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لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا  

 

گۈلخاندىن  
كېچه 101   

 
 
 
 

 



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

2  

 
سۆز كىرىش  

 
 بۇ! ياندى گۈلخان بىر كېچىسىده دىيارىنىڭ ئۇدۇن يېقىن ئهڭ تهكلىماكانغا ئهمما ئۇزاقتىكى
 مېھرىبان، جاپاكهش، ئۇيغۇرنىڭ ياشاۋاتقان دىيارىدا خوتهن بۈگۈنكىـ  يۇرت قهدىمىي گۈلخان

 يېقىلغان ئۈچۈن قهلبى قىزلىرىنىڭ ـ خانىم ئۇيغۇر كۆيۈۋاتقان كۈندۈز ـ كېچه سۇيىده ۋه ئوتى
 كېچىدىكى بىرىنچىسى: يېقىلىدۇ مهقسهتته ۋه مۇھىتتا خىل ئىككى ئادهتته گۈلخان! ئىدى

 يۈرهكلهرگه، سوغۇقتىن مۇزلىغان بولسا ئۈچۈن، ئىككىنچىسى قىلىش يۇرۇق قاراڭغۇلۇقنى
 گۈلخانىمىز بىزنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ. ئۈچۈندۇر قىلىش ئاتا لىقئىللىق تهنىلهرگه تىترىگهن

 ئۈچۈن ھايات باقىدىغان جاننى كۈندۈزلىرى ئوخشاش ھهممىمىزگه بىز گۈلخان... كۆيدى
خهلقىگه،  ئىستىگهن كۆرۈشنى يۇرۇق بولۇپ گۈلخان يانغان تۈنده كېچىلىرى تۆكسه مېھنهت

!ياقتى نۇرالر بىگهقهل قىزلىرىنىڭ خانىم ئۇيغۇر ناتىۋان جۈملىدىن  
 

 ئوقۇپ شېئىرلىرىنى گۈلخاننىڭ ئارقىلىق تور كۆپىنچه بۇيان يىلدىن ئىككى يېقىنقى مهن گهرچه
مۇھهببهت،  سالىدىغان لهرزىگه قهلبىنى كىشى شېئىرلىرىدىكى ئۇنىڭ ئهمما بولساممۇ كهلگهن
 بىلهن تۇيغۇالر ھېسىي كۈچلۈك ۋه ئهركىن، ساپ سىمفونىيىسى ھاياتلىق ۋه نهپرهت

 نامايهن مىسرالىرىدا بىر ھهر ئىكهنلىكىنى تىل گۈزهل بىر نهقهدهر تىلىنىڭ يۇغۇرۇلۇپ، ئۇيغۇر
 بۇ. ئىدى كهلگهن تارتىپ دىققىتىمنى ئىزچىل مېنىڭ بىلهن شېئىرلىرى تۇرىدىغان قىلىپ

 ناملىق» ئايال قارغالغۇچى« يازغان كېچه ـ 98 گۈلخاننىڭ سۈپىتىده دهلىلى بايانلىرىمنىڭ
:ئۆتىمهن قىلىپ مىسال شېئىرىسىنى  

 
......  
سۆيۈلهتتى ئهسهبىيلهرچه ئايالالر  
قوغدىالتتى بىلهن جهھلى جان  

تىگىشىلهتتى تهخىتلهرگه دۆلهتلهرگه شهھهرلهرگه  
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كۆتۈرلهتتى كۆككه  
قۇيۇۋېتهتتى ئهركىن ئۆزىنى غالجىرلىق  

يۈرهتتى قېچىپ قۇمۇشلۇقالردا ئايالالر  
تۇغاتتى باال ئۆڭكۈرلهرده ئايالالر  
ئېسىالتتى دارغا ئايالالر  

قامىالتتى ھهرهمخانىلهرگه ياسىداق  
يامىشاتتى چاچالر ئۇزۇن بوينىغا كېسىلگهن  
چىرىيتتى زىندانالردا  
بوالتتى يهم ئوغىالرغا  

قىلىناتتى سوغا لهشكهرلهرگه  
ئۆلتۈرلهتتى يهردىن مىڭ  
سانجىالتتى تىكهن مىڭ  

ىئايلىناتت ھهممىگه يهنه ئايالالر  
سۆزگه بىر قىلىناتتى بهنىد  
قوغالشقان ئىدى ئايال ھهۋا  
قوغالنغان ئىدى ئايال ھهۋا  
…… ئىدى ئايال ھهۋا  

 

18 ئهنگىلىيىنىڭ  ۋىللىيام پېشۋاسى شېئىرىيهت رومانتىك داڭلىق ياشىغان ئهسىرده --
 تۇرغان ئۇرغۇپ دېمهك شېئىر: « ئىكهن دېگهن مۇنداق ھهققىده شېئىرىيهت ۋوردسۋورت

 تۇيغۇسىنى ھېسسىي ئهسلى ئۆزىنىڭ شېئىر.  چىقىشىدۇر پارتالپ تۇيۇقسىز ھېسياتنىڭ لۈككۈچ
.»تاپىدۇ تىنچلىقتىن  

 

 توپىسىغىچه ئاسمىنىدىن ئېيتقاندهك ۋوردسۋورت ۋىللىيام ئهينهن شېئىرلىرى گۇلخاننىڭ
 قهلبىنىڭ نبۇيا يىلالردىن ھاياتىدا سهھرا تهبئىي چىرانىڭ يۇرت تىنىچ تويۇنغان ئۇيغۇرلۇققا
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 تۇيغۇلىرىنىڭ ئىزگۈ تهۋه دۇنياسىغا ئاياللىق نازۇك ئهڭ يوشۇرۇنغان قاتالملىرىغا چوڭقۇر
!ئىدى چىقىشى ئۇرغۇپ بۇالقىلرىدهك تاغ باھاردىكى  

 
......  
تۇرمسى ئايالالر  
ئىچىدىن قار مسىرهيدۇكۈلۈ  

تۈرمىسى ئايالالر  
.ئىچىدىن تاڭ چىقار يۈگۈرۈپ  
قولالر كىرلهش كهتكهن قاناپ يېرىلىپ  

ئۈستىگه قار ئاپئاق جىجىاليدۇ  
.خهرىتىسىنى تۈرمىسىنىڭ ئايالالر  

كهلمهيدۇ تۆككۈسى ياشنى كۆزىدىكى  
بېشىنى بولىدۇ كۆتۈرمهكچى  
.ئاسمانغا قۇياشسىز بولىدۇ قارىماقچى  

سېغىنىشلىرىنى، ئهنسىرهشلىرىنى  
ئويغۇنۇشلىرىنى جۆيلۈشلىرىنى، كېچىده قورقۇپ  

.ئىنسانغا بىر تهرهپتىكى ئهشۇ لىدۇبو بهرمهكچى دهپ  
 

.شېئىرىسىدىن ناملىق» ئاسمان قۇياشسىز« يازغان كېچه ـ 10 گۈلخاننىڭ  

 
 شېئىر دهيمهنكى شۇنداق مهن. ئۇقۇمدۇر ئىگه ئۇنۋېرسالىققا بىر تهبىرى شېئىرنىڭ ئهلبهتته
 ئۇ ئۈچۈن چۈشىنهلهيدىغانالر تىلنى شېئىرىي دېمهك شېئىر! دېمهكتۇر تمۇھهببه ئۇ دېمهك
 خهلقىنىڭ ئۆز ئۇ دېمهك شېئىر! دېمهكتۇر بىلىش دۇنياسىنى يوشۇرۇلغان قهلبىنىڭ ئىنسان
 مهن !دېمهكتۇر تىزىش ئۈنچىلهر قامۇسىدىن ھايات بىر تهۋهرۈك كۆمۈلگهن خۇشاللىقى ۋه قايغۇ

 ۆزئ قىلىپ چىقىش ھاياتىنى يېزا ئۇيغۇر تهبىئي بهدىلىگه تىرىشچانلىقى ئىزچىل گۈلخاننىڭ
 ۋه بىلهن، رېئالىزملىق قهلىمى كۈچلۈك تۇيغۇلىرىنى ھېسسىي باي توغۇلغان مۇھىتىدا
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 قىلىپ تهقدىم ئوقۇرمهنلهرگه كهڭ بىلهن مىسرالىرى شېئىرىي لىرىك مودېرنىزملىق
!تۇرالمايمهن، ئهلبهتته ئالقىشلىماي قهلبىمدىن چىن كېلىۋاتقانلىقىنى  

 
 ئۆزىگه ئۇسلۇبىدا يېزىش شائىرهلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىنجۈملى شېئىرىيىتىده ئۇيغۇر ئۇ گۈلخان
 كېيىنكى بۇنىڭدىن گۈلخاننىڭ مهن. ماڭماقتا نىشانالپ ئۇپۇقنى بىر يېڭى ئىگه خاسلىققا
  !تىلهيمهن بولۇشىنى مول تېخىمۇ ئىجادىيىتىنىڭ شېئىرىي

 
2015 گۈلخاننىڭ ئىمىن گۇلنىسا شائىره ئهلكتاپقا ئۇشبۇ تۇرغان كۆرۈپ سىز ـ  4 يىلىـ -

2016 باشالپ دېكابردىن 29 يىلىـ -  تاماملىغان يېزىپ كېچىده 101 بولغان فېۋرالغىچهـ -
 قىلىپ ئهلكىتاپ بىلهن نامى” كېچه 101 گۈلخاندىن“ توپالپ يهرگه بىر شېئىرلىرىنى
. ئوقۇغايسىلهر ياقتۇرۇپ. تهييارلىدىم  

  
بىلهن، ھۆرمهت  

 
 

ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز  
 

2016 1 ىيىل ـ- .مارت، لوندون ـ-  
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تهرجىمھالى گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا  
 

 دىيارىنىڭ ئۇدۇن ـ خوتهن يۇرت قهدىمىي
 يېنىۋاتقان بولۇپ ئاتهش كېچىلىرىده

 تىل پاساھهتلىك ئۆزىنىڭ گۈلخان
 بىلهن ھىسياتى كهبى قابىلىيىتى، قاينام

 ئارقىلىق شېئىرلىرى گۈزهل تۇيۇنغان
 جهميىتىگه ئۇيغۇر بۇيان يىللردىن يېقنقى

 گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا شائىره تۇنۇلىۋاتقان
11 يىلى ـ 1976  ناھىينىڭ چىرا ئايدا ـ-

 يىلىـ  1997.تۇغۇلغان يېزىسىدا گۇالخما
 ئۇنۋىرسىتىنىڭ تېلىۋىزىيه ـ رادىئو خۇتهن

 خىزمهتكه پۈتتۈرۈپ كهسپىنى كاتىباتلىق
 ناھىيلىك چىرا ھازىر گۈلخان. قانتاشقان

2 .ئىشلهيدۇ مهكتهپته تۇردائوت ـ-  
 

 ئېھ" قىلىغان ئېالن گىېزىتىده تېخنىكومى ئالىي پىداگوكىكا خوتهن يىلىـ  1990 گۈلخان
 شۇنىڭدىن .كهلگهن كىرىپ سېپىگه ئېجاديىهت بىلهن شېئىر ناملىق" يولى توپىلىق سهھرانىڭ

 ئارتۇق پارچىدىن 300 مهتبۇئاتالردا تهۋهسىدىكى رايۇن ئاپتۇنۇم ئۇيغۇر گۈلخاننىڭ باشالپ
 يازغۇچىالر ناھيىلىك چىرا ۋه ۋىاليىتى خوتهن گۈلخان. قىلىنغان ئېالن شئېرلىرى

.ئهزاسى جهمىيهتلىرىنىڭ  
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كېچه .1  

 
ئالتىده سائهت  

 
ئالته سائهت  
كۈن بىر ئاناردهك تهلۋه  
كىرمهكته سىپايىلهرچه ئىشىكتىن يهنه  

ئالدىراشلىق بولغان ئۈلۈمگه  
.مهكتهيى مېنى ھۇزۇرلىنىپ  

.پورهكلىمهكته گۈلدهك تېنىمده  
 

ئۇخالتمايدۇ مېنى  
يازىدۇ قىلىپ شېئىر  

.يارا ئىچىدىكى كېچىنىڭ  
كېتىدۇ بويالپ كوچا  

ياردهك ئىچىمدىكى  
ئهردهك چۈشۈمدىكى  

ئايالدهك چىرايلىق  
.تاال كۆتۈرۋاتقان غهليان  

 
ئالته سائهت  

ئىشىكتىن بىر يهنه كىرىمهن  
سۇدهك ئىرىيمهن  
ردهكنۇ ئاقىمهن  
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بۇلۇتتهك يۇمشايمهن  
.يوقلۇقتىن ھهم بارلىقتىن يالغۇز يهنه قايتىمهن  
يولالر ياغقان قار يىلى ئۆتكهن  
يىراقالرغا مېنى كىتهر ئېلىپ  
.ئالتىده سائهت دهل  

 
2015.12.4  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .2  

 
ئىزدىگۈچى بوشلۇق  

  
ھالدا خالى بېغىشالشالردىن بارلىق  

ئاسمىنىدا رهڭلىك سۈر ئۆزىنىڭ  
بوشلۇق ئىزدهيدۇ ئۈچۈن ئۆزى  

.چوڭقۇرلىقىدا ئازابنىڭ بىر سالقىن  
 

غاجىالۋاتقان ھاياتىنى ئۆز ئايلىنىدۇ قۇرتقا بىر ئۇ  
بېخالۋاتقان قاراڭغۇدا ئايلىنىدۇ ئۇرۇققا  

قاسراقلىرى گۈللۈك ۋه سوغۇق يىالندهك  
.تاشلىنىۋاتقان ئۈچۈن پهسىل بىر يىڭى  

تاال يىراق ۋه قورغاق جىمجىت،  
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ئىستىال قىالر بوشلۇقلىرىنى ئۇنىڭ  
كۈمپهيكۈم بوالر قهلئهلهر بارلىق  
.الۋا پاتمان مىڭ تېنىدۇ ئىچىده  

 
ياشاۋېتىپ ئىزدهيدۇ بوشلۇق ئۇ  

ئۈستىده تاش يېرىلمايدىغان ئۆزىدهك  
ئىچىده ياش قىرتاق تۆكۈلهلمهيدىغان  

ئۈچۈن تىنىش دهقىق بىر  
ئۈچۈن شيېنى بولسىمۇ سهرهڭگىچىلىك  

.ئىچىده بهرداش قالغان بېرىپ چهككه ئاخىرقى  
 

باھاردىن ئايرىلىدۇ ئۈچۈن بوشلۇق ئاشۇ  
ياردىن سۈيۈلمىگهن غازاڭدهك تال بىر ئايرىلىدۇ  

بوشلۇق ئىزدىگهن قوغالشقان ئۇئهسهبىيلهرچه  
ھېچنىمه چىقىدۇ بولۇپ  

. باردىن ھهم يوق ئىلكىدىكى  ئۇ ئايرىلغاندا  
 

بىرهي ىگهننىئىزد ساڭا مهن كهل  
بولسۇن سېنىڭ بوشلۇقالر بارلىق  
.بولسۇن سېنىڭ بوشلۇقالر بارلىق  
.بولغىنىدهك مېنىڭ يوقلۇق گۈزهل ئهڭ  

 
چىرا  2015.12.5  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .3  
 

  نۇر قىيپاچ
 

نۇر سونۇۋاتقان ۋه چۈشۈۋاتقان قىيپاچ  
پهسكه سىيرىلغاندا تامدىن  
نهرسىلهر ىقبارل چىقىرۋاتقان پوراق  
.رهڭلىك بىنهپشه قىيامىدۇر ئايالنىڭ بىر  

پهسىل بىر ئېچىرقىغان ئهينهك  
لهۋلهردهك تۆكۈلىۋاتقان سارغىيىۋاتقان  

تهن تولغان لهۋهنلىككه نۇر  
.كىيىملىك قارا  

 
كۆيمهكته پاراسالپ تاقهت  
سۆيمهكته ئوقنى كۆكسىدىكى ئاھۇ  

ئىچىده ئورمان قاراڭغۇ تارغاق  
.تۈرمهكتهئۆل ئۆزى ئۆزىنى  
ئۇلغىيىدۇ ۋهسۋهسه بىر شرىن  
يۇلقۇنىدۇ نۇر  

ئىچىده قهدهھ ئهينهك غهليان كۆتۈرلىۋاتقان  
ئاستا چۈشكۈنلىشىدۇ ئاستاـ -  

كۈتۈش شهلۋهرىگهن  
قاندهك توختىمايۋاتقان  
ئىچىده نۇر قىيپاچ جاندهك چىقمايۋاتقان  
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.تىپىراليدۇ ئاجىز  
 

چىرا.2015.12.5  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .4  

 
   بۇرۇلۇش تۇلۇق

 
پىچىرلىدىم يۇلتۇزالرغا بارلىق ئىسمىڭنى سېنىڭ  

قويدۇم يېزىپ ياپراقلىرىغا تۈن  
بهردىم سىزىپ سۇالرغا  

بهردىم تىزىپ مونچاقالرغا كۆز  
توختىتىپ قهدهملىرىنى سېنى  

تۇرۇپ شۈمۈپ تۇيغۇنى بىر ئىسسىققىنه  
.دهپ بۇرۇلسىكهن تۇلۇق تهرهپكه مهن  

 
ئاقاتتى بىزگه گۇگۇم چاغدا ئۇ  

مۆكهتتى بىزگه كېچه  
پۇرسهت قالغان ئۇچراپ بىزگه قېتىم بىرال  

ئاستىدا ئاسمان ئولتۇراتتى تۇتۇپ قوللىرىمىزنى  
.ئارىلىقىمىزدا بىزنىڭ ياكى  
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قارىمىدىم كالىندارغىمۇ  
ئېيتمىدىم ساالم قۇشلىرىغىمۇ پهسىل  
ئولتۇرمىدىم تۈۋىدىمۇ دهرهخنىڭ يالغۇز  

لىشىمنىمۇقې يامغۇردا  
تىلىمىدىم تېيىلىشىمنىمۇ قاردا  

بۇرۇلدۇم تولۇق تهرهپكه سهن پهقهت  
.دهپ بۇرۇلسىكهن تولۇق تهرهپكه مهن سېنىمۇ  

 
بۇرۇلۇش تولۇق  
ئۇچراشتۇراتتى نوقتىدا بىر بىزنى  
ئارلىقتىنمۇ يىراق ئهڭ  
ئارلىقىدا زىمىن قات يهتته ۋه ئاسمان قات يهتته بىز  

پۇرىقىدا گۈللهرنىڭ  
يۇرۇقىدا ڭغۇنىڭقارا  

كىرهتتۇق ئىچىگه كۆزلهرنىڭ  
سىرتىغا تاالنىڭ  

ئاستا ئاتىدىم دهپ بورۇلۇش تۇلۇق بۇنى مهن  
 

چىرا  2015.11.6  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .5  

 
كۆمۈلۈش ئوتقا  

 
ئېيتماقتا ھېكايه ئوت  

كۆيمهكته پهريادى گۈللهرنىڭ  
تهن تۇرغان يۈزلىنىپ ئوتقا  

سالغاچ قوالق اۋازىغائ يېشىل سۇنىڭ  
بىلهن پۇتلىرى چىرايلىق  

.كۆمۈلمهكته ئوتقا تۇرغان كۈلۈمسىرهپ  
 

جاي ئۈسىتىدىكى يول بىر بۇ  
ھاياتتهك خۇددى  
بىرىدىغان يۈز كېتىش ۋه كېلىش  
ئادهمدهك ئىككى خۇددى  
.ئايرىلىدىغان تهرهپكه خالىغان  

 
ئاقماقتا ۋاقىت  

باھار بولغان رهسىده ئالدىراپ  
ياز كهتكهن ارغىيىپس بهتلىرى  
كۈز تولغان  

قىش يالىڭاچالنغان  
.ئايالنماقتا ئايالغا بىر ئامراق ئوتقا  
.كۆمۈلمهكته ئوتقا  
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ئاۋازىغا يېشىل سۇنىڭ ئۇ  
ئوينىشىغا ئۇسۇل قۇمالرنىڭ  

بولىشىغا ئۇۋا قاغىغا تىرهكلهرنىڭ  
چىچهكلىشىگه جىگدىلهرنىڭ  

كاككۇكنىڭ بىر ئارقىسدا ئۆيىنىڭ  
.ئىدى ئامراق چاقىرىشىغا مقېتى ئۈچ سوزۇپ  
.تۆكۈلدى چىچهكتهك جهريان بارلىق  

ئاچقانىدى كۆزىنى ئايدا ـ 11  
دهسسىۋالدى ئوتقا ئايداـ  12  

كۆمۈلۈش ئوتقا  
.ئايالندى ئهپسانىسىگه ئۇنىڭ  

 
گۇالخما  2015.12  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .6  

 
  ئاغرىق

 
كېچىده بۇ بىلمهيدىغان ئىسمىنى مهن  
ئۇچچىدىن چىچهكلىك ىرىمنىڭچاچل  

ھۈجهيرىللىرىگىچه ئاخىرقى تىرناقلىرىمنىڭ تا  
يۈرگىنىنى مېڭىپ بىرسىنىڭ سىزىمهن  



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

15  

.ئازاده ۋه خىرامان تولىمۇ  
 

دهيمهن ئاغرىق ئۇنى مهن  
قوڭغۇراق كۆمۈش تال بىر مهن ياق ئۇ  

سايىسىز دهرىخى گۇگۇم ياكى  
.دهيدۇ  

 
كهنلىكىگهئى ھهركىم ۋه نىمه ھهر ئۇنىڭ ئىشىنمهن  

.ئىلكىگه ئۆز مېنى قاراپ ئالغانلىقىغا  
كېتىمىز يۈرۈپ پىياده ياكى ئاتلىق بىز  
قهلئهلهردىن قۇم  

ئورمانالردىن كۆيۈك  
دهرياالردىن ئايالنغان تاشقاتمىغا  

چۆللهردىن يېزىۋاتقان شېئىر  
.چاينىغاچ سۈكۈتنى قىزغىن ۋه يۇمشاق ئاشىمىز  

 
بارخانلىرى ۋاقىت ئىگىزلهۋاتقان  

ھهرچاغ قويىدۇ كۆمۈپ زنىبى  
تومانالر قۇيۇقلىشىۋاتقان  

.پېيىدا سۆڭهكلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ  
جهريان بىر ئوزاق تولىمۇ تولىمۇ  
ماكانالشماقتا تېنىمده كىرهكسىز بۇ مېنىڭ  
كۆرسهتمهكته كۈچىنى ئاغرىق  

 
مهن ياكى ئىككىمىز  
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.قهپهسته ئالتۇن ئىچىدىكى سائهت تىپىراليمهن  
تهر سوغۇق پىشانهمدىكى  

قاراۋاتقان تۇرۇپ ئۆره مهن  
تهرىپى ئۇ كېچىنىڭ بىلهلمهيۋاتقان ئىسمىنى  
گىدىيىپ تۇرماقتا  

.تهرهپته بهشىنچى بىلمهيدىغان مهن  
 

چىرا  2015.12.7  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .7  

 
  ھهم مهنمۇ ئۇنتۇلدۇڭ سهن

 
يول، چىغىر كهچكۈزدىكى ئۇنتۇلغاندهك  
. قودۇق بىر ىدهكۆكس چۆل ئۇنتۇلغاندهك  

جىملىقنىڭ ، لهۋلىرىدىن تورۇپ سىرغىپ  
. ئۇنتۇلدۇق چۆپتهك تال بىر باھاردىكى  

 
دېكابىر ، كۆزىدىكى بولۇتالرنىڭ  

. سارغايسۇن ئۈچۈن ئۆزى ئهمهس بىزگه  
بىھاجهت، ئهمدى مهيلى كهتسه تاڭالر  
. ئايالنسۇن ھېچنىمىگه چۈشلهر توزغاق  
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جىم ، دىبول مهيۇس قۇشالر ئۇنتۇلدۇم مهن  
. پىغاندا ياقىسىنى يىرتتى باغالر  

قۇمالر ، كۆك قالدى يىغالپ ئېرىقالردا  
. باققاندا ئۈنسىز كۆككه خازاندهك مهن  

 
يوقالدى، مهنا تامام ئۇنتۇلدۇڭ سهن  

. چېكىت بىر كهبى قويغان ھهممىسىگه  
غهرپنىڭ ، بىلهن شهرق ئارىسىدا  
. ۋاقىت شۇ بولمىغان بىز ئويۇماقتا  

 
ئهينهكتهك، تۇتۇپتۇ مۇز بۈگۈن ئۇنتۇش  

.ئهلهم بىر كۈنلهر قېلىناليدۇ ،بارچه  
شوۋۇلداپ، قانالر مۇزدهك ئويغىنىمىز  
. نهم كهتكهن قورۇپ تىزال ئۇ مۇھهببهت  

 
كېلىدۇ ، ئالمىسىمۇ سېنى باھار  

. پىچىرالر كۈتمىسىمۇ سېنى گۈللهر  
مهنسىزمۇ ، چىقىۋهرهر ساڭا قوياش  

. ئۇنتۇالر كۈن بىر ھامان ئهپسانه بىز  
 

ھهم ، مهنمۇ ئۇنتۇلغاندهك ئۇنتۇلدۇڭ سهن  
. ئۇزىدى يۇلتۇز كۆيگهن ئاسمان، غېرىپ  

نهپهسلهر ، يهنه مهۋجۇت شۇنداقتىمۇ  
.ئۇنتۇدى تامام بىزنى دۇنيا لېكىن  

 



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

18  

2015.12.9  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .8  
 

  كېچىلهر ئېقىۋاتقان
 

قانىتى كېچىلهرنىڭ ئېقىۋاتقان  
ئوخشايدىغان ماڭا ئىدى رهڭلىك هڭگهرز  

ئۇندا ئولتۇراتتى يۇپۇرماقالر  
. كهلمهيدىغان بىرىنى ساقالپ  

 
كېچىلهرگه ئاقاتتىم قوشۇلۇپ مهن  

ئالدىدىن دېرىزهڭ ئۆتهتتىم  
تورىدهك ئۆمۈچۈك ئىشىكتىكى ئېچىلغان قىيا  

. يادىڭدىن بهلكىم كۆتۈرۈلدۈم  
 

ئاسىيلىقى يۇلتۇزالرنىڭ  
ردابقازه ئايلىناتتى  

قاالتتۇق قاراپ جىمجىت مهن ياكى ئايال بىر  
.شارابقا ئىچىۋاتقان مېنى  

 
ئىچىمده ياز ئىسققىنه  
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سىالپ چېچىمنى غهمكىن ئولتۇراتتى  
دهۋرى ئاخىرلىشش مۇھهببهتنىڭ  

