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 مۇزلىغان شهھهر

  )ئۈرۈمچىنىڭ قىشى(

 

 قىيسىق، مۇزالق كوچىنىڭ تاملىرى

  .مهھزۇن شهھهرنىڭ دەملىرى سىقىق

  –  پۇچقاقنى قويماي چارلىدى–بۇلۇڭ 

  .قىشىنىڭ ساقچىسى چېلىپ ئىسقىرىق

 

  كۈننىڭ ئهسىرى يوق، ھاۋا تۇمانلىق،

  .يهرلهر تىترىشۇر، مۇزلىغان جانلىق

  ڭ جۇدادۇر ھايات،ھهر نه شادلىقنى

  .ئاڭلىنار ھهر ئۈن مۇڭلۇق، پىغانلىق

 

  كۆزلهر غهزەپلىك، قاپاقالر تۈرۈك،

  .ھاياتنىڭ دېمى سىقىق ۋە ئۈزۈك
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  مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىرالپ

  .ئۈن بىلهن چاالتتى گۈدۈك ئاچچىق

 

  تۇرخۇن تۈۋىدە يىرتىق كۆن ئۆتۈك،

  .تىترەيدۇ تاپىنى تۆشۈك چورۇق

  دەكلهر چىرايى سېرىق،مهسۇم گۆ

  .بويۇنالر بۆكۈك قولالر سۇنۇلغان،

 

   دوقمۇشتا چوالق كهتمهنلهر،–دوقمۇش 

  .يىرتىق چهكمهنلهر دوغدىيىپ يۈرگهن

  پارچه نانغا زار، تېلىققان كۆزلهر،

  .يهمسىز تۈگمهنلهر چهرخلىرى سۇنۇق

 

  مۇزالرمىش شهھهر، مۇزالرمىش ھېسار،

  .ر مازاركونا بى قوۋۇقالر سۇنۇق،

  شهھهر ئۈستىدە اللما بۇلۇتالر

  .شىكار ئوزۇق ئىزدىشىپ قىلىدۇ

 

  كۆزلهر غهزەپلىك، قاپاقالر تۈرۈك،

  .ئۈزۈك ھاياتنىڭ يىپى ئۇالق يا

  مۇزلىغان شهھهر باھارنى چىرالپ

  !ئاچچىق ۋارقىراپ چالىدۇ گۈدۈك
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   دېكابر، ئۈرۈمچى- 5يىل  -1946

 

 

  ئۇچراشقاندا

 

  (ا تهقلىدشائىرغ بىر)

 

  سهھهر كۆرگهن چېغىم كۆزۈم سۇلتانىنى،

  . ياق–سهن؟ ئۇ دېدى ياق  دېدىم سۇلتانمۇ

  كۆزلىرى يالقۇنلۇق، قوللىرى خېنىلىق،

  . ياق–چولپانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق  دېدىم

 

  دېدىم ئىسمىڭ نېمه؟ دېدى ئايخاندۇر،

  دېدىم يۇرتۇڭ قهيهر؟ دېدى تۇرپاندۇر،

  . دېدى ھىجراندۇردىدىم باشىڭدىكى؟

  . ياق–دېدىم ھهيرانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 

 

  يۈزۈممۇ؟ دېدىم ئايغا ئوخشار، دېدى

  دېدىم يۇلتۇز كهبى، دېدى كۆزۈممقۇ؟

  سۆزۈممۇ؟ دېدىم يالقۇن ساچار، دېدى

  . ياق–دېدىم ۋولقانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 
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  دېدى قاشىمدۇر، دېدىم قىياق نهدۇر؟

  .ۇر؟ دېدى ساچىمدۇردېدىم قۇندۇز نهد

  دېدى ياشىمدۇر، دېدىم ئون بهش نهدۇ؟

  . ياق–دېدىم جانانمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 

 

  نهدۇر؟ دېدى قهلبىمدۇر، دېدىم دېڭىز

  .دېدىم رەنا نهدۇر؟ دېدى لېۋىمدۇر

  .نهدۇر؟ دېدى تىلىمدۇر دېدىم شېكهر

  . ياق–دېدىم بىر ئاغزىمه؟ ئۇ دېدى ياق 

 

  رار، دېدى بوينۇمدا،زەنجىر تۇ دېدىم

  دېدىم ئۆلۈم باردۇر، دېدى يولۇمدا،

  بىلهزۈكچۇ؟ دېدى قولۇمدا، دېدىم

  . ياق–دېدىم قورقارمۇ سهن؟ ئۇ دېدى ياق 

 

  دېدىم نېچۈن قورقماسسهن؟ دېدى تهڭرىم بار،

  .بار دېدىم يهنىچۇ؟ دېدى خهلقىم

  .دېدىم يهنه يوقمۇ؟ دېدى روھىم بار

  .ياق – ؟ ئۇ دېدى ياقدېدىم شۇكرانمۇ سهن

 

  دېدىم ئىستهك نهدۇر؟ دېدى گۈلۈمدۇر،
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  يولۇمدۇر، دېدىم چېلىشماققا؟ دېدى

