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Кеңәш уйғур әдәбияти барлиққа келиши билән
униңдики асасий мавзулар – йеңи заман вә униң
қәһримани, өтмүшкә ләнәт оқуш вә йүз бериватқан
өзгиришләр болди. Бу чүшинишликтур. Кәмбәғәлләр
балилири уларға оқуп, билим елишқа, өзлиридә
бар қабилийәтни намайиш қилишқа имканийәт
яратқан һакимийәткә миннәтдар сүпитидә, униңға
җан дили билән хизмәт қилатти вә у башлиған ишларни өз иҗадийитиниң баш йөлиниши, дәп биләтти.
Шуниң билән биллә язғучи-шаирлиримиз өзлириниң
милләт, хәлиқ сүпитидә келип чиқишиға бағлиқ атабовилириниң макании – тарихий вәтини тоғрилиқ
йезишқа башлайду вә вақитниң өтүши билән аталмиш мавзу уларниң һәр бирини алаһидә тәвритип,
илһам беғишлайду.
Ана вәтән мавзусини бу тәвәдә дәсләп көчмәнләр,
он тоққизинчи әсирниң иккинчи йериминиң ахирида
Или тәвәсидин Йәттисуға көчүп чиққанлар көтириду.
Улар биринчи новәттә мошу җәриянда тартқан
җапаю-күлпәтлири, бешидин өткүзгән мәшәқ
әтлирини һекайә қилиду. Амма мәйли қошақлар,
мәйли шеирлар болсун, уларниң һәр бир мисрасиға
диққәт авдурсақ, кишиләргә һәммидин еғир кәлгини
ана жутни, туғулуп өскән диярни, һәммидин әзиз маканини ташлап кетиши. Әгәр аддий кишиләр буни өз
қошақлирида төвәндикичә ипадилисә:
Миң җапа билән салған,
Қалди бағи-бостанлар.
Җайилиқтин айрилип,
Ичтә қалди арманлар, –
десә, шаир Сейит Муһәммәт Қаший айрилиш,
җудалиқниң дәрдини техиму чоңқурлитип, көз ечип
көргән җайларни мундақ мисраларға қатиду:
Әлвида дәп биз кетәрмиз, Ила шәһри яхши қал,
Мүлк-имарәт, җай-у мәнзил, әрзи-бәһри яхши қал.
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Қилған әткән фәлимиз қилди җуда бу йәрләрдин,
Көз ечип көргән бу җайлар биздин әнди яхши қал.
Бу тәвәдә туғулуп өскән әдиплиримиз, әлвәттә,
ана-Вәтәнни көрмигән. Шуниң үчүн улар аталмиш мавзуни көтәргәндә, у қаттики зулум – истибдат, кишиләрниң һоқуқсиз, дәрт-һәсрәттә өмүр
сүрүватқанлиғи тоғрисида йезип, өз қәһриманлирини
бу тәвәгә, Кеңәш елигә елип чиқатти вә бу йәрдә
болса, улар тамамән башқа шараитта, бәхит-хорам
қойнида яшайду. Идеологияниң, сәясәтниң өзиму
шуни тәләп қилатти, йәни икки түзүмни селиштуруп,
социалистик әлниң әвзәллигини көрситиш. Буни
биз оттузинчи жиллири йезилған әң жирик әсәрләр
– Һезим Искәндәровниң “Уйғур қизи” дастани вә
Нур Исрайиловниң “Күнләр” повести, шундақла
нурғунлиған шеирларда көрүмиз. Турди Һәсәнниң
“Зулум очиғи” болса, шу тәвәдики деханларниң зулум астидики еғир һаятиға беғишлиған Шуниң
билән биллә шаирлиримиз өз шеирлирида чәт әлдики
қериндашлирини өзлириниң еғир әһвалиға көнмәскә,
бәлки көтирилишкә, зулум-истибдат түзүмини
ағдуруп ташлап, Кеңәшләр ели йоли билән меңишқа
чақириду. Бу аһаңни биз шу жиллардики көпчилик
әдиплиримиз әсәрлиридә байқисақму, аталмиш
мавзу һәммидин күчлүк Нәзәрғоҗа Абдусемәтов вә
Абдулһәй Муһәмәдиниң иҗадийитидә алаһидә орун
алиду. Мисалға Н. Абдусемәтов “Инқилапчи уйғур
яшлиридин” шеирида яшларға мураҗиәт қилип,
мундақ дәйду:
Уйғур оғли қорқақ әмәс, әркәктур,
Әркәк улдур залимларни сүрмәктур.
Бизниң ойлар дайим алға маңмақтур,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар.
А. Муһәммәдий болса, “Ечилмас көңлүм” шеирида өзиниң әң изгү, шуниң билән биллә әң бүйүк
армини – қериндашлири тәғдиригә көйүнүш, ата
маканниң азатлиғини арзулашни әҗайип мисраларда ипадиләйду. Шаир көпчиликниң көңлидики
ой – пикирлирини
– уларниң көңли пәқәт
Уйғурстан әркинликкә егә болуп, күлгәндила биллә
4

Һәммидин әла – Вәтән
күлидиғанлиғини изһар қилип, төвәндики мисраларни тизиду.
Яш көңлүм, бу сунуқ көңлүм, ғерип көңлүм,
Әсла толмас сәргәрдан бу йерим көңлүм.
Әсла пүтмәс, бир ечилмас һеч бир көңлүм,
Таки Уйғурстан елим күлмәгүнчә.
Бир қизиқ йери, 20-жилларниң ахири вә
30-жилларниң башлирида иҗат қилған әдиплиримиз
ана-вәтәнни тилға алғанда шу жиллири қобул
қилинған униң намини Шәрқий Түркстан, дәп атимай, бәлки Кеңәш елидики миллий Җумһурийәтләр
охшаш униң әсли нами билән – Уйғурстан дәп атайду.
Мисалға Н. Абдусемәтов өзиниң бир шеирини һәтта
шу нам билән атайду. Шаир-язғучилиримиз ата-бовилиримиз диярини Қазақстан, Өзбәкстандәк болушини истәтти.
Вақитниң өтүши билән, йәни қәләм егилириниң
маһарити өсүп, иҗадий тәҗрибиси бейиши билән
әдәбиятимиздики ана-вәтән мавзуси йеңи балдаққа
көтириләтти, әлвәттә. Амма оттуз йәттинчи жилдики вақиәләр һәммини йоқ қилди. Пәқәт қириғинчи
жиллири Ташкәнттә “Шәриқ һәқиқити” вә Алмутида “Йеңи һаят” журналлири нәшир қилиниши
билән шулар сәһипилиридә бу мавзу көтирилишкә
башлиди. Тутқунға елинғанларниң әсәрлири биздә
мәнъий қилинилған болсиму, өз вақтида анавәтәндә йоруқ көргән шуларниң һәммиси, шундақла
жуқурида аталған журналларда бесилған шеир,
һекайә, публицистиклиқ әсәрләр
хәлиқниң аңсезимини ойғитишта, уларниң өз әркинлиги үчүн
күрәшкә көтирилиштә һәм униң ғалибийәт билән
аяқлишишида чоң роль ойниди...
Уруштин кейин әдәбиятимиз қайтидин барлиққа
келип, шәкиллиниду вә жилларниң өтүши билән
барлиқ жанрларни өз ичигә алған һалда җошқун
қәдәмләр билән тәрәқий етиду вә көп милләтлик
кеңәш әдәбиятиниң аҗралмас қисмиға айлиниду.
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Язғучи-шаирлиримиз йеқиндила ғалибийәт билән
тамамланған әң еғир уруш вә униң ақивәтлирини
йоқитиш, кишиләрниң течлиқ дәвридики турмуши
вә йеқинқи һәм жирақтики өтмүши тоғрилиқ язиду.
Чәт әл қериндашлири һәққидә пәқәт айрим шеирларда пәйда болиду. Амма Или тәвәсидә Үч вилайәт
инқилави ғалибийәт қазинип, кәң-таша өлкидә
өзгиришләр йүз беришқа башланғанда, қандаш
қериндашлириниң өз ара арилишишиға йол ечилиду.
Башқилар қатарида ата-бовилар диярини көрүшкә
муйәссәр болған язғучи Һезмәт Абдуллин “Шинҗаң
тәсиратлири” очерклирини вә “Турпан тәвәсидә”,
“Тәғдир” романлирини язиду. Очеркларда әдип
өзиниң ана-вәтәндин алған тәсиратлири тоғрилиқ
һекайә қилса, “Турпан тәвәсидә” азатлиқтин кейин әлдә йүз бериватқан өзгиришләр – кишиләрниң
қараңғулуқ, хурапийлиқтин қутулуп, йеңи турмушни қурушқа киришкәнлиги тәсвирләнгән. Лекин мәркизий һөкүмәтниң сәясити миллий-азатлиқ
күрәшниң утуқлирини, униң қәһриманлириниң
келәчәккә болған ишәнчини йоққа чиқириду. Буниң
һәммиси “Тәғдир” романиниң сюжетини тәшкил
қилған.
Өткән әсирниң әллигинчи жиллириниң иккинчи йеримидин башлап у тәвәдин бу қатқа
нурғунлиған қериндашлиримизниң көчүп чиқиши
әдәбиятимизғиму өзиниң тәсирини йәткүзди. Улар
арисида зиялилар, шу җүмлидин қәләм егилириму аз
болмиди. Бирлири вәтинидила кәң тонулған болса,
йәнә бирлири иҗадийәт ишиға йеңидин киришкән
еди. Зия Сәмәди вә Хелил Һәмраев, Мәсумҗан
Зулпиқаров вә Абдулһәй Рози, Йүсүпбәк Мухлисов, Йүсүп Илияс вә Батур Әршидинов. Мәзкүр
исимларниң һәр бирини биз зор махтиниш билән
тилға алимиз. Булар һәр бириниң әсәрлири ата-бовилиримиз маканиниң бепаян вә гөзәллигини, униң
қедимийлиги вә өзиниң әсирләр бойи тәрәққият
йолида дуния ғәзнисигә қошқан төһпилирини, өз
әһвалиға төзмәй, миллий-азатлиқ күришини мошу

кәмгичә тохтатмай келиватқанлиғини көрситәтти.
Мошу җәһәттин елип қариғанда Зия Сәмәдиниң
“Майимхан”, “Ғени Батур”, “Әхмәт әпәнди” романлири “Жиллар сири” тетралогияси, “Бир тал папирос”, “Дәртмәнниң зари” повестьлири, “Ипархан”
драмиси алаһидә орунни егиләйду. Аталмиш әсәрләр
хәлқимиз тарихи вә униң азатлиқ күришиниң жилнамисидур.
Рәһимҗан Розиев вә Долқун Ясеновниң, Патигүл
Сабитова вә Хуршидәм Илахунованиң, Аблиз
Һезимов вә Абдуғопур Қутлуқовниң, Мөмүн Һәмраев
вә Һебибулла Юнусовниң, Мәмтимин Обулқасимов
вә Абдрим Мутәллипниң, Савут Искәндәров вә
Малик Садировниң, Әкрәм Садиров вә Нурәхмәт
Әхмәтовниң иҗадийәт қабилийити һәм улар һәр
бириниң шаиранә алаһидилиги мошу тәвәдә,
Қазақстан диярида һәммә қирлири билән ечилди.
Аталмишлар уйғур шеирийитигә өз мавзулирини
елип кәлди һәм улар арисида өзлири туғулуп өскән
зимин алаһидә күч вә аһаң билән җараңлайду.
Көпчилик шаирлиримиз Илия-Бәхтия вә Һезим
Бәхниязовни, Махмут Абдурахманов вә Абдукерим
Ғәниевни, Савут Мәмәтқулов, Абдумеҗит Дөләтов
вә Җәмшит Розахуновни , Илахун Һошуров вә Илахун Җәлиловни яхши билиду. Буларниң заманивий
уйғур шеирийитиниң тәрәққиятиға қошқан үлүши
салмақлиқ. Аталмишлар иҗадийитидиму ана-вәтән
мавзуси кәң орун алған.
Кеңәш
иттипақи
парчилинип,
башқилар
қатарида
хәлқимиз
вәкиллири
яшайдиған
Қазақстан, Өзбәкстан, Қирғизстан мустәқилликкә
егә болғанда барлиғимиз қатарида шаирлиримиздиму миллитимизниң келәчиги тоғрилиқ арзу-үмүтләр
пәйда болиду. Истәкләр учқун кәби янсиму, бу шаирлиримиз илһамини йеңи күч билән ойғитиду һәм
ана-вәтән тоғрилиқ йеңи-йеңи мисраларниң пәйда
болушиға түрткә болиду.
Мисалға Долқун Ясин Рубаийларниң биридә
мундақ десә:

6

7

Һәммидин әла – Вәтән
Қараңғуда Вәтән өчмәс чирақтур,
Вәтәнсизниң көңли гадай-қашшақтур.
Вәтинидин чәттә тәләй издигән,
Та әбәткә бәхтидин жирақтур.
Шаирниң
қәләмдиши
Мөмүн
төвәндики мисраларни оқуймиз.

Һәмраевта

Ана жут, бағриңни ач, сени көрәй,
Муқәддәс топаңни көзүмгә сүркәй.
Бир нәпәс вәслиңгә йәтсәм разимән,
Мәйли мән шуниң кейин җан берәй.
Җәмшит Розахунов болса, өз һиссиятлирини
ипадиләп:
Бәхитликсән – болса азат Вәтиниң,
Әл-жут аман, янда сөйгән адимиң.
Халас ойиң әймәнмәстин ейтилип,
Ишәнч билән бесилар һәр қәдимий, – дәйду.
Қолуңлардики топламға Қазақстан уйғур
шаирлириниң ана-вәтән тоғрилиқ язған шеирлири
киргүзүлди.
Рабик Исмайилов
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Вәтәнни көрмәй, арманда
кәткән мәшһур алим, ағинәм
Мурат Һәмраевниң
хатирисигә беғишлаймән

Нәзәрғоҗа Абдусемәтов

Нәзәрғоҗа Абдусемәтов
(1887-1951)
Нәзәрғоҗа Абдусемәтов – әдәбий тәһәллүси Уйғур
балиси – 1887-жили Уйғур наһийәсиниң Ғалҗат йезисида туғулған. 30-жиллири Или вилайитиниң Җағистай
йезисиға көчүп кәткән. Шаир диний билим алсиму, тарих вә әдәбиятқа қизиқип, өзини шу саһаларда тонитиду.
1910-жиллардин башлап, “Шора” мәҗмуәсидә үзлүксиз
мақалилири нәшир қилинип турған әдип “Назугум”,
“Омақ вә Амрақ”, “Кичиккинә Риза” қиссә-һекайиләрни
“Сал”, “Уйғурстан”, “Мәзлум яшларниң зари”, қатарлиқ
шеир, ғәзәллири арқилиқ китапханларға кәң тонулди. 1991-жили “Жазушы” нәшриятида униң “Йоруқ
саһиллар” китави йоруқ көрди. Н. Абдусемәтов 1951жили Ғулҗа шәһири Җағистай йезисида вапат болған.
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Һәммидин әла – Вәтән
Инқилапчи уйғур яшлиридин
Нийитимиз маңлийимизда кәл оқу,
Турқумиздин көрүнәрму һеч қорқу?!
Көзүмиздә нә руба бар, нә уйқу,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар!
Уйғур оғли қорқақ әмәс, әркәктур,
Әлкәк улдур залимларни сүрмәктур.
Бизниң ойлар дайим алға маңмақтур,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар!
Мәхситимиз – азатлиқни бар етиш,
Ишчи қолин азатлиққа яр етиш,
Тәйярларни, һорунларни хар етиш,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар!
Бизниң әмәл – ашиқларниң җанани,
Бизниң әмәл – инсанларниң камали.
Бизниң әмәл – мәзлумларниң қуръани,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар!
Әл йолида өздин кәчтуқ, қурбанмиз,
Мәзлумларға йол көрсәткән фурқанмиз.
Өлсәк, жүтсәк ушбу йолда армансиз,
Әл йолида өздин кәчтуқ, адашлар!
Шәриқ хоҗаси милләтләргә дүшмәнсиз,
Инглизму, французму бар тегис.
Кеңәшләрниң Россиясин дост дәймиз,
Әл йолида җандин кәчтуқ, адашлар!
Уйғурларниң удумида ғәйрәт бар,
Нечүн болсун әл хорлуққа сазавәр?!
Хорлуқлардин аҗритишқа қарар бар,
Ушбу йолда җандин кәчтуқ, адашлар!
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Нәзәрғоҗа Абдусемәтов
Уйғур оғли өз күчигә ишинәр,
Бу хорлуқлар, бу қуллуқлар тез пүтәр.
Чәттин кәлгән отарчилар һәм кетәр,
Азат күнләр йеқинлашти, адашлар!
Йөләкчимиз, қол күчимиз – өзимиз,
Ярдәм бәрди әқил билән пикримиз.
Азатлиқ дәп һәр дәм алға маңимиз,
Азатлиқчүн баштин кәчтуқ, адашлар!
Биз ол Шәриқ, әл-юртимиз улуқтур,
Шәриқ юрти ят әлләргә толуқтур.
Бизләр җанлиқ әнди ятлар сулуқтур,
Азат күнләр келип йәтти, адашлар!
Хантәңри
Әй, Хантәңри, сениң етиң бәк улуқ ат,
Уйғурларниң тарихидин орун алған.
Уйғур хәлқи муқәддәс дәп ишәнгән...
Көп-көп музлуқ егиз даван улуқ Музат.
Дәл чоққаңда йәлпүлдигән улуқ туғуң,
Төрт тәрәпкә мәһабәтләп көрүнәтти.
Мәһабитиң уйғурларға шан берәтти,
Әтрапиңда көрүнмәтти дүшмән туғи.
Уйғур жути сәндә жүргән болуп азат,
Сени қорғаш муқәддәс дәп билгән үчүн.
Сениң үчүн һеч айимас көсун күчин,
Дүшмәнләргә көкси керип қилип ғазат.
Үслүң-түслүң еқип турған улуқ сүйүң,
Девә сифат мәһабәтлик егиз боюң.
Хан яйлақта отақ қуруп уйғур жутум,
Көк төпәңдә ойнап-күлүп қилған тоюң.
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Һәммидин әла – Вәтән
Әл байлиғи – көк майслиқ тәкши Текәс,
Ақсу, Көксу яқисида еди Кеңәш.
Әл сақчиси қаратма боп сән тураттиң.
Дүшмәнләргә нәдә мунда келип теҗәш?!

Нәзәрғоҗа Абдусемәтов
Бу өлкә дәрдидә мәсхуш,
чекип җәври көңүл беһош,
Давамәт тәлпүнүп җан – қуш йетәлмәй
ақти аһ, җанлар.

Уйғур жути сениң болған шәниң билән
Көрәңлигән,
Шөһрәт тапқан даңқиң билән.
Көздин учти, нәгә кәтти егиз боюң?
Ақ көңүлгә қалди ялғуз изгү оюң.

***
Көңүл қуши учар бир күн җанан Илигә,
Берип қонса зоқмән болуп ғунчә елигә.
Сайрап турса зоқмән көңүл қарап йеригә,
Толун үзлүк, әләс көзлүк җанниң җениға.

Уйғур хәлқи унтумайду һәргиз сени,
Әскә кәлсәң, орғуп қайнар уйғур қени,
Уйғурларға муқәддәстин муқәддәс сән,
Көрәңлиги сәндә болған көрәң Вәтән.

Гүлгә беқип, шаққа қонуп, қачан сайрайду,
Муңға чөмүп, ғәмгә чекип ятқан булбуллар?!
Көккә йетип, ғәмгә кетип қачан ағнайду?!
Меһнәт етип, зәхмән чекип ятқан деханлар?!

Уйғурстан
Немә бу, бағу-бостанму вә
лалә гүлстанму?
Тоналмаймән көзлирим талди вә
я Фәрдәвси әнданму?
Чөрәм-әтрап көңүл мәйдан,
пурақ сәпкүч
гүлстанлар,
Һәм асман бойлиған тағлар,
яшармиз зохлуқ бостанлар.
Үнүм бәргүч терилғулар,
етип турған еқин сулар.
Исәр әтрап-йәванидин,
иллиқ йәл хуш шамаллар.
Бу қандақ өлкәдур, аһ бу?
Көңүл рағип, өзи мәрғуп –
Киришкә арзулуқ болған муң үнлүк,
дәртлик булбуллар.
14

Баққа кирип, гүлни елип, қачан пурайду,
Гүл рәңгигә амрақ болған тәләйсиз җанлар.
Басти ямғур, болди боран, күчлүк таранчи,
Ачти бағни әл оғлиға бизниң бағвәнчи.
Өч долқуни, күч ғолқуни сәтләрни бузди,
Җилә, тузақ, ағамчиниң һәммисини үзди.
Баққа кирип, гүлни көрүп ойнайли бүгүн,
Азат бағда азат җанлар қилсун той-төкүн.
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Абдулһәй Муһәммәдий

Абдулһәй Муһәммәдий
(1901-1937)
Абдулһәй Муһәммәдий 1901-жили Алмута вилайити
Челәк наһийәсиниң Байсейит йезисида туғулған. Дәсләп
у йезида, андин Алмутида муәллимләр тәйярлаш курсида оқуған. 1919-жилдин 1926-жиллар арисида Ташкәнттә
вә Москвада алий билим елип, Оттура Азия Дөләт университетида дәрис бериду.
Шаир Уйғур кеңәш әдәбиятиниң вуҗутқа келиши вә
тәрәққий етишигә чоң үлүш қошти; поэзиямизниң биринчи қалиғачлири болған шеирларни яратти.
Әдип уйғур мәктәплиригә беғишланған дәсләпки
дәрисликләрни язди. Униң әсәрлири өз дәвриниң әң
муһим, әң қизғин вақиәлиригә беғишланған.
Абдулһәй Муһәммәдийниң “Яш гүлләр”, “Балиларға
соға” (И. Исрайилов билән бирликтә) китаплири чиққан.
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Һәммидин әла – Вәтән
Яш жүригим
Яш жүригим әркин елип тепәлмәйду,
Көңүлдики ғәзнисини сепәлмәйду.
Уйғурстан елим, дәйду, тепирлайду,
Тар қәпәздин чиқип, учуп кетәлмәйду.
Күндә ойлап, күндә жиғлап, күндә сеғинип,
Күндә көйүнүп арман қилип туралмайду.
Турмуш очум қаттиқ қоруп тутуп алған,
Та әзәлгә аҗрап бошинип кетәлмәйду.
Уйғурстан, елим, сениң алдиңда мән,
Тизлинай, сәҗдә қилай, баш қояй һәм.
Гунайим көп, әйибим чоң, хатам нурғун,
Кәчүргәйсән, бу киримдин паклинаймән.
Хизмитиңни шу чаққичә қилалмидим,
Услуғиңда бир жутум су берәлмидим.
Қанат қоюп учуп йәтсәм қешиңға, аһ,
Бойнумдики бу қәрзимни үзәрмидим.
Дәйду ечинип ғәм ичидә чидалмайду,
Аһ уруп, қайғулинип туралмайду.
Таңда чиқип йәлпүп өткән шамал билән,
Уйғурстан, елим саңа салам дәйду.
Ечилмас көңлүм
Рәңму-рәң гүл ечилған беғи болса,
Гүлгә беқип булбуллири сайрап турса.
Барчә немәт һазирлинип тәйяр турса,
Ғерип көңлүм, сунуқ көңлүм бир ечилса.

Абдулһәй Муһәммәдий
Бир тохтимай күндә тоюм болуп турса,
Яридар көңлүм униң билән һәм ечилса.
Олтарғанда бәхтим, тәхтим җәннәт болса,
Пак җенимниң җананиси келип қонса.
Ширин сөзләп, әркилитип, сийпап турса,
Шу чағдиму йерим көңлүм әсли толмас.
Ечилип, йейилип сазәндиләр ойнап турса,
Зилва үнлүк нахшичиси махтап турса.
Җуган-чокан пота селип, ойнап турса,
Ағриқ көңлүм униң билән һәм сақаймас.
Қара қаш яр қара көзи җандин өтсә,
Незиқап, бир толғинип андин өтсә.
Муһәббәт шәрбитини алдимға төксә,
Униңға бу көңлүң қара һеч ечилмас.
Толуқ ғолға патмас сумбул чачлиқ болса,
Қара узун иландәк толғинип турса.
Ойнап, күлүп келип, күлдүрмәкчи болса,
Һеч күлмәсмән, һаман көңлүм бир ечилмас.
Дуния келип алдимға баш егип турса,
Барчә һәсрәт ғәм-қайғуси қуллуқ қилса.
Уҗмаң ичидә һур қизлири биллә болса,
Сәргардан бу көңлүм мениң һеч ечилмас.
Яш көңлүм, бу сунуқ көңлүм, ғерип көңлүм,
Әсла толмас сәргардан бу йерим көңлүм.
Әсла күлмәс, бир ечилмас һеч бу көңлүм,
Таки Уйғурстан елим пүкмигичә.

Турар җайиң та әзәлгә шунда болса,
Җан достлирим, йеқинлирим келип турса.
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Һезим Искәндәров

Һезим Искәндәров
(1906-1969)
Һезим Искәндәров (Тетик) 1906-жили Уйғур
наһийәсиниң Ават йезисида дунияға кәлгән. Башланғуч
мәктәпни тамамлап, Ташкәнттики Оттура Азия коммунистик университетта оқуйду. Кейин маарип саһасида
хизмәт қилиду, губерниялик партия мәктивидә дәрис бериду. Зәрват мәктиви Яркәнткә көчирилгәндә, у өзиниң
муәллимлик ишини шу йәрдә давамлаштуриду.
Униң биринчи топлими “Чепиш долқунлири” (1934),
андин “Хантәңри” (1935), “Уйғур қизи” (1936) дастанлири, “Сазим” (1936), “Таң гудоги” (1937) топламлири
бесилиду.
37-жил вақиәси шаир иҗадини тохтитиду.
“Сүргүндин қайтқанда”, “Һаят илһамлири”, “Течлиқ нахшиси”, “Талланма әсәрлири” топламлири вә “Назугум”
дастани йоруқ көриду.
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Һәммидин әлә – Вәтән
Или сүйи
Или сүйи, сүзүк аста еқишлириң,
Үниңма йоқ сениң, җим-җит қетишлириң.
Һәҗәп муңлуқ әтрапқа беқишлириң,
Немә үчүн қайғу жутуп йетишлириң.
Қанат қеқип сайримайду булбуллириң,
Нахша ейтмайду кәң йезамда балилириң.
Сени көрсәм, исиян салар туйғулирим,
Қачан түгәр қара түнәк қайғулириң?
Узун турдум, сени ойлап бойлириңда,
Нахша ейтип барсам едим тойлириңға.
Қачан сениң долқунлириң ақар ойнап,
Йеңи һаят нәғмисини ейтип-ойнап!
Или сүйи, кәлди әйнә таң туйғуси,
Оханмақта сениң дәртлик йоқсиллириң.
Ташқин билән әркинлишип улуқ еқип,
Келәр бу күн сениң шатлиқ һәр күнлириң!
Тарим
Тарам-тарам тарилип аққан, әй Тарим,
Титилдиғу сени әсләп бу бағрим.
Үзлириңдә җаһаләтниң немиси,
Қачан түгәр чекип жүргән аһ-зарим.
Қарап турсаң, әйнә тарим дәрияси,
Көкни йерип, кетәр зади-пәрияди.
Егиз тағлар жүригидин ташқиндап,
Чиққан униң долқунлиған муң-зари.
Узун аққан Ақсу, тарим сулири,
Шақирайду ғәзәп билән үнлири.
Қайғу жутуп аққан ғәзәп таримниң,
Қачан пүтәр қари түнәк күнлири.
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Сени бойлап, қатар өскән тиллириң,
Шиқирайду азап билән җанлириң.
Чәктин ашқан шунчә дәһшәт зулумға,
Қандақ төзәр, тарим, сениң қанлириң.
Әйнә Жуңго көзләр ечип, ойғанди,
Уйқусидин Хантәңриму толғанди.
Ақсун Тарим қайнап, тешип, чайқилип,
Қучағлисун долқини таң келип.
Улуқ сениң еқишиңни ким билмәс,
Инқилавий долқунини ким көрмәс.
Әтә-өгүн қайнап ташар бу дәрия,
Баһар-язни ким сеғинмас, ким сөймәс.
Шаирға
(Л. Мутәллипкә)
Шаир өлди...
Өлгини йоқ өлмиди.
Тарих уни қара йәргә көммиди,
Таңда ейтқан нахшисини сеғинип,
Кимләр уни гәзәлчим дәп сөймиди!
Мәйли сансиз жиллар өтсун тизилип,
Көңлимиздин кәтмәс булбул наваси.
Һазир сайрап – ғәзәл оқуп турғандәк,
Қулиғимда техи шанлиқ садаси.
Таң булбули кәтти биздин айрилип,
Хәлиқ үчүн, вәтән үчүн җан берип.
Батур жиллар өзи уни яратқан,
Шанлиқ күрәш уни өзи сайратқан.
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Һезмәт Абдуллин
(1925-1985)
Һезмәт
Абдуллин
1925-жили
Әмгәкчиқазақ
наһийәсиниң Баяндай йезисида туғулған. Ташкәнсаз
мәктивидә оқуйду. Урушқа қатнишип, жутиға қайтқанда
мәтбуат орунлирида вә Язғучилар иттипақида хизмәт
қилиду.
Һ. Абдуллин шеирийәттин башлиди вә шеирлар билән “Анайәт” поэмисини язди. Андин прозиға
көчүп,“Һекайиләр”, “Муһәббәт вә нәпрәт”, “Түккән
түгүчләр” дегән һекайиләр топламлирини яратти.
Язғучиниң “Гүлстан”, “Ваһап тамчиниң оғли”, “Көчкән
юлтуз”, “Яркәнт наваси” повестьлири бар. Һ. Абдуллин
“Турпан тәвәсидә”, “Тәғдир”, “Жутдашлар”, “Отлуқ
чәмбәр” романлирини йезип, шеирийәттинму қол үзмәй,
“Дидар ғенимәт”, “Көңүлдә қалмисун арман” топламлирини барлиққа кәлтүрди. Униң драмилириму бар.
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Дақиянуста
(поэма)
Идиқутлар пәйтәхтидур Дақиянус
Қариғоҗа дегән жутқа яндашқан.
Турпан шәри – паяни йоқ бир қамус,
Миң жилларниң даванидин у ашқан.
Бу тәвәгә маңғинимда тәвринип,
Бовиларниң хатирини әслидим.
Даванчиниң деңидинла қәләм еп,
Башлиғандим хәтлиримдә тәсвирин...
Чарәк әсир толупту у мәһәлгә,
Нәччә миңлап мисраларни пүттүм мән.
Қувәт бәргән шу қәдәрлик қәләмгә
Рази болдум әзизанә жуттин мән.
Тәғдирини өз хәлқиңниң ойлисаң,
Тарихидин кәлгүсини өлчигин.
Шунда бәлки сән идитлиқ билисән:
Кимниңки дост, кимниң саңа өчлигин.
Бу һекмәтни мән аңлидим әшу чағ –
Қедимий шәр харабиси ичидә.
Сепиллири Дақиянусниң әйни тағ,
Мунариләр тилға кирәр кечидә.
Вәйран болған сарайлири ләрзидә,
Яңливаштин турмақчидәк туюлар.
Байқилиду бағлар орни, кәйзиләр
Бир чағларда Кариз сүйи қуюлған.
Харабилар-харабилар, чеки йоқ!
Сириң ачқин, билсун сени әвлатлар.
Қачан саңа, етилғанди атәш-оқ,
Қачан сәндә җолан қилди җаллатлар?!
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Һезмәт Абдуллин
Иланларму қорғанларға ямашқан,
Чаянларму, қуюн билән чечилған?
Яки бир чағ йерилдиму көк-асман,
Көйдәрдиму сарайларни чеқилған?!
Яки ғәйри тәбиәтниң шум әмри
Зил-зилидә әйлидиму күмпәйкүм?
Яки бирәр күпүр үчүн көк тәңри
Һалакәткә қилдиму йә бәнт – мәһкүм?!
Ейтқин-ейтқин, қедимий шәр сириңни,
Пүкүвалай сәкпарә җан-қәлбимгә.
Йезилай дәп турған йеңи шеирни
Беғишлай мән сениң пуған-дәрдиңгә!..
***
Йәнә сүвә көтирилди упуқтин,
Олтиримән бир сепилниң үстидә.
Туғулмақта новәттики улуқ Күн,
Вәйранлиқтин бир тириклик түс келәр.
Чөчүп кәттим әндиккәндәк бир чағда,
Забан йәтти бир ғайиптин қулаққа.
Асмандинму , зиминдинму һәқ-һағда,
Шәрһий-баян башланди бәк узаққа:
– О, әзиз җан, сәкпарә җан, мәрһәмәт,
Баян әйләй саңа сирни дайимқи:
Маңа йәткән миң жил бурун зор апәт
Опму-охшаш әһвалларға һазирқи.
Икки башлиқ йәлмавузни көргәнғу!?
Һә, мана шу Сәддичиндин қозғалди.
Қоқас чечиш униң үчүн һүнәрғу,
Елип кәлди үстимизгә зовални.
Сарайларни айландурди еғилға,
Чари бағлар түп-йилтиздин жулунди.
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Җимий йәрдә қара хитай – бир йеға,
Ялмавәрди ат-улақни, қулунни.
Та әзәлдин баяшайәт тәвәдә
Үштүп кәтти тулум чашқан, чаянлар.
Болмисаң гәр өз вақтида хәвәдә,
Чаңгал салар еди кәлгүн балаңға.
Аман қалған безип кәтти шәһәрдин,
Тағу-ташни паналиди қачақлар.
Шор өйлиди көкүл-мәйдан йәрләрдин,
Егилигән әшу әпкәч пачақлар...
Ахири улар ана йәрниң қәһридин,
Қирилишти өзин өзи асралмай.
Уйғур әһли айрилип бар бәһридин,
Харап болди қанчә улуқ, асил җай.
Әйнә мениң әтрапимда туташ жут –
Қариғоҗа, Астана йезилири.
Уларниңму бағлирида бар қоқас-от,
Әҗдиһалар тирниғиниң излири...
Яңливаштин маңа айниш – бәк улуқ...
Қалдуғумму әнди мениң үштиду,
Көкригимдә партланған бир қалди оқ,
Шуниң бу ян бар чириғим өчтиғу...
***
– Немә үчүн... нечүн!? – дедим шунда чиң,
Елишмастин явлар билән кәткән биз?
Қедимийда талай қетим һиндучин
Әҗдатларға қол қоштуруп, пүккән тиз...
Енисейдин – Орхонғичә әл сорап,
Дөләтләрни бәрпа қилған едиққу.
Қараханлар нечүк турди шүк қарап,
Сәкрәт ичрә елишқанда Идиқут?!
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«Өз-өзини қорғалмиған әл әмәс»,
Дегән һекмәт бизгә талиқ болғанғу.
Бенәм болуп, дан бәрмигән йәр әмәс,
Әһли уйғур дәштидин дан алғанғу.
Һашамәтлик имарәтләр яратқан
Устиларниң соғулдиғи қоллири?
Базған билән сәндалларни яңратқан,
Өчкәнмеди төмүрчиләр һүнири?
Қилич-нәйзә болған еди шу әлдә,
Мис-төмүрни әсли өзи еритқан
Нечүн улар соқмай ятти у җәңгә
Шәмшәрләрни башни таштәк ирғитқан?!
Яки әрләр ғәпләт уйқа астида,
Унтидиму пәрзәндилик номусин?
Яки әлдин өмлүк бәзгән вақтида,
Туюқсиздин кеп қалдиму көп қошун?
***
Буруқтурум боп миң жил бойи ятқан шәр,
Партлинип кәткәндәк зор тәврәнди.
Ечинишлиқ сөздин муңға патқан йәр,
Баян қилди өтмүштики бар дәрдин.
– Әтималим, биз һөкүмран өтмүшниң
Өчин алди адавәтлик дүшмәнләр.
Кидан, Тибәт йепилди тушму-туштин,
Зил-зилигә кәлди шунда ушбу йәр.
Әһли уйғур һазирлиқсиз әмәсти,
Йүзләп турлар қәд көтәргән жирақта.
У Турлардин күндүзи ис, кәчтә от
Дерәк берәр еди явдин һәр вақта.
Әшу чағда – бир нәччә күн илгири
Зәрүрәткә қәддин руслап турди шәр.
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Авал чиқип тосиған яв йолини
Миңлап сәрбаз кәмәрләрдә түрүп бәл.
Төмүрчиләр көрүк бесип, созди гаң,
Навайилар яқти нанни – мәйданға.
Меңип турди һәр бир күни чоңкарван,
Қошунларни тәмин әйләп бар җайда.
Хотун-қизлар тоқуп нурғун матани,
Жуң егирип, тикти миңлап чапанни.
Деханларму қоюп сөрәм-сапанни,
Тирәп турди тапанларға-тапанни.
Айғақчилар кәтти чепип Карханға –
Улуқ хақаң Султан сутуқ Буғраға.
Бирлишишни арзу қилип Идиқут,
Мәктүп язди шу мәһәлдә уларға.
Әпсус, андин кәлди җавап хунүк бир
Динимизға бопту бағлиқ барчиси.
Бизләр – будда, улар – ислам шунда сир,
Айғақчилар янди болуп хар киши...
Буни билгән һәм көзлигән явузлар,
Әң зор күчни шундин сапту зеди ят.
Бизләр йепип бир тәрәптин давузлар,
Туруптумиз җәнуп яқтин беқиат.
Қавул қоллар кәткәч шәриқ тәрәпкә
(Азғина яв ләшкирини қоғлишип),
Салди дүшмән бизни шундақ һәләккә,
Кәйнимиздин туюқсиз кеп олишип...
Үч күн, үч түн дүшмән билән қураллиқ,
Шәһәр әһли тоқмақларда елишти.
Төртинчи күн йәтти бизгә зоваллиқ
Басқунчилар Дақиянусқа киришти.
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Сепил-қорған өтти дүшмән илкигә,
От янғанди орда билән сарайда.
Учти миңлап оқ илану-пилтиләр,
Сәрбазларни харап қилди ташада.
... Ахирғичә қара-қоюқ челиштуқ
Дүшмән билән гирәнлишип қан ичи,
Нимҗан болуп қалғинимиз кетиштуқ,
Тағу-ташни пана қилип бар киши.
Жиллар өтүп йенип кәлсәк шәһәргә,
Қарши алди бизни мошу харабә.
Шейитларниң сүйәклири һәр йәрдә ,
Жиға-зарда кейин қайтти харап әл.
Демәкликтур йәнә шу бир һаләкәт,
Тарқақлиқтин берәр дайим далаләт.
“Бөлүнгәнни бөрә йәйду”, – дәр һели:
Дүшмән кетип, басти башқа шәләрни.
Дақиянус яңливаштин айнимиди,
Хәлқи өтти қарғап қара тәләйни.
***
... Ғәзәп-нәпрәт тутқан кәби боғди чиң,
Йәргә узақ йеқип яттим бағримни.
Ғалилдаймән музлиғандәк соғда чин,
Нәгә қилай бу жүрәкниң дағлирин?!.
Әрвақларниң роһлирини соридим,
Тоқи-ләнәт оқуп йәнә дүшмәнгә.
Қәд көтәргин
Улуқ султан Зуһрудун,
Моюнчур сән, атлан йәнә бир җәңгә!
Интиқамин Арсланниң ал, әвлат,
Илһамланғин Султан Сутуқ Буғрадин!
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Батур Әршидинов