.باراقسانالپ تويۇقسىز كېتهتتى  
 

كېچىش ۋاز  
شارابتۇر قاراڭغۇسىدىكى ئاي  

ئېقىۋاتقان كېچىلهرگه  
سهن ياكى هنم يهردىكى ئۇ  

.يېپىۋاتقان دېرىزىنى  
 

چىرا  2015.12.9  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .9  

 
ئىككىمىز چىچهكلهۋاتقان  

 
كۈلرهڭ تېشىمدهك ۋه قۇپقۇرۇق ئىچىمدهك  

تاال كېتىۋاتقان توڭۇپ سۆزلىرىمدهك  
بىردهم ئىچىمگه كهل  

قىزغىن ئولتۇرايلى  
بىلهن شوخلۇق ئىسقىرتايلى  
دهرهخلهرنى ىڭاچيال ئىرغىتايلى  
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ئاسماننى بهترهڭ چاقىرايلى  
ئهينهكنى قارا ئارىلىقتىكى چاقايلى  

تاشالردهك ھىسياتسىز دومىاليلى  
 

شىلتىپ قولىمىزنى كىمگىدۇ ۋاقىرايلى  
مهستلهردهك  خۇددى بىرسىنى تىللىۋااليلى  

ئهبلهخنى ھېلىقى كېتهيلى ئۇنتۇپ  
شىدىكىبې  كۆۋرۈك بېرىۋىتهيلى ھهممىنى پۇللىرىمىزنىڭ  

سائىلغا ئولتۇرغان ئازاده ئۆيىده قهلبىدىكى  
بېرىپ ئالدىغا ياماقچىنىڭ  

 
ئهسلىمىلهرنى كهتكهن يىرتىلىپ بېرهيلى  

ـ چاك ياكى كهتكهن ئاجراپ چېكىدىن-  
نهرسىنى ھېلىقى ئاتىلىدىغان دهپ سېغىنىش  

بىغهملىكى ئىككىمىزنىڭ  
كوچىالردا تازا ئاقسۇن  

شاخالردا تۇرغان شۈمشىيىپ  
ئىشخانىالردا سىقىلىۋاتقان ىئىچ  

ئۈستهللهرده باسقان مۇگدهك  
. كىتابالردا قويمايدىغان غاجىالپمۇ چاشقان  

 
توپتهك قاچقان يېلى ئاندىن  

ئۆزىمىزگه قايتايلى سالپىيىپ  
چېچهكلهيلى چىچهكلهيلى  

رهڭده سىلىق رهڭده قېنىق رهڭده سۈزۈك  
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ئىككىمىز چېچهكلهۋاتقان  
ماكانلىشىپ قااليلى  
تهنده بىر بهزگهن دىنسۆيگۈ  

 
چىرا  2015.12.11  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .10  

 

ئاسمان قۇياشسىز  
 

بىلهن ياغقان خوپ ماڭا قار  
كېتىدۇ دىردىيىپ تۈكلىرى سېرىق ئۇنىڭ  

بولىدىيۇ ئاتماقچى ماڭا كاللىكىنى قار قولىدىكى  
چىشلهپ لهۋلىرىنى  
.ياققا باشقا قاچىدۇ ئېلىپ كۆزىنى  

 
ئۇال  قهتپه ئۇ  

قاردهك ئېچىاللمايدۇ  
قاردهك ياغالمايدۇ  

قاردهك ئوينىيالمايدۇ  
.قاردهك تاشلىيالمايدۇ خالىغانچه ئۆزىنى  
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كېتىدۇ كۆمۈلۈپ خىياللىرى  
كېتىدۇ ئېرىپ ئېسهدهشلىرى  

ئولتۇرۇپ بوۋايدهك قار ياساۋاتقان بىز  
بىلهن ئۇھلىرى ئېغىر شۇنچىلىك  
.پاتىدۇ يالغۇزلۇققا ئۆزىدهك  

تۇرمسى الالرئاي  
ئىچىدىن قار كۈلۈمسىرهيدۇ  

تۈرمىسى ئايالالر  
.ئىچىدىن تاڭ چىقار يۈگۈرۈپ  
قولالر كىرلهش كهتكهن قاناپ يېرىلىپ  

ئۈستىگه قار ئاپئاق جىجىاليدۇ  
.خهرىتىسىنى تۈرمىسىنىڭ ئايالالر  

 
كهلمهيدۇ تۆككۈسى ياشنى كۆزىدىكى  

بېشىنى بولىدۇ كۆتۈرمهكچى  
.ئاسمانغا اشسىزقۇي بولىدۇ قارىماقچى  

ئهنسىرهشلىرىنى سېغىنىشلىرىنى،  
ئويغۇنۇشلىرىنى كېچىده جۆيلۈشلىرىنى، قورقۇپ  

.ئىنسانغا بىر تهرهپتىكى ئهشۇ بولىدۇ بهرمهكچى دهپ  
 

چىرا  2015.12.11  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .11  

 
ئاۋازىڭ سېنىڭ يىراقتا تولىمۇ  

 
ۇق ،ئورۇند تهنھا ۋه يولالر باسقان قار  

. پهرۋاسىز سېنى ئىسىمگه تاشاليدۇ  
ئاۋازىڭ ، جايدا بىر يىراق تولىمۇ  
. داۋاسىز دهرتلهر يۈرهرمهن مۇندا مهن  

 
مهغرۇرلۇق ، مۇزدهك ياغقىنى لهپىلدهپ  
. قېلىن كۆمگهنچه يارىنى ساقايماس  

يىراقالپ ، كۈنلهر يوق قهدرى كېتىدۇ  
. يېقىن بىزلهرگه خۇرسىنىش ئاچچىق بىر  

 
بوشلۇق ، سارغايغان قالغىنى رۇققوپقۇ  

. ئاۋازى قىشنىڭ بارغىنى يوقۇلۇپ  
قهلهندهر ، بولدى ئارىلىقى ئىككىمىز  
.ئىزى جاراھهت ھالرهڭلىك قالغىنى  

 
ئۇچراشماس ، بولدۇق قاردا نه يامغۇر نه  
. خىيالالر كۆكلهر ئىچىده گۈلى قار  

چۇل سۇنغاندا پۇرسهت بىر ئاخىرقى چۇل ،ــ -  
.قامالالر مېنى رانىمھىج قاپقارا  
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چىرا  2015.12.12  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .12  

 
نۇرى ئاي  

 
شاخالردىن ياكى پهشتاقالردىن تاالي  

ئۆتۈپ قارىچۇقالردىن ياكى دېرىزىلهردىن  
.قارايمهن نۇرىغا ئاي چوڭقۇرالۋاتقان  

 
كهتكهن كۆكۈرۈپ  
ئارىسىدا تۇقۇلمىللىرىم نىرۋا كهتكهن قۇرتالپ  

ئىچىده تىرىللىرىم كهتكهن ياالپ الشام  
شولىسى جهرياننىڭ بىر ئايالننىڭ كۈلگه  
. قىزغىن قۇچاقلىشدۇ بىلهن نۇرى ئاي  

 
قالغىنى ئېسىده تامالرنىڭ سۈررهڭ  

قىلغىنى مالىمان چۈشىنى يۇپۇرماقالنىڭ  
.كىمكىنه كىرگىنى ئېچىپ بىلهن قوپاللىق ئىشىكنى  

ئۇلغايماقتا خاتىرلىرى چۈش  
.باشالنماقتا ماۋسۇمى قئازغۇنلۇ  

كۆزلىرى جادۇ نۇرىنىڭ ئاي  
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دېكابىردا ياكى بهدىنىمده توختايدۇ پهس بىر  
.ئوخشاش ئىستهككه يۇشۇرۇن چوڭقۇراليدۇ ئاندىن  

 
دېئالوگ بېرىدۇ يۈز  

قاراڭغۇ ئويغىنىدۇ  
كۈنده بىر مهلۇم يېغىۋاتقان قار  
بىلهن ئايال بىر نۇرى ئاي  

كېرىدۇ تېنىگه ھاياتنىڭ  
.ھالدا پهرىشان ۋه نقىزغى  

 
چىرا  2015.12.14  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .13  

 
پىشايۋېنىڭدا بار پىراق ئۇۋا بىر  

 
ھهرىپى ، يهتته رهڭلىك قار ئىسمىڭنىڭ  

. مهغرۇر كوچىدا تىرهكلىك كېلىدۇ  
بهخشهنده ، تامام بولىدۇ ساڭا ياز  

. ئۆتۈشتۇر سهندىن خىيالى باھارنىڭ  
 

ياتقان، قوينۇڭدا ندۇرجانا بىر كېچه  
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.لهۋهن تولغۇنۇپ كهبى سۇ ئۆستهڭ بىر  
دهريا ، قهدىمى تهكتىده يۈرهكنىڭ  
.ئوتمهن قورۇغان قاغجىراپـ  قاغجىراپ  

 
ئورمانلىقىدا ، يوپيورۇق ھهسرهتنىڭ  

. باراخسان بولدى دهرهخلهر تىككهن سهن  
پهسىللهر ، تهنھا سارغايغان ئىشقىڭدا  

. خازان مهكتهتۆك مۇڭلىنىپ ئۈچۈن سهن  
 

يارا ، بىر ئاچتى كۆكسۈڭدىن مۇھهببهت  
غېرىپسىنىشنى ئۇنتۇدۇڭ قهستهن سهن  
تېنىڭده ، نهمخۇش تۇرىسهن تهمكىن ۋه  

. سۆيۈشنى چوغدهك بىلمهيسهن ئېھتىمال  
 

پېشايۋېنىڭدا ، بار پىراق ئۇۋا بىر  
. قارسهن قوينىدا زىمىستان خۇشخۇي سهن  
ېنى ،م بىلمهيسهن بىلىمهن، سېنى مهن  
. يارسهن ئاتالغان  چىمهنگه ئۆزگه سهن  

 
چىرا  ،دېكابىر  2015.12.16  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .14  
 

ھهرپىلىرى ئىسىمنىڭ بىر  
 

ئهمهس بىلهن يۈرىكىم سانجىلغان يىڭنه تۈمهن  
بارماقلىرىم تۇرغان تىترهپ  

قانلىرىم مۇزلىغان  
بىلهن كۆزلىرىم قارىيالمىغان قوياشقا  

ھهرپلىرىنى ئىسىمنىڭ بىر ۆچۈردۈمئ  
.پهقهت ئالدىڭدىن كۆز  
بار ھهرىپته بىر ھهر  

ئۇۋىسى ھهره بىردىن  
.پهسلگه تۆت يېتىدۇ  تامام  

 
جهريانالر مارجاندهك ئۆزۈلگهن يىپى  

قهدىرسىز ياتىدۇ  
ئستهرسهن نېمه  
ئىستهرمهن نېمه  
.ھهرپلهر شورلۇق ئاشۇ ئىستهر نىمه  

 
ڭۈلنىڭكۆ تاشالنغان سويۇپ تېرسى  
ھهرپلهر تاشالندۇق ئىچىدىكى دانىللىرى بىر سانسىز  
بولساڭ كهلگهن لهيلهپ قانداق  
جهرياندىن بۇ قالىسهن كېتىپ شۇنداق  
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.باغرىغا سېنى ئاالر قىسمهت بىر ئوخشاش  
تۇرغۇچى تاختىسىدهك ئېالن دوقمۇشتىكى ئهي سهن  

قالغۇچى قورشاۋىدا ھهرپلهرنىڭ  
خىياللىرىڭنى ىكىدهملهرد ئاشۇ لهنهتلىنىۋاتقان  
يهنىال كهتمهكته بېسىپ ھازىرىڭ قىيانالۋاتقان  

كېرهك يىغالش نه بۇنىڭغا  
...كۆلۈش نه  

 
ھهرپلىرى ئىسىمنىڭ بىر بېرىلگهن ئىجاره  
ئالدىمىزدىن كۆز كهتتى ئۇچۇپ  

بىردهم ساقاليلى تهمكىنلىكنى بىز  
.جهريانغا بىر يهنه بهلكىم قايتاالرمىز  

 
چىرا  2015.12.20  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .15  

 

بىلهن كۈن ئۇچراشمايمىز نىچۈن  
 

ۋاقىتتا ئارىىسىدىكى كۈلهڭگىللىرى دهرهخ  
تۇيدۇرماي بىزگه ئۇچرىشىدۇ تۈن بىلهن كۈن  

رىئاللىق بولىدۇ غايىپ ئىچىده سۆيۈشۈشلهر  
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.توزالماي يا ئېچىاللماي قالىدۇ قېتىپ گۈللهر  
 

ھهم ىزلىكمۇئۈمىدس يوق ئۈمىدمۇ دهقىقىده بۇ  
.شولىسى پىچىرالشنىڭ شىرىن مهۋجۇت يهرده بۇ  
ھهم زامانمۇ يوق ماكانمۇ يهرده بۇ  

.يۈرگىنى مهۋھۇملۇقتا چېچهكلىرىدۇر يۇلتۇز  
 

ئهسال قاقاچالنمايدۇ جاراھهتلىرى ياشام  
باشالپ ئهتىدىن داۋاملىشىدۇ يهنه سهرسانلىق  

قىسقارغۇچى ئهسلىرى سهنمۇ چاقىرۋاتقىنى مېنى  
. قوچاقالپ تۈننى كهبى مهن تۇرغاندا كۈن  

 
بولدى تۆكۈلۈپ ئاللىقاچان باھانىلهر  

.تۈندهك بىلهن كۈن ئۇچراشمايمىز نىچۈن بىز  
قىلىپ نوختا ئاخىرقى ئۆلۈمنى ئايرىلدۇق  
. نۇرىدهك چىراغ لهۋاتقانداپورهك چارچاشالر  

 
چىرا  2015.12.21  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .16  

 
پىشايۋېنىڭدا بار پىراق ۋائۇ بىر  

 
، ھهرىپى يهتته رهڭلىك قار ئىسمىڭنىڭ  

. مهغرۇر كوچىدا تىرهكلىك كېلىدۇ  
بهخشهنده ، تامام بولىدۇ ساڭا ياز  

. ئۆتۈشتۇر سهندىن خىيالى باھارنىڭ  
 

ياتقان، قوينۇڭدا جاناندۇر بىر كېچه  
.لهۋهن تولغۇنۇپ كهبى سۇ ئۆستهڭ بىر  

دهريا ، قهدىمى تهكتىده يۈرهكنىڭ  
.ئوتمهن قورۇغان قاغجىراپـ  قاغجىراپ  

 
ئورمانلىقىدا ، يوپيورۇق ھهسرهتنىڭ  

. باراخسان بولدى دهرهخلهر تىككهن سهن  
پهسىللهر ، تهنھا سارغايغان ئىشقىڭدا  

. خازان تۆكمهكته مۇڭلىنىپ ئۈچۈن سهن  
 

يارا ، بىر ئاچتى كۆكسۈڭدىن مۇھهببهت  
  نىغېرىپسىنىش ئۇنتۇدۇڭ قهستهن سهن
تېنىڭده ، نهمخۇش تۇرىسهن تهمكىن ۋه  

. سۆيۈشنى چوغدهك بىلمهيسهن ئېھتىمال  
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پېشايۋېنىڭدا ، بار پىراق ئۇۋا بىر  
. قارسهن قوينىدا زىمىستان خۇشخۇي سهن  
مېنى ، بىلمهيسهن بىلىمهن، سېنى مهن  
. يارسهن ئاتالغان چىمهنگه ئۆزگه سهن  

 
چىرا  ،دېكابىر 2015.12.16  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .17  

 
    شولىسى كېچه

 
شولىسى ، كېچه چۈشۈۋاتقان لهرزان  
.ئۆتمهكته دهۋردىن بىر يوقسۇل ئهڭ  

مهغرۇرلۇق، تىگىدىكى ياشالرنىڭ يامراۋاتقان  
.كۈتمهكته باشالپ بۇرۇندىن سېنى  

 
   ،زۇلمىتىنى كېچهمنىڭ ـ 17 ئهي

. كهتكۈچى ئۆتۈپ دهسسهپ بهخىرامان  
شهپىسىدىن ، ئۆلۈم يغاتئو ، مېنىكهل  
. يهتكۈچى ۋېسالغا بىر ھامان بىز  

 
  ، ئىچىده ئىسكىلىتى نهمخۇش ھىجراننىڭ
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  .ھالدا قارشى ئېقىنىغا ياشاش
  ،تۇرۇپ كۆركهم ياپراقلىرىدهك كۈز

. جايدا بىر يىراق ساڭا ياغماقتىمهن  
 

جىمجىتلىنىدۇ ، كېچه بۇ ئۇسساۋاتقان  
.ئازاپ هشادىيان ئالىدۇ ئىنتىقام سهندىن  

ئېتىزىدا ، بىپايان  سهنسىزلىكنىڭ مهن  
. قاراپ ئاسمىنىڭغا يوق يىغماقتىمهن ھوسۇل  

 
باشالنمىغان، سهندىن بوسۇغىسى كېچهمنىڭـ  17  

. تىنىقى قىپقىزىل ئاخىرالشمايدۇ سهنده  
قۇتقۇزىۋالىدىغان، مېنى ئهمهسسهن دهرهخ قىياندىكى سهن  
.ىنىقىس تهقدىرنىڭ ئۆتهلمهيدىغان مهن لېكىن  

 
. ئۆتكىنىڭده توغرىسىغا بهتلىرىمدىن يۇمران مېنىڭ  
. دهرهخ تاشلىغان سايه بىزگه كېتىدۇ قورۇپ  

مېنى ، قىلىسهن قۇربانلىق نهزىرگه بىر چىرايلىق  
. لۇكچهك بىردىنبىر پايانىمدىكى رايىش سهن  

 
نۇرلىنىدۇ ، كېچهمده بۇ يوقلۇقۇڭ سېنىڭ  

.بولۇت ىرب ئوخشىمايدىغان ساڭا يېقىالر ماڭا  
. تاپ شۇ دهۋاتىمهن ساڭا ئاۋازدا كۆرۈنمهس  

. ئۇنۇت مېنى ئاندىن زۇلمىتىڭدىن بۇ كهت چىقىپ  
 

چىرا  دېكابىر  2015.12.18  
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*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .18  

 
پهنجىرىسى گۈللۈك كېچىنىڭ  

 
18 ھورلىرىدا قارامتۇل كېچهمنىڭـ -  
پهردازسىز يۇمشايمهن پهيدىنپهي مهن  

چىقىمهن ئۈنۈپ يېرىقلىرىدىن زنىڭكۈندۈ  
. ئىشتىھاسىز قارايمهن ئهتراپىمغا  

 
  پۇرىقى  پهريادالرنىڭ چىرىگهن
گىرۋهكلىرىده گۇگۇمنىڭ ياتىدۇ تاشلىنىپ  
ئېسىلىپ تورار پهسىللهر مهھبۇس  

.پهنجىرلىرىده گۈللۈك كېچهمنىڭ بۇ  
 

ئهسلهرده بۇ بولمىدى رهسىده تېخى ئاي  
.ئىزتىراپ چهكمهكته تۇيغۇ بىر تۇغۇملۇق 18  

ھالهت بىر رهڭسىز ،پوراقسىز تىلسىز،  
. قانسىراپ كوچىدا  رهڭلىك قارا ياتماقتا  

 
18 ئالدىدا ئىشىكى ئهبجهق كېچهمنىڭـ -  
. ئېچىلىپ ئولتۇرىدۇ ئايال بىر ياكى مهن  

قوللىرىدا سۈزۈك شامالالرنىڭ مهيۇس  
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. چېچىلىپ كېتهر تهۋهلىكلهر بارلىق  
18 مهنده ۇبېخلىنىد كېچهـ -  
.ۋهتهنده تهۋهلىكسىز ياتىمهن مهن  

 
چىرا  2015.12.20  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .19  

 
   ئايال تهنلىك تاش

 
ئولتۇرغىنى شاخلىرىدا قورۇقدالغان كېچىنىڭ بۇ  

  ئايال بىغهم تهنلىك تاش
  قالغان ئۇنتۇپ ئۇۋۇلۇشنى

  قېپقالغىنى كاۋىكىدا دهرهخ
  توغرىسىدا مئاده نۇرغۇن ياكى ئىككى
. خىيال سۈرۈلگهن ئاشكارا  

 
  ئاستىدا تىلى كېچىك كېچىنىڭ

ھېكايه نۇرغۇن بولدى پهيدا  
چۈشۈپ پهلهمپهيلهردىن تاش  

شاماللىرىدهك كۈز كېلىۋاتقىنى روبىرو  
.سايه بىر قىلىۋاتقان ئاسىيلىق ئهسلىگه  
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19 تۇتىشىدۇ پهلهمپهيگه تاش كېچه ـ-  
. ۇدۇچۈش لهخمىسىگه ئاسىيىلىق ئاندىن  
  كېپىنهكلىرى قاراڭغۇ سانسىز

  جهسىتى خۇشپۇراق ئۇالرنىڭ ۋه
چۇۋۇپ چاچلىرىنى ئوتتهك يهرده بۇ  

توغرىسىدا ئهر شالالق ئۆتكۈزىدۇ بهزمه  
ھهققىده تېنى يالىڭاچ قارنىڭ ياكى  
. توقۇشۇپ قوشاقالرنى ئهپسانىۋى ئهڭ  

 
ئايال بىغهم تهنلىك تاش  

  ئۈچۈن بىلمىگهنلىكى ئۇۋۇلۇشنى
مهرسىيه يازىدۇ پارچىسىغا رھه  

تېنىگه ئويدۇرىدۇ  
  سىرغىۋاتقان كۈندۈزگه يىراق پورهكلهپ قالىدۇ

19 ئۆلگهن تامام ھىسياتى .كېچىدهـ -  
 

چىرا  2015.12.20  
 

*  *  *  *  *  *   
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كېچه .20  

 
    تاشالش قاسراق

 
20   ئىچىده ئاۋازى خىره كېچهمنىڭ ـ-

.قايتۇرىدۇ اساد ئهكىس ئىزى ئاياغ بىرىنىڭ  
گۈلى يالغۇزلۇق ئېچىلىۋاتقان تىمتاس  
.ئۆلتۈرىدۇ ئايالنى بىر قارشىسىدىكى ئۇنىڭ  

 
تىنىقى ئىسسىق بىرىنىڭ ئهمهسسهن سهن ئاسمان  
  ئۇنتۇلغان تۈۋىده چاچالر قاراڭغۇ

  كهبى پىياز ئهمهسسهن مهن
. ئاقالنغان قوللىرىدا سۈزۈك ھهسرهتنىڭ  

 
20 ىرىدهگىرۋهكل يېشىل كېچهمنىڭـ -  

  چۈمۈلىدۇ نۇرغا ئۈندۈرمىللىرى سېغىنىش
  قىزغىنىشلىرىمدىن تېزىدۇ چاڭگا قۇش بىر

.يېقىنلىشىدۇ كۈندۈزگه يولى چغىر ئىككىمىزنىڭ  
 

ئهسهبىيلىشىپ چاقىدۇ دېرىزىلهرنى تېشى سهۋدا  
يىراقالرغا ئۇچالمايدۇ كېچه قاناتلىق يهكپاي  
  كېلهلمهيسهن يېتىپ ماڭىسهنۇ تهرهپكه مهن سهن

.سۇئالالرغا جاۋاپسىز قالىمىز ئوخشاپ  
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سۈكۈتلهنگۈچى يىراقتىكى بىلمهيسهن سهن  
ماكاندا بىر بولغىنىدهك مۇمكىن سۆيۈشۈم سېنى  
چۇل سېنى   مۇمكىنلىكىنى قىلىۋېتىشمنىڭ چۇلـ -
20 . تاشالۋاتقاندا قاسراق كېچهمـ -  

 
تهكرارلىنىدۇ يهرده ئۈچ كېچه بۇ  

. نمىدىڭتهكرارال ھاياتىمدا سهن بىراق  
ھىسياتتهك بىردهملىك بولىمىز غايىپ  
ئىككىمىزنىڭ يېرىنى ئۈزۈلگهن باغلىيالماس ھېچنىمه ئهمدى  

 
  سۆيهلهيدىغان قىزغىن بىرئايال مهن
لهۋلىرىنى قارامتۇل نهمخۇش كېچهمنىڭ بۇ  

  كېچهلهيدىغان ھهممىدىن ئايال بىر مهن
.بهرگىللىرىنى كېچه قالغان سهندىن كۆيدۈرۈپ  

 
   چىرا  2015.12.21

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .21  
 

   قىزغىنىش
 

جاي، نامسىز خارابىسىدىكى ۋاقىت كېچهم بۇ  
.ئهۋجىده كۆتۈشلهر قالىمهن پېتى يالىڭاياق مهن  

بىمهنىلىك، ئهڭ سوراش سۆيگۈ دهرهخلهردىن دۈگدهيگهن  
. پهسلىده تهنھالىق بۇ دهيسهن بار نىمىمۇ  

 
قىلساڭ ، ھىس ئهمهسلىكىنى گۈللهر يغىنىسارغا گۈلداندا  
. ھهيران قالمايسهن سۈكۈتلىنىشىگه كېچىنىڭ  

ئىسىهدهپ، قالغىنى قوللىرىڭدا مۇزالۋاتقان  
. جهريان لهھزىلىك بىر ئاپتىپىچىلىك قىشنىڭ  

 
كۈلهڭگىسى چۈشكهن ئۇزاق ئهڭ كېچىنىڭ بۇ  

. چوغلىنىدۇ خانهمده رهڭگىدىكى زىمىستان  
ـ ئۈن مېخلىنىمهن گهئهپسانىلهر تاالي تىنسىز،-  
. سۈرۈلىدۇ كهينىگه ئۆزلۈكسىز كېچىش ۋاز  

 
  يالتىرغىنى بهرگىده ئاخىرقى ئهڭ ئهتىرگۈلنىڭ قارا

.ئۇچرىشىش بولغان تامام خاتىرلهر بارلىق  
21   قانسىراپ چىققىنى كېچىدىنـ -

.قىزغىنىش كهتمهيدىغان توزۇپ ھېچقاچان  
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چىرا  2015.12.21  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .22  

 
ساقلىغىن دان ئۇچۇم بىر  

 
22 قوۋرىغىلىق سۈزۈك   كېچهـ -

  چاقىرىدۇ رهڭلهرنى قارا سىزىمچان
  تهن بىر چاناۋاتقان ئۆزىنى

. ئاقىرىدۇ سۆڭهكلهردهك فوسفۇرسىز  
 

ئويلىمىدىم ، دهپ كېلىدۇ بىراۋنى  
. تىۋىشى ئاياغ ھېچكىمنىڭ ئاڭلىنىۋاتقىنى  

ئاجىزالۋاتقاندا نۇرىدهك ىنىڭچىرىغ كوچا ئۈمىد  
. ئىشىكى قوشنامنىڭ چېكىلگىنى  

 
غېرىپلىق، چهكسىز قىلغان ئاپىرىده كۈندۈز  

.بهرداشلىققىچه ئاخرىقى  ئهڭ شاخاليدۇ  
قېيداشنىڭ نازۇك بهرگىدهك گۈل قىزىل  
. قايتقۇچه يۇلتۇزالر ئولتۇرىمهن لېۋىده  

