وئقۇ!

ئۇشبۇ كىتاب ئېلكىتاب تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدى
ەئزىز وئقۇرمەن ،ۇئشبۇ كىتاب ائپتورنىڭ رۇخسىتى ۋە تەلىپى
بىلەن ئلكىتاب تورىدا تۇنجى بولۇپ تارقىتىلدى.
ئلكىتاب تورى ائدرېسى:
www.elkitab.org

ئلكىتاب تورى ائدرېسى:
www.elkitap.org

(ھەبىبۇلال ئابلىمىت)



2



مۇندەرىجە
جااللىدىن رۇمىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى 7..................................
«دىۋانى كەبىر» ھەققىدە 19..............................................
ئالالھقا ئاشىق بولغانالر ئۇ بەرگەن دەرتنىمۇ سۆيىدۇ23......................
سەنسىز چاڭ بىلەن نەي مۇڭزار بولدى 25..................................
سەن ھوقۇش ئەمەس بىر بۇلبۇل 28.......................................
سۈيى تاتلىق دېڭىزغا شۇڭغۇدۇم32........................................
يا رەب! سېنى بىر كۆرەي دەيمەن 34.......................................
مۇھەببەت،كۆڭۈل بىلەن كۆزدە يېتىشىدۇ36.................................
ھەممە تىكەندە گۈل ئېچىلمايدۇ 38........................................
ھەق شەربىتىنىڭ كۈپى كۆڭۈلدۇر 42.......................................
ئىسمى ئاشىق46.........................................................
سەھەر شامىلى 48........................................................
ھەرگىز ماھىيەتتىن ئايرىلمىدىم50..........................................
ئۆزۈڭدىن ئۆزۈڭ سەپەر قىل 52...........................................
باھار 54................................................................
دوستتىن بىزگە بىر سۆيۈش 56............................................
بۇلبۇلۇم قەيەرلەردە 58...................................................
باش باھار 61...........................................................
اللىلەر 66...............................................................
سۆزلەشتىن ۋاز كەچمە 68.................................................
ئەي! گۈزەل ئالەم70.....................................................
گۈل-چېچەككە پۈرگەنگەن ۋەتەن 73......................................
مەنىلىك قۇل بول81.....................................................
دېرىزەڭنى ئېچىۋەت 82...................................................
بۇ دۇنيا بىر شەكىل 83...................................................
يا «سەن» قالمايسەن ياكى «بىز» 48.....................................
ئەسلىڭگە كەل 86........................................................
بۇ كېچە ئۇخلىما88......................................................
روھنى ئىزدە! روھنى تاپ! 09.............................................
سەن بېرىپ ئۇخال 91.....................................................
3



ئۆزۈڭدىن ۋاز كەچ 92....................................................
ئەپسۇس! 49............................................................
ئىشقنىڭ مەنسۇرى96.....................................................
غەم-غۇسسە بىلەن خۇشاللىق97...........................................
دەرتلەر سېنىڭ ياخشىلىقىڭ ئۈچۈن 98......................................
بال ۋە شېكەر دېڭىزى99.................................................
سىر سېنى جامال تاماشاسىغا ئاپىرىدۇ 100...................................
كۈلۈش ئاينىڭ نېسىۋىسى 101.............................................
تامچە102...............................................................
سۆزلىرىم قۇرلىرىمغا سىغمايدۇ 103.........................................
ئۇ بولسا قۇياشنىڭ نۇرى 104............................................
ئەي گۈل پۇرىغان بۇلبۇل 105............................................
ئىككى لەيالسى بولغان مەجنۇننى كۆردۈڭمۇ 107.............................
مەنلىكتىن قۇتۇل109.....................................................
ۋەتەن ئەزىز110.........................................................
گۈزەل چاقىرىق111......................................................
چەكسىز نەرسىنىڭ ئۇچى يوق112..........................................
كۆزۈم يالغان ئۇيقىدا 113.................................................
ئىشنىڭ نېگىزى پىكىردە 114..............................................
ھەقنىڭ ھىمايىسىگە مۇيەسسەر بول115.....................................
تىكەن بىلەن گۈل116....................................................
ئەقىل 117..............................................................
ئاي 118................................................................
ياراملىق بىلىم 119.......................................................
ھۆرمەت120.............................................................
دوست تۇتقاندا121................................................... ...
مۇناجات 122............................................................
نەپسىڭنى يەڭ 123.......................................................
سايە124................................................................
سەۋەپ 125.............................................................
ئۇرۇقنىڭ خاسىيىتى126...................................................
گۈل127................................................................
دېڭىز128...............................................................
4



شۇك بولۇش 129........................................................
مەنىۋىي شاراپ 130......................................................
داپ پەرياتتا ،نەي ئىڭرىماقتا 131..........................................
لەۋلىرىڭنى كىرلەتمە 132..................................................
ئۇ تەرەپ 133...........................................................
يوشۇرۇن دوست 134.....................................................
پەزىلەتلىك ئادەم 135.....................................................
سېنىڭ ئىلتىپاتىڭ136.....................................................
تەبىئەتتىكى ھەممە نەرسە جانلىق 137......................................
تىرىك ئۆلۈكلەر 138......................................................
ئىشق بىباھا139.........................................................
روھ ۋە تەن140........................................................
جەننەتتىن ئايرىلما141....................................................
جان شارابى 142.........................................................
سەن بىر ئالتۇن كان 143.................................................
تەقدىر144.............................................................
«سەن» ۋە «مەن» دەپ ئايرىلمايدۇ 145..................................
نەپسىڭدىن قاچ 146......................................................
ئۇ تەرەپ 147...........................................................
يۇلتۇزنى دورا 148.......................................................
كائىناتقا تۈز قارا149.....................................................
سەن ئۈستۈن مەۋجۇدات 150..............................................
كۆڭۈلسىز ئۆي 151......................................................
ئىنسان قەدىرلىك 152.....................................................
ئىككى خىل ئىنسان 153..................................................
ھەسرەت چەكمە! 451.....................................................
جااللىدىن رۇمىنىڭ شېئىرلىرىدىن دۇردانىالر 159..............................
ئۇخلىما 160.............................................................
يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ،يا كۆرۈنگىنىڭدەك بول 161.........................
سۆزلىمەك كېرەك162.....................................................
قاچان163...............................................................
يۈتتىرىپ قويدۇق 164....................................................
روشەن كۆز بەردىڭ 165..................................................
5



باھانە تاپما 166.........................................................
بىر-بىرىدىن خاپا167....................................................
كەل 168................................................................
ئۇالردىن خەۋەر بار 169..................................................
مەرسىيە 170.............................................................
باشقا بىر كۈن بار172....................................................
بىر كېچە173............................................................
بىزنى تاشالپ كەتمەكچىكەنسەن174........................................
ئەجەپمۇ كەتتىڭ 176.....................................................
قۇياشقا قۇل مەن 178....................................................
مەھبۇس 180............................................................
ھىجران ئەتمە 182.......................................................
سۇ دېدىكى 183.........................................................
بار بولغانالر كېلىدۇ 185..................................................
باھار 187...............................................................
يېقىن كەل189...........................................................
دېمىدىممۇ؟ 191.........................................................
ئەي يېپىشقاق دۇنيا 193..................................................
كۆلەڭگىسى بول 195.....................................................
ئەسلە197...............................................................
بەردىم جانىمنى ئۇنىڭغا 199...............................................
باش باھار 201..........................................................
گۈل باغچىسىدا 202.....................................................
باھار ھەسرىتى203......................................................
بىز گۈزەل ،سەنمۇ گۈزەللەش 204........................................
تۇي ئەگەر كۈچۈڭ بولسا 207............................................
قاناتسىز قۇش 208......................................................
جااللىدىن رۇمىنىڭ رۇبائىيلىرىدىن دۇردانىالر209............................
رۇبائىيالر 210...........................................................
جااللىدىن رۇمىنىڭ ھېكمەتلىك سۆزلىرى224................................

6

لاھىمىجرەت ەچىقسىق ڭىنىمۇر نىدىلالاج

جااللىدىن رۇمىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى
ھەرگىــز ئۈمىدىڭنــى ئۈزمــە .ســۆيۇملۇك يۈرىكىــڭ
“مۆجىزىلەرنــى كۆرســۇن” دەپ ســوقىدۇ.
-مەۋالنا.

ـرى
ـىمالىرىدىن بىـ
ـۈك سـ
ـەڭ بۈيـ
ـڭ ئـ
ـام تارىخىنىـ
تۈرك-ئىسـ
بولغــان جااللىدىــن رۇمــى بولســا مەۋالنــا ئۇنۋانــى بىلــەن
ـوپ،تاالنتلىق
ـر پەيالسـ
ـكەن بىـ
ـۇغ تەسەۋۋۇپچى،يېتىشـ
ـان ئۇلـ
ئاتالغـ
شــائىر ۋە مەنىۋىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ ســۇلتانىدۇر،ھەمدە پۈتــۈن
دۇنياغــا ئىنســان سۆيگۈســىنى ســۇنغان ئۇلــۇغ ئىنســانپەرۋەرلىك
نەمۇنىچىســىدۇر.
جااللىدىــن رۇمــى -1207يىلــى -9ئاينىــڭ -30كۈنــى
بۈگۈنكــى ئافغانىســتاننىڭ مــازارى شــېرىپتىن  20كىلومىتىــر
ـلى
ـڭ ئەسـ
ـەن .ئۇنىـ
ـا كەلگـ
ـەھىرىدە دۇنياغـ
ـخ شـ
ـى بەلـ
يىراقلىقتىكـ
ـن
ـا كەلگەندىـ
ـۇپ «رۇمى»كونياغـ
ـەد بولـ
ـن مۇھەممـ
ـمى جااللىدىـ
ئىسـ
كېيىــن قوشــۇلغان ئىســىم بولۇپ،ئــۆز زامانىســىدا ئاناتولىيــە رۇم
يۇرتــى بولغانلىقــى ســەۋەبىدىن،جااللىدىن مۇھەممــەد ئەنــە شــۇ
ـن
ـەن مەنىدە«جااللىدىـ
ـىغاچقا«رۇملىق جااللىدىن»دېگـ
ـارالردا ياشـ
دىيـ
ـۈپىتىدە
ـتاز سـ
ـى ئۇسـ
ـا ئۇنـ
ـان« .مەۋالنا»بولسـ
ـى»دەپ ئاتالغـ
رۇمـ
ھۆرمەتلــەپ ئاتىغــان ئۇنــۋان ئىــدى.
ـاھالر خانىدانلىقىدىكى
ـى خارەزمشـ
ـڭ دادىسـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
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مەشــھۇر ئالىــم بولــۇپ «بىلىگلەرنىــڭ ســۇلتانى»دېگەن ئۇنۋانغــا
مۇيەسســەر بولغــان باھائەددىــن ۋەلــەد دېگــەن كىشــى ئىــدى.
ئانىســى بولســا بەلخنىــڭ ئەمىــرى رۇھنەددىــن دېگــەن كىشــىنىڭ
ـم.
ـە خانىـ
ـزى مۇمىنـ
قىـ
ـەن
ـەن ئۆيلەنگـ
ـزى بىلـ
ـڭ قىـ
ـر ئەمىرنىـ
ـە بىـ
ـن گەرچـ
باھائەددىـ
بولســىمۇ ئــۇ زاماننىــڭ ئــوردا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى .باھائەددىــن ۋەلــەد مۇقــەددەس
دىنىمىــز بولغــان ئىســامنى ھەقىقىــي ماھىيىتــى بىلــەن خەلــق
ئىچىگــە يېيىشــقا،پاك نىيەتلىك،ھەققانىيەتچــى ئىســام مۇرىتلىرىنــى
ـا
ـدى .ئەممـ
ـى ئىـ
ـك كىشـ
ـقان بىلىملىـ
ـقا تىرىشـ
ـتۈرۈپ چىقىشـ
يىتىشـ
بــۇ ئەھــۋال بــەزى خانىــدان مەنســەپدارلىرىنىڭ قارشــىلىقىغا
ئۇچرىدى،چۈنكــى ئۇالرنىــڭ قــارا نىيىتــى ئىســامنى ئــۆز
ـن ئۇ
ـر جەھەتتىـ
ـە بىـ
ـدى .يەنـ
ـتۇرۇش ئىـ
ـە ئۇيغۇنالشـ
مەنپەئەتلىرىگـ
چاغــدا ئوتتــۇرا ئاســىيانى ئۆزىنىــڭ قانلىــق ئــات تۇياقلىرىنىــڭ
ئاســتىدا چەيلــەپ كېلىۋاتقــان موڭغــۇل ئىســتىالچىلىرىنىڭ زۇلۇمــى
ـن
ـان ئىنتايىـ
ـپ قالغـ
ـىغا كېلىـ
ـڭ بوسۇغىسـ
ـاھالر خانىدانلقىنىـ
خارەزمشـ
ـن
ـەۋەپلەر تۈپەيلىدىـ
ـۇنداق سـ
ـا مۇشـ
ـدى .مانـ
ـە ئىـ
ـن ۋەزىيەتتـ
قىيىـ
باھائەددىــن ۋەلــەد ئائىلىســى ۋە ھەمراھلىــرى بىلــەن ھىجــرەت
يولىنــى تاللىــدى.
مانــا مۇشــۇ چــاغ جااللىدىننىــڭ ئالتــە يەتتــە يــاش
ـى
ـمۈرلۈك چاغلىرىنـ
ـك ئۆسـ
ـەڭ بەختلىـ
ـڭ ئـ
ـرى بولۇپ،ئۆزىنىـ
ۋاقىتلىـ
ياشىغان،شــۇ زامانغــا ئۇيغــۇن قۇرئان،تەجۋىد،ھەدىس،ھۆســنىخەت
ۋە قەھرىمانــار داستانلىرى،مەســەللەر،ھېكايە-چۆچەكلەرنى بىرلىكتــە
ئۆگەنگــەن تاتلىــق دوســتلىرىدىن ئايرىلىپ،ئــۆز روھىــدا چوڭقــۇر
ئىزالرنــى قالدۇرغــان ئانــا يۇرتــى بەلخكــە ئىزتىــراپ ياشــلىرىغا
تولغــان كۆزلىــرى بىلــەن نــەزەر تاشــاپ«:ئەلۋىدا يۇرتــۇم»دەپ
ـەپەرگە
ـق ئۇزۇن سـ
ـى يىللىـ
ـون ئىككـ
ـەس ئېلىپ،ئـ
ـر نەپـ
ـۇر بىـ
چوڭقـ
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ئاتالنــدى .جااللىدىــن رۇمــى كىچىــك تۇرۇپــا ســۈرگۈنلۈك
ھاياتىنىــڭ قانداقلىقىنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن كــۆرۈپ تونــۇپ
يەتتــى .بىــر بــاال بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن بەزىــدە ئۈمىتلىــك
ـە
ـڭ نەگـ
ـدە يولىنىـ
ـۇق ئىچىـ
ـۇنغان قاراڭغۇلـ
ـرى سـ
ـدە ئۈمىتلىـ
بەزىـ
بېرىــپ نــەدە توختايدىغانلىقىنــى بىلمەي،ئەتراپقــا ھەيرانلىــق
ـا
ـۈزدى .مانـ
ـەرگەردانلىقتا ئۆتكـ
ـى سـ
ـق دەۋرىنـ
ـاراپ بالىلىـ
ـەن قـ
بىلـ
ـك
ـەپىرىنى مەنىلىـ
ـراھ بولغان،سـ
ـا ھەمـ
ـەردە ئۇنىڭغـ
ـۇنداق كۈنلـ
مۇشـ
ئۆتكۈزۈشــكە ســەۋەپ بولغــان داۋاملىــق ئوقــۇپ ماڭىدىغــان
كىتاپلىــرى ئىــدى .كىتاپــار ئۇنىڭغــا ئــەڭ يېقىــن ھەمــراھ ۋە
ســىرداش بولغــان ئىــدى.
ئــۇزۇن ســەپەردە ئــۇالر نىشــاپۇر ۋە باغداتقــا بارىــدۇ ۋە
ھەرەمگــە بېرىــپ ھــەج پەرزىنــى ئــادا قىلىــپ شــامغا كېلىــپ
توختايــدۇ .شــامدا بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كىيىــن ئاناتولىيەگــە
قــاراپ يــول ئېلىــپ ماالتيا،ئەرزىنجان،سىۋاس،قەيســەرى ئاندىــن
ـىگە
ـالدۇرغان مەدرىسـ
ـا سـ
ـر مۇسـ
ـن ئەمىـ
ـۇ يەردىـ
ـدا تۇرۇپ،بـ
قارامانـ
ـۇ -1222يىللىرى
ـل تۇرىدۇ،بـ
ـە يىـ
ـەھەردە يەتتـ
ـۇ شـ
ـىدۇ .بـ
يەرلىشـ
ـڭ قىزى
ـاراپەتتىن اللەنىـ
ـرى شـ
ـى -1225يىللىـ
ـن رۇمـ
ئىدى.جااللىدىـ
ـەد ۋە
ـۇلتان ۋەلـ
ـن سـ
ـۇ ئايالىدىـ
ـدۇ .بـ
ـوي قىلىـ
ـەن تـ
ـەر بىلـ
گۆھـ
ـدۇ.
ـا كېلىـ
ـى دۇنياغـ
ـى ئوغلـ
ـىملىك ئىككـ
ـى ئىسـ
ـن چەلەبـ
ئاالئىددىـ
بــۇ يىلــاردا مەۋالنــا مىھرىبــان ئانىســى مۇمىنــە خانىمدىــن
مەڭگۈلــۈك ئايرىلىــپ قالىــدۇ.
-1228يىلــى باھــاردا ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ ســۇلتانى
ئاالئىددىــن كەيكۇباتنىــڭ تەكلىــپ قىلىشــى بىلــەن پايتەخــت
ـاپىرچىلىق
ـىنىڭ مۇسـ
ـا ئائىلىسـ
ـا مەۋالنـ
ـا بولسـ
ـا كېلىدۇ.كونيـ
كونياغـ
ھاياتىدىكــى ئــەڭ ئاخىرقــى بىكــەت ئىــدى .بــۇ ئــون ئىككــى
يىــل داۋامالشــقان ســەپەردە ھەيۋەتلىــك كارۋانالرنــى كۆرگــەن
كىشــىلەرنىڭ« :نەدىــن كېلىــپ نەگــە كېتىۋاتىســىلەر؟»دېگەن
9
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ســۇئاللىرىغا باھائەددىــن ۋەلەد»:ئالالھتىــن كەلدۇق،ئالالھقــا
كېتىۋاتىمىز،ئالالھتىــن باشــقا ھىچبىــر كــۈچ ۋە توســالغۇ بىزنــى
توســالمايدۇ».دەپ جــاۋاپ بەرگــەن ئىكــەن.
ئەينــى چاغــدا كونيــا خەلقــى بــۇ كارۋاننــى شــۇنداق
ـۇلتانى
ـڭ سـ
ـەلچۇقىيالر دۆلىتىنىـ
ـا سـ
ـى ئالىدۇ،ھەتتـ
ـك قارشـ
ھەيۋەتلىـ
ئاالئىددىــن كەيكۇبــات ئۆزىمــۇ قارشــى ئېلىشــقا چىققــان ۋە
ئوردىغــا تەكلىــپ قىلغــان .ئەممــا باھائەددىــن ۋەلــەد« :ئــەي
ئەركلىــك ســۇلتانى! ياخشــى كۆڭۈللىــرى بىزگــە يەتتــى .لېكىــن
ـودىگەرلەر
ـەر ئوردىغا،سـ
ـەيخلەر خانىقىغا،ئەمىرلـ
ـار مەدرىسىگە،شـ
ئىمامـ
ســارايالرغا،بويتاقالر بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغا،غېرىپــار دەڭلەرگــە
مۇۋاپىقتۇر.رۇخســەت قىلســىڭىز بىــز ئــۆز اليىقىمىــز بولغــان
ـى
ـەن كارۋان كونيادىكـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـىگە ئورۇنلىشايلى»دەيدۇ.شـ
مەدىرىسـ
ئــەڭ چــوڭ مەدرىســىلەردىن بىــرى بولغــان «ئالتــۇن ئاپــا»
ـاي:
ـۇل قىلمـ
ـوۋغا قوبـ
ـداق سـ
ـىدۇ ۋە ھىچقانـ
ـىگە يەرلىشـ
مەدرىسىسـ
«بىزنىــڭ دۇنيــا مېلىغــا ھاجىتىمىــز يــوق».دەپ ئــەدەپ بىلــەن
ســوۋغىالرنى رەت قىلىــدۇ.
بــۇ دەۋرلــەردە ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى بولغــان
كونيــا ناھايىتــى تىنــچ شــەھەر بولــۇپ ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ
ـەرقلىق بىلىم
ـن قاچقان شـ
ـڭ زۇلۇمىدىـ
ـۇپ موڭغۇلالرنىـ
ـۈكى بولـ
بۆشـ
ـڭ
ـدى .ئاناتولىيەنىـ
ـاي ئىـ
ـان جـ
ـەنئەتكارالر يېغىلغـ
ـرى ۋە سـ
ئادەملىـ
ھــەر قايســى يەرلىرىدىــن بــۇ يەرگــە ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن
ـە
ـامنىڭ غەرپكـ
ـا ئىسـ
ـدى .كونيـ
ـان ئىـ
ـەن تولغـ
ـار بىلـ
ـەن ياشـ
كەلگـ
يۈزلىنىشــىدە ناھايىتىمــۇ مۇھىــم ئىــدى .بــۇ شــەھەردە ھەرخىــل
ـايتتى،تۈركلەر،ئەرمەنلەر،يەھۇدىلەر،گرى
ـانالر ياشـ
ـى ئىنسـ
مەدەنىيەتتىكـ
ـى مەملىكەتلەردىن
ـەر قايسـ
ـى ھـ
ـۇڭا ئەتراپتىكـ
ـارس قاتارلىقالر.شـ
ك،پـ
كەلگــەن زىيارەتچىلەرمــۇ كــۆپ ئىــدى.
مەۋالنــا ئائىلىســىنىڭ بــۇ شــەھەرگە كېلىشــىدىن پۈتــۈن
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ئاھالــە خــوش بولــدى .باھائەددىــن ۋەلــەد كونيادىكــى چــوڭ
مەدىرىســىلەردە دەرس بــەردى .ئۇنىــڭ دەرســخانىلىرى ئىنســانالر
بىلــەن لىــق تولــۇپ نامــى ئەتراپقــا يېيىلىــپ ھۆرمىتــى ئاشــتى.
جااللىدىــن رۇمــى دادىســى باھائەددىــن ۋەلــەد -1231
ـەيخ
ـى شـ
ـەڭ يېقىنـ
ـىنىڭ ئـ
ـن دادىسـ
ـن كىيىـ
ـات بولغاندىـ
ـى ۋاپـ
يىلـ
بۇرخانەتنــى ئۇســتاز قىلــدى .ئــۇ زاتتىــن توققــۇز يىــل ئىلىــم
ئۆگەنــدى .كېيىــن بــەزى تالىپــار بىلــەن بىلىمىنــى تېخىمــۇ
چوڭقۇرالشــتۇرۇش مەقســىتىدە ئايالــى ۋە ئىككــى ئوغلىدىــن بىــر
ـۇ
ـدى .بـ
ـم ئالـ
ـپ ئىلىـ
ـامغا بېرىـ
ـدات ۋە شـ
ـپ باغـ
ـل ئايرىلىـ
مەزگىـ
جەريانــدا نۇرغــۇن ئالىمــار ۋە پەلســەپەچىلەر بىلــەن ئۇچراشــتى.
ئەرەپ،پــارس ۋە گرىــك تىللىرىنــى پىششــىق ئىگەللىــدى.
ئۇســتازى شــەيخ بۇرخانــەت ئالەمدىــن ئۆتكەندىــن كېيىنــا
ســۆيۈملۈك ئايالــى گۆھــەر خانىممــۇ ياشــا ۋاپــات بولــدى.
ـە
ـى تەربىيىلىسـ
ـى پەرزەنتىنـ
ـن ئىككـ
ـر تەرەپتىـ
ـى بىـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
يەنــە بىــر تەرەپتىــن دادىســى ۋە ئۇســتازىنىڭ ئىزىنــى بېســىپ
مەدىرىســىدە دەرس ئۆتتى،جۈمــە كۈنلىــرى بولســا پۈتــۈن كونيــا
خەلقىگــە ۋەز بــەردى .بۇنىــڭ بىلــەن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نامــى
چىقىشــقا باشــلىدى،ھۆرمىتى ئېشــىپ تالىپلىرىنىــڭ ســانى كۈندىــن
ـم
ـۈك ئالىـ
ـر بۈيـ
ـدى بىـ
ـى ئەمـ
ـن رۇمـ
ـدى .جااللىدىـ
ـە كۆپەيـ
كۈنگـ
بولــۇپ ئەتراپقــا تونىلىشــقا باشــلىدى.
جااللىدىــن رۇمــى ئىككىنچــى قېتىــم كــەررا خانىــم بىلــەن
ـەن
ـۇپ) بىلـ
ـى (كىميا،ياقـ
ـى پەرزەنتـ
ـم ئىككـ
ـەررا خانىـ
نىكاھلىنىدۇ.كـ
ئــوردا ئەمەلدارلىرىدىــن بىــرى بولغــان شــاھمۇھەممەد دېگــەن
ـن
ـق خانىمالردىـ
ـەڭ چىرايلىـ
ـى ئـ
ـان كونيادىكـ
ـۇل قالغـ
ـىدىن تـ
كىشـ
ـك
ـۈچ پەرزەنتلىـ
ـن ئـ
ـۇ ئايالىدىـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
ـدى .جااللىدىـ
ـرى ئىـ
بىـ
ـن.
ـەم ۋە مۇزەففەرىددىـ
ـرى ئەمىرئالـ
ـە ۋە ئوغۇللىـ
ـزى مەلىكـ
بولدى،قىـ
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جااللىدىــن رۇمــى ئىجادىيــەت تارىخىــدا بــەش ئەســەرنى
ئاپىرىــدە قىلغان،بــۇالر :مەســنەۋى،دىۋانى كەبىر،فىھــى
مافى،مەجالىســى ســەبئا (يەتتــە مەجلىــس) ۋە مەكتۇپــار.
مەســنەۋى جەمئىــي ئالتــە جىلتلىــق  25632بېيتتىــن تەركىــپ
تاپقان،كالسســىك شــەرق ئەدەبىياتىدىكــى شــېئىر ئۇســلۇبىدا
يېزىلغان،يەنــى ئىككــى مىســرالىق،ئۆزئارا قاپىيــداش بولغــان
«فائىالتۇن-فائىالتۇن-فائىلۇن»دېگــەن شــېئىر ئۇســلۇبىدا
ـۆزلىگەن
ـا سـ
ـچە بولۇپ،مەۋالنـ
ـى پارسـ
ـنەۋىنىڭ تىلـ
ـان .مەسـ
يېزىلغـ
بېيت،ھېكايــە ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى شــاگىرتى خۇســەمەتتىن
ـنەۋىدە مەۋالنا بىر
ـان .مەسـ
ـاپ قىلغـ
ـەپ كىتـ
ـى خاتىرىلەپ،رەتلـ
چەلەبـ
ـتۇرماي
ـال ئاياغالشـ
ـى دەرھـ
ـۇ ھېكايىنـ
ـايدۇ،ئەممە بـ
ـى باشـ
ھېكايىنـ
ئارىســىدا بېيــت ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزالرنى ۋە ياكــى باشــقا بىــر
ـەن يەردىن
ـى كەلگـ
ـلىدىكى ھېكايىنـ
ـن ئەسـ
ـۆزلەپ ئاندىـ
ـى سـ
ھېكايىنـ
داۋامالشــتۇرىدۇ.
ئىككىنچــى ئەســىرى بولســا دىۋانــى كەبىــر .دىۋانــى كەبىــر
ـۇپ «بۈيۈك
ـەر» دېگەنلىك بولـ
ـۈك دەپتـ
ـان «بۈيـ
ـېئىرالر توپالنغـ
شـ
دىۋان»دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .مەۋالنانىــڭ پەرقلىــق دەۋر ۋە تۈرلــۈك
ـەرنىڭ
ـىدۇر .بۇ ئەسـ
ـېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىسـ
ـان شـ
ـاردا يېزىلغـ
مەزمۇنـ
ـە
ـېئىرالر تۈركچە،ئەرەپچـ
ـاندىكى شـ
ـاز سـ
ـۇپ ئـ
ـچە بولـ
ـى پارسـ
تىلـ
ۋە گرىكچە.دىۋانــى كەبىردىكــى شــېئىر ۋە رۇبائىيالرنىــڭ ســانى
ـارەت.
ـن ئىبـ
 40000دىـ
ئۈچىنچــى ئەســىرى «فىھــى مافــى» بولســا «ئىچىــدە
ھەممىســى بار»ياكــى «ئىچىــدە ئىچىدىكىلــەر بــار» دېگــەن
مەنىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ .بــۇ ئەســەر مەۋالنانىــڭ ھــەر تۈرلــۈك
ئىلىــم مەجلىســلىرىدە ســۆزلىگەن نۇتۇقلىــرى ئوغلــى ســۇلتان
ۋەلــەد تەرىپىدىــن توپلىنىپ،رەتلىنىــپ مەيدانغــا كەلگەن،جەمئىــي
 61بۆلۈمدىــن تۈزۈلگــەن بىــر كىتاپتــۇر .بــۇ ئەســەردە بــەزى
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سىياســىي مەســىلىلەرمۇ ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقــى ئۈچــۈن شــۇ
دەۋردىكــى تارىخىــي ئارقــا كۆرىنىشــنى ئىپادىلەيدىغــان تارىخىــي
ئەســەر بولــۇپ قالغــان.
ـڭ يەتتە
ـا مەۋالنانىـ
ـە مەجلىس» بولسـ
ـىرى «يەتتـ
ـى ئەسـ
تۆتىنچـ
قېتىملىــق چــوڭ نۇتۇقىنىــڭ خاتىرىلىنىشــىدىن مەيدانغــا كەلگــەن
بىــر ئەســەردۇر .مەۋالنانىــڭ ۋەزلىــرى خۇســەمەتتىن چەلەبــى ۋە
ـى
ـلى نۇسخىسـ
ـەن ئەسـ
ـى بىلـ
ـڭ خاتىرىلىشـ
ـۇلتان ۋەلەدنىـ
ـى سـ
ئوغلـ
ـەردۇر.
ـر ئەسـ
ـەن بىـ
ـا كەلگـ
ـتا مەيدانغـ
ـەن ئاساسـ
ئۆزگەرمىگـ
بەشــىنچى ئەســىرى «مەكتۇبات»(مەكتۇپالر،خەتلــەر) بولســا
مەۋالنانىــڭ ســەلچۇقىيالر دۆلىتــى ھۆكۈمدارلىــرى ۋە شــۇ دەۋردە
ـان
ـۈن يېزىلغـ
ـىھەت ئۈچـ
ـا نەسـ
ـان زاتالرغـ
ـاردا تۇرىدىغـ
ـى قاتـ
ئالدىنقـ
خەتلەر،مەۋالنادىــن ســورالغان ســۇئالالرغا يېزىلغــان جاۋاپــار ۋە
ـي
ـۇپ جەمئىـ
ـەر بولـ
ـان ماقالىلـ
ـىدا يېزىلغـ
ـىلىلەر توغرىسـ
ـي مەسـ
ئىلمىـ
 147پارچــە مەكتۇپتىــن تەشــكىل تاپقــان بىــر كىتاپتــۇر.
ـۇ
ـان بـ
ـىردىن بۇيـ
ـەككىز ئەسـ
ـان سـ
ـە بولغـ
ـا بۈگۈنگىچـ
ـا تـ
مانـ
ئەســەرلەر كىتاپخانــار ۋە ئاڭلىغۇچىالرغــا زوق بېغىشــاپ،چوڭقۇر
مەزمۇن،ئاجايىــپ تەســىرچانلىق،پەۋقۇلئادە ئاھاڭداشــلىقى ۋە
شــېئىرىي شــەكلىنىڭ مۇكەممەللىكــى بىلــەن ئىنســانالرنى ھەيــران
قالدۇرماقتــا .بولۇپمــۇ «مەســنەۋى» پۈتــۈن دۇنيــادا ئاجايىــپ
تەســىر قوزغىغــان .دېئالىكتىــك پىكىــر جەۋھەرلىرىنــى ئىشــق
ـدە
ـى ئىچىـ
ـڭ چەك-چىگراسـ
ـام دىنىمىزنىـ
ـەن ئىسـ
ـىپلىرى بىلـ
پرىنسـ
تــۇرۇپ ئومۇمالشــتۇرۇپ ئاجايىــپ نامايەنــدە قىلغــان.
ئەنــە شــۇنداق ئۆلمــەس ئەســەرلەرنى يېزىــپ ئىنســانىيەتنىڭ
مەنىــۋى دۇنياســىغا چەكســىز تۆھپىلەرنــى قوشــقان بــۇ گىگانــت
شــەخس -1273يىلــى -12ئاينىــڭ -17كۈنــى پانــى دۇنيادىــن
مەڭگۈلــۈك خوشالشــتى.
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مەۋالنــا ھەزرەتلىــرى بــۇ دۇنيادىــن خوشلىشــىش ئالدىــدا
ـۆيگىنىمنىڭ
ـەن سـ
ـدۇ« :مـ
ـان قىلىـ
ـداق بايـ
ـى مۇنـ
ھېس-تۇيغۇلىرىنـ
ـم تىرىكتۇر.
ـان ھەركىـ
ـە بولغـ
ـەن بىللـ
ـڭ بىلـ
ـا كېتىۋاتىمەن،ئۇنىـ
يېنىغـ
ھەقتىــن باشقىســى بىلــەن تىرىــك بولغــان ھەركىــم مىڭالرچــە
ـى
ـەن ئۇنـ
ـە سـ
ـىمۇ يەنـ
ـە بولسـ
ـە ئىگـ
ـە بىلگىگـ
ـل ۋە مىڭالرچـ
ئەقىـ
پۈتۈنلــەي يــوق دەپ بىــل! چۈنكــى بارلىقىڭدىــن ۋاز كېچىــپ
ـر
ـەن،بۇ بىـ
ـا ئېرىشەلمەيسـ
ـە ئۇنىڭغـ
ـا پۈركەنمىگۈچـ
ـڭ بارلىقىغـ
ئۇنىـ
ھەقىقەتتــۇر .ئوتتۇرىغــا چىققــان ھــەر مەۋجۇتلۇقنىــڭ ھەقىقىــي
ـپ كېتىدۇ».
ـا پانى،يوقىلىـ
ـە بولسـ
ـقا نېمـ
ـن باشـ
ـى ھەقتۇر،جاندىـ
جېنـ
ـن ئىزدىمەڭالر،بىزنىڭ
ـن مازىرىمنى يەردىـ
ـەن ئۆلگەندىن كېيىـ
«مـ
ـڭ كۆڭۈللىرىدە».
ـز ئىلىم ئادەملىرىنىـ
مازىرىمىـ
ھەزرىتــى مەۋالنــا جااللىدىــن رۇمىغــا ھەركىــم ئۆزىنىــڭ
دۇنيــا قارىشــىغا ئاساســەن باھــا بېرىــدۇ .بەزىلەرنىــڭ نەزىرىــدە
تەســەۋۋۇپچى،بەزىلەرنىڭ نەزىرىــدە بولســا بۈيــۈك بىــر
ـام
ـە،بەزىلەر ئۇلۇغ بىر ئىسـ
ـوپى دېسـ
ـر سـ
ـرەن بىـ
ـائىر،بەزىلەر تېـ
شـ
ـاھ
ـى ئالـ
ـن رۇمـ
ـدا جااللىدىـ
ـە بولغانـ
ـدۇ .مېنىڭچـ
ـى دەيـ
پەلسەپەچىسـ
ـق،گۈزەللىك،توغرىلىق،
ـر ئاشىقتۇر.ئىشـ
ـۈك بىـ
ـان بۈيـ
ـقىدا يانغـ
ئىشـ
ـەۋەر
ـوش خـ
ـە خـ
ـانلىقنى ئىزدىگۈچىلەرگـ
ـىلىق،ھەقىقەت ۋە ئىنسـ
ياخشـ
ـا داۋا
ـدا ئىڭراۋاتقانالرغـ
ـران ئازابىـ
ـادادۇر .ھىجـ
ـۇغ سـ
ـەن ئۇلـ
بەرگـ
بولغــان شــىپالىق نەپەســتۇر .ئىنســانالرغا ئىنســانلىقنى ھەقىقىــي
ماھىيىتــى بىلــەن ئۆگەتكــەن ئۇســتازدۇر .ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدە
گاڭگىــراپ قالغانالرغــا تەســەللى بەرگەن،ئۇالرغــا ســۆيگۈ ئاتــا
ـاننى
ـىدە ئىنسـ
ـە نەرسـ
ـاھىدۇر .ھەممـ
ـۈل شـ
ـان كۆڭـ
ـان مىھرىبـ
قىلغـ
تاپقىلــى بولىدىغانلىقىنــى ۋە تەبىئەتنىــڭ ئىنســان ئۈچــۈن
يارىتىلغانلىقــى توغرىســىدىكى بىلگىنــى بىزگــە سۇنغان،ئىنســان
تەپەككۇرىغــا يېڭىلىــق ئېلىــپ كەلگــەن مۇتەپەككــۇردۇر .ئۇنىــڭ
پىكىــر سېستىمىســى ئىتىقادنــى روھ،ئەقىــل ۋە ســۆيگۈ قاتارلىــق
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تەرەپلەردىــن چۈشەندۈرۈپ،ئىنســانالرنىڭ ئەخالق،دىن،ئىلىــم ۋە
ئەقىــل يوللىرىغــا يېڭــى ئۇپــۇق نۇرلىرىنــى چاچقــان مەنىۋىــي
قۇياشــتۇر.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىنســانالرغا بەرگــەن ئــەڭ مۇھىــم
بىشــارەتلىرىنىڭ بىــرى شــۇكى ،بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتنىــڭ
ئۆتكۈنچــى بىــر ھايــات ئىكەنلىكــى ۋە بــۇ دۇنيادىكــى ماددىــي
ـي
ـانالرنىڭ ئىجتىمائىـ
ـىنىڭ ئىنسـ
ـە نەرسـ
ـىۋەتلىك ھەممـ
ـا مۇناسـ
ھاياتقـ
ـە
ـا پارچە-پارچـ
ـران قىلىدىغان،ھەتتـ
ـىۋەتلىرىنى بۆلىدىغان،گۇمـ
مۇناسـ
ـىدىكى ھەر تۈرلۈك
ـانالر ئارىسـ
ـەن .ئىنسـ
ـى بىلدۈرگـ
قىلىۋېتىدىغانلىقىنـ
قىرغىنچىلىقالر،دۈشــمەنلىكلەر ۋە دۇنيــا خارەكتىرلىــك ئۇرۇشــارنىڭ
تــۈپ مەنبەســى ئەنــە شــۇ ماددىــي مەنپەئەتلــەر ئىكەنلىكىنــى
ئوتتۇرىغــا قويغــان.
ـق
ـۇرى ئارقىلىـ
ـادى ۋە تەپەككـ
ـام ئىتىقـ
ـى ئىسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ئىگــە بولغــان پىكىــر ۋە ئىدىيەلىــرى بىلــەن ئىنســانالرنىڭ
كۆڭۈللىرىگــە جۇشــقۇنلۇق ئاتــا قىلغــان .ئىالھىــي ئىشــق يولــى
ـتۈرۈپ
ـەن بىرلەشـ
ـق بىلـ
ـى ئىشـ
ـانالرنىڭ تۇيغۇلىرىنـ
ـق ئىنسـ
ئارقىلىـ
ئەقىــل ۋە كۆڭۈللىرىنــى ھەرخىــل يامانلىقالر،ناپاكلىقــار ۋە خاتــا
چۈشــەنچىلەردىن ئــازات قىلىــپ روھلىرىنــى پاكلىغان،خۇراپــات ۋە
ـان.
ـە قىلغـ
ـى ھىمايـ
ـي ئەركىنلىكنـ
ـۇرۇپ روھىـ
ـى تـ
ـتىبداتقا قارشـ
ئىسـ
ئەھلــى ســەلەپ يۈرۈشــى،موڭغۇلالرنىڭ تاجــاۋۇزى ۋە فاناتىــزم
ھۆكــۈم ســۈرگەن مۇرەككــەپ تارىخىــي دەۋردە ئىرق،تىــل ۋە
دىنىــي مەزھەپلەردىــن قەتئىــي نــەزەر ئىنســانالرنىڭ باراۋەرلىكىنــى
ـي ئاپەت،ئاچارچىلىق،يۇقۇملۇق
ـل تەبىئىـ
ـان .ھەرخىـ
ـەببۇس قىلغـ
تەشـ
ـلىرى ۋە موڭغۇلالرنىڭ
ـىش ئۇرۇشـ
ـاھزادىلەرنىڭ تەخت تالىشـ
كېسەل،شـ
قىرغىنچىلىقلىــرى دەســتىدىن «تــاش ئۈســتىدە تاش،تــەن
ئۈســتىدە بــاش قالمىغــان» زۇلمەتلىــك دەۋردە جااللىدىــن رۇمــى
شېئىرلىرى،نەســىھەتلىرى ۋە ســۆھپەتلىرى ئارقىلىــق ھــەر دائىــم
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ـى
ـان .خەلقنـ
ـەپتە تۇرغـ
ـر سـ
ـەن بىـ
ـق بىلـ
ـى خەلـ
ـۆۋەن تەبىقىدىكـ
تـ
ـان .ئىلغار
ـى تۇرغـ
ـا قارشـ
ـق ۋە خۇراپاتلىققـ
ـپ فېئوداللىـ
ـە قىلىـ
ھىمايـ
پىكىرلىــك شــەخس بولغانلىقىدىــن تەقىپ،ھۇجــۇم ۋە تۆھمەتلەرگــە
ئۇچرىغان،مۇتەئەسســىپ ئۆلىمــاالر ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى دىــن
ۋە شــەرىئەتكە زىــت دەپ قارىغــان .ئەممــا مەۋالنانىــڭ خەلــق
ـان.
ـاقالپ قالغـ
ـن سـ
ـمانىي جازادىـ
ـى جىسـ
ـى ئۇنـ
ـى ئىناۋىتـ
ئىچىدىكـ
ـدە مەۋالنانىڭ
ـەن بۈگۈنكى كۈنـ
ـىر ئۆتكـ
ـەككىز ئەسـ
ـن سـ
ئارىدىـ
ـا خەلقىنىڭ
ـۈن دۇنيـ
ـى پۈتـ
ـانپەرۋەرلىك ئىدىيىسـ
ـەرلىرى ۋە ئىنسـ
ئەسـ
قەلبىــدە ياشــنىماقتا .ئىشــق يولىدىكــى جەۋھەرلىــرى ئىنســانالرغا
ـەن
ـى بىلـ
ـىرلەرنىڭ ئۆتىشـ
ـا ئەسـ
ـا .ئەممـ
ـوزۇق بولماقتـ
ـي ئـ
مەنىۋىـ
ئۇنىــڭ ھايــات ھېكايىلىرىغــا ئويدۇرمىــار قوشــۇلۇپ ئىــش-
ـا
ـىتىلىپ خۇراپاتلىققـ
ـىرلىق كۆرسـ
ـرى سـ
ـەت ۋە ئوي-پىكىرلىـ
ھەرىكـ
ـان.
ـۇپ قويۇلغـ
ئايالندۇرۇلـ
ســۆزنىڭ ھاســىلى شــۇكى،ھەر دەۋرنىــڭ ئىلغــار ئېقىمدىكــى
ئاقىۋەتنــى كۆرەلەيدىغان،شــەيئىيلەرنى پــەرق ئېتىــش تۇيغۇســى
كۈچلــۈك بولغــان بىلىمــدان زاتــار جااللىدىــن رۇمــى ۋە ئۇنىــڭ
ئەســەرلىرىنىڭ قىممىتىنــى تونــۇپ يەتكــەن .ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى
نۇرغــۇن تىلالرغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ جاھــان خەلقىنىــڭ
قىزىقىشــىنى قوزغىغــان .ئەســەر ۋە پىكىرلىــرى تــۈرك كالسســىك
ـىگە
ـڭ ئابىدىسـ
ـام مەدەنىيىتىنىـ
ـى ۋە تۈرك-ئىسـ
ئەدەبىياتى،پەلسەپىسـ
ـى ۋە يول
ـاق پەزىلىتـ
ـىل ئەخـ
ـڭ ئېسـ
ـى مەۋالنانىـ
ـان .ھەزرىتـ
ئايالنغـ
ـان گۈزەل
ـۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغـ
ـا پىكىرلىرى،سـ
ـەتكۈچى دانـ
كۆرسـ
ســۆزلىرىگە بۈگۈنكــى دەۋردە پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ تېخىمــۇ
ئىھتىياجــى بار.بىــر تەرەپتــە باياشــاتچىلىق،بىر تەرەپتــە ئــاچ-
ـرى
ـۇرۇش ئوتلىـ
ـە ئـ
ـەلتەنەت،بىر تەرەپتـ
ـە سـ
ـر تەرەپتـ
يالىڭاچلىق،بىـ
قاپلىغــان بۈگۈنكــى دۇنيــادا مەۋالنانىــڭ ئۇلــۇغ ئىدىيىســى
ئىنســانىيەت ئۈچــۈن مەنىۋىــي دورىــدۇر.
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ـن
ـەن بەلختىـ
ـرى تەگكـ
ـارەك قەدەملىـ
ـڭ مۇبـ
ـى مەۋالنانىـ
ھەزرىتـ
كونياغىچــە بولغــان بــۇ ئالتــۇن زېمىــن بۇندىــن  800يىلــار
مۇقــەددەم چىڭگىزخــان ئەســكەرلىرىنىڭ ئــات تۇياقلىــرى ئاســتىدا
چەيلەنگــەن بولســا،بۈگۈنمۇ ئوخشاشــا ئاســماندىن يېغىۋاتقــان
بومبىالرنىــڭ دەھشــەتلىك پارتىالشــلىرى نەتىجىســىدە كۆيــۈپ
ـاھ
ـان بىگۇنـ
ـان مىليونلىغـ
ـن ئايرىلغـ
ـا .ئۆي-ماكانلىرىـ
ـۈل بولماقتـ
كـ
ـى
ـقا بۈگۈنكـ
ـان بولماقتا.شۇڭالشـ
ـت-باياۋانالردا سەرسـ
ـان دەشـ
ئىنسـ
ـتلۇقپەرۋەر،ئادال
ـڭ تىنچلىقپەرۋەر،ئىنسانپەرۋەر،دوسـ
ـادا مەۋالنانىـ
دۇنيـ
ـى
ـىز پەلسەپىسـ
ـان نەپرەتسـ
ـن ئايرىمايدىغـ
ـەت ۋە دىـ
ەتپەر-ۋەر،مىللـ
ئىنســانىيەت ئۈچــۈن بىباھــا گۆھــەردۇر .تۈركلــەر قەھرىمانلىــرى
بىلــەن ياشــايدۇ،ئۇالر ھــەر زامــان بىزنىــڭ پــارالپ تۇرغــان
ـا
ـا مەۋالنـ
ـى بولسـ
ـڭ قەھرىمانـ
ـۈل دۇنيايىمىزنىـ
ـزدۇر .كۆڭـ
يۇلتۇزىمىـ
جااللىدىــن رۇمــى ھەزرەتلىرىــدۇر.
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دىۋانى كەبىردىن دۇردانىلەر

18

ەدىققەھ »رىبەك ىناۋىد«

«دىۋانى كەبىر» ھەققىدە
«دىۋانــى كەبىــر» جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىككىنچــى چــوڭ
ئەســىرىدۇر« .دىۋانــى كەبىــر» شــېئىرالر توپالنغــان بۈيــۈك
دەپتــەر دېگەنلىــك بولــۇپ «بۈيــۈك دىــۋان» دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ پەرقلىــق دەۋرلرىــدە خىلمۇخىــل
مەزمۇنــاردا يېزىلغــان شــېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىســىدۇر .ئەســەرنىڭ
تىلــى پارســچە ۋە ئەرەپچــە بولــۇپ ئــاز ســاندىكىلىرى تۈركچــە
ۋە گرىكچــە.
«دىۋانــى كەبىــر» جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئــەس ھوشــىنى
يوقاتقــان ھالــدا ئىچىدىــن جــۇش ئــۇرۇپ چىققــان روھــى
ھالىتىنىــڭ كۆڭۈلگــە ئۇرۇلغــان دولقۇنلىرىدىــن مەيدانغــا
كەلگــەن ســاداالرنىڭ نامايەندىســىدۇر .بــۇ ئەســەرمۇ خــۇددى
ـر
ـي بىـ
ـان ھەقىقىـ
ـن تۇغۇلغـ
ـڭ كۆڭۈلدىـ
ـنەۋى»دەك مەۋالنانىـ
«مەسـ
ـۈن
ـا پۈتـ
ـمى مەۋالنـ
ـر قىسـ
ـەرنىڭ بىـ
ـۇ ئەسـ
ـا بـ
ـدۇر .ھەتتـ
ئىلھامىـ
ـان
ـاپ چىققـ
ـن دولقۇنـ
ـدا ئىچىدىـ
ـاما ئويناۋاتقانـ
ـەن سـ
ـۇدى بىلـ
ۋۇجـ
ـۇ ئۆزىنىڭ
ـۇڭا ئـ
ـان .شـ
ـا چىققـ
ـن روياپقـ
ـىياتلىرىنىڭ مۇڭزارىدىـ
ھېسسـ
ـەن
ـدا مـ
ـۇش ئۇرغانـ
ـان جـ
ـدۇ« :قـ
ـداق ئىپادىلەيـ
ـىياتىنى مۇنـ
ھېسسـ
ـەي
ـرادا« :ئـ
ـر مىسـ
ـە بىـ
ـەن ».يەنـ
ـى بېرىمـ
ـېئىر رەڭگىنـ
ـا شـ
ئۇنىڭغـ
ـپ
ـە غەيـ
ـىلەرنى دەي .خەلققـ
ـق نەرسـ
ـران قاالرلىـ
ـاڭا ھەيـ
ـىق! سـ
ئاشـ
ـى
ـن رۇمـ
ـاي ».جااللىدىـ
ـىك ئاچـ
ـر ئىشـ
ـۆزلەردىن بىـ
ـى سـ
ئالىمىدىكـ
ـقۇنلىقى
ـاراپنىڭ جۇشـ
ـي شـ
ـى ئىالھىـ
ـم قەلبىدىكـ
ـېئىرالرنى دائىـ
ـۇ شـ
بـ
ئىچىــدە تــۇرۇپ ســۆزلىگەن .بــۇ ھېسســىياتلىرىنى تۆۋەندىكــى
مىســرادا مۇنــداق ئىپادىلىگــەن« :كۆڭۈل-كۆكســۈم ئالەمنىــڭ
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شــاراپ ئۆيــى بولدى،ســېخى كۆڭلــۈم رەھمــەت بولــدى ».يەنــە
ـەن.
ـت بولىسـ
ـام مەسـ
ـە ياقسـ
ـى لەۋلىرىمگـ
ـرادا« :لەۋلىرىڭنـ
ـر مىسـ
بىـ
ـرادا« :مەن
ـە بىر مىسـ
ـمايمەن ».يەنـ
ـارابىدىن قېلىشـ
ـۈزۈم شـ
ـەن ئـ
مـ
مەســت بولمىســام ســۆزلىگەن ســۆزلىرىم شــىرىن تۇيۇلمايــدۇ.
بولمىســا ئــۇ تۈجۈپىلــەش ئەدىپلىــك ۋە ئىجتىھاتتــۇر».
ـھۇر مۇرىتلىرىدىن
ـن رۇمىنىڭ مەشـ
ـر»دە جااللىدىـ
ـى كەبىـ
«دىۋانـ
ـى بار.
ـن غەزىلـ
ـا يېقىـ
ـان  30غـ
ـاپ يازغـ
ـە ئاتـ
ـامەتتىن چەلەبىگـ
خۇسـ
يەتمىشــتەك غەزىلىنــى يەنــە بىــر شــاگىرتى ســاالھىتتىن زەركۇپقــا
ئاتىغــان .غەزەللىرىنىــڭ كۆپىنــى جــان دوســتى شەمســىددىن
تەبرىزىگــە ئاتــاپ ســۆزلىگەن .جااللىدىــن رۇمــى شەمســىددىن
تەبرىــزى بىلــەن ئۇچراشــقاندىن كېيىــن پىشــىپ يېتىلگــەن بىــر
شــائىرغا ئايالنغــان ۋە ئىالھىــي ئاشــىق بولغــان .بۇنىــڭ بىلــەن
ـېئىرلىرىدا
ـۇڭا شـ
ـۇپ يەتكەن .شـ
ـدە تونـ
ـي مەنىـ
ـى ھەقىقىـ
ئۆز-ئۆزىنـ
مەۋالنــا بەزىــدە شەمســىددىن بولــۇپ كۆرۈنىــدۇ .شــېئىرلىرىدىكى
شەمســىددىن ئىســمى ئۆزىنــى ئىشــارەتلەيدۇ .شــۇڭا «دىۋانــى
كەبىــر» ئــۆز ۋاقتىــدا ھىندىســتاندا «كۇللىياتــى شەمســىددىن»
ئىســمى بىلــەن نەشــىر قىلىنغــان .ھەتتــا بــەزى كىشــىلەر بىلــەن
ـەن
ـى كۆرگـ
ـۆزلىرىنى ياخشـ
ـك سـ
ـۆزلىگەن ھىكمەتلىـ
ـكەندە سـ
سۆزلەشـ
ـۆزلەرنىڭ
ـۇ دانا سـ
ـەن بولۇپ،بـ
ـۈن دېگـ
ـش ئۈچـ
ـىلەرنى ئويغىتىـ
كىشـ
ھەممىســىنى «ماقالەتــى شەمســىددىن» ئىســمى بىلــەن توپلىغــان
ئىكــەن .مانــا بــۇ ئالىجاناپلىــق جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىلىــم ۋە
ـىدۇر.
ـڭ ئىپادىسـ
ـدە قەدىرلەيدىغانلىقىنىـ
ـك دەرىجىـ
ـى قانچىلىـ
ئىرپاننـ
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دېگــەن« :ئالىــم
ئالىمالرغــا رەھمەتتــۇر».
ـانى 40000
ـېئىر ۋە رۇبائىيالرنىڭ سـ
ـى شـ
ـى كەبىر»دىكـ
«دىۋانـ
دىــن ئىبــارەت« .دىۋانــى كەبىر»دىكــى ھېكمەتلەر،پاســاھەتلىك
ســۆزلەر،چوڭقۇر مەنىلەر،ئاشــىقلىق،يېگانىلىقنى ئىپادىلەيدىغــان
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ـام
ـەن ئىلھـ
ـاھ بەرگـ
ـى ئالـ
ـېئىر-بېيتالرنىڭ ھەممىسـ
ـەر ۋە شـ
ئۈنچىلـ
بىلــەن مەۋالنانىــڭ كۆڭلىدىــن جــۇش ئــۇرۇپ چىققــان.
بــۇ شــېئىرالر تىلىنىــڭ گۈزەللىكى،رېتىمــى ۋە رەڭگارەڭلىكــى
بىلــەن ئىلھــام قۇياشــىغا ئايالنغــان .ئاشــىق مەۋالنانىــڭ كۆڭلــى
ئارقىلىــق مەشــۇقىغا ئېرىشــكەن .مەۋالنــا ســۆز ئۇستىســى
بولۇپ،گــۈزەل ســۆزلەش قابىلىيىتــى ۋە ئىلھــام تۇيغۇســى بىلــەن
ـىنىڭ
ـەس جىم تۇرۇشـ
ـى ئەمـ
ـڭ سۆزلىشـ
ـدى .ئۇنىـ
ـان زات ئىـ
يارىتىلغـ
ئۆزىمــۇ بىــر مەنانــى ئىپادىلەيتتــى .ئــۇ ئوينىغــان ســامانىڭ
ھەربىــر ھەرىكىتــى بىــر ھېكمەتلىــك ســۆز ئىــدى .ئۇنىــڭ جىــم
تــۇرۇپ ئىپادىلىگەنلىــرى ســۆزلىرىدىن بەكــرەك چوڭقــۇر مەنانــى
ـن يۈرەكلەرگە
ـان قۇالقالردىـ
ـۆزلىرىنى ئاڭلىغـ
ـڭ سـ
ـى .ئۇنىـ
ئىپادىلەيتتـ
ـڭ ئاغزىغا
ـاراپ ،روھنىـ
ـە شـ
ـڭ قەدەھلىرىگـ
ـەتتى .يۈرەكنىـ
ـۇر چۈشـ
نـ
ئابىھايــات ئاقاتتــى.
كىشــىلەر مەۋالنانىــڭ شــېئىرلىرى ئارقىلىــق دىن،ھەقىقــەت ۋە
يارىلىشــنىڭ ماھىيىتىنــى تونــۇپ يەتكەن،شــۇڭا ئــۇ قانچىلىــك
خەلققــە چۆككەنســىرى شــۇنچىلىك كۆكلەرگــە يۈكســەلگەن.
ـەزى
ـڭ بـ
ـەن مەۋالنانىـ
ـز بىلـ
ـي قابىلىيىتىمىـ
ـك ئەقلىـ
ـز چەكلىـ
بىـ
ـىنەلمەيمىز .چۈنكى
ـۇق چۈشـ
ـىنى تولـ
ـۆزلىرىنىڭ مەنىسـ
ـك سـ
ھېكمەتلىـ
ـۇ
ـۆزلىرىدە بەكمـ
ـۇپ سـ
ـۇر بولـ
ـى چوڭقـ
ـۇرى ناھايىتـ
ـڭ تەپەككـ
ئۇنىـ
چوڭقــۇر مەنىلــەر بــار .ســۆزلىرى چەكســىز بىــر گۈزەللىكنىــڭ
ـى.
ئىپادىسـ
ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى چۈشــىنىش ئۈچــۈن «كۆزۈڭنــى
ـى
ـڭ كۆزىنـ
ـدەك قەلبنىـ
ـۇن ».دېيىلگىنىـ
ـە ئايالنسـ
ـڭ كۆزگـ
يۇم،قەلبىـ
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـپ كۆزىتىـ
ـە كىرىـ
ـڭ ئىچىگـ
ـقا،ئەقىل ۋە ئىدراكنىـ
ئېچىشـ
ـر
ـدۇ .بىـ
ـرا كېلىـ
ـقا توغـ
ـا پارچىلىنىشـ
ـك پارچىالرغـ
ـەردەك كىچىـ
زەررىلـ
نەرســىنىڭ تاشــقى كۆرۈنۈشــىنى ئەمــەس بەلكــى يارىتىلىشــتىكى
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ـە
ـە ئەرەنلەرگـ
ـە ئىگـ
ـش قۇدرىتىگـ
ـەك بىلىـ
ـش يۈكسـ
ـى بىلىـ
ھېكمىتىنـ
خاســتۇر.
مەۋالنانىــڭ گــۈزەل شــېئىرلىرى ئوخشــاش بىــر روھ ۋە
كۆڭۈلدىــن چىققــان نــۇر ۋە ھېكمەتتــۇر .ئــۇ شــېئىرالر قۇرئــان
ۋە ھەدىســنىڭ روھتىكــى مەدھىيىســىدۇر .مەۋالنانىــڭ شــېئىرلىرى
ـان
ـە بولغـ
ـە ئىگـ
ـك ۋە ئەھمىيەتكـ
ـر رەھبەرلىـ
ـداق بىـ
ـىدا قانـ
زامانىسـ
بولســا ھازىرقــى زاماندىمــۇ ئوخشاشــا ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە
ئىگىدۇر،بەلكــى تېخىمــۇ بەكــرەك ئەھمىيەتلىكتــۇر .چۈنكــى ئــۇ
شــېئىرالر ھاياتلىــق ســۈيىنى مەڭگــۈ تۈگىمەيدىغــان ئابىھايــات
ـېئىرلىرىمۇ
ـۈك بولغانلىقى ئۈچۈن شـ
ـە مەڭگۈلـ
ـن ئالغان،مەنبـ
بۇلىقىدىـ
مەڭگۈلــۈك پــاك ۋە ســاپ روھقــا ئىگىــدۇر .مەۋالنانىــڭ بــۇ
ئەســەرلىرى تۈرك-ئىســام دۇنياســى ئۈچۈنــا ئەمــەس بەلكــى
پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق بىباھــا خەزىنىســىدۇر.
ـىنى ئوقۇغاندىن
ـە تەرجىمىسـ
ـڭ تۈركچـ
ـى كەبىر»نىـ
ـەن «دىۋانـ
مـ
كېيىــن ئۆزۈمگــە بەكــرەك تەســىر قىلغانلىرىنــى ئۇيغۇرچىغــا
ـۇ
ـا پېقىرنىڭمـ
ـۇر ئەدەبىياتىغـ
ـق ئۇيغـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـم .بـ
ـە قىلدىـ
تەرجىمـ
بىــر كىشــىلىك ھەسســەمنىڭ قوشۇلىشــىنى ئۇلــۇغ ئالالھتىــن
ئىســتىدىم .تەرجىمىنــى قۇدرىتىمنىــڭ يېتىشــىچە ياخشــى قىلىشــقا
ـى
ـۇ قىلغۇچـ
ـا ئەپـ
ـان بولسـ
ـادىر بولغـ
ـق سـ
ـەر خاتالىـ
ـتىم .ئەگـ
تىرىشـ
ـم
ـىز بولماس،رەببىـ
ـۇن،بەندە خاتاسـ
ـەپ ياپسـ
ـم پەردىلـ
ـۇغ رەببىـ
ئۇلـ
ئىلتىپاتــى بىلــەن خاتالىقلىرىمنــى كەچۈرگــەي.
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ئالالھقا ئاشىق بولغانالر ئۇ بەرگەن دەرتنىمۇ سۆيىدۇ
ئالالھىــم! مــاڭا ئــاز غــەم بەرگــەن چاغلىرىڭــدا كۆڭلــۈم
تارلىشىدۇ،ھەســرەتكە چۆكىمــەن .دەرت بىلــەن غەمنــى ئۈســتۈمگە
ـىلىق
ـۈرۈپ ياخشـ
ـراپ چەكتـ
ـەن ئىزتىـ
ـەم بىلـ
ـۆپ غـ
ـەڭ،ماڭا كـ
تۆكسـ
قىلغىنىڭدىــن خىجالــەت بولىمــەن .بــۇ غەملــەر پەقــەت ســەندىن
كەلگەنلىكــى ئۈچۈنــا بــۇ غەملەرنــى كــۆپ ياخشــى كۆردۈم،ھــەم
تېخىمــۇ كــۆپ غــەم ئىســتىدىم .مــاڭا نېمانــداق كــۆپ غــەم
كەلمەيدىغانــدۇ دەپ غەمنىمــۇ قىزغىنىمــەن .بــۇ ســەۋدا مېنــى
ـاي
ـا قايتـ
ـەك ھالىمغـ
ـپ بېلىقتـ
ـلىمگە قايتىـ
ـى ئەسـ
ـۇپ بەرمەيدۇكـ
قويـ
دېســەم .يالغــۇز مەنــا ئەمەس،ســېنىڭ غېمىڭنــى ھەممــە كىشــى
ـېنىڭ
ـەت سـ
ـن پەقـ
ـڭ جازالىرىدىـ
ـۈن دۇنيانىـ
ـى پۈتـ
ـۆيىدۇ .چۈنكـ
سـ
ـەن
ـقىالر بىلـ
ـى باشـ
ـەن غەمنـ
ـەن بەرگـ
ـۇڭا سـ
ـاقاليدۇ .شـ
ـڭال سـ
غېمىـ
ئورتاقلىشىشــنى خالىمايمــەن .ســېنىڭ پۈتــۈن غېمىڭنــى يالغــۇز
ئۆزۈمــا چېكىشــنى ئوياليمــەن.
ـق
ـر ئاچچىـ
ـدە بىـ
ـق دەرىجىـ
ـران قاالرلىـ
ـا ئاجايىپ،ھەيـ
ئالدىمغـ
دەرت چىقىرىســەن .بــۇ يېڭــى كەلگــەن بۈيــۈك دەرت كونــا
دەردىمگــە داۋا بولىــدۇ .مېنــى ئىزتىراپتىــن قۇتقۇزىــدۇ .غــەم
يوللىرىــدا ئاجايىــپ بىــر چاڭ-تــوزاڭ چىقســۇنكى ئۇالرنــى
ـقا
ـەل باشـ
ـر كېسـ
ـەن بىـ
ـەندىن كەلگـ
ـاي .سـ
ـۈرمە قىـ
ـە سـ
كۆزلىرىمگـ
ـۇپ
ـۇل بولـ
ـڭ يوقسـ
ـەڭ مېنىـ
ـدۇ .خەزىنـ
ـول بەرمەيـ
ـەلگە يـ
ـر كېسـ
بىـ
قېلىشــىمغا يــول قويمايــدۇ .ســەھەردە شــام يېقىشــىمغا رۇخســەت
ـۈمگە
ـكە،دەلىل كەلتۈرۈشـ
ـدا كۆرۈنۈشـ
ـۇق مەيدانـ
ـدۇ .ئوپئوچـ
قىلمايـ
ـۈزەل
ـر گـ
ـى بىـ
ـر خىيال،پانـ
ـەن بىـ
ـا كەلگـ
ـدۇ .كالالمغـ
ـول قويمايـ
يـ
ھەقىقىــي ســۆيگۈنى كۆرۈشــكە پــەردە بولــۇپ قالىــدۇ .ھەقىقىــي
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ـۇ خىيالنىڭ
ـان ئـ
ـەردە بولغـ
ـۇڭا پـ
ـدۇ .شـ
ـال قاپلىۋالىـ
ـۆيگۈنى خىيـ
سـ
ـەن
ـەن مـ
ـقىڭ بىلـ
ـېنىڭ ئىشـ
ـىپتۇر .سـ
ـاڭا مۇناسـ
ـۈش مـ
ـى تۆكـ
قېنىنـ
ـەن.
ـدۈرۈپ ياندۇرىمـ
ـدۇرۇپ كۆيـ
ـى يانـ
ـق خىيالالرنـ
ـى دۇنيالىـ
ئىككـ
مــەن بىــر شــامدەك يانســام بــۇ ئىككــى پەرۋانىمــۇ مېنىــڭ
يالقۇنلــۇق ئوتۇمــدا كۆيىــدۇ.
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سەنسىز چاڭ بىلەن نەي مۇڭزار بولدى
مــەن ئىشــىكنىڭ ئالدىــدا ئولتــۇرۇپ ســاقالۋاتىمەن .روھــار
ئەلەســت ئالىمىــدە« :ھەئە،ســەن رەببىمىــز» دېگەنــدە ســەن
ھاياجاندىــن ئىشــىكنى ئېچىــپ ماڭا«:تۇر،كــەل» دېيىشــىڭنى
شــۇنچىلىك ئــارزۇ قىلدىــم .مېنىــڭ جېنىــم ئىشــىكنىڭ ئالدىــدا
ـى .يۈزمىڭلىغان
ـۇش بولغانتـ
ـڭ ئىچىدە بىھـ
ـەر پۇراقلىرىنىـ
ئىپار-ئەنبـ
مېنىڭدەكلــەر ســېنىڭ گــۈزەل يۈزۈڭگــە دائىــم ھەيرانــدۇر.
ـىق
ـەن ئېغىر-بېسـ
ـاردىن ۋاز كەچكـ
ـان ئىشـ
ـقىالر قىلغـ
ـز باشـ
بىـ
مە ستلە ر د ىن .
پۈتــۈن ئالــەم ئوڭتەي-توڭتــەي بولــۇپ كەتســە نېمــە
بوالتتى،ئىشــقىڭ باقــى بولســۇن...
ئىشــقىڭ قولىنــى بىــر سىلكىســە بــۇ كۆكلەرنىــڭ تېشــىغا
ـى
ـە يېڭى-يېڭـ
ـاھ يۈزلەرچـ
ـدۇ ۋە ئالـ
ـى يارىتىـ
ـن كۆكلەرنـ
كۆكلەردىـ
زامــان يارىتىــدۇ.
بۈگــۈن بىــز ســېنىڭ مېھمىنىڭ،تەبەسســۇمۇڭنىڭ مەستانىســى
ـاد-
ـۈل شـ
ـۇ كۆڭـ
ـدا بـ
ـىمىزگە ئالغانـ
ـمىڭنى،يۈزۈڭنى ئېسـ
ـز .ئىسـ
بىـ
خۇراملىققــا چۆمۈلىــدۇ .ســېنىڭ ئىســمىڭدىن باشــقا بىــر گــۈزەل
ـاكان
ـر مـ
ـقا بىـ
ـەك باشـ
ـۇ يۈكسـ
ـېنىڭ ماكانىڭدىنمـ
ـۇ؟ سـ
ـىم بارمـ
ئىسـ
بارمــۇ؟ ســېنىڭ قەدىھىڭدىــن باشــقا كۆڭۈلنــى ســۆيۈندۈرىدىغان
ـۇ؟
ـەدەھ بارمـ
ـر قـ
ـقا بىـ
باشـ
ئەي شېرىن سۆزلۈك گۈزەل يۈزلۈك ساقى،قەيەردە سەن؟
ئــەي مۇھتەشــەم! ســېنىڭ ئىشــىك ئالدىڭــدا يۈكســەك بىــر
دەبدەبــە ۋە كۆركەملىــك بــار .ئــازراق تېشــىغا چىقىــپ قــاراپ
بــاق!.
25

ىدلوب رازڭۇم يەن نەلىب ڭاچ زىسنەس

ســېنىڭ ئــۇ كۆڭۈلنــى مەھلىيــا قىلىدىغــان خۇشــخۇي
كۆزلىرىڭگــە مەســتانە بىــز.
مۇشــۇنداق بولــۇش بىلــەن بىرگــە بىــز بىــر تەرەپتىــن
پەريــاد قىلىپ،قانلىــق كــۆز ياشــلىرىمىزنى تۆكۈپ،ياقىلىرىمىزنــى
يىرتىپ،جىگىرىمىزنىــڭ قانلىرىنــى قويۇقالشــتۇرىمىز .كىيىــم
كېچەكلىرىمىزدىن،ياقىمىزدىــن بــۇ دېگەنلىرىمنىــڭ ئىســپاتلىرىنى
كۆرەلەيســەن.
يۈزۈڭنــى كۆرگــەن مەجنــۇن بولىــدۇ .ئــۇ مەجنــۇن ســېنىڭ
دىيارىڭــدا تاش-كېســەك بولــۇپ قالســىمۇ مــەن ئۇنىــڭ بېشــىغا
بــاال كەلــدى دېمەيمــەن .چۈنكــى ســەندىن جاننىــڭ خەۋىــرى
بولماســلىقىدىنمۇ بەتــەر بىــر بــاال بــۇ ئالەمــدە يوقتــۇر.
ـە
ـىمنى قارىغۇالرچـ
ـاھ! نەپسـ
ـۇلتانى شـ
ـى سـ
ـادەم بالىسـ
ـەي ئـ
ئـ
ئەيىپلىمــە .ســەندەكلەرگە ئوخشــايدىغان شــۇنداق جانــار بــار
بولۇپ،ئــۇالر جــان دېڭىزىنىــڭ قىرغاقلىرىــدا ئېقىپ،دېڭىزنــى
بىلىمىــز دەپ بىلەرمەنلىــك قىلىــدۇ .توغرا،شــۇنداق بىــر ئېقىــن
ســۇالر باركى،جىــم تۇرماســتىن ئاقىدىغــان...
يەنــە شــۇنداقمۇ ســەللەر باركــى ئــۆز يوللىرىدىــن ئېزىــپ
قاياققــا ئېقىشــىنى بىلمەيدىغــان.
ـار
ـى ئىزھـ
ـا مىننەتدارلىقىنـ
ـار ئالالھقـ
ـپ ئاققانـ
ـى بىلىـ
ـۇ يولنـ
بـ
ـدى
ـز قالمىـ
ـۈچ ۋە تاقىتىمىـ
ـار كـ
ـن ئازغانـ
ـۇ يوللىرىدىـ
ـدۇ .ئـ
ئەيلەيـ
ـدۇ.
ـاھ ئۇرىـ
دەپ ئـ
ئــەي قۇيــاش! ســەن چىقىــپ توغــرا يولدىكىلەرگــە ســاقى
ـلەتلىرىڭ
ـېخىيلىك بىلەن،بەزىدە خىسـ
ـا بەزىدە سـ
ـدۇڭ .قۇللىرىڭغـ
بولـ
ـڭ.
ـەن قىلدىـ
ـى نامايـ
ـەن ئۆزۈڭنـ
بىلـ
گۈل بىردىنال سېنى كۆرۈپ جېنى ۋە ياپراقلىرىنى يىرتتى.
چاڭ سېنىڭ سازىڭدىن خىجىل بولۇپ ئالدىڭدا ئىگىلدى.
چولپان يۇلتۇزىدىنمۇ تەلەيلىك ۋە ئىقبالى بولغان نېمە؟
نەيدۇر،پەقــەت نــەي .لەۋلىرىنــى لەۋلىرىڭگــە تەگكــۈزۈپ
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ســەندىن نەغمــە ئۆگەنســۇن.
چاڭ بىلەن نەي سەنسىز مۇڭزار بولدى.
سەن چاڭغا قۇچاق ئېچىپ،نەيگە لەۋلىرىڭنى سۇندۇڭ.
ـە ئۇر،ئاھاڭ
ـى يۈزۈمگـ
ـۇنداق دېدى« :قولۇڭنـ
ـال شـ
داپ دەرھـ
ـۇن».
ـۇ جاراڭلىق چىقسـ
تېخىمـ
بــۇ پارچە-پارچــە بولغــان جاننىــڭ ھەربىــر پارچىســىنى
ئايرىم-ئايرىــم بىھــۇش قىلىــپ خۇشــاللىققا چۆمۈلدۈرگىنكــى
تۈنۈگــۈن كېچىــدە قولدىــن كەتكــەن ئــۇ پۇرســەتلەر ھازىــر
باشــقىدىن كەلســۇن...
ئــەي ئۇلــۇغ شــاھ! بۇنچىــۋاال ســەزگۈر بولۇشــۇڭغا نېمــە
ھاجــەت.
ۋالالھــى مۇندىــن كېيىــن مــەن رەببىمدىــن بىھــۇش بولــۇپ
يۈرىمــەن.
مــەن ئۆز-ئۆزۈمگــە شــۇنداق خىتــاپ قىلىمــەن« :ئىســپات
شــارابى بولمــاي يۇقىرىغــا ئۆرلە».چۈنكــى گۈزىلىــم! ســېنىڭ
لۇتپــۇڭ بىلــەن قۇللىرىــڭ ئارىســىدا ئاشــىق مۇتەســەۋۋۇپالرنىڭ
ماجىرالىــرى بــار...
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سەن ھوقۇش ئەمەس بىر بۇلبۇل
ـپ
ـە ئايلىنىـ
ـى نېمىگـ
ـەر بۇيەرنـ
ـەن؟ ئۇيـ
ـە قاچىسـ
ـن نېمىگـ
بىزدىـ
يۈرۈيسەن؟
ســېنىڭ جېنىــڭ ھاســىنىڭ ســېپىدەك بىزنىــڭ قولىمىــزدا
ئىكەنلىكىنــى بىلمىدىڭمــۇ؟
خېلىدىــن بۇيــان جاھاننىــڭ ئەتراپىــدا بىكاردىــن بىكارغــا
تــاۋاپ قىلىــپ تۇرىســەن.
ـا
ـر ۋاپـ
ـچ بىـ
ـتىدىن ھېـ
ـڭ دەسـ
ـۇرۇق گەپلەرنىـ
ـۇ قـ
ـى بـ
ھالبۇكـ
كۆ ر مىد ىڭ .
ئــەي بىچــارە! بىــر قانچــە كــۈن ئۇنىــڭ بۇنىــڭ سايىســىدا
ياشاشــتىن ۋاز كېچىپ،نېسىپســىز ئــاچ قالغــان ئىتــاردەك ياشــاپ
باق،قانــداق بولىدىكىــن...
ئــەي ئۆلۈكنــى ئىزدىگــەن كۆڭلــى ئۆلــۈك! ســېنىڭ
چاڭگىلىڭدىكــى نېمــەت بىــر ئۆلۈكنىــڭ كىپىنىدىــن باشــقا بىــر
نەرســە ئەمــەس.
ســەن تىرىكنــى كۆرمــەي تــۇرۇپ ئۆلۈكنــى قانــداق
ئايرىيااليســەن.
بىــر ھاممامنىــڭ تاملىرىدىكــى نەقىشــلەنگەن رەســىملەرنى
قاچانغىچــە قۇچاقــاپ يۈرىســەن؟ ســەن ئالدىڭــدا تۇرغــان ئــۇ
ئۈنچە-مەرۋايىتالر،ئــۇ مال-دۇنياالر،قىممــەت باھالىــق ســاپال
ـوق
ـېنى يـ
ـڭ سـ
ـەن .ئەجىلىـ
ـى تولدۇرۇۋاپسـ
ـەن ئېتىكىڭنـ
ـار بىلـ
قاچىـ
قىلىدىغــان چاغدىــا مــاڭا ئىشىنەمســەن؟
ســەن ھوقــۇش ئەمــەس بىــر بۇلبــۇل ئىكەنلىكىڭنــى
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ئويلىمامســەن؟
نېمە ئۈچۈن بۇ ھەقىرلىق ئىچىدە يۈرىسەن؟
ئۇ باغالر بىلەن چىمەنلەرگە نېمە بولدى؟
ئــۇ ياپيېشىللىقالر،ســەرۋىلەر ۋە تــاڭ ســەھەرنىڭ زىــال
شــاماللىرى قەيــەردە؟
پۈتــۈن بــۇ گۈزەللىكلــەر ســېنىڭ تــۇرۇپ ســەن نېمىلــەر
بىلــەن ھەپىلىشــىپ يۈرىســەن؟
ـەن؟
ـى كېزىپ يۈرىسـ
ـەن قەيەرلەرنـ
ـى! سـ
ـڭ گۈلـ
ـەي بېغىمىزنىـ
ئـ
قەيەرلەرنى ئايلىنىۋاتىســەن؟
زىغىــر چېچەكلىــرى شــۇنچىلىك كــۆپ تۇرســا مــاڭا ســېنىڭ
ماھىيىتىڭدىــن بىــر بەلگــە بەرمىــدى.
ئۇنىڭغــا ســېنى تەرىپلــەپ بــەر دېگــەن چاغلىرىمــدا« :مــاڭ
نېرى،بۇنــى مەندىــن ئىســتىمە،ئۇنىڭغا دۇئــا ۋە ھەمدۇســانا
ئوقۇشــتىن باشــقا نېمــە دېيەلەيمــەن» دېــدى.
ـڭ بىلەن
ـېنىڭ قوللىرىـ
ـرى! باغالر سـ
ـۈزەل كۆكتىكى تەڭـ
ـەي گـ
ئـ
ـەن تولغانلىقىدىن،بۇ بارلىق
ـەر بىلـ
ـكىنىدىن،ياپراق ۋە مېۋىلـ
شېرىنلەشـ
بايلىقــار ســېنىڭ قولــۇڭ ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدىغانلىقىدىن
ـوق.
ـرى يـ
خەۋىـ
سەرۋى قانچىلىك ئېگىز بولسىمۇ يەنە ساڭا يېتەلمەيدۇ.
ھەركىمنىڭ كۆزى تۇرۇپ نېمە ئۈچۈن سېنى كۆرمەيدۇ؟
قۇشــار ســېنىڭ خاســىيىتىڭدىن خۇتبىلــەر ئوقۇســا،زىرائەتلەر
ســېنىڭ شــەرىپىڭ ئۈچــۈن گۈللــەر چاچســا،ئالتۇن قەدەھلــەر
ـېنىڭ گۈزەللىكىڭگە
ـرى سـ
ـە ھېچبىـ
ـا يەنـ
ـەر چاچسـ
ـۇرەڭ چېچەكلـ
رەڭمـ
يەتمەيــدۇ ۋە ھېچبىــرى ســېنى مەدھىيلــەپ بواللمايــدۇ.
گۈل بۇلۇت ئارقىلىق سۇغۇرىلىدۇ،كۆڭۈل سەۋر بىلەن.
بۇلۇت گۈلنىڭ دوستى،سەۋر زىيانىڭ دوستىدۇر.
ھەممــە يەرنــى شــەيتان ۋە ھايۋانــدەك ئىنســانالر قاپــاپ
كەتتــى.
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ئەمما ھېچبىرى بۇ ئاشىقنىڭ ئۆيىگە ئاياق باسمىدى.
مېنى ھەر تەرەپتە ئىزدە،مېنى نېمە دېسەڭ دە.
ســاڭا ئــۇ يــول كۆرســەتمىگۈچە ســەن يەنــە ئــۇ يولنــى
تاپالمايســەن.
ـىيدۇ،ئاندىن
ـۈزى ئىسسـ
ـۇ يـ
ـن سـ
ـىق تەپتىدىـ
ـنىڭ ئىسسـ
قۇياشـ
قۇيــاش يەنــە ئۇنــى پارغــا ئايالنــدۇرۇپ يۇقىرىغــا ئۆرلىتىــدۇ.
ـۇنداق
ـدۇ .شـ
ـا تارتىـ
ـم يۇقىرىغـ
ـن دائىـ
ـۇنداق ئاز-ئازدىـ
ـا مۇشـ
مانـ
بىــر تارتىدۇكى،ئۇنىــڭ قانچىلىــك تارتقانلىقىنــى ســەن تۇيمــاي
ـپ
ـپ چىقىرىـ
ـۇنداق تارتىـ
ـە ئاشـ
ـاپلىقنى ئەنـ
ـۇ سـ
ـەن .كىبىرمـ
قالىسـ
ئوغرىاليــدۇ.
بۇ ھەيران قاالرلىق گەپلەرنى قىلماي ئاغزىمنى يۇمدۇم.
ـڭ
ـن راۋاپنىـ
ـاڭا كۆكتىـ
ـە مـ
ـر كېچـ
ـۈن بىـ
ـا پۈتـ
ـدۇم ئەممـ
يۇمـ
ـدۇر.
ـڭ ئوزۇقىـ
ـدى،راۋاپ قەلبىمنىـ
ـى كەلـ
ساداسـ
راۋاپ ئاشىقنىڭ مەيخانىسى ۋە دوستىدۇر.
شۇڭا ئەرەپلەر بۇلۇتنى راۋاپ دەپ ئاتايدۇ.
ـى بولغان
ـتاننىڭ ساقىسـ
ـۈل ۋە گۈلىسـ
ـۇپ بۇلۇت گـ
ـداق بولـ
قانـ
ـىدۇر.
ـڭ ئوزۇقى ۋە ئەقىللەرنىڭ ساقىسـ
ـا،راۋاپمۇ قەلبنىـ
بولسـ
ـەڭ
ـى پۈۋلىسـ
ـدۇ .تۇپراقنـ
ـراپ ئۇلغىيىـ
ـەڭ يالتىـ
ـى پۈۋلىسـ
ئوتنـ
ـدۇ؟
ـە چىقىـ
ـقا نېمـ
ـن باشـ
توپا-چاڭدىـ
راۋاپ« :ئــۇدۇل قايتىــپ كــەل» دەپ تەبىئەتنــى تەكلىــپ
قىلىــدۇ.
ھالبۇكــى دۇمبــاق چالســاڭ قارىغۇمــۇ بويۇنتاۋلىــق قىلىــپ
قايتىــپ كەلمەيــدۇ.
ئاشــىق مۇشــەققىتىنىڭ تۈگۈنىنىــڭ ئېچىلىشــى ئەنــە
ئاشــۇنداقتۇر.
مۈشكۈللىكى بولمىغانغا جاۋاپ بېرىش نېمە ھاجەت.
ـەن
ـاماننى بەرگـ
ـاماندۇر .سـ
ـاۋاپ سـ
ـكىالتىغا جـ
ـڭ مۈشـ
ھايۋاننىـ
ـەت ئۇنىڭدىكى
ـدۇ .پەقـ
ـى ھەل بولىـ
ـڭ قىيىنچىلىقـ
ـدا ھايۋاننىـ
چېغىڭـ
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ـڭ خېمىرتۇرۇچىدۇر.
كۆشــەش ئىشــقى ئۇيقۇنىـ
ئاشــىقنىڭ ھــەم يۇقىــرى ھــەم مۇڭلــۇق ئــاۋازى بىلــەن
بارلىــق كۆڭۈللــەر مۇھىــم بىــر يەرگــە توپلىنىــدۇ.
رەببىمنىڭ نىداسى كۆڭۈللەرنى چېچىالڭغۇلۇقتىن قۇتقۇزىدۇ.
ـە
ـۇالر ئۆزىگـ
ـى ئـ
ـۆز ئاچما،چۈنكـ
ـقتىن سـ
ـتالرغا ئىشـ
ماتېرىيالىسـ
ـان.
ـە قىلىۋالغـ
ـا ۋەزىپـ
ـاۋاپ قاتارلىقالرنىـ
ـاس ۋە سـ
قورقۇ،ئىلتىمـ
ئــەي تەبرىزنىــڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىن! ســېنىڭ خۇمالىــق
كۆزلىرىڭدىــن كەلگــەن ئىشــق ئوتــى دىلىمنــى دائىمــا شــادىمان
ئەيلىــدى...
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سۈيى تاتلىق دېڭىزغا شۇڭغۇدۇم
ئىشــق مادامىكــى كۆڭلۈمنــى خــاراپ قىلدى،ئۇنداقتــا بــۇ
ـى كېرەك.
ـۇر چېچىشـ
ـپ نـ
ـاش چىقىـ
ـدە قۇيـ
ـى ئىچىـ
ـۈل خارابىسـ
كۆڭـ
مــەن مەرتلىــك ئالدىــدا خىجىــل بولغانلىقىمدىــن ئــۆرە
تۇرالمــاي يــەردە ئولتــۇرۇپ قالدىــم .چۈنكــى ئــۇ شــاھ مــاڭا
دۇئــا قىلــدى ھەمــدە قىلغــان دۇئاســى قوبــۇل بولــدى.
مېنى تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن ئەتراپنى كەزدۈردى.
مــەن مۇنــداق دېدىــم« :مــەن مەنزىرىلەرنــى كۆردۈم،ئەممــا
كۆرگــەن مەنزىرىلــەر مەنزىــرە ئەمــەس بەلكــى نىقاپتــى .ئــۇ
نىقاپنىــڭ نــۇرى ئالەمنــى كۆيدۈرۈۋەتكــۈدەك كۈچلــۈك ئىــدى.
يــا رەب! ئــۇ ئــاي پەردىســى قايرىلىــپ كەتســە ئەجىبــا قانــداق
ئىشــار يــۈز بېــرەر؟»...
ئاشىق يېنىمدىن ئۆتتى،مەن ئايىغىغا ئېسىلدىم.
ئاشىق ئاغزىنى ئاچتى،ئۇ مېنى كاۋاپنى يېگەندەك يېدى.
ئــۇ مېنــى يېگەنــدە مــەن زاماندىــن نىســىۋەمنى ھارغۇچــە
ئالدىــم.
سۈيى تاتلىق بىر دېڭىزغا شۇڭغۇپ ئازاپتىن قۇتۇلدۇم...
ھەركىــم ئاشــىق باالســىنىڭ لوقمىلىرىدىــن ئــوڭاي خوشــنۇت
ـارابىدىن
ـق شـ
ـۇ ئىشـ
ـدۇ .بـ
ـانلىقچە زوق ئااللمايـ
ـدۇ ۋە ئاسـ
بواللمايـ
ـازا ۋە
ـەۋەبىدىن باال-قـ
ـەنچى سـ
ـەر ئىشـ
ـدۇ .پەيغەمبەرلـ
لەززەتلىنەلمەيـ
ـۇنىڭ
ـۇالر سـ
ـى ئـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـەززەت دەپ بىلىـ
ـى لـ
دەرت-ئەلەملەرنـ
ـدۇ.
ـى بىلىـ
ـى ياخشـ
ـن قورقمايدىغانلىقىنـ
ـت ئوتتىـ
ـر ۋاقىـ
ھىچبىـ
پەلــەك چۈشــىدىمۇ كۆرمىگــەن ئــۇ ئــاي يەنــە كەلــدى ۋە
مېنىــڭ يۈرىكىمگــە ئــوت ســالدى.
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بــۇ يــۈرەك ئوتىنــى ھەرقانچــە قىلىپمــۇ ســۇ بىلــەن
ئۆچۈرگىلــى بولمايــدۇ.
مېنىڭ تەن ئۆيۈمگە قاراپ باق،جېنىمغا بىر قاراپ باق.
ئىشق شارابىدا مەست بولدى.
ـت
ـە دوسـ
ـى كۆڭلۈمگـ
ـڭ ئىگىسـ
ـاراپ ئۆيىنىـ
ـى ھاراق-شـ
نېرىقـ
ـدى.
ـاراپقا تولـ
ـقتىن شـ
ـم ئىشـ
ـا ئىچ-قارنىـ
بولغاچقـ
يۈرەك-باغرىــم كاۋاپ بولۇپ،كــۆزۈم ئۇنىــڭ خىيالــى بىلــەن
ـەن نېمىدىگەن
ـەدەھ! سـ
ـەي قـ
ـم« :ئـ
ـدا قىلدىـ
ـداق نىـ
ـۇپ مۇنـ
توشـ
ـاڭا».
ـن سـ
ـاراپ! ئاپىرىـ
ـەي شـ
گۈزەل،ئـ
ـى
ـەر كۆڭۈلنـ
ـان ھـ
ـىرىگە ئۇچرىغـ
ـڭ تەسـ
ـى ئۇنىـ
ـقنىڭ قولـ
ئىشـ
ـدۇ.
ـۇپ ئالىـ
ـن يۇلـ
ـۈپ يىلتىزىدىـ
ـاكان ۋە تـ
مـ
بــۇ كۆڭــۈل ئىشــق دېڭىزىنــى كۆرگــەن ھامــان مەندىــن
دەرھــال ئايرىلىــپ ئــۇ دېڭىزغــا ئۆزىنــى ئاتىــدۇ ۋە «مېنــى
ئىــزدەپ تــاپ» دەپ خىتــاپ قىلىــدۇ.
شــەرقنىڭ قۇياشــى،تەبرىزنىڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىننىڭ
ئارقىســىدىن ئەگەشــكەن بۇلۇتتــەك بــۇ كۆڭۈللــەر ئارقىدىــن
يۈگۈرمەكتــە...
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يا رەب! سېنى بىر كۆرەي دەيمەن
ھــەي ئــاي! ئۇخالۋاتىســەن،بوپتۇ ئۇخالۋاتقانــدا بولســىمۇ
گــۈزەل جامالىڭنــى ياپقــان پەردىنــى قايرىۋەت،قۇيــاش ئالدىڭــدا
شــۈكران سەجدىســىنى قىلســۇن...
مــەن ســېنى كۆرگەنــدە پېشــىڭغا ئېسىلدىم،ســەن قولۇمنــى
ئاســتا پېشــىڭدىن ئاجراتتىــڭ .ئۆتۈنــۈپ قــاالي يۈزۈڭنــى مــاڭا
قىــل.
مــاڭا« :ئالدىرىما،ئالدىراقســانلىق شــەيتاننىڭ ئىشــىدۇر»
دېدىــڭ.
ھالبۇكى ئەسلىدە شەيتان سەن تەرەپكە يۈزلەنمىگەنلەردۇر.
ـىك
ـاپ باقماپتىمەن،ئىشـ
ـەم دەيمەن .ئويـ
ـر كۆرسـ
ـا رەببىم! بىـ
يـ
ئالدىــدا مىڭالرچــە ئىنســاننىڭ جاۋابىڭغــا تەشــنا بولــۇپ« :يــا
ـى...
ـات قىلغانلىقىنـ
ـۋۇرۇپ مۇناجـ
ـپ يالـ
ـدا قىلىـ
رەب!» دەپ نىـ
تۇپراقتىكــى قانچىلىغــان ئــوت يــۈرەك كۆڭۈللــەر ۋە جانــار
قوللىرىــدا قاچىلىرىنــى تۇتــۇپ «سۇ،ســۇ» دەپ شــىپالىق
يامغۇرلىرىڭنــى ئــارزۇ قىلىۋاتىــدۇ.
تۇپــراق ئازاپلىــق ئىڭرىماقتــا .پەقــەت ئۇ،بــۇ تــۆت
ـش
ـن ئىـ
ـدە قولىدىـ
ـى ئىچىـ
ـاپ كەلكۈنـ
ـەن ئىنقىـ
ـۇردىن كەلگـ
ئۇنسـ
كەلمەيدىغــان قۇدرەتســىز بىــر ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان.
ـدۇ
ـازراق مىدىراليـ
ـى ئـ
ـامال ئايىغـ
ـتنىڭ شـ
ـاردا دوسـ
ـۇ ۋاقىتـ
بـ
ـىدۇ.
ـۈچ قەدەم باسـ
ـى ئـ
ـاپ ئىككـ
ـاراپ ئاقساپ-ئاقسـ
ـا قـ
ۋە تامالرغـ
بــۇ ئاقســاپ ماڭغــان قەدەملەرنىــڭ نەتىجىســىدە چاقمــاق
ـق
ـەپ رەھىمدىللىـ
ـەر گۈلدۈرۈلـ
ـەن كۆكلـ
ـار بىلـ
ـۈزەل خىتاپـ
چېقىپ،گـ
34