Икки башлиқ әҗдаһани қил бәрбат,
Таш ғулитип Тянь-шань билән Буғдадин!...
Бир һазада сәгигәндәк турдум мән
Дақиянус харабиси бағридин.
Әлниң әмрин аңлиғандәк болдум мән,
(Аңа аян мениң изгү-арминим).
– Упранмиғин,
Мәйүсләнмә, әй, оғлан, –
Дегән аваз кәлди йәнә ғайиптин. –
Һеликәмму иңрайду әл боғулған,
Истидатта мирас қалған тарихтин.
Лекин чәксиз әмәс зади һеч нәрсә –
Өзгириду заманниңму әлпази.
Ахири һурлуқ күнләр йетип кәлгәндә,
Йәнә яңрар әл-жутуңниң авази.
Шунда келип гүл тикиңлар бағримға,
Кона өстәң, каризларни тазилап,
Жуюлиду көксүмиздин дағ-жиға,
Кәлгән чағда ямғур билән яз-аптап!...
Мана шундақ дәтмән дияр күч бәрди,
Мән – пәришан пәрзәндигә әшу чағ.
Лекин әзиз шу диярниң зәрдаби
Һүпүлдигән жүригимдә өчмәс дағ.
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Батур Әршидинов 1926-жили Яркәнт шәһиридә
туғулған. Оттузинчи жили ата-аниси билән Ғулҗа
шәһиригә көчүп кәткән. Б.Әршидинов 1944-жили
Үрүмчи педагогика училищесини тамамлайду.
Б. Әршидиновниң дәсләпки шеирлири 1947-жилдин
башлап һәр хил гезит-журналларда бесилиду. Шаирниң
«Яшлиқ туйғулири» намлиқ биринчи топлими 1957жили Үрүмчи шәһиридә нәшир қилинған.
1962-жили Б.Әршидинов Кеңәшләр елигә қайта
көчүп кәлди. Шундин башлап та бүгүнки күнгичә униң
төвәндики китаплири нәшир қилинди: “Дастанлар
дуниясиға сәяһәт»(2003), “XX әсир намайәндилири”,
(2005),
“Истиқлалийәт йолида” (2007). Шундакла әдипниң «Дала», “Вәтән ишқи” “Тағ шамаллири”
намлиқ шеирий китаплири нәшир қилинди.
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Вәтән ишқи
Ана Вәтән, ишқиң сениң маңа дөләт,
Сеғинғанчә ашар күндә саңа һөрмәт.
Сени ойлап кечилири бедар өтәр,
Хиял учар сениң билән қилип сөһбәт..
Томурумда болғачқиму сениң қениң,
Немишкиду тәшвишләргә салар ғемиң.
Көргәчкиму сәндә раһәт, сәндә җапа,
Ойлитиду бүгүн билән келәчигиң.
Күн тәптидин қизип турған топриғиңни,
Балилиқта ялаңғидақ басқачқиму.
Чәттин кәлгән басқунчидин сени қоғдап,
Яшлиғимда милтиқ тутуп атқачқиму.
Хизмитиңдә тағ, чөлиңни кезип чиқип;
Арам алмай жапариңни тартқачқиму;
Сениң үчүн қурван болған ата-бовам –
Бағриң қучуп мазириңда ятқачқиму.
Ойлитиду тәғдириңниң келәчиги,
Чимилдайду жүригимниң теги-теги.
Өз ғемимни ойлап, сени әслимәстин –
Қандақ чидай? Сәнсиз ләззәт нә кериги?!
Бовилирим камаләткә йетиптикән
Бовилирим камаләткә йетиптикән,
Илим-пәнгә көп һәссиләр қетиптикән.
Яхши атниң бир әйиви болғандәк.
Әтрапиға бақмай беғәм йетиптикән.
Бовилирим дехан болуп өтүптикән,
Меһминиға барлиғини төкүптикән.
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Батур Әршидинов
Лекин милтиқ, дориси йоқ әл болғачқа,
Басқунчидин көп һақарәт көрүптикән.
Бовилирим талай жутни көрүптикән,
Өз йеригә ғоҗа болуп туруптикән.
Мечит сениң, тәңвалиқта өткән үчүн,
“Худа йоли” өзлирини уруптекән.
Бовилирим аримизда ятмаптекән,
Вәтинини дүшмәнләргә сатмаптекән.
Шундақтиму, дүшмәнлири көп болғачқа,
Бовилирим өз йеригә патмаптекән.
Турпан хатириси
Сәпәр қилдим мән Қочу шәһиригә,
Чөктүм тарихниң чоңқур қәъригә.
Көрдүм гояки җанлиқ бир китап,
Өзәмни аттим хиял бәһригә.
Нида қилатти харабат шәһәр,
Бешидин кәчкән сәргүзәшт әсәр.
Вәйранә өйләр турар мөлдүрләп,
Ичим серилди көрүп шу қәдәр...
Мана турупту өрүлгән кемир,
Чекилгән нәқиш қилатти әсир.
Нәғмә-саз билән турған қиз-жигит,
Гоя тириктәк яғдурар меһир.
Оюмға йәтти әмгәкчан иҗат,
Апирин – дедим, әйлидим “һәй һаят”.
Һүнәр-сәнъәтниң гүлзарлиқ беғи,
Әҗәп әйлидим көңлүмни ават.
Уйғурлиғимға пәхирләндим хоп,
Қәддим русланди қизғин роһ толуп.
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Аләмгә соал бәрдим ичимдә,
Ғурурлуқ туйғу бәлки қозғилип.
Мунда яшиған қедимий уйғур,
Сәнъәт бабида чечип йоруқ нур.
Һүнәр бабида қилған кәшпият,
Дөләт бабида дунияға мәшһур.
Мәғруп таманда Рум билән Қәйсәр,
Мәшриқ таманда Чаң-әңдәк шәһәр.
Сада қилатти ипәк йолида,
Бу һәқтә язған Ваң-йәңди – әсәр.
Йезиқ – хәт дегән дөләт үчүн таҗ,
Мәдәнийәтни өлчәштә мизаҗ.
“Уйғур хетиниң” чиқиши шундин,
“Хақанийәт тили” болғачқа муһтаҗ.
Асан бир ишму “Миң өйни” селиш,
Гөзәл сүрәтни сизишни билиш?
Бу чоңқур тарих, бу һәм илим-пән,
Бунда муҗәссәм күрәш вә челиш.
Хиял зикридә ташлидим нәзәр,
Қанматтим көрүп амма бу сәпәр.
Болған едим мән бу жутта бәш ай,
Өтти талай жил һазирға қәдәр.
Астанә, Сиңгим, Қарғуҗа, Муртуқ,
Турупту әйнә өзгириши йоқ.
Өйләр, адәмләр турқи коничә,
Лекин меһриван, чирайи очуқ.
Сақлапту әнди дилдин көйүнүп
Махтинар екән жүрәк сөйүнүп.
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Хелил Һәмраев
(1928-1998)
Хелил Һәмраев 1928-жили Яркәнт шәһиридә
туғулған. Ата-аниси билән 30-жилларниң бешида
Ғулҗига көчүп кәткән. Х.Һәмраев башланғуч мәктәпни
түгәткәндин кейин Или гимназиясидә оқуған, 1956-жили
Кеңәш елигә көчүп чикип, Абай намидики Қазақ Дөләт
педагогика институтига чүшүп, униң тарих-филология
факультетини 1961-жили тамамлайду. Андин бир нәччә
жили «Коммунизм туғи» гезитида ишләйду.
60-жиллардин башлап шаирниң «Или бойидики нахшилар», «Дала юлтузлири», «Җасарәт», «Дала
шуңқарлири», «Талланма әсәрләр» вә балиларға
беғишланған китаплири, андин «Гүләмхан», «Қуяш
қизи», «Дехан» охшаш поэмилири нәширдин чиққан.
Униң яратқан жирик шеирий әсәрлири ичидә «Дехан» вә
«Җасарәт» поэмилири алаһидә пәриқлинип туриду.
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Әҗдатлар изидин

Қәшқәр

Қара, әйнә, Қәшқәр муңға чөмүлгән,
Аниларниң көзидин яш төкүлгән.
Әҗдатларниң гүмбәзлири вәйран боп,
Мунарларниң бүйүк қәдди пүкүлгән.

Әзиз Қәшқәр, мениң ана шәһримсән,
Жүригимдә долқунлиған бәһримсән,
Уйғур ели тарихида шәрипимсән,
Бәхтим кулгән дәвримдә зор пәхримсән.

У күрәшчан атиларниң мунари,
(Әлгә мирас қалған тарих чинари).
Бир чағ әшу мунарларға есилған,
Әрик туғи-әркинликниң фонари.

Низарийдәк қәлби отлуқ шаирға,
Чин ғәзәлхан Хирқитидәк маһирға,
Яр қурбани Сәидидәк – Таһирға,
Илһам бәргән улуқ муһит бәһримсән.

Бүгүн болса, у мунарлар зарлайду,
Лекин униң қәлбидә от парлайду.
У от батур әҗдатларниң роһи боп,
Басқунчи, жут-қузғунларни қарлайду.

Мутәллип көп ғәзәл оқуп мәрданә,
Болған еди әл ишқида пәрванә,
һәр сөзидин яғди есил дурданә,
Әзәлдинла тарихий зор шәһримсән.

Әҗдат роһи кезәр әл-жут ичидә,
Бәзән мәшъәл болуп янар кечидә.
Жошқун булақ долқунида улар бар,
Улар һағда әлниң күрәш сепида...

Қалған еди өтмүшниң жут-туманда,
Өтти талай шаирлириң арманда,
Йәнә яңрар намиң, сениң, җаһанда,
Чүнки көпни көрүп өткән тәхтимсән.

Улар бүйүк мәдаткари хәлиқниң,
Улар өлмәс исиянкари шәриқниң,
Яшар улар дәвир билән һәмнәпәс,
Гувачиси болуп ана тарихниң...

Вуҗудумда долқунлинар меһриң бар,
Жүригимдә ялқунлинар ишқиң бар,
Қәлбимдә һеч өчмәйдиған исмиң бар,
Әзиз Қәшқәр, мениң күләр бәхтимсән.

Улар булақ, уйқа немә, билмәйду,
Улар ойғақ, әнди йенип өлмәйду.
Улар җасур атиларниң роһлири,
Мунарлири қәд көтәрмәй күлмәйду.
Улар қорғап Вәтинини, мүлкини,
Арзу қилған әркинликни күлкини.
Әшу батур әҗдатларниң изидин –
Әвлат өсүп, йорутар у өлкини...
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Рубаийлар
Вәтән сөймәк,билсәң - улуқ пәзиләт,
Униндин от алар - изгү муһәббәт.
Шу муһәббәт билән янған жүрәкниң –
Ялқунини өчирәлмәс әләм, дәрт...
***
Вәтән ишқи янса жүрәк қенида,
Өмүр бойи ләззәт берәр теңиға.
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Әшу ишиқ сақлап сени өлүмдин,
Әшу ишиқ пана болар җениңға.
***
Вәтән -Ана, меһри әлни чарлайду,
Арзу қилған бәхтиң унда парлайду.
Кимки,Ана -Вәтәндин айрилса:
Өмүр бойи уни кинәп, зарлайду.
***
Ата-ана өлүп қанат қайрилса,
Жиғлар адәм икки-үч жил, көп болса
Билгин, оғлум! Өмүрвайәт яш төкүп
Өтәр, кимки - Вәтинидин айрилса.
***
Ай шолиси ямашқанда дәрәққә,
Вәтән ишқи йөгишиду жүрәккә.
Шундақ илһам пәриси бир қуш болуп,
Қанат керип пәрваз қилар пәләккә.
***
Жүригим-күй яңриған сазим мениң,
У билән яшар баһар - сазим мениң.
Вәтәнни улуқлаймән өмүр бойи,
Устазим, билсәң, Билал-Назим мениң.
***
Нәпәсимдә Вәтән ишқи, сөзи бар,
Шеиримда униң улуқ көзи бар.
Сеғинсаң кәл, қучақлиғин мени, дост,
Жүригимдә Вәтинимниң өзи бар.
***
Вәтән сөймәк - саадәттур адәмгә,
Ундин артуқ сөйгү йоқтур аләмдә,
Үз өрисә кимки, ана - Вәтәндин,
Өтәр өмри пүтмәс дәрду-әләмдә...
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***
Мән Вәтәнни мәдһийләймән улуқлап,
Улғайтар у иҗадимни толуқлап.
Шуңа, достум, Вәтән үчүн язғанда
Илһамлирим қайнап ташар булуқлап.
***
Вәтән ишқи хисләтликтур, бүйүктур,
У әбәдий мәңгү өчмәс көйүктур.
Шаир яшар шу ишқтин от елип,
Бил, униңсиз шаир қәлби өлүктур...
***
Вәтән бир бағ, унда һәммә яйрайду,
Арзу қилған бәхтиң унда парлайду.
Кимки Ана Вәтинидин айрилса
Өмүр бойи уни кинәп, зарлайду...
Төртликләр
Вәтән-Ана! Бу сөз әлгә бәлгүлүк,
Лекин, достум, униң меһри мәңгүлүк.
Шу меһирда жуғирилсун вуҗудуң,
Шу меһирдин ашсун сәндә сәзгүрлүк.
***
Вәтән десәм-янар илһам мәшъилим,
Шу мәшъәлдин бәһри алар җан-дилим.
Шуңа һәр бир рубайәмни оқусаң
Мисрасида парлап турар-өз елим.
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Илия Бәхтия
(1932 -1987)
Илия Бәхтия 1932-жили Уйғур наһийәсиниң
Чоң Ачиноқа йезисида туғулған. 1953-жили оттура
мәктивини тамамлап, Абай намидики Қазақ Дөләт педагогика институтиниң тил-әдәбият факультетиға чүшиду
һәм уни 1957-жили пүтириду. Андин мәктәптә, кейин
нәшриятта, радиода ишләйду.
И.Бәхтия мәктәптә оқуп жүргәндила шеир йезишқа
қизиқидиған, униң дәсләпки шеирлири умумий топламларда бесилған.
Шаир «Достларга соға», «Мой гулистан», «Арминим», «Булақ», «Тияншан шеирлири», «Гүл вә тикән»,
«Таш гүл», «Талланма шеирлар», «Қуяш нури», «Или
вадиси», «Өмүр шундақ өтиду», «Һаят даванлири»,
«Мениң билән муңдашқин» шеирий топламлири һәм
балиларға беғишланған китапчилири нәшир қилинған.
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Вәтән һәққидә
– Ейтқин, қол, пут, немә үчүн яралдиң?
– Вәтинимни қоғдаш үчүн яралдим.
– Ейт, қизил тил, хизмитиңни ейт, қени?
– Вәтинимниң қиммитини ейтқили.
– Сәнчу, көзләр, сән немигә ярайсән?
– Вәтинимниң гөзәллигин қараймән.
– Сән немигә яралғансән, жүрәк?
– Шу Вәтәнни сөйүш үчүн мән керәк!
Вәтәнпәрвәрниң җавави
– Әқиллиқ болсаң немә ойлаттиң?
– Ана жутумниң ғемини ойлаттим.
– Батур болсаңчу, батур болғанда?
– Жутни қорғаттим күчүм турғанда.
– Қанитиң болса, нәни көрәттиң?
– Жутни айлинип учуп жүрәттим.
– Ана жутуңниң өзи болсаңчу?
– Шуғу бар арман, уни қойсаңчу?
Уйғур елиға
«Аһ урармән, аһ урармән,
Аһлирим тутқай сени.
Көз йешим дәрия болуп,
Белиқлирим жутқай сени!»
(Уйғур хәлиқ қошақлиридин)
Ва, әзиз әл! Ва, әзиз жут!
Hyp, Қуяш!
Бәхтим ортақ, зарим ортақ,
Қериндаш.
Сени сөйгән пак жүрәкниң қетидин.
Шеир яздим, шатлиқ-қайғум арилаш.
Мениң қиймас қиммитим Сән,
Арминим,
Саңа дегән отлуқ дәпсәндә боп бүгүнзә,
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Ва, әзиз әл!
Ва, әзиз жут,
зарлидиң...
Ва, әзиз әл,
Ва, әзиз жут,
Гүл дияр!
Хорлиғандәк сәндә немә гуна бар,!
Ата-бовам маканидин бүгүнзә,
Саз орниға муңлуқ жиға аңлинар.
От-тутуруқ қилип Лөтүн шеирини,
Дәпсәндә қип чәйләтмәкчи йерини.
Милләтчиләр еғил қилип сарайни,
Хорлимақта уйғурларниң елини.
Хаңсир қилип, байлиғиңни, бариңни,
Қул қилмақчи сумбул чачлиқ яриңни.
Түрмә қилип, Қәшқәр, Ғулҗа, Ақсуни,
Лай қилмақчи Или билән Таримни.
Ва, әзиз әл,
Ва, әзиз жут!
Hyp, Қуяш!
Муңланмиғин,
Зарланмиғин,
Көтәр баш!
Қара көзниң арминини сақлиғин,
Шатлиқ күни болғандиму керәк яш.
Муқамлар муһәббити
Ва, сазларниң падишаси, дурданиси,
Нисанниң шат нахшиси, муң налиси;
Ва, муқамлар, тарихниң таҗ тәхтидә,
Яшап кәлгән сәнъәтниң гүл таҗиси.
Ва, сазларниң падишиси, гүл таҗиси,
Сәндидур хәлқи аләм муң-қайғуси,
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Әсирдин әсир көчүп йетип кәпсән,
Яшайсән бүгүн, һәм кәлгүси әтә…
Муқамлар шатлиқ-муңдин яралғандур,
Муһәббәт муқамлардин таралғандур.
Муқам дегән – һаят, әмгәк, бәхит, арман,
Муқам дегән – айдиң кечә, һава, һәм нур.
Муқам у – ана тилим, дана тилим,
Вәтәнгә сөйгү қилар ишқи дилим.
Муқам у – әл, хәлқимгә байлиқ, дөләт,
Адәмгә әқил берәр билим-илим.
Муқамлар яңриған қолларда, бармақта,
Дилларда, һәм тойларда, узақ йолларда.
Муқамлар яңриди сәйлидә, кочида,
Яңриған муқамлар – чөлләрдә, өйләрдә.
Муқамлар яңриди сөйгү бар жүрәктә,
Ома оруған биләктә, дуга вә тиләктә.
Яңриди муқамлар йеқинда, жирақта,
Яңриди муқамлар көк асман пәләктә.
Рәссамниң қил қәләм учида яңриди,
Вәтән сөйгән оғулниң күчидә яңриди.
Болқиға, кәтмәнгә...
Җан берип, җор болуп,
Үгдәп ятқан бовайниң чүшидә яңриди.
Яңриди муқамлар, яңриди тохтимай,
Яңриди етизда,яңриди ухлимай.
Йәр ивип, таш ерип, ечилди қизил гүл,
Муқамға нур чечип, егилди толун Ай.
Яңриди булут билән зәпәрдә тәң ләйләп,
Аниға яр болуп, бовақни әлләйләп.
Муқамлар яңриди инсанниң қәлбидә,
Қанат қақса асманда, һә пәстә йәр чәйләп.
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Көрәлмәй муқамниң күчини, һарини,
Залимлар ойланди үзмәккә тарини.
Бирақта залимлиқ йеңәлмәс мәртликни,
Яңратти муқамлар дилида барини.
Муқамлар өлмәстин турувалди өзидә,
Йешини тамғузмай аниниң көзидә.
Вәтәнпәрвәр батурға түгимәс күч берип,
Шох күлгән балиниң келәчәк үзидә.
Инсанниң дил тари күч берип өзигә,
Әймәнмәй, тик қарап өлүмниң көзигә.
Муқамлар яңриди, яңриди баш әгмәй,
Яңриди қан тамған қиличниң үзидә.
Туяққа чәйләтти Искәндәр атлири,
Муқамни чапмақ боп Төмүрниң җаллити.
Чиңгизниң теқими астиға чүшәрмәй,
Муқамни сақлиди уйғурниң әл-жути.
Муқамниң тарини үзгүзмәй, жүтәрмәй,
Әл тинич ятмиди бешида көтәрмәй.
Яңриди муқамлар Вәтәнниң төридә,
Яңриди муқамлар турғанда жут өлмәй.
Қолдин-қол авушуп, қолдин-қол йөткилип,
Муқамлар таралди җаһанда улғийип.
Өлүмгә – наләт дәп, инсанға – һаят дәп,
Муқамлар яңриди дилларда шат күлүп.
Залимға көнмәстин, өлтәрсә өлмәстин,
Муқамлар сақланди җүпини бөлмәстин.
Хәлқимниң байлиғи, жүрәкниң яйлиғи,
Хару-зар болмастин, гүлзари солмастин.
Муқамлар яңриди, яңриди қайтидин,
Аҗримай өзиниң ғәзниси әнтидин.
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Муқамлар роһ берип, сайриди җор болуп,
Өйләрдин, төрләрдин, жүрәктин, мантидин.
Муқамлар яңриди инсанлар дилида,
Муқамлар яңриди азатлиқ елида.
Муқамлар яңриди, яңрайду мәңгүгә,
Уйғурниң, өзбәкниң... жүрәкниң тилида.

Махмут Абдурахманов
(1934-2013)
Махмут Абдурахманов 1934-жили Әмгәкчиқазақ
наһийәсиниң Тәшкәнсаз йезисида туғулған. 1958-жили
Қазақ Дөләт университетини тамамлиған.
М. Абдурахманов һәм шаир, һәм әдәбиятшунас
сүпитидә 1960-жиллардин бери тонулушқа башлиған.
Униң шеирий әсәрлири дәсләп «Күрәш нахшилири» намлиқ умумий топламда йоруқ көргән. «Қәлб
нахшилири», «Даванлар», «Қәдәмләр», «Жиллар
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әмгәкләрни, мәктәп дәрисликлирини язди.
М. Абдурахманов пән доктори, профессор.
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Ипархан
Хәлқимниң тарихи ривайәткә бай,
Улар хиялдинла туғулмас әсла.
Ривайәт боп қалған пәрзәнди болмай,
Җаһанда инсанниң туралмас нәсли.
Сән – әмәс ривайәт, күрәшниң өзи,
Әлниң йәргә чүшкән туғин көтәргән.
Сән болдуң әлниң янған номуси,
Қәлбиңдә тағдәк дәрду-муңин көйдәргән.
Назакәт алимидин кирмәк қан җәңгә,
Сән, гөзәлгә болди қанчилик қийин!
Немә йәтсүн жуттики жиғаң, күлкәңгә,
Чәт йәрдә көрүнди һәммә бир тийин!
Дәриха, өтүпту қанчә шамаллар,
Уйғурниң елини чайқап, мәңдитип.
Бәзидә тиз пүкүп, бәзән йоли тар,
Сән кәби пәрзәнтни дилда яд етип.
Һеликәм яд әттим. Илһамимда сән.
Яқ, әмәс ривайәт, күрәш өзи – сән.
Хәлқимниң тарихин мискин ойлисам,
Әсирләр бойидин қолуң созисән.
Әссалам, уйғурум
Әссалам, уйғур хәлқим, әзиз уйғурум,
Қутлуқ намиң – қәлбимдә муқәддәс туғум.
Бу һаят чапқунида ишәнч, ғурурум,
Әссалам, уйғур хәлқим, әзиз уйғурум.
Яқмидим бедәрдигә дәртлирим билән,
Бақмиди зинһар беғәм бир меһри билән.
50

Махмут Абдурахманов
Өзгиләр тойида жүрдүм ғәмлирим билән,
Сиғиндим саңа хәлқим, әзиз уйғурум.
Тапмидим дәртлиримгә ахтуруп чарә,
Адашқан тәлийиңдин әйлидим налә.
Қәлбим муңлуқ нахшаңдин болди миң парә
Таяндим саңа хәлқим, әзиз уйғурум.
Пәришан арманларда көйәр вуҗудум,
Һәсрәттә беқарармән, әнсиз ойлирим.
Чарисиз әқлу-һошум болди буруқтум,
Әссалам, уйғур хәлқим, әзиз уйғурум.
Пәләк чәһри
Өз ели болсиму чәксиз, паянсиз,
Җаһанға тарилип кәткән уйғурум,
Тәғдиргә тәлмүрүп жүрдүң амалсиз,
Тәлийиң талашта өткән уйғурум.
Йеригә сиғмастин қанчә көчсиму,
У әлдин үмүтләр һәргиз үзмигән
Беқияс күлпәтләр қанчә чүшсиму,
Сеғиниш, сеғиниш оти өчмигән.
Пәләкниң чәрхи шу – болдуқ сәргәрдан,
Әвлатлар қәлбидә муқәддәс арман.
Чарисиз уйғурум тәнтирәп һәр ян,
Вәтәнниң ишқида пәрванә болған.
***
Япрақ кәби күндүздиму, ахшамда,
Титрәп жүрәк сийқирайду, қахшайду.
Бу һаятниң шатлиғиму, қайғуси,
Шу япрақни көзләйдиған охшайду.
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Яқ, яқ қара башниң дәрдин демәсмән,
Җари қилиш уни әргә әмәс тән.
Болмисамму даңқ, амәттин қуруқ қол,
Бир арман бар дилда янған өчмәскә.
Бир арман бар бүйүк, әзиз барчидин,
Пүткүл өмрүм қәлбимни езип янчиди.
Жиллар өтүп, оти янди улғуюп,
Көйгәнсири йәнә көйдүм башқидин.
Жүрәк өзгә арман-отни халарму?!
Өртәнмигән уйғуримда җан барму?!
Улуқ арман – әлниң туғи,
Бу жүрәк
Йәлпүлидин бир орғимай таларму?!
Турнилар
Сәпләр түзүп, егиз көктә, асманда
Учуп кәлди ана юрттин турнилар.
Қарап қалдим, қарап қалдим арманда,
Авазлири һәҗәп муңлуқ туюлар.
Әй турнилар, қанат телип әршидә,
Тәңри таққа қонуп қуввәт алдиңму?
Таң сәһәрни Тарим бойи қарши елип,
Сайрам көлдә тәшналиғиң қандиму?
Әй турнилар, аста қанат қақисән,
Қанитинда һәсрәт елип кәлдиңму?
Мунлуқ сайрап нәләргиму ақисән,
Авазинда бозәк әлниң дәрдиму?
Турнилирим, узақ бақтим тәлмүрүп,
Көргәнду дәп Ғулҗа, Қәшқәр, Хотәнни.
Жүригимдә арман қалди көйдүрүп,
Көрсәм дәймән, көрәрмәнму шу әлни...
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Aнa йәр монологлири

Биринчи монолог

О яратқан, бу қайси тартқулуқ,
бу немә қисмәт?
Бу балани кәлтүргәнгә миң ләнәт!
О, пәрвәрдигарим, бәргин неҗат...
Мән – Ана йәр, мән - Йәр ана,
Аләм яралғандин болуп кәлдим
инсанға пана.
Мән яралғанмән инсан үчүн,
Мән - Ана йәр, мән - Йәр ана.
Мән яралғанмән бәхит, һаят үчүн.
Җараңлиған соғларда теним тонуп,
Қийпаш яққан ямғурлар көксүмни жуюп,
Беһесап әвлат из селип кәтти өтүп.
Мән – шаһиди инсаний бүйүклүк
вә пәсликниң,
Җасарәт вә хаинлиқниң,
Мәртлик вә бечарилиқниң.
Өтмүшни билмәк лазим, чүнки йоқ
Өтмүшсиз – бүгүн, бүгүнсиз – әтә.
О инсан – мөҗүзә, мениң пәрзәндим,
Қәлбиңни ач, аңла аһу дәрдим,
Қалсун әбәдий әстә!

Иккинчи монолог
Туғулуп көксүмдә асралған
пәрзәнтләр
Яратқан мөҗүзиләр заманида.
Башқа әлләрни һәвәсләндүрүп
қалдуруп арманида.
Җаһанда төртниң бири болди
йезиқ яратқан,
Тутқузуп қәләм қанчә әлгә
әҗдадиң сават таратқан.
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Махмут Қәшқәрий, Йүсүп Хас һаҗип,
Йүгнәкий Әхмәтләр!
Даналиғиңни хәлқиңниң қалдурған
мәңгү-әбәткә.
Җаһанда дәсләп һәрип ясап яғачтин
қалдурған сансиз китаплар,
Пүтүлгән шу йезиқта қанчә
отлуқ хитаплар.
Алимлар дана, қол бал
таман бәстикар,
Қанчилар өтти юлтуздәк
йенип әҗайип сәнъәткар.
Қамуси сазниң «Он икки муқамниң»
мәндә яралған,
Тәкәббур, һакаввур әлләр
униндин нәмунә алған.
Әҗдадиң сәлтәнәт қурған
мустәқил яшап,
Алаймиған һеч кимгә,
қизиқмиған өзгә йәрләргә,
Яман пәйилдә әсла
тутмиған әскәр-ясақ.
Әйлигән ават көксүмни
чиқирип қаризлардин
Һәйран қалдуруп өзгиләрни
«Миң өйләрни» қилғанбена.
Анлиған, көргән һәвәслинип
ейтқан апирин.
Йетилгән сәнъәтниң гүлләнгән
түр-түридә улуқ пирлири.
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Қидирхан Йәркәндий, Аманнисахан,
Ахунум Қарушаң,
Һелим-Селим, Турдахун
қалдурған барчини аң-таң.
Атәшин шаир өтти қанчә
мәдһийиләп есил пәзиләтни,
Таҗ қилип ялқунлуқ сөзлиригә
әлни, муһәббәтни.