 
22 سىالۋاتقان مېنى   كېچهمنىڭـ -
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  ئاۋازىڭ سوغۇق سېنىڭ بارماقلىرىدىكى
بۇ لهھزىلهر كهتمهيدىغان كهلمهيدىغان سهن  
.خىرامانىم ئهي قهبرهمگه ساقلىغىن دان ئۇچۇم بىر  

 
چىرا  2015.12.22  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .23  

 
ئاتىدۇ يهنه تاڭالر بار سهن كېچه  

 
ئاتىدۇ، يهنه تاڭالر بار سهن  

. تولدۇرۇپ ساڭا قۇچىقىمنى  
  ھىاللنىڭ كهتكهن استىنقىيالم

.قوندۇرۇپ شهبنهم كىرپىكىگه  
 

ئازاده، يولالر سوزۇلىدۇ  
.قهدهر تۈۋىگه بۇسۇغاڭنىڭ  

سېغنىشىڭنى، ئهكىلىدۇ  
. كهپتهر ئۈنلىگهن دېرىزهڭده  

 
پىراق ، غۇچچىده شاخالردىكى  

تىم تامىدۇ خىيالىمغا . تىمـ -  
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ھىجرانىڭ، سۈزۈك نۇرىدهك ئاي  
. ېتىمق مىڭ ئۆتتى ئىشىكىمدىن  

 
قات يېيىپ بهرگىللىرىنى ، قاتـ -  
.ياتىدۇ چۈشلهر گۈلدهك قىزىل  

لېۋىمگه، چوغدهك ياققانچه لهۋ  
.ئاتىدۇ يهنه تاڭالر بار سهن  

 
چىرا  2015.12.23  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .24  

 
لىباسىڭ سېنىڭ كېچه  

 
كېسىدۇ لىباسىڭنى سېنىڭ ياپراقلىرى كېچه  
. ئاۋايالپ تىكىدۇ ئۇنى يىپلىرى يۇلتۇز  

زاھىر بولىمهن نوقتىسىدا ئاخىرقى كۆزلىرىڭنىڭ  
.يىراقالپ چېغىڭ كهتكهن ئۆزهڭدىن سهن  

 
يىل ، مىڭ ئارىلىقى ئۇئىشكنىڭ بىلهن ئىشىك بۇ  
.دهريا شور ئارلىقى  سۆزنىڭ ئۇ بىلهن سۆز بۇ  

  ۋاقىت ھهر يۈرىدۇ كۆچۈپ كهچمىش قۇمدهك
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.چاغدا انئايالنغ ھهسرىتىڭگه چىرايلىق مهن  
 

شولىالردىن قارا چىقىمهن ياساپ ئۆزۈم سېنى مهن  
.بوياقالرغا ۋهزمىن ئهڭ بىرىمهن ئاۋازىڭنى  
مۇڭداش ، ساڭا قىلىمهن قۇشالرنى  
.يولالرغا كېلىدىغان ماڭىال بىر سىزىمهن ئىزىڭنى  

 
ئىختىيارىڭچه سوزۇلىسهن ئىچىده ئۇنىڭ  

! پهرۋازىنى چاچالرنىڭ رهڭدىكى باشقا سىاليسىهن  
  تۇرۇپ پاسىلىدا چهتتىكى ئهڭ ئۇنتۇشنىڭ

.ئىسياننى تهرىپىڭدىكى قارشى سىزهلمهيسهن  
 

كىيدۈرىمهن ۋه سالدۇرىمهن مهن لىباسىڭنى سېنىڭ  
  چىالنغان يىل قىرىق ھهسرهتكه تۈگمىسى

  چاغدا يېقىلغان ئوۋدهك ئاخىرقى مهن
. قان پارچه بىر قالىدۇ ئۇيۇپ ئالقىنىڭدا  

 
چىرا  2015.12.24  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .25  

 
  ئېقىپ دهريا تارامـ  تارام كېلهرمۇ

 
   بىرسى كۆيدى پايانىدا بولۇتالر

. داغهي ئهلهم چاچلىرىدىن سىرغىتىپ  
  تۇرۇپ سالغان تىغ مىڭالرچه ئۆزىگه
. دهي ئاشىقنى ئۇرغان بهرىق كهبى گۈل  

 
  قىلغان ساتار جاننى بهلكىم مهندۇرمهن

.بىېرىپ دۇنيا لهۋزىگه بىر نىڭدىلبهر  
  ئارمىغاندۇر شامالالرغا جهسىدىم
. بىلىپ قهدرىن قۇشالرئۇنى يېگهيمۇ  

 
  لهھزىده بىر يۇتار ئاھىم چۆللهرنى
. جاھان غهملىك چىقار قېچىپ ئىچىمدىن  

باراي ، قايگه كېلىپ قايدىن يهنه مهن  
. جان خهسته بۇ تۇرسا مۈلكى دىلبهرنىڭ  

 
ھال ، نه ڭالر،مهندهسورىما مېنى ئىھ  
. ئوي نه ئۇرااليمهن، مهنده پهرياد نه  

پهشلىرىنى ، كۆينىگىنىڭ يىرتقانچه  
. توي ئوينايدۇ ئۈلۈمۈمده مېنىڭ يار  
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  گۈللهر قىزىل بۈرجىگىده لېۋىنىڭ
. قىلىپ دالدا ياپرىقىنى يىغالرمۇ  
  تىنىقىدا مېنى يۇيۇپ يار ئاندىن
. قېزىپ يهرلىك ئىتىكىدىن كۆمىدۇ  

 
ئېقىپ ، دهريا تارامـ  تارام كېلهرمۇ  
. بويىدىن يار ـ كۆمگهن بىلله ئۆزىنى  

كېچه كۆيسه نالىسىده كاككۇكنىڭ  
. ئىچىدىن دهرد جاھان كۈللى چىقارمۇ  

 
چىرا  2015.12.24  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .26  

 
قايتىش كېچه  

 
نوقتا ئاشۇ قويۇۋهتكهن قولۇمنى سهن  

ئىپادىلهنمهيدۇ دائوقى سان ھېچقانداق  
قهدهملىرىڭ ئۆگهتكهن ماڭا  
. كهلمهيدۇ ماس مهڭگۈ بىرهرسىگه يهنه  

 
ياپ كېچىنىڭ ئاسىتىدا نۇرى يېشىلـ -  
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پهرۋانىمهن تۇرغان تىترىتىپ قاناتلىرىمنى  
قورشاۋىدا كۆزلهرنىڭ سانسىز ياكى  

.پهريادىمهن ناتىۋاننىڭ بىر قالغان  
 

تىپې يالغۇز يهنه قايتىش يېنىڭغا سېنىڭ  
بىر پهقهت ۋه پهقهت مۇمكىنچىلىكىم مېنىڭ  

قالىدۇ ھىدلىرى ئاينىڭ يۇرۇقى گۈللهرنىڭ  
. بهرىبىر كۈتهرسهن مېنى سهن  

 
مۇمكىنمۇ  بۇ دىدى قىيامهت يهرنى ئۇ  

. ئهبهدىيلىك بىكىتى ۋېسال ئۇ ئيتتىم مهن  
نهپهسلىرىم ئاخىرقى ئېتىكىڭدىكى سېنىڭ  
! لهزىزلىك تىگىشكۈسىز دۇنياغا ئىككى  

 
ئېتىزلىرى رهزىللىك مۇنبهتلهشكهن تېنىمده  

باشاقالر قاپقارا ئۇيهردىكى ۋه  
ھۈجهيرهمگىچه بىر ھهر تۇرسىمۇ ئىسپاتالپ مېنى  

. قوچاقالر مېنى يهنه قوللىرىڭ سېنىڭ  
 

جايغا مهۋجۇدسىز ئوقىدا سان قايتىۋاتىمهن  
سوغاق نهقهدهر ياپرىقى ئهنجۇر قولۇمدىكى  

ئايالنغان وقلۇققاي تامام بىكهتلهر بارلىق  
…… بىراق يېقىن شۇنچىلىك ئۈچۈن مهن يهر ئۇ  

 
چىرا 2015.12.24  
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*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .27  

 
ئادهم شادىمان  

 
يىپمۇ بىر جىيهكلىرىدىكى كۈندۈز سهن  
پهي تال بىر ئۇۋىسىدىكى قۇچقاچ ئاق ياكى  

تۇرغان كۈلهڭگۈسىز تهرىپىڭنى ئۈچ بىلمهيمهن  
.كۆزىتهي نوقتىدىن قايسى  سېنى مهن مهيلى  

 
بىرسىدهك قويىدۇ قاراپ بىلهن زوق ساڭا كېچه  

.ھېكايهڭ سېنىڭ بهلكىم تۇرغىنى چېچىڭدا  
تاپالماس شامالالرمۇ قهدىمىڭنى  

. رهڭ تۆكۈلگهن قاراقلىرىدىن كېچه سهن  
 

ئادهم رېۋايهتتىكى بىرىنچى قىرىق سهن  
خازان قىپقىزىل ئالقىنىدىكى كۈز ياكى  
كېپنهك مهستخۇش تقاندهكئېي ئۆزۈڭ  
.شادىمان ئهرسهن بىلمهيدىغان مهن  

 
چىقمايدۇ كىرمهيدۇ ساڭا كېچه بۇ  

.تهن بىر ئۈچۈن سهن نهرسه خالىغانكى سهن  
ئايال بىر قويغان يۈتتۈرۈپ سېنى مهن  
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. ۋهتهن گۈزهل ئهڭ ئۈچۈن سهن ئازاپ  
 

چىرا  2015.12.24  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .28  
 

ئاۋاز ۇنىدىكىيالق سۇ  
 

تولدۇرىدۇ قاسنىقىنى ئىككى كېچىىنىڭ  
ئاۋازى يهڭگىل يالقۇنىنىڭ سۇ  

سۇسلىشىدۇ پۇرىقى گۇناھ  
قېنىقلىشىدۇ رهڭلهر ئىسسىق  
ئىچىده قاراڭغۇلۇق ئېقىۋاتقان تىپتىنچ  

ئىستهكلهر پىشىۋاتقان  
.جۇغلىشىدۇ ئاستىغا سۇنىڭ  

 
ئاۋازىغا يالقۇنىنىڭ سۇ  

كىرىدۇ بايمۇ  
كىرىدۇ نامراتمۇ  

كىرىدۇ چىرايلىقمۇ  
كىرىدۇ كۆرۈمسىزمۇ  

كىرىدۇ گۈلمۇ  
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كىرىدۇ خهسمۇ  
ده كىرىدۇ بىرلهپـ  بىر  

بولىدۇ راۋان يوللىرىغا ئۆز چىقىپ  
ئويلىۋالىمهن دهپ ئاياغسىز پۇتلىرىمنى مهن  

قورقۇش مېڭىشتىن  
بهلكىم كېسهللىك پىسخىك مهندىكى  

بولدۇم ئۆتمهكچى ئهگىپ يالقۇنىنى سۇ شۇڭا  
ئىلكىده كىمنىڭ تهسنالىقمۇس  

ھېچكىمنىڭ  
ئاۋازىغا يالقۇنىنىڭ سۇ كىردىم  

28 كېچه ـ-  
.ماڭا قونماقتا يهڭگىل  

 
چىرا  2015.12.25  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .29  

 
يازىمهن خهت ساڭا مهن كېچه  

 
ـ سىم ياغار پهسىللهر پهرىشان ھهم سىم-  

ـ ئۇزۇن يازىمهن خهت ساڭا مهن ئۇزۇن ،-  
تۇرار، كۆكلهپ ئارا قۇرالر ىيئهسهب  
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. پۈتۈن بوشلۇق كىرهلمىگهن ئىككىمىز  
 

بىرهلهيدۇ ، تهسهللى كىم تامالرغا  
. مۆكۈنىمهن پوستۇمغا ئۆز يهنه مهن  

ئېسهدىشى ، شامالالرنىڭ توختىماس  
.بىلهن پۈتكهن پۈتۈك ساڭا كېچىلهر  

 
تامام ، ھهرپ 32 تۈگهيدۇ  
ـ مىڭ يهنه سۆزلهر يىرتىالر .ىمقېت مىڭ-  

بىلىندۈرمهي ، تېنى كېچه قۇرتاليدۇ  
.خېتىم يازغان ساڭا ئهمما تۈگىمهس  

 
ئوقۇيالماس ، سېنى خهت بۇ بىلىمهن  
. پېتىال قىز قاالر بهلكىم ھهرپلهر  
قويۇالرمهن ، بولۇپ چىكىت ئاخىرقى  

.چاغدا چۈشكهن ماڭا ھېچكىمىم، ئېسىڭ  
 

دهپ، كۆيدۈرسهم سېغىنىدۇ ئۇنى ئوت  
. سۆيدۈرگىلى دۇسېغىنى لهۋلىرىم  

مۇزلىغانچه ، داۋاملىشار يهنه خهت  
. ئۆلتۈرگىلى تاقىتىمده ھهم مېنى  

 
چىرا  2015.12.25  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .30  
 

ئوقۇلۇش ئاپتاپقا چىرايلىق  
 

كۈندۈز يۇقىمىغان ھىدى گۈللىرىنىڭ شاپتۇل  
. ئاپتاپ چىرايلىق تۆكۈلىۋاتقان مۇزىكىدىن  
قوشۇلۇپ سېغىنىشقا چىققان قېچىپ ئېسىڭدىن  
. شۇتاپ ئوقۇماقتا ئىككىمىزنى يىراقتىكى  

 
ئىتهكلىرى كىيىننىڭ چۈشتىن تولغان قىزغىنىشقا  
.پهشتاقتا ھالرهڭلىك چاقىرىدۇ بىزنى كېچىلهر  
.كهتتۇق ئۆتۈپ يولالردىن ۋه باغالردىن خازانلىق  

. نوقتىدا بىر ئۇچراشمىدۇق تېخى ئهمما  
 

چاغلىرىمىز ۋرىشىمئه ۋه يۇمشاق بىزنىڭ  
. تاشالندى ئازابالرغا يېشىنگهن تولۇق  

پايانىدا ئهسلهرنىڭ نىمجان يۈرمهكتىمىز  
.بېغىشالندى بىزگه پهقهت ئۇنتۇلۇشالر  

 
ئۇچرىتىدۇ بىزنى بهتلهرده مهنىسىز ئاپتاپ چىرايلىق  

.ھارارىتىگه كېچىنىڭ ـ 30 سىلجىماقتىمىز  
هنىال،ي ئهمهس نوقتىمىز ئاخىرقى بىزنىڭ يهر ئۇ  
.بهتته قاراڭغۇ باقمىغان يېزىلىپ بىز  

 



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

51  

2015.12.26  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .31  

 
تېنى گۈلنىڭ  

 
كىرىپ ئهۋجىگه يامغۇرىنىڭ تهنھالىق  

. رهڭ گۇگۇم تېنى گۈلنىڭ بېخالنماقتا  
خىرامان ساپايىسىنى چالماقتا چۆللهر  

.ئىستىسهڭ كۈلۈشنى بىر گۈل ئهي بولۇر نه  
 

ئايلىنمهن تېنىڭگه ىڭسېن مهن  
31 تاتارغان . سىرغىغانچه تاۋۇشتىنـ -  
سۆزلهيدۇ غېرىپلىق ئېقىۋاتقان سۇدهك  
.چۈشلهرگىچه ساماۋى تا ھاياتتىن قىرتاق  

 
بوشلۇقى ئهسلىمىلهر ئايالنغان قاخشالغا  
. سۈكۈتلۈك ئاپتىۋىدهك زىمىستان  

خۇرسىنىشقا توشماقتا لىق ۋاقىت  
. ككۆڭۈللۈ ئۆلۈش تېنىڭده گۈل،  

 
كىرىمهن پارچىسىغا تېنىڭنىڭ مهن  
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.ئوتقا ياۋايى ئېچىرقىغان ئايلىنىمىز  
ئىچىمىزدىن ، كېلىدۇ چىقىپ ئايال بىر  

.چوغقا يهنه دهسسهپ ياشاشنى داۋامالشتۇرىمىز  
 

چىرا  2015.12.25  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .32  

 
…ئويالش دهپ بار سېنى  

 
شئۆتۈ دهسسهپ ئۆلۈكلىرىنى ۋاقىت  

كېتىش قوشۇلۇپ غهملهرگه سۈپسۈزۈك  
قىلىش خىيال دهپ ئادهم بىر بولۇتالرنى تاش  
.كىرهك بولسا مهنىلىكراق ئويالشتىن دهپ بار سېنى  

 
لهھزىلهرده بۇ ئامالسىز چىرىماسلىققا تاشالر  
خارابىلىكلهرده ئولتۇرىدۇ پهرىشان ئاسمان  
تهشۋىشلهرده سۆيگۈسىز توزىماقتا باياۋان  
.بىمهنه ئۆته بۇندىن ئىھتىمال ئويالش پده بار سېنى  

 
ئۆتكۈزمهكتىمىز  باشتىن دهۋرلهرنى بىر ئازغۇن  

ئۈمىدلىنىۋاتىمىز  قاراپ  قىرغاققا بولمىغان مهۋجۇت  
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32 كېتىمىز ئۆتۈشۈپ جهزمهن بۇسۇغىدىنـ -  
.رېسىده بولماقتا تىز شۇنچه يوقلۇقى بىرىمىزنىڭـ  بىر  

 
كهبى تاش كىرهك ئويلىماسلىقىم دهپ بار سېنى  

كهبى ياش كىرهك سىپىلمهسلىكىم يولالرغا كهلمهيدىغان  
ئهسهبىي  ھهمده قىزغىن كىرهك ياشىشىم  

32 بولمىغان مهۋجۇت سهن .كېچىدهـ -  
 

چىرا  2015.12.26  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .33  

 
ئويغىتىش  

 
بولىدۇ ھهرخىل شهكلى ئويغىتىشنىڭ  

ئويغىنىمهن  شۇنداق ئهنه مهن  
تۈن ارمايدىغانئاق  

ھهلهكچىلىگىده جهرياننىڭ بىر بولمىغان مهۋجۇت  
چېقىلىمهن تاشالردا ئېتىلغان قهستهن  

 
يېقىلىمهن قاراشالردا پهرۋاسىز  
ئۈچۈن گۈل تال بىر قىرغاقتىكى ئىككى  
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بولۇپ تېشى كاماللهكنىڭ  
.ئېتىلىمهن تهرهپكه ھهر  

 
بىلمهيدۇ ھېچكىم  

خالىمايدىغىمنى ئويغىنىشنى  
قوشۇلۇپ لىرىگهرهڭ تۈن  
خااليدىغىمنى كېتىشنى ئېقىپ قايتماسلىققا بىىر  
تۇرۇپ يۆلىنىپ مۆرىگه بىر  
. ئوياليدىغىمنى تىنىشنى غهمسىز بولسىمۇ نهپهس بىر  

 
ئۈچۈن ئويغاتماق مېنى  

ئىش بىردىنبىر كېلىدىغان قولىدىن  
ئىش ھۇزۇرلۇق ئهڭ ئۈچۈن ئۇالر ۋه  

قىلىش سۈرگۈن جهرياندىن بارلىق مېنى  
. ئويلىماسلىق مهۋجۇدلىقىمنى ېنىڭم  

 
سىرغىپ قىلىش تاماششا جېنىمنى ئېقىۋاتقان سىرغىپـ -  
قويۇپ، كۈلۈپ نهزهرده بىر سوغۇق  
يۈرهك تاش شۇنچىلىك ئۇالر  
قىساسچى شۇنچىلىك ئۇالر  

……شۇنچىلىك  
 

33 گۈلى تۈن ئېچىلغان قېتىمـ -  
چاقىرار لهۋلىرىده مېنى  

مهۋجۇدسىزلىقى رنىڭبىراۋال ۋه مهۋجۇتلىقى ئۆزهمنىڭ  
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.ئويغىتار سۆيۈپ يۇمشاق  
 

چىرا  2015.12.28  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .34  

 
ئاداققىچه سۆيىمهن سېنى  

 
قىيىنلىقى سۆيۈشنىڭ سېنى  

ئىمكانسىزلىقى كېچىشنىڭ ۋه  
تىركىشىۋاتقانلىقىم دهپ سېنى  

قېلىۋاتقانلىقى ئىزلىرىنىڭ قان لهۋلىرىمده  
تۇرغىنىم تۇرۇپ ۈپكۈل يېقىلىشالردىن  

. ئۈچۈن سهن يهنه ۋه ئۈچۈن سهن  
 

باقمىدى ئاجراپ ئهزهلدىن بارماقلىرىمىز  
باقمىدۇق ئايرىلىپ ئهزهلدىن بىز  
ئامراق پۇشۇلداشلىرىڭغا يىنىك سېنىڭ مهن  
كۈلۈشلىرىمگه ئۇخالۋېتىپ مېنىڭ سهن  
كهتتۇق ئۆتۈپ ئىڭىشىپ تامالردىن سوغۇق نۇرغۇن بىز  

تېرىۋهتتۇق پارچىللىرىنى تاش بهدىنىمىزدىكى  
كۆيدۈرۋهتتۇق ئىزالرنى غېرىپ ۋه خازانالرنى بېغىمىزدىكى  
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قويدۇق ئۇزۇتۇپ پهسللهرنى ئولتۇرۇپ قارىشىپ  
.قېپقالدۇق ئىككىيلهن يهنه كهپىمىزده ئاخىرىدا  

 
كهتتى سۆيگهنلهر باشقا  

.قېلىشتى كېتىپ كۆيگهنلهرمۇ  
.بويىچه انۇنىيهتق تۇراتتى ئىنتىلىپ يىڭىلىققا ئۇالر چۈنكى  

 
كېرهكمۇ بولۇشى چۇقۇم ئادهم بىر يهنه يهرده بولغان ئادهم بىر  

بولسىال سۈيۈشكهنلهر ئۇالر  
.كېرهك بولۇشۇڭ سهن يهرده بار مهن  

 
مهن يهرده بار سهن  

سۆيىمهن سېنى مهن چۈنكى  
سۆيگهندهك ئاينى  

سۆيگهندهك يۇلتۇزنى  
سۆيگهندهك گۈلنى  
ئهمهس سۆيگهندهك تۈننى  
شىرىن قهدهر شۇ سۆيگهندهك نىئۆلۈم  
. سهمىمى قهدهر شۇ ۋه  

 
سايىسىده بولۇتنىڭ بىر سېنى  
بولىمهن مهن يهنه سۆيهلهيدىغىنى قالغاندىمۇ ئادهم تۈمهن  
ئهمهسمۇ مهن سهن چۈنكى  

34 روھىمدىكى ۋه تهن كېچىنى ـ-  
. ئۆزۈم قهدىرلىك سۆيۈۋاتقان  
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چىرا  2015.12.28  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .35  
 

ئويغاق شهھرىيار  
 

گازىر دهۋاتقان تۈگهي چېقىلىپ بۈگۈن  
تۇرۇپ كهلمهي كېچىسى شهھرىيارنىڭ  

تۈشهكلهر يېيىتىلغان بهرگى گۈل  
. ئورۇپ مهۋج ئاقماقتا كۈلۈمسىرگهنچه  

 
يېنىدا يۇلتۇزالرنىڭ لهۋلهر مهست  
. سهيشهنبىده تىمتاس چهكمهكتىمهن ئىشىك مهن  

ئۇخلىسۇن رئويغىتىڭال يارنى شامالالر  
.جهسىتىمده كهتكهن توزۇپ ساقالپ ئۇنى  

 
ئولتۇرماقتا بوسۇغىدا شهھرىيار  

يىرتىلماقتا كېچه ئايال اشلىقـ ي 35  
كىپىنهكلهر ئهي ئېلىۋىتىڭالر نىقابلىرىڭالرنى  

.قانسىرماقتا ھالدا خۇشال مۇھهببهت  
سهرگهردان قىلدى مېنى يار  

داستان قېنىمدا قىپقىزىل يازدۇردى  
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يالتىرماقتا ئىسمى ئۇنىڭ هردهپۈتۈكل  
چاقىرماقتا ئۇنى چۈشلىرىم ئۈلۈك  

ئالدىرماقتا شهھۋىتىده كۈندۈزنىڭ ئۇ  
. سهرسان يهنه سهرسان يهنه جهسىدىم  

كىرسۇن سهيشهنبگه ئويغىتىڭالر يارنى  
ئىشهنگهندهك يوقلۇقۇمغا  

قويسۇن سانجىپ گۈل تال بىر بارلىقىمغىمۇ  
قوشۇلۇپ چۆللهرگه يىغلىغان ماڭا  

. قويسۇن تهييارالپ ياشنى تامچه بىر يىغاليدىغانغا  
 

ئويغاق شهھرىيار  
35 كېچىدهـ -  
ئىشىكىده يار ئۇخالۋاتىمهن مهن  

.جهسىدىمگه قۇيۇپ بېشىمنى  
 

چىرا  2015.12.29  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .36  
 

سۆزلهر سۆزلهنمىگهن  
 

بىرىكىدۇ تاۋۇشالر بارلىق  
بولىدۇ ھازىر مهناغا يىڭى  

تېزىلىپ ئهتراپىغا كېچىنىڭ بۇ  
ئىچىشىدۇ  شاراپ ھالدا كهيىپ خۇش  

.ئالدىدا سۆزلهنمهسلىكنىڭ  
 

ئهردهك يالغانچى ئهمما سىپايه ئۇالر  
لۇكچهكتهك بۇسۇغىسىدىكى چۈشلىرىم  
ئايالدهك ئۇزۇن تىرناقلىردىنمۇ تهشنالىقى  

ياردهك قالىدىغان ئوخشاپ كىپىنهكلهرگه  
بولىدۇ يۇشۇرماقچى مهنىسىنى ئهسلى ئۆزلىرىنىڭ  

. يۇشۇرغاندهك يېرىنى ئۇياتلىق خۇددى  
 

قېنى يولالر ماڭىدىغان  
قېنى دهرهخلهر يۆلىنىدىغان  
قېنى ئشىك چېقىلىدىغان  

قېنى يار سۆزلهيدىغان بولمىسمۇ بارچه  
سۆزچۇ، سۆزلىنىدىغان  

.يوق سۆزلهر  
ئىشرهتلىرىنى بولغان بىلهن كېچه تاۋۇشالر  
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داۋام  قىلماقتا ھالدا پهرۋاسىز  
كهتكهندهك ئۇچۇپ قۇش بىر  
كهتكهندهك ئۈزۈلۈپ تۈگمه بىر  

كهتكهندهك مۈدۈرلۈپ بىرسى  
.ھالدا تهبىئى  
ئىشتىياقىدا سۆزلهنمهسلىكنىڭ سۆزلهر  
ئىشتىياقىدا  كۆرۈنمهسلىكنىڭ كۆزلهر  