نەميەد يەرۆك رىب ىنېس !بەر اي

ـن مىدىرلىماڭالر.
ـدۇ« :ئورنۇڭالردىـ
ـداق دەيـ
ـۇت مۇنـ
ـدۇ ۋە بۇلـ
قىلىـ
ـراپ چېكىپتۇ».
ـق مەخلۇقاتالر ئىزتىـ
ـاپ كېتىپتۇ،بارلىـ
ـراق ئۇسسـ
تۇپـ
ـق تولغان
ـەن لىـ
ـاراپ بىلـ
ـدا شـ
ـار قولىرىـ
ـەن بۇلۇتـ
ـڭ بىلـ
بۇنىـ
ـاپ
ـى ئۇسسـ
ـدا يەردىكـ
ـان ھالـ
ـى تۇتقـ
ـار ۋە كۈپلەرنـ
كوزىالر،تۇلۇمـ
ـۇر
ـىپالىق يامغـ
ـۈن شـ
ـدۇرۇش ئۈچـ
ـۇزلىقىنى قانـ
ـڭ ئۇسسـ
كەتكەنلەرنىـ
ياغدۇرىدۇ.
ئاشــىق خەزىنىســىنى ئاشــىق خــاراپ قىلغــان كۆڭۈللەردىــن
ـان كۆڭۈللەردىن
ـاراپ بولغـ
ـاردا خـ
ـە باھـ
ـۇ خەزىنـ
ـى بـ
ـزدە .چۈنكـ
ئىـ
ـدۇ.
ـپ چىقىـ
ئېتىلىـ
دوســت ياكــى جاناننىــڭ ۋىســالىغا يېتىــش ئۈچــۈن شــاراپ
كېــرەك.
ئەلۋەتتە،دېڭىزغــا بارالمىســاڭمۇ دەريانىــڭ ســۈيىگە بولســىمۇ
پۇتۇڭنــى تىــق...
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مۇھەببەت،كۆڭۈل بىلەن كۆزدە يېتىشىدۇ
جانانىــم! روھنىــڭ يــۈزى ھەقىقەتــەن بەكمــۇ گــۈزەل ۋە
پارقىــراق.
لېكىــن ســېنىڭ يۈزۈڭدىكــى بــۇ گۈزەللىــك تامامــەن
باشــقىچە...
ئــەي يىلالرچــە روھنــى كۈيلىگۈچــى! مــاڭا بىــر ســۈپەت
كۆرســەتكىنكى ئــۇ ســۈپەت روھنىــڭ ماھىيتىنــى ھەقىقىــي
تەســۋىرلەپ بەرســۇن.
ئۇنى خىيال قىلغان كۆزنىڭ نۇرى ئاشىدۇ.
مۇشــۇنداق بولــۇش بىلــەن بىرگــە ۋىســالىنىڭ ئالدىــدا
كۆزلىــرى قامىشــىدۇ...
ئۇ گۈزەل يۈز سەۋەبىدىن ئاغزىڭ ئېچىلىپ قالىدۇ.
ـەر» دەپ
ـۇ ئەكبـ
ـدا «ئالالھـ
ـەن دىلىمـ
ـم بىلـ
ـت تىلىـ
ـەر ۋاقىـ
ھـ
ـەن.
ـپ قەدىرلەيمـ
ـاد ئېتىـ
ـى يـ
ئۇنـ
كۆڭــۈم ســېنىڭ مۇھەببىتىڭــدە ۋەتەنگــە تەشــنا بىــر كــۆز
بولــدى.
ـىپ
ـۆزدە يېتىشـ
ـەت كۆڭۈلدە،كـ
ـۆيگۈ-مۇھەببەت پەقـ
ـداق سـ
ئۇنـ
چىقىد ۇ . . .
ئىشــقنىڭ بــۇ قۇلــى شــۇنداق بىــر تەربىيىلىنىــپ
ـتەك
ـارالق قۇياشـ
ـم پـ
ـۈن ئىقلىـ
ـا پۈتـ
ـەن ھەتتـ
ـتىكى،بۇنىڭ بىلـ
يېتىشـ
نۇرلىنىــپ كەتتــى...
ســېنى تىلىگــەن تىلەكســىز بولــدى .چۈنكــى تىلەكلىرىگــە
مــۇددەت بەلگىلــەپ بولغىچــە يەتتــى.
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كۆيۈۋاتقــان ھەربىــر دوزاق بــۇ ئىشــق بىلــەن كەۋســەر
بولــدى .چۈنكــى ئىشــق كەۋســەرنىڭ ئــۆزى ئىــدى.
ئــەي كۆڭــۈل! دۈشــمەنلەرنىڭ بــۇ زۇلۇملىرىدىــن ســەن
كۆڭلۈڭنــى غەم-غۇسســە قىلما.شــۇنى ئويلىغىنكــى ،كۆڭۈللەرگــە
ھــوزۇر بەخــش ئاتــا قىلغــان ســۆيۈملۈكۈڭ بەرگــەن ھەربىــر
ھۆكــۈم ھەممىدىــن ئۈســتۈندۇر.
ـۇش
ـمەنلىرىم خـ
ـۆرۈپ دۈشـ
ـى كـ
ـۇلغۇن چىرايىمنـ
ـۇ سـ
ـڭ بـ
مېنىـ
بو لمىسۇ ن .
مېنىڭ يۈزۈم زەپىرەڭ ئەمەس قىزىل گۈلدەك...
مەشــۇقۇمنىڭ گۈزەللىكــى مادامىكــى خىزمەتكاردىــن
گۈزەل،ئــۇ ھالــدا مېنىــڭ دەرتلىرىمنــى ســېمىز بىــر ئادەمگــە
ئوخشاتســاق،مەدھىيەگە تولغــان بــۇ تىلىــم ئــورۇق ئادەمدەكتــۇر.
توغــرا ،بــۇ قانــداق بىــر قائىدىكــى «تەمەخورلــۇق كېســىلىنىڭ
ئەلىمــى ئاشــقاندا ئىڭراشــلىرى ئازاليدىغــان»...
ـىگە
ـاق ئۇنى قانداقسـ
ـدەك پارلىدى،يـ
ـزى ئايـ
ـىددىن تەبرىـ
شەمسـ
ـۇ نۇرلۇقتۇر.
ـۈزى ئايدىنمـ
ـۇن،ئۇنىڭ يـ
ـاتقىلى بولسـ
ـا ئوخشـ
ئايغـ
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ھەممە تىكەندە گۈل ئېچىلمايدۇ
ئەگــەر يــار بىلــەن بىرگــە بولىدىغــان بىــر ۋەتــەن ئــارزۇ
قىلســاڭ كۆڭــۈل ئۆيۈڭدىــن ياتالرنــى قوغــا.
ساما ئوينىماقچى بولساڭ ئىنكار قىلىشتىن ۋاز كەچ.
ســاما بىلــەن مەســت بولمىغــان گەرچــە ئىقــرار قىلســىمۇ
ـەن
ـان بىلـ
ـل بولغـ
ـاماغا قايىـ
ـل .سـ
ـن دەپ بىـ
ـكار قىلغۇچىالردىـ
ئىنـ
شــاراپ تونۇغاننــى ئەقلــى جايىــدا دەپ بىل،مەســت دېمــە.
ـىمۇ
ـڭ سايىسـ
ـەن« :يارنىـ
ـۇنداق دېگـ
ـى شـ
ـڭ بۈيۈكـ
بۈيۈكلەرنىـ
شــۇنچىلىك ياخشــى.چۈنكى ئــۇ ئالالھنــى تونۇشــقا ســەۋەپ
بولىــدۇ ».گۈلنىــڭ تىكىنــى بــار دېمە،ئەلۋەتتــە گــۈل تىكــەن
ـدۇ.
ـۈل ئېچىلمايـ
ـدە گـ
ـە تىكەنـ
ـا ھەممـ
ـدۇ .ئەممـ
ـە بولىـ
ـەن بىللـ
بىلـ
ـڭ
ـى جېنىـ
ـۈك تىكەننـ
ـۋەت .گۈللـ
ـن چىقىرىـ
ـى كۆڭۈلدىـ
ـات تىكەننـ
يـ
بىلــەن كۆڭلۈڭــدە تــۇت...
ـا
ـاچ ئوتتـ
ـۇ ياغـ
ـى ئـ
ـۆردى .ھالبۇكـ
ـا كـ
ـى ئوتتـ
ـا ياغاچنـ
مۇسـ
كۆيمــەي بەلكــى ياشــناپ كۆكــەردى .دېمــەك كۆڭــۈل ئىگىســى
ـەن
ـۇنداق چۈشـ
ـەھۋىتىنى مانا مۇشـ
ـرس ۋە شـ
ـڭ خىـ
ـان ئادەمنىـ
بولغـ
ۋە بىلگىــن .توغرا،كۆرۈنۈشــتە شــەھۋەتتەك كۆرۈنگــەن بىلــەن
ـايدۇ.
ـا ئوخشـ
ـڭ ئوتىغـ
ـتى ئىبراھىمنىـ
ـڭ دوسـ
ـۇ ھەقنىـ
ـە ئـ
ئەمەلىيەتتـ
ـىددىن
ـا شەمسـ
ـپ قارىسـ
ـى ئېچىـ
ـمەنلەر كۆزلىرىنـ
ـۇ دۈشـ
ئەمەلىيەتتىمـ
ـدۇ.
ـۇپ كۆرۈنىـ
ـەش بولـ
ـزى بـ
تەبرىـ
دوستقا كىمنىڭ ئىچى ئاغرىيدۇ؟ يەنە شۇ دوست...
كېسەلنىڭ ئاھۇ-زارىغا كىم يېتىدۇ؟ يەنە كېسەل...
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شەپقەتلىك باھارنىڭ كۆز ياشلىرى قەيەرلەردە؟
كېلىپ تىكەننىڭ ئېتىكىنى گۈللەر بىلەن تولدۇرسۇن...
رەھىمسىز غازاڭ پەسلىدىن ئاڭالڭالر.
غــازاڭ پەســلى« :لەززەتلەرنــى يــوق قىلىدىغــان زىكىرنــى
كۆپەيتىــڭالر» دەيــدۇ.
ھەزرىتــى مۇھەممە(ئەلەيھىسســاالم) غــاردا ســىددىققا مۇنــداق
دېگــەن« :قايغۇرما،ئالــاھ بىــز بىلــەن بىللــە».
ـۇ
ـا غارمـ
ـۇ بولسـ
ـى ئـ
ـڭ ئىككىنچىسـ
ـدە ئىككىنىـ
ـەك ئىچىڭـ
دېمـ
ـدۇ.
ـۈزەل كۆرۈنىـ
ـاڭا گـ
سـ
ئاشىقنىڭ مۇڭ زارلىرىدىن كۆك يېرىلىدۇ.
ئاشىقالرنىڭ ئارزۇلىرىنى خارلىماڭالر.
بۇ پەلەك ئەسلىدە ئاشىقالر ئۈچۈن چۆرگىلەيدۇ.
قېنــى ئورنۇڭدىــن تــۇر! بىزمــۇ ئىشــق بىلــەن تىز-تىــز
پىرقىرايلــى...
ھەزرىتــى مۇھەممەد(ئەلەيھىسســاالم) كــە ئالــاھ« :ســەن
بولمىغــان بولســاڭ كۆكلەرنــى ياراتمايتتىــم» دەپ نېمــە ئۈچــۈن
دېــدى؟
بىلگىنكــى تالالنغــان ئەھمــەد بولســا ئۇنىڭغــا نىســپەتەن
ئىشــقنىڭ جەۋھىــرى ئىــدى.
كۆك بولسا ئاشىقنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىدۇ.
بۇ پىرقىراۋاتقان قۇببە ئاشىقالر ئۈچۈن يارىتىلغان.
ھەرگىزمــۇ ناۋايالر،تۆمۈرچىلــەر ياكــى ئوتاقچىــار ئۈچــۈن
يارىتىلمىغــان.
بۇ پاسكىنىلىقنىڭ ئەتراپىدا قاچانغىچە پىرقىراپ يۈرىمىز؟
بىر مۇددەت ئاشىقالرنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىپ باقايلى.
ـىرتىغا
ـڭ سـ
ـىك ۋە تامنىـ
ـۇ كۆزلەر،ئىشـ
ـاڭ ئـ
ـن تـ
قەيەرلەردىكىـ
ـان.
ـى كۆرىدىغـ
ـاپ جانالرنـ
ـەزەر تاشـ
نـ
ئىشىك،تام،ئوت،شــامال،تۇپراق ھەممىســى بىربىرىدىــن
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پاســاھەتلىك ھېكايىلەرنــى ســۆزلەيدۇ.
ـىز
ـە تىلسـ
ـەر ئەمەلىيەتتـ
ـايدىغان ئۆلچىگۈچلـ
ـە ئوخشـ
تارازا،گەزگـ
ـۇالر.
ـە ئاشـ
ـى ئەنـ
ـڭ ھاكىمـ
ـا بازارنىـ
ـدۇ .ئەممـ
ـەپ قىاللمايـ
گـ
ئــەي ئاشــىق! گــەپ قىلماي،ئاغزىڭدىــن بىــر ئېغىزمــۇ ســۆز
چىقارمــاي كۆككــە ئوخشــاش ئايالنغىــن.
ئــەي ســاقى! كــۆز ياشــلىرىمغا باھارنىــڭ بۇلۇتلىرىــدەك
گۈللەرنــى چاچ،شــاراپ ئەكــەل.
تېخــى توغــرا تــوۋا قىلمىدۇق،مېنىــڭ ســۇنۇق كۆڭلۈمدىــن
قولۇڭنــى تــارت.
ـۇنۇقلىرىنى
ـۇنكى سـ
ـڭ توختىماي سۇنسـ
ـاقى! قەدەھلىرىـ
ـەي سـ
ئـ
جانلىرىمنىــڭ ئالدىغــا چاچاي.
ئاشــىقتىن بىــر قــەدەھ ئىچــەي .ئىچكــەچ قانلىــق كــۆز
ياشــلىرىم بىلــەن قۇچاقلىرىمنــى تولــدۇراي.
ئىشــق يولىــدا ھــەر كۈنــى كۆككــە ئوخشــاش يېڭــى ئىــش
باشــاي.
ئــاھ! بــۇ نېمىدېگــەن گــۈزەل بىــر باشــلىنىش،نېمىدىگەن
گــۈزەل بىــر ئىــش.
شــاراپنىڭ دۇغلىــرى ۋە كۆڭۈلنىــڭ دەرتلىــرى مېنىــڭ بىلــەن
دوســت.
ـەم-
ـڭ غـ
ـۇ يارنىـ
ـڭ دەردىمـ
ـەن كۆڭۈلنىـ
ـى بىلـ
ـاراپنىڭ دۇغـ
شـ
ـىرداش...
ـەن ھەم سـ
ـى بىلـ
غۇسسىسـ
بۇ كۈلخاندا توۋا—ئىستىغپاردىن ۋاز كەچتىم.
خىلۋەت بىر يەردە ئىشق دەرسى ئۆتۈۋاتىمەن.
مۇنبەرنىڭ ئاستى تەرىپىنى بېشى قىلدىم.
مەن پانى دۇنيادا پۈتۈنلەي ھېچ مەن،ئەمما باقى مەن.
تامدىكى رەسىمدەك مەن،ئەمما روھ ھالدا مەن.
ـاۋازى
ـڭ ئـ
ـام،بۇ ئاھىمنىـ
ـاھ ئۇرسـ
ـدە ئـ
ـق! كۆڭلۈمـ
ـەي ئىشـ
ئـ
ـر
ـقا بىـ
ـارابىمىزنى باشـ
ـڭ شـ
ـدۇ .بىزنىـ
ـادا چىقىرىـ
ـس سـ
ـەندە ئەكـ
سـ
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ـا
ـەس يـ
ـت ئەمـ
ـا مەسـ
ـز يـ
ـى بىـ
ـەر .چۈنكـ
ـدۇرۇپ بـ
ـە تولـ
قەدەھكـ
ـەس...
ـاق ئەمـ
سـ
ـى
ـۇ قەلبىڭدىكـ
ـوق .ئـ
ـى يـ
ـڭ تېگى-تەكتـ
ـار يەرنىـ
ـىقالر بـ
ئاشـ
ـتىدە.
ـڭ ئۈسـ
مەيخانىنىـ
ئەگــەر ئاشــىقالر دوستســىز بىــر نەپــەس ئالســا جەنــدە-
كۇاللىرى،تەســۋىلىرى زۇننــار (پاپــازالر بەللىرىگــە باغاليدىغــان
بەلبــاغ) بولىــدۇ.
بىــز ھەممىمىــز بــۇ يولــدا ئېچىرقىغــان .شــۇنىڭ بىلــەن
بىرگــە جاندىــن تويغــان قەلەندەربىــز.
ئىشــقتىن مەســت بولــدۇق .ئــۇزۇن بىــر يولغا،جاپالىــق
كېچىلــەر ئۈچــۈن تــەق بولــدۇق .دەســتىرخانىمىزدا يەيدىغىنىمىــز
ـول
ـان يـ
ـار قاپقاراڭغۇ،ماڭىدىغـ
ـز يوق،يېزىـ
ـان ئاتلىرىمىـ
يوق،مىنىدىغـ
بــەك ئــۇزۇن.
بــۇ يــول مەڭگۈلــۈك بىــر يولكى،ھــەر ۋاقىــت مىــڭالر ۋە
يۈزمىڭالرچــە پىدائىيلىــرى بولغــان بىــر يولــدۇر.
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ھەق شەربىتىنىڭ كۈپى كۆڭۈلدۇر
ـى ئوغرىالر
ـئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇمىزنـ
ـەپىرىدە مەسـ
ـۈر سـ
ـاك ئۆمـ
پـ
ـە
ـادەم نېمـ
ـرە ئـ
ـى بىـ
ـدا كارۋاندىكـ
ـان چاغـ
ـكارە ئوغرىالۋاتقـ
ئاپ-ئاشـ
ئۈچــۈن ئويغانمايدۇ؟
ئــۇ خەۋەرچىلەرنىــڭ جاپاســىغا نېمــە ئۈچــۈن بەرداشــلىق
بېرىســەن؟
ـەرھى
ـەت ئۆزۈڭنىڭ شـ
ـە پەقـ
ـى رەنجىتكەن نەرسـ
ـېنىڭ كۆڭلۈڭنـ
سـ
ۋە ۋەزىڭدۇر.
چۈنكــى جاھــان سۆيگۈســىدە ســۇ ئۈســتىدىكى نەقىشــلەردەك
قــارار يوقتــۇر.
بىــر ئــادەم ئۆينىــڭ ئىچىــدە مۇنــداق دەپ تۇراتتــى« :ئــەي
ـاڭا
ـدا مـ
ـنىڭ ئالدىـ
ـاراپ بولۇشـ
ـا .خـ
ـاراپ بولمـ
ـاتتىنال خـ
ـا! توسـ
بىنـ
خــەۋەر قىلىــپ قــوي»...
بىر كېچىسى ئۆي تۇيۇقسىزال ئۆرۈلۈپ چۈشتى.
ئۆرۈلۈپ چۈشكەندە نېمە دېدى بىلەمسىلەر؟
ئــەي بىنــا! مــەن ســاڭا قىلغــان شــۇنچە نەســىھەتلەرگە نېمــە
بولــدى؟
مــەن ســاڭا ئۆرۈلــۈپ چۈشۈشــتىن بــۇرۇن خــەۋەر قىــل
دېمىدىممــۇ؟
ـال قىلىپ
ـاڭ،مەنمۇ بىر ئامـ
ـان بولسـ
ـپ قويغـ
ـەۋەر قىلىـ
ـۇرۇن خـ
بـ
ـەۋەر قىلمىدىڭ.
ـاڭ خـ
ـەن بولسـ
ـە قاچاتتىم .سـ
ـەن بىللـ
ـەم بىلـ
ئائىلـ
ـى
ـە ئۆتكەننىڭ يۈز خاتىرىسـ
ـەن بىرگـ
ـېنىڭ بىلـ
ـت سـ
ـۇنچە ۋاقىـ
شـ
ـپ ئىڭراتتىڭ.
ـى زارلىتىـ
ـە كەتتى؟ مېنـ
نەگـ
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ئــۆي پاســاھەتلىك ھالــدا مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ« :مــەن
ـە
ـم .ھەممـ
ـەۋەر بەردىـ
ـۆپ خـ
ـۇنچىلىك كـ
ـدۈز شـ
ـە ۋە كۈنـ
ـاڭا كېچـ
سـ
ـان ئاغزىمنى
ـدە يېرىلغـ
ـۈپ كەتكەنـ
ـم تۆكۈلۈپ،قومۇرۇلۇپ،ئۆرۈلـ
تەرىپىـ
ـۇڭنى
ـم قالمىدى،ۋاقتى كەلدى،ھوشـ
ـز تاقىتىـ
ـدى ھەرگىـ
ـپ« :ئەمـ
ئېچىـ
تــاپ» دېســەم ســەن قــۇالم ســالمىدىڭ .مــەن ئاشــۇ گەپلەرنــى
ـۈن
ـى پۈتـ
ـڭ .تامالردىكـ
ـى تىقتىـ
ـەك الينـ
ـر كاللـ
ـا بىـ
ـدا ئاغزىمغـ
قىلغانـ
ـم ئېچىلغان
ـى تەرەپتە ئاغزىـ
ـۇۋۇدۇڭ .قايسـ
ـىنى سـ
ـڭ ھەممىسـ
يېرىقالرنىـ
ـڭ.
ـۆزلىگىنى قويمىدىـ
ـچ سـ
ـڭ .ھىـ
ـات ئەتتىـ
ـۇ زامـ
ـا شـ
بولسـ
ئەي بىناكار! بۇنىڭدىن باشقا مەن نېمە دېسەم بوالتتى؟...
شۇنى ئوبدان بىلگىنكى ئۆي سېنىڭ بەدىنىڭدۇر.
بەدىنىڭدىكى كېسەللىكلەر بولسا تامدىكى يېرىقالرغا ئوخشايدۇ.
ـان» .ئۇ
ـى كەلدى،ئويغـ
ـى« :ۋاقتـ
ـاڭا دەيدۇكـ
ـاكالر سـ
يېرىقالر،چـ
ـايدۇ.
ـا ئوخشـ
ـامانلىق اليغـ
ـا سـ
ـار بولسـ
ـپۇراق،ماركىلىق مەجۇنـ
خۇشـ
ـەدەن ئاغزىنى
ـاڭ بـ
ـى يېرىقالرغا تىقسـ
ـامانلىق الينـ
ـپ سـ
ـۇنداق قىلىـ
شـ
ـدۇ
ـۋەر ».دەيـ
ـۇنداق قىلىـ
ـە ئاشـ
ـەن ئەنـ
ـم ،سـ
ـاڭا« :كەتتىـ
ـپ سـ
ئېچىـ
ـدۇ.
ـۇالرغا باغاليـ
ـە ئاشـ
ـى ئەنـ
ـنىڭ يولىنـ
ـپ ئىشـ
ـپ كېلىـ
ۋە تېۋىـ
ـارابىدىن بولغان
ـۈم شـ
ـا ئۆلـ
ـىنى بولسـ
ـق ئاغرىشـ
ـىڭنىڭ قاتتىـ
بېشـ
ـل.
دەپ بىـ
بىنەپشە شارابىنى ئىچمە،ئانار شارابىنى تاشال.
ـۈز
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـى بـ
ـچ .چۈنكـ
ـپ ئىـ
ـادەت قىلىـ
ـەڭ ئـ
ـەر ئىچسـ
ئەگـ
يا پقۇ چتۇ ر .
ـىرلىرىنى
ـۈن سـ
ـڭ ۋە پۈتـ
ـى دۇنيايىڭنىـ
ـن ئىچكـ
ـراق ئالالھتىـ
بىـ
قانــداق يوشۇرىســەن؟...
ـى
ـى دورىالرنـ
ـقا قارشـ
ـن يىراقلىشىشـ
ـچ .ھەقتىـ
ـارابىنى ئىـ
ـوۋا شـ
تـ
ئىچ .
توۋىدىن ئۆزۈڭگە مەجۇن،ئىستىغپاردىن غىزا ياسا.
دىننىڭ،كۆڭلۈڭنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ قانداقلىقىنى كۆر ئاڭال.
ھەرقانــداق ئىشــنى ئوبــدان ئويلىشــىپ قىــل .ھەققــە
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يۈزلەن،چۈنكــى ئابىھايــات ئۇنىڭــدا.
سەن ھەربىر نەپىسىڭدە بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭدىن ئىستە.
ـەن
ـە سـ
ـوق» دېسـ
ـدا يـ
ـتە پايـ
ـاڭا «ئىستەشـ
ـى سـ
ـەر بىرىسـ
ئەگـ
ئۇنىڭغــا «ئــارزۇ قىلغــان نەرســىنى ئۇنىڭدىــن ئىستەشــنىڭ نــەرى
يامــان؟ مۇرىــت دېگــەن نېمــە؟ ئالدىغــا يۈگــۈرۈپ بېرىــپ ئــۆز
ـدۇر»
ـوۋ ئوۋلىغاننىڭـ
ـتىگەندۇر.تىلەك تىلىگەننىڭدۇر،ئـ
ـىنى ئىسـ
ئارزۇسـ
دېگىــن.
ـاڭا نېمە
ـا ئۇنداقتا مـ
ـتىمىگەن بولسـ
ـى ئىسـ
ـەر مېنـ
ـۆيگىنىم ئەگـ
سـ
ئۈچۈن ئىســتەك بــەردى؟
ئــۇ گــۈزەل چىرايىنىــڭ ھەســرەتلىرى بىلــەن نېمــە ئۈچــۈن
چىرايىمنــى ســارغايتتى؟
ـى
ـەن مېنـ
ـى بىلـ
ـىق ئوقـ
ـپ ئاشـ
ـى ئوينىتىـ
ـەر قاش-كۆزلىرىنـ
ئەگـ
ـان
ـان بولغـ
ـە قـ
ـداق لەختە-لەختـ
ـۈم بۇنـ
ـا ئىدى،كۆڭلـ
ـان بولسـ
ئاتمىغـ
بو ال تتىمۇ ؟
نېمە ئۈچۈن كۆزلىرىمدىن قانلىق ياشالر تۆكۈلىدۇ؟
بــۇ قاراڭغــۇ كېچىــدە ئۆزىنــى يوقىتىــپ قويۇشــقا ســەۋەپ
بولىدىغــان شــۇنداق بىــر شــاراپ باركى،ئۇنىڭدىــن بىــر قــەدەھ
ئىچكــەن ئــادەم ئۆزىنــى يوقىتىــپ ھېچقانــداق بىــر ئىشــقا قولــى
بارمايــدۇ.
ـدەك يارنىڭ
ـت تۆگىـ
ـارابىدىن ئىچەيلى،كارۋاندىكى مەسـ
ـق شـ
ئىشـ
يۈكىنــى كۆتۈرەيلى.
پەقــەت بــۇ مەســتلىك ھــەۋەس ۋە ئارزۇلىرىنــى ئەكىلىدىغــان
مەســتلىك بولماســتىن،بەلكى ئەقىــل ۋە روھنــى ئويغىتىدىغــان
مەســتلىكتۇر.
ـتلىكتۇر.
ـر مەسـ
ـەن بىـ
ـا ۋاز كەچكـ
ـە بولسـ
ـقا نېمـ
ـن باشـ
ئالالھتىـ
ـاش ئاغرىقىدىن،ھاماقەتلىكتىن
ـە بـ
ـقا ھەممە نەرسـ
ـى ئالالھتىن باشـ
چۈنكـ
ـا
ـق ئاتـ
ـە پاكلىـ
ـە روھ ۋە قەلبكـ
ـە ئەكەلمەيدۇ.ئەمىسـ
ـر نەرسـ
ـقا بىـ
باشـ
ـەدە؟
ـاراپ نـ
ـۇ شـ
ـان ئـ
قىلىدىغـ
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ئالالھ شارابىنىڭ كۈپى كۆڭۈلدۇر.
كۈپنىــڭ ئاغزىنــى ئــاچ .ئەســكى خۇي-مىجــەز الي بولــۇپ
ئۇنىــڭ ئاغزىنــى ئېتىۋاپتــۇ.
ـۈز مىڭالرچە
ـاڭا يـ
ـاڭ سـ
ـى ئازراق بوشاتسـ
ـڭ ئاغزىنـ
ـەر كۈپنىـ
ئەگـ
ـەڭ
ـانايمەن دېسـ
ـەرلىرىنى سـ
ـڭ ئەسـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـى كېلىـ
ـەرنىڭ پۇرىقـ
ئەسـ
ـەنئەت
ـەن سـ
ـا كەلتۈرگـ
ـەن .ۋۇجۇتقـ
ـاناپ بواللمايسـ
ـۇ سـ
قىيامەتكىچىمـ
دېڭىزىدىكى قايســى بىرىنــى دەي؟
ئۇنىڭ سەنئەت دېڭىزنىڭ ئۇچى ۋە ئاخىرى بارمىدۇ ئەجىبا؟
ـۇرۇپ
ـۇرۇپ تـ
ـاھ ئـ
ـاپ تۇرۇپ،ئـ
ـڭ مۇرىتى،قۇچاقـ
ـۈز باھارنىـ
كـ
ـتەيدۇ...
ـى ئىسـ
ئۇنـ
ئاقىۋەت باھار شەيخى يېتىپ كېلىپ ئۇنى تىرىلدۈرىدۇ.
باھارنىڭ مۇرىتى ئەنە ئاشۇنداق تىرىلىدۇ.
ـىدا قانداق
ـڭ ئوتتۇرىسـ
ـى يولنىـ
ـڭ مۇرىتـ
ـا ھەقنىـ
ـۈپ قالمىسـ
ئۆلـ
ـۇن؟
ـلىك ھالدا قالسـ
ـۇپ يىرگىنىشـ
بولـ
ماڭا يۈزلىنىپ ھەممە ئىشنىڭ مۇكاپاتىنى كۆر.
چېچەك ۋە ئۈنچىدەك پاك بولغان ھەر ئۇرۇققا مۇناسىپتۇر.
ـىل كىيىم-
ـڭ يېشـ
ـى) الردەك باھارنىـ
ـتىر (ۋەز بەرگۈچـ
ـۇالر باسـ
ئـ
كېچەكلىرىنــى كىيىــپ ھــال تىلــى بىلــەن ھەممىســى جىــم تــۇرۇپ
ـمەكتە...
سۆزلەشـ
ئــەي يــار! جىــم تــۇر .ئۇپۇقالرنىــڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىن
ـا
ـن مەيدانغـ
ـان قۇببىدىـ
ـۇ قارىغـ
ـا ئـ
ـۈزى بولسـ
ـۈزەل يـ
ـڭ گـ
تەبرىزىنىـ
كەلــدى ۋە يۈكســەلدى.
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ئىسمى ئاشىق
ـۇ
ـم .بـ
ـازار يېدىـ
ـۇنچىلىك ئـ
ـۈن شـ
ـار ئۈچـ
ـە يـ
ـەن ھازىرغىچـ
مـ
ئازارلىرىــم ئاقىــۋەت كــۆز ياشــلىرىمدا ۋە جىگەردىكــى قانلىرىمــدا
ـى...
ـىنى تاپتـ
ـۆز ئىپادىسـ
ئـ
مىڭالرچە ئوت-يالقۇن،مىڭالرچە تۇمان،مىڭالرچە غەم.
مانا بۇنىڭ ئىسمى ئاشىق...
مىڭالرچە دەرت،مىڭالرچە زارلىنىش،مىڭالرچە باال.
مانا بۇنىڭ ئىسمى يار...
ـمى
ـاھ ئىسـ
ـىقنىڭ ئالـ
ـا ئاشـ
ـمەن بولسـ
ـا دۈشـ
ـۆز جېنىغـ
ـم ئـ
كىـ
ـلىرىنى
ـۇن،ئۇنىڭ ئىڭراشـ
ـاالتىنى تۇيسـ
ـپ سـ
ـلىغان تەكلىـ
ـەن باشـ
بىلـ
ئا ڭلىسۇ ن . . .
ماڭا قارا،مەن بۇالرنىڭ يۈز ھەسسىسىگە اليىقمەن.
ئۆلتۈرىۋېتىشــىدىن
قورقمايمەن،قاچمايمەن،ســۆيگىنىمنىڭ
قورقمايمــەن.
ئاشــىقنىڭ بــۇ زۇلۇملىــرى نىــل دەرياســىنىڭ ســۈيىگە
ئوخشــايدۇ.
ئاشىق بولسا سۇغا،ئازاپ بولسا قانغا ئوخشايدۇ.
ئارچــا ياغاچلىــرى ياخشــى كۆيمىســە ئۇنىــڭ نېمــە قىممىتــى
بولىــدۇ؟
ـىدا
ـەن تىكەننىڭ ئوتتۇرىسـ
ـا بىلـ
ـا ئارچـ
ـداق بولمىسـ
ـەر ئۇنـ
ئەگـ
پــەرق قالمايدۇ.
قولىــدا قىلىچ،نەيــزە ۋە ئوقيــا بولمىســا پــەس قورقۇنچــاق
ـدۇ؟
ـەرق قالىـ
ـە پـ
ـىدا نېمـ
ـتەم ئارىسـ
ـدان رۇسـ
ـەن قومانـ
ـى بىلـ
بىرىسـ
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رۇستەم ئۈچۈن ئوق شېكەردىنمۇ ياخشىدۇر.
ئوقنىــڭ ئېتىلىــپ چىقىشــلىرى شــېكەر چاچقاندىنمــۇ بەكــرەك
خۇشــاللىق ئاتــا قىلىــدۇ...
شــىر ئوۋلىغــان ئوۋنــى ناھايىتــى ھــەۋەس بىلــەن ئېلىــپ
ماڭغانــدا ئــوۋالر ئۇنىڭغــا ئوۋلىنىــش ھەۋىســى بىلــەن قاتــار-
ـۇرۇپ
ـراپ تـ
ـدە ئىڭـ
ـان ئىچىـ
ـوۋ قـ
ـان ئـ
ـدۇ،ۋە ئوۋالنغـ
ـار چاپىـ
قاتـ
«ئالــاھ ئۈچــۈن مېنــى يەنــە بىــر قېتىــم ئۆلتــۈر» دەيــدۇ.
ھالبۇكــى ئــوق تەگكەننىــڭ ئىككــى كــۆزى ئــوق ئاتقانغــا
ـاپ
ـى كوچىـ
ـەل قۇلىقىڭنـ
ـل! كـ
ـىز غاپىـ
ـەي توڭ،تۇيغۇسـ
ـاراپ «ئـ
قـ
تۇرمــاي».
جىم،جىــم تۇر.چۈنكــى ئاشــىقنىڭ ئىشــارەتلىرى تەتۈرگــە
ئۆرۈلــۈپ كېتىپتــۇ.
كۆپ گەپ قىلىۋىرىپ گەپنىڭ تۇتامى قالماپتۇ...
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سەھەر شامىلى
قەدەھ سۇندى،شارابىم قالدى،مەن مەست...
بىلىمەن،مېنىــڭ خــاراپ بولغــان ئىشــلىرىمنى پەقــەت
شەمســىددىن باياشــات قىلىــدۇ...
ئۇ كۆرۈش ئالىمىنىڭ توغرا يول كۆرسەتكۈچىسىدۇر.
ئۇ ئىجادىيەت ئالىمىنىڭ نۇرىدۇر.
روھالر يىراقتىن ئۇنى كۆرگەندە ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ.
ھەيرانلىــق دېڭىزىدىــن ئــۇ قولىنــى چىقارمىغۇچــە مىڭالرچــە
ـۇپ كېتىدۇ...
ـت بولـ
ـۇڭغۇيدۇ ۋە مەسـ
ـا شـ
ـۇ دېڭىزغـ
ـان ۋە روھ ئـ
جـ
ئەگــەر كــۆك ۋە يــەر كۇپــۇر قاراڭغۇلۇقــى ئىچىــدە
ـى
ـدۈرۈپ يەر-جاھاننـ
ـا چۆمـ
ـىنى نۇرغـ
ـراپ ھەممىسـ
ـا،ئۇ پارقىـ
قالسـ
يورىتىۋېتىــدۇ.
مەالئىكىلــەر ئۇنىڭدىــن كۆڭــۈل شــادلىقىغا ئېرىشسە،شــەيتانالر
ـدۇ.
ـۆر بولىـ
ھـ
ئەگــەر بىــر كــۈن شــەيتانغا نۇرىنــى ياغدۇرســا،ئۆزىنىڭ
مەرتلىــك پەردىلىــرى بىلــەن شــەيتاننىمۇ يېپىۋېتىــدۇ.
بىــر بايرامــدا ھەدىيــە تارقاتســا،ھەممە تەرەپتىــن بىردىــن
كېلىــن كېلىــپ ھەممــە يــەردە تــوي قاينايــدۇ...
ـا،زەررىچىلەر
ـقا باشلىسـ
ـەرقتىن ۋە غەرپتىن پارقىراشـ
ـۇ قۇياش شـ
ئـ
چېلىنغــان كانــاي ئاۋازىنــى ئاڭلىغانــدەك ئورۇنلىرىدىــن تىرىلىــپ
قو پىد ۇ .
ئەي تاڭ سەھەرنىڭ شامىلى!
ئالــاھ ھەققــى ئۈچــۈن ۋە ھــەر ســەھەردە مېنــى ۋە ســېنى
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ســۆيدۈرگەن تــۇز ۋە ناننىــڭ ھەققــى ئۈچۈن،چەكســىز غەيــپ
ئالىمىنىــڭ ئاخىرىغــا بارغــان ۋاقىــت تۇرما،ھورۇنلــۇق قىلما،مــاڭ
ئالدىغا،ئۇنىڭدىــن ئالغــان قانــات بىلــەن ئــۇچ.
مىــڭ يىــل كەتكــۈدەك ئۇزاقــاردا بولســىمۇ بىــر كۈنــدە
ئــۇچ...
قاناتلىرىڭ چارچاپ ئۇچالماس ھالغا كەلگۈچە ئۇچ.
ئۇچالماس بولۇپ قالغان چېغىڭدا سەجدە قىل.
ـى
ـىقىنىڭ ھالىنـ
ـران ئاشـ
ـۈل ھىجـ
ـڭ ۋە كۆڭـ
ـق جېنىـ
ـۇ ئاغرىـ
بـ
ـاڭالت.
ـا ئـ
ـۇرۇپ ئۇنىڭغـ
ـۈپ تـ
ـلىرىڭنى تۆكـ
ـۆز ياشـ
كـ
ـق
ـز ئايدىڭلىـ
ـز قاراڭغۇ،كېچىمىـ
ـرى كۈندۈزىمىـ
ـن بېـ
ئايرىلغاندىـ
ـدى.
بولـ
ســەن شــۇنچىلىك مــەرت ئىكەنســەنكى،ئالەملەرنىڭ
گۇناھكارلىرىنىمــۇ رەھمــەت دېڭىزىڭغــا شــۇڭغۇتۇپ تــۇرۇپ
سوتاليســەن.
كۆرگەن كۆز سېنىڭ جېنىڭغا ئېرىشىدۇ.
پەقــەت كــۆزى بولمىغــان ســاڭا يېقىــن كېلەلمەي،ســېنى
كۆرەلمىســە بــۇ ھەقىقەتــەن ئەپسۇســلىنارلىق.
ـپ
ـى ئېلىـ
ـقان توپىالرنـ
ـى باسـ
ـامەت قىل،ئايىغـ
ئېيت،يالۋۇر،خۇشـ
ـۇن...
ـىپا بولسـ
ـە شـ
ـڭ دەردىگـ
ـۇ كۆزنىـ
كەل،بـ
ئەي تاڭ سەھەرنىڭ شامىلى!
بــۇ يولىمىــز ســائادەتكە ئايالنغاندا،بــار بولغاندىمۇ،يــوق
ـاچ...
ـا چـ
ـاللىقالرنى ئەتراپقـ
ـى ۋە خۇشـ
ـۇ ئۇچقۇنالرنـ
ـۇ بـ
بولغاندىمـ
ئۇنىــڭ سۈرمىســىنى مــاڭا ئەكەلگىنىڭــدە ســاڭا رەھمەتلــەر
چېچىلســۇن،يىلالرچە ھــەم تۈمــەن مىــڭالر شــۇنداق بولســۇن...
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ھەرگىز ماھىيەتتىن ئايرىلمىدىم
ماڭا قارا،مازاردا ساڭا مەن ھەمراھ.
ئۇ قاراڭغۇلۇقتا دۇكاندىن ۋە ئۆيدىن ۋاز كېچىپ كېتىسەن.
مەن سېنى يالغۇز تاشالپ قويمايمەن.
قەبىــردە ســاڭا مەندىــن خــەۋەر قىلىدۇ.ســالىمىمنى ئالىســەن.
ـم.
ـۇپ قالمىدىـ
ـېنى ئۇنتـ
ـەن سـ
ـت مـ
ـر ۋاقىـ
ـچ بىـ
ـى ھېـ
چۈنكـ
ـل ۋە ئىدراكىڭدەك
ـى ئەقىـ
ـەردە ئىچىدىكـ
ـېنىڭ پۈتۈن پـ
ـەن سـ
مـ
مە ن .
ـا-
ـى جاپـ
ـۇن مەيلـ
ـدا بولسـ
ـاد-خۇراملىق چاغلىرىڭـ
ـى شـ
مەيلـ
ـن ئايرىلمىدىم.
ـز ماھىيەتتىـ
ـۇن ھەرگىـ
ـەققەتلىك چاغلىرىڭدا بولسـ
مۇشـ
ـڭ
ـدا يىالننىـ
ـى ئاڭلىغىنىڭـ
ـۇش ئاۋازنـ
ـدە تونـ
ـك كېچىـ
غۇربەتلىـ
ـەن.
ـن قۇتۇلىسـ
ـڭ ئازابىدىـ
زۇلۇمىدىن،قەبىرنىـ
ئاشــىقىڭنىڭ بىھۇشــلىقى ســېنىڭ قەبرەڭگــە مانــا مۇنــداق
ھەدىيەلەرنــى ئەۋەتىــدۇ:
شاراپ،يورۇقلۇق،سۆيگۈ،تائامالر...
بۇ چاغدا مەن ساڭا ئاڭ-سېزىم نۇرىنى سۇنىمەن.
قەبىردىكى ئۆلۈكلەرمۇ ۋاراڭ-چۇرۇڭ قىلىپ كېتىشىدۇ.
ـۇ گاڭگىراپ
ـتاندىكى تۇپراقالرمـ
ـن قەبرىسـ
ـۇ ۋاراڭ-چۇرۇڭدىـ
بـ
قا لىد ۇ .
ـن
ـاق ئاۋازلىرىدىن،ئۆلگەندىـ
ـڭ دۇمبـ
ـە قىيامەتنىـ
ـە تەرەپتـ
ھەممـ
كېيىنكــى تىرىلىشــىدىن ھاياجانلىنىپ،كىپەنلىرىنــى يىرتىپ،ئىككــى
قۇلىقىنــى دىــڭ تۇتــۇپ تۇرىشــىدۇ.
پەقــەت كاناينىــڭ چېلىنىشــى بىلــەن مېڭىســى ۋە قۇلىقــى
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قانداقمــۇ جايىــدا بولســۇن؟
قەيەرگە قارىساڭ مېنىڭ سۈرىتىمنى كۆرىسەن.
ھاڭۋاقمــاي ئىككــى كۆزۈڭنــى يوغــان ئــاچ .چۈنكــى ناچــار
كــۆز ئــۇ كۈنــى جامالىمنــى كۆرەلمەيــدۇ.
ـما.چۈنكى روھ
ـۇ خاتاالشـ
ـاراپ ھەرگىزمـ
ـۈرىتىمگە قـ
ـانىي سـ
ئىنسـ
ـۇر.
ـەك غەيرەتلىكتـ
ـىق بـ
ـەك نازۇك،ئاشـ
بـ
ســۈرەتنىڭ نېمــە كېرىكــى؟ جــان ئەينىكىنىــڭ ۋال-ۋال
نۇرلىــرى قاتمۇقــات قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە قالســىمۇ يەنىــا
ئوپئوچــۇق كۆرۈنىــدۇ...
قېنــى ئەمىسە،ســۆيگۈ-مۇھەببەت دۇمباقلىرىنــى ياڭرىتىــپ
ئىشــق شــەھرىنىڭ غەزەلخانىلىرىنىــڭ يېنىغــا ئــۇدۇل مېڭىــڭالر...
تەجەللــى كۈنــى ،ئىشــق يولــى تېخىچــە ئېنىــق بولمىغانــار
ئۈچۈنــدۇر.
ئەگــەر خەلــق بــۇ ئالەمدە،يەپ-ئىچىــش ۋە پــۇل تېپىــش
ـان
ـارزۇ قىلغـ
ـى ئـ
ـېغىنىپ ۋە ئۇنـ
ـى سـ
ـا ئالالھنـ
ـىنىڭ ئورنىغـ
ھەۋىسـ
بولســا ئىدى،خەندەكنىــڭ قىرغىقىــدا ئولتۇرغــان بىــر كورنــى
كۆرمــەس ئىدىــم.
ـۆي ئاچتىڭ،
ـر ئـ
ـۇزار بىـ
ـى غەمگـ
ـەھرىمىزدە مادامىكـ
ـڭ شـ
بىزنىـ
ـۇزار بول.
ـۇردەك غەمگـ
ـاڭمۇ نـ
ـان بولسـ
ـىكىنى ئاچمىغـ
ئىشـ
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ئۆزۈڭدىن ئۆزۈڭ سەپەر قىل
ئەگــەر دەرەخنىــڭ پۇتــى ۋە قانىتــى بولــۇپ ھەرىكــەت
ـلىرىنىڭ
ـڭ ھەرىدەشـ
ـا ھەرىنىـ
ـا يـ
ـدى ،ئۇنداقتـ
ـا ئىـ
ـان بولسـ
قىلىدىغـ
ياكــى پالتىنىــڭ ئازاپلىــق يــارا ئىزلىرىنىــڭ دەردىنــى تارتمىغــان
بوالتتــى.
ـە ئۇچۇپ
ـۈن كېچـ
ـۇپ پۈتـ
ـق بولـ
ـق ۋە ئاياقلىـ
ـاش قاناتلىـ
قۇيـ
كەتكــەن بولســا ئىــدى ،جاھــان ســەھەر ۋاقتىــدا قانداقمــۇ
يورۇتۇلغــان بوالتتــى؟
دېڭىزدىــن ئاچچىــق ســۇ ئۇپۇققــا قــاراپ كۆتۈرۈلمىگــەن
ـۇ
ـا قانداقمـ
ـەل ۋە يامغۇرغـ
ـى سـ
ـتاننىڭ ھاياتـ
ـدى ،گۈلىسـ
ـا ئىـ
بولسـ
باغلىــق بولغــان بوالتتــى؟
تامچىــار ۋەتىنــى بولغــان دېڭىزدىــن ئايرىلىــپ قايتىــپ
كەلگەنــدە ســەدەپكە تىزىلغــان ئۈنچــە بولــدى...
يۈسۈپ يىغالپ تۇرۇپ دادىسىدىن ئايرىلىپ سەپەرقىلمىدىمۇ؟
ســەپەردە ســەلتەنەتلىك بولــۇپ ئىقلىمــار ســۇلتانى
بو لمىد ىمــۇ ؟ . . .
ئەگــەر ســېنىڭ مانــا مۇشــۇنداق بىــر ســەپەرگە تاقىتىــڭ ۋە
چىدامچانلىقىــڭ بولمىســا ئۆزۈڭدىــن ئــۆزۈڭ ســەپەر قىــل.
ياقــۇت مەدەنلىرىــدەك قۇياشــنىڭ نۇرىدىــن ئۆزۈڭگــە بىــر
ئەســەر ھاســىل قىــل.
ئەپەندىم! قايتا تەكراراليمەن،ئۆزۈڭدىن ئۆزۈڭ سەپەر قىل!
ـڭ توپىلىرى
ـەن مەدەنلىرىڭنىـ
ـەپەر بىلـ
ـر سـ
ـداق بىـ
ـى بۇنـ
چۈنكـ
ئۆزگىرىــپ ئالتــۇن بولىدۇ.
ئاچچىق ۋە چۈچۈمەللىكتىن تاتلىقلىققا قاراپ يۈزلەن.
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ـن قۇتۇلۇپ
ـۈك ئاچچىقلىقتىـ
ـڭ تۈرلـ
ـېكەر مىـ
ـپ شـ
ـداق قىلىـ
قانـ
كەمپــۈت بولدى...
تەبرىزگــە ئىپتىخــار ئاتــا قىلغــان شەمســىدىن تاتلىــق
ئىســتە،ئۇنىڭدا ھەرقانــداق مېــۋە قۇياشــنىڭ نۇرىدىــن مــەي
باغــاپ كېتىــدۇ...
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باھار
يېقىملىق باھار كەلدى .يارنىڭ ئەلچىسى كەلدى.
بىز بولساق مەستانە،ئاشىق ھالسىز ۋە قارارسىز...
ئەي كۆز،ئەي زىيا! باغقا ئۇدۇل بار.
چىمەن گۈزەللىرىنى ساقالتما.
چىمەنزارلىققا غەيپ ئالىمىدىن غېرىپالر كەلدى.
بارغىن،تىــز بارغىــن .چۈنكــى يولدىــن كەلگەننــى يوقــاش
ئادىتىمىــزدۇر.
گۈل سېنى كۈلدۈرۈش ئۈچۈن گۈلشەنگە كەلدى.
تىكەن سېنىڭ يۈزۈڭنى كۆرۈش ئۈچۈن گۈزەللەشتى.
ئەي سەرۋى،قۇالق سال!
ـڭ
ـېنىڭ گۈزەللىكىـ
ـدا سـ
ـڭ قىرلىرىـ
ـرى ئېرىقنىـ
ـر چېچەكلىـ
زىغىـ
ـدۇ.
ـرى تۇتۇلىـ
ـدا تىللىـ
ئالدىـ
غۇنچىالر ئېچىلمايال تۈرۈلۈپ قالدى.
ئىلتىپاتىــڭ تۈرۈلــۈپ ۋە تۈگۈلــۈپ قالغــان چېگىشــلەرنى
يېشــىدۇ.
بۇالر سېنى كۆرسە ئېچىلىدۇ...
ـپ
ـى چىرىـ
ـى يىلـ
ـدە ئالدىنقـ
ـار مەزگىلىـ
ـۇددى قىيامەتتەك،باھـ
خـ
ئۆلگــەن نەرســىلەر قايتىدىــن بىخلىنىــپ تۇپراقتىــن باشــلىرىنى
چىقــاردى.
ئۆلگەن ئۇرۇقالر قايتىدىن تىرىلدى.
بــۇ تۇپراقنىــڭ ئاســتىغا يوشــۇرۇنغان ســىرالر ئەمــدى
ئاشــىكارالندى.
مېۋىلىــك كۆچەتلــەر چېچەكلــەپ خۇشــاللىقىدىن نازلىنىــپ
لىڭشــىدى.
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مېۋىسىز يېشىللىقالر خىجىللىق ئىچىدە ئەپسۇسالندى...
روھ دەرەخلىرىنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ئەنە ئاشۇنداق بولىدۇ.
ياخشى دەرەختىن تەلەيلىك شاخالر ئۆسىدۇ.
باھــاردا دەرەخنىــڭ شــاخلىرى خــۇددى بىــر قوشــۇندەك
رەتلىــك تىزىلىــپ جەڭگــە تەييارلىنىــپ تۇرىــدۇ.
باھاردا مانا مۇشۇالرنى كۆر.
ـن
ـەپ كۆزدىـ
ـى بىر-بىرلـ
ـەنئىتىدىكى گۈزەللىكلەرنـ
ـڭ سـ
ئالالھنىـ
كە چۈ ر .
توغــرا ،ئالــاھ يــاردەم قىلىدىغانــا بولســا بىــر پاشــىمۇ
نەمرۇتنــى ئۆلتۈرەلەيــدۇ.
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دوستتىن بىزگە بىر سۆيۈش
كۆڭۈل گۈزەل جامالىڭغا قارىغان چاغدىمۇ ساڭا ئىنتىزاردۇر.
جان گۈلىستانىڭىزدا مەست بولغاندىمۇ يەنە ئىزتىراپ ئىچىدە.
ـان
ـى قوغدايدىغـ
ـى كۆڭۈلنـ
ـى پارقىراقلىقـ
ـان چاغدىكـ
ـڭ قارىغـ
ئۇنىـ
ـىماتتۇر.
ـر تىلسـ
بىـ
ئــۇ قــاراش كۆڭۈلنىــڭ ئــوڭ ھــەم ســول تەرىپىــدە پەرىــدەك
گۈزەللىــك ھاســىل قىلىــدۇ...
سەھەر ۋاقتىدىن تارتىپ كېچە-كۈندۈزىڭنىڭ ئەسىرى بىز.
دوستتىن بىزگە بىر سۆيۈش،بىزدىن ئۇنىڭغا يۈزمىڭ سەجدە...
ـا ياندۇرغىلى
ـى ئارقىغـ
ـڭ يىللىرىنـ
ـۇ ئۆمۈرنىـ
ـەن بـ
ـۈپ كەتكـ
ئۆتـ
ـن ئىبارەت
ـر چەمبەردىـ
ـىدا بىـ
ـق سەۋداسـ
ـىمۇ،بۇ يىللىرىمىز ئىشـ
بولمىسـ
ئەمەسمۇ؟...
ـازىڭنى ياڭرات.
ـق سـ
ـەن ئىشـ
ـى سـ
ـىغا قارشـ
ـڭ بۇ جۇاللىسـ
ھاياتنىـ
ـۋە بەرمەيدۇ.
ـەت مېـ
ـمىگەن كۆچـ
ـە قاراپ ئۆسـ
ـى كۆكلەرگـ
چۈنكـ
دېڭىزغــا شــۇڭغۇغان،دېڭىزنىڭ ئىچىدىــن جــان ئۈنچىســىنى
تاپااليــدۇ.
ـە تەلمۈرۈپ
ـەك لەۋلىرىڭگـ
ـېنىڭ ياقۇتتـ
ـۇ ئۈنچىلەر سـ
ـۇ دېڭىز،بـ
بـ
نالە قىلىــدۇ.....
ـن
ـەن نەيدىـ
ـەن پۈۋلىگـ
ـڭ بىلـ
ـق ئاغزىـ
ـېكەردەك تاتلىـ
ـېنىڭ شـ
سـ
چىققــان نەغمىلەردىــن ســۆگەتنىڭ ئەۋرىشــىم تاللىــرى تولغۇنــۇپ
ئۇســۇلغا چۈشــىدۇ.
ـاۋاك
ـۇرۇپ چـ
ـە ئـ
ـى بىر-بىرىگـ
ـازۇك قوللىرىنـ
ـى نـ
ـارالر ئىككـ
چىنـ
چالىــدۇ ۋە يىراقالردىــن ئىشــق ســوپىلىرىنىڭ ســەۋدا ماجىرالىرىغــا
ـدۇ...
ـڭ قۇچاقاليـ
ـى تۇتۇپ،چىـ
ـوپىالردەك بىر-بىرىنـ
ـرى سـ
قاراپ،تاللىـ
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ـدا،
ـۇپ چىققانـ
ـتانە بولـ
ـىرتىغا مەسـ
ـڭ سـ
ـت ئالىمىنىـ
ـان ئەلەسـ
جـ
ـدۇ...
ـەلدەك ئاقىـ
ـاي سـ
ـاراپ توختىمـ
ـا قـ
دېڭىزغـ
ـانى
ـانى بولغىنىدەك،پارچىنىڭ نىشـ
ـان ئوقنىڭ نىشـ
ـاداقتىن چىققـ
سـ
پۈتۈنلۈكتۇر.
ئۇنىڭ باشقا بىر نىشانغا سانجىلىشى ئىمكانسىز.
ئۇ،خــۇش بىــر جانــدۇر .يــۈز مىڭلەرچــە پوســت(قوۋزاق)تىن
ـلۇق
ـلىرى ئوڭۇشـ
ـت ھالىتىگە كېلىپ،ئىشـ
ـۆت ئېلىمىنـ
ـىرتقا چىقىپ،تـ
سـ
بولىــدۇ.
ئىچــى توغــرا بولغانالرنىــڭ جانلىــرى ئــۇ مەشــھۇر جاننــى
مەدھىيلــەپ ناخشــا ئېيتىــش ئۈچــۈن ئــۇ جاننىــڭ ئىچىــدە چــاڭ
چالىــدۇ...
جانالر ئۇ جاننىڭ ئېتەكلىرىگە ئېسىلىدۇ.
ـۈپىتىدە
ـادەم سـ
ـر ئـ
ـاك بىـ
ـس ۋە پـ
ـىقىدىن خالىـ
ـا ئاشـ
ـۇ بولسـ
ئـ
ـىلىدۇ.
ـە ئېسـ
ـەزەل ئېتىكىگـ
ئـ
ـم ئىكەنلىكىنى
ـۇل-ھەقتىن كىـ
ـە بار،شەمسـ
ـۈل! تەبرىزگـ
ـەي كۆڭـ
ئـ
ـۇالق) مىنگىن.
ـىرىنىڭ بۇراقىغا(ئـ
ـاالر سـ
ـورا .مەنـ
سـ
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بۇلبۇلۇم قەيەرلەردە
ئەي كۈز پەسلى! غازاڭ پەسلى بەزىدە ئىچىڭدە بولىدۇ.
تالالردا،ياپراقالردا كۆڭۈل دەردىنىڭ ئۆرنەكلىرىنى كۆرگىن.
ئــەي كــۈز پەســلى! دەرخلەرنىــڭ ئاۋازلىرىغــا قــۇالق
ـىز
ـە يۈزلەرچە تىلسـ
ـە تەرەپتـ
ـاڭال .ھەممـ
ـى ئـ
ـال،نېمە دەۋاتقانلىقىنـ
سـ
ئىڭراۋاتىــدۇ.
قۇرىغــان ئىككــى لېۋىڭ،يىغلىغــان ئىككــى كــۆزۈڭ ھەرگىــز
بىكاردىــن ئەمــەس.
كۆڭلىدە دەرت بولمىغاننىڭ يۈزى سارغايمايدۇ.
غەمنىــڭ قاغىســى كەلــدى .باغــدا تىپىــرالپ يۈرۈيــدۇ ۋە
كۆڭلــى يېرىــم ھالــدا ســېغىنىپ مۇنــداق ســوراۋاتىدۇ:
«گــۈل باغلىــرى قەيــەردە؟ گۈلىســتانلىقالر نەگــە
كەتتــى؟ زىغىــر چېچەكلىــرى قېنــى؟ نەســتەرەنلەر قەيــەردە؟
قەيەرلــەردە؟
سەرۋىلەر،اللىلەر،يەســىمىنلەر
يېشىللىققا پۈركەنگەن چىمەنلىكلەر قەيەردە؟
ئەرگــۇۋان دەرەخلىــرى ،ئــۇ گــۈزەل ئەرگــۇۋان دەرەخلىــرى
نــەدە؟
مېۋىلەرنى ئەمدۈرىدىغان سۈت ئانىلىرى قەيەردە؟
مول-مول سۈتلەر ۋە ھەسەللەر قەيەردە؟»
تەبىئەتكــە ســۈت ئاتــا قىلغــان ۋە ســۈت بەرگــەن كۆكســى
قۇرۇپتــۇ ،روھىنىــڭ ســۈتىنى ئاققۇزمايۋاتىــدۇ.
مېنىڭ شېرىن تىلللىق ئۇ قابىليەتلىك بۇلبۇلۇم قەيەرلەردە؟
«كۇ كۇك» دەپ سايرايدىغان ئۇ پاختەكلىرىم نەدە؟
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ســۆيگىنىمدەك بــوپ قالغــان ئــۇ گــۈزەل تــوز نــەدە؟
شاتۇت،شــاتۇتالر نــەدە؟
بۇالرنىــڭ ھەممىســى خــۇددى ئادەملــەردەك بۇغــداي
ـدا
ـان چاغلىرىـ
ـى .يېقىلغـ
ـارايالردىن يېقىلغانتـ
ـز سـ
ـى-دە ،ئېگىـ
يېگەنتـ
باشــلىرىدىن تاجىلىــرى ،ئۈســتىدىكى زىبۇ-زىننــەت بۇيۇملىــرى
ئۇچــۇپ كەتكەنتــى.
گۈلشــەن ئادەمــدەك ياخشــىلىق ۋە رەھمــەت كۆكســىنى
ئېمىشــنى ئويلىغانتــى.
ھــەم ئىڭرايتتــى ،ھــەم ياخشــىلىق كۈتەتتــى .چۈنكــى
ـڭ
ـەق ئۇالرغا«:ئالالھنىـ
ـان ھـ
ـى بولغـ
ـەر ئىگىسـ
ـەر ۋە كېرەملـ
نېمەتلـ
رەھمىتىدىــن ھەرگىــز ئۈمىدىڭالرنــى ئۈزمــەڭالر ».دېگــەن.
ـۋاپنىڭ
ـر ئەسـ
ـارا بىـ
ـپ قـ
ـەر رەت-رەت تىزىلىـ
ـق دەرەخلـ
بارلىـ
ـدى.
ـدە ئىـ
ـدە ماتەمـ
ئىچىـ
يېشــىل ياپراقســىز قالغانتــى .ئۆزىدىكــى ئــۇ ئىزتىــراپ،
ئىمتىھــان ســەۋەبىدىن ئىڭراۋاتاتتــى.
ـە
ـا! يەنـ
ـاقلىيالمايدىغان قاغـ
ـىر سـ
ـەي سـ
ـى بىلەن«:ئـ
ـۇ ھالـ
شـ
ئــۈچ ئــاي ســاقال .جاھاننىــڭ بايرىمــى ســېنىڭ قارىغۇلىقىڭغــا
ـدۇ.
ـاملىرىمىز يانىـ
ـن شـ
ـراپىلىمىزنىڭ ئاۋازىدىـ
ـدۇ .ئىسـ
ـاي كېلىـ
قارىمـ
ـز».
ـەڭ تىرىلىمىـ
ـەن تـ
ـى بىلـ
ـۈپ كېتىشـ
ـلى ئۆتـ
ـش پەسـ
ـۈز ۋە قىـ
كـ
ئــەي ســەھەر! جاھاننــى نــۇر بىلــەن تولــدۇر .بــۇ
ـى
ـۇپ تەبىئەتنـ
ـۇن ئوقـ
ـىھىرلەپ ،ئەپسـ
ـات .سـ
ـى يوقـ
ـۇ قەلئەنـ
قاراڭغـ
ئىسســىتقىن.
ئەي گۈزەل ئىشالرنى قىلىدىغان قۇياش!
بــاش باھارنىــڭ مىزىلىــك خــۇش پۇراقلىــرى يېيىلغــان
تەرەپكــە قــارا.
ھەممــە تەرەپتىكــى مــۇز ،پاتقاقچىلىقالرنىــڭ ھەممىســىنى
يوقــات .ھەممــە تەرەپكــە ئەنبەرلــەر چــاچ....
باھار بولسا تەبىئەتنىڭ قىيامىتىدۇر.
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مەن بۇ قىيامەتتىكى بىر جاھىلمەن.
ئەمدى سۆزلەشتىن توختىدىم.
كۆڭلۈمدىكــى گەپلىرىمنــى تىلىــم ئارقىلىــق ئىپادىلەشــكە
ئاجىزلىــق قىلىۋاتىمــەن.
سۆز بىلەن ئىزھار قىلىش مۇمكىن بولمايۋاتىدۇ.
دادا! ســەن جىــم تــۇرۇپ باغدىــن ۋە قۇشــاردىن كەلگــەن
خەۋەرنــى ئــاڭال.
بــۇ خــەۋەر ماكانســىزلىقتىن ئۇچــۇپ كەلگــەن بىــر ئوقتــۇر،
ماكانســىزلىقتىن كەلگەنــدۇر.
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باش باھار
ســۆيۈملۈك باھــار كەلــدى .بىھۇشلۇق،ئاشىقلىق،ياشــلىق ۋە
بارلىــق نەرســىلەردىكى گۈزەللىكلەرنىــڭ ھەممىســى بىــر يەرگــە
توپالنــدى...
ـۈزەل
ـدى گـ
ـى ،ئەمـ
ـۈرەتلىرى يوقتـ
ـلىدە سـ
ـڭ ئەسـ
بۇالرنىـ
ـدى.
ـۈرەتكە باغالنـ
ـر سـ
بىـ
سۈرەتكە باغلىغان مۇئەييەن شەيئىلەرنى كۆر.
دېمەكچــى بولغىنىــم شــۇكى ،كۆڭــۈل بولســا كۆزنىــڭ
كورىدورىــدۇر.
كۆڭۈلنــى مەھلىيــا قىلغــان كۆزنــى مەھلىيــا قىلىــدۇ ۋە
دەرھەقىقــەت بىــر ســۈرەتكە باغلىــق بولــۇپ قالىــدۇ.
باھار كەلدى دېمەك باغدا قىيامەت بولدى دېمەكتۇر.
سىرالرنىڭ ھەممىسى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.
ئۇ چىن گۈزەللىكلەرنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئىزھار ئەيلىشىدۇر.
ئەگەر سەندە بىر كۆڭۈل بولسا سەنمۇ ئىزھار قىل.
ـم
ـەن؟» دېگىـ
ـۇرۇپ يۈرىسـ
ـە يوشـ
ـى قاچانغىچـ
ـەن كۆڭلۈڭنـ
«سـ
كېلىد ۇ .
ـەت
ـم ،پەقـ
ـۇكى «ئالالھىـ
ـى شـ
ـڭ دۇئاسـ
ـىلەرنىڭ ۋە باغنىـ
كىشـ
ـز».
ـادەت قىلىمىـ
ـاڭىال ئىبـ
سـ
بــاش باھــار« :ئالالھ،پەقــەت ســەندىنال يــاردەم تىلەيمىــز»
دەيــدۇ.
ئۇنىــڭ «ئالالھ،پەقــەت ســەندىنال يــاردەم تىلەيمىــز»
ـاھ!
ـۇنۇپ كېتىمەن،ئالـ
ـن سـ
ـڭ كۆپلىكىدىـ
ـى «مېۋىلىرىمنىـ
دېگەنلىكـ
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ســەن مېنــى قوغــدا» دېگەنلىكىــدۇر.
اللىلەر،گۈللــەر بىلــەن پۈركەنگــەن بــاش باھــار «نەركــەس،
ـە قارايدىغاندۇ؟»
ـتۇرۇپ نېمانچـ
ـرى كۆزلىرىنى قاماشـ
ـىمىن گۈللىـ
يەسـ
د ە يد ۇ .
يېگانــە بىنەپشــە گــەپ توشــۇغۇچىالر ئىككــى قــات بولــۇپ
كېتىپتــۇ.
بۇالرنىــڭ ســىرلىرىنى ئــەڭ ياخشــى بىلىدىغــان يەنــە شــۇ
نىلۇپــەردۇر.
ســۇمبۇلالر بىھۇشــلىقىدىن باشــلىرى ئىككــى تەرەپكــە
گىلدىڭالپــا قاپتــۇ.....
ئاتقــا مىنگــەن ســەرۋىلەرنىڭ ئاســتىلىرىدا چىمەنلــەر پىيــادە
كېتىۋاتىــدۇ.
غۇنچىــار ئالىيىــپ قاراۋاتقــان يامــان كۆزلەردىــن ئۆزىنــى
قاچۇرۋاتىــدۇ.
ـان ئەينەكتەك
ـۇرۇپ ،ئېقىۋاتقـ
ـدا تـ
ـتەڭ بويلىرىـ
ـۆگەتلەر ئۆسـ
سـ
ســۈزۈك ســۇالرغا قاراپ«:ئۈســتىمىزدىكى بــۇ مەجنۇنتالالرنىــڭ
ئېتەكلىــرى نېمــە ئۈچــۈن بۇنــداق ھــەر تەرەپكــە يەلپۈنــۈپ
كەتتــى؟» دەپ ھەيرانلىققــا تولىــدۇ.
بــۇرۇن بــۇ تالالرنىــڭ ئېتەكلىــرى بۇنــداق ھەرتەرەپكــە
ئېچىلىــپ ،يەلپۈنــۈپ تۇرمايتتــى.
كېيىــن جانلىنىــپ چېچىلىــپ خــۇددى ئۆســتەڭنىڭ ئۈســتىگە
ئۈنچە-مارجانــار چېچىلغانــدەك بولــۇپ كېتىپتــۇ...
ياراتقۇچــى باغــدا مۇنــداق بىــر ســورۇننى تەييارلىغانــدا
قۇشــار ســازەندىلەردەك نەغمە-ناۋاســىنى ياڭرىتىــدۇ...
ئاپىرىــن ئۇالرغا...ئــۇ ســازەندىلەرنىڭ پىرىنىــڭ ئىســمى
بۇلبــۇل.
ئۇ بىھۇشتۇر گۈلنىڭ ئىشقىدا.
شۇڭا سۆيۈملىكىدىن باشاقالر توپاليدۇ...
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ـۇ گۈزەللىكلەر
ـورايدۇ« :بـ
ـن مۇنداق سـ
ـەر كەكلىكلەردىـ
پاختەكلـ
قەيــەردە ئىدى؟»
ـرى ۋە ئولتۇرىدىغىنى
ـردۇ« :يېـ
ـاۋاپ بېـ
ـداق جـ
ـەر مۇنـ
كەكلىكلـ
يــوق تەرەپتــە ئىدى».
شــاھ تەبىئەتكــە مۇنــداق دەيــدۇ« :باھــار بــۇ گــۈزەل
ئوۋالرنــى قاچــان ئــوۋالپ يوقلۇقتىــن يــەر يۈزىگــە ئەكەلــدى؟»
بىــر تۈركــۈم گۈلــدەك چىرايــار ،بىــر تۈركــۈم يىگىتلــەر
ـىلەردۇر.
ـى كىشـ
ـاپ ۋە يازغۇچـ
ـى ئالىيجانـ
ـى ئىچىدىكـ
ـپ پەردىسـ
غايىـ
بىرقانچە سۈرەت« :بىز قوشۇننىڭ ئاۋانگارتلىرى» دەيدۇ.
گۈزەللىك قوشۇنى بۇ قىلتاقتىن قۇتۇلۇپ چىقىدۇ...
ـان دىيارىدىن
ـڭ كەنـ
ـۇ جاھاننىـ
ـار ،ئـ
ـۈزەل چىرايـ
ـۈپتەك گـ
يۈسـ
ـپ كەلدىلەر.
ـن چىقىـ
ـال دېڭىزىدىـ
ـۆزلۈكلەر بـ
ـق سـ
تاتلىـ
شــېكەر قۇمۇشــى ئىچىگــە ســېلىنغان خەتلــەر دېڭىزدىــن
كەلــدى.
ئۇ دانچىلىرىدىن تۈزۈلگەن ئانارنى دانچىسىز كۆر.
ئــۇالر ئالمىغــا مېزىلىــك پۇراقالرنــى ۋە گــۈزەل رەڭلەرنــى
بېرىدىغــان ۋادىالردىــن كەلدىلــەر.
ماندارىنمــۇ ئەنــە ئاشــۇ يەرلــەردە مېزىلىــك تەمگــە كىرىــپ
گــۈزەل پۇراققــا ئىگــە بولــدى.
ـەي
ـدى .ئـ
ـادە ئىـ
ـۇ پىيـ
ـى ئـ
ـدى ،چۈنكـ
ـپ قالـ
ـۈزۈم كېچىكىـ
ئـ
ـوڭ ئىغۋاگەر.
ـەڭ چـ
ـەن ئـ
ـەن! سـ
ـىپ كەلگـ
ـەن ،پىشـ
ـپ كەلگـ
كېچىكىـ
ـۈپ كەتكۈچى،
ـن ئۆتـ
ـۇرۇن كەلگەنلەردىـ
ـپ بـ
ـن كېلىـ
ـەي كېيىـ
ئـ
ئــەي مېۋىلەرنىــڭ كۆزى!
ـەندىكى
ـەم تۇتقاچقا سـ
ـى مەھكـ
ـىق يىپىنـ
ـڭ پىششـ
ـەن تەڭرىنىـ
سـ
بــۇ شــىرنىلىك تاتلىقلىــق ھېچقانــداق بىــر مېۋىــدە يــوق.
ئاچچىقلىقىڭمــۇ ئاجايىــپ ســېنىڭ .ئاچچىقلىقىــڭ ســاپلىقىڭدىندۇر.
ـار،
ـۇ بـ
ـار .كۇپۇرلۇقمـ
ـىلىقمۇ بـ
ـدا ،ياخشـ
ـار ئۇنىڭـ
ـكىلىكمۇ بـ
ئەسـ
دىنمــۇ بــار.
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ـر
ـى بىـ
ـد ئىچىدىكـ
ـكەر ،ئۈمىـ
ـر ئەسـ
ـى بىـ
ـاال ئىچىدىكـ
ـۇ بـ
ئـ
قىــزدەك ئاچچىقلىقنىــڭ ئۈســتىگە قــۇدرەت ھالۋىســى قويۇلۇپتــۇ.
ئۇمــۇ تىكەنــدەك ســېنىڭ ئۆســۈملۈكىڭدۇر.
ئــەي مەرىپــەت ئىگىســى ،ئــەي ســەرخىلالرنىڭ ســەرخىلى!
ـدە.
ـېنىڭ ئىلكىڭـ
ـۇ سـ
ـدۇ .زامانمـ
ـە يېتىـ
ـۇڭ ھەرتەرەپكـ
ـېنىڭ قولـ
سـ
ـپ
ـاۋۇزالر قېچىـ
ـەۋەبىڭدىن قوغۇن-تـ
ـېنىڭ سـ
ـۈزۈم! سـ
ـەي ئـ
ئـ
ـدى.
ـە مۆكۈنىۋالـ
ئۆيگـ
بىــر دەرتكــە چۈشــتى .چۈنكــى ئــۇ ئۆينىــڭ دېرىزىلىرىمــۇ
يــوق.
ـەن بۇ
ـدا ،مـ
ـۇ ھالـ
ـەن ئـ
ـتى« :سـ
ـداق دېيىشـ
ـە مۇنـ
بىر-بىرىگـ
ـتانىلەر؟
ـۇ كەشـ
ـى ئـ
ـار ،قېنـ
ـى قاپاقـ
ـۇ باراڭدىكـ
ـى ئـ
ـدا! ...قېنـ
ھالـ
ئۇالرمــۇ ســەندىن قورقــۇپ قاچتى.
يىپــاردا داۋازلىــق قىلىشــقا باشــلىدى .ئەجىبــا ئــۇ تاتلىــق
ـلىرىمىزنى
ـپ ،بىزنىڭ ئىدىشـ
ـپ چىقىـ
ـۇ ئېتىلىـ
ـرى قاچانمـ
ـۇ بۇالقلىـ
سـ
ـدۇ؟»
ـۇغا تولدۇرىدىغانـ
سـ
قاپاقنىــڭ قۇلىقــى بولمىغاچقــا بوينۇنــى باغلىــدى .ئەگــەر
ـە!
ـى ھـ
ـان بوالتتـ
ـى ئاڭلىغـ
ـداق ياخشـ
ـا قانـ
ـان بولسـ
ـى بولغـ
قۇلىقـ
قۇلىقــى بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن تەڭــرى ئۇنىــڭ بوينىغــا خورمــا
تاللىرىدىــن ئۆرۈلگــەن بــاغ تاقايــدۇ.
شــۇنداق ،چۈنكــى شــۇنچىلىك ئېنىــق بولغــان خەۋەرگــە
قــۇالق ســالمىغان ئىــدى.
تەڭرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمىغان قۇالق ئېشەك قۇلىقىدۇر.
ئىنسان بولساڭ ھەقنىڭ توغرا چاقىرىقلىرىنى ئىشىت...
ـەن
ـرى بىلـ
ـكۈرتكۈچى يىپلىـ
ـەھۋەتنىڭ كۈشـ
ـڭ ۋە شـ
ـەي گالنىـ
ئـ
ـان!
ـپ قالغـ
ـى باغلىنىـ
بوينـ
ســەن يــەر يۈزىــدە بوينــى يىــپ بىلــەن باغالنغــان قاپاققــا
ئوخشــاش يۈرىســەن!...
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ـىپ
ـقا تىرىشـ
ـدەك بولۇشـ
ـقان قۇلىـ
ـا ئاسـ
ـا ھالقـ
ـاھنىڭ قۇلىقىغـ
شـ
بوينۇڭدىكــى يىپتىــن قۇتۇل.
ئــادەم قــۇالق ئارقىلىــق ئــادەم بولىــدۇ ھەمــدە ئالىــم ۋە
ئارىــف بولىــدۇ.
ئــەي تەســۋىر لەۋھەســىنىڭ شــەھرىيارى! بۇالرنىــڭ كەينىنــى
ـاز.
ـەن يـ
ـدى سـ
ئەمـ
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اللىلەر
قۇيــاش جــاالل نۇرىنىــڭ پەردىســىنى يىرتمىغــان بولســا،
ـى
ـۇپ قول-قاناتلىرىنـ
ـوپ بولـ
ـۇ توپ-تـ
ـلىرى قانداقمـ
ـدۈز قۇشـ
كۈنـ
كېرىــپ ئۇچالىســۇن؟
قۇياشــنىڭ تەبەسســۇمىدىن يەر-زېمىــن اللىلەرگــە ئوخشــاپ
كەتتــى.
ئەمــدى ئۆيــدە ئولتــۇرۇپ اللىلەرنــى تاماشــا قىلماســلىقنىڭ
ئــۆزى بىــر گۇناھتــۇر ،گۇنــاھ...
قۇياش زىيا (يورۇقلۇق) قىلىچىنى چىقاردى.
شەپەقنىڭ قىزىل قانلىرىنى تۆكتى.
مىڭالرچــە شــەپەقنىڭ قېنــى ئۇنىــڭ تۇغۇلۇشــى ئۈچــۈن
پىــدادۇر ،پىــدا...
ئەي ئاشىق كۆزۈڭنى ئاچ! جان كۆككە قارا.
ـدەك نازۇك
ـى ،ھىاللـ
ـراق جامالىنـ
ـدەك پارقىـ
ـڭ ئايـ
ـۇ گۈزەلنىـ
ئـ
بويىنــى كۆر.
ئۇ ھەر زامان ئىچى شاراپقا تولغان قەدەھنى سۇنىدۇ.
قەدەھنىڭ لۇتفىدىن شىشەم لىق شاراپ بىلەن تولدى...
كۆزلىرىگــە نــاز ئۇيقۇســى كەلگەنــدە «شــاھىم! كــەچ
بولدىمــۇ؟» دېدىــم.
ـى
ـەچ بولغانلىقىنـ
ـاراپ كـ
ـە قـ
ـڭ يۈزۈمگـ
ـەردى« :مېنىـ
ـاۋاپ بـ
جـ
بىلد ىڭ » .
ســەھەر كــۆك رەڭ ئىچىــدە قالغانــدا كۈنــدۈز بولغانلىقــى
شــۈبھىلىكتۇر.
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بىــراق چــۈش ۋاقتــى بولغانــدا كۈنــدۈز ئىكەنلىكىــدە گــەپ
ـوق.
يـ
ســەن جــان قۇياشــىنىڭ يۈزىگــە ئۆتكــۈر كۆزلىرىــڭ بىلــەن
قــارا.
ئەممــا ،مــەن قارىغانــدەك قــارا .شــۇنداق قارىســاڭ
گۈزەللىكىنــى ئېنىــق كۆرىســەن...
ـەن
ـى كۆرۈلگـ
ـان قۇياشـ
ـۇ جـ
ـۈرىتى ،ئـ
ـىددىننىڭ سـ
ـاھ شەمسـ
شـ
تەرىپىنىــڭ پارقىراقلىقىدىــن بولغان.
ـەن
ـائادەت كەلتۈرگـ
ـى سـ
ـدۇر .چۈنكـ
ـڭ زىننىتىـ
ـۇ تەبرىزنىـ
ئـ
ـەۋەردۇر.
ـر خـ
ـۇق بىـ
قۇتلـ
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سۆزلەشتىن ۋاز كەچمە
ئەي نەپسى كۈل(ھايۋانىي ئەقىل)! سۈرەتنى تاشال.
ئەي ئەقلى كۈل(كامىل ئەقىل)! قەلەمنى سۇندۇر.
ـاق
ـتىدىن ئايـ
ـۈيىنىڭ ئۈسـ
ـا سـ
ـادەم! دەريـ
ـتەكلىك ئـ
ـەي ئىسـ
ئـ
ـە.
ـى ئىزدىمـ
ئىزىنـ
ئەي پاك روھلۇق ئاشىق! ئاقار سۇدەك پاكىز يۈر.
ـەر
ـۇ ،ھـ
ـار سـ
ـان ئاقـ
ـم تۇرمايدىغـ
ـز ۋە جىـ
ـۇ پاكىـ
ـى بـ
چۈنكـ
ـىدۇ...
ـان قوشـ
ـا جـ
ـەردە جانغـ
يـ
تىنمــاي ئاققــان دەريــا ســۈيىنى ئىدىشــقا ئېلىــپ ،ئاغزىنــى
ئىتىــپ ،دەريانــى گۇناھــكار كۆرمــە.
دەريا سۈيى ئۈچۈن سوراق ،پۇشمانلىقالر بەرىبىر.
سۈرەتســىزلىك تەســۋىرىنىڭ ھــەر بىــر نەقىشــىدە يۈزلەرچــە
رەڭ ۋە پۇراقنىــڭ بارلىقىغــا نــەزەر ســال.
ـرەم
ـا ئىـ
ـر تالغـ
ـەر بىـ
ـان ھـ
ـار بولغـ
ـى بـ
ـىزلىق ياپرىقـ
ياپراقسـ
باغىغــا قارىغانــدەك قــارا...
جاننىــڭ ۋە كۆڭۈلنىــڭ مەنبەســى بولغــان ئــۇ سۈرەتســىزنىڭ
ســۈرىتىدىن ئىــزا تارتقانلىقتىــن ،ئۇنىــڭ ســۈرىتى ئادەمدىــن
قاچىــدۇ.
ئــۇ سۈرەتســىزنىڭ ســۈرىتىنىڭ قانچىلىغــان قۇللىــرى ۋە
قانچىلىغــان ئــازات بولغــان قۇللىــرى بــار.
ـر مەدەندەك
ـرى بىـ
ـەر بىـ
ـاماللىرىدىن ھـ
ـارابىدىن ،شـ
ـڭ شـ
ئۇنىـ
ـىقىنى دومبايتىپتۇ.
ـدەك قوسـ
ـر تاغـ
ـرى بىـ
ـەر بىـ
ـۇ ،ھـ
ـەس ئاپتـ
نەپـ
ســەن خالىســاڭ دېڭىزدىــن ،خالىســاڭ ئۈنچىدىــن ،خالىســاڭ
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ئاچچىــق ھۆكۈملەرنىــڭ ئاخىرلىشىشــىدىن ســۆز ئــاچ ،ســۆز
ـە يۈگۈر...
ـا بارغىچـ
ـڭ يېنىغـ
ـە ،بايراقنىـ
ـچ ۋاز كەچمـ
ـتىن ھېـ
سۆزلەشـ
بۇ ئەگرى يولالرنى تۈز دەپ بىل.
بــۇ مەنســەپلىرىڭنى قۇدۇقنىــڭ ئىچىدىــن تاپقانلىقىڭنــى
بىلگىــن.
قــان ئاققــان دەريــا قىرغىقىغــا بارغىنىڭــدا ،ئــۆزۈڭ كېــرەم
داســتىرخىنى بــار دېڭىزغــا بارغــان بولىســەن...
ئوتقا سۇ دالدا ،سۇغا ئوت.
ئاشىقنىڭ ئوتىدىن روھ خۇشال بولىدۇ.
سۈيىدىن بولسا كۆڭۈل پۇشماندۇر.
ئەي بىزنىڭ ئېغىرلىقىمىزنى تەڭشىگۈچى!
پۇتلىرىمىزنى يولالردا مەھكەم تۇرغۇز.
ئــەي دوســت! ســەن بولمىســاڭ راھــەت مۇشــەققەتتەك،
ســاالمەتلىك كېســەلدەك تۇيۇلىــدۇ.
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ئەي! گۈزەل ئالەم
ھەممىســى يېــدى ،ئىچتــى ،ئۇخلىــدى .ۋەتــەن جىمجىــت،
قۇپقــۇرۇق قالــدى.
چىمەنلەرنىڭ يەلپۈنىدىغان ۋاقتى كەلدى.
ـپ ئۆزىمىزنىڭ
ـز قېلىـ
ـى ،ئۇخلىدى .بىـ
ـدى ،ئىچتـ
ـى يېـ
ھەممىسـ
ـدۈرۈپ قويايلى.
ـى بىلـ
ـا ئىكەنلىكىمىزنـ
ھاياتتـ
جاھاننىــڭ جېنــى بىــز ،كۆڭلــى بىــز ،زاماننىــڭ بــاش
قوماندانــى بىــز.
مادامىكى سەن ئابىھايات ،ئۇنداقتا سەن باقى.
ئاشــىق بىزگــە زەئىــپ كۆزلىــرى بىلــەن قــاراپ ،بىزنــى
قايغۇغــا ســالدى.
ســۆيگۈ بىزگــە پىتنە-پاســات ئىچىــدە پىتنــە -پاســاتالر
چاچتــى.
كېيىــن بىزگــە ھــوزۇر كەلــدى ،جاھاننىــڭ كۆڭلىمىزنــى
قااليمىقــان قىلىشــىدىن قۇتۇلــدۇق .توســقۇنلۇقالردىن قۇتۇلغــان
جــان تەڭرىنىــڭ مــول نېمەتلىــرى بىلــەن تولغــان گۈلىســتانىغا
قــاراپ ئۇچۇشــقا باشــلىدى...
ئۇ يەر چەكسىز بىپايان بىر ئالەم.
بۇ نېمە دېگەن گۈزەل ئالەم ھە!
ـوزۇق،
ـا ئـ
ـان ،روھالرغـ
ـى ئالىدىغـ
ـاننىڭ كۆڭلىنـ
ـەر ئىنسـ
ـۇ يـ
ئـ
ـدۇر.
ـك ئالىمىـ
ـان گۈزەللىـ
ـق بېرىدىغـ
ـا ئاراملىـ
جانغـ
ـپ
ـن رىزىقلىنىـ
ـڭ نېمەتلىرىدىـ
ـۇالر ئالالھنىـ
ـدا« :ئـ
ـەق قۇرئانـ
ھـ
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ـدى.
ـدۇ ».دېـ
ـاللىققا تولىـ
ـرى خۇشـ
كۆڭۈللىـ
ـەن
ـە يۈزلەنگـ
ـان ھەققـ
ـى دەپ ئاتالغـ
ـاراي ئۆيـ
ـىقالرنىڭ سـ
ئاشـ
يــەر بولغاچقــا ،بىــز ئــۇ شــارابنى ئىچىــپ ،تائامالرنــى يــەپ
ھوزۇرلىنىمىــز.
ئېتىكىمىزگە خاسىيەتلىك ئالمىالرنى يىغىمىز.
شاپتۇللۇقالر يېنىغا ئۇدۇل يۈگۈرەيمىز.
ـاڭالپ
ـى ئـ
ـىمەنلەرنىڭ پاراڭلىرىنـ
ـەر ،يەسـ
ـان گۈللـ
ـى ئېچىلغـ
يېڭـ
ما ڭمىز . . .
ســەن مــاڭا شــاراپ بەرگەنــدە مەندىــن ئەدەبلىــك بولۇشــنى
كۈتمــە.
شەرىئەتتە ئەسكى مەست بولىدىغانالرنىڭ جازاسى ئېنىق.
خالىساڭ سەنمۇ مېنى جازاال.
ئەدەبلىــك ،ئەدەبســىزلىك مېنىــڭ ئىختىيارىمــدا ئەمــەس،
بۇنىڭغــا مــەن قانــداق ئامــال قىــاي؟
تۆگىچــى چۇلۋۇرنــى تۇتۇۋاپتــۇ ،مېنــى تۆگىــدەك خالىغــان
يېرىگــە باشــاپ ئەكېتىــپ بارىــدۇ...
بۇلبۇل ئاشىق سەۋەبىدىن سايرايدۇ.
گۈلدىــن ســۆيۈپ قويۇشــنى ئىســتىدى ۋە مۇنــداق دېــدى:
ـۇندۇرما».
ـڭ كۆڭلىمىزنى سـ
ـۇندۇركى ،بىزنىـ
ـاخلىرىنى سـ
«تالنىڭ شـ
گۈل« :مېنىڭ گۈل بېغىم بالىالر ئۈچۈن ئەمەس».
بۇلبــۇل« :ئەگــەر ســۆيۈپ قويمىســاڭ ،ئىشــق شــارابىدىن
بەرگىــن».
گــۈل« :ئۇنــداق بولســا مەنمــۇ ســاڭا الۋتــا (زەخمــەك
ـپ بېرەي.
ـەن داپ چېلىـ
ـاز) بىلـ
ـق سـ
ـر تارىلىـ
ـان بىـ
ـەن چالىدىغـ
بىلـ
ـەن»......
ـەن تـ
ـەن تـ
ـەن تـ
ـەن ،تـ
ـەن تـ
ـەن تـ
تـ
ـا.
ـەن چالمـ
ـە لىگـ
ـەن؟ كەچتـ
ـە قىلىۋاتىسـ
ـر نېمـ
ـۇل« :ياپىـ
بۇلبـ
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ئاۋازىدىــن پۈتــۈن كىشــىلەرنى ئويغىتىۋېتىســەن .ئەجىبــا ئــاي
تۇتۇلدىمــۇ ياكــى بىرســى لىگــەن چېلىۋاتامــدۇ؟ دەپ قالمىســۇن
ـا».
ـق چىقارمـ
ـپ قااليمىقانچىلىـ
ـۇرۇڭ قىلىـ
ـەر .ۋاراڭ-چـ
ئەتراپتىكىلـ
تالالردىكــى ياپراقالرغــا قوشــۇلۇپ مېنىــڭ يۈرىكىممــۇ
تىترىمەكتــە.
ياپراقالرنىــڭ تىترەشــلىرى شــامالدىن بولســا ،يۈرىكىمنىــڭ
تىترەشــلىرىگە خوتەننىــڭ گۈزەللىــرى ســەۋەپچى بولــدى.
گــۈل ۋە اللىلەرنىــڭ مەڭزىلىرىدىكــى پارقىراقلىــق ،بــۇ
لىگەننىــڭ ئاســتىدا يوشــۇرۇن بىــر نۇرنىــڭ بارلىقىدىــن مــاڭا
بىشــارەت بەرمەكتــە.
تىرىشــىپ ئەجىــر قىلىــپ نادامەتلىــك لېگەننــى كۆڭلۈڭدىــن
چىقىرىــپ ئــات.
ئاندىــن ھاياتلىــق يېڭىدىــن باشالنســۇن ،تــاڭ قۇياشــى
پارلىســۇن...
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گۈل-چېچەككە پۈرگەنگەن ۋەتەن
مېنىــڭ قايتىــپ كېلىشــىم توغرىســىدا ئــۇ جاھاندىــن خــەت
كەلــدى.
قايتىــپ كېتىشــكە بــەل باغلىدىــم .يۈكلىرىمنــى كۆككــە
چىقىرىمــەن...
ـن
ـن كېيىـ
ـى ئاڭلىغاندىـ
ـۇ خەۋەرنـ
ـەل ،بـ
ـپ كـ
ـى« :قايتىـ
دېدىكـ
ـت».
ـە قايـ
ـۆز ۋەتىنىڭگـ
ئـ
دېدىمكــى« :ۋەتىنىمدىــن كەلگەندىــن بېــرى ئاشــىقمەن،
مۇســاپىرمەن.
ـۇم
ـان يۇرتـ
ـەن تولغـ
ـتانالر بىلـ
ـەر ،گۈلىسـ
ـېكەر مېۋىلـ
شېرىن-شـ
ـۇ جەننەتتە.
ـەن ئـ
ـدە ،مـ
ـەن ئىچىمـ
ـدى .ۋەتـ
ـىمدىن چىقمىـ
ـچ ئىسـ
ھېـ
ســېنىڭ قۇشــلىرىڭ بىلــەن ھــاۋادا ئۇچــۇپ قايتىــش مــاڭا
قورقۇنۇشــلۇق تۇيۇلــدى.
يوللىرىــم تۇراقلىــق ،چۈنكــى بــەدەن جەھەتتىــن بىــر
كەپتــەردەك مــەن».
دېدىكــى« :ســەن بــۇ يولنىــڭ ئۇزۇنلىقىدىــن قورقــۇپ
ـى
ـۇچ .چۈنكـ
ـەن ئـ
ـاللىق بىلـ
ـىنىپ خۇشـ
ـە ئىشـ
ـىرىمە .ئۆزۈڭگـ
ئەنسـ
تەڭرىنىــڭ ھەرىمىدىكــى كەپتەرنىــڭ جانلىــرى كاپالەتكــە ئىگــە
بولغــان».
پانىلىــق يولىــدا بىزنىــڭ ئاسرىشــىمىزغا مۇيەسســەر بولغــان
بىرىســى دېڭىزنىــڭ تــا ئــۇ بېشــىغا كەتســىمۇ كاپالەتكــە ئىگــە
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بولــۇپ ،ئىتىبــار قازىنىــدۇ.
نوھ مىڭ يىلغا يېقىن دۈشمەنلىرى بىلەن ياشىدى.
بىزنىــڭ قوللىشــىمىزغا ئىگــە بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئاخىــرى
ھەممىســىنى يەڭــدى.
ئاشــۇنىڭدەك قانچىلىغــان تالالنغــان قۇللىرىــم ھــەر تەرەپتــە
ئىشــىكىم ئالدىــدا شــۇنچىلىك كــۆپ نېمەتلەرگــە ،مول-مــول
رىزىقالرغــا ئىگــە بولــدى.
مۇســا« :مــەن ســۇدىن ئەندىشــە قىلمايمــەن ،چۈنكــى مــەن
ئۈنچىمــەن ».دېــدى.
مەســىھ« :ئۇنىــڭ ئىســمى بىلــەن ئۆلۈكنــى تىرىلدۈرىمــەن،
تۇغمــا كورنــى كۆرىدىغــان قىلىمــەن ،بــۇ ئىشــارنى تىبابــەت
ئىلىملىرىگــە تايانمــاي قىلىمەن».دېــدى.
مۇھەممــەد« :ئالالھنىــڭ ياردىمــى بىلــەن كۆكتىكــى ئايغــا
قــول تەككۈزەلەيمــەن .چۈنكــى مــەن ئايدىــن ئۈســتۈن ۋە
نۇرلــۇق .ســۈرەتتىن چىقىــپ شاھىنشــاھنىڭ ھوزۇرىغــا بارىمــەن،
چۈنكــى ئۇنىــڭ نــۇرى بىلــەن نۇرلىنىــپ ،ئۇنىــڭ قولــى بىلــەن
ســۈپەتلەنگەنمەن».
قېرىندىشىم! مەن كەتسەم ماڭا« :يوقاپ كەتتىڭ» دېمە.
ئەگــەر ســاڭا نىســبەتەن كۆرۈنمــەي پەردىلەنگــەن بولســاممۇ
روھ جەھەتتىــن ئاشــكارىدۇرمەن .گــۈزەل ئىســمىم بــۇ جاھانــدا
ســەھەر شــامىلىدەك بىــر ئىشــارەت بېرىــپ ،ئەتراپقــا ئەنبــەر
پۇراقلىرىنــى چاچىــدۇ .چۈنكــى جــان بىلــەن ئەنبەرگــە ئايلىنىــپ
كېتىپتىمــەن.
ـەر
ـەنلەر ۋە چىمەنلـ
ـار گۈلشـ
ـۇش بولغانـ
ـى خـ
ـدەك كۆڭلـ
مېنىڭـ
ئىچىــدە ئولتۇرىــدۇ .قاراڭغــۇ قۇدۇققــا چۈشــۈپ كېتىشــتىن ۋە
ـۇپ ھۆررىيەتكە
ـتىن قۇتۇلـ
ـپ قېلىشـ
ـەن باغلىنىـ
ـا بىلـ
ـى ئارغامچـ
بوينـ
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ئېرىشــىدۇ .چۈنكــى مــەن چەمبەرنىــڭ ســىرتىدا.
قول بېرىپ بەسلىشىپ گېپىڭنى ئوچۇق قىل.
نۇرغــۇن گەپلەرنــى ئــاڭالپ ھــەر ســۆزنىڭ ئىككــى بىســلىق
ئىكەنلىكىنــى بىلــدۇق...
ـۇغ تەخت
ـەن ئۇلـ
ـاج بىلـ
ـن تـ
ـى كۆكتىـ
ـۈل! مادامىكـ
ـەي كۆڭـ
ئـ
چۈشــىدۇ ،ئۇنداقتــا مەنــا ســەپەر قىلســام ،يۈكلىرىمنــى كۆككــە
ـمۇ؟
ـى ئەمەسـ
ـۇ ياخشـ
ـام تېخىمـ
چىقارسـ
ـدا ئۈنچىلەرنى
ـۆز چاڭگىلىـ
ـزالر ئـ
ـۈن دېڭىـ
ـەن؟ پۈتـ
كۆرۈۋاتامسـ
تا پتى .
ـە
ـاراپ نېمىگـ
ـىغا قـ
ـپ ۋە ئازلىشـ
ـۈيىنىڭ كۆپىيىـ
ـز سـ
ـەن دېڭىـ
سـ
ھاڭۋېقىپ تۇرىســەن؟
قېنــى ئەمــدى ئۆلــۈك ئۆكۈزگــە قــاراپ بــاق .ســامىرى
ـانىڭ
ـان ،ھەزرىتى مۇسـ
ـا ئېلىنغـ
ـىمى تىلغـ
ـا ئىسـ
ـان ۋە تەۋراتتـ
(قۇرئـ
مىســىردىن قۇتۇلــدۇرۇپ ئېلىــپ ماڭغــان يەھۇدىــار ئارىســىدىكى
ـەن
ـۈز مۆرىگـ
ـۇ ئۆكـ
ـەن ئـ
ـېھىرگەرلىكى بىلـ
ـڭ سـ
ـەخس) نىـ
ـر شـ
بىـ
ـا.
ـا چوقۇنمـ
ـەن ئۇنىڭغـ
ـۇ سـ
ھالدىمـ
ـا
ـز ئۇچسـ
ـك ئېگىـ
ـەن قانچىلىـ
ـرى بىلـ
ـۈت قاناتلىـ
ـرۇت بۈركـ
نەمـ
يەرگــە شــۇنچىلىك تىــز چۈشــىدۇ .چۈنكــى جافەرى-تاييارنىــڭ
قانىتىــدەك قانــات ئۇنىڭــدا يــوق.
ـۇ
ـا ئـ
ـك ئوۋلىسـ
ـپ كەكلىـ
ـۇق قىلىـ
ـەر قۇۋلـ
ـر كەپتـ
ـەر بىـ
ئەگـ
كەپتــەر كەپتەردىــن ئۆزگىرىــپ ئــاق بۈركــۈت بولــۇپ قاالمــدۇ؟
ئاالھتىــن باشــقا بىرســى ھېچكىمگــە جــان بېرەلمەيــدۇ،
ئەقىلنىمــۇ ئــۇ بەرگــەن.
ـەن
ـتىلىق بىلـ
ـك ئۇسـ
ـق قانچىلىـ
ـچى ئەزەربەيجانلىـ
ھەيكەلتىراشـ
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ـر...
ـىمۇ بەرىبىـ
ـەل ياسىسـ
ھەيكـ
مەنمەنچىلىــك قىلىــپ دەرت چەكمــە .ھىلــە بىلــەن قانچىلىــك
خــۇش بولســاڭمۇ...
ئالالھ يولىغا باش قويۇپ ئۇلۇغلۇق تاپ.
ـە
ـپ ئۈنچـ
ـەك بېرىـ
ـول .ئەينـ
ـە بـ
ـېكەرگە ئىگـ
ـپ شـ
ـىركە بېرىـ
سـ
ئا ل .
ســۈرمە بېرىــپ كــۆز ئــال .گــۈزەل دارچىــن دەرەخلىرىــدەك
تەلەيلىــك بــول.
ـۇالر
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـۈزەل خۇيلۇقـ
ـار گـ
ـاش قويغانـ
ـەجدىگە بـ
سـ
ـايدۇ.
ـۈيىگە ئوخشـ
ـا سـ
ـۇق دەريـ
ـى ئوچـ
ـۇددى قولـ
خـ
ئــۇالر نەپســىنىڭ ئارزۇســى ۋە ھاۋايى-ھەۋەســلەردىن ۋاز
كېچىــپ ئۇلۇغلــۇق يولىغــا قــەدەم تاشــلىغۇچىالردۇر.
ئــەي كۆڭــۈل! گــۈزەل كۆزلــۈك ھۆر-پەرىلــەر ئولتۇرغــان
ياپيېشــىل روھ باغچىســىغا قــارا.
ســەن ئــۇ باغــدا مەســت ۋە خــاراپ ھالــدا مېڭىــپ،
پادىشــاھالرنىڭ مەنزىرلىرىنــى كېزىســەن ،ئايلىنىــپ كۆڭــۈل
ئاچىســەن ،چاقچــاق قىلىــپ كەيىــپ سۈرىســەن.
چوقۇنغــۇدەك دەرىجىــدە گــۈزەل ،نازاكەتلىــك دىلبەرلەرنىــڭ
ئىــزا تارتىــپ مۆكۈۋالغــان پەردىلىرىنــى قايرىيســەن...
ئايدەك يۈزۈڭدىن ھەممە يەر جانلىنىپتۇ.
ئىپــار پۇرايدىغــان گۈل-گۈلىســتانلىرىڭ بولســا شــاراپ
قەدەھلىــك ئارچــا بوپتــۇ.
ـدا
ـڭ ئالدىـ
ـۇ كۆڭۈلنىـ
ـە ئـ
ـەر تەرەپتـ
ـار ھـ
ـار ۋە روھـ
ئەقىللىقـ
ـۇ:
ـداق دەپتـ
ـپ ،مۇنـ
ـەجدە قىلىـ
سـ
ـۈزەل
ـپ گـ
ـەن ئاجايىـ
ـى! سـ
ـەك ۋە ھەۋىسـ
ـڭ تىلـ
ـەي جاننىـ
«ئـ
كۆرۈنىسەن...
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ـى
ـۇ پۇراقالرنـ
ـى ،ئـ
ـۇ گۈزەللىكنـ
ـىز ئـ
ـاي! سـ
ـى ئـ
ـەي كۆكتىكـ
ئـ
ئۇنىڭدىــن ئالدىڭىز.
ئــەي بابىــل شــەھىرىنىڭ ھۆرلىــرى! ســىلەر ســېھىرگەرلىكنى
ئۇنىڭدىــن ئۆگەندىــڭالر.
ئەي كۆڭۈل! سەن غەمنى تىزال خۇشاللىققا ئايالندۇرىسەن.
ـان جەننەتنىڭ
ـى ،قانچىلىغـ
ـڭ ئەيساسـ
ـان مەريەمنىـ
ـەن قانچىلىغـ
سـ
ـى».
ـەۋەس قىلغان ئۈنچىسـ
ـڭ ھـ
ـان ئۈنچىلەرنىـ
ـى ،قانچىلىغـ
روھـ
ئەي مېنىڭ دوستۇم! بۇ غەزەللەر بىكاردىنمۇ؟
ئۇنى ئۆزۈڭنىڭ ئىشق زەنجىرلىرى بىلەن باغلىۋال...
ســەھەر ۋاقتىــدا يــۈزى ئەڭلىــك بىلــەن پەردەزلەنگــەن ئــاي
دېرىزەمنىــڭ ئۈســتىدىن مــاڭا قــاراپ« :ســەن كىــم بولىســەن؟»
دەپ ســورىدى.
مەن دېدىمكى« :مەن سېنىڭ ۋىسالىڭغا تەشنا بولغۇچى.
بىــراق ســەن مېنــى يېنىڭغــا بېرىشــقا يــول قويماۋاتىســەن.
ئېيتقىــن! ســەن زادى كىــم؟»
جــاۋاپ بــەردى« :مــەن چۈشــىنىپ بولغىلــى بولمايدىغــان
ـم قول-
ـەك ياردىمىـ
ـڭ يۈكسـ
ـەن .مېنىـ
ـاھ بولىمـ
ـر شاھىنشـ
ـم بىـ
زالىـ
قانــات بولمىغۇچــە ھېچبىــر كۆڭــۈل تەندىــن ئايرىلىــپ يۇقىرىغــا
ئۇچالمايــدۇ.
مېنىــڭ ئېھســان ئارقانلىرىــم بولمىغۇچــە ھېچكىــم قۇدۇقتىــن
چىقالمايــدۇ.
ئەقىــل مېنىــڭ پەرمانىــم بىلــەن ئىرپــان مەجلىســىدە ئەدىــب
بولىــدۇ.
ئاشــىق مېنىــڭ قەدەھلىرىــم بىلــەن شــاراپ ئىچىــپ غــەم-
غۇسســىدىن قۇتۇلىدۇ.
ـى
ـۇرۇپ بېلـ
ـەي تـ
ـى كۆرمـ
ـۈزەل جامالىمنـ
ـۇق ،گـ
ـڭ قۇتلـ
مېنىـ
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ـر
ـا بىـ
ـۇ يەنىـ
ـىمۇ ئـ
ـال يۈرسـ
ـە خۇشـ
ـم جەننەتتـ
ـەن ھەركىـ
پۈكۈلگـ
ـۇر.
ـۋاڭ ئەخمەقتـ
گالـ
ســەن ســەھراالرنى كېزىــپ ،شــەھەرمۇ شــەھەر ئايلىنىــپ،
شــۇنى بىلدىڭكــى :مۇرىــت ئۈچــۈن مېنىــڭ يېنىمدىــن ياخشــى
ـىك
ـر ئىشـ
ـى بىـ
ـان ياخشـ
ـۈن ئېچىلغـ
ـاردەم ئۈچـ
ـەر ،يـ
ـر يـ
ـقا بىـ
باشـ
ـر
ـۈك بىـ
ـدۇ ۋە مەڭگۈلـ
ـن تىرىلىـ
ـڭ پۇرىقىمدىـ
ـۇ مېنىـ
ـوق .ئۆلۈكمـ
يـ
بەختكــە ئېرىشــىدۇ.
گالۋاڭمــۇ مېنىــڭ ســۆزلىرىمدىن مەناالرنــى چۈشــىنەلەيدىغان
زېــرەك ئارىفقــا ئايلىنىــدۇ».
مــەن دېدىمكــى« :ســەن بىــر گــۈزەل ھايــات .ســاڭا
ـڭ يېنىمغا
ـېرى مېنىـ
ـەن سۆزلەشكەنسـ
ـېنىڭ بىلـ
ـەن سـ
ـەن .مـ
يالۋۇرىمـ
يــار كەلگەنــدەك بىــر ھېسســىياتتا بولــدۇم»...
ـەك-
ـەنلىك كېتىدۇ .شـ
ـەندىن سـ
ـامال سـ
ـەن بولسـ
ـى« :مـ
دېدىكـ
ـەن
ـەۋەبى مـ
ـڭ سـ
ـەن .بۇنىـ
ـى بولىسـ
ـەندىن پانـ
ـەن سـ
ـىز سـ
شۈبھىسـ
ـەن.
ـا پاتمايمـ
ـر چىدىرغـ
ـوڭ بىـ
ـەن چـ
ـم بىلـ
ھېچكىـ
مــاڭا مەســتانە بولغانغــا ھــەر جاھانــدا ،جاھــان بىلــەن
جاھــان كېرەمــى بــار .لېكىــن ئەمگــەك قىلىــپ ،ســەۋر قىلىــپ،
پــاك بولســاڭ بــۇ نىمەتكــە ئېرىشىســەن»...
يېمەك-ئىچمــەك ،كىيىم-كېچــەك خوجايىنلىــرى ھــەر تەرەپتــە
توپ-تــوپ يۈرىــدۇ .بىــراق قۇللــۇق يولىدىكــى بــۇ ئۆزلــۈك
ناھايىتــى ئــاز ئۇچرايــدۇ.
كېســەلگە توغــرا ھۆكــۈم قىلىدىغــان تېۋىپــار ھــەر تەرەپتــە
بــار .بىــراق تۇغمــا قارىغۇنــى ســاقايتااليدىغان ئەيســا يــوق.
ـال
ـى مىسـ
ـۈن بۇالرنـ
ـش ئۈچـ
ـال قىلىـ
ـى خۇشـ
ـەن مەزلۇمالرنـ
مـ
قىلىــپ ســۆزلىدىم .مــەن ھەرگىــز كىشــىلەرنى ئالدايدىغانالردىــن
ـىز،
ـا ئۇچقۇنسـ
ـىز بولىدۇ .ئۇ بولسـ
ـەندۈرۈش تىلسـ
ـمەن .چۈشـ
ئەمەسـ
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زىيانســىزدۇر.
ئــەي شاھىنشــاھىم! ســۆزنى ئەگىتىــپ تــۇرۇپ قىلغاننىــڭ
پايدىســىنى يەنــە ســەن ســۆزلىگىن.
ـان پىكىرنى
ـى ئېقىتقـ
ـىنىڭ قېنىنـ
ـەن سۆيگۈسـ
ـران بىلـ
ـەي ھىجـ
ئـ
ســەن چۈشەن!
ـۇ
ـان! ئـ
ـن قاچقـ
ـۆز ئۆزىدىـ
ـەي ئـ
ـەن .ئـ
ـۇ سـ
ـارا ،ئـ
ـى قـ
ياخشـ
ـەن...
ـەن بولىسـ
سـ
ئــەي مېنىــڭ شــېرىن گۈزىلىــم! تۈنۈگــۈن نېمــە يېدىــڭ؟
ئېيتقىــن ،ئېيتقىنكــى ،مــەن ئۆمرۈمنىــڭ قالغــان قىســمىدا ســەن
نېمــە يېگــەن بولســاڭ ،كېچــە ھــەم كۈنــدۈز شــۇنى يــەپ
ئۆتكــۈزەي .ئەگــەر ســەن مېنــى ئالــداپ توغــرا سۆزلىمىســەڭ،
غەمكىــن چىرايىــڭ ھەممىنــى مــاڭا توغــرا ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ.
ـىم
ـڭ بېشـ
ـرى مېنىـ
ـن بېـ
ـەن كۈندىـ
ـى كۆرگـ
ـېنىڭ رەڭگى-روھىڭنـ
سـ
گاڭگىراپــا قالــدى...
ـۈپ
ـك ئۆتـ
ـن ئىتتىـ
ـوي .ئالدىمدىـ
ـپ قـ
ـازراق تارتىـ
ـى ئـ
تىزگىننـ
كە تمە .
ساڭا قانغىچە قاراپ ،كۆڭلۈم تىنجىسۇن.
يۈرىكىم دەھشەت سوقۇۋاتىدۇ ،بىردەم تۇر.
ئىككى كۆزۈمدىن قان ياشلىرى ئېقىۋاتىدۇ.
ئالدىمدىن ئىتتىك ئۆتۈپ كەتمىگىن.
مــەن ســېنىڭ يېنىڭغــا بارغۇچــە قــارا تۇپراققــا ئايلىنىــپ
بولىمــەن.
بىردىنــا ســېنى كۆرگەنــدە كــۆك ئاســماندەك يالتىــراپ
كېتىمــەن.
يــەر يۈزىنىــڭ كۆزىدىــن قۇيــاش ئۇزاقالشقانســىرى ،ھىجــران
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ـدۇ.
ـم كىيىـ
ـارا كىيىـ
ـەق قـ
ـە مۇتلـ
ـتىدىن كېچـ
دەسـ
سەھەردە قۇياش كۆتۈرۈلگەندە ئاق لىباس كىيىدۇ.
ئەي جېنىمنىڭ قۇياشى! يېنىمدىن ئۇزاقالشما...
سۆيۈملىكىم! زالىملىق قىلما ،بىكاردىن قېنىمنى تۆكمە.
گۈزىلىم! تاش يۈرەكلىك قىلما ،ئۈنچىنى سۇندۇرما.
خىيالىمدا تۈنۈگۈن قولۇمغا شاراپ قەدىھىنى بەردى.
ـۈن
ـڭ ئۈچـ
ـەن بولمىغانلىقىـ
ـدە سـ
ـڭ ئىچىـ
ـۇ قەدەھنىـ
ـراق ئـ
بىـ
ـدى.
ـم بولمىـ
ـا مەيلىـ
ئۇنىڭغـ
ـەن باق،
ـۇ سـ
ـڭ .مېنىمـ
ـەن بەردىـ
ـى سـ
ـە ئوزۇقنـ
ـەر ۋە كۆككـ
يـ
ـاۋاق...
ـەك ئـ
ـى مەن بـ
چۈنكـ
ـېنىڭ جىدەلخورلىقىڭمۇ
ـۈزەل! سـ
ـۆيۈملۈك گـ
ـەي جىدەلخور ،سـ
ئـ
شــۇنچىلىك تاتلىق.
ســېنىڭ جېنىــڭ مېنىــڭ جېنىــم ،ســېنىڭ قىزىــڭ مېنىــڭ
قىزىمــدۇر...
مــەن كۆڭلۈمگــە «قــان يۇتســاڭمۇ جىــم تــۇر» دەپ كــۆپ
قېتىــم خىتــاپ قىلدىــم.
بىــراق ئــاڭالش ئۇياقتــا تۇرســۇن؟ مــەن ئاشــۇنداق
دېگەنســىرى ئــۇ بوينىنــى تولغــاپ:
«سەن شۇك تۇر ،مەن بىر پاڭ» دەپ نىدا قىلدى.
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مەنىلىك قۇل بول
باالالرغا ئۇچرىغانالرغا بىر ئاالمەتتىن سۆز ئاچاي.
جازاغا ئۇچرىغۇچىالرنىڭ بىردىنبىر ئاالمىتى پەقەت شۇ.
ئالالھقا قۇللۇق قىلىسىلەر ،روزا تۇتىسىلەر ،دۇئا قىلىسىلەر،
ناماز قىلىسىلەر ،زاكات بېرىسىلەر.
بىراق زەررىچىلىك تەمىنى تېتالمايسىلەر.
قۇللۇق قىلىسىلەر ،ئەمما تەمى يوق.
قۇللۇل گۈزەل ،ئەمما مەناسى يوق.
ياڭاق كۆپ ،ئەمما مېغىزى يوق.
تەم الزىمكى قۇللۇق مېۋە بەرسۇن.
مېغىز كېرەككى ئۇرۇق كۆچەت بولسۇن.
مېغىزى بولمىغان ئۇرۇقچا مايسا بوالمدۇ؟
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دېرىزەڭنى ئېچىۋەت
ـر
ـۇر ھەربىـ
ـى نـ
ـڭ يۈزىدىكـ
ـدا ئۇنىـ
ـاردا ماڭغانـ
ـۈپ يولـ
يۈسـ
ئۆينىــڭ دېرىزىســىدىن كىرىــپ ئىچىنــى يورۇتاتتــى .ئۆينىــڭ
ـۈپ
ـرال ئۆتـ
ـدۇ ،ھازىـ
ـا كېتىۋاتىـ
ـۇ ياققـ
ـۈپ بـ
ـەر «يۈسـ
ئىچىدىكىلـ
كەتتــى» دەيتتــى.
ئاشىق بولماق ئاشۇ تەرەپكە دېرىزىلەرنى ئاچماقتۇر.
چۈنكى كۆڭۈل ،دوستنىڭ يۈزى بىلەن ئايدىڭ بولىدۇ.
پادىشاھالرمۇ جانىڭغا ھەم نەپەس بواللمايدۇ.
ئالتۇنمــۇ ھــەم شــۇنداق .كــۆرۈش ئۈچــۈن ئالتــۇن بېرىــپ
ـال.
ـۈرمە ئـ
سـ
سۈرمە ئېلىپ كۆزۈڭنى ئاچ ،ئەتراپنى كۆر.
بۇ دۇنيا قاراڭغۇ قۇدۇق.
يۈسۈپتەك ئۇ يىپقا ئېسىلىپ قۇدۇقتىن قۇتۇل.
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بۇ دۇنيا بىر شەكىل
چۈشۈڭدە پىچاق كالالڭنى كەسسە نېمە بوالر؟
يەنىال بېشىڭ جايىدا ئۆمرۈڭ ئۇزۇن بولۇر.
چۈشــۈڭدە بەدىنىــڭ ئىككىگــە بۆلۈنــۈپ كەتســىمۇ ســەن
يەنىــا ســاق.
چۈشۈڭدە بەدىنىڭنىڭ بىر پارچىسىنىڭ كېسىلىشى بىلەن،
ھەتتــا ئىككــى يــۈز پارچىغــا پارچىلىنىــپ كەتســەڭمۇ ھېــچ
قورقۇنۇشــلۇق ئىــش يــوق.
شــەكىلدە تۇرغــان بــۇ دۇنيانــى پەيغەمبــەر «ئۇخلىغــان
كىشــىنىڭ كۆرگــەن چۈشــىدەك» دېگــەن.
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يا «سەن» قالمايسەن ياكى «بىز»
ـەۋەپتىن
ـتى .بۇ سـ
ـى يېقىنالشـ
ـىش ۋاقتـ
ـەن ئۇچرىشـ
ـىق بىلـ
ئاشـ
ئۆزۈڭنــى تۈزەشــتۈرۈپ يۈرگىــن .ئۇچرىشــىش كۈنــى ئۈچــۈن
گۈزەللــەش!
بىزنىــڭ ئۆلۈمىمىــز قانچىلىــك ســاڭا ماتــەم بولســىمۇ،
ئەســلىدە ھــەق بىلــەن ئۇچرىشــىش ۋاقتــى بولغانلىقــى ئۈچــۈن
بىزنىــڭ ئــەڭ خۇشــاللىق ،ئــەڭ بەختلىــك ۋاقىتلىرىمىــزدۇر.
چۈنكى بۇ دۇنيا بىزنىڭ زىندانىمىزدۇر.
ـال
ـى خۇشـ
ـى زىنداندىكىلەرنـ
ـى ،ئۆرۈلىشـ
ـڭ خارابلىشىشـ
زىنداننىـ
قىلىد ۇ .
يەنــى بىزنىــڭ بەدىنىمىــز بولســا روھىمىــز ئۈچــۈن بىــر
زىنــدان ھېســاپلىنىدۇ.
ئۆلــۈم بەدەننــى يىقىتقاندىــن كېيىــن تۇپــراق ئاســتىغا
ـىدۇ.
ـەن دىدارلىشـ
ـەق بىلـ
ـۇپ ،ھـ
ـن قۇتۇلـ
ـدە ،روھ زىنداندىـ
كىرگەنـ
ھوشۇڭنى تېپىپ ئەقلىڭنى ئىشلەت.
پانى بولغان بۇ دۇنيا زىندانىدىن ۋاپا كۈتمە.
بۇ دۇنيا ۋاپاسىنىڭ ئۆزىمۇ ۋاپاسىزدۇر.
ـەل.
ـراق كـ
ـۇ يېقىنـ
ـەل تېخىمـ
ـەل ،كـ
ـى ،كـ
ـادار كىشـ
ـەي ۋاپـ
ئـ
ـز
ـتىن تىـ
ـراپ قىلماسـ
ـى ئىسـ
ـاپ ،ۋاقىتنـ
ـى تاشـ
ـى ،بىزلىكنـ
مەنلىكنـ
ـەل.
كـ
ئــەي بىچــارە ئىنســان! ســېنىڭ بارلىقىــڭ ھەقنىــڭ بارلىقــى
ئالدىــدا يــوق ھېســاپلىنىدۇ.
يوقتىن ئىبارەتتۇر .سەن باردەك كۆرۈنگەن بىر يوقسەن.
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مانا بۇ ھەقىقەتنى چۈشەنسەڭ ئەلەسلىكتىن قۇتۇلىسەن.
ـىدىغان
ـەن دىدارلىشـ
ـۆيۈملىكىم بىلـ
ـۈم سـ
ـەن كۈنـ
ـڭ ئۆلگـ
مېنىـ
ـدۇر.
كۈنـ
بۇ كۈن شاراپ ئىچىپ ،تاماشا قىلىدىغان كۈن.
ھەرخىل نېمەتلەرنى يەيدىغان كۈن.
شىكايەتلەردىن قۇتۇلۇپ ،ئالالھتىن رازى بولىدىغان كۈندۇر.
كەل ،تېخىمۇ يىقىن كەل!
بىزدىن ،مەندىن ۋاز كەچ.
كەل ،كەل ،سەنلىك ۋە بىزلىك يوق بولغۇچە كەل.
يا «سەن» قالمايسەن ،ياكى «بىز».
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ئەسلىڭگە كەل
ھــەق نۇرىنىــڭ قېپــى ســاڭا بېرىلگــەن ،ســاڭا ئامانــەت
قويۇلغــان.
ئىكەنلىكىڭنى،نەدىــن
كىــم
ســەن
كــەل!
ئەســلىڭگە
ئويــاپ،
كەلگەنلىكىڭنــى
ئۆزۈڭدىــن ،ئــۆز مــاددى مەۋجۇتلىقىڭدىــن ،بەدەنگــە ئائىــت
نەپســانىي ئارزۇلىرىڭدىــن قۇتۇلمىغىچــە ئۆزۈڭنــى ھەقىقىــي ئــۆز
بارلىقىڭدىــن تاپالمايســەن.
بــۇ ســەۋەپتىن ئۆزۈڭدىــن ۋاز كەچســەڭ ئــۆز مــاددى
مەۋجۇتلىقىڭدىــن قۇتۇلىســەن.
ـەھۋەت،
ـان شـ
ـۈن قۇرۇلغـ
ـەن ئۈچـ
ـدە سـ
ـەر يۈزىـ
ـا يـ
ـۇ ۋاقىتتـ
ئـ
غــەزەپ ،شــۆھرەتكە ئوخشــاش مىڭالرچــە توزاقتىــن بىردىنــا
قۇتۇلىســەن.
ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ قەيەردىــن كەلگەنلىكىڭنــى ئويــاپ،
ئەســلىڭگە كــەل!
ســەن پادىشــاھالر پادىشــاھى بولغــان ھەزرىتــى ئادەمنىــڭ
نەســلىدىن كەلدىــڭ.
بىلــەن
زۇلۇمــار
ئەســكىلىكلەر،
گۇناھــار،
پاســكىنا دۇنياغــا كــۆز ئاچتىــڭ.
تولغــان مۇشــۇ
ســەن قەيەردىــن كەلگىنىڭنــى ،قەيەرگــە كېتىدىغانلىقىڭنــى
ئويلىمــاي ،مۇشــۇ دۇنيــا ھاياتىدىــن رازى بولــۇپ بــەك خۇشــال
كۆرۈنىۋاتىســەن.
ـل
ـۇ رەزىـ
ـلىتىپ ،مۇشـ
ـى ئىشـ
ـاڭا! ئەقلىڭنـ
ـۇس سـ
ـڭ ئەپسـ
مىـ
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ـە.
ـۈل بەرمـ
ـا كۆڭـ
دۇنياغـ
ئەسلىڭگە كەل!
ســەن قانچىلىــك بــۇ دۇنيانىــڭ جەۋھىــرى،
ئىچكــى
ســېنىڭ
بولســاڭ،
تىلســىماتى
ئــۆزى،
دۇنيايىڭمــۇ شــۇنچىلىك قىممەتلىــك ،بىباھــا گۆھــەر.
ـى يۇمۇپ،
ـى كۆزۈڭنـ
ـان ئىككـ
ـەن تولىدىغـ
ـا بىلـ
ـتانلىقتا توپـ
قەبرىسـ
ـى ئاچ.
ـۈل كۆزۈڭنـ
ـان كۆڭـ
ـۇرۇن بولغـ
يوشـ
ھەقىقەتنى كۆرۈپ ئەسلىڭگە كەل!
ئۇلۇغلۇق ئىگىسىنىڭ قۇلى سەن .بەكمۇ تەلەيلىك سەن.
ئالــاھ ســېنى بەكمــۇ ســۆيىدۇ .ســاڭا ياخشــىلىق
ئۈنــدۈردى.
ئۈنمەيدىغاننــى
باشــقىالردا
قىلىــپ
ـنىڭ
ـاي بولۇشـ
ـۇ بـ
ـۇپ ،تېخىمـ
ـە چوقۇنـ
ـەن مال-مۈلۈككـ
ـن سـ
لېكىـ
كويىغــا چۈشۈپســەن .شــەھۋەت ۋە شــۆھرەتنىڭ ئارقىســىدىن
يۈگۈرەۋاتىســەن.
يۇقىــرى مەرتىۋىگــە ئېرىشــىش ،بــاش بولــۇش ،باشــقىالرغا
ـارزۇ قىلغانلىرىڭغا
ـەن .ئـ
ـىدا بولىۋاتىسـ
ـش ئارزۇسـ
ـق قىلىـ
ھۆكۈمرانلىـ
ـان چاغلىرىڭدا
ـن ئايرىلىپ قالغـ
ـى قولۇڭدىكىلەردىـ
ـەلمىگەن ياكـ
ئېرىشـ
ـەن.
ـاراپ قىلىۋاتىسـ
ـى خـ
ـۇپ ،ئۆز-ئۆزۈڭنـ
ـم بولـ
ـۈڭ يېرىـ
كۆڭلـ
ـۇ
ـە ،بـ
ـۇ نالـ
ـىكايەت ،بـ
ـۇ شـ
ـق ،بـ
ـۇ ئاۋارچىلىـ
ـال ،بـ
ـۇ ھـ
بـ
ـىدۇ؟
ـە داۋاملىشـ
ـار زادى قاچانغىچـ
ـۆز ياشـ
كـ
ـلىڭگە
ـاراپ ،ئەسـ
ـا قـ
ـلىق ھالىڭغـ
ـان ئېچىنىشـ
ـۈپ قالغـ
ـۇ چۈشـ
بـ
كە ل !
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بۇ كېچە ئۇخلىما
كۆرۈنمــەس بىــر قۇيــاش ،يەنــى غايىــپ ئالەمنىــڭ قۇياشــى
كېچىلىــرى چىقىــپ ســېنى نۇرالندۇرىــدۇ .كۆزلىرىڭگــە مەنىــۋى
ســۈرمە ســۈرۈپ ،كۆزلىرىڭدىكــى غەپلــەت توزاڭلىرىنــى تازىــاپ،
كۆزۈڭنــى ئاچىــدۇ.
بــۇ كېچــە ئەقىلســىزلىك قىلىــپ بېشــىڭنى ياســتۇققا قويــۇپ
ياتمــاي ،ھوشــۇڭنى يىــغ.
ســائادەت ۋە مەنىــۋى بەختنىــڭ ســاڭا قانــداق ئىھســانالر،
قانــداق لۇتۇفــار ئەكىلىدىغانلىقىغــا بىــر قــارا.
ئالالھ كۈندۈزلىرى ئىشلەپ رىزىق قازىنىشنى بۇيرۇدى.
كېچىنى ئىشق ئۈچۈن ،سۆيۈشۈش ئۈچۈن ياراتتى.
ـىڭنى
ـە بولۇشـ
ـەن بىرگـ
ـۆيۈملىكىڭ بىلـ
ـىڭنى ،سـ
ـېنىڭ سۆيۈشـ
سـ
يامــان كۆزلەردىــن ســاقالش ئۈچــۈن كېچىنــى قاراڭغــۇ بىلــەن
پەردىلىــدى.
خەلق كېچە بولغاندا ئۇيقۇغا پاتىدۇ.
ئاشــىقالر بولســا پۈتــۈن كېچــە ئالالھقــا يالــۋۇرۇپ ،دۇئــا-
ـىدۇ.
ـەن سۆزلىشـ
ـڭ بىلـ
ـپ ،ئۇنىـ
ـاۋەت قىلىـ
تىـ
جانابى-ھــەق بىــر كېچىســى ھەزرىتــى داۋۇتقــا مۇنــداق
ـى
ـىقلىق داۋاسـ
ـە ئاشـ
ـۆيىدىغانلىقىنى سۆزلىسـ
ـم بىزنى سـ
ـدى« :كىـ
دېـ
ـۆزى
ـڭ سـ
ـا ئۇنىـ
ـە ئۇخلىسـ
ـۈن كېچـ
ـن پۈتـ
ـدۇ .كېيىـ
ـان بولىـ
قىلغـ
يالغانــدۇر .داۋاســىمۇ يالغــان!»
ھەقىقەتــەن ئاشــىق بولغــان كىشــىنىڭ كۆزىگــە ھېــچ ئۇيقــۇ
كېلەمتــى؟
چۈنكــى ئاشــىق كۆڭــۈل دەردىنــى ،تارتىۋاتقــان ئازاپلىرىنــى
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ســۆيگىنىگە ســۆزلەش ئۈچــۈن يالغۇزلۇقنــى خااليــدۇ .كېچىنــى
كۈتىــدۇ .كېچىنىــڭ قاراڭغۇلىقىغــا يوشــۇرىنىدۇ.
ئىشــقنىڭ ئۇسســۇزلىقىغا قانمىغــان ئاشــىق ،ئۇخلىغــان
تەقدىردىمــۇ بــەك ئــاز ئۇخاليــدۇ .ئۇسســىغان كىشــى قانداقمــۇ
قاتتىــق ئۇيقۇغــا پاتســۇن.
ئۇنىــڭ كــۆزى ئــازراق ئۇيقۇغــا كەتكــەن ھالەتتــە يەنىــا
چۈشــىدە يــا ســۇنى كۆرىــدۇ ،ياكــى دەريــا بويلىرىــدا ئايلىنىــپ
يۈرىــدۇ ۋە ياكــى كومزەكنــى ياكــى ســۇ ســاتقۇچىنى كۆرىــدۇ.
ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا پۈتــۈن كېچــە ئــۇ تەرەپتىــن ئالالھنىــڭ
ئــاۋازى ئاڭلىنىــدۇ.
ئەي بىچارە! ئورنۇڭدىن تۇر ،كېچە بىر غەنىمەت.
كېچىنــى ئالالھنىــڭ ياخشــىلىقى دەپ بىلىــپ ،پۇرســەتتىن
پايدىــان.
ئــەي ئــاي يۈزلــۈك ســۆيۈملىكىم! بىــر كېچــە بولســىمۇ
ئۇخلىمــا.
ـىزلىك
ـاڭا ئۆلۈمسـ
ـاڭ سـ
ـا قىلسـ
ـا ئاتـ
ـى ئۇنىڭغـ
ـن كۆڭلۈڭنـ
چىـ
ـدۇ.
ـى كۆرۈنىـ
خەزىنىسـ
بارلىــق مەنىــۋى گۈزەللىكلــەر ،ئىھســانالر ئۆزىنــى كېچىــدە
كۆرســىتىدۇ.
ئۇخلىغان كىشى بۇ گۈزەللىكلەرنى كۆرەلمەيدۇ.
ئەقلىڭنى ئىشلەت! سەنمۇ بۇ كېچە ئۇخلىما!
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روھنى ئىزدە! روھنى تاپ!
ـان
ـەن نىقاپالنغـ
ـى بىلـ
ـك ماسكىسـ
ـى ،گۈزەللىـ
ـك پەردىسـ
گۈزەللىـ
ـەن.
ـىكايەت قىلىمـ
ـتىدىن شـ
ـىزالر ئۈسـ
يېقىمسـ
ـەن
ـەن بىلـ
ـۈك كۆرۈنگـ
ـاي يۈزلـ
ـق ئـ
ـتە چىرايلىـ
ـۇالر كۆرىنىشـ
ئـ
ـىال
ـدۇ .پەقەتال كۆرۈنىشـ
ـوت يانىـ
ـان ئـ
ـەن يېقىلغـ
ـامان بىلـ
ـدە سـ
ئىچىـ
ئايــدەك پاقىراق.
ـى
ـۈزەل پانـ
ـدەك گـ
ـى پەرەنجىـ
ـا ،يەنـ
ـىق بولمـ
ـە ئاشـ
پەرەنجىگـ
ـە.
ـۈل بەرمـ
ـە كۆڭـ
بەدەنلەرگـ
ئۇالرنــى گــۈزەل قىلىــپ ياراتقاننــى ئويــا .ئۇنــى ســۆي.
اليدىــن ياســالغان بەدەنگــە ئىشــەنمە.
ســەن پارقىــراق ئــاي يۈزلــۈك بىرىســىنى كۆرگەنــدە ئۇنــى
جانىــم دەيســەن .ھالبۇكــى ئــۇ ســايىغا ئوخشــاش بارلىقتــۇر.
ئــۇ ئايلىنىــپ ســاياھەت قىلىدىغانلىقــى ،يــەپ ئىچىدىغانلىقــى
ئۈچۈنــا تىرىــك ھېســاپلىنىدىغان بىــر پارچــە رەڭلىــك لەشــتۇر.
قانداقمــۇ رەڭلىــك لەشــنى جانىــم دېگىنــى بولســۇن؟
روھ نــەدە ،رەڭ نــەدە؟ ســەن ئــۇ لەشــنى قويــۇپ ،روھنــى
ـاپ!
ـى تـ
ـزدە! روھنـ
ئىـ
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سەن بېرىپ ئۇخال
مادامىكى مەشۇقۇڭ يوق ،ئاشىق ئەمەس سەن.
ساڭا ئۇيقۇ يارىشىدۇ .سىيىپ كىرىپ ،ئۇيقۇڭنى ئۇخال.
ئۇنىڭ ئىشقى ۋە غەملىرى بىزگە نىسىپ بولغان.
ـى
ـايدۇ .چۈنكـ
ـا ئوخشـ
ـارا قازانغـ
ـە قاپقـ
ـدە كېچـ
ـېنىڭ نەزىرىڭـ
سـ
ســەن ئۇنىڭــدا پىشــقان ھالۋىنىــڭ تەمىنــى تېتىــپ باقمىدىــڭ.
شــۇڭا كېچىنىــڭ ھەقىقەتــەن قانــداق ئىكەنلىكىنــى بىلمەيســەن.
كۈنــدۈز تاپــاۋەت ۋە ئىشــلەش ۋاقتىــدۇر .بىــراق كېچىنىــڭ
ئاشــىقالرغا ئاجايىــپ ھــوزۇر بېرىدىغــان تەرىپــى بــار.
بىــز ســۆيۈملىكىمىزنىڭ غــەم قۇياشــى ئاســتىدا زەررە-زەررە
پارچىالنــدۇق.
چۈنكى بىز ئۇنىڭدىن كەلگەن غەمنىمۇ سۆيىمىز.
مادامىكــى ســېنىڭ كۆڭلۈڭــدە بۇنــداق بىــر تۇيغــۇ بىلــەن
ھــەۋەس قوزغالمىــدى ،ئۇنداقتــا بېرىــپ تــازا ئوبــدان ئۇخــا.
ئاشــىق يولــى 72مىللــەت ئىتىقادىنىــڭ ســىرتىدا.
ـەكىلدىن
ـن ،شـ
ـڭ تەقلىددىـ
ـقىڭ ،ئىتىقادىـ
ـېنىڭ ئىشـ
ـى سـ
مادامىكـ
ـا.
ـپ ئۇخـ
ـەت ،بېرىـ
ـەن كـ
ـا سـ
ـارەت ،ئۇنداقتـ
ئىبـ
ئەي دوستالر! يېغىلىڭالر ،بىر يەرگە جەم بولۇڭالر.
ھازىر بولسا ئەسلىدە ئۇخاليدىغان ۋاقىت ئەمەس.
ـىدىغان
ـى بىز سۆھبەتلىشـ
ـى ۋالالھـ
ـەردە ئۇخالۋاتقان كىشـ
ئاۋۇ يـ
ـتالردىن ئەمەس.
دوسـ
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ئۆزۈڭدىن ۋاز كەچ
ـدا
ـەن چاغـ
ـى كۆرگـ
ـى ياخشـ
ـدا ،ئۆزۈڭنـ
ـىڭدە بولغانـ
ـەن ئېسـ
سـ
ـە
ـدەك كۆزۈڭگـ
ـەت تىكەنـ
ـەن .مۇھەببـ
ـە بواللمايسـ
ـە ئىگـ
مۇھەببەتكـ
ـانجىلىدۇ.
سـ
پەقــەت ئېســىڭنى يوقاتقانــدا ،ئۆزۈڭدىــن ئــۆزۈڭ خــوش
بولمىغــان چاغــدا ســۆيۈملىكىڭ يېنىڭــدا بولىــدۇ.
ســەن ئــۆز ھالىــڭ بىلــەن بولغانــدا بىــر تــال چىۋىنمــۇ
ســېنى بــوزەك قىلىــدۇ.
بىــراق ئۆزۈڭدىــن كەچكەنــدە شــۇنداق كۈچلــۈك بولــۇپ
كېتىســەنكى ،پىلنىڭمــۇ ســاڭا كۈچــى يەتمەيــدۇ.
ـرى
ـەققەت بۇلۇتلىـ
ـەم ۋە مۇشـ
ـاڭ غـ
ـەن بولسـ
ـڭ بىلـ
ـۆز ھالىـ
ئـ
ـەن.
ـدە قالىسـ
ـۇق ئىچىـ
ـوراپ ،قاراڭغۇلـ
ـى ئـ
ـېنىڭ ئەتراپىڭنـ
سـ
ئۆزۈڭدىــن كەچســەڭ قوينىڭغــا ئــاي كىرىــپ ،ھەممــە
تەرىپىڭنــى يورۇتىــدۇ.
ـپ،
ـەندىن قېچىـ
ـۆيۈملىكىڭ سـ
ـاڭ سـ
ـەن بولسـ
ـڭ بىلـ
ـۆز ھالىـ
ئـ
ـدۇ.
ـا كەلمەيـ
يېنىڭغـ
ـارابى
ـق شـ
ـاڭا ئىشـ
ـۆيۈملىكىڭ سـ
ـەڭ سـ
ـن ۋاز كەچسـ
ئۆزۈڭدىـ
ـۇنىدۇ.
سـ
ئــۆز ھالىڭــدا بولســاڭ ،ئۆزۈڭنــى كــەچ كــۈزدەك ھېــس
قىلىــپ ،مۇزالپــا يۈرىســەن.
ـان
ـان قىشــمۇ چېچەكلــەر ئېچىلغـ
ئۆزۈڭدىــن كەچســەڭ قەھرىتـ
باھــاردەك تۇيىلىــدۇ.
ـۆزۈڭ
ـە ئـ
ـتىن ،ئۆزۈڭگـ
ـى سۆيۈشـ
ـلىتىپ ،ئۆزۈڭنـ
ـى ئىشـ
ئەقلىڭنـ
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ـە ئەمەس،
ـۆيۈملىكىڭنىڭ مۇھەببىتىگـ
ـۇل .سـ
ـتىن قۇتـ
ـىق بولۇشـ
ئاشـ
ـول.
ـىق بـ
ـىغا ئاشـ
ـى جاپاسـ
بەلكـ
شــۇنداق بىــر ئاشــىق بولغىنكــى ســاڭا نازالنغــان ،ســاڭا
ـىققا
ـان ئاشـ
ـاپ يالۋۇرىدىغـ
ـاراپ يىغـ
ـاڭا قـ
ـۇ سـ
ـان گۈللەرمـ
قارىمىغـ
ئايالنســۇن.
ئەي ھەقىقى ئاشىق!
كائىناتتەك مەست بول!
ئايلىنىپ تۇر.
شــۇنى ياخشــى بىلگىنكــى ،مۇشــۇ كۆكلــەر ئالــاھ ئىشــقى
بىلــەن مەســت بولغــان ئىنســانالرغا ئوخشــىمىغان بولســا ئىــدى،
مانــا مۇشــۇنداق ئايلىنىــپ تۇراتتىمــۇ؟
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ئەپسۇس!
ـىمۇ ۋە لېكىن
ـق بولمىسـ
ـتۈن بىر بارلىـ
ـېنىڭدەك ئۈسـ
ـەك سـ
ئېشـ
ـىنى
ـىنى ۋە يېشىشـ
ـەكچىنىڭ باغلىشـ
ـان ئېشـ
ـى بولغـ
ـى ،خوجايىنـ
ئىگىسـ
بىلىــدۇ .ئىگىســىنى تونــۇپ ،باشــقا بىرىســىدىن ئايرىيااليــدۇ.
ـى دىڭگايتىپ،
ـىلتىپ ،قۇالقلىرىنـ
ـلىرىنى شـ
ـدە باشـ
ـىنى كۆرگەنـ
ئىگىسـ
ـدۇ.
ـى ئوينىتىـ
قۇيرۇقلىرىنـ
ھەتتــا ئاۋازىنىمــۇ تونۇيــدۇ .ئىگىســىنىڭ ئــاۋازى ئۇنىڭغــا
يــات ئەمــەس.
چۈنكــى ئېشــەك ئىگىســىنىڭ قولىدىــن يــەم يېگــەن ،ســۇ
ئىچكــەن.
نېمــە دېگــەن ئاجايىــپ ئىــش ھــە ،ئادەمنىــڭ ئەقلىمــۇ
ھەيــران قالىدىغــان.
ئالــاھ ئــازراق بولســىمۇ ســاڭا بىــر ئــاڭ ،بىــر تۇيغــۇ
بەرمىدىمــۇ؟
ســاڭا ياخشــىلىق قىلغــان ،ســېنى يېگۈزۈپ-ئىچكۈزگــەن،
ـڭ
ـق مەۋجۇداتالرنىـ
ـېنى بارلىـ
ـاتقان ،سـ
ـدە ياشـ
ـوزۇر ئىچىـ
ـېنى ھـ
سـ
ئــەڭ ئېســىلى قىلىــپ ياراتقــان ،ھېــچ بىــر بارلىققــا بەرمىگــەن
ئەقىلنــى ســاڭا بەرگــەن ياراتقۇچىڭنــى تونىمايســەن.
ئاشۇ ئېشەكچىلىكمۇ بواللمىغىنىڭغا مىڭ ئەپسۇس!
ياراتقۇچــى ســېنى يۈزلەرچــە قېتىــم قىينىــدى ،دەرتكــە
چۈشــۈردى.
ـى
ـۇپ ئۇنـ
ـداق بولـ
ـۇردۇڭ .قانـ
ـپ تـ
ـات قىلىـ
ـەن دات-پەريـ
سـ
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ـدۇڭ؟
ـان بولـ
ـكار قىلىدىغـ
ـى ئىنـ
ـڭ؟ ئۇنـ
ـۇپ قالدىـ
ـاس بولـ
تونىمـ
ئالــاھ ســاڭا ئەقىــل بــەردى ،ئىــرادە ئاتــا قىلــدى.
ـلىدە
ـەتتى .ئەسـ
ـاڭا يول كۆرسـ
ـەن سـ
ـى بىلـ
ـڭ ۋاستىسـ
پەيغەمبەرلەرنىـ
ئالــاھ ســېنى قۇتۇلدۇرۇشــقا مەجبــۇر ئەمــەس.
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ئىشقنىڭ مەنسۇرى
دۇنيانــى تېشــىدىن كۆرمــە ،چۈنكــى ،ســېنىڭ كۆزۈڭنىــڭ
ـڭ
ـېنىڭ خەۋىرىـ
ـن سـ
ـار .بۇنىڭدىـ
ـا بـ
ـر دۇنيـ
ـقا بىـ
ـدە باشـ
ئىچىـ
ـۇم.
ـى يـ
ـدا كۆزۈڭنـ
ـڭ ئالدىـ
ـەن دۇنيانىـ
ـۇ كۆرۈنگـ
ـەن بـ
ـوق .سـ
يـ
ـۆر.
ـى كـ
ـى دۇنيانـ
ـڭ ئىچىدىكـ
كۆزۈڭنىـ
ـاڭ
ـى كۆزۈڭنى ئېتىۋالسـ
ـەن ئىككـ
ـى ،سـ
ـى بىلگىنكـ
ـۇنى ياخشـ
شـ
بــۇ كۆرۈنىۋاتقــان دۇنيادىكــى نەرســىلەردىن ھېــچ بىــر نېمــە
قالمايــدۇ.
ھەلالجــى مەنســۇرنى ســېنىڭ ئىشــقىڭ ســەۋەبىدىن دارغــا
ـى،
ـىرتماققا ئۇزاتتـ
ـىنى سـ
ـەي بېشـ
ـچ ئىككىلەنمـ
ـا ،ھېـ
ـقان ۋاقىتتـ
ئاسـ
ســىرتماقتىن بېشــىنى تارتمىــدى .ھەمــدە «مادامىكــى دوســتۇمنىڭ
ئارقىنــى كۆڭلۈمنىــڭ بوينىغــا ســېلىندى ،بۇنىڭدىــن قانداقمــۇ
بېشــىمنى چىقىــراي؟» دېــدى-دە ،كۈلــۈپ تــۇرۇپ جېنىنــى
تەســلىم قىلــدى.
كومــزەك چېقىلســىمۇ ئۇنىــڭ ئىچىدىكــى ســۇغا زەخمــەت
يەتمەيــدۇ.
ئاشىقنىڭ جېنىمۇ ئەنە ئاشۇنداق.
بــەدەن كىپەنگــە ئورۇلــۇپ گۆرگــە كىرىــدۇ .ئەممــا روھ
ـدۇ.
ـە كېتىـ
ـۇ تەرەپكـ
ـدۇ ،ئـ
ـە كىرمەيـ
ـدۇ ،گۆرگـ
ـە ئورالمايـ
كىپەنگـ
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غەم-غۇسسە بىلەن خۇشاللىق
ـاللىقنى
ـەم خۇشـ
ـى ،غـ
ـاللىقنىڭ سايىسـ
ـا خۇشـ
ـە بولسـ
غەم-غۇسسـ
قو غال يد ۇ .
ـاپ
ـلىتىپ قاقاھـ
ـى ئىشـ
ـدۇ .ئەقلىڭنـ
ـىدىن چاپىـ
ـڭ ئارقىسـ
ئۇنىـ
كۈلۈشــتىن ،بــەك خۇشــال بولــۇپ كېتىشــتىن ســاقالن .چۈنكــى
خۇشــاللىق بىلــەن غــەم بىربىرىدىــن ھېــچ ئايرىلمايــدۇ.
بــەك كۈلــۈپ كەتكەنــدە كــۆز ياشــلىرىڭنىڭ تۆكۈلىشــىدىكى
ســەۋەپ غــەم بىلــەن خۇشــاللىقنىڭ دائىــم بىرگــە ئىكەنلىكىنــى
ســاڭا خاتىرىلىتىــش ئۈچۈنــدۇر.
ـۇم
ـەر دائىم تەبەسسـ
ـا ھـ
ـى .ئەممـ
ـاپ كۈلمەيتتـ
ـەر قاقاھـ
پەيغەمبـ
قىال تتى .
غــەم خۇشــاللىقنىڭ ئارقىســىدىن چاپقانــدەك ،كېچىمــۇ
كۈندۈزنىــڭ ئارقىســىدىن چاپىدۇ.كۈندۈزنــى كۆرگــەن زامــات
بىلگىنكــى ،قاراڭغــۇ كېچىدىــن قۇتۇلۇشــنىڭ ئىمكانــى يــوق.
ـېنىڭ
ـاللىقمۇ سـ
ـېرى ،خۇشـ
ـىدىن چاپقانسـ
ـڭ ئارقىسـ
ـەن غەمنىـ
سـ
ـدۇ.
ـن چاپىـ
ئارقاڭدىـ
بىــراق ســەن خۇشــاللىقنىڭ ئارقىســىدىن چاپســاڭ ،يولنىــڭ
دوقمۇشــىدا غەم-غۇسســە ئالدىڭغــا چىقىــپ يولۇڭنــى توســايدۇ.
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دەرتلەر سېنىڭ ياخشىلىقىڭ ئۈچۈن
بىرىســى كىگىــز ۋە گىلەمنــى كالتــەك بىلــەن ئۇرۋاتقــان
ـى
ـەس ،بەلكـ
ـۈن ئەمـ
ـۇرۇش ئۈچـ
ـى ئـ
ـەك ئۇالرنـ
ـۇ كالتـ
ـا ،ئـ
بولسـ
ئۇالردىكــى توپا-چاڭنــى ،پاســكىنىچىلىقنى چىقىرىــش ئۈچۈنــدۇر.
سېنىڭ ئىچىڭدىمۇ بارلىق،مەنلىك توپا-چاڭلىرى بار.
ئــۇ پاســكىنا چاڭالرنــى گىلەمنــى ســىلكىگەندەك ســىلكىپ
چىقارغىلــى بولمايــدۇ.
ـۇ
ـكەندە ،ئاشـ
ـا چۈشـ
ـدە ،دەرت ۋە ئىزتىراپقـ
ـاال كەلگەنـ
ـر بـ
بىـ
غەم-غۇسســىالرغا چىــداپ ،گاھ ئۇيقــۇدا ،گاھ ئويغــاق تۇرغانــدا،
ئــۇ چاڭ-تــوزاڭالر ســېنىڭدىن ئاستا-ئاســتا چىقىــپ كېتىــدۇ،
ھەتتــا ســەن بۇالرنــى تۇيمايــا قالىســەن.
تاختاينــى رەندىلــەش ئۇنــى كارغــا كەلمەيدىغــان ھالغــا
كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئەمــەس ،بەلكــى ياغاچچــى ئۇســتىنىڭ
ـدۇر.
ـاش ئۈچۈنـ
ـە ياسـ
ـر نەرسـ
ـە بىـ
ـتەكلىرى بويىچـ
ـى ئىسـ
كۆڭلىدىكـ
مانــا ماشــۇ ســەۋەپتىن ئالــاھ يولىدىكــى ھەرخىــل
ـڭ
ـدۇر .بۇالرنىـ
ـىلىقنىڭ ئاالمەتلىرىـ
ـى ياخشـ
ـڭ ھەممىسـ
قىيىنچىلىقالرنىـ
ياخشــىلىقتىن دېــرەك بېرىشــى ئىشــنىڭ ئاخىرقــى نەتىجىســىدە
كۆرىلىــدۇ.
كۆرمەيۋاتامســەن كۆنچــى ئۇســتا تېرىنىــڭ ئۈســتىگە قانچــە
قېتىمــاپ ئەســكىلىكنى ســۈركەيدۇ.
بــۇ ئىشــنى قايتا-قايتــا تەكراراليــدۇ .بۇنــداق قىلىشــتىكى
ـىلەرنى چىقىرىۋېتىش
ـىز نەرسـ
ـۇرۇن كېرەكسـ
ـى يوشـ
ـەت تېرىدىكـ
مەقسـ
ـوق.
ـرى يـ
ـچ خەۋىـ
ـڭ ھېـ
ـاردىن تېرىنىـ
ـۇ ئىشـ
ـدۇر .بـ
ئۈچۈنـ
كۆنچــى ئۇســتىنىڭ مەقســىتى ئەســلىدە تېرىنــى ياخشــى
ئەيلەشــتۇر.
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بال ۋە شېكەر دېڭىزى
شەمســىددىن تەبرىــزدە ئايــدەك تۇغۇلــۇپ كەلگەنــدە،
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـەت قىلىـ
ـۇپ خىزمـ
ـۇل بولـ
ـا قـ
ـاي ئۇنىڭغـ
ـاش ۋە ئـ
قۇيـ
بەللىرىگــە كەمــەر باغــاپ دىۋانــدا تــۇردى.
مەلەكلــەر ئــۇ شــاھنىڭ ئالدىــدا ســەردار ،ئــوردا
خىزمەتكارلىرىــدەك ســەپ تارتىــپ تــۇردى.
كۆكلەر كۆز ۋە باشلىرى بىلەن ھوزۇرىدا سەجدە قىلدى...
نەپىــس كــۆزى بىلــەن ئۇنىــڭ ئــاي يۈزىنــى كۆرەلمەيــدۇ.
چۈنكــى نەپســى شــاھقا ئــۇدۇل قارىيالمايــدۇ .چۈنكــى ئۇنىــڭ
ـۈن
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـار .شـ
ـرى بـ
ـرەت تۇيغۇلىـ
ـدە زۇمـ
ـەك لەۋلىرىـ
ياقۇتتـ
ئۇنىــڭ ئالدىــدا ،نەپىســنىڭ ئەجدىرھــا كــۆزى يۇمۇلىــدۇ.
ـق
ـڭ پانىلىـ
ـرى ئۇنىـ
ـڭ دەرەخلىـ
ـەجدە قىلمىغانالرنىـ
ـا سـ
ئۇنىڭغـ
ـۇ
ـدى ئـ
ـدۇ .ئەمـ
ـى قۇتۇلدۇرالمايـ
ـن جېنىنـ
ـن ،پالتىلىرىدىـ
تىغلىرىدىـ
ـۇرۇندى.
ـە يوشـ
ـى ئىچىگـ
ـران بۇلۇتـ
ـاي ھىجـ
ئـ
ئەگــەر ئىككــى كۆزدىــن ئاققــان تامچىالرغــا جىگەرنىــڭ
ـەر يۈزى
ـن يـ
ـۇ تامچىالردىـ
ـدى ،ئـ
ـا ئىـ
ـمىغان بولسـ
ـرى ئارىالشـ
قانلىـ
ياپيېشــىللىققا پۈركەنگــەن بوالتتــى...
ـن كېلىدۇ.
ـىلىق جىگەردىـ
ـدۇر ،ياخشـ
ـىلىق ئورگىنىـ
ـەر ياخشـ
جىگـ
ـى بولىدۇ.
ـە ياردەمچـ
ـەۋەپتىن كۆزگـ
ـۇ سـ
ـال بـ
ئىھتىمـ
ـىز
ـەۋەردار .خەۋەرسـ
ـقتىن خـ
ـە يېرى ئىشـ
ـۈن ھەممـ
ـڭ پۈتـ
ئۆينىـ
ـدۇ.
ـۇپ قالىـ
ـە بولـ
ـر نەرسـ
ـەس بىـ
ـيالىرى ئەرزىمـ
ـۆي ئەشـ
ـان ئـ
قالغـ
ـدۇ
ـى قىلىـ
ـۈك يۇيغۇچـ
ـەت ئۆلـ
ـېنى پەقـ
ـت سـ
ـۈك دوسـ
ـى ئۆلـ
چۈنكـ
خا ال س .
ئۆلۈك ئەر بولسا ئۆلۈك يۇيغۇچىدىن بەتەردۇر.
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سىر سېنى جامال تاماشاسىغا ئاپىرىدۇ
دوســتنىڭ ســىرى ئاغزىمنــى قۇلۇپلىــدى .ســىرىنى زىنھــار
ئاشــكارلىمايمەن .چۈنكــى بــۇ ســىر ئۇنىــڭ ســىرىدۇر.
ســىرنىڭ پەردىســىنى يىرتســاڭ ئەگــەر ،ئىشــىكنىڭ ســىرتىدا
قالىســەن.
يىرتمىساڭ دوستنىڭ جامالىغا مۇيەسسەر بولىسەن.
سېنىڭ سىرىڭ زات نۇرلىرىنىڭ بىر نۇرىدۇر.
ئۇ نۇرنىڭ چۈشكەن يېرى پۈتۈن سۈپەتلىرىدۇر.
سىر سېنى جامال تاماشاسىغا ئاپىرىدۇ.
سىر سېنى دىلبەرنىڭ ۋىسالىغا يەتكۈزىدۇ.
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كۈلۈش ئاينىڭ نېسىۋىسى
ـاي
ـە ئـ
ـق ،يۈزلەرچـ
ـۇنچىلىكمۇ چىرايلىـ
ـەن شـ
ـۈزەل! سـ
ـەي گـ
ھـ
ـاش.
ۋە قۇيـ
خېرىــدارالر ســېنىڭ بىــر قېتىــم ســۆيۈپ قويۇشــىڭنى ئــارزۇ
قىلســا ،ســەندە بىــر ئۈســتۈنلۈك بولمايــدۇ .ئۇالرنىــڭ بۇنــداق
ئىســتەكلىرى ســەۋەبىدىن ســەن تېخىمــۇ بــەك گۈزەللىــك
كۆرســىتىمەن دەپ يۈرمــە.
ئــەي گــۈزەل! ئەگــەر مىڭالرچــە جــان ۋە كۆڭــۈل ئىشــىك
ئالدىڭنــى ۋەتــەن قىلىۋالســا ئىشــىكىڭنى ئاچمــا .چۈنكــى ســەن
جانالردىــن ،كۆڭۈللەردىــن تېخىمــۇ ئۇلــۇغ.
ھــەي ســەنەم! ئەينــەك قانداقمــۇ ســاڭا كۆڭۈلدىــن ئــورۇن
بېرەلىســۇن؟
ئەينەككە قارىما .جان ئۈچۈن ئۆزۈڭنى كۆرەلمەيسەن.
ھــەي كۆڭــۈل! مېنىــڭ ســۈرىتىمدە تەبىئەتنىــڭ ئىشــق
ســەھرالىرى ئەكــس ئەتتــى.
سەنمۇ ئۇنىڭ ئىشق قاناتلىرى بىلەن ئۇچ.
قاچانغىچە ئەتراپىدا ئايلىنىپ يۈرىسەن؟
شاھ شەمسىددىننىڭ ئارقىسىدىن تەبرىزگىچە يۈگۈر.
ئاشىق قوشۇنى سېنىڭ ياردىمىڭگە موھتاج.
يۈگۈر
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تامچە
سېنىڭ ئالقانلىرىڭ «بۇلۇتتەك» دەپ زۇلۇم قىلما.
بۇلۇت بېغىشاليدۇ ،يىغاليدۇ.
سەن بولساڭ بېغىشاليسەن ،كۈلىسەن.
سېنىڭ گۇناھىڭمۇ يۈسۈپتەك گۈزەلدۇر.
سېنىڭ ئەسكىلىكىڭ بىلىمدۇر ،قانائەتتۇر.
بۇلۇت بولسا سىركىگە ئوخشايدۇ ،ئۆزى ئاچچىق-چۈچۈك.
دوست بولسا خالىس شېكەر ،تاتلىق سۆزلۈكتۇر.
ئۇنىڭدا دۈشمەنگە بولغان غەزەپ بار.
ـۇ
ـەن زۆھرەنىمـ
ـڭ بىلـ
ـراق چىرايىـ
ـدەك پارقىـ
ـاڭ ئايـ
ـەن بولسـ
سـ
ـەن.
ـاش ئەگدۈرىسـ
بـ
ئەي كۆڭۈل! ئەسلىڭگە قايتىش ئۈچۈن ئات سال.
چۈنكى ھىجران ئازابىدىن جان بەك ئۇپراپ كەتتى.
سەن بىر تامچىسەن.
يەنە دەرياغا ئۇدۇل يول ئېلىپ كەت.
ئۇنىڭ ئالدىدا سەن قانچىلىك تۇرىسەن.
قۇياشــنىڭ ئوتقاشــتەك نۇرىنــى ئــال ،قۇياشــنىڭ خۇيــى بىلــەن
خۇيــان.
ھاجىالردەك ۋىسال كەبىسىگە كەت.
نېمىشقا سەمەرقەنتكە قاراپ يول ئالدىڭ؟
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سۆزلىرىم قۇرلىرىمغا سىغمايدۇ
ـڭ
ـان ئالالھنىـ
ـە پاتمايدىغـ
ـۆك قۇببەگـ
ـن كـ
ـى بۈيۈكلىكىدىـ
مۈلكـ
ـراق
ـن يىـ
ـلى غايىدىـ
ـۆزۈم ئەسـ
ـى ،سـ
ـەم قىلىمەنكـ
ـەن قەسـ
ـى بىلـ
نامـ
ـەۋەبىدىن
ـىزلىكى سـ
ـىمنىڭ چەكسـ
ـان سېغىنىشـ
ـە بولغـ
ـڭ ھەققـ
ۋە مېنىـ
ـىغمايۋاتىدۇ.
ـا سـ
ـبۇ قۇرلىرىمغـ
ئۇشـ
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ئۇ بولسا قۇياشنىڭ نۇرى
دۆلەت نەيىدىن يەنە بىر ناۋا كەلدى.
ئەي جان! قوللىرىڭنى سال ،ئەي كۆڭۈل! ئوينا.
بىر مەدەن پارقىرىدى ،بىر ئېغىز كۈلدى.
گۈزەل بىر دەستىرخان راسالندى.
ئەزان سادالىرى ئاڭلىنىۋاتىدۇ...
ـەيلە
ـىللىقالرنى سـ
ـۇراپ ،ياپيېشـ
ـى پـ
ـڭ پۇراقلىرىنـ
ـاش باھارنىـ
بـ
ـز.
ـتانە بىـ
ـقىدا مەسـ
ـڭ ئىشـ
ـۈزەل يۈزنىـ
ـر گـ
ـپ ،بىـ
قىلىـ
ئۇ دېڭىزدۇر ،بىز بۇلۇت.
ئۇ خەزىنىدۇر ،بىز ۋەيرانە.
ئۇ قۇياشنىڭ نۇرىدۇر ،بىز زەررە.
ئاشىقىم ،ھۆرلىكىم ،قويىۋەت مېنى ،سۆزلىۋاالي.
ھەزرىتى مۇستاپانىڭ نۇرى بىلەن ئاينى بۆلىۋىتەي.
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ئەي گۈل پۇرىغان بۇلبۇل
ـاش
ـاڭا قۇيـ
ـا سـ
ـەڭ ،مانـ
ـاي ئىستىسـ
ـاش ،ئـ
ـەن قۇيـ
ـەر سـ
ئەگـ
ـان.
ـاي ياغدۇرغـ
ۋە ئـ
ئەگــەر ســەن تــاڭ ســەھەر ئىستىســەڭ ،مانــا ســاڭا تــاڭ
ســەھەر ياغدۇرغــان.
ئەي كەنان يۇرتىنىڭ يۈسۈپى ،ئەي سۇاليماننىڭ جانى!
ـەن
ـاج بىلـ
ـاڭا تـ
ـا سـ
ـەڭ ،مانـ
ـەر ئىستىسـ
ـاج ۋە كەمـ
ـەر تـ
ئەگـ
ـان.
ـەر ياغدۇرغـ
كەمـ
ئــەي غــازات ســېپىنىڭ ھەمزىســى! ئــەي جەڭچىلەرنىــڭ
رۇســتەمى!
ئەگــەر قىلىــچ ۋە قالقــان ئىستىســەڭ ،مانــا ســاڭا قىلىــچ ۋە
قالقــان ياغدۇرغــان.
ـۆزلەيدىغان
ـق سـ
ـەي چىرايلىـ
ـۇل! ئـ
ـان بۇلبـ
ـۈل پۇرىغـ
ـەي گـ
ئـ
شا تۇ ت !
ـېكەر
ـەم ۋە شـ
ـاڭا تـ
ـا سـ
ـەڭ ،مانـ
ـېكەر ئىستسـ
ـەم ۋە شـ
ـەر تـ
ئەگـ
ياغدۇرغان.
ـقنى ئۆلتۈرگەن
ـەي ئىشـ
ـمىنى! ئـ
ـەتنىڭ دۈشـ
ـەي ئەقىل-پاراسـ
ئـ
ئا شىق !
ئەگــەر قــۇالق ۋە كــۆز ئىستىســەڭ ،مانــا ســاڭا قــۇالق ۋە
كــۆز ياغدۇرغــان.
ئەي ئۆچمەنلىككە تولغان شەيتان! ئەي كونا دۈشمەن!
ئەگــەر پىتنە-پاســات ،يامانلىقنــى ئىستىســەڭ ،مانــا ســاڭا
پىتنــە ۋە يامانلىــق ياغدۇرغــان.
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بولــدى بــەس! ســۆزلىرىم يېتــەر .تــۇر ئورنۇڭدىــن يولغــا
ئاتــان.
ئەگەر يولداش ئىستىسەڭ ،مانا ساڭا يولداش يوللىغان.
ئــەي تەبرىزلىــك شەمســىددىن! كۆڭــۈل تارتقــان ســۆيۈملۈك
نازىدىــن بەتــەر،
ســەن ئەگــەر دەردتمــەن ئاشــىق ئىستىســەڭ ،مانــا ســاڭا
دەرتلىــك بىــر ئىشــق!
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ئىككى لەيالسى بولغان مەجنۇننى كۆردۈڭمۇ
يارىڭ بولمىسا نېمە ئۈچۈن يار تاپمايسەن؟
يار ۋىسالىغا يەتكەندە نېمە ئۈچۈن خۇشال بولمايسەن؟
يــار ســېنى ئۆزىگــە دوســت قىلمىســا نېمىشــقا ســەن ئۇنــى
دوســت تۇتمايســەن؟
راۋاپ چېلىنمىسا نېمىشقا سەن ئۇنى ئېلىپ چالمايسەن؟
ھورۇنلــۇق قىلىــپ ئولتۇرۋاتىســەن .بــۇ ھەيــران قاالرلىــق
ئىــش دەيســەن.
ئەســلى ھەيــران قاالرلىــق ئىــش ئــۆزۈڭ .ئۆزۈڭدىكــى بــۇ
ھەيــران قاالرلىقنــى بىلمەيۋاتىســەن.
ســەن جاھاننىــڭ قۇياشــى .نېمــە ئۈچــۈن ســەن قارىدىغــان
كۆڭــۈل؟
ـەۋەس
ـە ھـ
ـاال كۆڭۈللۈككـ
ـى ،ئـ
ـى بىلگىنكـ
ـاش ئىكەنلىكىڭنـ
قۇيـ
قىلما .
ســەن ئالتــۇن خەزىنىنــى تامــا قىلمــا ،ئالتــۇن بۇتقىمــۇ
ئىشــەنمە.
سەن ھېچ ئىككى لەيالسى بولغان مەجنۇننى كۆردۈڭمۇ؟
نېمە ئۈچۈن بىر باغنىڭ ئۈزۈمىنىڭ ئىشقىدا بولمايسەن؟
پۈتۈن كېچىدە جان توزاقىدا تۇرغان بىر ئاي بار.
ئۇنى كۆرۈش ئۈچۈن نېمىشقا يالۋۇرمايسەن؟
گەرچــە ســەن ئەبەدىــي بىــر مەســت بولســاڭمۇ ،ئەممــا
شــاراپتىن مەســت بولغــان ئەمــەس.
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ھەقنىــڭ شــارابى ســېنى ھاياجانالندۇرمايدىغــان قىلىــپ
قويمايــدۇ.
مېنىڭ شارابىم ئىشقنىڭ ئوتىدۇر.
ـا
ـۇ ئوتقـ
ـى ئـ
ـۈن جاننـ
ـە ئۈچـ
ـەڭ ،نېمـ
ـارابىنى ئىچسـ
ـڭ شـ
ئۇنىـ
ئوتۇن قىلمايســەن؟
ھاياتىڭ ھارام بولسۇن.
ھەقىقىي سۆز دولقۇناليدۇ.
ئەممــا ئۇنــى كۆڭــۈل ۋە جــان بىلــەن ئىپادىلــەش كېــرەك،
بولمىســا دۇدۇقــاپ قالىســەن...
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مەنلىكتىن قۇتۇل
ئالغايالر ھەر ۋاقىت بىرنى ئىككى كۆرىدۇ.
ـر
ـكاپتا بىـ
ـاگىرتىغا «ئىشـ
ـاي شـ
ـتا ئالغـ
ـر ئۇسـ
ـىلەن بىـ
مەسـ
ـدى.
ـەل» دېـ
ـار ئەكـ
ـكا بـ
بوتۇلـ
ئالغــاي« :بــۇ يــەردە ئىككــى بوتۇلــكا تۇرىــدۇ ،ئەجىبــا
قايسىســى بولغىيتتــى؟» دېگەنــدە،
ئۇســتا« :ئــۇ بىــر تالــدۇر ،بولــدى ئەمــدى ئالغايلىقىڭنــى
ھەركىمگــە ئاشــكارلىما» دېــدى.
شاگىرتى سۆزىدە چىڭ تۇرىۋېلىپ «ئىككى» دېدى.
ئۇستا «ئۇنداقتا بىرنى چېقىۋەت» دېدى.
ـەردە ھېچنىمە
ـۇ يـ
ـن ئـ
ـن كېيىـ
ـى چېقىۋەتكەندىـ
ـاي بوتۇلكىنـ
ئالغـ
قا لمىد ى .
ـڭ
ـەتكەن ئۇنىـ
ـى كۆرسـ
ـا ئىككـ
ـدى ،ئۇنىڭغـ
ـر ئىـ
ـكا بىـ
بوتۇلـ
ـدى.
ـۆزى ئىـ
ـاي كـ
ئالغـ
بوتۇلــكا چېقىلغاندىــن كېيىــن ئــۇ ھەقىقەتنــى ئاندىــن
چۈشــەندى.
ـى «مەن»لىكتىن
ـۈن ئۆزۈڭدىكـ
ـۆرۈش ئۈچـ
ـى كـ
ـۇڭا ھەقىقەتنـ
شـ
ـن قۇتۇل.
ـپ ئالغايلىقتىـ
ـى ئېچىـ
ـۈل كۆزۈڭنـ
ـۇل ،كۆڭـ
قۇتـ
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ۋەتەن ئەزىز
ئــۇزۇن يىلــار مەشــۇقىدىن ئايرىلىــپ ھىجــران ئازابــى
چەككــەن بىــر ئاشــىق ئــۆز ۋەتىنىگــە قايتىــپ مەشــۇقى بىلــەن
دىدارلىشــىپتۇ .مەشــۇقى ئاشــىقىدىن مۇنــداق ســوراپتۇ «ئــۇزۇن
يىلــار جاھــان كېزىــپ نۇرغــۇن شــەھەرلەرنى كــۆردۈڭ .ئەجىبــا
قايســى شــەھەر ئــەڭ ياخشــى ئىكــەن؟»
ئاشــىق ھېــچ ئىككىنلەنمــەي مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ:
«سۆيگۈســى بــار شــەھەر! گەرچــە ئولتۇرغــان يېرىمىــز يىڭنــە
تۆشــۈكىچىلىك كىچىــك بولســىمۇ ،بىــز ئۈچــۈن بىپايانــدۇر.
ـۇر
ـۈن جەننەتتـ
ـز ئۈچـ
ـىمۇ ،بىـ
ـۇ بولسـ
ـدەك قاراڭغـ
ـڭ تېگىـ
قۇدۇقنىـ
ۋە يۈســۈپنىڭ چىرايىــدەك ئايدىڭــدۇر .دۇنيــادا ئــۆز ۋەتىنىدىــن
ئەزىــز ھېــچ بىــر يــەر يوقتــۇر!»
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گۈزەل چاقىرىق
ئۇسســاپ كەتكــەن بىرىســىگە «ســۇ ئىچمەكچــى بولســاڭ
ـادەم
ـىغان ئـ
ـۇ ئۇسسـ
ـەڭ ،ئـ
ـچ» دېسـ
ـپ ئىـ
ـار ،ئېلىـ
ـۇ بـ
ـە سـ
كۈپتـ
ـر
ـىز بىـ
ـۇ مەنىسـ
ـا ،بـ
ـۆزلىمە ،داۋا قىلمـ
ـان سـ
ـال ،يالغـ
ـاڭ يوقـ
«مـ
ـۇغا
ـى بۇ سـ
ـپاتال ،بەلكـ
ـى ئىسـ
ـۇ؟ قېنـ
ـڭ بارمـ
ـىكايەت .گۇۋاھچىـ
شـ
ـدۇ؟» دەپ تۇرۇۋاالمدۇ؟
ـم بىلىـ
ـىدۇر .كىـ
ـر نەرسـ
ـايدىغان بىـ
ئوخشـ
ـەل!
ـى ،كـ
ـۈرەك پارىسـ
ـىنىڭ يـ
ـەي ئانىسـ
ـى« :ئـ
ـا ئانىسـ
بوۋاققـ
ـە،
ـاي ».دېسـ
ـپ قويـ
ئېمىتىـ
ـن
ـەت ،ئاندىـ
ـل كۆرسـ
ـر دەلىـ
ـاڭا بىـ
ـا! مـ
ـەي ئانـ
ـوۋاق« :ئـ
بـ
ـدۇ؟
ـەي» دەمـ
ـېنى ئېمـ
ـەن سـ
مـ
شــۇڭا ئاجىــز خەلقنىــڭ كۆڭلىگــە پەيغەمبەرنىــڭ يــۈزى ۋە
ئــاۋازى مۆجىــزە بولغــان.
ـى
ـا جاندىلـ
ـى ئۇنىڭغـ
ـڭ قەلبـ
ـۆزلىگەندە ئۈممەتنىـ
ـەر سـ
پەيغەمبـ
ـقا ھېچكىمدىن
ـى باشـ
ـر ئاۋازنـ
ـداق بىـ
ـى مۇنـ
ـان .چۈنكـ
ـەن ئۇيغـ
بىلـ
ـان.
ـەن ئاڭلىمىغـ
ـى بىلـ
ـان قۇلىقـ
جـ
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چەكسىز نەرسىنىڭ ئۇچى يوق
چەكســىز نەرســىنىڭ ئالــدى ئارقىســى بولمايــدۇ .ئۇنىــڭ
ئوتتۇرىســى ،يانلىــرى بولمايــدۇ.
ھەممــە ئىشــنىڭ باشلىنىشــىمۇ ۋە ئاخىرلىشىشــىمۇ ھەقتىــن
بولىــدۇ.
دېڭىز-ئوكيــان ســىياھ بولســىمۇ ھەقنــى يېزىــپ ئاڭلىتىشــقا
يەتمەيــدۇ.
ـەپ
ـى مەدھىيەلـ
ـا ھەقنـ
ـىياھ بولسـ
ـز سـ
ـە دېڭىـ
ـىلەن ،يەتتـ
مەسـ
ـى بارلىق
ـا .باغ-ئورمانالردىكـ
ـد قىلمـ
ـەن دەپ ئۈمىـ
ـپ بوالاليمـ
يېزىـ
دەرەخلــەر قەلــەم بولســىمۇ بــۇ ســۆزلەرنىڭ ھەممىســىنى يېزىــپ
ـوق.
ـكان يـ
ـقا ئىمـ
بولۇشـ
قەلــەم ۋە ســىياھالر تۈگەيــدۇ ،ئەممــا ســۆزلەر تۈگىمــەي
مەڭگــۈ قالىــدۇ.
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كۆزۈم يالغان ئۇيقىدا
بەزىــدە ئۇخلىغانــدەك بولىۋالىمــەن .گۇمانخــورالر مېنــى
ئۇخلىــدى دەپ ئوياليــدۇ.
ئەســلىدە كــۆزۈم ئۇخلىغــان بىلــەن كۆڭلــۈم داۋاملىــق
ئويغاقتــۇر.
ئىشىم يوقتەك كۆرۈنسىمۇ ئىشلىرىم قۇمدەك.
سېنىڭ كۆزۈڭ ئوچۇق ،قەلبىڭ ئۇيقۇدا.
مېنىــڭ كــۆزۈم ئۇيقــۇدا ،قەلبىمــدە ھــەق ئىشــىكلىرىنىڭ
ئېچىلىشــىنىڭ زوقــى بــار.
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ئىشنىڭ نېگىزى پىكىردە
ھەر ئىشنىڭ نېگىزى ئىدىيەدە ،پىكىردە ،چۈشەنچىدە،
ئىشنىڭ ئالدىدا ئۇ مەيدانغا كېلىدۇ.
شــۇنچە ئېســىل قەســىرلەر ،ســارايالر ،شــەھەرلەر ،شــۇنچە
ئېگىــز تاغــار ،جىلغىــار ،ئويمانلىقــار ۋە دەريــاالر ،بېلىقنىــڭ
دېڭىزدىكــى ھاياتلىقلىــرى ،يەرمــۇ ،دېڭىزمــۇ ،كۈنمــۇ ،ئايمــۇ ۋە
ئاســمانمۇ ئۇنىــڭ ســەۋەبىدىن مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ.
شــۇڭا پىكىــر دۇنياســىدا ئېشــەكتەك دائىــم بىخــۇد ۋە
خەۋەرســىز يۈرمــە.
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ھەقنىڭ ھىمايىسىگە مۇيەسسەر بول
ھەقنىــڭ ھىمايىســىگە ئىگــە بولســاڭ ،ســۇ بىلــەن ئــوت
ئەســكىرىڭ بولىــدۇ.
شــۇڭا دېڭىــز نــوھ بىلــەن مۇســاغا دوســت بولــدى ۋە
دۈشــمەنلىرىنى يــوق قىلــدى.
ـۈن
ـكارىالش ئۈچـ
ـلىكىنى ئاشـ
ـڭ پەسكەشـ
ـا نەمرۇتنىـ
ـوت بولسـ
ئـ
ـۈن
ـداش ئۈچـ
ـتچىلەردىن قوغـ
ـە بولدى.سۈيقەسـ
ـر قەلئـ
ـا بىـ
ئىبراھىمغـ
ـدى:
ـدا قىلـ
ـداق نىـ
ـپ مۇنـ
ـا چاقىرىـ
ـى يېنىغـ
ـى يەھيانـ
ـۇ ھەزرىتـ
تاغمـ
ـەن».
ـن قوغدايمـ
ـېنى قىلىچالردىـ
ـەل ،سـ
ـا كـ
ـا! يېنىمغـ
ـەي يەھيـ
«ئـ
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لۈگ نەلىب نەكىت