Үчинчи монолог
Аләм йорутуп қуяш чиқидиған
шу шәриқтин
Кәлди басқунчи, ғубар-чаң
қаплап асманни.
О тәғдир, шум тәғдир,
шундин һәммә балаю
Апәт башланди, ят аяқлар чәйлиди
қилип мени паскина,
Төкүлди наһәқ қанлар, qәлпүлдигән туғлар
басқунчи аяғиға ташланди.
Мени гөзәл армандәк арзулап,
Көзиниң қаричуғидәк асрап
яшиған әлниң егилди қәдди.
Өз егилирим болди мәндә ят,
Раһәткә петип кәлгәнди,
Яңриди күлкә орниға жиға,
нахша орниға пәрият,
Пәйдин йеник еди, раһәт еди
бағримға көтәрмәк адәмни,
Билмигәндим – мүшкүл екән көтәрмәк
пүтүнсүрүк хәлиқ – дәртмәнни
Мени гөзәл армандәк арзулап,
Көзиниң қаричуғидәк асрап
яшиған әлниң егилди кәдди.
Амма тизини пүкмиди,
йоқатмиди қәдрини.
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Һәммидин әла – Вәтән
О тәғдир, үмүт учқуни мәндә
янди қанчә новәт,
Азатлиқ, әркинлик дәп
руслиғанда қәддини?!
Чоғ-қоқас болғанди
кәлгинди дәссигән
Һәр қәдәм, җай алиқандәк.
Йәргә чүшкән әл туғи пәрваз
қилип қайта йәлпүлдәп
Җәң мәйданиға айландим.
Қанчә батур, қәһриманлар
өтти әгмәй баш...
О әвлат, әскә ал, мәғрурлан
Җасур әҗдадиндин!
Башлиған улуқ ғазатни
Ғоҗа җаһан, Абдурасулбәг,
Садир палванлар.
Улар туғин чүшәрмиди
Төмүр, Fоҗанияз,
Лутпулла, Ғенилар,
мәдәт бәрди әлләргә
Ипархан, Назугум, Майимханлар.

Төртинчи монолог
О чәрхи ситәмкар, о бевапа пәләк!
Зулумниң зәһәрлик томурлири
йейилип һаман,
Чарисизлиқ ирадини
ғаҗилап қуруттәк
Қонди қәлибләргә әндишә-қорқунуч
наһәқ төһмәту доқтин,
Илаҗисиз әқил-һош лал,
ғәзәптин диллар буруктум,
Издәп неҗат төрт тәрипигә аләмниң
пәрзәнтлирим тарап,
Тәнтириди бозлап қозидәк,
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Махмут Абдурахманов
қаливәрдим житимсирап, чөлдәрап.
Күлкә яңриған ханилар беһаят һаңғирқай,
Бағлар муңға патти, қушлар сайримай,
Тағлар чөккәндәк болди тиңирқап.
Тозған үмүтләрдәк арқисидин көтирилип,
Қуяшниң япти йүзини топа-чаң көккә.
Бир чағ өмүләп, тәй-тәй басқан бағримда,
Қоғланди болуп өз елидин,
тәғдир ғайип тинтиләп,
Қәлбидә һиҗран отини яндуруп,
жүригини мәндә қалдуруп,
Узақлашқанда мәңгү сәргәрданлар,
Әләм ичрә узарттим қиймай, тәлмүрүп.
О чәхри ситәмкар, о бевапа пәләк!
Нәләрдиду жүриду булуңларда
боюн қисип житимдәк,
Сулиримға чаңқап тамақлири,
кинәп иссиғимни тапанлири,
Көрүшкә зар өскән җайларни
муңлуқ көзлири,
Беарам чүшлиридә миң көрүп,
Тәшвишлик оңида ағзидин
чүшәрмәй жутум дәп.
Сәкпарә қилип төрт тәрипидин
аләмниң аңлинар зари,
Бир дәқиқә аңлиғин, сән җаһан,
аңлиғин, сән пәрвардигарим!

Бәшинчи монолог
Пәрзәнтлирим бешиға һеч кимдә
болмиған кәлди кәлгүлүк,
Әртигә ишәнч йоқ, тәшвиш жүригидә,
Чирайлири гоя саман, нур
чақнимас көзлиридә.
Болмиғанда һеч кимдин, һәтта
көктин яхши күткилик,
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Һәммидин әла – Вәтән
Мән едимғу ахирқи пана!
Мәндин тепәтти дәрдигә мәлһәм.
Мениң һалимму харап һеликәм.
Бағримни қаплиған зәһәрлик яра,
Беһөддә уссулуқ қандуруп ичәлмәйду,
Көксини керип һава жуталмайду,
Халиған йәрни әркин дәссәлмәйду,
Мән зәһәрләнгән бемар һеликәм.
Мән балисини зәһәрләйдиған
болдум қатил ана,
Мундин мүшкүллүк боларму маңа!
Партлинип үстүмдә зәһәрлик бомба,
Қат-қетим тит-тит, болдум нимҗан,
Һаятлиқтин бирәр қалмиди нишан.
Мундин мүшкүл көргилик болурму маңа,
Неҗат тиләймән сәндин, әй яратқан Алла!

Алтинчи монолог
Дәйдикән ечилған қутлуқ
йеридә әзиздәр гүл…
Мәндә ечилған гүлләр қәдирсиз,
болди һаман күл.
Чөл болған гүлстанда
сайримаскән булбуллар,
У бәлбәл угисини тоздуруп
қарға-қузғунлар.
Мәндә яралған пәрзәнтләр
болди дәрт-пәрият.
Нийәт-пәйли дәриядигу
имканийити тамчә мисал.
Арзу-арманни асмандәк,
өзлири йәр билән йәксән.
Баш көтирип жүрүш –
улар үчүн җинайәт,
Номус-һардин сөз ечиш
улар үчүн җинайәт,
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Махмут Абдурахманов
Мәнму адәм, орнум бар дейиш –
улар үчүн җинайәт!
Худайим бәргән пәрзәнт сөйүш –
улар үчүн җинайәт.

Йәттинчи монолог
Мән ярилип рәзиллик
ашмиғанди бу қәдәр,
Қан жиға, аһ-зардин
қат-қетим титрәр.
Мәндә төкүлгәндәк төкүлмиди
Әзиз қанлар бәхит үчүн һеч йәрдә,
Мәндә берилгәндәк берилмиди,
Сансиз қурбанлар бәхит
үчүн һеч йәрдә,
Мәндә чиққандәк чиққан әмәс
Батур оғланлар бәхит үчүн һеч йәрдә.
Мәндә кәлгәндәк кәлгән әмәс
Әлгә емтиһанлар бәхит үчүн һеч йәрдә,
О, Яратқан, мәндә болғандәк болған әмәс
Әқилдар инавәтсиз бәхит
үчүн һеч йәрдә.
О, Яратқан, мәндә болғандәк
болған әмәс,
Күрәшләр ақивәтсиз бәхит
үчүн һеч йәрдә.
Әйип үчүн, гуна үчүн қайси бир
Бу хил қисмәт, бу тәғдир?!
Өтәрму бу аләмдә харлинип,
Һурлуқ таң дәп омулуп?
Еһ берәһим пәләк, кетәрму
бу аләмдин йоқилип?
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Аблиз Һезим
Аблиз Ьезим 1935-жили Ғулҗа шәһиридә туғулған.
1960-жили Шинҗаң педагогика институтиниң тиләдәбият факулътетини пүтәргән. 1963-жили сабиқ
Кеңәшләр Иттипақиға көчүп чиққан.
1995-жилға қәдәр «Йеңи һаят» гезитида мухбир,
«Арзу» журналида бөлүм башлиғи болуп ишлигән.
Шаирниң шеир, мәсәл вә балиларға язған әсәрлири болуп онға йеқин топлими нәшир қилинған, 2005-жили
униң талланған әсәрлириниң үч томи йоруққа чиққан.
1988-жили Шинҗаң Яшлар вә өсмүрләр нәшриятидин
сәккиз басма тавақ һәҗимидә мәсәллири, 2004-жили
йәнә шу нәшрияттин «99 тепишмақ» вә «Қизиқарлиқ сөз
оюнлири» намлиқ китаплири нәшир қилинған.
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Һәммидин әла – Вәтән
Вәтиним
Ата-бовамдин маңа ялдама
қалған, Вәтиним,
Жүригимниң қетидин җай-орун
алған, Вәтиним.
Сөйүмән – кимләр сениң
дәрдиңгә дава издигән,
Болса кәлгүсиң үчүн
йолларни салған, Вәтиним.
Сөйүмән кимләр сениң
қәддиңни тикләш йолида,
Җәң қилип, болған шейит,
һериву-талған, Вәтиним.
Ва, лекин шундақтиму,
адәмләр барки, билимән,
Питнә-пасат сазиға депини
чалған, Вәтиним.
Нәқ мошундақларничу,
Һезими һәргиз сөймигәй,
Сөймигәндәк кишини
гәп-сөзи ялған, Вәтиним.
Вәтән һәққидә
Вәтәнниң һәр тәши, һәр бир
гияси кәкрива, билсәң,
Вәтәнниң туприғи чимдим,
көзүңгә тотия, билсәң.
Вәтәнниң қойни мисли кәң,
гөзәл вә мевизарлиқ бағ,
Сүйи вә мевиси татлиқ,
жүригиңгә дава, билсәң.
Вәтәндә ишлә, ойна-күл вә
яки дәрт билән өткин,
Вәтән қойнида өткән һәр
дәқиқәң бебаһа, билсәң.
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Аблиз Һезим
Вәтәнчу, сени өз қойни –
елип бағриға өстәрди,
Шуңа Вәтәнни әрзийду,
җениңдин әтива, билсәң.
Һезими, бу пикирниң сән, өзәң
тәстиқи бол – қурбан.
Вәтәнниң қәдрини билмәй жүрүш,
әсли, хата, билсәң.
Ғериплиқ илкидә қалдим, қачан
сәндин җуда болдум,
Аһанәт сөзини аңлап,
дегәнләрниң «Худа болдум».
Уюп сүттәк, пикир-оюм,
йоқаттим әсли әксимни,
Язичә чөлдә, қишларда җудунда,
муз суда болдум.
Левигә һәр қетим барсам,
қучатти Или дәрияси,
Мошу күндә түгимәс дәрт-кесәлгә
муптила болдум.
Җени һәлқигә кәлмәстин билипту
ким һаят қәдрин,
Сениң қәдриңгә йәттим мән
пушайманда уда болдум.
Азар йедим көрүнгәндин,
азаптин болмидим нери,
Берип-берип, өтүп жиллар
ақарған чач-бова болдум.
Билал Назимниң монологи
Ех, Ана йәр, билмәптимән
сени кетиш алдида,
Нәччә вақтин улуқлиғиң
ятқанмеди далдида.
Тәңри теғим – туташ ятқан
сениң қәддиң екәнғу,
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Аблиз Һезим

Сайрам, Лобнур – тиниқ ятқан
сениң қәлбиң екәнғу.
Гүкиригән орманлириң –
шатлиқ, тевиң екән һә,
Шамаллириң үзгә урған
ғунчә левиң екән һә.

Сәндин ғерич болмаймән жирақ

Тәклимакан – арминиңға
йәтмигиниң екәнғу,
Или, Тарим – зулумға баш
әгмигиниң екәнғу.
Тағда ятқан ақ қарлириң
чачлириңму ақарған?
Аһ, сүлүкләр қениң шорап,
рәңгиң шунчә татарған.
Көк билән тәң Муздавиниң –
қәһриңмеди өрлигән,
Аппақ ғоҗа охшашларға
өзи киргән-төрлигән?
Ех, Ана йәр, билмәптимән
сени кетиш алдида,
Нәччә вақтин ятқанмеди
улуқлиғиң далдида?
Сениң билән хошлашқиним –
айрилғиним болдиму,
Гоя қуштәк қанитимдин
қайрилғиним болдиму?
Мән маңғанда яққан ямғур
йешиңмеди төкүлгән?
Ех, Ана йәр, пешанәмгә
һәсрәт болуп пүтүлгән.
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Һәй Вәтиним, һәй шеир-нәзмәм,
Жиққан байлиқ, жиққан дур-ғәзнәм.
Ачсам бүгүн көңүл көзини,
Ачсам һәқиқәтниң өзини.
Мениң өмрүм саңила бағлиқ,
Сәнсиз өткән күнлирим чағлиқ.
Сәвәп? – дәмсән, сәвәви униң,
Шунчә үстүн баһайиң-хунуң.
Шуңа начар болсиму һалим,
Та чугулуп кәткичә «салим».
Сәндин ғерич болмаймән жирақ,
Мәйли көйәй-көйгәндәк чирақ.
***
Қилмидиң илимни, раст,
көркәм-зибалиқтин җуда,
Қилмидиң хәлқимни, хас,
һүнәр-даналиқтин җуда.
Ва лекин бүгүнгичә зади
чүшәнмәй келимән,
Қилмидиң бизни сәвәп,
Тәғдир, җудалиқтин җуда
***
Тип-тинич жүргән билән
жугач-мулайим, Вәтиним,
Күн санап өсмәктидур,
һәсрәт-пуғаним, Вәтиним.
Путлушуп кәтсәм, йөләп,
турғузғидәк йоктур киши,
Әгмидим мәнмәнгә баш –
шудур гунайим, Вәтиним.
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***
Яқа жутқа қайси күн
қәдәмни аптуқ, Вәтиним,
Түгимәс бир дәдисә-һәсрәттә
қаптуқ, Вәтиним.
Өзимиз билән болуп,
кетиптимизғу қирлишип...
Болмиса биз сән кәби
пакиз вә саптуқ, Вәтиним.
***
Қимки ят, гәп-сөзлири
тәнәю-доқкән, Вәтиним
Тәгсә жүрәккә тегәр,
бәәйни оқкән, Вәтиним.
Зади қойсаңчу, сениң
бағриңға охшаш кәң макан,
Меһриван жутдаш қаяш
һеч йәрдә йоқкән, Вәтиним.
***
Бағлидуқ ишәш билән
шуниңға чин бәл, Вәтиним,
Өзимиз қилмақчимиз,
йоқуңни бар, тәл, Вәтиним.
Биз бүгүн көзи очуқ
болсақ булақ ширилдиған,
Болимиз әтә-өгүн
чоқум қиян-сәл, Вәтиним.
***
Җош уруп илһам-оюм,
йезип аламәт, Вәтиним,
Көтирип қанчә егиз
туғни камаләт, Вәтиним.
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Сәзмигәй қәлбим мениң
өзини әркин, бәхтияр,
Әл ара сән тапмисаң
һүрлүк - саадәт, Вәтиним.
***
Әй улуқ нурлуқ күнүм,
томурумда caп қан, Вәтиним,
Басмисаң маңа өзәң,
ким басиду, ян, Вәтиним.
Мәнмичу, бил, бәзидә
өзәмни билмәй қалимән,
Артуқ йә кам сөзлисәм,
бол кәчүрүмчан, Вәтиним.
***
Еһ, бүгүн әрлик дегән
нәләрдә қалған, Вәтиним,
Җан беқиш һәр кишини
һәр койға салған, Вәтиним.
Расқа йоқ һеч бир орун,
лекин ичиң тит-тит болар,
Нәгә бақ, әң әтива җалиқ
вә ялған, Вәтиним.
***
Һәр киши өз жутида болса
гоя зәр, Вәтиним,
Яқа жут-ятлар ара болидекән
йәр, Вәтиним.
Әмгиги-әҗри униң һеч
көзгә көрүнмәйдекән,
Төксиму һәр күнлиги,
маңлийидин тәр, Вәтиним.
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Аблиз Һезим

***
Гәпкә-гәп кәлгәндеки
ейтсамчу очуқ, Вәтиним,
Бәзиләр издәр техи, бу
сөздин йочуқ, Вәтиним.
Ех, мошу күндә ишән, жүргән
сениң ғемиң билән,
Москва, Лондон, Париж,
Вашингтон йоқ, Вәтиним.

***
Жут-өйүм вәйран болуп,
сунса түрүк, лим, Вәтиним,
(Хәйрихаһлиқ қилғидәк
көргәндә һәр ким, Вәтиним).
Сәзмигәндәк һечнемә,
көктә-самада һәр күни,
Иптихар әткән җаһан-қуяш
жүрәр җим, Вәтиним.

***
Күндә баш қойидиған
Мәккә-Мәдинәм, Вәтиним,
Зоқлинип ейтидиған
сөзүм-кәлимәм, Вәтиним.
Сән дегән өчмәс тарих,
өчмәскә янған юлтузум,
Сән дегән зор байлиғим,
пүтмәс ғәзинәм, Вәтиним.

***
Бәзиләрниң көңлидәк дунияда
бу тар, Вәтиним,
Худди өгәй балидәк болсаң
ғерип-хар, Вәтиним.
Саңа муң вә әрзиһал, оюмни
ейтқум келиду,
Сәвәви, сәндин йеқин мениң
немәм бар, Вәтиним.

***
Һәр күни ой чөлини миң
бир кезимән, Вәтиним,
Алмидәк қәлбимничу
янчип-езимән, Вәтиним.
Сән азап чәккән саат,
күнләрдә сәндә болмиғач,
Мән өзәмни қилмиши
бардәк сезимән, Вәтиним.

***
Қанчилик болсун жудун, ақ
қалди һариң, Вәтиним,
Ақ пети қалғинидәк тағдики
қариң, Вәтиним.
Йәклинип жүргән чеғим
ят-яқа жутларда маңа,
Бәрдиғу күч һәмдә роһ,
дунияда бариң, Вәтиним.

***
Мән сениң өткүр тилиң,
һәр йәрдэ сөзүң, Вәтиним,
Көрсә-жирақни көрәр,
нур чәшмә-көзүң, Вәтиним.
Сән билән турғанда һағда
маңа охшашлар бүгүн,
Ечилип турған гүлүң –
солмайду үзүң, Вәтиним.

***
Сән әзиз әтсәң мени,
толсам-толармән, Вәтиним,
Сән өзәң хар әйлисәң,
солсам-солармән, Вәтиним.
Қизғинип жүргән хаин-ятлар
тола сәндин мени,
Әшу хаинларға ят болсам
болармән, Вәтиним.
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***
Банә қип жүргинини һеч
йәргә патмай, Вәтиним,
Жут иши, жут әһлигә әҗрини
қатмай, Вәтиним.
Миллити, миллий ғуруридин
кечип жүргән киши,
Мөрити кәлсә сени қалмайду
сатмай, Вәтиним.
***
Һәр қачан жүрсәм жирақ ач
көзу-жуттин, Вәтиним,
Мени чүшәнмәйдиған
соғағу-буттин, Вәтиним.
Бәһриман болған кәби
өзәмни хушхой сезимән,
Роһқа роһ қошидиған
бәхиту-қуттин, Вәтиним.
***
Иттипақ болмай жүрүп
қалғачқа йәккә, Вәтиним,
Бәрдиғу ким болмисун,
бизләргә дәккә, Вәтиним.
Белимиз уштулди бәл,
пүтти маҗалимиз қуруп,
Әрзиһал, муң-заримиз
йәткичә бәгкә, Вәтиним.
***
Кишини көрсәм уят-һарини
сатқан, Вәтиним,
Шәхсий раһәт көлигә өзини
атқан, Вәтиним.
Ойлимай чависини дәрһалла
читқа яйимән,
Сәвәви, мүҗәз-қеним өзәңгә
тартқан, Вәтиним.
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Аблиз Һезим
***
Пак тутуп, таза тутуп, саңа
дилимни, Вәтиним,
Шунчилик чин, бағлидим,
ришти-дилимни, Вәтиним.
Башқилар билмәс үчүн, сени,
рәқипләр авили,
Ташлиши керәк кесип мениң
тилимни, Вәтиним.
***
Һөсни-җамалиң сениң қанчики
солсун, Вәтиним,
Тилисә-нәслиң тиләр:
«Ай кәби толсун,» Вәтиним.
«Дили бир туққан - қаяш»
һәттаки қия бақмиса,
Саңа көйәр даһилар қәйәрдә
болсун, Вәтиним.
***
Тәнә-ләнәт лейиға кәтсиму
петип, Вәтиним,
Ех, өтүшниң орниға қәдриңгә
йетип, Вәтиним.
Бәзиләр бир-бирини жүрсә
тили билән чеқип,
Бәзиләр көзи билән жүрмәктә
етип, Вәтиним.
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***
Көрисән ғайип болар, ялған
хитаплар, Вәтиним,
Өртинәр ялған тарих, ялған
китаплар, Вәтиним.
Аһ, уруп, қан жиғлиған җанлар
хошал яйрап күләр,
Дәрдигә дава тапар ағриқбетаплар, Вәтиним.
Вәтәндин яхши яр болмас
(Хелил Һәмра ғәзилигә мухәммәс)
Вәтән бостан, Вәтән гүлзар, Вәтәндәк
мевизар болмас,
Вәтән явға берәр дәккә, Вәтәндәк
зулпиқар болмас,
Вәтәнни сөй шуңа һәр дәм, Вәтәндәк
гүл баһар болмас,
Вәтәнниң ишқида янған жүрәк
әслидә хар болмас,
Мурадиға йетәр бир күн, дәштчөлләрдә зар болмас.
Вәтәнниң йолида бәхит әмәсму
қанчилик талсаң,
Вәтән муқамиға җор қип, сазиңни
сазлисаң-чалсаң,
Вәтәнниң пайдиси үчүн
күчүңни айимай салсаң,
Вәтәнниң жүкини дайим әгәр
йәлкәңгә көп алсаң,
Тарихниң алдида, ахир, сениндәк
яхши яр болмас.
Тәбәссүм әйлигәй яриң,
жүриги-хилини билсәң,
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Аблиз Һезим
Хәлиқтин пайда алғайсән,
ғәзинә-дилини билсәң,
Ачар қойнини-байлиқни тәбиәт
тилини билсәң,
Әсирләр һекмити көптур тарихниң
сирини билсәң,
Үгән өлмәс мирасларни әдипниң
көңли тар болмас.
Вәтәнниң ишқида янсаң, хәлиқ
көңлини чағ әтсәң,
Рәқипләргә зәһәр оқ боп, дилини
қара дағ әтсәң,
Сөйүп әмгәкни һәр дәмдә утуқтин
гәрчә тағ әтсәң,
Ата-боваң яшап өткән әзиз
жутуңни бағ әтсәң,
Келәчәктә сениң нәслиң бәхиткә
интизар болмас.
Җапаниң тағлирин талқан қилип
маңған сәпәрләрдә,
Күрәшләрдә утуқ билән
қучақлишип зәпәрләрдә,
Көнүл ачқан чеғи бағда, Һезими
гүл чимәнләрдә,
Қизил гүл бәргидә булбул кәби
сайрап сәһәрләрдә,
Хелил Һәмра ейтар тәкрар Вәтәндин
яхши яр болмас.
Вәтинимгә
Бәзән қайнап-ташсиму зәрдәм,
Аққузсамму көздин йешимни.
Тик көтүрүп жүримән һәрдәм,
Сән үчүн ғәм йегән бешимни.
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Патигүл Сабитова

Мәләмниң һидин
Топилиқ йолларда йоқалған изим,
Йоқалған саямдәк күн тутулғанда.
Шунчилик беғу бар баһарим, йезим,
Күз, қишқа айланди мән утулғанда.
Утулуш –
Ят жутқа чиққиним еди.
Утулуш – әслидә ғериплиқ һаят.
Бурнумдин кәтмиди мәләмниң һиди,
Бурнумдин кәтмәйду болсамму мамат,
Тәклимакан һәққидә
Тәклимакан әмәстур, Тәһтимакан,
Тәһтимакан – бу демәк әсли макан.
Бу йәрдичу бир дөләт болған екән
Қилип кәлгән уйғурниң нәсли макан.
Бирақ дүшмән көп қирғин салған екән,
Буни дәпму болмайду: «ялған екән».
Ятқан җәсәт оп-очуқ қалмисун дәп,
Әлни шу чағ қум бесип қалған екән.
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Патигүл Сабитова
(1936 – 2009)
Патигүл Сабитова 1936-жили Ғулҗа шәһиридә
туғулған. Мәктәптин кейин Шинҗаң университетида
оқиди. Қазақстанда Қазақ педагогика институтини тамамлайду. 1964-2005-жиллири уйғуршунаслиқ институтида хизмәт қилди.
П.Сабитова «Мениң кичик достлирим», «Бизниң
синип балилири». «Көйүмчан Һәмра», «Ким әйиплик»,
«Қадирниң чүшлири»,
«Чатақчи», «Ялғанчиниң
растлииғи» намлиқ балиларға беғишланған һекайә вә шеирлар топламлириниң муәллипи.Униң “Достлар”намлиқ
повестьлар вә “Жүригимдә бир отум бар” шеирий топламлири, бир нәччә монографиялири бар. У филология пәнлириниң намзити, “Достлуқ” ордени билән
мукапатланған вә “Алаш” намидики Қазақстан язғучилар
иттипақиниң хәлиқ ара мукапитинщ лауреати.
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Ғулҗа десәм

Чоң бәхиткә тәлмүргән,
Ғәмсиз яшлиқ өткәнди.
Бу аләм шатлиғини
Шу бағларда сәзгәнди.

Ғулҗа десәм жүрәктә
Һәҗәп һислар ойғинар.
Өз вайиға йәтмигән
Арзу-арман толғинар.
Туғулғанда төкүлгән
Киндик қеним бу әлдә.
Қалди қайғусиз өткән
Балилиқму шу йәрдә.
Мән туғулған чоң өйдә
Яшлиғим сири көпти.
Мөҗүзигә тәлпүнгән
Һәвәсләр шунда өсти.
Деризимиз алдида
Улуқ өстәң ақатти.
Сән өскән «Дөң мәлидә»
Һәммә нәрсә яқатти...
Һәҗәпму гөзәл еди,
Или шәһри у чағда.
Җәннәт еди қоралар,
Мевә көпти бағларда.
Коча, ериқ-ериқта
Сүзүк сулар ақатти.
Бүк-барақсан дәрәқләр
Сайә ташлап бақатти.
Әтрап гүл-чимәнзарлиқ,
Каккук, булбул сайратти.
Уни тиңшап жумран қәлб
Һөзүрлинип яйратти.
Мевилири язларда
Пишип, мәй боп туратти.
Әрзәнчилик базарда –
Херидар көп соратти.
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Көңлүмгә билим-чирақ
Йеқилғанда бу әлдә.
Парасәтниң мончиғи
Тизилғанда бу шәдә.
Нахша-сазлар Илида
Раст вайиға йетәтти.
Андин жүрәк тәвритип
Чәт әлләргә кетәтти.
Әсли Ғулҗа қизиниң
Әмгәктә даңқи мәшһур.
Гөзәллик қияпида
Алий җанаплиқ ғурур.
Данишмән пак анилар
Бу һаятимға дилдаш.
Бейит, чөчәк, қошақчи
Момайлар барди сирдаш.
Кетип қалдим жираққа,
Әзди жүрәк кетәрдә.
Кәлмәскә кәттим дегән,
Бәхтим баркән тәғдирдә.
Кәлдим бәкму сеғинип,
Лекин жутум өзгәргән.
Жүригим бәк ечишти,
Йоқ у бағлар көкәргән.
Қәдирданлар қени дәп,
Дидарға тәшна болдум.
Бәзиләрни тапсамму,
Җудалиқта омулдум.
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Жут, достлар тәғдирини
Көрүп, қаттиқ толғандим.
Вақит қандақ рәһимсиз –
Аччиқ һиста ойғандим.
Өртәнди һәсрәттә жүрәк
Нем боп кәтти аләм дәп.
Қайтип йәнә бир кәлдим
Һаяттин шәпқәт издәп.
Қәлбим бүгүн су ичти
Тәрәққият көп екән.
Һүнәрвәр, содигәрләр
Җанлинипту, көкәргән.
Тонимидим йолларни
Кәң, түз қилип елинған.
Йеңи һәйвәтлик әйнә
Беналар көп селинған.
Мәдәнийәт-маарип
Һәр саһада өсүпту.
Һаятниңму мәзмуни
Хелә убдан күлүпту.
Чиққан атақлиқ байлар
Қизғинлиқ роһи үстүн.
Лекин жүрәктә тәшвиш
Ейталмаймән мән бүгүн.
Тәдбирчан боп адәмләр
Чәт әлләргә кетишкән.
Үмүт бағлап әтигә
Қәдди тик боп йетишкән.
Балилиғимни пәпиләп
Өстүргән,әзиз жутум.
Чаңқап кәлдим, бәргинә,
Һаят сүйин бир жутум.
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Урумчи
Яш едим Үрүмчигә
Билим издәп кәлгәндә.
Парасәтниң чириғи
Дарилфун дегәндә.
Билимниң булақлири
У чағ бәкму аз еди.
Лекин нурғун үмүтләр
Бу дәргаһта бар еди.
Қәвәтлик қизил бена,
Мөҗүзә һәйвәтликти.
Мениң үчүн билимниң
Ишлири бәрикәтликти.
Көңүлләр қанатлинип,
Аңлиқ һаят башлидим.
Балилиқ, бәңвашлиқни
Мән бирдинла ташлидим.
Кәң билим сарийида
Көп нәрсини үгәндим.
Тәғдиримгә рази боп
Ғәмсиз шат боп жүргәндим.
Яшлиқниң көп шәйтини
Шохлуқ билән ойнаттуқ.
Бәхитлик, шат күлүшүп,
Өткән күнгә тойматтуқ.
Аһ!... Яшлиқ гөзәл еди,
Күч-ғәйрәт түгәл еди.
Арзу-арман қанитида
Бар аләм күлгән еди.
Көп өтмәстин қандақту,
Изгү-арман өрлиди.
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Патигүл Сабитова

Билимниң чоққиси
Жүрәк йәнә көзлиди.

Тәғдириңдә, ишинда
Әң муһимдур әшу гәп.

Билим издәп чәт әлгә
Кәттим көзгә яш елип.
Җудалиқта һиҗранда
Сәвирликни аш қилип.

Һә, бүгүн өз елимда
Жүримән меһман болуп.
Һәҗәп һислар илкидә
Жүрәк қисар, ойлар көп.

Әнди кәлдим сеғинип,
Бу шәһәрни көргили.
Яшлиқниң излирини
Пурап қайта жүргили.

Көп вақитта сөзүмни
Ейталмаймән уқтуруп.
Ят тил һөкүмран екән
Бурухтуммән – боғулуп.

Достлар өсүп-йетилгән,
Хошал болуп көрүштүм.
Әпсуски, дәргаһни мән
Тонумидим, өксидин.

Разимән шуниңдиму,
Көрмисәм наданлиқни.
Хош, қал әнди, Үрүмчи,
Тиләймән аманлиқни.

Мән оқуған синиплар,
Қәйәрдидур қеп кәткән.
Йеңи бена, мәйданлар,
Шагиртлар бәк көпәйгән.

Әзизанә Қәшқәр

Тонушлар, савақдашлар
Башқичә боп өзгәргән.
Чирайлиқ чоң беналар
Мәркәз шәһәр гүлләнгән.
Кочида қайнар адәм,
Натонушти һәммиси.
Шу йәрдикән келәчәк –
Тәрәққият бәлгүси.
Көңлүмдә бир шатлиқ бар,
Бир йеридә әндишә.
Қариму-қарши һислар
Қийнап турар һемишә.
Йәрни қаттиқ дәссәймән,
Бу уйғур макани дәп.
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Әзизанә Қәшқәр дәп
Аталғанкән әзәлдин.
Улуқ затлар йетилгән
Бу қедимий шәһәрдин.
Миң жиллардин илгири
Қариханлар дөлити.
Даңқ чиқарған қувити,
Яришатти сөлити
Илим-пән һәм һүнәрниң,
Мәдәнийәт-сәнъәтниң,
Чоң мәркизи аталған
Шәриқтики әлләрниң.
Әдәп - әхлақ – мүҗәзи
Хәлиқниң алийҗанап.
Әзизләп қедимий дәп
Һәммә қилиду тавап.
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Патигүл Сабитова

Қизлири гөзәл-чевәр
Жигитлири данишмән.
Адәм қәлби, әркини
Қәдирләп әзизлигән.

Арман қилар Қәшқәрдә
Анар, әнҗир йемигән.
Бу қедимий чоң шәһәр
Йоқтур тарих билмигән.

Алдирашлиқ бир кәлдим,
Жүрәк-бағрим тоймиди.
Йәнә келиш армини
Течлиғимни қоймиди.

Һейтқаниң алдида
Әл сәйлиси карамәт.
Бу әҗайип мөҗүзә,
Хәлиқ көңли аламәт.

Алим Маһмут Қәшқәрий
Опалға чақирғандәк.
Йүсүп Һаҗипниң роһи
Һаят болуп қалғандәк.

Әзизләрни әзизләп,
Бар дуния мәдһийләйду.
Арзу қип йәнә кәлдим
Жүрәк шуни кинәйду.

Сутуқ Буғра бешида
Парасәтлик җәң бардәк.
Узақ тарих сирлири
Мени күтүп ятқандәк.
Аппақ ғоҗа мазари
Ойландурди толғитип.
Хаинға ләнәт дәттим
Сәзгүрликни ойғитип.
Һүнәрвәнләр жүти бу
Әсирләр ешип кәлгән.
Қәшқәр равави дәйду,
Шәриқни қайил әткән.
Чевәрликниң сири көп
Қәшқәр зири-һалқида.
Қәшқәр дописи десә,
Киймигәнләр арманда.
Қәшқәр сәними даңлиқ,
Олтириш-мәшрәпләрдә.
Қизлириму бәк назлиқ,
Җасарәт – жигитләрдә.
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Зәм-зәм сүйини ичтим,
Тәшналиққа Қәшқәрдә.
Улуқ дидарлишиштин
Көңлүм яшарди йәнә.
Йәнә кәлдим Хотәнгә
Йәнә кәлдим Хотәнгә,
Салам билән сеғинип.
Шеһит болған әҗдатлар
Роһлириға сиғинип.
Кәлгинимдә у қетим
Тоймиғандим меһриңға.
Шу кәткәндин кинидим
Келәм дедим қешиңға.
Кәлдим мән мундашқили,
Ич-сириңни биләй дәп.
Қедимий Ипәк йолда
Қалған изға бақай дәп.
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«Шаһиданә» аталған,
Бу қут шәһәр җәңгивар.
Һәмнәпәстур һаятта
Данишмән улуқ роһлар.