خانسىده ئىچكىركى ئهڭ كېچىلهرنىڭ  
پىنھان ئولتۇرۇپ ئوخشاش يارغا  

.اشكارهئ قىلماقتا ئۆزىنى  
 

تىرناقالردهك  ئۆستۈرۈلگهن چىرايلىق ئۇالر  
ئهۋرهتلهردهك خىجىلچان  

سۆيۈشتهك قالغان قهرز  
كۆڭۈلدهك ئىجارىلىك ئهرزان  

ئارىسىدا سۆزلهنمهسلىكنىڭ ۋه سۆزلىنىش  
.بىلهن پۇتلىرى چىرايلىق يۈرمهكته  

36 سۆزلهنمهيدۇ ئۇالر كېچىدهـ -  
36 . تۈرلهنمهيدۇ ئۇالر كېچىدهـ -  

 
چىرا.2015.12.30  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .37  

 
ھهرپ ئۈچ دېگهن يار  

 
بارمايدۇ بېغىغا يارنىڭ سۇالر بۇ  

. بارغۇدهك بولمىسا بېغى يارنىڭ  
ئۆتمهيدۇ ئالدىدىن ئۆيى يارنىڭ يولالر بۇ  

. قونغۇدهك بارمىدى ئۆيى يارنىڭ  
ئۆچ ئىسمىغا ئۇنىڭ قاغىللىرى قىش  

. هكسۆيگۈد بولمىسا ئىسمى  
قارالر كهتكهن ئىرىپ يېغىپ  
خهۋهرسىز ئىزلىرىدىن ئۇنىڭ  
. چۈشكىدهك بولمىسا ئىزى  

 
مۇستهسنا ئېچىلىشتىن دهپ ئۇنى گۈللهر  
چۈشىدىغان بولمىسا ئاپتىپى  
سالماس ئۇۋا پىشايۋىنىغا قارلىغاچ  

.كېلىدىغان بولمىسا باھار  
ساقلىمايدۇ ئۇنى دوقمۇش  
يىتىدىغان يوق قهدىمى  
ئوزاتمايدۇ ىئۇن ھېچكىم  
. كېتىدىغان بولمىسا كېلىشى  
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ھهرپ ئۈچ  بۇ دېگهن يار  
ئهسلى ئىبارهت يوقلۇقتىن  

تاپمايدىغان مهنا ھېچبىر  
37 .پاتمايدىغان كېچهمگهـ -  

 
چىرا  2015.12.30  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .83  

 

كوالش لهخمه  
 

ئىنتىلىش قىزغۇچ ئويلىرىڭدهك سېنىڭ  
تىركىشىش سوغۇق دهكئويلىرىم مېنىڭ ۋه  

.تهرهپلهردۇر چۈشمهيدىغان ئۈست ئۈستمۇ  
 

زىرىكىمىز ياشاشتىن ئۈچبۇلۇڭلۇق بىز  
ئوغۇرلۇقچه، تىرىشىمىز بايقاشقا تهرهپلهرنى يىڭى  

. يوقاتقان قاتالملىرىنى مهنا ھازىرىمىز  
 

تاال كۆرسىتىۋاتقان تهمكىن ئۆزىنى شامالدا سوغۇق  
ياخشىراق چىمىزدىنئى بېخسىۋاتقان بۇرۇختۇرمىلىقتا  

لهخمه كولىنىۋاتقان مهخسهتسىز ھېچبىر  
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ئۆتكۈزۈپ رهڭدىن قارا ئوزۇن بىزنى  
.چىقىدۇ ئېلىپ سۈكۈتلۈككه پايانسىز  

 
نىمه بايقىغىنىمىز بىلهن خوشاللىق يهرده ئۇ  

جهسهدلىرىمىز ئايالنغان تاشقا بىزنىڭ  
شاخ كۆيۈك قونمىغان قاغا تالمۇ بىر  

دان قالغان ىپھېر ساقالپ قۇچقاچالرنى  
.ئۆزىمىز كهتكهن ھالىمىزدىن  

 
ئىچىده بوشلۇقى قورغاق لهخمىنىڭ  

ئهگىشىپ بىزگه كۈلهڭگىللىرى ۋاقىت  
بىلهن ئهسلىمىلهر قالىدۇ ئۇچرىشىپ  

ئۆستهلده تاش بولىمىز ئىچمهكچى چاي ئاندىن  
38 ئولتۇرغان ساقالپ بىزنى .كېچىدهـ -  

 
قىلىدىغىنى خوش تېخىمۇ بىزنى  

مۇناسىۋهتلىك ئىككىمىزگه  
.ئىچىده ئۇنىڭ قالمىغان ھېچنىمه  

 
چىرا دېكابىر  2015.12.31  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .39  

 
پارچىسى ئايدىڭ  

 
يۇرۇقى ئاي بولمىغان نىسىپ چۈمۈلۈش بىز  

ئۇرۇندۇقتا باقمىغان كۆرۈپ بىزنى  
ئىككىمىزنى ئىچىدىكى كۈنلهر زهڭگهر  

. قايتا ئۇچراشتۇرىدۇ  
 

ئىدۇق مىغانخوشالش  
ئۈچۈن ئۇچرىشىش  

باقمىدۇق ئۇچرىشىپ قهدهر بۈگۈنگه تا  
. ئۈچۈن ئايرىلماسلىق  

 
قۇچقاچ ئاق كۆنگهن دېرىزهڭگه قارشىمىزدا ئولتۇرىدۇ پارچىسى ئايدىڭ  
ھهرپلهرنى  ئۇچۇم بىر ئهكىلىدۇ تېرىپ  
. ئارلىقىمىزدا كۈلۈمسىرهيدۇ باھار  

ئىستهك بىر ئۈندۈرمهكته  
يالغۇزۇم بار هنم يالغۇزلۇقۇڭدا  

ئاۋازىڭنى دېگهن  
. ئېتىزلىقىدا قاقاس پارچه بىر سېغىنىشنىڭ  

 
ئۈچۈن كىم سهرسان يۇلتۇزالر  
نىچۈن پهسلهيدۇ ئاسمان  
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سوزۇلۇپ ياتماقتا پارچىسى ـ 39 ئايدىڭنىڭ  
. كۈن بىر ئاخىرقى چوغلىنىۋاتقان بىز  

 
چىرا  2015.12.31  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .40  

 

بار سهن اقتايىر  
 

كوچىالردهك بىغهم  
قارالردهك خالىمىغان ئىرىشنى  
باھاردهك قويغان دهپ كېلىمهن  
بهرمهي تۇتۇق ئهسلىرىمگه تۇرساڭمۇ  

ئۆزۈمنى ئاۋۇندۇرىمهن  
.بار سهن يهنىال يىراقالردا  

سورايمهن تاشالردىن ئۇخالۋاتقان  
قۇشالردىن ئۇچۇۋاتقان  
سورايمهن سۇالردىن ئېقىۋاتقان  
. قومۇشالردىن ۋاتقانسارغىيى  

 
سورايمهن خازانالردىن بهرگى  

. قوقاسالردىن ئۆچۈۋاتقان  
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سورايمهن شهپهقتىن كۆيۈۋاتقان  
  تىمتاسلىقتىن يولالردىكى
كهلمه ياكى كهل چاقىرغاندا  
بهرمه ياكى بهر قوللىرىڭنى  
ئۈزمه ياكى ئۈز گۈل لېۋىمدىن  
. بار سهن يهنىال يىراقالردا  

 
ئاۋازىڭ سېنىڭ لىرىداياپراق غۇۋا كېچىنىڭ  

مهنهڭ قىزغىنلىقىدا سۆزلهرنىڭ  
ھاياجىنىڭ گىرۋهكلىرىده بارلىق  

تهرىپىده بىر كېچهمنىڭـ  40  
قولىدا بىىر ئۈمىدىمنىڭ قالغان دهپ كېتهي ئۈزۈلۈپ  
. ئاتىغىنىڭ ماڭا سېنىڭ  

ـ 40 كېچه شادىمان كېچهم-  
چۈنكى  

.بار سهن يهنىال يىراقالردا  
 

2015.12.31  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .41  

 
قايدىسهن  

 
كهلگۈچى بىلهن تومانلىرى كېچه قايدىسهن  
كىرگۈچى زۇلمىتىمگه ئهي قايدىسهن  
پاتقۇچى تاشتهك قۇرام جېنىمغا بۇ قايدىسهن  
.قىلغۇچى ئىستىال ھاياتىمنى قايدىسهن  

 
دېدىم كېلهر سېنى  

رهڭگىگه يالقۇن كىردىم  
مهپىده قوڭغۇراقلىق ئالتۇن ئهۋهتتىم كۆتۈشلىرىمنى  

بهرگىده گۈل قىزىل ۋه ئادىراسمان سالدىم ئىسرىق  
. تىلغۇچى قوغۇندهك مېنى قايدىسهن  

 
سېنىڭسىز سارغىيالمىدى باغلىرىم  

قولۇڭسىز تارالمىدى چاچلىرىم  
نۇرۇڭسىز قارىيالمىدى كېچهم  

41 سهنسىز ئېچىلمىدى ئىشىكـ -  
.قىلغۇچى ئۇۋا پىراقالرغا مېنى  قايدىسهن  

 
قهبرىگه سوزۇالمدۇ ىنتىزارلىقئ  

سهۋرىگه يىللىق مىڭ يا كۆنۈمهنمۇ  
جهۋرىگه ئىشقىڭ جېنىم بهخشهندىمۇ  
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. كىرگۈچى مهنسىز پهسىللهرگه قايدىسهن  
 

2016.1.1  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .24  

 
بوسۇغىدا ياتارمهن  

 
مهرغۇللىنىپ ، ئىچىده دهرت ساپايهم  

. ىمهيخانىس ئىشىق مېنى چاقىردى  
يىغالپ ، ئاسمان يىرتىقىدا جهندهمنىڭ  
. دانىسى بىر جېنىمنىڭ بۇ كۈلهرمىش  

 
دىدىم ئۆتمهس شاراب يارسىز دېدى ئىچ  
.دۇنيا قۇشۇپ غهملىرىنى دىدى ئال  
دېسه ، تىرىك مېنى يارسىز بولۇر نه  

. جۇدا جاندىن ياخشى قىلغان ئۇنىڭدىن  
 

.قان قۇسماقتا كۆرۈپ تورغاي ئىزىمنى  
. يارا مىڭالپ كۆكىسىده تۈن ئېچىالر  
دهپ ، سهۋهپ نه يىغلىسا تاش سورىما  

. ۋادهرىخا ياماق بولماس دهردىمگه  
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بارمىساممۇ ، مهيخانىغا مهستتۇرمهن  

. ئهزهل تۇرسا بهرمىگهن ھۇش ماڭا يار  
بۇسۇغىدا ، ئىككى قىرىق ياتارمهن  

. غهزهل پۈتهر ئۇندا ياقام يىرتىلغان  
 

چىرا  2016.1.1  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .34  
 

شاراب ئىچتىم بىلهن يار  
 

شاراپ ، جام بىر ساقالپتۇلهر ماڭا يار  
. ھهم پۇرقهتنى بىلهن ئىشىق سالدۇرۇپ  
كىچىسىگه، گۈلگۈن مېنى چىلالپتۇ  

.بىلهن بېشىم ئهمهس پۇتۇم بارغايمهن  
 

ئىچره، ئهلهم يهنه ئاينى قالدۇرۇپ  
. قوندۇرغىلى ساپتۇ ساراي باغرىغا  
ئوت ، لهۋلىرى يوللىرىمغا قاراپتۇ  
. تولدۇرغىلى لىق ئىلكىمگه ئۆزىنى  
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پىنھانىدا ، كېچه كۆردۈم ئۆزۈمنى  
.شاراب ئىچتىم بىلهن جالالت كهبى يار  

پاناھىدا ، ئۇنىڭ تۇرسا جان مۈلكى  
. سوراپ جاننى نىگاھتا ھهر تۇرار ئۇ  

 
سارايىدا ، ئۆتتى كېچه ـ 43  
. بولمىدى هسم ئىچىپ بىزنى شاراپ بۇ  
پېتى ، قامال لهزىزلىككه تېخى بىز  
. تولمىدى ھېچ شاراپ جامغا تۇتقان يار  

 
چىرا  2016.1.2  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .44  

 
زامانلىرى كېچه  

 
كهتتى ئۆتۈپ زامانلىرىدىن كېچه تهۋهلىكىمىز بىزنىڭ  

راھهت كهلگهن كۆيۈشىدىن پۇتلىرىمىزنىڭ يالىڭاياق  
.شىرىنلىكته بىر يهنه بىزنى ساقاليدۇ  

بهر قولۇڭنى يىراقىم ، ئهي  
قۇراشتۇردۇم تهسته مىڭ جۈملىنى بۇ مهن  
دېرىزهمگه ئاستىم دهپ قۇرۇسۇن ئۇنى  
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. ئويلىدىم باقمىغانلىقىمنى دهپ ساڭا ھېچقاچان ۋه  
 

تاشالر ، قۇرۇغان قاسناقتىكى ئىككى  
قاراڭغۇالردا تۇرغان تۇزۇپ  
جىسمىمىز نه بار ئىسمىمىز نه بىزنىڭ  

قىيناۋاتقانلىقىنى بىزنى تهشنالىقنىڭ بىر  
. سالىمىز بىلمهسكه ئهمما بىلىمىز  

 
ئىچكىرسىده يهنىمۇ ئىچكىرسىده  

تۇرغان يېشىلمهي ھىساۋىدهك ئهبجهد  
ھازىرىمىزنى چاقىرۋاتقان تىنماي بىزنى  
.سۈكۈتلىرىمگه رهڭسىز قىلماقتىمهن بهنىد  
تاشقىنلىنىمىز يۇرۇقىدا سۆزلهر  

ئۆلىمىز قىرغىنىدا زلهركۆ  
تىرىلىمىز تىلسىمىدا لهۋلهر  

قايتىمىز زامانلىرىغا كېچه ئاخرىدا  
.پېتى تهنھا تهنھالىقىمز  

 
ئويدۇڭمۇ تاشقا سۆزلىرىڭنى پىنھان سهن  

كۆردى كۆزىده قايسى بىزنى ئۇالرنى  
ئۆلتۈردى سۆزىده قايسى بىزنى ئۇالر  
ئوياليمىز ئىچىده خۇرسىنىش بۇالرنى بىز  
قالىمىز جىمىپ يهنه  

. ۋاقىتتهك ئارىسىدىكى ئىككىمىز  
44 كېچهـ -  
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ھۇۋلىماقتا زامانلىرى كېچه  
. پىئىللىرىدا ھىجران تهۋه ئىككىمىزگه  

 
چىرا  2016.1.2  

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .45  

 
ئهتىرگۈل قارا  

 
ئېغىزىدىن رهڭ سۆسۈن گۇگۇمنىڭ  

لهخمىسىگه تهن دىلبهرنىڭ ئىچكىرلهيمىز  
يالىڭاچ قويىمىز ننىباياۋا  

.باالغىتىده تهلۋىلىكنىڭ  
پېتى مهس ئولتۇرىدۇ سۆزده سۆزلهر  

.غۇنچىلىمىدى تېخى ئهتىرگۈللهر قارا  
 

ئالدىدا باشلىنىش قهتلىئام  
پهيتىده ئارام  

ئىستهيدۇ بىزنى تهنھالىق كىشنهۋاتقان  
چىچهكلهيدۇ تهشنالىق كېڭىيىۋاتقان  

تام ۇلغانقوپۇر يىڭى ۋه خارابىلىك بىر قهدىمقى  
.كېكهچلهيدۇ قاراپ كۆزىمىزگه  
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ھهم رهڭلىكىده قارا تېخىمۇ ئىچكىرسىده  
پۇرسهتلهرده يېتىلگهن پىشىپ  

ئىچكهچ قهھۋه ئىستاكاندىن بىر بىز  
كۈتىمىز غۇنچىلىشىنى ئهتىرگۈلنىڭ قارا  

ۋاختى ئېچىلىش غۇنچىنىڭ  
. بهرىبىر ۋاختى توزۇش گۈلنىڭ  

بهرگ قاتـ  45  
بارىدۇ ىراقلىرىغىچهي ئهڭ تهشنالىقنىڭ  

دىلبهر يۈزلۈك قارا  
. قالىدۇ پايانىمىزدا بىزنىڭ  

 
چىرا  2016.1.3  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .46  

 
دهريا قارا  

 
  تىركهشمهكته شاقىراتمىسى دهريانىڭ قارا

  ئۈچۈن ئۇنتۇش مېنى ياكى سېنى
  نۇرىدا ئاپئاق سۆڭهكلىرىمنىڭ

  ئۇدۇلىدا ئىككىمىزنىڭ
كوچا بىر كهتكهن ئارىلىشىپ ىرهڭلىر  
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.بىراق ئويلىنىدۇ ئۈچۈن ئهسلهش بىزنى  
 

  تالالش ئاقىالنه ئهڭ چېكىنىش
  ئېسىڭدىن بولغان تۆكۈلۈپ تامام ياپراقلىرى
. ئېسىمدىن ئۆرۈۋېتىلگهن تاملىرى مۇداپىئه  

ئۇسسىماقتا بهتتهر بىزدىن دهريا قارا  
سۇۋۇماقتا قېنى  

  ئهر تۈۋىدىكى تام ياكى ئايال يېشىنىۋاتقان
ـ ئۈن   بىلهن چىرىش تىنسىز-

ياشىماقتا خۇشال  
. تۇرۇپ قېنىپ خۇمارىغا ئازاپلىنىش  

 
  ئهمهس بىز چۇقۇم ئۇالر

.ئهمهس بىز چۇقۇم  
تۈگهتتۇق قۇرۇتۇپ دهرياالرنى  
  توزۇتۇپ گۈللهرنى
  تاپالمىدۇق ئۆزىمىزنى ئارىسىدىن جهسهدلهرنىڭ نۇرغۇن
  كۈنلهرنى بۇ ئامالسىز
. ئۇزۇتۇپ يهنه قويدۇق  

 
  كۆلهڭگىمىز بىزنىڭ شاقىراتمىدا

  تېنىمىز ئۆزگهرگهن شهكلى بىزنىڭ
  تىلىمىز كىكهچلهنگهن

. ئىدى بار جېنىمىز ئايالنغان قاخشالغا  
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ئىدۇق ئهمهس ياكى بىز بۇ  
  يوق ئاخىرالشقىنى رېۋايهتلهر

46 تهقدىر ساقالۋاتقان بىز چۈشۈرگىدهـ -  
جىمجىتقىنا ئىدى ئايرىلىش  

.ئۇسسىماقتا بهتتهر بىزدىن دهريا قارا  
 

چىرا  2016.1.6  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .47  

 
ئورمانلىقى قۇم  

 
ئېتىدۇ داۋام سۈلكىتىنى ئۆزىنىڭ بۇرۇختۇرمىلىق  

  پهسىلىده كۆكلهش ئورمانلىقىنىڭ قۇم
ـ سىم ياغىدۇ   سىم-

. پهرۋازى تهنھالىقىنىڭ  
  نىسىتهنته مهغلۇبىيهت قېتملىق تاالي

. قىزغىن ئېلىنماقتا قارشى ۋه ئېچىلماقتا  
 

  كېچه ياپيېشىل تۈۋىدىكى ئىشىك
  غهرق بولماقتا

  ئورمانلىقىغا قۇم
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. يىغىن ئاق ئىلگىرىكى يىلالر نۇرغۇن كهبى ياغقان  
  ئىزلهيدۇ كىم كۈندۈزلهرنى جاراھهتلىك

  سۈكۈتلهرده رهڭسىز ئولتۇرۇپ
تهشنالىق تكهنكه ئېچىرقاپ ۋه قاناتالر پۈرلهشكهن  

. كۈتۈشلهرده يوق تىگى ئايلىنىدۇ تاشقا  
 

  ئورمانلىغىدىن قۇم چىقىمهن قېچىپ مهن
47   قۇمدهك ئاقماقتا كېچهـ -
  قۇمدهك ئاقىمىز توزۇيمىز  بىز

  قۇمدهك ئاقىرىمىز ئۇنتۇلىمىز
.كۆزلىرىده قاراڭغۇ ۋاقىتنىڭ  

كهبى كۈنلهر شۇ بولىمىز غايىپ  
  كهبى ئۈنلهر شۇ بولىمىز غايىپ

.ئهسهبىي بىزدىن ھۇزۇرلىنىدۇ ئورمانلىق  
 

چىرا  2016.1.6  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .48  

 
مهۋجۇتلىقى ئايالنىڭ بىر  

 
مهۋجۇتلۇق قىلتىرىقىدهك بېلىق  

ئېچىشى قۇرسىقىنىڭ بىرئايالنىڭ  
كېلهتتى مۇناسىۋهتسىز بىلهن دولقۇنالر قاراڭغۇ  
سۈزۈكلىكىده ىڭدولقۇنالرن قاراڭغۇ بىراق  
. يۈرهتتى ئۈزۈپ لهرزان ئايال بىر  

 
رهڭده قايسى مهۋجۇتلىقى ئۇنىڭ  
شهكىلده قايسى ۋه پهسىلده قايسى  

. بىلمهيتتى ھېچكىم تهسۋىرلهرنى نامهلۇم بۇ  
 

بوشلۇقتا كهلگهن تارغىنه ۋه چهكسىز  
تهنھالىقى گۈلدهك قىزىل چاچاتتى ھىد  

ھىجران يىپيىڭى توغۇالتتى  
ئىدى قاغجىراتماقتا ېنىدهكت ياز ئۇنى  

ئىدى پارچىلىماقتا ئۇۋاقلىرىدهك گۇگۇم  
ئىدى  كۆيدۈرمهكته ئوتۇندهك قاخشال  
.غېرىپلىقى تولغان  

 
باال ئىككى ۋه بىرئهر  
تاال مۇزدهك ۋه يۇرۇق  
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ئۆتىدىغان ھهپىلىشىپ ئۇمهڭگۈ  
. فورمىال مۇپهسسهل ھهم قىيىن  

 
ئىستهيدۇ ئۇنى پايپاق يۇيۇلمىغان  
ئىشكاۋى كىيىم رهتلهنمىگهن ۋه كىتاب انئوقۇلمىغ  

تاماق ئېتىلمىگهن ۋه شېئىر يېزىلمىغان  
بىلهن جهھلى جان ئۇنى سېغىنىدۇ  

. مهۋجۇتلىقىنى ئۈچۈن ئىپادىلهش  
 

ياغلىقىنى پېتى تاڭغان چېكىلهپ  
سۈپۈرگىسىنى پېتى ئالغان كۈلۈمسىرهپ  

كىتابلىرىنى قويۇپ پهپىلهپ  
نىچۈشلىرى شىرىن قويۇپ ئۇخلىتىپ  
ئىسپاتالشقا كىرىشىدۇ  
. بارلىقىنى تېخى قوينىدا ھاياتنىڭ ئۆزىنىڭ  

 
تاڭدۇر ئاتمىغان بهلكىم ئۇ مهۋجۇتلۇق  

يارىدۇر تۇتمىغان قاقاچ بهلكىم ۋه  
. ئۈچۈن ئايال ئۇ تۇرغان قاراپ ماڭا  

 
چىرا  2016.1.7  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .49  

 
جهزىرىدۇر دېگهن يار  

 
جهزىرىگه ، چىقماس رسهكى ئايالندى  

. ئۆلتۈرگىلى قويۇپ يالغۇز مېنى يار  
تاش ، بوينۇمغا باغلىماقتا تهقدىرىم  

. چۆكتۈرگىلى ھهسرىتىگه سۆزۈلمهس  
 

تېرىپ ، پىراق ئېتىزىمهن يارنىڭ مهن  
. ئالىدىغان خامان يىلالپ ھىجراندا  
جهنده ، قوراق ،كوال يىرتىق كىيدۈرۈپ  

. انچالىدىغ ساپايىدهك جاننى بۇ  
 

بولۇپ ، رهيھان بېغىدىكى كۆكلىسهم  
. ياساپ شهربهت بويلىرىمدا ئىچىدۇ  

كېچىلهردىن ، بارچه ئۇنى قىزغىنىپ  
. ياالپ دهردىم بوسۇغىدا ياتىمهن  

 
جهزىرىگه، ئايالنسىمۇ مهيلىدى  

. ئىدىم سۆيهر سېلىپ ساراي سهۋرىمدىن  
سورىسا دهپ قانداق سېنى ئۆلتۈرهي  

. دېدىم هيئۆل قىيانىدا لېۋى يار  
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يوق، پايانى جهزىرىدۇر دېگهن يار  
. قاخشال قورۇق ئاخىر قىالر ئازدۇرۇپ  
بىلهن ، ھۇزۇر قېلىدۇ كۈل كۆيدۈرۈپ  
. شامال كهلسه نهپسىدىن يار توزۇيسهن  

 
چىرا  2016.1.7  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .50  

 
دهپ كېلهر سېنى مهن  

 
بارماقلىرىدا ، دىلبهرنىڭ كۆز قارا  
. ئوزاق ساقلىدىم دهپ كېلهر سېنى مهن  

ئوتالرغا ، كۆيگهن ئۆگهتتىم ئىسمىڭنى  
. قوچاق بىر بولدى چىچهكلهپ پىراقىڭ  

 
باغرىم ، قوقاسلىق ۋهسلىڭنى سورايدۇ  
. باھار يىگانه يولۇڭغا قارايدۇ  
گۈل ، قىزىل تۇرار غۇنچىالپ دهپ سېنى  

. ئاقار ھالرهڭده ئۈچۈن سهن دهرياالر  
 

مهست ، بواللمىدى دهپ سېنى دهرهخلهر  
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. تىمتاسلىقىدا شۇ يهنه ئۇرۇندۇق  
كىيىكتهك ، يۇتقان تهشنالىق چۆللهرده  
. تا تۇغقىچه ئاي چىقارمهن تىپىرالپ  

 
ۋاقىتنىڭ ، بىھۇش ساقلىدىم سېنى مهن  

. ياشقا ئۇچۇم بىر ئايلىنىپ تېنىده  
كۈن ، بىر يېتىدۇ قهدىمىڭ ئېھتىمال،  

. تاشقا الڭغۇيىغ شۇ غېرىپ سىياق مهن  
 

چىرا  2016.1.8  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .51  

 
يېزىقلىرى ئوت  

 
كېلىمهن تېرىپ ئۈچۈن سهن يېزىقلىرىنى ئوت  
رهۋىشته ئاڭسىز رامكىغا كىرگۈزىمهن ۋه  

قارىغىنىمچه ھالىتىگه ئهسلىرىڭنىڭ تاشالۋاتقان يۇپۇرماق  
قىلىمهن ھىس كۆيۈۋاتقانلىقىنى ئۇنىڭ  

. قهۋىتىده ئۈچۈنچى تېرهڭنىڭ  
 

نۇر سالقىن كۆزۈڭدىكى  
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ھارغىنلىق چۈشلىرىڭدىكى  
بىلهن يېزىقالر ئۇچرىشىدۇ  