تىكەن بىلەن گۈل
ـا
ـۈل بولسـ
ـا ،گـ
ـى تالـ
ـەن ،مېنـ
ـام تىكـ
ـەن بولسـ
ـەن« :مـ
تىكـ
ـم قالىمەن».
ـاختا دائىـ
ـام شـ
ـەن بولسـ
ـا مـ
ـدۇ .ئەممـ
ـىپ ئۆلىـ
پۇرلىشـ
د ە يد ۇ .
گــۈل« :بۇياققــا كــەل! يېڭىــا ئېچىلدىــم ،مــەن تەييــار،
چىرايلىــق مــەن ،خۇشــپۇراق چېچىــپ تۇرىمــەن ».دەيــدۇ.
تىكــەن يەنــە ئۇنىــڭ ئەكســىنى دەيــدۇ ،گۈلمــۇ ھــەم
شــۇنداق.
سېنىڭ بىرىگە مەيلىڭ بولسا ،يەنە بىرىدىن ئۇزاقلىشىسەن.
بىرىنى سۆيسەڭ زىتىدىن ئايرىلىسەن.
بىرىســى «مــەن گــۈزەل دېســە» ،يەنــە بىرســى «مېنىــڭ
ئاقىۋىتىــم ياخشــى ».دەيــدۇ.
ـە
ـە بىرىگـ
ـەن يەنـ
ـدى سـ
ـەڭ ئەمـ
ـۈل بەرسـ
ـىگە كۆڭـ
ـەن بىرسـ
سـ
ـەن.
ـق بولمايسـ
ـا اليىـ
ـەن ۋە ئۇنىڭغـ
ـت بولىسـ
زىـ
ـۈل
ـاۋاز كۆڭـ
ـۇ ئـ
ـا شـ
ـى خالىسـ
ـى ئاۋازنـ
ـەڭ قايسـ
ـۈل خانـ
كۆڭـ
ـىدۇ.
ـە يەرلىشـ
خانەڭگـ
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لىقەئ

ئەقىل
ـن
ـى كىچىكىڭدىـ
ـڭ بىرىسـ
ـدۇ ،ئۇنىـ
ـل بولىـ
ـى خىـ
ـل ئىككـ
ئەقىـ
تارتىــپ ئاتا-ئاناڭدىــن ۋە مەكتەپتــە مۇئەللىمدىــن ئۆگەنگــەن
بىلىملەردىــن مەيدانغــا كەلگــەن ئەقىــل.
ئىككىنچــى ئەقىــل بولســا ھەقنىــڭ ئىھســانىدۇر ،ئۇنىــڭ
مەنبەســى جانــدۇر.
مائارىــپ ئارقىلىــق ئۆگەنگــەن بىلىــم تاغالردىــن قوروالرغــا
قــاراپ ئاققــان ئېرىققــا ئوخشــايدۇ.
ئۇ ئېقىش يوللىرى ئىتىلىپ قالسا ئاقالمايدۇ.
شۇڭا سەن كۆڭلۈڭدىن بىر بۇالق ئاچ.
كۆڭۈلدىكــى ئىلىــم ئېرىقلىرىدىــن ئۇرغــۇپ چىققــان ئــۇ
جەۋھــەر ھەرگىــز بۇلغانمايــدۇ.
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يائ

ئاي
ئاي نۇر چاچىدۇ ،ئىتالر ھاۋشىيدۇ.
ھەر كىم يارىتىلىشىغا قاراپ ھەركەت قىلىدۇ.
ئىت شۇنداق غالجىرلىق بىلەن ھاۋشىغان كېچىدە،
ئاي «مەن ئاي! ئۆز پەزىلىتىمدىن ۋاز كېچەلمەيمەن» دەيدۇ.
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مىلىب قىلماراي

ياراملىق بىلىم
ئــادەم توختىمــاي كىتــاپ ئوقۇغــان بىلــەن ئــۇ بىلىملەرنــى
ئــۆز ئەمىلىيىتىگــە تەدبىقلىمىســا
باشــقىالر ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــش ئېڭــى بولمىســا ئــۇ
بىلىملــەر ئۇنىڭغــا يۇقمايــدۇ.
ـىلەرگە
ـۇپ ئۆمرىدە كىشـ
ـۇل بولـ
ـە قـ
ـادەم ھەققـ
ـر ئـ
ـەر بىـ
ئەگـ
ياخشــىلىق قىلســا ،ئــۇالر ئۈچــۈن ئۆزىنــى پىــدا قىلىــش روھــى
بولســا ،ئــۇ كىشــى كىتــاپ ئوقۇمىســىمۇ ئۆزلىكىدىــن كۆڭلىــدە
ـۈپ
كۆرۈلـ
باقمىغان نادىر بىلىملەرگە ئىگە بوالاليدۇ.
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تەمرۆھ

ھۆرمەت
چوڭالرنى ھۆرمەت قىلىش پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننتىدۇر.
ئەممــا شــۇكەملەردە كىشــىلەر چوڭالرنــى ئىككــى يــەردە
ھۆرمەتلەيــدۇ :يــا ئىسســىق شــورپا ئالدىغــا كەلگەنــدە ۋە ياكــى
ئەســكى كۆۋرۈكتىــن ئۆتكەنــدە.
ـۇرۇپ
ـاي تـ
ـى بولمـ
ـر مۇددىئاسـ
ـانالر بىـ
ـكى ئىنسـ
ـەك ئەسـ
دېمـ
ـەتمەيدۇ.
ـات كۆرسـ
ـا ئىلتىپـ
چوڭالرغـ
ئۇالرنىــڭ ياخشــى ئىشــلىرى مانــا مۇشــۇنداق تۇرســا
ئەســكىلىكلىرى قانچىلىكتــۇر ھــە!
ئۇلۇغ تەڭرىم ئۇالرنىڭ شەررىدىن بىزنى قوغدىسۇن!
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...ادناقتۇت تسود

دوست تۇتقاندا...
دوســت تۇتقانــدا دىققــەت قىلىــش كېــرەك .ياخشــى بىــر
ـان
ـت يامـ
ـان دوسـ
ـا ،يامـ
ـىلە بولسـ
ـقا ۋەسـ
ـر ئىشـ
ـى بىـ
ـت ياخشـ
دوسـ
ئاقىۋەتلەرگــە قېلىشــىمىزغا ســەۋەپچى بولــۇپ قالىــدۇ .كــۆپ
ھالــاردا ئىنســانالر مــاددى ۋە مەنىــۋى قىيىنچىلىقــار ســەۋەبىدىن
دۈشــمەنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن خاتــا كىشــىلەر بىلــەن
ـدۇ.
ـە ئۇچرايـ
ـلىق تراگىدىيەلەرگـ
ـى ئېچىنىشـ
ـۇپ ناھايىتـ
ـت بولـ
دوسـ
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تاجانۇم

مۇناجات
ئارىــف ھەققــە مۇنــداق مۇناجــات قىلــدى« :ئــەي بارلىــق
ـى
ـق ياخشـ
ـى رەب! بارلىـ
ـارنى بىلگۈچـ
ـي ئىشـ
ـى مەخپىـ
ـۇق ياكـ
ئوچـ
يامــان ھۆكــۈم ســېنىڭ ئىلكىڭــدە .ئەممــا كۆڭلىمىــز ســېنىڭ
ـەن بىزنى
ـا سـ
ـز ،ئەممـ
ـز كۆرمەيمىـ
ـىز .بىـ
ـن خەۋەرسـ
ھېكمەتلىرىڭدىـ
ـۆرۈپ تۇرىســەن .ســەۋەپلەرگە باغلىنىــپ قېلىــپ
كېچە-كۈنــدۈز كـ
كۆزلىرىمىــز كۆرمــەس بولــدى.
سەن بىزنىڭ ئىالھى نۇرىمىزنى ئاشۇرغىن.
بىزنى قەھىر قىلىدىغان رەسۋالىقالردىن ساقال.
كېچىدىكى دوستتىن ئايرىلىشنى كۈندۈزگە يەتكۈزمە.
يېقىن تۇرغان جاننى يىراق قىلما.
ســېنىڭدىن يىــراق تــۇرۇش دەرت ۋە ئازاپقــا تولغــان بىــر
ئۆلۈمــدۇر.
كۆرەلىگەننــى كۆرەلمەيدىغــان قىلمــا ،يېشــىللىكلەرگە ســۇ
ســەپ».
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ڭەي ىنڭىسپەن

نەپسىڭنى يەڭ
نەپســىڭنى ،شــەھۋەت ئارزۇلىرىڭنــى يەڭگىنىڭــدە ھــاۋادا
ماڭىســەن.
قېنــى قــەدەم بــاس ،پۇتۇڭنــى ھاۋانىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ
يۈكســەل!..
شــەھۋەتنى ئاياقلىرىڭنىــڭ ئاســتىغا ئالغىنىڭــدا ،نەپســىڭنى
ـدۇ
ـول كۆرۈنىـ
ـە يـ
ـاڭا يۈزلەرچـ
ـاۋاالردا سـ
ـەردە ،ھـ
ـدە كۆكلـ
يەڭگىنىڭـ
ـەن.
ـادەك كۆكلەرگە يۈكسېلىسـ
ـان دۇئـ
ـەھەر ۋاقتى قىلىنغـ
ـەن سـ
ۋە سـ
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ەياس

سايە
ئەي ئەزىز بارلىق! سەن بىر نۇرنىڭ سايىسى.
بىز جۈملە جاھان سېنىڭ سايەڭ.
نۇرنىڭ سايىدىن ئايرىلغانلىقىنى كىم كۆرگەن؟
سايە بەزىدە نۇرنىڭ يېنىدا بولىدۇ.
ـڭ بىلەن
ـىدا ئۇنىـ
ـى بېشـ
ـدۇ .يەنـ
ـوق بولىـ
ـدا يـ
ـدە ئۇنىڭـ
بەزىـ
بىللــە بىــر قاتــاردا تۇرىــدۇ .ئۇنىڭــدا يــوق بولغــان بولســا،
ئۇنىــڭ بىلــەن ئۇچرىشــىپ ئۇنىــڭ ۋىســالىغا يەتكــەن بولىــدۇ.
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پەۋەس

سەۋەپ
ـى
ـا ھەممىسـ
ـەۋەپ بولسـ
ـان .قانچىلىك سـ
ـەۋەپنى ياراتقـ
ـۇر سـ
نـ
ئۇنىڭ سايىســىدۇر.
ئالالھ سەۋەپسىزلىكى ھەر شەيئىگە سەۋەپ بولغان.
سەۋەپنى ياراتقان بىلەن سەۋەپ بىر-ىرىنىڭ ئەينىكىدۇر.
ـى ۋە ئەينەكتىكىنى
ـا ئەينەكنـ
ـەك پاك-پاكىز بولمىسـ
ـم ئەينەكتـ
كىـ
كۆرەلمەيدۇ.
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ىتىيىساخ ڭىنقۇرۇئ

ئۇرۇقنىڭ خاسىيىتى
ـن
ـى داندىـ
ـن ،قايسـ
ـى ئۇرۇقتىـ
ـى قايسـ
ـڭ كۆڭلـ
ـەر دەرەخنىـ
ھـ
ـدا ،ياپراقلىرىدا
ـڭ تاللىرىـ
ـۇ دەرەخنىـ
ـەن سـ
ـۇ ئىچكـ
ـە ،ئـ
ـۇ ئىچسـ
سـ
ـىتىدۇ.
ـىنى كۆرسـ
ـۆز ئىپادىسـ
ئـ
ئالمــا ئۇرۇقىدىــن ســۇ ئىچكــەن بولســا ئالمــا ياپرىقــى
يېتىشــىپ چىقىــدۇ.
خورمىدىن سۇ ئىچكەن بولسا خورما مېۋىسىنى بېرىدۇ.
ئــۇرۇق يەرگــە چۈشــكەندە تۇپراقتــا جانلىنىــدۇ ،ئۈنىــدۇ،
بــوي تارتىــدۇ ۋە مايســا بولــۇپ ئۆســىدۇ .بــۇ ئاالمەتنــى ،بــۇ
ـى
ـىپ ئۆزۈڭدىكـ
ـە ئەگىشـ
ـەنمۇ بىزگـ
ـاڭالپ سـ
ـۆزلەرنى ئـ
ـازۇك سـ
نـ
ـە
ـە يەرگـ
ـەن بىللـ
ـز بىلـ
ـاڭ بىـ
ـىيەتچىلىكنى يوقاتسـ
ـى ،شەخسـ
كىبىرنـ
چۈشــۈپ ،تۇپراقالرغــا ئارىلىشــىپ كېتىســەن.

