر
                                                                                                  

  كۈنى- 6ئاينىڭ- 2يىلى - 2008
                                                                        

              جىنهن--- شهندۇڭ
 

 