. پهلهمپهيلهرده كهتكهن ئۇپراپ  
بۇلۇتالرغا ئۇيۇلىدۇ يېزىقلىرى ئوت  

قاتلىمىغا مهنا كىرىدۇ  
قىزغۇچ پورهكلهيدۇ  
سارغۇچ تۆكۈلىدۇ  

ئاي بىر ئايالنغان خارابىلىككه  
ىسىدائار چېچهكلىرى قۇم  

مۆكۈنۈپ يۈرهر  
. يېزىقالرغا تۇرغان يۇرۇپ تهشۋىشلهنگهنچه  

 
كېتىدۇ ئوت ئورمانلىقىمىزغا  بىزنىڭ  
بىزكهبى ھهممه ئايلىنىدۇ كۈلگه  

پهيدهك غېرىپ ئۇۋىسىدىكى قۇشنىڭ بىر  
قىزغىن شۇنچه ياشايمىز يهنه بىز  

سوغۇققان شۇنچه  
.ئهسهبىي شۇنچه  

ياشىمىغۇچى ھاياتىمدا  مېنىڭ ئهي  
يىراققا يېزىقلىرىدىن ئوت هتك  

ۋه خارابىلىك تۇرغان چۈشۈپ نۇرى ئاي  
ئىسمىڭ ئۈلگۈرمىگهن قارىداشقا تېخى سېنىڭ  
.ئاستىدا جاراھهت كۈلرهڭ لهپىلدهپ قالسۇن  

 
2016.1.10  
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*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .52  

 
كهتتۇق ئۆتۈپ پهسىللهردىن قاراڭغۇ  

 
پهريادلىرى ئۇنىڭ ۋه كېچىلهر تۈتهۋاتقان  

قىرغاقلىرىدىن يورۇق ۋه تۆتهكلهر ئىس قورغاق  
ئۆتىۋاتىمىز ئاستا ئاستا، تولىمۇ  

تام كۈتۈۋاتقان ئۈمىد بىز  
كهتكهن زهيلىشىپ ئاللىقاچان بهلكىم  
يهرگه ئۇ پاتمايدۇ بارماقلىرى قۇياشنىڭ بهلكىم  

كۆزىمىزنى ئۆزهلمهيمىز شۇنداقتىمۇ  
. پىلدىرالۋاتقان بهكراق ئۈمىدتىن  

 
دهرهخلهر يىللىق مىڭ ياقىسىدىكى يول  

بهرمهيدۇ دىرهك تهسهللىدىن بىزگه  
قهلهندهر ئولتۇرغان تۇتۇپ بوتۇلكىسىنى پىۋا  
ئاستىغا ئاسمان ياكى ھاياتقا بۇ ئهته  

كهلمهيدۇ يا كېلىدۇ  
ئىش مۇشۇنچىلىك مانا  

.دېگهنلهر سۆيۈش ۋه ھايات  
 

كىپىنىمىزدىن جۇلدۇر بىزنىڭ شامالالر  
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يۈرىكىمىزدىن تكهنكه بېخسىپ  
رهڭگىمىزدىن قالمىغان ھېچنىمىسى  

.رىزىق كاپام بىرهر قىلمايدۇ تاما  
ئاستىدا سايىسى تهۋرىنىۋاتقان قىرغاقنىڭ  

شولىسدا چوڭقۇرالۋاتقان  
ئاسىيلىقىمىزنى كۆرۈۋاتقاندا  

شهرمهندىچىلىكنى قهدهر ئۇ قىاللمايمىز ھىس  
كېتىمىز ئۆتۈپ قىلىپ شۇنداق  

پهسىللهردىن بۇ  
ھالهتته بىپهرۋا قهستهن ھهم ۇدۈكسىرىگهنخ  
غهم بېشىمىزدا نه  
تهم تىلىمىزدا نه  

. بىغهم ئېشىپ بىزدىن يولالر  
 

چىرا  2016.1.13  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .53  
 

خوشلىشىش  
 

سهزگۈلىرىمدىن ئاڭالش ئۈچۈردۈم ئاۋازىڭنى  
ئاسمىنىمدىن قوغلىدىم بۇلۇتلىرىڭنى  
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يوللىرىمدىن ئۈچۈردۈم تىۋىشلىرىڭنى قهدهم  
پهسىللىرىمدىن  يوقاتتىم پىچىرالشلىرىڭنى  

ئۈچۈن قايرىلماسلىق كهينىمگه  
ئۈچۈن ئالماسلىق ياش كۆزۈمگه  
ئۈچۈن سالماسلىق چىشلهپ لېۋىمنى كهتكهن قۇرۇپ  

جىمجىت كهتتى قۇرۇپ دهرهخلهر  
پهرىشان كهتتى ئۇچۇپ قۇشالر  

غهمكىن كهتتى توزۇپ ئهسلىمىلهر  
ئامالسىز كهتتى قاناپ لهۋلىرىم  

.سىپىلگهن ئۈستىگه ئوت كۆيدۈرۋاتقان ئىبراھىمنى  
 

سۇدهك تامچه بىر ئاغزىدىكى قارلىغاچ  
نۇردهك ئۇچچىلىك يىڭنه كامىردىكى پاتمىچۇق ياكى  

ئىستهك بىر بۇلىدىغان بولمىسىمۇ بولسىمۇ  
پىشايۋېنىدا سوغۇق كۆڭۈلنىڭ تۇرماقتا  
. تىترهك باسقانچه  

 
ئهت ھىم ىڭنىئىشىك كېچىلهر  

سۈپۈرگه تال بىر ماڭا بهر  
تۇزانالرنى ئاخىرقى سۈپۈرۋىتهي  
ئىككىمىز خوشلىشايلى  
جېنىمىزنى تۇرۇپ قاخشىتىپ  
ئازابىمىزنى تۇرۇپ ياشنىتىپ  

قېتىم ئاخىرقى قۇچاقلىشايلى  
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چهكسىز ۋه قاراڭغۇ ماڭا بهر  
ئوخشىمايدىغان كهچكۈچىگه ۋاز  
كارىدورىڭنى بولمىغان ھېچكىم ۋه  
گۈللۈكته يهردىكى ئۇ  

يالغۇز ئۆزهمال قاالي ياشاي  
.بىز خوشلىشايلى مۇشۇنداقال  

 
چىرا  2016.1.13  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .54  

 

بارمۇ يار  
 

ياياق ، ماڭدۇرۇپ چۆلىده بارمۇ يار  
. قىلغۇدهك ھهمرا مهجنۇنغا قان باغرى  

تۇرۇپ ، يىرتىلىپ نالىلىك جهندىدهك  
. سالغۇدهك ساراي ئىشىقتىن تاملىرى  

 
يۇپۇرماق ، تال بىر سورىسام بارمۇ يار  
.كېلهرگه باشالپ باھارنى ئۈچۈن مهن  

سورىماستىنال، قولىنى بىرهرمۇ  
.چۆللهرگه غېرىپ بارغىلى بىلهن مهن  
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قالسام ، كۈنلهرده قۇياشسىز بارمۇ يار  

. بوالرغا قۇياش ،يانارغا يۇلتۇزدهك  
راق ،تۇپ يا ئاسمان بولۇشنى ئىستىسهم  
. تۇرارغا بىلله بهختتهك يېنىمدا  

 
ئورمانلىقىدا ، ئازدۇرۇپ بارمۇ يار  

. جاننى بىرهرگه دارىدا لېۋىنىڭ  
ئىچىده، قىسمهت ئهينهكتهك چېقىلسام  
. قاننى يهردىن مىڭ سىرغىتىپ تىرهرگه  

 
بېرىپ ، قهھرىنى ھهم مىھرى بارمۇ يار  

. كۆيهرگه ئوتتا ئاقارغا تهڭ سۇدا  
بىلهن ، سۆيگۈسى سهبىيئه تهلۋه ئهڭ  

.سۆيهرگه تۇرۇپ قاخشىتىپ جېنىمنى  
 

تۇرۇپ ، يالىلداپ كهبى چوغ بارمۇ يار  
. پاتارغا ئوقتهك ھالرهڭلىك كۆكسۈمگه  

ئېچىلىپ ، گۈلدهك باغرىدا دېسه كهل  
. ئسىمغا بىرال دېگهن يار ئايالنسام  

 
چىرا  2016.1.15  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .55  
 

بۈگۈن ئۆلدى ىقئاش بىر  
 

يىرتقۇزۇپ ياقا يۇلتۇزالرنى  
ئاققۇزۇپ قاندهك بهرگىللرىنى گۈل  

توختۇتۇپ دهريانى قارا ياتقان يالغۇز  
ياتقۇزۇپ ئۈستىده  تىغنىڭ مىڭ بىرىنى  
ئۆلدى ئاشىق بىر بۈگۈن  
.ئۆلدى ئاشىق بىر ،نىتهي  

 
تىمتاس رهڭگىده ناله چۆللهر  

قىقاس سالماقتا تورغايالر  
دارغا ئۆزىنى ئاستى ئاي  

تامام يۇلۇشتى قاناتلىرىنى كېپىنهكلهر  
ـ زار يغلىماقتا سۇالر زار-  

دهرهخلهر دېدى بولدى نه يتېئ  
تامالر خىيالچان چىشلىدى لېۋىنى  
……ئاشىق بىر بۈگۈن  

. ئېيتقىلى بارسۇن تىل نه  
 

بولسۇن كور كۆزى سهزگۈلهرنىڭ بارلىق  
تۇتۇلسۇن تىلى  
بولسۇن گاس  
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قوللىرىمىز تۇرسىمۇ تىرهپتى تاشاليلى يۇلۇپ  
پاره ھهرپلىرى . دىيىلمىلهرنى ئۇ بولغان پارهـ -  

 
قايتسۇنمۇ كهينىگه پهسىللهر  
تۇتسۇنمۇ ماتهم قۇياش  
تىلسۇنمۇ يۈزلىرىنى چۈش چىڭقى  
دهۋرهپ كهلسۈنمۇ ئۆلۈم  

پهسلهپ چۈشسۈنمۇ بۇلۇتالر  
تىل بارسۇن ئېيتقىلى  
يېپىنىپ سۆزلهرنى چىرايلىق ئهڭ بارسۇن  

.ئۆلدى ئاشىق بىر ۈنبۈگ  
 

پېتى ئېسىلغان ئۆزىگه شاخالر  
پېتى ماڭغان ئۆزىگه يولالر  

پېتى ئاسمان جانسىز شۇ يهنه ئاسمان  
پېتى سهرسان قۇشالر  
پېتى پهرىشان قۇياش  
قاغا كېيۋالغان كىيىملىرىنى قارىلىق  

پېتى خىيالچان  
مهنىسىنى يوقاتماقتا  

.ئۆلدى ئاشىق بىر بۈگۈن  
 

ياتار هقهلبىد كىمنىڭ ئۇ  
پاتار سېغنچىغا كىمنىڭ  

ئويالپ دهپ كېلهرمۇ ئۇنى  
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. ئاتار تاڭلىرى ،ئاتار تاڭلىرى كىمنىڭ  
 

چېكىلهرمۇ ئىشىكى ئۇنىڭ  
چاقىرالرمۇ ئىسمى  

قاتارمۇ مۇزدهك تېلىفۇنى  
يىرتارمۇ كىيىملىرىنى گۈللىرى  
ئۇچارمۇ شامالدا ئىزلىرى  

بولماس ھېچنىمه ياكى بوالر ھهممىسى  
…… بۈگۈن لدىئۆ ئاشىق بىر  

 
چىرا.  2016.1.16  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .56  

 
بېرىلمهيدىغان جاۋابى بىز  

 
ئايالنغان ، تاشقا سۆڭىكى بار سۆز بىر  

. ئارا پهسىللهر كىرمىگهن  ئىككىمىز  
توزىماس ، ياكى ئېچىلماس بار گۈل بىر  
. يارا غۇچچىده بهرگىده ياشتهك كۆز  

 
كهلمهيدۇ ، ياكى كهتمهيدۇ بار يول بىر  
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. يولۇچى ھارغان ۋه ئازغان ئۇندا بىز  
سۈكۈتته ، چاڭقاق تۇرىدۇ ئۈچۈن بىز  

. سىزىقى پاسىل كۈندۈزنىڭ ۋه كېچه  
 

بولماس ، چىققىلى كىرگىلى بار ئۆي بىر  
. ھاياتقا كۈلرهڭ قىستايدۇ تامالر يوق  

ئۈچۈن ، بىز بهلكىم پهسلىشى ئاسماننىڭ  
. جاۋاپقا بىرال مهھكۇممىز بىز ئهمما  

 
تهقدىر ، چايقىلىپ كهبى مهي كاسه بىر  

. مهس بىزنى قىالر ئىچمهيلى ئىچهيلى،  
تۇرۇپ ، غىردىلىپ پىچاقتا گال مۇزدهك  

. تهس شۇنچه ئۆلمهك قولىدا مۇھهببهت  
 

قىش ، ئارىمىزدا بارمايمهن كهلمهيسهن،  
. دوغا تىكىمىز ئۇنتۇشنى ۋه ئهسلهش  
ان ،بىرىلمهيدىغ جاۋابى بىز سۇئال  

.خاتا بىرىلگهن بىز سوۋغا ياكى ۋه  
 

چىرا  2016.1.19  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .75  

 
خاتىرسى ئىشلهش يهكشهنبىده  

 
چاي كهلمىگهن ئىچكۈسى مېنى  
پىيالهمده دومسايغىنىچه قاالر  
چۈشىمهن پهسكويغا يهنه ده قارايمهن بىلهن زهرده  

.سائهتكه چىكىلداۋاتقان پهرۋاسىز  
 

ئاسمان بولغاي نه قارمىساڭئا  
ئۇپۇق بولغاي نه قىزارمىساڭ  

قۇياش بولغاي نه ئۇخالۋهرسهڭ  
بولساڭ غايىپ بولسىمۇ بۈگۈن يولالر  

 
دهرهخلهر تهلهت مۇز  

بولسىمۇ بۈگۈن كهتسهڭچۇ قۇرۇپ  
ماشىنىالر كېتىۋاتقان ئېچىپ تۈشۈك مېڭهمدىن  
چاقلىرىڭ ھهممه كهتسىچۇ ئېتىلىپ  

پېتى ۇش قاالر قارغاشلىرىم  
يهنه توختايدۇ قهدهملىرىم  
تاملىرى بىنا تۇرغان چهكچىيىپ بىلهن قىزغىنلىق خالىمىغان  

. ئالدىدا قهغهزلىرى ئىمتاھان كۈرۈۋاتقان چۈش ۋه  
 

باشلىنىدۇ خاتىرسى ئىشلهشنىڭ يهكشهنبىدىكى  
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خىيالالر شىرىن بارلىق قىلىدىغان رىېئاكسىيه  
ئېلىش دهم قالغان ھېرىپ كۈتۈپ مېنىى  

قۇشۇلۇپ بىلهن تهلمۈرۈشلىرى زىمنىڭقى  
.ئاستىدا تۇزان قالىدۇ  

 
يهكشهنبه  

سىاليمهن بهتلىرىنى رهڭسىز ئۇنىڭ مهن  
ئىشلهۋېتىپ بىلهن قىزغىنلىق گىرادۇسلۇق نۆل  

تۇيۇقسىز قالىمهن قىلىپ خىيال  
بىرى كىمدۇر كهتسه ئۆتۈپ  

خېتىدهك سۆيگۈ قولىدىكى  
يىرتىپ تاشلىسا تۇيدۇرماستىن مېنى  
. نىسىپ بوالرمىدىكىن يهكشهنبه دىنئان  

 
چىرا  2016.1.17  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .58  

 

يۈزلىنهيلى ھاياتقا بىز  
 

ۋه تومان رهڭلىك ئهتتىرگۈل  
چۈشۈپ سېيرىلىپ پهلهمپهيلىرىدىن چۈش  
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رىئاللىققا يۈزلۈك سهپكۇن ئۇرۇلغاندا  
تاشالردا تهنلىك بولۇت چېقىلغاندا  

خۇرسىنىش مۇزدهك هۋ كۆزياش تۇزلۇق  
باسقاندا باغرىغا بىلهن مىھرىبانلىق بىزنى  
. كىرهكلىكىنى يۈزلىنىش ھاياتقا قىلىمىز ھىس  

 
دادىللىق بېرىلگهن بوياق ئازراق  

بىلهن خۇشاللىق قالغان قىيسىيپ تهرىپى بىر لېۋىنىڭ  
تۇرۇپ بېرىپ تۈس ئاۋازىمىزغا  
جۈمله بىر بولىمىز دېمهكچى  

چاقىرىقنى بىر ياكى شۇئار بىر  
……بىز  

……ھاياتقا  
كهپلىشىدۇ نهرسه بىر بۇغۇزىمىزغا ۋاقىتتا شۇ دهل  

چىڭقىلىدۇ يهر بىر ئىچىمىزده  
بولىمىز يۇتماقچى سۇيۇقلۇقنى بىر بهتتام  

داۋامالشتۇرىمىز بىلهن ھاياجان  
……يۈزلىنهيلى  

سائىتىدهك تام كونا قالغان توختاپ  
گېلهمدهك كونا قالغان يارىماي موزىيخانىغا  

دورىسدهك زۇكام ئۆتكهن ۋاختى  
ئۇرالمىسىدا قىياپهتلهرنىڭ ۋه ھىسيات ئاللىقانداق  
پېتى تىرىشقان تۇتۇشقا تهمكىن ئۆزىمىزنى  

.باشاليمىز يۈزلىنىشنى ھاياتقا  
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قۇلۇپتۇر كهتكهن داتلىشىپ دېگهن سۆيگۈ بهلكىم  
چاقتۇر كهتكهن ئۆچۈپ گۈللىرى بهلكىم ۋه  

مۇمكىن بولۇشىمۇ قاشا كهتكهن چۇۋۇلۇپ شاخلىرى  
قهتئىنهزهر بولۇشىدىن نىمه  
تولۇقالپ يهرلىرىنى كهم ئۇنىڭ بىز  

بۇھاياتقا رهزىل ۋه سۆيۈملۈك تولىمۇ  
ئاخىر كېرهك يۈزلىنىشىمىز  

يۈزلهنمىسهكمۇ  
. بهرىبىر شۇغۇ ئىشىمىز قىلىدىغان  

 
چىرا  2016.1.21  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .59  

 
كېسىش جىگده  

 
ئوياليتتىم دهپ كېسىلمهيدۇ جىگدىلهرنى ئۇ مهن  

بارالمايتتى ھېچكىم يهرگه ئۇ بولسا مهنچه  
تۇرۇپ پۇرقىرتىپ موخۇركىسىنى  
چىرتتىده تۈكۈرۈپ ئارسىدىن چىشلىرىنىڭ  
تۇرۇپ ھورداپ قوللىرىنى مۇزالۋاتقان  

قىلىشقاچ چاخچاقلىرىنى بېزهڭ  
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ھالدا پهرۋاسىز شۇنچىلىك  
.هسالئ جىگدىلهرنى ئۇ كېسهلمهيتتى  

 
ئىدى ئوردىسى جىنالرنىڭ ئۇ  

ئارىسىدا چىڭگىلهكلهرنىڭ يىللىق نهچچه كهتكهن باغجانالپ  
قاينايتتى توي كېچىسىدائىم  

كېرىدىغان تۇال چۈشىگه مومامنىڭ يهرده ئۇ  
.بىلهن جىنلىرى ياشايتتى ئايال بىرال  
ئۈگهنگهن يهرده شۇ مهن كوالشنى يىلىم  

بالىسى قاش قارا قوشنىمىزنىڭ  
يىلىمالرنى كواليتتى ىالماڭ  

.جىنالرغا بېرىپ ياساپ قاچا سېغىزدا  
 

تۇرۇپ قورقۇپ ئاڭلىغان يهرده شۇ پىچىرلىشىنى جىگدىلهرنىڭ مهن  
ھىدلىغان يهرده  شۇ چىچىكىنى جىگده  

.تۇرۇپ قىزىرىپ  
 

دېگهنده تۈگهي چۆچىكى مومامنىڭ  
سىكىلهكلىرىمدىن تۇرىدىغان پۇراپ يىلىم  
ئېتهكلىرىمدىن غانكهتمهيدى يۇقى ئوسما  

. يىراقالپ تۇيمايال كىتىپتىمهن  
 

چۆچىكى كىچىككىنه مومامنىڭ  
.سهسكىنىپ چاچلىرىمدىن كۆيگهن سېغىندى يىلىم  

ئۇچتۇم قۇشقاچتهك جىگدىچى  
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. ئۆرتىنىپ ئهلهمده قهلبىم  
 

جىگدىلهر شاھ ئۇ قېنى قېنى  
ياپراقلىق كۆمۈش تهنلىك تۈمۈر  

! ھىدلىق خۇش ياقۇت، گۈلى مىۋىسى  
قهبرىستانلىقى جىگدىلهر  

پۈركىنىپ نۇرىغا ئاي ياتاتتى  
سالغاچ قۇالق ئاۋازىغا يىغا  

. شۈركىنىپ تېنىم قالدىم تۇرۇپ  
 

قىلىدۇ توي نهده قۇشقاچ جىگدىچى  
ـ قۇرت سايىدايدۇ نهده قوڭغۇزالر-  

ئالىدۇ ئارام نهده بۇلۇتالر  
ئۇخاليدۇ نهده گۇگۇم  

چۆچىكى تهۋهررۇك مومامنىڭ  
.سورايدۇ يىلىم تائاس مهندىن  

 
كېسىش جىگده  

ئهسلى چاقىرىش ئهرۋاھلىرىنى قۇم  
تهكلىماكانغا قىلىپ نهزىر  
. ئاسمانغا يهتته ياغدۇرۋاتقان توپا  

 
چىرا  2016.1.21  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .60  

 
كۆندۈم  

 
كېچه تاتارغان سېنىڭىسىز كۆنگىنىم  

. قاسراق تاشلىغان كۈتۈشلهر چهكسىز ۋه  
يولالر ، باسمىغان ئاياغ سهن ىنىمماڭغ  

. پىراق ئۆڭكۈردهك قاراڭغۇ قالغىنىم  
 

كېپىنهك ، قالدى باھاردا گۈللهرسىز  
. دهرتلهر غۇچچىده شاخالردا چېچهكسىز  
سهنسىزلىك ، يهنه ھهممىنى كۆندۈرۈپ  

. كېتهر ھهم كېلهر پهسىللهر بىناۋا  
 

يوپۇرماق ، سهرسان ھهريانغا ئۇچىدۇ  
. كۆكتىن سېنىڭسىز زالريۇلتۇ سىرغىيدۇ  

ھىد ، خۇش چاچماقتا گۈللىرى تهشۋىشنىڭ  
.غهمكىن كۆيمهكته ،خۇرسىنىش مىڭ ئوتتا  

 
دهرهخ، تۈپال بىر كۆكلىدى ئۈچۈن مهن  
. ئۈنسىز سايرىدى قۇش بىرال ئۈچۈن مهن  
سارغىيىپ ، كۈنلهر نى ئۆتتى كهلمهي سهن  
. سهنسىز يهنىال ھهممىگه كۆندۈم مهن  
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ىراچ  2016.1.23  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .61  

 
مۇزىكا پارچه بىر مهن  

 
مۇزىكا ، ھالرهڭ پارچه بىر مهن  

. بويالپ كېچهڭنى ئېقىۋاتقان  
تهنھالىقىڭدىن ، باشلىنارمهن  

.توختاپ قاالرمهن سهنده يهنه  
 

سېغىنىش ، تۈگهر ئېقىپ ئېقىپ  
. ئاھاڭ قاپقارا ئىرىمهكته  

م ،قهبرىستانلىقى بارمىقىڭدۇر  
. ھامان قىلىسهن ۋهيران مېنى  

 
كۈي ، ئهۋجىدىكى تار ئۈزۈك مهن  

. ئوخشاش ئازابقا بۇلدۇقلىغان  
بۆلهكته ، بىر ھهر ئېزىقىسهن  
.تۇتاش يىپقا بىر قىسمىتىمىز  

 
يۈزى ، بىر يهنه تهنھالىقنىڭ  



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

100  

. پهرىشان شۇنچه ھهم جهلىپكار  
چۇل ئۆزهمنى تۇرۇپ قىلىپ چۇل،ـ -  

. هرزانل يهنىال چېلىنارمهن  
 

چىرا  2016.1.25  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .62  

 
دهرىخى سۆزلهر ئايالنغان  

 
يىراقالپ ، كهتتۇق كۈنلهردىن تاالي بىز  

. پېتى شۇ قالدى سارغىيىپ كۈتۈشلهر  
پهرۋاسىز، قويدۇق ياساپ يول يىللىق مىڭ  

. دهرىخى سۆزلهر ئايالندى قاخشالغا  
 

شانلىقى ،پهرى تامالرنىڭ تارتتى بوي  
.جاۋاپسىز قالدى سۇئالى كېچىنىڭ  

تۇرۇپ ، كېچىپ ۋاز ئۆزهمدىن ئهمهس سهن  
.جانسىز ،ئازاپسىز مهجبۇرمهن ياشاشقا  

 
ئۈچۈن ، بىز گۈللهر خالىدى توزۇشنى  

. دهريا قۇپقۇرۇق ئاقماقتا دهپ بىزنى  
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ئىپارسىز ، باغالر باھارسىز، قارلىغاچ  
. جۇدا بولۇشتۇق يهنه بىز شۇندىمۇ  

 
دهرىخى ، سۆزلهر ئايالنغان قاخشالغا  

. تام يېرىلماقتا جىملىقتىن قهدهر بۇ  
يول ، كهلمهس بارسا قالغىنى كىرىپ بىز  

. ياشام تۈگىگهن تاقىتى قالغىنى  
 

ئايلىنىپ ، تاشقا ھىسياتسىز كېتىسهن  
. ھهسرهت چىرايلىق يولالردا ئۈنىدۇ  

بىقۇۋۇل ، قۇشتهك قاناتسىز كېتىمهن  
. رهت ئاخىرقى ئهڭ ېيتىپئ خوش قۇياشقا  

 
چىرا 2016.1.26  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .63  

 
سۆزلهر مهست  

 
كىيىن پاتپاراقچىلىغىدىن بىردهملىك سۆزلهرنىڭ مهست  

جايلىشىدۇ ماھىيىتىگه ئۆز شهيئىلهر  
دهرهخلهر كهتكهن ھالىدىن ۋه سۇالر سارغايغان  
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ۋاقىتنى بىر يىراق كۈيلىشىدۇ  
. سوغۇق ۋه ڭقۇرچو سېغىنغانچه  