126

لۈگ

گۈل
ـى
ـش قىلغاننـ
ـە بەخـ
ـى ئۆزىگـ
ـۇ گۈزەللىكلەرنـ
ـاردا ئـ
ـۈل ،باھـ
گـ
تونىمىســىمۇ ،بىلمىســىمۇ ،گۈزەللىكــى بىلــەن بــۇ گۈزەللىكنــى
بېغىشــلىغانغا شــاھىتلىك قىلىــدۇ.
ـاراڭالر.
ـا ،گۈزەللىكىمگە قـ
ـڭ جامالىمغـ
ـى« :مېنىـ
ـۈل دەيدۇكـ
گـ
ئەلۋەتتــە بۇالرنــى مــاڭا ئاتــا قىلغــان بىرىســى بــار .مانــا بــۇ
گۈزەللىكنــى ئاتــا قىلغــان ســىزگىمۇ ئــۇ گۈزەللىكنــى بەخــش
ئەتكــەن».
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زىڭېد

دېڭىز
ئىنتايىــن چەكســىز كەتكــەن ،قىيالىــرى كۆرۈنمەيدىغــان ئــۇ
دەھشــەتلىك دېڭىزدىــن مىڭلىغــان بۆلەكلــەر ئايرىلىــپ ،ھەممــە
تەرەپكــە رەھمــەت دەريالىــرى ئاقىــدۇ.
ـى-
ـان ئالالھنىڭ ياخشـ
ـىز بولغـ
ـى چەكسـ
ـاالر مەرھەمىتـ
ـۇ دەريـ
ئـ
ـپ ھەر
ـپ بېرىـ
ـا ئېقىـ
ـان باغچىلىرىغـ
ـڭ جـ
ـۈن بەندىلىرىنىـ
ـان پۈتـ
يامـ
جاننى ســۇغۇرىدۇ.
ئۇ ھېچكىمنى سۇدىن مەھرۇم قىلمايدۇ.
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شۇلوب كۇش

شۇك بولۇش
ـۆيگىنىمنىڭ
ـەن .سـ
ـڭ ئۆزۈم سـ
ـار! مېنىـ
ـۇك بولىۋالغانـ
ـەي شـ
ئـ
ـى،
ـەڭ اليىق ئىلتىپاتچىسـ
ـنىڭ ئـ
ـۈك بولىۋېلىشـ
ـەن .شـ
ـىمۇ سـ
پەردىسـ
ـىدۇر.
ـۇپ كېتىشـ
ـوق بولـ
ـنىڭ يـ
ـڭ ،يالۋۇرۇشـ
ـانالردىكى قورقۇنىـ
ئىنسـ
ئىنســان تەقدىرنىــڭ ئالدىــدا جىــم تۇرســا ،شــىكايەت قىلمىســا،
ـۋۇرۇش.
ـا يالـ
ـدۇ يـ
ـۇ بولمايـ
ـا قورقـ
ـدا يـ
ئۇنىڭـ
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پاراش يىۋىنەم

مەنىۋىي شاراپ
مەنىۋىــي جەھەتتىــن كۆككــە يۈكســەلگەنلەر ،ئالالھنىــڭ
مېھمىنــى بولغانــار ،پەرىشــتىلەر بىلــەن ئوخشــاش قەدەھتىــن
شــاراپ ئىچىــدۇ.
ـارنى
ـى ئىشـ
ـانالر ئىچىدىكى ياخشـ
ـىغان ئىنسـ
ـدە ياشـ
ـەر يۈزىـ
يـ
قىلغــان ،ئىنســانالرغا پايــدا يەتكۈزگــەن ،ســاۋاب قازانغــان
پەزىلەتلىــك كىشــىلەرگە شــاراپ كــۆك يۈزىدىــن ســۇنىلىدۇ.
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اتقامىرڭىئ يەن ،اتتايرەپ پاد

داپ پەرياتتا ،نەي ئىڭرىماقتا
بىز ئۆزىمىزنى پۈتۈنلەي دۇنيا ئىشلىرىغا بېغىشلىدۇق.
بىرمۇنچە ئىستەكلەر ،مەنسەپلەرنىڭ پېيىغا چۈشتۇق.
ـۆھرەت،
ـۈك ،شـ
ـلىدۇق ،مال-مۈلـ
ـۈن ئىشـ
ـا ئۈچـ
ـم دۇنيـ
دائىـ
ـۈردۇق.
ـۇپ يـ
ـمەن بولـ
ـە ھېرىسـ
ـرى مەرتىۋىگـ
يۇقىـ
بۇ سەۋەپتىن جاپا-مۇشەققەتتىن ،غەمدىن قۇتۇاللمىدۇق.
غەم-قايغۇالردىــن ،جاپا-مۇشــەققەتلەردىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن
دوســتالر بىلــەن ئويۇن-تاماشــاغا بېرىلــدۇق.
ـن
ـن ،كۆڭۈلدىـ
ـا جاندىـ
ـۇ ھالىمىزغـ
ـڭ بـ
ـەن بىزنىـ
ـەي داپ! سـ
ئـ
پەريــات قىل!
نەي ،سەنمۇ يىغال ،ئىڭرا!
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ەمتەلرىك ىنڭىرىلۋەل

لەۋلىرىڭنى كىرلەتمە
ســۆيۈملىكىڭنىڭ لەۋلىرىدىــن تەسۋىرلىگۈســىز زوق ئالماقچــى
بولســاڭ ،لەۋلىرىڭنــى ھــەر سۆيۈشــكە ئۇزاتمــا ،كىرلەتمــە ،ھــەر
تامــاق بىلــەن ئۇنــى بۇلغىمــا!
مۇشــۇنداق قىلغاندىــا ســېنىڭ لەۋلىرىڭدىــن باشقىســىنىڭ
پۇرىقــى كەلمەيــدۇ.
ئۇ لەۋلىرىڭ پەقەت ۋە پەقەت ئىشقتىنال تىترىسۇن.
ھېچقانــداق بىــر لەۋگــە تەگمىگــەن .پاك-پاكىــز بىــر ھــال
بىلــەن تەڭداشســىز ھالغــا كەلســۇن.
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پەرەت ۇئ

ئۇ تەرەپ
ھەممىســىدىن يوشــۇرغان ئەيىپلىرىــم ،گۇناھلىرىــم ،ســېنىڭ
ئىشــقىڭ بىلــەن يەنــە مەيدانغــا چىقتــى .تامدىــن ،يەنــى ئــۇ
تەرەپتىــن ،كــۆك يۈزىدىــن باشــقا بىــر قۇتۇلــۇش شوتىســىنى
ئەۋەتكىنكــى ،ئــۇ ئارقىلىــق گۇناھــار بىلــەن يوشــۇرۇنغان بــۇ
يــەر يۈزىدىــن قۇتــۇالي ،يۇقىرىالرغــا چىقىــپ پاكلىنــاي.
ـە؟» دەپ
ـى تەرەپتـ
ـەرەپ قايسـ
ـۇ تـ
ـى ئـ
ـام ،يەنـ
ـن« :تـ
مەندىـ
ـورىدى.
سـ
ـەن
ـڭ كەلگـ
ـە ،جاننىـ
ـار تەرەپتـ
ـار بـ
ـەرەپ جانـ
ـۇ تـ
ـەن« :ئـ
مـ
ـى.
تەرىپـ
ئــۇ تــەرەپ ،بەدىنىمىــز ھــەر كېچــە ئۇيقۇغــا كەتكەنــدە
روھالرنىــڭ كەتكــەن تەرىپىــدۇر.
ســەھەردە يەنــە ئــۇ تەرەپتىــن كېلىــپ بەدىنىمىزگــە كىرىــپ
بىزنــى ئويغىتىــدۇ ».دەپ جــاۋاپ بەردىــم.
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تسود نۇرۇشوي

يوشۇرۇن دوست
ئــەي قوللىرىمىزغــا ئىشــلەش ئاچقۇچلىرىنــى تۇتقۇزغــان ۋە
ئۇنىــڭ بىلــەن پۈتــۈن دۇنيــا ئىشــىكلىرىنى ئاچتۇرغــان دوســت!
ســەن دۇنيايىمىزدىــن يوشــۇرۇن تۇرىســەن ،كۆزىمىزگــە
كۆرۈنمەيســەن ،ئەتراپىمىزدىكــى كــۆرۈپ تۇرغــان گۈزەللىكلەرنــى،
ـاڭا بولغان
ـۈن سـ
ـڭ ئۈچـ
ـى بولغانلىقىـ
ـەرلەرنى ياراتقۇچـ
ـۈزەل ئەسـ
گـ
ھەيرانلىــق تۇيغۇمىزنــى كىــم ســەۋەبىدىن ھېــس قىلىمىــز؟
كۆرمەي تۇرساقمۇ يەنە سېنى نېمە ئۈچۈن سۆيىمىز؟
ئەي يوقتەك كۆرۈنگەن ئەزىز بارلىق!
بىز بىرەر سايە ،بىز ھەم بار ھەم يوق.
بــار بولغــان ،ئەســەرلىرى بىلــەن ئۆزىنــى ھېــس قىلدۇرغــان
ئەبەدىــي ۋە مەڭگۈلــۈك بارلىــق پەقەتــا ســەن!

134

مەدائ كىلتەلىزەپ

پەزىلەتلىك ئادەم
ـە
ـەر يۈزىگـ
ـەن يـ
ـڭ بىلـ
ـەن ،بەدىنىـ
ـڭ بىلـ
ـاددى مەۋجۇتلىقىـ
مـ
ـەن.
ـق سـ
باغلىـ
بــۇ يــەردە دۇنياغــا كېلىــپ تۇغۇلــدۇڭ .بــۇ يــەردە يــەپ
ئىچىــپ يۈرىســەن.
پەقەت سەن يەر يۈزىدە ياشاۋاتىسەن.
ئەممــا مــاڭا نىســپەتەن كۆكتــە ياشــىغانالر بىلــەن ئوخشــاش
تۇرىســەن.
ھەقىقىي ئىتىقادىڭ ئۈنچىلەر تىزىلغان يىپتەك.
پۈتۈن گۈزەللىكلەر ،خۇشاللىقالر سەندە مەۋجۇت.
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ڭىتاپىتلىئ ڭىنېس

سېنىڭ ئىلتىپاتىڭ
ـە
ـم ھېچنىمـ
ـا ھېچكىـ
ـىلىقىڭ بولمىسـ
ـڭ ،ياخشـ
ـېنىڭ ئىلتىپاتىـ
سـ
ـدۇ.
قىاللمايـ
دۇنيــادا كۆرۈنگــەن پۈتــۈن مەۋجۇداتــار ،ئىنســانالر،
ـە
ـقىلىپ كۆزىمىزگـ
ـارەتلەر ،ئىشـ
ـار ،ھاشـ
ـار ،قۇشـ
ـار ،بېلىقـ
ھايۋاناتـ
ـىقىڭ
ـېنىڭ ئىشـ
ـېنىڭ ئىلتىپاتىڭ ،سـ
ـەيئىلەر سـ
ـق شـ
ـەن بارلىـ
كۆرۈنگـ
بىلــەن ھەرىكەتكــە كېلىــدۇ .ھەتتــا ئانىالرنىــڭ بالىياتقۇلىرىدىكــى
بوۋاقالرمــۇ ســېنىڭ ئىلتىپاتىــڭ بىلــەن ئوڭ-ســولغا ھەركــەت
قىلىــدۇ.
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قىلناج ەسرەن ەممەھ ىكىتتەئىبەت

تەبىئەتتىكى ھەممە نەرسە جانلىق
ـر
ـۇنداق بىـ
ـى شـ
ـۈل باغچىسـ
ـۇ گـ
ـان ئـ
ـىكى ئېچىلغـ
ـاڭا ئىشـ
سـ
ـق.
ـۇ جانلىـ
ـەر ،ياپراقالرمـ
ـى دەرەخلـ
ـۇ يەردىكـ
ـى ،ئـ
باغچىكـ
بىر-بىرى بىلەن سۆزلىشىپ تۇرىدۇ.
شۇنى ياخشى بىلگىنكى ھەممە نەرسە جانلىقتۇر.
جانى بولمىغان باغنى ئادەممۇ ياخشى كۆرمەيدۇ.
ئۇنداق باغ ئادەمنىڭ جېنىغا جان قوشالمايدۇ.
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رەلكۈلۆئ كىرىت

تىرىك ئۆلۈكلەر
مۇتەســەۋۋۇپالرنىڭ قارىشــىچە ھەققــە ئاشــىق بولمىغانــار،
ياراتقــان ئەســەرلىرىگە قــاراپ ئۇنىــڭ يارىتىــش كۈچىنــى ۋە
ئۇلۇغلىقىنــى ھېــس قىلمىغــان ،ئۇنىڭغــا كۆڭــۈل بەرمىگــەن
ئادەملــەر ئۆلۈكتــەك ياشــايدىغانالردۇر.
ئالالھقــا ئىشــەنمىگەن ئادەملــەر بىــر جانلىــق جىنازىــدەك
ـراق
ـدۇ ،بىـ
ـىل قالدۇرىـ
ـدۇ ،نەسـ
ـدۇ ،ئىچىـ
ـدۇ ،يەيـ
ـپ يۈرىـ
ئايلىنىـ
ئــۇالر ئەســلىدە تىرىــك ئۆلۈكلــەردۇر.
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اھابىب قشىئ

ئىشق بىباھا
ـاڭا ھەددى-
ـەن مـ
ـى بىلـ
ـەس مەرتلىكـ
ـاھ پۈتمەس-تۈگىمـ
ئالـ
ھېساپســىز مال-مۈلــۈك ئاتــا قىلســا ،قانچىلىغــان قىممەتلىــك
خەزىنىلەرنىــڭ ھەممىســىنى ئالدىمغــا قويســا ،مــەن پۈتــۈن
ۋۇجــۇدۇم بىلــەن ســەجدە قىلىــپ يۈزۈمنــى يەرگــە تەگكــۈزۈپ
تــۇرۇپ شــۇنداق دەيمــەن« :ئــەي ئالالھىــم! مېنىــڭ ئۈچــۈن
ســېنىڭ ئىشــقىڭ پۈتــۈن بۇالرنىــڭ ھەممىســىدىن قىممەتلىــك».
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نەت ەۋ ھور

روھ ۋە تەن
بــەدەن جــان بىلــەن بىللــە بولغانلىقــى ،پاراڭلىشــىپ
يۈرگەنلىكــى ئۈچــۈن گــۈزەل يۈزلــۈك ،خۇشــخۇيلۇق ئەمەســمۇ؟
ـداق
ـا قانـ
ـان بولسـ
ـپ قالىدىغـ
ـن ئايرىلىـ
ـەدەن جاندىـ
ـارە بـ
بىچـ
ـن؟
ـۈپ قاالركىـ
ـا چۈشـ
ھالغـ
گــەپ قىاللمايــدۇ ،يېيەلمەيــدۇ ،ئىچەلمەيــدۇ ،شــۇنداقال
سېســىق پۇراشــقا باشــايدۇ.
ـە
ـەدەن روھ تەرەپكـ
ـەن ،بـ
ـە كىرگـ
ـپ بەدەنگـ
ـلىدە روھ كېلىـ
ئەسـ
كە تمىگە ن .
دېمىسىمۇ ئوق كەتكەن تەرەپكە ياي كەتمەس.
ـتى،
ـش ئۈچۈن تېتىكلەشـ
ـۇپ كېتىـ
ـن ئۇچـ
ـرى روھ بەدەندىـ
ئاخىـ
چاچــراپ چىقىــپ كەتتى.
كاالمپاي بەدەن بولسا يەرگە چۈشۈپ سوزۇلۇپ ياتتى.
كۆككە چىقالماي يەردە سېسىپ قالدى.
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املىريائ نىتتەننەج

جەننەتتىن ئايرىلما
قولمۇ بەدەندە بولغاچقا ھۈنەرۋەن بولىدۇ.
ـپ
ـۇپ قېلىـ
ـتەك بولـ
ـە گۆشـ
ـر پارچـ
ـۇ بىـ
ـن ئايرىلدىمـ
بەدەندىـ
ـدۇ.
ـقا يارىمايـ
ـچ ئىشـ
ھېـ
جەننەتتىــن قوغالنغــان ئىنســان بەدەندىــن ئايرىلغــان كېســىك
قولــدەك بولــۇپ قالــدى.
ـۆش
ـر گـ
ـك بىـ
ـدى .كىچىـ
ـان بولـ
ـەت قىاللمايدىغـ
ئىش-ھەرىكـ
پارچىســىدەك مۈشــۈككە لوقمــا بولــدى .بــۇ ئىنســان ئۈچــۈن
قانچىلىــك پاالكــەت ،قانچىلىــك كەمســىتىش؟
جەننەتتىن ئايرىلىپ قېلىش نېمە دېگەن بەختسىزلىك ھە!
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ىباراش ناج

جان شارابى
قەدەھســىز ھالــدا ئىچكــەن ئــۇ مەنــا شــارابى ئۈزۈمدىــن
ـارابىدۇر.
ـان شـ
ـۇ جـ
ـى ئـ
ـىمايدۇ .چۈنكـ
ـاراپالرغا ئوخشـ
ـالغان شـ
ياسـ
ـۇم
ـر يۇتـ
ـۇ بىـ
ـەڭ ئـ
ـۇم ئىچسـ
ـر يۇتـ
ـارابىدىن بىـ
ـان شـ
ـۇ جـ
ئـ
ـە ھىلە،
ـاي يەنـ
ـا قالمـ
ـى يوقىتىپـ
ـل ۋە پىكرىڭنـ
ـۇز ئەقىـ
ـاراپ يالغـ
شـ
ـايدۇ.
ـۇ يوقىتىپ تاشـ
ـكى خۇيالرنىمـ
ـەك ئەسـ
ـق ۋە غەيۋەتتـ
يالغانچىلىـ
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ناك نۇتلائ رىب نەس

سەن بىر ئالتۇن كان
ئىنســانلىق يولىنىــڭ ئالــدى ئارقىســى قــان بىلــەن ھــۆل
بوپتــۇ.
تېيىلىپ كەتمە ،دىققەت قىل!
بۇ زاماندا ئادەم ئوغرىلىرى ئالتۇن ئوغرىلىرىدىن كۆپ.
دۇنيــا ئالتۇننىــڭ كويىــدا .ئەممــا ســەن بىــر ئالتــۇن كان
تــۇرۇپ ئۆزۈڭدىــن خەۋىرىــڭ يــوق.
ـا
ـن ،ئەممـ
ـىڭ مۇمكىـ
ـە تاپالىشـ
ـرى ،خەزىنـ
ـادەم ئوغرىلىـ
ـەي ئـ
ئـ
ـەن.
ـى تاپالمايسـ
ئۆمۈرنـ
ســەن تىرىشــىپ ئۆزۈڭنــى ئۆزۈڭدىــن تــاپ ،ئۆزۈڭدىكــى
خەزىنىنــى ئىــزدە.
ـن بېرىپ
ـەس ،قولدىـ
ـدە ئەمـ
ـاڭا باقىۋەنـ
ـە سـ
ـۇ خەزىنـ
ـى بـ
چۈنكـ
قو يىسە ن .
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رىدقەت

تەقدىر
قۇل تەدبىرلىك بولىدۇ ،بىراق تەقدىرنى بىلەلمەيدۇ.
ئالالھنىڭ تەقدىرى ئالدىدا تەدبىر كارغا كەلمەيدۇ.
قۇل تەپەككۇر قىلىدۇ ،بىراق مەيداندىكىنىال كۆرەلەيدۇ.
ھىلىلەرنــى ئويلىيااليــدۇ ،ئەممــا تەقدىرنــى ئۆزگەرتىشــكە
قۇدرىتــى يەتمەيــدۇ.
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ۇدياملىريائ پەد »نەم« ەۋ »نەس«

«سەن» ۋە «مەن» دەپ ئايرىلمايدۇ
ـەت يېيىش-
ـكەنلەر ،پەقـ
ـىنىڭ دەردىگە چۈشـ
ـادا نەپسـ
ـۇ دۇنيـ
بـ
ئىچىشــنىال ئوياليــدۇ .ئاخىــرى ئۆكــۈز ۋە ئېشــەكلەردەك ئۆلىــدۇ.
ـدۇم،
ـەن بولـ
ـەن تـ
ـدۇڭ! مـ
ـەن بولـ
ـەنمۇ مـ
ـدۇم ،سـ
ـەن بولـ
ـەن سـ
مـ
ـن
ـى ،بۇندىـ
ـا كەلدۇقكـ
ـر ھالغـ
ـۇنداق بىـ
ـدۇڭ .شـ
ـان بولـ
ـەن جـ
سـ
ـدۇ.
ـم» دېيەلمەيـ
ـەن ئايرىـ
ـم ،مـ
ـەن ئايرىـ
ـم «سـ
ـن ھېچكىـ
كېيىـ
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چاق نىدڭىسپەن

نەپسىڭدىن قاچ
ـن،
ـاڭ ،يىالندىـ
ـى بولسـ
ـىدىن قاچماقچـ
ـر نەرسـ
ـەن بىـ
ـەر سـ
ئەگـ
چاياندىــن ،ئارســاندىن ،قاپالندىــن قاچمــاي بەلكــى بەدىنىڭدىــن
ئۇرغــۇپ چىققــان نەپســانىي ئــارزۇ ۋە ھەۋەســلىرىڭدىن قــاچ.
چۈنكــى بېشــىڭغا كەلگــەن بارلىــق بــاالالر ،تارتىۋاتقــان جاپــا-
مۇشــەققەتلەرنىڭ ھەممىســى ئەمەلگــە ئاشــمايدىغان ئاشــۇ قــۇرۇق
ھەۋەســلەردىن مەيدانغــا كەلگــەن.
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پەرەت ۇئ

ئۇ تەرەپ
يىــراق يېقىــن مۇســاپىلەر ،يېزىــار ،شــەھەرلەر ،دۆلەتلــەر،
ـەر تۈرلۈك
ـىدىغان ھـ
ـەن سۆزلىشـ
ـار بىلـ
ـۈك تىلـ
ـار ،ھەرتۈرلـ
ئىقلىمـ
رەڭدىكــى ،ھــەر تۈرلــۈك دىندىكــى ئىنســانالرنىڭ ھەممىســى بــۇ
ـم
ـا ئىقلىـ
ـوق ،يـ
ـەھەر يـ
ـا شـ
ـدە يـ
ـۇ تەرىپىـ
ـڭ ئـ
ـە .دېڭىزنىـ
تەرەپتـ
ـوق.
ـان يـ
ـى ئىنسـ
ـەت ۋە ياكـ
ـى دۆلـ
ـوق ياكـ
يـ
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ارود ىنزۇتلۇي

يۇلتۇزنى دورا
ـڭ
ـى! يۇلتۇزالرنىـ
ـان كىشـ
ـىق بولغـ
ـا ئاشـ
ـا ئۇنىڭغـ
ـەي پەقەتـ
ئـ
ـال.
ـن ئـ
خۇيىدىـ
قــاراپ بــاق قۇيــاش چىقىــپ پارلىغانــدا يۇلتــۇزالر يــوق
بولىــدۇ.
ســەنمۇ پەقــەت ئالالھقــا كۆڭــۈل بەرگەنلىكىــڭ ئۈچــۈن
ئالالھتىــن باشــقا بىــر نەرســە كۆزۈڭگــە كۆرۈنمــەس بولســۇن.
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اراق زۈت اقتانىئاك

كائىناتقا تۈز قارا
پۈتۈن جانالر بىر ،بىر يەردىن كەلگەن!
ـى
ـى ،كائىناتنـ
ـڭ ئىگىسـ
ـە كائىناتنىـ
ـر نەرسـ
ـان ھەربىـ
كۆرۈنىۋاتقـ
ـدۇ.
ـدۈرۈپ تۇرىـ
ـى بىلـ
ـڭ بارلىقىنـ
ـر بارلىقنىـ
ـۇغ بىـ
ـان ئۇلـ
ياراتقـ
ئەگــەر ئەقلىــڭ بولســا ئەلــەس كۆزۈڭنــى تۈزلــەپ كائىناتقــا
ـارا!
ـۈز قـ
تـ
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تادۇجۋەم نۈتسۈئ نەس

سەن ئۈستۈن مەۋجۇدات
تىلەمچىدەك ئۇدۇل كەلگەن ئىشىكنى قاقما.
ھەر ئىشىكتىن بىر نەرسىنى تاما قىلما.
ـىكىنى
ـاق ،يەر ئىشـ
ـىكىنى قـ
ـڭ ئىشـ
ـلىتىپ كۆكنىـ
ـى ئىشـ
ئەقلىڭنـ
قا قما .
قورقما ،سەن ئۈستۈن بىر مەۋجۇدات.
قوللىرىڭ كۆكلەرگە يېتىدۇ.
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يۆئ زىسلۈڭۆك

كۆڭۈلسىز ئۆي
ئالالھنىــڭ نــۇرى بىلــەن ئايدىڭالنمىغــان كۆڭــۈل ئۆيلىــرى
بــار.
بۇنداق كۆڭۈل ئۆيلىرى گۆردەك تار ۋە قاراڭغۇ بولىدۇ.
ئــۇ كۆڭــۈل ئۆيلىــرى ئالالھنىــڭ قانــداق ئىكەنلىكىنــى ۋە
ـن
ـر كۆڭۈلدىـ
ـداق بىـ
ـدۇر .بۇنـ
ـن مەھرۇمـ
ـېغىنىش روھىدىـ
ـى سـ
ئۇنـ
مازارلىــق مىــڭ ياخشــىدۇر.
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كىلرىدەق ناسنىئ

ئىنسان قەدىرلىك
ئىنسانالرنىڭ ھەقىقى قىممتىنى ئويلىسام ئىچىم كۆيىدۇ.
مىــڭ ئەپســۇس ،ئىنســانالر ئۆزىنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى
بىلمىــدى ،ئۆزىنــى ئــەرزان باھــادا ســاتتى.
ئىنســان شــۇنچىلىك قىممەتلىــك بىــر ئەتلــەس تۇرۇقلــۇق
ئۆزىنــى جەندىگــە يامــاق قىلــدى.
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ناسنىئ لىخ ىككىئ

ئىككى خىل ئىنسان
ـان
ـۈك ئىنسـ
ـى تۈرلـ
ـۇن ئىككـ
ـەر بولسـ
ـى ئـ
ـال مەيلـ
ـى ئايـ
مەيلـ
با ر :
ئىچكــى دۇنياســىنى بايقــاپ ئۇنــى ئىزدىگەنلــەر ۋە ئىچكــى
پەقــەت ماددىغــا ئاشــىق
دۇنياســىدىن ھېــچ خەۋىــرى يــوق،
بولــۇپ ،بــۇ دۇنيانىــڭ ھوزۇرىغــا بېرىلىــپ كەتكەنلــەر.
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ھەسرەت چەكمە!
ھەسرەت چەكمە!
پۇتۇم سۇندى دەپ ھەسرەت چەكمە.
تەڭــرى ســەندىن ئالغــان پۇتنىــڭ ئورنىغــا بەلكىــم قانــات
بېرىدىغانــدۇ.
قۇدۇقنىڭ ئىچىگە چۈشۈپ كەتتىم دەپ ھەسرەت چەكمە.
ـى
ـر بولغانلىقىنـ
ـىرغا ۋەزىـ
ـۇپ مىسـ
ـن قۇتۇلـ
ـۈپنىڭ قۇدۇقتىـ
يۈسـ
ئۇ نۇ تما !
ـش،
ـى ئىـ
ـر ياخشـ
ـا بىـ
ـە ئاشسـ
ـىڭ ئەمەلگـ
ـان ئىشـ
ـارزۇ قىلغـ
ئـ
ـل.
ـش دەپ بىـ
ـى ئىـ
ـڭ ياخشـ
ـا مىـ
ـەر ئاشمىسـ
ئەگـ
بىــر ئىشــىڭ ئەمەلگــە ئاشــمىغان بولســا بەلكىــم تېخىمــۇ
ـېنىڭ
ـى سـ
ـدۇر ۋە ياكـ
ـى ئۈچۈنـ
ـۈز بېرىدىغانلىقـ
ـنىڭ يـ
ـى ئىشـ
ياخشـ
ياخشــىلىقىڭ ئۈچــۈن ئەمەلگــە ئاشــمىغاندۇر.
شۇ ئۇچۇۋاتقان قۇشالرغا قاراپ باق!
ئۇالر ھېچنەرسە تېرىمايدۇ ياكى ئورىمايدۇ....
ـۈل
ـاڭا كۆڭـ
ـرى سـ
ـان تەڭـ
ـك قىلغـ
ـا كاپالەتلىـ
ـڭ رىزىقىغـ
ئۇالرنىـ
بۆلمــەي قاالرمۇ!
سەن قانداق ئىستەشنى بىلسەڭال كۇپايە...
باال-قــازاالر تۇيۇقســىز ياققــان شــىددەتلىك يامغــۇردەك
ياغىــدۇ.
پەقەت بېشىنى ئۇنىڭغا تۇتالىغانالر ئاشىق ھېساپلىنىدۇ.
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نەلەردىــن غــەم كارۋانلىــرى كەلســىمۇ ئاشــىق باال-قــازا
يوللىرىدىكــى مۇئەييــەن بىــر مەنزىلــدۇر.
ئىشق دەردىدە بولغان ئادەم باشنىڭ دەردىدە بولمايدۇ.
ھەسرەت چەكمە!
ياساش ئۆرۈلگەندىن بولىدۇ.
تۈزەش بۇزۇلغاندىن بولىدۇ.
غايە غايىسىزلىقتىن بولىدۇ.
بارلىق يوقلۇقتىن بولىدۇ.
ئىتىپاقلىق چېچىالڭغۇلۇقتىن بولىدۇ.
ھەسرەت چەكمە!
نېمە دېگەن يامان ھە!
ئادەم ئەقىل بىلەن يۈرەك ئارىسىدا چارىسىز قالسا،
نېمە دېگەن يامان.
زاماننىــڭ بىــر مىنۇتتــەك يېقىــن ،بىــر ئەســىردەك ئــۇزاق
بولۇشــى.
بىلەمسەن؟ ئادەمنىڭ بىلىدىغانلىرىنى سۆزلىيەلمەسلىكىنى،
نېمــە دېگــەن ئېچىنىشــلىق «مــەن» دەپ قويــۇپ جىمىــپ
كېتىشــى« ،ســەن» دەپ يىغــاپ كېتىشــى.
ئەگــەر ســەن ھەقىقــەت يولىــدا بولســاڭ يولــۇڭ ئوچــۇق،
ئاســان بولىــدۇ.
ـاڭ ھەقىقىي
ـوق بولسـ
ـدە يـ
ـى ئىچىـ
ـڭ مەۋجۇدىيىتـ
ـەر ھەقنىـ
ئەگـ
مەۋجۇتلۇققا قايتىســەن.
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مەنلىكتىــن قۇتۇلســاڭ شــۇنچىلىك چوڭىيىســەنكى ئالەمگــە
پاتمايســەن.
مانا ماشۇ چاغدا سېنى ساڭا سەنسىز كۆرسىتىدۇ.
ھەسرەت چەكمە!
ئىنســانالر ســېنىڭ كۆڭلۈڭنــى رەنجىتكــەن بولســا ھەســرەت
چەكمــە!
ئۇلــۇغ ئالــاھ «مــەن ســۇنۇق كۆڭۈللــەردە» دەپ
بۇ ير ىمىد ىمــۇ ؟
ئۇنداقتا يەنە نېمىگە ھەسرەت چېكىسەن ،ئەي جان؟
ـدەك قاپقاراڭغۇ
ـاڭ كېچىـ
ـنى ئويلىسـ
ـورۇق بولۇشـ
ـدۈزدەك يـ
كۈنـ
نەپســىڭدىن قۇتۇل!
ـە ئاپىرىدىغان
ـاننى ھەققـ
ـەن ،دەرت ئىنسـ
ـار» دەيسـ
ـم بـ
«دەردىـ
ئۇالقتــۇر .ســەن بۇنى بىلمەمســەن؟
بۇ دەرت پەقەت مەندىال بار دەپ ئويالپ قالما.
سەندىكى دەرتلەرنى نېمەت دەپ بىلىدىغانالرمۇ بار.
ئۈمىدىڭنى ئۈزمە ،يۈسۈپنى ئويال.
دەرت نەدە بولسا داۋا ئۇ يەرگە بارىدۇ.
يوقسۇللۇق نەدە بولسا نېمەت شۇ يەرگە بارىدۇ.
مەسىلە نەدە بولسا جاۋاپمۇ ئۇ يەردە بولىدۇ.
كېمە قاياققا ماڭسا سۇمۇ شۇ ياقتا بولىدۇ.
ـەر
ـۇالر ھـ
ـل ،سـ
ـەن قىـ
ـۇزلۇقىڭنى نامايـ
ـزدە ،ئۇسسـ
ـۇنى ئىـ
سـ
ـۇن.
ـقا باشلىسـ
ـپ چىقىشـ
ـن ئېتىلىـ
يەردىـ
ـا قارا!
ـۇمىدۇر .ئۇنىڭغـ
ـڭ تەبەسسـ
ـرى تەڭرىنىـ
ـا ماللىـ
ـۇ دۇنيـ
بـ
ئەممــا ئۆزۈڭنــى يوقىتىــپ قويما.
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ھەسرەت چەكمە!
دەريا دېڭىزغا ،دېڭىز ئوكيانغا سىڭمەيدۇ.
ئاشــىق بولمىغانالرغــا سۆزلىســەڭمۇ «مــەن»« ،ســەن»نى
بىلمەيــدۇ.
ھەققە يۈزلىنىدىغان يولدۇر دېسەڭ ھېچكىم ئىشەنمەيدۇ.
كۆڭلىدە زەررىچىلىك نۇر بولمىغان كۆيمەيدۇ ،كۆيەلمەيدۇ.
ئۆتمۈش ۋە كەلگۈسى ئىنسانغا قاراپ بولىدۇ.
ئەسلىدە ھەقىقەت ئالىمى بىر.
بۇ ئالەم بىر چۈشكە ئوخشايدۇ.
پەرەزگە ئىشىنىپ قالما ئەي جان!
چۈشۈڭدە قولۇڭ كېسىلسە قورقما! قولۇڭ جايىدا.
ـەر
ـۇ پاالكەتلـ
ـەن بـ
ـىڭغا كەلگـ
ـا بېشـ
ـۈش بولسـ
ـر چـ
ـا بىـ
دۇنيـ
ئۆتكۈنچىــدۇر.
ئۇنداقتا يەنە نېمىگە ھەسرەت چېكىسەن؟
ھەممــە باال-قــازا بېشــىڭغا كېلىــپ چىدىغۇچىلىــك ھالىــڭ
ـۇ
ـە .چۈنكى ئاشـ
ـەل قويۋەتمـ
ـز بـ
ـدە ھەرگىـ
ـە كەلگەنـ
ـان يەرگـ
قالمىغـ
يــەر يولۇڭنــى داۋامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئــات ئالماشــتۇرىدىغان
جايــدۇر.
ـەن
ـى .سـ
ـڭ كىتابـ
ـۇ كائىناتنىـ
ـڭ ،بـ
ـۇ ئالەمنىـ
ـاڭ بـ
ـەن بولسـ
سـ
ـان!
ـەي جـ
ـۇ ئـ
ـى ئوقـ
ـپ ئۆزۈڭنـ
ـى ئېچىـ
ـۇ كىتابنـ
ئـ
ـى كىچىك
ـېنىڭ ئىچىڭدىكـ
ـرى سـ
ـۇزاق يەرلىـ
ـەڭ ئـ
ـڭ ئـ
كائىناتنىـ
ـە
ـڭ نېمـ
ـەن .دەرتلىرىـ
ـى بىلمەيۋاتىسـ
ـەن بۇنـ
ـا سـ
ـا .ئەممـ
ـر نۇقتـ
بىـ
بولســا بولســۇن ھەرگىــز قورقما!
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پەقەت ئۈمىدىڭ ئۇلۇغ ئالالھ بولسۇن!
ھــەر كىــم بىــر نەرســىگە ئىشــىنىدىغان بــۇ زامانــدا ســېنىڭ
ئىشــەنچىڭ ئالــاھ بولســۇن.
ھېچبىــر گۇنــاھ ئالالھنىــڭ ئۇلــۇغ شــەپقىتىدىن يۇقىــرى
ئەمــەس ،شــۇنداقتىمۇ ســەن يەنــە گۇنــاھ ئىشــلىمە!
ھەسرەت چەكمە!
دەرتلىرىــڭ قانچىلىــك بولســا بولســۇن پاكىــز يۇيۇنــۇپ،
ـى
ـدا جاينامازنـ
ـڭ بۇلۇڭىـ
ـر ئۆينىـ
ـز بىـ
ـپ ۋە پاكىـ
ـق كىيىنىـ
چىرايلىـ
ـدۇ...
ـاڭمۇ بولىۋېرىـ
ـەپ قىلمىسـ
ـچ گـ
ـا ،ھېـ
ـۇر ۋە يىغـ
ـېلىپ ئولتـ
سـ
ـدان بىلىدىغانلىقىنى
ـەندىن ئوبـ
ـى سـ
ـېنىڭ دەرتلىرىڭنـ
ـڭ ،سـ
ئۇنىـ
ئۇ نۇ تما .
دۇئــا قىلغانــدا ئۇنىڭغــا ســۇنۇق بىــر كۆڭــۈل بىلــەن
قولۇڭنــى كۆتــۈر.
چۈنكــى ئالالھنىــڭ شــەپقىتى ۋە ئىھســانى كۆڭلــى يېرىــم
كىشــىگە قــاراپ ئــۇدۇل ئۇچىــدۇ.
تايــاق بىلــەن كىگىزنــى ئۇرۇشــتىكى مەقســەت كىگىزنــى
ئــۇرۇش ئەمــەس بەلكــى ئۇنىڭدىكــى توپا-چاڭالرنــى چىقىرىــش.
ئالــاھ توپا-چاڭالرنــى تازىالۋاتســا يەنــە نېمىگــە ھەســرەت
چېكىســەن ئــەي جــان!
ھەرگىز ھەسرەت چەكمە!
بولۇپمۇ بۈگۈن! بۈگۈن بىزگە بايرام!

!ەمكەچ تەرسەھ

جااللىدىن رۇمىنىڭ شېئىرلىرىدىن
دۇردانىالر
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امىلخۇئ

ئۇخلىما
بۇ كېچە دوستالرنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن ئۇخلىما،
كېچىنىڭ قۇلىقىدىن تۇتۇپ تۇرغۇز ئۇخلىما.
«ئۇخلىغان ئىغۋاچى ياخشى» دېگەن گەپ بار،
ئىغۋاچى بولماي ئويغاق تۇر گۈزەللەش ئۇخلىما.
ئەي كۆڭۈل كۈنلەپ تاڭ ئاتقۇچە ئۇخلىما،
ئايدەك قۇياشنىڭ ھەسرىتىدىن ئۇخلىما.
قاراڭغۇ قۇدۇقتىكى چېلەك بولساڭ،
بەلكى قۇدۇقنىڭ ئۈستىگە چىقارسەن ئۇخلىما.
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لوب كەدڭىنىگنۈرۆك اي ،نۈرۆك كەدڭىنىغلوب اي

يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ،يا كۆرۈنگىنىڭدەك بول
سېخىيلىقتا ۋە ياردەم سۆيەرلىكتە ئاقار سۇدەك بول،
شەپقەت ۋە مەرھەمەتتە قۇياشتەك بول،
باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىشتا كېچىدەك بول،
غەزەپ ۋە ئەسەبىيلىكتە ئۆلۈكتەك بول،
كەمتەرلىك ۋە ئاق كۆڭۈللۈكتە تۇپراقتەك بول،
سەۋرچانلىقتا دېڭىزدەك بول،
يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ،ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول.
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كەرېك كەمىلزۆس

سۆزلىمەك كېرەك
ھەر كۈنى بىر يەردىن كۆچمەك قانداق ياخشى،
ھەر كۈن بىر يەرگە قونماق قانداق گۈزەل،
بۇلغانماي ،توڭلىماي ئاقماق قانداق خوش،
تۈنۈگۈن بىلەن بىللە كەتتى جان-جىگەرىم،
قانچىلىك سۆز بولسا تۈنۈگۈنگە ئائىت،
ئەمدى يېڭى نەرسىلەر سۆزلىمەك الزىم.

162

ناچاق

قاچان
قاچانمۇ بۇ ھېساپ-كىتاب قىلىشتىن ۋاز كىچىمىز ،قاچان؟
جان مەجلىسىنىڭ ھوزۇرىغا قاچان ھەممىمىز كىرىپ ئولتۇرىمىز؟
لەۋلىرىمىزگە يالغۇز قەدەھنى تەگكۈزمەستىن،
قاچان بۈيۈك دوستىمىزنىڭ ھوزۇرىدا جان شارابىنى ئىچىمىز؟
قاچان ئىچىمىز ،قاچان؟
قاچان دەيمىز جان ساقىسىگە ئۇزات قولۇڭنى دەپ،
بىز بۇ تەرەپكە كۆچتۇق ئەمدى.
ساڭا ھەدىيەلەرنى ئەكەلدۇق،
قاچان دەيمىز جان ساقىسىگە نېمىگە تۇرىمىز؟
باغلىنىپ قالدۇق ،قولۇڭغا چۈشتۇق.
غۇربەت ئەللەردە مۇزلىدۇق ،توڭالپ قالدۇق.
ساالم بەر ،ئەھۋالىمىزنى سورا ،قۇچاق ئاچ ،ئىسىت بىزنى،
بىزگە قىزىل شاراپ سۇن.
قاچان بىزگە جاۋاب بېرىدۇ ئۇ ،قاچان؟
قاچان دەيدۇ نېمەم بولسا ھەممىسى سىزنىڭ.
قېنى ئافىيەت بولسۇن.
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قۇديوق پىرىتتۈي

يۈتتىرىپ قويدۇق
تۇپراقتا ئۈنگەن گۈللەر يوق بولۇر،
كۆڭۈلدە ئۈنگەن گۈللەر مەڭگۈ قالۇر.
بىز ئۆگەنگەن ئۇ تاتلىق بىلىملىرىمىز،
باغقا پەقەت ئۈچ دەستە گۈل بولۇر.
باغچىنىڭ ئىشىكىنى ئۆزىمىز ئېتىپ قويۇپ،
ئۇ ئۈچ دەستە گۈلدىن قانائەتلىنىپ قالدۇق.
ئىسىت ،مۇشۇنداق باغچىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى،
نەپىسنىڭ كويىغا چۈشۈپ يۈتتىرىپ قويدۇق.
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ڭىدرەب زۆك نەشور

روشەن كۆز بەردىڭ
باي تۇماق بەردى،
سەن ئەقىللىق باش بەردىڭ.
ئۇ تون بەردى،
سەن ئىگىز بوي بەردىڭ.
ئۇ قېچىر بەردى،
سەن مىنىدىغان ئەقىل بەردىڭ.
ئۇ شام بەردى ماڭا،
روشەن كۆزنى سەن بەردىڭ.
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امپات ەناھاب

باھانە تاپما
ئەي يىگىت! باھانە تاپما،
ئارتما ئۆز گۇناھىڭنى باشقىسىغا.
گۇناھىڭنى كۆر ،بۇرۇلۇپ ئۆزۈڭنى،
سايەڭدىن ئەمەس ،كۆرگەنلىرىڭ ئۆزۈڭدىن.
نېمە قىلىپ ساڭا بۇرۇلۇشىنى كۆرمىدىڭ؟
نېمە تېرىدىڭ ،ھوسۇلنى يا يىغمىدىڭ؟
قىلمىشلىرىڭ روھىڭدىن ،بەدىنىڭدىن،
چىڭ تۇتىدۇ كېلىپ باالڭدەك پېشىڭدىن.
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اپاخ نىدىرىب-رىب

بىر-بىرىدىن خاپا
كۆڭلۈم تىلىمدىن خاپا،
تىلىم كۆڭلۈمدىن.
كۆڭلۈم ھېسلىرىنى ئاڭلىتالمىغاچقا،
رەنجىگەن ئىدى تىلىمدىن.
كۆڭلۈم ئىپادىلەپ بېرەلمىگەن نەرسىلەرنى ئويلىغاچقا،
تىلىم كۆڭلۈمدىن خاپا.
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لەك

كەل
ئۈنۈڭنى چىقارما! باھار كەلدى ،گۈل ۋە تىكەن كەلدى.
بۇ باھاردا گۈللەر ،رەڭمۇ-رەڭ چېچەكلەر،
مايسىالر تۇپراقتىن باش كۆتۈرۈپ ،غەيپ ئالەمدىن كەلدى،
بىز تەرەپكە كەلدى ،بىزگە ئۇ تەرەپتىن تەكلىپ كەلدى.
كەل ،مەن مەنسىز ،سەن سەنسىز بواليلى،
شۇ ئاشىق دەرياسىغا باش چۆكۈرەيلى.
چۈنكى قۇرۇقلۇقتا ،يەنى يەر يۈزىدە،
زۇلۇمدىن ۋە ھەقسىزلىقتىن باشقا نېمە بار؟
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اب رەۋەخ نىدرالۇئ

ئۇالردىن خەۋەر بار
گۈل سۆيگۈسىنىڭ يۈزىنى كۆرۈپ «ئەي بۇلبۇل» دېدى،
نېمىگە سايرايسەن؟ نېمە ئىزدەۋاتىسەن؟ ياكى مېنىمۇ؟
ـۈل
ـوق ،گـ
ـۇ يـ
ـۇ؟ مەنمـ
ـڭ كويىدىمـ
ـر خىيالنىـ
ـەن بىـ
ـا سـ
ئەجەبـ
باغچىســىمۇ يوق.
پەقەت ۋە پەقەتال ئۇ بار .ئۇنىڭ گۈزەل يۈزى بار!
دۇنيادا سەندىن باشقا بىرىسى بارمۇ؟ دەپ،
كۆزلىرىمنى ئۇۋۇالپ قارايمەن.
سەندىن باشقا كىم بار؟
سەندىن باشقا يەنە كىم بار؟
كۆرگەن ھەر نەرسە ،ھەر زەررىچە،
تىلسىز ،لەۋسىز ،ئەمما ،ئۇالردىن يەنە خەۋەر بار،
خەۋەر بار.
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ەيىسرەم

مەرسىيە
كۆز غەمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلسە ئىدى،
كۆك يۈزى بۇ ھىجران دەردىنى تارتسا ئىدى،
پادىشاھ بۇ دەرتلەرنى تۇيسا ئىدى،
كۆز كېچە-كۈندۈز تىنماي يىغاليتتى.
كۆك ،قۇياش ،ئاي ،يۇلتۇزالر،
كېچە-كۈندۈز يىغاليتتى.
پادىشاھ قارايتتى ئالدىغا،
تاجىسىغا ،تەختىگە ،دۇبۇلغىغا ،كەمىرىگە،
كېچە  -كۈندۈز يىغاليتتى.
گۈلىستان كۈزنىڭ كېلىشىنى تۇيسا ئىدى،
ئۇچار قۇش ئوۋلىنىدىغانلىقىنى بىلسە ئىدى،
توي كېچىسى بۇ سېغىنىشنى كۆرسە ئىدى،
گۈلىستان ھەم گۈلگە ،ھەمدە تالغا يىغاليتتى.
ئۇچار قۇش ئۇچۇشتىن ۋاز كېچەتتى.
توي كېچىسى سۆيۈشۈشكە ،قۇچاقلىشىشقا يىغاليتتى.
زال ئوغلى بۇ زۇلۇمنى كۆرسە ئىدى،
ئەجەل بۇ پەرياتنى تۇيسا ئىدى،
جالالتنىڭ يۈرىكى بولسا ئىدى،
زال ئوغلى سوقۇشقا ،يىگىتلىككە يىغاليتتى.
جالالتنىڭ يۈرىكى تاش بولسىمۇ يىغاليتتى.
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ەيىسرەم

پاختەك بېشىغا كېلىدىغانالرنى تۇيسا ئىدى،
تاۋۇت ئىچىگە كىمنىڭ كىرىدىغانلىقىنى بىلسە ئىدى،
ھايۋانالردا بىر پارچە ئەقىل بولسا ئىدى،
پاختەك ئورماندىن ئايرىلىپ يىغاليتتى.
تاۋۇت ئۆلۈككە كېتىۋېتىپ يىغاليتتى.
ئۆكۈزلەر ،ئاتالر ،مۈشۈكلەر يىغاليتتى.
ئۆلۈمنىڭ ئاچچىقلىرىنى تېتىدى تاتلىق جان،
باشلىدى مانا شۇنداق يىغالشنى،
بولغۇلۇق بولدى ،كەتتى دوستۇم مېنىڭ.
شۇ دۇنيا كۆمتۈرۈلۈپ كەتسىمۇ يەنىال يېرى بار،
ئەنە ئاشۇنداق تۇپراققا كۆمۈلۈپ قاپتىمەن.
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راب نۈك رىب اقشاب

باشقا بىر كۈن بار
بۈگۈن
بۈگۈن
بۈگۈن
بۈگۈن

يۈزۈڭ باشقىچە گۈزەل،
لەۋلىرىڭ باشقىچە تاتلىق،
بويۇڭمۇ باشقىچە ئېگىز،
قىزىل گۈلۈڭ باشقا بىر تالدىن.

ئايىڭ كۆك يۈزىگە پاتماپتۇ بۈگۈن،
كۆكلەردەك مەيدەڭ باشقىچە كەڭ.
قايسى تەرىپىڭدىن قوپتۇق بۇ سەھەر ،سۆزلە،
سېنىڭ سەۋەبىڭدىن دۇنيا باشقىچە.
بىز سېنىڭ كۆزلىرىڭدىن كۆردۈق،
ئارسالنالرغا جەڭ ئېالن قىلغان كىيىكنى.
باشقا بىر يايالقتا ئۇ كىيىك بۈگۈن،
ئىككى جاھاننىڭ سىرتىدا.
سۆيگەن ئىنساننىڭ ئاياقلىرىمۇ يوق،
مانا ئۇ ئۆلۈمسىزلىك دۇنياسىغا ئۇچتى.
ئىزدىمە ،كۆزلەر دېڭىزىدا ئۇ يوق،
ئۇ ئۈنچە باشقا دېڭىزغا چۆكتى.
قارىساڭ بۈگۈن سۆيەر بۇ يۈرەك،
ئەتە بەلكى سۆيىلەر.
يۈرىكىمنىڭ ئۆزىدە،
باشقا بىر كۈن بار.
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ەچېك رىب

بىر كېچە
ئۇخلىما ،نە بولۇر بىر كېچە،
ھىجران ئىشىكىنى قاقما بىر كېچە.
بىر كېچە دوستالرنىڭ كۆڭلى بولسۇن،
ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇز بىر كېچە.
كۆزلىرىمىز ئايدىڭ بولسۇن بىر كېچە،
كۆر بولسۇن شەيتان بىر كېچە.
ھەر يەر ئەنبەر پۇرىقى ،ئۆيلەردە قاندىل،
دەستىرخاندىكىلەر جانالنسۇن بىر كېچە.
ئۇخلىما ،نە بولۇر بىر كېچە،
ھىجران ئىشىكىنى قاقما بىر كېچە.
بىر كېچە ئاتقا مىنىپ مەيدانغا كەل.
كۆڭۈللەر راھەت ،كۆكسىلەر مەيدان بولسۇن.
يېڭى كىيىملەر كېيەيلى بىز قۇلالر،
مۇسادەك سەن تاياق ئال قولۇڭغا.
تاياق بىردىنال قولۇڭدا يىالن بولسۇن.
سۇاليماندەك چۆمۈلىلەرنىڭ يېنىغا بار،
چۆمۈلىلەر بىردىنال سۇاليمان بولسۇن.
بىر كېچە ھىجران ئىشىكىنى قاقما ،نە بولۇر.
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ەسنەكىچكەمتەك پالشات ىنزىب

بىزنى تاشالپ كەتمەكچىكەنسەن
ئاڭلىسام بىزنى تاشالپ كېتىشكە بەل باغالپسەن ،ئەتمە.
باشقا بىر يار ،باشقا دوستقا مايىل بولۇپسەن ،ئەتمە.
سەن ياتالر دۇنياسىدا نېمە ئىزداۋاتىسەن ،مۇساپىر.
قايسى كېسەل كۆڭۈللۈكنى قەستلەۋاتىسەن ،ئەتمە.
ئوغرىلىما بىزنى بىزدىن ،بىزدىن ئايرىلىپ كەتمە ئۇ ئەللەرگە.
ئوغرىالنغان باشقىالرغا نەزەر سېلىۋاتىسەن ،ئەتمە.
ئەي ئاي ،پەلەك خاراپ بولۇپ ،ئاستىن-ئۈستىن بوپتۇ سەن ئۈچۈن.
بىزنىئەنەشۇنداقخاراپقىلىپ،ئاستىن-ئۈستىنقىلىۋاتىسەن،ئەتمە.
ئەي ماكانى بار بىلەن يوقنىڭ ئۈستىدە بولغان كىشى،
سەن مەۋجۇتلۇق ساھەسىنى تەرك قىلىۋاتىسەن ،ئەتمە.
سەن يۈز ئۆرىسەڭ ئاي قاپقارا بولىدۇ غەم-غۇسسىدىن،
ئاينىڭ ئۆيىنى چېقىشقا قەست قىلىۋاتىسەن ،ئەتمە.
بىزنىڭ لەۋلىرىمىز قۇرۇيدۇ ،ئەگەر سەن قۇرۇساڭ،
كۆزلىرىمىزنىمۇ ياشقا تولدۇرۇۋاتىسەن ،ئەتمە.
ئاشىقالر بىلەن ھەپىلىشىشكە كۈچۈڭ بولمىسا،
ئاشىققا نېمە دەپ ھەيران بولىسەن ،ئەتمە.
ئەي جەننەت ،جەھەننەمنىڭ قولىدا بولغان كىشى،
بىزگە جەننەتنى جەھەننەم قىلىۋاتىسەن ئەتمە.
شېكەرنىڭ ئىچىدىكى زەھەر زىيان بەرمەيدۇ بىزگە،
ئۇ زەھەرنى ئۇ شېكەر بىلەن ئارىالشتۇرۋاتىسەن ،ئەتمە.
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بىزنى خۇشال قىلىۋاتىسەن ،ھوزۇرىمىز قاچىدۇ شۇنداق،
ھوزۇرىمىزنى بۇزۇپ بىزنى ۋەيران قىلىۋاتىسەن ،ئەتمە.
ھارامغا يۇققان كۆزۈمنىڭ گۈزەللىكنىڭ ئوغرىسى،
ئەي ئوغرىلىققا ئوغرىلىق قىلىۋاتىسەن ،ئەتمە.
ئىسيان قىل دوستۇم ،سۆز سۆزلەيدىغان ۋاقىت ئەمەس،
ئاشىقنىڭ بىھۇشلىقىنى نېمىگە مەشىق قىلىسەن ،ئەتمە.
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ئەجەپمۇ كەتتىڭ
بۇ يەردىن شۇنچە ئازاپ ،سېغىنىشتا كەتتىڭ،
كېيىن يالۋۇردۇڭ ،مۇناجات قىلدىڭ ئەمما،
قولىغا چۈشكەن ئىدىڭ بىر قېتىم تەقدىرنىڭ،
نە پايدا سۆيگىنىم ،نە پايدا.
ھەر تەرەپتىن چارىلەر ئىزدىدىڭ ئۆزۈڭگە،
بولمايدىغان ئىشالرنى قىلدىڭ ھەر ياندا.
تاپالمىدىڭ بىر ئامال ،ئاخىرى كەتتىڭ،
نە پايدا سۆيگىنىم ،نە پايدا.
قۇچاقلىرىڭ گۈللەر بىلەن توالتتى سېنىڭ،
ئاينىڭ ئون تۆتىدەك يۈزۈڭ بار ئىدى.
ئايرىلىپ چەمبىرىكىدىن دوستالر مەجلىسىنىڭ،
ئۇ پەسكەش ،ئۇ ۋەيرانە يەرگە سەن،
ئۇ چۆمۈلە ،يىالنالرنىڭ يېنىغا،
نېمە بولۇپ ،قانداق بولۇپ كەتتىڭ؟
قېنى ئۇ جاندەك سۆزلىرىڭ ئەمدى؟
قېنى ئۇ سىرالرنى يەشكەن ئەقىل؟
قېنى ئۇ گۈلىستانغا ماڭغان پۇت؟
قولىمىزنى تۇتقان قول ،ئەمدى قېنى؟
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خۇش ئىدىڭ ،گۈل ئىدىڭ ،جورەڭ يوقتى سېنىڭ،
كىشىلەرنى دەرھالال قولغا كەلتۈرەتتىڭ.
ئەمما قوپۇپ چىقتىڭ ئۇزۇن بىر يولغا،
ئىنسانالرنى يۇتقان تۇپراققا كەتتىڭ.
يىغالپ-قاقشاپ سەن كەتتىڭ ئەمما،
كۆكلەرمۇ تۇرماي ئارقاڭدىن يىغلىدى.
پارچە-پارچە قىلدى يۈزىنى ئاي،
يۈرىكىم ئارقاڭدىن قان يىغلىدى.
ئەمدى قانداق قىالي؟ كىمدىن سورايمەن سېنى؟
ياخشى ئادەملەر ئارىسىدىمۇ سەن ئۇ يەردە؟
يەنى دوستالرنىڭ مەجلىسىدىمۇ سەن؟
ياكى بۇلۇڭدا بوينىڭنى قىسىپ قالدىڭمۇ؟
شۇنداق بىر يەرگە كەتتىڭكى بۇ قېتىم،
ئىزىڭنىڭ توپىسىمۇ ئېنىق ئەمەس.
شۇنچىلىك قانلىق ئىكەن كەتكەن يولۇڭ!
ئەجەپمۇ كەتتىڭ سۆيگىنىم ،ئەجەپمۇ...
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قۇياشقا قۇل مەن
مادامىكى مەن قۇياشنىڭ قۇلى،
قۇياشتىن سۆز ئېچىشىم كېرەك سىلەرگە.
مادامىكى كېچە ئەمەس مەن،
مادامىكى قاراڭغۇغا چوقۇنمايمەن،
ئۇنداقتا چۈشتىن سۆز ئېچىشقا نېمە ھاجەت.
مادامىكى قۇياشقا شۇنچىلىك ئوخشايمەن،
قولۇمنى ،پېشىمنى تارتاي ئۈستۈڭدىن،
راھەت ،باياشاتلىق بولغان يېرىڭدىن.
مادامىكى قۇياشقا شۇنچىلىك ئوخشايمەن،
تۇغۇلىشىم كېرەك ئوتتۇرىسىدا خارابىلىقنىڭ.
گەرچە بۈگۈن قۇرۇق ئالما مەن،
ئەمما قىممىتىم كۆچەتتىن ئارتۇق.
گەرچە مەست مەن ،يىقىلدىم ئەمما،
توغرا سۆز قىلماقتا مەن،
يىگىتتەك سۆزلەۋاتىمەن.
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مېنىڭ كۆڭلۈمنىڭ پۇرىقى،
يۇرتۇمنىڭ تۇپرىقىدىن كېلۇر.
مەن ئۇ تۇپراقتىن ئىزا تارتىمەن،
ئىشقىلىپ بىر تال سۆزمۇ ئېيتالمايمەن،
سۇغا دائىر.
گۈزەل يۈزۈڭدىن قايرىغىن پەردىنى،
بۇنداق سۆزلەرنى ياراشتۇرما ماڭا.
تاشتەك قاتتىق بولسا سېنىڭ قەلبىڭ،
باق مېنىڭ قەلبىم كۆيۈپ چوغ بولدى.
بىر ياخشىلىق قىلىپ شىشىنى ئالساڭ قولۇڭغا،
بىردىنال قارىساڭ قەدەھكە،
شاراپ مەندە زۇانغا كەلدى.
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مەھبۇس
ماڭ ،جان كۆزۈڭنى ئاچ،
شۇ ئاشىقالرغا بىر باق.
قانداق ئىرماش-چىرماش،
خۇددى كۆڭۈلگە ئوخشاپ قاپتۇ.
قانداق كەپتۇ جاندەك،
قولسىز ،پۇتسىز ھالغا.
گۈلىستاندىنمۇ چىرايلىق،
ئەتتىرگۈلدىنمۇ شېرىن.
بىلىمداردىنمۇ دۇرۇست،
ئەقىلدىنمۇ ماھارەتلىك.
سەرۋى دەرىخىدىنمۇ ئەركىن.
ئابىھاياتتىن بەتەر ساپ ،سۈزۈك.
ھەمىشە زەررىچىلەردەك ئويۇنچى،
قۇياش ئۇالرنىڭ كەمزۇلى.
اليغا ئاياق بېسىپتۇ،
باش قويۇپتۇ كۆڭۈل تىزىغا.
قانالرنىڭ ئۈستىدىن ئۆتۈپتۇ،
قان دېڭىزىنىڭ دولقۇنلىرى ئارىسىدا.
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پەشلىرى يەنە پاك-پاكىز،
ھېچ نەرسە يۇقماپتۇ پەشلىرىگە.
تىكەن ئارىسىدا ،ئەمما گۈلدەك.
مەھبۇس ،ئەمما شاراپتەك.
الي ئىچىدە ،ئەمما كۆڭۈلدەك.
كېچىدە ،ئەمما تاڭ سەھەردەك.
سەن ئۇالرنىڭ شاراپلىرىنى بىر ئىچىپ باق،
راھەتلىنىپ يورۇيدۇ كۆڭلۈڭ بىردىنال.
ئۇنتۇيسەن ھەممە نەرسىنى بىردىنال.
كۆزلىرىڭنىڭ ئىچى ئاجايىپ كۈلىدۇ بىردىنال.

181

ەمتەئ نارجىھ

ھىجران ئەتمە
ئالالھىم ،بۇ ۋىسالنى ھىجران ئەتمە،
ئاشىقنىڭ مەستلىرىنى نالە ئەتمە.
سۆيگۈ باغلىرىنى ياپيېشىل قوي،
بۇ ئاشىق باغلىرىنى ۋەيران ئەتمە.
تال ياپرىقىنى قاقما خازان پەسلىدەك،
خەلقنىڭ بېشى قايغان ھەقىر ئەتمە.
قۇش ئۇۋىسى بار دەرەخنى ئۆرىمە،
قۇشالرنى دات-پەريات ئەتمە.
قۇمىنى ۋە شامىنى ئارىالشتۇرما،
دۈشمەنلەرنى كۆر قىل ،شاد ئەتمە.
ئوغرىالر ئايدىڭلىقنىڭ دۈشمىنى،
ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى ئاسان ئەتمە.
ئىقبال قىبلىسى پەقەت خەلق ئۈچۈن،
ئۈمىد كەبىسىنى ۋەيران ئەتمە.
بۇ چىدىر يىپلىرىنى ئۇنداق قاتلىما،
چىدىر سېنىڭدۇر ھەي سۇلتان! ئەتمە.
يوقتۇر دۇنيادا ھىجراندىن بەتەر ئاچچىق،
نېمە قىلساڭ قىل-دە ،ئۇنى ئەتمە.
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سۇ دېدىكى
كۆڭۈل بۇغداي دانچىلىرىغا ئوخشايدۇ،
بىز بولساق تۈگمەنگە.
تۈگمەن نەدىن بىلسۇن،
بۇ ئايلىنىشنىڭ سەۋەبى نېمە؟
تۈگمەن تېشىغا ئوخشايدۇ بەدەن،
ئوي بىلەن قايغۇ سۇغا.
سۇ قۇالق سېلىپ ئاڭلىدى،
تاش كەچۈرمىشلىرىنى سۆزلىدى.
سۇ دېدىكى:
تۈگمەنچىدۇر سۇنى ئۆستەڭگە باشلىغان،
ئۇنىڭدىن سورا سەن بۇ ئىشنى.
ئەي نان يېگەن ،دەيدۇ ساڭا تۈگمەنچى،
ناۋاي دېگەن قانداق قىلۇر،
ئەگەر بۇ تۈگمەن پىرقىرىمىسا؟
بېشىدىن ئۆتكەنلەر بەك ئۇزۇن،
ئۈزۈلمەس ئىشالرنىڭ ئاخىرى.
ئۇلۇغلۇقنىڭ سايىسىدە بىلىمدار تۈگمەن،
183

ىكىدېد ۇس

بىر ئوبدانال داننى يانجىپ تالقان قىلۇر.
سورىساڭ ئۇنىڭدىن ،دەيدۇ ساڭا ھېكمىتىنى.
تەبرىزلىك شەمسى دۆلەت قۇشى،
پادىشاھنىڭ قۇتلۇق ئاسمىنىدا،
قەھرىگە ئۇدۇل،
تىك قاڭقىپ ئۇچىدۇ...
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بار بولغانالر كېلىدۇ
ئەنە ،مەستلەر كۆرۈندى،
شاراپخورالر بىربىرلەپ كېلىشكە باشلىدى.
گۈزەللەر ناز تارتىشىپ يولغا چىقتى.
ئۆزىنى تاشالپ گۈلىستانلىقتىن،
گۈل ياناقلىقالر كېلىۋاتىدۇ.
بىردىنال ھەم بار بولغان ،ھەم يوق بولغان،
بىردىنال تېگىشىدىغان ،يېڭىلىندىغان بۇ دۇنيادا،
يوقالر بىر-بىرلەپ تاشالپ كېتىدۇ.
بار بولغانالر كېلىدۇ.
پەشلىرىنى تولدۇرۇپتۇ ئالتۇنغا،
ساپ ئالتۇندەك بوپتۇ.
داردىكىلەرگە بېرىدۇ.
كېسەللەر ،ھارغىنالر ،ئاۋاقالر،
ساقىيىپتۇ ،قېنى قىززىپ جانلىنىپتۇ.
ئىشق يايالقلىرىدىن كېلىۋاتىدۇ.
ياخشى ئىنسانالر ناخشىسى بىلەن،
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تا يۇقىرىدىن تۆۋەنگە،
قۇياشنىڭ نۇرىدەك چۈشىۋاتىدۇ.
ياخشىالر يامغۇر دېمەيدۇ ،قار دېمەيدۇ،
كۆز ئالدىدا قىيامەتتەك قىش ،قوللىرى يۇمشاق،
يېڭى-يېڭى مېۋىلەر يېتىشتۈرۈپتۇ.
مەن شۇك تۇردۇم ،دەستىرخان راسالندى،
ئۇالر گۈلىستاندىن يولغا چىقتى،
بىر گۈل باغچىسىگە ئۇدۇل قاراپ.
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باھار
سۆيگىنىم تۇتۇپتۇ چۇلۋۇرىمدىن مېنى،
تۆگىلەردەك تۇرماستىن تارتىدۇ مېنى.
مەجنۇننىڭ تۆگىسى قەيەرگە ئاپىرىدۇ؟
قايسى كارۋان تەرەپكە تارتىدۇ مېنى.
ھەم جانىمنى چەيلىدى،
ھەم جىسمىمنى دەسسىدى.
ئۇ كۆڭلۈمنى باغلىدى،
ھەم چاقتى شىشەمنى.
نېمە كويغا سالماقچىدۇر تاڭ،
قەيەرگە ئاپىرىدىغاندۇ ئەمدى مېنى؟
سۆيگىنىم تاقار مېنى قارماق ئۇچىغا،
ئاتار مېنى بېلىقتەك قۇرۇقلۇققا.
سۆيگىنىم قۇردى كۆڭلۈمگە بىر توزاق.
ھەيدەپ ئاپىرىدۇ ئوۋچى يېنىغا.
تەبىئەت باشلىدى بۈيۈك ئىشىنى،
بۇلۇتالر كېلۇر ئۇزاقالردىن.
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قاتار-قاتار ،توپ-توپ بولۇپ،
سۇغۇرىدۇ يەر-زېمىننى.
بۇلۇتالر يۈرىدۇ تاغ چوققىسىغا،
ئويغىنىپ تىكىدۇ كۆزىنى يەر يۈزىگە.
كۆكلەر چالىدۇ دۇمباقلىرىنى،
گۈللەر مەھلىيا قىلۇر تالنىڭ كۆڭلىنى.
ئەجەپمۇ مېزىلىك باھارنىڭ پۇرىقى،
ئۇرۇقمۇ بېرىدۇ نەسىلگە كۆڭلىنى.
دەرەخلەر تىنماي سۆزلەپ تۆكەر ئىچىنى.
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يېقىن كەل
يېقىن كەل ،تېخىمۇ يېقىن كەل،
بۇ سەپەر نەگە قەدەر؟
بۇ جېدەل-ماجرا ،جەڭ نەگە قەدەر؟
سەن مەن دېمەك ،مەنمۇ سەن دېمەك.
نېمىشقا ئۇچرىشىمىز ،نېمىشقا؟
نېمىشقا ئايدىڭدىن قاچىدۇ ئايدىڭلىق؟
ئوخشاش توپىدىن تۆرەلگەن ھەممىمىز.
نېمىشقا ئۇنداق ئەلەس بوپقالدۇق زادى بىز؟
باي گاداينى خور كۆرىدۇ ،نېمىشقا؟
ئوڭ سولغا يان قارايدۇ نېمىشقا؟
ئىككىلىسى سېنىڭ قولۇڭ ،ئىككىلىسىدىن،
قايسى ياخشى؟ قايسى يامان دەپ باقە؟
توپىمىز بىر ،گۆھەر بىز ئوخشاش.
بېشىمىز بىر ،ئەقلىمىز ئوخشاش.
نېمىشقا ئايرىم پىكىردە بولۇپ قالدۇق؟
كۆك قۇببىنىڭ ئاستىدا بىز ئوخشاش.
سەن تۇرماستىن قۇرۇق پاراڭ سېلىپ تۇر قېنى،
ئېگىزگە بوي تارتىدىغان چىنارمۇ ئوخشاش،
بويى قەيەرگىچە بارىدىغاندۇ ،قەيەرگىچە؟
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شۇ بەش تۇيغۇدىن ،ئالتە تەرەپتىن،
بار-يوقنىڭ ھەممسىنى بىرلىككە قارات.
ئۆزۈڭنى بىلىپ ،مەنلىكتىن چىقىپ ،تۇر يىراق.
ئىنسانالرغا قوشۇلۇپ ئۇالر بىلەن بىرگە بول.
ئىنسانالر بىلەن بىرگە بولۇپ ،كاندەك ،دېڭىزدەك بول.
ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭ ،بىر تامچە سەن ،بىر تال سەن.
ئەركەك ئارسالن ئىستىگىنىنى قىلىدۇ ،ئىستىگىنىنى.
ئىت ئىتتەك قىلىق قىلىدۇ ،ئىتلىقىنى.
ساپ جان جانلىقىنى قىلىدۇ ،جانلىقىنى.
بەدەنمۇ ،بەدەنلىكىنى قىلىدۇ ،بەدەنلىكىنى.
ئەمما سەن جاننى بىر بىل ،تەننىمۇ بىر.
پەقەت سان جەھەتتىن ئۇالر ھەددىدىن ئارتۇق.
يەنى بادامدەك ،بادامغا ئوخشاش.
ئەمما ھەممىسىدىن چىقىدىغان ياغ بىر.
دۇنيادا نۇرغۇن تىلالر بار ،نۇرغۇن تىلالر،
ئەمما ھەممىسىنىڭ مەنىسى بىر.
سەن ئىدىشالرنى ،كوزىالرنى چېقىپ باق،
سۇالر ئۆز يولىنى تېپىپ ئاقىدۇ قانداق.
قېنى ئىتتىپاقلىشىپ ،جېدەل-ماجرا ،ئۇرۇشنى توختات،
روھالر چېپىپ ،بۇنى روھالرغا يەتكۈزىدۇ قانداق.
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دېمىدىممۇ؟
ئۇ يەرگە كەتمە دەپ ساڭا،
سېنى پەقەت مەنال تونۇيمەن،
بۇ يوقلۇق يۇرتىدا ،ھايات دەرياسى،
پەقەت مەن دەپ ،دېمىدىممۇ؟
بىر كۈن ئاچچىقلىنىپ ماڭا،
ئېلىپ كەتسەڭ بېشىڭنى،
ئايلىنىپ كېلىدىغان يېرىڭ،
يەنە مەن دەپ ،دېمىدىممۇ؟
شۇ كۆرۈنگەنگە رازى بولما،
ساڭا اليىق چىدىرنى مەن تىكتىم.
چىرايلىق ياساپ ئىچ-تېشىنى،
بېزىگەنتىم دەپ ،دېمىدىممۇ؟
ساڭا مەن دېڭىز بولىمەن،
سەن بولساڭ بىر بېلىق،
ئۇ سۇ يوق يەرگە كەتمە ھەرگىز،
سۈزۈك دېڭىزىڭ مەن دەپ ،دېمىدىممۇ؟
قۇشالردەك توزاققا كەتمە،
سېنىڭ ئۇچۇشىڭغا مەن كېپىل،
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سېنىڭ قول-قانىتىڭ مەن،
سېنى يولدا ئاتىدۇ دەپ ،دېمىدىممۇ؟
سېنى توڭلىتىۋېتىدۇ دەپ،
مەن سېنىڭ ئوتۇڭ دەپ،
ھارارىتىڭ مېنىڭدىن دەپ،
ئىسسىتقۇرۇڭ مەن دەپ ،دېمىدىممۇ؟
ھەر تۈرلۈك نەرسىلەرنى دەيدۇ ساڭا،
ئەسكى خۇيالرغا ئىگە بولىسەن،
ئۆلمەسلىكنىڭ مەنبەسىنى يوقىتىپ،
مەندىن ئايرىلىپ قالىسەن دەپ ،دېمىدىممۇ؟
دەپ باقە! بۇالرنىڭ ھەممسىنى دائىم ساڭا دېمىدىممۇ؟

192

اينۇد قاقشىپېي يەئ

ئەي يېپىشقاق دۇنيا
سېنى بىلدىم ئەقلىمگە كېلىپ،
ئەي يېپىشقاق دۇنيا.
بېشىمغا شۇنچە باالالر كەلدى،
شۇنچە جاپا ،شۇنچە دەرت.
سېنى پەقەت باالدىن ئىبارەت كۆردۈم،
سەن پەقەت جاپا ،دەرتتىنال ئىبارەت.
ئەيسانىڭ يۇرتى ئەمەسقۇ سەن،
ئېشەكلەرنىڭ ياياليدىغان جايى سەن.
قەيەردە تونىدىم بىلمەيمەن سېنى،
نېمىشقا بىر پارچەڭ بولدۇم سېنىڭ.
بىر يۇتۇم سۇ ماڭا بەرمىدىڭ،
دەستىرخاننى قوڭالتاق يايدىڭ.
پۇت-قولۇمنى باغلىدىڭ كەتتىڭ،
پۇت-قولۇمنىڭ پەرقىنى ئېنىق بىلىپ.
قويۇپ قوي دەرەخكە ئوخشاش،
يەر ئاستىدىن چىقىراي قولۇمنى.
سۆيگىنىمنىڭ ھاۋاسى بىلەن،
ئۆسۈپ كېتەي ئىرماش-چىرماش.
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ئەي چېچەك ،دېدىم چېچەككە،
دېدىم ،بۇ كىچىك ياشتا سەن.
سورىدىم ،قانداق بولدى بۇ ئىش؟
نېمىشقا قېرىپ كەتتىڭ بۇ قەدەر؟
بالىلىقتىن قۇتۇلدۇم ،دېدى چېچەك،
سەھەر شامىلىنى تونۇغىلى،
دائىم يۇقىرىغا قاراپ چىقىدۇ،
يۇقىرىدىن كېلىدۇ بىر دەرەخ شېخى.
شۇنىمۇ سۆزلىدى يەنە چېچەك،
مادامىكى ئەسلىمنى تونىدىم،
مادامىكى يەرسىزلىك ئالىمى ئەسلىم.
پەقەت ئەمدى مەن قىلىدىغان بىرال ئىش،
ئېگىزلەپ ئەسلىمگە كەتمەك.
بولدى بەس! يېتەر ئەمدى،
ماڭ يوقلۇققا قېنى،
يوقلۇقتا يوق بول،
بېرىپ يوقلۇقالر بىلەن تونۇش،
يوقلۇقتىن ئەمدى بار بول!
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كۆلەڭگىسى بول
ئەنە مەيخانە گۈزىلى كەلدى،
بىزنى ئېلىپ ئۆيىگە ئاپىرىدۇ.
ئەنە كەلدى باھار بىلەن،
چىرايىمىزنى ئېچىلسۇن دەپ كەلدى.
كۆڭلىمىز ئېچىلىپ يايرىسۇن،
ياش ھەم يېپيېڭى بواليلى دەپ.
ئەنە خورجۇننى ئاچتى،
ئەنە بېلىنى باغلىدى.
ئەنە يايىنى بەتلىدى.
ئەنە كېرەچىنى تارتتى.
ئەنە يولىمىزنى قەستلىدى.
بىزنى يېيىش ،يۇتۇش ئۈچۈن،
مىڭ دەريادىن سۇ باشالپ،
بىرمۇنچە ھىلىلەر ئىشلىتىپ.
ئەمما تۇرماستىن يۈرىسەن.
كۆلەڭگىسى بول ئۇنىڭ بويىغا.
ئالدى-كەينىدە يۈگىرەپ ،دومىال.
ئاخىرىدا يۇمران مايسىدەك،
يىلتىزىمىزدىن يۇلۇپ ئالىدۇ بىزنى.
دىققەت قىل!
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مەرمەردەك يۈرەك بولسا دوستۇم سەندە،
غەيرەت قىل!
يەنە كەلدى ،ئەنە يەنە كەلدى،
ئەنە ئۇ ئۇزۇن ئۆمۈر كەلدى،
سۇلتانالرنىڭ شاھى كەلدى.
يوشۇرۇن خەزىنە كەلدى.
جاھاننىڭ جانى كەلدى.
ئەنە قۇياش نەيزە بويى ئۆرلەپ،
كۈلگەن يۈزۈڭنى كۆرۈش ئۈچۈن،
ھاياتلىق دەرىخىنىڭ ئۈستىدە.
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ئەسلە
تاتلىق ئۆمۈردەك كېتىشنى قىلدىڭ نىيەت،
ھىجران ئېتىغا ئىگەر توقىدىڭ قەستەن.
ئەمما بىزنى ئۇنۇتما ،ئەسلە.
ساڭا پاك دوستالر ،ياخشى دوستالر ،ماس دوستالر،
يەردىمۇ بار ،كۆكتىمۇ بار.
كونا دوستالر بىلەن ئىچكەن قەسەمنى ئەسلە.
سەن ھەر كېچە تولۇن ئاينى،
بېشىڭغا ياستۇق قىلدىڭ يولالردا،
تىزىمدا ياتقان كېچىلەرنى ئەسلە.
سەن سۇلتانالرنى ئۆزۈڭگە قۇل،
شېرىندەك گۈزەللەرنى مەپتۇن قىلدىڭ.
ئشىق ئوتىدا ياندىم پەرھاتتەك،
ھىجران تاغلىرىنى تەشكىدەك بولغىنىمنى ئەسلە.
دېڭىزدەك ئىدىڭ كۆزلىرىمنىڭ قىرغاقلىرىدا،
مەن ئاشىق تۈزلەڭلىكى ئىدىم كۆز ئالدىڭدا،
زەپەدەك ،گۈللەردەك ئىرماش-چىرماش.
بۇالرنى ئۇنۇتما ،ئەسلە.
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ئەي تەبرىزلىك شەمسىددىن،
دىنىم ئاشىقتۇر مېنىڭ ،سېنىڭ يۈزۈڭدىن ھەممىنى كۆردۈم.
مېنىڭ دىنىم سېنىڭ يۈزۈڭدە جۇاللىنىدۇ ،ئەي سۆيگىنىم.
بۇنى ئۇنۇتما ،ئەسلە!
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بەردىم جانىمنى ئۇنىڭغا
قەيەردە بىر توپ ئادەمنى كۆرسەڭ ،ئەي دەلالل،
ھېچ تۇرماستىن ۋارقىرىغىن:
«قاچقان بىر قۇلنى كۆردۈڭالرمۇ ھەي ئادەملەر،
مېزىلىك پۇرايدىغان بىر قۇل؟
ئاي يۈزلۈك ،ئۈستى-بېشى پىتنە».
ئۇرۇش ۋاقتى تىز ئۆتۈپ كېتىدۇ،
تىنچلىق ۋاقتى نورمال بولىدۇ ،دېگىن دەلالل.
قەيەردە بىر توپ ئادەملەرنى كۆرسەڭ ،دەلالل،
ھېچ تۇرماستىن ۋارقىرىغىن:
«ئۇزۇن بويلۇق ،كۈلەر يۈزلۈك ،تاتلىق سۆزلۈك،
چاققان ،چەبدەس بىر قۇل كۆردۈڭالرمۇ؟
ئۇستىگە پەرەڭ پەرەنجە كېيۋالغان.
قولىدا راۋاپ ،دولىسىدا ئوقيا بار.
چالىدۇ دائىم گۈزەل ،ئىللىق ھاۋاالردا».
قەيەردە بىر توپ ئادەملەرنى كۆرسەڭ ،دەلالل،
ھېچ تۇرماستىن ۋارقىرىغىن:
«ئۇنىڭ بېغىدىن مېۋە توپلىغان بارمۇ؟ ئەي ئىنسانالر.
ئۇنىڭ گۈل باغچىسىدىن بىر باغالم گۈل ئۈزگەن بارمۇ؟»
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بىرىسى كېلىپ بەرسۇن خەۋەر ئۇنىڭدىن ماڭا،
بىرى چىقىپ ئوتتۇرىغا سۆزلىسۇن ئۇنىڭدىن ماڭا.
سۆزلە ،بەردىم جېنىمنى ،كەتتى ئۇنىڭغا ،دەلالل،
بەردىم جېنىمنى ئۇنىڭغا ،كەتتى.
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راھاب شاب

باش باھار
سەن باش باھار ،سەن ھەر دائىم كۈلگەن گۈزەل،
يولىمىزنى ،يۇرتىمىزنى يوقلىمىدىڭ.
ماكانسىزلىق ئالىمىدىن كېلىپ،
بىر خەۋەر بەر ،بىر خاتىرە سۆزلە.
تېمىسى مۇھەببەت توغرىسىدا بولسۇن.
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گۈل باغچىسىدا
گۈل باغچىسىدا سۆيگىنىم بىلەن ئىدىم ئۇ كۈن،
بىردىنال نەزىرىم چۈشكەنتى ئۈستىگە گۈلنىڭ.
نازلىنىپ« :ئىزا تارت ،يۈزۈم يېقىنكەن بۇنچىلىك،
سەن گۈلگە باقتىڭ» دېدى ئۇ خاپا شۇنچىلىك.
كۆڭلۈمدە ئېچىلغان گۈل چىرايىڭدەك،
نۇرالندى كۆزۈم كۆزلىرىڭنىڭ زوقىدىن.
«سەندىن ئۇزاق بولسۇن يامان كۆزلەر» دەيتتىم،
ئەي جان ،يامان كۆز مىگەركى مەن بوپتىمەن.
«گۈل پەسلى ئىشق بىلەن» دەپسەن« ،باغقا يۈگۈر،
دىلبەرنى كۆر .ھەممىسى چېچەكتەك خوش!».
ئەگەر سەن ئۇ يەردە بولمىساڭ ،ھەممىسى ھېچ،
ئەگەر سەنال بولساڭ يېتەر ،ئۇالرنىڭ ھەممسى خوش.
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باھار ھەسرىتى
گۈل ئېچىلسىمۇ مەندە بىر باھار ھەسرىتى بار،
ھەر كۆزدە باشقا بىر ۋىسال لەززىتى بار.
باق تالدىكى ۋە ياپراقتىكى مىدىرالشقا،
ھەر لىڭشىشنىڭ پەرقى ۋە بىر ھېكمىتى بار.
ياقۇت لەۋلەر كۆڭلۈمنى ھەسرەت ئەيلىدى،
بىھۇش ئۇ گۈزەللەر مېنى مەست ئەيلىدى.
روھىمدا ھەر دائىم باھار ھېكايىسى،
گۈل باغچىلىرى قەلبىمنى خوش ئەيلىدى.
بىرىنچى مۇھەببەت بىلەن ئاتقاندا تاڭ،
بىردىنال ئۇچۇپ كېتىدۇ تەندىن بۇ جان.
بىر مەرتىۋىدۇر ئۇ ھەر نەپەس ئالغۇچە،
كۆزسىز كۆرىدۇ ،قولسىز تۇتىدۇ ئۇ يەردە ئىنسان.
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بىز گۈزەل ،سەنمۇ گۈزەللەش
بىز گۈزەل ،سەنمۇ گۈزەللەش،
سەن بىزنىڭ خۇيىمىز بىلەن خۇيالن.
بىزگە يېقىنالش ،باشقىسىغا ئەمەس...
قېچىردەك بولماي بول دېڭىزدەك،
مادامىكى دېڭىزنى سېغىندىڭ،
قېچىردەك بولۇشتىن ئەبەدىي قۇتۇل.
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مۇھەببەتسىز كۆڭۈل خوشلۇقى بولماس
مۇھەببەت بولمىسا كۆڭۈل خوشلۇقى بولماس،
مۇھەببەت بولمىسا كىم ۋۇجۇدنى گۈزەل دەيدۇ؟
دەريا قۇيۇلسا تامچا بولۇپ بۇلۇتتىن،
مۇھەببەت جۇشقۇنى بولمىسا ئۈنچە بولماس.
كۆرمەكتىمەن ئىشقنىڭ ئەڭ نازۇكلىقىنى،
بۇدۇر يولىمىز ئەكەلگەن بىزنى ئەڭ ئالدىغا.
ھەممىسى قىينالماقتا ،كەلدى قىش پەسلى،
بىر جۇۋىغا ئىگە بواللمىدۇق تېخىچە ئەمدى.
بۇ مۇھەببەت پادىشاھتۇر ،بايرىقى كۆرۈلمەس،
تەڭرىنىڭ قۇرئانىدۇر ،ئايەتلىرى بىلىنمەس.
ھەر ئاشىق بۇ ئوۋچىدىن بىر ئوق يېگەن،
قانلىرى ئاقار ،بىراق يارىسى كۆرۈنمەس.
بىر كۈن بارىسەن ئۇ كۆڭۈل ئالغانغا،
بىر كۈن ئاپىرىدۇ سېنى جاننىڭ جانانىغا.
قول ئۈزمە ھەرگىز بۇ دەرتنىڭ پېشىدىن،
بىر كۈن ئۇ غېمىڭ دەرمان بولۇر ساڭا.
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ئالەمنى يورۇتقان قۇياشتۇر ئۇ يار،
ئاشىق ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئۇسۇلنى باشالر.
ئىشقنىڭ لەرزان شامىلى چىقسا،
باھاردا ئوينايدۇ ھۆل سۆگەت تالالر.
بىر كۈن ئۇچىدۇ كۆكلەرگە ئەلۋەتتە بۇ جان،
تۇپراق بولىدۇ جىسمىم ۋە زەررەم پەرىشان.
قەبرە تېشىغا ياز «ئورنىڭدىن تۇر» دەپ،
تۇرۇپ قايتىدىن ئۇچرىشىدۇ جىسمىم بىلەن جان!
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تۇي ئەگەر كۈچۈڭ بولسا
تۇي ئەگەر كۈچۈڭ بولسا ،گۈزەلدۇر تۇيماق،
جاندىن كەچمىسەڭ جانانغا يەتمەك بەك ئۇزاق.
شۇك تۇرماق الزىم ،ئەمدى نەزەر سېلىش ئالىمى بۇ،
سۆز سۆزلەشتۇر ئۇ يەردە پەقەت نەزەر تاشلىماق.
تاشسام كۆپۈپ «شۇك تۇرۇشنى بىل» دېدى،
شۇك بولسام «بولمىدى جۇشقۇنالش» دېدى.
جۇشقۇنالشتىم« ،ياق ،ئۆزۈڭنى بېسىۋال» دېدى.
ئۆزۈمنى بېسىۋالسام ،يەنە «كۆپىسەن» دېدى.
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قاناتسىز قۇش
كۆتۈرۈپ دەريانى قۇيساڭ ئەگەر،
بىر ئۈلۈشتىن كۆپ ئالماس ئىدىشىڭ.
تويماس ئاچكۆز ئادەمنىڭ كۆزى،
قانائەتكار سەدەپنىڭ باردۇر ئۈنچىسى.
ھېچ بولمىسا ئاشىق ئۈچۈن يىرتىلسا كۆينەك،
باالغا قالماس ئادەم پەقەت ئېزىتقۇ تاما بىلەن.
ئەي قانماس ئاشىقىمىز ،سەن بەختلىك بول،
چۈنكى سەن چارىسىز ھەر دەرتكە يول!
ئەرشكە چىقار ئاشىققا يول ئالغان بەدەن،
تاغمۇ ئاشىق بولسا دەس تۇرۇر ئورنىدىن.
مەنمۇ بولسام ئەنە ئاشۇنداق سىرداش،
سورىمىسىمۇ ئاڭلىتىمەن نەيگە ئوخشاش.
ھەر كىمنىڭ يوق ئاشىققا ئائىت نەرسىسى،
ئۇ قاناتسىز قۇشتۇر ،ئۇچماس بۇندىقى.

شۇق زىستاناق

جااللىدىن رۇمىنىڭ رۇبائىيلىرىدىن
دۇردانىالر
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اليىئابۇر

رۇبائىيالر
بۇ ئۆمۈر ئۆلۈم بىلەن تۈگىسە ئەگەر،
ئالالھ يەنە ئۆمۈرلۈك ھايات بېرۇر،
ئاشىق دېڭىزىغا شۇڭغىساڭ گەر،
ھەر تامچىسى بىر ئۆمۈر ھايات بولۇر.

قەدىھىڭدىن بىر يۇتۇم بەرسەڭچۇ يار،
دەردى ئىشقتىن بەك قانايدۇ يارام.
قېنى كۆڭلۈڭ سېنىڭ ئىشقىڭ ھاالل،
تىلىمەك ئىشقتىن ھوزۇر ،بىلكى ھارام.
بىر يات بىلەن سۆزلەشسەڭ مىڭ ھالى بولۇر،
توغرا تۇي ،ئال خوش خەۋەر ،دوست اللە بولۇر.
ئۆي ۋە ھەرە ساندۇقىنى ياتالردىن پاكلىساڭ ئەگەر،
ئۆي بىلەن ھەرە ساندۇقۇڭ تەلتۆكۈس بالغا تولۇر.
تاش ئات ،ماڭ خۇيسىز كىشىنىڭ كومزىكىگە،
ئالىمنى تاپ ،سۆيگۈ بىلەن ئېسىل دائىما قولىغا.
ئەينەكنى «دات باستى» دەپ ئاتتىڭمۇ سۇغا...
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دېڭىزنى بىر كومزەككە تولدۇرساڭ،
پەقەت كۈندىلىك ئېھتىياجىڭچىلىك تولۇر.
ئاچ كۆزلەرنىڭ كۆزلىرى تويمىدى،
قانائەتچان سەدەپ ئۈنچە بىلەن تولۇر.
تىكەن تىكسەڭ يوق ئۈمىد گۈلدىن يەنە،
گۈل تىكسەڭ كۈلۈمسەر گۈلدەك ساڭا.
بىر تۈگمەندە ئۆگۈتتەك يەنچىلىسەن،
ئۇن ئەمەس ،ئەلبەتتە تۇپراق بېرىدۇ يەنە.
ئادەمزاتنىڭ ئەقلى چەكسىز دېڭىزدەك،
بۇ دېڭىزغا ئەي ئوغۇل بىر دولقۇن كېرەك.
شەكلىمىز دېڭىزدا لەيلىگەن ساندۇقتەك،
ئىچى قۇرۇق لەيلەيدۇ ،سۇ تولسا چۆككىدەك.
سۇئال بىلىمدىن تۇغۇلىدۇ ،جاۋاپمۇ.
تىكەن تۇپراق بىلەن سۇدىن ئۈنىدۇ ،گۈلمۇ.
ئەسكىلىك بىلەن ياخشىلىق بىلىمدىن بولۇر،
ئاچچىق بىلەن تاتلىق ھورالندۇرۇشتىن بولۇر.
ئېچىلغان ئانار بوستاندا گۈلدەك تۇرۇر،
ئەرلەر بىلەن بولساڭ سۆھبەت ئەردەك بولۇر.
قاتتىق تاش مەرمەر دەپ كېسىلسىمۇ يەنە،
ياخشى كۆڭۈلگە ئۇالشسا ئۈنچە بولۇر.
211

اليىئابۇر

يول بىز ،شۇنچىلىك ئۇزاق بىزدە،
جان بىز ،يوقتى بەدەن بىزدە.
ئىھسان قىلىپ ،ھەق بىزنى كەچۈرسە،
بار بولىدۇ جان يېڭىدىن بىزدە.
ئۇپۇقنى نۇر قاپلىدى ،قەندىل سەۋەپتىن،
قەيەردە ھەق دوستى ئەي دوست ،بىل سەۋەپتىن.
بارىدىغان يەر ئاخىرى رەببىل ئالەمدۇر،
قۇل تارتىدۇ مىڭبىر باال تىل سەۋەبىدىن.
سۆيگىنىم ،كەتسە ھەركىم نە بولۇر سەن كەتمە،
ساقال دەرت دوستۇم ،ساقال ئولتۇر ،سەن كەتمە.
گۈل-شېكەر ئۆرنىكى ،تولدۇر قەدەھكە ساپ شاراپ،
بۇ بەزمىدە قالسۇن ئىزىڭ ،گۈزىلىم سەن كەتمە.
كەل ،كەل ،كەل نېمە بولساڭ يەنە بىزگە كەل،
كاپىر ،بۇتپەرەس ،ئاتەشپەرەس بولساڭمۇ كەل.
بىزنىڭ دەرگاھىمىز ئۈمىدسىزلەر دەرگاھى ئەمەس،
يۈزمىڭ قېتىم توۋا بۇزغىنىڭمۇ يەنە كەل...
سۆيگىنىم پۈتۈن جاھاندىن يوشۇرۇن،
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تۇيغۇدىن ،ھەممە گۇماندىن يوشۇرۇن.
ئاشكارا كۆڭلۈمدە خۇددى بىر ئايدەك،
جان تەندە ،تەن ۋە جاندىن يوشۇرۇن.
مەن مەنمۇ ،سەن سەنمۇ ،مەن سەنمۇ؟
مەن مەن ،سەن سەن ،ئەلبەتتە سەنمۇ مەن.
ھەي مەڭگۈلۈك يار ،سېنىڭدىن مەن خۇش،
سەن مەن ،مەنمۇ سەن ،گۇمان قىلما سەن.
شەپەرەڭ قۇياشتىن خوش بولسا ئەگەر،
مەلۇمكى ئۇ قۇياش ،قۇياش ئەمەستۇر.
شەپەرەڭ قۇياشتىن نەپرەتلەنسە مەگەر،
بىلگىنكى ئۇ قۇياش ھەقىقى قۇياشتۇر.
مەن ئۆلسەم ئەكېلىپ تاۋۇتۇمنى،
تاپشۇرۇپ يارىمغا ،قايغۇرماڭالر.
سۆيسە يارىم لەۋلىرىمگە ئېگىلىپ،
تىرىلسەم قورقۇپ قېچىپ يۈرمەڭالر.
جېنىڭدا بىر جان بار ،ئۇ جاننى ئىزدە،
بەدەن تاغلىرىدىن گۆھەر كاننى ئىزدە.
يۈگۈرەك سوپىغا يېتىشەلىسەڭ يۈگۈر،
سىرتتىن ئەمەس ،ئىزدىگىنىڭنى ئۆزۈڭدىن ئىزدە.
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ئەي ئوغۇل باغالنماي ھۆر بولۇشقا باق،
قاچانغىچە ئالتۇن-كۆمۈشكە قۇل بولىسەن؟
دەريادىن بىر ئىدىشقا سۇ ئېلىشنى ئويلىساڭ ئەگەر،
پەقەت بىر كۈنلۈك ئىھتىياجىڭچىلىك سىغار ئىدىشقا.
كائىنات تۈگمەن تېشىدەك چۆرگىلىمەكتە،
كېچە-كۈندۈز يىغالپ ئىڭرىماقتا.
مادامىكى كائىناتتا ئاشىققا ھوزۇر يوق،
ئەي كۆڭۈل! يۇلتۇزالردەك پىرقىرا ساڭا راھەت يوق.
ئۆردەك خىرىس ،خوراز بولسا شەھۋەت،
توز بولسا كۆز-كۆز قىلغۇچى ،ماكامغا ھەۋەس.
قاغا نەپسىڭدۇر ،ھەممىسىنىڭ كاللىسىنى كەس،
ئاندىن بولۇرسەن كامىل ئادەم ،باشقا يولالرنى ئەت.