  دېدىم ئۆتكۈر نېمهڭدۇر؟ دېدى قولۇمدۇر،

  ...  ياق–دېدى ياق  دېدىم ساتارمۇ سهن؟ ئۇ

 ئۈرۈمچى.  مارت- 8يىل  -1947

  ياشلىق

 

  گۈل بېغىم، – ياشلىق چېغىم

  ىم،قهدرى ئۇلۇغ بىر چېغ

  ھهيۋىتىم ھهم سۆلىتىم،

  .يۆلهنچىم زور تېغىم ھهم

 

  ياشلىق، تىرىش زامان شۇ،

  .شۇ  قۇتلۇق نىشان–بىلمهك 

  بىلىم تاپماي قۇتۇلۇش،

  .ھېچ بولمىغان خىيال ئۇ

 

  ياشلىق، بىلمهكنىڭ چېغى

  ئىلهامنىڭ بىغى ياشلىق،

  ھاياتىڭ بىر قاچا سۈت،

  .ياشلىق قايمىقى، يېغى

 

   ئهرنىڭ زور ئىشى،–بىلمهك 
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  . تىشى–پهرق قىلىنماس ئهر 

  ھېچكىم سېنى يهكلىمهس،

  .بىلىك يۇرتى ئۆركىشى

 

  كۆپ، بىلهي دېسهڭ بىلىك

  ھاياتىڭىدا بىتىك كۆپ

  ئهگهر غهيرت قىلمىساڭ،

  ...يوق بىر ھهرپمۇ بىلىك

 

  ،« ئاتقان ئوق–ئۇزغان ئۆمۈر »

  .ياشلىق كېتىپ قايتقان يوق

  پهيغهمبهرمۇ، سۇلتانمۇ،

  .تاغدەك ئۆمۈر تاپقان يوق

 

  مهغرىبتىن، قۇياش پاتسا

  .تۇغۇر ئهته مهشرىقتىن

  .ياشلىق كېتىپ بىر يوال

  .ھېچ تارىختىن قايتمىغان

 

  .كۆكلهم كېتىپ كهلگهن بار

  .جانان ئىستهپ سۆيگهن بار

  كهتكهن ياشلىق ئارقىدىن
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  كىم قوغلىشىپ يهتكهن بار؟

 

  بولغان گۈل،  غازاڭكۈزدە

  كۆكلهمدە قۇچار بۇلبۇل؛

  ئارچا ياغىچى كۆيسه،

  .ئوبدان بىل كۈل قاالرىن

 

  ،«خاس«نى پۈتكهن » قۇتادغۇ»

  .بىلىكتىن تاپتى ئاساس

  بىلىكتىن مهھرۇم كىشى

  .ئوچۇق كوردۇر ھهمدە گاس

 

  چېلىشقىن، ئۆگهن ياشلىق،

  .بىلىك تېغىغا ياماشقىن

   قوپۇپ،بىر يىقىلساڭ، بىر

  !كهڭ يول ئاچقىن ھاياتقا

   ئۆكتهبر، ئۈرۈمچى- 2يىل  -1947

 

 

  تاماكا بايان

 

  توسما مېنى يار، چېكهي بىر نهپهس،
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  ئۆرگۈلدى پهلهك، تاماكا بايان؛

  ئهمهستى ماڭا چېكىش بىر ھهۋەس،

  .كۆيىدۇ يۈرەك، تاماكا بايان

 

  تاغ ئىچى بولغاچقا يالقۇن، يانار

  .كهتمهيدۇ تۈتۈندائىم ئۈستىدىن 

  چىقسا ئاغزىمدىن ھهيران قالمىغىن

  .كۆكۈچ چهمبىرەك، تاماكا بايان

 

  يۇتىمهن زەھهر، بىلىمهن دىلدار،

  .تېگهر ھهر سائهت يۈرەككه نهشتهر

  كۆڭۈل، ۋە لېكىن شۇنى ئىستهيدۇ

  .ئهمهسمهن گۆدەك، تاماكا بايان

 

  سارغايدى دېمه رەڭگىمنى جانان،

  .ېنى سارغايتقاننىكوتىن ئهمهس م

  بېغىمنى كهچ كۈز بورىنى باسسا،

  .سولمامدۇ چېچهك، تاماكا بايان

 

  قاچانكى باقسام غهمكىن يۈزۈڭگه،

  .ئاچچىق ياشلىرىم تولۇر كۆزۈمگه

   ئهلهمنى باسمىش دەيدۇ،–قايغۇ 
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  .كۆكۈچ تۈتهك، تاماكا بايان شۇ

 

  توسما مېنى يار، چېكهي بىر نهپهس،

  . بۇ مهيلىم ئهمهسدېسهممۇ، چهكمهي

  مهيلى ئهمهسمۇ شۇ زەھهر بىلهن،

  .تاماكا بايان سهگىسه يۈرەك،

  دېكابر، ئۈرۈمچى- 12يىل  -1948
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