 
چېقىلغان قهدهھ قولىدىكى سۆزلهرنىڭ  

كىرگهن كهلسه كىرگۈسى شهكىلگه قايسى  
دېيىلگهن كهلسه دىيىلگۈسى نىمه  

ئۆلگهن بىردهم ئۈلۈكلهردهك كىنوالردىكى  
تىرىلگهن بىردهم  
ئامۇتتهك قۇتۇر كهتكهن چۈشۈپ تۈۋىگه يهپ قۇرت  

قالمىغان كىرىكى  
.بولغان ئىگه تىلسىمالرغا ئۈزۈكىدهك سۇاليماننىڭ ياكى  

 
ئۇنتۇلىدۇ سۇالر ۋه دهرهخ  

.ئادهم نهچچه بىر ياكى بىر ئۇنتۇلغاندهك  
سۆزلهر يېشىلمىگهن كهيپىدىن تېخى قالىدۇ  

ئوتلۇق نهپسىدهك يار  
نازۇك قانىتىدهك كېپىنهك  
ئۇياتچان بهرگىدهك گۈل قىزىل  
مىھىرلىك چوغلىرىدهك گۈلهخ  
قهھىرلىك شوخىسىدهك چىالن  

……قوپال چاقىىدهك ھارۋېنىڭ ىياريار  
ئاھاڭدا سىلىق تۈگهيدۇ مالىمانچىلىق  

. قىرغاقتا ئىككى جىمجىت ئۇخاليدۇ سۆزلهر  
 

كۈنلهر سۈيىدهك ئهگىز داۋاملىشار  
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ھاميلىقىدا سۆزلهرنىڭ ئاشۇ  
. ھاياتتا ماڭدۇرۇپ يول تهكرار مېنى  

 
چىرا  2016.1.27  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .64  

 
قېتىقى مېڭه رهڭلىك ىلقىز  

 
سىرالنغان رهڭگىده ئۆلۈم ئهزهلدىن چاقى ماشىنا  

ئهمهس نهرسه باشقا پۇرىقىدىن ماتهم گۈللىرى  
ئۈچۈن تىرىكچىلىك چۆرگىلىسۇن قانچىلىك ئۇمهيلى  

. قارىتىلغان پېتىشقا كۈن بولۇڭى بىر  
 

بولغىيمىدى بۇزۇلمغان چۈشى ئاخشام بالىنىڭ ئۇ  
بولغىيمىدى انسالمىغ ئىسرىق ئانىسى  
بولغىيمىدى دېمىگهن ئانا كۈرۈشهيلى ھېلى  

بولمىسۇن بولسۇن مهيلى جهريانالر بۇ  
قېتىقى مېڭه ئويلىغان دهپ رهڭلىك ئاق مهن  

سۇلغۇن بهرگىدهك گۈلنىڭ قىزىل  
ھالهتته بىر ئېغىر قىيالماسلىقتهك  
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ئاسمانغا خالىمىغان پارالشنى قۇياش  بۇ  
ياتاتتى راپقا ھاياتقا ئىتىۋاتقان داۋام  
بهرگىللىرى گۈل قىزىلغىنه ،توغرا  
يولدا قاپقارا رهڭگىدىكى ئۆلۈم  

كۆزلهردهك بولمىغان ئىمكان يۇمدۇرۇشقىمۇ  
ھالدا جىمجىت بهكمۇ جىمجىت  
سىيالشلىرىدا شامالالرنىڭ سوغۇق  
.قاتاتتى ئاستاـ  ئاستا  

 
يهلپۈتۈپ چاچلىرىمنى باياتىنال تېخى  
كهتكىنى  ئۆتۈپ  ۈپسۈركۈل چاپىنىمغا رهڭلىك ھال  
. ئهسلىده ئىكهن ئۆلۈم  

 
.ھازىرچه  بولغىيدى ئهمهس مېنىڭ نۆۋهت  بهلكىم  

بىلهن قورقۇنىچ قالغان پاتماي ئىچىمگه  شۇنداقتىمۇ  
سۆرهپ تېنىمنى جۇغۇلداۋاتقان ،شۈركىنىۋاتقان  

.ۋهسلىگه ھاياتنىڭ ۋاقىتىنچه قايتتىم  
تېرىلىۋاتقىنى قولالردا يوقاتقان سىزىمىنى  

قالغان قېتىپ قارىچۇقۇمدا كۆز  
……قېتىقى مېڭه رهڭلىك قىزىل  

 
چىرا  2016.1.27  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .65  

 
يۇپۇرماق كۆيگهن كۆكسىده باھار مهن  

 
چاكۇ كاككۇكنىڭ ئاۋازى ، بولغان چاكـ -  

. پىراقنى يېشىل تۈندىكى ئويغىتار  
قاتمۇ غۇنچىنىڭ سىر ، تۈگۈلگىنى قاتـ -  

. شاخنى قۇرۇغان كهبى مهن ورارس كىم  
 

خارابىلىكته، قۇياشسىز كۈتۈشلهر  
. قۇيۇپ باش ياتار لېۋىگه ئارمانالر  

بىماالل ، پاتار جېنىمغا سهنسىزلىك  
. ئۇيۇپ چىرايلىق تۇرماقتا يوقلۇقۇڭ  

 
قارلىغاچ ، دېدى كېلىدۇ باھارنى  
. چىقىپ كهتكهنسهن باھاردىن سهن بهلكىم  

پېتى ، شۇ ۇمقويد چېچىمنى چۇۋۇغان  
. تىقىپ ھهم  قويدۇم ئهينهكنى يىغالڭغۇ  

 
دهريادا ، سۇسىز تېخىچه ئاقىمهن  
.يىراق كهت كهتكىن دېمهيمهن كهل ئهمدى  

شېخىمغا، قاخشال قوندۇرۇپ كاككۇكنى  
.يۇپۇرماق كۆيگهن كۆكسده باھار مهن  
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چىرا  2016.1.28  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .66  

 
ئادهم ىرب ۋه ئاسمان بىر  

 
قاراۋاتقاندا يانتۇ ماڭا ئاسمان بىر  

. ھېچنمه ئۇنىڭدىن قىلىنمايدۇ تهلهپ  
بىھاجهت ، بهلكىم ئىسپاتلىشىم ئۆزهمنى  
.ئىدىيه ھېچقانداق ھهم ئهمهس مهۋجۇت  

 
ئۇچۇدۇ ،  ئهركىن مهندىن شامالالر  
. يىراق خېلىال كهتكهن تامالر قورشاۋ  

اليمهن،ماڭا قۇيۇپ يهرگه بېشىمنى ھهتتا مهن  
. بىسوراق ھېچكىمدىن  

 
ئاسمان، پهسلهۋاتقان زىرىكىشتىن  

. ئادهم بىر پېتىۋاتقىنى چهكسىزلىككه  
كېتىدۇ  بىرىكىپ ئىككىسى ئاندىن  

.دهممۇدهم گۇگۇمغا كۈلرهڭ سىڭىشكهنچه  
 

ھېكايه توغرىسىدىكى ئادهم ۋه ئاسمان  
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.يىشىمغا ۋه تۈگۈن بولمايدۇ ئىگه  
الىمايلى ،خ ياكى خااليلى دومىاليمىز  
. ئالقىنىدا نهمخۇش ۋه يىرىك ھاياتنىڭ  

 
. ماكان بىردىنبىر ئىدىيهسىز ئۇ ،ئاسمان  
.بىلهن سۆيگهن ئۇنى ياشىيالمايدۇ ئادهم  
كۆزىنى، يۇلتۇزالرنىڭ قۇيۇپ ئېتىپ  

. پىنھان ئۇچرىشىپ سۆيۈشىدۇ ئىككىسى  
 

چىرا  2016.1.28  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .67  

 
كىچىكتۈرهيلى شنىئۇخال بىز  

 
ھهركۈنى تىكىمىز قايتا دهرهخلىرىنى تۈن نۇرغۇن  

باقىمىز كۆرۈپ چۇۋۇپ ئىچىنى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ۋه  
ياشايدۇ يهرده ئۇ جاراھهتلهر ساقايماس  

. ئىھتىمال يوق دهخلىسى ئادهملىككه ئهمما  
، نهپرهتلهنسهكمۇسۆيسهكمۇ  
يىغلىساقمۇ كۈلسهكمۇ،  
، ئالساقمۇبهرسهكمۇ  
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. ھهممه تۈگهيدۇ لدىدائا ئۇخالش  
 

ئهپسانىلهردهك يۇرۇمىدى تېخى دهرهخلىرى تۈن  
يهتمىدى بويىغا تېخى چۈشلهر  

ئاڭلىغاچ قۇشاقلىرىنى ھازا كۈندۈزنىڭ بىز  
. قهستهن قىينىماقتىمىز ۋاختىنى ئۇخالش  

 
ئولتۇرىمىز قارىشىپ بىلهن سۆيگۈ  

.ئالدىرماي ئىچىمىز چاي ناملىق ھايات ئىستاكاندىن بىر  
گۈللىرى يىلتىزسىز كىمنىڭدۇ ندىنئا  
ھهققىده كهپتهرلىرى ئۇچماس ۋه  

.سۈرىمىز خىيالالرنى ئۇزۇن  
 

كهلمىدى ۋاختى يهنه يهنه  
كېچىكتۈرهيلى ۋاختىنى ئۇخالش  

يېزىلىشى خاتىرلهرنىڭ يىڭى  
.ئۈچۈن بېخلىنىشى ئۈنىشى،  ئهپسانىلهرنىڭ يىڭى  
ئۆلۈمنى كېلىۋاتقان چېپىپ ئاتلىق قاراپ بىزگه  

ئۈچۈن كۈتۈۋېلىش بىلهن ھالىتىمىز ىزغىنق  
ئۈچۈن قىلىش ئىشالرنى مهنىلىك ۋه  مهنىسىز نۇرغۇن نۇرغۇن  

يۇمۇپ كۆزىمىزنى  
قويۇۋېتىپ ئهركىن ئۆزىمىزنى  
ئۈچۈن ئىسپاتالش ئىكهنلىكىمىزنى ئىنسان بىر ئادهتتىكى  

 
مهخسهتسىز قۇيايلى ۋاراقالپ كىتابالرنى  
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قويايلى قاراپ يۇلتۇزالرغا  
باقايلى چېچىپ للىرىمىزنىخيا  

قويايلى يىغىپ يهرگه بىر ئاندىن  
يېرىمىنى ئۆلۈمنىڭ بولمىسۇن نىمىال  

.بىلهن تهمكىنلىك سۈرهيلى كىيىنگه  
 

چىرا  2016.1.29  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .68  

 
قورشاۋ  

 
خۇدۇكسىرهيمهن نىمىدىندۇر  
ىندۇركىمد بولىمهن يۇشۇرماقچى قورقۇنۇچالرنى ئىچىمدىكى  

يهنه ياشايمهن ئارىسىدا ۋهسۋهسىلهر ساختا  
باقاتتىم مېڭىپ يهردىن تۆككهن يۇندا كىچىكلىكىمده  

تۇرساممۇ قورقۇپ  
باقاتتىم ئۇخالپ تۈۋىده تېرهكنىڭ يالغۇز  

 
بۇرنۇمنى ئېغىز كهتسىمۇ بېسىپ قوقاق  
ئىدىم ئامراق ئوينىغىلى ئوت  
تۇرسىمۇ شهلۋهرهپ كۆيۈكتىن تېنىم  
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بوپتۇ يىل 39  
ئىچىده قورقۇنۇچ تۈرلۈك  

قورشاۋىدا تامالرنىڭ رهڭلىك خىل ھهر  
.ياشاۋاتقىلى قورقماي تۇرۇپ قورقۇپ  

 
تۇرىدۇ قورشاپ نهرسلهر تۈرلۈك مېنى  

گىرۋهكلىرىگه بېقىپ ئۇرۇپ ئۆزۈمنى  
ئاستىدىن بېقىپ كوالپ لهخمه  
شورىللىرىنى بېقىپ چۇۋۇپ  
ئاراچلىرىدىن بېقىپ تىقىپ بېشىمنى  

رۇپتۇ تىركىشىپ  
تۇرۇپ سۆيۈنۈپ  
تۇرۇپ يىرگىنىپ  
تۇرۇپ بېسىپ باغرىمغا  

تۇرۇپ يۇلۇپ چاچلىرىدىن  
تۇرۇپ چۆكۈپ كۆزلىرىگه  

.ئىچىده قورشاۋالر شۇ كېلىۋاتىمهن ياشاپ  
 

ئىككى پهقهتال رهڭگى قورشاۋنىڭ  
. رهڭگىده مامات ۋه ھايات  

سۈلكىتىده رهڭلهر بۇ  
نۇر بىر چېقىلىدىغان مهن  

لگۈ بىر ئېچىلىدىغان  
باياۋان تۈگهيدىغان  
تاغ ئۇخاليدىغان  
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تۇپراق قايتىدىغان ئهسلىگه  
. پهسىل ئاخىرلىشىدىغان  

 
پاراغىىتىده رهڭلهر بۇ  

ئهخالق ئۈكۈنمهيدىغان  
تهن گۈللىمهيدىغان  
قاراڭغۇ يۇرۇمايدىغان  
ئوت ئۆچمهيدىغان  
شامال چىقمايدىغان  

ھاۋا بېخسىمايدىغان  
توپراق سادىق ئهسلىگه  

. مهن يهنه مهن  
 

چىرا  2016.1.31  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .69  

 
سىزىق  

 
سىزىقالر نۇرغۇن ھاياتتىكى  

. زامان ھهر مېنى ئۆتىدۇ كېسىپ  
نوقتىللىرىدا ئۇچرىشش ھهرخىل ئۇالر  
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. شادىمان ياسايدۇ بولۇڭالرنى  
تويۇقسىز شهكىللهندى پىسخىكىسى قورقۇش رهڭلهردىن مهنده  
رهڭ خىل بهش  

خىل شبه پهقهتال  
. ھۆكۈمران تهرىپىمگه ھهممه ئۇالر  

 
قىزىل دانچىللىرىدهك ئانار ئىزىلگهن  

قارا كېچهمدهك مىڭبىر  
يېشىل كۈتۈشلىرىمدهك  
سېرىق ئىنتىزارلىقىمدهك  
.ئاق قايتىشلىرىمدهك  

 
تهمتىرهيمهن شولىسىدا  سىزىقالرنىڭ بۇ دائىم مهن  

كهتكهنلىكىنى تهرلهپ چاغدىكىدهك بىر قوللىرىمنىڭ  
كېتشىم قېچىپ ياققىدۇرقا  

ئوياليمهن كىرهكلىكىنى ئۆتۈشۈم ئاۋايالپ گىرۋهكلىرىدىن  
 

كىيىن ۋاقىتالردىن نۇرغۇن  
ئارىسىدا كۈندۈزلهر كهتكهن قااليمىقانلىشىپ  

بايقايمهن يۈرگهنلىكىمنى قىستىلىپ تېخىچه  
.ئىچىده پىسخىكام تۆۋهنلهۋاتقان دهرىجىسى  

 
اماتقىچهم تا  ھاياتتىن سىزىلغان سىزىقالر  

سىزىق رهڭلىك خىل بهش بۇ  
يىرتىدۇ  يازىدۇ مېنى  
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ئۇسسايدۇ ئارقىدىنال ئىچىدۇ  
چاچىدۇ ئاندىن تېرىۋالىدۇ  

بېرىدۇ دېرهك يوقلۇقۇمدىن ۋه بارلىقىمدىن  
 

پهسىللىرىمده ھهممه قىلىپ شۇنداق  
.ئاقىدۇ تىمتاس جايلىرىمدا ھهممه  
بارىمهن كېتىپ ئاۋايالپ يهنه  
.ئىچره الرسىزىق چهكسىز ئاشۇ  

 
چىرا  2016.2.1  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .70  

 
سۈكۈت  

 
مهركىزىده سۈكۈتنىڭ ئىككىمىز  

كۆرۈنىشىده ساختا ياكى  
قاراپ ياشامغا تۇرۇۋاتقان تۈتهكلهپ ئولتۇرىمىز  

بىرال ھهركىتىمىز ئاڭسىز ياكى ئاڭلىق  
بىرىكمىللىرىنى سۆز نۇرغۇن دېيىلمهيدىغان  

گۈلخانغا قالغان دهپ ئۈچهي تاشاليمىز  
ئىسلىرىدىن قۇيۇق ئۇنىڭ ئاندىن  
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.نهپهس ئالىمىز ھۇزۇرلىنىپ ھىدىدىن ئاچچىق  
 

ياكى ئىسپاتلىمايدۇ ھېچنىمىنى سۈكۈت  
بىلهن رهھىمسىزلىك ئىسپاتاليدۇ ھهممىنى  
تىكىمىزده خالىغانچه ئۇنى بىز پهقهت  

كىيىۋالىمىز  
. لهۋهن ھهم مۇزدهك تۇيغۇلىرىمىز  

 
قالدۇقلىرى سۆز غاندېيىلمهيدى  
يهرده ھهممىال ياتىدۇ چېچىلىپ  
كېتىمىز ئۆتۈپ سېلىپ كۆرمهسكه قهستهن  
يهنه بواللمايمىز خالى سېلىشتىن دهسسهپ  

كىيىن پهرهزلهردىن ئويلىمىغان چىقىدۇ ئۈنۈپ ئۇ  
تهسكهيلهرده، يىراق بىزدىن  
ئىككىمىز مهركىزىدىكى سۈكۈت كهتكهن دهز قىلىپ  شۇنداق  
.ئهسلهرگه ۋالىشۋاتقانغۇ قايتىمىز  

 
چىرا  2016.2.1  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .71  

 
كېچه تاش  

 
كهبى، ياراڭ شهلۋهرىگهن سېنىڭ مهن  
. يوپۇرماقتهك يۈرگهن لهيلهپ ياكى ۋه  

شېخىدا ، بىر ئهسلىرىڭنىڭ تۇرىمهن  
. دىرهك بېرىپ ئۇنتۇلۇشتىن ھامىنى  

 
، قانىتىدا رهڭلىك ئالتۇن ھىجراننىڭ  

. كۆڭۈل ئىككى ئولتۇرىدۇ باغالپ مهي  
قوللىرىدا ، تۇرغان تىترهپ غېرىپلىق  
. ئۇدۇل تاشالر ئىشكىگه كېچىنىڭ  

 
ئايلىنىدۇ ، يېغىنغا ئاق كۈتۈشلهر  

. پېتى  مۇزدهك يهنه تورار كېچه تاش  
چوغ، كۆمۈلدى يهرگه چوڭقۇر ھهم خىلۋهت  

. چېكى بارمۇ تهنھالىقنىڭ قهدهر بۇ  
 

يولۇمدۇرسهن ، كهلمهس ارساب مېنىڭ سهن  
. ياراڭ قالغان ساقايماسقا سېنىڭ مهن  

پهيتلهرگىچه ، ئاداققى ئهڭ بارىمىز  
. ئارام قىلدهك ھاياتقا بۇ بهرمهستىن  
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چىرا  2016.2.3  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .72  

 
ئاۋازى گۈلنىڭ  

 
تومانغا ، سوغۇق ئايلىنىپ كهتمهكته  
. ئاۋازى ڭگۈلنى ئېچىلغان سۈكۈترهڭ  
كېچىده ، قايتقان ئۆزىگه ئامالسىز  

. پهرۋازى گۇناھ گۆرۈلدهپ كۆيمهكته  
 

باغدا ، باھارسىز كۈتمىگهن ھېچكىمنى  
. پاتىدۇ تىغدهك ئۆزىگه ئايال بىر  

دهملهرنىڭ ، تۇرغان يانـ  يانمۇ خارلىققا  
. ياتىدۇ دهرتلهر تاالي بىر تېگىده  

 
پېتى ،  قاراڭغۇ تۇرماقتا دهرهخلهر  
.يالغۇزلۇق ئاقار لىققىده كوچىدا  
شامالدهك، سوغۇق پهرۋاسىز قالغىنى  

. قوپقۇرۇق ئىچى ھېكايه يالغان بىر  
 

ئاۋازى گۈلنىڭ بولغىنى پاره مىڭ  



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

117  

. ئايال پاتمىغان ئۆزىگه ياكى ۋه  
قويغانچه ، كۆمۈپ قوقاسقا بىرىنى  

. بىماالل يهنه ياشايدۇ ئادهم بىر  
 

چىرا  2016.2.4  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .73  

 
مهيلىال  

 
سۆزۈمنى بۇ بىلمهيسهن  

ئاۋازدا يۇقىرى قانچىلىك مېنىڭ  
ساقالپ ھالىتىمنى تهمكىن  
بىلهن قهتئىيلىك باقمىغان ئويالپ سهن  

پېتى سىلكىگهن قوللىرىمنى  
. بولغىنىمنى كهتمهكچى بۇرۇلۇپال دهۋېتىپ  

 
دېيهلمىگهندهك كهتمه سېنى شامالالر  
توسىيالمىغاندهك بېرىشىڭنى يېنىغا ڭبىرىنى باشقا  

ئۆزگهرتهلمىگهندهك تاللىشىڭنى ئاخىرقى  
قااللمىغاندهك ئېلىپ قهدهملىرىڭنى  

.ئۈنسىزال تۇردۇم قاراپ كېتشىڭگه مهن  
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تهسلىكته مىڭبىر دېيهلىدىم مهيلىال  
ئهلهمنى بىر كهپلهشكهن بوغۇزۇمغا  

يۇتقاندهك زهھهر تۇرۇپ يۇتۇپ  
تىتقاندهك ئاستا تۇرۇپ لىپئې قولۇمغا يۈرىكىىمنى  

.يىرتقاندهك بىرلهپـ  بىر ئۆمرۈمنى بۇ گويا  
جېنىم ، مهيلىال  
بولسا كهتكۈڭ  

ئازابالر قالدۇرغان ماڭا سهن  
ئۈمىدسىزلىك كهتكهن سارغىيىپ  

پاره كېچىلهر بولغان پارهـ -  
بىلهن كۆڭلۈم قالمىغان ھېچنىمىسى  

ياشايمهن يهنه مهن  
ئېلىپ سنهپه ھاۋادىن بىر بىلهن سهن  

.بىلهن تهنھالىقىم قالغان ئېشىپ ئۆزۈمگه  
 

قاالمسهن ئۇنتۇپ بوغقۇچىنى ئايىغىڭنىڭ  
ئاالمسهن ئهسكه تهسته ئىكهنلىكىنى نهچچه چىسالغا  
ئهسلىيهلمهمسهن چۈشۈڭنى كۆرگهن ۋاختىڭدا كىچىك  
قاتارىدا ئۇنتۇلغانالر ئاشۇ دهل مهنمۇ  

يهنه ياشاۋاتىمهن  
.داجاي بىر يىراق ئهسلىرىڭدىن  

 
2016.2.5  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .74  

 
ئاتىدۇق دهپ مۇھهببهت  

 
بىرى شۇندىن ئۆتتى كۈنلهر يامغۇرلۇق تاالي  
ئۇيقۇدا ئاستىدا قار ئورمانالر تاالي  
يولالر ئاشۇ كۆرگهن چۈشۈمده مهن  

.نوقتىدا بىر بىلهن مهنزىلىڭ كېسىشمهيدۇ  
 

ھهتتا قالساقمۇ ئېزىپ  
كۈپكۈندۈزده  

مۇئهمما بىر بۇ اشمايمىزئۇچر  
. ئهمما ئۈچۈن بىز مۇھهببهت بۇ  

كۆردۇق بىلهن كۆزىمىز ئۆز توزۇشىنى گۈللهرنىڭ  
ھهم قايتىشىنى قۇشالرنىڭ  

ئۆتكۈزدۇق باشتىن تىپىرالشالرنى نى  
. مهلھهم يارىمىزغا بواللمىدى  

 
تۇرۇپ ئۇچراشماي ھتىمالېئ بولدى  سۆز گۈزهل ئهڭ ئايرىلىش  

دهرهخلهر كۈتكهن سايىسىده بىزنى  
. قۇرۇپ كهتتى  
بىلمىدىم سوغۇقمۇـ   ئىسسىقمۇ قولۇڭ  

سىڭمىدىم تىنىقلىرىڭغا  
باغرىڭدا ئىدى  بار نىمىلهر  
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سىغمىدىم ئهسال ئۇنىڭغا مهن  
تهرهپكه ئىككى پېتى كهتكهن  
چىڭ لېۋىمىزنى تۇرۇپ چىشلهپ  

. ئاتىدۇق دهپ مۇھهببهت بۇنى بىز  
 

قۇتۇپ ئىككى ياشاۋاتقان بىز  
ـ بىر لكىمبه خوشنا بىلهن بىرى-  

بولىشىدىغاندۇ مۇڭ ھال كېچىلهر  
. ئاستىدا ئاسمان ئوخشاش  

 
نىچۈن ئۆتىمىز ئۇچراشماي بىز  

تام ئارىمىزغا قويۇپ ياساپ  
ـ كۆكلهپ ئاخىر قۇرارمۇ كۆكلهپ-  
. چىدام ئاخىرقى ئهڭ بىزدىكى  
ھهممه قارىدى بولۇپ ھهيران  
ھهممه سورىدى بولۇپ ھهيران  

.ئاتىدۇق دهپ مۇھهببهت بۇنى  بىز  
 

چىرا  2016.2.6  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .75  

 
دهپ كېلهرمۇ بولۇپ باھار  

 
ـ ئېقىپ قاراڭغۇلۇق ، تۈگىمىدى ئېقىپ-  
. قالدى ئېشىپ دهريا يهنه قۇرۇپـ  قۇرۇپ  
جىم، كۆيمهكته شېخىدا تال كاككۇك شورلۇق  
. سالدى ئۇۋا دىلغا پىراق يوق پايانى  

 
ئاخشام ، بىر ھهر كهلگهن سهنسىز غالنماقتاچو  

. ياش كۆزىده قايتتى يولالر دېدىڭ نىمه  
ئىچره ، قوقاس قۇيۇپ سېلىپ گۈلنى قىزىل  
. قاياش بولدۇڭ غۇنچىغا قاي قهيهرده سهن  

 
چۆل، قاغجىراق بولدى كۈنلهر ساقالپ سېنى  
كۈتۈپ . ئىگىز تارتتى بوي دهرهخلهر كۈتۈپـ -  

ئىتىكىمگه ، اقتائۇۋۇلم سارغايغانچه  
. مېغىز تىزىق تىزغان يىپقا ئاتاپ ساڭا  

 
ئورمانلىرىم ، چۇچۇلىدۇر گاچا، قۇشالر  
. سىزىقىدا كۈتۈش يهنه قاتتى قوياش  
دهپ ، كېلهرمۇ بولۇپ باھار كۈن بىر سېنى  
. قېتىداـ  قات گۈلنىڭ قىزىل تۇتتۇم ماكان  
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چىرا  2016.2.7  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