قەيەردە بىر دەرت بولسا شىپا ئۇ يەرگە كېتەر،
قەيەردە بىر يوقسۇل بولسا رىزىق ئۇ يەرگە كېتەر.
قەيــەردە بىــر قىيىــن ســۇئال بولســا جــاۋاپ ئــۇ يەرگــە
كېتــەر.
قەيەردە بىر كېمە بولسا دېڭىز ئۇ يەرگە كېتەر.
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سۆيگىنىم جانىمسەن مۇھەببىتىم ھاال،
بىر قەدەمچىلىك تۇپراق بوپتىمەن ساڭا.
مەزھىبىم ئاشىق ،سەندىن كۆردۈم ئالەمنى،
سەن ئەلبەتتە جان كۆزۈم بىر ماڭا قارىغىنا!
ئاشىق يولۇچىسىنىڭ كۆڭلى پاتماس كېمىگە،
جاندىن چاپان كىيگەننى دۈشمىنىم دېمە.
چوڭقۇر دېڭىز ،تېگى يوق قەدەھتۇر دەپ ئويلىماي،
سۆز ئۇنىڭ ،نام ئۇنىڭ ،ھەرگىز ئەمدى سۆزلىمە.
سەل باستى بۇ ئۆمۈر خارابىسىنى،
تولماقتا قەدەھ،ئىشىت جاننىڭ نىداسىنى!
بىر ھاممالدەك بۇ تىز ئۆتكەن ۋاقىت،
تاشاليدۇ ئۆمرۈڭنىڭ بوش خانەسىنى.
بولما ئەي دوست ،بولما دۇنيادىن تىرىك،
تارت ئىزا ،كۆڭۈلدىن ھەم تەندىن جان تىرىك.
ئاشىقسىز بولمىساڭ گەر يوقتۇر ئۆلۈم،
ئاشىق بول ،جان قالىدۇ ھەرۋاقىت تىرىك.
باشتا بىر ئاشىقسىزلىققا ساتتى مېنى،
كېيىن مىڭ دەرتكە تىزال قاتتى مېنى.
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سۆيگۈ لەرزان ئويناپ ،تۇردى شۇنچە،
تامامەن ئۆلدۈم ،پىرقىرتىپ ئاتتى مېنى.
شۇ كۆڭۈل بىلگىنكى سېنىڭ خانەدۇر،
جاننى سورىساڭ ،ساچىنىڭ ئويناشىدۇر.
سۇ ئىچسەم ئەگەر ،بىلىمەن ئەينەك نېمىدۇر،
يۈزىدۇر سۆيۈملۈكنىڭ ياي قاشىدۇر.
تىكەن تىكسەڭ يوق ئۈمىد گۈلدىن يەنە،
گۈل تىكسەڭ كۈلۈمسەر گۈلدەك ساڭا.
بىر تۈگمەندە ئۆگۈتتەك يەنچىلىسەن،
ئۇن ئەمەس ،ئەلۋەتتە تۇپراق بېرىدۇ يەنە.
گەر جىسمىڭدا ئوتقا چوقۇنىدىغان نەپىس بولسا،
قۇياشمۇ ئۇنىڭ پەرمانىنى رەت قىلىدۇ ،بۇلۇتمۇ.
كۆڭۈل چىرىغىڭنى ياندۇرۇپ ،يورۇتۇشنى بىلسەڭ،
قۇياشمۇ سېنى كۆيدۈرەلمەي ئاجىزلىق قىلىدۇ.
ئەنجۈر ساتقانغا قايسى ئىش ياخشىدۇر سۆيگىنىم؟
ئەنجۈر ساتقان ئاھ جان قېرىنداشىم مېنىڭ.
مەست ياشاپ ،مەست ئۆلەيلى ئاھ جانىم مېنىڭ،
مەھشەرگە مەست يېقىلىپ قوپۇپ كېلەيلى ئاھ سۆيگىنىم.
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باشتا مىڭالرچە ئىلتىپات بىلەن ماختىدى مېنى،
ئاخىرىدا مىڭالرچە دەرت بىلەن ئېرىتتى مېنى...
سەۋداسىنىڭ شىشخالىدەك ئوينىدى مەن بىلەن،
پۈتۈنلەي ئۆلگەندە مەن ،تۇتۇپ پىرقىرتىپ ئاتتى مېنى.
بۇ ئاشىق ئوتى پىشۇرۇپ يېتىشتۈردى بىزنى،
ھەر كېچە مەيخانىگە چاقىرىدۇ بىزنى.
مەيخانىدىن باشقا يەر بىلمىسۇن ،كۆرمىسۇن،
پەقەت مەيخانىدىكىلەر يېقىتىپ قوپقۇزسۇن بىزنى.
بىر لېۋەننىڭ نىزامى قول پۇالڭالتتى ماڭا،
كۈچسىز ،ئەقىلسىز ،جانسىز قىلىپ قويدى مېنى.
ئاخىرى كۆڭلى كۆڭلۈمنى مەھلىيا ئەيلىدى،
ئۆز ئىستىكى بويىچە شۇ ھالغا كەلتۈردى مېنى.
پەيغەمبىرىمىزنىڭ يولى ئاشىق،
ئاشىقنىڭ باللىرى بىز ،ئانىمىز ئاشىق.
ئەي بەدەن كىيىمىگە يوشۇرۇنغان ئانا،
ئەسكى خۇيىمىزدىن يوشۇرۇنغان ئاشىق.
زامان شۇ ۋاراڭ-چۇرۇڭنى بىردىنال كېسەر،
ئۆلۈم بۆرىسى پادىنى ۋەيران قىلسا مالالر كېتەر.
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ھەر كىمنىڭ بېشىدا بىر ئۇلۇغلۇق باردۇر،
ئەمما ئەجەلنىڭ قىلىچى ھەر كاللىنى كېسەر.
كۆڭلۈمنىڭ ئىچىدىمۇ ئۇ ،تېشىدىمۇ ئۇ،
جىسمىمنىڭ جانى ئۇ ،تومۇردىكى قانمۇ ئۇ.
بۇ يەرگە ئىمانسىزلىق ۋە ئىمان قانداق پاتىدۇ،
بارلىقىمنىڭ ماھىيىتى پۈتۈنلەي بولدى ئۇ.
بۇ باش باھار ئەمەس باشقا بىر پەسىل،
بۇ كۆزنىڭ مۈگدىشى باشقا ئۇچرىشىشتىن.
پۈتۈن تال-چىۋىقالر ئۇسۇل ئوينىماقتا ،ئۇسۇل،
ئەمما ھەر تالنىڭ ئوينىشى باشقا سەۋەپتىن.
بۇ ئاشىق پادىشاھتۇر ،بايرىقى كۆرۈلمەس،
تەڭرىنىڭ قۇرئانىدۇر ،ئايەتلىرى بىلىنمەس.
ھەر ئاشىق بۇ ئوۋچىدىن بىر ئوق يېگەن،
قانلىرى ئاقار ،بىراق يارىسى كۆرۈنمەس.
ئەي يۈسۈپ ،داداڭنىڭ يېنىدا ئەمىن سەن،
ئوۋ ۋە قېرىنداشلىرىڭ ئۆلۈمدەك خەتەر.
چىلبۆرە بىلەن ئەپلەشمە ،ھەسەتخور بىلەن دوست،
ھەسەتخورنىڭ ھەسىتى ،چىلبۆرىدىن بەتەر.
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ئەتراپىڭدا ئايالنغىنىمدا ساقىمۇ بار،
شاراپمۇ بار ،قەدەھمۇ بار ھەردەم.
ئىلتىپات قىلىپ كۆرۈنگىنىڭدە ئەي جان،
ئىمران ئوغلى مۇسادەك گاڭگىراپ كېتەر.
دوست ئۇچرىشىش ئىشىكىنى ئەتتى ماڭا،
كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ رەنجىدى سۇندى.
مادامىكى دوست سۇنۇق كۆڭۈلنى سۆيىدۇ،
كۆڭلۈم سۇنۇق ئولتۇرىمەن ئىشىك ئالدىڭدا.
قەيەرگە باش قوي ،سەجدە ئۇنىڭ ئۈچۈندۇر،
ئالتە تەرەپنىڭ ئىچىدە ھەم سىرتىدا ئۇدۇر.
باغۇ-بوستان ،گۈل-گۈلىستان ،ساما سەۋداسى،
بۇالر باھانە ،مەقسەت دائىم ئۇنىڭ ئۈچۈندۇر.
ھەق بىزنىڭ بالدۇر ئايرىلىدىغانلىقىمىزنى يازدى،
ئۆزئارا ۋەھشىلىك ،دەھشەتلىك ئۇرۇشالر نېمىدىن؟
مەن ئەسكى بىرى بولسام ،جاپادىن قۇتۇلدۇم،
ياخشى ئادەم بولسام سۆھپىتىمىزنى سېغىنغىن!
كۆڭلۈمنى باال-قازا ئۆتكۈچى يولغا قويدۇم،
ھەمدە ئۇنىڭ ئىزىدىن كۆڭلۈمگە قەدەم ئاتقۇزدۇم.
شامالدىن بۈگۈن ماڭا سېنىڭ پۇرىقىڭ كەلدى،
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شۈكۈر قىلىپ مەن ئۇنى كۆڭۈل شامىلىمغا سۇندۇم.
ئاشىق نازۇكتۇر ،گۇناھى بۇمۇ،
گۈزەلدۇر ،خوشتۇر گۇناھى بۇمۇ.
قايسى كەمچىلىكىنى كۆرۈپ قاچتىڭالر،
كەمچىلىكتىن خالى بولغان گۇناھمۇ؟
ئاشىق يىل بويى مەست ۋە پەرۋاسىز بولسۇن،
جۇشقۇن ،پەرىشان ،ئاشىق دىۋانە بولسۇن...
يېشىلگەندە بىز ھەممىنىڭ غېمىنى يەيمىز،
مەستلىكتە پەرۋايىم پەلەك دەپال ئۆتىمىز.
كۆڭۈل بىر كۈنى ۋىسالىڭغا يەتكۈزىدۇ،
جان بىر كۈنى سېنى سۆيۈملىكىڭگە يەتكۈزىدۇ.
سەنمۇ دەرت تارتىشتىن زىنھار ۋاز كەچمە،
ئۇ دەرت بىر كۈنى سېنى دەرمانغا يەتكۈزىدۇ.
مەن بۇ ھاياتتا قۇرئاننىڭ بەندىسى مەن،
مەن مۇھەممەدنىڭ ئايىغىنىڭ توزى مەن.
بىرى مېنى بۇنىڭدىن باشقىسىغا ئوخشاتسا،
ئۇنىڭدىن ،ئۇ سۆزدىن بىزار ،شىكايەتچىدۇر مەن.
ھايات لەيلى بىلەن ئۆتەر ئەمما،
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كۆڭۈل ھەر زامان مەۋالنى ئىستەر.
لەيلى بەلكى بىزنى تاشالپ كېتەر ئەمما،
بىز مەۋالدىن ،ئۇ بىزدىن ۋاز كەچمىگەي.
ئالتۇن نېمە ،جان نېمە؟
ئۈنچە-مارجان زادى نېمە؟
مۇھەببەتنى دەپ جاپا چەككەندىن،
سورا مۇھەببەتكە ئۆزىنى پىدا ئەيلىگەندىن.
بىر تېپىشماقتۇر ئاشىق،
بىرىنىڭ ۋىجدانىغا ئېتىلغان تاش،
بىرىنىڭ يوقسۇل كۆڭلىگە سۇنۇلغان ئاش،
بىرىنىڭ كۆزلىرىدىن ئاققان ياشتۇر ،ئاشىق.
دىل ۋە جانمۇ يوشۇرۇن ئۆتتى ھەر نەرسە بىخەۋەر سەندىن،
جاھان زاتى بىلەن تولغان ئىكەن ،جاھانمۇ بىخەۋەر سەندىن.
قانداق تاپسۇن سېنى جان ۋە كۆڭۈل ،سەندىن ئىبارەت ئىكەن،
كۆڭۈلمۇ ،جانمۇ سېنىڭ ،ھەتتا جانمۇ بىخەۋەر سەندىن.
سەن بەرگەنسېرى دوست كۆرۈنگەن كۆپ بولۇر،
ئەمدى كۆر ،ھەممىسى بىردىنال يوق بولۇر.
سەن ئۆز-ئۆزۈڭگە يېتىدىغانلىقىڭنى بىل،
پۈتۈن دۇنيانىڭ مېلىغا كۆڭلۈڭ توق بولۇر.
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بىلگەنلىرىڭنى سۆزلە ،ئەمما ئۆزۈڭنى ئەقىللىق بىلمە،
سۆزلىگەنلەرنى ئاڭال ،ئەمما ھەممىسىنى توغرا دېمە.
جىم تۇرۇش ،بىر نەرسىنى بىلمەيدىغانلىقنى بىلدۈرمەس،
كۆپ سۆزلىگەننى كۆپ بىلىدىكەنغۇ دېمە.
شۇنداق بىر مۇھەببەتكى مۇقەددەس يار كۆرۈنمەس،
بىر جاھان ئەمەلىيەتتە بار ،بار بولغان كۆرۈنمەس.
مەۋجۇت بوران ،باغالر ۋەيران ،ھەر يەردە توزان،
جۈملە تالالر پۇالڭاليدۇ ،ئەمما شامال كۆرۈنمەس.
ئىچىڭ يىغلىسا كىم تۇيار سېنى؟
جىسمى تېشىدا بولغانالرنى؟
لەيلىنىڭ يۈزىنى كۆرگەنلەر بىلىدۇ،
مەجنۇننىڭ قەلبىگە پاتقان تىكەننى.
ئۇ ساما شاھى ئوينار ھەر كېچە بىر باشقا ساما،
ئۇكى گۈل باغچىسىنىڭ شامىلى بىر باشقا ئەسەر.
ساما شاۋقۇنىغا قانماس بۇلبۇل ،قۇشالر ئەمما،
بۇ سامادا تال-چىۋىقالر ئاشىققا يېپيېڭى ئەسەر.
ئەيىپلەيمەن ئەي كۆڭۈل،
ھال بىلمەي ،ھال سورايسەن.
يېنىڭدا بۇلبۇل تۇرسا،
قاغىدىن گۈل سورايسەن.
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شۇنچىلىك مەست بولدۇق بۇ ئاخشام يار بىلەن،
كۆڭلىمىزدە ئاھ نەلەر چەكمەكتە بىز.
مۇھەببەت گۈللىرىنى تۇرماستىن تەرمەكتە بىز،
بىر قۇمۇشلۇقتا دائىم شېكەر تىكمەكتە بىز.
سۆيگۈگە قۇرۇلغان باق شۇنچىلىك تۇزاق،
ساڭا بولسۇن ئامانلىق ،يامان كۆزدىن ئۇزاق.
جانى سەن يەر يۈزىنىڭ ھەمدە كۆك يۈزىنىڭ،
سېنىڭ بولسۇن بۇ ھوزۇر ،كەيپىڭگە باق.
دائىما رۇبائىي سۆزلەر ،ئاشق ھەر زامان،
سۆز كېرەك ئەمەس يارى سېغىنار ھەر زامان.
يا «توزاق ،يەم» قىسسىسى كەلسۇن زۇۋانغا،
يا ۋاز كەچسۇن ئۆي-ۋاقى ،جان ۋە ماكان.
ئىستىسەڭ ھەققە يەتمەكنى،
ھۈنەر ئەيلە كۆڭۈل ئالماقنى.
ئويلىما سارايدا مەرمەر بولماقنى،
تۇپراق بول ،ئۈستۈڭدە گۈللەر ئېچىلسۇن!
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جااللىدىن رۇمىنىڭ ھېكمەتلىك
سۆزلىرى
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ـەر
ـكە مۇيەسسـ
ـى كۆرۈشـ
ـۇ ياخشـ
ـە ،ئۆزىمـ
ـنى بىلسـ
ـى كۆرۈشـ
ـم ياخشـ
ഒഒكىـ
ـدۇ.
بولىـ
ഒഒكۆڭۈل ئېلىشنى بىلمىگەنگە كۆڭۈلنى ئامانەت ئەتمە.
«ഒഒياخشــى ئەمــەس» دېيىشــكە ھەددىــڭ نېمــە؟ «شــۈكرى» دەيلــى
ھالىمىزغــا.
ഒഒئەدەپســىز پەقــەت ئۆزىگىــا ئەســكىلىك قىلىــپ قالمــاي ،بەلكــى يەنــە
ئەتراپىدىكىلەرنىمــۇ ئوتقــا ئىتتىرىــدۇ.
ഒഒتەڭــرى قورقۇســىدىن ئەندىشــە قىلمىغــان باشــقىالرنىڭ مېلىغــا كۆزىنــى
تىكىــدۇ.
ഒഒتىلىڭنــى تەربىيىلەشــتىن ئــاۋال يۈرىكىڭنــى تەربىيەلــە ،چۈنكــى ســۆز
يۈرەكتىــن كېلىــپ تىلدىــن چىقىــدۇ.
ـۇنىڭ
ـۇر .شـ
ـۈن نۇرلۇقتـ
ـى ئۈچـ
ـك بولغانلىقـ
ـات ئەدەپلىـ
ـى كائىنـ
ഒഒبىلگىنكـ
ـۇر.
ـىز ،پاكتـ
ـتىلەر گۇناھسـ
ـۈن پەرىشـ
ئۈچـ
ഒഒقۇياشــنىڭ تۇتۇلىشــى ،ھەقنىــڭ يورۇقلۇقــى ئالدىــدا ھازازۇلالرنىــڭ
ھەقســىزلىقى ،ئەخالقســىزلىقى ســەۋەبىدىندۇر.
ഒഒئاشــىقنى قانــداق شــەكىلدە چۈشەندۈرســەممۇ ئۇنــى چۈشەندۈرۈشــكە
تىلىــم ئاجىزلىــق قىلىــدۇ.
ഒഒتىل تەپسىرگە ئاشىنادۇر .ئەمما تىلسىز ئاشىق تېخىمۇ گۈزەلدۇر.
ഒഒتۈلكە ئايلىنىپ يۈرۈپ تېرىسى سەۋەبىدىن جېنىدىن ئايرىلىدۇ.
ഒഒيۈرەك چارچىسا تەر كۆزدىن ئاقىدۇ.
ഒഒئۆتمۈشــنى ياخشــى بىلســەڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن پۇختــا قــەدەم
باسااليســەن .قەيەردىــن كەلگەنلىكىڭنــى ئۇنۇتمىســاڭ قەيەرگــە
كېتىدىغانلىقىــڭ توغرىســىدا قايمۇقــۇپ قالمايســەن.
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ـن
ـى ئەركىـ
ـدۇ .چىنارنـ
ـاردەك بولىـ
ـمۇ باھـ
ـە قىشـ
ـۈل ئۈنسـ
ـن گـ
 ഒഒتىكەندىـ
ـدۇ.
ـاللىققا ئايلىنىـ
ـىمۇ خۇشـ
ـتۈرگەننىڭ جاپاسـ
ئۆسـ
 ഒഒھەرگىز ئۆتمۈشنى ئويالپ ياشىما .ئەمما ئۆتمۈشتىن دەرس ئال!
 ഒഒگۈل تىكەننىڭ جاپاسىغا چىدىغانلىقى ئۈچۈن خۇشبۇي پۇرايدۇ.
 ഒഒغــەزەپ بورانغــا ئوخشــايدۇ .بىردەمدىــن كېيىنــا توختايــدۇ .ئەممــا
بىرمۇنچــە تالالرنــى ســۇندۇرىۋىتىدۇ.
 ഒഒيالىڭاچ كەلدۇق ،كىيىندۇق ،يەشتۇق ،كەتتۇق.
 ഒഒگۈل ياشايدۇ تىكەننىڭ ھىمايىسىدە.
ഒഒتىكەننىڭ قىممىتى گۈلنىڭ سايىسىدە.
 ഒഒئۈمىد بولسىال ھەر بىر كۈن يېڭى بىر باشلىنىشتۇر.
 ഒഒناداننىڭ يېنىدا كىتابتەك جىم تۇر.
 ഒഒبــۇ جاھاننــى تــاغ دېســەك ،بىزنىــڭ ھاياتتــا قىلغــان ئىشــلىرىمىزنى
ـڭ
ـۇ بىزنىـ
ـا شـ
ـادا يەنىـ
ـس سـ
ـەن ئەكـ
ـن كەلگـ
ـەك ،تاغدىـ
ـاۋاز دېسـ
ئـ
ئــۆز ئاۋازىمىــزدۇر.
ـوزۇرى
ـڭ ھـ
ـۆز ،روھنىـ
ـان كـ
ـەن قارىغـ
ـزى بىلـ
ـب پەيـ
ـت قەلـ
ـەر ۋاقىـ
 ഒഒھـ
ـدۇر.
ـىققا باقىـ
ـي ئاشـ
ـان ئىالھىـ
بولغـ
ـۇر
ـۇ نـ
ـىررىڭنى ئـ
ـول .سـ
ـىق بـ
ـا ئاشـ
ـي بولغانغـ
ـاك ۋە ئەبەدىـ
ـم پـ
 ഒഒدائىـ
ـتۈر.
ـەن بىرلەشـ
بىلـ
 ഒഒســەن ئــۆز نەپســىڭگە چــوغ تارتســاڭ ،دېمەككــى ســەن ھەقىقەتتىــن
يىــراق ســەن .شــۇڭا ھەقىقەتكــە يېقىنــاش!
 ഒഒگــۈل توزىســا ،گۈلىســتاننىڭ پەيــزى بىلــەن بۇلبۇلنىــڭ نالىســى
بولمايــدۇ.
 ഒഒئۆتمۈشــنى ياخشــى بىلســەڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن باســقان قەدەملىرىــڭ
ـدۇ.
پۇختــا بولىـ
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ـىدا
ـە بارىدىغانلىقىڭ توغرىسـ
ـاڭ ،قەيەرگـ
ـى ئۇنۇتمىسـ
ـن كەلگىنىڭنـ
 ഒഒقەيەردىـ
بېشــىڭ قاتمايدۇ.
 ഒഒئىنســانالرنى كىتــاب دەپ بىــل .ئەممــا تاشــلىرىغا قــاراپ ئالدانمــا،
ئىچىنــى ئېچىــپ ئوقۇغاندىــن كېيىــن ئاندىــن بىلىســەن.
 ഒഒســېنىڭ بــۇ ھاياتتــا بىرمۇنچــە دوســتلىرىڭ بىلــەن بىرلىكتــە يەنــە
دۈشــمەنلىرىڭمۇ بولىــدۇ .ئەممــا ئىمتىھــان دېگــەن ئەنــە شــۇكى،
باشــتا دۈشــمەنلىرىڭ ئەمــەس ،بەلكــى دوســتلىرىڭ ســېنى ئۇرىــدۇ.
 ഒഒسەندە سەندىن باشقا بىر سەن يوشۇرۇنغان.
ـن
ـاج بولغاندىـ
ـاھقا تـ
ـۇش ،پادىشـ
ـۇل بولـ
ـىگە قـ
ـى بىرىسـ
ـى ياخشـ
 ഒഒكۆڭلـ
ـى.
ـڭ ياخشـ
مىـ
ـك
ـۆزى قانچىلىـ
ـڭ كـ
ـۇنچىلىك ،چىۋىننىـ
ـەڭ شـ
ـك كۆرسـ
ـى قانچىلىـ
 ഒഒدۇنيانـ
ـۇنچىلىك.
ـۇ شـ
ـا دېڭىزمـ
بولسـ
ـداق
ـڭ قانـ
ـىق دەردىنىـ
ـۇنكى ،ئاشـ
ـارە قىلسـ
ـى پارە-پـ
ـش باغرىمنـ
 ഒഒئايرىلىـ
ـۇن!
ـقىالرمۇ بىلسـ
ـى باشـ
ـر دەرت ئىكەنلىكىنـ
بىـ
ـدى،
ـا ئىـ
ـان بولسـ
ـۇددەت ئايرىلغـ
ـر مـ
ـۇزۇن بىـ
ـۇقىدىن ئـ
ـم مەشـ
 ഒഒھەركىـ
ـى.
ـەن بوالتتـ
ـەن كۈتكـ
ـۆزى بىلـ
ـۆت كـ
ـى تـ
ـىدىغان ۋاقتىنـ
ئۇچرىشـ
 ഒഒنەينىــڭ ساداســى ئاتەشــتۇر ،ئۇنــى يــەل چاغلىمــا ،بۇنــداق ئاتــەش
بولمىغانالرغــا مىــڭ ئەپســۇس!
 ഒഒھەركىــم ئاشــىق بىلــەن كۆيــۈپ تۇتاشمىســا ،ئــۇ ئۇچالمايدىغــان
قاناتســىز قۇشــقا ئوخشــاپ قالىــدۇ.
ـدا تۇنجۇقۇپ
ـرەت قاينىمىـ
ـا ھەسـ
ـىزلىق قىلسـ
ـم ئەخالقسـ
ـدا كىـ
ـەق يولىـ
 ഒഒھـ
ئۆ لىد ۇ .
ـەق كۆڭۈللەرنىڭ
ـى ھـ
ـاۋەت يوقتۇر .چۈنكـ
ـر تاپـ
ـقا بىـ
ـن باشـ
 ഒഒتەۋەككۈلدىـ
دوستىدۇر.
 ഒഒقولۇڭ سۇنغان بولسا ئۈزۈلمە ،بەلكى رەببىڭ ساڭا قانات بېرەر.
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 ഒഒزىرائەتنىڭ ياخشىسى ئۇرۇقتىن بولسا ،ئىنساننىڭ ياخشىسى قەلبتىن.
 ഒഒئىنســان دۇنياغــا ھۆكۈمــدار بولۇشــى مۇمكىــن .ئەممــا شــۇنى
ئۇنۇتمىغىنكــى ئــۇ يەنىــا كىچىــك بىــر يۈرەككــە ئەســىردۇر.
 ഒഒھېچكىم ساڭا قارشى ئەمەس ،ھەركىم ئۆز تەرىپىدە تۇرىدۇ.
ـەن بالدۇراق
ـان .سـ
ـدۇ ئىنسـ
ـدە ئويغۇنىـ
ـۇدۇر ،ئۆلگەنـ
ـر ئۇيقـ
ـات بىـ
 ഒഒھايـ
ـۇرۇن ئويغان.
ـتىن بـ
ـپ ،ئۆلمەسـ
ـەت قىلىـ
ھەرىكـ
 ഒഒكۆڭــۈل ئەينىكــى پاكىــز بولمىغــان كىشــى ھەقىقــى گــۈزەل بىلــەن
ســەتنى پــەرق ئېتەلمەيــدۇ.
 ഒഒئىنسان ئۆزىنىڭ قەدرىنى بىلگەننىڭ يېنىدا قىممەتلىكتۇر.
 ഒഒئەسكى خۇيلۇق ،چىرايلىق يۈزلۈك ئادەم يالغان پۇلغا ئوخشايدۇ.
 ഒഒئىنســاننى بىــر دەرەخ دېســەك ،يىلتىــزى ئىنســاننىڭ ۋەدىســىدە
تۇرغانلىقىغــا ئوخشــايدۇ.
 ഒഒئىنســاننىڭ ســۆزى ھېكمــەت ،قاراشــلىرى ئىبــرەت ،جىــم تۇرۇشــلىرى
ئۈلگــە بولۇشــى الزىــم.
ـاڭا ئەخلەت-
ـم سـ
ـڭ گۈلزارلىقىـ
ـا ،مېنىـ
ـەت بولسـ
ـزەڭ مەينـ
ـېنىڭ دېرىـ
 ഒഒسـ
چاۋا كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒكىمنىــڭ كۆڭــۈل ئىشــىكى ئېچىلســا ،ئۇنىــڭ كۆڭــۈل تۆرىــدە مىــڭ
قۇيــاش چاقنايــدۇ.
 ഒഒيۈرىكىڭىز بىلەن قىلغان ياخشىلىق چوقۇم ئۆزىڭىزگە يانىدۇ.
ـۇپ،
ـدە توشـ
ـۆيگۈنى ،يۈرىكىڭـ
ـان سـ
ـق قىلمىغـ
ـۈن پىداكارلىـ
ـت ئۈچـ
 ഒഒبەخـ
ـا.
ـۈك قىلمـ
ـە يـ
ئۆزۈڭگـ
 ഒഒكۆڭــۈل ئېلىشــنى ئويلىســاڭ ،ســۆيگۈنىڭ ئۇرۇقىنــى تــەر .جەننەتكــە
كىرىشــنى ئويلىســاڭ ،يولالرغــا تىكــەن تېرىشــتىن ۋاز كــەچ.
 ഒഒتوزدەك قاناتلىرىڭغىال قارىماي ،پۇتۇڭغىمۇ قاراپ قوي.
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 ഒഒدېرىزەڭدىــن يــا ئاينىــڭ يــا كۈننىــڭ يورۇقــى چۈشمىســە ،بۇنىــڭ
ـى تورىغان
ـى كۆزۈڭنـ
ـەي ،بەلكـ
ـتىن كۆرمـ
ـەن قۇياشـ
ـاي بىلـ
ـەۋەبىنى ئـ
سـ
ـن.
ـن كۆرگىـ
پەردىدىـ
 ഒഒشــام بولــۇش ئۇنچــە ئاســان ئەمــەس .چۈنكــى ئەتراپنــى يورۇتــۇش
ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ئــۆزۈڭ كۆيۈشــۈڭ كېــرەك.
 ഒഒھەقتىــن باھارنىــڭ خەۋىــرى كەلمىگىچــە ،تۇپــراق ئــۆز ســىرلىرىنى
ئاشــكارىلىمايدۇ.
 ഒഒكۆڭلى ئوچۇق بولمىغانالرغا كۆڭۈل بەرمە.
 ഒഒئەرلەرنىڭ گۈزەللىكى تىللىرىنىڭ ئاستىغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ.
 ഒഒدۇنيــادا داۋاملىــق يــازال بولــۇپ ،باغ-بوســتانلىقالرغا قۇياشــنىڭ
ئىسســىق نــۇرى داۋاملىــق چۈشــكەن بولســا ،تۇپــراق تۇپراقلىــق
خۇسۇســىيىتىنى ئاللىبــۇرۇن يوقاتقــان بوالتتــى.
 ഒഒباشــتا چاشــقاننى يوقاتقاندىــن كېيىــن ،ئاندىــن بۇغداينــى ئامبارغــا
ئەكىرگىــن.
 ഒഒنادانالر باش بولغان يەردە ،داناالر ئۆزىنى يوشۇرىدۇ.
 ഒഒنادانالر ھۆكۈم سۈرگەن يەردە يىالن بىلەن چايان يامراپ كېتىدۇ.
 ഒഒيالغۇزلۇقنىــڭ ئــەڭ يامىنــى ،ئۆزىنــى چۈشــەنمىگەنلەرنىڭ ئارىســىدا
قېلىــش.
 ഒഒھېس-تۇيغۇالر ئەقىلگە ،ئەقىل روھقا ئەسىر.
 ഒഒسۆيگۈنىڭ يەنە بىر ئىسمى سەۋر.
« ഒഒقــۇرۇپ كەتتــى» دەپ ئويــاپ قالمــاڭالر! بىــز يەنــە بىــر باھــار
ئۈچــۈن ياپراقلىرىمىزنــى تۆكتــۇق.
 ഒഒتۈنۈگــۈن پاراســەتلىك ئىدىــم ،دۇنيانــى ئۆزگەرتمەكچــى بولــدۇم.
بۈگــۈن ئەقلىمنــى تېپىــپ ،ئۆزۈمنــى ئۆزگەرتىۋاتىمــەن.
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 ഒഒخۇيالرنى ياراتقاننىڭ خۇيى بىلەن خۇيالن.
ـۇنۇق ئەينەكلەرگە
ـۆر .سـ
ـى كـ
ـڭ گۈزەللىكىنـ
ـاراپ ئۆزۈڭنىـ
ـە قـ
 ഒഒكۆزلىرىمگـ
ھەرگىــز قارىما.
 ഒഒكىمگە قانداق قارىساڭ ئۇ ساڭا شۇنداق قارايدۇ.
ـۆز
ـۆر كـ
ـە كـ
ـى ،ئۆزىگـ
ـان كىشـ
ـى كۆرىدىغـ
ـڭ كەمچىلىكىنـ
ـە ئادەمنىـ
 ഒഒھەممـ
بىلــەن قارايدۇ.
 ഒഒكۆڭــۈل بۆلمــە ،دۇنيــادەك بــاال كەلســىمۇ بېشــىڭغا ،ئەلۋەتتــە بىــر
كــۈن ســەۋر ئــەڭ چــوڭ قورالىــڭ بولــۇپ قالىــدۇ.
 ഒഒئەگــەر ھەقنىــڭ ياردىمــى بولىدىغــان بولســا ،بىــر تــال پاشــىمۇ
نەمرۇتنــى ئۆلتۈرەلەيــدۇ.
 ഒഒكۆڭۈل سۇ بولسا يۈرەك كومزەكتۇر.
 ഒഒكۆكلەرگە قاراپ ئۆسمىگەن مېۋە كۆچىتى مېۋە بەرمەيدۇ.
 ഒഒدوســت بىزنــى بىــر سۆيســە ،بىــز ئۇنڭغــا مىــڭ قېتىــم ســەجدە
قىلىمىــز.
 ഒഒتامچىــار ئــۆز ۋەتىنــى بولغــان دېڭىزدىــن ئايرىلىــپ ،قايتىدىــن
چۈشــكەندە ســەدەپكە ئۈنچــە بولــۇپ تىزىلىــدۇ.
 ഒഒدەريا سۈيىنىڭ ئۈستىدىن ئاياق ئىزىنى ئىزدىمە.
 ഒഒئاشىق ئوتىدا روھ بەختىيار.
 ഒഒئەقىل روھتىن ھۈنەر ئۆگىنىدۇ.
 ഒഒسۆزنى بەدەن دېسەك ،مەنا بولسا تاتلىق جاندۇر.
 ഒഒكۆڭلۈڭنــى كىردىــن ،زەئىپلىكتىــن خالــى قىلمىســاڭ ،ھەقنىــڭ نــۇرى
ئــۇ يــەردە پارلىمايــدۇ.
 ഒഒپەيغەمبەرنىــڭ «مۆمىــن ئىككــى قېتىــم ئوخشــاش خاتالىقنــى ســادىر
قىلمايــدۇ!» دېگــەن ســۆزى مــاڭا يــول كۆرســەتكۈچى بولــدى.
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ـان،
ـا تۇتىلىدىغـ
ـر باالغـ
ـە بىـ
ـۇپ يەنـ
ـن قۇتۇلـ
ـر باالدىـ
ـادا بىـ
ـۇ دۇنيـ
 ഒഒبـ
ـۆپ.
ـار كـ
ـان ئىشـ
ـاھ قىلىدىغـ
ـى پانـ
ـپ ئەجدىرھانـ
ـن قېچىـ
يىالندىـ
 ഒഒبەزىــدە ھىلــەڭ ئۆزۈڭگــە بــاال بولىــدۇ .جــان دەپ بىلگــەن نەرســە
ســاڭا قــان قۇســتۇرغۇچى دۈشــمەن بولىــدۇ.
ـۆز
ـاۋاز ۋە سـ
ـدا ،ئـ
ـر بولغانـ
ـرى زاھىـ
ـر دولقۇنلىـ
ـق پىكىـ
ـش ئارقىلىـ
 ഒഒبىلىـ
ـۈرەت كۆرىنىدۇ.
ـىزلىكتە سـ
ـدۇ ،سۈرەتسـ
ـا چىقىـ
ـۈرەتلىرى ئوتتۇرىغـ
سـ
 ഒഒئىنسان ئۈچۈن ھەر نەپەستە ئۆلمەك ۋە تىرىلمەك باردۇر.
 ഒഒئىنســاننىڭ ئۆمــرى دەريــا ســۇلىرىدەك تەكرار-تەكــرار يېڭىلىنىــپ
ئاقســىمۇ ،ئــۇ داۋاملىــق بىــر خىلــدەكال كۆرۈنىــدۇ.
 ഒഒزالىمالرنىڭ زۇلۇمى قاراڭغۇ بىر قۇدۇققا ئوخشايدۇ.
 ഒഒبــۇ دۆلــەت ،بــۇ ســەلتەنەت ئۆتكۈنچىــدۇر .ئۇنداقتــا ئۆزۈڭدىــن
مەغرۇرالنمــا ،بــۇ كىبىرلىــك زادى نېمــە ئۈچــۈن؟
 ഒഒپىلــە قۇرتىــدەك ئۆزۈڭنىــڭ ئەتراپىنــى قورشــىما .بەزىــدە ئــۆز
ئەھۋالىڭنــى دەڭســە.
 ഒഒســەن پىــل بولســاڭمۇ قارشــى تەرەپنــى ئاجىــز چاغلىمــا .تەڭــرى
ئەبابىــل قۇشــلىرىنى ئەۋەتىــدۇ.
ـە
ـەر ھەرىكەتكـ
ـەردە مااليىكىلـ
ـە ،كۆكلـ
ـم تىلىسـ
ـۇم رەھىـ
ـر مەزلـ
ـەردە بىـ
 ഒഒيـ
كېلىد ۇ .
 ഒഒسۇاليماننىڭ قۇدرەتلىك ئۈزۈكى ۋە تامغىسىنىڭ سىرى بىلىمدە.
 ഒഒپۈتۈن ئالەم شەكىل بولسا ،بىلىم جاندۇر.
 ഒഒئىنســانىيەت بىلىــم بىلــەن ئىتىبــار قازىنىــدۇ .دېڭىــزالر ،چــۆل-
باياۋانــار ،تاغ-دەرياالرنىــڭ بارلىــق مەخلۇقاتلىــرى بــۇ ســەۋەپتىن
ئۇنىڭغــا بــوي ســۇنىدۇ.
ـەرق
ـەيئىلەرنى پـ
ـەن شـ
ـى بىلـ
ـڭ پەزىلىتـ
ـتە .ئۇنىـ
ـم ئىسـ
ـن بىلىـ
 ഒഒتەڭرىدىـ
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ـەن.
ـى بولىسـ
ـى ۋە بىلگۈچـ
ئەتكۈچـ
ـا
ـدا روھقـ
ـتاز بولغانـ
ـل ئۇسـ
ـن ئەقىـ
ـدۇر ،كېيىـ
ـل مۇئەللىمـ
ـلەپتە ئەقىـ
 ഒഒدەسـ
شــاگىرت بولىدۇ.
ـى
ـا ۋاي .ئالدى-كەينىنـ
ـانالرنىڭ ھالىغـ
ـە ئىنسـ
ـەنچىگە ئىگـ
ـپ چۈشـ
 ഒഒزەئىـ
ـدۇ.
ـات بولىـ
ـا بەربـ
ـش قىلمىسـ
ـاپ ئىـ
ئويـ
 ഒഒيول تۈز ،ئەمما ھەممە يەر توزاقالر بىلەن تولغان.
 ഒഒسىر ساقلىغاننىڭ بوينى پۈكۈلمەيدۇ.
 ഒഒپۇلۇڭنــى ،مەزھىپىڭنــى ،ماڭغــان يولۇڭنــى مەخپىــي تــۇت .بىلگىنكــى
ـەن،
ـاڭ ئىزدىگـ
ـا يوشۇرسـ
ـۆپ .ئەممـ
ـمىنى كـ
ـىنىڭ دۈشـ
ـۈچ نەرسـ
ـۇ ئـ
بـ
ـاس.
ـورىغان بولمـ
سـ
 ഒഒســىرىڭنى بىرقانچــە كىشــىگە ئېيتقــان بولســاڭ ،ئەمــدى ئۇنــى ســىر
دېمــە .چۈنكــى ئىككــى كالپۇكىڭدىــن ئاشــقان ســىر يېيىلىــدۇ.
ـۇ
ـاڭ ،ئاشـ
ـۋەت قىلسـ
ـۇرۇپ غەيـ
ـدا تـ
ـڭ ئالدىـ
ـراق ئەينەكنىـ
ـز ،يالتىـ
 ഒഒپاكىـ
ســۈرىتىڭنى كۆرســەتكەن ئەينەكمۇ مەينەتلىشــىدۇ.
 ഒഒســەندىكى ئەســكىلىكلەر ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا چىقســا ،شۈبھىســىزكى
ئۆز-ئۆزۈڭگــە دۈشــمەن بولىســەن.
 ഒഒئــەي باشــقىالرنىڭ يۈزىــدە يىرگىنىشــلىك «مەن»نــى كۆرگــەن ،ئــۇ
«مــەن» بولســا مىــڭ ئەپســۇس ســېنىڭ يۈزۈڭنىــڭ ئەكســىدۇر.
 ഒഒۋاقىتسىز چىللىغان خورازنىڭ ئۆمرى قىسقا.
 ഒഒئەدەپلىك كىشىنىڭ ھەربىر ئىشى گۈزەل بولىدۇ.
 ഒഒئالالھقــا يۈزلەنمىگەننــى قــۇرۇق قــۇم دەپ بىــل .ئۈزلۈكســىز ئــۇ
ئىنســاننىڭ ئۆمــۈر ســۈيىنى قۇرۇتىــدۇ.
 ഒഒئۆتۈنــۈپ قــاالي گــۈل توغرۇلــۇق ســۆزلىمە ،گۈلدىــن ئايرىلغــان
بۇلبۇلدىــن ســۆز ئــاچ.
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ـىلنىڭ
ـدا پەسـ
ـىنىڭ ئالدىـ
ـىز كىشـ
ـن خەۋەرسـ
ـۇمىدا زىرائەتتىـ
ـار مەۋسـ
 ഒഒباھـ
ـدۇ.
ـۋارى بولمايـ
ئەتىـ
 ഒഒدائىــم ھەقنــى باشــپاناھ قىلىــش كېــرەك .چۈنكــى روھــار ئۇنىــڭ
ئىلتىپاتىنــى ئۈمىــد قىلىــدۇ.
 ഒഒئېغىزىڭدىن چىققان سۆز يايدىن چىققان ئوققا ئوخشاش.
ഒഒئېتىلغــان ئــوق ئارقىغــا قايتمــاس .ئۇدۇلــدا كىــم بولســا شــۇنىڭغا
تېگىــدۇ.
ـىدا
ـڭ ئوتتۇرىسـ
ـايدۇ .پاختىنىـ
ـا ئوخشـ
ـۇ پاختىزارلىققـ
ـان قاراڭغـ
ـۇ جاھـ
 ഒഒبـ
ـورق.
ـدەك قـ
ـن ئۆلگىـ
ـاڭ ئوتتىـ
ـرۇت بولسـ
ـەر نەمـ
ـدۇ؟ ئەگـ
ـوت بوالمـ
ئـ
ـول.
ـدەك بـ
ـەن ئىبراھىمـ
ـدى بىلـ
ـەر ،ئالـ
ـاڭ ئەگـ
ـى بولسـ
ـا كىرمەكچـ
ئوتقـ
ـى ئالتۇننى
ـام كىشـ
ـدۇ .خـ
ـۇن بولىـ
ـا ئالتـ
ـى تۇتسـ
ـى تۇپراقنـ
ـل كىشـ
 ഒഒكامىـ
تۇتســا كــۈل بولىدۇ.
 ഒഒئىككــى ھــەرە ئوخشــاش بىــر چىمەنلىكتــە ئوزۇقالنســىمۇ ،ئەممــا
بىرىســىدىن زەھــەر ،بىرىســىدىن ھەســەل چىقىــدۇ؛ ئىككــى ئوخشــاش
جــەرەن بىــر يەردىــن ســۇ ئىچىــپ ،ئوخشــاش ئوتتــا ئوتلىســىمۇ
بىرىســىدىن ئىپــار چىقســا ،يەنــە بىرىســىدىن نىجىســلىك چىقىــدۇ؛
ئىككــى قۇمــۇش ئوخشــاش ســۇدا ئۆسســىمۇ بىرىســىدىن شــېكەر
چىقســا ،بىرىســىدىن ھېــچ.
 ഒഒتاتلىــق ســۇ بىلــەن تۇزلــۇق (ئاچچىــق) ســۇ ئوخشاشــمۇ؟ بۇنــى
ســۇنى ئىچكــەن ئــادەم بىلىــدۇ.
ـۇ
ـدۇ .ئـ
ـۇنى دوراپ زوقلىنىـ
ـە ،شـ
ـى كۆرسـ
ـانالردا نېمىنـ
ـار ئىنسـ
 ഒഒمايمۇنـ
«مەنمــۇ ئىنســاننىڭ قىلغىنىنــى قىلدىــم» دەپ ئوياليدى-يــۇ ،ئەممــا
ھەقىقەتنــى بىلمەيــدۇ.
 ഒഒمۇناپىــق دېگــەن ســۆز دوزاق دېگــەن ســۆزدىن كەلمىگــەن بولســا
ئىــدى ،ئۇنىڭــدا دوزاقنىــڭ تەمــى بولمىغــان بوالتتــى.
ـى
ـۈيىنىڭ ئاچچىقلىقـ
ـز سـ
ـەس ،دېڭىـ
ـن ئەمـ
ـكىلىكى ھەرىپتىـ
ـۆزنىڭ ئەسـ
 ഒഒسـ
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ـەس.
ـەۋەبىدىن ئەمـ
ـڭ سـ
ـان قاچىنىـ
ئېلىنغـ
 ഒഒئاچچىــق ۋە تاتلىــق ســۇلۇق دېڭىــزالر بــار .ئارىســىدىكى پــەردە
ـى ،ئەمما
ـز ئىككـ
ـدۇ .دېڭىـ
ـىپ كەتمەيـ
ـە ئارىلىشـ
ـەۋەبىدىن بىربىرلىرىگـ
سـ
ماھىيىتــى بىــر .ســەن ئىككىدىــن ۋاز كېچىــپ ماھىيەتكــە ئېرىــش.
 ഒഒبىرىســىنىڭ ئاغزىــدا چــۆپ بولســا ،ئۇنىڭدىــن قۇتۇلمىغىچــە راھــەت
بواللمايــدۇ.
 ഒഒئېســىل تاماقلىرىڭــدا بىــر تــال قىــل بولســا ،ئــۇ ســېنى بىئــارام
قىلىــدۇ.
ـە
ـا ،ئاخىرەتكـ
ـوتا بولسـ
ـە شـ
ـڭ يەرگـ
ـان ھېس-تۇيغۇلىرىـ
ـا بولغـ
 ഒഒدۇنياغـ
ـان ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ كۆكلەرگــە شــوتا بولىــدۇ.
بولغـ
 ഒഒبەدەندىكــى راھەتســىزلىكنى ئەمچىدىــن ســورا .ئەگــەر ئــۇ روھــى
جەھەتتىكــى راھەتســىزلىك بولســا ھەزىتــى مۇھەممەتتىــن ســورا.
 ഒഒئىنســان شــەكلىدىكى نۇرغــۇن شــەيتانالر بــار .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــەر
ـىلما.
ـا ئېسـ
قولغـ
 ഒഒمــەرت ئىنســانالر توغــرا يوللــۇق ،بەختلىكتــۇر .ئەســكىلەر بولســا
ھىلە-مىكىرلىــك ئەرۋاھتــۇر.
 ഒഒتەكەببۇرلىــق قىلىــپ باشــقىالرنى مەنســىتمىگەنلەر ،بــۇ دۇنيانىــڭ
ئۆتكۈنچــى ئىكەنلىكىنــى بىلمىســە نېمــە پايــدا!
ـى ئالەمنىڭ
ـۇنى بىلگىنكـ
ـاڭمۇ ،شـ
ـم بولسـ
ـق ئالىـ
ـەڭ داڭلىـ
ـى ئـ
 ഒഒزاماندىكـ
زامانــى يوق.
ـە
ـەدەن ئەھلىگـ
ـدۇ .بـ
ـق بولىـ
ـرى پايدىلىـ
ـڭ ئىلىملىـ
ـۈل ئىگىلىرىنىـ
 ഒഒكۆڭـ
ـدۇ.
ـۈك بولىـ
ـۇ يـ
ـڭ ئۆزىمـ
ئىلىمنىـ
 ഒഒھەرقانــداق پىكىــر ۋە ســادانىڭ جەلــپ قىلغۇچىســى بولســا ئىلھــام ۋە
ســىرنىڭ مەنبەســى بولغانــدۇر.
 ഒഒقۇياشــنىڭ نــۇرى پاســكىنىچىلىقنىڭ ئۈســتىگە چۈشســە كىرلەشــمەي
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يەنىــا چاقنــاپ تۇرىــدۇ.
 ഒഒئىنســان ۋۇجۇدىدىكــى بــۇ روھ غەيــپ ئالىمىنىــڭ بىــر ھەدىيەســى
بولــۇپ ،ئاقــار ســۇدەك ئاقىــدۇ.
 ഒഒقىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈمىدى ئىماندىن كېلىدۇ.
 ഒഒئىمانى زەئىپ بولغان كىشى ئۈمىدسىز كېلىدۇ.
 ഒഒئىشــلىرىڭنى مەيلــى توغــرا قىــل مەيلــى خاتــا ،زىنھــار ھەقنىــڭ
يولىدىــن ئايرىلمــا.
 ഒഒبارلىقنى ھەقنىڭ بارلىقى ئىچىدە يوق قىل.
 ഒഒگۈلنىڭ گۈزەللىكىدىن تىكەننى كەچۈرۋېتىمىز.
 ഒഒكۈنــدۈزدەك يــورۇق بولۇشــنى ئويلىســاڭ ،كېچىگــە ئوخشــايدىغان
بارلىقنــى ئوتقــا ئــات!
 ഒഒكېچــە كۈنــدۈز نەپســىڭگە دىققــەت قىــل ،نەپســىڭنىڭ ھىلىســىدىن
ھــەزەر ئەيلــە.
ـىگە
ـڭ ئىگىسـ
ـك مۈلكنىـ
ـقاتمايدۇ .مۈلـ
ـە ئەسـ
ـى بىزگـ
ـەن داۋاسـ
ـز ۋە مـ
 ഒഒبىـ
ال يىقتۇ ر .
 ഒഒئاپپــاق ســۈتتىكى قــارا قىلــدەك كۆڭۈلدىكــى ئويلىغــان ســىرلىرىڭ
ئاشــكارە بولىــدۇ.
ـڭ
ـپ ئالىمىنىـ
ـۈل ،غەيـ
ـەن كۆڭـ
ـن كەچكـ
ـر ۋە ئاداۋەتتىـ
ـۈرەتتىكى كىبىـ
 ഒഒسـ
ـۇر.
ـۈن ئەينەكتـ
ـرى ئۈچـ
گۈزەللىـ
 ഒഒنــادان بىلــەن ئولتــۇرۇپ بــال يېگەندىــن ،ئالىــم بىلــەن ئولتــۇرۇپ
قــۇرۇق نــان يېگــەن ياخشــى.
 ഒഒبۈيۈكلۈكنىڭ ئاالمىتى ئىھساندۇر.
 ഒഒمەرتلىك يوقسۇلغا موھتاج ،يوقسۇل ئۇنىڭغا.
 ഒഒيوقسۇلنىڭ كۆڭلى سېخىينىڭ ئەينىكىدۇر.
235

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

 ഒഒبىــر نەرســىنىڭ ئەتىۋارلىــق بولۇشــى ئۇنىــڭ يوقلۇقــى بىلــەن ئــوڭ
تاناســىپتۇر.
 ഒഒھەق يولىدىكىلەر مەرت كېلىدۇ.
 ഒഒئۆزىدە نۇر بولمىغاننىڭ باشقىالرنى نۇرالندۇرىشى مۇمكىن ئەمەس.
 ഒഒقارىغۇ تۇرۇپ قارىغۇنى داۋااليمەن دېگەن كاززاپتۇر.
 ഒഒســاقايماس بىــر كېســەل ســاڭا تاتلىــق تۇيۇلســا ،ئۆلۈمنــى ھــەق
ســاڭا تاتلىــق قىلىــدۇ.
 ഒഒھاياتى تاتلىق بولغاننىڭ ئۆلۈمى ئاچچىق بولىدۇ.
 ഒഒيايالقتا ئوتلىغان قايسى قوي سەمىرىسە ئۇنى ئەكىلىپ بوغۇزاليدۇ.
 ഒഒشۈكۈر-قانائەت جاننى نۇرالندۇرىدۇ.
 ഒഒمال-دۇنيــا باشــتىكى تۇماققــا ئوخشــايدۇ .پەقــەت تــاز كىشــىلەر
تۇماققــا يوشــۇرۇنىدۇ.
 ഒഒقىستىغان ئاياغنى كىيىپ ماڭغاندىن ياالڭ ئاياغ ماڭغان ياخشى.
 ഒഒئىتنىڭ رەسىمىگە ئۇستىخان تاشلىما.
ـا ھالى
ـدۇ .بولمىسـ
ـى بىلىـ
ـي ئەھۋالىنـ
ـنىڭ ھەقىقىـ
ـى ئىشـ
ـرەت ئىگىسـ
 ഒഒئىبـ
باشــقىالر ئۈچــۈن ئىبــرەت بولىدۇ.
 ഒഒجامائەت رەھمەتتۇر.
ـان چاغدىمۇ،
ـاج بولغـ
ـە موھتـ
ـڭ پىكرىگـ
ـمەنلەر پەيغەمبەرنىـ
ـۈن دانىشـ
 ഒഒپۈتـ
ـى ئالدى.
ـەن بۇيرۇقنـ
ـەش» دېگـ
ـەن كېڭـ
ـۇالر بىلـ
ـۇ «ئـ
ئـ
 ഒഒئارپــا تارازىــدا ئالتــۇن بىلــەن يولــداش بولىــدۇ .بۇنىڭغــا قــاراپ
ئارپىنىــڭ ئالتۇنــدەك قىممىتــى بــار دەپ قالمــا.
 ഒഒكۈلگەن ئارسالنغا ھەرگىز ئىشەنمە.
 ഒഒدۇنيا مېلى ئارسالننىڭ تەبەسسۇمىدۇر.
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 ഒഒكامىلنىڭ ئالدىدا قەلبىڭدىكىگە دىققەت قىل.
 ഒഒدەرگاھتــا «بىــز ۋە مــەن» دىــن ســۆز ئاچقــان قوغلىنىــدۇ .شــاھنىڭ
ئالدىــدا ئەتىــۋارى بولمايــدۇ.
 ഒഒئەقىللىــق كىشــى ئالدىرىمــاي تــۇرۇپ ،ۋەســىيەتلەرنى ئــاڭالپ،
باشــقىالرنىڭ ھالىدىــن ئىبــرەت ئالىــدۇ.
 ഒഒيىڭنىدىن ئىككىگە ئايرىلغان يىپ ئۆتمەيدۇ.
 ഒഒگــۈزەل يــۈز ئەينەككــە ئاشــىقتۇر .جاننىــڭ جۇالســى كۆڭۈللەرنىــڭ
تەقۋاســىدۇر.
 ഒഒرەسمىيەت ئۈچۈنال قىلىنغان تەسەللى كېسەلگە دۈشمەن.
ـا
ـاداقەت بولمىسـ
ـا سـ
ـار .ئەممـ
ـان بـ
ـڭ ئىنسـ
ـان كۇرمىـ
ـادەت قىلىۋاتقـ
 ഒഒئىبـ
ـوق.
ـاۋاپ يـ
سـ
 ഒഒيانغان ئوتتىن ھەزەر ئەيلە .گۇناھ ئۇنى تېخىمۇ ئۇلغايتىدۇ.
 ഒഒقىياس بىلەن ھەقنىڭ ھوزۇرىغا چىققان كىشى شەيتانغا ئوخشايدۇ.
 ഒഒئەسكىلىكتىن ساقالنغان پاك روھ ھەممىدىن ئۇلۇغ.
 ഒഒقۇشنىڭ ئاۋازىنى دورىغان بىلەن مەنىسىنى ھېچ چۈشەنمەيسەن.
 ഒഒنام ئابروينىڭ كەيپى خىيالدۇر.
 ഒഒئىسمىنى بىلسەڭ ئىسمىنى قويغاننى تاپ.
 ഒഒئەينەكنى سۈرت ،ئۇنىڭدا پاك بارلىقنى كۆر.
 ഒഒلەيلىنىــڭ گۈزەللىكىنــى كــۆرۈش ئۈچــۈن مەجنۇننىڭكىــدەك كــۆز
بولۇشــى كېــرەك.
ـەكىللەرنى
ـىز شـ
ـۇر .ئۇنىڭدا چەكسـ
ـر ئەينەكتەكتـ
ـز بىـ
ـەر پاك-پاكىـ
 ഒഒكۆڭۈللـ
كۆرەلەيسىز.
 ഒഒغايىپنىــڭ سۈرەتســىزلىكى ســۈرىتىنىڭ بەلگىســى ،مۇســانىڭ قوينىــدا
237