Көктат, мевә-чевилар
Әлдин бурун өсәркән.
Һәҗәпму дәрәқзарлиқ
Бағлар йешил көкәргән.

«Хотәнликләр бижни-биж
дәйдиған җаһил» дәйду.
Әслидә җаһил әмәс,
Сөздә бол адил дәйду.

Пүтүн қой тонур кавап,
Гөшкирдиниң макани.
Яңақ билән чилани
Анлиғанниң армани.

Кум боранлири бир чағ
Һәйвәтлик келип урған.
Йәру-көкни, һаятни
Қойнида жутуп турған.
Тәклимакан чөлидә
Қум астида сир бәк көп.
Миңлап әсир, тарихни
Ятиду чоңқур көмүп.
Чәксиз қум барханлири
Бәрдашлиқни үгәткән.
Дәшти-баян әмгәктә
Бүк-барақсан боп кәткән.
Әтрап қоюқ орман боп,
Қум һуҗумин тизгинләпту.
Топа яғаркән көктин
Чариси тепилмапту.
Үзүм, алма, нәшпүти
Кочида мәй боп пишқан.
Һеч ким тәгмәс уларға
Һәр кимниң йетип ашқан.
Гуллириму җәннәттәк,
Рәңму-рәң ечиларкән.
Қизилгүлдин һәр түрлүк
Гүл қәнт, мәй чиқираркән.
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Әҗдатлар улуқ болғач,
Жут даңқи көптин мәшһур.
Мәрданә һәм җәңгивар
Шаһитлири көп жуттур.
Хотән гилими дәйду,
Көп әлләр херидаркән.
Шайи-әтләс, духава,
Ипигиму таза екән.
Йәр асти тинип ятқан
Алтун, мәдән, нефритлар.
Қедими ядикарлиқ
Ятар мөҗүзә-сирлар.
Хәлқи тәдбирчан-ишчан,
Бу макан әсли улуқ.
Бовам жути болғачқа
Хотән мән үчүн қутлуқ.
Тәшналиқ сүйин ичтим,
Мән йәнила қанмидим.
Жүрәк таримни чәкәр
Қенип һозур алмидим.
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Үгдәк уйқа
Туғулғанда йәргә чүшүп,
Үгдәк бесип қалғанму.
Дайим үгдәп жүргәндәк
Һаятлиғиң ялғанму?
Үгдәп өтти көп әвлат,
Ойғақлар қурван болди.
Хамуш уйқа бастидә,
Қап-қара туман болди.
Он сәккиз миң аләмдә
Ойғақ һәммә, һәр дәмдә.
Үгдәп жүргән ялғуз сән –
Жүрәк-бағрим әләмдә.
Хамуш үгдәк үйқиси
Өлүксән тирик-туруп.
Инсан һоқуқиң йоқтур
Өйүңдә яшап туруп.
Аманниса

Патигүл Сабитова
У қараңғу кечидә
Hyp боп янған чақмақти.
Әсирләр садасиға
Саз-муқамлар аңлатти.
Дутар-тәмбир тарлири
Нәғмә-саз җараңлатти.
Сама уссули қизип
Әл көңлини яйратти.
Падиша деди ханишқа:
Әл-нәғмини сайратқин.
Хәлқим болсун бәһримән
Муқамниму яңратқин.
Аманниса хоп, - деди
Сәнъәт әһлини тапти.
Қидирхандәк Муқамчи
Устазға ишик ачти.
Устаз билән он жиллап
Муқам сириға чөкти.
Рәтләп, йеңилик қошуп
Назук сир, илһам төкти.

Сәйидханлар дәвридә
Йәкән шәһири гүлләнди.
Һәқиқий чоң талантлар
Шаһ-сарайға кәлгәнди.

Дутар-тәмбир тарлири
Яңрап кәтти бу әлдә.
Муқам қайта рәтлинип
Сайрап кәтти сәһнидә.

Аманниса чалғанда
Жүрәк чекип, дутарни.
Хан шунда кәйип сүрди
Анлап сирлиқ муқамни.

У бир мөҗүзә еди
Таң қалдурған инсанни.
Сазда тил, милләт йоқтур
Йетәр, яйратса җанни.

Пәризат дәп шуни ейт –
Шаһ бирдин мәптун болди.
Қиз әқли-парасити
Һәр ким көңлигә қонди.

Улуқ уйғурниң қизи
Талантлиқ Аманниса.
Саз-муқам дуниясида
Сиз тәңдашсиз падиша!
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Ишәшлик жүрәлмәймән
Чоң бәхит әлдә көкләр,
Жут билән һаят өтәр.
Ана тупрақ – алтун бөшүк,
Балаңға қанат пүтәр.
Ана жут аман болса,
Мәғрур күлүп өтәрсән.
Зимин-дөләт мениң дәп,
Һәр дәм бәхит күтәрсән.
Һайванат һәм қушқиму
Пәсилләргә, қишқиму
Хатирҗәм, макан керәк
Тоху, мөшүк, иштқиму.
Өз вәтиним болсиму,
Чәт-яқларда туримән.
Балилар туғулуп өссиму,
Ят һисларда жүримән.
Вәтиним бар дәп барсам,
Һоқуқлуқ жүрәлмәймән.
Нәгә барсам мусапир,
Ишәшлик күләлмәймән.

Патигүл Сабитова
Меһман күлүп өйгә бақти,
Тамдин қиличимни елип.
Мән қериндаш, өйүңни бәр, –
Деди һокуқумни тилим.
Шундин бери арамим йоқ,
Өйгә толди, «чоң қериндаш».
Өз балилирим сиғмай, чәткә
Тенәп кәтти елип баш.
Өз өйүмдин, маканимдин
Айрилдим мән меһман күтүп.
Чарисиз бир мәһкүм болдум
Кечә-күндүз қан-яш төкүп.
Өз өйүмдә тапан көйәр,
Һәм дост әлләр көз-қир селип.
Маңа кәлгән бу дәрт һәсрәт
Аләм жутар – диққәт қилиң.
Тәшналиқ қанмай кәттим,
Исиянлиқ һисқа паттим.
Дуния тар боп сиқилдим
Кәттим, келәрмән дәттим.

Өз өйүмдә тапан көйәр
«Вәтән – анам мениң туғди,
Ғәйрәтлик бол, балам, деди.
Пак вәтәнгә дүшмән кәлсә
Қилич елип, сүргүн деди».
Дүшмән кәлди меһман болуп,
Ғәпләт билән ишик ачтим.
Өй төридә меһман қилип,
Ич-сиримни аңа чачтим.
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Абдукерим Ғәниев

Абдукерим Ғәниев
(1937-2006)
Абдукерим
Ғәниев
1937-жили
Панфилов
наһийәсиниң Чулуқай йезисида туғулған.
Қазақ Дөләт университетиниң филология факультетини тамамлап, бир нәччә жил мәктәпләрдә уйғур тили
вә әдәбиятидин дәрис бериду. 1966 – 1987-жиллири
Қазақ радиосида чоң редактор болуп ишлигән. 1990 –
1996-жиллири «Арзу» журналида шеирийәт бөлүмини
башқурған.
1953-жилдин тартип униң нурғунлиған шеир вә балладилири умумий топламларда нәшир қилинди. Униң
«Яшлиқ туйғулири», «Вәтән ишқида», «Қутлуқ сүрәт»,
«Вәтән қучиғида», «Чоққиларға интилиш», «Атилар
йолида», «Әсирләр чоққисидин» «Әтияз мөлдүрлири»,
«Ялқунлиған Ялқунтағ топламлири нәшир қилинған.
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ШУАР музейидики ойлар
Бу музейға кирсәң худди кәң дала,
Қизил-җия гүлгә толған сай-сала.
Аққан кәби дәриялири давалғуп,
Турған кәби тағ-идири көк-ала.
Бу музейда он миң жиллиқ тарих бар,
Шу тарихқа егә қедим хәлиқ бар.
Әй, уйғурум, тарихиң бир җәннәтқу!
Шу тарихни яратқан зор қәлб бар.
Әйнә, төрдә маңғузғандәк тәҗрибә,
Олтириду улуқ Камарадҗивә.
У тарихин сөзлигәндәк хәлқиниң,
Таң қалисән дана алим әқлигә.
Турар музей мәхситигә йәткәндәк,
Җими зимин аңа сиғип кәткәндәк.
Турар Қәшқәр, Хотән, Кучар вә Турпан,
Сәнъитини мәңгү җолан әткәндәк.
Бәҗайики нур төккәндәк кечигә,
Бир қиз ятар ухлап әйнәк ичидә.
Сөзлигәндәк әл тарихин унтимай,
Алтә миң жил йетип қәбир тегидә.
Әгәр кирсәң зал ичи бир карамәт,
Қоюлупту нә-нә затлар аламәт.
Улар сөзләп шанлиқ өмрин уйғурниң,
Берәр қедим тарихидин дәлаләт.
Бир тәрәптә нәмуниләр «Миң өйдин»,
Бир тәрәптә нәп алисән саз-күйдин.
Ривайәтқу уйғурумниң сәнъити,
Көрәләйсән мәнзириләр көп ойдин.
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Бири ейтса улуқ нава мәрғулни,
Бири сөзләр Дақиянус, Ярғулни.
Турар әйнә мәңгү сирлиқ Идиқут,
Елип тарих булиғидин кәң ғолни.
Дәйду әйнә, Арисланхан қол созуп:
«Кәтти мәнсиз Уйғурийә көп тозуп
Раст, қилғанди Әли Султан хелә иш,
Яшнар еди кәтмигәндә яв бузуп».
Қайнап-тешип әйнә Сатуқ Буғрахан
Дәйду, «Әпсус амма болсун жут аман.
Бекар кәтти улуқ ишлар биз қилған,
Хәлиқ үчүн җан атқандуқ һәр таман.
Нәгә кәтти данлиқ Абдурешитхан,
Нәгә кәтти Йүсүп оғли Қидирхан.
Әпсус, хәлқим, һәҗәп житим қалдиңғу,
Вәйран болуп Уйғурстан гүл макан»...
Шундақ ойға селип экспонатлар,
Тизилатти хатирәңгә нә атлар.
Ойғанғандәк болуп җими тарихиң,
Сөзләр еди җан киргәндәк бу затлар.
Көрсәткәндәк, әйнә, әҗдат нәслини
Улуқ Райиб Виджейиниң рәсими.
Басқунчиға зит маңғузған җәңләрдин
Яңриғандәк Ипарханниң қәсими.
Шеир оқуп маңса әйнә Хирқитий,
Җор болупту аңа шаир Нобитий.
Зелилийму ғәзилидин пур төкүп,
Шат меңипту кәлгән чағда новити.
Унтулмапту мундин палван Садирму,
Қәйсәр жүрәк Ғоҗинияз һаҗимму.
Күйлинипту җасарити уйғурниң,
Әсли хәлқим нә ишларға қадирғу.
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Шундақ, шундақ, бу музейда тарих көп,
Шуңа мунда келип-кетәр хәлиқ көп.
Йоқатмапту тарихини уйғурум,
У тарихни қәдир тутар қәлб көп.
Тарим долқунлири
Дуния мәдәнийитиниң ачқучи,
Тарим вадисиға көмүклүктур.
Морган
Тәклимакан қумлиғини қақ йерип,
Қақас ятқан сәһраларға су берип.
Давалғуған әй, қудрәтлик, шох Тарим,
Тазим қилип кәлдим саңа гүл терип.
Миллион жиллиқ тарихиң бар дәриясән,
Сирға толған өзгичә бир дуниясән.
Кәвсәр сүйиң хәлқиң үчүн пүтмәс күч,
Уйғур үчүн сән Волгисән, Дунайсән.
Қувәт берип саңа Памир тағлири,
Мәнбә болуп мәңгү музлуқ-қарлири,
Сән ақисән орғуп, чапчип Шәриққә,
Далда болуп бүйүк тағлар ғарлири.
Саңа қуяр миңлап сай вә дәриялар,
Тосалғулуқ қилалмай тағ-қиялар.
Гоя сәкрәп бәкму илдам ақисән,
Чирай берип һөсниңгә нур-зиялар.
Далаларни қандуруп сән су билән.
Әтрапиңға қаплап кетәр гүл-чимән.
Вадилириң йешиллиққа пүркинип,
Селинғандәк худди йәргә зәр гиләм.
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Амма йетип кәлгәндә чөл-қумлуққа,
Югачлайсән баш урғандәк қуллуққа.
Узунғичә бәкму аста ақисән,
Тиңирқайсән қалғандәк бир шумлуққа.
Саңа һәйран қарап қалар Тәңритағ,
Куәнлунниң бағридики йешил бағ.
Қарақорум, Алтун тағлар терикип,
Төкмәк болар ямғурини әшу чағ.
Амма ямғур мунда зади яғалмай,
Дәрияларму долқуп әркин ақалмай,
Сиңәр еди қумлуқларниң астиға
Йолидики вадиларға бақалмай.
Гүлхан кәби қизар еди күн нури,
Улғуятти шунда сәндә су һори.
Долқунлириң жирақларға баралмай,
Қайнар һәҗәп андики әл-жут шори.
Пәйда болуп сазлиқ көлләр йолуңда,
Қаплап кетәр қомучлуқлар боюнда.
Еқип тинич сән миңлиған чақирим,
Җими сириң қалар мәңгү қойнуңда.
Сән ақисән гоя беқип чоғ-нурға,
Аста берип қуюлисән Лобнорға.
Сулириңға тоймиғандәк сирлиқ көл,
Көчәр бәзән йәнә йеңи орунға.
Көргән җанлар ейтар һаман шундақ дәп,
У һәққидә сәйяһларда нурғун гәп.
Тарим сүйин бир өзәңгә синдүргән
Лобнор көли, сириң көпқу бәк һәҗәп!
Амма сәндә җими шатлиқ, дәрт-зарим,
Миллитимниң рәмзи өзәң әй, Тарим!
Вадилириң пана болуп уйғурға,
Җараңлайду зил авазда сатарим.
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Сән ақисән Уйғур елин қақ бөлүп,
Унда яшар меһнәткәшләр шат күлүп.
Оримақ боп гүлзарлиққа қойнуңни,
Ғәйрәт билән әмгәк қилар йәң түрүп.
Әнди, Тарим, сән давалғуп ақивәр,
Жүрәкләргә нурлириңни яқивәр!
Әрлириңниң күчи пәқәт сән үчүн,
Яхшилиқниң гүллирини тақивәр!

Йәр қандақ тәхсим қилинған?
(ривайәт)
Дәтти бовам тайиғиға тайинип тимән:
– Йәр яралған бир Алланиң қудрити билән.
Андин кейин у яратқан Адимизатни,
Әйлисун дәп йәр үстини гүлстан – чимән.
У яратқан қериндаш қип көп хәлиқләрни,
Йәр үстигә топлап-жиғип барчә милләтни.
Һәммә ишта адәмләргә баққан баравәр,
Зади-зади яқтурмиған яман илләтни.
Бир күни у Йәрни бөлүп шу хәлиқләргә,
Бу зор ишта қаримиған һеч пәриқләргә.
Бәзи жутқа көп йәр бәрсә, бәзигә бәк аз,
Лекин меһрин чечип турған бар қәлбләргә.
Шундақ қилип уйғурларға кәлгәндә новәт,
Қалмиғанкән бостанлиқлар,
йәр-зимин мунбәт.
Чәқсиз қумлуқ, дәшти чөлләр ятар екән бош,
У йәрләргә лазим екән нурғун күч-қувәт.
Шунда Худа уйғурларға көзини селип,
Дәпту: қандақ яшайсиләр чөлләрдә қелип.
96

Абдукерим Ғәниев
Бу җайларда йә дәрия йоқ, йә ериқ-өстәң,
Кетәйму йә өзәңларни асманға елип?
Җими уйғур дәпту шунда Тәңригә қарап:
– Бәлки мунда қалармиз биз көп ишқа ярап.
Қумлуқ-ташлиқ җәзириләр болсиму мәйли,
Нурға бөләп бу җайларни, ишләймиз яйрап.
Шуңа, Тәңрим, бу йәрләрни бизгә қалдуруң,
Йәнә-нәдә уйғурлар бар, мунда алдуруң.
Ериқ-өстәң, кариз қезип, су башлап чөлгә,
Сәһраларға җан беримиз, яшнар бар булуң...
Аңлап Худа әшу сирлиқ улуқ гәпләрни,
Уйғурларға бәргән екән тақир йәрләрни.
Паяни йоқ ятар екән бу җайлар амма,
Һә, әҗдатлар гүл әйләпту төкүп тәрләрни.
Шундин башлап яшнап кәткән бар Уйғур ели,
Тәңритағдин ямрап чөлгә долқунлар сели.
Уйғур-дехан кәтминини ойнитип күн-түн,
Бағлар ара яйрап кәткән йоқсуллар дили.
Су йоқ йәрдә әҗдатлирим каризлар қезип,
Кәтмән билән Вәтининиң тарихин йезип.
Айландурған Уйғур елин бағу-бостанға,
Әвладларға келәчәкниң йолини сизип.
Әйнә шундақ гүлгә толған чәксиз вадиләр,
Памир, Алтай, Алтунтағлар, егиз хадилар.
Кунлун, Қизил, Ялқунтағлар андин қелишмай,
Етигидә яйлап жүргән миңлап падилар.
Бена болған шунда нә-нә йеза-шәһәрләр,
У җайларға сөйгү ичрә бақар қәйсәрләр.
Мәңгү-әбәт садиқ болуп әҗдатлириға,
Арзу ичрә алға чамдап бармақта әрләр.
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Шуңа пүтмәс бу диярда инсан армини,
Қайнап турар билигидә қувәт-дәрмани.
Мәңгү парлақ келәчәкни халайду уйғур,
Үндәр һаман күрәшләргә жүрәк пәрмани, –

Бир чағларда чоң Ордокәнт атилип сән,
Болған едиң җан хәлқимгә улуқ пайтәхт.
Яшиғанғу шунда уйғур бәкму хурсән,
Мурадиға қоли йетип, қучуп бәхит.

Дегәч бовам хәлқиниң көп-ғемини йәтти,
Әйнә шундақ бәрпа болған елимиз, – дәтти.
Сәһәр вә кәч Алласиға миң тазим қилип,
Ели, жути һәққидә һеч гепи пүтмәтти...

Шунда даңлиқ Қараханлар сени қоғдап,
Башқурғанди чәксиз Уйғур диярини.
Хошаллиқтин пәрзәнтлириниң саңа атап,
Көтәргәнди шарап толған пиялини.

Сән улуғвар шәһәрсән
Қәшқәр интайин чоң шәһәр.
У қедимий заманларда
Чоң падишалиқниң мәркизи болған.
Марко Поло

Сәнғу жути әсли Маһмут Қәшқәрийниң,
Вәтинигу даңлиқ Йүсүп Хас Һаҗипниң.
Сәнғу жути шаир Гумнам, Низарийниң,
Маканиғу уйғурумға хас тарихниң.
Сәндә өткән дүшмән билән күрәш қилип,
Ипархан вә Майимхандәк батур қизлар.
Сәндә өткән ялқун сөзлүк қошақ ейтип,
Аманниса, Назугумдәк җасур қизлар.

Нәйзә башлиқ Памир тағниң етигидин
Макан тапқан әй, шөһрәтлик, гөзәл Қәшқәр!
Саңа атап қошақ тиздим дил тегидин,
Мәңгү тиләп әвладиңға пүтмәс зәпәр.

Қучиғиңда кечә-күндүз яңрап «Ташвай»,
Тәвритиду сазға тәшна жүрәкләрни.
Асминиңда нурлар чечип юлтуз вә Ай,
Йоритиду тум қараңғу түнәкләрни.

Зор шәһәрсән хәлқим үчүн тәндишиң йоқ,
Сәндә улуқ әҗдатлирим яшап өткән.
Яйриғанди шунда уйғур дил-көңли тоқ,
Әмәсмеди өз бәхтини өзи пүткән!

Әзиз Қәшқәр, ясинипсән гоя қиздәк,
Қедим Ипәк йолиниң зор түгүнисән.
Әл көкидә парлап Үркәр юлтузидәк,
Алға мандиң, сән уйғурниң бүгүнисән.

Сән тавлинип икки дәрия арисида,
Түмән дәрия сүйи билән жуюнисән.
Сәндә өсүп әнҗир-яңақ, анар-алма,
Баһар кәби яп-йешил боп боюнисән.
Көз ташлисам егиз һейтгаһ пәштиғидин,
Жилвилинәр гүлбағлириң кимхап кийгән.
Сәһәр туруп бағвән бовай ястуғидин,
Гуллирини пәрвишләшкә биләк түргән.
98

Көрүниду миң хил сирлиқ өйлириндин
Қедим заман, йеңи дәвир қияпити.
Аңлиниду нәпис-яңрақ күйлириңдин
Уйғурумниң парасити, әқли-дити.
Мән һәйранмән, өзгичә бир мәнзирәң бар,
Базар дегән сениң үчүн асасий җай.
Қайнап содаң тәңзиләрдә қатар-қатар,
Сетилмақта назу-немәт, көктат, гөш-май.
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Базар қизип, диваниләр дува қилар,
Мәддаһ сөзи кетәр иштик һәр тәрәпкә.
Әйнә, лөкчәк немигиду товва қилар,
Дәрвиш барар кимләрниду тутуп гәпкә.

Қилмақчисән, әзиз достум, кимләргә аччиқ,
Қәйәрләрдә әрзән өмүр бар екән татлиқ?!
Нәгә барсаң бу қазанниң қулиғи төртқу,
Яхши әмәс қилмақ әлгә яманлиқ-ятлиқ.

Чайханиға бүгүн бәкму адәм толған,
Дап-думбақлар яңрап, шунчә қизған бәзмә.
Пәйзә қилип бәзи җанлар кәйпә болған,
Олтириду бири шүп-шүк, бири әзмә.

Вәтән дегән у тепилмас көйүмчан анаң,
Қалсаң һаят боринида исситар панаң.
Еғир пәйтләр өткән әмәс кимниң бешидин,
Вәтән дегән йол көрситәр әқилдар данаң.

Бир тәрәптә иш маңғузар кавапчилар,
Бир тәрәптә гөшин чапар қассапчилар.
Бири елип, бири алмай кетип барар,
Бир тәрәптә пулин санар баққалчилар.

Әгәр билсәң җәннәт барму Вәтәндин ошуқ,
Әлсиз-жутсиз қалған җанниң бир йери йочуқ.
Диярисиз мәхситигә йетипту кимләр.!
Болур өмриң чинилири дәз кәткән пучуқ.

Ашханида вақирайду мантапәзләр,
Қолин йейип-келиң, – дәйду самсапәзләр.
Бир тәрәптә ләңминини созуп туруп,
Чақириду ғизасиға мәрт ашпәзләр.

Шуңа, достум, кәтмә зади қутлуқ диярдин,
Әгәр кәтсәң қутулуш йоқ мәңгү зияндин.
Яқа жутта атар сени әжнәбийлик дәп,
Һеч қачалмас әзиз өмрүң апәт-қияндин.

Әйнә шундақ поруқлайсән, қедим Қәшқәр,
Ғәрип, Шәриқ әллиригә даңқиң аян.
Мән тиләймән қедимиңгә ақ-йол сәпәр,
Хислитиңни мәдһийләймән әйләп баян.

Һә, бәзиләр ят әлләргә ташлапту қәдәм,
Ойлиғина, шулар өзи қандағрақ адәм.
Пүткүл өмри өткән еди дава-дәстүр қип,
Әзиз ели беқип-асрап қилсиму ярдәм.

Улуқ, шанлиқ Жуңхуаниң ғәрбидә сән
Нур-мәшъәлсән Қуяш кәби парлап турған.
Самруқ қушсән, жүрәк отуң тәптидә сән,
Пәрваз қилип, мәнзилләргә қанат урған.

Һә, бәзиләр Түркиядә қапту Вәтән дәп,
Бәзи жүрәр Пакстанда, яхши макан дәп.
Вашингтон, Лондондиму бармиш уйғурлар,
Кәтсә керәк шу җайларға дуния әрзән дәп.

Ташлимиғин Вәтиниңни
Ташлимиғин Вәтиниңни әй, әзиз достум,
Гәр чүшәнсәң, мунда нурғун қалдиғу пуштуң.
Нәгә қарап йолға чиқтиң ташлап хәлқиңни,
Қалмидиму йә бешинда әқлиң, әс-һошуң?!
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Қени шулар, чәт әлләрдә немиләр тапти,
Өмри һөзүр әйлигидәк немигә йәтти?!
Һаят дегән өлчинәмду мал-дуния билән,
Қандақларчә әл-анисин зарлитип кәтти?!
Әлдин безиш инсан үчүн оңай иш әмәс,
Қуруқ аччиқ қилған билән нәтиҗә кәлмәс.
Әң есили кәтмәс керәк сехи Вәтәндин,
Вәтән бәргән яхшилиқни, бил, һеч ким бәрмәс.
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Сән чәт әлгә берип қанчә ғодайған билән,
Билип қойғун, һеч ким салмас астиңға гиләм.
Бақар саңа һәммә йәрдә һаман алийип,
Кәтмән чепип өстәрсәңму чөлләрдә чимән.
Яшаверәр бәзи җанлар өзгини түртүп,
Хәпрүкләрдин жунда болған үзини сүртүп,
Қени, достум, шулардики һар-номус, виждан?!
Йоқалмайду унда жүрмәй сөгәлдәк бөртүп.
Яман десә Вәтинини вайсап ғәзәплик,
Яшидиму бирәр қетим әлдә әдәплик?!
Қалдурдиму хәлқи үчүн бирәр яхшилиқ,
Күрәштиму күнләр үчүн нәплик-мәдәтлик?!
Атидиму бирәр ишқа еқил-парасәт,
Яраттиму әмгәк қилип яки карамәт?!
Елиштиму қатил билән мәйданға чиқип,
Көрсәттиму синақларда әрлик-җасарәт?!
Әгәр билсәң қилмас улар әсли яхши иш,
Орунлиған ишлириниң толиси чигиш.
От чоғи йоқ бу җанларниң жүргән йеридә,
Қайнап турар ғуюлдиған соғ-зимистан қиш.
Билип туруп улар дайим қахшайду бекар,
Һә, «әйипкар өзи әмәс, әйипкар дияр».
Бейиш издәп өмүр сүрүш болғанда еғир,
Вәтинини әл болмас дәп мәңгүлүк қияр.
Көрдүм, достум, у ташлиған Ақсу, Қәшқәрни,
Турпан, Яркәнт, Хотән кәби есил гөһәрни.
Көрдүм батур деханларни йәргә җан бәргән,
Бүк-барақсан гүлзарларни – әйни җөһәрни.
Көрдүм шулар ташлап кәткән жутни – Вәтәнни,
Алға мәзмут қәдәм қойған гигант бәдәнни.
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Яшар Ғулҗа, Кучар, Гума гүлгә оринип,
Жүрмәйдекән хәлқи бекар татлап гәдәнни.
Бу чарбағни сатқанларға мән һәйран болдум,
Наданларниң қилиғиға миң вәйран болдум.
Яшар Манас, Шихо, Ния чақнап Қуяштәк,
Кәткәнләргә әпсус әйләп, һәсрәткә толдум.
Йәнә ейтсам, әзиз достум, пүтмәйду гепим,
Вәтинини ташлиғанлар – анисиз житим.
Мәнғу өттүм дияримға садиқ боп мәңгү,
Әлдин кетиш һүниригә йоқ екән епим.
Һалиң нечүк, җан Вәтиним?!
Һалиң нечүк, җан Вәтиним, жүрәмсән тимән?!
Мениң наләм тәң чиқмақта өз наләң билән.
Сән әсирләп матәм тутқан беқинди әлсән,
Маңа пәқәт ғәзәп күйи буйриған екән.
Басқунчилар гүллириңни үзмәктә һаман,
Күндин күнгә әдимәктә қилмиши яман.
Амал тапса тосавелип йоруқ күниңни,
Иштәрмәктә җан хәлқиңни гирдаплар таман.
Әй, җан хәлқим, йетип ашти тинимсиз ухлаш,
Яки саңа уйқа дегән болғанму мундаш?!
Ейтқина сән, йә ана йәр қойсунму силкип?!
Болмас зади өз өмрүңни мошундақ хорлаш.
Әгәр шундақ ухлавәрсәң кәлгүси әвлат,
Өзәңни бир әскә алмай, болғуси бәрбат.
Ким ухлиса шундақ узун, у болар вәйран,
Рәнҗиш билән үз өргүси қедимий әҗдат.
Ким қайниса өз әмгиги билән һаятта,
Тәңримизму ундақ җанни қиймас маматқа.
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Тәбиәтму йеқин көрүп сөйәр оғлидәк,
Арзусини бәҗа әйләр әшу заматта.
О, Вәтиним, маңа сениң тәғдириң туман,
Мәсиләңниң чигичлиги кәлтүрәр гуман.
Мәрвайитсән бәзәйдиған тазқисин ятниң,
Әшу ятлар қайнатмақта беғиңда думан.
Нан егиси деханлириң охшар җәсәткә,
Тәғдир-өмри қарап турар гоя ләһәткә.
Гадайлиқни еливалған хотунлиққа у,
Әгәр өлсә қалар тени пәқәт әхләттә.
Яшар нурғун пухралириң баш-панаси йоқ,
Бу бәш күнлүк пани җаһан уңа болди доқ.
Кимгә үмүт артишни у зади билмәйду,
Гадай билән һеч иши йоқ һәммә көңли тоқ.
Пәқәт түндә қарғиларла бир үмүт билән,
Қәбирләрни пеқирайду учишип тимән.
Қосиғи тоқ болса әгәр мунда немә бар?!
Жүрмәттиңму қанат қеқип бағларда чимән.
Әйипләймән басқунчини һәм сени Вәтән,
Беғәмлигиң, начарлиғиң өзәңгила тән.
Немишкә сән унтуп қалдиң мәғрурлиғиңни?!
Һәтта явға баш егисән югачлиқ билән.
Әзиз Вәтән, сән үмүтсиз яшима зади,
Җан хәлқиңни яв қолиға ташлима зади.
Сениң парлақ келәчигиң техи алдиңда,
Әрлириңни беғәмликкә башлима зади.
У бәхитлик шат күнләргә тез йәтмәк үчүн,
Җан айимай зор күрәшкә атланғин бүгүн.
Қуввәт берип әрлириңгә кечә вә күндүз,
Явға қарши һуҗумлириң болсун бир түгүн.
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Ейтқина сән, немә үчүн җими йәр җим-җит?!
Немә үчүн исиянкарлар болушти бит-чит?!
Мениң қәлбим халимақта сөзләшни дадил,
Нә-нә әрләр карсиз вәйран болдиғу, исит!
Немә үчүн бағлиримиз вақитсиз солған?!
Дәрия-көлләр дәрт-пуғанға қандақчә толған?!
Чүнки дүшмән қутиришип дүшмәнгә қарши,
Беришмәктә җа һесават җаһанға ялған.
Исиянкар дил әйнигидә көринәр рошән,
Йеримизниң келәчиги, тәғдири чүшән!
Йәтсун зимин ғәм-қайғуси таки асманға,
Шуңа қаттиқ вақира сән, Вәтиним өзәң.
Қараңғу түн пәрдисини житип нурлириң,
Җаһан ара яңрап кәтсун отлуқ қурлириң.
Ямғур болуп тазилисун җими қойнуңни,
Тар-мар болсун өлүм сәпкән зиндан-торлириң.
Өзәм сениң әйнигиң боп, олтирип түздә,
Көрситәй бар һәқиқәтни паянсиз көккә.
Өз нәпәсиң билән ойғат мону җаһанни.
Отлуқ сөзүң тәсирчандур һәр қачан көпкә.
Әй уйғурум, сәһәр туруп әйнәккә қара!
Үз-көзүңни таза жуюп, чечиңни тара!
Шу әйнәктин көрисән зор улуқ вәслиңни,
Демәк, әзиз Вәтән үчүн күрәшкә яра!
Шәбнәмләрни тартмас Қуяш һеч өзи таман,
Шәбнәм өзи ашиқ болуп учиду Күнгә.
Демәк, сәнму таңни күтмәй, Қуяш болуп ян!
Һеч айимай чач нуриңни қараңғу түнгә.
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Рәһим Розиев