هكېچ .76  

 
تىزىملىك  

 
ئىسىم بىر باشالنغان بىلهن گ  

ئالغان ئورۇن تىزىملىكلهردىن نۇرغۇن  
ئوتتۇرىدا ياكى ئاخىرىدا ئهڭ باشتا ئهڭ  

پهرىشتىمۇ ئىككى دولۇمدىكى ئىككى  
يازارمۇ ھهرىپىنى گ  

ئۈچۈن خاتىرلهش ئهمهللىرىمنى يامان ياخشى  
ـ مۇنكىر تىزىملىكىده نىڭ نهكىرلهر-  
ئارىلىقالردا بىر مهلۇم بار شهكسىزكى مهن  

تىزىمالنغان  چۇقۇم ئېسىمىم مېنىڭ دېمهك  
كىنىشكىلهرده ،  رهڭدىكى يوقلىمىالردا، ئىمتاھانالردا، تۈرلۈك  

يېزىلىۋىردىغان تونومىسىمۇ  
. ۋاھاكازاالر باغاقلىرىدا توي  

 
چاقىرلىدۇ ئۈنلۈك بهزىده  
ئىللىق سۈيىدهك باھار بهزىده  
توۋلىنىدۇ قهھىرلىك بهزىده  
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. يۇمشاق شۇنچىلىك بهزىده  
خۇرسهنمهن ئىسىمدىن بۇ تىزىمالنغان مهن  
قىسمىدۇر مهلۇم ھهرىپنىڭ  32 پهقهت  ئۇ  

. ھهردهم مهۋجۇت بىلهن يۇكلىمىسى مهنا بىر مهلۇم  
 

ئهجهللىك قاالرمهن ئاغرىپ چاغدا بىر بهلكىم  
ئىسىممىمنى ، تىزىماليدۇ دوختۇر  
رمهنكېته ئۆلۈپ ھادىسىده قاتناش بهلكىم  

پېتى ئۇچۇق كۆزلىرىم  
. تىزىملىنىدۇ ئىسمىم شۇ مېنىڭ يهنه  

 
ئىچىده تاملىرى تۈرمه مهن بهلكىم  
كۈتهرمهن چاقىرلىشىنى ئىسممىنىڭ تىزىمالنغان يهنه  

ئىشالر نۇرغۇن يهنه  بهلكىم ـ بهلكىم  
. قاالر بىرىپ يۈز ئاستا ناھايىتى ياكى تويۇقسىز  

 
كىيىن چاغالردىن ئاشۇ  

توغرىسىدىكى ئىش بىر غانتىزىمالنمى  
، ئۇنتۇپيۇشۇرۇپ ئاغرىقىمنى كۆڭۈل تۇرغان قوزغىلىپ  
. نۆۋىتىنى ئىسممىمنىڭ تىزىملىكتىكى ئاخىرقى ئهڭ ساقالرمهن  

 
چىرا  2016.2.7  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .77  

 
يالغان كېلىشىڭ  

 
جىملىق ، تۆكۈلهر بولۇتالردىن  

. خازان ھهرياندا ئوينار ئۇسۇل  
گۈللهر ، قىلدى رهت ئېچىلىشنى  

. يالغان كېلىشىڭ سېنىڭ ئهسلى  
 

تاشالر ، قالمايدۇ ئۇۋۇلغانچه  
. قان كۆكسى  ئاھۇ قاالر سۇۋۇپ  
يولالر ، ساقلىغان بىزگه قېنى  

. يالغان كېلىشىڭ سېنىڭ ئهسلى  
 

تامالر ، بارغانچه ئىگىزلهيدۇ  
. قالغان يىراقتا سېغىنىشالر  
منى،گۇگۇ قويۇپ يالغۇزغىنه  

.يالغان كېلىشىڭ سېنىڭ ئهسلى  
 

غهمكىن ، تىرهكلهر ،تىمتاس باغالر  
. خىيالچان تامالر ئولتۇرماقتا  
قويۇپ ، تهلمۈرتۈپ پهسىللهرنى  

. يالغان كېلىشىڭ سېنىڭ ئهسلى  
 



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

125  

ئورۇندۇق ، تاشقا ئايالنماقتا  
. ئاسمان خۇرسىنىپ پهسلىمهكته  

راست، قۇرۇغىنىم بولۇپ قاخشال  
.يالغان ېلىشىڭك سېنىڭ ئهمما  

 
چىرا  2016.2.8  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .78  

 
نوقتىسىدا نۆل كېچىنىڭ  

 
كىيىن قارشىلىقتىن كهسكىن ۋه ئۈنسىز  

ئارىسىدا لهۋلىرى تاتارغان كېچىنىڭ  
قالدۇرغان ئاۋازى قهدهم يىراقلىشىۋاتقان  

. پهقهت قاالر قېپ پارچىسىال بىر سادانىڭ ئهكىس  
 

كۈن ئۇ قىلىۋېتىلگهن يمىقانقاال ئهسلىرى  
يامغۇر قورغاق بواللمايدىغان باھانه ھېچنهرسىگه  

قويمايدىغان قونۇپمۇ ئۈستىۋېشىمغا مېنىڭ  
توغرىسىدا قار يهردىكى يىراق  

قىلىمهنكى قىلسام خىيال تاتلىق ياكى ئاچچىق  
قىسمىدهك مهلۇم قالمىغان ئىسىمده كىنونىڭ قىسىملىق كۆپ  
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ئورۇندۇقتهك الغانق تاشلىنىپ باغچىدىكى  
كۆلدهك بىچاره ئۇنتۇلغان لهشلىشىپ سۈيى  
بهتلىرىدىن خاتىرهم سايىنىڭ بىر غۇۋا  
ئاستا .خالىمىدىم ئويالشنى ھهققىده قايتىۋاتقانلىقى ئاستاـ -  

 
مۇمكىن  بولۇشى ھېكايه بىر بهلكىم ئۇ  

چىقىرۋېتىلگهن ئاخىرىـ  باش  
نيۈرگه ئهگىشىپ شامالغا مۇمكىن بولۇشى بولۇت  
يېقىن ئىھتىمالغا بولۇشۇممۇ ئۆزهم ھهتتا  
ئىنىقكى نهرسه شۇ ئهمما  

نوقتىسىدا نۆل كېچىنىڭ بۈگۈن  
ئۆلتۈرۋهتكهنلىكىم ئادهمنى بىر مېنىڭ  

. ئهسال ئۈچۈن مهن ئهمهسلىكى مهۋجۇت ئادهمنىڭ ئۇ  
 

چىرا  2016.2.10  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .79  

 
ئادهم كونىراۋاتقان  

 
ئوقۇدى ئۇنى بىلهن بهتلىرى سارغايغان كىتابالر  
تۇردى قارشى ئۇنىڭغا بىلهن سۈكۈتى تامالر  
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ئۇپراتتى ئۇنى بىلهن بىسى پىچاق  
. كونىراۋاتاتتى بىلىندۈرمهي بىزگه ئۇ  

 
ئارىسىدا چاچلىرى ئۇنىڭ كۈندۈزلهر نۇرغۇن  
نۇرلىرىدا كۆز ئۆچكهن تۈنلهر نۇرغۇن  
سىدهئى قالغان غۇۋالىشىپ پهسىللهر نۇرغۇن  
قوللىرىدا قالمايۋاتقان سىزىپ گۆشى ئىشالر نۇرغۇنـ  نۇرغۇن  
پۇتلىرىدا كىتىۋاتقان يىگىلهپ يولالر نۇرغۇن  
.كونىرتىۋاتاتتى داغدۇغىسىز ھېچبىر ئۇنى  

 
ئۇۋىسى قاغا يىللىق نهچچه تېرهكتىكى قاپاق  
دهرىخى ئالما قېرى كهتكهن پورلىشىپ غولى  

دۈمبه كونا نغانسېغى تاپانلىرىنى كهتكهن ئېتىلىپ  
ئارغامچىدهك چىگه كهتكهن چىرىپ تۇرۇپ ئاپتاپتا  
بوالتتىيۇ چۈشۈرۋالماقچى ھارۋىسىدىن ۋاقىت ئۇنى  
ئىمكان شۇنچىلىك بولسۇن نهده  

.كونىردى قهبرىلهر  
 

ھهم قوياشمۇ  
يىڭىالنماقتا قهبرىلهر  
  ھهم تاڭالرمۇ

بىلهن پۇتلىرى مۇزدهك ئهمما  
تهرهپكه ئۆلۈم سىلجىغاچ  

دهيدۇ كهتتىم كونىراپ ۇبهكم  
تۇنۇرغا قىزىمايدىغان شورى ئۆزىنى  
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كاالچقا تۇرمايدىغان يامىسىمۇ  
ئوخشىتىپ چۆگۈنگه مىس قالغان ئامالسىز مىسكهرمۇ  
. ئادهم بىر كونىراتقان ياشاپ يىل توقسان ھاياتنى  

 
چىرا  2016.2.10  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .80  

 
رهڭلىك قارا چۇقۇم ئىسمى كېچىنىڭ  

 
رهڭلىك قارا چۇقۇم ئىسمى كېچىنىڭ  

. تۈزۈلگهن ھهرىپتىن نهچچه بىلمهيدىغان مهن  
بار ھىدى ۋهسۋهسىنىڭ بارماقلىرىدا  
.دۆۋىلهنگهن چۈشلهر نۇرغۇن مهركىزىگه  

 
ياقتۇق گۈلخان ئهتراپىدا ئۇنىڭ بىز  
قالدۇردۇق ئىزالرنى ئهھمىيهتسىز قىلچه ۋه  

لهنبى ئادىتىمىز ياشاش رايىشالرچه  
. ياشاۋهردۇق ئارا سىزىقلىرى ئهگرى ئۇنىڭ  

 
توغولىدۇ ئۈچۈن بىز ياكى مهن كېچه  

. گۈللهر ئازدۇرغۇچ ئۇرۇدۇ بهرق شاخلىرىدا  
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ئاتىمايمىز دهپ ھېچنىمه ئۇنى بىز  
. كۈنلهر چىقىۋىرىدۇ قېلىپتىن خىل بىر  

 
ئۈچۈن كىم قويدى كىم ئسمىنى كېچىنىڭ  

. ويۇنىئ سۆز ياپراقالرنىڭ قارا پهقهت ئۇ  
كۈتمهكتىمىز ئۆلۈمنى ئولتۇرغاچ چۆرىدهپ ئۇنى بىز  

.گۈلنى بىر ئاتلىق ھايات قىلغاچ پهرۋىش  
 

ئۈركۈيدۇ دائىرهمدىن كۆرۈش مېنىڭ ئىسىمالر نۇرغۇن  
ئاستا ۋه .چىكىتكه تال بىر ئايلىنىدۇ ئاستاـ -  

ئۈچۈن سۆيگۈلهر پهسىلسىز تىركىشىمهن  
. ھهرپكه قارا ئالته باغالپ ئىسمىمىنى  

 
چىرا  2016.2.11  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .81  

 
ۋاختى ئۆلۈمنىڭ پهقهت ئۆتمهس  

 
تاشالش سىۋىتىگه ئهخلهت نهرسىلهرنى ئۆتكهن ۋاختى  
. جهريان مۇرهككهپ ھهم ئاددى  
قىيمايسهن نهرسىلهرگه بهزى  
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ئارىسىغا ئهخلهت كېلىدۇ سالغۇڭ ئاۋايالپ  
ىنىبهزىللىر يهنه تاشاليسهن پهرۋاسىز  
ھىسياتتا بىر بىلمهيدىغان ئۆزۈڭمۇ  

ئۆتكهنمىدۇ ۋاختى بوشلۇقنىڭ تۇرغان ئوراپ سنى  
.تۇرغىلى بىرگه بىلهن سهن بولدى يىلالر تاالي ئۇ  

 
خىيالنىڭچۇ قىلىۋاتقان يۇشۇرۇن باشقىالردىن سهن  

. قىيناۋىرىپ بولدۇڭ قېرىتىپ ئۇنىمۇ  
تۇرغان يىراقتا رهسىمدهك بوياق سۇ تامدىكى  

بىرىنىڭچۇ بولمايدىغان لىۋالغىلىئىگهل  
ئهتكۈسىز پهرىق ۋاقىت بىكىتىلگهن ئۇنىڭغا  

بىلمهيدۇ ئۆزىمۇ تىنىقۋا  
تامچۇ تۆت قىلىۋاتقان ئىجرا جازا ئىچىده سهن  
ـ پات سهن قارايسهنده ئۇلىغا پات-  

.سىلكىيدۇ سېنى خىيال بىر ئهمهسال  
 

بولىسهن مۇھتاج دائىم دورىالرغا بهزى سهن  
كېتىدۇ ئۆتۈپ ۋاختى تىزال بىراق  

جهريان مۇشۇنداق ئهسلى ياشاش  
. كېتىدىغان ئۆتۈپ تىقۋا ئۆزهڭنىڭ بواللماي تهڭشهپ تهمىنى سهن  

 
قاچىالنغان نهرسىلهر نۇرغۇن مېڭهمگه  
بولۇپ كىيىن ئىلگىرى  

.كهتكهن باغجانالپ يىلتىزى يوق ياپرىقى بهزىللىرىنىڭ  
. كهتكهن ئۆسۈپ يوق يىلتىزى بهزىللىرىنىڭ  
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تاشالش قىيىندۇر دېسهڭ اشاليت  
نهرسىنى نۇرغۇن ئۆتكهن تىقۋا  

ئۆتكهن ۋاختى ئهسلىمىلهرنىڭ نۇرغۇن  
ھهم ئادهملهرنىڭمۇ نۇرغۇن  
سېنى ساقاليدۇ ئىشالر نۇرغۇن  
تىقۋا سۆيگۈنىڭ دىدې ئۆتمهس  

ھهرچاغ ساقلىنىپ پېتى يىڭى  
.تىقۋا ئۆلۈمنىڭ پهقهت ئۆتمهس  

 
چىرا  2016.2.11  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .82  

 
خىيالىمدا ياشىدىڭىز  

 
ھىجران ، قارا مېنى يۈتتى تىرىك دېدىم كهلمهس سىزنى  
.ئاسمان قوندى يولىڭىزغا سىزنىڭ پهسلهپ دېدى كېلهر  
پىراقىم ، ئول زهۋقۇم جانغا ،يىراقىم كۆز بولدىڭىز سىز  
. زىندان چوڭقۇر تۇرغان كۆيۈپ مۇز يىللىق مىڭ پىراقكى نه  

 
، كهلدىم چىلالپ باھار سىزگه ئىتىكىده  زالرنىڭيۇلتۇ  
.داستان كۈنده ئوقۇغىلى كاككۇك ئۆتتى دهريادىن شور  
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شولىسىدا ، تۇرغان كۆيۈپ چۈشنىڭ چىڭقى ئۇچراشقان بىز  
. سۇلتان قىلدىم دۆلىتىگه ئىشىق سىزنى بىرى شۇندىن  

 
نىسىپ ، دىدار بىزگه قىلماس تېمى ئىگىز رىئاللىقنىڭ  
هلهكپ چىدىمىدى . پىغان ـ ناله سهلدهك ئاقسا زىمىن-  
بوشلۇقۇمدا ، ھالرهڭ چهكسىز ،خىيالىمدا ياشىدىڭىز  

. گۈلخان بىلهن قوياش يېقىپ تۈنلىرىمگه يهتمهس تاڭغا  
 

چىرا  2016.2.11  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .83  

 
نهپهس بىر تىڭشا  

 
ئۆتكۈنىڭده ئىڭىشىپ پهسلىدىن باھار  

. نهپهس بىر تىڭشا ىيامغۇرىن چىچهك  
چۆككىنىڭده چوڭقۇر قايناملىرىغا سېغىنىش  

. نهپهس بىر كۈتكىن كېلىشىمنى مېنىڭ  
 

ئۆپكىنىڭده ، يىنىك لېۋىگه تۈننىڭ  
. نهپهس بىر توختا تىۋىشىڭدهك يۈرهك  
مۆككىنىڭده ئاستا تۈۋىگه گۈل قىزىل  
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. نهپهس بىر ئويال دهپ گۈللهر شۇ مېنى  
 

هۋاتقاندا ،سۆزل ساڭا مېنى كاككۇك  
. نهپهس بىر قونغىن شېخىغا تال كۆيگهن  

چاقىرىۋاتقاندا، ئىسمىڭنى سېنىڭ مهن  
. نهپهس بىر تولغىن لىققىده ماڭا سهن  

 
قوقاسلىرىڭدا ، تۈنـ  كۈنۈ كۆيگهن مهن  
.نهپهس بىر كۆيگىن بهرگهنچه بهرداش سهن  
سۆيگهنده ، بىلهن ئازابىم سېنى مهن  

.نهپهس بىر سۆيگىن لهۋزىڭدىن چىن سهنمۇ  
 

پىىشايۋىنىڭدا ،  سايرىدى بوقۇلداپ  
. نهپهس بىر تىڭشا قهلبىڭده ئۇنى سهن  

پهسىلدىن ، بارچه چىقايلى يۇلقۇنۇپ  
. نهپهس بىر تاشال بهھرىمگه ئۆزۈڭنى  

 
چىرا 2016.2.11  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .84  

 
كهلدۇق يهردىن ئۇ بىز  

 
كهلدۇق يهردىن ئۇ بىز  

تۇرىدىغان ئېقىپ شىرىلداپ ھهسرهتلىرىمىز ۇنيۇشۇر  
يهيدىغان تېرىپ قۇشالر پارچىللىرىنى كۆڭلىمىزنىڭ  

مهھكۇم دېيىلمهسلىككه سۆزلهر  
مهھكۇم ئېچىلماسلىققا گۈللهر  
. يهردىن بولغان مهھكۇم سۆزلىمهسلىككه قۇشالر  

 
قالدى پېتى ئاچ سهدىقىلهر قويۇلغان بويىغا يول  

اقتاقۇرۇم داۋاملىق شاخالر  
داۋامالشماقتا بوران تاش  

ئالماقتا دالدىغا ئۆزىنى ئىشىكلهر نۇرغۇن  
چوڭايماقتا داغ يۈزىدىكى ئاي  

قاتتىقلىقىدا پېتى تاشـ  تاشالر  
تۇزلۇقلىقىدا پېتى ياش ـ  ياشالر  

كهلدۇق ياشاپ تهنلهرده ئۈلۈك بىز  
كهلدۇق ياشاپ روھالردا قۇرۇق بىز  

.ئارمانالردا كهتكهن يىپقارى كىپهنلىدۇق ئۆزىمىزنى ئاندىن  
 

چىرىمهكته پېتى ئىسىهدىگهن بارماقالر  
ئاستى ئۆزىنى كۈندۈزلهر  
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يىغلىدى تاغالر كۆچۈپ قۇمالر  
نهزىرگه ئاتىدى ئۆزىنى دهرياالر  
قاراشتى بىزگه ھهممه ئاندىن  

.كهلدۇق يهردىن ئهشۇ بىز  
 

بار ئاسمىنى قاقاسلىق  
ئۈنمهيدىغان تېرىسا سۆيگۈ  
مهيدىغانكۆن ئهسال كۆڭۈل  

كهڭرى شۇنچىلىك  
.تار ئىككىمىزگه  

 
ئۈرۈمچى  2016.2.14  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .85  

 
ناتۇنۇشالرمىز بىز  

 
كۆرمه ياكى كۆرگىن سهن  
ئۆتتۈم ئاستىدىن نۇرى تىك قۇياشنىڭ مهن  
بىلمه ياكى بىلگىن سهن  

. كۈتتۈم ئۆزهمنى كېلىۋاتقان يىراقالردىن  
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ىمئىد كهپتهر بىر مهن  
قالغان چىقىپ چىچهك قاناتلىرىمغا  

ئىدىم ئۈستهل تاش بىر مهن  
. جىلمايغان ئىزالر نۇرغۇن يۈزۈمده  

 
ـ چېچىپ خالىماي خاال سېنىڭ  

ئهمهس دانلىرىڭنى قويغان   
. ئۇچتۇم سېغىنىپ كۆكنى  
ئهمهس ئىزىڭغا كهتكهن ئۆچۈپ سېنىڭ  

.تۇتتۇم يۈز شامالالرغا  
 

ئاۋازى گنالسى ئۆزۈلمهيدىغان ماشىنىالرنىڭ  
. باقمىغان بوزۇپ ئهزهلدىن چۈشلىرىڭنى  

تارام مېنىڭ خىياللىرىم تارامـ -  
.باقمىغان ئېقىپ ئېرىقىڭدا سېنىڭ  

كهتكهنده ئۆتۈپ ئالدىڭدىن ئىشىك مهن  
بولىسهن زوقلىنىۋاتقان قاراپ سايهڭگه سهن  
بولما ياكى بول مهۋجۇت سهن  

.تولىسهن لىققىده ئىچىگه يوقلۇق  
 

داۋاملىق الرمىزناتۇنۇش بىز  
. بولمىسۇن ياكى بولسۇن ئهته  
.ئۆتىۋىرىمهن پهسىلگه بىر ئىككىنچى مهن  

. سۆيمىسۇن مهيلى مېنى ھايات  
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ھېچقهيهر  2016.2.15  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .86  

 
ئۆتتۈم پايانىدىن كېچىنىڭ  

 
قالدى ، نىمه پايانىدا كېچىنىڭ  
. كبۆله يولدىن كهتكهن ئۇزاپ پهرۋاسىز  
كهتتىم، ئۆتۈپ چاپتۇرغانچه ئېتىمنى  
. قايرىلغۇدهك كهينىمگه مهن بار كىمىم  

 
پېتى ، قۇرۇق دهريامىدۇ ئاققىنى  

چۇل بولۇپ ئاسمانمىدۇ سۇنغىنى .چۇلـ -  
ئهسلى، شهھهر قۇرغان ئۆزهم يالغۇزلۇق  

. ئۇدۇل سېنى باراي باشالپ كېچه كهل  
 

قاپقاراڭغۇ ، كىردى پهسىل بهشىنچى  
.چىداش بىرهي چىشلهپ لېۋىم يهنه مهن  
دادهي ، ئهلهم بهرسه ئېيتىپ بولۇت مهس  

. تاش يېرىالي مهن ئهمهس سهن تۇر توختاپ  
 

يۇرۇق ، ئايدهك بار يارا بىر كۆكسۈمده  
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. كۈتتۈم ئوزاق دهپ قارايسۇن ئۇنى مهن  
يولدا، يېرىم قالدى توختاپ مۇھهببهت  
.ئۆتتۈم يالغۇز پايانىدىن كېچىنىڭ  

 
2016.2.17  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .87  

 
ھېكايه  

 
يۈزىده چۈشكهن تهرهپكه مهن ئاسماننىڭ  
. ھېكايه بىر سىدام ئويغانغىنى تىپتىنىچ  
قېلىش ئايلىنىپ كۈزهتكۈچىگه ياندىن بىردىنال  

.ئهتتىگهنده قۇياشسىز ئهمهس ئىش ھېچىقانچه  
 

قاراۋاتقىنى دېرىزىلهردىن سوغۇق  
. چۈشلهر ىكهب قار ئىرىمهيدىغان  

كهتكىنى ئۆتۈپ سېلىپ كۆرمهسكه سېنى  
.كىشىلهر ئويلىغان دهپ تۇنۇش سهن  

 
كهل بالدۇر ياكى كىچىككىن قانچىلىك سهن مهيلى  
ـ ۋه رهڭلىنىشى جىمجىتلىقنىڭ ئېلىۋاتقىنى قارشى سېنى  
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چىچهكلىرى نۇر توزۇۋاتقان  
دااللهت قىالر نىمىگىدۇ سېنى  

.تىكىئىس سۆيۈلۈش ۋه سۆيۈش ئىمكانسىز  
 

چۇقۇم بولىدۇ بار كۆزىده ئادهمنىڭ بىر ھهر  
.ھېكايه پهسىلسىز نهچچه بىر ياكى بىر  

قىزغىن بىزنى قۇچاقاليدۇ ئايرىلىش  
.كهلگهنده دوقمۇشقا ئويلىمىغان بىز  

 
تىقۋا ئاياغلىشىش ۋه تۈگهش ھېكايىلهرنىڭ  

.ئىمكان سورىمايدۇ سهندىن كېچىلهردهك مهس  
يهنه غايىپ ۇبولىدۇي پهيدا بىرى كىمدۇر  

.قالغان ئېشىپ ئاخىرىدا ئهڭ چىكىتتهك  
 

ھېكايىبىز ئىچىدىكى ھېكايىلهرنىڭ نۇرغۇن بىز  
. جهريان پهقهتال بار نهتىجه نه تۈگۈن نه  

ئىرىشكىنىمىز بهدىلىگه خۇرسىنىشالر  
. قىيان قېپقالغان تىگىده كۆڭۈللهر نازۇك  

 
2016.2.15  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .80  

 
بولدى پىنھان ۋايهتىر بىر لېۋىڭده  

 
بولدى ، سامان سارغايدى ئۈچۈن مهن ھهسرهتلهر  
.بولدى خازان تۆكۈلدى ئۈچۈن مهن ياپراقالر  
يازدا ، كۆردۈڭمۇ اللىلهرنى قىپقىزىل  
.بولدى ئارمان سۆز ئېيتمىغان سهن سۇلدى،  

 
دهيسهن ، ياشىرار باھانىده نه ئۈمىدلهر  
.بولدى پىغان دهغۇچچى كۆكلىگىنى قىرالردا  
بويلىماقتا سۈكۈتۈڭنى سېنىڭ بولۇتالر  

.بولدى ئاسمان يىغالۋاتقىنى ئۈچۈن مهن  
 

پېتى، قاخشال كۆڭۈلدهك قالدى دهرهخلهر  
كۆكلهپ ئهلهملهر .بولدى ئورمان كۆكلهپـ -  
سۆزلهرنى ، شۇ ئايىغان مهندىن ھهسرىتا  
چېچىپ شامالالر .بولدى داستان چېچىپـ -  

 
قالدىم ، ئۆلۈپ ۆزۈڭدهك مهن ئېيتمىدىڭ  

. بولدى يالغان باردېگهنلىرىڭ سۆزۈم  
گۈللىرىدهك، قاراڭغۇ كهتتىم توزۇپ مهن  

.بولدى پىنھان ۋايهتىر بىر لېۋىڭده  
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2016.2.15  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .89  

 
كهتمهكتىمهن  

 
ئېقىپ ئارىسىدىن قاراشلىرىڭنىڭ يۇشۇرۇن  
ئېسىلىپ هيلىرىگهپهلهمپ ۋاقىت ئۇيۇۋاتقان مۇزدهك  
بىلهن ئېغىرلىقىم تۇزدهك  