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

كۆرۈلگــەن كۆڭــۈل نۇرىــدۇر.
ـە
ـۇ بويىچـ
ـۇالر شـ
ـە ،تۇيغـ
ـرۇق بەرسـ
ـداق بۇيـ
ـۈل قانـ
ـز كۆڭـ
 ഒഒپاك-پاكىـ
ـدۇ.
ـەت قىلىـ
ھەرىكـ
 ഒഒقــول -پــۇت كۆڭۈلنىــڭ بۇيرۇقىنــى ســاقاليدۇ .خــۇددى مۇســانىڭ
قولىدىكــى ھاســىغا ئوخشــاش .كۆڭــۈل خالىســا قــول دۈشــمەنگە
يىــان ،دوســتالرغا دوســت بولىــدۇ.
 ഒഒكۆڭۈللىــرى پــاك بولغانــار رەڭلەردىــن ،پەردازالردىــن ۋە ھەرخىــل
پۇراقالردىــن خالــى بولىــدۇ.
 ഒഒسەن دائىم ھەقنىڭ ياخشىلىقىغا كۆڭۈل بەرگىن.
 ഒഒئەســكىلەرگە يۇمشــاق كۆڭۈللــۈك بىلــەن نەســىھەت قىلســاڭمۇ تــاش
كۆڭۈللەرگــە تەســىر قىلمايــدۇ.
 ഒഒپاســكىنا نەرســىلەر پاســكىنا بولغانــار ئۈچۈنــدۇر .ئەســكى ئەســكىگە
دوســت ھــەم ســىرداش.
ഒഒقاراڭغۇلۇقتــا تىمســىقالپ يۈرگەنلەرنىــڭ ھــەر بىــرى باشــقا ئارزۇنىــڭ
يولىــدا ماڭىــدۇ.
 ഒഒكۆزى كېسەل بولغان قۇياشقا ئاشنا بولمايدۇ.
ـر بولغانغا
ـە ،ھازىـ
ـك نەرسـ
ـان زەررىچىلىـ
ـۈن قىلىنغـ
ـان ئۈچـ
ـر بولمىغـ
 ഒഒھازىـ
قىلغــان مىڭ ئىشــقا بــەدەل.
 ഒഒكېچىنىــڭ قاراڭغۇلىقىــدا كۈندۈزنــى ئىســتە .قاراڭغۇلۇقالرنــى يوقاتقــان
ئەقىلنــى ئۆزۈڭگــە
ഒഒرەھبەر قىل.
ـن
ـى ئوتتىـ
ـەن .ھالبۇكـ
ـى بىلمەيسـ
ـمەن ئىكەنلىكىنـ
ـڭ دۈشـ
ـاڭا كىملەرنىـ
 ഒഒسـ
ـاقاليدۇ.
ـاداۋەت سـ
ـا ئـ
ـن يارىتىلغانالرغـ
ـەر تۇپراقتىـ
تۆرەلگەنلـ
 ഒഒياقىدىغــان ئوتــۇن بولمىســا ئوتمــۇ ئۆچىــدۇ .گۇناھتىــن ســاقالنغان
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شــەھۋەتنى يېڭىــدۇ.
 ഒഒروھ بولسا ئىلىم ۋە ئەقىلگە دوست.
ـام
ـەت بولسـ
ـدى .سـ
ـان ئەيلىـ
ـۇ ئىھسـ
ـى ئـ
ـام ،بۇنـ
ـۈزەل بولسـ
ـەن گـ
 ഒഒمـ
ـدى.
ـخىرە ئەيلىـ
ـى مەسـ
ـەيتان مېنـ
شـ
 ഒഒئېنىقكــى ھەممىســى گۈزەلنــى ئىســتەر ،گۈزەللــەر گۈزەلگــە نېســىپ
ـوغۇق
ـىقنى ،سـ
ـىق ئىسسـ
ـتەر ،ئىسسـ
ـىنى ئىسـ
ـس جىنسـ
ـەر جىنـ
ـۇر ،ھـ
بولـ
ســوغۇقنى.
 ഒഒمەرىپــەت قۇياشــى پاتمايــدۇ .چۈنكــى ئــۇ ئەقىــل ،روھ ۋە قەلبتىــن
چىققــان.
 ഒഒبەدەنىــڭ ھېسســى ،زۇلمــەت غىزاســىغا ئەســىر .روھنىــڭ ھېسســىغا
قۇياشــنىڭ ئــۆزى ئــوزۇق.
 ഒഒبوۋاق تۇغۇلمىغىچە قان تاتلىق بىر سۈتكە ئايالنمايدۇ.
 ഒഒباقــى نــۇر ،رەزىــل دۇنيادىكــى پــاك ســۈتتەك بولــۇپ ،قــان
ـاڭ،
ـا باسسـ
ـى خاتـ
ـر قەدەمنـ
ـەردە بىـ
ـۇ يەرلـ
ـدا .بـ
ـڭ يېقىنلىرىـ
دەريالىرىنىـ
ئەســكىلىكلەر ئارىلىشــىپ ســاپ ســۈت قانغــا ئايلىنىــدۇ.
 ഒഒھەممــە نەرســەڭالرنى توغــرا نەرســىلەرگە ئــۇدۇل توغرىــاڭالر.
توغرىالرنىــڭ نۇرلىــرى بــار يەرلەرنــى ۋەتــەن دەپ بىلىــڭالر.
 ഒഒھەرقانــداق بىــر ئــادەم توغــرا يولــدا ماڭمىغانــار بىلــەن ئۆزىنــى
ـلىرى
ـا ،ئىشـ
ـت بولسـ
ـۇالر بىلەن دوسـ
ـدە ئـ
ـە ھەمـ
ـتۇرۇپ ئۆلچىسـ
سېلىشـ
ـپ
ـتالردىن ئايرىلىـ
ـن دوسـ
ـدۇ .چىـ
ـىپ كېتىـ
ـى ئادىشـ
ـۇپ ،ئەقلـ
ـا بولـ
خاتـ
ـمەندۇر.
ـە دۈشـ
ـەر گۈللەرگـ
ـى تىكەنلـ
ـدۇ .چۈنكـ
قالىـ
 ഒഒئالىــم ئۇيقــۇدا شۈبھىســىز بىــدار (ھۇشــيار) دۇر .ۋاي ئىســىت! ئــۇ
نــادان ،بىلىمســىزلەر بىلــەن دوســت بولغــان بىدارالرغــا.
 ഒഒئەقىــل بىلــەن ئەقىلنىــڭ دوســتلۇقىغا ئەســكى ئىــش بىلــەن ئەســكى
ســۆز توســقۇنلۇق قىلىــدۇ.
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 ഒഒئەقىــل ،باشــقا بىــر ئەقىــل بىلــەن بىرلەشســە كۈچلىنىــدۇ .تېخىمــۇ
نۇرلىنىــپ ،يــول تېخىمــۇ ئېنىــق كۆرۈنىــدۇ .نەپىــس باشــقا بىــر
نەپىــس بىلــەن قوشۇلســا تېخىمــۇ قاراڭغــۇ بولىــدۇ ،يــول كۆرۈنمەيــدۇ.
 ഒഒئەي ئوۋچى! سېنىڭ دوستۇڭ كۆزدۇر .ئۇنى ياخشى ئاسرا.
 ഒഒتىل سۈپۈرگىسى بىلەن كۆزگە توپا چاچما.
 ഒഒياخشى ياخشىنىڭ ئەينىكىدۇر.
 ഒഒدوســت دائىــم جاننىــڭ ئەينىكىــدۇر .دىققــەت قىــل ،نەپســىڭ ئۇنــى
كىرلەتمىســۇن.
ـب
ـى قەلـ
ـا ،بىلگىنكـ
ـوش بولمىسـ
ـۈڭ خـ
ـۇرۇپ كۆڭلـ
ـۇق تـ
ـۆزۈڭ ئوچـ
 ഒഒكـ
ـاچ.
ـى ئـ
ـەپ ،ئۇنـ
ـەن گـ
ـۇق دېگـ
ـۆزۈڭ يۇمـ
كـ
 ഒഒئالــاھ يولىغــا بــاش قويــۇپ ئۇلۇغلــۇق قــازان .ســىركە بېرىــپ
ـپ،
ـۈرمە بېرىـ
ـال .سـ
ـە ئـ
ـپ ئۈنچـ
ـەك بېرىـ
ـول .ئەينـ
ـە بـ
ـېكەرگە ئىگـ
شـ
كــۆز ئــال .گــۈزەل دارچىــن دەرەخلىرىــدەك تەلەيلىــك بــول.
ـۇددى
ـۇالر خـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـۈزەل خۇيلۇقـ
ـار گـ
ـاش قويغانـ
ـەجدىگە بـ
 ഒഒسـ
ـى
ـىنىڭ ئارزۇسـ
ـايدۇ .ئۇالر ،نەپسـ
ـۈيىگە ئوخشـ
ـا سـ
ـۇق دەريـ
ـى ئوچـ
قولـ
ۋە ھاۋايى-ھەۋەســلەردىن ۋاز كېچىــپ ،ئۇلۇغلــۇق يولىغــا قــەدەم
تاشــلىغۇچىالردۇر.
 ഒഒبەزىلەرنىڭ خىرسى تاغدەك بولغىنى بىلەن تەلىيى سامانچىلىك.
 ഒഒھەققە يۈزلەنمىگەن كىشى خەلق ئىچىدە ئىتىبار قازىنالمايدۇ.
 ഒഒئــەي ئاجىزالرغــا ئىھســان قىلىدىغــان رەببىــم! بىزنــى ئاچكۆزلۈكتىــن،
غەپلەتتىــن ســاقال.
 ഒഒرىزىق كۆرۈنگەندەك قىلغان بىلەن ،ئۇنىڭ ئاستىدا توزاق بار.
 ഒഒپاكىــز ســۇنى تاپقانــدا ئىچمــەي ئېشــەكتەك ھاڭرىســاڭ ئاقىۋىتىــڭ
ياخشــى بولمايــدۇ.
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ـى
ـا پۇتىنـ
ـىنىڭ ئورنىغـ
ـەك ،بېشـ
ـەن ئېشـ
ـى بىلمىگـ
ـۇنىڭ قەدرىنـ
ـز سـ
ഒഒپاكىـ
ـۇنىدۇ.
سـ
 ഒഒرەڭلــەر ئىچىــدە رەڭســىزلىك تېخىمــۇ ياخشــى .چۈنكــى رەڭ بۇلــۇت
بولســا ،رەڭســىزلىك ئايغــا ئوخشــاش .بۇلۇتتــا بىــر يورۇقلــۇق،
ـن
ـنىڭ نۇرىدىـ
ـڭ ۋە قۇياشـ
ـڭ ،ئاينىـ
ـۇ يۇلتۇزنىـ
ـا ،ئـ
ـق بولسـ
پارقىراقلىـ
بولغــان.
 ഒഒئەگــەر نۇرنــى ئىستىســەڭ ،نۇرغــا مايىــل بــول .ئەگــەر مال-دۇنيــا
ئىستىســەڭ نۇردىــن يىــراق تــۇر.
 ഒഒئۈمىد ئىگىلىرى ئۈمىد ئىشىكىنى باشپاناھ قىلىپ ئىبادەت قىلسۇن.
 ഒഒئىســتىقامەتتە تــۇرۇپ ،كۆزۈڭنــى يۇمســاڭ ھەممىنــى جــان دوســت
ئۆگىتىــدۇ.
ـەر
ـۇ كەپتـ
ـا ،ئـ
ـك ئوۋلىسـ
ـپ كەكلىـ
ـۇق قىلىـ
ـەر قۇۋلـ
ـر كەپتـ
ـەر بىـ
 ഒഒئەگـ
ـۇپ قاالمــدۇ؟
ـۈت بولـ
ـاق بۈركـ
ـن ئۆزگىرىــپ ئـ
كەپتەردىـ
ـە
ـا ،يەرگـ
ـز ئۇچسـ
ـك ئېگىـ
ـەن قانچىلىـ
ـرى بىلـ
ـۈت قاناتلىـ
ـرۇت ،بۈركـ
 ഒഒنەمـ
شــۇنچىلىك تىــز چۈشــىدۇ .چۈنكــى جافەرى-تاييارنىــڭ قانىتىــدەك
ـوق.
ـدا يـ
ـات ئۇنىڭـ
قانـ
 ഒഒتىكــەن ئۇرۇقــى چاچقاننىــڭ ھويلىســىدا گــۈل باغچىنىــڭ بولۇشــى
مۇمكىــن ئەمــەس.
ـمىنىڭ.
ـان دۈشـ
ـېنىڭ جـ
ـۇ سـ
ـاقالن .ئـ
ـىدىن سـ
ـىڭنىڭ تىرىلىشـ
ـت نەپسـ
ഒഒئىـ
ـدۇ.
ـان يەتكۈزىـ
ـاڭا زىيـ
سـ
ـازراق
ـۇرۇپ ئـ
ـدا ئولتـ
ـر بۇلۇڭـ
ـاي ،بىـ
ـدە يىغلىمـ
ـقىالر ئۆلگەنـ
ـم باشـ
 ഒഒدائىـ
ـوي.
ـاپ قـ
ـۇ يىغـ
ـۆزۈڭ ئۈچۈنمـ
ئـ
 ഒഒدەل-دەرەخلەرنىــڭ ياپيېشــىل ياشــناپ تۇرۇشــى ،بۇلۇتالرنىــڭ
يېغىســىدىندۇر.
ـەردە
ـان يـ
ـد بولغـ
ـدۇ .تەقلىـ
ـەت بولىـ
ـقا ئاپـ
ـەرەپلىك ئىشـ
ـەر شـ
ـد ھـ
 ഒഒتەقلىـ
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تاغمــۇ ســاماندەك بولىدۇ.
 ഒഒمەنپەئــەت ئۈچــۈن ئالالھنىــڭ ئىســمىنى ئاغزىدىــن چۈشــۈرمەيدىغان
ئــادەم ،ســامان ئۈچــۈن كىتــاب توشــۇغان ئېشــەككە ئوخشــايدۇ.
 ഒഒھەقىقەتنى بىلمەي تۇرۇپ ،دوستالردىن ۋاز كەچمە.
 ഒഒئەگەر سەدەپ بولمىسا ،تامچىالر ئۈنچە بواللمايدۇ.
 ഒഒتاماققــا ،ھوزۇرغــا ۋە ســاماغا ھېرســمەن بولــۇش ،ئەقىلنىــڭ بىلىــش
يولىنــى توســىدۇ.
 ഒഒمالغا مەيلى بار تارازا توغرا تارتمايدۇ.
 ഒഒكىم تاماخور بولسا ،ئۇنىڭ كۆڭلىدە شادلىقتىن ئەسىر قالمايدۇ.
 ഒഒكۆز بىلەن كۆڭۈل تاما بىلەن ئايدىڭالنمايدۇ.
ـىز
ـىدىكى ئويلىرى ،شۈبھىسـ
ـا توغرىسـ
ـۇق ۋە مال-دۇنيـ
ـڭ ھوقـ
 ഒഒتاماخورنىـ
ـايدۇ.
ـەن قىلغا ئوخشـ
ـە كىرگـ
ـڭ ئىچىگـ
كۆزنىـ
 ഒഒھەقنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشــەلمىگەن ،پادىشــاھ بولســىمۇ كــۆزى ئــاچ
بولىــدۇ.
 ഒഒراھــەت بىــر يەرنــى ئۈمىــد قىلســاڭ ،بىــر تەرەپتىــن بىــر باالســى
چىقىــدۇ.
 ഒഒتوزاقســىز بىــر يــەر يــوق .بــۇ بىۋاپــا دۇنيانىــڭ زىنــدان كوچىســى
ـا
ـان .ئەممـ
ـەن تولغـ
ـەم بىلـ
ـەققەت ،دەرت-ئەلـ
ـۈك جاپا-مۇشـ
ـەر تۈرلـ
ھـ
ـدۇ.
ـپانا بولىـ
ـە باشـ
ـت بىزگـ
ـەر ۋاقىـ
ـەق ھـ
ھـ
ഒഒمەگــەر بــاال كەلمەكچــى بولســا چاشــقاننىڭ تۆشــۈكىگە مۆكۈنســەڭمۇ،
مۈشــۈك كېلىــپ ،قولــى بىلــەن ســاڭا زەھــەر ئىچكۈزىــدۇ.
ـېنىڭ
ـۇالر سـ
ـى ئـ
ـىتىدۇ .چۈنكـ
ـق كۆرسـ
ـەۋرنى تاتلىـ
ـار سـ
ـۈزەل خىيالـ
 ഒഒگـ
كۆڭلۈڭنــى راھەتلەندۈرىدۇ.
 ഒഒيۈســۈپ ،قېرىنداشــلىرىنىڭ كۆزىگــە مىــخ بولــۇپ قادالغىنــى بىلــەن،
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ياقۇپنىــڭ كۆزىنىــڭ نــۇرى ئىــدى.
ـلىڭگە
ـپ ،ئەسـ
ـن كېچىـ
ـىزلىقتا .ئۆزۈڭدىـ
ـلىڭ ماكانسـ
ـدا ،ئەسـ
ـەن ماكانـ
 ഒഒسـ
قا يت .
 ഒഒدەرتكــە ھەقتىــن بىــر داۋا بولمىســا ،ئــۇ دەرمــان ســاڭا اليىــق
بولمايــدۇ.
 ഒഒبــۇ جاھــان ،تەرەپســىز ئالەمدىــن پەيــدا بولــدى .دۇنياغــا مــاكان،
ماكانســىزلىقتىن كەلــدى.
ـىلىق قابىليىتىمىزگە
ـل ،ياخشـ
ـا قىـ
ـار ئاتـ
ـىل ئىلھامـ
ـە ئىسـ
ـا رەب! بىزگـ
 ഒഒيـ
يولداش بولســۇن.
ـۇ
ـۇ ،قورقۇمـ
ـەندىن .خاتىرجەملىكمـ
ـۇ سـ
ـڭ قوبۇلىمـ
ـۇ ،ئۇنىـ
 ഒഒدۇئالىرىمىزمـ
ـەندىن.
سـ
ـا
ـۆزنىمۇ ،خاتـ
ـا سـ
ـەن خاتـ
ـۈزەت .سـ
ـەن تـ
ـىنى سـ
ـۆزلىرىمىزنىڭ خاتاسـ
ഒഒسـ
ـەن.
ـنىمۇ تۈزىتەلەيسـ
ئىشـ
 ഒഒســۇ ۋە تۇپراققــا ياخشــى بىــر خــۇي ئاتــا قىلدىــڭ .ئۇنىڭدىــن
ـۇرۇق-
ـە ،ئـ
ـى جورىگـ
ـتى .ئۇنـ
ـە ئېرىشـ
ـۈرىتى گۈزەلىككـ
ـڭ سـ
ئادەمنىـ
ـىنى ئاتا
ـەم چۈشەنچىسـ
ـۆيگۈ ۋە غـ
ـا سـ
ـڭ .ئۇنىڭغـ
ـە قىلدىـ
ـا ئىگـ
تۇققانغـ
قىلدىــڭ.
 ഒഒقۇياشــنىڭ نــۇرى تامغــا بىــر پارقىراقلىــق ئاتــا قىلغــان بولســىمۇ،
ـان!
ـق ئىنسـ
ـەي ئەقىللىـ
ـدۇر .ئـ
ـق ئۆتكۈنچىـ
ـۇ پارقىراقلىـ
ـىز بـ
شۈبھىسـ
كېســەك ۋە تاشــقا كۆڭــۈل بەرمــە .باقــى نۇرنىــڭ ئىســتىكىدە بــول.
ـەر
ـۈرەتكە بېرىلگەنلـ
ـان! سـ
ـى قىلغـ
ـىق داۋاسـ
ـەن ئاشـ
ـل بىلـ
ـەي ئەقىـ
 ഒഒئـ
ـا.
ـە بولمـ
ـەن بىللـ
بىلـ
ـەت
ـۈزۈم سـ
ـا ،يـ
ـان بولسـ
ـۈك ياراتقـ
ـەت يۈزلـ
ـېنى سـ
ـەق سـ
ـى ھـ
 ഒഒجانابـ
دەپ ،ئەســكى خۇيلــۇق بولمــا .خاتــا ئىــش قىلىشــتىن ســاقالن.
بىكاردىن-بىكارغــا خورالنغاننىــڭ ئۈســتىگە خورالنمــا.
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 ഒഒنەپســىڭنى دەپ ئۈلپەتلىرىڭگــە ھەســەت قىلمــا .چۈنكــى ھەســەت
ـا
ـڭ خېمىرتۇرۇچى بولسـ
ـك ۋە ئەيىپنىـ
ـى .كەمچىلىـ
ـكىلىكنىڭ ئەسكىسـ
ئەسـ
ھەســەت .شۈبھىســىز ئــۇ ئــەڭ كۈچلــۈك زەھــەر.
ـا قەدەر
ـەت بولغانغـ
ـى ،قىيامـ
ـەن ئىزاسـ
ـۆۋەن كۆرگـ
ـى تـ
ـەيتاننىڭ ئۆزىنـ
 ഒഒشـ
ـۋە
ـرى مەرتىـ
ـەتخورلۇقىدىن يۇقىـ
ـۇ ھەسـ
ـدى .ئـ
ـا باغلىـ
ـى باالغـ
قۇيرۇقىنـ
ـدى.
ـە لەنەتلەنـ
ـەت كۈنىگىچـ
ـەۋەپتىن قىيامـ
ـۇ سـ
ـا بـ
ـتىدى .ئەممـ
ئىسـ
 ഒഒپۈتــۈن جاھاننــى كېزىــپ ،ياخشــى مىجەزدىــن باشــقا بىــر ياخشــى
نەرســە كۆرمىدىــم .ياخشــى مىجەزلىكلــەر قۇتۇلىــدۇ ،ئەســكىلەر
شىشــىدەك چېقىلىــدۇ.
 ഒഒھەقنىــڭ نۇرىــدا يەتمىــش مىــڭ پــەردە بــار .ئۇنىــڭ يورۇقلۇقىــدا
ـى.
ـڭ ماكانـ
ـر قەۋمنىـ
ـەردە بىـ
ـەر پـ
ـىدۇ .ھـ
ـەت ئايدىڭلىشـ
ـۇر ۋە زۇلمـ
نـ
ئــۇ يــەردە جامائــەت ۋە ئىمــام سەپ-ســەپ بولــۇپ تۇرىــدۇ .ئــەڭ
ئاخىرقــى ســەپتىكىلەر كۆزلىرىنىــڭ ئاجىزلىقىدىــن ئالدىدىكىلەرنىــڭ
نۇرىغــا قاراشــقا پېتىنالمايــدۇ.
 ഒഒتۆمــۈر كۈچلــۈك ئــوت ئىچىــدە تاۋلىنىــدۇ ،ساپلىشــىدۇ .ئــۇ جاپــا
تارتقــان يوقســۇلغا ئوخشــايدۇ .ئــوت ۋە بازغــان بەختتىــن بىشــارەت
بېرىــدۇ.
 ഒഒھەقىقەتنى ساختىلىقتىن ،شاراپنىڭ رەڭگىنى قەدەھنىڭكىدىن ئايرىغىن.
ـز ئۆزلۈكىمىزدىن
ـۈملۈكلەر «بىـ
ـۈن ئۆسـ
ـدە پۈتـ
ـۇمى كەلگەنـ
ـار مەۋسـ
 ഒഒباھـ
كۆكىرىــپ ياپيېشــىل بولــدۇق .ھەممىدىــن مەمنــۇن بىــز .خۇشــال
ـدۇ.
ـز» دەيـ
ـۈزەل بىـ
ـۇ گـ
ـز .بەكمـ
بىـ
ـن
ـۈپ كەتكەندىـ
ـەن ئۆتـ
ـار ،مـ
ـەي مەۋجۇداتـ
ـى« :ئـ
ـا دەيدۇكـ
ـاز ئۇالرغـ
ഒഒيـ
كېيىن ھالىڭالرغــا ۋاي!»
 ഒഒشېكەردەك لەۋلەردىن ،شەربەتتەك سۆزلەر تۆكۈلسۇن.
 ഒഒئەقىللىــق ئاقىۋەتنــى ئويلىشــىدۇ .نەپســانىيەتچى ئاقىۋەتنــى ھېــچ
ئويلىمايــدۇ .ئەقىــل نەپىســكە بــوي سۇنســا نەپســانىيەتچى بولىــدۇ.
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 ഒഒتىــل جــان ئىشــىكىنىڭ پەردىســىدۇر .ئەگــەر ئــۇ پــەردە شــامالدىن
قايرىلســا ،كــۆز ئۆينىــڭ ئىچىدىكــى ســىرالردىن خــەۋەردار بولىــدۇ.
ـۇ
ـۇن خەزىنىمـ
ـۇ؟ ئالتـ
ـى بۇغدايمـ
ـۇ ياكـ
ـت بارمـ
ـدە ئۈنچە-مەرۋايىـ
ئۆيـ
ياكــى يىــان بىلــەن چايانمــۇ؟ ئەگــەر خەزىنــە بولســا ،يىالنچــۇ؟
چۈنكــى خەزىنىگــە كۆزەتچــى الزىــم.
ـى
ـەن ناھەقنـ
ـەق بىلـ
ـۇر ھـ
ـر نـ
ـان ھەربىـ
ـۆزلەردىن چاقنىغـ
ـدەك سـ
 ഒഒئۈنچىـ
ـا
ـان بولسـ
ـۇرى بولغـ
ـڭ نـ
ـۇرى كۆزىمىزنىـ
ـڭ نـ
ـۇ ئۈنچىنىـ
ـدۇ .ئـ
ئايرىيـ
ئىــدى ،ســۇئالمۇ ،جاۋابىمــۇ ئۆزىمىــزدە بوالتتــى.
ـاراش گۇمانلىق
ـداق قـ
ـدۇ .بۇنـ
ـى كۆرۈنىـ
ـاي ئىككـ
ـاڭ ،ئـ
ـاي قارىسـ
 ഒഒئالغـ
بىــر ســوئالدۇر .ئــۇدۇل قــارا ،ئــاي بىــر كۆرۈنســۇن .ئىزدىگــەن
ـەن.
جاۋاپنــى ئاندىــن تاپىسـ
ـېنىڭ
ـۇرى سـ
ـڭ نـ
ـى ئۈنچىنىـ
ـارا .بىلگىنكـ
ـى قـ
ـا ،ياخشـ
ـن ئاغمـ
 ഒഒپىكىردىـ
ـدۇر.
ئوي-پىكرىڭـ
 ഒഒھــەر كىــم ئۆزىنىــڭ يۈزىگــە ئــۆزى قارىيالمايــدۇ .ســەن مېنىڭكىگــە
قارايســەن ،مــەن ســېنىڭكىگە.
ـدۇ .دېڭىزنىڭ
ـۇرۇق قالىـ
ـىلىقتىن قـ
ـن ،ياخشـ
ـى ئەجىردىـ
ـاق كىشـ
 ഒഒقورقۇنچـ
ـى ئالىدۇ.
ـەن ئۈنچىنـ
ـى كۆرگـ
ـنى ياخشـ
ـە چۆكۈشـ
تېگىگـ
 ഒഒقىلغــان مەرتلىكنىــڭ نەتىجىســى دەرھــال كۆرۈلگــەن بولســا ،دۇنيــادا
قورقۇنچــاق قالمىغــان بوالتتــى .مەرتلىــك كۆزدىــن بولىــدۇ ،قولدىــن
ئەمــەس .غەلبــە ئۈچــۈن كــۆز كېــرەك.
 ഒഒكۆرۈنىشــى قانچىلىــك گــۈزەل بولســىمۇ ،خۇيــى ئەســكى بولســا،
ئۇنىــڭ قىممىتــى بىــر تــال ئارپىچىلىكمــۇ بولمايــدۇ.
 ഒഒكۆرۈنىشــى شــۇنچىلىك ھەقىــر بولســىمۇ ،ئۇنىــڭ ئەخالقــى گــۈزەل
ـۈرەت
ـەن سـ
ـدۇ .كۆرۈنگـ
ـازاۋەر بولىـ
ـە سـ
ـا ھۆرمەتكـ
ـۇ يەنىـ
ـا ،ئـ
بولسـ
پانىــدۇر ،مەنــا بولســا باقىــدۇر.
ـڭ زىننىتىدىن
ـەن؟ كومزەكنىـ
ـا ئالدىنىسـ
ـڭ چىرايلىقىغـ
ـە كومزەكنىـ
 ഒഒقاچانغىچـ
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ـال.
ـەزەر سـ
ـۇغا نـ
ـى سـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـپ ،ئۇنىـ
ۋاز كېچىـ
 ഒഒســۈرەت بولســا مەنــا ئالىمىــدە بىــر پــەردە .ســەدەپنى ئويلىمــاي
ئۈنچىنــى قولغــا كەلتــۈر.
 ഒഒشۈبھىســىز شــۇنچە كــۆپ ســەدەپتەك قەلبلــەر ئۇنىــڭ دەريالىرىــدا
يېتىشــكەن بولســىمۇ ۋە لېكىــن ھــەر ســەدەپنىڭ ئىچىــدە ئۈنچــە
بولمايــدۇ .شــۇڭا ھــەر بىرىنىــڭ ئىچىگــە ئوبــدان قــارا .چۈنكــى
قىممــەت باھالىــق ئۈنچــە ئــاز ئۇچرايــدۇ.
 ഒഒكۆڭلىدە ئوي-پىكىر بولغان ،ۋاقتى كەلسە جاھاننى ئۆزگەرتەلەيدۇ.
 ഒഒبىر قەۋمدە ئىھسان بولمىسا ،ئۇ قەۋمنىڭ رىزقى كەم بولىدۇ.
 ഒഒتېشــى بىلــەن ئىچــى بىــر بولغــان پادىشــاھنىڭ ئارقىســىدىن يــۈز
مىڭالرچــە ئەســكەر ئەگىشــىدۇ .چۈنكــى بۇنــداق ھەشــەمەتلىك
پادىشــاھنىڭ بارلىــق ئىش-ھەرىكەتلىرىگــە بىــر مەخپىــي پىكىــر
يېتەكچىلىــك قىلغــان بولىــدۇ.
 ഒഒبىلىمســىزلىككە رازى بولــۇپ ،ئەقىلنىــڭ دۈشــمىنى بولمــا .ھەقنىــڭ
پەيزىدىــن خەۋەرســىز دىۋانىــدەك يۈرمــە.
ـىرىڭدىن
ـۈن سـ
ـوق .پۈتـ
ـڭ يـ
ـا ئەقىل-ئىدراكىـ
ـادەم .ئەممـ
ـۈرىتىڭ ئـ
 ഒഒسـ
ـا.
ـەكتەك بولمـ
ـتە ئېشـ
ـەۋەر بىخەسـ
بىخـ
 ഒഒبىــر كــۈن ئــۇ پىكىــر ۋە ئويــار ،قــول قانــات كېرىــپ پەردىدىــن
ـوزۇپ،
ـدەك تـ
ـار پاختىـ
ـز تاغـ
ـۇ ئېگىـ
ـت ئـ
ـۇ ۋاقىـ
ـا .ئـ
ـار ئالدىڭغـ
چىقـ
كۇكــۇم تالقــان بولىــدۇ .يۇلتــۇزالر ،ئاســمانالر گۇمــران بولىــدۇ.
ـقا
ـن باشـ
ـان ھەقتىـ
ـۇز بولغـ
ـك ۋە يالغـ
ـم تىرىـ
ـى دائىـ
ـۆيگۈنىڭ ئىگىسـ
سـ
ھېــچ نەرســە قالمايــدۇ.
 ഒഒئۆچكــە نېمىگــە قوســاق كۆتۈرســە شــۇنى تۇغىــدۇ .بارلىــق ھىلــە-
ـدۇ.
ـا كەلمەيـ
ـەر كارغـ
ـر ۋە ھۈنەرلـ
مىكىـ
 ഒഒھەقنىــڭ ھۆكۈمىگــە يۈزلەنگــەن كىشــى ،ھىلە-مىكىرلىــق قىلمايــدۇ
ھــەم ئۇنىڭغــا ئىشــەنمەيدۇ.
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 ഒഒدائىم تەدبىرلىرىڭنى ھەقتىن تىلە .ھەقىقىي تەدبىر ھەقتىن كېلىدۇ.
ـە
ـن نېمـ
ـدۇ .لېكىـ
ـك بولىـ
ـش غەلبىلىـ
ـكەن ئىـ
ـە ئېرىشـ
ـڭ ياردىمىگـ
 ഒഒھەقنىـ
ـدۇ.
ـۇ ئۈنىـ
ـەڭ شـ
تىكسـ
ـۆيگۈنىڭنىڭ
ـاڭ سـ
ـىق بولسـ
ـل .ئاشـ
ـۈن قىـ
ـڭ ئۈچـ
ـاڭ ئۇنىـ
ـە قىلسـ
 ഒഒنېمـ
ـل.
ـەل قىـ
ـتىكىگە ئەمـ
ئىسـ
 ഒഒيۇلتۇزغا يۇلتۇز يېقىن تۇرسا تېخىمۇ گۈزەللىشىدۇ.
 ഒഒقۇياشقا ھەسەت قىلغان ،ئۇنىڭ نۇرلىرىدىن راھەتسىز بولىدۇ.
 ഒഒمەگــەر ســېنىڭ ئىچىڭــدە مەمنۇنلــۇق تەبەسســۇمى بولســا ،ســەندىن
يــۈز مىڭالرچــە خــۇش پــۇراق گۈللــەر ئېچىلىــدۇ.
 ഒഒبىــر ئىشــتىن مەمنــۇن بولغــان يــۈرەك ،خــۇددى مىڭلىغــان قۇياشــقا
ئوخشــايدۇ.
 ഒഒقانچىلىغــان ســۈرەتلەر ســېنىڭ يولۇڭنــى توســىدۇ .ســۈرەتتە قەســت
بــار ،ھەقتــە ئىلتىپــات.
ـر تامچە
ـۇرى بىـ
ـۈل نـ
ـدى .كۆڭـ
ـا كەلـ
ـدە مەيدانغـ
ـاغ ئىچىـ
ـۇرى يـ
ـۆز نـ
 ഒഒكـ
ـۈل.
ـى كۆڭـ
ـاللىقنىڭ جايـ
ـدۇ .خۇشـ
ـۇرۇنغان بولىـ
ـە يوشـ
ـڭ ئىچىگـ
قاننىـ
ـامغا
ـى شـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـا مېڭىنىـ
ـل بولسـ
ـەردۇر .ئەقىـ
ـى جىگـ
ـڭ ماكانـ
غەمنىـ
ئو خشا يد ۇ .
ـپ،
ـوش قىلىـ
ـەن خـ
ـاللىق بىلـ
ـى خۇشـ
ـق جاننـ
ـە اليىـ
ـۇغ روھ ئۆزىگـ
 ഒഒئۇلـ
ـدۇ.
ـەن زىننەتلەيـ
ـە بىلـ
ـى ئۈنچـ
ـڭ ئىچىنـ
ئۇنىـ
ـەكلەرنى
ـور كېسـ
ـان تاماخـ
ـقۇنلۇق قىلىدىغـ
ـكە توسـ
ـا ئىلگىرلەشـ
ـۇ ھاياتتـ
 ഒഒبـ
ـقىلى بولمايدۇ.
ـە يېقىنالشـ
ـە ھەققـ
ـۇرۇپ ئاتمىغۇچـ
ـن قومـ
ـەدەن تاملىرىدىـ
بـ
بــۇ خــۇددى ئايەتتــە «ســەجدە قىلىــپ يېقىنــاش» دېگەنــدەك،
يېقىنلىشىشــقا ســەۋەپ بولىدىغــان ســەجدىگە ئوخشــايدۇ.
 ഒഒبەدىنىڭنىــڭ تاملىــرى ئېگىــز بولغانســىرى ،بېشــىڭنى ئېگىــش
تەسلىشــىدۇ .بــۇ توپىدىــن تۆرەلگــەن بەدەندىــن قۇتۇلمىغۇچــە،
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ئابىھايــات ســەجدىگاھىڭ بولمايــدۇ.
 ഒഒھەقىقى پادىشاھ — پادىشاھلىق تەختىگە ئالدانمىغاندۇر.
 ഒഒئوتنىــڭ ئەســكىلىكىدىن قۇتۇلۇشــنى ئويلىســاڭ ،مەرھەمــەت ســۈيىنى
ئۇنىڭغــا ســەپ.
 ഒഒياخشــى ئىنســانالر مەرھەمــەت ســۈيىنىڭ بۇلىقــى .ئابىھايــات بولســا
ئىھســان ئىگىلىرىنىــڭ روھىــدۇر.
 ഒഒنەپســىڭ ئــوت بولســا ،ھــەق ھېكمىتــى ســۇدۇر .ئــوت ھەرۋاقىــت
ســۇدىن قاچىــدۇ .چۈنكــى ســۇ ئوتنــى ئۆچــۈرۈپ يــوق قىلىــدۇ.
ـىڭ
ـۈر قۇياشـ
ـەل .ئۆمـ
ـۇڭغا كـ
ـدۇ .ھوشـ
ـت ئۆتۈۋاتىـ
ـى ۋاقىـ
ـەي يولۇچـ
 ഒഒئـ
پېتىشــقا باشلىدى.
ـى
ـن ۋە ھاياتىڭدىن ياخشـ
ـقا ۋاقىتتىـ
ـۇ قىسـ
ـدا ،بـ
ـڭ بارىـ
 ഒഒكۈچ-قۇۋىتىڭنىـ
پايدىــان .بىــر ئىشــنى «ئەتــە قىلىمــەن» دېمــە .ئەتىلــەر كېتىــدۇ.
ـدۇ.
ـۈپ كېتىـ
ـرۈڭ ئۆتـ
ئۆمـ
 ഒഒمەرتلىــك قىلىــپ لــەززەت ۋە شــەھۋەتتىن يىــراق تــۇر .شــەھۋەتنىڭ
كەينىگــە كىرســەڭ ھــاالك بولىســەن.
 ഒഒئەســلىدە بــۇ دۇنيــا يــوق ،پەقــەت كۆرۈنىشــىال بــار .ئەســلى بــار
بولغــان دۇنيــا يوشــۇرۇن.
 ഒഒبىربىرىگــە ئاشــىنا بولســا ئــات ئاتنــى تونۇيــدۇ .ئــات مىنگەننىــڭ
ھالىنــى مىنگــەن كىشــى بىلىــدۇ.
 ഒഒھېســنىڭ كــۆزى ئــات .ھەقنىــڭ نــۇرى بولســا ئــات مىنگۈچىــدۇر.
مىنىۋالســىڭىزال ئــات ھېــچ نېمــە قىاللمايــدۇ.
ـىل
ـدۈرۈپ ،ئىسـ
ـى كۆنـ
ـۇن .ياخشـ
ـۇق بولمىسـ
ـكى خۇيلـ
ـڭ ئەسـ
 ഒഒئاتلىرىـ
ـەن.
ـە يېتەلمەيسـ
ـا مەنزىلگـ
ـە .بولمىسـ
تەربىيەلـ
ـا
ـۆزۈڭ بولمىسـ
ـېنىڭ كـ
ـدۇر .سـ
ـېنىڭ كۆزۈڭـ
ـەتكەن سـ
ـول كۆرسـ
ـا يـ
 ഒഒئاتقـ
ئاتنىــڭ كــۆزى كارغــا كەلمەيــدۇ .چۈنكــى ئاتنىــڭ كــۆزى پەقــەت
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ئوتالقنــى كۆرىــدۇ .نەگــە بارســا كــۆزى يايــاق تەرەپتــە بولىــدۇ.
 ഒഒھېســنىڭ نۇرىغــا ھەقنىــڭ نــۇرى مىنســە ،روھ ئىختىيارســىز ھــەق
يولىغــا ماڭىــدۇ.
 ഒഒئــات ئۆزلۈكىدىــن يــول تاپالمايــدۇ .پەقــەت ئاتقــا مىنگــەن يولغــا
باشــايدۇ.
ـەر
ـا خەتـ
ـە چىقمىسـ
ـىگە ئىگـ
ـۆز نەپسـ
ـق ئـ
ـىلەر داۋاملىـ
ـمەن كىشـ
 ഒഒئىخالسـ
ـدۇ.
ـدە قالىـ
ئىچىـ
 ഒഒبەزىلــەر ئىخالســمەندەك كۆرۈنگىنــى بىلــەن قەلبىــدە ئىخــاس يــوق.
ھەقىقىــي ئىخالســمەن كۆڭلــى پــاك كىشــىدۇر.
 ഒഒمەۋجۇتلۇقتىــن قۇتۇلســاڭ بۇرھانــدەك نــۇر بولىســەن .قۇللۇقتىــن
قۇتۇلســاڭ ســۇلتان بولىســەن.
ـك
ـۇنداق ھەيۋەتلىـ
ـدا شـ
ـڭ ئالدىـ
ـۇڭا ئۇنىـ
ـدەك .شـ
ـۇرى ئايـ
ـڭ نـ
ഒഒھەقنىـ
ـدى.
ـى تۇتۇلـ
ـڭ تىلـ
ـىنا تاغلىرىنىـ
سـ
 ഒഒيالغانچــى شــەيخلەر خەلقنــى ئالــداش ئۈچــۈن دۇككان ئېچىــپ
ـن
ـەيخلەرنىڭ ئۇالردىـ
ـداق شـ
ـايدۇ .بۇنـ
ـا ئوخشـ
ـان جازانىخورالرغـ
ئولتۇرغـ
ـاي
ـان جـ
ـىزلىق قىلىدىغـ
ـرى ئەخالقسـ
ـا خانىقالىـ
ـوق .ھەتتـ
ـى يـ
ـچ پەرقـ
ھېـ
بولــۇپ قالغــان.
ـىكنىڭ
ـىدۇر .ئىشـ
ـىز ،ماكانىدا بولمىغاندىن ياخشـ
ـان ئەدەپسـ
ـدا بولغـ
 ഒഒماكانـ
ـىككە مىخالغلىق.
ـۇ ئىشـ
ـەن ئـ
ـى بىلـ
ـرى بولغىنـ
ـى ئەگـ
ئىلغۇچـ
ـۇ ،يەنىال
ـەن تەقدىردىمـ
ـى كىرلەتكـ
ـۈل كۆلچىكىنـ
ـى ،كۆڭـ
ـەدەن كۆلچىكـ
 ഒഒبـ
كۆڭــۈل كۆلچىكىنىــڭ ســۈيى بەدەننــى پاكىــز يۇيىــدۇ .شــۇڭا ھــەر
ۋاقىــت كۆڭــۈل كۆلچىكىنىــڭ ئەتراپىــدا ئايلىنىــپ يــۈر .نەســىھەتنى
ـاش.
ـن يىراقـ
ـەدەن كۆلچىكىدىـ
ـاڭالپ ،بـ
ئـ
 ഒഒسۆيگۈنىڭ دەردىمۇ ئادەمگە شىپا بولىدۇ.
 ഒഒسۆيگۈ زەھەرنى بال قىلىدۇ .مىسنى ئالتۇن قىلىدۇ.
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ـر
ـداق بىـ
ـلەرگە بۇنـ
ـا پەسـ
ـىدۇر .ئەممـ
ـڭ نەتىجىسـ
ـۆيگۈ ئىلىمنىـ
ـۇ سـ
 ഒഒبـ
ـدۇ.
ـىپ بولمايـ
ـوزۇر نېسـ
ھـ
 ഒഒنۇقســان ئىلىمــدە ئەقىــل پۈتــۈن بولمايــدۇ .نۇقســانلىق جانســىزلىق
دېمەكتــۇر.
ـكە اليىقتۇر،
ـۇر ،لەنەتلەشـ
ـۈن ئىزتىراپتـ
ـان ئۈچـ
ـى ئىنسـ
ـڭ كەملىكـ
 ഒഒئەقىلنىـ
ئەقىلســىزلىقتىن يىراقالش.
 ഒഒئــەي ئىنســان! ســەن قانــداق بولســاڭ شــۇنداق كــۆرۈن ۋە ياكــى
قانــداق كۆرۈنگــەن بولســاڭ شــۇنداق بــول!
 ഒഒســۇئالمۇ بىلىمدىــن مەيدانغــا كېلىــدۇ ھــەم جاۋاپمــۇ .تىكەنمــۇ
تۇپراقتىــن ئۆســىدۇ گۈلمــۇ ھــەم.
ـتىكى
ـى ئەمەس .كۆرۈنۈشـ
ـانلىقنىڭ ئاالمىتـ
ـەن نۇقسـ
ـاي ھەقىقەتـ
ـال ئـ
 ഒഒھىـ
ـش ئۈچۈندۇر.
ـا ئايلىنىـ
ـون ئايغـ
ـپ تولـ
ـە يېتىـ
ـانلىق كامالەتكـ
ـۇ نۇقسـ
بـ
 ഒഒكۆكلەرگە نەزەر سال .كۆكلەردىكى ئاۋازالرنى ئاڭال.
 ഒഒقۇلىقىڭدىكى كىرلەرنى چىقار ،پەلەكتىن كەلگەن نەغمىلەر ئاڭالنسۇن.
 ഒഒكۆزۈڭدىكــى گۇمــان ۋە ئەيىــپ قىللىرىنــى چىقــار ،كۆزۈڭگــە غەيــپ
ســەرۋى دەرەخلىرىنىــڭ باغچىســى كۆرۈنســۇن.
 ഒഒبۇرنۇڭدىكــى زۇكامنىــڭ تەســىرىنى يوقۇتــۇش كېــرەك .ھەقنىــڭ
پۇرىقىنــى بۇرنــۇڭ پۇرىســۇن.
ـاڭا
ـەم سـ
ـۇ ئالـ
ـى ،بـ
ـۈس قۇتۇلغۇنكـ
ـەپرالىقتىن تەل-تۆكـ
ـن ،سـ
 ഒഒبەزگەكتىـ
شــېكەردەك تەملىك تۇيۇلســۇن.
 ഒഒجــان پۇتــۇڭ ،تــەن قىياســى تەرەپكــە ئايــاق باسمىســۇن .ئايلىنىــپ
يۈرۈيدىغــان يېرىــڭ مەجلىســنىڭ ئەتراپىــدا بولســۇن.
ـاپ
ـى پاچاقـ
ـلىك زەنجىرىنـ
ـان خەسىسـ
ـى باغلىغـ
ـۇن ۋە قول-پۇتۇڭنـ
 ഒഒبويـ
ـۇن.
ـڭ ئاشسـ
ـا .ئىززەت-ھۆرمىتىـ
تاشـ
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 ഒഒكۆڭلۈڭــدە ئاچكۆزلۈكنــى پەيــدا قىلغــان ھــەر ئاۋازنــى ،ئىنســانالرنى
يــەپ پارچىلىغــان ۋەھشــىي بۆرىنىــڭ ھۇۋالشــلىرى دەپ بىــل.
 ഒഒســەۋەپ بولســا مەيدانغــا كەلگــەن ئەســەردىن ئۈســتۈن .چاقمــاق
ئۇچقۇندىــن ئۈســتۈن.
ـىمۇ،
ـىنىڭ يېنىدا ئولتۇرسـ
ـتە نائەھلى بىرىسـ
ـتا ،كۆرۈنۈشـ
ـەرۋەن ئۇسـ
 ഒഒھۈنـ
ـتۈن.
ـە ئۇنىڭدىن ئۈسـ
ئەمەلىيەتتـ
ـۋە ئالدىدا
ـا مېـ
ـتۇر .ئۇنداقتـ
ـۋە ئېلىشـ
ـەت مېـ
ـتىكى مەقسـ
ـەت تىكىشـ
 ഒഒكۆچـ
كۆچــەت ئارقىــدا تۇرىــدۇ .ۋاقىــت جەھەتتىــن كۆچــەت مېۋىنىــڭ
ئالدىــدا تۇرســىمۇ ،ئەممــا مېۋىنىــڭ قىممىتــى كۆچەتتىــن يۇقىــرى.
ـى يۇقىرىدىــن كېلىــدۇ .كۆزۈڭنىــڭ
 ഒഒبــۇ دۇنيــادا نېمــە بولســا ھەممىسـ
نۇرىنىــڭ پەيــزى كۆكتىــن كېلىــدۇ.
 ഒഒكۆزۈڭنــى قانچىلىــك قاماشتۇرســا قاماشتۇرســۇن .كۆككــە قارىماقچــى
بولغــان كىشــىگە يەنىــا بىــر ئايدىڭلىــق كېلىــدۇ.
 ഒഒكۆزۈڭ نۇرنىڭ پارلىغان يېرى بولسۇن.
ـېنى
ـەۋەس سـ
ـەھۋەتلىك ھـ
ـىدى .شـ
ـڭ مەقسـ
ـەك نۇرنىـ
ـى كۆرمـ
 ഒഒئاقىۋەتنـ
ـۇن.
ـۆر قىلمىسـ
كـ
 ഒഒنــادان كىشــىلەر تەكەببــۇر بولىــدۇ .تەكەببۇرلۇقىدىــن ئۇســتازلىرىدىن
ئايرىلىــپ قالىــدۇ.
 ഒഒبېشــىڭنى ســاقلىماقچى بولســاڭ ئايــاق بــول .پادىشــاھ بولســاڭمۇ
ھەقنىــڭ بۇيرۇقىدىــن ئايرىلمــا.
 ഒഒيــا رەببىــم! قەلبىمىزنــى يۇمشــات .پەريادلىرىمىزنــى ياخشــىلىق ۋە
شــەپقىتىڭگە اليىــق قىــل.
 ഒഒئوغرى كۈندۈزدىن ۋاز كېچىپ ،كەچ قاراڭغۇلۇقنى تالاليدۇ.
 ഒഒمەن كېچە ئەمەسمەن .ھەر ۋاقىت كۈندۈزمەن.
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 ഒഒمــەن جاھانــدا ھەقنىــڭ تارازىســىغا ئوخشــايمەن .كەمچىلىكنــى
ئارتۇقچىلىقتىــن ئايرىيمــەن.
 ഒഒيالغانچىنىــڭ قەســىمىگە ئىشــەنمە .يالغانچــى قەســىمىنى ھــەر ۋاقىــت
بۇزىــدۇ.
 ഒഒســەن ئەيســانى تاللىمــاي ،ئېشــەكنى تاللىدىــڭ .ســەنمۇ ئېشــەكتەك
تــاالدا قالدىــڭ.
 ഒഒئىلىــم ۋە مەرىپــەت ئەيســانىڭ بەختىــدۇر .ئــەي ئېشــەك ســۈپەتلىك
ئىنســان ئېشــەكنىڭ بەختــى قارىــدۇر.
 ഒഒشــۇنچە يىلــار ئېشــەككە قــۇل بولــدۇڭ ،ئەمــدى يېتــەر .ئېشــەككە
قــۇل بولغــان ئېشــەكتىن بەتــەر.
 ഒഒقۇش ئۆزىگە ئوخشاش نەسلىدىكىلەر بىلەن بىللە ئۇچىدۇ.
ـەپەرگە
ـەن سـ
ـڭ بىلـ
ـەر ،ئۇنىـ
ـاڭ ئەگـ
ـلىدىن بولمىسـ
ـڭ نەسـ
ـادان ئېيىقنىـ
 ഒഒنـ
چىقما .
 ഒഒئەقىللىقالرنىــڭ دۈشــمەنلىكىمۇ ئىنســانغا ھاياتلىــق بېرىــدۇ .ئۇالرنىــڭ
زەھىرىمــۇ جانغــا شــىپا.
ـە
ـاننى ھاالكەتكـ
ـدۇ .ئىنسـ
ـان بېرىـ
ـانغا زىيـ
ـتلۇقى ئىنسـ
ـڭ دوسـ
 ഒഒئەخمەقنىـ
ـايدۇ.
باشـ
 ഒഒنەپسىڭنى پەسلىتىپ ،ئەقلىڭنى ئۆرلەت.
ـەكتەك
ـا ئېشـ
ـارت .بولمىسـ
ـىدا تـ
ـڭ تارازىسـ
ـىڭنى ئەقىلنىـ
ـۇم نەپسـ
ـۇ شـ
 ഒഒبـ
ـەن.
ـىدا بولىسـ
ـەم قايغۇسـ
ـم يـ
دائىـ
 ഒഒئەقىــل ئۈســتۈن بولســا نەپىــس ئاجىزاليــدۇ .ئېغىــر يــۈك ئېشــەكنى
ھالســىز قىلىــدۇ .ئــەي ئېشــەك ســۈپەتلىك ئىنســان! ئەقلىڭنىــڭ
كەملىكىدىــن بــۇ قوتــۇر ئېشــەك ئەجدىرھــا بولــدى.
 ഒഒسەن نۇر باغچىسىدىكى قۇياشتەك بول.
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 ഒഒئارچــا دەرىخىنــى ئــوت بىلــەن ســىنىماقچى بولســا ،جاھــان ئەندىشــە
ئىچىــدە قالىــدۇ.
 ഒഒكۆڭــۈل رازىلىقــى بىلــەن ئەقىللىــق كىشــىنىڭ ســالغان جاپاســى،
ناداننىــڭ ۋاپاســىدىن مىــڭ ياخشــىدۇر.
 ഒഒكۇپۇرنىڭ پۇرىقىدىن بۇ جاھان سېسىپ كەتتى.
 ഒഒئەقىلسىزنىڭ دوستلۇقى دۈشمەنلىكتۇر.
 ഒഒھــەق توغرىســىدا قااليمىقــان ســۆز قىلىــش ،ئىنســاننىڭ قەلبىنــى
ئۆلتۈرىــدۇ.
« ഒഒتۇغمايدۇ ،تۇغۇلمايدۇ» دېگەن سۈپەت ھەققە خاستۇر.
 ഒഒتۇغۇش جىسىمنىڭ ماھىيىتىدۇر .تۇغۇلغان ھەر نەرسىمۇ جىسىمدۇر.
 ഒഒســۆزدە خاتاالشســا بــۇ ئۇنچىلىــك قورقۇنۇشــلۇق ئەمــەس ،مۇھىمــى
قەلبتــۇر.
 ഒഒشېھىتالر قان ئىچىدە بولسىمۇ ،ئۇالر پاكتۇر .غۇسۇل بىھاجەت.
 ഒഒسۇ شېھىت قانلىرىدىن ئۈستۈن ئەمەس.
 ഒഒكەبىنىڭ ئىچىدە قىبلىنىڭ ئىشارىتى بولمايدۇ.
 ഒഒئاشىقالرنىڭ دىنى ۋە مەزھىپى رەب.
ـڭ
ـدا يانغاننىـ
ـىق ئوتىـ
ـى ئاشـ
ـۇپ ،جېنـ
ـقىچە بولـ
ـرى باشـ
ـەدەپ ئىگىلىـ
 ഒഒئـ
ـدۇ.
ـاك كېلىـ
ـى پـ
قەلبـ
 ഒഒئاشــىقنىڭ باســقان ئىزلىــرى باشــقا ئىزالرغــا ئوخشــىمايدۇ .ئاشــىق
بىــر روھتــەك يۇقىرىدىــن تۆۋەنگــە قــەدەم ئالىــدۇ .بــۇ قەدەملــەر
ـز
ـدە دېڭىـ
ـەر بەزىـ
ـۇ قەدەملـ
ـايدۇ .بـ
ـا ئوخشـ
ـڭ چامدىمىغـ
ـۇددى پىلنىـ
خـ
دولقۇنلىرىــدەك يۇقىرىغــا كۆتۈرۈلســە ،بەزىــدە بېلىقتــەك ســۇنىڭ
ئاســتىغا شــۇڭغۇيدۇ.
 ഒഒھەقنىــڭ مۇاليىملىقىدىــن يــەر يۈزىــدە نۇرغــۇن ئەســەر بــاردۇر.
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ـپ،
ـكىلىكلەرنى يېپىـ
ـىلىقى ئەسـ
ـدۇ .ياخشـ
ـتان قىلىـ
ـكىلىكلەرنى گۈلىسـ
ئەسـ
ئۇالردىــن گۈللــەر ،باشــاقالرنى ئۆســتۈرىدۇ.
 ഒഒئېگىزلەشــنى ئــارزۇ قىلغــان ھەربىــر دەرەخقــە نىســبەتەن ،ئېگىزلــەش
ـى
ـۈش كۈچـ
ـۇ ئۆسـ
ـان گىياھتىمـ
ـى بولغـ
ـكە مەيلـ
ـى .ئۆسۈشـ
ـڭ خۇيـ
ئۇنىـ
ـكە
ـقا ۋە كىچىكلەشـ
ـدە قۇرۇشـ
ـە ئىگىلگەنـ
ـى يەرگـ
ـا ئۇچـ
ـۇت .ئەممـ
مەۋجـ
ـايدۇ.
باشـ
 ഒഒروھىــڭ ئۇلــۇغ ئالەمگــە يۈزلەنســە ،يــەردە مولچىلىقنىــڭ ئاالمىتــى
كۆرۈلىــدۇ.
 ഒഒپارقىــراق ئاينــى قاراڭغــۇ كېچىدىــن ئىــزدە ،ســۆيگۈنى دەرتلىــك
كۆڭۈلدىــن.
 ഒഒكىــم چەكســىز بىــر بايلىققــا ئىگــە بولســا ،بىلكــى ئــۇ بــۇ ھالغــا
كېلىــش ئۈچــۈن كــۆپ ســەۋر قىلغانــدۇر.
 ഒഒيوقسۇلغا مەرتلىك قىلغاننىڭ گۈزەللىكى ئاشىدۇ.
 ഒഒزىندانغــا تاشــانغاننىڭ تارتقــان جاپالىــرى ،ئۇنىــڭ ھەۋىســىنىڭ
بەدىلىــدۇر.
 ഒഒجەننــەت ياخشــى كۆرۈلمەيدىغــان نەرســىلەر بىلــەن يېپىلغــان ۋە دوزاق
شــەھۋەتنىڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان.
ـى تارتمىغان
ـڭ دەردىنـ
ـەس .ئاچلىقنىـ
ـەت كۆرمـ
ـان راھـ
ـەققەت تارتمىغـ
 ഒഒمۇشـ
نىمەتنىــڭ قەدرىنــى بىلمەس.
ـز
ـى ،پاكىـ
ـەن ئۇلىنـ
ـدى بىلـ
ـاڭ ،ئالـ
ـالماقچى بولسـ
ـۆي سـ
ـر ئـ
ـى بىـ
 ഒഒيېڭـ
ـاز.
ـى قـ
ـۈن قۇدۇقىنـ
ـش ئۈچـ
ـۇ چىقىرىـ
سـ
ـۇ
ـۇپ ،ئـ
ـەن يۇيـ
ـار بىلـ
ـۆز ياشـ
ـى كـ
ـان كۆڭۈللەرنـ
ـا تولغـ
ـم قانغـ
 ഒഒرەببىـ
ـدۇ.
ـىرالرنى يازىـ
ـە سـ
يەرگـ
 ഒഒقىيامەتتــە ئۆلۈكنىــڭ ســىرى ئاشــكارلىنىدۇ .مېۋىلــەر ياپراقلىرىنىــڭ
ســىرىنى دەيــدۇ.
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 ഒഒياخشى سۆز تاش كۆڭۈللەرنىمۇ شامدەك ئېرىتىۋىتىدۇ.
 ഒഒئاۋازىڭنىــڭ ســەتلىكىدىن غــەم قىلمــا ،مۇھىــم بولغىنــى كۆڭلۈڭنىــڭ
ساداســى.
ـان
ـاڭا قۇرغـ
ـەردە سـ
ـەر يـ
ـا ،ھـ
ـۆز بولسـ
ـۈدەك كـ
ـەر ســەندە كۆرگـ
 ഒഒئەگـ
ـۆر.
ـى كـ
توزاقنـ
ـانى
ـى مۇسـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـكى چاپاننىـ
ـە ئەسـ
ـى كۆرسـ
ـۆزۈڭ ياخشـ
ـەر كـ
 ഒഒئەگـ
كۆ ر .
 ഒഒئوغــرى قارىغۇنىــڭ نەرسىســىنى ئوغرىلىســا ،قارىغۇنىــڭ ئوغرىنــى
ـڭ
ـىمۇ ئۇنىـ
ـن ئۆتسـ
ـى يېنىدىـ
ـەر كۈنـ
ـرى ھـ
ـۇ؟ ئوغـ
ـى مۇمكىنمـ
تاپالىشـ
ئوغــرى ئىكەنلىكىنــى بىلمەيــدۇ.
ـقا
ـەت باشـ
ـى مەقسـ
ـاي ،بەلكـ
ـش بولمـ
ـم ئۆگىنىـ
ـش ،ئىلىـ
ـەت بىلىـ
 ഒഒمەقسـ
بولســا ،ئۆگەنگــەن ئىلىــم رەزىــل دۇنيانىــڭ بىلىملىرىدىــن بولــۇپ
قالىــدۇ.
 ഒഒبەزىلــەر ئۆزىنــى ئــاۋام خەلققــە قالتىــس كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئىلىــم
ئۆگىنىــدۇ .جاھىلىيەتتىــن قۇتۇلمــاق ئەقلىگىمــۇ كەلمەيــدۇ.
 ഒഒبەزىلــەر چاشــقاندەك ھــەر تەرەپنــى كېزىــپ ،ئۆتمە-تۆشــۈك
ـا
ـي نۇرغـ
ـدۇ .ھەقىقىـ
ـى بايقىيالمايـ
ـڭ پارقىراقلىقىنـ
ـىمۇ ،نۇرالرنىـ
قىلىۋەتسـ
ـرى
ـەر تەڭـ
ـدۇ .ئەگـ
ـدە ئۆتىـ
ـۇق ئىچىـ
ـرى قاراڭغۇلـ
ـەلمىگەچكە ئۆمـ
ئېرىشـ
ـەس،
ـقاندەك ئەمـ
ـا ،چاشـ
ـان بولسـ
ـان قىلغـ
ـى ئىھسـ
ـل قانىتـ
ـا ئەقىـ
ئۇنىڭغـ
بەلكــى قــۇش بولــۇپ كۆكلــەردە ئۇچاتتــى.
 ഒഒتوپــا يېمــە ،توپــا ئالمــا .ئۇنىڭدىــن پۈتۈنلــەي ۋاز كــەچ .توپــا
يېگەننىــڭ يــۈزى تاتىراڭغــۇ كېلىــدۇ .كۆڭــۈل يېگــەن ھــەر ۋاقىــت
يــاش تۇرىــدۇ ،رەڭگى-روھــى نۇرلــۇق بولىــدۇ.
 ഒഒتىــل دېگــەن بىــر پارچــە گــۆش ،ھــەر ۋاقىــت ھېكمــەت ســۈيى
ئاققــان دەريــادا چۆمۈلــۈپ تۇرىشــى كېــرەك.
 ഒഒبەدەننىــڭ بارلىــق ئەزالىــرى ئاغرىســا ،بــەدەن پۈتۈنلــەي ئاجىزاليــدۇ
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ـدۇ.
ـەۋرمۇ قالمايـ
ـدە سـ
ـەم ئادەمـ
ھـ
ـم
ـا ئىلىـ
ـچىت بولسـ
ـلى مەسـ
ـەكىلدۇر .ئەسـ
ـر شـ
ـۇ بىـ
ـەر! ئـ
ـەي ئەخمەقلـ
 ഒഒئـ
ـۇر.
ـۇ ھەقىقەتتـ
ـدۇر .بـ
ـۈل ئۆيىـ
ـڭ كۆڭـ
ئادەملىرىنىـ
ـى
ـڭ ئەھلـ
ـەن ئۇنىـ
ـاڭمۇ ،سـ
ـەن قورالالنسـ
ـرى بىلـ
ـتەملەرنىڭ قوراللىـ
 ഒഒرۇسـ
ـل.
ـۈك دەپ بىـ
ـى ئۆلـ
ـاڭ ئۆزۈڭنـ
بولمىسـ
 ഒഒپەرىشــتىلەردەك «يــا رەببىــم! بىــز ســەن ئۆگەتكەندىــن باشــقىنى
بىلمەيمىــز» دېگىــن.
 ഒഒپىكىــر دېگــەن ئىنســاننى بىــر يولغــا باشــايدۇ .ئــۇ يــول شــۇنداق
يولكــى ،ئــۇ يولــدا يولچــى پادىشــاھ بولىــدۇ.
 ഒഒپادىشــاھ دېگــەن خەزىنــە ۋە ئەســكەرگە ئەمــەس ،پەقــەت كۆڭــۈل
مەملىكىتىگــە شــاھ بولغانــدۇر.
ـە
ـەن بىللـ
ـرى بىلـ
ـۈل ئىگىلىـ
ـار! كۆڭـ
ـى بولمىغانـ
ـر نەرسىسـ
ـەي ھېچبىـ
 ഒഒئـ
ـرەك.
ـلىق كېـ
ـدا بولماسـ
ـدا گۇمانـ
بولغانـ
ـەھۋەت
ـاڭ ۋۇجۇدۇڭ شـ
ـىزلىك قىلسـ
ـدا ئەدەپسـ
ـىلەرنىڭ ئالدىـ
ـل كىشـ
 ഒഒكامىـ
ئوتىغــا ئوتــۇن بولىدۇ.
ـۈزەل دەپ
ـا گـ
ـى قارىغۇالرغـ
ـار ئۆزىنـ
ـەن يورۇمىغانـ
ـۇرى بىلـ
ـڭ نـ
 ഒഒھەقنىـ
ـىتىدۇ.
كۆرسـ
 ഒഒكۆزنىــڭ نــۇرى مۇھەببەتنــى ئۇلغايتىــدۇ .مۇھەببــەت كــۆز كۆرگــەن
نەرســىنى تېخىمــۇ پەيــزى قىلىــدۇ.
ـارغا
ـتىياقى ھېسـ
ـال ئىشـ
ـدۇ .ۋىسـ
ـى ئويغىتىـ
ـۇق ھېس-تۇيغۇالرنـ
 ഒഒتوغرۇلـ
ـدۇ.
ـل بولىـ
مايىـ
 ഒഒبىــر تۇيغۇنىــڭ تۈگۈنــى يېشىلســە بارلىــق تۇيغــۇالر ئۆزگىرەيــدۇ،
خۇشــال بولىــدۇ.
ـپ
ـار غايىـ
ـق ھېسـ
ـە ،بارلىـ
ـلىق كۆرۈلسـ
ـس قىاللماسـ
ـۇدا ھېـ
ـر تۇيغـ
 ഒഒبىـ
ـدۇ.
بولىـ
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ـى
ـار ئۆزىنـ
ـق قويـ
ـن بارلىـ
ـا ،ئارقىدىـ
ـى ئاتسـ
ـا ئۆزىنـ
ـوي دەرياغـ
ـر قـ
 ഒഒبىـ
ـدۇ.
ـا ئاتىـ
دەرياغـ
ـان
ـا قىلغـ
ـرى ئاتـ
ـى تەڭـ
ـەت .ئۇالرنـ
ـۇپ يـ
ـى تونـ
ـس قويلىرىنـ
ـەن ھېـ
 ഒഒسـ
ياپيېشــىل ئوتالقــاردا ئوتــات .ئــۇ يايالقالردىكــى ھــەر بىــر ئــوت
باشــاق ۋە رەيھانــدۇر .ھەقىقەتنىــڭ يولــى ئــۇ يەردىــدۇر.
 ഒഒتۇيغــۇالر تۇيغۇغــا تىلســىز ھالــدا ھەقىقەتــەن ئىشــارەتلەردىن يىــراق
ســىرالرنى ئاڭلىتىــدۇ.
 ഒഒتۇيغۇالر تۇيغۇغا خىزمەت قىلسا ،كۆكلەرمۇ يولۇڭغا قارايدۇ.
 ഒഒبــەدەن ئېنىــق ،روھ يوشــۇرۇن بولىــدۇ .بــەدەن چاپاننىــڭ يېڭىــدۇر،
روھ يەڭنىــڭ ئىچىدىكــى قولــدۇر.
ـراق ئەقلىڭگە
ـەن .بىـ
ـات دەيسـ
ـەن ھايـ
ـاراپ مـ
ـا قـ
ـەت قىلغانلىقىڭغـ
 ഒഒھەرىكـ
دائىــر ئېنىــق بىــر ھۆكــۈم بېرەلمەيســەن .ئىش-ھەرىكەتلىرىڭنــى
ئوبــدان ئويلىمىغىچــە مىســمۇ ياكــى ئالتۇنمــۇ بىلەلمەيســەن.
 ഒഒكىمنىــڭ گــۈزەل ســۆز ۋە ياخشــى ئىش-ھەرىكــەت قىلغانلىقىنــى
كۆرســەڭ ،ئۇنىڭــدا ســاپ بىــر ئەقىلنىــڭ بارلىقىنــى بايقايســەن.
 ഒഒبىــر ئــادەم يىراقنــى كۆرەلمىســە ،شاختىن-شــاخقا قونىدىغــان
بىــر تەنتــەك بولســا ،ئــۇ توپىغــا مىلىنىــپ ياشــايدىغان چاشــقانغا
ـا
ـقان پەقەتـ
ـەردۇر .چاشـ
ـرى يـ
ـايدىغان يېـ
ـقاننىڭ ياشـ
ـايدۇ .چاشـ
ئوخشـ
ـۇ
ـقاننىڭ يەيدىغىنىمـ
ـدۇ .چاشـ
ـدان بىلىـ
ـى ئوبـ
ـتىدىكى يولنـ
ـڭ ئاسـ
يەرنىـ
شــۇ ئەسكى-تۈســكى غاجىاليدىغــان نەرســىلەردۇر .چۈنكــى ئۇنىــڭ
يەيدىغىنــى ئەقلىگــە چۇشــلۇقتۇر.
 ഒഒھەق ھەركىمنىڭ ئېھتىياجىغا چۇشلۇق بەرگەن.
 ഒഒبارلىقنىــڭ باشلىنىشــى ئېھتىياجــدۇر .ئېھتىياجنىــڭ مىقــدارى ھەركىــم
ئۈچــۈن بىــر ۋاســتىدۇر.
ـۇن
ـر دولقـ
ـەك ،بىـ
ـى كۆلچـ
ـز يېنىدىكـ
ـەن دېڭىـ
ـەت دېگـ
ـى مەينـ
 ഒഒدېڭىزنـ
ـدۇ.
ـوق بولىـ
ـەن يـ
بىلـ
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 ഒഒجان ئۇنىڭدىن كەلدى ،ئۇ جاندىن ئەمەس.
ـدە
ـۇنداق رەڭـ
ـاڭ شـ
ـەن قارىسـ
ـەك بىلـ
ـك ئەينـ
ـداق رەڭلىـ
ـقا قانـ
 ഒഒقۇياشـ
كۆرۈنىــدۇ .ئەينىكىڭنــى چېقىۋىتىــپ نۇرنىــڭ ئەســلىنى كۆرگىــن.
ـۆزى
ـەكمۇ ئـ
ـان ئېشـ
ـپ قالغـ
ـا پېتىـ
ـۇل .پاتقاققـ
ـن قۇتـ
ـق پاتقىقىدىـ
 ഒഒنادانلىـ
ـىدۇ.
ـۈن تىرىشـ
ـۇش ئۈچـ
ـن قۇتۇلـ
ـۇ يەردىـ
ـۇز بـ
يالغـ
ـڭ ئايدىڭلىقى
ـوق .جاننىـ
ـەتكۈچى يـ
ـول كۆرسـ
ـا يـ
ـقا جانغـ
ـن باشـ
 ഒഒئىلىمدىـ
ئىلىــم بىلــەن كۈچىيىدۇ.
ـم
ـز ئىلىـ
ـى بىـ
ـتۈن .چۈنكـ
ـۆپ ئۈسـ
ـن كـ
ـۋان روھىدىـ
ـى روھ ھايـ
 ഒഒبىزدىكـ
ـز.
ـىرلىرىنى ئاچىمىـ
ـڭ سـ
ـەن تەبىئەتنىـ
بىلـ
 ഒഒياخشــى كىشــىلەرنى قارىلىمــا ،خاتالىقلىــرى بــار بولغــان تەقدىردىمــۇ.
ئــەي تۇپراقتــا قالغــان قــۇش! قىزىــل دېڭىــز پاســكىنىچىلىقتىن
قورقامــدۇ؟
 ഒഒياخشــىالر كىچىــك بىــر كۆلچــەك ئەمــەس ،شــۇڭا بىــر تامچــە
ـان
ـوت زىيـ
ـا ئـ
ـدۇ .ئىبراھىمغـ
ـز بۇلغانمايـ
ـەن ھەرگىـ
ـكىنىچىلىق بىلـ
پاسـ
ســااللمايدۇ .پەقــەت نەمرۇتقــا مەنســۇپ بولغانــار ئوتتىــن قورقســۇن.
 ഒഒئەبابىــل قۇشــلىرىغا يــاردەم قىلغــان تەڭرىنىــڭ قۇدرىتىــدۇر .بولمىســا
قــۇش قانداقمــۇ پىلالرنــى يېڭەلىســۇن.
 ഒഒيــول باشــلىغۇچى ،يولۇچىنىــڭ چۆلــدە ئېزىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن
ـرەك ئەمەس.
ـلىغۇچى كېـ
ـول ۋە يولباشـ
ـە يـ
ـە يەتكەنلەرگـ
ـم .مەنزىلگـ
الزىـ
ـدۇ.
ـپ تۇرىـ
ـۇر يېغىـ
ـن نـ
ـۆز ۋە يۈزلىرىدىـ
ـڭ كـ
بۇالرنىـ
ـك
ـىغا كىچىـ
ـوۋاق بالىسـ
ـىمۇ ،بـ
ـى بولسـ
ـم ئىگىسـ
ـەت ۋە ئىلىـ
 ഒഒدادا پەزىلـ
ـدۇ.
ـى قىلىـ
ـاردەك قىلىقالرنـ
بالىـ
ـۈ
ـۇنى مەڭگـ
ـوت سـ
ـايدۇ .ئـ
ـۇپ ياشـ
ـۇدىن قورقـ
ـت سـ
ـەر ۋاقىـ
ـوت ھـ
 ഒഒئـ
ـدۇ.
يېڭەلمەيـ
 ഒഒياخشىالرغا ھەسەت قىلما ،بولمىسا شەيتان يولدىشىڭ بولىدۇ.
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 ഒഒتەڭرىنىڭ ئىھسانى بىلەن ئوت ئىبراھىمغا نۇر بولۇر.
 ഒഒئۇستا بولماي تۇرۇپ دۇككان ئايرىما .كېمىچىگە قىرغاقتىن قارا.
 ഒഒئەگــەر ئەســكى خــۇي ۋاز كېچىلمــەس ئادەتكــە ئايلىنىــپ قالســا،
نەســىھەت قىلغانغــا ئاچچىقاليســەن.
 ഒഒشــەيتان كىبىــر ۋە شــۆھرەتنى ئۆزىگــە خــۇي قىلغانلىقــى ئۈچــۈن،
ئادەمنــى ئۆزىدىــن تــۆۋەن كــۆردى.
 ഒഒچوڭچىلىق روھقا زەھەردۇر.
 ഒഒئەگــەر ســەن يوقلۇقنىــڭ پانزەھەرىدىــن نېســىپلەنگەن بولســاڭ،
يىــان بىلــەن تولغــان تاغــدا بولســاڭمۇ قورقمــا .چۈنكــى ســەن
زەھەرلەنمەيســەن ،ئىچىڭــدە پانزەھــەر بــار.
ـرداش
ـەم پىكىـ
ـەن ھـ
ـڭ بىلـ
ـداش .ئۇنىـ
ـەن يولـ
ـاڭ بىلـ
ـق كالـ
 ഒഒچوڭچىلىـ
ـدۇ.
ـىڭغا چىقىـ
ـېنىڭ بېشـ
ـۇ سـ
ـاڭ ،ئـ
بولسـ
 ഒഒئەســكى خۇينــى ئۆزىگــە يۇقتۇرمىغــان ئــادەم ،زىتىغــا بىــر ئىــش
بولســىمۇ تىرىكمەيــدۇ .بەلكــى ئۇنىڭغــا قــاراپ كۈلــۈپ ،ئۇنىــڭ
كۆڭلىنــى ئۆزىگــە مەھلىيــا قىلىــدۇ.
ـز
ـڭ مازىرىمىـ
ـەڭالر ،بىزنىـ
ـن ئىزدىمـ
ـى يەردىـ
ـن مازىرىمنـ
ـن كېيىـ
 ഒഒئۆلگەندىـ
ئارىفالرنىــڭ كۆڭۈللىرىدە.
ـت
ـم ،دوسـ
ـم تىرىلدىـ
ـۈك ئىدىـ
ـى ئۆلـ
ـەڭالر .چۈنكـ
ـدى دېمـ
ـەم ،ئۆلـ
 ഒഒئۆلسـ
ئېلىــپ كەتتــى مېنى.
 ഒഒپېتىشــنى كۆرگەندىــن كېيىــن ،چىقىشــنىمۇ ســەيلى قىــل .قۇيــاش
ۋە ئاينىــڭ پېتىشــىدىن ھېــچ زىيــان كەلمەيــدۇ .ســاڭا پاتقانــدەك
كۆرۈنگــەن بىلــەن ئــۇالر يەنــە چىقىــدۇ.
ـە،
ـرى كۆپەيسـ
ـاردىن بىـ
ـىز ئىشـ
ـەن ئەخالقسـ
ـەۋەپ بىلـ
ـر سـ
ـقى بىـ
 ഒഒتاشـ
ـايدۇ.
ـقا باشـ
ـدا بولۇشـ
ـەل پەيـ
ـدا كېسـ
ـان ۋۇجۇدىـ
ئىنسـ
 ഒഒدوستۇڭدىن ئۈستۈنلۈك تاالشساڭ دوستلۇق بۇزۇلىدۇ.
259

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

ـدۈز.
ـاڭا كۈنـ
ـى مـ
ـە ۋاقتـ
ـاڭا كېچـ
ـاتما .سـ
ـاڭا ئوخشـ
ـى مـ
ـەن ئۆزۈڭنـ
 ഒഒسـ
ـدۇر.
ـاڭا باغچىـ
ـدان ،مـ
ـاڭا زىنـ
سـ
ـتۇر.
ـە خاسـ
ـە چىۋىنگـ
ـۇش .ئەندىشـ
ـر قـ
ـان بىـ
ـەكلەرگە ئۇچقـ
ـەن يۈكسـ
 ഒഒمـ
ـى؟
ـدەك ئۇچاالمتـ
ـن مەنـ
چىۋىـ
 ഒഒپۇتلىــرى ســۇنۇق بولغــان مــاڭا كەلســۇن دەپ ،مــەن تۆۋەنــدە
تۇرىمــەن.
 ഒഒۋۇجۇدۇم سۈنئىي ياسالغان قاناتتىن ئۇزاق.
ـان
ـە ،زىيـ
ـىغا يـ
ـا ،بولۇشـ
ـقىالرنى قىزغاندۇرسـ
ـڭ باشـ
ـەن ئەنجۈرلىرىـ
 ഒഒيېگـ
ـدۇ.
قىلمايـ
 ഒഒبىر ئىلىم ئادىمىنىڭ قۇسقان لېگىنى ئۈنچىلەر بىلەن تولىدۇ.
ـە،
ـا كەلتۈرسـ
ـەت ھالغـ
ـىلەرنى مەينـ
ـاك نەرسـ
ـەن پـ
ـقازىنىڭ يېگـ
ـەر ئاشـ
 ഒഒئەگـ
ـەن
ـلىۋەت .يېگـ
ـى تاشـ
ـاپ ،ئاچقۇچنـ
ـى قۇلۇپـ
ـەن گېلىڭنـ
ـدا سـ
ـۇ ھالـ
ئـ
نەرســەڭ تەڭرىنىــڭ نــۇرى ھالىغــا كەلســە ،خالىغاننــى يــە ،ھــاالل
ـۇن!
بولسـ
ـن
ـاۋازى ئىكەنلىكىدىـ
ـۇق ئـ
ـر مەشـ
ـىز بىـ
ـى ،شۈبھىسـ
ـڭ يېقىملىقـ
 ഒഒئاۋازنىـ
بىشــارەتتۇر.
ـەن
ـاۋاز بىلـ
ـات ئـ
ـن يـ
ـار ،نادانلىقىدىـ
ـرۇم قالغانـ
ـن مەھـ
ـاھ ئىلھامىدىـ
 ഒഒئالـ
مەشــۇقىنىڭ ئاۋازىنــى پــەرق ئېتەلمەيدۇ.
 ഒഒبىلىمسىزلەرنىڭ سۆزلىرى پەقەت ئىنكارچىلىققىال يارايدۇ.
ـن
ـى كىمدىـ
ـدۇر .ئۇنـ
ـان مېلىـ
ـپ قويغـ
ـڭ يوقىتىـ
ـا مۆمىننىـ
ـەت بولسـ
 ഒഒھېكمـ
ـەت يېنىدا
ـۇن .ئۆزىنى ھېكمـ
ـۇل قىلسـ
ـەي قوبـ
ـچ ئىككىنلەنمـ
ـا ھېـ
ئاڭلىسـ
ـۇن؟
ـان قىلسـ
ـن گۇمـ
ـۆز ئۆزىدىـ
ـۇ ئـ
ـان قانداقمـ
ـىل ئىنسـ
ـەن ئېسـ
كۆرگـ
 ഒഒئــەي قېرىنداشــار! ھېكايــە بىــر ئۆلچىگۈچتــۇر .ئۇنىڭدىكــى مەنــا
بولســا بىــر دانــدۇر .ئەقىللىــق كىشــىلەر مەنىلىــك دانالرنــى ئالىــدۇ.
ھەرگىــز ئۆلچىگۈچكــە بېرىلىــپ كەتمەيــدۇ.
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 ഒഒكۆك قەھرىدە ئۇچ ،چىۋىندەك پەس ئۇچما!
 ഒഒكۆڭلى-كۆكسى كەڭ بولغانالرنىڭ قوللىرىمۇ ئوچۇق بولىدۇ.
 ഒഒئــەي ئوغــۇل! ئــۈزۈم شىرنىســى تــوڭالپ قالغــان ھالەتتىمــۇ ئۇنــى
يېگەننىــڭ جىگىــرى قىزىيــدۇ.
ـۆزلىرى
ـتۈرىدۇ .ئەخمەقنىڭ سـ
ـانالرنى بىرلەشـ
ـۆزلىرى ئىنسـ
ـڭ سـ
 ഒഒبىلىملىكنىـ
ـەۋەپ بولىدۇ.
ـىگە سـ
ـانالرنىڭ بۆلۈنىشـ
ئىنسـ
 ഒഒتىل بىلگەن ئادەم جەرەن بىلەن قاپالننىمۇ ئىتتىپاقالشتۇرااليدۇ.
ـر
ـان بىـ
ـى تۇرىدىغـ
ـا قارشـ
ـۆيىدىغان ،زۇلۇمغـ
ـى سـ
ـەر دەۋردە تىنچلىقنـ
 ഒഒھـ
ـدۇ.
ـۇاليمان چىقىـ
سـ
 ഒഒياخشى ئىنسانالرنىڭ نەپسى بىردۇر.
ഒഒئــۈزۈم ھــەر خىــل بولســىمۇ ،مىجىلســا ھەممىســى ئوخشــاش قىيــام
بولىــدۇ.
ഒഒئۆزىنــى يېتىشــتۈرۈش قابىلىيىتىگــە ئىگــە بولغــان ياشــار كۆڭــۈل
ئەھلىلىــرى بىلــەن ھەمنەپــەس.
 ഒഒبىلىمســىز ۋە ئەســكى ئىنســانالرنىڭ كۆپلىكىدىــن بىلىملىــك ئەزىــز
كىشــىلەر زۇلۇمغــا ئۇچرايــدۇ.
 ഒഒھــەر تەرەپتــە يېيىلىــپ ،تــوزۇپ تۇرغــان توپــا ،كوزىچــى ئۇســتىنىڭ
قولــى بىلــەن كــوزا ھالىتىگــە كېلىــدۇ.
 ഒഒئــادەم ۋۇجــۇت جەھەتتىــن ھايــۋان ،روھ جەھەتتىــن پەرىشــتىدۇر.
ـت
ـا ئائىـ
ـەرش .تۇپراققـ
ـدە ئـ
ـۈزى ھەمـ
ـەر يـ
ـڭ يـ
ـۇرار جايىـ
ـېنىڭ تـ
سـ
بولغــان ۋۇجــۇت يــەردە قالىــدۇ .روھــار ئەرشــنىڭ زىننىتــى.
 ഒഒئەرشــنىڭ گۈلدۈرلىشــىدىن نادانالرنىــڭ بېشــى ئاغرىيــدۇ .ئــۇالر
بىلمەيدىكــى ئــۇ بۇلۇتالردىــن شــىپالىق يامغــۇر ياغىــدۇ.
 ഒഒئاســماندىن چۈشــۈۋاتقان ســۇغا تىكىلىــپ تۇرىــدۇ .ئەممــا ئــۇ
261