Рәһим Розиев
(1937-2013)
Рәһим Розиев 1937-жили Ғулҗа шәһиридә дунияға
кәлгән. Шәһәрдики мәктәпләрниң бирини тамамлап, 1957-жили Шинжаң
институтиниң рәссамлиқ
факультетида
оқуйду. Үрүмчидики рәсимлик журналида хизмәт қилиду. Амма рәсимликкә қариғанда,
шеирийәт билән қизиқиду һәм Қазақстанға көчүп
чиқиши билән өзиниң истедадини мана шу шеирийәттә
көрситип, әдәбиятимизниң көрнәклик әдипи сүпитидә
китапханларға тонулиду. Шаир қазақ радиосида хизмәт
қилди.
Әдип “Отлуқ сөзләр” “Бостан, “Тумар”, “Миң
өй”, “Ойған қәлб” топламларни язди. У шундақла
“Кишәнләнгән жүрәкләр” роман-дилогияниң муәллипи.
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Вәтән меһри
Туғулғанда жиғлап туғулдум,
Топриғимға йешим төкүлди.
Қуяшиға бир қарап күлдүм,
Һөрмитигә тизим пүкүлди.
Тағлиридин елип ирадә,
Бағлириға меһримни тәрдим.
Чөллиридә меңип пиядә,
Чоққиларда көксимни кәрдим.
Дәриясида мән сәл еқитип,
Долқунларға бағримни ачтим.
Хада ташлар үстигә чиқип,
Вадиларға нахшамни чачтим.
Қизлириниң гөзәл жамали,
Муһәббәткә мени үгәтти.
Мәңзидики бир қара һали,
Мени қанчә кечә жүгәтти.
Боранлири тартип пешимдин,
Қум топилар чачти көзүмгә
Ямғурлири еқип бешимдин,
Шувурғанлири урди үзүмгә.
Топриғимға аққан әшу яш,
Вәтинимгә меһрим әмәсму!
Чақнап турса көзүмдә қуяш,
Жүригимни чүшиниш тәсму?
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Хиялда қалған дәрия
Бақимән қирғақта мән саңа муңлуқ,
Лөмшүп җим ақисән,
Үзүңдә өң йоқ.
Ақисән хиялда,
Левиңни чишләп,
Күнлириң болдиму, ейтқина, муң йоқ?
Мениңдин бәттәр сән, қапсән хиялда,
Дәрдиңгә қирғақлар болалмай далда.
Шавқунсиз толғинип ақисән аста,
Зор илан қалғандәк худди қамалда.
Билимән, сениму худди өзәмдәк,
Билимән, ойлириң чоңқур өзәңдәк.
Билимән, әвлатлар үзә ойлардин,
Бойиңда чечәкләп, яялмас етәк.
Жугашлап қапсән һәм еғир-бесиқ боп,
Турғашқа көңлүңгә еғир ой толуп.
Раст, Или сән көпни көргән үчүнму,
Аварә болмайсән қуруқ жулқунуп.
Бир хиял кәлмәктә сени күш-күшләп,
Тинисән ахири шу ишни ишләп.
Бир күни яр елип кетисән Или,
Қанатқан адәмдәк левини чишләп.
Һәсрәт
Немә дегән гөзәл вәтән бу,
Кәлгүндигә амма өзи қул.
Бир нуранә җанан екәнғу,
Көңли сунуқ,
Кийими жулжул.
Немә дегән чәксиз гүлшән бу,
Бирақ қойни қузғунға уга.
Бирақ бәрикә тапқан йәрсәнғу,
Әзиз ана,
Аһ өңмәс тога.
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Бүгүн тоймай саңа қараймән,
Туприғиңни йетип пураймән.
Әшу қутлуқ топаң боп кәтмәй,
Баш көтүрүп қандақ турай мән…
Мениң көзүм шунчә кормиди,
Нечүн сени шунчә көрмиди.
Мениң әшу гунайим үчүн,
Һазирғичә көзүм қуримиди.
Өмүр бойи мән сени ятлап,
Өмүр бойи өтимән датлап.
Маңа бәргән җазариң мошу
Өткиним үчүн,
Еғириңниң үстидин атлап.
Вәтәндин қайтқанда
Меһман болуп кәлдим вәтәнгә,
От туташти башқидин тәнгә.
Меһман охшаш кетимән йәнә,
Йоллар бойи чөкүп тикәнгә.
Йолда қанчә тохтап қалдим чип,
Кетәлмәймән арқамға қайтип.
Болмисиғу туюлар, Вәтән,
Тартқан охшаш қолумдин сән кеп.
Мән билимән ғемимни йәйсән,
Өз жутуңда көйсәң өлмәйсән.
Көйсәң көйгин,
Бу отлармичу,
Ата боваң көйгән от дәйсән.
Жүригимму татар кәйнимгә,
Дегән охшаш барисән кимгә.
Аяқлирим сөрәйду мени,
Бир тәрсалиқ толуп ичимгә.
Мән келимән өзәмни сөрәп,
Мән келимән яғдуруп ғәзәп.
Бечарә шаһ болғандин көрә,
Мәғрур қуллар болмидуқ һәҗәп.
110

Рәһим Розиев
Вәтинимни қайттим бир көрүп,
Вуҗудумни дәрткә чөкирип.
Қайттим йәнә, әй әзиз вәтән,
Жүригимдә сени көтирип.
Унтулмас муһәббәт
Җудалиқтин жүрәкләрдә еғир дәрт,
Боран болуп қоғлап жүрәр бу күлпәт.
Жүрсәкму биз қамқақ охшаш жумулап,
Унтулмиди, вәтән, саңа муһәббәт.
Үстимиздә түгмән теши – мәшәқәт,
Ирадини өлчәйдекән у пәқәт.
Турсиму у бешимизда пеқирап,
Унтулмиди, вәтән, саңа муһәббәт.
Әҗдатларниң роһи бизгә аманәт
Билсәң буму әвлат үчүн чоң амәт.
Шу җәңгивар улуқ роһлар түпәйли,
Унтулмиди, вәтән, саңа муһәббәт.
Вәтән үчүн яңриса гәр садақәт,
Намәртләрдә униң үчүн йоқ тақәт.
Пәрзәнтлириң садақити түпәйли,
Унтулмиди, вәтән, саңа муһәббәт.
Туруп ейтсам виждан билән бәтму-бәт,
Муһәббитим қәлбимдики саадәт.
Ата-ана, пәрзәнт дәймиз,
Яр дәймиз,
Әң әласи вәтән үчүн муһәббәт.
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Тағлиримни бәрмәймән
“Үрүмчигә киргәндә Хитай хәлиқ армияси мәзлум Уйғурстанниң дәрвазиси
кәң еди”
Ғапур Ғуламниң “Сөз” намлиқ шеиридин.
“Пәқәт бир деңизни қәриз бәр бизгә;
биздә тағлар тола,
сән бирсини ал.
Дәрваза ечилсун һәр иккимизгә,
Тунҗа боп униңдин өзәң кирип қал”.
Долқун Ясеновниң “Түркийәгә мураҗиәт” шеиридин.
Бу тағлар жүригим,
Бу тағлар теним.
Бу тағлар ата вә ана вәтиним.
Ирадәм,
Ғурурум,
Һарим бу тағлар,
Шуңлашқа мениңдин айрилмас һеч ким!
Бу мениң тағлирим.
Бәрмәймән ятқа.
Вижданим йол қоймас мундақ уятқа.
Һәй, хәлқим, тирикла мени өртәңла,
Бу ишта жүригим берилсә датқа.
Бу тағлар йоқ болса намим аталмас,
Бу тағлар йоқ, роһлар тинич яталмас.
Кимниң бу тағлардин үзүлсә меһри,
Шуниң әл ишқида жүриги қақас.
Қаймуққан ойлардин пәйда қип җаңгал,
Артидин тағларға салмайли чаңгал.
Тағларни қозғимай,
Қояйлила теч,
Бу тағлар бағрида азмиди җаңгал.
Бу ақ баш тағларниң дәрди йетәрлик,
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Һалиға йетәйли,
Көрситип әрлик.
Бу тағлар көксидә өсүп көкирип,
Қанчилап сатқунлар қилди хумпәрлик.
Әнди тағ қалғанму биз чеқилмиған,
Жүрәккә миқ болуп шу қеқилмиған.
“Әл меһри” дәп чоқан чоқан салдуқ, әслидә,
Вуҗутқа от болуп у йеқилмиған.
Болмиса бизләр кәң дәрваза ечип,
“Улуғлар” киргәнғу,
“Нурлуқ” қан чечип.
Көргәнгә көңүлни берип, ахири,
Күнимиз шу болди,
Бар амәт қечип.
Өтәйли өлсәкму биз растни сөзләп,
Вижданға дәз кәтсә чиқмайду түз гәп.
Бизгә су йетәрлик,
Амма түрүкләр,
Өзиниң сүйини ичмәйду “туз” дәп.
Мәрвайит су десә,
Сорисун биздин.
Тағлирим бебаһа шорлуқ деңиздин.
Бирақ шу байлиқниң қәдри болмай,
Әҗдатлар кепини ашмиди тиздин.
Өзиниң өзигә турғанда йәтмәй,
Шәйтанлар вәс-вәси турсун жүгәтмәй.
Бизни һеч езитқу езиқтуралмас,
Роһимиз вәтәндин турсила кәтмәй.
Бу тағлар жүригим,
Бу тағлар теним,
Бу тағлар ата вә ана вәтиним.
Ирадәм,
Ғурурум,
Һарим бу тағлар,
Шуңлашқа мениңдин айралмас һеч ким!...
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Сениң намиң
Еһ, вәтиним, маңа кәтмәс үндәшләр,
Қеним сениң намиң билән өркәшләр.
Аталмайду пәқәт сени мениңдәк,
Тили әмәс, әсли дили кекәчләр.
Истиқбалиң башланмастин парлашқа,
Сениң үчүн көңүл турди тарлашқа.
Биздә “олҗа” дегән сөз бар, намиңни
Аталмаслар охшайдиғу арлашқа.
Өлчәп көрүп улар сениң чамиңни,
Өчәрмәкчи “уйғур” дегән намиңни,
Қайғу билән толдурмақчи башқидин.
Мәйгә әмәс,
Дәрткә толған җамиңни.
Сәскәнгидәк етиң шунчә сәтмиди,
Гөзәллигиң техи өңүп кәтмиди.
Намим билән сени қошуп аташқа,
Пәқәт, вәтән, саңа бәхит йәтмиди.
Һәсрәтлирим жүригимгә патмиди,
“Дост” дегәнләр бу дәртни тәң тармиди.
Қаймуққини билән бәзи адәмләр,
Нурғунлири “уйғур” лиқни сатмиди.
Нурғунлири өтмәктә җиң атидәк,
Бәзилири суға чүшкән латидәк.
Бәзилири өз-өзини йемәктә,
Чириндидә қалған төмүр датидәк.
Бир жүрәккә айланмастин биз отлуқ,
Зулмәткә кәң ишик ачти бихутлуқ.
Ятивәрсәк шу сехирлиқ уйқида,
Болуп кетәр вуҗудимиз қурутлуқ.
Қанчә тириш чүшәрмәскә петиңни,
Ишиң билән өлчәп алар дитиңни.
Қандақ қилип сени адәм санайду,
Әгәр тоғра аталмисаң етиңни.
Шу аләмдин ичим болди лиқ зулум,
Хошал сайрап бошиталмас булбулум.
Айға инсан йәтти, бирақ шатлиққа,
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Йетәлмиди мениң көңүл дулдулум.
Бир қара қуш бешимиздин кәтмиди,
Милтиғимиз оқи аңа йәтмиди.
Аһ, нетәймән,
Өзимизни тонушқа,
Жүригимиз бизни һошяр әтмиди.
Амма маңа кәтмәс зади үндәшләр,
Әҗдадимда йоқтур дили кекәчләр.
Дәртлириңдин от алдим мән, Вәтиним,
Қеним сениң намиң билән өркәшләр.
“Тумар” дастанидин үзүндә
Чегариға таң билән йәттуқ,
Худаға миң “шүкри” ейтаттуқ.
Бу йеқиға тәлмүрүп қарап,
Әнди өтүп кетәрмиз дәттуқ.
Артимизда қалмақта вәтән,
Биз вәтәндин үзүлгән бир тән.
Киндик қени төкүлгән йәрни,
Әзиз болар қучағлап өлгән.
Шу ой қилар жүрәкни кавап,
Бу өмүргә тапалмай җавап.
Қалди ата-боваңниң қәбри,
Әнди кимгә қилимиз тавап.
***
Алдираймән йоруп қалди таң,
Бирақ қәдәм алалмас атаң.
Әнди униң басқан изидин,
Көтүрәлмәс болуп қалди чаң.
Бирдин йәргә пүкүлди тизи,
Ана жутқа үзләнди үзи,
– “Кәчүр – деди бешини егип,
Йегиним шу йериңниң тузи.
Ақлалмидим шу туз һәққини,
Мениң пәрзәнт болғиним қени?
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Пәрзәнт дегән қечип жүрәмду,
Анисиниң морланса тени.
Кәчүр, вәтән, сәндин қачмидим,
Иманимдин мән адашмидим.
Сени тирик ташлап кәткили,
Шунчивала бағри ташмиди.
Атам әр дәп тапқини қени,
Вәтән, әгәр ташлисам сени.
Топриғиңдин айрилип Вәтән,
Өлсәм нәгә көмиду мени?
Маңа бәргин икки метр җай,
Мениңдәкләр әлдиғу талай.
Топаң билән қетилсун теним,
Вәтән,мәңгү сән билән қалай”.
Йәтмәй келип атаңниң деми,
Үзүлгәндәк тәмбирниң сими.
Чүшүп кәтти деми ичигә,
Мошу еди аңаниң кеми.
Турдум йәрдин оқтәк етилип,
Көксүмни тиғ өткәндәк тилип.
Қолтуғидин уни йөлидим,
Ғайиванә бир күчкә келип.
У һошиға кәлди бир телип.
Һасиратти жүриги селип.
Бир күчүнүп турди орнидин,
Йәрдин сиқим топини елип.
Титирәтти қансиз алқини,
Көзлиридә әҗәл салқини.
Очумида қарийип турар,
Ана йәрниң сиқим талқини.
“Мана – деди маңа тикилип,
(Бели униң турар пүкүлүп)
Көзидин яш етилип чиқип,
Шу топиға чүшти төкүлүп.
Әпсус! Вәтән болди бизгә тар,
Бу топида Вәтән һиди бар.
Яғлиғиңға түгүп ал буни.
Бу баламға тәвәррүк тумар”.

У бешини саңа әккәнди,
Пешанәңгә леви тәккәнди.
Әшу чағда көзи жумулуп,
Икки тизи йәргә чөккәнди.
Каж пәләкниң азмиди дәрди.
Маңа қошлап қайғу-дәрт бәрди.
Нәпәс елип, жутуп турғиним
Матәм дегән аччиқ зәһәрди.
“Йәрни дәссәп туралмисаң чиң,
Бәхтиң әгәр чиқмай қалса җиң.
Яшашнила бәхит демигин,
Өз йериңдә өлүшму бәхтиң”.
Дәтти атаң, турди сөзидә,
Аччиқ аләм кәтти көзидә.
Ташлар билән йепилған қәврә.
Қалди әшу вәтән түзидә.

116

117

***
Бу атаңдин тәвәррүк тумар,
Балам, әнди саңа болсун яр.
Бу тумарниң ичидә билсәң,
Айәт әмәс қутлуқ топа бар.
***
Вәтән-вәтән меһриң мәндәдур,
Муһәббитиң пүтүн тәндәдур.
Жирақтимән, азатмән-шатмән,
Лекин вәтән көңлүм сәндәдур.
Пуриғанға чиқмас хумарим,
Сәндә турса номус вә һарим.
Жүригимни көйдүрүп жүрәр,
Көксүмдики мошу тумарим.
Шатлиқ күтәр әлниң аһ-зари,
Тоқлуқ күтәр әлниң базари.
Әшу түздә ялғуз муңлинип,
Мени күтәр атам мазари.

Малик Садиров

Малик Садиров
Малик Садиров 1937-жили Или вилайитидики Аблаш
йезисида туғулған. Ғулҗа шәһиридики Ә. Қасимий намидики Или оттура мәктивини, Үрүмчи дики Шинҗаң тил
институтиниң рус тили факультетини тамамлиған.
1963-жили Қазақстанға көчүп чиқип, 1970 -1997-жиллири «Уйғур авази» вә «Йеңи һаят» гезитлиридә
тәрҗиман, мухбир болуп ишлигән. Униң шеирлири бир
қанчә топламларда бесилди. Шаир «Матанәт», «Ату
паҗиәси һәққидә һәқиқәт» китаплар муәллипи.
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Туғулғачқа әсләймән
Киндик қеним төкүлгән йәр – салам Ғулҗа,
Сени мәңгү мәдһийләйду балаң – Ғулҗа.
Садирниң бөшүги сән, Лөтүнниң жути,
Қәшқәр һәм Хотәндәк меһриван Ғулҗа.
Аблаш дегән йезаңда мән туғулдум,
Туғулупла муһтаҗлиққа боғулдум.
Әрик дәп шейит болди атам сәндә,
Инқилап бөшүги қәһриман Ғулҗа.

Малик Садиров
Ана жутумни сөйүмән гүл дәп,
Мән гүл ишқида гояки булбул.
Вәтиним мәнчүн гөзәл бир пәри,
Хизмити үчүн әбәдий мән қул.
Шу улуқ сөйгү болғачқа мәндә,
Вәтән ишқида от боп көйәрмән.
Бир тамчә қеним қалгичә тәндә,
Мәшәқитини мәңгү йеңәрмән!
Йөләнгән теғим

Күлгән едим шох Илида чөмүлүп,
Өскән едим қумлириңға көмүлүп
Оқуғандим «Билим юрти» Үрүмчидә,
Ашлиғимниң сирдиши қайран Ғулҗа.

Һаятта йөләнгән теғим бар мениң,
Йөләнгән теғим у ана Вәтиним.
Бәхиткә бөләнгән беғим бар мениң,
Шу бағдур беғимға пана Вәтиним.

Илидин чиққан учрар Баяндай,
Тарихта бовам қени төкүлгән җай.
Өткәндә, еһ, үнсиз бир жиғлап алдим
Көз яш төкүп нә қилай баян Ғулҗа.

Күлгән вә жиғлиған чеғим бар мениң,
Қайғу һәм шатлиғим сән hyp Вәтиним.
Әгәр сән жиғлисаң, мәнму жиғлаймән,
Сән күлсәң, күлимән, мәғрур Вәтиним

Кәтти балаң ахир сәндин айрилип,
Айрилғанда қанатлири қайрилип.
Қалди бирақ меһри саңа бағлинип,
Кәткинизә өзәңгила аян Ғулҗа...
Вәтән ишқида

Ипархан
Җаһан җаһан болуп һеч бир бу тарих,
Көрмигәнду, бәлки, сәндәк батур қиз.
Сән уйғурниң қиран қизи Ипархан,
Болғач, намиң мәғрур тилға алдуқ биз.

Туғулған жутни унтуш мүмкинму,
Турса киндигиң қени төкүлгән.
Шунда өмүләп, шунда дәм туруп,
Шунда сән жиғлап, қақахлап күлгән.

Җамалиңни жуғарғандәк сүт билән,
Гөзәл едиң-әта әткән тәбиәт.
Сән өзәңни тавлиғандәк от билән,
Вәтиниңни сөйдүң бағлап муһәббәт.

Йорутуп өмрүң турған бир мәшъәл,
Жутуң қәлбиңдә өчмәс бир чирақ.
Айрилсаң меһри көйдүрәр мәңгү,
Вәтәнсиз бәхтиң болмайду парлақ!

Вәтән үчүн, әрк үчүн җәң қилип,
Басқунчини қирғиниңда қиличта.
Рәқиплириң һелә-нәйрәң ишлитип,
Тутқун қилди, еһ, бир қанлиқ челишта.

120

121

Һәммидин әла – Вәтән
Гөзәллигиң яманлиқтәк өзәңгә,
Ахир болуп қалдиң дүшмән тутқини.
Баш әгмидиң бирақ әҗәл алдида,
От боп янғач Вәтән, яриң ялқуни.
Өтүшсиму қанчә әсир конирап,
Қәһриманлиқ, батурлуқниң туғисән.
Азатлиқ вә әркинликниң йолида,
Әвлатларни җәңгә чиллап турисән.
Ойған, уйғур!
Ким едиң, һәй хәлқим, ким болуп қалдиң,
Явға берип қоюп ана диярни?!
Қени у сәндики қудрәт, җасарәт,
Бир чағлар титрәткән пүткүл дунияни?!
Ятмиғин ғәпләттә, ойған, һәй уйғур!
Өчмисун һеч қачан әҗда чачқан нур!

Малик Садиров
Рәқипкә алданма, ойған, әй, уйғур!
Әркинлик сазин чал, ойлан, сәпкә тур!
Башқа бала болди, аһ, бу наданлиқ,
Боюнға сиртимақ салди таданлиқ.
Қолида турсиму алтун тавиғи,
Хәлқимни басмақта йоқлуқ, гадайлиқ.
Оқиғин, билим ал, ойған, әй, уйғур!
Бүгүн дунияда билимликләр зор!
Панида ана бир, Вәтән бир, тил бир,
Тилиң-тарихиң, өзлигиң, әслиң.
Тилиңни йоқатсаң, нәслиң қуруйду,
Кәлмәс саңа һеч һәм баһар пәслиң.
Айрилип қалмиғин нәслиңдин, уйғур!
Келәчигиң-баһар, пәслиңдин уйғур!

Тарихтин сөз ачсақ намиң бәк улуқ,
Бүгүнчу?
Әвладиң тартмақга хорлуқ.
Яқа жутлардин кәлгән кәлгинди,
Ана Вәтәндә қилмақта зорлуқ.
Зорларға бозәк болмиғин, уйғур!
Кишәнни чақмисаң яшалмайсән hyp!
Дүшминиң сениңки бәкму һелигәр,
Уйгурниң йери у, – дәйду,– бизниң йәр.

Көп қетимлиқ алдандиң наданлиғиңдин,
Аддийлиқ, садддийлиқ, қарамлиғиңдин.
Һәммини тәғдиргә сән йөләп қоюп,
Көп қетим айрилдиң ярамлиғиндин.
Һошиярлиқ қанаттур, ойған, әй, уйғур!
Илим-пән сазиға һәр вақ болғин җор!
Көп қетим алдандиң чүшүп қилтаққа,
Кәң Вәтән боп қалди бизләргә түрмә.
Күрәшкә чақирсун сени вижданиң,
Дүшмәнгә бешиңни һеч егип жүрмә!
Рәқипкә баш егиш хаинлиқ, уйғур!
Даналиқ кәлгүсин йорутқучи нур!
Хәлқимдин әрик дәп җасур көп чиққан,
Истиқлал йолида җенини бәргән.
Садир, Җаһангир, Назугум, Лөтүн,
Ризвангүл... азатлиқ гүлини тәргән.
Уларниң намин унутма, уйғур!
Истиқлал гүлини қурутма, уйғур!

Тилиңни, диниңни йоқ қилип ахир,
Милләтни булғайду бош кәлсәң әгәр.

Бүгүн Вәтәндә пүтмәс тәқипләш,
«Террорчи» аталди әрик дегәнләр.

Қени у Идиқут, қени у Туран,
Қени у Моюнчур, қени Буғрахан?!
Қени у Кироран, Қараханийлар,
Қени у Тумрисхан, қени Оғузхан?!
Әҗдадиң һулини йоқатма, уйғур!
Қәлбиңгә нур чачсун батурлуқ, ғурур!
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Долқун Ясин

Авахтиларда, аһ, азап чәкмәктә,
Милләт вә хәлқиниң ғемин йегәнләр.
Әзиз дияриңни сөйгин, әй уйғур!
Қәһриманлириңға көйгин, әй, уйғур!
Күрәш қип азатлиқ таңлири атмай…
Ғени вә Зия Вәтәнгә патмай...
Дунияға териктәк чечилип кәттуқ....
Истиқлал мевиси тәмини тартмай...
Күрәшни һеч қачан тохтатма, уйғур!
Қәлбиңни ғәпләттә ухлатма, уйғур!
Әркинлик җәңчиси Рабийә ханим,
Дәп чиқти күрәшкә Уйғурстаним!
Баш әгмәй түрмидә басқунчиларға,
Дунияға аңлатти уйғурниң зарин.
Азатлиқ ишәнчин йоқатма, уйғур!
Қәлбиңни ғәпләттә ухлатма, уйғур!
Күрәштә бәк зөрүр бирлик, иттипақ,
Айрилип қалғанни йәвитәр бөри.
Бирлишип муштумдәк уюл таш болсаң,
Бәк йеқин, бәк йеқин дүшмәнниң гөри!
Териктәк чечилмай уюшқин, уйғур!
Сепиңни полаттәк чиңитқин, уйғур!
Һаятта кәлкүндәк күчлүк бир еқин,
Вулқандин янчилар тағларму бирдин.
Дунияда мәңгүлүк һөкүмран йоқтур,
Зулмәтни сүпирип ташлар күн йеқин!!!
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Долқун Ясин (Учқун)
(1938-2005)
Долкун Ясин 1938-жили Сүйдүң шәһиридә туғулған.
Мәктәпни тамамлап, Үрүмчидә оқуйду. 1961-жили
Ташкәнт Дөләт университетиниң филология факультетини пүтириду.
Өз елигә қайтип, “Тарим” журналида хизмәт қилиду.
Қазақстанға көчүп чиқип, 1969 – 1999-жиллири «Уйғур
авази» вә «Йеңи һаят» гезитлиридә ишләп, «Йеңи заман»
гезитиниң муһәррири болған.
Д. Ясинниң «Таштики гүл» (1973), «Чиғир йоллар»
(1971), «Йәр авази» (1988), «Горизонт», «Теплота родной
земли», «Гүлнариниң достлири», «Тәшналиқ» (2005)
шеирлар, баллада, лирикилиқ монологлар вә поэмилар
топлими йоруқ көрди. У Қазақстан язғучилар иттипақи
вә “Илһам” мукапатлириниң лауреати.

125

Һәммидин әла – Вәтән
Бир зимин берилгән бизгә
әҗайип
Бешида қарлиқ тағ – шаһанә шаһит,
Астида көз йәтмәс бағу-үзүмзар.
Бир зимин берилгән бизгә әҗайип,
Һәр гия һәққидә бир ривайәт бар.
Миң жиллар сирини бағриға бесип,
Йошуруп қәлбигә һекмәтлирини,
Бу наһәқ дунияда бойнини қисип,
Өзгигә билдүрмәй һәсрәтлирини,
Данишмән бовайдәк сәвирлик, ойчан,
Он сәккиз яштики қиздәк чирайлиқ.
Қәд керип, баш әгмәй тавлинар Турпан,
Қойнида көп хисләт, сахавәт, байлиқ.
«Меһримниң қияси Ялқунтағ мениң,
Чечилған ишиқ отум қумлуқлар ара.
Һәвәстә чүшмиди көзлири кимниң,
Оғлумдин йошурған тарихқа қара».
Дегән бир сада бар сүкүт бағрида,
Бу сада бәрдашниң пинһан хәнҗири.
«Ғәзивим от ерур, Тәнлирим яра,
Мән – әлдә хорланған он жутниң бири».
Дедидә гүл вади қилди ишарә,
Мән униң отиға қақлинип яндим.
У дәртмән болсиму, әмәс бечарә,
Ғурурни Турпандин үгинип яндим.
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Долқун Ясин
Әҗдадим боп
Өтмүшләрниң ғурурлири,
пушайман бүгүнниң,
Келәчәкниң арманлири сәтирләргә
болди җәм.
Тарин чәктим дилда бүйүк, муқәддәс
бир күйүмниң,
Мени илһам пәрилири қилған
чағда хатирҗәм.
Қудрәт, бәрдаш, сахавәтни елип
Тәңритеғимдин,
Дәрт, надамәт дәриясида тамча
болуп аққанлар.
Һәмра еди жүригимгә шох
балилиқ чеғимдин,
Вәтән десә һеч қачанда өчмәс
отни яққанлар.
Шу отларниң учқуни боп чақнап
турдум, өчмидим,
Шеирим чирақ кәби янди нурға
тәшна дилларда.
Сөккинигә йәксән болмай,
махтиғанға учмидим,
Гаһи яхши, гаһ яман дәп
елинғанда тилларға.
Азапларниң пәрзәндимән.
Өгәй оғул раһәткә,
Аллиқачан үз өригән бизләрдин
һәқ-адаләт.
Ишинимән өз күчүмгә,
Ишәнмәймән амәткә,
Хәлқим мениң зәнҗирбәнду,
Хәлқим өзи карамәт.
Әҗдадим боп таңни күттүм,
әвладим боп күтмәймән,
Мирас қилип қалдурмаймән сәвир
билән бәрдашни.
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Йетәр, әнди өзгиләргә бешим
егип өтмәймән,
Нәвриләргә ата қилғай Вәтән
намлиқ қуяшни

Долқун Ясин
Күйләймән сән билән болуп бир җан-тән,
Бир сениң алдиңда қәддимни пүкүп.
Шатлиқтин рәңму-рәң гүлдәстә ясап,
Чачқидәк чачмаққа мәдһийәң үчүн,
Санақсиз бағ кезип, қирларни атлап,
Шеиримға рәң бәрмәк болғандим бүгүн.

Қоңғуриғиң болсам
Мән сени күйләшкә интизар едим,
Гөдәктәк әйминип, қилмидим жүръәт.
Сениң алдиңдила мән иңрар едим,
Муқәддәс тәрипкә йоқ еди қудрәт.
Шаирмән,
Вә лекин сени язмаққа
Әқлимму сени язмаққа
Әқлимму гададур,
Камдур истедат.
Бир аҗиз қәләмдә гөһәр қазмаққа
Нәвқиран жилларда салалмидим ат.
Бүйүк арманларниң бедәрман қули,
Жираққа паланған «қозаң мән едим».
Йетәкләп кәткәндә җудалиқ йоли,
Һидиңни әкәткән «тозаң мән едим».
Һәсритим көз яштур,
Нәпәсим – һиҗран,
Қәлимим – яв тартип алалмас тилла.
Чүшүмгә пат-патла киргүчи Турпан –
Үмүткә башлиған мәвһум тәсәлла.
Өтти өмрүмниң тәңдин толиси,
Арқамда қеп қалди сансиз даванлар,
Бевапа аләмниң өгәй балиси,
Мән сени күйләймән,
Билсун заманлар.
Мән сени күйләймән, әй ана Вәтән,
Жүрәк қанлиримни қәғәзгә төкүп.
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Нә қилай
Шатлиқлар айлинип дәрткә,
Ғазаң боп төкүлди гүллирим шу чағ.
Һәр мисра һәмнәпәс болуп һәсрәткә,
Муң, әләм дунияси ачқанда қучақ.
Язай дәп көз чеқип, көз қамаштурған,
Чирайлиқ һөснүңни,
Мәрт симариңни.
Тәңритағ мәңгүгә күзәттә турған,
Җәннәткә җилвикар кәң дияримни
Сәзгәндә өзәмни миңчә Мәҗнундәк,
Әгишип ашиқлар әвлиясиға
Худди гөзәлликкә мәнла мәптундәк.
Мәдһийә яғдурсам һәр гиясиға.
Гөзәллик һәққидә сөз ачма, деди,
Қәлбимдә бир сада,
Көз тәгмисән, көз.
Байлиғин күйүңгә һәм қошма, деди,
Вапа, садақәттин ачқин пәқәт сөз.
Узлуғи өзигә дүшмән вәтән бу,
Һөснини булғиған атом дағлири.
Байлиғи өзигә кишән вәтән бу,
Шуңлашқа беқияс пушман тағлири.
Бу сада алдида аҗиз, нимҗанмән,
Сени мәдһийилимәй, әнди нә қилай?
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Сәндин қаңқип кәткән бир сәргәрдаңмән.
Мәйли жирақтики үнүң боп қалай.
Мәйли жирактики бир садиқ жүрәк
Мисали тилларға елинип турсам.
Җудалиқ ичидә әрк қоңғуриғидәк,
Қери Азиядә челинип турсам.
Рубаийлар
Вәтәндин айрилип, мән гада болдум,
Җараңлиқ нахшидим, бир сада болдум.
Өлүмдин бәттәрақ екәнғу һиҗран,
Йәр дәссәп жүрсәмму мән ада болдум.
***
Сөйгәчкә вәтәнни әзәлдин бизләр,
Айрилған вәтән дәп вәтәндин бизләр.
Билмәптуқ җудалиқ башланған күни
Айрилип қаптимиз җан-тәндин бизләр.
***
Шамаллар аһимни еп кәткин жирақ,
Билмисун вәтиним – тәвәррүк топрақ.
Йетиду вәтиним дәрди өзигә.
Нә һаҗәт һәсрәтни йәнә улғайтмақ!

Долқун Ясин
***
Ят әлдә өртинип жүрүп бир отта,
Һәсәт қип қараймән сәрсан булутқа.
Натонуш әлләрдә жиққан һәсритиң,
Меһир қип төкиду у ана жутқа.
***
Вәтәнсиз шатлиқ муң боп көрүнгәй,
Ят жутларда у кимләргә сөйүнгәй.
Өлгинидә униң намсиз җәсиди
Гүлләр ичрә тикән охшаш көмүлгәй.
***
Пәрзәндигә ата қилар несиһәт,
Өлүм пәйти бовай ейтар вәсийәт:
Өйүмиздә чирақ мәңгү өчмисун,
Вәтинини һеч ким тәрк әтмисун.
***
Қараңғуда вәтән өчмәс чирақтур,
Вәтәнсизниң көңли гадай – қашшақтур.
Вәтинидин чәттә тәләй издигән –
Та әбәткә өз бәхтидин жирақтур.

***
Өлди дәп билиңлар елимдин кәчсәм,
Җаһаләт басқуси билимдин кәчсәм.
Уйғурниң тизимидин өчириң дәрһал,
Җан анам үгәткән тилимдин кәчсәм.

***
Мән Вәтәндин айрилип кәттим,
гада болдум, нетәй,
Мәңгүлүк бир нахшидим, әнди
сада болдум, нетәй.
Һәр гияси күчү-қудрәт,
тотия топриғидин –
Айрилип, нимҗан-беһош һәм
ада болдум, нетәй?!

***
Һаятниң толиси сәпәрдә өтти,
Вәтәндин жирақта һәр йәрдә өтти.
Мән әркин жүрсәмму әркин дунияда,
Җудалиқ дегән бир қәпәздә өтти.

Һәйвәтликтур вәтинимниң тағлири,
Қучиға гүл-гүлстан бағлири.
Ким вәтәндин болса әгәр әлвида,
Бу тағлардин зоррақ жүрәк дағлири.
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***
Һәр бир мисра шаирниң бир қашқиси,
Шеирларниң бардур яман-яхшиси.
Шаирларниң әң қиммәтлик мүлкидур,
Вәтинигә беғишлиған нахшиси.
Вәтәнни күйлимәк бәхтим
Вәтәнни күйлимәк бәхтим, униндин
өзгә имтиязи йоқ,
Тәрк әтсә бу бәхит, шу күн болар
мениң авазим йоқ.
Муһәббәту, пуған билән Вәтәнниң
қисмитин яздим,
Удур әшъар үчүн өлчәм, униндин
башқа таразим йоқ.
Вәтәнниң бағрини басса
зимистану, надамәтләр,
Мениң қәлбим ғазаң болғай, гүл баһару,
қиш-язим йоқ.
Вәтән дәп яңриса дутар, пәләктин
Ай чүшәр җәзмән,
Вәтәнни күйлимәй бозлап хәндан
урар бир сазим йоқ.
Достлар билән явлар ара талашларда
деди Долқун:
– Вәтәнни ким сөйсә дилдин, уңа
һеч бир аразим йоқ.