ئۈچۈن چېچىلىش تېرىقتهك  
ئۈچۈن ئېچىلىش سۈگهتگۈلىدهك  

قالدۇرۇپ كهينىمده بارماقالرنى يوقاتقان سىزىمىنى  
بوشلۇقۇڭدىن كهتمهكتىمهن  

تۇرۇپ ئۈزۈپ بهرگىدهك گۈل ئۆزۈمنى  
.تۇرۇپ توزۇپ پۇرسهتتهك ئاخىرقى ئهڭ  

 
دېيىشمىدۇق ھېچنىمه  
ئارىمىزدا ئۈچۈن قالمىغانلىقى مهھېچنى  

بولغىنىدهك پهرىشان كېلىشلهر  
سهرسان ھهم كېتىشلهر  

خارابىلىكته قىلغان بهرپا بىز  
؟!ئايان كىمگه بولغانلىقى ئىشالر نىمه  



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

142  

قهبرىگه كىرمهكته كىپىنهك ئىككى  
ئارىسىدا تام ئىگىزلهۋاتقان  

كهينىگه ئاقماقتا دهريا ئىككى  
ۈمسىرهپكۈل تۇرار تۇز ئۇچۇم بىر  

.يارىسىدا تۇرغان ئېچىلىپ ۋاقىتنىڭ  
 

بارماقلىرى ئىسسىق كېتىشنىڭ  
لهرزان ئىتتىرمهكته مېنى  
دهرهخلهر تۆككهن دهردىڭنى سهن  

. پهرىشان مېنى ئوزاتماقتا  
يىراق ئۆزۈمدىن كهتمهكتىمهن  

.ئوزاق ئوزاقتىن سۈكۈتته سهن  
 

2016.2.16  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .90  

 
كېپنهكلهر غۇقاراڭ  

 
كېپىنهكلهر قاناتلىق قاراڭغۇ  

يۈرۈكۈمگه مېنىڭ مهلهڭدىن سېنىڭ قايتماقتا  
ئورايدۇ بهرگىللىرىگه گۈل چىرايلىق تىنىقلىرىڭنى  
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ئارىسىغا ئالقانلىرى يۇشۇرىدۇ قاراشلىرىڭنى  
تهكچىلهرگه تىزىدۇ چاقىرىشلىرىڭنى ئىسمىمىنى  

. ملىرىغاقاينا سۆيگۈنىڭ باشاليدۇ ئىككىمىزنى ئاندىن  
 

بىزدىن قايتىدۇ مهست كىپىنهكلهر  
بىزدىن تارايدۇ مهست قاراڭغۇ  
ئالقىنىمىزدىن تارقىلىدۇ مهس يۇلتۇزالر  
لهۋلىرىمىزدىن تۆكىلىدۇ مهست سۆزلهر  

ئېچىلىمهن بولۇپ گۈل مهن  
چېچلىسهن بولۇپ نۇر سهن  
بولۇپ كىپىنهك رهڭلىك ھال  

.ھاۋاغا تارقىلىمىز ئاندىن  
 

ـ قات  ئاخشامالرنىڭ بار بىز قېتىدا-  
ھهم شېخىدا يالغۇز گۇگۇمنىڭ  

بار بىز ئىتىكىده يۇلتۇزالرنىڭ  
ھهم چىچىكىده يۇلغۇنالرنىڭ  
بار بىز كاۋىكىدا توغراقالرنىڭ  

. ھهم ئىستىكىده سۆيۈشۈشنىڭ قىزغىن ئهڭ  
 

چىرا  2016.2.17  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .91  

 
پىچىرلىشىمىز چۇقۇم  

 
كىرگىنىمده ئېقىپ شىرىلداپ ابېغىڭغ مهن  
بويىدا ئېرىق قالىسهن ئۈنۈپ تۇيۇقسىز سهن  
گۈلدانغا چىالنغىنىمدا ئازاپگۈلىدهك دهسته بىر مهن  
.نۇرىغا قوياش ئايلىنىسهن سهن  

 
شوڭغۇغىنىمدا پهردىلهردىن كۈكۈش مهن  
بولىسهن ئاچقان كۆزلىرىڭنى ئهمدىال سهن  

ئايالنغىنىمدا ھىدىغا خۇش رهيھاننىڭ  
. تولىسهن ماڭىال بىر ۈلۈمسىرگهنچهك  

 
ئايلىنىمهن بولۇتالرغا شايى نىپىز  
ئاسمان پهسلهيدىغان ھهرۋاقىت سهن  
ئوخشايمهن سۈكۈتلهرگه يهلپۈنىدىغان مهيىن  

. پىنھان ياشاپ ھاياتىڭدا كهلمهكتىمهن  
 

ياغىمىز يامغۇردهك  
ئىرىيمىز قاردهك كىرپىكلهرده  
ئۇچىمىز شامالالردهك  

ىزكۆيىم ئوتتهك  
قىيانالپ كېلىدۇ كۈنلهر بىر شۇنداق  
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تهپتىده ئىستهكلهرنىڭ ئهسهبىي  ئهڭ  چۇقۇم بىز  
.پىچىرلىشىمىز ئۇزۇن ئۇزۇندىن  

 
چىرا 2016.2.17  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .92  

 
باھار كۆيگهن  

 
باھار كۆيگهن  
.جېنىمدا تال بىر يۇمشاق ئۇخاليدۇ  
بويالپ ھهسرىتىمنى ئاقىمهن  
. تېڭىمدا يالغۇز ئاتمىغان تېخىچه  

ئاۋازى گۈللهرنىڭ  
سىم پىراقنى ياغدۇرماقتا . سىمـ -  
چاچنى تاشالنغان لهرزانغىنه  
. ھېچكىم ھۇزۇردا پۇرىىمىدى  

 
تهنھالىق شاخالردىكى  
. جاراھىتىمدهك بېخالنماقتا  

كاككۇكۇم ناتىۋان كهل  
تىمتاس كۆيهيلى بىز  



 
  www.azizisa.org تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن. كېچه 101 گۈلخاندىن: لىرىشېئىر گۈلخان ئىمىن گۇلنىسا 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
www.azizisa.orgـ فېۋرال   29 يىلىـ  2016. تهييارلىدى نهشىرگه تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز. كېچه 101 گۈلخاندىن   
  

146  

. باھاردهك شورلۇق كهبى بهختىم  
 

2016.2.20  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .93  

 
تهۋهلىكىمىز بىزنىڭ  

 
قوشۇلۇشقا نه تهۋه ئايرىلىشقا نه بىز  

پېتى چېچهكلىگهن ئىلگىرى زامانالر ئۇزاق  
.ئېسىلىپ شاخقا تال بىر تۇرىمىز  

ۋه كۈز باراقسانالۋاتقان  
ئارىسىدا ياز پهرىشان  

. يېلىنجاپ تۇرار كهپه ياسىغان بىز  
 

كېتىشكه نه تهۋه كهكېلىش نه بىز  
ئىدۇق چىققان يولغا ئىلگىرى زامانالر ئۇزاق  

ئۈتۈشكه كېسىپ توغرا ھاياتنى بۇ  
.كېچىشكه گاھ ئېرىشىش گاھ بولۇپ يهم  

 
نهپرهتكه نه تهۋه مۇھهببهتكه نه بىز  

قاسرىقى يىالن ئۈستىمىزده  
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ياپرىقى ئهنجۇر قالدى قايدا  
. ئاستىدا گۇگۇم قارا يۈرمهكتىمىز  

 
2016.2.20  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .94  

 
قالدۇق ئىككىمىزال  

 
كهتكهن ئوت چۈشۈپ چاقماق قېتىم نهچچه  
خارابىلىكته ئارىسىدىكى قالدۇقلىرى كۆيۈك  
ئاستىدا ئاسمان كهتكهن ئېچىلىپ قىزدهك بولغان تويى  

دالدىسىدا دهرهخنىڭ كهتكهن قۇرتالپ مىۋىللىرى  
بىلهن هكۈني دېگهن ياغىدۇ ھامان يامغۇرنى  
.ئىككىمىزال تىپنىچ قالدۇق  

 
پېتى قىيا تېخىچه دېرىزىلهر  

چۈشكۈرمهكته بوسۇغا مهڭدهۋاتقان  
تىلى نهمخۇش ۋه يىرىك ھېكايىلهرنىڭ  

بهرمهكته تهسهللى بىزگه  
 

تۇرۇپ كۆرۈپ كۆزلىرىنى ياشلىق يۇلتۇزالرنىڭ  
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تۇرۇپ ئۇيۇپ لېۋىده كېچىنىڭ كهبى ئازاب چىرايلىق  
تۇرۇپ قۇرۇپ دهريادهك ئوتۇرىمىزدىكى  

توغرىسىدا ئۆزىمىز دېيهلمهستىن ھېچنىمه  
.ئىككىمىزال قالدۇق ئىككىمىزال  

 
ئىگىزلىمهكته ئاسمان قورغاق  

ئىچكىرلىمهكته قاراپ بىزگه چۆچهكلهر  
ۋه خهتلهر تۈگىمهيۋاتقان  
ئىچىده سۆزلهر دېيىلمهيۋاتقان  

ئهسلهرنى ۋاراقلىغاچ  
بهتلهرنى كونا تاشلىغاچ ئوتقا  

ئۈنمهكته گۈل قىزىل تۈپ بىر ارىمىزدىنئ  
 

ساقالپ ئېچىشلىشىنى ئۇنىڭ  
تۈۋىده گۈلنىڭ پىچىرالشقاچ  

ئىككىمىزال بىز پهقهت قالدۇق  
. مهن بىرىمۇ يهنه ئىدىم مهن بىرى  

 
چىرا  2016.2.24  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .95  

 
كهبى سهن  

 

كېچىلهردىن كېلىۋاتقان يۈگۈرۈپ  

.تىۋىشىڭنى ئاياغ سېنىڭال ىمهنپهرقلهندۈر  

  ئىچىدىن نهرسىلهر بارلىق ئېچىلىدىغان

.ئېچىلىشىڭنى سېنىڭال كۈتىمهن  
 

  ياشايسهن بىلله بىلهن خىياللىرىم

  ئاستىدا سايىسى ئىستهكنىڭ بىر يۇشۇرۇن

  تامچىاليسهن بىلله بىلهن ياشلىرىم كۆز

.قارشسىدا ـ قارمۇ كۈندۈزنىڭ ئولتۇرۇپ  
  چۈشىسهن بىلله نبىله كىرپىكىم

. يالتىراپ تۇرار ئۇندا سېغىنىش  

ئىچىده پهپىلهشلىرىڭ سېنىڭ ئۇيقۇم  

. تاراپ باغرىغا كېچىنىڭ كېتهر  
 

  بار سهن ئىچىده نۇرالر سۆيۈۋاتقان مېنى

. ھهم نهپهسلىرىمده ئېلىۋاتقان  

،ئىچره  باغلىرىم بولساڭ باشلىغان كۈزنى  

.تهڭ بىلهن خازان تۆكۈلىمهن  
 

ئۆزۈڭ سۇلتانسهن ئالغان ىرگهئهس مېنى  

. يهنه يوللىرىم كېتىدىغان ئېلىپ  
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سهنسىز، ئۆلۈمگه بېرىدۇ قول ھايات  

.مهنه تاپىدۇ بولغاچقىال سهن ئۆلۈم  
 

بولماس ، پايانى بۇ سۆيۈش كهبى سهن  

. لىق ھهسرهتلهرگه بۇ ياشام كهبى سهن  

  قېنى تهڭدىشى بۇ كۆيۈش كهبى مهن

. چىرايلىق ،شىرىن بار ئازاپ كهبى بىز  

 

2016.2.25  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  
 

كېچه .69  

 
كۈتۈلگۈچى ئهي ھالدىمهن نه  

 
قۇيرۇقىدهك پاتمىچۇق ئىچىدىكى تامنىڭ كونا  

پوتلىسىدهك تام باقمىغان چاپالپ كهينىگه قولىقىنىڭ ھېچكىم  
بولۇتتهك بوشىمىغان بولۇپمۇ تۆكۈپ ھهممىنى  
بارلىقتهك نئايلىنىۋاتقا تۇزانغا ئىچىگه سۈكۈت  
ئهتىرگۈلدهك غۇنچىالۋاتقان يىغالپـ  يىغالپ  

.ھالىتىم ساقلىغاندىكى سېنى مېنىڭ بۇ مانا  
 

كۈتۈلگۈچى ئهي ساڭا بولمايدۇ يېتهرلىك بۇ  
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ئىنچىكىلهيمهن يېرىماليمهن، ،تولىمهن ئايدهك  
قۇرۇيمهن ،تاشىمهن شاقىرايمهن دهريادهك  
مهنپهسلهي قارايمهن، ،ئىگىزلهيمهن تاغالردهك  
ئۇۋۇلىمهن قاتىمهن، ،ئىريمهن تاشالردهك  

كۆكلهيمهن ئۇلغىيىمهن قايغۇسىدهك دهرهخلهرنىڭ  
.كۈتۈلگۈچى ئهي ھالدا مۇشۇ مانا مهن  

 
تىكهنلهردىن تاپىنىمدىكى سۆيۈنىمهن  

تهشنالىقتىن سۈپسۈزۈك ئىچىمهن قانغۇچه  
ئۆيلهردىن قاراڭغۇ بارلىق ئۆتىمهن تىپتىنىچ  
بوالقالردىن كۆز تىميې ئۇزۇدۇم يىراقالرغا  

قاناتالردىن قاپقارا تامدىم شهبنهمدهك  
تۇپراقالردىن زهيكهش ئۈندۈم بىرلهپ بىر  

ھهرپلهردىن رايىش چىقتىم تېرىپ سېغىنىشنى  
سورىدىم مۆھلهت قايتىشقا بىلله بىلهن سهن  
قهبرىلهردىن ياتقان تىنىپ ئېغىر  
قىالالمسهن ھىس قىلدىڭمۇ ھىس  
.كۈتۈلگۈچى ئهي ھالدىمهن مۇشۇ مهن  

 
چىرا  2016.2.25  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  
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كېچه .79  

 
گۈلى شهبنهم  

 
يېرىمى كىيىنكى كېچىنىڭ  
پهرىشان ئۈنلىمهكته بويىدا دهريا سۇسىز  

گۈلنىڭ بىر ساقالۋېتىپ ئېچىلىشىنى  
. ئورمان سانسىز ئايالندى تاشقاتمىغا  

 
يىغدىم تېنىمنى چېچىلغان قۇمالردهك  

. ئىمكان نه ئهمدى دېدى هككىر سۇ گۈلگه  
ئىدى ، تۇزلۇق ئۇ ئىنتىلدىم يېشىمغا  
. ئۇيۇغان تاشتهك قارىدىم قېنىمغا  

يىراق ، بهك دېڭىزغا ۋاقىت بۇ  
. غهليان كۆتۈرهر يىراقتا سۇ  

 
يهرده، بۇ چهكته يۇقىرى ئهڭ بهرداشلىق  

.ئۇسسىغان كهبى سهن ۋه مهن گۈل تۈپ بىر  
مهيۇس، قارىدىم كېچىلهرگه  

. تىلىنغان كۆكسى ،يېرىلغان ىرىلهۋل  
چېچىلدىم ، ھهريان يېرىلدىم ئاناردهك  
يۇم قارىدىم بولۇتقا . يىغلىغان يۇمـ -  

 
ئايالندىم گۈلگه تېنىمدىن چىقتىم مهن  
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. سورىغان شهبنهم تېمىم بىر سهھهردىن  
غايىپ ، كۈندۈزده كېچه ھهر ئېچىلدىم  
. پىغان چىرايلىق ۋه ھىدىم قالغىنى  

 
2016.2.26  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .89  

 
ئايال قارغالغۇچى  

 
يېرىقلىرى كېچه دېيشتى ئايال ـ ئايال  
قۇدۇق جىنلىق كونا دېيىشىتى ئايالـ  ئايال  
تامالر ئهسكى دېيىشتى ئايال قۇرغۇر شورى  
كۆللهر كهتكهن قۇرۇپ دېدى ئايال قارا بهختى  

ندىللىرىچاچرا زۇلمهت دېيشتى تاپۇر ئۆلۈم ئاشىقلىقتىن  
باخشىالر دېدى قىلىنسۇن سوۋغا ئازاپ ئۈچۈن كۆيدۈرگهنلىكى  

 
كۈنلهر قاراڭغۇ دېيشتى نىمشقا بىلىدۇ سۆيۈشنى  

بىرسى سۆيهلمىگهن دهيدۇ رهككې ئېسىلىشى دارغا ئۇ  
روھالر قاخشال دېيىشتى كىرهك قايتۇرۇش جېنمنى بارلىق  
دېيىشتى ھهممىنى ئۇالر  
دېيىشتى ھهممه ئايال  
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ئۆڭكۈر، باياۋان ئوت، قاراڭغۇ،شهيتان  
گۈل، ياز، باھار، ئېزىتقۇ، ئانار،  

ئىدى ئامراق ئايالالرغا ئۇالر  
ئىدى پارچىسى بىر ئايالالرنىڭ ئۇالر  
ئىدى تامچىسى بىر ئايالالرنىڭ ئۇالر  
ئىدى دۈشمىنى ئايالالرنىڭ ئۇالر  
ئىدى كۈشهندىسى  ئايالالرنىڭ ئۇالر  
…… يهنه  
…… يهنه  
.ئىدى  

 
سۆيۈلهتتى ئهسهبىيلهرچه رئايالال  
قوغدىالتتى بىلهن جهھلى جان  

تىگىشىلهتتى تهخىتلهرگه ،دۆلهتلهرگه شهھهرلهرگه  
كۆتۈرلهتتى كۆككه  

قۇيۇۋېتهتتى ئهركىن ئۆزىنى غالجىرلىق  
يۈرهتتى قېچىپ قۇمۇشلۇقالردا ئايالالر  
تۇغاتتى باال ئۆڭكۈرلهرده ئايالالر  
ئېسىالتتى دارغا ئايالالر  

قامىالتتى هرهمخانىلهرگهھ ياسىداق  
يامىشاتتى چاچالر ئۇزۇن بوينىغا كېسىلگهن  
چىرىيتتى زىندانالردا  
بوالتتى يهم ئوغىالرغا  

قىلىناتتى سوغا لهشكهرلهرگه  
ئۆلتۈرلهتتى يهردىن مىڭ  
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سانجىالتتى تىكهن مىڭ  
ئايلىناتتى  ھهممىگه يهنه ئايالالر  
سۆزگه بىر قىلىناتتى بهنىد  

غالشقانقو ئىدى ئايال ۋاھا  
قوغالنغان ئىدى ئايال ۋاھا  
…… ئىدى ئايال ۋاھا  

 
چىرا 2016.2.26  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .99  

 
يېزىلىش كېچىگه. 99  

 
كېچىلهرنى ئېسهدىگهن دىدۇق يازايلى  

چىدائۇ بارماقالرنىڭ قالمىدى قان  
پهرىشان خازانالردهك دېدۇق تۆكۈلهيلى  

تۇتۇۋېلىشقا بولسۇن ئىمكان نه  
. شاخالردا بولغان قاخشال  

 
تۈگىدى ھېكايىلهر  

قويۇپ ھهسرهتته كېچىنى بىر مىڭ  
ئككىنچىسىنى مىڭ پۈتكۈزدۇق بىز  
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مهشۇق نه بولغاي ئاشىق نه ئۇنىڭدا  
كۈندۈز نه بولغاي كېچه نه  
سۈكۈت نه بولغاي چۇقان نه  
كېلىش نه بولغاي كېتىش نه  
نهپرهت نه بولغاي مۇھهببهت نه  
. مهن نه بولغايسهن سهن نه  

 
دېدىڭ يازايلى  
دېدىم يازايلى  
تۈگىگهن تۇرۇپ باشالنماي يازدۇق  

. كېچىنى ئىككىنچى مىڭ  
قاينامالر قاراڭغۇ بىزنى يۈتتى  
ئارىلىق يېقىنلىماس بىزنى يۈتتى  
سۈكۈت ئهسىرلىك بىزنى يۈتتى  
. خارلىق بىر گۈزهل بىزنى يۈتتى  

 
يهنه يازايلى قولۇڭنى بهر  

. تىنقنى بىرال بولغان ئارمان بىزگه  
بىلله كۆرهيلى كۆزۈڭنى بهر  
. كېچىنى يورۇق ئاخىرقى ئهڭ  

 
كهل يىراقالردىن كهل،  

كهل پىراقالردىن تۈگىمهس  
گۈل قىزىل تۈپ بىر كهل ئالغاچ ياكى  

كهتمىگهن قۇرۇپ تېخى قوي تىكىپ  
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.بىلهن پىغانىڭ توپامغا قهبره  
 

ئىسمىمنى يالغۇز ئاندىن قوي يېزىپ  
!ئىسمىمنى يالغۇز تپهقه قوي يېزىپ  

 
2016.2.28  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .100  

 
بوۋاي قوغۇنچى  

 
چۈش چىڭقى كېلىۋاتقان ئهگىشىپ ساڭا  

بولۇتالر ئۇسساۋاتقان قاراپ تاۋۇزلىرىڭغا  
دهرهخلهر يۇتقان تۈكرۈكىنى قاراپ قوغۇنلىرىڭغا  
يولالر مۇگدهۋاتقان غىچىرلىشىدا ھارۋاڭنىڭ  

. تاپ شۇ رهسىمدۇر سىزىۋاتقان امرهسس ئۇستا ئهڭ  
 

تۈۋىده ئىشىك گهمهڭنىڭ قۇملۇق كۆك  
ئۈمىد يېپىشقان يهكتىكىڭگه  

كۆسهينى قارا قۇچاقاليدۇ چىڭ  
يول يۈزۈڭدىكى قۇرۇقالر يولـ -  
قوغۇنلىرىڭغا كۆچتىمىكى  
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تهڭلهپ ئاپتاپقا يۈزىنى تورالشقان  
. ساڭا تۇيدۇرماي قىسىدۇ كۆزىنى  

 
سېنى تونۇماس رېستۇرانالر  

ئۇالرنى سهنمۇ بىلمىگهندهك  
بازىرى قوغۇن ئااللماس ئهسكه  

ساقىلىڭ ئاپئاق تاالسىدهك نۇر  
. يىلالرنى نۇرغۇن تۇرىدۇ سۆزلهپ  

 
ياشتا تۆت ئهمدى نهۋرهڭ يىتىم  

مومىيىڭ ئاغرىقچان قالدى كۆتۈپ  
كهپتىرىڭ گۇگۇلداۋاتقان  

چۈجهڭ ئۈچ قالغان كۈرۈنۈپ كۆزگه ئهمدى  
قوزاڭ بولغان دهكماڭغۇ كهينىڭدىن  
ياڭىقىڭ تۈپ ئىككى قالغان يۈگۈرۈپ سۇ شاخلىرىغا  

بىلهن چولپان ساقاليدۇ كهچته  
.تۈۋىگه ئىشىك سېنى چىقىپ  

 
تىلىم بىر  

تىلىم ئىككى  
تىلىم ئۈچ  
سېنى ئىلكىده سۈيۈنۈش مهن  

تىلهپ بهرىكهت ئۇزاتقاندهك  
بىلهن سهن ئۇالر خوشلىشىدۇ  

تىلىم بىر  
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تىلىم ئىككى  
……ئۈچ  

 
چىرا  2016.2.28  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  

 
كېچه .101  

 
كهتكۈچىگه  

 
يوقىتىپ قهلىمىمنى كۆرىدىغان ياخشى ئهڭ  
قويۇپ قۇرۇتۇپ گۈللىرىمنى ئامراق ئهڭ  
ئۆچۈرۈپ مىسرالىرىمنى سۆيۈملۈك ئهڭ  
تۇرۇپ كېچىپ خىياللىرىمدىن بىمهنه ئهڭ  

. تاپالمىغانىدىم ئۈكۈنۈش بىر ھېچ ئهتراپىمدىن  
 

ئازراقمۇ سهزمىگهنىدىم خىرهلىكنى ڭلۈمدىكىكۆ  
.چۇقۇم ئىشهنمهيتتىڭالر بۇنىڭغا سىلهر  
دهيتتىم بوالرمهن نىمه ئايرىلسام ئۇنىڭدىن مهن  

ياشىياالرمهنمۇ ئۇنىڭسىز  
بوالمۇ كۈنـ  كۈن  
بوالمۇ تۈن ـ تۈن  

بوالرمۇ زهھهر ئېشىم  يېگهن  
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بوالرمۇ كېپهن تونوم كىيگهن  
كېتهرمهنمۇ ئۆلۈپ ھادىسىده قاتناش  

دهپ تۇتارمۇ كسىلىم يۈرهك  تويۇقسىز  
ئۈجۈر ئهڭ ئوياليتتىم بۈجۈرلىرگىچهـ -  

. قورقاتتىم ئۆلگۈدهك تهسهۋۇرۇمدىن  
 

ياشاۋهردىم مهن ئايرىلىپمۇ ئانامدىن  
يىلغىچه توققۇز ئوتتوز ھهتتا  
  ئايرىلىپمۇ مومامدىن بوۋام
ھالدا ئاڭسىز ئازاپالندىم ھهپته بىر ئاران  
ئايرىلدىم نهرسىلهردىن رغۇننۇ يهنه  
ىلمهيـ ب بىلىپ كهتتىم ياشاپ يهنه  

 
مۇمكىن  بولۇشى باغچه بىر  بهلكىم ئۇ  

ئۆتكۈزگهن پهسىللهرنى مهن  
مۇمكىن بولۇشى كىتاب بىر بهلكىم ئۇ  

قالغان ياقتۇرۇپ مهن  
مۇمكىن بولۇشى يول ئىچىدىكى ئورمان بىر بهلكىم  ئۇ  

ماڭىدىغان  دائىم مهن  
كهلگهن يازالماي مهن مۇمكىن بولۇشى شېئىر بىر بهلكىم  ئۇ  
مۇمكىن بولۇشى پىرسۇناژ بىر بهلكىم ئۇ  

كهلگهن ئۇنتۇيالماي مهن  
چۈش كۆرگهن سهھهرده مهن بهلكىم ئي  

. قالغان تهبىرسىز  
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بولسۇن بولسا  نىمه ئۇ  
بولسۇن بولسا غايىپ قاچان ئۇ  

كېتىدۇ ھامىنى  
بۈگۈنمۇ  
ئهتىمۇ  
كۈنى بىر كېلىدىغان ھامىنى  

 
قۇيۇڭالر ئېيتىپ ئۇنىڭغا  
بولسا كهلگهن جىمجىت قانداق  

جىمجىتلقىدا شۇ يهنه كهتسۇن  
كهتسۇن قۇيۇپ باھارنى  

كهتسۇن قويۇپ كېپىنهكلهرنى  
يولالرنى چىغىر تاشالرنى دالىالرنى  

كېچىلهرنىـ  يۇلتۇزالرنى  
ئۈكۈنۈشلهرنىـ  دهرتلهرنى  
چۈشۈنۈشلهرنىـ  نىقېيداشالر  

نهرسىنى چهبار كهتسۇن قويۇپ  
 

ئۆزىنى بولمىغان ھېچنىمىسى كهتسۇن ئېلىپ  
بولمىغان مهنسۇپ ماڭا كهتسۇن ئېلىپ  
. سۆزىنى بىرال  

 
چىرا  2016.2.29  
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