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

يامغۇردىــن ھوزۇرلىنىشــنى ئەســا بىلمەيــدۇ.
ـەۋەپلەرنى
ـار ،ئەلۋەتتە سـ
ـاۋارە بولىدىغانـ
ـەۋەبلەر ئۈچۈن ئـ
ـت سـ
 ഒഒھەرۋاقىـ
ـى كۆرەلىگەن
ـا چىقارغۇچىنـ
ـدۇ .ئوتتۇرىغـ
ـى كۆرەلمەيـ
ـا چىقارغاننـ
ئوتتۇرىغـ
ـۈل بۆلمەيدۇ.
ـەۋەپلىرىگە كۆڭـ
ـا سـ
ـى دۇنيـ
كىشـ
 ഒഒئىنساندىن روھ ۋە كۆز قاراش ئۇزاقالشقاندا تۇپراققا يەم بولىدۇ.
 ഒഒياپراقالر ۋە چېچەكلەرنىڭ ئوزۇقى ھەقنىڭ نىمەتلىرىدىن.
 ഒഒئەسكى خۇي ئەسكىلەرنىڭ بېشىنى يەيدۇ.
 ഒഒقۇيــاش ،ئــاي ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ پارقىرايدىغــان ئېگىــز ۋە يــورۇق
ساماســى بــار.
ـەت
ـان نىيـ
ـا ،يامـ
ـەۋەپ بولسـ
ـلىقىغا سـ
ـڭ ئاڭلىماسـ
ـۇق قۇالقنىـ
 ഒഒتاماخورلـ
ـدۇ.
ـەردە بولىـ
ـىگە پـ
ـڭ كۆرۈشـ
كۆزنىـ
 ഒഒياخشــى ئىنســانالرنىڭ ئارقىســىدىن گــەپ تېپىــپ ،غەيــۋەت قىلمــا.
ئۇالرنــى كۆزىتىــپ ،قوغــداپ تۇرىدىغــان ھەقنىــڭ ئىلتىپاتــى بــار.
ـوق
ـۈن يـ
ـر كـ
ـۇ بىـ
ـاڭ ،تاغمـ
ـا قويمىسـ
ـنىمۇ جايىغـ
ـان تاشـ
ـن ئالغـ
 ഒഒتاغدىـ
بو لىد ۇ .
ـر
ـە بىـ
ـل ۋە پىكىرگـ
ـڭ ئەقىـ
ـاق! يىپەكنىـ
ـاراپ بـ
ـە قـ
ـەك كىيگەنلەرگـ
 ഒഒيىپـ
ـۇ؟
ـى بارمـ
پايدىسـ
ـەنچىلەردىن
ـى چۈشـ
ـىغانالرنىڭ ،ئىچـ
ـق ياسـ
ـىنى چىرايلىـ
ـقى كۆرۈنۈشـ
 ഒഒتاشـ
ـا.
ـاد قىلماقتـ
پەريـ
 ഒഒتاشقى كۆرۈنىشى ئەسكى بولغانالرنىڭ ئوي-پىكىرلىرى بالدەك.
 ഒഒئــەي خەلقنىــڭ قېنىنــى ئىچكەنلــەر! يېتــەر ئەمــدى ،قولۇڭنــى تــارت.
بولمىســا مەزلــۇم خەلقنىــڭ قانلىــرى ســەنلەردىن ئىنتىقــام ئالىــدۇ.
 ഒഒخەلقنىڭ مېلى قېنىدۇر .قان كۆڭۈلگە ئەڭ يېقىندۇر.
ـاج
ـىغا تـ
ـاھالرنىڭ بېشـ
ـاق ،پادىشـ
ـۇل بولمـ
ـىگە قـ
ـۇق بىرىسـ
ـى ئوچـ
 ഒഒكۆڭلـ
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بولغاندىــن مىڭ ياخشــى.
 ഒഒبــەزى ســۆھبەتلەر شەمشــەردەك ئىتتىــك قىلىچقــا ئوخشــايدۇ .باغــۇ-
ـانغا
ـا ئىنسـ
ـۆھبەتلەر بولسـ
ـەزى سـ
ـدۇ .بـ
ـاالك قىلىـ
ـتەك ھـ
ـتاننى قىشـ
بوسـ
ـايدۇ.
ـا ئوخشـ
ـان باھارغـ
ـوزۇر بېرىدىغـ
ھـ
ـا.
ـە بولمـ
ـاپ غەپلەتتـ
ـۇ دەپ ئويـ
ـر يەرغـ
ـەن بىـ
ـۈز كەتكـ
ـار تۈپتـ
 ഒഒيېزىـ
چۈنكــى ھــەر قەدەمــدە بىــر تــوزاق بــار .ئەگــەر تــوزاق ،قىلتــاق
بولمىســا يايالقتــا قۇيــرۇق يېغــى نېمــە قىلىــدۇ؟
 ഒഒمازارلىــق بىــر ئىبــرەت جايىــدۇر .ئــۇ يەردىكــى ئۇســتىخانالردىن
ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىنى ســورا.
 ഒഒكۆزۈڭ بولسا قارىغۇدەك يۈرمە .كۆر بولساڭ تاياققا تايان.
ـەر
ـر رەھبـ
ـاڭا بىـ
ـەڭ ،سـ
ـنى بىلمىسـ
ـر ئېلىشـ
ـنى ۋە تەدبىـ
ـات قىلىشـ
 ഒഒئېھتىيـ
كېر ە ك .
ـن
ـەن ئىتتىـ
ـۇدۇق بىلـ
ـدا قـ
ـاس .يولـ
ـەن بـ
ـەت بىلـ
ـى دىققـ
ـەر قەدەمنـ
 ഒഒھـ
ـل.
ـات قىـ
ئېھتىيـ
ـدۇ.
ـاۋاز كېلىـ
ـر ئـ
ـن بىـ
ـىمۇ ئۇنىڭدىـ
ـل بولمىسـ
ـۇالق ۋە ئەقىـ
ـدا قـ
 ഒഒتاغـ
ـدۇ.
ـى تۇتىلىـ
ـڭ زۇۋانـ
ـا ئۇنىـ
ـڭ توختىسـ
ـېنىڭ ئاۋازىـ
ـا سـ
ئەممـ
 ഒഒئىتقا بىر پارچە نان بەرسەڭ بوسۇغاڭدا كۆزەتچى بولىدۇ.
 ഒഒسېنى ھەقتىن ئايرىغان نەرسە ،زىياننىڭ ئۈستىگە زىيان سالىدۇ.
 ഒഒھــەق ئىھســان قىلغــان نەرســىلەردىن خــوش بــول .باشــقا نەســىلەر
ســاڭا ئاۋارىچىلىــق تۇغدۇرىــدۇ.
 ഒഒغــەم تېپىلمــاس بىــر بايلىــق ،مۇشــەققەت بولســا ئۇنىــڭ مەنبەســى.
لېكىــن بــۇ ســۆزنى كــۆپ كىشــىلەر چۈشــەنمەيدۇ.
 ഒഒمــاڭ ،بېرىــپ كۆڭــۈل سەھراســىدا ئايــان .بــۇ پاتقاقچىلىقتــا بىــر
ئىــش يــوق ســاڭا.
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ـىزلىغان
ـەردە سانسـ
ـۇ يـ
ـى .ئـ
ـاداقەتنىڭ ماكانـ
ـۈل سـ
ـتالر! كۆڭـ
ـەي دوسـ
 ഒഒئـ
ـار.
ـتانلىقالر بـ
ـار ،گۈلىسـ
بۇالقـ
 ഒഒكۆڭۈلگــە مايىــل بــول! كۆڭــۈل يۇرتىنــى كــەز .ئورمانــار ،ئاقــار
دەريــاالر ئــۇ يــەردە.
 ഒഒھــەر ئــادەم باشــتا بىــر ســۈرەتتۇر .ئاندىــن جــان ئۇنىــڭ مەنىــۋى
گۈزەللىكــى بولىــدۇ.
ـا
ـن ئۇنىڭغـ
ـن كېيىـ
ـدۇ .ئاندىـ
ـدا بولىـ
ـەكلى پەيـ
ـاۋال شـ
ـڭ ئـ
ـەر مېۋىنىـ
 ഒഒھـ
ـادۇر.
ـەم مەنـ
ـۇ تـ
ـدۇ .بـ
ـەم كىرىـ
تـ
ـا
ـى مېھمان بولسـ
ـر .مەناسـ
ـان چاقىـ
ـن مېھمـ
ـپ ئاندىـ
ـر تىكىـ
ـتا چىدىـ
 ഒഒباشـ
ـەكلى قېيىق.
ـا شـ
ـز بولسـ
ـى دېڭىـ
ـر .مەناسـ
ـەكلى چىدىـ
شـ
 ഒഒمۇھتاجلىق ياخشىنى ياخشى ،ئەسكىنى ئەسكىدىن بەتەر قىلىدۇ.
 ഒഒئاچلىق ئارسالنغا ئۆلۈك گۆش يېگۈزىدۇ.
 ഒഒكىــم «مــەن ســۇلتان دەرۋازىســىنىڭ قاراۋۇلــى» دېســە ئۇنىڭغــا
مىڭالرچــە ئىمتىھــان بــار.
ـى
ـەرت ئۆزىنـ
ـەر نامـ
ـا ھـ
ـى بولمىسـ
ـان قورقۇنچىسـ
ـەر ئىمتىھـ
ـادا ئەگـ
 ഒഒدۇنيـ
رۇســتەم چاغاليدۇ.
ـاددا
ـۆر ۋە سـ
ـېنى كـ
ـەك سـ
ـۇ ئېشـ
ـەڭ ،ئـ
ـىگە ئىشەنسـ
ـەكتەك بىرىسـ
 ഒഒئېشـ
ـدۇ.
ـەك دەپ بىلىـ
ئېشـ
 ഒഒمەشــۇقۇڭ شــەيتان بولســا ،ئالالھقــا «ئاشــىق مــەن» دېيىــش ئــەڭ
چــوڭ گۇناھتــۇر.
 ഒഒئەقلىڭ بۇ يەردە بولسا ئۇ تەرەپتىن سۆز قىلما.
 ഒഒئەجىلىڭ كەلگەندە يالغاندىن جان تاالشما.
 ഒഒمادامىكــى ســەن تۇپراقتىــن يارىتىلغانلىقىڭنــى بىلدىــڭ ،ئۇنداقتــا
تۇپراقتــەك ئىتائەتچــان بــول.
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 ഒഒســۇ ئېگىزدىــن پەســكە ئاقىــدۇ .كېيىــن تۆۋەندىــن پــار بولــۇپ
يۇقىرىغــا يۈكســېلىدۇ.
 ഒഒيــەر يــۈزى كۆكتىــن قاچالمايــدۇ ،ئۆزىنــى يوشــۇرالمايدۇ .كۆكتىــن
ـلىققا
ـۇل قىلماسـ
ـدۇ .قوبـ
ـۇل قىلىـ
ـىز قوبـ
ـە شەرتسـ
ـە چۈشسـ
ـە نېمـ
يەرگـ
ھېــچ بىــر ئامالــى يــوق.
ـدۇ.
ـە تۇتىـ
ـى كۆككـ
ـە يۈزىنـ
ـەر يەنـ
ـا ،يـ
ـوت ياغسـ
ـە ئـ
ـتىن يەرگـ
 ഒഒقۇياشـ
ـز كۆكتىن
ـۈن ،ھەرگىـ
ـى ئۈچـ
ـى بولغانلىقـ
ـر پارچىسـ
ـڭ بىـ
ـەر يەرنىـ
ئادەملـ
ـۇن.
ـۈز ئۆرىمىسـ
يـ
 ഒഒبۇغــداي باشــتا يەرنىــڭ ئاســتىغا كىرســە ،كېيىــن باشــاق بولــۇپ
يۇقىرىغــا ئۆســىدۇ.
ഒഒھــەر مېۋىنىــڭ ئۇرۇقــى ئــاۋال تۇپراقنــى مــاكان تۇتىــدۇ .ئاندىــن
كۆكلەرگــە قــاراپ بــوي تارتىــدۇ.
 ഒഒھــەر نېمەتنىــڭ ئەســلى كۆكتىــن كېلىــدۇ .تۇپراققــا چۈشــۈپ جــان
ئۈچــۈن ئــوزۇق بولىــدۇ.
 ഒഒبېلىقالر سۇدىن ئايرىلسا ئۇچار قۇشقا يەم بولىدۇ.
 ഒഒشەكىلگە قارىمىغاننىڭ ياشىغان يېرى گۈلىستان ۋە جەننەت بولىدۇ.
 ഒഒباشــتا ئۆزۈڭنىــڭ شــەكلىنى پاچاقــاپ تاشلىســاڭ ،ھــەر نەرســىنىڭ
ســۈرىتىدىن ۋاز كېچىســەن.
 ഒഒســۈرەتتىن قۇتۇلســاڭ ھەزرىتــى ئەلىــدەك ھەيبــەر قەلئەســىنىڭ
دەرۋازىســىنى قومــۇرۇپ تاشلىيااليســەن.
 ഒഒدانغا ئالدانغان قۇشتەك قىلتاققا چۈشمە.
ـېھىرلىك
ـا سـ
ـۇالر بوينۇڭغـ
ـا .ئـ
ـەجدە قىلمـ
ـۆرۈپ سـ
ـەپنى كـ
ـال ۋە مەنسـ
 ഒഒمـ
مۇنچــاق بولۇپ ئېسىلمىســۇن.
 ഒഒمال-مۈلۈك —يىالننىڭ زەھىرىدۇر.
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 ഒഒھېچ بىر ۋاقىت چاكال توزدەك بواللمايدۇ.
 ഒഒمۇســا بىلــەن ھــارۇن خــۇددى توزنىــڭ قاناتلىرىــدەك ئىــدى .شــۇڭا
ئــۇ قاناتالرنــى كۆرگــەن پىرئەۋىــن ۋەيــران بولــدى.
 ഒഒقانىتىــڭ بولمىســا ئۇچىمــەن دېمــە .بولمىســا ئېگىزدىــن مولالقــاپ
يەرگــە چۈشىســەن.
 ഒഒئەســكى بىرســى قانــداق سۆزلىســە سۆزلىســۇن ،ئۇنىــڭ ســۆزىدىن
مەلــۇم بولىــدۇ.
 ഒഒكومــزەك ئالســاڭ دەزلىرىگــە قــاراپ ئــال .دەزلىرىنــى كومزەكتىــن
چىققــان ئاۋازدىــن بىلىســەن .ســۇنۇقنىڭ ئــاۋازى باشــقىچە بولىــدۇ.
چۈنكــى ئــاۋاز ئــۆز ھالىنــى ئىزھــار قىلىــدۇ.
 ഒഒيالغان سۆز خەلق ئىچىگە تاشالنغان ئوتقا ئوخشايدۇ.
 ഒഒياخشــى بولغانالرغــا ياخشــىلىق يــار بولــۇر .ئەگــرى يولــدا ماڭمــاي
دەردىڭنــى توپتوغــرا ئىزھــار ئەيلــە.
ـپ
ـۈك قىلىـ
ـل كۆزلـ
ـل .قىزىـ
ـۈكۈت قىـ
ـا سـ
ـۆزلىگىڭ بولمىسـ
ـى سـ
 ഒഒئەيىپىڭنـ
ھاياجانالنما.
 ഒഒھــەر ۋاقىــت دۇئادىــن ئايرىلمــا .ھــەق ھامــان بىــر كۈنــى ســاڭا
ئىھســان ئەيلەيــدۇ.
ـى
ـڭ پېتىشـ
ـا پىلنىـ
ـايدۇ ،ئالقانغـ
ـا ئوخشـ
ـڭ ئالقىنىغـ
ـۆزى قولنىـ
ـس كـ
 ഒഒھېـ
ـەس.
ـن ئەمـ
مۇمكىـ
 ഒഒدېڭىزنــى كۆرگــەن كــۆز باشــقا ،كۆپۈكنــى كۆرگــەن كــۆز باشــقا.
كۆپۈكنــى كۆرگــەن كــۆز بىلــەن ئەمــەس ،دېڭىزنــى كۆرگــەن كــۆز
بىلــەن قــارا.
 ഒഒكۆپۈكلــەر كېچە-كۈنــدۈز ھەرىكــەت قىلىدىغــان دېڭىزدىــن مەيدانغــا
كېلىــدۇ .ئەپســۇس بــەزى ئىنســانالر دېڭىزنــى كۆرمــەي كۆپۈكنــى
كۆرىــدۇ.
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ـان
ـۇ چاقىرغـ
ـار .روھنىمـ
ـزى بـ
ـر دېڭىـ
ـان بىـ
ـۇ ئېقىتقـ
ـلىدە دېڭىزنىڭمـ
 ഒഒئەسـ
ـار.
ـر روھ بـ
بىـ
 ഒഒخاتاســىز ســۆز ئــۇ پــاك ھــەق ئالەمــدە .پەقــەت ھەقتىــن ئەبەدىــي
ھاياتقــا ئىگــە بولىســەن.
 ഒഒســەندە پەردىســىز نۇرالرنــى قوبــۇل قىلىدىغــان قابىليــەت بولمىســا،
مــاڭ بىرىــپ نــۇرالر يوشــۇرۇنغان ھېكمەتلەرنــى ئــاڭال.
 ഒഒمېــۋە خــام بولســا شــاخقا چىــڭ يېپىشــىپ ئۇنىڭدىــن ئايرىلمايــدۇ.
مــەي بولــۇپ پىشــقاندا شــاختا تۇرالمــاي يەرگــە چۈشــىدۇ.
 ഒഒجاھان مۈلكىگە چىڭ يېپىشىۋېلىش خاملىقنىڭ ئاالمىتىدۇر.
 ഒഒئۇلۇغالرغا جاھان مۈلكى سوغۇق كېلىدۇ.
ـى چوڭقۇر
ـۆك ياكـ
ـر كـ
ـى بىـ
ـەس .بەلكـ
ـۇز ئەمـ
ـەن يالغـ
ـت! سـ
ـەي دوسـ
 ഒഒئـ
دېڭىز ســەن.
 ഒഒسەن سۆزلىمە روھىڭ سۆزلىسۇن.
 ഒഒســۇ ئۈزۈشــنى بىلســەڭمۇ يەنــە نوھنىــڭ كېمىســىگە چىــق .نوھنىــڭ
ئوغلــى كەناندىــن ئىبــرەت ئــال!
 ഒഒقــۇرت يېگــەن چىشــنى يۇلــۇپ ئــات! چۈنكــى ئــۇ چىــش ســاڭا
راھــەت ،ھــوزۇر بەرمــەس.
 ഒഒبىــر نەرســىنى ئىزدىگــەن كىشــى مەيلــى ئاســتا ئىزدىســۇن ،مەيلــى
تىــز ،ھامــان ئىزدىگــەن نەرسىســىنى تاپىــدۇ.
 ഒഒئىزدىسەڭ ھەر ۋاقىت ئىككى قولۇڭ بىلەن تەڭ ئىزدە.
ـرا
ـە توغـ
ـەڭ تەرەپكـ
ـەن نەرسـ
ـىمۇ ئىزدىگـ
ـۇڭ بولمىسـ
ـق قول-پۇتـ
 ഒഒئاغرىـ
ـل.
ـەپ قىـ
ـى تەلـ
ـەن ،ئۇنـ
يۈزلـ
ـۇق
ـن ئارتـ
ـۈپنى ھەددىدىـ
ـەر يۈسـ
ـۇپ پەيغەمبـ
ـەڭنى ياقـ
ـەن نەرسـ
 ഒഒئىزدىگـ
ـزدە.
ـدەك ئىـ
ئىزدىگەنـ
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 ഒഒئىزدىگىنىڭنــى ئاغزىــڭ بىلــەن ســوراپ سۈرۈشــتۈر .قۇلىقىڭنــى دىــڭ
تۇتــۇپ تــۆت ئەتراپتىكىلەرنــى ئــاڭال.
 ഒഒقەيــەردە بىــر مىزىلىــك پــۇراق بولســا پــۇراپ ،ئــۇ ســىرنى بىلىــش
ئۈچــۈن شــۇ تەرەپكــە مــاڭ.
 ഒഒقەيــەردە ئىلتىپاتچىنىــڭ بىــر ئىزىنــى كۆرســەڭ ،ئۆزىنــى ئىــزدە.
مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىســەن.
 ഒഒيوقسۇللۇق نېمىتى ئەسلىدە سائادەتنىڭ نىشانىدۇر.
 ഒഒئەي دوست! خەلقنىڭ غەزىپى ئەسلىدە تىنچلىق ئۈچۈندۇر.
 ഒഒراھەتنىڭ يولى جاپا چەكمەكتۇر.
 ഒഒشىكايەتمۇ ئاخىرى شۈكۈرگە يار بولىدۇ.
 ഒഒيىالنچى يىالننى ھوزۇر ئۈچۈن ئىزدەيدۇ.
 ഒഒئادەم غەمدىن قۇتۇلىمەن دەپ ،ئۆزىگە غەم تېپىۋالىدۇ.
ـا
ـى ماتـ
ـۇرۇپ ئۆزىنـ
ـتەك تـ
ـدۇ .ئەتلەسـ
ـى بىلمەيـ
ـڭ قەدرىنـ
ـادەم ئۆزىنىـ
 ഒഒئـ
د ە يد ۇ .
ـە
ـان يەنـ
ـران .يىـ
ـار ھەيـ
ـان ۋە تاغـ
ـان يىـ
ـە قانچىلىغـ
ـلىدە ئادەمگـ
 ഒഒئەسـ
ـران.
ـا ھەيـ
ئەجدىرھاغـ
ـۋىرلىرىنى
ـپ ئالەمنىڭ تەسـ
ـە ،غايىـ
ـن قۇتۇلمىغىچـ
ـر تۇيغۇدىـ
ـان زاھىـ
 ഒഒئىنسـ
كۆرەلمەيدۇ.
 ഒഒئــەي ئــادەم بالىســى ،ســېنىڭ ئــۇ نەپســىڭ بىــر ئەجدىرھــادۇر!
ئۆلگەنــدەك كۆرۈنســىمۇ ،ھــەر ۋاقىــت تىرىكتــۇر.
 ഒഒســېنىڭ ئــۇ نەپســىڭ گۇنــاھ قىلىــش ئۈچــۈن قولىغــا پۇرســەت
كەلمىگەنلىكىدىــن ،غەمــدە ئۇخلىغانــدەك ،توختىغانــدەك بولىۋىلىــپ،
ھــەر ۋاقىــت پۇرســەتنى ســاقاليدۇ.
ـا
ـى بىردەمدىـ
ـۈل كۆزۈڭنـ
ـۈم كۆڭـ
ـەڭ ،ئۆلـ
ـى كۆرمىسـ
ـۈپ تۇرغاننـ
 ഒഒكۆرۈنـ
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ئا چىد ۇ .
ـىمۇ،
ـان بولسـ
ـورۇق يورۇغـ
ـەن يوپيـ
ـرى بىلـ
ـاش نۇرلىـ
ـەم قۇيـ
ـۈن ئالـ
 ഒഒپۈتـ
ـايدۇ.
ـدە ياشـ
ـۇق ئىچىـ
ـۆردەك قاراڭغۇلـ
ـار كـ
ـەزى ئادەمـ
بـ
ـىۋەڭنى
ـن نېسـ
ـۇ نۇردىـ
ـە ئـ
ـا ،ئەلۋەتتـ
ـاق بولسـ
ـزەڭ تاقـ
ـۈل دېرىـ
 ഒഒكۆڭـ
ئااللمايســەن.
 ഒഒقاراڭغۇلۇقنى ئايدىڭالتقان قاندىلالردۇر.
ـەڭ
ـەدە دان كۆرسـ
ـۇرۇنغان .نـ
ـە يوشـ
ـا ھىلـ
ـان دانلىرىغـ
ـڭ چاچقـ
 ഒഒئوۋچىنىـ
ـۇن.
ـۈپ قالمىسـ
ـا چۈشـ
ـڭ قىلتاققـ
ـما ،قول-قاناتلىرىـ
ـا يېقىنالشـ
ئۇنىڭغـ
 ഒഒكىم قانائەتچان بولسا توزاققا چۈشمەيدۇ.
 ഒഒئالىــم مال-مۈلۈككــە ھــەۋەس قىلمايــدۇ .ئــۇ تەڭرىنىــڭ قــۇدرەت
قولــى بىلــەن تۇتقــان قەلەمگــە ئوخشــايدۇ.
 ഒഒيازغان چاغدا يازدۇرغاننى كۆرمىگەن ،يېزىلغاننى قەلەمدىن كۆرىدۇ.
 ഒഒئــەي ئوغــۇل! ئەگــەر ســەن تىرىشــچان بىرســىنى كۆرســەڭ ئۇنــى
دوســت تــۇت ياكــى ئۇســتاز .تالىپالرنىــڭ يېنىــدا تالىــپ بــول.
غالىپالرنىــڭ سايىســىدا ســەنمۇ غالىــپ بــول.
 ഒഒسەت ۋە چىرايلىقىغا قارىما ،مۇرادىڭغا قارا.
ـڭ
ـە ،ئەمگىگىڭنىـ
ـا .غەيرىتىڭگـ
ـە قارىمـ
ـز ،كۈچلۈكلىكىگـ
ـىڭنىڭ ئاجىـ
 ഒഒنەپسـ
ـارا.
ـا قـ
مىقدارىغـ
 ഒഒقانداق بىر ھالدا بولساڭ بول ھىممەتتىن ،تىلەكتىن ئايرىلما.
 ഒഒدېرىزىســى يــوق ئۆيلــەر دوزاققــا يېقىــن بولىــدۇ .ئەســلىدە دىــن
كۆڭۈلگــە ئېچىلغــان دېرىزىــدۇر .ئۇنىــڭ نــۇرى ،ســاپ ھاۋاســى
ـدۇ.
ـىنى پاكاليـ
ـپ ،ھاۋاسـ
ـى ئايدىڭلىتىـ
ـان ئۆيىنـ
ـپ ،جـ
ـن كىرىـ
دېرىزىدىـ
ئۇنىــڭ نۇرىنــى ھايۋانمــۇ كۆرىــدۇ.
 ഒഒئەي يىگىت! ئۇرۇش بىر ھىلىدۇر.
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 ഒഒپەقەت نەپسىنى يەڭگەن مەزلۇم بىلەن زالىمنى ئايرىيااليدۇ.
 ഒഒنەپسىگە قۇل بولغان ،مەزلۇمغا دۈشمەنلىك قىلىدۇ.
 ഒഒئىت دائىم يۇۋاشالرنى چىشلەيدۇ.
 ഒഒخوشنىســىنىڭ ئوۋىنــى ئوغرىــاش ئارســان ئۈچــۈن نۇمــۇس .ئىــت
نۇمۇســنى بىلمەيــدۇ.
ـا قۇيرۇقىنى
ـاالپ ،زالىمغـ
ـى تـ
ـايدۇ .مەزلۇمنـ
ـا ئوخشـ
ـىلەر ئىتقـ
ـەزى كىشـ
 ഒഒبـ
ئو ينىتىد ۇ .
 ഒഒئەقىللىق ئادەمنىڭ ئەقلى ،ئەقىلنىڭ چەۋەندازىدۇر.
 ഒഒئەقىللىقنىڭ ئەقلى قاراڭغۇ كېچىنى ئاي نۇرى بىلەن يورۇتىدۇ.
 ഒഒئەقىلسىزنىڭ دوستى ئۆزىدەك بولىدۇ.
 ഒഒئىللەت ئىللەتكە يېقىندۇر.
ـان
ـەن قىلىنغـ
ـۇالر بىلـ
ـاچ .ئـ
ـدەك قـ
ـا قاچقانـ
ـن ئەيسـ
ـەق ،نادانالردىـ
 ഒഒئەخمـ
ـەۋەپ بولىدۇ.
ـكە سـ
ـان تۆكۈلۈشـ
ـۆھبەت قـ
سـ
ـېنىڭ
ـا ،نادانمۇ سـ
ـۈمۈرگەن بولسـ
ـتا سـ
ـداق ئاستا-ئاسـ
ـۇنى قانـ
ـاۋا سـ
 ഒഒھـ
ـۈمۈرۈپ تۈگىتىدۇ.
ـتا سـ
ـى ئاستا-ئاسـ
پەزىلىتىڭنـ
 ഒഒســەن ئولتۇرغــان ســوغۇق تــاش ،قانــداق ئىسســىقلىقىڭنى ســۈمۈرۈپ
ـۈمۈرۈپ
ـىقلىقىڭنى سـ
ـا ،نادانمۇ ئىسسـ
ـەۋەپ بولسـ
ـۇڭغا سـ
ـەل بولۇشـ
كېسـ
ـدۇ.
ـەل قىلىـ
ـۇنداق كېسـ
ـېنى شـ
سـ
 ഒഒجانانغــا يــار بولمىغــان جــان ،مىــڭ جــان بولســىمۇ تىرىــك
ھېســاپالنمايدۇ.
ـى
ـەن كۆرگىلـ
ـۆز بىلـ
ـى كـ
ـىرلىق يولنـ
ـۇ سـ
ـىرلىق .ئـ
ـى سـ
ـڭ يولـ
 ഒഒئۆلۈمنىـ
بو لما يد ۇ .
 ഒഒئەيىبىنى كۆرمىگەن كۆز ،كۆردۈر.
 ഒഒھــەر نەرســىنىڭ خۇسۇســىيىتىنى بىلىــپ ،ئۆزىنىڭكىنــى بىلمىگــەن
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ئېشــەككە ئوخشــايدۇ.
ـىدا
ـا ،ئارىسـ
ـت بولسـ
ـي دوسـ
ـە ھەقىقىـ
ـر ئەقىلگـ
ـقا بىـ
ـل باشـ
ـر ئەقىـ
 ഒഒبىـ
مۇھەببــەت ئاشــىدۇ.
 ഒഒبىــر نەپســانىيەتچى ئۆزىدىــن بەتــەر نەپســانىيەتچىگە دوســت بولســا،
ئوتتۇرىــدا ســۆيگۈ يوقايــدۇ.
 ഒഒنەپىسنىڭ ئاالمىتى ئىللەتتۇر .ئىللەت دوستلۇقنى بۇزىدۇ.
 ഒഒئەقلى بار ئەقىللىق بىلەن دوست بولىدۇ.
 ഒഒئىللەتتىن قۇتۇلساڭ ،ھەر بىر ئەسكى سۆزمۇ ياخشى تۇيۇلىدۇ.
 ഒഒيىالننىڭ قۇيرۇقىغا يىالننىڭ بېشى يارىشىدۇ.
ـا
ـۇن .يـ
ـەت بولسـ
ـر نېمـ
ـەدە بىـ
ـت ،نـ
ـر بەخـ
ـەدە بىـ
ـدا نـ
ـان قۇيرۇقىـ
 ഒഒيىـ
ـەززەت.
ـر لـ
ـى بىـ
ـوق ۋە ياكـ
ـەت يـ
ـىدا راھـ
بېشـ
 ഒഒتوشقاننىڭ قۇلىقى ئۆزىگە يارىشىدۇ.
ـى
ـڭ ئىككـ
ـدەك ھەقنىـ
ـى قەلەمـ
ـڭ قولىدىكـ
ـۈل ،كاتىپنىـ
ـەن كۆڭـ
ـۆز بىلـ
 ഒഒكـ
بارمىقى ئارىســىدا.
 ഒഒنېمەتكە شۈكۈر قىلغاننىڭ نېمىتى كۆپىيىدۇ.
 ഒഒھەققە شۈكۈر قىلغان ،نېمەتنىڭ ئوۋچىسى بولىدۇ.
 ഒഒھەقنىــڭ نىمەتلىرىگــە تويســاڭ ،تەكەببۇرلــۇق ۋە ئاچكۆزلۈكتىــن
قۇتۇلىســەن.
 ഒഒيىــان پۇتۇڭنــى چاققانــدا ،ئاغرىقنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى ئاندىــن
بىلىســەن.
 ഒഒئىنساننىڭ مەقسىدى ئىلىم ۋە ھىدايەت.
ـىل
ـەن ھاسـ
ـۈكۈر دەرت بىلـ
ـدۇ .شـ
ـالغۇ بولىـ
ـۈكۈرگە توسـ
ـا شـ
 ഒഒمال-دۇنيـ
بو لىد ۇ .
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 ഒഒئاغرىق كۆڭۈللەرنىڭ دەرتلىرىنى ئاڭال.
ـايدۇ.
ـان ئۆيگە ئوخشـ
ـەن تولغـ
ـان بىلـ
ـۇددى تۇمـ
ـى خـ
ـڭ كۆڭلـ
 ഒഒدەرتمەننىـ
ســەن ئۇنىــڭ ئەھۋالىنــى بىلمەكچــى بولســاڭ ئۆينىــڭ دېرىزىســىنى
ئــاچ .ســەن دەرتلىرىنــى ئاڭلىســاڭ ،ئۆيدىكــى ئاچچىــق تۇماننىــڭ
ـر
ـن بىـ
ـۇ ئەركىـ
ـن دەرتمەنمـ
ـەن .ئاندىـ
ـەۋەپ بولىسـ
ـىگە سـ
ـپ كىتىشـ
چىقىـ
ـدۇ.
ـەس ئېلىۋالىـ
نەپـ
ـا
ـقا قىلتاققـ
ـە باشـ
ـز يەنـ
ـا ،بىـ
ـن قۇتۇلدۇرسـ
ـر قىلتاقتىـ
ـى بىـ
ـەق بىزنـ
 ഒഒھـ
ـۇددى
ـز خـ
ـار .بىـ
ـەم بـ
ـا يـ
ـە قىلتاقتـ
ـدا مىڭالرچـ
ـز .يولـ
ـۈپ قالىمىـ
چۈشـ
ـايمىز.
ـارغا ئوخشـ
ـور قۇشـ
ـاچ ۋە تاماخـ
ئـ
 ഒഒھاكىم پارىخور بولسا ،زالىمنى مەزلۇمدىن ئايرىيالمايدۇ.
 ഒഒيۈســۈپنىڭ يۈزىدىكــى نۇرنــى دادىســى ياقــۇپ كۆرگــەن بىلــەن
قېرىنداشــلىرى كۆرەلمەيتتــى .ھوزۇرنىــڭ داســتىخىنى نانســىز ،قــۇرۇق
بولســىمۇ ياقۇپنىــڭ ئىشتىھاســىنى ئاچاتتــى.
 ഒഒيۈزىنى يۇمىغانغا ھۆر-پەرىنىڭ يۈزى كۆرۈنمەس.
 ഒഒياخشىنىڭ ئىقبالى ئەسكىنىڭ ئازابىنى ئارتىرىدۇ.
 ഒഒروھالرنىڭ غىزاسى ئاشىق .بۇ سەۋەپتىن ئاچلىق جاننىڭ غىزاسى.
 ഒഒھــەق بىرســىنىڭ ئويلىرىنــى گۈل-گۈلىســتان قىلســا ،يەنــە بىــر
باشقىســىنىڭ ئويلىرىنــى جەھەننەمــدەك قىلغــان.
 ഒഒئەگــەر ئويــار تۇغۇلغــان يەرنــى كۆرگىلــى بولســا ئىــدى ،ئەســكى
ئويالرنىــڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بوالتتــى.
 ഒഒھەقنىڭ ئىھسان ئېتىكىنى تۇتقىن .ئەمادەك خاتا يولغا ماڭما.
 ഒഒشامنىڭ نۇرى قۇياشنىڭكىگە يەتمىسىمۇ قاراڭغۇ ئۆينى يورۇتااليدۇ.
 ഒഒشــامنىڭ يورۇقلۇقــى قۇيــاش ئالدىــدا كۆرۈنمىســىمۇ ،ئــۇ مەۋجــۇت.
ئۈســتىگە نەرســە تۇتســاڭ كۆيدۈرىــدۇ.
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 ഒഒبېلىــق دېڭىزدىــن ئايرىلمىغانــدەك ،ھايۋانالرمــۇ قۇرۇقلۇقتىــن
ئايرىلمايــدۇ.
 ഒഒبېلىقنىڭ نەسلى سۇدىن ،يەردىكى ھايۋانالرنىڭ نەسلى تۇپراقتىن.
ـاپ رازى
ـۈل باغـ
ـە كۆڭـ
ـە .ھەققـ
ـى ھەقتـ
ـڭ ئاچقۇچـ
ـتەھكەم قۇلۇپنىـ
 ഒഒمۇسـ
بو ل .
 ഒഒجان يولىدا جاننى بىل.
 ഒഒئەقىللىــق پەرىشــتىگە ئوخشــايدۇ .ھېكمىتــى بىلــەن ئىككــى ســۈرەتتە
كۆرۈنىــدۇ .ھــەم ئــادەم ھــەم پەرىشــتە.
 ഒഒپەرىشتىنىڭ قۇشتەك قانىتى بار .ئەقىللىق قاناتسىز ئۇچااليدۇ.
 ഒഒئەقىل قاناتتۇر.
 ഒഒتۇيغۇسىز ۋە بىلىمسىزلەر يالغانغا ئالدىنىپ ،ھەقىقەتنى كۆرمەيدۇ.
ـلىككە
ـپ ،كۆرمەسـ
ـى چېقىـ
ـىمۇ كۆزنـ
ـۈزەل كۆرۈنسـ
ـۇرى گـ
ـڭ نـ
 ഒഒچاقماقنىـ
ـدۇ.
ـەۋەپ بولىـ
سـ
 ഒഒئەمەلىيەتتــە ئــوت قىزىــل كۆرۈنىــدۇ ،بىــراق خەلــق ئۇنىــڭ قــارا
ئىســلىرىدىن نەپــەس ئااللمــاي ،تولغىنىــپ كېتىــدۇ.
ـول ۋە كىيىملەرنى
ـىمۇ قـ
ـدەك چىرايلىق كۆرۈنسـ
ـتە ئايـ
ـۈش كۆرۈنۈشـ
 ഒഒكۈمـ
ـپ كىرلىتىدۇ.
قاپقــارا قىلىـ
 ഒഒكۆڭلى قارىالرنىڭ سۆزلىرى رەزىل بولىدۇ.
 ഒഒكۆڭلى ئۆلۈكلەر روھسىز بولىدۇ.
ـان
ـدا يامـ
ـاچ .ئۇنىڭـ
ـى ئـ
ـا ،كۆزۈڭنـ
ـە ئالدانمـ
ـۆزنىڭ گۈزەللىكىگـ
ـەر سـ
 ഒഒھـ
مەنــاالر بولۇشــى مۇمكىن.
 ഒഒپۇرىيالىغــان كىشــى شــۈكۈر قىلمىســا ،بۇرنــى دائىــم ياخشــى
پۇرىيالمايــدۇ.
ـى
ـە تۇپراقنـ
ـەتخورنىڭ كۆزىگـ
ـۇپ ،ھەسـ
ـى بولـ
ـڭ تۇپرىقـ
ـەت يولىنىـ
 ഒഒھەقىقـ
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چا چ .
 ഒഒدىققــەت قىــل ،ھەســەتخور بىلــەن يولــداش بولمــا .ھەســەت بىــر
ســۇاللىنى خــاراپ قىلىــدۇ.
ـن
ـڭ ھوزۇرىدىـ
ـاڭ ،روھنىـ
ـەت قىلسـ
ـە ۋە ھەسـ
ـانغا ھىلـ
ـر ئىنسـ
ـەن بىـ
 ഒഒسـ
ـەن.
ـرۇم قالىسـ
مەھـ
ـەۋەبىدىن
ـەت سـ
ـەيتان ھەسـ
ـى شـ
ـۇن .چۈنكـ
ـە ئېسىلمىسـ
ـەت گېلىڭگـ
 ഒഒھەسـ
لە نە تلە ند ى .
 ഒഒئــۇ ھەســەت ســەۋەبىدىن ئادەمگــە ســەجدە قىلمىــدى ۋە يەنــە شــۇ
ھەســەتتىن ســائادەت بىلــەن جىدەللەشــتى.
 ഒഒقۇش ئاسماندا ئۇچقاندا سايىسى يەردە ئەكس ئېتىدۇ.
 ഒഒئەخمەقلــەر ئاســماندىكى قۇشــنىڭ سايىســىنى ئوۋاليمــەن دەپ ،ئۇنــى
قوغــاپ يۈرۈيــدۇ.
 ഒഒبىلىمســىزلەر ســايىگە ئــوق ئاتىــدۇ .ئوقــدان قۇرۇقالنغانــدا كۆڭلــى
ســۇنىدۇ.
ـم
ـىنىپ جىـ
ـېنى چۈشـ
ـق سـ
ـەڭ ئەقىللىـ
ـۆزىنى چۈشىنەلمىسـ
ـڭ سـ
 ഒഒئەقىللىقنىـ
ـدۇ.
تۇرىـ
 ഒഒھەممــە نەرســە مۇھتاجلىــق ئىچىــدە ھاســىل بولىــدۇ ،ئىزدىگــەن
تاپىــدۇ.
 ഒഒھەق قۇلىنىڭ ئەكسى جان ۋە كۆڭۈل نۇرىدۇر.
 ഒഒگۈلنىڭ پۈتۈن ياپراقلىرىنى يۇلىۋەتسەڭمۇ كۈلۈشتىن ۋاز كەچمەيدۇ.
 ഒഒگــۈل تىكەننىــڭ جاپاســىدىن قورقمايــدۇ ،تىكــەن بولغاچقــا گــۈل
كۈلىــدۇ.
 ഒഒتاماخورلــۇق ۋە نەپســانىيەتچىلىكتىن يوقســۇللۇق ياخشــىراق .چۈنكــى
ئــۇ ئىنســانغا ئامانلىــق بېرىــدۇ.
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ـر
ـى بىـ
ـدۇ ياكـ
ـازى بولىـ
ـا غـ
ـۇ يـ
ـەڭ ئـ
ـچ بەرسـ
ـا قىلىـ
ـىنىڭ قولىغـ
 ഒഒبىرسـ
ـى.
قاراقچـ
ـۇرۇن
ـتىن بـ
ـەل كەلمەسـ
ـدۇ .ئەجـ
ـىڭ ئاقمايـ
ـا ئىشـ
ـاالمەتلىكىڭ ناچارلىسـ
 ഒഒسـ
دەســمايەڭنى قوغــدا .چۈنكــى ســاالمەتلىك پايدىنىــڭ دەيمايىســىدۇر.
ـرا!
ـاالمەتلىكنى ئاسـ
سـ
 ഒഒمال-دۇنيا ئۈچۈن ئەزىز جاندىن قۇرۇق قالما.
 ഒഒباال جانغا كەلگىچە مېلىڭغا كەلسۇن.
 ഒഒمېۋىنىڭ ئىچى تېشىدىن ياخشى .تەن تېشى ،جان گۈزەل ئىچى.
 ഒഒئىنساننىڭ ئەسلى گۈزەللىكى ئىچ گۈزەللىكىدۇر.
 ഒഒگۈزەللىكنى ئىچىڭدىن ئىزدە.
 ഒഒپاكىز ئەينەك ھەممىنى ئېنىق كۆرسىتىدۇ.
 ഒഒگۈزەل يۈز پاكىز ئەينەكتە گۈزەل ،قارا يۈز قارا كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒياخشىلىقنىمۇ ،ئەسكىلىكنىمۇ ھەركىم ئۆزى قىلىدۇ.
 ഒഒتىكەن سانجىلغان بولسا ،ئۇ تىكەن دەل ئۆزۈڭ.
 ഒഒئىتنىــڭ ئالدىغــا لوقمــا ئاتســاڭ ،ئالــدى بىلــەن پــۇراپ بېقىــپ
ـڭ
ـزى بىزنىـ
ـڭ بېـ
ـت بۇرنىنىـ
ـان ئىـ
ـى پۇرايدىغـ
ـدۇ .پۇراقنـ
ـن يەيـ
ئاندىـ
ئەقلىمىزگــە ئوخشــايدۇ.
 ഒഒئاققان سۇ سېسىمايدۇ.
 ഒഒيولدا ماڭغانالرنىڭ بەزىلىرى دەرتلىك ،بەزىلىرى بەختىيار.
 ഒഒئۆلــۈم ۋاقتىدىمــۇ بەزىلــەر ئۈمىدســىز قايغــۇ ئىچىــدە ،بەزىلــەر
ئۈمىدلىــك بەخــت ئىچىــدە.
 ഒഒنادانالر ئۆزىنى بىلمىسە ئاقىلالر ئۇالرنى بىلىدۇ.
ـى ئۇنىڭغا
ـىرالرنىڭ خەزىنىسـ
ـدا سـ
ـەدەن روھ بولغانـ
ـدە .بـ
ـەت بەدەنـ
 ഒഒغەپلـ
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ئېچىلىد ۇ .
 ഒഒئىس ئوتۇن كۆيگەندە چىقىدۇ .كۆيگەن چوغدىن ئىس چىقمايدۇ.
ـۇننى
ـۇ قوشـ
ـراق ،قانداقمـ
ـىقىم تۇپـ
ـر سـ
ـك .بىـ
ـى چەكلىـ
ـاننىڭ كۈچـ
 ഒഒئىنسـ
يېڭە لىسۇ ن .
 ഒഒقۇياشنىڭ دۇنيانى قاپلىغان نۇرىدىنمۇ بەكرەك دەلىل بولماس.
 ഒഒسايە قانداقمۇ قۇياشقا دەلىل بولسۇن؟
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـاي ،نەپسـ
ـانالر دەم ئالمـ
ـا ئىنسـ
ـان بولسـ
ـە بولمىغـ
ـەر كېچـ
 ഒഒئەگـ
ـى.
ـۇت قىالتتـ
ـى نابـ
ئۆزىنـ
 ഒഒئەقىلسىزگە ئېغىلدىكى يەممۇ ئىسىل كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒقاسساپنىڭ بەرگەن ئوتى ئاچچىق.
 ഒഒشەيتان سۈتىنى ئېمىشتىن قۇتۇلساڭ رىزقىڭ مول بولىدۇ.
 ഒഒئەقىللىق غەم يەيدۇ ،نادان بال.
 ഒഒئۆلــۈم كۈنــۈڭ ئۈچــۈن ھازىردىــن باشــاپ ئۆلۈكتــەك بولســاڭ،
ئەبەدىــي ئاشــىق بىلــەن يــار بولىســەن.
 ഒഒجاپا تىرىشچان كىشى ئۈچۈن ئايغا ئوخشايدۇ.
 ഒഒجان قايغۇسىدا جاناندىن قاچما!
 ഒഒسۆيگۈنىڭ ئاشىق قىلىچىدىن بوينۇڭنى ئېلىپ قاچما.
 ഒഒئۆســتەڭنى كۆرســەڭ ئېرىقتىكــى ســۇنى ئۇنىڭغــا باشــا .ھېــچ ســۇ
ئۆســتەڭدىن قاچامــدۇ؟
 ഒഒئېرىقتىكــى ســۇ ئۆســتەڭگە قوشۇلســا ،ئــۇ ئۇنىڭــدا يــوق بولــۇپ
ئۇنىڭــدەك بولىــدۇ.
 ഒഒئاشــىقنىڭ بەدەنلىــرى ھىجــران ئازابىــدا زەئىپلىگــەن بولســىمۇ،
سۆيگۈســى تاۋلىنىــپ گۈزەللىشــىدۇ.
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ـى
ـڭ بەرگىنىنـ
ـدۇر .كۆكنىـ
ـۈزى ئايالـ
ـەر يـ
ـا يـ
ـەر بولسـ
ـۈزى ئـ
ـۆك يـ
 ഒഒكـ
يــەر بېقىــپ يېتىشــتۈرىدۇ.
ـى
ـەن ،ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـ
ـارار قىلىسـ
ـەن ،قـ
ـەت قىلىسـ
ـارنى نىيـ
ـەزى ئىشـ
 ഒഒبـ
بىلــەن ئاستا-ئاســتا ئەمەلگە ئاشــىدۇ.
 ഒഒبەزىــدە كۆڭلۈڭــدە شــۇنداق ئىشــەنچ بولســىمۇ ئىشــار تەتۈرىگــە
ماڭىــدۇ.
 ഒഒئاشــىقنىڭ مەشــۇقىغا ئېرىشىشــى ،جــان ۋە كۆڭــۈل بىلــەن باغالنغــان
ئاشــىق بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ.
 ഒഒناپاك كىشىلەر نەسىھەت بىلەن پاكىزالنسىمۇ يەنىال كىرلىشىدۇ.
 ഒഒئــەي ئــادەم گەرچــە ســېنىڭ كــۆزۈڭ بولســىمۇ ،بەزىــدە باال-قــازا
ئالدىــدا كــۆزۈڭ كــۆر بولىــدۇ.
 ഒഒئادەمنىڭ ئەسكى خۇيى ئۆزىگە دۈشمەن.
 ഒഒئادەم ئۆزىنىڭ سېسىق پۇراۋاتقانلىقىنى ئۆزى بىلەلمەيدۇ.
 ഒഒئادەمنىڭ ئىككى كۆزى كۆڭۈل كۆزىدىن ئوزۇقلىنىدۇ.
 ഒഒيۈزدىكى ئەيىپنى يوشۇرغىلى بولمايدۇ.
ـبەتەن
ـىگە نىسـ
ـر نەرسـ
ـكىمۇ بىـ
ـوق .ئەسـ
ـكىلىك يـ
ـەق ئەسـ
ـادا مۇتلـ
 ഒഒدۇنيـ
ئە سكى .
ـۈم
ـانغا ئۆلـ
ـە ،ئىنسـ
ـش ئەتسـ
ـق بەخـ
ـا ھاياتلىـ
ـرى يىالنغـ
ـڭ زەھىـ
 ഒഒيىالننىـ
ـدۇ.
ئەكېلىـ
ـۆز
ـتىگەن كـ
ـى ئىسـ
ـاي ،ئۇنـ
ـەن قارىمـ
ـۆزى بىلـ
ـڭ كـ
ـە ئۆزۈڭنىـ
 ഒഒگۈزەلگـ
ـارا.
ـەن قـ
بىلـ
 ഒഒدۈشمەن ئىنسانغا دورا.
 ഒഒدۈشمەندىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئالالھقا يۈزلەن.
 ഒഒسېنى ھەق يولدىن ئازدۇرغان دوستلىرىڭ ھەقىقىي دۈشمەندۇر.
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ـى
ـڭ ئىلمـ
ـايدۇ .ئۇنىـ
ـا باشـ
ـرا يولغـ
ـېنى توغـ
ـا سـ
ـەن جاپـ
ـن كەلگـ
 ഒഒھەقتىـ
ـتۈندۇر.
ـن ئۈسـ
ـېنىڭ تەدبىرىڭدىـ
سـ
 ഒഒدورىنىڭ ئاچچىقى يارىغا شىپا.
 ഒഒھەق گۇناھالرنى ئاشكارلىمىسىمۇ جازاسىنى بېرىدۇ.
 ഒഒيۈزى گۈزەل بولسىمۇ ،خۇيى ئەسكى بولغاندىن قاچ.
 ഒഒكىشــىلەر يۈزىنــى يۇماســلىقتىن نومــۇس قىلىــدۇ ،ئەممــا ھەقتىــن
نومــۇس قىلمايــدۇ.
 ഒഒكېسەلنىڭ سەۋەبى ئېنىق بولسا دورىسىنى تاپماق ئاسان.
 ഒഒكېسەل نېمىگە كۆنگەن بولسا شۇنىڭ بىلەن داۋاال.
 ഒഒيىالنمۇ قان يېمەيدۇ.
ـىق
ـى سېسـ
ـڭ بۇرنـ
ـا ،ئۇنىـ
ـوش ياقمىسـ
ـىھەت خـ
ـا نەسـ
ـڭ قۇلىقىغـ
 ഒഒكىمنىـ
ـان.
ـىر بولغـ
ـا ئەسـ
پۇراققـ
ـتى
ـنى پىشـ
ـى گۆشـ
ـاراپ ئىچىدىكـ
ـا قـ
ـاراپ بولغىنىغـ
ـا قاپقـ
ـڭ ئوتتـ
 ഒഒقازاننىـ
ـا.
دەپ قالمـ
ـتى
ـى پىشـ
ـاراپ ،ئالمىنـ
ـا قـ
ـارغايغان يوپۇرماقلىرىغـ
ـڭ سـ
ـا كۆچىتىنىـ
 ഒഒئالمـ
دەپ قالمــا.
 ഒഒبارلىق روھالر تەدبىرىدىن ئۇلۇغ ،بارلىق جىسىمالر تەسىرىدىن.
 ഒഒئىمان ئەتكەنلەر كۆپ .ئەمما ئىمان بىر.
 ഒഒتەن سانسىز .ئەمما جان بىر.
 ഒഒنۇرالر سان-ساناقسىز .ئەمما قۇياش بىر.
 ഒഒئاتنىــڭ بوينىنــى تۇتقــان ئــارزۇ قىلغىنىنــى ئالىــدۇ ،پۇتىنــى تۇتقــان
ـدۇ.
ـۋا يەيـ
پەشـ
 ഒഒكۆڭــۈل ئۆيلىرىنــى غــەم تــوزاڭالر باســقاندا تــوۋا ســۈپۈرگىلىرى
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ھەممىنــى تازاليــدۇ.
 ഒഒئــۆزى پاكىــزالر ئەخلەتنــى گىلەمنىــڭ ئاســتىغا يوشۇرســا ،كۆڭلــى
پاكىــزالر گىلــەم ئاســتىدىكى ئەخلەتنــى تازىاليــدۇ.
ـا يەردە
ـدۇ .ئەممـ
ـوش بولىـ
ـن خـ
ـڭ كۆپلىكىدىـ
ـى دانالرنىـ
ـار يەردىكـ
 ഒഒقۇشـ
قىلتاقنىــڭ بارلىقىنــى كۆرمەيدۇ.
 ഒഒكــۆزۈڭ بىلــەن زىنــا قىلىشــتىن زوقلىنىســەن .ئەممــا بەدىنىڭنىــڭ
كاۋاپتــەك كۆيىدىغانلىقىنــى بىلمەيســەن.
ـا
ـى دانغـ
ـان قىلتاقتىكـ
ـا چاچقـ
ـارنىڭ ئالدىغـ
ـورۇق قۇشـ
ـى ئـ
ـڭ مېلـ
 ഒഒدۇنيانىـ
ئو خشا يد ۇ .
 ഒഒنەپسىڭ مال-دۇنياغا قۇل بولمىسۇن.
 ഒഒئالتۇنغا ئالدانمىغان كىشى قۇدرەتلىك بولىدۇ.
 ഒഒمال-دۇنيا جانغا يولداش بولماس.
 ഒഒبىــز دوســتقا ســاالم ،يارغــا مۇھەببــەت بېرىمىــز ،شۇنىســى دوســت
يۈرەكلىــك ،يــار ۋاپــادار بولســىال.
 ഒഒنان ۋە ئېشىم ھاالل بولسۇن يېگەن-ئىچكەنگە،
ഒഒئەمما ھەققىم ھاالل ئەمەس ،دوست كۆرۈنۈپ ئورا كولىغانغا.
 ഒഒياخشى ۋە ياماننى ئىتىراپ قىل! ئىتىراپ قىلغان رەت قىاللمايدۇ.
 ഒഒئەي ھەق! سەن كۆڭۈلنىڭ پادىشاھى ،جاننىڭ سۇلتانى سەن!
 ഒഒكۆچەت تىكسەڭ سۇ قۇيۇشنى ئۇنۇتما.
 ഒഒئەدەپ — ئەدەپسىزنىڭ يېنىدا چىداپ جىم تۇرماقتۇر.
 ഒഒئەســكى خۇيلۇقنــى تىللىغانمــۇ ئەســكى خۇيلــۇق .ئەســكى خۇيلۇققــا
چىدىغــان ياخشــى خۇيلــۇق.
 ഒഒھەر نەرسىگە مەدەت ،ئۇ جاننىڭ جانىدىندۇر.
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ـىز
ـۇ بىر جانسـ
ـۇن ،ئـ
ـڭ بولسـ
ـى قۇلنىـ
ـۇلتاننىڭ ،مەيلـ
ـى سـ
ـىم مەيلـ
 ഒഒرەسـ
سۈرەتتۇر.
 ഒഒئۆزى بىلەن ئۆزى سوقۇشقان باشقىالرنى پەرق قىاللمايدۇ.
 ഒഒھەر سۈرەتنى كۆرۈپ ئۇنى ئۆزۈڭگە ئوخشاتما.
 ഒഒقۇشمۇ ئۆزۈڭ ،قىلتاقمۇ ئۆزۈڭ.
 ഒഒكۈپ بولساڭ دەريادا بول ،ئۆي بولساڭ شەھەردە.
 ഒഒبۇ دۇنيا كۈپكە ئوخشايدۇ ،يۈرىكىڭ بىر دەريا.
 ഒഒبۇ جاھان بىر ئۆيگە ئوخشايدۇ ،كۆڭۈل بىر شەھەر.
 ഒഒساپ ئالتۇن ئوتتا كۆيمەيدۇ.
ـى
ـەتلەرنىڭ ھۆرمىتـ
ـەۋەبىدىن؛ جەسـ
ـەتلەر سـ
ـى جەسـ
ـڭ خورلىنىشـ
 ഒഒروھالرنىـ
ـەۋەبىدىن.
ـڭ سـ
روھالرنىـ
 ഒഒقانىتىڭ سۇنۇق بولسا سەۋر قىلىشنى ئۆگەن!
 ഒഒئارسالندەك ياۋا ئېشەكلەرنى ئوۋال ،ئەمما ئىتتەك ئالدىدا قاۋىما.
ـا
ـى دوزاختـ
ـۇزال .چۈنكـ
ـن بوغـ
ـەمىرىتىپ ئاندىـ
ـتا سـ
ـاپ! باشـ
ـەي قاسسـ
 ഒഒئـ
ـاچ!
ـار ئـ
ئىتـ
 ഒഒدۇنيادا دۈشمەن بولمىغان بولسا ،مەخلۇقاتتا غەزەپ بولمايتتى.
 ഒഒياخشــىلىق ،غــەزەپ ۋە ئۇلــۇغ قــۇدرەت بولســا ھــەق كامالىنىــڭ
تەجەللىســىدۇر.
 ഒഒھەر ۋاقىت ئۆتكەن ئۆمۈرنى ئويال!
 ഒഒسەن كىم بولساڭ شۇ بول! باشقىالرنى دورىما.
 ഒഒئۆلۈم ئىشىكىڭنى چەكمەستىن بۇرۇن ئۇنى ئويال.
 ഒഒئوغرى بولساڭ ئېشەك نالىسى ئوغرىلىماي ،ئالتۇن ئوغرىال.
ـۇن
ـول ،گاھ تولـ
ـاش بـ
ـەل .گاھ قۇيـ
ـكە يۈكسـ
ـىز ئەرشـ
ـىز ،قاناتسـ
 ഒഒقولسـ
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ـال.
ـاي ،گاھ ھىـ
ئـ
 ഒഒتىمســاقتىن قورقمــاي كېمىگــە چىققــان ،بېشــىغا ئۆلــۈم كەلســىمۇ
قورقمايــدۇ.
 ഒഒسۇنى دەريادىن ئىزدە ،ئېرىقتىن ئەمەس.
 ഒഒياخشى كىشى ئۆلسىمۇ ،ياخشىلىقى ئۆلمەيدۇ.
 ഒഒمەرت ۋە ياخشى ئادەم ھەق ئالدىدا ئەزىز.
 ഒഒقاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە ،قاراڭغۇلۇقتــا قېلىــپ ئەقىلدىــن ۋە ســائادەتتىن
يىراقالشــما.
 ഒഒجان پادىشاھقا ،ئەقىل ۋەزىرگە ئوخشاش.
 ഒഒپىتنە-پاساتچى ئەقىل ،جاننى ئەسكىلىككە ئۈندەيدۇ.
 ഒഒئەگــەر ئــارزۇ ھەۋەســلىرىڭ ۋەزىرىــڭ بولســا ،روھىــڭ ئىبادەتتىــن
مەھــرۇم قالىــدۇ.
 ഒഒئەقىللىق بىر گۈل تىكەننىڭ جاپاسىغا چىدايدۇ.
ـىرداش
ـە سـ
ـى ئۆزىگـ
ـۇپ ،ئۇنـ
ـت بولـ
ـەن دوسـ
ـق بىلـ
ـق ئەقىللىـ
 ഒഒئەقىللىـ
ـدۇ.
قىلىـ
 ഒഒئىككى ئەقىللىق بىر بولسا قانچە زور باال بولسىمۇ قۇتۇلىدۇ.
 ഒഒھېــچ بىــر ھىلە-مىكىــر كۆڭــۈل ئىگىلىرىنىــڭ كۆڭلىگــە پــەردە
بواللمايــدۇ.
 ഒഒپىكىرلەر ئارقىلىق كۆڭۈلدە ھەرخىل گۈللەر چىچەك ئاچىدۇ.
ـن
ـڭ قولىدىـ
ـە ،ئۇنىـ
ـى بىلسـ
ـاپنىڭ بوغۇزاليدىغانلىقىنـ
ـى قاسسـ
 ഒഒكاال ئۆزىنـ
ـى.
ـەپ يېمەيتتـ
ھەلـ
ـا
ـاڭ ئورنىغـ
ـايمان قىلسـ
ـن پۇشـ
ـپ ،ئارقىدىـ
ـماي قىلىـ
ـنى ئويالشـ
ـر ئىشـ
 ഒഒبىـ
كە لمە يد ۇ .
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ـايمانلىقتىنمۇ
ـۇ پۇشـ
ـاڭ ،بـ
ـادەت قىلسـ
ـە ئـ
ـنى ئۆزۈڭگـ
ـايمان قىلىشـ
 ഒഒپۇشـ
پۇشــايمان بولىســەن.
 ഒഒھەقنى تونىغان ھېچ پۇشايمان قىلمايدۇ.
ـۇپ
ـى تونـ
ـنىڭ كەمچىلىكىنـ
ـۇ ئىشـ
ـۇ شـ
ـەڭ ،بـ
ـتىن نەپرەتلەنسـ
ـر ئىشـ
 ഒഒبىـ
ـدۇ.
ـى بىلدۈرىـ
يەتكەنلىكىڭنـ
ـى
ـۇرما .ياخشـ
ـكىلىكىنى يوشـ
ـارنىڭ ئەسـ
ـكى ئىشـ
ـن ئەسـ
ـم! بىزدىـ
 ഒഒرەببىـ
ـەتمە.
ـپ كۆرسـ
ـكى قىلىـ
ـارنى ئەسـ
ئىشـ
ـۆزى
ـۈل كـ
ـى كۆڭـ
ـەن گۈزەللىكنـ
ـقىالر كۆرەلمىگـ
ـۈرەك ،باشـ
ـر يـ
ـاك بىـ
 ഒഒپـ
ـدۇ.
ـەن كۆرىـ
بىلـ
 ഒഒئالىمالرنى خارلىغان دېڭىزدا تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ.
 ഒഒئاشــىق ھەقىقــى ئەرلەرنىــڭ كېمىســى .بــۇ كېمــە ھەرگىــز چۆكــۈپ
كەتمەيــدۇ.
 ഒഒكەناندەك كېمىدىن ئايرىلىپ قالما.
ـا
ـاغ چىقسـ
ـا تـ
ـوق ،ئالدىمغـ
ـى يـ
ـىلىقىنىڭ كېرىكـ
ـڭ ياخشـ
ـز «نوھنىـ
 ഒഒھەرگىـ
يامىشــىۋالىمەن» دەپ ئويلىما.
 ഒഒتەككەببۇرلۇق ،ھەسەتخورلۇق قىلماي كېمىگە چىق!
 ഒഒئەقلىڭنى يار ئۈچۈن قۇربان قىل .ھەق ئەقىلگە ياردەمچى.
ـەت قىلىدۇ.
ـدەك ھەرىكـ
ـدۇ .چايانـ
ـرۇق بولىـ
ـان قۇيـ
ـش قىلغـ
ـىز ئىـ
 ഒഒباشسـ
زەھەرلىــك نەشــتىرىنى سانجىشــتىن باشــقىنى بىلمەيــدۇ .بۇنداقالرنىــڭ
ـۋەت.
ـپ مىجىـ
ـىنى يەنجىـ
بېشـ
 ഒഒقورالى بولۇپ ،ئەقلى بولمىغان ھېچ ئىش قىاللمايدۇ.
ـورال
ـا قـ
ـڭ قولىغـ
ـش ،قاراقچىنىـ
ـەر ئۆگىتىـ
ـم ۋە ھۈنـ
ـىزالرغا ئىلىـ
 ഒഒئەخالقسـ
تۇتقــۇزۇپ قويغاندەك.
 ഒഒنــادان ھوقۇقدارالرنىــڭ قىلغــان رەســۋالىقىنى يۈزلەرچــە ئارســانمۇ
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قىاللمايــدۇ.
 ഒഒنادانــار ھۆكــۈم ســۈرگەن يــەردە ،يىــان بىلــەن چايــان يامــراپ
كېتىــدۇ.
 ഒഒيولنى بىلمىگەن قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىدۇ.
 ഒഒنادانالر باش بولغان يەردە داناالر ئۆزىنى يوشۇرىدۇ.
 ഒഒبوينــى باغالقلىــق ئېشــەكنىڭ جاھىللىقــى تۇتســا ئىككــى پۇتىنىمــۇ
بوينىغــا قوشــۇپ باغلىۋالىــدۇ.
 ഒഒھايۋانىــي روھقــا ئىگــە ئادەمنىــڭ ئۆزگىرىشــكە قابىلىيىتــى يەتســىمۇ،
ئەممــا ئەخالقىنــى ئۆزگەرتىشــكە قىزىقمايــدۇ .ئىنســان ئــۆز ئۆزىنــى
باشــقۇرىدىغان قابىليىتىنــى يوقاتســا ،ئېشــەكتىن پەرقــى قالمايــدۇ.
 ഒഒئىنســانالرنىڭ بىــر قىســمى ئىنســانلىق بىلــەن ھايۋانلىــق ئارىســىدا
كــۈرەش قىلىــدۇ.
 ഒഒئادەمنىــڭ قەلبــى بىــر پارچــە خەتكــە ئوخشــايدۇ .ئۇنــى چوقــۇم
ياخشــى يــاز ۋە ياخشــى ئوقــۇ!
 ഒഒئىنساننىڭ سۈتى كۆكسىدىن ئاقسا ،ئېشەكنىڭ چاتىرىقىدىن ئاقىدۇ.
 ഒഒئادالــەت بىلــەن تەقســىمات قىلىنغــان يــەردە ،جاپــا بىلــەن زۇلــۇم
بولمايــدۇ.
 ഒഒھىلە چاقماققا ئوخشايدۇ .ئۇنىڭ بىلەن يول يورىمايدۇ.
 ഒഒئىككى پەيغەمبەر بىربىرىدىن مۆجىزە تەلەپ قىلمايدۇ.
 ഒഒباقى ئالەمنىڭ مېۋىسى سېسىمايدۇ.
 ഒഒئۇ دۇنيادىن خوش بولغاننى غەم باسمايدۇ.
 ഒഒپاتمىغان قۇياشنىڭ نۇرىغا يېقىنالش!
 ഒഒپەســكەش كىشــىلەرنىڭ نازاكىتىمــۇ زەھــەردەك .بــۇ دۇنيــا ئۇالرنىــڭ
نازاكىتىدىــن زەھەرلىنىــدۇ.
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 ഒഒھەق كۆرۈنۈشكە ئەمەس ،نىيەتكە قارايدۇ.
 ഒഒجان جاننىڭ بولسا ،ئۇ جاننىڭ پەيزى بولىدۇ.
 ഒഒتەنگە مەھكۇم بولغان جان يولدىن ئازىدۇ.
 ഒഒتەن تىكەن ئوتىنىڭ ئاشىقى بىلەن تۆگىگە ئوخشايدۇ.
ـى
ـپ قىلىشـ
ـڭ جەلـ
ـى ھەقنىـ
ـەس ،بەلكـ
ـپ ئەمـ
ـە مىنىـ
ـق تۆگىگـ
 ഒഒيولچىلىـ
ـدۇ.
ـەن بولىـ
بىلـ
 ഒഒئەقىللىق كىشى خاتالىقىنى تونۇپ ئۆزگەرتىدۇ.
 ഒഒبەدەنلىرىــڭ كۆمۈشــتەك چاغــاردا ســېنى ئوۋلىغــان گۈزەللەرنــى،
قېرىغــان چېغىڭــدا پاختــا ئېتىزلىقىغــا ئۆزگەرگەنلىكىنــى كۆرىســەن.
 ഒഒمەيلــى ئــەر ،مەيلــى ئايالالرنىــڭ ھەقىقىــي ئۈســتۈنلىكى ،ئۇالرنىــڭ
ئاقىۋەتنــى كۆرەلىشــىدە ئىپادىلىنىــدۇ.
 ഒഒدۇنيــادا ھــەر نەرســە بىرســىنى ئۆزىگــە مەھلىيــا قىلىــدۇ .كىبىرلىــك
ئەســكىنى ،توغــرا ياخشــىنى.
ഒഒياخشىالرغا دوست بولمىغان ئەسكىلەرگە قوشنا بولىدۇ.
 ഒഒۋەدىگە ۋاپا قىلغۇزغان ئەقىل.
 ഒഒئەقىل ئۇنۇتقاقلىق پەردىسىنى يىرتىپ تاشاليدۇ.
 ഒഒپەرۋانىــدا ئەقىــل بولمىغاچقــا ،ئۇنۇتقاقلىقىدىــن دائىــم ئۆزىنــى ئوتقــا
ئۇرىــدۇ.
ـار
ـش قاتارلىقـ
ـكە ئېلىـ
ـادالش ۋە ئەسـ
ـۇر ،يـ
ـەت ،تەپەككـ
ـاش ،پاراسـ
 ഒഒئويـ
ئەقىلگــە ئائىت خۇسۇســىيەتلەر.
 ഒഒئەقىــل شــەھۋەتنىڭ زىتىــدۇر .شــەھۋەتكە ئەســىر بولغــان ئەقىــل،
ئەقىــل ئەمــەس.
ـا
ـل بولسـ
ـدۇر .ئەقىـ
ـڭ قەھرىـ
ـەن پىرئەۋىننىـ
ـى كۆيدۈرگـ
ـە جاھاننـ
 ഒഒۋەھىمـ
ـارى.
ـانىڭ يـ
ـان مۇسـ
ـى ئايدىڭالتقـ
جاننـ
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 ഒഒھەۋەســلىرىڭنىڭ ئارقىســىغا كىرىــپ كىچىــك بىــر بۆرىــدەك تــۇرۇپ
ئۆزۈڭنــى ئەجدىرھــا چاغلىمــا.
 ഒഒكېمىگــە چۈشــۈپ دېڭىــزدە ماڭســاڭ ،دېڭىــز قىرغاقلىــرى ماڭغانــدەك
كۆرۈنىــدۇ.
 ഒഒدوستالر بىلەن بىر بولغان ،ھەر يەرنى گۈلىستاندەك كۆرىدۇ.
 ഒഒئۆكــۈز باغداتنــى ئايالنســىمۇ ،ئۇنىــڭ كــۆزى كوچىدىكــى شــاپاقتىن
باشــقىنى كۆرمەيــدۇ.
 ഒഒئۆكۈز بىلەن ئېشەككە اليىق نەرسە سامان بىلەن چۆپ.
 ഒഒكۆڭلى توڭغا جەننەتمۇ سەت كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒبىلىش ئىقتىدارىڭ قانچىلىك بولسا دۇنيايىڭ شۇنچىلىك.
ـك
ـۆزۈڭ قانچىلىـ
ـىمۇ كـ
ـەن تولسـ
ـۈرەتلەر بىلـ
ـۇر ۋە سـ
ـەم نـ
ـۈن ئالـ
 ഒഒپۈتـ
ـەن.
ـۇنچىلىك كۆرىسـ
ـا شـ
بولسـ
 ഒഒئۆزۈڭنى سەن ئۆزۈڭدىن كۆر ،ياكى ئۆلۈك تەندىن.
 ഒഒبىر گاچا مىڭ ئادەمنى گاچا قىلىۋىتىدۇ.
 ഒഒتەلەيسىز بۇلۇتتىن يامغۇر ياغمايدۇ.
 ഒഒئەخمەقلەرنىڭ پاڭلىقىدىن نوھنىڭ توپانى ئالەمنى ۋەيران قىلدى.
 ഒഒئەقىللىق بىزنىڭ جان دوستىمىز .ئۇنىڭ روھى بىزنىڭ روھىمىز.
 ഒഒناداننىڭ ئاغزىدىكى ھالۋا ئادەمنى كېسەل قىلىدۇ.
 ഒഒئەقىللىق بولساڭ ناداننى سۆيمە.
 ഒഒئادەمنىڭ غىزاسى نۇر .ئېشەكنىڭ بولسا ھەلەپ.
 ഒഒغەپلــەت ئۇيقۇســىدا ياتقــان نــادان ئادەمگــە نەســىھەتلىك ھېكمــەت
ســۆزلەرنى قىلىــش خــۇددى شــور يەرگــە ئــۇرۇق تېرىغانــدەك بىــر
ـدۇ.
ـاق تۇتمايـ
ـرى يامـ
ـان يېـ
ـڭ يىرتىلغـ
ـىز ۋە ئەخمەقلەرنىـ
ـش! بىلىمسـ
ئىـ
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ئۇالرغــا ھېكمــەت ئۇرۇقىنــى چېچىــش بىھــۇدە ئاۋارىچىلىــق.
 ഒഒناداننىڭ ياخشىلىقى دۈشمەنلىكتىن بەتەر.
 ഒഒھەر نەرسە ئۆز جىنسىنى يېنىغا تارتىدۇ.
ـىغا
ـەيتاننىڭ قوغلىنىشـ
ـۇ شـ
ـى ئـ
ـەتتۇر .چۈنكـ
ـۇي ھەسـ
ـكى خـ
ـەڭ ئەسـ
 ഒഒئـ
ـان.
ـەۋەپ بولغـ
سـ
 ഒഒھەسەتخور باشقىالرنىڭ شاملىرى يانسا چىدىمايدۇ.
 ഒഒئەيسا ھەققە بىھۇش بولسا ،ئېشەك ئارپىغا.
 ഒഒكۆڭلــى ئايدىــڭ ۋە شــۈبھىدىن خالــى بولغانــار غەپلــەت پەردىســىنى
يىرتىــپ كەلگۈســىنى كۆرەلەيــدۇ.
ـدۇ.
ـۈن تۈزۈلىـ
ـۇش ئۈچـ
ـە بولـ
ـە ئىگـ
ـر نەتىجىگـ
ـە بىـ
ـدا توختامنامـ
 ഒഒھەرقانـ
ـام تۈزۈلمەيدۇ.
ـا توختـ
ـۈزۈش ئۈچۈنـ
ـام تـ
ـز توختـ
ھەرگىـ
ـە،
ـقا ئۈندىسـ
ـى قېچىشـ
ـى ،خائىنالرنـ
ـان قورقۇسـ
ـى جـ
ـۇرۇش ۋاقتىدىكـ
 ഒഒئـ
ـتۇرىدۇ.
ـا باسـ
ـتەملەرنى ئالغـ
رۇسـ
ـا
ـك بولسـ
ـڭ قانچىلىـ
ـىلىقىڭچىلىك .ئەجرىـ
ـېنىڭ ياخشـ
ـا سـ
ـەك ۋە دۇئـ
 ഒഒئەمگـ
ھوسۇل شــۇنچىلىك.
ـى
ـق ئىكەنلىكىنـ
ـۈن ئېكىنزارلىـ
ـى ئۈچـ
ـەر كۈنـ
ـڭ مەھشـ
ـۇ دۇنيانىـ
ـم بـ
 ഒഒكىـ
ـدۇ.
ـۇل ئالىـ
ـۆپ ھوسـ
ـەردە كـ
ـۇ يـ
ـپ ،ئـ
ـۆپ تىكىـ
ـەردە كـ
ـۇ يـ
ـە ،بـ
بىلسـ
 ഒഒبېشىڭ ھەق ئۈچۈن كېسىلسە ،ئىپتىخارىڭ شۇ.
 ഒഒھەقىقــى ســۆز ،بىــر تەرەپتىــن بىــر مەنانــى ئاشكارلىســا ،يەنــە بىــر
تەرەپتىــن يوشــۇرىدۇ.
 ഒഒھەقىقەت ئاشكارە بولغاندا ۋاستە كېرەك ئەمەس.
 ഒഒۋاستە بولغان سۆزلەر ھەقىقەتكە ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن ئەھمىيەتسىز.
ـدا
ـۇ جاھانـ
ـا ،بـ
ـان بولسـ
ـى تۇيغـ
ـۇرۇن ۋەھىنـ
ـۈل يوشـ
ـەر كۆڭـ
ـەر ھـ
 ഒഒئەگـ
ـى.
ـەت يوقتـ
ـقا ھاجـ
ـۆز ۋە چاقىرىشـ
سـ
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 ഒഒپــاك روھىــڭ ســۆزلەردىن خالــى بولــۇش ئۈچــۈن نۇرغــۇن جاپــا-
مۇشــەققەتلەرنى تارتىشــى ۋە ئاڭلىــق بولۇشــى الزىــم.
 ഒഒكەلگۈســىنى كۆرەلەيدىغانــار بەختلىــك بولــۇپ ،ئىشــلىرىنى ئۈمىــد
بىلــەن تىرىشــىپ قىلىــدۇ.
 ഒഒمەناسى بولمىغان سۈرەتنىڭ خېرىدارى بولمايدۇ.
 ഒഒخەلــق ئاممىســىنى تەربىيەلىســەڭ ،ھــەر بىــر خــام كۆڭــۈل پىشــقان
بولىــدۇ.
 ഒഒســۇئال ۋە جــاۋاپ ئىلىمدىــن كېلىــدۇ .خــۇددى تىكــەن ۋە گــۈل،
تۇپــراق بىلــەن ســۇدا ئۆســكىنىدەك.
 ഒഒكېسەلمۇ ،ئۇنىڭ دورىسىمۇ ئوزۇقلۇقتىن بارلىققا كېلىدۇ.
ـۇ
ـكەن روھالرمـ
ـدەك ،كىرلەشـ
ـڭ بولغىنىـ
ـاك روھالرنىـ
ـدە پـ
ـڭ ئىچىـ
 ഒഒخەلقنىـ
بو لىد ۇ .
 ഒഒســامان بىلــەن بۇغداينــى ئايرىغانــدەك ،ياخشــى بىلــەن ياماننــى
ئايرىغىــن.
 ഒഒكۆڭۈل بايلىقى ئالالھنىڭ ئىھسانىدۇر.
 ഒഒچۈشتىكى كۈلۈش بولسا يىغالش ،دەرت ۋە غەمگە سەۋەپ بولىدۇ.
 ഒഒقولۇڭغا تىكەن سانجىلسا ،ئۇ گۈلنىڭ يادىكارىدۇر.
ـى ۋە
ـمەنلەرنىڭ جاپاسـ
ـار ،دۈشـ
ـل خاتالىقـ
ـەر ،ھەرخىـ
ـى دەرتلـ
 ഒഒبەدەندىكـ
ـدۇ.
ـىكلىرىنى غىچىرلىتىـ
ـۈم ئىشـ
ـىزلىقى ئۆلـ
ـتالرنىڭ ۋاپاسـ
دوسـ
 ഒഒئۇلــۇغ ئالــاھ قابىلىيەتلىــك بىــر بالىنــى يېتىشــتۈرۈش ئۈچــۈن،
بىزنــى ئەقلىمىــز يەتمەيدىغــان ھېكمەتلىرىگــە باغــاپ ،بالىالرنــى
ـەۋەس ۋە
ـر ھـ
ـددى بىـ
ـا جىـ
ـۈن ئاتا-ئانىالرغـ
ـەش ئۈچـ
ـى تەربىيەلـ
ياخشـ
ئارزۇالرنــى بەرگــەن.
 ഒഒيۇقىــرى مەرتىۋىگــە ئىگــە بولغــان كىشــىلەرنى ھۆرمەتلــەپ «ۋەزىــر،
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ـىپ
ـڭ روھى پەسلىشـ
ـا ئۇنىـ
ـز .ئەممـ
ـتىر» دەيمىـ
ـاش مىنىسـ
ـتىر ،بـ
مىنىسـ
ـان.
ـىر بولغـ
ـەپكە ئەسـ
ـۈك ۋە مەنسـ
مال-مۈلـ
 ഒഒئۇخلىساڭ يول بويىدا ئۇخال .ھەق يولىدىن ئۇزاق تۇرما.
 ഒഒئىنساننىڭ جان مەشئىلىنى ،غەم بىلەن خۇشاللىق ئۆچۈرىدۇ.
 ഒഒئىرادىســىنىڭ ئاجىزلىقىدىــن تۆۋبىســىنى بۇزغــان كىشــى ،ۋاقتــى
كەلگەنــدە شــەيتاننىڭ مەسخىرىســىگە قالىــدۇ.
ـەن كۆزنى
ـى كۆرگـ
ـپ ،ئاخىرىنـ
ـى يۇمۇۋېلىـ
ـەن كۆزۈڭنـ
ـىنى كۆرگـ
 ഒഒكەلگۈسـ
كــۆر قىلما!
 ഒഒئاقىۋەتنى كۆرەلىگەن بەختىيار بولىدۇ.
 ഒഒئىنســان كۆزىنىــڭ ۋە كۆڭلىنىــڭ ئۆتكۈرلىكــى ۋەتــەن سۆيگۈســىدىن
بولىــدۇ.
 ഒഒقول-پۇتۇڭنىڭ رولچىسى كۆزۈڭنىڭ نۇرى.
 ഒഒياي ئەسكى بولسا ئوق قىڭغىر كېتىدۇ.
 ഒഒئىقبال كۆچىتىدىن زىيان كەلمەس.
 ഒഒبــۇ جانغــا جــان قاتىدىغــان ســۆزلەر نىــل دەرياســىنىڭ ســۈيىدەك،
يۇمــۇق كۆزلەرگــە قانــدەك كۆرۈنىــدۇ.
ـىنىڭ
ـەر نەرسـ
ـى ھـ
ـەر يۈزىدىكـ
ـزدە .يـ
ـى بىـ
ـاختىلىقنىڭ توغرىسـ
ـەر سـ
 ഒഒھـ
ـە.
ـزى كۆكتـ
نېگىـ
 ഒഒشــەھۋەت ھــاراق ۋە ئەپيۇنغــا ئوخشــايدۇ .ئۇمــۇ ئادەمنــى ئەقىلدىــن
ـى
ـۆر ،قۇلىقىڭنـ
ـى كـ
ـەھۋەت كۆزۈڭنـ
ـدا شـ
ـل يوقالغانـ
ـدۇ .ئەقىـ
ئازدۇرىـ
گاس قىلىــدۇ.
 ഒഒبەدەن ئاچ قالمىغىچە ھەققە يۈزلەنمەيدۇ ،بويۇن ئەگمەيدۇ.
 ഒഒتوق ئادەمنى يولغا باشلىماق ،سوغۇق تۆمۈرنى سوققانغا ئوخشاش.
 ഒഒئىنسان ئېھتىياجتىن ،جاپادىن قۇتۇلغاندا يولدىن ئازىدۇ.
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 ഒഒيۈكتىن قۇتۇلغان ئېشەك ئادەمنى تېپىدۇ.
 ഒഒھېكمــەت ئوتالقلىرىــدا ئوتلىغانالرنىــڭ يۈرەكلىــرى ياشــناپ ،كۆڭلــى
گۈزەللىشــىدۇ.
 ഒഒروھ ســودىگەر بولســا ،بــەدەن قاراقچــى .قاراقچــى دارغــا ئېســىلغاندا
ســودىگەرنىڭ شــاملىرى يانىــدۇ.
 ഒഒقۇياشنىڭ شەرھىلەشكە ۋە مەدھىيىلەشكە ھاجىتى يوق.
 ഒഒھېچكىــم قۇياشــنىڭ نۇرىنــى ئازايتالمايــدۇ ۋە شانى-شــۆھرىتىدىن
مەھــرۇم قىاللمايــدۇ.
 ഒഒقۇياشنىڭ يۈزىنى ئىتەك بىلەن ياپقىلى بولماس.
 ഒഒھەسەتخورنىڭ ھەسىتى ئۇنىڭ ئۈچۈن دائىم بىر ئۆلۈم.
 ഒഒبۇلۇتــار توپانــدەك ياغدۇرغــان يامغۇرنــى ئىچەلمىگەنلىكىــڭ ئۈچۈنــا
ســۇ ئىچىشــتىن ۋاز كېچىشــىڭ مۇمكىنمــۇ؟
ـقاندەك قاراڭغۇغا
ـۇ چاشـ
ـى ئـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـى تاپىـ
ـادەم نۇرنـ
ـك ئـ
 ഒഒقابىلىيەتلىـ
ئاشــىق ئەمەس.
 ഒഒقاراڭغۇلۇقتــا قالغانــار ھۈنەرلىرىنــى قىلىــش ئۈچــۈن قۇياشــقا كــۆز
ئاچالمايــدۇ.
ـوي تارتمايدۇ.
ـدەك بـ
ـاراپ خورمىـ
ـمانغا قـ
ـىلەر ئاسـ
ـۈك كىشـ
ـپ كۆزلـ
 ഒഒزەئىـ
ـۈك ئاچىدۇ.
ـوالپ تۆشـ
ـى كـ
ـقانالردەك يەرنـ
چاشـ
 ഒഒھەقنىــڭ خەلىپىســى بولماقچــى بولســاڭ ،ئالــدى بىلــەن كۆڭۈلنىــڭ
ســۇلتانى بــول.
 ഒഒكۆكتىن ياغقان يامغۇر پاسكىنا نەرسىلەرنى پاكالش ئۈچۈن ياغىدۇ.
 ഒഒتوختام سۇ پاسكىنا بولىدۇ.
ـى
ـۇڭا بۇ ئىككىسـ
ـى .شـ
ـڭ گۇۋاھچىسـ
ـۆز كۆڭۈلنىـ
ـەت ۋە سـ
 ഒഒئىش-ھەرىكـ
ـەن.
ـىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىسـ
ـۇ كىشـ
ـق ئـ
ئارقىلىـ
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 ഒഒياخشىدىن قاچقان كىشى شەيتانغا دوست بولىدۇ.
ـىلىقىدىن ،مەرتلىكىدىن
ـڭ ياخشـ
ـۇ ئۇنىـ
ـا ،بـ
ـارغا دان چاچسـ
ـى قۇشـ
 ഒഒئوۋچـ
ـوۋالش ئۈچۈندۇر.
ـى ئـ
ـى ئۇالرنـ
ـەس ،بەلكـ
ئەمـ
ـدە روھ
ـاز تۈگىگەنـ
ـدۇ .نامـ
ـۆرە تۇرىـ
ـەدەن ئـ
ـا ،بـ
ـەپەرگە چىقسـ
 ഒഒروھ سـ
ـدۇ.
ـاالم بېرىـ
ـولغا سـ
ـوڭ سـ
ـۇڭا ئـ
ـدۇ .شـ
ـەپەردىن يانىـ
سـ
 ഒഒناچار كۆزنىڭ داۋاسى ياخشى كۆز.
 ഒഒشەھۋەت خىرسى يىالن ،مەنسەپ خىرسى ئەجدىھا.
ـان
ـۇم جـ
ـۇ چوقـ
ـايدۇ .ئـ
ـا ئوخشـ
ـك يىالنغـ
ـەنچىلەر زەھەرلىـ
ـكى چۈشـ
 ഒഒئەسـ
ـدۇ.
ـى چاقىـ
يۈزىنـ
 ഒഒنۇرغــۇن كىشــىلەر داننــى كــۆرۈپ قىلتاقنــى كۆرمەيــدۇ .ئۆزىنىــڭ
خاملىقــى بېشــىغا بــاال بولىــدۇ.
 ഒഒئەقىللىق كىشىلەرنىڭ قولىدىكى قىلىچ زەپەرنىڭ ئاچقۇچى.
 ഒഒقۇياشتەك بىر ئەقىل ،توغرىدىن باشقىغا قىلىچ چاپمايدۇ.
 ഒഒئۆزىنىــڭ سايىســى ئۆزىگــە دۈشــمەن بولغــان ئادەمگــە مەيلــى
ھىندىســتاندا ،مەيلــى خوتەنــدە بولســۇن خاتىرجەملىــك يــوق.
ـەڭ
ـەن تـ
ـاي بىلـ
ـايە ئـ
ـا سـ
ـىدۇ .ئەممـ
ـە چۈشـ
ـى يەرگـ
ـڭ سايىسـ
 ഒഒبۇلۇتنىـ
ـدۇ.
بواللمايـ
ـلىرىڭ
ـەن .جان قۇشـ
ـدە يۈرىسـ
ـازاپ ئىچىـ
ـەۋەر ئـ
ـن بىخـ
ـۇ تەندىـ
ـەن بـ
 ഒഒسـ
ـەن بىللە!
ـار بىلـ
ـلىڭدىن بولمىغانـ
نەسـ
 ഒഒســەجدە قىلمىغىچــە مەســچىتنى بېشــىڭ بىلــەن كۆتەرســەڭمۇ پايــدا
يــوق.
 ഒഒكۆڭــۈل شــۇنداق بىــر نەرســىكى ئۇنىــڭ ئىچىگــە يەتتــە قــات
ئاســماندەك يۈزلەرچــە ئاســمان ســىغىدۇ.
 ഒഒئەڭ ئېسىل ھەدىيە كۆڭۈلدۇر.
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 ഒഒكۆڭۈللەرنىڭ تەربىيەچىسى كۆڭۈللەرنى خوش قىلىدۇ.
 ഒഒدېڭىزنىڭ سۈيى ئۆزىنى يوشۇرسا كۆپۈكى كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒدوســتۇڭ ســاڭا مــازار بېشــىغىچىال ھەمــرا بوالاليــدۇ .ئــەڭ ســادىق
دوســت ســېنىڭ ياخشــى ئىش-ئىزلىرىڭــدۇر .ئــۇالر ســېنىڭ بىلــەن
گۆرنىــڭ ئىچىگــە كىرىــدۇ.
ـىلىق ئۈچۈن
ـن ياخشـ
ـەن ،ئاندىـ
ـم ئالىسـ
ـەن ئىلىـ
ـدى بىلـ
ـتا ئالـ
ـەر ئىشـ
 ഒഒھـ
ئىشلىتىسە ن .
 ഒഒئــەي ئەقىــل ئىگىســى ،ســەن ھــەر ۋاقىــت بىلىــم ئېلىشــقا تىرىــش.
ئەممــا ئۇنــى ياخشــى بىرســىدىن ئۆگــەن.
 ഒഒئۈنچىنى سەدەپنىڭ ئىچىدىن ئىزدە .ھۈنەرنى ئۇستىدىن ئىستە.
 ഒഒئىزدىگەن نەرسەڭنى يېنىڭدىن ئىزدە.
ـە
ـۇغۇرۇش ئادەمگـ
ـى سـ
ـا تىكەننـ
ـادەت .ئەممـ
ـۇغۇرۇش ئـ
ـى سـ
 ഒഒدەرەخلەرنـ
ز ۇ لۇ م .
 ഒഒزۇلۇم ھەر ۋاقىت باالغا سەۋەپ بولىدۇ.
 ഒഒتاتلىق تىل يىالننىمۇ ئۇۋىسىدىن چىقىرىدۇ.
ـەر
ـايدۇ .ھـ
ـا ئوخشـ
ـەكنىڭ يېغىرىغـ
ـمەنلىكى ئېشـ
ـۈش ھېرىسـ
 ഒഒئالتۇن-كۆمـ
كىمنىــڭ ھېرىســمەنلىكى ئۈســتۈن بولســا ،ئۇنىــڭ يېغىرىمــۇ شــۇنچە
ـۇ
ـاڭ چىچاڭشــىيدۇ .ئادەممـ
ـا ئۇرسـ
چــوڭ بولىــدۇ .ئېشــەكنىڭ يېغىرىغـ
بۇنــداق چىچاڭشىشــتىن ساقلىنىشــى الزىــم.
 ഒഒتۆۋە قىلىشنى بىلمىگەن ئادەم دائىم جان تالىشىپ يۈرىدۇ.
 ഒഒشۈكۈر قىلمىغاندىن گۈزەللىك قاچىدۇ.
 ഒഒرىزىق دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچى بىزنىڭ مېھنەت تەرىمىزدە.
 ഒഒئىنســان بىــر دەرخكــە ئوخشــايدۇ .ئۇنىــڭ ۋەدىســى دەرەخنىــڭ
يىلتىزىغــا ئوخشــايدۇ .شــۇڭا ھەرۋاقىــت يىلتىــزى ســاغالم بولۇشــى
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كېــرەك .دەرەخنىــڭ ياپراقلىــرى يېشــىل بولــۇپ ،يىلتىــزى سېسىشــقا
باشلىســا ئــۇ دەرەخ ھامــان قــۇرۇپ كېتىــدۇ.
 ഒഒخارەكتېــرى ئەســكى ،زەئىــپ روھلــۇق كىشــىلەر باشــقىالرنىڭ ياخشــى
بولــۇپ كېتىشــىنى خالىمايــدۇ.
 ഒഒئــاز گــەپ قىلغــان كىشــىلەر چوڭقــۇر چۈشــەنچىگە ،ئەركىــن پىكىرگــە
ـە.
ئىگـ
 ഒഒقــۇرۇق گەپنــى جىــق قىلىدىغــان كىشــىلەر قاســراققا ئوخشــايدۇ.
قاســراق قېلىنالشقانســىرى مېغىــزى كىچىكلەيــدۇ.
ـىنىش
ـى چۈشـ
ـدۇ .بۇالرنـ
ـز بولىـ
ـرىقى نېپىـ
ـڭ قاسـ
ـوڭ بولغاننىـ
ـزى چـ
 ഒഒمېغىـ
ـاڭ بولىدۇ.
ـتىلەرگە قارىسـ
ـاڭاق ،پىسـ
ـادام ،يـ
ـۈن بـ
ئۈچـ
 ഒഒقۇرۇق دۇئانى قىلماي كۆچەت تىكىشنى ئۆگەن.
 ഒഒيولدىكى پاسكىنىچىلىق كۈننىڭ نۇرىنى كىرلىتەلمەيدۇ.
 ഒഒســېۋەتنى ســۇدىن چىقارغانــدا ئىچىدىكــى ســۇنىڭ ئېرىقتىكــى ســۇ
ئىكەنلىكــى ئاشــكارىلىنىدۇ.
 ഒഒئاچكۆزلۈك ۋە شەھۋەت ھەرقانداق سەتنىمۇ چىرايلىق كۆرسىتىدۇ.
ـەت
ـا قابىلىيـ
ـدۇ .بۇنىڭغـ
ـىلىقىدىن بولىـ
ـڭ ياخشـ
ـەر ھەقنىـ
ـىل كۆڭۈللـ
 ഒഒئېسـ
ـرى
ـڭ بىـ
ـاق ،ئۇنىـ
ـم دەپ قارىسـ
ـەت الزىـ
ـەر قابىلىيـ
ـەس .ئەگـ
ـم ئەمـ
الزىـ
ـدۇر.
ـان مېغىزىـ
ـا ،ئىھسـ
ـرىقى بولسـ
ـەت قاسـ
ـاندۇر .قابىلىيـ
ئىھسـ
 ഒഒھەقنىڭ ئەرشى ئادالەتنىڭ ماكانىدۇر.
ـان
ـۈك قىلغـ
ـدى .ئاچكۆزلـ
ـۈپ قالمىـ
ـەۋەپتىن ئۆلـ
ـۇ سـ
ـان بـ
ـەت قىلغـ
 ഒഒقانائـ
بىرســىمۇ ســۇلتان بولمىدى.
 ഒഒئەسكى يىالن ئەسكى دوستتىن ياخشى.
 ഒഒجان بولمىغان بەدەن تۇپراقتىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس.
 ഒഒتوۋا قىل! بۇغداينى كۆرسىتىپ ئارپا ساتما.
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 ഒഒئىنســانلىق كۆچەتلىرىــڭ كۆكىرىــپ ،ئــۇ تىكەنلىكىــڭ روھانىــي گــۈل
باغچىســىگە ئايالنســۇن.
ـتىن ،ئىزانى
ـى باشـ
ـدۇ .ئەقىلنـ
ـاكاۋۇر قىلىۋېتىـ
ـاننى ھـ
ـاتچىلىق ئىنسـ
 ഒഒباياشـ
يۈزدىن يىراقالشــتۇرىدۇ.
 ഒഒمۇز قۇياشنى كۆرسە ئېرىپ كېتىدۇ.
 ഒഒتاش تاشلىق سۈپىتىدىن ۋاز كەچمىگىچە ئۈزۈككە كۆز بواللمايدۇ.
 ഒഒكىبىرنىڭ ئارزۇسى دائىم مەنسەپ ۋە مال-دۇنيا.
 ഒഒئاشىق بولمىغان بولسا مەۋجۇتلۇق يوق بولغان بوالتتى.
 ഒഒشــېكەرنى ياخشــى كۆرىدىغــان بالىالرنىــڭ قۇالقلىــرى نەســىھەت
ئاڭلىمايــدۇ.
 ഒഒگەرچــە دەرەخنىــڭ يىلتىــزى يوشــۇرۇن بولســىمۇ ،يېشــىل ياپراقلىــرى
يۈزىــدە ئاشــكارە بولىــدۇ.
 ഒഒيىلتىزى قانداق بولسا ياپراقلىرىدا شۇ ئىپادىلىنىدۇ.
 ഒഒئىلىم بىلەن ئادەم پەرىشتىلەردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ.
 ഒഒبەزىلــەر ئۈچــۈن ئالتــۇن جاندىنمــۇ ئــەال .ئەممــا ئىلىــم ئىگىلىــرى
ئۈچــۈن جــان ئالتۇندىــن بىباھــا.
 ഒഒقولۇڭنــى دەريانىــڭ ئىچىگــە تىقىــپ ،ئىچىدىــن قــۇرۇق تۇپــراق
ئىزدىمــە.
 ഒഒھــەر كىــم ئۆزىنــى بىــر ئىشــقا پىــدا قىلىــدۇ .ئۆمرىنــى ئــۇ يولغــا
ئاتــاپ ،ئاشــۇ مەقســەت ئۈچــۈن ئۆلــۈپ كېتىــدۇ.
 ഒഒئەقىــل ،پىكىــر ،تەدبىرلــەر ئىنســانغا قــۇل ئىكــەن ،ئۇنداقتــا ســەن
ئۆزۈڭنــى كىچىــك ئىشــارغا ئۇپراتمــا.
 ഒഒگۈل باغچىسىنى يۇرت قىلغان كۈلخاندا ئولتۇرامدۇ؟
 ഒഒھەر كۈننىڭ كەيپى باشقا.
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 ഒഒھەر كۈننىڭ چۈشەنچىسىدە باشقا بىر ئەسەر بارلىققا كېلىدۇ.
 ഒഒسەن بىر تامچە سۇغا يوشۇرۇنغان ئىلىم دېڭىزى.
 ഒഒسېنىڭ بەدىنىڭگە ئالەم يوشۇرۇنغان.
 ഒഒبىــر تىرىكنــى ئۆزىگــە يــار قىلغــان كىشــى ،بىــر ئۆلۈكنــى ئۆزىگــە
يــار قىالرمــۇ؟
 ഒഒسايە كۈندۈزى كۆرۈنىدۇ.
 ഒഒبۇلۇتنى كېچىدە ئىزدىمە.
 ഒഒئاشىقالرنىڭ شارابى كۆڭۈل قانىدۇر.
 ഒഒئاشىقالرنىڭ كۆزلىرى ھەرۋاقىت يولدىن ،مەنزىلدىن ئايرىلمايدۇ.
 ഒഒئىنســاننىڭ بەدىنــى بىــر مېھمانخانىغــا ئوخشــايدۇ .ئۇنىڭغــا ھــەر
كۈنــى باشــقا مېھمانــار كېلىــپ قونىــدۇ .ھەرگىــز «مېھمــان مــاڭا
ـا
ـەن بولسـ
ـداق كەلگـ
ـە قانـ
ـدۇ يەنـ
ـراز قالىـ
ـە .بىـ
ـدى» دېمـ
ـۈك بولـ
يـ
شــۇنداق كېتىــدۇ.
ـۇ
ـى ئـ
ـە .چۈنكـ
ـا ئۈزۈلمـ
ـى توسىسـ
ـاللىق يولۇڭنـ
ـېنىڭ خۇشـ
ـەر سـ
 ഒഒغەملـ
غــەم ســېنىڭ ئۈچــۈن خۇشــاللىق ،بەخــت ئەكېلىــدۇ .غــەم كۆڭــۈل
ـن
ـپ ،تالدىـ
ـى ئايرىـ
ـان يوپۇرماقالرنـ
ـارغايغان ،قۇرىغـ
ـى سـ
ياپراقلىرىدىكـ
يېڭــى يوپۇرماقالرنىــڭ چىقىشــىغا يــاردەم قىلىــدۇ.
 ഒഒئاشــىق بىــر ئېقىــن دەريــادۇر ،كۆللەرنىــڭ ســۈيى ئۇنىــڭ ئالدىــدا
كۆپۈكتــەكال.
 ഒഒئاشىقسىز جاھان مۇزدەك قېتىپ كېتىدۇ.
 ഒഒشورلۇق يەرگە ئۇرۇق چاچما.
 ഒഒيىغــاش بىلــەن كۈلــۈش كۆڭۈلنىــڭ دەردى ۋە خۇشــاللىقى .ھــەر
بىرىنىــڭ ئۆزىگــە چۇشــلۇق مەنبەســى بــار.
 ഒഒھەر خەزىنىنىڭ بىر ئاچقۇچى ۋە ئۇنى تۇتقان بىر قول بار.
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 ഒഒئەسكى ئۇرۇقنى تىكمە ،ئاقىۋىتى ئاشكارە بولىدۇ.
 ഒഒھېرىس ،شەھۋەت ،ھىسالردىن ۋاز كېچىش ئەركەكنىڭ ئىشى.
ـش ئۈچۈن
ـانغا يېتىـ
ـپ نىشـ
ـى مىنىـ
ـۇش ۋە ئاتنـ
ـە بولـ
ـا ئىگـ
ـى ،ئاتقـ
 ഒഒئاتنـ
ئىزدەيدۇ.
 ഒഒئاتقا بولغان مۇھەببەت ،كىشىنى مەنزىلگە يېقىنالشتۇرىدۇ.
 ഒഒسۈرەت ئۈچۈن ھەسرەت چەكمە.
 ഒഒخــاس قــۇل بــول .ئەســكى خۇيالردىــن قۇتــۇل .زەھەرمــۇ ســاڭا
ئابىھايــات بولســۇن.
 ഒഒيوقلۇقتىــن بــاش كۆتۈرگــەن ھەربىــر مەۋجۇتلــۇق ،بىرســىگە زەھــەر
بولســا ،بىرســىگە ھەســەل.
 ഒഒيۇلتۇزالرنــى تونىغــان كېمىچىدىــن باشقىســىنىڭ ھېســلىرى ،يۇلتــۇرالر
ئارقىلىــق يــول تاپالمايــدۇ.
 ഒഒئەقىل ئەجەل ئەندىشىسىدە تۇرغاندا ،ئاشىق شاتلىققا تولىدۇ.
 ഒഒخام كېسەك يامغۇردا مىجىلسا ،تاشقا ھېچ نېمە بولمايدۇ.
 ഒഒپەردە ئىچىدىكى پەردىلەرنى يىرتىپ ئۇ پادىشاھنى كۆر.
 ഒഒھەر ئىشنى ئۆز ۋاقتىدا قىلغان ياخشى.
 ഒഒئۆز ۋاقتىدا قىلمىغان ئىش ،قىلىنمىغان ئىش ھېساپلىنىدۇ.
 ഒഒمېۋە كۆچىتى ئۆز پەسلىدە چىچەكلەپ مېۋە بېرىدۇ.
 ഒഒئــەي غەپلــەت ئۇيقۇســىدا ئۇخلىغانــار ،ماتــەم تۇتماقچــى بولســاڭالر
ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن تۇتــۇڭالر.
 ഒഒقاتتىق ئۇيقۇ ،ئۆلگەن بىلەن تەڭ.
ـپ
ـىنى يىرتىـ
ـرى ياقىسـ
ـادەم ،ئاخىـ
ـان ئـ
ـىر بولغـ
ـلىرىگە ئەسـ
 ഒഒئارزۇ-ھەۋەسـ
پۇشــايماندا قالىدۇ.
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 ഒഒدېڭىزنى كۆرگەن دەرياغا ئەسىر بولمايدۇ.
 ഒഒزەررە بولســاڭ زۇھــال يۇلتۇزىغــا قــارا! چۆمۈلــە بولســاڭ ســۇاليمانغا
ـال!
ـەزەر سـ
نـ
 ഒഒجاننى كۆرگەن جىسىمدىن ۋاز كېچىدۇ.
 ഒഒئىنســان بىــر كــۆزدۇر ،قالغىنــى تېــرە بىلــەن گــۆش .كــۆز نېمىنــى
كۆرســە شــۇنى دوســت تۇتىــدۇ.
 ഒഒكۆڭۈل ئەھلى دەريادەك دېڭىزغا قاراپ ئاقىدۇ.
 ഒഒجاھاندىكــى بارلىــق نېمەتلــەر يىراقتىــن قارىســا شــۇنچىلىك گــۈزەل
كۆرۈنســىمۇ ،يېنىغــا كەلگەنــدە بىــر ئىمتىھانــدۇر.
 ഒഒســەۋر قىــل ،ســەۋر قىيىنچىلىقتىــن قۇتۇلــۇپ ،غەلبىگــە ئېرىشىشــنىڭ
ئاچقۇچىــدۇر.
ـە
ـدەك جامائەتكـ
ـۈر .جىنازىـ
ـەك يۈگـ
ـدا ئاتتـ
ـۇپ ئالدىـ
ـۇل بولـ
ـە قـ
 ഒഒخەلققـ
ـا.
ـۈك بولمـ
يـ
ـىدىن
ـا ھۆددىسـ
ـى كېرەك .بولمىسـ
ـش قىلىشـ
ـا قاراپ ئىـ
ـۆز ھالىغـ
ـادەم ئـ
 ഒഒئـ
ـە قالىدۇ.
ـاي دەرتكـ
چىقالمـ
 ഒഒئاشىق چارىسىز دەرتتۇر .ئۇنىڭ چارىسى يەنە ئۆزىدۇر.
 ഒഒئاشىق دەردى داۋاسىز دەرتتۇر .ئۇنىڭ داۋاسى ۋىسالغا يېتىشتۇر.
 ഒഒئىتالرنىڭ ھاۋشىپ تاالشلىرىدىن كارۋان يولىدىن توختاپ قاالمتى؟
ـڭ
ـۇن ئاينىـ
ـلىرى تولـ
ـى تاالشـ
ـڭ بىر-بىرلىرىنـ
ـدە ئىتالرنىـ
ـڭ كېچىـ
 ഒഒئايدىـ
ـى؟
ـى بۇزاالمتـ
پەيزىنـ
 ഒഒئوتنىڭ ئوزۇقى تىكەن.
 ഒഒئارىفلىق پۈتۈنلەي جاھاننىڭ جانىدۇر.
 ഒഒكىم ئىرپاندىن مەھرۇم بولسا ئۇ جانسىزدۇر.
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 ഒഒگۈل تاللىرى نەدە ئۆسسە ئۆسسۈن ،ئۇ يەنىال گۈلدۇر.
 ഒഒدۇنيانىــڭ كۆرۈنىشــى جەننەتتــەك گــۈزەل ،بىــراق مەنىســى بىلــەن
ـدا
ـىدىن قارىغانـ
ـەكىل ۋە رەڭ نۇقتىسـ
ـۈزى دوزاق ئوتىــدەك .شـ
ـچ يـ
ئىـ
گۈلــدەك گــۈزەل .ئەممــا ئىچــى زەھەرلىــك يىــان.
 ഒഒئۆزىنــى خەلقتىــن ئۈســتۈن كــۆرۈپ ئۇلۇغلىغانــار خەلقنىــڭ ئۈســتىگە
يــۈك ئارتىــدۇ .ئۆزىمــۇ خەلققــە يــۈك بولىــدۇ.
 ഒഒقىزنىڭ ئەسكىسى دادىنىڭ يۈزىنى قارا قىلىدۇ.
ـش
ـى تېپىـ
ـرا يولنـ
ـەت توغـ
ـېلىش  ،پەقـ
ـاراپ يۈكسـ
ـە قـ
ـۈ كۆكلەرگـ
 ഒഒمەڭگـ
ـىدۇ.
ـە ئاشـ
ـەن ئەمەلگـ
ـى بىلـ
كۈچـ
 ഒഒتاماخورنىڭ ئاقىۋىتى ھاالكەت.
 ഒഒھەر سۆزگە ئىشەنگەن پۇشايمانغا قالىدۇ.
 ഒഒيالغۇزلۇق ئەسكى دوستتىن مىڭ ياخشى.
 ഒഒئــەي ئالتــۇن كەمەرلەرنــى تاقىغــان ،زىبۇ-زىننەتلەرنــى ئۈســتىگە
ئارتىۋالغــان كىشــى! ئاخىــرى ســاڭا يەڭســىز ،ياقىســىز كىپــەن
كىيدۈرىلىــدۇ.
ـېنى
ـى سـ
ـەس .بەلكـ
ـۈم ئەمـ
ـان ئۆلـ
ـا ئاپىرىدىغـ
ـېنى مازارغـ
ـڭ سـ
 ഒഒئۆلۈمىـ
ـۇن.
ـن بولسـ
ـان ئۆلۈملەردىـ
ـا ئاپىرىدىغـ
نۇرغـ
 ഒഒچۆمۈلــە بۇغدايــار بىلــەن تولغــان خامانغــا قارىمــاي ،پەقــەت بىــر
تــال بۇغدايغــا نــەزەر تاشــايدۇ.
ـى
ـدۇ .ھالبۇكـ
ـە بارىـ
ـۈن كەبىگـ
ـا ئۈچـ
ـۇ دۇنيـ
ـا ۋە ئـ
ـۇ دۇنيـ
ـقىالر بـ
 ഒഒباشـ
كامىــل ئىنســانالر دائىــم ئــۇ يــەردە تۇرغانــدەك ياشــايدۇ .ئۇالرغــا
نىســبەتەن كەبىنىــڭ ئىشــىكى ھــەر ۋاقىــت ئوچــۇق.
 ഒഒبــۇ پانــى دۇنيــا بازىرىــدا مەنىۋىــي ئالتــۇن تاپماقچىمــۇ ســەن؟
ئىزدىگەنلىرىــڭ تەڭرىدىــن باشــقا بىرســىدە بارمــۇ؟
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ـى
ـان يېرىمـ
ـى .قالغـ
ـەن ئۆتتـ
ـەر بىلـ
ـىل تىلەكلـ
ـى ئېسـ
ـڭ يېرىمـ
 ഒഒئۆمرۈمنىـ
ـى.
ـۇپ كەتتـ
ـوق بولـ
ـەن يـ
ـرى بىلـ
ـمەنلەرنىڭ دەرتلىـ
دۈشـ
 ഒഒخۇيــى پىتنە-پاســات بولغاننىــڭ ئۆزىمــۇ ئوغــرى .ئــۇ ھــەر ۋاقىــت
باشــقا بىــر خىيــال ،باشــقا بىــر قىياپــەت بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقىــپ
ئوغرىلىــق قىلىــدۇ.
 ഒഒئەســلىدە مــاددى گۈزەللىــك ئىتىبارســىز .چۈنكــى ئــۇ گــۈزەل يــۈز
كىچىــك بىــر تىكەننىــڭ زەخمىســى بىلــەن يــارا بولــۇپ سەتلىشــىپ
كېتىــدۇ.
 ഒഒئادەمنىڭ ياخشىسى ،باشقىالرغا ياخشىلىق قىلغان ئادەمدۇر.
 ഒഒســاغالم ئەقىلگــە ئىگــە بولمىغانــار ،ئەقىللىقالرنىــڭ يېنىــدا خــام
كېســەككە ئوخشــايدۇ.
 ഒഒكۈچــۈڭ يەتمىســە يوشــۇرنىۋال .كۈچــۈڭ يەتمىســە قېچىشــنىڭ ئــۆزى
ســۈننەت.
 ഒഒتوپتىن ئايرىلغان قوينى بۆرە يەيدۇ.
 ഒഒيول دېگەن نېمە؟ نۇرغۇن ئاياق ئىزلىرى بولغان يەردۇر.
 ഒഒدوســت دېگــەن تەدبىــر شــوتىلىرى بىلــەن ســېنى يۇقىرىغــا چىقارغــان
كىشــىدۇر.
ـەن
ـاللىق بىلـ
ـەپىرىڭ خۇشـ
ـا ،سـ
ـرا بولسـ
ـەپەردە ھەمـ
ـت سـ
ـى دوسـ
 ഒഒياخشـ
ـىدۇ.
ئاخىرلىشـ
 ഒഒقەلــەم بىلــەن قەغــەز دوســت بولمىغــان بولســا ،قەغەزگــە قــۇرالر
تىزىلمىغــان بوالتتــى.
 ഒഒبىــر ئۆمــۈر گۇنــاھ قىلىــپ ،ئەزىــز ئۆمــۈر تۈگىگەنــدە «ئەئــۇزۇ»
دېگەننىــڭ نېمــە پايدىســى.
 ഒഒغەپلەت ئۇيقۇسى ئىنساننىڭ بېشىغا چىقىدۇ.
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 ഒഒيوقىتىــپ قويغــان نەرســىلەر ئۈچــۈن مەيۈســلەنمەڭالر .ھــەر ئەســكى
ئىشــنىڭ ئارقىســىدىن بىــر ياخشــىلىق بــار.
 ഒഒتــوۋا بىــر ســايىدۇر ،رەھمەت-مەرھەمــەت بولســا پارلىغــان تولــۇن
ئــاي.
 ഒഒھەممــە يــەردە سەنســىز بىــر ھايــات يــوق .ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭ
بولمىســا بەندىــدە بىــر بارلىــق بولمايــدۇ.
ـى ئاڭلىغان
ـۇنىڭ ئاۋزىنـ
ـات! سـ
ـن ئويغـ
ـۆزۈڭ ئۇيقۇدىـ
ـى ئـ
ـەن ئۆزۈڭنـ
 ഒഒسـ
كىشى ئۇسســىغاندەك.
 ഒഒتىرىشقان مەقسىتىگە يېتىدۇ .سەۋر قىلغان غەلبە قىلىدۇ.
 ഒഒسۆز بەدەنگە ئوخشىسا ،سۆزنىڭ مەنىسى بىر جاندۇر.
 ഒഒتــەن كــۆزى دائىــم تەننــى كۆرســە ،جــان كــۆزى يــورۇق جاننــى
كۆرىــدۇ.
ـم بولۇپ
ـۈڭ يېرىـ
ـدە كۆڭلـ
ـت-يارەنلىرىڭ ئۆلگەنـ
ـان ،دوسـ
 ഒഒئۇرۇق-تۇققـ
ـە قىل.
ـۇنداق مۇئامىلـ
ـۇ شـ
ـاڭ ،تىرىكلەرگىمـ
ـان بولسـ
ـق قىلغـ
مېھرىبانلىـ
 ഒഒدوســتالرنىڭ جــان تالىشىشــىنى ،يوقلۇقىنــى ئالدىنئــاال كــۆز ئالدىڭغــا
كەلتــۈر.
ـتۈر.
ـىلىقنى يەرلەشـ
ـە ياخشـ
ـپ ئىچىڭگـ
ـرەت ئېلىـ
ـاردىن ئىبـ
ـان ئىشـ
 ഒഒبولغـ
ـات.
ـۇپ ئـ
ـى يۇلـ
ـەت ،قىزغانچۇقلۇقنـ
ـك ،ھەسـ
ـى ئۆچمەنلىـ
ئىچىڭدىكـ
ـى
ـۆزنىڭ قەدرىنـ
ـۇ سـ
ـۆزلە .ئـ
ـىگە سـ
ـان كىشـ
ـى بىلىدىغـ
ـۆزنىڭ قىممىتىنـ
 ഒഒسـ
بىلىد ۇ .
 ഒഒسۆز ئاڭلىغۇچىغا قاراپ دېيىلىدۇ.
 ഒഒتىككۈچى ئادەمنىڭ بويىغا قاراپ كىيىم پىچىدۇ.
 ഒഒنادانالر بار سورۇندا دېيىلگەن سۆزلەرنىڭ قىممىتى بولمايدۇ.
 ഒഒھەقىقىي دەرۋىش بەدەندىن ،مالدىن ۋاز كېچەلىگەن كىشىدۇر.
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 ഒഒتىلەمچــى مېلــى يــوق كىشــىدۇر .قانائەتــكار كىشــى جىســمىنى پىــدا
قىلغــان كىشــىدۇر.
ـى
ـداق كۆڭۈلنـ
ـرى ھېچقانـ
ـە .تەڭـ
ـن تىلـ
ـى تەڭرىدىـ
ـەن تىلەيدىغىنىڭنـ
 ഒഒسـ
ـدۇ.
رەت قىلمايـ
 ഒഒچىشى يوق ئىت ئادەم چىشلىمەي ئوغۇت پۇرايدۇ.
ـاڭا
ـرى سـ
ـۈل ئىگىلىـ
ـن ،كۆڭـ
ـوزدەك كۆرۈنگىـ
ـق تـ
ـك ،چىرايلىـ
 ഒഒھەيۋەتلىـ
ـۇن.
ـاراپ زوقالنسـ
قـ
 ഒഒتاتلىــق تىللىــق شــاتۇتتەك بــول .ســۆزلىرىڭنى ئاڭلىغــان كىشــىنىڭ
دىلــى يايرىســۇن.
ഒഒئاشــىق بۇلبۇلــدەك نالــە قىلىــپ ســايرىغىنكى ،باغــاردا ئاۋازىــڭ
ياڭرىســۇن.
 ഒഒشەھۋەتلىك ئۆمۈر دوزاقنىڭ دەسمايىسى.
 ഒഒشامالنى كۆزلىرىڭ كۆرەلمىسە ،يوپۇرماقالرنىڭ ھەرىكەتلىرىگە قارا.
ـۇ
ـن ئـ
ـەڭ ،ئاندىـ
ـلىرىڭغا تەدبىقلىسـ
ـى ئىشـ
ـۇرۇن كۈچنـ
ـى يوشـ
 ഒഒئىچىڭدىكـ
ـدۇ.
ـا چىقىـ
ـۈچ مەيدانغـ
كـ
ـا
ـەن .ئۇنداقتـ
ـى كۆرىسـ
ـى ياخشـ
ـۇپ ئادەملەرنـ
ـىر بولـ
ـا ئەسـ
ـر خىيالغـ
 ഒഒبىـ
ـەن؟
ـى سۆيمەيسـ
ـى ياراتقاننـ
ـۈن ئادەمنـ
ـە ئۈچـ
نېمـ
 ഒഒبىــر نەرســىگە تەســىر قىلغــان نەرســىنى كۆرىســەن .ئۇنداقتــا نېمــە
ئۈچــۈن ھەقىقــى تەســىر قىلغۇچىدىــن خەۋەرســىز ســەن؟
 ഒഒقەغەزدىــن قانــات ياســاپ ئۇچۇشــتىن ھــەزەر ئەيلــە .بــۇ ھەۋەســتىن
قانچىلىغــان كىشــىلەرنىڭ پۇت-قوللىــرى ســۇنۇپ ،باش-كۆزلىــرى
يېرىلــدى.
 ഒഒقىلتاقنــى تۇيغــان قــۇش دان دانلىمايــدۇ ۋە ئالدىغــا قــەدەم باســماي
جىــم تۇرىــدۇ.
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 ഒഒئاقىۋەتنــى كــۆرۈپ ۋۇجۇدىنــى زىيان-زەخمەتتىــن ســاقلىغان كــۆز،
نېمــە دېگــەن ئېســىل كــۆز ھــە!
 ഒഒئەگەر زىيان تارتىشنى خالىمىساڭ ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويال.
 ഒഒئۆلۈملــۈك بــۇ دۇنيــادا ئۆلــۈم ئۈچــۈن ھەســرەت چەكمــەي ،ئىــش
قىلىــش پۇرســىتىنى قاچــۇرۇپ قويغانلىقىــڭ ئۈچــۈن ھەســرەت چــەك.
ـەن
ـى كۆرگـ
ـۆر .كۆپۈكنـ
ـامالنىمۇ كـ
ـاڭ ،شـ
ـەن بولسـ
ـى كۆرگـ
 ഒഒچاڭ-توزاڭنـ
ـۇنداق
ـە ئاشـ
ـۆز ئەنـ
ـەن كـ
ـى كۆرگـ
ـۆر .ھەقىقەتنـ
ـۇ كـ
ـاڭ دېڭىزنىمـ
بولسـ
ـەزدۇر.
ـۆش ۋە بـ
ـەن گـ
ـاغ بىلـ
ـى يـ
ـدۇ .قالغىنـ
كۆرىـ
 ഒഒكۆزۈڭدىكى پەردە يوقالسا ،تامچىدىن دېڭىزنى كۆرىسەن.
 ഒഒشەپەق قۇياشنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئىپادىسى.
ـول بولغان
ـوڭاي يـ
ـەت ئـ
ـدۇر .پەقـ
ـق يولـ
ـەت جاپالىـ
ـەن ھېكمـ
ـم بىلـ
 ഒഒئىلىـ
بولســا ھېكمــەت بولمايتتى.
 ഒഒئاتا-ئانىالرنىڭ دۇئاسى قوبۇل بولىدۇ .قاغىشى بولسا تۇتىدۇ.
 ഒഒتىكەنگە سەۋر قىلساڭ گۈل ئېچىلىدۇ.
 ഒഒكىم قىپ-يالىڭاچ كۆرۈنسە ئۇ چوقۇم سەۋرسىز بىرسىدۇر.
 ഒഒخۇيالرنى ياراتقاننىڭ خۇيى بىلەن خۇيالن.
 ഒഒسۆزى تاتلىق بولسىمۇ ناداننى دوست تۇتما.
 ഒഒبۈركۈتنىــڭ قانىتــى ســېنى ســۇلتاننىڭ ســارىيىغا ئاپىرىــدۇ .قاغىنىــڭ
قانىتــى مازارلىققــا.
 ഒഒقاچانغىچــە مەســەل ،يۇمۇرغــا ئالدىنىــپ مەۋجۇتلۇقىڭدىــن مەھــرۇم
قالىســەن؟ قاچانمــۇ «ۋەت-ۋەت» دېيىشــلەردىن قۇتۇلــۇپ ئــادەم
بولىســەن!
ـادا؟
ـۇ دۇنيـ
ـۇ بـ
ـە بارمـ
ـك نەرسـ
ـر كۈلكىلىـ
ـقا بىـ
ـېنىڭدىن باشـ
ـاڭا سـ
 ഒഒسـ
ـاق!
ـاراپ بـ
ـر قـ
ـا بىـ
ـە ،مازىرىڭغـ
ـان مەنزىلىڭگـ
ـاراپ بولغـ
خـ
301