Долқун Ясин
Бағлирим қахшал-ғазаңу, чөл
болуп гүлшәнлирим,
Дәр: халас, әйләйду ким бу
илтиҗалиқтин җуда.
Унда дәртлик толғинип Қәшқәр,
Хотән, Йәкән, Кучар,
Қилмиғин дәп аһ урар уйғурни
шатлиқтин җуда.
Өтәр айлар, өтәр жиллар дәрт,
пушайман илкидә,
Болмидуққу биз һаман бир
бевапалиқтин җуда.
Шаири тарихчидур һәм алими
шаир хәлиқ,
Нә үчүнки дәп сорар: биз
хәйрихаһлиқтин җуда.
Өтмүшни миң бир сорақлап,
толғинар әвлатлири,
Ким қилар хәлқимни муңға
муптилалиқтин җуда.
Шунда тарих тилға кирди: бунчә
пушайман нә керәк,
Ойлиғин болмақни өткән көп
хаталиқтин җуда.
Япиду Долқун шу чағда
күлпити дәптәрлирин,
Һәм болар у бу надамәтлик
җудалиқтин җуда.

Җуда
Өз елида уйғурум болғачқа
шаһлиқтин җуда,
Болмидуқ һәсрәту-күлпәт һәм
гадаликтин җуда.
Тағлирим бешиға аппақ яғлиғин
артип мәйүс,
Дәр: халайиқ, әйлимәң мени
аналиқтин җуда.
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Вәтән қошиғи
1
–Язмидиң көптин бери ейтчу, шаир,
Гүлдәстәң - ойнақ, җошқун шеириң қени?
Өчтиму учқунлириң яки һазир,
Хәлқиңгә еқип турған меһриң қени?
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Қени у тунҗа сөйгү сирдашлири,
Һаятиниң нәписигә толуқ күйләр?
Дәрт чәккән атиларниң муңдашлири,
Анилар жүригидәк улуқ күйләр?
Һәр қачан нәдә турмай, нәдә жүрмәй,
Қиштиму, баһар һәмдә кәлгәндә яз,
Йолумни тосап мени сорақлайду
– Нә үчүн язмайсән, дәп миллион аваз.
2
Әй, мениң дәртлик елим, муңлуқ елим,
Алдиңда һөрмәт билән егимән баш.
Сән мениң жүригим сән, әқлим, тилим,
Мән гия, сән нурини чачқан қуяш.
Һислирим, муһәббитим қалди сәндә,
Сәндидур илһамлирим, пикру-меһрим.
Ғәмлирим, саадитим қалди сәндә,
Сәндидур арзулирим, сәндә шеирим.
Хантәңри, чечиң аппақ, қәлбиң баһар,
Пут-қолуң зәнҗирләнгән бүйүк батур!
Бағриңда толуп аққан сайлириңда
Исиянкар авазим бар – күйүм бардур.
Залимниң тапинида ғазаң болған,
Таримниң гүл бағлири – қәлбим мениң.
Ечилмай он гүлиниң бири, солған
Чечәкләр – жүрәк қеним, әдим мениң.
Әтияз бешиң әгип төкүлгән яш,
Ямғур әмәс, мениң муңлуқ шеирлирим.
Таң етип, сән уйқидин көтәрсәң баш,
Аниҗан, таң боп сени қучақлидим.
Кариздин шир-шир аққан зилал суда,
Жүригим нахшиси бар, авази бар.
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Долқун Ясин
Тунҗа ишқ ләззитигә көмүлгәнләр,
Дилида күйлиримниң хуш нази бар.
Шеиримниң тил яриғидәк ләззәтлири,
Турпанниң сайвисиға сиңип қалған.
Худа үзүмләрдәк сүзүк ләвни,
Жигитләр ләвлири боп сөйүп алған.
Күйлирим қанатланған caп һавадур,
Түрмигә учуп киргән рүҗәкләрдин.
Күйлирим тазим қилип һал сорайду,
Қан билән шеир язған жүрәкләрдин.
Атисиз гөдәк балилар көзлиригә,
Муң болуп чөкүп қалған шеирим мениң.
Аниҗан, сәнсиз илһам гадайимән,
Сәндидур җисмим мениң, рәштим мениң.
Шеиримниң һәр бир қури-бир соқмақ йол,
Чечилған кәң бағриңға тарам-тарам,
Шу соқмақ йолни дәссәп өтсә хәлқим,
Алиду хәстә көңлүм шунда арам.
Һейткада, Үчдәрваза, Һәрәмбағда,
Бурда нан тиләп сәрсан болған гадай.
Өйиму-өй кезип жүргән тирик қурдур,
Язайму мән шуларни, ейт, нә қилай?
Язайму дәртлириңгә дәртләр қошқан,
Бағриңда толуп ятқан байлиғиңни?
Булуттәк мал-варанни етигидә,
Анидәк қучақлиған яйлиғиңни?
Дүшмәнниң тапинини көйдүргән чөл,
Шеиримгә бәрди отлуқ һарарәтни.
Тозимиса қучуғиңда мәңгүлүк гүл,
Достлурум сәндә тапса һалавәтни.
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Әсирләр азап чәккән сунуқ диллар,
Чеһрәңдэ күлкә көрсә, җан аниҗан.
Пүркиләр худди Тарим, Или охшаш,
Хоримас күйләр билән йәру-асман.
3
Язай дәп қәләм алсам бүгүнүңни,
Көзүмдин яш ямғури төкүлиду.
Йейишкә жүрәктики түгүниңни,
Алдиңда қәлбим миң бир пүкүлиду.
Күйлирим башлап кәтти Алтишәгә,
Ечилди муңлуқ Қәшқәр дәрвазиси.
Нәдиндур жүрәкләрни езип, иңрап,
Келиду аниларниң дат-налиси.
Мана бу сәксән яшқа киргән бовай
Алдимда сапайә чеп болди пәйда:
– Бир чишләм нан бәргәйсән, мөмүн инсан,
Өмрүңни узун қилғай егәм - Алла.
Деди у, ейтти ғәмкин нахшисини,
Нахша әмәс, төкти жүрәк аһ-зарини.
Ачти у ачлиқ, азап пәнҗисидә
Яралған тирикликниң мазарини.
Йетәкләп нәврисини кәтти бовай,
Һәр өйдә униң зари – сөзи қалди.
Көнлүмдә гоя уйғур қисмитиниң,
Гуваси болуп бовай өзи қалди.
Қалди у жүригимдә қошақ болуп,
Бәзидә пәрияд селип һәм муңлинип.
Мисали бу қошақта Тарим, Или
Ақатти азаплинип, миң толқинип.
Жүрәклик тин алалмай өз жутида,
Сарғайған сансиз вәтән гадайлири.
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Муҗәссәм болди бирдин шу қошақта,
Әслитәр күз пәслини чирайлири.
Язайму яки сениң өтмүшүңни,
Жилларни, әсирләрни озуп, атлап?
Аһ, сениң қиссилириң кәчмишиңни
Кәлгәнмән жүригимдә тирик сақлап.
Сән тирик, һаяткәнсән – тирик тарих,
Һәр тешиң бир қиссини сөзләп турар.
Чақирсаң өтмүш сайдин берип сада,
Бир әмәс, батурлириң йүзләп турар.
Хиҗаләт қилип айни һөсни билән
Түнлири бешиң әгип жүргән гөзәл.
Пәриму? Ипархан у, қәлби, роһи
Һөснидин миң һәссиләп бизгә әвзәл.
Мәғрурмән: Ипарханниң томурида
Үзгән қан бизләрниңму қенимиздур.
«Мевиси алтун, күмүч йопурмиғи»
Бизләрниң вәтинимиз, елимиздур.
4
Ядимда Қизил туғни ләпилдитип,
Җе Фаң Шиң-шиң шадин киргинидә,
Кәң ечип уйғур ели дәрвазисин,
Туратти азатлиқниң гирвигидә.
Ей, мениң сирлиқ елим, есил елим,
Қучиғиң гүл-гүлстан, бостан елим!
Ат чапай дегиниңдә келәчәккә,
Һәр қетим яв йолуңни тосқан елим.
5
Келиду, ишинимән, йоруқ күнләр,
Әсирләр күткән есил чағ келиду.
Бепаян Тәклимакан, Жуңғария
Қойниға гүлләр төкүп бағ келиду.
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Савут Искәндәров

Җаһанниң сәһнисигә өз бәхтини,
Нахша қип ейтип уйғур қиз келиду.
Аниҗан, сениң муңлуқ, гөзәл чеһрәң,
Та әбәт шатлиқ билән пүркилиду.
Ейтиду сөз орниға бейитларни,
Қошақлар бөшүгидэ йетилгәнләр.
Шатлиғи тәғдир, әмри келәчиги
Аниҗан, саңа мәңгү четилгәнләр.
Әшу күн булбулларға болуп тәңкәш,
Бәйгигә чүшәр сайрап шеирим билән.
Тәңсизлик ада болған чағлириңға,
Мәптунмән җисмим билән, риштим билән.

Савут Искәндәров
Савут Искәндәров 1939-жили Илидики Җағистай йезисида дунияға кәлгән. Мәктәпни тамамлигандин кейин,
1955-жили Ғулҗа дарилмуәллиминдә билим алиду.
1959-жили Қазақстанға көчүп чиқип, Қазақстан
педагогикилиқ институтини тамамлайду. Кейин устазлиқ
қилиду, андин «Коммунизм туғи» вә «Йеңи һаят» гезитлирида мухбир вә бөлүм башлиғи болуп хизмәт қилиду.
Шеирлири гезитларда бесилип, умумий топламдин орун
алиду.
Шаирниң «Түгимәс арман», «Течлиқ илһамлири»,
«Ким күчлүк», «Ғенимәт дәмләр», «Һиҗран», «Дәрди
йоқ дәмсән мени» намлиқ шеир топламлири нәшир
қилинған.
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ҒӘЗӘЛЛӘР
Висалиңни
Өтти бу түнму йәнә таңға
улап хиялимни,
Өрлитип җудалиқта чекип
жүргән пуғанимни.
Каж тәғдир қисмитидә асарәткә
чүшүп қалған,
Әсләштә әзиз дияр надамәтлик
шу һалиңни.
Ойларда кезип өттүм паянсиз
кәң далариңни,
Нә қилай амалим шу
бесишқа хумаримни.
Қандақму унтармән еқидәңдә
үчүм қилған,
Беғишлар тәнгә раһәт сениң
нурлуқ җамалиңни.
Баш елип кетиптимән езитишта
сени ташлап,
Саңа демәй кимгә ейтай көйүп
жүргән бу заримни.
Улғайтип өтәр жиллар мусапирлиқ
бу күнләрдә,
Бағлиған өзәң башта әшу
сөйгү қараримни.
Армини қалмас еди бу
Дәртмәнниң һаятлиқта,
Бағрини йеқин саңа қучуп
өтсә висалиңни.
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Савут Искәндәров
Мәйлиму
Қалса зулум асарәттә ана
макан мәйлиму,
Қилай қандақ сәври-тақәт
чәксә пуған мәйлиму.
Әзиз тупрақ егилири өз
елидә ят болуп,
Кәлгүндиләр ғадийишип сүрсә
дәвран мәйлиму.
Гөзәлликтә тәңдиши йоқ әшу
қутлуқ маканни,
Әсли напак айиғида қилса
пайхан мәйлиму.
Истиқлалниң нурлирини
чүшәрмәстин үстигә,
Сүзүк зәңгар асминини басса
туман мәйлиму.
Өгәй болуп өз елидә
дүшкәлинип әвлатлар,
Чарисиздин надамәттә болса
сәрсан мәйлиму.
Аләмгә көз ачмай туруп
пәрзәнтлири боғулар,
Болмиса у явузлиқни чәкләшкә
имкан мәйлиму.
Әркинликкә тәлпүнгәнләр миңлапмиңлап қирилар,
Җасуслиқта төксә қанлар
у зораван мәйлиму.
Миллионлиған родупайлар
чекәткидәк ямришип,
Ломодилар угисиға айланса
гүлхан мәйлиму.
Һәссинә дәп Дәртмән көңли
һәр нәпәстә беарам,
Вәтән ғеми билән көйүп жүрсә
нимҗан мәйлиму.
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Сориғин
Қайғу-дәртни вәтинисиз
жүргәнләрдин сориғин,
Җудалиқниң отлирида
көйгәнләрдин сориғин.
Харлинишқа өз елидә
берәлмәстин бәрдашлиқ,
Өзгиләрдин пана издәп
кәткәнләрдин сориғин.
Меһри өчмәй дилда қалар
әшу әзиз дияриң,
Һиҗранлиқта қәдригә
йәткәнләрдин сориғин.
Ят әлләрдә әвлатлири сиңип
кетип өзгигә,
Кимлигиниң чирақлири
өчкәнләрдин сориғин.
Сәрсанлиқта әйтәвир бир күн
көрүшниң ғемида,
Роһи гада тирик җан боп
өткәнләрдин сориғин.
Һәмдә бар, һесапта йоқ
өгәйләрдин санилип,
Һәр қәдәмдә йәклинишләр
көргәнләрдин сориғин.
Сирти пүтүн, ичи түтүн арами
йоқ көңлиниң,
Маңа охшаш мәҗнун сүпәт
Дәртмәнләрдин сориғин.
Рубаийлар
Ана дияр саңа қияс һөсни
бостан көрмидим,
Өзгә әлдә көңүл тинар оңлуқ
имкан көрмидим.
Җаһан қезип жүрдүм талай
муһаҗирлиқ сәпәрдә,
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Лекин сәндәк меһри иссиқ әзиз
макан көрмидим.
Ва дәриха, әзиз хәлқим салға
таштәк етилип,
Жүрисәнғу кәң аләмгә териқ
болуп чечилип.
Кәлгүндиләр зулумидин өз
елиңгә сиғмиған,
Олтиримән тәғдириңгә миң
көйүп, миң ечинип.
Көмүлүп қалса теним әзиз
вәтән туприғида,
Роһим мениң қорунматти қутлуқ
макан қучиғида.
Жиллар өтүп ақивәттә топрақ
болуп кәткән тенип,
Бир һаҗәткә ярар еди
әвлатлирим қоллирида.
Әзиз хәлқим, өтәрсәңму мәһрум
болуп әркиңдин,
Талай әсир қуруп өткән шөһрәтлик
шу тәхтиңдин.
Яқ, пәйлимни яман қилмай ғәйри
ойға берилип,
Үмүтимни үзмәй жүрәй түви
келәр бәхтиңдин.
Һәҗ сәпири қилишимға жүрүсән
қилип дәвәт,
Буйриғанда болуп қалар у
тәләпму иҗавәт.
Көз алдимдин кәтмәс болди тағ,
даласи, бағлири,
Алди билән Вәтинимни қилип
келәй зиярәт.
Ана Вәтән ярилиштин дилим
ришти чигилгән,
Бу панида тәңдишиң йоқ
әңгүштәрим, баримсән.
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Тәғдириңгә туташ мениң һаятлиқ
һәр нәпәсим,
Миң бир койға селип жүргән
хошаллиғим, зарим сән.
Әзиз дияр, сени мәңгү күйләп
өтүш у – әһдим,
Чүнки меһриң тән-тенимға сиңип
жүрүп әр йәттим.
Шаир болмай сәндә ятқан тешиң
болсам һәттаки,
Ишқиң билән тәврәнмәстин яталматтим
һә бәлким.
Раст бешиңға чидиғусиз чүшүп
жүрәр күлпәтләр,
Һә шундиму Вәтиниңни ташлап
кәтмә бурадәр.
Мәнла тартип өтүп кетәй
җудалиқниң дәрдини,
Тирик жүргән билән һели
өлгәнләргә баравәр.
Ана Вәтән, пәқәт өзәң
сиғинар сәҗдигаһим,
Әстин кәтмәс меһриң билән өсүп
нәпәс алғиним.
Сөйгү-ишқиң тәпти билән
илһамлинип қойниңда,
Өскәнлигим шудур бәлки
шаириң боп қалғиним.
Қайси бирини ейтай
Йәнила беарам қилдиңғу мени,
Вәтәндин кәпсән дәп сорап һалимни.
Турқума қарапла нечүк сәзмәйсән,
Билмәкчи болдуңму аһу-заримни.
Зәрбә боп җисмиңға бағримни әзгән,
Бурадәр, ейтимән қайси бирини.
144

Савут Искәндәров
Көйүнүш отлири бесилар дәмсән,
Ейтқанға пәғанлиқ көңүл сирини.
У әзиз тупраққа бағримни яқтим,
Һаяҗан илкидә көзлиримдә яш.
Чачқа қип үстигә меһримни чачтим,
Шу еди мәндики бир үмүт-қаяш.
Турупла қаптимән шунда бир һаза,
Тағ-дала, қирға тикип көзүмни.
Сеғиниш, сиғиниш ишқи отида,
Сүкүттә ичимдә пүкүп сөзүмни.
Һә бирақ хуш дәмләр узунға бармай,
Өзгәрди ғәшликкә көңүл арамим.
Әләмлик һисларға паттим нә қилай,
Болмиди өзәмни бәзләш амалим.
У ана тупрақни әҗүз-мәҗүзләр,
Қаплапту миғилдап қара қузғундәк.
Бәк сөрүн көрүнәр у қийсиқ көзләр,
Бостанға үнүшкән тикән, жулғундәк.
Чалвақап жүришләр мәғрур, бәһриман,
Мәнсәп вә тәйярла гөшкә көмүлүп.
Хорлинип Вәтәнниң егиси дәртмән,
Қуруқ қол қелишқан тәргә чөмүлүп.
Сәргәрдан, намрат өзи юртида,
Йоқ екән дәрдини ейтишқа имкан.
Туғулмай боғулар пәрзәнт отида,
Яш әмәс, анилар көзлиридә қан.
Сезиләр кишиләр қәлбидә һәсрәт,
Түгәпту чидамниң чеки ақивәт.
Йә өлүм, йә көрүм дегән оғланлар,
Җенини тикишкә өтүпту пәқәт.
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Төкүләр уларниң иссиқ қанлири,
Зораван кәлгүнди җаллат йолида.
Шундиму қайтмиса бағлишипту бул,
Һөрлүккә интилгән күрәш йолида.
Бурадәр, чуқчилап яндурдиң мәндә,
Көйүкниң отини йә билип, билмәй.
Вәтәнниң пирақи, ғәм-тәшвишидә,
Жүрәттим өзәмгә техи келәлмәй.

Мөмүн Һәмра (Мәмнун)
(1938-2011)
Мөмүн Һәмраев (Мәмнун) 1938-жили Ғулҗа
шәһиридә туғулған. 1960-жили Шинҗаң педагогика институтини тамамлиғандин кейин Ақсу вилайитиниң Тохсу наһийәсидики ommypa мәктәптә устазлиқ қилиду.
М.Һәмраев 1962-жили Кеңәшкә чиқип, Челәк
наһийәсидә Қорам йезисидики оттура мәктивидә
муәллим болуп ишләп келиду.
Шаирниң дәсләпки шеир-һекайилири «Или гезити»,
«Тарим» журналида бесилип чиққан.
М.Һәмраевниң
«Рубаийлар››(1968),«Сада»(1971), «Өмүр ялқун» (1975),
«Чоққидики қар»(1978),
«Ғунчилар»(1981), «Вапа»
(1985), «Шаир дунияси» (1987), «Ақ чоққилар» (1991),
«Мени вәслиңгә йәткүзгин››, «Өмүр – аққан дәрия»
(2007) намлиқ топламлири йоруқ көргән.
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Рубаийлар
Адәм – шаһ, Вәтини – униң пайтәхти,
Айрилса, һеч қачан шат өтмәс вақти.
Өзгә жут униңға таҗ кийгүзсиму,
Бир пүтүн дейишкә болмас һеч бәхти.
***
Һә, аман болсила бу ана жутуң,
Бил, саман болмайду, гүл рәңги-роюң.
Жут ишқи қәлбиңдә қанчә җош урса,
Шунчилик сениңму болар аброюң.
***
Айрилсаң Вәтәндин, дәрткә толдум, дә!
Қутулмас әләмгә дучар болдум дә.
Баһардин, гүлшәндин айрилип пүткүл,
Бәргидин үзүлгән гүлдәк солдум, дә.
***
Охшимас һеч кимгә сөйгән яр вәсли,
Жутуңниң башқичә гөзәл төрт пәсли.
Қениңға, тениңға қошулуп башта,
Жуғрилар екәнғу адити, рәсми.
***
Шаирниң ишқиңда қошақ тоқиғай,
Дәп әвлат, әҗдадим сөйүп оқуғай.
Әй, Вәтән, намиңни туғ қип тутмисам,
Тирик туруп көзүмни қарға чоқуғай.
***
Дедим: «Сән неманчә муңлуқ, дутарим?
Ипәктин ешилгән чеғи қош тариң».
Дутар дәр: «Аһ, қанчә миң жилдин бери,
Пәдәмдә сақлаймән әҗдатниң зарин».
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***
Өлсәм, жут, айлансам топа-тешиңға,
Бир тамча болсам – бәхит, һәсрәт йешиңға.
Қенимдин қизилгүл ечилип күлсә,
Әй, әвлат, разимән қиссаң бешиңға.
***
Пак тутқин һәр нәпәс, балам, дилиңни,
Унтума, сақлап қал ана тилиңни.
Башқиси тепилар муқәддәс тутсаң,
Әң әзиз, Вәтиниң, туққан елиңни.
***
Сарғийип дәрәқтин үзүлди япрақ,
Учуруп кәтмәкчи шамал әшу чағ.
Чаплишар у йәргә чами кәлгичә,
Қалай сәндә мәңгү, дәп ана топрақ!
***
Раст, Вәтән, ятлардин сени күнләймән,
Һәр нәпәс ишқ билән кинәп, күйләймән.
Тирик туруп күйләштин қалсам, өлди дә,
Һаятмән шу күйдә мәңгү өлмәймән.
***
Айсиз түн кечидә юлтузлар айдәк,
Туюлар тәшнаға – дағ суму чайдәк.
Ей, ана жутиңдин чәттә жүргәндә,
Шивиғи билинәр егиз қариғайдәк.
***
Үгән нур чечишни Күндин, чирақтин,
Дилни қандурушни үгән булақтин.
Дунияниң ғемини көтиришни, дост,
Үгәнгин ана Йәр – сехи топрақтин.
***
Күн қәдри билинәр булут ичидә,
Җан қәдри – пүткүл тән-вуҗут ичидә.
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Билинип ана жут қәдри өртәйду,
Айрилип жүргәндә чәт жут ичидә.
***
Ана жут, бағриңни ач, сени көрәй,
Муқәддәс топаңни көзүмгә сүркәй.
Бир нәпәс вәслиңгә йәтсәм разимән,
Мәйли мән шуниңдин кейин җан берәй.
***
Ана йәр, дат басмас җиң алтун қозуқ,
Маңлай тәр төкүп биз сәндин болдуқ тоқ.
Сениңдә сәздуқ бар-йоқлуғимизни,
Өмримиз ақивәт саңа тәсәддуқ...
***
Айрилса теним гәр қан – иссиқ җандин,
Мәйли, тапқан орун қайси макандин.
Бирақта роһимни издәңлар мениң,
У Тарим бойидин, Тәклимакандин...
***
Атаңдин айрилиш келәр бешиңға,
Ана көз жумуп, көл толар йешиңға...
Һәммидин еғир, жут җудалиғи, дост,
Өчмәс бир от яқар ичу-тешиңға...
***
Әй, Вәтән, меһирниң улуқ дәрияси,
Сән билән қанар бу жүрәк тәшнаси.
Айрилип сениңдин айлинар бәлки,
Бир ғерип мазарға роһим дунияси.
***
Адәмни бу һаят һаман синайду,
Синақниң үстидә бәлки қийнайду.
Синаққа мәртләрчә көкрәк кәрмисәң,
Қочақ қип у чағда сени ойнайду...
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***
Өз пәсли болиду ишқи-пирақниң,
Яшлиқта муһәббәт қәнтини чаққин.
Нәзәр сал пәқәт түн үчүн керәк шам,
Таңда әтивари болмас чирақниң.
***
Мәйниң хуш кәйпини ичкән билиду,
Яр дәрдин дилға ишиқ чүшкән билиду.
Ана жут қәдрини җудалиқ күнгә,
Униң асминидин көчкән билиду.
***
Шеирниң шеири – сунмас қанити,
Йүксәктин чарлашта илһам-амити.
Кәң аләм сиғиду униң қәлбигә,
Зор ялқун вуҗуди, қәдди-қамити.
***
Өзгини яшнатқан өзи яшнайду,
Өзгини қахшатқан өзи қахшайду.
Пәйлиңдә немә болса, әй, адәм,
Өзәңгә яниду, сәндин ашмайду...
***
Қар кәби чечимға қонуп қалса ақ,
Қерипту демә сән, жүригимгә бақ.
Яқ совуп қалғини йоқ яшлиқтики,
Вәтән, яр, аниға болған иштияқ.
***
Туғулған топриғим тотия маңа,
Шипадур тамча су, һәр гия маңа.
Униңсиз һаятта әтиварим йоқ,
Ана жут һәммидин әтива маңа.
***
Һәҗәп әмәс ана жут меһригә қансаң,
Тузини ақлап һәм ишқида янсаң.
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Бил, накәс кетисән қара үз болуп,
Киндик қан төкүлгән жутуңдин таңсаң.
***
Қәпәзниң ичидә булбул сайримас,
Өзгә жут қойнида көңлүң яйримас.
Вәтәндин айрилған жүрәк, бирақта,
Намини һеч қачан өзидин айримас.
***
Раст, Вәтән, ят явдин сени күнләймән,
Һәр нәпәс ишиқ билән кинәп, күйләймән.
Тирик туруп күйләштин қалсам, өлди дә,
Һаятмән шу күйдә, мәңгү өлмәймән.
***
Ата-анаң өлсә, һөр-һөр жиглайсән,
Көзүңдин қуюлуп ямғур жиғлайсән.
Сәвир қип тойтайсән, бирақ Вәтәндин
Айрилсаң, таки бир өмүр жиғлайсән...
***
Өз жутниң көйүги болар өзгичә,
Көй шунда бәлки ят жутқа төзгичә.
Сиртиңдин төзгәндәк көрүнгән билән,
Ичиңдин түтәйсән таки өлгичә.
***
Сән үчүн яшаймән аләмдә, Вәтән!
Мән – сәндәк hyp туққан адәмдә, Вәтән!
Бир нәпәс айрилсам сеғиниш һистин,
Өтәй мән өмүрдин шәрмәндә, Вәтән.
***
Җудалиқ дәрди хоп өтти җенимдин,
Тиғ тешип өткәндәк устихинимдин.
Давасин сорисам, бир дана ейтти:
«Өзгә һеч дава йоқ өз Вәтиниңдин».
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Мөмүн Һәмра
***
Бар җаңгал орманниң өз арслани,
Гадаю-шаһниң бар өскән макани.
Хорлима Вәтәнсиз дәп, ей бедәрт, бил,
Мән қедим Шәрқий Түркстан оғлани.
***
Әй, Вәтән, хиялиң нәқәдәр шерин,
Хош қал, дәп айрилиш болған бәк қийин.
Абройи алтункән жутта кишиниң,
Ят йәрдә баһаси екән бир тийин.
***
Бурнумға гүпүлдәп жутум пурайду,
Пурақтин жүригим жутни сорайду.
Үн қатмай җавапсиз өтсә пурақлар,
Аһ, зәрдап чекип бу қәлбим хорайду.
***
Отуңда, жут, янған күнмән, аптапмән,
Җудалиқ күнләрдә көйгән кавапмән.
Җаһанда сән турсаң мәғрур қәд керип,
Чәт жутта немишкә болай харап мән.
***
Каж тәғдир, шум заман йәкләп қоғлиди,
Хәлқини, жутини сөйгән оғлини.
Көзигә бир сиқим тописин һәтта,
Сүрүшкә у қарам дәвир қоймиди...
***
Көрүп, жут бағриға өзәмни атсам,
Иссиқ қучаққа соғ тенимни яқсам.
Һәммә дәрт-азаплар унтулармиди,
Булақлар сүйигә йешимни қахсам...
***
Вәтиним – тәлмүргән җүп көзүм сәндә,
Йегән нан, ичкән чай һәм тузум сәндә.
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Мән тәтүр қуюнлар қомарған көчәт,
Бирақта қалғандур йилтизим сәндә.
***
Сөйүшни үгәнсәң һәқ пәрванидин,
У көйүп айрилар отта җенидин.
Әгәр шу қисмәтни тән алалмисаң,
Гәп ачма сән ашиқлиқ дастанидин.
***
Һеч қачан чиқмай ой-пикримдин, Вәтән,
Яңрайсән әлгә һәр шеиримдин, Вәтән.
Неманчә өртәйду сеғиниш десәм,
Жуғрилған екәнмән меһриңдин, Вәтән.
***
Етиқат, ишәнчим өзәңсән, Вәтән!
Йетимән вәслиңгә бир күни җәзмән.
Чоғ дәссәй бу йолда билинмәс маңа,
Чидаймән көзүмгә санчилса тикән...
***
Билим вә әқилдә – қиммәту-қәдир,
Қанчә көп билсәң, һә, шунчә күч – мағдир.
Өмрүңни узартип яшай десәң, дост,
Әҗир қил хәлқиңгә, һаман қил әҗир...
***
Вәтән – у өмрүмниң нури – йоруғи,
Жүрәкни қандурған, аһ, пак булиғи...
Тарихиң, тилиң һәм анаң – бу төрти
Ичидә Вәтәндур, бил, әң улуғи...
***
Шаирмән, хәлқимниң номус-аримән,
Аяп шу номусни чарчап-һаримән.
Елимчүн от-суға кирип баримән,
Керәккән көкрәкни аңа яримән...
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Абдуғопур Қутлуқов 1938-жили Ғулҗа шәһиридә
ишчи аилисидә туғулған. Оттура мәктәпни түгәткәндин
кейин, Шинҗаң педагогика институтиниң тил вә әдәбият
факультетиға чүшүп, уни 1960-жили тамамлайду. 1962жили Кеңәшләр елигә көчүп чиқиду. Кейинки жилларда
“Йеңи һаят” гезитиниң хадими болуп ишлигән.
А. Қутлуқов институтта оқуп жүргән чағлирида
шеирийәткә қизиқиду. Шаирниң “Өчмәс юлтузлар”,
“Гүл вә көңүл”, “Яр вә дияр”, “Сәйярә сәргүзәшлири”
,“Қиран қисмити” охшаш онға йеқин топламлири билән
балиларға беғишланған “Чимәнгүл”, шундақла бир
нәччә сүрәтлик китапчилири нәшир қилинған. Униң шеирлири қазақ, қирғиз, өзбәк, қариқалпақ, рус тиллирида
нәшир қилинған.
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Төртликләр

Сим-сим ямғур у ямғур әмәс,
У көз йешим тамған қойнуңға.