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

 ഒഒئــەي نادانلىــق ۋە شــۈبھە قەبرىســىگە ھېرىســمەن ئــادەم ،قاچانغىچــە
قــۇرۇق يۇمۇر-لەتىپىلــەر ۋە مەســەللەرگە ئالدىنىــپ ۋاقتىڭنــى
بىكارغــا ئۆتكۈزىســەن .ياكــى ئۇالردىــن ئىبــرەت ئالمــاي كۈلۈپــا
ئۆتكۈزىۋېتىســەن.
 ഒഒھــەر ئادەمنىــڭ تىككۈچىســى بولغــان بــۇ پەلــەك ،ســېنىڭدەكلەرنىڭ
تەقدىرىنــى ئەنــە ئاشــۇنداق پىچىــدۇ.
 ഒഒبــۇ ئۆمــۈر بىــر پارچــە رەختــۇر .بــۇ پانــى دۇنيــا تىككۈچىگــە
ـە-
ـاالر ،كۈلكـ
ـەھۋەتلەر ،ئويۇن-تاماشـ
ـى شـ
ـۇ دۇنيادىكـ
ـايدۇ .بـ
ئوخشـ
ـا،
ـق يۇمۇرالرغـ
ـۇ قىززىـ
ـەر ئاشـ
ـي گۈزەللىكلـ
ـق ماددىـ
ـار ،بارلىـ
چاقچاقـ
ـپ ،ئۆمرۈڭنى
ـاغا ئالدىنىـ
ـايدۇ .ئويۇن-تاماشـ
ـەللەرگە ئوخشـ
ھېكايە-مەسـ
پانــى ئالەمنىــڭ ســىمۋولى بولغــان ماشــىنىچىغا پارچىلىتىــپ ئوغرىالتمــا!
 ഒഒئــەي يىگىــت ،ئەقىللىــق بــول! ئۆمــۈر ئەتلىســىڭدىن چىرايلىــق،
مەڭگۈلــۈك ۋە تەقــۋا بىــر كىيىــم تىككۈزۈشــكە تىرىشــقىن!
ـان
ـك ،زۆرۈر بولغـ
ـن! كېرەكلىـ
ـتىن قۇتۇلغىـ
ـن ،مەغرۇرلىنىشـ
 ഒഒتەكەببۇرلۇقتىـ
كۆپــرەك نەرســىلەر ئۈســتىدىن ئــوق ئاتقىنكــى ،ھەقنىــڭ ئىالھىــي
رەھمىتــى دەرھــال ســېنىڭ ئۈســتۈڭگە ياغســۇن.
 ഒഒئۈمىدسىزلىك ئەقىلنىڭ دۈشمىنى.
ـل
ـەس .ئەقىـ
ـداق ئەمـ
ـل ئۇنـ
ـا ئەقىـ
ـدۇ .ئەممـ
ـە قىلمايـ
ـىق ئەندىشـ
 ഒഒئاشـ
ـدۇ.
ـارزۇ قىلىـ
ـىنى ئـ
ـق نەرسـ
ـق پايدىلىـ
داۋاملىـ
 ഒഒئاشــىق جاپاكــەش ،پىــداكار بولىــدۇ .باال-قــازاالر ئالدىــدا تۈگمــەن
تېشــىدەك تۇرىــدۇ.
ـدا
ـى ئالدىـ
ـىق سەۋداسـ
ـل ئاشـ
ـەس .ئەقىـ
ـاراڭ ئەمـ
ـىقتەك سـ
ـم ئاشـ
 ഒഒھېچكىـ
ـدۇ.
ـۇپ قالىـ
ـۆر ۋە گاس بولـ
كـ
ـدا
ـڭ ئەتراپىـ
ـېنىڭ تېمىڭنىـ
ـا سـ
ـۇ يەنىـ
ـاڭمۇ ،ئـ
ـىنى قوغلىسـ
ـان قۇشـ
 ഒഒجـ
چۆگىلــەپ يۈرىــدۇ .ئۇنىــڭ ئوزۇقــى ســېنىڭ تېمىڭنىــڭ تۈۋىــدە.
كۆكلــەردە ئۇچســىمۇ ئۇنىــڭ ئەقلى-پىكــرى ســەندە بولىــدۇ.
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 ഒഒقېرىنداشــلىرىڭنىڭ نىيىتــى بۇزۇلغانــدا ،يۈســۈپتەك قــۇدۇق ئىچىــدە
قالغىنىــڭ ياخشــى.
 ഒഒسىرداشــنى كۆرســەڭ جــان ســىرىڭدىن ســۆز ئــاچ .گۈلنــى كۆرســەڭ
بۇلبۇلــدەك نالــە قىــل.
ـىرلىق كوزىنىڭ
ـى سـ
ـەڭ ،ئاغزىڭنـ
ـىنى كۆرسـ
ـان بىرسـ
ـە تولغـ
 ഒഒھىلە-مىكىرگـ
ئاغزىــدەك چىــڭ ئــەت .ســۇنىڭ ئۈســتىدە جىــم ئــاق ،قىرغاقتىكــى
ـە.
ـپ كەتمـ
ـۇپ چېقىلىـ
ـارغا ئۇرۇلـ
تاشـ
ـەن
ـل بىلـ
ـان ئەقىـ
ـى بولمىغـ
ـل .ھەمراسـ
ـەۋر قىـ
ـا سـ
ـڭ زۇلۇملىرىغـ
 ഒഒناداننىـ
ـۆت.
ـى ئـ
ياخشـ
 ഒഒئەقىلسىز ئالدىدا سەۋر قىلىش ئەقىللىقنىڭ جۇالسىدۇر.
 ഒഒسەۋر كۆڭۈل ئەينىكىنى تازىالپ ،پارقىرىتىۋېتىدۇ.
ـىز
ـەزاالر تىلسـ
ـۇ ئـ
ـاق ،بـ
ـوراپ بـ
ـن سـ
ـر ئەزادىـ
ـەر بىـ
ـى ھـ
 ഒഒبەدىنىڭدىكـ
ـار.
ـى بـ
ـە تىلـ
ـڭ يۈزلەرچـ
ـە ئۇالرنىـ
ـەن ئەمەلىيەتتـ
ـەن بىلـ
كۆرۈنگـ
ـا
ـدۇ .پاختـ
ـا ئېلىنىـ
ـن پاختـ
ـىپ ئۇنىڭدىـ
ـۋەز يېتىشـ
ـزالردا كېـ
ـازدا ئېتىـ
 ഒഒيـ
ـدۇ.
ـۇپ كېتىـ
ـاز ئۇنتۇلـ
ـدۇ ،يـ
قالىـ
 ഒഒباھار كەلمىگىچە مېۋە كۆچەتلىرى چىچەك ئاچمايدۇ.
 ഒഒھال گۈزەللىكىگە جان ھەيراندۇر.
 ഒഒبەدىنىــڭ بىــر گــۈل دەســتە ،پىكرىــڭ گــۈل ســۈيى .گــۈل ســۈيى
گۈلنــى ئىنــكار قىلىــدۇ! نېمــە دېگــەن ھەيــران قاالرلىــق ھــە!
ـۇندۇرۇپ،
ـاننى ئۆزىگە بويسـ
ـاش ئارسـ
ـەيخلەر ھەرقانداق شـ
ـق شـ
 ഒഒئەقىللىـ
ئۈســتىگە مىنىۋاالاليدۇ.
 ഒഒپەســكەش كىشــىلەرنىڭ ئەســكىلىكىگە ســەۋر قىلســاڭ ،ئاخىــرى غەلبــە
قىلغــان ســەن بولىســەن.
 ഒഒئۆكۈزنىــڭ مېڭىشــى يۈكنــى توشــۇش ،ھارۋىنــى ســۆرەش ئۈچــۈن
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ـۇ
ـەر بـ
ـۈزدەك ئادەملـ
ـدۇ .ئۆكـ
ـۇپ ماڭىـ
ـن قورقـ
ـى تاياقتىـ
ـەس .بەلكـ
ئەمـ
دۇنيانــى ئىســاھ قىلىــش ئۈچــۈن ئەمــەس ،بەلكــى نەپســى ئۈچــۈن
ئىشــلەيدۇ .ھــەر بىــرى يارىســىغا مەلھــەم ئىزدەيــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن
ئالەمنىــڭ نىزامــى بۇزۇلىــدۇ.
 ഒഒبارلىــق كىشــىلەر ياخشــى ياماندىــن قورقىــدۇ .ئەممــا ھېــچ كىــم
ئۆزىدىــن قورقمايــدۇ .دېمەككــى ھــەر كىمنىــڭ بىــر رەقىبــى بــار.
ـۇندۇرۇپ
ـوي سـ
ـا بـ
ـى نوھقـ
ـۇ ،كېمىنـ
ـۇ ئـ
ـە قىلغانمـ
ـا ئىگـ
ـى روھقـ
 ഒഒبەدەننـ
بەرگەنمــۇ ئۇ.
 ഒഒھەر يالغان توغرىدىن چىقىدۇ.
 ഒഒدورا ،دورا پېتــى تۇرســا بىــر ئىشــقا ئەســقاتمايدۇ .پەقــەت ئاغرىــق
ئىچىــپ ،دورا مەۋجۇتلۇقىنــى يوقاتقاندىــن كېيىــن ئاندىــن رولىنــى
جــارى قىلدۇرىــدۇ.
 ഒഒبــۇ دۇنيادىكــى رەڭمــۇ رەڭ ئىنســانالر قەبرىگــە كىرگەنــدە ئوخشــاش
بىــر رەڭــدە بولىــدۇ.
 ഒഒشــەكىلگە ئەمــەس ،مەنىســىگە قارايدىغــان يېتىشــكەن ئىنســانالرنىڭ
قىبلىســى ســەۋر ،چىدامچانلىقتــۇر.
ـلەر،
ـاردىكى نەقىشـ
ـى تاشـ
ـكە چوقۇنغانالرنىڭ قىبلىسـ
ـەكىلگە ،كۆرۈنۈشـ
 ഒഒشـ
رەسىملەردۇر.
ـۇي-
ـۇ خـ
ـۇ شـ
ـا ،ئـ
ـەن بولسـ
ـى بەرگـ
ـداق خۇي-مىجەزنـ
ـىگە قانـ
 ഒഒبىرسـ
ـى
ـان خۇينـ
ـىق بولىدىغـ
ـا ئاشـ
ـىگە مال-دۇنياغـ
ـۇر .بىرسـ
ـە اليىقتـ
مىجەزگـ
ـدۇ.
ـىقلىقنى بېرىـ
ـە ئاشـ
ـىگە ھەققـ
ـە بىرسـ
ـە ،يەنـ
بەرسـ
 ഒഒئەجــەل كەلگەنــدە بــەدەن قانــداق ئېرىســە ،جانســىز نەرســىلەرمۇ
شــۇنداق ئېرىيــدۇ.
ـۇن
ـپەرەس بولسـ
ـتىيان ۋە ئاتەشـ
ـى يەھۇدى ،خىرىسـ
ـن ،مەيلـ
ـى مۆمىـ
 ഒഒمەيلـ
ـە مۇھتاجدۇر.
ـى ھەققـ
ـى جانابـ
ھەممىسـ
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ـى
ـۇ جانابـ
ـراق ۋە ئوتالرمـ
ـۇالر ،تۇپـ
ـاش ۋە سـ
ـاالر ،تـ
ـا تاغ-دەريـ
 ഒഒھەتتـ
ـدۇ.
ـانا ئوقۇيـ
ـە ھەمدۇسـ
ھەققـ
ـەڭ
ـرەك .ئـ
ـى كېـ
ـىدىن ۋاز كېچىشـ
ـەت داۋاسـ
ـەت ۋە پەزىلـ
ـم مەرىپـ
 ഒഒھەركىـ
ـتۇر.
ـەت قىلىشـ
ـانىيەتكە خىزمـ
ـاق ۋە ئىنسـ
ـۈزەل ئەخـ
ـى گـ
ـم بولغىنـ
مۇھىـ
 ഒഒھىلە ۋە خىيانەتنىڭ ھەممىسىنى ئىنسانالر ئۆزى قىلىدۇ.
ـزدا
ـى ئېغىـ
ـدە ياكـ
ـا كۆڭۈلـ
ـايدۇ .يـ
ـە ئوخشـ
ـۆزلەر ئوت-چۆپكـ
ـان سـ
 ഒഒيالغـ
تۇرمايــدۇ .ئوت-چۆپنــى قەتئىــي ئېغىــزدا ســاقلىغىلى بولمايــدۇ.
ئېغىــزدا چــۆپ بولســا ،تىــل ئۇنىڭغــا تاقىشــىدۇ .شــۇڭا ئۇنــى
ئاغزىڭدىــن چىقىرىــپ تاشــاپ راھەتلــەن.
ـى
ـەس ،بەلكـ
ـەن ئەمـ
ـق بىلـ
ـى زوراۋانلىـ
ـنىڭ ئامالـ
ـن قۇتۇلۇشـ
 ഒഒباال-قازادىـ
ـدۇ.
ـەن بولىـ
ـق بىلـ
ـان ۋە ئەپۇچانلىـ
ئىھسـ
 ഒഒئادالــەت بىــر نەرســىنى اليىقــى بىلــەن ئىجــرا قىلىــش دېگەنلىكتــۇر.
زۇلــۇم اليىــق بولمىغــان ۋاســتە قوللىنىــش دېگەنلىكتــۇر.
ـۇل
ـېنى قوبـ
ـۇ سـ
ـل قىبلىلەرمـ
ـق باتىـ
ـاڭ ،بارلىـ
ـى ئۇنۇتسـ
ـەر قىبلەڭنـ
 ഒഒئەگـ
قىلما يد ۇ .
 ഒഒھەركىم ئۆزىگە اليىق بولغان بىلەن دوست بولسۇن.
 ഒഒكۆڭۈل-كۆكسى ئېچىلىپ ئۆزئارا پاراڭلىشىش مۇھەببەتتىن كېلىدۇ.
 ഒഒسۆيگۈنى كۆرگەن كۆڭۈل مۇھەببەتسىز قالمايدۇ.
 ഒഒبۇلبۇل گۈلنى كۆرگەندە نىداسىز قالماس.
 ഒഒدوســت ،دوســت بىلــەن بىرگــە بولــۇپ ،ئۈلپــەت بولغانــدا كۆڭــۈل
ســىرلىرى ئاشــكارە بولىــدۇ.
 ഒഒخىزىرنىڭ دوستلۇقى ئۆلۈك بېلىقنىمۇ تىرىلدۈرىدۇ.
 ഒഒدوستلۇق ئىنساننى مەست قىلىپ قويماسلىقى الزىم.
 ഒഒياخشــى كۆرگــەن ماددىــي نەرســىلەر ئادەمنــى كــۆر ۋە پــاڭ قىلىــپ
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قويىــدۇ.
ـىرالرنى
ـىدىكى بارلىق سـ
ـەردە ئارقىسـ
ـىلەر پـ
ـەن كىشـ
ـۆزى روشـ
ـۈل كـ
 ഒഒكۆڭـ
كۆرەلەيدۇ.
 ഒഒدۇنيادا ئىنسان روھىدىنمۇ بەكرەك سىرلىق نەرسە يوق.
ـدا ھەرقانداق
ـڭ ئالدىـ
ـە ،ئۇنىـ
ـى كۆرەلىسـ
ـۆز روھنـ
ـۇغ بىر كـ
ـەر ئۇلـ
 ഒഒئەگـ
ســىر ئاشــكارە بولىدۇ.
 ഒഒئادىللىــق ھەقنىــڭ ســۈپىتى .شــاھىتلىقمۇ ئۇنىڭغــا ئائىــت .شــۇنىڭ
ئۈچــۈن ئادىــل ۋە شــاھىت جــان كۆزىنىــڭ نۇرىــدۇر.
 ഒഒھەر ئىككى ئالەمدە ،كۆڭۈل ھەقنىڭ نەزەرگاھىدۇر.
ـۇ
ـىرى ،بـ
ـىنىڭ سـ
ـى كۆرۈشـ
ـى ياخشـ
ـى ۋە گۈزەللىكنـ
ـڭ مۇھەببەتنـ
 ഒഒھەقنىـ
پەردىلەرنىــڭ ،بــۇ ھېكمەتلەرنىــڭ يارىتىلىشــىنىڭ ئاساســىدۇر .شــۇنىڭ
ـى
ـاڭ كۆكلەرنـ
ـان بولسـ
ـەن بولمىغـ
ـدا «سـ
ـەق مىراجـ
ـى ھـ
ـۈن جانابـ
ئۈچـ
ـدى.
ـەن ئىـ
ـم» دېگـ
ياراتمايتتىـ
ـۈن ئېغىزالردىن
ـا ،پۈتـ
ـۇرى بولسـ
ـڭ نـ
ـى جااللىنىـ
ـىنىڭ ئوزۇقـ
ـە كىشـ
 ഒഒھەممـ
گــۈزەل ســۆزلەر تۆكۈلەتتى.
ـتالر ،غەيۋەتلەردىــن ۋاز كېچىــڭالر .شۈبھەســىزكى ھاۋايــى-
 ഒഒئــەي دوسـ
ـەڭ.
ـەزەر ئەيلـ
ـن ھـ
ـى .بۇالردىـ
ـز نۇقتىسـ
ـڭ ئاجىـ
ـەۋەس ئەرلەرنىـ
ھـ
 ഒഒگــۈزەل ئەخــاق بىلــەن خۇيــان .گــۈل ســۈيىنىڭ خۇيــى گۈلدىــن
كەلگەنلىكىنــى بىــل.
ـى
ـڭ يۈزىدىكـ
ـا ئۇنىـ
ـدۇ .ئەممـ
ـۈپ تۇرىـ
ـپ ئۆتـ
ـۇالر ئېقىـ
ـى سـ
 ഒഒئېرىقتىكـ
ـڭ
ـى ئۇالرنىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـى ئۆزگەرمەيـ
ـڭ شولىسـ
ـەن يۇلتۇرالرنىـ
ـاي بىلـ
ئـ
ـە.
ـلى كۆكتـ
ئەسـ
 ഒഒمەيلى شاھ ،مەيلى گاداي ھەممىسى ھەققە مۇھتاج.
 ഒഒكامالغا تولغان قۇياش ئالدىدا ،چىراقتىن مەدەت تىلىمە.
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 ഒഒجىسمى زىندان ،جانى ساماۋىي بولغان كىشى ،نادىر كىشىدۇر.
 ഒഒبەزىلــەر مەســچىت يولىــدا بەختىيــار ،بەزىلــەر بــاغ گۈلىســتاندا
غەمگــۇزار.
ـر
ـى بىـ
ـدا ،ئىمانىنـ
ـان چاغـ
ـۆر بولغـ
ـۆزى كـ
ـۈل كـ
ـىلەر كۆڭـ
ـەق كىشـ
 ഒഒئەخمـ
چۆگــۈن چايغا تېگىشــىۋېتىدۇ.
 ഒഒباشــقىالرغا ياخشــىلىق قىلغانســېرى راھــەت ۋە بەختىيــار بىــر ھايــات
ياشــاۋاتقانلىقىڭنى ھېــس قىلىســەن .ئەســكىلىك قىلغانســېرى بــۇ
ھاياتنىــڭ ھــوزۇرى ســەندىن ئۇزاقلىشــىپ ،ھاياتىــڭ زىنــدان بولــۇر.
 ഒഒزىت ،زىت بىلەن ئاشكارە بولۇر.
 ഒഒئالــاھ قورقۇســى ئاســتىدا نەپســانىي ھەۋەســلەردىن ۋاز كەچســەڭ،
ئىشــىك ئالدىڭدىــن كەۋســەر ئاقىــدۇ.
 ഒഒسەۋر رەھبىرى ساڭا قانات بولسا روھىڭ ئەرشكە يۈكسېلىدۇ.
 ഒഒئاشىق چوڭالر ئۈچۈن بال ،كىچىكلەر ئۈچۈن سۈت.
 ഒഒشەيتان ئەپسۇن ئوقۇپ ،ھاۋاغا «يە» دېسە يېگەن ئىدى.
ـان
ـتىدىن بولغـ
ـڭ دەسـ
ـى ئايالنىـ
ـق جىنايىتـ
ـى قاتىللىـ
ـدا بىرىنچـ
ـۇ جاھانـ
 ഒഒبـ
ئىــدى .قابىــل ئىنىســى ھابىلنــى ئۆلتــۈرۈپ قولىنــى قانغــا بويىغــان
ـدى.
ئىـ
 ഒഒئايالنىــڭ ھىلىســى بىلــەن نوھنىــڭ نەســىھىتىگە قــۇالق ســالمىغان
نائەھلــى ئۇنىڭغــا تــاش ئاتقــان ئىــدى.
ـى
ـى ،بىزنـ
ـىپ قىلغىنكـ
ـي نىسـ
ـر داھىـ
ـۇنداق بىـ
ـە شـ
ـم ،بىزگـ
ـەي رەببىـ
 ഒഒئـ
بەدەن ســاندۇقىدىن قۇتقازســۇن.
 ഒഒخەلقنى ساندۇقتىن نەبىلەردىن باشقىسى قۇتۇلدۇرالمايدۇ.
 ഒഒســاندۇقنىڭ ئىچىــدە بولغانلىقىڭنــى پەقــەت مىڭدىــن بىــر كىشــىلەرال
بىلەلەيــدۇ.
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« ഒഒبىلىــم مۆمىننىــڭ يوقىتىــپ قويغــان مېلىــدۇر ».يوقىتىــپ قويغــان
مــال مۆمىنگــە ئېنىقتــۇر.
ـان
ـۇپ تۇغۇلغـ
ـۇل بولـ
ـىدىن قـ
ـى ئانىسـ
ـان ياكـ
ـىر بولغـ
ـن ئەسـ
 ഒഒكىچىكىدىـ
ـدۇ.
ـى بىلمەيـ
ـڭ تەمىنـ
ئەركىنلىكنىـ
 ഒഒقۇللۇققــا كۆنــۈپ قالغــان ئــادەم قەپەزدىــن قۇتۇلۇشــنى ئويلىمــاي،
قەپەزنىــڭ ئىچىــدە ئۇياق-بۇياققــا مېڭىــپ يۈرىــدۇ.
 ഒഒكۆزۈڭنى ھەقنىڭ گۈزەللىكىدىن باشقىغا بۇرىما.
 ഒഒئىنسان «قىلما» دېگەن ئىشنى قىلىشقا ھېرىسمەندۇر.
 ഒഒقۇتۇلۇش ئۈچۈن ئەقىلنى ئۆزۈڭگە رەھبەر ئەيلە.
 ഒഒگۈلدىكى تىكەندىن ھەزەر ئەيلە.
ـدا
ـال گۇمانـ
ـەڭ ،دەرھـ
ـەك كۆرسـ
ـر ئېشـ
ـدا بىـ
ـڭ ئورنىـ
ـدا ئۆكۈزنىـ
 ഒഒئېغىلـ
بو ل .
ـا
ـدۈزدە قاراڭغۇلۇقتـ
ـپ ،كۈپكۈنـ
ـن ئېزىـ
ـان ئەقلىڭدىـ
ـى ئايدىڭالتقـ
 ഒഒكۆڭۈلنـ
قا لما .
 ഒഒسۈرەتنى كۆرۈپ ھەرگىز ھوشۇڭنى يوقاتما.
ഒഒيا مۇزەپپەر بول ،ياكى مۇزەپپەر بولغاننى تاپ.
 ഒഒئەقىــل ئاچقۇچــى بولمىســا ســىرالرنىڭ ئىشــىكىنى ئاچىمــەن دېيىــش
قــۇرۇق ھەۋەســتىن ئىبــارەت.
 ഒഒپۈتۈن دۇنيادىكى لەززەتلەر ھىلىدىن ئىبارەت.
 ഒഒقوي يايالقتا ئوتلىسا ،پادىچى ئۇنىڭغا كۆز قۇالق بولسۇن.
 ഒഒقازاننىڭ تېشى ئوتنىڭ سۈرىتى بولسا ،ئىچىدىكى مەناسىدۇر.
ـن
ـە ھۈنەردىـ
ـى مىڭالرچـ
ـەر ،ئادەتتىكـ
ـر ھۈنـ
ـك بىـ
ـى زەرىچىلىـ
 ഒഒكۆڭۈلدىكـ
ـىدۇر.
ياخشـ
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 ഒഒكۆڭۈل كۆزى بىلەن كۆرگەن ھەر نەرسە ھەقىقىي نەرسىدۇر.
 ഒഒئاشــىق ماكانســىزلىق ئالىمىــدە ھارارەتنىــڭ مەنبەســى .ئۇنىــڭ بىــر
ئۇچقۇنــى بىلــەن يەتتــە دوزاقنــى تۇمــان قاپاليــدۇ .ئاشــىق ئوتــى
دوزاق ئوتىنــى ئۆچۈرىــدۇ .شــۇڭا دوزاق ئوتــى شــۇنداق دەيــدۇ:
«تىــز ئــۆچ! بولمىســا ئوتــۇڭ بىلــەن ئوتۇمنــى ئۆچۈرىۋېتىســەن»
 ഒഒھەممــە نەرســە تۇپراقتىــن ۋۇجۇتقــا كېلىــدۇ .يەنــە ھەممــە نەرســە
قايتىدىــن تۇپراققــا ئايلىنىــدۇ.
 ഒഒئەمەلىيەتتــە ئــوت قىزىــل كۆرۈنىــدۇ ،بىــراق خەلــق ئۇنىــڭ قــارا
ئىســلىرىدىن قارىيىــپ كېتىــدۇ.
ـلىككە
ـپ ،كۆرمەسـ
ـى چېقىـ
ـىمۇ كۆزنـ
ـۈزەل كۆرۈنسـ
ـۇرى گـ
ـڭ نـ
 ഒഒچاقماقنىـ
ـدۇ.
ـەۋەپ بولىـ
سـ
ـۇاللىنى
ـەت بىر سـ
ـا .ھەسـ
ـداش بولمـ
ـەن يولـ
ـەت بىلـ
ـل ،ھەسـ
ـەت قىـ
 ഒഒدىققـ
خــاراپ قىلىدۇ.
ـن
ـڭ ھوزۇرىدىـ
ـاڭ ،روھنىـ
ـەت قىلسـ
ـە ۋە ھەسـ
ـانغا ھىلـ
ـر ئىنسـ
ـەن بىـ
 ഒഒسـ
ـەن.
ـرۇم قالىسـ
مەھـ
 ഒഒھەق يولىنىڭ تۇپرىقى بول ،ھەسەتچىنىڭ كۆزىگە تۇپراقنى چاچ.
 ഒഒروھالر ئەسلى ۋەتىنىگە كەتكەندە ،تەن بۇ يەردە دەم ئالىدۇ.
 ഒഒھەممــە كىشــى ياخشــى كــۆرۈپ ئىچىدىغــان تاتلىــق ســۇنىڭ بېشــىدا
ئــادەم كــۆپ بولىــدۇ.
ـى
ـە گۇناھـ
ـڭ نېمـ
ـدۇ ،ئاينىـ
ـىپ تۇرىـ
ـت ھاۋشـ
ـا ،ئىـ
ـى چاچسـ
ـاي نۇرىنـ
 ഒഒئـ
ـا.
ـۇ تۇرسـ
ـى شـ
ـڭ خۇيـ
ـى؟ ئىتنىـ
باركـ
 ഒഒئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ ئاجايىــپ ئۇلــۇغ ئىنســانلىرى بــار ،ئــۇالر يــەر
يۈزىگــە چۈشــكەن يامغۇرغــا ئوخشــايدۇ .قــارا تۇپراققــا چۈشســە
بەرىكــەت كېلىــدۇ ،دېڭىزغــا چۈشســە ئۈنچە-مەرۋايىــت مەيدانغــا
كېلىــدۇ.
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ـەن
ـەن ئۆلگـ
ـىق بىلـ
ـايدۇ .ئاشـ
ـەك ياشـ
ـى ئۆلۈكتـ
ـان كىشـ
ـىقى بولمىغـ
 ഒഒئاشـ
ـدۇ.
ـك تۇرىـ
ـۈ تىرىـ
مەڭگـ
 ഒഒدۈشمەنلەرنىڭ ئىچىدە ئەڭ يامان دۈشمەن ،ئىچىڭدىكى نەپرەتتۇر.
 ഒഒئىنســان نېمــە ئىــش ئۈچــۈن يارىتىلغــان بولســا ،شــۇ ئىــش ئۇنىــڭ
ئۈچــۈن ئــەڭ ئاســان تۇيۇلىــدۇ.
ـەن.
ـى بىلمەيسـ
ـۆيگۈنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنـ
ـە سـ
ـىق بولمىغىچـ
 ഒഒســەن ئاشـ
ـەن.
ـر ئېشەكسـ
ـەن بىـ
ـا ،سـ
ـە ئوتـ
ـال! چۆپلۈكتـ
يوقـ
 ഒഒھەقىقىي دوست ئەقلىمىز ،نەپسىمىز بولسا دۈشمىنىمىز.
 ഒഒياتالرنى ئالدىغان ئۆز خەلقىنىمۇ ئالدايدۇ.
 ഒഒپــەرەز قىلىشــتىن بــۇرۇن ئۆگــەن .ئەيىپلەشــتىن بــۇرۇن ئــاڭال.
زەخمىلىنىشــتىن بــۇرۇن ھېــس قىــل .سۆزلەشــتىن بــۇرۇن ئويــا.
 ഒഒيا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ۋە ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول.
 ഒഒكېمىگە سۇ كىرسە چۆكىدۇ ،ئاستىدا سۇ بولسا كېمە ئۈزىدۇ.
 ഒഒئىلىــم كۆڭۈلــدە بولســا دوســت بولىــدۇ .تەنگــە قــۇل بولســا يــۈك
بولىــدۇ.
 ഒഒكىمكــى ئارپــا ۋە ئــوت يېســە قۇربانلىــق بولىــدۇ .كىمكــى ئالــاھ
نۇرىنــى يېســە قۇرئانــدەك بولىــدۇ.
ـارنى تۆكۈپ
ـۇ تاشـ
ـا ،ئـ
ـە بولمىسـ
ـك نەرسـ
ـدە قىممەتلىـ
ـڭ ئىچىـ
 ഒഒخالتاڭنىـ
ـۇن
ـە ئۇيغـ
ـان ئەقىلگـ
ـى بولىدىغـ
ـا ئاپارغىلـ
ـاھنىڭ ئالدىغـ
ـى پادىشـ
ئىچىنـ
ـدۇر.
ـەن تولـ
ـىلەر بىلـ
نەرسـ
ـۇنداق
ـېنى ئاشـ
ـى يۇم .سـ
ـر ،كۆزلىرىڭنـ
ـتىغا كىـ
ـڭ ئاسـ
ـاڭ پەردىنىـ
 ഒഒخالىسـ
ـلىقىدىن ۋاز كېچەمدىكىن؟
ـاش قۇياشـ
ـدى دەپ ،قۇيـ
قىلـ
 ഒഒئىلىــم ســۆيەر بولــۇش بىلــەن ئالىــم بولــۇش پەرقلىــق .قانچىلىغــان
ئالىمــار بىلىــم مەدىكارلىرىدىــن بولــدى .ســەن ئىلىــم ســۆيەر بــول.
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ـدۇ.
ـە پايــدا ئەكېلىـ
ـم ئادەمگـ
ـان ئىلىـ
ـى قىلغـ
ـۈل ئەھلـ
ـىنى كۆڭـ
 ഒഒئىگىسـ
ـم
ـان بىلىـ
ـى بولمىغـ
ـانغا ياردىمـ
ـان ،ئىنسـ
ـىر قىلغـ
ـا تەسـ
ـۇز بەدەنگىـ
يالغـ
ـۇر.
ـە يۈكتـ
ئادەمگـ
ـە تەرىپى
ـدۇر .ھەممـ
ـىتىش ئۈچۈنـ
ـول كۆرسـ
ـرا يـ
ـەت توغـ
ـم ۋە ھېكمـ
 ഒഒبىلىـ
ـى بولمايتتى.
ـڭ ئەھمىيىتـ
ـم ۋە ھېكمەتنىـ
ـدى بىلىـ
ـا ئىـ
ـول بولسـ
ـۈز يـ
تـ
ـايدۇ.
ـا ئوخشـ
ـال قېتىققـ
ـم ۋە خىيـ
ـل ،ۋەھىـ
ـي ئەقىـ
ـانى روھ ،جۈزئىـ
 ഒഒنەپسـ
ـايدۇ.
ـا ئوخشـ
ـى قايماققـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ـۇ قېتىقنىـ
ـا بـ
ـان بولسـ
ـىز جـ
ئۆلۈمسـ
ـن
ـاق قېتىقتىـ
ـۇ قايمـ
ـى ئـ
ـىمىز كېرەككـ
ـرەت قىلىشـ
ـەن غەيـ
ـەك بىلـ
ئەمگـ
ئا ير ىلسۇ ن .
 ഒഒئاچكۆزلۈك ئىنساننى كۆر ،ئەخمەق ،نادان قىلىپ قويىدۇ.
 ഒഒشــەيتاندا بىلىــم بــار .ئەممــا دىــن ئىشــقى يــوق .مۇشــۇ ســەۋەپتىن
ئادەمنىــڭ پەقــەت تۇپرىقىنــى ۋە شــەكلىنىال كــۆردى.
 ഒഒھــەق پۈتــۈن قاراڭغۇلــۇق بىلــەن بىرگــە يەنــە قۇتۇلــۇش يولىنــى
تاپســۇن دەپ ،ســاڭا چۈشــلەرنى كۆرســىتىدۇ.
 ഒഒياپراقالرنىــڭ چــاۋاك چېلىشــلىرىنى تۇيمايســەن .بۇالرنــى تۇيــۇش
ئۈچــۈن جــان قۇلىقــى كېــرەك .باشــتىكى قــۇالق ئەمــەس.
 ഒഒجان ئىشنىڭ دەل ئىچىدە .نەپسىڭ بولسا دەلىل پېشىدە...
 ഒഒجانسىز شەكىل پەقەت خىيالدىن ئىبارەت.
 ഒഒدوســتالر بىلــەن بىللــە ئولتۇرغــان يــەر كۈلخــان بولســىمۇ گــۈل
باغچىســىدەك كۆرۈنىــدۇ.
ഒഒبىــر يــەردە دۈشــمەن بىلــەن ئولتۇرســاڭ ،ئــۇ يــەر باغ-بوســتان
بولســىمۇ كۈلخانىــدەك تۇيىلىــدۇ.
 ഒഒمال-دۇنيانــى ســۆيگەن كىشــى ،ئۈســتىگە كــۈن چۈشــكەن تامغــا
كۆڭــۈل بەرگــەن كىشــىدۇر.
 ഒഒئالالھنىــڭ كۆزىگــە ســۈرگەن ســۈرمىنى ســۈرگەندىال ،جــان يۈزلەرچــە
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پەردىنىــڭ ئارقىســىدىكى توغرىنــى كۆرىــدۇ.
 ഒഒياخشىنى ئىزدىسەڭ ئەسكىلىك سەندە قالماس.
 ഒഒسەن تىرىك بولساڭ ئۆلۈك يۇيغۇچى سېنى يۇيامدۇ؟
ـۇ
ـدۇ دەپ ،ئـ
ـۇن ۋارقىراۋاتىـ
ـۇل قۇزغـ
ـا ،بۇلبـ
ـدا ۋارقىرسـ
ـۇن باغـ
 ഒഒقۇزغـ
ـى؟
ـلىرىدىن توختامتـ
ـۈزەل سايراشـ
گـ
 ഒഒنادان گۈلنىڭ گۈزەللىكىنى كۆرمەي ،بېرىپ تىكەنگە ئېسىلىدۇ.
 ഒഒتىكەن يەيدىغان تۆگىگە پەقەت تىكەندىن سۆز قىل.
 ഒഒئاتنى ياخشى كۆرسىال ،ياخشى ئات مىنگۈچى ھېساپالنمايدۇ.
 ഒഒھەر ئاتنى ياخشى مىنگەن چەۋەنداز ھېساپالنمايدۇ.
 ഒഒبــۇ تۇيغۇالرنــى ســاڭا بەرگــەن ،بــۇ پۇشــايمانلىقالرغا چۈشــۈرگەن
نەرســە ســېنىڭ ئىچىڭدىكىــدۇر .ســاڭا بــەك يېقىــن .ئۇنداقتــا ســەن
نېمــە ئۈچــۈن ئــۇ ئىچىڭدىكىنــى كۆرمەيســەن؟ ھېــس قىلمايســەن؟
ـاچ،
ـى ئـ
ـىق قانىتىڭنـ
ـەن ئاشـ
ـدە .سـ
ـدە ،كۆڭلۈڭـ
ـى ئىچىڭـ
ـنىڭ يولـ
 ഒഒئەرشـ
ـەت.
ـە ھاجـ
ـكە نېمـ
ـوتا ئىزدەشـ
ـا شـ
ـۈك بولسـ
ـڭ كۈچلـ
ـىق قانىتىـ
ئاشـ
ـتىغا چۆكىدۇ.
ـدەك ئاسـ
ـاراپنىڭ دۇغىـ
ـەر شـ
ـار ،ئىزىلەڭگۈلـ
ـەت ھورۇنـ
 ഒഒپەقـ
دۇغدىــن ئۆزىنــى قۇتقۇزغــان ،ئېرىگــەن ،پاكىزالنغــان ئىدىشــنىڭ
ئۈســتىگە چىقىــدۇ.
 ഒഒئەگــەر كۆڭــۈل ئۆيۈڭدىكــى تۇمانالرنــى ئازايتســاڭ يەنــى گۇنــاھ
ـا
ـى دۇنيـ
ـەر ئىككـ
ـەن ھـ
ـۇرۇڭ بىلـ
ـېنىڭ نـ
ـاڭ ،سـ
ـن قۇتۇلسـ
كىرلىرىدىـ
ئايدىڭلىققــا چۆمىــدۇ.
 ഒഒدۇنيــا ،جاھاننىــڭ ســىرلىق ھۆكۈملىــرى بىلــەن تولغــان كىتاپقــا
ئوخشــايدۇ .ســېنىڭ جېنىــڭ بولســا ئــۇ كىتاپتىكــى بــاش ماقالىــدۇر.
ئوبــدان ئويــاپ بــۇ مەســىلىنى چۈشــەنگىن.
 ഒഒكىــم مال-دۇنياغــا ھېرىســمەنلىكتىن قۇتۇلــۇپ ھەققــە يۈزلىنىشــنى
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ـىدۇر.
ـر كىشـ
ـەت بىـ
ـۈن ئاالمـ
ـى ئۈچـ
ـىنى يەڭگەنلىكـ
ـۇ نەپسـ
ـا ،ئـ
خالىسـ
ئۆزىدىــن ،ئۆزىنىــڭ بارلىقىدىــن قۇتۇلغــان جاننىــڭ ئىچىــدە ھــوزۇر
ئىچىــدە ھــوزۇر بــاردۇر.
ـى
ـى ،چوقۇمكـ
ـڭ گۈزەللىكـ
ـق ئايالنىـ
ـت ۋە چىرايلىـ
ـقان يىگىـ
ـەر قامالشـ
 ഒഒھـ
ـدۇر.
ـن كەلگەنـ
ـڭ گۈزەللىكىدىـ
ـەي ئۇنىـ
ـدە پۈتۈنلـ
ـان ئىچىـ
ـر زامـ
بىـ
 ഒഒســەن يــەردە ئىزدىگــەن رىزقالردىــن باشــقا ،كۆكلــەردە نېمــە دېگــەن
ـن
ـقان ناندىـ
ـدا پىشـ
ـڭ تونۇرىـ
ـار .ناۋاينىـ
ـار بـ
ـي رىزىقـ
ـۈزەل مەنىۋىـ
گـ
ـېنىڭ
ـن سـ
ـماقتا .بۇنىڭدىـ
ـار پىشـ
ـان نانـ
ـە قانچىلىغـ
ـەردە يەنـ
ـقا ،يـ
باشـ
ـوق.
ـڭ يـ
خەۋىرىـ
ـا بەندىدۇر.
ـۇل ئۇنىڭغـ
ـەر قـ
ـك ھـ
ـى تاجىـ
ـۇن ،مەيلـ
ـۈرك بولسـ
ـى تـ
 ഒഒمەيلـ
ھەمــدە جاننىــڭ بەدەنگــە شــۇنچىلىك يېقىــن بولغىنىــدەك ئۇنىڭغــا
ـدۇ.
ـار كۆرەلمەيـ
ـى زىنھـ
ـەدەن جاننـ
ـا بـ
ـن ،ئەممـ
ـدۇر .يېقىـ
يېقىنـ
 ഒഒھەقنىــڭ ئىشــىكى ئالدىدىكــى ئۇيقۇچــان ئىــت ،دۇنيادىكــى بارلىــق
ـۆزلەيدۇ ۋە
ـىقىنى سـ
ـڭ ئاشـ
ـۇ ھەقنىـ
ـى ئـ
ـى .چۈنكـ
ـانالردىن ياخشـ
ئارسـ
ئىشــىك ساقالشــنى ۋە كۆزەتچىلىــك قىلىــش ئۇســۇللىرىنى بىلىــدۇ.
 ഒഒتولــدۇر قەدەھكــە شــاراپنى ،بىزگــە جۇشــقۇنلۇق ســۇن! ئۇيقۇمىزنــى
قاچــۇر ،ئۇيقــۇ بىزدىــن يىــراق تۇرســۇن .چۈنكــى ئۇيقۇغــا پاتقــان
كىشــى كېچىنىــڭ گۈزەللىكىنــى ،پەيزىنــى بىلەتتىمــۇ؟
 ഒഒبــۇ دۇنيــادا گۇمــان بىلــەن قەيەرگــە قارىســام ئۇنــى تاپالمىدىــم،
كۆرەلمىدىــم .چۈنكــى گۈزەللىكلەرگــە ھەيرانلىــق تۇيغۇســى ،بــۇ
ـڭ
ـەردە ،ھەقنىـ
ـەن كۆرگەنلـ
ـەق بىلـ
ـەت ھـ
ـت پەقـ
ـۇ بەخـ
ـۇق ،بـ
ئۇلۇغلـ
كۆرۈشــىگە ئىگــە بولغانــاردا بــاردۇر.
ـقا
ـن باشـ
ـۇ ئىلتىپاتتىـ
ـى ،ئـ
ـان كىشـ
ـد قىلغـ
ـى ئۈمىـ
ـڭ ئىلتىپاتىنـ
 ഒഒئالالھنىـ
ـدۇ.
ـۈل قويمايـ
ـىگە كۆڭـ
ـر نەرسـ
ـچ بىـ
ھېـ
 ഒഒبىــز بەرگــەن ئاۋارىچىلىقالردىــن ،جاپاالردىــن ،دەرتلەردىــن ئۆزۈڭنــى
قاچۇرمــا .قەيەرگــە كەتســەڭ كــەت ،شــۇ يــەردە بىــر ئاۋارىچىلىــق،
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بىــر قىيىنچىلىــق ،بىــر دەرت بــار .بــار ئەممــا ،ئــۇ دەرت ،ئــۇ
ئاۋارىچىلىــق ســېنى بىــر دەرمانغــا ئىگــە قىلىــدۇ.
 ഒഒئەمــدى شــۈك تــۇر! ئــۇ شــۈك تــۇرۇش دۇنياســى ،بــۇ دۇنيانــى
ئــاۋازالر بىلــەن تولدۇرغــان .ئەممــا ئــۇ ئاۋازالرنــى ئاڭاليدىغــان
قــۇالق نــەدە؟
ـالغۇالر
ـى توسـ
ـە تەرىپـ
ـڭ ئالتـ
ـق ئالەمنىـ
ـدۇ« :بارلىـ
ـداق دەيـ
ـل مۇنـ
 ഒഒئەقىـ
بىلــەن ،قىيىنچىلىقــار بىلــەن ئورالغــان .بــۇ توســالغۇالردىن ئۆتــۈپ
ـوق».
ـول يـ
ـقا يـ
ـىغا چىقىشـ
تېشـ
 ഒഒئاشــىق ئەقىلگــە مۇنــداق دەيــدۇ« :ســەن ئالدىنىپســەن .يــول بــار،
ـم».
ـىغا چىقتىـ
ـۈپ تېشـ
ـن ئۆتـ
ـۇ يولدىـ
ـم ئـ
ـە قېتىـ
ـەن نەچچـ
مـ
ـۇرۇپ
ـي تـ
ـىقمۇ قەتئىـ
ـا ،ئاشـ
ـپ پىشسـ
ـە چوڭىيىـ
ـداق كۆچەتتـ
ـۋە قانـ
 ഒഒمېـ
ـۇمىدا
ـۇل مەۋسـ
ـۇنىڭ ئۈچۈن ھوسـ
ـايدۇ .شـ
ـپ ياشـ
ـا ئېلىـ
ـى ئالقىنىغـ
جاننـ
باغقــا كېلىــپ ،يۈزلەرچــە مەنســۇر ھەلالجىنىــڭ دارغــا ئېســىقلىق
تۇرغانلىقىنــى كــۆر.
ـەن.
ـىر بوپ قاپسـ
ـپ ،ئۇالرغا ئەسـ
ـپ كېتىـ
ـە بېرىلىـ
ـا ،رەڭگـ
ـەن پۇراققـ
 ഒഒسـ
ـدە
ـنىڭ قەلبىـ
ـۇ تاشـ
ـەن .شـ
ـاپ قاپسـ
ـىمگە ئوخشـ
ـتىكى رەسـ
ـقا ،تاشـ
تاشـ
ـق.
ـىغا چىـ
ـقىرتىپ تېشـ
ـاپ ،ئىسـ
ـۇدەك قاينـ
ـاق سـ
قاينـ
 ഒഒپۈتــۈن ئالــەم ،پۈتــۈن ئىنســانالر بىــر تــەن .ھــەر كىمنىــڭ ،ھــەر
ـى،
ـان كىشـ
ـىز بولغـ
ـەن .باشسـ
ـەن بولىسـ
ـۇ سـ
ـىمۇ ،جېنىمـ
ـىنىڭ بېشـ
نەرسـ
ـۇن؟
ـات قالسـ
ـپ ھايـ
ـداق قىلىـ
ـادەم قانـ
ـان ئـ
ـىدىن ئايرىلغـ
ـى گەۋدىسـ
بېشـ
ـر زەررىچىگە،
ـەر بىـ
ـى ،ھـ
ـات قۇياشـ
ـتۈرگەن ئىلتىپـ
ـپ يېتىشـ
ـى بېقىـ
 ഒഒدۇنيانـ
ـە،
ـارغا ،كېپىنەكلەرگـ
ـا قۇشـ
ـان .ھەتتـ
ـات قىلغـ
ـەيئىگە ئىلتىپـ
ـر شـ
ـەر بىـ
ھـ
ـك
ـۇ رەڭلىـ
ـۇپ ،يىالنغىمـ
ـان بولـ
ـا قىلغـ
ـى ئاتـ
ـۈزەل رەڭلەرنـ
ـا گـ
بېلىقالرغـ
كۆينەكلەرنــى كىيگۈزگــەن ئىكەن.
ـن
ـازا تىكىنىدىـ
ـان ،باال-قـ
ـپ تۇرىدىغـ
ـم ئېچىلىـ
ـادا دائىـ
ـۇ دۇنيـ
ـەن بـ
 ഒഒسـ
ـۇ؟
ـۈل كۆردۈڭمـ
ـر گـ
ـان بىـ
ـدا قالمىغـ
ـان ،بوران-چاپقۇنـ
يارىالنمىغـ
314

رىلزۆس كىلتەمكېھ ڭىنىمۇر نىدىلالاج

 ഒഒدۇنيــادا باال-قازاغــا ئۇچرىمىغــان ،ئۇنىڭغــا مەھبــۇس بولمىغــان،
ئۇنىــڭ بىلــەن يارىالنمــاي ،دائىــم پــارالپ تۇرىدىغــان بىــر بەخــت
ئىگىســى يوقتــۇر!
 ഒഒھېچكىــم ھاكاۋۇرلىشــىپ كەتمىســۇن .بىــر كــۈن باال-قــازا كېلىــپ
ئۇنــى قــازا دارىغــا ئاسمىســۇن.
 ഒഒباال-قازانىــڭ ئالدىــدا ھېچكىــم ھىلــە ئىشــلىتەلمەيدۇ .بەزىــدە
ـاال-
ـان بـ
ـىمىزغا كېلىدىغـ
ـتلىرىمىز بېشـ
ـوق دوسـ
ـرى يـ
ـن خەۋىـ
ھېچنىمىدىـ
ـەي جانلىرىنى
ـى بىلمـ
ـۈن ئۆزىنـ
ـازا ئۈچـ
ـدۇ .باال-قـ
ـەت قىلىـ
ـا خىزمـ
قازاغـ
پىــدا قىلىــدۇ.
 ഒഒجاننــى مــەن ياراتتىــم .ئەممــا ئۇنىڭغــا بىــر دەرت بەردىــم .دەرتنــى
بەرگــەن ئەلۋەتتــە ئۇنىڭغــا دەرماننىمــۇ بېرىــدۇ.
 ഒഒھېچبىــر ئادەمنــى خــور كۆرمــە .قايســى دىندىــن بولســا بولســۇن.
ئۇنىــڭ بىــر ئامانىتــى بــاردۇر .ئىنســان ئۇنىــڭ ئەينىكىــدۇر.
 ഒഒمادامىكــى ھاياتتــا بىــز ،ھــەق يولىــدا مېڭىشــىمىز ،ئىشلىشــىمىز،
ـنىڭ ئۆزى
ـم تۇرۇشـ
ـدۇ .جىـ
ـقا بولمايـ
ـم تۇرۇشـ
ـم .جىـ
ـىمىز الزىـ
تىرىشىشـ
ئۆلمــەك دېگەنلىكتــۇر .ئەھــۋال شــۇنداق ئىكــەن ،ســاڭا «كــەل،
چىدىرنىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ مېھمــان بــول» دېگــەن كىشــى ســېنى
يــول مېڭىشــتىن توســۇپ ســاڭا ياخشــلىق قىلمايــدۇ.
 ഒഒئەتىرگــۈل غۇنچىســى باشــلىرىنى يۆگەشــكەن ئايالــاردەك يۈزىنــى
ئېتىۋالغــان ئىــدى .ئەممــا شــامال چىدىمــاي «گــۈزەل يۈزۈڭنــى
يوشــۇرما» دەپ ئۇنىــڭ چۈمبىلىنــى ئۇچــۇرۇپ ئەكەتتــى.
 ഒഒياخشــى كۆرۈلمىگــەن بىــر ئادەمنىــڭ قىلغــان ھەممــە ئىشــى يامــان
ـى
ـە ئىشـ
ـڭ ھەممـ
ـەر بولغاننىـ
ـكە مۇيەسسـ
ـى كۆرۈشـ
ـدۇ ۋە ياخشـ
كۆرۈنىـ
چىرايلىــق كۆرۈنىــدۇ.
 ഒഒئەگــەر دەرەخ بىــر يەردىــن باشــقا بىــر يەرگــە كېتەلەيدىغــان بولســا
ئىــدى ،ئۇنداقتــا ئــۇ يــا پالتىنىــڭ دەرتلىرىنــى تارتمايتتــى ،ياكــى
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ـپ ،جاپاغا،
ـەردە پارچىلىنىـ
ـەر يـ
ـلىتىلىپ ،ھـ
ـاردا ئىشـ
ـۈك ئىشـ
ـەر تۈرلـ
ھـ
يارىلىنىشــقا ئۇچرىمايتتــى ھەمــدە چۈرۈمەيتتــى.
 ഒഒســۆيۈملىكىم مــاڭا ئىلتىپــات كۆرسەتمىســىمۇ ،سۆيمىســىمۇ ،مــاڭا
ـە
ـەن يەنـ
ـەن .مـ
ـىكايەتچى بولمايمـ
ـار شـ
ـەن زىنھـ
ـىمۇ مـ
ـارەت قىلسـ
ھاقـ
ـڭ ئوتتۇرىمىزدا
ـەن مېنىـ
ـك .ئىگەم بىلـ
ـال ،بەختلىـ
ـن رازى ،خۇشـ
ئۇنىڭدىـ
ـە كارى؟
ـقىالرنىڭ نېمـ
ـۆيمەمدۇ باشـ
ـۆيەمدۇ ،سـ
ـى سـ
ـار .مېنـ
ـىلەر بـ
ھادىسـ
ـىدۇ؟
ـە ئارىلىشـ
نېمىگـ
 ഒഒئــاي يۈزلــۈك چىرايلىــق بىرســى ســەن .يۈزۈڭگــە ئۇپا-ئەڭلىــك
ـەڭ،
ـۈزەل يۈزۈڭنى كۆرسەتسـ
ـەت گـ
ـاقال! پەقـ
ـى سـ
ـۈرۈپ گۈزەللىكىڭنـ
سـ
ســېنى كۆرەلمەيدىغانــار كۆپىيىــدۇ ،تايــاق يەيســەن ،پارقىرايســەن.
 ഒഒبــەدەن ھالــۋا يېگەنــدە تەرەتخانىغــا كېتىــدۇ .جــان ھالــۋا يېگەنــدە
كۆكلەرگــە ،ئــۇ تەرەپكــە ،ئەرشــكە يۈكســىلىدۇ .ئــەي جــان! ســەن
مەنــا ھالۋىســى پىشــۇرۇلغان كۆڭــۈل قازىنىنىــڭ ئەتراپىنــى مــاكان
ـەن
ـۋا بىلـ
ـڭ ھالـ
ـى ئاغزىـ
ـۈر .ئايالنغىنكـ
ـپ يـ
ـدا ئايلىنىـ
ـپ ،ئەتراپىـ
قىلىـ
تولســۇن.
 ഒഒئەگــەر ســەن ئىنســاندەك ياشىســاڭ ،ياخشــى بىــر ئــادەم بولغــان
بولســاڭ ،جــان ئۇچرىشــىش ئۆيىگــە كىرىــدۇ .ئەگــەر ســەن ئەگــرى
ـەر
ـل كىيىم-كېچەكلـ
ـار ،ھەرخىـ
ـېنى تاۋار-دۇردۇنـ
ـاڭ ،سـ
ـى بولسـ
بىرسـ
ئــوراپ ئەكېتىــدۇ.
 ഒഒكىبىــر ۋە مەنمەنلىكنــى تاشــاپ ،يــەر ۋە كۆككــە ســىغمىغان ئــۇ
بۈيۈكلــەر بۈيۈكىگــە كۆڭلۈڭدىــن ئــورۇن بــەر.
 ഒഒھەقىقەتنــى ھېــس قىلغــان ،تەجەللىلەرگــە نائىــل بولغــان ئۆزلــۈك
كىشــى ،تىرىســىگە ،شــاپىقىغا قارامتــى؟
ـىز،
ـەن سۆزسـ
ـە مـ
ـۇ كېچـ
ـا بـ
ـدۇم .ئەممـ
ـى يۇمـ
ـۇردۇم ،لەۋلىرىمنـ
ـم تـ
 ഒഒجىـ
ساداسىز ســۆزلەيمەن.
 ഒഒبــۇ دۇنيــادا بېشــىڭغا كەلگــەن باالالرغــا ،جاپــا تىكەنلىرىگــە چىــدا.
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چۈنكــى تارتقــان ئازاپلىرىــڭ ،چەككــەن جەۋر-جاپــاالر ســېنى
تىكەنلەردىــن قۇتۇلــدۇرۇپ گۈللەرگــە مۇيەسســەر قىلىــدۇ .رەيھانــار،
ياســىمەنلەر بىلــەن پۈركەنگــەن گۈلىســتانغا ئاپىرىــدۇ.
 ഒഒباشــتا ھەقتىــن ئايرىلىــپ بــۇ دۇنياغــا تۆرەلــدۇق .پەقــەت ھالدىــن
ـڭ
ـە ئۇنىـ
ـراپ يەنـ
ـپ پىرقىـ
ـپ ،ئايلىنىـ
ـەكىلگە كىرىـ
ـەكىلدىن شـ
ـا ،شـ
ھالغـ
ـز.
ـا قايتىمىـ
يېنىغـ
 ഒഒخــۇددى كىتاپــاردەك ياپراقالرغــا يېشــىل خەتلــەر يېزىلــدى .ئــۇ
يازمىــاردا نېمىلەرنىــڭ دېيىلگەنلىكىنــى ،نېمــە دېمەكچــى ئىكەنلىكىنــى
كىتاپنىــڭ ئەســلى نۇسخىســىنى ئوقۇغانالردىــن ســوراپ ئۆگــەن.
ـە
ـۈل بەرگەنلەرگـ
ـە كۆڭـ
ـەر ۋە بەدەنلىرىگـ
ـە كىرگەنلـ
ـەھۋەتنىڭ كەينىگـ
 ഒഒشـ
ـىدا
ـد ئارىسـ
ـە ۋە ئۈمىـ
ـۇالر ئەندىشـ
ـى ئـ
ـا .چۈنكـ
ـۆز ئاچمـ
ـقتىن سـ
ئىشـ
ـا.
ـاۋارە بولماقتـ
ـپ ئـ
ـابىنى قىلىـ
ـڭ ھېسـ
ـاۋاپ ۋە گۇناھالرنىـ
ـىماقتا .سـ
ياشـ
ـەرت
ـان مـ
ـى بولغـ
ـار .قول-قانىتـ
ـڭ بـ
ـوش قاناتلىرىـ
ـتەك قـ
ـېنىڭ قۇشـ
 ഒഒسـ
كىشــى بىــر نەرســىدىن قورقامــدۇ؟ قورقمــا ،قاناتلىرىڭنــى ئــاچ.
كۆكلەرگــە ،ئــۇ تەرەپكــە يۈكســەل!
ـم
ـى ئايرىـ
ـز ئۇالرنـ
ـر .ھەرگىـ
ـۇ بىـ
ـۇقنىڭ جانلىرىمـ
ـەن مەشـ
ـىق بىلـ
 ഒഒئاشـ
ـا.
ـى چاغلىمـ
دەپ ،ئىككـ
 ഒഒقەيەرگــە كەتســەڭ كــەت ئەقىــل ئاچقۇچتــۇر .ئــۇ ھــەر ئىشــىكنى
ـۇق
ـل ئاچقۇچلـ
ـەنكى ،ئەقىـ
ـە قىالاليسـ
ـەردە نېمـ
ـۇ يـ
ـراق بـ
ـدۇ .بىـ
ئاچىـ
ـە قاراپ
ـېنىڭ يۈزۈڭگـ
ـۇ سـ
ـۇ .ئـ
ـۇپ قاپتـ
ـۇپ بولـ
ـپ قۇلـ
ـى يوقىتىـ
رولىنـ
ـا.
ـز ئالدانمـ
ـكە ھەرگىـ
ـۇ كۈلۈشـ
ـدۇر .بـ
ـۈز يۇپۇغىـ
ـر يـ
ـۇ بىـ
ـدۇ ،بـ
كۈلىـ
 ഒഒبــۇ ھاياتتــا قىلغــان ســەۋر بىــر مۈلــۈك بولــۇپ ئالدىڭغــا چىقىــدۇ.
شــۈكۈر بولســا خۇشــال ھالــدا يېنىڭغــا دوســت بولــۇش ئۈچــۈن
كەلگــەن ماالئىكىــدۇر.
 ഒഒدىققــەت قىلىــپ نــەزەر تاشلىســاڭ بارلىــق گــۈزەل خۇسۇســىيەتلەر،
گــۈزەل خۇيــار ھەممىســى كۆڭۈلدىــن بولىــدۇ .ھەممىســى كۆڭۈلگــە
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ئائىــت .بارلىــق ئەســكىلىكلەر ،گۇناھالرنىــڭ مەنبەســى يېپىشــقاق
ماددىدىــن بولغــان بەدەنگــە ئائىتتــۇر.
ـقىالرغا
ـىلەرنى باشـ
ـان نەرسـ
ـىنى خالىمىغـ
ـاڭا قىلىشـ
ـقىالرنىڭ سـ
ـەن باشـ
 ഒഒسـ
ـار.
ـەندىمۇ بـ
ـەت سـ
ـۇ تەبىئـ
ـۇي ،شـ
ـۇ خـ
ـى شـ
ـا .چۈنكـ
قىلمـ
ـا
ـەت ئالىمىدە بولسـ
ـەك .ھەقىقـ
ـۇ خېمىرتۇرۇچتـ
ـۇ دۇنيامـ
ـۇ ،ئـ
ـۇ دۇنيامـ
 ഒഒبـ
كۇفۇرمــۇ يــوق ،دىنمــۇ يــوق ،مەزھەپمــۇ يــوق .دىنــار بىزنىــڭ
نەزىرىمىــزدە ئايرىم-ئايرىــم .ھەقنىــڭ نەزىرىــدە دىنالرنىــڭ ھەقىقىتــى
بىــردۇر.
ـڭ
ـەنچىلەر بىزنىـ
ـان چۈشـ
ـۇن بولمىغـ
ـار ،ئۇيغـ
ـىز خىيالـ
ـا ۋە ئورۇنسـ
 ഒഒخاتـ
ئىرادىســىز تەبىئىيتىمىزدىــن مەيدانغــا كەلگــەن .بــۇ دوســتنىڭ خۇيــى
ـەس.
ئەمـ
ـۈش!
ـكە چـ
ـاي پەسـ
ـپ ئولتۇرمـ
ـتىدە غادىيىـ
ـڭ ئۈسـ
ـەدەن! ئاتنىـ
ـەي بـ
 ഒഒئـ
پىيــادە مــاڭ! بېرىــپ بەدەنگــە ئائىــت ئارزۇالردىــن قۇتــۇل .بــەدەن
ـدۇ.
ـا قىلىـ
ـات ئاتـ
ـۋى قانـ
ـاھ مەنىـ
ـە ئالـ
ـا مىنمىگەنلەرگـ
ئاتلىرىغـ
ـەن
ـەنچىلەر بىلـ
ـىۋەتلىك چۈشـ
ـەن مۇناسـ
ـارزۇالر بىلـ
ـاددى ئـ
ـا ۋە مـ
 ഒഒدۇنيـ
ـا.
ـىڭنى ئاغرىتمـ
بېشـ
ـان
ـس ئەتمەيدىغـ
ـى ئەكـ
ـۆيۈملۈكلەرنىڭ خىيالـ
ـى سـ
ـى پانـ
ـۈڭ ئىچـ
 ഒഒكۆڭلـ
ـۇن.
ـز بولسـ
ـەك پاك-پاكىـ
ئەينەكتـ
ـر
ـىز بىـ
ـدە چەكسـ
ـۇ تەرىپىـ
ـڭ ئـ
ـۇ ئالەمنىـ
ـان بـ
ـەن كۆرۈۋاتقـ
ـۆزۈڭ بىلـ
 ഒഒكـ
ـە
ـار قەيەرگـ
ـپ ،كونىـ
ـن كېلىـ
ـار قەيەردىـ
ـدى ،يېڭىـ
ـا ئىـ
ـەم بولمىسـ
ئالـ
ـى؟
كېتەتتـ
 ഒഒبــۇ كۆرۈۋاتقــان ئىنســان ،رەســىم ،شــەكىل كىــم؟ بــۇ پادىشــاھ،
بــۇ بــەگ كىــم؟ بــۇ ئىختىيــار ،ئەقىــل نېمىــدۇر؟ مانــا بۇالرنىــڭ
ھەممىســى بىرىنىــڭ يوشــۇرۇن ســۆيۈملۈكىڭنىڭ يــۈز پەردىســىدۇر.
 ഒഒئــاي يۈزلــۈك دىلبەرنىــڭ ۋىســالىغا يېتىــش ئۈچــۈن نېمــە قىلىــش
ـۇق
ـى خۇيلـ
ـى ياخشـ
ـادەم ناھايىتـ
ـان ئـ
ـىق بولغـ
ـا ئاشـ
ـرەك؟ ئۇنىڭغـ
كېـ
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بولۇشــى ،ھەقىقىــي ئىنســان بولۇشــى الزىــم .ئەســكى خۇيلــۇق
گۈزەلنىــڭ ۋىســالىغا يېتەلمەيــدۇ.
 ഒഒھــەر روھ ســېنىڭ گــۈزەل ئىســىملىرىڭدىن بىرىنىــڭ ۋاستىســى بىلــەن
ســاڭا باغالنغــان .بەدىنىمىزدىكــى بىــر تــال تومۇرمــۇ ســېنىڭ
بۇيرۇقىڭســىز ســوقمايدۇ.
ـال بولىدۇ.
ـۇ خۇشـ
ـڭ تېگىمـ
ـا ،قۇدۇقنىـ
ـدە بولسـ
ـڭ تېگىـ
ـت قۇدۇقنىـ
 ഒഒدوسـ
دوســت تاغنىــڭ چوققىســىدا بولســا ،تــاغ چوققىلىرىمــۇ جىلۋىلىنىــپ
ـىدۇ.
گۈزەللىشـ
ـۇ
ـن تېخىمـ
ـن كېيىـ
ـازا ئۇرۇلغاندىـ
ـەن تـ
ـى بىلـ
ـڭ بولقىسـ
ـۇن زەرگەرنىـ
 ഒഒئالتـ
ـدۇ.
ـا كېلىـ
ـراق ھالغـ
ـۇ پارقىـ
ـق ،تېخىمـ
چىرايلىـ
 ഒഒبىــز مەيدانغــا چىقســاق ئــۇ بىزدىــن قېچىــپ يىراقلىشــىدۇ .بىــز
ـۇ «مەن»لىك،
ـى ئـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـا چىقىـ
ـۇ مەيدانغـ
ـاق ،ئـ
ـن قاچسـ
ئۇنىڭدىـ
«بىز»لىــك ســەۋەبىدىن بىزدىــن يىراقالشــقان.
 ഒഒســەن ئەقلىڭنــى ئىشــلىتىپ ئىســتىگەن بىلــەن ئىســتەلگەننى بىــر دەپ
بىــل! ئايرىــم كۆرۈنگىنــى بىلــەن ھەرگىــز ئايرىــم دىمــە .ئىككــى
كۆرمــە ،ئــۇالر بىــردۇر.
 ഒഒقۇياشــنىڭ نــۇرى پاكىــز نەرســىلەر ئۈســتىگىمۇ چۈشــىدۇ ،پاســكىنا
نەرســىلەرنىڭ ئۈســتىگىمۇ.
 ഒഒقۇياشنىڭ ئىللىق ھارارىتىدىن گۈلمۇ ئۈنىدۇ ،تىكەنمۇ.
ـۇپ،
ـن قۇتۇلـ
ـەت دۇنيادىـ
ـۇ مەينـ
ـان بـ
ـەن تولغـ
ـكىلىك بىلـ
ـىق ئەسـ
 ഒഒئاشـ
كۆكلەرگــە چىقىــش ئۈچــۈن الزىــم .ئەقىــل بولســا بىلىــم ۋە ئــەدەپ
ـم.
ـۈن الزىـ
ـش ئۈچـ
ئۆگىنىـ
ـران قاالرلىق
ـپ ھەيـ
ـىرالر ،ئاجايىـ
ـۇن سـ
ـە نۇرغـ
ـقا يەنـ
ـەۋەپلەردىن باشـ
 ഒഒسـ
شــەيئىلەر بــار .بــۇ ســەۋەپتىن دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان ئىشــارنى
پەقەتــا ســەۋەپلەردىن كۆرگــەن ۋە ســەۋەپكىال بېرىلىــپ كەتكــەن
كىشــىنىڭ كۆزىنــى پــەردە توســىۋالغاندۇر.
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 ഒഒئىتالرنىــڭ ھاۋشىشــلىرىغا ھــەق يولىنىــڭ ئاشــىقى بولغــان كىشــىنىڭ
يۈرىكــى قىمىــر قىلىــپ قويمايــدۇ.
ـپ كەلگەندە
ـەل يېتىـ
ـار ،ئەجـ
ـا تۇغۇلغانـ
ـۇ دۇنياغـ
ـن بـ
ـەي روھ ئالىمىدىـ
 ഒഒئـ
ـم
ـى قېتىـ
ـى ئىككىنچـ
ـەس ،بەلكـ
ـۈم ئەمـ
ـۇ ئۆلـ
ـاڭ .بـ
ـەڭ ،قورقمـ
ئۈركمـ
يېڭىدىن تۇغۇلۇشــتۇر.
ـى
ـەڭالر .چۈنكـ
ـىز كەلمـ
ـز داپسـ
ـە ھەرگىـ
ـڭ قەبرەمگـ
ـلىرىم ،مېنىـ
 ഒഒقېرىنداشـ
ئالالھنــى ســۆيگەنلەرنىڭ ،ئۇنىــڭ ھوزۇرىــدا بولغانالرنىــڭ دەرتلىــك،
ـمايدۇ.
ـى ياراشـ
ـق يۈرىشـ
ئازاپلىـ
 ഒഒبىــر قېتىــم بولســىمۇ نەپســىڭنىڭ ئارزۇلىرىغــا قارىمــاي ،ئەقلىڭنىــڭ
ـىزلىككە
ـېنى ئۈمىدسـ
ـتىكى سـ
ـىڭنىڭ ئىسـ
ـتكىگە ئەگەش! چۈنكى نەپسـ
ئىسـ
ـايدۇ.
باشـ
ـان
ـى ئوۋلىغـ
ـەچ .چۈنكـ
ـن ۋاز كـ
ـول .ئوۋچىلىقتىـ
ـوۋ بـ
ـاھقا ئـ
ـەن پادىشـ
 ഒഒسـ
ـەندىن ئېلىۋالىدۇ.
ـى سـ
ـەل بۈركىتـ
ـى ئەجـ
ئوۋنـ
 ഒഒشــۇنى ياخشــى بىلگىنكــى ،بارلىــق ئىنســانالر ئۆلــۈم زىندانىــدا.
زىنداندىكــى بىرســى ســېنى زىنداندىــن قۇتۇلدۇرالمايــدۇ.
ـاۋاپلىق
ـىلىق ،سـ
ـاڭ ،ياخشـ
ـنى خالىمىسـ
ـۇز قېلىشـ
ـەردە يالغـ
ـان يـ
 ഒഒبارىدىغـ
ـۇن.
ـڭ بولسـ
ـان ئەۋالدىـ
ـادەت قىلىدىغـ
ـان ،ئىبـ
ـارنى قىلىدىغـ
ئىشـ
 ഒഒچېچىالڭغۇلــۇق ،پەرىشــانلىق ،ئىنســانالرنىڭ ئــۆزارا چىقىشالماســلىقى
داۋاملىــق پىتنە-پاســاتتىن ،ئىككــى يۈزلىمىچىلىكتىىــن مەيدانغــا
كېلىــدۇ .راھــەت ،ھــوزۇر ،بەختلىــك ئىشــار ئىتتىپاقلىقتىــن كېلىــدۇ.
بىــر دۆلەتتــە بىرلىــك بولمىســا ،ئــۇ دۆلــەت ۋەيــران بولىــدۇ.
ـى
ـپ ئىككـ
ـۇنداق قىلىـ
ـدۇ .مۇشـ
ـۆيۈملىكىڭمۇ نازلىنىـ
ـاڭ سـ
ـەن نازالنسـ
 ഒഒسـ
تــەرەپ نازالنســا ئايرىلىــش يــۈز بېرىــدۇ .ئەگــەر ســەن نازالنمــاي
ـەر
ـقا مۇيەسسـ
ـاڭ يۈزلەرچە ئۇچرىشىش،قۇچاقلىشىشـ
ـاڭ ،يېقىنالشسـ
يالۋۇرسـ
بولىســەن.
ـىدۇ.
ـدە پىشـ
ـى كەلگەنـ
ـدۇ ،ۋاقتـ
ـدە چېچەكلەيـ
ـى كەلگەنـ
ـۋە ۋاقتـ
ـەر مېـ
 ഒഒھـ
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ـتۇرغان.
ـك ئورۇنالشـ
ـەن تەرتىپلىـ
ـاق ،نېمىدېگـ
ـاراپ بـ
قـ
ـا
ـۈزەل بولغاچقـ
ـۇالر گـ
ـۈزەل .بـ
ـۇ گـ
ـۈزەل ،خۇيۇڭمـ
ـۇ گـ
ـېنىڭ يۈزۈڭمـ
 ഒഒسـ
ئەلۋەتتــە كۆڭلۈڭدىكــى ســىرالرمۇ گۈزەل.
ـۈن
ـە ئۈچـ
ـىنى نېمـ
ـتمىگەن نەرسـ
ـۈن ئىسـ
ـۆزى ئۈچـ
ـادەم ئـ
ـى ئـ
 ഒഒبىلمىدىمكـ
باشقىســىغا ســىناپ باققۇزىدۇ؟
 ഒഒخەلقنىــڭ بــۇ ســۈرەتلىرى ،ھــەر تۈرلىــك زىرائەتلــەر ،ھايۋانــار،
بېلىقــار ،قۇشــار قاتارلىــق بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ ھەممىســى
ئەســلىدە بىــر نەقىشــتىن ،خىيالدىــن ئىبــارەت .بۇالرنــى ياشــاتقان،
ھەرىكەتكــە كەلتۈرگــەن جاننــى ئەجىبــا كىــم كۆرگەنــدۇ؟
 ഒഒبىز ئۆزىمىزنىڭ دۈشمىنى ،بىزنى ئۆلتۈرگەننىڭ دوستى بىز.
ـر
ـېلىدۇ .دۇغ ،كىـ
ـاراپ يۈكسـ
ـە قـ
ـار كۆكلەرگـ
ـىز روھـ
ـز ،داغسـ
 ഒഒپاك-پاكىـ
ـدۇ.
ـتىغا كىرىـ
ـڭ ئاسـ
ـار يەرنىـ
بولغانـ
 ഒഒھەقنىــڭ نــۇرى بىلــەن قارىغــان كــۆز ھەممــە نەرســىنى ئوچــۇق
كۆرىــدۇ.
ـدۇ.
ـزالپ كېتىـ
ـۇ ئاجىـ
ـا بەكمـ
ـىر بولسـ
ـە ئەسـ
ـا نېمەتلىرىگـ
ـان دۇنيـ
 ഒഒئىنسـ
ـدۇ.
ـدا كۈچلىنىـ
ـتىغا ئالغانـ
ـڭ ئاسـ
ـى ئايىغىنىـ
ئۇالرنـ
ـڭ
ـاڭ دېڭىزنىـ
ـۇنداق قىلسـ
ـقىن ،شـ
ـۈن تىرىشـ
ـش ئۈچـ
ـى يوقىتىـ
 ഒഒكۆپۈكنـ
گۈزەللىكىنــى كۆرەلەيســەن .ھالبۇكــى ســەن دېڭىزنىــڭ كۆپۈكىگــە
مەســتانە بولــۇپ ،ئۇنىــڭ دېڭىزنىــڭ كۆپكــۆك گــۈزەل يۈزىنــى
كۆرســەتمەيۋاتقانلىقىنى بىلمەيۋاتىســەن.
ـۇالر
ـار .ئـ
ـا بـ
ـتلەرنىڭ يېنىغـ
ـاڭ مەسـ
ـى بولسـ
ـىرالرنى بىلمەكچـ
ـەن سـ
 ഒഒسـ
ئىشــنىڭ ئاقىۋىتىنــى ئويــاپ ئولتۇرمــاي ،ئىــزا تارتمــاي ،ھېــچ
ئىككىلەنمــەي ســىرالرنى ئاشــكارىاليدۇ.
ـۆز
ـدۇ .ئـ
ـام قىلىـ
ـىنى ئىمـ
ـۆز سايىسـ
ـى ئـ
ـان كىشـ
ـۈر قارىغـ
ـقا تەتـ
 ഒഒقۇياشـ
ـەس.
ـاز ئەمـ
ـزى نامـ
ـڭ نامىـ
ـۇڭا ئۇنىـ
ـىدۇ .شـ
ـىگە ئەگىشـ
سايىسـ
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 ഒഒســۆزلىگەن كىشــىنىڭ ســۆزى ،ســۆزنىڭ قۇدرىتىنــى بىلگــەن كىشــىنىڭ
يېنىــدا ئۇلۇغــدۇر .ســۆز قىممەتلىــك بىــر نەرســىدۇر .چۈنكــى ســۆز
كۆكتىــن چۈشــكەن.
 ഒഒئەرشــتىىن يەرگىچــە زەررىچىلىــك ھەممــە نەرســە ســۆزلىمەكتە .يــەر
يۈزىمــۇ ئاڭالشــتا خــۇددى ئەرشــكە ئوخشــايدۇ.
ـۇر قاينىمىغــا چۆكســەڭ،
 ഒഒيالغــۇز ئولتــۇرۇپ ،بېشــىڭنى ئېگىــپ تەپەككـ
ئۆتمۈشــتىكى خاتالىقالرنــى ،خاتــا كــۆز قاراشــارنى بىلىــپ ،ئۇالرنــى
تۈزىتىشــكە ئاتلىنىســەن.
 ഒഒئــادەم بولۇشــتىكى مەقســەت ،پــەرق ئېتىــش ۋە پىكىــر قىلىــش
قابىليىتىگــە ئىگــە بولــۇش دېمەكلىكتــۇر.
ـڭ بىرىدە
ـار ،كۈنلەرنىـ
ـەھەردە تۇرغانـ
ـاڭ سـ
ـاپ ،تـ
ـاز ئۇخـ
ـرى ئـ
 ഒഒكېچىلىـ
ـىدۇ.
ـىگە ئېرىشـ
ـىزال ھەقىقەتنىڭ خەزىنىسـ
تۇيۇقسـ
ـەس،
ـا ئەمـ
ـۈن ئىجاتكارغـ
ـە ئۈچـ
ـۆر .نېمـ
ـى كـ
ـات قىلغاننـ
ـەرنى ئىجـ
 ഒഒئەسـ
ـەن.
ـۈل بېرىسـ
ـە كۆڭـ
ئىجادىيىتىگـ
ـى قاپلىغان
ـارا .يولۇڭنـ
ـا قـ
ـان دۇنياغـ
ـەن تولغـ
ـۈرەتلەر بىلـ
ـەددەس سـ
 ഒഒمۇقـ
ـۈرەتكە قارىما.
ـەكىلگە ،سـ
ـي شـ
پانىـ
 ഒഒئەجــەل كېلىــپ مــەن ئۆلگەنــدە ،مېنــى دەپنــە قىلغــان مازارلىقتىــن
ئىزدىمــەڭالر .مــەن ئۇيــەردە ئەمــەس.
ـىكنىڭ
ـۇ مەن .ئىشـ
ـم؟» دېگەنمـ
ـان كىـ
ـدا تۇرغـ
ـىك ئالدىـ
ـدە «ئىشـ
 ഒഒئىچىـ
ھالقىســىنى ئۇرغانمــۇ مەن.
 ഒഒكىــم مېنــى ئىككــى كۆرگــەن بولســا ،ئىككىگــە ئايرىغــان بولســا،
ـى ئەمەس
ـەن ئىككـ
ـەر مـ
ـدى .ئەگـ
ـە بۆلۈنـ
ـپ ،ئىككىگـ
ـن يېرىلىـ
قەھرىدىـ
ـەن
ـرى بىلـ
ـەن .بىربىـ
ـاغ بولىمـ
ـەم يـ
ـۇ ھـ
ـەم سـ
ـەن ھـ
ـام ،مـ
ـر بولسـ
بىـ
چىقىشــالمايدىغان ،ئىتتىپاقلىشــالمايدىغان بىــر بەدەنــدە ياشــايدىغان
ئىككــى كىشــى مــەن.
 ഒഒقەلبى ئۆلگەن دوست ،سېنى ئۆلۈك يۇيغۇچى قىلىپ قويىدۇ.
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ـە
ـار .ئۆزۈڭگـ
ـول بـ
ـۇن يـ
ـا نۇرغـ
ـارا تۇپراقتـ
ـۇ قـ
ـى مۇشـ
ـەر يۈزىدىكـ
 ഒഒيـ
ـل.
ـەپەر قىـ
ـا سـ
ـىق دېڭىزىغـ
ـاپ ،ئاشـ
ـە ياسـ
ـر كېمـ
بىـ
 ഒഒدۇمباقنــى ئۇرغــان بىرســى بولمىســا ،دۇمبــاق قانداقمــۇ ئۆزلىكىدىــن
ئــاۋاز چىقارســۇن؟
 ഒഒپىلــە قۇرتــى ئۇيــاق بۇياققــا مېڭىــپ يــۈرۈپ يىپــەك غوزىكىنــى
ـايمەن،
ـە قۇرتىغا ئوخشـ
ـۇ پىلـ
ـل ،مەنمـ
ـەت قىـ
ـۆزۈمگە دىققـ
ـدۇ .سـ
توقۇيـ
بــاال توقۇيمــەن ،باالنىــڭ يىپلىرىنــى ئەتراپقــا يېيىــپ يۈرىمــەن.
 ഒഒرەســىملەر ئوخشــاش قەلەمــدە ســىزىلغانلىقىنى بىلســە ئىــدى ،ھــەر
بىــر رەســىم بىربىــرى بىلــەن ســۈت بىلــەن ھەســەلدەك چىقىشــىپ
ئارىلىشــىپ كېتەتتــى.
 ഒഒئــەي جــان ،قورقمــا مــاڭ! قەيــەردە بولســاڭ بــول ،مــەن ســېنىڭ
بىلــەن بىللــە .ســاڭا جــان تومۇردىنمــۇ بــەك يېقىنمــەن.
ـى
ـدۇ .چۈنكـ
ـىدىن قورقمايـ
ـڭ كۆيىشـ
ـام ئۆزىنىـ
ـان شـ
ـى ئايدىڭالتقـ
 ഒഒقەۋمنـ
ئــۇ كۆيــۈپ ،ئېرىــپ ،ئۆزىنــى يــوق قىلىــش بەدىلىگــە قەۋمنــى
ئايدىڭلىتىشــنى ئــارزۇ قىلغــان.
 ഒഒمانــا ئۆيۈڭــدە ھەممىمىــز ســۈت بىلــەن ھەســەلدەك بىربىرىمىــز
ـز
ـز بىربىرىمىـ
ـا ھەممىمىـ
ـەردە بولسـ
ـۇ يـ
ـۇق .بـ
ـىپ كەتتـ
ـەن بىرلىشـ
بىلـ
بىلــەن دۈشمەنلىشــىپ ،سوقۇشــىۋاتىمىز .دۇنيــا نېمەتلىــرى ئۈچــۈن
بىربىرىمىزنــى ئىنساپســىزلىق بىلــەن ئۆلتۈرىۋاتىمىــز.
ـارا.
ـۆزلىرىمگە قـ
ـرا سـ
ـڭ توغـ
ـا .مېنىـ
ـە قارىمـ
ـڭ ئەگرىلىكىمگـ
ـەن مېنىـ
 ഒഒسـ
ـۇر.
ـۆزلىرىم ئوقتـ
ـام ،سـ
ـاي بولسـ
ـەن يـ
مـ
ـڭ تۈرلۈك
ـۇپ ،مىـ
ـەن ئۇرۇشـ
ـز بىلـ
ـپ ،بىربىرىمىـ
ـا تارتىـ
ـۇنچىلىك جاپـ
 ഒഒشـ
مۇشــەققەتلەر بىلــەن قولغــا كەلتۈرگــەن مال-دۇنيــاالر ئەســلىدە بىــر
ـەن.
ـى ئىكـ
ـڭ توزىقـ
باالنىـ
 ഒഒقەبــرە تېشــىمغا مۇنــداق ســۆزلەرنى يېزىــڭالر« :مــەن بېشــىمنى
باالدىــن ،دائىــم ســىناپ تۇرىدىغــان ئىمتىھاندىــن قۇتقــۇزدۇم».
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ـكە
ـەن نەپەسـ
ـى پۈۋلىگـ
ـاي ،ئۇنـ
ـە قارىمـ
ـالغان ئادەمگـ
ـن ياسـ
ـەن اليدىـ
 ഒഒسـ
ـول.
ـران بـ
ـكە ھەيـ
ـارا .نەپەسـ
قـ
 ഒഒمادەمكــى بىــز ئۈچــۈن كــۆك يۈزىگــە چىدىــرالر تىكتــى .ئۇنداقتــا
نېمــە ئۈچــۈن ئېشــەكلەر پېتىقــاپ يۈرىدىغــان بــۇ يــەر يۈزىدىــن
چىدىرىمىزنــى يىقمايمىــز.
 ഒഒبىــر نەرســىدىن بــەك ئۇزاقتــا بولغانــار ئــۇ نەرســىنى كۆرەلمەيــدۇ.
ـى
ـەۋەبىدىن ئۇنـ
ـز سـ
ـن بولغانلىقىمىـ
ـەك يېقىـ
ـا بـ
ـاق ئۇنىڭغـ
ـز بولسـ
بىـ
كۆرەلمەيۋاتىمىــز.
 ഒഒقىشــتىكى قەھرىتــان ســوغۇققا ،قار-شــىۋىرغانغا باھارنىــڭ كېلىشــىنى
ئۈمىــد بىلــەن كۈتكەنلىكتىــن چىدايــدۇ ئــادەم.
ـز
ـارەت .ھەممىمىـ
ـىدىن ئىبـ
ـەس نەرسـ
ـە ئەرزىمـ
ـچ نېمىگـ
ـادەم ھېـ
ـۇز ئـ
 ഒഒيالغـ
ـى!
ـان بواليلـ
ـۇپ ئىنسـ
ـەم بولـ
ـە جـ
بىريەرگـ
 ഒഒيارىتىلغــان چېكىتنىــڭ ئۈســتى يېپىقلىــق ،ئۇنــى بىلگىلــى بولمايــدۇ.
ـوڭ،
ـۇ چـ
ـۇ بەكمـ
ـە ،ئـ
ـى ئەمسـ
ـارەت .قېنـ
ـتىدىن ئىبـ
ـر ۋاسـ
ـان بىـ
ئىنسـ
ـى تىكەيلى.
ـا چىدىرلىرىمىزنـ
ـڭ يېنىغـ
ـە دېڭىزنىـ
ـوق يىگانـ
ـى يـ
باش-ئۇچـ
ـەيلى.
ـۇپ بىرلىشـ
ـك بولـ
بىرلىـ
ـن
ـزال ،كىرلەردىـ
ـۇي ،پاكىـ
ـى يـ
ـاڭ يۈزۈڭنـ
ـارزۇ قىلسـ
ـنى ئـ
ـى كۆرۈشـ
 ഒഒبىزنـ
قۇتــۇل .چۈنكــى كىــرالش بىرســى بىزنــى كۆرەلمەيــدۇ .ئۆزۈڭدىكــى
ـز
ـۇر .گۈزەللىكىمىـ
ـراق تـ
ـن يىـ
ـاڭ بىزدىـ
ـن پاكالنمىسـ
ـۋى كىرالردىـ
مەنىـ
ـدۇ.
ـە يېتىـ
ئۆزىمىزگـ
ـزدەك،
ـز دېڭىـ
ـەس .بىـ
ـى ئەمـ
ـىنىڭ مۈلكـ
ـە كىشـ
ـدەك بىرقانچـ
ـز ئالتۇنـ
 ഒഒبىـ
ـى.
ـىنىڭ مېلـ
ـە كىشـ
ـدەك ھەممـ
تاغـ
ـۇن.
ـدە ئالتـ
ـە بىرىـ
ـوت ،يەنـ
ـدە ئـ
ـار .بىرىـ
ـەن بـ
ـى لېگـ
ـدا ئىككـ
 ഒഒئالدىڭـ
ـە
ـان لېگەنگـ
ـەن تولغـ
ـى بىلـ
ـىق ئوتـ
ـى ئاشـ
ـلىتىپ قولۇڭنـ
ـى ئىشـ
ئەقلىڭنـ
ئۇ ز ا ت .
ـۇم كۈلخانىغا
ـدۇ؟ چوقـ
ـە يارايـ
ـەت نېمىگـ
ـەن كۆچـ
ـۇرۇپ كەتكـ
ـىز قـ
 ഒഒمېۋىسـ
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ئوتــۇن بولىدۇ.
 ഒഒشــۇ ھايۋانالرغــا نــەزەر ســال ،ئــۇالر بېشــىنى يەردىــن كۆتۈرمــەي
ئوتلىماقتــا .ســەن ھايــۋان ئەمــەس ،ئــادەم ســەن .شــۇڭا بېشــىڭنى
كۆتــۈرۈپ كۆكلەرگــە بــاق.
 ഒഒتۇپراقتىــن تۇغۇلــۇپ تۇپراقتــا سېســىش ھايۋاننىــڭ ئىشــىدۇر .بــۇالر
ـەس.
ـى ئەمـ
ـڭ ئىشـ
ـەن جاننىـ
ـۈل بىلـ
كۆڭـ
 ഒഒئۆزىگــە تىكەندىــن يوتقــان ياپقــان كىشــىنىڭ بەدىنــى ھېــچ جىــم
تۇراتتىمــۇ؟
ـقا
ـەرلىرى .شۇڭالشـ
ـان ئەقلىنىڭ ئەسـ
ـە ئىنسـ
ـە نەرسـ
ـى ھەممـ
ـۇ دۇنيادىكـ
 ഒഒبـ
ـڭ قۇلىدۇر.
ـانالر ئەقلىنىـ
ـە ئىنسـ
ـە نەرسـ
ھەممـ
ـى
ـا .ھەممىسـ
ـەزەر تاشـ
ـا نـ
ـر پارچىغـ
ـىگە ،ھەربىـ
ـە نەرسـ
ـى ھەممـ
 ഒഒدۇنيادىكـ
ھەرىكــەت ھالىتىــدە .بىــر يەردىــن يەنــە بىــر يەرگــە يۆتكەلمەكتــە.
ـەن.
ـەپەردىن كەلگـ
ـر سـ
ـەيئىلەر بىـ
ـە شـ
ـى ،ھەممـ
ـى بىگىنكـ
ـۇنى ياخشـ
شـ
ـار .جاننىڭ
ـەن ئوينـ
ـان بىلـ
ـەدەن جـ
ـدۇ .بـ
ـەن ئوينايـ
ـەدەن بىلـ
ـدە بـ
 ഒഒجەنـ
ـى باغلىنىپتۇ.
ـىق يىپـ
ـۆيۈملۈكىنىڭ ئاشـ
ـا سـ
بوينىغـ
 ഒഒســەندىكى خۇشــاللىق ،گۈزەللىــك ســېنى تاشــاپ كەتســە ھەرگىــز
ئۈزۈلمــە ،غــەم يېمــە .شــۇنى بىلگىنكــى ،ســېنى تاشــاپ كەتكــەن
نەرســە ،بىــر باشــقا شــەكىلگە كىرىــپ يەنــە ســاڭا كېلىــدۇ.
 ഒഒجاننىــڭ ئوزۇقــى جانــدەك كۆرۈنمەيــدۇ .بەدەننىــڭ ئوزۇقــى نانــدەك
مەيدانــدا.
ـىقالر
ـدۇ .ئاشـ
ـتىن كېلىـ
ـىپ يېتىشىشـ
ـە پىشـ
ـك ،راھەتتـ
ـە راھەتلىـ
 ഒഒئەقىللەرگـ
ـدۇ.
ـل بولىـ
ـتىن خىجىـ
ـالىغا يېتىشـ
ـە ۋىسـ
ـا راھەتتـ
بولسـ
 ഒഒمېنىــڭ جېنىــم ســېنىڭ جېنىڭــدۇر .ســېنىڭ جېنىــڭ بولســا مېنىــڭ
جېنىمــدۇر .بىــر تەنــدە ئىككــى جــان ھېــچ بوالتتىمــۇ؟
 ഒഒئۆلمــەك بــۇ دۇنيانىــڭ ئىشــىدۇر .بــۇ دۇنيــادا ئۆلــۈم بــار .ئــۇ
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دۇنيــادا ئۆلــۈم يــوق ،بەلكــى يېڭىدىــن تۇغۇلــۇش بــار.
 ഒഒدېڭىزنىــڭ ســۈيى ئاچچىــق بولىــدۇ .ئەممــا ئىچىــدە ئۈنچىلــەر بــار.
ـى
ـۈپ ئۈنچىنـ
ـە چۆكـ
ـڭ تېگىگـ
ـاي ،دېڭىزنىـ
ـۇغا قارىمـ
ـق سـ
ـەن ئاچچىـ
سـ
ـال.
ئـ
 ഒഒئەگــەر يــار يۈزىدىكــى ئىــززەت ،نومــۇس چۈمبىلىنــى ئېلىۋەتكــەن
بولســا ،بېرىــپ چۈمبەلســىز يۈزىگــە قــارا ،گــۈزەل يۈزىگــە قانغىچــە
بــاق.
ـا
ـە .ئەمـ
ـال يېگۈزمـ
ـەلگە بـ
ـان كېسـ
ـقازىنى ئاغرىيدىغـ
ـۈل! ئاشـ
ـەي كۆڭـ
 ഒഒئـ
ـا.
ـۆز ئاچمـ
ـن سـ
ـىگە كۆزدىـ
كىشـ
ـات.
ـتۈڭدىن ئـ
ـېلىۋەت ،ئۈسـ
ـى سـ
ـەن كىيىملىرىڭنـ
ـەنچىلەردىن تىكىلگـ
 ഒഒچۈشـ
ـدۇ.
ـى قۇچاقاليـ
ـاي يالىڭاچالرنـ
ـەن ئـ
ـۈن بىلـ
ـى كـ
چۈنكـ
 ഒഒقۇلىقىڭنىــڭ ئاڭاليدىغىنــى پەقــەت مېنىــڭ ئېغىزىمدىــن چىققــان
ـم
ـى ھېچكىـ
ـان پەرياتلىرىمنـ
ـن قىلغـ
ـەت جاندىـ
ـارەت .پەقـ
ـۆزلەردىن ئىبـ
سـ
ئاڭلىمايۋاتىــدۇ.
ـق .ئەمما
ـر بېلىـ
ـى بىـ
ـام دېڭىزدىكـ
ـەن بولسـ
ـز .مـ
ـر دېڭىـ
ـەن بىـ
ـەل! سـ
 ഒഒكـ
ـم كۆرۈپتۇ؟
ـى ،قىرغىقىنى كىـ
ـڭ باش-ئاخىرىنـ
ـېنىڭ دېڭىزىڭنىـ
سـ
 ഒഒبەدىنىــڭ بــۇ دۇنيــادۇر .كۆڭلــۈڭ ئــۇ دۇنيــا .بەدەننىــڭ دوســتى
ھاۋايى-ھــەۋەس ،ئەيش-ئىشــرەت ۋە غەزەپ-نەپــرەت .كۆڭۈلنىــڭ
دوســتى بىــرال ھەقىقــەت.
 ഒഒئەگــەر ســەن جــان ۋە ئەقىلنىــڭ دوســتى بولســاڭ ،ھەقىقىــي دوســتقا
ئېرىشــىپ جاننــى قۇتقــۇزدۇڭ .بىــراق جــان ۋە ئەقىلنىــڭ دوســتى
بولمــاي ،بەدەننىــڭ ،ھاۋايى-ھەۋەســنىڭ دوســتى بولســاڭ ،مۇشــۇ
يــەر يۈزىگــە مەھكــۇم بولىســەن.
ـق
ـتەك .بارلىـ
ـال قۇياشـ
ـر تـ
ـم بىـ
ـڭ جانىـ
ـەن مېنىـ
ـڭ بىلـ
ـېنىڭ جانىـ
 ഒഒسـ
ئىنســانالر ،پۈتــۈن دۇنيــا ئــۇ قۇيــاش بىلــەن يورۇماقتــا.
 ഒഒبولــدى بــەس ،شــۈك تــۇر .ســەن ئۇالرنــى ســۆز بىلــەن ئەمــەس،
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ســۈكۈنات ئارقىلىــق بىلــدۈر .زادى ســۈكۈتنىڭ ئــۆزى ســىرالرنى
تېخىمــۇ ياخشــى ،تېخىمــۇ ئېنىــق ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ.
 ഒഒمەنا خەزىنىسىدە ئالتۇندەك شەكىللەرنى كۆرەلمەيسەن.
ـتۇر.
ـەكىل ياساشـ
ـى شـ
ـىقنىڭ ئىشـ
ـراق ئاشـ
ـوق .بىـ
ـەكلى يـ
ـىقنىڭ شـ
 ഒഒئاشـ
ئــەي كۆڭــۈل! ســەن شــەكىلدىن ،ســۈرەتتىن كېچەلمەيســەن .چۈنكــى
ـەس.
ـىدىن ئەمـ
ـڭ جىنسـ
ـەن ئۇالرنىـ
سـ
 ഒഒئالــاھ ھــەر كىمنىــڭ يەيدىغــان لوقمىســىنى ئۇنىــڭ قابىليىتىگــە
ئاساســەن بەرگــەن.
 ഒഒبىرســى مۇزنــى كــۆرۈپ ،ئۇنىــڭ نېمىدىــن ھاســىل بولغانلىقىنــى
بىلمەيــدۇ .پەقــەت مۇزنــى ،مــۇز دەپــا بىلىــدۇ .مــۇز ئېرىگەنــدە
ئاندىــن ئۇنىــڭ ئەســلىنىڭ ســۇ ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ ۋە ئۇنىڭدىــن
گۇمــان قىلمايــدۇ.
 ഒഒياخشــى نەرســىلەردىن باشــقا بىــر نەرســە ئويلىمــا .چۈنكــى ئــوي
ـان
ـى بولغـ
ـەش! ياخشـ
ـايدۇ .گۈزەللـ
ـا ئوخشـ
ـان يىپقـ
ـۈرەتنى توقۇيدىغـ
سـ
ھــەر ئويدىــن پەيــدا بولىدىغــان ســۈرەتمۇ گۈزەلــدۇر ،ياخشــىدۇر.
ـپ چاينىغان
ـا ئېلىـ
ـى ئاغزىغـ
ـۇ تاماقنـ
ـەت ئاشـ
ـى پەقـ
ـڭ تۇزلۇقلىقىنـ
 ഒഒتاماقنىـ
بىلىد ۇ .
ـا
ـدە ،ئۇنداقتـ
ـانلىق ئالىمىـ
ـەن نۇقسـ
ـى سـ
ـى ،مادەمكـ
ـان جېنـ
ـەي ئىنسـ
 ഒഒئـ
ـان.
ـۇزدەك ئايـ
ـر يۇلتـ
ـدا ،بىـ
ـۇ بولغانـ
ـە قاراڭغـ
كېچـ
ـا
ـول .ئۇنىڭغـ
ـر بـ
ـەيتانغا ئەمىـ
ـاڭمۇ ،شـ
ـە بولسـ
ـا ئىگـ
ـتىنىڭ خۇيىغـ
 ഒഒپەرىشـ
ـۇن.
ـق قىلسـ
ـى قۇربانلىـ
ـىنىڭ ئۆكۈزىنـ
ـەر! نەپسـ
ـرۇق بـ
بۇيـ
ـە بول،
ـە ئىگـ
ـۆرۈش قۇۋىتىگـ
ـەل ،كـ
ـا كـ
ـىق! بۇياققـ
ـىز ئاشـ
ـەي چارىسـ
 ഒഒئـ
شــەيئىلەرنىڭ ماھىيىتىنــى كــۆر .ھــەر نەرســىنى كۆرســەڭمۇ ،بىــراق
ـن
ـراپ تۇرىدىغانالردىـ
ـىلەردىن ،پارقىـ
ـەن كىشـ
ـلىنى كۆرەلمىگـ
ـڭ ئەسـ
ئۇنىـ
ـا!
بولمـ
 ഒഒئېقىــن ســۇدا ئەخلــەت قاالمتــى؟ ئــەي مېنىــڭ جانىــم! يۈگۈرىۋاتقــان
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جانــدا قانــداق بولــۇپ ئۆچمەنلىــك بولســۇن؟
 ഒഒمۇنارنى كۆرمىگەن كۆز مۇنارنىڭ ئۈستىدىكى قۇشنى كۆرەلەمتى؟
ـدۇ.
ـەكىلگە بېرىلىـ
ـۈرەتكە ،شـ
ـە سـ
ـى ئەمەلىيەتتـ
ـەن كىشـ
ـەۋەپنى كۆرگـ
 ഒഒسـ
ـدۇ.
ـى كۆرىـ
ـا نۇرىنـ
ـى مەنـ
ـەن كىشـ
ـى كۆرگـ
ـەۋەپنى ياراتقاننـ
سـ
 ഒഒئاشــىقنىڭ جانــى ماكانســىزلىق ئالىمىدىنــدۇر .بــەدەن جاننىــڭ
سايىســىدۇر.
 ഒഒســۈرەتكە مەســتانە بولغــان بىــر تــال مارجــان ئۈچــۈن جېنىنــى
بېرىــدۇ .مەنــا دېڭىزلىرىنىــڭ ئەھلــى ئۈنچىنىمــۇ ئەرزىمــەس نەرســە
دەپ بىلىــدۇ.
ـدۇ.
ـۈرەت بېرىـ
ـەكىل ،سـ
ـقا شـ
ـى قومۇشـ
ـىغان كىشـ
ـى ياسـ
ـە نەينـ
 ഒഒئەلۋەتتـ
ـۇ پەريات
ـەي قانداقمـ
ـە ،نـ
ـە پۈۋلىمىسـ
ـە ،ئىچىگـ
ـەس بەرمىسـ
ـەر نەپـ
ئەگـ
قىلسۇ ن ؟
ـۇنچىلىك
ـە شـ
ـۇالر بىربىرىگـ
ـاق! بـ
ـا بـ
ـامالغا ،تۇپراققـ
ـا ،شـ
ـۇغا ،ئوتقـ
 ഒഒسـ
ـۇ.
ـت بوپتـ
ـىپ دوسـ
ـەن ئىتتىپاقلىشـ
ـرى بىلـ
ـۇرۇپ ،بىر-بىـ
ـمەن تـ
دۈشـ
 ഒഒئالتــۇن مىــڭ قېتىــم «مــەن ئالتــۇن» دەپ ۋارقىرىســىمۇ ،كاننىــڭ
ســىرتىغا چىقمىســا ھېچكىــم ئۇنىڭغــا خېرىــدار بولمايــدۇ.
ـچ
ـادەم ،ھېـ
ـان ئـ
ـەت قازىنالمىغـ
ـا مۇۋەپپىقىيـ
ـك ۋە ھاياتتـ
ـورۇن مىجەزلىـ
 ഒഒھـ
كىمنىــڭ مۇۋەپپىقىيــەت قازىنىشــىنى خالىمايدۇ.
 ഒഒدۇنيــادا ھەســەتتىن باشــقا ھــەم ئۆزىگــە ھــەم باشــقىالرغا زىيــان-
زەخمــەت يەتكۈزىدىغــان نەرســە يــوق.
 ഒഒئەگــەر ســەنمۇ بىــزدەك ھەقنــى ئىزدەۋاتقــان بولســاڭ ،شــەكىل،
ســۈرەتنى تاشــاپ كۆڭۈلگــە قــاراپ ئــۇدۇل يــۈر ،كۆڭۈلگــە كــەل!
ـدۇر .مىنىدىغان
ـان تۆگىـ
ـول ئالغـ
ـىگە يـ
ـۈل كەبىسـ
ـمىڭ كۆڭـ
ـېنىڭ جىسـ
 ഒഒسـ
ئېشــىكىڭنىڭ يوقلىقىدىــن ئەمــەس ،بەلكــى ئــۆزۈڭ بىــر ئېشــەك
بولغانلىقىــڭ ئۈچــۈن كۆڭــۈل كەبىســىگە بارالمىدىــڭ.
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 ഒഒدۇنيــا بىــر كېچىگــە ئوخشــايدۇ .ســەن بولســاڭ قۇيــاش .خەلــق،
پۈتــۈن ســۈرەت ،شــەكىللەر تەندىــن ئىبــارەت .ســەن بولســاڭ جــان.
 ഒഒجان سۇ بولسا ،بەدەن دەريادۇر.
 ഒഒئىنســانالرنىڭ ئەقلــى شــېكەرگە ئوخشــايدۇ .جىســمى بولســا شــېكەر
قومۇشــقا.
 ഒഒئىنسان نېمىنى ئىزدىسە ،شۇنىڭغا اليىقتۇر.
ـن
ـار مەيداندىـ
ـىدۇ .بۇلبۇلـ
ـان باسـ
ـۇمىدا ھاياجـ
ـش مەۋسـ
ـى قىـ
 ഒഒقاغىالرنـ
ـدۇ.
ـى ئۆچۈرىـ
ـپ ئۈنىنـ
چېكىنىـ
 ഒഒكىــم بىلــەن يۈرىۋاتقانلىقىڭىزغــا ،كىــم بىلــەن دوســت بولغىنىڭىزغــا
دىققــەت قىلىــڭ .چۈنكــى بۇلبــۇل گۈلىســتانغا ،قاغــا ئەخلەتلىككــە
باشــايدۇ.
 ഒഒســۆزنى قىلغــان كامىــل كىشــى بولســا مەرىپــەت ۋە ھەقىقــەت
دەســتىرخىنىنى ســالىدۇ ،بــۇ دەســتىرخاندا ھــەر تۈرلــۈك تائامــار
تېپىلىــدۇ .ھــەر كىــم خالىغاننــى ئېلىــپ يەيــدۇ.
 ഒഒچۈشــەنچە بولســا ســۇ ،بــەدەن بولســا ئىدىــش ،ئىدىــش چېقىلســا
ئىچىدىكــى ســۇ تۆكۈلــۈپ كېتىــدۇ.
ـا
ـۆيگۈ بولسـ
ـۇ سـ
ـەر ئـ
ـەن ،ئەگـ
ـەڭ تاپالمايسـ
ـىنى ئىزدىمىسـ
ـر نەرسـ
 ഒഒبىـ
ـەن.
ـتىن تۇرالمايسـ
ـى تاپماسـ
ـەپ ،ئۇنـ
ـقا گـ
باشـ
 ഒഒتۇپراقنىــڭ بىــر پارچىســى ئادەمنــى تۇپــراق ئالىمىگــە ئاپىرىــدۇ.
جــان دېڭىزىدىكــى بىــر دولقــۇن ئادەمنــى سۆيگۈســىگە ئاپىرىــدۇ.
ســۆيگۈنىڭنىڭ ۋىســالىغا يېتىشــنى جاندىــن ئىســتە.
 ഒഒمېنىــڭ ســۆيگۈنىمگە ئېرىشىشــىم قەســىمىمدۇر .يولســىزلىق دائىــم
غەپلەتتىنــدۇر.
 ഒഒھۆرمەت مەنىۋىيەتنىڭ كۆزىنى ئاچقۇچىدۇر.
 ഒഒگــۈل باغچىســى بولمىســا بۇلبۇلغــا جۇشــقۇنلۇق كەلمــەس .ئەگــەر
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قۇيــاش پاتمىســا بۇلبۇلنىــڭ ئۇيقۇســى زىنھــار كەلمــەس.
 ഒഒئادەمنىــڭ كۈلىشــى تەربىيەســىنى ،كۈلــۈش ســەۋەبى سەۋىيەســىنى
كۆرســىتىدۇ.
 ഒഒئادەم نامازدا قىيامدا تۇرغاندا «ئەلىف» بولىدۇ،
ഒഒرۇكۇغا ئېگىلگەندە «دال» بولىدۇ،
ഒഒسەجدە قىلغاندا «مىم» بولىدۇ،
ഒഒمانــا مۇشــۇ شــەكىلدە نامــاز قىلغاندىــن كېيىــن «ئەلىــف ،دال ۋە
مىم»دىــن تەركىــپ تاپقــان ئــادەم بولىــدۇ.
ـا
ـل .ئەممـ
ـە قىـ
ـل ،تۆۋبـ
ـۈرۈم قىـ
ـل ،كەچـ
ـرەت قىـ
ـل ،غەيـ
ـپ قىـ
 ഒഒتەكلىـ
ـا.
ـەت قىلمـ
خىيانـ
 ഒഒتولۇن ئاينى قاراڭغۇ يەردىن ئىزدە .سۆيگۈنى دەرتلىك كۆڭۈلدىن.
 ഒഒنۇر بېغىدا ھەقنىڭ قۇياشى بىر كۆڭۈل ئۆيىنى يورۇتالماسمۇ؟
 ഒഒخىرســنى تاشــا .ئۆزۈڭنــى بىكاردىن-بىكارغــا ئــاۋارە قىلمــا .شــۇ
ـاش،
ـاگىرتمۇ ئوخشـ
ـۇ يەردە شـ
ـارا ،ئـ
ـر قـ
ـتىدىكىلەرگە بىـ
ـڭ ئاسـ
تۇپراقنىـ
ـتىمۇ...
ئۇسـ
 ഒഒتوغرىلىــق قىممــەت باھالىــق بىــر نەرســە ،ئــۇ ئــەرزان ئادەملــەردە
تېپىلمايــدۇ.
 ഒഒبىــر دەلىــل بىلــەن  40ئالىمنــى يەڭدىــم .ئەممــا  40دەلىــل بىلــەن
بىــر ناداننــى يېڭەلمىدىــم.
 ഒഒيارىلىرىمىــز بــار ھەممىمىزنىــڭ .ئەممــا يارىمىزنــى تاڭىدىغــان
ياردەمچىمىزمــۇ بــار .ئالالھقــا شــۈكرى.
 ഒഒياخشى كۈنلەر ساڭا كەلمەيدۇ ،سەن ئۇنىڭغا بارىسەن.
 ഒഒتەڭرى مەرت ،ئەمما ئارپا تېرىغانغا بۇغداي بەرمەيدۇ.
 ഒഒئۈمىد بولسىال ،ھەر بىر يېڭى كۈن باشالنغۇچتۇر.
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 ഒഒئەقىــل مەنتىقــە بىلــەن يەكۈنلىيەلمەيدىغــان بىــر ھەقىقەتنــى قەلبىــم
مۇھەببــەت ۋە ئىللىقلىــق ئارقىلىــق ۋۇجۇدۇمنــى شــېرىن لەرزىگــە
ســالدى.
ـى
ـى يېڭـ
ـەس ،بەلكـ
ـۇز ئەمـ
ـان يۇلتـ
ـى بايقالغـ
ـرەر يېڭـ
ـدا بىـ
ـۆز ئالدىمـ
 ഒഒكـ
ئىقبــال — ئانــا يۇرتۇمنىــڭ ئەزگــۈ گەۋدىســى ئۈســتىگە چۈشــكەن
ـى تاپتىم:
ـا ئەقلىمنـ
ـدى ،بىردىنـ
ـى— جىلۋىلەنـ
ـىنىڭ شولىسـ
ـا قۇشـ
ئەنقـ
ـلىنىدۇ!»
ـن باشـ
ـۇ يەردىـ
ـى مۇشـ
«كەلگۈسـ
 ഒഒئالدىمــدا ئۆزۈمنىــڭ قېتىــق پىيالىســى بولســىال ،ئالالھقــا قەســەم
قىلىمەنكــى ،ھېچكىمنىــڭ ھەســىلىنى ئويلىمايمــەن .يوقســۇللۇق
دەردىدىــن ئۆلــۈم قۇلىقىمغــا پىسىلدىســىمۇ ،ھېــچ بىــر ۋاقىــت
ئەركىنلىكنــى قۇللۇققــا تېگىشــمەيمەن.
 ഒഒكۆپ ئىنسان كۆردۈم ،ئۈستىدە كىيىم-كېچەكلىرى يوق،
ഒഒكۆپ كىيىم-كېچەكلەر كۆردۈم ،ئىچىدە ئادەم يوق.
 ഒഒياخشى دەرەختىن تەلەيلىك شاخالر ئۆسىدۇ.

كۆرگەنلىرىمنىڭ ھەممىسى بۇمىكىن دېمە،
كۆرمىگەنلىرىڭنى ئىزدە.
ئەسلى ئىچىدە،
تېشى مەنزىرە.
كېتەلمەيمەن.
ئىستىكىم بىلەن كەلمىدىم بۇ يەرگە،
ئەكەلگەن ئەكەتسۇن ئۇ گۈزەل ۋەتىنىمگە.
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