Әл дәйду: “Таш – чүшкән йеридә әзиз!”
Туғулған топраққа пүкүп өткин тиз.
Унтисаң унтиғин мәйли һәммини,
Елиңни унтисаң, оңмайсән һәргиз.
***
Уйғурмән, мәғрурмән, шуңа ғурурмән,
Шәриқтә дәсләптә яралған нурмән.
Махмуттәк, Йүсүптәк бовам турғанда,
Ким маңа дәләләйду сениңдин зормән!
***
Һадуғиң Вәтәндә жүргәндә чиқар,
Дост билән қур түзүп күлгәндә чиқар.
Көйүги бесилмас туғулған жутниң,
Дәрдини сорисаң өлгәндә чиқар.
***
Вәтәндин айрилсаң күл болғиниң шу,
Йилтизи қуриған гүл болғиниң шу,
Вәтәндә падиша болсаң, айрилсаң –
Ихтияриң билән қул болғиниң шу.
***
Җан достум, жүрәкни дәмсән беҗирим,
У көйсә, көйгәндур ишқиңда елим.
Нетәй тәрипиңгә йәткүзәлмәй тил,
Чак кәтсә, кәткәндур әзиз Вәтиним.
Вәтән…
Ядиң билән яшаймән, Вәтән,
Сәнсиз тәмсиз туюлар һаят.
Ишқиң билән өртинәр бу тән,
Меһриң билән бағлинар қанат.
156

Сеғинишим – шорлуқ шу йешим.
Кашки, мончақ болса бойнуңға.
Сәнсиз һаят тетийду тәмсиз,
Сән билән шаһ, гада мән сәнсиз…
Ана йәр
Һәр ахшими юлтуз көз қисип,
Мени янға чиллап қийнайду.
Болмисиму соғ бағри несип,
Мәйлим барму, йоқму синайду.
Юлтуз билән немә карим бар,
Киндик қеним тамған йәр турса.
Бир гепим бар – ейтай мән саңа,
Ана йәрниң теши зәр турса,
Немисини арзу қилимән,
Йәр алдида бенәзәр турса.
Обул Әлахан монологи
Қачанки Вәтәндин мән җуда болдум,
Хан едим, шу күндин мән гада болдум.
Һиҗрәттә һиҗранниң дәрдини тартип,
Һәммидин бир йоли мән ада болдум.
Икки тағ йәлкисин басқан хәлқимгә,
Қериндаш-қаяшқа баш-пана болдум.
Әзәлдин тәғдири тәтүр йешилгән
Елимниң дәрдигә мән дава болдум.
Мән мәзлум уйғурниң султани едим,
Ақивәт дәрт ейтар дадиха болдум.
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Илтиҗа
Қаримисаң мәйли, Худа, қаримисаң,
Тилигим шу: Ана юрттин айримисаң.
Бу боюмни қандақ қилип көтиримән,
Ана юртниң бир ишиға яримисам.
Қаримисаң мәйли, Худа, қаримисаң,
Бешим силап, чачлиримни таримисаң,
Бәндәң едим башқидин кәм яралмиған,
Рази едим башқиларға харлимисаң.
Қаримисаң мәйли, Худа қаримисаң,
Бәхтим шуғу Ана юрттин айримисаң.
Ғәзәлләр
Уйғурстандин сора
Уйғурни көрмәкчи болсаң,
җими җаһандин сора,
Уйғурға көймәкчи болсаң,
Уйғурстандин сора.
Бу қедимий Асияниң
киндигидә яшиған,
Уйғур дәп етини қойған шаһ
Озузхандин сора.
Нәслини билмәкчи болсаң, пәйғәмбәр
Ноһ бовиси,
Гепимгә ишәнмисәң, гәр, қутлуқ
Қуръандин сора!
Бу аләмниң байлиғини бағриға
ятқан бесип,
Тәкти тәклик гүл-гүлстан
Тәклимакандин сора.
Йәр йүзидә билмидим һеч уйғур
йоқ йәр бармекин,
Бизни бу сәвдаға салған Чәнлун
хақандин сора.
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Уйғурға ана бөшүктур Или,
Тарим вадиси,
Уйғур тартқан азавин ақваш
Тяншандин сора.
Он әсир болди мана аллаға
сәҗдә қилғили,
Гәр аңа ишәнмисәң Султан
Сутуқхандин сора.
Дост үчүн бәхтидин кәчкән чин
мусулман әл едуқ,
Дост үчүн тәхтидин кәчкән Әла
Султандин сора.
Биз ерурмиз туташқан җәңдә
Искәндәр билән,
Алтә миң атлиқ қени қатқан
баявандин сора.
Уйғурниң җасурлуғини Лояға
көк туғ тикип,
Ханни тиз пүктүргән батур Моюнчур
хандин сора.
Оғлиниң палванлиғини Чин
төмүрдин аңлисаң,
Қизи толун ай мисали пак
Ипархандин сора.
Там болуп тосқан туруғлуқ
әҗдиһаниң йолини,
Биз кәби вәйранә болған қәлби
лиқ қандин сора.
Бу аләмдә биз кәби вәйранә
болған бармекин?
Биз билән һеч кари йоқ бу дәвридәврандин сора.
Сориғанға шум рәқипләр бәрмигәй
әркиңни һеч,
Билмисәң ишниң епини Садир
палвандин сора…
Қалмиғай дәваримиз таңла
қиямәт күнгичә,
Бу аләмниң саһиби бар
Саһибқирандин сора.
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Һәрәм йоқтур
Вәтәндин айрилип қалдим, униңдин
чоң әләм йоқтур,
Униң дәрдин пүтәй десәм, сияси
қан қәләм йоқтур.
Елимниң әркини издәп, яқа юртта
гада болдум,
Азатлиққу сетилмаскән, сетилсиму
дәрәм йоқтур.
Атаңдин айрилип қалсаң, үчи
өткичә жиғлайсән,
Вәтәндин айрилип қалсаң, өмүр бойи
хуш дәм йоқтур.
Вәтәнни тәрк әтмәклик пешанәңгә
йезилса гәр,
Җаһанни бир кезип чиқсаң, сениңдәк
бәхти кәм йоқтур.
Кечә-күндүз дуа әйләп, бир Алладин
тиләймән һәқ,
Маңа сәндәк муқәддәс җай, маңа сәндәк
һәрәм йоқтур.
Бирәвниң бәхтини көрсәм, қара
бәхтимгә жиғлаймән,
Вәтәнниң вәслигә йәтсәм, маңа һеч
җәһәннәм йоқтур.
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Уйғурстан
(Тарихий дастан)
Муқәддимә
Уйғурстан, он миң яшлиқ ақваш анамсән,
Сән анамсән, гәр болмиса дилда янамсән?
Уйғурстан – киндик қеним төкүлгән топрақ,
Сәндин кечип яшиғандин өлгән яхширақ.
Уйғурстан, пәрзәндиңмән, шох бәңвашлиғим
Чачлириңни ақартқанғу, ана, яшлиғим.
Асалмидим тил тәгмәсчүн тумар бойнуңға.
Қанчә қилсам тартип турдуң иссиқ қойнуңға.
Ана қәдрин билмәйдекән аниси барлар,
Қәдрин биләр дилда мәндәк яриси барлар.
Уйғурстан десәм сени кечип бу җандин,
Көз алайтти гезәндиләр маңа һәр яндин.
Өзәң ана турсаң маңа, ана демисәм,
Қандақ оғул болай саңа, ғемиң йемисәм.
Сени ана дегәнлигим болди «гунайим»,
Анамдиңғу сән ғәмгүзар, ғәмкин мулайим.
Саңа кулүп баққан чағда күткән азатлиқ,
Әпсус, аңа егә чиқип, қилдиғу ятлиқ.
Бизму адәм, тәң яшайли көпниң қатари,
Түни бару, көрүнмәйду һеч таң атари, –
Дегәч балаң, айривәтти явлар сениңдин,
Кәчүр ана, гуна өткән болса мениңдин.
Бу пәләкниң кажлиғидин болдум мән җуда,
Әҗдадимдин удум екән сәрсанлиқ сәвда.
Алитағниң етигидә яшнаватимән,
Амма сениң ядиң билән яшаватимән.
Пәрваз қилай десәм, бир чағ сунған қанитим,
Хошна әлдә тәләй таптим, баркән амитим.
Бунда көрдүм мән тәңликниң зор тимсалини,
Бунда көрдүм мән әркинлик hyp висалини.
Қәлбләргә қериндашлиқ, достлуқ дилға яр,
Немә арман болса адәм азат бәхтияр.
Кәч күздиму яшнап турар бу Қазақстан,
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Герби, гимни, байриғи бар, тәрипи дастан.
Кона шәриқ асминида парлиған мәшъәл –
Өзбәкстан өз тәғдирин өзи қилар һәл.
Қирғизстан етиги кәң, қойни иссиқ жут,
Алитағниң ташлиридин тапмақта яқут.
Нурға чөмгән Таҗикстан, Түркмәнстан,
Бар бәхтидин гиләмгә гүл басқан гүлстан.
Уйғурстан, ян хошнаңниң тәләй, бәхти бар,
Айханға йол алди көңли қилса ихтияр.
Уйғурстан, сән томузда күн нуриға зар,
Бағлар қуруп қахшал болди, көпәйди мазар.
Қандақ унтай, ейтқин, ана, пүтмисә дәрдиң,
Иңраватса он бәш миллион мәзлум пәрзәндиң.
Қандақ унтай, сән жиғлисаң, ана күләйму?
Ишқиң йенип турса тәндә, көймәй өләйму?
Уйғурстан – киндик қеним тамған гүлбостан,
Атилисән әзәлдинла әл Уйғурстан
Уйғурстан! Мән қоймиған, әҗдат қойған нам,
«Шинҗаң» деди пак намиңни булғап бир бәднам!
Уйғурстан – бу тәвәрүк тарих бәргән таҗ,
Һәр ким намин өзгәртишкә әмәс у муһтаҗ!...
Уйғурстан десә бәш миң жил бойи хәлқи,
Һәр кимниң һәм өзгәртишкә һәққи йоқ, һәққи!
Уйғурстан дейиш үчүн чәк қойди кимләр?
Уни бир мән, уни бир сән, бир тарих биләр!
Һәр ким десә һәқлиқ екән жутин Вәтиним,
Нечүк демәй, мениң елим – Уйғурстаним!
Нечүк демәй, Уйғурстан – мениң бостаним
Нәвбаһарда ғазаң болған гүл-гүлстаним!..
Уйғурстан, унтиғиним – шуғу өлгиним,
Сән жиғлисаң, кимгә керәк мениң күлгиним?
Ана, сәнчүн мән көймисәм, көймисә жүрәк,
Жүк боп қалған ундақ жүрәк ким үчүн керәк!
Ядиң билән яширимән, өрә жүримән,
Бар бәхтимни яттин әмәс, сәндин көримән.
Өз бәхтини өзгиләрдин күтүш – хаталиқ!
Мениңмиғу боюм барғу хәқләр қатарлиқ.
Мән периштә, җаһан әһли бәндә демәймән,
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Башқиларға бәхит қушум сәндә демәймән.
Бәхтим сәндә, әй ғәмгүзар, ишқиң бу тәндә,
Гадаймичу шаһ сезәркән өзин Вәтәндә!
Һәр кимгә һәм әзиз киндик қени тамған йәр,
Көрүниду тописи – зәр, ташлири – гөһәр.
Дәрһәқиқәт, Уйғурстан өртәнсә отта,
Рава болмас, ғемин йемәй жүрсәм бу жутта.
Яшимисаң қәлбимдә сән, гада болардим,
Бу чаққичә әзиз җандин ада болардим.
Яшимисаң қәлбимдә сән, яшимақ шәртму,
Сәнсиз яшап чидалиған қәлб йә мәртму?
«Унти!» десә, унтуйдиған ахмақ әмәсмән,
Сүркәп қойса, от алғили чақмақ әмәсмән.
«Унти!» десә, унталайду қәлби өлүкләр,
Тили тирик җан бақарлар, дитсиз сүлүкләр.
Унти дәйду әл қәдрини билмигән бутлар,
«Унти!» десә, унти дәйду тоти-һаңғутлар.
«Унти!» десә, унтимақлиқ ким үчүн һаҗәт?
Уйғурстан соримиса ундин хираҗәт.
Өз анисин унтиғанлар унтар өзгини,
Қосақ ғеми өзгиләргә униң төзгини!..
Унталиған ахмақларға күлгүм келиду,
Уни көрсәм, көңлүм айнип, өлгүм келиду.
Қәдирләймән Вәтән дәрдин тартип өлгәнни,
Мән билимән өлгәнләргә қарап күлгәнни!
Күлгәнләрниң үстидин көп дадим-әрзим бар,
Өлгәнләргә та өлгичә борчум-қәрзим бар.
Әл ишқида ортәнгәнгә қул болсам мәйли,
Мән Вәтәнни ана дедим шулар түпәйли.
Шуңа маңа «Унти!» десә, унтимас қәлбим,
Унталисам, көйүп күли сорулсун қәбрим.
Өз анисин өгәй көрүп, тапқан тапавәт
Әл алдида кәлтүрмәйду һәргиз инавәт.
Товва дәймән, яқам тутуп һәйран болимән,
Чүшинәлмәй тарих сирин, вәйран болимән.
Уйғурстан, тарих саңа яки өгәйму?!
Сениң дәрдиң демәйдиғу һеч бир түгәйму!?
Барму тарих алдида йә сениң гунайиң,
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Қиямәткә қаламду йә сениң давайиң?!
Маңа несип болмиди һеч көрүш бәхтиңни,
Кимләр еди тартивалған таҗу-тәхтиңни?
Тәңшәлмигиң тәс екәнғу, әй, кона дуния,
Көрмидиңғу өз жутумға тәңликни рава.
Түнүгүнла туғулғанниң тәлийи күлсә,
Мән һәйранмән, қедимийләр боғулуп өлсә.
Нечүк һәйран болмай, униң болмиса мөри,
Бир чағларда униң еди җаһанниң төри.
Мән һәйранмән, «заман зорниң» дегән гәп растму?
Яки елим Сәддичингә қалған мирасму?!
Қутулдуруп Мав ханлиғин ачлиқ баладин,
Немә холуқ көрдүң, елим, көңли қарадин?!
Мән һәйранмән, елим туруп, елим дәләлмисәм,
Уйғурстан – Вәтиним у – җеним дәләлмисәм.
Болмас ундин артуқ хорлуқ, һәсрәт йә дәртму,
Йә Вәтәнсиз бу аләмдә яшимақ шәртму?!
Сени күйләш, ана топрақ, борчум әмәсму,
Сәвәп сәндин болған едим учум әмәсму.
Махтап-махтап сүтхорлардәк сени сатмаймән,
Бариңни бар дәймән, һәргиз йоқни қатмаймән.
Адәммәнғу, яришиду қувлуқ түлкигә,
Йоқни бар дәп, қалған яман мазақ-күлкигә...
Пүкүлмигән талай ғоға, талай йеғидин,
Сениң боюң көрүниду Тәңритеғидин.
Қуш өтәлмәс Асман теғи – сениң жүригиң,
Қат-қат муздин пүткән Музат – тилсим көрүгүң.
Батурларни синиған шу сирлиқ даванлар –
«Сират» көрүк болған еди өтсә қаванлар.
Или, Тарим икки өрүм чечим мениңки,
Десәң, шәһла көзүң – Лобнур, Сайрам сениңки.
Өркәшлинип ақса Или баш чөкәргәнмән,
Бәхтим синап талай қетим таш чөкәргәнмән.
Билмәптимән, бәхтимизниң туташлиғини,
Бир көзүң қан, бир көзүңниң лиқ яшлиғини.
Билмәптимән, үнчә екән төккән яшлириң,
Тилла екән тағдин қаңқип чүшкән ташлириң.
Сениң узун кирпиклириң екән қариғийиң,
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Рәқип кәлсә оқ я екән һәтта ирғийиң.
Билмәптимән һавариңниң шипалиғини,
Гүлүң түгүл гияриңниң ипарлиғини.
Тәми бардур тиллиримда булақлириңниң,
Дәми бардур димиғимда шивақлириңниң.
Симап сүйүң кониларниң «зәм-зәм» дегини,
Билмәптимән балилиқта зәм-зәмлигини.
Билмәптимән қәлбим саңа хумарлиғини,
Сениң ишқиң бойнумдики тумарлиғини.
Ақ көнүлсән, ана, аппақ сүтүң мисали,
Бу аләмдә гөзәлликниң өзәң тимсали.
Шунлашқиму көз алайтти көпләр вәслиңгә,
Шуңлашқиму қәст қилишти батур нәслиңгә.
Гөзәл һөснүң өз-өзәңгә боп қалди дүшмән,
Мән һәйранмән, гөзәлгиму боларкән өчмән.
Бу җаһанда җәннәт болса, саңа йетәлмәс,
Шуңа булбул бағлириндин әгип кетәлмәс.
Бәхтиярмән киндик қеним бир саңа тамғач,
Меһриң билән иссинимән болсам ялиңач.
Керәк әмәс маңа шаһлиқ, мана алтун таҗ,
Шаир қәлби шан-шөһрәткә әмәсқу муһтаҗ.
Бәхтиярмән саңа пәрзәнт болғиним үчүн,
Ишқиң билән өртәнгиним, солғиним үчүн.
Бәхтиярмән, сәвәп сениң зор ғуруруң бар,
Туш дәвридин тартип тарих үзрә орнуң бар.
Мән билимән тарихтики улуқлуғиңни,
Шәрқий йерим шарни бойлап нурлуқлиғуңни.
Тарихиңни тилға алсам шунчә мәғрурмән,
Бу аләмдә әң қедимий нәсли уйғурмән.
Уйғур десә, иптидаий һунлар билиду,
У тарихи қәлби туташ һунлар билиду.
Алтай бойлап үч миң жилчә яшиғини раст,
Төмүр ишләш бу дуңияға хәлқимдин мирас.
Мениң хәлқим Бәшбалиқта олтирақлашқан,
Мунбәт қара чилан йәргә у уруқ чачқан.
Шуңлашқиму хәлқимгә зор қәлбимдә ихлас,
Тәлийини тәрдин тепиш әҗдаттин мирас.
Мениң елим әзәлдинла көчмән әмәсти,
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Беғәрәз дост – хошниларға өчмән әмәсти.
Әмгәкчан әл тәйяртаптин қилар зор пәриқ,
Уйғур дегән – өзи тепип йәйдиған хәлиқ...
Уйғур дегән – ақ көңүл хәқ, келәр мунайим,
Бу пәләкниң гәрдишидин чекиду вайим.
Уйғур ели икки әсир болди, оңмиди,
Мән һәйранмән, гунайимиз шунчә чоңмеди?
Нечүк һәйран болмай, достлар, бевәтән болсам,
Өлсәм яқа жутлар ара бекепән болсам.
Нә сәвдалар өтти мискин бу әзиз баштин,
Җапа чәккән гөһәр алар дәйдиған таштин.
Җапа чекип, зәрәр тапти, һеч зәр тапмиди,
Уйғурстан әл қатари нәзәр тапмиди.
Хошнисиниң явлиғи шор пешанә қилди,
Бәш миң жилчә елимни оқ-нишанә қилди.
Бу тәғдирниң тәтүрлиги бәк һар келиду,
Пәриядиға йәттә иқлим һәм тар келиду.
Әлләр күлсә, Уйғурстан иңрайду үнсиз.
Өтәрму у күлидиған хошаллиқ күнсиз.
У жиғлимай, ким жиғлисун, шатлиқ ғәм болди,
Бир көзидә күлкә болса, бири нәм болди.
У жиғлимай, ким жиғлисун қара бәхтигә
Чирақ яқар тепилмиса таҗу-тәхтигә.
Аңлап туруп, җор болмиса җаһан үнигә,
Нетәр ахир, у жиғлимай қара күнигә.
Мәзлум әлниң болмамду йә бир муддиаси,
Йә дунияниң тәңшәп турған йоқму худаси?!
Болмисиғу башланған чағ һунлар замани,
Уйғурстан шан-шөһрити басқан самани.
Миладидин бурун уйғур атлиқ җәң қилған,
Зиминигә киргәнләрниң һалин тәң қилған.
Орхон бойи гува аңа – ушбу сөзүмгә,
Яв қадилип қаралматти бир чағ көзүмгә!
Явни көрсә бүркүт болуп етилған хәқни,
«Уйғур» деди шаһ Оғузхан алған пәйт тәхтни.
Мән уйғурниң тарихини пүтсәм қәләмдә,
Гаһ шатлинип, гаһ сиқилар қәлбим әләмдә.
Шатлиғим шу: тилим узун тарих алдида,
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Һәсритим шу: Уйғурстан қалди далдида!
«Миң өйдәк» зор тилсиматни бена қилған әл
Тәғдирини гезәндиләр қилишмақта һәл.
Туш дәвридә мәшһур хәлиқ, аңлаң халайиқ,
Нечүк әнди өз әркигә әмәскән лайиқ?!
Мәшһур һунлар уйғурларға турғанда талиқ,
Қедимлиғи үчүнму йә бунчила харлиқ?!
Қариқумниң аччиқ йеши – Орхон дәрияси,
Миладидин бурун болған хәлқим панаси.
Әй ярәнләр, бу сөзүмни десәңлар чағлиқ,
Сөзләп берәй бир һекайә уйғурға бағлиқ.
Тилға кирсә Рәшидинниң тарих китави,
Жүригиңгә мөрә басар отлуқ хитави:
«Балағәткә йәткән чағда җасур Оғузхан,
Аңа җанан издәп һәр ян кәзгән Қарихан.
Қузхан орда әгигәнди анлап бу һални,
Бир дугаға бәрмәк болуп Саһипҗамални.
Тәхт тегидә мәғрур Қорхан пүкүп тизини,
Оғузханға атиғанди айдәк қизини.
Икки гөзәл шаһзадигә болса пәрванә,
Пәрва қилмай яшиғанкән йәккә-йеганә.
Шаһзадиниң күндәшләргә йоқкән хаһиши,
Мәликиләр мәңзин жуяр екән көз йеши.
Хумар көзләр узун түнләр тәлмүрсиму зар,
Боп интизар Оғуз ишқин қилмаскән изһар.
Дил сөймисә яшимақниң йоққу кериги,
Бир пәригә көйәр екән ашиқ жүриги.
Әрни йерим худа чағлап, бәргәчкә вәдә,
Пәризатни қучиғиға апту шаһзадә.
Икки күндәш қаңғир қахшап, берип қазиға,
Тойни улар айландурмақ бопту һазиға.
Өз динидин айниди дәп, чаплапту төһмәт,
Әнди кәлди пәйтимиз дәп әргә беһөрмәт.
Оғузханни өлтүрүшкә қилипту әмир,
Һөкүм иҗра болғичә чоң тутушупту сир.
Пәризатта әргә болғач ихлас-еқидә,
Бу чоң сирдин агаһ бопту түндә шаһзадә.
Достлирини жиғип Оғуз, қилип қәсәм яд,
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Қариханға қарши таңда башлапту ғазат.
Күн патқичә тиғ урушуп, палванлар һарди,
Зумрәт упуқ улар төккән қандин қизарди.
Қариханниң муритлири қачти питирап,
Оғузханниң тутқан туғин қилмай етирап.
Тағлар ешип мәшриқ таман орнашти улар,
Әшуларниң әвлади от жүрәк моңғуллар...
Бәхит қуши қонғач ғалип ханниң ғолиға,
Сайрамдин та Таласқичә кирди қолиға.
Алтун чедир тикип Оғуз тойни қилди зор,
Ғалип туққа уюшқанни атиди уйғур!
Уюшқанға уйғур намин қойди Оғузхан
Шундин бери биләр уни бу җүмлә – җаһан.
У уюшқақ уйғур чоң бир чинардур әсли,
Униң үч зор йилтизи бар – бардур үч нәсли...
Бир нәслигә пана болған еди Тияншан,
Бир нәслигә у Мәркизий Азия макан.
Көкәргәнди мәғрур нәсли Иртиш бойида,
Улар жүргән очилиқниң кәйпи – койида.
Бу дәлилләр иптидаий тарихқа талиқ,
У чағ һеч ким гүлләнмигән униң қатарлиқ.
Уйғурстан – бу атилар яшиған бостан,
Ейтқин тарих, нечүк әнди болди гөрстан?!
Икки әсир болди мана бешида сайә,
Мән һәйранмән, уни һеч ким қилмас һимайә!
Ейтқин тарих, яки нами сәндин өчәмду,
Йәнә сәрсан болуп жуттин-жутқа көчәмду?!
Ейтқин тарих, бу һиҗранниң паяни йоқму?!
Азатлиқниң бир шәписи – аяни йоқму?!
Җандин кечип, йетәлмидуқ нечүк җананға,
Ейтқин тарих, барчә сирни яйғин җаһанға.
Тарих тилға кирип, узақ түнләр сирдашти,
Тарихимни варақлисам, жиға ямашти.
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Илахун Һошуров
Илахун Һошур (Җүръәтий) 1941-жили Уйғур
наһийәсигә қарашлиқ Ақтам йезисида туғулған. У 1969жили КазГУниң журналистика факультетини түгитип,
җумһурийәтләр ара чиқидиған «Уйғур авази» гезитида
оттуз жилдин ошуқ журналистика вә иҗадийәт саһасида
мәһсулийәтлик әмгәк қилди. Униң қәлимигә мәнсүп
«Гүлдәстә», «Аял қәлби», «Бәхиткә башлайдиган йол»,
«Жүрәк соқуп турғанда», «Ейтсам тилим көйиду ейтмисам дилим», «Сениң намиңдин сөзләймән» намлиқ шеирий вә нәсрий топлаплар китапханлар тәрипидин яхши
қарши елинди.
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Вәтәнсиз мениң қәлбим - мусапир
Вәтиним ата, мениң үчүн Сән,
Соғулмас булақ, роһий күмүч сән.
Жүрәктә янған өчмәс отум Сән,
Сәнсиз егисиз қалған житиммән.
Вәтиним ана – өмрүмгә асас,
Яшишим яйрап бир саңила хас.
Дүшмән дәстидә төкүлсә йешим
Силап-пәпиләп көтирәр бешим.
Күйлисәм яңрақ җошқун авазим,
Учсам пеләккә – қанат-пәрвазим.
Йезиқ-сизғиним – ярқирап раван,
Һаятим давам – тарихим давам.
Узатсам көккә созған қолумсән,
Күзәтмәс парлақ истиқбалимсән.
Нуриңсиз мутлақ ечилмас көңлүм,
Меһриңсиз һеч вақ көкәрмәс өмрүм.
Қәлбим төридә – номусум-һарим,
Жүрәк қетида – әң улуқ барим.
Сәнсиз яңримас – чалсам дутарим,
Сән мениң барим – сән мениң зарим.
Ишқиңда қайнап соқиду жүрәк,
Мунапиқлардин қорқиду жүрәк.
Дәрдиңни сениң тартқан билиду,
Зәй зинданларда ятқан билиду.
Әгәрдә тағдәк турсаң мустәһкәм,
Мәндә немә ғәм, унда немә ғәм.
Мунапиқ мөкүп атсиму көп таш,
Жүримән мәгрур көтирип мән баш.
Вәтиним атам – тағдәк мурапәм,
Адашқанда шам, қийналғанда дәм.
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Нәләрдә жүрмәй меһриңгә әсир,
Сениңсиз мениң қәлбим мусапир.
Сән уйғур
(сөздә бар, әмәлдә йоқ уйғурларға)
Сән уйғур, һәқ гәп, уйғурлиғиң раст,
Әвришим бу тил бир саңила хас.
Өмрүң нәпәси мәрғули муқам,
Сәнъити аһаң хислити асас,
Сән уйғур, йәрхор уйғурлиғиң раст,
Сирлиқ каризлар әҗдадиңға хас.
Тәңри теғиниң бағрини бойлап,
Макан тапқиниң тарихиңдин раст.
Мәшриви безәп толғинип аққан,
Или-Таримлар озуғи асас.
Сән уйғур, данхор уйғурлиғиң раст,
Гүллүк тоғачлар әткән чайға хас.
Булақни бойлап әпкәч көтәргән,
Шу омақ қизлар адити асас.
Сән уйгур, һаман уйғурлиғиң раст,
Саңа әҗдади өтмүши асас.
Әркинлик үчүн җәңу-җедәлдә,
Мәртләрчә күрәш кәчмиши асас.
Қарисам шу ан, әпсус, миң әпсус,
Турушиң нимҗан, теләтиңму сус.
Пәрвазсиз-изсиз, қанатсиз қуштәк,
Ейтқин неманчә, тилиң-белиң бош.
Меңишиңға гәр бақсам һеликәм,
Сәвдайи-сата болди меликәң.
Йоллириң дағдам болмисиму кәң,
Күрәштә бардәк түрәлмәйсән йәң.
Пешанәңгә шу йезип қойғандәк,
Қуллуқ-бозәклик хислити асас.
Өмүр йолунда тәлийиң тәтүр,
Бәхти қарилиқ қисмити асас.
Қосақ ичигә дәрдиңни солап.
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Жүрисән һели ичиңдә толап.
Өзәң ярқирап йениш орниға,
Дәвран салғанниң отини қалап.
Тойларда вақ-вак-көксүңгә уруп,
Жүрисән техи сәлтәнәт куруп.
Миллий ғуруруң қоғдаш шәрт болса,
Тилиң тутулуп қалисән туруп.
Уйғурлиғиңға ишәнчим камил,
Намиң бир өмүр таҗу-тәхтиң бил.
Миллити роһиң қалиду солуп,
Аңа һөддигәр болмиса һәр дил.
Урма көксүңгә безәп тилиңни,
Ойла гуманлиқ мүшкүл һалиңни.
Бәш күнлүк аләм сазини чалмай,
Йорут туманлиқ истиқбалиңни.
Әй, пәләк!
Әй, пәләк!
Истиқбал өмрүмгә яр десәм сени,
Мән үчүн сақлиған hyp бәстиң қени?
Қудрәтлик таянчим бар десәм сени,
Оғузхан тиклигән төр, тәхтиң қени?
Патқузмай һәммә патқан кәң аләмгә,
Тенитип кимләргә хар қилдиң мени?
Зәнҗирбәнт әсир қилип қайғу-ғәмга,
Сән титип, кимләргә хор қилдиң мени?

Илахун Һошуров
Анилар көзин яшлап қалди бозлап,
Атилар һәқсиз ишләп, қалди сөзләп.
Задила оңшалмастин өтти заман,
Задила тәңшәлмәстин яхши-яман.
Дил сатқан, елин сатқан хәсисләргә,
Бу дуния чәйләп ойнар болди хаман.
Жуңузлап жиллар өтсә, һеликәмдә,
Иңрайду паклар қәлби һәр қәдәмдә.
Чечилип териқ кәби бар аләмгә,
Уйғурум қалди қахшап йәнә ғәмдә.
Жүрәктин-жүрәкләргә өтүп отлар,
Сүйәктин-сүйәкләргә өтүп дәртләр.
Оғузхан тутқан қилич, туғни тутуп,
Мәйданға мән дәп чүшәр қачан мәртләр?
Хәлқимни яр тәрәпкә тартқанлар ким?
Бәхтимни ойланмастин сатқанлар ким?
Бевақит, алдим торап ятқанлар ким?
Әрлирим әймәнмәстин атқанлар ким?
Әй пәләк!
Сән йөләп,
Қучсаңчу кинәп күткән вақтим болуп,
Чачсаңчу, ғәм-вайимни, тәхтим болуп.
Мән әркин қанат қақай, көксүм керип,
Ачсаңчу чирайимни, бәхтим болуп...

Сән чәкләп, йолумни тар қилдиң мениң,
Сән йәкләп, елимни хар қилдиң мениң.
Залимға муш атсам мән езиқтуруп,
Шәйтанға қәлбимни җор қилдиң мениң.
Әй, пәләк! Чишиң билән,
Нә әрләр қанлар төкти ниҗат издәп,
Нә әрләр йәргә чөкти һәқни сөзләп.
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Абдуреһим Мутәллип
Абдуреһим Мутәллип 1940-жили Ғулҗа шәһиридә
туғулған. Қазақ Дөләт университетиниң журналистика факультетида оқуған. «Коммунизм туғи» гезитида,
андин Қазақстан радиосида мухбир болуп ишлиди. А.
Мутәллипнщ көплигән шеирлири қазақ, қирғиз, өзбәк
вә рус тиллириға тәрҗимә қилинған. Униң «Баһар
чечәклири», «Бағвән», «Йүксәк юлтузлар», «Достлуқ
қәлби» «Когда идет караван» намлиқ топламлири нәшир
қилинди. Униң ондин ошуқ һөҗҗәтлик фильми вә
«Һәқиқәт» намлиқ икки сериялик бәдиий фильми йоруқ
көрди.
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Вәтән һәққидә мухәммәс
Вәтән! – дәп жүрәктин орғиған аваз,
Аләмгә течлиқтин қилиду пәрваз.
Әмгәк қип қойниңға яйсам паяндаз,
Солмас та әбәткә гөзәл баһар-яз.
Челинар әшу чағ шатлиқ күйдин саз.
Вәтиним чәксиз күч дилимда намиң,
Яшнитар қәлбимни җошқун илһамиң.
Бәхтияр һәр қачан әлгә инъамиң,
Күйләймән бир өмүр зор шәрәп-шаниң,
Еһ Вәтән, тәрипиң қанчә язсам аз.
Вәтиним қойниңда болса дәштә-чөл,
Әҗдатлар яшнатқан етип уни гүл.
Бағриңда һәр нәпәс яйратти көңүл,
Сән дегәч: – Әвлатлар, бағда яйрап күл,
Алғанмән яшашқа алий имтияз.
Вәтиним, қудрәтлик еди һәм әслиң,
Җаһанни шәйда қип ойғатти вәслиң.
Әндичу баһарға зардур төрт пәслиң,
Сени гүл қилғачқа баһадир нәслиң,
Мүмкинму билдүрүш аңа етираз.
Вәтиним, сән маңа тәндашсиз улуқ,
Мән үчүн сениндин артуқ бәхит йоқ.
Сән бәрдиң яшаш вә күйләшкә һоқуқ.
Һоқуқум: достқа яр, дүшминимгә оқ,
Бу йолда күрәштин кәчмәймән һеч ваз.

Абдуреһим Мутәллип
Вәтәнгә муһәббәт
«Сеғиндим, сеғиндим мән сеғиндим,
Вәтән сени тәшна болуп сеғиндим.
Меһриң толған жүригимдә сеғиндим,
Долқунлиған көкригимдә сеғиндим».
Ним Шеһит
Бу дуния һәммигә қучақ ачар кәң,
Бу дуния гүлләргә толған рәңму-рәң.
Вәтәнни шаирлиқ қәлбиңдин сөйгәч.
Сән уни өзгигә қилмай кәлдиң тәң.
Мәккигә йәткичә йәттә күн өтүп,
Йолуңда турсиму падиша күтүп.
Йәттә күн туюлғач гоя йәттә жил,
Жүрәктин еп кәлдиң бир шеир пүтүп.
Сениндин үгинип Вәтән сөйүшни,
Дилларда сәзгәндәк тәңдашсиз күчни.
Қәлбидә Вәтәнниң меһри болмиған
Билмәйду һәттаки жиғлап күлүшни.
Ят әлгә бизләрни кәлмигән чиллап,
Бизни еп кәлмигән бу йәргә хиллап.
Биз Вәтән ишқида йәттә күн әмәс,
Өткүздуқ вақитни нәччә он жиллап.
Сеғиниш отида жүрәкләр кавап,
Вәтәнгә сән кәби қип кәлдуқ тавап.
Ким Вәтән сөйүшни билмисә әгәр,
Алғини әвзәлдур бизләрдин җавап.
Вәтәндин бирлири кәлсә пуридуқ,
Алдиға сәҗдә қип чиқип торидуқ.
Көзләргә көрүнмәй соға-салими,
Ялвуруп бир очум топа соридуқ.
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Җәмшит Розахунов

«Кишиниң жутида болғичә султан,
Өзәңниң жутида бол дегән ултан».
Вәтәндии мәйли ким кәлсә бәрибир,
Биз уни арзулап, дедуқ – кәпту хан!
Тәвәрүк! – дәп кийдуқ бадам допини,
Яш төктуқ алиқанға елип топини.
Үзләргә, көзләргә сүркидуқ гоя,
Җананлар сүркигән кәби упини.
Биз өсүп чоң болған сениңдә әркә,
Һәрким өз Елидә мәрданә сәркә.
Вәтәндә чәккән көп изтирап қайғу,
Билсәк у биз үчүн той кәби мәркә.
Ят әлдә ятқа ят дилдин қаримас,
Хан болуп қилған иш бәккә яримас.
Асмандин ямғурдәк бәхит яғсиму,
Вәтиниң болмиса саңа даримас.
Сән бүйүк тағ едиң,
Йәргә сирилдим,
Қәдриңни билмәй миң өлүп-тирилдим.
Намиңни тилимға елип, Вәтиним,
Ишәнч вә ғурурум билән керилдим.
Маңа һәқ болғуси,
Десәм: – Сеғиндим!
Чүнки мән арзулар илкидә тиндим.
Бәхтим вә тәхтимму сениңдә болғач,
Әй Вәтән, мән тирик,
Саңа сиғиндим.
Сеғиндим.
Сиғиндим,
Сән бар,
Мән һаят!
Пәрвазим үчүн сән пүтүлгән қанат.
Әй Вәтән, сениңсиз өткән күнүмни,
Мән таки өлгичә сезәлмәймән шат.
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Җәмшит Розахунов
Җәмшит Розахунов 1949-жили Әмгәкчиқазақ
наһийәсиниң Байсейит йезисида туғулған. Краснодар
шәһиридә Йеза егилиги институтини түгитиду. Партия
хизмитидә болуп, наһийәни башқуриду.
Җ. Розахунов мәктәптә оқуп жүргән чағлиридин
тартип, шеир йезишни башлиған. «Мениң гүлүм», «Бир
сиқим топа». «Жиллар нахшиси», «Мениң дутарим»,
«Айни тутмақчимән», «Түгимәс йоллар», «Услуқ» вә
башқа шеирлар топламлири талантлиқ шаирниң шеир
йезиш алаһидилигини тонутуп, уйғур әдәбиятида өзиниң
орнини тапиду. Кейинки жиллири “Аққулар қайтқанда”,
“Ой тамчилири”, “Кәңликни кинәймән” топламлири
йоруқ көрди.
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Рубайилар
Тәгмәңлара жүрәктики яриға,
Ақ көнлүмни айландурмаң қариға.
Ишәнч-үмүт қилип жүргән бәндимән,
Егәм биләнла Вәтинимниң бариға.
***
Билмәслик қилғанни кәчүрәр хәлиқ,
Көзгә чөп салғанни өч көрәр хәлиқ,
Тарихқа алтундин язған исмиңни,
Налайиқ дәп тапса өчирәр хәлиқ.
***
Билиш тәскән отта көймәй
пәрваниниң қәдрини,
Ятни көрмәй, жутни сөймәй
мәрданиниң қәдрини.
Маңлийиниң шори қайнап, беши
ташқа тәгмисә,
Ойлимаскән адәм Вәтән, йәраниниң қәдрини.
***
Аниниң инавәт, һөрмити чәксиз,
Вәтәнниң муһәббәт, һиммити чәксиз.
Өмүр рәт қилалмас бу һәқиқәтни,
Чүшәнмәс бир надан, һарсиз, жүрәксиз.
***
Шаһ билән гадайниң дәргаһи башқа,
Надану-дананиң гунаһи башқа.
Адәмниң тәғдири, өмридә ахир,
Вәтәнниң ғәмхорлуқ панаһи башқа.
***
Жүригиң өртәнсә номус отидин,
Қутулуп болмайду виждан сотидин.
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Адәм һәр балаға дава тапқуси,
Пәқәт өз Вәтини, ана жутидин.
***
Вәтиниң болса, чоң сөзләшкә болар,
Бүйүк ой-арманни көзләшкә болар.
Вақтиңни бемәна өткәзмәй яшап,
Бәхтиңни һал ейтмай изләшкә болар.
***
Кепәнсиз бир парчә нанниң ғериви,
Макансиз әски төрт тамниң ғериви.
Вәтәнсиз адәмгә һәммидин еғир,
У роһән өлгән бу җанниң ғериви.
***
Вәтәндин айрилип чәттә жүргәнләр,
Җудалиқ азави – дәрттә жүргәнләр.
Сирттин миң тәл-төкүз көрүнсун көзгә,
Жүриги моҗулуп өрттә жүргәнләр.
***
Вәтиниң болмиса тирик житимсән,
Роһий дәрт-азапқа шерик житимсән.
Ғериплиқ чөлигә мәңгү палинип,
Бир җениң билән һәм қириқ житимсән.
***
Қилғанға әтива, болғанға күтүм,
Вақтиңни хуш демә, бәхтиңни пүтүн.
Вәтәндә – тәл-төкүз, беҗиримлиғиң,
Униңсиз бәри бир ичиңдә түтүн.
***
Вәтиниңдә қайған бешиң төримәс,
Һарвураңни һеч ким ярға сөримәс.
Әркилисәң, шохлиғиңни көтирип.
Махтансаңму көкригиңни өр демәс.
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***
Ғолға палта тәгсә кетәр шах қуруп,
Өз өмрини йәйду адәм аһ уруп.
Тирик яки өлгинимни билмәймән,
Йоқлиғиңдин, Вәтән, сениң бар туруп.

***
Бәхитликсән – болса, азат Вәтиниң,
Әл-жут аман, янда сөйгән – адимиң.
Халис ойиң әймәнмәстин ейтилип,
Ишәнч билән бесилар һәр қәдимиң.

***
Һаяттики бар еғирим – вәтәнсизлик,
Қанаттики көп йеғирим – вәтәнсизлик.
Билиндүрмәй йәрни дәссәп жүргән билән,
Тилим болар йерим – вәтәнсизлик.

***
Жүрсәмму жирақта вәтән, елимдин,
Айрилмай келимән ана тилимдин.
Әвлатқа қалдурар аманитим у,
Җан отим өчкичә жүрәк, дилимдин.

***
Хошал қилмас гаһән қосақ тоқлиғи,
Әләм болди Вәтинимниң йоқлиғи.
Бағлақтики атқа арман әмәсму,
Яйлақтики тайниң әркә, шоқлиғи?!

***
Хәлқимниң тәлийи келәркин қачан,
Чирайи ечилип, күләркин қачан?
Териқтәк чечилип кәткән бизләргә,
Өз Вәтән, көңлини бөләркин қачан?

***
Хатирҗәм көнлүм аһ, сәкпарә болди,
Бир пүтүн жүригим миң парә болди.
Йоқлиғиң түпәйли әнди әй, Вәтән,
Ятлиғим билинип, ашкарә болди.

***
Бир күни кәңийәр сән маңған тар йол,
Биз күткән тәлийиң саңа сунар қол.
Томури сақ чинар сақлар көркини,
Хәлқим, шу күнгичә аман бол, бар бол!

***
Зедә қилмай өтәттим caп туйғуни,
Йеңәттим бар мәшәқәт, дәрт-қайғуни.
Ярдимиңгә һаҗитим, дост, чүшмәтти...
Вәтинимниң буйримастин қойғини...
***
Талашмаймән йериңни болсун
мәнсүп өзәңгә,
Соримаймән төриңни болсун
несип өзәңгә.
Вәтинимни кинәштин башқа
яман оюм йоқ,
Нийитимни чүшинип, болғин
бесиқ өзәңгә!
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Ичсәм Турпан шаравини
Йәнә берип көрсәм «Миң өй» харабини,
Көйгән жүрәк алар еди арамимни.
Үзүмлири көз яш кәби мөлдүрлигән,
Бараңлиқта ичсәм Турпан шаравини.
Бағрим яқсам қумға иссиқ һарарити,
Қошулатти сөйгү билән көйүк тәпти.
Тәшналиғим қандуратти каризлардин
Орғуп чиққан ана йәрниң муһәббити.
Бешим селип әҗдадимниң мазарида,
Тавап қилсам надамәтниң азавида.
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Мәмтимин Обулқасимов

Варақлисам қери тарих бәтлирини,
Өтүп кәткән пүткүл җанан базарида.
Кочиларда титирәп турған ақ терәккә,
Муңум төксәм муһтаҗ болғач мән тирәккә.
Сеғинишим қошуп Турпан шаравиға,
Дәрман бәрсәм ана йәргә зар жүрәккә...
***
Ана Вәтән, ишқиң сениң маңа дөләт,
Сеғинғанчә ашар күндә саңа һөрмәт.
Сени ойлап кечилири бедар өтәр,
Хиял учар сениң билән қилип сөһбәт.
Томурумда болғачқиму сениң қениң,
Немишкиду тәшвишләргә салар ғемиң.
Көргәчкиму сәндә раһәт, сәндә җапа,
Ойлитиду бүгүн билән келәчигиң.
Күн тәптидин қизип турған турпиғиңни,
Балилиқта ялаңғидақ басқачқиму,
Чәттин кәлгән басқунчидин сени қоғдап,
Яшлиғимда милтиқ тутуп атқачқиму.
Хизмитиңдә тағ, чөлиңни қезип чиқип,
Арам алмай җапариңни тартқачқиму.
Сениң үчүн қурван болған ата-бовам –
Бағриң қучуп мазириңда ятқачқиму.
Ойлитиду тәғдириңниң-келәчиги,
Чидалмайду жүригимниң теги-теги.
Өз ғемини ойлап, сени әслимәстин –
Қандақ чидай? Сәнсиз ләззәт нә кериги?!
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Мәмтимин Обулқасимов
Мәмтимин Обулқасимов (Алмасбек) 1943-жили
Чөчәк шәһиридә роһаний аилисидә дунияға кәлгән.
Ташкәнт Дөләт университетиниң Шәриқ һәм журналистика факулътетлирида тәһсил көргән. Шаирниң «Бәшинчи
океан» (1986), «Садиғаң кетәй, хәлқим» (1998), «Сән
бүйүк дәрдим» (1999), «Көк бөриниң көз йеши» (2002),
«Туранниң хақан қизлири» (2004), «Ана вә Чиңгизхан»
(2004) намлиқ шеир вә дастанлар мәҗмуәлири, «Абай
иҗади һәққидә ойлар» (2005) намлиқ әдәбий-тәһлилий
мақалилар топлими нәшир қилинған.
М.Обулқасимов
Өзбәкстан
радио
комитети
һозуридики һәм «Йеңи һаят» гезити тәһриратида хизмәт
қилған.
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Сән бүйүк һәсритим, сән бүйүк
дәрдим!
16-түркүм
***
Уйғурниң көксигә йәнә тәгди оқ,
Уйғурниң көксидә чөкти нур-зия.
Әрки үчүн җенини қилса тәсәддуқ,
Бир тәврәп қоймиди әма,
паң дуния!
Башқа күн чүшкәндә синалса гәр дост,
Дост қени?
Қени миң жиллиқ қериндаш?!
Бир болса гәр жүрәк,
бир болса гәр пост,
Нечүн тәләй тақу,
Җапа – җуп, йолдаш!
Уйғурдәк бир милләт йоқ кәби гоя,
Бир тәврәп қоймиди әма, паң дуния,
Әләмма!
***
– Зимин мениң,
топрақ мениң,
таш мениң.
Дәрия мениң,
көлләр мениң,
чөл мениң.
Тәшқин болсун, боран болсун душминим,
Мүмкин әмәс мениң әсли, өлмигим
Чүнки:
Мениң йилтизим – оқ йилтизим,
Шу зиминниң қат-қетиға ирмашқан.
Әзиз өскән, әзим өскән Чинармән,
Барақсан боп чақмақ билән чирмашқан,
Шах-ғолумни әрши-әлаға сунармән,
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Япрақлирим – чәксиз сама юлтузуң,
Ай җийәктә,
Таҗим мениң - Күн асман.
Һәйва қилса миң әждиһа, илпизиң,
Топан бәла кәлгүрсиму иблисиң,
Тәвримәсмән,
Тәврәнмәсмән,
Сунмасмән,
Пүкүлмәйду мәғрур қәдди – қамитим,
(Келәр бир күн тәләй қушум-амитим).
Күн асманға пүткин, пәрзәнт,
Миң дастан:
Йоқ қилишқа мени, зади, қадир Ким?! –
дәйду Хәлқим, –
ваһ илаһий Қудрәт,
Қудрәт бәр, бәргин йәнә нурсәт!
***
Вуҗуди нур билән жуғирилған Хәлқим,
Hyp билән, гүл билән зәр тутқан зимин.
Сән бүйүк Һәсритим,
Сән бүйүк дәрдим.
Немәм бар сениңсиз, бар мениң кимим?!
Сән бүйүк һәсритим, Сән бүйүк дәрдим,
Миң жиллиқ мәнзилдә дәрбәдәр уйқу.
Түмән миң көз болуп яш төкәр қәлбим,
Түмән миң сөз болуп төкүләр туйғу.
Түмән миң көз болуп яш төкәр қәлбим,
Вуҗудум қәсридә қатил шаһ – қайғу.
Нә чарә, тәләйгә өтмигәч әмрим,
Зәрричә шатлиққа йоқ дилда җайму.
Нә чарә, тәләйгә өтмигәч әмрим,
Күндә миң боғузлар қисмити җаллат.
Өтәшкә пәрзим бар,
Түмән миң қәрзим,
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Гәр бирини өтисәм, кашкиди, әйһат!
Өтәшкә пәрзим бар, түмән миң қәрзим,
Әждатлар илкидин өткән Аманәт.
(Әсли бу униңму, сениңму пәрзиң),
Үзмисәк:
Қараймән,
қарайсән,
у қарар қандақ
Тәңриниң көзигә таңла қиямәт?!
Вуҗуди нур билән жуғирилған Хәлқим,
Сән бүйүк һәсритим, Сән бүйүк дәрдим!

Әнҗисигә:
Тил тиккән, сөзму тиккән, йезиқ тәккән.
Тарихин ташқа әждадим йезип кәткән.
Бирлик йоқ йәрдә һурлуқ болмаслиғин,
Миң әпсус-надамәттә сезип кәткән.
Әмаға – көз, тилсизға зуван бәргән,
Һүнәр бәргән, илим-пән, иман бәргән.
Оқ бәргән, оқъя бәргән, сүңгү бәргән,
Түркийгә уран бәргән, Таран бәргән,
Әлқиссә:
Худа бәргән, қуръан бәргән!

***
Қериндашлардин бирси:
– Зади, сән ким, ким сән, өзәң?! деди зәһәрхәндә билән.

Тарихин ташқа әждадим йезип кәткән,
Аһ, әпсус;
Батури һәм ақили езип кәткән.
Бешиға қара қисмәт күн чүшкәндә
Ишәнгән қан-қериндаш безип кәткән...

***
Мән уйғур – әждадим хан, хақан өткән,
Әйминип сүридин Чин, җаһан өткән.
Явниң баш чаниғида шарап ичип,
Асия кәңликлирин макан әткән.
Мән уйғур – әждадим хан, хақан өткән,
Ақилу мәрт, саһиби – қиран өткән.
Ташни қум қилған тулпар туяқлири
Қедимий қәйсәр Румни һәм пайхан әткән.
Әнҗисигә:
Туғ тәккән, нәйзә тәккән, савут тәккән,
Әл болуп иҗил-инақ авуп өткән.
Җәңгивар он уйғури тоққуз оғуз,
Қарлуқ, басмил, яғма, туғлат, чавуп өткән…
Җәң! десә,
Мән! дәп чиққан, мәғрур чиққан.
Бир уйғур шәничүн миң уйғур чиққан.
Әр қәдри – Әл қәдри боп, қәсәмбиллаһ,
Ар-номус, виждан чиққан, ғурур чиққан.
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Мән шундақ әлниң нәсли, бил, бурадәр,
Сорисаң, тағу-тешиң сөзләр әгәр.
Бешиңға тәләй қуши қонған әсна,
Хупсәнлик қилма қаяш, қой, бу қәдәр.
Һә!
Уйғурниң тәхти болған, таҗи болған,
Данаю, тунҗи устаз, қази болған.
Қудрәту, һекмитидин – һиммитидин,
Әршидә һәтта Тәңри рази болған.
Һә!
Уйғур от болған һәм гулхан болған,
Достқа – дост, явға өчмән вулқан болған.
Түркийдәк әзим Чинар сунмас үчүн
Җанпида – тирик қәлъә, қалқан болған.
Һә!
Уйғур азатлиқни кинәп кәлгән,
Кинәп кәлгән, Тәңридин тиләп кәлгән.
Ким дәйду:
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«Уйғур өлгән!», –
Өлмигән У,
Қисасниң дат бастурмай шәмширини
Жүрәкни биләй қилип, билип кәлгән!..
Кәткәндә тәләй қолдин, ат йетәктин,
Алғанда яв яқидин, ишт – етәктин,
Болғайму әрва рази, Худа рази,
Маламәт тешин атсаң беһөрмәттин.
Билиду;
Буни билмәс хәлқим нечүн:
Кәлгүси әвлат үчүн, Уйғур үчүн –
Вәтәндин улуғ мирас йоқ дунияда, –
Десәю,
Чәклигән қандақ низам, қайси юнус!
Вәтәндин улуғ мирас йоқ дунияда
Кәлгүси Әвлат үчүн,
Уйғур үчүн,
Уйғур үчүн,
Мәрданә – мәғрур үчүн!
Аһ, билмәмсән, буни достум,
Ейтқин, нечүн?!
Сән буни хоп билисән, бәк билисән,
Һәҗәва: Мән жиғлисам, Сән күлисән!
***
Көңүл дегән бир асман,
бир асманда миң аләм, Қуяшму бар,
Айму бар,
Юлтузму бар – завал йоқ.
Әршини миң өртиди,
пәриятлирим, аһ-наләм,
Ети өлгән батурдәк
пиған чәктим, амал йоқ.
Тәлмүрдүм мән Самаға,
тәлмүрүштин талди көз.
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Мәмтимин Обулқасимов
Көрмәк болуп Хәлқимниң
жүткән тәләй юлтузин.
(Көрсәм әгәр сүпитин
сөзлимәмтим сөзму-сөз),
Көрүнмиди көзүмгә
тәнтиригән Ялғузуң.
Әсрари көп тәбиәт,
бу немә иш-аләмәт?
Көрәлмисәм, һәҗәва!
я кечә, я күндүзи. .. .
Қилип бақсам тәпәккур:
тосмисун дәп җаһаләт,
Әң егизгә көчәркән –
бу бир аддий һәқиқәт,
Роһи улуғ хәлиқниң
чәксиз улуғ Юлтузи.
Ваһ, карамәт, Карамәт!
Сән - илаһий бир нурдин яралған
милләт
17-Түркүм
1
Сәмруғ-көңлүм интиләр егизликкә,
Ва, дәриха, немәм бар егизликтә?!
Пәрвайи пәләк һәтта чүшсә асман
Жүрмәмтим адәмләрдәк текисликтә.
Сәмруғ - көнлүм интиләр әрши таман,
(Әршиниң сир-әсрари әсли аян).
Пәрвайи пәләк һәтта топан басса
Жүрмәмтим адәмләрдәк беғәм-шадан.
Сәмруғ - көңлүм интиләр каинатқа,
(Ашиқму каинатлиқ пәризатқа?!).
Қулдәк ишләп гүл қилған хануманиң
Йәтмәмду йетип йесәм өмүрбатқа?
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Йәтмәйду;
Сәмруғ - көнлүм көкни кинәр,
Көкни кинәр, Тәңридин көпни тиләр.
Улуғ арзу саһиби пәрзәнтини
авам билмәс,
вә лекин Ақил билән.
Сәмруг - Көнлүм сәкпарә, сама кезәр,
Билмидим, әлни сөйсә, кимдин безәр?!
Үзмәк болуп Қуяшниң көз җәвһирин,
Юлтузларниң от-чеқин тәптин сезәр...

Мәмтимин Обулқасимов
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Қәлбиң тәхтиниң һөкүмран Шаһи.
Мениң демисәң, сән адәм әмәс
Вәтәнниң дәрди, Милләтниң аһи!
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Илаһий андин тапмаш гувагәр.
Сениң билән Мән ана чин пәйвәст
Бир зәррә халас, билсаң, бурадәр.
Вәтән улуғдур, Милләт - муқәддәс!

Сәмруғ - көңлүм әзәлдин нурға муһтаҗ,
Беши ялаң җанларға керәк нур таҗ,
Керәк нур таҗ,
Елим муһтаҗ!
Елим муһтаҗ!
2
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Аңа сөйгүниң интиһаси йоқ.
Икки чүшәнчә та әзәл жүтмәс,
Худди аләмдәк иптидаси йоқ.
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Бирси асману, бирсидур Қуяш..
Роһи-роһуңға болуп һәмнәпәс,
Җисми-җисмиңға сәйярә-йолдаш.
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Бирси әршидур, бирсидур Баят.
Әстин чиқарсаң уни бир нәпәс,
Билсәң, сән үчүн өчкини һаят.
Вәтән улуғдур, милләт – муқәддәс,
Бирси җан болса, бирсидур виждан.
Уларсиз һәргиз гүлләп-көкәрмәс,
Тәләй тәхтигә чиқсиму Инсан!
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Абдумеҗит Дөләтов
(1949-2008)
Абдумеҗит Дөләтов Әмгәкчиқазақ наһийәсидики
Байсейит йезисида туғулди. Мәктәпни тамамлап, Қазақ
дөләт университетида оқуйду, кейин мәктәпләрдә
муәллим болиду. Андин “Уйғур авазида” хизмәт
қилиду вә корректордин, баш муһәррирниң орунбасари
лавазимиғичә өсиду. Арилиқта “Жазушы” нәшриятида
тәһрирму болиду.
1973-жили тунҗа топлими –“Мән жигирмидә”
нами билән нәшир қилиниду. Шуниңдин кейин униң
“Адәмләргә ашиқмән”, “Жут навалири”, “Қанатлиқ
ойлар”, “Ақ таңлирим”, “Һай дуния, дуния”, “Явайи
сөйгү” топламлири йоруқ көриду. А. Дөләтов Қазақстан
язғучилар иттипақиниң вә түркий дөләтләр шаирлири
фестивали мукапатлириниң лауреати.
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Вәтән
– Немә бизгә йетишмәйду бу күндә?
– Вәтән!
– Уйқимизни бузар немә һәр күндә?
– Вәтән!
– Һәммидинму немә әвзәл аләмдә?
– Вәтән!
– Әстин чиқмас немә у һәр қәдәмдә?
– Вәтән!
– Немә қилар қәлбимиз беарам?
– Вәтән!
– Кәң җаһанда бизгә, ейтқин, немә кам?
– Вәтән!
– Пәрзәндигә ахир болар
– Вәтән!
– Мәхситимиз немә болар адаққи?
– Вәтән!
Әзиз дияр
Периштиләр макан әткән әзиз дияр бу,
Арзу-үмүт қаққан гөзәл дияр бу.
Әзәлдинла униң нами ядлинип дилда,
Жүрәкләргә берип йәткән ғәзәл дияр бу.
Йүсүп бовам шеир пүткән дастан дияр бу,
Садир бовам яшап өткән арман дияр бу.
Ипарханни, Майимханни сөйүп, әзизләп,
Кәң қойниға алған өзи асман дияр бу.
Уйғур қени сиңип кәткән тағу-тешиға,
Уйғур нами байрақ болуп турған бешида.
Бир күн келәр!
Бүйүк хәлқим мошу диярда,
Қондуриду бәхит қушин мәңгү бешиға.
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Бу диярда яңрап турар уйғурум сази,
Әсирләрдин пәрваз қилар муқам авази.
Уйғур қени-җени билән қошулуп кәткән,
Қарлиқ қиши, гүлшән, бостан баһари-ези.
Тағлирида чечәкләйду һәтта ташлири,
Бағлирида әҗдат излири, әвлат яшлиғи.
Тәклимакан бойлирини гүлзар әйлигән,
Или билән Тарим билән қош қанатлиғи.
Периштиләр макан әткән әзиз дияр бу,
Арзу-арман қанат қаққан гөзәл дияр бу.
Әзәлдинла нами униң ядлинип дилда,
Жүрәкләргә берип йәткән гөзәл дияр бу.
Мениң тумарим
Сән мениң баһаримсән, баһаримсән,
Мәңгүлүк солмайдиған, солмайдиған.
Бойнумда тумаримсән, тумаримсән,
Һеч қачан алмайдиған, алмайдиған.
Ойлаймән тағлириңни тағлириңда,
Мән сени сеғинғанда, сеғинғанда.
Гүлшәнлик бағлириң, бағлириңни,
Бир саңа сиғинғанда, сиғинғанда.
Әҗдатлар диярисән, диярисән,
Меһриңгә қанмайдиған, қанмайдиған.
Уйғурниң дутарисән, дутарисән,
Та әбәт яңрайдиған, яңрайдиған.
Ядлинар намиң дайим, намиң дайим,
Мән ейтқан күйлиримдә, күйлиримдә.
Тәңридин – мениң аһим, мениң аһим.
Һәр дайим ойлиримда, ойлиримда.
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Челинар сениңдиму, сениңдиму,
Сазлири һаятлиқниң, һаятлиқниң.
Ейтилар сениңдиму, сениңдиму,
Нахшиси азатлиқниң, азатлиқниң.
Вәтиним сени дәймән, сени дәймән,
Түгимәс байлиғим сән, байлиғим сән.
Қолумда ләпилдигән, ләпилдигән,
Жиқилмас байриғим сән, байриғим сән.
Уйғур қизлири – өчмәс излири
1. Анархан
Қачан түгәр бу дәртләр кәлгән
бизниң башларға,
Қандақ чидар яш жүрәк атқан
тәнә-ташларға.
Етәк толди көзләрдин орғуп
аққан яшларға,
Султанбайлар йоқимай чин
ашиқлар күлмәйду.
Биз уйғур биз, милләт биз тарихта
чоң орни бар,
Дайим бүйүк арзулар һәм мәхсәтләр
аңа яр.
Амма, достлар, шундиму бу кәң
аләм келәр тар,
Султанбайлар йоқалмай, сөйгүгә
йол болмайду.
2. Назугум
Бешиңни әккиниң явуз дүшмәнгә,
Болғиниң әмәсму ахир шәрмәндә.
Уйғур қени бар турса томурда,
Болмайли һеч қачан аңа дәпсәндә.
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Мән виждан, номус дәп өттүм һаятта,
Нәпритим чәксиз боп сатқунға, ятқа.
Уйғур қизлириниң һәммә дәрдини,
Сиңдүрүп кесилгән бу қара башқа.
3. Ипархан
Азатлиқ, әркинлик үчүн күрәштим,
Шу йолда немиләр өтмиди баштин.
Дүшмәнгә әсир боп тутулдум, кәттим,
Жүрәкләр зедиғи аққан көз яштин.
Һечқачан рәқипкә пүкмидим мән тиз,
Көтәрдим чүшәрмәй бешимни егиз.
Билип қой әвладим!
Йеру-зиминда
Һечнемә йоқ мошу Вәтәндәк әзиз!
4. Ризвангүл
Арминим: хәлқим бәхтин көрәй дегән,
Азатлиқта болай дегән.
Әркинликтә жүрәй дегән.
Арминим: әл үмүтин ақлай дегән,
Кишәнләрни чақай дегән,
Заманға шат бақай дегән.
Өзәм җәңдә оққа учсамму мән,
Ана йәрни қучсамму мән.
Өлгиним йоқ, амма бүйүк мәхситим.
Немә йәтсун өз байриғиң болғиниға,
Ләпилдәп у турғиниға,
Әшу болсун азаққи ой-мәхситиң!
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5. Майимхан
Әй, уйғур қизлири!
Қараңлар айланған тарих чақиға,
Униңда уйғурниң дәрди-аһи бар.
Милләтниң шәнини көтирип көккә,
“Вәтәним”, дәп ейтқан чин қарари бар.
Әй, уйғур қизлири!
Солдуққу гүл кәби бизләр яш туруп,
Жүргини қай заман рәқипләр күлүп.
Бир дәмгә шат, азат яшиған әла,
Миң жил яшиғичә малай, қул болуп.
Әй, уйғур қизлири!
Хәнҗәр елип күрәшкә чиқтуқ қанчә рәт,
Болғачқа Вәтәнгә отлуқ муһәббәт.
Ишәнсәң өзәңгә ишәнгин әвлат,
Өзгидин күтмигин һеч қачан шәпқәт!
Шу күнләр кәлсә
(Ғени батурға)
Сән хәлқиң қәлбидин етилған оқтин,
Дүшмән жүригигә дәл берип тәккән.
Сән хәлқиң қәлбидә лавлиған оттиң.
Зулумниң, һәсрәтниң азавин чәккән.
Сән яққан чирақлар күрәш-челиштин,
Һели һәм өчмиди, чачар нурини.
Тәвитип һаятни, озуп вақиттин,
Һәр дилда яшнитип әрик гүлини.
Сениңдәк Вәтәнни сөйгәнләр нурғун,
Шулар байрақ қилип көтәргән сени.
Өзиниң бағридин учирип егиз,
Шу дияр әрик қилип өстүргән сени.
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Абдумеҗит Дөләтов
Уйғурниң йеридә қуяш жиғлиған,
Буни сән билисән. Сән көргән уни.
Қилғандин җениңни, тениңни қалқан,
Қаяқтин чиқмисун тәғдир қуюни.
Уйғур дияриға чәккинигә түн,
Қанчә әсир өтти. Биз йоруққа зар.
Амма ишәнчә бар –
Униңсиз өлүм,
Келәр дәп сән күткән , биз күткән баһар.
Техи үшткини йоқ сән салған излар,
Әвлатлар ахирқи мәхсәткә йәтсә.
Миң дәртни көтәргән һәтта жүрәкләр,
Мәйлиди шатлиқтин йерилип кәтсә,
Шу күнләр кәлсә...
Төртликләр
Садир палван!
Сениңдәк Вәтәнни сөйүп өтсәк биз,
Сениңдәк Вәтәнгә көйүп өтсәк биз.
Арман қалматтиғу!
Қошақлириңни
Аһ, азат әл бағрида ейтип өтсәк биз.
***
Вәтән ғәм-дәрди бар раст һәммимиздә,
Уни унтуп қелиш ахир хиянәт.
Амма Вәтән намин соқиға салма,
Күнигә миң қетим кәлсиму амәт.
***
Ким сөймәс Вәтәндә әркин ясашни,
“Тонилип йоллири” тотия көзгә.
Ялғанму?
Бирдинла ачар чирайни,
Қара күйисини яқсаңму үзгә.
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Тельман Нурахунов

Рубайә
Аһ, нахшаңға мәнму әгдим баш,
Ерип кетәр жүрәк болсун таш –
Нахша әмәс, бу гүл Вәтәнни,
Сеғиништин төкүлгән көз-яш.

Тельман Нурахунов
Тельман Нурахунов 1964-жили Уйғур наһийәсидики
Чоң Ақсу йезисида туғулған. Мәктәптин кейин Қазақ
Дөләт педагогика институтиниң филология факультетида оқуған. Уни түгитип, 1986-жили “Жазушы”
нәшриятида, андин Тил комитетида хизмәт қилиду. Кейин “Қазақстан-1” теле-көрситишлиригә қарашлиқ уйғур
редакциясини башқуриду. Ахирқи жиллири коммерциялик ширкәтләрдә хизмәт қилиду. Т. Нурахуновниң
“Өмүрниң қийин йоллири”, “Көзләр һәм жүрәк”, “Чин
жүрәктин” шеирий топламлири. Шундақла “Сәвдә”
намлиқ повесть һәм һекайиләр китави, “Сәрадин кәлгән
жигит” намлиқ повестьлар топлими нәшир қилинған.
Әдип “Илһам” мукапитиниң лауреати.
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Вәтиним
Асман пеләк бой талашқан қариғайлар,
Асман бойи учуп жүргән қурғуйлар.
Әркин-азат яшиғанға йетәмду,
Арман билән үмүт күткән уйғурмән.
Арманлирим билән мениң һәр дайим,
Мәхсәтләргә йәткүзәрму худайим?
Қени, тағлар, етиңлара мошу чағ,
Түгәп кәтсүн мәндә ятқан дил вайим.
Тағларму тил қатмас,
Тил қатмас қейин.
Пичирлап қоюду кекәчтәк кейин.
Җавапни тапмисам ечинип дәймән.
Вәтәнсиз тағ болмақ екән бир тийин.
Бир күн келәр
(Ғулҗиға сәпәр түркүмидин)
Учуп өтти қушлар йәнә,
Көк асманда пәрваз қилип.
Бу жүрәкни ғәм-әндишә.
Орап алди һәсрәт селип.
Қуштәк болай десәм йәнә,
Қанитим йоқ учалмаймән.
Ана вәтән мән пәрванә,
Бағриңни хәп, қучалмаймән.
Ана Вәтән, әзиз Вәтән,
Сениңсизмән тәнһа, житим.
Әртә-кәчтә ишәнч билән.
Сениң үчүн яшар һәр ким.

Тельман Нурахунов
Нәдә болса, сени дәйду.
Өлмәй жүрсә тиригидә.
Қанчә оғлуң мусапирлиқ,
Дәрдин тартти аләм кезип.
Һаман “Вәтән” нами чиқар,
Жүригини алсаң қезип.
Шуңа Вәтән ахир келәр,
Кәң қойнуңға гөзәл бир чағ.
Уйғурумни амәт күтәр,
Жүрәкләрдә өчкәндә дағ.
Вәтән болмиса
Дәрдимни ейтар җай қалмиди тапалмай,
Тунҗуқуп турғандәк нәпәс алалмай.
Әй, Вәтән, мән сени йәнә издидим,
Сениңсиз аләмгә бир пәс паталмай.
Тиниқип қалғанда өткүр сезилар,
Чарисизлиқ маңа һели йеқинлар.
Қашшақлиқ үстидә олтирип қалдим,
Көзүмгә көрүнмәс жирақ-йеқинлар.
Мән кимгә ейтимән аччиқ дәрдимни,
Йоқ турса өткүзәр бир җай һәққимни.
Болмиған җаһанда яшап қаптимән,
Һәҗәпму бар дейиш ялған бәхтиңни.
Арманлар бәләнткән көңүл толмиса,
Тирик жүргән билән
Биз тирик өлгән.
Нә һәвәс өмүрдә вәтән болмиса,
Издидим,
Издәймән.
Мән сени Вәтән.

Уйғур дегән улуқ хәлиқ
Вәтән униң жүригидә.
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Мәйли
Әзизлидим, қиммәт дедим дунияда,
Әркинликни көзүм билән көргәндә.
Жүригимгә тәңкәш соқар бир арман,
Һаятлиқта бәхит, шатлиқ сөйгәндә.
Һәр нәпәстә Вәтән дәймән жүрәктин,
Һаятимни сениң үчүн бөләттим.
Әҗдадимниң киндик қени төкүлгән,
Сеғиништа тоймай сени сөйәттим.
Хошаллиғиң бәхит болуп келиду,
Һәсрәтлириң жүригимни тилиду.
Қанат қеқип, учуп кәткән қуш кәби,
Әркинликму йенип бир күн келиду.

Тельман Нурахунов
Зимин тәврәп, өрилсиму бу жаһан,
Мән уйғурмән өлмәс болуп туғулған.
Қәшқәр шәһири
Жүригимниң соқушини тиңшиғин,
Пәхирлинип, өркәшлигән ғурури.
Сени десәм түгимәйду шатлиғим,
Жүригимниң оти Қәшқәр шәһири.
Миллийлиғим сениң билән жүтмәйду.
Сениң билән уйғурлиғим мәңгү һәм.
Әждатларниң яққан оти өчмәйду,
Мирас болди әсирләргә йәнә тән.

Һаятлиқта шуни көрсәм тилигим,
Андин мәйли тохтап қалсун жүригим.
Уйғурмән
Мән уйғурмән көк асмандин көрүнгән,
Қанат қақсам пәрвазлирим үзүлмәс.
Егизликкә дайим йәнә тәлпүнгән,
Тағлар кәби мәңгүлүккә өрүлмәс.
Аччиқ қиммәт әсир бойи арқамдин,
Қалмай кәлсә әркинликни бәрмәстин.
Әвлади мән тиз пүкмәс бир әждатниң ,
Мән йетимән әркинликкә өлмәстин.
Ғурурумни өрәлмигән бу қисмәт,
Миң жил бойи жапа тартқан өз хәлқим.
Өчмәс мәндә хәлқим үчүн садақәт,
Уйғур болди тапқан шуңа өз бәхтим.
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